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مندوبًا عن الملك
ولي العهد يشارك في الجلسة الختامية
لقمة قادة دول مجموعة العشرين

 64وفاة و  5268إصابة
بفيروس كورونا
االنباط -عمان

�أع �ل �ن��ت وزارة ال���ص�ح��ة ت�سجيل 64
وف ��اة و � 5268إ��ص��اب��ة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا
امل�ستج ّد يف اململكة ام�س الأحد ،لريتفع
ال �ع��دد الإج �م ��ايل ل�ل��وف�ي��ات �إىل ،2236
والإ� � �ص ��اب ��ات �إىل  .183429وت ��و ّزع ��ت
الإ�صابات على  1699حالة يف حمافظة
ال �ع��ا� �ص �م��ة ع � � ّم� ��ان ،و 1441ح ��ال ��ة يف
حمافظة �إرب��د ،و 661حالة يف حمافظة
جر�ش ،و 372حالة يف حمافظة البلقاء،
و 371حالة يف حمافظة ال��زرق��اء ،و268
حالة يف حمافظة العقبة ،و 162حالة يف

حمافظة الكرك ،و 138حالة يف حمافظة
الطفيلة ،و 85حالة يف حمافظة معان،
و 46حالة يف حمافظة املفرق ،و 23حالة
يف حمافظة م�أدبا ،وحالتان يف حمافظة
عجلون .و�أ�شار املوجز الإعالمي ال�صادر
عن رئا�سة ال ��وزراء ووزارة ال�صحة �إىل
�أن ع��دد احل��االت الن�شطة ح��ال� ّي�اً و�صل
�إىل  67175حالة ،فيما بلغ عدد احلاالت
التي �أُدخِ لت اليوم للعالج يف امل�ست�شفيات
امل�ع�ت�م��دة  249ح��ال��ة ،فيما غ ��ادرت 212
حالة امل�ست�شفيات بعد �شفائها.
التفا�صيل �ص «»3

مدير األمن العام :لن نسمح ألي
كان بالتعدي على حقوق اآلخرين
االنباط -عمان

االنباط-عمان

م� �ن ��دوب� �اً ع ��ن ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك ع �ب��داهلل
ال �ث��اين� � ،ش��ارك �سمو الأم�ي�ر احل���س�ين بن
عبداهلل الثاين ،ويل العهد ،ام�س الأحد ،يف

اجلل�سة اخلتامية لقمة قادة دول جمموعة
الع�شرين ال�ت��ي عقدتها اململكة العربية
ال�سعودية افرتا�ضياً.
وك ��ان ج�لال��ة امل �ل��ك �أل �ق��ى ك�ل�م��ة خ�لال
م���ش��ارك�ت��ه ي ��وم ال���س�ب��ت يف ال�ق�م��ة ك�ضيف
�� �ش ��رف ،ت �ل �ب �ي��ة ل ��دع ��وة م ��ن �أخ� �ي ��ه خ ��ادم

احل ��رم�ي�ن ال �� �ش��ري �ف�ين امل �ل��ك � �س �ل �م��ان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ملك اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة.
ورك � ��ز ج � ��دول �أع� �م ��ال ق �م��ة ق � ��ادة دول
جمموعة الع�شرين التي تر�أ�ستها اململكة
العربية ال�سعودية ه��ذا ال �ع��ام ،على �سبل

يمدد تأجيل أقساط القطاعات
المركزي ّ
المتضررة حتى حزيران 2021
االنباط-عمان
يف ��ض��وء ا��س�ت�م��رار الآث ��ار ال�سلبية جلائحة
ك��ورون��ا على القطاعات االقت�صادية املختلفة،
وب �ه��دف تقليل ت�ل��ك الآث ��ار و�إع �ط��اء ال�شركات
والأفراد املت�ضررين الوقت الكايف الذي مي ّكنهم
من �سداد التزاماتهم جتاه البنوك حلني تعايف
ال�ت��دف�ق��ات ال�ن�ق��دي��ة مل���ص��ادر دخ�ل�ه��م املختلفة؛
فقد ق ّرر البنك املركزي متديد العمل بتعميمه
ال �� �ص��ادر يف  2020/3/15ال ��ذي ي�ن� ّ�ظ��م عملية

ت�أجيل الأق�ساط حتى  2021/6/30وذل��ك على
النحو التايل:
 .-1قيام البنوك بت�أجيل الأق�ساط امل�ستحقة
ع�ل��ى ال���ش��رك��ات امل�ت���ض��ررة م��ن ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا
ع �ل��ى �أن ال ي�ع�ت�بر ذل ��ك ه�ي�ك�ل��ة ل�ل�ت���س�ه�ي�لات،
وعلى �أن ال ي�ؤثر �أي�ضاً على ت�صنيف ال�شركات
االئتماين لدى �شركة كريف ،على �أال تتقا�ضى
البنوك عمولة �أو تفر�ض فوائد ت�أخري على هذه
ال�شركات ج ّراء ذلك.
 -2قيام البنوك ب ��إج��راء ج��دول��ة ملديونيات

وزير العمل يلتقي السفيرة
الهولندية
االنباط -عمان

بحث وزير العمل ووزير الدولة ل�ش�ؤون
اال�ستثمار الدكتور معن القطامني لدى
ل�ق��ائ��ه يف مكتبه ب ��ال ��وزارة ام����س الأح ��د،
ال �� �س �ف�يرة ال �ه��ول �ن��دي��ة يف ع �م��ان ب��ارب��را
ي ��وزي ��ا� ��س�� ،س�ب��ل ت �ط��وي��ر �آف � ��اق ال �ت �ع��اون
الثنائي بني البلدين ،ال�سيما يف املجاالت
االق�ت���ص��ادي��ة واال��س�ت�ث�م��اري��ة وال��وظ��ائ��ف

الرقمية .وقال الوزير القطامني خالل
ال�ل�ق��اء� ،إن ع�لاق��ات البلدين ت�ستند �إىل
قاعدة �أ�سا�سها التعاون والتن�سيق امل�شرتك
يف عدة ميادين وذلك بف�ضل الدعم الذي
تتلقاه هذه العالقات من قيادتي البلدين
ال�صديقني .وا�ستعر�ض جماالت التعاون
املتاحة بني البلدين وم��ن �أب��رزه��ا فر�ص
الت�شغيل.
التفا�صيل �ص «»4

السعودية واثقة من عدم تأثر عالقتها
مع واشنطن رغم تصريحات بايدن
االنباط-وكاالت

�أع ��رب ��ت ال �� �س �ع��ودي��ة ع��ن ث�ق�ت�ه��ا يف ع��دم
حدوث تغيري يف عالقتها مع وا�شنطن رغم
توعد الرئي�س الدميوقراطي املنتخب جو
ب��اي��دن ب ��إع��ادة تقييم ال��رواب��ط معها على
خلفية �سج ّلها يف جمال حقوق الإن�سان
و�� �ش� �ه ��دت ع �ل�اق� ��ة ال� ��ري� ��ا�� ��ض ب��ال �ب �ي��ت
الأبي�ض تقاربا كبريا خالل والية الرئي�س
اجلمهوري دونالد ترامب الذي �أقام عالقة
�شخ�صية م��ع ح ّكامها و�شن حملة �ضغوط
ق�صوى �ضد خ�صمها �إي ��ران وغ�ض النظر
ع �م��ا ي �ع �ت�بره ن���ش�ط��اء ان �ت �ه��اك��ات يف جم��ال
احلقوق

ويرى مراقبون �أنّ اململكة ت�شعر بالقلق
م��ن اح�ت�م��ال �أن ت�تراج��ع �إدارة ب��اي��دن عن
العقوبات �ضد �إيران وتعود لالتفاق النووي
معها الذي ان�سحب منه ترامب ،وحتد من
مبيعات الأ��س�ل�ح��ة ،وحتا�سبها على خلفية
م�س�ألة احلقوق
ل�ك��ن وزي ��ر ال��دول��ة ل�ل���ش��ؤون اخل��ارج�ي��ة
ع� ��ادل اجل �ب�ي�ر ق ��ال يف م �ق��اب �ل��ة م ��ع �شبكة
«�سي ان ان» ال�سبت� ،إنّ اململكة تتعامل مع
رئي�س الواليات املتحدة «ك�صديق �سواء كان
جمهوريا �أو دميوقراطيا»
التفا�صيل �ص «»8

العمالء الذين تنطبق عليهم مفهوم اجلدولة
بدون دفعة نقدية ودون فوائد ت�أخري.
 - 3ت� ��أج� �ي ��ل �أق � �� � �س ��اط ع� �م�ل�اء ال �ت �ج��زئ��ة
امل�ت���ض��رري��ن م��ن ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا مب��ا يف ذل��ك
دفعات البطاقات االئتمانية وقرو�ض الإ�سكان
والقرو�ض ال�شخ�صية دون �أية عمولة �أو فوائد
ت�أخري-4 .على البنوك �أن ت�أخذ بعني االعتبار
� ً
أي�ضا �أن مفهوم املت�ضرر ي�شمل الأف��راد الذين
انقطع دخلهم..

التفا�صيل �ص «»6

جت� ��اوز �أزم� ��ة ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا ،وجم��اب�ه��ة
ال �ت �ح��دي��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
الناجتة عنها ،و�إيجاد طرق ال�ستعادة النمو
وبناء م�ستقبل �أف�ضل.
التفا�صيل �ص «»2

�أكد رئي�س هيئة اال�ستثمار الدكتور خالد
ال ��وزين� ،أن هيئة اال�ستثمار وج��دت لتكون
بيت و��ص��وت امل�ستثمر ف�ض ً
ال ع��ن دوره ��ا يف
جذب ومتكني اال�ستثمارات املحلية والعربية
والأجنبية ودعم ال�صادرات الوطنية.
وقال الوزين ،يف بيان ام�س الأحد� ،إن �أهم
عوامل جذب اال�ستثمار ومتكينه وت�شجيعه

التفا�صيل �ص «»5

محافظ العاصمة يتفقد مستشفيات
للتأكد من تطبيقها إجراءات السالمة العامة
االنباط -عمان
قال حمافظ العا�صمة الدكتور �سعد ال�شهاب
انه وبايعاز من وزي��ر الداخلية املكلف الدكتور
ب�سام التلهوين ،قام ام�س االحد برفقة الأجهزة
االم �ن �ي��ة امل�خ�ت���ص��ة ب �ج��ول��ة ع �ل��ى امل�ست�شفيات
للت�أكد م��ن م��دى ال�ت��زام امل��راج�ع�ين والعاملني
بامل�ست�شفيات ب�إجراءات ال�سالمة العامة وخا�صة
ارتداء الكمامات والتباعد.
و�أو�ضح الدكتور ال�شهاب انه مت و�ضع نقاط

الوزني :حماية االستثمارات المحلية
والخارجية مرتكز أساس
االنباط -عمان

�أك��د مدير الأم��ن العام اللواء الركن
ح�سني احل��وامت��ة ،ا��س�ت�م��رار احل�م�لات
الأمنية التي بد�أت مديرية الأمن العام
تنفيذها منذ �أ�سابيع ،وب ��د�أت نتائجها
االيجابية تظهر ويلم�سها اجلميع من
خ�لال ما ي��رد من تغذية راجعة ،وردود
اي �ج��اب �ي��ة م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن وال� �ت� �ج ��ار يف
خمتلف مناطق اململكة.
واط � �م � ��أن ال� �ل ��واء ال ��رك ��ن احل��وامت��ة
خ �ل�ال ج��ول��ة ت �ف �ق��دي��ة ق� ��ام ب �ه��ا ام����س
الأح��د ،لو�سط العا�صمة على الأو��ض��اع
الأم �ن �ي��ة ،وا��س�ت�م��ع مل�لاح�ظ��ات ع��دد من

ال �ت �ج��ار ،الف �ت �اً �إىل �أن ال�ع�م��ل الأم �ن��ي
متوا�صل وال ينتهي ،ولن ن�سمح لأي كان
بالتعدي على حقوق الآخرين.
ك �م ��ا �أك� � ��د احل� ��وامت� ��ة يف ت �ع �ل �ي �م��ات
وجهها ل��ر�ؤ��س��اء امل��راك��ز الأم�ن�ي��ة بعمل
ج� � ��والت م �ي��دان �ي��ة وت �خ �� �ص �ي ����ص ف��رق
ت�ت�ج��ول يف الأ�� �س ��واق ل�لاط�م�ئ�ن��ان على
الأو� �ض��اع الأم�ن�ي��ة ،وتلتقي م��ع التجار،
و�أ�صحاب الأعمال ،والأف��راد واال�ستماع
مل�لاح �ظ��ات �ه��م وال �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��ا ب�شكل
مبا�شر.

ال�ت��و��س��ع يف ال�ت���ش��ري�ع��ات ال�ن��اظ�م��ة للعملية
اال��س�ت�ث�م��اري��ة ال�ت��ي �أر� �س��ى ق��واع��ده��ا جاللة
امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين .و�أ� �ض��اف ،ان جاللة
امل�ل��ك �أك ��د يف �أك�ث�ر م��ن ل �ق��اء� ،أه�م�ي��ة ال��دور
احل�ي��وي ل�ق�ط��اع اال��س�ت�ث�م��ار يف دع��م وتعزيز
االقت�صاد الوطني وحتقيق التنمية ال�شاملة،
ومب ��ا ي���س�ه��م يف حت �� �س�ين م �� �س �ت��وى م�ع�ي���ش��ة
املواطنني.

التفا�صيل �ص «»3

ثابتة ام��ام  16م�ست�شفى تتكون م��ن �أف��راد من
ال�ق��وات امل�سلحة والأج�ه��زة االمنية للت�أكد من
تطبيق تعليمات وزي��ر ال�صحة املتعلقة مبنع
زي��ارة املر�ضى داخ��ل امل�ست�شفيات ،الفتا �إىل ان
هذه اجل��والت م�ستمرة على الأ�سواق واملحالت
التجارية وجميع املن�ش�آت االقت�صادية واخلدمية
لتوعية املواطنني والزامهم بارتداء الكمامات
وحتقيق التباعد للتخفيف من ت�أثري جائحة
كورونا ومنع انتقال العدوى .على �صعيد مت�صل
ق��ال حم��اف��ظ ال�ع��ا��ص�م��ة� ،إن ��ه وت�ن�ف�ي��ذا لأوام ��ر

الدفاع جرى �ضبط � 17شخ�صا يف منطقة خالية
عند ال ��دوار ال�سابع يدخنون االرج�ي�ل��ة خالفا
ملتطلبات ال�صحة وال���س�لام��ة ال�ع��ام��ة املتعلقة
بجائحة ك��ورون��ا ومت حتويلهم للمدعي العام
التخاذ االج��راءات القانونية والإداري��ة الالزمة
بحقهم.و�أ�ضاف� ،إنه جرى كذلك خمالفة �سوبر
ماركت يف منطقة خلدا ب�سبب وج��ود ع��دد من
اال�شخا�ص بداخله غري ملتزمني .

التفا�صيل �ص «»3

السفير السعودي يعرب عن تقديره
للملك على مشاركته بقمة العشرين
االنباط -عمان

عبرّ ال�سفري ال�سعودي يف عمان ،نايف
بن بندر ال�سديري ،عن تقديره مل�شاركة
جاللة امللك عبداهلل الثاين بح�ضور ويل
العهد لقمة الع�شرين التي ا�ست�ضافتها
ال�سعودية .وق��ال يف ت�صريحات �صحافية
ام�س �إن �إ�شادة جاللة امللك عبداهلل الثاين
خ�ل�ال كلمته يف ق�م��ة ال�ع���ش��ري��ن بجهود

اململكة العربية ال�سعودية ورئا�ستها للقمة
�أم��ر غ�ير م�ستغرب م��ن جاللته ،م�ؤكدا
�أن انعكا�سات القمة �ستكون �إيجابية على
اجلميع ،خا�صة ال�سعودية والأردن ،من
خالل تعايف االقت�صاد وحماية الأرواح من
جائحة كورونا � ،إىل جانب موا�ضيع املناخ
ومتكني املر�أة.
التفا�صيل �ص «»2

قرار  53 .. 242عاما من صمت دولي و ّ
تنكر إسرائيلي
االنباط-وكاالت
ي �� �ص��ادف ،الأح� ��د ( 22ن��وف �م�بر /ت���ش��ري��ن
ث ��اين) ،ال��ذك��رى الثالثة بعد اخلم�سني على
� �ص��دور ق ��رار جم�ل����س الأم ��ن ال ��دويل ()242
الذي يُر�سي مبادئ ال�سالم العادل يف ال�شرق
الأو�سط ،والقائم على ان�سحاب �إ�سرائيل من
جميع الأرا�ضي التي احت ّلتها عام 1967
هذا القرار جاء بعد �أ�شهر من حرب الأيام
ال�ستة يف يونيو /حزيران من ذات العام ،التي
�شنتها �إ��س��رائ�ي��ل �ضد ك��ل م��ن م�صر و�سوريا
والأردن
�أطلق العرب على هذه احلرب ا�سم النك�سة ،

بينما لق ّبها الإ�سرائيليون بـ حرب الأيام ال�ستة
 ،م��ن ب��اب التفاخر ب��امل��دة الزمنية الق�صرية
التي هزموا خاللها اجليو�ش العربية
وتر ّتب على هذه احلرب احتالل �إ�سرائيل
لكل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة و�سيناء
امل�صرية ،وه�ضبة اجلواالن ال�سورية
قرار ()242
جاء يف ن�ص القرار الذي �صدر عن جمل�س
الأم��ن ال��دويل ،لإق��رار مبادئ ال�سالم العادل
والدائم يف ال�شرق الأو�سط� ،إن املجل�س يعرب
ع��ن قلقه املتوا�صل ب�ش�أن الو�ضع اخل�ط��ر يف
ال�شرق الأو�سط.

التفا�صيل �ص «»9

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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مندوبًا عن الملك
ولي العهد يشارك في
الجلسة الختامية لقمة قادة
دول مجموعة العشرين
االنباط-عمان
مندوباً عن جاللة امللك عبداهلل الثاين،
�شارك �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين،
ويل العهد ،ام�س الأحد ،يف اجلل�سة اخلتامية
ل�ق�م��ة ق� ��ادة دول جم �م��وع��ة ال �ع �� �ش��ري��ن ال�ت��ي
عقدتها اململكة العربية ال�سعودية افرتا�ضياً.
وك� � ��ان ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك �أل� �ق ��ى ك �ل �م��ة خ�ل�ال
م �� �ش��ارك �ت��ه ي� ��وم ال �� �س �ب��ت يف ال �ق �م��ة ك���ض�ي��ف
�شرف ،تلبية لدعوة من �أخيه خادم احلرمني
ال �� �ش��ري �ف�ين امل� �ل ��ك � �س �ل �م��ان ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز
�آل ��س�ع��ود ،م�ل��ك امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�سعودية
ال�شقيقة.

خسارة المملكة مليارات
بسبب المتعثرين مال ًيا
خالد صفران البالونة

ورك � � ��ز ج � � ��دول �أع� � �م � ��ال ق� �م ��ة ق � � ��ادة دول
جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن ال �ت��ي ت��ر�أ��س�ت�ه��ا اململكة
العربية ال�سعودية هذا العام ،على �سبل جتاوز
�أزم� ��ة ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا ،وجم��اب �ه��ة ال�ت�ح��دي��ات
االقت�صادية واالجتماعية الناجتة عنها ،و�إيجاد
طرق ال�ستعادة النمو وبناء م�ستقبل �أف�ضل.
وت�ضم جمموعة الع�شرين اململكة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة
وتركيا وكندا واملك�سيك والربازيل والأرجنتني
وفرن�سا وبريطانيا و�أملانيا و�إيطاليا وجنوب
�أف��ري�ق�ي��ا ورو� �س �ي��ا وال���ص�ين وال �ي��اب��ان وك��وري��ا
اجل�ن��وب�ي��ة وال �ه �ن��د و�إن��دون �ي �� �س �ي��ا و�أ� �س�ترال �ي��ا
واالحتاد الأوروبي.

رئيس هيئة األركان يلتقي السفيرة البريطانية
االنباط-عمان
ال �ت �ق��ى رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة الأرك� � ��ان
امل �� �ش�ترك��ة ،ال� �ل ��واء ال��رك��ن ي��و��س��ف
�أح�م��د احلنيطي ،ام����س الأح ��د ،يف
مكتبه ب��ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ،ال�سفرية
ال�بري�ط��ان�ي��ة يف ع � ّم��ان ب��ري��دج�ي��ت
بريند.
وبحث ال�ل��واء ال��رك��ن احلنيطي
م ��ع ال� ��� �س� �ف�ي�رة ،ب �ح �� �ض��ور امل �ل �ح��ق
ال��دف��اع��ي ال�ب�ري �ط��اين يف ع � ّم��ان،
وع � ��دد م ��ن ك �ب��ار � �ض �ب��اط ال �ق��وات
امل�سلحة� ،أوج��ه التعاون الع�سكري
و� �س �ب��ل ت �ع��زي��ز ع�ل�اق ��ات ال �ت �ع��اون
الثنائي مبا يخدم م�صلحة القوات
امل�سلحة يف البلدين ال�صديقني.

السفير السعودي يعرب عن
تقديره للملك على مشاركته
بقمة العشرين
االنباط-عمان

ع�ّب�رّ ال�سفري ال�سعودي يف عمان ،نايف
ب��ن ب�ن��در ال���س��دي��ري ،ع��ن تقديره مل�شاركة
جاللة امللك عبداهلل الثاين بح�ضور ويل
العهد لقمة الع�شرين ال�ت��ي ا�ست�ضافتها
ال�سعودية.
وق��ال يف ت�صريحات �صحافية ام�س �إن
�إ��ش��ادة جاللة امللك ع�ب��داهلل ال�ث��اين خالل
كلمته يف ق�م��ة ال�ع���ش��ري��ن ب�ج�ه��ود اململكة
العربية ال�سعودية ورئا�ستها للقمة �أم��ر
غ�ي�ر م���س�ت�غ��رب م��ن ج�لال �ت��ه ،م� ��ؤك ��دا �أن

إغالق السفارة الفلسطينية في
عمان حتى إشعار آخر بسبب كورونا
االنباط -عمان

ان�ع�ك��ا��س��ات ال�ق�م��ة ��س�ت�ك��ون �إي �ج��اب �ي��ة على
اجل�م�ي��ع ،خا�صة ال�سعودية والأردن ،من
خالل تعايف االقت�صاد وحماية الأرواح من
جائحة كورونا � ،إىل جانب موا�ضيع املناخ
ومتكني املر�أة.
و�أو� �ض��ح ال���س��دي��ري �أن ت��وج�ي��ه ال��دع��وة
ل �ل� ��أردن ل �ل �م �� �ش��ارك��ة ب��ال �ق �م��ة ي �ع��د دالل ��ة
ع�ل��ى م�ك��ان��ة الأردن ل��دى خ ��ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امل�ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز،
م �� �ش��دداً �أن ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال�ث��اين
�أينما حل و�شارك هو مكان تقدير واحرتام
اجلميع.

�أعلنت �سفارة دولة فل�سطني يف عمان �إغالق
�أبوابها اعتبارا من ام�س االح��د وع��دم متكنها
من ا�ستقبال املراجعني حتى �إ�شعار �آخر ،وذلك
بعد ثبوت �إ�صابة عدد من العاملني يف �أق�سام
ال�سفارة املختلفة بفريو�س كورونا امل�ستجد.
وق��ال��ت ال�سفارة ،يف بيان �صحايف� ،إن هذا
الإج��راء ي�أتي �ضمن االحتياطات االحرتازية
والوقائية التي تتخذها �سفارة دولة فل�سطني

توزيع الكهرباء :حملة إلزالة المخالفات على الشبكة
في األغوار الوسطى
االنباط-عمان

�شرعت �شركة توزيع الكهرباء بحملة
على املخالفات العالقة واملو�صولة ب�شكل
غ�ير ق��ان��وين على ال�شبكة الكهربائية يف

بع�ض مناطق الأغوار الو�سطى.
ووفق م�ساعد مدير عام ال�شركة ل�ش�ؤون
ت�ط��وي��ر الأع �م��ال ال�ن��اط��ق ال��ر��س�م��ي با�سم
ال���ش��رك��ة امل�ه�ن��د���س ��س��ام��ي ال ��زوات�ي�ن ،ف ��إن
احلملة تهدف �إىل �إزالة العبث واال�ستجرار

غ�ير امل���ش��روع و�إىل حماية امل��واط�ن�ين من
املخاطر التي تت�سبب بها تلك املخالفات
ن�ظ��را مل��ا ت�شكله م��ن تهديد حقيقي على
ال�سالمة العامة للأرواح واملمتلكات.
وح��ذر ال��زوات�ين يف بيان ال�ي��وم الأح��د،

م��ن خ�ط��ورة موا�صلة البع�ض ال�ستجرار
ال�ت�ي��ار الكهربائي و� �ض��رورة ال�ت��وق��ف عن
تلك الطرق غري امل�شروعة ملا ت�شكله من
خ�ط��ر ع�ل��ى �سالمتهم و��س�لام��ة موظفي
ال�شركة.

األمن العام يخصص أحد مراكز اإلصالح لعزل النزالء المصابين بكورونا
االنباط -عمان

ق��ال الناطق الإع�لام��ي با�سم مديرية
الأم��ن العام� ،إن املديرية اتخذت �إج��راءات
م �� �ش��ددة حل�م��اي��ة ن ��زالء م��راك��ز الإ� �ص�ل�اح
والت�أهيل من تف�شي وباء فريو�س كورونا.
و�أ�� �ض ��اف ان ��ه وب �ه��دف م�ن��ع االخ �ت�لاط
ب�ين ال �ن��زالء امل���ص��اب�ين وغ�ي�ره��م ،ف�ق��د مت
تخ�صي�ص �أح��د مراكز الإ�صالح والت�أهيل
لعزل النزالء امل�شتبه ب�إ�صابتهم �أو من تثبت
�إ�صابته منهم ،والذي مت جتهيزه بالتن�سيق
مع وزارة ال�صحة ،ومبا يتوافق مع الأ�س�س
وال�بروت��وك��والت الطبية املعتمدة ،وب�أعلى
املعايري الوقائية.
ويف جانب التعامل مع املدخلني حديثاً
�إىل م ��راك ��ز الإ� � �ص�ل��اح ت �ن �ف �ي��ذا لأح� �ك ��ام
ق�ضائية ،ب�ين الناطق الإع�لام��ي �أن �إدارة
مراكز الإ�صالح اعتمدت  4مراكز يو�ضع
بها النزالء اجلدد ويتم فح�صهم خالل 14
يوما من وجودهم داخلها ،ثم يتم نقل غري
امل�صابني �إىل م��راك��ز الإ� �ص�لاح والت�أهيل

الأخ��رى ،ومن يثبت �إ�صابته يتم نقله �إىل
املركز الذي ُخ�ص�ص لعزل امل�صابني ولتلقي
الإ�شراف الطبي والعناية الالزمة.
و�أو� �ض��ح �أن ��ه مت ت�سجيل �إ� �ص��اب��ات بعد
�إدخ��ال ع��دد م��ن ال�ن��زالء بناء على ق��رارات

باتت مع�ضلة املتعرثين مال ًيا تتفاقم يومًا بعد يوم نقد ًيا على اجلهاز امل�صريف املحلي
و نف�سيا على املتعرثين انف�سهم وا�سرهم و العاملني لديهم وذلك ب�سبب عدم و�ضع حلول
جذرية للمتعرثين.
اع��داد املتعرثين التي ا�ضطرت لل�سفر ب�سبب خ�شيتهم من ال�سجن او التوقيف او
احلجز عليهم وعلى �أمالكهم �إزدادت العداد كبرية ويقال بانها جتاوزت ال ن�صف مليون
مواطن ،واذا كان فع ً
ال هذا الرقم �صحيح او قريب للواقع ولنفر�ض جدلاً بان كل منهم
�سحب معه كرقم متو�سط بحدود ال  ١٠االف دينار اردين �ضرب ن�صف مليون مواطن
وهذا يعني اكرث من خم�سة مليار دينار اردين من العملة ال�صعبة حيث ان ميزانية دولتنا
االردنية اوىل بها ،بلغة االرق��ام هي خ�سارة لنظامنا املايل تزيد عن خم�سة مليار دينار
�سنوي اىل اخلارج.
باال�ضافة اىل انه نظامنا االقت�صادي ،التجاري ،الزراعي واال�ستثماري خ�سر ا�صحاب
فكر جتاري واقت�صادي وزراعي �شجاع غامروا باموالهم وا�ستثمروا و �ساهموا يف توفري
فر�ص عمل لهم ولالخرين من ابناء املجتمع مَ
ول ينتظروا ديوان اخلدمة املدنية.
املتعرثين مال ًيا اجتهوا اىل العديد من الدول االوربية و الآ�سيوية واالفريقية حتى
انهم و�صلوا �إىل دول امريكا الالتينية ،يقال بان اكرث من ع�شرين باملية منهم قد جنحوا
يف ا�ستثماراتهم اجلديدة يف قطاعات كثرية منها الزراعة و تربية املوا�شي و فتح املن�شاءات
التجارية وا�ستفاد الغري من هذه اخلربات وحتريك عجلة االقت�صاد يف تلك الدول.
ر�صد م�شكلتهم جمتمعيا ،فرتكوا زوجة وابناء وبنات واطفال واهلل اعلم كيف وفروا
�أجور منازلهم وقد يكون بع�ض اطفالهم ترك املدر�سة لعدم قدرتهم على دفع اق�ساط
امل��دار���س ،م�شكلتهم اك�بر من م�شاكل الالجئني ؛ الن��ه الالجئني اهتمت يف ق�ضاياهم
االمم املتحدة واملنظمات الدولية �ساعدتهم بينما املتعرث ماليا يعاين الأمرين.
من ناحية �أخ��رى كانت اال�ضرار النف�سية كبرية على املتعرثين واطفالهم و�أ�سرهم
ومنهم من فقد اعز افراد ا�سرته مَ
ول ي�ستطع ح�ضور الدفن.
على ال��رغ��م م��ن ذل��ك لغايه االن ورغ��م درا��س��ة املو�ضوع كثريا ال يوجد ق��رار برفع
الغطاء اجلزائي عن ال�شيكات ومل يتم و�ضع قانون لتطبيق ذلك وو�ضع اليه للتعامل
مع املتعرثين.
علما ان الدول املتقدمة كاوروبا وكندا وامريكا ال يتم معاملة ال�شيكات كق�ضايا
�أين املقارنات املعيارية  pinch markingالتي يقولون عنها؟ اعتربوها قطاع
تكنولوجيا او جتارب بالتعليم يتم اال�ستفاده منها.
حل م�شاكل املتعرثين وجدولة ديونهم �سوف ي�ؤدي اىل �ضخ �أموال هائله اىل ميزانية
احلكومة وا�ستفادة للمواطنني وامل�ستثمرين وتن�شيط احلركة الإقت�صادية واحلفاظ على
ن�سيج اال�سرة والعائلة من التفكك واالنهيار.
ال فائده من مالحقة املتعرثين وزجهم بال�سجن الن��ه خ�سارة ماليه وع��دم جدوى
وتعطيل احلركه الإقت�صادية.
كمغرتب ومقيم اردين يف ايطاليا توا�صل معي الع�شرات من اال�شخا�ص ب�سبب التعرث
املايل مقيمني يف جورجيا ،تركيا و م�صر الخ ،كان اهلل يف عونهم� ،سائلني اهلل عزوجل ان
يحل كربتهم و راجني حكومتنا وا�صحاب القرار االهتمام بهذه الق�ضية التي باتت تزعج
العديد من اال�سر الأردنية .

ق�ضائية ولدى فح�صهم يف مراكز الإ�صالح
تبينت �إ�صابتهم حيث مت التعامل معهم
ح�سب الربوتوكوالت املتبعة وتنقلهم �إىل
مراكز العزل.
و�أك ��د �أن ك��ل م��ا ي�شاع ع��ن �إ��ص��اب��ة �أح��د

امل� �ح ��ام�ي�ن م ��ن ق �ب��ل اح � ��د ن� � ��زالء م��راك��ز
اال� �ص�لاح وال�ت��أه�ي��ل ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا هو
غري �صحيح ،وعار عن ال�صحة حيث اجري
ل��ه ال�ف�ح����ص ال �ط �ب��ي ال �ل��ازم وت �ب�ين ع��دم
�إ�صابته بالفريو�س.

ل��دى اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية حفاظا على
ح �م��اي��ة و� �س�ل�ام��ة ال �ع��ام �ل�ي�ن وامل ��وظ �ف�ي�ن يف
ال�سفارة واملراجعني والزائرين.
وب �ي �ن��ت �إن � ��ه � �س �ي �ت��م الإع� �ل ��ان ع ��ن م��وع��د
ا�ستئناف العمل يف ال�سفارة وفتح �أبوابها من
ج��دي��د ع�ب�ر م��وق�ع�ه��ا الإل � �ك �ت�روين وامل�ن���ص��ة
الإلكرتونية اخلا�صة بها لتمكني كل من له
م�صلحة م��ن ا��س�ت�ك�م��ال م�ع��ام�لات��ه وطلباته
واح �ت �ي��اج��ات��ه ذات ال���ص�ل��ة ب ��أق �� �س��ام وم�ك��ات��ب
ال�سفارة املختلفة.

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق
اعتماد السفير الياباني
االنباط -عمان
ت�سلم �أمني عام وزارة اخلارجية و�ش�ؤون
امل�غ�ترب�ين ال�سفري يو�سف البطاينة ،ام�س
الأح � ��د ،ن�سخة م��ن �أوراق اع �ت �م��اد ال�سفري
ال�ي��اب��اين �شيمازاكي ك ��اورو �سفريا معتمدا
ومقيما لدى اململكة.

و�أع��رب ال�سفري البطاينة خالل لقائه يف
مكتبه ال�سفري ك��اورو عن �أطيب متنياته له
بالتوفيق والنجاح يف مهامه اجلديدة ،م�شيدا
ب��ال �ع�لاق��ات امل�ت�م�ي��زة ال �ت��ي ت��رب��ط ال�ب�ل��دي��ن
ال�صديقني.
واب��دى ا�ستعداد وزارة اخلارجية للتعاون
من �أجل م�صلحة البلدين ال�صديقني.

