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الملك والعاهل البحريني وولي عهد ابو ظبي في قمة باالمارات

القمة الثالثية :التنسيق حيال مختلف
القضايا بما يخدم القضايا العربية

نسبة اإلشغاالت في المستشفيات مقبولة
 60وفاة و 7933إصابة كورونا  ..حصيلة
قياسية بسبب مصنع العقبة

االنباط-عمان

�أع �ل��ن وزي ��ر ال���ص�ح��ة ال��دك �ت��ور نذير
ع �ب �ي��دات ع��ن ت�سجيل  60وف ��اة و7933
�إ��ص��اب��ة ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا ،منها
 1623يف �أحد امل�صانع مبحافظة العقبة
خالل اليومني املا�ضيني ،وجرى التعامل
معهم ح�سب الربوتوكول املعتمد وعزل

امل�صابني و�إجراء فحو�صات.
وح� � ��ول ن �� �س �ب��ة �إ�� �ش� �غ ��ال الأ�� � �س � ��رة يف
امل�ست�شفيات ،بني الدكتور عبيدات خالل
ايجاز �صحفي ام�س الأربعاء عن رئا�سة
الوزراء وال��وزارة� ،أن ن�سبة الإ�شغاالت يف
امل�ست�شفيات مقبولة
التفا�صيل �ص «»3

التلهوني  :االستهتار في لبس الكمامة
إعاقة للجهد الوطني في كورونا
االنباط-عمان
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األنباط تنشر تفاصيل جائحة إصابات العقبة

الأنباط_جواد اخل�رضي

تفاج�أ ال�شارع الأردين عمومًا وال�شارع العقباوي حتديدًا
ب��الأرق��ام املذهلة التي مت تداولها على الكثري من الف�ضائيات
واملواقع الإخبارية �إ�ضافة ملواقع التوا�صل االجتماعي وقد جاءت
ه��ذه املعلومات مت�ضاربة منذ ال�صباح ح��ول �أع��داد الإ�صابات
والتي ت��راوح��ت بني ما �صرح به وزي��ر ال�صحة الدكتور نذير
عبيدات ب�أن العدد يقارب � ١٦٠٠إ�صابة وبني ما مت ن�شره عن �أن
الإ�صابات قاربت الثالثة �آالف �إ�صابة داخل �أحد امل�صانع بالعقبة
والتي يعمل فيها  ٢٤٠٠عامل من العمالة الوافدة عدا عن عدد
من العمالة املحلية.
“الأنباط” قامت بالتق�صي حول ما ح�صل اليوم الأربعاء
امل��واف��ق  ١٨ت�شرين ال�ث��اين  ٢٠٢٠للوقوف على حقيقة الأم��ر
وب ��دوره ��ا ا��س�ت�ط��اع��ت �أن حت���ص��ل ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات ك��اف�ي��ة من
م�صدر م�س�ؤول �أكد يف حديثه ل “الأنباط” ب�أن ما مت تداوله

عن �أن هناك �إ�صابات قاربت ال� ٣٠٠٠إ�صابة وهذا غري �صحيح
متامًا م�ضي ًفا �أن امل�صنع الذي مت احلديث حوله يعمل به ٢٤٠٠
عامل من العمالة الوافدة وهم م�ؤمنني �صح ًيا داخ��ل امل�صنع
حيث يوجد �أربعة �أطباء مقيمني وثمانية ممر�ضني وخمترب
طبي �إ�ضافة �إىل تعامل امل�صنع مع خمترب خا�ص داخل مدينة
العقبة وبني امل�صدر ب�أنه مت اكت�شاف حالتان بامل�صنع مما دفع
بنا للإت�صال فو ًرا باجلهات املخت�صة وجرى اتخاذ الإج��راءات
امل�ط�ل��وب��ة ح���س��ب ال�ب�روت��وك��ول ال���ص�ح��ي امل �ع �م��ول ب ��ه ،وح��ول
الإ�صابات التي �صرح بها اليوم من قبل وزير ال�صحة د .نذير
عبيدات ورئي�س �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة
والتي ت�أكدت �صحتها ،قامت �إدارة امل�صنع مع العلم �أن هناك
م�صنع �آخر باتخاذ كافة التدابري والإج��راءات ال�صحية املتبعة
من عزل للمباين مع توفري عالجات وغذاء لكل عامل م�صاب
ومعزول داخل غرفته.
اما حول ما مت تداوله من �إ�شاعات نفى امل�صدر امل�س�ؤول ذلك

وزير األوقاف يؤكد ضرورة وصول صوت
خطبة الجمعة للمصلين بالساحات الخارجية
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انطالق فعاليات التدريب المشترك
سيف العرب في مصر
األمير مرعد يبحث مع وزير التنمية
االجتماعية تفعيل وحدة بدائل اإليواء
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بمشاركة ُنخبة من المد ّربين والمختصين

منصة زين لإلبداع ُتطلق فعالياتها في
ّ
األسبوع العالمي لريادة األعمال 2020
االنباط-عمان

من�صة زي��ن ل�ل�إب��داع ()ZINC
�أع�ل�ن��ت ّ
عن �إطالق فعالياتها مبنا�سبة الأ�سبوع العاملي
لريادة الأعمال  2020الذي يعد احلدث الأكرب
يف جمال ري��ادة الأعمال يف العامل ،وذل��ك من
خالل عقدها ل�سل�سة من ال��دورات التدريبية
وامل� �ح ��ا�� �ض ��رات وور�� � ��ش ال �ع �م��ل ع�ب�ر و� �س��ائ��ل
االت�صال امل��رئ��ي ع��ن بُعد وال�ب��ث املبا�شر على
�صفحتها على الفي�سبوك ،مب�شاركة ُنخبة من

امل��درب�ين واملتحدثني واملخت�صني يف جماالت
التكنولوجيا والت�سويق وريادة الأعمال ،وذلك
خالل الفرتة ما بني  22-16ت�شرين الثاين.
املن�صة عرب �صفحاتها على مواقع
و�أعلنت ّ
التوا�صل االجتماعي عن املوا�ضيع واملجاالت
التي �ستتناولها الدورات التدريبية واجلل�سات
وور� � ��ش ال�ع�م��ل ال �ت��ي ��س�ت�ق� ّدم�ه��ا خ�ل�ال ه��ذه
الفرتة ،و�آلية الت�سجيل وامل�شاركة ،كما َد َع��ت
جميع ر ّواده ��ا لال�ستفادة م��ن ه��ذه الفر�صة

م�ؤكدًا �أن عدد الإ�صابات الفعلية هي التي �صرح بها ر�سم ًيا كما
�أن “الأنباط” توجهت بال�س�ؤال �إن كان هناك اكتظاظ؟ �أفاد ب�أن
م�ساحة امل�صنع ت�صل �إىل � ١٨ألف مرت مربع وت�ضم عدا هناجر
العمل حمالت �سوبر ماركت وخ�ضار �إ�ضافة لكامل اخلدمات
العامة حتى ال يتم خروج العمال من حميط امل�صنع.
�أما بالن�سبة ملقاطع الفيديو التي بينت �أن هناك عمالة حملية
تعمل �أك��د مرة �أخ��رى على �أن هناك م�صانع عديدة يعمل بها
عمالة حملية مبي ًنا �أنه ومن �شهر متوز من هذا العام مت توقيف
عمل العمالة املحلية بامل�صنع ومع اال�ستمرار بدفع رواتبهم.
امل�صدر امل�س�ؤول �أك��د على �أن الإ�صابات لي�ست وليدة اليوم
�إمنا هي تراكمات منذ �أكرث من �أ�سبوع والتي و�صلت �إىل ١٦٠٠
م�صاب وقد مت التعامل معها ب�شكل يومي من العزل وتقدمي
العالجات مبي ًنا �أن امل�صنع ق��ام بدفع ما يقارب  ٨٠ال��ف دينار
فحو�صات خمربية للعاملني و�أكد على �أن ال�شفافية وامل�صارحة
هي العنوان الرئي�س.

الوزني يشارك في أعمال منتدى التجارة
وإالستثمار لٕالتحاد من ٔاجل المتوسط
االنباط-عمان

�شارك رئي�س هيئة الإ�ستثمار الدكتور
خ��ال��د ال ��وزين يف �أع �م��ال منتدى التجارة
واال�ستثمار ل�لااحت��اد م��ن اج��ل املتو�سط،
وال � ��ذي ع �ق��د حت ��ت � �ش �ع��ار “خلق ف��ر���ص
عمل يف زم��ن كوفيد  ،”19وخ�لال اللقاء
�إ��س�ت�ع��ر���ض ال� ��وزين ال���س�ي��ا��س��ات املطلوبة
ملواجهة �أثر الوباء على الإ�ستثمار وال�سبل
املطلوبة لتحفيز اال�ستثمار وخلق فر�ص

ال�ع�م��ل واحل �ف��اظ ع�ل��ى �سال�سل ال�ت��زوي��د
داخل الدولة وبني دول العامل عرب التجارة
واال�ستثمار امل�شرتك.
ومن اجلدير بالذكر �أن منتدى االحتاد
من �أجل املتو�سط نظم بالتن�سیق مع الوزارة
االحت��ادی��ة الأمل��ان�ی��ة للتعاون االقت�صادي
والتنمیة ومب�شاركة �أكرث من  200م�شارك
من �صانعي ال�سیا�سات.
التفا�صيل �ص «»6

ت��ر�أ���س وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر الداخلية
املكلف الدكتور ب�سام التلهوين يف مبنى
الوزارة الداخلية اجتماعا ام�س الأربعاء،
مل�ن��اق���ش��ة اجل �ه��ود احل �ك��وم �ي��ة امل �ب��ذول��ة
للت�صدي جلائحة كورونا.
و�شارك يف االجتماع ،وزراء ال�صناعة
وال� �ت� �ج ��ارة وال �ت �م��وي��ن امل �ه �ن��د� �س��ة مها

العلي ،وال�صحة الدكتور نذير عبيدات،
والنقل املهند�س مروان خيطان ،والعمل
ال��دك �ت��ور م �ع��ن ق �ط��ام�ين ،واالق �ت �� �ص��اد
الرقمي والريادة احمد الهناندة ،ومدير
عام هيئة تنظيم النقل املهند�س �صالح
ال� �ل ��وزي ،و�أم �ي��ن ع ��ام وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
الدكتور خالد ابو حمور.،
التفا�صيل �ص «»5

نائل البرغوثي 41 :عاما باألسر في أطول
فترة اعتقال بتاريخ الحركة األسيرة

التفا�صيل �ص «»10

مستقلة االنتخاب تدعو القوائم لتقديم
تقرير محاسبي إلنفاقها
االنباط -عمان

دع��ا ال�ن��اط��ق الإع�ل�ام��ي ب��ا��س��م الهيئة
امل�ستقلة لالنتخاب جهاد املومني ،القوائم
االن�ت�خ��اب�ي��ة ال �ت��ي ت��ر��ش�ح��ت ل�لان�ت�خ��اب��ات
ال �ن �ي��اب �ي��ة �إىل ت �ق��دمي ت �ق��ري��ر امل�ح��ا��س��ب
ال � �ق� ��ان� ��وين ل�ل ��إن � �ف� ��اق ع� �ل ��ى احل� �م�ل�ات
االنتخابية للهيئة امل�ستقلة.
و�أو��ض��ح ،ان��ه وعلى �ضوء ذل��ك �سيجري
اع �ط��ا�ؤه��م ك�ت��اب اغ�ل�اق احل���س��اب البنكي

امل�شرتك ،بعد تقدمي تعهد ب�براءة الذمة
م��ن �أي ��ة م�ستحقات م��ال�ي��ة للغري وكحد
�أق�صى يف الع�شرين من ال�شهر املقبل حتت
طائلة امل�ساءلة القانونية .و�أ��ش��ار �إىل �أن
التعليمات املعدلة للتعليمات التنفيذية
اخلا�صة بقواعد تنفيذ حمالت الدعاية
االن�ت�خ��اب�ي��ة ت�ن����ص ع�ل��ى اغ �ل�اق احل���س��اب
بانتهاء العملية االنتخابية.
التفا�صيل �ص «»4

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس
الأنباط_جواد اخل�رضي

دولةالرئي�س
�أ�سعد اهلل �أوقاتكم بكل اخل�ير و�أعانكم اهلل
على اال�ستمرار بتحملكم امل�س�ؤوليات اجل�سام
وح�ك��وم�ت�ك��م ال��ر��ش�ي��دة يف ظ��ل ه ��ذه ال �ظ��روف
اال�ستثنائية ال�ت��ي غ�ي�رت الكثري م��ن الأف�ع��ال
واملفاهيم� ،إ�ضافة �إىل التعديالت التي طر�أت على
املجتمعالأردينككلبكافةقطاعاتهوم�ؤ�س�ساته.
دولةالرئي�س
دع �ن��ا ن���ض��ع �أم � ��ام حكومتكم م��ا ط� ��ر�أ على
قطاع يعترب من �أه��م القطاعات اال وهو قطاع
التعليم ال��ذي انتقل فيه التعليم م��ن النظام
املنهجي التقليدي �إىل نظام التعليم ع��ن بعد
مما �أربك العملية الرتبوية التعليمية ونقولها
بكل �صراحة لأنها اعتربت دخيلة على املجتمع

الأردين ككل ،لكن ال�ظ��روف وب�سبب اجلائحة
دفعت نحو تطبيق التعلم عن بعد وهذا �أدى �إىل
غيابالتفاعلاالجتماعيمابنيالطلبةبع�ضهم
ببع�ض وغياب التفاعل مع املعلمني لذا كان من
املفرت�ض القيام بو�ضع �آل�ي��ات عمل ��س��واء من
احلكومة ال�سابقة �أو من حكومتكم للعمل على
تطوير التعلم عن بعد ب�أو�سع نطاق خا�صة املواد
العلمية مثل الريا�ضيات ،الفيزياء ،والكيمياء
على�سبيلاملثال.
دولةالرئي�س
لقد �أث�ب�ت��ت املن�صة كما �أث �ب��ت در� �س��ك عدم
فاعليته وهذا باعرتاف وزير الرتبية والتعليم
احل��ايل د .تي�سري النعيمات ال��ذي �أك��د على �أن
الأه��ايل يقومون بحل الواجبات لأبنائهم لذا
ب��ات من ال�ضروري تطبيق نظام ال Zoom

كما هو احلال باجلامعات علمًا ب�أن هذا النظام
م�ط�ب��ق ب� ��دول ع��دي��دة مم��ا ي�ع�م��ل ع�ل��ى وج��ود
ت�ف��اع��ل اج�ت�م��اع��ي ب�ين الطلبة وامل�ع�ل��م وي�ع��زز
التوا�صل مع الهيئة التعليمية وب�إمكان الطالب
�أن يت�شارك مع معلميه وزمالئه الطلبة كما �أن
�إدخ��ال تطبيق  Zoomيعترب �إ�ضافة نوعية
�سواء للتعلم عن بعد وللطلبة� ،أما للطلبة ملاذا؟
ف ��إن��ه يحد م��ن ت��دخ�لات الأه ��ل ب��دال م��ن دور
الطالب ويزيد مدى التزام الطالب لي�صبح �أكرث
تفاعلية ويطور مهاراته والأهم يعمل التطبيق
على تعزيز العملية الرتبوية مما ي�شكل معرفة
جديدة للطالب ويخف�ض التكاليف املالية على
ذوي الطالب.
دولةالرئي�س
لقد بات من ال�ضروري توجيه وزارة الرتبية

وال�ت�ع�ل�ي��م لتطوير دوره� ��ا ب��الإي �ع��از مل��دي��ري��ات
الرتبيةمتهيدًاالعتمادتطبيق Zoomب�شكل
ر�سمي �إ�ضافة للمن�صات ودر�سك وه��ذا �سيولد
عند الطالب اهتمام �أكرث كون هناك بث مبا�شر
�سواء مرئي �أو �صوتي مع معرفتنا ب ��أن بع�ض
امل��دار���س ب ��د�أت بالتطبيق ب�شكل جزئي ويبقى
الأه ��م �أي���ض�اً اخ�ت�ي��ار املعلم املتمكن واملتمر�س
يف جم��ال تخ�ص�صه وال�ق��ادر على التوا�صل مع
الطلبة.
ن�ع�ت�ق��د دول �ت �ك��م وان �ت ��م ت�ع�م�ل��ون وال �ف��ري��ق
احل �ك��وم��ي اوال ع �ل��ى اخل � ��روج م ��ن اجل��ائ�ح��ة
وحتقيق التنمية ال�شمولية يف �شتى املجاالت
ال�سيا�سية  ،االقت�صادية  ،االجتماعية  ،ال�صحية
 ،الرتبوية والتعليمية ا�ضافة للجانب الثقايف
واملرتبط بكافة املجاالت .

املحلي
اخلمي�س

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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الملك والعاهل البحريني وولي عهد ابو ظبي في قمة باالمارات

الملك يعود إلى أرض الوطن

القمة الثالثية :التنسيق حيال مختلف القضايا بما
يخدم القضايا العربية

االنباط -عمان

تحقيق السالم العادل على اساس حل الدولتين
التعاون في قطاعات الصحة واالمن الغذائي والدوائي
االنباط -عمان

ع�ق��د ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين،
وجاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة،
م �ل��ك مم �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن ،و� �س �م��و ال���ش�ي��خ
حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ،ويل ع�ه��د
�أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د الأع� �ل ��ى ل�ل�ق��وات
امل �� �س �ل �ح��ة يف دول� � ��ة الإم� � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة

املتحدة ،قمة ثالثية يف العا�صمة �أبوظبي
ام�س الأربعاء.
و�أك � � ��د ال� � �ق � ��ادة ،خ �ل��ال ال� �ق� �م ��ة ،ع�م��ق
ال�ع�لاق��ات الأخ��وي��ة واال��س�ترات�ي�ج�ي��ة بني
البلدان ال�ث�لاث ،و�سبل االرت�ق��اء بها �إىل
�أع �ل��ى امل���س�ت��وي��ات ،مب��ا ي�ح�ق��ق م�صاحلها
امل�شرتكة.
ورك� ��ز ال� �ق ��ادة ع �ل��ى ��س�ب��ل ال �ن �ه��و���ض يف

جم ��االت ال �ت �ع��اون وال�ت�ك��ام��ل يف ع��دد من
القطاعات احليوية ،خ�صو�صاً م��ا يتعلق
ب �ق �ط��اع��ي ال �� �ص �ح��ة والأم � � � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي
وال ��دوائ ��ي ،واجل �ه��ود امل���ش�ترك��ة مل��واج�ه��ة
�أزمة وباء كورونا وتداعياتها االقت�صادية
وال�صحية واالجتماعية.
و�أك� � � ��دوا �أه �م �ي��ة م��وا� �ص �ل��ة ال�ت�ن���س�ي��ق
وال �ت �� �ش��اور ب�ي�ن ال �ب �ل��دان ال �ث�لاث��ة ح�ي��ال

خمتلف الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك،
مبا يخدم الق�ضايا العربية.
وبحث القادة �آخر التطورات الإقليمية
وال � ��دول� � �ي � ��ة ،ويف م �ق��دم �ت �ه��ا ال �ق �� �ض �ي��ة
الفل�سطينية ،و� �ض��رورة حتقيق ال�سالم
العادل وال�شامل على �أ�سا�س حل الدولتني
ال��ذي ي�ضمن �إقامة الدولة الفل�سطينية
امل�ستقلة ،ذات ال���س�ي��ادة وال�ق��اب�ل��ة للحياة
ع �ل��ى خ �ط��وط ال ��راب ��ع م��ن ح ��زي ��ران ع��ام
 ،1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.
وح�ضر القمة رئي�س ال� ��وزراء ،ونائب
رئي�س ال ��وزراء ووزي��ر اخلارجية و��ش��ؤون
امل �غ�ت�رب�ي�ن ،وم ��دي ��ر امل� �خ ��اب ��رات ال �ع��ام��ة،
وع ��دد م��ن ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين البحرينيني
والإماراتيني.

القطامين يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني
االنباط-عمان
�أق ��ر جم�ل����س �إدارة م��ؤ��س���س��ة ال�ت��دري��ب
امل �ه �ن��ي ،خ�ل�ال اج �ت �م��اع��ه ب��رئ��ا� �س��ة وزي ��ر
العمل ووزي��ر ال��دول��ة ل���ش��ؤون اال�ستثمار
الدكتور معن القطامني وبح�ضور مدير
ع� ��ام امل ��ؤ� �س �� �س��ة امل �ه �ن��د���س زي � ��اد ع �ب �ي��دات
ن��ائ��ب رئ�ي����س امل�ج�ل����س و�أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س،
اليوم الأرب�ع��اء ،التعديالت على تعليمات
ال �ت��دري��ب ،وم��وازن��ة امل��ؤ��س���س��ة ل�ع��ام 2021
و�أط � �ل� ��ع ع �ل��ى ج � ��دول ال �ت �� �ش �ك �ي�لات ل �ع��ام
 ،2021 /2020ل�سد احتياجات امل�ؤ�س�سة من
املدربني والفنيني .
و ُق � � � ��دِ رت االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال��ر�أ� �س �م��ال �ي��ة
للم�ؤ�س�سة مببلغ  4مليون و� 470أل��ف �إىل
ج��ان��ب ال��دع��م امل �ط �ل��وب م��ن ه�ي�ئ��ة تنمية
وت �ط��وي��ر امل� �ه ��ارات وت �ن �م �ي��ة امل �ح��اف �ظ��ات،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل امل �ن��ح امل�ت��وق�ع��ة وم���ش��اري��ع
ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
وق��ال القطامني �إن م�ؤ�س�سة التدريب
رائ��دة يف التدريب املهني وال بد �أن تعمل

يف املرحلة املقبلة على ا�ست�شراف امل�ستقبل
وتنفيذ ال��ر�ؤى امللكية التي دعمت قطاع
ال�ت��دري��ب املهني ،م��ن خ�لال حتقيق ر�ؤي��ة
م�ستقبلية متميزة مل�ؤ�س�سة التدريب املهني
وق �ط��اع ال�ت��دري��ب امل�ه�ن��ي وال�ت�ق�ن��ي ل�صقل
م�ه��ارات ال�شباب وال���ش��اب��ات ليتمكنوا من

احل���ص��ول ف��ر���ص ال�ع�م��ل امل�ستقبلية التي
تلبي �آمالهم وتطلعاتهم ،م�شرياً �إىل �أن
ه��ذا يتطلب حت��دي��د امل�ه��ن امل�ستقبلية يف
ظ��ل ال �ت �ط��ورات ال �ع��امل �ي��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة
وغ�ي�ره��ا،و� �ش��دد ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ال�ت���ش��ارك�ي��ة
م��ع ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف ت�صميم ال�برام��ج

ال�ت��دري�ب�ي��ة وال �ت��وج��ه ل�ل�ت��دري��ب ال��ري��ادي
ل ��زي ��ادة ق � ��درات ال �� �ش �ب��اب ل �ت �ق��دمي �أف �ك��ار
ري��ادي��ة ق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق ،وك��ذل��ك ت��وف�ير
ب��رام��ج م�ت�ط��ورة تناف�سية تنا�سب ال�سوق
الأردين والإقليمي� ،إ�ضافة �إىل الرتكيز
على التعليم والتدريب الإلكرتوين.
و�أك � ��د ال �ق �ط��ام�ين �أن ا� �س �ت��دام��ة عمل
امل�ؤ�س�سة يتطلب اتخاذ الإجراءات املنا�سبة
لتحقيق �إي � ��رادات م��ال�ي��ة ل�ه��ا ،م��ن خ�لال
ت �ل �ب �ي��ة اح �ت �ي��اج��ات � �س��وق ال �ع �م��ل امل�ح�ل��ي
والإق�ل�ي�م��ي م��ن الأي� ��دي امل��اه��رة وامل��درب��ة
وامل�ؤهلة ل�سوق العمل.
وقدم مدير عام امل�ؤ�س�سة املهند�س زياد
عبيدات �إي�ج��ازاً ح��ول الإجن ��ازات واخلطة
التنفيذية مل�ؤ�س�سة التدريب املهني خالل
الأعوام � 2020/2025ضمن قطاع التدريب
والت�شغيل يف الربنامج التنموي التنفيذي
ال� ��ذي ت �ق��وم احل �ك��وم��ة ب � ��إع� ��داده ح��ال � ًّي��ا،
ح�ي��ث ت �ن��اول الأه� ��داف امل�ط�ل��وب حتقيقها
م��ن خ�ل�ال ال�ب�رام��ج وامل���ش��اري��ع املرتبطة
مب�ؤ�شرات قيا�س الأداء.

رئيس هيئة األركان المشتركة األسبق خالد جميل الصرايرة في ذمة اهلل
االنباط-عمان
نعت القيادة العامة للقوات امل�سلحة
الأردنية_اجلي�ش العربي ،رئي�س هيئة
الأرك��ان امل�شرتكة الأ�سبق ،الفريق �أول
الركن املتقاعد خالد جميل ال�صرايرة،
الذي انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل ،فجر
ام�س الأربعاء.

وال � �ف� ��ري� ��ق �أول ال � ��رك � ��ن ال �ف �ق �ي��د
ال�صرايرة ولد يف قرية م�ؤتة مبحافظة
ال �ك��رك ع��ام  1944وال�ت�ح��ق يف اخل��دم��ة
الع�سكرية ع��ام  1965وت��درج يف العديد
من املنا�صب القيادية من وظيفة قائد
ف�صيل ،ق��ائ��د كتيبة م���ش��اة �آل �ي��ة ،قائد
لواء ،قائد فرقة ،ومفت�شاً عاماً للقوات
امل���س�ل�ح��ة الأردن � �ي� ��ة اىل �أن و� �ص��ل اىل

وظيفة رئي�س هيئة الأرك ��ان امل�شرتكة
عام .2002
ك� �م ��ا ت �ق �ل��د امل � ��رح � ��وم ال� �ع ��دي ��د م��ن
الأو� �س �م��ة وال� ��� �ش ��ارات ال �ق �ي��ادي��ة خ�لال
خدمته الع�سكرية منها ،ميدالية معركة
الكرامة وو�سام اليوبيل الف�ضي وو�سام
اال�ستقالل من الدرجة الأوىل ،ا�ضاف ًة
اىل و�سام القي�صر �ألك�سندر نف�سكي من

ال��درج��ة الأوىل /رو��س�ي��ا وو� �س��ام جوقة
ال�شرف درجة كوماندور فرن�سي.
و�أح �ي��ل ال���ص��راي��رة اىل التقاعد عام
 ،2010اذ ع�م��ل رئ�ي���س�اً لهيئة الأرك ��ان
امل� ��� �ش�ت�رك ��ة مل� � ��دة � � � 8س � �ن� ��وات م � ��ا ب�ين
.2010_2002
رحم اهلل الفقيد و�أ�سكنه ف�سيح جناته
و�ألهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

جراحة السمنة تزيد من نسبة الشفاء من السكري النوع الثاني
االنباط-عمان

�أك� ��دت ج�م�ع�ي��ة “جراحة ال�سمنة”
يف نقابة الأطباء ،العالقة الكبرية بني
ال���س�م�ن��ة والإ�� �ص ��اب ��ة مب��ر���ض ال���س�ك��ري
وخا�صة النوع الثاين.
وق ��ال �أم �ي�ن � �س��ر اجل�م�ع�ي��ة ال��دك �ت��ور
حممد خري�س يف ت�صريح �صحايف ،ام�س
االرب� �ع ��اء ،ب��ال�ت��زام��ن م��ع ال �ي��وم ال�ع��امل��ي
ل�ل���س�م�ن��ة� ،إن درا�� �س ��ة ح��دي �ث��ة �أج ��راه ��ا
باحثون يف جامعة “�إنديانا” الأمريكية،
�أكدت �أن ال�سمنة ت�ؤدي للإ�صابة مبر�ض
ال�سكر “النوع الثاين”.
ويحتل الأردن امل��رت�ب��ة  26م��ن �أ�صل
 195دولة بن�سبة انت�شار مر�ض ال�سكري
�ضمن الفئة العمرية � 20إىل � 79سنة،
بح�سب بيانات االحتاد الدويل لل�سكري،
وه��ي يف ازدي ��اد خ�لال العقود الأخ�ي�رة،
ونتج عنها ح��وايل 2ر 4مليون وف��اة عام

 2019على امل�ستوى ال�ع��امل��ي ،م��ا يجعله
�أحد الأ�سباب الرئي�سة للوفاة.
و�أ��ض��اف �أن ن�سبة عالية من مر�ضى
ال���س�ك��ري ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون م��ن ال�سمنة
ويقومون بالتقليل من وزنهم ي�شفون
م��ن مر�ض ال�سكري ،خا�صة �أن فقدان
ال � � � ��وزن ي� �ق� �ل ��ل م � ��ن اح � �ت � �ي� ��اج اجل �� �س��م
ل�ل��إن� ��� �س ��ول�ي�ن ،م �� �ش�ي�را �إىل �أن �أب � ��رز
ج��راح��ات ال�سمنة ال�ت��ي تفيد يف �ضبط
ال�سكر هي عمليات حتويل املعدة يليها
عمليات تكميم املعدة ،ولها القدرة على
ع�لاج بع�ض ح��االت ال�سكر ال جميعها.
وب�ي�ن �أن ال���س�ك��ر ن ��وع ��ان؛ الأول لي�س
ل��ه ع�لاق��ة ب�ع�م�ل�ي��ات ال���س�م�ن��ة ،وال �ث��اين
ي� �ف ��رز ف �ي��ه اجل �� �س��م الإن� ��� �س ��ول�ي�ن ل�ك��ن
ت ��وج ��د م �ق ��اوم ��ة داخ � ��ل اجل �� �س��م مت�ن��ع
�إفرازه ب�شكل طبيعي ،وعمليات ال�سمنة
بجميع �أنواعها ت�ساعد على تقليل هذه
املقاومة.

ع��اد ج�لال��ة امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال�ث��اين

�إىل �أر�� ��ض ال��وط��ن ،ام ����س الأرب �ع��اء،
بعد زيارة �إىل دولة الإمارات العربية
املتحدة.

الملك يهنئ بالعيد الوطني
لسلطنة ُعمان
االنباط -عمان

بعث جاللة امللك عبداهلل الثاين برقية
تهنئة �إىل �أخ �ي��ه ج�لال��ة ال���س�ل�ط��ان هيثم
بن ط��ارق� ،سلطان عُمان ،مبنا�سبة العيد
الوطني ل�سلطنة عُمان ال�شقيقة.
و�أع� ��رب ج�لال �ت��ه ،يف ال�برق �ي��ة ،با�سمه

وب��ا��س��م �شعب اململكة الأردن �ي��ة الها�شمية
وحكومتها ،عن �أحر التهاين بهذه املنا�سبة،
�سائ ً
ال املوىل العلي القدير �أن يعيدها على
جاللة ال�سلطان هيثم بن ط��ارق مبوفور
ال�صحة والعافية ،وعلى ال�شعب ال ُعماين
ال�شقيق باملزيد من التقدم واالزده��ار ،يف
ظل قيادته احلكيمة.

مندوبا عن الملك ..العيسوي
يعزي عشيرة الرياالت
االنباط-عمان

مندوبا عن جاللة امللك عبداهلل الثاين،
نقل رئي�س الديوان امللكي الها�شمي يو�سف
ح�سن العي�سوي ،تعازي جاللة امللك �إىل
ع�شرية الرياالت بوفاة والدة رئي�س حترير

�صحيفة الد�ستور م�صطفى رياالت.
و�أع��رب العي�سوي يف ات�صال هاتفي مع
م�صطفى ال��ري��االت ع��ن ت�ع��ازي وم��وا��س��اة
جاللة امللك لأ�سرة الفقيده� ،سائال اهلل �أن
يتغمد املرحومه بوا�سع رحمته ور�ضوانه،
و�أن يلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

رئيس هيئة األركان يلتقي وفدًا
عسكريًا قطريًا
االنباط-عمان

التقى رئي�س هيئة الأرك ��ان امل�شرتكة
ال �ل��واء ال��رك��ن ي��و��س��ف �أح �م��د احل�ن�ي�ط��ي،
ام�س الأربعاء ،يف مكتبه بالقيادة العامة،
وف��داً ع�سكرياً قطرياً م��ن �شركة �ستارك

موتورز(.)STARK MOTORS
وب �ح��ث ال� �ل ��واء ال ��رك ��ن احل �ن �ي �ط��ي م��ع
ال��وف��د ،ال�ت�ع��اون والتن�سيق و��س�ب��ل تعزيز
ع�ل�اق ��ات ال� �ت� �ع ��اون ال �ث �ن��ائ��ي مب ��ا ي �خ��دم
م���ص�ل�ح��ة ال� �ق ��وات امل �� �س �ل �ح��ة يف ال�ب�ل��دي��ن
ال�شقيقني.

مدير االمن العام ُيكرم ضابطا
أنقذ فتاة هددت باالنتحار
االنباط -عمان

ك ّرم مدير االمن العام اللواء الركن
ح���س�ين احل��وامت��ة  ،امل �ل�ازم اول حممد
الغويري من مرتبات ق�سم جندة و�سط
عمان ،لقيامه ب��دوره الأمني والإن�ساين
على �أكمل وجه ومتكنه من التعامل مع
حم��اول��ة ف�ت��اة االن�ت�ح��ار م��ن اع�ل��ى ج�سر
عبدون وب�أعلى درجات احلرفية واملهنية
ومتكنه من انقاذ حياتها واحليلولة دون
اقدامها على االنتحار .
و�أ� �ش ��اد م��دي��ر الأم� ��ن ال �ع��ام ب��اجل�ه��ود
ال� �ك� �ب�ي�رة ال� �ت ��ي ي �ب��ذل �ه��ا رج � ��ال الأم� ��ن

ال �ع��ام ويف خمتلف االدارات وال��وح��دات
ال�شرطية وال�ت��ي ت�صب دوم �اً يف حماية
االرواح وامل �م �ت �ل �ك��ات وت� �ق ��دمي اخل��دم��ة
االم �ن �ي��ة واالن �� �س��ان �ي��ة وت �ل �ب �ي��ة اي ن��داء
ُيطلبون لأجله وفق اعلى درجات التميز
يف االداء .
وا�شار اىل ان هذا التكرمي هو جلميع
رجال االمن العام الذين مل يتوانوا يوماً
عن اداء واجباتهم والت�ضحية يف �سبيل
ذلك �ضاربني دوماً اروع �صور االخال�ص
والبذل يف العمل ،كما �أراده��م ويوجههم
دوماً جاللة امللك عبداهلل الثاين القائد
االعلى للقوات امل�سلحة.

الفايز ينعى العين األسبق
الصرايرة
عمان
االنباطّ -

ن�ع��ى رئ�ي����س جمل�س الأع �ي��ان في�صل
ال �ف��اي��ز ،ال �ع�ي�ن الأ� �س �ب��ق ورئ �ي ����س هيئة
االرك � � � � ��ان ال � �ف� ��ري� ��ق �أول رك � � ��ن خ ��ال ��د
ال���ص��راي��رة ،ال��ذي انتقل �إىل رح�م��ة اهلل
تعاىل فجر ام�س االربعاء.
و�أع � � ��رب ال �ف��اي��ز ع ��ن �أح � ��ر ال �ت �ع��ازي
وامل��وا��س��اة لأ��س��رة وذوي امل��رح��وم ،م�شيدا

مبناقب الفقيد ودوره يف خ��دم��ة وطنه
ومليكه يف خمتلف م��واق��ع العمل العام
التي �شغلها وعمل بها مدنية وع�سكرية،
وكذلك دوره الوطني يف جمل�س الأعيان،
حيث ك��ان على ال��دوام مدافعا قويا عن
االردن وقيادته الها�شمية.
وا� �ض��اف “ندعو امل ��وىل ع��ز وج ��ل �أن
ي��رح�م��ه وي�ل�ه��م ذوي ��ه واه �ل��ه وع���ش�يرت��ه
وحمبيه ال�صرب وال�سلوان” .

