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الأنباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س 

ا�سعد اهلل اوق�تكم بكل اخلري مع الأمل ب�أن نرى 

الإجراءات احلكومية يتم تنفيذه� من قبل الفريق 

الوزاري على اأكمل وجه حتى ل تبقى الإ�س�ع�ت هي 

�سيدة املوقف . 

دولة الرئي�س 

 2020 اآذار  �سهر  من  الكورون�  ج�ئحة  ب��دء  منذ 

ولغ�ية الآن وجنم عنه� الكثري  من الآث�ر ال�سلبية 

التي ط�لت معظم مرافق الدولة ، ومن اأهم هذه 

ب�ل�سي��س�ت  اتعمق  ول��ن  التعليم  قط�ع  القط�ع�ت 

الع�مة لهذا القط�ع اله�م والذي يوليه جاللة امللك 

الأ���س������س مبنظومة  ه��م  الطلبة  الهتم�م لأن  ك��ل 

لو  لكن   . وامل�ستقبل  احل������س��ر  ب��ن���ة  وه��م  التعليم 

ا�ستعر�سن� م� ح�سل وم� ي�س�هد الن من اختاللت 

وا�سحة وملمو�سة خ��سة ب�لن�سبة للمن�هج حيث 

يوجد نق�س بعدد من الكتب املدر�سية بحجة تعديل 

املنه�ج اأو اأن الكتب حتت الطب�عة اإ�س�فة للنق�س 

بعدد املعلمني بعدد من املدار�س . الع�م الدرا�سي بداأ 

والط�لب ل ميلك بع�س الكتب واملعلم ح�ئر حيث 

ل يجد منه�ج ليقدمه للطلبة بل ي�ستعني ب�لذاكرة 

اأو بن�سخة قدمية ليقدمه� للطلبة . 

دولة الرئي�س

ج�ئحة الكورون� ل تعفي املخت�سني ب�ملن�هج من 

وال��ذي  الك�يف  الوقت  لديهم  وك���ن  بعملهم  القي�م 

ك����ف لو�سع  ال�ستة �سهور وه���ذا  ي��ق���رب  مل���  و���س��ل 

اخلطط الالزمة والعمل على طب�عة الكتب ليبداأ 

الع�م الدرا�سي مكتمل �سواء ك�ن التعلم من خالل 

مق�عد الدر�س اأو عن بعد ح�سب الظروف ال�سحية 

جراء اجل�ئحة ، من ج�نب اآخر  نالحظ من�س�ت 

التعلم عن بعد غري مفعلة لأنن� مل جند فيه� �سوى 

، ا�س�فة اىل من�س�ت  درو���س الف�سل الث�ين فقط 

بحدود   م�لية  ر���س��وم  تتق��سى  بعد  ع��ن  تعليمية 

الرب��ع��ون دي��ن���ر  ول ن��دري اإن ك�نت ه��ذه املن�س�ت 

ر�سمية ومرخ�سة وتتبع وزارة الرتبية والتعليم ، اأم 

خ��سة  ولي جهة تتبع !!! . 

دولة الرئي�س

اله��سمية  مك�رمه  يقدم  امللك  وجاللة  ع���م  كل 

 ، ال��ر���س��وم املدر�سية  اإع��ف���ء الطلبة م��ن  وحت��دي��دا 

فكيف لوزارة الرتبية والتعليم مل تقوم بواجب�ته� 

وو�سع اخلطط الكفيلة لت�سري العملية الرتبوية 

اأن  . الأج���در  ال��ذي يبني  امل�س�ر  والتعليمية �سمن 

والعمل  ال���وزارة  ل��دى  تكون هن�ك ج�هزية ع�لية 

ل يبنى على الحتم�لت وان ك�ن هن�ك هواج�س 

على   والق�ئمني  املعنيني  ك�فة  على  فيجب  معينة 

اإبق�ء العملية التعليمية ت�سري بكل �سال�سة والبدائل 

تكون ج�هزة ملواجهة اأية تطورات قد تطراأ .

والأمر الآخر والأهم ومعلوم هو هل جميع اأولي�ء 

اأمور الطلبة ق�درين على ت�أمني احتي�ج�ت اأبن�ئهم 

ترتتب  التي  امل�لية  والكلف  النرتنت  و�س�ئل  من 

على تلقي التعلم عن بعد ... اذا ك�نت النية تتجه 

للتعليم اون لين فال ح�جة اإذا للكت�ب  وب�لمك�ن 

و�سع درا�س�ت وخطط بديلة تعمل احلكومة على 

واأنظمة  تتوافق  اإلكرتونية  لوحية  اأجهزة  توفري 

التعليم احلديثة .

قهوتنا الصباحية مع دولة رئيس الوزراء

مطالبات للحكومة بالتشدد في تطبيق أوامر الرزاز: شبابنا وطاقاتنا البشرّية أغلى ما نملك
الدفاع على المستهترين 

  وزير الداخلية يرأس اجتماعا للحكام 
اإلداريين بمحافظة العاصمة

بتوجيهات ملكية.. إرسال قافلة 
مساعدات طبية للشعب العراقي الشقيق

 المستقلة لالنتخاب تلتقي 
مؤسسات المجتمع المدني في الزرقاء

 عمارنة.. مرابط فوق التالل ويحرس 
قريته األم

النباط-عمان

ت���راأ����س وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ���س��الم��ة ح��م���د يف 

م��ب��ن��ى حم����ف���ظ���ة ال��ع������س��م��ة ام�������س الرب���ع����ء 

. املح�فظة  �سمن  الداريني  للحك�م  اجتم�ع� 

ون���ق�����س الج��ت��م���ع اب����رز الج������راءات ال��ت��ي 

اجل��ه���ت  م���ع  ب���ل��ت��ع���ون  املح�فظة   ات��خ��ذت��ه��� 

. كورون�  تداعي�ت ج�ئحة  للحد من  املعنية 

توحيد  �سرورة  على  الداخلية  وزير  و�سدد 

���س��م��ن  ك����ل  امل���ع���ن���ي���ة  اجل����ه�����ت  جميع   ج���ه���ود 

ومن�سق  ت�����س���رك��ي  ب�سكل  وال��ع��م��ل  اخ��ت�����س������س��ه 

ل��ل��ح��د م����ن اآث��������ر ازم������ة ك����ورون����� وال��ت�����س��ه��ي��ل 

ع��ل��ى امل��واط��ن��ني وخ������س��ة اث��ن���ء ق��ي���م الج��ه��زة 

بع�س  او عزل  البن�ي�ت  على  ب�حلجر  الر�سمية 

. الحي�ء 

التفا�صيل �ص »5«

النباط-عمان

 بتوجيه�ت من جاللة امللك عبداهلل الث�ين الق�ئد 

الأرك���ن  هيئة  رئي�س  اأوع��ز  امل�سلحة،  للقوات  الأع��ل��ى 

امل�����س��رتك��ة ال���ل���واء ال���رك���ن ي��و���س��ف اأح���م���د احلنيطي 

اإىل  طبية،  م�س�عدات  ق�فلة  ب�إر�س�ل  الأرب��ع���ء،  ام�س 

فريو�س  ج�ئحة  ملج�بهة  ال�سقيقة  العراق  جمهورية 

كورون� التي تع�ين منه� جميع دول الع�مل.

مواد  حتمل  �س�حن�ت  خم�س  من  الق�فلة  وتت�ألف 

ومواد  والقف�زات،  الكم�م�ت،  من  طبية  وم�ستلزم�ت 

امل�س�نع  يف  ت�سنيعه�  مت  طبية  واأغ��ط��ي��ة  ال��ت��ع��ق��ي��م، 

الأردنية لدعم جهود الفرق الطبية الع�ملة يف العراق 

العراقي  ال�سفري  وثمن  اجل�ئحة.  ملج�بهة  ال�سقيق 

امللكية  امل��ك��رم��ة  ال���ع���ذاري  ح��ي��در  ال��دك��ت��ور  الأردن  يف 

الطبية  وامل�ستلزم�ت  امل��ع��دات  ه��ذه  ب�إر�س�ل  ال�س�مية 

الدالة على عمق العالق�ت الأردنية العراقية املتينة..

النباط-عمان

ع�سو  ف�ر�س  ابو  زهري  الدكتور  ا�ستعر�س 

لالنتخ�ب  امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�س 

ا����س���ت���ع���دادات ال��ه��ي��ئ��ة لإج�������راء الن���ت���خ����ب����ت 

ال��ن��ي���ب��ي��ة ال���ع����م���ة ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ت������س��ع ع�����س��ر 

 .10/11/2020 بت�ريخ  اج��راوؤه���  واملقرر 

ال���ذي عقدته  ال��ل��ق���ء احل����واري  وذل���ك خ��الل 

ال��ه��ي��ئ��ة م���ع م���وؤ����س�������س����ت امل��ج��ت��م��ع امل�����دين يف 

الزرق�ء. حم�فظة 

ا�ستط�عت ومن  الهيئة  اأن  ف�ر�س  ابو  وبني 

املختلفة  النتخ�بية  للعملي�ت  ادارته�  خالل 

النتخ�بية  ب�لعملية  امل��واط��ن  ث��ق��ة  ت��ع��زز  ان 

ال��ه��ي��ئ��ة ط�����ورت م��ن  ب��ج��م��ي��ع م��راح��ل��ه��� وان 

ا�ستخدامه�.

التفا�صيل �ص »4«

النباط-عمان

 رعى رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز يف 

وبح�سور   ، الرب��ع���ء  ام�س  ال���وزراء،  رئ��سة  دار 

يو�سف  ال��ل��واء  امل�سرتكة  الرك����ن  هيئة  رئي�س 

احل��ن��ي��ط��ي، ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف���ه��م ب��ني وزارة 

امل�����س��ل��ح��ة الردن���ي���ة/ اجلي�س  ال��ع��م��ل وال���ق���وات 

العربي ب�س�أن اع�دة تفعيل خدمة العلم .

���س��ت��ب��داأ وزارة  ال��ت��ف���ه��م  ومب���وج���ب م���ذك���رة 

ال��ع��م��ل وال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة الردن����ي����ة ب��و���س��ع 

اخل���ط���وات ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��دري��ج��ي 

لالردنيني  الزامية  �ستكون  التي  العلم  خلدمة 

�سنة   29 اىل   25 ب��ني  ال��ع��م��ري��ة  للفئة  ال��ذك��ور 

الدرا�سة  مق�عد  على  ولي�سوا  يعملون  ل  ممن 

اأو خ�رج البالد او ارب�ب ا�سر.

و�ستكون مدة اخلدمة 12 �سهرا يتم خالله� 

دين�ر   100 م��ق��داره  �سهري�  مبلغ�  املكلف  منح 

 3 مدته  ع�سكري�  تدريب�  املكلف  خالله�  يتلقى 

التوزيع تبع� لحتي�ج�ت فر�س  اأ�سهر ومن ثم 

التدريب العملي حت�سريا ل�سوق العمل .

بهذه  الق�ه�  كلمة  يف  ال���وزراء  رئي�س  وق���ل 

وطنّي�ً  م�سروع�ً  مع�ً،  اليوم  ند�ّسن   “ املن��سبة 

قريب�ً من وجدان كّل اأردين، وهو خدمة العلم؛ 

امل�سّلحة  ال���ق���ّوات  م��ع  واف��ت��خ���ر  ع���ّز  وب�����س��راك��ة 

الوطنّية  مدر�سة  العربي،  اجلي�س   – الأردنّية 

والنتم�ء والن�سب�ط “ .

الب�سرّية  وط�ق�تن�  �سب�بن�  ان  ال���رزاز  واك��د 

اأن نقف مكتويف  اأغلى م� منلك، ول ميكن  هي 

الأيدي اأم�م ازدي�د اأرق�م البط�لة، وهي ظ�هرة 

ج�ئحة  ا�ستمرار  ظّل  يف  ب�لتف�قم  اآخ��ذة  ع�ملّية 

كورون�.

جاللة  توجيه�ت  اىل  ال��وزراء  رئي�س  ولفت 

ال�سب�ب  متكني  مو�سوع  ب�إيالء  امل�ستمرة  امللك 

وم�س�ريع  برامج  خالل  من  الق�سوى  الأهمّية 

من �س�أنه� تعزيز دور ال�سب�ب، و�سقل مه�راتهم، 

واإك�س�بهم اخلربات والكف�ءات الالزمة لدخول 

والن�سب�ط  اللتزام  وتر�سيخ  احلي�ة،  معرتك 

“ فهم  ال��ع��م��ل  ���س��وق  وم��واءم��ة  ب��ني �سفوفهم 

�سّن�ع الغد امل�سرق مب�سيئة اهلل” .

العلم  خدمة  اهمية  ت���أت��ي  هن�  م��ن  واكد:” 

ب��ح��ّل��ت��ه��� اجل���دي���دة ال���ت���ي ���س��ت��ت�����س��ّم��ن م��رح��ل��ة 

امل�سّلحة  قّواتن�  مع�سكرات  يف  ع�سكري  تدريب 

الوطنّية  الهوّية  ي�سهم يف تر�سيخ  الب��سلة، مب� 

لل�سب�ب.

التفا�صيل �ص »2«

الأنباط - عمان - عمرالكعابنة 

ع�دت احلكومة عن قرار احلظر ال�س�مل يف 

�س�ع�ت  وتقليل  والزرق�ء،  الع��سمة  حم�فظتي 

لت�سبح  املح�فظ�ت  جميع  يف  اجل��زئ��ي  احل��ظ��ر 

ع�سرة  والث�نية  للمواطنني  ال��واح��دة  لل�س�عة 

عقد  ال���ذي  ال�سحفي  م��وؤمت��ره���  يف  للمن�س�ت 

اإجتم�ع  بعد  ال��ق��رار  ه��ذا  ج���ء  اأم�����س،  م��ن  اول 

ملن�ق�سة احل�لة  �س�ع�ت  �ست  دام  الوزراء  ملجل�س 

القت�س�دية  وال�سغوط�ت  الأردن  يف  الوب�ئية 

من قبل الفع�لي�ت القت�س�دية التي ثمنت هذا 

الإقت�س�د  على  اإيج�بية  اآث���ر  من  له  مل�  ال��ق��رار 

املحلي . 

قرار التع�ي�س مع الوب�ء »املن�عة املجتمعية« 

اإلتزام  اأن ي�س�حبه  اأ�سمته احلكومة، يجب  كم� 

التجمع�ت  عمل  بعدم  املواطنني  قبل  من  كبري 

مل�  الكم�م�ت  بلب�س  والإل��ت��زام  فيه�  واحل�سور 

له� اأه��م��ي��ة يف احل��م���ي��ة م��ن ال��ف��ريو���س، وع��دم 

اأودت بحي�ة  الإ�ستهت�ر فيه ملدى خطورته التي 

لديهم  لي�س  بينهم  م��ن  م��واط��ن،  ع�سر  ت�سعة 

���س��ج��ل م��ر���س��ي ���س���ب��ق وا����س����ب���ة امل����ئ�����ت. وف��ق 

خرباء. 

�سعبة  الق�دمة  املرحلة  ان  ه���وؤلء،  ويعتقد 

ح��ك��وم��ي يف حم���رب��ة  ح��زم  اإىل  للغ�ية وحت��ت���ج 

ال��وب���ء، م�����س��ددي��ن ع��ل��ى ان��ه ي��ج��ب ال��ت�����س��دد مع 

وحي�ة  حي�ته  ويعر�س  ال��وب���ء  يف  ي�ستهرت  من 

امل���واط���ن���ني ل��ل��خ��ط��ر وي���ق���وم ب��ن�����س��ر ال��ف��ريو���س 

، وذل���ك  اأو غ���ري م��ت��ع��م��دة  ب��ط��ري��ق��ة م��ت��ع��م��دة 

بتطبيق اأمر الدف�ع رقم ٨ واأمر الدف�ع رقم 11 

يكون  لكي  امل�ستهرت  وحم��سبة  حقيقي  ب�سكل 

املواطنني  بتعري�س  نف�سه  له  ت�سول  ملن  ع��ربة 

للخطر . 

التفا�صيل �ص »3«

النباط - عمان

حتت  "المور  جيد"..  ال��وب���ئ��ي  "الو�سع 
ال�سحة  وزي����ر  اط��ل��ق��ه���  ك��ل��م���ت  ال�سيطرة".. 

ذلك  يحدث  الكرك..  من  ج�بر  �سعد  الدكتور 

اعلن  التي  الو�سطى"  "الغوار  املح�فظة  من 

واحدة  اإ�س�بة  ولو  ت�سجيل  اأ�سهر من عدم  بعد 

ام�س  فيه�  ح���ل��ة   13 توثيق  ع��ن  ب�"كورون�" 

ت�س�ف ل� 25 التي �سجلت اول من ام�س. 

وت����أت���ي ت�����س��ري��ح���ت ال���وزي���ر ج���ب��ر يف وق��ت 

ت�����س��ه��د ف��ي��ه امل��م��ل��ك��ة ت���ط���ورات ح��رج��ة يف ه��ذا 

ق���ل��ه  م����  ال���واق���ع  ار�����س  "تنفي" ع��ل��ى  ال���وب����ء 

تزايد  م��ن  اخل�سية  م��ع  خ��سة  ال�سحة  وزي���ر 

عدد ال�س�ب�ت بعد افتت�ح مط�ر عم�ن الدويل 

والغ�ء احلظر ال�س�مل يوم اجلمعة الذي رافقه 

حتذير لوزير الداخلية �سالمة حم�د ب�لنتب�ه 

الوق�ية  مبع�يري  امل�س�جد  يف  اللتزام  ل�سرورة 

الو�سع  "اإن  ج�بر  وق�ل  اجلمعة.  �سالة  خالل 

الوب�ئي جيد ونعمل ب�لتع�ون مع ك�فة اجله�ت 

ذات العالقة.

التفا�صيل �ص »3«

النباط - وكالت

خميم  من  عم�رنة  حممد  ال�سبعيني  يداأب 

ال��ده��ي�����س��ة ج��ن��وب ب��ي��ت حل���م، ع��ل��ى ال��ت��واج��د 

ب���ل���س��ت��ي��الء عليه�  امل��ه��ددة  اأر���س��ه  ال��دائ��م يف 

ل�����س���ل��ح امل�����س���ري��ع ال���س��ت��ي��ط���ن��ي��ة، وي��ب��ت��دع م� 

امل��خ��رز« يف  »ال��ك��ف يف مواجهة  اع��ت��ب���ره  ميكن 

املوت. ذلك  لو تطلب  ال�سمود حتى  معنى 

تظل  اأن  اآثر  اأبن�ء،  ل�سبعة  اأب  وهو  عم�رنة 

٤٨ امل��ع��روف��ة ب������س��م را���س  ق��ري��ت��ه امل��ه��ج��رة ع���م 

اأر�س�  ف��سرتى  ن�ظريه،  من  قريبة  عم�ر،  اأبو 

ب���ل��ق��رب م��ن ق��ري��ة ح��و���س���ن غ���رب ب��ي��ت حل��م، 

هذا  اأن  معتربا  م��ب������س��رة،  قريته  مق�بل  تقع 

اأج��داده  اأر���س  تبقى  لكي  فعله  ميكن  م���  اأق��ل 

حت���ت ع��ي��ن��ي��ه، ول��ك��ي ي��غ��ر���س ح���ب الأر������س يف 

يف  حقهم  ع��ن  يتن�زلوا  ل  واأن  اأب��ن���ئ��ه،  نفو�س 

اأم ق�سر. الزمن  العودة ط�ل 

»�����س�����أراب����ط ه���ن���� يف اأر�����س����ي ف�����وق ال���ت���الل 

اأبو عم�ر برم�س  را�س  الأم/  و�س�أحر�س قريتي 

اأنه »م� من  العني..« ق�ل عم�رنة الذي اعترب 

وح�س  م��ن  الأر����س  يحمي  اأن  ل��ه  ميكن  ���س��يء 

ال���س��ت��ي��ط���ن وغ��ول��ه ���س��وى ال��ت��واج��د ال��دائ��م 

وفالحته�«. فيه� 

�سبقت اعالن  دعوة عم�رنة و�سموده، رمب� 

�سم�ل  يف  ال�ستيط�ن  مق�ومة  ملف  م�����س��وؤول 

اإط��الق  ع��ن  دغ��ل�����س،  غ�����س���ن  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة 

حم�يته�  بهدف  اجل��ب���ل«  اإىل  »ال��زح��ف  حملة 

ال�ستيط�ن. من 

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

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س  10 / 9 / 2020 

 رعى توقيع مذكرة تفاهم بين العمل والقوات المسلحة إلعادة تفعيل خدمة العلم

الرزاز: شبابنا وطاقاتنا البشرّية أغلى ما نملك

 األمير الحسن: األردن دولة محورية في وسط المشرق

 رئيس األركان: الخدمات الطبية الملكية جزء أساسي من القطاع الصحي 

تكريم موظفي االمن والحماية بسلطة وادي االردن إلنقاذهم طفال من الغرق

حماد: مستعدون لمساعدة »الدولية 
للهجرة« على أداء مهامها اإلنسانية 

 تفسير القوانين: يجوز للقوات المسلحة تقسيم 
المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات

وزير الشباب: التكنولوجيا والشباب 
محركان لتطوير ريادة األعمال

الخاليلة يؤكد ضرورة االلتزام 
بإالجراءات الالزمة لمواجهة كورونا

االنباط-عمان

 رعى رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز يف دار 

، وبح�سور رئي�س  االرب��ع��اء  ام�س  ال���وزراء،  رئا�سة 

احلنيطي،  يو�سف  اللواء  امل�سرتكة  االرك���ان  هيئة 

وال��ق��وات  العمل  وزارة  ب��ن  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع 

اع��ادة  ب�ساأن  العربي  اجلي�س  االردن��ي��ة/  امل�سلحة 

تفعيل خدمة العلم .

العمل  وزارة  �ستبداأ  التفاهم  ومبوجب مذكرة 

وال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة االردن����ي����ة ب��و���س��ع اخل��ط��وات 

التف�سيلية للتنفيذ التدريجي خلدمة العلم التي 

�ستكون الزامية لالردنين الذكور للفئة العمرية 

بن 25 اىل 29 �سنة ممن ال يعملون ولي�سوا على 

مقاعد الدرا�سة اأو خارج البالد او ارباب ا�سر.

يتم خاللها  �سهرا   12 اخل��دم��ة  م��دة  و�ستكون 

منح املكلف مبلغا �سهريا مقداره 100 دينار يتلقى 

اأ�سهر   3 م��دت��ه  ع�سكريا  ت��دري��ب��ا  امل��ك��ل��ف  خ��الل��ه��ا 

ومن ثم التوزيع تبعا الحتياجات فر�س التدريب 

العملي حت�سريا ل�سوق العمل .

وق����ال رئ��ي�����س ال������وزراء يف ك��ل��م��ة ال��ق��اه��ا بهذه 

املنا�سبة “ ند�ّسن اليوم معاً، م�سروعاً وطنّياً قريباً 

من وجدان كّل اأردين، وهو خدمة العلم؛ وب�سراكة 

عّز وافتخار مع القّوات امل�سّلحة االأردنّية – اجلي�س 

العربي، مدر�سة الوطنّية واالنتماء واالن�سباط “ 

واك��د ال��رزاز ان �سبابنا وطاقاتنا الب�سرّية هي 

اأغلى ما منلك، وال ميكن اأن نقف مكتويف االأيدي 

اأمام ازدياد اأرقام البطالة، وهي ظاهرة عاملّية اآخذة 

بالتفاقم يف ظّل ا�ستمرار جائحة كورونا.

ول��ف��ت رئ��ي�����س ال������وزراء اىل ت��وج��ي��ه��ات جاللة 

ال�سباب  متكن  م��و���س��وع  ب��اإي��الء  امل�ستمرة  امل��ل��ك 

وم�ساريع  ب��رام��ج  خ���الل  م��ن  الق�سوى  االأه��م��ّي��ة 

مهاراتهم،  و�سقل  ال�سباب،  دور  تعزيز  �ساأنها  من 

ال��الزم��ة لدخول  واإك�سابهم اخل���رات وال��ك��ف��اءات 

معرتك احلياة، وتر�سيخ االلتزام واالن�سباط بن 

�سفوفهم ومواءمة �سوق العمل “ فهم �سّناع الغد 

امل�سرق مب�سيئة اهلل” .

العلم  اه��م��ي��ة خ��دم��ة  ت��اأت��ي  واكد:” م��ن ه��ن��ا 

تدريب  مرحلة  �ستت�سّمن  التي  اجلديدة  بحّلتها 

ع�سكري يف مع�سكرات قّواتنا امل�سّلحة البا�سلة، مبا 

ي�سهم يف تر�سيخ الهوّية الوطنّية لل�سباب، ويعّزز 

ثقافة االن�سباط وااللتزام ، تليها مرحلة الحقة 

اكت�ساب مهارات مهنّية وفنّية ورقمية  ترّكز على 

العمل  وزارة  تنّفذها  ال��ع��م��ل،  م��واق��ع  يف  وتقنّية 

والوزارات القطاعّية بال�سراكة مع القطاع اخلا�ّس، 

وت�سرف على اأدائها يف هذه الفرتة يف مواقع العمل 

قّواتنا امل�سّلحة البا�سلة واالأمن العام.

وكان رئي�س ال��وزراء اعلن يف كلمته اال�سبوعية 

االحد املا�سي ان احلكومة ويف اطار �سعيها ملواجهة 

ق��درات  يف  واال�ستثمار  والبطالة  الفقر  حت��دي��ات 

ال�سباب �ستعمل على اإعادة تدريجية خلدمة العلم 

ب�سكل وقالب جديد وخمتلف عما كانت عليه يف 

�سنن م�ست بحيث تكون اإلزامية يف هذه املرحلة 

لفئة عمرية معينة ممن ال يعملون ولي�سوا على 

مقاعد الدرا�سة او خارج البالد .

واك���د ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك امل�ستمرة 

املقدمة  اخلدمات  تطوير  على  بالعمل  للحكومة 

ل���ل���م���واط���ن���ن، وحت�������س���ن ال���و����س���ع االق���ت�������س���ادي 

مع  املتاحة  الب�سرية  للقدرات  االمثل  واال�ستثمار 

فاعلة  معاجلات  باإيجاد  الكفيلة  التدابري  اتخاذ 

ملواجهة حتديات الفقر والبطالة و�سوال حلا�سر 

يتيح الفر�س ل�سبابنا وم�ستقبل م�سرق لالأجيال 

القادمة.

ولفت اىل ان احلكومة ويف اطار �سعيها ملواجهة 

ق��درات  يف  واال�ستثمار  والبطالة  الفقر  حت��دي��ات 

ال�سباب �ستعمل على اإعادة تدريجية خلدمة العلم 

ب�سكل وقالب جديد وخمتلف عما كانت عليه يف 

�سنن م�ست م�سيفا “ لطاملا كانت هناك مطالبات 

م�ستمرة من االأردنين يف ال�سنوات املا�سية باإعادة 

لل�سباب  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة  ال��ع��ل��م ل�سقل  خ��دم��ة 

وت��ع��زي��ز ثقافة االن�����س��ب��اط واالل���ت���زام مب��ا يخدم 

م�ستقبلهم ووطنهم” .

ووقع مذكرة التفاهم وزير العمل ن�سال في�سل 

ل��الدارة  االرك���ان  هيئة  رئي�س  وم�ساعد  البطاينة 

والقوى الب�سرية العميد الركن عبد اهلل �سديفات 

وبح�سور ع��دد م��ن ال����وزراء وم��دي��ر االم���ن العام 

اللواء ح�سن احلوامتة وعدد من �سباط القوات 

امل�سلحة االردنية/ اجلي�س العربي .

طالل  العميد  امل��ع��ن��وي  التوجيه  م��دي��ر  وك���ان 

تاأتي  العلم  خ��دم��ة  تفعيل  اع����ادة  ان  اك���د  الغبن 

االعلى  القائد  جاللة  وتوجيهات  جلهود  ترجمة 

بن  بال�سراكة  ومتكينية  تنموية  ب��رام��ج  بتنفيذ 

احل���ك���وم���ة وال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي 

ومبتابعة حثيثة من �سمو ويل العهد بهدف اغتنام 

�سبابنا  الوثابة لدى  وال��روح  القدرات واالمكانات 

يتطلع  االردين  املجتمع  ان  اىل  ولفت   . االردين 

ب�سوق وايجابية اىل اعادة تفعيل خدمة العلم التي 

تاريخ  من  مف�سلية  تاريخية  مرحلة  يف  �ساهمت 

الدولة االردنية يف تعزيز الثقافة والروح الوطنية 

العلم  خ��دم��ة  ان  اىل  م�سريا  االردن  م��ي��زت  ال��ت��ي 

بحلتها اجلديدة �ستبني على هذه الثوابت وت�سيف 

احلياتية  وامل���ه���ارات  التمكن  عنا�سر  م��ن  عليها 

لل�سباب االردين .

االنباط-عمان

اأك���د �سمو االأم���ري احل�سن ب��ن ط���الل، رئي�س 

اأهمية  والتكنولوجيا،  للعلوم  االأع��ل��ى  املجل�س 

تنمية قاعدة �سناعية حديثة ذات قيمة م�سافة 

عالية يف امل�سرق للوقوف اأمام التحديات، م�سرًيا 

اإىل اأن االأردن دولة حمورية يف و�سط امل�سرق.

بعنوان  حوارية  جل�سة  خالل  �سموه،  واأ�ساف 

امل��ط��ل��وب  ال��ت��غ��ري   – ك���ورون���ا  ب��ع��د  م���ا  “عامل 
االأع����م����ال  م��ل��ت��ق��ى  ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  وحتميته” 

الفل�سطيني االأردين عر تقنية االت�سال عن بعد 

الثالثاء، بح�سور �سيف ال�سرف وزي��رة التعاون 

ال��دك��ت��ورة  العربية  م�سر  جمهورية  يف  ال���دويل 

رانيا امل�ساط وعدد من امل�سوؤولن ورجال االأعمال 

هذه  اأن  العربي،  والعامل  وفل�سطن  االأردن  من 

م�سرقنا  يف  جديدة  نه�سة  اإىل  تدعو  التحديات 

ب��اق��ط��اره ك��اف��ة ع���ر تنمية ال���رواب���ط وو���س��ائ��ل 

الت�سبيك الإزالة احلواجز.

ممن  والفتيات  ال�سباب  بجهود  �سموه  واأ���س��اد 

ال�سغرية  وال�����س��ن��اع��ات  امل�����س��روع��ات  يف  يعملون 

ي�سنعونها  عمل  ف��ر���س  خ���الل  م��ن  واملتو�سطة 

ت�سهم يف ال��ت��ع��ايف االق��ت�����س��ادي االج��ت��م��اع��ي من 

نوعي  مركز  االأردن  اأن  يوؤكد  ما  اجلائحة،  اآث���ار 

ق��درات  دع��م  اأهمية  اإىل  �سموه  واأ���س��ار  لالبتكار. 

ال�سركات النا�سئة يف جميع املراحل ولي�س فقط 

يف مرحلة الو�سول اإىل ال�سوق، وا�ستخراج حلول 

قابلة للتطبيق على اأر�س الواقع و�سياغة قوانن 

ت�سهل عملها، موؤكدا اأهمية اإن�ساء فهر�س للمهن 

لتعزيز الكفاءات والقدرات.

اأن  ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، ن��وه �سموه اإىل  وح���ول 

و�سيلة  هو  الرقمي  التحول  اأن  اأثبتت  اجلائحة 

لرفع الكفاءة واالإنتاجية ولي�س هدًفا بحد ذاته، 

واأن “االإبداع لي�س اإبداعا تقنيا فقط ولكنه تفعيل 

ومتكن االإن�سان من خالل التكنولوجيا”.

�سموه  دع���ا  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  اأج���ل  وم���ن 

بيئة  بناء  على  تعمل  اأ�سا�سية  من�سة  اإن�ساء  اإىل 

اجل��ه��ات  ج��ه��ود  تن�سيق  ي��ج��ري  بحيث  تفاعلية 

ك��اف��ة وم��ن��اق�����س��ة االأول����وي����ات وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون، 

داعيا الإج��راء درا�سات م�سحية لل�سياق اجلغرايف 

بدرا�سة  ي�سمى  ما  اأو  واالجتماعي  واالقت�سادي 

ال�سورة املجتمعية لبحث التكامل والرتابط بدال 

من االختالفات. واأ�سارت الوزيرة امل�ساط، اإىل اأن 

جائحة كورونا تعد حتديا اإن�سانيا، واأثبتت اأنه ال 

ميكن الأي دولة اأن تقف مبفردها، وهو ما يحتم 

م�ستوى  على  النمو  لتحقيق  ال�سيا�سات  تنفيذ 

االأفراد والدولة والب�سرية ب�سكل عام.

واالخ����وة،  االإن�����س��ان��ي��ة  قيم  تعزيز  اإىل  ودع���ت 

اأن��ن��ا ب��ح��اج��ة اإىل ن��ظ��ام اق��ت�����س��ادي  م�����س��رية اإىل 

جامع االأطرف ذات ال�سلة لتعزيز دور وم�سوؤولية 

القطاع العام واخلا�س ومنظمات املجتمع املدين 

والبيئة  املجتمع  م�سالح  ل�سياغة  واالأكادميين 

لت�سكيل عامل اأكرث �سمولية. واأ�سارت امل�ساط اإىل 

اأهمية الدبلوما�سية االقت�سادية وتوطيد التعاون 

االقت�سادي بن الدول العربية ملواجهة التحديات 

الدولية واالإقليمية، وال�سرعة يف اتخاذ القرارات، 

فلي�س ه��ن��اك دول���ة مب��ع��زل ع��ن االأخ����رى، والكل 

متاأثر، والبد من التعاون وبخا�سة على امل�ستوى 

ال�سحي والتعايف االقت�سادي. وجرى حوار بن 

االأعمال  ملتقى  رئي�س  اأداره  وامل�ساركن،  �سموه 

العتمة،  نظمي  املهند�س  االأردين  الفل�سطيني 

تناول عددا من الق�سايا والتحديات التي تواجه 

القطاعات املختلفة يف االأردن والدول العربية.

االنباط-عمان

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

اإن اخلدمات  اأحمد احلنيطي،  الركن يو�سف 

الوطن  موؤ�س�سات  اإح��دى  هي  امللكية  الطبية 

االأردين،  ال�سحي  القطاع  م��ن  اأ�سا�س  وج��زء 

وتبذل جهداً طيباً وان�سانياً كبرياً، خا�سة يف 

ظل جائحة كورونا اإذ قدمت م�ستوى متميزاً 

للمراجعن  والعالجية  الطبية  اخل��دم��ة  يف 

من داخل اململكة وخارجها.

ج����اء ذل����ك خ����الل زي������ارة ق����ام ب��ه��ا رئ��ي�����س 

اإىل  االأرب��ع��اء،  ام�س  امل�سرتكة،  االأرك���ان  هيئة 

مديرية اخلدمات الطبية امللكية، حيث كان يف 

ا�ستقباله مديرها العام العميد الطبيب عادل 

وهادنة.

ون���ق���ل ال����ل����واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي حت��ي��ات 

االأعلى  القائد  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة 

للقوات امل�سلحة، موؤكداً �سرورة تقدمي اأف�سل 

اأنواع الرعاية ال�سحية للمر�سى واملراجعن، 

والتقى  ل��ه��م.  املقدمة  ب��اخل��دم��ات  واالرت��ق��اء 

رئي�س هيئة االأرك���ان، بح�سور ع��دد من كبار 

�سباط القيادة العامة للقوات امل�سلحة االأردنية 

/ اجلي�س العربي، عدداً من مرتبات اخلدمات 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة مل��ن��اق�����س��ة ب��ع�����س ال��ق�����س��اي��ا 

امل�ستقبلية،  واخلطط  املطروحة  واملقرتحات 

لتح�سن اأداء العمل داخل امل�ست�سفيات التابعة 

للمديرية، ل�سمان تقدمي اأف�سل خدمة طبية 

ممكنة، للمنتفعن وذويهم وباأعلى جودة. 

االنباط-عمان 

ك��رم وزي��ر املياه وال��ري املهند�س رائ��د ابو 

�سلطة  ع��ام  ام��ن  م�ساعد  بح�سور  ال�سعود 

وعدد  احلي�سة  ه�سام  املهند�س  االردن  وادي 

من كبار م�سوؤويل قطاع املياه  ام�س االربعاء 

، ث��الث��ة ك�����وادر م��ن م��وظ��ف��ي وح����دة االم��ن 

وذل���ك  االردن  وادي  ���س��ل��ط��ة  يف  واحل���م���اي���ة 

تقديرا ل�سجاعتهم وب�سالتهم التي حتلوا بها 

خالل انقاذ احد االطفال من الغرق يف قناة 

امللك عبد اهلل يف االغوار اال�سبوع املا�سي .

 واأع�������رب ال���وزي���ر خ����الل ت�����س��ل��ي��م��ه دورع  

امل��ي��اه لكل م��ن عبد اهلل  التقدير ع��ن قطاع 

واحلماية  االم��ن  وح��دة  م�سوؤول  اب��و عبطة 

االم���ن  وم��وظ��ف��ي  االردن  وادي  ���س��ل��ط��ة  يف 

الرياحنة وحممد  خ��ال��د  ا���س��رف  واحل��م��اي��ة 

امتنان وتقدير قطاع  البالونة عن  حممود 

املياه للجهود املتميزة التي يقدمها موظفي 

املياه  م��ق��درات  االم���ن واحل��م��اي��ة يف حماية 

ت��ت��وق��ف عند  م���وؤك���دا ان ه����ذه اجل���ه���ود مل 

الواجبات وامل�سوؤوليات املناطة بهم بل تعدتها 

يف  ال�سجاعة  االن�سانية  ال�سور  اف�سل  اىل 

حماية االرواح وانقاذ فلذة كبد عائلة موؤكدا 

ان قطاع املياه غني بالكفاءات املتميزة ويحقق 

ا�سافة اىل تاأمن االحتياجات املائية ملختلف 

ال�����س��ور االن�سانية  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ق��ط��اع��ات 

خدمة للوطن واملواطن . 

من ناحيته اكد م�ساعد امن عام �سلطة 

انه  احلي�سة  ه�سام  املهند�س  االردن  وادي 

فخور بهذه الكوادر وكافة العاملن يف جميع 

مرافق ومناطق �سلطة وادي االردن  موؤكدا 

على ان��ه يتم ال��رتك��ي��ز على ك��اف��ة اجل��وان��ب 

اىل حماية مقدرات  ا�سافة  االرواح  وحماية 

اي��الء اك�ساب موظفي  ان��ه يتم  املياه م��وؤك��دا 

امل���ه���ارات اال�سا�سية  االم���ن واحل��م��اي��ة ك��اف��ة 

ابقاءهم  بهدف  واحلماية  لالنقاذ  الالزمة 

ع��ل��ى اأه��ب��ة اال���س��ت��ع��داد مل��واج��ه��ة اي ط���ارىء 

منا�سدا االخوة املواطنن القاطنن بالقرب 

من جماري االودي��ة وال�سدود وال�سيول اخذ 

احليطة واحل���ذر وال��ت��اأك��د م��ن ع��دم اق��رتاب 

االطفال منها حماية الرواحهم .

وي�����س��ار اىل ان ف��ري��ق االم����ن واحل��م��اي��ة 

قيامهم  واث��ن��اء  االردن  وادي  ل�سلطة  التابع 

بالواجب يوم اجلمعة املا�سي خالل اجلولة 

االعتيادية يف منطقة املن�سية / االغ��وار ويف 

املوظف  �ساهد  �سباحا   )9،30( ال�ساعة  متام 

حممد ال��ب��الون��ة اح��د االط��ف��ال داخ���ل مياه 

القناة فقام بتنبيه زمالءه حيث قفز م�سوؤول 

وح��دة االم��ن واحلماية عبد اهلل اب��و عبطة 

الطفل  واحت�سن  القناة  داخ��ل  اىل  مبا�سرة 

ح��ت��ى او���س��ل��ه اىل خ��ارج��ه��ا ب�����س��الم��ة وام��ن 

التن�سيق  ل��ه ومت  ال��ف��وري  اال�سعاف  واج���راء 

مع م�ساعد االمن العام فورا وابالغ املعنين 

باملنطقة وت�سليمه الهله لهم باأمان.

االنباط-عمان

 بحث وزير الداخلية �سالمة حماد لدى لقائه 

ام�س االأربعاء يف مبنى الوزارة ، رئي�س بعثة املنظمة 

الدولية للهجرة تيما كورت، اأوجه التعاون الثنائي 

ب��احل��د من  منها  املتعلق  �سيما  ال  اجل��ان��ب��ن  ب��ن 

تداعيات اأزمات اللجوء التي تتعر�س لها اململكة.

اأن االردن وعر  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة  واأك���د ح��م��اد يف 

اللجوء  م��وج��ات  م��ن  الكثري  اإىل  تعر�س  تاريخه 

والهجرة من الدول ال�سقيقة وال�سديقة، وقدم كل 

ما ي�ستطيع لالجئن مل�ساعدتهم على تخفيف اآثار 

اللجوء ويف خمتلف املجاالت ال�سحية والتعليمية 

واالجتماعية ،وذلك اإنطالقا من البعد االإن�ساين 

عليها  تاأ�س�ست  التي  الرا�سخة  القومية  وامل��ب��ادئ 

اململكة.

واأ����س���ار وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة اإىل ال��ت��ح��دي��ات التي 

تواجهها اململكة جراء موجات اللجوء وخا�سة يف 

قطاعات املياه والطاقة والبنية التحتية.

كما اأ�ساد حماد مب�ستوى العالقات التي تربط 

لتعزيز  االردن  ا�ستعداد  مبديا   ، باملنظمة  االردن 

التعاون والتن�سيق مع املنظمة وم�ساعدتها على اأداء 

مهامها االإن�سانية على اأكمل وجه.

