
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

مصادر لـ  : اللقاح سيصل على دفعات

الدفعة األولى من اللقاح األمريكي 
تصل األردن  في ١٥ المقبل

مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم 
اإلداري لألوقاف 

وقبول استقالة الوزني وإحالة 
صبح على التقاعد

 ٥2 وفاة و3٥9١ إصابة 
بفيروس كورونا 

االنباط-عمان

م�����ص��ادر مطلعة  م��ن  االن��ب��اط  علمت 

كورونا  لفايرو�س  االأم��ري��ك��ي  اللقاح  اأن 

وامل��ن��ت��ج م���ن ق��ب��ل  ���ص��رك��ة ف����اي����زر    من 

 15/1 يف  اململكة  اإىل  ي�صل  اأن  امل��ت��وق��ع 

 2021/

�صي�صل  ال��ل��ق��اح  اإن  امل�����ص��ادر  وق���ال���ت 

االردن على دفعات  

 م�صريا اأن زير ال�صحة نذير عبيدات 

اللقاح  اأن  �صابق  وق��ت  اأع��ل��ن يف  ق��د  ك��ان 

�صيعطى لكافة املواطنني واملقيمني على 

بتوجيهات  اململكة جمانا  وذلك  اأرا�صي 

ملكية �صامية وان امل�صتفيدين من اللقاح 

االأول  ال��دف��اع  االوىل هم خط  دفعته  يف 

من اأطباء وع�صكريني ورجال اأمن

اخلمي�س   17  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق   3  كانون الأول  2020 م - العدد  5531    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 تفقد مركز شهداء البحر الميت واطلع على مشروع »زرقاء - ماعين«

تحديث مراكز الدفاع المدني لتمكينها من مواكبة المستجدات

 الملك: رفاق السالح جاهزين 
لحماية اوالدنا

3 إرادة ملكية بدعوة مجلس األمة إلى االجتماع في دورة غير عادية

االأنباط ـــ جواد اخل�رضي 

دولة الرئي�س

اآم���ل���ني  اأ����ص���ع���د اهلل اأوق���ات���ك���م ب���ك���ل اخل����ري 

ال�صعب  اإل��ي��ه  ي�صبو  م��ا  حكومتكم  حت��ق��ق  اأن 

من  ل��ل��ع��دي��د  ت��ن��ف��ي��ذك��م  خ����ال  م���ن  االأردين 

القطاعات  معظم  يف  ال�صامية  امللكية  املبادرات 

وال��ت��ي م��ن اأه��م��ه��ا ال��ق��ط��اع��ات ال���واع���دة التي 

وهي  اأال  االقت�صادي  االأردن  م�صتقبل  �صت�صكل 

،ال�صياحة ،والطاقة املتجددة. الزراعة 

اأهميتها  من  الرغم  وعلى  القطاعات  هذه 

امل����راأة فيها  اإدم����اج  م��ن �صعف  ت��ع��اين  اأن��ه��ا  اإال 

هذا  نلحظ   بحيث  وه���ذا  وك���اف  ع���ادل  ب�صكل 

الوظيفية  االأط���ر  حتليل  خ��ال  م��ن  ال�صعف 

االأم���ر يحتم على  ال��ق��ط��اع��ات؛ وه���ذا  ت��ل��ك  يف 

وبناء  ال�صيا�صات  ر�صم  اإع��ادة  املعنية  ال���وزارات 

الطاقة  منظومة  مع  للتعامل  جديدة  فل�صفة 

اأوال واأخريا خدمة املواطن  ككل جتعل هدفها 

م���ن ك���ا اجل��ن�����ص��ني، واإدم�������اج امل�������راأة ب��ع��دال��ة 

وم�صاواة .

دولة الرئي�س

�صاأتناول جانب من جوانب هذه القطاعات 

وه��و اإدم����اج امل����راأة يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 

وه���ذا ال��ق��ط��اع اأ���ص��ب��ح ك��ب��رًيا وب���داأ ينمو من��وا 

م���ط���رًدا ك���ون ال���دول���ة االأردن����ي����ة م��ق��ب��ل��ًة على 

م��رح��ل��ة جت��ع��ل م��ن ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ت�صكل 

لكن  والبعيد،   املتو�صط  املدى  على  م�صتقبلها 

القطاع  لذلك  بالن�صبة  وا�صحة  م�صكلة  هناك 

ي��ت��م��ث��ل ب��غ��ي��اب امل������راأة ع���ن م�����ص��اري��ع ال��ط��اق��ة 

باأن  الغياب   ذلك  البع�س  يربر  وقد  املتجددة 

طبيعة هذه امل�صاريع ال تائم املراأة و ال توفر 

ب��ي��ئ��ات ���ص��دي��ق��ة ل��ل��ن�����ص��اء، وه���ذا االأم����ر يعك�س 

خ��ل��ا ك��ب��ريا يف ت�����ص��م��ي��م ت��ل��ك امل�����ص��اري��ع منذ 

بدايتها. 

دولة الرئي�س....نتمنى من دولتكم االيعاز 

يعمل  ال��ذي  اخلا�س  والقطاع  الطاقة  ل��وزارة 

ب��ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة ب�����اأن ي��ع��م��ل��وا م���ن خ��ال 

على  ال�صيا�صات  ور���ص��م  واالت��ف��اق��ي��ات  ال��ربام��ج 

دعم املراأة وتدريبها وتاأهيلها واإدماجها يف هذا 

القطاع وتوفري بيئات �صديقة لها.

دولة الرئي�س

ل��ق��د اأ���ص��ب��ح��ت م�����ص��اري��ع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 

و�صمن  ،وال�صغرية  ،املتو�صطة  الكربى  منها 

�صمن  ال��ع��م��ل  امل����راأة  ت�صتطيع  امل�����ص��اري��ع  ه���ذه 

املعلوماتية،  مثل  اللوج�صتية  االأع��م��ال  نطاق 

برامج  و���ص��ع  خ��ال  م��ن  ،واالإر���ص��ادي��ة  الفنية 

التوا�صل  على  ق���ادرة  وامل����راأة  ال��ط��اق��ة  تر�صيد 

ال��ع��دي��دة  وامل���ن�������ص���اآت  امل���ن���ازل  اإىل  وال���و����ص���ول 

وبطبيعة احلال يجب اأن تكون �صمن مبادرات 

احلكومية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  عليها  ت�����ص��رف  وب��رام��ج 

بيئة  توفري  �صريطة  بها  القيام  املراأة  ت�صتطيع 

الكربى غري  امل�صاريع  بع�س  اإىل  ،اإ�صافة  اآمنة 

ال�صركات  بع�س  تتغول  والتي  الطاقة  م�صاريع 

املراأة  اأن  امل��راأة رغم  الكربى على قطاع  ومنها 

االأردن����ي����ة اأث��ب��ت��ت وج���وده���ا م��ي��دان��ًي��ا واإدارًي������ا 

دوره���ا حم�صوًرا  يبقى  اأن  امل��ق��ب��ول  غ��ري  وم��ن 

كموظفة عاقات عامة وهذه لي�صت الوظيفة 

اأمل من احلكومة بالعمل  اإمنا هناك  املطلوبة 

ع���ل���ى ت���وف���ري ال����ت����دري����ب ال�������ازم ل��ل��ن�����ص��اء يف 

كاأعمال  وغ��ريه��ا  ال�صم�صية  الطاقة  جم��االت 

ال�����ص��ي��ان��ة اخل��ف��ي��ف��ة وب��ع�����س االأم������ور ال��ف��ن��ي��ة 

تفتقر  امل�صاريع  هذه  الأن  االإر�صادية  والربامج 

وا�صتغال  ا�صتخدام  حول  اإر�صادية  برامج  اإىل 

الطاقة وتر�صيدها يف املدن والقرى بعيًدا عن 

امل�صاريع  ه��ذه  تكييف  على  والعمل  العا�صمة 

لرتاعي النوع االإجتماعي .

 قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

 النعيمي يكرم المدارس الفائزة بجائزة التراث 
الثقافي العربية لليافعين

 شؤون األسرة واليونيسف يطلقان حملة 
»الوباء المتسلل في زمن الجائحة«  

االنباط- عمان

 ك����ّرم وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م/ رئي�س 

والثقافة  للرتبية  االأردنية  الوطنية  اللجنة 

مدر�صتي  النعيمي،  تي�صري  الدكتور  والعلوم 

ملديرية  التابعة  االأ�صا�صية  ال��وردي��ة  املدينة 

وق�صر  ال��ب��رتاء،  ملنطقة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 

احلابات الغربي الثانوية املختلطة التابعة 

ال��زرق��اء  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  ملديرية 

الثقايف  ال��رتاث  بجائزة  الفائزتني  الثانية، 

العربية لليافعني يف دورتها االأوىل واملوجهة 

جمموعة  يف  لليون�صكو  املنت�صبة  للمدار�س 

من الدول العربية.

التكرمي  النعيمي خال  الدكتور  واأع��رب 

الذي نظمته الوزارة، ام�س االأربعاء يف مركز 

التعليم  لتكنولوجيا  ال��ع��ب��داهلل  ران��ي��ا  امللكة 

واملعلومات، عن �صكره للطالبات واملن�صقتني 

املعلمات،  وزمياتهن  املدر�صتني  ومديرتي 

واللجنة الوطنية االأردنية للرتبية والثقافة 

جهودهن  على  الطالبات  وجلميع  والعلوم، 

امل��ت��م��ي��زة واإب���داع���ه���ن وح��ر���ص��ه��ن رغ���م ه��ذه 

واالإب����داع،  امل�صاركة  على  ال�صعبة  ال��ظ��روف 

امل�صابقة  يف  التميز  جائزة  على  وح�صولهن 

التي نظمها املكتب االإقليمي حلماية الرتاث 

العربية  االإم���ارات  بدولة  ال�صارقة  اإم���ارة  يف 

املتحدة.

واك��د اأن ه��ذا »االأم��ر هو دي��دن االأردنيني 

ع��ل��ى ال�����دوام ي��ق��ب��ل��ون ال��ت��ح��دي وي��ربه��ن��ون 

احلكيمة  الها�صمية  بقيادته  الوطن  هذا  اأن 

املعجزات  �صنع  على  ق���ادر  املخل�س  و�صعبه 

رغم التحديات«. واأ�صار، خال التكرمي.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- البحر امليت

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

ام�س  امل�صلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 

احل�صني  االأم��ري  �صمو  يرافقه  االأرب��ع��اء، 

منطقة  العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل  بن 

ال��ب��ح��ر امل���ي���ت، ح��ي��ث ت��ف��ق��د م��رك��ز دف���اع 

على  واطلع  امليت،  البحر  �صهداء  م��دين 

م�����ص��روع ج�صر زرق����اء - م��اع��ني. وت��اأت��ي 

الزيارة التفقدية يف اإطار متابعة جالته 

العامة  ال�صامة  اإج��راءات  على  ووقوفه 

للتعامل  املتخذة  االح��رتازي��ة  والتدابري 

امل��ي��ت،  ال��ب��ح��ر  اأي ط���ارئ يف منطقة  م��ع 

التحتية  البنية  م�صاريع  على  واطاعه 

نحو  ق��ب��ل  تنفيذها  ب���داأ  ال��ت��ي  للج�صور 

�صنتني يف اأعقاب حادثة البحر امليت التي 

وقعت عند ج�صر زرقاء- ماعني.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

اأط���ل���ق امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي ل�������ص���وؤون االأ����ص���رة 

»الوباء  حملة  اليون�صف  منظمة  مع  وبالتعاون 

ملحاربة  اجل��ائ��ح��ة«  زم��ن  يف  املت�صل�صل  اجل��دي��د 

التنمر االإلكرتوين الذي ازداد بن�صبة 64% خال 

منظمة  اأجرتها  درا���ص��ة  بح�صب  ك��ورون��ا  جائحة 

اليوني�صف، حيث اأ�صبح واحداً من اأبرز حتديات 

هذا الع�صر و�صط ما تقدمه كل اأ�صكال االت�صال 

والتكنولوجيا من حلول عملية للعمل والتعليم 

عن بعد ولكنها اأ�صبحت اأي�صاً من املخاطر التي 

حتتاج تظافر اجلهود يف التوعية حولها بهدف 

تقدمي احللول وحماية االأطفال.

وق����ال اأم����ني ع���ام امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل�����ص��وؤون 

االأ���ص��رة ال��دك��ت��ور حممد ف��خ��ري م��ق��دادي: »اأن 

ا�صتكمااًل ل�صل�صلة احلمات  هذه احلملة جاءت 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  املجل�س  نفذها  ال��ت��ي  االإع��ام��ي��ة 

م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي�����ص��ف م��ن��ذ ال���ع���ام 2017  وذل���ك 

للحّد  الوطنية  العمل  خطة  الأن�صطة  تنفيًذا 

م��ن ال��ع��ن��ف ���ص��د االأط���ف���ال وال��ت��ي مت اإط��اق��ه��ا 

خ���ال ال���ع���ام 2018 واع��ت��م��اده��ا م���ن ق��ب��ل ع��دد 

م��ن ال���وزراء املعنيني وم��دي��ر االأم���ن ال��ع��ام، كما 

والتعاون  ال�صراكة  اأهمية  على  م��ق��دادي  واأك���د 

خا�صة  احل��م��ل��ة  ه���ذه  تنفيذ  يف  اليوني�صف  م��ع 

يف ظ��ل ارت��ف��اع اأع���داد م�صتخدمي االإن��رتن��ت يف 

االأردن والذي ازداد بن�صبة 60% - 80% منذ بدء 

اجلائحة بح�صب الدرا�صة االأخرية لهيئة تنظيم 

متوازية  جهود  يتطلب  مما  االإت�����ص��االت،  قطاع 

والتدّخل  والوقاية  والتوعية  احلماية  لتوفري 

عرب  املنت�صر  االإل��ك��رتوين  بالتنّمر  يتعّلق  فيما 

ظل  يف  مت�صارع  ب�صكل  ازاداد  وال���ذي  االإن��رتن��ت 

اجلائحة .

التفا�صيل �ص »4«

٥0 حبة دواء يوميًا.. األسير رداد.. 
حالته األخطر بين األسرى المرضى

 وزير المياه والري يشرف على إعادة 
تشغيل بئر القطافيات في عمق الصحراء 

قائد أمن إقليم العاصمة يطلق مبادرة 
يدا بيد نحمي اردننا الغالي  

االنباط-وكاالت 

»خ���ال ال��زي��ارة يظهر لنا اأن���ه ب��خ��ري، ال 

يتحدث عن مر�صه وال اأوجاعه، يردد دائما 

ق��ال عمر  واأن���ه بخري«  ب��اهلل عالية  ثقته  اأن 

رداد  معت�صم  املري�س  االأ���ص��ري  �صقيق  رداد، 

ح��ول و�صعه ال�صحي يف ظ��ل م��ا ع��ن ت��ردي 

و�صعه ال�صحي.

معت�صم  اإن  العائلة  وك��ل  ال�صقيق  يعلم 

لي�س  واأن��ه  الكلمات  بهذه  طماأنتهم  يحاول 

بخري، وهو الذي عانى من االأمرا�س طوال 

ل�صخ�س  »كيف  اعتقاله  عمر  ه��ي  عاما   14

يتناول اأكرث من 50 حبة دواء يوميا اأن يكون 

بخري...؟«.

ال�صجون  م�صلحة  اإدارة  �صنفت  م��وؤخ��را 

اأن��ه��ا احل��ال��ة االأ���ص��ع��ب من  ح��ال��ة رداد على 

بني االأ�صرى املر�صى املتواجدين ب�صكل دائم 

ما  وه��و  الرملة،  �صجن  بعيادة  ي�صمى  فيما 

زاد من قلق العائلة. واالأ�صري معت�صم ) 29 

عاما( من بلدة �صيدا القريبة من طولكرم.

التفا�صيل �ص »10«

االنباط- عمان 

ق��ام وزي��ر امل��ي��اه وال���ري ال��دك��ت��ور معت�صم 

 2020/12/1 امل��واف��ق  ال��ث��اث��اء  ي��وم  �صعيدان 

يرافقه اأمني عام �صلطة املياه  املهند�س احمد 

وال�صيطرة  االأزم�����ات  اإدارة  وم��دي��ر  ع��ل��ي��م��ات 

االأزرق على  ق�����ص��اء  وم��دي��ر  ع��ب��اده  اب��راه��ي��م 

اجلمعاين   بزيارة اىل موقع بئر القطافيات  

على اأثر ورود �صكوى.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- عمان 

العميد  العا�صمة  اإق��ل��ي��م  اأم��ن  ق��ائ��د  رع��ى 

ال��رك��ن ح��امت امل��واج��دة حفل اإط���اق م��ب��ادرة 

)ي�����دا ب��ي��د ن��ح��م��ي اردن����ن����ا ال���غ���ايل(ال���ت���ي مت 

تن�صيقها من قبل ق�صم ال�صرطة املجتمعية يف 

اإقليم العا�صمة وبتنظيم من مكتب ال�صرطه 

وموؤ�ص�صة  زه���ران  ام���ن  م��رك��ز  يف  املجتمعيه 

معجبي االردن.

التفا�صيل �ص »5«

  مسلسل االعتداء على إنجازات
     بلدية السلط مستمر

  وزير الشباب: دراسة شاملة
     ستعدها الوزارة حول واقع

     المراكز الشبابية

  مختبر مستشفى األميرة رحمة
     يجري 2000 فحص كورونا

     منذ افتتاحه
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مليون   99.8 عند   2019 املا�ضي  العام  نهاية  يف  النفط  على  الطلب  ذروة  العامل  بلغ  لقد 

برميل يومياً، ولن ي�ضل الطلب اىل هذا امل�ضتوى يف امل�ضتقبل.

املرحلة  �ضن�ضهد يف  اننا  اال  ن�ضهد ن�ضوب جيولوجي،  اننا لن  ال�ضابق  الرهان يف  كان  واذا 

 19 بعد جائحة كوفيد  الن�ضوب  تك�ضفت خيوط هذا  للنفط وقد  اقت�ضادي  القادمة ن�ضوب 

وانخفا�ش الطلب العاملي اىل اكرث من 30% ، وقد ال يعود تعط�ش العامل للنفط مرة اخرى، 

مما يجعل العام 2020 نقطة حتول يف تاريخ النفط.

  و حتى وان تو�ضح امر هدوء اجلائحة يف العام القادم 2021 بعد اكت�ضاف اللقاحات االن ان 

ذروة الطلب العاملي على النفط �ضتبقى من املا�ضي لعدة ا�ضباب، 

ال�ضاحنات  وقريباً  املتنامي  ب�ضوقها  الكهربائية  ال�ضيارات  اىل  النقل  يف  التحول  منها 

الكهربائية يف النقل التجاري، بالتوازي مع التطور املت�ضارع يف تقنيات بطاريات الليثيوم ايون 

و الطاقة الهيدروجينية، حيث ا�ضتهلك العامل 60% من انتاجه النفطي يف ان�ضطة النقل يف 

العام املا�ضي هذه الن�ضبة �ضتن�ضحب من النفط ب�ضكل تدريجي .

وال��ت��ن��ام��ي امل��ت��زاي��د حل�ضة ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء ع��ل��ى ح�����ض��اب امل�����ض��ادر 

الهيدروكربونية ومنها النفط.

واأنبعاثاته قليلة  املتزايدة للغاز الطبيعي بكفائته وانخفا�ش �ضعره  الكبرية   االكت�ضافات 

االثر على البيئة ، فحل مكان م�ضتقات النفط يف توليد الكهرباء يف العديد من البلدان او 

هو على الطريق ، و�ضتختفي قريباً ح�ضة 5% من االنتاج العاملي للنفط كان ي�ضغلها يف توليد 

الكهرباء.

  كما ان الغاز الطبيعي حل مكان النفط يف التدفئة والت�ضخني يف القطاعات ال�ضناعية 

وقريباً �ضتختفي اأي�ضا ح�ضة ال تقل عن 10% من االنتاج العاملي للنفط كانت ت�ضتخدم لهذه 

االغرا�ش.

على  العاملي  االعتماد  يف  فارقة  عالمة  �ضيكون  بايدن  االمريكي  الرئي�ش  ق��دوم  ان  كما    

الطاقة املتجددة بعد اعادة ان�ضمام الواليات املتحدة التفاق باري�ش املناخي .

وهذا كله يخالف توقعات منظمة اوبك وهي متثل راأي منتجي النفط والتي ترى ان ذروة 

الطلب على النفط �ضتمتد حتى العام 2040،

 ويخالف اي�ضاً توقعات وكالة الطاقة الدولية ومتثل م�ضتهلكي النفط والتي ترى ان ذروة 

الطلب على النفط قد متتد حتى العام 2025.

  اال ان االكيد ان الوقت بداأ يداهم االقت�ضادات املعتمدة على النفط و يجب اأن تعد نف�ضها 

قبل فوات االأوان، وعلى وجه اخل�ضو�ش الدول العربية النفطية والتي تعتمد على النفط و 

ال�ضناعات النفطية و البرتوكيماوية ب�ضكل �ضبه كامل يف ايراداتها.

 عامر الشوبكي

 تحذير للدول العربية 
النفطية 

�ضلط عد�ضة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

برقية  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  بعث 

زايد  ال�ضيخ خليفة بن  �ضمو  اأخيه  اإىل  تهنئة 

العربية  االإم������ارات  دول����ة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان،  اآل 

الوطني  ال��ي��وم  مبنا�ضبة  ال�ضقيقة،  امل��ت��ح��دة 

لبالده.

واأعرب جاللته، يف الربقية، با�ضمه وبا�ضم 

وحكومتها،  الها�ضمية  االأردنية  اململكة  �ضعب 

عن اأحر التهاين بهذه املنا�ضبة، �ضائاًل املوىل 

ال�ضيخ  �ضمو  على  يعيدها  اأن  القدير  العلي 

خ��ل��ي��ف��ة مب���وف���ور ال�����ض��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة، وع��ل��ى 

ال�ضعب االإماراتي ال�ضقيق باملزيد من التقدم 

واالزدهار يف ظل قيادته احلكيمة.

االنباط- عمان

ب��دع��وة  ال�ضامية  امللكية  االإرادة  ���ض��درت 

غري  دورة  يف  االج��ت��م��اع  اإىل  االأم����ة  جم��ل�����ش 

ع��ادي��ة اع��ت��ب��اراً م��ن ي��وم اخلمي�ش ال��واق��ع يف 

العا�ضر من �ضهر كانون االأول �ضنة 2020.

االنباط- عمان

ام�ش  ال�ضامية،  امللكية  االإرادة  ���ض��درت 

االأربعاء، وبناء على تن�ضيب رئي�ش الوزراء 

باملوافقة  اخل�ضاونة،  ه��اين  ب�ضر  الدكتور 

اإبراهيم  �ضمري  ال�ضيد  معايل  تعيني  على 

للداخلية. حممد املبي�ضني وزيراً 

وت���ال���ي���اً ن�����ش االإرادة:«ن������ح������ن ع��ب��داهلل 

ال�����ث�����اين اب������ن احل���������ض����ني، م����ل����ك امل��م��ل��ك��ة 

 35 امل����ادة  مبقت�ضى  ال��ه��ا���ض��م��ي��ة،  االأردن���ي���ة 

رئي�ش  تن�ضيب  على  وب��ن��اء  ال��د���ض��ت��ور،  م��ن 

ال������وزراء، ن��اأم��ر مب��ا ه��و اآت:ي���ع���ني م��ع��ايل 

املبي�ضني،  حممد  اإب��راه��ي��م  �ضمري  ال�ضيد 

للداخلية. وزيراً 

 17 يف  العامر  رغدان  ق�ضرنا  �ضدر عن 

 2 املوافق  هجرية،   1442 �ضنة  االآخ��ر  ربيع 

كانون االأول �ضنة 2020 ميالدية«.

ال���ي���م���ني  امل���ب���ي�������ض���ني  ال������وزي������ر  واأدى 

الد�ضتورية اأمام جاللة امللك.

رئي�ش  الد�ضتورية  اليمني  اأداء  وح�ضر 

اخل�ضاونة،  ه��اين  ب�ضر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء 

يو�ضف  الها�ضمي  امللكي  ال��دي��وان  ورئي�ش 

العي�ضوي. ح�ضن 

ال�ضامية  امللكية  االإرادة  �ضدرت  وكانت 

باملوافقة على قبول ا�ضتقالة معايل ال�ضيد 

ت��وف��ي��ق ي��و���ض��ف اإب��راه��ي��م احل���المل���ة، وزي��ر 

تاريخ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  من�ضبه  م��ن  الداخلية 

.2020/11/12

االنباط- عمان

 ا�ضتقبل رئي�ش هيئة االأركان امل�ضرتكة، 

ال���ل���واء ال��رك��ن ي��و���ض��ف اأح��م��د احل��ن��ي��ط��ي، 

العامة،  بالقيادة  مكتبه  يف  االأربعاء،  ام�ش 

ال�������ض���ف���ري االأ�������ض������رتايل يف ع����ّم����ان م��اي��ل��ز 

ارميتاج.

وب���ح���ث ال����ل����واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي مع 

ال�������ض���ف���ري، ب���ح�������ض���ور امل���ل���ح���ق ال���دف���اع���ي 

االأ�ضرتايل، اأوجه التعاون الع�ضكري و�ضبل 

الثنائي مبا يخدم  التعاون  تعزيز عالقات 

م�����ض��ل��ح��ة ال����ق����وات امل�����ض��ل��ح��ة يف ال��ب��ل��دي��ن 

ال�ضديقني.

االنباط- عمان

ا�ضتقبل رئي�ش هيئة االأركان امل�ضرتكة، اللواء 

االأربعاء،  ام�ش  احلنيطي،  اأحمد  يو�ضف  الركن 

امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  م��ك��ت��ب��ه  يف 

االأردنية - اجلي�ش العربي، رئي�ش جمل�ش اأمناء 

ورئي�ش  الق�ضو�ش  يو�ضف  الدكتور  موؤتة  جامعة 

جامعة موؤتة الدكتور عرفات عوجان.

وب����ح����ث ال������ل������واء ال�����رك�����ن احل���ن���ي���ط���ي م��ع 

ال�ضيفني، �ضبل تعزيز اآفاق التعاون االأكادميي 

تن�ضيق  واآل���ي���ة  ال��ع��ل��ي��ا،  ال���درا����ض���ات  جم����ال  يف 

واالأكادميية  التعليمية  الت�ضاركية  العالقات 

وال��ط��الب��ي��ة ب���ني ال���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة وج��ام��ع��ة 

احلديثة  العلمية  امل�����ض��ت��ج��دات  مل��واك��ب��ة  م��وؤت��ة 

وتطورها.

 الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة

 إرادة ملكية بدعوة مجلس األمة 
إلى االجتماع في دورة غير عادية

 إرادة ملكية بتعيين المبيضين 
وزيرًا للداخلية

 رئيس هيئة األركان يستقبل 
السفير األسترالي

 الحنيطي يستقبل رئيس مجلس 
أمناء مؤتة ورئيس الجامعة 

االنباط-عمان 

  اف��ت��ت��ح وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة ال��دك��ت��ور با�ضم 

الطوي�ضي، يف املركز الثقايف امللكي فعاليات 

مو�ضم االأردن امل�ضرحي 2020 ، الذي تقيمه 

�ضمن  ب��ال��وازرة،  وامل�ضرح  الفنون  مديرية 

ال�ضروط ال�ضحية يف ظل ا�ضتمرار جائحة 

كورونا.

وي�ضارك يف املو�ضم الذي ت�ضتمر فعالياته 

15 عمال  احل������ايل،  ال�����ض��ه��ر  م���ن   16 ح��ت��ى 

م�ضرحيا يف عرو�ش ملهرجان عمون لل�ضباب 

19، ومهرجان م�ضرح الطفل16، ومهرجان 

من�ضات  ع��رب  تنقل   ،  27 امل�ضرحي  االأردن 

للم�ضرح،  الدولية  والهيئة  الثقافة،  وزارة 

والهيئة العربية للم�ضرح.

عرب  نقل  ال��ذي  االفتتاح  حفل  وا�ضتمل 

فيديو  على  االجتماعي  التوا�ضل  من�ضات 

امل�����ض��ارك��ة،  امل�ضرحية  االأع���م���ال  ع��ن  ق�ضري 

وفيديو اآخر حمل ر�ضائل للمهرجان قدمها 

م�ضرحيون عرب من دول عربية من بينها: 

االإمارات، والعراق، وال�ضعودية، والبحرين، 

خالله  ا���ض��ادوا  والكويت،  وامل��غ��رب،  ولبنان، 

اأع��م��ال  اجن����از  االأردين يف  ال��ف��ن��ان  ب��ج��ه��ود 

م�ضرحية يف ظل هذه الظروف اال�ضتثنائية، 

ا�ضتمرار  �ضمان  يف  الثقافة  وزارة  وبجهود 

اإقامة هذا املو�ضم  ر�ضالة امل�ضرح من خالل 

اال�ضتثنائي.

التما�ش«  »خ��ط  م�ضرحية  عر�ضت  كما 

لفرقة امل�ضرح احلر من انتاج وزاره الثقافة، 

واإخ��������راج ف���را����ش امل�������ض���ري، ومت��ث��ي��ل علي 

عليان، ومرام ابو الهيجاء، ويزن ابو �ضليم، 

وم�ضاحة  وامل���وت،  احل��ي��اة  فل�ضفة  وت��ن��اول��ت 

واالأزم��ات  احل��روب  املتاحة بني كل  العي�ش 

التي متر على الب�ضرية.

وق�����ال وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة ال���دك���ت���ور ب��ا���ض��م 

االفتتاح،  حفل  خ��الل  كلمة  يف  الطوي�ضي 

امل�ضرح  ت��اري��خ  ف��ارق��ة يف  اأم���ام حلظة  »نحن 

االأردين حيث اإن �ضنة »اجلائحة« هذه ت�ضهد 

اإنتاج م�ضرحي اأردين الأعمال مل  اأكرب �ضنة 

مهرجان  يف  ���ض��واء  �ضابقا،  عر�ضها  ي�ضبق 

م�ضرح  مهرجان  او  ال�ضباب،  مل�ضرح  عمون 

الطفل، او مهرجان االأردن امل�ضرحي«.

واأ����ض���اف ان ال���دول���ة االأردن���ي���ة ك��م��ا هي 

امل��واط��ن��ني  و���ض��الم��ة  �ضحة  ع��ل��ى  حري�ضة 

ك���اف���ة ه���ي اأي�������ض���ا ح��ري�����ض��ة ع��ل��ى ���ض��الم��ة 

ا�ضتمرار  وعلى  والفنية  الثقافية  الذائقة 

اإىل  وو�ضوله  والفني  الثقايف  االإن��ت��اج  دف��ق 

اجل��م��ه��ور ب��ج��م��ي��ع ال��و���ض��ائ��ل، م��ع��رب��ا عن 

�ضكره للفنانني االردنيني الذين ا�ضتطاعوا 

املو�ضم  اإق��ام��ة  يف  التحدي  ه��ذا  يحولوا  ان 

الظروف  ه��ذه  ظل  يف  حقيقية  فر�ضة  اإىل 

واللجنة  ال��ف��ن��ان��ني،  ون��ق��اب��ة  اال�ضتثنائية، 

العليا للمهرجان وجلان التحكيم واللجان 

الذين  واالإعالميني  وال�ضحفيني  الفنية، 

وامل�ضرحيني  امل��و���ض��م،  ه��ذا  اأع��م��ال  يتابعون 

املهرجان عرب  يتابعون  الذين  كافة  العرب 

الثقافة،  وزارة  وك��ادر  االف��رتا���ض��ي،  العامل 

ومديرية الفنون وامل�ضرح.

ال��ف��ن��ان��ني ح�ضني  ب����دوره، حت���دث نقيب 

اخلطيب عن اجلهود التي بذلت منذ �ضهر 

املو�ضم  ه���ذا  اإق��ام��ة  اأج���ل  امل��ا���ض��ي م��ن  اآذار 

ال��ث��ق��اف��ة،  وزارة  اأن��ت��ج��ت��ه  ال����ذي  امل�����ض��رح��ي 

وجت�����ض��ي��د ال�����روؤى ع��ل��ى اأر�����ش ال���واق���ع من 

قبل الفنان االأردين، مع بيان اأهمية امل�ضرح 

وال�ضيما يف ظل هذه اجلائحة التي و�ضفها 

»باحل�ضار«، واأهمية ال�ضهادات التي قدمت 

نظرائهم  ق��ب��ل  م��ن  االأردين  ال��ف��ن��ان  ب��ح��ق 

امل�ضرحيني العرب، داعيا اإىل حماية الفنان 

الظروف  ه��ذه  مثل  من  م�ضتقبال  االأردين 

خ��الل  م��ن  ك��ورون��ا  كجائحة  اال�ضتثنائية 

ت�ضريع منا�ضب.

ورئي�ش  الثقافة،  وزارة  ع��ام  ام��ني  وق��ال 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��و���ض��م امل�����ض��رح��ي ه���زاع 

املو�ضم خالل هذه  اإقامة هذا  ان  ال��رباري، 

احلياة  التي غريت من جمريات  اجلائحة 

مبثابة ايقاد �ضمعة يف ظالم دام�ش، م�ضيفا 

ال��ت��ح��دي��ات منذ  ال�������وزارة ق���اوم���ت ك���ل  ان 

ك��ورون��ا م��ن خ��الل م�ضيها  ب��داي��ة جائحة 

ب��رباجم��ه��ا وم��ه��رج��ان��ات��ه��ا، وت��ك��ي��ف��ه��ا مع 

ال��ظ��روف وم��ع ت��ط��ورات ال��و���ض��ع ال��وب��ائ��ي، 

يف حني توقفت العديد من الفعاليات على 

ال�ضاحة العربية.

وب����ني ان ال�������وزارة ت��ط��ل��ق ال���ي���وم ث��الث��ة 

زادت  حيث  واحد  مو�ضم  �ضمن  مهرجانات 

ع���دد امل�����ض��رح��ي��ات ال��ت��ي مت اإن��ت��اج��ه��ا، كما 

اي�ضا،  املنتجة  امل�ضرحية  م��ي��زان��ي��ات  زادت 

الداخلية  املن�ضات  ت��ك��ون  ان  اال���ض��رار  م��ع 

واخل����ارج����ي����ة م��ن�����ض��ات ل��ل��ف��ع��ل امل�����ض��رح��ي 

ذل���ك جت���اوز اخل��ط��اب من  راف���ق  االأردين، 

جمهور امل�ضرح التقليدي اىل جمهور اأو�ضع.

كما حتدث الرباري عن التحديات التي 

كيفية  و  امل��و���ض��م،  ل��ه��ذا  التح�ضري  راف��ق��ت 

جتاوزها من قبل الفنان االأردين با�ضراره 

التي  امل�ضرحية  االأع��م��ال  ه��ذه  اإجن���از  على 

تقدم اجلمال الذي ي�ضهم يف بناء الوجدان.

وت��ع��ر���ش ام�����ش االرب��ع��اء اأوىل االأع��م��ال 

ع��رو���ش مهرجان  امل�����ض��ارك��ة يف  امل�����ض��رح��ي��ة 

 « ل��ل�����ض��ب��اب )19(، وه���ي م�����ض��رح��ي��ة  ع��م��ون 

ال�ضابعة  ال�ضاعة  القف�ش« يف  الع�ضافري يف 

م�ضاء، يليها ندوة تقييمية.

 بدء فعاليات موسم األردن المسرحي 2020 ضمن 
الشروط الصحية

اخلمي�س    3  /  12  / 2020

االنباط- البحر امليت

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

االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ض��ل��ح��ة، ام�����ش االأرب���ع���اء، 

ي��راف��ق��ه �ضمو االأم����ري احل�����ض��ني ب��ن ع��ب��داهلل 

الثاين ويل العهد، منطقة البحر امليت، حيث 

تفقد مركز دفاع مدين �ضهداء البحر امليت، 

واطلع على م�ضروع ج�ضر زرقاء - ماعني.

متابعة  اإط��ار  يف  التفقدية  ال��زي��ارة  وتاأتي 

ال�ضالمة  اإج������راءات  ج��الل��ت��ه ووق���وف���ه ع��ل��ى 

ال���ع���ام���ة وال����ت����داب����ري االح�����رتازي�����ة امل��ت��خ��ذة 

البحر  م��ن��ط��ق��ة  ط����ارئ يف  اأي  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 

امليت، واطالعه على م�ضاريع البنية التحتية 

�ضنتني  تنفيذها قبل نحو  بداأ  التي  للج�ضور 

يف اأعقاب حادثة البحر امليت التي وقعت عند 

ج�ضر زرقاء- ماعني.

دفاع  مركز  يف  جاللته  ا�ضتقبال  يف  وك��ان 

مدين �ضهداء البحر امليت، مدير االأمن العام 

الركن ح�ضني احل��وامت��ة، حيث اطلع  ال��ل��واء 

جاللة امللك على اأبرز التحديثات واخلدمات 

املُقّدمة يف املركز.

وحّيا جاللة امللك رفاق ال�ضالح جميعاً يف 

ن�ضامى  جهود  �ضكر  كما  املختلفة،  مواقعهم 

الدفاع املدين واالأمن العام، قائاًل »�ضيكونون 

جاهزين اإن �ضاء اهلل حلماية اأوالدنا وبناتنا«، 

اأرواح  ذات��ه على  ال�ضياق  مرتحماً جاللته يف 

ال�ضهداء.

واأك����د ج��الل��ة امل��ل��ك اأه��م��ي��ة اإدام����ة عملية 

الدفاع  م��راك��ز  جلميع  والتحديث  التطوير 

امل�����ض��ت��ج��دات  م��واك��ب��ة  م���ن  لتمكينها  امل����دين 

وال��ت��ع��ام��ل م��ع اأي ط����ارئ وت��ق��دمي خ��دم��ات 

االإ�ضعاف واالإنقاذ بقدرة وكفاءة عاليتني.

اإي��ج��از قدمه  وا���ض��ت��م��ع ج��الل��ة امل��ل��ك اإىل 

م��دي��ر دف����اع م���دين ال��ب��ل��ق��اء، ع��ر���ش خالله 

الأبرز اخلطط العملياتية ومراحل التطوير 

وال��ت��ح��دي��ث ل��ل��م��رك��ز، مب���ا ي�����ض��م��ن ال��ك��ف��اءة 

و�ضرعة اال�ضتجابة الأي حدث طارئ.

و���ض��اه��د ج��الل��ة امل��ل��ك االآل���ي���ات وال����زوارق 

داخ��ل  للخدمة حديثاً  اإدخ��ال��ه��ا  ج��رى  ال��ت��ي 

حوادث  مع  التعامل  يف  ال�ضتخدامها  املركز، 

االإنقاذ املائي يف التجمعات وامل�ضطحات املائية 

واحلوادث االأخرى.

اللواء  العام  االأم��ن  اأك��د مدير  من جهته، 

اأول��ت  اأن امل��دي��ري��ة  ال��رك��ن ح�ضني احل��وامت��ة 

مركز دفاع مدين �ضهداء البحر امليت اأولوية 

الب�ضرية  ب��ال��ك��وادر  واأّه��ل��ت��ه  وزّودت���ه  ق�ضوى، 

خ��ا���ض��ة ال��غ��ط��ا���ض��ني ل��ي�����ض��ب��ح ع���دده���م 50 

غطا�ضاً، ورفدته ب� 27 منقذاً جرى تاأهيلهم 

ال��دول��ي��ة  وف���ق م��ع��اي��ري الهيئة اال���ض��ت�����ض��اري��ة 

لفرق البحث واالإنقاذ، وتوفري اآليات وزوارق 

حديثة.

ب��اإن�����ض��اء  ب��ا���ض��رت  امل��دي��ري��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

للعمل  ج��اه��زاً  �ضيكون  للمركز  جديد  مبنى 

خالل االأ�ضهر القليلة املقبلة، م�ضرياً اإىل اأن 

ا�ضرتاتيجية  تاأتي �ضمن  املتخذة  االإج��راءات 

�ضاملة لتطوير االأداء.

ويف امل��ح��ط��ة ال��ت��ف��ق��دي��ة ال��ث��ان��ي��ة، اط��ل��ع 

ج�ضر  تاأهيل  اإع��ادة  اأعمال  على  امللك  جاللة 

زرق������اء- م��اع��ني ال����ذي اأجن����ز ك���ام���اًل �ضمن 

م�ضروع حماية وتاأهيل 8 ج�ضور على طريق 

البحر امليت – العقبة.

وا���ض��ت��م��ع ج��الل��ت��ه اإىل ���ض��رح ق��ّدم��ه وزي��ر 

يحيى  املهند�ش  واالإ���ض��ك��ان  العامة  االأ���ض��غ��ال 

احلماية  اأع��م��ال  اأن  اأو���ض��ح  ال���ذي  الك�ضبي، 

زرق������اء-  وادي  وحت����وي����ل  ت���اأه���ي���ل  ت�����ض��م��ن��ت 

لل�ضيول  التدفق  �ضرعة  م��ن  واحل��د  م��اع��ني، 

وامل���ي���اه وو����ض���ع ح��م��اي��ة ���ض��خ��ري��ة ث��ق��ي��ل��ة يف 

القناة و�ضوال اإىل قاع ال��وادي ملنع التاآكل يف 

االأ�ضا�ضات.