الزرقاء :حملة تفتيشية على وسائط
النقل للتأكد من تطبيق أوامر الدفاع
االنباط -الزرقاء
ن �ف��ذ م �ك �ت��ب ه �ي �ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م ال �ن �ق��ل ال�ب�ري
يف حم��اف�ظ��ة ال��زرق��اء وب��ال�ت�ع��اون م��ع اجل�ه��ات
الأمنية املعنية ،ام�س الأح��د ،حملة تفتي�شية
ع�ل��ى و��س��ائ��ط ال�ن�ق��ل ال �ع��ام يف جم�م��ع الأم�ي�ر
را� �ش��د ،وجم�م��ع امل�ل��ك ع�ب��داهلل ال �ث��اين ،بهدف
م��راق�ب��ة م��دى ال �ت��زام القائمني على و�سائط
النقل ال�ع��ام م��ن ح��اف�لات و��س�ي��ارات التاك�سي
ب�أوامر الدفاع.
وق��ال��ت م��دي��رة م�ك�ت��ب ال�ه�ي�ئ��ة يف ال��زرق��اء
ل�ب�ن��ى ع �ب��دال �ه��ادي خ�ل�ال احل�م�ل��ة وب�ح���ض��ور
رئي�س مركز �أم��ن املدينة امل�ق��دم هيثم العابد
و�أف� � ��راد ق���س��م � �س�ير ال ��زرق ��اء� ،إن� ��ه مت تكليف
مكتب الهيئة بالتن�سيق مع اجلهات الأمنية يف
املحافظة بهدف متابعة مدى التزام القائمني
على و�سائط النقل العام ب�أوامر الدفاع ومدى
التزامهم باال�شرتاطات ال�صحية االحرتازية
ملنع نقل ف�يرو���س ك��ورون��ا حفاظا على �صحة
و�سالمة اجلميع ،مبينة انه مت خمالفة 170
� �س��ائ��ق ح��اف �ل��ة وت �ك �� �س��ي م ��ن غ�ي�ر امل �ل �ت��زم�ين
ب�أوامر الدفاع يوم اخلمي�س املا�ضي.
و�أ��ش��ارت اىل �أن ه��ذه احلملة ت�أتي يف اطار
احلمالت اليومية التي تقوم بها الهيئة منذ
�صدور �أوام��ر ال��دف��اع اخلا�صة ب�ضرورة توفر

ال�شروط التي يتعني اتباعها يف و�سائط النقل
العام منها و�ضع حاجز جالتيني يف�صل بني
ال�سائق وال��رك��اب ،واالل �ت��زام بتحميل الركاب
ب�ن���س�ب��ة  75ب��امل �ئ��ة ،وت��وف�ي�ر امل�ع�ق�م��ات داخ��ل
احل��اف�لات وامل��رك �ب��ات وتعقيم و��س��ائ��ط النقل
قبل البدء بعميلة النقل وبعد االنتهاء منها،
والتزام ال�سائق والركاب على حد �سواء بارتداء
الكمامات والقفازات ،وعدم حتميل �أي راكب ال
يرتدي الكمامة.
وبخ�صو�ص ال�ع�ق��وب��ات ال�ت��ي ي�ت��م ات�خ��اذه��ا
ب�ح��ق امل�خ��ال�ف�ين ،بينت ع�ب��د ال �ه��ادي� ،أن ��ه يتم
حترير خمالفة م��ن قبل �أف ��راد الأم��ن ال�ع��ام ،
ويتم تنظيم ك�شوفات بكافة املخالفني والزامهم
مبراجعة هيئة النقل الربي كل ح�سب منطقته
وتوقيعه على تعهد بعدم تكرار املخالفة.
و�أو�ضحت انه �سيتم تنظيم تقارير تف�صيلية
ي��وم�ي��ة ل�ك��اف��ة امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ي�ت��م ر��ص��ده��ا
وتزويد وزارات ال�صناعة والتجارة واالقت�صاد
الرقمي والداخلية بكافة التقارير خالل 24
�ساعة من تاريخ حتريرها.
وت��اب �ع��ت� ،أن ��ه ��س�ي���ص��ار اىل ت���ش�ك�ي��ل ف��ري��ق
م���ش�ترك م��ا ب�ين ه�ي�ئ��ة تنظيم ال�ن�ق��ل ال�بري
وق�سم ال�سري مكون من � 4أ�شخا�ص ملتابعة هذه
التقارير وتدقيقها ب�شكل ي��وم��ي قبل تزويد
الوزارات بها.

املحلي
االثنني
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 64وفاة  5268إصابة بفيروس كورونا

االنباط-عمان

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ت�سجيل  64وف��اة و � 5268إ�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستج ّد يف اململكة ام�س الأح��د ،لريتفع
العدد الإجمايل للوفيات �إىل  ،2236والإ�صابات �إىل .183429
وت� ��و ّزع� ��ت الإ�� �ص ��اب ��ات ع �ل��ى  1699ح ��ال ��ة يف حم��اف�ظ��ة

ال�ع��ا��ص�م��ة ع � ّم��ان ،و 1441ح��ال��ة يف حم��اف�ظ��ة �إرب� ��د ،و661
حالة يف حمافظة جر�ش ،و 372حالة يف حمافظة البلقاء،
و 371حالة يف حمافظة ال��زرق��اء ،و 268حالة يف حمافظة
ال�ع�ق�ب��ة ،و 162ح��ال��ة يف حم��اف�ظ��ة ال �ك��رك ،و 138ح��ال��ة يف
حمافظة الطفيلة ،و 85حالة يف حمافظة معان ،و 46حالة
يف حمافظة املفرق ،و 23حالة يف حمافظة م�أدبا ،وحالتان

يف حمافظة عجلون.
و�أ� �ش��ار امل��وج��ز الإع�ل�ام��ي ال �� �ص��ادر ع��ن رئ��ا��س��ة ال ��وزراء
ووزارة ال�صحة �إىل �أن عدد احل��االت الن�شطة حال ّياً و�صل
�إىل  67175حالة ،فيما بلغ عدد احلاالت التي �أُدخِ لت اليوم
للعالج يف امل�ست�شفيات املعتمدة  249حالة ،فيما غادرت 212
حالة امل�ست�شفيات بعد �شفائها.
ولفت �إىل �أن �إجمايل عدد احل��االت التي تتلقّى العالج
يف امل�ست�شفيات حال ّياً بلغ  2153حالة ،منهم  446حالة على
�أ�س ّرة العناية احلثيثة.
كما �أ�شار املوجز �إىل ت�سجيل  5665حالة �شفاء اليوم يف
العزل املنزيل وامل�ست�شفيات ،لي�صل �إجمايل حاالت ال�شفاء
 114018حالة.
ً
ً
و�أ�ضاف �أن  23953فح�صا خمرب ّيا �أجري اليوم ،لي�صبح
�إجمايل عدد الفحو�صات التي �أجريت منذ بدء الوباء وحتى
الآن  2358229فح�صاً ،الف�ت��ا ً �إىل �أن ن�سبة الفحو�صات
الإيجاب ّية لهذا اليوم و�صلت �إىل قرابة  22باملئة.
ودع��ت ال��وزارة اجلميع لاللتزام ب��أوام��ر ال� ّدف��اع ،وا ّتباع
��س�ب��ل ال��وق��اي��ة ،خ��ا��ص��ة ارت � ��داء ال �ك � ّم��ام��ات ،وع ��دم �إق��ام��ة
ال�ت�ج� ّم�ع��ات لأك�ث�ر م��ن �� 20ش�خ���ص�اً ،وا� �س �ت �خ��دام تطبيقي
“�أمان” و”�صحتك”� ،إ�ضافة �إىل متابعة احلملة التوعوية
التي �أطلقتها ال��وزارة للوقاية من ع��دوى فريو�س كورونا
وت�شجيع الأفراد حلماية �أ�سرهم وجمتمعهم ( #بحميهم).

الوزني :حماية االستثمارات المحلية والخارجية مرتكز أساس
االنباط-عمان

�أك ��د رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة اال��س�ت�ث�م��ار ال��دك�ت��ور
خ��ال��د ال ��وزين� ،أن هيئة اال�ستثمار وج��دت
ل�ت�ك��ون ب�ي��ت و� �ص��وت امل�ستثمر ف���ض� ً
لا عن
دورها يف جذب ومتكني اال�ستثمارات املحلية
وال �ع��رب �ي��ة والأج �ن �ب �ي��ة ودع� ��م ال �� �ص��ادرات
الوطنية.
وق� ��ال ال� � ��وزين ،يف ب �ي��ان ام ����س الأح� ��د،
�إن �أه��م ع��وام��ل ج��ذب اال�ستثمار ومتكينه
وت�شجيعه التو�سع يف الت�شريعات الناظمة
للعملية اال�ستثمارية التي �أر�سى قواعدها
جاللة امللك عبداهلل الثاين.
و�أ� �ض ��اف ،ان ج�لال��ة امل�ل��ك �أك ��د يف �أك�ثر
م��ن ل �ق��اء� ،أه �م �ي��ة ال� ��دور احل �ي��وي لقطاع
اال�ستثمار يف دعم وتعزيز االقت�صاد الوطني
وحتقيق التنمية ال�شاملة ،ومب��ا ي�سهم يف
حت�سني م�ستوى معي�شة امل��واط�ن�ين واحل��د
من م�شكلتي الفقر والبطالة ،والت�أكيد على
�ضرورة اال�ستفادة من امليزات التي يتمتع بها

الأردن كواحة �أمن وا�ستقرار والبناء عليها،
ومبا يعزز مكانة اململكة يف املنطقة والعامل.
و�أ�شار اىل �أن��ه بنا ًء على هذه التوجهات
حر�صت احلكومات الأردنية املتعاقبة على
حتقيق تلك ال ��ر�ؤى بالعمل على تن�شيط
االقت�صاد الوطني وحتفيز اال�ستثمار ومبا
ي�ضمن ا�ستفادة القطاع اخلا�ص من املناخ
اال��س�ت�ث�م��اري يف اململكة لتطوير وتو�سيع
م���ش��روع��ات��ه� ،سيما و�أن� ��ه ي�ع��د م��ن �أع �م��دة
االقت�صاد الوطني.
وب�ين �أن الت�شريعات اخلا�صة بالعملية
اال�ستثمارية مت �إق��راره��ا ب�شكل م�ؤ�س�سي
ب� �ق ��رار م �ل��زم م ��ن ق �ب��ل جم �ل ����س ال � � ��وزراء،
ومب��ا ي�ضمن للم�ستثمر ثبات الت�شريعات
ال �ت��ي ي �ب��د�أ ا��س�ت�ث�م��ارات��ه عليها ع�ل��ى م��دى
� � 10س �ن��وات� ،إال �إذا حت�ق��ق م��ا ه��و �أف���ض��ل
للم�ستثمر يف الت�شريعات والأنظمة والتي
ي�ستطيع ان ي�ستفيد م�ن�ه��ا ،م��و��ض�ح�اً �أن
امل�ستثمر عندما ي�ضع خطته املالية ي�ضعها
ب�ي�ن � � 10-7س �ن��وات ،م� ��ؤك ��دا ان ا��س�ت�ق��رار

الت�شريعات �ضمانة للم�ستثمر وعامل جذب
هام لال�ستثمار.
و�أ�� �ض ��اف� ،إن ه�ي�ئ��ة اال��س�ت�ث�م��ار و�ضمن
�أف �� �ض��ل ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال �ع��امل �ي��ة ،ع�م�ل��ت على
و�ضع �إج��راءات تهدف �إىل متكني وتطمني
امل���س�ت�ث�م��ري��ن ورف � ��ع ت�ن��اف���س�ي��ة الأردن يف
التقارير الدولية املتعلقة مبمار�سة و�سهولة
الأعمال ،وهو ما حدا باحلكومة �إىل �إ�صدار
نظام خا�ص بتظلمات امل�ستثمرين ،وعليه
فقد مت ت�شكيل جلنة يف هيئة اال�ستثمار
متخ�ص�صة بالنظر يف تظلمات امل�ستثمرين
معنية بالت�أكد م��ن م��دى تطبيق اجلهات
احلكومية للن�صو�ص القانونية ب�شكل �سليم
وات�خ��اذ الإج� ��راءات وال �ق��رارات ال�صحيحة
املتعلقة بامل�ستثمر الخت�صار الوقت واجلهد
على امل�ستثمر وجتنب حت��ول املو�ضوع �إىل
نزاع قانوين �أمام الق�ضاء �أو التحكيم.
وي�ضاف �إىل ذلك جهود التعاون امل�شرتك
مع كافة اجلهات الر�سمية والأمنية املعنية
بحماية اال�ستثمار ،وال��ذي مت��ت م�أ�س�سته

من خالل وحدة خا�صة بحماية اال�ستثمار،
وت �ع �م��ل ه ��ذه ال ��وح ��دة ك�ح�ل�ق��ة و� �ص��ل بني
امل�ستثمرين واجل �ه��ات الأم�ن�ي��ة والإداري� ��ة
الأخرى ،لتن�سيق اجلهود وتلبية ما يحتاجه
امل�ستثمر ،والتوا�صل مع وزارت��ي الداخلية
وال �� �ص �ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة وه �ي �ئ��ة اال��س�ت�ث�م��ار
وغ � ��رف ال �� �ص �ن��اع��ة وال� �ت� �ج ��ارة ،واجل �ه ��ات
الأم�ن�ي��ة ذات ال�ع�لاق��ة لإزال ��ة �أي حتديات
�أو م���ض��اي�ق��ات� ،أو �إ� �ش �ك��االت ق��د يتعر�ض
ل�ه��ا امل���س�ت�ث�م��ر امل�ح�ل��ي �أو اخل ��ارج ��ي ،ومب��ا
يكفل النهو�ض وتعزير البيئة االقت�صادية
واال�ستثمارية الوطنية.
و�أكد الوزين �أن هيئة اال�ستثمار �ستبقى
ب�ي��ت و� �ص��وت امل���س�ت�ث�م��ر وامل�ع�ن�ي��ة مبتابعة
امل���ش��اري��ع اال��س�ت�ث�م��اري��ة يف ك��اف��ة مراحلها،
و�أب ��واب� �ه ��ا م �ف �ت��وح��ة ل �ك��اف��ة امل���س�ت�ث�م��ري��ن
لال�ستماع لهم وال�ت�ع��رف على �أي مقرتح
هادف لتنمية البيئة اال�ستثمارية يف اململكة،
وتذليل �أي حت��دي��ات تعرت�ض �أي م�شروع
ا�ستثماري يف اململكة.

محافظ العاصمة يتفقد مستشفيات للتأكد من تطبيقها إجراءات السالمة العامة
االنباط-عمان

ق��ال حم��اف��ظ العا�صمة ال��دك�ت��ور �سعد
ال�شهاب ان��ه وب��اي�ع��از م��ن وزي��ر الداخلية
املكلف الدكتور ب�سام التلهوين ،قام ام�س
االح��د برفقة الأج �ه��زة االم�ن�ي��ة املخت�صة
بجولة على امل�ست�شفيات للت�أكد من مدى
التزام املراجعني والعاملني بامل�ست�شفيات
ب�إجراءات ال�سالمة العامة وخا�صة ارتداء

الكمامات والتباعد.
و�أو��ض��ح الدكتور ال�شهاب ان��ه مت و�ضع
ن �ق��اط ث��اب �ت��ة ام ��ام  16م���س�ت���ش�ف��ى ت�ت�ك��ون
م��ن �أف��راد م��ن ال�ق��وات امل�سلحة والأج�ه��زة
االمنية للت�أكد من تطبيق تعليمات وزير
ال�صحة املتعلقة مبنع زيارة املر�ضى داخل
امل�ست�شفيات ،الف�ت��ا �إىل ان ه��ذه اجل��والت
م�ستمرة على الأ�سواق واملحالت التجارية
وج�م�ي��ع امل�ن���ش��آت االق�ت���ص��ادي��ة واخل��دم�ي��ة

ل �ت��وع �ي��ة امل ��واط �ن�ي�ن وال ��زام� �ه ��م ب ��ارت ��داء
ال �ك �م��ام��ات وحت �ق �ي��ق ال �ت �ب��اع��د للتخفيف
م��ن ت ��أث�ير ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا وم �ن��ع ان�ت�ق��ال
العدوى.
ع� �ل ��ى � �ص �ع �ي��د م �ت �� �ص��ل ق � ��ال حم��اف��ظ
ال�ع��ا��ص�م��ة� ،إن ��ه وت�ن�ف�ي��ذا لأوام� ��ر ال��دف��اع
جرى �ضبط � 17شخ�صا يف منطقة خالية
ع�ن��د ال� ��دوار ال���س��اب��ع ي��دخ �ن��ون االرج�ي�ل��ة
خالفا ملتطلبات ال�صحة وال�سالمة العامة

امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ومت حتويلهم
للمدعي العام التخاذ االجراءات القانونية
والإدارية الالزمة بحقهم.
و�أ�ضاف� ،إنه جرى كذلك خمالفة �سوبر
ماركت يف منطقة خلدا ب�سبب وجود عدد
م��ن اال� �ش �خ��ا���ص ب��داخ �ل��ه غ�ي�ر م�ل�ت��زم�ين
ب � � ��الإج � � ��راءات ال ��وق ��ائ� �ي ��ة واالح �ت��رازي � ��ة
و�شروط ال�صحة العامة من حيث ارت��داء
الكمامات والتباعد االجتماعي.

ضبط  4أسلحة نارية ظهر أصحابها في فيديوهات
االنباط-عمان

�ضبطت فرق التحقيق الفنية يف مديرية
الأمن العام ثالثة �أ�سلحة نارية �أوتوماتيكية،

و�سالحا فرديا ظهر �أ�صحابها يف فيديوهات
جرى تداولها وهم يطلقون النار.
وق��ال الناطق الإع�لام��ي با�سم مديرية
الأم ��ن ال �ع��ام� ،إن ف��رق التحقيق الفنية يف

�إق �ل �ي��م ال �ع��ا� �ص �م��ة وم ��ن خ�ل�ال متابعتهم
للتحقيق يف م�ق��اط��ع ال�ف�ي��دي��و ال�ت��ي ج��رى
تداولها وظهر خاللها �أ�شخا�ص يقومون
ب � ��إط �ل�اق ال� �ع� �ي ��ارات ال� �ن ��اري ��ة مت �ك �ن��ت م��ن

حتديد هوية �أربعة �أ�شخا�ص منهم ،م�شريا
اىل �أن ��ه ج��رى �ضبط ث�ل�اث �أ��س�ل�ح��ة ن��اري��ة
�أت��وم��ات�ي�ك�ي��ة �إ��ض��اف��ة �إىل ��س�لاح ف ��ردي ومت
اتخاذ الإجراءات الالزمة.

جرش :إغالق مشتل فيصل إلصابة عدد من العاملين بكورونا
االنباط -جر�ش

ق��رر مدير زراع��ة جر�ش الدكتور فايز

اخل��وال��دة �إغ�ل�اق م�شتل في�صل ال��زراع��ي
يف جر�ش وتعليق العمل �إعتباراً من اليوم
الإثنني وملدة � 24ساعة وذلك ال�صابة خم�سة

موظفني بفايرو�س كورونا امل�ستجد .
و�أ� � � �ض� � ��اف اخل� � ��وال� � ��دة ان� � ��ه مت ات� �خ ��اذ
االج� ��راءات االح�ت�رازي��ة ال�لازم��ه وتعقيم

امل � �ب� ��اين و�إج� � � � ��راء ال� �ف� �ح ��و�� �ص ��ات جل�م�ي��ع
ال�ع��ام�ل�ين يف امل���ش�ت��ل ح���س��ب ال�بروت��وك��ول
ال�صحي املتبع .

رئيس جامعة الحسين بن طالل يلتقي الملحق الثقافي السعودي

أين ملف المحطات الزراعية
 ..يا معالي وزير الزراعة؟
سامر نايف عبد الدايم
وجه جاللة امللك عبداهلل الثاين �إىل اال�ستفادة من املحطات الزراعية التابعة لوزارة
الزراعة ،لتكون حوا�ضن للم�شاريع الزراعية املتقدمة.
والت�أكيد امل�ستمر م��ن قائد ال��وط��ن على �أهمية بناء ��ش��راك��ات م��ع املجتمع املحلي
لال�ستفادة من ه��ذه املحطات و��ض��رورة ا�ستفادة املجتمع املحلي من خ�لال ت�شغيلهم
وتدريبهم على الأ�ساليب الزراعية احلديثة ..ويف خمتلف املنا�سبات ي�ؤكد جاللته �إىل
�ضرورة تقييم جميع املحطات الزراعية و�إع��ادة تفعيلها ،من حيث الإدارة و�آلية نظم
الزراعة والري واملزروعات.
وزارة الزراعة حر�صت يف خطتها التي ج��اءت تنفيذا للتوجهات امللكية ال�سامية يف
تطوير عمل املحطات والنهو�ض بها نحو خدمة املجتمع املحلي على �أن جتعل هذه
املحطات نواة للزراعات الريادية وحا�ضنة للتدريب والتمكني والت�أهيل لل�شباب على
املهن الزراعية و تعطى الأول��وي��ة لال�ستثمار يف ه��ذه املحطات لأب�ن��اء املجتمع املحلي
تطبيقا خلطط احالل العمالة من ابناء الوطن بدل العمالة الوافدة .
ويبقى ال�س�ؤال �أين و�صلت وزارة الزراعة بهذا امللف ؟ وملاذا مل يتم توزيع املحطات
على �أ�صحاب الطلبات املقدمة لال�ستثمار ؟ بعد ان مت و�ضع الية ت�ضم م�صفوفه خا�صة
بالتطوير والنهو�ض لتلك املحطات والدفع يف دورها يف نقل التكنولوجيا للمحافظات
واالطراف .
علماً ان جمل�س الوزراء ال�سابق قد وافق على الآلية املقرتحة لال�ستثمار يف املحطات
الزراعية النباتية بحيث ي�ستفيد منها العاطلني عن العمل من املجتمعات املحلية.
كما حددت الآلية والأن�شطة امل�ستهدفة با�ستثمار الزراعات الريادية والت�صديرية لكي
تكون هذه املحطات مركزاً لن�شر املعرفة وي�سمح بدخولها للمزارعني واملهتمني لالطالع
على الن�شاطات الريادية يف املحطات.
املرحلة احلالية والقادمة حتتاج اىل �أمثال معايل حممد داودي��ة الذي و�ضع خطة
وطنية �شارك بها اجلميع وه��و مطلب وطني وان�ساين هدفه الأول�ي��ة يف االنتهاء من
هذا امللف  ،ودعم ال�شباب العاطلني عن العمل من خالل اال�ستفادة من هذه املحطات
ال��زراع�ي��ة ب ��إع��ادة الت�شغيل وال��زراع��ة  ،حيث �أن امل���ش��روع �سوف ي ��ؤدي �إىل اال�ستغالل
االقت�صادي حلوايل  5250دومن من �أرا�ضي املحطات الزراعية ،و�سي�ساهم يف خلق 1500
فر�صة عمل لأبناء املجتمعات املحلية.

الزرقاء :ايقاف  5آبار مياه احترازيًا
الرتفاع نسبة الملوحة
االنباط -الزرقاء

�أوقفت كوادر ق�سم �صحة البيئة والغذاء
يف مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية يف حمافظة
الزرقاء ،ام�س الأحد� 5 ،آبار مياه احرتازيا،
وذلك ب�سبب ارتفاع ن�سبة امللوحة عن احلد
امل�سموح به وفقا ملوا�صفة املياه الأردنية.
وب�ي�ن م��دي��ر امل��دي��ري��ة ال��دك �ت��ور خليل
ال ��رواح� �ن ��ة يف ت �� �ص��ري��ح � �ص �ح �ف��ي ،ان ��ه لن
يتم ت�شغيل ه��ذه الآب��ار اال بعد الت�أكد من
�سالمة العينات التي يتم �أخ��ذه��ا من قبل
الكوادر املعنية والت�أكد من ت�شغيل وحدات

املعاجلة امللزمة لاللتزام مبوا�صفات املياه
الأردنية وفقا لقانون ال�صحة العامة.
من جهة اخ��رى ،قامت ك��وادر ال�صحية
يف ال��زرق��اء وخ�لال ال�ساعات ال �ـ 48املا�ضية
مب�خ��ال�ف��ة  4حم �ط��ات حتلية م �ي��اه وان ��ذار
 15حم �ط��ة �أخ � ��رى ب���س�ب��ب ع� ��دم ت�ق�ي��ده��ا
ب��اال� �ش�تراط��ات ال�ق�ي��ا��س�ي��ة مل��وا��ص�ف��ة م�ي��اه
ال�شرب املحالة وفقاً لقانون ال�صحة العامة،
�إ� �ض��اف��ة اىل �إغ �ل�اق حم��ل ب���ص��ري��ات لعدم
االل�ت��زام ب�شروط ممار�سة املهنة ال�صحية
و�أخذ املوافقات الالزمة.

العقبة :ورشة حول كتابة وتحرير االخبار
واعداد المذيعين والمذيعات
االنباط-عمان

نظمت جمعية امواج للثقافة والفنون،
بالتعاون مع مديرية ثقافة العقبة ،ام�س
االحد ،ور�شة تدريبية حول �أ�ساليب كتابة
وحترير االخبار واع��داد وتدريب املذيعني
واملذيعات مب�شاركة � 20شابا وفتاة من ابناء
املجتمع املحلي مبدينة العقبة.
واكد مدير ثقافة العقبة طارق البدور
خالل افتتاح الور�شة ،التي ج��اءت تخليدا
ل ��ذك ��رى االع�ل�ام� �ي ��ة االردن � �ي� ��ة ال��راح �ل��ة
كوثر الن�شا�شيبي ،اهمية االع�لام يف حياة
ال�شعوب ،م�شريا اىل حر�ص وزارة الثقافة
على م�شاركة ال�شباب وتدريبهم على كيفية
كتابة اخلرب ال�صحفي والوقوف واحلديث
ام ��ام ال �ك��ام�يرات التلفزيونية وا�ستغالل
فر�ص العمل يف هذا املجال وزي��ادة الوعي
الب �ن��اء امل�ج�ت�م��ع امل �ح �ل��ي واحل �� �ص��ول على

املعلومة الدقيقة من م�صادرها.
ول�ف��ت ال�ب��دور اىل ان ال ��وزارة ك��ان��ت قد
اطلقت ال�شهر املا�ضي م�سابقة “�صدقني”
ال �ت��ي ت �ه��دف اىل م���ش��ارك��ة اك�ب�ر ع��دد من
ال �� �ش �ب��اب وت��وع �ي �ت �ه��م يف جم� ��ال ال�ترب �ي��ة
االع�ل�ام �ي��ة وامل �ع �ل��وم��ات �ي��ة ع�ب�ر  3حم��اور
“افهم وار�صد و�شارك” ،مو�ضحا ان عددا
م��ن الفائزين يف ه��ذه امل�سابقة ك��ان��وا من
ابناء حمافظة العقبة .
بدوره بني رئي�س جمعية امواج للثقافة
والفنون الفنان الت�شكيلي يا�سر اجلرابعة
ان هذه الور�شة التي ت�ستمر ا�سبوعا جاءت
�ضمن خطة اجلمعية الرامية اىل توعية
وتدريب وتاهيل ال�شباب ليكونوا قادرين
على كتابة االخبار والتقارير والتحقيقات
ال �� �ص �ح �ف �ي��ة وال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع ال� �ك ��ام�ي�را
التلفزيونية وقراءة ن�شرات االخبار .

بلدية الرصيفة تحدد  3أيام الستقبال
المراجعين أسبوعيا

االنباط  -جواد اخل�رضي

التقى الأ��س�ت��اذ الدكتور عاطف اخلراب�شة رئي�س جامعة
احل�سني بن ط�لال ،بالدكتور عي�سى الرميح امللحق الثقايف
ال�سعودي يف �سفارة خادم احلرمني ال�شريفني يف عمان.
يف بداية اللقاء رحب امللحق الثقايف ال�سعودي بزيارة رئي�س
جامعة احل�سني بن طالل الأ�ستاذ الدكتور عاطف اخلراب�شة،
وعميد كلية العلوم الرتبوية الدكتور خالد �أب��و تايه ،حيث
مت مناق�شة �أو�ضاع الطلبة ال�سعوديني الدار�سني يف اجلامعة،
مع الت�أكيد على �أهمية التوا�صل امل�ستمر مبا يخدم الطلبة
والعملية التعليمية باجلامعة.
من جهته قال الدكتور اخلراب�شة رئي�س جامعة احل�سني
ب��ن ط�لال ان اجل��ام�ع��ة وال �ت��ي حتمل ا��س��م ع��زي��ز على قلوب
الأردن �ي�ين ج��اءت للنهو�ض بالتعليم يف املنطقة ،وق��د تخرج
منها العديد من الطلبة من �أبناء ال�شقيقة ال�سعودية،يحملون
العلم وامل�ع��رف��ة ،وي�ساهمون يف ب�ن��اء ورف�ع��ة اململكة العربية
ال�سعودية يف �شتى امليادين.
وث� ّم��ن اخلراب�شة ه��ذا اللقاء �آم�ل ً�ا �أن يكون هناك املزيد
من جم��االت التعاون يف كافة الأم��ور الأكادميية والثقافية،
وزي��ارات متبادلة ما بني الطرفني والتي �سيكون لها الدور

االنباط-عمان

الكبري لتعميق العالقات ما بني جامعة احل�سني بن طالل
وامل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة يف جم ��االت التعليم وال�ت�ب��ادل
الثقايف وتطويرها.

ومبا يحقق ر�ؤية �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل
الثاين ابن احل�سني املعظم باالنفتاح االيجابي يف كافة امليادين
مع اال�شقاء العرب وت�سخري كافة امكانيات اململكة خلدمتهم.

حددت بلدية الر�صيفة مواعيد ا�ستقبال
املراجعني لأق�سام البلدية بـ � 3أي��ام من كل
�أ�سبوع؛ وه��ي الأح��د والثالثاء واخلمي�س،
ومن ال�ساعة الثامنة �صباحا وحتى ال�ساعة
الثانية م�ساء ،على �أن يبقى دوام املوظفني
ب�شكل طبيعي كل يوم وبالتناوب بن�سبة 50
باملائة لتحقيق التباعد اجل�سدي وتقليل
االختالط منعا لنقل عدوى فريو�س كورونا
امل�ستجد.
وق ��ال رئ�ي����س ب�ل��دي��ة ال��ر��ص�ي�ف��ة� ،أ��س��ام��ة

حيمور ،ام�س الأحد� ،إن القرار جاء حر�صا
على �سالمة اجلميع من عاملني يف البلدية
واملواطنني املراجعني لأق�سامها وبهدف �أخذ
االحتياطات ال�لازم��ة لتخفيف االكتظاظ
واالخ�ت�لاط بني املراجعني واملوظفني ملنع
تف�شي العدوى.
ودعا املواطنني �إىل االلتزام باال�شرتاطات
ال�صحية عند مراجعتهم للبلدية من لب�س
ال�ك�م��ام��ة ب���ش�ك��ل ��ص�ح�ي��ح ودائ� ��م وال�ت�ب��اع��د
اجل���س��دي مب��ا ال يقل ع��ن م�تري��ن وتعقيم
الأيدي ب�شكل متوا�صل.

املحلي
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وزير العمل يلتقي السفيرة الهولندية
االنباط-عمان

بحث وزير العمل ووزير الدولة ل�ش�ؤون
اال�ستثمار الدكتور معن القطامني لدى
ل �ق��ائ��ه يف م�ك�ت�ب��ه ب ��ال ��وزارة ام ����س الأح ��د،
ال �� �س �ف�ي�رة ال �ه��ول �ن��دي��ة يف ع� �م ��ان ب ��ارب ��را
ي ��وزي ��ا� ��س� � ،س �ب��ل ت �ط��وي��ر �آف� � ��اق ال �ت �ع��اون
الثنائي بني البلدين ،ال�سيما يف املجاالت
االق �ت �� �ص��ادي��ة واال� �س �ت �ث �م��اري��ة وال��وظ��ائ��ف
الرقمية.
وقال الوزير القطامني خالل اللقاء� ،إن
عالقات البلدين ت�ستند �إىل قاعدة �أ�سا�سها
التعاون والتن�سيق امل�شرتك يف عدة ميادين
وذل ��ك ب�ف���ض��ل ال��دع��م ال ��ذي ت�ت�ل�ق��اه ه��ذه
العالقات من قيادتي البلدين ال�صديقني.
وا��س�ت�ع��ر���ض جم ��االت ال �ت �ع��اون امل�ت��اح��ة
بني البلدين ومن �أبرزها فر�ص الت�شغيل

يف ال��وظ��ائ��ف الرقمية ال�ت��ي يتم توفريها
م��ن خ�ل�ال تطبيق تكنولوجيا املعلومات

واالت �� �ص��االت ،خ�صو�صاً �أن الأردن يتميز
مبوارده الب�شرية والتي يعمل على تدريبها

وت�أهيلها يف هذا املجال ليفتح �أمامهم �آفاق
وفر�ص عمل جديدة.
و�أ� �ض��اف �أن ال ��وزارة تعمل على تطوير
مناهج وم�ساقات م�ؤ�س�سة التدريب املهني
لتواكب املتطلبات امل�ستقبلية ل�سوق العمل،
م���ش�يراً �إىل �أن ال�ع�م��ل ج ��ا ٍر ع�ل��ى م���ش��روع
ب��ال �ت �ع��اون ب�ي�ن وزارت � ��ي ال �ع �م��ل وال�ت�ن�م�ي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة ل�ت���ش�غ�ي��ل امل���س�ت�ف�ي��دي��ن من
�صندوق املعونة الوطنية بد ًال من منحهم
مبالغ مالية دون عمل.
من جانبها �أ�شادت ال�سفرية الهولندية
ب��ارب��را ي��وزي��ا���س ،مب�ستوى ال�ع�لاق��ات بني
ال �ب �ل��دي��ن ال �� �ص��دي �ق�ين ،م� ��ؤك ��دة ا��س�ت�م��رار
� �ش��راك��ة ب�ل�اده ��ا م ��ع الأردن يف ال �ع��دي��د
م��ن جم ��االت ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك و� �ض��رورة
ت� �ع ��زي ��زه ��ا خل ��دم ��ة م �� �ص ��ال ��ح ال �� �ش �ع �ب�ين
ال�صديقني.

االردن يشارك بقمة المدن الذكية في الدوحة
االنباط-عمان

ت�ست�ضيف العا�صمة القطرية الدوحة
غ��د ال �ث�لاث��اء ،ق�م��ة ع��امل�ي��ة ل�ل�م��دن الذكية
مب�شاركة الأردن ،وهي �أول قمة من نوعها
يف املنطقة تخت�ص بالبحث يف مفهوم املدن
خ�صو�صا يف �أوقات جائحة
الذكية ودورها،
ً
كورونا وما بعدها.
وقالت �شركة م�شريب العقارية التابعة
مل��ؤ��س���س��ة ق�ط��ر ل�ل�ترب�ي��ة وال �ع �ل��وم وتنمية
امل�ج�ت�م��ع ،اجل �ه��ة امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ق�م��ة يف ب�ي��ان
ام�س االح��د� ،إن �أعمال القمة �ستعقد عرب
تقنية االت �� �ص��ال امل��رئ��ي ،ف�ي�م��ا ت�ست�ضيف
خ�ب�راء ومتخ�ص�صني م��ن ق�ط��ر وخمتلف
�أرجاء العامل ،من بينهم ممثلون عن مدن
ذك�ي��ة رائ��دة ح��ول ال�ع��امل منها �أم���س�تردام
ومو�سكو و�سنغافورة.
ووف� �ق ��ا ل �ل �ب �ي��انُ ،ت �ع �ت�بر ق �م��ة ال��دوح��ة

للمدن الذكية فر�صة مهمة لقادة ال�صناعة
وامل�ت�خ���ص���ص�ين يف ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات
مل�شاركة الأف�ك��ار والبحث يف املوا�ضيع ذات
ال���ص�ل��ة وال �ع �م��ل ع �ل��ى و� �ض��ع �إط� ��ار ي�ح��دد
ت��وج�ه��ات امل ��دن ال��ذك�ي��ة يف امل�ستقبل .كما

ت�شكل القمة من�صة فريدة لال�ستماع �إىل
�آراء وجتارب املبتكرين ورواد التكنولوجيا
وامل �ط��وري��ن ح ��ول احل �ل��ول ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة
و�أثرها يف قطاع البناء والعقارات.
وت��رك��ز ال�ق�م��ة ع�ل��ى �أه �م �ي��ة اال��س�ت�ف��ادة

م��ن ال�ت�ق��دم ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي يف �إن���ش��اء امل��دن
و�أثرها على جودة حياة ال�سكان وم�ستوى
الأم��ن وال�سالمة الذي توفره ،كما ت�شهد
ال�ق�م��ة ح�ل�ق��ات ن�ق��ا��ش�ي��ة مب���ش��ارك��ة خ�براء
ومتخ�ص�صني للبحث يف موا�ضيع مهمة،
مثل م��و��ض��وع الأم ��ن ال���س�ي�براين يف امل��دن
الذكية و�أهمية �إ�ضافة الذكاء الرقمي �إىل
حياة ال�سكان ،وتبحث اجلل�سة الثانية يف
مو�ضوع التنقل وا�ستخدام املركبات ذاتية
ال�ق�ي��ادة وك�ي��ف ت�ق��دم امل��دن ال��ذك�ي��ة من��وذج
�أع�م��ال ج��دي�دًا لو�سائل ال�ن�ق��ل .و�ستبحث
اجل �ل �� �س��ة ال �ث ��ال �ث ��ة م ��و�� �ض ��وع “االبتكار
واال�ستدامة ..من التحول يف منط احلياة
�إىل تغيرّ املناخ” ،فيما تختتم القمة بجل�سة
خا�صة حول ا�ستعداد املدن الذكية ملواجهة
جائحة م��ا ،وكيف ميكن ملدينة �أن ت�صمد
يف حالة الإقفال التام ومدى جاهزية املدن
الذكية للتعامل مع اجلائحة وغريها.

