
  أمر الدفاع 8 يعاقب بحبس المستهترين 3 سنوات أو غرامة 3 آالف دينار
  تسجيل 664 حالة محلية منذ الجمعة ورفع العزل عن سحاب اليوم 

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

حركة ضعيفة على شراء القرطاسية 
والزي وٕاقبال على الكمامات

صناعة األردن: قطاع صناعة األلبسة بالمملكة 
ملتزم باالتفاقيات الدولية

على ذمة »الغارديان«.. 
تحرش جنسي وسرقة أجور 
وفظائع داخل مصانع باألردن

�شلباية  عمان-الأنباط-فرح 

ب��ال��ت��زام��ن م���ع ب���دء ال���ع���ام ال��درا���س��ي 

ال����ي����وم   2020-2021 اجل������دي������د 

و145  مليونني  نحو  ي�ستعد  الثالثاء، 

الف طالبا وطالبة للعودة اإىل مقاعدهم 

ال��درا���س��ي��ة، بعد غ��ي��اب اإم��ت��د لأك���ر من 

�سمن   ، كورونا  جائحة  ب�سبب  �سهور   5
�سروط �سحية حمددة.

وع�����ل�����ى ال�����رغ�����م م�����ن ال���ت���ط���م���ي���ن���ات 

احل��ك��وم��ي��ة ب��ان��ت��ظ��ام ال������دوام امل��در���س��ي 

يف  “الرتدد”  اأن  ال  امل��ب��ا���س��ر،  ب�����س��ك��ل��ه 

ما  اخلا�سة  املدار�س  يف  الطلبة  ت�سجيل 

املحلي  ال�سوق  ان  كما  املوقف،  �سيد  زال 

�سراء  على  �سعيفاً  اإق��ب��اًل  ي�سهد  زال  ما 

لغاية  الأ�سا�سية  املدر�سية  امل�ستلزمات 

ع�سر اأم�س الثنني.

“الأنباط”  اأجرته  ويف حديث خا�س 

واملكتبات  القرطا�سية  جت��ار  نقيب  م��ع 

اإ�سرف قعوار، والذي اأكد بدوره اأن ن�سبة 

الإقبال على �سراء القرطا�سية املدر�سية 

كانت �سبه معدومة.

التفا�شيل �ص »4«

النباط - احلرة 

ك�������س���ف حت���ق���ي���ق ن�������س���رت���ه ���س��ح��ي��ف��ة 

»ال����غ����اردي����ان«، ع���ن مم���ار����س���ات: حت��ر���س 

لالأجور،  و�سرقة  ق�سري  وعمل  جن�سي، 

ي��ع��اين م��ن��ه��ا ال��ع��ام��ل��ون يف م�����س��ان��ع يف 

لعالمات  خم�س�سة  منتجاتها  الأردن، 

التحقيق،  اأم��رك��ي��ة.وب��ح�����س��ب  جت��اري��ة 

فاإن عاملني ي�سنعون مالب�س لعالمات 

جت���اري���ة وم��ت��اج��ر ك���رى م��ث��ل: »رال���ف 

ل��وري��ن، واأن���د اآرم����ور، واأم���رك���ان اإي��غ��ل، 

ك����ول����ز، ج����ي ����س���ي ب���ي���ن���ي، وف���ي���ك���ت���وري���ا 

من  �سهور  �ستة  اآخ��ر  اأم�سوا  �سيكريت«، 

دون اأجور منتظمة.

التفا�شيل �ص »6+3« 3

الثالثاء   13  حمرم  1442 هـ  - املوافق   1  اأيلول  2020 م - العدد  5438   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

تسجيل 46 إصابة محلية بـ »كورونا« 42 منها بعمان

واخيرًا.. الحكومة تطبق 
أمر الدفاع »8«

النباط-وكالت

خالل ال�سهرين املا�سيني، انت�سرت جمموعات 

م�ستوطني  مل�����س��اع��دة  »ت��ط��وع��ي��ة«،  ا�ستيطانية 

الأغوار يف ت�سييج م�ساحات وا�سعة من الأرا�سي 

�سيا�سة  �سمن  عليها،  وال�ستيالء  الفل�سطينية 

باتت ممنهجة ل�سلب الأرا�سي من اأ�سحابها.

�سبه  ب�سكل  م���وؤخ���را  ت��ع��م��ل  اجل��م��اع��ات  ه���ذه 

يومي يف الأغوار ويرتدي املنت�سبون لها مالب�س 

كتب عليها »اأر�سنا«.

اإنه »التطوع« بر�سم خطة النهب ال�ستيطاين 

ال�سمويل يف الأغ�����وار.. ه��ذا م��ا ي��وؤك��ده خ��راء 

وم��ه��ت��م��ون ب��ال�����س��اأن ال���س��ت��ي��ط��اين يف الأرا���س��ي 

الفل�سطينية، وهو مبثابة »�سم �سامت« يندرج 

يف ���س��ي��اق امل��خ��ط��ط ال����ذي اأع��ل��ن��ه رئ��ي�����س وزراء 

الحتالل بنيامني نتنياهو، والذي يتم مبوجبه 

»فر�س ال�سيادة« الإ�سرائيلية الكاملة على 30 

باملئة من اأرا�سي ال�سفة والغوار.

���س��ي��ا���س��ة ال��ت�����س��ي��ي��ج ال���ت���ي مل ت���ع���د ج���دي���دة 

ت�������س���اع���دت ب�����س��ك��ل ك���ب���ر م���ن���ذ م��ط��ل��ع ال���ع���ام، 

ع�سرات  ا�ستقدام  م��وؤخ��را  وترتها  �سرع  ومم��ا 

»املتطوعني« للم�ساركة فيها.

تعمل  ال���ت���ي  ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة  اجل���م���اع���ات  »اإن 

ع��ل��ى ال���س��ت��ي��الء ع��ل��ى اأرا����س���ي الأغ�����وار تن�سط 

فهناك  خمتلفة،  م�سميات  حت��ت  ���س��ن��وات  منذ 

جمموعة تطلق على نف�سها )�سبيبة التالل(.

التفا�شيل �ص »10«

األغوار.. »تطوع« برسم خطة الضم والنهب االستيطاني

 البطاينة: 47 ألفا و323 شكوى عمالية منذ بدء فيروس كوروناالرزاز : نحن دولة قوية والعمل بروح الفريق سر نجاحنا

المستقلة لالنتخاب ترصد 72 
مخالفة في الدعاية االنتخابية

»الحسين للسرطان« توقع 
مذكرة تفاهم مع »المملكة 

الستثمارات الطاقة«

الشوبكي: المشتقات النفطية 
باالردن االعلى سعرًا بالوطن العربي

»حرية العراق« ..أكبر خدعة في 
التاريخ طبقتها أمريكا 

النباط-عمان

 

 ق����ال ال��ن��اط��ق الإع����الم����ي ب��ا���س��م ال��ه��ي��ئ��ة 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب ج��ه��اد امل��وم��ن��ي، ام�����س 

72 خم��ال��ف��ة  ر����س���دت  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  الث���ن���ني، 

يف ال���دع���اي���ة الن���ت���خ���اب���ي���ة، مُب����ع����ّدل خ��م�����س 

يومًيا. خمالفات 

تعاملت  الهيئة  اأن  ت�سريحات،  يف  واأو�سح 

 )94455( ال���س��ت��ف�����س��ار  رق����م  خ����الل  م���ن 

ي��وم��ي  مُب���ّع���دل  ا���س��ت��ف�����س��ارا   276993 م���ع 

ح��ني  يف  ا����س���ت���ف�������س���ارا،   8880 اإىل  ي�������س���ل 

ال�ستف�سار  رق��م  خ��الل  م��ن  الهيئة  تعاملت 

2458 ا�ستف�سارا مُبّعدل  )117100( مع 

ا�ستف�سارا.  65 اإىل  ي�سل  يومي 

التفا�شيل �ص »2«

النباط-عمان

 وق���ع���ت م��وؤ���س�����س��ة احل�������س���ني ل��ل�����س��رط��ان، 

ل�ستثمارات  اململكة  �سركة  مع  تفاهم  مذكرة 

التابع  اخل��ر  �سندوق  دع��م  بهدف  ال��ط��اق��ة، 

ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة، مل�����س��ان��دة ج���ه���ود ال�����س��ن��دوق يف 

ت���غ���ط���ي���ة ع������الج م���ر����س���ى ال���������س����رط����ان غ��ر 

لل�سرطان. احل�سني  مركز  يف  املقتدرين 

عام  مدير  الثنني،  ام�س  التفاقية  ووقع 

لل�سرطان. احل�سني  موؤ�س�سة 

التفا�شيل �ص »5«

الأنباط - اأمين ال�شواعري

ق��ال خ��ب��ر ال��ن��ف��ط ع��ام��ر ال�����س��وب��ك��ي، »اأن��ه 

النفطية  امل�ستقات  �سعر  معادلة  احت�ساب  مت 

ب��اث��ر رج��ع��ي، ح��ي��ث مت تثبيت  ���س��ه��ري��ن  ع��ل��ى 

امل�����س��ت��ق��ات  ���س��ع��ر  ف����ان  اب،  ���س��ه��ر  ال�����س��ع��ر يف 

الوطن  يف  العلى  يعتر  الردن  يف  النفطيه 

الكهرباء«. وكذلك  العربي 

ا�ستف�سارات  خ��الل  ع��ل��ى  رد  يف  ذل��ك  ج��اء 

ح��ط��ت ع��ل��ى م��ك��ات��ب »الأن�����ب�����اط«، ف��ي��م��ا اذا 

امل�ستقات  ا�سعار  رف��ع  ت�ستدعي  احلالة  كانت 

ال��ن��ف��ط��ي��ة. وق���رر احل��ك��وم��ة ام�����س رف���ع �سعر 

 890 لي�سبح  فل�سا   15  :  95 البنزين  لرت 

فل�س/لرت،.

التفا�شيل �ص »2«

النباط-عمان

الدكتور  الدفاع  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س  اأك��د   

الأزم����ات  اإدارة  م��اأ���س�����س��ة  اأه��م��ي��ة  ال����رزاز  ع��م��ر 

للتنفيذ  وال��ق��اب��ل��ة  امل�����س��ب��ق��ة  اخل��ط��ط  وو���س��ع 

ع��ل��ى اأر�����س ال��واق��ع ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع اأي���ة ك���وارث 

اململكة، مع  تهدد  اأو خماطر  اأوبئة  اأو  طبيعية 

الواحد بني  الفريق  بروح  العمل  على  التاأكيد 

للتوجيهات  ا�ستجابة  الدولة  اأجهزة  خمتلف 

ال�سامية. امللكية 

لإط��الق  اجتماعا  تروؤ�سه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

احلق”  “�سهام  الوطني  الأزمات  اإدارة  مترين 

واإدارة  ل��الأم��ن  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ال��ذي عقد يف 

هيئة  رئي�س  بح�سور  الثنني،  ام�س  الأزم��ات 

وم��دراء  ال��وزراء  وع��دد من  امل�سرتكة  الأرك��ان 

املدنيني  امل�����س��وؤول��ني  وك��ب��ار  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة 

والع�سكريني.

الأردن خالل  اأن ما ميز  اإىل  ال��رزاز  واأ�سار 

الأ����س���ه���ر امل���ا����س���ي���ة يف ال���ت���ع���ام���ل م���ع ج��ائ��ح��ة 

ك����ورون����ا ه���و ال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة وات���خ���اذ 

“ونحن  انت�ساره،  من  للحد  فورية  اإج���راءات 

و�سع  يف  متحدين  كنا  دولة  واأجهزة  كحكومة 

مررنا  التي  الدرو�س  من  والتعلم  الإج��راءات 

ت�سحيحها«. على  والعمل  الأزمة  خالل  بها 

واأ����س���اف: ن��ح��ن دول���ة ق��وي��ة واأث��ب��ت��ن��ا ذل��ك 

ب���ق���ي���ادة وت���وج���ي���ه���ات ج���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��د اهلل 

موؤكدا  واحد”،  كفريق  معا  نعمل  ب��اأن  الثاين 

املخاطر  اأي من  التغلب على  اأننا لن ننجح يف 

الواحد. الفريق  بروح  العمل  والكوارث دون 

وا���س��ت��م��ع رئ��ي�����س ال������وزراء واحل�������س���ور اإىل 

اإي���ج���از ع���ن ال��ت��م��ري��ن م���ن اآم����ر ك��ل��ي��ة ال��دف��اع 

ال��وط��ن��ي امل��ل��ك��ي��ة الأردن���ي���ة ح���ول ال��ف��ر���س��ي��ات 

يت�سمنها،  ال��ت��ي  وامل��راح��ل  عليها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 

من  اتباعها  ال��واج��ب  الإج����راءات  اإىل  اإ���س��اف��ة 

اأزم��ة  اأي���ة  اأج��ه��زة ال��دول��ة ع��ن��د وق���وع  خمتلف 

مركبة.

امل�سلحة  للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة  و�ستقوم 

- اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي ب���اإج���راء مت��ري��ن “ ���س��ه��ام 

ال���وط���ن���ي  امل����رك����ز  م����ع  احلق” ب���ال���ت�������س���ارك���ي���ة 

ال��ت��م��ري��ن  وي��ح��اك��ي  الأزم�����ات،  واإدارة  ل��الأم��ن 

خالله  تتعر�س  مركبة  اأزم���ات  �سيناريوهات 

كورونا  فرو�س  من  ثانية  موجة  اإىل  اململكة 

اأخرى. اأزمات  مع  بالتزامن  امل�ستجد 

التفا�شيل �ص »5«

النباط-عمان

 ق����ال وزي����ر ال��ع��م��ل ن�����س��ال ال��ب��ط��اي��ن��ة اإن 

جلائحة  اململكة  تعر�س  منذ  ا�ستقبلت  الوزارة 

كورونا ولغاية  يوم اول اأم�س 47 األفا و323 

خدمات  واإنهاء  بالأجور  تتعلق  عمالية  �سكوى 

ال��ع��م��ال، وذل����ك ع��ر م��ن�����س��ة ح��م��اي��ة وغ��رف��ة 

وال�سيطرة. املتابعة 

بحقها  الوارد  املن�ساآت  عدد  البطاينة  وقدر 

���س��ك��اوى اإن��ه��اء خ��دم��ات وت��اأخ��ر اأج���ور خ��الل 

من�ساأة  و811  اآلف   10 بنحو  ال��ف��رتة  ه��ذه 

عامال  و452  األ��ف��ا   330 بلغ  عاملني  ب��ع��دد 

وعاملة.

وت������ن������اول وزي��������ر ال����ع����م����ل خ������الل م����وؤمت����ر 

واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز  يف  عقد  �سحفي 

الزم�����ات ام�����س الإث���ن���ني ع����ددا م���ن ال��ق�����س��اي��ا 

نتائج  اب��رزه��ا  ال���وزارة  بذلتها  ال��ت��ي  واجل��ه��ود 

بع�س  على  املوجهة  التفتي�س  حمالت  بع�س 

العمل يف ظل جائحة  �سوق  القطاعات ل�سبط 

التفتي�س  ف���رق  وخم��رج��ات  ون��ت��ائ��ج   ، ك��ورون��ا 

 6 الدفاع  اأمر  تطبيق  على  ورقابتها  بالوزارة 

القطاع  ال�سادرة مبوجبه ومتابعة  والبالغات 

من�ساأة  و841  الف   6 التزمت  اخلا�س حيث 

من�ساأة   590 اآلف   7 اأ�سل  من  الجور  بدفع 

باملئة   90 بن�سبة  اأي  الأجور  دفع  متاأخرة عن 

م��ن  ع���ام���ال  و970  األ���ف���ا   315 وا���س��ت��ف��اد   ،

. موؤ�س�ساتهم  التزام 

مت  الذين  العمال  ع��دد  اأن  البطاينة  وق��ال 

عامال  و356  الف   6 ب��ل��غ  خ��دم��ات��ه��م  اإن��ه��اء 

اىل  م��ن��ه��م  و141  اآلف   4 اع�����ادة  مت  ح��ي��ث 

 2054 و  ال���دف���اع  ت��ن��ف��ي��ذا لأوام������ر  ع��م��ل��ه��م 

غر  قانوين  ب�سكل  خدماتهم  انهاء  مت  عامال 

زالت  ل  حالة  و164  الدفاع  لأوام��ر  خمالف 

اإىل  لفتا  واملتابعة،  وامل��راج��ع��ة  التحقق  حت��ت 

482 خمالفة بحق  اأن الوزارة قامت بتحويل 

بها. للنظر  الق�ساء  اإىل  من�ساآت 

حملة  بتنفيذ  ق��ام��ت  ال����وزارة  ان  وا���س��اف 

ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة م��ك��ث��ف��ة ع���ل���ى امل����دار�����س اخل��ا���س��ة 

ال��زي��ارات  ب��ل��غ ع��دد  ا���س��ت��م��رت مل��دة �سهر ح��ي��ث 

ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة امل���ي���دان���ي���ة ع���ل���ى ه����ذه امل���دار����س 

تفتي�سية. زيارة   1250
واأو�سح اأن الوزارة تلقت منذ بداية جائحة 

�سكوى على مدار�س خا�سة.  1365 كورونا 

التفا�شيل �ص »3«

النباط - وكالت

»ح���ري���ة ال����ع����راق« ..ك���ذب���ة ه���ي الأك�����ر يف 

ال���ت���اري���خ اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى 

ال���ع���امل ول��ك��ن ل��ي�����س ع��ل��ى ال�����س��ع��ب ال��ع��راق��ي 

ال�����ذي دف����ع ال���ث���م���ن ب���اه���ظ���ا م���ق���اب���ل ث����روات 

زمانهم  اأث��ري��اء  بها  العي�س  طمحوا  ب��الده��م 

ح��ي��ات��ه��م ت�سفية  ي��ن��ه��ي  م��ري��را  ب��ات  واق���ع  يف 

لأحالمهم.

الأمريكي  الرئي�س  خ��رج  اأع���وام   10 قبل 

عملية  اإن��ت��ه��اء  معلنا  اأوب��ام��ا،  ب���اراك  اآن����ذاك، 

»احل���ري���ة ل��ل��ع��راق«، ت��زام��ن��ا م��ع ال��ت��ف��ج��رات 

و�سوهت  امل��واط��ن��ني  اآلف  اأرواح  اأخ���ذت  ال��ت��ي 

اأج�������س���اد ال���ك���ث���ري���ن يف اأزم������ة ع���ن���ف لزال����ت 

م���������س����ت����م����رة ب���������س����ك����ل خم����ت����ل����ف م������ن خ�����الل 

للمطالبني  ال��ق�����س��ري  والإخ��ف��اء  الغ��ت��ي��الت 

امل�سلوبة. بحقوقهم 

وق������ال امل�������س���ت�������س���ار ال���ع�������س���ك���ري ال�������س���اب���ق، 

واخل��ب��ر ال���س��رتات��ي��ج��ي، ���س��ف��اء الأع�����س��م يف 

ال��ع��راق«، وه��ل  ان��ت��ه��اء عملية »ح��ري��ة  ذك���رى 

ن����ال ال���ع���راق���ي الأم������ن وال����س���ت���ق���رار:  »م��ن 

نظام  �سقوط  بعد  م��ن  ال��ف��ائ��ت  العقد  خ��الل 

اإث���ر الج��ت��ي��اح   ،2003 ب��ع��د  ���س��دام ح�����س��ني، 

الأم����ري����ك����ي، ول���غ���اي���ة ال����ي����وم ك����ان ال���ع���راق���ي 

حياة  يف  حقيقي  تغر  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ي��اأم��ل 

نظام  حكم  حت��ت  ك��ان  اإن��ه  اع��ت��ب��ار  على  البلد 

دك��ت��ات��وري ق��ا���س، وك��ث��ر م��ن الأع���ت���ب���ارات«. 

الأمريكية. القوات  دخول  بعد  واأ�ساف، 

التفا�شيل �ص »9«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  1 / 9 / 2020 

34232 ألف طلب اعتراض على الذات بجداول الناخبين

المستقلة لالنتخاب ترصد 72 مخالفة في الدعاية االنتخابية

الشوبكي: المشتقات النفطية باالردن االعلى سعرًا بالوطن العربي

 وزارة الثقافة تسعى إليجاد سجل وطني لألعمال التشكيلية

 أبوغزاله والزعبي يوقعان اتفاقية تعاون لتوفير برامج تأهيلية وتدريبية بجامعة البلقاء

 مجلس الوزراء يقّر نظاما لتنظيم إدارة القسم المشترك في العقار

البلجيكي الحنيطي يلتقي السفير 

 طائرة مساعدات أردنية تصل 
إلى لبنان

بدء التدريس بالمراكز النهارية 
لذوي االعاقة اليوم 

 الزرقاء: ضبط 39 مركبة و295 
خالفوا حظر التجول 

االنباط-عمان

امل�ستقلة  الهيئة  با�سم  االإعالمي  الناطق  قال   

لالنتخاب جهاد املومني، ام�س االثنني، اإن الهيئة 

ر�سدت 72 خمالفة يف الدعاية االنتخابية، مُبعّدل 

خم�س خمالفات يومًيا.

تعاملت من  الهيئة  اأن  ت�سريحات،  واأو�سح يف 

 276993 م���ع   )94455( اال���س��ت��ف�����س��ار  رق���م  خ���الل 

ا�ستف�سارا مُبّعدل يومي ي�سل اإىل 8880 ا�ستف�سارا، 

يف حني تعاملت الهيئة من خالل رقم اال�ستف�سار 

)117100( مع 2458 ا�ستف�سارا مُبّعدل يومي ي�سل 

الهيئة  اأن  اإىل  املومني  واأ���س��ار  ا�ستف�سارا.   65 اإىل 

تعاملت من خالل موقعها االإل��ك��رتوين الر�سمي 

مع 85658 ا�ستف�سارا، مُبعّدل يبلغ 1827 ا�ستف�سارا 

ب�سكل يومي.

طلبا   26 ال��ي��وم  لغاية  تلقت  الهيئة  اأن  وب���ني 

الع��ت��م��اد امل��راق��ب��ني امل��ح��ل��ي��ني، وط��ل��ب��ني الع��ت��م��اد 

املراقبني الدوليني، يف حني تلقت 202 طلب اعتماد 

لل�سحفيني، مُبعّدل يومي يبلغ 5 طلبات.

 ك��م��ا ب��ل��غ جم��م��وع االع���رتا����س���ات ع��ل��ى ال���ذات 

اململكة  حمافظات  خمتلف  يف  الناخبني  بجداول 

34232 طلب اعرتا�س. واأ�سار يف ت�سريحات ، اإىل 

اأن عدد طلبات االعرتا�س يف دائ��رة عّمان االأوىل 

 ،  4936 الثانية  ع��ّم��ان  يف  بلغت  فيما   ،2561 بلغ 

وعّمان الثالثة 2427 ، وبلغت يف عّمان الرابعة 1705 

، وعّمان اخلام�سة 3124 طلب اعرتا�س.

واأو�����س����ح اأن ط��ل��ب��ات االع���رتا����س���ات ب��ل��غ��ت يف 

حني  يف  اع��رتا���س،  طلب   1660 البلقاء  حمافظة 

الزرقاء  3951 ويف  االأوىل  ال��زرق��اء  دائ��رة  بلغت يف 

الثانية 1502 طلب اعرتا�س، الفًتا اإىل اأن طلبات 

االعرتا�س بلغت يف حمافظة ماأدبا 517 طلبا.

وبني اأن طلبات االعرتا�س على الذات يف دوائر 

بدو ال�سمال والو�سط واجلنوب بلغت على التوايل 

يف  بلغت  فيما  اع��رتا���س،  طلب  و528  و450   349

واأ���س��اف  اع��رتا���س.  1669 طلب  امل��ف��رق  حمافظة 

اإرب��د  = اأن طلبات االع��رتا���س يف دوائ���ر حمافظة 

بلغت 1741 يف اإرب��د االأوىل و500 يف اإرب��د الثانية، 

و745 يف اإربد الثالثة، و563 يف اإربد الرابعة، فيما 

و�سلت طلبات االعرتا�س يف حمافظة جر�س اإىل 

االع��رتا���س  طلبات  وبلغت  اع��رتا���س.  طلب   514

املومني،  ال��ذات يف حمافظة عجلون، ح�سب  على 

546 طلبا، بينما يف حمافظة الكرك 1385، يف حني 

965 طلبا، و�سجل يف  الطفيلة  بلغت يف حمافظة 

حمافظة معان 587 طلبا، ويف حمافظة العقبة 712 

اعرتا�س  طلب   595 اإىل  اإ�سافة  اع��رتا���س،  طلب 

املدة املحددة لالعرتا�س  ادرج��ت حديًثا. وانتهت 

ع��ل��ى ال������ذات ب����ج����داول ال��ن��اخ��ب��ني ي����وم اجل��م��ع��ة 

املا�سي، يف 10 حمافظات با�ستثناء العا�سمة عّمان 

والزرقاء، ب�سبب احلظر ال�سامل اجلمعة املا�سية، 

م��ا دع���ا ال��ه��ي��ئ��ة اإىل ت��رح��ي��ل ال��ي��وم ال���راب���ع ع�سر 

واالأخري من املدة املحددة لالعرتا�س على الذات 

اإىل يوم ال�سبت الذي تاله.

االأنباط - اأمين ال�سواعري

مت  “اأنه  ال�سوبكي،  عامر  النفط  خبري  ق��ال 

على  النفطية  امل�ستقات  �سعر  معادلة  احت�ساب 

ال�سعر  تثبيت  مت  ح��ي��ث  رج��ع��ي،  ب��اث��ر  ���س��ه��ري��ن 

يف ���س��ه��ر اب، ف���ان ���س��ع��ر امل�����س��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ه يف 

العربي وكذلك  االردن يعترب االعلى يف الوطن 

الكهرباء«.

جاء ذلك يف رد على خالل ا�ستف�سارات حطت 

احلالة  كانت  اذا  فيما  “االأنباط”،  مكاتب  على 

النفطية. امل�ستقات  ا�سعار  ت�ستدعي رفع 

البنزين  �سعر لرت  ام�س رفع  وقرر احلكومة 

ورف��ع  ف��ل�����س/ل��رت،   890 لي�سبح  فل�سا   15  :  95

 675 لي�سبح  فل�سا   20  :  90 البنزين  ل��رت  �سعر 

 15 وال�سوالر:  الكاز  لرت  �سعر  ورفع  فل�س/لرت، 

تثبيت  تقرر  كما  فل�س/لرت.   480 لي�سبح  فل�سا 

دنانري   7 عند  املنزيل  الغاز  ا�سطوانة  بيع  �سعر 

ل��ال���س��ط��وان��ة، وت��ث��ب��ي��ت ق��ي��م��ة ب��ن��د ف���رق ا���س��ع��ار 

الوقود على فاتورة الكهرباء عند �سفر.

النفطية  امل�����س��ت��ق��ات  ت�����س��ع��ري  جل��ن��ة  وع���ق���دت 

اآب   31 ي��وم  املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزارة  يف 

اجتماعها ال�سهري لتحديد اأ�سعار بيع امل�ستقات 

اأي���ل���ول  م���ن )30-1  ل��ل��ف��رتة  ال��ن��ف��ط��ي��ة حم��ل��ي��ا 

العاملية  االأ���س��ع��ار  ا�ستعرا�س  مت  حيت  ال��ق��ادم(، 

ل��ل��ن��ف��ط اخل���ام وامل�����س��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة خ���الل اآب 

املا�سي. ومقارنتها مبثيالتها ل�سهر متوز 

النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  على  هذا  وانعك�س 

م��ت��ف��اوت��ة،  بن�سب  ال��ف��رتة  نف�س  خ���الل  امل��ح��ل��ي��ة 

ف��ارت��ف��ع ���س��ع��ر ب��ي��ع ال��ب��ن��زي��ن اأوك���ت���ان 90 خ��الل 

فل�س/لرت   675 لي�سبح   فل�سا   20 مب��ق��دار  اآب 

البنزين  �سعر  وارتفع  فل�س/لرت،   655 من  بداًل 

890 فل�س/ لي�سبح  فل�سا   15 95 مبقدار  اأوكتان 

�سعر  وارت���ف���ع  ف��ل�����س/ل��رت،   875 م���ن  ب���دال  ل���رت 

لي�سبح  فل�س/لرت   15 مب��ق��دار  وال��ك��از  ال��دي��زل 

480 فل�س/لرت بدال من 465 فل�س/لرت.

اأن م��ع��دل �سعر خ��ام ب��رن��ت ارت��ف��ع من  ي��ذك��ر 

 44.8 اىل  املا�سي  لتموز  للربميل  دوالر   43.4

دوالر للربميل يف اآب. وكما جرت العادة، قررت 

 7 �سعر  عند  الغاز  اأ�سطوانة  �سعر  تثبيت  اللجنة 

دنانري.

االنباط-عمان

 دعا وزير الثقافة، الدكتور با�سم الطوي�سي، 

اإىل تطوير الت�سريعات التي من �ساأنها حماية 

ظل  يف  الفكرية  امللكية  وح��ق��وق  الفني  املنتج 

�سجل  واإي��ج��اد  املت�سارعة،  التقنية  ال��ت��ح��والت 

متثل  التي  الت�سكيلية  باالأعمال  خا�س  وطني 

وث��روة  ثمينة  ومعنوية  وم��ادي��ة  جمالية  قيما 

وطنية ال تقدر بثمن.

جلالريي  زي��ارت��ه  خ��الل  الطوي�سي،  وع��رب 

ق����درات )اب��ي��ل��ي��ت��ز( ، ع��ن ف��خ��ره ب���دور القطاع 

تدعو  م��ا  وه��و  بالفنون  اال�ستثمار  يف  اخل��ا���س 

اإليه الوزارة وتعمل عليه لالرتقاء بكل عوامل 

احلقيقي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  خ��الل  م��ن  تطويره 

االإنتاجية  اأط��راف��ه  جميع  مع  واملثمر  امل�ستمر 

والت�سويقية والنقدية.

عمان  اأمانة  مع  التعاون  اإىل  الوزير  واأ�سار 

الإقامة متحف وطني ي�سم االأعمال الت�سكيلية 

واالأج��ي��ال  ل��ل��رواد  ب�”الثمينة”  و�سفها  ال��ت��ي 

امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ال��ف��ن��ان��ني، داع���ي���ا اإىل ت��ط��وي��ر 

احلوا�سن التي تت�سل بامل�سهد الت�سكيلي برمته، 

خ�سو�سا احلا�سنة اال�ستثمارية والنقدية التي 

تتكون من اخلرباء واالخت�سا�سيني يف املجال 

عرب ماأ�س�سة العمل ل�سمان ا�ستمراره وجناحه.

م��ن ج��ه��ت��ه، ���س��رح امل��دي��ر ال��ع��ام للجالريي 

مبادرة  العرجان،  عبدالرحيم  الفوتوغرايف، 

اجلالريي الذي �سجل ك�سركة اأردنية ت�ستثمر 

يف ق���ط���اع ال���ف���ن وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���ف���ر����س 

ال�سعيد  على  االأردين  والفنان  للفن  املتاحة 

اال����س���ت���ث���م���اري امل���ح���ل���ي وال����ع����رب����ي وال���ع���امل���ي، 

تت�سل  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات  م��ن  جملة  م�ستعر�سا 

ب�سوق اللوحة يف االأردن.

الن�ساطات  م��ن  جمموعة  ال��ع��رج��ان  وذك���ر 

التي يقوم بها اجلالريي يف الت�سكيل والنحت 

تاريخ  وت��دوي��ن  واال�ست�سارات  وال��ف��وت��وغ��راف 

ال���ف���ن واال����س���ت�������س���اف���ات ال���ف���ن���ي���ة واالأع�����م�����ال 

الفنانني  م��ن  ع���دد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املجتمعية، 

ال����ع����رب، وم���ق���ت���ن���ي���ات اجل����ال����ريي ل���ع���دد م��ن 

ال��ف��ن��ان��ني االأردن����ي����ني وال���ع���رب م���ن فل�سطني 

والعراق وم�سر و�سوريا.

االنباط-عمان

للمحا�سبني  العربي  املجمع  جمعية  وقعت 

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  م���ع ج��ام��ع��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ني 

ات��ف��اق��ي�����ة ت���ع���اون يف جم���ال خ���دم���ات ال��ت��دري��ب 

وال�سهادات املهنية املتخ�س�سة. 

وي��اأت��ي ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة ال���ذي مت يف مقر 

رئي�س  ووق��ع��ه��ا  العاملية”  اأب���وغ���زال���ه  “طالل 
اجل��م��ع��ي��ة ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ط���الل اأب���وغ���زال���ه، 

ورئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

للعمل  موؤهلني  اإع���داد مدربني  بهدف  الزعبي 

يف القطاعني العام واخلا�س وتطوير الكفاءات 

وال��ت��دق��ي��ق، من  املحا�سبة  ت��دري��ب  يف جم���االت 

خالل الربامج االأكادميية واملهنية التي توفرها 

للتدريب  الوطني  امل��رك��ز  خ��الل  م��ن  اجلمعية 

وتاأهيل املدربني يف اجلامعة. 

اجلامعة  برئي�س  اأبوغزاله  الدكتور  ورح��ب 

والوفد املرافق له، واأكد اأهمية هذا التعاون ما 

بني موؤ�س�سة مهنية مثل اجلمعية وجامعة رائدة 

مثل جامعة “البلقاء” بدمج التعليم االأكادميي 

ال���ذي من  ال��درا���س��ة  م��ع املهني خ���الل مرحلة 

التعليمية،  والعملية  الطلبة  ي��خ��دم  اأن  �ساأنه 

قيمة  للطالب  يوفر  التعاون  ه��ذا  اأن  مو�سحا 

اأك��ادمي��ي��ة  ���س��ه��ادت��ني  ح��ام��ال  ليتخرج  م�سافة 

ومهنية، وموؤهال لتاأ�سي�س عمله اخلا�س دون اأي 

م�ساعدة.  واأكد اأبوغزاله على اأن التعليم يف هذه 

الفرتة يوجب التعلم لي�س رقميا فقط بل �سفيا 

اأي�سا، بهدف حتقيق هدف بناء القدرات، وهو ما 

تنفذه موؤ�س�سات “طالل اأبوغزاله العاملية -التي 

توفري  يتم  اأن��ه  اإىل  اأبوغزاله  يراأ�سها”، منوها 

م���وؤه���الت مهنية ودب��ل��وم��ات يف ع���دة جم��االت 

وغالبية روادها من خريجي اجلامعات. 

واأ�سار اإىل اأن اللجوء اإىل الربامج املهنية بعد 

اأكادمييون  خريجون  الطلبة  الأن  هو  التخرج، 

وغري حاملني ملوؤهالت مهنية، االأمر الذي من 

�ساأنه اأن يوفر الوقت على الطلبة.

االتفاقية مع  ه��ذه  اأن توقيع  الزعبي  وق��ال 

هذا ال�سرح املتميز يتوج جهود اجلامعة يف اإعداد 

الكوادر املوؤهلة واملدربة على يد اأف�سل املدربني 

واأ�سحاب االخت�سا�س يف هذا املجال، م�سريا اإىل 

خمتلف  م��ع  الت�سبيك  اإىل  ت�سعى  اجلامعة  اأن 

اخلا�س  القطاع  وخا�سة  الوطنية  القطاعات 

امل�سغل الرئي�س لقوى العمل، واإن اجلامعة تعمل 

على تطبيق ا�سرتاتيجيتها التي اأطلقتها و�سعار 

التعليم بهدف الت�سغيل وفتح االآفاق اأمام اأبنائنا 

الطلبة واخلريجني لتطوير و�سقل مهاراتهم 

“اإن املركز الوطني لتدريب  العملية«. واأ�ساف 

التي  ي�ستهدف يف دورات���ه  املدربني يف اجلامعة 

يعقدها املوؤ�س�سات الوطنية الر�سمية واخلا�سة 

كافة، واإن انت�سار جامعة البلقاء التطبيقية يف 

املوؤ�س�سات  على  ي�سهل  ال��وط��ن  اأرج����اء  خمتلف 

ال�����دورات التي  واالأف������راد اال����س���رتاك يف جميع 

الفنية  الكوادر  وتدريب  لتاأهيل  املركز  يعقدها 

واالإدارية يف القطاعني العام واخلا�س«.

ويت�سمن التعاون توفري الربامج التاأهيلية 

والرقمية  التقليدية  بالطريقتني  للمتدربني 

تاأهيل  والتي ت�سمل عدة موؤهالت هي برنامج 

املالية  التقارير  الدولية الإع��داد  املعايري  خبري 

خبري  تاأهيل  وبرنامج   ،)IFRS Expert(

العام  القطاع  يف  الدولية  املحا�سبة  املعايري  يف 

.)IPSAS Expert(

كما تت�سمن الربامج موؤهل “حما�سب دويل 

وه��و   »)IACPA( معتمد  ق���ان���وين  ع��رب��ي 

والتدقيق  املحا�سبة  جم��ال  يف  تاأهيل  برنامج 

واملوا�سيع ذات العالقة، يتكون من اأربعة اأجزاء 

متخ�س�سة يعقب كل منها امتحان متخ�س�س 

امل��وؤه��ل،  �سهادة  على  احل�سول  ملجتازيها  يحق 

اإداري  دويل  “حما�سب  م��وؤه��ل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

عربي معتمد IACMA«، يتكون من اأربعة 

ام��ت��ح��ان  ك���ل م��ن��ه��ا  ي��ع��ق��ب  اأج������زاء متخ�س�سة 

متخ�س�س يحق ملجتازيها احل�سول على �سهادة 

املوؤهل.

االنباط-عمان

املوافقة على نظام  ال��وزراء   قرر جمل�س 

واملجمع  ال��ع��ق��ار  يف  امل�����س��رتك  الق�سم  اإدارة 

ة؛  م��رَّ الأول  ي�سدر  جديد  كنظام  العقاري، 

العقارية  امللكية  ق��ان��ون  لن�سو�س  اإع��م��اال 

ت على اإ�سدار هذا النظام. والتي ن�سَّ

��ظ��ام اجل��دي��د ال����ذي ���س��در  وت�����س��م��ن ال��نِّ

 123 امل��ادة  “ج” م��ن  الفقرة  اإىل  باال�ستناد 

ق��ان��ون  م���ن   222 امل�����ادة  ” م���ن  “اأ وال��ف��ق��رة 

 ،2019 ل�����س��ن��ة   13 رق����م  ال���ع���ق���اري���ة  امل��ل��ك��ي��ة 

العقارية  واملجمعات  لالأبنية  جمل�س  اإن�ساء 

برئا�سة مدير عام دائرة االأرا�سي وامل�ساحة 

وحتديد اأع�سائه، وتنظيم عقد اجتماعاته، 

اأهدافه ومهامه و�سالحياته. وبيان 

اإن�ساء جمعية املالكني  ون�سَّ النِّظام على 

الوحدات  مالكي  جمموع  من  تتكون  والتي 

بناء، ومنحها حق  املوجودة يف كل  العقارية 

و�سخ�سية  ال��ق��ان��ون،  اأح��ك��ام  وف��ق  التقا�سي 

اع��ت��ب��اري��ة وذم����ة م��ال��ي��ة م�����س��ت��ق��ل��ة ب��ال��ق��در 

م��ه��ام��ه��ا  وحت���دي���د  ال���ب���ن���اء،  الإدارة  ال�����الزم 

�����س��اب  �������س ع��ل��ى ال��نِّ واخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��ا، وال���نَّ

وللت�سويت  الجتماعاتها  ال��الزم  القانوين 

ع���ل���ى ق����رارات����ه����ا، وت���ب���ل���ي���غ ال����دع����وة ل��ه��ذه 

بهيئتها  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وامل�����س��ائ��ل  االج��ت��م��اع��ات 

العامة واآلية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

العامة تقوم  الهيئة  فاإنَّ  النِّظام،  وح�سب 

اجل��م��ع��ي��ة،  الإدارة  اإدارة  جم��ل�����س  ب��ان��ت��خ��اب 

وحت���دي���د م��ه��ام��ه و���س��الح��ي��ات��ه، مب���ا فيها 

فتح ح�ساب خا�س ببدل اخلدمات لكل بناء 

خالل  فيه  ال��ب��دل  مبالغ  اإي���داع  وا���س��رتاط 

وح�سر  ا�ستيفائها،  تاريخ  من  عمل  اأي��ام   7

الت�سرف بهذه املبالغ لالأغرا�س املن�سو�س 

القرارات  واعتبار  النظام،  يف  ح�سراً  عليها 

بتح�سيل  االإدارة  جم��ل�����س  ع���ن  ال�������س���ادرة 

امل��ب��ال��غ امل��ال��ي��ة ل�����س��ال��ح اجل��م��ع��ي��ة اأ����س���ن���اداً 

التنفيذ. تنفيذية تنفذ بوا�سطة دائرة 

ع��ل��ى تطبيق  ه  م������وادِّ ���ظ���ام يف  ال���نِّ ون�������سَّ 

اأح�����ك�����ام ال���ن���ظ���ام ع���ل���ى االأب����ن����ي����ة امل��م��ل��وك��ة 

ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��الإ���س��ك��ان وال��ت��ط��وي��ر 

م�ستقلة،  اأج�����زاء  اإىل  امل��ق�����س��م��ة  احل�����س��ري 

جمعيات  من  املكّون  املالكني  احتاد  وت�سكيل 

املالكني ومالكي الوحدات امل�ستقلة املوجودة 

يف امل��ج��م��ع ال���ع���ق���اري ال����واح����د، واإع���ط���ائ���ه 

م�ستقلة  م��ال��ي��ة  وذم���ة  اع��ت��ب��اري��ة  �سخ�سية 

ال��ع��ق��اري،  امل��ج��م��ع  الإدارة  ال�����الزم  ب��ال��ق��در 

وتنظيم  فيه،  ع�سو  ك��ل  م�ساهمة  وتنظيم 

على  وال��ن�����س  لع�سويته،  االن��ت�����س��اب  اأح��ك��ام 

مهامه و�سالحياته، وتكوين الهيئة العامة 

اخل��ا���س��ة  واالأح���ك���ام  ف��ي��ه  االإدارة  وجم��ل�����س 

بالنظام الداخلي له.