املحلي
اخلمي�س

03

2020 / 11 /19

نسبة اإلشغاالت في المستشفيات مقبولة

 60وفاة و 7933إصابة كورونا  ..حصيلة قياسية بسبب مصنع العقبة

االنباط-عمان

�أعلن وزير ال�صحة الدكتور نذير عبيدات عن ت�سجيل
 60وف��اة و� 7933إ��ص��اب��ة ج��دي��دة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا ،منها
 1623يف �أح��د امل�صانع مبحافظة العقبة خ�لال اليومني
امل��ا��ض�ي�ين ،وج ��رى ال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��م ح���س��ب ال�بروت��وك��ول
املعتمد وعزل امل�صابني و�إجراء فحو�صات.
وحول ن�سبة �إ�شغال الأ�سرة يف امل�ست�شفيات ،بني الدكتور
عبيدات خ�لال ايجاز �صحفي ام�س الأرب�ع��اء عن رئا�سة
ال ��وزراء وال� ��وزارة� ،أن ن�سبة الإ� �ش �غ��االت يف امل�ست�شفيات
مقبولة ،م��ؤك��دا �أن ارت�ف��اع الإ��ص��اب��ات ه��ذا ال�ي��وم ب�سبب

الإ�صابات يف م�صنع العقبة.
وطالب وزير ال�صحة املواطنني االلتزام وعدم التجمع
ولب�س الكمامة وات�ب��اع �أق�صى درج��ات احليطة واحل��ذر،
وا��س�ت�ع�م��ال و� �س��ائ��ل ال��وق��اي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ك��ون�ه��ا ال��و��س�ي�ل��ة
االف�ضل واال�سهل لل�سيطرة على الو�ضع الوبائي.
و�أعلنت ال��وزارة بح�سب املوجز الإعالمي ال�صادر عن
رئا�سة ال��وزراء وال��وزارة عن ارتفاع العدد الإجمايل �إىل
 1969وفاة ،و� 163926إ�صابة.
وت ��و ّزع ��ت الإ�� �ص ��اب ��ات اجل ��دي ��دة ع �ل��ى  2412ح��ال��ة يف
حم��اف�ظ��ة ال�ع��ا��ص�م��ة ع � ّم��ان ،و 1893ح��ال��ة يف حم��اف�ظ��ة
العقبة ،و 998حالة يف حمافظة �إربد ،منها  230حالة يف

الرمثا ،و 708ح��االت يف حمافظة جر�ش ،و 522حالة يف
حمافظة الزرقاء ،و 379حالة يف حمافظة البلقاء ،و347
حالة يف حمافظة الكرك ،و 291حالة يف حمافظة م�أدبا،
و 144حالة يف حمافظة معان ،منها  70حالة يف البرتا،
و 127ح��ال��ة يف حمافظة امل�ف��رق ،و 65ح��ال��ة يف حمافظة
الطفيلة ،و 47حالة يف حمافظة عجلون.
و�أ�شار املوجز الإعالمي �إىل �أن عدد احلاالت الن�شطة
حال ّياً ارتفع �إىل  67060حالة ،فيما بلغ عدد احلاالت التي
�أُدخِ لت اليوم للعالج يف امل�ست�شفيات املعتمدة  248حالة،
بينما غادرت  214حالة امل�ست�شفيات بعد �شفائها.
ولفت �إىل �أن �إجمايل عدد احلاالت التي تتلقّى العالج
يف امل�ست�شفيات حال ّياً بلغ  2134ح��ال��ة ،منهم  473حالة
على �أ�س ّرة العناية احلثيثة ،و�أن عدد حاالت ال�شفاء اليوم
يف ال�ع��زل امل�ن��زيل وامل�ست�شفيات بلغ  4629ح��ال��ة ،لي�صل
�إجمايل حاالت ال�شفاء  94896حالة.
و�أ�� �ض ��اف �أن  30792ف�ح���ص�اً خم�ب�ر ّي��ا اج� ��ري ال �ي��وم،
لي�صبح �إجمايل عدد الفحو�صات التي �أجريت منذ بدء
اجلائحة وحتى الآن  2268734فح�صاً ،الفتا �إىل �أن ن�سبة
الفحو�صات الإيجاب ّية لهذا اليوم و�صلت �إىل قرابة 8ر25
باملئة.
ودعت ال��وزارة اجلميع لاللتزام ب�أوامر ال ّدفاع واتّباع
�سبل ال��وق��اي��ة ،خ��ا��ص��ة ارت� ��داء ال �ك � ّم��ام��ات ،وع ��دم �إق��ام��ة
التج ّمعات لأك�ث�ر م��ن � 20شخ�صاً ،وا��س�ت�خ��دام تطبيقي
“�أمان” و”�صحتك” ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل متابعة احلملة
ال�ت��وع��وي��ة ال �ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا ال � ��وزارة ل�ل��وق��اي��ة م��ن ع��دوى
ف�يرو���س ك��ورون��ا وت�شجيع الأف ��راد على حماية �أ�سرهم
وجمتمعهم (#بحميهم).

مكتبة األردن توفر مصادر تعليمية للكوادر الطبية حول فيروس كورونا
االنباط -عمان

�أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة احل��و��س�ب��ة ال�صحية من
خل��ال ب��رن��اجم�ه��ا ،مكتبة الأردن الطبية
الإلكرتونية (عِ لم) عن تعاون نوعي جديد
م��ع دار الن�شر امل��رم��وق��ة “ BMJاملجلة
ال �ط �ب �ي��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة “لتوفري �أف �� �ض��ل
املمار�سات ال�سريرية وامل���ص��ادر التعليمية
لإثراء معارف الكوادر الطبية والتمري�ضية
يف الأردن حول فريو�س كورونا.
و�سيوفر ه��ذا التعاون اجل��دي��د ،جلميع
املتخ�ص�صني يف الرعاية ال�صحية �إمكانية

الو�صول ال�سهل �إىل �آخر و �أحدث الإر�شادات
والأدوات القائمة على الأدل ��ة لت�شخي�ص
كوفيد  19وط��رق التعامل معه والوقاية
منه ،وذلك بعد �أن قامت املجلة الربيطانية
ب�ت�ج�م�ي��ع حم �ت��وي��ات �ه��ا الإل �ك�ت�رون �ي��ة ذات
العالقة بهذا الفريو�س وتوفريها للأطباء
وامل� �م ��ر�� �ض�ي�ن وط� �ل ��اب ال � �ط� ��ب .وج �م �ي��ع
العاملني يف القطاع ال�صحي.
وت �ت �� �ض �م ��ن امل � � � ��واد ال � �ت� ��ي � �س �ت��وف��ره��ا
“احلو�سبة ال �� �ص �ح �ي��ة “ ع �ل ��ى امل �ك �ت �ب��ة
معلومات ح��ول �أف�ضل املمار�سات الطبية
املتعلقة ب��دع��م ال�ق��رار الطبي باال�ستعانة

مب��رج��ع امل�ج�ل��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
وحدات التعلم الإلكرتوين التي تركز على
ت�شخي�ص وع�لاج املري�ض و�صحة الأطباء
يف اخلطوط الأمامية ،ومن�شورات تتناول
معلومات وم�ق��اط��ع فيديو للتدريب على
التعامل م��ع م�صابي ك��ورون��ا ،والأم��را���ض
الأخرى.
و�أع � � ��رب ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل���ش��رك��ة
احلو�سبة ال�صحية ،فرا�س كمال ،يف بيان
�صحفي اليوم االربعاء عن فخره واعتزازه
ب��ال �ت �ع��اون ال �ن��وع��ي وامل �م �ي��ز ب�ي�ن م�ك�ت�ب��ة
عِ �ل��م ودار الن�شر امل��رم��وق��ة املجلة الطبية

الربيطانية ،مو�ضحاً �أن هذا التعاون من
�ش�أنه متكني الكوادر الطبية والتمري�ضية
يف خطوط املواجهة الأمامية من الو�صول
�إىل امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ط �ب �ي��ة ذات ال �ع�لاق��ة
بالفريو�س وم�ساعدتهم يف �إتخاد القرارات
والإج � � ��راءات ال�ط�ب�ي��ة امل�ب�ن�ي��ة ع�ل��ى الطب
املد ّعم بالأدلة.
و�أ� �ض��اف املهند�س كمال” عملت �شركة
احل��و� �س �ب��ة ال���ص�ح�ي��ة وم �ن��ذ ب ��دء ج��ائ�ح��ة
ك ��ورون ��ا �إىل ت���س�خ�ير ك��ام��ل �إم�ك��ان�ي��ات�ه��ا
وخرباتها التقنية والفنية لدعم القطاع
ال�صحي يف اململكة”.

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية تحتفل باليوم العالمي للفن اإلسالمي
االنباط-عمان

�أك��د رئي�س جامعة العلوم الإ�سالمية
ال �ع��امل �ي��ة الأ�� �س� �ت ��اذ ال ��دك �ت ��ور حم �م��د علي
اخل�لاي �ل��ة �أه �م �ي��ة اح �ت �ف��ال ��ش�ع��وب ال ��دول
الأع�ضاء مبنظمة اليون�سكو باليوم العاملي
للفن الإ� �س�لام��ي ،وه��ي االح �ت �ف��االت التي
ت �ق��ام لأول م � ��رة ،ب �ع��د �أن �أق � ��رت ال � ��دورة
الأربعون للم�ؤمتر العام ملنظمة اليون�سكو
العام املا�ضي� ،أن يكون يوم الثامن ع�شر من
ت�شرين الثاين من كل عام يوماً عاملياً للفن
الإ�سالمي.
وب �ي�ن الأ�� �س� �ت ��اذ ال��دك �ت��ور اخل�ل�اي �ل��ة يف
ك�ل�م��ة ل��ه خ�ل�ال رع��اي �ت��ه االح �ت �ف��ال ال��ذي
�أقامته كلية الفنون والعمارة الإ�سالمية يف
اجلامعة بهذه املنا�سبة؛ عرب تقنية االت�صال
املرئي� ،أهمية الفن الإ�سالمي الذي ترجع
�إىل رمزيته ،كونه ت�أثر بفنون �سابقة و�أثر
يف فنون الحقة ،فكان ج�سرا بني الثقافات
وال�شعوب على مر الزمان.
و�شدد على �أهمية �إق��ام��ة ه��ذه الفعالية
يف ه��ذه ال�ظ��روف اال�ستثنائية التي تواجه
العامل ب�أ�سره ،وهي جائحة فريو�س كورونا؛
مب�شاركة نخبة م��ن الباحثني والدار�سني
الذين نعتد بجهودهم وفكرهم الر�صني يف
تدري�س الفنون الإ�سالمية.
ولفت الأ�ستاذ الدكتور اخلاليلة �إىل �أن
ه��ذا ال�ف��ن ه��و ف��ن م ��وروث ومعا�صر ميتد
يف خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل ب��أ��س��ره ،وه��و فن
الإن �� �س��ان يف ك��ل م �ك��ان ينتجه ف �ن��ان ح��ريف

وي�ستخدمه يف كل مكان ،دون �أن يكون حكراً
على �أحد.
وق� ��ال الأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور اخل�لاي �ل��ة �إن
جامعة العلوم الإ�سالمية تفتخر بتدري�س
الفنون والعمارة الإ�سالمية يف اجلامعة.
وب�ين �أن الكلية تعنى بتدري�س الفنون
الإ�سالمية تدري�ساً �أكادميياً را�سخاً يقوم
ع �ل��ى ال �ف �ه��م ال �ن �ظ��ري وامل� �ع ��ريف ال�ع�م�ي��ق،
لأ�� �ص ��ول ال �ف �ن��ون الإ� �س�لام �ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة
ومنابعها وفل�سفتها و�أهدافها ومكانتها من
املوروث الإ�سالمي املقد�س ،وعلى ا�ستيعاب
القيم اجلمالية ومعانيها ال�سامية التي
ت�ع�ك����س ت�ل��ك ال ��وح ��دة ال�ق��ائ�م��ة يف ال�ن�ظ��ام
الكوين بعوامله املتداخلة.
ولفت �إىل دور الكلية يف �إعادة بناء منرب
�صالح الدين الأيوبي ،و�إعادته �إىل امل�سجد

الأق �� �ص��ى؛ ليحاكي ه��ذا امل�ن�بر ذل��ك ال��ذي
ج�ل�ب��ه � �ص�لاح ال��دي��ن الأي ��وب ��ي م�ع��ه خ�لال
حملة حترير القد�س.
و�أو� �ض��ح �أن الكلية تعنى بجانبي الفن
الإ� �س�لام��ي منطلقاً م��ن م �ب��ادئ روح��ان�ي��ة
ث ��اب� �ت ��ة ،م��رت �ب �ط��ة ب� ��� �ض ��روري ��ات احل� �ي ��اة
الإن�سانية  ،التي هي عند ال�صانع وامل�ستعمل
على ح��د � �س��واء ،ففيه ت��ذوب ال �ف��وارق بني
ال �ف��ن وال �� �ص �ن �ع��ة وت �ت�لا� �ش��ى امل �� �س��اف��ة بني
اجلمال واال�ستعمال.
و�أ��ش��ار �إىل �أن الطالب يتلقى يف الكلية
وع �ل��ى م� ��دار � �س �ن��وات درا� �س �ت��ه حم��ا��ض��رات
نظرية وت��دري�ب��ات عملية يف ه��ذه الفنون،
�إ��ض��اف��ة �إىل حم��ا��ض��رات نظرية يف الر�سم
الهند�سي والر�سم املعماري وفنون العمارة
الإ��س�لام�ي��ة ،لتت�شكل ل��دي��ه ق��اع��دة نظرية

هند�سية حتكم �أعماله الفنية والزخرفية،
وي�ستطيع معها قراءة املخططات الهند�سية
والعمل عليها ،وبالتايل ف�إن الطالب يتخرج
م�ؤه ً
ال للعمل يف جمال الت�صميم الداخلي
ل�ل�ع�م��ارة ال �ت��ي جت�م��ع ال�ف�ن��ون الإ��س�لام�ي��ة
جميعها.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ع�م�ي��د ال�ك�ل�ي��ة الأ��س�ت��اذ
ال��دك �ت��ور ع�ب��د احل�ل�ي��م ال� �ع ��دوان �إن كلية
الفنون والعمارة الإ�سالمية ت�شارك العامل
الإ�سالمي االحتفال يف اليوم العاملي للفن
الإ� �س�لام��ي ال ��ذي �أط�ل�ق�ت��ه منظمة ال�ع��امل
الإ�سالمي للرتبية والعلوم والثقافة.
و�أ� �ش��ار الأ� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور ال �ع��دوان �إىل
�أهمية جم��االت اال�ستثمار االق�ت���ص��ادي يف
الفن الإ�سالمي ودور الكلية يف هذا املجال .
وبني �أن كلية الفنون والعمارة الإ�سالمية
�ستوا�صل �إقامة فعاليات علمية وفنية عرب
من�صات التوا�صل االجتماعي ،بهذه املنا�سبة
يقدمها �أ�ساتذة الفنون الإ�سالمية بالكلية،
ومب�شاركة فاعلة من طلبتها.
و�أكد �أن الكلية ت�سعى دوما يف الت�أكيد
ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ال�ف��ن يف ال�ت��وا��ص��ل املجتمعي
والإن � �� � �س� ��اين وك� ��ذل� ��ك دمي� ��وم� ��ة ح �� �ض��ور
ال�ف��ن الإ��س�لام��ي كهوية ب�صرية وثقافية
وا�ستثمارية عاملية لدى الأجيال القادمة،
من خالل الربامج التعليمية التي تقدمها،
م��ؤك��دة على �أن ال�ف��ن غ��ذاء ال ��روح وبهجة
العيون .والفن الإ�سالمي بذاته حمفز على
االب ��داع وع��ام��ل معهم يف �سالمة النفو�س
و�سكينتها.

منتدى االستراتيجيات  :األردن بالمرتبة  4عربياُ ،و 45عالميًا على مؤشر مرونة العمل
االنباط -عمان
�أ�صدر منتدى اال�سرتاتيجيات الأردين ملخ�ص
�سيا�سات بعنوان “م�ؤ�شر مرونة العمل العاملي :2020
�أي ��ن ي�ق��ف الأردن؟ وم ��ا ه��ي الإج � � ��راءات ال��واج��ب
اتخاذها؟” وال ��ذي ب�ين �أن الأردن ح��ل باملرتبة 4
عربياُ ،واملرتبة  45على م�ستوى العامل ،مبعدل 59
درجة �ضمن امل�ؤ�شر العام ملرونة العمل .
واكدت الورقة العلمية �أن دولة االمارات العربية
امل�ت�ح��دة ت���ص��درت ب��اق��ي ال ��دول العربية مب�ع��دل 78
درجة ،واملرتبة  21على م�ستوى العامل.
واعتمدت الورقة يف منهجيتها على درا�سة �أداء
الأردن �ضمن م�ؤ�شر مرونة العمل العاملي  2020الذي
�أ�صدرته ال�شركة اال�ست�شارية املتخ�ص�صة بال�سيا�سات
العاملية العامة واال�سرتاتيجيات (وايت�شيلد بارترنز)،
بالتعاون م��ع جامعة �أك���س�ف��ورد وجمموعة القوى
العاملة ،واملعهد الربيطاين مل�ستقبل العمل ،والذي
يقي�س م�ستوى خم��اط��ر ال�ب�ط��ال��ة ال�ت��ي تواجهها

البلدان يف امل�ستقبل  .ويتكون امل�ؤ�شر ال��ذي يقي�س
مدى مرونة العمل لدى  145دولة على �أ�سا�س مرونة
�أ��س��واق العمل لديها يف �ضوء التحول التكنولوجي
م��ن حم��وري�ين �أ�سا�سيني االول الهيكلي ويت�ضمن
هذا �أربعة �أبعاد رئي�سية ،والتي تتمثل يف الرتكيبة
ال�سكانية ،والتنمية االقت�صادية والقدرات ،والتنويع
االقت�صادي ،وعدم امل�ساواة .وتعد هذه االبعاد الركائز
الأ�سا�سية يف اخل�صائ�ص االقت�صادية للدول ،والتي
ت�ؤثر على قدرة ال�سوق على التوظيف ومرونة �سوق
العمل على املدى الطويل “خم�س �سنوات ف�أكرث”.
اما املحور الثاين فيتمثل بال�سيا�سات ،حيث حلت
الإم ��ارات باملرتبة الأوىل عربياُ مبعدل  77درج��ة ،
بينما حل الأردن باملرتبة اخلام�سة �ضمن هذا املحور
مبعدل  47درجة.
وبينت ال��ورق��ة �أن الفروقات بني درج��ات حمور
ال�سيا�سات وحم ��ور الهيكلي ت�ع��د ك�ب�يرة يف لبنان
وتون�س وم�صر والأردن .مما ي�شري �إىل �أن “تدخالت
ال�سيا�سات” يف �أ�سواق العمل لهذه الدول �ست�ؤدي �إىل

حت�سن كبري يف مرونة �أ�سواق العمل لديها ،حيث �أن
لبنان وتون�س وم�صر والأردن تعد من بني �أف�ضل 15
اقت�صاد يف العامل من حيث فجوة مرونة �سوق العمل
ما بني درجات املحور الهيكلي وحمور ال�سيا�سات؛ كما
تتمتع هذه ال��دول ب�أكرب قدر من الإمكانات لزيادة
مرونة �أ�سواق العمل لديها على املدى الق�صري من
خالل �إ�صالحات ال�سيا�سات امل�ستهدفة.
�أم ��ا ع�ل��ى ال�صعيد ال�ع��امل��ي� ،أظ �ه��رت ال��ورق��ة �أن
�سوي�سرا و�سنغافورة والواليات املتحدة والدمنارك
وه��ول�ن��دا حلت ب��امل��رات��ب اخلم�س الأوىل يف م�ؤ�شر
مرونة العمل لعام  ،2020وفيما يتعلق ب ��أداء املحور
الهيكلي ،فقد �سجلت هولندا �أعلى النقاط مبعدل
 99درجة؛ �أما فيما يتعلق مبحور ال�سيا�سات ،ت�صدرت
�سوي�سرا باقي الدول �ضمن هذا املحور مبعدل 100
درج ��ة .و�أ� �ش��ارت ال��ورق��ة �أن ��ه ولتحديد �إ��ص�لاح��ات
ال�سيا�سات التي يتوجب على احلكومة تبنيها ،من
ال�ضروري حتديد امل�ؤ�شرات الفرعية ملحور ال�سيا�سات
التي ي�سجلها الأردن ويحتل مرتبة منخف�ضة فيها

ب�شكل خا�ص؛ حيث �أن درجة امل�ؤ�شر املتعلق بالقدرة
على حتمل تكاليف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
تعد جيدة نوعاً ما  61درج��ة� ،إال �أن ترتيب الأردن
م�ق��ارن��ة ب��ال��دول ال�ت��ي �شملها التقرير �ضمن هذا
املحور تعد منخف�ضة  93من �أ�صل  .145كما �أن درجة
م�شاركة الن�ساء يف �سوق العمل تعترب �ضعيفة.
وبينت الورقة �أن تقدم �أداء الأردن �ضمن امل�ؤ�شرات
الفرعية ملحور ال�سيا�سات مل يكن م�شجعاً خالل
ال�ف�ترة املمتدة م��ا ب�ين  ,2020-2015و�أك��د منتدى
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات االردين � �ض��رورة زي ��ادة م�ع��دالت
امل�شاركة االقت�صادية ب�شكل عام وللن�ساء ب�شكل خا�ص،
والرتكيز على امل �ه��ارات واال�ستثمار يف تكنولوجيا
امل�ع�ل��وم��ات� ،إ��ض��اف��ة �إىل ت�سهيل ت�سجيل ال�شركات
وال��دخ��ول واخل ��روج م��ن الأ� �س��واق وتخفي�ض كلف
ان���ش��اء ع�م��ل ج��دي��د ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ع��زي��ز توظيف
العمالة املحلية بحيث تعزز من مرونات �سوق العمل
وتخلق حالة �صحية من التناف�س والتكاملية� ،إ�ضافة
�إىل �ضرورة تعزيز البيانات املتعلقة ب�سوق العمل.

حاجة اﻷمن المجتمعي
بعد اإلنتخابات
د.محمد طالب عبيدات
نحمد اهلل تعاىل على نعمة ا�ﻷ م��ن وا�ﻹ �ستقرار ون�شكر كل اجلهود التي تبذل من
ك��ل اجل�ه��ات يف ه��ذا ال�صدد ،لكننا ن��درك ب ��أن هنالك حاجة جمتمعية ملحة جلانب
ا�ﻷ جهزة ا�ﻷ منية ل�ضمان �سالمة ا�ﻷ فراد واجلماعات من ا�ﻷ خطار والتي يجب �أن تنتج
من املجتمع نف�سه؛ وخ�صو�صاً بعد ظهور ظاهرة تنامي �إ�ستخدام الأ�سلحة النارية
للفرح للتعبري عن النجاح بالإنتخابات:
 .1هنالك حاجة ما�سة للأمن املجتمعي من خالل الت�شبيك بني ا�ﻷ فراد واجلماعات
بني اجلوار حتديداً لغايات �ضبط �أي �سلوك غري طبيعي �أو تخريبي �أو غري مرغوب به
�أو منايف للأخالق والقيم؛ وهذا الت�شبيك املجتمعي ي�ساهم يف حماية الأحياء والعمل
على �ضبط ال�سلوكيات لأي كان.
 .2هنالك ظواهر غريبة باتت تدق ناقو�س اخلطر يف املجتمعات كافة �سواء الفقرية
�أو املخملية على ال�سواء ،كظواهر �إ�ستخدام ال�سالح وامل�خ��درات والرذيلة والبلطجة
وزعزعة ا�ﻷ من املجتمعي؛ وهذه �إفرازات بعد الإنتخابات النيابية.
 .3هنالك حاالت من ا�ﻹ عتداء على املمتلكات والتخريب وال�سرقة و�إرتكاب اجلرائم
وغريها تنت�شر يف بع�ض املناطق على غرار اجلرائم املنظمة! وهذه اجلرائم يحا�سب
عليها القانون يف ظل قانون الدفاع.
 .4هنالك ح��االت ترويع و�إزع��اج وقلق لل�سكان يف بع�ض املناطق من قبل مدمني
امل �خ��درات و ‘�شميمة ا�ﻵ غو’ وج�م��اع��ة االت ��اوات وغ�يره��ا؛ واحل�م��د هلل �أن خ� ّف��ت هذه
الظاهرة بعد عمل مديرية الأمن العام على جمع معظم فار�ضي الأتاوات.
 .5نحتاج لت�ضافر اجلهود الوطنية الر�سمية وال�شعبية للق�ضاء على هذه الظواهر
الغريبة على جمتمعنا ،وبالطبع ال ميكن ذل��ك �أن يتم �إال م��ن خ�لال الرتكيز على
مفهوم ا�ﻷ من املجتمعي.
 .6نحتاج جلدية كاملة ومتابعة حثيثة من قبل اجلهات ا�ﻷ منية ملثل هذه الظواهر
ولي�س احل�ضور لغايات املرا�سم فقط بعد �إنتهاء احلدث؛ مبعنى الذهاب لأهل الن.
 .7الفقر والبطالة يخلقان بيئة حا�ضنة للظواهر الغريبة �آنفة الذكر ،لكنهما لي�سا
ال�شماعة الوحيدة التي يعزف عليها البع�ض ب��أوت��اره ،ومطلوب �إيجاد فر�ص العمل
والت�شغيل يف القطاعني العام واخلا�ص لل�شباب حتديداً لوقف حاالت العبث با�ﻷ من
املجتمعي.
 .8مطلوب منظومة متكاملة ل�ل�أم��ن املجتمعي مب�ب��د�أ الت�شاركية ب�ين اجل�يران
وال��دول��ة ومنظمات املجتمع امل��دين وغريها؛ وه��ذه الت�شاركية تعزز منظومة الأم��ن
املجتمعي.
�ﻷ
�ﻷ
ب�صراحة :ا من املجتمعي كمفهوم بحاجة لتجذير وعمل فعلي د�ؤوب على ا ر�ض
وم�صو�صاً بعد �إف ��رازات الإنتخابات النيابية ،ونحتاج للت�شبيك املجتمعي للق�ضاء
على �أي ظ��اه��رة عبثية ب��ا�ﻷ م��ن املجتمعي ال��ذي ي��وازي �أم�ن�ن��ا ال�سيا�سي والع�سكري
وا�ﻹ قت�صادي.

دورة تدريبية عن التمريض
في ظل كورونا
االنباط -عمان

ع �ق��د امل �ج �ل ����س ال �ت �م��ري �� �ض��ي الأردين
بالتعاون م��ع نقابة املمر�ضني والقابالت
ال �ق��ان��ون �ي��ات ،دورة ت��دري�ب�ي��ة ع�بر تطبيق
(زووم) ب �ع �ن��وان ال ��رع ��اي ��ة ال�ت�م��ري���ض�ي��ة
والإجراء ال�سريع يف ظل كورونا.
وق��ال �أم�ين ع��ام املجل�س الدكتور هاين
النوافلة� ،إن ال ��دورة ت��أت��ي لتنمية ق��درات
ال�ع��ام�ل�ين يف ال�ق�ط��اع ال�صحي مب��ا يتعلق

ب ��وب ��اء ك��وف �ي��د  19يف ظ ��ل ت �ط��ور ال��و��ض��ع
ال��وب��ائ��ي باململكة وت��زاي��د �أع ��داد امل�صابني
العاملني يف هذا القطاع.
و�أو�ضح �أن ال��دورة التي ا�ستمرت ثالثة
�أي��ام ،هدفت �إىل تعزيز كفايات املمر�ضني
ن�ح��و امل �م��ار� �س��ة ال�ف���ض�ل��ى ل�ل���س�ي�ط��رة على
ال �ع��دوى وت�صنيف امل��ر��ض��ى والتعامل مع
املر�ض يف �أق�سام ال�ط��وارئ ،بالإ�ضافة �إىل
ال��رع��اي��ة ال�ت�م��ري���ض�ي��ة ل �ل �ح��االت احل ��ادة
للمر�ضى بالعناية املركزة.

الكرك :تعليق الدوام في مدرسة
المنشية الثانوية الشاملة للبنات
االنباط -الكرك

ق��ررت مديرية تربية ق�صبة الكرك
،ام����س الأرب �ع��اء ،تعليق ال ��دوام الر�سمي
ل�ي��وم غ��د اخل�م�ي����س ،يف م��در��س��ة املن�شية
الثانوية ال�شاملة للبنات الواقعة يف بلدة
املن�شية و�سط املحافظة.

وق� ��ال م��دي��ر ال�ترب �ي��ة ال��دك �ت��ور عبد
احل ��ي ال �ق��رال��ة� ،إن ال �ق ��رار ج ��اء ب�سبب
ت�سجيل �إ��ص��اب��ة بفريو�س ك��ورون��ا ملعلمة
يف امل��در��س��ة ،م�شريا �إىل تعقيم املدر�سة
وفح�ص املخالطني و�إتخاذ كافة اجراءات
ال�صحة وال���س�لام��ة ال�ع��ام��ة مل�ن��ع انت�شار
الفريو�س

هيئة االعتماد تحدد موعد امتحان
الكفاءة الجامعية
االنباط -عمان

ح��ددت هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم
العايل و�ضمان جودتها موعد بدء امتحان
ال�ك�ف��اءة اجل��ام�ع�ي��ة ي��وم االح ��د امل��واف��ق لـــ
 6ك��ان��ون االول للف�صل االول م��ن ال�ع��ام
اجلامعي  ،2021 2020وحتى  16من ال�شهر
ذاته.
و�أو� �ض �ح ��ت ال�ه�ي�ئ��ة يف ت �� �ص��ري �ح��ات �أن
االمتحان �سيكون �إلكرتونيا عن بعد وفق

ج� ��دول ت��و��ض�ي�ح��ي م �ع��د م���س�ب�ق��ا ليت�ضح
لكل طالب وطالبة موعد امتحانه املقرر
يف ح�ق��ل تخ�ص�صه و�آل �ي ��ة ال ��دخ ��ول �إل�ي��ه
وتقدميه.
واع�ت�م��دت الهيئة ال��راب��ط الإل �ك�تروين
http://exams.heac.org.
 ، 6233=jo/?page_idداعية الطلبة
للدخول �إليه من اجل االطالع على موعد
االم�ت�ح��ان لكل حقل تخ�ص�صي وخطوات
اجرائه �إلكرتونيا عن بعد.

القبض على مطلوب خطير في مأدبا
االنباط-عمان

�أل �ق��ت م��رت�ب��ات �إدارة ال�ب�ح��ث اجل�ن��ائ��ي،
القب�ض على مطلوب م�صنف باخلطري يف
حمافظة م ��أدب��ا ،وب�ح��وزت��ه جمموعة من
اال�سلحة النارية.
وق��ال الناطق الإع�لام��ي با�سم مديرية
الأم��ن ال�ع��ام �إن العاملني يف �إدارة البحث
اجلنائي ،وبعد حتديد مكان وجود مطلوب
م�صنف ب��اخل�ط�ير ،وبحقه ث�لاث��ة طلبات
�أم�ن�ي��ة و� 73أ�سبقية جرمية داخ��ل �إح��دى

امل ��زارع يف حم��اف�ظ��ة م ��أدب��ا ،داه �م��وا امل�ك��ان
ب�إ�سناد من الفريق اخلا�ص ،و�ألقوا القب�ض
ع �ل �ي��ه ،و� ُ��ض �ب��ط ب �ح��وزت��ه جم �م��وع��ة م��ن
الأ�سلحة النارية والذخائر.
ويف ق�ضية �أخ ��رى ،متكن ال�ع��ام�ل��ون يف
ق�سم بحث جنائي العقبة من القاء القب�ض
على �شخ�ص من جن�سية عربية ُي�شتبه يف
قيامه بتزوير العمالت الأجنبية ،وجرى
تفتي�ش م�ك��ان اق��ام�ت��ه ،و ُع�ث�ر داخ �ل��ه على
م ��واد وم��اك�ي�ن��ات ت���ص��وي��ر ُت���س�ت�خ��دم لتلك
الغاية ،وما زال التحقيق جارياً.

املحلي
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النعيمي يبحث برامج التعاون مع المنظمات الدولية بقطاع التعليم
االنباط -عمان

ب �ح��ث وزي ��ر ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال��دك �ت��ور
ت�ي���س�ير ال�ن�ع�ي�م��ي ،يف اج �ت �م��اع ع��ن ب �ع��د ،مع
املن�سق املقيم للأمم املتحدة ومن�سق ال�ش�ؤون
الإن�سانية �أن��در���س بيدر�سن ،برامج التعاون
امل �� �ش�ت�رك يف ق �ط��اع ال �ت �ع �ل �ي��م م ��ع امل�ن�ظ�م��ات
الدولية.
وعر�ض الدكتور النعيمي ،خالل االجتماع
ال � ��ذي ح �� �ض��ره م � ��دراء م �ك��ات��ب ال�ي��ون���س�ك��و،
و��ص�ن��دوق الأمم امل�ت�ح��دة لل�سكان ،ومنظمة
الأغذية العاملية ،واليوني�سيف ،جهود الوزارة
وخطتها للتعامل مع جائحة كورونا ،ومالمح
اخل �ط��ة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل� �ل ��وزارة وال�ت�ق�ي�ي��م
املرحلي لها خالل الأ�شهر املقبلة.

و�أ�� �ش ��ار �إىل ال �ت��وج �ي �ه��ات امل �ل �ك �ي��ة وخ�ط��ة
احل �ك��وم��ة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ع��ن ب�ع��د،
ومتكني الطلبة يف ظل هذه اجلائحة ،مبينا
�أن ال� � ��وزارة ��س�ت�ج��ري درا� �س ��ة ب��ال �ت �ع��اون مع
اليون�سكو ح��ول ت��أث�ير اجل��ائ�ح��ة على قطاع
ال�ت�ع�ل�ي��م ،و�إدراج ال�ت�ع�ل�ي��م ع��ن ب �ع��د ك�م�ك��ون
ت �ق��اط �ع��ي ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت �ع��زي��ز امل �ك��ون��ات
الأخ� � ��رى؛ م �ث��ل ال�ت�ع�ل�ي��م ال ��دام ��ج ،وت ��أه �ي��ل
املعلمني وج��ودة التعليم� ،إ�ضافة �إىل درا�سة
م�ستوى الوعي ال�صحي للطلبة بالتعاون مع
اليوني�سيف.
و�أ��ش��اد بيدر�سن ،بجهود ال��وزارة وتعاونها
الوثيق م��ع منظمات الأمم امل�ت�ح��دة ،م��ؤك�دًا
ا� �س �ت �م��رار ه ��ذه امل �ن �ظ �م��ات يف دع ��م ال � ��وزارة
لتحقيق �أهداف خطتها اال�سرتاتيجية.

مستقلة االنتخاب تدعو القوائم لتقديم تقرير محاسبي إلنفاقها
االنباط -عمان

دع� ��ا ال �ن ��اط ��ق الإع�ل��ام� ��ي ب��ا� �س��م ال�ه�ي�ئ��ة
امل�ستقلة لالنتخاب جهاد املومني ،القوائم
االن �ت �خ��اب �ي��ة ال �ت��ي ت��ر� �ش �ح��ت ل�لان�ت�خ��اب��ات
ال �ن �ي��اب �ي��ة �إىل ت� �ق ��دمي ت �ق��ري��ر امل �ح��ا� �س��ب
القانوين للإنفاق على احلمالت االنتخابية
للهيئة امل�ستقلة.
و�أو� �ض��ح ،ان��ه وع�ل��ى ��ض��وء ذل��ك �سيجري
اع �ط��ا�ؤه��م ك �ت��اب اغ�ل�اق احل �� �س��اب البنكي
امل���ش�ترك ،بعد ت�ق��دمي تعهد ب�ب�راءة الذمة
م��ن �أي� ��ة م���س�ت�ح�ق��ات م��ال �ي��ة ل�ل�غ�ير وك�ح��د

�أق�صى يف الع�شرين من ال�شهر املقبل حتت
طائلة امل�ساءلة القانونية.
و�أ�� � �ش � ��ار �إىل �أن ال �ت �ع �ل �ي �م��ات امل �ع��دل��ة
ل�ل�ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة اخل��ا� �ص��ة ب�ق��واع��د
تنفيذ ح�م�لات ال��دع��اي��ة االنتخابية تن�ص
ع �ل��ى اغ �ل��اق احل �� �س��اب ب��ان �ت �ه��اء ال�ع�م�ل�ي��ة
االنتخابية بناء على �إ�شعار خطي من الهيئة
وت��وزي��ع ال��ر��ص�ي��د ب��ال�ت���س��اوي ب�ين اع���ض��اء
ال�ق��ائ�م��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة .و�أع �ل��ن امل��وم �ن��ي �أن
الهيئة ت�ستقبل اال�ستف�سارات من القوائم
املرت�شحة على الرقم  ،0779400074عن �أي
�س�ؤال �أو �شكوى تتعلق باحل�سابات البنكية.