من جانبها اأ�سادت كورت بحجم التعاون الذي 

يبديه االردن مع املنظمة، وتقدمي احللول العملية 

للم�ساكل وال�سعوبات الناجمة عن ق�سايا الهجرة 

وحماية حقوق املهاجرين والالجئن ، على الرغم 

من ال�سعوبات االقت�سادية وال�سحية والتعليمية 

التي يواجهها االردن وتوا�سع امكانياته وموارده.

االنباط-عمان

 ق��ال ال��دي��وان اخل��ا���س بتف�سري ال��ق��وان��ن اإن 

قانون خدمة العلم واخلدمة االحتياطية رقم 23 

ل�سنة 1986 يجيز للقيادة العامة للقوات امل�سلحة 

تق�سيم املكلفن من مواليد �سنة واحدة اإىل دفعات، 

وفق ما تقرره القيادة من �سروط ومعايري، وبناء 

على ذلك يجوز لها تاأجيل خدمة العلم وقت ال�سلم 

قانون  9/اأ/5 من  امل��ادة  االأحكام  ا�ستنادا  للدفعات 

خدمة العلم واخلدمة االحتياطية وتعديالته.

للقيادة  مي��ك��ن  اأن���ه  التف�سري  دي����وان  واأ����س���اف 

يف  اخل��دم��ة  الأداء  املجموعة  ت�ستدعي  اأن  العامة 

اأقرب فر�سة حتددها القيادة العامة اأي�سا، بح�سب 

املادة 2 قانون خدمة العلم واخلدمة االحتياطية.

وبح�سب القرار التف�سريي رقم 5، فاإن املادة 3/اأ 

�سوابط  و�سع  العامة  للقيادة  القانون جتيز  من 

ا�ستدعاوؤها  �سيتم  التي  الدفعات  لتحديد  وقيود 

خلدمة العلم دون التقيد مبواليد �سنة معينة اإذ 

الثامنة ع�سرة  اأكمل  قد  اأن من يدعى  العرة  اأن 

اأحكام  من عمره وترتبت عليه خدمة العلم وفق 

القانون.

وبح�سب القرار، فاإن هذه العبارة وردت ب�سكل 

املطلق يجري على  اأن  والقاعدة  دون قيد  مطلق 

اإطالقه ما مل يقم دليل التقييد ن�سا اأو داللة.

وعقد االجتماع برئا�سة رئي�س حمكمة التمييز 

حمكمة  قا�سي  وع�سوية  الغزو  حممد  القا�سي 

ال��ت��م��ي��ي��ز حم���م���د احل��م�����س��ي وق���ا����س���ي حمكمة 

التمييز د. فوؤاد الدرادكة ورئي�س ديوان الت�سريع 

الع�سكري  الق�ساء  ف���داء احل��م��ود وم��دي��ر  ال����راأي 

العميد حازم املجايل، لتبيان فيما اإذا كانت عبارة 

تعريف  دفعات” الواردة يف  اإىل  تق�سيمها  “يجوز 
القانون جتيز  2 م��ن  امل���ادة  ال���واردة  “املجموعة” 
�سنة  مواليد  من  املكلفن  تق�سيم  العامة  للقيادة 

تقررها  و���س��رط  ملعايري  وفقا  دف��ع��ات  اإىل  واح���دة 

القيادة العامة وبالتايل تاأجيل خدمة العلم لتلك 

الأحكام  وفقا  املكلفن  جمموعة  �سمن  الدفعات 

املادة 9/اأ/5 من القانون.

عبارة  كانت  اإذا  فيما  تبيان  ذل��ك  على  ع���الوة 

الغاية”  ل��ه��ذه  العامة  ال��ق��ي��ادة  ت��ق��رره  “ح�سبما 
ال��واردة يف الفقرة اأ من املادة 3 من القانون جتيز 

�سوابط  و���س��ع  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  للقيادة 

وق��ي��ود ل��ت��ح��دي��د ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي ي��ت��م ا���س��ت��دع��اوؤه��ا 

معينة،  �سنة  مبواليد  التقيد  دون  العلم  خلدمة 

وذلك بناء على طلب من رئي�س ال��وزراء الدكتور 

عمر ال��رزاز.وع��رف قانون خدمة العلم واخلدمة 

على  املجموعة   1986 ل�سنة   23 رق��م  االحتياطية 

واح��دة  �سنة  مواليد  م��ن  املكلفن  “جمموع  اأن��ه��ا 

ويجوز تق�سيمها اإىل دفعات وفق ما تقرره القيادة 

العامة”، فيما ن�ست الفقرة اأ من املادة 3 من ذات 

القانون على اأنه “يكلف بخدمة العلم كل اأردين 

ذكر يكمل الثامنة ع�سرة من عمره وح�سبما تقرره 

القيادة العامة لهذه الغاية”.

االنباط-عمان

 اأك���د وزي���ر ال�سباب، ال��دك��ت��ور ف��ار���س ب��ري��زات، 

خالل جل�سة حوارية افرتا�سية نظمتها حا�سنة 

وال�سباب  التكنولوجيا  اأن   ، االأعمال  اأمنية لريادة 

حم��رك��ان رئ��ي�����س��ي��ان ل��ت��ط��وي��ر ري�����ادة االأع���م���ال يف 

عن  �سحفي  بيان  وح�سب  بها.  واالرت��ق��اء  اململكة 

ال��وزي��ر  ناق�س  االأرب���ع���اء،  ام�����س  “اأمنية”،  �سركة 

بريزات، خالل اجلل�سة التي اأدارتها م�سوؤولة ريادة 

االأعمال واالبتكار يف احلا�سنة نور اأبو جبارة، بيئة 

الراهن،  الو�سع  االأردن خ��الل  االأع��م��ال يف  ري���ادة 

ودور  الريادي،  ال�سباب  دور  وتدعيم  تعزيز  و�سبل 

ال�سباب وتعزيز دوره��م الريادي،  ال���وزارة يف دع��م 

اإ�سافة اإىل م�ستقبل ريادة االأعمال يف دعم ال�سباب 

اإىل  واأ�سار  النمو االقت�سادي.  اإىل حتقيق  و�سواًل 

ت��زاي��د االه��ت��م��ام احل��ك��وم��ي وخم��ت��ل��ف موؤ�س�سات 

ال��دول��ة ب��ال��ري��ادة ل��دوره��ا يف ت��وف��ري ف��ر���س عمل 

رواد  اأن  مو�سحاً  اقت�سادياً،  ومتكينهم  لل�سباب 

االأعمال واملبتكرين واأ�سحاب االأفكار اخلالقة هم 

لتحقيق  منهم  اال�ستفادة  الدولة وميكن  راأ�سمال 

التنمية امل�ستدامة واملن�سودة، م�ستعر�ساً عددا من 

وتخطت  ري��ادي حققت جناحات  ل�سباب  امل�ساريع 

اأهمية قطاع  ال��وط��ن. و�سدد على  �سهرتها ح��دود 

التكنولوجيا

االنباط-عمان

 اأك����د وزي����ر االأوق�������اف وال�������س���وؤون وامل��ق��د���س��ات 

االإ���س��الم��ي��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د اخل��الي��ل��ة ���س��رورة 

م��وا���س��ل��ة االأئ��م��ة وامل���وؤذن���ن ال��ق��ي��ام مبهامهم يف 

املحافظة على امل�ساجد، وحث امل�سلن على االلتزام 

فريو�س  انت�سار  م��ن  للوقاية  املتبعة  ب��االج��راءات 

هواتفهم  ع��ل��ى  اأم�����ان  تطبيق  حت��م��ي��ل  و  ك���ورون���ا 

الذكية.

وق����ال اخل��الي��ل��ة خ���الل اج��ت��م��اع��ه م��ع م���دراء 

عام  اأم���ن  بح�سور  باململكة  االأوق�����اف  م��دي��ري��ات 

ال�������وزارة ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ع��ق��ي��ل ال��دع��ج��ة من 

االأم��ن  امل��رئ��ي، وم�ساعد  االت�����س��ال  خ��الل تقنية 

ال�سيخ  اال�سالمي  واالإر���س��اد  الدعوة  ل�سوؤون  العام 

وامل���وؤذن���ن وجل��ان  االأئ���م���ة  ان  اخل��ط��ب��ا  ا�سماعيل 

على  امل�سلن  ح��ث  املعنية يف  ه��ي  امل�ساجد  رع��اي��ة 

ملنع  املتبعة  الوقاية  ب��االج��راءات  االل��ت��زام  �سرورة 

انت�سار الوباء، م�سريا اإىل اأن فرق التفتي�س التابعة 

ملديريات االأوق��اف م�ستمرة يف عملها والتاأكد من 

التزام امل�سلن واملحافظة على بيئة امل�ساجد.

كما اأكد اأنه يف حال مت ت�سجيل خمالفات خالل 

اإقامة ال�سلوات فانه �سيتم متابعة ذلك بالتن�سيق 

مع احلكام االدارين يف امليدان التخاذا االإجراءات 

املنا�سبة بحق املخالفن.

واأ�ساد اخلاليلة بال�سورة امل�سرقة التي ر�سمها 

واأئ��م��ة وخطباء خالل  امل�ساجد من م�سلن  رواد 

ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة، حيث ك��ان��ت ن�سبة االل��ت��زام من 

امل�سلن مرتفعة جدا، مع وجود بع�س املخالفات 

التي مت �سبطها والعمل على معاجلتها.

ارتفاع  االأوق���اف يف ظل  وزارة  تاأكيدات  وت��اأت��ي 

م��ع��دالت االإ���س��اب��ة بفريو�س ك��ورون��ا، وخ��وف��ا من 

انت�سار الوباء.

ودار نقا�س مو�سع بن الوزير اخلاليلة ومدراء 

االأوقاف، موؤكدين �سرورة جتاوب امل�سلن مع كل 

الر�سمية  واجلهات  االأوق���اف  وزارة  عن  ي�سدر  ما 

التاأكيد  اإىل  باالإ�سافة  ك��ورون��ا،  فريو�س  ملواجهة 

على امل�سلن �سرورة اح�سار �سجادة �سالة خا�سة 

وكمامة وقفازات
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يف دولة املوؤ�ص�صات والقانون مل نعد ن�صاب بالده�صة ونحن نغادر م�صاحات الإ�صالح 

انكفاأت  التي  املقيتة  اإىل �صيق اجلهوية والفئوية  ال�صيا�صي والعمل الدميقراطي احلر 

ا�صتقبلوا  الذين  وب��وادر النطالق نحو م�صتقبل م�صرق لأبنائنا  الوطنية  الهوية  معها 

الكربى  العربية  الثورة  اتخذ من  بوطن  تليق  بهويات فرعية موؤملة ل  الثالثة  الألفية 

نهجاً، ومن التوحد الوطني والعي�ش امل�صرتك منطلقاً نحو اأفق التقدم والعدالة و�صيادة 

القانون. ومل يعد ممكناً احتمال حالة الف�صل الذريع يف تر�صيخ العمل الربملاين العريق.

العمل  �صيا�صية تنايف مفهوم  اأداة  اإىل  الع�صرية منظمة اجتماعية وح�صب، وحتويلها 

ال��دمي��ق��راط��ي امل��وؤط��ر ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ف��ك��ر وال���ربام���ج ب��ع��ي��داً ع��ن الع��ت��ب��ارات العرقية 

اأمام مبادئ  للهويات الفرعية التي ت�صكل عائقاً  والطائفية والع�صائرية يعترب تكري�صاً 

وال�صتقواء  ال�صيا�صية  الطبقية  تكري�ش  يف  وت�صهم  الفر�ش،  وتكافوؤ  وامل�صاواة  العدالة 

على الأقليات، وتر�صيخ املمار�صات ال�صلبية يف الإق�صاء، وعدم قبول الآخر، وال�صتعالء 

املنظم  العمل احلزبي  على  القائمة  الرا�صخة  الدميقراطية  املفاهيم  وتقلب  النخبوي، 

اىل  الناجزة  الربملانية  واملمار�صة  ال�صيا�صي  لالإ�صالح  الرئي�صة  القاعدة  ي�صكل  ال��ذي 

جتربة مقفرة من كل مظاهر الداء النيابي الر�صني.

القيمي  الإط��ار  بذلك يف  واأعتز كثرياً  اب��ن ع�صرية   - الوطن  ابناء  اأن��ا - كغريي من 

والجتماعي، فلي�ش هنالك تناق�ش بني احرتام الع�صرية ومعار�صة ت�صيي�ش دورها، لأن 

املجتمعات  يف  وال�صيا�صي  الربملاين  فالعمل  للع�صرية؛  م�صّوه  دور  اي  من  اأك��رب  الوطن 

الدميقراطية املتح�صرة يوجه دائماً للبناء والتوحد الوطني بعيداً عن �صيق املناطقية 

واجلهوية املوبوءة التي ت�صنع هويات فرعية متزق الن�صيج الوطني، وت�صهم يف تر�صيخ 

مفاهيم ال�صتقواء على الدولة، وهو �صلوك عانينا منه كثرياً يف العقود الثالث الأخرية، 

واأدى اىل انحراف بو�صلة الإ�صالح ال�صيا�صي نحو م�صاحات النفعية والإق�صاء وخذلن 

الوطن، وا�صتدعاء ال�صخ�صنة والنغالق الفكري ومظاهر رف�ش الآخر.

العمل  تطوير  من  كثرياً  وتوؤخر  النيابية  الكتل  مفهوم  تلغي  الربملانية  الع�صائرية 

الع�صوائية  مفاهيم  وت��ع��ّم��ق  ال��ربمل��ان��ي��ة  النخب  ج���ودة  لتح�صني  ح���ّداً  وت�صع  ال��واع��ي، 

ال�صيا�صية والنخب الطارئة وتعيد لالأذهان جتارب موؤملة يف ال�صد العك�صي لكل مظاهر 

الع�صائرية  اأن  كما  اجلامعة.  الوطنية  الهوية  وا�صتح�صار  الدميقراطي  النهج  تعزيز 

النيابية حتّر�ش على ال�صتقطاب العرقي خالفاً ملبادئ الدميقراطية واأحكام الد�صتور 

واأبجديات فل�صفة العمل النيابي التي توؤكد على: اأن النائب ميثل الأمة والوطن ككل ول 

ميثل ع�صرية اأو منطقة اأو طائفة اأو جهة.

قبول الدولة والهيئة امل�صتقلة لالنتخاب بالنتخابات الداخلية للع�صائر اأو الطوائف 

اأو اجلهات العرقية يعترب خطيئة �صيا�صية وخمالفة فعلية لروح الد�صتور، والدولة التي 

خطاأ  اليوم  ترتكب  امل�صرتك  والعي�ش  الوطنية  الوحدة  مفهوم  لرت�صيخ  بقوة  نا�صلت 

الكبرية  الع�صائر  ا�صتعالء  على  تقوم  التي  ال�صيا�صية  الطبقية  مفهوم  قبلت  ان  فادحاً 

وانكفاءها على ذاتها واإحتماءها بثقلها العددي وا�صتقوائها الذي ير�صخ دواعي الفرقة 

والإق�صاء ويلغي مفهوم العمل الوطني يف التمثيل ال�صعبي من اأ�صا�صه. بل اأن الدولة بكل 

موؤ�ص�صاتها الد�صتورية مدعّوة اأكرث من اأي وقت م�صى لإعادة العتبار للعمل الربملاين 

وفق اأ�ص�ش قواعد الأخالق الوطنية والقيم الدميقراطية والعي�ش امل�صرتك.

اأ�صحى لزاماً علينا اأن نعيد �صياغة اأولوياتنا الوطنية يف متطلبات الإ�صالح ودواعي 

الواجب  من  وب��ات  ال�صيا�صية،  وامل�صاركة  الدميقراطي  النهج  وتر�صيخ  الأه��ل��ي  ال�صلم 

اأي  برف�ش  وا�صح  موقف  واإع��الن  الفر�ش  وتكافوؤ  وامل�صاواة  احل��ق  قواعد  اإىل  الركون 

ت�صمنتها  التي  الكبرية  للمبادىء  جت�صيداً  احل��ّر،  الدميقراطي  العمل  يجايف  �صلوك 

الأوراق امللكية النقا�صية. وحمى اهلل وطننا احلبيب من كل �صوء..!

د. طالل طلب الشرفات

ُمرشحو العشائر .. 
أين الوطن .. ؟!

االنباط-عمان

الأردن��ي��ة - اجلي�ش  امل�صلحة  ال��ق��وات  ت�صلمت 

العربي، ام�ش الأربعاء، يف قاعدة ال�صهيد الطيار 

املتنقلة  امل��خ��ت��ربات  م��ن  ع����دداً  ال�صلطي،  م��وف��ق 

اإىل  واملهداة  كورونا  لفريو�ش  الفح�ش  ومعدات 

العربي من  الأردن��ي��ة -اجلي�ش  امل�صلحة  ال��ق��وات 

اجلانب الأملاين ال�صديق، بح�صور م�صاعد رئي�ش 

والتنظيم  للتخطيط  امل�صرتكة  الأرك����ان  هيئة 

الأردن  يف  الأمل����اين  وال�صفري  الدفاعية  وامل����وارد 

برينهارد كامبمان.

وت����اأت����ي ه����ذه امل��ن��ح��ة م���ن اجل���ان���ب الأمل�����اين 

ال�صديق لتعك�ش عمق العالقات الأردنية الأملانية، 

البلدين،  بني  الع�صكري  الثنائي  التعاون  وتعزز 

املنطقة  التي متر بها  خ�صو�صاً يف ه��ذه الفرتة 

والعامل اأجمع يف مواجهة اأزمة فريو�ش كورونا.

وزير الصحة: »الوضع الوبائي جيد« و»االمور تحت السيطرة«

»كورونا«.. تطورات حرجة »تنسف« تصريحات جابر في الكرك

الصفدي: القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية األولى
 خالل مشاركته باجتماع جامعة الدول العربية الوزاري

بعد قرارها بالتعايش مع الوباء »المناعة المجتمعية«

مطالبات للحكومة بالتشدد في تطبيق أوامر الدفاع على المستهترين 

 شراكة بين منظمة السكري العالمية وجمعية التوعية الصحية لالستجابة لجائحة كورونا

االنباط - عمان

»الو�صع الوبائي جيد«.. »المور حتت ال�صيطرة«.. كلمات 

اطلقها وزير ال�صحة الدكتور �صعد جابر من الكرك.. يحدث 

اأ�صهر  التي اعلن بعد  الو�صطى«  املحافظة »الغوار  ذلك من 

من عدم ت�صجيل ولو اإ�صابة واحدة ب�«كورونا« عن توثيق 13 

حالة فيها ام�ش ت�صاف ل� 25 التي �صجلت اول من ام�ش. 

الوزير جابر يف وقت ت�صهد فيه اململكة  وتاأتي ت�صريحات 

ت��ط��ورات ح��رج��ة يف ه��ذا ال��وب��اء »ت��ن��ف��ي« ع��ل��ى ار����ش ال��واق��ع 

عدد  ت��زاي��د  م��ن  اخل�صية  م��ع  ال�صحة خا�صة  وزي��ر  ق��ال��ه  م��ا 

ال���ص��اب��ات بعد اف��ت��ت��اح م��ط��ار ع��م��ان ال���دويل وال��غ��اء احلظر 

الداخلية  ل��وزي��ر  حتذير  راف��ق��ه  ال��ذي  اجلمعة  ي��وم  ال�صامل 

�صالمة حماد بالنتباه ل�صرورة اللتزام يف امل�صاجد مبعايري 

الوقاية خالل �صالة اجلمعة. 

»اإن الو�صع الوبائي جيد ونعمل بالتعاون مع  وقال جابر 

جناحات  من  حققناه  ما  لتعزيز  العالقة  ذات  اجلهات  كافة 

لدى  العالية  للحرفية  منوها  كورونا«،  جلائحة  ت�صدينا  يف 

يف  الأول  ال��دف��اع  خ��ط  باعتبارها  الأردن��ي��ة  الطبية  ال��ك��وادر 

ال�صحة  وزارت��ي  بني  التعاون  اجلائحة، مربزا  مواجهة هذه 

�صاعد  ما  والع�صكرية  المنية  الجهزة  وخمتلف  والداخلية 

كما قال يف حتقيق جناحات ملفتة هدفنا تعزيزها والرتقاء 

تعترب �صحة  التي  امللكية  التوجيهات  بها، م�صتلهمني جميعا 

املواطن اولوية لجدال فيها.

واأك����د ج��اب��ر ال���ذي زار حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك مل��ت��اب��ع��ة ال��و���ص��ع 

ا�صابة   43 بلغت  بكورونا  ا�صابات  ظهور  بعد  فيها  الوبائي 

حتى بعد ظهر ام�ش »اأن المور حتت ال�صيطرة.«

نعتمد  بل  الكاملة  لالإغالقات  عودة  ل  »اأنه  الوزير  وقال 

وحما�صرتها  ال��وب��اء  تف�صي  ب���وؤر  بتحديد  ال��ذك��ي  الغ���الق 

بال�صتناد  املناطق،  من  العديد  يف  جنحت  اإنها  قال  كتجربة 

العزل  اآلية  �صتختار  ذلك  ووفق  وعددها،  الإ�صابات  لطبيعة 

املدينة  م�صتوى  على  او  ال��ل��واء  م�صتوى  على  اأم���ا  املنا�صبة 

واحلي وامل�صكن مع ما قد ي�صتتبع ذلك من اغالقات لبع�ش 

العامة. التجمعات  مرافق 

و اأعلنت وزارة ال�صحة ام�ش الربعاء عن ت�صجيل 78 حالة 

حملية   77 منها  امل�صتجّد  ك��ورون��ا  بفريو�ش  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة 

وواحدة خارجية.

ال���وزراء  رئا�صة  ع��ن  ال�����ص��ادر  ال�صحفي  الي��ج��از  وبح�صب 

النحو  على   77 ال��� املحلية  ال�صابات  توزعت  ال�صحة  ووزارة 

التي:

)55( حالة يف حمافظة العا�صمة عّمان، منها )47( حالة 

خمالطة مل�صابني �صابقني، و)8( حالت حتت ال�صتق�صاء.

مل�����ص��اب��ني  ال����ك����رك، خم��ال��ط��ة  ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة   )13(

�صابقني.

)4( حالت يف حمافظة ماأدبا، خمالطة مل�صابني �صابقني.

مل�����ص��اب��ني  ال����زرق����اء، خم��ال��ط��ة  )3( ح����الت يف حم��اف��ظ��ة 

�صابقني.

حالتان يف حمافظة البلقاء، خمالطتان مل�صابني �صابقني.

القادمني من اخل��ارج، مّمن  - حالة واحدة خارجّية، بني 

يقيمون يف فنادق احلجر.

وبذلك يرتفع اإجمايل عدد حالت الإ�صابة يف اململكة اإىل 

)2659( حالة.

م�صت�صفى  يف   )2( ال��ي��وم،  ه��ذا  �صفاء  حالة   )34( و�ُصّجلت 

امل�صابني يف  بعزل  ة  اخلا�صّ املنطقة  يف  و)28(  الأمري حمزة، 

البحر املّيت، و)4( يف م�صت�صفى امللكة علياء.

اإجمايل عدد  اإجراء )9765( فح�صاً خمربّياً، لي�صبح  ومّت 

الفحو�صات )925234( فح�صاً.

اإجراءات اأخرى:

تدعو  حملّية،  اإ���ص��اب��ة  ح��الت  ت�صجيل  ا�صتمرار  �صوء  يف 

ب��اأم��ر ال���ّدف���اع رق���م )11(  وزارة ال�����ص��ّح��ة اجل��م��ي��ع ل��الل��ت��زام 

وارت���داء  وال��وق��اي��ة،  ال�صالمة  معايري  واّت��ب��اع  2020م،  ل�صنة 

�صخ�صاً،   )20( من  لأكرث  التجّمعات  اإقامة  وعدم  الكّمامات، 

وا�صتخدام تطبيق )اأمان(، وتطبيق )�صحتك(.

االنباط-عمان

�صارك وزير اخلارجية و�صوؤون املغرتبني 

اجتماع  يف  الأرب��ع��اء،  ام�ش  ال�صفدي،  اأمي��ن 

ال��دول  جامعة  ملجل�ش   154 العادية  ال���دورة 

تقنية  عرب  ال���وزاري  امل�صتوى  على  العربية 

الت�صال املرئي.

وق����ال ال�����ص��ف��دي يف ك��ل��م��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ت��ي 

���ص��ل��م��ت ل��الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، حيث 

اق���ت�������ص���رت اجل��ل�����ص��ة ع���ل���ى ك���ل���م���ات ل���وزي���ر 

البو�صعيدي،  ب���در  ع��م��ان  �صلطنة  خ��ارج��ي��ة 

للمجل�ش  ال�صابقة  ال��ع��ادي��ة  ال����دورة  رئي�ش 

ال������وزاري، ووزي����ر خ��ارج��ي��ة دول���ة فل�صطني 

ال���دك���ت���ور ري���ا����ش امل���ال���ك���ي، رئ��ي�����ش ال�����دورة 

الدول  جامعة  عام  واأم��ني  احلالية،  العادية 

العربية احمد ابو الغيط، اأن “كل ما حدث 

منذ اجتمعنا يف جل�صتنا الأخرية يوؤكد مرة 

جامعتنا،  عليه  قامت  ال��ذي  الثابت  اأخ���رى 

ل  ���ص��رط  اجل��م��اع��ي  عملنا  تفعيل  اأن  وه���و 

التحديات  ع��ل��ى  لالنت�صار  جت����اوزه  مي��ك��ن 

اجل�����ص��ي��م��ة ال���ت���ي ت��ن��ع��ك�����ش اآث�����اره�����ا ع��ل��ي��ن��ا 

جميعا.”واأ�صاف ال�صفدي “نحتاج اأن ن�صع 

خريطة طريق وا�صحة واآلية عمل عمالنية 

مل���واج���ه���ة حت���دي���ات���ن���ا امل�������ص���رتك���ة وخ���دم���ة 

�صعوبنا.”واأكد  طموحات  وحتقيق  ق�صايانا 

اأن “الق�صية الفل�صطينية، ق�صيتنا املركزية 

على  وح��ل��ه��ا  ال�����ص��راع  اأ���ص��ا���ش  ه���ي  الأوىل، 

حقوق  جميع  تلبية  ت�صمن  ال��ت��ي  الأ���ص�����ش 

ال�صبيل  ه��و  ال�صقيق  الفل�صطيني  ال�صعب 

والعادل  ال�صامل  ال�صالم  لتحقيق  الوحيد 

ال�صفدي  ال�صعوب.”واأ�صاف  تقبله  ال���ذي 

“يتحقق ال�صالم بانتهاء الحتالل وجت�صيد 
ذات  امل�صتقلة  احل���رة  الفل�صطينية  ال��دول��ة 

على  املحتلة  ال��ق��د���ش  وعا�صمتها  ال�����ص��ي��ادة 

1967 على  م���ن ح���زي���ران  ال���راب���ع  خ��ط��وط 

اأ�صا�ش حل الدولتني ووفق قرارات ال�صرعية 

العربية.”وقال  ال�صالم  وم��ب��ادرة  ال��دول��ي��ة 

“ل �صالم �صاماًل عادًل ما بقي الحتالل وما 
ا�صتمرت الإجراءات ال�صرائيلية التي تن�صف 

كل فر�ش ال�صالم والأ�ص�ش التي قامت عليها 

العملية ال�صلمية وخ�صو�صاً معادلة الأر�ش 

اأن  “يجب  مقابل ال�صالم.”و�صدد ال�صفدي 

ن�صتمر يف العمل مع املجتمع الدويل لوقف 

التي تقو�ش  الإج��راءات ال�صرائيلية  جميع 

فر�ش ال�صالم العادل الذي تقبله ال�صعوب. 

وندين كل النتهاكات التي ت�صتهدف الهوية 

للمقد�صات  وامل�صيحية  الإ�صالمية  العربية 

القد�ش.”وبني  يف  وامل�صيحية  الإ���ص��الم��ي��ة 

القد�ش  يف  املقد�صات  “حماية  اأن  ال�صفدي 

ج��ه��د دائ����م ل ي��ن��ق��ط��ع ل��ل��م��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة 

من  مبا�صرين  ومتابعة  بتوجيه  الها�صمية 

الو�صي على املقد�صات جاللة امللك عبداهلل 

اهلل.”وقال  ح��ف��ظ��ه  احل�����ص��ني  ب���ن  ال���ث���اين 

يتجزاأ.  ل  واح��د  العربي  “اأمننا  ال�صفدي 

دولنا هو تهديد لأمننا  اأي تهديد لأي من 

ن��ق��ف م��ع��اً يف م��واج��ه��ة  اأن  ج��م��ي��ع��اً. ي��ح��ب 

العربية.”واأ�صاف  ���ص��وؤون��ن��ا  يف  ت��دخ��ل  اأي 

العربي  ال��دور  تفعيل  اأي�صاً من  بد  “ل  اأن��ه 

يف ح����ل الأزم���������ة ال�������ص���وري���ة. ي���ج���ب ل��ه��ذه 

ي�صنعه  �صيا�صي  واحل��ل  تنتهي.  اأن  الكارثة 

ويخل�صها  �صوريا  وحدة  يحفظ  ال�صوريون، 

وا�صتقرارها  اأمنها  لها  ويعيد  الإره��اب  من 

ودوره������ا يف امل��ن��ط��ق��ة ويف م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل 

ال��ع��رب��ي امل�����ص��رتك، وي��ه��ي��ئ ظ����روف ال��ع��ودة 

اإن الأردن يدعم  الطوعية لالجئني.”وقال 

التو�صل  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  “كل 
عليه  يتفق  الليبية  ل��الأزم��ة  �صيا�صي  حل��ل 

الأ���ص��ق��اء ال��ل��ي��ب��ي��ون، وي��ح��ف��ظ وح���دة ليبيا 

واأم��ن��ه��ا واأم���ن ج��واره��ا العربي وي��وق��ف كل 

�صوؤونها.”كما  يف  اخلارجي  التدخل  اأ�صكال 

ال�صقيق  “لبنان  م��ع  ت��ق��ف  اململكة  اأن  اأك���د 

النفجار  تبعات  مواجهة  يف  اإمكاناتها  بكل 

البناء.”واأ�صاف  اإع��ادة  م�صرية  ويف  الكارثي 

ال�صقيق  العراق  مع  املطلق  وقوفنا  “ونوؤكد 
الإع��م��ار وتكري�ش  اإع���ادة  وق��ي��ادت��ه يف جهود 

وحماية  الإره���اب  على  حققه  ال��ذي  الن�صر 

وق��وف  ال�صفدي  اأك��د  و�صيادته.”كما  اأم��ن��ه 

وال�����ص��ودان  م�صر  يف  الأ���ص��ق��اء  “مع  الأردن 

يف  املائية  بحقوقهما  املتم�صك  موقفهما  يف 

ال�صودان  مع  الكامل  وت�صامننا  النيل  مياه 

ال�����ص��ق��ي��ق يف م��واج��ه��ة ت��ب��ع��ات ال��ف��ي�����ص��ان��ات 

مواجهة  يف  معاً  نت�صامن  الأخرية.”وقال: 

جائحة كورونا. ونوؤكد اأهمية حتقيق الأمن 

الغذائي العربي عرب تكامل وتن�صيق اأعمق.

ال��ت��ح��دي��ات  “تتفاقم  ال�����ص��ف��دي  وخ��ت��م 

وتتعاظم احلاجة لعمل عربي م�صرتك اأكرث 

تدخالت  ونوقف  م�صاحلنا  نحمي  فاعلية. 

الآخرين بوحدة مواقفنا وتكامل جهودنا يف 

والقت�صادية  ال�صيا�صية  التحديات  مواجهة 

امل��ال��ك��ي  ال�����ص��ف��دي  والجتماعية.”وهناأ 

ال�  احلالية  ال��ع��ادي��ة  ال���دورة  رئا�صة  بتوليه 

154 للمجل�ش الوزاري و�صكر �صلطنة ُعمان 

ال�صقيقة على ما بذلته من جهد خريرِ خالل 

ال�صابقة  ال��ع��ادي��ة  ال����دورة  اأع��م��ال  ت��روؤ���ص��ه��ا 

البو�صعيدي  ب��در  خارجيتها  ب��وزي��ر  ورح��ب 

ال�صقيقة  تون�ش  جمهورية  خارجية  وبوزير 

الأول  ح�����ص��وره��م��ا  يف  اجل����رن����دي  ع��ث��م��ان 

لجتماعات اجلامعة.

االأنباط - عمان - عمرالكعابنة 

عادت احلكومة عن قرار احلظر ال�صامل 

وتقليل  وال��زرق��اء،  العا�صمة  حمافظتي  يف 

�صاعات احلظر اجلزئي يف جميع املحافظات 

ل��ت�����ص��ب��ح ل��ل�����ص��اع��ة ال����واح����دة ل��ل��م��واط��ن��ني 

وال��ث��ان��ي��ة ع�����ص��رة ل��ل��م��ن�����ص��ات يف م��وؤمت��ره��ا 

جاء  اأم�����ش،  م��ن  اول  عقد  ال��ذي  ال�صحفي 

ال����وزراء  اإج��ت��م��اع ملجل�ش  ب��ع��د  ال��ق��رار  ه���ذا 

الوبائية  احل��ال��ة  ملناق�صة  �صاعات  �صت  دام 

من  الق��ت�����ص��ادي��ة  وال�����ص��غ��وط��ات  الأردن  يف 

ق��ب��ل ال��ف��ع��ال��ي��ات الق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ثمنت 

ه���ذا ال��ق��رار مل��ا ل��ه م��ن اآث���ار اإي��ج��اب��ي��ة على 

الإقت�صاد املحلي . 

“املناعة  ال����وب����اء  م���ع  ال��ت��ع��اي�����ش  ق�����رار 

اأن  اأ�صمته احلكومة، يجب  املجتمعية” كما 

املواطنني  قبل  م��ن  كبري  اإل��ت��زام  ي�صاحبه 

ال��ت��ج��م��ع��ات واحل�������ص���ور فيها  ب���ع���دم ع��م��ل 

يف  اأهمية  لها  ملا  الكمامات  بلب�ش  والإلتزام 

الإ�صتهتار  وع��دم  ال��ف��ريو���ش،  م��ن  احلماية 

ت�صعة  اأودت بحياة  التي  فيه ملدى خطورته 

ع�صر مواطن، من بينهم لي�ش لديهم �صجل 

مر�صي �صابق وا�صابة املئات. وفق خرباء. 

وي��ع��ت��ق��د ه������وؤلء، ان امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة 

حكومي  ح���زم  اإىل  وحت��ت��اج  ل��ل��غ��اي��ة  �صعبة 

يف حم���ارب���ة ال����وب����اء، م�����ص��ددي��ن ع��ل��ى ان��ه 

ال��وب��اء  ال��ت�����ص��دد م��ع م��ن ي�صتهرت يف  ي��ج��ب 

للخطر  امل��واط��ن��ني  وح��ي��اة  حياته  ويعر�ش 

اأو  ويقوم بن�صر الفريو�ش بطريقة متعمدة 

الدفاع  اأم��ر  بتطبيق  وذل��ك   ، متعمدة  غري 

ب�صكل حقيقي   11 رقم  الدفاع  واأم��ر   8 رقم 

وحم���ا����ص���ب���ة امل�����ص��ت��ه��رت ل���ك���ي ي���ك���ون ع���ربة 

امل��واط��ن��ني  بتعري�ش  نف�صه  ل��ه  ت�����ص��ول  مل��ن 

للخطر . 

وق������ال������وا، ك���م���ا ي���ج���ب ع���ل���ى احل���ك���وم���ة 

توعية  والإع��الم  املدين  املجتمع  ومنظمات 

امل��واط��ن��ني ب��اأن ال��ف��ريو���ش م��وج��ود وخطري 

وخ���ط���ورت���ه ت��ك��م��ن يف ان��ت�����ص��اره ال�����ص��ري��ع، 

من  ب��ه  ي�صتهان  ل  ع��دد  هنالك  ان  خا�صة 

الفريو�ش  ب��وج��ود  ي�صدقون  ل  امل��واط��ن��ني 

ب����الأ�����ص����ل وه������ذه ق���م���ة اخل�����ط�����ورة، ب�����راأي 

اخل����رباء، لإن���ه ي�����ص��اه��م يف ع���دم ال��ت��زام��ه��م 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����ص��ح��ي��ة وب���ال���ت���ايل ان��ت�����ص��ار 

الفريو�ش .

االنباط-عمان

ب��داأت اجلمعية امللكية للتوعية ال�صحية   

ظل  يف  املزمنة  “الأمرا�ش  م�صروع  بتنفيذ 

منظمة  م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة  كورونا”،  ج��ائ��ح��ة 

نوفو  موؤ�ص�صة  من  وبدعم  العاملية  ال�صكري 

ن��ورد���ص��ك ل��ل��خ��دم��ات ال�����ص��ي��دلن��ي��ة، بهدف 

تزويد الأ�صخا�ش املعر�صني خلطر الإ�صابة 

ب��ف��ريو���ش ك���ورون���ا ب��امل��ع��ل��وم��ات ال�����ص��روري��ة 

وال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة م��ن اأج���ل امل�����ص��اع��دة يف 

والرتكيز  انت�صاره  ومنع  الفريو�ش  اح��ت��واء 

بيان �صدر عن  املزمنة، وفق  على المرا�ش 

اجلمعية اليوم الأربعاء.

وتهدف ال�صراكة اىل بناء قدرات مقدمي 

امل�صابني  م��ع  للتعامل  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 

بالأمرا�ش املزمنة والأكرث عر�صة لفريو�ش 

كورونا وعقد تدريبات للكوادر ال�صحية مع 

�صمان اأ�ص�ش الوقاية والتدابري العامة وعقد 

جزء منها الكرتونياً مبا يتنا�صب ومتطلبات 

الأ�صخا�ش  و�صول  وتعزيز  الوبائي،  الو�صع 

امل�����ص��اب��ني ب���الأم���را����ش امل��زم��ن��ة ل��ل��خ��دم��ات 

ال�صحية والأدوية الالزمة، وتلقي الإر�صادات 

والتوعية مبا يخ�ش فريو�ش كورونا وكيفية 

الوقاية منه ون�صر فيديوهات ور�صائل �صحية 

توعوية على من�صات التوا�صل الجتماعي.

وق���ال���ت امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��ج��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة 

اإن اجلمعية  للتوعية ال�صحية، حنني عودة، 

ال��دع��م م��ن خ��الل  ت��ق��دمي  ل��ب��دء  متحم�صة 

تعاوننا مع منظمة ال�صكري العاملية وال�صركاء 

اأه��داف  لتحقيق  ال�صحة،  ووزارة  املتعددين 

امل�صروع، وذلك من خالل برامج الوقاية من 

الأم��را���ش واإدارت��ه��ا، والعمل على خلق وعي 

الأ�صخا�ش  ت��واج��ه  ال��ت��ي  بالتحديات  اأق���وى 

جائحة  ظل  يف  وخا�صة  املزمنة  ب��الأم��را���ش 

احللول  واإب���راز  الإن�صانية  والأزم���ات  كورونا 

املنا�صبة لهم يف الأردن واملنطقة اأي�صاً.

ن��ائ��ب رئ��ي�����ش موؤ�ص�صة  اأ���ص��اف��ت  ب���دوره���ا، 

اأن  جاكوب�صن،  لي��ن  هانا  نوردي�صك،  نوفو 

مهم  بعمل  ت��ق��وم  العاملية  ال�صكري  منظمة 

املحليني  ���ص��رك��ائ��ه��ا  م���ع  الأردن  يف  ل��ل��غ��اي��ة 

يعانون  ال��ذي��ن  امل��ر���ص��ى  ب��ع��الج  يتعلق  فيما 

م��ن الأم���را����ش املُ��زم��ن��ة، ح��ي��ث اأن���ه ميكنهم 

ال�صتفادة ب�صكل جيد من معرفتهم احلالية 

عن هوؤلء املر�صى وامل�صاهمة يف زيادة الوعي 

بالأمرا�ش  امل�صابني  وخا�صة  ك��ورون��ا،  ح��ول 

املزمنة والالجئني بالتحديد، وبالتايل فاإن 

عمل ال�صركاء �صيخفف من عواقب الوباء يف 

الأردن. من جهته،

 اأكد املدير العام ملنظمة ال�صكري العاملية، 

ل��ي��ف ف��ي��ن��ج��ر ج��ن�����ص��ن، اإن امل��ن��ح��ة امل��ق��دم��ة 

دعم  م��ن  نوردي�صك  نوفو  موؤ�ص�صة  �صتمكن 

اجلهات املحلية ال�صحية وال�صركاء يف الأردن 

ب�صكل عاجل وا�صتكمال جهودهم لال�صتجابة 

ب�صكل خا�ش  �صتوؤثر  وال��ت��ي  ك��ورون��ا،  لأزم���ة 

على مر�صى الأمرا�ش املزمنة املتواجدين يف 

بيئة معي�صية �صعبة.

 القوات المسلحة تستلم من ألمانيا 
مختبرات متنقلة
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كورونا،  ملواجهة جائحة  االخرية  واالجراءات احلكومية  القرارات  وا�ضح يف  تخبط 

قرارات �ضدرت واتخذت العديد من التدابري حفاظا على حياة املواطن، م�ضافا اليها 

ت�ضريحات متناق�ضة لوزراء حكومة الرزاز .

بالرغم  ال�ضامل  التجول  حظر  فر�ض  عندما  تقريبا  ا�ضهر  �ضتة  قبل  البداية  كانت 

من قلة اال�ضابات وعدم انت�ضار الفريو�ض يف ذلك الوقت، وا�ضتمر احلظر لعدة ا�ضابيع 

ت�ضببت  وال��ت��ي  االقت�ضادية  العجلة  وتعطلت  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ت��داب��ري  م��ن  ال��ع��دي��د  وتلته 

طوقت  التي  االزم��ة  حدة  من  لتخفيف  بقرارات  مرفقة  املن�ضات،  من  العديد  باغالق 

حياة املواطن العادي، وما هي اال ا�ضهر قليلة حتى عادت احلياة اىل طبيعتها وفتحت 

اال�ضواق وا�ضبحت اعداد اال�ضابات ال تتعدى ا�ضابع اليد .