���ظ���ام اإن�������س���اء ���س��ج��ل ج��م��ع��ي��ات  واأق������رَّ ال���نِّ

املالكني واحتادات املالكني يف دائرة االأرا�سي 

وامل�����س��اح��ة، وت��ن��ظ��ي��م االأح���ك���ام امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه، 

املالكني  املالكني واحتادات  واعتبار جمعيات 

املن�ساأة مبوجب اأحكام النظام م�سجلة حكما 

ال�سخ�سية  اك��ت�����س��اب��ه��ا  مب��ج��رد  ال�����س��ج��ل  يف 

االعتبارية.

���ظ���ام ج��م��ع��ي��ات امل���ال���ك���ني اأو  واع���ت���رب ال���نِّ

امل�سجلة  امل�سرتكة  العقارات  اإدارة  جمعيات 

نفاذ  ق��ب��ل  ال��ن��اف��ذة  ال��ت�����س��ري��ع��ات  مبقت�سى 

م�سجلة  وك��اأن��ه��ا  قائمة  النظام  ه��ذا  اأح��ك��ام 

وف���ق اأح��ك��ام��ه، واإل��زام��ه��ا ب���اإج���راء م��ا يلزم 

مع  يتنا�سب  مب��ا  اأو���س��اع��ه��ا  توفيق  ل��غ��اي��ات 

ال��ن��ظ��ام خ��الل م��دة �سنة م��ن تاريخ  اأح��ك��ام 

العمل به.

املُ�����س��ّورة  ال�سياحية  املجمعات  وا�ستثنى 

اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سمن 

واحت���ادات  بجمعيات  املتعلقة  االأح��ك��ام  م��ن 

امل���ال���ك���ني امل���ن�������س���و����س ع��ل��ي��ه��ا يف ال���ن���ظ���ام 

العقاري  باملطور  مهامها  واإن��اط��ة  وتنظيم 

ال�سادرة  والتعليمات  النظام  الأح��ك��ام  وفقا 

املجمع  الإدارة  الداخلي  والنظام  مبقت�ساه 

العقاري.

العقاري  املطور  وواج��ب��ات  حقوق  د  وح��دَّ

مب��ق��ت�����س��ى ال��ن��ظ��ام وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����س��ادرة 

وفق  خدماته  بتقدمي  واإل��زام��ه  مبقت�ساه 

اإدارة  امل��ت��ب��ع��ة يف جم���ال  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 

وت��ن��ظ��ي��م امل��ج��م��ع��ات ال�����س��ي��اح��ي��ة امل�������س���ّورة، 

وحت����دي����د االأج���������زاء امل�������س���رتك���ة ل��ل��م��ج��م��ع 

فيه  امل�سرتكة  واخلدمات  امل�سور  ال�سياحي 

التي يتعني مراعاتها عند حتديد  واالأمور 

مبقت�سى  ت�ستوفى  ال��ت��ي  ال��ب��دالت  م��ق��دار 

ال��ع��ق��اري ومالك  امل��ط��ور  ب��ني  امل��ربم  العقد 

ب��ف��ت��ح ح�ساب  ال��ع��ق��اري��ة واإل���زام���ه  ال���وح���دة 

بالبدالت. خا�س 

واأل������زم امل���ط���ور ال���ع���ق���اري ب��و���س��ع ن��ظ��ام 

امل�����س��ور  ال�����س��ي��اح��ي  امل��ج��م��ع  الإدارة  داخ���ل���ي 

مفو�سي  جمل�س  يحددها  ل�سوابط  وفقا 

م���ن���ط���ق���ة ����س���ل���ط���ة ال���ع���ق���ب���ة االق���ت�������س���ادي���ة 

اخل�����ا������س�����ة، وت�������س���ك���ي���ل ال���ل���ج���ن���ة ال���ف���ن���ي���ة 

من  ب��ق��رار  امل�����س��ّورة  ال�سياحية  للمجمعات 

العقبة  منطقة  �سلطة  م��ف��و���س��ي  جم��ل�����س 

اأع�سائها،  وحتديد  اخلا�سة،  االقت�سادية 

واآلية  لها،  املمنوحة  وال�سالحيات  واملهام 

اإجراءات عملها. تنظيم 

�سلطة  مفو�سي  جمل�س  ��ظ��ام  ال��نِّ وم��ن��ح 

م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة االق���ت�������س���ادي���ة اخل��ا���س��ة 

العقارية  واملجمعات  االأبنية  جمل�س  مهام 

م��ه��ام  اأي  اإىل  اإ���س��اف��ة  ع��ل��ي��ه��ا،  امل��ن�����س��و���س 

اأخ������رى م��ن��اط��ة ب���ه وف����ق ق���ان���ون م��ن��ط��ق��ة 

العقبة االقت�سادية اخلا�سة، ومنح جمل�س 

االأب���ن���ي���ة وامل���ج���م���ع���ات ال���ع���ق���اري���ة و���س��ل��ط��ة 

م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة االق���ت�������س���ادي���ة اخل��ا���س��ة 

اأح��ك��ام  لتنفيذ  تعليمات  اإ���س��دار  �سالحية 

يف  العقاري  امل��ط��ّور  النظام  واأل���زم  النظام. 

بفتح  ة  اخلا�سّ االقت�سادّية  العقبة  منطقة 

ح�����س��اب خ���ا����س الإي�������داع ب�����دالت اخل���دم���ة، 

وت��ع��ي��ني م���دق���ق ح�����س��اب��ات ل��ل��ت��دق��ي��ق على 

على  ون�سرها  فني،  ب�سكل  احل�سابات  ه��ذه 

املوقع االإلكرتوين لل�سركة املطّورة الطالع 

املالكني.

االنباط-عمان

امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئ��ي�����س  ال��ت��ق��ى   

اللواء الركن يو�سف اأحمد احلنيطي، ام�س 

االثنني، يف مكتبه بالقيادة العامة، ال�سفري 

البلجيكي يف عّمان فيليب فاندن بولك.

وي���ه���دف ال��ل��ق��اء ال����ذي ح�����س��ره امل��ل��ح��ق 

بحث  اإىل  ع��م��ان،  يف  البلجيكي  الع�سكري 

اآل���ي���ات و���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة، 

واأوج�������ه ال���ت���ع���اون ال��ع�����س��ك��ري وال��ت��ن�����س��ي��ق 

امل���������س����رتك مل�����ا ف����ي����ه م�������س���ل���ح���ة ال���ب���ل���دي���ن 

ال�سديقني.

برتا- بريوت

االثنني،  ام�س  لبنان،  اإىل  و�سلت 

ط������ائ������رة اأردن�������ي�������ة ج������دي������دة حت��م��ل 

م�ساعدات غذائية وطبية اإىل لبنان.

واف������ادت م�����س��ادر يف ب�����ريوت، ب���اأن 

ج�سر  �سمن  اخلام�سة  ه��ي  الطائرة 

اخلريية  الهيئة  ت�سريه  اإغاثي  جوي 

االأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة، ب��ت��وج��ي��ه من 

الثاين، وحتمل  امللك عبداهلل  جاللة 

واإن�سانية،  اإغ��اث��ي��ة  م��واد  متنها  على 

اأب���رزه���ا م����ادة ال��ط��ح��ني، وذل����ك بعد 

ت�������س���رر ����س���وام���ع ال���ق���م���ح يف م���رف���اأ 

بريوت.

االنباط-عمان

االجتماعية،  التنمية  وزي���رة  ق��ررت 

التدري�س ملنتفعي  ا�سحاقات، بدء  ب�سمة 

امل����راك����ز ال���ن���ه���اري���ة ل��الأ���س��خ��ا���س ذوي 

االعاقة، �سباح يوم غٍد الثالثاء.

وق�����������ال ال������ن������اط������ق االع��������الم��������ي يف 

االثنني،  ام�س  خري�س  اأ���س��رف  ال���وزارة 

ال���ن���ه���اري���ة  امل�����راك�����ز  يف  ال���ع���ام���ل���ني  اإن 

اأع������دوا  االع�����اق�����ة،  ذوي  ل���الأ����س���خ���ا����س 

التعليمية  واخلطط  الدرا�سية،  امللفات 

لتقييم  ج��اه��زي��ن  وب��ات��وا  للمنتفعني، 

من  االأول  االأ����س���ب���وع  خ����الل  ال���ط���الب 

الدوام.

املنتفعني  ت��دري�����س  ع��م��ل��ي��ة  ان  وب���ني 

�سريطة  الثالثاء،  اليوم  �سباح  �ستبداأ 

اأك���ر م��ن ارب��ع��ة منتفعني  ع���دم وج���ود 

ال��دوام  يكون  وان  ال�سفية،  الغرفة  يف 

من  املنتفعني  اح�سار  وع��دم  بالتناوب، 

املوبوءة. املناطق 

للتنمية  امل��ن��ار  م��راك��ز  ان  اىل  واأ���س��ار 

ال��ف��ك��ري��ة، وامل���راك���ز ال�����س��ام��ل��ة، وم��رك��ز 

ال��ت��اأه��ي��ل وال��ت�����س��غ��ي��ل امل��ه��ن��ي يف ارب����د، 

وم�����رك�����ز االأم����������ل اجل�����دي�����د مل���ت���ع���ددي 

ملزمون  ال��ن��ه��اري،  الق�سم  االع��اق��ات- 

مب����راع����اة ����س���روط ال�������س���الم���ة ال��ع��ام��ة 

وتعليمات  ك��ورون��ا،  ب��ف��ريو���س  اخل��ا���س��ة 

املخت�سة. اجلهات 

واأك����د خ��ري�����س ان ال�����وزارة اأع����دت يف 

العمل  اإج��راءات  ملفا حول  �سابق  وق��ٍت 

ال�سحية  وال��وق��اي��ة  ال�سالمة  لتدابري 

ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار ف���ريو����س ك���ورون���ا، 

يف م��راك��ز ال�����وزارة ال��ن��ه��اري��ة اخل��ا���س��ة 

ب��االأ���س��خ��ا���س ذوي االإع���اق���ة، وامل��ن�����س��ور 

على موقع الوزارة على الرابط التايل« 

http://www.mosd.gov.

jo/UI/Arabic/Upload/

-4261 -878b -Doc/c5097a7f
0 e 7 8 a d 0 b a f 9 d . -a f d 1

.»616=pdf?ContentId

االباط- الزرقاء

 �سبطت االأجهزة االأمنية يف حمافظة 

الزرقاء، 39 مركبة و295 �سخ�ساً خالفوا 

واجل��زئ��ي  ال�سامل  ال��ت��ج��ول  حظر  ق���رار 

خالل االأيام الثالثة املا�سية.

وقال حمافظ الزرقاء حجازي ع�ساف 

االأ�سخا�س  حتويل  مت  اإن��ه  ام�ساالثنني، 

وللحاكم  ال��غ��رام��ة  ل��دف��ع  ال��ق�����س��اء  اإىل 

ب��االل��ت��زام  تعهد  ع��ل��ى  للتوقيع  االإداري 

باأوامر الدفاع.

االأم��ن��ي��ة قامت  االأج��ه��زة  اإن  واأ���س��اف 

ب��ت��وق��ي��ف 9 اأ���س��خ��ا���س ب�����س��ب��ب اإق��ام��ت��ه��م 

حل��ف��الت زف���اف وخم��ال��ف��ة اأم���ر ال��دف��اع 

11، اإ�سافة اىل خمالفة 9 حمال جتارية 

اأمر الدفاع. ب�سبب خمالفتها 
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االنباط-عمان

امل�شرتكة  الأرك���ان  هيئة  رئي�س  ا�شتقبل   

اللواء الركن يو�شف اأحمد احلنيطي، ام�س 

رئي�س  العامة،  بالقيادة  مكتبه  يف  الث��ن��ن، 

مركز التعاي�س الديني الأب نبيل حداد.

الأب  مع  احلنيطي  الركن  اللواء  وبحث 

ح����داد ال���ت���ع���اون امل�����ش��رتك م���ا ب���ن ال��ق��وات 

امل�����ش��ل��ح��ة وم���رك���ز ال��ت��ع��اي�����س ال��دي��ن��ي ال���ذي 

امللك  جاللة  جلهود  ترجمًة  تاأ�شي�شه  ج��اء 

وامل�شيحية  الإ�شالمية  املقد�شات  رع��اي��ة  يف 

وحتقيق الوئام بن الأديان.

حتتفل  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

اأ�شبوع الوئام العاملي بن الأدي��ان،  �شنويا يف 

وهو حدث �شنوي يقام خالل الأ�شبوع الأول 

م��ن ���ش��ه��ر ���ش��ب��اط وال����ذي اع��ت��م��د م��ن��ذ ع��ام 

2011، حيث جاءت مبادرة الوئام بن الأديان 

الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  اأطلقها ج��الل��ة  ال��ت��ي 

 20 اأم��ام اجلمعية العامة ل��الأمم املتحدة يف 

لنهج  ترجمة   2010 ع��ام  من  الأول  ت�شرين 

الأدي��ان  نظر  وجهات  بن  للتقارب  ها�شمي 

ال�شماوية.

االنباط-عمان

للتنمية  الريادية  حرير  منظمة  تطلق   

الثالثاء،  اليوم  الربحية،  غري  املجتمعية 

مع  بالتن�شيق  اأم���ان���ة(،  )���ش��ح��ت��ي  م���ب���ادرة 

ال�����ش��ح��ة   وزارة  و  امل��ح��ل��ي��ة  الإدارة  وزارة 

واأمانة عمان الكربى.

وت�����ش��ت��ه��دف امل����ب����ادرة ف��ئ��ة الأط����ف����ال يف 

م����دار�����س حم���اف���ظ���ات امل��م��ل��ك��ة ك���اف���ة، م��ن 

اأه��م��ي��ة  وت��ع��زي��ز  ال�شحية  ال��ت��وع��ي��ة  خ���الل 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الج��������راءات الح���رتازي���ة 

اليدين  بالتباعد اجل�شدي وغ�شل  اخلا�شة 

ب�شكل دوري. وتعقيمهما 

وت�����ش��ع��ى م��ن��ظ��م��ة ح��ري��ر ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل��ك 

)�شحتي  التفاعلي  ال�����ش��ن��دوق  خ��الل  م��ن 

ون�شاطات  اأدوات  الذي يحتوي على  اأمانة( 

ت��ف��اع��ل��ي��ة ل��ل��ط��ف��ل ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى ال��ت��ف��ك��ري 

بامل�شوؤولية  الطفل  �شعور  يعزز  ما  واللعب، 

ال�شحية جتاه نف�شه وبطريقة ايجابية .

الدبا�س  نهاد  وقال مدير منظمة حرير 

اإن املنظمة تطمح من املوؤ�ش�شات والأفراد   ،

دعم احلملة بهدف اي�شال ال�شندوق لأكرب 

اململكة  عدد من الأطفال يف كل حمافظات 

يف  للم�شاهمة  حظاً،  الأق��ل  املناطق  خا�شة 

يف  اململكة  يف  الطفال  جميع  �شحة  حماية 

ظل انت�شار فريو�س كورونا.

وت�����ش��ت��ق��ب��ل امل��ن��ظ��م��ة خم��ت��ل��ف ال��ت��ربع��ات 

خالل  م��ن  التطوع  او  النقدية  او  العينية 

اجل����ه����ود ال���ف���ردي���ة لإي�������ش���ال ال�������ش���ن���دوق 

كافة. للمحافظات 

ال���ت���ف���اع���ل���ي  ال���������ش����ن����دوق  اأن  وا������ش�����اف 

ي��ح��ت��وي ع��ل��ى امل��ع��ق��م وال��ك��م��ام��ة واأن�����ش��ط��ة 

التفكري  وتعزيز  املالحظة  م��ه��ارات  حتفز 

الي���ج���اب���ي م���ن خ����الل ال��ل��ع��ب ال��ت��ف��اع��ل��ي 

وال���ت�������ش���ارك���ي وح�����ب ال���ت���ل���وي���ن، و����ش���ي���وزع 

مدار�س  يف  الأطفال  على  جمانا  ال�شندوق 

حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة ك��اف��ة. ول��ف��ت ال��دب��ا���س 

خطة  هي  اأم��ان��ة(  )�شحتي  م��ب��ادرة  اأن  اإىل 

وق��ائ��ي��ة ا���ش��ت��ب��اق��ي��ة داع��م��ة ل��ت��ع��زي��ز الأم���ن 

ال�����ش��ح��ي، وال�����ش��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة وال��ع��اط��ف��ي��ة 

والج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ط��ف��ل وت��ه��ي��ئ��ة الأط���ف���ال 

للعودة الآمنة للمدار�س .

تسجيل 46 إصابة محلية بـ»كورونا« 42 منها بعمان

أمر الدفاع 8 يعاقب بحبس المستهترين 3 سنوات أو غرامة 3 آالف دينار

واخيرا.. الحكومة تقرر تطبيق أمر الدفاع »8«

على ذمة »الغارديان«.. تحرش جنسي وسرقة أجور وفظائع داخل مصانع باألردن

االنباط - عمان

الدفاع  اأم��ر  “الرتكيز” على  احلكومة  ق��ررت  واخ���ريا،   ..

رقم 8 القا�شي مبحا�شبة امل�شتهرتين باأنف�شهم واملجتمع، هذا 

احلكومية  القرارات  من  “متاأخرا” كغريه  جاء  الذي  القرار 

11، جاء بعد الرتفاع الالفت يف  مثل تفعيل امر الدفاع رقم 

عدد ال�شابات املحلية امل�شجلة بفريو�س كورونا امل�شتجد جزء 

اأو  البع�س بن�شر العدوى عن ق�شد  كحبري منها نتيجة قيام 

عن طريق الهمال، وفقا لوزير الدولة ل�شوؤون العالم اأجمد 

الع�شايلة.

�شجلت  اململكة  اأن  �شعد جابر  الدكتور  ال�شحة  وزي��ر  وق��ال 

م�شابة  حملية  ح��ال��ة   664 اآب  ل������7  امل��واف��ق  اجلمعة  ي��وم  منذ 

بكورونا، منها 46 حالة ام�س لريتفع العدد الإجمايل منذ بدء 

اجلائحة اإىل 2034 اإ�شابة.

�شحاب  ع��ن مدينة  ال��ع��زل  رف��ع  �شيتم  اأن��ه  الع�شايلة  واأك���د 

اعتبارا من �شباح اليوم الثالثاء، وعليه، �شتعود �شاعات احلظر 

اب��ت��داء  اململكة،  مناطق  ب��اق��ي  يف  ه��ي  كما  لت�شبح  امل��دي��ن��ة  يف 

لياًل  ل��الأف��راد  ع�شرة  واحل��ادي��ة  للمن�شاآت  م�شاء  العا�شرة  من 

جميع  �شتعود  كما  التايل،  اليوم  من  �شباحاً  ال�شاد�شة  وحتى 

القطاعات واملرافق والأن�شطة للعمل يف املدينة كما كانت عليه 

قبل العزل.

قاموا  با�شابتهم  امل�شتبه  بع�س  هناك  اإن  الع�شايلة،  وق��ال 

نتيجة  للخطر  واأ�شدقائهم  اأ�شرهم  وحياة  �شحة  بتعري�س 

عدم التزامهم بالجراءات ال�شحية والوقائية، وعدم اللتزام 

باحلجر املنزيل الذاتي، ونظرا لذلك قررت احلكومة الرتكيز 

امل�شتهرتين  ال��ق��ا���ش��ي مب��ح��ا���ش��ب��ة   8 رق���م  ال���دف���اع  اأم����ر  ع��ل��ى 

باأنف�شهم واملجتمع، والذين قاموا بن�شر العدوى عن ق�شد اأو 

عن طريق الهمال.

واأ�شاف اأن اأمر الدفاع رقم 8 يعاقب باحلب�س ملدة ت�شل اإىل 

3 �شنوات اأو غرامة ت�شل اإىل 3 اآلف دينار اأو الغرامتن معاً، 

اأخ��رى مبوجب  اتخاذ عقوبات  ال��دف��اع  اأم��ر  ول مينع تطبيق 

القانون.

اأطلق  ال���رزاز  ال��دك��ت��ور عمر  ال����وزراء  رئي�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

�شيناريوهات مركبة  على  ين�س  “�شهام احلق” ال��ذي  تدريب 

اأزم��ات  اأزم��ة كورونا مع  ثانية من  الأردن ملوجة  منها تعر�س 

خلدمة  بال�شتعداد  امللكية  التوجيهات  �شمن  وذل��ك  اأخ���رى، 

الوطن واملواطن.

اإ�شابة جديدة   68 الوزير جابر، عن ت�شجيل  اأعلن  ب��دوره، 

ب��ف��ريو���س ك����ورون����ا، م��ن��ه��ا 46 ح��ال��ة حم��ل��ي��ة ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

الإجمايل منذ بدء اجلائحة اإىل 2034 اإ�شابة.

وبن، خالل اإيجاز �شحفي يف املركز الوطني لالأمن واإدارة 

الأزمات، تفا�شيل احلالت اجلديدة التي توزعت على 22 حالة 

يف ف��ن��ادق احلجر لقادمن م��ن اخل���ارج، ام��ا احل���الت املحلية 

ملخالطن،  منها   40 ع��م��ان،  العا�شمة  يف  ح��ال��ة   42 ف��ت��وزع��ت، 

الزرقاء،  حمافظة  يف  و4  عنهما،  ال�شتق�شاء  يجري  وحالتان 

يف  املا�شية   24 ال���  ال�����ش��اع��ات  خ��الل  �شفاء  ح��ال��ة   43 وت�شجيل 

م�شت�شفى الأمري حمزة، لي�شبح جمموع حالت ال�شفاء 1525 

فيما بقي حتت العالج 456 حالة.

واأ�شار الدكتور جابر اإىل اأن اململكة منذ يوم اجلمعة املوافق 

ل��7 اآب �شجلت 664 حالة حملية م�شابة بكورونا. وبن اأن فرق 

عن  للك�شف  فح�شاً   9209 ال��ي��وم  اأج���رت  الوبائي  ال�شتق�شاء 

كورونا، لي�شل عدد الفحو�شات التي اأجريت منذ بدء تف�شي 

اأو  املخالطن  ودعا  828380 فح�شا.  اإىل  اململكة  الفريو�س يف 

و�شول  حلن  املنزيل  احلجر  يف  للبقاء  تنبيهات  ت�شلهم  من 

فرق التق�شي الوبائي وفح�شهم، م�شريا اإىل اأن الفرق تواجه 

�شعوبة مع بع�س الأ�شخا�س ب�شبب عدم اللتزام.

االنباط - احلرة 

ك���������ش����ف حت����ق����ي����ق ن���������ش����رت����ه ����ش���ح���ي���ف���ة 

حت��ر���س  مم���ار����ش���ات:  ع���ن  “الغارديان”، 
ج��ن�����ش��ي، وع��م��ل ق�����ش��ري و���ش��رق��ة ل��الأج��ور، 

يعاين منها العاملون يف م�شانع يف الأردن، 

م��ن��ت��ج��ات��ه��ا خم�����ش�����ش��ة ل��ع��الم��ات جت��اري��ة 

اأمريكية.

وب���ح�������ش���ب ال���ت���ح���ق���ي���ق، ف��������اإن ع���ام���ل���ن 

ي�������ش���ن���ع���ون م���الب�������س ل����ع����الم����ات جت���اري���ة 

واأند  لورين،  “رالف  مثل:  كربى  ومتاجر 

اآرم�����ور، واأم���ريك���ان اإي��غ��ل، ك��ول��ز، ج��ي �شي 

اآخر  اأم�شوا  �شيكريت”،  وفيكتوريا  بيني، 

���ش��ت��ة ���ش��ه��ور م��ن دون اأج����ور م��ن��ت��ظ��م��ة، ما 

دفعهم اإىل “نقطة النهيار«.

وهذه املن�شاآت �شمن عدة م�شانع ظهرت 

امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات  الأردن  ت��وق��ي��ع  ب��ع��د 

ات��ف��اق��ي��ة جت�����ارة ح����رة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن قبل 

95 يف  ت�شكل نحو  املالب�س  لت�شبح  عقدين، 

املئة من ال�شادرات الأردنية لأمريكا.

يف  ال�����ش��ري��ع  ال��ن��م��و  ان  ال��ت��ح��ق��ي��ق،  وزع 

ب��اأزم��ة  ت��راف��ق  الأردن،  يف  املالب�س  م�شانع 

ان��ت��ه��اك��ات ال��ع��م��ل، وه���و م��ا ع��ر���ش��ه تقرير 

وثقت   ،2006 الوطنية” يف  العمل  ل�”جلنة 

ف���ي���ه ح������الت اع����ت����داء ج��ن�����ش��ي وج�������ش���دي، 

وت�������ش���غ���ي���ل ال���ع���ام���ل���ن ل�������ش���اع���ات ط��وي��ل��ة 

ومرهقة، وممار�شات ترقى مل�شتوى الجتار 

ب��ال��ب�����ش��ر، ح��ي��ث ي��ع��م��ل ب��ع�����س ال��ع��م��ال مل��دة 

من  جتريدهم  وي��ت��م  متوا�شلة،  �شاعة   48

العمل  اأ�شحاب  قبل  م��ن  �شفرهم  ج���وازات 

فور و�شولهم البالد، ما يجعلهم يف ظروف 

طوعية«. غري  “عبودية 
ووف�����������ق ت�����ق�����ري�����ر ن�����������ش�����ره ال����ت����ح����ال����ف 

ل���ل���ع���ام���الت يف ق����ط����اع امل���الب�������س  ال����ع����امل����ي 

ال��ع��ام  خ���الل  الأردن،  يف  ال��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ات، 

امل��ا���ش��ي، ف��ق��د ت��ع��ر���ش��ت ع���ام���الت ���ش��ارك��ن 

الإ���ش��اءة  اأ���ش��ك��ال  م��ن  ل�شكل  ا���ش��ت��ط��الع،  يف 

اللفظية، على الأقل، وفقا للتحقيق.

ووث����ق ال��ت��ق��ري��ر اإح�����دى احل�����الت ال��ت��ي 

ت��ع��ر���ش��ت ف��ي��ه��ا ع��ام��ل��ة ل��ل�����ش��ف��ع والإه���ان���ة 

ارتكبت خطاأ غري مق�شود  اللفظية عندما 

اأثناء العمل، حيث قال لها �شاحب امل�شنع، 

واحدة،  بت�شفري  قام  اإذا  رخي�شون،  “اإنهم 
ميكنه جلب 10 غريها«.

�شهد   ،2019 ال��ع��ام  ان  التحقيق،  وزع���م 

يعملون  الذي  املهاجرين  من  اأربعة  انتحار 

يف م�شانع املالب�س، يف الأردن، “حيث تعرب 

النتحار  يف  رغبتهن  عن  العامالت  بع�س 

ب�شبب الإ�شاءات امل�شتمرة و�شوء الأو�شاع”.

“اإنه  ل���ل���غ���اردي���ان،  ال��ع��م��ال  اأح����د  وق����ال 

م��ن امل���وؤك���د وب��ن�����ش��ب��ة م��ل��ي��ون يف امل��ئ��ة، ف��اإن 

التي  التجارية  للعالمات  املالكة  ال�شركات 

التي  ب��الأو���ش��اع  دراي���ة  على  ل��ه��ا،  ي�شنعون 

يقومون  ل  فهم  ذلك  ومع  منها”،  يعانون 

اأعمالهم  اإدارة  اأن  يريدون  فهم  �شيء،  باأي 

فقط.”

وا�شافت، “يف ظل جائحة كورونا، واجه 

العاملون يف قطاع املالب�س حتد كبري، بعد 

اأن قامت امل�شانع بت�شريح املئات من العمال 

وال�شريلنكية  ال��ب��ورم��ي��ة  اجل��ن�����ش��ي��ات  م��ن 

والكمبودية.

يبلغ  لل�شناعات،  ال��دويل  الحت��اد  ووف��ق 

امل��الب�����س يف الأردن  ال��ع��م��ال يف ق��ط��اع  ع���دد 

يف   75 ن�شبة  امل���راأة  ت�شكل  األ���ف،   70 ح���وايل 

األ��ف عامل   16 ق��راب��ة  وه��ن��اك  املئة منهم.  

وعاملة من اجلن�شية الأردنية، بينما ي�شكل 

من  املهاجرين  من  وعاملة  عامل  األ��ف   53

ب��ن��غ��الدي�����س ون��ي��ب��ال و���ش��ري��الن��ك��ا وال��ه��ن��د 

وباك�شتان  ومدغ�شقر  وكمبوديا  وال�شن 

و�شوريا. وميامنار 

وبح�شب بيانات “برت وورك” التي تعود 

2015، يتكون قطاع املالب�س يف الأردن  لعام 

مبا�شرة  ي�شدر  منها   35 م�شنعا،   73 م��ن 

يف  يعملون  مقاول  و26  املتحدة،  للوليات 

عاملية،  ل�شركات  ف��رع   12 اإ���ش��اف��ة  ال��ب��اط��ن، 

لها م�شانع يف املناطق النائية.

رئيس هيئة األركان المشتركة 
يستقبل األب نبيل حداد

منظمة حرير تطلق مبادرة 
صحتي أمانة

االنباط-عمان

 ق���ال وزي����ر ال��ع��م��ل ن�����ش��ال ال��ب��ط��اي��ن��ة اإن ال����وزارة 

ا�شتقبلت منذ تعر�س اململكة جلائحة كورونا ولغاية  

تتعلق  عمالية  �شكوى  و323  األ��ف��ا   47 اأم�����س  اول  ي��وم 

وذل��ك عرب من�شة  العمال،  واإن��ه��اء خدمات  ب��الأج��ور 

حماية وغرفة املتابعة وال�شيطرة.

وقدر البطاينة عدد املن�شاآت الوارد بحقها �شكاوى 

اإنهاء خدمات وتاأخري اأجور خالل هذه الفرتة بنحو 

10 اآلف و811 من�شاأة بعدد عاملن بلغ 330 األفا و452 

عامال وعاملة.

وتناول وزير العمل خالل موؤمتر �شحفي عقد يف 

الإثنن  ام�س  الزم��ات  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز 

ع���ددا م��ن ال��ق�����ش��اي��ا واجل��ه��ود ال��ت��ي بذلتها ال����وزارة 

على  املوجهة  التفتي�س  حمالت  بع�س  نتائج  اب��رزه��ا 

العمل يف ظل جائحة  �شوق  القطاعات ل�شبط  بع�س 

ب��ال��وزارة  ، ونتائج وخم��رج��ات ف��رق التفتي�س  ك��ورون��ا 

ورق��اب��ت��ه��ا ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق اأم����ر ال���دف���اع 6 وال��ب��الغ��ات 

ال�����ش��ادرة مب��وج��ب��ه وم��ت��اب��ع��ة ال��ق��ط��اع اخل��ا���س حيث 

اأ�شل  6 الف و841 من�شاأة بدفع الج��ور من  التزمت 

7 اآلف 590 من�شاأة متاأخرة عن دفع الأجور اأي بن�شبة 

التزام  األفا و970 عامال من   315 وا�شتفاد   ، باملئة   90

موؤ�ش�شاتهم .

اإن��ه��اء  ال��ذي��ن مت  ال��ع��م��ال  اأن ع��دد  البطاينة  وق���ال 

 4 اع��ادة  6 الف و356 عامال حيث مت  بلغ  خدماتهم 

اآلف و141 منهم اىل عملهم تنفيذا لأوامر الدفاع و 

غري  قانوين  ب�شكل  خدماتهم  انهاء  مت  عامال   2054

خم��ال��ف لأوام�����ر ال���دف���اع و164 ح��ال��ة ل زال����ت حتت 

ال���وزارة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  وامل��ت��اب��ع��ة،  وامل��راج��ع��ة  التحقق 

قامت بتحويل 482 خمالفة بحق من�شاآت اإىل الق�شاء 

للنظر بها.

تفتي�شية  حملة  بتنفيذ  قامت  ال���وزارة  ان  وا�شاف 

مل���دة �شهر  ا���ش��ت��م��رت  امل���دار����س اخل��ا���ش��ة  مكثفة ع��ل��ى 

حيث بلغ عدد الزيارات التفتي�شية امليدانية على هذه 

املدار�س 1250 زيارة تفتي�شية.

واأو�شح اأن الوزارة تلقت منذ بداية جائحة كورونا 

�شكوى   1165 �شكوى على مدار�س خا�شة منها   1365

تتعلق بالأجور و200 �شكوى بخ�شو�س اإنهاء خدمات 

ان��ه��اء خدمات  ح��ال��ة   2200 ر���ش��د  ج��م��اع��ي، حيث مت 

ملعلمن ومعلمات، متت اعادة 1350 منهم اىل عملهم، 

59 خمالفة بحق عدد من  اأن��ه مت حترير  م�شريا اإىل 

املدار�س اخلا�شة املخالفة.

 976 ال���وزارة �شبطت خ��الل احلملة  اأن  اإىل  ون��وه 

كمبيالة ملعلمات ومعلمن اأجربوا على التوقيع عليها 

من قبل بع�س املدار�س اخلا�شة، اإل اأن فرق التفتي�س 

هذه  خمالفة  بعد  اأ�شحابها  اإىل  الكمبيالت  اأع���ادت 

املدار�س.

مدى  م��ن  للتاأكد  امل�شتمرة  للحملة  بالن�شبة  اأم��ا 

اللتزام باأمر الدفاع رقم 11 بن البطاينة اأن الوزارة 

اأطلقت حملة خا�شة للتفتي�س على اإجراءات ال�شحة 

مت  التي  املوؤ�ش�شات  ع��دد  بلغ  حيث  املهنية  وال�شالمة 

زي��ارت��ه��ا م��ن قبل ك���وادر ال����وزارة 4921 م��ن�����ش��اأة، ومت 

املن�شاآت  بلغ ع��دد  ب��الإغ��الق، فيما  اإن���ذارا   549 توجيه 

التي مت اغالقها 112 من�شاأة.

اأن ال��وزارة تقوم حاليا بحملة تفتي�شية  واأ�شار اإىل 

ع��ل��ى ���ش��رك��ات الم����ن واحل���م���اي���ة ل��ل��ت��اأك��د م���ن م��دى 

ال��ت��زام��ه��ا ب��اأح��ك��ام ق��ان��ون ال��ع��م��ل، وج���ولت تفتي�شية 

ال�شناعية  �شحاب  ال�شناعية ومدينة  التجمعات  على 

حمافظة  يف  ال�شليل  ق�����ش��اء  يف  الأل��ب�����ش��ة  وم�����ش��ان��ع 

ال����زرق����اء ل��ل��ت��اأك��د م���ن م����دى ت��ط��ب��ي��ق امل��ن�����ش��اآت فيها 

واملتعلق  الكربى  باملوؤ�ش�شات  اخلا�س   9 رق��م  للدليل 

انت�شار  املهنية للحد من  ال�شالمة وال�شحة  مبعايري 

فريو�س كورونا، مو�شحا اأن الوزارة و�شعت 20 دليال 

املهنية  وال�شحة  بال�شالمة  تتعلق  القطاعات  ملختلف 

واإجراءات عمل معيارية تتعلق بالعمل يف ظل انت�شار 

الكورونا.

وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة التي �شجلت ملغادرة 

اأرا����ش���ي امل��م��ل��ك��ة ن��ه��ائ��ي��ا يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا مع 

احل�شول على اعفاءات ب�شاأن الغرامات املرتتبة عليها 

اأعلنت اأكرث من مرة خالل  اأن ال��وزارة  اأكد البطاينة 

مبغادرة  الراغبن  الوافدين  للعمال  كورونا  جائحة 

اأرا�شي اململكة الت�شجيل على هذه املن�شة لال�شتفادة 

من العفاء للعامل الوافد وعائلته )اأ�شوله وفروعه( 

ال��ذي��ن ���ش��ي��غ��ادرون ب�شكل ن��ه��ائ��ي م��ن ج��م��ي��ع ر���ش��وم 

هذه  اأن  اإىل  لف��ت��ا  عليهم،  امل��رتت��ب��ة  العمل  ت�شاريح 

16 اب اجل��اري ومت رفع  اأغلقت متاما م�شاء  اخلدمة 

الك�شوفات النهائية للم�شجلن علما اأن املوعد النهائي 

ملغادرة العمالة امل�شجلة لت�شتفيد من هذه الإعفاءات 

املذكورة �شيكون بتاريخ 31/10/2020.

وك�����ش��ف ال��ب��ط��اي��ن��ة اأن ع���دد امل�����ش��ج��ل��ن ع��ل��ى ه��ذه 

من  ولال�شتفادة  بلدانهم  اإىل  العودة  بهدف  اخلدمة 

الإعفاءات املذكورة بلغ 32 األفا و46 عامال وافدا، غادر 

األفا   18 ح��وايل  اأم�س  يوم  حتى  اململكة  اأرا�شي  منهم 

و533 عامال وافدا.

مع  بالتن�شيق  تقوم  العمل  وزارة  اأن  ال��وزي��ر  واأك��د 

ال�����ش��ف��ارات متهيدا  م��ع  ل��ل��ت��وا���ش��ل  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 

من  ليتمكنوا  ل��رع��اي��اه��ا  املعنية  ال��دول��ة  ل���ش��ت��ق��ب��ال 

املغادرة وال�شتفادة من الإعفاءات.

اإ���ش��ارة  ب��و���ش��ع  ق��ام��ت  ال��ع��م��ل  وزارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

حماية  من�شة  على  امل�شجلن  جميع  على  “بلوك” 
لل�شفر، وذلك ل�شمان عدم اإ�شدار ت�شاريح عمل لهم 

لأنهم اأ�شبحوا ملزمن باملغادرة على �شوء العالنات 

وزارة  م��ع  الرتتيبات  اج���راءات  �شوء  وعلى  ال�شابقة 

اخلارجية ولكن نكرر ان العفاء من الر�شوم لن يكون 

ال يف حال املغادرة قبل تاريخ 31 /10/ 2020.

وب��خ�����ش��و���س ج��ن�����ش��ي��ات ال��ع��م��ال��ة ال����واف����دة ال��ت��ي 

اململكة  اأرا�شي  املن�شة والراغبة مبغادرة  �شجلت على 

وال�شتفادة من الإعفاءات بن الوزير اأن املغادرين من 

80 جن�شية خمتلفة .