نادي منظمة مهندسي الطاقة في جامعة األميرة سمية يحصد جائزتين عالميتين
االنباط -عمان

ح�صد ن��ادي منظمة مهند�سي الطاقة
ف��رع ج��ام�ع��ة الأم�ي�رة �سمية للتكنولوجيا
جائزتني عامليتني يف امل�سابقة التي ينظمها
فرع وا�شنطن لأف�ضل م�ؤمتر و�أف�ضل حملة
توا�صل اجتماعي ،مب�شاركة �أك�ثر من 100
فرع للنادي حول العامل.
و��س�ل��م رئ�ي����س امل�ن�ظ�م��ة امل�ه�ن��د���س ��س��ام��ر
زوايدة الدرعني للمجل�س الإداري للنادي.
وه � ّن ��أ رئي�س اجل��ام�ع��ة ال��دك�ت��ور م�شهور
ال��رف��اع��ي ب�ح���س��ب ب �ي��ان ��ص�ح��ايف للجامعة
ال�ي��وم االرب �ع��اء� ،أع���ض��اء ال�ن��ادي وامل�شرفني
على هذين الفوزين الكبريين ،و�إجنازاتهم
املتميزة يف �شتى املحافل.
و�أ��ش��اد عميد �ش�ؤون الطلبة يف اجلامعة
الدكتور رامي �سامل بدور الأندية الطالبية

يف داع ��م �إجن� ��ازات اجل��ام�ع��ة ،وت��وف�ير �سبل
انخراط �أع�ضائها ب�أن�شطة من �ش�أنها �صقل
م��واه�ب�ه��م و�إب��داع��ات �ه��م ،م�ب�ي�ن��ا �أن �ه��ا متثل
ق�ص�ص جن��اح ب ��ارزة ،وت� ��ؤدي دورا مهما يف
تكوين �شخ�صية الطالب وتنميتها ،و�إك�سابه
قيما �إيجابية.
وح�صل النادي على اجلائزة الأوىل من
خ�لال تنظيم امل��ؤمت��رات اخلا�صة بالطاقة
على م��دى �سنتني حتت عنوان (Green
 ،)Talkوال �ث��ان �ي��ة م ��ن خ�ل�ال ح�م�لات
ل�ل�ت��وا��ص��ل االج �ت �م��اع��ي م��ع ال �ط�ل�اب على
مواقع التوا�صل و�إن�شاء قناة على اليوتيوب
وم��وق��ع �إل �ك�تروين وف�ي��دي��وه��ات توعوية يف
العديد من املجاالت.
يذكر �أن امل�سابقة تقام �سنويا بتنظيم من
منظمة مهند�سي الطاقة يف �أمريكا جلميع
الفروع الطالبية يف جامعات العامل

وزارة البيئة تواصل زيادة المساحات الخضراء في الكرك
االنباط -عمان

وا� �ص �ل��ت وزارة ال�ب�ي�ئ��ة زي� ��ادة امل���س��اح��ات
اخل � �� � �ض� ��راء يف حم ��اف� �ظ ��ة ال � �ك� ��رك ب� �ل ��واء
القطرانة ام�س الأربعاء ،من خالل مبادرة
زراع� ��ة �أ� �ش �ج��ار ال��زي �ت��ون يف م��رك��ز �صحي
القطرانة من خالل مديرية حماية البيئة
يف الكرك ،وبالتعاون مع �شركة جنوب كوريا
للطاقة.
ً
وت�أتي امل�ب��ادرة انطالقا من مبد�أ تعزيز
وت�ف�ع�ي��ل ال�ت���ش��ارك�ي��ة ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال�ع��ام
واخل ��ا� ��ص ب �ه��دف ح �م��اي��ة ع�ن��ا��ص��ر ال�ب�ي�ئ��ة
وزي��ادة امل�ساحات اخل�ضراء و�إي�صال ر�سالة

احلماية البيئية �إىل جميع �شرائح املجتمع
يف خمتلف حمافظات اململكة.
وهذه املبادرة تتقاطع مع املبادرات التي
تنفذها ال ��وزارة لإجن��اح م���ش��روع التحريج
الوطني ال��ذي عكفت ال ��وزارة على تنفيذه
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع وزارة ال ��زراع ��ة وع� ��دد من
اجل �م �ع �ي��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة وم �ن �ظ �م��ات امل�ج�ت�م��ع
امل � ��دين ،ل ��زراع ��ة ع �� �ش��رة م�ل�اي�ي�ن � �ش �ج��رة،
بهدف تو�سيع وزي��ادة الرقعة اخل�ضراء يف
جميع مناطق اململكة ،وم�ساعدة املجتمعات
امل�ح�ل�ي��ة ع �ل��ى ت��وف�ي�ر ف��ر���ص ع �م��ل دائ �م��ة،
و�إع ��ادة ال �ت��وازن للنظام البيئي م��ن خالل
مكافحة الت�صحر.

ُ
دولة القانون (هذا ما
ُ
جاللة الملك)
أراده
ُ
العين فاضل محمد الحمود
تدعيم امل�سار
�إن املتاب َع للم�شهدِ ال�سيا�سي يف الأردنِ ي�ست�شع ُر احلر�ص الكبري على
ِ
الدميقراطي ُ
�
و
احلريات
حيث َ�سعت الدول ُة الأردنية ومن ُذ ت�أ�سي�سها �إىل �ضمانِ
إ�شراكِ
َ
امللك على �إمتا ِم العملية الإنتخابية يف
ب�صن ِع القرار ,وما كا َن حر�ص جاللة ِ
املواطن ُ
وا�ضحا على ذلك .
موعدِ ها املحد ِد وبال ّرغم من َتداعياتِ الو�ض ِع الوبائي �إال ت�أكيدًا
ً
�إن جنا َح العملية الإنتخابية وحتقيقها لن�سب ِة �إق�ترا ٍع قريب ٍة من ال��دورات املا�ضية
رب �إجن��ا ًزا حقيق ًيا اجتم َع على حتقيقه
(م��ع الأخ��ذِ بع ِ
ني الإعتبار وب��اء ك��ورون��ا) يعت ُ
جميع امل�ؤ�س�سات الوطنية ب�شكلٍ عام وامل�ؤ�س�سة الأمنية ب�شكلٍ خا�ص ,ال�سيما وانه مت
ن�ش ِر ُقراب َة اخلم�سني �ألف رجل �أمن عام لِ�ضمان نزاهة الإنتخابات وحماية جُمرياتها
رب م��ن ال�ظ��واه� ِر امل�ؤ�سفة
�إن م��ا ج��رى بع َد �إع�ل�انِ نتائج الإنتخابات النيابية يعت ُ
وامل�ح��زن��ة ال�ت��ي �أزع�ج��ت اجلميع  ,وق��د حت� َ
�دث ج�لال��ة امل�ل��ك عنها م��ن خ�لالِ تغريدة
جاللته على ح�ساب ِه بتويرت وقال (املظاه ُر امل�ؤ�سفة التي �شهدناها من البع�ض بعد
العملية االنتخابية ،خرق وا�ضح للقانون ،و َتع ٍّد على �سالمة و�صحة املجتمع ،وال ُتعبرّ
عن الوعي احلقيقي للغالبية ال ُعظمى من مواطنينا يف جميع حمافظات الوطن الغايل
نحن دول��ة ق��ان��ون ،والقانون يطبق على اجلميع وال �إ�ستثناء لأح��د) وهنا ال بد من
العمل وب�شكلٍ جُمتمع على �إجتثاث مثل هذه الفئة من املجتمع التي تعترب م�صدر �أذى
وخ�صو�صا �إطالق العيارات
وب�ؤرة خطورة على املواطنني ملا حتمله مثل هذه املمار�سات
ً
النارية من م�آ�سي ُ
تنال من الأروا ِح الربيئة التي ال ذنب لها ,وهُ نا يُطرح �س� اًؤال على
أر�ض
�
على
وتطبيقها
امللك
جاللة
ر�سالة
�راءة
�
ق
كيفية
وهو
أهمية
غاي ٍة كبري ٍة من ال
ِ
الواقع  ,وهُ نا تت�ضح املفاتيح واخلطوط العري�ضة وهي �أننا دولة قانون و�أنه ال وجود
لإ�ستثنا ٍء لأحد فدولة القانون التي تعتمد على الركائ ِز والثوابتِ التي ال يُقبل اخلروج
عليها ب�أي �شكلٍ من الأ�شكالِ ت�صبح مبثاب ِة ال�سد املنيع يف وج ِه اخلارجني على القانون
وهم وبحمد اهلل قلة فال بد من ت�شديدِ اخلناق عليها وحماولة �إ�صالحهم ف�إن �صلحوا
َفب ِه و َن ِع َمت و�إن �أبوا فال بد من ال�ضرب بيدٍ من حديدٍ  ،وهنا ي�أتي دور املجتمع بعدم
قبولهم وعدم التو�سط لهم ملا ي�ضمرونه من �سو ٍء و�أذى للأفراد واملجتمع .
رف�ض الإ�ستثناءات يف حديثِ جاللة امللك فهو ما مت الت�شديد عليه �أكرث من
�أما عن ِ
مر ٍة ِل ُي�صار �إىل �إ ّتباعه �ضمن الأبجديات الأ�سا�سية يف م�سا ِر الدولة الأردنية لي�أخذ
نهج املحا�سبة دو َن �إ�ستحيا ٍء  ,وهنا ال ُب��د على اجلميع
كل ذي ح��قٍ حقه وي�صار �إىل ِ
االجتماع على قلبِ رجلٍ واحدٍ خلف جاللة امللك واملُ�ضي على ُخطاه ونهجه ال�ساعي
�إىل تعزيز الدور امل�ؤ�س�سي ليبقى الأردن مثا ًال للح�ضارة وال ُرقي والإلتزام بالت�شريعات
والقوانني لتتوحد الأ�صوات يف �صوتٍ واحدٍ يَ�صدح باحلقِ ويقول َ
معك يا جاللة امللك
َ
وبك ما�ضون.

إربد :حوارية عن النوع االجتماعي
والتمكين االقتصادي
االنباط -اربد

نظمت وح ��دة مت�ك�ين امل� ��ر�أة يف ب�ل��دي��ة �إرب��د
الكربى بالتعاون مع املجل�س الوطني ل�ش�ؤون
الأ��س��رة وجمعية اخلدمة اجلامعية العاملية يف
كندا وم�ؤ�س�سة التدريب املهني ،ام�س الأربعاء،
جل�سة حوارية عن النوع االجتماعي والتمكني
االقت�صادي.
وا��س�ت�ه��دف��ت ال��ور� �ش��ة ��س�ي��دات م��ن املجتمع
املحلي ورئي�سات جمعيات نا�شطات يف عمل املر�أة.

األردن يوقع اتفاقية الستضافة
اتحاد األكاديميين والعلماء العرب
االنباط -عمان

وقع الأردن مع احتاد الأكادمييني العرب ام�س
الأربعاء ،اتفاقية ال�ست�ضافة مقر االحتاد.
ومب��وج��ب االت�ف��اق�ي��ة ال �ت��ي وق�ع�ه��ا �أم�ي�ن ع��ام
وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني ال�سفري يو�سف
بطانية ونائب رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد الدكتور
�سامل الرحيمي ،يحق تبادل الآراء واخلربات بني

المرصد العمالي األردني يحذر من زيادة عمل األطفال
االنباط-عمان

ح��ذر املر�صد العمايل الأردين من
زي��ادة عمالة الأط�ف��ال باململكة ب�سبب
ات�ساع رقعة الفقر والبطالة.
ودع � ��ا امل ��ر� �ص ��د �إىل �إع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر
مب �خ �ت �ل��ف ال �� �س �ي��ا� �س��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة
وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ت��ي ي �ج��ري ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا
يف الأردن خ �ل��ال ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا.
و�أو��ض��ح املر�صد التابع ملركز الفينيق
للدرا�سات االقت�صادية واملعلوماتية يف
ورق��ة موقف �أ�صدرها ،ام�س الأربعاء،
مبنا�سبة ال�ي��وم ال�ع��امل��ي للطفل ال��ذي
ي�صادف يف  20ال�شهر اجلاري� ،أن عدد
الأط �ف��ال املنخرطني ب�سوق العمل يف
ازدي��اد ملحوظ ،و�أغلبهم ينتمون �إىل
�أ�سر فقرية تدفعهم حاجتهم لل�سماح
لأطفالهم لالنخراط يف �سوق العمل.
و�أ�شارت الورقة �إىل �أن جائحة كورونا
زادت من معدالت الفقر وزيادة دخول
امل��زي��د م��ن الأط �ف��ال �إىل ��س��وق العمل،
وال�سيما يف ظل تطبيق �سيا�سة التعليم
ع��ن ب �ع��د؛ �إذ و� �ص �ل��ت ن���س�ب��ة امل��واظ �ب��ة

الأع���ض��اء على م�ستوى ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ،و�إن�شاء
جامعات ومراكز بحثية يف الأردن وجميع الدول
العربية.
وي�ضم االحتاد نخبة من الأكادمييني والعلماء
العرب من  17دولة عربية.
وح�ضر التوقيع� ،أمني عام االحتاد �أحمد كامل
ب�ك��ر ،ورئ�ي����س امل ��ؤمت��رات ال��دك�ت��ور رائ��د �أب��و زي��د،
وال�سفري معتز حيا�صات.

الصحة :التعامل مع إصابات كورونا بمصنع
العقبة ضمن البروتوكول العالجي والوقائي
عمان
االنباطّ -

على االنخراط يف من�صة در�سك التي
تقدم خدمات التعليم عن بعد للطالب
يف امل ��دار� ��س احل�ك��وم�ي��ة �إىل  70باملئة
م��ن ال�ط�ل�ب��ة ،م�ق��اب��ل  30ب��امل�ئ��ة �أي ما
ي�ق��در ب�ـ � 440أل��ف طفل م��ا زال ��وا غري
ق��ادري��ن ع�ل��ى االن �ت �ظ��ام ف�ي�ه��ا .وبينت
ال��ورق��ة �أن��ه ال ي��وج��د درا� �س��ات جديدة
ت�ظ�ه��ر ت ��أث�ي�رات ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا على
عمل الأط �ف��ال ،وك��ان��ت �آخ��ر م��ؤ��ش��رات
�إح�صائية ر�سمية �صدرت يف عام 2016
ت�ف�ي��د ب� ��أن ه�ن��ال��ك م��ا ي �ق��ارب  70ال��ف
ط�ف��ل يف � �س��وق ال�ع�م��ل ي�ن�ط�ب��ق عليهم
و�صف عمل الأط �ف��ال وب�شكل خمالف
جل�م�ي��ع امل �ع��اي�ير الأردن� �ي ��ة وال��دول �ي��ة،
منهم � 45ألفًا يعملون يف مهن خطرة،
وفقا لإح�صائيات عام  .2016و�أو�ضحت
ال��ورق��ة �أن التفاوت االجتماعي وعدم
امل �� �س��اواة ،وت��راج��ع م ��ؤ� �ش��رات ال�ع��دال��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة� ،أدت �إىل زي� � ��ادة ع�م��ل
الأطفال يف الأردن ،والتي جنمت ب�شكل
�أ�سا�س عن تنفيذ �سيا�سات اقت�صادية
مل ت�أخذ بعني االعتبار النتائج والآثار
االجتماعية لهذه ال�سيا�سات� ،إذ تركزت

وقالت مديرة الوحدة اريج �سليم �إن التمكني
االق �ت �� �ص��اديّ ل �ل �م��ر�أة �أح ��د الأم � ��ور الأ��س��ا��س� ّي��ة
ال��واج��ب حتقيقها م��ن �أج ��ل �إدراك حقوقها،
وحتقيق امل�ساواة بينها وبني الرجل.
وا� �ش��اد من�سق امل���ش��روع يف املجل�س الوطني
��ش��ادي احلنيطي بجهود البلدية لإق��ام��ة هذه
الفعالية ،الفتا �إىل �أن التخطيط بامل�شاركة من
�أجنع املنهجيات التي تفعل دور الفئات امل�ستهدفة
ك�م���س�ت�ف�ي��دي��ن وم �� �س �ت �ف �ي��دات م ��ن ال�ع�م�ل�ي��ات
التنموية.

خ�ل�ال ال �ع �ق��ود امل��ا� �ض �ي��ة ع �ل��ى حت��ري��ر
االقت�صاد الوطني ،والإمعان يف تنفيذ
� �س �ي��ا� �س��ات م��ال �ي��ة ت�ق���ش�ف�ي��ة م�ت�ن��وع��ة.
و�أك ��دت ال��ورق��ة �أن الأط �ف��ال العاملني
يتعر�ضون ل�سوء املعاملة واالعتداءات
النف�سية واجل�سدية واجلن�سية �أثناء
عملهم ،كما �أن العاملني منهم يف املهن
ال�صعبة يتعر�ضون للعديد من �إ�صابات
العمل التي ميكن �أن ت�سبب لهم بع�ض
الإعاقات� ،إ�ضافة اىل �أنها ترتك لديهم
الإح���س��ا���س ب��ال�ظ�ل��م ،م��ا ي��دف��ع العديد
من الأطفال لالنحراف والتمرد على
ال �ق��وان�ي�ن .وط��ال �ب��ت ال ��ورق ��ة ب�ت��وف�ير
ب �ي �ئ��ة ت �ع�ل�ي �م �ي��ة م �ن��ا� �س �ب��ة لل��أط �ف��ال،
ودرا�� �س ��ة ت �ب �ع��ات ن �ظ��ام “التعليم عن
بعد” املُتبع يف غالبية مدار�س اململكة
وغ �ي��اب ال�ت�ع�ل�ي��م ال��وج��اه��ي م��ن ج�ه��ة،
وال �ت ��أك��د م��ن ت � ّوف��ر و��س��ائ��ل “التعليم
عن بعد” جلميع طلبة اململكة ب�شكلٍ
ع��ادل من جهة أ�خ��رى .و أ�ك��دت الورقة
� � �ض� ��رورة ت �� �ش��دي��د ال ��رق ��اب ��ة م ��ن ق�ب��ل
امل�ؤ�س�سات الر�سمية على الأماكن التي
ترتكز فيها عمالة الأط�ف��ال ،وتطبيق

ال�ق��وان�ين ال�ت��ي حتظر عمل الأط �ف��ال،
وو�ضع عقوبات رادع��ة بحق املخالفني
وعدم االكتفاء بدفع غرامات ب�سيطة،
وتفعيل احلمالت التوعوية حول الآثار
ال�سلبية الناجتة عن عمل الأطفال يف
املدار�س والأ�سر.
وطالبت الورقة بوقف العمل ب�أمر
ال��دف��اع رق��م  6وملحقاته م��ن ق��رارات
وب �ل��اغ � ��ات ،ل �ك��ي ت� �ع ��ود الأج� � � ��ور �إىل
م���س�ت��وي��ات�ه��ا ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ق �ب��ل الأزم� ��ة،
ك �خ �ط��وة �أوىل ق �ب��ل زي��ادت �ه��ا لتمكني
الأ�سر من احلياة الكرمية.
وا� � �ش� ��ارت ال� ��ورق� ��ة �إىل �أن ق��ان��ون
ال �ع �م��ل الأردين رق ��م  8ل���س�ن��ة 1996
والتعديالت التي �أجريت عليه ،يحظر
ت�شغيل الأطفال والأحداث ،فقد ن�صت
امل ��ادة  73ع�ل��ى م�ن��ع ت�شغيل الأح ��داث
(الأط� � �ف � ��ال) ال ��ذي ��ن مل ي �ك �م �ل��وا ��س��ن
ال�ساد�سة ع�شرة من عمرهم ب�أي �صورة
من ال�صور ،وحظرت امل��ادة  74ت�شغيل
الأح � ��داث ال��ذي��ن مل ي�ك�م�ل��وا ال�ث��ام�ن��ة
ع�شرة من عمرهم يف الأعمال اخلطرة
�أو امل�ضرة بال�صحة.

أ�ك��دت وزارة ال�صحة �أن الفرق الوبائية
املتخ�ص�صة تتابع احل ��االت املثبت �إ�صابتها
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا يف اح��د امل���ص��ان��ع بالعقبة
والتعامل معها �ضمن الربوتوكول العالجي
وال ��وق ��ائ ��ي م ��ن خ �ل�ال ال �ت��داب�ي�ر ال���ص�ح�ي��ة
ومتابعتها وعزلها وفح�ص املخالطني للحد
من انت�شار العدوى.
وق��ال��ت ال� � ��وزارة يف ب �ي��ان � �ص �ح��ايف ،ام����س
الأربعاء� ،إنها �سجلت يف الآونة الأخرية عددا
م��ن الإ� �ص��اب��ات ب�ين ال�ع��ام�ل�ين يف م��ؤ��س���س��ات
القطاع العام واخلا�ص على حد �سواء ال�سيما
ل ��دى ال �ع��ام �ل�ين يف امل �� �ص��ان��ع �أو امل ��ؤ� �س �� �س��ات
مبختلف ا�شكالها ،م�شددة على �أن �أي �شخ�ص
ثبتت ا�صابته وتظهر عليه االعرا�ض �ضرورة

االت�صال م��ع املعنيني على اخل��ط املخ�ص�ص
لال�ستف�سار عن فريو�س كورونا  111ملتابعة
حالته ال�صحية �أو ادخاله للم�ست�شفى يف حال
ظ�ه��رت عليه اع��را���ض ��ش��دي��دة وك��ان بحاجة
لرعاية �صحية.
وتفقد م�ساعد الأم�ين للرعاية ال�صحية
االول� �ي ��ة ال��دك �ت��ور غ� ��ازي � �ش��رك ����س ،ي��راف�ق��ه
مدير �صحة العقبة الدكتور �صائب حيا�صات
امل���ص��ان��ع ال�ت��ي �سجلت فيها �إ� �ص��اب��ات بهدف
الت�أكد م��ن تطبيق ال�بروت��وك��والت ال�صحية
املتبعة.
وت�ت��اب��ع ال�سلطات ال�صحية والإداري� ��ة يف
حم��اف �ظ��ة ال�ع�ق�ب��ة وال�ت�ن���س�ي��ق م��ع الأج �ه��زة
املعنية ل�ضمان ا�ستقرار الو�ضع ال�صحي يف
جميع امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت من خالل تطبيق
الإجراءات الوقائية واالحرتازية.

الطفيلة  :جلسات حوارية حول المكمالت
الغذائية لزيادة المناعة
االنباط -الطفيلة

نظمت امل��راك��ز ال�شبابية يف خمتلف مناطق
ال�ط�ف�ي�ل��ة ج�ل���س��ات ح ��واري ��ة ع�ب�ر ت�ط�ب�ي��ق ال ��زوم
مب�شاركة عدد من الأطباء واملخت�صني ا�ستهدفت
اع�ضاء املراكز.
وناق�شت اجلل�سات �أهمية املكمالت الغذائية
وم �� �س��اه �م �ت �ه��ا يف رف� ��ع امل �ن ��اع ��ة واحل� �م ��اي ��ة م��ن

فريو�س كورونا والرتكيز على العنا�صر الغذائية
والفيتامينات واملعادن التي تدعم جهاز املناعة.
وت �ط��رق امل���ش��ارك��ون يف اجل�ل���س��ات �إىل �أهمية
ت�ط�ب�ي��ق ت��داب�ي�ر ال��وق��اي��ة م��ن ف�ي�رو���س ك��ورون��ا
با�ستخدام الكمامات وغ�سل الأيدي واحلفاظ على
م�سافات الأمان ،بالإ�ضافة �إىل الإجراءات الوقائية
التي ت�ساعد يف احلد من انتقال العدوى من خالل
التغذية ال�صحية.

املحلي
اخلمي�س
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التلهوني  :االستهتار في لبس الكمامة إعاقة للجهد الوطني في كورونا
االنباط-عمان

ت��ر�أ���س وزي ��ر ال �ع��دل وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
املكلف ال��دك�ت��ور ب�سام التلهوين يف مبنى
الوزارة الداخلية اجتماعا ام�س الأربعاء،
مل �ن��اق �� �ش��ة اجل� �ه ��ود احل �ك��وم �ي��ة امل �ب��ذول��ة
للت�صدي جلائحة كورونا.
و��ش��ارك يف االج�ت�م��اع ،وزراء ال�صناعة
والتجارة والتموين املهند�سة مها العلي،
وال�صحة الدكتور نذير عبيدات ،والنقل
املهند�س مروان خيطان ،والعمل الدكتور
م �ع ��ن ق� �ط ��ام�ي�ن ،واالق� �ت� ��� �ص ��اد ال��رق �م��ي
والريادة احمد الهناندة ،ومدير عام هيئة
ت�ن�ظ�ي��م ال�ن�ق��ل امل�ه�ن��د���س � �ص�لاح ال �ل��وزي،
و�أمني عام وزارة الداخلية الدكتور خالد
اب��و ح�م��ور ،وع��دد م��ن امل�س�ؤولني وم��دراء
الإدارات الأمنية املعنية .وق��ال التلهوين
يف ب��داي��ة االج�ت�م��اع� ،إن ج�لال��ة امل�ل��ك �أك��د
ي��وم ام����س ب ��أن الكمامة ه��ي خ��ط ال��دف��اع
االول ،ما يتطلب منا العمل ب�شكل فوري،
على ترجمة توجيهات جاللته على �أر�ض
ال��واق��ع وت��وح�ي��د اجل �ه��ود وال�ع�م��ل ب�شكل
ت���ش��ارك��ي ومن�سق ك��ل �ضمن اخت�صا�صه،
للحد من �آثار �أزمة كورونا.
و�أكد وزير الداخلية ان “اال�ستهتار يف
لب�س الكمامة يعد �إعاقة للجهد الوطني
يف حماربة الوباء ومن ينكر وجود املر�ض
 ..ينكر على الآخرين حقهم باحلياة”.
و�شدد الوزير التلهوين على �أن �أوام��ر
ال��دف��اع ��س�ت�ط�ب��ق ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع اجل�ه��ات
املعنية ك��اف��ة ،و�سيتم تنفيذ حمالت على
و�سائل النقل العام ملراقبة مدى االلتزام
ب ��ارت ��داء ال �ك �م��ام��ات وزي � ��ادة ع ��دد ال �ف��رق

التفتي�شية ب�شكل اك�ب�ر ،م���ش�يرا �إىل �أن
حتملنا جميعا والتزامنا يف املرحلة املقبلة
كفيل باخلروج من مرحلة خطر الوباء.
و�أ�شار �إىل ان حتقيق التباعد االجتماعي
واتباع �سبل الوقاية واالحرتاز واجراءات
ال���ص�ح��ة وال �� �س�لام��ة ال �ع��ام��ة ،ت���س�ه��م �إىل
ح��د كبري مبنع انت�شار ال�ف�يرو���س واحل��د
من آ�ث��اره .وقالت وزير ال�صناعة �إن فرق
التفتي�ش التي �شكلت ،وت�ضم اع�ضاء من
 13جهة حكومية ،بالإ�ضافة �إىل مرافقني
من االمن العام ،تعمل على مدار ال�ساعة
مل��راق �ب��ة م ��دى ال� �ت ��زام امل �ن �� �ش ��آت ب ��ارت ��داء
الكمامة والتباعد االجتماعي والو�سائل
االح�ترازي��ة الأخ ��رى ،وحت��ري��ر خمالفات
بحق من يتجاوز على �أوامر الدفاع.
وق��ال وزي��ر ال�صحة �إن العامل الأب��رز
يف ال�ت���ص��دي ل�ل��وب��اء ه��و ارت ��داء الكمامة
والتباعد االجتماعي ،وان ع��دم االل�ت��زام
�سيفاقم من حدة الو�ضع الوبائي ،ويزيد

من �أع��داد الإ�صابات يف امل�ستقبل ،م�ؤكدا
احل��اج��ة �إىل زي� ��ادة ع ��دد ك� ��وادر اجل �ه��ات
الرقابية لتحقيق االلتزام.
ب � � ��دوره دع � ��ا وزي� � ��ر ال �ن �ق ��ل ل �ت �� �ش��دي��د
العقوبات على كل من يخالف الإجراءات
الوقائية واالحرتازية ،وتكثيف احلمالت
التفتي�شية بالتعاون مع الأمن العام على
و�سائل النقل العام ملراقبة مدى االلتزام،
وال ��س�ي�م��ا ارت � ��داء ال �ك �م��ام��ات وال�ت�ب��اع��د
االجتماعي.
كما دع��ا وزي��ر العمل �إىل زي��ادة اع��داد
كوادر فرق التفتي�ش على املن�ش�آت العامة
واخل ��ا�� �ص ��ة ،وت �ن �ف �ي��ذ ح �م�ل�ات �إع�لام �ي��ة
ت��وع��وي��ة ل�ب�ي��ان ت ��أث�ي�رات اجل��ائ �ح��ة على
املجتمع ب�شرائحه وقطاعاته كافة.
و�أك��د وزي��ر االقت�صاد الرقمي �ضرورة
اع �ت �م��اد ج �ه��ود م�ك��اف�ح��ة اجل��ائ �ح��ة على
م�ع�ل��وم��ات دق�ي�ق��ة ت�ت�ع�ل��ق ب��امل�ن��اط��ق ال�ت��ي
تكرث بها الإ��ص��اب��ات ،وال�ترك�ي��ز عليها يف

حمالت التفتي�ش ،واال�ستناد �إىل قاعدة
ب �ي��ان��ات م��وح��دة ت�ت���ض�م��ن ك��ل م��ا يتعلق
باجلائحة ،بالإ�ضافة �إىل اعتماد مرجعية
واحدة لفرق التفتي�ش بالتعاون والتن�سيق
م��ع اجل�ه��ات املعنية ك��اف��ة .وع��ر���ض مدير
�إدارة ال�ع�م�ل�ي��ات وال���س�ي�ط��رة يف م��دي��ري��ة
الأم� � ��ن ال� �ع ��ام ال �ع �م �ي��د رام � ��ي ال��دب��ا���س،
لأب��رز الإج� ��راءات ال�ت��ي تنفذها املديرية
ل�ل�ت���ص��دي ل�ل�ج��ائ�ح��ة وف �ق��ا ل �ل�برت��وك��ول
ال �� �ص �ح��ي امل �ع �ت �م��د ،ف �ي �م��ا ع ��ر� ��ض م��دي��ر
ه�ي�ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م ال �ن �ق��ل لإج� � ��راءات ال�ه�ي�ئ��ة
الوقائية التي اتخذتها يف و�سائط النقل
العام ،ومنها و�ضع حواجز بني ال�سائقني
وال��رك��اب داخ ��ل ه��ذه ال��و� �س��ائ��ط ،و�إل ��زام
ال���س��ائ�ق�ين ب ��ارت ��داء ال�ك�م��ام��ة م��ن خ�لال
جل�ن��ة م���ش�ترك��ة م��ع الأم ��ن ال �ع��ام ت�ت��وىل
م��راق�ب��ة وم�ت��اب�ع��ة وخم��ال�ف��ة م��ن يتجاوز
على �أوامر الدفاع.
وت �� �ض �م��ن االج� �ت� �م ��اع امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
ت�ك�ث�ي��ف احل �م�لات االم �ن �ي��ة والتفتي�شية
ع �ل��ى و� �س��ائ��ط ال �ن �ق��ل ال� �ع ��ام م ��ن خ�ل�ال
وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل الربي
وم��دي��ري��ة الأم� ��ن ال �ع��ام ت�ن�ف�ي��ذا لأوام ��ر
ال ��دف ��اع ،وق �ي��ام اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب ��إي�لاء
م��و� �ض��وع ال��رق��اب��ة وال �ت �ف �ت �ي ����ش ال�ع�ن��اي��ة
ال�لازم��ة ل�لارت�ق��اء مب�ستوى الأداء ومبا
يحقق ال�غ��اي��ات امل��رج��وة لتقليل م�ستوى
انتقال العدوى واحلد من �آثار اجلائحة،
بالإ�ضافة �إىل توجيه ال�ف��رق التفتي�شية
ب�شكل مركز �إىل بع�ض املناطق امل�ستهدفة
يف جميع حم��اف�ظ��ات اململكة اع�ت�ب��ارا من
�صباح ي��وم غ��د اخلمي�س واالع�ت�م��اد على
املعلومات والبيانات الواردة من امليدان.

وزير األوقاف يؤكد ضرورة وصول صوت
خطبة الجمعة للمصلين بالساحات الخارجية
االنباط -عمان

�أكد وزير االوق��اف وال�ش�ؤون واملقد�سات
اال�� �س�ل�ام� �ي ��ة ال ��دك� �ت ��ور حم �م��د اخل�لاي �ل��ة
� �ض��رورة ال�ع�م��ل ع�ل��ى اي���ص��ال ��ص��وت خطبة
اجل�م�ع��ة و��ص�لات�ه��ا اىل ج�م�ي��ع امل���ص�ل�ين يف
ال���س��اح��ات اخل��ارج �ي��ة وا��س�ت�خ��دام الو�سيلة

�شيعت القيادة العامة للقوات امل�سلحة
الأردنية -اجلي�ش العربي ،ام�س الأربعاء،
ب�ح���ض��ور م �ن��دوب رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة الأرك� ��ان
امل �� �ش�ت�رك��ة امل �� �س��اع��د ل� �ل � ��إدارة وال� �ق ��وى
الب�شرية العميد الركن عبداهلل �شديفات،
ج�ث�م��ان رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة الأرك� ��ان امل�شرتكة
الأ�سبق الفريق �أول الركن املتقاعد خالد
جميل ال�صرايرة �إىل مثواه الأخ�ير بعد
ال�صالة عليه يف م�سجد ال�شهداء مب�ؤتة.
وج��رى للفقيد مرا�سم ع�سكرية نقل
خاللها �إىل مثواه الأخ�ير مكل ً
ال بالعلم
الأردين على عربة مدفع وحممو ًال على
�أكتاف رفاق ال�سالح ،حيث ووري الرثى
يف م �ق�برة ب �ل��دة م� ��ؤت ��ة ،وو� �ض��ع م �ن��دوب

املنا�سبة وم��ن �ضمنها ا�ستخدام ال�سماعات
اخلارجية.
ودعا اخلاليلة يف تعميم ملديري االوقاف
ام����س الأرب� �ع ��اء ،اىل � �ض��رورة ال�ت�ق�ي��د ال�ت��ام
ب� � ��إج � ��راءات ال �� �س�ل�ام��ة ال� �ع ��ام ��ة يف ج�م�ي��ع
امل �� �س��اج��د ،م ��ن ل �ب ����س ال �ك �م��ام��ة وال �ت �ب��اع��د
اجل�سدي واح�ضار �سجادة خا�صة لل�صالة.

حديث جاللة �سيدنا امللك عبد اهلل الثاين املعظم وا�ضحا ومبا�شرا لكل
املواطنني واجلهات امل�س�ؤ�ؤله يف الدوله يف تطبيق �سيادة القانون وعدم التهاون
يف اي خمالف للقانون ومهما ك��ان وب�ين جاللة امللك ب�شكل وا�ضح ومبا�شر
بالبعد عن الفزعه وب�أن حماربة الكورونا هو م�س�ؤ�ؤلية اجلميع واملجتمع كله
وج�لال��ة �سيدنا وا��ض�ح��ا ومبا�شرا يف احل��دي��ث ع��ن خ��ط ال��دف��اع الأول يف
حماربة الكورونا يف االل�ت��زام الفعلي بلب�س الكمامه وكيفية التعامل معها
ولهذا من واجبنا جميعا يف اي مكان ن�شر ما قاله جاللة �سيدنا يف الإعالم
وقنوات التوا�صل االجتماعي وكل مواطن هو م�س�ؤ�ؤل يف لب�س الكمامه وعدم
التهاون مع اي �شخ�ص غري ملتزم يف لب�س الكمامه والتباعد االجتماعي
و�سبق �أن طالبت اك�ثر من م��ره ب�ضرورة �إ��ص��دار �أم��ر دف��اع ب�سرعه بو�ضع
خمالفات عاليه ال تقل عن الف دينار لكل من ال يلب�س الكمامه ومن ال يتقيد
يف لب�سها ال�صحي ولي�س منظرا وطالبت اكرث من مره ب�إعطاء �صالحيات
لكل املعنيني وامل�س�ؤ�ؤلني ومن تعتمد عليه الدوله يف خمالفات ملن ال يلتزم
بلب�س الكمامه والتباعد االجتماعي ولكل م�س�ؤ�ؤل يف دائ��رت��ه وك��ل م�س�ؤ�ؤل
عليه �أن يتجول يف امليدان ويتابع واملراجعني ولي�س فقط الأمن العام وديوان
املحا�سبه
فمن ال يلتزم يف لب�س الكمامه يف اي دائره او م�ؤ�س�سه �أو وزاره �أو جامعه �أو
يف اي مكان ي�ستحق العقوبه يف دفع غرامه عاليه وقد مت ذلك يف دول قريبه
فانخف�ضت احلاالت ب�شكل كبري وكل ذلك امام االلتزام وال�صرب حلني �إيجاد
اللقاح والعالج واعتقد ب�أنه قريبا كما ن�سمع ونتابع
ولأنه ال يعقل ما ن�سمعه عن حاالت وفيات يف الكورونا من �أعمار خمتلفه
ولي�س كبار ال�سن فقط مما ي�شكل �ضغطا اجتماعيا ب�ضرورة اتخاذ قرارات من
احلكومه الن ذلك م�صلحه وطن وجمتمع يف غرامات عاليه جدا ملن ال يلب�س
كمامه فكفى تردد وكفى العمل بالفزعه وردة الفعل فالكمامه هي خط الدفاع
الأول فهناك �آالف من �إ�صابات ووفيات وبد�أنا جميعا بالقلق واخلوف وامللتزم
ي�خ��اف م��ن م�ستهرتين ال ي�ل�ت��زم��ون بلب�س ال�ك�م��ام��ه وال�ت�ب��اع��د االجتماعي
وللأ�سف هناك من ي�شيع وعدم الت�صديق يف الكورونا فه�ؤالء تفكريهم �سلبي
وه��م ي�ع��رف��ون ب ��أن خطر ال�ف�يرو���س كبري وك�ب�ير وال مييز وح��دي��ث البع�ض
عن القطيع يكون تفكريه �سلبي ومقاومة ذلك باالنت�صار على الكورونا يف
م�س�ؤ�ؤلية اجلميع و�سيادة القانون بفر�ض غرامات عاليه ملن ال يلتزم بلب�س
الكمامه والتباعد ولي�س بحظر �شامل طويل �أو ق�صري �أو حظر ذكي �أو حظر
غري ذكي فاحلظر ال�شامل له �آثار �سلبيه مدمره اقت�صاديا واجتماعيا ونف�سيا
حمى اهلل الوطن وال�شعب واجلي�ش والأجهزة االمنيه بقيادتنا الها�شميه
التاريخيه بقيادة جاللة �سيدنا امللك عبد اهلل الثاين املعظم

االنباط-عمان

رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة الأرك� � ��ان امل �� �ش�ترك��ة �إك�ل�ي��ل
الزهور على �ضريح الفقيد.
و�� �ش ��ارك يف ال�ت���ش�ي�ي��ع ع ��دد م��ن ك�ب��ار
� �ض �ب��اط ال � �ق� ��وات امل �� �س �ل �ح��ة والأج � �ه� ��زة
الأم� � �ن� � �ي � ��ة ،وع � � � ��دد م � ��ن امل� �ت� �ق ��اع ��دي ��ن
وامل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن امل ��دن �ي�ي�ن وامل ��واط� �ن�ي�ن يف
حمافظة الكرك ،وقدمت القيادة العامة
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة الأردن� �ي ��ة – اجل�ي����ش
العربي علم اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية
لذويه.
و�إذ ت �ن �ع��ى ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وات
للقوات امل�سلحة الفقيد ،لت�س�أل اهلل عز
وجل �أن يتغمده بوا�سع رحمته ومغفرته
ويلهم �أهله وذويه ورفاق ال�سالح جميل
ال�صرب وح�سن العزاء� ،إنه �سميع جميب،
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

ق� � ��ال ال � �ن� ��اط� ��ق االع� �ل��ام� � ��ي ل� ��دائ� ��رة
اجلمارك ان الكوادر اجلمركية العاملة يف
مديرية جمرك العقبة متكنت من �ضبط
ح��اوي��ة �سعة  ٤٠ق��دم م��ن ال��دخ��ان املهرب
وب �ع��دد اج �م��ايل  ١٥٠ال ��ف ب��اك �ي��ت دخ��ان
� �ص��رح ع�ن�ه��ا “ب�سكويت” وب �ع��د معاينة
احلاوية وتفتي�شها مت اكت�شاف املهربات.
و�أ� � � �ض� � ��اف ال � �ن� ��اط� ��ق االع �ل��ام � ��ي ان ��ه
مت ت �ن �ظ �ي ��م حم� ��� �ض ��ر �� �ض� �ب ��ط ا�� �ص ��ويل

ب��امل���ض�ب��وط��ات وال �ت �ح �ف��ظ ع �ل��ى احل��اوي��ة
الجراء املقت�ضى القانوين.
ي��ذك��ر �أن اجل� �م ��ارك الأردن � �ي� ��ة تبنت
�ضمن ا�سرتاتيجيتها مكافحة الأن�شطة
ال�ت�ج��اري��ة غ�ير امل���ش��روع��ة وان عمليات
ال� �ت� �ه ��ري ��ب مل� �ث ��ل ه� � ��ذه الأ� � �ص � �ن� ��اف م��ن
الب�ضائع تثقل كاهل االقت�صاد الوطني
مبا ي�ؤثر �سلباً على الإي��رادات بالإ�ضافة
�إىل �أثرها على �صحة املواطن من حيث
مطابقتها للمعايري الدولية واملوا�صفات
واملقايي�س.