جامعة البترا و»ردنج» البريطانية تفوزان بجائزة نيوتن للبحث العلمي

االنباط-عمان

ف� � ��ازت ج ��ام �ع ��ة ال � �ب �ت�را وج ��ام� �ع ��ة ردجن
الربيطانية بجائزة نيوتن للبحث العلمي
ل �ع ��ام  2020ع ��ن م �� �ش��روع ي ��رب ��ط ال�ت�ن�م�ي��ة
امل�ستدامة بالرتاث ،يف وادي فينان .ويهدف

امل�شروع الفائز �إىل تطوير البيئة ال�سياحية
ل � ��وادي ف �ي �ن��ان ل �ت �� �س��وي��ق احل � ��رف ال �ي��دوي��ة
ال�ن���س��ائ�ي��ة لل�سياح ع��ن ط��ري��ق �إن �� �ش��اء مركز
ل�ل�ح��رف ال �ي��دوي��ة للن�ساء امل�ح�ل�ي��ات يرتبط
بامل�سارات ال�سياحية يف الوادي.
وي �ه��دف احل ��ريف �إىل ت�ط��وي��ر ت�صميمات

م�ستوحاة م��ن �أث��ار فينان ،وت�ق��دمي خدمات
لل�سياح والت�سويق ملنتجاته عرب االنرتنت �إىل
جانب البيع املبا�شر.
وتخ�ص�ص ج��ائ��زة ن�ي��وت��ن ح ��وايل مليون
باوند �سنويًا توزع على �أرب��ع م�شاريع بحثية
من �أرب��ع دول ،لدعم وتطوير امل�شاريع التي
ت �خ��دم امل�ج�ت�م��ع ،ع�بر تقييم دق�ي��ق ملنهجية
ال�ع�م��ل وم�ن�ج��زات امل���ش��روع امل���س�ت��دام��ة .وق��د
ف ��ازت ج��ام �ع��ة ال �ب�ت�را ع��ن م �� �ش��اري��ع االردن
املر�شحة للجائزة.
وافادت الدكتورة “فاطمة ميادة” النمري
ب ��أن امل���ش��روع ال�ف��ائ��ز ي��أت��ي ا�ستكماال مل�شروع
�سابق بعنوان “ما�ضينا ،وم�ستقبلنا ،معا يف
فينان” ،مت فيه تقدمي مقرتحات لتح�سني
ال���س�ي��اح��ة ال�ت�راث �ي��ة ،م�ن�ه��ا ت �ط��وي��ر متحف
فينان ،وتطوير م�سارات ال��زوار �إىل املواقع
االث��ري��ة وع �م��ل ل��وح��ات ت�ف���س�يري��ة ،وعلمت
ف��رق امل���ش��روع ع�ل��ى ج��رد وحت���ض�ير ع��دد من
القطع االثرية وحت�ضريها للعر�ض لتح�سني

امل� �ع ��رو�� �ض ��ات يف امل �ت �ح ��ف ،ك �م��ا مت �إ� �ض��اف��ة
معرو�ضات جديدة تراثية تعر�ض ق�صة وادي
ف�ي�ن��ان ب���ش�ك��ل م�ت�ك��ام��ل مب��ا يف ذل��ك ال�ت�رات
احلديث .وعمل فريق امل�شروع مع ال�سكان يف
و�ضع ت�صورات لتطوير املتحف واال�ستفادة
م��ن ال�سياحة يف ال ��وادي ،كما عمل الفريق
�أي�ضا مع م��دار���س املنطقة لإدراج حمتويات
متحف فينان كجزء تعليمي للمدار�س.
اجن��ز امل�شروع ب�إ�شراف الباحث الرئي�سي
ال��دك �ت��ور ��س�ت�ي��ف م �ي�تن وال �ب��اح��ث ال��رئ�ي����س
امل�شارك الدكتورة “فاطمة ميادة” النمري،
و�� �ض� �م ��ت ع �� �ض ��وي ��ة ال� �ف ��ري ��ق ب ��اح� �ث�ي�ن م��ن
ت�خ���ص���ص��ات م �ت �ن��وع��ة م ��ن ج��ام �ع��ة ك��وي �ن��ز،
واجل��ام�ع��ة االردن �ي��ة ،ودائ ��رة االث ��ار ال�ع��ام��ة،
وج ��ام� �ع ��ة ل � �ي� ��دز ،وج ��ام� �ع ��ة درم ،وامل ��رك ��ز
ال�بري�ط��اين ،حيث عمل الفريق مل��دة عامني
مع املجتمع املحلي �ضمن تخ�ص�صات متنوعة
ل��و� �ض��ع ر�ؤي� ��ة ل�ت�ط��وي��ر ع�لاق�ت�ه��م ب�تراث�ه��م
وحت�سني متثيلهم يف املتحف.

الشباب تطلق دورة تدريبية عن القيادة الفاعلة
االنباط-عمان

انطلقت ام�س الأحد ،فعاليات الدورة التدريبية
بعنوان “القيادة الفاعلة” ،ع�بر “زووم” ،التي
ينظمها م��رك��ز اع ��داد ال�ق�ي��ادات ال�شبابية التابع
لوزارة ال�شباب.
واو��ض�ح��ت ال � ��وزارة يف ب�ي��ان ام����س االح ��د� ،أن
الدورة التي رعى انطالقها االمني العام الدكتور
ح�سني اجلبور ،تهدف اىل تطوير قدرات العاملني
مع ال�شباب على قيادة العمل ال�شبابي ،كما تهدف
اىل التخطيط للربامج ،وبناء خطط عمل �شبابية
وفق اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية والوطنية.
وق ��ال اجل �ب��ور يف كلمة ل��ه خ�ل�ال ال � ��دورة� ،إن
وزارة ال�شباب حتر�ص على تنمية مهارات العاملني

م��ع ال�شباب لتمكينهم م��ن التخطيط و�صياغة
الأهداف.
وا�شار اىل ان ال��دورة التدريبية ،التي ت�ستمر
مل��دة  5اي��ام ،تتوافق م��ع اال�سرتاتيجية الوطنية
لل�شباب والتعامل م��ع جميع ال�برام��ج ال�شبابية
وامل��ؤ��س���س�ي��ة وف��ق منظومة علمية ،وذل ��ك لنقل
خرباتهم وجتاربهم لل�شباب.
من جهته� ،أكد م�ساعد �أمني عام وزارة ال�شباب
للتدريب ،مدير مركز �إع��داد القيادات ال�شبابية
الدكتور ماجد ع�سيلة� ،أهمية الدورة لإيجاد قيادات
�شبابية م�ؤ�س�سية ق��ادرة على التعامل مع خمتلف
التحديات والق�ضايا ،وق��ادرة على �صياغة خطط
امل��راك��ز ال�شبابية مب��ا يتوافق م��ع اال�سرتاتيجية
امل�ؤ�س�سية وفق اال�صول العلمية احلديثة.

قبيل خطابات الثقة
النيابية
د.محمد طالب عبيدات
ونحن ب�إنتظار دعوة جمل�س النواب للإنعقاد؛ وتالوة خطاب طلب الثقة من قبل احلكومة من
جمل�س النواب؛ نتطلع خلطابات ال�سادة النواب للثقة باحلكومة والتي �ستتباين بني ا ﻹ��ستعرا�ض
واخلطب الرنانة من جهة ،فمروراً بلغة املطالبية واملناطقية عند البع�ض ،وت�سجيل املواقف للتاريخ،
والنقد والتجريح وال�سلبيات ،وو�صو ًال للإ�ستهزاء والتهريج عند البع�ض � ،اّإل من رحم ربي من القلة
القليلة بالرغم من وجود دماء جديدة متحم�سة:
 .1الكل يعلم ب ��أن م�شكلتنا �إقت�صادية ،ولذلك نتمنى من ال�سادة ال�ن��واب املحرتمني م�شاطرة
احلكومة وبت�شاركية بطرح بع�ض ﻷا�فكار للخروج من عنق الزجاجة ا ﻹ�قت�صادي؛ وحبذا لو نتط ّلع
للم�س�ألة كق�ضية وطنية م�ؤرقة و�إج�ترار احللول الإبداعية ومن خارج ال�صندوق للو�صول حللول
حتقق منواً �إقت�صادياً وتخلق فر�صاً للعمل لت�شغيل ال�شباب العاطل عن العمل.
 .2نتوقع �أن ي�صدع ال�سادة النواب للتوجيهات امللكية يف خطاب العر�ش �صوب الت�شاركية والتعاون
مع احلكومة ﻹ�قرتاح حلول خالقة و�إبداعية لبع�ض التحديات التي نواجهها ،ال ا ﻹ�كتفاء ب�سيل من
ا ﻹ�نتقادات فقط! فالهم للوطن كله وال فرق فيه بني حكومة �أو نواب �أو �شعب! وخ�صو�صاً �أن النواب
اجلدد �سي�شكلون قوة �ضاغطة ال ي�ستهان بها.
 .3قلة قليلة من ال�سادة النواب �سيتطرقوا خارج حدود مناطقهم ،وحتديداً �سيغيب ن�سبياً احلديث
يف ال�سيا�سة اخلارجية والتحالفات الدولية وطرح احللول الواقعية وغريها؛ مبعنى �أن معظم النواب
مييلون ليكونوا نواب خدمات ال نواب وطن.
 .4جل اخلطابات �ستكون �إ�ستعرا�ضية ورنانة وموجهة لل�شارع لدغدغة عواطفه النا�س وال�شوفية
كالذي يتحدث عند حائط املبكى! و�سيربز بو�ضوح نهج خطب اجلمعة من واقع احلال وخطب عزف
الأوتار وت�سجيل املواقف ومطالبات اخلطابات عن بُعد ب�سبب جائحة كورونا.
 .5نتمنى تركيز ال�سادة النواب على الق�ضايا الوطنية امللحة ال التقوقع يف املناطقية واملطالبية
�أكرث من ال�ش�أن العام وخ�صو�صاً �أن خطابات املوازنة قاب قو�سني �أو �أدنى؛ والتفريق بني خطابات الثقة
وخطابات املوازنة جل مهمة لغايات �أهمية املو�ضوع والأبعاد التي �سيتم التطرق �إليها.
� .6أكيد �سنلحظ هنالك قيم م�ضافة من بع�ض اخلطابات النيابية وت�ستحق ت�ضمينها من قبل
احلكومة يف خطاب الرد وخطة عمل احلكومة؛ فهنالك نواب على قدر �أهل العزم ومتابعني معظم
الق�ضايا.
� .7ستتجلى الفردية و�ستغيب الطروحات احلزبية يف خطابات ال�سادة النواب ،ونعلم �أن �سبب ذلك
ا ﻹ�فرازات ا ﻹ�نتخابية؛ بالرغم من وجود بع�ض النواب املنتخبني الذين و�أحزابهم ميتلكون برامج حلل
بع�ض الق�ضايا ال�سيا�سية والإقت�صادية.
 .8ندرك ب�أن بع�ض النواب امل�ستجدين بحاجة للتدريب على اخلطابات يف �أول �إ�ستعرا�ض لهم حتت
القبة! بالرغم من همتهم العالية؛ لكن خربتهم ا�صّ ة قلي ًال.
 .9نحتاج �إىل �أن ي�ضع ال�سادة النواب �أنف�سهم مكان احلكومة لتكون طروحات البع�ض منهم �أكرث
واقعية ،ونحن على يقني ب�أن كثري من م�ستعر�ضي اخلطابات �سيمنحون الثقة وتفوز احلكومة ب�أكرث
من ثلثي �أ�صوات املجل�س.
ب�صراحة :الوطن بحاجة اجلميع حكومة ونواباً ،ونحتاج ليكون اجلميع يف خندق الوطن ال يعزفون
على �أوتار امل�صالح ال�شخ�صية �أو امل�آرب ﻵا�نية ،ونتطلع لت�شاركية �أكرث بني جمل�س النواب واحلكومة.
�صباح الوطن اجلميل

معان :االنتهاء من صيانة  6مدارس بكلفة  24الف دينار
االنباط -معان

ق��ال رئي�س اللجنة املالية والتنموية ملجل�س
حمافظة معان و�صفي �صالح� ،إن��ه مت وبالتعاون
م��ع م��دي��ري��ة تربية م�ع��ان ،االن�ت�ه��اء م��ن م�شروع
�أعمال ال�صيانة لـ 6مدار�س يف الق�صبة بكلفة 24

�أل��ف دي�ن��ار .واو��ض��ح ��ص�لاح ام����س الأح ��د� ،أن��ه مت
تخ�صي�ص مبلغ  1,5مليون دينار على موازنة عام
 2021لدعم قطاع التعليم يف ق�صبة معان ،م�ؤكدا
�أن��ه �سيتم ا�ستكمال ب�ن��اء م��دار���س و�إن���ش��اء غرفة
�صفية جديدة و�إجراء �صيانة للعديد من املدار�س
يف الق�صبة خالل العام املقبل.

نقابة المهندسين تنظم ورشة عن نمذجة معلومات البناء
االنباط-عمان

ع �ق��د م ��رك ��ز ت ��دري ��ب امل �ه �ن��د� �س�ين يف ف��رع
نقابة املهند�سني الأردن �ي�ي�ن مبحافظة معان،
بالتعاون مع مركز التدريب يف نقابة املهند�سني
اللبنانيني ،ور�شة عمل عن بعد ،بعنوان “مقدمة
يف من��ذج��ة م�ع�ل��وم��ات البناء” ،مب���ش��ارك��ة 70
مهند�سا ومهند�سة م��ن االردن ول�ب�ن��ان .وق��ال
نائب نقيب املهند�سني املهند�س ف��وزي م�سعد
خ�ل�ال اف �ت �ت��اح اجل�ل���س��ة ال �ت��ي ع �ق��دت ال���س�ب��ت،
�إن من��ذج��ة م�ع�ل��وم��ات ال�ب�ن��اء م��ن امل��و��ض��وع��ات
ال�ه��ام��ة ال�ت��ي ال ب��د م��ن تطبيقها ب�شكل كبري
يف االردن ،كباقي دول اخلليج العربي واوروب��ا
حيث يتم فر�ض تطبيقها على امل�شاريع الكبرية
وامل�ت�خ���ص���ص��ة .و�أ� �ش ��ار م�سعد �إىل �أن منذجة
م�ع�ل��وم��ات ال�ب�ن��اء ت�ع�ت�بر ع��ام�لا رئي�سيا حلل
امل�شكالت التي ن�شهدها بني �شركات املقاوالت
واحلكومات املحلية ،كونها تطبق على امل�شاريع
يف جميع مراحلها ابتداء من الت�صميم والتنفيذ،
وت�ساهم يف تخفي�ض الكلفة والوقت وال�سيطرة
على االعمال وجتنب االوام��ر التغريية وتقليل
امل �خ��اط��ر خ�ل�ال م��راح��ل ال �ع �م��ل� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
ت�سهيل عمليات ادارة البناء وال�صيانة خالل
عمر امل�شروع الذي ميتد اىل اكرث من  50عاما،

مبينا ان منذجة معلومات البناء ميكن تطبيقها
على م�شاريع خدمات البنية يف املدن ولي�س على
املباين فقط .من جهتها ،ا�شارت مديرة مركز
تدريب املهند�سني املهند�سة �سمر الكيالين اىل
ان املركز يحر�ص على التوا�صل مع الزمالء
من خ�لال ال�ن��دوات وور��ش��ات العمل التوعوية
التي تهدف اىل الت�أطري والتوا�صل والت�شارك
باملعلومات ،م�ؤكد ًة ان املركز يلعب دورا حموريا
يف جماالت التدريب والتعليم امل�ستمر وتقدمي
ب��رام��ج تخ�ص�صية هند�سية جلميع امل�ج��االت.
و�أ�ضافت �إن املركز يهدف للتن�سيق وال�شراكة،
� �س��واء حم�ل�ي�اً واق �ل �ي �م �اً وع��امل �ي �اً وه ��و مرتبط
ب�ن�ق��اب��ة امل�ه�ن��د��س�ين االردن� �ي�ي�ن ون �ظ��رائ �ه��ا يف
العامل ومن خالل جلان االرتباط التي تتوزع
يف خمتلف انحاء العامل ،ويحظى باعتماديات
عربية وعاملية .وبينت الكيالين اهمية منذجة
معلومات البناء بجميع تعاريفها الن هدفها
تطوير وا�ستخدام برجميات الكمبيوتر ملحاكاة
الت�صميم والبناء والت�شغيل للمن�ش�أة.
من جانبه� ،أثنى رئي�س جمل�س ف��رع نقابة
املهند�سني يف حمافظة معان املهند�س حممد
ال�شمري ،على جهود املركز يف اث��راء مثل هذه
املحا�ضرات ملا لها من دور هام وحيوي يف الثورة
العلمية اجلديدة يف هذا النطاق.

وزير المياه والري يوقع اتفاقية تنفيذ شبكات صرف صحي بقيمة (  )6مليون دينار
االنباط-عمان

ق ��ال وزي ��ر امل �ي��اه وال� ��ري ال��دك �ت��ور
م �ع �ت �� �ص��م � �س �ع �ي��دان خ �ل��ال ت��وق �ي �ع��ه
ات� �ف ��اق� �ي ��ة اح� ��ال� ��ة ت �ن �ف �ي��ذ ح��زم �ت�ين
جديدتني من اعمال م�شروع �صرف
� �ص �ح��ي � �ش �م��ال ع �م��ان – � �ش �ف��اب��دران
ب�ق�ي�م��ة اج�م��ال�ي��ة ( )6م�لاي�ين دي�ن��ار
اردين ع� �ل ��ى �� �ش ��رك ��ة �أب� � � ��راج ال� �ع ��رب
للمقاوالت بح�ضور �أم�ين ع��ام �سلطة
املياه بالوكالة املهند�س احمد عليمات
وح �� �ض��ور ت��ان�ي��ا ب ��اور م��دي��رة منطقة
ال �� �ش��رق االو�� �س ��ط و� �ش �م��ال اف��ري �ق �ي��ا
وم��دي��رة ال �ت �ع��اون ل��دى اال��س�ت���ش��اري
دور�ش انرتنا�شونال انه وب�سبب تعرث
��ش��رك��ة امل �ق ��اوالت امل �ح��ال ع�ل�ي�ه��ا ح��زم
من عطاء م�شروع �صرف �صحي �شفا

ب ��دران وع��دم ق��درت�ه��ا ع�ل��ى ا�ستكمال
تنفيذ االعمال قامت ال��وزارة باحالة
العطائني اجلديدين بهدف ا�ستكمال
االع�م��ال غ�ير امل�ن�ج��زة م��ن ال�ع�ط��اءات
ال�سابقة والتي تت�ضمن تنفيذ �شبكات
�� �ص ��رف � �ص �ح��ي وو� � �ص�ل��ات م �ن��زل �ي��ة
وخ �ط��وط ن��اق�ل��ة خل��دم��ة م�ن��اط��ق من
�شفابدران و�ضواحيها وكذلك اع��ادة
او�ضاع ال�شوارع ومعاجلة التهبيطات
الناجتة عن تنفيذ االعمال ال�سابقة
مع اعادة االو�ضاع ب�شكل جيد جدا .
وا�شار د� .سعيدان ان الوزارة و�ضمن
اج ��راءات� �ه ��ا يف ت�ن�ف�ي��ذ ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة
م���ش��اري��ع ال �� �ص��رف ال���ص�ح��ي �ستعمل
على ا�ستكمال كافة امل�شاريع واال�سراع
ب �ت �ن �ف �ي��ذه��ا � �ض �م��ن خ �ط �ت �ه��ا ل���ش�م��ول
م �ع �ظ��م امل �ن��اط��ق ب �خ��دم��ات ال �� �ص��رف

ال�صحي ورف��ع كفاءة البنية التحتية
يف امل �ن��اط��ق وح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة وامل �ي��اه
اجل��وف�ي��ة وحت���س�ين ال��واق��ع اخل��دم��ي
وال�صحي للمواطنني .
واو�ضح الوزير ان جمموع أ�ط��وال
� �ش �ب �ك��ات امل� ��� �ش ��روع احل � ��ايل ال � ��ذي مت
اح��ال�ت��ه ي�ق��در بنحو (  )40كيلو مرت
ي �ت �� �ض �م��ن ت �ن �ف �ي��ذ (  )1500و� �ص �ل��ة
منزلية ب��الإ� �ض��اف��ة اىل ا��س�ت�ك�م��ال
�أعمال اعادة الأو�ضاع للطرق التابعة
ملنطقة �شفا ب ��دران وال �ت��ي مت تنفيذ
خطوط ال�صرف ال�صحي من خاللها
مبا يعيد املنطقة اىل �ألقها وطبيعتها
.
وا��ض��اف ان م�شاريع �صرف �صحي
�شفا بدران تت�ضمن ( )4حزم خلدمة
ال� �ت� �ج� �م� �ع ��ات ال �� �س �ك �ن �ي��ة يف م �ن��اط��ق

متفرقة م��ن �شفا ب��دران واب��و ن�صري
ب �خ��دم��ة ال� ��� �ص ��رف ال �� �ص �ح��ي ب �ه��دف
حت���س�ين ال ��واق ��ع ال�ب�ي�ئ��ي وال�ت�خ�ل����ص
من املكاره ال�صحية فيهما حيث يبلغ
اطوال جميع اعمال امل�شروع لل�شبكات
ن �ح��و (  )١٨٠ك �ي �ل��و مرت وباجمايل
ع��دد و��ص�لات منزلية ي�ق��در بحوايل
( )٣٥٠٠و� �ص �ل��ة م�ن��زل�ي��ة ب��الإ� �ض��اف��ة
لتنفيذ حمطة رفع ملحطة تنقية ابو
ن���ص�ير احل��ال�ي��ة ورب�ط�ه��ا ل���ض��خ مياه
ال �� �ص��رف ال �� �ص �ح��ي ال��وا� �ص �ل��ة ال�ي�ه��ا
ب��اجت��اه اخل �ط��وط ال�ن��اق�ل��ة ال��وا��ص�ل��ة
اىل املنهل الرئي�سي ال��راب��ط باجتاه
حمطة تنقية اخلربة ال�سمرا.
وب� �ي ��ن وزي � � � ��ر امل� � �ي � ��اه وال� � � � ��ري ان
اجن � ��از االع� �م ��ال امل �ط �ل��وب ت�ن�ف�ي��ذه��ا
يف احل��زم �ت�ين ��س�ت�ع�م��ل ع �ل��ى حت�سني

الواقع البيئي يف منطقة �شفا بدران
وت� � ��ؤدي اي �� �ض��ا اىل خ�ف����ض ال�ن�ف�ق��ات
على املواطن نتيجة التوقف عن نقل
املياه العادمة بال�صهاريج م�شريا اىل
ان وزارة املياه وال��ري � /سلطة املياه
��س�ت�ع�م��ل ع �ل��ى حت��دي��ث ال��درا� �س��ات يف
متطقة �شفا ب ��دران و�إي �ج��اد احل�ل��ول
ال �ف �ن �ي��ة امل �ن��ا� �س �ب��ة خل��دم��ة ال �ع �ق��ارات
وال�ب�ح��ث ع��ن ت��أم�ين التمويل ال�لازم
وفق توفر التمويل املتاح مع املانحني
.
وك�شف وزير املياه والري ان امللحق
رق � ��م ( )٢م� ��ن االتفاقية  املتعلق
باعمال اال� �ش��راف على تنفيذ اعمال
�شبكات ال�صرف ال�صحي يف منطقة
� �ش �ف��ا ب� � � ��دران (ل � � ��وت  1و ل� � ��وت )2
وبقيمة ( 390,606.70ي ��ورو ) مع

اال��س�ت���ش��اري امل �� �ش��رف ال �� �س��ادة �شركة
دور� � ��ش ان�ت�رن��ا� �ش��ون��ال ك��ون���س�ل�ت�ن����س
وذلك ال�ستكمال �أعمال اال�شراف على
�أع �م��ال م���ش��اري��ع � �ص��رف ��ص�ح��ي �شفا
ب��دران حيث م��ن املتوقع ان ت�ستغرق
االعمال مدة ( )٣٦٥يوما.
وث �م ��ن ال ��وزي ��ر ا� �س �ت �ج��اب��ة امل �م��ول
ب �ن��ك االع � �م� ��ار االملاين ()KFW
ال ��ذي واف ��ق ع�ل��ى اع� ��ادة ط ��رح ع�ط��اء
ه��ذا امل���ش��روع مو�ضحا ان��ه مت متويل
ات �ف��اق �ي��ات م �� �ش��اري��ع �� �ص ��رف ��ص�ح��ي
�شفا ب��دران بقر�ض من بنك الإعمار
الأملاين ( )KFWم�ؤكدا ان التعاون
االردين االمل � � � ��اين �أ�� �س� �ه ��م وب �� �ش �ك��ل
وا� �ض��ح يف حت���س�ين م���س�ت��وى خ��دم��ات
امل� �ي ��اه وال� ��� �ص ��رف ال �� �ص �ح��ي امل �ق��دم��ة
للمواطنني .

املحلي
االثنني
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مدير األمن العام :لن نسمح ألي كان بالتعدي على حقوق اآلخرين
االباط-عمان

أ�ك��د م��دي��ر الأم ��ن ال�ع��ام ال �ل��واء ال��رك��ن ح�سني احل��وامت��ة،
ا�ستمرار احلمالت الأمنية التي ب��د�أت مديرية الأم��ن العام
ت�ن�ف�ي��ذه��ا م�ن��ذ أ�� �س��اب �ي��ع ،وب � ��د�أت ن�ت��ائ�ج�ه��ا االي�ج��اب�ي��ة تظهر
ويلم�سها اجلميع من خالل ما يرد من تغذية راجعة ،وردود
ايجابية من املواطنني والتجار يف خمتلف مناطق اململكة.
واطم�أن اللواء الركن احلوامتة خالل جولة تفقدية قام
بها ام����س الأح ��د ،لو�سط العا�صمة على الأو� �ض��اع الأم�ن�ي��ة،
وا�ستمع ملالحظات عدد من التجار ،الفتاً �إىل �أن العمل الأمني
متوا�صل وال ينتهي ،ولن ن�سمح لأي كان بالتعدي على حقوق
الآخرين.
ك�م��ا أ�ك ��د احل��وامت��ة يف تعليمات وج�ه�ه��ا ل��ر ؤ�� �س��اء امل��راك��ز
الأم�ن�ي��ة بعمل ج��والت ميدانية وتخ�صي�ص ف��رق تتجول يف
الأ�سواق لالطمئنان على الأو�ضاع الأمنية ،وتلتقي مع التجار،
و�أ�صحاب الأعمال ،والأفراد واال�ستماع ملالحظاتهم والتعامل
معها ب�شكل مبا�شر.
وب�ي�ن �أن ت �ع ��اون امل��واط �ن�ي�ن يف الإب� �ل��اغ ع ��ن امل�لاح �ظ��ات
وامل�شاهدات كان له الأثر البالغ يف م�ساعدة رجال الأمن العام
وو��ض��ع ح��د لكل م��ن ي�ح��اول ال�ت�ع��دي على ح�ق��وق الآخ��ري��ن،
مهيباً با�ستمرار التعاون من خالل الإبالغ عن �أية معلومات
متوافرة حول وقوع جرائم �أو اعتداءات �أو م�شاهدات يف هذا
املجال.

وزير المياه والري يتفقد سير تقديم الخدمة للمواطنين في البلقاء
االنباط-عمان

�أطلع وزير املياه والري الدكتور معت�صم
�سعيدان يرافقه ام�ي�ن ع ��ام ��س�ل�ط��ة امل �ي��اه
بالوكالة املهند�س احمد عليمات ومدير ادارة
الأزم ��ات وال�سيطرة ال�سيد ابراهيم عبادة
خالل زيارة ميدانية مبكرة �صباح يوم االحد
 22/11/2020اىل ادارة مياه حمافظة
البلقاء على واقع التزويد املائي للمواطنني
يف بع�ض املناطق وتطبيق برنامج التوزيع
امل �ع �ت �م��د واجل� �ه ��ود امل �ب ��ذول ��ة م� ��ؤك ��دا على
�ضرورة التعامل بفعالية وايجابية مع كافة
امل�لاح�ظ��ات ال� ��واردة م��ن االخ ��وة امل��واط�ن�ين
وال� �ت� �ج ��اوب م ��ع ك��اف��ة ال �� �ش �ك��اوي ال� � ��واردة
ومعاجلتها �أوال ب�أول .
وا�ستمع خ �ل�ال اج �ت �م��اع��ه م ��ع م� ��دراء
م ��دي ��ري ��ات امل � �ي� ��اه يف حم ��اف� �ظ ��ة ال �ب �ل �ق��اء
بح�ضور مدير ادارة مياه البلقاء املهند�س
ع�م��اد ال���س��رح��ان اىل اب ��رز ال�ت�ح��دي��ات التي
ت��واج��ه ع�م�ل�ي��ات ال �ت��زوي��د امل��ائ��ي وم�ت��اب�ع��ة
ق�ضايا ال���ص��رف ال�صحي م��وع��زا ب�ضرورة
ات� �خ ��اذ اج� � � ��راءات � �س��ري �ع��ة ت �ك �ف��ل م�ع��اجل��ة
ك��اف��ة املع�ضالت وال�ت�ح��دي��ات ومب��ا يلم�سها

املواطنون يف جميع مناطق حمافظة البلقاء.
وجال الوزير ومرافقيه على مباين ادارة
املياه ومديرية امل�شرتكني و�أطلع عن كثب
على الواقع واوع��ز ب�ضرورة اتخاذ اج��راءات
وا�ضحة و�سل�سلة ال�ستقبال املراجعني مبا
ي�ضمن تطبيق الربتوكول ال�صحي يف ظل
جائحة ك��ورون��ا وم��راع��اة ��ش��روط ال�سالمة
العامة و�ضرورة التقيد التام بهذه ال�شروط
وع ��دم ادخ ��ال اي م��راج��ع اىل داخ ��ل املبنى
اليلتزم بال�شروط املطبقة وف��ق التعليمات
املن�صو�ص عليها وخ��ا��ص��ة ارت ��داء الكمامة
حماية ل�صحته و�صحة املوظفني واملراجعني
االخرين.
  ووجه وزير املياه والري الدكتور معت�صم
�سعيدان ب�ت��أم�ين ك��اف��ة احتياجات مديرية
الت�شغيل وال���ص�ي��ان��ة م���ش��ددا ع�ل��ى ��ض��رورة
اعتماد منهجية وا�ضحة للعمل يف �صيانة
خطوط املياه وال�صرف ال�صحي والتعامل
م ��ع ال �� �ش �ك��اوي � �ض �م��ن م� ��ؤ�� �ش ��رات وا� �ض �ح��ة
تت�ضمن حتقيق اهداف قطاع املياه يف خف�ض
الفاقد املائي اىل م�ستويات طبيعية ويحقق
ر�ضا املواطنني .
ودع��ا ال��وزي��ر على ��ض��رورة رف��ع جاهزية

فرق ال�صيانة للتعامل بفاعلية مع �شكاوي
امل�ي��اه وال���ص��رف ال�صحي خا�صة م��ع دخ��ول
مو�سم ال�شتاء ا�ستعداد للهطوالت املطرية
وترتيب ال�شكاوي ح�سب �سلم �أولويات يعتمد
يف معاجلة ال�شكاوي ب�أنواعها املختلفة مع
االلتزام بادوار توزيع املياه مع عدالة التوزيع
يف ك��اف��ة امل �ن��اط��ق وخ��ا� �ص��ة يف ظ��ل ظ��روف
ج��ائ�ح��ة كورونا م��و��ض�ح��ا ان ت��وف�ير امل�ي��اه
بالكمية والنوعية هو هدف رئي�سي للوزارة.

و أ�ك� � ��د ال ��دك� �ت ��ور � �س �ع �ي��دان ع �ل��ى ال�ع�م��ل
ب��روح الفريق ال��واح��د وفتح ق�ن��وات ات�صال
مبا�شرة مع احلاكم االداري ورئي�س البلدية
والأجهزة الأمنية املختلفة  ،م�شريا اىل ا ن
وزارة املياه والري تتجه اىل توقيع عقد ادارة
بني �شركة مياه االردن مياهنا ومياه ق�صبة
ال�سلط وع�ي�ن ال�ب��ا��ش��ا ح�ي��ث ي�ج��ري العمل
حاليا ال�ستكمال االجراءات النهائية املتعلقة
بذلك .