وعر�س البطاينة خالل املوؤمتر ال�شحفي جديدة 

العمالة  ت�شاريح  جت��دي��د  بخ�شو�س  ال��ي��وم  ���ش��درت 

الوافدة ت�شمح بتجديد ت�شاريح العمل للعمالة غري 

معينة  مبهن  عمل  ت�شاريح  يحملون  ممن  الردن��ي��ة 

لدى �شاحب العمل نف�شه )مت تو�شيح املهن بالقرار( 

31 /12/2020 ودون التقيد  وذلك فقط لغاية تاريخ 

العمالة  على  القرار  ه��ذا  ينطبق  ل  ان  على  بالن�شب 

مغادرة  لغايات  حماية  من�شة  على  امل�شجلة  ال��واف��دة 

ا�شتفادت  التي  ال��واف��دة  العمالة  الرا���ش��ي الردن��ي��ة و 

البالد  تغادر  الو�شاع الخري ومل  من قرار ت�شويت 

و  الأردن��ي��ن  زوج��ات  او  ازواج  با�شتثناء  تاريخه  حتى 

البي�شاء  البطاقة  على  احلا�شلن  غ��زة  قطاع  اب��ن��اء 

املفعول  و�شارية  املدنية  الح��وال  دائ��رة  عن  ال�شادرة 

املفعولأما  �شارية  املوؤقتة  الردنية  اجل��وازات  حملة  و 

اأنها  البطاينة  اأكد  الوافدة  العمالة  بالن�شبة لإجازات 

الوبائي  الو�شع  اإىل  يعود  وال�شبب  موقوفة  ت��زال  ل 

اأن  ت�شتطيع  ل  ال�����وزارة  اأن  م�شيفا  معينة،  دول  يف 

حتدد موعدا او التزاما لعودة اي عامل، لأن الطاقة 

حم��دودة  للمملكة  ال��ع��ودة  عند  للحجر  ال�شتيعابية 

وهي خم�ش�شة بالدرجة الوىل لعودة الردنين.

 البطاينة: 47 ألفا و323 شكوى عمالية منذ بدء فيروس كورونا

* تسجيل 664 حالة محلية منذ الجمعة ورفع 
العزل عن سحاب اليوم 
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يف  �سواء  البع�ض،  عند  تراجعها  اأو  الأخالقيات  بع�ض  ت��رّدي  زمن  يف  نعي�ض  ونحن 

ال�سلوكيات اليومية اأو اأخالقيات العمل اأو الوظيفة اأو القيم اأو املبادئ اأو حتى املعاملة 

مع اأقرب النا�س، فاإننا يف زمن جائحة كورونا بحاجة اليوم وقبل الغد حلفظ ما تبقى 

من ماء الوجه من اأخالقياتنا، ورمبا نحتاج لهّبة قوية اأو ميثاق �سرف عاجل يلتزم به 

اجلميع، بب�ساطة لأن اأخالقياتنا هي اأحد مظاهر ال�سبط والأمن الإجتماعي لدينا:

اأو موروثنا  1. �سلوكيات البع�س باتت ل تعك�س �َسرقّيتنا ول تعك�س حتى ح�سارتنا 

لغتنا  تنا�ست  املخملّية  املجتمعات  اأن بع�س  املعا�سرة، لدرجة  بيئتنا بحّجة  اأو  الأ�سيل 

وهويتنا وقيمنا، فهنالك فرق كبري بني الإن�سالخ عن اأ�سالتنا من جهة واملواءمة بني 

الأ�سالة واملعا�سرة من جهة اأخرى.

بل  عمله  يف  “خمل�س”  يعد  مل  البع�س  اأن  لدرجة  ترتاجع  العمل  اأخالقيات   .2

احل�سان  �سر  تحُ اأن  “ت�ستطيع  نظرية  على  ويعمل  عمله،  ل�س” يف  خ  “محُ ميتلك  بات 

دون  لراتبه  يح�سر  اأنه  مبعنى  املاء”،  رب  �سحُ على  ربه  تحُ اأن  ت�ستطيع  ل  لكنك  للنهر 

عطاء يذكر.

3. امل�سيبة اأن اآداب وقيم وقواعد و�سوابط الأخالقيات بني اأ�سحاب املهنة الواحدة 

دون معايري اأو مرجعيات، فكّل يغّني على لياله.

اأن  وامل�سيبة  القلب،  من  كانت  واإن  الأي���ام  ه��ذه  تحُ�سمع  د  تعحُ مل  الن�سيحة  حتى   .4

ولالأحّبة  للنا�س  تحُزجى  التي  الن�سيحة  وحتى  �سواب،  على  نف�سه  يخال  �سخ�س  كل 

اأثر لها، ورمبا ن�سائح العلن التي تحُ�ستخدم لل�سماتة هي الأف�سل! فتحّولت  بال�سّر ل 

لف�سيحة! الن�سيحة 

5. اأخالقيات احلوار واملهنة والِعلم والوظيفة والبحث العلمي والتدري�س والتعامل 

اأن  لدرجة  اأي�ساً،  موجودة  د  تعحُ مل  واأدبياتها  وغريها  والتوا�سل  والرتبية  وال�سمري 

اخليط  من  بالرغم  تعاىل  اهلل  اأجّلكم  والوقاحة  ال�سراحة  بني  تحُفّرق  ل  باتت  النا�س 

الرفيع الذي يف�سل بينهما!

لق  واخلحُ �سنى  باحلحُ النا�س  معاملة  يقت�سى  ف��الإمي��ان  واملعاملة،  ��ل��ق  اخلحُ ال��دي��ن   .6

احَل�َسن.

احَل�سنة،  ال�سلوكيات  ل�سبط  املهم  الإط���ار  فهي  اأخ��الق��ي��ات  �سيء  لكل  ب�سراحة: 

القانون  ي�سبط  الذي  احلي  ال�سمري  وهي  بعدها؛  اأو  قبلها  اأو  كورونا  زمن  يف  �سواء 

ال�سلبيات  بت�سويب  بادرنا  فهاّل  الإن�سان،  ل�سمعة  احلقيقي  املال  راأ�س  وهي  وتطبيقه، 

منها! املمكنة 

د.محمد طالب عبيدات

 األخالقيات في زمن 
كورونا
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االنباط-عمان

 اأط���ل���ق���ت ال�����س��رك��ة الردن����ي����ة ال�����س��وي��دي��ة 

“جو�سوي”،  وال��ت��ع��ق��ي��م  ال��ط��ب��ي��ة  للمنتجات 

عمان  ال��ع��ام��ة،���س��م��ل��ت  امل��راف��ق  لتعقيم  حملة 

انت�سار  ل��دع��م ج��ه��ود م��ن��ع  وال��ب��ل��ق��اء وم���اأدب���ا، 

فريو�س كورونا.

وق��ال��ت ال�����س��رك��ة يف ب��ي��ان، ام�����س الث��ن��ني، 

�سحية  م��راف��ق  تعقيم  احلملة  خ��الل  مت  ان��ه 

وخدمية عامة من مدار�س حكومية وخا�سة، 

تزامنا مع بدء العام الدرا�سي اجلديد، ا�سافة 

اىل تعقيم دور العبادة من م�ساجد وكنائ�س.

م�ست�سفيات  ت��ع��ق��ي��م  احل��م��ل��ة  ���س��م��ل��ت  ك��م��ا 

الندمي  م�ست�سفى  بينها  من  �سحية،  ومراكز 

يف م���اأدب���ا، وم�����س��ت�����س��ف��ى احل�����س��ني يف ال�����س��ل��ط، 

اىل  ا�سافة  عمان،  يف  الطبي  اخلالدي  و�سارع 

العامة  واملرافق  ال�سحية  املراكز  من  العديد 

يف بلدية ناعور.

واو�سحت ال�سركة ان احلملة تاأتي يف اطار 

وال�سحية،  والوطنية  الجتماعية  م�سوؤوليتها 

ملحا�سرة  امل��ب��ذول��ة  ال��وط��ن��ي��ة  للجهود  ودع��م��ا 

انت�ساره. الفريو�س ومنع 

االنباط-عمان

الدفعة  ال��زك��اة  �سندوق  اإدارة  جمل�س  اأق��ر 

ال��ث��ال��ث��ة ع�����س��رة م��ن ب��رن��ام��ج ���س��ه��م ال��غ��ارم��ات 

دفع  خالله  من  �سيتم  ال��ذي  النخوة(،  )اأردن 

م�ستحقات مالية عن 92 �سيدة، مببلغ اإجمايل 

يقدر بنحو 68545 دينارا.

وق���ال امل��ج��ل�����س يف ب��ي��ان ام�����س الث���ن���ني، اإن 

القرار جاء خالل الجتماع الذي عقد برئا�سة 

وزير الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية 

اإدارة ال�سندوق الدكتور حممد  رئي�س جمل�س 

اخلاليلة.

وا���س��ار اخل��الي��ل��ة خ���الل الج��ت��م��اع اىل اأن 

من  ال�ستفادة  قرار  �سملهن  اللواتي  ال�سيدات 

عليهن، جاءت جميعها  امل�ستحقة  الذمم  �سداد 

و�سعها  ال��ت��ي مت  والأ���س�����س  ال�����س��روط  ���س��م��ن 

ال��ع��دل  وزارة  م��ع  وبالتن�سيق  ���س��اب��ق  وق���ت  يف 

ومديرية الأمن العام.

وا�ساف اإن جمل�س الإدارة وافق على ترميم 

للمنزل  دينار  الف   4 ب�  تقدر  بكلفة  منازل،   9

الواحد، بالإ�سافة اإىل اإقرار عدد من امل�ساريع 

اأ�سر فقرية وحمتاجة. التاأهيلية لدعم 

الالنباط-عمان

نفذت مديرية التوعية والإعالم ال�سحي 

اجلمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ح��ة،  وزارة  يف 

امل��ل��ك��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة ال�����س��ح��ي��ة، ام�����س الث��ن��ني، 

ور�سات عمل تدريبية عن بعد حول التوعية 

كورونا  وف��ريو���س  املزمنة  الأم��را���س  بعالقة 

مل�سريف ومعززي ال�سحة يف املحافظات بهدف 

متكني اأع�ساء اللجان وبناء قدراتهم لتوعية 

املجتمع بعالقة الأمرا�س املزمنة وكورونا.

ال��ل��ج��ان  دور  اىل  ال����ور�����س����ات  وت���ط���رق���ت 

ال�����س��ح��ي��ة، واه��م��ي��ة ت��زوي��د امل��ج��ت��م��ع املحلي 

ومناق�سة  امل���وث���وق���ة،  ال�����س��ح��ي��ة  ب��امل��ع��ل��وم��ات 

امل��ف��اه��ي��م امل��غ��ل��وط��ة وت�����س��ح��ي��ح��ه��ا وط��ري��ق��ة 

الو�سول اىل املناطق التي تتاج دعما �سحيا 

ال�سغط  مثل  املزمنة  بالأمرا�س  والتعريف 

وال�����س��ك��ري وال�����س��م��ن��ة وم����دى ت��اأث��ريه��ا على 

امل�سابني بكورونا.

�سل�سلة  �سمن  التدريبية  الور�سات  وتاأتي 

�ستنفذها مديرية التوعية والإعالم ال�سحي 

جلان  ت�ستهدف  والتي  املقبلة  الفرتة  خ��الل 

���س��ح��ة امل��ج��ت��م��ع ال��ت��اب��ع��ة ل�������وزارة ال�����س��ح��ة 

يف حم��اف��ظ��ات ال��ع��ا���س��م��ة وال���ك���رك وامل��ف��رق 

والزرقاء واربد، وكجزء من امل�سروع امل�سرتك 

كورونا  وفريو�س  املزمنة  الأمرا�س  “عالقة 
رفع الوعي ال�سحي للمجتمع  اإىل  “ الهادف 
ح����ول ال��ع��ن��اي��ة امل��ث��ل��ى مب�����س��اب��ي الأم���را����س 

املزمنة خالل فرتة انت�سار فريو�س كورونا.

االنباط-عمان

ال��دم والأورام  اأم��را���س  اأج��رى فريق   

رانيا  امللكة  م�ست�سفى  يف  النخاع  وزراع��ة 

نخاع  زراع��ة  لالأطفال،عملية  العبداهلل 

 12 العمر  م��ن  تبلغ  لطفلة  ن���ادرة  عظم 

عاما، كانت تعاين من فقر الدم املنجلي، 

بالنجاح. تكللت 

والأورام  الدم  اأمرا�س  م�ست�سار  وقال 

ال���ع���ق���ي���د ال���ط���ب���ي���ب م����اه����ر خ�������س���ر يف 

اإن  الث��ن��ني،  �سحفية،ام�س  ت�سريحات 

ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  ت��ع��د  ال���زراع���ة  ه���ذه 

اخل��دم��ات  يف  املنجلي  ال���دم  فقر  ملر�سى 

زراع��ة  برنامج  اأدخ��ل  اإذ  امللكية،  الطبية 

النخاع حديثاً لهوؤلء املر�سى.

وبنّي اأن زراعة النخاع ا�ستدعت دخول 

 30 اإىل وحدة زراعة النخاع ملدة  الطفلة 

كيماويا  عالجا  اإعطاءها  ت�سمن  يوما، 

وت��ث��ب��ي��ط ن��خ��اع ال��ع��ظ��م وم���ن ث��م اإع��ط��اء 

نخاع العظم من �سقيقتها املتربعة.

مر�س  اأن  اإىل  خ�سر  امل�ست�سار  واأ�سار 

وراث��ي  ا�سطراب  هو  املنجلي،  ال��دم  فقر 

يف خ��الي��ا ال����دم احل���م���راء، ت��ت�����س��ك��ل فيه 

ِمنجل  �سورة  على  احلمراء  ال��دم  خاليا 

اأو ه����الل، وق����د ت��ل��ت�����س��ق ه����ذه اخل��الي��ا 

الدموية  الأوع��ي��ة  يف  وال��لَّ��ِزج��ة  ال�سلبة 

ق  تدفُّ مينع  اأو  يحُبطئ  قد  ما  ال�سغرية؛ 

ال���دم والأك�����س��ج��ني اإىل اأج�����زاء اجل�����س��م، 

اأمل وال��ت��ه��اب��ات رئ��وي��ة  ن���وب���ات  وي�����س��ب��ب 

العناية  اإىل  الدخول  ت�ستدعي  قد  ح��ادة 

احلثيثة وقد تودي بحياة املري�س.

�سكرهم  بالغ  عن  الطفلة  ذوو  واأعرب 

ب�سكل  امللكية  الطبية  اخلدمات  ملرتبات 

ع����ام وط����واق����م م�����س��ت�����س��ف��ى امل��ل��ك��ة ران��ي��ا 

ل���الأط���ف���ال ب�����س��ك��ل خ���ا����س ع��ل��ى اجل��ه��ود 

امل�������س���ن���ي���ة ال����ت����ي ي���ب���ذل���ون���ه���ا لب��ن��ت��ه��م، 

م�����س��ي��دي��ن ب��الح��رتاف��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي 

اإليها. و�سلوا 

امل���ل���ك���ة  م�����س��ت�����س��ف��ى  اأن  اإىل  ي���������س����ار 

ران���ي���ا ال���ع���ب���داهلل ل���الأط���ف���ال يف م��ق��دم��ة 

من  به  يتميز  ملا  الإقليم  يف  امل�ست�سفيات 

اأطباء  اأيدي  على  معقدة  عمليات  اإج��راء 

وكوادر مدربة وموؤهلة، ناهيك عن توفر 

الأجهزة والإمكانات املتقدمة.

االنباط-الزرقاء 

الأ�ستاذ  الها�سمية  اجلامعة  رئي�س  بحث 

وال��ل��واء  ال��زب��ون،  العبداحلق  ف��واز  ال��دك��ت��ور 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  الزيود  ح�سني  املتقاعد 

ج��م��ع��ي��ة ال�����س��ه��ي��د را����س���د ال���زي���ود ل��الأع��م��ال 

اخل���ريي���ة وال���ت���ن���م���وي���ة، ورئ���ي�������س اجل��م��ع��ي��ة 

ال�سراكة  تعزيز  �سبل  ال��زي��ود،  غ�سان  ال�سيد 

ومناق�سة  امل��وؤ���س�����س��ت��ني  ب��ني  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

امل���ق���رتح ال�����ذي ق��دم��ت��ه اجل��م��ع��ي��ة لإن�����س��اء 

وتطوير  لإدارة  الها�سمية  اجلامعة  “معهد 

واإن�����س��اء  والوقفية”،  اخل���ريي���ة  امل��وؤ���س�����س��ات 

ل��درا���س��ات  ال��زي��ود  را���س��د  ال�سهيد  “كر�سي 
الإرهاب والتطرف” باجلامعة.

اأهمية بناء �سراكة   واأكد الدكتور الزبون 

علمي،  ب��ح��ث  ك��م��رك��ز  اجل��ام��ع��ة  ب��ني  حقيقة 

بكافة  والوقفي  والتنموي  والقطاع اخلريي 

اأبعاده، والريادة يف طرح برامج غري مكررة.

 وقال الدكتور الزبون اإن اجلامعة ترحب 

ب��ه��ذه امل��ق��رتح��ات امل��ه��م��ة ت��ق��دي��ًرا وع��رف��اًن��ا 

الزيود  را���س��د  ال��رائ��د  البطل  ال�سهيد  ل��دور 

العربي الذين  ووفاًء جلميع �سهداء اجلي�س 

ج�����ادوا ب���اأرواح���ه���م ال��ط��اه��رة م��ق��ب��ل��ني غري 

ال��ط��ه��ور  ث���رى الأردن  م��دب��ري��ن دف��اًع��ا ع��ن 

والطماأنينة  بالأمن  لينعموا  الوطن  واأبناء 

والأم�������ان  ل����الأم����ن  واح������ة  الأردن  ول��ي��ب��ق��ى 

لال�ستقرار.  وعنواًنا 

امل��ق��رتح��نّي  �ستحيل  اجل��ام��ع��ة  اأن  واأك����د   

ل��ل�����س��ري  م��ت��خ�����س�����س��ة  اأك���ادمي���ي���ة  اإىل جل����ان 

يف الإج���������راءات لإن�������س���اء امل��ع��ه��د وال��ك��ر���س��ي 

اأر�س  على  حقيقة  اإىل  حلم  من  وتويلهما 

الواقع، فهذا من اأدوار اجلامعات الرئي�سة.

  وذكر اللواء املتقاعد ال�سيد ح�سني الزيود 

ا�سرتاتيجي  م�سروع  ه��و  امل��ق��رتح  املعهد  اأن 

اآن  يف  وا�ست�ساري  وتدريبي  اأك��ادمي��ي  نوعي 

القطاع  لتطوير  حقيقة  راف��ع��ة  وه��و  واح��د، 

اأبعاده  بكامل  والتطوعي  والوقفي  اخلريي 

خدمة للمجتمع املحلي و الأردين.

ال�سهيد  كر�سي  اإن�����س��اء  ط��رح  اأن  واأ���س��اف 

والتطرف  الإره���اب  ل��درا���س��ات  را���س��د  البطل 

اجلامعات  يف  نوعه  من  كر�سي  اأول  �سيكون 

اإىل  ي��ه��دف  بحثي  علمي  ت��وج��ه  ذا  الأردن��ي��ة 

القدرات  وتنمية  وتوجيه  تطوير  يف  البحث 

ال�����س��ب��اب��ي��ة يف م���واج���ه���ة ال��ف��ك��ر امل��ت��ط��رف؛ 

امل��ت��ط��رف  ال��ف��ك��ر  اأج���ن���دات  م��ن  لتح�سينهم 

وطننا  الفاعلة خلدمة  م�ساركتهم  ولتحقيق 

احلبيب.

العمل  اأن  ال��زي��ود  ال�����س��ي��د ح�����س��ني   وذك���ر 

اخلريي يف الأردن تو�سع تو�سعا كميا ونوعيا 

اخلريية  اجلمعيات  ع��دد  ت��زاي��د  خ��الل  م��ن 

وامل���وؤ����س�������س���ات غ����ري ال���رب���ح���ي���ة وامل�����ب�����ادرات 

بتوفري  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  ي�سهم  اإذ  ال��ت��ط��وع��ي��ة 

اقت�سادية  واإي����رادات  ك��ربى  تنموية  ف��ر���س 

تنعك�س  الأهداف  من  جملة  ويحقق  متميزة 

ب�سكل مبا�سر على حياة الأفراد. م�سريا اإىل 

)6000( جمعية خريية  من  يقرب  ما  وجود 

اإن�����س��ان��ي��ة غ��ري رب��ح��ي��ة يف الأردن  وم��وؤ���س�����س��ة 

ت��ت��اج ل��ل��ك��وادر ال��ب�����س��ري��ة امل��درب��ة وامل��وؤه��ل��ة 

اأك����ر  ب�������س���ورة  ب���راجم���ه���ا  وت��ن��ف��ي��ذ  لإدارة 

احرتافية.

املعهد  اأن  ال��زي��ود  غ�سان  ال�سيد  واأو���س��ح 

وطني  خ��ربة  بيت  �سي�سبح  اإن�����س��اوؤه  امل��ق��رتح 

يف  الربحي  القطاع غري  بتطوير  متخ�س�س 

امل��وارد  م��ن  لال�ستفادة  قناة  وي�سكل  الأردن 

الب�سرية البحثية والأكادميية يف اجلامعة .

االنباط-عمان

“تردد”  ال��درا���س��ي..  ال��ع��ام  ب���دء  م��ع 

بالت�سجيل باملدار�س اخلا�سة والتخوف 

ي��ت�����س��در امل�����س��ه��د ع��م��ان-ج��ه��ي��ن��ة ن��ي��وز-

ال��ع��ام  ب��دء  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  �سلباية  ف��رح 

 2020-2021 اجل���دي���د  ال���درا����س���ي 

مليونني  ن��ح��و  ي�ستعد  ال��ث��الث��اء،  غ���دا 

اىل  للعودة  وطالبة  طالبا  الف  و145 

امتد  غياب  بعد  ال��درا���س��ي��ة،  مقاعدهم 

لك����ر م���ن 5 ���س��ه��ور ب�����س��ب��ب ج��اي��ح��ة 

كورونا ، �سمن �سروط �سحية حمددة. 

وعلى الرغم من التطمينات احلكومية 

املبا�سر،  ب�سكله  املدر�سي  الدوام  بانتظام 

الطلبة يف  ت�سجيل  “الرتدد” يف  ان  ال 

املوقف،  �سيد  زال  ما  اخلا�سة  امل��دار���س 

كما ان ال�سوق املحلي ما زال ي�سهد اقباًل 

املدر�سية  امل�ستلزمات  �سراء  على  �سعيفاً 

الثنني.  ام�س  ع�سر  لغاية  ال�سا�سية 

“النباط”  اج��رت��ه  خ��ا���س  ح��دي��ث  ويف 

واملكتبات  القرطا�سية  ت��ار  نقيب  م��ع 

ا����س���رف ق���ع���وار، وال����ذي اك���د ب����دوره ان 

القرطا�سية  ���س��راء  على  الق��ب��ال  ن�سبة 

امل���در����س���ي���ة ك���ان���ت ���س��ب��ه م���ع���دوم���ة ق��ب��ل 

ال��دوام  انتظام  ع��ن  احلكومي  الع���الن 

امل���در����س���ي ال����س���ب���وع امل���ا����س���ي، يف ح��ني 

ع��ق��ب   25% ال� ن���ح���و  ال��ن�����س��ب��ة  ب��ل��غ��ت 

اع���الن ان��ت��ظ��ام ال���دوام ويف ظ��ل تراجع 

م��ل��ح��وظ. وق����در ق���ع���وار ن�����س��ب��ة ت��راج��ع 

مقارنة  القرطا�سية  �سراء  على  القبال 

مرجحا   ،50% ال� نحو  املا�سي  بالعام 

ال�سبوعني  خ��الل  ال��ق��ط��اع  ينتع�س  ان 

اكر  الم��ور  ت�سبح  ان  وبعد  القادمني 

�سكل  ح��ول  ل��اله��ايل  بالن�سبة  و�سوحا 

الدرا�سي. وعزا قعوار �سبب ركود  العام 

املبيعات  ن�سبة  وت��راج��ع  املحلي  ال�سوق 

وتاجيل الهايل ل�سراء القرطا�سية هو 

�سدرت  التي  الت�سريحات  يف  الت�سارب 

او  الوبية  جلنة  قبل  من  �سواء  موخرا 

من وزارتي ال�سحة والرتبية والتعليم، 

م�����وك�����دا ع����ل����ى ت�����واف�����ر امل�������س���ت���ل���زم���ات 

وبا�سعار  كافية  بكميات  كافة  با�سكالها 

م��المي��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، م��ب��ي��ن��اً ان ال���س��ع��ار 

ملحوظ.  ب�سكل  املا�سي  العام  من  اق��ل 

ال��زي  ���س��راء  ع��ل��ى  الق��ب��ال  وبخ�سو�س 

امل���در����س���ي، ق����ال ن��ق��ي��ب ت����ار الل��ب�����س��ة 

والح����ذي����ة والق��م�����س��ة م��ن��ري اب����و دي��ة 

�سراء  على  القبال  “ان  ل�”النباط”: 

وبن�سبة  ملحوظا  ت��راج��ع��ا  �سهد  ال���زي 

املا�سي.  ال�سبوع  لغاية   90% ال� بلغت 

احلكومية،  التطمينات  وا�سهمت  فيما 

ال�سبوع  وبداية  املا�سي  ال�سبوع  نهاية 

احلايل، يف رفع وترية القبال على �سراء 

الزي املدر�سي بن�سبة 25% ال ان ن�سبة 

 ،%٧0-65 الرتاجع ما زالت ما بني ال 

ان حالة من  وا���س��اف  دي��ة.  اب��و  بح�سب 

التخوف ما زالت تت�سدر م�سهد العودة 

اىل املدار�س وذلك ا�سهم ب�سكل كبري يف 

تراجع ن�سبة املبيعات، �سيما ان اجلميع 

ب�سكل  تتعلق  ترقب  حالة  يعي�س  حاليا 

العام الدرا�سي اجلديد، ال انه ويف حال 

القطاع  املدر�سي �سي�سهد  الدوام  انتظام 

ان��ت��ع��ا���س��ا وا���س��ح��اً، وح���ول ا���س��ع��ار ال��زي 

الزي  �سعر  :”بلغ  دية  ابو  قال  املدر�سي 

5 دنانري  احلكومي للمرحلة البتدايية 

العداديًة  وللمرحلة  والن��اث،  للذكور 

ول���ل���م���رح���ل���ة  دن������ان������ري،   ٧ ال  ب�����ح�����دود 

زي���ادة ب�سيطة  دن��ان��ري، م��ع   8 ال��ث��ان��وي��ة 

يف ال�����س��ع��ر وف��ق��ا ل��ال���س��اف��ات اخل��ا���س��ة 

ل��ل��م��دار���س  ال����زي  ا���س��ع��ار  ام���ا  بالزي”. 

ال��زي  �سعر  دية:”ان  اب��و  ق��ال  اخلا�سة 

الزي  بلغ  وق��د  املدر�سة،  ح�سب  يختلف 

20 دينار، وزي الناث  بالذكور  اخلا�س 

دي��ن��ار  ال50  اىل  ي�سل  وق���د  دي��ن��ار،   30

وذل������ك وف���ق���ا ل���رتت���ي���ب���ات وم��ت��ط��ل��ب��ات 

امل��در���س��ة. م�����س��رياً اىل ان ا���س��ع��ار ال��زي 

ن�سبته  م��ا  ال��ع��ام  ه��ذا  انخفا�ساً  �سهدت 

ان  �سيما  الطلب  لقلة  وذل���ك   10%
قليل،  ال�سلعة  ه��ذه  على  الربح  هام�س 

ال��ت��ج��ه��ي��زات للعام  ف��ي��م��ا وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة 

مل  بينما  مليون   52 احل��ايل  الدرا�سي 

 80% ال� امل�����س��ح��وب��ة  ال��ك��م��ي��ات  ت��ت��ج��اوز 

ال�سيادلية  ن��ق��ي��ب  الن���ت���اج.  ح��ج��م  م��ن 

الردن����ي����ني زي����د ال���ك���ي���الين، اك����د ع��ل��ى 

ان ال�����س��ي��دل��ي��ات ���س��ه��دت اق��ب��ال ك��ب��ريا 

م��ق��ارن��ة ب���الي���ام ال�����س��اب��ق��ة وب��ال��ت��زام��ن 

م��ع ب��دء ال��ع��ام ال��درا���س��ي ح��ي��ث و�سعت 

�سروطا �سحية  والتعليم  الرتبية  وزارة 

. وا�سار  لتجنب تف�سي فايرو�س كورونا 

كما  الكمامات  ا�سعار  ان  اىل  الكيالين 

ه���و ع�����الوة ع���ن وج�����ود ب��ع�����س الن�����واع 

م�سعرة من قبل املو�س�سة العامة للغذاء 

املطلوبة  ال��ك��م��ي��ات  ان  ق��اي��اًل  وال�����دواء، 

الدرا�سي  ال��ع��ام  طيلة  متوفرة  �ستكون 

وزارة  با�سم  ال��ن��اط��ق  اك��د  جهته،  م��ن   .

القرعان  الغفور  عبد  والتعليم  الرتبية 

م���دار����س  ج��م��ي��ع  ال��ط��ل��ب��ة يف  ع�����دد  ان 

واونروا،  واخلا�سة،  )احلكومية  اململكة 

و  مليونني،  يبلغ  الع�سكرية(  والثقافة 

�سيلتحقون  وطالبة،  طالب  الف   145
يف م��دار���س��ه��م ���س��ب��اح ال��ي��وم ال��ث��الث��اء. 

فيما وبلغ اعداد امل�سجلني لل�سف الول 

ال��ف طالب   64 امل��دار���س احلكومية  يف 

وط��ال��ب��ة ،ك���م���ا ب��ل��غ ع����دد امل�����س��ج��ل��ني يف 

ريا�س الطفال 60 الفا، و 180 طالبا 

للتحديث،  قابلة  ارق��ام  وه��ي   ، وطالبة 

ف��ي��م��ا و���س��ل ع���دد امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة 

كافة  يف  والوق��اف  الع�سكرية  والثقافة 

انحاء الردن اىل 3974 مدر�سة، وفق 

 41 ال��ق��رع��ان، يف ح��ني مت ق��ب��ول ن��ح��و 

تقدموا  الن  حتى  وطالبة  طالب  ال��ف 

اىل  اخلا�سة  املدار�س  من  نقل  بطلبات 

ال�سياق،  ذات  ويف  العام.  هذا  احلكومية 

ب��دء  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اج���ل���ت 

املدار�س  يف  الطفال  ريا�س  طلبة  دوام 

 6 املوافق  املقبل،  الحد  اىل  احلكومية 

اىل  ال��ق��رع��ان  وا���س��ار  �سبتمرب،  اي��ل��ول/ 

الطلبة اىل  دوام  تاجيل  “ال�سبب يف  ان 

الحد هو احلر�س على �سالمة الطلبة 

واهاليهم، بالخ�س ان الباء والمهات 

الولني  اليومني  يف  اطفالهم  يرافقون 

من العام الدرا�سي، واكد “عدم الزامية 

م���رح���ل���ة ري����ا�����س الط�����ف�����ال يف ال���ع���ام 

عب  “ال�سحُ ع���دد  ان  وا����س���اف  احلايل”. 

ال�����س��ف��ي��ة اجل����اه����زة ل���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ة 

�سعبة”،   2075 بلغت  الطفال  ريا�س 

ال��درا���س��ي  ال���ع���ام  ي�����س��ل يف  م��ت��وق��ع��ا ان 

 ،2575 اىل   2020-2021 احل��ايل 

ان  يذكر  ج��دي��دة.  �سعبة   500 ب��زي��ادة 

احل��ك��وم��ة اع��ل��ن��ت ال���س��ب��وع امل��ا���س��ي، ان 

العام الدرا�سي اجلديد قامي يف موعده 

حيث  ���س��ب��ت��م��رب،  اي���ل���ول/  م��ن  الول  يف 

الثالثاء  م��دار���س��ه��م  اىل  الطلبة  ي��ع��ود 

منعا  �سحية؛  و�سروط  اعتبارات  �سمن 

كما  امل�ستجد.  ك��ورون��ا  فريو�س  لتف�سي 

ومعلمة  م��ع��ل��م  ال���ف   90 ن��ح��و  ال��ت��ح��ق 

23 اب/اغ�����س��ط�����س  م��ن��ذ  مب���دار����س���ه���م 

ال��ربوت��وك��ول  ع��ل��ى  ل��ل��ت��درب  2020؛ 
ال�������س���ح���ي، وال�����س����ت����ع����داد ل���ب���دء ال���ع���ام 

 2021/2020 اجل���دي���د  ال���درا����س���ي 

ال���رتب���ي���ة  وزارة  امل����ق����ب����ل.  ال����ث����الث����اء 

يومني  اول  ان  �سابقا  اعلنت  والتعليم 

“الثالثاء،الربعاء” من العام الدرا�سي 
لغايات  تخ�سي�سهما  مت  الطلبة،  لدوام 

الدرو�س  ج��دول  وتوزيع  الكتب  ت�سليم 

اليوم  يكون  بحيث  والتوعية،  والر�ساد 

الفردية  لل�سفوف  “الثالثاء”  الول 

ال�سابع،  اخلام�س،  الثالث،  الول،  من: 

الثاين  وال��ي��وم  ع�سر،  احل���ادي  التا�سع، 

ال���زوج���ي���ة:  ل��ل�����س��ف��وف  “الربعاء” 
ال���ث���اين، ال����راب����ع، ال�������س���اد����س، ال��ث��ام��ن، 

التوجيهي. العا�سر، 

 تعقيم مرافق صحية وخدمية 
بمبادرة من »جوسوي«

 صندوق الزكاة يقر الدفعة 13 للغارمات

 ورشات تدريبية عن األمراض المزمنة وكورونا

زراعة نخاع عظم لطفلة بمستشفى الملكة رانيا

 تعاون بين »الهاشمية« وجمعية الشهيد راشد الزيود 

مع بدء العام الدراسي..

حركة ضعيفة على شراء القرطاسية والزي وٕاقبال على الكمامات
»تردد« بالتسجيل بالمدارس الخاصة والتخوف يتصدر المشهد 



املحلي
50

الرزاز : نحن دولة قوية والعمل بروح الفريق سر نجاحنا
اكد أهمية مأسسة »إدارة األزمات« ووضع الخطط المسبقة للتعامل معها

 اطالق تمرين »سهام الحق« الذي يحاكي سيناريوهات أزمات مركبة تتعرض لها المملكة 

 الشؤون الفلسطينية تصدر تقريرها الشهري حول تطورات القضية الفلسطينية

اختتام مشروع أماكن عمل دامجة لألشخاص ذوي اإلعاقة

االنباط-عمان

 اأك������د رئ���ي�������س ال����������وزراء وزي������ر ال���دف���اع 

اإدارة  ماأ�س�سة  اأهمية  ال��رزاز  عمر  الدكتور 

والقابلة  امل�سبقة  اخلطط  وو�سع  الأزم��ات 

مع  للتعامل  ال��واق��ع  اأر�����ض  ع��ل��ى  للتنفيذ 

خماطر  اأو  اأوب��ئ��ة  اأو  طبيعية  ك����وارث  اأي���ة 

التاأكيد على العمل بروح  تهدد اململكة، مع 

الفريق الواحد بني خمتلف اأجهزة الدولة 

ا�ستجابة للتوجيهات امللكية ال�سامية.

جاء ذلك خالل تروؤ�سه اجتماعا لإطالق 

“�سهام  ال��وط��ن��ي  الأزم�������ات  اإدارة  مت��ري��ن 

احلق” الذي عقد يف املركز الوطني لالأمن 

بح�سور  الث���ن���ني،  ام�����ض  الأزم������ات  واإدارة 

من  وع���دد  امل�سرتكة  الأرك����ان  هيئة  رئي�ض 

ال�����وزراء وم����دراء الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة وك��ب��ار 

امل�سوؤولني املدنيني والع�سكريني.

واأ�سار الرزاز اإىل اأن ما ميز الأردن خالل 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع جائحة  امل��ا���س��ي��ة يف  الأ���س��ه��ر 

ك��ورون��ا ه��و ال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة وات��خ��اذ 

اإجراءات فورية للحد من انت�ساره، “ونحن 

ك��ح��ك��وم��ة واأج���ه���زة دول���ة ك��ن��ا م��ت��ح��دي��ن يف 

و���س��ع الإج�������راءات وال��ت��ع��ل��م م��ن ال��درو���ض 

الأزم��ة والعمل على  التي مررنا بها خالل 

ت�سحيحها«.

ذلك  واأثبتنا  قوية  دول��ة  واأ���س��اف: نحن 

ب��ق��ي��ادة وت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

ك��ف��ري��ق واحد”،  ن��ع��م��ل م��ع��ا  ب�����اأن  ال���ث���اين 

موؤكدا اأننا لن ننجح يف التغلب على اأي من 

املخاطر والكوارث دون العمل بروح الفريق 

الواحد.

اإىل  واحل�����س��ور  ال����وزراء  رئي�ض  وا�ستمع 

الدفاع  كلية  اآم��ر  م��ن  التمرين  ع��ن  اإي��ج��از 

الفر�سيات  ح��ول  الأردن��ي��ة  امللكية  الوطني 

يت�سمنها،  التي  واملراحل  عليها  يقوم  التي 

اإ�سافة اإىل الإجراءات الواجب اتباعها من 

اأزمة  اأية  اأجهزة الدولة عند وقوع  خمتلف 

مركبة.

امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  و�ستقوم 

“ �سهام  مترين  ب��اإج��راء  العربي  اجلي�ض   -

ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  احلق” ب��ال��ت�����س��ارك��ي��ة م���ع 

التمرين  ويحاكي  الأزم���ات،  واإدارة  لالأمن 

�سيناريوهات اأزمات مركبة تتعر�ض خالله 

اململكة اإىل موجة ثانية من فريو�ض كورونا 

امل�����س��ت��ج��د ب���ال���ت���زام���ن م���ع اأزم�������ات اأخ�����رى، 

وي�����س��ارك ف��ي��ه ج��م��ي��ع ال�������وزارات وال���ق���وات 

امل�����س��ل��ح��ة - اجل��ي�����ض ال���ع���رب���ي والأج����ه����زة 

امل��ع��ن��ي��ة وف���ق منظومة  الأم��ن��ي��ة واجل���ه���ات 

اإدارة الأزمات الوطنية.

واأ�����س����اد رئ��ي�����ض ال��������وزراء ب���ه���ذا ال�����س��دد 

على  املبنية  للتمرين  العلمية  باملنهجية 

تزامن  امكانية  اإىل  م�سريا  طويلة،  خ��رة 

امل��ت��ع��ددة يف  والأزم����ات  الطبيعية  ال��ك��وارث 

منطقتنا مع بع�سها البع�ض، “ وهذا �سيء 

اإىل  ف��ي��ه مغالة”، لف��ت��ا  ي��وج��د  ول  م���رر 

الأزم��ات  واإدارة  ل��الأم��ن  الوطني  امل��رك��ز  اأن 

الأزم��ات  اإدارة  درا�سات حول حاكمية  اأجن��ز 

يف العامل التي تتطلب العمل كفريق واحد 

هذا  يف  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  وفقا 

اخل�سو�ض.

واأ���س��ار اإىل ال��ف��رق ال��ه��ائ��ل ب��ني درا���س��ات 

العملي  التمرين  وب��ني  ورق��ي��ة  عمل  واأدل���ة 

البا�سلة  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات  و���س��ع��ت��ه  ال����ذي 

والأجهزة  ال��وزارات  وامل�ساركة مع  بالتعاون 

املنا�سب  الوقت  اأن هذا هو  الأمنية، موؤكدا 

ل��ع��م��ل ت���دري���ب ع��ل��ى اأر�������ض ال����واق����ع يبني 

ال��ف��ج��وات ال��ت��ي ق��د تظهر م��ن خ��الل عدم 

بني  ال�سالحيات  يف  الت�سارب  اأو  الو�سوح 

اجلهات املعنية.

كما اأكد الرزاز اأهمية و�سع خطط عمل 

قد  التي  واملخاطر  والأزم��ات  الكوارث  لكل 

اخلطرة،  امل��واد  تخزين  فيها  مبا  نواجهها 

بعد  ليت�سنى  اخلطط  هذه  دمج  اأهمية  مع 

من  عليها  ال���وزارات  موظفي  تدريب  ذل��ك 

خ���الل اإج����راء مت��ري��ن ع��ل��ى اأر�����ض ال��واق��ع، 

بحيث يكون لديهم دليل اإر�سادي للعمل به 

حال وقوع اأي كارثة – ل قدر اهلل-، يو�سح 

ال��واج��ب  التنفيذية  واخل���ط���وات  اأدوراه�����م 

القيام بها.