وكاأننا  تطايرت  ا�ضابات  مع  ترافقت  اجلديدة  القرارات  من  الثانية  احللقة  لتاأتي 

يف �ضباق ماراثون مع الدول املجاورة، وهو ما �ضرح به وزير االعالم اجمد الع�ضايلة 

على  مبينا  ت�ضريحه  يكن  مل  والذي  )ا�ضوة(،  مرتفعة  احلاالت  »�ضتكون   : قال  عندما 

درا�ضة علمية او تقارير طبية وا�ضحة فقط »ا�ضوة« يعني م�ضاواة بدول جماورة )يجب 

ان يكون لدنيا مئات احلاالت يوميا ( .

اي  اع���راف  ن�ضاهد  اننا مل  اال  ���ض��درت  اي جهة  وم��ن  ك��ان  مهما  اخل��ط��اأ مرفو�ض 

وق���رارات  ق��وان��ن  وا���ض��دار  التخبط  يف  ا�ضتمرارية  هناك  كانت  ب��ل  بالتق�ضري.  وزي��ر 

واتخاذ اجراءات مل تكن حمل ثقة الي مواطن . بل على العك�ض رفعت القرارات حالة 

اال�ضتهجان واال�ضتياء لدى املواطنن ، واأثرت على حياتهم اليومية ب�ضكل كبري.

 ، للحماية  ولي�ضت  للجباية  انها  القوانن  بع�ض  اىل  ينظرون  ا�ضبحوا  املواطنون   

وت�ضيب تطبيق هذه القوانن ) الدفاع( مبزاجية يف غياب الثقة املتبادلة بن احلكومة 

 ) اثم  الظن  بع�ض  وان   ( التي �ضدرت ظنوا  القوانن  بع�ض  وان  . خ�ضو�ضا  واملواطن 

انها تخدم م�ضلحة املواطن ليكت�ضف انها جمرد خطوط على ورق 

جمانة جمال

غياب الثقة بين المواطن 
والحكومة
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االنباط-عمان

 اأط��ل��ق��ت م��دي��ري��ة االأم���ن ال��ع��ام حملة 

ل���ل���ت���رع ب����ال����دم يف م��ب��ن��ى ق����ي����ادة ق����وات 

ال�������درك، �����ض����ارك ف��ي��ه��ا ع�����دد ك���ب���ري م��ن 

امل���رت���ب���ات، ت��ل��ب��ي��ة الح��ت��ي��اج��ات امل��ر���ض��ى 

واملجتمعي  االإن�����ض��اين  ل��ل��دور  وجت�����ض��ي��دا 

للمديرية.

وتاأتي احلملة التي انطلقت الثالثاء، 

ال�ضحة  الدم يف وزارة  بالتعاون مع بنك 

ل��ل��ث��ق��اف��ة  االأردين  امل���ن���ت���دى  وج���م���ع���ي���ة 

التال�ضيميا  مر�ضى  مل�ضاعدة  ال�ضحية، 

وت���ع���زي���ز امل����خ����زون اال����ض���رات���ي���ج���ي م��ن 

وحدات الدم لدى البنك .

و�ضارك عدد كبري من منت�ضبي االأمن 

العام وقوات الدرك للترع يف ظل اتخاذ 

جميع التدابري الوقائية ال�ضحية، االأمر 

والعطاء  البذل  قيم  اأ�ضمى  عك�ض  ال��ذي 

التطوعي  االإن�����ض��اين  ال��ع��م��ل  م��ن خ���الل 

امل�ضاركن. لدى 

االنباط-عمان

اأعلن وزي��ر العمل ن�ضال البطاينة وم�ضاعد   

والقوى  ل���الإدارة  امل�ضركة  االأرك���ان  رئي�ض هيئة 

الركن عبداهلل �ضديفات خالل  العميد  الب�ضرية 

موؤمتر �ضحفي ان�ض االأربعاء بدار رئا�ضة الوزراء، 

توقيع  بعد  العلم،  تفعيل خدمة  اإع���ادة  تفا�ضيل 

م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب��ن ال������وزارة وال���ق���وات امل�ضلحة 

االأردنية/ اجلي�ض العربي. 

وق��ال البطاينة اإن اإع��ادة تفعيل خدمة العلم 

املجتمع،  م���ن  ع���دي���دة  ل��ف��ئ��ات  مطلبا  اأ���ض��ب��ح��ت 

خ�ضو�ضا من قبل ال�ضباب اأنف�ضهم واأولياء اأمور 

واأ���ض��ح��اب عمل، وه���ذا مل�ضه اجلميع م��ن تفاعل 

ايجابي من فئات خمتلفة بعد اإعالن اإعادة تفعيل 

خدمة العلم. واأ�ضاف “ن�ضهد اليوم اإعادة تفعيل 

والهوية  ال�ضخ�ضية  �ضقل  حمطات  اأب���رز  الأح��د 

الوطنية لل�ضباب، وهي خدمة العلم وبتوجيهات 

اإىل  م�ضريا  الثاين”،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  م��ن 

ب���داي���ة ج���دي���دة لتطوير  ي��ع��د  امل�����ض��روع  اأن ه���ذا 

معرك  يف  لينخرطوا  االأردين  ال�ضباب  وتاأهيل 

واالإ���ض��رار ومهارات  بالعزمية  احلياة مت�ضلحن 

وتدريبات متكنهم من ر�ضم م�ضتقبل م�ضرق لهم 

ولوطنهم. وياأتي قرار اإعادة خدمة العلم بقالبها 

اجلديد، بح�ضب البطاينة، ليتوافق مع متطلبات 

املرحلة، خا�ضة اأن خلدمة العلم بعدين مكملن 

باأحدهما مبعزل عن  العمل  لبع�ضهما ال ميكن 

الوطنية  وال��ه��وي��ة  القيم  “تعزيز  وه��م��ا  االآخ����ر، 

واالل��ت��زام  االن�ضباط  وثقافة  مفهوم  وتكري�ض 

وحتمل امل�ضوؤولية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي 

ال��ذي ي��زرع وير�ضخ قيم االنتماء ل��راب الوطن 

ال��غ��ايل، وه��ذا مطلب الأول��ي��اء االأم���ور واأ�ضحاب 

العمل يف القطاع اخلا�ض على حد �ضواء”.

وعن البعد الثاين، بن البطاينة اأنه “يتعلق 

التي  والعملية  واملهنية  التقنية  املهارات  باإك�ضاب 

من �ضاأنها تاأهيل ال�ضباب لتمكينهم من الدخول 

اإىل �ضوق العمل بكفاءة واقتدار”.

واأك��د البطاينة اأن وزارة العمل تفتخر وتعتز 

بال�ضراكة مع القوات امل�ضلحة - اجلي�ض العربي؛ 

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية التي كانت دائما وال تزال رمزا 

للوالء واالنتماء والكفاءة العالية واملهنية املتميزة 

لتحقيق اأهداف هذا اجلهد الوطني الكبري الذي 

فئة  وه���ي  م��ن جمتمعنا،  االأك����ر  ال��ف��ئ��ة  يخ�ض 

اأي  يف  العاملة  للقوى  الفقري  العمود  ال�ضباب 

جمتمع، وياأتي ذلك يف وقت ارتفعت فيه معدالت 

البطالة اإىل م�ضتويات غري م�ضبوقة، وهذا متوقع 

ب�ضبب الظروف االقت�ضادية وال�ضحية التي اأملت 

بالعامل باأ�ضره.

�ضتكون  العلم  خ��دم��ة  اأن  البطاينة  واأو����ض���ح 

اإلزامية للذكور االأردنين ا�ضتنادا الأحكام املادة 3 

من قانون خدمة العلم ل�ضنة 1986 وتعديالته، 

واأن مدة اخلدمة �ضتكون 12 �ضهرا. اأما عن الفئة 

امل�ضتهدفة واملعايري، فاأكد وزير العمل اأن القوات 

امل�ضلحة �ضتقوم با�ضتدعاء كل اأردين ذكر من عمر 

�ضيجري  ال��ت��ي  والفئة  �ضنة   29 ولغاية  �ضنة   25

مواليد  م��ن  ه��م  االأوىل  الدفعة  يف  ا���ض��ت��دع��اوؤه��ا 

1995 ممن تنطبق عليهم املعايري التالية:

له  ولي�ض  ع��م��ل،  دون  ال�ضخ�ض  ي��ك��ون  ان   -1

خالل  االجتماعي  بال�ضمان  فعلية  ا���ض��راك��ات 

ا�ضتدعائه  ت��اري��خ  ت�ضبق  ال��ت��ي  االأخ�����رية  ال�ضنة 

خل��دم��ة ال��ع��ل��م، اأو ال ي��ك��ون ق�����ادرا ع��ل��ى اث��ب��ات 

عمله بانتظام خالل ال�ضنة االأخ��رية التي ت�ضبق 

اال�ضراك  عن  النظر  ب�ضرف  اال�ضتدعاء  تاريخ 

بال�ضمان االجتماعي، وال يكون �ضريكا يف �ضركة 

لدى  م�ضجلة  ف��ردي��ة  ملوؤ�ض�ضة  مالكا  اأو  م�ضجلة 

االأخ���رية  ال�ضنة  خ��الل  فعالة  املخت�ضة  اجل��ه��ات 

التي ت�ضبق تاريخ اال�ضتدعاء.

2- اأن ال يكون مقيما خارج اململكة.

3- اأن يكون الئقا �ضحيا وغري م�ضنف طبياً 

بدرجة خام�ضة بناًء على جلنة طبية.

4- اأن ال يكون االأبن الوحيد )الذكر( لوالديه 

او الأحدهما اأحياًء اأو اأمواتا.

مقاعد  على  منتظماً  ط��ال��ب��اً  ي��ك��ون  ال  اأن   -5

الدرا�ضة يف املدار�ض الثانوية اأو املعاهد والكليات 

اأو اجلامعات وباأي م�ضتوى تعليمي.

6- اأن ال يكون رب��اً الأ�ضرة قبل ا�ضتدعائه اإىل 

�ضيتم  اأن��ه  البطاينة  وا�ضاف  يتبع  العلم.  خدمة 

مواقع  املحافظات يف  املكلفن من خمتلف  م��زج 

و�ضيمنح  ع���دة،  مكا�ضب  �ضيحقق  م��ا  ال��ت��دري��ب، 

�ضهريا مقداره  راتبا  املكلف طول فرة اخلدمة 

100 دينار.

واأو�ضح وزير العمل اأنه �ضيتم تعديل تعليمات 

التعين يف اخلدمة املدنية بحيث ت�ضاف نقاط 

للمكلفن امللتحقن يف خدمة العلم.

وعن ا�ضباب اعتبار الفئة العمرية من 25 اىل 

29 �ضنة اأولوية خلدمة العلم، بن اأن معدل التغري 

يف الن�ضاط االقت�ضادي لهذه الفئة اأك��ر منه يف 

اأن ي�ضبحوا غري  )اأي  االأخ��رى  العمرية  الفئات 

اأك��ر( باالإ�ضافة  ن�ضيطن اقت�ضاديا هو احتمال 

االأعلى  البطالة هو  اأن االرت��ف��اع يف معدالت  اإىل 

الفئة. وعن هيكلية وم�ضاري الرنامج،  يف هذه 

اأن الرنامج يت�ضمن تدريبا  اإىل  لفت البطاينة 

يقوم  اأ�ضبوعان  يتخلله  اأ�ضهر،   3 مدته  ع�ضكريا 

حتت  جمتمعية،  خ��دم��ة  ب��اأع��م��ال  املكلف  فيهما 

ا�ضراف مبا�ضر من القوات امل�ضلحة، و�ضيكون ذلك 

مع مبيت بحيث يعطى املكلف عطلة نهاية ا�ضبوع 

كل �ضهر.

وتابع، وبعد انتهاء االأ�ضهر الثالثة للتدريب 

الع�ضكري، يوزع املكلفون تبعا الحتياجات فر�ض 

امل�����ض��ار االأول  اإىل م�����ض��اري��ن،  ال��ع��م��ل��ي  ال��ت��دري��ب 

التدريب التح�ضريي الذي يت�ضمن تدريبا على 

م��ه��ارات حت�ضريية ل�����ض��وق ال��ع��م��ل، وت��دري��ب��ا يف 

مواقع العمل ملدة 9 اأ�ضهر، اأما امل�ضار الثاين، فهو 

التدريب املهني اأو التقني باالإ�ضافة اإىل تدريب يف 

مواقع العمل ملدة 9 اأ�ضهر، و�ضيطبق بهذه احلالة 

التدريب املزدوج ملدة 9 اأ�ضهر.

واأكد البطاينة اأن قرار اإعادة خدمة العلم مل 

اللحظة ومل يتخذ على عجل، واإمن��ا  يكن وليد 

على �ضوء درا�ضات معمقة توجت بتوجيهات ملكية 

ا�ضتجابة  احلكومة  و�ضرعت  اأ�ضهر،  قبل  �ضامية 

ل��الأم��ر امل��ل��ك��ي ممثلة ب����وزارة ال��ع��م��ل وب��ال��ت��ع��اون 

العربي  امل�ضلحة/اجلي�ض  ال��ق��وات  مع  وال�ضراكة 

منذ تلك اللحظة بعقد اجتماعات مكثفة ودرا�ضة 

االأمر درا�ضة حثيثة ومعمقة.

والفرق  وط��ن  خدمة  برنامج  م�ضري  وح���ول 

بينه وبن خدمة العلم، اأكد البطاينة اأن احلكومة 

ال زال��ت معنية برنامج خدمة وط��ن ال��ذي كان 

االلتحاق به اختياريا، وبلغ عدد الذين ا�ضتفادوا 

الرنامج  والثانية يف هذا  االأوىل  املرحلتن  من 

ونتيجة  الثانية  ال��دف��ع��ة  اأن  اإال  �ضخ�ضا،   6471

تعر�ض اململكة جلائحة كورنا تاأثر م�ضارها ب�ضكل 

كبري.

املقبلة من خدمة وطن  الدفعات  ان  واأ�ضاف 

اخ��ت��ي��اري��ة ل��الإن��اث ف��ق��ط وب��ال��ت��ع��اون م��ع االأم���ن 

العام، و�ضيجري تعديل تعليمات التعين يف ديوان 

اخلدمة املدنية ليتم اإ�ضافة نقاط لالإناث اللواتي 

يلتحقن برنامج خدمة وطن من االآن ف�ضاعدا. 

وعن موعد بدء خدمة العلم، اأو�ضح البطاينة 

اأنه �ضيتم ا�ضتدعاء 5 اآالف �ضاب يف الدفعة االأوىل 

خلدمة العلم للعام احلايل من مواليد 1995، كما 

�ضيتم ا�ضتدعاء 15 األف �ضاب يف العام املقبل 2021، 

زي��ادة  اإىل  امل�ضلحة  وال��ق��وات  احلكومة  و�ضت�ضعى 

الطاقة اال�ضتيعابية بتدرج. 

امل�ضركة  االأرك���ان  وق��ال م�ضاعد رئي�ض هيئة 

عبد  ال��رك��ن  العميد  الب�ضرية  وال��ق��وى  ل����الإدارة 

اهلل �ضديفات “اإن اإعادة تفعيل خدمة العلم تاأتي 

يف ظروف دقيقة متر بها اململكة من الناحيتن 

االق��ت�����ض��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة؛ اإذ ت��ه��دف ال��ق��وات 

و�ضقل  اإع�����داد  اإىل  التفعيل  ه���ذا  م��ن  امل�ضلحة 

ال�ضباب وو�ضعهم ب�ضورة التحديات التي تواجه 

ال��وط��ن م��ا ميكنهم م��ن النهو�ض ب��ه وال��وق��وف 

معه ليكونوا عن�ضراً فاعاًل يف التنمية الوطنية 

ل��روؤى وتطلعات جاللة القائد  ال�ضاملة حتقيقاً 

الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 

الذي يحر�ض دوماً على االهتمام بال�ضباب حاثاً 

اإياهم على اأن يكونوا بحجم امل�ضوؤولية امللقاة على 

عاتقهم لتحقيق طموحات الوطن”.

االأردنية/ امل�ضلحة  القوات  اأن  �ضديفات  واأك��د 

ال��ق��ي��ام بواجبها  ال��ع��رب��ي م�����ض��ت��م��رة يف  اجل��ي�����ض 

الرئي�ض يف الدفاع عن اأمن وحماية حدود اململكة، 

ك��م��ا اأخ�����ذت ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا االه��ت��م��ام وال��ن��ه��و���ض 

االأردنية،  الدولة  تاأ�ضي�ض  منذ  كافة  بالقطاعات 

اإذ ك����ان ل��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن االإجن��������ازات يف جميع 

القطاعات التنموية، حيث عملت جنباً اإىل جنب 

مع جميع الوزارات واملوؤ�ض�ضات اخلدمية فاأن�ضاأت 

واأ�ض�ضت العديد من امل�ضاريع والبنى التحتية.

ت�ضعى  امل�ضلحة  ال���ق���وات  اأن  ���ض��دي��ف��ات  وب���ن 

من خ��الل ه��ذا الرنامج اإىل تعزيز قيم ال��والء 

الوطني  احل�ض  وتنمية  �ضبابنا  ل��دى  واالن��ت��م��اء 

لديهم من خالل الرنامج التدريبي املعد لهذه 

تدريبا  اأ�ضهر   3 منها  ع���ام،  مل��دة  وي�ضتمر  الغاية 

و9  املخ�ض�ضة  ال��ت��دري��ب  م��واق��ع  داخ���ل  ع�ضكريا 

اأ�ضهر �ضتكون بالتعاون مع وزارة العمل يف مواقع 

ال��وزارة ويبقى  �ضتختارها  التي  املدنية  التدريب 

اأجل  التكليف، من  انتهاء مدة  املكلف حتى  فيها 

التدريب على بع�ض املهن احلرفية املحددة التي 

ت�ضهم يف احلد من البطالة لهذه الفئة العمرية 

امل�ضتهدفة.

واأ�ضار اإىل اأنه يطبق على املكلفن قانون خدمة 

ونظام  التجنيد  اأعمال  ونظام  وتعديالته  العلم 

القوانن  وجميع  العلم  خدمة  يف  املكلفن  ك��ادر 

واالأنظمة والتعليمات الع�ضكرية مبا فيها قانون 

هذه  خالل  �ضحياً  وتاأمينه  الع�ضكري  العقوبات 

الفرة، و�ضيتم منح �ضهادة تعين ع�ضكرية بداًل 

قانون  �ضيطبق  كما  كافة،  واإثباتاته  وثائقه  عن 

عند  املكلفن  على  االجتماعي  ال�ضمان  اأح��ك��ام 

حدوث اإ�ضابة ب�ضبب اخلدمة اأو اأثناء تاأديتهم لها 

مبقت�ضى اأحكام هذا القانون.

االنباط-عمان

 ح����ذرت وح����دة اجل���رائ���م االإل��ك��رون��ي��ة 

اأ���ض��ال��ي��ب  م���ن  اجل���ن���ائ���ي  ال��ب��ح��ث  اإدارة  يف 

لعدد  االأخ��رية  االآون��ة  انت�ضرت يف  احتيالية 

وات�ضاب  تطبيق  �ضرقة ح�ضابات  من حاالت 

ال�ضخ�ضية  انتحال  ق�ضايا  يف  وا�ضتخدامها 

وغريها  االإل��ك��روين  والت�ضول  واالحتيال 

من اجلرائم االإلكرونية.

يجري  وات�ضاب  ح�ضاب  �ضرقة  اأن  وبينت 

للدخول  ودفعه  ال�ضحية  ايهام  خالل  من 

من  اأو  م�����ض��ب��وه��ة  اإل��ك��رون��ي��ة  رواب����ط  اإىل 

باأمان  اخلا�ض  ال��دخ��ول  ك��ود  �ضرقة  خ��الل 

احل�ضاب بطرق احتيالية خمتلفة.

ودع����������ت وح����������دة م����ك����اف����ح����ة اجل�����رائ�����م 

جميع  االأربعاء،  ام�ض  بيان  يف  االإلكرونية 

ع��ل��ى  ت���اأم���ن ح�����ض��اب��ات��ه��م  اإىل  امل���واط���ن���ن 

ال��ت��ط��ب��ي��ق م���ن خ���الل امل�����ض��ادق��ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

ورب���ط���ه ب���رق���م رم�����زي وب���ري���د اإل���ك���روين 

اأي�����ة رواب����ط  ال���دخ���ول اإىل  ف���ع���ال وجت���ن���ب 

اإل���ك���رون���ي���ة م�����ض��ب��وه��ة، وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 

بيانات اخل�ضو�ضية من كلمات مرور وكود 

التفاعل  ع��دم  م��راع��اة  م��ع  وت��اأك��ي��د،  توثيق 

مع احل�ضابات والروابط الغريبة.

االنباط-عمان

ا���ض��ت��ع��ر���ض ال��دك��ت��ور زه���ري اب���و ف��ار���ض 

امل�ضتقلة  الهيئة  مفو�ضي  جمل�ض  ع�ضو 

ل��الن��ت��خ��اب ا���ض��ت��ع��دادات ال��ه��ي��ئ��ة الإج����راء 

للمجل�ض  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 

ال��ت��ا���ض��ع ع�����ض��ر وامل���ق���رر اج���راوؤه���ا ب��ت��اري��خ 
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احل���������واري ال�������ذي ع���ق���دت���ه ال���ه���ي���ئ���ة م��ع 

امل����دين يف حمافظة  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���ض�����ض��ات 

الزرقاء.

ا�ضتطاعت  الهيئة  اأن  فار�ض  اب��و  وب��ن 

االنتخابية  للعمليات  ادارتها  خالل  ومن 

بالعملية  امل��واط��ن  ثقة  تعزز  ان  املختلفة 

الهيئة  وان  مراحلها  بجميع  االنتخابية 

التوا�ضل  ا�ضتخدامها لو�ضائل  طورت من 

االج���ت���م���اع���ي يف االن���ت���خ���اب���ات ل��ل��و���ض��ول 

تنفيذ  وك��ذل��ك  املجتمع  فئات  جميع  اىل 

ح��م��الت ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف وال�����دورات 

ا�ضتهدفت  ال��ت��ي  املتخ�ض�ضة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

ك���اف���ة ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع مب���ا ف��ي��ه��م امل�����راأة 

وال�ضباب.

ك���م���ا  ا���ض��ت��ع��ر���ض ���ض��م��ان��ات ال��ن��زاه��ة 

التي  والتدابري  واالج��راءات  وال�ضفافية  

يف  امل��واط��ن  ح��ق  ل�ضمان  الهيئة  اتبعتها 

ميثله  م��ن  واخ��ت��ي��ار  ارادت����ه  ع��ن  التعبري 

بحرية و�ضوال اىل انتخابات  ذات معايري 

الوقت ذاته اىل �ضرورة  ف�ضلى منوها يف 

املدين   املجتمع  وموؤ�ض�ضات  االح��زاب  قيام 

االنتخابية  العملية  جتويد  اىل  ال��ه��ادف 

يتحملها  وط��ن��ي��ة  م�����ض��وؤول��ي��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

اجلميع.  

الهيئة على  ف��ار���ض  ح��ر���ض  اب��و  واأك���د 

اال���ض��خ��ا���ض ذوي االع����اق����ة يف  م�����ض��ارك��ة 

ممار�ضة  يف  وحقهم  االنتخابية  العملية 

واالنتخاب  بالر�ضح  ال��د���ض��ت��وري  حقهم 

 )23( ت���وف���ري  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  وان 

دائ��رة  لكل  مركز  مبعدل  منوذجي  مركز 

انتخابية �ضديق لال�ضخا�ض ذوي االعاقة 

وجم��ه��ز ب��ك��ل م��ا ي��ل��زم م��ن ل��غ��ة )ب��ري��ل( 

يف  م�ضاركتهم  لت�ضهيل   ) اال���ض��ارة  و)لغة 

وي�ضر. ب�ضهولة  االنتخابية  العملية 

ف���ي���م���ا ا����ض���ت���ع���ر����ض ع����م����ار احل�����ض��ي��ن��ي 

امل�ضتقلة  الهيئة  مفو�ضي  جمل�ض  ع�ضو 

لالنتخاب باالرقام كل ما يتعلق بالعملية 

االنتخابية يف حمافظة الزرقاء من حيث 

املخ�ض�ضة  املقاعد  وع��دد  الناخبن  ع��دد 

لكل دائرة  ومراكز االقراع والفرز وعدد 

�ضناديق االقراع يف كل مركز.

واك����د احل�����ض��ي��ن��ي ح��ر���ض ال��ه��ي��ئ��ة على 

ات���ب���اع ك��اف��ة االج�������راءات ال�����ض��ح��ي��ة ال��ت��ي 

يف  وامل�ضاركن  الناخبن  �ضالمة  ت�ضمن 

ذل��ك  انعك�ض  ح��ي��ث  االن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية 

ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال��ن��اظ��م��ة 

ل��ل��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة م��ب��ي��ن��ا ان ال��ه��ي��ئ��ة 

اج���رت ان��ت��خ��اب��ات جت��ري��ب��ي��ة يف اك���ر من 

املجتمعي  ال��وع��ي  زي���ادة  بهدف  حمافظة 

وت��ط��ب��ي��ق ك���اف���ة االج����������راءات ال�����ض��ح��ي��ة 

ظ��ل جائحة  وال��ف��رز يف  االق���راع  لعملية 

للتعليمات  اختبارا  تعد  انها  كما  كورونا 

ال�ضالمة  �ضروط  حتاكي  التي  التنفيذية 

العامة  واالج��راءات ال�ضحية مبا يتواءم 

مع الو�ضع الوبائي.

وف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب����امل����ال اال������ض�����ود ب��ن 

احل�����ض��ي��ن��ي ان ال��ه��ي��ئ��ة ت��راه��ن ع��ل��ى وع��ي 

بطرق  ال�ضكاوى  ت�ضتقبل  حيث  امل��واط��ن 

ال��ه��ي��ئ��ة متتلك   وان  وو����ض���ائ���ل خم��ت��ل��ف��ة  

بدرا�ضة   وتقوم  العدلية   ال�ضابطة  �ضفة 

كل حالة على حده  واحالتها اىل االدعاء 

تكون  الق�ضايا  بع�ض  اأن  مو�ضحا  ال��ع��ام 

الق�ضية  او برهان مما ي�ضعف  دليل  دون 

ويجعلها غري مقبولة امام الق�ضاء.

االنباط-عمان

البيئية  للتنمية  دب��ن  جمعية  اختتمت   

ام�������ض االرب����ع����اء ال���ور����ض���ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي 

زي��ادة   “ بعنوان  يومن  م��دى  على  عقدتها 

ف���ر����ض ا���ض��ت��ج��اب��ة م��ن��ه��ج ح���ق���وق االإن�������ض���ان 

للق�ضايا البيئية يف االأردن “، برعاية املن�ضق 

رئا�ضة  يف  االإن�����ض��ان  حلقوق  احلكومي  ال��ع��ام 

الوزراء نذير العواملة.

ال���دول���ة  اأن م��وؤ���ض�����ض��ات  ال��ع��وام��ل��ة  واأك�����د 

اأ�ضا�ضي  اأنها حق  البيئية على  تنظر للحقوق 

للمواطنن يرتبط به حقوق اأخرى ال ميكن 

تلبيتها دون النجاح يف املحافظة على البيئة. 

عمل  ب��االأردن  الت�ضريعي  النظام  اإن  واأ�ضاف 

مع  ين�ضجم  مب��ا  �ضابقة  ���ض��ن��وات  م���دار  ع��ل��ى 

م���ا ����ض���ادق���ت ع��ل��ي��ه ال���دول���ة م���ن م��ع��اه��دات 

م�ضريا  بالبيئة،  متعلقة  دول��ي��ة  وات��ف��اق��ي��ات 

اإىل ���ض��ن ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��وان��ن واالأن��ظ��م��ة 

التي حتمي مكونات البيئة االأ�ضا�ضية. ولفت 

املا�ضية،  العقود  االأمر خالل  اإىل تطور هذا 

ل��ي��ت��ح��ول م��ن ك��ون��ه جم��م��وع��ة م��ت��ع��ددة من 

قطاعية  ت�����ض��ري��ع��ات  يف  ال�����واردة  ال��ن�����ض��و���ض 

ال��ت�����ض��ري��ع��ات  اإىل م��ن��ظ��وم��ة م���ن  خم��ت��ل��ف��ة، 

التطور  على  معتمدة  واملتجان�ضة،  املتكاملة 

اال�ضتجابة  مع  والعاملي،  الوطني  الت�ضريعي 

البيئية  وال��ت��ح��دي��ات  العلمية  للم�ضتجدات 

دور  ال��ع��وام��ل��ة  وث��م��ن  االأردن.  يف  الرئي�ضية 

يف  احلقوقي  النهج  تبنيها  يف  دب��ن  جمعية 

بيئة  خلق  عاتقها  على  واأخ��ذه��ا  م�ضاريعها 

الفعالة  وامل�ضاركة  احل���وار  ملاأ�ض�ضة  مالئمة 

بن جميع االأطراف املعنية يف جمال حقوق 

تاأ�ضي�ض  يف  ال�ضبل  الأجنع  للو�ضول  االإن�ضان، 

مع  التعامل  يف  الوطنية  ال�ضراكة  وت��اأه��ي��ل 

منظومة حقوق االإن�ضان يف الدولة االأردنية. 

للتنمية  دب��ن  جمعية  رئي�ضة  قالت  بدورها 

�ضل�ضلة  اإط���الق  مت  اإن���ه  م���راد،  ه��ال  البيئية 

القائم  النهج  لتعريز  الرامية  االأن�ضطة  من 

ع��ل��ى ح���ق���وق االإن�������ض���ان يف م��ع��اجل��ة ق�����ض��اي��ا 

منظمة  مع  اال�ضراتيجية  بال�ضراكة  البيئة 

واالأردن.  فل�ضطن  م��ك��ت��ب  ب���ل/   - ه��ي��ر���ض 

البيئية  فكرة احلقوق  انطالقة  اإن  واأ�ضافت 

ك��ان��ت م���ن م��ك��ت��ب امل��ن�����ض��ق ال���ع���ام احل��ك��وم��ي 

ال����ك����ادر يف  حل���ق���وق االإن���������ض����ان، م��ث��م��ن��ة دور 

اإمدادهم باالأفكار التي �ضيتم العمل عليها.

حلماية  امل��ل��ك��ي��ة  االإدارة  دور  ث��م��ن��ت  ك��م��ا 

ال�ضامن  ال��وج��ه  ك��ون��ه��ا  وال�����ض��ي��اح��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 

االأردن.  يف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ل��ل��ح��ق��وق  واحل����ام����ي 

م�ضروع  لتاأ�ضي�ض  �ضعيهم  اإىل  مراد  واأ�ضارت 

 ،2018 ع��ام  اإط��الق��ه  مت  ال��ذي  البيئة  حقوق 

وعقد  مدربن  تدريب  على  االقت�ضار  وعدم 

ور������ض وج��ل�����ض��ات ت�����ض��اوري��ة م���ع م��وؤ���ض�����ض��ات 

امل���ج���ت���م���ع امل������دين ف����ق����ط. ودع������ت ل���ل���خ���روج 

بتو�ضيات تعزز عمل اجلهات املحلية، وتبني 

باالإ�ضافة  وحم��ل��ي��ة،  عاملية  تاريخية  ن��ظ��رة 

البيئية  احل��ق��وق  ب��ن  الع�ضوي  ال��رب��ط  اإىل 

كما  الثالث.  االأجيال  يف  االأخ��رى  واحلقوق 

اأجندة  اإىل مناق�ضة احلقوق البيئية يف  دعت 

2030 واملوؤ�ضرات املحددة،  امل�ضتدامة  التنمية 

التقارير  يف  البيئية  احلقوق  وج��ود  وتعزيز 

واآلية توثيقها فيها. الوطنية 

حملة للتبرع بالدم في قوات الدرك

البطاينة :إعادة تفعيل خدمة العلم مطلب لفئات عديدة 

 وزارة العمل والقوات المسلحة تعلنان تفاصيل إعادة تفعيل خدمة العلم

تحذير من أساليب احتيالية تقود لسرقة حسابات واتساب

 اختتام ورشة زيادة فرص استجابة منهج حقوق اإلنسان للقضايا البيئية 

 المستقلة لالنتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في الزرقاء

شديفات : تفعيل 
خدمة العلم تأتي 

في الظروف 
االقتصادية 

واالجتماعية التي 
نمر بها «
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ا من   لالإجراءات التي متت يف االردن لغاية هذه اللحظة مع جائحة الكورونا فاإننا نالحظ بع�ضً

االمور غري املقنعة والتي من حق االردنيني ان يت�ضائلون عن جدواها؟

يف املوجة االوىل من )انت�ضار؟( الفريو�س خ�ضعنا الإغللالق كلي وحظر �ضامل ملدة تقرتب من 

ال�ضهرين، يف هذين ال�ضهرين كانت اال�ضابات ال تتجاوز يومًيا عدد ا�ضابع اليدين ويف بع�س االأحيان 

و�ضلنا لفرتة ا�ضبوع دون اإ�ضابات.

ال�ضحي  التزام املحجورين بحجرهم  الفرتة كان مللرده عدم  املر�س يف االردن يف تلك  انت�ضار 

مثل �ضائق اخلنا�ضري وعر�س اربد وال�ضيد �ضبحي وغريه، اما مل يلتزموا او مل ينوه ملر�ضهم رغم 

مراجعتهم وكانوا م�ضدر مر�س لالخرين.

رغم ذلك ا�ضتطعنا جتاوز تلك الفرتة وحظيت االإدارة االأردنية لهذه االزمة بتقدير كبري من 

املواطنني، اجلي�س، االأمن، اإدارة االأزمللات ورغم كل ال�ضعاب حتى احلكومة االأردنية كانت مو�ضع 

تقدير، اجلميع اأ�ضاد بهذه القدرة على احلفاظ على نظافة بلدنا من هذه اجلائحة، اأعلنا الن�ضر 

مبكًرا وا�ضبحنا نروج الأنف�ضنا باأننا من اأف�ضل البالد يف العامل ان مل نكن اأح�ضنها، اليوم نكت�ضف كل 

ذلك كان مبالًغا به اإىل حد كبري.

عرب  القادمني  العمري،  جللابللر،  احللللدود،  مللن  اأتللت  الثانية  املللوجللة  ان  للجميع  وا�ضًحا  اأ�ضبح 

واردنيني، مل نح�ضن التعامل والتدابري مع القادمني ومل نحملهم م�ضوؤولياتهم.

اليوم �ضلطاتنا تقرر رغم وجود املر�س باأرقام مل نرها �ضابًقا رفع احلظر وفتح احلدود وعودة 

املدار�س، اجللراءات مل تقم بها عندما كانت اال�ضابات باحلد االأدنللى، رمبا �ضلطاتنا وخا�ضة وزير 

ال�ضحة هو بذلك يقرر ن�ضخ التجربة االوروبية دون توفر املقومات للقيام بذلك.

القارة االوروبية وخا�ضة اإيطاليا والتي خ�ضرت خالل املوجة االوىل ٣٥ الف مواطن كانت مرتًعا 

للمر�س بعد خروجه من ال�ضني ومل تغلق حدودها يوًما واحللًدا ومل حتت�ضن مب�ضت�ضفياتها كل 

منزيل  حجر  امانتهم  وعلى  واالخللريللن  للم�ضاعدة  بحاجة  كانت  التي  اال�ضابات  فقط  امل�ضابني، 

والتزام منهم بذلك، ا�ضتطاعت اخلللروج من مرحلة اخلطر لت�ضبح بلًدا خ�ضراء واغلقت جميع 

م�ضت�ضفياتها امليدانية والكثري من االق�ضام التي خ�ض�ضت للكورونا خالل تلك الفرتة، ايطاليا ودول 

�ضعوب متعاونة مع قراراتها وتفهمها  الو�ضول لذلك العتمادها على  ا�ضتطاعت  اوروبية  اخللرى 

للم�ضلحة الوطنية.

ل�ضنا موؤهلني  امل�ضابني تفهمنا  ال�ضابقة مع  والتجارب  الواقع  كلًيا،  الو�ضع يختلف  االردن  يف 

عاداتنا  �ضعبًيا  ا�ضميها مبقومات،  ما  �ضعبًيا وال حكوميا” وهي  االوروبلليللة ال  التجربة  ال�ضتن�ضاخ 

وعقليتنا تختلف كلًيا عن العادات والعقلية االوروبية، ال نن�ضى ان ٥٧٪  من االردنيني لديهم �ضكوك 

بوجود الكورونا، فكيف تطلب من �ضعب حتمل م�ضوؤولياته وهو لي�س مقتنًعا بوجود املر�س.

 حكومًيا م�ضت�ضفياتنا لي�ضت موؤهلة، ونتعامل مع مر�ضى الكورونا على ح�ضاب املر�ضى االخرين، 

فقط بعمان وبخطط مغلوطة، م�ضت�ضفى االمري حمزة يحول ال�ضتقبال مر�ضى الكورونا بداًل من 

القيام بعمل م�ضت�ضفى ميداين حلاالت الكورونا.

امل�ضت�ضفيات امليدانية نحن مبدعون بعملها يف الدول االخرى، ال �ضرر، لكن علينا عملها يف االردن 

واليوم اعتقد ان هناك حاجة لعمل م�ضت�ضفى ميداين يف كل حمافظة الن املر�س االن و�ضل لكل 

حمافظاتنا، تركنا احلدود الربية مفتوحة وادخلت لنا املر�س دون ح�ضيب او رقيب، فطنا لذلك 

ا عودة املدار�س يف هذا الظرف ودون ترتيبات يثنى عليها ملواجهة املر�س لي�ضت مقنعة،  متاأخًرا، اأي�ضً

خالل اول ا�ضبوع من املدار�س اأغلقنا ما يزيد عن ٧٠ مدر�ضة وهو رقم عال بالن�ضبة لعدد مدار�ضنا، 

امللام التلفزيون  املللدار�للس يجب ان ي�ضاحبها الكثري من االجلللراءات ولي�س للت�ضوير فقط  عللودة 

ل�ضمان �ضحة بناتنا واأبنائنا.

ال اأعلم مالذي جرى باأول يوم مبطارنا الدويل بعد فتحه للطائرات وهل جرت فحو�ضات وهل 

كان جميع القادمني خالني من املر�س؟ االجللراءات احلكومية يجب ان تكون مرتكزة على خطط 

واأ�ض�س قوية ملواجهة هذه اجلائحة وال نرى اجراءات ذات ثقة.

علينا جميًعا ان نكون على معرفة تامة بحدودنا وقدراتنا على التجاوب وعلى املواجهة اأمام هذا 

اخلطر املحدق وبعد ذلك نقرر ماذا نفعل.

م. عدنان السواعير

 كورونا؟ ال مقومات لنسخ 
تجارب اآلخرين.. مراجعة بسيطة

 وزير الداخلية يرأس اجتماعا للحكام اإلداريين بمحافظة العاصمة

 البيئة والزراعة يستكمالن المرحلة الثانية من توقيع اتفاقيات مشروع التحريج الوطني  

 المعايطه : حواٌر اجتماعٌي فّعال لمعالجة تداعيات كورونا على سوق العمل 

 المياه: برنامج وطني لمواجهة الفيضانات والسيول بالتعاون مع مركز إدارة االزمات

االنباط-عمان

تلللراأ�لللس وزيللللر الللداخللللليللة �للضللالمللة حللمللاد يف 

مللبللنللى حمللافللظللة الللعللا�للضللمللة امللل�لللس االربلللعلللاء 

اجتماعا للحكام االداريني �ضمن املحافظة .

ونللاقلل�للس االجللتللمللاع ابللللرز االجللللللراءات التي 

اجلللهللات  ملللع  بللالللتللعللاون  املحافظة   اتللخللذتللهللا 

املعنية للحد من تداعيات جائحة كورونا .

توحيد  �ضرورة  على  الداخلية  وزير  و�ضدد 

�للضللمللن  كللللل  املللعللنلليللة  اجلللللهللللات  جلللهلللود جميع  

ومن�ضق  ت�ضاركي  ب�ضكل  والللعللمللل  اخت�ضا�ضه 

للللللحللد مللللن اآثلللللللار ازمللللللة كللللورونللللا والللتلل�للضللهلليللل 

على املللواطللنللني وخللا�للضللة اثللنللاء قلليللام االجللهللزة 

الر�ضمية باحلجر على البنايات او عزل بع�س 

االحياء التي تظهر فيها ا�ضابات  .

وقللللال اللللوزيلللر حللمللاد ان حتللقلليللق الللتللبللاعللد 

واالحلللرتاز  الللوقللايللة  �ضبل  واتللبللاع  االجتماعي 

ت�ضهم  العامة   وال�ضالمة  ال�ضحة  واجلللراءات 

اىل حد كبري يف منع انت�ضار الفريو�س واحلد 

من اآثاره. 

وجللللللللدد حللللمللللاد الللللتللللاأكلللليللللد علللللللى �للللضللللرورة 

اال�ضتمرار يف مراقبة مدى االلتزام باإجراءات 

اأقلل�للضللى  واتلللخلللاذ  العامة   واللل�للضللالمللة  اللل�للضللحللة 

الوقاية  �ضبل  واتباع  واحلذر،  احليطة  درجات 

املمار�ضات  من  اأمكن  ما  والتقليل  واالحللرتاز، 

االأ�ضخا�س  بني  العدوى  نقل  ت�ضبب  قد  التي 

وذلك تطبيقا الواأمر  الدفاع . 