حديث البعض واإلعالم
(بصراحه)٢
د .مصطفى محمد عيروط
الكل يعرف باننا يف دول��ة را�سخه وعريقه بقيادتنا الها�شميه التاريخيه عنوانها
الو�سطيه واالعتدال والتوازن والأ�سرة الواحده والعداله و�سيادة القانون والوقوف �صفا
واح��دا مع الدوله يف مواجهة التحديات ومما يالحظ وقد اكون خمطئا وهذه نتيجة
متابعه وحتليل ومما ا�سمعه
اوال) تربز ت�صريحات من هنا وهناك اي من البع�ض غريبه وقد تكون برباءه وطيبه
فيمكن �أن يتحملها الداخل كوننا ا�سرة واحده ولكن من ي�صدرها عليه �أن يعرف بوجود
�سفارات وهناك مراقبه واعالم وهذه ت�ضر ب�سمعة االردن يف جذب اال�ستثمار وا�ستقطاب
طلبه من اخلارج ويف الت�صدير ويف ا�ستقطاب مر�ضى للعالج وي�ؤثر علينا جميعا
ثانيا)تربز ت�صريحات هنا وهناك من البع�ض وقد تكون ب�براءه وطيبه فم�صدرها
يعرف ب�أن هذه ا�ستثمارات ت�شغل وتدفع �ضرائب �سواء كانت االردنيني �أو عرب �أو اجانب
ف��إذا مت م�ضايقتها ورحلت فكيف �سيحل اي م�صدر ت�صريح البطاله واي��رادات املوازنه
وال�ضرائب؟وهل من ي�صدر ت�صريحات يعرف بوجود � ٣٧٠ألف طلب وظيفه والبطاله
عاليه ؟
ثالثا) من يتابع ويحلل ويقر أ� يف قنوات التوا�صل االجتماعي واملواقع وما ي�صل عرب
الوت�س اب ويف بع�ض من �إعالم خارجي وي�سمع من هنا وهناك يجد ب�أن الواقع يتطلب
ن�صيحه ب�أن كل من ي�صدر ت�صريح عليه الرتوي ودرا�سة اثره وا�ست�شارة خرباء فالنا�س
كما ن�سمع مل تعد حتتمل فهناك تذمر و�شكاوى وذلك يف مواقع اليكرتونيه وقنوات
التوا�صل االجتماعي واعالم ويلتقي مع النا�س ف�أي قرار من اي م�س�ؤ�ؤل او من احلكومه
يجب �أن يدر�س بعنايه ومع خرباء واملعنيني وخا�صة مع القطاع اخلا�ص واي ت�صريح
من اي م�س�ؤ�ؤل عليه �أن يعرف ابعاده وتاثريه؟ خا�صة نتابع وزراء وم�س�ؤ�ؤلني يف �إعالم
راب�ع��ا) بكل �صراحه فمن يتابع ين�صح ب� إ�ع��ادة تغيري ج��ذري م��ره �أخ��رى يف الإع�لام
والإدارات والتعليم النها ركائز التقدم مع أ�خ��ذ بعني االعتبار وم��ن يتابع ت��رك بع�ض
الإعالم يثري امورا يف غياب �إعالم وطني يهدىء ويو�ضح فهناك ق�ص�ص جناح واجنازات
ال نن�ساها وال ب��د م��ن �ضبط و�سيطره وان يكون تناغم م��ن اجلميع بهدف مواجهة
التحديات وخا�صة الكورونا والبطاله واال�ستماع �إىل ما تقوله قوى اقت�صاديه واجتماعيه
كما كل ال�شعب وقفت وتقف مع الدوله فالكل مع الدوله بدرا�سة �أهمية �إجراء تغيريات
اداريه ب�سرعه ودقه و�إعادة النظر يف قانون االنتخابات فالتوازن والعداله االجتماعيه
هي مبادىء را�سخه ومتجذره يف الدوله االردنيه واي عدم توازن غري مق�صود يف ر�أيي
قد يثري تذمرا وقلقا وخوفا م�ؤقتا الن ربان ال�سفينه يف ر�أيي قادر وعادل وحكيم وقائد
بارع العادة التوازن ان حدث بعد اال�ستماع والتحقق والتناغم وال�ضبط فالقائد مع
ال�شعب واىل ال�شعب دائما وابدا وال يوجد اثنان يختلفان حول االردن وقيادتنا الها�شميه
عنوان االمن واال�ستقرار والنماء وانطالق ال�سفينه كالعاده اكرث قوة نحو مزيد من
الإجنازات والعمل والتفا�ؤل والبناء فاالردن قوي جدا بتما�سك �أ�سرته الواحده املوحده
وامنه وا�ستقراره الرا�سخ واالردن قوي جدا يف ظل قيادتنا الها�شميه التاريخيه االبديه
حمى اهلل الوطن وال�شعب واجلي�ش والأجهزة االمنيه بقيادتنا الها�شميه التاريخيه
بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم

شابات القويسمة تعقد جلسة حوارية
حول األوراق النقاشية الملكية

مذكرة تفاهم بين المهندسين الزراعيين والملكية لحماية الطبيعة
االنباط -عمان

وقعت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة،
ونقابة املهند�سني الزراعيني ،ام�س االح��د،
م��ذك��رة ت �ف��اه��م ،ل�ت��وف�ير وحت�ق�ي��ق أ�ه� ��داف
وغ ��اي ��ات م �� �ش�ترك��ة ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة
والطيور احلوامة املهاجرة واحلماية العامة
للبيئة والتنوع احليوي.
وا�شارت اجلمعية يف بيان ،اىل �أن املذكرة
ت� ��أت ��ي � �ض �م��ن م �� �ش��روع ال �ط �ي��ور احل ��وام ��ة
املهاجرة ،الذي تنفذه اجلمعية بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة بريداليف �إنرتنا�شيونال ،واملمول
م��ن م��رف��ق البيئة ال�ع��امل��ي وب��رن��ام��ج الأمم
املتحدة الإمنائي ،الذي ي�سعى لدمج �أهداف
�إدارة امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال�ط�ب�ي�ع��ة وال �ط �ي��ور
احلوامة يف القطاعني العام واخلا�ص �ضمن
 11دول ��ة تقع على ط��ول م�سار الهجرة
حل �ف��رة االن� �ه ��دام /ال�ب�ح��ر الأح �م��ر ،ومنها
الأردن.
ووقع االتفاقية امني عام النقابة الدكتور
احمد ع�م��رو ،و مدير ع��ام اجلمعية امللكية
حلماية الطبيعة يحيى خالد.
وبني عمرو خالل توقيع املذكرة� ،أهمية

تدريب ال�ك��وادر وا�صحاب االخت�صا�ص من
امل �ه �ن��د� �س�ين ال ��زراع� �ي�ي�ن ا� �ص �ح��اب اخل�ب�رة
وامل�ع��رف��ة يف االم ��ور البيئية واحل�ف��اظ على
الطبيعية لتطوير مهاراتهم.
وا��ض��اف �إن االتفاقية تعد بداية لتعاون
م�ث�م��ر وك �ب�ير م��ع اجل�م�ع�ي��ة ومي �ك��ن ال�ب�ن��اء
ع�ل�ي�ه��ا م���س�ت�ق�ب�لا يف ت�ن�ظ�ي��م ��س�ل���س�ل��ة من
االن�شطة والفعاليات التي تعنى يف احلفاظ

على التنوع البيئي.
من جانبه ،ق��ال خالد� ،إن توقيع مذكرة
ال �ت �ف��اه��م ال �ي��وم �سي�سهم يف زي � ��ادة ال��وع��ي
حلماية االن��واع الربية ب�شكل ع��ام والطيور
احلوامة ب�شكل خا�ص ،ال�سيما �أن املمار�سات
ال��زراع�ي��ة غ�ير امل�ستدامة و��ض�غ��وط البنية
التحتية ت� ��ؤدي �إىل تقل�ص م��وائ��ل الأن ��واع
امل �ه��اج��رة ،ح�ي��ث ت�ع�ت�م��د ال �ط �ي��ور امل�ه��اج��رة

على موائلها الطبيعية يف ال �غ��ذاء وامل� ��أوى
والتع�شي�ش.
وتوفر مذكرة التعاون �إطار عمل م�شرتك
وت���س�ه�ي��ل ال �ت �ع��اون ب�ي�ن الأط� � ��راف لتعزيز
جهودهم لتحقيق أ�ه��داف وغايات م�شرتكة
يف جم ��ال احل �ف��اظ ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة وال �ط �ي��ور
احل��وام��ة امل�ه��اج��رة وال�ت�ن��وع احل�ي��وي وذل��ك
فيما يخ�ص م��ا ت�ق��وم ب��ه نقابة املهند�سني
ال ��زراع� �ي�ي�ن م ��ن ب ��رام ��ج ت��دري �ب��ة وت��وع �ي��ة
وت�ط��وي��ر م���ش��اري��ع زراع �ي��ة رف�ي�ق��ة بالبيئة
وبالتنوع احليوي وتقدمي الدعم يف تطوير
ال�سيا�سات والت�شريعات اخل��ا��ص��ة بحماية
البيئة يف القطاع الزراعي .وت�ساهم اجلمعية
وه��ي ال�شريك الوطني مل�ؤ�س�سة ب�يردالي��ف
انرتنا�شونال بتنفيذ جمموعة من امل�شاريع
الدولية املخت�صة يف هذا املجال ومنها م�شروع
حماية الرخمة امل�صرية واملمول من الإحتاد
الأوروبي وم�شروع الطيور احلوامة املهاجرة
امل�م��ول م��ن م��رف��ق البيئة ال�ع��امل��ي وبرنامج
الأمم امل�ت�ح��دة الإمن ��ائ ��ي ،وك��ذل��ك م�شروع
امل�سارات الآمنة لهجرة الطيور يف املتو�سط
واملمول من قبل م�ؤ�س�سة مافا ال�سوي�سرية
واملنفذ من قبل بريداليف انرتنا�شونال.

مثقفون عرب يدعون لتدريس الفلسفة في المدارس والجامعات
االنباط-عمان

دع� ��ا م �� �ش��ارك��ون يف ج�ل���س��ة ح ��واري ��ة،
ن� ّ�ظ �م �ه��ا م �ن �ت��دى ال �ف �ك��ر ال �ع ��رب ��ي ،ع�بر
االت���ص��ال امل��رئ��ي “زووم”� ،إىل ��ض��رورة
تخ�صي�ص مناهج لتدري�س الفل�سفة يف
املدار�س واجلامعات.
و أ���ش��ار امل�شاركون بح�سب بيان �صادر
ع��ن امل �ن �ت��دى ام ����س االح� ��د ،يف اجل�ل���س��ة
ال�ت��ي عقدها املنتدى م � ؤ�خ��را ،مبنا�سبة
ال �ي��وم ال�ع��امل��ي للت�سامح وال �ي��وم العاملي
ل�ل�ف�ل���س�ف��ة� ،إىل �أه �م �ي��ة �إل� �غ ��اء م�ظ��اه��ر
ال�ت�م�ي�ي��ز واال� �س �ت �ع�لاء لأ� �س �ب��اب طائفية
�أو �أث�ن�ي��ة �أو لغوية �أو غ�يره��ا ،م��ن �أج��ل
حتقيق الكرامة الإن�سانية ،والعمل على
جتنّب النزاعات واحل��روب مبا فيها من
�إزه ��اق الأرواح والأث �م��ان الباهظة التي
تتكبدها املجتمعات نتيجة الكراهية.
و أ�ك � � � ��دوا يف اجل �ل �� �س��ة ال� �ت ��ي �أداره � � ��ا
الأم�ين ال�ع��ام للمنتدى الدكتور حممد
�أب� ��و ح� �م ��ور ،وج� ��وب حت��وي��ل ال �ت �ع��ددي��ة

يف ال �ع��امل ال �ع��رب��ي �إىل ت �ن � ّوع ب ��د ًال من
االخ �ت�ل�اف ،وم��أ��س���س��ة ال�ع�م��ل م��ن �أج��ل
الت�سامح وحتقيقه ،لأنه حمكوم بالقيم
والف�ضائل.
وب�ي�ن ال��دك �ت��ور اب ��و ح �م��ور �أن ث�ق��اف��ة
ال �� �س �ل��م ،ك �م��ا ت� ��ؤك ��ده ��ا �أدب � �ي� ��ات الأمم
املتحدة ،م�صدرها ال ينح�صر يف الواجب
الأخ�لاق��ي فقط ،و إ�من��ا هناك الواجبات
ال�سيا�سية والقانونية.
و�أ��ض��اف إ�ن��ه بهذه امل�ع��اين ج��اء “نداء
ع ّمان” املنبثق عن م�ؤمتر منتدى الفكر
ال �ع��رب��ي ب �ع �ن��وان “املواطنة احل��ا��ض�ن��ة
ل�ل�ت�ن��وع يف امل �ج��ال ال �ع��رب��ي :الإ��ش�ك��ال�ي��ة
واحلل” ،ال� ��ذي ن� ّ�ظ �م��ه امل �ن �ت��دى ال �ع��ام
احل ��ايل ل�ي�ب�ح��ث يف الأ� �س ����س وامل���ش�ك�لات
واحللول �إزاء املواطنة باعتبارها الركيزة
الأ�سا�سية للدولة الع�صرية القائمة على
حكم القانون ،واحرتام حقوق املجموعات
ال�ث�ق��اف�ي��ة يف جم�ت�م�ع��ات ال �ت �ع��ددي��ة ،ما
يعني �إلغاء مظاهر التمييز واال�ستعالء
لأي ا�سباب ،وحتقيق الكرامة الإن�سانية

وفق منظومة حقوق الإن�سان.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال ن��ائ��ب رئ�ي����س جامعة
ح �ق��وق الإن �� �س��ان وال�ل�اع �ن��ف يف ب�ي�روت
وع �� �ض��و امل �ن �ت��دى م��ن ال� �ع ��راق ال��دك �ت��ور
عبداحل�سني �شعبان خ�لال حديثه عن
ف�ل���س�ف��ة ال �ت �� �س��ام��ح� ،إن �ن ��ا “بحاجة �إىل
ال �ت �� �س��ام��ح �أك �ث��ر م ��ن �أي وق� ��ت م���ض��ى،
ف��ال�ع�ن��ف وال�لات���س��ام��ح يف ت��زاي��د غريب
يف ظ ��ل ن �ه��ج ال�ه�ي�م�ن��ة وال �ت �ع �� �ص��ب على
امل���س�ت��وي�ين الإق �ل �ي �م��ي وال � ��دويل ،االم��ر
ال��ذي ي�ستوجب ج�ه��داً م�ضاعفاً لو�ضع
ح��د ل�ت�ل��ك ال �ظ��واه��ر اخل �ط�يرة ،والأم ��ر
ب �ح��اج��ة �إىل ان� �ف� �ت ��اح و إ�ق � � � ��رار ب ��الآخ ��ر
وبحقوقه،
خ �� �ص��و� �ص �اً �إذا م� ��ا حت � � ّول� ��ت م �ب��ادئ
الت�سامح �إىل ق��واع��د قانونية وتربوية،
يتم االع�ت�راف واالل�ت��زام بها م��ن جانب
املجتمع ووفق مبادئ حكم القانون”.
ون��اق����ش �شعبان بع�ض الأ��س����س لبناء
ال �ت �� �س��ام��ح يف ال � �ع� ��امل ال� �ع ��رب ��ي ،م�ن�ه��ا
“ن�سبية املعرفة التي تتعلق ب�إقرار مبد أ�

اخلط�أ وال�صواب ،والبحث عن احلقيقة
واالع� � �ت � ��راف مب� �ق ��ارب� �ت� �ه ��ا ع� ��ن ط��ري��ق
ال�ن�ق��ا���ش واجل ��دل ،ون�ب��ذ ف�ك��رة الع�صمة
ع��ن اخل �ط ��أ لأن �ه��ا ت�ن��ايف طبيعة الب�شر،
إ���ض��اف��ة �إىل اح�ت�رام ال�ت�ع��ددي��ة و�ضمان
ال �ع��دل وع ��دم ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن الأف � ��راد يف
الت�شريع وال�ق���ض��اء والإدارة ،والإق ��رار
بحق االخ�ت�لاف وات�خ��اذ موقف ايجابي
من الآخرين ،و�ضخّ ثقاقة الت�سامح عرب
التعليم ،وتوفري البيئة املنا�سبة لها”.
و�� �ش ��ارك يف احل� ��واري� ��ة ،ال �ع��دي��د م��ن
املثقفني العرب ،بينهم �أع�ضاء يف املنتدى
ووزراء �سابقون ،وهم الدكتور علي فخرو
م��ن البحرين ،وال��دك�ت��ور خ��ال��د �شوكات
م ��ن ت��ون ����س ،وال ��دك� �ت ��ور حم �م��د �أح �م��د
املخاليف من اليمن ،و�أم�ين ع��ام الفريق
ال �ع��رب��ي ل �ل �ح��وار الإ� �س�ل�ام ��ي امل���س�ي�ح��ي
ال �ق ����س ال ��دك� �ت ��ور ري ��ا� ��ض ج ��رج ��ور م��ن
لبنان ،والأك��ادمي��ي ال�ع��راق��ي ط��ه ج �زّاع،
إ�� �ض��اف��ة �إىل امل�ه�ن��د���س ��س�م�ير ح�ب��ا��ش�ن��ة،
والدكتور هايل الداوود من الأردن.

االنباط-عمان

ع�ق��د م��رك��ز � �ش��اب��ات ال�ق��وي���س�م��ة ال�ت��اب��ع
مل��دي��ري��ة ��ش�ب��اب حم��اف�ظ��ة ال�ع��ا��ص�م��ة م�ساء
ال���س�ب��ت ،ع�ب�ر زووم ،ج�ل���س��ة ح��واري��ة ح��ول
الأوراق النقا�شية امللكية.
واو��ض�ح��ت وزارة ال���ش�ب��اب يف ب�ي��ان ام�س
االحد� ،أن اجلل�سة احلوارية قدمها املحامي
راك� ��ان ال �ك �ف��اوي��ن و� �ش ��ارك ف�ي�ه��ا � 30شابا
و�شابة.
وحت��دث ال�ك�ف��اوي��ن خ�لال اجلل�سة حول
حمتوى االوراق النقا�شية وما لها من اهمية
يف م���س�يرة اال� �ص�ل�اح ال���س�ي��ا��س��ي وامل���ش��ارك��ة

الدميقراطية يف �صنع القرار.
واك��د ��ض��رورة فهم معنى الدميقراطية
ال �ت��ي ت�ع�م��ل ع�ل��ى ازده � ��ار وا� �س �ت �ق��رار وب�ن��اء
م�ستقبل واعد لأبنائنا االردنيني لأن الرثوة
الب�شرية هي اهم مورد من موارد اململكة.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ب �ي �ن��ت رئ �ي �� �س��ة امل ��رك ��ز رن��ا
�شاهني  ،اهمية االطالع على جميع االوراق
النقا�شية التي قدمها جاللة امللك عبداهلل
الثاين ،والتي ي�سعى من خاللها اىل حتفيز
ح��وار وطني حول م�سرية اال�صالح وعملية
التحول الدميقراطي التي مير بها الأردن
بهدف بناء التوافق وتعزيز امل�شاركة ال�شعبية
يف �صنع القرار.

برامج تدريبية لكوادر المستشفيات الخاصة
لتعزيز القدرات للتعامل مع كورونا
االنباط-عمان

ن�ظ�م��ت ج�م�ع�ي��ة امل���س�ت���ش�ف�ي��ات اخل��ا��ص��ة
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م �� �ش��روع ا� �س �ت��دام��ة ال�ن�ظ��م
ال �� �ص �ح �ي��ة امل �ح �ل �ي��ة امل � �م ��ول م ��ن ال��وك��ال��ة
الأمريكية للتنمية الدولية برناجما تدريبيا
خا�صا ع�بر تقنية االت���ص��ال امل��رئ��ي لتنمية
وتطوير ال�ق��درات التقنية واملهنية للكوادر
العاملة يف قطاع امل�ست�شفيات اخلا�صة على
التعامل مع جائحة كورونا.
َوقال رئي�س جمعية امل�ست�شفيات اخلا�صة
ال��دك �ت��ور ف ��وزي احل �م��وري � ،إن ال�برن��ام��ج
ي�ستهدف جميع ال �ك��وادر الطبية العاملة
يف امل���س�ت���ش�ف�ي��ات م ��ن ج�م�ي��ع الأق �� �س ��ام مبا
ف�ي�ه��ا أ�ق �� �س��ام ال�ع�ن��اي��ة احل�ث�ي�ث��ة وال �ط��وارئ
واجلراحة العامة وطب الأطفال والن�سائية
والتوليد وغريها ،ويتيح لهم فر�ص التعلم
واال�ستفادة من خربات التعامل مع الأوبئة
وت�ق��دمي ال��رع��اي��ة ال�لازم��ة ملر�ضى احل��االت
امل�ؤكدة لكورونا من جميع الأعمار واحلالة
ال�صحية.

واك � ��د احل � �م� ��وري� ،أن اجل �م �ع �ي��ة ت�سعى
للو�صول اىل ما يزيد عن  600من مقدمي
ال��رع��اي��ة ال�صحية يف م��ا يزيد ع��ن ع�شرين
م�ست�شفى خ��ا��ص��ا وب�خ��ا��ص��ة ت�ل��ك ال �ت��ي مت
اعتمادها لل�سياحة العالجية خالل جائحة
ك ��ورون ��ا وذل ��ك ب �ه��دف ت��أه�ي�ل�ه��م ا��س�ت�ع��دادا
لال�ستجابة يف حال تف�شي الوباء وبخا�صة يف
ظل ازدياد �أعداد امل�صابني يف اململكة بالآونة
االخرية.
وا� �ش �ت �م��ل ال�ب�رن��ام��ج ب�ح���س��ب احل �م��وري
على �أربعة حم��اور رئي�سية هي التعامل مع
�إ� �ص��اب��ات ف�يرو���س ك��ورون��ا امل ��ؤك��دة ،ورع��اي��ة
امل ��ر�أة احل��ام��ل امل�صابة بالفريو�س ،ورعاية
الأطفال امل�صابني ،وتقدمي الرعاية احلثيثة
للم�صابني من احلاالت احلرجة.
وت�ق��دم اجلمعية ه��ذه ال�ت��دري�ب��ات ب�شكل
ا�سبوعي و�ستعقد لغاية انتهاء العام احلايل.
وح �� �ض��ر ال � � ��دورات م ��ا ي��زي��د ع ��ن 400
م �� �ش��ارك م ��ن م �ق��دم��ي ال��رع��اي��ة ال�صحية
العاملني يف عدد من امل�ست�شفيات اخلا�صة.

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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يمدد تأجيل أقساط القطاعات المتضررة
المركزي ّ
حتى حزيران 2021
االنباط-عمان

يف � �ض��وء ا� �س �ت �م��رار الآث � ��ار ال�سلبية
جل ��ائ� �ح ��ة ك � ��ورون � ��ا ع� �ل ��ى ال� �ق� �ط ��اع ��ات
االق�ت���ص��ادي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وب �ه��دف تقليل
تلك الآث��ار و�إع�ط��اء ال�شركات والأف��راد
املت�ضررين الوقت الكايف الذي ميكّنهم
م��ن � �س��داد ال �ت��زام��ات �ه��م جت ��اه ال�ب�ن��وك
حل�ين تعايف التدفقات النقدية مل�صادر
دخ �ل �ه��م امل �خ �ت �ل �ف��ة؛ ف �ق��د ق� � � ّرر ال �ب �ن��ك
املركزي متديد العمل بتعميمه ال�صادر
يف  2020/3/15ال � ��ذي ي �ن� ّ�ظ��م ع�م�ل�ي��ة
ت ��أج �ي��ل الأق �� �س��اط ح �ت��ى 2021/6/30
وذلك على النحو التايل:
 .-1قيام البنوك بت�أجيل الأق�ساط
امل�ستحقة على ال�شركات املت�ضررة من
جائحة ك��ورون��ا على �أن ال يعترب ذلك
هيكلة للت�سهيالت ،وع�ل��ى �أن ال ي��ؤث��ر
�أي�ضاً على ت�صنيف ال�شركات االئتماين
ل��دى ��ش��رك��ة ك��ري��ف ،ع�ل��ى �أال تتقا�ضى
البنوك عمولة �أو تفر�ض فوائد ت�أخري
على هذه ال�شركات ج ّراء ذلك.
 -2ق �ي��ام ال �ب �ن��وك ب � ��إج� ��راء ج��دول��ة
ملديونيات العمالء الذين تنطبق عليهم
م �ف �ه��وم اجل ��دول ��ة ب� ��دون دف �ع��ة ن�ق��دي��ة
ودون فوائد ت�أخري.
 - 3ت�أجيل �أق�ساط عمالء التجزئة
امل �ت �� �ض��رري��ن م ��ن ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا مبا
يف ذل ��ك دف �ع��ات ال �ب �ط��اق��ات االئ�ت�م��ان�ي��ة
وقرو�ض الإ�سكان والقرو�ض ال�شخ�صية
دون �أية عمولة �أو فوائد ت�أخري.

ومطور بغر�ض توفري وقت اجناز املعامالت
ومن اجلهد املبذول لال�ستفادة منها .
و�أك� ��د م��دي��ر م�ب�ي�ع��ات ال �ق �ط��اع ال�ت�ج��اري
يف �شركة �إ���س ت��ي �إ� ��س ،حممد ج�بر ،ال�ت��زام
ال �� �ش��رك��ة ب �ت��وظ �ي��ف خ�ب�رات �ه��ا و� �ش��راك��ات �ه��ا
املتعددة واملتنوعة للم�ضي ُقدُماً نحو تنفيذ
ا�سرتاتيجيات ناجحة لعمالئها من خمتلف
القطاعات.
وق ��ال رئ�ي����س دائ ��رة احل��ا� �س��وب يف �شركة
الكهرباء الأردنية� ،سعيد �شامية� ،إن ال�شركة
تعمل على تنفيذ م�شاريع طموحة لتطبيق
�أحدث التقنيات للنهو�ض مب�ستوى اخلدمات
ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ل �ل �م �� �ش�ت�رك�ي�ن ،وال �ت �ح ��ول
ال�ت��دري�ج��ي الع�ت�م��اد ال �ن��واف��ذ الإل�ك�ترون�ي��ة
كواحدة من قنوات التوا�صل مع امل�شرتكني
وط��ال�ب��ي اخل��دم��ة ،ب���ص��ورة مي�سرة ومتاحة
على مدار ال�ساعة.

بورصة عمان تغلق تداوالتها
على 3ر 4مليون دينار
-4ع � �ل� ��ى ال� �ب� �ن ��وك �أن ت � ��أخ� ��ذ ب�ع�ين
االع �ت �ب��ار �أي �� ً��ض��ا �أن م �ف �ه��وم امل�ت���ض��رر
ي�شمل الأفراد الذين انقطع دخلهم� ،أو
راتبهم �أو مت تخفي�ضها ب�سبب جائحة
كورونا وجميع الأفراد الذين مت ت�أجيل
زياداتهم و�/أو عالوتهم.
 -5وع �ل �ي��ه ،ف� � ��إن ب� ��إم� �ك ��ان ال �ع �م�لاء
امل�ت���ض��رري��ن م��راج�ع��ة ب�ن��وك�ه��م لإج ��راء
الرتتيبات املنا�سبة مع تقدمي ما ُيثبت
ت�أثر دخلهم من جائحة كورونا.
� -6أ ّك��د البنك امل��رك��زي على �ضرورة

قيام البنوك بالتعامل يف هذه الظروف
ب��أق���ص��ى درج� ��ات امل��رون��ة وات �خ��اذ ك��اف��ة
الإج � ��راءات ال�لازم��ة ب�ه��دف التخفيف
على الأفراد والقطاعات املت�ضررة.
وي��ات��ي ق��رار التمديد بعد ان قامت
ال �ب �ن��وك م �ن��ذ ب ��داي ��ة اجل��ائ �ح��ة وح�ت��ى
ت��اري �خ��ه ب �ت ��أج �ي��ل �أق �� �س��اط ت���س�ه�ي�لات
للأفراد بحوايل  800مليون دينار ،كما
قامت ت�أجيل �أق�ساط وجدولة ت�سهيالت
لل�شركات مبا يفوق  3مليار دينار منذ
بداية اجلائحة.

االنباط-عمان

ع �ل �م ��ا ب� � � ��أن ال� �ب� �ن ��ك امل � ��رك � ��زي ك ��ان
ق ��د �أ� � �ص ��در ت �ع �م �ي � ًم��ا ل �ل �ب �ن��وك ب �ت��اري��خ
 2020/11/4ي�سمح مبوجبه لها بتمديد
ف �ت�رة ال �� �س �م��اح امل �ع �ط��اة ل�ل�م�ق�تر��ض�ين
ال� �ت ��ي ي� �ب ��د�أ ب �ع��ده��ا امل �ق�ت�ر���ض ب��دف��ع�أق�ساط ال��دي��ون� -ضمن برنامج البنك
امل ��رك ��زي ل ��دع ��م ال �� �ش��رك��ات ال �� �ص �غ�يرة
واملتو�سطة احلجم البالغة قيمته 500
مليون دينار حتى نهاية عام  .2021وال
تزال البنوك ت�ستقبل طلبات القرو�ض
�ضمن هذا الربنامج.

تن�شيط عجلة الن�شاط التجاري وزيادة
امل �ب �ي �ع��ات ل� ��دى ال �ق �ط��اع��ات ال �ت �ج��اري��ة
وبخا�صة يف ظل تراجعها منذ بدء �أزمة
فريو�س كورونا وما رافقها من �إجراءات
و�إغالقات.

وا�� �ش ��ار احل� ��اج ت��وف �ي��ق خ�ل�ال ال�ل�ق��اء
الذي ح�ضره ع�ضو جمل�س ادارة الغرفة
�سلطان عالن ،اىل �أن جتارة عمان �ستعمل
وبالتن�سيق مع خمتلف اجلهات وبخا�صة
وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين ،على

ت��وف�ير ك��ل ال��دع��م للقطاعات التجارية
لإجن ��اح ا��س�ب��وع ال�ت�ن��زي�لات مب��ا ينعك�س
على م�صلحة االقت�صاد الوطني.
وا� � �ض ��اف �إن جت � ��ارة ع �م ��ان خ��اط�ب��ت
اجل �ه��ات امل�ع�ن� ّي��ة ل�ت��وف�ير دوري ��ات �أمنية
عند م��داخ��ل امل��والت وامل��راك��ز التجارية
الرئي�سية واخرى راجلة داخلها لتعزيز
حالة االلتزام بالنظام واالمور ال�صحية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ب�ي�ن ع�ل��ان �أن ا� �س �ب��وع
التنزيالت جاء بديال عن يوم «اجلمعة
البي�ضاء» ،ك��ون احلظر ال�شامل يطبق
ايام اجلمع ،و�سي�شمل خمتلف الب�ضائع،
وا�صفا اياه باحلدث الت�سويقي املهم.
واو�� �ض ��ح �أن ال �غ��رف��ة م�ع�ن�ي��ة ب ��إجن��اح
التنزيالت والتخفي�ضات على الب�ضائع
ط��وال اال�سبوع احل��ايل لتعزيز الن�شاط
التجاري ومنح التاجر فر�صة لت�سويق
ب���ض��ائ�ع��ه م��ع االل �ت��زام ال�ك�ب�ير ب���ش��روط
ال�صحة وال�سالمة.

إنتاج ُتعلن التحضير إلنشاء منظومة ريادة األعمال الرقمية
االنباط-عمان
ع �ق ��دت ج �م �ع �ي��ة � �ش��رك��ات ت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات
واالت �� �ص��االت (ان� �ت ��اج) ج�ل���س��ة ت��وع�ي��ة للتعريف
باملن�صة الرقمية اخلا�صة ببيئة ريادة الأعمال يف
الأردن املمولة من �صندوق الريادة الأردين.
وح�سب بيان �صحفي ��ص��ادر ع��ن �إن�ت��اج ،ام�س
الأح��د� ،ستنفذ املن�صة وتديرها جمعية «ان�ت��اج»
وجمل�س ال�شركات النا�شئة «�ستارت �آبز» ،بالتعاون
مع �شركة اجل��دارة لال�ست�شارات و�شركة اجلودة
حللول الأعمال و�شركاء �آخرين ،وذلك لدعم بناء
و�إدارة نظام �أعمال وطني لريادة الأعمال لتكون
جاهزة بحلول الربع الأخري من عام .2021
و�أك ��دت امل��ؤ�� ّ�س����س امل���ش��ارك ملجموعة «ن���س��اء يف
الأع �م��ال ال�ع��رب�ي��ة» ،مت ��ارا ع�ب��د اجل��اب��ر� ،أه�م�ي��ة
عقد هذه اجلل�سة النقا�شية �ضمن �أ�سبوع الريادة
العاملي ،ملناق�شة �أهمية �إن�شاء من�صة �إلكرتونية
خا�صة لبيئة الأعمال الريادية يف الأردن.
من جهته ،ق��ال الرئي�س التنفيذي ل�صندوق
الريادة الأردين ،ليث القا�سم� ،إن املن�صة ت�ساعد
ال��ري��ادي�ين ع�ل��ى ال�ت��وا��ص��ل م��ع ال���ص�ن��ادي��ق التي
ت�ستهدف �أع�م��ال�ه��م دون احل��اج��ة ل��زي��ارة جميع

االنباط-عمان
وق �ع��ت ��ش��رك��ة �إ� ��س ت��ي �إ� ��س ،املتخ�ص�صة
يف ت �ق��دمي ح �ل��ول ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ون�ظ��م
امل �ع �ل��وم��ات وح �ل��ول ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات،
ات�ف��اق�ي��ة م���ش��روع جت��دي��د وت�ط��وي��ر ال�شبكة
احل��ا� �س��وب �ي��ة ال��داخ �ل �ي��ة ل �� �ش��رك��ة ال �ك �ه��رب��اء
الأردن �ي��ة ك�خ�ط��وة رئي�سية يف ا�سرتاتيجية
ال�شركة للتحول الرقمي واط�لاق ع��دد من
اخلدمات الإلكرتونية املتقدمة يف امل�ستقبل.
وح�سب بيان �صحفي عن ال�شركة ،ام�س
الأح� � ��د ،ي �ت �ي��ح امل �� �ش��روع ل �� �ش��رك��ة ال �ك �ه��رب��اء
االردن� � �ي � ��ة ت ��وف�ي�ر ال �ك �ل ��ف وحت �� �س�ي�ن ��س�ير
ال �ع �م �ل �ي��ات ال��داخ �ل �ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل متكني
ال� ��� �ش ��رك ��ة م� ��ن ت ��وظ� �ي ��ف ت �ط �ب �ي �ق��ات ذك �ي��ة
م�ستقبلية وحت��وي��ل ال�ع��دي��د م��ن خدماتها
رق �م �ي �اً وت�ق��دمي�ه��ا ل�ل�م��واط��ن ب���ش�ك��ل ج��دي��د

الموالت تتعهد بتطبيق الشروط الصحية خالل اسبوع التنزيالت
ت�ع�ه��د مم �ث �ل��ون ع��ن امل� ��والت ال�ك�ب�يرة
واملراكز التجارية العاملة يف عمان على
ال�ت�ق�ي�ي��د ب �� �ش��روط ال���س�لام��ة وال���ص�ح��ة
خ�لال ا�سبوع التنزيالت والتخفي�ضات
ال� � � ��ذي ي � �ت� ��زام� ��ن م � ��ع ي � � ��وم «اجل� �م� �ع ��ة
البي�ضاء».
واك� ��دوا خ�ل�ال ل �ق��اء يف غ��رف��ة جت��ارة
ع �م��ان ،ع �ق��د م �� �س��اء ال �� �س �ب��ت ،ح��ر��ص�ه��م
ال �� �ش��دي��د ع �ل��ى االل� �ت ��زام ب��اال� �ش�تراط��ات
ال �� �ص �ح �ي��ة وت �ط �ب �ي �ق �ه��ا ب �� �ش �ك��ل ك��ام��ل
وامل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع �ل ��ى م �� �س ��اف ��ات ال �ت �ب��اع��د
اجل�سدي للعاملني واملت�سوقني وارت��داء
الكمامات وتوفري املعقمات مبا يتما�شى
مع جهود مكافحة فريو�س كورونا.
و�أع� � ��رب رئ �ي ����س غ��رف��ة جت� ��ارة ع�م��ان
خليل احلاج توفيق ،عن �أمله بان ي�سهم
ا� �س �ب��وع ال �ت �ن��زي�ل�ات وال �ت �خ �ف �ي �� �ض��ات يف

إس تي إس تطور شبكة المعلومات
لشركة الكهرباء األردنية

االنباط-عمان
اغ �ل �ق��ت ب��ور� �ص��ة ع� �م ��ان ،ام �� ��س االح� ��د،
بتداول 3ر 5مليون �سهم ،موزعة على 1744
�صفقة ،بقيمة ت��داوالت �إجمالية بلغت 3ر4
مليون دينار.
وانخف�ض م�ؤ�شر البور�صة اىل النقطة

تخفيض أسعار  450سلعة في
المؤسسة االستهالكية العسكرية
االنباط-عمان
�أعلنت امل�ؤ�س�سة اال�ستهالكية الع�سكرية
ع��ن ع��رو���ض وت�خ�ف�ي���ض��ات ع �ل��ى �أ� �س �ع��ار ما
يزيد عن � 450سلعة خمتلفة ،ت�شمل ال�سلع
الأ�سا�سية ،اعتباراً من اليوم الأح��د ولغاية
م�ساء ي��وم الثالثاء املوافق  15كانون الأول

ال�صناديق.
و�أو� �ض��ح رئ�ي����س جمل�س «��س�ت��ارت �آب ��ز» �أجم��د
�صوي�ص� ،أن هذه املن�صة ت�ساعد يف �إيجاد قاعدة
ب �ي��ان��ات ج �ي��دة ع��ن ال �� �ش��رك��ات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة مل�ع��رف��ة
طريقة توجه تلك ال�شركات.