وح����ول م�����ض��روع ح��م��اي��ة وت��اأه��ي��ل ج�ضور 

اأن  طريق البحر امليت- العقبة، بنّي الك�ضبي 

4 عطاءات  امل�ضروع من خالل  ال��وزارة تنفذ 

دينار،  مليون   12 اإىل  ت�ضل  اإجمالية  بكلفة 

ويتوقع اإجنازه بالكامل نهاية ال�ضهر احلايل.

وم�����ض��روع ح��م��اي��ة وت��اأه��ي��ل اجل�����ض��ور على 

طريق البحر امليت- العقبة، ي�ضمل 8 ج�ضور، 

4 منها اأجنزت بن�ضبة 100 باملئة، واالأخرى 
يرتاوح االإجناز فيها بني 70 اإىل 90 باملئة.

وراف�����ق ج��الل��ة امل��ل��ك يف ال����زي����ارة رئ��ي�����ش 

الوزراء، ورئي�ش الديوان امللكي الها�ضمي.

االنباط- عمان

التي عقدها  ال���وزراء يف جل�ضته  اأق��ّر جمل�ش 

الدكتور  ال���وزراء  رئي�ش  برئا�ضة  االأرب��ع��اء  ام�ش 

ل��وزارة  االإداري  التنظيم  نظام  اخل�ضاونة،  ب�ضر 

ل�ضنة  االإ�ضالمية  واملقد�ضات  وال�ضوؤون  االأوق��اف 

.2020
هيكلة مديرّيات  اإع��ادة  التعديالت  وتت�ضّمن 

الوزارة، واإلغاء بع�ضها اأو دجمها، باالإ�ضافة اإىل 

ا�ضتحداث مديرّيات جديدة؛ وذلك نظراً لتطّور 

اأع���م���ال ال������وزارة واأن�����ض��ط��ت��ه��ا، وب��ه��دف معاجلة 

االخ����ت����الالت االإدارّي���������ة مب���ا ي��ن�����ض��ج��م وواق��ع��ه��ا 

احلايل.

على �ضعيد اآخ��ر، واف��ق جمل�ش ال��وزراء على 

الدكتور  اال�ضتثمار  هيئة  رئي�ش  ا�ضتقالة  قبول 

خالد الوزين، وقّرر رئي�ش الوزراء تكليف اأمني 

رئي�ش  ب��اأع��م��ال  ح��رت��وق��ة  ف��ري��دون  الهيئة  ع���ام 

الهيئة بالوكالة.

كما قّرر املجل�ش اإحالة اأمني عام وزارة املياه 

املهند�ش علي �ضبح اإىل التقاعد بناء على طلبه.

االنباط- عمان

ك��ّرم اأم��ني عام وزارة الثقافة ه��زاع ال��رباري، 

ط��ال��ب��ات م��در���ض��ة ق�����ض��ر احل���الب���ات، ال��ف��ائ��زات 

يف  لليافعني  العربية  ال��ث��ق��ايف  ال���رتاث  ب��ج��ائ��زة 

املنت�ضبة  ل��ل��م��دار���ش  امل��وج��ه��ة  االأوىل  دورت���ه���ا 

لليون�ضكو يف الدول العربية.

واأعرب الرباري خالل لقاء ح�ضرته مديرة 

االأرب��ع��اء،  ام�ش  دغم�ش،  حنان  ال��رتاث  مديرية 

عن تقديره جلهود املدر�ضة يف التعريف بالرتاث 

االأ�ضيل، موؤكدا اأهمية حماية الرتاث والتعريف 

به لالأجيال اجلديدة. وقال الرباري اإن الرتاث 

ميثل جزءا اأ�ضا�ضيا واأ�ضيال يف الهوية الوطنية، 

به  االه��ت��م��ام  دون  ال�ضخ�ضية  ب��ن��اء  مي��ك��ن  وال 

اأن  اإىل  الفتا  بهويتنا،  ال��وج��دان  تعمق  ك��ذاك��رة 

ال��وزارة تويل املواهب كل االهتمام للتعبري عن 

ط��اق��ات��ه��م م��ن خ���الل ت��وف��ري ال��ب��ي��ئ��ة احلا�ضنة 

ومن�ضاتها  ال��وزارة  برامج  اإىل  م�ضريا  لالإبداع، 

التي تعنى بتقدمي التدريب للموهوبني، ومنها 

ال��رتاث  اإحياء  اأهمية  واو�ضح  »�ضغفي«.  من�ضة 

نف�ضه، الفتا  ال��وق��ت  االآخ����ر يف  ع��ل��ى  واالن��ف��ت��اح 

مع  ال���وزارة  وقعتها  التي  االتفاقية  اأهمية  اإىل 

اليون�ضكو حلماية الرتاث، م�ضددا على  منظمة 

انعك�ش  ال���ذي  وت��ن��وع��ه  االأردين  امل��ج��ت��م��ع  غ��ن��ى 

ال��رباري  �ضلم  ب��ال��رثاء. ويف اخلتام،  على فنونه 

ال�ضريدة،  عواطف  املدر�ضة  ملديرة  ال���وزارة  درع 

ول��ل��ط��ال��ب��ات امل�������ض���ارك���ات اأع����م����اال ف��ن��ي��ة �ضمن 

بها  تعنى  التي  واحلرفية  الرتاثية  ال�ضناعات 

الوزارة.

ي�ضار اإىل اأن الطالبات قدمن ال�ضامر االأردين 

يف فيلم يقع يف نحو ثالث دقائق وح�ضلن على 

جائزة االمتياز.

 تفقد مركز شهداء البحر الميت واطلع على مشروع »زرقاء - ماعين«

تحديث مراكز الدفاع المدني لتمكينها من مواكبة المستجدات

 الملك: رفاق السالح جاهزين لحماية اوالدنا

مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم اإلداري لألوقاف وقبول 
استقالة الوزني وإحالة صبح على التقاعد

 الثقافة تكّرم طالبات مدرسة قصر الحالبات الفائزات 
بجائزة التراث الثقافي العربية
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باحل�سنى  ين�سحونهم  خ��ري��ن  ا�آل على  قلوبهم  وال��ذي��ن  اخل��رة  اأ�سحاب  غالبا 

ال�سليم،  الطريق  �سوب  لتوجيههم  وحكمتهم  خراتهم  ع�سارة  منحهم  لغايات 

وكما قيل ‘الن�سيحة بجمل’، لكن اأحياناً البع�ض � يتقبل الن�سيحة رغم �سعوره 

ب�سدقيتها �سناً منه اأنها اإمالءاآلت واأ�سباب اأخرى؛ واأحياناً تكون الن�سيحة اأمام جمع 

كبري وب�سوت جهوري دون مراعاة م�ساعر ا�آلخرين فتكون ف�سيحة � ن�سيحة:

ن  خذ بها �أ �ستماع اإليها وا�أ 1. الن�سيحة من عاقل وحمب روؤية ور�سالة يجب ا�إ

احلياة مدر�سة؛ واإذا كانت باإ�ساءة وب�سوت عايل تخرج من باب الن�سيحة اإىل باب 

الف�سيحة.

لغايات  لبع�سهم  وحمبتهم  النا�ض  بني  الثقة  على  يرتكز  الن�سيحة  اأ�سا�ض   .2

الو�سول لالأهداف املن�سودة؛ والثقة تبنى با�أخالق والن�سيحة ال�سامتة.

الن�سيحة ان تكون موزونة وموّقتة واأن تكون �سرية وخا�سة واإ�  اآلداب  3. من 

اإنقلبت اإىل �سدها واأ�سبحت ‘ف�سيحة’ وعملت نزاعات و�سغينة بني النا�ض � �سمح 

اهلل تعاىل. 

وىل من حمب وخبري والثانية من ف�سويل  4. �ستان بني الن�سيحة والتطفل، فا�أ

يرغب اأن يزج نف�سه يف كل �سيء.

5. يف زمن اإختلط به احلابل بالنابل وبات فيه احلليم حريان نحتاج بني الفينة 

خت�سا�ض لتنوير ب�سريتنا  خرى لن�سائج الكبار واأ�سحاب اخلرة واملعرفة با�إ وا�أ

ودربنا.

يام كل ي�سعر باأنه يف املقدمة يف كل �سيء، ورمبا  6. تغري الزمان فالنا�ض هذه ا�أ

ن�سات للن�سيحة، لكن العاقل  خرين ولو با�إ يعترها نقي�سة اإذا اإ�سرت�سد براأي ا�آل

من اإ�ستفاد من جتارب غريه لت�سويب م�سريته.

خرين يف كل �سيء، واأقلها قبول الن�سيحة لنجعل  �سرت�ساد براأي ا�آل 7. مطلوب ا�إ

لتزام باآلدابها لتكون يف ميزان  قراراتنا �سائبة، ومطلوب من مزجي الن�سيحة ا�إ

ح�سناتهم بحول اهلل تعاىل. 

اإليها  اأح��وج ما نكون  الن�سيحة من حمب وم��ن قلبه على متلقيها  ب�سراحة: 

اإليها ظنهم  اأن متلقي الن�سيحة � يرغبونها و� ي�ستمعون  هذا الزمان بالرغم 

بقاء على عالقات املحبة والثفة  اأنها اإنتقا�ض من قدرهم وكرامتهم، واملطلوب ا�إ

يف  ُق��دم��اً  للم�سي  النا�ض  بني  واخل���رة  واحلكمة  الر�سيد  ال���راأي  من  �ستفادة  وا�إ

م�سريتنا يف هذه الدنيا.

�سباح الن�سيحة واملحبة

د.محمد طالب عبيدات

 النصيحة ال الفضيحة

اخلمي�س  3 / 12 / 2020 

اتفاقية تعاون بين األمانة 
الملكية للتوعية الصحية والجمعية 

األمانة : مخالفة 17 مواطن و14 
منشأة  لعدم التزامهم بأوامر الدفاع 

 المهارات المهنية والتقنية تدرب أكثر من 
ألف طالب على منصة تدريبك خالل شهر

 52 وفاة و3591 إصابة بفيروس كورونا 

للمرة الثانية ٠٠ اربد تتصدر بعدد االصابات

51% نسبة ملكية المستثمرين غير األردنيين بالشركات المدرجة في بورصة عمان

منتدى االستراتيجيات يدعو لتبني سياسة مالية معاكسة للدورة االقتصادية لموازنة 2٠21

االنباط- البحر امليت

ت�����س��ج��ي��ل  ع���ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت   

ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  اإ���س��اب��ة  52 وف���اة و3591 

لريتفع  ا�أربعاء،  ام�ض  اململكة  يف  امل�ستجّد 

 227208 و  وفاة   2854 اإىل  ا�إجمايل  العدد 

اإ�سابات.

1047 حالة يف  ا�إ���س��اب��ات على  وت��وّزع��ت 

الرمثا،  يف  حالة   244 منها  اإرب��د،  حمافظة 

ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و890 

و283  ال���ك���رك،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة  و315 

يف  حالة  و279  ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة 

حمافظة  يف  حالة  و194  امل��ف��رق،  حمافظة 

عجلون،  حمافظة  يف  حالة  و191  البلقاء، 

و86 حالة  العقبة،  و121 حالة يف حمافظة 

و74 حالة يف حمافظة  م��اأدب��ا،  يف حمافظة 

الطفيلة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و57  ج��ر���ض، 

و54 حالة يف حمافظة معان، منها 20 حالة 

يف البرتا.

واأ����س���ار امل��وج��ز ا�إع���الم���ي ال�����س��ادر عن 

اأن عدد  اإىل  ال�سحة  ال��وزراء ووزارة  رئا�سة 

 55925 اإىل  و�سل  حالّياً  الن�سطة  احل��ا�ت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  احلا�ت  بلغ عدد  بينما  حالة، 

 226 املعتمدة  امل�ست�سفيات  يف  للعالج  اليوم 

امل�ست�سفيات  حالة   202 غ��ادرت  فيما  حالة، 

�سفائها. بعد 

احل����ا�ت  ع����دد  اإج���م���ايل  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

حالّياً  امل�ست�سفيات  يف  ال��ع��الج  تتلّقى  التي 

اأ�سّرة  426 حالة على  1774 حالة، منها  بلغ 

احلثيثة. العناية 

كما اأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 5470 حالة 

وامل�ست�سفيات،  املنزيل  العزل  اليوم يف  �سفاء 

 168429 ال�����س��ف��اء  اإج���م���ايل ح����ا�ت  ل��ي�����س��ل 

حالة.

خم���رّي���اً  ف��ح�����س��اً   24615 اأن  واأ�����س����اف 

اأج����ري����ت ال����ي����وم، ل��ي�����س��ب��ح اإج����م����ايل ع���دد 

الوباء  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�سات 

اإىل  �ف��ت��ا ً  فح�ساً،   2601896 ا�آلن  وح��ت��ى 

اليوم  ا�إيجابّية لهذا  الفحو�سات  اأن ن�سبة 

و�سلت اإىل قرابة 6ر14 باملئة.

اإىل ا�ل���ت���زام  ال�������وزارة اجل��م��ي��ع  ودع����ت 

ب����اأوام����ر ال����ّدف����اع واّت����ب����اع ���س��ب��ل ال���وق���اي���ة، 

اإق��ام��ة  وع��دم  ال��ك��ّم��ام��ات،  ارت���داء  خ�سو�ساً 

اإ�سافة  �سخ�ساً،   20 م��ن  �أك��ر  التجّمعات 

اإىل متابعة احلملة التوعوية التي اأطلقتها 

الوزارة للوقاية من عدوى فريو�ض كورونا 

وت�����س��ج��ي��ع ا�أف�������راد ع��ل��ى ح��م��اي��ة اأ���س��ره��م 

)#بحميهم(. وجمتمعهم 

االنباط-عمان

 اأظ���ه���رت ا�إح�������س���اءات ال�������س���ادرة عن 

امل�سرتاة  ا�أ�سهم  قيمة  اأن  عمان،  بور�سة 

من قبل امل�ستثمرين غري ا�أردنيني والتي 

مت���ت م���ن خ����الل ال����ت����داول يف ال��ب��ور���س��ة 

بلغت   2020 ال��ث��اين  ت�سرين  �سهر  خ��الل 

7ر6  ن�سبته  م��ا  م�سكلة  دي��ن��ار  مليون  6ر5 

باملئة من حجم التداول الكلي.

واأظ���ه���رت ا�إح�������س���اءات ال�������س���ادرة عن 

بور�سة عمان اأن قيمة ا�أ�سهم املباعة من 

دينار،  مليون  4ر10  الفرتة  لنف�ض  قبلهم 

غري  ا��ستثمار  �سايف  قيمة  تكون  وبذلك 

 2020 الثاين  ت�سرين  �سهر  ا�أردين خالل 

قد بلغت 8ر4 مليون دينار بال�سالب، بينما 

ا�أردين  ا��ستثمار غري  بلغت قيمة �سايف 

ال�سهر  لنف�ض  باملوجب  دينار  6ر14 مليون 

من العام 2019.

قبل  من  امل�سرتة  ا�أ�سهم  قيمة  وبلغت 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن غ��ري ا�أردن���ي���ني م��ن ب��داي��ة 

العام وحتى نهاية �سهر ت�سرين الثاين 87 

باملئة  6ر9  ن�سبته  ما  دينار، م�سكلة  مليون 

بلغت  ح��ني  يف  الكلي،  ال��ت��داول  حجم  م��ن 

7ر152  قبلهم  م��ن  امل��ب��اع��ة  ا�أ���س��ه��م  قيمة 

�سايف  قيمة  ت��ك��ون  وب��ذل��ك  دي��ن��ار،  مليون 

م��ل��ي��ون  7ر65  ا�أردين  غ���ري  ا����س��ت��ث��م��ار 

�سايف  قيمة  بلغت  بينما  بال�سالب،  دي��ن��ار 

مليون  7ر120  ا�أردين  غ��ري  ا����س��ت��ث��م��ار 

ال��ع��ام  ال��ف��رتة م��ن  ب��امل��وج��ب لنف�ض  دي��ن��ار 

.2019

اأما من ناحية امل�ستثمرين العرب، فقد 

�سرائهم  لعمليات  ا�إجمالية  القيمة  بلغت 

خالل �سهر ت�سرين الثاين املا�سي، حوايل 

4ر85 باملئة  اأو ما ن�سبته  8ر4 مليون دينار 

ا�أردن��ي��ني،  غري  �سراء  قيمة  اإج��م��ايل  من 

لعمليات  ا�إجمالية  القيمة  بلغت  حني  يف 

�سراء غري العرب 8ر0 مليون دينار م�سكلة 

�سراء  اإج��م��ايل  من  باملئة  6ر14  ن�سبته  ما 

غري ا�أردنيني.

اأم������ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ق��ي��م��ة ا�إج���م���ال���ي���ة 

لعمليات بيع العرب فقد بلغت 2ر6 مليون 

دينار اأو ما ن�سبته 6ر59 باملئة من اإجمايل 

قيمة عمليات بيع غري ا�أردنيني، يف حني 

2ر4  العرب  غري  بيع  عمليات  قيمة  بلغت 

باملئة  4ر40  ن�سبته  م��ا  اأي  دي��ن��ار،  مليون 

م��ن اإج��م��ايل ق��ي��م��ة ب��ي��ع غ��ري ا�أردن���ي���ني، 

العرب  ا�ستثمار  �سايف  قيمة  تكون  وبذلك 

قيمة  و�سايف  بال�سالب،  دينار  مليون  4ر1 

4ر3 م��ل��ي��ون دي��ن��ار  ا���س��ت��ث��م��ار غ��ري ال��ع��رب 

ب��ال�����س��ال��ب خ����الل ���س��ه��ر ت�����س��ري��ن ال��ث��اين 

املا�سي.

وع����ل����ي����ه ت�������س���ب���ح ن�������س���ب���ة م�������س���اه���م���ة 

ال�سركات  يف  ا�أردن��ي��ني  غ��ري  امل�ستثمرين 

���س��ه��ر  ن���ه���اي���ة  ال���ب���ور����س���ة يف  امل����درج����ة يف 

باملئة  3ر51  املا�سي حوايل  الثاين  ت�سرين 

من اإجمايل القيمة ال�سوقية، حيث �سكلت 

باملئة  6ر32  ن�سبته  م��ا  ال��ع��رب  م�ساهمة 

ب��امل��ئ��ة من  7ر18  ال��ع��رب  وم�����س��اه��م��ة غ��ري 

للبور�سة. ال�سوقية  القيمة  اإجمايل 

بلغت  فقد  القطاعية،  الناحية  من  اأما 

ن�سبة م�ساهمة امل�ستثمرين غري ا�أردنيني 

للقطاع  البور�سة  املدرجة يف  ال�سركات  يف 

3ر19  2ر53 باملئة ولقطاع اخلدمات  املايل 

5ر65 باملئة. باملئة ولقطاع ال�سناعة 

االنباط- عمان

ا�أردين  ا��سرتاتيجيات  اأكد منتدى 

�سرورة اأن ي�سعى قانون املوازنة العامة 

اقت�سادي  من��و  حتقيق  اإىل   2021 ل��ع��ام 

م�������س���ت���دام، م���ع ا�أخ������ذ ب��ع��ني ا�ع��ت��ب��ار 

العامة  اخل��دم��ات  توفري  على  احل��ف��اظ 

فئات  وح��م��اي��ة  والتعليم  ال�سحة  م��ث��ل 

ال����دخ����ل امل���ن���خ���ف�������ض، وذل������ك يف ورق����ة 

���س��ي��ا���س��ات اأ�����س����دره����ا ال����ي����وم ا�أرب����ع����اء 

التكيف   :2021 العام  »م��وازن��ة  بعنوان: 

مع جائحة كورونا وما بعدها«.

ا�ق��ت�����س��اد  اأن  اإىل  ال���ورق���ة  واأ����س���ارت 

التحديات  من  العديد  يواجه  ا�أردين 

اأن  اإ�  ك����ورون����ا،  ج��ائ��ح��ة  ظ���ه���ور  ق��ب��ل 

ا�أزم���ة،  تفاقم  اإىل  اأدت  اجلائحة  ه��ذه 

وامل��ت��م��ث��ل��ة ب��ت��وا���س��ع م�����س��ت��وي��ات ال��ن��م��و 

البطالة،  معد�ت  وارتفاع  ا�قت�سادي 

امل��وازن��ة  يف  امل�ستمر  العجز  اإىل  اإ���س��اف��ة 

العامة، وزيادة م�ستويات الدين العام.

وا�ستعر�ست الورقة بع�ض امل�ساهدات 

وا�قت�ساد  امل��ال��ي��ة  ال�سيا�سة  اأداء  على 

وا�أثر  املا�سية  ال�سنوات  ا�أردين خالل 

الناجم عن جائحة كورونا، حيث ارتفع 

2020 )ب��ا���س��ت��ث��ن��اء  ل��ع��ام  امل���وازن���ة  ع��ج��ز 

م��ل��ي��ار  044ر1  م���ن  اخل���ارج���ي���ة(،  امل���ن���ح 

دينار اأردين )كانون الثاين - اآلب 2019( 

)كانون  اأردين  دينار  مليار  658ر1  اإىل 

تو�سع  اإمكانية  مع   ،)2020 اآلب   - الثاين 

هذا العجز بنهاية عام 2020.

منو  م��ع��د�ت  اأن  اإىل  ال��ورق��ة  وبينت 

الناجت املحلي ا�إجمايل خالل ال�سنوات 

اخلم�ض ا�أخرية مل ت�ساهم ب�سكل فعال 

على  بل  البطالة،  معد�ت  تخفي�ض  يف 

عك�ض ف���اإن م��ع��د�ت ال��ب��ط��ال��ة اأخ���ذة يف 

جائحة  اأن  ال��ورق��ة  بينت  كما  ال��ت��زاي��د. 

ال��ن��اج��م��ة عنها  وال���ت���داع���ي���ات  ك���ورون���ا 

مما  النمو،  معدل  ت��راج��ع  اإىل  ���س��ت��وؤدي 

بنهاية  البطالة  معد�ت  يف  زيادة  يعني 

م�����س��ب��وق��ة، حيث  غ��ري  مل�����س��ت��وي��ات   2020

من  بالفعل  البطالة  م��ع��د�ت  ارتفعت 

19 باملئة يف الربع ا�أول اإىل 9ر23 باملئة 

2020، ومن  ال��ث��ال��ث م��ن ع��ام  ال��رب��ع  يف 

الربع  يف  الن�سبة  ه��ذه  ت��زداد  اأن  املرجح 

ا�أخري من عام 2020.

واأ������س�����ارت ورق������ة ال�������س���ي���ا����س���ات ال��ت��ي 

اإىل  ا��سرتاتيجيات  منتدى  اأ���س��دره��ا 

اأن ن�سبة الدين العام، اإىل الناجت املحلي 

باملئة؛   95-92 ح��ول  ت��رتاوح  ا�إج��م��ايل 

ال��ن��اجت  اإىل  ال��ع��ام  ال��دي��ن  ن�سبة  وك��ان��ت 

2ر95  امل��ا���س��ي،  للعام  ا�إج��م��ايل  املحلي 

ب���امل���ئ���ة وب�����س��ب��ب م���ا جن���م ع���ن ج��ائ��ح��ة 

باملئة   109 الن�سبة  كورونا جتاوزت هذه 

اأن  املرجح  وم��ن   ،2020 لعام  اآلب  بنهاية 

 ،2021 ع��ام  بنهاية  الن�سبة  ه��ذه  ترتفع 

لكونها موازنة تو�سعية. نظراً 

تتبنى  اأن  ب�����س��رورة  ال��ورق��ة  واأو���س��ت 

احلكومة �سيا�سة مالية معاك�سة للدورة 

ا�قت�سادات  معظم  ففي  ا�قت�سادية، 

املتقدمة تزيد احلكومات اإنفاقها عندما 

وتخف�ض  ا�قت�سادي  النمو  ينخف�ض 

يزدهر  عندما  بتثبيته  تقوم  اأو  اإنفاقها 

ال�سيا�سة  تبني  اأن  ح��ي��ث  ف��ي��ه��ا؛  ال��ن��م��و 

ا�قت�سادية(  للدورة  )املعاك�سة  املالية 

ا��ستقرار ا�قت�سادي فح�سب،  � يعزز 

بل يعزز اأي�ساً النمو احلقيقي يف الناجت 

املحلي ا�إجمايل.

وف���ي���م���ا ي��خ�����ض اإج�����م�����ايل ا�ن����ف����اق، 

من  قليلة  بنوداً  اأن  اإىل  الورقة  اأ���س��ارت 

ال��ن��ف��ق��ات ت�����س��ك��ل ال��ن�����س��ب��ة ا�أك�����ر من 

ا�أردن،  اجل��اري��ة يف  ال��ن��ف��ق��ات  اإج��م��ايل 

حيث �سكل ا�إنفاق على ا�أجور ملوظفي 

املتقاعدين  وتعوي�سات  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع 

وفوائد الدين العام )املحلي وا�أجنبي( 

82 ب��امل��ئ��ة من  ون��ف��ق��ات ال���دف���اع ح���وايل 

اإجمايل النفقات اجلارية خالل الفرتة 

هذه  وارتفعت   .)2018-2016( ب��ني  م��ا 

ال��ث��اين  )ك��ان��ون  ب��امل��ئ��ة   84 م��ن  الن�سبة 

)ك��ان��ون  ب��امل��ئ��ة  8ر87  اإىل   )2019 اآلب   -

اإىل  ي�����س��ري  مم���ا   ،)2019 اآلب   - ال���ث���اين 

كبرية  م�ساحة  متتلك   � احلكومة  اأن 

تخ�سي�ض  اإع�����ادة  يف  م��ري��ح  ه��ام�����ض  اأو 

اأو اأولويات �سيا�ساتها. مواردها املالية 

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����ا�إي����رادات امل��ح��ل��ي��ة، 

ا�إي���������رادات  اأن  اإىل  ال����ورق����ة  اأ������س�����ارت 

ال�سريبية وغري ال�سريبية )ا�أخرى(، 

ال��ف��رتة ما  ارت��ف��ع��ت ب�سكل ث��اب��ت خ��الل 

اأن��ه جنم عن  اإ�   ،)2019 – بني )2016 

يف  انخفا�ض  ك��ورون��ا  جائحة  ت��داع��ي��ات 

دينار  مليار  م��ن7ر4  ا�إي���رادات  جمموع 

1ر4  اإىل   )2019 اآلب   - ال��ث��اين  )ك��ان��ون 

مليار دينار )كانون الثاين - اآلب 2020(.

يف  ال�سبب  اأن  اإىل  ال��ورق��ة  واأو�سحت 

احلكومية  ا�إي��رادات  اإجمايل  انخفا�ض 

غ��ري  ا�إي�������������رادات  ت����راج����ع  اإىل  ي����ع����ود 

بنحو  اأخ������رى(  )اإي��������رادات  ال�����س��ري��ب��ي��ة 

مليار  )652ر1  اأردين  دينار  مليون   851

وت�سمل  دي��ن��ار(  م��ل��ي��ون   800 اإىل  دي��ن��ار 

م�����س��ادر ه����ذا ال���رتاج���ع يف ا�إي�������رادات 

الن�ساط  ت��راج��ع  اإىل  ال�����س��ري��ب��ي��ة  غ��ري 

ا�ق����ت���������س����ادي ال����ن����اج����م ع�����ن ج���ائ���ح���ة 

ال�سلع  اي���رادات بيع  ك��ورون��ا م��ن خ��الل 

ور�سوم  ا�أرا�سي،  )ت�سجيل  واخلدمات 

واإي�����رادات  واردات(؛  وط���واب���ع  رخ�����ض، 

فوائد  املالية،  )الفوائ�ض  امللكية  دخ��ل 

ق��رو���ض م�����س��رتدة(؛ واإي����رادات خمتلفة 

)ب������دل خ����دم����ات ج���م���رك���ي���ة، وع����ائ����دات 

ال��ت��ع��دي��ن(. ب��امل��ق��اب��ل، ارت���ف���ع اإج��م��ايل 

مليار  1ر3  م��ن  ال�����س��ري��ب��ي��ة  ا�إي������رادات 

دينار اأردين )كانون الثاين - اآلب 2019( 

)ك��ان��ون  اأردين  دي���ن���ار  م��ل��ي��ار  3ر3  اإىل 

الثاين - اآلب 2020(.

املدى  على  ال�سيا�سات  يخ�ض  وفيما 

امل����وازن����ة  ت����ك����ون  اأن  ي���ج���ب  ال���ق�������س���ري، 

�ساأنه  من  الذي  ا�أم��ر  تو�سعية،  العامة 

ل���ل���دورة  م���واج���ه���ة  امل����وازن����ة  ي��ج��ع��ل  اأن 

ا�ق���ت�������س���ادي���ة م����ن خ�����الل ت��خ�����س��ي�����ض 

ال�سحة  لقطاعي  اإ�سافية  مالية  موارد 

اإ�سافية  م���وارد  وتخ�سي�ض  والتعليم. 

ل���ل���خ���دم���ات ا�ج���ت���م���اع���ي���ة )����س���ن���دوق 

م��وارد  وتخ�سي�ض  ال��وط��ن��ي��ة(،  امل��ع��ون��ة 

اإ�سافية اإىل ا��ستثمار الراأ�سمايل العام 

يف ���س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق ان��ت��ع��ا���ض اق��ت�����س��ادي 

ا�قت�ساد. لتحريك عجلة 

املدى  البعيد  اجلانب  يقت�سي  فيما 

و«فعالة«  »كافية«  عامة  خدمات  توفري 

م�����ع ������س�����رورة احل�����ف�����اظ ع���ل���ى ت��ق��ل��ي��ل 

وم�ستويات  املوازنات  يف  العجز  م�ستوى 

ال�����س��ي��ا���س��ة  ف������اإن  واإ�  ال����ع����ام؛  ال����دي����ن 

ا�ستقرار  لعدم  م�سدًرا  �ست�سبح  املالية 

�سرورة  يتطلب  مم��ا  الكلي،  ا�قت�ساد 

اإعادة النظر يف قانون ال�سريبة احلايل 

وال�����س��ع��ي اإىل ات��خ��اذ ت��داب��ري ع��الج��ي��ة، 

حيث اأن 70 باملئة من اإجمايل ا�إيرادات 

املبيعات،  �سريبة  م��ن  تنبع  ال�سريبية 

اأعلى  الن�سبة هي واحدة من  وتعد هذه 

ي�ستوجب  م���ا  وه���و  ال���ع���امل  يف  ال��ن�����س��ب 

والعالج. التعديل 

االنباط- عمان

اأم����ان����ة ع���م���ان واجل��م��ع��ي��ة امللكية  وق���ع���ت 

اتفاقية  ا�أرب���ع���اء،  ام�ض  ال�سحية،  للتوعية 

اأن�����س��ط��ة وب���رام���ج وم���ب���ادرات  ت��ع��اون لتنفيذ 

وال�سالمة  ال�سحي  ال��وع��ي  لن�سر  م�سرتكة 

ع��ل��ى ال��ط��رق��ات، وت��ع��زي��ز امل�����س��ت��وى ال�سحي 

من خالل مبادرة عمان مدينة �سحية التي 

اطلقتها ا�مانة. 

التي وقعها امني عمان  ون�ست ا�تفاقية 

الدكتور يو�سف ال�سواربة ورئي�ض جمل�ض ادارة 

اجلمعية الدكتور رامي فراج على قيام ا�أمانة 

واجلمعية بتنفيذ اأن�سطة م�سرتكة يف املدار�ض 

الوعي  لن�سر  ال�سحية  وامل��راك��ز  واجل��ام��ع��ات 

ال�����س��ح��ي وال��وق��اي��ة م��ن ا�أم����را�����ض. ووف��ق��ا 

م�سرتكة  برامج  تنفيذ  �سيجري  لالتفاقية 

للوقاية من فريو�ض كورونا وا�أوبئة ا�أخرى، 

وبرامج لن�سر الوعي بال�سالمة على الطرقات 

والوقاية من ا�إ�سابات. واعرب ال�سواربة عن 

الثقافة  ن�سر  يف  اجلمعية  جل��ه��ود  ت��ق��دي��ره 

ال�سحية خ�سو�سا مع مواجهة العامل اليوم 

جلائحة كورونا التي تتطلب برامج توعوية 

التي  بالتوجيهات  وا�ل���ت���زام  ا�أج���ي���ال  لكل 

ت�سدرها اجلهات املخت�سة.

ف��راج عن تقديره لدعم  الدكتور  واأع���رب 

خ�سو�سا  ال�سحية  لل�سوؤون  امل�ستمر  ا�أمانة 

يف مناطق عمان، �فتاً اىل دورها امللمو�ض يف 

عقد وبث برامج التوعية ال�سحية

االنباط – عمان

ق���ال���ت اأم����ان����ة ع���م���ان يف ت��ق��ري��ره��ا ام�����ض  

املن�ساآلت  عدد  اأن  التفتي�ض   لزيارات  الثالثاء 

ال����ت����ي ق����ام����ت ب���زي���ارت���ه���ا ال����ث����الث����اء  ب��ل��غ��ت   

744من�ساأة

واو����س���ح���ت  ا�أم����ان����ة اأن ع����دد خم��ال��ف��ات 

ا�فراد داخل ال�سوق املركزي بلغ 60 خمالفة 

ب��ا�إف��راد  املتعلقة  املخالفات  ع��دد  بلغ  بينما 

داخل و�سائط النقل العام  9خمالفة 

وا���س��اف��ت اأن ع���دد خم��ال��ف��ات امل��واط��ن��ني 

�أوام����ر ال��دف��اع ب��ل��غ  17 خمالفة و بلغ عدد 

خمالفات واغالقات املن�ساأت    لقانون الدفاع   

14 خمالفة واإغ���الق و بلغ ع��دد املخالفات و 

واملهنية  ال�سحية  لالإ�سرتاطات  ا�إغ��الق��ات 

130 خمالفة واإغالق

االنباط- عمان

 وّف��������رت ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر 

املهارات املهنية والتقنية بالتعاون مع 

مهارات  )م�سروع  ا�أوروب����ي  ا�حت���اد 

الت�سغيل وا�ندماج ا�جتماعي( عر 

من�سة “تدريبك” التعليمية، فر�ساً 

األ��ف  يزيد على  مل��ا  ُبعد  ع��ن  تدريبية 

طالب، حفاًظاً على �سالمة املتدربني 

من وباء كورونا.

وق��ال رئي�ض الهيئة الدكتور قي�ض 

ها�سم ال�سفا�سفة، يف ت�سريح �سحفي 

- اخللف  الهيئة  اإن  ا�أرب���ع���اء،  ام�����ض 

القانوين والواقعي ل�سندوق الت�سغيل 

والتقني-  املهني  والتعليم  والتدريب 

التعليم  يف  ا�أ�سا�سية  املرجعية  ه��ي 

اإىل تنفيذها  املهني والتقني، م�سرياً 

التقنيات  قائمة على  تعليمية  حلو�ً 

املبتكرة لتمكني املتدربني وذل��ك من 

خالل اأحدث اأدوات التعلم وانطالقاً 

م���ن احل���ر����ض ع��ل��ى ت��ق��دم��ه��م، عر 

اإتاحة املجال اأمامهم لال�ستفادة من 

جتربة تعليمية تفاعلية وثرية.

واأ�سار ال�سفا�سفة اإىل اأنه دخل على 

األ��ف متدرب خالل  املن�سة اأك��ر من 

ال�سحة  قطاعات  يف  املا�سي  ال�سهر 

وال�سالمة العامة والتجميل والعلوم 

واملالية واحلا�سوب، وكذلك  ا�إداري��ة 

تدريب ما يزيد على 500 مدرب من 

م��زودي التدريب يف القطاعني العام 

واخلا�ض على كيفية ا�ستخدام املن�سة 

على  وتدريبهم  مهاراتهم،  لتطوير 

ال��ع��م��ل م��ن خ���الل امل��ن�����س��ة، وع��ر���ض 

اخلدمات التي يقدمونها يف خمتلف 

القطاعات وتزويد املتدربني باملهارات 

الالزمة ل�سوق العمل.

واأك�����د ال�����س��ف��ا���س��ف��ة ح��ر���ض ال��ك��ادر 

الفعال  التوا�سل  على  للهيئة  الفني 

املهني  التعليم  م��ت��درب��ي  معظم  م��ع 

وال��ت��ق��ن��ي ل�����س��م��ان ���س��ه��ول��ة و���س��ول 

املعلومات اإليهم ُبغية حتقيق ا�أهداف 

تبّني  اأن  معتراً  املن�سودة،  التعليمية 

اأح������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ي��ت��ط��ّل��ب اخ��ت��ي��ار 

اأف�سل حلول العر�ض املرئي، ليحظى 

اجل��م��ي��ع ب��ال��ق��درة ع��ل��ى روؤي�����ة امل����واد 

التعليمية املعرو�سة.