واأع�������اد رئ��ي�����ض ال��������وزراء ال���ت���اأك���ي���د على 

ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 

لالأمن  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ا���س��ت��خ��دام  باأهمية 

الأع���م���ال  ل��ك��ل  ك��ح��ا���س��ن��ة  الأزم������ات  واإدارة 

ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ج��م��ي��ع م��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ة 

من  العديد  على  يحتوي  اإذ  املخاطر،  عند 

هائلة  بيانات  قاعدة  على  ويتوفر  القدرات 

ال����وزارات  م��ن خمتلف  وج���ود ممثلني  م��ع 

واملوؤ�س�سات احلكومية الأخرى.

اأزم��ة  اأي  م�سوؤولية  ت��ويل  اأن  اإىل  ولفت 

على  بالعتماد  يكون  اأن  يجب  م�ستقبلية 

و���س��ف اجل��ه��ة امل�����س��وؤول��ة وال����ق����درات ال��ت��ي 

توزيع  ���س��رورة  على  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  متتلكها 

ب��ق��ي��ة  ب����ني  ال���وظ���ائ���ف  وحت����دي����د  الأدوار 

املوؤ�س�سات الأخرى.

واأ�سار الرزاز اإىل اأهمية البناء على خلية 

كورونا  جائحة  اأث��ن��اء  و�سعت  التي  الأزم���ة 

بحيث  ال��ي��وم��ي،  العمل  تنظيم  يف  ودوره����ا 

ي���ك���ون ه���ن���اك ف���ري���ق ع��ل��ى م�����س��ت��وى خلية 

الأزمة املركزية، يعك�ض دورها على امليدان، 

بينها تتفقد  مع وجود خاليا ميدانية من 

املواد  وتتاأكد من تخزين  املعابر احلدودية 

اخلطرة.

الأزم����ات  اإدارة  اإج����راء مت��ري��ن  وي��ه��دف 

ت��ق��ي��ي��م  اإىل  احلق”  ����س���ه���ام   “ ال���وط���ن���ي 

والعملياتية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الإج�������راءات 

وال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة امل��ع��ي��اري��ة مل��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ة 

املدنية والع�سكرية املتخذة من قبل اأ�سحاب 

القرار يف حال تعر�ض اململكة لأزمة مركبة 

)جائحة كورونا مع اأحداث اأخرى(.

ال��دول��ة  ي��ه��دف اإىل اخ��ت��ب��ار ق���درات  كما 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع اأزم����ة م��رك��ب��ة، وت��ق��ي��ي��م اأداء 

الوطنية  الأزم��ات  اإدارة  ومنظومة  وفعالية 

تطوير  م��ن  وال��ت��اأك��د  امل�ستويات،  جميع  يف 

كافة  الدولة  ملوؤ�س�سات  املعيارية  الإج��راءات 

ب��ع��د م��وج��ة ك��ورون��ا الأوىل، وم���دى ق��درة 

موؤ�س�سات الدولة يف املحافظة على امل�ستوى 

املوجة  ظ��ل  يف  اإل��ي��ه  و�سلت  ال��ذي  ال�سحي 

الأوىل وغريها.

االنباط-عمان

الفل�سطينية  ال�����س��وؤون  دائ����رة  اأ����س���درت   

 2020 ل�سهر مت���وز/  ال�����س��ه��ري  ت��ق��ري��ره��ا 

مرزا  الفل�سطينية  الق�سية  تطورات  حول 

ت��اأك��ي��د ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، على 

موقف الأردن الثابت والرا�سخ حيال الق�سية 

الفل�سطيني  لل�سعب  ودع��م��ه  الفل�سطينية 

على  امل�ستقلة  دول��ت��ه  واإق��ام��ة  حقوقه  لنيل 

ترابه الوطني.

ك��م��ا اأب�����رز ال��ت��ق��ري��ر ت��اأك��ي��د ج��الل��ت��ه ما 

ي�سمن اإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة، 

للحياة، على خطوط  والقابلة  ال�سيادة  ذات 

الرابع من حزيران عام 1967، وعا�سمتها 

اإ�سرائيلي  اإج��راء  اأي  واأن  ال�سرقية،  القد�ض 

ال�سفة  اأرا�������ض يف  ل�����س��م  اأح������ادي اجل���ان���ب 

تقوي�ض  �ساأنه  ومن  اأمر مرفو�ض،  الغربية 

ف���ر����ض حت��ق��ي��ق ال�������س���الم وال����س���ت���ق���رار يف 

املنطقة.

وا�����س����ت����ع����ر�����ض ال����ت����ق����ري����ر الن����ت����ه����اك����ات 

ال����س���رائ���ي���ل���ي���ة امل���ت���وا����س���ل���ة يف الأرا������س�����ي 

ومقد�ساتها  ب�سكانها  املحتلة  الفل�سطينية 

ومم���ت���ل���ك���ات���ه���ا يف حت������ٍد جل���م���ي���ع امل���واث���ي���ق 

وا�ستمرارا  الدولية،  وال��ق��رارات  واملعاهدات 

والتهويدية  ال�ستيطانية  �سيا�ساته  ملمار�سة 

باأ�سكالها  الفل�سطينيني  �سد  والعن�سرية 

كافة، دون الكرتاث بالقرارات والتفاقيات 

�سائر  م���ب���ددا  م��ط��ام��ع��ه،  لتنفيذ  ال��دول��ي��ة 

دولتني  ح��ل  اإىل  للتو�سل  الرامية  اجل��ه��ود 

ل�سعبني. وقال بيان �سادر عن الدائرة اليوم 

الث���ن���ني، ان اأب����رز ه���ذه الن��ت��ه��اك��ات ح�سب 

التقرير:ا�ست�سهاد )3( فل�سطينيني، اأحدهم 

املتعمد  الطبي  الإه��م��ال  نتيجة  ت��ويف  اأ�سري 

عقب ق�سائه 26 عاما يف الأ�سر، وا�ست�سهاد 

اآخ���ر م��ت��اأث��ر باإ�سابته ج���راء ال��ه��ج��وم ال��ذي 

�سنته دول���ة الح��ت��الل على ق��ط��اع غ��زة عام 

.  2014
الحتالل  ق��وات  تنفيذ  التقرير  واأو���س��ح 

كان   ، ال�سهر  خ��الل  اعتقال  حادثة   410
ن�سيب القد�ض منها 126 اعتقال، يف اإطار 

املعتقلون  يعي�سها  مهينه  وح�سية  ممار�سات 

ملراكز  و�سول  الأوىل  العتقال  حلظة  منذ 

الإف��راج  الإ�سرائيلية، ورمب��ا عقب  التوقيف 

عنهم.

واأ���س��ار اإىل ا���س��ت��م��رار ق���وات الح��ت��الل يف 

اقتحامها لتجمعات �سكنية فل�سطينية و�سلت 

اإىل 303 اقتحامات، 299 منها يف ال�سفة 

و4 يف قطاع غزة، بالإ�سافة اإىل اإقامة 307 

والب�سائع  املواطنني  حركة  اأع��اق��ت  حواجز 

واملنتجات الزراعية يف ال�سفة الغربية.

ك��م��ا اأ���س��ار ال��ت��ق��ري��ر اإىل ا���س��ت��م��رار ق��وات 

املمنهجة  انتهاكاته  ممار�سة  يف  الح��ت��الل 

يف  وامل�سيحية  الإ���س��الم��ي��ة  امل��ق��د���س��ات  ���س��د 

مت  ح��ي��ث  امل��ح��ت��ل��ة  الفل�سطينية  الأرا�����س����ي 

خمتلف  ع��ل��ى  اع��ت��داء  ح��ادث��ة   23 ت�سجيل 

مواقع العبادة.

واأو�����س����ح م��وا���س��ل��ة ���س��ل��ط��ات الح���ت���الل 

الفل�سطينيني،  �سد  العن�سرية  �سيا�ساتها 

وم�����س��ادرة اأرا���س��ي��ه��م واإخ���ط���ار ال��ك��ث��ري من 

املن�ساآت بالهدم، حيث �سهد �سهر متوز، هدم 

�سلطات الحتالل  واإقرار  ومن�ساأة،  بيتاً   18
عددا من امل�ساريع ال�ستيطانية التي تهدف 

ال��وج��ود  وت��ر���س��ي��خ  ال���س��ت��ي��ط��ان  تكثيف  اىل 

امل����دن ويف طليعتها  م��ن  ع���دد  ال��ي��ه��ودي يف 

امل�ستوطنني  اع��ت��داءات  وموا�سلة  ال��ق��د���ض، 

وممتلكاتهم  الفل�سطينيني  املواطنني  �سد 

اإط��ار دعم وحماية كاملتني  ومقد�ساتهم يف 

اإذ  ت��وف��ره��ا خمتلف م��وؤ���س�����س��ات الح���ت���الل، 

�سجل �سهر متوز املا�سي 37 حادثة اعتداء 

و44 حادثة م�سادرة ممتلكات.

اأ�سارت  الإ�سرائيلي  ال�ساأن  �سعيد  وعلى 

ال���دائ���رة اىل ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي اأع�����ده م��رك��ز 

“مدار” ويبني مدى تاأثر قوة حزب الليكود 
تنفيذ خمطط  ت��اأج��ي��ل  اأع���ق���اب  يف  داخ��ل��ي��ا 

خ�����س��ارة  اأي  اأن  الع��ت��ق��اد  ي�����س��ود  اإذ  ال�����س��م، 

حمتملة لنتنياهو والليكود بني امل�ستوطنني 

قد يتم تعوي�سها لدى جمهور من الإجناز 

خالل  م��ن  نتنياهو  حققه  ال���ذي  ال�سيا�سي 

التفاق مع المارات. كما ا�ستعر�ض “مدار” 

تقريرا اآخرا ب�ساأن خطة “اإعادة توطني دولة 

اإىل ترحيل  2040” التي تهدف  اإ�سرائيل 

النقب  ���س��ح��راء  م��ن  ال��ب��دو  الفل�سطينيني 

واإ�سكان  مكانهم،  م�ستوطن  مليون  واإ�سكان 

ن�سف مليون م�ستوطن يف اجلليل.

االنباط-عمان

 اختتمت، ام�ض الثنني، فعاليات م�سروع 

اأماكن عمل داجمة لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة، 

الذي نفذته ال�سبكة العربية للرتبية املدنية 

– اأنهر، بال�سراكة مع املجل�ض الأعلى حلقوق 
الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة، وبتمويل من وزارة 

ال�����س��راك��ة  “مبادرة  الأم���ريك���ي���ة  اخل��ارج��ي��ة 

الأمريكية ال�سرق اأو�سطية “.

املجل�ض  بيان �سحفي �سادر عن  وبح�سب 

الأعلى حلقوق ال�سخا�ض ذوي العاقة، فان 

امل�سروع ال��ذي مت تنفيذه على م��دار �سنتني،  

ذوي  الأ�سخا�ض  و�سول  حت�سني  اىل  يهدف 

�سرق  مناطق  العمل يف  ف��ر���ض  اىل  الإع��اق��ة 

الرتتيبات  وتوفري  الو�سطى  والبادية  عمان 

اىل  الو�سول  وامكانية  املعقولة  التي�سريية 

بيئة عمل خالية من العوائق املادية واحلواجز 

ال�سلوكية.

اأنهر،  ل�سبكة  التنفيذية  امل��دي��رة  واأ���س��ارت 

فتوح يون�ض خالل حفل الختتام اإىل اأهمية 

الإجنازات التي حققها امل�سروع، وعن تطلعها 

ل���س��ت��م��راري��ة ال��ن��ت��ائ��ج، م���ن خ����الل متابعة 

العام، ودي��وان اخلدمة  القطاع  ال�سركاء من 

امل��دن��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل���ا����ض، وامل�����س��ي ق��دم��اً 

يف ت��ع��زي��ز ح��ق��وق الأ���س��خ��ا���ض ذوي الإع��اق��ة 

م��ن خ���الل ت��وح��ي��د اجل���ه���ود، وت��ب��ن��ي “دليل 

ا����س���دارات  اأه����م  م��ن  ي��ع��د  الأربعون” ال����ذي 

�سهلة  تف�سيلية  وثيقة  ي�سكل  وه��و  امل�سروع، 

مراحل  خمتلف  وتتناول  والتطبيق  القراءة 

ال��ع��م��ل وال��ت��وظ��ي��ف ا���س��ت��ن��اداً مل��ب��ادئ اتفاقية 

حقوق الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة واأحكام قانون 

حقوق الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة رقم 20 ل�سنة 

الأردين.  2017
واأك����د اأم���ني ع���ام املجل�ض الأع��ل��ى حلقوق 

الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة 

اأهمية امل�سروع تكمن يف زي��ادة التوا�سل  اأن   ،

الأع���ل���ى حلقوق  ب��ني املجل�ض  وال��ت��ف��اع��ل م��ا 

املجتمع  ومنظمات  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ض 

املدين واملعنيني من الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة، 

�سبكة  املبا�سر مع  الت�سبيك  �سواء من خالل 

ال��ل��ق��اءات املختلفة مع  اأو م��ن خ���الل  اأن��ه��ر، 

ذوي  الأ�سخا�ض  النا�سطني يف جمال حقوق 

الإعاقة.

اإح��دى  تقاطع مع  امل�سروع  اأن  اىل  واأ���س��ار 

اأولويات املجل�ض الهامة، وهي احلق يف العمل 

وتعزيز انخراط الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة يف 

�سوق العمل، من خالل رفع ق��درات اجلهات 

امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����ض 

واجلمعيات العاملة يف جمال الإعاقة، والدور 

الذي لعبه امل�سروع يف اإبراز عمل جلنة تكافوؤ 

الفر�ض وم��ا تقوم به من عمل مهم وجليل 

التمييز  على  املبنية  ال�سكاوى  ببحث  يتعلق 

على اأ�سا�ض الإعاقة يف العمل وت�سويتها.

للم�سروع  اخل��ت��ام��ي��ة  اجلل�سة  وت�سمنت 

امل�سروع على م�ستوى  لأه��م اجن���ازات  عر�ساً 

ال�سيا�سات، واملتمثلة يف مراجعة م�سودة نظام 

اخلا�سة  الإع���اق���ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���ض  ت�سغيل 

بوزارة العمل من اجلانب  احلقوقي والقانوين 

وزارة  يف  املعنيني  م��ع  بالتن�سيق  واملفاهيمي 

العمل وممثلني من موؤ�س�سات املجتمع املدين 

وال��ق��ط��اع ال��ع��ام والأ���س��خ��ا���ض ذوي الإع��اق��ة 

وجل��ن��ة ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���ض، وو���س��ع امل��الح��ظ��ات 

ذوي  الأ�سخا�ض  من  العاملني  متتع  لغايات 

الإعاقة ببيئة عمل خالية من العوائق املادية 

واحلواجز ال�سلوكية واملعلوماتية.

ذات  التعليمات  ومراجعة  حتليل  مت  كما 

اآل��ي��ات  ومناق�سة  والت�سغيل  بالعمل  ال�سلة 

واإج�����راءات تعيني الأ���س��خ��ا���ض ذوي الإع��اق��ة 

يف دي���وان اخل��دم��ة املدنية وا���س��راك موظفي 

الديوان يف حتليل ومراجعة تلك التعليمات، 

ورفع التو�سيات، ا�سافة اىل مراجعة معايري 

جائزة امللك عبد اهلل للتميز واقرتاح ت�سمني 

املعايري  يف  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�ض  حقوق 

للقطاعني العام واخلا�ض.

اإط���الق ورق��ة  امل�����س��روع ، مت  وعلى هام�ض 

���س��ي��ا���س��ات ح���ول احل���ق يف ال��ع��م��ل، اأو���س��ح��ت 

تعريف ال�سخ�ض ذي الإع��اق��ة وم��ا هو الأث��ر 

ال�سخ�ض  متتع  على  ترتتب  التي  والنتائج 

ب���احل���ق يف ال���ع���م���ل، وال���ع���وائ���ق ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

العمل،  ���س��وق  م��ن  لهم  ال��ط��اردة  وال�سلوكية 

اأ�سا�ض  اأ�سكال التمييز على  والتطرق لبع�ض 

الإعاقة.

من  جمعية   20 ي�سم  حتالف  اأطلق  كما 

منظمات املجتمع املحلي وعددا من موؤ�س�سات 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض وال���ع���ام والأ���س��خ��ا���ض ذوي 

تتعلق  بنود   7 ب�ساأن  موقف  ورق���ة  الإع��اق��ة، 

بحق الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة يف العمل.

جل�سة   20 ع��ق��د  امل�����س��روع  ان  اىل  ي�����س��ار 

م�ساركة  م�سارك/   400 مب�ساركة  تدريبية 

م����ن ال���ق���ط���اع���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، ب���ه���دف زي�����ادة 

التي�سريية  الرتتيبات  ت��وف��ري  ح��ول  ال��وع��ي 

لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة، كما عقد 5 جل�سات 

للمنا�سرة وك�سب التاأييد حول بع�ض العوائق 

ذوي  الأ�سخا�ض  ب��اإدم��اج  املتعلقة  الت�سريعية 

الإع��اق��ة يف �سوق العمل، كما ا�ستقطبت 89 

القطاعات  خمتلف  م��ن  وم�����س��ارك��ة  م�ساركا 

وقامت بربط اأ�سخا�ض من ذوي الإعاقة  من 

مدين  جمتمع  موؤ�س�سة   18 من  النا�سطني 

مع 23 �سانع قرار .

بني  مو�سع  نقا�ض  دار  اجلل�سة  خ��ت��ام  ويف 

ال�����س��رك��اء ل��ل��خ��روج ب���اأه���م ال��ت��و���س��ي��ات التي 

ا���س��ت��م��راري��ة وا���س��ت��دام��ة الإجن�����ازات  ت�سمن 

التي مت حتقيقها، واأهمية وج��ود م�سروعات 

ت�ستكمل ما بداأ به امل�سروع.

»الحسين للسرطان« توقع مذكرة تفاهم 
مع »المملكة الستثمارات الطاقة«

 المستقلة لالنتخاب تعرض 
الستعداداتها في المفرق

االنباط-عمان

 وقعت موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان، مذكرة 

تفاهم مع �سركة اململكة ل�ستثمارات الطاقة، 

بهدف دعم �سندوق اخلري التابع للموؤ�س�سة، 

عالج  تغطية  يف  ال�����س��ن��دوق  ج��ه��ود  مل�ساندة 

مركز  يف  املقتدرين  غري  ال�سرطان  مر�سى 

احل�سني لل�سرطان.

ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة ام�����ض الث���ن���ني، مدير 

ن�سرين  لل�سرطان،  احل�سني  موؤ�س�سة  ع��ام 

قطام�ض والرئي�ض التنفيذي ل�سركة اململكة 

ل�ستثمارات الطاقة غالب ال�سماك .

وقالت قطام�ض ان الترع لل�سنة الرابعة 

ع���ل���ى ال�����ت�����وايل، من������وذج ل��ت��ك��ات��ف خمتلف 

ال���ق���ط���اع���ات، يف وق����ت من���ر ف��ي��ه ب��ت��ح��دي��ات 

ن��اج��م��ة ع��ن اأزم����ة ف��ريو���ض ك���ورون���ا، وال��ت��ي 

اأكدت احلقيقة الثابتة باأن مر�ض ال�سرطان 

ل ينتظر، فقوائم مركز احل�سني لل�سرطان 

ما زالت متتلئ �سهرياً بحوايل 80 مري�ساً 

خطواتهم  ب����اأوىل  للبدء  ال��دع��م  ينتظرون 

ن��ح��و ال�����س��ف��اء، م�����س��رية اإىل ان ه���ذا ال��دع��م 

يقربنا اأكرث من حتقيق اأهدافنا الرامية اإىل 

م�ساندة هوؤلء املر�سى بال�سكل املطلوب.

ياأتي  الترع  ان  ال�سماك  ق��ال  جهته  من 

ل�ستثمارات  اململكة  �سركة  روؤي��ة  من  كجزء 

والتزاما  املجتمعية  امل�سوؤولية  الطاقة جتاه 

منا نحو جمتمعنا واحتياجاته، م�سريا اإىل 

جاء  لل�سرطان  احل�سني  موؤ�س�سة  اختيار  ان 

اآلم  ال��ك��ب��ري يف تخفيف  جل��ه��وده��ا ودوره�����ا 

الظروف  ظ��ل  يف  خا�سة  ال�سرطان  مر�سى 

ال�����س��ع��ب��ة ال��ت��ي مت���ر ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة واملتمثلة 

ب��ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا والأث���������ار الق��ت�����س��ادي��ة 

نرى  حيث  عنها،  نتجت  التي  والجتماعية 

ال�سرطان  ومر�سى  ع��ام  ب�سكل  املر�سى  ب��اأن 

خا�سة، هم يف اأم�ض احلاجة لهذا الدعم يف 

ظل هذه الظروف.

االنباط-املفرق

 ع���ر����ض ع�����س��و جم��ل�����ض م��ف��و���س��ي الهيئة 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل���الن���ت���خ���اب، ف��ي�����س��ل ال�������س���ب���ول، 

ل�ستعدادات الهيئة لإجراء النتخابات النيابية 

حمافظة  يف  امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات  ملمثلي 

امل��ف��رق، ام�����ض الث��ن��ني، ع��ر تقنية الت�����س��ال 

املرئي.

ال�ستثنائية  ال���ظ���روف  اأن  ال�����س��ب��ول  وب���ني 

ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب  ال��ع��امل  يعي�سها  ال��ت��ي 

لتخاذ  الهيئة  ا�ستدعت  الأردن  بينها  وم���ن 

ب��ع�����ض الإج��������راءات ال��ت��ي ت���ت���واءم م���ع ال��و���س��ع 

تنفيذية  تعليمات  القائم، منها و�سع  الوبائي 

ع��دد مراكز  وزي���ادة  التباعد اجل�سدي،  تراعي 

القرتاع والفرز، حفاظا على �سالمة املواطنني 

وامل�����س��ارك��ني ب��ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة.واأو���س��ح 

ج���ه���ود ال��ه��ي��ئ��ة امل���ب���ذول���ة يف جم����ال ال��ت��وع��ي��ة 

وخ�سو�سا  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  بالعملية  بامل�ساركة 

ل��ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب ب��ه��دف زي�����ادة وع���ي امل��واط��ن��ني 

ال�ستحقاق  ومتكينهم من ممار�سة حقهم يف 

م��واد  الهيئة  اأع���دت  ال��ق��ادم؛ حيث  الد�ستوري 

توعوية وتعليمية ون�سرات وكتيبات ومطويات 

وبو�سرتات وفيديوهات جلميع مراحل العملية 

على  حري�سة  الهيئة  اأن  واأ���س��اف  النتخابية. 

الفر�ض  وحتقيق  النتخابية  الدعاية  متابعة 

املتكافئة جلميع املر�سحني من خالل متابعتها، 

ور�����س����ده����ا مل���خ���ال���ف���ات وجت����������اوزات ال���دع���اي���ة 

اأو ر�سدها  اإليها مبا�سرة  النتخابية التي ترد 

م���ن خ����الل م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي؛ 

وتتعلق  تعاملت معها  �سكوى   72 اإىل  م�سريا 

الهيئة  اأن  اإىل  ال�سبول  واأ�سار  ال�سيا�سي.  باملال 

وق���ع���ت م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى 

ل�سوؤون الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة، لتمكينهم من 

ممار�سة حقهم يف الرت�سح والق��رتاع وتوفري 

م��راك��ز اق���رتاع من��وذج��ي��ة م��وزع��ة على جميع 

الدوائر النتخابية.

اإ�سارة اىل رد مدير مديرية الت�سال والتوعية والإعالم البيئي يف وزارة البيئة الدكتور اأحمد 

عبيدات املن�سور يف �سحيفة الأنباط يوم الأثنني املوافق 2020/8/31م والتعليق على ما مت ن�سره يف 

مقال بعنوان )ان�سفنا يا وزير البيئة .. �سرقوا فكرتنا !! (.. او�سح ما يلي :

الأن�ساف الذي طالبنا به وزير البيئة نتيجة جتربة تعر�ست لها جمعية �سباب معان   -

حلفظ البيئة مثل باقي اجلمعيات البيئية املهم�سة يف املناطق الأقل حظاً وعدم الرد على مطالب 

تلك اجلمعيات من وزارة البيئة ونحن واحده منها .

ل اأحد ي�ستطيع ان ينكر الدور الكبري واملجهود املميز الذي يقوم عليه وزير البيئة   -

ووزير الزراعة املكلف الدكتور �سالح اخلراب�سة، منذ بداية تكليفه بحقيبة وزارة البيئة، ولن نن�سى 

توا�سله املبا�سر مع خمتلف اجلمعيات البيئية يف خمتلف حمافظات اململكة، وذكرت ذلك يف العديد 

اأن �سخ�سية معاليه �سخ�سية وطنية فذة  من املقالت، “من ل ي�سكر النا�ض ل ي�سكر اهلل” ، حيث 

واعية يتمتع بالإن�سانية والنبل والفكر العايل ، يقدم للوطن واملواطن كل ما هو مفيد ، ويعامل كل 

النا�ض �سوا�سية ، ل توجد يف قلبه ذرة من العن�سرية اأو احلزبية .

ات�ساأل ماذا قدمت وزارة البيئة اىل اجلمعيات حديثة التاأ�سي�ض او التي تعاين نتيجة   -

الظروف ال�ستثنائية ؟ هل تعلم ان العديد من اجلمعيات البيئة على ابواب الأغالق لعدم امكانية 

�سداد التزاماتها ؟ هل تعلم ان من �سروط دعم �سندوق حماية البيئة ان يكون عمر اجلمعية البيئة 

�سنتني ؟

الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  البيئة  وزارة  اطلقته  ال��ذي  الوطني  التحريج  م�سروع   -

البيئة( من  �سباب معان لفظ  وم�ساركة عدد من اجلهات احلكومية والداعمة... كانت )جمعية 

اأوائل اجلمعيات التي باركت هذا امل�سروع ، و�سكرت معايل الدكتور �سالح اخلراب�سة على هذه املبادرة 

، ودعوتنا اىل وزارة البيئة بالعمل على م�ساركة اجلمعيات البيئية يف خمتلف حمافظات اململكة ، 

ومت ن�سر مقال ب�سحيفة الأنباط تاريخ 2020/7/15م بالعدد رقم )5395( وطالبنا عدم تهمي�ض 

اجلمعيات البيئية لأنها تعتر ال�سريك ال�سرتاتيجي لوزارة البيئة .

ذكرت يف مقايل ال�سابق ان وزارة البيئة قامت بدعوة اجلمعيات البيئية لالجتماع مع   -

معايل الدكتور �سالح اخلراب�سة، و)جمعية �سباب معان حلفظ البيئة( من تلك اجلمعيات التي 

مت دعوتها ،  ومت التن�سيق و التوا�سل مع مدير مديرية الت�سال والتوعية والإع��الم البيئي يف 

وزارة البيئة الدكتور اأحمد عبيدات وتو�سيح عدم مقدرتنا على احل�سور اإىل العا�سمة عمان تنفيذاً 

لقرار قانون الدفاع رقم)11( واللتزام بالإجراءات الحرتازية للوقاية من فريو�ض كورنا والتباعد 

الجتماعي، ومت التفاق على ان تتم امل�ساركة من خالل الت�سال املرئي وامل�سموع )عن بعد(.. وهنا 

ات�ساأل ملاذا مل يتم هذا الت�سال ؟؟ امل يكن ذلك تهمي�ض ، ورغبة من بع�ض الأ�سخا�ض يف وزارة 

البيئية باأن نكون خارج برامج وزارة البيئة؟

البيئة ووزي��ر  التي يقوم بها وزي��ر  اأرف��ع قبعة الح��رتام والتقدير للجهود اجلبارة   -

الزراعة املكلف الدكتور �سالح اخلراب�سة ويف وقت قيا�سي، والتي من اأبرزها اللقاءات واملتابعات مع 

اجلمعيات البيئية يف كافة اأرجاء الوطن ، ولكن العتب ال�سديد على بع�ض العاملني يف وزارة البيئة 

التي تتعامل مع اجلمعيات البيئية يف املناطق الأقل حظاً من خالل التهمي�ض وعدم الرد عليها، 

وهنا احتدث عن جتربة )جمعية �سباب معان حلفظ البيئة( حيث مت اإر�سال العديد من اخلطابات 

واملبادرات وامل�ساريع ومل نح�سل على رد او ا�ستجابة ؟؟

مل يذكر مدير مديرية الت�سال والتوعية والإعالم البيئي يف وزارة البيئة الدكتور   -

اأحمد عبيدات اجلهد الكبري التي قامت به )جمعية �سباب معان حلفظ البيئة( مبنا�سبة اليوم 

العاملي للبيئية ، ودعوتنا مل�ساركة وزارة البيئة وو�سع �سعارها ك�سريك ا�سرتاتيجي يف امل�سابقة البيئية 

التي حققت جناح كبري وم�ساركة اأكرث من 500 م�سارك من خمتلف حمافظات اململكة ، وبجهود 

اجلمعية فقط  ، حتى كلمة ) �سكراً( مل ت�سلنا من وزارة البيئة ؟؟

-  اأفتخر واعتز انني كنت من العاملني يف وزارة البيئة ، واأكرر ال�سكر والتقدير ملعايل 

الدكتور �سالح اخلراب�سة ، و ل اأكتب كلماتي هذه من باب املجاملة، هناك بع�ض الأ�سخا�ض يفر�سون 

علينا احرتامهم باأخالقهم فال جند حرجاً باأن نقول فيهم كلمة حق ووقفة اإن�ساف ي�ستحقونها. 

- العتب على بع�ض العاملني يف وزارة البيئة التي تريد ان تبقى الأب��واب مغلقة امام اهدافنا 

وحتقيق طموحنا يف خدمة الوطن واملواطن .

اأعانك اهلل معايل الدكتور �سالح اخلراب�سة على حمل هذه الأمانة لتوا�سل عطاوؤك الذي ل 

ينقطع ، فاأنتم من حققتم بجهودكم وحر�سكم طموح الوطن و�سعادة اأف��راده فاأجنزمت ول زلتم 

تنجزون ما وعدمت ، وحققتم الأه��داف املن�سودة ونلتم ر�سا اهلل ومن ثم ر�سا املواطنني يف جميع 

اأنحاء الوطن . نثمن جهودكم وجهود بع�ض العاملني يف وزارة البيئة، الأوفياء املخل�سني الذين 

ل يريدون من اأعمالهم جزاًء ول �سكوراً اإل من اهلل عز وجل ، وهم الذين اأ�سروا على بذل اخلري 

فوجدوا القبول من اهلل والحرتام من اأفراد املجتمع والوطن.

سامر نايف عبد الدايم

ال نريد أي شيء ..فقط اإلنصاف 
يا دكتور صالح الخرابشة... 

الثالثاء   1/ 9 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

قيمة  من  االأوىل  الدفعة  االأردن  ت�سّلم   

لعام  ال�سنوية  االأم��ريك��ي��ة  النقدية  املنحة 

م��ل��ي��ون   699.9 ق��ي��م��ت��ه��ا  وال��ب��ال��غ��ة   ،2020

اخلارجية  امل�ساعدات  تقرير  بح�سب  دوالر، 

ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  ع���ن  ال�������س���ادر  ل��������أردن 

وال���ت���ع���اون ال������دويل. وت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة امل��ن��ح��ة 

ال��ن��ق��دي��ة االأم���ريك���ي���ة ل��ل��ع��ام احل����ايل، 845 

االأوىل  ال��دف��ع��ة  ت��وق��ي��ع  مت  دوالر،  م��ل��ي��ون 

 699.9 بقيمة  املا�سي  يوليو  مت��وز/   27 يف 

مليون دوالر وحتويلها بالكامل اإىل ح�ساب 

االأوىل  ال��دف��ع��ة  وت�سمل  ال��ع��ام��ة.  اخل��زي��ن��ة 

لبند  ب��ال��ك��ام��ل  ح��ول��ت  دوالر  م��ل��ي��ون   350

االأردنية  اال�ستجابة  خطة  يف  اخلزينة  دعم 

ل���أزم��ة ال�����س��وري��ة. واأ����س���اف ال��ت��ق��ري��ر اأن��ه 

نهاية  ق��ب��ل  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دف��ع��ة  ت��وق��ي��ع  �سيتم 

العام احلايل وقيمتها 145.2 مليون دوالر. 

املتعاقد  اخلارجية  امل�ساعدات  قيمة  بلغت 

عليها وامللتزم بها خ�ل �سهر متوز/ يوليو 

املا�سي، مليار دوالر اأمريكي

االنباط- عمان 

اأن  االأردن،  ���س��ن��اع��ة  غ���رف���ة  اأك�������دت 

ملتزم  باململكة  االأل��ب�����س��ة  �سناعة  ق��ط��اع 

ب���االت���ف���اق���ي���ات ال���دول���ي���ة وخ���ا����س���ة ف��ي��م��ا 

ي��ت��ع��ل��ق ب��ظ��روف ال��ع��م��ل ال����ئ���ق، وح��ق��ق 

اإجنازات متميزة ومعدالت امتثال عالية 

الدولية. املعايري  مبختلف 

ال�سحفي  التحقيق  الغرفة  وو�سفت 

ال�������ذي ن�������س���رت���ه ���س��ح��ي��ف��ة ال����غ����اردي����ان 

ال��ري��ط��ان��ي��ة اخ����ريا ع��ن واق����ع امل�����س��ان��ع 

ب������االأردن، ب���اأن���ه اأظ���ه���ر ق�����دراً ك��ب��ريا من 

�سلبيات  على  ال�����س��وء  وت�سليط  التحيز 

ت�����س��ك��ل ح����االت ف���ردي���ة وت��ن��ت�����س��ر ب��ع��م��وم 

العامل.

ام�س  بيان �سحفي،  الغرفة يف  واكدت 

راأي  اإىل  ا���س��ت��ن��د  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  االث���ن���ن، 

عامل وافد واحد فقط من اأ�سل 76 الف 

اأفقده  ما  االألب�سة  بقطاع  يعملون  عامل 

الكثري من امل�سداقية واملهنية.

ال�����س��ح��ف��ي��ة  امل������ادة  اأن  اإىل  وا������س�����ارت 

خارجة عن كونها حتقيقاً يقدم احلقائق 

ل���ل���راأي ال���ع���ام، الأن���ه���ا ق��دم��ت م��ع��ل��وم��ات 

مغايرة متاماً للحقيقة وواقع احلال، ما 

اململكة عموما، وللم�سانع  ل�سمعة  ي�سيء 

خ�سو�سا. االأردنية 

ال��ت��ح��ق��ي��ق  اأن  ال��غ��رف��ة ع��ل��ى  و����س���ددت 

اإىل تقرير للجنة العمل الوطنية  ا�ستند 

 15 م��ن  اأك���ر  قبل  اأي   ،2006 ع��ام  ���س��در 

عاماً من االآن، مو�سحة اأن برنامج عمل 

ال��دول��ي��ة،  ال��ع��م��ل  ال��ت��اب��ع ملنظمة  اأف�����س��ل 

قطاع  امتثال  تطبيق  على  يعمل  وال��ذي 

ال�ئق  العمل  ملعايري  االأردين  االلب�سة 

خ����ل  م����ن  اأظ����ه����ر   ،2008 ال����ع����ام  م���ن���ذ 

ت��ق��ري��ره ال�����س��ن��وي )االم��ت��ث��ال ل��رن��ام��ج 

ال��ع��دي��د   )2020 االأردن   - اأف�����س��ل  ع��م��ل 

االألب�سة  لقطاع  االيجابية  املوؤ�سرات  من 

معدالت  وارتفاع  تطور  وم��دى  االأردين، 

االم���ت���ث���ال خ����ل���ه يف خم��ت��ل��ف ج���وان���ب 

العمل ال�ئق.

تقرير  خ����ل  ت�سجل  مل  اأن���ه  واأك����دت 

م�سنعن  يف  ح��ال��ت��ن  ���س��وى   2020 ع���ام 

بالعمل  تتعلقان  م�سنعاً   94 اأ���س��ل  م��ن 

على  ب��االإج��ب��ار  تتعلق  واح���دة  ال��ق�����س��ري، 

ال��ع��م��ل االإ�����س����ايف وال��ث��ان��ي��ة ب��خ�����س��و���س 

والتي جرت  ال�سخ�سية،  امل�ستندات  حجز 

العمل  قبل منظمة  فورياً من  معاجلتها 

الدولية ووزارة العمل.

و�سددت الغرفة على اأن قطاع االألب�سة 

ح��ال��ة  اأي  م���ن  خ����ال  االأردن  يف  امل�����س��در 

بالعنف  ال��ت��ه��دي��د  اأو  اجل�����س��دي  ل��ل��ع��ن��ف 

اأن  ال�سيما  االألب�سة،  م�سانع  م��ن  اأي  يف 

الدولية  العمل  ملنظمة  االأخ��ري  التقرير 

ال���دول  اأك���ر  م��ن  االأردن  اأن  اإىل  ي�����س��ري 

ال�ئق  العمل  ملعايري  ل�متثال  ت��ط��وراً 

يف قطاع االألب�سة على وجه التحديد.

ح��ق��ق  االأل���ب�������س���ة  ق����ط����اع  اأن  واأك���������دت 

كورونا،  جائحة  خ�ل  متميزة  اإجن��ازات 

الراغبن  ل��دي��ه  العاملن  جميع  وم��ن��ح 

حقوقهم،  ج��م��ي��ع  ب���ده��م  اإىل  ب��ال��ع��ودة 

بالتعاون الكامل مع وزارة العمل برعاية 

�سفارات ب�دهم.

العمل  وزارة  اأن  اإىل  ال��غ��رف��ة  ون��وه��ت 

ف��ع��ل��ت م��ن�����س��ة م��ت��خ�����س�����س��ة ل��ت�����س��ج��ي��ل 

العمالة الوافدة املنتهية ت�ساريح عملهم 

ب���ده��م، يقوم  اإىل  ب��ال��ع��ودة  وال��راغ��ب��ن 

بالت�سجيل  االأجنبي  العامل  خ�لها  من 

واف�ساح رغبته مبغادرة الب�د، ثم تقوم 

ب��ال��ت��اأك��د م��ن ح�����س��ول كل  ال��ع��م��ل  وزارة 

وغري  امل��ال��ي��ة  حقوقه  جميع  على  ع��ام��ل 

من  اأو  العمل  �ساحب  م��ن  ���س��واء  املالية 

�سفارات  وب��رع��اي��ة  االجتماعي  ال�سمان 

اإىل  ت�سفريهم  ثم  العمال،  ه��وؤالء  بلدان 

انتهاكات  اية  ب�دهم، وبالتايل ال يوجد 

خ�ل  االأج��ن��ب��ي��ة  العمالة  م�ستوى  على 

جائحة كورونا اأو اأي ت�سريح ق�سري لهم، 

واجراءات  الدفاع  اأوامر  العك�س  على  بل 

م�سلحة  يف  ت�����س��ب  ك��ان��ت  ال��ع��م��ل  وزارة 

العامل و�سمان حقوقه.

و����س���ددت ع��ل��ى ان م�����س��ان��ع االأل��ب�����س��ة 

الكبرية والتي با�سرت عملها منذ بدايات 

بتطبيق  ك��ام��ل  ب�����س��ك��ل  ت��ل��ت��زم  اجل��ائ��ح��ة 

اإج�����راءات وت��داب��ري ال�����س���م��ة وال��وق��اي��ة 

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

�س�مة  فيه  مبا  كورونا  فريو�س  انت�سار 

ال��ع��م��ال��ة، وب���اإ����س���راف م��ب��ا���س��ر م��ن جلنة 

ال��ع��م��ل  وزارة  م����ع  وال����ت����ع����اون  االأوب�����ئ�����ة 

م���ع وج�����ود ح���م����ت ت��ف��ت��ي�����س م�����س��ت��م��رة 

عدم  حال  يف  ل�إغ�ق  ت�سل  وخمالفات 

االلتزام بهذه التدابري، ما يوؤكد التزمها 

لفريو�س  اإ�سابة  اأية  ت�سجيل  مبنع  التام 

وغري  االأردن��ي��ة  العمالة  من  الأي  كورونا 

االأردنية يف قطاع االألب�سة بعموم اململكة.

ق���ط���اع  اأن  اإىل  ال�����غ�����رف�����ة  ول����ف����ت����ت 

االأردن  واملحيكات يف  ال�سناعات اجللدية 

ال����ذي ي�����س��غ��ل م��ا ي��ق��ارب 76 ال���ف ع��ام��ل 

وع��ام��ل��ة مت��ك��ن م��ن حتقيق ن��ت��ائ��ج ب��ارزة 

التنمية  �سعيد  على  متميزة  وم�ساهمات 

اململكة،  يف  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 

الذي  امللحوظ  التاريخي  التطور  نظري 

����س���ه���ده ال���ق���ط���اع ع���ل���ى م�����دار ال�����س��ن��وات 

االأخرية.