وق��ال مدير امل���ش��روع اخل��ا���ص بتنفيذ املن�صة
عن �شركة اجل��دارة لال�ست�شارات ،رائ��د مدانات،
�إن املن�صة ت�ساعد على تقدمي خريطة وا�ضحة
عن �أف�ضلية الدعم وامل�ساعدة يف ترويج ال�شركات
النا�شئة.

املقبل.
وت�سعى امل�ؤ�س�سة من خالل هذه العرو�ض
لتوفري كافة ال�سلع الأ�سا�سية التي يحتاجها
املواطن ب�أ�سعار مناف�سة بعيداً عن الأهداف
الربحية ،وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة
للقوات امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش العربي،
لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.

نقابة تجار األثاث تدعو لمراجعة
القوانين االقتصادية
االنباط-عمان
ط��ال��ب ن�ق�ي��ب جت ��ار وم�ن�ت�ج��ي الأث ��اث
�� �ش ��رف ال �ه �ي��اج �ن��ة ،مب ��راج� �ع ��ة ال �ق��وان�ي�ن
وال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ن��اظ�م��ة ل�لاق�ت���ص��اد املحلي،
وتعديلها مبا يتنا�سب مع املرحلة احلالية،
خ��ا� �ص��ة م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��احل �ظ��ر وت��داع �ي��ات��ه
ال�سلبية على جميع القطاعات.
ودع ��ا ال�ه�ي��اج�ن��ة يف ب �ي��ان ام ����س االح ��د،
اىل الت�شارك مع القطاع اخلا�ص والغرف
ال�صناعية وال�ت�ج��اري��ة يف ات�خ��اذ ال �ق��رارات
التي ت�ؤثر على االقت�صاد.
وا�� �ض ��اف �إن ق �ط��اع الأث � ��اث مي��ر ب��وق��ت

ع���ص�ي��ب ،ح �ي��ث ا� �ض �ط��رت ب�ع����ض م�ن���ش��آت��ه
�إىل الإغ �ل��اق وت���س��ري��ح ال �ع �م��ال ،لأ��س�ب��اب
م�ن�ه��ا ارت �ف��اع �أ� �س �ع��ار ال �ف��ائ��دة يف ال�ب�ن��وك،
والإي� � � �ج � � ��ارات امل �� �س �ت �ح �ق��ة ع �ل ��ى ال �ت �ج ��ار،
وال �� �ض��رائ��ب امل�خ�ت�ل�ف��ة ،الف �ت �اً �إىل � �ض��رورة
ت� �ع ��دي ��ل ن �� �س �ب��ة امل �� �س ��اه �م ��ة يف ال �� �ض �م��ان
االجتماعي ،للتخفيف من التكاليف التي
�أثقلت �أ�صحاب العمل.
واعترب الهياجنة �أن احلظر والإغالقات،
ك��ان��ت �ضربة ق��وي��ة ملختلف ال�ق�ط��اع��ات ،يف
ظ��ل ال�تراج��ع ال�شديد للمبيعات ،ونق�ص
ال �� �س �ي ��ول ��ة ،وارت� � �ف � ��اع م � �ع� ��دالت ال �ف ��ائ ��دة
و�إيجارات املحالت ،وتكاليف الطاقة.

دورة متخصصة حول تعزيز ثقة
السائح ما بعد جائحة كورونا
االنباط-عمان

و�أ� �ش��ار امل��دي��ر ال �ع��ام ل���ش��رك��ة اجل ��ودة حل�ل��ول
الأع� �م ��ال� ،أح �م��د �أب ��و ق��اع��ود� ،إىل �أن ال���ش��رك��ات
الريادية ت�ستطيع التحديث الدائم على التقييم،
بينما تتيح املن�صة التوا�صل مع اجلهات الداعمة
ب�شكل مبا�شر.

 ،1555بن�سبة 02ر 0باملئة مقارنة مع �إغالق
اجلل�سة ال�سابقة.
وعند مقارنة �أ��س�ع��ار الإغ�ل�اق لل�شركات
املتداولة �أ�سهمها ،تبني �أن � 23شركة �أظهرت
انخفا�ضا يف �أ�سعار �أ�سهمها ،بينما ارتفعت
�أ� �س �ع��ار �أ��س�ه��م �� 34ش��رك��ة ،وا��س�ت�ق��رت �أ��س�ع��ار
�أ�سهم � 32شركة اخرى.

اخ�ت�ت�م��ت امل�ن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�ل���س�ي��اح��ة ،دورة
ت��دري �ب �ي��ة م�ت�خ���ص���ص��ة يف جم ��ال �آل� �ي ��ات ت�ع��زي��ز
ث�ق��ة ال���س��ائ��ح م��ا ب�ع��د ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ،مب�شاركة
 30م�ت��درب��ا م��ن وزارة ال�سياحة والآث� ��ار ،و1320
متدربا ومتدربة ميثلون وزارات وهيئات ال�سياحة
واالحت� � ��ادات وال �ن �ق��اب��ات ال���س�ي��اح�ي��ة وال�ف�ن��دق�ي��ة
والعامليني بالقطاع اخلا�ص ال�سياحي بالعامل
العربي.
وق��ال��ت وزارة ال�سياحة واالث ��ار يف بيان ام�س
الأحد� ،إن الدورة التي ا�ستمرت يومني عرب تقنية
«زووم» ،ت�أتي ا�ستكماال لإجراءات الوزارة يف العودة
ال�ت��دري�ج�ي��ة ل�ل�ق�ط��اع ال���س�ي��اح��ي م��ا ب�ع��د جائحة
كورونا ،ولتعزيز قدرات موظفيها للتعامل خالل
اجلائحة.
و�أ�ضافت ان الدورة تهدف اىل تعريف املتدربني

ب� ��الإج� ��راءات اجل��دي��دة امل�ت�ب�ع��ة م��ا ب�ع��د جائحة
ك��ورون��ا لقطاعي ال�سياحة وال�ط�يران ،والتعرف
على �إج��راءات وقيود ال�سفر الداخلي واخلارجي،
و�إج ��راءات التباعد االجتماعي واه��م التو�صيات
التي قدمتها املنظمة العربية لل�سياحة ،و�ضرورة
و�ضع خطة �إعالمية لت�سويق الوجهات ال�سياحية
العربية ،وتكوين جلان متابعة ومراقبة م�شرتكة
م��ا ب�ين كافة اجل�ه��ات املعنية للت�أكد م��ن تقدمي
اخل��دم��ات ال���س�ي��اح�ي��ة الآم �ن��ة م��ن ق�ب��ل اجل�ه��ات
العاملة باخلدمات ال�سياحية.
وبينت ال��وزارة �أن ال��دورة تناولت عدة حماور
�أهمها� ،آثار جائحة كورونا على ال�سياحة الداخلية
واخل��ارج �ي��ة ،و�أه �م �ي��ة ت�ن�م�ي��ة ودع ��م ال�سياحية
الداخلية ،ومراقبة �آثار اجلائحة والتخفيف من
حدتها على قطاع الفنادق واملطاعم والكافيهات،
واالهتمام باحلمالت الرتويجية والرتكيز على
جودة املنتجات ال�سياحية.،

الصناعة والتجارة ونقابة أطباء األسنان تحذران من شركات غير مرخصة
االنباط-عمان

�أط �ل �ق��ت وزارة ال �� �ص �ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة
وال �ت �م��وي��ن ب��ال �ت �ع��اون م��ع ن�ق��اب��ة �أط �ب��اء
الأ��س�ن��ان الأردن �ي��ة ،ام����س الأح ��د ،فيلماً
ت��وع��وي�اً ق���ص�يراً للتحذير م��ن التعامل
مع �شركات غري مرخ�صة تروج لبطاقات
معاجلة �أ�سنان مدفوعة م�سبقاً.
وجاء �إ�صدار هذا الفيلم املن�شور على
املوقع الإلكرتوين للوزارة (https://
وع �ل ��ى
)www.mit.gov.jo

�صفحتها على الفي�سبوك (https://
www.facebook.com/mit.
 )gov.joيف �إط � ��ار ح��ر���ص ال � ��وزارة
ع �ل��ى � �ض �م��ان ح �� �ص��ول امل ��واط� �ن�ي�ن ع�ل��ى
�أف�ضل اخل��دم��ات الت�أمينية للمواطنني
م��ن خ�ل�ال � �ش��رك��ات ال �ت ��أم�ين امل��رخ���ص��ة
ومقدمي اخل��دم��ات الت�أمينية امل�ساندة
املرخ�صني.
ومت �إط�لاق الفيلم بعد تلقي ال��وزارة
�شكوى مقدمة م��ن النقابة ح��ول بع�ض
� �ش��رك��ات ال�ت���س��وي��ق ال �ت��ي ت �ق��وم ب�تروي��ج

ب �ط ��اق ��ات م ��دف ��وع ��ة م �� �س �ب �ق �اً مل �ع��اجل��ات
الأ� �س �ن��ان حت��ت ت�سمية «ت ��أم�ي�ن �أ��س�ن��ان»
بينما ه��ذه ال�ب�ط��اق��ات يف ال��واق��ع جم��رد
بطاقات خ�صم على املعاجلة ال تعرتف
بها �شركات الت�أمني وبالتايل ال يتعامل
م�ع�ه��ا م �ق��دم��و اخل ��دم ��ات ال�ط�ب�ي��ة على
�أن�ه��ا وث��ائ��ق ت��أم�ين ب��ل جم��رد ا�شرتاكات
ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى خ �� �ص��م حم� � ��دود ع�ل��ى
تكاليف املعاجلة الطبية �أو ال�سِ ن ّية بغ�ض
ال �ن �ظ��ر ع��ن ن��وع �ي��ة اخل��دم��ة ال�ع�لاج�ي��ة
امل �ق��دم��ة وال � ��ذي مُي �ث��ل � �ش ��را�ؤه ��ا ه ��دراً

مل��ال م�شرتيها� ،إذ ال يح�صل حامل هذه
البطاقة ومُ عالوه على تغطية ت�أمينية
طبية فعلية.
ب ��امل� �ق ��اب ��ل ت� �ق ��وم �� �ش ��رك ��ات ال� �ت� ��أم�ي�ن
ب�إ�صدار وثائق الت�أمني الطبي وتوفري
تغطية ت�أمينية طبية موثوقة و�شاملة
حل��ام �ل��ي وث ��ائ ��ق ال� �ت� ��أم�ي�ن ومُ �ع��ال �ي �ه��م
مقابل �أق���س��اط يدفعونها �أو تدفعها يف
ح��االت ال�ت��أم�ين ال�ط�ب��ي اجل�م��اع��ي جه ٌة
اعتبارية عن موظفيها ومُ عاليهم ،وذلك
ب�ع��د احل���ص��ول ع�ل��ى امل��واف �ق��ات ال�لازم��ة

لإ�صدار هذه الوثائق من �إدارة الت�أمني
يف وزارة ال�صناعة وال�ت�ج��ارة والتموين
بعد درا�ستها من الناحية الفنية واملالية.
وك �ث �ف��ت وزارة ال �� �ص �ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة
وب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع اجل � �ه� ��ات امل �ع �ن �ي��ة م��ن
م �ت��اب �ع �ت �ه��ا مل� �ث ��ل ه � ��ذه ال� ��� �ش ��رك ��ات غ�ير
امل��رخ �� �ص��ة م��ن خ�ل�ال ج ��والت تفتي�شية
م�ستمرة وات �خ��اذ الإج � ��راءات القانونية
بحقها.
وي ��أت��ي �إط�ل�اق ه��ذا ال�ف�ي�ل��م الق�صري
يف �إط��ار احلملة التوعوية ال�ت��ي بد�أتها

ال � ��وزارة ل�ل�ت�ع��ري��ف ب ��أ� �ض��رار � �ش��راء مثل
ه��ذه ال�ب�ط��اق��ات ودع ��وة امل��واط�ن�ين لعدم
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع �أي ج �ه��ة غ�ي�ر م��رخ���ص��ة
حماي ًة لهم و�شراء وثائق الت�أمني فقط
من خ�لال �شركات الت�أمني املرخ�صة �أو
م�ق��دم��ي اخل��دم��ات ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة امل���س��ان��دة
امل��رخ �� �ص�ي�ن (وك� �ي ��ل ت� ��أم�ي�ن �أو و��س�ي��ط
ت ��أم�ي�ن �أو ب �ن��ك جم ��از مل �م��ار� �س��ة اع �م��ال
ال �ت ��أم�ين امل �� �ص��ريف) ح�ي��ث ُت� ��درِج ال ��وزارة
ع�ل��ى م��وق�ع�ه��ا الإل� �ك�ت�روين �أ� �س �م��اء ه��ذه
ال�شركات ومقدمي اخلدمات املرخ�صني.

االثنني

االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج��راءات ت�صفية �شركة را�شد وحممد
وبالل ابو عودة
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 120839بتاريخ  2020/6/25اعتبارا من تاريخ
ن�شر هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج���راءات ت�صفية �شركة عبد املنعم
الزغري و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 73795بتاريخ  2005/1/5اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأح��ك��ام امل���ادة ( )13م��ن ق��ان��ون ال�شركات
رقم( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة بان �شركة ابو
�سري�س وح�سني وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )118534بتاريخ  2018/7/23تقدمت
بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :ابو �سري�س وح�سني
�إىل �شركة  :ابو �سري�س و�شريكه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200165355( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200087007( :

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن ال�سيد /ال�سادة
ح�سام تي�سري ناجي حرز اهلل  /وفاء يعقوب ح�سني �صيام
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة ح�سام حرز اهلل و�شركاه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت الرقم ()19642
بتاريخ 2018/1/2
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/11/22وقد
ق��ام ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل
يت�ضمن رغبته باالن�سحاب ب���االرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ
2020/11/22
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن ال�سيد /ال�سادة غ�سان احمد يو�سف عبد احلميد
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة وجيه �سالمة وغ�سان عبد احلميد
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )81525بتاريخ
2006/6/14
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/11/22وقد
ق��ام ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل
يت�ضمن رغبته باالن�سحاب ب���االرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ
2020/11/22
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600289 – 5600260
 ،ومركز االت�صال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600289 – 5600260
 ،ومركز االت�صال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

اعــــــــــالن
صادر عن بلدية املفرق الكبـــرى
للمرة االوىل
رقم العطاء ( ) 10

اعــــــــــالن
صادر عن بلديـة املفرق الكبـــرى
للمرة االوىل
رقم العطاء ( ) 15
تعلن بلدية املفرق الكربى عن طرح عطاء ان�شاء مبنى بلدية املفرق الكربى
فعلى ال�سادة املقاولني الراغبني بدخول العطاء تقدمي ا�سعارهم بالظرف املختوم .
ولال�ستف�سار مراجعة مديرية العطاءات على هاتف رقم ( ) 0797702710
وذلك ح�سب ال�شروط واملوا�صفات املعدة من قبل بلدية املفرق الكربى (
مديرية اخلدمات الهند�سية ).
اخر يوم اليداع وفتح العطاء يوم االحد املوافق  2020/12/13ويو�ضع يف
�صندوق العطاءات يف مبنى البلدية ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباح ًا .
تقدمي كفالة بنكية م�صدقة او �شيك م�صدق بقيمة (  ) 100.000دينار
�سارية املفعول  90يوم من تاريخ دخول العطاء ( كفالة دخول عطاء ) .
ان يكون ت�صنيف املقاول ان�شاء ابنية اوىل او ثانية .
ثمن ن�سخة العطاء (  ) 500دينار غري م�سرتدة .
اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

تعلن بلدية املفرق الكربى عن طرح عطاء ان�شاء دوار الدكتور احمد احل�سبان
( دوار جر�ش ) للمرة االوىل فعلى ال�ساده املقاولني الراغبني بدخول العطاء
تقدمي ا�سعارهم بالظرف املختوم .
ولال�ستف�سار مراجعة مديرية العطاءات على هاتف رقم ( ) 0797702710
وذلك ح�سب ال�شروط واملوا�صفات املعدة من قبل بلدية املفرق الكربى .
اخر يوم اليداع وفتح العطاء يوم االربعاء املوافق  2020/12/2ويو�ضع يف
�صندوق العطاءات يف مبنى البلدية ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباح ًا .
تقدمي كفالة بنكية م�صدقة او �شيك م�صدق  %3من قيمة العطاء �سارية
املفعول  90يوم من تاريخ دخول العطاء ( كفالة دخول عطاء ) .
ان يكون ت�صنيف املقاول املتقدم فئة رابعة او خام�سة ابنية .
ثمن ن�سخة العطاء (  ) 50دينار غري م�سرتدة .
اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .
رئيس بلدية املفرق الكربى
عامر نايل الدغمي

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف :حازم
موسى صابر ابو ظهري

ن��ظ��را ل��ت��غ��ي��ب��ك ع���ن م��رك��ز
عملك ملدة تزيد عن ع�شرة
اي��ام متتالية فاننا ننذرك
ب��ال��ع��ودة اىل م��رك��ز العمل
خ�لال م��دة اق�صاها ثالثة
ايام من تاريخه وخالف ذلك
تعترب متخلف عن العمل .
شركة قريش للنقل الدولي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف  :احمد سلمان
سالم العيادات
الرقم الوطني 9661029715 :
الرقم الوظيفي 67-707 :
حيث ان��ك منقطع ع��ن عملك يف �شركة
املفهوم ل�صناعة املالب�س ومل��دة تزيد عن
 10ايام متتالية ومل تعود اىل مقر عملك
ل��غ��اي��ة ت��اري��خ ه���ذا االن����ذار دون اج���ازة
قانونية او عذر م�شروع .
لذا فاننا ننذرك بالعودة اىل عملك خالل
م��دة  3اي��ام من تاريخ ن�شر ه��ذا االع�لان
واال �سوف تعترب فاقدا لوظيفتك وجميع
حقوقك العمالية عمال ب�أحكام املادة / 28
هـ من قانون العمل االردين رقم (  ) 8ل�سنة
 1996وتعديالته م��ع احتفاظ ال�شركة
بكامل حقوقها جتاهك .
شركة املفهوم
لصناعة املالبس

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200169958( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة خالد ال�شوبكي و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )118911بتاريخ  2018/11/1قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/11/22
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة فرا�س خالد خليل ال�شوبكي
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي طريق املطار – حي ال�صحابة بالقرب من
مدر�سة املهارات الدولية – ت0798730189 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم
واالبنية لبلدية املفرق الكربى
رقم (  ) 78 / 5تاريخ 2020/10/27
يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق قد قررت بقرارها
رقم (  ) 78/5بتاريخ  ، 2020/10/27واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة
املفرق رقم (  ) 75تاريخ  2020/10/14م .
واملت�ضمن املوافقة على تغيري �صفة ا�ستعمال من �سكن ( ب ) اىل جت��اري حملي
�ضمن القطعة رقم (  ) 872من حو�ض رقم (  ) 4املفرق اجلنوبي مع فر�ض عوائد
تنظيم مبقدار (  ) 1.800دينار وثمامنائة فل�س للمرت املربع للم�ساحة املنظمة
جتاري حملي وذلك بناء على اال�ستدعاء املقدم �ضمن منطقة املفرق  ،وكما هو مبني
باملخطط املرفق واملعد لهذه الغاية .
قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ض ملدة
ا�سبوعني باجلريدة الر�سمية و�صحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة االطالع
على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم واالبنية يف البلدية  ،وتقدمي
اعرتا�ضاتهم اذا كان ما يوجب االعرتا�ض خالل املدة القانونية لالعرتا�ض .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

رئيس بلدية املفرق الكربى
عامر نايل الدغمي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف  :ايمن نعيم ابراهيم املغربي
نظرا لتغيبكم عن العمل يف �شركة ال�سالم للأمن واحلماية منذ اكرث من  10ايام متوا�صلة من
تاريخ  2020/11/10دون اي �سبب م�شروع وحيث انك مل تعد للعمل حتى تاريخه فان ال�شركة
تنذركم بالعودة للعمل ومراجعة ادارة ال�شركة خالل ثالثة ايام من تاريخ هذا االنذار وبعك�س
ذلك �سيتم اتخاذ اجراءات القانونية بحقكم وح�سب املادة رقم  28من قانون العمل والعمال االردين .
شركة السالم لالمن والحماية
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اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية  /مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء
رقم �ش  ( 2020 /32الكيماويات ال�صيدالنية ).
على الراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة �شعبة امل�شرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات
الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�صطحبني معهم رخ�صة مهن �سارية املفعول للح�صول
على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ( � ) 60ستون دينار اردين غري م�سرتدة.
تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات يف موعد اق�صاه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم اخلمي�س
املوافق  2020/12/10وترفق بكفالة بنكية غري م�شروطة بقيمة (  ) % 5من العر�ض وال تقبل
على االطالق اي مناق�صة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .
لالطالع على التفا�صيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات
الطبية امللكية www.jrms.mil.jo

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء
تعلن مديرية االمن العام  /ادارة االبنية عن طرح عطاء رقم ( ع ق د  ) 2020 / 44 /ان�شاء طوابق ا�ضافية عدد
(  ) 2يف قيادة درك ال�شمال  ،فعلى املتعهدين امل�صنفني لدى وزارة اال�شغال العامة واال�سكان يف جمال ( االبنية )
اخت�صا�ص ( ان�شاء ابنية ) بالدرجة الرابعة فما فوق  ،والراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة ادارة االبنية
 /طارق خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�صطحبني معهم �شهادات الت�صنيف اال�صلية و�صورة م�صدقة عنها وال�سرية
الذاتية ( ك�شف خربات النقابة ) الجنازات ال�شركة يف هذا املجال وبنف�س حجم اعمال العطاء للح�صول على ن�سخة
من وثائق العطاء مقابل مبلغ (  ) 100مائة دينار غري م�سرتدة  ،علما ب�أن اخر يوم لبيع الن�سخ هو يوم( اخلمي�س )
املوافق  2020/11/26م  ،والذي �سيكون اخر يوم لال�ستف�سارات  ،وتعاد كافة املناق�صات ل�شعبة الدرا�سات  /ادارة
الأبنية غري مت�أخرة عن ال�ساعة العا�شرة من ظهر يوم ( االحد ) املوافق  2020/12/6م والذي �سيكون موعد فتح
العرو�ض وكل مناق�صة ترد بعد هذا الوقت والتاريخ املحددين تهمل وال ينظر بها ويتحمل املقاول الذي ير�سو عليه
العطاء تكاليف دفع اجور ن�شر االعالن مهما كان عدد مرات االعادة ومهما بلغت التكاليف ويحق ل�صاحب العمل
الغاء العطاء او اعادة طرحه دون ابداء اال�سباب ودون ان يرتتب على هذا االجراء اية مطالبة مالية او قانونية .

رئيس لجنة الشراء

الدويل
الإثنني
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السعودية واثقة من عدم تأثر عالقتها مع واشنطن رغم تصريحات بايدن
االنباط-وكاالت

�أعربت ال�سعودية عن ثقتها يف عدم حدوث
تغيري يف عالقتها م��ع وا�شنطن رغ��م توعد
الرئي�س ال��دمي��وق��راط��ي املنتخب ج��و بايدن
ب ��إع ��ادة ت�ق�ي�ي��م ال ��رواب ��ط م�ع�ه��ا ع�ل��ى خلفية
�سج ّلها يف جمال حقوق الإن�سان
و�شهدت عالقة الريا�ض بالبيت الأبي�ض
تقاربا كبريا خالل والية الرئي�س اجلمهوري
دون��ال��د ت��رام��ب ال��ذي �أق��ام ع�لاق��ة �شخ�صية
مع ح ّكامها و�شن حملة �ضغوط ق�صوى �ضد
خ�صمها �إي� ��ران وغ ����ض ال�ن�ظ��ر ع�م��ا يعتربه
ن�شطاء انتهاكات يف جمال احلقوق
وي��رى مراقبون �أ ّن اململكة ت�شعر بالقلق
م��ن اح �ت �م��ال �أن ت�ت�راج��ع �إدارة ب��اي��دن عن
العقوبات �ضد �إي��ران وتعود لالتفاق النووي
معها ال��ذي ان�سحب منه ت��رام��ب ،وحت��د من
م�ب�ي�ع��ات الأ� �س �ل �ح��ة ،وحت��ا��س�ب�ه��ا ع�ل��ى خلفية
م�س�ألة احلقوق
لكن وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية عادل
اجلبري قال يف مقابلة مع �شبكة “�سي ان ان”
ال�سبت� ،إ ّن اململكة تتعامل مع رئي�س الواليات
امل�ت�ح��دة “ك�صديق � �س��واء ك��ان ج�م�ه��وري��ا �أو
دميوقراطيا»

و�أ�� �ض ��اف “�أعتقد �أن م��ا ي �ق��ول��ه ال�ن��ا���س
يف احل�م�ل��ة ال ي�ترج��م يف ك�ث�ير م��ن الأح �ي��ان
مب �ج��رد ت���س�ل�م�ه��م م�ن���ص�ب�ه��م .ق ��ال ال��رئ�ي����س
ترامب �أ�شياء عن ال�سعودية خ�لال احلملة،
ومع ذلك كنا �أول دول��ة يزورها عندما توىل
من�صبه»
وتابع اجلبري الذي كان �سفريا للمملكة يف
الواليات املتحدة ووزيرا للخارجية “نتعامل
م ��ع ال ��ر�ؤ�� �س ��اء مب �ج��رد ت��ول �ي �ه��م م�ن��ا��ص�ب�ه��م
ولدينا م�صالح �ضخمة مع الواليات املتحدة.
( )...ال �أتوقع �أنه �سيكون هناك تغيري كبري

يف ما يتعلق بال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية»
وج� ��اءت ت���ص��ري�ح��ات امل �� �س ��ؤول ال���س�ع��ودي
بينما ّ
تنظم ب�لاده قمة افرتا�ضية ملجموعة
الع�شرين
وخ�لال حملته االنتخابية ،هاجم ترامب
ال�سعودية ،وقال �إ ّنها “تعامل الن�ساء كعبيد
وت�ق�ت��ل املثليني” ،لكنه زاره ��ا يف ب��داي��ة �أول
جولة خارجية له يف  2017وجعلها �أحد �أقرب
حلفائه يف العامل
وتتناق�ض عالقة رج��ل الأع�م��ال الوثيقة
هذه مع العالقة الفاترة التي ربطت اململكة

الغنية بالنفط ب�سلفه ب ��اراك �أوب��ام��ا ال��ذي
�أث��ار ب�إبرامه االت�ف��اق مع �إي��ران ح��ول ملفها
النووي خماوف ال�سعودية وجريانها
ووعد بايدن الذي كان نائبًا لأوباما خالل
واليتيه ،ب�إعادة تقييم العالقة مع الريا�ض
وحم��ا� �س �ب �ت �ه��ا ع �ل��ى ق �ت��ل ال �� �ص �ح��ايف ج �م��ال
خا�شقجي يف  ،2018يف ج��رمي��ة ق��ال��ت وكالة
اال� �س �ت �خ �ب��ارات الأم�يرك �ي��ة “�إ ّن ويل العهد
الأمري حممد بن �سلمان قد يكون �أمر بها”،
وهو ما نفاه �أكرث من مرة
ورغ� � ��م ذل� � ��ك ،ق � ��ال اجل� �ب�ي�ر يف امل �ق��اب �ل��ة
“�أمريكا ق��وة عاملية لها م�صالح عاملية”،
م�شريا �إىل تعاون البلدين يف عدة ملفات من
ال���ص��راع الإ�سرائيلي الفل�سطيني وحماربة
ت�ن�ظ�ي��م ال��دول��ة اال� �س�لام �ي��ة امل �ت �ط��رف��ة� ،إىل
الأمن االقت�صادي العاملي و�أمن الطاقة
و�أو� �ض��ح “هذه امل�صالح �ضخمة بالن�سبة
لنا وللواليات املتحدة ،وه��ذه امل�صالح دائمة
وال تتغري .ال توجد دول�ت��ان تعمالن معا يف
جمال مكافحة الإره��اب والتطرف �أكرث من
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وال �� �س �ع��ودي��ة ،و��س�ن��وا��ص��ل
القيام بذلك»
وت� ��اب� ��ع اجل� �ب�ي�ر “نحن م �ف �ت ��اح ال �ع ��امل
الإ�سالمي»

بومبيو :االنسحاب من العراق وأفغانستان عمل صحيح وإيفاء بالوعود
االنباط-وكاالت

و�صف وزي��ر اخلارجية الأمريكي مايك
ب��وم�ب�ي��و ق� ��رار الإدارة الأم��ري �ك �ي��ة ب�سحب
ال�ق��وات الأمريكية م��ن ال�ع��راق و�أفغان�ستان
ب�أنه م�سار العمل ال�صحيح للوفاء بالوعود
التي قطعناها على �أنف�سنا
وقال بومبيو ،يف حديث ل�صحيفة الراية
القطرية على هام�ش زيارته للدوحة �أم�س،
ون �� �ش��رت��ه ال���ص�ح�ي�ف��ة ال �ي��وم الأح � ��د : ،لقد
راقبنا الأو��ض��اع على الأر���ض .و�سن�ستمر يف
مراقبتها والرتكيز فقط على ع��دد اجلنود
هو �أمر واحد يف ظل عدة �أ�شياء �أخرى نقوم
بها .ونعتقد �أنه ال يزال لدينا الأدوات للوفاء
بااللتزامني اللذين قطعهما الرئي�س دونالد

ترامب
وح� � � ��ول ن� �ت ��ائ ��ج ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات ال ��رئ ��ا�� �س ��ة

الأمريكية ،ق��ال بومبيو � :سيكون االنتقال
على ما ي��رام �أن��ا واث��ق من ذل��ك ويجب على

ال�ع��امل �أن ي�ع��رف �أن �أم��ري�ك��ا �ستمر بعملية
االنتخابات و�سنح�سب ك��ل �أ�صواتنا و�سوف
نتبع �إج��راءات�ن��ا القانونية ،متامًا كما نفعل
دائ �م��ا و�أن� ��ا واث ��ق م��ن ال��د� �س �ت��ور الأم��ري �ك��ي
وامل��ؤ��س���س��ات الأم��ري�ك�ي��ة .و�سيكون ك��ل �شيء
على ما يرام
وعما �إذا كانت زيارته للدوحة وع��دد من
دول امل�ن�ط�ق��ة �إ� �ش��ارة ع�ل��ى ح ��دوث م�صاحلة
ق��ري �ب��ة ل� � ��ر�أب ال �� �ص��دع اخل �ل �ي �ج��ي ،اك�ت�ف��ى
ب��وم�ب�ي��و ب��ال�ق��ول � :أمت �ن��ى ذل��ك ل�ق��د عملنا
بجد يف جميع �أنحاء املنطقة خللق مزيد من
االزدهار وال�سالم .ر�أينا ذلك يف العمل الذي
كنت �أقوم به من �أجل ال�سالم وامل�صاحلة يف
�أفغان�ستان .ولقد ر�أيته يف العمل الذي قمنا
به يف �أجزاء �أخرى من ال�شرق الأو�سط �أي�ضا

القاعدة في شمال أفريقيا تختار
زعيما جديدا خلفا لدروكدال

االنباط-وكاالت

قال موقع �سايت الذي ير�صد مواقع
امل�ت���ش��ددي��ن ع�ل��ى الإن�ت�رن��ت ي��وم ال�سبت
�إن ف��رع ال�ق��اع��دة يف �شمال �إفريقيا عني
زعيما جديدا و�أكد مقتل زعيمه ال�سابق
ع�ب��د امل��ال��ك دروك � ��دال ع�ل��ى ي��د اجل�ي����ش
الفرن�سي يف يونيو حزيران
وق� ��ال � �س��اي��ت ال� ��ذي م �ق��ره ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة �إن ال� �ق ��اع ��دة يف ب�ل��اد امل �غ��رب
الإ�سالمي عر�ضت جثة زعيمها ال�سابق
لأول مرة يف مقطع م�صور

وك � ��ان اجل �ي ����ش ال �ف��رن �� �س��ي ق ��د ق�ت��ل
دروك ��دال يف م��ايل ب�ع��د م�ط��اردت��ه لأك�ثر
من �سبع �سنوات يف منطقة ال�ساحل
وق� ��ال� ��ت ال � �ق� ��اع� ��دة يف ب �ل��اد امل� �غ ��رب
الإ� �س�ل�ام��ي �إن ��ه ب�ع��د م ��وت دروك � ��دال مت
اختيار جزائري �آخ��ر هو ال�شيخ جماهد
ي��زي��د م�ب��ارك ،امل �ع��روف �أي���ض��ا ب��ا��س��م �أب��و
عبيدة يو�سف العنابي ،خلفا له
و�أك � � ��دت �أي �� �ض��ا م �ق �ت��ل ال���س��وي���س��ري��ة
ب�ي��ات��ري����س ��س�ت��وك�ل��ي ال�ت��ي اخ�ت�ط�ف��ت من
مدينة متبكتو املالية يف يناير 2016