ودع����ت ال��ه��ي��ئ��ة م�����زودي ال��ت��دري��ب 

طلباتهم  اإر���س��ال  اإىل  والتقني  املهني 

اإل�����ك�����رتون�����ي�����اً م�����ن خ�������الل ال����ري����د 

tadreebak@ ا�إل������ك������رتوين 

وفرتها  وال��ت��ي   tvsdc.gov.jo
حر�سها  منطلق  م��ن  جم��ان��اً  الهيئة 

ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة 

ول���ل���دخ���ول ع��ل��ى امل��ن�����س��ة م���ن خ��الل 

tadreebak. ال���ت���ايل  ال����راب����ط 

.gov.jo
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يف  منتجني  م��ع  ال��زراع��ه  وزي��ر  معايل  لقاء  يف  ن��واب  م�شاركة  انتباهي  لفت 

مو�شوع  نائب  طرح  وقد  الن�شيطه  الزرقاء  �شناعة  غرفة  يف  الزراعي  القطاع 

بريين  يف  زراع��ي��ه  ار����ض  قطعة  تخ�شي�ض  والآخ����ر  ال���زرق���اء  ب�شيل  اله��ت��م��ام 

كمقربه للمتوفني فيها وا�شتجاب وزير الزراعه فورا لطلباتهم ويف �شوء ذلك 

فرايي 

الفعل  ردة  ف���اإن  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  م��ع  ع��اق��ات��ي  بحكم  ا���ش��م��ع  ك��م��ا  اول( 

اأن��ح��اء ال��وط��ن  وه��ذا  ايجابيه على جن��اح ن��واب ج��دد ووج���وه ج��دي��ده يف كافة 

�شمعت  كما  عامه  بق�شايا  يطالب  نائب وطن  النائب  يكون  باأن  عليهم  يفر�ض 

اليوم ويراقب ويتابع ويقوم بدوره يف الرقابه وامل�شاءله والت�شريع 

ثانيا (ان ياأخذ النواب اجلدد يف كل اأنحاء الوطن العربه مما �شبقوهم وان 

اأو من خارجها  يكون اي نائب حذرا يف الوقوع يف فخ اي �شخ�ض من منطقته 

ت�شفية  اأو  اأو ح�شد  نتيجة حقد  يزودوه مبعلومات خاطئه وغري �شحيحه  قد 

اي  واأخ���ذ  ينفعل  ل  ان  النائب  وعلى  �شخ�شيه  للم�شلحه  اب��ت��زاز  اأو  ح�شابات 

املوؤ�ش�شه  اأو  مبا�شره  املعني  اإىل  ي��ذه��ب  اأن  وعليه  انفعال  اأو  بطيبه  معلومه 

مبا�شره  ومن حق النائب ان يتاأكد مما ي�شله مبا�شره ويف حالة التاأكد باأن ما 

اأن يحا�شب من زوده مبعلومات خاطئه وحتى  و�شله غري �شحيح ومن واجبه 

لو كان اخوه اأو ابنه 

اأنحاء الوطن ان يعمل ملنطقته   ثالثا( يف راأيي باأن من واجب النائب يف كل 

اأو غري �شحيح  يكون �شحيحا  �شائد  قد  اي�شا يف ظل عرف  ملنطقته  ويطالب 

باأن البع�ض من  النواب   يق�شون وقتهم يف اخلدمات وال�شغط لتعيينات ولكن 

اخلطوره ان ل يقع اي نائب ل �شمح اهلل يف فخ خطري باأن املوؤ�ش�شات يف منطقته 

موؤ�ش�شه  واي  الردنيني  لكل  اي منطقه هي  فاملوؤ�ش�شات يف  للمنطقه  ملك  هي 

ميكن اأن يكون فيها من  اأبناء املنطقه  ولكنها اي املوؤ�ش�شات ملكا لي منطقه اأو 

جهه فهي لي�شت واجهات جلهه اأو منطقه  فهي موؤ�ش�شات بنيت بجهد كل اأبناء 

الوطن ومن موازنة الدوله ومن دافعي ال�شرائب اأو بجهد منح اأو قرو�ض 

رابعا(يف راأيي باأن التعيينات يف املراكز القياديه  يجب اأن ل تخ�شع لل�شغوط 

املواقع  ب��اأن  راأي��ي  ويف  للكفاءه  تخ�شع  اأن  يجب  بل  متنفذين  وال��و  والوا�شطه 

يف  موؤ�ش�شات   مثا  باأنه  اأثبتت  بكفاءه  والعمل  الجن��از  همها  التي  القياديه  

ال�شمال يجب اأن يكون امل�شوؤوؤل الأول  من غري ال�شمال اأو من ال�شمال وي�شكن 

خارج ال�شمال ول يخ�شع ل�شغوط القرابه واملنطقه وامل�شلحه وهكذا يف الغرب 

وال�شرق واجلنوب ولذلك املوؤ�ش�شه الع�شكريه  والأمنيه ناجحه 

اأنحاء الوطن لي�ض موقعه �شها   وهو  باأن النائب يف كل  خام�شا ( يف راأيي 

من  باأنه  راأي��ي  يف  ولكن  املجامله  عدم  فعليه  وبالتايل  طموح  لديه  من  طموح 

وان  جن���اح  ق�ش�ض  الردن  وك���ل  الردن  يف  ال��ن��ج��اح  ق�ش�ض  ي��ع��رف  اأن  واج��ب��ه 

وال�شتثمار    ال�شياحه  على  يوؤثر  قد  �شلبي  اأو حديث   ت�شريح  فاأي  يكون حذرا 

حقه  وم��ن  �شها   لي�ض  فاملو�شوع  طلبه   وا�شتقطاب  الدعم  وج��ذب  والتعليم 

النقد البناء املو�شوعي ولكن عليه اأن يحارب كل من يكذب وميار�ض التحري�ض 

لديه  يكون   قد  لأنه  اأو  �شخ�شيه  لأ�شباب  مناف�ض  اأو  م�شوؤوؤل  اأو  موؤ�ش�شه  على 

املوؤ�ش�شه  لق�شايا ل حتب  اأو  �شخ�شيه  لأ�شباب  بذلك   ويقوم  �شخ�شيه   عوامل 

اإثارتها ومن واجب النائب حماربة وك�شف وم�شاءلة اي ناعق كذبا اأو حمر�شا 

يف  ك�شفه يف عمل جماعات  اأو مت  ف�شل  يف موقعه  و�شوليا  اأو  انتهازيا  اأو  كذبا 

موؤ�ش�شته تثري �شغبا وا�شاعات وفتنا يف موؤ�ش�شه اأو يف الوطن  

ان يتوجه اجلميع  نوابنا اجل��دد  يف حالة  اأن ينجح  راأي��ي ميكن  �شاد�شا ( يف 

للعمل للجميع فالردنيون. كما ن�ض الد�شتور  مت�شاوون يف احلقوق والواجبات 

وان اختلفوا يف العرق اأو اللغة اأو الدين  وان يدعم ويتابع كل نائب اي م�شوؤوؤل 

يف دائرته

ع�شر  التا�شع  املجل�ض  يف  جديد  نائب   ١٠٠ وج��ود  ب��اأن  الطبيعي  من  �شاد�شا( 

يحتاجون اإىل عمل مكثف ملعرفة والطاع على اأنظمة جمل�ض النواب ولذلك 

والنائب الذي يعمل يكون حذرا من هفوات يف اي حديث اأو ت�شريح ويف نف�ض 

دور  عليه  فاجلميع  ويتابع   للجميع  يعمل  الذي  النائب  تريد  فالنا�ض  الوقت 

ولننظر  وال�شتقرار  والأمن  الإجن��ازات  على  واملحافظة  التحديات  مواجهة  يف 

جميعا وتاخذ العربه مباذا حدث يف دول  من خراب وتدمري وجلوء فاملو�شوع 

حتري�ض  اأو  �شخ�شيه  لأب��ع��اد  اأو  ح�����ش��اب��ات  بت�شفية  ي��وؤخ��ذ  ل  م��و���ش��وع  واي 

نائب  وغ��ري  نائبا  مواطن  كل  التحديات  مواجهة  ويف  اجل��د  وعند  م���زاوده  اأو 

الها�شميه  وقيادتنا  للجميع  فالوطن  الو  بدون  يعمل  م�شوؤوؤل  وغري  وم�شوؤوؤل 

للجميع   التاريخيه 

مربوك للنواب وناأمل اأن يعلن كل نائب هاتفه اأو يخ�ش�ض هاتفا لتلقي اي 

معلومه عن طريق الوت�ض اب

كتبت  �شابق  وتابعت ويف مقال  كتبت  اأن  و�شبق  نوابنا  على  نراهن  اأن  وعلينا 

يراقبون  النا�ض   العام لن جميع  ال��راأي  يتغري   اأن ل  وناأمل  للوطن   مربوك 

ويتابعون 

المنيه  والأجهزة  امل�شطفوي  العربي  واجلي�ض  وال�شعب  الوطن  اهلل  حمى 

اهلل  عبد  امللك  جالة  بقيادة  امللك  جالة  قائدنا  ظل  يف  الها�شميه  بقيادتنا 

املعظم الثاين 

د .مصطفى محمد عيروط

 نوابنا  في المجلس 
التاسع عشر

اخلمي�س   3/ 12 / 2020 

�النباط- �إربد

التابع  كفر�شوم  �شابات  مركز  نظم   

مل���دي���ري���ة ����ش���ب���اب اإرب�������د ال����ي����وم ور����ش���ة 

ع��م��ل ح���ول ري����ادة الأع���م���ال وامل�����ش��اري��ع 

“�شبك  م�������ش���روع  ���ش��م��ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

فيها مديرة موؤ�ش�شة  وابتكر”، حتدثت 

و����ش���ل امل����درب����ة ل����ني م���ل���ك���اوي، وذل����ك 

اأع�����ش��اء  وب��ح�����ش��ور  زووم،  ع��ربت��ط��ب��ي��ق 

املركز.

ريادة  اأهمية  حول  ملكاوي  وحتدثت 

الأع���م���ال يف امل��ج��ت��م��ع وح����ول م�����ش��روع 

بتاأهيل  يعنى  ال��ذي  وابتكر”،  “�شبك 
وت�شجيع ال�شباب على الدخول يف عامل 

ريادة الأعمال، باإعتباره من الأولويات 

وت�شجيع  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  احلقيقية 

ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى الإب��ت��ك��ار وال���ب���دء بعمل 

م�شاريع �شغرية خا�شة بهم.

الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل��ف��اه��ي��م  اإىل  وا�����ش����ارت 

حيث  م���ن  وابتكر”،  “�شبك  مل�����ش��روع 

امل�������ش���اري���ع  واإدارة  اجل��������دوى  درا������ش�����ة 

و�شع  اىل  اإ�شافة  الأع��م��ال،  وحا�شنات 

والرت��ب��اط  للت�شبيك  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  ن��ق��اط 

ب����ني ح���ا����ش���ن���ات الأع�����م�����ال وامل�������ش���اري���ع 

والتميز  بالبتكار  تتميز  والتي  الفاعلة 

والختاف.

العديد  ط��رح  مت  الور�شة  نهاية  ويف 

م����ن امل�����ح�����اور ح�����ول م�������ش���اري���ع ري�����ادة 

الأع����م����ال واأه��م��ي��ت��ه��ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ف��ئ��ة 

ال�شباب يف املجتمع.

�النباط- عمان

ب�شر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ض  نعى   

اخل�شاونة وزير النقل ال�شبق �شلمان 

اهلل  رحمة  اىل  انتقل  الذي  الطراونة 

تعاىل.

اخلدمات  ال��وزراء  رئي�ض  وا�شتذكر 

اجل���ل���ي���ل���ة ال�����ت�����ي ق����دم����ه����ا امل�����رح�����وم 

ال��ط��راون��ة ل��وط��ن��ه يف ج��م��ي��ع امل��واق��ع 

م�شاعر  با�شدق  متقدما  �شغلها  التي 

العزاء واملوا�شاة لأ�شرة وذوي الفقيد.

و���ش��غ��ل ال���ط���راون���ة م��ن�����ش��ب وزي���ر 

ع���ام���ا  وم�����دي�����را   ١993 ع������ام  ال���ن���ق���ل 

ل�������ش���ري���ب���ة ال�����دخ�����ل وم�����دي�����را ع���ام���ا 

لديوان  عاما  وامينا  العامة  للموازنة 

املحا�شبة.

�النباط- عمان

اأط��ل��ق امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي ل�����ش��وؤون الأ���ش��رة 

وب���ال���ت���ع���اون م���ع م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون�����ش��ف ح��م��ل��ة 

“الوباء اجلديد املت�شل�شل يف زمن اجلائحة” 
ملحاربة التنمر الإلكرتوين الذي ازداد بن�شبة 

درا���ش��ة  بح�شب  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  خ���ال   %64

اأج��رت��ه��ا م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي�����ش��ف، ح��ي��ث اأ���ش��ب��ح 

و�شط  الع�شر  ه��ذا  اأب��رز حتديات  من  واح��داً 

والتكنولوجيا  اأ�شكال الت�شال  ما تقدمه كل 

بعد  ع��ن  والتعليم  للعمل  عملية  ح��ل��ول  م��ن 

ول��ك��ن��ه��ا اأ���ش��ب��ح��ت اأي�����ش��اً م��ن امل��خ��اط��ر التي 

ال��ت��وع��ي��ة حولها  ت��ظ��اف��ر اجل��ه��ود يف  حت��ت��اج 

بهدف تقدمي احللول وحماية الأطفال.

ل�شوؤون  الوطني  املجل�ض  ع��ام  اأم��ني  وق��ال 

الأ����ش���رة ال��دك��ت��ور حم��م��د ف��خ��ري م��ق��دادي: 

ل�شل�شلة  ا�شتكماًل  جاءت  احلملة  هذه  “اأن 
املجل�ض  ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  الإع��ام��ي��ة  احل��م��ات 

العام  منذ  اليوني�شف  منظمة  مع  بالتعاون 

العمل  خطة  لأن�شطة  تنفيًذا  وذل���ك    2٠١7

ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ح��ّد م��ن ال��ع��ن��ف ���ش��د الأط��ف��ال 

 2٠١8 ال����ع����ام  خ�����ال  اإط����اق����ه����ا  مت  وال����ت����ي 

واعتمادها من قبل عدد من الوزراء املعنيني 

على  واأكد مقدادي  كما  العام،  الأمن  ومدير 

يف  اليوني�شف  مع  والتعاون  ال�شراكة  اأهمية 

ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه احل��م��ل��ة خ��ا���ش��ة يف ظ��ل ارت��ف��اع 

الأردن  يف  الإن����رتن����ت  م�����ش��ت��خ��دم��ي  اأع�������داد 

ب��دء  م��ن��ذ   %8٠  -  %6٠ بن�شبة  ازداد  وال����ذي 

لهيئة  الأخ����رية  ال��درا���ش��ة  بح�شب  اجل��ائ��ح��ة 

جهود  يتطلب  مما  الإت�شالت،  قطاع  تنظيم 

متوازية لتوفري احلماية والتوعية والوقاية 

الإل��ك��رتوين  بالتنّمر  يتعّلق  فيما  وال��ت��دّخ��ل 

ب�شكل  ازاداد  وال���ذي  الإن��رتن��ت  ع��رب  املنت�شر 

كالوباء  لي�شبح  اجل��ائ��ح��ة   ظ��ل  يف  مت�شارع 

الإج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  ع��رب  املت�شلل 

ومن�شات الرتا�شل والألعاب الإلكرتونية”.

ت����اأت����ي ه�����ذه احل���م���ل���ة ب���ه���دف خ���ل���ق وع���ي 

الإل���ك���رتوين عرب  ال��ت��ن��م��ر  ع���ام ح���ول ق�شية 

واإ���ش��راك  منعه  وكيفية  والأم����ان  الإن���رتن���ت 

اجلمهور امل�شتهدف �شواء من الأهل ومقدمي 

حم��ادث��ة  يف  اأنف�شهم  امل��راه��ق��ني  اأو  ال��رع��اي��ة 

على  وت�شجيعهم  الإل��ك��رتوين  التنمر  ح��ول 

اتخاذ  على  وم�شاعدتهم  �شده  موقف  اتخاذ 

الإج���������راءات امل��ن��ا���ش��ب��ة، وت���زوي���د ال���وال���دي���ن 

ب��������اأدوات ل��ل��ح��ّد م���ن ال��ت��ن��م��ر امل��ح��ت��م��ل ع��رب 

بيئة  اإىل  ال��دع��وة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الإن��رتن��ت، 

اآم���ن���ة ع��ل��ى الإن���رتن���ت ل��اأط��ف��ال م���ع اإي���اء 

حالت  يف  هم  من  لحتياجات  خا�ض  اهتمام 

ال��ن�����ش��اء والأط���ف���ال والأ���ش��خ��ا���ض  �شعف م��ن 

ذوي الإعاقة. 

وم����ن ج��ان��ب��ه��ا اأو����ش���ح���ت مم��ث��ل م��ن��ظ��م��ة 

تانيا  )ي��ون��ي�����ش��ف(  للطفولة  امل��ت��ح��دة  الأمم 

ت��ك��ون  اأن  ال���������ش����روري  “من  ����ش���اب���وي���زات: 

ال�شامة  �شيا�شات  طليعة  يف  الطفل  حقوق 

الوقت  هذا  يف  وحتديداً  الرقمية،  واحلماية 

ال���ذي يق�شي ف��ي��ه الأط��ف��ال وال�����ش��ب��اب وق��ًت��ا 

اأك����ر م��ن اأي وق���ت م�����ش��ى ع��ل��ى الإن���رتن���ت. 

الوطني  املجل�ض  ب��دع��م  اليوني�شف  وت��ل��ت��زم 

البقاء  من  الأطفال  لتمكني  الأ�شرة  ل�شوؤون 

الآب��اء  تثقيف  واأي�شاً  الإن��رتن��ت،  على  اآمنني 

واآليات  الرقمية  احلماية  ح��ول  واملجتمعات 

الإباغ “.

الإلكرتوين  التنمر  حماربة  حملة  وتاأتي 

���ش��م��ن ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ح��د من 

من  وهي    2٠2١-2٠١9 الأطفال  �شد  العنف 

ظل  يف  وخ�شو�شاً  اليون�شيف  عمل  اأول��وي��ات 

اأ�شبح من ال�شروري ت�شليط  اجلائحة. وقد 

من  الإل��ك��رتوين  التنمر  ق�شية  على  ال�شوء 

خ����ال ح��م��ل��ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة ع���رب الإن���رتن���ت 

م���وج���ه���ة ل����اأط����ف����ال وم����ق����دم����ي ال���رع���اي���ة 

وال��ت��اأث��ريات  والأن�����واع  ال��ت��ع��ري��ف��ات  لتو�شيح 

واآل����ي����ات الإب�������اغ ع���ن���ه. ع�����اوة ع��ل��ى ذل���ك، 

ال��ع��امل��ي  ال��ط��ف��ل  ب��ي��وم  ال��ع��امل  يحتفل  بينما 

لإن��ه��اء  الن�شاط  م��ن  ع�شر  ال�����ش��اد���ض  وال��ي��وم 

ال��ع��ن��ف ���ش��د ال��ن�����ش��اء وال��ف��ت��ي��ات، ف���اإن ه��ن��اك 

اأن  من  للتاأكد  اجلميع  على  ودور  م�شوؤولية 

�شيا�شات  طليعة  يف  والن�شاء  الأطفال  حقوق 

ال�شامة واحلماية الرقمية .

وق���د ���ش��ارك��ت ق��ن��اة امل��م��ل��ك��ة يف دع���م ه��ذه 

احل���م���ل���ة م�����ن خ�������ال  ح���ل���ق���ة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

ح���واري���ة خ��ا���ش��ة ح���ول ال��ت��ن��م��ر الإل���ك���رتوين 

الق�شية  بهذه  املتعلقة  البعاد  كافة  تناولت 

ل��ل��ت��وع��ي��ة واي���ج���اد احل���ل���ول امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ل��ح��ّد 

م���ن���ه���ا يف امل���ج���ت���م���ع  مب�������ش���ارك���ة ع������دد م��ن 

م�شاركة  خ��ال  م��ن  واملخت�شني  امل�����ش��وؤول��ني 

وزي����ر الت�����ش��ال  ال��رق��م��ي وال���ري���ادي اح��م��د 

الهناندة، والعني هيفاء النجار والرائد اأن�ض 

اجل��رائ��م  وح���دة مكافحة  رئ��ي�����ض  احل��اح��ل��ة 

ال���دك���ت���ور �شخر  وامل���ح���ام���ي  الإل���ك���رتون���ي���ة، 

اخل�شاونة واملر�شدة الرتبوية ر�شا اجلازي.

 وجاءت هذه امل�شاركة يف اإطار عمل القناة 

واإميان فريقها وجمل�ض اإدارتها باأهمية دعم 

القنوات  ودور  الوطنية  التوعوية  احلمات 

تقدمي  يف  عامة  خدمة  كو�شيلة  التلفزيونية 

املعرفة واملعلومة للجمهور الأردين، حيث مت 

عربال�شا�شة  التوعوي  احلملة  فيلم  اإط��اق 

و���ش��ف��ح��ات ال��ت��وا���ش��ل الإج��ت��م��اع��ي اخل��ا���ش��ة 

ب���ال���ق���ن���اة ب���ه���دف اإ������ش�����راك ج��م��ي��ع اجل���ه���ات 

امل�����ش��وؤول��ة وت���ع���زي���زاً ل����دور الإع������ام ال��ق��وي 

ك�شريك يف ن�شر الوعي.

�النباط- �لكرك

حمافظة  يف  زي��ت��ون  معا�شر  اأعلنت   

ا�شتقبال  وت��اأج��ي��ل  ت��وق��ف  ع��ن  ال��ك��رك 

الزيتون  حم�شول  من  املزارعني  انتاج 

اىل ا�شابيع نظرا لرتاكم كميات كبرية 

هذا العام.

ال���واردة  ال��زي��ت��وت  كميات  اإن  وق��ال��وا 

ال��ع��ام  ه���ذا  ال��ع�����ش��ر  ل��غ��اي��ات  للمعا�شر 

ك���ب���رية ج����دا لرت���ف���اع ك��م��ي��ات الن���ت���اج 

م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام امل���ا����ش���ي، ا���ش��اف��ة اىل 

للحفاظ  املتبعة  ال��وق��ائ��ي��ة  الج����راءات 

ع���ل���ى ����ش���ام���ة امل������زارع������ني وال���ع���م���ال 

واث��اره��ا ع��ل��ى ال��ع��م��ل. واك���د م��زارع��ون 

ان���ه���م ي���ن���ت���ظ���رون م���ن���ذ ا����ش���اب���ي���ع ام����ام 

يتمكنوا  ح��ت��ى  ���ش��اح��ات��ه��ا  ويف  امل��ع��ا���ش��ر 

الزيتون  زيتونهم ما يعر�ض  من ع�شر 

املنتج  ���ش��ام��ة  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ا����ش���رار  اىل 

عن  تعطيلهم  اىل  ا�شافة  ال��زي��ت،  م��ن 

ع���ددا من  ان  وا����ش���اروا اىل  اع��م��ال��ه��م. 

امل���زارع���ني ون��ظ��را ل��ق��ل��ة ع���دد امل��ع��ا���ش��ر 

امامها  ال��ك��ب��ري  والزدح�����ام  باملحافظة 

توجهوا  حم�شولهم،  ا�شتقبال  وتوقف 

من  للتمكن  امل���ج���اورة  امل��ح��اف��ظ��ات  اىل 

ال�شراع بع�شر حم�شولهم رغم ارتفاع 

تكاليف النقل والعباء املالية امل�شافة، 

حل  ليجاد  ال��زراع��ة  بتدخل  مطالبني 

النتاج  خطوط  وقلة  املعا�شر  لنق�ض 

وبطء وقدم بع�شها.

وت��ت��وق��ع م��دي��ري��ة زراع����ة ال��ك��رك ان 

للمو�شم  ال��زي��ت��ون  زي���ت  ان��ت��اج  ي��رت��ف��ع 

نظرا  املا�شي  العام  مع  مقارنة  احلايل 

التي  املطري  الهطول  لرتفاع معدلت 

���ش��ج��ل��ت ب��امل��ح��اف��ظ��ة ال���ع���ام امل��ا���ش��ي ما 

ان���واع  اي��ج��اب��ي ع��ل��ى ج��م��ي��ع  اث���ر ب�شكل 

املحا�شيل.

وق���ال م��دي��ر م��دي��ري��ة زراع���ة الكرك 

امل��ه��ن��د���ض خ��ال��د ال�����ش��راي��رة ان��ه يتوقع 

اإىل نحو  ال��ع��ام  ه���ذا  الن��ت��اج  ي�����ش��ل  ان 

ال��زي��ت��ون  م���ن حم�����ش��ول  ط���ن  الف   9

اىل  لفتا  املحافظة،  مناطق  مبختلف 

ان ارت���ف���اع الن���ت���اج امل��ت��وق��ع ه���ذا ال��ع��ام 

ت�شاقطا  �شهدت  املحافظة  اإن  اإىل  يعود 

ج���ي���دا ل���ام���ط���ار م����ا ا����ش���ه���م ب��ت��ح�����ش��ن 

تراجع  اإىل  ا�شافة  ال���ش��ج��ار،  انتاجية 

ذبابة  ول�شيما  احل�شرات  وا�شرار  اث��ار 

ال�������دورات  اىل  ب���ال����ش���اف���ة  ال����زي����ت����ون، 

الر����ش���ادي���ة امل��ك��ث��ف��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��ط��رق 

ال��ع��ن��اي��ة ب��ا���ش��ج��ار ال��زي��ت��ون وم��ك��اف��ح��ة 

احل�شرات.

امل�����ش��اح��ات  ان  ال�������ش���راي���رة  وا����ش���اف 

ال�����زراع�����ي�����ة ال����ت����ي ت��������زرع ب���ال���زي���ت���ون 

دومن  ال��ف   49 بنحو  ت��ق��در  باملحافظة 

بعلية،  واخرى  ارا�ض مروية  بينها  من 

مبينا ان املحافظة ت�شم هذا العام فقط 

م��ن��ت�����ش��رة يف جميع  زي���ت���ون  م��ع��ا���ش��ر   4

من  ال��دائ��م��ة  للرقابة  تخ�شع  املناطق 

الفح�ض  وعمليات  الفنية  الكوادر  قبل 

ل��ل��ت��اك��د م����ن ج��اه��زي��ت��ه��ا ون��ظ��اف��ت��ه��ا، 

وتوا�شل  الن��ت��اج  �شامة  على  حر�شا 

عملها طيلة ايام احلظر ال�شامل �شمن 

العامة  وال�شامة  ال�شحية  ال�شروط 

للوقاية من  ال��دف��اع  ب��اوام��ر  والل��ت��زام 

وباء كورونا .

�النباط- عمان

 كّرم وزير الرتبية والتعليم/ رئي�ض 

للرتبية  الأردن���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

تي�شري  ال��دك��ت��ور  وال��ع��ل��وم  وال��ث��ق��اف��ة 

ال��وردي��ة  امل��دي��ن��ة  م��در���ش��ت��ي  النعيمي، 

الرتبية  مل��دي��ري��ة  ال��ت��اب��ع��ة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

وال��ت��ع��ل��ي��م مل��ن��ط��ق��ة ال����ب����رتاء، وق�����ش��ر 

املختلطة  الثانوية  الغربي  احلابات 

ال��ت��اب��ع��ة مل��دي��ري��ة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

ال��ف��ائ��زت��ني  ال��ث��ان��ي��ة،  ال���زرق���اء  ملنطقة 

ب���ج���ائ���زة ال�������رتاث ال���ث���ق���ايف ال��ع��رب��ي��ة 

واملوجهة  الأوىل  دورت��ه��ا  يف  لليافعني 

ل���ل���م���دار����ض امل��ن��ت�����ش��ب��ة ل��ل��ي��ون�����ش��ك��و يف 

جمموعة من الدول العربية.

واأع�����رب ال��دك��ت��ور ال��ن��ع��ي��م��ي خ��ال 

ام�ض  ال���وزارة،  نظمته  ال��ذي  التكرمي 

الأربعاء يف مركز امللكة رانيا العبداهلل 

عن  واملعلومات،  التعليم  لتكنولوجيا 

�شكره للطالبات واملن�شقتني ومديرتي 

امل���در����ش���ت���ني وزم���ي���ات���ه���ن امل��ع��ل��م��ات، 

للرتبية  الأردن��ي��ة  الوطنية  واللجنة 

الطالبات  وجلميع  والعلوم،  والثقافة 

ع��ل��ى ج��ه��وده��ن امل��ت��م��ي��زة واإب���داع���ه���ن 

وحر�شهن رغم هذه الظروف ال�شعبة 

وح�شولهن  والإب�����داع،  امل�����ش��ارك��ة  على 

التي  امل�شابقة  يف  التميز  ج��ائ��زة  على 

ن��ظ��م��ه��ا امل���ك���ت���ب الإق���ل���ي���م���ي حل��م��اي��ة 

ال������رتاث يف اإم�������ارة ال�������ش���ارق���ة ب��دول��ة 

الإمارات العربية املتحدة.

دي���دن  ه���و  “الأمر  ه����ذا  اأن  واك�����د 

الأردن�������ي�������ني ع���ل���ى ال����������دوام ي��ق��ب��ل��ون 

ال��ت��ح��دي وي��ربه��ن��ون اأن ه���ذا ال��وط��ن 

و�شعبه  احلكيمة  الها�شمية  بقيادته 

امل��خ��ل�����ض ق����ادر ع��ل��ى ���ش��ن��ع امل��ع��ج��زات 

خ���ال  واأ������ش�����ار،  التحديات”.  رغ�����م 

ال���ت���ك���رمي ال������ذي ح�������ش���ره اأم������ني ع���ام 

الدكتور  التعليمية  لل�شوؤون  ال���وزارة 

���ش��ر اللجنة  ال��ع��ج��ارم��ة واأم���ني  ن���واف 

والثقافة  للرتبية  الأردن��ي��ة  الوطنية 

اأه��م��ي��ة  اإىل  اأي������وب،  اب��ت�����ش��ام  وال���ع���ل���وم 

والفنية  الثقافية  باجلوانب  الهتمام 

هذا  الطلبة يف  اأبنائنا  مهارات  و�شقل 

اجلانب، مبيناً اأن الأردن يزخر برتاث 

مادي فيما يتعلق بالآثار، وغري مادي 

�شامية  قيما  ويحمل  الأجيال  تتوارثه 

وال��ع��زة  وال��ن��خ��وة  وال��ف��خ��ر  كالت�شامح 

والعتدال.

واأب��������������دى اع��������ت��������زازه مب����ث����ل ه����ذه 

قدرة  عن  بحق  تعرب  التي  الإب��داع��ات 

م��ن��ظ��وم��ت��ن��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى حت��دي 

ال����ظ����روف ال�����ش��ع��ب��ة واحل����ر�����ض ع��ل��ى 

والإب��داع��ي  التعليمي  ال��ع��م��ل  متابعة 

وا�شتثمار ما توفر من اإمكانات.

م����ن ج���ان���ب���ه���ا، اأ������ش�����ارت اأم������ني ���ش��ر 

للرتبية  الأردن���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

التي  اجل��ائ��زة  اأن  وال��ع��ل��وم  وال��ث��ق��اف��ة 

ن��ظ��م��ه��ا امل��ك��ت��ب الإق��ل��ي��م��ي ل��درا���ش��ات 

ح����ف����ظ وت����رم����ي����م ال���������رتاث ال���ث���ق���ايف 

)اي��ك��روم-ال�����ش��ارق��ة( ت��ه��دف اإىل رف��ع 

م�����ش��ت��وى اله���ت���م���ام ب���ال���رتاث امل����ادي 

من  والتقاليد  وال��ع��ادات  وال��ام��ادي، 

ال�شوء  وت�شليط  ب��ه��ا  ال��ت��ع��ري��ف  اأج���ل 

ع��ل��ي��ه��ا ل���اأج���ي���ال ال��ن��ا���ش��ئ��ة، اإ���ش��اف��ة 

احل��ف��اظ على  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  اإىل 

العربية،  املنطقة  يف  ال��ث��ق��ايف  ال���رتاث 

الر�شم،  فئات  امل�شابقة  ت�شمنت  حيث 

وال����رق���������ض ال�����ش��ع��ب��ي وال���ف���ل���ك���ل���وري، 

وال��ت�����ش��وي��ر ال���ف���وت���وغ���رايف، وال��ف��ي��ل��م 

الدعائي.

ي��ذك��ر اأن م��در���ش��ة امل��دي��ن��ة ال��وردي��ة 

الأ���ش��ا���ش��ي��ة، مم��ث��ل��ة ب��ال��ط��ال��ب��ة دان��ي��ا 

ال��ع��م��ارات ق��د ف���ازت يف امل�����ش��اب��ق��ة عن 

البرتاء/  ملدينة  الدعائي  الفيلم  فئة 

مدر�شة  ف���ازت  فيما  الم��ت��ي��از،  ج��ائ��زة 

ق�����ش��ر احل����اب����ات ال���غ���رب���ي ال��ث��ان��وي��ة 

امل��خ��ت��ل��ط��ة، وم��ث��ل��ت��ه��ا جم��م��وع��ة م��ن 

فئة  عن  الأردين(  ال�شامر  الطالبات/ 

جائزة  والفلكلوري/  ال�شعبي  الرق�ض 

المتياز.

�النباط- عمان

اأطلقت دار ن�شر جبل عمان، ام�ض 

الرب�����ع�����اء، م��ع��ر���ش��ه��ا الف���رتا����ش���ي 

الثاين للكتاب عرب املوقع الإلكرتوين 

.www.virtualjap.com
�شحايف  بيان  يف  الن�شر  دار  وقالت 

ي�����ش��ت��م��ر  ال�����ذي  امل���ع���ر����ض  اإن  ال���ي���وم 

اره وامل��ه��ت��م��ني  5 اأي������ام، ي�����ش��م��ح ل�������زوَّ

ث  والتحدُّ الكتب  ح  بت�شفُّ ب��ال��ق��راءة 

ب��رن��ام��ج  وب���ح�������ش���ور  امل�����ن�����دوب،  اإىل 

بح�شور  ل��ل��زوار  ي�شمح  غ��ن��ي  ث��ق��ايف 

ُكّتاب  حما�شرات ثرية وتفاعلية مع 

وموؤلفني عامليني.

دار  ن�شر  دور  املعر�ض  يف  وي�شارك 

ال�شلوى، واليا�شمني، والدار الأهلية 

العربية  واملوؤ�ش�شة  والتوزيع،  للن�شر 

للن�شر  وم��دارك  والن�شر،  للدرا�شات 

والتوزيع، ودار املنى للن�شر والتوزيع 

ال���ت���ي ���ش��ت��ع��ر���ض اأه�����م اإ����ش���دارات���ه���ا 

م��ن ك��ت��ب الأط��ف��ال وال��ك��ت��ب املنوعة 

الأخرى. وبني مدير عام جبل عمان 

املعر�ض  اأن  �شوي�ض  �شنان  نا�شرون 

الف�����رتا������ش�����ي ب���ن�������ش���خ���ت���ه ال���ث���ان���ي���ة 

مثل  جديدة  كتب  طرح  على  ي�شتمل 

اأ���ش��ا���ش��ي��ات ال���ل���ون وع���ر����ض الأف���ك���ار 

واختبار  امل�شتخدم  جتربة  وت�شميم 

اأفكار العمل التجاري.

 ورشة عمل حول ريادة األعمال 
في مركز شابات كفرسوم بإربد

 رئيس الوزراء ينعى وزير النقل 
االسبق سلمان الطراونة

 شؤون األسرة واليونيسف يطلقان حملة »الوباء المتسلل في زمن الجائحة« 

 الكرك: معاصر توقف استقبال محصول الزيتون من المزارعين

 جبل عمان ناشرون تطلق المعرض االفتراضي الثاني للكتاب

 النعيمي يكرم المدارس الفائزة بجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين



املحلي
50

هيُل اخليوِل ِلتنب�َض  ليُل ال�صيوِف و�صَ ُخطواُت التاريِخ تتناقُل على اإيقاِع العزِّ يحدوها �صَ

الأر�ُض اإيذاًنا بطرِح اخلرياِت وحتّول الِعجاِف اإىل �ِصمان لي�صبَح الِزناُد اأجماًدا والر�صا�صُة 

ِق�صًة تتناقُلها الأجياُل ِلي�صبَح املُحاُل �صهاًل وُي�صبَح اجلميُع اأهاًل حتَت ِظالِل بيٍت ما كانت 

اأركاُنُه اإل من الوفاِء وُجدراُنه من العطاِء و�صقفُه من الإباآِء ، َنعم اإنها الأردن لتبداأ امل�صريُة 

التي حملت اإ�صَم و َو�صَم الإ�صتمرار منُذ اإنطالِقها.

تغرّيَ املكاُن وا�صَتْجَمَع الزماُن اأّياَمه لي�صتاأ�صَل كّل يوٍم بال اإجناز وتزاحمت الألواُن َعّلها 

جتُد لنف�ِصها مكاًنا يف لوحِة اإبداٍع َر�َصَمت الأردَن منُذ البدايِة الواثقة املعتمدة على ر�صا اهلل 

واملت�صلحِة بالقوميِة املُطلقة لُتبنى منارُة الإمارة وت�صبُح ال�صهادُة رمَز الوفاِء وت�صقي الدماُء 

اأ�صجاَر الزيتوِن وحتني الأر�ض لينبَت منها الدحنون وت�صتمرُّ امل�صريُة.

ُهنا كاَن النوُر الذي اأ�صعَّ من الد�صتوِر ِلَتتنامى املََدنّيُة واحل�صارُة ولي�صبَح العلُم عنواًنا 

والتعليُم �صماًنا والإ�صتثماُر بالإن�صاِن فت�صارعت عجلُة الإجناز ِلَتطاَل كل الإجتاهاِت حتى 

وت�صتمرُّ  �صادًحا  احل��ِق  ليعلو �صوُت  التحديات  َمكنتنا من جت��اوز  التي  ال��ق��درات  اإمتلكنا 

امل�صريُة.

منوذَج العطاِء و�ُصّدت ال�صفوُف وَتعانَقت الكفوُف 
ُ
�ُصّمرت ال�صواعُد للبناِء لي�صبَح الوطُن اأ

وكان التطوُر حا�صًرا يتناما كاأنه ال��زرَع الطيُب الذي �ُصقي من ماٍء طيٍب فجاَبت املحبُة 

ال�صابقني وجعَل  املنيع والقوي الرحيم ف�صبَق  الَطوَد  اأ�صبَح الأردُن  ، حتى  قلوَب اجلميع 

حلجِمه ال�صغرِي مكاًنا كبرًيا يف عيوِن الآخرين لي�صبَح ِقبلَة العلِم ومالَذ املر�صى وح�صَن 

ال�صالِم و اأيقونَة الوئاِم ومثاَل الت�صامِح لت�صتمرَّ امل�صريُة.

اأجياٍل حتى حتقَق املُحاُل واأ�صبحت الرجاُل جباًل وَرّف��ت راي��ُة املَجِد من  اأجياٌل خلَف 

الأجداِد اإىل الأحفاِد حتى راأيناها اليوَم بيِد جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�صني الذي 

د لي�صبَح الأردُن وطًنا ل ُي�صبه اإل ذاَته فحملت  ز والتفرُّ اأكمَل امل�صريَة و وجَهَها نحو التميُّ

الأي��ام اإجن��اَز ال�صنني فكان القريُب من اجلميِع ياأخذ بيِد كل واح��ٍد ِمّنا ويحمًل ال�صعاَب 

َعّنا ل يلنَي بحقِّ الوطن ويقوده لُيجنَبه املحن ول يقبل عن مواقِفه ثمن اأحّبنا واأحببناه 

واأق�صمنا وعاهدناه اأن تفتدي الوطَن باملُهِج والأرواح لت�صتمَر امل�صريُة.

اإننا اإذا ُنباهي العامَل مبئِة عاٍم من الإجناِز قاَدها َبنو ها�صم الأخيار بذلوا بها اأعماَرهم 

الأم��ِة  ق�صايا  ع��ن  ُمدافعني  العظيم  َج��ده��م  نهِج  على  ي�صريوا  اأن  ق��دره��م  ب��اأن  موؤمننَي 

اأّل ُيبقوا للظلِم ُغمة ف�صِهَد لهم التاريخ وحتدثت عنهم ُبطوُن ال�صننِي باأن ما  وعازمني 

فيهم اإل القوي الأمني الذي ل َيتعُب ول َيغلُب َفلزَم علينا اأن ُنقّدر �صعيهم واأن نكون عوًنا 

له يف  وَنبقى على احلب  ال�صداِئد  ون�صرُب يف  عليه  وُنحافظ  للوطِن  الوفاَء  وُنعطي  لهم 

اء وَن��ذوُد عن ِحماه وَن�صرُب على يِد من َع�صاه وَنحمُد اهلل على نعمِته اإذ  راِء وال�صرَّ ال�صَّ

َحبانا بجاللِة امللك عبد اهلل ابن احل�صني الذي بَه ومعه ت�صتمرُّ امل�صريُة.

 العين فاضل محمد الحمود 

مئُة عام وتستمرُّ المسيرُة

 وزير الداخلية يوعز باإلستمرار 
بالحمالت األمنية

قائد أمن إقليم العاصمة يطلق مبادرة يدا بيد نحمي اردننا الغالي  
 مندوبا عن الحواتمه 

 كلية الهندسة والتكنولوجيا في فيالدلفيا تحصل على شهادة الجودة الفضية

 مختبر مستشفى األميرة رحمة يجري 2000 فحص كورونا منذ افتتاحه

 عجلون: إطالق مبادرة بعنوان تطوع بنفسك لمواجهة كورونا

االنباط- عمان

مبي�صني  �صمري  الداخلية  وزي��ر  اأوع��ز 

ت��ن��ف��ي��ذ  ب���ال����ص���ت���م���رار يف  ل���ل���م���ح���اف���ظ���ني 

احل��م��الت الأم��ن��ي��ة ع��ل��ى اخل��ارج��ني على 

اململكة. مناطق  جميع  يف  القانون 

وج���ه���ه  ت���ع���م���ي���م  ال�������وزي�������ر يف  واأك�����������د 

ل��ل��م��ح��اف��ظ��ني ام�����ض الأرب����ع����اء، ب��ال��ت�����ص��دد 

ب�����الج�����راءات امل���ت���خ���ذة ب�������ص���اأن اأ����ص���ح���اب 

ال�����ص��واب��ق اجل��رم��ي��ة وف��ار���ص��ي الت����اوات 

احل�صول  بعد  اإّل  منهم  اأي  تكفيل  وع��دم 

�صخ�صيا،  قبله  من  امل�صبقة  املوافقة  على 

واإي����������الء ه������ذا امل����و�����ص����وع ج�����ل ال���ع���ن���اي���ة 

والهتمام.