األمانة تنفذ  7510زيارات تفتيشية خالل شهر
االنباط -عمان

ن �ف��ذت �أم ��ان ��ة ع �م��ان  7510زي� ��ارات
تفتي�شية للمن�ش�آت وامل�ح��ال التجارية
وم ��راق� �ب ��ة م� ��رت� ��ادي الأ�� � �س � ��واق خ�ل�ال
الفرتة من  26ت�شرين الأول حتى 16
ت�شرين الثاين للت�أكد من تطبيق �أوامر
ال��دف��اع و� �ش��روط ال���ص�ح��ة وال���س�لام��ة

العامة.
واك� � � ��دت م ��دي ��ر امل ��دي� �ن ��ة ل �ل �� �ش ��ؤون
ال�صحية والزراعية يف الأمانة الدكتورة
مريفت املهريات �إنه جرى إ�غ�لاق 808
م�ن���ش��آت خم��ال�ف��ة مهنيا ،و�إغ�ل�اق 558
من�ش�أة لعدم االلتزام ب�شروط ال�صحة
وال �� �س�ل�ام��ة ال� �ع ��ام ��ة ،ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل
خمالفة  243مواطنا.

األمن العام يثني فتاة حاولت االنتحار من أعلى جسر عبدون

انطالق فعاليات التدريب المشترك سيف العرب في مصر
االنباط -عمان

ان�ط�ل�ق��ت ف�ع��ال�ي��ات ال �ت��دري��ب امل���ش�ترك
(� �س �ي��ف ال � �ع ��رب) ،ال �ث�ل�اث��اء ال� ��ذي ي�ن�ف��ذ
يف ج�م�ه��وري��ة م���ص��ر ال �ع��رب �ي��ة ،مب���ش��ارك��ة
خمتلف �صنوف ت�شكيالت ووحدات القوات
امل�سلحة الأردن�ي��ة – اجلي�ش العربي ،مع
القوى امل�شرتكة لكل من م�صر والبحرين
والإمارات وال�سودان وال�سعودية ،للتدريب
والتخطيط للعمليات امل�شرتكة يف ظروف
احلرب التقليدية وغري التقليدية.
وي�أتي هذا التدريب ا�ستمراراً ل�سل�سلة
التدريبات امل�شرتكة بني البلدان ال�شقيقة،
بهدف تعزيز ع�لاق��ات التعاون الع�سكري
لتنفيذ تدريبات ع�سكرية وتبادل اخلربات
مب ��ا ي �� �س �ه��م يف رف� ��ع ال� �ق ��درة ال�ع���س�ك��ري��ة
القتالية واجل��اه��زي��ة مل��واج�ه��ة التحديات
التي متر بها املنطقة ،وزيادة التن�سيق بني
القوات امل�سلحة يف بلدان الأ�شقاء.
وي�شمل التدريب الذي ت�ستمر فعاليته
حتى  26ال�شهر احلايل مبيادين التدريب
التابعة لقيادة املنطقة ال�شمالية الع�سكرية
بقاعدة حممد جنيب ،عدداً من الفعاليات
والأن�شطة التي حتاكي الواقع والأح��داث
ال �ت��ي مت��ر ب�ه��ا امل�ن�ط�ق��ة ،وال �ت��دري��ب على
�أح� � ��دث الأن� �ظ� �م ��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة امل �ت �ق��دم��ة
والنظريات القتالية يف خمتلف ال�صنوف

د .مصطفى محمد عيروط

الجمارك تحبط تهريب حاوية سعة  ٤٠قدم من الدخان

القوات المسلحة تشيع جثمان الفريق الصرايرة
االنباط -عمان

حديث جاللة الملك
في مجلس السياسات

االنباط -عمان

متكن رج��ال الأم ��ن ال �ع��ام ،ام����س الأرب �ع��اء،
من ثني فتاة حاولت االنتحار من �أعلى ج�سر
عبدون.

وقال الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأمن
العام �إن بالغا ورد ملديرية �شرطة و�سط عمان
بوجود فتاة تهدد ب�إلقاء نف�سها من �أعلى ج�سر
عبدون ،وجرى التحرك للمكان ،ومتكن رجال
الأمن العام من اقناعها بالعدول عن ذلك.

التربية تدعو الطلبة المستفيدين من مكرمة
أبناء المعلمين الستكمال إجراءات االيفاد
االنباط -عمان

(الربية والبحرية واجلوية وعمل القوات
اخلا�صة) وفق ت�سل�سل جمريات التدريب
ال��ذي ي�أتي �ضمن اخلطط املعدة لتطوير
اجلاهزية العملياتية وتبادل اخلربات مع

القوات امل�سلحة امل�صرية والبلدان امل�شاركة
ال�شقيقة لتلبية الأه ��داف ال�ت��ي ر�سمتها
القيادات يف البلدان الأ�شقاء.
يذكر �أن القوة الأردنية امل�شاركة و�صلت

�صباح الأحد �إىل م�صر ،وكان يف ا�ستقبالها
عند و�صولها امللحق الع�سكري الأردين يف
ال�ق��اه��رة وع ��دد م��ن ك�ب��ار ��ض�ب��اط ال�ق��وات
امل�سلحة امل�صرية.

دعت وزارة الرتبية والتعليم الطلبة من
�أبناء املعلمني احلا�صلني على �شهادة الدرا�سة
ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة الأردن � �ي ��ة �أو م��ا ي�ع��ادل�ه��ا
للعام  2020ممن قبلوا �ضمن قوائم املكرمة
ال�سامية لأب�ن��اء املعلمني (ب��دل م�ستنكفني)
اعتبارًا من الف�صل الأول من العام الدرا�سي
 2021 / 2020ال��س�ت�ك�م��ال �إج � ��راءات الإي �ف��اد
ح�سب الأ�صول.
وتبد�أ عملية ا�ستكمال الإج��راءات ،بح�سب
بيان �صحايف ل�ل��وزارة ام�س الأرب�ع��اء ،اعتبارا
من الأرب�ع��اء املقبل اخلام�س والع�شرين من
ال�شهر احلايل حتى نهاية دوام يوم اخلمي�س
الثالث من �شهر كانون الأول املقبل.
ودع� � � ��ت ال � � � � � ��وزارة ال� �ط� �ل� �ب ��ة ال� �س �ت �ك �م��ال
الإج � � ��راءات م��ن خ�ل�ال ال��راب��ط http://
a p p s .m o e .g o v .j o /a p p /
studentscompleting/
ال ��وث ��ائ ��ق
default.aspxوحتميل

امل �ط �ل��وب��ة ،وه ��ي � �ص��ورة ع��ن ك���ش��ف ع�لام��ات
ام�ت�ح��ان ��ش�ه��ادة ال��درا� �س��ة ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة،
و� �ص��ورة ع��ن دف�ت�ر ال�ع��ائ�ل��ة (��ص�ف�ح��ة الأب،
والأم ،والطالب) ،و�صورة عن هوية الأحوال
امل��دن �ي��ة ،و� �ص��ورة ع��ن ال �ه��وي��ة اجل��ام�ع�ي��ة �أو
م��ا يعادلها ،و��ش�ه��ادة ع��دم حمكومية ،و�سند
الكفالة ال��ذي ينظم �سند الكفالة مع املوفد
وكفيله على �أرب��ع ن�سخ يحتفظ كاتب العدل
بن�سخة ،بحيث يتم ختم الن�سخ من مديرية
الرتبية والتعليم التابع لها الطالب �أو �أية
مديرية قريبة يف حال كانت مديرية الطالب
�ضمن مناطق العزل املعلن عنها.
ك �م ��ا ت �� �ش �م��ل ال ��وث ��ائ ��ق ال �ع �ق ��د اخل ��ا� ��ص
بالطالب املبعوث بواقع ن�سختني تختم من
مديرية الرتبية والتعليم التابع لها الطالب
�أو �أي��ة مديرية قريبة يف حال كانت مديرية
ال�ط��ال��ب �ضمن م�ن��اط��ق ال �ع��زل امل�ع�ل��ن عنها،
بالإ�ضافة �إىل الإي�صاالت املالية للف�صل الأول
من العام الدرا�سي  2021 / 2020خمتومة من
اجلامعة ح�سب الأ�صول �أو ما يعادلها.

املحلي
اخلمي�س
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األمير الحسن يدعو للعمل معا إلحياء منظومة األخالقيات
المشتركة القائمة على التضامن اإلنساني

االنباط -عمان

دع��ا �سمو الأم�ي�ر احل�سن ب��ن ط�ل�ال ،رئي�س
جمل�س �أم�ن��اء املعهد امللكي للدرا�سات الدينية،
للعمل معا لإحياء منظومة الأخالقيات امل�شرتكة
ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ال �ت �� �ض��ام��ن االن �� �س ��اين ،وت�ع��زي��ز
م�ف��اه�ي��م ال �ت �ع��ددي��ة وق �ب��ول الآخ � ��ر واح�ت�رام��ه
ورف�ض الأعمال التي ت��ؤدي �إىل التدمري ون�شر
الكراهية ما ميكننا من العي�ش بوئام و�سالم.
وقال �سموه� :أننا جميعاً متفقون على حاجتنا
�إىل الت�ضامن الأخالقي -كما �أ�شار قدا�سة البابا
يف ر��س��ال�ت��ه الأخ �ي��رة“ -يف الأخ � ��وة وال���ص��داق��ة
االجتماعية”.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال م���ش��ارك��ة ��س�م��وه يف ن ��دوة “
�أخ�لاق�ي��ات الت�ضامن االن�ساين” ع�بر االت�صال
امل��رئ��ي “زووم” ال�ت��ي ت�ن��اول��ت القيم االن�سانية
ك�م�ح��رك لأخ�لاق �ي��ات ال�ت���ض��ام��ن الإن �� �س��اين مع
الرتكيز على ر�سالة قدا�سة البابا فران�سي�س يف
الأخوة وال�صداقة االجتماعية .و�أ�شار �سموه �إىل
�أنه ال ينبغي للأحداث امل�أ�ساوية التي حتدث يف
جميع �أن �ح��اء ال�ع��امل �أن جتعلنا ن�شك يف قيمة
الدين والإمي��ان بل ينبغي �أن تذكرنا بدورهما
امل�ه��م يف �إع ��ادة ت��أك�ي��د قد�سية ح�ي��اة ك��ل �إن���س��ان.
وعند احل��دي��ث ع��ن احل��وار ب�ين �أت�ب��اع الديانات،
�أك ��د ��س�م��وه �أه �م �ي��ة ال �ق��درة ع�ل��ى ال �ت��وا� �ص��ل مع
النا�س ،فمن غري ذل��ك لن يكون له معنى لدى
الأج �ي��ال ال �ق��ادم��ة؛ م�ضيفا �أن ال�ت���ض��ام��ن بني
الأدي ��ان بحاجة �إىل �سيا�سات عملية وملمو�سة
تعزز كرامة الإن�سان والنماء والتنمية املن�شودة.
وحتدث �سموه عن تعزيز امل�س�ؤولية االجتماعية

ودور و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل والإع �ل��ام وم��ؤ��س���س��ات
املجتمع امل��دين ك�إحدى ق��وى التغيري االيجابي
ال ��ذي ي�ع�م��ل ع�ل��ى حت�ق�ي��ق ال �ت �ق��ارب ب�ين ال�ن��ا���س
وزي��ادة الوعي ون�شر املعرفة؛ م�شريا �إىل �أهمية
التقارب الثقايف وبناء الثقة والتمكني من �أجل
املواطنة احلا�ضنة للتنوع .ونوه �سموه �إىل �أهمية
�أن���س�ن��ة الأرق� ��ام والأخ ��ذ ب��الأ��س�ب��اب والتخطيط
مبنهجية مبن ّية على ر�ؤية وا�ضحة من �أجل درء

معاناة الفئات امل�ست�ضعفة والتخفيف منها ،وبناء
نظام �إن�ساين عاملي للتعامل مع الهجرة والنزوح
ال�ق���س��ري ال �ت��ي ي �ع��اين م�ن�ه��ا ال�ب���ش��ر م��ن جميع
�أنحاء املعمورة ،ويُفعل القانون الدويل الإن�ساين
لي�صبح قانوناً نافذاً لل�سلم الداخلي واخلارجي
وله �آثاره امللمو�سة يف عاملنا اليوم وغداً.
و�أدارت اجلل�سة الدكتورة نايلة طبارة نائب
رئي�س م�ؤ�س�سة �أديان يف لبنان.

و�أ� �ش ��ارت يف ب��داي��ة اجل�ل���س��ة �إىل �أه�م�ي��ة قيم
الأخ� ��وة وال�ت���ض��ام��ن وال �ت �ع��اون ،وال �ت ��أك �ي��د على
��ض��رورة ا�ستدامة ه��ذه القيم يف حياة الإن�سان.
و�أك ��د امل���ش��ارك��ون �أه�م�ي��ة الت�ضامن والتعا�ضد،
وبخا�صة يف وقت الأزم��ات و�إدارة الأم��ور بحكمة
وفطنة وح�سن تدبري وم�ساعدة الفئات ال�ضعيفة
واملهم�شة .وتناول امل�شاركون �أهمية احلوار اجلاد
ال�ع�م�ي��ق ال �ف��اع��ل وامل���س�ت�ن��د �إىل �أ� �س ����س وق��واع��د
وحقائق وا�ضحة.
ودعا امل�شاركون �إىل االنتقال من ال�س�ؤال عن
حقيقة القيمة الأخ�لاق�ي��ة �إىل كيفية حتقيقها
والنقد الذاتي بدون جلد النف�س.
ك�م��ا �أك� ��دوا �أه�م�ي��ة ع�م��ل م��ؤ��س���س��ات املجتمع
امل ��دين يف حتقيق الأخ� ��وة الإن���س��ان�ي��ة والتكافل
االج �ت �م��اع��ي م ��ع �� �ض ��رورة اح �ت��رام خ�صو�صية
امل�ج�ت�م�ع��ات ب��دال م��ن ف��ر���ض من��وذج��ا م��ا .ورك��ز
امل���ش��ارك��ون ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ال��ر��س��ال��ة ال�ب��اب��وي��ة وم��ا
احتوت عليه من �أبعاد دينية وحياتية ،والرتكيز
على بناء ج�سور الأخ��وة وال�صداقة االجتماعية
كطريق لبناء عامل �أف�ضل ،كما دعت الر�سالة �إىل
االهتمام بالآخر ووجوب اال�صغاء له ومقا�سمته
م�شكالته .و�شارك يف الندوة ،ممثلون عن املجل�س
البابوي للحوار ب�ين الأدي ��ان واملجل�س البابوي
ل�ل�ث�ق��اف��ة يف ح��ا� �ض��رة ال �ف��ات �ي �ك��ان و�أع �� �ض��اء من
اللجنة العليا للأخوة الإن�سانية وجامعة الأزهر
وعدد من الأكادمييني ورجال الدين الإ�سالمي
وامل�سيحي يف الأردن وال�ع��امل العربي .يذكر �أن
الن�سخة العربية م��ن ال��ر��س��ال��ة ج��رى تدقيقها
لغويا م��ن قبل جامعة الأزه��ر للمرة الأوىل يف
التاريخ.

الوزني يشارك في أعمال منتدى التجارة وإالستثمار لٕالتحاد من ٔاجل المتوسط
االنباط-عمان
��ش��ارك رئي�س هيئة الإ�ستثمار الدكتور خالد
ال ��وزين يف �أع �م��ال م�ن�ت��دى ال�ت�ج��ارة واال�ستثمار
لالحتاد من اجل املتو�سط ،والذي عقد حتت �شعار
“خلق فر�ص عمل يف زم��ن كوفيد  ،”19وخالل
ال�ل�ق��اء �إ��س�ت�ع��ر���ض ال� ��وزين ال���س�ي��ا��س��ات املطلوبة
ملواجهة �أثر الوباء على الإ�ستثمار وال�سبل املطلوبة
لتحفيز اال�ستثمار وخلق فر�ص العمل واحلفاظ
ع�ل��ى �سال�سل ال�ت��زوي��د داخ ��ل ال��دول��ة وب�ي�ن دول
العامل عرب التجارة واال�ستثمار امل�شرتك.
وم��ن اجلدير بالذكر �أن منتدى االحت��اد من

�أجل املتو�سط نظم بالتن�سیق مع الوزارة االحتادیة
الأملانیة للتعاون االقت�صادي والتنمیة ومب�شاركة
�أك�ث�ر م��ن  200م���ش��ارك م��ن �صانعي ال�سیا�سات
وممثلنی م��ن ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص واملجتمع امل��دين
والأو�ساط الأكادمییة  ،ملناق�شة التجارة واال�ستثمار
وفر�ص العمل مبنطقة البحر الأبی�ض املتو�سط يف
ظل جائحة كورونا التي �أدت �إىل تفاقم البطالة يف
املنطقة ،ویعد املنتدى مبثابة من�صة ملناق�شة كیفیة
�إ�سهام التعاون الإمنائي من قبل االحتاد الأوروبي
ودول جنوب البحر الأب�ی����ض املتو�سط يف تعزیز
العالقات التجاریة واال�ستثماریة امل�ستدامة خللق
فر�ص عمل يف املنطقة الأورومتو�سطیة.

جيش ومخابرات وعشائر
إخالص القاضي
ا�ستغرب ممن ي�ستغربون �أن تركيبة جمل�س النواب  ١٩تت�ضمن الع�شائر ،تلك الدعامة الرئي�سة
للدولة والنظام ،وهي ال�سند املتجذر منذ عمر الدولة ،وهي ذراع ال��ذود عنها وحمايتها وحماية
النظام االردين برمته ،فهذا لي�س �سرا.
�إىل بع�ض من يتندرون على انه جمل�س ع�شائر ،نقول :باهلل عليكم ،من �أين ن�أتي لكم بغري هذا
املكون يف االردن ،فمعظم االردنيني هم من الع�شائر ،والد�ستور وا�ضح ،مل يفرق بني ابنائه وبناته
ويحق للجميع الرت�شح ،فمن الطبيعي ،وج��دا اي�ضا �أن يحفل املجل�س بالع�شائر ،التي نعتز بها
ونفتخر ،فالع�شرية هي اال�صل والعادات والتقاليد امل�شرفة ،وهي الذراع وال�سند ،وهي الكرم واجلود،
وهي املنبت ال��ذي روي بدماء وت�ضحيات ،واثمر عن ق��ادة يف منا�صبهم الع�سكرية ونخب وعلماء
وم�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى واكادمييني ووزراء وا�صحاب دولة ومعايل وعطوفة و�سعادة ،هم الذين
ينتمون لعائالت نفاخر الدنيا بها ،وهم الذين متاهوا وا�سهموا يف بناء دولة القانون وامل�ؤ�س�سات ،مع
احلفاظ على قيم الع�شرية واعرافها املتميزة الرا�سخة امل�سهمة يف �أمن و�أمان اململكة ،كقوى ا�صيلة
ولي�ست رديفة فح�سب ،يف يوم الوغى وحني ينادي الواجب.
كما ي�ستغرب البع�ض ان باملجل�س نوابا من خلفيات ع�سكرية ،ويخ�شون من ( ع�سكرة) التوجه،
وقب�ضة �أمنية؟
ما هذا الكالم؟ ايخ�شى املرء من ( الب�سي ال�شعار) الذين نذروا اعمارهم حبا بالوطن و�شعبه
وقيادته ،بل على العك�س متاما ،ف�إن االن�ضباطية مطلوبة حتى يف مهام الت�شريع والرقابة ،النها تعلي
من م�ستويات امل�س�ؤولية الوطنية ،وت�ضاعف من قيم العمل اجلماعي الوطني لكل ما هو يف م�صلحة
الوطن ،يف ا�سقاط معاين املدر�سة الع�سكرية بكل ما فيها من وطنية واكبار واجالل ،على منحنيات
العمل الربملاين الدميقراطي بكل والء وخال�ص االنتماء ،ذل��ك �أن اجلي�ش العربي امل�صطفوي،
مدر�سة يف االخالق والقيم والت�ضحية وااليثار ونظافة اليد ،فاهال بقيم الع�سكرية بقالب برملاين
يفي باالهداف الوطنية.
اجلي�ش واملخابرات والع�شائر؛ مل يعد �سرا انه الثالوث والدعامة التي يرتكز عليها الوطن ،وهي
ثالثية يعتد بها كل اردين ،ويجاهر بها يف احاديثه وجمال�سه ،ويدرك متاما ان ا�ستظالل االردين
بظل تلك الثالثية يجعله ووطنه وقيادته وترابه يف م�أمن دائم ،و�صعب املنال ،يقوم على �صخر ارادة
االردين وارت�ضائه بل وع�شقه لوطن ابدي ال بديل عنه وله.
ثالثية اجلي�ش وامل�خ��اب��رات والع�شائر...هي لنا ط��وق جن��اة طاملا ك��ان التكوين ،وه��ي معاقل
الت�صدي وال�صمود والتجدد والأمن والبناء والوالء واالنتماء ،وهي قالع ال�شموخ التي مل تخذل
االردين يوما..ولن تفعل ،فكيف ال يبادلها الع�شق مبثله ،وهي من طوقت الوطن باذرعها احلانية
منذ �أن كان االردن ،وما زال ي�شع بنور احلق ،فجنبه اهلل ويالت غرينا ،وار�سى بقواعده على نا�صية
االزمات حمرو�سا م�صانا ،بعون اهلل و�سواعد حرا�سه.

عجلون %35 :نسبة انجاز مشروع
المركز الثقافي
االنباط -عجلون

قال مدير ثقافة حمافظة عجلون �سامر
فريحات �إن ن�سبة االجن��از مب�شروع املركز
الثقايف بلغت  35باملئة.
وا�� �ض ��اف ف��ري �ح��ات ام ����س االرب � �ع� ��اء� ،أن
امل���ش��روع ال��ذي تبلغ كلفته مليونني و200
ال��ف دي �ن��ار ،ك��ان م��ن امل�ت��وق��ع االن�ت�ه��اء منه

منت�صف العام املقبل لكن الظروف احلالية
التي ت�شهدها اململكة نتيجة جائحة كورونا
اخرت العمل به.
وا�شار �إىل �أن املركز حال جتهيزه �سي�سهم
يف تفعيل احلركة الثقافية من خالل �إقامة
الربامج املتعددة من قبل املنتديات والهيئات
الثقافية واملجتمع املحلي.

املحلي
اخلمي�س
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األمير مرعد يبحث مع وزير التنمية االجتماعية تفعيل وحدة بدائل اإليواء
االنباط-عمان
بحث �سمو الأمري مرعد بن رعد رئي�س املجل�س
الأعلى حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مع وزير
التنمية االجتماعية امي��ن املفلح يف مقر املجل�س
ام�س الأرب �ع��اء ،تفعيل وح��دة بدائل الإي ��واء التي
جرى ا�ستحداثها بالوزارة �أخريا.
ودع ��ا ��س�م��وه ل �ب��دء ال�ع�م��ل ب��ال��وح��دة لتقدمي
خدمات بدائل الإيواء للأ�شخا�ص ذوي االعاقة يف
املراكز احلكومية واخلا�صة والقطاع التطوعي من
خالل الوحدة املخت�صة يف الوزارة.
وت �ع �ن��ى ال ��وح ��دة ب� � � ��إدارة الأن �� �ش �ط��ة املتعلقة
ب��ا� �س �ت �ح��داث وت �ط��وي��ر خ��دم��ات وب ��رام ��ج ب��دي�ل��ة
ل��دور الإي ��واء احلكومية واخل��ا��ص��ة والتطوعية،
وامل�ساهمة يف تطوير و�إع��داد منظومة الت�شريعات
الالزمة لذلك ،وتطوير القدرات الفنية للكوادر
العاملة ا�ستجابة لال�سرتاتيجية الوطنية لبدائل
دور الإي� � ��واء احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا� �ص��ة املتخ�ص�صة
بالأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة يف الأردن .كما تعنى
الوحدة بو�ضع اخلطط التنفيذية الوطنية لبدائل

الإيواء ،وتطوير معايري التقييم واملتابعة ل�ضمان
دع ��م ك��اف��ة الأ� �ش �خ��ا���ص ذوي الإع ��اق ��ة لالنتقال
�إىل اخل��دم��ات الأ� �س��ري��ة وامل�ج�ت�م�ع�ي��ة للو�صول

بالأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة �إىل الإدم��اج الكامل يف
املجتمع.
واتفق �سمو الأمري مع الوزير املفلح على تنفيذ

ج��والت تفتي�شية م�شرتكة بني ال ��وزارة واملجل�س
الأعلى حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واالطالع
عن ثب على واقع اخلدمات املقدمة لهم ف�ضال عن
احتياجاتهم.
وي� �ت ��وج ��ب ع �ل��ى امل� ��راك� ��ز ت ��وف�ي�ر اخل ��دم ��ات
التدريبية ومهارات العناية الذاتية واال�ستقاللية
والت�أهيل الطبي واملجتمعي والنف�سي والرعاية
ال���ص�ح�ي��ة وال�ت�م��ري���ض�ي��ة وت��وف�ي�ر االح �ت �ي��اج��ات
الأ�سا�سية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذهنية من
الدرجة الب�سيطة واملتو�سطة وال�شديدة واملتعددة
م��ن ك�لا اجلن�سني ،بالإ�ضافة �إىل تلك الربامج
تقوم هذه املراكز بتنفيذ برامج الت�أهيل املجتمعي
للأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة وال�ع�م��ل معهم �ضمن
جمتمعاتهم املحلية وت��دري��ب �أ�سرهم من خالل
ت��وف�ير ال �ت��دري��ب وامل�ع�ل��وم��ات ال�ل�ازم��ة للتعامل
وال �ت �ك �ي��ف م��ع الإع� ��اق� ��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل تنفيذ
الأن�شطة الالمنهجية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ودجمهم لتحقيق امل�شاركة الفاعلة ملا يف ذلك من
�آثار ايجابية يف تنمية املواهب وروح التعاون وتكاف�ؤ
الفر�ص وتقدير الذات.

جامعة البترا تحصل على أربع نجوم في تقييم كيو إس لعام 2020
االنباط-عمان
منح تقييم كيو ا�س الربيطاين QS Stars
 ،2020 Rating Systemجامعة البرتا �أربع
جن��وم م��ن �أ��ص��ل خم�سة ،بعد متيزها يف املعايري
الثمانية اخلا�صة بالتقييم.
وحققت اجلامعة خم�سة جنوم كاملة يف ثالثة
معايري هي معيار التطوير الأك��ادمي��ي ،ومعيار
ال�شمولية ،ومعيار امل��راف��ق ،وك�م��ا حققت �أرب�ع��ة
جنوم يف معيار التعليم ،ومعيار التوظيف ،ومعيار
العاملية ،ومعيار برنامج ال�صيدلة ،وثالثة جنوم
يف معيار الإب� ��داع .وح�صلت جامعة ال�ب�ترا على
النقاط الكاملة يف العديد من امل�ؤ�شرات املرتبطة
بهذه املعايري.
ي�شار �إىل �أن “تقييم كيو �إ�س” ي�ضع لكل معيار
من املعايري ال�سابقة ما يزيد عن خم�سني م�ؤ�شراً
تف�صيلياً ،ب�ه��دف ر��ص��د ن�ق��اط ال �ق��وة والتميز.
وحققت جامعة البرتا نقاط كاملة يف العديد من
م�ؤ�شرات معايري التعليم ،والتوظيف ،والعاملية،
وال�ت�ط��وي��ر الأك ��ادمي ��ي ،وال���ش�م��ول�ي��ة ،وامل��راف��ق،
والربنامج الأكادميي ،والإبداع.
وحققت جامعة البرتا عالمة كاملة يف معيار
التعليم اخلا�ص مب�ؤ�شرات ال�ك��وادر الأكادميية،
وم�ع��دل �إن�ه��اء الطلبة لدرا�ستهم خ�لال الفرتة
الزمنية املحددة� ،إذ حر�صت اجلامعة على جودة

ال�برام��ج الأك��ادمي�ي��ة التي تقدمها ،وا�ستقطبت
الكفاءات الأكادميية والبحثية التي حتر�ص على
ت�ق��دمي �أف���ض��ل ال�برام��ج واخل �ط��ط الأك��ادمي �ي��ة،
ووفرت متطلبات البيئة اجلامعية لتوفري برامج
�أكادميية حديثة تواكب متطلبات �سوق العمل،
فيلقى خريجوها فر�صا للتوظيف يف القطاعات
كافة ،ملا يتمتعون به من �سمعة �أكادميية ومهنية
متميزة.
كما متيزت جامعة البرتا يف جمال التوظيف
حيث اعترب تقييم كيو �إ���س الدعم ال��ذي تقدمه
اجل��ام�ع��ة ب�ه��دف ت��وف�ير ف��ر���ص عمل خلريجيها
على م�ستوى ع��ال من احلر�ص واملهنية ،وي�ؤكد
ذلك الن�سبة املرتفعة لتوظيف طلبة جامعة البرتا
بعد تخرجهم وهو م�ؤ�شر دال على دور اجلامعة
الفاعل بتقدمي �أف�ضل الربامج الأكادميية التي
ت��رف��د ��س��وق العمل بخريجني م��ؤه�ل�ين ب�أف�ضل
الكفايات العلمية والعملية واملهنية.
وحققت اجلامعة العالمة الكاملة يف م�ؤ�شر
الطلبة الأجانب غري الأردن�ي�ين ،وم�ؤ�شر الدعم
املقدم لهم من وح��دات اجلامعة ،وم�ؤ�شر التنوع
ال��دويل يف بيئة اجلامعة ،والتعاون على ال�صعيد
الدويل.
و�أظ � �ه� ��رت ن �ت��ائ��ج حت �ل �ي��ل م �ع �ي��ار ال �ت �ط��وي��ر
الأك � ��ادمي � ��ي ح �� �ص��ول اجل��ام �ع��ة ع �ل��ى ال �ع�لام��ة
الكاملة يف امل��ؤ��ش��رات ال��دال��ة على ت��وف�ير فر�ص

التدريب والتطوير لأع�ضاء الهيئة التدري�سية
والإداري��ة والطلبة ،بالإ�ضافة �إىل مَت ُّيز الربامج
امل�صممة لغايات التدريب ،والت�شبيك مع اجلهات
اخلارجية ،وتدريب الطلبة.
وامتاز برنامج ال�صيدلة يف اجلامعة بح�صوله
ع �ل��ى ال �ع�لام��ة ال �ك��ام �ل��ة يف امل� ��ؤ�� �ش ��رات املتعلقة
مب�ستوى ر��ض��ى الطلبة ع��ن ال�برن��ام��ج ،و�إن �ه��اء
الطلبة درا�ستهم �ضمن الفرتة الزمنية املخ�ص�صة
للربنامج (�� 5س�ن��وات) ،وح�صول الربنامج على
االعتماد املحلي من هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم
ال �ع��ايل و��ض�م��ان ج��ودت�ه��ا� ،إ� �ض��اف � ًة �إىل االعتماد
الأمريكي .ACPE
وق��د ح�صلت اجلامعة على العالمة الكاملة
يف م �ع �ي��ار م��راف��ق اجل��ام �ع��ة ،م��ن م �ث��ل امل��راف��ق
الأك��ادمي �ي��ة ،وال��رع��اي��ة ال�صحية ،وال��ري��ا��ض�ي��ة،
واملكتبة .كنتيجة لل�سعي ال��دائ��م للحفاظ على
جودة البنية التحتية ،كما حر�صت اجلامعة على
ت��وف�ير بيئة خ���ض��راء ت��دع��م اخل��دم��ات املقدمة
للطلبة والعاملني.
وح��ر��ص��ت اجل��ام�ع��ة ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف معيار
الإبداع ،الذي حققت به العالمة الكاملة يف م�ؤ�شر
الأب �ح��اث العلمية املتميزة وامل�ن���ش��ورة بالتعاون
مع القطاع ال�صناعي يف داخ��ل الأردن وخارجه،
وم�ؤ�شر حا�ضنة الأعمال ومركز الإب��داع اللذين
�أن�شئا بهدف تطويرا الأب�ح��اث التطبيقية التي

تخدم املجتمع بكافة �شرائحه وقطاعاته.
ي�شار �إىل �أن اجلامعة �سجلت م��ا ي��زي��د على
خم�س ب ��راءات اخ�ت�راع خ�لال ال�ع��ام احل��ايل� ،إىل
جانب متيزها يف الأب �ح��اث العلمية املن�شورة يف
امل �ج�لات العلمية ال�ع��امل�ي��ة الر�صينة واملحكمة،
واجل��وائ��ز املحلية وال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي ح�صل عليها
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والباحثني والطلبة.
وح���ص�ل��ت اجل��ام �ع��ة ع�ل��ى ال �ع�لام��ة ال�ك��ام�ل��ة يف
م�ؤ�شرات املنح الدرا�سية ،وامل�ساعدات التي تقدمها
لذوي الدخل املحدود من طلبتها من خالل �صندوق
دعم الطالب ،والدور الذي تلعبه يف رعاية الأ�شخا�ص
ذوي االح �ت �ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة ب�ت��وف�ير الت�سهيالت
الالزمة لهم ال�ستكمال درا�ستهم اجلامعية.
و�أكد رئي�س اجلامعة الدكتور مروان املوال �أن
حتقيق اجلامعة لهذا الإجناز وح�صولها على هذه
ال�شهادة ،جاء تتويجاً للجهود اجلماعية املتميزة
التي تبذلها الكوادر الأكادميية والإدارية ،م�ضيفاً
“نحن يف جامعة البرتا نعمل للحفاظ على املكانة
الأكادميية املرموقة ،وت�أمني بيئة بحثية متطورة،
بهدف الو�صول �إىل مراكز متقدمة يف الت�صنيفات
واالعتمادات و�شهادات اجل��ودة املحلية والعاملية،
واحل�صول على جوائز التميز املحلية والدولية”،
ودع� ��ا امل� ��وال ال�ع��ام�ل�ين يف اجل��ام �ع��ة �إىل تكثيف
اجل�ه��ود للحفاظ على التقدم امل�ستمر وتطوير
البيئة التعليمية يف اجلامعة .