�ضعد  الدكتور  العا�ضمة  حمافظ  وعللر�للس 

اللل�للضللهللاب البللللرز االجلللللللراءات اللللتلللي يلللقلللوم بها 

وبالتن�ضيق  املللحللافللظللة  يف  االدرايللللللون  احلللكللام 

ملللع االجلللهلللزة االمللنلليللة والللللدوائللللر احلللكللوملليللة 

الناجمة عن  االثللار  للتعامل مع  العالقة  ذات 

االزمة والتي ت�ضري وفقا خلطة حمددة تاخذ 

الوقائية  االجلللللراءات  ت�ضديد  االعللتللبللار  بللعللني 

و  انت�ضار الفريو�س  واالحرتازية الالزمة ملنع 

اآلية حجر البنايات او عزل املناطق التي تظهر 

فلليللهللا ا�للضللابللات وبللنللفلل�للس الللوقللت تلليلل�للضللري امللور 

املواطنني يف حياتهم اليومية .

االنباط-عمان

ا�للضللتللكللمللاال لللتللوجللهللات اللللرامللليللله يف تللو�للضلليللع 

الللرقللعللة اخللل�للضللراء وخللطللة الللتللحللريللج الللوطللنللي 

توقيع  يف  الللزراعللة  ووزارة  البيئة  وزارة  �ضرعت 

اجلمعيات  مع  االتفاقيات  من  الثانية  الدفعه 

الللبلليللئللة والللللتللللي رعلللللى دولللللللة رئللليللل�لللس الللللللللوزاراء 

اأكلللد وزيللر  املللرحلللللة االوىل منها حلليللث    توقيع 

�ضالح  الللدكللتللور  املكلف  الللزراعللة  ووزيلللر  البيئة 

اخلللرابلل�للضلله خلللالل لللقللائلله املل�للس االربلللعلللاء عللددا 

ربحية  غللري  و�للضللركللات  البيئية  اجلللمللعلليللات  مللن 

ومبادرات جمتمعية لبحث اآليات تنفيذ م�ضروع 

مذكرة   16 على  والتوقيع  الوطني  التحريج 

املطلق  هللذه اجلللهللات، على االميلللان  مللع  تفاهم 

ال�ضراكات مع موؤ�ض�ضات ومنظمات املجتمع  باأن 

لتحقيق  الللوحلليللد  ال�ضبيل  هللي  كللافللة،  االأردين 

تعدها  التي  والربامج  اخلطط  جلميع  النجاح 

اخل�ضو�س....  وجه  على  احلكومية  املوؤ�ض�ضات 

فللقللد �ضعت وزارة  الللتللوجلله  وانللطللالقللا مللن هلللذا 

البيئة اإىل اإ�ضراك جميع ال�ضركاء واملعنيني من 

ربحية  و�ضركات غري  بيئية ومنظمات  جمعيات 

والربامج  اإعللداد اخلطط  ومللبللادرات، يف عملية 

ا�ضراكها  الللوزارة، واالأهللم من ذلك  التي تعدها 

حتقيق  يف  فاعلة  كعنا�ضر  التنفيذ،  عملية  يف 

النجاح والولوج اإىل خمرجات فعالة على اأر�س 

الوطنية  التنمية  عملية  دفع  يف  ت�ضاهم  الواقع 

امل�ضتدامة 

على  اللليللوم  التوقيع  اخلللرابلل�للضللهللاأن  واأ�للضللاف 

16 اتللفللاقلليللة تللفللاهللم اأخلللللرى كللمللرحلللللة ثللانلليللة 
�ضبقها توقيع 14 اتفاقية ياأتي 

يف اإطلللللار الللعللمللل امللل�للضللرتك وتلللبلللادل الللللروؤى 

الناجح  والتنفيذ  االإعلللللداد  اأجلللل  مللن  واالأفلللكلللار 

للبدء  كافة،  وال�ضركاء  اجلهات  من  وامل�ضتدام  

التحريج الوطني الذي اطلقته  بتنفيذ م�ضروع 

وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة، لزراعة 

ع�ضرة ماليني �ضجرة حرجية خالل اخلم�س اإىل 

متطوعني  �ضبكة  القادمةواإن�ضاء  �ضنوات  الع�ضر 

للم�ضاركة  اململكة  مناطق  جميع  ت�ضمل  بيئيني 

الفعالة يف تنفيذ مراحل هذا امل�ضروع 

الكبري  اللللدور  اأهمية  اخلراب�ضهعلى  و�للضللدد 

الغري  املللدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  به  تقوم  الللذي 

ربلللحللليلللة مللللن �لللضلللركلللات وملللنلللظلللملللات ومللللبللللادرات 

تطوعية  وجللهللات  بيئية  وجللمللعلليللات  جمتمعية 

، جللملليللعللهللا تللربللطللهللا بلللللللوزارة الللبلليللئللة �للضللراكللة 

والتنفيذ  االإعللللداد  يف  ت�ضاركها  ا�للضللرتاتلليللجلليللة، 

جلللملليللع امللل�للضللاريللع والللللربامللللج اللللتلللي تلللقلللوم بها 

الللللوزارة واأ�للضللاف اخلللرابلل�للضلله  اأنللنللا نللعللول كثريا 

اجلهات  هذه  دور  على  بالذات،  املرحلة  هذه  يف 

الوطنية واملجتمعات املحلية االأخرى، يف تقدمي 

كللافللة اأ�للضللكللال امللل�للضللاعللدة الإجنللللاح هلللذا امللل�للضللروع 

الللوطللنللي. واللللللذي يللهللدف اإىل تللو�للضلليللع وزيللللادة 

اململكة،  مللنللاطللق  الللرقللعللة اخللل�للضللراء يف جللملليللع 

اال�للضللجللار على  وزراعلللة  ت�ضجري  اإىل  بللاالإ�للضللافللة 

جنبات الطرق اخلارجية والداخلية، لتجميلها 

واال�ضتفادة منها 

واأ�للللضللللاف  اأن ملل�للضللروع الللتللحللريللج الللوطللنللي 

البيئي  للنظام  الللتللوازن  العلللادة  املللجللال  �ضيفتح 

النباتي  الللغللطللاء  زيلللادة  على  العمل  خللالل  مللن 

قد  الأ�ضباب  ملحوظ  وب�ضكل  �ضلبا  تللاأثللر  الللذي 

احلرجية  الللروة  على  اجلائر  لالعتداء  تعود 

ب�ضبب  الغابات  ل�ضالمة  الطبيعي  التدهور  او 

تقدم اال�ضجار بالعمر او تغري العوامل اجلوية، 

بع�س  بفعل  او  املللطللري  الللنللمللط  تللغللري  واأهللمللهللا 

االآفات كما اأن امل�ضروع �ضي�ضاهم وب�ضكل كبري يف 

االنظمة  التنوع احليوي وتدعيم  احلفاظ على 

النظم  اإيجابيا على  والتاأثري  االأردن  البيئية يف 

الللبلليللئلليللة ومللكللافللحللة الللتلل�للضللحللر الللللذي بلللات من 

لها  الللتلل�للضللدي  يقت�ضي  الللتللي  الللكللبللرية  امللل�للضللاكللل 

ثاين  ن�ضبة  تقليل  اإىل  باالإ�ضافة  ومواجهتها  

بالغ  لها  وجميعها  اجللللو   يف  الللكللربللون  اأك�ضيد 

االأثر الذي �ضيرتكه جناح هذا امل�ضروع  

وتاأكيدا  الللللوزارة  اأن  اإىل  اخلللرابلل�للضلله   واأ�للضللار 

علللللى مللبللداأ مللاأ�للضلل�للضللة الللعللمللل امللل�للضللرتك وتللبللادل 

اخلربات وامل�ضاركة املتبادلة يف تنفيذ بنود هذا 

عللدد من  اللللوزارة  وقعت  فقد  الوطني   امل�ضروع 

اجلمعيات  من  جمموعة  مع  التفاهم  اتفاقيات 

البيئية كمرحلة اأوىل ومبباركة من دولة رئي�س 

الللللللوزراء الللدكللتللور عللمللر الللللللرزاز، والللليلللوم يللاأتللي 

اتفاقيه   16 بتوقيع  الللثللانلليللة  املللرحللللله  اإطلللالق 

امل�ضروع،  هذا  الإجناح  للم�ضاركةوالعمل  اخرى، 

التي  الوطنية  امل�ضوؤولية  مللن  يتجزاأ  ال  كجزء 

تللقللتلل�للضللي تللظللافللر اجللللهلللود وبللللذل كللافللة اأ�للضللكللال 

الدعم وامل�ضاندة  

ويف نللهللايللة اللللللللقلللاء الللللللذي  حللل�لللضلللره  مللديللر 

االإدارة امللكية حلماية البيئة وال�ضياحة، العميد 

ناه�س املقابله ومدير مديرية احلراج املهند�س 

خللالللد الللقلل�للضللاه  ثللمللن احللل�للضللور الللللدور الكبري 

ب�ضخ�س  الللبلليللئللة ممللثلللللة  وزارة  بلله  تللقللوم  اللللذي 

العمل  يف  اخلراب�ضه...  �ضالح  الدكتور  الوزير 

وامل�ضاركة  اخلللربات  وتبادل  وامل�ضتدام  امل�ضرتك 

املتبادلة يف تنفيذ االن�ضطة والربامج التي تقوم 

بها الوزارة 

االنباط-عمان

�ضارك االحتاد العام لنقابات عمال االأردن، باجتماع قمة “توا�ضل 

العمال L20” مبجموعة الع�ضرين، والتي اختتمت اأعمالها اأم�س 

وا�ضتمرت ملدة يومني، يف مدينة الريا�س، وذلك �ضمن اأعمال رئا�ضة 

.G20 اململكة العربية ال�ضعودية لقمة جمموعة الع�ضرين

املعايطه،  مازن  االأردن  لنقابات عمال  العام  رئي�س االحتاد  واأكد 

يف كلمة له بالقمة عرب تقنية االت�ضال املرئي، على �ضرورة انخراط 

منظمات العمال يف حوار اجتماعي فعال ترعاه احلكومات العربية، 

عنا جائحة  ك�ضفت  التي  االختالالت  تعالج  بروؤية جديدة  للخروج 

كورونا يف �ضوق العمل وطالت تداعياتها ال�ضلبية قطاع العمال.

احلقوق  و�ضائر  االأجللور  يف  الكبرية  الفجوة  اإىل  املعايطه  واأ�ضار 

العمالية بني اجلن�ضني، مبيًنا اأنها تتطلب و�ضع االآليات القانونية 

عمل  بيئة  اإىل  و�للضللوال  منها  للحد  الللالزمللة  الت�ضريعية  واالأدوات 

ت�ضمن حقوقا مت�ضاوية لكال اجلن�ضني .

واأو�ضح املعايطه، اأن م�ضتويات البطالة التي و�ضلت ملعدالت غري 

م�ضبوقة، جراء اأزمة كورونا التي يعاين منها العامل اأجمع، تتطلب 

اإجلللللراءات حللازمللة وخللطللوات فللعللالللة، يللاجتللاه حتفيز االقللتلل�للضللاديللات 

الوطنية وزيادة قدرتها على توليد فر�س عمل جديدة تلبي طموح 

ال�ضباب العربي وحتقق له �ضبل العي�س الكرمي.

الللنللظللر ب�ضيا�ضات  اإعللللادة  اإىل �للضللرورة  املللعللابللطلله االنللتللبللاه  ولللفللت 

الللتلل�للضللغلليللل واللللتلللدريلللب املللهللنللي كلللي تلللللبللي حلللاجلللة �لللضلللوق الللعللمللل يف 

البطالة  مللعللدالت  مللن  بالتقليل  وت�ضاهم  املطلوبة،  التخ�ض�ضات 

مع  يتوافق  مبا  العمل  �ضروط  حت�ضني  اأهمية  اإىل  م�ضريا  املرتفعة 

الدولية  العمل  منظمة  اتللفللاقلليللات  اىل  ا�للضللتللنللادا  الللدوللليللة  املللعللايللري 

واملواثيق الدولية باخل�ضو�س.

و�ضارك بالقمة، عرب تقنية االت�ضال املرئي، املدير العام ملنظمة 

الللعللمللل الللدوللليللة غلللاي رايللللدر، واالأملليللنللة الللعللامللة لللالحتللاد اللللدويل 

للنقابات �ضاران بورو، وروؤ�ضاء وممثلو االحتادات العمالية الدولية 

يف جمموعة الع�ضرين وعدد من املنظمات النقابية العربية.

وناق�س اجتماع القمة، حماور عدة تتعلق بقطاع العمل والعمال 

احلماية  يف  كللاحلللق  للعمال،  االأ�للضللا�للضلليللة  احلللقللوق  �ضمان  اأهللمللهللا،   ،

االجللتللمللاعلليللة، احللللد االأدنللللى مللن االأجللللور املعي�ضية، تللعللزيللز احللللوار 

االجتماعي، اإىل جانب تعزيز امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف العمل.

االنباط-عمان

الوطني  واملللركللز  واللللري،  امللليللاه  وزارة   وقعت 

اتفاقية  االربللعللاء،  ام�س  االزملللات،  واإدارة  لالأمن 

تللنللفلليللذ الللللربنللللامللللج اللللوطلللنلللي للللر�لللضلللم خلللرائلللط 

الفي�ضانات.

وذكلللر بلليللان للللللللوزارة ، اأن وزيلللر امللليللاه واللللري 

تنفيذ  اأن  اىل  ا�للضللار  ال�ضعود  ابللو  رائلللد  املهند�س 

االتللفللاقلليللة �للضلليللكللون مللن خلللالل اللللللوزارة الإ�للضللنللاد 

االزمللات،  اإدارة  مهام  مع  التعاون  اوجلله  وتعميق 

مبا يف ذلك نظام االنذار املبكر وخطط االخالء 

بدعم من الوكالة ال�ضوي�ضرية للتنمية والتعاون، 

ومن خالل برنامج التعاون الدويل ال�ضوي�ضري 

بقيمة نحو 3 ماليني دوالر.

تاأتي يف اطار  اأن االتفاقية  الوزير اىل  وا�ضار 

اجللللهلللود احلللكللوملليللة الللراملليللة ملللواجللهللة اخللطللار 

التي  ال�ضيول  اثلللار  مللن  والتخفيف  الفي�ضانات 

ت�ضهدها اململكة بني احلني واالخر خالل موا�ضم 

واأ�للضللاف  الللغللزيللرة.  املطرية  والللهللطللوالت  ال�ضتاء 

بللاآثللار  املا�ضية  ال�ضنوات  خللالل  تللاأثللر  االردن  اإن 

العقود  خللالل  ادت  الللتللي  الفي�ضانات  وخمللاطللر 

واأثللرت  وفلللاة،   120 وقللوع  اىل  املا�ضية  الثالثة 

وت�ضببت  �ضلبية  بطريقة  اال�ضخا�س  اآالف  على 

اال�ضراع  دفع يف  ما  اقت�ضادية ج�ضيمة،  بخ�ضائر 

خماطر  مللن  للحد  الللربامللج  هلللذه  مثل  بتنفيذ 

الكوارث.

املركز  خالل  من  الربنامج  هذا  اأهمية  وبني 

على  للوقوف  االزمللللات،  واإدارة  لللالأمللن  الوطني 

كلللافلللة املللخللاطللر وحتلللديلللدهلللا وحتللللليلللللهللا وو�للضللع 

احللول والتدابري الواجب اتخاذها من قبل كافة 

اجلهات واملوؤ�ض�ضات الوطنية والقيام بالتخطيط 

املكاين وتق�ضيم املناطق والتدابري الهيكلية وغري 

الهيكلية، مبا يف ذلك نظام االنذار املبكر وخطط 

االخلللللالء الللقللائللمللة علللللى الللنللظللم االيللكللولللوجلليللة، 

وتطوير ادوات وو�ضائل الوقاية من املخاطر من 

خالل ان�ضاء برنامج وطني اردين لر�ضم خرائط 

الواجب  االجللللراءات  كافة  وحتللديللد  الفي�ضانات 

اال�للضللرتاتلليللجلليللة  اطللللار  �للضللمللن  اتللخللاذهللا م�ضبقا 

الوطنية للحد من خماطر الكوارث. من جهته، 

بني مدير ادارة االزمات وال�ضيطرة يف وزارة املياه 

املهند�س ابراهيم عبادة، اأنه وفقا للبيانات املتاحة 

فلللان خلل�للضللائللر الللفلليلل�للضللانللات واللل�للضلليللول ملللن اكللر 

الكوارث الطبيعية تكرارا وبن�ضبة بلغت 56 باملئة، 

اىل  ملل�للضللريا   ،1990-2014 االعلللللوام  خلللالل 

2018 عدة في�ضانات و�ضيول  انه وقعت يف عام 

مفاجئة، اولها يف 25 ت�ضرين االأول بالقرب من 

البحر امليت، وادى اىل فقدان 21 �ضخ�ضا، ويف 9 

نحو  باإجالء  الفي�ضانات  ت�ضببت  الثاين  ت�ضرين 

4 االف زائر من مدينة البرتاء، ويف وقت الحق 
من نف�س اليوم لقي 13 �ضخ�ضا حتفهم بالقرب 

وعليه  والفي�ضانات،  ال�ضيول  نتيجة  عللمللان  مللن 

اتخاذ خطوات عملية  �ضارعت احلكومة اىل  فقد 

فورية واطالق اال�ضرتاتيجية الوطنية للحد من 

خماطر الللكللوارث. وقللال عبادة، اإنلله يف ظل نق�س 

الللقللرار  ل�ضانع  املتاحة  املخاطر  حللول  املعلومات 

والبيانات  املعلومات  لتوفري  الربنامج  هللذا  جللاء 

الإدارة  متكامل  منهج  وبللنللاء  اللل�للضللروريللة  الللهللامللة 

خماطر الكوارث، لتجنب اية خماطر جديدة من 

خالل تطبيق �ضيا�ضات وا�ضرتاتيجيات للحد من 

اخطارها وامل�ضاهمة يف تعزيز القدرة على ال�ضمود 

واحلد من اخل�ضائر املرتتبة على تلك الكوارث .

ولفت اىل انه �ضيتم ادمللاج جميع االجللراءات 

االخطار  جميع  االعتبار  بعني  واالخللذ  املطبقة، 

الطبيعية وال�ضروط املتعلقة واخليارات العملية 

والللللتللللدابللللري الللللواجللللب اتللللخللللاذهللللا، واللللتلللطلللورات 

اجلهات  وكافة  اال�ضتدامة  وجللوانللب  امل�ضتقبلية 

من  مبا�ضر  ب�ضكل  واملللتللاأثللرة  وامللل�للضللوؤولللة  املعنية 

خالل بناء القدرات املوؤ�ض�ضية وتوفري املعلومات 

االوديللة  التدفقات يف جمللاري  الدقيقة ومعرفة 

وال�ضيول ومنا�ضيب ال�ضهول الفي�ضانية ومراوح 

اخلطر  مكامن  تبني  خللرائللط  وتللوفللري  الطمي 

واالليات للحد من املخاطر واالنذار املبكر.

 العتوم يلتقي المشاركين ببرنامج 
انهض في »تطوير األعمال بآل البيت«

 مستشفى المقاصد يدشن قسما 
لعالج امراض العيون 

املفرق -  االنباط - يو�ضف امل�ضاقبة 

 اكد رئي�س جامعة اآل البيت االأ�ضتاذ الدكتور 

الن�ضاطات  لكافة  اجلامعة  رعاية  العتوم  عدنان 

والللوطللن  املحلي  واملجتمع  الطلبة  تللخللدم  الللتللي 

ودعم امل�ضاريع االنتاجية واالبتكارية واالبداعية 

املللواهللب  وا�ضتك�ضاف  عليها  القائمني  وتللدريللب 

امللكية  الللتللوجلليللهللات  اىل  ملل�للضللرياً    . والللطللاقللات 

اللل�للضللاملليللة جللللالللللة امللللللللك علللبلللداهلل اللللثلللاين بن 

االعمال  ريللادة  تطوير  باهمية  وروؤيته  احل�ضني 

ت�ضهم  م�ضتدامة  عمل  فر�س  توفري  يف  لدورها 

وحتقيق  والبطالة  الفقر  م�ضكلتي  معاجلة  يف 

ال�ضراكة  وتعزيز  ال�ضاملة  االقت�ضادية  التنمية 

البيئة  توفري  العام واخلا�س يف  القطاعني  بني 

احلللا�للضللنللة والللداعللمللة لللقللطللاع اللللريلللادة وحتللويللل 

االفكار الريادية اىل م�ضروعات منتجة.

التوجيهات  و�للضللمللن  الللعللتللوم  الللدكللتللور  وبلللني 

امللكية ال�ضامية قامت اجلامعة يف ان�ضاء حا�ضنة 

اعلللملللال يف اجلللامللعللة للليللكللون لللهللا دور فللاعللل يف 

احت�ضان االفكار الريادية خلدمة طلبة اجلامعة 

وخللريللجلليللهللا وابللللنللللاء املللجللتللمللع املللحلللللي ، داعلليللا 

املتاحة  الفر�س  هللذه  مللن  اال�ضتفادة  امل�ضاركني 

لهم لتطوير انف�ضهم واعمالهم وك�ضب اخلربات 

واملعارف الالزمة.

وا�لللضلللاد امللل�للضللاركللني بلللللدور اجلللامللعللة يف فتح 

احلا�ضنات  هللذه  مللن  لال�ضتفادة  لهم  املللجللاالت 

وتقدمي لهم كافة املعلومات ال�ضرورية العملية 

الفر�س  مللن  واال�للضللتللفللادة  للتطوير  والللعلللللملليللة 

املتاحة.

االنباط-عمان

التابع  اخلريية  املقا�ضد  م�ضت�ضفى  يف  افتتح 

لوزارة االوقاف واملقد�ضات وال�ضوؤون اال�ضالمية 

الللعلليللون مت  املللرا�لللس  لللعللالج  متخ�ض�ضاً  قلل�للضللمللاً 

جتهيزه باحدث املعدات والكوادر الطبية.

الللدكللتللور علي  امل�ضت�ضفى  عللام  مللديللر  واعلللللن 

اق�ضام  باقي  اىل  العيون  ق�ضم  ا�ضافة  ان  ال�ضعد 

الللتللخلل�للضلل�للضللات الللطللبلليللة مبلل�للضللتلل�للضللفللى املللقللا�للضللد 

اخللللرييلللة،  يللهللدف اىل متللكللني مللر�للضللى العيون 

طبية  خللدمللات  تلقي  مللن  املحلية  املجتمعات  يف 

نوعية ومتكاملة با�ضعار معقولة.

وبلللللللني الللل�لللضلللعلللد انللللللله مت جتلللهللليلللز اللللقللل�لللضلللم 

املح�ضن  به  تربع  حديث  جراحي  مبيكرو�ضكوب 

د.  فللللوزي اللللريلللان، كللمللا مت جتللهلليللزه بللجللهللازي 

فلليللكللو لللغللرفللة الللعللمللللليللات وجلللهلللازي فللحلل�للس قللاع 

�ضغط  لفح�س  وجللهللاز  الللنللظللر،  وفح�س  الللعللني 

وفني  ومتري�ضي  طبي  لفريق  ا�للضللافللة  الللعللني، 

متخ�ض�س.

واأ�ضار  د. ال�ضعد انه مت اجراء اأول عملية �ضاد 

ابي�س ) cataract( على جهاز الفيكو بدون 

جللراحللة تللقللللليللديللة وخللليلللوط، ملللريلل�للس اربللعلليللنللي، 

وتكللت بنجاح.

املقا�ضد  مب�ضت�ضفى  العيون  ق�ضم  اأن  واأو�ضح 

م�ضتوى  علللللى  والللوحلليللد  االأول  يللعللد  اخللللرييلللة 

ان  اىل  ملل�للضللريا  اللل�للضللرقلليللة،  عللمللان  م�ضت�ضفيات 

نظرا  اجلميع  ومبللتللنللاول  جللدا  معقولة  ا�للضللعللاره 

الن امل�ضت�ضفى خريي،  ويهدف اىل تقدمي اجود 

اخلدمات الطبية باف�ضل االجور املمكنة.

اخلمي�س  10/ 9 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

ال��ه��ي��ئ��ة وم��ه��ام��ه��ا  م���ن دور  ان���ط���اق���اً 

املناطة مبوجب قانون االت�ساالت رقم  13 

املوافقات  منح  يف  وتعدياته  ل�سنة1995  

اأجهزة  وا�ستعمال  اإدخال  وتنظيم  النوعية 

االت���������س����االت، ق���ام���ت ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ت��وق��ي��ع 

 IB-( ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع ���س��رك��ة

االأمل���ان���ي���ة   )LENHARDT AG
وق���د مت ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة ع���ن ُب��ع��د من 

خال  م��ن  افرتا�سي  اجتماع  عقد  خ��ال 

وق��ع  االأردين  اجل��ان��ب  وم��ن  زووم،  تقنية 

الهيئة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  االتفاقية 

ال���دك���ت���ور امل��ه��ن��د���س غ����ازي اجل���ب���ور وم��ن 

لل�سركة  العام  املدير  وقع  االأمل��اين  اجلانب 

دان���ي���ل ل��ي��ن��د ه�����ارت وق����د ح�����س��ر م��را���س��م 

ال�سيد  االمل��ان��ي��ة  احلكومة  ممثل  التوقيع 

ب��ت��اري��خ2020/9/1  وذل��ك  كورتيناكر  اأرن��و 

وبح�سور املعنيني من كا الطرفني.

الهيئة  ت��زوي��د  ت��ت��ي��ح االت��ف��اق��ي��ة   ح��ي��ث 

ب���ن���ظ���ام الإ�������س������دار امل����واف����ق����ات ال���ن���وع���ي���ة 

مثل  اخل��دم��ات  من  كبري  لعدد  الكرتونياً 

ادخ�����ال اأج���ه���زة االت�������س���االت مل���رة واح����دة،  

اإدخ�����ال االأج���ه���زة ال��ت��ي ت��دخ��ل يف ال��ب��ن��ي��ة 

ال��ت��ح��ت��ي��ة ل�����س��ب��ك��ات االت�������س���االت، االدخ����ال 

امل����وؤق����ت الأج����ه����زة االت���������س����االت، االإدخ������ال 

ل��ا���س��ت��خ��دام��ات ال�����س��خ�����س��ي��ة، واإدخ�����االت 

احلكومية  للموؤ�س�سات  ال����واردة  االأج��ه��زة 

املجتمع  وم��وؤ���س�����س��ات  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 

امل���دين واجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة وامل��واف��ق��ات 

االجنبية. امل�سنعة  لل�سركات  النوعية 

العربية  باللغة  متاح  النظام  و�سيكون   

وال��ل��غ��ة االجن��ل��ي��زي��ة و���س��ي��م��ك��ن م��وظ��ف��ي 

ال��ه��ي��ئ��ة يف م��ك��ات��ب ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ارج��ي��ة يف 

ك���ل م���ن م���ط���ار امل���ل���ك���ة ع���ل���ي���اء ال������دويل / 

العقبة  التخلي�س وجمرك عمان وجمرك 

م��ن ال��دخ��ول ل��ل��ن��ظ��ام وا���س��ت��خ��دام ق��واع��د 

ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���س��ة ب��اأج��ه��زة االت�����س��االت، 

االأخبار  اآخر  على  النظام  الحتواء  اإ�سافة 

جهات  عن  ال�سادرة  والقرارات  التنظيمية 

اأجهزة  اإدخ��ال  تنظيم  بخ�سو�س  التنظيم 

اخلا�سة  النوعية  وامل��واف��ق��ات  االت�����س��االت 

بها يف خمتلف دول العامل مما �سيعزز من 

خربة موظفي الهيئة.

جمانية  ن�سخة  ال�سركة  منحت  وق��د   

 TAMSys( ال���  /ن��ظ��ام  برجمية  م��ن 

واخل��ا���س��ب��اأمت��ت��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة   )E-Gov
جميع خدمات املوافقات النوعية واإدخال 

خال  من  الكرتونيا  االت�ساالت  اأج��ه��زة 

ن��ظ��ام ال���ك���رتوين ل��ل��ت��ب�����س��ي��ط ع��ل��ى جت��ار 

وقدمت  وامل�ستوردين،  االت�ساالت  اأجهزة 

ال�����س��رك��ة ال��رخ�����س ال��ربجم��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة 

ل���ع���دد غ���ري حم�����دود م���ن امل�����س��ت��خ��دم��ني 

م���ن م��وظ��ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة، ب���االإ����س���اف���ة اإىل 

ال�����س��ي��ان��ة وحت���دي���ث ال��ن��ظ��ام وت��ط��وي��ره 

وف���ق���ا الح���ت���ي���اج���ات وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ه��ي��ئ��ة 

ل�سروط  املعدلة  التعليمات  يف  امل��ذك��ورة 

واإج������������راءات احل�������س���ول ع���ل���ى امل���واف���ق���ة 

وتنظيم  االت�������س���االت  الأج���ه���زة  ال��ن��وع��ي��ة 

ملدة  جم��اين  وب�سكل  اململكة  اإىل  اإدخالها 

اخلا�سة  البيانات  قاعدة  واإن�ساء  �سنتني، 

للمملكة  ال������واردة  االت�������س���االت  ب��اأج��ه��زة 

للموا�سفات  فنية  بيانات  لقاعدة  اإ�سافة 

وتناغمها  الهيئة  من  املعتمدة  القيا�سية 

م����ع امل���وا����س���ف���ات ال���������س����ادرة ع����ن م��ع��ه��د 

وتو�سيات   ETSI االأوروب����ي  التقيي�س 

واملتعلقة  ل��ات�����س��االت  ال����دويل  االحت����اد 

ويتيح  االت�ساالت،  اأجهزة  اأنواع  مبختلف 

امل��ب��ا���س��رة م���ع متلقي  ال���درد����س���ة  ال��ن��ظ��ام 

اخلدمة لرفع كفاءة العمليات والت�سهيل 

ع��ل��ى امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، ك��م��ا ي���دع���م ال��ن��ظ��ام 

احل�������س���ول ع��ل��ى خم��ت��ل��ف االح�����س��ائ��ي��ات 

اخل��ا���س��ة ب��اأج��ه��زة االت�����س��االت. ه��ذا وقد  

لهيئة  املجانية  الن�سخة  قامت مبنح هذه 

ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع االت�����س��االت مل��ا ت��ت��م��ت��ع به 

تنظيم  يف  وتنظيمية  فنية  خ���ربات  م��ن 

ق��ط��اع االت�������س���االت يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ولدورها الريادي والبارز يف االجتماعات 

وامل�����وؤمت�����رات ال��ف��ن��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة ع��ل��ى 

امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي ويف ال��ل��ج��ان ال��درا���س��ي��ة 

والتي  االت�ساالت  تقيي�س  لقطاع  التابعة 

ي��ع��ق��ده��ا االحت�����اد ال�����دويل ل��ات�����س��االت 

.)ITU(

االنباط- عمان 

منو  ل��ت�����س��ري��ع  اأوراجن  ب��رن��ام��ج  ح��ظ��ي 

النا�سئة  ال��ري��ادي��ة  وامل�����س��اري��ع  ال�����س��رك��ات 

منذ  بالنجاح  متيزت  مب�سرية   ”BIG“
ي�سهد  وال���ي���وم   ،2015 ع����ام  يف  ان��ط��اق��ه 

اإذ  ت���اري���خ���ه  ال���ربن���ام���ج حم��ط��ة ه���اّم���ة يف 

يف  م��ق��ّره  م��ن  انتقاله  ع��ن  ال�سركة  اأعلنت 

قرية  اإىل  لاأعمال  احل�سني  امللك  جممع 

التي  العبديل  منطقة  يف  الرقمية  اأوراجن 

اأن�ساأتها اأوراجن االأردن لتكون حا�سنة الأهم 

ال��ربام��ج ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال�����س��رك��ة يف اإط���ار 

االجتماعية  للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيتها 

لل�سباب  النوعي  الدعم  على  ترّكز  والتي 

يف جماالت االبتكار والريادة.

وت�������س���م ال���ق���ري���ة ال���رق���م���ي���ة ك�����ًا م��ن 

وخم��ت��رب  ل���ل���ربجم���ة،  اأوراجن  اأك���ادمي���ي���ة 

تنفذها  التي  االبتكار  وم�ساحة  الت�سنيع، 

االأوروب�����ي  االحت����اد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأوراجن 

وم��ن�����س��اأة ت��دري��ب ل��األ��ع��اب االإل��ك��رتون��ي��ة 

 ،FATE eSports م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 

م��ا ي��ج��ع��ل ان��ت��ق��ال ال��ربن��ام��ج اإل��ي��ه��ا اأك��ر 

اأه��م��ي��ة، ك��ون��ه��ا وج��ه��ة االب��ت��ك��ار واالإب�����داع 

الدعم  بتقدمي  اأوراجن  ال��ت��زام  متثل  التي 

امل���ادي وال��ت��ق��ن��ي واالإع���ام���ي وال��ت��دري��ب��ي، 

ل��ت�����س��ّك��ل من����وذج����اً ف����اع����ًا وم�����وؤه�����ًا م��ن 

يقود  املبدعة  االأفكار  واأ�سحاب  الرياديني 

االقت�سادي  االأث��ر  ذات  واالأعمال  امل�ساريع 

امللمو�س. واالجتماعي 

ال���و����س���ول  اإىل  ال����ربن����ام����ج  وي�������س���ع���ى 

م��ن  درج������ة  اإىل  ال����ري����ادي����ة  ب���ال�������س���رك���ات 

ال��ن�����س��وج مت��ك��ن��ه��م م���ن االع���ت���م���اد ال��ك��ل��ي 

ع��ل��ى ال������ذات ل���ان���خ���راط يف دف����ع ع��ج��ل��ة 

يف  امل�ساهمة  وبالتايل  الوطني  االقت�ساد 

من  واحل��د  االإجمايل  املحلي  الناجت  زي��ادة 

اإىل  حتقق  ال��ذي  االأم���ر  البطالة،  م�سكلة 

يف  املن�سمني  ال��ري��ادي��ني  بنجاح  كبري  ح��د 

التقنيات  على  املعتمدة  �سركاتهم  تطوير 

احلديثة يف جماالت متنوعة مثل ال�سحة، 

ال��ذك��اء  االإع��اق��ة،  ذوي  االأ���س��خ��ا���س  �سمول 

اال�سطناعي وغريها وتنمية دائرة عملهم 

اأ�سرع. ب�سكل 

مو�سمه  يوا�سل  ال��ذي   BIG برنامج 

ال�����س��اب��ع ح��ت��ى م��ن��ت�����س��ف اأي���ل���ول اجل����اري، 

امل�ساريع  م��ن  العديد  ان��ط��اق  نقطة  يعّد 

تقدميه  جانب  ف��اإىل  النا�سئة،  وال�سركات 

خمتلف اأ�سكال الدعم وامل�سورة للرياديني، 

ملتقيات  يف  امل�����س��ارك��ة  ك��ذل��ك  ل��ه��م  ي��ت��ي��ح 

�سركات وم�ستثمرين  والت�سبيك مع  عاملية 

من  جديدة  مراحل  اإىل  م�ساريعهم  لنقل 

اإمياناً  وذل��ك  واالنت�سار،  والتو�سع  التقدم 

الهائلة  ب��االإم��ك��ان��ي��ات  االأردن  اأوراجن  م��ن 

واأهمية  االأردين  ال�سباب  بها  يتمتع  التي 

رب��ط��ه��م ب��ال��ف��ر���س ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف من��ّو 

م�ساريعهم.

قدماً  امل�سي  االأردن  اأوراجن  و�ستوا�سل 

قريباً  �سيعلن  حيث  الهاّم،  الربنامج  بهذا 

ال��ث��ام��ن  مل��و���س��م��ه  الت�سجيل  ب���اب  ف��ت��ح  ع��ن 

ل��ل��ري��ادي��ني اأ���س��ح��اب ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة 

وباالأخ�س يف مرحلة النمو.

اهتماماً  ت��ويل  االأردن  اأوراجن  اأن  يذكر 

ك���ب���رياً ل��ت��م��ك��ني ال�����س��ب��اب ب��ال��رتك��ي��ز على 

حموري دعم الريادة واالرتقاء باملخرجات 

التعليمية، واتخذت يف هذا امليدان العديد 

م���ن امل����ب����ادرات وال�����س��راك��ات ال��ت��ي جنحت 

االقت�سادية  ال�سباب  م�ساهمة  حتفيز  يف 

لتعزيز  �سعيها  ع��ن  ف�����س��ًا  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

باملهارات  تزويدهم  عرب  الرقمي  ال�سمول 

الرقمية والذاتية املطلوبة يف �سوق العمل، 

من خال براجمها املتنوعة و�سمن مظلة 

 14 عددها  البالغ  الرقمية  اأوراجن  مراكز 

واملنت�سرة يف اأنحاء اململكة.

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت توقع اتفاقية تعاون عن بعد 
مع شركة )IB- LENHARDT AG( األلمانية

برنامج أورانج للرياديين »BIG« ينتقل إلى موقعه الجديد قريبًا

اخلمي�س   10  /  9  / 2020

االنباط- برتا 

الكهرباء  ل�سركة  الكهربائي  النظام  �سجل 

ميجاواط،   2214 االول   اأم�س  ظهر  االأردنية 

اأيلول  �سهر  بداية  منذ  االأق�سى  احلمل  وهو 

احلايل يف منطقة امتياز ال�سركة.

ت��ر���س��ي��د  اإىل  امل���واط���ن���ني  ال�����س��رك��ة  ودع����ت 

ا����س���ت���ه���اك ال���ط���اق���ة ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة ل��ت��ج��ن��ب 

فاتورة  قيمة  على  وال��زي��ادة  االحمال،  ارتفاع 

الكهرباء من خال ا�ستخدام و�سائل التربيد 

االأقل كلفة واالأجهزة املوفرة للطاقة.

كما دعت اإىل اال�ستخدام ال�سحيح الأجهزة 

تو�سي  التي  بالتعليمات  والتقيد  التكييف، 

التكييف  الأج���ه���زة  ال�����س��ان��ع��ة  ال�����س��رك��ات  ب��ه��ا 

 23 درج��ة  على  املكيف  ح���رارة  منظم  ب�سبط 

واالأجهزة  االإن��ارة  اإطفاء  من  والتاأكد   25 اإىل 

الكهربائية غري امل�ستخدمة ويف االأماكن غري 

وال�ستائر  والنوافذ  االأبواب  امل�سغولة واغاق 

لرفع كفاءة اجهزة التكييف.

االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ال�سركة  وق��ال��ت 

مدار  على  عملت  اإنها  االربعاء،  اليوم  )برتا( 

ال��ت��ي ت�سهدها  ال�����س��اع��ة خ���ال م��وج��ة احل���ر 

امل���م���ل���ك���ة مل���ع���اجل���ة االن����ق����ط����اع����ات ال��ن��اج��م��ة 

ع���ن زي�����ادة االح���م���ال ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، وب�����س��ب��ب 

اداء  وكان  للكهرباء،  امل�سروع  اال�ستجرار غري 

فعاال. الكهربائية  ال�سبكة 

امل�����س��روع  اأن اال���س��ت��ج��رار غ���ري  وا����س���اف���ت 

املغذيات  على  االح��م��ال  م��ن  ي��زي��د  للكهرباء 

وي��ت�����س��ب��ب يف ان��ق��ط��اع��ات ك��ه��رب��ائ��ي��ة، م��وؤك��دة 

باال�سرتاك  كوادرها مع هذه احلاالت  تعامل 

م��ع رج���ال ال�����س��اب��ط��ة ال��ع��دل��ي��ة م��ن موظفي 

ه���ي���ئ���ة ت���ن���ظ���ي���م ق����ط����اع ال����ط����اق����ة وامل�����ع�����ادن، 

هذه  متثله  مل��ا  ق�سائيا  مرتكبيها  وماحقة 

احل�����االت م���ن خ��ط��ر ع��ل��ى ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة 

الوطني. وا�سرار باالقت�ساد 

وب��ي��ن��ت ال�����س��رك��ة اأن���ه���ا رف��ع��ت ج��اه��زي��ت��ه��ا 

التي  احل����ارة  امل��وج��ة  ت��داع��ي��ات  م��ع  للتعامل 

االإج����راءات  وات��خ��اذ  ح��ال��ي��اً،  اململكة  ت�سهدها 

ال���������س����روري����ة ل�������س���م���ان ت����زوي����د امل���واط���ن���ني 

باحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية و�سرعة 

اال�ستجابة الأية �سكاوى اأو ات�ساالت ترد اإليها 

اعتيادية  ط���وارئ  خطة  تنفيذها  خ��ال  م��ن 

كوادرها  خال  من  احلر  موجة  مع  للتعامل 

التي تعمل بكفاءة عالية امل�ستوى.

اال�����س����اح  م���ت���و����س���ط  اأن  اإىل  وا�������س������ارت 

تقريبا،  دقيقة   63 بلغ  الكهربائية  لاأعطال 

االعطال  مع  للتعامل  �سريعة  ا�ستجابة  وهي 

الكهربائية.

ودع������ت ال�������س���رك���ة امل����واط����ن����ني ل��ات�����س��ال 

ب����ال���������س����رك����ة ل�������اإب�������اغ ع������ن اأي���������ة اأع�����ط�����ال 

بال�سرعة  ا�ساحها  على  للعمل  وا�ستف�سارات 

ال��ق�����س��وى، م���وؤك���دة ا���س��ت��م��رار ع��م��ل ك��وادره��ا 

الإدامة  ال�ساعة  مدار  على  والهند�سية  الفنية 

يف  للم�سرتكني  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��ت��ي��ار  ت��و���س��ي��ل 

ت�سهدها  التي  العادية  غري  احلر  موجة  ظل 

اململكة.

الفرق  ع��دد  زي��ادة  على  عملت  اإنها  وقالت 

تعمل  االت�����س��ال  م��راك��ز  وان  احل��اج��ة،  ح�سب 

تو�سيل  اإدام��ة  على  للمحافظة  حثيث  ب�سكل 

التيار الكهربائي اإىل امل�سرتكني.