االنباط- عمان 

العميد  العا�صمة  اإقليم  اأم��ن  قائد  رعى 

مبادرة  اإط��الق  حفل  املواجدة  حامت  الركن 

)ي����دا ب��ي��د ن��ح��م��ي اردن���ن���ا ال��غ��ايل(ال��ت��ي مت 

املجتمعية  ال�صرطة  ق�صم  قبل  تن�صيقها من 

ال��ع��ا���ص��م��ة وب��ت��ن��ظ��ي��م م��ن مكتب  اإق��ل��ي��م  يف 

زه��ران  ام��ن  م��رك��ز  يف  املجتمعيه  ال�صرطه 

املجل�ض  واع�صاء  الردن  معجبي  وموؤ�ص�صة 

الم���ن���ي امل��ح��ل��ي مل���رك���ز ام����ن زه�����ران حيث 

امل�صت�صفى  داخ����ل  م���ن  امل���ب���ادرة  اط����الق  مت 

ال�صت�صاري وبالتعاون مع جميع ال�صركاء 

يف ال��ب��داي��ه حت��دث العميد امل��واج��دة  ان 

الثاقبة  امللكية  للروؤى  تنفيذا  تاتي  املبادرة 

وجاء  املجتمعية  ال�صراكة  وتقوية  تعزيز  يف 

اطالق هذه املبادره بعنوان )يدا بيد نحمي 

اردن���ن���ا ال���غ���ايل( مل��واج��ه��ة ف��ريو���ض ك��ورون��ا 

الردن  على  الثقيل  بظالله  ال��ق��ى  وال���ذي 

والعامل

 كما اكد العميد املواجدة ان جهاز المن 

موؤ�ص�صات  جميع  مع  بيد  ي��دا  �صيقف  العام 

واخلا�صه  منها  الر�صمية  الردين  املجتمع 

هذا  مواجهة  يف  املجتمع  ابناء  جميع  وم��ع 

الوباء 

ويف النهاية قدم املواجدة ال�صكر اجلزيل 

مدير  عطوفة  عن  نيابة  المتنان  وعظيم 

المن العام اللواء الركن ح�صني احلوامته 

ل��ك��ل م��ن ���ص��اه��م و ل��ك��اف��ه امل��وؤ���ص�����ص��ات التي 

قدمت الدعم من اجل اطالق هذه املبادرة 

زهران  امن  ملركز  املحلي  املجل�ض  ولع�صاء 

ولأب����ن����اء امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ال����ذي ت��ط��وع��وا 

لجن��اح��ه��ا و ���ص��ك��ر و���ص��ائ��ل الع�����الم ال��ت��ي 

املبادرة  فعاليات  لتغطية  وت�صاركنا  �صاركتنا 

بذلوا  ال��ذي  والن�صميات  الن�صامى  ولكافة 

جهدا كبريا وجبارا 

ال�صت�صاري  امل�صت�صفى  مدير  اأك��د  ب��دوره 

ال�صيد م��و���ص��ى ال�����ص��ال��ح ب��ان��ه��م م��ا���ص��ون يف 

ال��ك��وادر التدريبية  امل��ب��ادرة بكافة  دع��م ه��ذه 

انتهاء جائحة  امل�صت�صفى و حلني  داخل  من 

ك���ارون���ا وال���وق���وف م���ع اب���ن���اء ال���وط���ن حتى 

ال��و���ص��ول اىل ن��ه��اي��ة ه���ذه اجل��ائ��ح��ه حيث 

ي��ق��وم��ون ب��ت��دري��ب ك��اف��ة امل��ت��ط��وع��ني ح��ول 

مواجهة هذا الفريو�ض وطرق التعامل معه

موؤ�ص�صة  م��دي��ر  ال�صقري  في�صل  ال�صيد 

تاأتي  امل��ب��ادره  ه��ذه  ان  اك��د  الردن  معجبي 

لتطبيق  ال�صامية   امللكية  ال���روؤى  لتطبيق 

املوؤ�ص�صة  وان  املجتمعية  ال�����ص��راك��ة  م��ف��ه��وم 

املجتمع  اب��ن��اء  جميع  م��ع  ب��ي��د  ي���دا  �صتكون 

والطبية  المنية  الج��ه��زة  جلميع  وردي��ف��ا 

ملواجهة هذا الفايرو�ض  بعد ذلك مت التوجه 

اىل الدوار الول بداية �صارع الرينبو 

ال��واق��ع  ار����ض  ع��ل��ى  امل���ب���ادرة  تنفيذ  ومت 

وفريق  النارية  الدراجات  فريق  ومب�صاركة 

���ص��ي��ارات ال��دف��ع ال��رب��اع��ي وع���دد ك��ب��ري من 

الرينبو  ���ص��ارع  ولغاية  املتطوعني  ال�صباب 

الي��دي  ومعقم  الكمامات  ت��وزي��ع  مت  حيث 

والقلفزات على ابناء املجتمع املحلي و�صيتم 

امتداد هذه املبادرة على م�صتوى اململكة.

حيث التزمت هذه املبادرة باأوامر الدفاع 

و�صروط التباعد وال�صالمة العامة

االنباط- عمان

موؤ�ص�صات  اعتماد  هيئة  جمل�ض  واف��ق   

ام�ض  ج��ودت��ه��ا،  و���ص��م��ان  ال��ع��ايل  التعليم 

الدكتور  الهيئة  رئي�ض  برئا�صة  الأرب��ع��اء، 

�صمان  �صهادة  منح  على  ال�صرايرة  ظافر 

اجلودة )امل�صتوى الف�صي( لكلية الهند�صة 

والتكنولوجيا يف جامعة فيالدلفيا.

واأق�����ر امل��ج��ل�����ض ا���ص��ت��م��راري��ة الع��ت��م��اد 

اخل���ا����ض ل���ربن���ام���ج م��اج�����ص��ت��ري درا����ص���ات 

وبكالوريو�ض  الأردنية،  اجلامعة  يف  امل��راأة 

ه��ن��د���ص��ة ال���ع���م���ارة يف ج���ام���ع���ة احل�����ص��ني 

لبكالوريو�ض  املعرفية  واملجالت  التقنية، 

الكهربائية  امليكانيكية/املركبات  الهند�صة 

وال���ه���ج���ي���ن���ة، وب���ك���ال���وري���و����ض ال��ه��ن��د���ص��ة 

الطاقة. امليكانيكية/توليد 

اخلا�ض  العتماد  على  املجل�ض  وواف��ق 

الأويل لبكالوريو�ض الهند�صة امليكانيكية/

ت���ول���ي���د ال���ط���اق���ة يف ال���ك���ل���ي���ة اجل��ام��ع��ي��ة 

ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وب��ك��ال��وري��و���ض 

الكهربائية  امليكانيكية/املركبات  الهند�صة 

الوطنية  اجلامعية  الكلية  يف  والهجينة 

تكنولوجيا  وب��ك��ال��وري��و���ض  للتكنولوجيا، 

ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة يف ال��ك��ل��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة 

ت�صكيل  واإع�����ادة  للتكنولوجيا،  ال��وط��ن��ي��ة 

واإع��ادة  عمان،  تدريب  كلية  اأمناء  جمل�ض 

وادي  تدريب  كلية  اأم��ن��اء  جمل�ض  ت�صكيل 

ال�صري.

االنباط- اإربد

ت��ف��ق��د حم���اف���ظ اإرب�����د ر����ص���وان ال��ع��ت��وم 

يف  ك��ورون��ا  اأزم����ة  اإدارة  رئ��ي�����ض جل��ن��ة خلية 

فح�ض  خمترب  الأرب��ع��اء،  ام�����ض  املحافظة، 

ك�����ورون�����ا يف م�����ص��ت�����ص��ف��ى الأم���������رية رح��م��ة 

باإربد. التعليمي 

واأ�����ص����اد ال���ع���ت���وم ب���ال���دع���م ال�����ذي ت��ول��ي��ه 

ورف����ع  امل���خ���ت���رب  ل��ت��ج��ه��ي��ز  ال�����ص��ح��ة  وزارة 

واأجهزة  باخلربات  ورفده  وقدراته  كفاءته 

الكوادر  ال�صتجابة من  الفح�ض، وم�صتوى 

العاملة بدقة و�صرعة اإجناز الفحو�صات.

ووع�����د ب���ال���ت���وا����ص���ل م���ع امل�������ص���وؤول���ني يف 

ب��ج��ه��ازي فح�ض  امل��خ��ت��رب  ل���رف���د  ال�������وزارة 

كورونا لتغطية حجم العينات التي ترد اإىل 

يوميا. املخترب 

واأكد مدير �صحة حمافظة اإربد الدكتور 

من  املخترب  نقل  اإيجابية  ال�صياب،  ريا�ض 

بجانبه  هناجر  اإىل  امل�صت�صفى  املبنى  داخل 

ما  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة،  امل��خ��ت��ربات  م��ع  مت�صلة 

املكان  وات�صاع  العمل  �صاعد على رفع كفاءة 

العينات  وا���ص��ت��ق��ب��ال  ال��ع��ام��ل��ني  لي�صتوعب 

واحل��د  ال��ع��دوى  �صبط  يف  ت�صهم  بطريقة 

احلدود  اإىل  الفريو�ض  انت�صار  اإمكانية  من 

الدنيا.

جعفر  ال��دك��ت��ور  امل�صت�صفى  م��دي��ر  وق���ال 

افتتاحه  اأجرى منذ  املخترب  اإن  العجلوين، 

قبل �صهرين نحو 60 األف فح�ض كورونا.

االنباط- عجلون

يف  املجتمعية  ح��ط��ني  م��در���ص��ة  اط��ل��ق��ت   

بنف�صك”  “تطوع  بعنوان  م��ب��ادرة  عجلون 

ال�صحة  ب�����ص��روط  ل��الل��ت��زام  الل��ك��رون��ي��ه 

بالتعليمات  وال��ت��ق��ي��د  ال��ع��ام��ة  وال�����ص��الم��ة 

احلكومية ملواجهة فريو�ض كورونا.

ملحافظة  والتعليم  الربية  مدير  وا�صار 

ع���ج���ل���ون ����ص���ام���ي ����ص���دي���ف���ات ال������ذي اط��ل��ق 

امل��ب��ادرةام�����ض الرب��ع��اء، اىل ���ص��رورة تكاتف 

ج���ه���ود ج��م��ي��ع اجل���ه���ات مل���واج���ه���ة ف��ريو���ض 

حتد  التي  التوعوية  الر�صائل  وبث  كورونا، 

من انت�صار الفريو�ض.

وث���م���ن اجل���ه���ود ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا امل��در���ص��ة 

والربامج  الأن�صطة  من  العديد  َلتنفيذها 

ال��ت��وع��وي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وت��وظ��ي��ف و���ص��ائ��ل 

ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي يف ح��م��الت��ه��ا ال��ت��ي 

على  احل��ف��اظ  ب��اأه��م��ي��ة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  تطلقها 

مع  للتعامل  الإيجابية  واملمار�صات  البيئة 

جائحة كورونا.

واك�����د رئ��ي�����ض جم��ل�����ض امل��ح��اف��ظ��ه ع��م��ر 

امل��وم��ن��ي ال�����دور ال����ري����ادي ال�����ذي ت���ق���وم به 

والطلبة  املحلي  املجتمع  لتوعية  امل��در���ص��ة 

وم�صاندتها  الفريو�ض  مع  التعامل  بكيفية 

ل��ل��ج��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف م��ث��ل ه���ذه ال��ظ��روف 

ال�صتثنائية التي يعي�صها الوطن.

اأن  املومني  ربيعة  املدر�صة  وقالت مديرة 

تقنيات  عرب  تنفيذها  مت  التي  املبادرة  هذه 

مديرية  م��ع  بالتن�صيق  بعد  ع��ن  الت�����ص��ال 

ابتكار  باهمية  التوعية  اإىل  تهدف  الربيه 

ال��ب��ي��ئ��ة واط����الق ر�صائل  امل���ب���ادرات خل��دم��ة 

توعوية ملواجهة الفريو�ض.

ع��ل��ى  امل����در�����ص����ة  وا�������ص������ارت اىل ح����ر�����ض 

الداري  الكادر  لدى  الفراغ  اوقات  ا�صتثمار 

الق�صايا  خل��دم��ة  امل��در���ص��ة  يف  وال��ت��دري�����ص��ي 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة ورف�����ع م�����ص��ت��وى ال���وع���ي ب��اأه��م��ي��ة 

اله���ت���م���ام ب��ق�����ص��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ة يف م��واج��ه��ة 

ال����ف����ريو�����ض م�����ن خ������الل اط�������الق ر����ص���ائ���ل 

بالتعليمات  الل��ت��زام  على  واحل��ث  للتوعية 

والجراءات ال�صحية والوقائية .

وب��ي��ن��ت ان ه��ذه احل��م��ل��ة ج���اءت م��ن ب��اب 

امل�������ص���وؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��م��در���ص��ة جت���اه 

م�����ص��ان��دة اجل���ه���ود ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا اجل��ه��ات 

ال��ف��ريو���ض، من  ان��ت�����ص��ار  امل��ع��ن��ي��ة للحد م��ن 

بالتباعد  التقيد  �صرورة  على  احلث  خالل 

ولب�ض الكمامات والقفازات وا�صتخدام مواد 

التعقيم حفاظا على �صالمة اجلميع.

مبادرات  لقامة  خطة  هناك  ان  واك��دت 

على  فنية  ل��وح��ات  ور���ص��م  امل��در���ص��ة  لتزيني 

بالبيت  الل��ت��زام  على  للحث  املدر�صة  ج��دار 

من اجل حت�صني بيئة املدر�صة، وحتمل هذه 

ملواجهة  وتثقيفية  توعوية  ر�صائل  اللوحات 

دور  اليجابية عن  النطباعات  وبث  الوباء 

املجتمعي  والتثقيف  التوعية  يف  امل��دار���ض 

وال�صالمة  ال�صحة  على  احل��ف��اظ  باهمية 

العامة .

 وزير الداخلية يعتذر عن استقبال المهنئين

 الخارجية تتابع حادثة وفاة أردنية 
بالكويت إثر سقوطها من شقتها

 الفايز ينعى العين االسبق
 عايد العضايلة

ولة تقرِّر إعدام قاتل أحد   أمن الدَّ
أفراد إدارة مكافحة المخدرات

االنباط- عمان

اعتذر وزير الداخلية �صمري ابراهيم 

املبي�صني عن ا�صتقبال املهنئني ب�صدور 

ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه  ال�������ص���ام���ي���ة  امل���ل���ك���ي���ة  الإرادة 

بالت�صال  والكتفاء  للداخلية،  وزي��راً 

الجتماعي،  التوا�صل  ومواقع  الهاتفي 

راجياً من اجلميع عدم الحراج وقبول 

الع������ت������ذار، وذل������ك ن����ظ����را ً ل���ل���ظ���روف 

ال�����ص��ح��ي��ة ال��راه��ن��ة، وال��ت��زام��اً ب��اأوام��ر 

و�صحة  �صالمة  على  وح��ر���ص��اً  ال��دف��اع، 

اجلميع.

االنباط- عمان

و�����ص����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  اأك��������دت   

امل���غ���رب���ني، ام�����ض الأرب����ع����اء، اأن���ه���ا ت��ت��اب��ع 

�صقوطها  اإثر  اأردنية  مواطنة  وفاة  حادثة 

مبدينة  ال��ب��ن��اي��ات  اإح����دى  يف  �صقتها  م��ن 

الكويت.

اليوم،  �صحايف  بيان  يف  ال���وزارة  وقالت 

تتوا�صل  بالكويت  الأردنية  ال�صفارة  “اإن 

حاليا مع ال�صلطات املحلية املخت�صة التي 

اأفادت باأن احلادثة قيد التحقيق، و�صتزود 

ا�صتكمال  حال  كافة  بالتفا�صيل  ال�صفارة 

واأن  بهذا اخل�صو�ض،  الالزمة  الإجراءات 

املمكنة  امل�صاعدات  جميع  �صتقدم  ال�صفارة 

لذويها يف حال رغبتهم بنقل اجلثمان اإىل 

خال�ض  “عن  ال��وزارة  واأعربت  اململكة”. 

هذا  يف  لذويها  امل��وا���ص��اة  و���ص��ادق  التعازي 

الأليم”. امل�صاب 

االنباط- عّمان

نعى رئي�ض جمل�ض العيان في�صل 

الفايز العني ال�صبق عايد الع�صايلة 

الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل.

وق��������دم ال����ف����اي����ز اح�������ر ال����ت����ع����ازي 

ال��ف��ق��ي��د،  وذوي  ل����ص���رة  وامل����وا�����ص����اة 

ال��ف��ق��ي��د ودوره يف  م�����ص��ي��دا مب��ن��اق��ب 

خ���دم���ة وط���ن���ه وم��ل��ي��ك��ه يف خم��ت��ل��ف 

�صغلها  ال���ت���ي  ال���ع���ام  ال��ع��م��ل  م���واق���ع 

وعمل بها ويف جمل�ض العيان.

وقال الفايز “اننا ندعو املوىل عز 

وجل ان يرحمه ويلهم ذويه وا�صرته، 

ال�صرب وال�صلوان”. وحمبيه 

ان االنباط- عمَّ

ول���ة، حكًما  ال���دَّ اأم����ن  اأ����ص���درت حم��ك��م��ة 

بقتل  متهم  على  املوت  �صنًقا حتى  بالإعدام 

الذي  امل��خ��درات،  اإدارة مكافحة  اأف��راد  اأح��د 

ارتكب جرميته يف بداية عام 2017.

النَّظر  الأرب���ع���اء،  ام�����ض  املحكمة  واأن��ه��ت 

اأف���راد  اأح���د  ب��ه��ا  ا�صت�صهد  ال��ت��ي  بالق�صية 

امل��ك��اف��ح��ة اأث����ن����اء م���داه���م���ة جم��م��وع��ة من 

اإح��دى  يف  خم��درات  ق�صايا  على  املطلوبني 

رقاء قبل اأربع �صنوات. مناطق الزَّ

وج����اء ق����رار امل��ح��ك��م��ة وج��اه��ي��ا ب��رئ��ا���ص��ة 

ع��ام��ر هل�صة،  ال��ع�����ص��ك��ري  ال��ق��ا���ص��ي  م  امل���ق���دَّ

والرائد  القطيفان،  ثامر  الرائد  وع�صوية 

14 م���ت���ه���ًم���ا يف  ب���ح���ق  ال���ب���ط���و����ض،  ع���م���ر 

الق�صية.

وت����راوح����ت اح���ك���ام ب��ق��ي��ة امل��ت��ه��م��ني بني 

 10 من  املوؤقتة  اقة  ال�صَّ بالأ�صغال  و�صعهم 

ع��اًم��ا، وب����راأت ث��الث��ة اآخ��ري��ن من   15 –

اليهم. املن�صوبة  التُّهم 

يقومون  املخدرات  مكافحة  اأف��راد  وك��ان 

املطلوبني  لأح���د  اأم��ن��ي��ة؛  م��داه��م��ة  بعملية 

امل�صنَّفني باخلطرين جًدا يف اإحدى مناطق 

اليهم  ووردت   ،2017 ع��ام  بداية  رق��اء  ال��زَّ

معلومات حول تواجده يف احدى احلدائق 

واهرة، وفور و�صول القوة  مبنطقة حي الزَّ

ومن  عليه  القب�ض  القاء  حماولتهم  وعند 

م��ع��ه، ب��ادره��م ب��اإط��الق ع��ي��ارات ن��اري��ة من 

�صالح بحوزته مما ادى اىل اإ�صابة الرقيب 

القوة  اف��راد  من  قرات  ال�صَّ �صالمة  حممد 

ولذ  باإ�صابته،  متاأثًرا  وا�صت�صهاده  المنية 

بالفرار. املطلوب 

بعد  املخت�صة  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  واأل��ق��ت 

املتهم،  على  القب�ض  نوعية  اأم��ن��ي��ة  عملية 

و���ص��ب��ط��ت ال�����ص��الح ال���ن���اري امل�����ص��ت��خ��دم يف 

اجل���رمي���ة، وب�����دات ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات، ح��ي��ث مت 

اأم��ن  حمكمة  اإىل  امل��ت��ورط��ني  جميع  اي���داع 

ولة حتى �صدر احلكم عليهم جميًعا. الدَّ
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املحلي

كثري� ما نتحدث عن �لتفاوؤل ومن �أين ياأتي ، هل هو �ح�سا�س �أم هو �جر�ء �أم نتيجة 

�ملحبة وهل  ، وم��اذ� عن  �لتعاون له دور  �أم بعده وه��ل  �لتفاوؤل قبل �الجن��از  ياأتي  ؟ هل 

�أياأتي من �لنظرة للخلف �أم من �لتنبوؤ للم�ستقبل و�أخري هل هو  للظروف دور  �أي�سا ؛ 

من فعل �لب�سر �أم جاء مع �لب�سرية ؛كل هذه �أ�سئلة تدور يف �خلاطر لنعرف هل علينا �ن 

نذهب باجتاه �لتفاوؤل �أم نتقوقع يف ظالم �لظروف !

�ذ� مل ت�ستغل  ها ولكنها تخلق �لفر�س وحتى �لفر�س  َبْع�سِ يِف  ًة  َمَرّ ْحَياًنا 
َ
�أ �لَتَّحّدياُت 

�أ�سبحت �لنقمة عو�سا عن �أن تكون نعمة حيث �أن �أثرها م�ساعف كونها باال�سل كانت 

تهديد وباالخر ترجمت �ىل ف�سل فهل من جميب ؟ وللحيلولة دون ذلك علينا �أن نطوع 

ما يو�جهنا ونعيد توجيه دفة �لقيادة الأه��د�ف و��سحة �ملعامل ، قابلة للتطبيق ، ن�سعر 

ُه. �لقوة  ِلُك َتَرَفّ باأثرها �اليجابي بت�سارع و�الأهم �أن ال يد�ركنا �لوقت َفَنْحُن ِفْعاًل اَل َنْ

مبا نلك ولي�س مبا نتمنى ، �لقوة مبا ن�ستطيع ولي�س مبا ن�سعى ، �لقوة باالجناز ولي�س 

بال�سعار�ت ، �لقوة باحلزم ولي�س بالتململ و�لقوة مبا نقوى به ، ومن هنا نت�سارح ….

حتدياتنا و��سحة ، فاقت�سادنا متو��سع ومديونيتنا مرتفعة قاربت 110 % من �لناجت 

�لقطاعات  م��ن  فالكثري  �أر���س��ي  جابتنا  وك��ورون��ا  حم���دودة  وم�سادرنا  �الج��م��ايل  �ملحلي 

يف  ت��ت��الآالأ  و�لبطالة  �ن�سغط   �ل�سحي  ونظامنا  �ل��ري��ح  مهب  يف  �أ�سبحت  �القت�سادية 

�مل��و�رد و�سوق  �ملحلي ملحدودة  لتقوية �القت�ساد  24 % ولي�س هناك دعم  �ل�سماء وقاربت 

ر�أ�س �ملال يف �النعا�س و�أما عن �لقطاع �ملايل فهو قوي ولكن هل نلم�س �أثره ؟

�َذ� َماَذ� َنْفَعُل؟ ماذ� علينا �أن َنْفَعُل ؟ هل نبقى نتفرج مكتويف �اليدي �أم نت�سرف وكيف 

نت�سرف ؟ �جلو�ب يجب �أن نت�سرف .. يجب �أن ن�سع خط ون�سي وال ننظر للور�ء وكاأن 

ما و�سلنا �ليه �ليوم هو نقطة �لبد�ية ون�سلح ما ميكن ��سالحه يف م�سرية �لبناء وبغري 

ذلك لن نتقدم فكلما نظرنا �ىل �لور�ء �أ�سعفنا قو�نا ، فلنفعلها ونتحرك .. فعلى �لرغم 

من كل حتدي مت �عد�د مو�زنة متفاءلة وهذه خطوة باالجتاه �ل�سحيح فلنبني عليها 

وعلى ما �أخرجته نتائج �لت�سنيف �الئتماين �لعاملي لالردن �اليجابية فهم ال ينظرو� �ىل 

�الردن يف معزل عن �لعامل وهذ� بحد ذ�ته مركز يقوينا فلنبي عليه ون�سارع ولكن يحتاج 

�المر �ىل حكمة �أهل �لد�ر فالتاجر هو �الدرى و�ل�سانع يف �لدو�مة و�مل�سترث �لقائم هو 

�ملجروح و�ملو�طن �لذي يعاين هو ميز�ن �حلر�رة ، فاخللطة �ل�سحرية للعالج تكمن يف 

�لت�سخي�س �ل�سليم فلو طلبنا من �لتجار �لتكاتف خللق �حللول وتركناها لهم بالتاأكيد 

هم لها وما علينا �ال �أن ندعم م�سريتهم ، ولو جمعنا �ل�سناعيني فيما بينهم فهم يف �لكار 

�لو�سائل  لهم  �لبع�س وقدمنا  بعظهم  ليدعمو�  لو وحدناهم  فماذ�  �لطويل  �لباع  ولهم 

�يجابية  �لنتائج  �ستكون  بالتاأكيد   .. عنهم  �ل�سغط  ورفعنا  خطاهم  و�سرعنا  و�الدو�ت 

مبعادلة  �لتعامل  وبب�ساطة  و�مل��و�ط��ن  �لوطن  وم�سلحة  �جلميع  م�سلحة  يف  و�ست�سب 

ح�سابية ، فما ينق�س من مكان يزيد يف �ملكان �الخر . �ل�سياحة بكل �أنو�عها �سحقت ولكن 

�حلكومة  على  �لكلف  وتخفيف  كم�ست�سفيات  �لفنادق  بع�س  ��ستغالل  بد�ية  يتم  ال  مل��اذ� 

من حيث �ن�ساء �ملزيد وت�سغيل هذه �لفنادق يف �لفرتة �ل�سعبة عو�سا عن �ن ن�سمع كل 

�ملر�سى  �ل�سياحية لنقل  �ل�سيار�ت  ، ون�ستخدم  �أعلن �غالقه  �أو هناك  �أن فندقا هنا  يوم 

�سمن بروتوكول ذكي ون�سغل �الطباء و�ملمر�سني �لعاطلني عن �لعمل �أو حتى �ملتقاعدين 

فلدينا  د�خلية  �سياحة عالجية  �أي نخلق  �ل�سياحية لرتتيب �حلجوز�ت  �ملكاتب  ون�سغل 

تذهب  ��سافية  كهربائية  طاقة  لدينا   . �ملتز�يد  �لطلب  م�ساعدة  �ىل  وبحاجة  �لعر�س 

فهي  �ل�سناعيني  �أع��ب��اء  تخفف  معتدلة  وبكلف  لل�سناعات  حلول  يف  فلن�ستغلها  �سدى 

�مل��ال يحتاج �ىل مبالغ متو��سعة الع��ادة �حلياه له  ر�أ���س  . �سوق  باال�سا�س طاقة �سائعة 

�أم نبقى ننظر �ليه وهو يتاآكل . دور �لقطاع �ملايل د�ئما مهم  فهل لدينا ثقة يف �سوقنا 

و�الهم �أننا بحاجة �ىل �سعقة مالية العادة �لن�ساط من مبد�أ �مياننا بوطننا وقطاعاتنا 

ودميومة �لدورة �ملالية وتعظيمها.

هذ� كله لي�س �سرب يف �خليال  ، هذ� و�قع وتطبيقه باأيدينا فهل نفعلها ؟

محمد علي القريوتي

 التحدي والفرصة ….. 
فهل نفعلها ؟

 وزير المياه والري يشرف على إعادة تشغيل بئر القطافيات في عمق الصحراء 

 وزير الشباب: دراسة شاملة ستعدها الوزارة حول واقع المراكز الشبابية

 معهد العناية بصحة األسرة ينظم 20 ورشة للكشف عن سرطان الثدي 

 المرصد العمالي يطالب بمزيد من تشغيل ذوي اإلعاقة في سوق العمل

االنباط-عمان

ق��ام وزي���ر �مل��ي��اه و�ل���ري �ل��دك��ت��ور معت�سم 

 2020/12/1 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  �سعيد�ن 

ير�فقه �أمني عام �سلطة �ملياه  �ملهند�س �حمد 

و�ل�سيطرة  �الأزم�����ات  �إد�رة  وم��دي��ر  عليمات 

�ب��ر�ه��ي��م ع��ب��اده وم��دي��ر ق�����س��اء �الأزرق على 

�جلمعاين   بزيارة �ىل موقع بئر �لقطافيات  

ممثلي  �ح�����د  م����ن  ����س���ك���وى  ورود  �أث������ر  ع���ل���ى 

�ليومني  خ��الل  �الزرق  ق�ساء  يف  �مل��ز�رع��ني 

�مل��ا���س��ي��ني ت��ف��ي��د مب��ع��ان��اة �أ����س���ح���اب وم��رب��ي 

ب�سبب تعطل  �لقطافيات  �ملو��سي يف منطقة 

خا�سة  �إنتاجيته  م�ستوى  و�نخفا�س  �لبئر 

و�أن �لبئر  خم�س�س  لتلبية �حتياجات مربي 

�ل�����رثوة �حل��ي��و�ن��ي��ة  ل��غ��اي��ات �ال���س��ت��ع��م��االت 

�ل�سخ�سية وكذلك ل�سقاية �لرثوة �حليو�نية 

يف هذه �ملنطقة و�ملناطق �ملحاذية .

وقد �أوعز �لوزير �سعيد�ن  فور ورود هذه 

كمية  و�ن��خ��ف��ا���س  �ل��ب��ئ��ر  بتعطل  �مل��الح��ظ��ة 

�ملياه �مل�ستخرجة كونها ال تكفي حاجة مربي 

�ملا�سية  يف تلك �ملنطقة �ل�سحر�وية �خلالية 

�ل��الزم��ة  �مل�ستلزمات  ك��اف��ة  جتهيز  ب�سرعة 

و�جر�ء �ل�سيانة �لعاجلة و��سالح هذ� �لبئر 

من قبل �لكو�در �لفنية وفريق �سيانة �الآبار.

و�أ���س��رف �ل��وزي��ر يف موقع �لبئر �ل��ذي يقع 

ع��ل��ى ب��ع��د ٩0 ك��ي��ل��و م��رت م��ن ب��ل��دة �الزرق يف 

كيلو   10 بعد  وعلى  �ل�سرقية  �ل�سحر�ء  عمق 

�ل�سعودية  على عملية  م��ن �حل���دود  م���رت�ت  

قبل  من  �لت�سغيل  �ع���ادة  و��ستكمال  �ال���س��الح 

�لفرق �لفنية �لتي قامت بعملية ��سالح و�عادة 

ت�سغيل �لبئر بوقت قيا�سي لتحقيق متطلبات 

و�حتياجات مربي �ملا�سية يف هذه �ملنطقة.

وخ��الل لقائه عدد من �اله��ايل يف موقع 

�لبئر �أكد وزير �ملياه و�لري بان هذه �جلهود 

و�مل��و�ق��ع  �ملناطق  جميع  يف  �ستتو��سل  �لتي 

�ل�سامي  �لتكليف  ك��ت��اب  يف  ورد  مل��ا  ت��ن��ف��ي��ذ� 

للحكومة وما جاء فيها من توجيهات ملكية 

�ل��ت��ي ت��دع��ون��ا ب��ان ال ن��ت��و�ن��ى ب���اأن ن�سل �ىل 

خدمات  لتقدمي  �لغايل  وطننا  يف  مكان  �ي 

و  باحلياة  ينب�س  مكان  لكل  �ملائي  �لتزويد 

�ن��ف��اذ� لتوجيهات  ذل��ك  و  �ل��وج��ود �الن�ساين 

���س��ي��دي ���س��اح��ب �جل���الل���ة  �مل��ل��ك ع��ب��د �هلل 

�ل���ث���اين �ب���ن �حل�����س��ني ح��ف��ظ��ة �هلل يف ك��ت��اب 

�لتكليف �ل�سامي حلكومة دولة �لدكتور ب�سر 

�خل�ساونة بخ�سو�س دعم �لقطاع �لزر�عي .

ك��م��ا و�وع������ز �ل����وزي����ر ل��ل��م��ع��ن��ي��ني ب��ق��ط��اع 

�مل���ي���اه ب�������س���رورة و����س���ع �آل���ي���ة ع��م��ل ت�سمن 

وتاأمني  �ل�سحر�وية  �الب���ار  عمل  ��ستد�مة 

�لفنية  �للوج�ستية للكو�در  �مل�ستلزمات  كافة 

�لعاملة عليها لتكون بيئة عمل �منة حتقق 

م�ستوى �حلياة �لكرمية لتمكينهم من �لقيام 

بالو�جبات مبهنية وم�سوؤولية .

كافة  �لعاملة  �لفنية  �ل��ف��رق  �جن��از  وبعد 

�لدكتور  �أع����رب   �لبئر  وت�سغيل  �الج����ر�ء�ت 

�سعيد�ن عن �سكره للكو�در �لفنية على �سرعة 

�جن����از �الع���م���ال �مل��ط��ل��وب��ة  ب��ح��رف��ي��ة عالية 

مطالبا �إياهم بال�سري نحو نهج �لتميز لرفع 

كفاءة قطاع �ملياه كما عرب عن �سكره �جلزيل 

ملدير ق�ساء �الزرق و�ىل كو�در �سرطة �لبادية 

�ل���ذي���ن ك����ان ل��ه��م دور�ً مم���ي���ز�ً خ����الل ه��ذه 

�جل��ول��ة ���س��ائ��اًل �مل���وىل ع��ز وج���ل �ن يحفظ 

�الردن بقيادته �لها�سمية �ملظفرة .

االنباط- عمان

 �ك�����د وزي������ر �ل�������س���ب���اب حم���م���د ���س��الم��ة 

در��سة  �إع��د�د  ب�سدد  �ل��وز�رة  �أن  �لنابل�سي، 

من  �ل�سبابية  �مل��ر�ك��ز  و�ق���ع  ح���ول  ���س��ام��ل��ة 

ح��ي��ث ج��اه��زي��ت��ه��ا وب���ر�جم���ه���ا وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 

وم���دى �ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ل��ت��ك��ون �الأ���س��ا���س 

لدى �تخاذ �أي قر�ر حولها.

�لوز�رة  عن  �سادر  �سحفي  لبيان  ووفقا 

�م�������س �الرب�����ع�����اء، �ط���ل���ع �ل��ن��اب��ل�����س��ي ع��ل��ى 

�ملن�ساآت  وجاهزية  �ل�سبابية  �مل��ر�ك��ز  و�ق��ع 

�ل��ري��ا���س��ي��ة، خ����الل زي�����ارة ق����ام ب��ه��ا �أم�����س 

�لطفيلة  ���س��ب��اب  م��دي��رت��ي  �ىل  �ل��ث��الث��اء، 

و�لكرك.

ول���ف���ت �ىل ف��ر���س��ة �����س���ت���خ���د�م �مل���ر�ك���ز 

�ملنطقة  يف  �ع��م��ال  ك��ح��ا���س��ن��ات  �ل�����س��ب��اب��ي��ة 

خ����الل زي���ارت���ه مل���رك���زي ���س��اب��ات �ل��ط��ف��ي��ل��ة 

وب�سري�. �لنموذجي 

و�ك������د �ه���م���ي���ة �����س���ت���غ���الل ب���ي���ت ���س��ب��اب 

بال�سر�كة  ��ستثمارية  كفر�سة  �لقاد�سية 

م���ع �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س، ك���ون���ه ي��ق��ع �سمن 

حم��م��ي��ة ���س��ان��ا، مم��ا ���س��ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 

البناء  و�ل�سبابية  �لريا�سية  �حلركة  و�قع 

�ملنطقة.

و�ط����ل����ع �ل��ن��اب��ل�����س��ي ع���ل���ى ����س���ري �ل��ع��م��ل 

يف جم��م��ع �الأم������ري ف��ي�����س��ل �ل���ري���ا����س���ي يف 

�ل�سيانة  �ع��م��ال  و�آخ���ر  �ل��ك��رك،  حم��اف��ظ��ة 

فيه لي�سار �ىل �فتتاحه ر�سميا.

�المثل  �ال�ستغالل  ���س��رورة  على  و�سدد 

دمج  خالل  من  �لنفقات  وتر�سيد  للمو�رد 

�مل���ر�ك���ز �ل��ت��اب��ع��ة ل����ل����وز�رة، ���س��م��ن م��ر�ك��ز 

�لغاية من وجودها، الفتا  توؤدي  نوذجية 

�ىل �ه��م��ي��ة ت��ن��وي��ع �ل��رب�م��ج د�خ���ل �مل��ر�ك��ز 

�ل�����س��ب��اب��ي��ة، وت���ك���ون ن��اب��ع��ة م���ن ت��ط��ل��ع��ات 

�ل�سباب.

ك���م���ا �����س����دد ع���ل���ى ������س�����رورة �����س���ت���غ���الل 

ف�����رتة ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ل�����س��ي��ان��ة ج��م��ي��ع 

و�سمان  ل��ل��وز�رة  �لتابعة  و�ملن�ساآت  �ملر�فق 

دميومتها، لتكون جاهزة لال�ستخد�م حال 

�سماح �لو�سع �لوبائي بذلك.

االنباط-عمان

ن��ظ��م م��ع��ه��د �ل��ع��ن��اي��ة ب�����س��ح��ة �الأ�����س����رة، 

موؤ�س�سة �مللك �حل�سني، ور�سات خا�سة برفع 

�ل��وع��ي ب�����س��رط��ان �ل��ث��دي، ع��ن��د �ل�����س��ي��د�ت يف 

مرحلة �الإجناب و�سن �الأمل.

بالتعاون  ج��اءت  �لتي  �ل��ور���س��ات،  وه��دف��ت 

�إىل  �لثدي،  ل�سرطان  �الأردين  �لربنامج  مع 

�مل��ب��ك��ر عن  �ل��ك�����س��ف  ع��ل��ى  �ل�����س��ي��د�ت  ت�سجيع 

�سرطان �لثدي، من خالل �لفح�س �ل�سريري 

و�لذ�تي وت�سوير �ملاموغر�م.

وق���ال �ملعهد يف ب��ي��ان، �ل��ي��وم �الأرب���ع���اء، �إن 

عدد �لور�سات �لتي نظمها بلغ 20، �سارك فيها 

�أن��ه جرى  �إىل  �سيدة، م�سري�   365 م��ن  �أك��رث 

�ملاموغر�م  �سيدة الإج��ر�ء �سورة   228 حتويل 

جمانا جلميع �ل�سيد�ت.

�سل�سلة  مع  ه��ذه  �ملعهد  ور�سات  وتز�منت   

ح���م���الت �أخ������رى ب����د�أه����ا �الأ����س���ب���وع �مل��ا���س��ي 

�لعنف  ملناه�سة  يوما   16 �ل���  حملة  مبنا�سبة 

�مل��ب��ن��ي ع��ل��ى �ل��ن��وع �الج��ت��م��اع��ي، ه��دف��ت �إىل 

توعية وتثقيف ومتكني �ملر�أة.

حا�سل  �الأ����س���رة  ب�سحة  �ل��ع��ن��اي��ة  وم��ع��ه��د 

ويقدم   ،)HCAC( �ل�  �عتماد  �سهادة  على 

رع���اي���ة ���س��ح��ي��ة ���س��ام��ل��ة ل���الأ����س���رة، وت��دري��ًب��ا 

للمتخ�س�سني يف �لرعاية �ل�سحية �الأ�سرية، 

وحماية �الأطفال.

ويقدم �ملعهد خدمات �لطب �لعام، و�سحة 

و�سحة  و�الإجنابية،  �جلن�سية  و�ل�سحة  �الأم، 

�لطفل، وطب �الأ�سنان، و�خلدمات �ملخربية، 

وخ���دم���ات �ل��ت��غ��ذي��ة �مل��ت��خ�����س�����س��ة، وخ��دم��ات 

فح�س �لنظر و�ل�سمع.

وي���وج���د يف �مل��ع��ه��د �خل����دم����ات �ل��ن��ف�����س��ي��ة 

�لنف�سية،  �جلل�سات  )تلقي  مثل  �الجتماعية 

�جلماعي،  �أو  �ل��ف��ردي  �الإن��ف��ع��ايل  و�لتفريغ 

وخدمات �لعنف �ملبني على �لنوع �الجتماعي، 

وخدمات �لناجني من �لعنف و�لتعذيب(.

 ويقدم �ملعهد خدمات تطور �لطفل مثل 

)�لت�سخي�س، و�لتقييم، و�خلدمات �لتاأهيلية 

�لوظيفي،  و�ل��ع��الج  �لطبيعي،  �ل��ع��الج  م��ن 

و�ل����رتب����ي����ة �خل����ا�����س����ة، و����س���ع���وب���ات �ل��ن��ط��ق 

و�ل��ت��ع��ل��م(، وي��ع��ق��د ���س��ن��وي��ا ع����دد� ك��ب��ري� من 

�ل��دور�ت يف جماالت خمتلفة، منها تدريبية 

دب��ل��وم��ات  ق�����س��رية، و�أخ�����رى خمت�سة مت��ن��ح 

م�سادق عليها من وز�رة �لتعليم �لعايل.

االنباط- عمان

�الأردين يف تقرير  �لعمايل  �ملر�سد  طالب 

�أ�سدره �م�س �الأربعاء باإجر�ء�ت فعالة لدمج 

ذوي �الإعاقة يف �سوق �لعمل وال�سيما يف ظل 

جائحة كورونا �مل�ستجد.

وب��ح�����س��ب �ل��ت��ق��ري��ر �ل����ذي �أع�����ده �مل��ر���س��د 

�القت�سادية  للدر��سات  �لفينيق  ملركز  �لتابع 

مب��ن��ا���س��ب��ة �ل���ي���وم �ل��ع��امل��ي ل��الأ���س��خ��ا���س ذوي 

�الإعاقة �لذي ي�سادف �لثالث من �سهر كانون 

�لتحديات  فاإن جائحة كورونا عمقت  �الأول، 

�ل��ت��ي ي��و�ج��ه��ه��ا �الأ���س��خ��ا���س ذوو �الإع���اق���ة يف 

ت�سغيل  ن�سبة  �أن  �لتقرير  و�أك��د  �لعمل.  �سوق 

�لقطاعني  يف  �الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  �الأ�سخا�س 

�ل��ع��ام و�خل��ا���س م��ت��دن��ي��ة، م��ا ي��ح��رم �لعديد 

و�مل��وؤه��ل��ني  منهم  �لعمل  على  �ل��ق��ادري��ن  م��ن 

�أن ع��دد�ً كبري�ً  من �لعمل ب�سكل الئق. وبني 

يعملون  �لذين  �الإعاقة  ذوي  �الأ�سخا�س  من 

يف �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س م���ا ز�ل�����و� ي��ع��ان��ون من 

بانخفا�س جودة  تتمثل  �سعبة  ظ��روف عمل 

�ل��وظ��ائ��ف �ل��ت��ي ي��ع��م��ل��ون ف��ي��ه��ا، و�ن��خ��ف��ا���س 

�لعامة وغياب  �ملعدالت  �الأج��ور عن  معدالت 

�ل�����س��ع��ور ب���االأم���ان و�ال����س���ت���ق���ر�ر �ل��وظ��ي��ف��ي. 