أثار سلوكه الشكوك ..الجيش
يقتل أمريكيا في بوركينا فاسو

باباجان :أردوغان تسبب في إفقار الشعب التركي
االنباط-وكاالت

وج ��ه رئ �ي ����س ح ��زب ال��دمي �ق��راط �ي��ة وال �ت �ق��دم
امل �ع��ار���ض يف ت��رك�ي��ا ع�ل��ي ب��اب��اج��ان ان �ت �ق��اداً ح ��اداً
للرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان ،وقال “ كنت
تقول �إن رف��ع �أ�سعار الفائدة هو ال�سبب يف �إفقار
الأم ��ة ،م��اذا ح��دث الآن؟ �أن��ت م�ضطر للتو�ضيح
لل�شعب .كنت تقول �إن الفائدة العالية هي خيانة،
م��اذا ح��دث الآن حتى رفعتم �أ��س�ع��ار الفائدة؟”.
وبح�سب �صحيفة “زمان” الرتكية ،طالب باباجان
الرئي�س الرتكي �أردوغان تف�سري �سبب حتوله �إىل
تبني �سعر الفائدة املرتفع بعد �أن كان يرف�ض ذلك
وت��اب��ع علي ب��اب��اج��ان ق��ائ�لا ق�ل� َ�ت ي��ا �أردوغ ��ان:
�إن بيع الوطن يتم بـ الفائدة العالية ،والت�ضخم
املرتفع ،و�سوء الإدارة و�إهدار موارد البلد والأمة،

االنباط-وكاالت

ّ
يدق جر�س كاتدرائية مار يو�سف للكلدان
يف بغداد بعد ظهر الأحد ،كما �أجرا�س عدد
من كنائ�س املدينة العريقة ،داعيا من تبقى
م��ن امل�سيحيني يف املدينة �إىل امل�شاركة يف
ال �ق��دا���س ،ل�ك��ن امل�ق��اع��د ال مت�ت�ل��ىء ف�ن��داء
الهجرة م�ستمر يف مواجهة امل�شقات التي
طالت خ�صو�صا الأقليات يف البالد
بني امل�شاركني مرمي البالغة من العمر
 17عاماً والتي تقول لوكالة فران�س بر�س �إن
الكني�سة ت�ش ّكل مكان �أمان تتوجه �إليه دائماً
مهما يح�صل يف و��ض��ع البلد ال ��ذي �شهد
حروباً متوا�صلة لعقود
وي��روي ال�شما�س نائل ( 53عاماً) الذي
يخدم يف الكاتدرائية منذ  35عاماً من جهته
�أن ك��ل �أه�ل��ه ه��اج��روا منذ ع��ام � ،2003أب��ي
و�أمي و�أخوتي� .أنا وحيد يف العراق ،وبقيت
فيه لأنني كنت �آمل �أن يتح�سن الو�ضع
وت��زاي��دت ه�ج��رة امل�سيحيني خ�صو�صاً
بعد الغزو الأم�يرك��ي و�سقوط نظام حزب
البعث يف عام  ،2003ث ّم تفاقمت خالل فرتة
النزاع الطائفي ( )2008-2006حني ح�صل
ا�ستهداف مبا�شر للم�سيحيني وكنائ�سهم يف
خ�ضم موجة هجمات راح �ضحيتها الآالف
وب �ل��غ اال� �س �ت �ه��داف ذروت � ��ه يف ال�ه�ج��وم
على كني�سة �سيدة النجاة (يف ع��ام )2010
ال��ذي قتل فيه نحو � 50شخ�صاً  ،وترافق
م��ع ت��زاي��د ال�ت�ه��دي��دات واخل �ط��ف وف��ر���ض
الأت� � ��اوات وال�ت�ع��ر���ض للم�سيحيني للقتل
بدم بارد يف بيوتهم  ،كما ي�شرح النائب عن
احلركة الدميوقراطية الأ�شورية يونادم كنا
لفران�س بر�س
يف ع ��ام �� ،2014س�ي�ط��ر ت�ن�ظ�ي��م ال��دول��ة

و�إن ال�ف��ائ��دة ه��ي وال ��د ووال ��دة الت�ضخمَ .
قلت:
ليعرف ذلك من ال يعرفه .ومن ثم تراجعت عن

كل ذلك
و�أ�شار باباجان �إىل �أن �أردوغ��ان طالب ال�شعب

قبل االنتخابات الرئا�سية التي متت يف  24يونيو
 2018ب��أن ينتخبوه قائ ًال لهم “امنحوا ال�سلطة
لأخيكم ه��ذا ،و��س�ترون كيف �سيتعامل م��ع �سعر
الفائدة»
و�أكد املعار�ض الرتكي �أن �أردوغان الذي ت�سبب
يف �إفقار ال�شعب ،م�ضطر للتو�ضيح لهذا ال�شعب،
وتابع “يجب على �أردوغ��ان �أن يو�ضح كيف جعلت
من تركيا من �إح��دى ال��دول التي تفر�ض فوائد
عالية»
ورفع البنك املركزي الرتكي اخلمي�س املا�ضي،
�أ� �س �ع��ار ال �ف��ائ��دة م��ن � %10.25إىل  ،%15واع�ت�بر
�أردوغان �أم�س الأول اجلمعة �أن رفع البنك املركزي
�سعر الفائدة ع�لاج مر يهدف خلف�ض الت�ضخم
ال�ق��اب��ع ع�ن��د ن�ح��و  %12يف معظم ف�ت�رات ال �ع��ام،
بح�سب الأرقام الر�سمية

االنباط-وكاالت

�أف ��ادت ت�ق��اري��ر �إع�لام�ي��ة ب ��أن مواطنا
�أمريكيا قتل بر�صا�ص اجلي�ش يف عا�صمة
بوركينا فا�سو مدينة وغ��ادوغ��و ،ع�شية
االنتخابات العامة التي تنظم يف البالد
ال �ي��وم الأح � ��د .ون�ق�ل��ت وك��ال��ة “فران�س
بر�س” ع��ن م�صادر �أمنية ودبلوما�سية
ت��أك�ي��ده��ا �أن احل ��ادث وق��ع �أم ��ام مع�سكر
بابا �سي للجي�ش ،م�شرية �إىل �أن �سلوك
ال���ض�ح�ي��ة ال ��ذي ك��ان ي�ت�ج��ول يف حميط
املوقع الع�سكري �أثار �شكوك الع�سكريني.
وذك� ��ر م �� �ص��در �أم �ن��ي رف �ي��ع امل���س�ت��وى

ل �ل��وك��ال��ة �أن ال ��رج ��ل رف ����ض االن �� �ص �ي��اع
لأوام � � ��ر ال �ع �� �س �ك��ري�ين وح� � ��اول ال� �ف ��رار،
م�ضيفا �أن اجلنود �أطلقوا عدة ر�صا�صات
“حتذيرية” �أ� �ص��اب بع�ضها ال�ضحية،
ونقل �إىل مركز طبي حيث ف��ارق احلياة
الحقا.
و�أك� ��دت � �س �ف��ارة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة يف
ب��ورك�ي�ن��ا ف��ا��س��و لـ”فران�س بر�س” وف��اة
مواطن �أمريكي يف وغادوغو.
وي ��أت��ي احل� ��ادث ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ال�ت��وت��ر
الأمني امل�ستمر يف البالد و�سط خماوف
من خطر تنفيذ هجمات �إرهابية خالل
الت�صويت يف االنتخابات.

هاجس الرحيل يالحق المسيحيين في العراق
الإ�سالمية على �أج ��زاء وا�سعة م��ن �شمال
ال� �ع ��راق ال ��س�ي�م��ا امل��و� �ص��ل ون �ي �ن��وى حيث
يرتكز الثقل امل�سيحي يف البالد ،وت�سببت
ممار�ساته والرتهيب ال��ذي زرع��ه مبوجة
نزوح وا�سعة �شملت امل�سيحيني
هاجروا رغماً عنهم
وي ��ؤك��د ب�ط��ري��رك الكني�سة الكلدانية
الكاردينال لوي�س روفائيل �ساكو لفران�س
بر�س �أن كرثاً من امل�سيحيني هاجروا رغماً
عنهم ،لأن ه��ذه �أر��ض�ه��م وه��ذا تاريخهم،
ذهبوا بحثاً عن م�ستقبل لأوالدهم
وت �غ �ي��ب الإح � �� � �ص ��اءات ال��دق �ي �ق��ة ح��ول
العدد الفعلي للم�سيحيني يف العراق ،لكن
تناق�صهم يربز مبجرد متابعة عدد امل�صلني
يف الكنائ�س وح�ت��ى ب ��إغ�لاق بع�ضها ،مثل
كني�سة الثالوث الأقد�س يف منطقة البلديات
�شرق بغداد املغلقة منذ نحو �أربع �سنوات وال
ت�شهد احتفاالت دينية �إال مبنا�سبات قليلة
وه�ن��اك كنائ�س �أغ�ل�ق��ت منذ ع��ام 2007
ومل تفتح �أب��واب�ه��ا م��ن جديد مثل كني�سة
قلب ي�سوع الأق��د���س ل�ل�أرم��ن الكاثوليك
يف ال�ك��رادة يف و�سط العا�صمة البالغ عدد
�سكانها ع�شرة ماليني ن�سمة
يف كاتدرائية مار يو�سف يف ذاك الأحد،
مل يتجاوز ع��دد امل�صلني � 50شخ�صاً ،وهو
ع ��دد ال ي �ق��ارن مب��ا ك ��ان ع�ل�ي��ه ق�ب��ل ب�ضع
�سنوات فقط ،بالن�سبة لنائل ال��ذي ي�ؤكد
ح�صول تناق�ص كبري (يف الأعداد) وهجرة
يف ال���س�ن��وات الأرب� ��ع امل��ا��ض�ي��ة  .ك��ان��ت ه��ذه
الكني�سة متتلئ حتى يف الأيام العادية
وبح�سب البطريرك �ساكو ،ك��ان هناك
مليون ون�صف مليون م�سيحي حتى ،2003
وال ي�ف��وق ع��دده��م الإج �م��ايل ال�ي��وم ن�صف
مليون .بينما ي�ؤكد وليام وردة من املنظمة

غري احلكومية حمورابي التي تدافع عن
حقوق الأق�ل�ي��ات امل�سيحية يف ال �ع��راق ،من
جهته� ،أن عدد امل�سيحيني الباقني يف العراق
يرتاوح بني  300و� 400ألف فقط
وي�ضيف وردة �أن ��ه يف ب �غ��داد ال�ت��ي ك��ان
يقطنها عام  2003نحو � 750ألف م�سيحي ،ال
يتجاوز حالياً عدد امل�سيحيني � 75ألفاً
يف منطقة ال��دورة يف جنوب بغداد التي
كانت فيها �أ��س��واق كاملة للم�سيحيني من
جت��ار و�أط �ب��اء و�أ� �ص �ح��اب م�ق��اه  ،ك��ان ع��دد
امل�سيحيني � 150أل�ف��ا ،ومل يبق �سوى �أل��ف
حالياً  ،وفق وردة
دولة دينية؟
م� ّرت ث�لاث �سنوات على هزمية تنظيم
الدولة الإ�سالمية يف العراق ،لكن الأ�سباب
التي ال ت��زال تدفع امل�سيحيني العراقيني
للبحث عن حياة يف اخلارج مل تنته
ويعاين العراق من �أزمة اقت�صادية غري
م�سبوقة م��ع ال�ت�راج��ع ال�ك�ب�ير يف �أ��س�ع��ار
النفط .و�شهد منذ ع��ام موجة تظاهرات
اح�ت�ج��اج�ي��ة غ��ال�ب�ي��ة امل �� �ش��ارك�ين ف�ي�ه��ا من
ال �� �ش �ب��اب امل���س�ت��ائ�ين م ��ن ال �ف �� �س��اد ون�سبة
البطالة املرتفعة وتردّي الأو�ضاع ال�سيا�سية
واالقت�صادية
وت��راود فكرة الهجرة من جديد نينو�س
( 25عاماً) من ال��دورة ،فهو �سبق �أن هاجر
�إىل �أك�ثر من مكان ،لكنه ع��اد �إىل العراق
بعدما واج��ه �صعوبات يف اخل ��ارج .وي��روي
ال�شاب الذي يعمل خبري جتميل �أحياناً �أجد
نف�سي هنا ،لكن �أغلب الأوق��ات ال �أ�شعر �أن
يل مكانا ،مبعنى �أن الو�ضع ال يتنا�سب مع
عملي وتفكريي وما �أ�سعى لتطويره بنف�سي
ع�م��وم�اً ،ي��وج��د �شعور ل��دى امل�سيحيني
�أن الدولة تتح ّول �إىل دينية ،وال ي�ستطيع

امل���س�ي�ح��ي �أن ي�ع�ي����ش ف �ي �ه��ا ،ح �ت��ى امل�سلم
العلماين ال ي�ستطيع �أن يعي�ش فيها  ،وفق
وردة
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�ع��وام��ل االقت�صادية
التي ت�ؤثر على جميع العراقيني ،يعاين
امل �� �س �ي �ح �ي��ون يف ال � �ع � ��راق م� ��ن ال�ت�م�ي�ي��ز
والتهمي�ش وتراجع حقوقهم
ويو�ضح البطريرك �ساكو �أنه ال يوجد
�ضغط مبا�شر على امل�سيحيني حالياً ،لكن
املمار�سات اليومية فيها �إق�صاء� .إن كنت

م�سيحياً ،ال مكان لك بالعمل على م�ستوى
م�ؤ�س�سات احل�ك��وم��ة ،ه��ذا �سببه الف�ساد،
ويدفع للهجرة
وي�ضمن ال��د��س�ت��ور ال�ع��راق��ي الت�ساوي
ب��احل�ق��وق واحل��ري��ات ب�ين جميع مكونات
املجتمع ،لكن ذل��ك ال يطبق ب�شكل كامل
ب�سبب الف�ساد واملحا�ص�صة و�ضعف تطبيق
القانون
ويتحدث ال�شما�س نائل عن اختبار ابنته
التي تخرجت من اجلامعة وال تتمكن من

�إي�ج��اد عمل .ل��دي ابنة وح�ي��دة� ،أرغ��ب �أن
تتعني يف دائ��رة من دوائ��ر الدولة ،و�أعترب
�أن ه ��ذا ح��ق م��ن ح�ق��وق�ن��ا ك ��أق �ل �ي��ات ،كما
ي�سموننا
ورغ��م تعلقها ببلدها� ،إذا �أتيحت ملرمي
فر�صة الهجرة ،فقد تغادر هي �أي�ضاً
وتقول �صراحة ال �أحد ال يرغب بالبقاء
يف بلده� .أمتنى �أن �أ�سافر ،لكن �أمتنى يف
الوقت نف�سه �أن يوفر يل بلدي كل ما هو
موجود يف دول �أخرى حتى �أبقى فيه

الدويل
االثنني
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مركز فلسطين :األسير المريض بالسرطان
«نضال أبو عاهور» قد يلقى مصير «أبو وعر»

االنباط-وكاالت

حذر مركز فل�سطني لدرا�سات الأ�سرى،
من اخلطورة احلقيقية على حياة الأ�سري
املري�ض “ن�ضال ابراهيم �أب��و عاهور” من
بيت حل��م ،م�شرياً اىل �أن��ه قد يلقى م�صري
ال�شهيد الأ�سري “كمال ابو وعر»
و�أو� �ض��ح امل��رك��ز� ،أن الأ��س�ير “ ابوعاهور
“ يعانى من ظروف �صحية �صعبة للغاية

حيث ان م�صاب ب�سرطان الكلى� ،إ�ضافة �إىل
ف�شل كلوي منذ �أك�ثر من � 10أع��وام ،ورغم
ذلك اعاد االحتالل اعتقاله يف �أواخر �أكتوبر
املا�ضي و�صدر بحقه حكم بال�سجن ملدة عام
واعترب ريا�ض الأ�شقر مدير امل��رك��ز� ،أن
اعتقال الأ�سري “ابوعاهور” واحلكم عليه
ب��ال���س�ج��ن يف ه ��ذه ال� �ظ ��روف اخل �ط ��رة هو
مبثابة قرار �إعدام بحقه ،وقد يلقى م�صري
ال�شهيد اب��و وع��ر ال ��ذى ارت �ق��ى يف �سجون

االح �ت�ل�ال ق�ب��ل �أ��س�ب��وع�ين نتيجة ا�صابته
مب��ر���ض ال���س��رط��ان يف احل�ن�ج��رة وتعر�ضه
لإهمال طبي متعمد
وح َّمل اال�شقر� ،سلطات االحتالل وادارة
ال �� �س �ج��ون امل �� �س �ئ��ول �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة ع ��ن ح�ي��اة
“ابوعاهور” الذى يقبع يف م�ست�شفى الرملة
منذ اعتقاله وال يتلقى رعاية طبية منا�سبة،
ويتعر�ض لإهمال طبى قد يودى بحياته يف
�أي حلظة وطالب ب�ضرورة االفراج الفوري

عنه قبل فوات الأوان
وب�ين الأ��ش�ق��ر� ،أن ق��وات االح�ت�لال كانت
اعتقلت الأ��س�ير امل�ح��رر اب��وع��اه��ور �سابقاً”
يف ي��ون�ي��و امل��ا��ض��ي م��ن م�ن��زل��ه ،ون�ق�ل�ت��ه �إىل
عيادة �سجن الرملة يف ظروف �صحية وكاد
�أن ي�ست�شهد نتيجة ت��ردي و�ضعه ال�صحي،
وا�ضطر االحتالل اىل اط�لاق �سراحه بعد
�شهر م��ن اعتقاله ومت نقله اىل م�ست�شفى
بيت جاال احلكومي يف حالة �صعبة
و�أ��ض��اف �أن االحتالل �أع��اد اعتقاله قبل
�شهر ال�ستكمال فرتة اعتقاله حيث �أ�صدرت
بحقه حمكمة االحتالل حكماً بال�سجن ملدة
عام رغم خطورة حالته وهو متزوج ولديه
�سبعة �أبناء ،وهو �أ�سري حمرر كان �أم�ضى 14
�شهراً يف االعتقال الإداري
وق��ال الأ��ش�ق��ر� ،إن �سلطات االح �ت�لال ال
تلقى ب ��ا ًال حل�ي��اة اال� �س��رى ،وال ت �ت��ورع عن
اعتقال املر�ضى حتى ل��و تعر�ضت حياتهم
للخطر رغم علمه امل�سبق بخطورة ظروف
االعتقال والتحقيق القا�سية على حياتهم
و�صحتهم ،ا�ضافة اىل تعري�ضهم للإ�صابة
بفريو�س كورونا
وط��ال��ب امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��دول �ي��ة ب��ال�ت��دخ��ل
ال�ع��اج��ل وار� �س��ال جل�ن��ة ط�ب�ي��ة متخ�ص�صة
ل�لاط�لاع على �أو� �ض��اع الأ� �س��رى املر�ضى يف
�سجون االح �ت�لال /وال�ت�ع��رف على طبيعة
الرعاية الطبية التي تقدمها �إدارة ال�سجن
لهم� ،سبب انت�شار االمرا�ض اخلطرية بينهم
يف ال�سنوات الأخرية

لألسبوع ال ..22آالف اإلسرائيليين
يتظاهرون مطالبين باستقالة نتنياهو

االنباط-وكاالت

ت �ظ��اه��ر �آالف الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ي�ن م���س��اء
ال���س�ب��ت ل�ل�أ� �س �ب��وع ال� � �ـ 22ع �ل��ى ال �ت ��وايل،
مطالبني برحيل رئي�س احلكومة بنيامني
نتنياهو
وانطلقت مظاهرة الأعالم ال�سوداء يف
القد�س وتل �أبيب ،ويف الكثري من اجل�سور
والتقاطعات نحو مقر �إقامة نتنياهو ،من

مقر الكني�ست �إىل �شارع بلفور
ودع� ��ا م�ن�ظ�م��و احل � ��راك االح�ت�ج��اج��ي
نتنياهو �إىل الرحيل م�ؤكدين �أن��ه “فقد
�أي �صلة م��ع ال��واق��ع م��ن ك�ثرة الأك��اذي��ب
التي يروجها ،و�أن اجلمهور �سئم الأالعيب
واملناورات ال�سيا�سية التي ميار�سها»
ي�شار �إىل �أن �آخر ا�ستطالعات الر�أي يف
�إ�سرائيل ،ت�شري �إىل تراجع �شعبية نتنياهو
وحزب “الليكود” ب�شكل غري م�سبوق

عشرات المستوطنين يجددون اقتحام األقصى

بعد إطالق صاروخ من غزة ...اإلسرائيليون يسخرون من قيادتهم :هل فعلها البرق ثانية؟.
االنباط-وكاالت

انطلقت موجة من ال�سخرية والتندر
م ��ن ق �ب��ل � �س��ا� �س��ة و�إع�ل�ام� �ي�ي�ن ون���ش�ط��اء
�إ��س��رائ�ي�ل�ي�ين ،يف �أع �ق��اب �إع �ل�ان ال�ن��اط��ق
ب �ل �� �س��ان ج �ي ����ش االح � �ت �ل�ال ع ��ن � �س �ق��وط
�صاروخ مبنطقة مفتوحة قرب ع�سقالن
و�سلط النا�شطون الإ�سرائيليون عرب
ح�ساباتهم ،مبواقع التوا�صل االجتماعي،
تعليقاتهم على م�س�ألة متكن ال�برق من
�إط�ل�اق امل��زي��د م��ن ال���ص��واري��خ م��ن قطاع
غ ��زة وذل ��ك ع�ل��ى غ ��رار ال �� �ص��واري��خ ال�ت��ي
�أطلقت قبل حوايل �أ�سبوع من القطاع
ال �ك��ات��ب يف �إذاع� � ��ة ج �ي ����ش االح� �ت�ل�ال،
“ت�ساحي دبو�ش” ،ق ��ال � �س��اخ��را“ :يف
ان�ت�ظ��ار ��س�م��اع ال�ظ��اه��رة الطبيعية التي
�سيتهمونها هذه املرة ب�إطالق ال�صاروخ»
فيما قال ع�ضو الكني�ست ال�سابق حاييم
ي �ل�ين“ :مذهل � -أط �ل��ق الفل�سطينيون
�� �ص ��واري ��خ م� ��رة �أخ� � ��رى ل �ي �ث �ب �ت��وا ب��ذل��ك

ل �ل �ك��اب �ي �ن��ت �أن �آخ � ��ر م� ��رة �أط �ل �ق ��وا ف�ي�ه��ا
ال�صواريخ مل بف ّعل الربق نظام الإطالق
 لكن �أع�ضاء الكابينت �أغبياء»وجاء على ل�سان املعلق “�شاي فركتيم”
ب � ��أن ال �� �س �ن��وار ي �ب �ع��ث ب�ت�ح�ي��ة ل�ن�ت�ن�ي��اه��و
وي ��دع ��وه مل �ه��اج �م��ة امل ��زي ��د م ��ن ال �ك �ث �ب��ان

الرملية� ،أما “ايزابيل ابرجيموف” فقد
عربت عن اعتقادها ب�أن ال�صاروخ انطلق
هذه املرة بعا�صفة رعدية
يف ذات ال � �� � �س � �ي� ��اق ،ق � � ��ال “�شارون
�أو�سرتوبورد”“ :هذه عبارة عن ت�صفية
ن�ه��اي��ة امل��و��س��م  1+1يف حملة ف�ق��ط ال�ي��وم

خذ �صواريخ  +برق ورعد” ،يف حني علق
“�شارون املقي�س” ق��ائ�ل ً
ا“ :اهدءوا يا
رفاق املو�ضوع لي�س �أكرث من برق مارق»
ب��دوره علق “يت�سحاك يو�سيف” على
النب�أ قائ ً
ال“ :بيبي فقط لن يبقي يهودي
واح��د يف ه��ذه الدولة” ،يف ال��وق��ت ال��ذي
علق فيه “�آرنون بن دافيد” قائ ً
ال“ :ال
�أف�ه��م مل��ا العجلة يف ال��رد على ال���ص��اروخ،
�أو ًال يجب عقد املطبخ ال�سيا�سي وبعدها
الكابينت وبعدها هيئة الأرك��ان للتباحث
ب � � ��أي زاوي � � ��ة � �س �ي �ت��م م �ه��اج �م��ة ال �ك �ث �ب��ان
الرملية»
�أم ��ا “العاد غادكري” ف �ق��ال“ :وملاذا
�سريد اجلي�ش �أ� ً
صال طاملا ي��دور احلديث
ع ��ن �� �ص� �ف ��ارة يف ع �� �س �ق�ل�ان !!” ،ور�أى
“جوزيف روفي�سكي” �أن ال�صاروخ جاء
لتهنئة وزي��ر اجلي�ش بيني غانت�س على
ت���س�ل�م��ه م�ق��ال�ي��د رئ��ا� �س��ة ال� � ��وزراء مل ��دة 5
دق��ائ��ق ن�ه��ار ال �ي��وم ب�ع��د خ���ض��وع نتنياهو
لفح�ص يف امل�ست�شفى»

االنباط-وكاالت

ج� � � � ��دد ع � � �� � � �ش� � ��رات امل � �� � �س � �ت ��وط � �ن �ي�ن
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين ال �ي��وم اق �ت �ح��ام امل�سجد
الأق � �� � �ص� ��ى امل � � �ب� � ��ارك ب� �ح� �م ��اي ��ة ق � ��وات
االحتالل.
وذك� � � ��رت وك� ��ال� ��ة وف� � ��ا �أن ع �� �ش��رات
امل�ستوطنني اقتحموا الأق�صى من جهة

باب املغاربة ونفذوا ج��والت ا�ستفزازية
يف ب��اح��ات��ه و� �س��ط ح��را��س��ة م���ش��ددة من
قوات االحتالل.
وي�ن�ف��ذ امل���س�ت��وط�ن��ون الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ون
يوميا اقتحامات ا�ستفزازية للم�سجد
الأق�صى املبارك بحماية قوات االحتالل
يف حماولة لفر�ض �أمر واقع بخ�صو�ص
تهويد احلرم القد�سي وال�سيطرة عليه.

مسؤول كبير بمنظمة الصحة يحذر أوروبا
من موجة ثالثة لكورونا أوائل 2021

والال :الكشف عن وثيقة سرية إسرائيلية تنبأت باغتيال السادات
االنباط-وكاالت

ت �ن �ب ��أت وث �ي �ق��ة � �س��ري��ة �إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة حللت
�شخ�صية الرئي�س امل�صري الراحل �أنور ال�سادات
فلكيا ع��ام  1979باغتياله يف ال�ع��ام ال�ت��ايل �أو
الذي يليه
و ُك�ت�ب��ت الوثيقة �آن� ��ذاك ا��س�ت�ع��دادا ل��زي��ارة
ال���س��ادات الثالثة يف �إ��س��رائ�ي��ل ،يف �سبتمرب /
�أيلول  ،1979والتي ا�ستغرقت � 3أي��ام ،ق�ضاها
ال�سادات يف حيفا ال�ساحلية (�شمال) ،بح�سب
و�سائل �إعالم �إ�سرائيلية بينها قناة  i24نيوز ،
وموقع والال
ووقتها ذهب ال�سادات �إىل �إ�سرائيل على منت
اليخت الرئا�سي امل�صري حرية  ،مُنطلقا من
الإ�سكندرية
ال ��وث �ي �ق ��ة ال� �ت ��ي حُ �ف �ظ ��ت يف الأر�� �ش� �ي ��ف
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ��ض�م��ن م �ل��ف رئ �ي ����س �إ� �س��رائ �ي��ل

اخل��ام����س �إ��س�ح��اق ن��اف��ون ( ،)1978-1983مل
يُعرف كاتبها وملن وُجهت له حتى اليوم
وحتدثت الوثيقة املكتوبة عن مكر ال�سادات

ال�سيا�سي  ،حيث ج��اء بها �أن ال���س��ادات لديه
موهبة يف عر�ض احلجج وت�شويه احلقائق ،
ح�سب والال

وق��ال��ت �إن ال���س��ادات يتمتع ب �ق��درات �إق�ن��اع
مم �ي��زة ،و�أن� ��ه م�ت�ف��وق يف ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة ،
را�سمة ��ص��ورة الرئي�س امل�صري ال��راح��ل على
�أن��ه ذئب وحيد ،حد�سي وحكيم ،ال يُ�شرك �أي
�شخ�ص يف حتديد �سيا�سة م�صر اخلارجية
وت �ط��رق��ت ال��وث�ي�ق��ة ذات �ه��ا مل���س��أل��ة الأم ��ن
ال�شخ�صي لل�سادات ،معتربة �أن خطواته ت�صنع
له أ�ع��داء يريدون �إحل��اق الأذى به ،وبالتايل،
ف�إن م�س�ألة �أمنه ال�شخ�صي ،هي ال�شغل ال�شاغل
للأمن امل�صري
ورغم �إق��رار كاتب الوثيقة ب�صعوبة التنب�ؤ
مب�ستقبل ال�سادات لأن وقت والدت��ه جمهول،
وال يُعرف موعد والدته (ليال �أو نهارا)� ،إال �إنه
توقع وجود خطر على ال�سادات �آنذاك ،م�شريا
�إىل �أن ه��ذا اخلطر �سيكون ملمو�سا ج��دا ،يف
عام � ،1980أو العام الذي يليه  ،و�صدقت هذه
التنب�ؤات ،حيث قتل ال�سادات يف العام 1981

االنباط-وكاالت

توقع ديفيد ن��اب��ارو مبعوث منظمة
ال �� �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة اخل ��ا� ��ص ب �ف�يرو���س
ك��ورون��ا م��وج��ة ث��ال�ث��ة م��ن اجل��ائ�ح��ة يف
�أوروب� ��ا يف �أوائ� ��ل ع��ام � ،2021إذا ك��ررت
احل �ك��وم��ات م ��ا ق� ��ال �إن � ��ه ت �ق��اع ����س ع��ن
القيام مبا يلزم ملنع املوجة الثانية
وق ��ال ن��اب��ارو يف م�ق��اب�ل��ة م��ع �صحف
�سوي�سرية مل تعمل (احل�ك��وم��ات) على
�إق��ام��ة البنية التحتية ال�لازم��ة خالل
�أ�شهر ال�صيف بعد ال�سيطرة على املوجة
الأوىل
و�أ�� � �ض � ��اف ن � ��اب � ��ارو ،وه � ��و ب��ري �ط��اين

اجلن�سية �أخفق يف الفوز مبن�صب املدير
ال �ع��ام ملنظمة ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة يف ع��ام
 ،2017الآن نواجه املوجة الثانية� .إذا مل
تعمل (احلكومات) على جتهيز البنية
التحتية الالزمة ف�ستكون لدينا موجة
ثالثة يف �أوائل العام املقبل
و� �ش �ه��دت �أوروب � � ��ا ان �خ �ف��ا� �ض��ا ل�ف�ترة
وجيزة يف معدالت الإ�صابة التي عاودت
االرت �ف��اع م��رة �أخ ��رى ح��ال �ي��ا ،ف�سجلت
�أملانيا وفرن�سا �أم�س ال�سبت معا ارتفاعا
ب ��واق ��ع � 33أل � ��ف �إ�� �ص ��اب ��ة ،ك �م��ا ت���ش�ه��د
�سوي�سرا والنم�سا �آالف احلاالت يوميا،
بينما �سجلت ت��رك�ي��ا رق�م��ا قيا�سيا بلغ
� 5532إ�صابة جديدة

قرار  53 .. 242عاما من صمت دولي و ّ
تنكر إسرائيلي

االنباط-وكاالت

ي�صادف ،الأح��د ( 22نوفمرب /ت�شرين ث��اين)،
ال��ذك��رى الثالثة بعد اخلم�سني على ��ص��دور ق��رار
جمل�س ا ألم��ن ال��دويل ( )242ال��ذي يُر�سي مبادئ
ال�سالم ال �ع��ادل يف ال�شرق الأو� �س��ط ،وال�ق��ائ��م على
ان�سحاب �إ�سرائيل من جميع الأرا�ضي التي احت ّلتها
عام 1967
هذا القرار جاء بعد �أ�شهر من حرب الأيام ال�ستة
يف يونيو /حزيران من ذات العام ،التي �شنتها �إ�سرائيل
�ضد كل من م�صر و�سوريا والأردن
�أطلق العرب على هذه احلرب ا�سم النك�سة  ،بينما
لقبّها الإ�سرائيليون بـ حرب الأي��ام ال�ستة  ،من باب
التفاخر باملدة الزمنية الق�صرية التي هزموا خاللها
اجليو�شالعربية
وتر ّتب على هذه احل��رب احتالل �إ�سرائيل لكل
من ال�ضفة الغربية وقطاع غ��زة و�سيناء امل�صرية،
وه�ضبةاجلواالنال�سورية
**قرار ()242
جاء يف ن�ص القرار الذي �صدر عن جمل�س الأمن
ال ��دويل ،لإق ��رار مبادئ ال�سالم ال�ع��ادل وال��دائ��م يف
ال�شرق الأو�سط� ،إن املجل�س يعرب عن قلقه املتوا�صل
ب�ش�أن الو�ضع اخلطر يف ال�شرق الأو�سط ،و�إذ ي�ؤكد

عدم القبول باال�ستيالء على �أرا�ض بوا�سطة احلرب،
واحل��اج��ة �إىل العمل م��ن �أج ��ل ��س�لام دائ ��م وع��ادل
ت�ستطيع كل دولة يف املنطقة �أن تعي�ش فيه ب�أمن
وت��اب��ع ي��ؤك��د �أي���ض�اً �أن جميع ال ��دول الأع���ض��اء
بقبولهاميثاقالأمماملتحدةقدالتزمتبالعملوفقاً
للمادة ( )2من امليثاق
ّ
�أ �سحب ال �ق��وات امل�سلحة م��ن �أرا�� ��ض احتلتها
(�إ�سرائيل) يف النزاع الأخري
ب� -إن �ه��اء جميع ادع � ��اءات �أو ح ��االت احل ��رب،
واح�ت�رام واع�ت�راف ب�سيادة وح��دة �أرا��ض��ي كل دولة
يف املنطقة ،وا�ستقاللها ال�سيا�سي ،وحقها يف العي�ش
ب�سالم �ضمن حدود �آمنة ،ومعرتف بها ،وحرة من
التهديدو�أعمالالقوة
 -2ي�ؤكد �أي�ضاً احلاجة �إىل:
�أ � -ضمان حرية املالحة يف املمرات املائية الدولية
يفاملنطقة
ب  -حتقيق ت�سوية عادلة مل�شكلة الالجئني
ج�-ضماناملناعةالإقليمية،واال�ستقاللال�سيا�سي
لكل دولة يف املنطقة ،عن طريق �إجراءات بينها �إقامة
مناطق جمردة من ال�سالح
** تغيرّ ات كبرية
ت�أتي ذك��رى ق��رار ( )242يف ظل تغريات كبرية

ي�شهدها ال�شرق الأو��س��ط ،فيما يتعلق بال�سالم مع
�إ�سرائيل ،حيث �شهد عام  2020حماولة �إ�سرائيلية
�أمريكية لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ،مبا يخالف
القراراتالدولية
ف�أعلنت ال��والي��ات املتحدة الأمريكية يف يناير/
كانون الثاين املا�ضي خطة �صفقة القرن املزعومة،
ال�ت��ي دع��ت �إىل �إق��ام��ة حكم ذات��ي فل�سطيني حتت
م�سمى دول� ��ة ع�ل��ى م�ن��اط��ق �سكنية غ�ي�ر مت�صلة
جغرافيا،وتقطع�أو�صالهاامل�ستوطناتالإ�سرائيلية
كما توا�صل �إ�سرائيل تن ّكرها للقانون ال��دويل
بزيادةم�ساحةاحتاللهاللأرا�ضيالفل�سطينية،عرب
التو�سعاال�ستيطاينيفال�ضفةالغربية
�سيا�سة ّ
وخ�لال ف�ترة والي��ة الرئي�س الأمريكي دونالد
ت��رام��ب ال�ت��ي ب ��د�أت مطلع  ،2017ت�سارعت وت�يرة
اال�ستيطان الإ�سرائيلي يف الأرا� �ض��ي الفل�سطينية
املحتلة ،فيما �أعلنت وا�شنطن يف  19نوفمرب /ت�شرين
الثاين � ،2019أنها مل تعد تعترب اال�ستيطان غري
قانوين
�أما فيما يتعلق بق�ضية الالجئني الفل�سطينيني
الذين ُهجّ ر (�أج��داده��م) من �أرا�ضيهم ع��ام ،1948
حتاول �إ�سرائيل مب�ساندة �أمريكية ت�صفية ق�ضيتهم،
من خالل فكفكة وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل

الالجئني الفل�سطينيني �أون��روا  ،وجتفيف منابعها
املالية ،كما يرى مراقبون
�إىل جانب ذلك ،ف�إن اتفاقات لتطبيع العالقات
بني عدد من الدول العربية و�إ�سرائيل ،مت الإعالن
عنها خالل الن�صف الثاين من العام اجل��اري ،دون
االن�سحاب الإ�سرائيلي م��ن الأرا� �ض��ي املحتلة عام
 ،1967كما ذكر القرار ،وبعيدا عن حمددات املبادرة
العربية لل�سالم (عام)2002
**تن ّكر�إ�سرائيلي
ال�ك��ات��ب وامل�ح�ل��ل ال�سيا�سي م�صطفى �إب��راه�ي��م
يقول للأنا�ضول� ،إن ما يحدث على �أر�ض الواقع ،يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة� ،أو يف الإطار ال�سيا�سي
العربيالإ�سرائيلييخالفالقراراتالدولية
وي�ضيف �أن التطبيع العربي مع �إ�سرائيل يخالف
ال�ق��رارات الدولية املتع ّلقة بالق�ضية الفل�سطينية،
كما يناق�ض حالة الإجماع العربي املتم ّثلة باملبادرة
العربيةلل�سالم
ويعتقد �إب��راه�ي��م� ،أن �سيا�سة التطبيع العربي
مع �إ�سرائيل تخدم ال��دول العربية ،دون االهتمام
بالق�ضية الفل�سطينية ،مب��ا ي�خ��ال��ف م �ب��د�أ حل
الدولتني (القائم على �إقامة دولة فل�سطينية على
حدود ما قبل حرب )1967

ومنذ�أبريل/ني�سانلعام،2014تو ّقفتمفاو�ضات
ال�سالم ب�ين الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،ج��راء
رف�ض �إ�سرائيل �إطالق �سراح معتقلني قدامى ،ووقف
اال�ستيطان ،والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/
حزيران � 1967أ�سا�سا حلل الدولتني
وب � ��د�أت �أول م�ف��او��ض��ات م�ب��ا��ش��رة ب�ين منظمة
التحرير الفل�سطينية و�إ�سرائيل يف م�ؤمتر مدريد
لل�سالم عام 1991برعاية �أمريكية �سعيا لإقامة �سالم
دائم بني الدول العربية و�إ�سرائيل على �أ�سا�س مبد�أ
الأر�ض مقابل ال�سالم وقرارات جمل�س الأمن ()242
و ()338
ويف �سبتمرب�/أيلول  ،1993وق��ع رئي�س ال��وزراء
الإ�سرائيلي الراحل �إ�سحق راب�ين ،ورئي�س اللجنة
التنفيذيةباملنظمة،الراحليا�سرعرفات،على�إعالن
�أو�سلو الذي ن�ص على ت�أ�سي�س حكم ذاتي فل�سطيني،
ومت توقيعه يف وا�شنطن ،و�أف�ضى �إىل قيام ال�سلطة
الفل�سطينية
وقام االتفاق الذي عرف حينها بـ �إعالن املبادئ
لتحقيق ال�سالم على ان�سحاب �إ�سرائيلي تدريجي
من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،لكن ذلك مل يتحقق
بالكامل على �أر�ض الواقع
**ت�صفيةالق�ضيةالفل�سطينية

ويو�ضح �إبراهيم�،أن امل�ستجدات ال�سيا�سية يف امللف
الفل�سطيني من �صفقة القرن و�سيا�سة التطبيع ،
تهدف بطبيعة احل��ال �إىل ت�صفية الق�ضية ،ب�شكل
يخالف ال �ق��رار ( ،)242وك��اف��ة ال �ق��رارات الدولية
املتعلقةبالق�ضية
وي�ضيف كما �أن حم��اوالت ت�صفية وكالة الأمم
املتحدة ل�غ��وث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
(�أون��روا) من خالل وقف التمويل الأمريكي املقدم
لها ،وعدم االن�سحاب من الأرا�ضي املحتلة ،يخالف
هذا القرار
وي�ق��ول �إب��راه �ي��م� ،إن �إ��س��رائ�ي��ل تتن ّكر للقانون
ال��دويل ،وال�ق��رارات ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة الأممية،
وحلقوقالفل�سطينيني
** قيمة رمزية
ب � � ��دوره ي �ق ��ول ال �ب��اح��ث ال� �ق ��ان ��وين يف امل��رك��ز
الفل�سطيني حل�ق��وق الإن �� �س��ان حم�م��د �أب ��و ها�شم
للأنا�ضول� ،إن القرار ( )242يعترب من ال�شواهد على
احلق الفل�سطيني الذي حتاول �إ�سرائيل طم�سه
وي�ضيف �أن ه��ذا ال �ق��رار بعد رف����ض �إ�سرائيل
تنفيذه بات له قيمة رمزية تعرب عن �أحقية ال�شعب
الفل�سطيني ب�أر�ضه ،ويبقى �شاهدا على تاريخ حتاول
�إ�سرائيلحموه

الـريـا�ضي

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

االرثوذكسي واالهلي في كأس السلة
االنباط  -عمان

ت�ست�أنف م�ساء اليوم االثنني ،مناف�سات بطولة ك�أ�س الأردن
لكرة ال�سلة باقامة م�ب��اراة جتمع فريقي الأرثوذك�سي والأهلي
يف �صالة الأمري حمزة مبدينة احل�سني لل�شباب .وي�أتي ا�ستئناف

ال�ب�ط��ول��ة ب�ع��د ف�ت�رة ت��وق��ف ج ��اءت ل�ل�ح��د م��ن ان�ت���ش��ار ف�يرو���س
كورونا امل�ستجد .و�أعلن احت��اد ك��رة ال�سلة على موقعه الر�سمي
ان مباريات مرحلة الذهاب من بطولة ال��دوري املمتاز ،تنطلق
ي��وم الأح��د املقبل حيث مت �إ��ص��دار ج��دول املباريات التي تقام يف
عمان واربد .
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الفيصلي يخذل عشاقه والصداره للوحدات
االنباط  -عمان

يف ال ��وق ��ت ال � ��ذي وا�� �ص ��ل ف �ي��ه ف��ري��ق
ال ��وح ��دات � �ص��دارت��ه ل �ف��رق دوري ال �ك��رة
الن��دي��ة امل�ح�ترف�ين ب�ع��د خ �ت��ام مناف�سات
اجل��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة ع���ش��ر رغ��م ت�ع��ادل��ه ام��ام
ال �� �س �ل��ط وت �ع�ث�ر اجل ��زي ��رة ام � ��ام ��س�ح��اب
..وا�� � �ص � ��ل م �ن��اف �� �س��ه ال �ت �ق �ل �ي��دي ف��ري��ق
الفي�صلي م�سل�سل اخ�ف��اق��ات��ه وخ�سائره
ال� �ت ��ي ال ت �ت �ن��ا� �س��ب م �ط �ل �ق��ا م ��ع ع��راق �ت��ه
ب �ع��دد ان ت �ل �ق��ى خ �� �س��ارة ج ��دي ��دة اخ ��رى
ام��ام ف��ري��ق �شباب االردن بثالثة اه��داف
مقابل هدف واحد �ساهمت تلك احل�سارة
ب�ح��ال��ة اال��س�ت�ي��اء ال�ت��ي راف �ق��ت ردود فعل
جماهريه التي انطلقت يف تعليقات قا�سية
بعد امل �ب��اراة تنتقد ادارة ال �ن��ادي وامل��درب
والالعبني بعد اداء مرتهل قمه الفريق
يف الفرتة االخرية ونتائج �ساهمت بابتعاد
ال �ف��ري��ق ب���ش�ك��ل ك�ب�ير ع��ن امل�ن��اف���س��ة على
اللقب وحتى على م��واق��ع متقدمة !!...

ومت �ك��ن � �ش �ب��اب الأردن م��ن ق �ل��ب ت ��أخ��ره
بهدف� ،إىل فوز مهم على الفي�صلي ،1-3
حيث �سجل الفي�صلي مبكراً ع�بر �أحمد
ع��ر� �س��ان ،ق �ب��ل �أن ي �ع��ادل و� �س �ي��م ري ��االت
النتيجة لل�شباب ،ثم �أ�ضاف خالد ع�صام

ال �ث��اين ،ل�ي�ع��ود ري� ��االت ل�ي���س�ج��ل ال�ه��دف
الثالث .وفاز احل�سني على ال�صريح ،0-1
ال� �ه ��دف ال��وح �ي��د ح �م��ل �إم �� �ض��اء ��ش��ري��ف
النواي�شة ،كما تغلب الرمثا على الأهلي
ب �ه��دف وح �ي��د ��س�ج�ل��ه �أو� ��س �أب ��و ه�ضيب.

وت�ع��ادل معان و�شباب العقبة � ،1-1سجل
ملعان يا�سر الروا�شدة ،فيما عادل النتيجة
ل �ل �ع �ق �ب��ة حم �م ��د احل� ��� �س� �ن ��ات ،وه � ��ي ذات
النتيجة التي انتهت بها مباراة اجلزيرة
و��س�ح��اب.ت�ق��دم اجل��زي��رة �أوال ع��ن طريق
علي علوان ،فيما ع��ادل ح��امت �أب��و خ�ضرة
ال�ن�ت�ي�ج��ة ل���س�ح��اب .ورغ ��م ال �ت �ع��ادل ،ع��زز
ال��وح��دات ر��ص�ي��ده يف ��ص��دارة ال�ترت�ي��ب بـ
 31نقطة ،مع بقاء اجلزيرة باملركز الثاين
 ،25ث��م ال��رم�ث��ا  ،22احل�سني  ،19ال�سلط
والفي�صلي � ،17شباب الأردن وم�ع��ان ،16
ال�صريح � ،14سحاب � ،13شباب العقبة ،12
والأهلي .7
وع�ل��ى �صعيد ال�ه��داف�ين وا��ص��ل حممد
ال �ع �ك ����ش ال� � ��ذي ي �ت �� �ص��در ق��ائ �م��ة ه ��دايف
ال � ��دوري ب��رف�ق��ة ال���س�ن�غ��ايل ع�ب��د ال�ع��زي��ز
نداي العب الوحدات ول�ؤي عمران العب
�شباب الأردن ،منذ ف�ترة بعيدة احتجابه
ع��ن ال�ت���س�ج�ي��ل م �ن��ذ ان �ت �ق��ال��ه للفي�صلي
قادما من فريقه ال�صريح.

دورة التدريب االسيوية تنطلق في اليرموك
االنباط  -عمان

ان�ط�ل�ق��ت ي ��وم ام ����س الأح � ��د ف �ع��ال �ي��ات دورة
التدريب الآ�سيوية للم�ستوى الثاين  ،Bلطالب
جامعة الريموك ،و�سط تطبيق بروتوكول �صحي
م�شدد حفاظا على ال�سالمة العامة .وتقام الدورة
على مالعب وقاعات اجلامعة يف �إرب��د ،ب�إ�شراف
املحا�ضر الآ�سيوي �إ�سالم ذيابات ،وامل�ساعد زيد
ال �� �ش��رع ،ع�ل��ى م ��دار  28ي��وم��ا.وت���ش�ه��د ال ��دورات
التدريبية ،تطورا يف املناهج النظرية والتطبيقات
العملية ،وفق ر�ؤية احتاد كرة القدم والتي تهدف
ل�صقل واالرتقاء باملدرب الوطني ،وتعزيز قدراته
وخ�برات��ه .وح�صل االحت��اد الأردين ،على �شهادة
االعتماد ب�أعلى م�ستوياتها من “الآ�سيوي” ،على
�ضوء املناهج التدريبية احلديثة والتي يقدمها
االحت��اد للم�شاركني .وت�ضم ال��دورة  13م�شاركا:
حمزة عنيزات ،عبداهلل الأي��وب ،حممد �شهابات،
ن��ور���س ب �� �ش��ارات ،م�صطفى بني � �س��امل ،حممود
ج��راون��ة ،ر��ض��وان ال�شطناوي ،نا�صر ار�شيدات،
وليد الدراي�سة ،عماد �سرحان ،معاذ العجلوين،
عبد الر�ؤوف الروابدة ،مو�سى احلراح�ش

إنطالق اعمال دورة القيادة الفاعلة

االنباط  -عمان

رعى �أمني عام وزارة ال�شباب الدكتور
ح���س�ين اجل �ب��ور ام ����س الأح� ��د �إن �ط�لاق
ف �ع��ال �ي��ات دورة “ ال �ق �ي��ادة الفاعلة”،
ع�ب�ر و� �س��ائ��ل االت �� �ص��ال امل ��رئ ��ي ،وال �ت��ي
ينظمها مركز �إعداد القيادات ال�شبابية،
مب �� �ش��ارك��ة ال �ع��ام �ل�ين م��ع ال �� �ش �ب��اب من
كافة حمافظات اململكة ،وتهدف الدورة
التي ت�ستمر ملدة � ٥أيام بواقع � ٢٥ساعة
تدريبية� ،إىل تطوير ق��درات العاملني
مع ال�شباب على قيادة العمل ال�شبابي،
وال�ت�خ�ط�ي��ط ل �ل�برام��ج ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ب� �ن ��اء خ� �ط ��ط ال� �ع� �م ��ل ال �� �ش �ب��اب��ي وف ��ق
اال�سرتاتيجة امل�ؤ�س�سية واال�سرتاتيجية
ال��وط�ن�ي��ة لل�شباب وق ��ال اجلبور� ”:إن
وزارة ال �� �ش �ب��اب حت ��ر� ��ص ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة

م �ه��ارات ال�ع��ام�ل�ين م��ع ال���ش�ب��اب ب�ك��اف��ة
امل � �ه� ��ارات ال�ل�ازم ��ة ال �ت��ي مت �ك �ن �ه��م م��ن
ال �ت �خ �ط �ي��ط و� �ص �ي��اغ��ة الأه � � ��داف ال�ت��ي
ت �ت��واف��ق م��ع اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة
ل�ل���ش�ب��اب وال �ت �ع��ام��ل م��ع ك��اف��ة ال�برام��ج
ال���ش�ب��اب�ي��ة و امل��ؤ��س���س�ي��ة وف ��ق منظومة
علمية ،وذلك لنقل خرباتهم وجتاربهم
ل �ل �� �ش �ب��اب» .م ��ن ج��ان �ب��ه �أ�� �ش ��ار م���س��اع��د
�أم �ي��ن ع� ��ام وزارة ال �� �ش �ب��اب ل �ل �ت��دري��ب،
م��دي��ر م��رك��ز �إع ��داد ال�ق�ي��ادات ال�شبابية
الدكتور ماجد ع�سيلة �إىل �أهمية الدورة
للعاملني م��ع ال���ش�ب��اب لإي �ج��اد ق�ي��ادات
�شبابية م�ؤ�س�سية قادرة على التعامل مع
خمتلف ال�ت�ح��دي��ات وال�ق���ض��اي��ا ،وق��ادرة
ع�ل��ى ��ص�ي��اغ��ة خ�ط��ط امل��راك��ز ال�شبابية
مبا يتوافق مع اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية
وفق اال�صول العلمية احلديثة.

كلوب يطمح بتدريب المانيا

ذكرى الجوهري حاضرة في قمة افريقيا
القاهرة  -وكاالت

ي�شهد ا��س�ت��اد ال �ق��اه��رة ي��وم اجلمعة
املقبل مواجهة نارية جتمع بني الأهلي
وال ��زم ��ال ��ك يف ن �ه��ائ��ي دوري �أب� �ط ��ال
�أفريقيا.وتعترب املباراة هي الأوىل بني
فريقني من بلد واحد يف النهائي ،وهو
ما يزيد من رغبة كل فريق يف التتويج
باللقب �سواء التا�سع للأحمر �أو ال�ساد�س
ل�ل��أب� �ي� �� ��ض .وي � �ع� ��د ال � ��راح � ��ل حم �م��ود
اجل ��وه ��ري م��ن ��ص��ان�ع��ي الإجن� � ��ازات يف
تاريخ الناديني ،فهو الوحيد الذي توج
باللقب ال �ق��اري م��ع القطبني ك�م��درب،
وال�ل�اف��ت ل�ل�ن�ظ��ر �أن �إجن� ��از اجل��وه��ري
جاء على ح�ساب فريق كوتوكو الغاين.
ق��اد حممود اجل��وه��ري الأه�ل��ي للتتويج
ب ��أول �أل�ق��اب��ه ال�ق��اري��ة بعد ف��وزه ب��دوري
�أب �ط��ال �أف��ري�ق�ي��ا ع��ام  1982ب�ع��د ال�ف��وز
على �أ�شانتي كوتوكو ال�غ��اين يف امل�ب��اراة
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ب �ث�لاث �ي��ة ن�ظ�ي�ف��ة يف م �ب��اراة
ال��ذه��اب ب��ال �ق��اه��رة ق�ب��ل �أن ي �ت �ع��ادل يف

الإي� � � ��اب ب� �ه ��دف ل �ك��ل م �ن �ه �م��ا .وك��ان��ت
ت�شكيلة الأه �ل��ي يف ت�ل��ك ال �ف�ترة ت�ضم
ك ��ل م ��ن �إك� ��رام� ��ي وم �� �ص �ط �ف��ى ي��ون ����س
وم ��اه ��ر ه� �م ��ام ورب� �ي ��ع ي��ا� �س�ي�ن وع�ل�اء
م �ي �ه��وب وجم� ��دي ع �ب��دال �غ �ن��ي وخم �ت��ار
خمتار وم�صطفى عبده وطاهر �أبوزيد
وحممد عامر ومدحت رم�ضان .وتعترب
ب �ط��ول��ة  1982ه ��ي ال �ل �ق��ب الأغ� �ل ��ى يف
ت��اري��خ القلعة احل�م��راء خا�صة �أن��ه كان
ب��داي��ة ت�ت��وي��ج الأح �م��ر ال �ق��اري وب��داي��ة
ح�صد الألقاب يف دوري �أبطال �أفريقيا.
خا�ض حممود اجلوهري حت��دي جديد
ب �ت��ول �ي��ه ت� ��دري� ��ب ال ��زم ��ال ��ك يف 1993
رغ��م ك��ون��ه م��ن �أب �ن��اء القلعة احل�م��راء.
وق��اد اجلوهري الفريق الأبي�ض للفوز
بلقب دوري الأب �ط��ال للمرة الثالثة يف
ت��اري �خ��ه ع �ل��ى ح �� �س��اب ك��وت��وك��و ال �غ��اين
بعد �أن ت�ع��ادل �سلبيا يف كوما�سي وهي
نف�س النتيجة التي انتهت عليها مباراة
ال� �ع ��ودة يف ال �ق��اه��رة ل �ي �ف��وز ال��زم��ال��ك
بركالت الرتجيح  .6-7وكان �أبرز جنوم

لندن  -وكاالت

�� �ص ��رح الأمل� � � ��اين ي ��ورج ��ن ك� �ل ��وب ،امل��دي��ر
الفني لليفربول ،ب ��أن ب�إمكانه ت�صور �أن
ي�صبح امل��دي��ر الفني ملنتخب ب�ل�اده يوما
م��ا ،ل�ك��ن لي�س يف امل�ستقبل ال�ق��ري��ب.ويف
رده ع�ل��ى � �س ��ؤال ع��ن ه ��ذا امل��و� �ض��وع ،ق��ال
ك �ل��وب“ :رمبا يف امل���س�ت�ق�ب��ل� ،أم� ��ا الآن؟
ف�ل�ا ،لي�س ل��دي وق ��ت ،ول ��دي ع�م��ل ،وه��و
ب��امل�ن��ا��س�ب��ة ع �م��ل م�ك�ث��ف ل �ل �غ��اي��ة» .جت��در
الإ� � �ش� ��ارة �إىل �أن ي��واخ �ي��م ل� ��وف ،امل��دي��ر
ال �ف �ن��ي ل�ل�م�ن�ت�خ��ب الأمل � � ��اين ،ي �ت �ع��ر���ض يف
ال��وق��ت ال��راه��ن الن �ت �ق��ادات ب�ع��د ال�ه��زمي��ة
التاريخية للمنتخب الأملاين ب�ستة �أهداف
جيل الزمالك خالل تلك الفرتة ح�سني
ال�سيد ونادر ال�سيد وه�شام يكن و�سامي
ال�شي�شيني و�أحمد رمزي و�أ�شرف يو�سف

وح���س�ين عبداللطيف وخ��ال��د ال�غ�ن��دور
و�إمي��ان��وي��ل �أم��ون �ي �ك��ي و�أمي� ��ن من�صور
وعفت ن�صار.

ن�ظ�ي�ف��ة �أم ��ام ن �ظ�يره الإ� �س �ب��اين يف دوري
الأمم الأوروب� �ي ��ة ي��وم ال �ث�لاث��اء امل��ا��ض��ي.
وت � �ن� ��اول� ��ت ال� �ن� �ق ��ا�� �ش ��ات ال � �ت� ��ي دارت يف
ال�ف�ترة الأخ�ي�رة �إم�ك��ان�ي��ة �أن ي�ك��ون كلوب
م � ��ن ب �ي��ن امل ��ر� � �ش � �ح �ي�ن خل�ل��اف� ��ة ل � ��وف.
و�أ�ضاف كلوب ،املرتبط مع ليفربول بعقد
ح�ت��ى  2024وال ��ذي ي���ش�ع��ر ب��ارت �ي��اح كبري
هناك“ :ل�ست مت�أكدا �إذا ك��ان قد �س�ألني
�أح��د ،لكن يف ح��ال كانوا ال يعرفون ،ف�أنا
لدي عمل يف ليفربول” وطم�أن جماهري
ليفربول قائال ”:وحتى �إذا �أ�صبح الطق�س
�سيئا مرة �أخرى ،فالأمر يروق يل ،و�أنا هنا
م�س�ؤول عن الكثري من الأ�شياء ،وبالتايل
فلن �أرح��ل بب�ساطة لأقبل بتحد جديد».

هاالند يواصل االبهار

الدولية تجمد نشاطات االولمبية العراقية
بغداد  -وكاالت

�أر� �س �ل��ت ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة ،برقية
عاجلة ،لن�سف انتخابات املكتب التنفيذي للجنة
الأومل�ب�ي��ة الوطنية ال�ع��راق�ي��ة ،وال�ت��ي �أقيمت يف
ال��راب��ع ع�شر م��ن ال�شهر اجل ��اري يف العا�صمة
بغداد.و�أبلغت اللجنة الأوملبية الدولية ،نظريتها
العراقية ،بتجميد �أن�شطة الأخ�يرة ،بعد �شكوى
رئي�س اللجنة الأومل �ب �ي��ة املنتهية والي �ت��ه ،رعد
ح �م��ودي .وق��ال��ت ال�برق�ي��ة “بعد االط�ل�اع على
التفا�صيل الكاملة ،ثبت وجود خروقات وا�ضحة
يف النظام ال��داخ�ل��ي وامل�ي�ث��اق الأومل �ب��ي ،باعتماد
�أ��ش�خ��ا���ص غ�ير م��ؤه�ل�ين ل�ل��دخ��ول يف اجلمعية
العمومية واالنتخابات ،يف خرق وا�ضح للميثاق
الأومل� �ب ��ي» .ورك� ��زت ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة ال��دول�ي��ة
على جت��اوز اللجنة العراقية ،مرا�سالت جلنة
الأخالقيات وعدم الرد عليها ،وهذا خرق وا�ضح
ال يحتاج �إىل تف�سري و��ش��رح .كما جل�أ عدد من

برلني  -وكاالت

�أع�ضاء اجلمعية العمومية �إىل الق�ضاء العراقي،
لتقدمي �شكوى ر�سمية على االنتخابات.و�أو�ضحت
ال�برق�ي��ة “يف � �ض��وء امل�ع�ط�ي��ات واخل ��روق ��ات ،ال

ميكن للأوملبية الدولية �أن تعرتف بانتخابات
اللجنة العراقية ،و�ستتعامل مع رئي�س اللجنة
الأوملبية املنتهية واليته رعد حمودي ،باعتباره

املحاور الوحيد للجنة الأوملبية العراقية».ونوهت
“�سنقوم بتجميد جميع الدعم املايل والأن�شطة
مع اللجنة الأوملبية العراقية حتى �إ�شعار �آخر».

ي���ص��ر ال�نروي �ج��ي �إي��رل �ي �ن��ج ه��االن��د،
مهاجم بورو�سيا دورمتوند ،على دخول
ت ��اري ��خ ال �ب��ون��د� �س �ل �ي �ج��ا ،م �ن��ذ ان �ت �ق��ال��ه
�إىل ال�ف��ري��ق الأمل� ��اين يف ي�ن��اي��ر/ك��ان��ون
ث��ان امل��ا��ض��ي.و��س�ج��ل ه��االن��د � 4أه ��داف
(� �س ��وب ��ر ه ��ات ��ري ��ك) يف � �ش �ب��اك ه�يرت��ا

برلني ،ال�سبت� ،ضمن مباريات اجلولة
ال �ث��ام �ن��ة ل� �ل ��دوري الأملاين .وبح�سب
�شبكة «� �س �ك��واك��ا» ل�ل�إح���ص��ائ�ي��ات ،فقد
�سجل هاالند  22هدفا يف البوند�سليجا
منذ انتقاله �إىل دورمتوند .و�أو�ضحت
�أن الالعب الوحيد ال��ذي يتفوق عليه
ه��و ال�ب��ول�ن��دي روب ��رت ليفاندوف�سكي
بر�صيد  26هدفا.

الريا�ضي
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نجوم اتلتيكو يملكون رغبة االنجاز

مدريد  -وكاالت

قال الأرجنتيني دييجو �سيميوين ،املدير
الفني لأتلتيكو مدريد ،عقب انت�صار فريقه
على بر�شلونة بهدف نظيف يف اللقاء الذي

�أق �ي��م ال���س�ب��ت يف ق�م��ة اجل��ول��ة ال� �ـ 10لليجا،
�إن الع�ب�ي��ه مي�ن�ح��ون��ه “احلما�س وال��رغ�ب��ة
لتحقيق �إجنازات مهمة هذا املو�سم” ،م�شريا
�إىل �أنهم يفكرون يف “كل مباراة على حدا».
ويف ظهوره بامل�ؤمتر ال�صحفي عقب اللقاء

الذي احت�ضنه ملعب واندا ميرتوبوليتانو،
�أك��د“ :الفريق مير بحالة طيبة جدا ،وهذا
مي�ن�ح�ن��ا الأم ��ل وال �ط �م��وح مل��وا��ص�ل��ة ال�ع�م��ل،
والبحث عما نريد» .ووا�صل مدرب �أتلتيكو
م��دري��د“ :عندما ي �ك��ون ه �ن��اك ت��واف��ق بني

الفكرة والتنفيذ ،يخرج ال�شيء الأجمل ،وهو
�أن الكل يعمل ل�صالح الفريق .نحتاج ملوا�صلة
تالحم هذه القوة لال�ستمرار يف املناف�سة».
وال ي��رى امل��درب الأرجنتيني �أي ت�شابه مع
ال�ف��ري��ق ال ��ذي ت��وج بلقب ال�ل�ي�ج��ا يف مو�سم
( ،)2014-2013يف الوقت الذي �شدد فيه على
�أن الفريق م��ا زال لديه الأف�ضل ليقدمه.
وح��ول �أن ه��ذا ه��و االنت�صار الأول ل��ه على
الرب�سا يف الليجا ،ق��ال“ :نعم ،كنا قريبني
يف املباريات الأخ�يرة من حتقيق الفوز �أمام
ب��ر��ش�ل��ون��ة ،وال �ي��وم جن�ح�ن��ا يف حت�ق�ي��ق ه��ذا
الأم ��ر .ه��ذا ل��ن ي�غ�ير �أي ��ش��يء مم��ا نبحث
ع �ن��ه» .وع ��ن ال �ف��ري��ق ال �ك �ت��ال��وين� ،أك ��د �أن��ه
ك��ان قريبا للغاية من �أف�ضل م�ستوياته يف
م�ب��اراة ال�ي��وم .وح�ق��ق “الروخيبالنكو�س”
�أك �ث�ر م��ن ف��ائ��دة ب �ه��ذا ال �ف ��وز ،ح �ي��ث �أن �ه��م
ح��اف �ظ��وا ب��ه ع�ل��ى ��س�ل���س�ل��ة ان�ت���ص��ارات�ه��م يف
ال�ل�ي�ج��ا ل�ل�م�ب��اراة اخل��ام���س��ة ع�ل��ى ال �ت��وايل.
كما �أن ال�ف��وز ه��و الأول لدييجو �سيميوين
ع�ل��ى الكتيبة اال�ك�ت��ال��ون�ي��ة يف ال�ل�ي�ج��ا ،منذ
جلو�سه على مقعد املدير الفني للأتلتي يف
دي�سمرب/كانون �أول  .2011وقفز االنت�صار
بالكتيبة امل��دري��دي��ة �إىل القمة بر�صيد 20
ن�ق�ط��ة �إىل ج ��وار ري ��ال ��س��و��س�ي�ي��داد ،ال��ذي
�سيحل الأح��د �ضيفا على ق��اد���ش ،مع العلم
ب��أن �أتلتيكو لديه مباراتني م�ؤجلتني �أم��ام
قاد�ش وليفانتي.

غياب طويل للنجم بيكيه

مدريد  -وكاالت

ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين ،الأحد ،عن
امل��دة املتوقعة لغياب ج�يرارد بيكيه ،مدافع
بر�شلونة ،عن املباريات .و�سقط بيكيه على
�أر� ��ض امل�ل�ع��ب يف م �ب��اراة �أت�ل�ت�ي�ك��و ع�ق��ب ك��رة
م�شرتكة م��ع �أنخيل ك��وري��ا ،ث��م خ��رج باك ًيا
م��ن �أر���ض امل�ل�ع��ب .وق��ال بر�شلونة ،يف بيان
ر�سمي ب��الأم����س“ :بيكيه ُي�ع��اين م��ن التواء

يف ال��رك�ب��ة ال�ي�م�ن��ى ،ويف ان�ت�ظ��ار امل��زي��د من
االخ �ت �ب��ارات مل�ع��رف��ة دق��ة �إ� �ص��اب �ت��ه» .ووف � ًق��ا
ل�صحيفة «م��ون��دو ديبورتيفو» الإ�سبانية،
ف��إن��ه �إذا ت ��أك��دت �صحة الت�شخي�ص الأويل
لإ� �ص��اب��ة ب�ي�ك�ي��ه ،ف� ��إن ف�ت�رة غ �ي��اب ال�لاع��ب
ع��ن امل�ب��اري��ات ت�ت�راوح م��ن � 6إىل � 8أ�سابيع.
وك� � ��ان ب��ر� �ش �ل��ون��ة خ �� �س��ر ب ��الأم� �� ��س ب �ه��دف
دون رد �أم � ��ام �أت �ل �ت �ي �ك��و ،ل �ي�تراج��ع ت��رت�ي��ب
ال �ب��ار� �س��ا �إىل امل��رك��ز ال �ع��ا� �ش��ر ب � �ـ 11ن�ق�ط��ة.

سواريز سعيد بنجوم الفريق

رونالدو وابرا في صراع االهداف
روما  -وكاالت

ت�ساوى كري�ستيانو رون��ال��دو م��ع زالت��ان
�إب��راه�ي�م��وف�ي�ت����ش م�ه��اج��م م�ي�لان يف ر�صيد
ث �م��ان �ي��ة �أه� � ��داف ب � ��دوري ال ��درج ��ة الأوىل
الإي �ط ��ايل ل �ك��رة ال �ق��دم ه ��ذا امل��و� �س��م ،عقب
ت�سجيل ثنائية يف �شباك ك��ال�ي��اري ال�سبت،
ل �ي �� �س �ت �م��ر ال�ل�اع� �ب ��ان يف ال� �ت� ��أل ��ق وحت ��دي
التقدم يف العمر.ومع و�صول عمر رونالدو
و�إبراهيموفيت�ش معا �إىل ح��وايل  75عاما،
ف�إنه ميكن الت�سامح معهما يف ح��ال �إظهار
�أي ع�لام��ات ع�ل��ى الإره � ��اق ،ل�ك��ن الأه ��داف
املتتالية لهما �ساعدت الناديني العمالقني
ع�ل��ى ال �ت��واج��د يف �أول م��رك��زي��ن يف ج��دول
الرتتيب .وقبل مواجهة كالياري ال�سبت،
كان رونالدو عائدا من خو�ض ثالث مباريات
مع منتخب الربتغال ،لكنه دخل الت�شكيلة
الأ�سا�سية لناديه للمرة الرابعة هذا املو�سم.
ويف �آخ��ر مباراة مع يوفنتو�س قبل التوقف

ال ��دويل ،خ��رج رون��ال��دو م��ن امل �ب��اراة ب�سبب
�إ�صابة يف الكاحل ،وج��اء ه��ذا الأم��ر بعدما

خ �� �ض��ع ل �ف�ت�رة م ��ن ال� �ع ��زل ال ��ذات ��ي ب���س�ب��ب
م�ع��ان��ات��ه م��ن ك��وف �ي��د .19-ورغ ��م ك��ل ذل��ك،

مل يتوقف رون��ال��دو ( 35عاما) وت��أل��ق �أم��ام
كالياري .وم��ع معاناة يوفنتو�س يف تورينو
و�إهدار عدة فر�ص� ،سجل رونالدو بطريقته
امل�ع�ت��ادة حيث �أط�ل��ق ت�سديدة �أر��ض�ي��ة قوية
يف ال�شباك.ومل يتوقف الأم��ر عند ذلك بل
�أ�ضاف الالعب الربتغايل هدفا رائعا عقب
�أربع دقائق حيث �أظهر حما�سه و�إ�صراره يف
التعامل مع كرة خلفه وهز ال�شباك برباعة.
وق ��ال �أن��دري��ا ب�يرل��و م ��درب ي��وف�ن�ت��و���س عن
رون ��ال ��دو “يجب �أن ن �ح��اف��ظ ع �ل��ى الع�ب�ن��ا
ال���ش��اب ب�ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة» .وت��اب��ع “لقد ك��ان
جاهزا متاما يف التدريبات ويف املباريات لأي
�شيء� .إنه ي�سجل الأهداف ب�شكل متوا�صل.
موهبته لي�ست طبيعية ،ونحن حمظوظون
ب ��أن��ه ي�ل�ع��ب يف ��ص�ف��وف ي��وف �ن �ت��و���س».والآن
ميلك �إبراهيموفيت�ش الفر�صة للرد عندما
يلعب ميالن �أمام نابويل يوم الأحد .و�سجل
املهاجم ال�سويدي هدفا يف كل مباراة بد�أها
يف الدوري الإيطايل هذا املو�سم.