البنك األردني الكويتي يدعم برنامج 
المنح الجامعية التابع لمؤسسة 

الحسين للسرطان

اطالق جمعية األعمال األردنية البرازيلية

مذكرة تفاهم لتدريب المهندسين 
حديثي التخرج

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
بـ 8ر4 مليون دينار

االنباط- عمان 

ح���ر����س���اَ م��ن��ه ع��ل��ى دع����م ال��ت��ع��ل��ي��م وف��ئ��ة 

ال�����س��ب��اب ب�����س��ك��ل ع����ام، وم��ر���س��ى ال�����س��رط��ان 

الكويتي  االأردين  البنك  ق��دم  خ��ا���س،  ب�سكل 

دعماً لربنامج املنح اجلامعية التابع ملوؤ�س�سة 

لتغطية  وامل��خ�����س�����س  ل��ل�����س��رط��ان،  احل�����س��ني 

الثانوية  لطلبة  اجلامعي  التعليم  تكاليف 

ال��ع��ام��ة )ال��ت��وج��ي��ه��ي( اخل��ري��ج��ني يف مركز 

املقدم  ال��دع��م  �سيغطي  لل�سرطان.  احل�سني 

م���ن ال���ب���ن���ك ج�����زءا م���ن ت��ك��ال��ي��ف ال���درا����س���ة 

اجل��ام��ع��ي��ة وم���راك���ز ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ل���� 20 

وطالبة. طالباً 

ياأتي هذا الدعم من اإدارة البنك، مل�ساندة 

لل�سرطان يف  جهود موؤ�س�سة ومركز احل�سني 

ممن  للمر�سى  ال�سمولية  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي 

تقت�سر  ال  وال��ت��ي  امل��رك��ز،  يف  ال��ع��اج  يتلقون 

ع��ل��ى ال��رع��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة ف��ح�����س��ب، ب��ل ت�سمل 

مما  اأي�����س��اً،  واالأك��ادمي��ي��ة  النف�سية  ال��رع��اي��ة 

وممار�سة  باأنف�سهم  ثقتهم  تعزيز  يف  ي�ساهم 

ي��ك��ون  اأن  دون  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  احل���ي���اة  اأن�����س��ط��ة 

املر�س عائقاً اأمام ذلك.

وق����ام����ت ن�����س��ري��ن ق���ط���ام�������س، م���دي���رع���ام 

البنك  ب��زي��ارة  لل�سرطان،  احل�سني  موؤ�س�سة 

املثمر  ل��ت��ع��اون��ه  ت��ق��دي��راً  ال��ك��وي��ت��ي  االأردين 

احل�سني  وم��رك��ز  موؤ�س�سة  بر�سالة  واإمي��ان��ه 

ل��ل�����س��رط��ان، ح��ي��ث اأك����دت اأن ه���ذا ال��ت��ربع له 

دورهام يف م�ساعدة الطلبة يف حتقيق النجاح 

داعية  اإليه،  يطمحون  ال��ذي  امل�ستقبل  وبناء 

لتحذو  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  تكاتف  اأه��م��ي��ة  اإىل 

ح����ذو ال��ب��ن��ك وت���ع���زي���ز م�����س��اه��م��ت��ه��ا يف دع��م 

ال�سرطان. مر�سى 

م����ن ج���ان���ب���ه، اأ������س�����ار ه���ي���ث���م ال��ب��ط��ي��خ��ي، 

اخلا�سة  والبنكية  التجزئة  منتجات  رئي�س 

احل�سني  ملركز  الدعم  تقدمي  اأن  اإىل  بالبنك 

االأ�سا�سية  م��ب��ادرات��ن��ا  م��ن  يعترب  لل�سرطان 

���س��م��ن م�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا االج���ت���م���اع���ي���ة، وال��ت��ي 

ال�سحي  بالقطاعني،  االهتمام  علينا  تفر�س 

فئة  دع��م  على  حر�سنا  �سيما  ال  والتعليمي، 

لنوفر  خا�س  ب�سكل  منهم  واملر�سى  ال�سباب 

فرتة  خال  ال�سليمة  التعليمية  البيئة  لهم 

عاجهم.

االنباط- برتا  

ج���م���ع���ي���ة   ، االول  اأم�����������������س  اأُط�������ل�������ق�������ت 

االأع������م������ال االأردن�������ي�������ة ال����ربازي����ل����ي����ة ل��ل��ج��م��ع 

البلدين  يف  االأع��م��ال  جمتمع  والت�سبيك بني 

 ال�����س��دي��ق��ني، ب��ه��دف زي����ادة وت��ن��وي��ع ال��ت��ج��ارة.

وحت������دث وزي������ر ال�������س���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة ط����ارق 

احل���م���وري خ���ال ح��ف��ل االط�����اق ال����ذي اق��ي��م 

يف م���ن���زل ال�����س��ف��ري ال���ربازي���ل���ي ب��ع��م��ان م�����س��اء 

ام�������س، ع���ن اه��م��ي��ة ه����ذه اجل��م��ع��ي��ة يف ت��اأط��ري 

وت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون ال����ت����ج����اري واالق���ت�������س���ادي 

 ب������ني ال����ب����ل����دي����ن وزي�������������ادة اال������س�����ت�����ث�����م�����ارات.

وا������س�����اد ب����ع����اق����ات ال���������س����داق����ة ال����ت����ي ت���رب���ط 

ال�����س��ن��ني  ع�������س���رات  م���ن���ذ  ب����ال����ربازي����ل  االردن 

امل�����ج�����االت. ال����ق����ائ����م يف خم���ت���ل���ف   وال�����ت�����ع�����اون 

م����ن ج���ه���ت���ه،اع���ت���رب ال�������س���ف���ري ال����ربازي����ل����ي يف 

البلدين  ب��ني  ال��ت��ج��ارة  اأن  ام���ارال،  عمان  روي 

معقولة اال انها مل ت�سل اىل م�ستوى الطموح 

واالم����ك����ان����ات امل���ت���اح���ة ل���ه���ا، وه���ن���اك ام��ك��ان��ي��ة 

التجارية. عاقاتنا  وحت�سني  لزيادة   متوافرة 

وق����ال ال�����س��ف��ري يف م��ق��اب��ل��ة م���ع وك���ال���ة االن��ب��اء 

االط��اق،  هام�س حفل  على  )ب���رتا(،  االردن��ي��ة 

االردن  اىل  ال��ربازي��ل��ي��ة  ال�������س���ادرات  ح��ج��م  اإن 

م��ل��ي��ون دوالر، يف حني   330 امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ب��ل��غ 

ال����ربازي����ل  اىل  االردن������ي������ة  ال�����������س�����ادرات  من����ت 

االأوىل  ال�ستة  االأ���س��ه��ر  ويف  باملئة،   230 بن�سبة 

ب��امل��ئ��ة،   1738 ب��ن�����س��ب��ة  من����ت   ،2020 ع����ام  م����ن 

امل��ا���س��ي. ال���ع���ام  م���ن  ن��ف�����س��ه��ا   مقارنة بالفرتة 

اىل  االردن  ����������س���������ادرات  ح�����ج�����م  وب���������������ني اأن 

العام  من  االوىل  ا�سهر  الربازيل خال ال�ستة 

م��ق��ارن��ة  م��ل��ي��ون دوالر،   24 ن��ح��و  ب��ل��غ  احل����ايل، 

ال��ع��ام  ال���ف���رتة م���ن  ن��ف�����س  4ر1 م��ل��ي��ون يف  م���ع 

ال���زي���ادة ج���اءت  امل��ا���س��ي، م�����س��ريا اىل ان ه���ذه 

ن��ت��ي��ج��ة ل��ع��ق��د ���س��خ��م وق��ع��ت��ه ���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���س 

ال���ع���رب���ي���ة م����ع ال�����ربازي�����ل يف اي����ل����ول امل���ا����س���ي 

ال�������س���ادرات. م���ن  ال���ك���م  ه����ذا  ادى اىل   وال�����ذي 

االأردن  اإىل  الربازيلية  اإن ال�سادرات  وا���س��اف 

البقر  وحل��م  ال��دواج��ن  يف  ك��ب��ري  ترتكز ب�سكل 

ب��امل��ئ��ة من   95 وال�����ن واحل���ب���وب، ال���ت���ي مت��ث��ل 

من ال�سادرات  ب��امل��ئ��ة   98 اأن  ك��م��ا  ���س��ادرات��ن��ا، 

اال�����س����م����دة. ه�����ي  ال������ربازي������ل  اإىل   االأردن�������ي�������ة 

واك����د اأن امل��ه��م ل��ل��ط��رف��ني ل��ي�����س من��و ال��ت��ج��ارة 

ف���ق���ط وامن������ا ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ن���وي���ع���ه���ا، م��ب��ي��ن��ا 

ان������ه ����س���ي���ت���م ال����رتك����ي����ز ع���ل���ى اال����س���ت���ث���م���ارات 

ك������ا االجت������اه������ني. ال���������س����ي����اح����ة يف   وزي�������������ادة 

العام  احتفا  البلدين  اأن  اىل  ال�سفري  وا���س��ار 

العاقات  اإق��ام��ة  على  ع��اًم��ا  املا�سي مبرور60 

جمعية  اإط��اق  ويعك�س  بينهما،  الدبلوما�سية 

االأع�����م�����ال االأردن������ي������ة ال����ربازي����ل����ي����ة امل�����س��ت��وى 

 امل���ت���ق���دم ال���ذي و���س��ل��ت اإل���ي���ه ه����ذه ال��ع��اق��ة.

وو����س���ف ال���ع���اق���ات ب���ني ال���ب���ل���دي���ن ب��امل��م��ت��ازة 

اأن��ه  امل�����س��اف��ات، الف��ت��ا اىل  ال��رغ��م م��ن بعد  على 

ب��رازي��ل��ي،  األ����ف   18 امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  االردن  زار 

ب����رازي����ل����ي،  ال������ف   16 زاره��������ا   2018 ع������ام  ويف 

ب����رازي����ل����ي.  2500 االردن  يف  ي���ع���ي�������س   واأن���������ه 

م����ن ج���ان���ب���ه، ب����ني رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة االع���م���ال 

اجلانبني  اأن  فريز،  جمال  الربازيلية  االردنية 

����س���ي���ت���ب���ادالن امل���ع���ل���وم���ات واخل��������ربات ل��ف��ائ��دة 

اجل��م��ع��ي��ة  اط��������اق  اأن  م�����وؤك�����دا  ال����ط����رف����ني، 

ي�������س���ك���ل ف���ر����س���ة ل�����زي�����ادة ح���ج���م ال���������س����ادرات 

وال��������واردات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن وت��ط��وي��ر ال��ت��ج��ارة 

 ال��ب��ي��ن��ي��ة م���ن خ���ال ت���ع���اون ج��م��ي��ع االط����راف.

ال��ع��ني عي�سى م����راد، وال��ن��ائ��ب  وح�����س��ر احل��ف��ل 

ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  ح���واري،  اأن��دري��ه 

ادارة  ومدير  الن�سور،  معن  العربية  البوتا�س 

امريكا الاتينية والو�سطى يف وزارة اخلارجية 

و����س���وؤون امل��غ��رتب��ني ال�����س��ف��ري اجم���د ال��ق��ه��ي��وي، 

وعدد من رجال االعمال وال�سفراء واملدعوين.

االنباط- عمان 

املتجددة  ال��ط��اق��ة  ت�سجيع  ���س��ن��دوق  وق��ع 

وال��روة  الطاقة  وزارة  يف  الطاقة  وتر�سيد 

امل��ع��دن��ي��ة م���ع م��ن��ظ��م��ة م��ه��ن��د���س��ي ال��ك��ه��رب��اء 

واالإل���ك���رتون���ي���ات، ال���ي���وم االأرب����ع����اء، م��ذك��رة 

امل��ه��ن��د���س��ني اجل���دد وطلبة  ل��ت��دري��ب  ت��ف��اه��م 

ال��ه��ن��د���س��ة ���س��م��ن ب��رن��ام��ج ���س��ن��وي ل��ت��ع��زي��ز 

العمل. قدراتهم وتاأهيلهم ل�سوق 

ووق����ع����ت امل�����ذك�����رة اأم�������ني ع������ام ال��������وزارة 

املهند�سة اماين العزام، ورئي�س فرع املنظمة 

يف االأردن الدكتور عاء خليفة.

عقب  �سحفي  ت�سريح  يف  ال��ع��زام  واأك���دت 

ال��ت��وق��ي��ع، اأه��م��ي��ة امل���ذك���رة يف ن�����س��ر ال��وع��ي 

ا�ستهاك  املتجددة وتر�سيد  بالطاقة  املتعلق 

حديثي  ال�سباب  وت��دري��ب  وتثقيف  الطاقة 

�سنتهم  يف  الهند�سة  طلبة  وكذلك  التخرج، 

ال���درا����س���ي���ة االأخ�������رية واإك�������س���اب���ه���م اخل����ربة 

الازمة.

من  اال���س��ت��ف��ادة  يف  امل��ذك��رة  اأهمية  وبينت 

للم�ساركة  والطلبة  التخرج  حديثي  مهارات 

يف ت��ن��ف��ي��ذ ب����رام����ج وم�������س���اري���ع ال�������س���ن���دوق 

الدرا�سات  واإع��داد  التحليل  خا�سة يف جمال 

والتقارير الفنية وتنفيذ الزيارات امليدانية.

وقالت العزام اإن �سندوق ت�سجيع الطاقة 

الوزارة �سيوفر  املتجددة وتر�سيد الطاقة يف 

مبا  �سنوية  تدريبية  فر�سا  املذكرة  مبوجب 

ال�����س��ن��دوق،  وم�����س��اري��ع  ب��رام��ج  م��ع  يتنا�سب 

و�ستكون مدة التدريب لكل ف�سل درا�سي من 

اأ�سهر وتقدمي �سرح وخطة وا�سحة   6 اإىل   3

للتدريب.

االردن  يف  املنظمة  ف��رع  اإن  خليفة  وق���ال 

املحلي  املجتمع  2003، خدم  افتتح عام  الذي 

م���ن خ����ال ان�����س��ط��ت��ه امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي ت�سم 

ودولية  حملية  وم��وؤمت��رات  متنوعة  ور�سات 

ودورات معتمدة وم�ساريع م�ستدامة، م�سيدا 

ال�سباب  ق��درات  تعزيز  يف  ال�سندوق  بتعاون 

الهند�سة  جم��ال  يف  العمل  ل�سوق  وتاأهيلهم 

واو���س��اع��ه��م  معي�ستهم  م�����س��ت��وى  وحت�����س��ني 

االقت�سادية.

وم�����ن�����ظ�����م�����ة م�����ه�����ن�����د������س�����ي ال�����ك�����ه�����رب�����اء 

منظمة  ه���ي   ،)IEEE( واالإل���ك���رتون���ي���ات 

ت��ق��ن��ي��ة غ����ري رب���ح���ي���ة ل��ل��م��ه��ن��ي��ني امل��ه��ت��م��ني 

ب��ال��ه��ن��د���س��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وت�����س��م اأك���ر 

األ�����ف م��ه��ن��د���س وم��ه��ن��د���س��ة ح��ول   400 م���ن 

ل�سالح  التكنولوجيا  تطوير  بهدف  العامل 

دولة   165 اأكر من  فروع يف  ولها  الب�سرية، 

من بينها االردن.

االنباط- عمان 

اغ���ل���ق���ت ب���ور����س���ة ع���م���ان، ام�������س االرب����ع����اء، 

 3125 على  م��وزع��ة  �سهم،  مليون  6ر7  ب��ت��داول 

8ر4  بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  ت����داوالت  بقيمة  ���س��ف��ق��ة، 

مليون دينار.

 1585 النقطة  اىل  البور�سة  موؤ�سر  وارتفع 

اجلل�سة  اإغ��اق  مع  مقارنة  باملئة  09ر0  بن�سبة 

ال�سابقة.

لل�سركات  االإغ����اق  اأ���س��ع��ار  م��ق��ارن��ة  ول���دى 

اأظهرت  �سركة   32 اأن  تبني  اأ�سهمها،  املتداولة 

ارت��ف��ع��ت  بينما  اأ���س��ه��م��ه��ا،  اأ���س��ع��ار  ان��خ��ف��ا���س��ا يف 

اأ�سهم  اأ�سعار  وا�ستقرت  �سركة،   45 اأ�سهم  اأ�سعار 

32 �سركة اخرى.

النظام الكهربائي يسجل الحمل األقصى منذ بداية ايلول الحالي
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االنباط- وكاالت

“اأ�سرتازينيكا”  جم���م���وع���ة  �أع���ل���ن���ت 

“طواعية  ق��ّررت  �أّنها  �لدو�ئية  لل�صناعات 

جتريها  التي  ال�سريرية  التجارب  تعليق” 

ح���ول �ل��ع��امل ل��ل��ق��اح جت��ري��ب��ي ���ص��ّد مر�ض 

�أوك�����ص��ف��ورد،  ج��ام��ع��ة  ط���ّورت���ه  كوفيد19- 

�مل�صاركني يف هذه  �أح��د  �إ���ص��اب��ة  بعد  وذل��ك 

�لتجارب مبر�ض بدون �صبب و��صح.

�إط��ار  “يف  �إّن��ه  بيان  �ملجموعة يف  وقالت 

�لعاملية  �ل��ع�����ص��و�ئ��ي��ة  �ل�����ص��ري��ري��ة  �ل��ت��ج��ارب 

كورونا،  لفريو�ض  �مل�صاّد  �أوك�صفورد  للقاح 

لدينا  �لقيا�صية  �لتقييم  عملية  تفعيل  مت 

وقد عّلقنا طو�عية عمليات �لتلقيح لل�صماح 

�ل�صالمة  لبيانات  مر�جعة  عملية  ب��اإج��ر�ء 

من قبل جلنة م�صتقّلة«.

وك�����ان�����ت ق�����د �أع����ل����ن����ت �أ����ص���ر�زي���ن���ي���ك���ا 

ن���ه���اي���ة �أغ�������ص���ط�������ض ع�����ن ب������دء �ل���ت���ج���ارب 

مر�ض  ل��ع��الج  �مل�����ص��ادة  �لأج�����ص��ام  بو��صطة 

ف��ريو���ض  ع���ن  �ل���ن���اج���م  “كوفيد19-”، 
كورونا �جلديد.

باختبار  ب��د�أت  �إنها  �أ�صر�زينيكا  وقالت 

للوقاية  �مل�صادة  �لأج�صام  �إىل  ي�صتند  عالج 

م�صرية  وع��الج��ه،  كوفيد19-  مر�ض  م��ن 

�إىل �أن �أو�ئل �مل�صاركني يف �لتجارب تناولو� 

جرعات منه.

و�أ�صافت �ل�صركة �لربيطانية �أن �ملرحلة 

تقييم  على  �صركز  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  �لأوىل 

 ،”7442 “�إيه.زد.دي  ع��ق��ار  ك���ان  �إذ�  م��ا 

�مل�صادة  �لأج�����ص��ام  ن��وع��ني م��ن  �ل���ذي ي�صم 

�أحادية �لن�صيلة، �آمنا ويتحمله �جل�صم بني 

�لأ���ص��ح��اء  م�����ص��ارك��ا م��ن   48 �إىل  م��ا ي�صل 

تر�وح �أعمارهم بني 18 و55 عاما، وفقا 

ملا ذكرته وكالة رويرز.

�لتي  �لأوىل  �ل��ت��ج��ارب  �أظ��ه��رت  م��ا  و�إذ� 

فاإن  �إيجابية،  نتائج  بريطانيا  يف  �صتجري 

�أ���ص��ر�زي��ن��ي��ك��ا ���ص��ت�����ص��رع يف م��رح��ل��ة �أو���ص��ع 

لخ��ت��ب��ار �ل��ع��ق��ار ك��ع��الج وق��ائ��ي م��ن �ملر�ض 

وكدو�ء للمر�صى �لذين �أ�صيبو� به.

وك���ان���ت �ل�����ص��رك��ة، �مل���درج���ة يف ب��ور���ص��ة 

مليون   23.7 ي��ون��ي��و  يف  تلقت  ق��د  ل��ن��دن، 

للحكومة  تابعة  وك��الت  دولر متويال من 

�لأم����ريك����ي����ة ل���ت���ط���وي���ر ع����الج����ات مل��ر���ض 

كوفيد19- تقوم على �مل�صاد�ت �حليوية.

وك���ان���ت جت�����ارب ���ص��ري��ري��ة ���ص��اب��ق��ة على 

متطوعني، �أظهرت �أن لقاح “اأ�سرتازينيكا” 

وقد  �آم��ن  “كوفيد19-”،  ب��وب��اء  �خل��ا���ض 

وّلد مناعة يف �صفوف �لذين ح�صلو� عليه.

��صم  يحمل  �ل���ذي  �ل��ل��ق��اح  يت�صبب  ومل 

جانبية،  �أع��ر����ض  ب���اأي   »AZD1222«

ومل يلحق �أذى بالأج�صام �مل�صادة، و��صتجابة 

“�خلاليا �لتائية”، ح�صبما �أظهرت �لنتائج 
�لطبية،  “لن�صيت”  جملة  ن�صرتها  �لتي 

وفق ما ذكرت “رويرتز«.

�ل��ت��ي تطور  �أوك�����ص��ف��ورد،  وق��ال��ت جامعة 

�للقاح بالتعاون مع �أ�صر�زينكا، �إن �لتجارب 

�أظهرت �أن �ملتطوعني �لذين تلقو� �جلرعة 

كما  م�صادة،  �أج�صام  لديهم  ظهرت  �لثانية 

تكونت عندهم �خلاليا �لتائية �لتي ت�صاعد 

يف تقوية �جلهاز �ملناعي يف ج�صم �لإن�صان.

االنباط-وكاالت

فيتنام خوذة  �ملد�ر�ض يف  3 من طالب  �صمم 

يف  �لأم��ام��ي��ة  �خل��ط��وط  ع��ل��ى  للعاملني  ت�صمح 

م��و�ج��ه��ة وب���اء ك���ورون���ا، ب��ت��ن��اول وج��ب��ة خفيفة 

�أنف�صهم  ت��ع��ري�����ض  دون  �أن��وف��ه��م،  ح��ك  ح��ت��ى  �أو 

بالفريو�ض. �لإ�صابة  ملخاطر 

�لختيار  �صعوبة  على  �ل�صوء  �لوباء  و�صلط 

�ل�صالمة  �أو  �ل��ر�ح��ة  ف��اإم��ا  �لأح���ي���ان،  بع�ض  يف 

بالن�صبة  خا�صة  �لوقاية،  معد�ت  توفرها  �لتي 

مثل  ��صتخد�م  عملهم  ي�صتلزم  �لذين  للعاملني 

هذه �لأدو�ت ل�صاعات طويلة.

حتديا  �ل��ط��الب  و�ج��ه  �ملع�صلة،  ه��ذه  وحل��ل 

تنف�ض  بجهاز  مت�صلة  خ��وذة  ت�صميم  يف  يتمثل 

للعاملني  ي�صمح  بل  فح�صب،  �حلماية  يوفر  ل 

�لعمل  يف  بال�صتمر�ر  �لأمامية  �خلطوط  على 

و�لعطاء لفرة �أطول.

و�أطلقو�  �خل��وذة  �لطالب  جمموعة  �بتكرت 

م���اأخ���وذة  ك��ل��م��ة  وه���ي  هيلم”،  “يف  ����ص��م  ع��ل��ي��ه 

�حل���رف���ني �لأول�������ني م���ن �����ص���م ف��ي��ت��ن��ام وك��ل��م��ة 

هيلميت �لإجنليزية �لتي تعني )خوذة(.

بقفاز  د�خ��ل��ي��ة  فتحة  على  �خل���وذة  وحت��ت��وي 

�صبيل  على  ليتمكن،  ي��ده  �مل�صتخدم  فيها  ي�صع 

على  �لنظارة  �صبط  �أو  �لعرق  �إز�ل��ة  من  �ملثال، 

عينيه دون �ل�صطر�ر لرفع �خلوذة.

وق��ال��ت ت���ر�ن ن��غ��وي��ن خ��ان��ه �آن، �ل��ب��ال��غ��ة من 

14 ع���ام���ا، وه����ي و�ح������دة م���ن �ل��ط��الب  �ل��ع��م��ر 

�حلائزين على “جائزة �أف�صل ت�صميم �خر�ع” 

يف م�����ص��اب��ق��ة �لب���ت���ك���ار �ل���دول���ي���ة ب��ك��ن��د� �ل�����ص��ه��ر 

كبري  فرق  “هناك  �لت�صميم:  هذ�  عن  �ملا�صي، 

يف هذه �خلوذة يتمثل يف �ل�صندوق ذي �لقفاز... 

ميكنك ��صتخد�مه للتفاعل مع وجهك باأمان«.

د�خلية  م�صاحة  على  �أي�صا  �خل��وذة  وحتتوي 

مي���ك���ن و����ص���ع وج���ب���ة خ��ف��ي��ف��ة ب���ه���ا ل��ل��ع��ام��ل يف 

�خل���ط���وط �لأم���ام���ي���ة وت��ت�����ص��ل �أي�����ص��ا ب��اأن��ب��وب 

مرتبط بجهاز لتنقية �لهو�ء.

�أم��ان��ا من  �أك���ر  وف��ي��م��ا تعترب ه���ذه �خل����وذة 

�لكمامات �ملعتادة، �إل �أنها قد تكون غري مريحة 

�إذ� قورنت بالأ�صكال �لأخرى من  بدرجة كبرية 

�ل�صخ�صية. �لوقاية  معد�ت 

تكلفتها  ت��ق��ل  �ل��ت��ي  هيلم”،  “يف  وحت���ت���وي 

300 دولر، على جيوب حول منطقة  حاليا عن 

�لر�أ�ض ت�صمح للم�صتخدم بحك ر�أ�صه.

تابعة  وحدة  وهي  فين�صمارت،  �صركة  ووقعت 

فيتنام  يف  جمموعة  �أك���رب  غ���روب،  ف��ني  ل�صركة 

لإنتاج �أجهزة �لتنف�ض �ل�صناعي، �تفاقا مل�صاعدة 

�لطالب على �إنتاج �لن�صخة �لنهائية من �خلوذة 

على نطاق و��صع.

االنباط-وكاالت

ح��ني ي�����ص��اب �مل�����ص��ن��ون ب��ف��ريو���ض ك��ورون��ا 

�مل�صتجد فاإنهم يكونون �أكر عر�صة للوفاة 

�لأرب��ع��ني،  عن  �أعمارهم  تقل  مبن  مقارنة 

وفق ما توؤكده بيانات �صحية.

بديهيا،  �أو  مفهوما  �لأم���ر  ه��ذ�  وي��ب��دو 

من �لناحية �ل�صحية، لأن �مل�صنني ي�صكلون 

باأمر��ض مثل  �مل�صابني  �لأكرب من  �لن�صبة 

�ل�صكري و�صغط �لدم و��صطر�بات �لرئة.

عامل  �إىل  ينبهون  �لعلماء  بع�ض  لكن 

�ل�صخ�ض  ع��ر���ص��ة  م���ن  ي��زي��د  �آخ����ر  ���ص��ح��ي 

بالعدوى،  �لإ�صابة  �مل�صن للم�صاعفات عند 

وه�����و ����ص���ي���خ���وخ���ة �جل����ه����از �مل���ن���اع���ي ل���دى 

�لإن�صان.

تاميز”  “نيويورك  �صحيفة  وب��ح�����ص��ب 

فاإن خاليا جهاز �ملناعة لدى �لإن�صان ت�صهد 

ت��غ��ري� ك��ب��ري� م��ع م���رور ع��ق��ود م��ن �ل��زم��ن، 

فت�صبح على درجة كبرية من �لتعقيد.

وب�صبب هذه �لتغيري�ت، يتجاوب �جلهاز 

نحو  ع��ل��ى  �مل�����ص��ن،  �ل�صخ�ض  ل���دى  �مل��ن��اع��ي 

�لت�صدي  يف  يبالغ  �أنه  فاإما  متنا�صب،  غري 

م��ن  ك���ب���ري  ع�����دد  �إىل  ف�����ي�����وؤدي  ل����ل����ع����دوى، 

�لتفاعل  عن  كثري�  يتاأخر  �أنه  �أو  �لتهابات، 

م��ع �خل��ط��ر �مل��ح��دق ب��اجل�����ص��م م��ث��ل دخ��ول 

�صالكا  �لطريق  ي�صبح  وعندئذ،  �لفريو�ض، 

�أمام �ملر�ض.

وي����ق����ول �ل���ب���اح���ث���ون �ل����ذي����ن ي���در����ص���ون 

���ص��ي��خ��وخ��ة �جل��ه��از �مل��ن��اع��ي، �إن ف��ه��م ه��ذه 

تاأثري  ي�صاعد فقط على فهم  �لتغري�ت لن 

�لعمر، بل �صيعني �أي�صا على و�صع �صيا�صات 

�أف�����ص��ل يف جم���ال ل��ق��اح��ات و�أدوي�����ة مر�ض 

19” م�صتقبال. “كوفيد 
�جلهاز  �صيخوخة  دور  �إىل  �لإ�صارة  ومتت 

�ملناعي يف در��صة من�صورة مبجلة “�ساين�س”، 

و�صارك فيها �لباحث �ملخت�ض يف علم �ملناعة 

بكلية لندن �جلامعية، �آرين �أكرب.

تغريات م�ضرة

ول��ف��ه��م م��ا ي��ح�����ص��ل، ل ب��د م��ن �لإ���ص��ارة 

ي��ت��م��ك��ن ف���ريو����ض م���ا من  �أن����ه ح��ي��ن��م��ا  �إىل 

تكون  �خلاليا  فاإن  �لإن�صان،  ج�صم  �خر�ق 

ب�صكل  �إما  ملو�جهته،  �لأمامية  �ل�صفوف  يف 

طفيف �أو ب�صدة.

�ل��دور،  بهذ�  �لأوىل  �خلاليا  تكتفي  ول 

ب��ل ت��ق��وم �أي�����ص��ا ب��اإخ��ط��ار �خل��الي��ا �لأخ���رى 

ح��ت��ى ت��ك��ون يف �أه���ب���ة �ل���ص��ت��ع��د�د مل��ق��اوم��ة 

هذ�  يح�صل  وح��ني  �خلارجي”،  “�لعدو 
�لتغلب  �أج��ل  م��ن  �للتهاب  يقع  �ل��ت��ج��اوب، 

على �لعدوى.

ي��ع��رف  ي���ق���وم م����ا  �ل���ل���ح���ظ���ة،  ويف ه�����ذه 

وغ����ري  �ل����ف����ط����ري  �مل����ن����اع����ي  ب�”�جلهاز 

�ل��ت�����ص��دي  يف  ب���امل�������ص���اه���م���ة  �ملتخ�ص�ض” 

ل����ل����ع����دوى، ع����رب �ل��ت��خ��ل�����ض م����ن �خل���الي���ا 

ت�صتطيع  ل  �ل��ت��ي  و�ل��ربوت��ي��ن��ات  �مل��ت�����ص��ررة 

�مل��ه��م��ة حتى  ه���ذه  وت�����ص��ت��م��ر  م��ه��ام��ه��ا،  �أد�ء 

عندما يكون �جل�صم خاليا من �لفريو�ض.

�أم���ا يف ح��ال��ة �لأ���ص��خ��ا���ض �مل�����ص��ن��ني، ف��اإن 

�جل���ه���از �مل���ن���اع���ي ي�����ص��ب��ح غ���ري ق�����ادر ع��ل��ى 

لأن  “الف�سالت”  ه�����ذه  م����ن  �ل��ت��خ��ل�����ض 

بح�صب  ملحوظ،  نحو  على  ي��زد�د  حجمها 

م����ا ي�������ص���رح���ه �ل���ب���اح���ث �مل���خ���ت�������ض يف ع��ل��م 

�ملناعة، �إريك فريدين.

وي�����ص��ي��ف �خل�����رب�ء �أن�����ه ح��ي��ن��م��ا ي��ت��ق��دم 

ب�”�جلهاز  فاإن ما يعرف  �لعمر  �لإن�صان يف 

ي�سبح  �ملتخ�ص�ض”  غري  �لفطري  �ملناعي 

و�للتهاب  �لتاأهب  من  متو��صلة  حالة  يف 

�ل��ع��دوى �خل��ارج��ي��ة، وه���ذ� �لتجاوب  جت��اه 

غري مفيد �صحيا.

و�إىل جانب ذلك، تقوم �خلاليا �مل�صنة يف 

من  �للتهاب،  مو�د  باإفر�ز  �جل�صم  �أن�صجة 

تلقاء نف�صها، و�ل�صبب هو �أنها ت�صهد تغري� 

كبري� مع مرور �لعمر.

يزيد  �ل���ذي  فال�صخ�ض  �ل�صبب،  ول��ه��ذ� 

ما  غالبا  ج�صمه  يكون  �صنة،   65 عن  عمره 

�جلهاز  بروتينات  من  �أعلى  م�صتوى  ي�صم 

عن  �مل�صوؤولة  “�ل�صيتوكني”  مثل  �ملناعي 

�للتهاب.

وت����وج����د ه�����ذه �ل����ربوت����ي����ن����ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب���اجل���ه���از �مل���ن���اع���ي، ع��ل��ى ن��ح��و �أك�����رب ل��دى 

�لعامل  وه���ذ�  بال�صباب،  م��ق��ارن��ة  �مل�صنني، 

ل��دى ه��ذه  ي��زي��د م��ن ����ص��ط��ر�ب��ات �ل�صحة 

الفئة.

�إرب������اك  �إىل  �ل���ت���ح���ولت  ه�����ذه  وت��������وؤدي 

�لر�صائل �لتي يبعث بها �جلهاز �ملناعي من 

�إىل  ي��وؤدي  ما  وهو  للمر�ض،  �لت�صدي  �أجل 

عدم و�صولها للهدف �ملرغوب.

اخلمي�س    10  /  9  / 2020

 ما الطريقة الصحيحة للعطس
 أثناء الجائحة؟

االنباط-وكاالت

ع������ادة م����ا ي���ك���ون �ل��ع��ط�����ض ب��ط��ري��ق��ة 

�ل�����ص��خ�����ض  �أن  ع���ل���ى  ع���الم���ة  م�����ص��ت��م��رة 

لكن  ب��رد،  نزلة  �أو  ح�صا�صية  م��ن  يعاين 

لل�صكوك يف زمن  ب��ات مثري�  �لأم��ر  ه��ذ� 

كورونا، حيث �صار �لنا�ض يتخوفون من 

�أي �صخ�ض يعط�ض �أمامهم.

وي��ن��ت��ق��ل ف���ريو����ض ك���ورون���ا �مل�����ص��ت��ج��د 

ب�����ص��ك��ل �أ���ص��ا���ص��ي م��ن خ���الل �ل��ع��ط�����ض �أو 

�ل�����ص��ع��ال، ح��ي��ث ت�����ص��در ج��زي��ئ��ات رذ�ذي���ة 

�أو ���ص��ع��ل،  ع���ن �ل�����ص��خ�����ض �ل����ذي ع��ط�����ض 

وتنت�صر يف �لهو�ء لعدة �صاعات.

�لنا�ض  �ل�صبب، ين�صح �خلرب�ء  ولهذ� 

ب��ال��ت��ز�م �ل��ت��ب��اع��د �لج��ت��م��اع��ي و�رت����د�ء 

�ل��ك��م��ام��ة و�لب���ت���ع���اد ق���در �لإم���ك���ان عن 

�ملغلقة. �لأماكن 

�أ���ص��در  �ل��ع��ط�����ض، ف��ق��د  وف��ي��م��ا يخ�ض 

علماء �ل�صحة جمموعة من �لتوجيهات 

�ل���ت���ي مي��ك��ن �ت��ب��اع��ه��ا لح���ت���و�ء �ل�����رذ�ذ 

�مل��ن��ت�����ص��ر، وب���ال���ت���ايل �حل����د م���ن �ن��ت�����ص��ار 

»كوفيد-19«.

بو�صت«  »و��صنطن  �صحيفة  و�أج��اب��ت 

�لأم���ريك���ي���ة ع���ن ه����ذ� �ل�������ص���وؤ�ل، ب��ع��دم��ا 

�لعط�ض  »�آد�ب  عن  �لقر�ء  �آلف  ت�صاءل 

يف زمن كورونا«.

�ل��ع��ط�����ض  ت��غ��ط��ي��ة  �أن  �مل�������ص���در  وذك�����ر 

جديدة  ظاهرة  �لو�قع  يف  هي  مبرفقينا 

ظهور  بعد  �أك��رب  ب�صكل  �نت�صرت  ن�صبيا، 

م���ت���الزم���ة �لل���ت���ه���اب �ل��ت��ن��ف�����ص��ي �حل���اد 

)�صار�ض(.

وقال خرب�ء �إن هذه �ملناورة قد تكون 

�ل����رذ�ذ  �إىل ح���د م���ا يف �ح���ت���و�ء  م��ف��ي��دة 

�ل�������ص���ادر ع���ن �لأن������ف و�حل����ل����ق، ل��ك��ن��ه��م 

قدمو� حال �أكر فعالية.

�لأ�صتاذة  م���ور�ي،  �إل��ي��ان��ور  و�أو���ص��ح��ت 

�مل�صاعدة يف علم �لأوبئة يف كلية �ل�صحة 

لي�صت  »�إن��ه��ا  بو�صطن:  بجامعة  �لعامة 

هو  �ل��ه��دف  ل..  �أو  بنعم  ب�صيطة  �إج��اب��ة 

عن  بعيدة  بك  �خلا�صة  �جلزيئات  �إبقاء 

�لآخرين«.

وتابعت »مبا �أن �رتد�ء �لكمامات �صار 

نن�صح  فاإننا  �لعامل،  �إلز�ميا يف جل دول 

بالعط�ض يف �لكمامة«.

وذكرت »�لعط�ض يف �لكمامة �صيجعلها 

رط���ب���ة و�أق�������ل ف���ع���ال���ي���ة، ل���ذل���ك ن��و���ص��ي 

ب��ح��م��ل ق���ن���اع �ح��ت��ي��اط��ي م��ع��ك ع��ن��دم��ا 

ت��ك��ون يف �لأم���اك���ن �ل��ع��ام��ة.. وب��ال��ت��ايل، 

ح���ني ت��ع��ط�����ض، مي��ك��ن��ك و���ص��ع �ل��ك��م��ام��ة 

�ملت�صخة يف حقيبتك و��صتبد�لها باأخرى 

نظيفة«.

كما ين�صح خرب�ء �آخرون بالعط�ض يف 

�لأخري  هذ�  �صيقوم  ورقي، حيث  منديل 

�لرذ�ذ  منع  وهي  �لكمامة،  مهمة  بنف�ض 

من �لنت�صار يف �لهو�ء.

ل���ك���ن���ه���م ي�����������ص�����ددون ع����ل����ى ������ص�����رورة 

�ل��ت��خ��ل�����ض م���ن �مل��ن��دي��ل ب��ط��ري��ق��ة �آم��ن��ة 

با�صتخد�م  �صو�ء  جيد�،  �ليدين  وغ�صل 

ثانية   20 ملدة  و�ل�صابون  باملاء  �أو  �ملعقم 

على �لأقل.

 خوذة ذكية في مواجهة 
كورونا تتيح األكل

 واللمس

 لماذا يؤثر كورونا على المسنين أكثر من 
غيرهم.. الخبراء يشرحون

 أسترازينيكا توقف 
التجارب على اللقاح ضد 

فيروس كورونا

 مستشار السيسي: 
لقاح كورونا لفئات معينة 

وليس للجميع
االنباط-وكاالت

و�لوقاية، حممد  �ل�صحة  ل�صوؤون  �مل�صري  �لرئي�ض  م�صت�صار  �أكد 

عو�ض تاج �لدين، م�صاء �لثالثاء، �أنه ل توجد دولة يف �لعامل تقوم 

باإعطاء تطعيم �أو لقاح �لإنفلونز� �ملو�صمية لكل فئات �ل�صعب.

يف  تطعيم  »مفي�ض  تليفزيونية:  ت�صريحات  يف  �لدين،  تاج  وقال 

�أي دولة يف �لعامل، م�ض يف م�صر ب�ض. ونف�ض  �لبلد ب�صكل كامل يف 

كل  ي��اأخ��ذه  �أن  ميكن  ل  ك��ورون��ا.  ف��ريو���ض  م�صل  يف  �صيكون  �لأم���ر 

�ل�صعب«.

مبختلف  �لوقائية  �ل�صر�تيجات  �أن  �ل�صي�صي  م�صت�صار  و�أ�صاف 

�جل��م��ع��ي��ات �ل��ط��ب��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة مب��ا ف��ي��ه��ا �جل��م��ع��ي��ة �مل�����ص��ري��ة تو�صي 

�حلاجة  ح�صب  �ل�صعب،  م��ن  معنيه  لفئات  �لتطعيم  ه��ذ�  ب��اإع��ط��اء 

�لطبية.

و�أ�صار �إىل �أن هناك لقاحات عدة خا�صة بفريو�ض كورونا �مل�صتجد 

�لإكلينيكة  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  �لثالثة  للمرحلة  و�صلت  »ك��وف��ي��د-19«، 

من  �لآلف  على  �للقاح  جتريب  يتم  �ملرحلة  هذه  ويف  و�ل�صريرية، 

م�صاعفات  وج��ود  وع��دم  �لإيجابي،  تاأثرية  من  للتاأكد  �ملتطوعني، 

خطرية له، قد توؤثر على حياة �لإن�صان.

�أرقام كورونا يف م�صر

خروج  �مل�صرية  و�ل�صكان  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت  �صابق،  وق��ت  ويف 

وذلك  �مل�صت�صفيات،  من  �مل�صتجد  كورونا  فريو�ض  من  متعافًيا   878

لريتفع  �صفائهم،  ومت���ام  �ل��الزم��ة  �لطبية  �ل��رع��اي��ة  تلقيهم  ب��ع��د 

�إجمايل �ملتعافيني من �لفريو�ض �إىل 79886 حالت.