االستثمار تشارك بأعمال منتدى التجارة
واالستثمار لالتحاد من اجل المتوسط
االباط-عمان
� �ش��ارك��ت ه�ي�ئ��ة اال��س�ت�ث�م��ار ب ��أع �م��ال منتدى
التجارة واال�ستثمار لالحتاد من اج��ل املتو�سط
الذي عقد حتت �شعار �إيجاد فر�ص عمل يف زمن
كوفيد .19
وبح�سب بيان الهيئة ام�س الأرب �ع��اء ،عر�ض
رئي�س الهيئة الدكتور خالد ال��وزين لل�سيا�سات
املطلوبة ملواجهة �أثر الوباء على اال�ستثمار وال�سبل
املطلوبة لتحفيز اال�ستثمار ،و�إيجاد فر�ص العمل
واحلفاظ على �سال�سل التزويد داخل الدولة وبني
دول العامل عرب التجارة واال�ستثمار امل�شرتك.
ي��ذك��ر �أن منتدى االحت ��اد م��ن �أج��ل املتو�سط

نظم بالتن�سيق م��ع ال� ��وزارة االحت��ادي��ة الأمل��ان�ي��ة
للتعاون االقت�صادي والتنمية ومب�شاركة نحو 200
م�شارك من �صانعي ال�سيا�سات وممثلي القطاع
اخلا�ص واملجتمع املدين والأو�ساط الأكادميية.
وي �ن��اق ����ش امل �ن �ت ��دى يف االج� �ت� �م ��اع ال �ت �ج��ارة
واال� �س �ت �ث �م��ار وف ��ر� ��ص ال �ع �م��ل مب�ن�ط�ق��ة ال�ب�ح��ر
الأبي�ض املتو�سط يف ظل جائحة كورونا التي �أدت
�إىل تفاقم البطالة.
ويعد املنتدى من�صة ملناق�شة التعاون الإمنائي
ب�ي�ن االحت� � ��اد الأوروب � � � ��ي ودول ج �ن ��وب ال�ب�ح��ر
الأب�ي����ض املتو�سط ،وتعزيز ال�ع�لاق��ات التجارية
واال�ستثمارية امل�ستدامة لإي�ج��اد فر�ص عمل يف
املنطقة الأورومتو�سطية.

بخيت 1600 :إصابة كورونا في مصنع
مالبس وال عمالة محلية بينهم
االنباط -العقبة
�أع � �ل� ��ن رئ� �ي� �� ��س � �س �ل �ط��ة م �ن �ط �ق��ة ال �ع �ق �ب��ة
االقت�صادية اخلا�صة املهند�س نايف بخيت �أن
عدد الإ�صابات بفريو�س كورونا يف احد م�صانع
م��دي�ن��ة ال�ع�ق�ب��ة ال�صناعية ال��دول �ي��ة ب�ل��غ 1600
�إ�صابة وفقا للفحو�صات الطبية التي �أجريت
لعمال امل�صنع منذ ا��س�ب��وع ،وال عمالة حملية
بينهم.
وق��ال بخيت يف ت�صريح �صحايف �إن امل�صنع

يخلو من العمالة املحلية منذ �شهر متوز املا�ضي
ما عدا � 14سائق حافلة يعملون على نقل العمال
م��ن �أم��اك��ن �سكنهم �إىل امل�صنع ،واج��ري��ت لهم
فحو�صات ظهرت نتائجها جميعا �سلبية.
وب�ين �أن ع��دد عمال امل�صنع ال يتجاوز 2400
عامل وال يعمل يف �إنتاح الكمامات و�إمنا املالب�س
فقط.
و�أ�شار �إىل ان هناك فرق تفتي�ش من ال�سلطة
واملحافظة ملتابعة الرقابة على ال�سالمة العامة
على امل�صانع ،ولهم �صالحية ال�ضابطة العدلية.

مجلس محافظة معان يخصص  165ألف
دينار لشراء أجهزة طبية للقطاع الصحي
االنباط -معان
خ�ص�ص جمل�س حمافظة معان 165
�أل��ف دي�ن��ار م��ن م��وازن��ة ال�ع��ام احل��ايل
ل�شراء �أجهزة تنف�س �صناعي مل�ست�شفى
معان احلكومي وجهاز فح�ص كورونا
ملديرية �صحة املحافظة.
وق � � � ��ال رئ � �ي � ��� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
وال �ت �ن �م��وي��ة مل�ج�ل����س حم��اف �ظ��ة م�ع��ان
و��ص�ف��ي � �ص�لاح �إن امل�ج�ل����س ي�ت��وا��ص��ل

م ��ع وزارة ال �� �ص �ح��ة ل �ت �� �س��ري��ع � �ش��راء
الأجهزة و�إي�صالها للمرافق ال�صحية
املخ�ص�صة ل�ه��ا ،ب�ه��دف تعزيز ق��درات
ال� �ق� �ط ��اع ال �� �ص �ح��ي يف ق �� �ص �ب��ة م �ع��ان
ملواجهة وباء كورونا.
و�أ� �ض��اف ام����س الأرب �ع��اء �أن املجل�س
خ���ص����ص ك��ذل��ك � 145أل���ف دي �ن��ار من
م��وازن��ة  2021ل�شراء �سيارات �إ�سعاف
للم�ست�شفى لرفع قدراته ال�صحية يف
الظروف الراهنة.

الإقت�صادي
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وزيرة الصناعة تبحث مع السفير التونسي تعزيز التعاون االقتصادي
االنباط-عمان

ب �ح �ث��ت وزي� � ��رة ال �� �ص �ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة
والتموين املهند�سة مها علي يف مكتبها،
ام����س االرب �ع��اء ،م��ع ال���س�ف�ير ال�ت��ون���س��ي يف
عمان خالد ال�سهيلي �سبل تعزيز العالقات
االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية بني
البلدين واال�ستفادة من الفر�ص املتاحة يف
كال البلدين مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة.
و مت خالل اللقاء ت�أكيد �أهمية ا�ستكمال
عقد اللجان الفنية امل�شرتكة بني اجلانبني
وال�ت��ي مت ت�أجيلها ب�سبب جائحة ك��ورون��ا،
حيث تعقد عرب تقنية االت�صال املرئي مبا
يف ذلك عقد االجتماع الثالث لفريق العمل

امل �� �ش�ت�رك يف جم� ��ال االع� �ت ��راف امل �ت �ب��ادل
ب �� �ش �ه��ادات امل�ط��اب�ق��ة ل�ل�م�ن�ت�ج��ات واج�ت�م��اع
اللجنة الفنية يف جمال تهيئة و�إجناز املدن
ال�صناعية ،وذلك قبل نهاية هذا العام.
ك� �م ��ا مت ت� ��أك� �ي ��د � � �ض � ��رورة ال �ت �ح �� �ض�ير
الجتماعات ال��دورة العا�شرة للجنة العليا
االردن� �ي ��ة ال�ت��ون���س�ي��ة امل �� �ش�ترك��ة وال�ل�ج�ن��ة
ال�ت�ج��اري��ة امل���ش�ترك��ة ب�ين اجل��ان�ب�ين خ�لال
عام .2021
ول� �ف� �ت ��ت ال� � ��وزي� � ��رة اىل اه� �م� �ي ��ة ت �ل��ك
االج � �ت � �م� ��اع� ��ات جل� �ه ��ة ت� �ع ��زي ��ز ال� �ت� �ع ��اون
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن يف خم�ت�ل��ف
املجاالت واال�ستفادة من الفر�ص املتاحة يف
كال البلدين .

الجغبير يدعو المصانع لتطبيق إجراءات
السالمة العامة بحزم وبمنتهى الحرص
االنباط-عمان

ع �م��م رئ �ي ����س غ��رف �ت��ي � �ص �ن��اع��ة الأردن
وعمان املهند�س فتحي اجلغبري على جميع
امل�صانع ب�ضرورة التق ّيد الكامل ب�إجراءات
ال�سالمة العامة ملواجهة فايرو�س كورونا.
واك� � ��د اجل �غ �ب�ي�ر يف ت �ع �م �ي �م��ه ع �ل��ى ان
�إج � � ��راءات ال �� �س�لام��ة مت �ن��ع ت ��زاي ��د �أع� ��داد
الإ��ص��اب��ات وانتقالها �إىل امل�صانع ،م�ؤكدا

�شكلت م�ساحة الأبنية املرخ�صة للأغرا�ض
غ�ي�ر ال���س�ك�ن�ي��ة 3ر 14ب��امل �ئ��ة م��ن �إج �م��ايل
م�ساحة الأبنية املرخ�صة.
وع�ل��ى م���س�ت��وى الأق��ال �ي��م ،ب�ل�غ��ت ح�صة
�إق �ل �ي��م ال��و� �س��ط 6ر 64ب��امل�ئ��ة م��ن �إج �م��ايل
م�ساحة الأبنية املرخ�صة ،و�إقليم ال�شمال
5ر 26باملئة ،و�إقليم اجلنوب 9ر 8باملئة.

ووفقا للتقرير� ،شكلت امل�ساحة املرخ�صة
للأبنية اجلديدة والإ�ضافات على الأبنية
القائمة 3ر 56باملئة م��ن �إج�م��ايل م�ساحة
الأب �ن �ي��ة امل��رخ���ص��ة ل�ن�ه��اي��ة ال��رب��ع ال�ث��ال��ث
من العام احل��ايل ،يف حني �شكلت امل�ساحة
املرخ�صة للأبنية القائمة 7ر 43باملئة.
وبلغ �إجمايل م�ساحة الأبنية املرخ�صة
للأبنية اجلديدة والإ�ضافات على الأبنية
ال�ق��ائ�م��ة ن�ح��و 167ر 2م�ل�ي��ون م�ت�ر م��رب��ع
ل�ن�ه��اي��ة ال��رب��ع ال�ث��ال��ث م��ن ال �ع��ام احل��ايل،
مقابل نحو 748ر 2مليون مرت مربع خالل
الفرتة ذاتها من العام املا�ضي بانخفا�ض
1ر 21باملئة.
وب�ح���س��ب ال�ت�ق��ري��ر ،ف� ��إن ال��رب��ع الثالث
للعام احلايل احتل املرتبة الأوىل من حيث
م���س��اح��ة الأب �ن �ي��ة امل��رخ���ص��ة ب�ن���س�ب��ة 6ر47
باملئة ،تاله الربع الأول بن�سبة 1ر 33باملئة،
ثم الربع الثاين بن�سبة 3ر 19باملئة.
�أم� ��ا ع �ل��ى م���س�ت��وى ��ش�ه��ر �أي� �ل ��ول ل�ل�ع��ام
احل��ايل� ،أظ�ه��رت البيانات �أن ع��دد رخ�ص
الأبنية بلغ  2350رخ�صة ،وم�ساحة الأبنية
املرخ�صة � 691أل��ف مرت مربع مقارنة مع
� 785أل��ف مرت مربع خ�لال الفرتة نف�سها
م��ن ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ب��ان�خ�ف��ا���ص ن�سبته 12
باملئة.

التقنيات الصحيحة ضرورية لضمان استمرارية األعمال
االنباط-عمان

�أظ �ه��رت درا� �س��ة حديثة �أن �أك�ث�ر من
ن�صف ال�شركات حول العامل لي�س لديها
خطط �أو بروتوكوالت للت�صدي حلالة
الطوارئ العاملية.
وقالت �شركة مايكرو�سوفت يف تقرير
�صحايف ام�س الأربعاء� ،إن حتول العامل
ل�ل�ع�م��ل ع��ن ُب �ع��د ي�ع�ن��ي ب � ��أن اخل��دم��ات
الرقمية �أ�صبحت �ضرورية للعمالء من
خالل تبني تقنيات مثل ال�سحابة ،و�أن
ال�شركات التي ا�ستفادت م��ن التقنيات
ال �ن��ا� �ش �ئ��ة؛ م �ث��ل ال ��ذك ��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي
وال���س�ح��اب��ة ،ت�ع��اف��ت ب���س��رع��ة وبفاعلية
�أك�ب�ر م��ن ت ��أث�يرات كوفيد  19م��ن تلك
التي مل ت�ستفد من هذه التقنيات.

و�إيجاد فر�ص لك�سب العي�ش وم�ساعدة
البلدان على �إع��ادة البناء ب�شكل �أف�ضل
بعد انتهاء جائحة كورونا كوفيد .19
و�أ�ضافت ال�شركة �أنه ميكن ا�ستخدام
احل� �ل ��ول ال �ت �ق �ن �ي��ة ،م �ث��ل �آزور ل�ت�ع��زي��ز
ال �ت �ع ��اون والإن� �ت ��اج� �ي ��ة م ��ن �أي م �ك��ان،
و�إدارة وت ��أم�ين ال��و��ص��ول �إىل البيانات
والتطبيقات والأجهزة.
و�أو�� � �ض� � �ح � ��ت م� ��اي � �ك� ��رو� � �س� ��وف� ��ت �أن
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ن��ا� �س �ب��ة ت �� �س��اع��د ع�ل��ى
ا��س�ت�م��راري��ة الأع �م��ال؛ اذ ق��ام��ت راب�ط��ة
�شركات الت�أمني الكينية ،بتحويل عملية
ال �ت��وث �ي��ق اخل��ا� �ص��ة ب �ت ��أم�ي�ن امل��رك �ب��ات
م��ن ن �ظ��ام ي ��دوي وورق� ��ي �إىل مم��ار��س��ة
رقمية بالكامل من خ�لال ق��درات �آزور
ال�سحابية.

وب �ي �ن��ت �أن� ��ه ج ��رى ت���ص�م�ي��م ال �ن �ظ��ام
الأ�سا�سي ال�سحابي م��ن مايكرو�سوفت
ليكون ق��ادراً على التعامل مع الأخطاء
ح�ي�ث�م��ا ك ��ان ذل ��ك مم �ك �ن �اً م ��ع تب�سيط
العمليات القابلة للتطوير م��ن خالل
ال�ت�غ�ي�ير وال �� �ص �ي��ان��ة وامل��راق �ب��ة الآل �ي��ة
امل �� �س �ت �م��رة ،ك �م��ا ي��وف��ر ل�ل�ع�م�لاء �أي �� �ض �اً
م� �ي ��زات امل ��رون ��ة م �ث��ل ال �ت��واف��ر ال �ع��ايل
وال �ت �ع��ايف م��ن ال� �ك ��وارث وال� �ق ��درة على
الن�سخ االحتياطي وا��س�ت�ع��ادة البيانات
دون �أي بنية �أ�سا�سية.
و�أو�� � �ض � ��ح �أن زي � � ��ادة ت �ط �ب �ي��ق ودم ��ج
التقنيات ال�صحيحة لتمكني ا�ستمرارية
الأع � � �م� � ��ال � �س �ت �� �س��اع��د ع� �ل ��ى م��واج �ه��ة
التحديات �أم��ام ال�شركات حالياً ب�سبب
الوباء.

تعليق الدوام في هيئة االستثمار الخميس
االنباط-عمان

ق��ررت هيئة الإ�ستثمار ام�س تعليق
ال� � ��دوام ال� �ي ��وم اخل �م �ي ����س امل ��واف ��ق 19
ت �� �ش��ري��ن ث � ��اين  ،2020وذل� � ��ك ن �ظ��راً
لإك � �ت � �� � �ش� ��اف �إ� � �ص� ��اب� ��ة ب �ي��ن م��وظ �ف��ي
الهيئة وللقيام بكافة �أع�م��ال التعقيم
ال�ضرورية وفح�ص املخالطني واتخاذ
ج�م�ي��ع �إج� � ��راءات ال���ص�ح��ة وال���س�لام��ة
العامة ملنع �إنت�شار ال�ف�يرو���س ،وي��أت��ي
ه� ��ذا الإج� � � ��راء ب� �ه ��دف احل� �ف ��اظ ع�ل��ى
�صحة و�سالمة كافة املراجعني ومتلقي
اخلدمة وموظفي هيئة الإ�ستثمار.
ومت ال� �ت� ��أك� �ي ��د ع �ل ��ى ع� � ��ودة ال �ع �م��ل
مل��وظ�ف��ي ه�ي�ئ��ة الإ��س�ت�ث�م��ار ��ص�ب��اح ي��وم
لح��د املوافق  22ت�شرين ث��اين ،2020
ا أ

�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل الإ�� �س� �ت� �م ��رار ب ��إ� �س �ت �ق �ب��ال
ك��اف��ة امل �ع��ام�ل�ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��امل �� �ش��اري��ع
الإ� � �س � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة ع � ��ن ب � �ع� ��د وب �� �ش �ك��ل
الكرتوين من خالل التقدم للخدمات
امل � ��راد ال �ت �ق��دم ل �ه��ا م ��ن خ�ل�ال امل��وق��ع
الإلكرتوين لهيئة الإ�ستثمار www.
� ،jic.gov.joأو م��ن خ�لال تطبيق
ال� �ه ��ات ��ف ال� ��ذك� ��ي ل �ه �ي �ئ��ة اال� �س �ت �ث �م��ار
Jordan
(Investment
 ،)Commissionوميكن حتميل
ه� � ��ذا ال �ت �ط �ب �ي��ق م� ��ن خ� �ل��ال Play
 Storeلأن� �ط� �م ��ة  Androidو
 App Storeلأنظمة .IOS
و�أ��ض��اف البيان �أن هيئة الإ�ستثمار
و�ضعت خطة عمل ت�ضمن عدم ت�أخري
�أي م �ع��ام �ل��ة ي �ت��م ال �ت �ق��دم ل �ه��ا ب�شكل
الكرتوين ،وذلك الن جميع املعامالت

ملكتب �شكاوى مديرية مراقبة اال�سواق
والتموين خالل الفرتة من  10ت�شرين
الثاين حتى ام�س با�ستنثاء �أيام احلظر
ال�شامل بلغ � 125شكوى ،غالبيتها من
ارت �ف��اع ا� �س �ع��ار اخل �� �ض��ار وع ��دم ال �ت��زام
ب �ع ����ض امل� �ح�ل�ات ب��ال �� �س �ق��وق ال���س�ع��ري��ة
املحددة لبع�ض الأ�صناف ،مو�ضحا �أن
جميع ال�شكاوى جرى حتويلها للرقابة
والتحقق منها وحترير خمالفات بحق
املن�ش�آت املخالفة.

الصناعة والتجارة تحدد سقوفا
سعرية لبعض اصناف الخضار
واو� �ض �ح��ت ال� � ��وزارة ،يف ب �ي��ان �أن��ه
�سيتم �إعادة النظر بالقرار وال�سقوف
ال �� �س �ع��ري��ة ب�ح���س��ب امل �ت �غ�ي�رات ال�ت��ي
تطر�أ على ال�سوق ،داعية املواطنني
ل �ل ��إب �ل��اغ ع� ��ن �� �ش� �ك ��اوى الأ�� � �س � ��واق
وخم� ��ال � �ف� ��ة ال� ��� �س� �ق ��وف ال �� �س �ع��ري��ة
امل� �ح ��ددة ل�ب�ع����ض ا� �ص �ن��اف اخل���ض��ار
على ه��ات��ف رق��م  065661176وعلى
الوات�س اب على رقمي 0795556855
و.0795629722

الضمان ّ
توفر خدمة تقديم طلبات
الحصول على سلف المتقاعدين إلكترونيًا

االنباط-عمان

وب �ي �ن��ت �أن ف ��ائ ��دة ال �ت �ق �ن �ي��ات جتلت
�أك�ث�ر ل ��دى ��ص�ن��اع��ة اخل��دم��ات امل��ال�ي��ة،
وقامت بع�ض البنوك ب�إعطاء الأولوية
ل�ل�خ��دم��ات ال���س�ح��اب�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر ون���ش��ر
ال �ع��دي��د م ��ن امل �ن �ت �ج��ات ،وج � ��رى ن���ش��ر
ه��ذه اخل��دم��ات ع�بر ال�ن�ظ��ام الأ��س��ا��س��ي
ال�سحابي ل�شركة م��اي�ك��رو��س��وف��ت �آزور
مل�ساعدة ال�شركات ال�ك�ب�يرة وال�صغرية
ع �ل��ى احل �� �ص��ول ع �ل��ى ال �ت �م��وي��ل ب���ش�ك��ل
�أ�سرع.
ومتكنت امل�ؤ�س�سات التي نفذت رحالت
التحول اخلا�صة بها من جني الفوائد
ب�شكل مبكر.
وي�شري البنك الدويل �إىل �أن التمويل
ال��رق�م��ي ل�ل�أف��راد وال���ش��رك��ات ميكن �أن
يقلل من التكاليف وفتح �أ�سواق جديدة

ح � � ��ررت ف� � ��رق ال� ��رق� ��اب� ��ة يف وزارة
ال �� �ص �ن��اع��ة وال� �ت� �ج ��ارة وال �ت �م��وي��ن 93
خمالفة متوينية بحق حمالت جتارية
ل �ع��دم ال �ت��زام �ه��ا ب��ال���س�ق��وف ال���س�ع��ري��ة
املحددة لبع�ض �أ�صناف اخل�ضار.
وقال الناطق الإعالمي للوزارة ينال
ال�ب�رم��اوي يف ت���ص��ري��ح ��ص�ح�ف��ي ،ام�س
الأرب� �ع ��اء� ،إن ع ��دد ال �� �ش �ك��اوى ال� ��واردة

ح��ددت وزارة ال�صناعة والتجارة
وال �ت �م��وي��ن ��س�ق��وف��ا ��س�ع��ري��ة لبع�ض
�أ�� �ص� �ن ��اف اخل� ��� �ض ��ار ،ب �� �س �ب��ب ارت �ف��اع
�أ�سعارها ب�شكل غري مربر ومبالغ.
وا�ستناداً للقرار مت حتديد �سقوف
� �س �ع��ري��ة مل � ��واد ال� �ب� �ن ��دورة واخل� �ي ��ار
والكو�سا والبطاطا مبقدار  60قر�شا
للكيلو وللباذجنان  50قر�شا للكيلو.

ع�ل��ى ان ال��وق��اي��ة �أول ��وي ��ة �أوىل والمي�ك��ن
الرتاخي مطلقا ،حفاظا على ا�ستمرارية
العجلة الإنتاجية.
ودع � ��ا امل �� �ص��ان��ع الأردن � �ي� ��ة اىل ت�ط�ب�ي��ق
�إج��راءات ال�سالمة العامة بحزم ومبنتهى
احل��ر���ص حماية م��ن وب��اء ك��ورون��ا ،م��ؤك��دا
ان ت���ش��دي��د ال��وق��اي��ة خ�ل�ال ه ��ذه ال �ف�ترة
مينع انتقال الفايرو�س للعاملني يف تلك
امل�صانع.

نحو � 552ألف مرت مربع ،مقارنة مع نحو
243ر 1م�ل�ي��ون م�تر م��رب��ع ل�ل�ف�ترة نف�سها
من العام املا�ضي.
و� �ش �ك �ل��ت م �� �س��اح��ة الأب� �ن� �ي ��ة امل��رخ �� �ص��ة
لل��أغ��را���ض ال���س�ك�ن�ي��ة ح �ت��ى ن �ه��اي��ة ال��رب��ع
الثالث م��ن ال�ع��ام احل��ايل 7ر 85باملئة من
�إجمايل م�ساحة الأبنية املرخ�صة ،يف حني

االنباط-عمان

االنباط-عمان

انخفاض إجمالي مساحة األبنية المرخصة 1ر %25لنهاية أيلول
ان �خ �ف ����ض �إج � �م� ��ايل م �� �س��اح��ة الأب �ن �ي��ة
املرخ�صة يف اململكة لنهاية ال��رب��ع الثالث
م��ن ال�ع��ام احل��ايل �إىل 849ر 3مليون مرت
م��رب��ع ب�ن���س�ب��ة 1ر 25ب��امل �ئ��ة ،م �ق��ارن��ة مع
الفرتة املماثلة من العام املا�ضي والبالغة
140ر 5مليون مرت مربع.
وق��ال��ت دائ� ��رة الإح �� �ص ��اءات ال �ع��ام��ة يف
تقريرها ام�س االرب �ع��اء� ،إن �إج�م��ايل عدد
رخ�ص الأبنية ال�صادرة يف اململكة انخف�ض
بن�سبة 2ر 18ب��امل�ئ��ة ،ليبلغ  15847رخ�صة
لنهاية �شهر �أي�ل��ول العام احل��ايل ،مقارنة
مع  15847رخ�صة خالل الفرتة ذاتها من
العام املا�ضي.
وب�ح���س��ب ال�ت�ق��ري��ر ،انخف�ضت م�ساحة
الأب �ن �ي��ة امل��رخ �� �ص��ة لل��أغ��را���ض ال���س�ك�ن�ي��ة
حتى نهاية الربع الثالث من العام احلايل
بن�سبة 4ر 15ب��امل�ئ��ة ،لتبلغ 297ر 3مليون
مرت مربع ،مقارنة مع نحو 897ر 3مليون
مرت مربع خالل الفرتة املماثلة من العام
املا�ضي.
كما انخف�ضت م�ساحة الأبنية املرخ�صة
ل�ل�أغ��را���ض غ�ير ال���س�ك�ن�ي��ة ل�ن�ه��اي��ة ال��رب��ع
الثالث من العام بن�سبة 6ر 55باملئة ،لتبلغ
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امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل �� �ش��اري��ع الإ� �س �ت �ث �م��اري��ة مت
تفعيل �إ�ستقبالها واخذ الإجراء عليها
عن بعد وب�شكل �إلكرتوين.
وح � � � ��ول �آل� � �ي � ��ة ال � �ت � �ق� ��دم ب �ط �ل �ب��ات
امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن اخل ��ا�� �ص ��ة ب��امل �� �ش��اري��ع
الإ� �س �ت �ث �م��اري��ة� ،أو� �ض �ح��ت ال �ه �ي �ئ��ة �أن
امل�ستثمر ي�ستطيع بعد ال��دخ��ول على
امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين لهيئة اال�ستثمار
ال��دخ��ول ع�ل��ى ن��اف��ذة خ��دم��ات الهيئة
ع��ن ُب�ع��د ال�ت��ي تتيح ل��ه تعبئة الطلب
وت� � �ق � ��دمي � ��ه م� � ��ع م� ��رف � �ق� ��ات� ��ه ب �� �ش �ك��ل
�إل�ك�تروين ،ويتم �إر��س��ال ر�سالة فورية
ل �ل �م �� �س �ت �ث �م��ر لإع�ل��ام� ��ه ب � ��أن� ��ه ق� ��د مت
ا�ستالم الطلب ويف الوقت نف�سه �إر�سال
ر� �س��ال��ة �إل �ك�ترون �ي��ة ل�ل�م��دي��ر امل�ع�ن��ي يف
هيئة اال�ستثمار حت�ت��وي على الطلب
وم��رف �ق��ات��ه وحت �ت��وي �أي �� �ض��ا ع�ل��ى رق��م

الطلب.
و�أ� �ش��ارت هيئة الإ�ستثمار �أن طالب
اخل��دم��ة وك��اف��ة املراجعني وم��ن خالل
ات���ص��ال�ه��م ع�ل��ى ال��رق��م اخل��ا���ص بهيئة
اال��س�ت�ث�م��ار  065008899ي�ستطيعون
احل���ص��ول على خ��دم��ة ال��رد على كافة
اال�ستف�سارات والتقدم ب��أي مقرتحات
ت�سهل ع�ل��ى امل�ستثمر� ،إ��ض��اف��ة �إىل �أن
مركز االت�صال اخلا�ص بهيئة اال�ستثمار
يخدم جميع املواطنني ورجال الأعمال
وامل���س�ت�ث�م��ري��ن وامل��ؤ��س���س��ات احلكومية
واخل ��ا�� �ص ��ة وذل� � ��ك م� ��ن �أج� � ��ل � �س��رع��ة
تقدمي امل�شورة وامل�ساعدة� ،إ�ضافة �إىل
�إم�ك��ان�ي��ة ال�ت��وا��ص��ل م��ن خ�ل�ال خدمة
�� �ص ��وت امل �� �س �ت �ث �م��ر ع �ل��ى ه ��ات ��ف رق ��م:
 0782889999او ال�بري��د الإل �ك�تروين
.info@jic.gov.jo

االنباط-عمان

و ّف� ��رت امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل���ض�م��ان
االج� �ت� �م ��اع ��ي خ ��دم ��ة ت� �ق ��دمي ط �ل �ب��ات
احل� ��� �ص ��ول ع �ل ��ى � �س �ل��ف امل �ت �ق��اع��دي��ن،
ال �ك�ترون �ي �اً ع�بر م��وق�ع�ه��ا الإل �ك�ت�روين
بعد ان كان التقدم لهذه اخلدمة متاحاً
فقط م��ن خ�لال االت���ص��ال على الرقم
(.)117117
وق��ال��ت امل��ؤ��س���س��ة يف ب �ي��ان ��ص�ح��ايف،
ام�س االربعاء� ،إن توفري خدمة التقدم
بطلب احل�صول على ال�سلف اخلا�صة
مب� �ت� �ق ��اع ��دي ال� ��� �ض� �م ��ان االج �ت �م��اع��ي
�أ��ص�ب�ح��ت م�ت��وف��رة ال�ك�ترون�ي�اً بالكامل
ومتتاز ب�سهولة اال�ستخدام حتى يتمكن
جميع امل�ت�ق��اع��دي��ن م��ن ال�ت�ع��ام��ل معها
بب�ساطة.
وب � ّي �ن��ت امل ��ؤ� �س �� �س��ة �أن� ��ه ي �ت �ع�ين ع�ل��ى
املتقاعد ال��ذي ي��رغ��ب باحل�صول على
��س�ل�ف��ة ،ال ��دخ ��ول حل���س��اب��ه ال���ش�خ���ص��ي
ع �ل ��ى م ��وق ��ع امل ��ؤ� �س �� �س ��ة االل � �ك �ت�روين
 www.ssc.gov.joومن خدمات

امل �ت �ق��اع��دي��ن ال ��دخ ��ول خل ��دم ��ة ط�ل��ب
�سلفة املتقاعدين ،ومنها االطالع على
البيانات ال�شخ�صية وتعبئة البيانات
املطلوبة من �ضمنها نوع ال�سلفة وقيمة
ال �ق �� �س��ط ال �� �ش �ه��ري وع � ��دد الأق �� �س��اط
وج�م�ي��ع امل�ع�ل��وم��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة بال�سلفة،
وم��ن ث��م ي�ت��م حت��دي��د ط��ري�ق��ة ا��س�ت�لام
ال�سلفة وارفاق الوثائق املطلوبة ،ومن
ثم ار�سال الطلب.
وبعد �أن تقوم امل�ؤ�س�سة ب��الإج��راءات
ال�لازم��ة وجتهيز املعاملة ي�صل مقدم
ال �ط �ل��ب ر� �س��ال��ة “ا�س ام ا�س” مبني
فيها حت��وي��ل ال�سلفة وف��ق رق��م �صرف
�إم��ا حل�سابه البنكي �أو لكاونرت البنك
ح�سب طريقة الدفع التي مت حتديدها
عند تقدمي الطلب.
يُ�شار �إىل �أن امل�ؤ�س�سة �أطلقت خالل
ال �ف�ترة ال���س��اب�ق��ة خ��دم��ة ت�ق��دمي طلب
احل�صول على راتب تقاعد ال�شيخوخة
وامل� �ب� �ك ��ر ال� �ك�ت�رون� �ي� �اً وخ ��دم ��ة ت�ب�ل�ي��غ
القرار التقاعدي وذلك للت�سهيل على
جمهورها وحفاظاً على �سالمتهم.

المواصفات تشدد الرقابة على
قطاع المحروقات
االنباط-عمان

�شددت م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الرقابة على قطاع املحروقات بالتزامن
م��ع حلول ف�صل ال�شتاء والتحقق من
االخ�ت��ام على ع ��دادات ال�صهاريج التي
توزع للمنازل.
وا�ستقبلت امل��ؤ��س���س��ة مطلع ال�شهر
احل� ��ايل � � 34ش �ك��وى ،م �ن �ه��ا  14تتعلق
ب �ق �ط��اع امل� �ح ��روق ��ات ،ج ��رت م�ت��اب�ع�ت�ه��ا
و�إغالقها بح�سب الأ�صول.
وقالت مدير عام امل�ؤ�س�سة املهند�سة
عبري الزهري يف ت�صريح �صحايف ام�س
الأرب� �ع ��اء� ،إن ك� ��وادر ق���س��م امل �ح��روق��ات
ك ّثفت جوالتها على ّ
حمطات املحروقات
م �ط �ل��ع ال �� �ش �ه��ر احل � � ��ايل ،وزي� � � ��ارة 94
ّ
وفجائي
حمطة حمروقات ب�شكل دوريّ
ّ
ولل�صيانة ،والتحقق من  1020م�ضخّ ة
حم ��روق ��ات وف �ح ����ص  20ب �ئ��راً ل�ل�ت��أك��د
م��ن خ�ل� ّوه��ا م��ن امل��اء م��ع ال�ت��أك�ي��د على
ا�ستمرار اجلوالت �ضمن احلملة لت�شمل
ّ
املحطات يف جميع �أنحاء اململكة.
و�أ�ضافت �أن امل�ؤ�س�سة تتابع عن كثب
وت�ت�ح�ق��ق م��ن د ّق ��ة و��ص� ّ�ح��ة منظومات
القيا�س وال�ع��دادات يف ال�صهاريج التي
توزع ال�سوالر للمنازل واملن�ش�آت ،تزامناً
مع زيادة الطلب على الديزل للتدفئة،
م�شرية �إىل التحقق من � 52صهريجاً يف
خمتلف حمافظات اململكة.
ودع��ت امل��واط��ن عند ��ش��راء ال�سوالر
ل�ل�ت��أك��د م��ن وج ��ود الأخ �ت��ام ع�ل��ى ع��داد

ال �� �ص �ه��ري��ج و� �ش �ه��ادة حت �ق��ق امل��ؤ��س���س��ة
��س��اري��ة امل�ف�ع��ول ،وال���ش��راء م��ن املحطة
التي يتعامل معها مبا�شرة ،والتحقق
من هوية امل��و ّزع ورقم ال�صهريج وا�سم
امل�ح� ّ�ط��ة امل�ث�ب��ت ع�ل�ي��ه ،وال �ت ��أك��د م��ن �أن
اخلرطوم ممتلئ بال�سوالر و�أن العداد
جرى ت�صفريه قبل بدء التعبئة.
و�أو��ض�ح��ت �أن امل�ؤ�س�سة حتققت من
وزن  220ا�سطوانة غ��از ل��دى ع��دد من
املوزعني يف اململكة ،الفتة �إىل �أن الوزن
الإجمايل ال�سطوانة الغاز املنزلية هو
وزن اال��س�ط��وان��ة ف��ارغ��ة وي���ض��اف �إليه
5ر 12ك �غ��م ،م ��ع �� �ض ��رورة ال �ت ��أك��د من
وجود اخلتم االنكما�شي و�سالمته من
ال�شقوق والتالعب والعيوب.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن امل�ؤ�س�سة ت�ب��ثّ عرب
�صفحتها على في�سبوك يوميا ر�سائل
ت��وع��وي��ة للمواطنني ومتلقي اخلدمة
ملنع تعر�ضهم للغ�ش �أو ال�غ�بن ،داع�ي� ًة
�إي ��اه ��م ل �ل �ت��وا� �ص��ل م ��ع امل ��ؤ� �س �� �س��ة ح��ال
رغ �ب �ت �ه��م ب� �ت� �ق ��دمي �أي �� �ش� �ك ��وى ع�بر
االت�صال املبا�شر �أو ر�سائل “الوات�ساب”
ع�ل��ى ال��رق��م � 065301243أو ال��دخ��ول
�إىل �صفحة امل�ؤ�س�سة على الفي�سبوك
و�إر�سال ال�شكاوى� ،أو املوقع الإلكرتوين
� www.jsmo.gov.joأو تطبيق
بخدمتكم.
ي�شار �إىل �أن امل�ؤ�س�سة �أ�شرفت مطلع
ال���ش�ه��ر احل ��ايل ع�ل��ى ت�ع��دي��ل ت�سعرية
املحروقات ،ويجري تعديل الأ�سعار يف
 640حمطة يف حمافظات اململكة.

وزارة النقل تعلق دوامها اليوم
الخميس بسبب كورونا
االنباط-عمان

�أعلنت وزارة النقل عن تعليق الدوام
يف مركز ال ��وزارة ال�ي��وم اخلمي�س ،بعد
�إ�� �ص ��اب ��ة م��وظ �ف�ي�ن ب �ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا
امل �� �س �ت �ج��د .وق ��ال ��ت ال � � � ��وزارة يف ب �ي��ان

�صحايف ،ام�س الأرب�ع��اء� ،إن تعليق دوام
املوظفني �سيكون يف مركز الوزارة فقط
الت�خ��اذ امل��زي��د م��ن �إج� ��راءات ال�سالمة
وتدابري الوقاية ،ومنها فحو�صات (بي
�سي �آر) ،وتعقيم مكاتب الوزارة ل�ضمان
ال�سالمة العامة.