وح�������س���ب ال���غ���رف���ة، ح��ق��ق��ت ����س���ادرات 

االأخري  العقد  خ�ل  واملحيكات  االألب�سة 

8 ب��امل��ئ��ة،  م��ع��دل من��و ���س��ن��وي و���س��ل اإىل 

امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  ب��امل��ئ��ة خ����ل   11 اإىل  زاد 

6ر1  بلغت  القطاع  �سادرات  اأن  مو�سحة 

مليار دوالر يف 2019 ت�سكل نحو 27 باملئة 

من اإجمايل ال�سادرات الوطنية.

األردن يتسّلم 700 مليون دوالر من المنحة األميركية 

صناعة األردن: قطاع صناعة األلبسة بالمملكة ملتزم 
باالتفاقيات الدولية

الثالثاء   1  /  9  / 2020

االنباط- عمان 

اع��ل��ن��ت رئ��ي�����س��ة ���س��ن��دوق ا���س��ت��ث��م��ار 

ام�����وال ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي خ��ل��ود 

ال�سمان  �سركة  تاأ�سي�س  عن  ال�سقاف 

ل������س��ت��ث��م��ار وال�����س��ن��اع��ات ال��زراع��ي��ة 

اأول م�����س��روع  اإن�����س��اء  ب���دوره���ا  ل��ت��ت��وىل 

25 الف دومن  زراعي لها على م�ساحة 

اخل�سراوات  الإن��ت��اج  اململكة  جنوب  يف 

كلية  وبقيمة  احل��ي��وان��ي��ة،  واالع�����ف 

13 م��ل��ي��ون  ت��ب��ل��غ ح�����وايل  ل��ل��م�����س��روع 

دينار.

وق���ال���ت ال�����س��ق��اف ان ه���ذا امل�����س��روع 

يف  ال�سركة  ا�ستثمارات  باكورة  �سيكون 

القطاع الزراعي، م�سرية اىل انه �ستتم 

مع  التعاون  خ���ل  م��ن  امل�سروع  ادارة 

وكادر  ذات خرات متخ�س�سة  �سركات 

وت�سويق  وت�سغيل  ادارة  يف  موؤهل  فني 

على  وباالعتماد   ، ال��زراع��ي��ة  امل�ساريع 

االيدي العاملة يف املجتمع املحلي.

امل�سروع  ان�ساء  ان  ال�سقاف  وبينت 

اال�سرتاتيجية  للخطة  تنفيذا  ي��اأت��ي 

 2021  –  2019 ل����أع���وام  ل��ل�����س��ن��دوق 

وال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف اق���ام���ة ا���س��ت��ث��م��ارات 

على  بناء  جديدة  قطاعات  يف  مربحة 

نتائج درا�سات اجلدوى االقت�سادية.

التنموي  البعد  اهمية  اىل  وا�سارت 

ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن امل�����س��اري��ع وذل���ك من 

للمحافظات،  اال�ستثمار  توجيه  خ�ل 

وا����س���ت���غ����ل امل��������وارد امل����ت����وف����رة ف��ي��ه��ا 

ال�سندوق  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة  ي��ع��ود  ومب��ا 

االي��دي  وت�سغيل  الوطني  واالقت�ساد 

ال��ع��ام��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة، ب��اال���س��اف��ة اىل دور 

البنية  ت��ط��وي��ر  اال���س��ت��ث��م��ارات يف  ت��ل��ك 

ال��ت��ح��ت��ي��ة يف ت��ل��ك امل��ح��اف��ظ��ات وج��ذب 

يتما�سى  ومبا  لها  جديدة  ا�ستثمارات 

م����ع ال���ت���وج���ي���ه���ات امل���ل���ك���ي���ة ال�����س��ام��ي��ة 

امل�ستدامة. التنمية  لتحقيق 

بورصة عمان تغلق تداوالتها
 على انخفاض

البطاينة: السماح بتجديد تصاريح 
العمالة الوافدة على نفس الكفيل

التخطيط: مليار دوالر قيمة المساعدات 
الخارجية لألردن خالل تموز

جورامكو تجري عمليات صيانة 
لطائرات راين أير االيرلندية

االنباط- عمان 

االثنن،  ام�س   عمان،  بور�سة  اأغلقت 

على تداول 1ر5 مليون �سهم، موزعة على 

اإج��م��ال��ي��ة،  ت����داوالت  بقيمة  ع��ق��دا   1952

5ر4 مليون دينار. بلغت 

اإىل  ال���ب���ور����س���ة  وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر 

05ر0 باملئة، مقارنة  1573 بن�سبة  النقطة 

وارتفعت  ال�سابقة.  اجلل�سة  اأغ����ق  م��ع 

انخف�ست  بينما  �سركة،   27 اأ�سهم  اأ�سعار 

اأ�سعار  وا�ستقرت  �سركة،   22 اأ�سهم  اأ�سعار 

اأ�سهم 40 �سركة اأخرى.

االنباط- عمان 

في�سل  ن�����س��ال  ال��ع��م��ل  وزي����ر  اأ����س���در 

ال���ب���ط���اي���ن���ة ق�������رارا ي�����س��م��ح ب��ال��ت��ج��دي��د 

يحملون  مم��ن  االأردن���ي���ة  غ��ري  ل��ل��ع��م��ال��ة 

بالتجديد  حم��ددة  مبهن  عمل  ت�ساريح 

مدة  وتنتهي  العمل،  �ساحب  نف�س  لدى 

.31/12/2020 بتاريخ  ال�سماح هذه 

وت�����س��م��ن ق����رار ال���وزي���ر االإج�������راءات 

التالية:

ال�������س���م���اح ب��ال��ت��ج��دي��د ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ري 

االأردن�������ي�������ة مم�����ن ي���ح���م���ل���ون ت�������س���اري���ح 

ع���م���ل مب��ه��ن��ة )ع���ام���ل /ع���ام���ل حت��م��ي��ل 

واالأن�سطة  القطاعات  كافة  يف  وتنزيل( 

العمل. �ساحب  نف�س  لدى  االقت�سادية 

ال�������س���م���اح ب��ال��ت��ج��دي��د ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ري 

عمل  ت�����س��اري��ح  يحملون  مم��ن  االأردن��ي��ة 

كافة  يف  ن��ظ��اف��ة(  )ع��ام��ل/ع��ام��ل  مبهنة 

لدى  االقت�سادية  واالأن�سطة  القطاعات 

ن��ف�����س ���س��اح��ب ال��ع��م��ل ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ع��م��ال 

ال��ن��ظ��اف��ة ل����دى امل����دار�����س واحل�����س��ان��ات 

والكليات  اجل��ام��ع��ات  االأط��ف��ال،  وري��ا���س 

واخلا�سة  الر�سمية  املتو�سطة  اجلامعية 

وع����م����ال ال���ن���ظ���اف���ة ل����دى امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

اإجراءات  عليها  ت�سري  بحيث  والبلديات 

الوزارة حاليا. بها يف  املعمول  العمل 

ال�������س���م���اح ب��ال��ت��ج��دي��د ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ري 

عمل  ت�����س��اري��ح  يحملون  مم��ن  االأردن��ي��ة 

كافة  يف  ب��وف��ي��ه(  ع��ام��ل  )ع��ام��ل/  مبهنة 

لدى  االقت�سادية  واالأن�سطة  القطاعات 

العمل. �ساحب  نف�س 

ال�������س���م���اح ب��ال��ت��ج��دي��د ل��ل��ع��م��ال��ة غ��ري 

عمل  ت�����س��اري��ح  يحملون  مم��ن  االأردن��ي��ة 

مب���ه���ن���ة )ع�����ام�����ل م�����ن�����زل/ ب�����س��ت��ن��ج��ي( 

ومب��ه��ن��ة )ع��ام��ل م��ن��زل /ط���اه���ي( ل��دى 

وج��ود  ���س��رط  دون  العمل  �ساحب  نف�س 

اال�سغال. اذن  كلمة في� على 

العمال  اأع���ه  االإج���راءات  ت�سمل  وال 

التالية : الفئات  االأردنين من  غري 

ال��ذي��ن  االأردن����ي����ن  غ���ري  ال���ع���م���ال  اأ - 

ال�سفر  خ��دم��ة  ع��ل��ى  ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل  ق��ام��وا 

ع��ل��ى م��ن�����س��ة »ح��م��اي��ة« ل��غ��اي��ات م��غ��ادرة 

االأردنية. االأرا�سي 

ب - ال��ع��م��ال غ���ري االأردن����ي����ن ال��ذي��ن 

ح�سلوا على مغادرة نهائية او ختم عدم 

ال�سمان  م�ستحقات  �سرف  من  املمانعة 

 2019/9/21 ت���اري���خ  ب��ع��د  االج��ت��م��اع��ي 

ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ال��ع��م��ال غ��ري االأردن���ي���ن من 

- التالية:  الفئات 

1- ازواج او زوجات االأردنين.

على  احلا�سلن  غ��زة  قطاع  اأب��ن��اء   -2

دائ��رة  ع��ن  ال�����س��ادرة  البي�ساء  البطاقة 

االأح�������وال امل���دن���ي���ة واجل��������وازات ���س��اري��ة 

املفعول.

االأردن��ي��ة  ال�سفر  اجل���وازات  حملة   -3

املفعول �سارية  املوؤقتة 

 االنباط- عمان 

ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة امل�������س���اع���دات اخل��ارج��ي��ة 

�سهر  خ���ل  بها  وامل��ل��ت��زم  عليها  املتعاقد 

اأم���ريك���ي،  دوالر  م��ل��ي��ار  امل���ا����س���ي،  مت����وز 

تقرير  ح���ول  االإع����م���ي  امل��وج��ز  بح�سب 

امل�ساعدات اخلارجية ل�أردن ال�سادر عن 

وزارة التخطيط والتعاون الدويل.

ال�سهر  خ����ل  امل�����س��اع��دات  وت���وزع���ت   

 395 ب��ق��ي��م��ة  ت��ن��م��وي��ة  م��ن��ح  اإىل  امل��ا���س��ي 

 284 مليون دوالر، قرو�س مي�َسرة بقيمة 

اإ�سافية �سمن خطة  مليون دوالر، ومنح 

اال���س��ت��ج��اب��ة االأردن���ي���ة ل���أزم��ة ال�����س��وري��ة 

حجم  وب��ل��غ  دوالر.  م��ل��ي��ون   384 ب��ق��ي��م��ة 

امل�����س��اع��دات اخل��ارج��ي��ة ال��ك��ل��ي��ة امل��ت��ع��اق��د 

عليها خ�ل الفرتة من االأول من كانون 

الثاين/ يناير 2020 

املا�سي، ما قيمته  ال�سهر  نهاية  وحتى 

امل�����س��اع��دات  وت���وزع���ت  دوالر.  م��ل��ي��ار   1.7

منذ بداية العام احلايل اإىل منح تنموية 

589 مليون دوالر، قرو�س مي�َسرة  بقيمة 

اإ�سافية  منح  دوالر،  مليون   507 بقيمة 

ال�سورية  اال�ستجابة ل�أزمة  �سمن خطة 

بقيمة 597 مليون دوالر.  

االنباط- عمان 

جت����ري ال�����س��رك��ة االأردن�����ي�����ة ل�����س��ي��ان��ة 

الطائرات املحدودة “جورامكو” عمليات 

ال��ط��ائ��رات  م��ن  ج��دي��د  خ��ط  على  �سيانة 

اير” االإيرلدنية،  “راين  ل�سركة  التابعة 

يف  االأوىل  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ط��ريان  �سركة 

مع  جورامكو  حققته  جن��اح  بعد  اأوروب���ا، 

االن���ت���ه���اء م���ن م��ه��ام��ه��ا ���س��م��ن ات��ف��اق��ي��ة 

ال�سيانة االأ�سا�سية التي جمعت الطرفن 

�سابقا، واإجناز العمليات املتفق عليها.

ام�������س   ب����ي����ان  ال�������س���رك���ة يف   وذك���������رت 

ت�سمنت  االأوىل  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  االث��ن��ن، 

تويل �سركة »جورامكو« عمليات ال�سيانة 

ال��ث��ق��ي��ل��ة ل��ع��دة ط���ائ���رات ���س��م��ن اأ���س��ط��ول 

�سركة »راين اير » من طراز بوينغ »737 

اأن جي« �سمن خطي �سيانة يف الهناجر، 

وا���س��ت��ك��م��ال��ه��ا خ�����ل ال���ف���رتة ال��زم��ن��ي��ة 

م��ا ب��ن �سهر ت�����س��ري��ن ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام 

املا�سي، و�سهر حزيران من العام احلايل. 

ودخ����ل����ت االت���ف���اق���ي���ة اجل����دي����دة ح��ي��ز 

امل��ا���س��ي،  15 مت���وز  ال��ت��ن��ف��ي��ذ وال��ع��م��ل يف 

املقبل،  العام  اآذار من  وت�ستمر حتى �سهر 

على  ال�سيانة  عمليات  اإج���راء  وتت�سمن 

جي«،  اإن   737« طراز  من  طائرات  خم�س 

ي��ت��ب��ع��ه��ا اإج�����راء ع��م��ل��ي��ات ���س��ي��ان��ة اأخ���رى 

 »320 اأي   « ط��راز  اإ�سافية  طائرات  ل�سبع 

ال��ت��اب��ع  م��ي�����س��ن«  »الود  ل���ط���ريان  ت��اب��ع��ة 

ل�سركة »راين اير«. 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

اإننا  ويلكن�سون،  جيف  جورامكو  ل�سركة 

العمل  م��ن  ومثمر  ج��دي��د  ملو�سم  نتطلع 

العاملي،  الو�سع  عن  الناجم  التباطوؤ  بعد 

ال�سركة  عمل  ف��رق  ا�ستعداد  اإىل  م�سريا 

ال�ستئناف اأدوارهم وتقدمي اأف�سل واأرقى 

خدمة. 

واأكد ويلكن�سون اأن جورامكو مل تتوان 

ع���ن ت��ع��زي��ز ���س��م��ع��ت��ه��ا ب��ت��ع��زي��ز ق��درات��ن��ا، 

اإم���ك���ان���ات���ه���ا، ف�س�  وت��و���س��ي��ع  وحت�����س��ن 

ع��ن ت��ن��وي��ع خ��دم��ات��ن��ا امل��ت�����س��م��ة ب��اجل��ودة 

وامل��وث��وق��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��ع��م���ء 

م��ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل، االأم����ر ال��ذي 

�سركات  م��ن  امل��زي��د  ا�ستقطاب  ع��ن  اأث��م��ر 

الطريان املرموقة كل عام.

 وب���ن ن��ائ��ب ك��ب��ري امل��ه��ن��د���س��ن ون��ائ��ب 

ال��رئ��ي�����س ل��ع��م��ل��ي��ات ال�����س��ي��ان��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة 

ل���دى ���س��رك��ة »راي���ن اي���ر« اأن����درو ه��ول��در، 

ال�سيانة  ب��رن��ام��ج  واك��ب��ت  ج��ورام��ك��و  اأن 

الكبرية  متطلباتنا  ولّبت  ال�سركة،  لدى 

يد  امل��ج��ال على  ه��ذا  النطاق يف  ووا���س��ع��ة 

فريقها املتميز، مبا يتوافق مع معايرينا 

ال����رام����ي����ة ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ب���ع�������س م��ن 

باأف�سل  �سيانتها  ت��ول��ت  ال��ت��ي  ط��ائ��رات��ن��ا 

حال.

استثمار الضمان يطلق مشروعًا زراعيًا بـ 13 مليون دينار
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و���ش��رك��ة  الأردن،  زي����ن  ���ش��رك��ة  وّق���ع���ت 

ال���������ش����رق الأو��������ش�������ط خل������دم������ات ال����دف����ع 

توفري  يف  الرائدة  »ال�شركة   ،)MEPS(

خ��دم��ات ال��دف��ع الإل���ك���روين امل��ب��ت��ك��رة يف 

تعاون  اتفاقية  الأو�سط”  ال�سرق  منطقة 

���س��ي��ت��م مب��وج��ب��ه��ا ت��وف��ر ب��ط��اق��ات �سحن 

خ��ط��وط الت�����س��ال والإن���رن���ت امل��دف��وع��ة 

خالل  من  وفئاتها،  اأنواعها  بكافة  ُم�سبقاً 

 ))MEPS ل�سركة  التابعة  البيع  نقاط 

امل���ت���وف���رة يف ���س��ب��ك��ة وا����س���ع���ة م���ن امل���ح���ال 

املختلفة. التجارية 

ووّق������ع الت���ف���اق���ي���ة ك����اًل م���ن ال��رئ��ي�����س 

ف��ه��د  الأردن،  زي����ن  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

اجل��ا���س��م، وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة 

ال���������ش����رق الأو��������ش�������ط خل������دم������ات ال����دف����ع 

يف  وذل��ك  اجلبار،  عبد  علي   ،)MEPS(

مقر �سركة زين.

اأ�شحاب  م��ن  زي��ن  م�شركو  و�شيتمكن 

ُم�����س��ب��ق��اً خلطوط  ال���س��راك��ات امل��دف��وع��ة 

الت�����س��ال وخ��ط��وط الإن��رن��ت م��ن �سحن 

ب��ط��اق��ات  ع��ل��ى  اأو احل�������س���ول  خ��ط��وط��ه��م 

مبا�سر،  ب�سكل  ُم�سبقاً  املدفوعة  ال�سحن 

مت�سل�سل،  رق���م  ع��ل��ى  ال��ب��ط��اق��ة  وحت��ت��وي 

ورق����م ت��ع��ب��ئ��ة، وق��ي��م��ة ال�����س��ح��ن، وت���اري���خ 

البطاقة. انتهاء �سالحية 

اإط�������ار  ال���������س����راك����ة يف  وت������ن������درج ه�������ذه 

على  للت�سهيل  امل��ت��وا���س��ل  ال�����س��رك��ة  ���س��ع��ي 

خ���دم���ات���ه���ا،  اإىل  ال����و�����س����ول  امل�������س���رك���ن 

ولتعزيز التحول الرقمي، الذي من �ساأنه 

ت��وف��ر ال��ع��دي��د م���ن احل���ل���ول واخل���ي���ارات 

ل��ل��م�����س��رك��ن، واإث�����راء جت��رب��ت��ه��م وت��ن��وي��ع 

اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل���ه���م، ع���ر ت�����س��خ��ر 

مع  يتالئم  مب��ا  وتطويعها  التكنولوجيا 

ورغباتهم. احتياجاتهم 

االنباط- عمان 

ملبادرة  الثاين،  ال�سنوي  الجتماع  اختتم 

���س��ب��ك��ات ك���ف���اءة ال��ط��اق��ة يف غ��رف��ة ���س��ن��اع��ة 

الأردن، بعد مناق�سة عدة حماور منها اأنظمة 

وتطبيقات  ال�سناعة  يف  والت�سخن  التريد 

ال�����س��ن��اع��ي��ة،  امل���ن�������س���اآت  يف  الإدارة  اأن���ظ���م���ة 

لتعزيز  ال��الح��ق��ة  اخل��ط��وات  على  والت��ف��اق 

املتعددة لدى  امل�سانع من اخلرات  ا�ستفادة 

الأع�ساء يف كل �سبكة.

وق���ال���ت ال��غ��رف��ة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����س  

الث���ن���ن، اإن��ه��ا امل���ب���ادرة ت��ن��ف��ذ ب��ال��ت��ع��اون مع 

اآي  )ج��ي  ال��دويل  للتعاون  الأملانية  الوكالة 

للبيئة  ال��ف��ي��درال��ي��ة  الأمل��ان��ي��ة  وال����وزارة  زد(، 

من  ال��ن��ووي��ة،  وال�سالمة  الطبيعة  وحماية 

خ��الل م�����س��روع احل���وار ون��ق��ل امل��ع��رف��ة ح��ول 

منخف�سة  التنمية  �سيا�سات  و  ا�سراتيجيات 

الن���ب���ع���اث���ات، يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الو���س��ط 

اإفريقيا. و�سمال 

الأردن  ����س���ن���اع���ة  غ����رف����ة  رئ���ي�������س  واأك�������د 

تنفيذ  اأه��م��ي��ة  ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ر،  امل��ه��ن��د���س 

بن  والت�سبيك  ال�����س��راك��ة  ل��ت��ع��زي��ز  امل�����س��روع 

ق�س�س  من  وال�ستفادة  ال�سناعية،  املن�ساآت 

الطاقة،  ا�ستهالك  تر�سيد  جمال  يف  النجاح 

الطاقة  ق�سية  تويل  الغرفة  اأن  اإىل  م�سراً 

الأول����وي����ة ال��ع��ل��ي��ا ن��ت��ي��ج��ة الأع���ب���اء ال��ك��ب��رة 

حيث  من  ال�سناعي،  القطاع  يتحملها  التي 

تناف�سية  على  توؤثر  التي  املرتفعة  التكاليف 

الأردنية. املنتجات 

م�����ن ج���ه���ت���ه ������س�����دد الخ����ت���������س����ا�����س����ي يف 

ال��ن��م��و م��ن��خ��ف�����س الن��ب��ع��اث��ات يف امل�����س��روع، 

ح�����س��ن ال��ك�����س��واين، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال�����س��راك��ة 

ال���س��رات��ي��ج��ي��ة م���ا ب���ن ال��وك��ال��ة الأمل��ان��ي��ة 

الأردن،  ���س��ن��اع��ة  ال����دويل وغ��رف��ة  ل��ل��ت��ع��اون 

امل���درج���ة �سمن  اإط����ار حت��ق��ي��ق الأه�����داف  يف 

الطاقة،  قطاع  يف  الوطنية  ال�سراتيجيات 

ال��ط��اق��ة  وزارة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  �سمنها  وم���ن 

واخل��ط��ة   ،2030-2020 امل��ع��دن��ي��ة  وال�����روة 

وخطة  الطاقة،  لكفاءة  التنفيذية  الوطنية 

الأخ�سر. النمو 

تخدم  ال�سراكة  اأن  اإىل  الك�سواين  واأ���س��ار 

البيئة وحتديداً  الوطنية يف قطاع  الأه��داف 

لتفاقية  املقدمة  وطنياً  املحددة  امل�ساهمات 

الأمم املتحدة الإطارية حول التغر املناخي.

وي�سارك 28 م�سنعا من م�سانع تطبيقات 

اإدارة الطاقة وكفاءتها يف املن�ساآت ال�سناعية 

م���ن خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات، ح��ي��ث مت اإن�����س��اء 

الأوىل  الطاقة:  كفاءة  �سبكات  من  �سبكتن 

���س��ب��ك��ة ق��ط��اع��ي��ة ت�����س��م م�����س��ان��ع م���ن ق��ط��اع 

وامل�سروبات. الغذائية  ال�سناعات 

ت�سم  اإقليمية  وهي  الثانية،  ال�سبكة  اما 

جم���م���وع���ة م����ن امل���ن�������س���اآت ال�����س��ن��اع��ي��ة م��ن 

خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��ف��رع��ي��ة، 

واأف�سل  واملعارف  اخل��رات  تبادل  يتم  حيث 

امل���م���ار����س���ات يف جم�����ال ت��ر���س��ي��د ا���س��ت��ه��الك 

ال��ط��اق��ة يف ال�����س��ن��اع��ة خ���الل الج��ت��م��اع��ات 

خ��راء  ا�ستقطاب  اإىل  بالإ�سافة  ال�سنوية، 

تقييم  يف  متخ�س�سن  ودول���ي���ن  حم��ل��ي��ن 

يف  الطاقة  كفاءة  لتطبيقات  الفنية  الفر�س 

ال�سناعة.

ماهر  الدكتور  الغرفة  ع��ام  مدير  وثّمن 

املحروق، م�ساركة وتفاعل املن�ساآت ال�سناعية 

امل�����س��روع،  فعاليات  �سمن  ال�سبكات  اأع�����س��اء 

وال�ستدامة  الطاقة  وح��دة  اأن  على  م��وؤك��داً 

خمتلف  تبني  على  تقوم  الغرفة  يف  البيئية 

ال���رام���ج وت��ن��ف��ي��ذ ع��دي��د ال��ن�����س��اط��ات ال��ت��ي 

ت�����س��ع��ى مل�����س��اع��دة امل�����س��ان��ع ع��ل��ى ال��ت��ط��ور يف 

جمال تطبيقات كفاء الطاقة.

MEPS زين تّوفر بطاقات الشحن من خالل أجهزة نقاط بيع

اختتام االجتماع الثاني لمبادرة شبكات كفاءة الطاقة

الثالثاء    1  / 9 / 2020

ضبط 35 كيلو مخدرات في
 أكياس للطعام

شيرباتيوك: نسعى لزيادة حجم 
اإلستثمارات األوكرانية في األردن

االنباط- عمان 

ق������ال ال����ن����اط����ق الع������الم������ي ل����دائ����رة 

اجل����م����ارك ب���ان���ه واث����ن����اء ق���ي���ام م��وظ��ف��ي 

ج����م����رك م����ط����ار امل���ل���ك���ة ع���ل���ي���اء ال�����دويل 

ال�ستباه  مت  الر�سمي  بالعمل  للتخلي�س 

بعدد من الطرود الريدية الواردة وبعد 

اج�����راء ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ف��ت��ي�����س و امل��ع��اي��ن��ة مت 

الت�سريح  مت  حيث  خم��درة  م��واد  �سبط 

ع���ن ه����ذه ال����ط����رود )اأك���ي���ا����س ل��ل��ط��ع��ام( 

امل���خ���درة )35( كغم  امل����واد  ك��م��ي��ة  وب��ل��غ��ت 

ومت��ث��ل��ت امل�����واد امل�����س��ب��وط��ة )ب�����ذور ثمر 

امل��واد  م��ن  ت�سنف  وال��ت��ي  الري��ك��ا(  نخيل 

خمترات  نتائج  على  بناًء  عقلياً  املوؤثرة 

دائرة اجلمارك.

مت  بريدين  طردين  تفتي�س  مت  ،وق��د 

الت�سريح عن احدهما حمتوياته )راديو 

م�����س��ج��ل( وت��ب��ن ان���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��ادة 

�سناعي(  )ه��روي��ن  امل��خ��درة  الكري�ستال 

وبوزن )1كغم( مت �سبطها داخل الراديو.

ال���ت�������س���ري���ح ع��ن  ب����ري����دي مت  وط�������رد 

حم��ت��وي��ات��ه ق��ط��ع غ��ي��ار ����س���ي���ارات ووج���د 

ب���داخ���ل���ه )ب�����ذور ال��ق��ن��ب و����س���م���اد خ��ا���س 

بالقنب( وبوزن )1.5( كغم.

واأ�������س������اف ال����ن����اط����ق الع�����الم�����ي ان���ه 

ا���س��ويل  تنظيم حم�����س��ر  ال��ف��ور مت  ع��ل��ى 

لإدارة  ت�سليمها  و���س��ي��ت��م  ب��امل�����س��ب��وط��ات 

م��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات لإج�������راء امل��ق��ت�����س��ى 

القانوين.

االنباط-عمان 

اأك�����دت ���س��ف��رة ج��م��ه��وري��ة اوك���وران���ي���ا 

ال�سيدة  الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  لدى 

م��رو���س��الف��ا ���س��رب��ات��ي��وك، ���س��ع��ي دول���ة 

اأك���وران���ي���ا ل����زي����ادة ح��ج��م الإ����س���ت���ث���م���ارات 

به  يتمتع  مل��ا  ن��ظ��راً  الأردن  الأوك��ران��ي��ة يف 

يف  وت��ن��اف�����س��ي��ة  ن�سبية  م��ي��ز  م��ن  الأرردن 

الإ�سراتيجي  اإىل موقعه  اإ�سافة  املنطقة 

التجارة  اإتفاقيات  م��ن  العديد  وتوقيعه 

ال��ع��امل، جاء  العديد م��ن دول  احل��رة م��ع 

ذل���ك خ���الل زي�����ارة ق��ام��ت ب��ه��ا ال�����س��ف��رة 

الإ���س��ت��ث��م��ار  ه��ي��ئ��ة  اإىل  م���راف���ق���اً  ووف�������داً 

الدكتور  الإ�ستثمار  هيئة  رئي�س  ولقائها 

خالد الوزين.

ال��ف��رة  يف  تابعنا  ال�����س��ف��رة  واأ���س��اف��ت 

هيئة  بها  قامت  التي  الإجن���ازات  املا�سية 

الإ�ستثمار خا�سًة ما يتعلق مبلف الفر�س 

والذي  الهيئة  اأطلقتها  التي  الإ�ستثمارية 

الإ�ستثمارية  الفر�س  من  العديد  ت�سمن 

اوك���ران���ي���ا  دول������ة  اأن  م����وؤك����دة  امل���ت���ن���وع���ة، 

وال�سناعات  الزراعي  القطاع  يف  متقدمة 

يف  تقدمها  اإىل  اإ�سافة  للقطاع  التكميلية 

املعلومات. تكنولوجيا  جمال 

وبالتن�سيق  �سنعمل  ال�سفرة  وق��ال��ت 

لقاءات  تنظيم  على  الإ�ستثمار  هيئة  مع 

دول��ة  م��ن  اأع��م��ال  رج���ال  م��ع  متخ�س�سة 

اوك�����وران�����ي�����ا م���ه���ت���م���ن ب���الإ����س���ت���ث���م���ار يف 

الفر�س  اإي�����س��ال  ع��ل��ى  و�سنعمل  الأردن، 

الإ����س���ت���ث���م���اري���ة ال����ت����ي اأط���ل���ق���ت���ه���ا ه��ي��ئ��ة 

وذل��ك  عليها  لإطالعهم  لهم  الإ�ستثمار 

ب���ه���دف ت��وث��ي��ق ال���ع���الق���ات الإق��ت�����س��ادي��ة 

البلدين. والإ�ستثمارية بن 

خالد  الدكتور  الإ�ستثمار  هيئة  رئي�س 

الإ�ستثمار  اكد على ترحيب هيئة  الوزين 

ب��ال��ت��ع��اون امل�����س��رك م���ع دول����ة اك��وران��ي��ا 

لتقدمي  ال��ت��ام��ة  اجل��اه��زي��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 

كافة الدعم والت�سهيالت لرجال الأعمال 

يف  الإ�ستثمار  يف  ال��راغ��ب��ن  الأوك��ران��ي��ن 

اململكة.

ال��ع��دي��د  ب��ه  ي��وج��د  الأردن  اأن  م���وؤك���داً 

وجهة  جتعله  ال��ت��ي  التناف�سية  امل��ي��ز  م��ن 

العديد  وج��ود  اإىل  اإ�سافة  للم�ستثمرين، 

م���ن ال���ف���ر����س الإ���س��ت��ث��م��اري��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة 

الإ�ستثمارية  القطاعات  من  العديد  ويف 

درا�سات جدوى  اإعداد  والتي مت  الواعدة، 

م��ب��دئ��ي��ة ل��ه��ا ب��ال��ت�����س��ارك م��ع ال��ق��ط��اع��ن 

هيئة  يف  ونحن  الأردين،  واخل��ا���س  ال��ع��ام 

لإي�سال  الإ���س��ت��ع��داد  اأمت  على  الإ�ستثمار 

ه����ذه ال���ف���ر����س الإ���س��ت��ث��م��اري��ة احل��ق��ي��ق��ة 

والواعدة ملن يرغب يف الإطالع والتعرف 

عليها.  

اإخت�سار  اأن��ه وب��ه��دف  ال��وزين  واأ���س��اف 

وخللق  امل�ستثمرين  على  واجلهد  الوقت 

هيئة  يف  قمنا  مناف�سة  اإ�ستثمارية  بيئة 

الإ���س��ت��ث��م��ار ب��اأمت��ت��ة ال��ع��دي��د م��ن خ��دم��ات 

هيئة الإ�ستثمار ، حيث ي�ستطيع امل�ستثمر 

وم���ن م��ك��ان ت���واج���ده اأن ي��ت��ق��دم لأغ��ل��ب 

الإ�ستثمار  هيئة  تقدمها  التي  اخلدمات 

اإلكروين  ب�سكل  الإ�ستثمارية  للم�ساريع 

لزيارة  احلاجة  دون  ت��واج��ده  مكان  وم��ن 

املوافقات  على  ويح�سل  ال�ستثمار  هيئة 

اأكرث  على  عمل  يومي  خ��الل  ال�سرورية 

تقدير.

وخالل اللقاء مت اإ�ستعرا�س اأهم مزايا 

عر�س  اإىل  اإ���س��اف��ة  الأردن  يف  الإ�ستثمار 

العديد من الفر�ص الإ�شتثمارية الواعدة 

يف الأردن، كما مت بحث �سبل تعزيز اوا�سر 

يف  خا�سة  البلدين  بن  الثنائي  التعاون 

والإ�ستثماري. الإقت�سادي  املجال 

االنباط-عمان 

اإىل  ال������ع������ودة  ان�����ط�����الق م����و�����س����م  م�����ع 

امل�����در������س�����ة،اأ������س�����ئ�����ل�����ة م����ل����ح����ة وخم��������اوف 

ع���دي���دةت���ط���رح ن��ف�����س��ه��ا يف ه����ذه ال���ف���رة. 

�سحة  على  الأ�سئلة  ه��ذه  غالبية  وت��رك��ز 

اإىل  �سيعودون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  و�سالمة 

منذ  الأوىل  ل��ل��م��رة  ال��درا���س��ي��ة  امل��ق��اع��د 

انت�سار فرو�س كورونا امل�ستجد.

ت��واك��ب ك����ارف����ورالأردن م��و���س��م ال��ع��ودة 

ب��اإط��الق��ال��ع��دي��د  وق���ام���ت  امل���در����س���ة،  اإىل 

�سمن  وال�����س��الم��ة  ال�سحة  منتجات  م��ن 

التي  املدر�سة«  اإىل  مو�سم«العودة  عرو�س 

ت��ق��دم��ه��ا ل��ع��م��الئ��ه��ا. ف��ف��ي ال���وق���ت ال���ذي  

ي�����س��ت��ع��د  ف��ي��ه��ال��ط��الب واأول����ي����اء الأم����ور 

التعلم  اإىل  ُبعد  ع��ن  التعلم  م��ن  للتحول 

ال��ت��ق��ل��ي��دي داخ�����ل ال�����س��ف��وف، ت����رز بال 

�سالمة  الت�ساوؤلحتول  من  العديد  �سك 

الطالب.

امل�ستجد،  ال��واق��ع  ه��ذا  م��ن  وان��ط��الق��اً 

لئحة  اإع��داد  على  الأردن،  كارفور  عملت 

ال�سريعة  ال��ن�����س��ائ��ح  م��ن  ع����دداً  ت�سمنت 

�سهلة التذكراخلا�سة بال�سحة وال�سالمة 

مل�����س��اع��دة الأه�����ايل واأول���ي���اء الأم�����ور على 

حت�سر اأولدهم للعام الدرا�سي اجلديد.

1-ارتداء الكمامة

اأ�������س������ب������ح ارت����������������داء ال������ك������م������ام������ةاأم������راً 

ت�سجيع  الأه������ايل  ع��ل��ى  ����س���روري���اً،وي���ج���ب 

وتعليمهم  الكمامة،  ارت���داء  على  اأولده���م 

وجوههم. طريقةو�سعهاواإبقائهاعلى  على 

2-وجبات الطعام املنزلية

ن��ن�����س��ح الأه�������ايل ب���اإع���ط���اء الأول����وي����ة 

لإعداد وجبات الطعام يف املنزل لأطفالهم 

اإىل املدر�سة، حيث ي�ساهم هذا  لياأخذوها 

الأمر يف احلد من احتمال قيام الأطفال 

اأو  امللوثة  الأ�سطح  لم�س  طعام  بتناولأي 

اللم�س. نقاط 

3-اإجراءات التباعد االجتماعي 

ال�صحيحة

من ال�سروري اأن يقوم الأهايل بتذكر 

التباعد  اإج���راءات  اتباع  باأهمية  اأولده��م 

الج��ت��م��اع��ي ال�����س��ح��ي��ح��ة.وت�����س��م��ل ه��ذه 

كما  والعناق.  امل�سافحة  جتنب  املمار�سات 

يجب على الأهايل ت�سجيع اأطفالهم على 

والأن��ف  ال��ف��م  لتغطية  املنديل  ا�ستخدام 

وال��ت��خ��ل�����س  ال��ع��ط�����س،  اأو  ع��ن��دال�����س��ع��ال 

�سلة  اأي مناديل م�ستخدمة يف  الآمن من 

تعليم  اأي�ساً  خم�س�سة.ويجب  مهمالت 

ال��ع��ط�����س  اأو  ال�����س��ع��ال  ت��غ��ط��ي��ة  الأط����ف����ال 

بالذراع اإذا مل تتوفر املناديل.

4-املعقم اخلا�ص

ي��ج��ب ع��ل��ى الأه�����ل ال��ت��ن��ب��ه اإىل و���س��ع 

زج���اج���ة م���ن م��ع��ق��م ال��ي��دي��ن يف ح��ق��ائ��ب 

ال���ظ���ه���ر اخل���ا����س���ة ب���اأب���ن���ائ���ه���م وب��ن��ات��ه��م، 

هذه  وفعالية  �سهولة  مب��دى  وتذكرهم 

امل��ن��ت��ج��ات يف ال��ق�����س��اء ع��ل��ى اجل���راث���ي���م. 

وي���ج���ب ع���ل���ى ال����ط����الب غ�������س���ل اأي���دي���ه���م 

الدرا�سي،  اليوم  مدار  على  منتظم  ب�سكٍل 

اخلا�س  باملعقم  اأيديهم  بتعقيم  والقيام 

بعد كل مرة يغ�سلون فيها اأيديهم.

5- و�صع املل�صقات التعريفية

مي��ك��ن ل���الأه���ايل احل��ف��اظ ع��ل��ى �سحة 

و����س���الم���ة اأط���ف���ال���ه���م م����ن خ�����الل و���س��ع 

امل���ل�������س���ق���ات ال���ت���ع���ري���ف���ي���ة  ال����ت����ي حت��م��ل 

ال��ط��ف��ل��ب�����س��ك��ٍل وا����س���ح ع��ل��ى جميع  ا����س���م 

اأغ��را���س��ه��ال�����س��خ�����س��ي��ة،مب��ا ف��ي��ه��ا ح��ق��ائ��ب 

الإج��راء من  الطعام. وهذا  الظهر وعلب 

التعرف  ع��ل��ى  ال��ط��الب  ي�ساعد  اأن  ���س��اأن��ه 

اخلا�سة  املدر�سية  ال��ل��وازم  على  ب�سهولة 

ي�ساركون عن  اأن��ه��م ل  م��ن  وال��ت��اأك��د  بهم، 

اأو  اأ���س��ي��اء  اأي  غ���ر ق�����س��د م���ع الآخ���ري���ن 

منتجات قد تعر�س �سحتهم للخطر.

حتتفل كارفور كل �سنة مبو�سم العودة 

الأردن  ك��ارف��ور  ت��ق��دم  ك��م��ا  امل��در���س��ة.  اإىل 

ل��ع��م��الئ��ه��ا ك���اف���ة  امل�����س��ت��ل��زم��ات اخل��ا���س��ة 

هذه  املدر�سة.وتندرج  اإىل  العودة  مبو�سم 

العرو�س يف اإطار جهودها امل�ستمرة لدعم 

ال��ع��ائ��الت وامل��ج��ت��م��ع��ات يف ج��م��ي��ع اأن��ح��اء 

امل��ن��ط��ق��ة ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

امل�ستجد. يفر�سها فرو�س كورونا 

الن�سائح  م��ن  امل��زي��د  ع��ل��ى  ول���الإط���الع 

 ، والخ����ت���������س����ا�����س  اخل���������رة  ذوي  م������ن 

�سفحتها  عر  الأردن  كارفور  ت�ست�سيف 

قطامي  رول  ال��دك��ت��ورة  الفي�سبوك  على 

اأخ�����س��ائ��ي��ة الأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة وران��ي��ا 

الربوي  الإر���س��اد  يف  اأخ�سائية  ال�سعدي 

اأ�سئلة  على  للوقوف  الب�سرية  والتنمية 

ال�سبت  ي���وم  يف  وذل����ك   ، ك���ارف���ور  ع��م��الء 

امل����واف����ق اخل���ام�������س م����ن اأي����ل����ول يف مت���ام 

ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحاً. 