ثبتت  جديدة  حالة   187 ت�صجيل  مت  �أن��ه  �ليومي  �لبيان  و�أو�صح 

�إي��ج��اب��ي��ة حت��ال��ي��ل��ه��ا م��ع��م��ل��ًي��ا ل��ل��ف��ريو���ض، وذل����ك ���ص��م��ن �إج�����ر�ء�ت 

�ل���وز�رة  ريها  جتجُ �لتي  �ل��الزم��ة  و�لفحو�صات  و�لتق�صي  �لر�صد 

19 حالة جديدة. وفًقا لإر�صاد�ت منظمة �ل�صحة �لعاملية، ووفاة 



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام 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 الفائز للمفرو�سات 

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد   2011/2/10 بتاريخ   )24050( الرقم 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/7/18  امل�افقة على ت�سفية 

ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد ن�سال م�سطفى اللحام  

م�سفيا لل�سركة، وان عن�ان امل�سفي ه� :

�سارع اجلامعه – مفرو�سات عف�ش العمر - هاتف 0796799889

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وعمار  احمد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

عكا�سه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2007/10/16 بتاريخ   )  87789(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200016883(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة جابى مي�سيل �سكري بط�س�ن و�سركاه  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2000/3/23 حتت الرقم )55421( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/9 

بط�س�ن   �سكري  مي�سيل  جابى  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سمي�ساين   / ع��م��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن���ان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0795126696

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200142760(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   الزغ�ل  زي��اد  رائ��د  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2014/8/4 حتت الرقم )110069( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/9 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  رائد زياد حممد الزغ�ل  م�سفيا 

لل�سركة .

يعق�ب  منتنزه  من  بالقرب  املقابلني  امل�سفي  عن�ان  ب��اأن  علما 

ال�سلطي – ت: 0797195043

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

امني  حممد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

الدريدي و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)117989 ( بتاريخ 2018/3/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة �سقر حممد ال�سع�ب و�سركاه  وامل�سجلة يف 

بتاريخ   )20111( الرقم  حتت  ب�سيطة  ت��سية  �سركات  �سجل 

2019/3/12  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سقر حممد ال�سع�ب و�سركاه

اإىل �سركة : هنادي حممد ال�سع�ب و�سريكها

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

اعـــــــــــالن
والبنية  والقرى  املدن  قان�ن تنظيم  من   )  25  ( املادة  احكام  للعم�م مبقت�سى  يعلن 

 )  339  ( التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم  1966 ان جمل�ش  ل�سنة   ) رقم ) 79 

تاريخ 2020/5/16  امل�افقة على خمطط  ا�سافة تنظيم باحكام �سكن ) ب ( ، جتاري 

ط�يل بارتداد امامي ) 6 ( م وتغيري �سفة ال�ستعمال من �سكن ريفي اىل �سكن ) ب ( 

ومن �سكن ريفي اىل جتاري ط�يل وا�ستحداث �س�ارع �سمن الح�ا�ش ذوات الرقام ) 

7 ( املطخ  و ) 8 ( ال�س�ان الغربي من ارا�سي مزرعة احل�سينيات وفر�ش ع�ائد تنظيم 

مبقدار خم�سة وع�سرون قر�سا لكل مرت مربع م�ساف �سكن ومبقدار دينار واحد لكل مرت 

مربع م�ساف او حم�ل جتاري يف بلدية ام اجلمال اجلديده / ل�اء البادية ال�سماليه .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ش ملدة �سهر اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا العالن اجلريدة الر�سمية .

مكاتب  يف  املذك�ر  املخطط  على  املبينة  التعديالت  على  الطالع  العالقة  لذي  يج�ز 

اللجنة الل�ائية لتنظيم يف ل�اء البادية ال�سمالية ومكاتب بلدية ام اجلمال وتقدمي 

من  �سهر  مدة  خالل  اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية  يف  املحلية  اللجنة  اىل  اعرتا�ساتهم 

تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

وزيـــــــــــر االدارة املحليــــــــة
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيـــــس مجلــس التنظيــم االعلـى

اعـــــــــــالن
يعلن للعم�م مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قان�ن تنظيم املدن والقرى والبنية رقم 

) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�ش التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم ) 335 ( تاريخ 

2020/5/16  امل�افقة على خمطط  ا�سافة تنظيم باحكام �سكن ) ب ، ج ( ، جتاري 

حملي ، حدائق مباين عامه وا�ستحداث �س�ارع وطرق �سمن احل��ش رقم ) 1 ( عمره 

وعمريه من ارا�سي ام اجلمال وفر�ش ع�ائد تنظيم مبقدار خم�سة وع�سرون قر�سا لكل 

مرت مربع م�ساف �سكن ومبقدار دينار واحد لكل مرت مربع م�ساف جتاري يف بلدية ام 

اجلمال اجلديده / ل�اء البادية ال�سماليه .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ش ملدة �سهر اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا العالن اجلريدة الر�سمية .

مكاتب  يف  املذك�ر  املخطط  على  املبينة  التعديالت  على  الطالع  العالقة  لذي  يج�ز 

اللجنة الل�ائية لتنظيم يف ل�اء البادية ال�سمالية ومكاتب بلدية ام اجلمال وتقدمي 

من  �سهر  مدة  خالل  اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية  يف  املحلية  اللجنة  اىل  اعرتا�ساتهم 

تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

وزيـــــــــــر االدارة املحليــــــــة
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيـــــس مجلــس التنظيــم االعلـى

نحن اصحاب مكتب اريس للسياحة والسفر 
/ شركة منذر محمود عواد الشعيبات 

لالخ�ة  نعلن  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  يف  الكائنة 

امل�اطنني عن اغالق املكتب والغاء ترخي�سه لدى �سلطة منطقة 

العقبة القت�سادية اخلا�سة .

قبل  من  مكتبنا  على  ماليه  مطالبة  او  �سك�ى  اي��ة  لديه  فمن 

ال�سياح وامل�سافرين فعليه مراجعة مديرية الت�س�يق وال�سياحة 

وتقدمي  الع��الن  هذا  تاريخ  من  ي�مًا  �ستني  خالل  ال�سلطة  يف 

�سك�ى خطية بذلك مرفقا معها ال�ثائق الداعمة لل�سك�ى .

اعـــــــــــالن
والبنية  والقرى  املدن  قان�ن تنظيم  من   )  25  ( املادة  احكام  للعم�م مبقت�سى  يعلن 

 )  337  ( التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم  1966 ان جمل�ش  ل�سنة   ) رقم ) 79 

تاريخ 2020/5/16  امل�افقة على خمطط  ا�سافة تنظيم باحكام �سكن ريفي و جتاري 

 ) 10 10 ( م وا�ستحداث �س�ارع وطرق �سمن احل��ش رقم )  ط�يل بارتداد امامي ) 

العاقب من ارا�سي مزرعة احل�سينيات وفر�ش ع�ائد تنظيم مبقدار خم�سة وع�سرون 

قر�سا لكل مرت مربع م�ساف �سكن ومبقدار دينار واحد لكل مرت مربع م�ساف جتاري يف 

بلدية ام اجلمال اجلديده / ل�اء البادية ال�سماليه .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ش ملدة �سهر اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا العالن اجلريدة الر�سمية .

مكاتب  يف  املذك�ر  املخطط  على  املبينة  التعديالت  على  الطالع  العالقة  لذي  يج�ز 

اللجنة الل�ائية لتنظيم يف ل�اء البادية ال�سمالية ومكاتب بلدية ام اجلمال وتقدمي 

من  �سهر  مدة  خالل  اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية  يف  املحلية  اللجنة  اىل  اعرتا�ساتهم 

تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

وزيـــــــــــر االدارة املحليــــــــة
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيـــــس مجلــس التنظيــم االعلـى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

م�سلم  ورث��ة  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

م�سطفى حمب�ز  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت��سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)8631 ( بتاريخ 2000/7/18 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

اعـــــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قان�ن  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�سى  للعم�م  يعلن 

والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�ش التنظيم العلى قد قرر بقراره  

تنظيم  ا�سافة  خمطط   على  امل�افقة    2020/5/16 تاريخ   )340  ( رقم 

باحكام �سكن ) ب ( ، جتاري حملي وا�ستحداث �س�ارع �سمن احل��ش رقم ) 2 ( 

اخلربه من ارا�سي ام اجلمال وفر�ش ع�ائد تنظيم مبقدار خم�سة وع�سرون 

قر�سا لكل مرت مربع م�ساف �سكن ومبقدار دينار واحد لكل مرت مربع م�ساف 

جتاري يف بلدية ام اجلمال اجلديده / ل�اء البادية ال�سماليه .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ش ملدة �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا العالن اجلريدة الر�سمية .

يج�ز لذي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذك�ر يف 

بلدية  ومكاتب  ال�سمالية  البادية  ل�اء  يف  لتنظيم  الل�ائية  اللجنة  مكاتب 

اجلمال  ام  بلدية  يف  املحلية  اللجنة  اىل  اعرتا�ساتهم  وتقدمي  اجلمال  ام 

اجلديدة خالل مدة �سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

وزيـــــــــــر االدارة املحليــــــــة
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيـــــس مجلــس التنظيــم االعلـى

اعـــــــــــالن
يعلن للعم�م مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قان�ن تنظيم املدن والقرى والبنية رقم 

) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�ش التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم ) 336 ( تاريخ 

2020/5/16  امل�افقة على خمطط  ا�سافة تنظيم باحكام �سكن ) ب ، ج ( ، جتاري 

�سفة  وتغيري  عامة  ومباين  وحدائق  م   )  6  ( امامي  بارتداد  ط�يل  جتاري   ، حملي 

احل��ش  �سمن  وطرق  �س�ارع  وا�ستحداث  حملي  جتاري  اىل   ) ب   ( �سكن  من  ا�ستعمال 

رقم ) 1 ( عمره وعمريه من ارا�سي ام اجلمال  وفر�ش ع�ائد تنظيم مبقدار خم�سة 

وع�سرون قر�سا لكل مرت مربع م�ساف �سكن ومبقدار دينار واحد لكل مرت مربع م�ساف و 

حم�ل جتاري يف بلدية ام اجلمال اجلديده / ل�اء البادية ال�سماليه .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ش ملدة �سهر اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا العالن اجلريدة الر�سمية .

مكاتب  يف  املذك�ر  املخطط  على  املبينة  التعديالت  على  الطالع  العالقة  لذي  يج�ز 

اللجنة الل�ائية لتنظيم يف ل�اء البادية ال�سمالية ومكاتب بلدية ام اجلمال وتقدمي 

من  �سهر  مدة  خالل  اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية  يف  املحلية  اللجنة  اىل  اعرتا�ساتهم 

تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

وزيـــــــــــر االدارة املحليــــــــة
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيـــــس مجلــس التنظيــم االعلـى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة مفيد وا�سرف ال�سربجي وامل�سجلة يف �سجل 

  2020/1/7 بتاريخ   )120463( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : مفيد وا�سرف ال�سربجي

اإىل �سركة : منذر وا�سرف ال�سربجي

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

اعـــــــــــالن
يعلن للعم�م مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قان�ن تنظيم املدن والقرى والبنية رقم 

) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�ش التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم ) 338 ( تاريخ 

2020/5/16  امل�افقة على خمطط  ا�سافة تنظيم باحكام �سكن ) ب  ، ج( جتاري 

حملي ، جتاري ط�يل بارتداد امامي ) 10 ( م ، حدائق ، مباين عامة وا�ستحداث �س�ارع 

وطرق �سمن احل��ش رقم ) 10 ( ال�سقف  من ارا�سي مزرعة احل�سينيات وفر�ش ع�ائد 

تنظيم مبقدار خم�سة وع�سرون قر�سا لكل مرت مربع م�ساف �سكن ومبقدار دينار واحد 

لكل مرت مربع م�ساف جتاري يف بلدية ام اجلمال اجلديده / ل�اء البادية ال�سماليه .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ش ملدة �سهر اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا العالن اجلريدة الر�سمية .

مكاتب  يف  املذك�ر  املخطط  على  املبينة  التعديالت  على  الطالع  العالقة  لذي  يج�ز 

اللجنة الل�ائية لتنظيم يف ل�اء البادية ال�سمالية ومكاتب بلدية ام اجلمال وتقدمي 

من  �سهر  مدة  خالل  اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية  يف  املحلية  اللجنة  اىل  اعرتا�ساتهم 

تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

وزيـــــــــــر االدارة املحليــــــــة
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيـــــس مجلــس التنظيــم االعلـى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة زياد ال�سايق و�سالح ج�ده  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )105869( بتاريخ 2012/12/10  

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : زياد ال�سايق و�سالح ج�ده

اإىل �سركة : �سالح وبالل ج�ده

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وبا�سم  ب�سيل  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

عي�سى  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)97510 ( بتاريخ 2010/2/23 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرج� من دائني �سركة  الفائز للمفرو�سات  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 24050 ( بتاريخ

)2011/2/10 ( 

م�ستحقة  كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ن�سال م�سطفى اللحام

عن�ان امل�سفي : عمان – �سارع اجلامعه – مفرو�سات عف�ش العمر

خل�ي ) 0796799889 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200178570(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة رعد جرب ويا�سني احلروب  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )121050( بتاريخ 2020/8/30 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/9 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد نظمي احمد خ�سر  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي : طربب�ر – ت: 0795054064

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  ال�سامن  واحمد  املحاميد  حمزة  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )120963( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2020/8/4  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حمزة املحاميد واحمد ال�سامن

اإىل �سركة : حمزة املحاميد و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

اعالن بيع صيدلية
عبد  ن���ر   / ال�سيدلنية  ان��ا  اعلن 

ال���ق���ادر حم��م��د اب���� ب��ك��ر \ع��ن 

الت��ف��اق   امل�سماه  �سيدليتي  بيع 
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يف  الع�سكرّية  ال�����س���ؤون  ��ّل��ل  محُ ك�سف 

���س��ح��ي��ف��ة )ي�����س��رائ��ي��ل ه���ي����م( ال��ع��رّي��ة 

ي�اآف ليم�ر، نقاًل عن م�سادر ع�سكرّيٍة 

اأّن  اأب���ي���ب، ال��ن��ق��اب ع���ن  واأم���ن���ّي���ٍة يف ت���ل 

اأ�ساليب  بتط�ير  ق��ام��ت  حما�س  ح��رك��ة 

فًنا، وهذا ي�سع حتدًيا  لت�سبح  ت�سغيلها 

الإ�سرائيلّية،  املخابرات  اأمام  جًدا  عالًيا 

 2019 ل��ل��ت�����س��دي ع����ام  ال���ت���ي ا����س���ط���رت 

العمليات  م����اولت  م��ن  ع��دي��دة  مل��ئ��ات 

املحُحتّلة،  ال��غ��رب��ّي��ة  ال�سفة  يف  للمنظمة 

اأّما حقيقة عدم جناح  بت�جيٍه من غزة، 

اأيٍّ م��ن ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات ف��ت��ف��ي��د مب��دى 

ا:  جناح اأعمال الإحباط، والتهديد اأي�سً

الرادار  حتت  من  متل�س  عملية  “تكفي 
ط��ب��ًق��ا  وا�سًعا”،  ت�����س��ع��ي��ًدا  ت��خ��ل��ق  ك���ي 

للم�سادر.

و�����س����ّدّد ع��ل��ى اأّن�����ه م���ن ال�����س��ع��ب على 

ه  تحُ�جِّ التي  بال�سيا�سة  يحُعَجب  اأّل  امل��رء 

دحرجة  يف  م�ساعيها  يف  حما�س  خطى 

ال��ع��م��ل��ي��ات ن��ح��� ق��ل��ب اإ���س��رائ��ي��ل، لِف��ًت��ا 

جن��ح��ت،  ك��ه��ذه  واح�����دة  ع��م��ل��ي��ة  اأّن  اإىل 

ال��ف��ت��ي��ان الثالثة  وه��ي اخ��ت��ط��اف وق��ت��ل 

ت�سعيد  اإىل  ت��دح��رج��ت  ث��م   ،2014 ع���ام 

“اجلرف  بحملة  ان��ت��ه��ى  غ���زة  ق��ط��اع  يف 

ال�صامد”، اأْي العدوان الإ�سرائيلّي على 

ال��ق��ط��اع، ال���ذي ق���اده رئي�س الأرك����ان يف 

تلك الفرتة، وزعيم حزب )اأزرق اأبي�س( 

اجل����رال يف الح��ت��ي��اط ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����س، 

وه�  ي�ًما،   55 ا�ستمّر  العدوان  اأّن  علًما 

العرّية  ال��دول��ة  خا�ستها  ح��رٍب  اأط����ل 

منذ اإقامتها عام 1948.

م��م���د  اع���ت���ق���ال  اأّن  ل���ي���م����ر  وراأى 

�سال�م” يف  “�سيغف  �سكان  م��ن  م��ق��داد، 

النقب، الذي خطط لزرع عب�ة نا�سفة يف 

دلياًل  اإ�سرائيل،  “بيل�”، جن�ب  مفرتق 

حما�س  تبذلها  التي  امل�ساعي  على  اآخ��ر، 

اإ�سرائيل. لتنفيذ عملياٍت يف قلب 

عمل  عن  يجري  احلديث  اأّن  واأو�سح 

، ي�����دور ع��ل��ى ن��ح��� م��ن��ف�����س��ل ع��ن  خ���ف���يٍّ

غزة،  يف  املنظمة  تخ��سها  التي  املعركة 

زاع���ًم���ا اأّن�����ه ب��ي��ن��م��ا حت���ر����س ح��م��ا���س يف 

قطاع غّزة على �سيا�سة من�سبطة ت�سهد 

وا�سح  وامتناع  ق�ي  اإ�سرائيلي  ردع  على 

ع���ن ج����ل���ة م���اج��ه��ة اأخ������رى، ل��ل�����س��م��اح 

ب���اإع���ادة ب��ن��اء غ���زة ف��اإن��ه��ا ت��ب��دي ج�����س��ارًة 

يف  بعيد،  �س�ط  ل�سري  وا�ستعداًدا  كبريًة 

يف  به  تق�م  “الإرهابّي” ال��ذي  الن�ساط 

اإ�سرائيل. اأعماق 

وتابع: ت�سارع هذا اجلهد يف ال�سن�ات 

واأداره  ���س��ال��ي��ط،  ���س��ف��ق��ة  ب��ع��د  الأخ�����رية 

م��ن اخل���ارج �سالح ال��ع��اروري وه��� اأح��د 

الن�ساط  ���س��ال��ي��ط، ح��ي��ث وج���ه  م���رري 

وب�ا�سطة  امل��ن��اط��ق.  اإىل  “الإرهابي” 
اجلهاز الذي بناه، اأقام وه� نائب رئي�س 

امل��ك��ت��ب ال�����س��ي��ا���س��ّي يف ح��م��ا���س، ات�����س��اًل 

املحُحتّلة،  املناطق  يف  حما�س  ن�سطاء  م��ع 

و����س���ع���ى ب���ا���س��ط��ت��ه��م لإق����ام����ة ���س��ب��ك��ات 

اخلط  وداخ��ل  ال�سفة  يف  عمليات  تنفذ 

ال���ع���اروري،  اأّن  اإىل  �����س��رًيا  محُ الأخ�������س���ر، 

ومن  قطر  اإىل  تركيا  م��ن  انتقل  ال��ذي 

بتطلعاته،  لبنان، طم�ح جًدا  اإىل  هناك 

ولكّنه مدود يف اإمكاناته.

التي  اجله�د  رغم  اإّن��ه  قائاًل  وم�سى 

ب��ذل��ه��ا ال����ع����اروي، واأ����س���ن���دت مب��ي��زان��ي��ة 

“اإغراق  يف  ه���دف���ه  ي��ح��ق��ق  مل  ع���ال���ي���ة، 

التي  ال��ق��ي��ادة  ول��ك��ن  بالدم”،  اإ���س��رائ��ي��ل 

ع����دة دول،  ف��اع��ل��ة يف  ت����زال  ي��ق���ده��ا ل 

ج��ًدل،  متدنية  جناعتها  اأّن  غري  ومنها 

الإ�سرائيلية  املخابرات  اإحباطات  بف�سل 

التي و�سعت يدها، يف الأغلبية ال�ساحقة 

والن�سطاء  ال�سبكات  على  احل��الت،  من 

لتنتج  تتحد  اأْن  قبل  القتالية  وال��سائل 

عملية م�سادة، طبًقا للم�سادر.

ال�س�ؤون  ّلل  محُ قال  عينه،  ال�سياق  يف 

ال�قت  اإّنه يف  وال،  الع�سكرّية يف م�قع  

اجلبهة  على  اجلي�س  فيه  ين�سِغل  ال��ذي 

و�����س�����رّي����ة، ويف  ال�����س��م��ال��ّي��ة، ح����زب اهلل 

اجل��ب��ه��ة اجل��ن���ب��ّي��ة، املحُ���ق���اوم���ة يف غ���ّزة، 

الإ�سالمّي  تق�م حركتا حما�س واجلهاد 

التحتّية  ال��ب��ن��ي��ة  وب��ن��اء  ت��رم��ي��م  ب���اإع���ادة 

يف  اإ���س��رائ��ي��ل  ���س��ّد  الع�سكرّية  للعمليات 

اأّن ه���ذا الن��ت��ق��ال من  زاِع���ًم���ا  ال�����س��ّف��ة، 

��ل��ف��ًة، ول��ك��ّن��ه يف  غ���ّزة اإىل ال�����س��ّف��ة اأّق���ل كحُ

ظاهرة  اأبيب  تل  يف  يحُعتَر  عينه،  ال�قت 

اأّن��ه  ��ًح��ا  ������سِ محُ للغاية،  وخ��ط��ريًة  قلقًة  محُ

يف ال����ق���ت ال�����ذي ي��ن�����س��ِغ��ل ف��ي��ه رئ��ي�����س 

ك�رونا،  كبح  يف  عّبا�س  مم�د  ال�سلطة 

اجلهات  ت  �سخ�سّ الإه��ان��ات،  وا�ستيعاب 

ال�سلة  ذات  وال���س��ت��خ��ب��ارات��ّي��ة  الأم��ن��ّي��ة 

ع��الم��ات ف������س��ى يف الأج���ه���زة الأم��ن��ّي��ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ّي��ة، ب�����س��ب��ب ق������رار رئ��ي�����س 

ال�����س��ل��ط��ة ت��خ��ف��ي�����س روات������ب ال��ع��ام��ل��ن 

فيها، على حّد تعبريه.

و�سّدّد اخلبري ب�حب�ط اأّن م�س�ؤولن 

الإ�سرائيلّية  الأم��ن��ّي��ة  امل�ؤ�س�سة  يف  كبار 

التاأكيد  لأوان���ه  ال�ساِبق  م��ن  اأّن���ه  اأّك����دوا 

والعمليات  ال��ع��ن��ف  م��ن  م���ج��ٍة  اأّن  ع��ل��ى 

ت��رّدي  خلفية  على  ال�سّفة  يف  �ستندِلع 

الأو������س�����اع ال�����س��ي��ا���س��ّي��ة، الق���ت�������س���ادّي���ة 

فيها. والأمنّية 
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بياناً  لبنان  يف  اأم��ل  حركة  اأ���س��درت 

ام�س الأربعاء رّداً على العق�بات التي 

ف��ر���س��ت��ه��ا اخل���زان���ة الأم���ريك���ي���ة على 

علي  النائب  ال�سيا�سي،  مكتبها  ع�س� 

ح�سن خليل.

يغري  ل��ن  ال��ق��رار  “هذا  اإن  وق��ال��ت 

ال�طنية  ث�ابتنا  وم��ن  قناعاتنا  م��ن 

معترًة  الإطالق”،  ع��ل��ى  وال��ق���م��ي��ة 

“ا�ستهداف  ه���  خليل  ا���س��ت��ه��داف  اأن 

والتنظيم  ول��ل��خ��ط  و���س��ي��ادت��ه  للبنان 

اإليه«. الذي ينتمي 

وح��ق���ق��ن��ا  “حدودنا  اأن  واأ�����س����اف 

ال�����س��ي��ادي��ة يف ال��ب��ح��ر وال����ر ن��ري��ده��ا 

ن�����س��اوم عليها  اأو  ن��ت��ن��ازل  ول���ن  ك��ام��ل��ة 

العق�بات«. مهما بلغت 

وتابع البيان: “ك�سفاً للحقيقة فاإن 

اتفاق تر�سيم احلدود البحرية اكتمل 

مت�ز  يف  عليه  وواف��ق��ت  وا�سنطن  م��ع 

ت�قيعه،  ترف�س  الآن  وحتى  املا�سي، 

اإعالنه«. وت�قيت 

الأمريكية  اخلزانة  وزارة  واأدرج��ت 

ال����ث����الث����اء، ال�����زي����ري����ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن 

وي��سف  خليل،  ح�سن  علي  ال�سابقن 

الإرهاب”،  “قائمة  ع��ل��ى  ف��ن��ي��ان������س، 

حل��زب  ال���دع���م  ل�”تقدميهما  وذل����ك 

بح�سب  الف�ساد”،  يف  وال���ت����رط  اهلل 

“رويرتز”  ت��ع��ب��ريه��ا.  ون��ق��ل��ت وك��ال��ة 

اإن  ق�لهم  اأم��ريك��ي��ن،  م�س�ؤولن  ع��ن 

اأي  معاقبة  يف  ت���رتدد  “لن  وا�سنطن 

فرد اأو كيان يدعم اأن�سطة حزب اهلل«. 

وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم���ريك���ي مايك 

ب�مبي�، وعقب الإعالن عن العق�بات 

مع  “تقف  ب��ل��ده  اإن  ق���ال  اجل���دي���دة، 

و�سنعزز  لالإ�سالح،  اللبنانين  دع���ة 

اأج��ن��دة  ي�سّهل  �سخ�س  لأي  امل�����س��اءل��ة 

حزب اهلل«.

امل��رده  ت��ي��ار  رئي�س  ق��ال  جهته،  م��ن 

ق��رار  اإن  ف��رجن��ي��ة  �سليمان  ال��ل��ب��ن��اين 

وزارة اخلزانة الأمريكية بحق ال�زير 

ف��ن��ي��ان������س ه����� اق��ت�����س��ا���س مل���ق��ف��ه. 

واأ�ساف “نحن كمرده مل ولن نخجل 

ي�ماً مب�اقفنا بل نفتخر وجناهر بها 

و�سيادتنا  باأر�سنا  اإمياننا  منطلق  من 

وزارة  “قرار  اأن  م��سحاً  وه�يتنا”، 

اخلزانة الأمريكية �سيا�سي ما يزيدنا 

ونهجنا«. بخطنا  مت�سكاً 

التنمية  ك��ت��ل��ة  ع�����س���  ق���ال  ب�����دوره، 

ال���ل���ب���ن���اين  ال�����رمل�����ان  وال���ت���ح���ري���ر يف 

ال��ع��ق���ب��ات  اإن  ال��ن��ائ��ب ق��ا���س��م ه��ا���س��م 

الم���ريك���ي���ة ا����س���ت���ه���داف ل���ك���ل ل��ب��ن��ان 

ك��ان  “اذا  امل��ق��اوم��ة. واأو����س���ح  ول��ن��ه��ج 

عق�باتهم  اأن  يعتقدون  الأم��ريك��ي���ن 

م���اول���ة ل��ل�����س��غ��ط ع��ل��ى ق����رار ل��ب��ن��ان 

امل��ب��ادرة  اأن  م��ع��ت��راً  واهم�ن”،  ف��ه��م 

بعد  �ستتاأثر  ل��ب��ن��ان  جت��اه  الفرن�سية 

المريكية. العق�بات 

تط�يع  ي��ري��د  الأم���ريك���ي  اإن  وق���ال 

اجل��م��ي��ع يف ل��ب��ن��ان وف���ق اإرادت�����ه وه��ذا 

م��ا ل��ن ي�����س��ل اإل���ي���ه، م�����س��ي��ف��اً اذا ك��ان 

وراء  من  الخ�ساع  الأم��ريك��ي  يهدف 

من  امل��زي��د  هناك  ف�سيك�ن  العق�بات 

التاأكيد على ث�ابتنا ال�طنية.
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ي���������داأب ال�������س���ب���ع���ي���ن���ي م���م���د ع���م���ارن���ة 

م���ن خم��ي��م ال��ده��ي�����س��ة ج��ن���ب ب��ي��ت حل��م، 

ع��ل��ى ال��ت���اج��د ال���دائ���م يف اأر����س���ه امل��ه��ددة 

ب���ال����س���ت���ي���الء ع��ل��ي��ه��ا ل�������س���ال���ح امل�������س���اري���ع 

اعتباره  ميكن  م��ا  وي��ب��ت��دع  ال�ستيطانية، 

معنى  يف  املخرز”  م���اج��ه��ة  يف  “الكف 
ال�سم�د حتى ل� تطلب ذلك امل�ت.

اأن  اآث��ر  اأب��ن��اء،  ل�سبعة  اأب  وه���  ع��م��ارن��ة 

48 امل��ع��روف��ة  ت��ظ��ل ق��ري��ت��ه امل��ه��ج��رة ع����ام 

ناظريه،  من  قريبة  عمار،  اأب�  را�س  با�سم 

ح��سان  قرية  من  بالقرب  اأر�سا  فا�سرتى 

غ������رب ب���ي���ت حل������م، ت���ق���ع م���ق���اب���ل ق��ري��ت��ه 

اأق���ل م��ا ميكن  م��ب��ا���س��رة، م��ع��ت��را اأن ه���ذا 

فعله لكي تبقى اأر�س اأجداده حتت عينيه، 

ولكي يغر�س حب الأر�س يف نف��س اأبنائه، 

الع�دة طال  يتنازل�ا عن حقهم يف  واأن ل 

الزمن اأم ق�سر.

»���س��اأراب��ط ه��ن��ا يف اأر����س���ي ف����ق ال��ت��الل 

اأب���� عمار  را����س  الأم/  ق��ري��ت��ي  و���س��اأح��ر���س 

برم�س العن..” قال عمارنة الذي اعتر 

يحمي  اأن  ل���ه  مي��ك��ن  ���س��يء  م���ن  “ما  اأن����ه 

الأر�������س م���ن وح�����س ال���س��ت��ي��ط��ان وغ���ل��ه 

�س�ى الت�اجد الدائم فيها وفالحتها«.

دع����ة ع��م��ارن��ة و���س��م���ده، رمب���ا �سبقت 

ال�ستيطان  مقاومة  ملف  م�س�ؤول  اع��الن 

دغل�س،  غ�سان  الغربية،  ال�سفة  �سمال  يف 

اجلبال”  اإىل  “الزحف  حملة  اإط��الق  عن 

بهدف حمايتها من ال�ستيطان، باأكرث من 

30 عاما، وهي دع�ة حتمل بكرياء معنًى 

وامل�اجهة. لل�سم�د  خمتلفا 

عمارنة الذي التحق باجلامعة الأردنية 

يكتمل  ف��ي��ه��ا، مل  ب��ال��ت��ع��ل��م  وح��ل��م   ٦٧ ع���ام 

حينها،  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ب�سبب  ح��ل��م��ه 

را�س  لقريته،  مت�س�قا  ال�طن  لأر���س  عاد 

هناك  اإىل  وال��دت��ه  وا�سطحب  ع��م��ار،  اأب���� 

ر منها  جِّ لتعرفه على معامل بلدته التي هحُ

فقد  فيها،  ك��ث��رية  ذك��ري��ات  م��ن  ل��ه  ولي�س 

التهجري  عملية  متت  عندما  ر�سيعا  ك��ان 

و”الدامية”  ب�”الهمجية”  و�سفها  التي 

اي�صاً.

والدتي  ا�سطحاب  ق��ررت  ع�دتي  »بعد 

اإىل قريتنا، فلم يكن وقتها جدار واأ�سالك 

���س��ائ��ك��ة، وع��رف��ت��ن��ي اأم����ي ع��ل��ى ك���ل ب��ي���ت 

الأهل والأقارب، ولكن ج�لتنا مل ت�ستمر، 

فالحتالل داهم املكان واقتادنا اىل مركز 

بعدم  تعهد  ت�قيع  على  واأج��رن��ا  ت�قيف، 

مالية  غ��رام��ة  ودف���ع  قريتنا  اىل  ال��ت���ج��ه 

ب�����س��ب��ب ت����اج���دي يف اأر������س اج������دادي بال 

�سل�ك  اأن  واأ�ساف  عمارنة،  ت�سريح” قال 

اأججت  ه��ذه،  امل�سينة  الحتالل  وممار�سة 

م�ساعره وزادت من دوافعه وحبه ومت�سكه 

غرب  اأرا���س  �سراء  فقرر  الع�دة،  يف  بحقه 

ب��ي��ت حل���م م���ه���ددة ب��ال���س��ت��ي��ط��ان، وت��ط��ل 

مبا�سرة على قريته املهجرة.

24  دومن��ا من الأرا���س��ي التي ا�سرتاها 

20 عاما باتت الآن ا�سبه  عمارنة قبل نح� 

وب�ساتن عنب،  زيت�ن  ب�”اجلنة”.. حق�ل 

واأكرث من ذلك، 1٦0 خلية نحل منتجة.

وح��ك��اي��ة ع��م��ارن��ة م��ع ت��رب��ي��ة ال��ن��ح��ل مل 

من  واح��دة  اعترها  بل  فقط،  كهاٍو  تبداأ 

وح��م��اي��ت��ه��ا.  ب����الأر�����س  الرت����ب����اط  اأدوات 

با�ستمرار  الأر�����س  يف  “اأت�اجد  وي��ق���ل: 

حل��م��اي��ت��ه��ا م����ن م���ط���ام���ع امل�����س��ت���ط��ن��ن، 

وات��ب��ع���ه��ا،  اإل  و�سيلة  ي���ف��روا  مل  ال��ذي��ن 

الزراعية  ادواتي  اأ�ستال وحرق  اقتالع  من 

ف���ي���ه���ا، وردم  امل�����ج�����د  ال����ق����دمي  وم����ن����زيل 

جن�د  ون�سب  امل��ك��ان،  اإىل  امل���ؤدي��ة  ال��ط��رق 

ال��س�ل  من  ومنعي  للح�اجز  الحتالل 

الذي كان ي�دي يف كثري من  الأمر  اليها، 

الأحيان بحياة خاليا نحل باأكملها«.

اأن  اىل  ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي،  امل��������زارع  وي�������س���ري 

ن��ح��الت��ه ال�����س��غ��رية ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ه مب��ث��اب��ة 

ال�ستيطان،  �سبح  ب��ه  يجابه  كبري  جي�س 

اجلبلي  الع�سل  م��ن  كلغم   200 ل��ه  وت��ن��ت��ج 

�سن�يا. املحُ�َسّفى 

»حماس« و«الجهاد«.. إستراتيجّيًة جديدًة لنقل العمليات للضّفة والّخط األخضر

رّدًا على عقوبات واشنطن.. »أمل«: لن نساوم على حدودنا وحقوقنا 

 عمارنة.. مرابط فوق التالل ويحرس قريته األم
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ق���ال الأم����ن ال��ع��ام جل��ام��ع��ة ال���دول 

اإن اجلامعة  اأب� الغيط،  العربية، اأحمد 

ت��ت��اب��ع ال��������س���ع يف ل��ي��ب��ي��ا ب��ق��ل��ق ب��ال��غ، 

ويحدوها الأمل يف اأن تت��سل الأطراف 

ل�قف  و�سامل  دائ��م  اتفاق  اإىل  الليبية 

اإطالق النار.

ح��ل  األ  ي���ع���رف  “اجلميع  وق�������ال: 

اجله�د  نثمن  واإننا  ليبيا..  يف  ع�سكريا 

لل��س�ل  ع��رب��ي��ة  دول  ب��ه��ا  ت��ق���م  ال��ت��ي 

ل��ت�����س���ي��ة ل���الأزم���ة ت���ق��ف ن��زي��ف ال���دم، 

ونرج� اأن تثمر قريبا، خا�سة يف اأعقاب 

�سدور اإعالن القاهرة ونتيجة ملا قام به 

الأ�سقاء م�ؤخرا يف املغرب جلمع وفدي 

الليبين.  والدولة”  ال��ن���اب  جمل�س 

تنامي  املا�سية  الفرتة  “�سهدت  وتابع: 

جانب  م��ن  وال��ع��داء  التنمر  م��ن  ح��ال��ة 

العربية،  منطقتنا  حيال  اإقليمية  ق�ى 

دولنا  ���س���ؤون  يف  التدخالت  وت�ساعدت 

من جانب اإيران وتركيا«.

التدخالت  هذه  كافة  “ندين  وقال: 

، و�سبق  ع��ل��ى ط����ل اخل���ط  ون��رف�����س��ه��ا 

 2015 يف  ق���رارا  اتخذ  اأن  املجل�س  لهذا 

التدخالت  ملتابعة  رباعية  جلنة  باإن�ساء 

للدول  الداخلية  ال�س�ؤون  يف  الإيرانية 

ال��ع��رب��ي��ة و���س��ب��ل ال��ت�����س��دي ل���ه���ا، وق��د 

كان  خطريا  منحى  وات��خ��ذت  ت�ا�سلت 

يف  القائمة  النزاعات  تعقيد  �ساأنه  من 

�س�ريا واليمن واإطالة اأمدها«.

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���رتك���ي���ا، ق�����ال اإن���ه���ا 

“ا�ستمرت يف احتالل اأجزاء وا�سعة من 
الأرا�سي ال�س�رية، وبا�سرت اعتداءاتها 

ع��ل��ى الأرا������س�����ي ال���ع���راق���ي���ة وم�����ؤخ����را، 

الليبية  الأه��ل��ي��ة  احل����رب  يف  ان��غ��م�����س��ت 

املبا�سر«. الع�سكري  بالتدخل 
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م��������������ددت ������س�����ل�����ط�����ات الح��������ت��������الل 

اعتقال  الأرب���ع���اء،  ام�����س  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

�سادي جرار من مدينة  الأ�سري ممد 

21 على الت�ايل. جنن، للمرة ال�

واأف�����ادت ع��ائ��ل��ة الأ����س���ري ج����رار، ب��اأن 

اعتقال  الع�سكرية مددت  مكمة �سامل 

ال��ث��اين  ك��ان���ن   1٦ م��ن��ذ  املعتقل  جنلها 

املقبل،  الأول  ت�سرين   13 حتى  املا�سي 

“اجللمة”  معتقل  نقله من  اأن مت  بعد 

اىل “جمدو«.
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اأعلن اجلي�س الأمريكي ام�س اأنه �سيخف�س 

ع��دد اأف����راده يف ال��ع��راق م��ن 5200 اإىل ثالثة 

كانت  خل��ط���ة  ر���س��م��ي��ة  �سفة  معطيا  اآلف، 

مت�قعة منذ فرتة ط�يلة.

ولدى ال�ليات املتحدة نح� 5200 جندي 

يف العراق. وقال م�س�ؤول�ن من حتالف تق�ده 

ق��ادرة  العراقية  ال��ق���ات  اإن  املتحدة  ال���لي��ات 

بدرجة كبرية على التعامل بنف�سها مع فل�ل 

تنظيم “داع�س” الرهابي.

وق�����ال اجل������رال ف���ران���ك م���اك���ن���زي ق��ائ��د 

القيادة املركزية الأمريكية اأثناء زيارة للعراق: 

�سريكنا  قدرات  دعم  برامج  ت��سعة  “ن�ا�سل 
ل��ت��م��ك��ن ال���ق����ات ال��ع��راق��ي��ة مب���ا ي�����س��م��ح لنا 

م�س�ؤول  وق��ال  العراق”.  بتقلي�س وج�دنا يف 

كبري بالإدارة الأمريكية الثالثاء اإن الرئي�س 

دونالد ترامب �سيعلن �سحب مزيد من الق�ات 

الأمريكية من العراق.

واأك�������دت ال�����لي����ات امل���ت���ح���دة وال����ع����راق يف 

حزيران التزامهما بخف�س الق�ات الأمريكية 

املت�اجدة يف البالد يف الأ�سهر املقبلة مع عدم 

اعتزام وا�سنطن الإبقاء على ق�اعد دائمة اأو 

ت�اجد ع�سكري دائم.

ت���رام���ب  ح���م���ل���ة  دع������ت   201٦ ع������ام  ويف 

التي  اأمريكا  “حروب  اإن��ه��اء  اإىل  النتخابية 

زال��ت  م��ا  الأمريكية  ال��ق���ات  تنتهي” لكن  ل 

واأفغان�ستان  ال���ع���راق  م��ث��ل  دول  يف  م����ج����دة 

و�س�ريا واإن كانت باأعداد اأقل.

واأثناء اجتماعه مع رئي�س ال�زراء العراقي 

ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي اأك����د ت���رام���ب وع����ده جم���ددا 

العراق. وجاء  الأمريكية من  الق�ات  ب�سحب 

اجتماع ترامب مع رئي�س ال���زراء العراقي يف 

وقت ت�سهد فيه الت�ترات بن ال�ليات املتحدة 

واإيران ت�سعيدا جديدا بعد اأن قالت وا�سنطن 

لإع����ادة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل���دى  �ست�سعى  اإن���ه���ا 

فر�س جميع العق�بات الأمريكية التي كانت 

تفر�سها على طهران.

���ت ال��رمل��ان ال��ع��راق��ي يف وق��ت �سابق  و���سَ

ل�سالح �سحب الق�ات الأمريكية وبداأت ق�ات 

اأع�����س��اء يف  اأخ���رى  اأمريكية وق����ات م��ن دول 

التحالف يف مغادرة البالد تدريجيا. )

الجامعة العربية تهاجم تركيا 
وإيران بسبب سوريا وليبيا

تمديد اعتقال أسير للمرة الـ21 

أمريكا تعلن رسميا خفض قواتها في العراق
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���ش��ت��ه��ي��م��ن اخل����اف����ات احل������ادة يف ���ش��رق 

امل��ت��و���ش��ط ع��ل��ى امل��ح��ادث��ات خ���ال ق��م��ة دول 

ج��ن��وب الحت�����اد الأوروب�������ي ال��ت��ي ي��راأ���ش��ه��ا 

اليوم  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س 

اخلمي�س يف جزيرة كور�شيكا الفرن�شية.