الدويل
اخلمي�س
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رفض فلسطيني ودولي لمخطط االحتالل الرامي لفصل القدس عن بيت لحم
االنباط-وكاالت

قرية بيت �صفافا التي تقع جنوب �شرق القد�س
املحتلة تعد حلقة و�صل املدينة مع باقي ال�ضفة
ال�غ��رب�ي��ة ح�ي��ث ا��س�ت��وىل االح �ت�ل�ال الإ��س��رائ�ي�ل��ي
على �أك�ثر من  60باملئة من م�ساحتها وحا�صرها
بامل�ستوطنات م��ن ك��ل اجل�ه��ات و�أح��دث�ه��ا �إع�لان��ه
خمططا لإق��ام��ة  1257وح ��دة ا�ستيطانية على
�أرا�ضيها بهدف ف�صل املدينة املقد�سة عن بيت حلم
الأمر الذي قوبل برف�ض فل�سطيني ودويل وا�سع
كون ذلك ي�سلب الفل�سطينيني حقوقهم و�أرا�ضيهم
وي�ن�ت�ه��ك ق � ��رارات الأمم امل �ت �ح��دة ب �ع��دم �شرعية
اال�ستيطان يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
م �ب �ع��وث الأمم امل �ت �ح ��دة ل �ل �� �ش��رق االو� �س ��ط
نيكوالي مالدينوف ج��دد الت�أكيد على �أن �إقامة
امل�ستوطنات الإ�سرائيلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة انتهاك للقانون ال��دويل ويقو�ض �إقامة
الدولة الفل�سطينية بينما �أعرب مفو�ض ال�سيا�سة
اخل��ارج�ي��ة يف االحت ��اد الأوروب � ��ي ج��وزي��ب بوريل
ع��ن قلق االحت ��اد م��ن �إع�ل�ان “�إ�سرائيل” �إق��ام��ة
وحدات ا�ستيطانية بني القد�س املحتلة وبيت حلم
جمددا املطالبة بوقف جميع عمليات اال�ستيطان
الإ�سرائيلي يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
و�شدد بوريل على �أن موقف االحت��اد الأوروب��ي
ح �ي��ال اال� �س �ت �ي �ط��ان الإ� �س��رائ �ي �ل��ي يف الأرا�� �ض ��ي
الفل�سطينية املحتلة ثابت ال يتغري �إذ �أن جميع
ال�ع�م�ل�ي��ات اال�ستيطانية غ�ير ق��ان��ون�ي��ة مبوجب
القانون الدويل وتقو�ض �أي فر�صة لإقامة الدولة
الفل�سطينية .اخل��ارج�ي��ة الإي�ط��ال�ي��ة �أع��رب��ت عن
القلق ال�شديد حيال �إقامة م�ستوطنات جديدة يف
القد�س املحتلة م�ؤكدة �أن اال�ستيطان يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة انتهاك �صارخ للقانون الدويل

ويقو�ض �إقامة دول��ة فل�سطينية م�ستقلة مت�صلة
جغرافيا.
ويف ت�صريح ملرا�سل �سانا يقول حممد عليان
من قرية بيت �صفافا �إن االحتالل ا�ستوىل على
�أر�ضه التي تبلغ م�ساحتها  32دومنا وكل الأرا�ضي
التي تقع يف حميط القرية لتو�سيع م�ستوطنة
مقامة على �أرا�ضيها من خالل �إقامة  1257وحدة
ا�ستيطانية ت�ضاف �إىل  300وحدة �أقامها االحتالل
خالل اال�شهر املا�ضية يف القرية مبينا �أن عمليات
اال�ستيطان والتهويد ق�سمت �أرا�ضي بيت �صفافا
�إىل خم�سة �أج��زاء كما مت �شق طريق ا�ستيطاين
التفايف يف و�سط القربة بعد اال�ستيالء على 300
دومن م��ن �أرا�� �ض ��ي الفل�سطينيني ب �ه��دف رب��ط
م�ستوطنات جنوب القد�س مع �شمالها.
املتحدث با�سم الرئا�سة الفل�سطينية نبيل �أبو
ردينة �أ�شار �إىل �أن االحتالل ي�ستغل دعم الإدارة
الأم��ري�ك�ي��ة املطلق ل��ه م��ن �أج ��ل تو�سيع عمليات
اال�ستيطان واال�ستيالء على مزيد من الأرا�ضي
الفل�سطينية لتقوي�ض �أي فر�صة لإقامة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة م�شددا على �أن هذا الدعم

لن يغري من حقيقة �أن اال�ستيطان غري �شرعي
وينتهك قرارات ال�شرعية الدولية.
م��ن جهته ق ��ال رئ�ي����س ال � ��وزراء الفل�سطيني
حم �م��د ا� �ش �ت �ي��ة �إن االح � �ت �ل�ال � �ص �ع��د ع�م�ل�ي��ات
اال�ستيطان م�ؤخرا لفر�ض واقع جديد على الأر�ض
قبل م �غ��ادرة الرئي�س الأم��ري�ك��ي دون��ال��د ترامب
البيت الأبي�ض م�شريا �إىل �أن احلكومة �ستتخذ
ك��ل الإج � � ��راءات امل�م�ك�ن��ة ل��وق��ف ه ��ذه املخططات
اال�ستيطانية اال�ستعمارية الإ�سرائيلية اجلديدة
التي من �ش�أنها ف�صل القد�س عن بيت حلم.
بدورها �أو�ضحت وزارة اخلارجية الفل�سطينية
�أن �إع �ل�ان االح �ت�ل�ال ع��زم��ه �إق��ام��ة  1257وح��دة
ا�ستيطانية جديدة جنوب �شرق القد�س املحتلة
ي �ه��دف �إىل رب ��ط امل���س�ت��وط�ن��ات يف امل�ن�ط�ق��ة مع
بع�ضها ما ي��ؤدي �إىل ف�صل القد�س عن حميطها
م�ط��ال�ب��ة امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل بتحمل م���س��ؤول�ي��ات��ه
والعمل على حما�سبة االحتالل الإ�سرائيلي على
ممار�ساته وجرائمه بحق الفل�سطينيني و�أر�ضهم
وممتلكاتهم .و�أك��د ال�صاحلي �أن تكثيف عمليات
التهويد واال�ستيطان وه��دم امل�ن��ازل واقتحامات

امل�ستوطنني امل�ستمرة للم�سجد الأق���ص��ى هدفه
ت�صفية الوجود الفل�سطيني يف القد�س الفتا �إىل �أن
الأي��ام والأ�سابيع القادمة �ست�شهد ت�صعيدا حلرب
اال�ستيطان والتهويد يف ظ��ل دع��م �إدارة ترامب
امل�ط�ل��ق ل�لاح�ت�لال الإ��س��رائ�ي�ل��ي م��ا يتطلب من
املجتمع الدويل التوقف عن �سيا�سة ال�صمت و�إلزام
االحتالل بوقف ممار�ساته وجرائمه.
املخت�ص ب�ش�ؤون القد�س فخري �أب��و ذي��اب بني
�أنه �إ�ضافة �إىل خمطط الـ  1257وحدة ا�ستيطانية
�أعلن االح�ت�لال عزمه اال�ستيالء على  28منزال
يف حي ال�شيخ جراح بالقد�س ما يهدد بتهجري 80
�أ��س��رة ع��دد �أف��راده��ا � 400شخ�ص �ضمن خمططه
لإق��ام��ة ب� ��ؤر ا�ستيطانية يف ق�ل��ب ال���ش�ي��خ ج��راح
وحما�صرة القد�س بامل�ستوطنات يف �إط��ار عملية
التهويد ال�شامل التي ت�صاعدت يف الآونة الأخرية
نتيجة الدعم الأمريكي لال�ستيطان والتهويد.
م��دي��ر م��رك��ز ال �ق��د���س ال� ��دويل ح���س��ن خاطر
�أ�شار �إىل �أن االحتالل �سبق و�أن �أق��ام  2400وحدة
ا�ستيطانية يف بيت �صفافا عام  2014الفتا �إىل �أن
�إق��ام��ة  1257وح��دة ا�ستيطانية ج��دي��دة �ست�ؤدي
�إىل اال�ستيالء على ما تبقى من �أرا��ض��ي القرية
وتهجري �أهلها واال�ستيالء ب�شكل كامل على القد�س
وتزوير تاريخها وح�ضارتها.
املخت�ص يف جم��ال اال�ستيطان ج�م��ال جمعة
�أو�ضح �أن االحتالل يحا�صر القد�س املحتلة بجدار
الف�صل العن�صري بطول يزيد على  181كيلومرتا
و�أع �ل��ن م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام اجل ��اري ع��ن �إق��ام��ة 17
�ألف وحدة ا�ستيطانية يف املدينة واال�ستيالء على
م�ساحات وا�سعة من �أرا��ض��ي الفل�سطينيني وهو
ينفذ خمطط ف�صل جنوب املدينة عن باقي ال�ضفة
املحتلة باعتبار بيت �صفافا املمر اجلغرايف الوحيد
للقد�س معها من اجلهة اجلنوبية ال�شرقية.

«عباس استخدم إنهاء االنقسام للمناورة فقط»« .ورقة المنسق» تطيح بالمصالحة  .وأموال المقاصة قد تشتري الصمت
االنباط-وكاالت

ي� ��رى خم �ت �� �ص��ون يف ال �� �ش ��أن ال �� �س �ي��ا� �س��ي �أن
�إع�لان ال�سلطة الفل�سطينية ع��ودة العالقات مع
“�إ�سرائيل” ح�ل�ق��ة �أخ�ي��رة يف ج��ول��ة امل�صاحلة
الفل�سطينية ال �ت��ي ك��ان��ت ت���س�ير بـ”�إيجابية”،
ومقدمة حللقة جديدة من م�سل�سل املفاو�ضات
املتعرثة مع “�إ�سرائيل»
وجاء �إعالن ال�سلطة املفاجئ بعد حراك مكثف
ُب��ذل خ�لال الأ��ش�ه��ر املا�ضية لإن�ه��اء انق�سام ظل
يفتك باحلالة الفل�سطينية منذ  13عاما ،وال�سيما
م�ؤمتر الأمناء العامني للف�صائل يف بريوت ورام
اهلل مطلع �سبتمرب املا�ضي ،ث��م ح��وار �إ�سطنبول
ال ��ذي ع�ق��د ب�ين ح��رك�ت��ي ف�ت��ح وح�م��ا���س منت�صف
ال�شهر نف�سه ،و�آخرها حوار القاهرة
ويعتقد املحلل ال�سيا�سي “ذو الفقار �سويرجو”
�أن ��ه “مل ت�ك��ن ه�ن��اك ن�ي��ة حقيقية م��ن ال�سلطة
بالذهاب �إىل امل�صاحلة ،و�إمنا كانت جمرد مناورة
من الرئي�س حممود عبا�س والفريق املحيط به من
�أجل ك�سب الوقت ،وانتظار االنتخابات الأمريكية
ونتائجها»
ويرى �سويرجو يف حديث مع وكالة “�صفا” �أن

“ال�سلطة بهذه اخلطوة �أدارت الظهر مرة �أخرى
لكل اجلهود التي بُذلت من �أجل حتقيق اخرتاق
يف ملف امل�صاحلة ،ما ميثل عودة �إىل املربع الأول
من االنق�سام ،والرجوع للجدل ال�سيا�سي الداخلي،
وحتميل كل طرف امل�س�ؤوليات للآخر» ويقول �إن:
“ال�سلطة مل تعد مفاو�ضا فل�سطينيا مع االحتالل
من �أجل حتقيق ت�سوية �سلمية ،بل �أ�صبحت للأ�سف
ال�شديد ج��زءًا من مكونات االحتالل خا�صة �أنها
تلقت ر�سائل من جهات ع�سكرية غري خمولة بهذا
امللف ،ولي�س من جهات �سيا�سية” ،على حد و�صفه
ومن املتوقع �أن تقدم ال�سلطة بع�ض الت�سهيالت
لقطاع غزة ك�إعادة الرواتب كاملة ،و�إنهاء بع�ض
الق�ضايا امل��ال�ي��ة ال�ع��ال�ق��ة للموظفني؛ م��ن �أج��ل
�إخفاء الوجه “القبيح” ملا قامت به ،وك�سب �صمت
الكثريين ،وفق “�سويرجو»
�أم��ا املحلل ال�سيا�سي ح�سام الدجني ،في�شري
�إىل �أن تزامن �إع�لان ال�سلطة عودة العالقات مع
�إ�سرائيل كما ك��ان��ت ،م��ع اجتماع حركتي حما�س
وف �ت��ح يف ال �ق��اه��رة“ ،يثبت �أن ال��رئ�ي����س عبا�س
ي�ستخدم حما�س يف معاركه ال�شخ�صية ملواجهة
خ�صومه داخليًا وخ��ارج� ًي��ا» ويقول � ،إن الرئي�س
ّ
“يوظف كل الأوراق لتحقيق �أهدافه املتمثلة يف

العملية ال�سيا�سية ،من �أج��ل البقاء يف ال�سلطة»
و ُت�شكل اخلطوة ،وفق الدجني“ ،انتكا�سة وطنية”
ج��دي��دة ،مت ��دد االن �ق �� �س��ام �أرب� ��ع � �س �ن��وات �أخ ��رى،
“لكن رمبا يكون ناعمًا ،عك�س الذي كان �سائدًا
خ�لال ف�ترة ترامب (الرئي�س الأمريكي منتهي
الوالية دونالد» وي�ضيف �أن “حوارات امل�صاحلة
يف �إ�سطنبول والقاهرة ،وم�ؤمتر الأمناء العامني
ج� ��ا�ؤوا ب�ع��د �إع �ل�ان جميع ال�ف���ص��ائ��ل -مب��ا فيها
التي تتبنى احلل ال�سيا�سي وعلى ر�أ�سهم الرئي�س
عبا�س� -أن خيار الت�سوية وحل الدولتني مل يعد
قائما على الأر�ض ،وبالتايل الذهاب �إىل هذا امل�سار
يعني ان���س�لاخ ع��ن امل���س��ار ال��وط�ن��ي ،وع ��ودة ملربع
االن�ق���س��ام» �أم��ا الكاتب واملحلل ال�سيا�سي طالل
عوكل ف�يرى �أن “امل�صاحلة و�صلت �إىل طريقها
امل�سدود ب�سرعة ،وب�شكل مفاجئ ،بعد قرار ال�سلطة
ع� ��ودة ال �ع�لاق��ة م��ع االح� �ت�ل�ال» وي �ق��ول ع��وك��ل:
“مو�ضوع امل�صاحلة انتهى ،لأنني ال �أتوقع �أن ُتتابَع
احلوارات الإيجابية ،على خلفية عودة ال�سلطة �إىل
منهج املفاو�ضات والت�سوية»
وي�شري �إىل �أن حوارات امل�صاحلة الإيجابية كانت
على �أر�ضية �سيا�سية ،وه��ي �أن كل الفل�سطينيني
متفقون على رف�ض “�صفقة القرن” وي�ست�شعرون

خ �ط ��ورة ال���س�ي��ا��س��ة الأم��ري �ك �ي��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة،
“وبالتايل قرار ال�سلطة يعني انتهاء هذه املرحلة»
ويلفت عوكل �إىل �أن “ال�سلطة ع��ادت لنف�س
النهج ،وه��و البحث ع��ن ت�سوية �سيا�سية” ،لكنه
يعتقد �أن “ال�سلطة مل تغادر هذا املربع عمليًا حتى
عندما توقف التن�سيق الأم�ن��ي ،بل ظلت تراهن
على م�سار الت�سوية واملفاو�ضات»
وك ��ان وزي ��ر ال �� �ش ��ؤون امل��دن �ي��ة ،ع�ضو اللجنة
املركزية حلركة فتح ح�سني ال�شيخ� ،أعلن م�ساء
ال �ث�ل�اث ��اء ،ع ��ن ع� ��ودة ال �ع�ل�اق��ات م ��ع االح �ت�ل�ال
الإ��س��رائ�ي�ل��ي كما ك��ان��ت و�أ� �ض��اف �أن��ه “على �ضوء
االت���ص��االت ال�ت��ي ق��ام بها الرئي�س ب���ش��أن ال�ت��زام
�إ�سرائيل باالتفاقيات املوقعة معنا ،وا�ستنادًا �إىل
ما وردن��ا من ر�سائل ر�سمية مكتوبه و�شفوية مبا
ي�ؤكد التزام �إ�سرائيل بذلك ،وعليه �سيعود م�سار
العالقة م��ع �إ�سرائيل كما ك��ان» و�أع�ل��ن الرئي�س
حممود عبا�س ي��وم  19مايو� /أي��ار املا�ضي عن �أن
منظمة التحرير ودولة فل�سطني �أ�صبحتا يف حل
من جميع االتفاقيات مع احلكومتني الأمريكية
والإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة وم��ن جميع االل �ت��زام��ات املرتتبة
ع�ل�ي�ه��ا ،ردًا ع�ل��ى خم�ط��ط ��ض��م �أرا� �ض ��ي ال�ضفة
لـ”�إ�سرائيل»

الجزائر ..توقيف «إرهابي» دخل البالد بعد اإلفراج عنه بصفقة رهائن
االنباط-وكاالت

�أع�ل�ن��ت وزارة ال��دف��اع اجل��زائ��ري��ة ،الأرب �ع ��اء،
توقيف عن�صر �إرهابي دخل البالد بعد الإفراج عنه
نهاية ال�شهر املا�ضي يف �إطار �صفقة مبادلة لتحرير
رهائن بدولة مايل
وبح�سب ب�ي��ان ل �ل��وزارة ،ف��إن��ه مت قبل يومني
توقيف الإره��اب��ي احل�سني ول��د عمار ول��د مغنية
املدعو (ماي�س) ( 32عاما) يف منطقة تيمياوين
مب�ح��اف�ظ��ة مت�نرا��س��ت احل ��دودي ��ة م��ع م ��ايل بعد
املتابعة الدقيقة لتحركاته امل�شبوهة فور دخوله
احلدود الوطنية
و�أ�ضاف البيان� ،أن هذا الإرهابي (ولد مغنية)
يعترب م��ن ب�ين امل�ستفيدين م��ن ال�صفقة التي
�أ�سفرت بعد مفاو�ضات قادتها �أطراف �أجنبية عن
�إطالق ال�سلطات املالية �سراح �أكرث من � 200إرهابي
يف �أكتوبر /ت�شرين الأول املا�ضي� ،إ�ضافة �إىل دفع
فدية مالية معتربة للجماعات الإرهابية مقابل
الإفراج عن ثالث رهائن مل حتددهم

ويعد هذا العن�صر هو الثاين املفرج عنه �ضمن
ذات ال�صفقة الذي دخل اجلزائر ومت القب�ض عليه،
حيث �أعلنت وزارة الدفاع يف � 27أكتوبر /ت�شرين
الأول املا�ضي اعتقال �إرهابي �آخر يدعى م�صطفى
درار ،وهما يحمالن اجلن�سية اجلزائرية وذلك يف
حمافظة تلم�سان (غرب) ،بعد متابعة م�ستمرة له

منذ دخوله البالد
ويف � 29أكتوبر املا�ضي بث التلفزيون اجلزائري
الر�سمي ،ت�سجيال م�صورا لدرار حتدث خالله عن
تفا�صيل ان�ضمامه �إىل اجلماعات الإرهابية �شمايل
مايل ،وال�صفقة التي �أدت �إىل الإفراج عنه
وبح�سب رواية درار  ،ف�إن ال�صفقة متت ب�إ�شراف
فرن�سي م��ع جماعة �أي ��اد �أغ غ��ايل �شمايل مايل

(ي �ق��ود تنظيما ي�سمى ج�م��اع��ة ن���ص��رة الإ� �س�لام
وامل�سلمني) لتحرير الرهائن
و�أو� �ض��ح �أن امل �ب��ادل��ة مت��ت ب ��الإف ��راج ع��ن 207
�إرهابيني� ،إىل جانب دفع فدية  10ماليني يورو،
و�سمعت رقما �آخر بعدها ،وهو  30مليون يورو
و�أ� �ض��اف درار يف ي�ن��اي��ر /ك��ان��ون ال�ث��اين 2013
ا�شتبكنا مع اجلي�ش امل��ايل ،واع ُتقلت ليُحكم علي
بال�سجن امل�ؤبد �إىل غاية الإفراج عني يف ال�صفقة
وان�ت�ق��دت وزارة ال��دف��اع اجل��زائ��ري��ة ال�صفقة
قائلة� ،إن هذه الت�صرفات غري املقبولة واملنافية
ل� �ل� �ق ��رارات الأمم� �ي ��ة ال �ت��ي جت� � � ّرم دف� ��ع ال�ف��دي��ة
للجماعات الإرهابية من �ش�أنها �أن تعرقل اجلهود
املبذولة ق�صد مكافحة الإره��اب وجتفيف منابع
متويله ويف �أكتوبر املا�ضي �أعلنت الرئا�سة يف مايل
حترير  4رهائن ،بينهم النا�شطة �صويف بيرتونني،
�آخ��ر رهينة فرن�سية يف العامل ،و�سيا�سي ب��ارز من
م ��ايل ه��و �إ��س�م��اع�ي��ل �سي�سيه ،ب�ج��ان��ب رهينتني
�إيطاليتني� ،إحداهما ق�س اخ ُتطف بالنيجر ،دون
تفا�صيل �أخرى عن ال�صفقة

إيفو موراليس يتولى رئاسة
الحزب الحاكم في بوليفيا

االنباط-وكاالت

�أع �ل��ن ال��رئ�ي����س ال�ب��ول�ي�ف��ي ال���س��اب��ق
�إيفو مورالي�س �أنه ا�ستعاد رئا�سة حزب
(احلركة من �أجل اال�شرتاكية) احلاكم
ال ��ذي �أ��س���س��ه وذل ��ك ب�ع��د �أ� �س �ب��وع على
عودته �إىل البالد.
ونقلت وك��ال��ة ال�صحافة الفرن�سية
عن مورالي�س قوله يف م�ؤمتر �صحفي
يف مدينة كو�شامببا �إن��ه “بعد تقييم
نتائج االن�ت�خ��اب��ات وم�سائل �أخ��رى مت
التوافق بالإجماع على �أن �أتوىل رئا�سة
احلركة من �أجل اال�شرتاكية” م�ضيفا
�إن��ه دع��ا �إىل اج�ت�م��اع مل���س��ؤويل احل��زب

الأ� �س �ب��وع امل�ق�ب��ل مل�ن��اق���ش��ة االن�ت�خ��اب��ات
املحلية املرتقبة يف �آذار املقبل.
وي �ت��وىل احل �ك��م يف ب��ول�ي�ف�ي��ا ح��ال�ي��ا
وزي� ��ر االق �ت �� �ص��اد ال �� �س��اب��ق يف ح�ك��وم��ة
م��ورال �ي ����س ل��وي ����س ار�� �س ��ي ال � ��ذي ف��از
بانتخابات الإعادة ال�شهر املا�ضي.
وعاد الرئي�س البوليفي ال�سابق �إيفو
مورالي�س �إىل بالده قبل �أ�سبوع و�سط
ا��س�ت�ق�ب��ال ��ش�ع�ب��ي ح��ا��ش��د ب�ع��د ع��ام من
النفي يف الأرجنتني �إثر االنقالب الذي
دبرته ال��والي��ات املتحدة على �شرعيته
يف ال � �ب �ل�اد ب �ع��د ف� � ��وزه ب��االن �ت �خ��اب��ات
ال �ع��ام��ة ال �ت��ي �أل �غ �ي��ت ن�ت��ائ�ج�ه��ا بحجة
“التزوير”.

تدهور الوضع الصحي لألسير ياسر
خزيمية من جنين

االنباط-وكاالت

ق ��ال ن ��ادي الأ� �س�ي�ر الفل�سطيني
،ي��وم الأرب �ع��اء� ،إن ت��ده��وراً ط��ر�أ على
الو�ضع ال�صحي للأ�سري يا�سر وليد
خزميية ( 29عاماً) ،من بلدة قباطية
يف جنني
و�أو�ضح نادي الأ�سري يف بيان له� ،أن
الأ�سري خزميية يعاين قبل اعتقاله
يف �شهر �أغ�سط�س املا�ضي ،من مر�ض
“بهجت” ،وتفاقم و�ضعه ال�صحي،
ج� � ّراء ظ��روف التحقيق ،واالع�ت�ق��ال

ال�ق��ا��س�ي��ة ،و�إه� �م ��ال ومم��اط �ل��ة �إدارة
��س�ج��ون االح �ت�لال يف ت�ق��دمي ال�ع�لاج
الالزم له
وح ّمل نادي الأ�سري� ،إدارة �سجون
االح� �ت�ل�ال امل �� �س ��ؤول �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة عن
حياة الأ�سري خزميية ،وطالب جهات
االخ�ت���ص��ا���ص ب���ض��رورة ال�ضغط من
�أجل �ضمان تقدمي العالج الالزم له
ُي �� �ش��ار �إىل �أن الأ�� �س�ي�ر خ��زمي�ي��ة
يقبع يف �سجن “جمدو” وم��ا ي��زال
موقوفاً ،وهو �أ�سري �سابق اُعتقل عدة
مرات بني �أحكام واعتقال �إداري

رسميًا ..العراق والسعودية
يفتتحان منفذ «عرعر» الحدودي
االنباط-وكاالت

�أع �ل �ن��ت ه�ي�ئ��ة امل �ن��اف��ذ احل ��دودي ��ة يف
ال �ع��راق ،ام����س الأرب �ع��اء ،اف�ت�ت��اح منفذ
“عرعر” احلدودي مع ال�سعودية بعد
مرور نحو  30عاماً على �إغالقه
وق��ال��ت الهيئة يف ب�ي��ان �صحفي� ،إن
“معرب ع��رع��ر احل ��دودي افتتح ب�شكل
ر�سمي مع اململكة العربية ال�سعودية،
�أمام التبادل التجاري بني البلدين”
و�أ�ضافت� ،أن “وزير الداخلية عثمان
الغامني مثل رئي�س ال��وزراء على ر�أ�س
ال��وف��د العراقي ال��ذي �ضم نائب قائد
ال�ع�م�ل�ي��ات امل �� �ش�ترك��ة ،ال �ف��ري��ق ال��رك��ن

ع�ب��د الأم �ي�ر ال �� �ش �م��ري ،وال �ل ��واء عمر
ع��دن��ان ال��وائ �ل��ي ،رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة امل�ن��اف��ذ
احلدودية ،وحمافظي الأنبار وكربالء،
وقائدي �شرطة الأنبار واحلدود ،فيما
مثل اجل��ان��ب ال�سعودي �سفري اململكة
يف العراق ،عبد العزيز ال�شمري ،وعدد
من امل�س�ؤولني احلكوميني”
وم� � �ن� � �ف � ��ذ ع� � ��رع� � ��ر ب� �ي ��ن ال � � �ع� � ��راق
وال���س�ع��ودي��ة �أغ�ل��ق �أث �ن��اء ح��رب اخلليج
الثانية عام  ،1990و�أعيد افتتاحه مرة
�أخ��رى ع��ام  2013ب�شكل جزئي و�ضمن
نطاق حم��دود ،لكنه �أغلق جم��دداً بعد
��س�ي�ط��رة تنظيم “داع�ش” ع�ل��ى م��دن
غرب و�شمال العراق قبل � 6سنوات

حكومة بايدن المقبلة ..مختلطة مع وجوه نسائية .سوزان رايس وكريس كونز وكريس مورفي..

االنباط-وكاالت

وع ��د ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي امل�ن�ت�خ��ب ج��و ب��اي��دن
بحكومة «متثل �أمريكا» ،وب��د�أ ت�شكيل فريق خمتلط
ي�ضم العديد من الن�ساء ،من دون �أن ينتظر اعرتاف
دون��ال��د ت��رام��ب بهزميته .اخ�ت��ار ب��اي��دن ال��ذي يتوىل
مهامه يف  20يناير الدميوقراطي رون كلني لكي يكون
مدير مكتبه يف البيت الأب�ي����ض ،وعّي�ننّ العديد من
م�ست�شاريه امل�ستقبليني لكن ت�شكيلة حكومته �ستكون
ح�سا�سة �أك�ثر ،لأن��ه �سيتوجب تثبيتهم �أم��ام جمل�س
ال�شيوخ ،الذي ال تزال غالبيته من اجلمهوريني� ،إال
يف ح��ال متكن الدميوقراطيون م��ن ال�ف��وز بعمليتي
انتخابات فرعيتني يف يناير
ويف ما يلي الأ�سماء املتداولة:
اخلارجية ال�سفرية ال�سابقة لدى الأمم املتحدة

وم�ست�شارة الأمن القومي ال�سابقة يف ظل رئا�سة باراك
�أوباما �سوزان راي�س ميكن �أن تتوىل حقيبة اخلارجية
ه��ذه الأم�يرك �ي��ة امل�ت�ح��درة م��ن �أ� �ص��ول �إفريقية
البالغة من العمر  56عاماً تقيم �أي�ضاً عالقات جيدة
ج ��داَ م��ع ج��و ب��اي��دن ،لكنها مل ت�شغل �أب� ��داً من�صباً
منتخباً ،وطاولها اجل��دل املتعلق بالهجوم عام 2012
على البعثة الدبلوما�سية الأمريكية يف ليبيا ،ما ميكن
�أن يعقد مهمتها
ً
ال�سناتور كري�س كونز ( 57عاما) ال�صديق املقرب
للرئي�س املنتخب مر�شح توافقي �أك�ثر .هو ع�ضو يف
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية النافذة ويتعاون بانتظام مع
اجلمهوريني ويجري التداول �أي�ضاً با�سم ال�سناتور
كري�س م��وريف الأق��رب اىل التيار الي�ساري يف احلزب
الدميوقراطي ،والدبلوما�سي وليام برينز امل�س�ؤول
الثاين يف وزارة اخلارجية خالل عهد الرئي�س ال�سابق

باراك �أوباما
املالية قالت م�صادر مالية مقربة من بايدن لوكالة
فران�س بر�س �إن م�س�ؤولة يف البنك املركزي الأمريكي
هي اليل برينارد ( 58عاما) هي الأوف��ر حظا لتويل
من�صب وزير املالية
ه��ي ال��دمي��وق��راط �ي��ة ال��وح �ي��دة ب�ي�ن ح �ك��ام ه��ذه
امل�ؤ�س�سة وق��د متيزت عرب معار�ضتها رف��ع القيود يف
القطاع امل�صريف والإ�صرار على مكافحة التغري املناخي
ويرغب بايدن يف �إط��ار �صورته ك�شخ�صية جامعة �أن
يعني جمهورياً �أو اثنني يف فريقه ،ويبدو مهتماً �أي�ضاً
مبيغ وي�ت�م��ان ،وه��ي م�س�ؤولة �شركة ك��ان��ت مر�شحة
جمهورية ملن�صب حاكم والية كاليفورنيا عام 2010
ميكن �أن ت�ستفيد الرئي�سة امل���ش��ارك��ة ل�صندوق
ا�ستثماري ميلودي هوب�سون ،وه��ي واح��دة من �أكرث
الن�ساء ال���س��ود ن �ف��وذاً يف “وول �سرتيت” م��ن رغبة

امل�س�ؤولني املنتخبني من �أ�صل افريقي يف ر�ؤية �شخ�ص
�أ�سود ي�صل اىل �إدارة ال�ش�ؤون املالية للواليات املتحدة
ويف ال�سباق �أي���ض�اً ،الرئي�سة ال�سابقة لالحتياطي
ال�ف��درايل الأم�يرك��ي جانيت يلني �أو الأم�يرك��ي من
�أ��ص��ل �إف��ري�ق��ي روج��ر ف�يرغ���س��ون ،ال��ذي ك��ان لفرتة
طويلة على ر�أ�س �أحد �أكرب �صناديق التقاعد الأمريكية
الدفاع تتقدم مي�شيل فلورنوي امل�ساعدة ال�سابقة
لوزير الدفاع الأم�يرك��ي لل�ش�ؤون ال�سيا�سية يف عهد
�أوباما على مناف�سيه لتويل حقيبة الدفاع هذه املر�أة
البالغة من العمر  59عاماً ،التي حتظى بخربة طويلة
يف ال�ب�ن�ت��اغ��ون ،وحت�ظ��ى ب��اح�ت�رام ك�ب�ير ح�ت��ى خ��ارج
�صفوف ال��دمي��وق��راط�ي�ين ،ميكن ان تثبت ب�سهولة
يف جمل�س ال�شيوخ .واذا كانت هذه هي احل��ال ،فانها
�ست�صبح �أول امر�أة تتوىل حقيبة تعود عادة اىل رجال
بي�ض (مثل اخلزانة)

ويجري التداول �أي�ضاً بال�سناتور تامي داكوورث،
وهي ع�سكرية �سابقة من �أ�صل �آ�سيوي ،فقدت �ساقيها
يف ال �ع��راق ،وزميلها ج��اك ري��د ع�ضو جلنة ال�ق��وات
امل�سلحة ،لتويل هذا املن�صب
ً
العدل ف�شل دوغ جونز ( 66عاما) للتو يف االحتفاظ
مبن�صبه ك�سناتور عن والية �أالباما الذي فاز به عام
 2018وانتزعه من مناف�س غ��ارق يف ف�ضيحة اعتداء
جن�سي ،لكنه يبدو الأوفر حظاً لكي ي�صبح وزير العدل
يف الواليات املتحدة
كان مدعياً فدرالياً يف ال�سابق ،وخا�ض عام 2002
املالحقات �ضد �أع�ضاء �سابقني يف جماعة “كو كلوك�س
كالن” امل�س�ؤولني عن الهجوم الدموي �ضد كني�سة
لل�سود يف برمنغهام عام 1963
يف ال�سباق �أي�ضاً وزيرة العدل ال�سابقة �سايل ييت�س
( 60عاما) .بقيت يف من�صبها يف م�ستهل رئا�سة دونالد

ترامب ثم �أقيلت بعد رف�ضها دع��م مر�سوم الهجرة
املثري للجدل ويجري التداول �أي�ضاً با�سم توم برييز
امل�س�ؤول ال�سابق يف احل��زب الدميوقراطي ،وك��ان قد
ت��وىل من�صبا يف حكومة �أوب��ام��ا املناف�سون ال�سابقون
ه��ل ميكن ملناف�سي ب��اي��دن ال�سابقني يف االنتخابات
التمهيدية ل�ل�ح��زب ال��دمي��وق��راط��ي االن���ض�م��ام اىل
حكومته؟
الرئي�س الذي انتخب على �أ�سا�س خط معتدل ال
يبدو �أن��ه يفكر يف تعيني التقدميني ب�يرين �ساندرز
ال��ذي ال يخفي اهتمامه ب��وزارة العمل� ،أو �إليزابيث
وارن
لكن بيت بوتيدجيج ( 38عاما) رئي�س بلدية �ساوث
بند ال�سابق ،ميكن �أن يعني وزيراً للمحاربني القدامى
�أو ��س�ف�يراً ل��دى الأمم امل�ت�ح��دة ،م��ا مي�ك��ن �أن يكون
مبنزلة نقطة انطالق ملتابعة م�سريته
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«طعنة بالظهر» .تغريدات :عودة السلطة للتنسيق األمني تشعل مواقع التواصل االجتماعي
االنباط-وكاالت

�أث��ار ق��رار ال�سلطة الفل�سطينية بالعودة �إىل
ال�ت�ن���س�ي��ق الأم �ن ��ي م��ع االح �ت�ل�ال الإ� �س��رائ �ي �ل��ي،
غ�ضبا وا�سعا بني الن�شطاء عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي
وك ��ان رئي�س الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل���ش��ؤون املدنية
يف ال�سلطة الفل�سطينية ،ح�سني ال�شيخ� ،أع�ل��ن،
الثالثاء� ،أن ال�سلطة ق��ررت �إع��ادة العالقات مع
االحتالل الإ�سرائيلي �إىل ما قبل � 19أي��ار /مايو
املا�ضي ،وذل��ك بعد ت�أكيدات بالتزام “�إ�سرائيل”
باالتفاقيات املوقعة
وبح�سب وك��ال��ة الأن �ب��اء الفل�سطينية “وفا” ،
ف�ق��د �أك� ��د ال���ش�ي��خ �أن رئ�ي����س ال���س�ل�ط��ة ،حم�م��ود
ع�ب��ا���س� ،أج� ��رى ات �� �ص��االت دول �ي��ة ،وورده ر�سائل
ر�سمية مكتوبة و�شفوية ت�ؤكد التزام “�إ�سرائيل”
باالتفاقيات ،وعليه قرر �إعادة م�سار العالقة معها
كال�سابق

ال�شيخ و�صف قرار �إعادة العالقات مع االحتالل
ب�أنه “انت�صار لل�شعب الفل�سطيني” ،عرب تغريدة
له عرب ح�سابه على “تويرت” ،التي �أثارت ت�سا�ؤالت
ع��دة من قبل الن�شطاء ح��ول “ماهية الإجن��ازات

ال�ت��ي ح��دث��ت حتى يتم اع�ت�ب��ار ذل��ك ال �ق��رار ب�أنه
انت�صار لل�شعب الفل�سطيني”
فيما عقب البع�ض الآخ��ر على تغريدة ال�شيخ
ب � ��أن ال� �ق ��رار “ن�صب واحتيال” ع �ل��ى ال���ش�ع��ب

الفل�سطيني ،ول�ي����س ان�ت���ص��ارا ل��ه ،و�أن ��ه حم�ض
“اتفاق �سيا�سي لتمرير امل�صالح”
ور�أى عدد من ال�صحفيني واملحللني ال�سيا�سيني
�أن ال �ق��رار ه��و ع ��ودة لل�سلطة الفل�سطينية �إىل
مهمتها الرئي�سية يف العمل كوكيل لالحتالل،
و�أنها �ستوقف بال �شك ات�صاالتها مع الف�صائل ،و�أن
حماوالت الت�صالح مع الف�صائل “مل تكن جدية”
وان �ت �ق��د ال �ن �� �ش �ط��اء م ��ا و� �ص �ف��وه بـ”مماطلة
وت�سويف” ال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف حتقيق
امل�صاحلة بني الف�صائل الفل�سطينية ،وعقد لقاءات
وو�سطاء يف دول عدة� ،أما �إعادة التن�سيق الأمني مع
االحتالل ،فكانت فقط بعدة ات�صاالت هاتفية
وو��ص��ف الن�شطاء �أن ذل��ك ال �ق��رار ه��و طعنة
يف ظ�ه��ر ال�شعب الفل�سطيني ،وط�ع�ن��ة يف ظهر
ك��ل جهود �إن�ه��اء االنق�سام الفل�سطيني واجتماع
الف�صائل ،كما �أكدوا �أنه ال يختلف التن�سيق الأمني
مع االحتالل عن التطبيع معه ،و�أن كليهما خيانة