كارفور يقدم إرشادات ونصائح هامة لألهالي ويستضيف 
روال قطامي  ورانيا السعدي عبر منصة فيسبوك

بمناسبة العودة إلى المدارس

جولدمان ساكس يتوقع أن 
يكتسب تعافي أسعار النفط

 زخما في 2021
االنباط- رويرتز 

ت��رت��ف��ع  اأن  ���س��اك�����س  ت��وق��ع ج���ول���دم���ان 

اأك��ر  ���س��ح  بف�سل   2021 يف  ب��رن��ت  اأ���س��ع��ار 

يف ����س���وق ال��ن��ف��ط م���ع اك��ت�����س��اب ال��ت��ع��ايف 

الق���ت�������س���ادي م���ن ال����رك����ود ال���ن���اج���م ع��ن 

اح��ت��م��ال  بف�سل  زخ��م��ا  ك���ورون���ا  ف��رو���س 

للقاح. التو�سل 

ترتفع  اأن  ���س��اك�����س  ج��ول��دم��ان  وت��وق��ع 

يف  للرميل  دولرا   65 اإىل  برنت  اأ�سعار 

يف  ي�سجل  واأن   ،2021 م��ن  الثالث  ال��رب��ع 

املتو�شط 59.40 دولر خالل العام.

 30 وق�����ال ال��ب��ن��ك يف م���ذك���رة ب��ت��اري��خ 

الأ�سعار  ل�سمود  املهم  ”من  اآب  اأغ�سط�س 

ال�سحب  توقف  رغ��م  ال��ف��وري��ة  ال�سوق  يف 

م���ن امل���خ���زون���ات ه����ذا ال�����س��ي��ف ال�����س��ع��ود 

امل�ستمر يف اأ�سعار العقود طويلة الأمد“.

ال��ع��ق��ود  اأ����س���ع���ار  ���س��ع��ود  اأن  واأ�����س����اف 

ط��وي��ل��ة الأم�����د ي��ع��ك�����س حت�����س��ن ت��وق��ع��ات 

النمو العام املقبل.

ت��ع��اف��ت اأ����س���ع���ار ب���رن���ت ب���ق���وة م��ن��ذ اأن 

ه���وت لأق����ل م�����س��ت��وى ف��م��ا ي��زي��د ع���ن 20 

تخفي�سات  بف�سل  ني�سان  اأبريل  يف  عاما 

للبرول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  اإنتاج 

ب���دء الكثر  وح��ل��ف��ائ��ه��ا )اأوب������ك+(، وم���ع 

العزل  اإجراءات  من القت�سادات تخفيف 

العام.

م��ت��ن��ام  اح���ت���م���ال  ”ثمة  ال��ب��ن��ك  وق�����ال 

من  بداية  وا�سع  نطاق  على  لقاح  لتوافر 

النمو  دع���م  يف  ي�سهم  م��ا  امل��ق��ب��ل  ال��رب��ي��ع 

العاملي والطلب على النفط ل�سيما وقود 

الطائرات“.

 3.7 الطلب  يرتفع  اأن  البنك  وت��وق��ع 

م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا م��ن ي��ن��اي��ر ك��ان��ون 

الثاين اإىل اأغ�سط�س اآب العام املقبل.

اإذ   ،2021 اأن تقل الإم��دادات يف  وتوقع 

من املرجح اأن تبقي اأوبك+ على ح�س�سها 

لالإنتاج دون تغير يف الن�سف الثاين من 

النفط  ن�ساط  تعايف  يظل  حن  يف   ،2020

ال�سخري حمدودا.

ق��ل�����س��ت اأوب��������ك+ ح���ج���م ت��خ��ف��ي�����س��ات 

يوميا  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   7.7 اإىل  الإن���ت���اج 

عند  قيا�سي  م�ستوى  من  اجلاري  ال�سهر 

يعادل  م��ا  اأي  يوميا،  برميل  مليون   9.7

بن  العاملية،  الإم��دادات  من  باملئة  ع�سرة 

للم�ساعدة   2020 متوز  ويوليو  اأيار  مايو 

والطلب  ال��ع��ر���س  ب��ن  ت���وازن  حتقيق  يف 

املنهار.



االعالين
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إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  االيا�س للت�سويق  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 45892 ( بتاريخ 

)2016/12/5 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : لينا �سميح عبد الكرمي ابو عفيف

عنوان امل�سفي : عمان – �ساحية الر�سيد

�س.ب ) 840628 ( الرمز الربيدي ) 11184 (

خلوي ) 0799967654 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اول (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

حتت  ذ.م.م  ك�سركة   لدينا  وامل�سجلة  لال�سكان  الطارق  ل�سركة 

الرقم )9379( بتاريخ )2004/11/18( قد قررت باجتماعها 

غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/8/25 ( املوافقة باالجماع 

اردين  دينار   )30،000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�س  على 

لي�سبح )4000( دينار اردين 

تخفي�س  على  خطيا  االعرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�شر  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�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة اجمد اجلنديل 

وفرا�س املعاين  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات مدنيه ك�سركة ت�سامن  حتت 

الرقم )180 ( بتاريخ 2008/7/24 اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــالن
اللوائية  اللجنة  ب�اأن  اجلديده  اجلمال  ام  بلدية  يف  العموم  الط��الع  يعلن 

للتنظيم واالبنية للواء البادية ال�سمالية  قررت بقرارها رقم ) 44 / 12 ( 

تاريخ 2019/3/27 املوافقة على قرار اللجنة املحلية للتنظيم ملجل�س حملي 

منطقة عمرة وعمرية يف بلدية ام اجلمال اجلديدة رقم ) 1 / 1 ( تاريخ ) 

3 /2019/1 ( املت�سمن املوافقة على خمطط تخفي�س �سعة �سارع من ) 12 ( 

10 ( مرت وتعديل م�ساره وتعديل م�سار طريق �سمن القطع ذوات  مرت اىل ) 

االرقام ) 102، 426 ، 721 ( حو�س رقم ) 1 ( عمره وعمريه يف بلدة عمره 

وعمريه ، وذلك ح�سب املخطط املعد  لهذه الغاية وايداع اعالنه لالعرتا�س 

ويجوز  حمليتني  وجريدتني  الر�سمية  باجلريدة  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  ملدة 

لذوي العالقة االطالع على املخطط يف مبنى البلدية وتقدمي  اعرتا�ساتهم 

واقرتاحاتهم لدى البلدية خالل اوقات الدوام الر�سمي على ان تكون مدعمة 

باملخططات التو�سحية  والوثائق الثبوتية .

احمد عواد السحيم
متصرف لواء البادية الشمالية
رئيس اللجنة اللوائية  للتنظيم واالبنيه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة مالك 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه  العجالني 

حتت الرقم )115988( بتاريخ 2017/1/29  تقدمت 

بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

العجالني  م��ال��ك   : �سركة  م��ن  ال�سركة  ا���س��م  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : احلي�سه والعجالني

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

التعليمي   للتبادل  االول  الكوين  املعهد  �سركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 54947 ( بتاريخ ) 2019/7/25(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : جميل احمد علي ابو �سعله

عنوان امل�سفي : عمان – نفق ال�سحافة – جممع اخلري التجاري 

– عمارة 101
خلوي ) 0797940303 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

والت�سدير   لال�سترياد  املرتفعة  اله�ساب  �سركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 49222 ( بتاريخ ) 2017/10/9(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : �سخر �سعود ح�سن حممود

– ال�شارع  �سامح مول  – خلف  – �سويلح  : عمان  امل�سفي  عنوان 

الرئي�سي – عمارة 4 – الطابق االول

خلوي ) 0790143363 ( 

م�سفي ال�سركة

اإعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة االيا�س للت�سويق    

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد   2016/12/5 بتاريخ   )45892( الرقم 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/8/27  املوافقة على ت�سفية 

عبد  �سميح  لينا  ال�سيدة  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

الكرمي ابو عفيف  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �ساحية الر�سيد – �س.ب ) 840628 ( رمز بريدي 

) 11184 ( - هاتف 0799967654

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن
بمقتضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) 19 ( لسنة 1988 وتعديالته

من  امل�ستملكة  امل�ساحة  قيمة  لتقدير  جدول  تاريخه  من  يومًا  ع�سر  خم�سة  وملدة  للعموم  يعلن 

الوحدة الزراعية رقم ) 418 ( حو�س ) 51 ( امل�شروع / م�شروع 14.5 كم .

ال�سونة   / وامل�ساحة  االرا�سي  دائ��رة  لوحة   على   2020/8/27 املوافق  اخلمي�س  يوم  علق  قد 

اجلنوبية باعتباره حماًل بارزًا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�س بلدية ال�سونة الو�سطى الطالع 

اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�س على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يومًا 

من تاريخ انتهاء مدة االعالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�س 

من   ) و   /21  ( املادة  باأحكام  التقدير عماًل  كاأمانة لالعرتا�س على  ينارُا   ) مبلغ ) خم�سة ع�سر 

القانون املذكور .

رئيس لجنة تقدير االراضي 
املهندس سامر محمد الدويري

اعالن
بمقتضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) 19 ( لسنة 1988 وتعديالته

من  امل�ستملكة  امل�ساحة  قيمة  لتقدير  جدول  تاريخه  من  يومًا  ع�سر  خم�سة  وملدة  للعموم  يعلن 

الوحدة الزراعية رقم ) 358 ( حو�س ) 51 ( امل�شروع / م�شروع 14.5 كم .

ال�سونة   / وامل�ساحة  االرا�سي  دائ��رة  لوحة  على   2020/8/26 املوافق  االربعاء  يوم  علق  قد 

اجلنوبية باعتباره حماًل بارزًا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�س بلدية ال�سونة الو�سطى الطالع 

اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�س على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يومًا 

من تاريخ انتهاء مدة االعالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�س 

من   ) 21/و   ( املادة  باأحكام  عماًل  التقدير  على  لالعرتا�س  كاأمانة  ينارُا   ) ع�سر  خم�سة   ( مبلغ 

القانون املذكور .

رئيس لجنة تقدير االراضي 
املهندس سامر محمد الدويري

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200114501(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

بهاء اح�سان نعمان البكري

عمر حممد ح�سن اال�سمر

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة البكري واال�سمر

بتاريخ   )99826( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2010/10/27

قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/8/31 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/31

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  الأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى االت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه
تعلن �سلطة املياه عن طرح املناق�سات التالية:

على ال�سادة الراغبني بامل�ساركة يف املناق�سات اعاله مراجعة ق�سم امل�سرتيات يف مديرية العطاءات وامل�سرتيات / الطابق ال�ساد�س / مبنى �سلطة املياه الرئي�سي ) عمان / ال�سمي�ساين 

/ خلف فندق املاريوت ( لالطالع واحل�سول على ن�سخة من وثائق املناق�سة مقابل املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة ازاء كل منها مقابل املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة ازاء كل منها .

اخر موعد ال�ستالم العرو�س يف مغلفات مغلقة وايداعها �سندوق امل�سرتيات / مديرية العطاءات وامل�سرتيات  / مبنى ال�سلطة الرئي�سي / الطابق ال�ساد�س كما هو مبني ازاء كل 

مناق�سة .

)http://www.waj.gov.jo/sites/ar-jo/default.aspx( ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع االلكرتوين ل�سلطة املياه

مالحظة : على الراغبني بامل�ساركة اح�سار ال�سجل التجاري ورخ�سة مهن �سارية املفعول عند �سراء ن�سخة املناق�سة .

امني عام سلطة املياه بالوكالة
املهندس علي صبح

الثالثاء   1/ 9 / 2020

اعالن طرح عطاء فتح وتعبيد
 وخلطة اسفلتية لشوارع بلدية ام الجمال

للمرة الثانية
تعلن بلديه ام اجلمال اجلديده عن عطاء فتح وتعبيد وخلطة ا�سفلتية ل�سوارع بلدية ام 

واملوا�سفات  الكميات  وجدول  املوا�سفات  وح�سب  انبوبية  وعبارات  ك�سط  واعمال  اجلمال 

الفنية .

 فعلى ال�ساده املتعهدين امل�سنفني فئه رابعه / خام�سه ان�ساء و�سيانة طرق مراجعه حما�سب 

البلديه خالل اوقات الدوام الر�سمي وذلك ل�سراء ن�سخه عطاء مقابل )150 ( دينار غري 

م�سرتده م�سطحبني معهم �سهاده ت�سنيف �ساريه املفعول مع مالحظه ما يلي :

مده العمل ) 70 ( يوما تقومييا .

 غرامه التاخري مقدارها ) 250 ( دينار / يوم تاأخري.

 كفاله دخول العطاء ) 7000 ( �سبعة االف دينار ) كفاله بنكيه والتقبل �سيكات( .

 اخر موعد ايداع ن�سخ العطاء ال�ساعه ) 11 ( �سباحا من يوم الثالثاء 2020/9/22 م يف 

�سندوق العطاءات يف مركز البلدية .

 موعد فتح العطاء ال�ساعه )11( �سباحا من يوم الثالثاء املوافق 2020/9/22م يف مركز 

البلدية ) الفتح بعد االيداع مبا�سرة (.

 ان املقاول الذي �سري�سى عليه العطاء يجب ان يقوم بعمل كافة الفحو�سات املخربية جلميع 

مراحل التنفيذ من خالل اجلمعية العلمية امللكية .

اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

حسن فهد الرحيبه  / رئيس بلديه ام جمال الجديدة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

 1997 ل�سنة   22 رقم  ال�شركات  قانون  من   37 املاده  الأحكام  ا�ستنادا 

�سركه  باأن  والتجاره  ال�سناعه  وزاره  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 

�سعاع احلي�سة و �سركاها وامل�سجله يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 

ال�سركه  لت�سفية  بطلب  تقدمت  2016قد   /9  /26 بتاريخ   114819

ال�سيد عبود  26/ 8/ 2020 وقد مت تعيني  ت�سفية اختيارية بتاريخ 

عبد الكرمي عايد املنا�سري م�سفيا لل�سركة

علما باأن عنوان امل�سفي مادبا حنينا 0770351607

الرقم  على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املاده 40 / اأ من قانون ال�سركات رقم 22 ل�سنة 

1997 و تعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزاره ال�سناعه 

ابو  ابراهيم  �سركة  لت�سفية  اإج��راءات  ا�ستكمال  عن  والتجاره 

الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجله  �سركاه  و  مل�سي 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2016  /10  /19 بتاريخ   115210

االإعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن حل جمعية

املحدد  النظام  من  11/ب1  رقم  امل��ادة  الحكام  ا�ستنادا 

 2010 ل�سنة  للجمعيات  اال�سا�سية  االنظمة  الحكام 

حقوق  لهم  الذين  والدائنني  املدينني  جميع  من  يرجى 

على جمعية :-

 جمعية التطور –جمعية خا�سة .

االجتماعية  التنمية  مديرية  يف  احلل  جلنة  مراجعة 

،غرب عمان ال�سيد رافت احلجاج 

خالل �سهر من تاريخ االعالن 

موضوع رقم المناقصة
المناقصة

ثمن 
النسخة

اخر موعد 
لبيع النسخ

اخر موعد 
اليداع 
العروض

اخر موعد 
لالستفسارات

موعد فتح 
العروض

مناقصة رقم:
168 / مشتريات / 2020

اوعية فالتر 
وفالتر لمحطات 
تحلية االغوار 

الجنوبية

 25
دينار

9/9/202013/9/20209/9/202011:00

مناقصة رقم:
153 / مشتريات / 2020

25 شراء مطبوعات
دينار

9/9/202013/9/20209/9/202011:00

تشغيل وصيانة 175 / مشتريات / 2020
محطة تحلية 

العمري

 25
دينار

9/9/202015/9/202010/9/202011:00
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االنباط - وكاالت

ه��ي  ..ك�����ذب�����ة  العراق”  “حرية 
الواليات  اأطلقتها  التاريخ  يف  االأكببر 

على  لي�س  ولكن  العامل  على  املتحدة 

البببذي دفبببع الثمن  الببعببراقببي  البب�ببشببعببب 

باهظا مقابل ثروات بالدهم طمحوا 

واقببع  يف  زمببانببهببم  اأثببريبباء  بها  العي�س 

ت�شفية  حببيبباتببهببم  يببنببهببي  مبببريبببرا  ببببات 

الأحالمهم.

الببرئببيبب�ببس  خبببببرج  اأعبببببببببوام   10 قبببببببل 

االأمريكي اآنذاك، باراك اأوباما، معلنا 

للعراق”،  “احلرية  عببمببلببيببة  اإنببتببهبباء 

تببزامببنببا مببع الببتببفببجببرات الببتببي اأخببذت 

و�بببشبببوهبببت  املببببواطببببنببببن  اآالف  اأرواح 

اأجببب�بببشببباد البببكبببثبببريبببن يف اأزمبببببببة عببنببف 

من  خمتلف  ب�شكل  م�شتمرة  الزالبببت 

الق�شري  واالإخفاء  االغتياالت  خالل 

امل�شلوبة. بحقوقهم  للمطالبن 

ال�شابق،  الع�شكري  امل�شت�شار  وقببال 

واخلبببببببببر اال�ببببشببببراتببببيببببجببببي، �ببشببفبباء 

االأعببب�بببشبببم يف ذكببببببرى انبببتبببهببباء عببمببلببيببة 

العراقي  نال  وهل  العراق”،  “حرية 
“من خببالل  االأمبببببن واال�بببشبببتبببقبببرار:  

نظام  �شقوط  بعد  من  الفائت  العقد 

�شدام ح�شن، بعد 2003، اإثر االجتياح 

االأمريكي، ولغاية اليوم كان العراقي 

ياأمل اأن يكون هناك تغر حقيقي يف 

اإنه كان حتت  اعتبار  البلد على  حياة 

حببكببم نببظببام دكببتبباتببوري قببا�ببس، وكثر 

من االأعتبارات«. واأ�شاف، بعد دخول 

البببقبببوات االأمببريببكببيببة، كببنببا نببتببوقببع اأن 

يكون هناك تغير، والنقطة االأهم اأن 

الدميقراطية  يفهموا  مل  العراقين 

مو�شوع  اأن  وتبببببن  احلقيقي،  ب�شكل 

والعراق  كبرة،  كذبة  الدميقراطية 

رجع اإىل الوراء كثرا.

تبب�ببشببيء  اأمبببببببور  “ح�شلت  ويبببببببروي 

اإىل  اإ�شافة  املواطنة  للمواطن و�شفة 

وفر�س  واملحا�ش�شة  االأحببزاب  تدخل 

احلبببكبببم  جببببهببببات  وكبببببببرة  االإرادات، 

اأدت  كبببثبببرة  �ببشببيببا�ببشببات  والببتببغببيببر يف 

وتابع  املواطن«.  م�شتوى  هبوط  اإىل 

اأكببر   2003 عبببام  يف  املبببواطبببن  “كان 
ثببقببافببة والببتببزامببا ببببروح املببواطببنببة، مل 

يكون  اأن  ناأمل  كنا  اأوال،  الببعببراق  يعد 

بخدمة  �شليمة  بخطوات  وي�شر  اأوال 

املواطن.

النقطة  هبببذه  “ب�شراحة  واأكبببمبببل، 

اأ�ببشبببببحببت مبببوؤثبببرة حببتببى عببلببى اأخبببالق 

املبببببواطبببببن واأتببببكببببلببببم عببببن جبببيبببلبببن مببن 

كبببببرا  مبب�ببشببتببوى  فبببقبببدوا   ،2003 عببببام 

كانت  لببذلببك  والببثببقببافببة،  التعليم  مببن 

الببدميببقببراطببيببة هببي اإحببببدى االألببعبباب 

التي خدع بها العراق«.

فقدت  الببعببراق،  حرية  اأن  ويو�شح، 

2003 عببام  الببببذي حبببدث  مببنببذ اخلببلببل 

االآن  االأمببببريببببكببببي، وحبببتبببى  االجبببتبببيببباح 

مبب�ببشببرة  نببببقببببوم  اأن  املبببفبببر�بببس  كبببببان 

البببببلببد بببباالجتببباه البب�ببشببحببيببح، ونبب�ببشببر 

املجتمع  خبببط  عببلببى  بببالببدميببقببراطببيببة 

الببببدويل البببعبببام لببكببن �ببشببعببارنببا تببراجببع 

التي  والكتل  االأحببزاب  اأولها  الأ�شباب 

ل�شاحلها  املببوقببف  تك�شب  اأن  حتببباول 

وهذا اخللل الكبر.

وتببباببببع، الببنببقببطببة الببثببانببيببة، الببفبب�ببشبباد 

ما  مببن  اأكبببر  والببر�ببشببوة  واملحا�ش�شة 

�شهلة  وطببريببقببة  و�شيلة  واأ�ببشبببببح  كببان 

للح�شول على اأموال كبرة.

وا�بببببشببببباف، اأ�بببشبببببببح البببببعبببببراق اأمبببببام 

املمكن  غر  من  كبر،  طببرق  مفرق 

اأكببببر مبببن جهة  البببببلببد مبببن  يببببدار  اأن 

ورئبببيببب�بببس الببببببببببوزراء غببببر قببببببادر عببلببى 

جميع  موافقة  بببدون  قببرارات  اإ�شدار 

ل�شالح اجلهة  يعمل  والكل  االأطراف 

اإليها. التي ينتمي 

مبببببن جببببهببببتببببه، يببببتبببب�ببببشبببباءل اخلبببببببر 

اال�ببشببراتببيببجببي، مبببوؤيبببد اجلببحببيبب�ببشببي، 

اأوبببامببا  بها  جبباء  التي  احلببريببة  “اأين 
الناق�شة  املتحدة؟ احلرية  والواليات 

ح�شل  مببا  اأن  ويببرى،  املكتملة؟.  غببر 

املجيء  هو  االأمريكي،  االإحتالل  بعد 

ببب�ببشببخبب�ببشببيببات ال ميبببتبببلبببكبببون اخلببببرة 

واإدارة  ال�شرقة  يف  احلببريببة  ومنحهم 

للت�شحيح  ولببيبب�ببس  لببلببخببراب  البببدولبببة 

والبببببببببنبببباء، مببببع حببببريببببة قبببتبببل البببنبببا�بببس 

املجتمع.  واعتقالهم وتخريب 

ويببلببمببح اإىل دمبببار املببجببتببمببع ..كببيببف 

الببقببتببل  17 عببببامببببا مببببن  ببببعبببد  يببببعبببباد؟ 

واالغبببتببب�بببشببباب والبببفببب�بببشببباد واالأخببببطبببباء 

ومنح املنفذين حرية عدم املحا�شبة.

ببببببببببدوره، يببببقببببول �بببشببباببببط عبببراقبببي 

ربببحببت  اأمبببريبببكبببا  اإن  مببتببقبباعببد،  كبببببر 

احلببببرب لببكببن البببعبببراق خبب�ببشببر احلببريببة 

والببدميببقببراطببيببة .. الببفببو�ببشببى �ببشببادت 

االآن”.  اإىل   2003 عبببام  مببنببذ  البببببالد 

اأزمبببة  يعي�س  الببعببراق  اأن  اإىل  ويببنببوه، 

هناك  كببانببت  واأن  حتى  االأخببببرى،  تلو 

حرية للراأي واالإعالم، الدميقراطية 

ال تببعببنببي �ببشببنببدوق االنببتببخببابببات اإمنبببا 

الببراأي الآخر  الفر�س واحببرام  تكافوؤ 

واالبتعاد عن الطائفية واملحا�ش�شة.

واأعتر، الدميقراطية التي منلكها 

الدميقراطية  اإىل  ترتقي  توافقية ال 

الببتببي يبب�ببشببتببطببيببع بببهببا البببببلببد اأن يببقببال 

لها  لي�س  واملوجودة  دميقراطي،  عنه 

�شوابط مثل باقي دول ويلفت اإىل اأن 

مليئة  العراق،  يعي�شها  التي  احلرية 

ودميقراطية  واالغببتببيبباالت،  بالعنف 

ال�شالح من االغتياالت.

واأ�شار اأن القوات االأمريكية احتلت 

بعد  مببا  اإىل  تخطط  مل  لكن  الببعببراق 

عملية  بببنبباء  ت�شتطع  ومل  احببتبباللببه، 

هي  بنيت  والببتببي  �شحيحة،  �شيا�شية 

عببلببى اأ�بببشبببا�بببس املببحببا�ببشبب�ببشببة وتببقببا�ببشببم 

والببدميببقببراطببيببة  واملببكببونببات  ال�شلطة 

التوافقية.

تدمر  بببدايببة  ال�شابط  وا�شتذكر 

العراق وعدم ا�شتقراره، منذ تاأ�شي�س 

برمير  بول  االأمريكي،  العراق  حاكم 

وحببل  املببحببا�ببشبب�ببشببة   ،2003 عببببام  بببعببد 

اجلبببيببب�بببس، وحببببتببببى بببببنبببباء املبببوؤ�بببشببب�بببشبببات 

ب�شكل  بنائها  ي�شتطع  مل  حلها  التي 

املحا�ش�شة  اأ�شا�س  على  واإمنا  �شحيح 

والطائفية.

جمع  يذهب  اأن  معنى  ما  وت�شاءل 

مببن الببنببا�ببس اإىل املببتببحببف الببوطببنببي يف 

اأنببظببار  اأمبببام  وتخريبه  لنهبه  بببغببداد، 

قوات االحتالل االأمريكي؟ هذا جزء 

من طم�س الذاكرة العراقية 

االنباط - وكاالت

املحتلة،  بالقد�س  بلدية االحتالل  اأمرت 

الفل�شطيني عمار غراب و�شقيقه على هدم 

مبنى �شكني مبني منذ ع�شر �شنوات يف حي 

وادي اجلوز بالقد�س املحتلة.

واأفبببببباد غبببببراب بببببباأن طبببواقبببم مبببن بببلببديببة 

ام�س،  املببنببزل  اقتحمت  االحببتببالل  و�شرطة 

و�شّلمته اأمًرا بهدم املبنى املكون من �شقتن 

مبب�ببشبباحببة كبببل واحبببببدة مببنببهببا ال تببتببعببدى من 

�شقته  اأن  واأ�شاف  مربًعا.  مببًرا   60 اإىل   50

ي�شكن  فببهببو  �شقيقه  اأمببببا  لببلبب�ببشببكببن،  جبباهببزة 

 10 منذ  �شقتهم  يف  اأفببببراد(   6( عائلته  مببع 

�شنوات.

واأ�بببشبببار اإىل اأنبببه حببباول خبببالل البب�ببشببنببوات 

بلدية  لكن  بناء  رخ�شة  ا�شت�شدار  املا�شية 

االحتالل رف�شت ذلك، و�شّلمته اليوم اأمًرا 

بببالببهببدم خببالل �ببشببهببر. واأو�ببشببح اأنبببه يف حببال 

�شيلجاأ  فاإنه  الببهببدم،  اأمببر  وقببف  ي�شتطع  مل 

لببلببهببدم البببذاتبببي كبببي ال يببتببحببّمببل الببغببرامببات 

املببالببيببة الببببباهببظببة الببتببي �ببشببُتببفببر�ببس عببلببيببه يف 

الهدم  بعملية  االحتالل  بلدية  قامت  حال 

بيتي  اأهبببدم  رح  “�شحيح  واأكبببد:  ببباآلببيبباتببهببا. 

بببطببلببع من  وال  بخيمة  بببقببعببد  ببب�ببس  بببباإيبببدي، 

اأر�شي”.

هدمت  االحببتببالل  �شلطات  اأن  اإىل  ي�شار 

�شكنية  120 من�شاأة  واأجرت على هدم نحو 

العام اجلاري  وجتارية وزراعية منذ بداية 

هدمها   54 بينها  مببن  املببحببتببلببة،  الببقببد�ببس  يف 

اأ�شحابها ُمرين على ذلك.

االنباط - وكاالت

اأيببام عن منع جنلي  قبل  ك�شفها  بعد 

الراحل  اجلزائري  اجلي�س  اأركببان  قائد 

مغادرة  من  �شالح  قايد  اأحمد  الفريق 

“الوطن”  �ببشببحببيببفببة  عببببادت  اجلبببزائبببر، 

اجلببزائببريببة لببتببتببحببدث كببمببا عببنببونببت عن 

اجلرنال”  ظبببل  يف  ثبببببروة  “تفا�شيل 
عادل  للنجلن  العديدة”  و”املمتلكات 

يف  اأمني  حتقيق  �شمن  وذلك  بومدين، 

للنفوذ وتكوين  وا�شتغالل  ف�شاد  ملفات 

ال�شحيفة  نقلت  م�شبوهة”،  “ثروات 
عن م�شوؤولن �شابقن اأنه مت جمعها يف 

ظل النفوذ ال�شيا�شي واالأمني لوالدهما 

ووالة  م�شوؤولن  خ�شوع  وكذا  الراحل، 

وايل  ة  خا�شّ العائلة،  لطلبات  �شابقن 

�شرق  كليومر   600( عنابة  )حمافظ( 

الببعببا�ببشببمببة(، والبببوزيبببر االأ�ببشبببببق حممد 

احلرا�س،  �شجن  يف  يقبع  الببذي  الغازي 

بف�شل  وزيببر  ملن�شب  ترقيته  مت  والببذي 

تدخل جنلي �شالح.

ن�شرتها  الببتببي  املببعببلببومببات  كببانببت  واإذا 

البب�ببشببحببيببفببة عبببن اأببببنببباء وعببائببلببة �ببشببالببح، 

التوا�شل،  �شعبيا وعلى مواقع  متداولة 

�شابقن  م�شوؤولن  عببر  وثقتها  فاإنها 

عببادل  حبب�ببشببول  عببلببى  مطلعن، حتببدثببوا 

وبببببومببببديببببن عبببلبببى مببب�بببشببباريبببع �ببشببنبباعببيببة 

وعبببّقبببارات وقببطببع اأر�ببببس تبببدر املببلببيببارات، 

وعبببلبببى عببب�بببشبببرات الببب�بببشبببركبببات بببالببديببنببار 

طائلة  ببباأرببباح  بيعها  يتم  ثببم  الببرمببزي، 

باملليارات، مثلما هو احلال مع مطحنة 

م�شقط  ياقوت”،  “عن  بببا�ببشببم  �شميت 

بببباتبببنبببة(،  والببببدهببببمببببا )يف واليببببببة  راأ�بببببببس 

�شة يف حتويل القمح.  واملتخ�شّ

واأ�شارت ال�شحيفة اأنه مت اال�شتحواذ 

بف�شل  لببكببن   ،2013 عببام  املطحنة  عببلببى 

نببفببوذ جنببلببي �ببشببالببح تببلببقببت مببنببذ الببيببوم 

من  القمح  من  ح�شتها  لل�شراء،  االأول 

رغم  للحبوب،  املهني  الوطني  الديوان 

اإال  الببعببمببل  يف  تببنببطببلببق  مل  البب�ببشببركببة  اأن 

تبب�ببشبباوؤالت، ح�شب  يطرح  مببا   ،2016 عببام 

االأطببنببان  اآالف  م�شر  عببن  ال�شحيفة 

من القمح املدّعم من قبل الدولة التي 

اإىل   2013 مببن  ال�شركة  منها  ا�شتفادت 

.2016

الببنببجببلببن  اأن  البب�ببشببحببيببفببة  وحتببببببدث 

ا�شتحوذا وبنف�س الطريقة على “�شركة 

املببيبباه  تعبئة  يف  “واملتخ�ش�شة  ريببغببيببة 

ونقلت  البببطبببارف.  واليبببة  يف  الطبيعية 

بناء  البداية،  يف  مت  اأنببه  م�شوؤولن  عن 

هكتارات،   3 م�شاحة  على  ال�شركة  هببذه 

 10 اإىل  تبببو�بببشبببعبببتبببهبببا  ذلببببببك  ببببعبببد  لبببيبببتبببم 

اأن  اإىل  كذلك  واأ�شارت  كاملة.  هكتارات 

االأخوين ميتلكان ميناًء جاًفا يف عنابة، 

م�شلحة  قبببببل  مببن  مببوؤخببرا  توقيفه  مت 

قبل  ال�شحيفة  ك�شفت  كما  اجلببمببارك، 

اأيام. وميتلك عادل قايد �شالح جريدة، 

يف  طائلة  اأمبببوال  من  بببدورهببا  ا�شتفادت 

ومت  احلكومي،  االإعببالن  �شفقات  اإطببار 

توقيفه عنها موؤخرا.

اإىل  كببببذلببببك  “الوطن”  واأ�ببببببشببببببارت 

امتالك العائلة ملخبزة، يف عنابة، لديها 

�شفقات متويل مع ثكنات اجلي�س.

واشنطن ربحت الحرب وبغداد خسرت الحرية والفوضى تسودها منذ 2003 

»حرية العراق« ..أكبر خدعة في التاريخ طبقتها أمريكا 

ويستمّر التهجير.. بلدية االحتالل تقضي بهدم مبنى بالقدس

الجزائر في ظل الجنرال.. »الثروات المشبوهة« ألبناء قايد صالح

االنباط - وكاالت

االحببببتببببالل،  �بببشبببجبببون  اإدارة  نببقببلببت 

االأ�بببشبببر مبباهببر االأخبببر�بببس مبببن جببنببن، 

33 يوما  الببطببعببام مببنببذ  واملبب�ببشببرب عببن 

“الرملة”، نظرا  اإىل م�شت�شفى �شجن 

لنادي  وفقا  ال�شحي،  و�شعة  خلطورة 

االأ�شر.

واإىل جانب االأ�شر االأخر�س، يعاين 

وهم:  الطعام  عن  امل�شربون  االأ�شرى 

حممد وهدان، ومو�شى زهران، وعبد 

اأو�ببشبباعببا �شحية  �ببشببعببيبببببات،  الببرحببمببن 

�ببشببعبببببة، ال�ببشببيببمببا االأخبببر�بببس البببذي بببداأ 

االأخرة ومعاناته  االأيام  املاء يف  يتقياً 

ويرف�س  احلركة،  �شعوبة  من  ازدادت 

اأخببببذ املبببدعبببمبببات، واإجببببببراء الببفببحببو�ببس 

الطبية.

واعبببتبببقبببل االأ�ببببشببببر االأخبببببر�بببببس )49 

27 متبببوز املببا�ببشببي، وجببرى  عبببامبببا(، يف 

ملببدة  االإداري  االعببتببقببال  اإىل  حتببويببلببه 

زنازين  يف  اليوم  ويقبع  اأ�شهر،  اأربببعببة 

“عوفر«. �شجن 

االنباط - وكاالت

بببغببداد،  لببدى  االأمببريببكببي  ال�شفر  قببال 

االإبببقبباء  تببنببوي  بببالده ال  اإن  تببولببر،  ماثيو 

عببلببى تبببواجبببد عبب�ببشببكببري دائبببببم ببببالبببعبببراق، 

“اخلطاب  انت�شار  ا�شماه  ما  من  حمذرا 

املتطرف” �شد وا�شنطن.

بالعا�شمة  �شحفي  موؤمتر  يف  واأو�شح 

�ببشببوء  الببكببثببر مببن  “هناك  امبب�ببس،  بببغببداد 

الببفببهببم املببقبب�ببشببود عبببن عببالقببة الببتببحببالببف 

البببببدويل )ببببقبببيبببادة اأمبببريبببكبببا( واحلببكببومببة 

ال  املتحدة  “الواليات  اأن  العراقية”واأكد 

دائم  ع�شكري  تواجد  على  االإبقاء  تنوي 

الدويل  “التحالف  واأردف:  العراق”.  يف 

والبببعبببراق حببقببقببا الببكببثببر يف احلببببرب �شد 

اخلم�س  ال�شنوات  خببالل  داعبب�ببس،  تنظيم 

من  دائبببمبببا  “ن�شمع  املا�شية”.وتابع: 

البب�ببشببركبباء الببعببراقببيببن بببباأن البب�ببشببراكببة مع 

اأمريكا يجب اأن تتوا�شل”.

متطرفة  اأ�شواتا  “هناك  وا�شتطرد: 

البببب�ببببشببببواريببببخ  اإطبببببببببالق  حبببببد  اىل  تببب�بببشبببل 

ال�بببببشبببببتبببببهبببببداف البببببتبببببواجبببببد البببعببب�بببشبببكبببري 

ميثل  ال  وهببذا  االأمريكي،  والدبلوما�شي 

العراق”.  م�شلحة  اأو  الببعببراقببي  ال�شعب 

اخلطاب  هببذا  انت�شر  “لو  قائال:  وحببذر 

عببلببى مبب�ببشببلببحببة الببببعببببراق، فبببهبببذا �ببشببيببدفببع 

لي�س  الق�شايا  مببن  الكثر  مراجعة  اإىل 

بببن البببببلببديببن فببقببط، واإمنببببا بببن الببعببراق 

والتحالف الدويل ب�شورة عامة”.

وينت�شر يف العراق نحو 5 اآالف جندي 

الببتببحببالببف  اآخبببريبببن مببن  اأمببريببكببي و2500 

الدويل املكون من نحو 60 دولة.

االنباط - وكاالت

وقببببعببببت حببببكببببومببببة الببببب�بببببشبببببودان اتببببفبببباق 

املببتببمببردة اخلم�س  �ببشببالم مببع اجلببمبباعببات 

على  مهمة  خببطببوة  يف  امبب�ببس،  الرئي�شية، 

طببريببق حبببل البب�ببشببراعببات الببعببمببيببقببة الببتببي 

انببدلببعببت يف عببهببد الببرئببيبب�ببس البب�ببشببابببق عمر 

الب�شر.

ويبببقبببول البببزعبببمببباء املبببدنبببيبببون والبببقبببادة 

ال�شلطة  يتقا�شمون  الذين  الع�شكريون 

ني�شان  يف  بالب�شر  االإطبباحببة  اأعببقبباب  يف 

الببداخببلببيببة  البب�ببشببراعببات  اإنبببهببباء  اإن   2019

ق�شوى  اأولوية  ميثل  عقود  منذ  املمتدة 

 39 ت�شتمر  الببتببي  االنببتببقببالببيببة  لببلببحببكببومببة 

�شهرا يف ال�شلطة.

ويببتببيببح االتبببفببباق، البببذي ُوقبببع يف جوبا 

عببا�ببشببمببة جببنببوب الببب�بببشبببودان، لببلببجببمبباعببات 

املبببتبببمبببردة متببثببيببال �ببشببيببا�ببشببيببا وتببفببويبب�ببشببا 

ببب�ببشببالحببيببات وانببدمبباجببا يف قبببوات االأمبببن 

وحببقببوقببا اقببتبب�ببشبباديببة واأرا�بببشبببي وفببر�ببشببة 

النازحن.  لعودة 

وتبب�ببشببمببل اجلبببمببباعبببات املبببتبببمبببردة الببتببي 

وقببعببت االتببفبباق حببركببة الببعببدل واملبب�ببشبباواة 

وجببيبب�ببس حتببريببر الببب�بببشبببودان بببقببيببادة مني 

مببببنبببباوي، وهبببمبببا مببببن اإقبببلبببيبببم دارفبببببببور يف 

الببببغببببرب، واحلببببركببببة البب�ببشببعبببببيببة لببتببحببريببر 

عقار،  مالك  بقيادة  ال�شمال   - ال�شودان 

يف جنوب كردفان والنيل االأزرق.

 300 من  اأكببر  ببباأن  التقديرات  وتفيد 

مع  مليون   2.5 و�شرد  حتفهم  لقوا  األفا 

عام  بعد  دارفببور  يف  ال�شراع  رقعة  ات�شاع 

احلببكببومببيببة  الببببقببببوات  حتبببببرك  مببببع   2003

وف�شائل م�شلحة عربية يف االأغلب لقمع 

املتمردين وغالبيتهم من غر العرب.

االأزرق  والنيل  كردفان  جنوب  وظلت 

البب�ببشببودان عببنببدمببا انف�شل جببنببوبببه يف  مببع 

من  فببيببهببمببا  املببجببتببمببعببات  وتبب�ببشببكببو   ،2011

تهمي�س حكومة اخلرطوم.

نقل األسير األخرس للمستشفى 
لخطورة وضعه الصحي

واشنطن: ال ننوي اإلبقاء على أي 
تواجد عسكري دائم بالعراق 

السودان يوقع اتفاق سالم 
تاريخي مع 5 جماعات متمردة



الدويل
01

االنباط - وكاالت

يحيي لبنان، اليوم الثالثاء، املئوية الأوىل 

انفجار  منذ  ج��راح��ه  يلملم  بينما  لتاأ�سي�سه 

بريوت املرّوع ويرزح مواطنوه حتت ثقل اأزمة 

اقت�سادية غري م�سبوقة ونظام �سيا�سي اأثبت 

ال�سغري  الوطن  وج��ود  ف�سله وخم��اوف على 

املتعّدد الطوائف.