الأع�شاء يف  ال�شبع  الدول  قادة  و�شيلتقي 

يف فندق  قليلة  جمموعة “ميد 7” ل�شاعات 

خليج  يف  ال�شاحلي  بورتيت�شيو  منتجع  يف 

اأجاك�شيو يف حماولة ل�شبط ا�شراتيجيتهم 

م��ن اأج���ل جت��ن��ب ت��ف��اق��م الأزم����ة ب��ن تركيا 

واليونان.

امللف  ه��ذا  الفرن�شي  الرئي�س  و�شيناق�س 

جوزيبي  اإيطاليا  وزراء  روؤ���ش��اء  مع  الو�شع 

واليونان  �شان�شيز  ب��ي��درو  واإ�شبانيا  كونتي 

ك���ري���اك���و����س م��ي��ت�����ش��وت��اك��ي�����س وال���رت���غ���ال 

ان��ط��ون��ي��و ك��و���ش��ت��ا وم���ال���ط���ا روب������رت اأب��ي��ا 

ان�شتا�شيادي�س  نيكو�س  القر�شي  والرئي�س 

.

وقال ق�شر الإليزيه الفرن�شي اإن الهدف 

ح��ول  ال���ت���واف���ق  ط���ري���ق  ع��ل��ى  “التقدم  ه���و 

حت�شرا  بركيا،  الوروب��ي  الحت��اد  عاقة 

اأيلول  24 و25  خ�شو�شا للقمة الأوروبية يف 

التي �شتكر�س” لهذا الغر�س يف بروك�شل.

وجتد اليونان وقر�س نف�شيهما يف خط 

التي تطالب بحق  الأول مع تركيا  املواجهة 

بحرية  منطقة  يف  وال��غ��از  النفط  ا�شتغال 

اأثينا انها خا�شعة ل�شيادتها. توؤكد 

ويف الأ�شابيع الأخرة، قامت هذه الدول 

ب���ع���ر����س ع�������ش���ات م����ع ت�����ش��ري��ح��ات ق��وي��ة 

�شفن  واإر���ش��ال  ع�شكرية  وم��ن��اورات  اللهجة 

دعمها  بو�شوح  فرن�شا  واأب��دت  املنطقة.  اإىل 

وط��ائ��رات  ح��رب��ي��ة  �شفنا  ب��ن�����ش��ره��ا  ل��ل��ي��ون��ان 

بقوة  �شجبها  م��ب��ادرة  يف  املنطقة  يف  مقاتلة 

ال��رئ��ي�����س ال���رك���ي رج����ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان 

امل���غ���ت���اظ اأ����ش���ا����ش���ا م���ن ف��رن�����ش��ا. واو���ش��ح��ت 

اليوم  تدعو  باري�س  اأن  الفرن�شية  الرئا�شة 

التي  العاقات مع تركيا  “تو�شيح” يف  اإىل 

من  التمكن  ينبغي  مهما  “�شريكا  تعترها 

العمل معه على اأ�شا�س متن«.

وق���ب���ل ب����دء ال��ق��م��ة ���ش��ي��ج��ري اإمي���ان���وي���ل 

م����اك����رون حم����ادث����ات ج���ان���ب���ي���ة م����ع رئ��ي�����س 

ت�شمل  قد  ميت�شوتاكي�س  اليوناين  ال���وزراء 

�شراء اأثينا لطائرات رافال فرن�شية، على ما 

اليونانية. ال�شحف  ذكرت 

فيها  تلتقي  التي  ال�شابعة  امل��رة  هي  هذه 

الر�شمي  غر  املنتدى   ”7 “ميد  جمموعة 

على   2016 ال���ع���ام  اط��ل��ق  ال����ذي  الحت�����اد  يف 

الذي ح�شل بن دول �شمال  التباعد  خلفية 

ب�شبب  ج��ن��وب��ه��ا  ال��واق��ع��ة يف  وت��ل��ك  اوروب�����ا 

اليونانية. القت�شادية  الأزمة 

ال�����ش��م��ال  ب���ن دول  ال���ت���وت���ر  وه������داأ ه����ذا 

ه���ذه  دول  اأن  اإل  الأوروب����������ي  واجل����ن����وب����ي 

تن�شيق  ح�شول  ب�����ش��رورة  ت�شعر  املجموعة 

امل�شركة مثل  التحديات  اأف�شل يف مواجهة 

عن  ف�شا  الليبية  والأزمة  الهجرة  م�شائل 

ال��ع��اق��ات م��ع دول ج��ن��وب امل��ت��و���ش��ط. واك��د 

“تت�شارك  ال���دول  ه���ذه  اأن  الإل��ي��زي��ه  ق�شر 

الإرادة نف�شها لإعطاء دفع جديد للتعاون” 

يتعلق  م��ا  يف  ���ش��ي��م��ا  “ول  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  يف 

وال�شيادة«. امل�شتدامة  بالتنمية 

وث���م���ة ت����واف����ق ب����ن ه�����ذه ال�������دول ح���ول 

م�شتقبل الحتاد جلعله اأكرث ت�شامنا. وهي 

الدول  وقفت جبهة واحدة يف متوز يف وجه 

الداعية اإىل ميزانية اأوروبية مقت�شبة وهي 

خطة  �شعيد  على  خ�شو�شا،  �شمالية  دول 

 750 قيمتها  ال��ب��ال��غ��ة  الأوروب���ي���ة  الإن��ع��ا���س 

مليار يورو.

ثالث  م��اك��رون  يبا�شر  الج��ت��م��اع،  وق��ب��ل 

زي������ارة ل���ه ل��ك��ور���ش��ي��ك��ا م��ن��ذ ب���داي���ة ولي��ت��ه 

ال��رئ��ا���ش��ي��ة. و���ش��ي�����ش��ارك يف م��را���ش��م حتتفي 

ع�شاء  ماأدبة  تليها  اأجاك�شيو  حترير  بذكرى 

م���ع م�������ش���وؤول���ن حم��ل��ي��ن. ام����ا اخل��م��ي�����س، 

تقدم  مدى  على  الفرن�شي  الرئي�س  فيطلع 

م�شاريع خمتلفة يف كور�شيكا ول �شيما على 

املياه والنفايات. �شعيد 

وق����د ه������داأت الأج��������واء ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ 

ب���ن احل��ك��وم��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة وال��ق��وم��ي��ن يف 

ح�شا�شة.  تزال  ل  العاقات  ان  اإل  كور�شيكا 

التنفيذي  املجل�س  رئا�شة  القوميون  ويتوىل 

واجل��م��ع��ي��ة يف ك��ور���ش��ي��ك��ا. وي���ع���رب ه����وؤلء 

على  ح�شولهم  لعدم  ا�شتيائهم  عن  بانتظام 

�شاحيات اأو�شع على �شعيد اإدارة اجلزيرة.
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في�شل  ال�شعودي،  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 

بن فرحان، ام�س الأربعاء، اأن اململكة تدعم 

الفل�شطينية،  للق�شية  وعادل  �شاما  حا 

اإقامة  من  الفل�شطيني  ال�شعب  ميكن  مبا 

دولته امل�شتقلة على حدود عام 1967.

ت��غ��ري��دات  �شل�شلة  ف��رح��ان يف  ب��ن  وق���ال 

على  ال�شعودية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ن�شرتها 

توؤكد  “اململكة  اإن  “توير”،  يف  موقعها 

الفل�شطيني،  ال�شعب  ج��ان��ب  اإىل  وق��وف��ه��ا 

ودعم جميع اجلهود الرامية اإىل الو�شول 

الفل�شطينية  للق�شية  و�شامل  ع��ادل  حلل 

اإقامة  من  الفل�شطيني  ال�شعب  ميكن  مبا 

دول���ت���ه امل�����ش��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى ح����دود ع����ام 1967، 

ال�شرقية، وفق قرارات  القد�س  وعا�شمتها 

ال�������ش���رع���ي���ة ال����دول����ي����ة وم�����ب�����ادرة ال�����ش��ام 

العربية«.
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اإن  قالت اجلامعة العربية، ام�س الأرب��ع��اء، 

الجتماع الوزاري ملجل�س اجلامعة مل يتو�شل 

الفل�شطيني  ال���ق���رار  م�����ش��روع  ح���ول  ل��ت��واف��ق 

ل��رف�����س الت��ف��اق ع��ل��ى تطبيع ال��ع��اق��ات بن 

اإ�شرائيل والإمارات العرية املتحدة.

وق����ال ح�����ش��ام زك����ي، الأم����ن ال��ع��ام امل�شاعد 

اخل��ا���س  اإل���ي���ه  امل�����ش��ار  “املو�شوع  ل��ل��ج��ام��ع��ة: 

للوليات  امل�����ش��رك  بالبيان  املتعلق  بالتطور 

اآب   13 يف  واإ����ش���رائ���ي���ل  والإم�����������ارات  امل���ت���ح���دة 

ك���ان م��و���ش��ع ح��دي��ث ج���اد و���ش��ام��ل، واجل��ان��ب 

عليه  ح�شلت  ق��رار  م�شروع  ق��دم  الفل�شطيني 

بع�س التعديات وتعديات مقابلة«.

ت��ن��اول البيان  واأ���ش��اف يف م��وؤمت��ر �شحفي 

بع�س  ه��ن��اك  “كانت  ل��اج��ت��م��اع:  اخل��ت��ام��ي 

املطالب الفل�شطينية التي مل تتحقق. اجلانب 

منقو�شا  القرار  يخرج  األ  ف�شل  الفل�شطيني 

ي�شدر  مل  وبذلك  ح��دده��ا،  التي  املفاهيم  من 

قرار يف هذا املو�شوع حتديدا«.

ويف وقت �شابق، اأكد الأمن العام اأحمد اأبو 

ال�شيا�شة  ر�شم  يف  العربية  ال���دول  حق  الغيط 

اأنه ل خاف  اخلارجية التي تنا�شبها، موؤكدا 

على اأن الهدف الأ�شا�شي لأي من دول اجلامعة 

هو  الإ�شرائيلي   - العربي  النزاع  يخ�س  فيما 

اإنهاء الحتال واإقامة الدولة الفل�شطينية.

اجتماع  خ��ال  الغيط  اأب���و  كلمة  وت��ن��اول��ت 

ال�����154 ملجل�س اجلامعة على  ال��ع��ادي��ة  ال����دورة 

دول��ة  ك��ل  “حق  اأن  تاأكيده  ال����وزاري،  امل�شتوى 

اخل��ارج��ي��ة  �شيا�شتها  م��ب��ا���ش��رة  يف  ال�����ش��ي��ادي 

 .. التي تراها هو حق ل ج��دال فيه  بال�شورة 

وهذا اأمٌر يحرمه هذا املجل�س ويقره.. واإمنا 

نحن نوؤكد يف نف�س الوقت على الثوابت حمل 

الإجماع، والتي ل تنال منها متغرات �شيا�شية 

اأو قرارات �شيادية«.

التوتر في شرق المتوسط على طاولة قمة دول جنوب االتحاد األوروبي

السعودية تؤكد دعمها لحل 
يضمن إقامة دولة فلسطينية 

تغيير خارطة أراضي شرق وغرب بيت الجامعة العربية: تنتهي إلى »عدم رفض« التطبيع بين اإلمارات و»إسرائيل«
لحم لصالح االستيطان

الكسواني: االحتالل يحاول فرض 
سيادته على األقصى 

األسيران األخرس وشعيبات 
يواجهان أوضاعا صحية خطيرة

االنباط - وكاالت

اأخ����ط����رت ���ش��ل��ط��ات الح����ت����ال ام�������س، 

���ش��رق  لأرا����ش���ي  خ���ارط���ة مف�شلة  ب��ت��غ��ي��ر 

وغرب بيت حلم، ل�شالح امل�شتوطنات.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة اجلدار 

بريجيه،  ح�شن  حلم  بيت  يف  وال�شتيطان 

خارطة  بتغير  تفيد  اخ��ط��ارات  ت�شلم  اإن��ه 

من  مهر”  “اأبو  منطقة  يف   ،)4( ح��و���س 

اأرا����ش���ي ع���رب ال��ت��ع��ام��رة ���ش��رق ب��ي��ت حل��م، 

“نوكدمي”،  م�شتوطنة  مبحاذاة  والواقعة 

لتغير التخ�شي�س فيها من منطقة بادية 

اأنه مبوجب اخلارطة  واأو�شح  �شكنية.  اىل 

اأخ��رى،  وفتح  طرق  اإلغاء  �شيتم  اجلديدة، 

الهيكلية  اخل��ارط��ة  قيود يف جم��ال  وو�شع 

قبل  من  طوابق  لأربعة  البناء  حتديد  مع 

امل�����ش��ت��وط��ن��ن، م��ا مي��ه��د لإن�����ش��اء م�شاريع 

ال�شرقية،  حل��م  بيت  ب��ادي��ة  يف  ا�شتيطانية 

الحتال  �شلطات  ا�شتولت  اأن  بعد  خا�شة 

على ع�شرات الدومنات يف تلك املنطقة.

واأ��������ش�������اف، اأم��������ا يف غ������رب ب���ي���ت حل��م 

ف���الإخ���ط���ار ي��ت�����ش��م��ن ت��غ��ي��ر خ���ارط���ة يف 

حو�س )7( موقع وادي �شخيت من ارا�شي 

“األون  بلدية نحالن، مبحاذاة م�شتوطنة 

التخ�شي�س من منطقة  لتغير  �شفوت”، 

اأر������س م��رك��ز م���دين واأر�������س زراع���ي���ة اإىل 

ومنطقة  )ج(،  و�شكن  )ب(  �شكن  منطقة 

مباين موؤ�ش�شات عامة.

االنباط - وكاالت

َح���َم���َل ال�����ش��ي��خ ع��م��ر ال��ك�����ش��واين م��دي��ر 

امل��ب��ارك، ام�����س الأرب��ع��اء  امل�شجد الأق�����ش��ى 

ح��ك��وم��ة الح���ت���ال ك��ام��ل امل�����ش��وؤول��ي��ة عن 

الأق�شى  امل�شجد  يف  وتبعاتها  النتهاكات 

واآخ���ره���ا ت��رك��ي��ب ���ش��م��اع��ات خ��ارج��ي��ة على 

للم�شجد  واجل���ن���وب���ي  ال�����ش��رق��ي  اجل������دار 

بالقوة.

واعتر الك�شواين، اأن الحتال يحاول 

ت��ق��وي�����س ����ش���ي���ادة الأوق��������اف الإ���ش��ام��ي��ة 

ال�شيادة  وف��ر���س  الأق�����ش��ى،  امل�شجد  ع��ل��ى 

الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة. ودع�����ا الأم����ت����ن ال��ع��رب��ي��ة 

الإ�شامية  الأوق��اف  مل�شاندة  والإ�شامية 

الحتال،  الراف�س لنتهاكات  يف موقفها 

الأق�شى  داخل  ال�شيادة  �شاحبة  باعتبارها 

و�شدد  ال��ع��امل.  يف  امل�شلمن  ك��ل  ع��ن  نيابة 

على اأن الحتال ما يزال ينتهج العنجهية 

����ش���د ك����ل م����ن ي���ع���ر����س ع���ل���ى ���ش��ي��ا���ش��ات��ه 

من  الأق�شى  بحق  وانتهاكاته  واعتداءاته 

ويبعدهم  فيعتقلهم  وم��وظ��ف��ن،  ح��را���س 

لفرات خمتلفة، دون اأن يثنيهم ذلك عن 

اأداء واجبهم.

وقال “يف الوقت احلايل يبعد الحتال 

اأبعد منذ  امل�شجد، فيما  ع�شرة حرا�س عن 

اأنه  واأك��د  25 حار�ًشا«.  العام احل��ايل  بداية 

عن  الحتال  واأبعده  اإل  حار�س  يوجد  ل 

الأوقاف  لدور  اإق�شاء  �شيا�شة  الأق�شى، يف 

وم���ن���ع���ه���م م����ن ال���ق���ي���ام ب���واج���ب���ه���م داخ����ل 

الأق�شى.

االنباط - وكاالت

الأ����ش���ري���ن  اإن  الأ������ش�����ر  ن������ادي  ق�����ال 

لعتقالهما  رف�شاً  الطعام  عن  امل�شربن 

الإداري، ماهر الأخر�س )49 عاماً(، وعبد 

يواجهان  ع��ام��اً(   30( �شعيبات  ال��رح��م��ن 

اأو�شاعاً �شحية �شعبة وخطرة.

واأو����ش���ح ام�����س، اأن الأ����ش���ر الأخ��ر���س 

امل�شرب عن الطعام منذ )45( يوماً، ُنقل 

التابعة  امل�شت�شفيات  اإح���دى  اإىل  م��وؤخ��راً 

على  ط��راأ  تدهور  بعد  وذل��ك  لاحتال، 

وبجانب  اأن��ه  اإىل  لف��ت��اً  ال�شحي،  و�شعه 

معركة  يخو�س  ف��اإن��ه  الإ���ش��راب،  معركة 

املدعمات،  اأخذ  برف�شه  واملتمثلة  اأخ��رى، 

متوز  �شهر  منذ  اإداري����اً  معتقل  اأن��ه  علماً 

املا�شي.

امل�����ش��رب  ���ش��ع��ي��ب��ات  الأ�����ش����ر  اأن  ك���م���ا 

من  �شّعد  ي��وم��اً،   )21( منذ  الطعام  ع��ن 

اإ�شرابه بالتوقف عن �شرب املاء بعد نقله 

موؤخراً اإىل زنازين �شجن “اي�شل” وذلك 

اأن جنلها  اأك����دت  وال���ت���ي  ل��ع��ائ��ل��ت��ه،  وف���ق���اً 

ي���ع���اين م���ن ���ش��ع��وب��ة ك���ب���رة يف احل��رك��ة 

والكام.

وال�����ش����ر الأخ����ر�����س م���ن ج��ن��ن وه��و 

والأ���ش��ر  ���ش��اب��ق،  واأ���ش��ر  اأب��ن��اء  ل�شتة  اأب 

�شعيبات من بيت حلم وهو اأ�شر �شابق.

االنباط - وكاالت

م�شارعة  اأي  “الَفزعات”،  حت��ول��ت   

املواطنن ملعا�شدة بع�شهم عند ال�شدائد 

اأ����ش���ك���ال م��واج��ه��ة  اأح����د  اإىل  وامل���خ���اط���ر، 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن مل�������ش���اري���ع ال���ش��ت��ي��ط��ان 

واإف�شالها. اأرا�شيهم  وال�شتياء على 

واأ�شبحت اأغنام امل�شتوطنن يف الأونة 

ال�شتيطان، حيث  تتقدم عملية  الأخرة 

ي��ع��م��د م�����ش��ت��وط��ن��ون لح�����ش��ار اغ��ن��ام��ه��م 

نيام،  والنا�س  مكان  يف  ويع�شكرون  ليا 

ليج�شد  ���ش��اع��ات،  بعد  امل��ع��دات  ويح�شر 

اأمراً واقعا.

وك����ان����ت م��ن��ط��ق��ة راأ��������س ال����ت����ن، ب��ن 

اهلل،  رام  ق�شاء  مالك  وكفر  املغر  ق��رى 

م�����ش��رح��ا ل��ع��م��ل��ي��ة م�������ش���ادرة م���ن خ��ال 

اإىل  ت�شللوا  الذين  ال��رع��اة،  امل�شتوطنن 

وجلبوا  التن،  راأ���س  او  الطبيل  منطقة 

تلك  مل�����ش��ادرة  اأوىل  ك��خ��ط��وة  اغ��ن��ام��ه��م 

املنطقة.

التجمع  اأب��و �شامة، من  وق��ال احل��اج 

التن:”فوجئنا  را��������س  يف  ال�����ب�����دوي 

يرحتلون  امل�شتوطنن  م��ن  رع��اة  ب��وج��ود 

 400 بعد  على  منا  ب��ال��ق��رب  ويتجمعون 

التي  القرى  اأخرنا  مر تقريبا، عندها 

وكانت  واملغر(،  مالك  )كفر  حولنا  من 

و���ش��ل��ت  م���ا  ����ش���رع���ان  ح��ي��ث  “الفزعة” 
امل�شتوطنون،  وهرب  الهايل،  من  جموع 

واأف�شلنا عملية م�شادرة جديدة كادت اأن 

علينا،  وت�شيق  اأر�شنا  من  وحترمنا  تتم 

ول���ول ف��زع��ة اأه����ايل ال��ق��رى ل��ك��ان��ت هنا 

ا�شتيطانية خطرة«. بوؤرة 

ال�شتيطاين،  بال�شاأن  املخت�س  وق��ال 

من  ال��ك��ث��ر  جن����اح  القريوتي:”  ب�����ش��ار 

له  امل�شتوطنن  م�شاريع  �شد  ال��ف��زع��ات 

اث���ره الي��ج��اب��ي، ف��ال��ف��زع��ة ت��ع��ن��ي يقظة 

ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة م����ن امل���خ���اط���ر امل���ح���دق���ة، 

وامل�����ش��ت��وط��ن��ون ي��خ��اف��ون م���ن ال��ف��زع��ات 

وي������غ������ادرون ب�������ش���رع���ة ح����ن ي�������ش���اه���دون 

ت��ك��ات��ف ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن، وه����ي ت�����ش��رف 

عن  نتحدث  وهنا  �شريع،  ايجابي  �شعبي 

حترك ميداين هادف وعاجل، وم�شاريع 

حتتاج  ل  ه��ذه،  امل�شتوطنن  واع��ت��داءات 

ياأخذ  ذلك  لن  نظراً  ر�شمية  و�شائل  اإىل 

وقتا طويا ».

ب�����دوره، ق���ال ب���ال م��ن�����ش��ور م��ن دي��ر 

ت��ع��ر���ش��ت  امل�������رات  اإح�������دى  يف  ا�شتيا:” 

حادة  ب��اآداة  م�شتوطنن  من  قتل  ملحاولة 

)ب���ل���ط���ة( اث���ن���اء ت����واج����دي م���ع اب���ن���ي يف 

عمانويل  م�شتوطنة  من  قريبة  منطقة 

دير  اأه��ايل  تدخل  ول��ول  قلقيلية،  �شرق 

اأنا  لكنت  امل�شتوطن  على  والقب�س  ا�شتيا 

وابني يف عداد القتلى، فالفزعة التي ما 

حياتي  انقاذ  يف  �شببا  كانت  اأذكرها  زلت 

امل�شتوطنن«. وابني، ودحر 

امل�شرة  من�شق  ���ش��ت��ي��وي،  م���راد  وق���ال 

قدوم:”امل�شرات  ك��ف��ر  يف  ال���ش��ب��وع��ي��ة 

ال�شعبية هي فزعات منظمة، والحتال 

ح�شاب،  األف  لها  يح�شبون  وامل�شتوطنون 

ال�شعبية،  امل��ق��اوم��ة  ر���ش��ي��د  م���ن  وزادت 

واأف�����ش��ل��ت ���ش��اري��ع م�����ش��ادرة ل��ارا���ش��ي يف 

بج�س  يقوم  فامل�شتوطن  ح�شا�شة،  اأماكن 

تعر  ف��زع��ات  ه��ن��اك  ك��ان��ت  واذا  النب�س، 

امل�شتوطن  اف�شال  يتم  فانه  اليقظة،  عن 

وم����ن م��ع��ه يف م�����ش��روع��ه ال���ش��ت��ي��ط��اين 

وميار�س  اخرى  ملنطقة  وينتقل  الفردي 

ذات الإ�شلوب ».

اأن  زي�������د  ال����ن����ا�����ش����ط حم����م����د  وذك���������ر 

يتمخ�س  اإي��ج��اب��ي  ت�����ش��رف  “الفزعات 
يخ�شاه  م��ا  وه���ذا   ، جماعية  ن�شرة  عنه 

امل�������ش���ت���وط���ن���ون، ل�����ذا وخ�������ال م���راق���ب���ة 

الح��������داث الأخ��������رة ت���ب���ن اأن����ه����ا ك��ان��ت 

ج���دي���د، كما  ا���ش��ت��ي��ط��ان  اأي  مل��ن��ع  راف���ع���ة 

حيث  ال�شمالية،  ع�شرة  مبنطقة  حدث 

ان�����ش��ح��ب امل�����ش��ت��وط��ن م���ن امل���ك���ان ال���ذي 

ت�شجيع  ف����اإن  ه��ن��ا  م���ن  ف���ي���ه،  ا���ش��ت��وط��ن 

للوقاية  وو�شيلة  درع��اً  �شيكون  الفزعات 

من م�شاريع ال�شتيطان اجلديدة«.

»الَفزعات« ُتفشل مشاريع المستوطنين في االستيالء على األرض
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الـريـا�ضي

القاهرة - وكاالت

ت���ت�������ض���در م����واج����ه����ة الأه������ل������ي و����ض���ي���ف���ه 

الإ����ض���م���اع���ي���ل���ي، ع���ل���ى م���ل���ع���ب ب������رج ال���ع���رب 

للدوري   26 اجلولة  مناف�ضات  بالإ�ضكندرية، 

اخلمي�س  اليوم  تنطلق  التي  املمتاز،  امل�ضري 

وم��ث��رة. �ضاخنة  ت��وق��ع��ات مب��واج��ه��ات  و���ض��ط 

اإح��دى  والإ�ضماعيلي  الأه��ل��ي  مواجهة  وتعد 

اللقاءات الكال�ضيكية يف تاريخ الكرة امل�ضرية 

اأن ظروف  اإل  ودائما تت�ضم بالإثارة والندية، 

بريقا  اأق��ل  اللقاء  جتعل  املتباينة  الفريقني 

مم���ا ك����ان يف امل���ا����ض���ي.وي���ب���ح���ث الأه����ل����ي ع��ن 

امل�ضري  ال��دوري  لقب  نحو  خطوة  الق��راب 

الفريق  اأن  خ�ضو�ضا  ت��اري��خ��ه،  يف   42 للمرة 

التتويج  ع��ن  ن��ق��اط   8 فقط  تف�ضله  الأح��م��ر 

مناف�ضيه. نتائج  اإىل  النظر  دون  ال��ر���ض��م��ي، 

املنعم  عبد  حممود  خدمات  الأهلي  وي�ضتعيد 

دام  غ��ي��اب ط��وي��ل  الأي�����ض��ر بعد  كهربا اجل��ن��اح 

10 م���ب���اري���ات ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة اأح������داث ال�����ض��غ��ب 

ع��ق��ب ل���ق���اء ال�����ض��وب��ر امل�������ض���ري ب���ني الأه���ل���ي 

وال���زم���ال���ك ب����الإم����ارات. وق����رر ال�����ض��وي�����ض��ري 

ري��ن��ي��ه ف��اي��ل��ر امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��الأه��ل��ي، خو�س 

مواعيد  لتقارب  بالإ�ضكندرية  مغلق  مع�ضكر 

باجلولتني  والحت����اد  الإ���ض��م��اع��ي��ل��ي  م��ب��ارات��ي 

على  فايلر  ي��راه��ن  ب��ال��دوري.ك��م��ا  القادمتني 

وليد  القنا�س  راأ���ض��ه��ا  وع��ل��ى  ال�����ض��ارب��ة  ق��وت��ه 

 8 بر�ضيد  ب��ال��دوري  الفريق  ه��داف  �ضليمان 

اأهداف والبديل الأف�ضل حتى الآن بالبطولة 

�ضيئة  ظ��روف��ا  يعي�س  املحلية. الإ�ضماعيلي 

ب��ع��دم��ا ت���راج���ع ل��ل��م��رك��ز ال��ع��ا���ض��ر وت��ل��ق��ى 10 

التي  اجلميلة  الكرة  وافتقد  بالدوري  هزائم 

الفر�ضة  منحت  الإدارة  ل��ك��ن  ي��ق��دم��ه��ا،  ك��ان 

ل��ل��م��درب امل���وؤق���ت اأح��م��د ال��ع��ج��وز وم�����ض��اع��ده 

حم��م��د ح��م�����س ل��ت��ه��ي��ئ��ة ال��ف��ري��ق ن��ف�����ض��ي��ا من 

جديد حلني تويل الربازيلي هرون ريكاردو 

ق��ي��ادة ال��ف��ري��ق ل��ل��ولي��ة ال��ث��ال��ث��ة.وق��ال اأحمد 

العجوز املدرب املوؤقت يف ت�ضريحات �ضحفية، 

اأي  ل���ه م��ث��ل  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  اإن م��واج��ه��ة الأه���ل���ي 

�ضواه. �ضئ  ول  الفوز  عن  خالله  يبحث   لقاء 

يف امل��ق��اب��ل، ���ض��ي��ك��ون ال��زم��ال��ك ع��ل��ى اخ��ت��ب��ار 

بالإ�ضكندرية  ال��ع��رب  ب��رج  ملعب  على  �ضعب 

يف �ضيافة �ضموحة الذي يدخل اللقاء بقيادة 

ف��ن��ي��ة ج���دي���دة ب��ع��د ت��ع��ي��ني اأح���م���د ���ض��ام��ي يف 

م��ن�����ض��ب امل��دي��ر ال��ف��ن��ي وي��ب��ح��ث ع��ن حت�ضني 

ترتيبه وموا�ضلة املغامرة نحو املربع الذهبي، 

 32 بر�ضيد  ال�ضاد�س  امل��رك��ز  يحتل  فالفريق 

يف  اأق��دام��ه  لتثبيت  يتطلع  ن��ق��ط��ة.ال��زم��ال��ك 

و�ضافة الدوري مع املدرب الفرن�ضي باتري�س 

�ضفوفه  يف  العديدة  الغيابات  رغم  كارترون 

والتون�ضي  زي���زو  ���ض��ي��د  اأح��م��د  راأ���ض��ه��م  وع��ل��ى 

�ضرقي  ب��ن  اأ���ض��رف  وامل��غ��رب��ي  �ضا�ضي  ف��رج��اين 

ب��رج  الإ�ضابات. ملعب  ب�����ض��ب��ب  و���ض��ي��ك��اب��ال 

يف  اأي�ضا  قوي  ل�ضدام  م�ضرحا  �ضيكون  العرب 

امل�ضري  و�ضيفه  براميدز  بني  اجلولة  نف�س 

البور�ضعيدي وهو اللقاء الرابع بني الفريقني 

ه���ذا امل��و���ض��م ب��ع��دم��ا ت��ق��اب��ال ب��ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة 

مرة. وي�ضعى  وب��ال��دوري  م��رت��ني  الأف��ري��ق��ي��ة 

امل��ق��اول��ون ال��ع��رب، ل��ل��ع��ودة اإىل الن��ت�����ض��ارات 

الإن��ت��اج  �ضحوة  اأن  كما  احل���دود،  حر�س  اأم���ام 

الباحث  اأ�ضوان  احلربي ت�ضطدم بكفاح فريق 

ع��ن ال��ن��ج��اة م��ن ال��ه��ب��وط، وي��ت��ط��ل��ع الحت���اد 

بعد  الغا�ضبة  جماهره  مل�ضاحلة  ال�ضكندري 

املقا�ضة، وذلك عندما  اأمام  اخل�ضارة بثالثية 

يواجه نادي م�ضر.ويعود اأمين املزين جمددا 

لقيادة طنطا يف لقاء م�ضر للمقا�ضة، وتبدو 

بينما  متكافئة،  واجل��ون��ة  الطالئع  مواجهة 

يبحث اإنبي عن عبور عقبة وادي دجلة.

11

�ضلط عد�ضة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع اللكروين

 االهلي واالسماعيلي في ابرز مواجهات مصر

 أوساكا تواصل التألق في امريكا للتنس

 االصابة تحرم السلط من جهود خليل

 ديباي يرغب االنتقال للبرشا

امريكا - وكاالت

ال��ق��وي��ة نعومي  ق���ادت ���ض��رب��ات الإر����ض���ال 

روجرز  �ضيلبي  الأمريكية  على  للفوز  اأو�ضاكا 

بطولة  نهائي  قبل  اإىل  وال��ت��اأه��ل  و4-6   3-6

الالعبة  لتوا�ضل  للتن�س  املفتوحة  اأم��ري��ك��ا 

يف  ال��ث��اين  لقبها  لتحقيق  �ضعيها  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

ال��ت��ي  اأو����ض���اك���ا،  ميدوز. وك�ضرت  ف��ال���ض��ي��ن��ج 

خ�����ض��رت م��واج��ه��ات��ه��ا ال��ث��الث ال�����ض��اب��ق��ة �ضد 

بدون  الأمريكية  مناف�ضتها  اإر���ض��ال  روج��رز، 

املجموعة  5-3 يف  لتتقدم  نقطة  اأي  تفقد  اأن 

 16 روج�����رز  خ��الل��ه��ا  ارت��ك��ب��ت  ال���ت���ي  الأوىل 

خ��ط��اأ ���ض��ه��ال م��ق��اب��ل خ��م�����ض��ة لأو����ض���اك���ا ال��ت��ي 

اإر���ض��ال��ه��ا لتح�ضم  ع��ل��ى  ذل���ك  ب��ع��د  ح��اف��ظ��ت 

الرابعة  امل�ضنفة  اأو�ضاكا  املجموعة. وجنحت 

يف ك�ضر اإر���ض��ال روج��رز م��رة اأخ��رى يف بداية 

2-1 وفازت باللقاء  الثانية لتتقدم  املجموعة 

الأمريكية  الالعبة  من  اأمامية  �ضربة  بعد 

اخلطاأ  لرتكب  امل��ب��اراة  نقطة  يف  ال�ضبكة  يف 

اأو�ضاكا  املواجهة. وقالت  يف   28 رق��م  ال�ضهل 

اآخ����ر م��واج��ه��ة لها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  )22 ع���ام���ا( 

اأمانة �ضعرت باأن  “بكل   2017 �ضد روجرز يف 

عليها  اأف���ز  لأن��ن��ي مل  ل��ه��ا  ك��ان��ت  العليا  ال��ي��د 

زال���ت عالقة يف  م��ا  ال��ذك��ري��ات  وه���ذه  مطلقا 

النتيجة  ه��ذه  اأعترب  “نعم،  ذهني«. وتابعت 

اأخ���رى  م���رة  اأو����ض���اك���ا  ثاأر«. ولعبت  مب��ث��اب��ة 

يف وج����ود ����ض���م���ادات ح����ول ف��خ��ذه��ا الأي�����ض��ر 

ل��ك��ن��ه��ا ق��ال��ت اإن����ه جم���رد اإج�����راء اح�����رازي.

مع  النهائي  قبل  ال���دور  يف  اأو���ض��اك��ا  وتلتقي 

الأم���ري���ك���ي���ة امل��ت��األ��ق��ة ج��ن��ي��ف��ر ب�����رادي ال��ت��ي 

بوتينت�ضيفا  ي��ول��ي��ا  ال��ك��ازاخ�����ض��ت��ان��ي��ة  ه��زم��ت 

متتاليتني. مبجموعتني 

االنباط - عمان

ت��ع��ر���س لع����ب ف���ري���ق ال�����ض��ل��ط عمر 

خليل لقطع يف الرباط ال�ضليبي �ضيغيبه 

املو�ضم.وخ�ضع  نهاية  حتى  فريقه  ع��ن 

اأي�ضا  وتبني  الالزمة  للفحو�ضات  عمر 

اأنه يعاين من كدمات يف الركبة اليمنى 

لإج���راء  ما�ضة  بحاجة  اأ���ض��ب��ح  وب��ال��ت��ايل 

فر�ضة.ومتنى  اأق��رب  يف  جراحية  عملية 

يف  الر�ضمية  �ضفحته  عرب  ال�ضلط  ن��ادي 

�ضريعا. ولعب  ال��الع��ب  ع��ودة  في�ضبوك 

واجلزيرة  ال�ضعودي  للطائي  خليل  عمر 

امل��و���ض��م  ب��داي��ة  ي��ن��ت��ق��ل  اأن  ق��ب��ل  الأردين 

لل�ضلط.

مدريد - وكاالت

 

الهولندي  اأن  اإ�ضباين،  تقرير �ضحفي  اأكد 

مم��ف��ي�����س دي����ب����اي، م���ه���اج���م اأومل���ب���ي���ك ل���ي���ون، 

رغبته  حتقيق  اأج���ل  م��ن  ن��ادي��ه  على  ي�ضغط 

بالنتقال اإىل بر�ضلونة خالل فرة النتقالت 

�ضحيفة “موندو  احلالية.وبح�ضب  ال�ضيفية 

اأحد  يعترب  فاإن ديباي  ديبورتيفو« الإ�ضبانية، 

اأه���م مطالب م��واط��ن��ه رون��ال��د ك��وم��ان املدير 

تدعيم  اأج���ل  م��ن  لرب�ضلونة،  اجل��دي��د  الفني 

اجلديد. واأ�ضارت  امل��و���ض��م  يف  ال��ف��ري��ق  ه��ج��وم 

ال�ضحيفة، اإىل اأن ديباي اأعلن على املالأ رغبة 

اإدارة  بر�ضلونة يف التعاقد معه، لي�ضغط على 

ليون من اأجل ال�ضماح له بالرحيل اإىل كامب 

نو.وقال ديباي يف ت�ضريحات تلفزيونية عقب 

الأمم  دوري  يف  اإيطاليا  �ضد  هولندا  م��ب��اراة 

�ضيحدث،  م��ا  ون���رى  “�ضننتظر  الأوروب����ي����ة: 

اهتماًما  هناك  اأن  اأع��ل��م  ل��ي��ون،  م��ع  �ضاأحتدث 

امل��زي��د  ل��ك��ن ل ميكنني ق���ول  ب��ر���ض��ل��ون��ة،  م��ن 

ا«. ويرى  اأي�ضً وكيلي  م��ع  اأحت���دث  مل  لأن��ن��ي 

الأمثل خلالفة  البديل  ديباي يعد  اأن  كومان 

اقرب  والذي  �ضواريز،  لوي�س  الأوروجوياين 

اإدارة  يوفنتو�س. وت�ضعى  اإىل  الن��ت��ق��ال  م��ن 

ب��ر���ض��ل��ون��ة ل��ت��خ��ف��ي�����س ال�����ض��ع��ر ال�����ذي ح���دده 

30 مليون  ي��ب��ل��غ  ل��ب��ي��ع دي���ب���اي وال�����ذي  ل��ي��ون 

ي����ورو. وي����رغ����ب ب��ر���ض��ل��ون��ة يف ���ض��م ال��الع��ب 

ي��ورو،  20 - 25 مليون  ت��راوح ما بني  بقيمة 

يناير/  توقيعه يف  للح�ضول على  النتظار  اأو 

اأن ينتقل جماًنا يف  كانون الثاين املقبل، على 

مي�ضيل  عقده. واأكد  انتهاء  بعد  املو�ضم  نهاية 

اأن روما يرغب بقوة هو  اأول���س، رئي�س ليون 

الآخر يف �ضم ديباي، وهو ما �ضيجعل بر�ضلونة 

يتحرك �ضريًعا لإنهاء ال�ضفقة.

االنباط - عمان

بطولة  م��ن��اف�����ض��ات  ال��ي��وم  م�����ض��اء  ت�ضتانف 

ب���اق���ام���ة  ال����ق����دم  ل����ك����رة  امل����ح����رف����ني  دوري 

امل���ب���اري���ات امل���وؤج���ل���ة م���ن ال����ض���ب���وع اخل��ام�����س 

ب�������ض���ب���ب ا�����ض����اب����ة ع������دد م�����ن لع����ب����ي ف���ري���ق 

يلتقي  اليوم مباراتان  تقام  ..حيث  الفي�ضلي 

ي�ضت�ضيف  ال���ذي  ال�����ض��ري��ح  ف��ري��ق  الوىل  يف 

�ضتاد  على  العقبة  �ضباب  اجلنوب  من  القادم 

ال�ضاعة اخلام�ضة م�ضاء  اربد عند  احل�ضن يف 

يف  الرمثا  فريق  الوحدات  ي�ضت�ضيف  ..فيما 

اقوى لقاءات ال�ضبوع على ملعب �ضتاد عمان 

م�ضاء  والن�ضف  ال�ضابعة  ال�ضاعة  يف  ال��دويل 

ول  الفوز  لتحقيق  الفريقان  ي�ضعى  ..حيث 

النت�ضارات  رحلة  ملوا�ضلة  ال��وح��دات  بديل 

وال��ت��م�����ض��ك ب���ال�������ض���دارة ال���ت���ي ي��ح��ت��ل��ه��ا منذ 

النقاط  من  كامل  بر�ضيد  ال��دوري  انطالق 

..ف��ي��م��ا ي�����ض��ع��ى ال��رم��ث��ا مل�����ض��احل��ة ج��م��اه��ره 

ت�����ض��ل��م  ظ����ل  الن���ت�������ض���ارات يف  اىل  وال����ع����ودة 

جمال  الكابنت  بيادة  اجلديد  الفني  اجلهاز 

ال��رك  عي�ضى  للكابنت  بديال  املهة  حممود 

تراجع  بعد  الفريق  مع  مهمته  انتهت  ال��ذي 

ميلك  جمال  الكابنت  وان  �ضيما  ..ل  نتائجه 

ال��ك��ث��ر م��ن اخل���ربة وامل��ع��ل��وم��ات ع��ن فريقه 

���ض��ب��ق وان ت��وىل  ال�����ذي  ال����وح����دات  ال�����ض��اب��ق 

ت��دري��ب��ه وح��ق��ق معه ال��ع��دي��د م��ن الجن���ازات 

التي  املواجهة  �ضعوبة  الفريقان  .. ويدرك 

ب�ضبب  اأ�ضبوعني  لنحو  توقف  بعد  من  تاأتي 

ف���رو����س ك����ورون����ا، ب��ي��د اأن��ه��م��ا ���ض��ي��ج��ت��ه��دان 

بتاريخهما  .. يليق  مميز  فني  اأداء  لتقدمي 

اأب���و  ال��ك��اب��نت ع��ب��د اهلل  ي��ع��ت��م��د  وي��ت��وق��ع ان 

املعتادة،  ت�ضكيلته  على  الوحدات  مدرب  زمع 

انطالقات  على  هجماته  بناء  يف  يعول  حيث 

اأحمد �ضمر وال�ضوري فهد اليو�ضف وفرا�س 

���ض��ل��ب��اي��ة وي����زن ث��ل��ج��ي و���ض��ي��ك��ل��ف��ه��م ب���اإم���داد 

امل��ق��اب��ل،  وال�ضيفي. يف  ن�����داي  امل��ه��اج��م��ني 

ف�����اإن ال���رم���ث���ا ���ض��ي��دخ��ل امل����ب����اراة ب��ط��م��وح��ات 

ج�����دي�����دة وب�����ث�����وب ف���ن���ي ج�����دي�����د  وي�����ربز يف 

���ض��ف��وف��ه ع���الء ال�����ض��ق��ران و���ض��ائ��د اخل��زاع��ل��ة 

وح�����ض��ان ال����زح����راوي والأرج��ن��ت��ي��ن��ي ك��ون��ت��ي 

ال��دردور. حمزة  جانب  اإىل  اللحام   وم�ضعب 

وي��ت�����ض��در ال����وح����دات ال������دوري ب��ر���ض��ي��د 12 

ال�ضابع  امل��رك��ز  يف  ال��رم��ث��ا  يحل  فيما  نقطة، 

بر�ضيد خم�س نقاط.