تسجيل أراضي القدس ..سالح االحتالل لسرقتها وفرض الضرائب
االنباط-وكاالت

يف خ�ط��وة خ�ط�يرة ت�ه��دف ل�سرقة م��زي��د من
الأرا� �ض��ي الفل�سطينية �شرقي ال�ق��د���س املحتلة،
و�إح�ك��ام ال�سيطرة على املدينة ب�أكملها ،وفر�ض
�ضرائب باهظة على املقد�سيني ،تعتزم حكومة
االحتالل الإ�سرائيلي البدء خالل الأ�سابيع املقبلة،
بعملية ت�سجيل املنازل والأرا�ضي يف “الطابو»
وتثري هذه اخلطوة قلق وخم��اوف املقد�سيني
م��ن �إق � ��دام االح �ت�ل�ال ع�ل��ى م �� �ص��ادرة �أرا��ض�ي�ه��م
وممتلكاتهم ،ومالحقتهم عرب فر�ض املزيد من
ال�ضرائب عليهم ،وكذلك �إلغاء الكثري من عقود
بيع الأرا�ضي التي مل يتم ت�سجيلها
وت��وا��ص��ل حكومة االح �ت�لال ا�ستثمار موقف
الإدارة الأمريكية من مدينة القد�س ،واعرتافها
بها “عا�صمة لإ�سرائيل” ،من �أجل اال�ستيالء على
املزيد من �أرا�ضي و�أمالك الفل�سطينيني باملدينة،
بذريعة م�صادرة “�أمالك الغائبني»
وب��دع��م م��ن وزي ��ر ال�ق��د���س احل��اخ��ام اليميني
املتطرف رايف بريت�س ،ووزارات �إ�سرائيلية �أخرى
�سيتم تنفيذ هذه اخلطة ،وفق “القناة الإ�سرائيلية
ال�سابعة»
ونقلت القناة عن بريت�س قوله“ :حقيقة �أن
معظم الأرا� �ض��ي الواقعة يف اجل��زء ال�شرقي من
القد�س غري م�سجلة ب�شكل �صحيح ،هو �أم��ر كان
يجب معاجلته لفرتة طويلة»
و�أ� � �ض ��اف “اخلطة ال �ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا لتنظيم
وت�سجيل املنازل والأرا�ضي يف القد�س ال�شرقية هي
للت�أكيد ب��أن ال�سكان هناك هم ج��زءًا من القد�س
امل��وح��دة وه��و لي�س ��ش�ع��ارًا فقط ب��ل ر�ؤي ��ة ،ت�ؤكد
احلقيقة ب�أن ما هو موجود يف غرب املدينة يجب
�أن يكون � ً
أي�ضا يف �شرقها».
و�أو�ضحت القناة العربية �أنه “منذ عام 1967

بعد ال�سيطرة الكاملة على ال�ق��د���س مل يكن يف
املدينة �أي عمليات ت�سجيل للأرا�ضي واملنازل ب�شكل
منظم وقانوين»
و�أ�ضافت �أن”  %5فقط من الأرا��ض��ي واملنازل
م�سجلة ب�شكل قانوين” ،م�شرية �إىل �أن ذلك
“مينع �إن�شاء بنى حتتية عامة وب�ن��اء م�شاريع
اقت�صادية»
وذكرت �أن” هذه العملية ،التي �سيتم �إجرا�ؤها
قريبًا� ،ست�ضع للق�ضاء على م�شاكل الف�ساد ب�ش�أن
البناء وخمالفات البناء غ�ير القانوين وتنظيم
عملية الت�سجيل وفر�ض ال�ضرائب على الأرا�ضي
واملنازل يف �شرقي القد�س مثل �أي مكان �آخر داخل
�إ�سرائيل»
�سرقة الأرا�ضي
ع�ضو جلنة الدفاع عن �أرا�ضي القد�س �صالح
ال�شويكي حذر من خماطر اخلطوة الإ�سرائيلية
بت�سجيل الأرا� �ض��ي وامل�ن��ازل الفل�سطينية �شرقي
القد�س
وي �ق��ول ال �� �ش��وك��ي ل��وك��ال��ة “�صفا” �إن ه��ذه
اخلطوة تهدف لال�ستيالء على مزيد من الأرا�ضي

الفل�سطينية �شرقي القد�س ،وجلمع ال�ضرائب،
بحجة عدم ت�سجيل تلك الأرا�ضي بـ”الطابو»
وي�شري �إىل �أن غالبية العقارات غري الوقفية
يف املدينة املقد�سة م�سجلة �إما بالأر�شيف العثماين
الرتكي �أو بال�سجل العقاري ،حتى ال يتم �سرقتها
وتزويرها
وبح�سب ال�شويكي ،ف�إنه ال يحق لـ”�إ�سرائيل”
الت�صرف ب ��أم�لاك الفل�سطينيني وف��ق القانون
ال � ��دويل ،ف �ه��ذه اخل �ط��وة غ�ي�ر م���ش��روع��ة وغ�ير
قانونية ،منبهًا �إىل خطورتها على القد�س
ويو�ضح �أن هذا الإج��راء الإ�سرائيلي “ي�أتي يف
ظل هرولة الدول العربية للتطبيع مع االحتالل،
وع��ودة ال�ع�لاق��ات الفل�سطينية الإ�سرائيلية �إىل
�سابق عهدها»
وي��ؤك��د �أن االح�ت�لال ي�سابق ال��زم��ن م��ن �أج��ل
فر�ض �سيطرتها الكاملة على القد�س ،م�ستخدمة
�شتى الو�سائل ،وذل��ك لرت�سيخ ر�ؤي��ة �أن “القد�س
ب�شطريها ال�ع��رب��ي وال���ش��رق��ي ع��ا��ص�م��ة م��وح��دة
لإ�سرائيل»
خماطر كبرية

وم �ن��ذ اح �ت�ل�ال ال �ق��د���س ع ��ام  ،1967ج�م��دت
��س�ل�ط��ات االح �ت�ل�ال عملية ت���س��وي��ة الأرا�� �ض ��ي يف
املدينة ،لأ�سباب �سيا�سية ،لكن اليوم وبعد  50عامًا
�أعادت طرح هذه الق�ضية من جديد .يقول اخلبري
يف �ش�ؤون التنظيم والبناء بالقد�س املحامي مهند
جبارة
وي��و� �ض��ح ج �ب��ارة ل��وك��ال��ة “�صفا” �أن ه��ذه
اخلطوة ت�أتي ا�ستمرارًا ملا �أعلنته وزيرة الق�ضاء
ال�سابقة �إياليت �شاكيد عن البدء بعملية الت�سوية
يف حو�ضني مبنطقة بيت حنينا ،الأم ��ر ال��ذي
رف�ضه �أ�صحاب الأرا�ضي املقد�سيني
وي �� �ض �ي��ف �أن االح� �ت�ل�ال ي �ه��دف م ��ن وراء
ه��ذه اخل�ط��وة� ،إىل فر�ض �ضرائب باهظة على
ال�ع�ق��ارات املقد�سية ،ولإح�ك��ام بلدية االحتالل
قب�ضتها على عملية البناء غري املرخ�ص �شرقي
القد�س
وت�ع�م��ل ��س�ل�ط��ات االح �ت�ل�ال ل�ي����س مل�صلحة
ال�سكان الفل�سطينيني ،و�إمنا لأه��داف تهويدية
وا�ستيطانية ،ولفر�ض ال�سيطرة على العقارات
باملدينة ،واحل��د م��ن �إمكانيات البناء ،و�إره��اق
املقد�سيني عرب دف��ع ال�ضرائب ،بالإ�ضافة �إىل
حماولة تفريغ املدينة من �سكانها الأ�صليني
وي���ش�ير ج �ب��ارة �إىل �أن  %95م��ن الأرا� �ض��ي
�شرقي القد�س غ�ير م�سجلة ل��دى “الطابو”،
مما يت�سبب مب�شاكل يف احل�صول على تراخي�ص
شريا �إىل �أن �أ�صحاب الأرا�ضي يرف�ضون
البناء ،م� ً
ب�شكل قاطع �أي تعاون مع خمطط االحتالل هذا
وللخطوة الإ�سرائيلية اجلديدة ،وفق جبارة،
خم��اط��ر ك �ب�يرة ع�ل��ى �صعيد و��ض�ع�ي��ة امللكيات
وهوية املالكني الأ�صليني لتلك الأرا�ضي ،وكذلك
م �� �ص��ادرة الأرا�� �ض ��ي والإع �ل��ان ع�ن�ه��ا “حار�س
�أم�ل�اك غائبني” ،كما �أن��ه يف ح��ال ع��دم دفع
ال�ضرائب قد يُعر�ضها للبيع يف املزاد العلني

مسؤول فلسطيني 15 :محاولة إلقامة بؤر استيطانية بالضفة
االنباط-وكاالت

ق ��ال م �� �س ��ؤول ف�ل���س�ط�ي�ن��ي� ،إن م�ستوطنني
�إ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين ح ��اول ��وا خ�ل�ال ال �� �ش �ه��ور ال�ث�لاث��ة
الأخ�ي�رة� ،إق��ام��ة  15ب ��ؤرة ا�ستيطانية ،يف مناطق
متفرقة م��ن ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة ،ل�ك��ن التحركات
ال�شعبية �أف�شلت �أغلبها
و�أو� �ض ��ح ول �ي��د ع���س��اف ،رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة اجل ��دار
واال�ستيطان (ر�سمية) �أن �أكرث من  15ب�ؤرة �أقيمت
يف ال�شهور الثالثة الأخرية ،بع�ضها �أُزيل
وك�شف ع�ساف عن توجّ ه امل�ستوطنني م�ؤخرا
لإقامة ب�ؤرهم ،مبناطق يعتربها االحتالل �أر�ضا
حكومية  ،حتى ال يتم االعرتا�ض عليها
ب�ؤرتان بيوم واحد
وال �ث�لاث��اء ،اق�ت�ح��م امل�ستوطنون م��وق�ع�ين يف
ال�ضفة الغربية� ،أحدهما ك��ان مع�سكرا للجي�ش
ثم م�ستوطنة بقرية �صانور ،جنوب مدينة جنني
(�شمال) ،و�آخر قرب مدينة بيت حلم (جنوب)
وذك��ر ع�ساف �أن امل��وق��ع الأول ي�سمى تر�سلة ،
وك��ان ي�ستخدمه جي�ش االح�ت�لال وامل�ستوطنون،
حتى االن�سحاب منه يف 2005
و�أ�ضاف �إنه مت االن�سحاب من املوقع ،بالتزامن

م��ع االن���س�ح��اب الأح� ��ادي م��ن ق�ط��اع غ ��زة ،و�أرب ��ع
م���س�ت��وط�ن��ات � �ص �غ�يرة � �ش �م��ايل ال �� �ض �ف��ة ،و�أم ����س
(ال�ث�لاث��اء) ع��اد �إل�ي��ه امل�ستوطنون وي�سعون �إىل
حتويله لب�ؤرة ا�ستيطانية
ويف ه ��ذا ال �� �ص��دد ،ذك� ��رت ��ص�ح�ي�ف��ة ه ��آرت ����س
الإ�سرائيلية ،الثالثاء� ،أن ع�شرات امل�ستوطنني،
ب�ي�ن�ه��م ع���ض��و يف ال�ك�ن�ي���س��ت ع ��ن ح ��زب ال�ل�ي�ك��ود
(يتزعمه رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو) و�صلوا
مل�ستوطنة �صانور املخالة ،و�أعلنوا عزمهم �إع��ادة
بناء امل�ستوطنة
�أما املوقع الثاين فقال ع�ساف �إنه يقع يف بلدة
بتري ،غرب مدينة بيت حلم ،حيث �أقام امل�ستوطنون
خيمة ،قبل �أ�سابيع ،و�أجربهم ال�سكان على هدمها،
لكنهم �أعادوا ،الثالثاء ،بناءها جمددا
وعبرّ امل�س�ؤول الفل�سطيني عن قلقه من حتوّل
املوقعني� ،أ�سوة مبواقع �أخرى م�ستهدفة� ،إىل ب�ؤر
ا�ستيطانية ومن ثم �إىل م�ستوطنات
وقال �إن العامل الوحيد الذي مينع �إقامة الب�ؤر
حاليا ،هو التحرك ال�شعبي ال��ذي �أف�شل بالفعل
�إقامة �أغلب الب�ؤر يف جنوب وو�سط و�شمال ال�ضفة
وتابع ال جدوى غالبا من التوجّ ه �إىل الق�ضاء
الإ�سرائيل لإزالة هذه الب�ؤر

فر�صة ترامب
و�أو�ضح ع�ساف �أن م�شروع الب�ؤر اال�ستيطانية
بد�أ يف االت�ساع منذ عام  ،2017مع انتخاب الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ،وتزايد مع الإعالن عن
خطة �إ�سرائيل ل�ضم نحو ثلث ال�ضفة
وق��ال امل�ستوطنون ي�ح��اول��ون ا�ستباق الزمن،
قبيل انتهاء والي��ة ترامب ،لإقامة �أك�بر عدد من
الب�ؤر اال�ستيطانية
ويف  9نوفمرب/ت�شرين ث��اين اجل ��اري ،قالت
حركة ال�سالم الآن الإ�سرائيلية� ،إن اال�ستيطان
ت�ضاعف خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية ،من والية
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
و�أ�ضافت احلركة التي تر�صد اال�ستيطان يف
الأرا�ضي الفل�سطينية ،يف بيان �أنه متت امل�صادقة
على بناء  26331وح��دة �سكنية يف امل�ستوطنات يف
الأع ��وام الأرب�ع��ة الأخ�ي�رة ( ،)2020-2017مقابل
 10331وحدة �سكنية يف الأعوام 2016-2013
و�أ� � �ض� ��اف� ��ت ت �� �ض��اع��ف ع � ��دد امل �ن ��اق �� �ص ��ات يف
امل�ستوطنات ،حيث مت طرح عطاءات لـ  2425وحدة
�سكنية يف امل�ستوطنات مقابل  1164وحدة �سكنية يف
ال�سنوات الأربع التي �سبقتها
البداية بخيمة

وح�سب ع�ساف ف��إن بع�ض الب�ؤر التي ع��اد لها
امل�ستوطنون ،مُقامة على �أرا�ض فل�سطينية خا�صة
مثل ب�ؤرة حوم�ش (جنوب جنني) ،ويوجد قرارات
م��ن املحكمة العليا الإ�سرائيلية ب�إخالئها ،لكن
الإخالء مل ينفذ
وقال �إن الب�ؤر اال�ستيطانية تبد�أ عادة بخيمة
�أو غرفة متنقلة ،ثم تتو�سع حتى ت�صبح م�ستوطنة
 ،م��و��ض�ح��ا �أن بع�ضها ي �ق��ام ب �ج��وار مع�سكرات
للجي�ش حتى ال ي�ستطيع الفل�سطينيون االقرتاب
واالعرتا�ض
وقال �إن احلكومة ت�ساعد امل�ستوطنني :فمجل�س
امل�ستوطنات يتوىل ت�أمني احلماية وخدمات البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة م��ن م �ي��اه وك �ه��رب��اء وغ�ي�ره��ا ،يف حني
ت�ؤمن وح��دة اال�ستيطان التابعة ل��وزارة الزراعة
الإ�سرائيلية اخليام واملنازل املتنقلة التي ي�ضعها
امل�ستوطنون
ووف��ق منظمة بت�سليم احلقوقية الإ�سرائيلية
ف �ق��د مت ح �ت��ى ن �ه��اي��ة ع� ��ام � 2017إح �� �ص ��اء 131
م�ستوطنة معرتف ب�إقامتها م��ن قبل احلكومة
الإ�سرائيلية (با�ستثناء �شرقي ال�ق��د���س وال�ب��ؤر
اال��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة يف اخل �ل �ي��ل) ،وح � ��وايل  110ب ��ؤر
ا�ستيطانية غري معرتف بها ر�سميا مع �أنها �أقيمت

روسيا :المخططات االستيطانية
في القدس عقبة أمام السالم

االنباط -وكاالت

�أكدت وزارة اخلارجية الرو�سية �أن خطط
�إ�سرائيل لبناء وح��دات ا�ستيطانية جديدة
ب��ال�ق��د���س ال�شرقية تتناق�ض م��ع ال�ق��ان��ون
الدويل وتعترب عقبة �أمام حتقيق ال�سالم يف
ال�شرق الأو�سط
وج��اء يف بيان للخارجية الرو�سية ب�ش�أن
خطط �إ�سرائيل لبناء �أكرث من  1257وحدة
ا�ستيطانية يف م�ستوطنة “غفعات هماتو�س”
بالقد�س ال�شرقية� ،أم�س الثالثاء� ،أن “هذا
ال �ق ��رار ي�ت�ن��اق����ض م��ع الأ� �س ����س ال�ق��ان��ون�ي��ة
الدولية للت�سوية يف ال�شرق الأو�سط»
و�أ�ضافت اخلارجية �أن “بناء جمموعة
ج ��دي ��دة م ��ن ال ��وح ��دات اال��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة يف
املنطقة املذكورة �سي�ؤدي �إىل ف�صل القد�س

ال�شرقية عن بيت حلم ،ما يخالف الرتابط
ب�ي�ن �أرا� � �ض� ��ي ال ��دول ��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة كما
تفرت�ضها ق� ��رارات الأمم امل�ت�ح��دة ،وال��ذي
يعترب �شرطا �أ�سا�سيا لقابليتها للحياة»
و�أك � ��دت اخل��ارج �ي��ة ع�ل��ى م��وق��ف رو�سيا
امل �ب��دئ��ي ب �� �ش ��أن ع ��دم ��ش��رع�ي��ة اال��س�ت�ي�ط��ان
الإ��س��رائ�ي�ل��ي يف ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة ،م�ضيفة
�أن “مثل هذه اخلطوات من قبل �إ�سرائيل
تعترب عقبة �أم ��ام التو�صل �إىل ح��ل ع��ادل
للنزاع الفل�سطيني الإ�سرائيلي ،و�أمام حتقيق
�سالم �شامل وثابت يف ال�شرق الأو�سط»
ودع ��ت اخل��ارج�ي��ة ال��رو��س�ي��ة “لالمتناع
ع��ن �أي خ �ط��وات ت�ق��و���ض �آف � ��اق ا��س�ت�ئ�ن��اف
احل ��وار الفل�سطيني الإ��س��رائ�ي�ل��ي املبا�شر
ح��ول الق�ضايا الأ�سا�سية اخلا�صة بالو�ضع
النهائي»

عضو في الكونغرس يدعو
إلى محاكمة ترامب بتهمة الخيانة

االنباط-وكاالت

�أف��ادت �صحيفة وا�شنطن تاميز ب�أن ع�ضو
ال�ك��ون�غ��ر���س ع��ن احل ��زب ال��دمي�ق��راط��ي ،بيل
با�سكريل ،ط��ال��ب بتقدمي الرئي�س احل��ايل
للواليات املتحدة دونالد ترامب و�إدارت��ه �إىل
العدالة
واتهم با�سكريل البيت الأبي�ض بارتكاب
“جرائم ��ض��د الأم� ��ة والد�ستور” ،م�ضيفا
�أن� ��ه ي ��رى �أن ال��رئ �ي ����س الأم ��ري �ك ��ي ت��رام��ب
ارتكب “خيانة عظمى” مبحاولته مهاجمة
االنتخابات و”خنق الدميقراطية”
وقال ال�سيناتور يف هذا ال�صدد عن ترامب:
“�شارك يف اخليانة ،يف اخليانة .لقد تخلى
تقريبا عن �إدارة وحماية �أمتنا” ،م�ضيفا يف
لهجة حادة “لو كان لديه ذرة من كرامة ،لكان
ا�ستقال اليوم”

و�أ��ش��ار با�سكريل �إىل �أن��ه يتعني �أن جتري
م�ساءلة ترامب بعد تن�صيب جو بايدن ،الذي
�أعلن نف�سه رئي�سا منتخبا
ويف ال�ش�أن ذاته ،ذكرت قناة “فوك�س نيوز”
�أن املر�شح الدميقراطي جو بايدن بعد فرز
 %99من الأ�صوات ،يتقدم على ترامب بن�سة
 49.9( %1م�ق��اب��ل  ،)48.9وب��ال �ت��ايل ح�صل
بايدن على � 290صوتا من املجمع االنتخابي،
مقابل  232لرتامب
وك��ان ت��رام��ب تعهد يف  15نوفمرب برفع
العديد من “الدعاوى الق�ضائية الكبرية”
ب�ش�أن خمالفات انتخابية ،ومع ذلك ،رف�ضت
حم �ك �م��ة يف م �ي �� �ش �ي �غ��ان ب��ال �ف �ع��ل ال ��دع ��وى
ال�ق���ض��ائ�ي��ة ل�ل�ج�م�ه��وري�ين ،وف���ش�ل��ت خم�س
دعاوى ق�ضائية �أخرى يف بن�سلفانيا و�أريزونا،
يف حني دعا ترامب يف الوقت ذات��ه �إىل �إنهاء
عملية فرز الأ�صوات يف جورجيا

محلل إسرائيلي :هذا ما سيجلبه
التنسيق األمني للضفة الغربية
االنباط-وكاالت

ق� � ��ال ع� ��ام� ��و�� ��س ه� ��رائ � �ي� ��ل امل �ح �ل��ل
ال �ع �� �س �ك��ري الإ� �س��رائ �ي �ل��ي يف �صحيفة
“ه�آرت�س” ال�ع�بري��ة ،ال �ي��وم الأرب �ع��اء،
�إن قرار جتديد التن�سيق الأمني �سوف
يح�سن الأو��ض��اع االقت�صادية بال�ضفة
الغربية بعد ا�ستالم �أموال املقا�صة

و�أك ��د ه��رائ �ي��ل� ،أن رئ�ي����س ال�سلطة
الفل�سطينية حم �م��ود ع�ب��ا���س ا�ستغل
نتائج االن�ت�خ��اب��ات الأم��ري�ك�ي��ة للنزول
عن ال�شجرة والعودة �إىل التن�سيق مع
“�إ�سرائيل”
و�أ� � � � � �ض� � � � ��اف“ :عودة ال� ��� �س� �ل� �ط ��ة
الفل�سطينية للتن�سيق الأمني� ،سيق�ضي
على فر�صة حتقيق امل�صاحلة”

نائل البرغوثي 41 :عاما باألسر في أطول فترة اعتقال بتاريخ الحركة األسيرة

االنباط-وكاالت

ي��دخ��ل الأ� �س�ير ن��ائ��ل ال�برغ��وث��ي يف
 20ت�شرين الثاين  /نوفمرب اجلاري،
ع ��ام ��ه ال� � � �ـ 41يف �� �س� �ج ��ون االح� �ت�ل�ال
الإ�سرائيلي ،وه��ي �أط��ول م��دة اعتقال
يف تاريخ احلركة الوطنية الأ�سرية
وق � ��ال ن � ��ادي الأ�� �س�ي�ر يف ب �ي��ان ل��ه،
اليوم الأرب�ع��اء� ،إن الأ�سري الربغوثي
( 63عاما) من بلدة كوبر �شمال غرب
مدينة رام اهلل ،واج��ه االع�ت�ق��ال منذ
عام  ،1978ق�ضى منها  34عاما ،ب�شكل
م�ت��وا��ص��ل ،وحت ��رر ع��ام � ،2011ضمن
�صفقة “�شاليط”� ،إال �أن االح�ت�لال
�أع��اد اعتقاله ع��ام � ،2014ضمن حملة

اع�ت�ق��االت وا�سعة يف �صفوف حم��رري
ال�صفقة
وع � �ل� ��ى م � � ��دار �أرب� � �ع � ��ة ع � �ق� ��ود م��ن
االع �ت �ق��ال ،ف �ق � َد ال�برغ��وث��ي وال��دي��ه،
وت��وال��ت �أج� �ي ��ال ،وم ��رت ال �ع��دي��د من
الأح� � ��داث ال �ت��اري �خ �ي��ة ع �ل��ى ال���س��اح��ة
الفل�سطينية ،ويف العامل
ون �ق �ل��ت زوج �ت��ه �أم � ��ان ن��اف��ع خ�لال
زي��ارت �ه��ا الأخ�ي��رة ل��ه يف ��س�ج��ن “بئر
ال�سبع �آي�شل” ر�سالة ق��ال فيها“ :لو
�أن ه �ن��اك ع ��امل ح��ر ك �م��ا ي ��دع ��ون ،ملا
بقيت يف الأ�سر ( )41عاماً”
وا� �س �ت �ع��ر���ض ن� ��ادي الأ� � �س �ي�ر� ،أب� ��رز
املحطات عن حياة الأ�سري الربغوثي،
ور� �س��ائ �ل��ه ال� �ت ��ي وج �ه �ه��ا ع �ل��ى م ��دار

�سنوات اعتقاله الأخرية:
ولد الأ�سري الربغوثي يف بلدة كوبر
يف ال� �ـ 23م��ن ت�شرين الأول� /أك�ت��وب��ر
ع��ام  ،1957واُعتقل للمرة الأوىل عام
بال�سجن امل�ؤبد و18
ُ ،1978
وحكم عليه ّ
عاما
وع� �ل ��ى م� � ��دار  34ع� ��ام� ��ا ،ق �� �ض��اه��ا
ب�شكلٍ متوا�صل يف ال�سجون ،رف�ضت
�سلطات االح�ت�لال الإف��راج عنه ،رغم
ع �ق��د ال �ع��دي��د م ��ن � �ص �ف �ق��ات ال �ت �ب��ادل
واالف� � ��راج� � ��ات ،ال� �ت ��ي مت� ��ت يف �إط � ��ار
املفاو�ضات
تزوج نائل خالل فرتة الإفراج عنه
عام  2011من املحررة �أمان نافع ،حيث
ي�صادف اليوم مرور ت�سعة �أعوام على

زواجهما
ويف  18من ح��زي��ران /يونيو ،2014
�أع� � ��ادت � �س �ل �ط��ات االح� �ت�ل�ال اع�ت�ق��ال��ه
جمدداً ،و�أ�صدرت بحقه ُحكماً مدته 30
�شهرا ،وبعد ق�ضائه مدة حمكوميته،
�أع��ادت ُحكمه ال�سابق ،وهو امل�ؤبد و18
عاما� ،إىل جانب الع�شرات من حمرري
ال�صفقة ،الذين �أُعيدت لهم �أحكامهم
ال�سابقة ،وغالبيتها م�ؤبد
ع��ام  ،2018ق�ت�ل��ت ق ��وات االح �ت�لال
ابن �أخيه �صالح الربغوثي ،واعتقلت
�شقيقه عا�صم ووالدهما ،وجمموعة
كبرية من �أفراد عائلته
ك� �م ��ا ه� ��دم� ��ت م� �ن ��زل�ي�ن ل �ل �ع��ائ �ل��ة،
�ضمن �سيا�سة العقاب اجلماعي التي

ت�ع��ر��ض��ت ل�ه��ا وال ت ��زال ،ك�م��ا تعر�ض
غ��ال�ب�ي��ة �أف ��راده ��ا ل�لاع�ت�ق��ال ع���ش��رات

امل� ��رات ،وال ي ��زال �شقيقه ع�م��ر ره��ن
االعتقال

الـريـا�ضي

�سلط عد�سة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى �أخبار «الريا�ضة»
يف املوقع االلكرتوين

تدشين ملعب النصر السعودي
الريا�ض – وكاالت

د�شن نادي الن�صر ال�سعودي ،ملعبه اجلديد حتت م�سمى «مر�سول
ب��ارك» ،فيما �ستحمل ال�ساحات اخل��ارج�ي��ة للملعب ،ا�سم «�ساحات
الن�صر» .ح�ضر حفل التد�شني ،العديد من ال�شخ�صيات ال�ب��ارزة،
ويف مقدمتهم رئي�س النادي� ،صفوان ال�سويكت ،و�أ�سطورة املنتخب
ال�سعودي ونادي الن�صر ماجد عبد اهلل ،واملهاجم املغربي عبد الرزاق

حمد اهلل .و�سيلعب ن��ادي الن�صر ،م�ب��ارات��ه الر�سمية الأوىل على
امللعب اجلديد ،يف اجلولة العا�شرة من مناف�سات الدوري ال�سعودي
للمحرتفني �أمام �ضمك.
وكان الن�صر قد اتفق مع �شركة الو�سائل ال�سعودية ،التي فازت
بحقوق ت�سويق امللعب بعد مناف�سة مع �شركة ن��ادي ال�ه�لال ،حيث
�سيكون امللعب لنادي الن�صر ملدة � 10سنوات قادمة.
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االنباط – عمان

تنطلق م�ساء اليوم اخلمي�س مناف�سات
اجلولة الثالثة ع�شر من دوري املحرتفني
لكرة القدم  2020ويلتقي معان مع �شباب
ال �ع �ق �ب��ة ع �ن��د ال��راب �ع��ة م �� �س��اء ع �ل��ى ��س�ت��اد
عمان الدويل ،فيما يحت�ضن �ستاد احل�سن
يف �إرب� ��د ع �ن��د ال �� �س��اد� �س��ة وال �ن �� �ص��ف م���س��اء
مواجهة ال�صريح مع احل�سني .وي�ست�ضيف
م �ع��ان � �ش �ب��اب ال�ع�ق�ب��ة ح �ي��ث يحتل املركز
ال�سابع ،بر�صيد “ 15نقطة” ،بفارق “”4
ن �ق��اط ع��ن ال �ع �ق �ب��ة ،ال� ��ذي ي�ق�ب��ع ب��امل��رك��ز
قبل الأخ�ير وي�سعى معان الزاح��ة العقبة
م��ن طريقه واالق�ت�راب اك�ثر نحو مواقع
املقدمة ..فيما يرمي العقبة بكل ثقله من
اج��ل ال�ف��وز للهروب م��ن م��واق��ع اخل�ط��ورة
واالبتعاد خطوة م�ؤثرة نحو موقع متقدم .
كما يخو�ض اجل ��اران ال�صريح واحل�سني
�إرب ��د م �ب��اراة م �ث�يرة ،ع�ل��ى ا��س�ت��اد احل�سن
ب�إربد .وعانى ال�صريح من تراجع نتائجه
م�ؤخرا ،حيث خ�سر �آخر خم�س مواجهات،
وانهزم يف اجلولة املا�ضية �أمام �شباب الأردن
“ ،”4-1ما يجعله يتطلع بقوة ال�ستعادة
االن�ت���ص��ارات وال �ع��ودة اىل م��واق��ع املقدمة
ال�ت��ي �شغلها منذ ان�ط�لاق ال ��دوري لفرتة
ط��وي�ل��ة .وي�ح�ت��ل ال���ص��ري��ح امل��رك��ز ال�ث��ام��ن
بر�صيد  14نقطة ،بينما ي�ستقر احل�سني
�إرب��د ،ال��ذي خ�سر يف اجلولة املا�ضية �أم��ام
اجلزيرة “ ،”2-1باملركز ال�ساد�س بر�صيد
“ 16ن �ق �ط��ة».وه��و ي ��درك ان ف ��وزه ال�ي��وم
يقربه اك�ثر من املقدمة وي�ضعه يف مركز

االنباط – عمان

يليق بعراقته وا�ستعداده الطويل ...
وت �ت��وا� �ص��ل امل �ب��اري��ات اجل �م �ع��ة ،ع�ن��دم��ا
يلتقي ��س�ح��اب م��ع اجل��زي��رة ع�ن��د ال��راب�ع��ة
م�ساء على �ستاد عمان الدويل ،فيما ت�شهد
ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�ساء مواجهة
الأهلي مع الرمثا على �ستاد امللك عبداهلل

ال� �ث ��اين ب��ال �ق��وي �� �س �م��ة .وت �خ �ت �ت��م اجل��ول��ة
ال �� �س �ب��ت  21اجل � � ��اري ،ح �ي��ث ي���س�ت���ض�ي��ف
الفي�صلي نظريه �شباب الأردن عند الرابعة
م �� �س��اء ع �ل��ى � �س �ت��اد ع �م��ان ال� � ��دويل ،ف�ي�م��ا
يلتقي ال�سلط مع الوحدات عند ال�ساد�سة
وال�ن���ص��ف م���س��اء ع�ل��ى ��س�ت��اد امل�ل��ك ع�ب��داهلل

الثاين .ويت�صدر الوحدات ترتيب الفرق بـ
 30نقطة ،ثم اجلزيرة ثانيا  ،24ثم الرمثا
 ،19الفي�صلي  ،17يليه ال�سلط واحل�سني
 ،16معان  ،15ال�صريح � ،14شباب الأردن
� ،13سحاب � ،12شباب العقبة  ،11ثم الأهلي
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معلول يعتذر عن الخسارة امام النشامى
دم�شق – وكاالت

ت �ق��دم ال�ت��ون���س��ي ن�ب�ي��ل م �ع �ل��ول ،امل��دي��ر
الفني للمنتخب ال�سوري ،باعتذار لل�شعب
ال���س��وري ،بعد ال�ه��زمي��ة ال��ودي��ة � 0-1أم��ام
م �ن �ت �خ �ب �ن��ا ال ��وط �ن ��ي الإث � �ن �ي�ن امل ��ا� �ض ��ي يف
الإم� � � ��ارات .وق� ��ال م �ع �ل��ول يف ت���ص��ري�ح��ات
� �ص �ح �ف �ي��ة“ :حاولنا �إ�� �س� �ع ��اد اجل �م �ه��ور
ال���س��وري بفوز جديد بعد جت��اوز املنتخب
الأوزبكي اخلمي�س املا�ضي ،ولكن املنتخب
ت�أثر بغياب  6العبني للإ�صابة ،ال نبحث
ع ��ن م� �ب ��ررات ،و�أن� � ��ا ح ��زي ��ن ع �ل��ى الأداء
والنتيجة» .وتابع“ :مل يتعامل الالعبون
مع الطريقة اجلديدة ،خا�صة بالتن�شيط
ال �ه �ج��وم��ي واخل � ��روج ال �ك��رة م��ن امل�ن��اط��ق

اخللفية ،حيث اع�ت��ادوا اللعب من الدفاع
للهجوم ب�شكل مبا�شر دون املرور للو�سط،
وه��ذا يحتاج للوقت وال��ودي��ات» .و�أكمل:
«ال���ش�خ���ص�ي��ة ال �ك��روي��ة ك��ان��ت م �ف �ق��ودة يف
بع�ض الأوق� ��ات ،ب�سبب م�شاركة ع��دد من
ال�لاع �ب�ين ال���ش�ب��اب وه ��م ي �� �ش��ارك��ون لأول
م��رة م��ع املنتخب فكانت الرهبة واخل��وف
وا��ض�ح��ة ل��دي�ه��م ،اللم�سة الفنية افتقدت
ل �غ �ي��اب الع� �ب�ي�ن م �ه �م�ين ك �م��اه��ر دع �ب��ول
وحممد عثمان ال��ذي ك��ان متميزاً بعملية
ال��رب��ط ب�ين ال��دف��اع وال��و� �س��ط» .و�أردف:
“الفريق يحتاج للعمل البدين ،حيث ظهر
عدم ا�ستطاعتهم لعب مباراتني يف � 4أيام،
على الالعبني �أن يكونوا �أك�ثر ان�ضباطا
مع فرقهم املحلية».