املنا�سبة،  يف  الر�سمية  الحتفالت  وتغيب 

األ��غ��ي��ت ب��ع��د “�سنة م���ن الأزم�������ات غري  وق����د 

الرئي�س  ق��ال  م��ا  وف��ق  والكوارث”،  امل�سبوقة 

م��ي�����س��ال ع����ون الأح�������د، ب��ي��ن��م��ا ي�����زرع ن��ظ��ريه 

ال��ف��رن�����س��ي اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون ال����ذي ي�سل 

ب����ريوت، ���س��ج��رة اأرز يف غ��اب��ة ���س��م��ال ب���ريوت، 

لالنتداب  ال�سامي  املندوب  لإع��الن  ا�ستذكارا 

اأي��ل��ول  الفرن�سي اجل���رال ه��ري غ���ورو يف 1 

ق�سر  م��ن  الكبري  لبنان  دول���ة  اإن�����س��اء   ،1920

ال�سنوبر.

يف هذا املبنى التاريخي الذي ل يزال مقّر 

يجمع  ب���ريوت،  يف  الفرن�سي  ال�سفري  اإق��ام��ة 

املتم�ّسكة  ال�سيا�سية  الطبقة  ممثلي  ماكرون 

جمدداً  حلّثها  بالف�ساد،  واملتهمة  بامتيازاتها 

ع��ل��ى اإن���ق���اذ ال���ب���الد ع���ر اإج������راء اإ���س��الح��ات 

�سيا�سية واقت�سادية ملحة.

وتقول روز غالم )87 عاماً(، ال�سيدة التي 

بعد رف�سها مغادرة  الع��الم  و�سائل  ت�سّدرت 

بيتها املدّمر جزئيا يف انفجار املرفاأ يف 4 اآب، 

“اإنها اأكر اأزمة يعي�سها لبنان. اإنها اأ�سواأ من 
احلرب«.

ال��ت��ي ول��دت  امل��ت��ق��اع��دة  امل��دّر���س��ة  وت�سيف 

خ�����الل الن�����ت�����داب ال���ف���رن�������س���ي ع���ل���ى ل��ب��ن��ان 

ول��ي�����س��وا  واع����ن  غ���ري  “قادتنا  ب��ال��ف��رن�����س��ي��ة 

اأن ي��ع��ي��دوا بناء  ب��اإم��ك��ان��ه��م  ���س��ادق��ن. ك��ي��ف 

منازلنا؟ يجب تغيريهم جميعاً«.

وي�سّكل انفجار املرفاأ الذي اأوقع 190 قتياًل 

ع��ل��ى الأق�����ل واأك�����ر م���ن 6500 م�����س��اب، ع��دا 

بالن�سبة  ع��دة نقطة حت��ّول  اأحياء  عن ت�سرر 

للعديد من اللبنانين الناقمن على الطبقة 

ت�سرين  منذ  برحيلها  ويطالبون  ال�سيا�سية 

حريق  اإىل  النفجار  ال�سلطات  وع��زت  الأول. 

الأمونيوم  ن��ي��رات  م��ن  كبرية  كميات  و�سط 

اأك���ر م��ن �ست �سنوات يف  ك��ان��ت خم��ّزن��ة منذ 

ع��دّة،  م�ستويات  على  م�سوؤولن  بعلم  امل��رف��اأ، 

لبنانين  م��ن  الت��ه��ام  دائ����رة  يف  و�سعهم  م��ا 

م�����س��ري��ن ع��ل��ى حم��ا���س��ب��ت��ه��م ع��ل��ى الإه���م���ال 

والف�ساد.

وطبيعة  ال�سيا�سية  الن��ق�����س��ام��ات  وج����راء 

ال��ن��ظ��ام ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ح��ا���س�����س��ة وم��ن��ط��ق 

الت�سويات، مل تتمّكن ال�سلطات املتعاقبة من 

بناء دولة قانون وموؤ�س�سات فعلّية.

والقانون  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  ويقول 

ال���ن���ظ���ام  املفتي”و�سل  ك�������رمي  ال�����������دويل 

ل  اإن���ه  اجلميع  ي���رّدد  نهايته.  اإىل  ال�سيا�سي 

ميكننا ال���س��ت��م��رار على ه���ذا ال��ن��ح��و، مب��ا يف 

لكنهم  �سيا�سياً،  ال��ف��اع��ل��ون  ال��الع��ب��ون  ذل���ك 

فئران  كم�سيدة  النظام  يعمل  حم��ا���س��رون. 

علق فيها اجلميع«.

الذهبي  ع�سرها  عرفت  البالد  كانت  واإذا 

البلد  ه���ذا  ت��اري��خ  اأّن  اإل  ال�����س��ت��ي��ن��ات،  خ���الل 

ع���ب���ارة ع���ن اأزم�����ات م��ت��الح��ق��ة ت��ف�����س��ل بينها 

حروب اأهلية وتوترات طائفية. وجاء النهيار 

اأ���س��واأ الأزم����ات،  الق��ت�����س��ادي الأخ���ري لي�سّكل 

فهدد وجود الطبقة الو�سطى وبات اأكر من 

ن�سف ال�سكان حتت خط الفقر.

ويعتر املفتي الذي ي�ستبعد احتمال ن�سوب 

البنى  “تفّكك  يخ�سى من  لكنه  اأهلية،  حرب 

التحتية”، اأنه “مت بلوغ نقطة النهيار«.

الت�ساركي  النظام  هذا  النهيار  اأ�سا�س  ويف 

الطوائف،  ب��ن  ال�سلطة  ت��وزي��ع  على  القائم 

العثمانية.  احلقبة  من  متوارثة  �سيغة  وهي 

ون�ّس اتفاق الطائف الذي مّت التو�سل اإليه يف 

1989 وو�سع حّدا للحرب الأهلية، على اإلغاء 

الطائفية ال�سيا�سية، لكن كثريا من الت�سويات 

التي ت�سمنها، بالإ�سافة اىل املمار�سة الفعلية، 

ر�سّخت نفوذ الزعماء الطائفين.

وك����ان امل��ي��ث��اق ال��وط��ن��ي ال����ذي اع��ت��م��د مع 

اأن  ع��ل��ى  ن�����س   ،1943 ع����ام  ل��ب��ن��ان  ا���س��ت��ق��الل 

مارونياً،  م�سيحياً  اجلمهورية  رئي�س  يكون 

م�سلماً  وال��رمل��ان  �سنياً،  م�سلماً  واحل��ك��وم��ة 

���س��ي��ع��ي��اً. ل��ك��ن ت��ن��ف��ي��ذ ات���ف���اق ال��ط��ائ��ف ال���ذي 

بن  النيابي  املجل�س  يف  املنا�سفة  على  ن�����ّس 

امل�����س��ي��ح��ي��ن وامل�����س��ل��م��ن، ع��ّم��ق ن��ظ��ام ت��وزي��ع 

كافة  ي�سمل  واأ�سبح  الطوائف  على  املنا�سب 

الوظائف يف الدولة. واأدت ال�سيغة التوافقية 

اإذ مل يعد ممكناً تعين اأي  اإىل �سلل الدولة. 

ق��رار ل  اأي  اأو اتخاذ  موظف يف من�سب ع��ال 

الطائفية  امل��ك��ون��ات  ممثلي  مبوافقة  يحظى 

الرئي�سية.

وع���ل���ى غ������رار حت���ذي���ر وزي������ر اخل���ارج���ي���ة 

الفرن�سي جان اإيف لودريان الأ�سبوع املا�سي، 

يرى املفتي اأن “لبنان مهدد بالختفاء«.

ول��ط��امل��ا ���س��ّك��ل ال��ب��ل��د ال�����س��غ��ري ���س��ن��دوق 

واآخ��ره��ا  الإقليمية،  ال�سراعات  خ��الل  بريد 

امل��واج��ه��ات ب��ن اإي����ران ال��داع��م��ة حل���زب اهلل، 

والوليات املتحدة واإ�سرائيل

دو كلريك،  واملوؤرخة دميا  الباحثة  وتقول 

الأجنبية موجودة،  التدخالت  كانت  “لطاملا 
وتعّززت ثقافة املح�سوبيات”. وت�سيف “ل�سنا 

ع��راب  اإىل  احتجنا  م��ا  وغ��ال��ب��اً  م��وّح��داً  �سعباً 

خارجي لقتال العدو يف الداخل«.

وي��ظ��ه��ر ال���ت���اري���خ، وف����ق ك���ل���ريك، “غياب 

ذاكرة جماعية وطنية ل�سالح ذكريات حتملها 

ما  وه����و  الطائفية”،  امل��ج��م��وع��ات  خم��ت��ل��ف 

 ، موّحد”  ت��اري��خ  ك��ت��اب  وج����ود  “عدم  يف�ّسر 

فلكل جمموعة روايتها اخلا�سة عن الأحداث 

املف�سلية الكرى يف تاريخ البالد املعا�سر.

وبدا يف ت�سرين الأول، اأن التظاهرات التي 

�سارك فيها مئات اآلف اللبنانين �سد الطبقة 

ال�سيا�سية جمتمعة، ت�سّكل نقطة بداية جديدة 

�سعوراً  وغ���ّذت  وا�سعة.  �سريحة  اإىل  بالن�سبة 

وطنياً عاماً عابراً للطوائف واملناطق.

عقد  اإر����س���اوؤه  يجب  “ما  اأّن  املفتي  وي���رى 

اجتماعي جديد، لكن اأحداً ل ميلك مفاتيحه، 

جمموعات  خمتلف  ول  ال�سيا�سية  القوى  ل 

املعار�سة ول حتى املجتمع الدويل«.

وكتبت رئي�سة التحرير امل�ساركة يف �سحيفة 

“لوريان لوجور” الناطقة بالفرن�سية اإمييلي 
�سويور، “بقيت ب�سع دقائق قبل منت�سف ليل 

يحن  مل  الليل  منت�سف  لكن  ل��ب��ن��ان،  نهاية 

بعد«.

االنباط - وكاالت

توعدت حركة حما�س، اإ�سرائيل برد قا�س 

لإنهاء  ال��رام��ي��ة  الو�ساطات  ف�سلت  ح��ال  يف 

والتي  ورف���ع احل�����س��ار،  غ���زة،  �سكان  م��اأ���س��اة 

اأكد  اأط��راف منها قطر، حيث  ع��دة  تقودها 

القطرية  اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ع��م��ادي  حم��م��د 

لإع���م���ار غ����زة، امل��ت��واج��د يف غ����زة، م��وا���س��ل��ة 

اجلهود الرامية للتو�سل اإىل تهدئة.

ال�����ق�����ي�����ادي يف ح����م����ا�����س م�����س��ري  وق���������ال 

ال�ستجابة  يف  مياطل  امل�سري،“الحتالل 

احل�سار”،  ل��رف��ع  ال��ع��ادل��ة  �سعبنا  مل��ط��ال��ب 

واأ�ساف: “قرار �سعبنا ومقاومتنا هو امل�سي 

وتابع  الأ�سكال”.  بكافة  احل�سار  رفع  حتى 

“اإن ف�سل جهود الو�سطاء يف رفع  متوعدا: 

�سيعي�س  العدو  اأن  يعني  غ��زة،  عن  احل�سار 

املالجئ”،  ق��ل��ب  يف  ب�����س��ه��اي��ن��ت��ه  احل�������س���ار 

ال�سعب  يخ�سره  �سيء  يوجد  ل  اأن��ه  م��وؤك��دا 

اأن  تقبل  الف�سائل ل  اأن  واأكد  الفل�سطيني. 

“املوت  اإىل  القطاع  و�سكان  اأه��ايل  يتعر�س 

والعدوان. احل�سار  با�ستمرار  البطيء”، 

ن��خ�����س��ره،  م����ا  ل���دي���ن���ا  “لي�س  وت�����اب�����ع: 

وحماولة العدو ا�ستغالل احلالة الإن�سانية 

وك�����ورون�����ا ل��ت��م��ري��ر ���س��ي��ا���س��ات��ه ول��ت��ج��دي��د 

ح��م��ا���س  اأن  واأك�����د  تنجح”.  ل���ن  احل�����س��ار 

“كل  واأ���س��اف:  مدى”،  “اأق�سى  اإىل  ذاهبة 

اخليارات مفتوحة، والحتالل �سيتحمل كل 

املرتبة على حماولت  التداعيات اخلطرة 

ورفع  �سعبنا  ملطالب  ال�ستجابة  من  تهربه 

احل�سار الظامل املفرو�س عليه”.

وجاء ت�سريح القيادي يف حما�س، يف ظل 

امل�سريون  يجريها  التي  الو�ساطات  توا�سل 

ال���ه���دوء، خا�سة  وال��ق��ط��ري��ون، ل���س��ت��ع��ادة 

اإىل  الف�سائل  مطالب  الو�سطاء  حمل  بعد 

اإنهاء ح�سار غزة،  اإ�سرائيل، وهي تركز يف 

يف  عليها  ال��ت��واف��ق  ج��رى  م�����س��اري��ع  وتنفيذ 

تفاهمات �سابقة، ول تزال �سلطات الحتالل 

متاطل يف تنفيذها.

و����س���ادت اأن���ب���اء ق��ب��ل اأي����ام اأن ال��و���س��اط��ات 

ت��ع��ق��دت ب�����س��ب��ب ت��ع��ن��ت الح���ت���الل ورف�����س��ه 

مطالب اإنهاء احل�سار، لكن تال ذلك اأن قام 

ل�ساعات،  ال�سبت  القطاع  مبغادرة  العمادي، 

اإ�سرائيلين،  توجه خاللها للقاء م�سوؤولن 

ب��ح��م��ا���س، ثم  م�������س���وؤول���ن  ال��ت��ق��ى  اأن  ب��ع��د 

تفا�سيل  ع��ن  يك�سف  اأن  دون  للقطاع  ع��اد 

املباحثات.

تاأزم  العمادي للقطاع بعد  زي��ارة  وج��اءت 

الأم����ور امل��ي��دان��ي��ة، وت�����س��دي��د اإ���س��رائ��ي��ل من 

مواجهة،  م��ن  و�سولها  واق���راب  ح�سارها 

وبعد غياب دام �ستة اأ�سهر ب�سبب “كورونا” 

م�����س��ددا ع��ل��ى خ���ط���ورة الأو�����س����اع ال��راه��ن��ة 

يف ال���ق���ط���اع وت����ده����ور ق���ط���اع���ات خم��ت��ل��ف��ة 

ن��ت��ي��ج��ة ا���س��ت��م��رار احل�������س���ار، م���وؤك���دا على 

ا���س��ت��م��رار اجل���ه���ود والت�������س���الت احل��ث��ي��ث��ة 

بن  التهدئة  تفاهمات  اإىل  للتو�سل  لقطر 

الأطراف.

وك��ث��ف��ت ق��ط��ر خ���الل ال��ي��وم��ن امل��ا���س��ن 

الت�سعيد  فتيل  لنزع  الرامية  جهودها  من 

الف�سائل  اأو�سلت  اأن  الع�سكري، خا�سة بعد 

ر���س��ائ��ل ح���ادة لإ���س��رائ��ي��ل، مب��ا يف ذل��ك رف��ع 

التعنت  ب�سبب  للمواجهة،  ال�ستعداد  حالة 

يف رفع احل�سار.

ول ت����زال ال��و���س��اط��ات ال���ه���ادف���ة لإن��ه��اء 

التوتر والت�سعيد امليداين، وجتري “و�سط 

الحتالل  قوات  موا�سلة  النار” من خالل 

يوا�سل  فيما  امل��ق��اوم��ة،  م��واق��ع  ا���س��ت��ه��داف 

ن�سطاء املقاومة ال�سعبية اإطالق “البالونات 

ب�سكل  الغالف  م�ستوطنات  على  احلارقة” 

مكثف، بناء على اخلطة امليدانية اجلديدة، 

ال��ت��ي ج���رى خ��الل��ه��ا م�����س��اع��ف��ة ا���س��ت��خ��دام 

“البالونات  “الو�سائل اخل�سنة” املتمثلة يف 
احلارقة”.

امل�ستوطنات  اأح��را���س  يف  تندلع  ت��زال  ول 

القريبة من حدود القطاع ع�سرات احلرائق 

اليومية، بفعل تلك البالونات، فيما ت�ستعد 

وال��رد  ع�سكري  عمل  لأي  املقاومة  ف�سائل 

عليه باملثل.

اأك�����دت ف�����س��ائ��ل امل���ق���اوم���ة يف  و���س��ب��ق اأن 

مع  مواجهة  خلو�س  م�ستعدة  اأنها  القطاع 

رف��ع احل�سار عن غزة،  اأج��ل  الحتالل من 

خا�سة مع انت�سار كورونا بن ال�سكان.

وت��وا���س��ل ���س��ل��ط��ات الح���ت���الل ل��الأ���س��ب��وع 

اإجراءات احل�سار على غزة،  الثالث ت�سديد 

والكثري من  الوقود  دخ��ول  من خ��الل منع 

اأدى اإىل  ال��ت��ج��اري، م��ا  امل��ع��ر  ال�����س��ل��ع م��ن 

واأدت  ال��ع��م��ل،  ع��ن  الكهرباء  حمطة  ت��وق��ف 

يف  القطاعات  م��ن  بالعديد  حل��ق  �سرر  اإىل 

كما ل  القطاع،  داخل  الفريو�س  تف�سي  ظل 

تزال تفر�س حظرا على العمل يف بحر غزة.

مئة عام على تأسيس لبنان.. منتصف الليل لم يحن بعد

عساف يحّذر من أخطر مشروع »حماس«: العدو سيعيش الحصار بقلب المالجئ إذا استمر الحصار
استيطاني في طولكرم

أديب: تشكيل الحكومة اللبنانية 
الجديدة بفترة قياسية

األسير رزة يشرع بإضراب مفتوح 
على الطعام احتجاجًا على اعتقاله

االنباط - وكاالت

ح����ذر رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة م���ق���اوم���ة اجل����دار 

وال���س��ت��ي��ط��ان ول��ي��د ع�����س��اف، م��ن خطورة 

�سلطات  بداأت  الذي  ال�ستيطاين  امل�سروع 

الكفريات  منطقة  يف  بتنفيذه  الح��ت��الل 

“املنطقة  م�سمى  حت��ت  ط��ول��ك��رم،  ج��ن��وب 

ال�سناعية«.

امل�������س���روع  ه�����ذا  اأن  ع�������س���اف،  واع����ت����ر 

ال���س��ت��ي��ط��اين ه���و الأك������ر والأخ����ط����ر يف 

حم��اف��ظ��ة ط��ول��ك��رم م��ن��ذ اح��ت��الل��ه��ا ع��ام 

امل�سروع اخلطري يف  ه��ذا  اإن  وق��ال   .1967

طولكرم  حمافظة  �سيف�سل  تنفيذه،  حال 

عن  �سيف�سلها  كما  اجل��ن��وب��ي،  ريفها  ع��ن 

امل�سروع  اأن  اإىل  م�سريا  نابل�س،  حمافظة 

ال�ستيطانية،  الكتلة  تو�سيع  ي�ستهدف 

ما  ك���ان���ت���ون���ات،  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة  و����س���ي���ح���ّول 

يعني ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ح��ل��م اإق��ام��ة ال��دول��ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة وامل���ت���وا����س���ل���ة 

جغرافيا.

االنباط - وكاالت

املكلف  اللبنانية  احلكومة  رئي�س  ق��ال 

ت�����س��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة  اإن  اأدي������ب،  م�����س��ط��ف��ى 

“ل  اأن���ه  م��وؤك��دا  قيا�سية،  ب��ف��رة  �سيكون 

وقت للكالم والوعود والتمنيات بل الوقت 

للعمل بالتعاون مع اجلميع«.

بعد  مقت�سبة،  ك��ل��م��ة  يف  اأدي�����ب،  واأك����د 

مي�سال  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  م��ن  تكليفه 

عون، �سرورة ت�سكيل احلكومة باأ�سرع وقت 

اأن لبنان  اإىل  والبدء بالإ�سالحات، منبها 

“الفر�سة  وتابع:  ع�سيبة.   بظروف  مير 

كل  لأن  امل��ه��م��ة  ه���ذه  قبلت  لكنني  �سيقة 

اأن  لفتا  ذلك”،  ت��درك  ال�سيا�سية  القوى 

�سيقة واملهمة التي  بلدنا  اأمام  “الفر�سة 
قبلناها بناء على اأن كل القوى ال�سيا�سية 

تفهم ذلك«.

املهمة  بهذه  �سنوفق  اهلل  “باإذن  وق��ال: 

م��ن ف��ري��ق ال��ع��م��ل م��ن اأ���س��ح��اب ال��ك��ف��اءة 

والخت�سا�س لإجراء ا�سالحات ب�سرعة«.

واأع���ل���ن���ت امل���دي���ري���ة ال���ع���ام���ة ل��رئ��ا���س��ة 

مي�سال  الرئي�س  اأن  اللبنانية،  اجلمهورّية 

اأدي���ب  ال�����س��ف��ري م�سطفى  ا���س��ت��دع��ى  ع���ون 

ل��ت��ك��ل��ي��ف��ه ب��ت�����س��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة. 

اأن  ب��ع��د  ج��دي��دة  ح��ك��وم��ة  بت�سكيل  وك��ل��ف��ه 

ح�سل على دعم غالبية النواب يف الرملان.

االنباط - وكاالت

اأف���اد ت��ق��ري��ر ���س��ادر ع��ن هيئة ���س��وؤون 

الأ���س��رى وامل��ح��رري��ن، ام�����س، اأن الأ���س��ري 

ح�سام رزة )62 عاماً( من مدينة نابل�س، 

دخ����ل ب����اإ�����س����راب م���ف���ت���وح ع���ل���ى ال��ط��ع��ام 

اعتقاله. على  احتجاجاً 

مب��رك��ز  ح��ال��ي��ا  ي��ق��ب��ع  رزة  اأن  وب��ي��ن��ت 

ق����وات  واع���ت���ق���ل���ت���ه  “حوارة”  ت���وق���ي���ف 

اأم�س وهو يف طريقه  اول من  الحتالل 

يعاين  اأنه  واأ�سافت  اهلل.  رام  مدينة  اإىل 

م���ن ع����دة اأم����را�����س وح���ال���ت���ه ال�����س��ح��ي��ة 

ط��ب��ي  واإ������س�����راف  م��ت��اب��ع��ة  اإىل  ب���ح���اج���ة 

متخ�س�س.

والأ������س�����ري ال������رزة ه����و وال������د الأ����س���ري 

�سابقاً  واعتقل  الرزة،  بدر  اإدارياً  املحكوم 

ع�������س���رات امل��������رات، اأم�������س���ى خ���الل���ه���ا م��ا 

الحتالل،  �سجون  يف  عاماً   18 جمموعه 

الإداري،  وق�سى جزءاً منها يف العتقال 

العديد  امل��ت��ك��رر  اعتقاله  خ��الل  وخ��ا���س 

من الإ�سرابات عن الطعام.

يوا�سل  ال��رزة،  جانب  اإىل  اأن��ه  ولفتت 

���س��ت��ة اأ����س���رى اآخ���ري���ن اإ���س��راب��ه��م رف�����س��اً 

م��اه��ر  اأق���دم���ه���م  الإداري،  لع��ت��ق��ال��ه��م 

وعبد  يوماً،   36 منذ  وامل�سرب  الأخر�س 

الرحمن �سعيبات وم�سرب منذ 12 يوماً، 

ورامز  بلعاوي  ويزن  ح�سنات  وم�سطفى 

اإ���س��راب��ه��م  ي��وا���س��ل��ون  وث��الث��ت��ه��م  ملحم 

ال��ت��وايل، ومعت�سم  ع��ل��ى  ال�����س��اب��ع  ل��ل��ي��وم 

�سمارة م�سرب منذ 5 اأيام.

االنباط - وكاالت

انت�سرت  امل��ا���س��ي��ن،  ال�����س��ه��ري��ن  خ���الل 

“تطوعية”،  ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة  جم���م���وع���ات 

ت�سييج  يف  الأغ�����وار  م�ستوطني  مل�����س��اع��دة 

م�ساحات وا�سعة من الأرا�سي الفل�سطينية 

باتت  �سيا�سة  �سمن  عليها،  وال���س��ت��ي��الء 

ممنهجة ل�سلب الأرا�سي من اأ�سحابها.

ب�سكل  م���وؤخ���را  تعمل  اجل��م��اع��ات  ه���ذه 

املنت�سبون  الأغوار ويرتدي  �سبه يومي يف 

لها مالب�س كتب عليها “اأر�سنا«.

ال��ن��ه��ب  خ��ط��ة  “التطوع” ب��ر���س��م  اإن����ه 

ال����س���ت���ي���ط���اين ال�������س���م���ويل يف الأغ���������وار.. 

بال�ساأن  خ��راء ومهتمون  ي��وؤك��ده  م��ا  ه��ذا 

الفل�سطينية،  الأرا����س���ي  يف  ال�ستيطاين 

يف  ي���ن���درج  �سامت”  “�سم  مب��ث��اب��ة  وه����و 

وزراء  رئي�س  اأعلنه  ال��ذي  املخطط  �سياق 

يتم  وال���ذي  نتنياهو،  بنيامن  الح��ت��الل 

الإ�سرائيلية  ال�سيادة”  “فر�س  مبوجبه 

ال�سفة  اأرا�سي  باملئة من   30 الكاملة على 

والغوار.

جديدة  تعد  مل  التي  الت�سييج  �سيا�سة 

العام،  مطلع  منذ  كبري  ب�سكل  ت�ساعدت 

ومم����ا ����س���رع وت���ريت���ه���ا م���وؤخ���را ا���س��ت��ق��دام 

ع�سرات “املتطوعن” للم�ساركة فيها.

ال��ت��ي  ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة  اجل���م���اع���ات  »اإن 

تعمل على ال�ستيالء على اأرا�سي الأغوار 

ت��ن�����س��ط م���ن���ذ �����س����ن����وات حت����ت م�����س��م��ي��ات 

خم��ت��ل��ف��ة، ف��ه��ن��اك جم��م��وع��ة ت��ط��ل��ق على 

نف�سها )�سبيبة التالل( وغريها من التي 

جمال  يف  �سنوات  منذ  كبري  ب�سكل  تن�سط 

ال�ستيالء على الأرا�سي، ومطاردة الرعاة 

والع����ت����داء ع��ل��ي��ه��م، وم��ن��ع��ه��م م���ن دخ���ول 

املراعي، وتعمل على اإن�ساء بوؤر ا�ستيطانية 

ال��ق��ائ��م منها” ي��ق��ول  وت��و���س��ي��ع  ج���دي���دة، 

رئي�س جمل�س قروي املالح مهدي دراغمة.

وي�سيف “من الالفت خالل ال�سهرين 

بتو�سيع  ه���ذه اجل��م��اع��ات  ب���دء  امل��ا���س��ي��ن 

دائ������رة ع��م��ل��ه��ا وان��ت��ه��اك��ات��ه��ا ب��ا���س��ت��ق��دام 

الع�سرات من املتطوعن عر الإعالن على 

التوا�سل الجتماعي، ملعاونتهم يف  مواقع 

الفل�سطينية  الأرا����س���ي  ع��ل��ى  ال���س��ت��ي��الء 

وت�سييجها.«

خ�����الل م�����دة وج�����ي�����زة، ����س���اه���م���ت ه���ذه 

“تطوعية”  اجلماعات التي تعتر نف�سها 

من  ال����دومن����ات  اآلف  ع��ل��ى  ب��ال���س��ت��ي��الء 

ت�سييجها،  عر  ال�سمالية  الأغ��وار  اأرا�سي 

وال�����س��وي��دة،  امل��زوق��ح،  وخ��ا���س��ة يف مناطق 

واأبو القندول و�سرق عن احللوة.

اأن ه����ذه اجل��م��اع��ات  وي���وؤك���د دراغ���م���ة 

���س��اه��م��ت يف ت�����س��ي��ي��ق ���س��ب��ل ال��ع��ي�����س على 

اأهايل الأغوار الذين يعانون الأمرين من 

اإجراءات الحتالل وامل�ستوطنن، ف�سيا�سة 

الفل�سطينين  املت�ساعدة حرمت  الت�سييج 

م�سدر  تعد  ال��ت��ي  موا�سيهم  م��راع��ي  م��ن 

رزقهم الأ�سا�سي.

ع���م���ل���ي���ات ال���ت�������س���ي���ي���ج ال�����ت�����ي ن���ف���ذه���ا 

امل�ستوطنون موؤخرا طالت اآلف الدومنات 

مع  بذلك  وتكاملت  الأغ���وار،  مراعي  من 

اإج��������راءات الح���ت���الل م��ن��ذ ع���ق���ود وال��ت��ي 

الرعوية  الأرا���س��ي  غالبية  على  ا�ستولت 

بذرائع خمتلفة.

ووف���ق���ا مل��رك��ز امل��ع��ل��وم��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

“معظم  “بت�سيلم” ف��اإن  الإن�سان  حلقوق 

اأرا�����س����ي الأغ�������وار و����س���م���ال ال��ب��ح��ر امل��ي��ت 

ومتنع  لحتياجاتها،  اإ���س��رائ��ي��ل  ت�ستغلها 

 %85 ن��ح��و  ا���س��ت��خ��دام  م��ن  الفل�سطينين 

الق�سائية  املررات  وتختلف  امل�ساحة،  من 

ل��ف��ر���س ه����ذا امل���ن���ع، ويف ب��ع�����س احل����الت 

و����س���ع���ت ت���ع���ري���ف���ات خم��ت��ل��ف��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 

واملناطق  ال��دول��ة،  اأرا���س��ي  ومنها  نف�سها، 

ال��ع�����س��ك��ري��ة، واإط�����الق ال���ن���ار، وامل��ح��م��ي��ات 

الطبيعية«.

ب�����دوره، ي�����س��ري ق��ا���س��م ع����واد م��ن هيئة 

مقاومة اجلدار وال�ستيطان اإىل اأن ن�ساط 

اع��ت��ب��اره مرجما  ه��ذه اجل��م��اع��ات ميكن 

���س��م��ن خ��ط��ة ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ت��ت��ك��ام��ل مع 

عليها  ي�سرف  ال��ذي  الحتالل  خمططات 

نفوذها  ب�سط  ب��اجت��اه  م�ساحلها  وي��رع��ى 

فالت�سييج  الفل�سطينية،  الأرا����س���ي  ع��ل��ى 

ونهب  الأرا�سي  على  ال�سيطرة  من  ي�سرع 

اأكر قدر منها.

وي���ت�������س���ارع ن�����س��اط ه����ذه امل��ج��م��وع��ات، 

فيه  يتهم  ال��ذي  ال��وق��ت  ع���واد، يف  بح�سب 

ب��ال��رج��وع  نتنياهو  امل�����س��ت��وط��ن��ات  جم��ل�����س 

امل��خ��ط��ط  ت��ن��ف��ي��ذ  اخل���ل���ف يف  اإىل  خ���ط���وة 

ال���س��ت��ي��ط��اين ال�����س��م��ويل ال����ذي ي��ري��دون 

م��ن خ��الل��ه ف��ر���س ن��ف��وذه��م ال��ك��ام��ل على 

ال�سفة.

اأخ��ذت على  اأن ه��ذه اجلماعات  وي��وؤك��د 

مثل  ا�سراتيجية  مناطق  اختيار  عاتقها 

ح�سان  وخلة  اخلليل،  يف  اجلمجمة  جبل 

يف �سلفيت، وجبل عيبال يف نابل�س، وجبل 

�سبيح يف بيتا، واأرا�سي الأغوار لل�سيطرة 

ت��وا���س��ل ج��غ��رايف بن  عليها وخ��ل��ق واق���ع 

امل�����س��ت��وط��ن��ات. وي��ت��زام��ن ذل���ك م��ع ت��وزي��ع 

ت�سري  امل�ستوطنن  على  دعائية  بطاقات 

م��ن  ت���دع���م  الح����ت����الل  ح���ك���وم���ة  اأن  اإىل 

بالبنية  وامل��ن��اط��ق  ال���ب���وؤر  ت��ل��ك  ي�����س��ك��ن��ون 

التحتية وكل املقومات.

دعم  يف  الح��ت��الل  �سلطات  دور  ويكمن 

ه���ذه اجل���م���اع���ات، ك��م��ا ق���ال ع�����واد، بخلق 

ظ������روف ح���م���اي���ة ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ن اأث���ن���اء 

ال��ت�����س��ي��ي��ج، ف��م��ن ي���ق���ول���ون ع���ن اأن��ف�����س��ه��م 

باأنهم متطوعون ي�سرعون فعليا ما يريد 

واأ�ساف:  الأر���س.  على  اإقامته  الحتالل 

“امل�ستوطنون يعون جيدا اأن لديهم خطة 
على  لال�ستيالء  مت�ساعدة  ا�سراتيجية 

ال�سيا�سية  ال��ع��وام��ل  م�ستغلن  الأر������س 

الحتالل  جي�س  يفر�سها  التي  والأمنية 

ال������ذي مي���ن���ع امل����واط����ن����ن م����ن ال���و����س���ول 

ما  وي�سهل  موا�سيهم،  ورع���ي  لأرا���س��ي��ه��م 

على  ال�سيطرة  من  امل�ستوطنون  به  يقوم 

الأرا�سي«.

ت�سييج  خالل  من  امل�ستوطنون  ويعمل 

املحيطة  امل�ساحات  تو�سيع  على  الأرا���س��ي 

حماطة  امل�ستوطنات  فكل  بامل�ستوطنات، 

امل�ستوطنة،  ن��ف��وذ  م��ن��اط��ق  ي�سمى  ب�سياج 

امل�ساحة  اأ�سعاف  م�ساحاتها  املناطق  وهذه 

وال��ه��دف  امل�����س��ت��وط��ن��ة،  ت��ب��ن��ى عليها  ال��ت��ي 

ال�سيطرة على اأكر قدر من الأرا�سي.

هذه  الت�سييج  �سيا�سة  اأن  عواد  ويو�سح 

الأغ��وار،  اأه��ايل  توؤثر على  التي ت�ساعدت 

رزقهم  وم�سدر  يومهم  ق��وت  ت�سرق  فهي 

املعتمد على الروة احليوانية بحرمانهم 

من املراعي، كما تقطع التوا�سل اجلغرايف 

لقرى وجتمعات الأغوار وجتعلها مناطق 

متباعدة.

ووف���ق���ا لإح�������س���ائ���ي���ات ه��ي��ئ��ة م��ق��اوم��ة 

امل�ستوطنون  اأق���ام  وال���س��ت��ي��ط��ان،  اجل���دار 

يف  ا�ستيطانية  ب��وؤر  �سبع  العام  مطلع  منذ 

الأغ���وار. وخالل  واح��دة منها يف  ال�سفة، 

13 بوؤرة ثالث منها  اأقيمت  العام املن�سرم 

وه��ذا  وال��و���س��ط��ى،  ال�سمالية  الأغ�����وار  يف 

يف  �ست�ستمر  الت�سييج  عمليات  اأن  يعني 

حميطها للتهام اآلف الدومنات.

األغوار.. »تطوع« برسم خطة الضم والنهب االستيطاني
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الـريـا�ضي

باري�س - وكاالت

ح���اف���ظ���ت ال���ن���ج���م���ة الأ����س���رال���ي���ة 

�صدارة  يف  موقعها  على  بارتي  اأ�صلي 

التن�س  ل��اع��ب��ات  ال��ع��امل��ي  الت�صنيف 

امل���ح���رف���ات، يف ن�����ص��ت��خ��ت��ه ال�������ص���ادرة 

من  ���ص��اع��ات  ذلك قبل  الإث��ن��ن.ي��اأت��ي 

ان���ط���اق ب��ط��ول��ة اأم���ري���ك���ا امل��ف��ت��وح��ة 

املتوقع  من  التي  ميدوز(  )فا�صينج 

ت���غ���ي���رات ع���دي���دة يف  ت�����ص��ف��ر ع���ن  اأن 

م����راك����ز ال���ت�������ص���ن���ي���ف.وحت���ت���ل ب���ارت���ي 

نقطة   8717 ب��ر���ص��ي��د  الأول  امل���رك���ز 

يف  هاليب  �صيمونا  الرومانية  وتليها 

نقطة.  6356 بر�صيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

ول���ن ت�����ص��ارك ال��اع��ب��ت��ان اإىل ج��ان��ب 

الع�صرة  ب��امل��راك��ز  اأخ���ري���ات  لع��ب��ات   4

املفتوحة  اأم��ري��ك��ا  ب��ط��ول��ة  يف  الأوىل، 

ب�صبب  ن��ي��وي��ورك،  يف  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي 

خم�����اوف ت��ت��ع��ل��ق ب��ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا.

اأم����ا ك��ارول��ي��ن��ا ب��ل��ي�����ص��ك��وف��ا، امل�����ص��ن��ف��ة 

ال��ث��ال��ث��ة، ف��ت��ح��ظ��ى ب��ف��ر���ص��ة ال��ت��ق��دم 

من  واح����دة  اأن��ه��ا  ح��ي��ث  الت�صنيف  يف 

للمراكز  املنتميات  الأرب���ع  ال��اع��ب��ات 

�صي�صاركن  ال��ات��ي  الأوىل،  ال��ع�����ص��رة 

ت�صهد  املفتوحة. كذلك  اأم��ري��ك��ا  يف 

�صوفيا  الأمريكية  م�صاركة  البطولة 

ك����ي����ن، ال����ف����ائ����زة ب���ل���ق���ب اأ����ص���رال���ي���ا 

اأو�صاكا  ن��اوم��ي  واليابانية  املفتوحة، 

�صرينا  والأم��ري��ك��ي��ة  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل��ة 

م��ع��ادل��ة  اإىل  ت��ت��ط��ل��ع  ال���ت���ي  ول���ي���ام���ز 

الرقم القيا�صي )24 لقبا( يف بطولت 

الكربى �صام” الأربع  “جراند 

11

�صلط عد�صة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع اللكروين

 بارتي في صدارة التصنيف العالمي للتنس

 ايموبيلي يواصل مشواره مع التسيو

 انتهاء فترة قيد العبي اندية السلة

تأجيل اجتماعات اتحاد غرب اسيا لكرة القدم

 رواد الحركة الرياضية تنعى عبد اهلل ملك

روما - وكاالت

تعاقده  م��دد  اإن���ه  لت�صيو،  ن���ادي  ق��ال 

ال����دوري الإي���ط���ايل، ت�صرو  م��ع ه���داف 

اإمي���وب���ي���ل���ي، ل��ي�����ص��ت��م��ر الرت�����ب�����اط ب��ن 

اإميوبيلي  2025. واأحرز  حتى  الطرفن 

ه���دف���ا يف   36 ع����اًم����ا،   30 ع���م���ره  ال���ب���ال���غ 

القيا�صي  الرقم  ليعادل  املا�صي،  املو�صم 

با�صم  وامل�����ص��ج��ل  ال��ب��ط��ول��ة  ل��اأه��داف يف 

بينما   ،2016-2015 مو�صم  يف  هيجواين 

اح���ت���ل لت�����ص��ي��و امل���رك���ز ال����راب����ع وت���اأه���ل 

لدوري اأبطال اأوروبا.كما اأنهى اإميوبيلي 

على  اأه�����داف  بخم�صة  م��ت��ق��دم��ا  امل��و���ص��م 

ال��ربت��غ��ايل ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و رون���ال���دو جنم 

ي��وف��ن��ت��و���س و���ص��اح��ب امل���رك���ز ال���ث���اين يف 

ق��ائ��م��ة ال���ه���داف���ن.وق���ال لت�����ص��ي��و عرب 

تعاقده  اإميوبيلي  ت�صرو  “مدد  توير 

2025«. و�صينطلق  ح��ت��ى  ال����ن����ادي  م���ع 

 19 املو�صم اجلديد للدوري الإيطايل يف 

املقبل. �صبتمرب/اأيلول 

االنباط - عمان

اجن����ز احت����اد ك����رة ال�����ص��ل��ة ف����رة قيد 

وت�صجيل املرحلة الأوىل للدرجة املمتازة 

م�����ص��اء ي��وم الأح���د ح��ي��ث ق��ام��ت الأن��دي��ة 

بقيد وت�صجيل 10 لعبن لكل نادي على 

املقيدة،  القائمة  لعبي  فيهم  مبا  الأقل 

لكرة  الأردين  الحت��اد  تعليمات  وج�صب 

اأم���ام  ال�����ص��ل��ة ف��م��ا زال امل���ج���ال م��ف��ت��وح��اً 

ب�صقف  اآخرين  لعبن  لت�صجيل  الأندية 

انطاق  اىل ما قبل  14 لعباً  ي�صل اىل 

�صاعة.ومن  ب24  املمتازة  الدرجة  دوري 

القائمة  لعبي  معظم  اأن  ذك��ره  اجلدير 

الاعب  با�صتثناء  ت�صجيلهم  مت  املقيدة 

اللعب يف  اآثر عدم  الذي  حممد ح�صونة 

املو�صم لأ�صباب خا�صة وجوردان د�صوقي 

ن���ادي يف  ال��ن��ج��داوي لتوقيعه م��ع  وزي���ن 

ا�صبانيا وفهد ترجلي. 