�ملنا�سبة  �لتحتية  �لبيئة  �سعف  �أن  و�أو���س��ح 

ل��ع��م��ل �الأ���س��خ��ا���س ذوي �الإع���اق���ة، ����س��ه��م يف 

توفر  عدم  حيث  من  ت�سغيلهم  فر�س  تقليل 

�مل�ساعد و�لنظام �لناطق وو�سائل �لنقل �لعام 

�ملنا�سبة.

و�أ�سار �إىل �أن غالبية �الأ�سخا�س من ذوي 

�حلماية  ب��اأن��ظ��م��ة  م�سمولني  غ��ري  �الإع���اق���ة 

و�لتاأمني  �الجتماعي  كال�سمان  �الجتماعية 

جاء  م��ا  بتنفيذ  �لتقرير  و�أو���س��ى  �ل�سحي. 

25 فقرة )ه���/ و( من قانون حقوق  �مل��ادة  يف 

�الأ�سخا�س ذوي �الإعاقة رقم 20 ل�سنة 2017، 

�الإع��اق��ة  ذوي  �الأ�سخا�س  بت�سغيل  و�ملتعلقة 

مب���ا ي�����س��م��ن ت��ط��ب��ي��ق��ه ع��ل��ى �أر������س �ل���و�ق���ع، 

�ملتعلقة  �لرقابية  �ملوؤ�س�سات  �أدو�ر  وتفعيل 

 4 13 من قانون �لعمل و�مل��ادة  �مل��ادة  بتطبيق 

ل�سمان  �الإعاقة  ذوي  �الأ�سخا�س  قانون  من 

تعزيز �لتز�م �لقطاعني �لعام و�خلا�س ب�ساأن 

ت�سغيل �الأ�سخا�س ذوي �الإعاقة.

هيئة النقل تعلق دوامها بسبب كورونا

 مسلسل االعتداء على إنجازات بلدية 
السلط مستمر

االنباط- عمان

�ل��ربي  �لنقل  تنظيم  هيئة  �أع��ل��ن��ت   

ب��در�ن  ب�سفا  مقرها  يف  �ل���دو�م  تعليق 

�م�������س �الرب����ع����اء و�ل����ي����وم، ب��ع��د ظ��ه��ور 

�إ�سابات فيها بفريو�س كورونا.

وق���ال���ت �ل��ه��ي��ئ��ة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي، 

ياأتي  �ل��دو�م  تعليق  �إن  �الأرب��ع��اء،  �ليوم 

�إج���ر�ء�ت �ل�سالمة  الت��خ��اذ �مل��زي��د م��ن 

وت���د�ب���ري �ل���وق���اي���ة وم��ن��ه��ا ف��ح��و���س��ات 

�ل��وز�رة  مكاتب  وتعقيم  �آر(،  �سي  )ب��ي 

�لعامة،  �ل�سالمة  ل�سمان 

وح����������ر�����������س����������ا ع���������ل���������ى �������س������الم������ة 

�سيعود  �ل��دو�م  �أن  �إىل  �ملو�طنني،الفتة 

�ملو�فق  �ملقبل  �الأح��د  يوم  كاملعتاد  فيها 

6 كانون �الأول.

االنباط- زيد عوامله

باالعتد�ء على جد�ر  �أقدم جمهولني 

ق���ي���د �الإن�������س���اء وحت��ط��ي��م��ه يف م�����س��روع 

�ل�سلط. مدخل مدينة 

و تك�سري  ب��ه��دم  �مل��ع��ت��دي��ن  ق���ام  ح��ي��ث 

�أجز�ء و و�جهات من �جلد�ر �حلجري

�ل��ت��ي مت زر�عتها  �الأ���س��ج��ار  �ق��ت��الع  و 

�مل�سروع  �سمن 

و��ستنكر رئي�س بلدية �ل�سلط �لكربى 

�ملجال�س  روؤ�سا  و  �ملهند�س خالد خ�سمان 

�مل��ح��ل��ي��ة و�أع���������س����اء �مل���ج���ال�������س �مل��ح��ل��ي��ة 

وم��وظ��ف��ي �ل��ب��ل��دي��ة ه���ذ� �الع���ت���د�ء على 

�مل��ق��در�ت و�الأم��الك  �لبلدية و  �إجن���از�ت 

�لعامة يف مدينة �ل�سلط 

و�أك����د �خل�����س��م��ان �أن م��ن ي��ق��وم ب��ه��ذه 

�الأعمال �ل�سنيعة ال ميثل �أبناء �ل�سلط 

و ح��ر���س��ه��م ع��ل��ى م��ق��در�ت �ل��دول��ة و 

�الأمالك �لعامة �أمر م�سلم فيه 

�الأع��م��ال  ب��ه��ذه  ت��ق��وم  �سالة  قلة  و�أن 

�ل��ت��خ��ري��ب��ي��ة و�ل���ت���ي �أ���س��ب��ح��ت ب��ع��د �أن 

ت����ك����ررت  خ��ط��ة مم��ن��ه��ج��ة و ت�����س��ت��ه��دف 

�لبلدية. م�ساريع 

�ل�سلط  مدينة  �أبناء  �خل�سمان  دعا  و 

حماية  على  �ل�ساهرة  �لعني  يكونو�  �أن 

�أي  �ل��ت��ب��ل��ي��غ ع���ن  �مل���دي���ن���ة و  مم��ت��ل��ك��ات 

�سخ�س يقوم مبثل هذه �العمال 

�ستتخذ  �لبلدية  �أن  �خل�سمان  و�أك���د 

�الأمنية  �الأجهزة  مع  بالتعاون  �إج��ر�ء�ت 

�مل���خ���ت�������س���ة ����س���د م�����ن ي����ق����وم ب���اأع���م���ال 

�ل��ت��خ��ري��ب و �ل��ت��ط��اول ع��ل��ى �مل��م��ت��ل��ك��ات 

�لعامة.

إطالق مبادرة األردن لدعم عالج مرضى الّسرطان
االنباط- عمان

لل�سرطان  �حل�����س��ني  م��وؤ���ّس�����س��ة  �أط��ل��ق��ت   

���س��ّد  “�الأردن  ب��ال�����س��ب��اب  خ��ا���س��ة  م���ب���ادرة 

هيئة  م��ع  ب��ال�����س��ر�ك��ة  �سباب”،  �ل�����س��رط��ان- 

جمع  ب��ه��دف  �الأردن���ي���ة  �ل�����س��ي��اح��ة  تن�سيط 

�ل�ّسرطان  مر�سى  ع��الج  ل��دع��م  �ل��ت��ربع��ات 

غري �ملقتدرين يف مركز �حل�سني لل�سرطان.

�الأرب��ع��اء،  �م�����س  ���س��ح��ايف  ب��ي��ان  وبح�سب 

جتارب  خو�س  على  �ل�سباب  �ملبادرة  ت�سجع 

من  فريق  فيها  وي�سارك  م��وؤث��رة،  �إن�سانية 

 18 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح  �لذين  �ليافعني 

بقيمة  ت��ربع��ات  جلمع  ي�سعون  ع��ام��ا،  و27 

�أن�����س��ط��ة من  تنظيم  ع��رب  دي��ن��ار،  �أل���ف   100

خ����الل ���س��ف��ح��ات �ل���ت���و�����س���ل �الج��ت��م��اع��ي 

جميع  �أمام  �لفر�سة  الإتاحة  بهم،  �خلا�سة 

�ملجتمع. فئات 

وق���ال���ت م���دي���ر ع����ام م��وؤ���ّس�����س��ة �حل�����س��ني 

“�سعيدون  ق��ط��ام�����س،  ن�سرين  ل��ل�����س��رط��ان، 

 - �ل�سرطان  �سد  “�الأردن  مبادرة  باإطالق 

�لتكافل  قيم  تنمية  ت�سهم يف  �لتي  �سباب”، 

وت�سجعيهم  �ل�����س��ب��اب،  ن��ف��و���س  يف  و�ل��ع��ط��اء 

على فعل �خلري، وتعزيز دورهم يف �لتاأثري 

�إيجابا على حياة مر�سى �ل�سرطان”.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

اىل متى ا�ستمرار نزيف بور�سة عمان وغياب االهتمام احلكومي واخلا�ص بها، حيث 

تراجع موؤ�سر بور�سة عمان منذ بداية العام ولغاية اإغالق جل�سة اليوم  بن�سبة جتاوزت 

١٣% يف ظل ا�ستمرار حالة عدم الثقة باال�ستثمار بالبور�سة وغياب اال�ستثمار املوؤ�س�سي 

واالأجنبي  وارتفاع ودائع املواطنني يف البنوك االردنية وتراجع اأرباح ال�سركات امل�ساهمة 

العامة ب�سكل ملحوظ يف ظل جائحة كورونا اأ�سف اىل ذلك الو�سع االقت�سادي املرتدي 

حكومي  اهتمام  يتطلب  ا�سبح  البور�سة  ت�سهدة  التي  امل���رتدي  الو�سع  ا�ستمرار  ان   .

ومن القطاع اخلا�ص ولو باحلد االأدنى للم�ساعدة يف عودة الثقة  ملنفذ ا�ستثماري مهم 

جلمهور امل�ستثمرين واإال فالقادم اأ�سواأ .

حمافظها  بت�سفية  االجنبية  اال�ستثمارية  ال�سناديق  م��ن  ع��دد  قيام  نالحظ  كما 

اال�ستثمارية على بع�ص اال�سهم يف بور�سة عمان  يف ظل عدم وجود جهة �سواء من فريق 

بور�سة عمان او من البنوك اال�ستثمارية العاملة يف االردن قادرة على التحدث اىل مدراء 

ال�سناديق حول و�سع وفر�ص هذه ال�سركات التي يخرجون منها والتوقعات امل�ستقبلية 

وق�س�ص جناحها وتاثري ازمة الفايرو�ص عليها. نفتقر اىل ما ي�سمى خدمة العالقات 

العامة املالية Financial Public Realtion Service والتى ا�سبحت هامة  

والنتائج  ال�سركات  اف�ساحات  ح��ول  اال�ستثمارية  ال�سناديق  م��دراء  وع��ي  زي��ادة  يف  ج��دا 

التي حققتها وق�س�ص جناحها والتوقعات حولها.  جماعتنا مفكرين بور�سة عمان هي 

البور�سة الوحيدة يف املنطقة ويغيب عن ذهنهم اننا ا�سبحنا من ا�سوا البور�سات اداءا 

باملعايري الدولية.

وجدي مخامره

 الى متى استمرار نزيف 
بورصة عمان ؟

اخلمي�س    3   /  12  / 2020

االنباط-برتا 

او����س���ى اأك���ادمي���ي���ون واق��ت�����س��ادي��ون من 

ر�سم  ب�����س��رورة  واخل��ا���ص  ال��ع��ام  القطاعني 

خ���ارط���ة ط��ري��ق الإن��ع��ا���ص ق��ط��اع اخل��دم��ات 

التعايف  نحو  ودف��ع��ه  االأردن  يف  اللوج�ستية 

من اآثارجائحة كورونا للتخفيف من االآثار 

ال�����س��ل��ب��ي��ة ال��ت��ي حل��ق��ت ب��ع��م��وم ال��ق��ط��اع��ات 

االقت�سادية.

اأع����م����ال  امل���������س����ارك����ون يف خ����ت����ام  واق���������رتح 

ال�سبكة  من�سة  عقدتها  التي  االأوىل  ال��ن��دوة 

جائحة  ت��اأث��ري   « ح��ول  االأردن���ي���ة  اللوج�ستية 

يف  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  قطاع  على  ك��ورون��ا 

تو�سيات  للتعايف«،  الطريق  وخ��ارط��ة  االأردن 

اللوج�ستية  العملية  عجلة  دف��ع  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 

و����س���م���ان ا����س���ت���م���راري���ة االإم�����������دادات يف ظ��ل 

اجل��ائ��ح��ة، م���ن خ���الل ال��ت��ن�����س��ي��ق وم�����س��اع��ف��ة 

اجلهود امل�سرتكة بني خمتلف اجلهات املعنية.

تقنية  ع��ر  عقدت  التي  ال��ن��دوة  وج���اءت 

من�سة  مب��ث��اب��ة  )زووم(،  امل��رئ��ي  االت�����س��ال 

200 من  اج��ت��م��ع حت���ت م��ظ��ل��ت��ه��ا  ت��ف��اع��ل��ي��ة 

االك����ادمي����ي����ني واالق����ت���������س����ادي����ني مي��ث��ل��ون 

خمتلف القطاعات لبيان الدور الذي يلعبه 

االقت�ساد  يف  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع 

ما  والتحديات  الفر�ص  ومناق�سة  االأردين، 

بعد اجلائحة وو�سع احللول للتخفيف من 

حدتها والتعاي�ص معها حلني زوالها.

ون���اق�������س���ت ال����ن����دوة ال���ت���ي اأداره��������ا جم��د 

اللوج�ستية  ال�سبكة  موؤ�س�سي  احد  االأ�سمر 

عمل  اأوراق  اأعمالها،  جل�سات  يف  االأردن��ي��ة، 

حول  حم��اور  م�سامينها  يف  تناولت  بحثية 

ت����ط����ورات ق���ط���اع اخل����دم����ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 

واأث���ر  ك���ورون���ا،  ق��ب��ل ج��ائ��ح��ة  م��ا  االأردن  يف 

ت���ل���ك اجل����ائ����ح����ة ع���ل���ى ق����ط����اع اخل����دم����ات 

ال���ري،  ال�����س��ح��ن  ت�سمل  ال��ت��ي  اللوج�ستية 

والتخلي�ص  والتخزين  واجلوي،  والبحري، 

واجلمارك، واأبرز احللول واال�سرتاتيجيات 

البديلة للتعامل مع الو�سع احلايل، وكيف 

مي��ك��ن ل��ل��ح��ك��وم��ة امل�������س���اع���دة يف دع����م ه��ذا 

رفده  يف  االأردن��ي��ة  اجلامعات  ودور  القطاع، 

التي  العالية  وال��ك��ف��اءات  الب�سرية  ب��امل��وارد 

يحتاجها.

وقال نقيب مالحة االأردن الدكتور دريد 

�سهد  ال���ع���امل  اإن  ال���ن���دوة  خ���الل  حم��ا���س��ن��ة 

اجلائحة  ب��داي��ة  منذ  االأح���داث  م��ن  الكثري 

ع��دة مراكز  االإن��ت��اج يف  تعطل عجلة  ، منها 

�سناعية عاملية، ما انعك�ص �سلبا على توقف 

ال������واردات ال��ت��ي حت��ت��اج��ه��ا امل��م��ل��ك��ة الإدام����ة 

ال�سناعية  ق��ط��اع��ات��ه��ا  م��ن  ع���دد  يف  ال��ع��م��ل 

والتجارية، م�سيدا بدور منظومة النقل يف 

ارتفاع  من  بالرغم  الغذائي  االأم��ن  تاأمني 

الطلب على بع�ص املنتجات.

وق������دم ال���دك���ت���ور حم��ا���س��ن��ة ج��م��ل��ة م��ن 

امل���ق���رتح���ات واحل����ل����ول ال���ت���ي م����ن امل��م��ك��ن 

وال��ط��وي��ل،  ال��ق�����س��ري  امل���دى  ع��ل��ى  تطبيقها 

ل���ل���ت���ع���ام���ل م����ع ال����و�����س����ع احل��������ايل، وك���ي���ف 

اأن  م��وؤك��دا  اللوج�ستي،  القطاع  دع��م  ميكن 

مواجهة  على  ال��ق��ادر  ه��و  ال��ق��وي  االقت�ساد 

اأداء  رفع  العمل على  الوباء من خالل  هذا 

القطاع اخلا�ص.

و����س���دد م��وؤ���س�����ص ال�����س��ب��ك��ة ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 

االأردن����ي����ة ع�����س��م��ت ي��ا���س��ني، ع��ل��ى ����س���رورة 

حت�����دي�����د اح����ت����ي����اج����ات ق�����ط�����اع اخل�����دم�����ات 

اللوج�ستية يف االردن والعمل على تطويره، 

م����ن خ������الل و�����س����ع االأط��������ر وال�������س���ي���ا����س���ات 

وروؤي���ة  اأه����داف  م��ع  يتما�سى  احل��اك��م��ة مب��ا 

ال�سبكة  موؤ�س�سي  اأح��د  ق��دم  فيما   ، اململكة 

تامر عمران عر�سا حول ال�سبكة واالأهداف 

امل�ستقبلية. اإىل حتقيقها وروؤيتها  ال�ساعية 

واأ������س�����ار ال����دك����ت����ور ع���م���اد ح���ت���ام���ل���ة م��ن 

اأه��م��ي��ة  اإىل  االأمل���ان���ي���ة االأردن����ي����ة  اجل��ام��ع��ة 

اأ�سا�ص  الذي يعتر  اللوج�ستي  االأداء  تطور 

ت��اأث��ريا مبا�سرا  ي��وؤث��ر  و  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة 

الدولة  وتناف�سية  االأردين  االقت�ساد  على 

عامليا، فيما اأبرزت ممثلة برنامج الدرا�سات 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف اجل��ام��ع��ه االأمل���ان���ي���ه االأردن���ي���ة 

امل��ه��ن��د���س��ة دمي���ه ال م���راد دور اجل��ام��ع��ة يف 

احلالية،  االأزم��ة  مع  للتعامل  حلول  اإيجاد 

م�����ن خ������الل ت���ط���وي���ر م�������س���اق���ات وب����رام����ج 

الب�سرية  ب��امل��وارد  ال��ق��ط��اع  ل��رف��د  اأك��ادمي��ي��ة 

التي يحتاجها. والكفاءات 

وع����ر�����ص امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��م��وان��ئ 

واملطارات وم�ساريع النقل يف �سركة تطوير 

اجلهود  ال�سكران،  حممد  املهند�ص  العقبة 

ال��ت��ي ب��ذل��ت خ����الل االأع�������وام امل��ا���س��ي��ة من 

واأ�سهمت  واخل��ا���ص،  ال��ع��ام  القطاعني  قبل 

املتكاملة،  اللوج�ستية  املنظومة  تطوير  يف 

تقدم  اإىل  اأدت  ق��وي��ة،  حتتية  بنية  وت��وف��ري 

االأردن يف ت�سنيف موؤ�سر االأداء اللوج�ستي، 

م�����س��ي��دا ب��ال��ت��ط��ور ال����ذي ح�����س��ل يف م��ي��ن��اء 

العقبة .

يف  الب�سائع  نقل  مديرية  مدير  واأ���س��ار 

ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��ل ال����ري ع���الء ال��دي��ن 

قطاع  واجهت  التي  التحديات  اإىل  البقور 

ال��ن��ق��ل ال���ري وم��ن��ه��ا اإدام����ة ال��ع��م��ل يف ه��ذا 

ت�ساريح  منح  تطلب  ال���ذي  االأم���ر  ال��ق��ط��اع 

ال�����س��اح��ن��ات، م��ن خ���الل تطوير  ل�����س��ائ��ق��ني 

م��ن�����س��ة ال���ك���رتون���ي���ة م��ك��ن��ت��ه��م واأ����س���ح���اب 

ال�����س��رك��ات م���ن اإ����س���دار اك���ر م���ن ٣0 ال��ف 

ت�سريح خالل االأزمة.

وحتدث مدير �سركة مري�سك يف االأردن 

وال����ع����راق رك�����ان م��ا���س��ي ع���ن اأث�����ر ج��ائ��ح��ة 

والتحديات  ال��ب��ح��ري،  النقل  على  ك��ورون��ا 

نقل  عملية  ال��ت��اأخ��ر يف  م��ن��ه��ا  ط����راأت  ال��ت��ي 

للنقل  كافية  حاويات  توفر  لعدم  الب�سائع، 

وال��ت��اأخ��ر يف حت��وي��ل امل��ب��ال��غ ب��ني امل�����س��ت��ورد 

واملُ�سدر ب�سبب توقف عمل البنوك ، م�سيدا 

التي  العقبة  التوريد يف ميناء  �سل�سلة  باأداء 

والتخلي�ص  النقل  و  ال�سحن  �سركات  مكنت 

ودون  اإحرتافية  بكل  العمل  يف  لال�ستمرار 

اأي اإنقطاع.

�سركة  يف  ال�سحن  دائ���رة  رئي�ص  وت��ن��اول 

اخل��ط��وط اجل��وي��ة امل��ل��ك��ي��ة االأردن���ي���ة ن��ائ��ل 

ال�سحن  ق��ط��اع  على  اجل��ائ��ح��ة  اأث���ر  عطيات 

واملحلي،  ال��ع��امل��ي  ال�سعيدين  على  اجل���وي 

وما ت�سببت به من ارتفاع ملحوظ يف اأ�سعار 

انخفا�ص  ظ��ل  يف  وع��امل��ي��اً،  حم��ل��ي��اً  ال�سحن 

التي  اإىل االإجراءات  اأعداد الرحالت، الفتا 

نقل  �سبكة  اإن�ساء  منها  ال�سركة  بها  قامت 

وا�ستخدام  دول،  بعدة  االأردن  تربط  ج��وي 

ب��ه��دف  ال���رك���اب  ل��ن��ق��ل  خم�س�سة  ط���ائ���رات 

الب�سائع وت�سويق االأردن كمركز عبور  نقل 

للطائرات يف املنطقة.

اللوج�ستية  ال��ع��ق��ب��ة  ق��ري��ة  م��دي��ر  واأك����د 

بحلول  التفكري  �سرورة  الفيالت  اأب��و  حكم 

تقرب امل�سافة بني العقبة وعمان من خالل 

ت��ط��وي��ر خ���دم���ات احل��ك��وم��ة االإل��ك��رتون��ي��ة 

واأمتتة جميع اخلدمات املتعلقة بالتخلي�ص 

ع����ل����ى ال���ب�������س���ائ���ع وال����ت���������س����ري����ع ب���ال���رب���ط 

ال��ع��الق��ة  ذات  ب���ني اجل���ه���ات  االإل�����ك�����رتوين 

العملية  وت�����س��ري��ع   ، اجل���م���ارك  دائ�����رة  م���ع 

اجل��م��رك��ي��ة م��ن خ���الل حت��دي��د االإج�����راءات 

والتخمني. بالتقييم  املتعلقة 

التخلي�ص  �سركات  اأ�سحاب  نقيب  اأ�سار 

اىل  عاقولة  اأب��و  اهلل  �سيف  الب�سائع  ونقل 

مبا�سر على  ب�سكل  اأثرت  كورونا  اأن جائحة 

اإىل  اأدى  م��ا  االأردن���ي���ة  التخلي�ص  ���س��رك��ات 

ت��وق��ف ال��ك��ث��ري م��ن��ه��ا ع��ن ال��ع��م��ل وت�����س��ري��ح 

بكارثة  ينذر  ما  بها،  العاملني  من  االأالف 

بالعمل على  امل�سكلة  اأن حل  كبرية مو�سحا 

التخلي�ص  �سركات  جتمع  احت���ادات  ت�سكيل 

ل��ل��ح��د م���ن االأ�����س����رار ال���ت���ي وق���ع���ت ع��ل��ي��ه��ا 

ت��ق��دمي كافة  ل��ال���س��ت��م��رار يف  وم�����س��اع��دت��ه��ا 

بالتخلي�ص. املتعلقة  اخلدمات 

املعلومات  تكنولوجيا  ق�سم  مدير  وق��ال 

اأحمد  املهند�ص  العميد  اجلمارك  دائ��رة  يف 

حمظوظة  كانت  اجلمارك  دائرة  اإن  العامل 

واأمتتتها  االج���راءات  تعديل  على  لقدرتها 

ق��ب��ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، م��ا ���س��اع��د ع��ل��ى ع��دم 

ت���وق���ف ال��ع��م��ل��ي��ة اجل��م��رك��ي��ة وال��ت��خ��ل��ي�����ص 

ال��ق��رارات  اأه��م  م��ن  اأن  مو�سحا  للب�سائع، 

ال����ت����ي اأ����س���ه���م���ت يف ذل������ك ه������ي: ال���ن���اف���ذة 

الوطنية املوحدة للتجارة، وتعديل القانون 

التخلي�ص  بتفعيل  ي�سمح  ال��ذي  اجلمركي 

الوثائق  عن  ن�سخ  وقبول  للب�سائع  امل�سبق 

االأ�سلية حلني توفر اأ�سولها.

االنباط-عمان

وقع وزير التخطيط والتعاون الدويل نا�سر 

اتفاقية  االأردن��ي��ة  احلكومة  عن  نيابة  ال�سريدة 

عقد متويل اإطاري يف قطاع املياه مقدم من بنك 

مي�سرة  قرو�ص  �سكل  على  االأوروب��ي  اال�ست��ثمار 

260مليون يورو. بقيمة 

كما وقع على عقد التمويل وزير املياه والري 

ال��دك��ت��ور م��ع��ت�����س��م ���س��ع��ي��دان ن��ي��اب��ة ع���ن اجل��ه��ة 

امل�ستفيدة.

وح�سب بيان �سحفي لوزارة التخطيط، ام�ص 

الهدف من االتفاقية  اأن  ال�سريدة  االربعاء، بني 

ت��اأم��ني مت��وي��ل ل����الأردن ب�����س��روط م��ي�����س��رة ل�ست 

�سنوات مقبلة )مع فرتة �سداد ا�ستثنائية طويلة 

ت�����س��ل اإىل ث��الث��ني ع���ام���ا( وذل����ك ق��ب��ي��ل ان��ت��ه��اء 

مهمة البنك جتاه الدول خارج االحتاد االأوروبي 

مع نهاية العام احلايل .

ال���ت���م���وي���ل  ����س���ي���خ�������س�������ص  ان�������ه  اىل  وا�������س������ار 

امل��ائ��ي��ة االأردن����ي����ة ذات االأول���وي���ة  ل��ل��م�����س��روع��ات 

ل��دع��م اأه����داف احل��ك��وم��ة االأردن���ي���ة �سمن اإط���ار 

 ،)2025-20١6( للمياه  الوطنية  اال�سرتاتيجية 

ب��ن��اء وحت��دي��ث وحت�سني  على  العمل  خ��الل  م��ن 

من  العديد  يف  املختلفة  امل��ي��اه  اإم����دادات  م��راف��ق 

و���س��ي��وؤدي  االأردن،  اأن��ح��اء  جميع  يف  امل��ح��اف��ظ��ات 

م��ن��ع��ة  اإىل حت�����س��ني  امل�������س���روع���ات  ه�����ذه  ت��ن��ف��ي��ذ 

اإم�����دادات امل��ي��اه ودع���م ال��ت��ك��ي��ف م��ع ت��غ��ري امل��ن��اخ، 

اإ����س���اف���ة اإىل خ��ل��ق ف��ر���ص ع��م��ل خ����الل ك���ل من 

مرحلة البناء وت�سغيل املرافق.

ك��م��ا ع��م��ل ال��ب��ن��ك ع��ل��ى ت���اأم���ني م��ن��ح��ة فنية 

يف  للم�ساعدة  ي���ورو  م��الي��ني   ٣ بقيمة  اإ���س��اف��ي��ة 

اإج����راء درا����س���ات اجل����دوى ل��ل��م�����س��روع��ات امل��ائ��ي��ة 

التمويل. امل�ستهدفة من 

االأردن  يف  االأوروب����ي  االحت���اد  �سفرية  وبينت 

التي  املياه  م�سروعات  اأن  هادجيثودو�سيو  ماريا 

�ست�سهم  ال��ق��ر���ص  ه��ذا  مب��وج��ب  متويلها  �سيتم 

اإم�����دادات امل��ي��اه  ب��ت��ع��زي��ز منعة ال��ق��ط��اع و���س��م��ان 

وت��ع��زي��ز ق���درات االأردن ع��ل��ى م��واج��ه��ة حت��دي��ات 

ت��غ��ري امل���ن���اخ، م�����س��ددة ع��ل��ى اأن ه���ذه امل�����س��روع��ات 

االأردن  م��ع  االحت���اد  ���س��راك��ة  م��ع  تتما�سى مت��ام��اً 

يف  التحديات  من  للتخفيف  امل�سرتكة  واجلهود 

القطاع.

م��ن ج��ان��ب��ه��م، ب��ني م�����س��وؤول��و ال��ب��ن��ك اأه��م��ي��ة 

ال��ق��ر���ص يف اإن�������س���اء ال��ع��دي��د م���ن م���راف���ق امل��ي��اه 

للحاجة  ن��ظ��راً  االأردن  يف  وحت�سينها  وحتديثها 

املا�سة لهذه امل�سروعات لتح�سني و�سول املواطن 

اإىل امل���ي���اه خ���الل ال�����س��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة، ك��م��ا ي��ويل 

وتعزيز  املناخي  العمل  مل�سروعات  اأولوية  البنك 

دعم قطاع املياه يف االأردن.

ويعتر متويل بنك اال�ستثمار االأوروبي جزءاً 

االأردن  يف  امل��ي��اه  ق��ط��اع  يف  ال��ب��ن��ك  م�ساهمة  م��ن 

االأخرية  ال�سنوات  خالل  تدريجياً  ازدادت  والتي 

 )ERI( االقت�سادية  املنعة  مبادرة  اإط��ار  �سمن 

يف  ت���اأت���ي  ال��ت��ي   )2020-20١6( ل��ل��ف��رتة  ل��ل��ب��ن��ك 

يف  للتحديات  االأوروب��ي  االحت��اد  ا�ستجابة  �سياق 

كاللجوء  البلقان  وغ��رب  اجلنوبي  اجل���وار  دول 

وال������ن������زوح ال���ق�������س���ري وال����ه����ج����رة واالن���ك���م���ا����ص 

على  وتعمل  والفي�سانات،  واجلفاف  االقت�سادي 

والنمو االقت�سادي  الوظائف  اإيجاد  امل�ساهمة يف 

واخل��دم��ات  القطاعات  يف  اال�ستثمار  خ��الل  م��ن 

امل�ستدامة  التحتية  البنية  تدعم  التي  احليوية 

م��ث��ل امل���ي���اه وال���ط���اق���ة وال���ك���ه���رب���اء؛ وال���رع���اي���ة 

ال�������س���ح���ي���ة، وال���ن���ق���ل واخل�����دم�����ات احل�����س��ري��ة؛ 

وال�سركات  اخلا�ص  القطاع  تطوير  دعم  وكذلك 

ال�سغر. وامل�سروعات متناهية  ال�سغرية 

البنك  املقدم من  الدعم  ال�سريدة هذا  وثمن 

اأن  اإىل  منوهاً  ل��الأردن،  تنموياً  �سريكاً  باعتباره 

ال�سنوات  خ��الل  عمل  االأوروب���ي  اال�ستثمار  بنك 

امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى ت��وف��ري مت��وي��ل مي�سر م��ن خ��الل 

ل��الأردن  واال�ستثمارية  الفنية  وامل��ن��ح  ال��ق��رو���ص 

لتمويل م�سروعات يف قطاعات رئي�سة كال�سناعة 

واملياه  والتعليم  والكهرباء  والطاقة  والتعدين 

وال�������س���رف ال�����س��ح��ي وال��ن��ق��ل وت��ن��م��ي��ة ال��ق��ط��اع 

التحتية. والبنية  اخلا�ص 

وا�سهم بنك اال�ستثمار االأوروبي يف عام 20١5 

مل�سروع  �سكل قر�ص مي�سر  التمويل على  بتوفري 

بقيمة  الثانية  املرحلة  العرب  وادي  مياه  نظام 

ا�ستثمارية من  اأمريكي ومنحة  54 مليون دوالر 

ي��ورو  مليون  57ر١٣   بقيمة  االأوروب����ي  االحت���اد 

امللكية  الرعاية  اخ��ريا، حتت  افتتاحه  وال��ذي مت 

ال�سامية.

ك��م��ا وف���ر ب��ن��ك اال���س��ت��ث��م��ار االأوروب�����ي يف ع��ام 

 65 �سكل قر�ص مي�سر بقيمة  20١9 متوياًل على 

25ر١6  بقيمة  ا�ستثمارية  ومنحة  ي��ورو،  مليون 

يف  ال�سحي  وال�سرف  املياه  مل�سروع  يورو  مليون 

درا�سات  من  ع��دد  اإىل  اإ�سافة  ع��ال،  دي��ر  منطقة 

واملياه  الطاقة  اأُخ��رى مثل  اجل��دوى يف جماالت 

والنقل.

البنك  اهتمام  اىل  التخطيط  وزير  لفت  كما 

امل�ساعدة يف ظل  لتقدمي  ل��الأردن  بزيادة متويله 

تف�سي  عن  الناجمة  احلالية  الظروف  متطلبات 

فريو�ص كورونا.

بنك االسـتـثمار األوروبي يمول المشروعات المائية 
االردنية بـ 260 مليون يورو

 االنباط-عمان

رج��ال  جمعية  اإدارة  جمل�ص  اأع�����س��اء  بحث 

امللحق  مع  االأربعاء،  ام�ص  االأردنيني،  االأعمال 

التجاري واال�ستثماري يف ال�سفارة الباك�ستانية 

اأوا���س��ر  تعزيز  �سبل  علي،  خ��ادم  اململكة،  ل��دى 

واالآف��اق  البلدين  ب��ني  االقت�سادية  العالقات 

املتاحة. اال�ستثمارية  للفر�ص  امل�ستقبلية 

اللقاء  اإن  �سحايف  بيان  يف  اجلمعية  وقالت 

ا�ستثماري  منتدى  عقد  على  اتفاق  عن  اأ�سفر 

م�سرية  املقبل،  العام  مطلع  باك�ستاين  اأردين 

عن  ال��ق��ط��اع��ي��ة  ال��ل��ق��اءات  تنظيم  اأه��م��ي��ة  اإىل 

بعد بهدف حتديد القطاعات االقت�سادية ذات 

على  اجلانبني  واإطالع كال  امل�سرتك  االهتمام 

اأهم الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة.

املهند�ص  االإدارة،  جم��ل�����ص  ع�����س��و  وع��ر���ص 

ح�سام الدين الهدهد، لدور اجلمعية يف تعزيز 

واال���س��ت��ث��م��اري��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  االأردن  ع��الق��ات 

الباك�ستان،  بينها  وم���ن  ال����دول،  خمتلف  م��ع 

وال�����رتوي�����ج ل���ل���م���زاي���ا واحل�����واف�����ز وال���ف���ر����ص 

باململكة. املتوفرة  اال�ستثمارية 

امل��ه��ن��د���ص  االإدارة  جم��ل�����ص  ع�����س��و  واأك�������د 

البلدين  ع��الق��ات  اأن  ال��ب��ق��اع��ي  ال��رح��ي��م  ع��ب��د 

ما  الطموحات،  م�ستوى  من  اقل  االقت�سادية 

لتعزيزها،  اجلهود  تكثيف  على  العمل  يتطلب 

ذات  اال����س���ت���ث���م���اري���ة  ال���ف���ر����ص  اإىل  م�������س���ريا 

امل�سرتك وبخا�سة يف جمال االألب�سة  االهتمام 

واالأقم�سة.

امل��ه��ن��د���ص  االإدارة  جم��ل�����ص  ع�����س��و  واأ�����س����ار 

االأردين  االق��ت�����س��اد  اأن  اإىل  ط��ه��ب��وب  ي�����س��ري 

ظ��ل  يف  ال����ع����امل  دول  ع���ل���ى  جت�����اري�����اً  م��ن��ف��ت��ح 

تكتالت  مع  التجارية  االتفاقيات  من  العديد 

املناطق  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  خم��ت��ل��ف��ة،  اق��ت�����س��ادي��ة 

الإقامة  داع��ي��ا  وال�سناعية،  والتنموية  احل��رة 

البلدين. ا�ستثمارات و�سناعات م�سرتكة بني 

ع��ام اجلمعية ط��ارق  م��دي��ر  دع��ا  ذل���ك،  اإىل 

ح�����ج�����ازي جم���ت���م���ع االأع������م������ال ال���ب���اك�������س���ت���اين 

املتاحة  اال�ستثمارية  الفر�ص  على  ل��الط��الع 

يف  اال�ستثمار  هيئة  طرحتها  والتي  االأردن  يف 

العديد من القطاعات اال�سرتاتيجية.

جائحة  ج��راء  العاملية  التوجهات  اأن  وب��ني 

ال�سحي  القطاع  على  تن�سب  كورونا  فريو�ص 

ال��دوائ��ي��ة  وال�����س��ن��اع��ات  الطبية  وامل�����س��ت��ل��زم��ات 

املعلومات  وتكنولوجيا  واالت�ساالت  والزراعة 

التي حتظى اململكة فيها مبزايا تناف�سية.

ال��ع��الق��ات  اأن  اإىل  ع��ل��ي  ل��ف��ت  ج��ه��ت��ه،  م���ن 

ب��واب��ة لتطوير  ال����دول ه��ي  االق��ت�����س��ادي��ة ب��ني 

ال��ع��الق��ات يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت، م��ع��رب��اً عن 

والتن�سيق  التعاون  من  املزيد  حتقيق  يف  اأمله 

مب��ا ي�����س��ه��م ب��ت��ع��زي��ز ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري 

امل�سرتك. واال�ستثماري 

ال��ف��ر���ص  ال���ع���دي���د م���ن  ت���وف���ر  اإىل  واأ�����س����ار 

ال���ت���ي مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا ت��ن��م��ي��ة ال��ع��الق��ات 

ال�سلع  قاعدة  وتو�سيع  وحت�سني  اال�ستثمارية 

املتبادلة بني البلدين بحيث تكون اأكر تنوعاً، 

للتعاون مع اجلمعية  ال�سفارة  ا�ستعداد  موؤكدا 

يف �سبيل الت�سبيك بني جمتمعي االأعمال.

االأردن  ���س��ادرات  بلغت  اجلمعية،  وبح�سب 

دوالر،  مليون   ١٣ املا�سي  ال��ع��ام  باك�ستان  اإىل 

ال�سيدالنية  وامل��ن��ت��ج��ات  االأ���س��م��دة  يف  ت��رك��زت 

واالأج�����ه�����زة  واالآالت  وال������ف������والذ  واحل�����دي�����د 

م��ل��ي��ون دوالر   ٣٣ ن��ح��و  م��ق��اب��ل  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، 

م�ستوردات.

بحث تعزيز عالقات األردن االقتصادية مع باكستان

التوصية برسم خارطة طريق إلنعاش قطاع الخدمات اللوجستية باالردن

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
بـ 4ر7 مليون دينار

20% انخفاض العجز التجاري لنهاية 
الربع الثالث من العام

 االنباط-عمان

االربعاء،  ام�ص  عمان،  بور�سة  اأغلقت 

على تداول 6ر8 مليون �سهم، موزعة على 

اإج��م��ال��ي��ة،  ت����داوالت  بقيمة  ع��ق��دا   2246

4ر7 مليون دينار.  بلغت 

النقطة  اإىل  البور�سة  موؤ�سر  وارتفع 

مع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة  22ر0  ب��ن�����س��ب��ة   ١576

ال�سابقة.  اأغالق اجلل�سة 

٣6 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   2١ اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

٣6 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

 االنباط-عمان

الربع  لنهاية  ال��ت��ج��اري  العجز  انخف�ص 

692ر4 مليار  الثالث من العام احلايل، ليبلغ 

بالفرتة  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة،   20 وبن�سبة  دي��ن��ار، 

املماثلة لها من العام املا�سي والبالغة 862ر5 

مليار دينار.

وب���ح�������س���ب ال���ت���ق���ري���ر ال�������س���ه���ري ل����دائ����رة 

اخلارجية  التجارة  حول  العامة  االح�ساءات 

قيمة  انخف�ست  االرب���ع���اء،  ام�����ص  االردن،  يف 

من  الثالث  ال��رب��ع  لنهاية  الكلية  ال�����س��ادرات 

بلغت  حيث  باملئة،  5ر5  بن�سبة  احل��ايل  ال��ع��ام 

١5٣ر4 مليار دينار، مقارنة بالفرتة ذاتها من 

العام املا�سي والبالغة ٣96ر4 مليار دينار.

وان��خ��ف�����س��ت ق��ي��م��ة ال�������س���ادرات ال��وط��ن��ي��ة 

بن�سبة  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  لنهاية 

7ر0 باملئة، اأي ما مقداره 699ر٣ مليار دينار، 

املا�سي والتي  العام  مقارنة بذات الفرتة من 

بلغت قيمتها 727ر٣ مليار دينار.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة املعاد ت�سديره 

من  الثالث  ال��رب��ع  لنهاية  دي��ن��ار  مليون   454

ب��امل��ئ��ة،  ١ر٣2  ن�سبته  ب��ان��خ��ف��ا���ص  ال��ع��ام  ه���ذا 

م��ق��ارن��ة ب��ن��ف�����ص ال���ف���رتة م���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي 

والبالغة 668 مليون دينار.  