لوف لن يغادر رغم الهزيمة الكارثية

مدرب اسبانيا سعيد بالفوز التاريخي
مدريد – وكاالت

�أع��رب لوي�س �إن��ري�ك��ي ،امل��دي��ر الفني ملنتخب
�إ� �س �ب��ان �ي��ا ،ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب��االن�ت���ص��ار ال�ت��اري�خ��ي
ب�سدا�سية نظيفة على �أمل��ان�ي��ا ،يف بطولة دوري
الأمم الأوروبية ،وال��ذي قاد الفريق للعبور �إىل
ن�صف ال�ن�ه��ائ��ي .وق ��ال �إن��ري�ك��ي ،يف ت�صريحات
نقلتها �صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإ�سبانية:
“هذه الليايل نادرًا ما نراها ،وكل ما خططنا له
فعلناه على �أكمل وجه ،ودخل الالعبون املباراة
م�ت�ح��دي��ن ،وح�ي�ن ت �ك��ون ه �ن��اك ك �ف��اءة و��س�ل��وك
جيد ميكن �أن حت��دث ه��ذه الأ��ش�ي��اء» .و�أ��ض��اف:
“�أملانيا اعتمدوا على �أف�ضل  11العبًا با�ستثناء
كيميت�ش املُ�صاب ،و 10العبني با�ستثناء كرو�س
من املباراة املا�ضية ،ونحن قمنا بعدة تغيريات»
وتابع�“ :ضغطنا ب�شكل جيد للغاية ،وكنا دقيقني
يف التح�ضري وكانت مباراة رائعة ،و�سيكون من
اجليد اللعب يف ن�صف النهائي ،و�سعيد بامل�ستوى
الذي �أظهره املهاجمون» .و�أردف“ :لقد و�صلنا
�إىل م��رم��ى اخل���ص��م بطريقة متقنة ،و�أمت�ن��ى

�أع ��رب ل�ي��ون�ي��ل م�ي���س��ي ،ق��ائ��د منتخب
الأرجنتني ،عن �سعادته بالفوز على بريو
يف عا�صمتها ليما ،بهدفني دون رد� ،ضمن
ت�صفيات �أمريكا اجلنوبية ملونديال .2022
وقال مي�سي ،خالل ت�صريحات نقلتها
�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية:
«��س�ع�ي��د ب��ال�ف��وز يف ب�ي�رو ،وب � ��الأداء ال��ذي
ظ �ه��رن��ا به ،لقد ل�ع�ب�ن��ا م� �ب ��اراة رائ �ع��ة..
هذا الطريق الذي يجب �أن ن�سري عليه».
وعن تغيري مركزه با�ستمرار مع املنتخب،

برلني – وكاالت

ع�ل�م��ت وك��ال��ة الأن �ب ��اء الأمل��ان �ي��ة (د.ب�.أ)،
الأربعاء ،من م�صدر موثوق �أن يو�أخيم لوف،
امل��دي��ر ال�ف�ن��ي للمنتخب الأمل � ��اين� ،سيبقى يف
من�صبه حتى بعد الهزمية الثقيلة ،التي تلقاها
الثالثاء �أم��ام �إ�سبانيا ( .)0-6وورد هذا الأمر
خالل حمادثة جرت بني فريت�س كيلر ،رئي�س
االحتاد الأملاين لكرة القدم ،و�أوليفر بريهوف،
مدير املنتخب ،ولوف ( 60عاما) بعد عودة بعثة
املان�شافت من �إ�شبيلية �إىل مطار ميونخ ،وكانت
�صحيفة «بيلد» الأملانية ق��د �أوردت تقريرا

عن ه��ذا املو�ضوع ،يف وق��ت �سابق ،و�أف ��ادت ب�أن
اال�ستقالة �أو الإقالة غري مطروحة للنقا�ش.
واقتن�صت �إ�سبانيا بهذا االنت�صار ،الأك�ب�ر يف
تاريخ مواجهات املنتخبني� ،صدارة املجموعة،
وبالتايل بطاقة الت�أهل لن�صف النهائي ،بعدما
ب��ات يف ر�صيدها  11نقطة ،مقابل  9ل�ل�أمل��ان.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه �أق�سى هزمية ،مينى
بها املنتخب الأمل��اين منذ  89عاما ،لكن لوف
�سيقوده يف “يورو  ”2020ال�ع��ام املقبل رغم
ذل��ك.وي��رت�ب��ط ل��وف م��ع احت��اد ال�ك��رة الأمل��اين
بعقد ،ي�ستمر حتى بطولة ك�أ�س العامل ،2022
املقررة يف قطر.

انطالق تدريبات الوحدات الرديف

�أن يكون لدينا مهاجم يُ�سجل جميع الأه��داف،
لكن الأم ��ر لي�س ك��ذل��ك ،وهدفنا ك��ان حماولة

نقل اللعب �إىل املناطق التي نتواجد فيها ب�شكل
�أف�ضل» .وعن �إ�صابات كانالي�س ورامو�س� ،أو�ضح:

“�إنها �إ�صابات طفيفة ،لكنها ت�ؤمل الأندية حني
يُ�صاب العبيهم ،و�أعرف كم هذا م�ؤمل».

ميسي يشيد باداء االرجنتين
الأرجنتني ــ وكاالت

اك��د �سمو الأم�ي�ر علي ب��ن احل�سني
رئ�ي����س الهيئة التنفيذية الحت��اد ك��رة
ال� �ق ��دم �أه� �م� �ي ��ة ال �ع �م��ل ب�ي�ن االحت � ��اد
والأن��دي��ة ب��روح ال�ف��ري��ق ال��واح��د ومب��ا
ي�ضمن مواجهة الظروف اال�ستثنائية
يف ظ��ل جائحة ك��ورون��ا ،وامل�ضي قدما
ب�ترج�م��ة ت��وج�ه��ات ا��س�ت�م��راري��ة ن�شاط
اللعبة .جاء ذلك خالل االجتماع الذي
عقد اليوم الثالثاء  16ت�شرين الثاين
–عرب ت�ق�ن�ي��ة ال �ف �ي��دي��و -م��ع ر�ؤ� �س��اء
�أن ��دي ��ة امل �ح�ترف�ين وب �ح �� �ض��ور الأم�ي�ن
ال�ع��ام ل�لاحت��اد �سمر ن���ص��ار وع��دد من
�أع�ضاء الهيئة التنفيذية.و�أ�شاد �سموه
ب��اجل �ه��ود ال �ت��ي ب��ذل��ت خ�ل�ال ال �ف�ترة
امل��ا� �ض �ي��ة م��ا م �ك��ن االحت� ��اد ب��ا��س�ت�م��رار
املو�سم رغم ظ��روف وتداعيات جائحة
ك � ��ورون � ��ا ،وج � � ��دد احل� ��ر�� ��ص ع� �ل ��ى �أن
ا�ستمرارية الن�شاط تعد �أول��وي��ة لدى
االحت ��اد ومب��ا ي �خ��دم م���س�يرة الأن��دي��ة
وامل�ن�ت�خ�ب��ات ال��وط�ن�ي��ة ع�ل��ى ح��د ��س��واء.
وج � ��دد � �س �م��وه ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى ت �ع��زي��ز
اجل �ه��ود ال �ه��ادف��ة �إىل ت��أ��س�ي����س راب�ط��ة
ل ل��أن ��دي ��ة امل �ح�ت�رف��ة “تعد ال��راب �ط��ة
هدفا رئي�سياً لنا ،قام االحتاد بت�سخري
�إم�ك��ان��ات��ه ك��اف��ة خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية
و� �س �ن��وا� �ص��ل اجل �ه��د وت �ق��دمي الإ� �س �ن��اد
الكامل للأندية لتحقيق ذلك الهدف،
ونتطلع �أن يكون التفاعل من الأندية
اي�ج��اب�ي�اً وع�ل��ى ق��در امل���س��ؤول�ي��ة ،ووف��ق
خ �ط ��ة حم� � ��ددة وم � ��درو� � �س � ��ة» .ول �ف��ت
�سموه �إىل �أن االحت ��اد ا�ستقدم خالل
ال�سنوات املا�ضية العديد من اخلرباء
ع�ل��ى م�ستوى ال�ع��امل ل�ت�ق��دمي الن�صح
وامل �� �س��اع��دة مب�ه�م��ة ت��أ��س�ي����س ال��راب�ط��ة
“�سنوا�صل توفري كل ما يلزم لإجناز
ذلك امل�شروع وبروح الت�شاركية الكاملة
م��ع الأن ��دي ��ة ،وال ب��د م��ن ال�ع�م��ل بكل

ج��دي��ة خ�ل�ال ال �ف�ترة املقبلة لتحقيق
الأه��داف واخلطط الرامية �إىل املزيد
من التطوير.و�أكد الأم�ير علي �أهمية
تعزيز اجلهد مع اجلهات كافة لتوفري
موازنة خا�صة بت�أ�سي�س الرابطة و�آلية
عملها ،و�شدد على العمل بروح الفريق
الواحد لإجناز كل املتطلبات الرئي�سية
لتلك الغاية املهمة وال���ض��روري��ة .من
جانبها� ،أعلنت االمني العام �سمر ن�صار
عن تعيني فرا�س وريكات من�سقاً عاماً
ل��راب �ط��ة الأن ��دي ��ة امل �ح�ترف��ة “تنفيذا
لتوجيهات �سمو الأم�ير علي وحر�صه
ع �ل��ى ت ��أ� �س �ي ����س ال ��راب � �ط ��ة ،ول �ت �ع��زي��ز
م�سرية العمل يف ذل��ك االجت ��اه ،تقرر
ت�ع�ي�ين ف��را���س وري� �ك ��ات م�ن���س�ق��ا ع��ام��ا
ل�ل��راب�ط��ة ،حتى ي�ك��ون �ضابط ارت�ب��اط
بني االحت��اد والأندية واجلهات املعنية
ك ��اف ��ة ،واخ� �ت� �ي ��اره ج� ��اء ا� �س �ت �ن��ادا �إىل
خرباته يف املجال الريا�ضي �إىل جانب
خلفيته القانونية» .وا�ستعر�ضت ن�صار
اجل� �ه ��ود ال� �ت ��ي ب ��ذل ��ت خ�ل��ال ال �ف�ت�رة
امل ��ا� �ض �ي ��ة يف ظ� ��ل ت ��داع� �ي ��ات ج��ائ �ح��ة
ك��ورون��ا واخل �ط ��وات ال �ت��ي �أجن� ��زت ،ما
�ساهم ب�ع��ودة مناف�سات امل��و��س��م “منذ
الت�أثر بجائحة كورونا حاولنا التكيف
م��ع ه��ذا ال��واق��ع واعتمدنا الكثري من
الإجراءات واخلطط املرنة ،وبالتن�سيق
مع اجلهات احلكومية وحتديداً وزارة
ال�صحة ،وو�ضعنا الربوتوكول الطبي
ال� ��ذي � �س��اه��م ب��ا� �س �ت �م��راري��ة ال�ن���ش��اط
ووف ��ق �إج � ��راءات اح�ت�رازي��ة م �� �ش��ددة».
ولفتت الأمني العام �إىل حجم االعباء
املالية على الأندية “ندرك يف االحتاد
ح �ج��م ت �ل��ك الأع� �ب ��اء ال �ك �ب�ي�رة يف ظل
ه��ذه ال�ظ��روف ال�صعبة واال�ستثنائية،
واالل�ت��زام��ات ح��ول العقود امل�برم��ة مع
الالعبني والأجهزة الفنية� ،إىل جانب
الت�أثر بغياب مردود ريع التذاكر الذي
كان يفوق املليون دينار .

�أج � ��اب�“ :سعيد ب� ��أي م��رك��ز ي�ل��زم�ن��ي به
امل��درب».وح��ول ع��دم ت�سجيله ل�ل�أه��داف،
ق��ال�“ :أنا �سعيد ج �دًا ب��االن�ت���ص��ار ال��ذي
حققناه ،كنا يف ح��اج��ة ك�ب�يرة �إل�ي��ه عقب
التعادل مع باراجواي ..لقد لعبنا مباراة
رائ �ع��ة ،و��ص�ن�ع�ن��ا ال�ع��دي��د م��ن ال�ف��ر���ص».
وخ�ت��م �أ� �س �ط��ورة ب��ر��ش�ل��ون��ة“ :كلما �أت�ي��ت
�إىل ه�ن��ا (املنتخب) �أحاول ب��ذل �أق���ص��ى
م��ا يف و��س�ع��ي ،و�أن �أ��ض�ي��ف �شيئا� ..أ�شعر
بال�سعادة ملوا�صلة العمل ،واال�ستمرار مع
هذه املجموعة ،وحتقيق انت�صارات مثل
هذه».

االنباط – عمان

انطلقت تدريبات فريق الوحدات الرديف،
وذلك من خالل الوجبة التدريبية التي �أقيمت
على ملعب جممع ال�ن��ادي يف غ�م��دان ،بقيادة
املدير الفني للفريق ب�سام اخلطيب ،وم�ساعده
حممد بالطية ،وم��درب حرا�س املرمى ر�شيد
النجار ،و�سط ت�ف��ا�ؤل كبري ومعنويات كبرية
ل��دى منظومة الفريق ،ال��ذي تكفل بتكاليفه
امل��ال�ي��ة رج��ل �أع �م��ال وح��دات��ي.وحت��دث مدير
ن�شاط الكرة زياد �شلباية اىل منظومة الفريق
ال ��ردي ��ف ،ق�ب��ل ان �ط�ل�اق ال��وج �ب��ة ال�ت��دري�ب�ي��ة
قائال ”:يعترب ن ��ادي ال��وح��دات منجما يعج
ب��امل��واه��ب ال�ك��روي��ة �ضمن خمتلف ف��رق فئاته
العمرية ،ونفتخر دائ�م��ا ب�ج��ودة م��ا ي�صنع يف
ن��ادي ال��وح��دات م��ن م��واه��ب ك��روي��ة ،انطلقت

من ال�ن��ادي اىل النجومية يف الكرة الأردن�ي��ة،
ول�ع��ل وج ��ود  20الع�ب��ا �ضمن ��ص�ف��وف فريق
ال�ك��رة الأول ،ه��م ن�ت��اج ف��رق ال�ف�ئ��ات العمرية
بالنادي لي�ؤكد اهتمام نادي الوحدات بتقدمي
�أف�ضل امل��واه��ب للكرة الأردنية” .ب��دوره قال
املدير الفني للفريق ب�سام اخلطيب ”:نقدر
ونثمن دع��م الهيئة الإداري ��ة لنادي الوحدات،
و�إدارة ن�شاط الكرة ورج��ل االعمال الوحداتي
 ،ل�ف�ك��رة ت�شكيل ال �ف��ري��ق ال��وح��دات��ي ،عطفا
على م��ا مت �إجن ��ازه يف وق��ت �سابق على �أر���ض
الواقع الوحداتي  ،ونهدف من خالل ت�شكيل
الفريق الرديف ،املحافظة على نتاج فرق فئات
الوحدات العمرية من املواهب ،والتي �أحبطها
�إلغاء دوريات فئاتها لهذا املو�سم ب�سبب جائحة
ك��ورون��ا ،وال�ع�م��ل ب��رف�ق��ة اجل �ه��از ال�ف�ن��ي على
تطويرها وجتهيزها لرفد فريق الكرة الأول
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منصة زين لإلبداع ُتطلق فعالياتها في األسبوع العالمي لريادة األعمال 2020
ّ
االنباط-عمان

م� ��ن ه � ��ذه ال �ف ��ر� �ص ��ة امل� �م� �ي ��زة ال �ت��ي
�ست�ساهم بتنمية مهاراتهم وتطويرها
و�إر�شادهم وتوجيههم.
وب � � � ��د�أت �أوىل ه � ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ات
ال �ث�ل�اث��اء م��ن خ�ل�ال دورة ت��دري�ب�ي��ة
مم � �ي� ��زة ح� � ��ول ت� �ط ��وي ��ر ت �ط �ب �ي �ق��ات
الأن� ��دروي� ��د الأ� �س��ا� �س �ي��ة ل �ت �ع � ّل��م ب�ن��اء
�أول ت �ط �ب �ي��ق �أن� ��دروي� ��د ب��ا� �س �ت �خ��دام
 ،»”Flutter SDKق � ّدم �ه ��ا
امل � � � ��د ّرب حم �م ��د ع �ل ��ي ع �ب�ر ت�ط�ب�ي��ق
زوم ،مب �� �ش��ارك��ة � �� 20ش ��اب و� �ش ��ا ّب ��ة،
و�ست�ستمر على مدار � 3أيام ،كما بد�أت
دورة ت��دري�ب�ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع �شركة
“ ”CyberTalentsت �ن��اول��ت
مو�ضوع “�أمن الويب” مب�شاركة 50
�شاب و�شابّة ،و�ست�ستمر على م��دار 6
�أيام.
وع� �ق ��دت امل �ن �� �ص��ة يف ب ��ث م�ب��ا��ش��ر
على �صفحتها على الفي�سبوك ور�شة
ع�م��ل ب��ال�ت�ع��اون م��ع م�صنع الأف �ك��ار-
�أح ��د م� �ب ��ادرات م��ؤ��س���س��ة ويل ال�ع�ه��د
 ح��ول ال�ت�ق�ن�ي��ات امل��رب�ك��ة والطباعةثالثية الأب �ع��اد و�أث��ره��ا على القطاع
ال���ص�ن��اع��ي ،وحم��ا� �ض��رة ت��دري�ب�ي��ة مع

�أع� �ل� �ن ��ت م �ن �� ّ��ص ��ة زي � ��ن ل�ل ��إب� ��داع
( )ZINCع��ن �إط�ل��اق ف�ع��ال�ي��ات�ه��ا
مب�ن��ا��س�ب��ة الأ� �س �ب ��وع ال �ع��امل��ي ل��ري��ادة
الأع � �م ��ال  2020ال� ��ذي ي �ع��د احل ��دث
الأك�ب��ر يف جم ��ال ري� ��ادة الأع� �م ��ال يف
ال � �ع� ��امل ،وذل � ��ك م ��ن خ�ل��ال ع �ق��ده��ا
ل �� �س �ل �� �س��ة م ��ن ال� � � ��دورات ال �ت��دري �ب �ي��ة
وامل� �ح ��ا�� �ض ��رات وور� � � ��ش ال �ع �م��ل ع�بر
و� �س��ائ��ل االت� ��� �ص ��ال امل ��رئ ��ي ع ��ن ُب �ع��د
وال �ب��ث امل�ب��ا��ش��ر ع�ل��ى ��ص�ف�ح�ت�ه��ا على
ال �ف �ي �� �س �ب��وك ،مب �� �ش��ارك��ة ُن �خ �ب��ة م��ن
امل ��درب �ي�ن وامل �ت �ح��دث�ي�ن وامل �خ �ت �� �ص�ين
يف جم��االت التكنولوجيا والت�سويق
وري��ادة الأعمال ،وذل��ك خالل الفرتة
ما بني  22-16ت�شرين الثاين.
و�أع �ل �ن��ت امل �ن �� ّ��ص��ة ع�ب�ر �صفحاتها
على مواقع التوا�صل االجتماعي عن
املوا�ضيع وامل�ج��االت التي �ستتناولها
الدورات التدريبية واجلل�سات وور�ش
ال �ع �م��ل ال �ت��ي ��س�ت�ق� ّدم�ه��ا خ�ل�ال ه��ذه
ال �ف�ترة ،و�آل �ي��ة الت�سجيل وامل���ش��ارك��ة،
ك�م��ا َد َع ��ت جميع ر ّواده� ��ا لال�ستفادة

اخلبري ن�ضال قناديلو حت�دّث خالل
�ساعتني متوا�صلتني عن مفهوم ريادة
الأع �م��ال وع��وام��ل ال�ن�ج��اح الرئي�سية
لر ّواد الأعمال وكيفية تطوير الأفكار
وحتويلها �إىل م�شاريع ريادية ناجحة،
والق � ��وا �إق� �ب ��ا ًال وا� �س �ع �اً م��ن ال���ش�ب��اب
املن�صة.
واملتابعني على �صفحة ّ
و� �س �ت �ع �ق ��د امل� �ن� ��� �ص ��ة خ �ل ��ال ه ��ذا
الأ� � �س � �ب � ��وع جم� �م ��وع ��ة وا� � �س � �ع ��ة م��ن
ال� � ��دورات ال �ت��دري �ب �ي��ة وور�� ��ش ال�ع�م��ل
امل� � �م� � �ي � ��زة ،م� �ن� �ه ��ا دورة ت ��دري� �ب� �ي ��ة
ب �ع �ن��وان “الطباعة ث�لاث �ي��ة الأب �ع��اد
والنمذجة الأول ّية ال�سريعة” ،والتي
� �س � ُت �ق �ي �م �ه��ا م �ن �� �ص��ة زي � ��ن ب��ال �ت �ع��اون
م ��ع ف ��ري ��ق م �� �ص �ن��ع الأف� � �ك � ��ار ،ت�ل�ي�ه��ا
دورة ت��دري�ب�ي��ة ح��ول �أن ��واع التقنيات
ال�ل�ات�ل�ام �� �س �ي��ة “Touchless
 ”Technologyومدى ت�أثريها
ع � �ل� ��ى ع� �م� �ل� �ي ��ة ال � �ت � �ح� ��ول ال ��رق� �م ��ي
لل�صناعات وامل��ؤ��س���س��ات ،م��ع اخلبري
التكنولوجي رجائي جودة.
كما �ستقيم املن�صة ور�شة عمل مع
اخلبري وامل�ست�شار يف جمال الت�سويق
ال��رق�م��ي ج��ودت ��ش� ّم��ا���س ح��ول كيفية

ا�ستك�شاف �أ��س��واق ج��دي��دة والو�صول
�إل � �ي � �ه� ��ا ،ودورة ت ��دري� �ب� �ي ��ة ب �ع �ن��وان
“”Weapons for Startup
�ستتناول كيفية م��واج�ه��ة التحديات
ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه ال �� �ش��رك��ات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة،
و��س�ي�ق� ّدم�ه��ا امل � ��د ّرب م���س�ع��ود احل�ل��و،
و�سيتم تنظيم جل�سة حوارية بالتعاون
م��ع م���س� ّرع��ة “ح�صاد” وع� �دّة جهات
خمت�صة يف قطاع الزراعة يف الأردن،
ّ
وور��ش��ة عمل بعنوان “من فكرة �إىل
م�شروع” مع امل��د ّرب ب�سام الهنيدي،
و��س�ت�خ�ت��م امل�ن���ص��ة ف�ع��ال�ي��ات�ه��ا ب ��دورة
تدريبية بعنوان “Harnessing
”the power of big data
م��ع ال�بروف �ي �� �س��ور “Christina
.”Stathopoulos
وي� � ��أت � ��ي �إط � �ل� ��اق امل� �ن� ��� �ص ��ة ل �ه��ذه
الفعاليات واحتفالها بهذه املنا�سبة
م��وا� �ص �ل � ًة ل ��دوره ��ا يف خ ��دم ��ة ر ّواد
الأعمال يف الأردن ،ون�شر ثقافة ريادة
الأع� �م ��ال ب�ي�ن ال �� �ش �ب��اب ،وحت�ف�ي��زه��م
ع�ل��ى ا��س�ت�ث�م��ار ق��درات �ه��م وتوظيفها،
واكت�شاف م�شاريعهم وحتويلها �إىل
واقع ملمو�س.

أكاديمية البرمجة من أورانج تتيح لطلبتها االطالع على نماذج شبابية ناجحة

االنباط-عمان

توا�صل �أوراجن الأردن تقدمي قيمة م�ضافة
ل�براجم �ه��ا ال���ش�ب��اب�ي��ة ب��ا��س�ت�م��رار مب��ا يحاكي
ال�ت�ط��ورات املحلية والعاملية ومتطلبات �سوق
ال�ع�م��ل ،ف�ق��د �أت��اح��ت م ��ؤخ��راً ل�ط�ل�ب��ة ال��دف�ع��ة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن �أك��ادمي �ي��ة ال�برجم��ة م��ن �أوراجن
ف��ر��ص��ة االط�ل��اع ع�ل��ى من ��اذج ري��ادي��ة �أردن �ي��ة
�وج��ه
ناجحة ا��س�ت�ف��ادت م��ن ب��رن��ام��ج �أوراجن امل� ّ
ل�ت���س��ري��ع من��و الأع� �م ��ال ال��ري��ادي��ة “”BIG
وجمموعة من امل�ؤثرين ال�شباب ،لتعزز بذلك

برناجمها التدريبي امل�ج��اين امل�ق�دّم ملجموعة
م��ن ال���ش�ب��اب وال �� �ش��اب��ات امل��وه��وب�ين يف جم��ال
الربجمة الواعد.
وحر�صت ال�شركة منذ انطالقة الأكادميية
ع�ل��ى ��ش�م��ول�ي��ة ال �ت��دري��ب ال�ت�ف��اع�ل��ي ل�لارت�ق��اء
مبهارات الطلبة وتزويدهم مبختلف اخلربات
الالزمة للنجاح والتميز املهني ،ومن هنا جاءت
ا�ست�ضافة الأك��ادمي�ي��ة مل�شاريع نا�شئة �شاركت
يف ب��رن��ام��ج “ ”BIGوه��ي ،FittiCoin
�أمهات� ، 360سليم و�أرابوت ،ف� ً
ضال عن م�ؤثرين
�شباب على م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي من

جم � ��االت م �ت �ن��وع��ة وه� ��م �آالء ح � �م ��دان ،ه�ب��ة
ابريو�ش ،خالد �صباغ� ،أ�سامة ع��ودات ،حممد
ب�ي�ط��ار ،عمر م�ه�ي��ار ،د .نغم ال�ق��رغ�ل��ي ،حمزة
غزو ،حممد املحارمة و�آيات عمرو.
وي��رك��ز برنامج الأك��ادمي�ي��ة التدريبي على
�أه ��م ل �غ��ات ال�ب�رجم��ة امل�ط�ل��وب��ة وه ��ي CSS،
،HTML، JavaScript، JQUERY
�إىل ج � ��ان � ��ب م� � � �ه � � ��ارات OOP Data
 Structureوتخزين البيانات ،حيث قام
الطلبة بتطبيق هذه املهارات املكت�سبة عملياً يف
م�شاريع رقمية ومواقع �إلكرتونية ،ليتم بعد

ذلك تقييمها من قبل املدربني املخت�صني.
وي��ذك��ر �أن الدفعة الثانية م��ن الأك��ادمي�ي��ة
ان�ط�ل�ق��ت يف �أي �ل��ول م��ن ال �ع��ام اجل� ��اري ،حيث
ي�ستمر ال �ت��دري��ب ع�ل��ى م ��دار ��س�ت��ة �أ� �ش �ه��ر ثم
�شهر م��ن ال�ت��دري��ب العملي يف �إح��دى �شركات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،وي �ت��م ذل ��ك م��ع م��راع��اة ك��اف��ة
الإج � � � � ��راءات ال ��وق ��ائ �ي ��ة امل �ت �خ ��ذة ل �ل �ح��د م��ن
تف�شي كورونا امل�ستجد ويف مقدمتها التباعد
االجتماعي.
و�أك � ��دت �أوراجن الأردن ال �ت��زام �ه��ا ب ��إث��راء
ال�ت��دري��ب امل�ق��دم يف الأك��ادمي �ي��ة ،ان�ط�لاق�اً من
دورها ك�شريك رقمي للمملكة وا�سرتاتيجيتها
للم�س�ؤولية االجتماعية التي ت��ويل اهتماماً
كبرياً بتطوير وبناء �سوق عمل مبهارات عالية
وت��دري��ب متخ�ص�ص ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل حتويل
ال�شباب العربي م��ن م�ستهلكي التقنيات �إىل
منتجيها ودع�م�ه��م ل��ري��ادة ال�ت�ح�وّل ال��رق�م��ي،
الأم��ر الذي مي ّكنهم من القيام بدور فاعل يف
تنمية خمتلف القطاعات.
و�إدراك� � �اً مل��دى �أه�م�ي��ة امل �ه��ارات ال��داع�م��ة يف
� �س��وق ال �ع �م��ل ،ب�ي�ن��ت ال���ش��رك��ة �أن الأك��ادمي �ي��ة
تناولت �ضمن التدريب جماالت متنوعة متل
�إدارة امل���ش��اري��ع ،ت�ق��دمي الأف �ك��ار ،ب�ن��اء من��وذج
�أع�م��ال ،الهوية املرئية ،التفكري الت�صميمي،
ال ��ري ��ادة ،ال�ت���س��وي��ق ال��رق �م��ي وح ��ل امل���ش�ك�لات
التقنية ،وذل��ك �ضمن ت�صميم �أوراجن الأردن
امل �ت �ك��ام��ل ل �ل�برن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي ال �ه ��ام ال ��ذي
ي�سري نحو �إع��داد ال�شباب وتهيئتهم للتعامل
م��ع التحديات العملية بكل ك�ف��اءة على �أر���ض
الواقع.

فايزر :لقاح كورونا فعال بنسبة  %95وفق النتائج السريرية الكاملة

دبي  -العربية

�أع �ل �ن��ت ��ش��رك�ت��ا ف��اي��زر وب �ي��ون �ت��ك ام����س
الأرب� �ع ��اء ع��ن اك �ت �م��ال ج ��زء ال�ف�ع��ال�ي��ة من
جتربة لقاح  ،19-Covidمما ي��دل على
�أن اللقاح فعال بن�سبة .٪ 95

قالت ال�شركتان �إنهما تخططان لتقدمي
طلب �إىل �إدارة ال�غ��ذاء وال ��دواء للح�صول
على �إذن ا�ستخدام يف ح��االت الطوارئ “يف
غ�ضون �أيام” ،و�ستقدم � ً
أي�ضا �إىل الهيئات
التنظيمية يف جميع �أنحاء العامل.
وت�أتي النتائج بعد �أكرث من �أ�سبوع بقليل
من �إعالن ال�شركتني �أن حتليلاً �سابقًا من

تصدر عن شركة
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الدرا�سة �أظهر �أن اللقاح قلل العدوى ب�أكرث
من  ،٪90وبعد �أيام فقط من �إعالن �شركة
لقاحا م�شابهًا قلل من العدوى
موديرنا� ،أن ً
بن�سبة .٪94.5
ت �ث�ير ال �ن �ت��ائ��ج جم�ت�م�ع��ة الآم� � ��ال يف �أن
اللقاحات �ستكون متاحة على نطاق وا�سع
يف وق��ت م��ا م��ن ال�ع��ام املقبل ،ورمب��ا � ً
أي�ضا،

�أن ال�ل�ق��اح��ات الأخ ��رى ال�ت��ي تكافح املر�ض
�ستثبت فعاليتها � ً
أي�ضا.
قال الدكتور �ألربت بورال ،رئي�س جمل�س
الإدارة واملدير التنفيذي ل�شركة Pfizer
«ال �ي��وم ه��و ي��وم عظيم للعلم والإن���س��ان�ي��ة،
املجموعة الأوىل من نتائج املرحلة الثالثة
من جتربة لقاح  19-Covidتوفر الدليل
الأويل على قدرة لقاحنا على الوقاية من
كورونا.
«ل�ق��د و�صلنا �إىل ه��ذا الإجن ��از احلا�سم
يف ب��رن��ام��ج ت�ط��وي��ر ال �ل �ق��اح ل��دي�ن��ا يف وق��ت
يحتاجه العامل �أكرث من غريه مع ت�سجيل
معدالت الإ�صابة ب�أرقام قيا�سية.
وقد يثري اكت�شاف �أن  ٪95من الإ�صابات
ق� ��د مت م �ن �ع �ه��ا ب ��وا�� �س� �ط ��ة ل� �ق ��اح ف ��اي ��زر،
ال�سيا�سيني وق��ادة ال�صحة ال�ع��ام��ة وي�ضع
نهاية حمتملة للوباء.
��ش��ارك يف جت��ارب امل��رح�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة �أك�ثر
من � 43000شخ�ص.
ف��اي��زر ذك��رت �أن جمع ب�ي��ان��ات ال�سالمة
املطلوبة �ست�ستغرق حتى الأ��س�ب��وع الثالث
م ��ن ن��وف �م�ب�ر ،ث ��م ي �ت��م ت �ق��دمي امل �ل��ف �إىل
املنظمني للموافقة عليه.
بح�سب ال���ش��رك��ة؛ ق��د يعني الرتخي�ص
ال�سريع �إعطاء اجلرعات الأوىل للعاملني
يف جم��ال ال��رع��اي��ة ال�صحية بحلول نهاية
العام.
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فارس شرعان

اآلثار العامة تضيء مواقع أثرية
احتفاء بيوم الطفل العالمي
ً

االنباط-عمان

�أ�ضاءت دائرة الآثار العامة بالتعاون
م��ع منظمة الأمم امل�ت�ح��دة للطفولة
“اليون�سيف” مكتب الأردن ،عددا من
امل��واق��ع الأث��ري��ة باللون الأزرق ،وذلك
احتفاء بيوم الطفل العاملي.
وبني مدير عام دائرة الآثار العامة
ي��زي��د عليان �أن م�شاركة الأردن بهذا
االحتفال العاملي من خالل �إ�ضاءة �أهم
امل��واق��ع الأث��ري��ة ب��ال�ل��ون الأزرق ،ي�أتي
يف �إط��ار اهتمام اململكة بالطفل ب�شكل
عام واهتمام الدائرة بتوعية الأطفال
ب ��أه �م �ي��ة امل ��واق ��ع الأث� ��ري� ��ة و�� �ض ��رورة
ح�م��اي�ت�ه��ا ،وت��وج �ي��ه الأط� �ف ��ال �إىل ما
متثله ه��ذه امل��واق��ع الأث��ري��ة م��ن فخر
واع �ت��زاز لكل الأج �ي��ال وم��ا تركته من
�إرث وثقافة وتراث ،كما �أن �إ�ضاءة هذه
املواقع بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الدولية
ي�سهم يف ترويجها �سياح ًيا.
و�أكد يف بيان �صحفي ام�س الأربعاء،
�أن م���ش��ارك��ة ال��دائ��رة ب �ه��ذا االح�ت�ف��ال

ال��ذي ي�صادف  20م��ن ت�شرين الثاين
يرا ع��ن وح��دة
م��ن ك��ل ع ��ام ،ي ��أت��ي ت�ع�ب� ً
ال �ع ��امل يف االح �ت �ف��ال ب��ال �ط �ف��ل ال ��ذي
ي �� �ص��ادف ن �ف ����س ي� ��وم دخ � ��ول ات�ف��اق�ي��ة
ح �ق��وق ال �ط �ف��ل ح �ي��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ يف ع��ام
 ،1989ح �ي��ث ك��ان��ت امل�م�ل�ك��ة الأردن �ي ��ة
الها�شمية واحدة من �أوائل الدول التي
�أقرت اتفاقية حقوق الطفل.
وق��ال عليان �إن��ه ج��رى �إ��ض��اءة عدد
م��ن امل��واق��ع الأث��ري��ة يف امل�م�ل�ك��ة بينها
امل� � ��درج ال� ��روم� ��اين وج �ب ��ل ال �ق �ل �ع��ة يف
ال�ع��ا��ص�م��ة ع �م��ان ي��وم الأح ��د امل��ا��ض��ي،
وقلعة عجلون الأثرية ومدينة �أم قي�س
الأث ��ري ��ة وامل � ��درج ال ��روم ��اين مب��دي�ن��ة
جر�ش االث�ن�ين املا�ضي ،وقلعة الكرك
يوم �أم�س الثالثاء.
ي�شار اىل �أنه يف كل عام يتم �إ�ضاءة
�أه ��م امل��واق��ع الأث��ري��ة ح��ول ال �ع��امل يف
م �ن��ا� �س �ب��ات خم �ت �ل �ف��ة ،وت� ��أت ��ي امل��واق��ع
الأث��ري��ة يف الأردن ك��واح��دة م��ن �أب��رز
امل ��واق ��ع يف ال �ع��امل ال �ت��ي ي��رك��ز عليها
الإعالم العاملي.

كيف نستفيد من الهواتف
القديمة؟
رو�سيا اليوم-مو�سكو

عند �شراء هاتف ذكي جديد ي�سارع
الكثريون لرمي هواتفهم القدمية �أو
التخلي عنها يف ح�ين ميكن �أن تكون
ه��ذه الأج �ه��زة ذا ف��ائ��دة لهم يف بع�ض
احلاالت.
وح� ��ول ه ��ذا امل��و� �ض��وع ويف م�ق��اب�ل��ة
�صحفية ق��ال اخل�ب�ير التقني ومدير
ج��ام�ع��ة  Synergyال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة
الرو�سية� ،أنطون �آفريين “ :ال ينبغي
�أن نتخلى عن هواتفنا القدمية عند
ال �ت��وق��ف ع ��ن ا� �س �ت �ع �م��ال �ه��ا ل�غ��ر��ض�ه��ا
الأ�سا�سي �أو حني ن�شرتي هاتفا �آخر،
ف �ه��ذه الأج� �ه ��زة ق��د ت �ك��ون م �ف �ي��دة يف
احلياة اليومية حتى عند ا�ستعمالها
يف احلد الأدنى لبع�ض الأمور ،وهناك
خيارات عديدة ال�ستخدامها».
و�أ� �ض��اف “ميكن ا�ستعمال الهاتف
ال � �ق� ��دمي ع �ل ��ى � �س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ك � � ��أداة
لتحديد امل��واق��ع يف ال�سيارة� ،أو ميكن
حتويله لكامريا فيديو ميكن و�صلها

بالإنرتنت ملراقبة املنزل �أو املكتب �أو
م �ك��ان ال �ع �م��ل� ،أو ا��س�ت�ع�م��ال��ه ك�شا�شة
�صعرية ملراقبة ال�صور والفيديوهات
التي تبثها كامريات املراقبة� ،أو حتى
كجهاز تلفاز �صغري حممول ..وميكن
�أي���ض��ا االع �ت �م��اد ع�ل��ى ال�ه��ات��ف ال��ذك��ي
القدمي ك�أداة للتحكم عن بعد ب�أجهزة
التفاز ،وذل��ك بعد تزويده بتطبيقات
التحكم بالتلفزيونات الذكية».
و�أ� � �ش� ��ار �آف�ي�ري ��ن �إىل �أن ال �ه��ات��ف
ال��ذك��ي ال�ق��دمي مي�ك��ن االع�ت�م��اد عليه
كمكرب ��ص��وت ال�سلكي �صغري ل�سماع
امل��و��س�ي�ق��ى� ،أو ح�ت��ى ا�ستعماله كمنبه
ي��وم��ي ،ك ��ون ج�م�ي��ع ال �ه��وات��ف م ��زودة
بهذه امليزة.
ويف ح ��ال �أراد ال�ب�ع����ض ال�ت�خ�ل����ص
م��ن ه��وات�ف�ه��م ال �ق��دمي��ة ف� ��إن اخل�ب�ير
ي�ن���ص�ح�ه��م ب �ع��دم رم �ي �ه��ا ،ب��ل ال�ل�ج��وء
�إىل م� ��واق� ��ع ب �ي ��ع و� � �ش� ��راء الأ�� �ش� �ي ��اء
امل�ستعملة ع�بر الإن�ت�رن��ت ،وال�ت��ي قد
متنحم فر�صة لبيع الهاتف ب�سعر قد
ير�ضيهم.
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