كين يوزع الهدايا على زمالئه
لندن  -وكاالت

يف �آخ� � ��ر  3م ��وا�� �س ��م ل� ��ه يف ال� � ��دوري
الإجن �ل �ي ��زي امل �م �ت��از ،ه �ي ��أ ه� ��اري ك�ي�ن 8
ف��ر���ص ل�ل�ت�ه��دي��ف ل��زم�لائ��ه يف ت��وت�ن�ه��ام
ه��وت �� �س �ب�ي�ر ،ل �ك �ن��ه يف امل ��و�� �س ��م احل� ��ايل
وح��ده �صنع حتى الآن  9فر�ص ليقرتب
م��ن ال��رق��م ال�ق�ي��ا��س��ي وه ��و  20ف��ر��ص��ة.
وبعد �أن ك��ان ر�أ���س حربة هجوم توتنهام
تغري دور كني كثريا ه��ذا املو�سم ،واتخذ
ب �ع��دا ج ��دي ��دا ل�ي���ص�ب��ح ن �ق �ط��ة االرت� �ك ��از
ال�ت��ي يعتمد عليها ف��ري��ق امل��درب جوزيه
م ��وري� �ن� �ي ��و يف ال� �ث� �ل ��ث الأخ � �ي� ��ر .و� �س �ب��ق
ل �ك�ي�ن الع� ��ب م �ن �ت �خ��ب �إجن � �ل �ت�را ال �ف��وز
بجائزة احل��ذاء الذهبي لهداف ال��دوري
االجن �ل �ي��زي امل �م �ت��از م��رت�ي�ن .وق �ب��ل م��دة
ق���ص�يرة �أح ��رز ك�ين ه��دف��ه رق��م  200مع
ت��وت�ن�ه��ام ،ل�ك��ن دوره حت ��ول ه ��ذا امل��و��س��م
من �إح��راز الأه��داف �إىل �صناعة الفر�ص
وظ �ه��ر ه ��ذا ال� ��دور ج�ل�ي��ا م ��رة �أخ� ��رى يف

فوز فريقه على مان�ش�سرت �سيتي (،)0-2
ال�سبت .وت��راج��ع كني من �أج��ل ا�ستدراج
مدافعي �سيتي ودفعهم �إىل التقدم ومن
ث��م �أف �� �س��ح امل �ج��ال �أم� ��ام زم �ي �ل��ه ال �ك��وري
اجل �ن��وب��ي � �س��ون ه� �ي ��وجن-م�ي�ن ،لإح� ��راز

ال �ه��دف الأول ق�ب��ل �أن ي �ق��دم ال�ت�م��ري��رة
الأخرية �إىل جيوفاين لو �سيل�سو لإحراز
ال�ه��دف ال�ث��اين وي�صعد فريقه ل�صدارة
ال �ب �ط��ول��ة .ومل ت �ك��ن ه ��ذه امل� ��رة الأوىل
التي يرتاجع فيها كني �إىل و�سط امللعب

من �أج��ل �إف�ساح املجال �أم��ام زمالئه هذا
املو�سم ،وق��د �أدى ه��ذا لت�ألق �سون الذي
يت�صدر حاليا قائمة ه��دايف البطولة بـ9
�أهداف.وبهذا ي�ستحق املهاجم الإجنليزي
حتى الآن دور “بابا نويل” مع ال�سبريز،
ح �ي��ث ي���س�ت�م��ر يف ت ��وزي ��ع ال �ه ��داي ��ا ع�ل��ى
زم�لائ��ه م��ا مهد للفريق اع�ت�لاء �صدارة
ال �ب�رمي �ي�رل � �ي� ��ج .وع� � ��ن دوره اجل ��دي ��د
ق� ��ال ك�ي�ن ل �� �ش �ب �ك��ة «� �س �ك ��اي � �س �ب��ورت ����س»
ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة “�أقوم ب��اال� �س �ت �ح��واذ على
ال � �ك� ��رة واحل� ��� �ص ��ول ع� �ل ��ى رك �ل ��ات ح ��رة
والتحلي بالقوة وحماولة تهيئة الفر�صة
لزمالئي» .و�أ�ضاف الالعب الدويل “يف
ه��ذا املو�سم يتعني القيام بكل �شيء من
�أج��ل الفوز باملباريات .وظيفتي تت�ضمن
ال �ع �م��ل ب �ك��ل ج ��دي ��ة م ��ن �أج � ��ل ال �ف��ري��ق
وال�ف��وز يف االلتحامات وبالت�أكيد �إح��راز
الأه � ��داف ..ل�ك�ن��ي �أي���ض��ا �أح ��ب ال��دف��اع».
وختم ه��اري كني “لدي �أف�ضل اح�سا�س
بعد هذا الأداء يف املباراة الأخرية».

مدريد  -وكاالت

علق الأوروج��واي��اين لوي�س �سواريز،
مهاجم �أتلتيكو مدريد ،على فوز فريقه
�أمام بر�شلونة بهدف دون رد ،يف اجلولة
العا�شرة م��ن ال��دوري الإ��س�ب��اين .ون�شر
�سواريز �صورة لزمالئه يف �أتلتيكو بعد
اللقاء على ح�سابه ب�شبكة «�إن�ستجرام»،
وك �ت��ب ع�ل�ي�ه��ا“ :فريق ع �ظ �ي��م» .وغ��اب

� �س��واري��ز ع��ن امل � �ب ��اراة ،ب���س�ب��ب �إ� �ص��اب �ت��ه
ب �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا� ،أث �ن��اء ال �ت��واج��د مع
منتخب �أوروج� ��واي يف التوقف ال��دويل
الأخ � �ي� ��ر .وك� � ��ان �� �س ��واري ��ز ان� �ت� �ق ��ل م��ن
بر�شلونة �إىل �أتلتيكو مدريد يف املريكاتو
ال�صيفي املا�ضي ،عقب قرار �إدارة النادي
ال� �ك� �ت ��ال ��وين وامل� � � ��درب رون� ��ال� ��د ك��وم��ان
باال�ستغناء عنه ،قبل انتهاء عقده بعام
كامل.

االعالن عن موعد استراليا للتنس

مانشيني يعايش المدربين السعوديين
روما  -وكاالت

وق�ع��ت �أك��ادمي �ي��ة “مهد” الريا�ضية،
ال�سبت ،اتفاقية تعاون مع املدير الفني
مل�ن�ت�خ��ب �إي �ط��ال �ي��ا ،روب�ي�رت ��و م��ان���ش�ي�ن��ي.
ومب��وج��ب ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة�� ،س�ي�ك��ون من
حق الأكادميية اختيار  30مدر ًبا �سعود ًيا،
ملعاي�شة املدرب املخ�ضرم يف مقر تدريبات
الآزوري.م� � � � � ��ن ج ��ان� �ب ��ه� ،أو� � �ض� ��ح رئ �ي ����س
الأك��ادمي �ي��ة ،ع�ب��د اهلل ب��ن في�صل ح� ّم��اد،
�أن التوقيع مع امل��درب الذي قاد �إيطاليا
الأ�سبوع املا�ضي� ،إىل ن�صف نهائي دوري
الأمم الأوروب � �ي� ��ة ،ي�ع�ت�بر خ �ط��وة مهمة
� �ض �م��ن خ �ط��ط “مهد” ال �ت �ط��وي��ري��ة.
و�أ�� � �ض � ��اف“ :هدفنا ه ��و � �ص �ن��اع��ة ج�ي��ل
ريا�ضي جديد ،لي�س فقط على م�ستوى
الالعبني ،بل حتى على �صعيد املدربني
والإداري�ي�ن ..ه��ذه هي االتفاقية الثالثة
ال �ت��ي ن�ع�ل��ن ع�ن�ه��ا يف م �ه��د ،ب�ع��د االحت ��اد
الأوروب � � � ��ي وج ��وزي ��ه م��وري �ن �ي��و».وت��اب��ع

�سيدين  -وكاالت

ح �م��اد“ :وهناك ع ��دة ات �ف��اق �ي��ات �أخ ��رى
�سرتى النور قري ًبا ،بهدف الو�صول �إىل

ما ن�سعى �إىل حتقيقه عرب هذا امل�شروع،
ال��ذي يعترب �أح��د مبادرات برنامج جودة

احل �ي��اة ،وه��و �أح ��د ب��رام��ج حت�ق�ي��ق ر�ؤي��ة
اململكة .»2030

�أ�صدر رئي�س االحتاد الإ�سرتايل للتن�س،
ك��ري��ج ت�ي�ل��ي ،ب�ي��ا ًن��ا الأح� ��د� ،أع �ل��ن ف�ي��ه �أن��ه
خ�لال الأ�سبوعني املقبلني �سيتم الإع�لان
ع��ن م��واع�ي��د ب�ط��ول��ة �أ��س�ترال�ي��ا املفتوحة،
وهي م�سابقة مقررة مبدئ ًيا يف الأ�سبوعني
الأخ�ي�ري��ن م��ن ي�ن��اي��ر/ك��ان��ون ث ��ان .وج��اء
ال�ب�ي��ان ردًا ع�ل��ى ال�ت���ص��ري�ح��ات ال�ت��ي �أدىل
ب �ه ��ا ي � ��وم ال �� �س �ب��ت رئ �ي �� ��س وزراء والي� ��ة
فيكتوريا دانييل �أن��دروز ،والتي ق��ال فيها
�إن ال�لاع�ب�ين امل���ش��ارك�ين ل��ن يتمكنوا من
الو�صول �إىل البالد قبل �أول يناير/كانون

ث��ان ،و�أن��ه �سيتعني عليهم اخل�ضوع حلجر
�صحي �صارم ملدة �أ�سبوعني.و�أبرز تيلي يف
ال�ب�ي��ان �أن ن�ي��ة ف��ري�ق��ه ه��ي �أن يتمكن من
�إنهاء املو�سم ال�صيفي للتن�س يف �أ�سرتاليا
يف �أق��رب وق��ت ممكن ،يف �إ��ش��ارة للبطوالت
ال�ت�ح���ض�يري��ة وال �ك�ب�رى ن�ف���س�ه��ا (ج��ران��د
�� �س�ل�ام) ،و�أك� � ��د �أن � ��ه ��س�ي�ع�ل��ن ع ��ن ال �ق ��رار
ال�ن�ه��ائ��ي يف غ���ض��ون �أ��س�ب��وع�ين.وق��ال “ما
زلنا جن��ري ه��ذه املحادثات الهامة للغاية
مع ال�سلطات ال�صحية املحلية فيما يتعلق
ب��احل �ج��ر ال �� �ص �ح��ي ال� ��ذي ي�ت�ع�ين ت�ن�ف�ي��ذه
ومتطلبات الأم��ن البيولوجي .نعتقد �أنه
�سيكون لدينا قرارات قريبا».
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شركة نايتل تطلق أول مركز
ربط لإلنترنت في األردن
االنباط-عمان

ح �� �ص �ل��ت � �ش��رك��ة ال� �ن ��اي ل�لا� �س �ت �� �ش��ارات
امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة واالت� ��� �ص ��االت (ن��اي �ت��ل) على
م��واف �ق��ة ه�ي�ئ��ة االت �� �ص��االت لإط �ل��اق �أول
م��رك��ز رب��ط ل�ل�إن�ترن��ت يف الأردن مبدينة
العقبة.
وق��ال��ت ال�شركة ،يف ب�ي��ان �صحفي ام�س
الأحد� ،إن هذه اخلطوة ت�سهم ب�شكل مبا�شر
يف ت�ط��وي��ر ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة لتكنولوجيا
املعلومات يف الأردن ،وت��روج عاملياً ل�ل�أردن
عامة ومدينة العقبة خا�صة كبيئة جاذبة
لال�ستثمار.

«كرة البنوك» في ملعب الخصاونة
حسين الجغبير

وقال املدير التنفيذي لل�شركة ،املهند�س
�إياد ابو خرما� ،إن �إن�شاء مركز ربط حمايد
ل�ل�إن�ترن��ت يف الأردن �سينعك�س ب��الإي�ج��اب
على جودة و�سرعة خدمات الإنرتنت ،و�إن
اختيار ال�شركة لال�ستثمار يف مدينة العقبة
جاء ب�سبب املوقع اجلغرايف اال�سرتاتيجي
مل��دي�ن��ة ال�ع�ق�ب��ة ك�ب��واب��ة ان �ط�لاق ل�ل�أ��س��واق
العاملية.
يذكر �أن �شركة الناي تدير مركز بيانات
حم��اي��د يف م��دي �ن��ة ال �ع �ق �ب��ة ،وت �ع �ت�بر م��ن
مزودي خدمة تخزين البيانات ،بالإ�ضافة
�إىل �أن �ه��ا م ��زود خل��دم��ة ف��اي�بر �إن�ترن��ت يف
مدينة العقبة.

بريطانية تسرق  580ألف دوالر لتمويل رحالتها وساعاتها الفاخرة
لندن  -العربية

انتهت موظفة �سابقة يف �إح��دى ال�شركات
ال�بري�ط��ان�ي��ة �إىل ال�سجن ب�ع��د �أن ت�ب�ين �أن�ه��ا
� �س��رق��ت م ��ن م �ك��ان ع�م�ل�ه��ا � 437أل� ��ف ج�ن�ي��ه
ا�سرتليني (� 580أل��ف دوالر �أم�يرك��ي) ،حيث
ت�ب�ين �أن �أع �م��ال ال���س��رق��ة ك��ان��ت ت�ت��م ب�ه��دوء
و��ص�م��ت ودون �أن ينتبه �أح ��د طيلة ��س�ن��وات،
�أم��ا الهدف من ه��ذه ال�سرقات فكان الإنفاق
ببذخ على �أ�شياء تافهة مثل العطالت وال�سفر
وال�ساعات ذات العالمات التجارية العاملية.
ويف التفا�صيل التي ا�ستمعت �إليها �إحدى
املحاكم يف بريطانيا ،وجمعتها «العربية.نت»
من و�سائل الإعالم املختلفة ،ف�إن ال�سيدة �إميا
رود�س البالغة من العمر  37عاماً كانت تعمل
موظفة يف الق�سم امل��ايل ب�شركة (Norco
 )Holdingsومتكنت خالل الفرتة من
العام  2015وحتى �أيار /مايو من العام 2018
م��ن ��س��رق��ة ه��ذا امل�ب�ل��غ ال�ضخم م��ن �شركتها
لتتمكن من العي�ش بفخامة ورفاهية.
و�أث �ب �ت��ت حت�ق�ي�ق��ات ال���ش��رط��ة �أن الأم� ��وال
امل �� �س��روق��ة ق��د مت �إن �ف��اق �ه��ا ع�ل��ى ب �ن��اء م�ن��زل،
و�شراء �ساعة رولك�س� ،إ�ضافة �إىل مدفوعات
م�ن�ت�ظ�م��ة ك ��أق �� �س��اط ل �� �س �ي��ارة «ري �ن ��ج روف ��ر»
ف��اره��ة ،كما مت �إن�ف��اق ج��زء م��ن الأم��وال على
ال �ع �ط�لات والإق ��ام ��ة يف ال �ف �ن��ادق ال �ف��اخ��رة،

ورحالت التزلج.
ومل تتمكن ال���ش��رط��ة م��ن ا��س�ت�ع��ادة �شيء
��س��وى بندقيتني وخ ��امت �أمل��ا���س ،بينما كانت
ب��اق��ي الأم � ��وال ق��د مت �إن �ف��اق �ه��ا ب �ب��ذخ خ�لال
الفرتة املا�ضية.
و�أ� �ص��درت حمكمة بريطانية حكمها ي��وم
اجل �م �ع��ة ع �ل��ى رود� � ��س ب��ال���س�ج��ن مل ��دة خم�س
�سنوات بعد �أن اعرتفت يف حمكمة «بورمناوث»
الربيطانية بارتكاب جرمية احتيال.
وبح�سب التفا�صيل فقد مت ف�صل ال�سيدة
رود�� ��س م��ن وظ�ي�ف�ت�ه��ا يف �أي � ��ار /م��اي��و 2018
ب�سبب ت�صرفات طائ�شة يف مكان العمل ،وبعد

ذل��ك مت ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى امل�خ��ال�ف��ات يف
ال�ش�ؤون املالية لل�شركة ،والح�ق�اً لذلك �أبلغ
مالك ال�شركة عن ن�شاط ال�سرقة امل�شبوه �إىل
بنكه «نات وي�ست».
بعد ذل��ك ات�صل بنك «ن��ات وي���س��ت» ببنك
«ل��وي��دز» ال��ذي ك��ان يتم حتويل الأم��وال �إليه
وت�أكد �أن احل�سابات كانت مملوكة للموظفة
املف�صولة من عملها رود�س ،ورجل �آخر.
ويف ن�ف����س ال �ي ��وم� ،أر� �س �ل��ت رود�� ��س ر��س��ال��ة
مطولة ع�بر تطبيق «وات���س��اب» �إىل رئي�سها
ال�سابق يف العمل �أ� �ش��ارت فيها �إىل الأم ��وال
املفقودة ،ونا�شدته عدم الذهاب �إىل ال�شرطة

وهددت ب�إيذاء نف�سها.
وعندما �ألقي القب�ض عليها يف حزيران/
ي��ون�ي��و  2018ك��ان��ت رود� ��س تعي�ش يف ك��رف��ان
و�شاليه خ�شبي يف اجلزء اخللفي من منزلها،
وال ��ذي مت تعديله و�إع� ��ادة ب�ن��ائ��ه ع�ل��ى نطاق
وا�سع بف�ضل الأموال التي نهبتها.
وق��ام��ت ال�شرطة بتفتي�ش منزلها لتعرث
ع �ل��ى ال �ع��دي��د م ��ن امل �� �س �ت �ن��دات ،مب ��ا يف ذل��ك
�إي�صال دف��ع بقيمة � 16أل��ف جنيه �إ�سرتليني
ن�ظ�ير �إ� �ص�لاح��ات يف م�ن��زل�ه��ا ،ووث�ي�ق��ة ��ش��راء
ل�سيارة «رينج روف��ر �سبورت» بقيمة 79.995
جنيه �إ��س�ترل�ي�ن��ي ،و�إي �� �ص��ا ًال ل�ساعة رولك�س
بقيمة  8300جنيه �إ�سرتليني.
واكت�شفت التحقيقات �أن��ه مت دف��ع جميع
الأم��وال يف ثالثة ح�سابات م�صرفية تخ�ص
رود� � ��س ،و�أح� ��د احل �� �س��اب��ات امل���س�ت�خ��دم��ة ك��ان
م�شرتكاً مع رجل �آخر.
وق��ال املحقق كون�ستابل �ستيف �أ��ش��وورث،
م��ن �إدارة ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات اجل�ن��ائ�ي��ة يف م��دي�ن��ة
«ب��ورمن��اوث» جنوبي بريطانيا« :ل�ق��د فعلت
ذل��ك ب��داف��ع اجل���ش��ع اخل��ال����ص ل�ت�م��وي��ل بناء
منزلها و�أ�سلوب حياتها الفخم .لقد اعرتفت
ب��ال��ذن��ب ق �ب��ل �أ� �س �ب��وع�ي�ن ف �ق��ط م ��ن م��وع��د
املحاكمة وت�سببت يف مزيد من القلق لل�ضحية
م��ن خ�لال ت�ق��دمي م��زاع��م ال �أ��س��ا���س ل�ه��ا من
ال�صحة ب�أنه كان متواطئاً يف االحتيال».

هربًا من إغالق كورونا ..ماكينة تعطيك البيتزا بـ  3دقائق

 3دقائق فقط وفقاً ملا اطلعت عليه «العربية.
نت».
ومن املقرر �أن يتم �إ�ضافة جهازين �آخرين

يف جزيرة مان ،وغال�سكو مع املوجة الثانية
للإغالق وفقاً لــ �سينا.
وت� ��� �ص� � ّن ��ع �� �ش ��رك ��ة  APIت �ك �ن��ول��وج��ي،

info@alanbatnews.net

أسهم أكبر  100بنك بالعالم تفقد
 355مليار دوالر في  90يومًا
دبي  -العربية

العربية-وكاالت

اهتم �أحد �أ�صحاب حمال البيتزا يف مدينة
بري�ستول ،يف اململكة امل�ت�ح��دة ،بالبحث عن
�أفكار بديلة للخروج من فك الإغ�لاق الذي
تبنته احلكومة الربيطانية ملواجهة املوجة
الثانية من انت�شار فريو�س «كورونا».
وق � ��ال م ��ال ��ك ب �ي �ت��زا ب� �ي�ل�ا� � ،س �ي �ن��ا ك �ي��اي
ل�صحيفة حملية يف «بري�ستول» نقلت عنها
�صحيفة «� ،»The Sunإن الآلة تعد الأوىل
من نوعها يف اململكة املتحدة.
و�أكد مالك حمل البيتزا �أنه حاول �إيجاد
حلول بعد ا�ضطراره للإغالق خالل املوجة
الأوىل من تف�شي فريو�س «كورونا».
وتعمل ماكينة البيتزا الذكية عن طريق
جتهيز نحو  98قطعة بيتزا ن�صف مطهوة
وجممدة يف �أدراج الآلة وتقوم بت�سخينها مع
الطلب يف �أحد الفرنني الداخليني للآلة.
وت�شمل ق��درات الآل��ة الفريدة من نوعها
ع�م�ل�ي��ة ت�غ�ل�ي��ف ال�ب�ي�ت��زا ق�ب��ل �إخ��راج �ه��ا من
فتحة اال��س�ت�لام ل�ل�ع�م�لاء ،ل�ك��ن امل�ف��ارق��ة يف
الأمر �أن هذه العمليات ال ت�ستغرق �أكرث من

فتح �أم��ر ال��دف��اع اخل��ا���ص بو�ضع اليد على امل�ست�شفيات اخلا�صة قبل نحو
ا�سبوعني �شهية املواطنني �إىل املطالبة بال�ضغط على البنوك بهدف ت�أجيل
االق�ساط ال�شهرية املرتتبة عليهم نتيجة قرو�ض مالية ت�ستحق الدفع .بيد
�أن كل هذه املطالبات مل تلق رواجا لدى البنوك ذاتها ،وال حتى احلكومة.
املواطنون الذين يعانون الأم��ري��ن ج��راء توقف احل��ال االقت�صادي للدولة
ب�شكل عام ،وعليهم ب�شكل خا�ص� ،إذ �أتت جائحة كورونا على كافة القطاعات
االقت�صادية ال�صغرية واملتو�سطة ،و�أدى ذلك �إىل عدم ا�ستقرار يف دخل الفرد
ال�شهري ،جراء ال�سماح للقطاعات االقت�صادية بالتغول على رواتب املوظفني
بعد الطلب منهم العمل عن بعد ومنحهم  % 50من قيمة الراتب� ،إىل جانب
اغالق مئات بل �آالف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية �أبوابها جراء القرارات احلكومية.
هذا الو�ضع دفع باملواطن �إىل عدم االيفاء بالأق�ساط املرتتبة عليه� ،أو على
�أف�ضل حال يقوم بت�سديدها للبنوك فيما ال يتبقى من دخله �شيء يذكر لأن
ي�سد رمق حياته ويوفر لنف�سه ولأ�سرته احلد الأدنى من احلياة الكرمية.
ورغ��م ه��ذا الو�ضع ال��ذي تت�سبب به احلكومة بالدرجة الأوىل� ،إال �أنها مل
حترك �ساكنا جتاه فتح حوارا مع البنوك من �أجل ت�أجيل االق�ساط� ،أو جدولة
الديون بطريقة ال ترتب على املواطنني فوائد ا�ضافية .اجلميع يت�سائل حول
�سلبية احلكومة بهذا االجت��اه� ،إذ ب��ات امل�شهد وا�ضحا �أن البنوك ي�سيطرون
على كافة التفا�صيل ،وال تقوى احلكومة ال�ضغط عليها واجبارها على اتخاذ
�أي قرار.
وخ�لال الأي��ام املا�ضية ك��ان الهجوم وا�ضحا على البنوك بالدرجة الأوىل
وعلى احلكومة ،وهذا يعني �أن ال�سخط ال�شعبي يتزايد على الأخرية التي مل
تتمكن من املحافظة على القرار ال��ذي رحب به اجلميع واملتعلق بو�ضع اليد
على امل�ست�شفيات اخلا�صة واحلد من تغولها على جيب املواطن ،بالإ�ضافة �إىل
حتديد �سقوف �سعرية للعالج .كل ذلك املنجز �سقط بال�ضربة القا�ضية �أمام
عدم ن�صرة املواطن الذي يقبع �أ�سريا يف زاللزل البنوك.
ب��الأم����س ق��ال ال�ب�ن��ك امل��رك��زي �أن��ه مي��دد ال�ع�م��ل بتعميمه ال���س��اب��ق بت�أجيل
الأق�ساط للقطاعات املت�ضررة من جائحة كورونا حتى �شهر حزيران من العام
املقبل .لكن هذا التعميم تقت�صر فائدته على فئة معينة من النا�س ،فماذا عن
�شريحة كبرية قطاعاتها غري مت�ضررة لكن العاملني فيها ال يح�صلون على
الراتب كامال؟.
م��اذا عن عمال املياومة املقرت�ضني من كافة امل�ؤ�س�سات ،وم��اذا عن �سائقي
التكا�سي ،واملزارعني ،واحلرفيني؟.
رمب��ا م��ن ال�ف��ائ��دة مب�ك��ان �أن ت�ت�ج��اوز احل�ك��وم��ة ك��ل خ�ي�ب��ات م��ا �سبقها من
ح�ك��وم��ات و�أن تنت�صر للمواطن مهما كلفها الأم��ر ،لأن الأردن ال�ي��وم �أح��وج
م��ا تكون �إىل �إع��ادة الأل��ق لعالقة امل��واط��ن مب�ؤ�س�ساته ،وعلى ر�أ�سها ال�سلطة
التنفيذية بعد �سنوات عجاف دمرت حياة النا�س املعي�شية و�أرهقتهم بال�ضرائب
وارتفاع الأ�سعار ،و�سوء اخلدمات الأ�سا�سية.
الكرة الآن يف ملعب رئي�س الوزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة لي�ضع ب�صمته
وي���س�ج��ل م�ن�ج��زه ه��ذا يف ��س�ج��ل ال �ت��اري��خ ،و�أن ي �ك��ون ل��ه دور يف راح ��ة ال�ن��ا���س
وا�ستقرارها ،فال م�صلحة لأحد يف �أن ي��زداد ال�شارع غ�ضبا جراء عدم قدرته
على الإيفاء ب�أب�سط التزامته جتاه عائلته.
الأردنيون ،مل يعد مبقدورهم التحمل �أكرث.

الفرن�سية هذه املاكينة ولديها عمالء يف عدد
م��ن ال�ب�ل��دان يف �أوروب ��ا ف�ض ً
ال ع��ن ال��والي��ات
املتحدة.

�أدى ا��س�ت�م��رار ح��ال��ة ع��دم اليقني
يف االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي ب�سبب فريو�س
ك ��ورون ��ا ،وت ��راج ��ع �أ� �س �ع��ار ال �ف��ائ��دة،
وامل � ��زاع � ��م اجل� ��دي� ��دة ب� ��� �ش� ��أن غ���س�ي��ل
الأم � ��وال� ،إىل جت��دد ال���ض�غ��وط على
ال�ق�ط��اع امل �� �ص��ريف ،ت��ارك��ا �أك�ب�ر بنوك
ال �ع��امل ب �ع �ي��دة ع��ن االن �ت �ع��ا���ش ال��ذي
�شهدته �أ�سواق ر�أ�س املال م�ؤخرا.
ووفقا لبيانات «»BuyShares
اطلعت عليها «العربية.نت» ،تراجعت
القيمة ال�سوقية لأك�بر  100بنك يف
العامل بنحو  300مليار يورو (355.7
م�ل�ي��ار دوالر) يف ال��رب��ع ال �ث��ال��ث من
هذا العام ،من  4.1تريليون ي��ورو يف
يونيو املا�ضي �إىل  3.8تريليون يورو
يف �سبتمرب.
ويف الربع الأول من  ،2019و�صلت
القيمة ال�سوقية لكافة بنوك العامل
نحو  7.1تريليون يورو ،وفقا لبيانات
« .»BankingHubوب �ن �ه��اي��ة
ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،ارت�ف�ع��ت القيمة ب�ـ %7
�إىل  7.6تريليون يورو.

ومع ذلك ،وجه وباء كورونا �ضربة
كبرية �إىل القطاع امل�صريف العاملي ،ما
�أدى �إىل ت��راج��ع القيمة ال�سوقية بـ
 %30على �أ�سا�س �سنوي بنهاية مار�س
�إىل  4.9ت��ري�ل�ي��ون ي ��ورو ،لي�صل �إىل
�أدنى م�ستوى ربع �سنوي منذ الأزمة
املالية العاملية يف .2008
وب �ع��د �أ� �ش �ه��ر ،ع� ��ادت ال �ب �ن��وك �إىل
ال�ت�ع��ايف ،ل�يرت�ف��ع ر�أ��س�م��ال�ه��ا �إىل 5.3
ت��ري �ل �ي��ون ي� ��ورو ب �ن �ه��اي��ة ي��ون �ي��و ،ث��م
تراجع �إىل  5.2تريليون يف �سبتمرب،
م��ا ميثل تراجعا بن�سبة  %27.5على
�أ�سا�س �سنوي.
وت� � � � � � � �ظ� � � � � � � �ه � � � � � � ��ر ب� � � � � � �ي � � � � � ��ان � � � � � ��ات
«� ،»BankingHubأن ر�أ�س املال
ال���س��وق��ي لأك�ب�ر  100ب�ن��ك بلغت 5.6
ت��ري �ل �ي��ون ي� ��ورو يف دي �� �س �م�بر ،2019
ل �ك��ن م��ا ل �ب��ث �أن ت��راج��ع ب � �ـ� %30إىل
 3.9تريليون ي��ورو يف م��ار���س عندما
��ض��رب��ت ك��ورون��ا الأ� �س��واق ،ث��م عمقت
كورونا اخل�سائر لت�صل �إىل م�ستوى
م�ن�خ�ف����ض ج��دي��د ب�ل��غ  3.8ت��ري�ل�ي��ون
ي � ��ورو ،م ��ا مي �ث��ل  %28ت��راج �ع��ا ع�ل��ى
�أ�سا�س �سنوي.

أغنى رجل في أوروبا يربح  19.5مليار دوالر خالل شهر
دبي  -العربية

ارت�ف�ع��ت ث��روة �أغ�ن��ى رج��ل يف �أوروب ��ا،
امل �ل �ي��اردي��ر ورج� ��ل الأع� �م ��ال ال�ف��رن���س��ي
ب��رن��ارد �أرن� ��و ،ب�ن�ح��و  19.5م�ل�ي��ار دوالر
منذ ب��داي��ة ال�شهر اجل ��اري ،حتى ام�س
الأح ��د ،لت�صل �إىل  105م�ل�ي��ارات دوالر،
ي �ح �ت��ل ب �ه��ا امل ��رك ��ز ال� ��راب� ��ع ب�ي�ن �أغ �ن��ى
الأثرياء يف العامل ،وفقاً مل�ؤ�شر بلومبريغ
للمليارديرات.
ورغ ��م خ���س��ائ��ر ب��داي��ة ن��وف�م�بر 2020
البالغة نحو  19.8مليار دوالر منذ بداية
العام� ،إال �أن ثروة برنارد �أرنو البالغ من
العمر  71عاماً ،ع��اودت االرتفاع لتناهز
مكا�سبها يف �شهر واح ��د م��ا خ�سرته يف
نحو � 10أ�شهر ب�سبب تداعيات فريو�س

كورونا.
وج��اء ارتفاع ث��روة برنارد �أرن��و بدعم
م��ن ارت �ف��اع �أ� �س �ه��م ��ش��رك�ت��ه LVMH
(�إل يف �إم �إت ����ش) ،ك�برى ��ش��رك��ات ال�سلع
الفاخرة عاملياً ،بعد �أداء �إيجابي للأ�سهم
الأوروب� �ي ��ة ب�ع��د ظ �ه��ور ل �ق��اح ف��اي��زر ملنع
الإ�صابة بفريو�س كورونا.
وارتفع �سهم �شركة بن�سبة  %21.4منذ
ب��داي��ة ال�شهر اجل��اري ،لي�صل �إىل �سعر
 492.55ي��ورو وف�ق�اً لإغ�لاق ال�سهم يوم
اجلمعة املا�ضي.
ولد برنارد �أرنو يف  5مار�س من العام
 ،1949وك ��ان وال ��ده رج��ل �أع �م��ال ،وبعد
�إمت��ام درا��س�ت��ه وح�صوله على �شهادة يف
ال�ه�ن��د��س��ة ان���ض��م �إىل �أع �م��ال وال� ��ده يف
�شركته الهند�سية� ،إال �أن��ه ب��د�أ التفكري
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يف تغيري ن�شاط �شركة وال��ده ،حيث مت
الرتكيز على قطاع العقارات.
واجت��ه �إىل تو�سيع نطاق عمله ب�ضم
��ش��رك��ات �أخ��رى مثل ال�ع�لام��ة التجارية
«ك��ري���س�ت�ي��ان دي ��ور» و»يل ب��ون م��ار���ش»،
لين�شئ على �إث��ر ذلك �شركة �ضمت هذه
ال�ك�ي��ان��ات حت��ت م�سمى «ل��وي����س فيتون»
�أو «�إل يف �إم �إت�ش» و�أ�صبح امل�ساهم الأول
فيها.
ل �ك �ن��ه مل ي �ك �ت� ِ�ف ب��اال� �س �ت �ث �م��ار داخ ��ل
� �ش��رك �ت��ه ح �ي��ث ت �ط��رق �إىل ا� �س �ت �ث �م��ارات
�أخ � ��رى م �ن��ذ ال �ع��ام  1998وح �ت��ى ال �ع��ام
 ،2001حيث ا�ستثمر يف جمموعة متنوعة
من �شركات الويب مثل  Boo.comو
 Libertysurfو ،Zebankكما
ا�ستثمر يف «نتفيلك�س» عام .1999

وخالل العام  ،2007ا�ستحوذت �شركة
بلو كابيتال التي ميلكها �أرنو باال�شرتاك
مع �شركة كولوين كابيتال العقارية يف
كاليفورنيا على  %10.69م��ن «ك��ارف��ور»
�أك�بر متاجر التجزئة يف فرن�سا وث��اين
�أكرب موزع للأغذية يف العامل.
ويف ال � �ع� ��ام  2017ا�� �س� �ت� �ح ��وذ ب ��رن ��ار
�أرن ��و ،بالكامل على ال�ع�لام��ة التجارية
«ك��ري���س�ت�ي��ان دي ��ور» ع�بر ��ش��رك�ت��ه «�إل يف
�إم �إت�ش» يف �إط��ار اتفاق قيمته  13مليار
دوالر.
ي �ع��رف ع��ن ب ��رن ��ارد �أرن � ��و �أن� ��ه ع��ا��ش��ق
للفنون� ،إذ يعد جامع فنون من الطراز
الأول ،حيث يقتني جمموعة من �أعمال
ب �ي �ك��ا� �س��و ،و�إي � ��ف ك�ل�اي ��ن ،وه�ن��ري م��ور
وغريهم.
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