الربع  لنهاية  انخف�ست  امل�ستوردات،  اأم��ا 

الثالث من هذا العام بن�سبة 8ر١٣ باملئة، حيث 

يف  مقارنة  دينار،  مليار  846ر8  قيمتها  بلغت 

ال���ف���رتة ذات���ه���ا م���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي وال��ب��ال��غ��ة 

258ر١0 مليار دينار.

تغطية  ن�����س��ب��ة  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ�����س����ار 

ال�سادرات الكلية للم�ستوردات بلغت 47 باملئة، 

لنهاية ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام احل���ايل، يف 

حني بلغت ن�سبة التغطية 9ر42 باملئة، مقارنة 

ب��ن��ف�����ص ال���ف���رتة م���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي، ب��ارت��ف��اع 

مقداره ١ر4 نقطة مئوية.

انخف�ست  ال�����س��ه��ري،  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  اأم����ا 

�سهر  ل���الردن يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ادرات  قيمة 

باملئة،  8ر4  بن�سبة  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  اي��ل��ول 

م��ق��اب��ل  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون  8ر467  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث 

من  ذات��ه  ال�سهر  خ��الل  دي��ن��ار  مليون  ٣ر49١ 

العام املا�سي.

الفرق  التجاري  امل��ي��زان  يف  العجز  وميثل 

ب���ني ق��ي��م��ة امل�������س���ت���وردات وق��ي��م��ة ال�������س���ادرات 

الكلية.



االعالين
08

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200019907(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة هارون وربيع   وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1992/1/20 حتت الرقم )28172( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/2 

ه��ارون   عي�سى  غ��ازي  يو�سف  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ح�سن  الم���ر  �ساحية   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0797171973

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200047211(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  واجلمل   واب��زاخ  اب��ازه  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1993/9/9 بتاريخ   )34327( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/2 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ر�سوان عبد الغفار غازي اباظة  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : بيادر وادي ال�سر / بالقرب من م�سجد 

عبد اهلل بن �سالم – ت: 0799461168

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

العمايره  رمي  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكها  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)19333 ( بتاريخ 2017/6/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة حممود اخل�سري احلكيم و�سركاه  وامل�سجلة 

بتاريخ   )118914( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2018/11/4  تقدمت بطلب لإجراءات التغيرات التالية :

احلكيم  اخل�سري  حممود   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سركاه

اإىل �سركة : حممود اخل�سري احلكيم و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200086270(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة مو�سى ابو ربيع و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2006/5/22 حتت الرقم )12194( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/2 

ربيع   ابو  الهادي  عبد  مو�سى  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ابو علندا / بالقرب من البنك العربي 

– ت: 0795686839
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200168301(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  �سماله   وابو  احل�سيني  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2018/7/4 حتت الرقم )118454( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/2 

�سماله   ابو  يو�سف  احمد  روان  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سفا  �ساحية   / طرببور   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0796628312

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

 إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  و�سريكته  مو�سى  عي�سى  �سمر  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ    )  120756   ( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2020/5/27   تقدمت بطلب لإجراءات التغيرات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :  �سمر عي�سى مو�سى و�سريكته

اإىل �سركة : �سمر عي�سى مو�سى و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

 إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

حمي�سن  و�سادي  حممد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

 )  101081  ( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2011/3/31 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

امل�سري  ح�سني  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

تاريخ  من  اعتبارا   2019/10/20 بتاريخ   )  20401(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  لال�ستثمار   الم��ني 

بتاريخ   )298( ال��رق��م  حت��ت  حم���دودة  م�سوؤولية  ذات 

املنعقد  العادي  غر  باجتماعها  ق��ررت  قد   1995/11/2

ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة    2020/11/25 بتاريخ  

ت�سفية اختيارية وتعيني ال�ستاذ حممد جرب ح�سن متعب  

م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

ال�سمي�ساين – �سارع 11 اب – جممع عمر بن اخلطاب خلوي 

0795630898 - هاتف 5689212

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

واحمد  عو�ض  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ابو لبده   

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)94572 ( بتاريخ 2009/5/12 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200091687(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   �سالمه  ف��وزي  ف��ادي  �سركة   ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )88350( بتاريخ 2007/12/13 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/11/26 

و�سريكه   �سالمه  ف��وزي  ف��ادي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء / جبل المر ح�سن / بقرب 

م�سجد النعيم – ت: 0799926375

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من   )  215  ( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادًا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة   )  22  (

ال�سناعة والتجارة باأن �سركة الزعاتره والنجار وامل�سجلة 

بتاريخ   )  46495  ( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

1997/5/26 قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة 

ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة .

الغر  او  الدائنني  من  ذل��ك  على  اعرتا�ض  له  ممن  يرجى 

و  ال�سناعه  وزارة  يف  ال�سركات   مراقبة  دائ��رة  مراجعة 

التجارة

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف /فضل محمود 

عطا اهلل الصويف
الرقم الوظيفي : 68 - 556

يف  عملك  ع��ن  منقطع  ان��ك  حيث 

املالب�ض  ل�سناعة  املفهوم  م�سنع 

متتالية  اي��ام   10 عن  تزيد  ومل��دة 

لغاية  عملك  مقر  اىل  تعود  ومل 

ت��اري��خ ه��ذا الن����ذار دون اج��ازة 

قانونية او عذر م�سروع .

ل���ذا ف��ان��ن��ا ن��ن��ذرك ب��ال��ع��ودة اىل 

3 ايام من تاريخ  عملك خالل مدة 

ن�سر هذا العالن وال �سوف تعترب 

حقوقك  وجميع  لوظيفتك  فاقدا 

/28 املادة  باأحكام  العمالية عماًل 

رقم  الردين  العمل  قانون  من  ه� 

ل�سنة 1996 وتعديالته مع   )  8 (

حقوقها  بكامل  ال�سركة  احتفاظ 

جتاهك .

مصنع املفهوم 
لصناعة املالبس 

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني االتية اسماءهم :

خولة عدنان عودة الشعار
احمد سليمان السراديح

يوسف جمال علي سرحان
مركزعملكم  ع��ن  لتغيبكم  نظرا 

لدى �سركة ارجان لدارة العقارات 

لكرث  خا�سة  م�ساهمة  �سركة   –
عذر  دون  متتالية  ايام  ع�سرة  من 

ر�سمي او مربر قانوين .

ب�سرورة  تنذركم  ال�سركة  فان  لذا 

خالل  عملكم  مركز  اىل  ال��ع��ودة 

من  اي���ام  ث��الث��ة   3 اق�ساها  م��دة 

وبعك�ض  الع��الن  هذا  ن�سر  تاريخ 

لوظائفكم  فاقدون  تعتربون  ذلك 

ا�ستنادًا  العمالية  حقوقكم  وكافة 

28 من قانون العمل  لحكام املادة 

والعمال الردين.

املنذرة : شركة ارجان 
الدارة العقارات

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف /عبد الرحيم 

عبداهلل كامل بدوي

نظرا لتغيبك عن عملك ملدة 

تزيد عن ع�سرة ايام متتالية 

 2020/11/13 تاريخ  من   (

وحتى تاريخه (.

مراجعة  ب�����س��رورة  نعلمك 

مكان عملك لدى م�سنع املا�ض 

ثالثة  خ��الل  املعباأة  للمياه 

العالن  هذا  تاريخ  من  ايام 

فاقدا  تعترب  ذل��ك  وخ���الف 

لوظيفتك وفقا لحكام املادة 

28 من قانون العمل والعمال 

الردين .

شركة أملاس للمياه املعباة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

 )171351( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) العبا�سية  ابواب  �سيدلية   (

با�سم ) مرمي  لي�سبح  ملكية  نقل  العقده  ( جرى عليه  القادر  املجيد عبد  يو�سف عبد   ( با�سم 

خليل حممود ر�سيد ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغر من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اخلمي�ض   3 / 12 / 2020

طرح عطاء رقم م ش ع 5 / 1 / ب / 2018
بيع ابراج حديدية غري صالحة

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية امل�سرتيات الدفاعية عن اعادة طرح عطاء بيع 

ابراج حديدية عدد ) 7 ( فعلى املتعهدين الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة مديرية امل�سرتيات 

الدفاعية / �سعبة الت�سالت والنظمة اللكرتونية ل�سراء ن�سخة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 5 ( خم�سة 

دنانر اردين غر م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�ض املهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري او �سورة عنها ومبني 

عليها الرقم الوطني لل�سركة وكتاب تفوي�ض للمندوب من ال�سركة .

يتم بيع دعوات العطاء يوميا ولغاية ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة بعد الظهر من كل يوم ما عدا يوم الحد 

واخلمي�ض والعطل الر�سمية ويكون يوم الثنن املوافق 2020/12/21 اخر موعد لبيع دعوة العطاء  .

تعاد املزاودات بوا�سطة الظرف املختوم اىل مديرية امل�سرتيات الدفاعية / �سكرتر اللجان قبل  ال�ساعة 

5 % ( خم�سة باملئة  2020/12/22 معززة بكفالة مالية بنكية بقيمة )  ) 1300 ( يوم الثالثاء املوافق 

من القيمة الجمالية للمزاودة وكل مزاودة ترد بعد هذا التاريخ او غر مرفق بها كفالة مالية تهمل ول 

ينظر بها  .

www.jafdop.mil.jo : علمًا بان موقعنا على النرتنت

اعالن رقم ( 26 /2020 (
اعالن بيع طبالي خشبية

تعلن وزارة ال�سحة عن رغبتها بيع طبايل خ�سبية والعائدة ملديرية امل�سرتيات والتزويد / ياجوز .

�ساحة  يف  عليها  للمزايدة  واحل�سور  اخل�سبية  الطبايل  معاينة  بال�سراء  الراغبني  ال�سادة  فعلى 

امل�ستودعات وذلك يف متام ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم الثنني املوافق 2020/12/7 .

علما بان مدة املزاودة ن�سف �ساعة من بدئها وعملية البيع والت�سليم تتم ح�سب الك�سوفات املرفقة 

يف قرار البيع وجميع الر�سوم املقررة واجور العالن مهما تكررت تقع على عاتق امل�سرتي ، على ان 

ل يتم ارجاع مبلغ التاأمني ال بعد ان يتم اخالء �ساحة البيع من جميع اللوازم املباعة وذلك خالل 

ا�سبوع من تاريخ  قرار البيع ول �سيتم م�سادرة مبلغ التاأمني دون �سابق انذار على ان يتم حتميل 

احلق  البيع  وللجنة  املباعة  للمواد  حتميله  خالل  يحدثها  قد  ا�سرار  اية  عن  امل�سوؤولية  املتعهد 

بتحديد املبلغ التي تبداأ بها املزاودة وحتديد مبلغ املزاودة وعلى املتعهد تقدمي �سورة عن اثبات 

ال�سخ�سية والتوقيع على �سروط البيع اخلا�سة قبل البدء باملزايدة وتقدمي مبلغ التاأمني كامال.

وزارة الصحة

اعالن اتالف اوراق قضائية و / او ملفات قضائية

ا�ستنادا لحكام املادة ) 7 ( من نظام اتالف الق�سايا والوراق الق�سائية يف املحاكم 

النظامية رقم ) 44 ( ل�سنة ) 2005 ( وتعديالته ، تعلن وزارة العدل عن نيتها اتالف 

بداية  حمكمة  تنفيذ  دائرة  لدى  ق�سائية  اوراق  او  الق�سايا  ملفات  او  العالمات 

الكرك علما باأنه �سيتم اتالف الق�سايا املنفذة واملنتهية للفرتة ) 1990 – 2005 (.

فعلى من يرغب من ا�سحاب العالقة وذوي ال�ساأن با�سرتداد ما ابرزوه من وثائق او 

احل�سول على �سور م�سدقة عنها او عن اي اجزاء او قرار يف الق�سايا املطلوب اتالفها 

مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية الكرك وذلك يف موعد اق�ساه ثالثة ا�سهر من 

تاريخ ن�سر هذا العالن .

وزير العدل
د . بسام التلهوني
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االنباط- وكاالت

ر����س���د م���رك���ز ف��ل�����س��ط��ن ل��درا���س��ات 

اأن ق��وات االح��ت��ال اعتقلت  االأ���س��رى، 

ث��اين  ت�����س��ري��ن  )330( م��واط��ًن��ا خ���ال 

34 ط���ف���ًا، و7  امل��ن�����س��رم، م���ن ب��ي��ن��ه��م 

االأ���س��رى  اأح���د  ا�ست�سهد  ف��ي��م��ا  ن�����س��اء، 

ال�سجون. داخل 

وبح�سب املركز، فاإن قوات االحتال 

اع��ت��ق��ل��ت 5 م����ن ق���ط���اع غ�����زة ال�����س��ه��ر 

امل��ا���س��ي ب��ع��د اق��راب��ه��م م���ن احل���دود 

خمابرات  واأع���ادت  للقطاع.  ال�سرقية 

االحتال اعتقال وزير �سوؤون القد�س 

ال�����س��اب��ق خ���ال���د اإب���راه���ي���م اأب�����و ع��رف��ة 

مع�سكر  يف  للتحقيق  ا���س��ت��دع��ائ��ه  ب��ع��د 

عوفر، وبعد مرور 8 اأيام على اعتقاله 

اإداري  اع��ت��ق��ال  ق����رار  ب��ح��ق��ه  اأ����س���درت 

ا�سهر، كذلك طالت االعتقاالت   4 ملدة 

نا�سر  القد�س  يف  االأ�سري  ن��ادي  مدير 

ق��و���س، واأم���ن ���س��ر ح��رك��ة ف��ت��ح ���س��ادي 

املطور.

من  ن�ساء،   7 اعتقال  امل��رك��ز  ور���س��د 

وال��ن��ا���س��ط��ة  امل���ح���ررة  االأ����س���رية  بينهن 

يف جم��ال ال��دف��اع عن االأ���س��رى ب�سرى 

البرية،  مدينة  م��ن  ع��اًم��ا   26 الطويل 

ع��ل��ى ح���اج���ز ط���ي���ار ق����رب م�����س��ت��وط��ن��ة 

ي��ت�����س��ه��ار ج���ن���وب ن��اب��ل�����س وق����د ���س��در 

 4 مل����دة  اإداري  اع���ت���ق���ال  ق�����رار  ب��ح��ق��ه��ا 

ورئي�س  النا�سطة  اعتقلت  فيما  اأ�سهر، 

ختام  الفل�سطينية  امل���راأة  جل��ان  احت��اد 

ال�����س��ع��اف��ن م����ن م��ن��زل��ه��ا ب������رام اهلل، 

بينما  االإداري،  االعتقال  اإىل  وحولت 

اعتقلت الطالبة بجامعة بريزيت �سذا 

الطويل من منزلها مبدينة البرية.

ف���ي���م���ا وا�����س����ل����ت ق�������وات االح����ت����ال 

ا����س���ت���ه���داف ال���ق���ا����س���ري���ن ب��االع��ت��ق��ال 

 )34( التقرير  ر�سد  حيث  والتنكيل، 

ح���ال���ة اع���ت���ق���ال ل���ق���ا����س���ري���ن م����ا دون 

اأعمارهم، غالبيتهم  الثامنة ع�سر من 

من مدينة القد�س املحتلة، واأ�سغرهم 

14ع��اًم��ا  �سويكي  حممد  عمر  الطفل 

من بلدة �سلوان بالقد�س.

���س��ه��داء  ع�����دد  ارت����ف����اع  اإىل  ول���ف���ت 

 226 اإىل  ل��ي�����س��ل  االأ�����س����رية  احل���رك���ة 

كمال  االأ���س��ري  ا�ست�سهاد  بعد  �سهيًدا، 

اأب�����و وع����ر م���ن ج���ن���ن، نتيجة  جن��ي��ب 

 17 االإه��م��ال ال��ط��ب��ي، ب��ع��د اأن اأم�����س��ى 

ع����اًم����ا يف ����س���ج���ون االح�����ت�����ال. وك����ان 

ال�����س��ه��ي��د اأب���و وع���ر ي��ع��ان��ى م��ن م��ر���س 

ال�������س���رط���ان يف احل���ن���ج���رة وت���راج���ع���ت 

���س��ح��ت��ه ب�����س��ك��ل م��ت�����س��ارع ن��ت��ي��ج��ة ع��دم 

ت��ل��ق��ي اأي ع���اج م��ن��ا���س��ب، ك��م��ا رف�����س 

االح������ت������ال اط��������اق �����س����راح����ه رغ����م 

الع�سرات من النداءات التي وجهت له 

وخا�سة بعد ا�سابته مبر�س كورونا يف 

متوز املا�سي.

ال�����س��ه��ر  اأن  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  واأ�����س����ار 

امل��ا���س��ي ���س��ه��د زي�����ادة يف اإ����س���اب���ة ع��دد 

االأ������س�����رى ب���ف���ريو����س ك�����ورون�����ا، ح��ي��ث 

137 حالة،  اأكرث من  اإىل  العدد  ارتفع 

غ��ال��ب��ي��ت��ه��م يف ���س��ج��ن ج��ل��ب��وع، و���س��ط 

وع��دم  بحياتهم  اال�ستهتار  م��ن  ح��ال��ة 

بحمايتهم  الكفيلة  االإج���راءات  اتخاذ 

انت�سار الفريو�س. ومنع 

املركز،  مدير  االأ�سقر  ريا�س  وق��ال 

القلق  من  حالة  يعي�سون  االأ���س��رى  اإن 

ال�������س���دي���د وال����ت����وت����ر وال�����رق�����ب م��ع 

اخل���ط���ر امل���ت���زاي���د ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��م م��ن 

ه���ذا ال��ف��ريو���س اخل��ط��ري وامل���ع���دي يف 

و�سائل  اأو  توفر رعاية طبية  ظل عدم 

حماية اأو اهتمام من االحتال.

حم��اك��م  اأن  اإىل  امل�����رك�����ز،  واأ������س�����ار 

االح����ت����ال اأ������س�����درت خ�����ال ال�����س��ه��ر 

املا�سي )85( قراًرا اإدارًيا جديًدا بحق 

�سهرين  ب��ن  م��ا  فل�سطينين  اأ���س��رى 

ق��رارات مماثلة  اأ�سهر، وجتديد   6 اإىل 

الآخرين.

االنباط - وكاالت

اأب���ل���غ ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين م��ي�����س��ال 

ع���ون امل���وف���د االأم���ريك���ي ال��و���س��ي��ط يف 

امل���ف���او����س���ات غ���ري امل��ب��ا���س��رة ل��ر���س��ي��م 

�سرورة  اجلنوبية،  البحرية  احل���دود 

احل��دود  تر�سيم  م��ف��او���س��ات  ا���س��ت��م��رار 

مع اجلانب االإ�سرائيلي.

املتم�سك  “لبنان  اأّن:  ع���ون  واأك����د 

اأن  يريد  اأر�سه ومياهه،  ب�سيادته على 

واأ�ساف:  الر�سيم«.  مفاو�سات  تنجح 

“ال�سعوبات التي برزت ميكن تذليلها 

م���ن خ���ال ب��ح��ث م��ع��ّم��ق ي��رت��ك��ز على 

احل�����ق�����وق ال����دول����ي����ة وم���������واد ق���ان���ون 

البحار«.

م���ن ج���ه���ت���ه، مت���ن���ى ال�����س��ف��ري ج���ون 

ا�ستمرار  ع��ون  لقائه  خ��ال  ديرو�سيه 

ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ف���او����س مل���ا ف��ي��ه م�����س��ل��ح��ة 

اجلانب  م��ن  اللقاء  وح�سر  اجلميع. 

االم������ريك������ي ال���������س����ف����رية االم����ريك����ي����ة 

يف ب����ريوت دوروث������ي ���س��ي��ا وامل�����س��ت�����س��ار 

وم���ن   ، ك����ريان����ن  اودري  ال�����س��ي��ا���س��ي 

اجلانب اللبناين الوزير ال�سابق �سليم 

ج��ري�����س��ات��ي وامل����دي����ر ال���ع���ام ل��رئ��ا���س��ة 

اجل��م��ه��وري��ة ال��دك��ت��ور ان��ط��وان �سقري 

وامل�����س��ت�����س��اران ال��ع��م��ي��د ب��ول�����س مطر 

وا�سامة خ�ساب.

االإث��ن��ن  ر���س��م��ي��اً،  تبّلغ  لبنان  وك���ان 

املا�سي، من اجلانب االأمريكي تاأجيل 

اخلام�سة  امل��رت��ق��ب��ة  ال��ت��ف��او���س  ج��ول��ة 

ب�ساأن  “اإ�سرائيل”  م��ع  االأ���س��ب��وع  ه��ذا 

البحرية، وفق م�سدر  تر�سيم احلدود 

لبناين. ع�سكري 

اخلام�سة  اجلل�سة  موعد  اأّن  يذكر 

ك����ان حم������دداً يف ال����ث����اين م����ن ك���ان���ون 

االأول اجلاري. وقال امل�سدر الع�سكري 

اللبناين، “تبّلغنا ر�سمياً تاأجيل جل�سة 

وا�ستبدالها  املبا�سرة،  غري  املفاو�سات 

اللبناين”،  بجل�سة خا�سة مع اجلانب 

اإىل  الفتاً  االأ�سباب”،  حتديد  دون  من 

طلب  من  هو  االأم��ريك��ي  “اجلانب  اأن 

التاأجيل«.

اجلل�سة،  تاأجيل  عن  االع��ان  وجاء 

االإ�سرائيلي  الطاقة  وزي��ر  ات��ه��ام  بعد 

20 ت�سرين الثاين  يوفال �ستاينت�س يف 

م��وق��ف��ه  “غرّي  ب���اأّن���ه  ل��ب��ن��ان  اجل�����اري، 

ب�ساأن حدوده البحرية مع “اإ�سرائيل” 

اأن  احتمال  من  حم��ذراً  مرات”،  �سبع 

ت�سل املحادثات اإىل “طريق م�سدود«.

اللبنانية  الرئا�سة  نفت  املقابل،  يف 

اأّن موقف  االإ�سرائيلي، موؤكدة  االتهام 

تر�سيم  م�����س��األ��ة  “ثابت” م��ن  ب���ريوت 

لبنان  وي��ت��م�����س��ك  ال��ب��ح��ري��ة.  احل����دود 

ال��ت��ن��ازل  وي��رف�����س  ال��ب��ح��ري��ة  بحقوقه 

قدم  وه��و  “اإ�سرائيل”،  ل�سالح  عنها 

ع��ل��ى ط���اول���ة امل���ف���او����س���ات م�����س��ت��ن��دات 

بحدود  حقه  تثبت  وخ��رائ��ط  ووث��ائ��ق 

البحرية. مياهه 

امل���ف���او����س���ون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون مت�����ّس��ك��وا 

ك���ي���ل���وم���راً   1430 ب�����زي�����ادة  مب���ط���ل���ب 

860 ك��ي��ل��وم��راً، ما  اإ���س��اف��ي��ة ع���ن ال�������

هو  “كاري�س”  حقل  ن�سف  اأن  يعني 

م���ل���ك ل���ل���ب���ن���ان. يف امل���ق���اب���ل، و���س��ف��ت 

املطالب  ه��ذه  االإ�سرائيلية  احل��ك��وم��ة 

ل��ب��ن��ان  وع����ق����د  ب�”اال�ستفزازية«. 

و”اإ�سرائيل” 4 جوالت من املفاو�سات 

غ���ري امل���ب���ا����س���رة، م��ن��ذ ���س��ه��ر ت�����س��ري��ن 

ب��رع��اي��ة  امل����ا�����س����ي،  اأك����ت����وب����ر  االأول/ 

الواليات املتحدة، واالأمم املتحدة.

االنباط - وكاالت

انقلبت حياة الطفل املقد�سي عمر عطية 

)14 عاماً( راأ�ًسا على عقب، وباتت االأيام متر 

�سجًنا  منزله  واأ�سحى  عليه،  و�سعبة  ثقيلة 

ي�سيق عليه، فغابت احليوية والن�ساط من 

كيف  ال��ه��ادئ،  الفتى  ذل��ك  يعد  ومل  البيت، 

املنزيل  ع��ام يف احلب�س  اأم�سى نحو  ال وق��د 

منذ  االحتال  �سلطات  عليه  فر�سته  الذي 

�سيف عام 2019.

وي��ت��م��ث��ل احل��ب�����س امل���ن���زيل، وف���ق���ا مل��رك��ز 

تق�سي  اأح��ك��ام  بفر�س  ال��وط��ن��ي،  املعلومات 

مب���ك���وث ال�����س��خ�����س ف�����رات حم�����ددة داخ���ل 

اأو  االأ�����س����دق����اء  اأح�����د  م���ن���زل  اأو يف  م��ن��زل��ه 

وقد ميدد  ق�سري،  ب�سكل  اإل��خ،   ... االقرباء 

جديدة،  لفرات  املنزيل  احلب�س  االحتال 

وكل من يخالف يتعر�س لعقوبات اإ�سافية، 

م���ا ج��ع��ل م���ن ب���ي���وت امل��ق��د���س��ي��ن ���س��ج��وًن��ا 

اأك��ر  عقوبة  امل��ن��زيل  احلب�س  وليمثل  لهم، 

املحبو�س  يقيد  فهو  الفعلي،  ال�سجن  م��ن 

الدائم  التوتر  من  حالة  ويخلق  وك��ف��اءه، 

ملا  طفًا،  امل�ستهدف  يكون  عندما  وخا�سة 

يحدثه من اآثار وخيمة عليه.

ُي��ل��زم  االأول  ن���وع���ان:  امل��ن��زيل  ول��ل��ح��ب�����س 

اخل��روج  وع���دم  بيته،  يف  بالبقاء  ال�سخ�س 

يتمثل  والثاين  املحددة،  الفرة  ط��وال  منه 

اأحد  بيت  ال�سخ�س يف  بفر�س احلب�س على 

االأقارب اأو االأ�سدقاء بعيًدا عن بيت العائلة 

ومنطقة �سكناه ما ي�ستت العائلة.

عا�س عمر فرة �سعبة جًدا داخل منزله، 

رغم  عليه  ت�سيق  ج��دران��ه  اأن  ي�سعر  وك���ان 

اأو  اخل��روج  ي�ستطيع  كونه ال  امل��ن��زل،  ات�ساع 

التوجه  اأو  اأ���س��دق��ائ��ه،  م��ع  للعب  ال���ذه���اب 

ملدر�سته.

اأه�������رب م��ن  اأن  ل��ل��ح��ظ��ات  اأف����ك����ر  »ك���ن���ت 

اأو للتنزه وال�سري،  البيت واأذهب للمدر�سة، 

ذلك  اأن  اأع��ل��م  كنت  ول��ك��ن  ال��ك��رة،  للعب  اأو 

علي  ثقيلة  االأي���ام  م��رت  م�ساكل..  �سي�سبب 

وع��ائ��ل��ت��ي ال��ت��ي ع��ان��ت ك��ث��رًيا وه���ي ت��رع��اين 

وتهتم بي، وتراقبني كي ال اأ�ساب مبكروه”، 

اأك���ن  مل  ال��ل��ي��ل  يف  ويتابع”  ع���م���ر.  ي���ق���ول 

كنت  الكوابي�س،  اأرى  وكنت  النوم  ا�ستطيع 

اأجل�س ل�ساعات بجانب نافذة الغرفة املطلة 

على ال�سارع، الأنظر للمارة واأنتظر االأطفال 

الذين يلعبون الكرة«.

م����وؤخ����ًرا اح��ت��ف��ل ال���ع���امل ب���ي���وم ال��ط��ف��ل 

العاملي، الذي اأقرته اجلمعية العامة لاأمم 

املتحدة يف 20 ت�سرين الثاين 1954، لتعزيز 

الرابط ال��دويل واإذك��اء الوعي بن اأطفال 

العامل وحت�سن رفاههم.

“اأ�سبح  يقول  عمر  وال��د  عطية  حممد 

عدوانًيا،  املنزيل  احلب�س  ف��رة  ط��وال  عمر 

ي��غ�����س��ب ب�������س���رع���ة، وك����ث����رًيا م����ا ي��ت�����س��اج��ر 

م��ع وال���دت���ه واخ���وت���ه، واأح��ي��ان��ا ن���راه يعبث 

هذه  انتهاء  بعد  وحتى  امل��ن��زل،  مبحتويات 

ي����زال ك���ذل���ك، ك���ل ذل����ك ب�سبب  ال���ف���رة ال 

���س��ي��ا���س��ة االح���ت���ال ال��ت��ي مت��ن��ع ط��ف��ا من 

كثري  “يف  وي�سيف  واللهو«.  للعب  اخل��روج 

م���ن االأوق�������ات، ك��ن��ت اأج�����ده ي��ح��ف��ر ج���دران 

غرفته باآلة حادة، اأو يف االأبواب.. كنا نراقبه 

اأو  م��ك��روه،  اأي  ي�سيبه  اأن  خ�سية  بعيد  م��ن 

ي�����وؤذي ن��ف�����س��ه، الأن����ه دخ���ل يف ح��ال��ة اك��ت��ئ��اب 

و�سائل  ا�ستخدام  من  ا  اأي�سً منع  اأن��ه  خا�سة 

انه  كما  واالن��رن��ت«.  االجتماعي  التوا�سل 

عن  االبت�سامة  وغابت  ج��ي��ًدا،  ياأكل  يعد  مل 

حم��ي��اه، ف���راه ����س���ارًدا، اأو ح��زي��ًن��ا، واأخ���ذت 

�سحته تراجع.

»دائما ونحن جال�سون نراه يبكي وي�سرخ 

خائف  باأنه  ليخرنا  ياأتي  الليل  ويف  فجاأة، 

جانبنا  اإىل  وينام  ال��ن��وم،  ي�ستطيع  وال  ج��ًدا 

اأننا ووالدته”، يقول حممد.

ويتابع االأب “نحاول اأن نهدئ من روعه، 

ون���خ���ره اأن���ه���ا ف���رة و���س��ت��م�����س��ي، ل��ك��ن من 

ال�سعب اأن تقنع طفًا اأنه م�سجون يف بيته«.

االلكرونية  احللقة  ارت���داء  عمر  رف�س 

التي تتبع حتركاته، ما جعل قوات االحتال 

التزامه  م��ن  للتاأكد  العائلة  م��ن��زل  تقتحم 

باحلب�س املنزيل.

اتبعت العائلة خطوات للتعامل مع ابنها 

نحاول  املنزل  “نحن يف  ف��راغ��ه،  وق��ت  ومللئ 

يومه،  وق��ت  م��لء  وحم��اول��ة  عنه  التخفيف 

ال��ق��راءة، واللعب  ب��ن  ال��وق��ت،  ع��ر تق�سيم 

واللهو، والحديث واملزاح«.

ووفق نادي االأ�سري، فاإن ع�سرات ال�سبان 

ف���ر����س ع��ل��ي��ه��م احل���ب�������س امل����ن����زيل خ���ال 

ال�سنوات املا�سية.

النف�سي  الطبيب  يقول  ال�سياق،  يف هذا 

جتعله  الطفل  ح��ري��ة  حجز  اإن  عفانة  اآدم 

ع��ر���س��ة ل��ل��ق��ل��ق وال���ت���وت���ر، واال���س��ط��راب��ات 

النوم واالأكل  النف�سية، والتي ترافقها قلة 

نف�سية  ع��ل��ى  ينعك�س  ك��ل��ه  وه���ذا  وال��ب��ك��اء، 

الطفل. 

ووف���ق خ���راء ق��ان��ون��ي��ن، ف���اإن احلب�س 

امل���ن���زيل ي��ع��د خم���ال���ًف���ا ل���ق���واع���د واأح���ك���ام 

املواثيق  ولكل  االن�ساين،  ال��دويل  القانون 

والقوانن الدولية.

استشهاد اسير و330 حالة اعتقال الشهر المنصرم

بعد تأجيل جولة مفاوضات ترسيم الحدود.. عون: لبنان متمسك بسيادته على أرضه ومياهه

  الحبس المنزلي يجعل من بيوت المقدسيين سجوًنا لهم

الطفل المقدسي عطية.. سجين بيته باوامر االحتالل
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 ق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�����س��ع��ودي االأم���ري 

موقف  اإن  اهلل،  عبد  ب��ن  ف��رح��ان  ب��ن  في�سل 

يف  ثابتا  ي���زال  م��ا  ال�سعودية  العربية  اململكة 

حقوق  عن  الدفاع  ويف  الفل�سطينية  الق�سية 

التم�س�������ك  ويف  امل�����س��روع��ة،  الفل�سطينين 

مببادرة ال�س������ام العربية التي خطتها اململكة 

ب����ريوت يف  ال��ع��رب��ي��ة يف ق��م��ة  ال����دول  وتبنتها 

ر�سالة  اب��ن عبد اهلل، يف  واأ���س��اف   .2002 ع��ام 

ت�سامنية اإىل اللجنة املعنية مبمار�سة ال�سعب 

القابلة للت�سرف،  الفل�سطيني حلقوقه غري 

ال�سعب  مع  للت�سامن  ال��دويل  اليوم  ملنا�سبة 

الفل�سطيني، اأن الق�سية الفل�سطينية ق�سية 

ت��ت��وان عن  اململكة مل  واأن  اأ���س��ا���س��ي��ة،  ع��رب��ي��ة 

ال���دف���اع ع��ن��ه��ا م��ن��ذ ع��ه��د امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ب��ن عبد ال��رح��م��ن، اإذ م��ا ت���زال ه��ذه الق�سية 

يف  اململكة  تدعمها  التي  الق�سايا  راأ����س  على 

ال�سعودية  التزام  وج��دد  اخلارجية.  �سيا�ستها 

وفقا  لل�سام  اال���س��رات��ي��ج��ي  اخل��ي��ار  ب��دع��م 

ل��ل��ق��رارات وال��ق��وان��ن ال��دول��ي��ة، واأك���د اأهمية 

على  امل�ستوطنات  بناء  ع��ن  االح��ت��ال  توقف 

تدعم  اململكة  وان  الفل�سطينية،  االأرا����س���ي 

ال��ذي   2334 االأم����ن  ق���رار جمل�س  ورد يف  م��ا 

على  للم�ستوطنات  االح��ت��ال  اإن�ساء  اأن  اأك���د 

�سارخا  انتهاكا  ي�سكل  الفل�سطينية  االأرا�سي 

مبوجب القانون الدويل، وعقبة اأمام حتقيق 

ال�سام الدائم وال�سامل. واأ�سار اإىل اأن ال�سعب 

الفل�سطيني قد عانى من احل�سول على اأهم 

حقوقه الإر�ساء منو اقت�سادي ي�سهم يف توفري 

يف  ا  خ�سو�سً اأو�ساعه،  وحت�سن  العي�س  �سبل 

ظل ما ي�سهده العامل من انكما�س اقت�سادي 

ب�سبب جائحة كوفيد 19. واأكد، اأن دعم اململكة 

لفل�سطن ينبع من اإميانها باأهمية الق�سية 

الفل�سطينية، ودفاع عن حقوق الفل�سطينين 

بن  ال�سام  تعزيز  واأهمية  الكرمي،  والعي�س 

اأن  اأهمية  م�����س��دداً على  امل��ت��ن��ازع��ة،  االأط����راف 

يلتفت املجتمع الدويل للق�سية الفل�سطينية، 

ال�سراع  الإن��ه��اء  الدولية  اجلهود  تتكثف  واأن 

وتعزيز ا�ستقرار املنطقة.
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ق������ال رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة ������س�����وؤون االأ�����س����رى 

 2020 ال��ع��ام  اإن  اأب��وب��ك��ر  وامل��ح��رري��ن ق���دري 

ي���ع���ت���ر االأ������س�����ع�����ب م�����ن ح����ي����ث ال�������س���غ���ط 

وال����ت���������س����ي����ي����ق ع�����ل�����ى ح������ق������وق االأ��������س�������رى 

ال��ط��ب��ي��ة وامل��ع��ي�����س��ي��ة التي  وا���س��ت��ح��ق��اق��ات��ه��م 

ذلك  اأن  واأو���س��ح  االإن�ساين.  القانون  كفلها 

تزامن مع و�سول جائحة كورونا اإىل داخل 

ت��ع��م��د االإه���م���ال الطبي  ب�����س��ب��ب  امل��ع��ت��ق��ات 

وحقوقهم. خم�س�ساتهم  وا�ستهداف 

ج����اءت اأق������وال اأب���وب���ك���ر خ����ال ك��ل��م��ة له 

فتح  ح��رك��ة  نظمتها  اف��را���س��ي��ة  فعالية  يف 

التوا�سل  تطبيق  ع��ر  ال��روي��ج  اإق��ل��ي��م   –
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  “زوم”،  االإلكروين 

و�سّدد  الفل�سطيني.  ال�سعب  مع  للت�سامن 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة رب���ط ق�����س��ي��ة اأ����س���رى احل��ري��ة 

العاملي  الت�سامن  بحركة  العادلة  وذوي��ه��م 

مع حقوق ال�سعب الفل�سطيني الذي تعاقب 

اأ�سري  مليون  م��ن  اأك��رث  منه  االعتقال  على 

على مدار �سنوات مقاومته لاحتال.

الدويل وموؤيدي �سعبنا  املجتمع  وطالب 

�سد  البوا�سل  اأ�سرانا  مع  الت�سامن  باإبداء 

مت�سك  وموؤكًدا  القمعية،  االحتال  �سيا�سة 

املعتقات  داخ���ل  االأ���س��رى  بحقوق  ال��ق��ي��ادة 

وخارجها.
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جو  املنتخب،  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اأع����رب 

ب���اي���دن، ع��ن ا���س��ت��ع��داده ل��ل��ع��ودة اإىل االت��ف��اق 

النووي االإيراين، واأو�سح اأن مراقبة الرنامج 

النووي االإيراين اأف�سل اأداة ل�سمان اال�ستقرار 

يف ال�سرق االأو�سط.

واأو���س��ح، اإن��ه ب��دون اتفاق ن��ووي مع اإي��ران 

فيه ال�سعودية  ت�سعى  و�سع  اأم��ام  نكون  “قد 
اإىل  املنطقة  يف  اأخ���رى  ودول  وم�سر  وتركيا 

تطوير اأ�سلحة نووية«.

اإذا  ���س��وؤال ما  وق��ال يف معر�س جوابه عن 

النووي:”  االت��ف��اق  اإىل  للعودة  م�ستعدا  ك��ان 

اإن االأمر لن يكون �سها، لكن نعم”، واأ�ساف 

مع  بالتعاون  تعتزم،  امل�ستقبلية  “االإدارة  اأن 

امل�����س��ارك��ة يف مفاو�سات  احل��ل��ف��اء وال�����س��رك��اء، 

تعزيز  �ساأنها  م��ن  اإ�سافية  اتفاقيات  وو���س��ع 

وت��و���س��ي��ع ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى ال��رن��ام��ج 

تتعلق برنامج  وك��ذل��ك  االإي�����راين،  ال��ن��ووي 

طهران ال�ساروخي«. و�سدد اأن “بناء القدرات 

النووية يف هذا اجلزء من العامل هو اآخر �سيء 

نريده«. وك��ان بايدن قد �سرح يف وقت �سابق 

اأنه اإذا فاز يف االنتخابات، فاإنه يخطط الإعادة 

االإي��راين.  النووي  لاإتفاق  املتحدة  الواليات 

ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى االت���ف���اق وخ��ط��ة العمل  ومت 

اإي��ران واالأع�ساء  امل�سركة من قبل  ال�ساملة 

ال��دائ��م��ن يف جمل�س االأم����ن ال��ت��اب��ع ل��اأمم 

ال�سن،  امل��ت��ح��دة،  اململكة  )رو���س��ي��ا،  امل��ت��ح��دة 

الواليات املتحدة، فرن�سا( واأملانيا يف عام 2015، 

للحد من تطوير طهران برناجمها النووي، 

مقابل رفع عقوبات االأمم املتحدة والتدابري 

التقييدية االأحادية للواليات املتحدة واالحتاد 

اأعلنت  اإي���ران. ويف مايو 2018  االأوروب���ي �سد 

الواليات املتحدة ر�سميا ان�سحابها من االتفاق.

السعودية: موقفنا ثابت من القضية 
الفلسطينية والتمسك بمبادرة السالم العربية

عام 2020 األصعب على األسرى صحًيا ومعيشًيا

بايدن يعرب عن استعداده 
للعودة إلى االتفاق النووي اإليراني
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ح����ذر امل��خ��ت�����س يف ����ش����ؤون ال��ق��د���س من 

“اجلن�شية  مل��ن��ح  االح��ت��ال  م�����ش��اع  خ��ط���رة 

يف  مقد�شي  األ���ف   20 لنح�  االإ�شرائيلية” 

مدينة القد�س املحتلة.

وق��ال ف��خ��ري اأب��� دي���اب: اإن” االح��ت��ال 

ي�����ش��ع��ى م��ن خ���ال امل��خ��ط��ط اجل���دي���د، اإىل 

ومنع  ك��ام��ل،  ب�شكل  ال��ق��د���س  ق�شية  ح�شم 

ك���ن��ه  ح����ل���ه���ا،  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  ت���ف���او����س  اأي 

ي��ع��ت��ره��ا ج���زء م��ن )دول����ة اإ���ش��رائ��ي��ل(، وال 

“رغم  واأ���ش��اف  ب�شاأنها«.  للتفاو�س  جم��ال 

تفريغ  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  االح���ت���ال  ���ش��ل��ط��ات  اأن 

وته�يدها،  االأ�شليني  �شكانها  م��ن  املدينة 

اإال اأنها تريد الي�م منح اجلن�شية ل� 20 األف 

مقد�شي، يف حماولة خطرية للتخل�س من 

اله�ية املقد�شية«.