 ويف امل����ب����اراة ال��ث��ان��ي��ة ال���ت���ي ت�����ض��ب��ق ل��ق��اء 

ال���ق���م���ة ي��ل��ت��ق��ي ف���ري���ق���ا ال�������ض���ري���ح و ���ض��ب��اب 

انت�ضاراته  ملوا�ضلة  ال�ضريح  العقبة  ويتطلع 

يف البطولة والتقدم على �ضلم الرتيب، حيث 

نقاط.  9 بر�ضيد  الثالث  املركز  حاليا   يحتل 

ومي���ت���از ال�����ض��ري��ح ب����اأدائ����ه ال���ق���وي وح��م��ا���س 

جن��وم��ه وب���راع���ة م��ه��اج��م��ه ال���ه���داف حممد 

ا�ضتنادا  العك�س وقدرته على تنويع هجماته، 

لعبيه،  ب��ني  تتج�ضد  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اه��م  حل��ال��ة 

ح��ي��ث ي����ربز م��ن��ه ع��ب��د ال��������روؤوف ال����رواب����دة 

اإىل جانب هدافه  و�ضدام �ضهابات واأوليفرا 

العك�س. من جهته، فاإن �ضباب العقبة بات يف 

مبارياته  كافة  يف  خ�ضر  بعدما  �ضعب  موقف 

الأرب������ع ال�����ض��اب��ق��ة ل��ي��ق��ب��ع يف امل���رك���ز الأخ����ر 

يقدم  ب��اأن  العقبة  �ضباب  نقاط. وياأمل  دون 

خطف  عن  بحثا  ال�ضريح  اأم��ام  لديه  ما  كل 

�ضلم  ع��ل��ى  م��وق��ع��ه  ول��ت��ح�����ض��ني  الأول،  ف����وزه 

يف  ن��ق��اط  ت�����ض��ع  ال�����ض��ري��ح  الرتيب. وميلك 

ر�ضيده، فيما يخلو ر�ضيد �ضباب العقبة من 

النقاط.

االنباط - عمان

مع  بالتن�ضيق  الأومل��ب��ي��ة،  اللجنة  ب���داأت 

ال��ري��ا���ض��ي،  ال��ط��ب  ال�����ض��ح��ة واحت����اد  وزارة 

واملدربني  لالعبني  كورونا  فح�س  باإجراء 

الريا�ضية  الأل��ع��اب  خمتلف  يف  والداري���ني 

مناف�ضاتها. واأجرت  ل��ب��دء  ت�����ض��ت��ع��د  ال��ت��ي 

كرة  لعبة  لأرك��ان  فح�ضا  الأوملبية  اللجنة 

يوم  مبارياتها  لإط��الق  ت�ضتعد  التي  اليد 

يف  الفح�س  عملية  ب��داأت  كما  اجلمعة  غ��د 

الع��الم  م�����ض��وؤول  ال�ضلة. واأكد  ك��رة  احت���اد 

يف ال���ل���ج���ن���ة الأومل����ب����ي����ة زي�����د ال�������ض���راي���رة، 

ال��الع��ب��ني  ب��ا���ض��ت��ق��ب��ال  ب������داأت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 

اللعاب،  خمتلف  يف  والإداري���ني  وامل��درب��ني 

لإج�����راء ف��ح��و���ض��ات ك���ورون���ا، ل��الط��م��ئ��ن��ان 

ع��ل��ى ���ض��الم��ت��ه��م ق��ب��ل ان���ط���الق امل���ب���اري���ات 

اللجنة  اأن  اإىل  ال�ضرايرة  الر�ضمية. واأ�ضار 

الأوملبية، حري�ضة على تطبيق الربوتوكول 

�ضالمة  على  حفاظا  دقيق،  ب�ضكل  ال�ضحي 

الريا�ضيني، الأمر الذي يدفعها ل�ضتقبال 

ال���ب���ط���ولت يف خمتلف  ان���ط���الق  م��واع��ي��د 

اجراء  مواعيد  بتحديد  لتقوم  الريا�ضات، 

ب�ضكل يتوافق مع الربوتوكول  الفحو�ضات 

ال�ضحي املطبق، وقبل بدء املناف�ضات. ي�ضار 

القدم، يخ�ضعون حاليا  كرة  اأن لعبي  اإىل 

ل��ف��ح�����س ك����ورون����ا، ا����ض���ت���ع���دادا ل���ض��ت��ئ��ن��اف 

امل���ب���اري���ات ال��ر���ض��م��ي��ة اع���ت���ب���ارا م���ن ال��ي��وم 

اخلمي�س.

روما - وكاالت

عينيه  ن�ضب  رونالدو  كري�ضتيانو   ي�ضع 

رقم علي دائي القيا�ضي يف الأهداف الدولية 

اأه�����داف ب��ع��د ث��ن��ائ��ي��ت��ه يف ف��وز   109 ال��ب��ال��غ 

2-1 على ال�ضويد يف دوري الأمم  الربتغال 

اإىل  لي�ضل  الثالثاء  القدم  لكرة  الأوروبية 

غيابه  بالده.وبعد  منتخب  مع  ه��دف   101

دوري  يف  الفتتاحية  الربتغال  م��ب��اراة  عن 

الأمم �ضد كرواتيا يوم ال�ضبت ب�ضبب اإ�ضابة 

يف اأح���د اأ���ض��اب��ع ال��ق��دم، مل ي��ه��در رون��ال��دو 

من  و�ضجل  عودته  بعد  الوقت  من  الكثر 

هدفا  واأ�ضاف  الأول  ال�ضوط  يف  حرة  ركلة 

72 ل��ي��ق��رب م���ن رق��م  ث��ان��ي��ا يف ال��دق��ي��ق��ة 

الإي�����راين دائ����ي ال��ق��ي��ا���ض��ي.وق��ال رون��ال��دو 

اأ�ضعى  والآن  100 هدف  اإنها خطوة بخطوة. ل�ضت “جنحت يف جت��اوز  القيا�ضية للرقم القيا�ضي.  الأرقام  لكن  الأمر  بهذا  مهوو�ضا 

“عندما  طبيعية«. وتابع  ب��ط��ري��ق��ة  ت��اأت��ي 

ت��ع��ر���ض��ت ل��ه��ذه امل�����ض��ك��ل��ة يف اأ���ض��ب��ع ال��ق��دم 

للم�ضاركة يف  التعايف  بو�ضعي  اأن  اأدرك  كنت 

اأكون هنا مع هذه  اأن  اأحب  الثانية.  املباراة 

واجلهاز  وامل���درب  الالعبني  من  املجموعة 

جيدا  �ضيلعبون  اأن��ه��م  اأع���رف  وك��ن��ت  الفني 

ول  جيدة  ت�ضكيلتنا  لأن  الأوىل  امل��ب��اراة  يف 

تعوي�ضه«. وبعد  ميكن  ل  لعب  اأي  يوجد 

م��ب��اري��ات��ه  يف  اأه�������داف  خ��م�����ض��ة  ���ض��ج��ل  اأن 

ال�����ض��اب��ق��ة ���ض��د ال�����ض��وي��د، ك���ان م��ن امل��ت��وق��ع 

العا�ضمة  يف  ال��ت��اري��خ  رون���ال���دو  ي�ضنع  اأن 

لعب  ف��رن��ان��دي��ز  ب��رون��و  ال�ضويدية. وقال 

و�ضط الربتغال “�ضجل اأم�س �ضتة اأو �ضبعة 

اأهداف )من ركالت حرة( يف املران واليوم 

كري�ضتيانو  وجود  نف�ضها.  بالطريقة  فعلها 

يف الفريق �ضيء جيد جدا«.

الوحدات والرمثا في اقوى لقاءات الدوري

 فحص كورونا لالعبين والمدربين واالداريين

 رونالدو يسعى لصناعة التاريخ

 تواصل منافسات طائرة الجيش
االنباط - عمان

املدفعية  �ضالح  فريق  على  �ضعبا  ف��وزا  اجلو  �ضالح  فريق  حقق 

ق�ضر  ب�ضالة  الربعاء،  ام�س  اقيمت،  التي  املباراة  يف   2-3 بنتيجة 

ال��ري��ا���ض��ة يف م��دي��ن��ة احل�����ض��ني ل��ل�����ض��ب��اب، ���ض��م��ن م��ن��اف�����ض��ات دوري 

ال�ضالة  ���ض��ه��دت  الطائرة. كما  ل��ك��رة  الأردن���ي���ة  امل�ضلحة  ال��ق��وات 

املنطقة  فريق  على  ال�ضمالية  الع�ضكرية  املنطقة  فريق  فوز  اي�ضا 

ال��ي��وم  امل��ب��اري��ات  3-0 . وتتوا�ضل  بنتيجة  ال�����ض��رق��ي��ة  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 

الو�ضطى،  الع�ضكرية  املنطقة  مع  املدفعية  �ضالح  بلقاء  اخلمي�ضن 

واملنطقة الع�ضكرية اجلنوبية مع �ضالح اجلو.
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هل تغادر حكومة الرزاز الدوار الرابع؟

القول الفصل

الأردن مقبلة على مرحلة خمتلفة يف �سوء املتغريات التي جتري على ال�ساحة 

النتخابات  اج��راء  وحتديدا  القادمة  بال�ستحقاقات  املتعلقة  تلك  اأو  اخلارجية، 

حتدد  كانت  التي  املعطيات  من  الكثري  يف  النظر  اإع��ادة  ي�ستدعي  وه��ذا  النيابية، 

اإدارة امللفات املحلية واخلارجية، وهذا من ال�سعب حتقيقه يف ظل حالة التوهان 

نتيجة  والنا�س  للدولة  ال�سعب  القت�سادي  الو�سع  ج��راء  وال�سعبية  احلكومية 

جائحة كورونا التي ع�سفت باأقوى اقت�ساديات العامل.

الق�سية  اإ���س��رائ��ي��ل،  م��ع  ال��ت��ط��ب��ي��ع  امل��ن��ط��ق��ة،  ت�����س��ه��ده��ا  جيو�سيا�سية  حت���ولت 

اعادة  الأردن  على  يحتم  ذلك  كل  الرتكي،  التحرك  الإي��راين،  امللف  الفل�سطينية، 

العربي  التاأثري  على  والب��ق��اء  اخل�سارة  تقليل  قاعدة  وف��ق  جديد  من  التمو�سع 

والإقليمي والدويل.

اأما على ال�سعيد املحلي، فاإن احلكومة وباجماع �سبه مطلق قد ا�ستنزفت حقها 

يف البقاء يف الدوار الرابع، وهي حكومة �سكلت عالمة فارقة يف تاريخ الأردن جراء 

النا�س  نقمة  ف��زادت  اأح��دا،  تر�س  مل  بطريقة  بها،  تعاملت  التي  ال�سائكة  امللفات 

عليها، وتو�سعت فجوة الثقة بينها وبني ال�سارع، فهي من اأقرت قانون ال�سرائب، 

ودخلت يف اأزمة مع املعلمني، ومل تكمل �سل�سلة جناحهاتها يف اإدارة جائحة كورونا، 

ومل حتقق خرقا يذكر يف الو�سع القت�سادي لالأردن، ومل حتارب الف�ساد ب�سورة 

والنقل،  وال�سحة  والتعليم  ال�سياحة  تطوير  اإزاء  �سيئا  تفعل  مل  كما  مثالية، 

اأنها حملت �سعارا وهمية للنه�سة والتقدم. وال�سناعة، كما 

اليوم، وبعد تاأكيد جاللة امللك على اأن النتخابات النيابية ا�ستحقاق د�ستوري، 

اقناع  يف  يتمثل  الأك��ر  التحدي  ف��اإن  الآن،  من  �سهرين  نحو  بعد  �ستجرى  وه��ي 

النا�س ب�سرورة التوجه ل�سناديق القرتاع وامل�ساركة الفعلية يف النتخابات. كيف 

�سيكون ذلك وعالقة احلكومة وال�سعب يف اأدنى م�ستوياتها. 

اإن ا�ستمرار بقاء احلكومة احلالية ملزيد من الأيام اأو الأ�سهر لن ي�سكل فارق يف 

اجنازاتها، فهي ل تنتظر اغالق ملفات معينة، كما اأن م�سروعها النه�سوي يحتاج 

اإىل �سنوات و�سنوات حتى يظهر على اأر�س الواقع، اإن هي اأرادت العمل بجدية.

الدكتور  اأن تبقى حكومة  اأن ل �سري يف  املواطنني واخل��راء يرون  الكثري من 

التي  القت�سادية  الأو�ساع  اأف�سل حال يف �سل  يكون  لن  القادم  لأن  ال��رزاز،  عمر 

متر بها اململكة، واأن رئي�س الوزراء املقبل مهما كان مقبول لدى ال�سارع فاإنه لن 

يحدث فرقا، ولن يتمكن مفرده دون اأدوات ت�ساعده على حتقيق تقدم لالأردن يف 

كافة املجالت.

معجزة  يتوقعون  ل  املتفائلني  فا�سد  حملها،  ويف  منطقية،  نظر  وجهة  ه��ذه 

مرحلة  اإىل  باململكة  ينتقل  حكومي  وفريق  وزراء  برئي�س  اإليهم  تاأتي  باأن  اإلهية 

ال�ستحقاق  اأه��م��ي��ة  م��ن  التقليل  ل��ك��ن ل مي��ك��ن  ال��ع��امل��ي،  ال��ت��ق��دم  ت��واك��ب  ج��دي��دة 

الد�ستوري املقبل، والعر�س الدميقراطي الذي ينتظرنا خ�سو�سا واأنه �سيجرى يف 

�سل حتديات كبرية على راأ�سها تف�سي فريو�س كورونا، وقرار احلكومة بالتعاي�س 

معه حتت اأي ظرف من الظروف حفاظا على القت�سادي الأردين.

هو  الأ�سمى  الهدف  ولأن  ال�ستحقاق،  هذا  اأهمية  من  التقليل  يجب  ل  ولأن��ه 

مغادرة  دون  �سيكون  اأن��ه  اعتقد  ل  فهذا  بالنتخابات،  للم�ساركة  النا�س  حتفيز 

وبهدف  موؤقتا  كانت  اأن  حتى  جديد  رئي�س  وج��ود  م��ع  ال��راب��ع،  ل��ل��دوار  احلكومة 

اجراء النتخابات.

ما  وعليها  لها،  م��ا  لها  ال���رزاز،  حكومة  عمر  على  م��رت  ا�سهر  وب�سعة  ع��ام��ان 

عليها، لكن الواقع يقول اأن التغيري بات �سرورة ملحة يف املرحلة احلالية.

الجغبير حسين 

 االنباط- خا�ص 

العام للجنة  الأمني  الذاودي،  قال ح�سن 

م�ساركته  خ��الل  والإرث،  للم�ساريع  العليا 

باليوم  لالحتفال  الإنرتنت  عر  فعالية  يف 

الدويل الأول حلماية التعليم من الهجمات 

بطولة  اإن  �سبتمر،   9 ي��وم  ي�����س��ادف  ال���ذي 

٢٠٢٢️™والتاأثري  FIFA قطر  العامل  كاأ�س 

مبداأ  حماية  ميكنهما  القدم  لكرة  الوا�سع 

وتعزيزه. للجميع  التعليم 

ومت����َث����ل ال����ه����دف م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ة، ال��ت��ي 

اجل��م��ي��ع،  ف���وق  ال��ت��ع��ل��ي��م  نظمتها موؤ�س�سة 

ل���ل���ط���ف���ول���ة  امل�����ت�����ح�����دة  الأمم  وم����ن����ظ����م����ة 

امل��ت��ح��دة  الأمم  وم��ن��ظ��م��ة  )ال��ي��ون��ي�����س��ف(، 

)ال��ي��ون�����س��ك��و(،  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم  للرتبية 

قطر  م�ستقبلنا، و�سندوق  ومنظمة اأنقذوا 

لدى  قطر  لدولة  الدائم  والوفد  للتنمية، 

ال��ي��وم  ب��ه��ذا  الح���ت���ف���اء  امل���ت���ح���دة، يف  الأمم 

باعتباره دعوة لوقف  الدويّل والرتويج له، 

التعليم. الهجمات على 

املتحدثني  م��ن  ع��دد  الفعالية  يف   �سارك 

امل����رم����وق����ني، ت���ق���دم���ت���ه���م  ال�����س��ي��خ��ة م����وزا 

موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ا���س��ر،  بنت 

جمموعة  وع�سو  اجلميع"  فوق  "التعليم 
امل�ستدامة  التنمية  اأه����داف  ع��ن  امل��داف��ع��ني 

افتتاحية.  كلمة  األقت  املتحدة، حيث  لالأمم 

كما �سارك يف الفعالية �سعادة ال�سيخ حممد 

ب���ن ع��ب��د ال��رح��م��ن اآل ث����اين، ن��ائ��ب رئ��ي�����س 

جمل�س الوزراء ووزير اخلارجية .

وخالل كلمتها االفتتاحية، قالت

 �صمو ال�صيخة موزا بنت نا�صر:

"ل نريُد لهذا اليوم اأْن يكوَن جمّرَد يوٍم 
اأْن  دوَن  املتحدة  الأمِم  احتفايٍلّ على جدوِل 

على  واقعٌيّ  جت�سيٌد  التعليِم  حلمايِة  يكوَن 

الأر������س ي��ت��ط��اب��ُق م���ع م��ف��ه��وِم احل��م��اي��ة... 

الأطفاِل  ه��وؤلِء  وم�ستقبَل  وتعليَم  حياَة  اإّن 

اختباٍر  يف  ال��دويل  املجتمَع  ت�سُع  م�سوؤوليٌة 

ُتختَرُ  اإن�سانيَتنا  لأَنّ  فيه،  الف�سُل  يجوُز  ل 

م��ع��اً حلماية  فلنكْن  امل��واق��ف.  ه��ذِه  م��ث��ِل  يف 

التعليم."

 و�سهدت الفعالية م�ساركات من اأنطونيو 

ل���الأمم املتحدة،  ال��ع��ام  غ��وت��ريي�����س، الأم���ني 

و����س���ع���ادة ال�����س��ي��د ت��ي��ج��اين حم��م��د ب���ان���دي، 

للجمعية  وال�سبعني  الرابعة  ال��دورة  رئي�س 

الفعالية  و�سهدت  امل��ت��ح��دة.  ل��الأمم  العامة 

م�����س��ارك��ة اأ���س��ط��ورة ك��رة ال��ق��دم الإجن��ل��ي��زي��ة 

للنوايا  اليوني�سف  �سفري  ب��ي��ك��ه��ام،  دي��ف��ي��د 

احل�����س��ن��ة وم��وؤ���س�����س م���ب���ادرة -7- حل��م��اي��ة 

اليوني�سيف. الأطفال بالتعاون مع 

وخ������الل ج��ل�����س��ة ن��ق��ا���س��ي��ة ح�����ول ت��ع��زي��ز 

العام  والعمل  الفعالة  ال�سيا�سية  اخليارات 

"ُتعد حماية  يف فرتة الوباء، قال الذوادي: 

ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن ال��ه��ج��م��ات ع���ام���اًل م��ه��م��اً يف 

التزامات قطر على ال�سعيد الدويل، فلدى 

ال�سراعات  ح��ل  يف  تتزعزع  ل  رغبة  ب��الدن��ا 

للريا�سة،  وميكن  والتفاو�س.  احل��وار  عر 

مهماً  دوراً  ت��وؤدي  اأن  القدم،  كرة  وبالأخ�س 

يف حماية التعليم." 

ك����م����ا ا����س���ت�������س���ه���د ال���������������ذوادي ب���اأم���ث���ل���ة 

امل��ب��ه��ر،  اجل��ي��ل  ب��رن��ام��ج  م��ن  للم�ستفيدين 

التابعة  الجتماعي  الإرث  برامج  اأحد  وهو 

القدم  كرة  ق��درة  ُت�سِخر  التي  العليا  للجنة 

ق��ط��ر  وال�������س���ب���اب يف  الأط�����ف�����ال  يف خ���دم���ة 

من  جمموعة  تعليمهم  خ��الل  من  وال��ع��امل 

اأهم املهارات احلياتية.

ال��ري��ا���س��ة  "ُتعلمنا  ال�����ذوادي:   واأ�ساف 

اأ����س���ي���اء ك���ث���رية ك���ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ري وت��ن��م��ي��ة 

ونعمل  ال��ف��ك��ر.  ح��ري��ة  وت��ع��زي��ز  ال�سخ�سية 

ع��ل��ى ت�����س��خ��ري ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ال���ع���امل ٢٠٢٢ 

وال���ت���اأث���ري ال���وا����س���ع ل��ك��رة ال���ق���دم م���ن اأج���ل 

التعليم للجميع وتعزيزه." حماية مبداأ 

 واختتم الذوادي حديثه بت�سليط ال�سوء 

ع��ل��ى ق�����س��ة م��ل��ه��م��ة لإح������دى امل�����س��ت��ف��ي��دات 

م����ن اجل���ي���ل امل���ب���ه���ر، وه����ي م����ه����رية اأح���م���د 

باك�ستان  يف  كارات�سي  مدينة  مياجني من 

التي ا�ستطاعت بتفانيها ومب�ساعدة برنامج 

موؤ�س�سة  يف  عملها  توا�سل  اأن  املبهر  اجليل 

اأ�س�ستها  التي  اأمة" غري احلكومية  "الن�ساء 
لدعم حقوق الفتيات يف التعليم وامل�ساواة يف 

باك�ستان.

الإرث  اأث���ر  "�سي�ستمر  ال�����ذوادي:  وق���ال 

 ٢٠٢٢ ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  �سترتكه  ال���ذي 

انتهائها، و�سيتج�سد هذا  لفرتة طويلة بعد 

ق�سة  مثل  ملهمة  ق�س�س  �سورة  يف  الإرث 

م��ه��رية وغ��ريه��ا مم��ن ���س��ي��وا���س��ل��ون طريق 

للجميع،  التعليم  توفري  اأج��ل  من  الن�سال 

الريا�سة وتاأثريها  مدعومني يف ذلك بقوة 

الهائلة." واإمكانياتها  الوا�سع 

ال���ذي  امل��ب��ه��ر،  اجل��ي��ل  ب��رن��ام��ج   وي�سعى 

ملف  اإع��داد  مع  بالتزامن   ٢٠١٠ عام  تاأ�س�س 

 ،™️FIFA ال��ع��امل  ك��اأ���س  ل�ست�سافة  قطر 

خالل  من  املهّم�سة  املجتمعات  م�ساعدة  اإىل 

فريدة  تدريبية  وا�سرتاتيجيات  منهجيات 

جتمع  القدم  كرة  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  قائمة 

ب���ني امل��م��ار���س��ة ال��ع��م��ل��ي��ة داخ�����ل امل�����س��ت��ط��ي��ل 

الأخ�������س���ر وال���درا����س���ة ال��ن��ظ��ري��ة يف ق��اع��ات 

الت�سال  مهارات  تعزيز  اأج��ل  من  الدرا�سة 

الفّعال والعمل اجلماعي والقيادة الناجحة 

املجتمعية. التنمية  لإحداث 

م��ن  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  ع�����دد  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

األ����ف   5٠٠ امل���ب���ه���ر جت���اوز  برنامج اجليل 

ويهدف  الأو�سط.  وال�سرق  اآ�سيا  يف  �سخ�س 

الإي��ج��اب��ي يف حياة  ال��ت��اأث��ري  اإىل  ال��رن��ام��ج 

 ٢٠٢٢ قطر  بطولة  بحلول  �سخ�س  مليون 

يف جمال  فريدة  تدريبية  دورات  من خالل 

كرة القدم من اأجل التنمية.

االنباط-عمان

وق���ع���ت ك���ان���ون ال�����س��رق الأو�����س����ط، ال�����س��رك��ة 

الت�سوير،  وخدمات  تقنيات  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 

اإحدى   ،”PVS “بانوراما  مع  توزيع  اتفاقية 

ال�����س��رك��ات ال��رائ��دة يف جم��ال اأن��ظ��م��ة وخ��دم��ات 

البث يف الأردن.

عنها  الإع��الن  مت  التي  التفاقية  ومبوجب   

خ���الل ن����دوة اإل��ك��رتون��ي��ة ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا ك��ان��ون 

  PVS بانوراما  الأو�سط، تتوىل �سركة  ال�سرق 

م�����س��وؤول��ي��ة ال���ت���وزي���ع وال����رتوي����ج ل��ل��م��ج��م��وع��ة 

الفيديو  لت�سوير  كانون  منتجات  من  ال�ساملة 

الت��ف��اق��ي��ة  ����س���اأن  وم���ن  الأردن.  يف  الح�����رتايف 

منتجات  انت�سار  تعزيز  يف  ت�سهم  اأن  اجل��دي��دة 

ك���ان���ون ودع����م ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��ب��ث يف اأ����س���واق 

اململكة.

فينكاتا�سوبرامانيان  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 

�سة  املخ�سّ الأج���ه���زة  وح���دة  م��دي��ر  ه��اري��ه��اران 

ل��ل��م�����س��ت��ه��ل��ك��ني يف ك���ان���ون ال�������س���رق الأو�����س����ط: 

م��ع  امل��ح��ل��ي��ة  ���س��راك��ت��ن��ا  خ����الل  م���ن  “نهدف 
عمالئنا  من  بالقرب  للتواجد   PVS بانورما 

يف امل��م��ل��ك��ة الأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ودع�����م من��و 

لت�سوير  الرقمية  اإمكاناتهم  وتعزيز  اأعمالهم 

الوا�سعة  جمموعتنا  ع��ر  الح���رتايف  الفيديو 

م���ن امل���ن���ت���ج���ات واخل�����دم�����ات. وت���ع���ت���ر ال�����س��وق 

ال�سرتاتيجية  اأ���س��واق��ن��ا  م��ن  واح���دة  الأردن���ي���ة 

وع���ن�������س���راً ج���وه���ري���اً يف ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ن��م��و 

باأن  ثقة  على  ونحن  كانون،  ل�سركة  الإقليمية 

منتجات  اأحدث  للعمالء  �ستقدم  ال�سراكة  هذه 

الطلب  و�ستلبي  الح����رتايف  ال��ف��ي��دي��و  ت�سوير 

ل�سيما  ال�سوق،  يف  التقنيات  هذه  على  املتزايد 

الرقمي  الفيديو  تقنيات  على  املتنامي  الطلب 

يف خمتلف جمالت الأعمال”

 وقال طارق عيد، الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

ه��ذه  ن���رم  اأن  “ ي�����س��ع��دن��ا   :PVS ب���ان���ورام���ا  

الأردن،  يف  الأو�سط  ال�سرق  كانون  مع  ال�سراكة 

ونتطلع قدماً لتحقيق النجاح والنمو يف اململكة 

خالل ال�سنوات القادمة.  و�ست�سكل هذه ال�سراكة 

ل��ك��ان��ون يف الأردن   م��ع ب��ان��ورام��ا ر���س��ي��داً ك��ب��رياُ 

من  التجارية  للعالمة  م�سافة  قيمة  و�ستمنح 

وكذلك  التجارية  العالمة  �سهرة  زي��ادة  خ��الل 

الفيديو  معدات  على  املتزايدة  احلاجة  �ستلبي 

الحرتايف والتوزيع يف اململكة.”

ع���ام���اً، تعتر   ٢٠ ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ي  وب��خ��رت��ه��ا 

ال�����س��رك��ات  اإح������دى   PVS ب����ان����ورام����ا  ����س���رك���ة 

لأنظمة  ال�ساملة  اخلدمات  تقدمي  يف  ال��رائ��دة 

القنوات  وحتديث  اإط��الق  يف  املتخ�س�سة  البث 

ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، وحم���ط���ات ال����رادي����و، و���س��رك��ات 

الإن������ت������اج. وت����ق����دم ال�������س���رك���ة اأي���������س����اً خ���دم���ات 

واإدارة  الأن����ظ����م����ة،  وت���ك���ام���ل  ال�����س����ت���������س����ارات، 

م��ع��دات  وت��رك��ي��ب  الأن��ظ��م��ة  وت�سميم  امل�����س��اري��ع 

ال��ب��ث الح��رتاف��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة ل��و���س��ائ��ل الإع���الم 

وال�������س���رك���ات الأخ�������رى امل��ت��خ�����س�����س��ة مب��ح��ت��وى 

الرقمي. الفيديو 

ال��ن�����س��اط اجل����غ����رايف، تغطي  ن���ط���اق   وع���ل���ى 

مبيعات  م��ن  الأك����ر  اجل����زء   PVS ب��ان��ورام��ا 

�سراكتها  و�ست�سهم  ال��ب��ث،  مل��ع��دات  الأردن  �سوق 

ودعم  البيع  قنوات  تغطية  تعزيز  يف  كانون  مع 

ت��ك��ام��ل م��ن��ت��ج��ات ك���ان���ون ل��ت�����س��وي��ر ال��ف��ي��دي��و. 

وع����الوة ع��ل��ى ذل���ك، ���س��ي��ت��واج��د ف��ري��ق خمت�س 

PVS لتقدمي خدمات الرتكيب  من بانوراما 

الفنية ما قبل البيع والدعم للعمالء.

كانون  اأعلنت  الإلكرتونية،  الندوة  وخ��الل   

 Mark  EOS C3٠٠ ك��ام��ريا  اإط����الق  ع��ن 

الفيديو  ت�سوير  حمرتيف  ت�ستهدف  التي   III
وت��ن��ت��م��ي ل��ل��ج��ي��ل امل��ق��ب��ل م���ن ك���ام���ريات ك��ان��ون 

 Cinema ب��ن��ظ��ام  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي  ل��ل��ت�����س��وي��ر 

مب�ست�سعر  م����زودة  ال��ك��ام��ريا  وت���اأت���ي   .EOS
القوة  فائق  م��زدوج(  �سوئي  )م�ست�سعر  جديد 

وبت�سميم    4K وبدقة  ملليمرت   35 قيا�س  من 

ت�سجيل  ع��ل��ى  ب���ال���ق���درة  ت��ت��م��ت��ع  ك��م��ا  ع�����س��ري، 

وت�ستخدم  خم��ت��ل��ف��ة.  ب�سيغ  ال��ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع 

اجلديد    S35 م�ست�سعر   Mark III كامريا

القادر على ت�سوير مقاطع فيديو بدقة  و  كلياً 

نطاق  م��ع  الثانية  يف  اإط���اراً   ١٢٠ ومب��ع��دل   4K
لتوفر  منخف�س،  وت�����س��وي�����س  ع���ايل  دي��ن��ام��ي��ك��ي 

ب���ذل���ك اأع���ل���ى ج����ودة ل��ل��ت�����س��وي��ر ال��ف��وت��وغ��رايف 

وال��ف��ي��دي��و، اإ���س��اف��ة اإىل امل��وث��وق��ي��ة وال��وظ��ائ��ف 

العملية التي ميكن ملحرتيف الت�سوير العتماد 

عليها.

الذوادي: كرة القدم لها دور مهم في حماية التعليم من الهجمات

كانون الشرق األوسط توقع اتفاقية توزيع مع شركة 
بانوراما PVS في األردن

 سريالنكا.. قاتل محكوم باإلعدام 
يؤدي اليمين نائبا برلمانيا

طفل مريض عقليا.. طلبت أمه 
المساعدة فأطلقت عليه الشرطة 

االنباط-وكاالت

ُحكم  �سريالنكي،  �سيا�سي  ا�سطحب 

العمد، من  القتل  بتهمة  بالإعدام  عليه 

مدان  اأول  لي�سبح  الرملان  اإىل  ال�سجن 

ي�����وؤدي ال��ي��م��ني ك��ن��ائ��ب ب���رمل���اين، و���س��ط 

انتقادات من املعار�سة.

»غ��اردي��ان«  ذك��رت �سحيفة  ووف��ق ما 

الريطانية، فاإن برميالل جايا�سيكارا، 

���س��ري��الن��ك��ا  ي��ن��ت��م��ي حل�����زب  45 ع����ام����ا، 

ب���ودوج���ان���ا ب���ريام���ون���ا احل���اك���م، واأدي����ن 

بالقتل العمد يف اأغ�سط�س املا�سي.

وح��ك��م��ت ع��ل��ي��ه امل��ح��ك��م��ة ب����الإع����دام 

جتمع  خالل  معار�سا  نا�سطا  قتله  بعد 

انتخابي عام ٢٠١5.

اإدانته  لأن  »ونظرا  �سحيفة  وذك��رت 

واحل��ك��م ع��ل��ي��ه ج���اءا ب��ع��د ال��رت���س��ي��ح��ات 

ف��ق��د متكن  اأغ�����س��ط�����س،   5 ال��ن��ي��اب��ي��ة يف 

جايا�سيكارا من خو�س النتخابات وفاز 

مبقعده«.

ال�سماح  ال�����س��ج��ن  ���س��ل��ط��ات  ورف�����س��ت 

ل��ل��ن��ائ��ب ال����رمل����اين امل�������دان ب����اخل����روج، 

يف  الأوىل  ال����رمل����ان  ج��ل�����س��ة  حل�������س���ور 

اإىل  التما�سا  ق���دم  لكنه  اأغ�����س��ط�����س،   ٢٠

حم��ك��م��ة ال���س��ت��ئ��ن��اف، ال��ت��ي ق�����س��ت ي��وم 

ال�سجن  من  مرافقته  ب�سرورة  الثنني 

ملمار�سة حقوقه كنائب.

وح���������س����ر ال����ن����ائ����ب ج���ل�������س���ة ال����ي����وم 

اإىل  ي���ع���ود  اأن  امل���ق���رر  وم����ن  ال���ث���الث���اء، 

ال�سجن بعد نهاية اجلل�سة.

وان��ت��ق��د امل��ع��ار���س��ون ه���ذه اخل��ط��وة، 

وع�����روا ع���ن رف�����س��ه��م ل��ه��ا ب��ارت��دائ��ه��م 

اآخرون من  ان�سحب  فيما  اأ�سود،  و�ساحا 

اجل��ل�����س��ة، ال��ت��ي اأدى خ��الل��ه��ا ب��رمي��الل 

اليمني.

ي�سار اإىل اأن جايا�سيكارا اأطلق النار، 

انتخابي،  ح��دث  خ��الل   ،٢٠١5 يناير  يف 

مما اأ�سفر عن مقتل �سخ�س واحد.

االنباط-وكاالت

 9١١ حني ات�سلت غولدا بارتون برقم 

يتمكن  اأن  ت��اأم��ل يف  ك��ان��ت  اجل��م��ع��ة،  ي���وم 

ابنها  م�ساعدة  من  للطوارئ  امل�ستجيبون 

يعاين  والذي  عاما،   ١3 العمر  البالغ من 

من متالزمة اأ�سرجر.

بدل من ذلك، اأطلق �سابط �سرطة يف 

�سولت ليك �سيتي بولية يوتا الأمريكية 

كامريون  ليندن  على  متكرر  ب�سكل  النار 

الطفل يف  ت��ارك��ا  ال��ه��روب،  ح��اول  اأن  بعد 

ح��ال��ة خ��ط��رية م���ع اإ����س���اب���ات يف الأم���ع���اء 

والكاحلني. والكتف 

ون��ق��ل��ت ���س��ح��ي��ف��ة »وا���س��ن��ط��ن ب��و���س��ت« 

اإن ابنها  اأمه بارتون قوله  الأمريكية عن 

مل يكن م�سلحا ومل ي�سكل اأي خطر على 

بنف�سها  ال�سرطة  اأن  كما  الأم��ن،  عنا�سر 

م��ك��ان  ����س���الح يف  اأي  ع����دم وج�����ود  اأك������دت 

احلادث.

وذك���������رت »اإن���������ه ط���ف���ل ����س���غ���ري. مل�����اذا 

مل ي��ت��ع��ام��ل��ون م��ع��ه ب����ه����دوء؟.. ات�����س��ل��ت 

بانهيار  اب��ن��ي  اأ���س��ي��ب  ب��ع��دم��ا  ب��ال��ط��وارئ 

معه  التعامل  امل��ف��رت���س  م��ن  ك��ان  عقلي، 

بهدوء.. اإنه طفل ولديه م�ساكل عقلية«.

وت���اب���ع���ت »ح�����ني ح�������س���رت ال�����س��رط��ة، 

اأي  ي��ح��م��ل  ل  ك����ام����ريون  اأن  اأخ���رت���ه���م 

اإىل  الذهاب  اإىل  فقط  يحتاج  واأن��ه  �سالح 

ت�سرف  الأم���ن  �سابط  لكن  امل�ست�سفى.. 

خمتلفة«. بطريقة 

على  ح�سلت  اأن��ه��ا  غ��ول��دا  واأو���س��ح��ت 

تعهد  فيما  ال�سرطة،  من  قليلة«  »اإجابات 

ع���م���دة م��دي��ن��ة ���س��ول��ت ل��ي��ك ���س��ي��ت��ي ي��وم 

الأحد باإجراء »حتقيق �سريع« يف احلادث.

وع������ر ن���ا����س���ط���ون ع���ل���ى ت����وي����رت ع��ن 

ودع���وا  ال�����س��رط��ة،  ت�����س��رف  م��ن  غ�سبهم 

عنا�سر  ا�ستجابة  كيفية  يف  »تغيريات  اإىل 

نف�سية  ب��اأزم��ات  امل�سابني  حل��الت  الأم���ن 

وعقلية«.

انتقادات  الأمريكية  ال�سرطة  وتواجه 

ب�سبب  املن�سرمة،  الفرتة  خ��الل  متكررة 

يف  ت��وؤدي  التي  العنيفة،  تعاملها  طريقة 

بع�س الأحيان اإىل خ�سائر يف الأرواح.

و�����س����ه����دت ع�������دة ولي����������ات اأم����ريك����ي����ة 

اح��ت��ج��اج��ات غ��ا���س��ب��ة ب��ع��د وق����وع ح��ادث��ة 

ميني�سوتا  ولي���ة  يف  فلويد  ج���ورج  مقتل 

اأواخر مايو املا�سي.

االنباط-وكاالت

بقيت طي  »غ��ري��ب��ة«،  اأمريكية  ط��ائ��رة  ع��ن   

اأن  بعد  وذل���ك  ���س��ن��وات،   3 م��ن  لأك���ر  الكثمان 

هبطت مبطار »كاليفورنيا« الدويل، يف اإحدى 

التجريبية. رحالتها 

اإن اإن”، الثالثاء،  “�سي  وفق تقرير ل�سبكة 

املتميز،  ب�سكلها  تتميز  التي  الطائرة  هذه  فاإن 

ظهرت لأول مرة قبل ثالث �سنوات، وبال�سبط 

تختفي  اأن  قبل   ،٢٠١7 اأبريل/ني�سان  �سهر  يف 

من جديد لتظهر اليوم.

ال��ط��ائ��رة،  ه���ذه  ف���اإن  امل�����س��در،  نف�س  ح�سب 

“الر�سا�سة”  ل���ق���ب  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ق  وال����ت����ي 

ي�سبه ر�سا�سًة فعاًل،  الذي  �سكلها  اإىل  بالنظر 

ب�سرعتها  وتتميز   ،»5٠٠L  Celera« ت�سمى 

اخلارقة، والتي ت�ساهي طائرة نفاثة، كما اأنها 

اإىل  ي�سل  قد  ج��داً،  كبري  ب�سكل  ال��وق��ود  توفر 

اأ�سخا�س  8 مرات، بينما تت�سع مقاعدها ل�ستة 

فقط.

الطائرات  خ��راء  يعتقد  نف�سه،  ال�سياق  يف 

من  ت��ع��ت��ر   »5٠٠L  Celera« ط���ائ���رة  اأن 

اأف�����س��ل اب���ت���ك���ارات ع���امل ال���ط���ريان، اإذ اأث��ب��ت��ت 

 37 بلغت  وال��ت��ي  ل��ه��ا،  ال��ت��ي خ�سعت  ال��ت��ج��ارب 

وفاعليتها  العالية  جناعتها  جتريبية،  رحلة 

الكبرية.

التكلفة،  ح��ي��ث  م��ن  ج���داً  مثالية  اأن��ه��ا  ك��م��ا 

م��رات من   6 اأق��ل  منها  واح���دة  رحلة  تكلف  اإذ 

طائرات من نوعها.

 ظهرت قبل 3 سنوات واختفت بشكل غامض..

أمريكا ترفع السرية عن طائرة » الرصاصة « األكثر فاعلية ونجاعة