االنباط - عمان

ال��ري��ا���ص��ة  رواد  ه��ي��ئ��ة  ح���رك���ة  ن��ع��ت 

وال�����ص��ب��اب��ي��ة الأردن���ي���ة ال���رائ���د ال��راح��ل 

ع�����ب�����داهلل م���ل���ك )اأب��������و خ�����ال�����د( لع���ب 

واحلكم  للم�صارعة  ال��وط��ن��ي  املنتخب 

الثقال  رفع  وحكم  للم�صارعة  الدويل 

الذي  الدولين  ع�صو رابطة الاعبن 

ام�����س  ت���ع���اىل  اهلل  رح���م���ة  اإىل  ان���ت���ق���ل 

و���ص��ي��ع ج��ث��م��ان��ه ال���ط���اه���ر ب��ع��د ���ص��اة 

جميل  حممد  ال�صيد  وا�صتذكر  الظهر 

احلركة  رواد  هيئة  رئي�س  الطيب  اأب��و 

الفقيد  اإجن��ازات  وال�صبابية  الريا�صية 

داعيا اهلل ان يتغمده بوا�صع رحمته وان 

واإن���ا هلل  وال�����ص��ل��ون،  ال�صرب  ذوي���ه  يلهم 

واإنا اإليه راجعون.

االنباط - عمان

ال��ق��دم ال�صماح  ك���رة  ق���رار احت���اد  م��ع 

ل�����ان�����دي�����ة مب����وا�����ص����ل����ة ت����دري����ب����ات����ه����ا 

ال��ق��دم  ا���ص��ت��ع��دادا لن��ط��اق دوري ك���رة 

لن���دي���ة امل���ح���رف���ن ب���ا����ص���رت الن���دي���ة 

الفي�صلي  اندية  با�صتثناء  ا�صتعداداتها 

واحل�����ص��ن و���ص��ح��اب ب��ع��د ا���ص��اب��ة بع�س 

لع���ب���ي ال��ف��ي�����ص��ل��ي ب���ف���رو����س ك���ورون���ا 

و�صحاب  احل�صن  لعبي  ان  جانب  اىل 

ل����ع����ب����وا ام�����ام�����ه ف���ي���م���ا ع��������ادت اأن����دي����ة 

واجل���زي���رة  الأردن  و���ص��ب��اب  ال����وح����دات 

وال����رم����ث����ا والأه�����ل�����ي و����ص���ب���اب ال��ع��ق��ب��ة 

وم���ع���ان وال�����ص��ل��ط وال�����ص��ري��ح، مل��ب��ا���ص��رة 

ال���ت���دري���ب���ات، ومل ي���ح���دد احت�����اد ال��ك��رة 

م��ب��اري��ات  ا���ص��ت��ئ��ن��اف  م��وع��د  الآن،  ح��ت��ى 

اأكد املدير  دوري املحرفن. من جهته، 

الفني لفريق الوحدات عبداهلل ابو زمع 

اع��ان  ف��ور  ت��دري��ب��ات��ه  با�صر  فريقه  اأن 

با�صتئناف  لاأندية  ال�صماح  الكرة  احتاد 

ال��ت��دري��ب��ات ال�����ص��ب��ت امل���ا����ص���ي.ودع���ا اب��و 

زم���ع احت���اد ال��ك��رة ل��اإ���ص��راع يف ا���ص��دار 

امل��ق��ب��ل��ة، ح��ت��ى تتمكن  امل��ب��اري��ات  ج���دول 

الأن����دي����ة م���ن ر����ص���م خ��ري��ط��ة وا���ص��ح��ة 

لفريق  الفني  امل��دي��ر  ل��ل��ت��دري��ب��ات.وق��ال 

الرمثا جمال حممود، اإن فريقه �صيعود 

�صتوؤثر  ت��وق��ف،  ف���رة  ب��ع��د  ل��ل��ت��دري��ب��ات 

ح��ت��م��ا ع��ل��ى ج��اه��زي��ة ال��اع��ب��ن خا�صة 

حممود  البدين. واعترب  اجل��ان��ب  م��ن 

برنامج  و�صع  عند  مطالب  الحت��اد  اأن 

العتبار  بعن  الأخ��ذ  املقبلة،  امل��ب��اري��ات 

ف����رة ال���ت���وق���ف وت���اأث���رات���ه���ا ال�����ص��ل��ب��ي��ة 

ع���ل���ى ال����اع����ب����ن، و������ص�����رورة م��ن��ح��ه��م 

ف����رة م��ن��ا���ص��ب��ة ل���ص��ت��ع��ادة ج��اه��زي��ت��ه��م 

ال��ف��ن��ي��ة وال���ب���دن���ي���ة.اأم���ا امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

احل�صنات،  عثمان  ارب��د  احل�صن  لفريق 

لفريقه  الحت���اد  ي�صمح  اأن  مت��ن��ى  ف��ق��د 

ب��ا���ص��ت��ئ��ن��اف ال��ت��دري��ب��ات يف ا���ص��رع وق��ت، 

للحاق بركب الندية.

االنباط - عمان

بنادي  ال�صلة  اإدارة ن�صاط كرة  توا�صل 

ال��ف��ن��ي��ة عملها  ال��ل��ج��ن��ة  ال���وح���دات رف��ق��ة 

قبل  الأول  ال���ف���ري���ق  ���ص��ف��وف  ل��ت��دع��ي��م 

امل�����ص��ارك��ة يف ب���ط���ولت امل��و���ص��م اجل��دي��د 

ت��و���ص��ل��ت  ب��ع��دم��ا  وذل�����ك   ،2021-2020

ال���اع���ب���ن حم��م��ود  م����ع  ال���ت���وق���ي���ع  اىل 

ك�صوفات  ع��ل��ى  ال���غ���زاوي  م���اف وجم���دي 

للنادي  الريا�صي  املجمع  “الأخ�صر” يف 
ب��غ��م��دان.وي��اأت��ي اخ��ت��ي��ار ال��غ��زاوي وم��اف 

اأب��و  ي��و���ص��ف  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  م��ن  بتن�صيب 

ب���ك���ر ل��ت��دع��ي��م ����ص���ف���وف ال���ف���ري���ق ال���ذي 

حققه  ال��ذي  اللقب  ع��ن  للدفاع  ي�صتعد 

وا�صتحقاق،  ج���دارة  ع��ن  امل��ا���ص��ي  امل��و���ص��م 

وه������و م�����ا ي���ج���ع���ل ال������وح������دات م���ط���ال���ب���اَ 

ال���ب���ط���ل. ب����ث����وب  ي���ظ���ه���ر  اأن   ب���������ص����رورة 

�صبق  ال��غ��زاوي  اأن جم��دي  ذك��ره  اجلدير 

وال��وح��دات  التطبيقية  اأن��دي��ة  مثل  واأن 

اأندية  ماف  حممود  مثل  فيما  والأهلي، 

الكلية واجلزيرة والتطبيقية والريا�صي 

والأه���ل���ي.وب���ان�������ص���م���ام ال����غ����زاوي وم���اف 

التوليفة  اإىل  و�صل  قد  ال��وح��دات  يكون 

امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ل��ف��ري��ق م���ع ت���واج���د ك���ل من 

واأمن  واأحمد حمار�صة  عابدين  حممد اأبو حوا�س ويو�صف اأبو وزنة ونادر اأحمد حممود  ب�صام  واإبراهيم  �صريخ  اأبو  غنيم واأحمد قرام�صة.ونبيل 

لندن - وكاالت

حت���������رك ن�����������ادي م����ان���������ص���������ص����ر ����ص���ي���ت���ي 

الإجن���ل���ي���زي، خ��ط��وة ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة ا���ص��ت��ع��داًدا 

ل�����ص��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ص��ي، جنم 

�صحيفة �صبورت عن  ب��ر���ص��ل��ون��ة.ون��ق��ل��ت 

اأن  بي�صلر،  مار�صيلو  ال��ربازي��ل��ي  ال�صحفي 

اإنتاج،  �صركة  مع  بالفعل  اتفق  �صيتي  امل��ان 

لإعداد  مي�صي،  عن  وثائقية  �صور  لتجميع 

ر�صمًيا  بتقدميه  اخل��ا���س  الفيديو  مقطع 

ع��ن��د اإمت���ام ال�����ص��ف��ق��ة.واأ���ص��اف��ت اأن ال��ن��ادي 

مي�صي  ب��ن  ال�����ص��راع  اأن  يعلم  الإجن��ل��ي��زي 

لكنه  ط��وي��ًا،  �صي�صتمر  ب��ر���ص��ل��ون��ة  واإدارة 

ي��ري��د جت��ه��ي��ز خ��ط��وات ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة ح��ت��ى ل 

�صاعات  ي�صطر لإعداد كل �صيء يف غ�صون 

ما  �صيتي،  امل���ان  م�����ص��وؤول��و  ق��ل��ي��ل��ة.وي��رق��ب 

���ص��ت�����ص��ف��ر ع��ن��ه امل���ف���او����ص���ات ب���ن م�����ص��وؤويل 

بطريقة  الرحيل  ب�صاأن  ومي�صي،  بر�صلونة 

حول  الطرفان  ال�صيف.ويتنازع  هذا  ودية 

ق��ان��ون��ي��ة ب��ع�����س ب���ن���ود ال��ت��ع��اق��د اخل��ا���ص��ة 

ب��اأح��ق��ي��ة ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ص��ي يف ف�����ص��خ ت��ع��اق��ده 

النادي  ومطالبة  املن�صرم،  املو�صم  بنهاية 

ال���ك���ت���ال���وين ب���ال�������ص���رط اجل����زائ����ي م��ق��اب��ل 

ال�صتغناء عنه )700 مليون يورو(.

 غياب الفيصلي والحسين وسحاب عن التدريبات

 سلة الوحدات تزخر بالنجوم

 السيتي يجهز فيديو عن ميسي

االنباط - عمان

الجتماع  تاأجيل  عن  القدم  لكرة  اآ�صيا  غ��رب  احت��اد  اأعلن 

العا�صر  والج��ت��م��اع  التنفيذية  للجنة  والع�صرين  اخلام�س 

الجتماعن  اإق��ام��ة  امل��ق��رر  م��ن  وك���ان  ال��ع��م��وم��ي��ة.  للجمعية 

الت�صال  تقنية  وع��رب   2020 اأيلول/�صبتمرب  م��ن  الثالث  يف 

املرئي عن ُبعد، ولكن حال ارتباط عدد من ممثلي الحتادات 

مربجمة  بالتزامات  التنفيذية  اللجنة  اأع�صاء  ومن  الأهلية 

تاأجيلهما  بالتايل  ليتقرر  م�صبقاً، دون عقدهما يف موعدهما 

اإىل اإ�صعار اآخر.
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االنباط-وكاالت

ال����ك����وري����ة    LG �����ش����رك����ة  اب�����ت�����ك�����رت 

�جل��ن��وب��ي��ة، ج��ه��از�ً ج��دي��د�ً، �أط��ل��ق��ت عليه 

 PuriCare Wearable Air
على  ق��ن��اع  ع���ن  ع���ب���ارة   ،PuriCare
بعملية  ي��ق��وم  �إل��ك��رون��ي��ة«،  »كمامة  �شكل 

رئتيك،  �إىل  و���ش��ول��ه  ق��ب��ل  �ل��ه��و�ء  تنقية 

وذل���ك م��ن �ل��وق��اي��ة م��ن ف��رو���س ك��ورون��ا 

�مل�شتجد.

 »engadget  « مل��وق��ع  ت��ق��ري��ر  وف���ق 

ف��اإن   ،2020 �أغ�����ش��ط�����س/�آب   27 �خل��م��ي�����س 

�أذك��ى  �أن   LG �ل�����ش��رك��ة �مل��ذك��ورة »ق���ررت 

���ش��يء مي��ك��ن��ك �ل��ق��ي��ام ب��ه ه��و رب���ط ج��ه��از 

ت��ن��ق��ي��ة �ل���ه���و�ء �لإل���ك���روين ع��ل��ى وج��ه��ك 

�إىل  ي�شل  �أن  ق��ب��ل  ��شتن�شاقك  لتنظيف 

رئتيك«. 

وف������ق ن���ف�������س �ل����ت����ق����ري����ر، ف��������اإن ج���ه���از 

 PuriCare Wearable Air
من  زوج  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي   PuriCare
م��ن  وزوج  �ل�������ش���رع���ات  ث���اث���ي���ة  �مل��������ر�وح 

HEPA مت��ام��اً  �مل��ر���ش��ح��ات ع��ل��ى غ���ر�ر 

�ل��ه��و�ء  تنقية  �أج��ه��زة  يف  �مل��وج��ودة  كتلك 

.LG ملنزلية من�

ه����ذ� �جل����ه����از، ي�����ش��اع��د ع��ل��ى �ل��ت��ن��ف�����س 

ب�����ش��ك��ل ع�����ادي ك���امل���ع���ت���اد، ود�خ������ل »ج���ه���از 

يكت�شف  �شوف  �ملدمج  �لتنف�س«  ��شت�شعار 

�ل��ت��ن��ف�����س، وك��ذل��ك حجمه،  ���ش��رع��ة  م���دى 

ل�شبط �شرعة �ملروحة.

ي��رت��دي  �أن  ت��ت��وق��ع  �إن���ه���ا   LG ت��ق��ول   

�ل��ن��ا���س ه���ذ� �جل���ه���از ل�����ش��اع��ات م��ت��ت��ال��ي��ة، 

مللي   820 تبلغ  �لتي  بطاريتها  و�شتعمل 

�شاعات   8 �إىل  ت�شل  ملدة  �ل�شاعة  �أمبر يف 

و�حدة. ب�شحنة 

ت�����ش��م��ي��م  �أن�������ه مت  ل�������ش���رط���ة  ت�������ش���ي���ف 

بقاء  ل�شمان  بالد�خل  �ملختلفة  �لأنظمة 

من  �لرغم  على  جمهود«  »ب��دون  �لتنف�س 

�رتد�ئه على وجهك.

يف ح���ال���ة ع����دم �����ش���ت���خ���د�م���ه، ي��ح��ت��وي 

�ل����ق����ن����اع ع���ل���ى ع���ل���ب���ة ت���خ���زي���ن مم���ل���وءة 

تعمل  بنف�شجية  ف��وق   LED مب�شابيح 

على تنقية �ل�شطح �أثناء �إعادة �ل�شحن.

�جلهاز  ه��ذ�  فغن  ذل��ك،  �إىل  بالإ�شافة 

ليخربك  �لذكي،  بهاتفك  �أي�شاً  �شيت�شل 

����ش��ت��ب��د�ل،  �إىل  �ل��ف��ات��ر  ع��ن��دم��ا حت���ت���اج 

ق��اب��ل  ف���ي���ه  م���ك���ون  ك���ل  �إن   LG وت���ق���ول 

لا�شتبد�ل و�إعادة �لتدوير. 

ي��ق��ول �مل��وق��ع: »ل��اأ���ش��ف، ل ن��ع��رف كم 

�ملزيد  نتعلم  �أن  ناأمل  ولكن  ه��ذ�،  �شيكلف 

�ل�����ش��ح��ف��ي �جل�����ذ�ب يف   LG يف م���وؤمت���ر 

�شبتمرب«. يف   IFA

االنباط-وكاالت

مارك  �لعماق  �ملوقع  موؤ�ش�س  ثروة  تبلغ 

مرتبه  لكن  دولر،  م��ل��ي��ار�ت   107 زوك��رب��رغ 

م��ن �أق���ل �ل���رو�ت���ب يف �ل�����ش��رك��ة، ف��ب��ع��ي��د�ً عن 

�ل�شركة  ل��ه  ت��دف��ع  و�ل�����ش��ف��ر،  �لأم���ن  تكاليف 

�أ���ش��ا���ش��ي��اً ل ي��ت��ج��اوز دولر�ً و�ح���د�ً يف  م��رت��ب��اً 

�ل�شنة، لكن يف �لوقت نف�شه يتقا�شى موظفو 

في�شبوك �لآخرون من مهند�شي �لربجميات 

�لإع���ان���ات  وُك���ت���اب  �مل��ن��ت��ج��ات  �إىل م���دي���ري 

و�ملحامني رو�تب جمزية.

 Business م���وق���ع  م��رت��ف��ع��ة:  �أج������ور 

 30 �لأح������د  ق����ال  �لأم����ري����ك����ي،   Insider
ب��ي��ان��ات  ر�ج�����ع  �إن�����ه   ،2020 �أغ�������ش���ط�������س/�آب 

�لأمريكية  �حلكومة  ن�شرتها  �لتي  �ل��رو�ت��ب 

مل���ع���رف���ة م�����ق�����د�ر رو�ت���������ب �مل����وظ����ف����ني �ل���ت���ي 

�لوليات  يف  في�شبوك  �شركة  يف  يتقا�شونها 

�ملتحدة. 

�ملوقع �أ�شار �إىل �أن هذه �لبيانات م�شتمدة 

�لتي  �ل��ت��اأ���ش��ر�ت  على  �حل�شول  طلبات  م��ن 

تقدمها �ل�شركات كل عام، و�لتي ُيطلب منها 

حتديد �ملبلغ �لذي تنوي دفعه لكل عامل �إذ� 

تلقت �ملو�فقة على طلبها.

ل���ك���ن ه�����ذه �ل���ب���ي���ان���ات ت���و����ش���ح �ل����رو�ت����ب 

�لأ�شا�شية �ملحتملة للعاملني، ول ت�شمل منح 

�لأ�شهم، وهي تعطي نظرة عن �لرو�تب �لتي 

عاملني  تعيني  حت��اول  حني  �ل�شركة  تدفعها 

�أج��ان��ب يف ه���ذه �ل��وظ��ائ��ف؛ ف����اإذ� مل حت��اول 

�شر�ئب  حملل  تعيني  يوماً  في�شبوك  �شركة 

�أي  ت��ق��دم  فلن  �مل��ث��ال،  �شبيل  على  ب��ت��اأ���ش��رة، 

معلومات عن �ملبلغ �لذي يتقا�شاه.

�أجور  بدفع  �ل�شركات مطالبة قانوناً  لكن 

�ل��ع��ام��ل��ني �لأج����ان����ب ن��ف�����ش��ه��ا �ل���ت���ي ت��دف��ع��ه��ا 

�أن ه���ذه  ي��ع��ن��ي  �مل���ح���ل���ي���ني، م����ا  ل��ل��م��وظ��ف��ني 

�ل��ب��ي��ان��ات ت��ع��ط��ي ف��ك��رة ع���ن �ل���رو�ت���ب �ل��ت��ي 

من  كبرة  ملجموعة  في�شبوك  �شركة  تدفعها 

موظفيها �لعاملني يف جمالت خمتلفة، من 

�لت�شميم. �إىل  �لهند�شة 

واإليكم الرواتب التي تدفعها �شركة 

الأ�سا�سية: الوظائف  لبع�ض  في�سبوك 

من  �لبيانات  خبر  و�لهند�شة:  �لبيانات 

110،659 دولر�ً �إىل 216،331 دولر�ً.

مهند�س �لربجميات: من 110 �آلف دولر 

�إىل 280 �ألف دولر.

دولر  �آلف   110 م��ن  �ل��ب��ي��ان��ات:  مهند�س 

�إىل 195،424 دولر�ً.

�إىل  �أل��ف دولر  �لأب��ح��اث: م��ن 135  خبر 

250،527 دولر�ً.

دولر  �أل��ف   171 م��ن  �ملهند�شني:  م�شرف 

�إىل 280 �ألف دولر.

 111،636 م���ن  �ل��ف��ن��ي:  �ل��ربن��ام��ج  م��دي��ر 

دولر�ً �إىل 225 �ألف دولر.

�إىل  دولر  �ألف   111 �لإنتاج: من  مهند�س 

221،597 دولر�ً.

�إىل  دولر   284،200 من  �لهند�شة:  مدير 

345،22 دولر�ً.

مدير �لتحليات: 155 �ألف دولر.

م�شمم �ملنتجات: من 105 �آلف دولر �إىل 

199،355 دولر�ً.

�آلف   110 �مل��و�ق��ع: من  و�ج��ه��ات  مهند�س 

دولر �إىل 225 �ألف دولر.

�إىل  دولر  �آلف   110 �ملنتجات: من  مدير 

240 �ألف دولر.

�إىل  دولر  �أل��ف   115 �لأم��ن: من  مهند�س 

215 �ألف دولر.

و  ASIC مهند�س  و�ل�شبكات:  �لأجهزة 

�ألف دولر �إىل 205 �آلف   145 من   FPGA
دولر.

�إىل  �ألف دولر   125 مهند�س كهرباء: من 

205 �آلف دولر.

خبر �لب�شريات: من 140 �ألف دولر �إىل 

180،359 دولر�ً.

مهند�س �لأجهزة: من 155 �ألف دولر �إىل 

208،192 دولر�ً.

�إىل  دولر�ً   78،499 من  �شبكات:  مهند�س 

180 �ألف دولر.

ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س، ���ش��ر�ك��ات �ل��و�ق��ع �مل��ع��زز/

�لو�قع �لفر��شي: 425 �ألف دولر.

�ل�����ش��ي��ا���ش��ة و�مل��ح��ت��وى و�ل��ب��ح��ث: خمطط 

دولر  �أل��ف   115 م��ن  �ملحتوى:  ��شر�تيجية 

�إىل 180 �ألف دولر.

موؤلف �لإعانات: 186،376 دولر�ً.

مدير بر�مج �ل�شيا�شات: 150 �ألف دولر.

 :SBM ب����روت����وك����ول  �ب����ت����ك����ار�ت  خ���ب���ر 

يتقا�شى 112،172 دولر�ً.

ن�����ائ�����ب �ل����رئ����ي���������س ل����ل���������ش����وؤون �ل���ع���امل���ي���ة 

و�لت�شالت: 655،500 دولر.

�ألف   120 من  �مل�شتهلكني:  جتربة  حملل 

دولر �إىل 162 �ألف دولر.

ت�شويق  مدير  وغرها:  و�لإد�رة  �لأعمال 

 205،680 �إىل  دولر�ً   110،779 من  �ملنتجات 

دولر�ً.

 180 مدير مايل: من 145 �ألف دولر �إىل 

�ألف دولر.

 153 من  �لب�شرية:  �مل��و�رد  �أعمال  �شريك 

�ألف دولر �إىل 220،500 دولر.

�إىل  دولر  �أل���ف   130 م��ن  �أع���م���ال:  حم��ل��ل 

201.676 دولر�ً.

مدير �لفعاليات: 143.343 دولر�ً.

حملل �أمني: 145،089 دولر�ً.

210 �آلف دولر. �مل�شت�شار �لرئي�شي: 

فقد  �لأمريكية،  �ل�شحيفة  تقرير  ووف��ق 

�لوجهات  هي  �لتكنولوجيا  �شركات  �أ�شبحت 

تخلت  وق��ت  يف  �لت�شويقية  للمو�هب  �لأوىل 

فيه �لوكالت �لإعانية عن �آلف �لوظائف، 

تناف�شية،  رو�تب  �ل�شركات  هذه  تقدم  وبينما 

�ل��ذي  �حل�شاب  قائد  وظ��ائ��ف  �نخفا�س  ف��اإن 

وظائف  �أو  دولر،  �أل��ف  ب����550  مرتبها  ر  ُي��ق��َدّ

�أل��ف   880 م��ق��اب��ل  �لأول  �لإب���د�ع���ي  �مل�����ش��وؤول 

دولر يلمح �إىل بروز نوع جديد من �قت�شاد 

�لإعانات مل يعد فيه �لاعبون �لتقليديون 

مبثابة حر��س �لبو�بة.

 تنقي الهواء قبل وصوله للرئتين 
وتوصَل بهاتف ذكي.. شركة LG تطور 
»كمامة إلكترونية« للوقاية من كورونا

 مارك يتقاضى أقل من دوالر، وآخر يصل راتبه لنصف مليون

 »بيزنس إنسايدر« يكشف رواتب موظفي فيسبوك
 كم تدفع شركات مثل فيسبوك 

وجوجل وتويتر لموظفيها وما 
هي مسميات أعمالهم؟ بعضهم 

يتسلم 880 ألف دوالر
االنباط-وكاالت

 Business ل�شحيفة  ت��ق��ري��ر  ك�شفت 

قيمة  ع��ن  �ل�شبت،  �لأم��ري��ك��ي��ة،   Insider
�لتكنولوجيا،  عمالقة  يدفعها  �لتي  �ل��رو�ت��ب 

مثل في�شبوك جوجل و�أم��ازون وتوير، �شفة 

م�����ش��رك��ة مل�������ش���وؤويل �ل��ت�����ش��وي��ق ف��ي��ه��ا، و�ل��ت��ي 

�ل���ف���رة �لأخ����رة  ك��ب��ر يف  ت�����ش��اع��ف��ت ب�شكل 

بف�شل �لتحولت �لتي عرفها �لعامل و�ل�شوق.

�لأم��ري��ك��ي��ة، فقد  لل�شحيفة  ت��ق��ري��ر  وف���ق 

�لوجهات  هي  �لتكنولوجيا  �شركات  �أ�شبحت 

�لأوىل للمو�هب �لت�شويقية يف وقت تخلت فيه 

�لوكالت �لإعانية عن �آلف �لوظائف، وبينما 

�ل�����ش��رك��ات رو�ت����ب تناف�شية، ف���اإَنّ  ت��ق��دم ه���ذه 

ر  ُيقَدّ �ل��ذي  �حل�شاب  قائد  وظائف  �نخفا�س 

�مل�شوؤول  �أو وظائف  �أل��ف دولر،  ب���550  مرتبها 

يلمح  �أل��ف دولر   880 �لأول مقابل  �لإب��د�ع��ي 

�إىل بروز نوع جديد من �قت�شاد �لإعانات مل 

يعد فيه �لاعبون �لتقليديون مبثابة حر��س 

�لبو�بة.

 Procter و��شتحوذت �أمازون على �شركة

Gamble & لت�شبح �ملُعِلن �لأول يف �لعامل 
يف مطلع 2020.  

�ل�����ش��ح��ي��ف��ة ن��ف�����ش��ه��ا، �خ���ت���ارت ب��ع�����ش��اً من 

�لتكنولوجيا �شهرة وتاأثر�ً من  �أكرث �شركات 

خ���ال �لإن���ف���اق ع��ل��ى �لإع���ان���ات و�لإي������ر�د�ت 

�أح��دث �لبيانات �ملتاحة  وح�شة �ل�شوق، وحلَّل 

وتاأ�شر�ت  �لد�ئمة  �خل�شر�ء  �لبطاقات  على 

�ملوؤقتة �خلا�شة     3-E و   H1B1 و   1B-H
ملا  �ملتحدة لتجميع �شورة  بالدخول للوليات 

يدفعون ملوظفي �لت�شويق.

اأمازون

�لتاأثر  ع��ن  ملحة  �لتالية  �ل��رو�ت��ب  ت��ق��دم 

�مل���ت���ز�ي���د ل��ل��م��ن��ت��ج��ات �مل��ت��ب��اي��ن��ة م��ث��ل ف��ري��ق 

�خلدمات �لإبد�عية يف �أمازون ومن�شة مبيعات 

�لإع����ان����ات �خل��ا���ش��ة ب��ه��ا وخ���دم���ة �لأل���ع���اب 

:Twitch
مل��ن�����ش��ة  �مل���ن���ت���ج���ات  ت�������ش���وي���ق  �أول  م����دي����ر 

ل��األ��ع��اب:   Twitch Prime Live
91،100 دولر 

خبر ت�شويق: 95،000 دولر 

مدير ح�شابات �لإعانات: 100،000 دولر 

 118،500 �لإب��د�ع��ي��ة:  �خل��دم��ات  خمت�س 

دولر

 128،800 �لت�شويق:  مبيعات  �أد�ء  حملل 

دولر 

خبر ت�شويق: 134،400 دولر

ممثل مبيعات �لإعانات: 141،930 دولر

 143،300 �لإع��ان��ات:  ح�شاب  �إد�رة  رئي�س 

دولر  

�لتمكني  وع��م��ل��ي��ات  �ل��ت�����ش��وي��ق  �أول  م��دي��ر 

�مليد�ين: 185،000 دولر 

اآبل 

ع��ل��ى ع��ك�����س �أغ���ل���ب �ل��ع��ام��ات �ل��ت��ج��اري��ة، 

�ملتخ�ش�شة يف  �لإعانية  �آب��ل وكالتها  متتلك 

 TBWA/Media Arts Lab خمترب

تتوىل  �لتي   ،Omnicom ل�شركة  �لتابع 

معظم �إعاناتها.

َعت �آبل موؤخر�ً خدمة �لبحث �ملرتبط  وو�َشّ

�لإعانات �إىل خارج متجر �لتطبيقات.

�مل���رت���ب���ات يف ق�شم  ن���ط���اق���ات  ي��ل��ي  م���ا  ويف 

�لت�شويق �خلا�س ب�شركة �آبل: 

مدير فني نا�شئ: 92،000 دولر 

ت�شميمات:  �مل�����ش��اع��د-  �لإب����د�ع����ي  �مل���دي���ر 

152،800 دولر  

م�شمم جتربة �مل�شتخدم: 162،000 دولر 

 170،000 �لت�شويق:  لت�شالت  فني  مدير 

دولر

مدير عاقات عامة: 174،000 دولر

مدير �ملحتوى �ملرتبط بالعامة �لتجارية: 

175،000 دولر 

مدير �إنتاج: 202،600 دولر 

دولر   176،600 ب����ني  م����ا  ف����ن����ي:  م����دي����ر 

و229،300 دولر 

مدير ت�شويق: 240،000 دولر

مدير �إبد�عي م�شاعد: 252،000 دولر 

مدير ت�شميمات: 290،000 دولر 

مدير �إبد�عي: 300،000 دولر 

�لإع��ان��ات: ما بني  مدير مبيعات من�شة 

202،600 و324،200 دولر

في�سبوك

ُمنِفَقاً  د�ئ��م��اً  �أن��ه مل يكن  �لرغم من  على 

�لإع��ان��ي��ة  ��شتثمار�ته  في�شبوك  ز�د  ك��ب��ر�ً، 

ع��ل��ى م���ر �ل�����ش��ن��ني زي�����ادة ك��ب��رة لإع������ادة بناء 

ب�شاأن  �جل��دل  من  �شل�شلة  بعد  �مل�شتهلك  ثقة 

�ملن�شة.  �ملُ�شِلّلة على  �خل�شو�شية و�ملعلومات 

و�أنفقت �ل�شركة 9.8 مليار دولر على �لت�شويق 

و�ملبيعات يف عام 2019 مقابل 7.8 مليار دولر 

لعام  �ل�شنوي  لتقريرها  وف��ق��اً   ،2018 ع��ام  يف 

2019، بل و�أطلقت �أول �إعان جتاري لها هذ� 

�لعام خال نهائي كرة �لقدم �لأمريكية.

ويف ما يلي جمموعة من مرتبات وظائف 

�لت�شويق وفق طلبات �حل�شول على �لتاأ�شرة 

مة من في�شبوك:  �ملُقَدّ

مدير �لت�شويق: 123،000 دولر

م���دي���ر ت�������ش���وي���ق �مل�������ش���روع���ات �ل�����ش��غ��رة 

و�ملتو�شطة: 128،152 دولر

مدير تخطيط �لت�شالت: 138،354 دولر

حُمِلّل منو �لت�شويق: 146،000 دولر  

مدير �شر�كات �ت�شالت �لت�شويق: 164،322 

دولر 

باحث ت�شويق: 154،000 دولر 

م��دي��ر ت�شويق �مل��ن��ت��ج��ات- �أرب����اح �لأل��ع��اب: 

174،000 دولر

�شريك �لت�شويق �لعلمي: 195،000 دولر

�إب��د�ع��ي: ما بني 180،000  خبر تخطيط 

دولر و200،000 دولر  

رئي�س ت�شويق �ملنتجات: 203،102 دولر

 230،318 بني  ما  �لت�شويق:  �أب��ح��اث  مدير 

و250،318 دولر

م��دي��ر ف��ري��ق ب��ق�����ش��م �ل�������ش���ر�ك���ات: م���ا بني 

197،434 و 217،434 دولر

م���دي���ر �ل���وك���ال���ة يف �أم���ري���ك���ا �ل��ات��ي��ن��ي��ة: 

330،000 دولر

جوجل

ل تز�ل �ل�شركة �أكرب لعب منفرد يف عامل 

�لإعانات �لرقمية، وقد تلقت يف �لربع �ملايل 

�أكرث  تاأ�شر�ت ملوظفني دوليني  �لأخ��ر ع��دد 

م��ن �أي���ة �شركة �أخ����رى يف ه���ذه �ل��ق��ائ��م��ة، مبا 

ي��ق��رب م��ن 11000 ت��اأ���ش��رة، وك���ان ع��دد قليل 

�لدولية يف وظائف  للمو�هب  منها خم�ش�شاً 

�لت�شويق.

خمتلف  من  �ملرتبات  نطاقات  يلي  ما  ويف 

�أق�شام �لت�شويق يف �ل�شركة:

 101،000 �مل�شاعد:  �ملنتجات  ت�شويق  مدير 

دولر  

معاون ت�شويق: 104،000 دولر

مدير فعاليات �لت�شويق: 123،900 دولر

مدير ت�شويق �ملنتجات: 133،000 دولر

حُمِلّل ت�شويق: 144،000 دولر

 150،000 �ل��وك��ال��ة:  �أع��م��ال  تطوير  رئي�س 

دولر 

 156،000 و�ل��ت�����ش��وي��ق:  �لتحليات  م��دي��ر 

دولر 

مدير ت�شويق �ملنتجات: 164،000 دولر

خبر تقني �إبد�عي: 191،000 دولر

مدير ت�شويق �حل�شابات: 201،000 دولر

رئي�س فريق �إبد�عي: 260،000 دولر

مدير �إبد�عي: 290،000 دولر

مدير �إد�رة ت�شويق �ملنتجات: 315،000 دولر

االنباط-وكاالت

ي��رق��ب �ل��ع��امل ب�����ش��غ��ف ب��ال��غ م��وع��د 

ط�����رح ل���ق���اح »م�����وث�����وق« ����ش���د ف���رو����س 

كورونا �مل�شتجد، لكن جاهزيته �ملرتقبة 

للم�شاكل،  ن��ه��اي��ة  ت��ك��ون  ل��ن  �أ���ش��ه��ر  ب��ع��د 

حقنهم  يتطلب  قد  �لنا�س  حت�شني  لأن 

فقط،  بو�حدة  ولي�س  �ثنتني  بجرعتني 

وه���و م��ا ي��ع��ن��ي م��زي��د� م��ن �ل��ع��ق��ب��ات يف 

للجائحة. �لت�شدي 

حال  يف  ف��اإن��ه  �إن«،  �إن  »�شي  وبح�شب 

�إم����د�د �جل�شم  �مل��رت��ق��ب  �ل��ل��ق��اح  ت��ط��ل��ب 

�شي�شبب  ذل���ك  ف���اإن  �ث��ن��ت��ني،  بجرعتني 

�إرباكا يف حمات �لتلقيح، لأن �ل�شلطات 

معد�ت  �إىل  حاجة  يف  �شتكون  �ل�شحية 

�أكرث.

وتقول �لأ�شتاذة �ملخت�شة يف �شيا�شات 

�ل�شحة بجامعة فاندربيلت �لأمركية، 

حملة  �أن  يف  خ���اف  ل  �إن���ه  م���ور،  كيلي 

نطاقا  �لأو�شع  �شتكون  �ملرتقبة  �لتلقيح 

و�لأكرث تعقيد� يف �لتاريخ.

هذ�  �حلملة  ت�شهد  �أن  �ملرتقب  وم��ن 

�ل��ت��ع��ق��ي��د، ن��ظ��ر� �إىل �ل��ت��ف�����ش��ي �ل��و����ش��ع 

من  مليار�ت  وحاجة  كورونا،  لفرو�س 

ق�����ادرة على  �أخ����ذ ج���رع���ات  �إىل  �ل��ب�����ش��ر 

�ل��وق��اي��ة م��ن �ل���ع���دوى �ل��ت��ي ظ��ه��رت يف 

�ل�شني �أو�خر 2019.

قدمت  مثا،  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  ويف 

�لبيت  �أطلقها  �لتي  �شبيد«  »ر�ب  مبادرة 

�لأب��ي�����س ل��ت��ط��وي��ر �ل��ل��ق��اح، دع��م��ا ل�شت 

�شركة خمت�شة يف �شناعة �لدو�ء.

���ش��رك��ت��ان  و����ش���ل���ت  �لآن،  ح����د  و�إىل 

�ث��ن��ت��ان م��ن ب��ني �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل�����ش��ت، �إىل 

�ل�شريرية  �لتجارب  �لثالثة من  �ملرحلة 

�لتجربتني  �ملو�شعة. ويف كل و�حدة من 

متطوع  �أل����ف   30 ي��اأخ��ذ  �ل�����ش��ري��ري��ت��ني، 

جرعتني �ثنتني من �للقاح �لتجريبي.

�أم�����ا �ل����ف����ارق �ل���زم���ن���ي ب���ني �جل��رع��ة 

يف  ي����وم����ا   28 �إىل  ف��ي�����ش��ل  و�لأخ����������رى 

يف  �ملخت�شة  »م��ودي��رن��ا«  ���ش��رك��ة  جت��رب��ة 

 21 �لفارق  يبلغ  بينما  �لتقنية �حليوية، 

ي��وم��ا ب��ني �جل��رع��ت��ني يف جت���ارب �شركة 

»فايزر«. 

 ويف �مل��ن��ح��ى ن��ف�����ش��ه، ���ش��ت��ق��وم جت��ارب 

�شريرية منجزة من قبل �شركات �أخرى، 

يوما  ع�شرين  تفوق  فا�شلة  مدة  برك 

بني �جلرعة و�لأخرى.

�إع��ط��اء جرعتني  �أن  �خل���رب�ء  وي���رى 

م���ن �ل���ل���ق���اح ل��ي�����س �أم������ر� م��ف��اج��ئ��ا م��ن 

م��ن  ع��������دد�  لأن  �ل���ط���ب���ي���ة،  �ل���ن���اح���ي���ة 

�شد  �ل�����ش��غ��ار  يتلقاها  �ل��ت��ي  �ل��ل��ق��اح��ات 

��شطر�با جدري �ملاء و�لتهاب �لكبد »�أ« 

ت�شتوجب منح جرعتني.

�لتلقيح  ي��ح��ت��اج  ذل���ك،  م��ن  و�لأك�����رث 

����ش���د ب���ع�������س �لأم������ر��������س م���ن���ح خ��م�����س 

جرعات كاملة، وذ�ك ما يح�شل يف حالة 

�لتنف�شي  »�خلناق«  مر�س  من  �لوقاية 

و�لكز�ز )�لتيتانو�س( و�ل�شعال �لديكي.

خ��رب�ء،  بح�شب  �حل��ال��ي��ة،  و�ملع�شلة 

تتمثل يف حاجة دول �لعامل �إىل مليار�ت 

�لطلب ل  �مل�شتوى من  �جلرعات، وهذ� 

�أ�شهر قليلة. ميكن تلبيته خال 

م��ئ��ات  ح���ج���زت  غ��ن��ي��ة  دول  �أن  ومب����ا 

�ملايني من جرعات �للقاحات �ملرتقبة، 

�شتجد  ب���ال���ذ�ت  �ل��ف��ق��رة  �ل�����دول  ف����اإن 

نف�شها يف و�شع �شعب، ورمبا لن حت�شل 

على �للقاح يف �أقرب فر�شة ممكنة.

عقبة مرتقبة أمام لقاح كورونا قد تؤخر جهود الوقاية