ال�شيطرة  تريد  “اإ�شرائيل”  اأن  واأو�شح 

ع��ل��ى اأه�����ل ال���ق���د����س، م��ث��ل��م��ا ت�����ش��ي��ط��ر على 

االأر��������س، ل��ت��اأك��ي��د ���ش��ي��ادت��ه��ا ال��ك��ام��ل��ة على 

املدينة، م�شيًفا “هي ال تريد �شكاًنا يحمل�ن 

بالقد�س«.  الفل�شطينية  اأو  االأردنية  اله�ية 

اله�ية  يحمل�ن  املقد�شيني  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

“�شفة مقيم”، ولي�س م�اطًنا،  اأي  الزرقاء 

ام��ت��ي��ازات  على  يح�شل�ن  مب�جبها  وال��ت��ي 

ال�شمان  وم��زاي��ا  ال�شحي  بالتاأمني  تتعلق 

معينة،  وال��ع��م��ل يف جم����االت  االج��ت��م��اع��ي، 

دون ال�����ش��م��اح ل��ه��م ب��احل�����ش���ل ع��ل��ى ج����از 

�شفر. وتابع “لكن اإذا غادر املقد�شي املدينة 

اله�ية  ه��ذه  ام��ت��ي��ازات  ف���اإن  ل��ف��رة معينة، 

ُت�شحب منه”، الفًتا اإىل اأن االحتال �شحب 

اأه����ل ال��ق��د���س، ب��ه��دف  اآالف ال��ه���ي��ات م���ن 

ت��ه��ج��ريه��م وط���رده���م م���ن امل��دي��ن��ة. ول��ف��ت 

اله�يات  يحمل�ن  الذين  املقد�شيني  اأن  اإىل 

اإال  للخارج  ال�شفر  ي�شتطيع�ن  ال  ال��زرق��اء 

بعد احل�ش�ل على ت�شريح خا�س من وزارة 

داخلية االحتال.

االإ�شرائيلية  دي��اب اخل��ط���ة  اأب���  وو���ش��ف 

وت��اأت��ي  وخبيثة،  “خطرية  ب��اأن��ه��ا  اجل��دي��دة 

مل�شلحة  ول��ي�����س  ال���ع���ي����ن،  يف  ال���رم���اد  ل����ذر 

ب��ام��ت��ي��از،  �شيا�شي  ال��ه��دف  ب��ل  امل��ق��د���ش��ي��ني، 

الكاملة  اإ���ش��رائ��ي��ل  �شيطرة  لت�شهيل  وذل��ك 

اأي �شبب  واإي���ج���اد  و���ش��ك��ان��ه��ا،  امل��دي��ن��ة  ع��ل��ى 

اأن  واأك��د  ب�شاأنها«.  التفاو�س  ومنع  ل�شمها 

املقد�شيني  بع�س  حاجة  ي�شتغل  االح��ت��ال 

على  وللح�ش�ل  اإ�شرائيلي”  �شفر  ل�”ج�از 

اأم����ر  ت�شهيل  اأج���ل  م��ن  االم��ت��ي��ازات  بع�س 

ح��ي��ات��ه��م، وي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي االإغ�����راءات 

داخلية  وزارة  اأن  واأو���ش��ح  ذل��ك.  الأج��ل  لهم 

االح���ت���ال ت�����ش��ع ���ش��روط��ا ل��ل��ح�����ش���ل على 

“اجلن�شية”، تتمثل يف “ال�الء الإ�شرائيل”، 
واآال  ال�����ش��رائ��ب،  ودف���ع  امل��دي��ن��ة  يف  وال�شكن 

مناه�شة”  اأعمال  بتنفيذ  “اأدين  قد  يك�ن 

“ال�الء  تقدمي  �شرط  ل��اح��ت��ال.واع��ت��ر 

لدى  ومرف��شة  خطرية  اإ�شرائيل” خط�ة 

امل��ق��د���ش��ي��ني، مل���ا ف��ي��ه��ا م���ن اع�����راف ك��ام��ل 

اإىل  ولفت  العن�شرية.  وق�انينه  باالحتال 

اأن غالبية املقد�شيني يدرك�ن مدى خماطر 

ه���ذا االإج�����راء وت��داع��ي��ات��ه، ن��ظ��ًرا الأه��داف��ه 

ال�شيا�شية، لذلك لن يتعامل�ا معه، مطالًبا 

فل�شطينًيا  القد�س  اأه��ل  احت�شان  ب�شرورة 

وعربًيا، واإيجاد البدائل لهم.

“هاآرت�س”  �شحيفة  ذك���رت  اأي����ام،  وق��ب��ل 

االح��ت��ال  ح��ك���م��ة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأن 

قررت منح 20 األف �شاب مقد�شي “اجلن�شية 

دي�����ن 
ُ
اأ ي���ك����ن  اأال  ب�����ش��رط  االإ�شرائيلية”، 

خِطرة”،  ج���ن���ائ���ي���ة  ج����رمي����ة  ب�”ارتكاب 

اأي  ف��اإن  القرار،  وبح�شب  تعبريها.  بح�شب 

فل�شطيني يعي�س يف القد�س املحتلة يراوح 

ع��اًم��ا وال يحمل   21 اإىل   18 ب��ني  م��ا  ع��م��ره 

ج��ن�����ش��ي��ة اأخ������رى، ���ش��ي��ت��م��ك��ن م���ن احل�����ش���ل 

وت��ت���ق��ع  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة«.  “اجلن�شية  ع��ل��ى 

اإ���ش��ايف على  ���ش��اب م��ق��د���ش��ي   7000 ح�����ش���ل 

االإجراء كل عام، م�شرية  اجلن�شية مب�جب 

القد�س  ���ش��ك��ان  م��ن   %90 م��ن  اأك���ر  اأن  اإىل 

ال  األ��ًف��ا   330 ع��دده��م  البالغ  الفل�شطينيني 

“اجلن�شية«. يحمل�ن 

تعمل   1967 ع��ام  القد�س  اح��ت��ال  ومنذ 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  م��ن��ح  ع��ل��ى  “اإ�شرائيل” 
االإقامة الدائمة، ما �شمح لهم بالت�ش�يت يف 

االنتخابات املحلية واحل�ش�ل على التاأمني 

ال�����ش��ح��ي وم����زاي����ا ال�����ش��م��ان االج��ت��م��اع��ي، 

ل��ك��ن ذل����ك ال ي�����ش��م��ح ل��ه��م ب��ال��ت�����ش���ي��ت يف 

ج�از  على  احل�ش�ل  اأو  الكني�شت  انتخابات 

على  احل�ش�ل  اأن  ال�شحيفة  وذك��رت  �شفر. 

“ك�ن  �شعًبا،  ك��ان  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  اجلن�شية 

املادة  يف  املحددة  العادية  امل�اطنة  اإج��راءات 

5 م���ن ق���ان����ن اجل��ن�����ش��ي��ة ط���ي��ل��ة وم��ع��ق��دة، 

ب�)والئهم  تفيد  وث��ائ��ق  منهم  تطلب  الأن��ه��ا 

اإ����ش���رائ���ي���ل(، وع�����دم ام���ت���اك مم��ت��ل��ك��ات يف 

ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، واج��ت��ي��از اخ��ت��ب��ار اللغة 

العرية«.

ال��ق��د���س  يف  الفل�شطينيني  ع���دد  وي��ب��ل��غ 

من   %38 ُي�شكل�ن  األ��ًف��ا،   350 نح�  وح��ده��ا 

���ش��ك��ان��ه��ا، ب�����ش��ط��ري��ه��ا ال�����ش��رق��ي وال��غ��رب��ي، 

حك�مة  و�شحبت  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة.  درا���ش��ة  وف��ق 

اإق��ام��ات  امل��دي��ن��ة،  احتالها  منذ  االح��ت��ال 

ثاثة  �شمنهم  م��ن  مقد�شي،   14500 نح� 

ن�اب يف املجل�س الت�شريعي ووزيرها ال�شابق 

خ���ال���د اأب������ ع���رف���ة، ب��ح��ج��ج خم��ت��ل��ف��ة منها 

حدود  خارج  االإقامة  اأو  االحتال  “معاداة 
اأو جن�شية يف دولة  اأو اكت�شاب اإقامة  املدينة 

اأخرى«.

االنباط - وكاالت

يف  م�ش�ؤول  عن    »CNN« �شبكة  نقلت 

تقف  “اإ�شرائيل”  اأن  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة 

وراء عملية اغتيال العامل االإيراين حم�شن 

فخري زاده يف طهران.

عن  الك�شف  رف�س  امل�����ش���ؤول  اأن  واأ���ش��ارت 

الرئي�س  اإدارة  كانت  ما  اإذا  ب�شاأن  تفا�شيل 

االأمريكي دونالد ترامب على اطاع م�شبق 

“اإ�شرائيل”  اأن  م������ش��ح��اً  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ع��ل��ى 

على  االأم���ريك���ي���ة  االإدارة  ت��ط��ل��ع  ال���ع���ادة  يف 

التي  والعمليات  اأه��داف��ه��ا  ب�شاأن  معل�مات 

اأح��د  ك��ان  “زاده  اأن  واأك���د،  تنفيذها.  تعتزم 

اأهداف اإ�شرائيل ملدة ط�يلة ما�شية«.

اأجهزة  ف��اإن   »CNN« م�شادر  وبح�شب 

ال�قت  يف  تراقب  االأمريكية  اال�شتخبارات 

الراهن ما اإذا كانت طهران �شتجدد االنتقام 

ورفاقه،  �شليماين  قا�شم  الفريق  ال�شت�شهاد 

و����ش���ط ت���خ����ف���ات اأم����ريك����ي����ة م����ع اق�����راب 

ذك���رى ا���ش��ت�����ش��ه��اده، ل��ك��ن امل�����ش��در اأ���ش��ار اإىل 

“مقيدة” الأن  اإي��ران  اأن  ت��رى  وا�شنطن  اأن 

بعد  الرئا�شة  �شيت�ىل  بايدن،  ج�  الرئي�س 

اأ�شب�عني من ذلك امل�عد، ويف حال اأقدمت 

االأمريكيني  بحق  انتقامية”  “خط�ة  على 

رفع  بخ�ش��س  ب��اي��دن  مهمة  “�شت�شعب 
العملية  واإط�����اق  ط���ه���ران  ع���ن  ال��ع��ق���ب��ات 

الدبل�ما�شية”، بح�شب امل�شدر.

وك�شف اأن عق�بات اإ�شافية �شُتفر�س على 

وال��ذي  املقبل  االأ���ش��ب���ع  غ�ش�ن  يف  ط��ه��ران 

ي��ل��ي��ه، ف��ق��د اأع��ط��ى ال��رئ��ي�����س ت��رام��ب وزي��ر 

بان�س”  “كارت  ب�مبي�  م��اي��ك  خارجيته 

االأق�شى  ال�شغط  �شيا�شة  ف��ر���س  مل�ا�شلة 

على طهران خال ال�شهرين القادمني.

وبثت القناة االإخبارية االإيرانية �ش�تية 

للعامل االإيراين ي�شدد فيها على اأنه “لي�س 

ميكن  ال  باأمريكا،  والقب�ل  ال�ث�ق  ممكناً 

ال��ت��ع��اي�����س م���ع ف��ك��رة م��ه��ادن��ت��ه��ا،  ما دام���ت 

حا�شرة باأفعالها«.

اأع��ل��ن��ت  االإي���ران���ي���ة  االأم����ن  وك��ان��ت وزارة 

منفذي  ح���ل  خي�ط  اأط���راف  “ك�شفنا  اأن��ه 

عن  ال��ك�����ش��ف  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  زادة”،  اغ��ت��ي��ال 

ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل يف وق����ت الح�����ق، يف ح���ني اأق����ّر 

ل�شحيفة  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ا���ش��ت��خ��ب��اري  م�����ش���ؤول 

“ني�ي�رك تاميز” باغتيال تل اأبيب للعامل 
“اإ�شرائيل”  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  زادة.  االإي���راين 

�شتتخذ اأي خط�ات �شرورية �شد الرنامج 

ال���ن����وي االإي������راين. ون��ق��ل��ت و���ش��ائ��ل اإع���ام 

بنيامني  ال�������زراء  رئ��ي�����س  ع���ن  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

اإ�شرائيلية  “م�شاركة  اإىل  تلميحه  نتنياه� 

ت���ع��د  وق���ت  يف  زادة”،  ب��اغ��ت��ي��ال  حم��ت��م��ل��ة 

لعملية  باالنتقام  اإيراني�ن  م�ش�ؤول�ن  فيه 

اغتيال زادة.

وق��ت��ل االأ���ش��ب���ع امل��ا���ش��ي رئ��ي�����س منظمة 

ال���ب���ح���ث وال���ت���ط����ي���ر يف ال����������زارة حم�����ش��ن 

ا�شتهدفته  اغتيال  عملية  يف  زادة،  ف��خ��ري 

ق����رب ال��ع��ا���ش��م��ة ط���ه���ران، و���ش��ي��ع ج��ث��م��ان��ه 

القادة  كبار  الت�شييع على  واقت�شر  االإثنني، 

جماهريية  م�شاركة  دون  م��ن  الع�شكريني 

ب�����ش��ب��ب وب����اء ك����رون���ا. وق����ال وزي����ر ال��دف��اع 

االإي���������راين اأم������ري ح���امت���ي خ�����ال م��را���ش��م 

عمل  اأو  اإره���اب  اأي  مير  “لن  اإن��ه  الت�شييع، 

غبي بدون رد و�شتتم معاقبة اجلناة«.

منح »الجنسية اإلسرائيلية« للمقدسيين ورقة لحسم معركة القدس

مسؤول أميركي: »إسرائيل« تقف خلف اغتيال فخري زادة

وزارة القضاء االمريكية تحقق بشبهات 
»رشى مقابل عفو رئاسي«

حماس تطالب فتح بموقف 
واضح بشأن االنتخابات 

السيسي يسعى لعقد قمة 
ثالثية مع عباس ونتنياهو

االنباط - وكاالت

ك�شفت قناة عرية، اإن الرئي�س امل�شري 

ال�شت�شافة  ي�شعى  ال�شي�شي،  ال��ف��ت��اح  عبد 

فل�شطينية”،  “اإ�شرائيلية  �شام”،  “قمة 
بنيامني  االح��ت��ال  وزراء  رئي�س  بح�ش�ر 

نتنياه�، ورئي�س ال�شلطة حمم�د عبا�س.

امل�شري  الرئي�س  اإن   ،I24 القناة  وقالت 

�شام م�شركة بني  قمة  با�شت�شافة  يهتم 

الرئي�س عبا�س ونتنياه�، والتي من �شاأنها 

اأن تفتتح عهد الرئي�س االأمريكي املنتخب 

ا�شتئناف  �شاأن  “من  واأ�شافت  بايدن«.  ج� 

م�شر،  على  بالفائدة  يع�د  اأن  املفاو�شات 

ويعيد اإىل القاهرة بريقها جمددا، كمح�ر 

رئي�شي يف ال�شرق االأو�شط الذي ي�ؤثر اىل 

جانب دول اخلليج«.

واأردف��ت: “كذلك �شيحاول عبا�س اإعادة 

الق�شية الفل�شطينية اإىل مركز االأح��داث، 

بعد اأن ح��شرت يف الزاوية خال ال�شن�ات 

البيت  ت��رام��ب يف  االأرب����ع للرئي�س دون��ال��د 

االأبي�س«.

مل  “اإ�شرائيلية”،  م�����ش��ادر  ع��ن  ونقلت 

لنتنياه�،  “بالن�شبة  ق�لها  ا�شمها،  حت��دد 

الرغبة يف اإر�شال اإ�شارات اإيجابية اإىل النظام 

االأمريكي اجلديد م�ج�دة، لكن االأحداث 

االأخ��رية التي حُتيط باإ�شرائيل، جتعل من 

مع  خ�ش��شا  ال�شيء،  بع�س  �شعبة  املهمة 

وال��ع���دة  الكني�شت  املتكررة حل��ّل  ال��دع���ات 

االق����������راع«. ومل  ����ش���ن���ادي���ق  اإىل  جم������ددا 

ُت��ع��ل��ق ال�����ش��ل��ط��ات امل�����ش��ري��ة واالإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

والفل�شطينية، على هذا النباأ.

واالإث����ن����ني، ب��ح��ث ال�����ش��ي�����ش��ي، وع��ب��ا���س، 

وعملية  الفل�شطينية  الق�شية  م�شتجدات 

ال�شام بال�شرق االأو�شط.

االنباط - وكاالت

العدل  وزارة  ان   CNN �شبكة  ذك���رت 

�شبهات  يف  بالتحقيق  �شرعت  االأم��ري��ك��ي��ة 

الأن���ا����س يف  ق��دم��ت  ب��ر���ش��ى حُمتملة  تتعلق 

اإ�شدار عف� رئا�شي  البيت االأبي�س، مقابل 

ع���ن ب��ع�����س امل��ح��ك���م��ني ب��ال�����ش��ج��ن، وف��ق��ا 

ل�شجات حمكمة فيدرالية.

ال���ف���ي���درال���ي���ة  امل���ح���ك���م���ة  اأن   ، وذك��������رت 

اأ�شماء املت�رطني  ب�ا�شنطن مل تك�شف عن 

اأو  يف احل�ش�ل على االأم����ال مقابل العف� 

حتى  وال  نف�شه،  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س 

وبح�شب  االأم����ال.  لتلك  الزمني  الت�قيت 

ما  الق�شية  تناق�س  االأم��ري��ك��ي��ة،  ال�شبكة 

مراجعة  العامني  للمدعني  ميكن  ك��ان  اإذا 

امل�شتندات املتعلقة بالعف� اأو تاأجيل احلكم 

ذلك،  على  ع��اوة  االأ�شخا�س.  بع�س  على 

ا مزع�ًما من اأحد  يفح�س التحقيق عر�شً

االأ�شخا�س بتقدمي م�شاهمة �شيا�شية كبرية 

مقابل ح�ش�له على عف� رئا�شي. كما ُي�شك 

عمل�ا  االأق���ل،  على  �شخ�شني  يف  املحقق�ن 

كجماعات �شغط لكبار امل�ش�ؤولني يف البيت 

االأبي�س لتاأمني ح�ش�ل بع�س االأفراد على 

العف� اأو اإرجاء للحكم.

وعلق الرئي�س االأمريكي املنتهية واليته 

على هذه االنباء بق�له: “انها انباء كاذبة«

االنباط - وكاالت

االأرب��ع��اء،  ام�س  حما�س،  حركة  طالبت 

ح��رك��ة ف��ت��ح، مب���ق��ف وا���ش��ح م��ن ال��ط��رح 

الف�شائلي الذي ُعر�س اأم�س خال اللقاء 

ال�طني ب�شرورة اإجراء انتخابات �شاملة.

وقال حازم قا�شم الناطق با�شم حما�س 

يف ت�شريح مقت�شب، اإن على فتح اأن ت�قف 

ت��ه��رب��ه��ا م���ن ه���ذا اال���ش��ت��ح��ق��اق ال���ط��ن��ي، 

م�ؤكًدا على حق ال�شعب الفل�شطيني يف اأن 

يختار من ميثله عر �شناديق االقراع.

وك���ان���ت ال��ف�����ش��ائ��ل ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ع��دا 

التحرير،  منظمة  ف�شائل  وبع�س  ف��ت��ح، 

ق���د اأج��م��ع��ت اول م���ن اأم�������س خ���ال ل��ق��اء 

وطني على �شرورة اإنهاء االنق�شام واجناز 

واإعادة  انتخابات  على  والت�افق  امل�شاحلة 

ق��اع��دة  ع��ل��ى  الفل�شطيني  ال��ب��ي��ت  ت��رت��ي��ب 

ال�شراكة.

االنباط - وكاالت

اأن���ه بخري،  ل��ن��ا  ال���زي���ارة يظهر  »خ���ال 

يردد  اأوج��اع��ه،  وال  يتحدث عن مر�شه  ال 

دائما اأن ثقته باهلل عالية واأنه بخري” قال 

املري�س معت�شم  االأ�شري  عمر رداد، �شقيق 

م��ا عن  ال�شحي يف ظ��ل  رداد ح���ل و�شعه 

تردي و�شعه ال�شحي.

معت�شم  اإن  العائلة  وك��ل  ال�شقيق  يعلم 

يحاول طماأنتهم بهذه الكلمات واأنه لي�س 

ب��خ��ري، وه���� ال����ذي ع��ان��ى م���ن االأم���را����س 

“كيف  اعتقاله  عمر  ه��ي  ع��ام��ا   14 ط����ال 

دواء  حبة   50 م��ن  اأك���ر  ي��ت��ن��اول  ل�شخ�س 

ي�ميا اأن يك�ن بخري...؟«.

ال�شج�ن  م�شلحة  اإدارة  �شنفت  م�ؤخرا 

من  االأ�شعب  احلالة  اأنها  على  رداد  حالة 

ب��ني االأ���ش��رى امل��ر���ش��ى امل��ت���اج��دي��ن ب�شكل 

دائم فيما ي�شمى بعيادة �شجن الرملة، وه� 

ما زاد من قلق العائلة.

بلدة  29 عاما( من   ( واالأ�شري معت�شم 

���ش��ي��دا ال��ق��ري��ب��ة م��ن ط���ل��ك��رم، اع��ت��ق��ل يف 

20 عاما، على  بال�شجن  2006 وحكم عليه 

ق�شى  مقاومة.  بعمليات  م�شاركته  خلفية 

ال��ع��ام االأول م��ن اع��ت��ق��ال��ه م��ا ب��ني م��راك��ز 

حتى  ال��ب������ش��ط��ة،  ويف  وامل��ح��اك��م  التحقيق 

ب����داأت اأث����ار امل��ر���س ت��ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه يف ال��ع��ام 

ال��ث��اين )2007(، وم��ن��ذ ذل��ك احل��ني يقبع 

الدائمة  حلاجته  الرملة  �شجن  ع��ي��ادة  يف 

للعاج.

عانى يف البداية من التهابات يف االأمعاء، 

اأورام  اإىل  حت�لت  الطبي  االإهمال  وج��ّراء 

متتالية  لعمليات  وخ�شع  اأمعائه،  نخرت 

من  ومعاناته  اأم��ع��ائ��ه،  م��ن   %60 تلف  بعد 

نزيف دائم/ وارتفاع يف �شغط الدم ودقات 

يف  وم�����ش��اك��ل  بالتنف�س،  و���ش��ع���ب��ة  ال��ق��ل��ب 

االأع�����ش��اب وال��ع��ظ��ام، و���ش��ع��ف يف ال��ن��ظ��ر، 

واأوجاع حترمه الن�م.

ومنذ �شن�ات ونتيجة ال�شتمرار معاناته 

من النزيف اأ�شبح يعاين من فقر يف الدم، 

يديه  يف  بفريو�س   2018 يف  اأ�شيب  واأي�شا 

وق��دم��ي��ه ن��ت��ي��ج��ة ل�����ش��ع��ف امل��ن��اع��ة ل��دي��ه، 

والذي ت�شبب له بانت�شار حب�ب واآالم حادة 

معاناته  ح���دة  م��ن  ذل���ك  وزاد  ج�����ش��ده،  يف 

امل�شتمرة.

يتناول  عمر:”معت�شم  �شقيقه  ي��ق���ل 

50 حبه دواء من بينها  اأك��ر من  يف الي�م 

اإبرة عاج كيماوي كل �شهر، يعاين بعدها 

مفع�لها  لثقل  واالأمل  التعب  م��ن  اأ�شب�ع 

حمرومة  والعائلة  ذلك  كل  ج�شده«.  على 

اإدخ������ال حم����ام ي��ق���م على  اأو  م���ن روؤي���ت���ه 

حاولنا   “ �شقيقه،  ي��ق���ل  كما  ت�شخي�شه، 

امل�ؤ�ش�شات احلق�قية وال�شحية  من خال 

اأن ندخل طبيب يق�م بفح�شه اأو حتى اأن 

نح�شل على قائمة االأدوي��ة املقدمة له، او 

ال�شج�ن  اإدارة  اأن  اإال  االأخ��رية  فح��شاته 

ترف�س دائما«.

)ك�رونا(  جائحة  انت�شار  فرة  وخ��ال 

وب��ع��د  م��ع��ت�����ش��م،  اأخ���ب���ار  ان��ق��ط��ع��ت  االأوىل 

ال�شماح بالزيارات خال االأ�شهر االأخرية، 

تق�م  حيث  واح��د،  ل�شخ�س  ي�شمح  اأ�شبح 

اأم عاهد” بالزيارة كل  “اأمنه رداد  والدته 

معت�شم  يتحامل  اأ�شقائه  مع  وكما  �شهر، 

على مر�شه واأوجاعه حتى ال ي�شعر والدته 

باأمله، وه� الذي ال ي�شتطيع الن�م اأكر من 

ثاث �شاعات من �شدة اأوجاعه.

“الرملة” 16  ويحتجز يف عيادة �شجن 

اأ�شريا، بينهم �شبعة يقبع�ن ب�شكٍل دائم من 

بينهم رداد، واأي�شا من�ش�ر م�قدة املحك�م 

30 عاما، وخالد ال�شاوي�س املحك�م بامل�ؤبد، 

ن��اه�����س االأق����رع امل��ح��ك���م ث��اث��ة م���ؤب��دات، 

و�شالح �شالح املحك�م خم�شة �شن�ات، وكل 

ع��اه���ر وحممد طقاطقه،  اأب���  ن�شال  م��ن 

امل�ق�فان با حماكمة. باالإ�شافة اإىل �شته 

اأ���ش��رى ب�شكل م���ؤق��ت، وث��اث��ة م��ن الذين 

مل�ش�ؤوله  وفقا  بخدمتهم،  للقيام  تط�ع�ا 

الفل�شطيني  االأ����ش���ري  ن�����ادي  يف  االإع������ام 

اأماين �شراحنة وتابعت:” االأ�شرى املر�شى 

لي�ش�ا هم االأخطر من بني حاالت االأ�شرى 

امل���ر����ش���ى يف ال�������ش���ج����ن، ول��ك��ن��ه��م ال��ذي��ن 

ي��ح��ت��اج���ن ل��ع��اج وم��ت��اب��ع��ة دائ���م���ة، وم��ن 

ال�شعب نقلهم با�شتمرار اىل العيادة«.

وبح�شب اأرق���ام ن��ادي االأ���ش��ري ف��اإن عدد 

االأ�����ش����رى امل��ر���ش��ى يف ���ش��ج���ن االح���ت���ال 

من  ي��ع��ان���ن   )300( منهم   )700( ق��راب��ة 

يعان�ن من  ع�شرة  بينهم  اأمرا�س مزمنة، 

ال�شرطان بدرجات متفاوتة.

اإن  ���ش��راح��ن��ة  ق��ال��ت  وح�����ل ح��ال��ة رداد 

حالته من احلاالت التي ال يقدم له العاج 

تده�ر  العك�س، حالته يف  اأي حت�شن، على 

الذي  من  اأ�شعب  تك�ن  عام  وكل  م�شتمر، 

على  ي�مه  دقائق  يعي�س  “معت�شم  قبله، 

وال  احل��ي��اة  قيد  على  تبقيه  التي  االأدوي���ة 

�شراحنة  وبح�شب  حالته”.  على  حت�شن 

م��ا ي��زي��د م��ن م��ع��ان��اة رداد ه��� ت���اج��ده يف 

اأك��ر  للنقل  بطلبات  تقدم  حيث  الرملة، 

ت��رف�����س،  ال�����ش��ج���ن  اإدارة  م��ن م���رة ول��ك��ن 

“احلالة النف�شية لاأ�شرى املر�شى ب�شكل 
ي�شت�شهد  اأن كل عام  دائ��م �شعبة، وخا�شة 

منهم اأحد«.

50 حبة دواء يوميًا.. األسير رداد.. حالته األخطر بين األسرى المرضى
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الـريـا�ضي

روما - وكاالت 

قال روميلو لوكاكو مهاجم �إنرت ميالن 

�حل��ا���س��م  �ل��ف��وز  يف  ه��دف��ن  ت�سجيل  ب��ع��د 

3-2 ع��ل��ى ب��ورو���س��ي��ا م��ون�����س��ن��ج��الدب��اخ يف 

ي��وم  �ل���ق���دم  ل��ك��رة  �أوروب������ا  �أب���ط���ال  دوري 

تطور  مبرحلة  مي��ر  فريقه  �إن  �ل��ث��الث��اء 

ل��ك��ن��ه ل��ي�����س ر�ئ����ع����ا ب���ع���د. وه�����ز �مل��ه��اج��م 

�ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي �ل�����س��ب��اك م��رت��ن يف �ل�����س��وط 

بلوغ  يف  �إن��رت  �آم��ال  على  ليحافظ  �لثاين 

�ملو�جهة  خو�س  عند  �لإق�سائية  �لأدو�ر 

�لأخ��������رة يف �مل���ج���م���وع���ة �ل���ث���ان���ي���ة �أم�����ام 

�ملقبل.لكن  �لأ���س��ب��وع  دونيت�سك  �ساختار 

�لأمل��اين  �لفريق  م��ن  هدفا  ��ستقبل  �إن��رت 

�ل��و���س��ول  �إىل  لي�سطر   76 �ل��دق��ي��ق��ة  يف 

�إىل نهاية متوترة للمبار�ة. وقال لوكاكو 

لكننا  ر�ئ����ع  ب��ف��ري��ق  ل�����س��ن��ا  رمب���ا  “نحن 
ن��ت��ط��ور. ب��ك��ل ت��اأك��ي��د ع��ن��دم��ا ت��ت��ق��دم 1-3 

ت��ت��ج��ن��ب �لأل���ع���اب �خل���ط���رة..  �أن  ي��ج��ب 

وي����ج����ب ق���ت���ل �مل������ب������ار�ة ع���ن���دم���ا ت�����س��ن��ح 

�لفر�سة«. وكان �إنرت، �لذي �سدد يف �إطار 

فر�سة  ميلك  �ل��ث��اين،  �ل�سوط  يف  �ملرمى 

حل�سم �لأمور بعد �أكرث من فر�سة �سهلة 

لكن جالدباخ �سجل هدفا ثم هز �ل�سباك 

84 ق��ب��ل �إل��غ��اء  م���رة �أخ����رى يف �ل��دق��ي��ق��ة 

�مل�ساعد  �لفيديو  حكم  طريق  عن  �لهدف 

“لقد �سجل  �لت�سلل. وقال لوكاكو  ب�سبب 

كان  �لهدف  �أن  حمظوظن  وكنا  �ملناف�س 

�لفوز  ه��ذ�  مينحنا  �أن  نتمنى  ت�سلل.  من 

بذلك  لوكاكو  و�أحرز  �مل�ستقبل«.  يف  دفعة 

�أرب��ع��ة �أه����د�ف �أم���ام ج��الدب��اخ ب��ع��دم��ا هز 

�لثو�ين  يف  هدف  منهما  مرتن،  �ل�سباك 

�إيطاليا.  2-2 يف  �لتعادل  �لأخرة، خالل 

27 ع��ام��ا  وق�����ال �مل���ه���اج���م �ل���ب���ال���غ ع���م���ره 

�لالعبن  هوؤلء  مع  باللعب  �سعيد  “�أنا 
 لأن��ه��م ���س��اع��دوين ع��ل��ى �ل��ت��ط��ور ك��ث��ر�«.

�أف�������س���ل  ق����دم����ت  �أين  “�أعتقد  وز�د 

م�����س��ت��وي��ات��ي يف ك���رة �ل���ق���دم يف �آخ����ر ع��ام 

�إىل  ون�سف �لعام و�أدين بالف�سل يف ذلك 

�ملدرب وزمالئي«.

11

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�سة« 

يف �ملوقع �للكرتوين

لوكاكو ينتقد اداء فريقه 

دراسة شاملة حول واقع المراكز الشبابية 

جائزة القيادات الملهمة للنجمة البرغوثي 

الوحدات يسمي ممثله لرابطة المحترفين 

االنباط - عمان 

ل����الإط����الع ع��ل��ى و�ق�����ع �مل����ر�ك����ز �ل�����س��ب��اب��ي��ة 

وجاهزية �ملن�ساآت �لريا�سية،   ز�ر وزير �ل�سباب 

�ل��ث��الث��اء، �سمن  �لنابل�سي  ���س��الم��ه«  »حم��م��د 

�لطفيلة  �سباب  مديريتي  �مليد�نية،  ج��ولت��ه 

و�سباب �لكرك . وخ��الل زي��ارة مركزي �سابات 

�أث��ن��ى  ب�����س��ر�  و���س��اب��ات  �ل��ن��م��وذج��ي  �لطفيلة 

�لنابل�سي على �جلهد �ملبذول من قبل �لقائمات 

�مل��رك��زي��ن م��ن��وه��اً �ىل ف��ر���س��ة ��ستخد�م  ع��ل��ى 

�أكد  �ملنطقة. كما  �أعمال يف  �ملر�كز كحا�سنات 

�أهمية  �لقاد�سية على  �سباب  �لنابل�سي يف بيت 

��ستغالل �لبيت كفر�سة ��ستثمارية وبال�سر�كة 

�لقطاع �خلا�س كونه يقع �سمن حممية  مع 

�حلركة  و�ق��ع  على  بالنفع  �سيعود  مما  �سانا، 

�ل��ري��ا���س��ي��ة و�ل�����س��ب��اب��ي��ة لأب���ن���اء �مل��ن��ط��ق��ة. ويف 

�سر  على  �لنابل�سي  �إط��ل��ع  �ل��ك��رك،  حمافظة 

�لعمل يف جممع �لأمر في�سل �لريا�سي و�آخر 

�عمال �ل�سيانة فيه لي�سار �ىل �فتتاحه ر�سميا، 

�ملوظفات  م��ع  ل��ق��اءه  خ���الل  �لنابل�سي  و���س��دد 

و�مل��وظ��ف��ن يف م��دي��ري��ة ���س��ب��اب �ل���ك���رك على 

وتر�سيد  للمو�رد  �لأم��ث��ل  �ل�ستغالل  ���س��رورة 

�لنفقات من خالل دمج �ملر�كز �لتابعة للوز�رة 

���س��م��ن م���ر�ك���ز من��وذج��ي��ة ت�����وؤدي �ل��غ��اي��ة من 

وجودها، ونوه �ىل �أهمية تنويع �لرب�مج د�خل 

�ل�سباب.  تطلعات  من  نابعة  تكون  و�أن  �ملر�كز 

كما �أكد �لنابل�سي خالل زيارته ملديريتي �سباب 

�لكرك و�سباب �لطفيلة �أن �لوز�رة ب�سدد �إعد�د 

در��سة �ساملة حول و�قع �ملر�كز �ل�سبابية من 

ومدى  وطبيعتها  وبر�جمها  جاهزيتها  حيث 

�تخاذ  ل��دى  �لأ���س��ا���س  �ل���س��ت��ف��ادة منها لتكون 

�أي ق��ر�ر ح��ول �مل��ر�ك��ز، كما �سدد على �سرورة 

��ستغالل فرتة جائحة كورونا ل�سيانة جميع 

�مل���ر�ف���ق و�مل��ن�����س��اآت �ل��ت��اب��ع��ة ل���ل���وز�رة و���س��م��ان 

حال  لال�ستخد�م  ج��اه��زة  لتكون  دمي��وم��ت��ه��ا، 

�سماح �لو�سع �لوبائي بذلك .

االنباط - عمان 

 تز�منا مع يوم �ملعاق �لعاملي �لذي ي�سادف 

�ليوم �خلمي�س ، ي�سهد جممع �لأمر رعد بن 

زيد لريا�سة �ملعوقن �ل�ساعة 12 ظهر �خلمي�س 

ب��اإج��ر�ء�ت  �ل��ت��ز�م��ا  وخمت�سر�  مب�سطا  حفال 

كورونا  فرو�س  مو�جهة  يف  �لعامة  �ل�سالمة 

�لأردن��ي��ة  �لبار�ملبية  �للجنة  تنظمه  �مل�ستجد، 

برعاية رئي�سها �أ.د ح�سن �أبو �لرز وعلى �سرف 

�أمينها �لعام �لبطلة �لبار�ملبية مها �لربغوثي 

عاملية  جائزة  على  �حل�سول  �سرف  نالت  �لتي 

مت��ن��ح��ه��ا جل��ن��ة �مل�����ر�ة يف �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة 

يف  و�ملوؤثرة  و�ملنجزة  �مللهمة  للقياد�ت  �لدولية 

ع��امل �مل����ر�أة ب�سكل ع��ام وري��ا���س��ة �ملعاقن على 

�لبار�ملبية  �للجنة  وك��ان��ت  �خل�����س��و���س.  وج���ه 

�لأردنية ر�سحت �لربغوثي للمناف�سة على نيل 

هذه �جلائزة لت�سبح �أول �أردينة وعربية حت�سل 

�لربغوثي  تت�سلم  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  عليها،.وكان 

ج��ائ��زت��ه��ا �ل��ع��امل��ي��ة خ���الل ف��ع��ال��ي��ات ب��ار�مل��ب��ي��ك 

طوكيو 2020 بيد �أن تاأجيل هذه �لألعاب ب�سبب 

فرو�س كورونا دفع �للجنة �لبار�ملبية �لدولية 

بت�سليم  �لأردن���ي���ة  �لبار�ملبية  �للجنة  لتكليف 

�لربغوثي جائزتها يف عمان.وعربت �لربغوثي 

عن فخرها و�إعتز�زها بهذه �جلائزة وتقديرها 

لكل �لد�عمن حلملة تر�سحها موؤكدة �أن هذه 

ك��ب��ر� يف  ح��اف��ز�  لها  بالن�سبة  ت�سكل  �جل��ائ��زة 

مرحلتها �لقادمة وينبغي �ن ت�سكل د�فعا كبر� 

ملنظومة �للجنة �لبار�ملبية �لأردنية وهي تتاهب 

�ملقبلة يف  لإجن���از�ت جديدة خ��الل م�ساركتها 

بار�ملبيك طوكيو.

االنباط - عمان 

����س���م���ت �ل���ه���ي���ئ���ة �لإد�ري��������������ة ل����ن����ادي 

�ل�����وح�����د�ت، ن���ائ���ب �ل���رئ���ي�������س م.ي���ا����س���ن 

�أندية  ر�بطة  يف  للنادي  ممثال  �أب��وع��و�د 

�ملحرتفن لكرة �لقدم، وذلك من خالل 

�جتماعها �لأ�سبوعي �لثالث �لذي جرى 

ب��رئ��ا���س��ة �ل��ع��ن وج��ي��ه �ل��ع��ز�ي��زة، �ل��ذي 

�إد�رة �لوحد�ت  “�أن  قال يف هذ� �ل�سياق، 

ت���دع���م خ���ط���وة ت��اأ���س��ي�����س ر�ب���ط���ة �أن���دي���ة 

�ملحرتفن، مبا ل يتعار�س مع م�سلحة 

�ل��ن��اط��ق  ب��ه  �أف����اد  م��ا  ب��ح�����س��ب  �لنادي”، 

و�أ�ساف  غنام  حممد  للنادي  �لإع��الم��ي 

�ل��ه��ي��ئ��ة  ج����ددت  �لإعالمي:”  �ل��ن��اط��ق 

بالهيئة  �لثقة  �لإجتماع،  خالل  �لإد�رية 

م�سبقا،  �مل�����س��ك��ل��ة  ل��ل��ن��ادي  �ل���س��ت�����س��اري��ة 

كال  �لعامة  �لهيئة  ع�سوي  ��سافة  ومت 

�أبون�سرة  وعبد�لقادر  قنديل  وليد  من 

�لهيئة  ع�سوي  من  بدل  ع�سويتها،  �إىل 

وحممد  �سقر  �أح��م��د  �حل��ال��ي��ة  �لإد�ري�����ة 

غنام، يف �لوقت �لذي طالبت فيه �لهيئة 

�لإد�رية من مدير ن�ساط �لكرة �لطائرة 

حم��م��د ف��ا���س��ل، ب��ت��ق��دمي خ��ط��ة �إد�رت�����ه 

ل��ل��ن�����س��اط يف �جل��ل�����س��ة �مل��ق��ب��ل��ة، و�ت��خ��ذت 

�ل��ه��ي��ئ��ة �لإد�ري���������ة ق����ر�ره����ا مب��خ��اط��ب��ة 

و��ست�سارتها  �أب��وغ��ز�ل��ة،  ط��الل  موؤ�س�سة 

ل���ت���ق���دمي در�������س�����ة ل���ت�������س���وي���ق �ل���ع���الم���ة 

�لتجارية لنادي �لوحد�ت”.

االنباط - عمان 

ك��رة  دوري  مناف�سات  �ل��ي��وم  م�����س��اء  ت��ت��و����س��ل 

�ل���ق���دم لن���دي���ة �مل��ح��رتف��ن ب��ان��ط��الق م��ب��اري��ات 

�خلمي�س  �ليوم  ويلتقي  ع�سر  �خلام�س  �ل�سبوع 

على  م�ساء  �ل��ر�ب��ع��ة  عند  �جل��زي��رة  م��ع  �ل�سريح 

نظره  �ل�سلط  يو�جه  فيما  باإربد،  �حل�سن  �ستاد 

�ل�ساد�سة و�لن�سف م�ساء على  �لأردن عند  �سباب 

ي�ست�سيف  �لول  �للقاء  يف  �ل���دويل.  عمان  �ستاد 

�لثاين  �مل��رك��ز  �ساحب  �جل��زي��رة  �ل�سريح  فريق 

بامل حتقيق �لفوز ووقف نزيف �لنقاط و�لتقدم 

خطوة موؤثرة بعيد� عن �سر�ع �لهبوط ل �سيما 

�ل�سابع بر�سيد  �ملركز  �ل�سريح يحتل حاليا  و�ن 

17 ن��ق��ط��ة وه���و م��رك��ز ق��ري��ب م���ن �ل���ف���رق �ل��ت��ي 

�لذي  �لوقت  ..يف  �لهبوط  من  للهروب  تناف�س 

 26 بر�سيد  �لثاين  �مل��رز  �ساحب  �جلزيرة  ي�سعى 

نتائجه  بعد  �لنت�سار�ت  نغمة  ل�ستعادة  نقطة 

�لفر�سة  وتفويت  بالنقاط  وتفريطه  �لخ���رة 

ع��ل��ى �ل��رم��ث��ا ل��ل��ت��ق��دم ن��ح��و �مل��ن��اف�����س��ة �ىل جانب 

تقلي�س �لفارق مع �ملت�سدر �لوحد�ت حيث ي�سعى 

�لحمر للفوز و�لعودة بالنقاط �لثالثة من �ر�س 

مناف�سه ...

يف �للقاء �لثاين ي�سعى �ل�سلط و�سباب �لردن 

 17 �ل��ن��ق��اط  م��ن  �لر�سيد  نف�س  ميلكان  �ل��ل��ذ�ن 

خطوة  للتقدم  ب��دي��ل  ول  �ل��ف��وز  لتحقيق  نقطة 

م��وؤث��رة و�لب��ت��ع��اد ع��ن م��ر�ك��ز �ل��ه��ب��وط ل �سيما 

م�سجعة  ك��ان��ت  �لخ���رة  �لفريقن  ع��رو���س  و�ن 

وت���دف���ع �ل���الع���ب���ن ل���ب���ذل �مل���زي���د م���ن �جل��ه��ود 

�لفوز  و�ن  �سيما  ل  �ل��ث��الث��ة  �ل��ن��ق��اط  لقتنا�س 

وحده يدفع بالفائز نحو �ملقدمة يف �لوقت �لذي 

�ملوقع  �لفريق �خلا�سر يف  ت�ساهم �خل�سارة ببقاء 

�خلطر يف وق��ت مل يعد هناك جم��ال للتعوي�س 

لقاء  �جل��م��اه��ر  تتابع  �ن  �ملمكن  م��ن  ...ول���ه���ذ� 

فيه �لكثر من �لثارة و�لت�سويق و�حلر�س على 

 ... بديل  ول  �لثالثة  بالنقاط  و�خل���روج  �ل��ف��وز 

وتتو��سل �ملباريات �جلمعة، عندما يحل �حل�سن 

�لر�بعة م�ساء على �ستاد  �لأهلي عند  �سيفا على 

�ستاد عمان  يحت�سن  فيما  �لثاين،  عبد�هلل  �مللك 

�ل�ساد�سة  �لفي�سلي مع �سحاب عند  �لدويل لقاء 

و�لن�سف م�ساء. ويت�سدر �لوحد�ت ترتيب �لفرق 

ب� 32 نقطة، فيما حل �جلزيرة باملركز �لثاين 26، 

�ملركز  �ساحب  �لرمثا  عن  و�ح��دة  نقطة  وبفارق 

�سباب  �حل�����س��ن19،   ،20 �لفي�سلي  ث��م  �ل��ث��ال��ث، 

�سباب   ،17 وم��ع��ان  و�ل�����س��ل��ط  و�ل�����س��ري��ح  �لأردن 

�لعقبة و �سحاب 13، ثم �لأهلي باملركز �لأخر 8 

نقاط.

مدريد - وكاالت 

�لفني  �ملدير  زيد�ن،  �لدين  زين  بات 

ل���ري���ال م���دري���د، م���ه���دًد� ب���الإق���ال���ة من 

من�سبه، بعد �سل�سلة من �لنتائج �ل�سيئة 

حملًيا وقارًيا. وتلقى �ملرينجي خ�سارة 

يد  ع��ل��ى  �لأب����ط����ال،  دوري  يف  ج���دي���دة 

�لأوك��ر�ين  دونيت�سك  �ساختار  م�سيفه 

عقد موقف  م��ا  وه��و  �ل��ث��الث��اء،   ،)0-2(

جم���م���وع���ت���ه.وب���ح�������س���ب  يف  �ل�����ف�����ري�����ق 

ف���اإن  �سحيفة »�إملوندو« �لإ�سبانية، 

مدريد،  ري��ال  رئي�س  بريز،  فلورنتينو 

ف�سل  �إذ�  زي���د�ن،  �إق��ال��ة  يف  ج��دًي��ا  يفكر 

ل��دوري  �ملجموعات  دور  عبور  �مللكي يف 

�ل�سحيفة �أن  �أوروب�����ا.وذك�����رت  �أب���ط���ال 

�ل��ث��ق��ة يف زي�������د�ن، مل ت��ع��د ك��م��ا ك��ان��ت 

ب���ع���د حت��ق��ي��ق��ه ل���ق���ب �ل���ل���ي���ج���ا، �مل��و���س��م 

بع�س  ثقة  �أي�سا  فقد  �أنه  حتى  �ملا�سي، 

�لالعبن �لكبار يف �لفريق.و�أ�سافت �أن 

و�أتلتيكو  �إ�سبيلية  �أم���ام  �ل��ري��ال  نتائج 

بورو�سيا  وبينهما  �لإ���س��ب��اين،  ب��ال��دوري 

�لأب���ط���ال،  دوري  يف  م��ون�����س��ن��ج��الدب��اخ 

���س��ت��ح��دد م�����س��ر �مل�������درب �ل��ف��رن�����س��ي. 

وي����ع����اين ري�������ال م����دري����د ع���ل���ى ���س��ع��ي��د 

�أوروب���ا  �أب��ط��ال  دوري  يف  ���س��و�ء  �لنتائج، 

 7 �أو �لليجا، ففي �لبطولة �لأوىل جمع 

نقاط فقط، من 5 مباريات، ويف �لثانية 

ويحتل   ،10 �أ�سل  مو�جهات من   5 ب� فاز 

�ملركز �لر�بع. وبح�سب �سبكة “�سكو�كا” 

هي  �ل��ه��زمي��ة  ه��ذه  ف��اإن  لالإح�سائيات، 

�ل��ث��ان��ي��ة ل���ري���ال م���دري���د وم���درب���ه زي��ن 

�ل��دي��ن زي���د�ن، يف دوري �أب��ط��ال �أوروب���ا 

�أن  �إىل  �ل�سبكة،  و�أ���س��ارت  �مل��و���س��م.  ه��ذ� 

زيد�ن عادل عدد هز�ئمه يف جمموعات 

و�ح���دة،  ن�سخة  خ���الل  �لأب���ط���ال  دوري 

كمدير  مو��سم   3 �آخ��ر  خ��الل  تلقاه  م��ا 

ف��ن��ي ل���ري���ال م���دري���د يف ن��ف�����س �ل����دور.

وبهذ� �لنت�سار، رفع �ساختار دونيت�سك 

�لثالث،  �ملركز  يف  نقاط   7 �إىل  ر�سيده 

 7 بينما جتمد ر�سيد ريال مدريد عند 

نقاط يف �ملركز �لثاين.

االنباط - عمان 

لالوملبياد  �لقليمية  �لرئا�سة  ت��و����س��ل 

�لتدريبية  �ل��دور�ت  �إقامة  �لدوىل  �خلا�س 

�ل�سيفية  ����س���و�ء  �ل��ري��ا���س��ات  خم��ت��ل��ف  ف���ى 

�لف��رت����س��ي��ة  �مل��ن�����س��ة  ع��ل��ى  �ل�����س��ت��وي��ة  �أو 

وب��ع��د   ZOOM �ل  ت��ق��ن��ي��ة  ب��ا���س��ت��خ��د�م 

�لتدريبية  �ل��دور�ت  من  �لعديد  �أقامت  �أن 

مل��خ��ت��ل��ف �ل���ري���ا����س���ات �ل�����س��ي��ف��ي��ة ، ون��ظ��ر� 

�ل�ستوية  �لعاملية  �لل��ع��اب  �إق��ام��ة  لق��رت�ب 

ب�����ق�����از�ن �ل���رو����س���ي���ة ف����ى �ل����ف����رتة م����ن 22 

م��ا  وم�������س���ارك���ة   ،  2022 ي���ن���اي���ر   28 وح���ت���ى 

بها  �ملنطقة  دول  م��ن  دول���ة   17 م��ن  ي��ق��رب 

�مين  �ملهند�س  �عتمد   ، �لردن   بينها  م��ن 

ع��ب��د �ل���وه���اب �ل��رئ��ي�����س �لق��ل��ي��م��ى �خل��ط��ة 

�ل��ت��دري��ب��ي��ة لإق���ام���ة �ل������دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة 

باإقامة دورة تدريبية   ، �ل�ستوية  للريا�سات 

فى  تقام  و�لتى  �ل�سريع  �لتزلج  ريا�سة  فى 

 .  2020 دي�سمرب   10 وح��ت��ى   7 م��ن  �ل��ف��رتة 

و���س��رح �ل��دك��ت��ور ع��م��اد حم��ى �ل��دي��ن مدير 

ب��اأن  باملنطقة  و�ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل��ري��ا���س��ة  ع���ام 

ق���ام ب���دع���وة خم��ت��ل��ف ب���ر�م���ج �مل��ن��ط��ق��ة من 

�لتدريبية  �ل���دورة  تلك  ف��ى  �مل�ساركة  �أج��ل 

�ل��رئ��ا���س��ة  تقيمها  و�ل��ت��ى  �ل��ه��ام��ة  �لعلمية 

ت�سجيع  �ج��ل  م��ن   ، م��رة  ولأول  �لقليمية 

بر�مج �ملنطقة على ممار�سة تلك �لريا�سة 

�لريا�سات  ف��ى  �ملنطقة  م�ساركات  وت��ن��وع   ،

 ، �ل�ستوية  �لعاملية  �لل��ع��اب  ت�سهدها  �لتى 

على  �ل��وه��اب  عبد  �أمي��ن  �ملهند�س  وحر�س 

ف��ى عدد  ت��و�ج��د  �ملنطقة  ل��رب�م��ج  يكون  �أن 

�لتى  �ل�سبعة  �ل�ستوية  �لريا�سات  كبر من 

ت�سهدها عادة �للعاب �ل�ستوية

الصريح يستضيف الجزيرة ولقاء نار بين السلط والشباب 

الخسائر تهدد مستقبل زيدان 

دعوة االردن للدورة التدريبية على رياضة التزلج 

كاش معجب بالنجم نوفاك 
�سيدين - وكاالت 

يعتقد �لأ�سرت�يل بيت كا�س، �أن �ل�سربي نوفاك ديوكوفيت�س، �أ�سطورة 

�لتن�س على مر �لتاريخ، و�سيتجاوز �أرقام روجر فيدرر ور�فائيل ناد�ل، 

كاأكرث �لالعبن فوًز� بالبطولت �لكربى. وقال كا�س خالل ت�سريحات 

نقلها موقع Tennis World USA »�أف�سل م�ساهدة فيدرر يف 

�ملقام �لأول، ثم ناد�ل بعد ذلك«. وتابع “لكن بالن�سبة يل، ديوكوفيت�س 

هو �أف�سل لعب على �لإطالق، لي�س لدي �أدنى �سك يف �أف�سلية �لالعب 

�ل�سربي«. و�أو�سح بيت كا�س “نوفاك وح�س لديه �لقدرة على هزمية 

�أكرث  �أن��ه �سيكون  �أن��ا متاأكد  جميع مناف�سيه على خمتلف �لأر���س��ي��ات، 

�لالعبن ح�سًد� لالألقاب �لكربى عرب �لتاريخ«.  و�أمت “�لكثر يرى �أن 

فيدرر هو �لأف�سل يف �لتاريخ، لكن ل ميكن �أن يكون كذلك وهو �لثاين 

يف ع�سره بعد نوفاك ديوكوفيت�س«.
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وصفي... اعادة االنتاج 

الثاين  ت�شرين  كل  ويف  الزمن  من  عقداً  التتجاوز  �شنوات  ب�شعة  منذ 

التي  الكتابات  االجتماعي  والتوا�شل  االعالم  �شفحات  جتتاح  عام،  كل  من 

ال��ظ��اه��رة  وه���ذه  ال��ت��ل،  و���ش��ف��ي  ال��راح��ل  االأردين  ال����وزراء  رئ��ي�����س  ت�شتذكر 

البعد  ذات  ال��دالالت  من  الكثري  حتمل  ال��راح��ل  ال�شهيد  ح��ول  امل�شتحدثة 

ال�شيا�شية  خ��راء  من  عليها  التعريج  يجب  والتي  واالجتماعي  ال�شيا�شي 

ال��ظ��اه��رة،   ل��ه��ذه  ومنطقي  علمي  لتف�شري  تهتدي  لعلنا  االج��ت��م��اع،  وع��ل��م 

كحال  كنت  فقد  حياته،  يف  الرجل  يعا�شروا  مل  ال��ذي  اجليل  من  والنني 

او روايات �شفوية  اقراين نقرا �شرية الرجل من ثنايا ما توفر من كتابات 

الظاهرة،  لهذه  تف�شرياً  يعطيان  ال  امل�شدرين  وكال  ال�شفاه،   على  منقولة 

امتدادتها،  او  اللحظة  تاأثريات  فما كتب جاء متاأخرا وكثرياً منه خالطته 

وغ��ريي  اح���اول  ل��ذل��ك  احل��ق��ائ��ق.،  فيه  اختلطت  �شفافية  منقول  ه��و  وم��ا 

الوطنية، ال�شخ�شية  هذه  كاريزمية  �شر  عن  البحث  بالتاأكيد  

ن��ت��اج م��رح��ل��ة و�شحية  ف��و���ش��ف��ي ال���ذي اه��ت��دي��ت ال��ي��ه، م��واط��ن��اً اردن���ي���ا 

م��رح��ل��ة يف ن��ف�����س ال���وق���ت،  و���ش��ف��ي ذاك امل��ح��ظ��وظ يف ���ش��ريت��ه، ح��ي��ث ول��د 

وجاهد  ال�شام  يف  ودر���س   ، بلقاويا  حورانيا  اردن��ي��ا  ون�شاأ  الخ��وال��ه،  عراقياً 

ليق�شي  االردنية،  الدولة  يف  العامة  اخلدمة  منا�شب  وتقلد  فل�شطني  يف 

م�شرياً.  بدمه 

االردين  الوطن  خلطة  ت�شابه  خلطة  الرجل،  بها  اخت�س  تلك  خلطة  اي 

من  هي  اخللطة  تلك  واالنتماء،  وامل�شار  والن�شاة  الفكرة  يف  تاويالته  بكل 

جعلت  ال��ع��ام��ة،   خدمتة  ويف  حياته  يف  عروييا  اردن��ي��ا  ليكون  و�شفي  اآه��ل 

بانه  اال  ا�شتثناءا،  يكن  فلم  ان��ذاك،  ب�شفتيها  واالر���س  للنا�س  قربيا  منه 

بخدمته  التزامه  مع  تناق�شا  فيه  يرى  مل  الذي  العروبي  لفكره  وفيا  ظل 

وواق��ع  ال��ف��ك��رة  متطلبات  ب��ني  للموائمة  واج��ت��ه��د  الر�شمية،  ال��وظ��ائ��ف  يف 

ال��ت��ج��رب��ة، وف��ي��ا ل��ل��دول��ة وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا ون��ظ��ام��ه��ا وك���ل ال��ت��زام��ات��ه��ا مب��ا ال 

ي�شتوعبها  مل  التي  املوائمة  وهذه  الذاتية،  الفكرية  توجهاته  مع  يتعار�س 

اق�شر احللول  والت�شدام  ال�شدام  كانوا يرون يف  الكثريين يف زمنه،  ممن 

ال�شحايا  من  غريه  كما  كما  املرحلة  �شحية  هو  فكان  االه��داف،  لتحقيق 

االبرز.  ال�شحية  كان  لكنه 

انتاجه حديثا  امل�شطنع واملعاد  اما و�شفي  هذا و�شفي الذي بحثت عنه، 

بو�شفي  له  اخر ال عالقة  بو�شفي، فهو و�شفي  لكثري ممن يدعون و�شال 

و�شفي  يكن  فلم  االول،   ي�شبه  ال  انتاجه  املعاد  اجلديد  و�شفي  احلقيقي،  

اقليميا او غطاء لالإقليمية،  ومل يكن و�شفي مناطقيا وال يقبل مبمار�شة 

لنا  فكيف    ، الطائفية  يعرف  طائفياومل  و�شفي  يكن  ومل  نهجاً،  املناطقية 

البع�س  اراد  اذا  اال  اللهم  به،  له  عالقة  ال  مبا  و�شفي  ا�شتح�شار  نفهم  ان 

يفتقدوه.  ونق�شا   نف�شه  ولهوى  لنف�شه  ي�شطنع  ان 

و���ش��ف��ي ب��اخ��ت�����ش��ار ك���ان اردن��ي��ا ع��روي��ي��ا خم��ل�����ش��اً مل��ب��ادئ��ه ووط��ن��ه ووف��ي��ا 

حياته.  طيلة  ت��واله  موقع  ك��ل  يف  اجتهد  فيما  ال�شيا�شي،اجتهد  لنظامه 

اخظئ.  فيما  واخطئ  ا�شاب  فيما  وا�شاب 

حت�شروه  وال  مرحلية  الأه��داف  الرجل  يف  ما  اجمل  ت�شرقوا  ال  اخ��رياً،  

 ، ومنهجه  وف��ك��ره  روح��ه  ع��ن  البعيدة  وهتافاتكم  ودواوي��ن��ك��م  زواي��اك��م  يف 

التي  بال�شعارات  ال  والنهج  باملمار�شة  متثلوه  او  هو،  كما  و�شفي  واتركوا 

امتحان. اول  عند  ت�شقط 

الحباشنة المهندس عامر  وكاالت - �أبوظبي

30 رج�����اًل ل��ي��ل ال���ث���الث���اء،  اق��ت��ح��م ن��ح��و 

م�������ش���رف���اً يف م���دي���ن���ة ب���ج���ن���وب ال�����رازي�����ل، 

م�����ش��ت��خ��دم��ني اأ���ش��ل��ح��ة ث��ق��ي��ل��ة وم��ت��ف��ج��رات، 

وتبادلوا اإطالق النار مع ال�شرطة يف عملية 

على  رهائن،  احتجاز  تخللها  �شخمة  �شطو 

ما اأفادت ال�شرطة املحلية. 

واأث�������ارت اأع���م���ال ال��ع��ن��ف ه����ذه ال���ذع���ر يف 

�شكانها  ع��دد  يبلغ  ال��ت��ي  كري�شيوما  مدينة 
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عا�شمة  فلوريانوبولي�س،  جنوب  كيلومرت 

والية �شانتا كاتارينا )جنوب الرازيل). 

قيمة  اإىل  امل��ت��واف��رة  املعلومات  ت�شر  ومل 

امل�شروقات، وقد متكن اجلناة من الفرار. 

وق������ال امل���������ش����وؤول يف ال�������ش���رط���ة امل��ح��ل��ي��ة 

عملية  اإن  »غلوبو«  لتلفزيون  كروز  ان�شيلمو 

ال�شطو »كانت عنيفة جداً«.

»ه��اج��م��وا  ���ش��خ�����ش��اً   30 ن��ح��و  اأن  واأو����ش���ح 

امل���������ش����رف ب����ا�����ش����ت����خ����دام اأ�����ش����ل����ح����ة ث��ق��ي��ل��ة 

ومتفجرات«، بهدف فتح اخلزائن.

و�شط  يف  ع��دة  ���ش��وارع  الل�شو�س  ق��ط��ع  وق��د 

امل��دي��ن��ة وات���خ���ذوا ع��م��ااًل ك��ان��وا ي��ع��ي��دون ط��الء 

معر للم�شاة رهائن، واأجروا اأحدهم على نقل 

اجلناة  فيها  هرب  التي  املركبات  اإىل  امل�شروقات 

بعد ذلك، على ما ذكر موقع »جي 1« االإخباري. 

رّوعوا يف يوليو  االأ�شخا�س  وكان ع�شرات 

والية  يف  ال�شغرية  بوتوكاتو  مدينة  املا�شي 

ا�شتخدموا  باولو، بعملية �شطو مماثلة  �شاو 

املتفجرات.  فيها 

وكاالت - �أبوظبي

الق�شر  ك��ن��وز  االأح����د  ال�����ش��ني،  ا���ش��ت��ع��ادت 

راأ�س  متثال  وهو  القدمي،  ال�شيني  ال�شيفي 

قبل  اختفائه  بعد  وذل���ك  ب��رون��زي،  ح�شان 

160 عاما.

الريطانية  ال��ت��ح��ال��ف  ق���وات  وا���ش��ت��ول��ت 

الفرن�شية عام 1860، خالل ما عرف ب��«حرب 

االأفيون الثانية«، على منحوتات لروؤو�س 12 

املائية يف  ال�شاعة  اأبراج  ت�شّكل  كانت  حيوانا، 

»يوامنينغيوان«  اأو  القدمي  ال�شيفي  الق�شر 

ت�شيان  االإم���راط���ور  بناها  وال��ت��ي  ب��ك��ني،  يف 

لونغ من اأ�شرة ت�شينغ.

و���ش��م��م م��ن��ح��وت��ة راأ������س احل�����ش��ان ال��ت��ي 

ا����ش���ت���ع���ي���دت، ال���ف���ن���ان االإي�����ط�����ايل غ��وزي��ب��ي 

اأي�����دي  ع���ل���ى  ن��ح��ت��ه��ا  ك��ا���ش��ت��ي��غ��ي��ل��ي��ون، ومت 

»�شينخوا«  وك��ال��ة  ذك���رت  ح�شبما  ح��رف��ي��ني، 

لالأنباء. ال�شينية 

من  ملياردير  وهو  هو،  �شتانلي  وا�شرتى 

ال��رون��زي  احل�����ش��ان  راأ�����س  م���اك���او،  منطقة 

وقرر الترع به، واإعادته اإىل مكانه االأ�شلي.

ج��رى  ال��ف��ن��ي��ة،  التحفة  ب��ع��ودة  واح��ت��ف��اال 

ت��ن��ظ��ي��م م���ع���ر����س يف م���ع���ب���د »ت�����ش��ن��غ��ج��ي��و« 

الأب��اط��رة  الرئي�شي  ال��ع��ب��ادة  م��ك��ان  ال��ق��دمي، 

ت�شمل  قطعة   100 نحو  �شم  ت�شينغ،  اأ���ش��رة 

اآثارا و�شورا.

فيها  ي��ت��م  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  ه���ذه  وت��ع��د 

اإعادة اآثار ثقافية مهمة مفقودة من الق�شر 

يف  االأ���ش��ل��ي  موقعها  اإىل  ال��ق��دمي،  ال�شيفي 

ال�شني، من اخلارج.

30 رجال بأسلحة ومتفجرات.. وقائع سطو »عنيف جدا« على مصرف

بعد اختفائه لـ160 عاما.. الصين تستعيد »كنز القصر المفقود«

�لعربية-وكاالت

ب��ع��دم��ا اأع��ل��ن��ت م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 

اأن  املقرر  10 علماء من  اأ�شماء  اأي��ام، عن  قبل 

اأق����رب وق���ت ممكن  ي�����ش��اف��روا اإىل ووه����ان يف 

حيث  امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  اأ�شول  لتتبع 

�شينيني  خ��راء  مع  ال��دويل  الفريق  �شيعمل 

ع��ل��ى ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ك��ي��ف��ي��ة ق��ف��ز امل���ر����س من 

»�شرية«  وثيقة  ك�شفت  الب�شر،  اإىل  احليوانات 

�شادمة  ب��ي��ان��ات   ،»CNN« �شبكة  ن�شرتها 

حول �شوء تعامل ال�شني مع بدايات اجلائحة.

ف���راي���ر/  10 ت����اري����خ  يف  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  يف 

خالل  بينغ،  جني  �شي  الرئي�س  األقى  �شباط، 

م��ك��امل��ة ف��ي��دي��و ج��م��اع��ي��ة ال��ت��ح��ي��ة وخ��اط��ب 

موظفي امل�شت�شفى يف مدينة ووهان ال�شينية 

الفريو�س  انت�شار  الح��ت��واء  مكافحتهم  اأث��ن��اء 

اجل��دي��د، م��ع��رب��اً ع��ن ت��ع��ازي��ه الأول��ئ��ك الذين 

لقوا حتفهم اأثناء تف�شي املر�س، كما اأنه حث 

ت�شاعدت  اإذ  العام،  التوا�شل  من  املزيد  على 

املحتمل  التهديد  ب�شاأن  العامل  املخاوف حول 

الذي ي�شكله املر�س اجلديد.

ال�شينية  ال�شلطات  اأبلغت  ذات��ه،  اليوم  ويف 

عن 2،478 حالة موؤكدة جديدة، ما رفع العدد 

االإجمايل العاملي اإىل اأكرث من 40 األف حالة، 

مع حدوث اأقل من 400 حالة خارج بر ال�شني 

الرئي�شي.

»يرجى احلفاظ على ال�سرية«

داخلية،  »وثيقة  عالمة  يحمل  تقرير  ويف 

ي���رج���ى احل����ف����اظ ع���ل���ى ال�������ش���ري���ة«، اأدرج������ت 

ال�����ش��ل��ط��ات ال�����ش��ح��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة يف م��ق��اط��ع��ة 

هوبي، حيث مت اكت�شاف الفريو�س الأول مرة، 

يف  حديثاً  اكت�شافها  مت  حالة   5،918 جمموع 

10 فراير/�شباط، اأي اأكرث من �شعف العدد 

الر�شمي العام املوؤكد.

كما ق�شمت الوثيقة اإجمايل االإ�شابات اإىل 

جمموعة متنوعة من الفئات الفرعية.

ال��رق��م االأك���ر  ي��ت��م الك�شف ع��ن ه���ذا  ومل 

بالكامل يف ذلك الوقت، ويف غ�شون االأ�شابيع 

امل��ح��ا���ش��ب��ة  ن��ظ��ام  اأن  ب����دا  ل��ل��ج��ائ��ح��ة،  االأوىل 

بال�شني قلل من خطورة تف�شي املر�س.

وُيعد الرقم الذي مل يتم الك�شف عنه �شابقاً 

الك�شف  مت  التي  املعلومات  من  �شل�شلة  �شمن 

امل�شربة  ال��وث��ائ��ق  م��ن  �شفحة   117 يف  عنها 

االأمرا�س  ملكافحة  هوبي  مقاطعة  مركز  من 

م�شاركتها مع  وال��ت��ي مت��ت  م��ن��ه��ا،  وال��وق��اي��ة 

ال�شبكة االأمريكية والتحقق من �شحتها.

االتهامات  ال�شينية  احلكومة  رف�شت  كما 

امل��ت��ح��دة وح��ك��وم��ات  ال���والي���ات  ال��ت��ي وجهتها 

غ��رب��ي��ة اأخ�������رى، وال���ت���ي ذك�����رت اأن���ه���ا اأخ��ف��ت 

معلومات تتعلق بالفريو�س عمداً، موؤكدًة اأنها 

كانت �شريحة منذ بداية تف�شي املر�س.

ورغ���م اأن ال��وث��ائ��ق ال ت��ق��دم اأي دل��ي��ل على 

اإال  النتائج،  على  للتعتيم  متعمدة  حم��اول��ة 

اأنها تك�شف عن العديد من التناق�شات عندما 

ب��اأن��ه  ال�����ش��ل��ط��ات  تعتقد  م��ا  اإىل  االأم����ر  ي��اأت��ي 

يحدث، وما مت الك�شف عنه للجمهور.

هذا وتوا�شلت CNN مع وزارة ال�شوؤون 

اخلارجية ال�شينية، وجلنة ال�شحة الوطنية، 

التي  ال�����ش��ح��ة يف ه��وب��ي،  اإىل جل��ن��ة  اإ���ش��اف��ًة 

االأم��را���س  على  ال�شيطرة  مركز  على  ت�شرف 

على  للتعليق  امل��ق��اط��ع��ة،  يف  م��ن��ه��ا  وال��وق��اي��ة 

ال��وث��ائ��ق،  يف  عنها  الك�شف  مت  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج 

لكنها مل تتلق اأي رد.

وق����ال خ����راء ال�����ش��ح��ة اإن ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي 

تغطي فرتة غري مكتملة بني اأكتوبر/ت�شرين 

من  اأبريل/ني�شان  اإىل   2019 ع��ام  م��ن  االأول 

عرفته  م��ا  اأه��م��ي��ة  �شبب  ك�شفت  ال���ع���ام،  ه���ذا 

ال�شني يف االأ�شهر االأوىل.

الوقت  يف  امل�شربة  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه  وت��اأت��ي 

ال����ذي ت��ت��زاي��د ف��ي��ه ال�����ش��غ��وط ع��ل��ى ال�شني 

للتعاون مع حتقيق منظمة ال�شحة العاملية يف 

اأ�شل الفريو�س الذي انت�شر منذ ذلك احلني 

يف كل ركن من اأركان العامل، واأ�شاب املاليني.

ُمبلغ  �شخ�س  قبل  امللفات من  تقدمي  ومت 

طلب عدم الك�شف عن هويته، وذكر اأنه عمل 

داخل نظام الرعاية ال�شحية ال�شيني.

وم����ن غ���ري ال���وا����ش���ح ك��ي��ف مت احل�����ش��ول 

على الوثائق، اأو ملاذا مت اختيار اأوراق معينة. 

خ��راء   6 قبل  م��ن  الوثائق  م��ن  التحقق  ومت 

حم��ت��واه��ا  ���ش��ح��ة  ب��ف��ح�����س  ق���ام���وا  م�شتقلني 

.CNN نيابة عن

بيانات يومي 10 فرباير و7 مار�س

وت��ظ��ه��ر ال���وث���ائ���ق جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة من 

ال��ب��ي��ان��ات م���ن ي���وم���ني حم���ددي���ن، وه���م���ا 10 

فراير/�شباط و7مار�س/اآذار، والتي غالًبا ما 

تتعار�س مع ما ذكره امل�شوؤولون علناً يف ذلك 

الوقت.

ال�شلطات  اأبلغت  فراير/�شباط،   10 ويف 

ال�شينية عن 2،478 حالة موؤكدة جديدة على 

 5،918 الوثائق  تظهر  بينما  البالد،  م�شتوى 

حالة جديدة مت االإبالغ عنها.

وينق�شم الرقم الداخلي اإىل فئات فرعية، 

ملنهجية  الكامل  النطاق  على  نظرة  يوفر  ما 

الت�شخي�س يف هوبي اآنذاك.

وت�����ش��م��ن��ت ال���ف���ئ���ات احل��������االت امل�����وؤك�����دة، 

واحل�������االت ال���ت���ي مت ت�����ش��خ��ي�����ش��ه��ا ���ش��ري��ري��اً، 

واحلاالت امل�شتبه بها.

ال�شينيون  امل�����ش��وؤول��ون  ق���ام  م��ا  و���ش��رع��ان 

احل���االت  وو���ش��ع��وا  االإب������الغ،  ن��ظ��ام  بتح�شني 

»امل�شخ�شة �شريرياً« يف فئة احلاالت »املوؤكدة« 

ب��ح��ل��ول م��ن��ت�����ش��ف ف���راي���ر/����ش���ب���اط، ك��م��ا مت 

وامل�شوؤولني  ال�شحيني  امل�شوؤولني  كبار  اإزال��ة 

اآن���ذاك،  منا�شبهم  م��ن  هوبي  يف  االإقليميني 

وال���ذي���ن ك���ان���وا م�����ش��وؤول��ني يف ال��ن��ه��اي��ة عن 

االإبالغ.

وتك�شف اأعداد الوفيات املدرجة يف الوثائق 

عن تناق�س كبري.

اإج����م����ايل ع��دد  ب��ل��غ  م�������ار��������س/اآذار،   7 ويف 

املر�س  تف�شي  ب��داي��ة  ه��وب��ي منذ  ال��وف��ي��ات يف 

اإدراجها ك� 3،456  2،986 حالة وفاة، ولكن مت 

وفاة يف التقرير الداخلي، مبا يف ذلك 2،675 

ح��ال��ة وف����اة م����وؤك����دة، و647 ح��ال��ة وف����اة »مت 

ت�شخي�شها �شريرياً«، و126 حالة وفاة »م�شتبه 

بها«.

اختبارات غري دقيقة

كانت غري  االختبارات  اأن  الوثائق  وذك��رت 

نظام  اإىل  ذل���ك  واأدى  ال��ب��داي��ة،  م��ن��ذ  دق��ي��ق��ة 

عند  طويلة  الأ�شابيع  و�شل  تاأخري  مع  اإب��الغ 

ت�شخي�س احلاالت اجلديدة.

ويف 10 يناير/كانون الثاين، ك�شفت اإحدى 

مراجعة  اأثناء  امل�شوؤولون  اأف��اد  كيف  الوثائق 

اخ��ت��ب��ار  اأن جم���م���وع���ات  االخ���ت���ب���ار  م����راف����ق 

لت�شخي�س  ُت�����ش��ت��خ��دم  ك��ان��ت  ال��ت��ي  »���ش��ار���س« 

وكانت  فعالة،  غري  كانت  اجلديد  الفريو�س 

تعطي نتائج �شلبية خاطئة ب�شكل منتظم.

ال�شلبية  للنتائج  امل��رت��ف��ع  امل��ع��دل  وك�����ش��ف 

اخل��اط��ئ��ة ع��ن �شل�شلة م��ن امل�����ش��اك��ل ال��ت��ي قد 

ت�����ش��ت��غ��رق ال�����ش��ني اأ���ش��اب��ي��ع الإ���ش��الح��ه��ا. ويف 

ك��ان  امل����ر�����س،  ت��ف�����ش��ي  م���ن  االأوىل  االأ����ش���ه���ر 

متو�شط   الوقت الالزم لالإجراءات، بدءاً من 

ظهور االأعرا�س وحتى تاأكيد الت�شخي�س، 23 

يوماً.

7 مار�س/ اأنه بحلول  اإىل  التقرير  وي�شري 

اآذار، حت�شن النظام ب�شكل كبري، اإذ مت ت�شجيل 

80% من احل��االت املوؤكدة اجلديدة  اأك��رث من 

التي مت ت�شخي�شها يف ذلك اليوم يف النظام يف 

اليوم ذاته.

معدات اختبار »فقرية«

اإىل ذلك، ينعك�س االفتقار اإىل اال�شتعداد 

ال��وث��ائ��ق. وو���ش��ف تقرير مركز  م��ن خ��الل 

ال�شيطرة على االأمرا�س يف هوبي باأنه يعاين 

م��ن ن��ق�����س ال��ت��م��وي��ل، وي��ف��ت��ق��ر اإىل م��ع��دات 

االختبار املنا�شبة، اإىل جانب وجود موظفني 

غري متحم�شني.

ا �شبكة تكنولوجيا  وواجه امل�شوؤولون اأي�شً

ُت��ع��رف  م�شتجيبة،  وغ���ري  ثقيلة  م��ع��ل��وم��ات 

االأم��را���س  ع��ن  املبا�شر  االإب���الغ  ن��ظ��ام  با�شم 

االإع���الم  ال�����ش��ني، وف��ًق��ا لو�شائل  امل��ع��دي��ة يف 

 167 بتكلفة  تركيبها  مت  وال��ت��ي  احلكومية، 

مليون دوالر بعد اندالع ال�شار�س عام 2003.

ومن الناحية النظرية، كان من املفرت�س 

االإقليمية  امل�شت�شفيات  ال��ن��ظ��ام  مي��ّك��ن  اأن 

منها  والوقاية  االأم��را���س  مكافحة  وم��راك��ز 

من االإبالغ املبا�شر عن االأمرا�س املعدية اإىل 

نظام ُمدار ب�شكل مركزي.

الواقع، كان ت�شجيل الدخول بطيئاً،  ويف 

وفقاً ملا ذكرته اإحدى املراجعات، كما اأعاقت 

العديد من القيود االإجرائية البريوقراطية 

االأخ��������رى ال��ت�����ش��ج��ي��ل ال�������ش���ري���ع ل��ل��ب��ي��ان��ات 

وجمعها.

واليوم، تقرتب ال�شني من ت�شجيل �شفر 

اإ�شابات حملية، ورغم ا�شتمرار تف�شي املر�س 

على نطاق �شغري، يتم احتواء الفريو�س يف 

الغالب.

ول���ك���ن ك���ان���ت ح���ال���ة ال���ب���الد خم��ت��ل��ف��ة يف 

فراير/�شباط.

الوفيات  اأن عدد  امل�شربة  الوثائق  وُتظهر 

اإىل 196 يف  ارتفع  اليومية يف هوبي  املوؤكدة 

اأبلغت  ذات���ه،  ال��ي��وم  ويف  فراير/�شباط.   17

ه��وب��ي علناً ع��ن وج���ود 93 ح��ال��ة وف���اة فقط 

بالفريو�س.

6 من  وف���اة  اأي�����ش��اً  اآخ���ر  ت��ق��ري��ر  وي�شجل 

املوظفني يف جمال الرعاية ال�شحية ب�شبب 

»Covid-19« بحلول 10 فراير/�شباط.

اأمر ح�شا�س للغاية

ب�شكل  وف���ات���ه���م  ع���ن  االإب�������الغ  ي��ت��م  ومل 

للغاية  ح�شا�شاً  االأم����ر  وك���ان  اآن�����ذاك،  علني 

نظراً حلجم التعاطف مع موظفي الرعاية 

التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ع��ر  امل��ره��ق��ني  ال�شحية 

االجتماعي يف ذلك الوقت.

كانت  م��دى  اأي  اإىل  ال��وا���ش��ح  م��ن  ولي�س 

احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة ع��ل��ى ع��ل��م ب���االإج���راءات 

اأو مقدار  اآن��ذاك،  التي مت اتخاذها يف هوبي 

امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي مت م�����ش��ارك��ت��ه��ا، وم����ع من 

بالتحديد.

اأن  ع��ل��ى  م��وؤ���ش��ر  اأي  ال��وث��ائ��ق  ت��ق��دم  وال 

ال�شلطات يف بكني كانت تقود عمليات �شنع 

القرار املحلية.

وم���ع ذل���ك، ق���ال م��دي��ر ب��رن��ام��ج درا���ش��ات 

اأن���درو  هوبكنز«،  »ج��ون��ز  جامعة  يف  ال�شني 

مريثا، اإن عدم التوافق بني االأرقام الداخلية 

االأع���ل���ى، واالأرق������ام ال��ع��ام��ة االأدن�����ى يف ع��دد 

الوفيات يف فراير/�شباط »بدا وكاأنه خداع، 

والأ���ش��ب��اب غ��ري م��ف��اج��ئ��ة«، واأو����ش���ح ق��ائ��اًل: 

»كانت لدى ال�شني �شورة حلمايتها دولياً«.

وعلى عك�س ادعاء بع�س النقاد بدون اأدلة، 

مل  االأمريكيني،  امل�شوؤولني  كبار  فيهم  مبن 

ي�شر امل�شوؤولون اإىل حدوث ت�شرب خمتري، 

اأو اأن الفريو�س من �شنع االإن�شان.

وت��ظ��ه��ر ال��وث��ائ��ق اأن م�����ش��وؤويل ال��رع��اي��ة 

ال�شحية مل يفهموا حجم الكارثة الو�شيكة. 

اعتقدوا  امل�شوؤولني  اأن  اإىل  امللفات  ُت�شر  ومل 

اأن الفريو�س �شيتحول اإىل جائحة عاملية.

هذا واأظهر اإح�شاء حديث لرويرتز فجر 

63.33 مليون  م��ن  اأك��رث  اأن  االأرب��ع��اء،  ام�س 

امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اأ���ش��ي��ب��وا  ن�شمة 

اإجمايل  و�شل  حني  يف  العامل  م�شتوى  على 

مليون  اإىل  الفريو�س  عن  الناجتة  الوفيات 

و474650 حالة.

من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا


