
  تجارة االردن: الخدمات من أكثر
     القطاعات المنهكة جراء 

     جائحة كورونا

  مكافحة المخدرات تتلف
     كميات من المواد المخدرة

     التي ُضبطت في 23 قضية

  المجلس القضائي والعدل: 
فاع رقم      5 محاور لتنفيذ أمر الدِّ

قاضي      21 تضمن استمرار حقَّ التَّ

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

46 وفاة و3062 إصابة بفيروس 
كورونا و5025 حالة شفاء

 العايد: األردن اعتاد الخروج من 
األزمات بشكل أقوى

االنباط-عمان

للرعاية  العام  الأميين   قال م�ساعد 

ال�سحة  وزارة  يف  الأولييييييية  اليي�ييسييحييييية 

الفتح  اإن قرار  �سرك�س،  الدكتور غازي 

واجلامعات  للمدار�س  واجلزئي  الكلي 

ُبعد  التعليم عيين  ابييقيياء جانب ميين  مييع 

�سيتم درا�سته بناء على ثبات وانخفا�س 

الو�سع الوبائي وت�سطح املنحنى.

قييرار  ان  �سرك�س  الييدكييتييور  وا�ييسيياف 

امر يحتاج ملزيد من  العودة للمدار�س 

عليه،  احلكم  الآن  املبكر  وميين  الييوقييت 

حيث ان الوزارة تراقب الو�سع الوبائي 

عييين كييثييب و�ييسيييييتييم اتيييخييياذ الجييييييراءات 

املنا�سبة وو�سع الربوتوكولت ال�سحية 

جلنة  مع  بالت�ساور  الييازميية  الوقائية 

الأوبئة ووزارة الرتبية والتعليم.

 46 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  واعلنت 

بفريو�س  اإ�ييسييابيية   3062 و  وفييياة  حيياليية 

كييييورونييييا امليي�ييسييتييجييد يف املييمييلييكيية اميي�ييس 

اىل  للوفيات  الجمايل  العدد  لريتفع 

3162 حالة وال�سابات اىل 247131 .

عييلييى )1062(  ال�يييسيييابيييات  وتيييوزعيييت 

و   ، عّمان  العا�سمة  حمافظة  يف  حالة 

منها  اإربييييد،  حمافظة  يف  حيياليية   )768(

)37( حالة يف الرمثا.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

 قال وزير الدولة ل�سوؤون الإعام الناطق 

اليير�ييسييمييي بييا�ييسييم احلييكييوميية عييلييي الييعييايييد، اإن 

ب�سكل  الأزميييييات  ميين  اخلييييروج  اعييتيياد  الأردن 

اأقوى، وحتويل التحديات التي تواجهه اإىل 

فر�س ينطلق منها نحو الأف�سل.

هاتفية  مداخلة  خييال  العايد  واأ�ييسيياف 

اإم« اليوم الثاثاء،  اإف  اإذاعيية »ميلودي  على 

كييورونييا  اأزمييية  قيييادرة على جتييياوز  اململكة  اأن 

كغريها من الأزمات وذلك من خال قيادته 

�سعبه،  و�ييسييرب  ومنعة  احلكيمة  الها�سمية 

وت�سافر جميع جهود موؤ�س�سات الدولة.

وقال يف هذا الإطار: »كل الأردنين على 

اأولوية  الوطن  يعتربون  مواقعهم  اختاف 

يف  للجميع  �ييسييرف  وخييدمييتييه  لييهييم،  بالن�سبة 

هذه الظروف«.

العايد  اأ�ييسييار  كييورونييا،  لقاح  توفر  وحييول 

ال�سحة  وزارة  ومن خال  احلكومة  اأن  اإىل 

تييتييوا�ييسييل ميييع كيييربييييات اليي�ييسييركييات الييعيياملييييية 

و�ستبذل جهدها  اللقاح،  اأو  املطعوم  لتوفري 

لتوفري كميات منا�سبة منه للمواطنن وفق 

اللقاح  اأن  على  التاأكيد  وجيييدد  الأوليييوييييات. 

الوحيد واملتوفر لغاية الآن هو الكمامة.

التفا�صيل �ص »2«

الأربعاء   23  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق  9  كانون الأول  2020 م - العدد  5537    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 متحدون لإلعاقة يروون قصصًا 
استثنائية أمام الملك

االنباط-وكاالت

الأول،  الثامن من دي�سمرب/ كانون  يوافق 

33 لنييييييدلع »انييتييفييا�ييسيية  ميييييرور الييييذكييييرى الييييي 

احليييجيييارة« الييتييي تييفييجييرت يف مييثييل هيييذا اليييييوم 

1994وتعد  عام  وا�ستمرت حتى   1987 عام  من 

�سهدتها  التي  املييراحييل  اأهييم  من  »النتفا�سة« 

الع�سر احلديث الفل�سطينية يف  الق�سية 

وتفجرت �سرارتها يف الثامن من دي�سمرب/

�ييسيياحيينيية  دهيييي�ييييس  بيييعيييد   1987 الأول  كييييانييييون 

اإ�سرائيلية ل�سيارة ي�ستقلها عمال فل�سطينيون 

اأدى  ممييا  غيييزة،  قييطيياع  �ييسييمييال  جباليا  مبخيم 

اآخرين واإ�سابة  اأربعة فل�سطينين  ل�ست�سهاد 

التفا�صيل �ص »8«

 33 عاًما على انتفاضة الحجارة والفلسطينيون قابضون على الجمر

 المعايطة: األردن اتخذ إجراءات عديدة للتعامل 
مع العنف ضد النساء

الصفدي يبحث ونظيريه القبرصي واليوناني 
التعاون والقضايا اإلقليمية

االنباط-عمان

والربملانية  ال�سيا�سية  اليي�ييسييوؤون  وزييير  اأكييد 

املهند�س  املييراأة  لتمكن  الييوزارة  اللجنة  رئي�س 

العديد  اتخذت  احلكومة  اأن  املعايطة،  مو�سى 

�سد  العنف  حلييالت  للت�سدي  الإجيييراءات  من 

يف  خا�سة  اأ�سكالها  مبختلف  والفتيات  الن�ساء 

ظل جائحة كورونا.

جيييياء ذلييييك خييييال جييليي�ييسيية حيييواريييية لييياأمم 

»زووم«،  املييرئييي  التيي�ييسييال  تقنية  عييرب  املتحدة 

املتحدة  »دعيييم الأمم  بييعيينييوان  الييثيياثيياء،  اميي�ييس 

على  الييقيي�ييسيياء  يف  الييوطيينييييية  للجهود  امليي�ييسييرتك 

حلقات  �سل�سلة  �ييسييميين  وهيييي  امليينييزيل«  الييعيينييف 

الأردن  يف  املتحدة  الأمم  تنظمها  افرتا�سية 

مع  الأردن  يف  املييتييحييدة  الأمم  فييريييق  وجتييمييع 

ال�سركاء الوطنين والقطاع اخلا�س واملجتمع 

الييدويل يف اإطييار مييبييادرة UN75. وا�ييسييار اىل 

التدابري  من  جمموعة  اعتمدت  احلكومة  اأن 

حلييميياييية اليينيي�ييسيياء والييفييتيييييات خييا�ييسيية الأكيييير 

مت  انه  مبيناً  للحماية،  حاجة  والأكيير  �سعفاً 

توجيه املكاملات الواردة من الناجيات اإىل رقم 

متابعة  من  الأ�سرة  حماية  اإدارة  لتمكن   911

الييرقييم، وت�سكيل  هييذا  اإىل  تييرد  الييتييي  املييكيياملييات 

ي�سم  للطوارىء  لا�ستجابة  فريق  وتييدريييب 

عييييدداً ميين الإنيييياث ميين مييرتييبييات الأميييين الييعييام 

الأزمة  الن�سائية( لا�ستجابة لهذه  )ال�سرطة 

ت�سمنت  التي  التوعوية  احلمات  اإىل  اإ�سافة 

على  املبني  العنف  حول  الر�سائل  من  العديد 

واآليات  بو�سائل  والتعريف  الجتماعي  النوع 

حماية  اإدارة  اأن  اإىل  ميي�ييسييرياً  عيينييهييا،  الإبييييياغ 

الأ�سرة قامت باإعداد دليل .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ابيييتيييكييير جميييميييوعييية ميييين الأ�يييسيييخيييا�يييس ذوي 

اإعاقتهم، متحّدين  الإعاقة �ُسبًا للتغّلب على 

ال�سورة النمطّية التي قد حتول دون الإجناز، 

ليييييغييادروا ثييقييافيية النييعييزال وال�ييسييتيي�ييسييام، اإىل 

ثقافة العمل والعطاء.

بييظييال  ُتييلييقييي  كييانييت  واإن  الإعيييياقيييية،  ولأن 

املُحّرك  كانت  اأنها  اإل  اأج�سادهم،  على  ثقيلة 

ذاتهم،  البحث عن  الأول يف  واحلافز  الرئي�س 

وحتييقيييييق اأ�ييسييمييى ميييا ُيييكيين اإجنيييييازه يف الييعييلييم 

والييعييمييل، لييتييجيي�ييّسييد هيييذه اليينييجيياحييات »مييينيييارة« 

التحدي  �سرف  عن  الباحثون  بنورها  يهتدي 

والإ�سرار. 

بيياإ�ييسييادة جالة  و حييظييي هييييوؤلء املييبييدعييون 

املييلييك عيييبيييداهلل اليييثييياين وجيييالييية املييلييكيية رانيييييا 

الذي جمعهم يف ق�سر  اللقاء  العبداهلل خال 

عر�س  اأهمية  اإىل  جالته  داعييييياً  احل�سينية، 

جتييياربيييهيييم اأمييييييام املييجييتييمييع، ل�ييسييتييلييهييام الييييروح 

املعنوية العالية التي يتمّتعون بها.

وثّمن الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الدعم امللكي 

قدماً  للم�سي  ب�سوؤونهم  املتوا�سل  والهتمام 

اإىل  لفتن  النجاحات،  ميين  املييزيييد  حتقيق  يف 

ذوي  لدمج  ال�سعوبات  خمتلف  تذليل  اأهمية 

وطاقاتهم  اأ�سحابها  قييدرات  واإبيييراز  الإعيياقيية، 

اليييكيييامييينييية، وتيييوفيييري امليييزييييد مييين الييتيي�ييسييهيييييات 

البيئية يف جمالت التعليم املدر�سي واجلامعي 

واليييُبييينيييى الييتييحييتييييية املييائييميية ليييهيييم. جمييمييوعيية 

ح�سروا  الذين  الإعيياقيية  ذوي  الأ�سخا�س  من 

واعتزازهم  فخرهم  بالغ  عن  واأعربوا  اللقاء، 

بهذه اللفتة امللكية التي تعك�س حر�س جالتا 

امللك وامللكة واهتمامهما بهذه الفئة، وتقدمي 

وتعزيز  لتمكينهم  امليي�ييسيياعييدة  اأ�ييسييكييال  خمتلف 

املتعددة. قدراتهم 

حمفوظ،  اأبييو  بيياهلل  املعت�سم  ال�ساب  و�سرد 

مرّكبة  باإعاقة  ولدتييه  منذ  بييداأت  التي  ق�سته 

اأنه  اإل  ال�سليم،  والنطق  احلركة  عن  اأقعدته 

اإلييهييام  م�سدر  اإىل  اإعيياقييتييه  يييحييّول  اأن  ا�ستطاع 

اأن عيير�ييس جتييربييتييه يف كييتييابيين  بييعييد  واإجنيييييياز، 

اأّلفهما مبليون ومئة و�سبعن األف نقرة باأنفه 

على اجلهاز اللوحي، حيث بداأ بالكتابة بعد اأن 

�سبكات  خييال  من  الأنييف  عرب  الطباعة  اأتقن 

يف  خالها  ن�سط  والتي  الجتماعي،  التوا�سل 

الدفاع عن حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

الأول  كيييتيييابيييه  يف  حميييفيييوظ  اأبييييييو  وحتييييييدث 

2016، عن  »نييظييرات ثيياقييبيية« اليي�ييسييادر يف الييعييام 

اإىل جانب  املدر�سي،  وتعليمه  مراحل طفولته 

الييتييوعييييية بييحييقييوق الأ�ييسييخييا�ييس ذوي الإعيياقيية، 

�ساحب  »عا�سقة  الييثيياين  بكتابه  حتييدث  فيما 

الييكيير�ييسييي« عييين حييييياتييه اجلييامييعييييية، وجتييربييتييه 

نظرة  منعته  دميياغييي  �سلل  ميين  يييعيياين  ك�ساب 

املجتمع من الزواج.

وبييين اأنيييه ييي�ييسييعيير مبيي�ييسييوؤولييييية كييبييرية جتيياه 

لل�سعوبات  نييظييراً  الإعييياقييية  ذوي  الأ�ييسييخييا�ييس 

الييتييي واجيييهيييهيييا، الأمييييير الييييذي دفييعييه لإطيييياق 

بها  ي�ستهدف  اإعيياقيية«،  ل  طاقة  »نحن  مبادرة 

اأهايل الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك من خال 

حتفيزهم على دعم اأطفالهم واإبراز مواهبهم 

و�سقلها.

بييياأن اللقاء  اأبيييو حمييفييوظ حييديييثييه  واخييتييتييم 

املييلييكييي هييو »الييتييتييويييج احلييقيييييقييي« لإجنيييييازه، ملا 

اللقاءات من حافز مهم وت�سجيع  ت�سّكله هذه 

العمل  ميين  مييزيييد  نحو  الإعيياقيية،  ليييذوي  كبري 

امل�ستمر. والإنتاج والعطاء 

مييين جييهييتييهييا، حتييدثييت اليي�ييسييابيية هييديييل اأبيييو 

�سوفة.
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االنباط-عمان

الوزراء ووزير اخلارجية  رئي�س  نائب  عقد 

ونييظييرياه  ال�سفدي  اأيييين  املييغييرتبيين  و�ييسييوؤون 

اليييقيييرب�يييسيييي نيييييييكيييو�يييس خيييريييي�يييسيييتيييودوليييييييديييي�يييس 

واليوناين نيكو�س دنديا�س اليوم اجتماعاً هو 

اآلية التعاون  الرابع لوزراء اخلارجية يف اإطار 

 2016 الييعييام  الييقييادة يف  اأطلقها  الييتييي  الييثيياثييي 

لتكري�س ال�سراكة املتنامية بن الدول الثاث 

يف اليييعيييدييييد مييين املييييجييييالت احليييييييويييية وزييييييادة 

الإقليمية  الق�سايا  اإزاء  والييتييعيياون  التن�سيق 

تكري�س  وهييو  امل�سرتك  الهدف  حتقيق  بهدف 

النمو  من  املزيد  وحتقيق  وال�ستقرار  ال�سام 

القت�سادي.

وا�يييسيييتيييعييير�يييس الييييييييييوزراء اخليييييطيييييوات الييتييي 

خمرجات  لتنفيذ  الييثيياث  الييبييلييدان  اتخذتها 

قييييرارات الييقييمييتيين الييلييتيين عييقييدهييمييا الييقييادة يف 

 2019 العام  2018 وعّمان يف  العام  نيقو�سيا يف 

يف اإطيييييار الييتييحيي�ييسييري لييلييقييميية الييقييادميية املييزمييع 

عقدها يف اليونان العام القادم.

وبييحييث الييييوزراء خييال الييلييقيياء اليييذي مت يف 

�سملت  وا�سعة  تعاون  اأجيينييدة  اخلارجية  وزارة 

الآلية  اإطار  بالتعاون يف  11مو�سوًعا مرتبطة 

الإقليمية. والتطورات  الثاثية 

التح�سري  امليي�ييسييي يف  عييلييى  الييييوزراء  واتييفييق 

لجييتييميياع الييقييميية عييرب عييقييد اجييتييميياع لييلييوزراء 

املييعيينييييين لييبييحييث زييييييادة الييتييعيياون يف املييجييالت 

القيييتييي�يييسييياديييية وال�يييسيييتيييثيييمييياريييية واليي�ييسييييياحييييية 

جمييالت  ميين  وغييريهييا  وال�سحية  والتعليمية 

لتفعيله.  امل�ستقبلية  اخلطوات  وحتد  التعاون 

بعد  ميي�ييسييرتكيية  �سحفية  تيي�ييسييريييحييات  وخييييال 

اللقاء.
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وزير السياحة يعلن إطالق مشروعي 
المطابخ اإلنتاجية ومسابقة التصوير

وزير الداخلية يتفقد مشروع شبكات 
تصريف مياه األمطار في وسط البلد

 مؤسسة ولي العهد تعلن تجديد 
الشراكة بين منصة نوى وبنك االتحاد

االنباط- عمان 

  اأعلن وزير ال�سياحة والآثار، نايف الفايز، 

جلنة  رئي�سة  عييقييدتييه  �سحفي  مييوؤمتيير  خييال 

اأبو  ح�ساب اخلري يف �سندوق همة وطن، رمي 

عام  مدير  بح�سور  زووم،  من�سة  عرب  ح�سان، 

عبدالرزاق  الدكتور  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة 

الإنتاجية  املطابخ  م�سروعي  اإطيياق  عربيات، 

الت�سوير. وم�سابقة 

وقال الفايز اإن ال�سياحة الأردنية مرتبطة 

بيياملييجييتييمييعييات املييحييلييييية، وعييلييييينييا دعييييم املييطييابييخ 

اإىل  الييقييادميين  لل�سياح  وت�سويقها  الإنييتيياجييييية 

اململكة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- اإربد

املبي�سن،  �ييسييمييري  الييداخييلييييية  وزيييير  تييفييقييد   

امييي�يييس اليييثييياثييياء، ميي�ييسييروع �ييسييبييكييات تيي�ييسييريييف 

يف  حاليا  تنفيذه  يجري  الييذي  المييطييار  مياه 

الييداخييلييييية  الييبييلييد. واأكييييد وزيييير  منطقة و�ييسييط 

اأمييين عمان  الييتييي رافييقييه فيها  خييال اجلييوليية 

يو�سف ال�سواربة، وحمافظ العا�سمة الدكتور 

�سعد اليي�ييسييهيياب، ومييييدراء الأجييهييزة الأميينييييية يف 

املحافظة، �سرورة العمل والتن�سيق بن جميع 

اجلهات املعنية بتنفيذ امل�سروع ب�سورة ت�سمن 

اجنازه وفقا للخطة املو�سوعة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان 

اميي�ييس  اليييعيييهيييد،  ميييوؤ�يييسييي�يييسييية ويل  اأعيييلييينيييت   

ة  الييثيياثيياء، عيين جتييديييد اليي�ييسييراكيية بيين من�سّ

نييييوى، مييبييادرتييهييا الييتييي تيينييدرج �ييسييميين حمييور 

عمل املواطنة، والهادفة اإىل م�ساعفة العمل 

اخلريي وتنمية ح�س امل�سوؤولية املجتمعية يف 

املوؤ�س�سة  واأكييّدت  الحتيياد.  بنك  وبن  الأردن، 

كمثال  تاأتي  والبنك  ة  املن�سّ بن  ال�سراكة  اأن 

واملييوؤ�ييسيي�ييسييات  اخلييا�ييس  الييقييطيياع  بيين  لل�سراكة 

التنمية  اأهيييييداف  بييهييدف حتييقيييييق  الييتيينييمييوّييية، 

امل�ستدامة، وهي من ال�سراكات الهاّمة.

التفا�صيل �ص »5«
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- ال�سلط

على  التطبيقية  البلقاء  جامعة  ح�سلت 

يف  عربيا  وال��ث��اين  حمليا،  االأول  الرتتيب 

 ،2020 ت�سنيف اجلامعات اخل�سراء لعام 

بعد جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية.

 )72( ب����امل����رت����ب����ة  اجل�����ام�����ع�����ة  وح�����ل�����ت 

مت  عاملية  جامعة   922 �سمن  م��ن  عامليا، 

 34 متقدمة  الت�سنيف،  ل��ه��ذا  تر�سيحها 

مرتبة عن العام املا�سي.

اخل�سراء،  اجل��ام��ع��ات  ت�سنيف  وي��ه��دف 

اإىل حتفيز اجلامعات على اإقرار ال�سيا�سات 

حماور  بثالثة  اخلا�سة  ال��رام��ج  وتطبيق 

رئ��ي�����س��ي��ة ه����ي »االج����ت����م����اع����ي، و ال��ب��ي��ئ��ي، 

واالق��ت�����س��ادي« و���س��م��ان ا���س��ت��دام��ة اجل��ه��ود 

للت�سدي للتحديات التي تواجه العامل.

وي��ح��ت��وي ال��ت�����س��ن��ي��ف ع��ل��ى ���س��ت��ة م��ع��اي��ري 

رئي�سية هي »البنية التحتية، والطاقة وتغري 

والتعليم  والنقل،  وامل��ي��اه،  والنفايات،  امل��ن��اخ، 

كل معيار منها  ي�سم  العلمي« حيث  والبحث 

التف�سيلية. املوؤ�سرات  جمموعة من 

اهلل  عبد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وعر 

ال��زع��ب��ي ع��ن اع���ت���زازه ب��ه��ذا االإجن����از ال��ذي 

التي حققتها  االإجن��ازات  قائمة  اإىل  ي�ساف 

ال�سامية  امللكية  ال����روؤى  �سمن  اجل��ام��ع��ة، 

ووف�����ق اخل���ط���ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة 

البيئية  ال��ق�����س��اي��ا  اأدرج����ت  ال��ت��ي  للجامعة 

وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا ���س��م��ن ���س��ل��م اأول��وي��ات��ه��ا، من 

خ��الل جم��م��وع��ة م��ن امل�����س��اري��ع ال��ت��ي تقدم 

ح���ل���واًل م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ت��ح��دي��ات اال���س��ت��دام��ة 

اخلا�سة باملياه والبيئة والطاقة املتجددة.

ال���ذي تقوم  ال����دور  ال��زع��ب��ي اىل  وا����س���ار 

ب���ه جم��م��وع��ة امل���راك���ز ال��ع��ل��م��ي��ة وحم��ط��ات 

البحوث يف اجلامعة مثل: حمطة االأمرية 

ت�سنيم بنت غازي للبحوث، واملركز الدويل 

وحمطة  والبيئة،  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه  لبحوث 

معاجلة املياه العادمة يف الفحي�س، ومركز 

عطاء  يف  املبا�سرة  مت  ال��ذي  البيئي  الر�سد 

ال���ب���ن���اء ل���ه يف ك��ل��ي��ة ال����زرق����اء اجل��ام��ع��ي��ة، 

ب��االإ���س��اف��ة اإىل م��رك��ز االإب������داع واالب��ت��ك��ار 

ثقافة  جتذير  على  �سيعمل  ال��ذي  والريادة 

االب���ت���ك���ار وامل�������س���اري���ع ال���ري���ادي���ة اخل��ا���س��ة 

باال�ستدامة. وقدم الدكتور الزعبي التهنئة 

الأ����س���رة اجل��ام��ع��ة ك��اف��ة ع��ل��ى ه���ذا االإجن����از 

التطوير  اأ�سرة مركز  اإىل  املرموق، وخا�سة 

التي  القيمة  اجلهود  على  اجل��ودة  و�سمان 

هذه  عن  اأ�سفرت  والتي  العام  ه��ذا  بذلوها 

املتقدمة. النتيجة 

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  اأن  ي��ذك��ر 

����س���ه���دت ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة يف جم�����ال اجل�����ودة 

على  ح�سلت  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي��ة  وال��ت�����س��ن��ي��ف��ات 

الفئة  وجاءت �سمن  الثانية حملياً،  املرتبة 

ال��ت��امي��ز  ت�����س��ن��ي��ف  يف   )800  –  601(

العاملي.

االنباط-عمان

يف  امل����خ����درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  اأت���ل���ف���ت   

م��دي��ري��ة االم����ن ال���ع���ام ال���ي���وم ك��م��ي��ات من 

بطت يف )٢٣( ق�سية  املواد املخدرة التي �سُ

اكت�سبت اأحكامها الدرجة القطعية ، وياأتي 

االأم��ن  م��دي��ري��ة  اإ�سرتاتيجية  �سمن  ذل��ك 

العام يف تنفيذ اأحكام القانون والق�ساء.

واأ�����س����رف ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة االإت������الف جلنة 

خ��ا���س��ة ب��رئ��ا���س��ة م�����س��اع��د م���دي���ر االأم����ن 

العميد  والتدريب  الب�سرية  للموارد  العام 

اإدارة  ال��ع��ج��رم��ي وم���دي���ر  ال��دك��ت��ور خ��ال��د 

امل���خ���ت���رات واالأدل���������ة اجل���رم���ي���ة ال��ع��م��ي��د 

اإدارة  وم���دي���ر  ال��ع��م��ري  امل��ه��ن��د���س حم��م��د 

الق�ساة  ح�سان  العقيد  امل��خ��درات  مكافحة 

ومدعي عام حمكمة امن الدولة .

العجرمي  خالد  الدكتور  العميد  وق��ال 

ويف  ال�ساعة  م��دار  على  م�ستمر  العمل  ان 

بتنفيذ اال�سرتاتيجية  اململكة  كافة مناطق 

االمنية التي و�سعت ملكافحة اآفة املخدرات 

وال�����ت�����ي ت����رت����ك����ز ع����ل����ى حم��������اور ال����وق����اي����ة 

اجلهود  ان  م�سيفاً   ، وال��ع��الج  والعمليات 

�سبط  يف  اأ�سهمت  املحاور  تلك  يف  املبذولة 

امل��خ��درة  امل���واد  م��ن  ال��ك��ب��رية  الكميات  تلك 

ت���ل���ف���ت ال���ي���وم ل���دف���ع ال�����س��رر عن 
ُ
وال���ت���ي اأ

منيعاً  ���س��داً  ك��ذل��ك  وك��ن��ا  واف����راده  املجتمع 

امل����واد اىل دول اجل���وار  ���س��د ت��ه��ري��ب ت��ل��ك 

واالإقليم  .

اأن حجم  ال��ع��ج��رم��ي  ال��ع��م��ي��د  وا����س���اف 

على  دليل  امل�سبوطة  والكميات  الق�سايا 

جم��ال  يف  االأردن  ح��ق��ق��ه  ال����ذي  امل�����س��ت��وى 

الت�سدي  على  وق��درت��ه  امل��خ��درات  مكافحة 

ل��ن�����س��اط��ات امل���روج���ن وامل��ه��رب��ن وال��ت��ج��ار 

ت��اأث��ري  م��ن  واحل���د  عليهم  ال��ط��ري��ق  لقطع 

اجل��ه��د  ، م��ث��م��ن��اً  امل��ج��ت��م��ع  ���س��م��وم��ه��م يف 

املبذول من قبل العاملن يف اإدارة مكافحة 

لتاأدية  بالنهار  الليل  موا�سلة  يف  املخدرات 

واجبهم املقد�س بكل حرفية واقتدار .

امل��خ��درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  م��دي��ر  وب���ن 

املخدرات  ان كميات  الق�ساة  العقيد ح�سان 

ق�����س��اي��ا خمتلفة  اأت��ل��ف��ت يف  امل��ت��ل��ف��ة وال��ت��ي 

ب���ن االجت������ار واحل����ي����ازة وال���ت���ه���ري���ب واأن 

كغم   )٣٠١٠( ت�����س��م��ل  امل���خ���درة  امل����واد  ه���ذه 

مادة  )٩٩٠( غم من  و  احل�سي�س  م��ادة  من 

املاريجوانا  مادة  من  كغم  الهريوين)١٦٧( 

ال�سناعي  احل�سي�س  م��ادة  من  كغم  و)٢٣( 

كبتاجون  8،285،000( حبة   ( و         

و)80،000( حبة خمدرة .

ي�سار اإىل اأن عملية اإتالف املواد املخدرة 

حرارتها  ت�سل  التي  امل�سنع  اأف��ران  يف  تتم 

تعمل درجات  األف درجة مئوية بحيث  اإىل 

وتفتيتها  �سهرها  ع��ل��ى  ال��ع��ال��ي��ة  احل����رارة 

املخدرة  اخل�سائ�س  من  نواجتها  وجتريد 

ع��ال��ي��ة  ب��ف��الت��ر  م�����زود  امل�����س��ن��ع  اأن  ك��م��ا   ،

احل�سا�سية متنع خروج اي نواجت قد تلوث 

اأو ت�����س��ر ب��ال��ع��ام��ل��ن يف  ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة 

املوجودين يف  العام  اأو رجال االأمن  امل�سنع 

املكان.

 البلقاء التطبيقية األولى محليا والثانية 
عربيا بتصنيف الجامعات الخضراء

 مكافحة المخدرات تتلف كميات 
من المواد المخدرة التي ُضبطت

 في 23 قضية

االنباط- عمان

رئي�س  وال��رمل��ان��ي��ة  ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وزي���ر  اأك���د 

اللجنة الوزارة لتمكن املراأة املهند�س مو�سى املعايطة، 

اأن احلكومة اتخذت العديد من االإج��راءات للت�سدي 

حلاالت العنف �سد الن�ساء والفتيات مبختلف اأ�سكالها 

خا�سة يف ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خالل جل�سة حوارية لالأمم املتحدة عر 

تقنية االت�سال املرئي »زووم«، ام�س الثالثاء، بعنوان 

يف  الوطنية  للجهود  امل�����س��رتك  امل��ت��ح��دة  االأمم  »دع���م 

الق�ساء على العنف املنزيل« وهي �سمن �سل�سلة حلقات 

وجتمع  االأردن  يف  املتحدة  االأمم  تنظمها  افرتا�سية 

فريق االأمم املتحدة يف االأردن مع ال�سركاء الوطنين 

مبادرة  اإط���ار  يف  ال���دويل  واملجتمع  اخل��ا���س  والقطاع 

اأن احلكومة اعتمدت جمموعة  وا�سار اىل   .UN75
من التدابري حلماية الن�ساء والفتيات خا�سة االأكرث 

توجيه  انه مت  مبيناً  للحماية،  واالأك��رث حاجة  �سعفاً 

املكاملات الواردة من الناجيات اإىل رقم 911 لتمكن 

ترد  ال��ت��ي  امل��ك��امل��ات  متابعة  م��ن  االأ���س��رة  حماية  اإدارة 

لال�ستجابة  فريق  وتدريب  وت�سكيل  الرقم،  هذا  اإىل 

للطوارىء ي�سم عدداً من االإناث من مرتبات االأمن 

االأزم��ة  لهذه  لال�ستجابة  الن�سائية(  )ال�سرطة  العام 

اإ�سافة اإىل احلمالت التوعوية التي ت�سمنت العديد 

من الر�سائل حول العنف املبني على النوع االجتماعي 

والتعريف بو�سائل واآليات االإبالغ عنها، م�سرياً اإىل اأن 

اإدارة حماية االأ�سرة قامت باإعداد دليل حول التعامل 

النوع  على  املبني  والعنف  امل��ن��زيل  العنف  ح��االت  م��ع 

االجتماعي مت تعميمه على كافة العامالت والعاملن 

فيها.

ولفت الوزير اإىل دور اللجنة الوزارة لتمكن املراأة 

تقدمي  ل�سمان  ال�����س��رك��اء  خمتلف  ج��ه��ود  تن�سيق  يف 

اأن��ه مت  املنا�سب، مبيناً  ال��وق��ت  ال��الزم��ة يف  اخل��دم��ات 

االأ���س��ري  العنف  ملجابهة  خمت�سة  وزارة  جلنة  اإن�ساء 

ت�سم عدداً من اجلهات التنفيذية واجلهات الر�سمية، 

تو�سيات  بتطوير م�سفوفة  اللجنة  قامت هذه  حيث 

اأول���وي���ات خ��دم��ات احل��م��اي��ة يف ظ��ل جائحة  تت�سمن 

ك��ورون��ا وجم��م��وع��ة م��ن االإج������راءات ال��الزم��ة �سمن 

العمل  مهننة  ع��ل��ى  ت�ستمل  وا���س��ح��ة  اأداء  م��وؤ���س��رات 

التابعة  االج��ت��م��اع��ي وت��ف��ع��ي��ل االإج�������راءات وال��ل��وائ��ح 

والتي  اجلنوب  يف  اإي��واء  دار  واإن�ساء  الداخلية  ل��وزارة 

اخلا�س  املبنى  تاأهيل  يف  الفو�سفات  �سركة  �ساهمت 

لذلك يف مدينة العقبة.

جمابهة  يف  احلكومية  ب��االأول��وي��ات  يتعلق  وفيما 

العنف �سد املراأة يف ظل جائحة كورونا؛ قال املعايطة 

الوطنية  اال�سرتاتيجية  جلعل  ت�سعى  احل��ك��وم��ة  اإن 

يف  للتعايف  اأ�سا�سية  اأداة   2025 –  2020 ل��ل��م��راأة 

االأردن من التبعات االقت�سادية واالجتماعية وت�سهم 

يف تعزيز امل�ساواة للن�ساء عر توفري عدة اآليات فعالة 

اىل  اإ�سافة  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  ملنع 

بن  امل�����س��اواة  نحو  التمويل  لتوجيه  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 

اجلهود  موا�سلة  يتطلب  ذل��ك  اأن  م��وؤك��دا  اجلن�سن، 

ال��ت�����س��ارك��ي��ة م��ع م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين. واأدارت 

اجل��ل�����س��ة، االأم��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة للجنة ال��وط��ن��ي��ة ل�����س��وؤون 

اأك��دت  والتي  النم�س  �سلمى  الدكتورة  االأردن��ي��ة  امل���راأة 

ا�سرتاتيجية  الإع���داد  الوطنية  امل�����س��اورات  اأن  ب��دوره��ا 

من  عليها  امل�سادقة  مت  التي   2020-2025 امل��راأة 

التزام  اأن ترتجم  املا�سي يجب  اآذار  قبل احلكومة يف 

على  املبني  والعنف  االأ���س��ري  العنف  باإنهاء  احلكومة 

اأ���س��ا���س اجل��ن�����س م��ن خ���الل ت�سمن ت��ع��زي��ز خ��دم��ات 

احلكومي  التنفيذي  الرنامج  يف  والوقاية  احلماية 

وت��وج��ي��ه  وت��خ�����س��ي�����س   2021-2025 ل����الأع����وام 

املوازنات من اأجل حتقيق ذلك.

موؤ�س�سات  اع���رتاف  ���س��رورة  على  النم�س  و���س��ددت 

ك��ب��رياً مت ب��ذل��ه من  اأن ه��ن��اك ج��ه��داً  املجتمع امل���دين 

النوع  على  املبني  العنف  ملجابهة  امل�����س��رتك  ال��ف��ري��ق 

االج��ت��م��اع��ي خ����الل يف ف����رتة االإغ������الق واحل���ظ���ر يف 

ال�سنوات  خ���الل  عليه  يعملون  وم���ا  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة 

املبني  ال�سابقة لال�ستجابة الرتفاع اخلطورة والعنف 

على النوع االجتماعي خا�سة للن�ساء واالأطفال.

االأردن  ال�سويد لدى  اأو�سحت �سفرية  من جانبها، 

اليك�ساندرا ريد مارك، ان العنف �سد املراأة يحدث يف 

موؤكدة  ا�ستثناء،  دون  املجتمعات  جميع  ويف  مكان  كل 

�سرورة موا�سلة اجلهود لكافة ال�سركاء الإنهاء العنف 

���س��د ال��ن�����س��اء وال��ف��ت��ي��ات ع��امل��ي��اً ووط��ن��ي��اً وع��ل��ى جميع 

امل�ستويات للو�سول اىل كل فرد الإيقاف العنف.

و�سددت على �سرورة دعم اأجندة امل�ساواة اجلندرية 

على ال�سعيد العاملي عر العديد من الرامج اإ�سافة 

اإىل التمكن االقت�سادي ودعم اأجندة االأمن وال�سالم 

ومنع  لال�ستجابة  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ه��ود  ودع���م  ل��ل��م��راأة 

ال��ع��ن��ف امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي وال��ع��م��ل على 

معرفة ما هي اأف�سل املمار�سات، مبينة اأن هذه االأمور 

على  املبني  العنف  مل��واج��ه��ة  وم��رتاب��ط��ة  مهمة  ك��اف��ة 

النوع االجتماعي.

لردة  واال�ستجابة  الوعي  رفع  وركزت على �سرورة 

التمويل  يف  البع�س  لبع�سهم  ال�سركاء  ودع��م  الفعل 

ال�سبكات  وبناء  املمار�سات  واأف�سل  املعرفة  وم�ساركة 

للعمل  الن�سوية  واملنظمات  امل��دين  املجتمع  واإ���س��راك 

على هذا االأمر، م�سرية اإىل �سرورة العمل على اإ�سافة 

كافة  يف  االجتماعي  النوع  واإدم��اج  اجلندرية  امل�ساواة 

جماالت احلياة ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية 

ابتداء من موازنة الدولة والتعاون التنموي واحلوار 

ال�سيا�سي وخطط العمل.

من جهته، قال املن�سق املقيم لالأمم املتحدة ومن�سق 

اإن��ه  بيدر�سن،  ان��در���س  االأردن  يف  االإن�سانية  ال�����س��وؤون 

منذ تف�سي جائحة كورونا اأظهرت البيانات والتقارير 

ال��ن��ا���س��ئ��ة م��ن االأ���س��خ��ا���س امل��ت��واج��دي��ن يف اخل��ط��وط 

االأمامية اأن هناك ازديادا يف عدد حاالت العنف املبني 

ع��ل��ى ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث و���س��ل��ت اإىل م��ا ق��ارب 

240 مليون �سيدة قد تعر�ست للعنف خا�سة العنف 
اجلن�سي والعنف املنزيل حيث ازادت يف االأردن بن�سبة 

30 باملئة.
النوع  على  املبني  العنف  اأن  اإىل  بيدر�سن  ول��ف��ت 

االجتماعي هو مبثابة »جائحة الظل« جلائحة كورونا 

على  املتحدة، مثنياً  العام لالأمم  االأم��ن  كما و�سفها 

يف  االأردن  اتبعتها  ال��ت��ي  واالإج������راءات  االآل���ي���ات  ك��اف��ة 

على  املبني  للعنف  للت�سدي  الوطنية  اال���س��ت��ج��اب��ات 

النوع االجتماعي. واكد بيدر�سن دور الرجال يف تويل 

امل�سوؤولية يف هذا املجال جنباً اإىل جنب مع ال�سيدات، 

بدعم  ملتزمة  املتحدة  االأمم  بقاء  �سرورة  اإىل  الفتاً 

احلكومة ومنظمات املجتمع املدين يف تعزيز القدرات 

عن  ف�ساًل  وت��واف��ره��ا،  البيانات  وا���س��دار  املوؤ�س�سية، 

دعم اخلدمات ملنع العنف واال�ستجابة له ب�سكل فعال، 

مب��ا يف ذل��ك م��ن خ��الل دع��م تنفيذ االأط���ر الوطنية 

الرئي�سية مثل اال�سرتاتيجية الوطنية للمراأة.

امللك  موؤ�س�سة  االأ�سرة يف  وقال مدير معهد �سحة 

مدى  يعك�س  اللقاء  ه��ذا  اإن  عقل،  اإب��راه��ي��م  احل�سن 

اإليه يف مواجهة  الو�سول  ال��ذي مت  االإيجابي  التقدم 

دور  اإىل  م�سرياً  االجتماعي،  النوع  على  املبني  العنف 

فرتة  خ��الل  احل��ك��وم��ة  م��ع  بالتعاون  امل���دين  املجتمع 

العديد من اجلهات  اجلائحة وما قبلها، حيث هناك 

اإ�سافة اىل جمموعات  التي كان لها جهود م�سرتكة، 

اأن�����س��ئ��ت برئا�سة  ال��ع��م��ل ال��ف��رع��ي��ة وال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ت��ي 

لل�سكان  املتحدة  االأمم  و�سندوق  الالجئن  مفو�سية 

والتي تعمل يف كافة اأنحاء اململكة جنباً اإىل جنب مع 

التي متت  اأهم االإجن��ازات  اأحد  الفريق الوطني وهي 

خالل العامن املا�سين.

التن�سيقية  اللقاءات  من  العديد  وج��ود  اىل  واأ�سار 

امل��ب��ا���س��رة ب���ن جم��م��وع��ات ال��ع��م��ل ال��ف��رع��ي��ة ومعهد 

الكثري من  اإىل وجود  االأ�سرة، منوهاً  ب�سحة  العناية 

امل��دين  املجتمع  م��وؤ���س�����س��ات  ب��ن  التن�سيقية  اجل��ه��ود 

على  العمل  مباأ�س�سة  يتعلق  فيما  امل��ان��ح��ة  واجل��ه��ات 

ق�سايا العنف والذي �سهد العديد من االإجنازات.

املتعلقة  الق�سايا  من  العديد  وج��ود  اإىل  لفت  كما 

ب������االأدوار ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ك��ل ج��ه��ة م��ن اجل��ه��ات من 

بوجود  االأدوار  ه��ذه  تغريت  حيث  اخل��دم��ات  مقدمي 

اجلائحة مما اأ�سبح ملزماً ب�سرورة خلق اآليات واأدوات 

جديدة للتعامل مع ق�سايا العنف من حيث الو�سول 

اإىل احلاالت وتوفري اخلدمات، م�سرياً اإىل اأنه خالل 

موؤ�س�سات  خمتلف  من  �سبكة  بناء  مت  اجلائحة  ف��رتة 

ال��وط��ن��ي  ال�����س��ح��ة وال��ف��ري��ق  امل����دين ووزارة  امل��ج��ت��م��ع 

وتقدمي  لال�ستجابة  االأ���س��ري  العنف  م��ن  للحماية 

اأ���س��ب��ح��ت ه��ن��اك خ��ط��وط لال�ستجابة  ال��دع��م، ح��ي��ث 

العنف  مع  تعاملت  والتي  الر�سمية  للخطوط  رديفة 

ال�سحية والنف�سية واالجتماعية وتوفر  اأبعاده  بكافة 

االأخ�سائين للتعامل مع هذه احلاالت
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االنباط- عمان

اب���ت���ك���ر جم���م���وع���ة م����ن االأ����س���خ���ا����س ذوي 

االإعاقة �ُسباًل للتغّلب على اإعاقتهم، متحّدين 

ال�سورة النمطّية التي قد حتول دون االإجناز، 

اإىل  ل��ي��غ��ادروا ثقافة االن��ع��زال واال���س��ت�����س��الم، 

ثقافة العمل والعطاء.

والأن االإعاقة، واإن كانت ُتلقي بظالل ثقيلة 

على اأج�سادهم، اإال اأنها كانت املُحّرك الرئي�س 

واحلافز االأول يف البحث عن ذاتهم، وحتقيق 

اأ���س��م��ى م��ا مُي��ك��ن اإجن�����ازه يف ال��ع��ل��م وال��ع��م��ل، 

لتج�ّسد هذه النجاحات »منارة« يهتدي بنورها 

الباحثون عن �سرف التحدي واالإ�سرار. 

و حظي هوؤالء املبدعون باإ�سادة جاللة امللك 

العبداهلل  رانيا  امللكة  وجاللة  الثاين  عبداهلل 

خالل اللقاء الذي جمعهم يف ق�سر احل�سينية، 

داعياً جاللته اإىل اأهمية عر�س جتاربهم اأمام 

املجتمع، ال�ستلهام الروح املعنوية العالية التي 

يتمّتعون بها.

وثّمن االأ�سخا�س ذوي االإعاقة الدعم امللكي 

قدماً  للم�سي  ب�سوؤونهم  املتوا�سل  واالهتمام 

اإىل  الفتن  النجاحات،  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  يف 

ذوي  لدمج  ال�سعوبات  خمتلف  تذليل  اأهمية 

وطاقاتهم  اأ�سحابها  ق��درات  واإب���راز  االإع��اق��ة، 

ال��ك��ام��ن��ة، وت���وف���ري امل���زي���د م���ن ال��ت�����س��ه��ي��الت 

البيئية يف جماالت التعليم املدر�سي واجلامعي 

وال���ُب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��الئ��م��ة ل��ه��م. جم��م��وع��ة 

ح�سروا  الذين  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�س  من 

واعتزازهم  فخرهم  بالغ  عن  واأعربوا  اللقاء، 

بهذه اللفتة امللكية التي تعك�س حر�س جاللتا 

امللك وامللكة واهتمامهما بهذه الفئة، وتقدمي 

وتعزيز  لتمكينهم  امل�ساعدة  اأ���س��ك��ال  خمتلف 

قدراتهم املتعددة.

حمفوظ،  اأب��و  ب��اهلل  املعت�سم  ال�ساب  و�سرد 

باإعاقة مرّكبة  ب��داأت منذ والدت��ه  التي  ق�سته 

اأنه  اإال  ال�سليم،  والنطق  احلركة  عن  اأقعدته 

اإلهام  م�سدر  اإىل  اإع��اق��ت��ه  ي��ح��ّول  اأن  ا�ستطاع 

كتابن  ع��ر���س جت��رب��ت��ه يف  اأن  ب��ع��د  واإجن������از، 

اأّلفهما مبليون ومئة و�سبعن األف نقرة باأنفه 

على اجلهاز اللوحي، حيث بداأ بالكتابة بعد اأن 

�سبكات  االأن��ف من خ��الل  الطباعة عر  اأتقن 

التوا�سل االجتماعي، والتي ن�سط خاللها يف 

الدفاع عن حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

االأول  ك���ت���اب���ه  يف  حم���ف���وظ  اأب������و  وحت������دث 

٢٠١٦، عن  ال��ع��ام  ال�����س��ادر يف  ثاقبة«  »ن��ظ��رات 

اإىل جانب  مراحل طفولته وتعليمه املدر�سي، 

ال��ت��وع��ي��ة ب��ح��ق��وق االأ���س��خ��ا���س ذوي االإع��اق��ة، 

�ساحب  »عا�سقة  ال��ث��اين  بكتابه  حت��دث  فيما 

ال��ك��ر���س��ي« ع���ن ح��ي��ات��ه اجل��ام��ع��ي��ة، وجت��رب��ت��ه 

نظرة  منعته  دم��اغ��ي  �سلل  م��ن  ي��ع��اين  ك�ساب 

املجتمع من الزواج.

وب���ن اأن���ه ي�سعر مب�����س��وؤول��ي��ة ك��ب��رية جت��اه 

لل�سعوبات  ن��ظ��راً  االإع���اق���ة  ذوي  االأ���س��خ��ا���س 

ال��ت��ي واج���ه���ه���ا، االأم�����ر ال����ذي دف��ع��ه الإط����الق 

بها  ي�ستهدف  اإع��اق��ة«،  ال  طاقة  »نحن  مبادرة 

اأهايل االأطفال ذوي االإعاقة، وذلك من خالل 

حتفيزهم على دعم اأطفالهم واإبراز مواهبهم 

و�سقلها.

واخ��ت��ت��م اأب���و حم��ف��وظ ح��دي��ث��ه ب���اأن اللقاء 

امل��ل��ك��ي ه��و »ال��ت��ت��وي��ج احل��ق��ي��ق��ي« الإجن�����ازه، ملا 

ت�سّكله هذه اللقاءات من حافز مهم وت�سجيع 

ل���ذوي االإع��اق��ة، نحو م��زي��د م��ن العمل  كبري 

واالإنتاج والعطاء امل�ستمر.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، حت��دث��ت ال�����س��اب��ة ه��دي��ل اأب���و 

�سوفة، عن جتربتها التي بداأت وهي بعمر ١١ 

عاماً، حن تعر�ست حلادث �سري برفقة ذويها 

اأدى اإىل اإ�سابتها بال�سلل الن�سفي، اإال اأن هذه 

وعون  اأهلها  م�ساندة  من  متنعها  مل  االإع��اق��ة 

اأ�سدقائها، الذين مل ي�سعروها يوماً بالتحّول 

اأو التغرّي يف حياتها.

التعليمية،  رحلتها  �سعوبة  اإىل  واأ����س���ارت 

عدم  ج��ّراء  التحديات  من  العديد  خا�ست  اإذ 

وج���ود م��راف��ق خ��ا���س��ة ل���ذوي االإع���اق���ة، وك��ان 

امل��ح��ا���س��رات يف اجل��ام��ع��ة من  اإىل  ال��و���س��ول 

اإل��ي��ه��ا،  بالن�سبة  م��ا مي��ك��ن م��واج��ه��ت��ه  اأ���س��ع��ب 

خم�سة  حمل  ع��ر  ملحا�سراتها  ت�سل  فكانت 

م�ساعد  وجود  لعدم  املتحرك،  كر�سّيها  �سبان 

خا�سة اأو اأر�سفة ومنحدرات جمّهزة حينها.

م�ست�سارة  تعمل  التي  �سوفة  اأب��و  واأطلقت 

م��ب��ادرات  االإع��اق��ة،  ذوي  لالأ�سخا�س  وم��درب��ة 

م��ث��ل »����س���ار وق��ت��ه��ا« و »ك��وم�����س��ت��ري«، وال��ت��ي 

ت�ستهدف مبجملها ت�سجيع ذوي االإعاقة على 

اإىل  االجتماعية،  االأع��م��ال  مبختلف  التطوع 

تعمل  التي  املي�ّسرة«  »ال�سياحة  مبادرة  جانب 

خمتلف  يف  �سياحية  م��ن��اط��ق   ١٠ ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى 

مناطق اململكة، لت�سهيل زيارة االأ�سخا�س ذوي 

االإعاقة اإليها.

اأوائ��ل  اإ�سالم ال��زغ��ول، ك��ان من  اأم��ا ال�ساب 

م يف تخ�س�س  اخلريجن من االأ�سخا�س ال�سُّ

االأردن��ي��ة،  اجلامعة  من  املعلومات  تكنولوجيا 

حيث اختار اأن يعمل يف جماالت �سيانة اأجهزة 

احل��ا���س��وب ل��ل��ط��الب امل��ك��ف��وف��ن يف اجل��ام��ع��ة، 

م  ي�سُ اإ���س��اري  لقامو�س  ُم��ط��ّور  اأول  ُي��ع��د  كما 

م�سطلحات قانونية وحقوقية.

ال���زغ���ول ع���دة م���ب���ادرات حقوقية  واأط���ل���ق 

املتعلقة  ال�سيما  االإع���اق���ة،  ذوي  ل��الأ���س��خ��ا���س 

م، كما عر�س ق�سايا وحقوق  باالأ�سخا�س ال�سُ

م اأمام جلان االأمم املتحدة يف  االأ�سخا�س ال�سُ

جنيف، كما ح�سل على اجلائزة االأوىل يف اإمارة 

دبي بدولة االإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة، 

م. عن م�سروع خا�س باالأ�سخا�س ال�سُ

وع���ّر ال��زغ��ول ع��ن ف��خ��ره و���س��ع��ادت��ه بهذا 

ال��ل��ق��اء امل��ل��ك��ي، ال����ذي وّف����ر ل��ه ف��ر���س��ة مهمة 

لتقدمي العديد من االأفكار واملالحظات حول 

م  ق�سايا االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وخا�سة ال�سُ

هذه  اأهمية  اإىل  ذات��ه  بالوقت  م�سرياً  منهم، 

االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�س  نفو�س  يف  اللقاءات 

واأثر ذلك يف ت�سجيعهم وحتفيزهم.

االنباط- عّمان

با�سم  الر�سمي  الناطق  االإع���الم  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ق��ال   

احلكومة علي العايد، اإن االأردن اعتاد اخلروج من االأزمات ب�سكل 

اأق��وى، وحتويل التحديات التي تواجهه اإىل فر�س ينطلق منها 

نحو االأف�سل.

»ميلودي  اإذاع���ة  على  هاتفية  مداخلة  خ��الل  العايد  واأ���س��اف 

اأزمة كورونا  اأن اململكة قادرة على جتاوز  اإم« اليوم الثالثاء،  اإف 

كغريها من االأزمات وذلك من خالل قيادته الها�سمية احلكيمة 

ومنعة و�سر �سعبه، وت�سافر جميع جهود موؤ�س�سات الدولة.

وق��ال يف هذا االإط��ار: »كل االأردن��ي��ن على اختالف مواقعهم 

يعترون الوطن اأولوية بالن�سبة لهم، وخدمته �سرف للجميع يف 

هذه الظروف«.

اأن احلكومة ومن  اإىل  العايد  اأ�سار  وحول توفر لقاح كورونا، 

العاملية  ال�����س��رك��ات  ك��ري��ات  م��ع  ت��ت��وا���س��ل  ال�سحة  وزارة  خ���الل 

اأو ال��ل��ق��اح، و���س��ت��ب��ذل ج��ه��ده��ا ل��ت��وف��ري كميات  ل��ت��وف��ري امل��ط��ع��وم 

منا�سبة منه للمواطنن وفق االأولويات.

اأن اللقاح الوحيد واملتوفر لغاية االآن هو  وجدد التاأكيد على 

باملحافظة  املتمثلة  االأخ���رى  الوقاية  ب�سبل  واالل��ت��زام  الكمامة، 

على التباعد اجل�سدي وا�ستخدام املعقمات، م�سيداً يف هذا ال�سدد 

بالتزام املواطنن بارتداء الكمامات والذي اأ�سهم يف ثبات الو�سع 

الوبائي، وانخفا�س اأعداد احلاالت خالل االأ�سبوعن املا�سين.

للتعامل مع  وال��ق��رارات احلكومية  االإج���راءات  وح��ول تعديل 

اجل��ائ��ح��ة، اأك���د ال��ع��اي��د ا���س��ت��م��رار االإج������راءات االح���رتازي���ة التي 

اأعلنتها احلكومة، ومن �سمنها احلظر ال�سامل يوم اجلمعة حتى 

نهاية العام احلايل، م�سرياً اإىل اأن هذه القرارات مبنية على اأ�س�س 

علمية ومدرو�سة.

وقال اإن احلكومة �ستعيد درا�سة القرارات واالإجراءات املتخذة، 

و�ستعلن عن اأي تعديل قبل فرتة زمنية كافية للمواطنن.

اأن احلكومة تدرك متاما ًحجم التحديات التي مير  واأ�ساف 

بها املواطنون، يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي متر بها اململكة 

املتخذة  ال��ق��رارات  جميع  اأن  م��وؤك��داً  اجلائحة،  تداعيات  نتيجة 

اأولوية  تعد  التي  املواطنن  �سبيل احلفاظ على �سحة  ج��اءت يف 

بالن�سبة لها.

ولفت العايد اإىل اأن احلكومة تر�سد كل �سكوى من اأي قطاع، 

املواطنن  �سالمة  على  املحافظة  بهدف  علمي،  ب�سكل  وتدر�سها 

والتخفيف عليهم من حيث ا�ستدامة اأعمالهم.

ب���اأداء و�سائل االإع��الم  واأ���س��اد وزي��ر ال��دول��ة ل�سوؤون االإع���الم، 

خالل اأزمة كورونا، وم�ساهمتها يف ن�سر ر�سائل التوعية والثقيف 

للمواطنن حول خماطر الفريو�س، وكيفية الوقاية من املر�س 

عن طريق اتباع �سبل الوقاية الالزمة.

للمثل  م�سربا  ك��ان  الوطني  »اإعالمنا  ال�سدد:  ه��ذا  يف  وق��ال 

منذ بداية جائحة كورونا«، موؤكدا اأن و�سائل االإعالم تقف دائما 

يف �سف الوطن وخ�سو�سا يف االأزمات والظروف التي منر بها.

 متحدون لإلعاقة يروون قصصًا استثنائية أمام الملك

 العايد: األردن اعتاد الخروج من األزمات بشكل أقوى
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االنباط- ال�سلط

اأع������ل������ن رئ����ي���������س ج����ام����ع����ة ال���ب���ل���ق���اء 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ���س��رور 

تقنية  كلية  لإن�ساء  عطاء  طرح  الزعبي، 

مليون  5ر7  بقيمة  ج��ر���س  حم��اف��ظ��ة  يف 

دينار، من املنحة الإيطالية.

وب����ن ال���زع���ب���ي، اأن����ه مت ط����رح ع��ط��اء 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، وت�����س��م��ي��م امل���ب���اين يف 

متوقعا  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن  مت��وز  �سهر 

التقنية نهاية  الكلية  اإن�ساء  النتهاء من 

عام 2022، اأو مطلع العام 2023.

بتدري�س  البدء  �سيتم  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 

8 ت��خ�����س�����س��ات ت��غ��ط��ي اح��ت��ي��اج��ات ���س��وق 

ال��ع��م��ل امل���ح���ل���ي، م���ع الأخ�����ذ ب��الع��ت��ب��ار 

ومهن  م�ستقبلية  م��ه��ن  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز 

تخ�س تقنيات ترميم الآثار.

اجلامعة  اإن  ال��زع��ب��ي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

هيكلة  ب����اإع����ادة   ،2017 ع����ام  م��ن��ذ  ت���ق���وم 

التقني،  التعليم  على  والركيز  كلياتها 

بالتوا�سل  اجلامعة  رئا�سة  قامت  حيث 

مع اجلهات الدولية للح�سول على دعم 

مادي وتقني لهيكلة كليات اجلامعة.

واأو�سح الدكتور الزعبي اأن “اجلامعة 

ت��ق��وم ع��ل��ى حت��ق��ي��ق روؤى امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال����ث����اين، والأه����������داف ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

لتنمية املوارد الب�سرية للتو�سع بالتعليم 

التقني”.

ا���س��ت��ك��م��ال ه��ي��ك��ل��ة كلية  اأن����ه مت  وب���ن 

واأن�ساأت  بالكامل،  تقنية  لت�سبح  معان 

جامعة  حرم  داخل  التقنية  ال�سلط  كلية 

باملئة   60 اإجن����از  ومت  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  ال��ب��ل��ق��اء 

التكنولوجية  الهند�سة  كلية  هيكلة  من 

يف ع����ّم����ان، وال���ع���م���ل ج�����ار ع���ل���ى ه��ي��ك��ل��ة 

اجلامعة  �سعار  لتحقيق  احل�سن  كلية 

الت�سغيل”. بهدف  والتعلم  “التعليم 

 الزعبي: 5ر7 مليون دينار إلنشاء كلية 
تقنية في جرش

االميرة بسمة تؤكد اهمية المشاركة السياسية للمراة لتعزيز الحياة الديمقراطية

الصفدي يبحث ونظيريه القبرصي واليوناني التعاون والقضايا اإلقليمية

شركس: قرار عودة المدارس سيتم دراسته بناء على ثبات وانخفاض الوضع الوبائي
46 وفاة و3062 إصابة بفيروس كورونا و5025 حالة شفاء

االنباط- عمان

 اك�����دت ���س��م��و الأم������رة ب�����س��م��ة ب��ن��ت ط���ال، 

امل��راأة،  ل�سوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  رئي�سة 

حتمية  ���س��رورة  للمراأة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  اأن 

العامل  الدميقراطية يف كل دول  لتعزيز احلياة 

واجناحها وحتقيق اهدافها.

للمراأة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  اأن  �سموها  وبينت 

للدول،  الدميقراطية  التجارب  اإث��راء  يف  ت�سهم 

والعمل  ال��ق��رار،  و�سنع  ات��خ��اذ  عملية  وجت��وي��د 

ال�سيا�سي  العمل  يف  امل���راأة  جت��رب��ة  تطوير  على 

ودورها يف خدمة املجتمع.

تقنية  ع��ر  األقتها  كلمة  يف  �سموها،  وق��ال��ت 

الت�������س���ال امل���رئ���ي، ام�����س ال���ث���اث���اء، يف احل��ف��ل 

الفرا�سي لإطاق الدليل العملي حول العنف 

�سد املراأة يف ال�سيا�سة، اإن خوف املراأة من العنف 

ال�سيا�سي يقف �سببا رئي�سا وراء �سعف م�ساركتها 

ال�سيا�سية، و�سعيها للو�سول للمنا�سب القيادية 

يف كثر من املجتمعات.

ونظم احلفل الفرا�سي ائتاف الرملانيات 

العنف  ملناه�سة  العربية  ال���دول  م��ن  العربيات 

�سد املراأة واملعهد الدميقراطي الوطني.

اأه���م���ي���ة ال���دل���ي���ل يف  واأ������س�����ارت ���س��م��وه��ا اإىل 

م�ساعدة الرملانيات وع�سوات املجال�س البلدية 

والأحزاب ال�سيا�سية وجمال�س النقابات والإدارة، 

وال���ع���ام���ات يف ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل���ا����س، 

وتوجيههن نحو املمار�سات الف�سلى للعمل واداء 

مهامهن على اأكمل وجه.

ب��������دوره، ق�����ال وزي������ر ال���������س����وؤون ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

والرملانية، رئي�س اللجنة الوزارية لتمكن املراأة 

م�ساركة  م�سرة  اإن  املعايطة،  مو�سى  املهند�س 

امل��راأة الأردنية يف احلياة العامة كانت وما تزال 

منذ  عليا  �سيا�سية  واإرادة  وق����راراً  ع��ام��اً  نهجاً 

وهو  ه��ذا،  يومنا  اإىل  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  تاأ�سي�س 

املراحل  كل  يف  الت�سريعية  التطورات  توؤكده  ما 

التاريخية للدولة الأردنية.

�سهدت  املا�سية  اخلم�سة  الأع��وام  ان  واأ�ساف 

����س���دور وت��ع��دي��ل ت�����س��ري��ع��ات ه���ادف���ة اإىل اإزال����ة 

التمييز والعنف �سد املراأة، وتعزيز م�ساركتها يف 

احلياة العامة وحمايتها من العنف، م�سرا اإىل 

عن  املنبثقة  ال�سري  العنف  مواجهة  جلنة  دور 

اللجنة الوزارية لتمكن املراأة، والتي عملت على 

اتخاذ التدابر الازمة للحد من هذه احلالة.

ان  املعايطة،  اأك��د  ال�سيا�سي،  امل�ستوى  وعلى 

الكوتا  مبداأ  اإق��رار  منذ  امل��راأة، تطورت  م�ساركة 

2003، وتطبيقها يف  النيابية عام  يف النتخابات 

جميع اأ�سكال النتخابات البلدية والامركزية، 

و���س��وًل اإىل ق��ان��ون الن��ت��خ��اب��ات احل���ايل ال��ذي 

و���س��ه��دت   ،2020 ان��ت��خ��اب��ات  اأج���ري���ت مب��وج��ب��ه 

الأردن��ي��ات  ال�سيدات  تر�سح  يف  وا�سعة  م�ساركة 

 ،2016 عام  انتخابات  عن  باملئة   44 بلغت  بزيادة 

موؤكدا اميان احلكومة بالأثر اليجابي ملحاربة 

جميع ا�سكال العنف على عجلة التنمية.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت رئ��ي�����س��ة الئ���ت���اف وف��اء 

من  الأول  ال��دل��ي��ل  اإط����اق  اإن  م�سطفى،  ب��ن��ي 

ال�ست�ساري،  والفريق  العربي  الوطن  يف  نوعه 

املا�سي  العام  اأطلقت  التي  املبادرة،  اإط��ار  جاء يف 

ب��ال��ت��ع��اون ب��ن ائ��ت��اف ال��رمل��ان��ي��ات م��ن ال��دول 

 13 وي�سم  امل���راأة  �سد  العنف  ملناه�سة  العربية 

دولة عربية، وجمل�س النواب الردين، والحتاد 

ال���رمل���اين ال�����دويل حل��م��اي��ة امل������راأة م���ن العنف 

ال�سيا�سي واملعهد الدميقراطي الوطني. واكدت 

اأهمية الدليل يف متكن املراأة يف املواقع القيادية 

الن��ت��ق��ال  م��ن  ال��ع��امل،  دول  ك��ل  يف  وال�سيا�سية 

التمييز  ا�سكال  كل  العام ومواجهة  الف�ساء  اىل 

ال�سيا�سية  للم�ساءلة  والتنمر �سدهن، وتقبلهن 

واملو�سوعية على ح�ساب العنف.

واأ����س���ارت م��دي��رة ب��ع��ث��ة ال��وك��ال��ة الم��ري��ك��ي��ة 

اإىل  ك��ارل��ن،  ���س��ري  الردن  يف  ال���دول  للتنمية 

ب���ن الأردن  ال�����س��راك��ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  اأه��م��ي��ة 

 70 منذ  املمتدة  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات 

ع��ام��ا، م��وؤك��دة الل��ت��زام الأم��ري��ك��ي ب��دع��م النمو 

القت�سادي يف الأردن تعزيزا ل�ستقرار املنطقة.

و�سيا�سيا  اقت�ساديا  امل���راأة  متكن  اإن  وق��ال��ت 

امل���ج���الت يف  ال��ن��م��و يف ج��م��ي��ع  ت��ع��زي��ز  ي�سهم يف 

الأم��ري��ك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  دور  اإىل  م�����س��رة  الردن، 

للتنمية الدولية يف اإعداد وتطوير دليل مكافحة 

ال��ع��ن��ف ���س��د امل����راأة يف احل��ي��اة ال��ع��ام��ة، ل�سمان 

اأمامهن  الفر�سة  واإتاحة  الن�ساء،  اأ�سوات  �سماع 

ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ال�����س��ي��ا���س��ة والق��ت�����س��اد واحل��ي��اة 

العامة.

واأعلن مدير املعهد الدميقراطي الوطني يف 

ال�سرق الو�سط و�سمال افريقيا اريانيت �سيهو، 

اأن املعهد اأطلق حملة “حتديث وجه ال�سيا�سة”، 

اإىل  م�سرا  ل��ل��م��راأة،  ال�سيا�سي  التمكن  ل��دع��م 

املعهد  يتبناها  ال��ت��ي  للمراأة”،  “القوة  م��ب��ادرة 

ورج���ال  و���س��ي��دات  ال��رمل��ان��ي��ات  للن�ساء  كفر�سة 

العمال والأكادميين واملمثلن عن احلكومات 

الرئي�سية  ال�سيا�سة  ق�سايا  ومناق�سة  ل�سياغة 

مع الأحزاب املختلفة، و�سول اإىل بناء حتالفات 

و���س��ب��ك��ات ب���ن ال��رمل��ان��ي��ات ح����ول ال��ت�����س��ري��ع��ات 

املراعية للنوع الجتماعي.

واأ�سارت المن العام امل�ساعد جلامعة الدول 

ال��ع��رب��ي��ة، رئ��ي�����س ق��ط��اع ال�����س��وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة 

اجلامعة  اأن  اإىل  غ���زال���ة،  اب���و  ه��ي��ف��اء  ال�����س��ف��رة 

اتخذت خطوات ملمو�سة يف حماربة العنف �سد 

من  العديد  واع��ت��م��دت  عليه،  والق�ساء  الن�ساء 

ال�سراتيجيات الهادفة يف هذا املجال.

ال�سيا�سي  العنف  تعريف  الدليل  ويت�سمن 

وخ�������س���ائ�������س���ه وا�����س����ك����ال����ه وامل���ت�������س���ب���ب���ن ف���ي���ه، 

وال�سيا�سيات املتاأثرات به، وكيفية الت�سدي لهذا 

اجلهود  ي��ه��دد  ال���ذي  العنف  ا�سكال  م��ن  ال�سكل 

ال���ه���ادف���ة حت��ق��ي��ق امل�������س���اواة وت��ق��ل��ي�����س ال��ف��ج��وة 

ال�سيا�سيات  م��ن  ال��ك��ث��ر  ودف���ع  اجل��ن�����س��ن،  ب��ن 

ر�سالة  واأ���س��ب��ح  منا�سبهن،  ل��رك  وال��ق��ي��ادي��ات 

�سلبية للقياديات ال�سابات يف امل�ستقبل.

ال�سابق جميل  النائب  وعر�س ع�سو الفريق 

ال��ن��م��ري، لآل���ي���ة ع��م��ل ال��ف��ري��ق ك��ب��ي��ت تطوعي 

مل�ساعدة املراأة يف العمل العام، من خال مراجعة 

القوانن والنظمة مع اجلهات املعنية، وتن�سيق 

يف  للن�ساء  والن�سائح  امل�سورة  وت��ق��دمي  اجل��ه��ود 

لأ�سكال  الت�سدي  يف  وامل�����س��اع��دة  ال��ع��ام،  العمل 

وبخا�سة  ال��ع��ام��ة،  احل��ي��اة  يف  امل���راأة  �سد  العنف 

التنمر على مواقع التوا�سل الجتماعي.

و���س��ه��د الط������اق م���داخ���ات وا���س��ع��ة ل��ع��دد 

املدين  املجتمع  منظمات  وممثلي  اخل��راء  من 

وال��رمل��ان��ي��ات، اأك����دت اه��م��ي��ة ال��ت�����س��دي للعنف 

العامة وال�سيا�سة، كو�سيلة  امل��راأة يف احلياة  �سد 

العدالة  قيم  ت�سودها  جمتمعات  اإىل  للو�سول 

وامل�ساواة واحرام الراأي والراأي الأخر.

االنباط- عّمان

عقد نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية و�سوؤون 

املغربن اأمين ال�سفدي ونظراه القر�سي نيكو�س 

خ��ري�����س��ت��ودول��ي��دي�����س وال��ي��ون��اين ن��ي��ك��و���س دن��دي��ا���س 

اليوم اجتماعاً هو الرابع ل��وزراء اخلارجية يف اإطار 

العام  يف  ال��ق��ادة  اأطلقها  التي  الثاثي  التعاون  اآلية 

2016 لتكري�س ال�سراكة املتنامية بن الدول الثاث 

التن�سيق  وزي����ادة  امل��ج��الت احليوية  م��ن  العديد  يف 

حتقيق  ب��ه��دف  الإقليمية  الق�سايا  اإزاء  وال��ت��ع��اون 

وال�ستقرار  ال�سام  تكري�س  وه��و  امل�سرك  الهدف 

وحتقيق املزيد من النمو القت�سادي.

وا���س��ت��ع��ر���س ال������وزراء اخل���ط���وات ال��ت��ي اتخذتها 

البلدان الثاث لتنفيذ خمرجات ق��رارات القمتن 

 2018 ال��ع��ام  يف  نيقو�سيا  يف  ال��ق��ادة  عقدهما  اللتن 

للقمة  التح�سر  اإط����ار  يف   2019 ال��ع��ام  يف  وع��ّم��ان 

القادمة املزمع عقدها يف اليونان العام القادم.

ال���ذي مت يف وزارة  اللقاء  ال����وزراء خ��ال  وبحث 

11مو�سوًعا  �سملت  وا�سعة  تعاون  اأجندة  اخلارجية 

مرتبطة بالتعاون يف اإطار الآلية الثاثية والتطورات 

الإقليمية. واتفق ال��وزراء على امل�سي يف التح�سر 

املعنين  ل��ل��وزراء  اجتماع  القمة عر عقد  لجتماع 

ل��ب��ح��ث زي������ادة ال���ت���ع���اون يف امل���ج���الت الق��ت�����س��ادي��ة 

وال�سحية  والتعليمية  وال�سياحية  وال�ستثمارية 

وغ���ره���ا م���ن جم����الت ال��ت��ع��اون وحت����د اخل��ط��وات 

�سحفية  ت�سريحات  وخ���ال  لتفعيله.  امل�ستقبلية 

م�سركة بعد اللقاء اأك��د ال�سفدي اأهمية الجتماع 

ال��ت��ع��اون الثاثي التي  “اآلية  اإط���ار  وه��و ال��راب��ع يف 

وزي��ادة  القت�سادي  التعاون  لتفعيل  القادة،  اأطلقها 

التن�سيق اإزاء الق�سايا الإقليمية«.

بع�سنا  اإىل  ق��ري��ب��ون  “نحن  ال�����س��ف��دي،  وق����ال 

ال��ب��ع�����س ج��غ��راف��ي��ا وث��ق��اف��ي��ا ون���ت���اأث���ر جمتمعن 

بالتطورات يف املنطقة ما يجعل التن�سيق اإزاء خمتلف 

اىل  م�سرا  م�سركة،  وم�سلحة  ���س��رورة  الق�سايا 

ماأ�س�سته  على  نعمل  ال��ذي  التن�سيق  من  “جزءا  اأن 

اإزاء حل ال�سراعات الإقليمية و�سمان  هو التن�سيق 

منطقة م�ستقرة، واآمنة، تكون فيها العاقات مبنية 

ع��ل��ى اأ���س��ا���س ال��ق��ان��ون ال�����دويل، وع��ل��ى اأ���س��ا���س ع��دم 

التدخل ب�سوؤون الآخر، واحرام م�ساحله امل�سروعة، 

اأن  لنا جميعا  يتيح  ال��ذي  وال�ستقرار  الأم���ن  وبناء 

ومواجهة  احلقيقية  التنمية  حتقيق  باجتاه  نتقدم 

العديد من التحديات، الجتماعية، والقت�سادية«.

واأ�سار اىل اأن الجتماع ارتكز اإىل اأجندة مو�سعة 

اإط��ار  ال��ع��اق��ات يف  ب��ن  ت��ن��اول��ت 11 ق�سية تنوعت 

الأوروبية  الأردن��ي��ة-  والعاقات  الثاثية،  العاقة 

وق�سايا املنطقة. وبن اأن الجتماع ركز على “الق�سية 

اململكة،  يف  لنا  بالن�سبة  الأ�سا�س  الق�سية  املركزية، 

وهي الق�سية الفل�سطينية، وجهودنا امل�سركة من 

اأجل اإيجاد اأفق �سيا�سي يتيح لنا ا�ستئناف مفاو�سات 

جادة وفاعلة حلل ال�سراع على اأ�سا�س حل الدولتن، 

الذي يج�سد الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�سمتها 

حزيران  م��ن  ال��راب��ع  خطوط  على  املحتلة  القد�س 

1967، لتعي�س باأمن و�سام اإىل جانب اإ�سرائيل، وفق 

القانون الدويل ووفق مبادرة ال�سام العربية«.

اليوناين  املوقفن  يثمن  الأردن  اأن  اىل  واأ���س��ار 

والقر�سي الداعمن حلل الدولتن وجلهود العودة 

اإىل املفاو�سات، م�سيفا “نحن نعمل معا، وبالتن�سيق 

مع �سركائنا يف الحتاد الأوروب��ي ويف العامل العربي 

م���ن اأج����ل ك�����س��ر اجل���م���ود وال���ع���ودة اإىل امل��ف��او���س��ات 

واخل��ط��وات  ال�����س��راع،  �سيعمق  ذل���ك  يف  الف�سل  لأن 

الإ�سرائيلية الأحادية الا�سرعية يف ال�سفة الغربية 

�سيء نحن نحذر منه  ال��دول��ت��ن  ح��ل  تقو�س  التي 

اإي��ج��اد  اأج���ل  م��ن  ون��ع��م��ل  اململكة  يف  م�ستمر  ب�سكل 

�سيا�سي يوقف هذه اخلطوات وياأخذنا باجتاه  اأف��ق 

احلل �سيا�سي املطلوب.”وحول الأزمة ال�سورية اأكد 

ال�سفدي اأنه ونظريه القر�سي واليوناين متفقون 

على �سرورة تفعيل كل اجلهود التي تتيح التقدم نحو 

التو�سل حلل �سيا�سي لهذه الأزم��ة، “يحفظ وحدة 

�سوريا وا�ستقالها، ويحول دون التدخات اخلارجية 

الإره��اب��ي،  م��ن اخلطر  �سوريا  ���س��وري��ا، ويخل�س  يف 

الطوعية  الاجئن  ل��ع��ودة  ال��ظ��روف  اأي�سا  ويتيح 

اإىل بادهم، و “نحن نثمن عالياً مواقف الدولتن 

ال�سديقتن فيما يتعلق بدعم الأردن مل�ساعدته على 

حتمل عبء اللجوء ال�سوري«.

الو�سع يف ليبيا وثمة  اأي�ساً  وق��ال، تناول اللقاء 

ات��ف��اق على وج���وب تفعيل اجل��ه��ود لإن��ه��اء الأزم����ة، 

موؤكدا اأنه “يجب اأن نحول دون املزيد من التدهور 

حالياً  القائمة  ال�سيا�سية  اجلهود  وندعم  ليبيا،  يف 

للتو�سل اإىل اتفاق ليبي يحفظ ليبيا من الوقوع يف 

هاوية اأزمة �ستكون انعكا�ساتها خطرة على اجلميع، 

وما نريده هو ليبيا م�ستقرة، اآمنة، ل تدخل خارجي 

يف �سوؤونها ول وجود لاإرهاب فيها اأي�ساً«.

واأكد �سرورة اأمن ليبيا واأمن املنطقة، لفتاً اإىل 

م�سر  جمهورية  “اأمن  ف���اإن  للمملكة  بالن�سبة  اأن���ه 

العربية ال�سقيقة جزء من اأمننا، وبالتايل نريد اأن 

ن�سمن اأن ل تكون ليبيا �ساحة ملزيد من ال�سراع يهدد 

اأمن اجلوار الليبي«.

وحول التوتر يف �سرق املتو�سط قال ال�سفدي “كما 

نوؤكد دائماً، ل حتتاج منطقتنا املزيد من ال�سراعات. 

ل بد من اعتماد احلوار لإنهاء هذا التوتر على اأ�سا�س 

القانون الدويل، على اأ�سا�س احرام م�سالح اجلميع، 

وعلى اأ�سا�س وجود اآليات ت�سمن ال�ستقرار احلقيقي 

وال��ط��ري��ق اىل ذل��ك وه��و اح���رام ال��ق��ان��ون ال���دويل، 

وحل هذا التوتر عر مفاو�سات ترتكز اإىل القانون 

ال��دويل«. وبن اأن الجتماع بحث اجلهود امل�سركة 

ملحاربة الإرهاب الذي ميثل عدواً م�سركاً ل عاقة 

له بالقيم الإن�سانية امل�سركة، “ول عاقة له بديننا 

الإ�سامي احلنيف، وعلى العك�س فهو نقي�س لقيم 

ال�سام واملحبة واحرام الآخر التي يحملها الدين 

الإ���س��ام��ي احل��ن��ي��ف«. واأ����س���ار اىل ����س���رورة العمل 

“من اأج��ل اأن نحول دون اأن نقع يف الفخ  اجلماعي 

ال��ذي يريده الإرهابيون، وهو ت�سوير احل��رب �سد 

الإره��اب على اأنها حرب بن الإ�سام والآخ��ر. وعلى 

العك�س من ذلك، هي حرب بن الإ�سام وبيننا جميعا 

�سد قلة من التكفرين الذين ل ميثلون الإ�سام، 

ول عاقة لهم به«.

ال�سحيحة يف  اللغة  اع��ت��م��اد  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���س��ار 

ن��ت��ح��دث عن  اأن  ي��ج��وز  “ل  اإذ  الإره�������اب  ت��و���س��ي��ف 

اإره����اب اإ���س��ام��ي، لأن���ه ل ي��وج��د ه��ن��اك ���س��يء ا�سمه 

اإرهاب اإ�سامي، هناك اإرهاب من جمموعة ي�سميهم 

جالة امللك ب�سكل وا�سح اخل��وارج، وهم اخلارجون 

ال��ذي��ن ل ع��اق��ة لهم  ال��ق��ان��ون، والتكفريون  ع��ن 

بالإ�سام«.

ومثمراً  معمقاً،  احل���وار  “كان  ال�سفدي،  وق���ال 

ونتطلع اإىل امل�سي قدماً يف تعاون نثق باأنه �سيكون 

لنا جميعاً، ون�ستفيد منه كلنا يف املنطقة”،  مثمراً 

م�ستذكراً يف هذا ال�سياق دعوة جالة امللك عبداهلل 

الثاين العراق ال�سقيق للم�ساركة يف القمة الثاثية 

التعاون  لهذا  نريد  “لأننا  عمان،  ا�ست�سافتها  التي 

اأن ينعك�س اإيجابياً على اجلميع.”واأ�سار اإىل التوافق 

“على �سرورة دعم احلكومة العراقية يف اجلهود التي 
تقوم بها من اأجل احلفاظ على الأم��ن وال�ستقرار، 

واإعادة البناء، وحتييد العراق من تبعات ال�سراعات يف 

املنطقة«. وقال: “املنطلق الأ�سا�س اأننا ندرك اأن ثمة 

اأهمية يف التعاون، ونريد لذلك اأن يرجم يف خطوات 

عملية ملمو�سة يف التعاون القت�سادي، وال�ستثماري، 

وال�سياحي، واأي�سا فيما يتعلق بالتن�سيق اإزاء الق�سايا 

وزي��ر  ق��ال  كما  “ل�سنا،  اأن��ن��ا  م��وؤك��دا  الإقليمية”، 

خارجية اليونان، �سد اأحد، ما نريده هو ال�ستقرار، 

والأم��ن يف املنطقة، وما نريده هو اأن نبني عاقات 

اإقليمية قائمة على احرام م�سالح اجلميع، واحرام 

لأن  ال���دويل،  القانون  اأ�سا�س  وعلى  اجلميع،  حقوق 

القانون الدويل هو الأ�سا�س، وهو ال�سامن لعاقات 

من  معاً  م�ستمرون  “نحن  وزاد،  �سحية«.  اإقليمية 

اأجل حتقيق ذلك الهدف، حتقيق ال�ستقرار، واململكة 

�سيدي �ساحب اجلالة  بقيادة  الها�سمية  الأردن��ي��ة 

�ستبقى دائماً قوة من اأج��ل العتدال، قوة من اأجل 

ال�سام، واأي�سا �ست�ستمر يف دوره��ا الفاعل من اأجل 

الإ���س��ه��ام يف ح��ل ك��ل اخل��اف��ات ويف تقريب وجهات 

ال��ن��ظ��ر ويف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��و���س��ل اإىل ح��ل��ول لكل 

و�سعوبنا  دولنا  ت�ستطيع  املنطقة حتى  يف  التوترات 

جميعاً اأن تركز على ما هو �سروري من اأجل اإيجاد 

البيئة التي تكفل حتقيق النمو القت�سادي وتقدمي 

اأف�سل اخلدمات ل�سعوبنا«.

معاً،  ت��ع��اون��ا  واإذا  ال��ن��زاع��ات،  حللنا  “اإذا  وق����ال، 

ا�ستطعنا اأن نتقدم ب�سكل اأكر يف ذلك الجتاه، وكما 

قال الزميان، لقاوؤنا يف ظروف كورونا، موؤ�سر على 

اأننا ندرك اأهمية هذا الجتماع، ومن اأجل اأن يكون 

فحو�سات  اللقاء  قبل  جميعاً  اأجرينا  متاحاً،  ذل��ك 

كورونا، وكانت النتيجة �سلبية للجميع«. بدوره، قال 

وزير اخلارجية القر�سي نيكو�س خري�ستودوليدي�س 

اإن العاقات القر�سية – الأردنية منوذج يحتذى 

به، وهي عاقات تاريخية تزداد قوة ومتانة كل يوم. 

واأ�ساف، اإن الحتاد الأوروبي ينظر اإىل اململكة كمنارة 

لل�سام وال�ستقرار يف املنطقة والعامل، واأن للمملكة 

التزام  عن  معرباً  املنطقة،  يف  اأ�سا�سياً  حمورياً  دوراً 

باده يف العمل مع اململكة خدمة للم�سالح امل�سركة. 

وبّن الوزير القر�سي اأن التح�سرات جارية لعقد 

قمة على م�ستوى القادة �ست�ست�سيفها اليونان العام 

القادم، موؤكدا اأهمية اإدامة التن�سيق وتعزيز اجلهود 

الثنائي  امل�ستوين  على  التعاون  تطوير  امل�ستهدفة 

والثاثي وا�ستمرار الت�ساور والتن�سيق اإزاء التحديات 

اأ���س��اد مباأ�س�سة  الإقليمية و�سبل جت��اوزه��ا، يف ح��ن 

دائمة  �سكرتاريا  اإن�ساء  خ��ال  الثاثي من  التعاون 

مقرها العا�سمة القر�سية نيقو�سيا.

واأ�سار الوزير القر�سي اإىل اأن الجتماع الثاثي 

املرتبطة  تلك  خا�سة  الإقليمية  امل�ستجدات  بحث 

بعملية ال�سام يف ال�سرق الأو�سط وجهود حل الأزمة 

التفاق  مت  اأن��ه  م�سيفا  الليبية،  والأزم����ة  ال�سورية 

ال��ع��راق قريباً لبحث  ب��زي��ارة  ال����وزراء  اأن يقوم  على 

�سبل تر�سيخ ال�سراكة وتعزيز العاقات معها يف اإطار 

الآلية. واأ�سار خري�ستودوليدي�س اإىل �سرورة ا�ستمرار 

العمل امل�سرك الهادف اإىل تعميق التعاون يف املجال 

القت�سادي والأمني والدفاعي بن الدول الثاثة، 

الأردن يف اجلانبن  ب��دع��م  ق��ر���س  ال��ت��زام  م���وؤك���داً 

الجتماعي والقت�سادي على امل�ستوى الثنائي و�سمن 

اآلية العمل الثاثي. واأكد يف هذا ال�سياق، التزام باده 

لغوث  املتحدة  الأمم  لوكالة  امل���ايل  ال��دع��م  بتوفر 

وت�سغيل الاجئن الفل�سطينين )الأون���روا( العام 

القادم ومبا ميكنها من القيام مبهامها وفق تكليفها 

الأممي. كما اأكد دعم باده لقرار �سرف 250 مليون 

يورو كدفعة اأوىل من برنامج امل�ساعدة املالية الكلية 

التي يقدمها الحتاد الأوروبي اإىل اململكة. واأ�سار اإىل 

الإجن���ازات التي تتحقق بن البلدين على امل�ستوى 

الثنائي يف املجال ال�سياحي والتجاري والقت�سادي، 

مو�سحاً عزم باده تقدمي مبادرتن يف العام املقبل 

مل يتم التفاق على تفا�سيلها بعد. واأ�سار اىل متانة 

ال�سراكة الأردنية – الأوروبية م�سيداً بالتطور الذي 

ت�سهده عاقات اململكة مع الحت��اد الأوروب���ي، لفتا 

املتاحة  الدعم  �سبل  كافة  بتقدمي  ب��اده  التزام  اىل 

الأوروب������ي.  الحت����اد  م��ع  و�سركتها  اململكة  لإ���س��ن��اد 

وقال، انه مت خال اللقاء بحث الق�سية القر�سية 

واجلهود املبذولة حللها. يف حن اأكد ال�سفدي موقف 

الأردن من �سرورة حل الق�سية على اأ�سا�س قرارات 

العام  الأم���ن  اململكة جهود  الأم���ن، وتدعم  جمل�س 

ل��اأمم املتحدة لتحقيق ه��ذا احل��ل.م��ن جانبه اكد 

وزير اخلارجية اليوناين نيكول�س دنديدا�س اأهمية 

الجتماع الذي انعقد رغم ظروف كورونا تاأكيداً على 

اأثمن دور  اأن  “اأود  اهتمام الدولة الثاث به. وق��ال 

التي تواجه  الأردن، ونحن نعلم التحديات الكبرة 

الأردن لي�س فقط ب�سبب جائحة كورونا ولكن اأي�س�اً 

ب�سبب ا�ست�سافته لعدد كبر من الاجئن”، م�سرا 

اإىل العديد من الأزم��ات التي تواجه املنطقة ومنها 

واللجوء  ال�سلمية والهجرة  ليبيا و�سوريا والعملية 

يف �سرقي املتو�سط وامل�ساألة القر�سية. وقال الوزير 

اليوناين، “وجدنا مقاربة اأو منهجاً م�سركاً وهذا 

هو �سبب الجتماع الثاثي لاأمانة التي �ستتاأ�س�س 

يف نيقو�سيا واأي�ساً اتفقنا على اأن نزور العراق”، لفتا 

اإىل اأنه �سيتم ذلك بالتن�سيق مع م�سر التي متتلك 

اأي�ساً اآلية تعاون ثاثية مع باده وقر�س لدرا�سة 

القيام بزيارة رباعية اإىل العراق لبحث التعاون.

االنباط- عمان

ال��ع��ام للرعاية   ق���ال م�����س��اع��د الأم����ن 

ال�سحية الأولية يف وزارة ال�سحة الدكتور 

غ����ازي ���س��رك�����س، اإن ق����رار ال��ف��ت��ح ال��ك��ل��ي 

ابقاء  مع  واجلامعات  للمدار�س  واجلزئي 

جانب من التعليم عن ُبعد �سيتم درا�سته 

بناء على ثبات وانخفا�س الو�سع الوبائي 

وت�سطح املنحنى.

وا�����س����اف ال���دك���ت���ور ���س��رك�����س ان ق���رار 

ال��ع��ودة ل��ل��م��دار���س ام��ر يحتاج مل��زي��د من 

الوقت ومن املبكر الآن احلكم عليه، حيث 

ان ال����وزارة ت��راق��ب ال��و���س��ع ال��وب��ائ��ي عن 

املنا�سبة  الج�����راءات  ات��خ��اذ  و�سيتم  كثب 

الوقائية  ال�سحية  الروتوكولت  وو�سع 

الازمة بالت�ساور مع جلنة الأوبئة ووزارة 

الربية والتعليم.

 46 ت�����س��ج��ي��ل  ال�����س��ح��ة  وزارة  واع��ل��ن��ت 

ب��ف��رو���س  اإ����س���اب���ة   3062 و  وف�����اة  ح���ال���ة 

لرتفع  ام�س  اململكة  يف  امل�ستجد  كورونا 

3162 حالة  العدد الجمايل للوفيات اىل 

وال�سابات اىل 247131 .

حالة   )1062( على  ال�سابات  وتوزعت 

 )768( و   ، ع��ّم��ان  العا�سمة  حمافظة  يف 

اإرب��د، منها )37( حالة  حالة يف حمافظة 

حمافظة  يف  ح���الت  و)310(   ، الرمثا  يف 

حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة  و)168(   ، ال����زرق����اء 

حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة   )144( و   ، ال��ب��ل��ق��اء 

املفرق ، و )137( حالة يف حمافظة الكرك 

و   ، )118( حالة يف حمافظة عجلون  و   ،

)113( حالة يف حمافظة جر�س ، و )108( 

حالت يف حمافظة العقبة ، و)54( حالة 

يف  ح��ال��ة   )46( و   ، الطفيلة  حمافظة  يف 

ماأدبا و)34( حالة يف حمافظة  حمافظة 

معان، منها )14( حالة يف البرا.

وا���س��ار امل��وج��ز الع��ام��ي ال�����س��ادر عن 

ان  اىل  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال�����وزراء  رئ��ا���س��ة 

ع��دد احل���الت الن�سطة ح��ال��ّي��اً و���س��ل اىل 

46911 ح��ال��ة يف ح��ن ب��ل��غ ع���دد احل���الت 

امل�ست�سفيات  للعاج يف  اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي 

املعتمدة )194( حالة، فيما غادرت )167( 

حالة امل�ست�سفيات بعد �سفائها.

التي  ع��دد احل���الت  اإج��م��ايل  يبلغ  كما 

ت��ت��ل��ّق��ى ال���ع���اج يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ح��ال��ّي��اً 

بالعناية  الإ�سغال  ون�سبة  )1406( حالت، 

بلغ عدد حالت  احلثيثة )45%(، يف حن 

ال�����س��ف��اء ل���ه���ذا ال���ي���وم يف ال���ع���زل امل��ن��زيل 

لي�سل  ح���ال���ة،   )5025( وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

اإجمايل حالت ال�سفاء اىل 197058 .

 22308 اإج�����راء  اإىل  امل��وج��ز  اأ����س���ار  ك��م��ا 

فحو�سات خمرية اليوم، لي�سبح اإجمايل 

لفتا  فح�ساً،   2731879 الفحو�سات  عدد 

الإيجابّية لهذا  الفحو�سات  اأن ن�سبة  اإىل 

اليوم و�سلت اإىل قرابة 73ر13 باملائة .

اإىل  اجل��م��ي��ع  ال�����س��ّح��ة  وزارة  ودع�����ت 

الل���ت���زام ب���اأوام���ر ال����ّدف����اع، واّت���ب���اع �سبل 

الوقاية، خ�سو�ساً ارتداء الكّمامات، وعدم 

اإقامة التجّمعات لأكرث من )20( �سخ�ساً، 

اأطلقتها  التي  التوعوية  احلملة  ومتابعة 

ال��������وزارة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ع�����دوى ف��رو���س 

اأ�سرهم  الأف��راد حلماية  وت�سجيع  كورونا 

وجمتمعهم )#بحميهم(.

اأعلى درج��ات الدميقراطية، وت�سرك  اإىل  �سامية، ترتقي  روؤي��ة ملكية  جتربة الامركزية هي 

املالية  الإدارة  ونقل  للتنمية،  ع���ادل  ت��وزي��ع  ع��ن  ف�سا  واحتياجاته،  اأول��وي��ات��ه  بتحديد  امل��واط��ن 

واخلدماتية والتنموية وال�ستثمارية من املركزية اإىل الامركزية.

جمال�س املحافظات )الامركزية( تعمل على تعزيز التنمية ال�ساملة واملتوازنة يف املحافظات 

من خال تبني برنامج تنموي تنفيذي، ي�ساعد على حتديد وتلبية الحتياجات الأ�سا�سية وفقاً ملا 

تتمتع به كل حمافظة من اإمكانات ومزايا تناف�سية، والعمل على حتويل مدن وحمافظات اململكة اإىل 

مناطق جاذبة لل�سكان، ومهياأة بكافة اأنواع اخلدمات واملرافق الأ�سا�سية، مبا يف ذلك توفر الفر�س 

التعليمية وال�سحية،  املرافق  ال�سناعية، وتوفر  املدن  واإن�ساء  الوظيفية، واحلوافز ال�ستثمارية، 

�سواء كان ذلك باإن�ساء مرافق جديدة لهذه القطاعات اأو بتطوير القائم منها.

موؤخراً ك�سف نائب رئي�س الوزراء وزير الإدارة املحلية توفيق كري�سان اأنه مت �سحب قانون الإدارة 

املحلية من جمل�س الأم��ة واإعادته ملجل�س ال��وزراء. واأن ق��رار ال�سحب جاء لوجود ثغرات قانونية 

يف بع�س مواده. التي يجب اعادة �سياغتها بهدف اإعطائه مزيدا من املراجعة والدرا�سة والتكامل 

بن جمال�س البلديات واملحافظات، وذلك ُبغية الو�سول اإىل �سيغة قانون توافقي ع�سري، يلبي 

متطلبات جميع الأطراف، اإ�سافة اإىل تطوير جتربة الامركزية.

 نائب رئي�س الوزراء وزير الإدارة املحلية توفيق كري�سان، ابن حمافظة معان رجل �سيمته الوفاء 

والإخا�س لدينه ووطنه واأهله ، وبديهي جداً اأن هذه ال�سهادة لن تزيده �سهرة ول تك�سبه �سمعة 

، فهنيئاً لنا ولوطننا باأن نرى �سخ�سية تتمتع بهذه القامة بيننا ، واحلقيقة اأننا نكن لهذا الرجل 

الكثر من الحرام والتقدير مثمنن حفيظته املعرفية وا�ستقامته النادرة .

فقد جاء قرار �سحب قانون الإدارة املحلية من جمل�س الأمة بهدف اإعطائه مزيدا من املراجعة 

والدرا�سة والتكامل قرار حكيم يحقق للوطن النفع والفائدة فقد اأ�سبح من ال�سرورة جتديد جتربة 

الامركزية، �سريطة اأن تقرن بقانون ع�سري وناجح، ويبعد املركز عن الامركز، وتوفر مقرات 

واأدوات للعمل، كما ناأمل من معاليه حتقيق روؤية جالة امللك عبد اهلل الثاين يف” متكن ال�سباب 

الأردين”، فجالته يوؤّكد دائماً على اأهمّية دور ال�سباب يف احلياة العاّمة و�سرورة دجمهم يف العمل 

العام، وت�سعيدهم للمواقع القيادّية. 

ناأمل اعطائهم الفر�سة للم�ساركة يف �سنع القرار من خال جمال�س املحافظات )الامركزية( ، 

فهم فر�سان التغير القادرون على احداث نقلة نوعية يف م�ستقبل هذا الوطن وحتقيق الغد امل�سرق 

لأجياله املقبلة..

اأعانك اهلل معايل اأبو عبد اهلل على حمل هذه الأمانة لتوا�سل عطاوؤك الذي ل ينقطع ، فاأنتم 

من حققتم بجهودكم وحر�سكم طموح الوطن و�سعادة اأفراده فاأجنزمت ول زلتم تنجزون ما وعدمت ، 

وحققتم الأهداف املن�سودة ونلتم ر�سا اهلل ومن ثم ر�سا املواطنن يف جميع اأنحاء الوطن .

هوؤلء هم الرجال الأوفياء املخل�سن الذين ل يريدون من اأعمالهم جزاًء ول �سكوراً اإل من اهلل 

عز وجل ، وهم الذين اأ�سروا على بذل اخلر فوجدوا القبول من اهلل وثقة قائد الوطن، والحرام 

من اأفراد املجتمع.

سامر نايف عبد الدايم

 معالي توفيق كريشان .. 
وتطوير تجربة الالمركزية

االربعاء  9/ 12 / 2020



املحلي
40

قيمة  والت�سامح  الكبرية،  والقلوب  الرفيع  اخُل��ل��ق  واأ���س��ح��اب  الكبار  النا�س  �سمة  الت�سامح 

مبّنة،  ال  بكرم  لتكون  القلب  �سويداء  من  نابعة  تكون  اأن  �سريطة  القلوب  وت�سايف  النف�س  تريح 

التي  االأج�سام  و�سعف  النا�س  واأح��وال  جديدة؛  وعالقة  حلياة  فر�سة  الإعطاء  �سفح  والت�سامح 

اأنهكها الفايرو�س يف زمن كورونا حتّتم عليهم باأن ال يرتكوا الأحد بذّمتهم �سيئاً:

الذي قدمة  التنازل  خر بقيمة  االآل الطرف  لي�سعر  الت�سامح يكون من مركز قوة ال �سعف   .1

يو�سع خّط  بل  اأب��داً؛ ال  للخلف  الرجوع  دون  قلب خال�س  فيكون من  مّنة؛  دون  ول  االأ الطرف 

امل�ستقبل. املا�سي عن  لف�سل 

ال�سعادة  نه ميثل طريق  �سيء الأ وبالتنازل عن كل  الوقت،  بنف�س  الت�سامح معنوي ومادي   .2

وروحية العطاء ُحّباً للنا�س واحلياة.

كان  ال��ذي  ع��ظ��م  االأ ر�سولنا  ذل��ك  يف  وقدوتنا  وال��وج��دان،  ال�سمري  مرتاحو  املت�ساحمون   .3

مت�ساحماً حتى النخاع الأجل منح فر�س جديدة مثمرة للعالقة بني النا�س.

�سيء؛  يوازيها  ال  خطيئة  اإبتزازهم  بل  ال  ولل�سرفاء  للمت�ساحمني  النا�س  بع�س  اإ�ستغالل   .4

فاالأ�سل التكافوؤ يف الت�سامح والقبول دومنا �سلبيات اأو �سوء ظن ال �سمح اهلل تعاىل.

عليك؛  وغ���ٌد  ل��ك  ف��ال��ي��وم  ال��ت��واب��ون؛  اخل��ط��ائ��ني  وخ��ري  خ��ط��اوؤون  فكلنا  ون�سفح  لن�سمح   .5

وال�سفح �سمة الكبار ورب العباد هو القادر على كل �سيء؛ فدع اخللق للخالق.

6. الت�سامح والعفو قيمة وف�سيلة اإن�سانية ال يعمل بها اإاّل املوؤمنون بقدر اهلل تعاىل واالأقوياء 

باأخالقهم واأ�سحاب القلوب البي�ساء والعافني عن النا�س واملقّدرين  الأو�ساع االآلخرين. 

كّل  عند  بل  االآلخ��ر  الطرف  عند  فقط  لي�س  وُمقّدر  كبريين  معناه  وجمال  الت�سامح  7. طعم 

اأخ��ذ  م��ن  بكثري  اأه��ون  تعاىل  اهلل  عند  االأم���ور  اإحت�ساب  الأن  الكثري  احل�سنات  م��ن  وفيه  النا�س 

الق�سا�س باليد اأو االإنتقام للنف�س الأن اهلل تعاىل ُيقّدر ما ي�ساء ويفعل، فلعنُة اهلل على ال�سيطان 

والو�سوا�س اخلّنا�س؛ فقبل اأن ننام لنجعل اخلتام م�ساحمة االأنام.

8. بارك اهلل تعاىل لل�ساعني يف اإ�سالح ذات البني بني النا�س وندعو اهلل خمل�سني اأن يجعل 

ذلك يف ميزان ح�سناتهم، فالنتائج توؤدي لتهدئة النفو�س واالأمن واالإ�ستقرار؛ وهذا على �سبيل 

ال�سدقة اجلارية!

ب�سراحة: ثقافتنا املجتمعية فيها الّطْيَبة ومتحيزة �سوب الت�سامح، ونحتاج ملنظومة اإ�سالح 

من  االأعظم  فال�سواد  النا�س؛  قلوب  طيبة  على  موؤ�سر  ذلك  وكل  الت�سامح،  ماهية  لفهم  قيمي 

اجلوانب  ولذلك  النا�س؛  كل  عند  املعتم  ال  امل�سيء  للجانب  نتطّلع  اأن  واالأ�سل  طيبون  النا�س 

اأمل م�ستقبل م�سرق للعالقات البينية. امل�سيئة ت�سّد النا�س للت�سامح على 

واملحبة الت�سامح  �سباح 

د.محمد طالب عبيدات

 التسامح والصفح 
في زمن جائحة كورونا

الأحد   9/ 12 / 2020 

االنباط-وكاالت

هناأ املدير االإقليمي ملنظمة كيو اإ�س للت�سنيف 

فرينانديز  اآل���س��ون  ال��دك��ت��ور  للجامعات  ال����دويل 

يف  جن���وم  اأرب��ع��ة  على  بح�سولها  ال��ب��رتا  جامعة 

�سنوات  ل��ث��الث  ل��ل��ج��ام��ع��ات  اإ�س”  “كيو  تقييم 

ت�ستمر حتى نهاية عام 2023، واأكد رئي�س جامعة 

البرتا الدكتور مروان املوال حر�س اجلامعة على 

التي  ال�سمعة االأكادميية املرموقة  احلفاظ على 

تتمتع بها على ال�سعيدين املحلي والدويل. 

ا�س”  “كيو  ومنظمة  البرتا  جامعة  وعقدت 

ب��ه��دف بحث ف��ر���س التعاون  اج��ت��م��اًع��ا ع��ن بعد 

بتمثيل من مدير وحدة  امل�ستقبلية،  والتح�سني 

الدكتور  والقيا�س  والتخطيط  اجل���ودة  �سمان 

م�سوؤول  الوحدة  مدير  وم�ساعد  القا�سم،  اأحمد 

من�سور،  ك��ن��زا  ال��دك��ت��ورة  ال��ع��امل��ي��ة  الت�سنيفات 

ومن�سق اجلودة يف الوحدة اآلمنة جرب.

ال��ب��رتا ت�سعى لتاأمني  اإن جامعة  امل��وال  وق��ال 

بيئة اأكادميية وبحثية متطورة، ترفد �سوق العمل 

العلمية  الكفايات  باأف�سل  موؤهلني  بخريجني 

والعملية واملهنية، وحتقق التميز يف الت�سنيفات 

والعاملية،  املحلية  اجل��ودة  و�سهادات  واالعتمادات 

واحل�سول على اجلوائز املحلية والدولية.

اأرب��ع��ة جن��وم يف  وح�سلت جامعة البرتا على 

تقييم “كيو ا�س”، بعد حتقيقها مراتب متقدمة 

جنوم  خم�سة  حققت  حيث  التقييم،  معايري  يف 

ومعيار  االأك���ادمي���ي،  التطوير  معيار  م��ن  ك��ل  يف 

ال�سمولية، ومعيار املرافق، كما حققت البرتا اأربع 

جنوم يف كل من معيار التعليم، ومعيار التوظيف، 

ومعيار العاملية، ومعيار قوة “برنامج ال�سيدلة” 

اإىل جانب حتقيقها ثالثة جنوم يف معيار االإبداع. 

اللقاء  اأن  اإىل  القا�سم  اأحمد  الدكتور  واأ���س��ار 

��ا م��ن اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى احل��ف��اظ على  ج���اء ح��ر���سً

باال�ستفادة  امل�ستمر  والتح�سني  املتميز  امل�ستوى 

م���ن االأث�����ر االإي���ج���اب���ي ال����ذي اأح��دث��ت��ه وحت��دث��ه 

التعليم  ج����ودة  ع��ل��ى  وال��ت��ق��ي��ي��م��ات  الت�سنيفات 

العلمي  البحث  وم�ستوى  االأكادميية،  والربامج 

الهيئة  الأع�ساء  الطلبة  ون�سبة  واال�ست�سهادات، 

والتوظيفية  االأك��ادمي��ي��ة  وال�سمعة  التدري�سية، 

للجامعة، واأع�ساء الهيئة التدري�سية من حملة 

درجة الدكتوراة.

اأن تطبيق  ال��دك��ت��ورة ك��ن��زا م��ن�����س��ور  وب��ي��ن��ت 

اجلامعة ملعايري اإدارة اجل��ودة اأ�سهم ب�سكل فاعل 

يف احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ���س��ه��ادات �سمان 

ال�سعيدين  على  والرباجمية  املوؤ�س�سية  اجل��ودة 

�سمن  اعتمادها  اإىل  باالإ�سافة  والعاملي،  املحلي 

 THE”و  ”QS“ مثل  العاملية،  الت�سنيفات 

U-”و  ،”RUR”و  ،”Impact
والتي   ،”Unirank”و  ،”Multirank
اأربعة  اآلخرها متيز اجلامعة بح�سولها على  كان 

اإىل  م�سرية   ،”QS Stars“ تقييم  يف  جن��وم 

اأن اجل��ام��ع��ة جت����ري ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا ل��الح��ت��ف��اء 

باملركز الذي حققته يف التقييم والذي �سي�ستمل 

اإ�س للت�سنيف الدويل  على م�ساركة ملنظمة كيو 

للجامعات عرب مديرها االإقليمي الدكتور اآل�سون 

فرينانديز.

االنباط- الكورة

�سددت مبادرة “�سفحتك بي�سا”، التي اأطلقتها 

ال��ك��ورة، دي��ون  ل���واء  جمعية ال�سنابل اخل��ريي��ة يف 

بقاالت وخمابز وحمال  ل�سالح  اأ�سرة عفيفة،   75

خ�سار بعدة بلدات يف اللواء احتفاء بيوم التطوع 

اإن  العاملي. وقال رئي�س اجلمعية، فادي مقدادي، 

بالتعاون مع  التي ت�سرف عليها اجلمعية  املبادرة 

جمعية باب اخلري يف عمان، توا�سل م�سريتها من 

اأه��ل اخل��ري للتخفيف عن االأ�سر  خ��الل تربعات 

االقت�سادية  االنعكا�سات  املحتاجة، خا�سة يف ظل 

جلائحة كورونا، الفتا اإىل اأنه مت خالل �سهر اأيار 

املا�سي ت�سديد ديون بقيمة 7 اآلالف دينار لنحو 230 

املحال  ديونها يف  دفاتر  �سطب �سفحات  اأ�سرة مت 

التجارية.

وب����ني م����ق����دادي اأن اجل��م��ع��ي��ة وزع������ت، ال��ي��وم 

ال��ث��الث��اء، 31 م��دف��اأة ك���از ع��ل��ى اأ���س��ر حم��ت��اج��ة يف 

اللواء، اإ�سافة اإىل توزيع عدد من االأجهزة الطبية 

امل�ساندة للمر�سى الذين يعانون من ظروف مادية 

�سعبة.

االنباط- املفرق

خ�س�س جمل�س حمافظة املفرق 520 الف 

دينار لقطاعي التنمية االجتماعية والرعاية 

ال�سبابية، �سمن موازنته للعام املقبل، والتي 

مت اقرارها موؤخرا.

وقال الناطق االعالمي للمجل�س �سربي 

الزيادنة ام�س الثالثاء، اإنه مت تخ�سي�س مبلغ 

االجتماعية،  التنمية  لقطاع  دينار  الف   220

ت��ت�����س��م��ن ان�����س��اء و���س��ي��ان��ة م�����س��اك��ن لال�سر 

الفقرية جلميع الوية املحافظة بكلفة 50 الف 

دينار، وم�سروع اآلخر الإن�ساء و�سيانة م�ساكن 

اأخرى لالأ�سر الفقرية يف املحافظة مببلغ 120 

الف دينار، لتح�سني االحوال املعي�سية لال�سر 

وتوفري حياة كرمية لهم.

ال��ف دينار  ان��ه مت تخ�سي�س 50  وا���س��اف 

مل�ساريع تاأهيل اال�سر الفقرية يف جميع الوية 

حمافظة املفرق، لتكون ق��ادرة على االعتماد 

على اف��راده��ا يف توفري دخ��ل �سهري ميكنها 

من جمابهة متطلبات احلياة.

ال��ف دينار  ان��ه مت تخ�سي�س 300  واو�سح 

لقطاع الرعاية ال�سبابية، منها 230 الف دينار 

املحافظة،  يف  �سبابية  وب��ي��وت  م��راك��ز  الن�ساء 

دينار  ال���ف   70 مبلغ  تخ�سي�س  اىل  ا���س��اف��ة 

واملراكز  الريا�سية  املجمعات  �سيانة  مل�ساريع 

ال�سبابية يف املحافظة.

االنباط- الكرك

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  زار   

ال��دك��ت��ور حم��م��د اأب���و ق��دي�����س ي��راف��ق��ه رئي�س 

االإلكرتوين  التعلم  الإدم��اج  الوطنية  اللجنة 

ال���دك���ت���ور اأح���م���د امل���ج���دوب���ة ال���ي���وم ال��ث��الث��اء 

العملية  ���س��ري  ل��الط��الع ع��ل��ى  ج��ام��ع��ة م��وؤت��ة 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د يف اجل��ام��ع��ة 

عملية  يف  �سريعة  ا�ستجابة  م��ن  حققته  وم��ا 

ت��ق��ن��ي��ات  ب���ا����س���ت���خ���دام  ال��ت��ع��ل��م  اإىل  ال���ت���ح���ول 

االإلكرتوين. التعلم  وتطبيقات 

وق���ال اأب���و ق��دي�����س اإن ه���ذه ال���زي���ارة ت��اأت��ي 

لالطالع  امليدانية  ال��زي��ارات  لنهج  ا�ستمرارا 

اجلامعات  يف  االأك��ادمي��ي  التعليم  واق���ع  على 

لتوجيهات  ت��اأك��ي��دا  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل  االأردن���ي���ة 

ج���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين ال���ت���ي ك��ان��ت 

ح���ا����س���رة ق��ب��ل ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا يف ����س���رورة 

يف  االإل��ك��رتوين  التعليم  اإدخ��ال  نحو  التحول 

واجلامعات  امل��دار���س  يف  التعليمية  املنظومة 

العملية  الإجن����اح  واح���د  اآلن  يف  ردي��ف��ا  ل��ي��ك��ون 

بامل�ستوى  اإعجابه  برمتها،مبديا  التعليمية 

ال������ذي و����س���ل���ت اإل����ي����ه اجل���ام���ع���ة م����ن خ���الل 

للتحول  ب��اال���س��ت��ج��اب��ة  امل��ت�����س��ارع��ة  خ��ط��وات��ه��ا 

االإلكرتوين وتوفري البيئة املالئمة الإجناحه 

التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ي��خ��دم  ال����ذي  ب��ال�����س��ك��ل 

والبحثية ب�سكلها ال�سحيح. واطلع اأبو قدي�س 

على مركز االت�سال الذي اأعدته عمادة �سوؤون 

الطلبة  م�ساعدة  لغايات  اجلامعة  يف  الطلبة 

وال����رد ع��ل��ى ا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م وم�����س��اع��دت��ه��م يف 

للطلبة  ،خ�سو�سا  والت�سجيل  القبول  عملية 

امل�����س��ت��ج��دي��ن، ح��ي��ث مت���ت ج��م��ي��ع اإج�������راءات 

اإلكرتوين  ب�سكل  واملالية  والت�سجيل  القبول 

دون احلاجة للتواجد يف احلرم اجلامعي من 

من  جمموعة  اأدارتها  التي  االت�ساالت  خالل 

الطلبة املتطوعني الذين تناوبوا فيما بينهم 

ذلك  وت��ال  الطلبة.  زمالئهم  م�ساعدة  على 

والذي  بعد  عن  والتعلم  الن�سر  لدائرة  زي��ارة 

بداأت اجلامعة باإجراءات الإن�ساء مركز للتعلم 

االإل����ك����رتوين ل��ي��خ��دم ع��م��ل��ي��ة االن���ت���ق���ال اإىل 

ال��ربام��ج  ج��ودة  ل�سمان  االإل��ك��رتوين  التعلم 

وامل��ح��ت��وى، وم��ع��اجل��ة امل�����س��اك��ل ال��ت��ي ظهرت 

خالل الفرتة املا�سية.

م رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��رف��ات  وق����دَّ

ع����وج����ان اإي�����ج�����ازا ح�����ول اجل���ام���ع���ة و���س��ع��ي��ه��ا 

ال������دوؤوب ل���الرت���ق���اء ب��رياجم��ه��ا االأك���ادمي���ي���ة 

مع  يتواءم  مبا  احلا�سوبية  اأنظمتها  وتطوير 

االإل��ك��رتوين.  التعلم  اإىل  التحول  متطلبات 

وجهات  قدي�س  اأب���و  ت��ب��ادل  ال��ل��ق��اء  نهاية  ويف 

حول  اجلامعة  يف  الكليات  عمداء  مع  النظر 

االأكادمييني  تهم  التي  الق�سايا  من  العديد 

ب�سكل  والبحثية  التدري�سية  العملية  و�سري 

عام.

االنباط- عمان

نايف  واالآلث�����ار،  ال�سياحة  وزي���ر  اأع��ل��ن   

ال��ف��اي��ز، خ���الل م��وؤمت��ر ���س��ح��ف��ي عقدته 

�سندوق  يف  اخل���ري  ح�����س��اب  جل��ن��ة  رئي�سة 

من�سة  ع��رب  ح�سان،  اأب��و  رمي  وط��ن،  همة 

تن�سيط  هيئة  ع��ام  مدير  بح�سور  زووم، 

عربيات،  ع��ب��دال��رزاق  ال��دك��ت��ور  ال�سياحة 

اإط������الق م�����س��روع��ي امل���ط���اب���خ االإن��ت��اج��ي��ة 

الت�سوير. وم�سابقة 

ال�����س��ي��اح��ة االأردن���ي���ة  اإن  ال��ف��اي��ز  وق����ال 

م��رت��ب��ط��ة ب��امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة، وع��ل��ي��ن��ا 

االإنتاجية وت�سويقها لل�سياح  دعم املطابخ 

القادمني اإىل اململكة.

م����ن ج���ان���ب���ه، ل���ف���ت م���دي���ر ع�����ام ه��ي��ئ��ة 

وخالل  ال�سائح  اأن  اإىل  ال�سياحة  تن�سيط 

ل���ت���ن���اول  ي���ت���وج���ه  امل���م���ل���ك���ة  اإىل  زي�����ارت�����ه 

وال��ت��ي  االأردنية”  ال�سعبية  “املاأكوالت 
تاأتي �سمن اهتماماته خالل زيارته.

امل��ط��اب��خ  اإع�����الن م�����س��روع��ي  اأن  واأك�����د 

االنتاجية وم�سابقة الت�سوير تاأتي �سمن 

االأردين  ال�سياحي  للمنتج  الرتويج  اآللية 

اأن االأردن خطا  اإىل  لدى ال�سواح، م�سريا 

�سياحية  ب��رام��ج  ب��و���س��ع  ك��ب��رية  خ��ط��وات 

غ���ري ت��ق��ل��ي��دي��ة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى امل��ج��م��وع��ات 

ال�سغرية.

قطاعات  فتح  رغ��م  اإن��ه  عربيات  وق��ال 

ب�سبب  االإغ������الق  ب��ع��د  االأردن  يف  ك��ب��رية 

ي�سعر  مل  امل��واط��ن  اأن  اإال  ك��ورون��ا  جائحة 

توقف  ب�سبب  وذل���ك  االق��ت�����س��اد،  بتحرك 

ال�����س��ي��اح��ة، م����وؤك����دا ت���ف���اوؤل���ه ب�����اأن ت��ك��ون 

ال�سياحة يف العام املقبل اأف�سل.

االنباط- اإربد

املبي�سني،  �سمري  الداخلية  وزي��ر  تفقد   

ت�سريف  �سبكات  م�����س��روع  ال��ث��الث��اء،  ام�����س 

حاليا  تنفيذه  يجري  ال��ذي  االم��ط��ار  مياه 

يف منطقة و�سط البلد.

واأكد وزير الداخلية خالل اجلولة التي 

ال�سواربة،  يو�سف  عمان  اأم��ني  فيها  رافقه 

ال�سهاب،  العا�سمة الدكتور �سعد  وحمافظ 

وم�����دراء االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة، 

�����س����رورة ال���ع���م���ل وال��ت��ن�����س��ي��ق ب����ني ج��م��ي��ع 

ب�����س��ورة  امل�����س��روع  بتنفيذ  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات 

ت�سمن اجنازه وفقا للخطة املو�سوعة.

ال��ذي  امل�����س��روع  اأن  اإىل  املبي�سني  واأ���س��ار 

ت�سريف  ���س��ب��ك��ات  ق���درة  زي����ادة  اىل  ي��ه��دف 

ال�سطحية،  امل��ي��اه  ا�ستيعاب  على  االم��ط��ار 

تعزيز  يف  �سي�سهم  ال��ودي��ان،  جم��اري  ومياه 

م�ستوى  و�سمان  ال�سبكات  ه��ذه  منظومة 

عال من اجلاهزية للمو�سم املطري خا�سة 

اجلوية  بالظروف  تاأثرا  االأك��ر  املواقع  يف 

الطارئة.

واأ����س���اد وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ب��اجل��ه��ود التي 

االأمانة  وك��وادر  عمان  اأم��ني  من  كل  بذلها 

وم����رت����ب����ات االأج�����ه�����زة االأم����ن����ي����ة ال��ع��ام��ل��ة 

عمان  الأمانة  وا�سنادها  ودعمها  باملحافظة 

لتمكينها من القيام بواجباتها الرامية اإىل 

خدمة الوطن واملواطن.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأب����دى ال�����س��وارب��ة ارت��ي��اح��ه 

ملراحل �سري العمل بامل�سروع الذي يت�سمن 

قري�س  ب�سارعي  �سندوقية  ع��ب��ارات  اإن�ساء 

احل�سيني  امل�سجد  �ساحة  من  طالل  وامللك 

ل�سمان  وذل���ك  الها�سمية  ال�ساحة  وح��ت��ى 

املطري  للتدفق  املرتفعة  املعدالت  ا�ستيعاب 

خالل ف�سل ال�ستاء.

الر�صيفة االنباط- 

 اأعلن وزير التنمية االجتماعية امين املفلح، 

ت��اأه��ي��ل و�سيانة  ال��ث��الث��اء، االن��ت��ه��اء م��ن  ام�����س 

مركز االأمل اجلديد لرعاية متعددي االعاقات 

يف مدينة الر�سيفة بدعم من االحتاد االأوروبي 

املتحدة  االأمم  مكتب  قبل  م��ن  واملنفذ   )EU(

.)UNOPS( خلدمات امل�ساريع

الذي  االحتفال  خ��الل  املفلح  الوزير  واطلع 

وال�سيانة  التاأهيل  اأعمال  على  املركز،  يف  اأقيم 

مل��ب��ن��ى امل����رك����ز ���س��م��ن م�������س���روع ت���ع���زي���ز ال���دم���ج 

االج���ت���م���اع���ي م����ن خ�����الل حت����دي����ث اخل����دم����ات 

مركز  تاأهيل  اإع��ادة  اإن  املفلح،  قال  االجتماعية. 

م�سروع  ه��و �سمن  امل��ت��ع��ددة،  ل��الإع��اق��ات  االأم���ل 

على  �سيعمل  ال���ذي  االج��ت��م��اع��ي  ال��دم��ج  ت��ع��زي��ز 

من  مركز   100 لنحو  وال�سيانة  التاأهيل  اإع��ادة 

ل��ل��وزارة،  التابعة  االجتماعية  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز 

وتي�سري  وال�����س��الم��ة  احل��م��اي��ة  ���س��ب��ل  ل��ت��ح�����س��ني 

اإمكانية و�سول االأ�سخا�س ذوي االإعاقة اإليها.

واأ�سار اإىل اأن الكلفة الكلية لتحديث م�سروع 

ماليني   5 بلغت  ل��ل��م��راك��ز  وال�����س��ي��ان��ة  ال��ت��اأه��ي��ل 

االأع��م��ال يف  م��ن  االن��ت��ه��اء  ان��ه مت  مبينا  دوالر، 

م��رك��زي��ن اإق��ل��ي��م��ي��ني )م���رك���ز ال���ك���رك ل��ل��رع��اي��ة 

وم��رك��ز  اجل���ن���وب،  اق��ل��ي��م  وال��ت��اأه��ي��ل يف منطقة 

االأم���ل اجل��دي��د ل��رع��اي��ة م��ت��ع��ددي االإع���اق���ات يف 

الف   300 اىل  و�سلت  مالية  بكلفة  الر�سيفة، 

دوالر.

واأك���������د ان������ه ����س���ي���ت���م ال���ع���م���ل ع���ل���ى حت���دي���ث 

للرعاية  ج��ر���س  م��رك��ز  و�سيانة  ت��اأه��ي��ل  واع���ادة 

مركز   42 حتديث  مت  اذ  املقبل،  العام  والتاأهيل 

رع��اي��ة يف ك��ل م��ن اجل��ن��وب وال��و���س��ط، لتح�سني 

ل��ل��م��راك��ز،  و����س���ول اال���س��خ��ا���س ذوي االع���اق���ة 

عالية  ج���ودة  ذات  اجتماعية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 

تنفيذ  يف  ال��وزارة  دور  مع  ان�سجاما  للمنتفعني، 

اال�سرتاتيجية الوطنية لبدائل االيواء.

االوروب��ي  االحت��اد  �سفرية  قالت  من جانبها، 

مركز  تاأهيل  اإع���ادة  اإن  هادجيثيودو�سو،  م��اري��ا 

على  اآلخ��ر  مثااًل  يعد  املتعددة،  لالإعاقات  االأم��ل 

التعاون الوثيق وال�سراكة بني االحتاد االأوروبي 

ووزارة التنمية االجتماعية يف اجلهود املبذولة، 

جلميع  وامل��ت�����س��اوي��ة  ال��ك��ام��ل��ة  امل�����س��ارك��ة  ل�سمان 

االأف�����راد يف امل��ج��ت��م��ع، واإدم�����اج االأ���س��خ��ا���س ذوي 

االإع��اق��ة يف جميع م��ن��اح��ي احل��ي��اة، ف�����س��اًل عن 

انه موؤ�سر على التزامنا امل�ستمر ل�سمان كرامة 

االإن�سان للفئات االأكر �سعفاً وه�سا�سة.

واأك�����د امل���دي���رة االإق��ل��ي��م��ي��ة مل��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق 

خلدمات  املتحدة  االأمم  مكتب  وممثلة  االأو�سط 

خ��دم��ات  اأن  ك��ال��وت��ي،  ب��ان��ه  االأردن  امل�����س��اري��ع يف 

االأم��ل  م��رك��ز  يقدمها  ال��ت��ي  واالإق��ام��ة،  التعليم 

املتعددة  االإع��اق��ات  ل��ذوي  االجتماعية  للرعاية 

الكت�ساب  االإع��اق��ة  ذوي  لالأطفال  فر�سة  متثل 

بحياة  التمتع  من  ومتكينهم  االأ�سا�سية  املهارات 

اأف�سل.

امل���ت���ح���دة خل��دم��ات  االأمم  م��ك��ت��ب  و���س��ي��ن��ف��ذ 

اأن�سطة  املقبل،  العام   )UNOPS( امل�ساريع 

ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام امل��ع��ل��وم��ات االإداري�����ة ال��ق��ائ��م على 

على  ال���وزارة  ق���درات  لتعزز  والتقييم،  امل��راق��ب��ة 

امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  امل��ق��دم��ة اإىل  م��راق��ب��ة اخل���دم���ات 

وتعزيز اإدارة جودة اخلدمة.

 مدير منظمة كيو اس يهنئ جامعة البترا 
بحصولها على أربع نجوم في تقييم الجامعات

 الكورة: صفحتك بيضا ُتسدد ديون 
75 أسرة عفيفة لمحال تجارية

 المفرق: 520 ألف دينار لقطاعي 
التنمية االجتماعية والرعاية الشبابية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يزور جامعة مؤتة

وزير السياحة يعلن إطالق مشروعي المطابخ اإلنتاجية ومسابقة التصوير

 وزير التنمية: انتهاء أعمال تأهيل وصيانة مركز األمل لرعاية ذوي اإلعاقات

وزير الداخلية يتفقد مشروع شبكات تصريف مياه األمطار في وسط البلد
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بجهاله  قوما  ت�صيبوا  ان  فتبينوا  بنباأ  فا�صق  ج��اءك��م  ان  اآم��ن��وا  ال��ذي��ن  اأي��ه��ا  ت��ع��اىل)ي��ا  ق��ال 

فت�صبحوا على ما

 فعلتم نادمني ( �صدق اهلل العظيم

اأو  اأ�صخا�صا  اأو  �صخ�صا  تلتقي  اأو  اأو هاتف  ر�صاله  تتلقى  الفكريه عندما  القواعد  اأب�صط  فاإن 

ع�صابه اأو تتابع قنوات التوا�صل االجتماعي ان ت�صاأل عما ت�صمعه وت�صاهده ان كان هناك �صك  

هل ما يقوله ال�صخ�ص �صحيحا ام ال ؟

فالقا�صي ي�صتمع اإىل املدعي واملدعي عليه  وبالنهايه يحكم مبا لديه من معلومات ووثائق 

وقرائن

ولذلك اأف�صل �صئء يف االداره يف رايي ان تواجه ناقل املعلومات  اأو املالحظات او ال�صكوى مع 

الطرف االآخر فتق�صي على القال والقيل نهائيا 

جنب  نتيجة  باخلفاء  يقر�ص  اي  بالعقرب  االداره  يف  ف��خ��را  يت�صبهون  م��ن   ه��ن��اك  ول��ذل��ك 

الأنهم  ي�صلحون  ال  فهوؤالء  وع�صابتهم  �صلتهم  مع  واال�صاعات  والكذب  الفنت  باإثارة  ويقومون 

اجال ام عاجال �صينك�صفون وحترق �صفنهم النها بنيت على باطل وف�صاد وم�صالح 

انتهازيه هم جوا�صي�ص وخونه يعملون بالظالم  اإىل اوطانهم بطرق  الذين ي�صيئون  فهوؤالء 

اأو كالعقارب واالفاعي والفئران يعي�صون باحلفر واخلفاء وميوتون اذا  ال ي�صتطيعون املواجهه 

واجهوا الأنهم كذابون وغري �صادقني 

 فالواثق املخل�ص النظيف  مي�صي ملكا جريئا �صجاعا  وال يخاف  اإال من اهلل فالنقد البناء 

�صروري لكي يرتفع ال�صاأن والعمل ولكن ال ميكن قبول النقد الذي يتحول اإىل حتري�ص وفنت 

اأ�صرته  العاقل يحافظ على  وكذب وذم و�صرب وطن ودوله واجن��ازات وقدح �صخ�صي فاالن�صان 

هناك  فهل  وطنه  النها  والديه  على  ويحافظ  وطنه  وهي  موؤ�ص�صته  على  ويحافظ  وطنه  وهي 

ان�صان عاقل يبقى �صامتا عندما تتعر�ص امه وهي وطنه اأو امه اأو ابوه اإىل ال�صرب والتجريح 

والكذب والدعوه اإىل تغيري االأب واالأم وهو يرى االم واالب ي�صهران ويعلمان وي�صقيان من اأجل 

اوالدهما؟

اأن   اإىل  ما�صه  احلاجه  بان  ومبا�صرين  ووا�صحني  �صريحني  نكون  اإىل  ما�صه  احلاجه  ف��اذن   

تكون هناك عمليات جراحيه يف اي وطن يتعر�ص ملوؤامرات وحتديات وتكون �صجاعه وجراأه يف 

وجهويه  ومناطقيه  �صلليه  وع�صابات  جماعات  من  وموؤ�ص�صاته   وطن  اي  تخلي�ص  يف  القرارات 

ف�صاد  فيه  عمل  الي  وتخطط  �صلبيا  اإال  تفكر  وال  مل�صاحلها  بالظالم  تعمل  واف��اع��ي   وع��ق��ارب 

واإداري يق�صي وقته يف  اي م�صوؤوؤل  اذا كان  وا�صتفاده وم�صالح فكيف يكون هناك اجناز وعمل 

م�صاحله اخلا�صة وحوله �صله من كذابني وفنت  و عندما ي�صبح الوالء فيه للقرابه واملنطقه 

وا�صبح  فالعامل تغري  اي وط��ن   و يدفع ثمنها  اي وطن يف خطر وفنت  �صيكون   وال�صله حتما 

يقاوم االوطان ال�صامده لي�ص بغزو ع�صكري واإمنا �صرب وحدته الداخليه وبث الفنت واال�صاعات 

والكذب ووجود اإدارات فا�صله  وحماربة الناجح واملنجز  عدم العداله  وجتنيد من قبل خمابرات 

خارجيه  ابواقا  ت�صئء وتن�صر �صما وفتنا وكذبا  

ومن يقراأ ويحلل ويراقب يجد باأن من يعمل �صد وطنه و�صد اأ�صرته هو اخل�صران يف النهايه 

فالعامل ال يحرتم من يعمل �صد وطنه وا�صرته فهناك من ال يقراأ وال ي�صمع  عما يدور يف جزء 

من منطقه يف دوله غري عربيه وغري ا�صالميه  عما ال اليه اجلوا�صي�ص والعمالء التي جندتهم 

ودوره��م  وما يحدث حاليا  فيها يف  منطقه منها من قتل وترويع وتخويف ويبدو ملخططات 

خطريه قد تكون ملخطط نكبه اأو جلوء اأو تهجري جديد واملخططات ال�صيئه ال تكون بردة فعل 

بل بعمل طويل وخمطط خبيث  

حمى اهلل  الوطن اململكة االردنيه الها�صميه واهلل ما حدث فيه من تطور واجن��ازات يعترب 

ق�صة جناح ودورنا ان نحافظ عليها ويزيد وان نبني يف االإعالم والتعليم واجلامعات ذلك فالنا�ص 

القويه جدا  امل�صا�ص بهذا الوطن وهذه الدوله  تعرف ومثقفه ومتعلمه وتلفظ كل من يحاول 

فنحن دائما نقول العي�ص على الزعرت واجلبنه والزيت والب�صل يف ظل هناء،وامن هي حياتنا 

حمى اهلل الوطن وال�صعب واجلي�ص العربي امل�صطفوي واالأجهزة االمنيه بقيادتنا الها�صميه 

الثاين  امللك عبد اهلل  بقيادة جاللة  وا�صتقراره ومنائه  واأمنه  االأم��ان للوطن  التاريخيه �صمام 

املعظم و�صمو ويل العهد االأمري احل�صني املعظم 

ان االردن مع اأبي احل�صني واحل�صني ابن عبد اهلل الثاين قد قرنا 

كالبدر وال�صم�ص يف االفاق قد نظما 

 الوطن هو االم واالب

 مؤسسة ولي العهد تعلن تجديد الشراكة بين منصة نوى وبنك االتحاد

قاضي فاع رقم 21 تضمن استمرار حقَّ التَّ  المجلس القضائي والعدل: 5 محاور لتنفيذ أمر الدِّ

 تطوير معان تتبرع بجهازي تنفس اصطناعي بقيمة 70 الف دوالر لمستشفى معان الحكومي

 ميناء حاويات العقبة تواصل دعمها للمجتمع المحلي عبر العديد من المبادرات

االنباط- عمان

ال���ع���ه���د، ام�����ص  اأع���ل���ن���ت م��وؤ���ص�����ص��ة ويل   

ة  من�صّ بني  ال�صراكة  جتديد  عن  الثالثاء، 

حمور  �صمن  ت��ن��درج  ال��ت��ي  مبادرتها  ن���وى، 

م�صاعفة  اإىل  وال���ه���ادف���ة  امل���واط���ن���ة،  ع��م��ل 

ال��ع��م��ل اخل����ريي وت��ن��م��ي��ة ح�����ص امل�����ص��وؤول��ي��ة 

املجتمعية يف االأردن، وبني بنك االحتاد.

ة  املن�صّ ال�صراكة بني  اأن  املوؤ�ص�صة  واأك��ّدت 

القطاع  بني  لل�صراكة  كمثال  تاأتي  والبنك 

اخل���ا����ص وامل���وؤ����ص�������ص���ات ال��ت��ن��م��وّي��ة، ب��ه��دف 

وه��ي  امل�����ص��ت��دام��ة،  التنمية  اأه����داف  حتقيق 

دور  لها  ك��ان  وال��ت��ي  الهاّمة  ال�صراكات  م��ن 

ك���ب���ري يف حت��ق��ي��ق االأه���������داف ال���ت���ي ج����اءت 

يف  املوؤ�ص�صة  وب��ّي��ن��ت  اأ���ص��ا���ص��ه��ا.  على  ة  املن�صّ

 17 تنفيذ  على  عمل  البنك  اأن  لها،  بيان 

م�����ص��روع��اً م��ن خ��الل امل��ن�����ص��ة، ا���ص��ت��ف��اد منه 

11499 �صخ�صا من اأبناء املجتمع املحّلي. 
ال�صاعات  عدد  بلغت  التطّوع،  �صعيد  وعلى 

التطّوعية التي مت توثيقها 2428 �صاعة، 

مت تنفيذها من خالل 75 فر�صة تطّوعية، 

648 م��وّظ��ف��ا وم��ت��ط��ّوع��ا من  و���ص��ارك بها 

��ة ن��ح��ُن ال��ت��اب��ع��ة ل��ن��وى، حيث  خ���الل م��ن�����صّ

ال��ك��رتون��ي��اً خالل  املن�صة  ع��رب  ال��ت��ط��وع  مت 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ب��االإ���ص��اف��ة اىل ال��ت��ط��وع 

م��ع اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ف��اع��ل م��ع��ه��م قبل 

مّكنت  ال�صراكات  اأن  واأو���ص��ح��ت  اجل��ائ��ح��ة. 

ن���وى م��ن حتقيق ال��ك��ث��ري م��ن االإجن�����ازات؛ 

اأبرزها دعم وتنفيذ اأكرث من 110 م�صاريع 

خريية، مت متويلهم من املتربعني االأفراد 

التي  التربعات  اإىل  باالإ�صافة  وال�صركات، 

 3،350،000 مت جمعها والبالغة قيمتها 

 630 على  ب�صكل م�صرتك  والتاأثري  دينار، 

املجتمع  ف��ئ��ات  م��ن خمتلف  ���ص��خ�����ص،  ال���ف 

وحت�صني حياتهم، من خالل تنفيذ م�صاريع 

جهته،  م��ن  اململكة.  حمافظات  خمتلف  يف 

اأحمد  نوى،  ة  ملن�صّ التنفيذي  الرئي�ص  عرّب 

الزعبي عن �صعادته بتجديد �صراكة العمل 

�صريك  “البنك  وق����ال  االحت�����اد،  ب��ن��ك  م���ع 

��ة ن����وى، وك����ان وم���ا زال  م��وؤ���ص�����ص يف م��ن�����صّ

م���ن ال���داع���م���ني ل��ف��ك��رة م�����ص��اع��ف��ة ال��ع��م��ل 

املجتمعية  امل�صوؤولية  ح�ص  وتنمية  اخلريي 

العمل  اإىل  “نتطّلع  واأ���ص��اف  االأردن”.  يف 

امل�����ص��رتك وحت��ق��ي��ق امل��زي��د م��ن االإجن�����ازات 

ويف  املقبلة”.  ال���ث���الث  ال�������ص���ن���وات  خ����الل 

التنفيذي  الرئي�ص  اأع��رب��ت  ذات���ه،  ال�صياق 

ل��ب��ن��ك االحت����اد ن���ادي���ا ال�����ص��ع��ي��د ع���ن اأه��م��ي��ة 

امل�صوؤولية االجتماعية لبنك االحتاد، والتي 

ه���ي ج���زء م���ن ث��ق��اف��ت��ه وب��ي��ئ��ت��ه ال��داخ��ل��ي��ة، 

بالتنمية  خا�صة  ا�صرتاتيجية  يتبنى  واأن��ه 

امل�صتدامة بالتناغم مع االأهداف العاملية ال� 

“عمالوؤنا  وبينت  امل�صتدامة.  للتنمية   17
اإىل  دوم��اً  ونتطلع  عائلتنا،  هم  وجمتمعنا 

االأم��ر  االزده����ار،  على  حولنا  م��ن  م�صاعدة 

الذي يتطلب بناء �صراكات فّعالة لزيادة اأثر 

املبادرات املجتمعية، والعمل على �صمان حق 

اجلميع يف م�صتقبل اأف�صل”.

اإح������دى  ه����ي  ن������وى  ���ة  م���ن�������صّ اأن  ي����ذك����ر 

تندرج  التي  العهد  ويل  موؤ�ص�صة  م��ب��ادرات 

ان�صاوؤها  ومت  امل��واط��ن��ة،  عمل  حم��ور  �صمن 

بال�صراكة مع القطاع اخلا�ص، وهي من�صة 

ال��ك��رتون��ي��ة ت��ه��دف اإىل رف���ع ال��وع��ي ح��ول 

الهامة  وال��ت��ن��م��وي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة  الق�صايا 

التي ت�صاهم يف بناء م�صتقبل اأف�صل.

ان االنباط- عمَّ

العدل  ووزارة  الق�صائي  املجل�ص  اأ�صدر   

ف��اع  دل��ي��اًل اإج��رائ��ًي��ا، لتنفيذ ب��ن��ود اأم���ر ال��دِّ

التَّقا�صي  ح��قِّ  ا�صتمرار  و�صمان   21 رق��م 

والتخفيف من احل�صور اأمام املحاكم.

املجل�ص  م�����ص��وؤوالن يف  م�����ص��دران  وق����ال 

اإنَّ االإج�����راءات  ���الث���اء،  ال���ثُّ وال������وزارة ام�����ص 

جاءت ب�صبب ارتفاع عدد االإ�صابات بفريو�ص 

واالإداري����ني  الق�صاة  ب��ني  امل�صتجد  ك��ورون��ا 

ا  العدل، وحر�صً موظفي املحاكم من وزارة 

على �صالمة االأطراف االأخرى من حمامني 

ومراجعني للمحاكم.

موؤقتة حتى  االإج����راءات  ه��ذه  اأنَّ  واأك���دا 

مراجعة  م��ن  للحد  ك��ورون��ا،  وب���اء  انح�صار 

امل��ح��اك��م وم��ن��ًع��ا ل��الخ��ت��الط، ح��ي��ث اأت��اح��ت 

والعادية  االلكرتونية  للو�صائل  االإج��راءات 

عرب قلم املحاكم الإمتام االإجراءات املطلوبة 

جل�صات  لعقد  احلاجة  دون  املراجعني،  من 

م��ت��ع��ددة الإج��������راءات ق��ل��م��ي��ة م���ن امل��ح��ك��م��ة 

ب��ه��ا ع���ن ط��ري��ق االي������داع وب�صكل  وال��ق��ي��ام 

اختياري لدى اأقالم املحاكم.

الدفاع  اأنََّه وا�صتنادا الأحكام امر  واأ�صافا 

على  ���ا  وح���ر����صً  ،2020 ل�����ص��ن��ة   21 رق����م 

وانتظام  التقا�صي  عملية  ا�صتمرار  �صمان 

املجل�ص  اأ���ص��در  فقد  امل��ح��اك��م،  اأع��م��ال  �صري 

ب���ال���ت���ع���اون م���ع ال��������وزارة دل���ي���اًل اإج���رائ���ي���ا؛ 

لت�صيري قطاع العدالة.

�صل�صلة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  الدليل  اأنَّ  وبينا 

على  اأ�صا�صي  ب�صكل  تعتمد  االإج����راءات  من 

عملية  يف  التكنولوجيا  ا�صتخدام  توظيف 

التقا�صي، حيث �صيبداأ العمل به اعتباراً من 

13 كانون االول احلايل.
م��ن االإج����راءات  ال��دل��ي��ل ع���دداً  وت�صمن 

بالن�صبة  امل��ح��اك��م  يف  ات��خ��اذه��ا  �صيتم  ال��ت��ي 

ع���اوى احل��ق��وق��ي��ة واإج����راءات����ه����ا ام���ام  ل���ل���دَّ

امل���ح���اك���م ال���ن���ظ���ام���ي���ة مب��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا 

ودرجاتها ودوائر التنفيذ.

وو����ص���ح ال��دل��ي��ل اآل���ي���ة ت��ن��ف��ي��ذ ب��ن��ود ام��ر 

اإل��ي��ه �صمن خم�صة حم��اور،  امل�����ص��ار  ال��دف��اع 

الق�صائية  التبليغات  االأول،  امل��ح��ور  ت��ن��اول 

ف��اع، حيث  ال��دِّ اأم��ر  من  ثانياً  البند  بح�صب 

اأوج�����ب ع��ل��ى اخل�����ص��وم ووك���الئ���ه���م ال��ذي��ن 

مل ي�����ص��ب��ق ل��ه��م ال��ت�����ص��ري��ح ل����دى امل��ح��ك��م��ة 

ع��ن ال��ربي��د االإل���ك���رتوين اأو رق���م ال��ه��ات��ف، 

تاريخ  قبل  بذلك  املخت�صة  املحكمة  تزويد 

التي  البدء بتنفيذ هذا االأمر وفقا للطرق 

ي��ح��دده��ا وزي����ر ال���ع���دل واالإج��������راءات ال��ت��ي 

لغايات  املحكمة  قبل  من  اتخاذها  يتوجب 

االلكرتونية،  بالو�صائل  التبليغات  اج���راء 

وفقا ملا جاء يف امر الدفاع ونظام ا�صتعمال 

ال���و����ص���ائ���ل االإل����ك����رتون����ي����ة يف االإج���������راءات 

الق�صائية املدنية ل�صنة 2018.

وتناول املحور الثاين من الدليل، عملية 

ت�����ص��ج��ي��ل ال����دع����اوى وال���ط���ع���ون وا���ص��ت��ي��ف��اء 

الر�ص�وم بح�صب البند ثانياً من امر الدفاع، 

اتخاذها  يتوجب  التي  االإج����راءات  واأو���ص��ح 

ت�صجيل  ال���وك���الء واخل�����ص��وم يف  ق��ب��ل  م���ن 

الدعاوى والطعون والطلبات وغريها �صواء 

ب�صكل الكرتوين اأو قلمي.

وب����ني امل���ح���ور ال���ث���ال���ث، م�����ص��األ��ة اإي�����داع 

احلقوقية،  الدعاوى  يف  الق�صائية  االأوراق 

ب�صكل الكرتوين اأو ورقي يف حال عدم توفر 

ال��ك��رتون��ي��ة، الأ���ص��ب��اب تقنية من  اخل��دم��ات 

اجلمهور  خدمة  مكاتب  اإىل  اللجوء  خالل 

املتوفرة يف املحاكم.

واو����ص���ح امل���ح���ور ال����راب����ع، م�����ص��األ��ة نظر 

امل��ح��اك��م��ات عن  واإج����راء  ال��دع��اوى تدقيقا 

اتخاذها يف  التي يتوجب  بعد، واالإج���راءات 

اأح����وال اإج����راء امل��ح��اك��م��ات ع��ن ب��ع��د، وبيان 

قبل  من  اتخاذها  يتوجب  التي  االج���راءات 

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق�����ص��ائ��ي��ة ع��ن��د ات���خ���اذ ال���ق���رارات 

االإعدادية والتمهيدية يف الدعوى.

وا����ص���ار امل���ح���ور اخل��ام�����ص واالأخ������ري من 

ال��دل��ي��ل، اىل اجل���ان���ب امل��ت��ع��ل��ق ب��اال���ص��ت��م��اع 

ل�����ص��ه��ادة ال�����ص��ه��ود، وم��ن��اق�����ص��ة اخل����رباء عن 

ب��ع��د، يف ح���ال ات��ف��اق االأط�����راف ع��ل��ى ذل��ك، 

“مايكرو�صوفت  تطبيق  ا�صتخدام  وكيفية 

واأ�ص�ص  االإلكرتوين،  الربط  تيم” وطريقة 

التحقق من هوية ال�صاهد او اخلبري املراد 

�صماع �صهادته.

مع  بالتعاون  الق�صائي  املجل�ص  و�صكل 

ملتابعة  م��ي��دان��ي��ة  ع��م��ل  ف���رق  ال��ع��دل،  وزارة 

امل��الح��ظ��ات ال��ت��ي ت���رد م���ن امل��ح��اك��م ك��اف��ة، 

�صواء  االإج���رائ���ي،  ال��دل��ي��ل  تطبيق  ل�صمان 

ال��ك��وادر  او  املكانية  التجهيزات  ناحية  م��ن 

االإدارية واأدوات الدعم اللوج�صتية والفنية 

وبح�صب االإمكانات املتاحة لذلك.

االأنباط – معان

���ص��م��ن اط����ار م�����ص��وؤول��ي��ة ���ص��رك��ة تطوير 

معان املطور الرئي�ص ملنطقة معان التنموية 

تربعت ال�صركة اىل جانب عدد من �صركات 

ال���ط���اق���ة ال�����ص��م�����ص��ي��ة ال���ع���ام���ل���ة يف امل��ج��م��ع 

ال�صم�صي االول بجهازين تنف�ص ا�صطناعي 

م��ع��ان  مل�����ص��ت�����ص��ف��ى  دوالر  ال����ف   70 ب��ق��ي��م��ة 

احلكومي.

تطوير  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 

معان امين فايز ال�صراري انه تلبية للجانب 

االن�����ص��اين ومل��ا مي��ر ب��ه ال��وط��ن م��ن جائحة 

لرفدها  امللحة  امل�صت�صفيات  وحاجة  كورونا 

ب���اأج���ه���زة ط��ب��ي��ة م���ت���ط���ورة ت���ربع���ت ���ص��رك��ة 

ال�صم�صية  الطاقة  و���ص��رك��ات  م��ع��ان  تطوير 

اح��دى  االول  ال�صم�صي  املجمع  يف  العاملة 

بجهازين  التنموية  م��ع��ان  منطقة  حم���اور 

�صبعون   )70  ( بقيمة  ا�صطناعي  تنف�ص 

نظرا  احلكومي  معان  مل�صت�صفى  دوالر  ال��ف 

الزدياد حاالت امل�صابني بفايرو�ص كورونا. 

معان  تطوير  �صركة  ان  ال�����ص��راري  وب��ني 

جاللة  روؤي��ة  لتحقيق  جهودها  كل  �صتبذل 

���ص��راك��ة حقيقية مع  ب��ن��اء  امل��ع��ظ��م يف  امل��ل��ك 

كافة  وت�صخري  وم�صاعدته  املحلي  املجتمع 

ال�صركة  دع��م  م��وؤك��داً  خلدمته،  االمكانيات 

�صيما  ال  املبذولة  احلكومية  اجلهود  لكافة 

انت�صار  مكافحة  اأج��ل  من  ال�صحي  القطاع 

19” واحل��د من  “كوفيد  ك��ورون��ا  فريو�ص 

تاأثرياته ال�صلبية.

“ تطوير  اإن خ��ط��وة  ال�����ص��راري  وا���ص��اف 

م���ع���ان “ ه�����ذه جت�����ص��د واج���ب���ه���ا ال��وط��ن��ي 

ال���ت���ي ال ميكن  وم�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

االأزم���ات،  اأوق���ات  يف  عنها خ�صو�صاً  التخلي 

النبيلة  ل���الأدوار  ال�صركة  تقدير  عن  معرباً 

الوطنية  املوؤ�ص�صات  جميع  بها  قامت  التي 

حل��م��اي��ة وط��ن��ن��ا ال���غ���ايل يف ه���ذه ال��ظ��روف 

اال�صتثنائية.

معان  م�صت�صفى  م��دي��ر  ق���ال  جانبه  م��ن 

اجهزة  ان  ال���رواد  وليد  الدكتور  احلكومي 

ال�صحي  القطاع  دع��م  يف  �صت�صاهم  التنف�ص 

وع������الج ال���ك���ث���ري م����ن امل���ر����ص���ى يف وح�����دات 

احلاجة  بام�ص  هم  الذين  املركزية  العناية 

الكوادر  ق��درات  تعزيز  اىل  باال�صافة  اليها، 

احل��ك��وم��ي يف  م��ع��ان  م�صت�صفى  ال��ع��ام��ل��ة يف 

حماربة الفايرو�ص. يذكر ان جهاز التنف�ص 

اال���ص��ط��ن��اع��ي ���ص��ن��اع��ة ام��ري��ك��ي��ة، و ي��دع��م 

اطفال  من  املركزة  العناية  مر�صى  اجلهاز 

تعمل  حتكم  ب�صا�صة  مدعم  وه��و  �صن  وكبار 

ب��ال��ل��م�����ص وي��ح��ت��وي ع��ل��ى م���ول���د اك�����ص��ج��ني 

واجهزة ترطيب للهواء وجهاز تبخرية ايل 

وي��دع��م  ك���ورون���ا  م��ر���ص��ى  ل��ع��الج  وي�صتعمل 

مع  التعامل  على  ت�صاعد  مم��ي��زة  اع����دادات 

مر�صى يف مراحل متقدمة خا�صة يف اجلهاز 

التنف�صي، وهو معتمد من وزارة ال�صحة .

االنباط- العقبة

 ام�����ت�����داداً مل�����ص��ريت��ه��ا امل�����ص��ت��دام��ة يف جم��ال 

امل�صوؤولية املوؤ�ص�صية املجتمعية، وتعميقاً لدورها 

ال��ت��ن��م��وي واالإن�����ص��اين ال����ذي ت��ع��زز م��ع��ه اأوا���ص��ر 

التكافل والت�صامن، وا�صلت �صركة ميناء حاويات 

العقبة، بوابة العامل اإىل االأردن ومنطقة امل�صرق 

الداعمة  ن�صاطاتها  تنفيذ  حولها،  وم��ا  العربي 

ل��ف��ئ��ة ال���ط���الب وق���ط���اع���ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال��رع��اي��ة 

ال�صحية والريا�صة من خالل تو�صيع نطاق عدد 

من املبادرات التي كانت قد اأطلقتها يف وقت �صابق 

ل�صمول اأكرب عدد من امل�صتفيدين منها.

ويف �صياق دعمها للقطاع التعليمي ورعايتها 

الن�صخة  ب��اإط��الق  ال�صركة  قامت  فقد  للطلبة، 

ُت��ع��ن��ى  ال���ت���ي  “خطوة”،  م����ب����ادرة  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 

بامل�صاهمة يف حت�صني جودة وخمرجات التعليم يف 

املدار�ص بتعزيز البيئة التعليمية، والتي تتكامل 

ذات  خلدمة  امل�صممتني  مبادرتيها  م��ن  ك��ل  م��ع 

الغاية، مبادرة “اكفل طالب”، ومبادرة “�صيانة 

املدار�ص واإعادة تاأهيلها”، وذلك من خالل تزويد 

مقاعد  م��ن  يلزمها  مب��ا  العقبة  يف  م��دار���ص   3
مدر�صية و�صل عددها اإىل 150 مقعداً.

ل��ل��ق��ط��اع ال�صحي  اإط�����ار م�����ص��ان��دت��ه��ا  اأم����ا يف 

وم�صاهمتها يف تقدمي الرعاية لذوي االحتياجات 

التوحد،  اأطفال  وباالأخ�ص  االأق��ل حظاً  اخلا�صة 

ف��ق��د ج�����ددت ال�����ص��رك��ة دع��م��ه��ا مل���رك���ز اأ���ص��دق��اء 

التوحد من خ��الل ت��ربع م��ايل موّجه لتح�صني 

امل��رك��ز،  م���ن  للم�صتفيدين  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 

وعرب ا�صتكمال املرحلة الثانية من عملية تدريب 

معلمي وموظفي املركز لتعزيز معارفهم وتطوير 

ب�������االأدوات واالأ���ص��ال��ي��ب  م��ه��ارات��ه��م ف��ي��م��ا يتعلق 

التوحد  ح���االت  بت�صخي�ص  اخل��ا���ص��ة  احل��دي��ث��ة 

والتعامل معها على النحو االأمثل، مبا ي�صهم يف 

حتقيق املركز الأهدافه ور�صالته الرامية لتعزيز 

اندماج مر�صى التوحد ال�صغار مبجتمعهم.

وفيما يتعلق بدعمها للقطاع الريا�صي، فقد 

العقبة  �صباب  ن���ادي  م��ن ج��دي��د  ال�صركة  دع��م��ت 

وحت����دي����داً ف��ري��ق االأ����ص���ب���ال ل��ك��رة ال���ق���دم ل��دي��ه 

منها  حر�صاً  وذل��ك  ال��ط��اول��ة،  لتن�ص  باالإ�صافة 

ب�صفة عامة مبا  االأردن��ي��ة  الريا�صة  تعزيز  على 

ي�صهم يف تطوير املهارات ورفد اململكة باملزيد من 

املواهب الريا�صية.

ويف ت��ع��ل��ي��ق ل���ه ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق����ال امل��دي��ر 

ح��اوي��ات  ميناء  �صركة  ل��دى  االداري  التنفيذي 

“ن�صعى يف  ال��ه��وى:  اأب��و  املهند�ص خليل  العقبة، 

�صركة ميناء حاويات العقبة خلدمة اأبناء املجتمع 

الذي نعمل �صمنه يف العقبة واملناطق املجاورة لها 

يف ظل خمتلف الظروف، وذلك اإمياناً منا بالدور 

الفاعلة  امل�صاركة  يف  اخل��ا���ص  للقطاع  امل��ح��وري 

خمتلف  يف  للجميع  متكافئة  ف��ر���ص  ت��وف��ري  يف 

والرعاية  التعليم  يف  �صيما  ال  احل��ي��اة،  جم���االت 

وهي  والريا�صية،  البدنية  وال��رع��اي��ة  ال�صحية 

املجاالت التي ت�صكل اأهم املحاور التي تقوم عليها 

املجتمعية  املوؤ�ص�صية  للم�صوؤولية  ا�صرتاتيجيتنا 

اأبنائه،  وح��ال  املجتمع  بواقع  لالرتقاء  الهادفة 

والتي ننفذ ما تنطوي عليه من ن�صاطات وبرامج 

الذين  موظفينا  م��ن  وا�صعة  مب�صاركة  متنوعة 

ي�صاركوننا نف�ص القيم، وحتت اإ�صراف جلنة تنمية 

املجتمع املحلي وامل�صوؤولية االجتماعية لدينا.”

وي���ذك���ر ب����اأن ���ص��رك��ة م��ي��ن��اء ح���اوي���ات العقبة 

ك��ان��ت ق��د اأن��ف��ق��ت على م���دار ال�����ص��ن��وات اخلم�ص 

املا�صية اأكرث من ن�صف مليون دينار اأردين على 

مبادرات جمتمعية �صممتها ونفذتها اإما منفردة 

املجتمع  منظمات  م��ن  �صبكة  م��ع  بال�صراكة  اأو 

املدين، مغطية بها خمتلف القطاعات وال�صرائح 

اإي��ج��اب��ي.  ت��اأث��ري  خ��ل��ق  يف  وم�صهمة  املجتمعية، 

ال�صركة للم�صوؤولية  هذا وتتما�صى ا�صرتاتيجية 

املوؤ�ص�صية املجتمعية مع اأهداف التنمية امل�صتدامة 

املتحدة  االأمم  منظمة  ِق��َب��ل  م��ن  و���ص��ع��ت  ال��ت��ي 

وا�صرتاتيجية  روؤي��ة   :2025 “االأردن  ووثيقة 

وطنية”، والتي تركز على ثالثة حماور اأ�صا�صية 

تتمثل يف: التعليم، والرعاية ال�صحية، والبيئ

التربية: 48 مخالفة بحق المؤسسات التعليمية 
الخاصة منذ بداية العام الدراسي الحالي

 دعوة مزارعي المفرق لتجهيز 
أراضيهم للمحاصيل الحقلية

االنباط- عمان

با�صم وزارة الرتبية  الناطق االإعالمي   قال 

وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ب��د ال��غ��ف��ور ال��ق��رع��ان، ان ال����وزارة 

التعليمية  املوؤ�ص�صات  بحق  عقوبة   48 اتخذت 

ال��درا���ص��ي  ال��ع��ام  ب��داي��ة  املخالفة منذ  اخل��ا���ص��ة 

احلايل.

ام�ص  �صحفي  ت�صريح  يف  القرعان  وا���ص��اف 

ن�ص  اإىل  ا�صتنادا  ج��اءت  العقوبات  ان  الثالثاء، 

الفقرتني ) اأ ( و ) ب ( من املادة 39 من قانون 

 1994 ل�صنة   )  3  ( رق���م  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 

ال��ع��الق��ة،  ال���دف���اع ذات  وت���ع���دي���الت���ه، واأوام�������ر 

واإلغاء  االإن��ذار  بني  توزعت  املخالفات  ان  مبينا 

 3000 بقيمة  املالية  وال��غ��رام��ات  الرتخي�ص، 

دينار، والتحويل اإىل املحكمة املخت�صة.

ال��ت��ي ج���اءت لت�صحيح  ال��ع��ق��وب��ات،  ان  واك���د 

بني  احلقيقية  ال�صراكة  وتعزيز  العمل  م�صار 

ال���ق���ط���اع���ني، ج������اءت ب�����ص��ب��ب ح���ج���ب امل��ن�����ص��ات 

التعليمية عن الطلبة، وحجز ملفاتهم الأ�صباب 

مالية، وخمالفة الربوتوكول ال�صحي و�صروط 

واأ�ص�ص قبول وانتقال الطلبة  العامة،  ال�صالمة 

وع�����دم جت���دي���د ال���رخ�������ص ال�����ص��ن��وي��ة. واأو����ص���ح 

م�صتمرة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأَن  القرعان، 

يف ا�صتقبال ال�صكاوى بحق املوؤ�ّص�صات التعليمية 

وحجز  بالطلبة  منها  املتعلق  ���ص��واء  اخل��ا���ص��ة، 

وحرمانهم  التعليم  من  اإخراجهم  اأو  ملفاتهم، 

من الدخول اإىل املن�صات اأو تقدمي االختبارات، 

اأو املتعلقة باملعلمني وحقوقهم املالية، وخمالفة 

هذه املوؤ�ّص�صات للربوتوكول ال�صحي.

خالل  من  يتم  ال�صكاوى  ا�صتقبال  ان  وب��ني 

insaf.(ان�صاف ومن�صة  احلكومية،  املن�صات 

امل��ع��ل��م��ني  ب�������ص���ك���اوى  اخل���ا����ص���ة   ،)gov.jo
اأو  واخل�������ا��������ص  احل�����ك�����وم�����ي  ال����ق����ط����اع����ني  يف 

االإمي����ي����ل اخل����ا�����ص ب���������اإدارة ال��ت��ع��ل��ي��م اخل���ا����ص 

pprivateeducation@gmail.(

اخلط  على  الهاتفية  االت�صاالت  اأو   ،)  com
ال�صاخن )062009944 (.

واكد ان الوزارة تعمل على التحقق من هذه 

ال�صكاوى من خالل الزيارات امليدانية من قبل 

التعليم اخلا�ص، ومقيمي وحدة  اإدارة  موظفي 

االإج�����راءات  وامل�����ص��اءل��ة، الت��خ��اذ  التعليم  ج���ودة 

ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ح��ق امل��وؤ���ص�����ص��ات امل��خ��ال��ف��ة، وت�صل 

لالغالق او اإلغاء الرتخي�ص، وحتويل املوؤ�ّص�صة 

املخالفة اإىل املحكمة املخت�صة.

االنباط- املفرق

دع����ا م���دي���ر زراع������ة امل���ف���رق ال���دك���ت���ور ع��م��اد 

ال���ع���ي���ا����ص���رة، م����زارع����ي امل���ح���اف���ظ���ة ا���ص��ت��غ��الل 

ارا����ص���ي���ه���م وح���راث���ت���ه���ا وجت��ه��ي��زه��ا وزراع���ت���ه���ا 

باملحا�صيل احلقلية، ال�صيما وان املو�صم املطري 

يب�صر مبو�صم زراعي جيد.

االثالثاء، ان املديرية  وقال العيا�صرة ام�ص 

ت��ع��م��د م���ن خ����الل ق�����ص��م االر�����ص����اد اىل ت��وع��ي��ة 

العلمية يف  ال�����ص��ب��ل  اف�����ص��ل  امل���زارع���ني الن��ت��ه��اج 

ال���زراع���ة، الف��ت��ا اىل ����ص���رورة زراع����ة االرا���ص��ي 

بكميات  فيها  االم��ط��ار  تهطل  التي  املناطق  يف 

كبرية، مبادتي ال�صعري والقمح.

وا����ص���اف ان امل���دي���ري���ة ق���ام���ت خ����الل ال��ع��ام 

على  والعد�ص  احلم�ص  مادتي  بتوزيع  احل��ايل 

م���زارع���ني يف م��ن��ط��ق��ت��ي ب��ل��ع��م��ا وح��و���ص��ا �صمن 

برنامج مكافحة دودة الزرع عن �صنوات �صابقة، 

املنطقتني  تلك  �صمن  ارا�صيهم  زراع���ة  بهدف 

ل����دورة زراع���ي���ة ق��ادم��ة مب��ا يح�صن م��ن دخ��ول 

العطاء  على  ق���درة  االر����ص  ويعطي  امل��زارع��ني 

واالنتاج من خالل زراعتها باملحا�صيل احلقلية.

املنخف�ص  خ��الل  امل��ف��رق  حمافظة  و���ص��ه��دت 

اجل������وي احل������ايل ه���ط���وال غ����زي����را ل���الم���ط���ار، 

�صجلت  ال��ت��ي  ال�����ص��ف��اوي  منطقة  يف  خ�صو�صا 

اعلى معدل مطري، حيث بلغت كمية الهطول 

نادرة  منطقة  �صجلت  حني  يف  مليمرت،   13.2
اع���ل���ى م���ع���دل ل��ك��م��ي��ات االم����ط����ار ال��رتاك��م��ي��ة 

للمو�صم احلايل والتي بلغت 64.8 مليمرت.

د. مصطفى محمد عيروط

االربعاء  9/ 12 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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االنباط- عّمان

 اأطلق م�سروع »كامبل غراي ليڤينغ عّمان«، 

امل�����س��روع م��ت��ع��دد االأغ����را�����ض واال���س��ت��خ��دام��ات، 

والكائن يف قلب و�سط عّمان اجلديد يف منطقة 

العبديل، موؤخراً حملة عرو�ض مميزة ومغرية 

اأو ا�ستئجار اأي من مكوناته التي ت�سمل  ل�سراء 

التجارية  املكتبية  وامل�ساحات  ال�سكنية،  ال�سقق 

وحمال البيع بالتجزئة الراقية، ليوا�سل تقدمي 

التي  املتميزة  والرتفيه  والعمل  العي�ض  جتربة 

حتاكي النمط الع�سري الفاخر يف اإطار من اأعلى 

باتت مطلباً  والتي  وال�سحة،  ال�سالمة  معايري 

اليوم اأكرث من اأي وقت م�سى.

التي ت�ستمر حتى نهاية  وتاأتي هذه احلملة 

»كامبل  ا�سرتاتيجية  ب��رام��ج  م��ن  ك��ج��زء  ال��ع��ام 

وال��ه��ادف��ة  ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة  ع���ّم���ان«  غ����راي ليڤينغ 

املحتملني  العمالء  تطلعات  لتلبية  فقط  لي�ض 

والتفوق  ب��ل  وجتهيزاتها،  مكوناته  خ��الل  م��ن 

امل�سافة  القيمة  وذات  النوعية  املزايا  مع  عليها 

كاخل�سومات املميزة.

ه���ذا ي��ق��ّدم م�����س��روع »ك��ام��ب��ل غ����راي ليڤينغ 

عّمان«، جتربة فريدة من نوعها، متزج الفخامة 

مع  التفا�سيل،  اأدق  حتى  واالأن��اق��ة  والرفاهية 

االأم�����ان واخل�����س��و���س��ي��ة امل���ع���ززة ب��اأع��ل��ى معايري 

التي  وال�����س��الم��ة  وال�سحة  وال��ن��ظ��اف��ة  اخل��دم��ة 

تعترب من اأهم اأولويات امل�سروع، والتي تتجلى يف 

باقة من اخلدمات املتخ�س�سة يف هذا املجال مبا 

فيها خدمات التدبري املنزيل اليومية، باالإ�سافة 

والتعقيم خا�سة يف  العميق  التنظيف  خلدمات 

امل�ساحات املكتبية التجارية.

وي�ستمل م�سروع »كامبل غراي ليڤينغ عّمان« 

على �سقق ذات عالمة جتارية، مبا يف ذلك ال�سقق 

بغرفة نوم واحدة، وغرفتني، وثالث غرف نوم. 

امل�سروع جمموعة من  ذل��ك، ي�سم  اإىل  واإ�سافة 

للتاأجري،  املخدومة  التجارية  املكتبية  امل�ساحات 

وحمال البيع بالتجزئة الراقية واملعار�ض فنية، 

والتجارية  ال�سكنية  امل�����س��روع  ب��خ��دم��ات  م��ع��ززة 

وخدمات البيع بالتجزئة املتاحة للبيع والتاأجري.

وا�سعة  جمموعة  يقّدم  امل�سروع  ف��اإن  كذلك، 

م��ن و�سائل ال��راح��ة ب���دءاً م��ن امل��واق��ف اخلا�سة 

ال�سطفاف ال�سيارات، وو�سواًل لروف توب »ال�ض 

وال��ذي  واملقيمني،  لل�سكان  احل�سري  كابانا�ض« 

واال�ستمتاع  لال�سرتخاء  خا�سة  م�ساحة  يوفر 

باملناظر واالإطاللة الرائعة حتت اأ�سعة ال�سم�ض. 

وع��الوًة على ذلك، يوفر م�سروع »كامبل غراي 

ليڤينغ عّمان« الذي يقع يف قلب مركز التجارة 

وترفيه  ت�سوق  جتربة  العا�سمة،  يف  والتجزئة 

تتاألف  ال��ت��ي  ڤ���ايل«  »ذا  منطقة  �سمن  ف��اخ��رة 

من مزيج من حمال البيع بالتجزئة واملحالت 

التجارية واملقاهي واملطاعم، باالإ�سافة لفر�سة 

كورنر  »ذا  الفنية  امل�ساحة  �سمن  ال��ف��ن  ت���ذوق 

.»The Corner

االنباط- عمان

جت��ارة  غ��رف��ة  لرئي�ض  االول  ال��ن��ائ��ب  اأك���د   

اخلدمي  القطاع  اأن  ال��رف��اع��ي،  جمال  االردن 

ه��و اأك���رث ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة )امل��ن��ه��ك��ة( 

ك��ورون��ا، مطالبا  ف��ريو���ض  اأزم���ة  تبعات  ج���راء 

مل�ساعدته. ا�سرتاتيجية  بو�سع 

ام�ض  ال��غ��رف��ة،  نظمته  ل��ق��اء  خ���الل  وق���ال 

واالأكرث  املغلقة  للقطاعات  مبقرها  الثالثاء، 

املوؤ�س�سة  عام  مدير  مع  اجلائحة،  من  ت�سررا 

ح��ازم  ال��دك��ت��ور  االج��ت��م��اع��ي  لل�سمان  ال��ع��ام��ة 

ال���ذي ي�سم  اإن ق��ط��اع اخل��دم��ات  ال��رح��اح��ل��ة، 

فرعيا،  قطاعا   28 اىل  ب��االإ���س��اف��ة  قطاعا   38

ي���ع���د م����ن ال���ق���ط���اع���ات االأك�������رث ت�������س���ررا م��ن 

قطاع  اأن  اإىل  ك��ورون��اوا���س��ار  جائحة  تداعيات 

اخلدمات يلعب دورا مهما وفاعال باالقت�ساد 

باالإجراءات  التعاطي معه  الوطني ما يتطلب 

ال�سمود  العاملني فيه من  لتمكني  احلكومية 

ن�سبته  مب��ا  ي�سهم  ان��ه  وبخا�سة  واال���س��ت��م��رار 

وي�سغل  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  باملئة   31

 22 وي�سم  وعاملة  عامل  ال��ف   193 م��ن  اك��رث 

الف �سركة .

واو�����س����ح ال���رف���اع���ي ال������ذي ي�����س��غ��ل مم��ث��ل 

ق���ط���اع اخل����دم����ات واال����س���ت�������س���ارات يف غ��رف��ة 

نتائج  ان قطاع اخلدمات حقق  االردن،  جتارة 

خا�سة   2019 امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  خ���الل  اي��ج��اب��ي��ة 

ال��دول��ة  خلزينة  دخ��ال  وف���رت  ال��ت��ي  ال�سياحة 

بلغ 4 مليارات دينار.

م��ن  ع��م��ق��ت  االإغ�����الق�����ات  اأن  اإىل  وا�����س����ار 

م�ساكل القطاع ما انعك�ض ب�سكل مبا�سرة على 

القطاعات اخلدمية وبخا�سة ال�سياحة، داعيا 

للمحافظة  خا�ض  مبنظور  اليها  النظر  اىل 

ع��ل��ى االجن������ازات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت يف ال�����س��ن��وات 

املا�سية.

واك������د ال���رف���اع���ي �����س����رورة وج������ود ت��ع��ام��ل 

خ���ا����ض ون���ظ���رة خ��ا���س��ة ل��ل��ق��ط��اع��ات امل��ن��ت��ج��ة 

انتاجية وم�ساعدتها واحلفاظ عليها  واالأكرث 

اجل��ائ��ح��ة، م�سيدا  اأزم���ة  زوال  ب��ع��د  وب��خ��ا���س��ة 

ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي 

اأط��ل��ق��ه��ا لتخفيف  ال��ت��ي  ال���ربام���ج  م��ن خ���الل 

واملحافظة  اخلدمية  القطاعات  عن  اال�سرار 

اأعمالها والعاملني لديها. ا�ستمرارية  على 

اجلديدة  احل��زم��ة  اأن  اإىل  ال��رف��اع��ي  ولفت 

ت�سديد  يف  �ست�سهم  احل��ك��وم��ة  اأطلقتها  ال��ت��ي 

ب��ع�����ض االل���ت���زام���ات امل��رتت��ب��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني على 

دفاع  اأمر  ا�سدار  داعيا اىل �سرورة  ال�سركات، 

وامل�ستاأجرين  املالكني  ب��ني  العالقة  لتنظيم 

العاملني  على  امل��رتت��ب  ال��ع��بء  وان  خ�سو�سا 

بالقطاع التجار واخلدمي كبري.

واك����د ال��دك��ت��ور ال��رح��اح��ل��ة وج����ود ���س��راك��ة 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض، الف��ت��ا 

اأزم���ة  اط��ل��ق��ت خ���الل  ال��ت��ي  ال���ربام���ج  اأن  اإىل 

العمال  بحماية  معنية  كانت  كورونا  فريو�ض 

ال�سركات واملن�ساآت. والتخفيف عن 

اطلق  ال��ذي  ا�ستدامة  برنامج  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

م����وؤخ����را ����س���ي���دار م���ن ق��ب��ل م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��م��ان 

بالعمل  لها  امل�سرح  غ��ري  املن�ساآت  م��ع  و�ستعامل 

كونها كانت جمربة على توقف اأعمالها باالإ�سافة 

للقطاعات االأكرث ت�سررا من اجلائحة.

اطلقه  ال���ذي  ا���س��ت��دام��ة  ب��رن��ام��ج  اإن  وق���ال 

رئ��ي�����ض ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة 

العاملني يف  دعم  اإىل  يهدف  املا�سي  اخلمي�ض 

املن�ساآت غري امل�سرح لها بالعمل، والعاملني يف 

االأن�سطة االأكرث ت�سررا جراء اجلائحة.

 200 اىل  ت�سل  الربنامج  كلفة  ان  وا�ساف 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار ���س��ت��ق��دم احل��ك��وم��ة م��ب��ل��غ 134 

66 مليون دينار م�ساهمة  مليون دينار، ومبلغ 

�سروط  اأي��ة  ع��دم وج��ود  م��وؤك��دا  ال�سمان،  من 

ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ان ت���ك���ون امل��ن�����س��اأة 

قبل  االج��ت��م��اع��ي  ال�����س��م��ان  مبظلة  م�سمولة 

االأول من �سهر كانون االأول احلايل.

وب���ني ال���دك���ت���ور ال��رح��اح��ل��ة ان ال��ربن��ام��ج 

ال�سمان  ل���دى  عليهم  امل��وؤم��ن  ك��ل  ي�ستهدف 

ح��ت��ى ل���و ك���ان���وا ق���د ا���س��ت��ف��ادوا م���ن ال��ربام��ج 

بداية  منذ  املوؤ�س�سة  طرحتها  التي  ال�سابقة 

اأزمة فريو�ض كورونا.

�سيخ�س�ض  ال��رح��اح��ل��ة  ال���دك���ت���ور  ح�����س��ب 

بالعمل  لها  امل�����س��رح  غ��ري  املن�ساآت  يف  للعامل 

بحد  لالقتطاع،  اخلا�سع  اأج��ره  من  باملئة   50

 500 220 دي���ن���ارا ���س��ه��ري��اً، وب��ح��د اأع��ل��ى  اأدن����ى 

وملدة  كامل،  ب�سكل  الربنامج  ويتحملها  دينار، 

ال�سهر  ب��داي��ة  م��ن  ت��ب��داأ  اأ���س��ه��ر  �ستة  اأق�����س��اه��ا 

عام  املقبل من  اأيار  �سهر  نهاية  احلايل وحتي 

.2021

ال���ق���ط���اع���ات  ال���ع���ام���ل���ني يف  وب���خ�������س���و����ض 

ا�سار  فقد  باجلائحة،  ت�سررا  االأكرث  واملن�ساآت 

الدكتور الرحاحلة اإىل اأنه �سيخ�س�ض لهم 75 

ملدة  لالقتطاع  اخلا�سعة  اأج��وره��م  م��ن  باملئة 

االأول  كانون  �سهر  من  تبداأ  اأ�سهر،   6 اأق�ساها 

باملئة   50 ال��ع��م��ل  ���س��اح��ب  وي��ت��ح��م��ل  احل����ايل، 

ب�سرط  ال��ربن��ام��ج،  يتحملها  واالخ���رى  منها، 

اأن ال يقل اإجمايل ما ي�سرف للعامل عن 220 

عن  املخ�س�ض  املبلغ  ق��ّل  واإذا  �سهرياً،  دي��ن��ارا 

ذلك يتحمل الربنامج دفع الفروقات.

�سي�ستفيد  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

االأكرث  واملن�ساآت  القطاعات  يف  العاملون  منه 

اأن  �سريطة  بالعمل  لها  امل�سرح  ت�سررا، وغري 

االجتماعي  بال�سمان  م�سموال  العامل  يكون 

واأن   ،2020 اأي��ل��ول  �سهر  يف  املن�ساأة  خ��الل  م��ن 

�سموله م�ستمرا. يكون 

املوؤ�س�سة  ان  ال��رح��اح��ل��ة  ال��دك��ت��ور  واو���س��ح 

احل��ك��وم��ي  الت�سنيف  م��ع  من�سجمة  ���س��ت��ك��ون 

تعليمات  ت�سررا من خالل  االأكرث  للقطاعات 

اأن  اإىل  ب��ه��ذا اخل�����س��و���ض، م�����س��ريا  ���س��ت�����س��در 

ان  ميكن  ال��ت��ي  التبعات  ك��ل  ت��در���ض  املوؤ�س�سة 

ج��راء  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  تنعك�ض 

ت��ط��ب��ي��ق ب��رن��ام��ج ا���س��ت��دام��ة ب��ه��دف جت��اوزه��ا 

وو�سع حلول لها قبل البدء بتطبيقه.

وب����ني ان امل��وؤ���س�����س��ة ت��ت��وا���س��ل م���ع ب��ع�����ض 

امل��ان��ح��ني االج���ان���ب ل��ت��وف��ري ال��ت��م��وي��ل امل���ايل 

ل��ل��ت��و���س��ع يف ب��راجم��ه��ا و���س��م��ول امل��ن�����س��اآت غري 

����س���روط معينة  ���س��م��ن  امل�����س��م��ول��ة مب��ظ��ل��ت��ه��ا 

وم�ساعدتها على ادامة اعمالها.

وح����ول ال�����س��رك��ات ال��ت��ي ج��م��دت اأع��م��ال��ه��ا 

اأزم���ة ف��ريو���ض ك��ورون��ا ب��ني الرحاحلة،  خ��الل 

اإع�������ادة ت��ف��ع��ي��ل  ان ه����ذه امل���ن�������س���اآت ب��اإم��ك��ان��ه��ا 

بربنامج  �سمولها  للموؤ�س�سة  ليت�سنى  عملها 

ا�ستدامة.

اإدارة  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ا����س���ارت رئ��ي�����س��ة جل��ن��ة 

ح�����س��اب اخل��ري رمي اب��و ح�����س��ان ال��ت��ي ح�سرت 

يتبع حاليا  اأن احل�ساب  اإىل  اللقاء،  جانبا من 

ل�سندوق همة وطن بعد ان كان �سابقا خا�سعا 

التعامل  بهدف  االجتماعية  التنمية  ل���وزارة 

مع اأزمة فريو�ض كورونا.

ت��ق��دمي  اىل  ي���ه���دف  احل�������س���اب  ان  وب��ي��ن��ت 

ال���دع���م ل���الأ����س���ر واالف��������راد امل��ت�����س��رري��ن م��ن 

اتخذتها احلكومة  التي  اجلائحة واالجراءات 

ملواجهة ومنع انت�سار الفريو�ض.

ب��امل��ئ��ة من   42 ان  ح�����س��ان  اب����و  واو����س���ح���ت 

القطاع  موظفي  من  ج��اءت  احل�ساب  تربعات 

ال��ع��ام واجل����زء امل��ت��ب��ق��ي م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض 

واالف�������راد وال���ن���ق���اب���ات وم��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع 

املحلي.

الدعم  اإن احل�ساب يقدم  ابو ح�سان  وقالت 

وي�����س��ت��ه��دف االف����راد واالأ����س���ر ال��ذي��ن ال داع��م 

ل��ه��م واالأق�����ل دخ���ال واالك����رث اح��ت��ي��اج��ا وغ��ري 

امل�����س��م��ول��ني ب��ال�����س��م��ان االج���ت���م���اع���ي واأب���ن���اء 

االردنيات واأبناء غزة، م�سددة على ان احل�ساب 

ال يدعم ال�سركات.

التي  الق�سايا  من  العديد  احل�سور  وطرح 

و�سع  اأب��رزه��ا  ميثلونها  التي  القطاعات  تهم 

واآلية  اأعمالها  او جمدت  توقفت  التي  املن�ساآت 

االهتمام  و�سرورة  ا�ستدامة  لربنامج  التقدم 

العمل. ب�ساحب 

ال��ت��ي ط��ال��ت قطاع  اإىل اال���س��رار  وا����س���اروا 

����س���االت االأف��������راح وامل���ن���ا����س���ب���ات امل��غ��ل��ق��ة م��ن��ذ 

 35 ي�سغل  وال���ذي  املا�سي  اذار  �سهر  منت�سف 

اآل��ي��ة ترخي�ض  ال���ف ع��ام��ل وع��ام��ل��ة وك��ذل��ك 

هذه  ان  وبخا�سة  املقبل  العام  بداية  املن�ساآت 

الق�سية مرتبطة مع ال�سمان.

ولفتوا اإىل �سرورة وجود اآلية للتعامل مع 

واال�سرار  املغلقة  القطاعات  على  االلتزامات 

اال�ست�سارات  و���س��رك��ات  ال�سياحة  ط��ال��ت  ال��ت��ي 

الوافدة العمالة  وا�ستقدام 

 تجارة االردن: الخدمات من أكثر القطاعات المنهكة 
جراء جائحة كورونا

االنباط-عمان

ت�����س��م��ن��ت ن�������س���رة دائ��������رة ����س���ري���ب���ة ال���دخ���ل 

اال�سبوع  ب��داي��ة  يف  ال�����س��ادر  ع��دده��ا  يف  واملبيعات 

االلكرتونية  اخل��دم��ات  ح��ول  مو�سوعا  احل��ايل  

التي توفرها الدائرة للمكلفني .

ح��ي��ث اول�����ت ال����دائ����رة خ����الل ال���ع���ام احل���ايل 

االل��ك��رتون��ي��ة  احل��ك��وم��ة  خ��دم��ات  تفعيل  عملية 

اول���وي���ة خ��ا���س��ة ح��ي��ث ق��ام��ت ب���اإط���الق غ��ال��ب��ي��ة 

خ��دم��ات��ه��ا االل���ك���رتون���ي���ة خ����الل ال���ع���ام احل���ايل 

تقدمي اخلدمات احلكومية  اهمية  من  انطالقاً 

تاأخري  اأي  ودون  وي�سر  �سهولة  بكل  للمواطنني 

وف���رت ال���دائ���رة ه���ذه اخل���دم���ات ال��ك��رتون��ي��ا من 

بتاأهيل  قيامها  بعد  االلكرتوين  موقعها  خالل 

ك����وادره����ا ال��ب�����س��ري��ة وجت��ه��ي��ز ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة 

والفنية للتعامل مع هذه اخلدمات . 

وقد بلغ عدد املرات التي مت خاللها احل�سول 

دون  املكلفني  قبل  من  الكرتونيا  اخلدمات  على 

بلغ   2020 احل��ايل  العام  خالل  الدائرة  مراجعة 

921 ال���ف ح��ال��ة وه����ذا دل��ي��ل وا���س��ح ع��ل��ى ت��ق��دم 

الدائرة وتطورها يف توفري اخلدمات الكرتونيا. 

ب��اأمت��ت��ة خدماتها  ق��ام��ت  ال��دائ��رة  ان  وي��ذك��ر 

امللفات  جميع  وب��اأر���س��ف��ة  ون�ساطاتها  واع��م��ال��ه��ا 

وال��وث��ائ��ق امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ك��ل��ف��ني ك��اف��ة ك��م��ا ق��ام��ت 

والربط  املختلفة  املوؤ�س�سات  مع  اتفاقيات  بعقد 

ال��ك��رتون��ي��ا م��ع��ه��م ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات وت��ق��دمي 

الكرتونيا. للمكلفني  اخلدمات 

و اأط��ل��ق��ت ال���دائ���رة اخل���دم���ات االل��ك��رتون��ي��ة 

ك���ج���زء م����ن ب���رن���ام���ج احل���ك���وم���ة االل���ك���رتون���ي���ة 

لت�سهيل االإجراءات املتعلقة بال�سرائب وتخفيف 

ال���ع���بء ع��ل��ى م��وظ��ف��ي ال����دائ����رة وت��ع��ت��رب ه��ذه 

اخلدمات االلكرتونية كجزء من التزام الدائرة 

ك���دائ���رة ح��ك��وم��ي��ة حديثة  م��ك��ان��ت��ه��ا  يف حت�����س��ني 

وم���ت���ط���ورة ت�����س��ت��خ��دم ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة 

من  الكلي  الهدف  ويكمن  عالية  بكفاءة  وتتمتع 

طرح اخلدمات االلكرتونية اجلديدة يف تخفيف 

االلتزام  املواطن يف حال  املرتتبة على  التكاليف 

ال�سريبي وت�سجيع االلتزام الطوعي.

ت��وف��ري جميع  ي��ت��م  ان  ال���دائ���رة اىل  وت��ت��ط��ل��ع 

اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال��ك��رتون��ي��اً ب��ال��ت��ع��اون 

وموؤ�س�سات  الرئي�سيني  ال�سركاء  مع  وامل�ساركة 

املجتمع املدين واملكلفني.

ان  اخل��دم��ات االلكرتونية  ال��دائ��رة  وا���س��ارت 

التي وفرتها الدائرة للمكلفني اخت�سرت الكثري 

م���ن االج�������راءات وال���وق���ت واجل���ه���د وامل�����ال على 

ال�سحية  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  وخا�سة  امل�سرتكني 

حيث  اململكة  وت�����س��ه��ده��ا  ال��ع��امل  ي�سهدها  ال��ت��ي 

مت ت��وف��ري ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات االل��ك��رتون��ي��ة 

واملراجعني من اجناز  املكلفني  اجلديدة لتمكني 

معامالتهم عن ُبعد دون احلاجة اىل مراجعتها 

ومت���ث���ل���ت اخل�����دم�����ات ال����ت����ي وف���رت���ه���ا ال����دائ����رة 

الكرتونيا مبا يلي :

 الضريبة :  921 الف عدد الخدمات التي تم تقديمها الكترونيا 
خالل العام الحالي

 ضمن حملة عروض موسم األعياد والشتاء
مشروع »كامبل غراي ليڤينغ عّمان« يطلق عروض مميزة 

على الشقق والمكاتب ومحال البيع بالتجزئة

 عبيدات: جدارا تحقق تصنيًفا دولًيا 
متقدًما بواقع 228 عالمًيا والخامس محلًيا 
في التنمية المستدامة واألبنية الخضراء 

 الصناعة والتجارة تغلق منشآت 
خالفت أمر الدفاع 20

 بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على5.4 مليون دينار

 الزراعة تبدأ في التحول اإللكتروني 
بخدمات الجمهور

االنباط-عمان

م��رة  والأول  ج�����دارا  ج��ام��ع��ه  ح��ق��ق��ت 

ت�����س��ن��ي��ًف��ا دول���ًي���ا م��ت��ق��دًم��ا يف ال��ت��ن��م��ي��ة 

اخل�سراء  وامل��ب��اين  والبيئة  امل�ستدامة 

ل��ل��ط��اق��ة وامل���ي���اه، وق����ال رئي�ض  امل���وف���رة 

اجل���ام���ع���ة م���ع���ايل االأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور 

ا����س���رتاك  اأن  ع���ب���ي���دات  ط���ال���ب  حم���م���د 

 UIالدويل الت�سنيف  هذا  يف  اجلامعة 

فق  ج���اء   2020  Green Metric
للجامعة  اال�سرتاتيجية  النهو�ض  خطة 

ل���غ���اي���ات احل�������س���ول ع���ل���ى االع���ت���م���ادي���ة 

اأن ج��ام��ع��ة  واأف������اد ع��ب��ي��دات  ال���دول���ي���ة، 

 228 دويل  ترتيب  على  ح�سلت  ج���دارا 

922 جامعة  اأ�سل  ويف مركز متقدم من 

م��ت��ق��دم��ة ل���ذل���ك ح���ي���ث ح�����س��ل��ت ع��ل��ى 

وج��اء   ،10000 اأ���س��ل  م��ن  ن��ق��ط��ة   6575

ت��رت��ي��ب ج������دارا حم��ل��ًي��ا اخل���ام�������ض ب��ني 

اجل��ام��ع��ات ال��ر���س��م��ي��ة واخل��ا���س��ة، حيث 

باملركز  التطبيقية  البلقاء  جامعة  حلت 

االأول حملًيا و72 عاملًيا، وجامعة العلوم 

حملًيا  ال��ث��اين  االأردن��ي��ة  والتكنولوجيا 

164 ع��امل��ًي��ا، وج��ام��ع��ة ال���ب���رتاء ال��ث��ال��ث 

الزيتونة  وجامعة  عاملًيا،  و210  حملًيا 

ع��امل��ًي��ا، وج��ام��ع��ة  ال���راب���ع حم��ل��ًي��ا و214 

ج����دارا اخل��ام�����ض حم��ل��ًي��ا و228 ع��امل��ًي��ا، 

وج��ام��ع��ة م��وؤت��ه ال�����س��اد���ض حم��ل��ًي��ا و283 

ال�سابع  االأه��ل��ي��ة  ع��م��ان  وجامعة  ع��امل��ًي��ا، 

الها�سمية  واجلامعة  عاملًيا  و342  حملًيا 

واجلامعة  ع��امل��ًي��ا،  و382  حملًيا  الثامن 

االأردن���ي���ة ال��ت��ا���س��ع حم��ل��ًي��ا و399 ع��امل��ًي��ا، 

العا�سر حملًيا  االأو�سط  ال�سرق  وجامعة 

ال��ع��رب��ي��ة  و761 ع��امل��ًي��ا، وج��ام��ع��ة ع��م��ان 

احلادي ع�سر حملًيا و840 عاملًيا. 

جدارا  اأن  اإىل  اجلامعة  رئي�ض  واأ�سار 

وا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ح�سلت  روؤي��ت��ه��ا  وف���ق 

على اعتمادية احلرم اجلامعي االأخ�سر 

ل���ت���وف���ري ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ف��وق��ي��ة 

طاقة  من  امل�ستدامة  بالتنمية  املرتبطة 

وغريها  �سلبة  خملفات  واإدارة  وح��ي��اة 

من الفعاليات االأكادميية. 

واأ�ساد عبيدات يف هذا ال�سدد بجهود 

احل��اك��م��ي��ة يف اجلامعة  ودع���م جم��ال�����ض 

ا دعم عطوفة الدكتور �سكري  وخ�سو�سً

ال��ذي  امل��دي��ري��ن  امل��را���س��دة رئ��ي�����ض هيئه 

اي��ج��اد  �سبيل  يف  متميزة  ج��ه��وًدا  ي��ب��ذل 

ح���رم ج��ام��ع��ي ب��ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة من��وذج��ي��ة 

حم��ق��ًق��ا ل�����س��روط ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة، 

برئا�سة  االأمناء  اأ�ساد بدعم جمل�ض  كما 

معايل الدكتور �سالح ار�سيدات واأع�ساء 

يف  احلاكمية  وجمال�ض  االأمناء،  جمل�ض 

وجمل�ض  ع��م��داء  جمل�ض  م��ن  اجل��ام��ع��ة 

ج��ام��ع��ة، وجم��ال�����ض ال��ك��ل��ي��ات واالأق�����س��ام 

وغريها. 

وق��������دم ع����ب����ي����دات �����س����ك����ره ل��ل��ج��ه��ود 

ب��ذل��ت��ه��ا رئ��ي�����ض مكتب  ال��ت��ي  امل��خ��ل�����س��ة 

التي  حداد  ملا  ال�سيدة  الدولية  ال�سوؤون 

اأخ�����ذت ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا ت��ق��دمي وم��ت��اب��ع��ة 

امل���ل���ف م����ن خ�����الل ج���م���ع امل���ع���ل���وم���ات و 

اأمت  على  املهمة  واجن���از  التقرير  كتابة 

الرئي�ض  م�����س��اع��د  م��ن  وج���ه، ومب��ت��اب��ع��ة 

ل��ل��ع��الق��ات وامل�����س��اري��ع ال���دول���ي���ة م��دي��ر 

الدكتور  اجل���ودة  �سمان  تطوير  م��رك��ز 

م�ساعد  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  الزقيبة،  ب��الل 

العام  املن�سق  الرئي�ض للجودة واالعتماد 

املكتب  وم��دي��ر  امل��را���س��دة  ع��الء  الكابنت 

اأجم��د  املهند�ض  اجل��ام��ع��ة  يف  الهند�سي 

االإداري��ة  الدوائر  من  وبدعم  املرا�سدة، 

ال��ل��وازم ومديرها  يف اجل��ام��ع��ة، ودائ���رة 

البحث  ال�سيد حممود اجلمل وعمادتي 

خالل  من  والت�سجيل  والقبول  العلمي، 

ت���زوي���ده���م رئ��ي�����ض ال�������س���وؤون ال��دول��ي��ة 

باملعلومات الالزمة الإجناز هذا العمل.

ول���ف���ت���ت رئ���ي�������ض م���ك���ت���ب ال���������س����وؤون 

اأن ح�����س��ول اجل��ام��ع��ة  ال���دول���ي���ة ح�����داد 

التنمية  يف  املتقدم  الت�سنيف  ه��ذا  على 

امل�����س��ت��دام��ة واالأب���ن���ي���ة اخل�������س���راء ج��اء 

وال��ت��زاًم��ا  اجل��ام��ع��ة  رئي�ض  م��ن  بتوجيه 

بخطتنا التنفيذية للرتكيز على حماور 

ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة م��ن ب��ن��ى حت��ت��ي��ة و 

واإدارة  مناخي،  وتغيري  متجددة  طاقة 

ومياه  وم��وا���س��الت  ال�سلبة،  ال��ن��ف��اي��ات 

تقدمي  مت  حيث  علمي،  وب��ح��ث  وتعليم 

اأدلة حوت على 32 ملًفا.

االنباط- عمان

ال���ت���ج���ارة  و  ال�������س���ن���اع���ة  وزارة  اأغ���ل���ق���ت   

لعمل  املن�سقة  اجل��ه��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  وال��ت��م��وي��ن 

اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة مب��وج��ب اأم���ر ال��دف��اع 20، 

فيما  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  م��ن  1350م��ن�����س��اأة 

2521مواطنا لعدم  مت حترير خمالفات بحق 

االلتزام بارتداء الكمامة.

اأغلقت  فقد  ال��وزارة  بيانات  اىل  وا�ستنادا 

وحمال  ماركت  �سوبر   854 الرقابية  اجلهات 

مطعما  و94  واخل�سار  التموينية  امل��واد  لبيع 

االأج���ه���زة  ل��ب��ي��ع  ���س��وب��ا و116 حم���ال  وك�����ويف 

الكهربائية واملعدات املنزلية، و41 خمبزا و45 

من�ساآت  اغ��الق  ومت  مقالع،  و3  األب�سة،  حمل 

اأخرى يف قطاعات متعددة .

جاء ذلك جراء ت�سديد الوزارات واجلهات 

املن�ساآت  ع��ل��ى  بالتفتي�ض  املكلفة  احل��ك��وم��ي��ة 

 ،20 ال��دف��اع  ب��اأم��ر  االل��ت��زام  ملتابعة  واالأف����راد 

ال�سالمة  مبتطلبات  االل��ت��زام  ���س��رورة  ع��ل��ى 

الكمامة  بارتداء  ال�سحية،  والوقاية  العامة 

االكتظاظ  وعدم  اجل�سدي  التباعد  ومراعاة 

مل���واج���ه���ة وب�����اء ك����ورون����ا . ون����ف����ذت اجل���ه���ات 

فيما   20 الدفاع  اأمر  بتنفيذ  املكلفة  الرقابية 

واالأفراد  املن�ساآت  التزام  مدى  متابعة  يخ�ض 

مب��ت��ط��ل��ب��ات ال�������س���الم���ة ال���ع���ام���ة وال���وق���اي���ة 

وج��ه��ة  وزارة   13 ���س��م��ل��ت  ج����والت  ال�����س��ح��ي��ة، 

حكومية، ونحو76 الف زيارة ملن�ساآت خمتلفة، 

وذلك بعد �سدور اأمر الدفاع وللفرتة من 25 

ال�سهر  من  اخلام�ض  ولغاية  الثاين  ت�سرين 

احلايل ويف خمتلف مناطق اململكة.

االنباط- عمان

 اأغ��ل��ق��ت ب��ور���س��ة ع��م��ان، ام�����ض ال��ث��الث��اء، 

����س���ه���م، م����وزع����ة ع��ل��ى  6.4 م���ل���ي���ون  ب����ت����داول 

بلغت  اإجمالية  ت��داوالت  بقيمة  1948�سفقة، 

5.4 مليون دينار.

النقطة  اىل  البور�سة  موؤ�سر  وانخف�ض 

اإغالق  مع  مقارنة  باملئة   0.17 بن�سبة   ،1580

ال�سابقة. اجلل�سة 

لل�سركات  االإغ��الق  اأ�سعار  مقارنة  ول��دى 

29 �سركة اأظهرت  اأ�سهمها، تبني اأن  املتداولة 

ارتفعت  بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  يف  انخفا�سا 

اأ���س��ع��ار اأ���س��ه��م 27 ���س��رك��ة، وا���س��ت��ق��رت اأ���س��ع��ار 

اأ�سهم 35 �سركة اخرى.

االنباط- عمان

التحول  عمليات  يف  ال��زراع��ة  وزارة  ب���داأت   

االإل����ك����رتوين ل��ل��خ��دم��ات امل���ق���دم���ة ل��ل��ج��م��ه��ور 

باعتبارها احد اهم اولويات املرحلة القادمة.

الثالثاء،  ام�ض  بيان  يف  ال���وزارة  واو�سحت 

يقوده  خمت�سا  فريقا  �سكل  ال��زراع��ة  وزي��ر  ان 

واملالية  لل�سوؤون االدارية  العام  م�ساعد االمني 

الدارة  دوج����ان،  عبداحلليم  ال��دك��ت��ور  ل��ل��وزارة 

ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ول االإل���ك���رتوين ب��ال�����س��راك��ة مع 

وبالتعاون  وال��ري��ادة،  الرقمي  االقت�ساد  وزارة 

مع وزارة املياه والري.

وا�سارت الوزارة اىل ان هذا التحول �سيوؤدي 

وبناء  ورقمنته  ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  تنظيم  اىل 

القطاع  مكونات  لكل  دقيقة  معلومات  قاعدة 

اتخاذ قرارات اكرث  الزراعي، والتي متكن من 

�سموال ودقة وجودة، وت�سهم يف تطوير خدمات 

الوزارة يف جمايل النزاهة وال�سفافية.

ب��ع��م��ل��ي��ات م�سح  ق���ام  ال��ف��ري��ق  ان  وا���س��اف��ت 

هند�سة  العادة  متهيدا  ال��وزارة  خدمات  جميع 

االجراءات.

وت�����س��م��ل اخل���دم���ات ال��ت��ي ���س��ي��ت��م امت��ت��ت��ه��ا، 

ا�������س������دار رخ���������ض اال������س�����ت�����رياد وال���ت�������س���دي���ر 

وال�����س��ه��ادات ال�����س��ح��ي��ة ال��ن��ب��ات��ي��ة واحل��ي��وان��ي��ة 

وخ����دم����ات االإر������س�����اد ال�����زراع�����ي وغ����ريه����ا م��ن 

اخلدمات.



االعالين
07

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايداع  على  الموافقة   2020/11/2 تاريخ   )  551  ( رقم  بقرارها 
 : المتضمن   ) السير  وادي   /2020/1200/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي 
الموافقة على استحداث طريق ) 6 ( م يفرز رضائيا من القطعة رقم ) 236 (

الطريق شريطة  ( م من جهة   4  ( واالرت��داد  ( مربعة موسى   حوض) 10 
التوحيد مع القطعة رقم ) 430 ( من نفس الحوض وفتح االبواب على شارع 
الحرم االبراهيمي فقط وفرض تعويض بواقع ) 100 ( مائة دينار / م2 الواحد 
من مساحة الجزء المحول تجاري باالستناد للمادة ) 47 ( من قانون التنظيم  
حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط المذكور في مكتب اللجنة 
المحلية لمنطقة ) وادي السير ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهر من تاريخ 
نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما 
المكان  في  المحلية  اللجنة  الى  اعتراضاتهم  تقديم  عليه  االعتراض  يوجب 

المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االط��الع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
التعديلي  المخطط  الموافقة على  تاريخ 2020/10/25   )  7 ( رقم  بقرارها 
التنظيمي رقم ) أ ع /2019/623/ بدر الجديدة ( المتضمن : الموافقة على 
الغروس   )  7  ( حوض   )  82  ( رقم  القطعة  من  جزء  استعمال  صفة  تغيير 
 ( خاصه  باحكام   ) ج   ( سكن  الى  خاص  استعمال  ذات  منطقة  من  الغربي 
ثالث طوابق ( وفرض بدل تعويض باالستناد للمادة ) 47 ( من قانون التنظيم 
الجزء من القطعة والمراد  الواحد من مساحة  بواقع ) خمسة دنانير ( /م2 
الترخيص  وكما هو  البيع او االفراز او  تنظيمها بحيث يتم استيفاؤها عند 
موضح على المخطط  في منطقة ) بدر الجديدة ( ووضعه موضع التنفيذ 
استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى 

واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايداع  على  الموافقة   2020/10/12 تاريخ   )  506  ( رقم  بقرارها 
 : المتضمن   ) العلي  تالع   /2020/728/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي 
القطعتين  بين  والواقع  االلغاء عن طريق ملغي  رفع صفة  على  الموافقة 
ذوات االرقام ) 176 ، 177 ( حوض ) 3 ( العوجائية وكما هو موضح على 
نسخة المخطط حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط المذكور 
في مكتب اللجنة المحلية لمنطقة ) تالع العلي ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة 
شهرين من تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى 
اذا كان هناك ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية 

في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االط��الع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن
تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت بقرارها رقم 
) 12 ( تاريخ 2020/10/25 الموافقة على ايداع المخطط التعديلي التنظيمي رقم 
) أ ع /2020/650/ بدر الجديدة ( المتضمن : الموافقة على تحويل صفة استعمال 
مجموعة قطع ضمن حوض ) 8 ( القبة من سكن اخضر ) أ ( باحكام خاصة الى سكن 
اخضر ) ج ( باحكام خاصة النسبة المئوية ) 35 % ( واالرتداد االمامي ) 5 ( م والمنطقة 

الخضراء ) 40 % ( وكما هو موضح على نسخة المخطط وفرض تعويض بواقع 
) خمسة دنانير ( / م2 من مساحة القطعة باالستناد للمادة ) 47 ( من قانون التنظيم 
بحيث يتم استيفاؤها عند الترخيص او البيع او االفراز والغاء بدل التعويض المفروض 
ا ع /594 /2019 ( حيث يمكن   ( التعديل  على القطع المشمولة باالقتراح بموجب 
 ( لمنطقة  المحلية  اللجنة  المذكور في مكتب  المخطط  العالقة االطالع على  لذوي 
بدر الجديدة ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر االعالن في الجريدة 
تقديم  عليه  االعتراض  يوجب  ما  هناك  كان  اذا  حتى  محليتين  وجريدتين  الرسمية 
السالفة  المدة  خالل  اعاله  الية  المشار  المكان  في  المحلية  اللجنة  الى  اعتراضاتهم 

الذكر .  
االلكتروني  االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن
تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت بقرارها رقم ) 
540 ( تاريخ 2020/10/25 الموافقة على ايداع المخطط التعديلي التنظيمي رقم 
) أ ع /2020/596/ صويلح ( المتضمن : الموافقة على اعطاء حكم خاص ) طابق 
ثالث ( لمجموعة من القطع ضمن حوض ) 7 ( تالع ام شومره وحوض ) 4 ( الذهيبة 
) ولمن يرغب ( وفرض بدل تعويض بواقع ) 1 ( دينار / م2 الواحد من مساحة القطع 
المشمولة بالمخطط باالستناد للمادة ) 47 ( من قانون التنظيم واستثناء القطع المبنيه 
العالقة  (  حيث يمكن لذوي  ) أع /2005/407  بالمخطط  ثالث طوابق والمشمولة 
اثناء   ) ) صويلح  لمنطقة  المحلية  اللجنة  المذكور في مكتب  المخطط  االطالع على 
الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين 
محليتين حتى اذا كان هناك ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة 

المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االلكتروني  االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

واالحجار  للمجوهرات  االملا�س  بيت  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   الكرميه  

الرقم  ) 21958 ( بتاريخ ) 2010/6/6(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد زهري الكردي

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – قرب م�ست�سفى االردن – 

جممع زينه التجاري

خلوي ) 0798268190 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

اياد  ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة 

ابو غلو�س و�سريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية 

  2019/6/11 ب�سيطة  حتت الرقم )20231( بتاريخ 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

غلو�س  اب��و  اي��اد   : �سركة  م��ن  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : اياد ابو غلو�س و�سركاه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   التجاريه   للخدمات  مك�سيم  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 36751 ( 

بتاريخ ) 2014/5/6(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ر�سا خالد عبيدات

عنوان امل�سفي : عمان – �ساحية الر�سيد

خلوي ) 0797779044 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

امل�ساعله  ن�سال  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)20287 ( بتاريخ 2019/7/17 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

 إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : ) ٢٠٠٠٥١٢٧٢(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة احمد جمال عرفه وخليل انور عرفه  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن

حتت الرقم ) 47161( بتاريخ 1997/7/31 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/8/4

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  خليل انور خليل عرفه  م�سفيا 

لل�سركة .

البنك  الزرقاء / حي مع�سوم مقابل  امل�سفي :  باأن عنوان  علما 

العربي ت: 0795774800

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا الأحكام املادتني )13( ) 215( من قانون ال�شركات رقم 

) 22 ( ل�سنة 1997 يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

و�سريكته  العمو�س  م��رزوق  حممد  �سالح  �سركة  ب��اأن  والتجارة 

 )  10422  ( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

من  �سفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد   1981/10/25 بتاريخ 

ال�سركة  ا�سم  وتغري  ب�سيطة  تو�سية  �سركة  اىل  ت�سامن  �سركة 

اىل ورثة �سالح حممد مرزوق العمو�س و�سريكهم .

يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  •لال�ستف�سار 
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : راغب مصطفى صالح قمر.

الرقم الوطني : ٩٧٩١٠٤٠٨٥٢
اأيام متتالية دون عذر  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإح�سار ما يربز غيابك واال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  الأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل االأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وابو  النجار  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

قران  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2013/7/23 بتاريخ   )  107547(

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

االطر�س  رمي  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا    2007/1/18 بتاريخ   )  84077(

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ال�سركات  264/اأ ( من قانون   ( املادة  ا�ستنادًا الأحكام 

مراقب  يعلن  وتعديالته،   1997 ل�سنة   )  22  ( رق��م 

عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن الهيئة 

الف�سائية  املحطات  لتجهيز  الن�سيط  ل�سركة  العامة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجله  واالذاع��ي��ة 

بتاريخ   )  40100  ( الرقم  حتت  حم��دودة  م�سوؤولية 

املنعقد  العادي  2015/4/1 قد قررت باجتماعها غري 

بتاريخ 2020/11/24 العدول عن ت�سفية ال�سركة .

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )٢٠٠٠٩66٧٠(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سلطان عوجان و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2008/6/26 حتت الرقم )91252( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/8 

عوجان   حممد  ر�سوان  �سلطان  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الر�سيفه / حي احل�سني مقابل احلاووز 

– ت: 0796380431
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ابو  و  ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة احل�سيني  عن 

�سماله  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)118454 ( بتاريخ 2018/7/4 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )٢٠٠٠٤٢66٤(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  و�سركاه   الديات  ح�سني  احمد  حممد  �سركة  باأن  

�سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

حتت الرقم )4727( بتاريخ 1992/12/26  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/1 

الديات   ح�سني  احمد  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان / ���س��ف��ا ب����دران 

0777375188

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة و التموين باأن اال�سم التجاري

) خمرب املواهب اجلديد ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )2683( با�سم 

) زياد عبد احلميد مرعي الفاعوري  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حممد �سامل فرحان 

الفاعوري ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

تنوية صادر عن 
بلدية املفرق الكربى

تمديد عطاء

2020/11/23م  ب��ت��اري��خ  الع��الن��ن��ا  الح��ق��ا 

تاريخ  االحد  يوم  اىل  العطاء  متديد  مت  حيث 

ع�سر  احل��ادي��ة  ال�����س��اع��ة  2020/12/20م 

االحد  العطاء  ل�سراء  موعد  واخ��ر   ، �سباحا 

تاريخ 2020/12/13 .

رئيس بلدية املفرق الكربى
عامر نايل الدغمي

محكمه االزرق الشرعيه
رقم :٩/٣

تاريخ : ٤/٢٢_١٤٤٢ه
املوافق: ٢٠٢٠/١٢/٧

هيئة القاضي : محمد 
بن مبارك العثمان

اعالن تبليغ مذكرة يمني 
شرعيةبالنشر

صادر عن محكمه االزرق الشرعيه
���س��وري  ���س��امل  ح�سني  حم��م��د  عليه  امل��دع��ي  اىل 

اجلن�سيه جمهول حمل االقامه حاليا اخر عنوان 

�ساحيه  ع��م��ان  الها�سميه  االردن��ي��ه  اململكه  ل��ه 

اليا�سمني دوار اخلريطه قرب جامع احلاج ح�سن 

بيت م�ساجر .

 2020/75 ا�سا�س  رق��م  �سرعيه  ق�سيه  يف  تقرر 

مو�سوعها اثبات زواج ون�سب واثبات طالق املقامة 

�سليبي  ن��زار  ثناء  املدعية  زوج��ت��ك  قبل  عليك 

توجيه اليمني ال�سرعيه التاليه لك 

)واهلل العظيم انه ال �سحه ملا ادعته املدعية ثناء 

نزار �سليبي من انها زوجتي ومدخل ب�سحيح العقد 

حاليا  االقامه  حمل  جمهول  انني  ومن  ال�سرعي 

مكان  اخ��ر  من  و  االقامه  مكان  اي  يل  يعرف  وال 

دوار  قرب  اليا�سمني  �ساحيه  عمان  هو  يل  اقامه 

اخلريطه قرب جامع احلاج ح�سن ومن ان زواجنا 

قد مت بتاريخ 2009/4/23 …

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني االتية اسماءهم :

خولة عدنان عودة الشعار
احمد سليمان السراديح

يوسف جمال علي سرحان
�سركة  لدى  مركزعملكم  عن  لتغيبكم  نظرا 

م�ساهمة  �سركة   – العقارات  الدارة  ارجان 

دون  متتالية  ايام  ع�سرة  من  الكرث  خا�سة 

عذر ر�سمي او مربر قانوين .

العودة  ب�سرورة  تنذركم  ال�سركة  فان  لذا 

 3 اق�ساها  م��دة  خ��الل  عملكم  م��رك��ز  اىل 

االع��الن  ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  ثالثة 

لوظائفكم  فاقدون  تعتربون  ذلك  وبعك�س 

الحكام  ا�ستنادًا  العمالية  حقوقكم  وكافة 

28 م��ن ق��ان��ون ال��ع��م��ل واالع��م��ال  امل����ادة 

االردين.

املنذرة : شركة ارجان 
الدارة العقارات

االربعاء  9/ 12 / 2020
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االنباط-وكاالت

ال�سنوية  الذكرى  الثالثاء،  يوم  توافق 

71 ل��ت��اأ���س��ي�����س وك���ال���ة غ����وث وت�����س��غ��ي��ل  ال����� 

من  “اأونروا”  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني 

ق��ب��ل اجل��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل�����الأمم امل��ت��ح��دة 

وب��رام��ج  املبا�سرة  الإغ��اث��ي��ة  مب��ه��ام  لتقوم 

فل�سطني لالجئي  الت�سغيل 

وت��اأت��ي ه���ذه ال��ذك��رى يف ظ��ل حت��دي��ات 

الأزم���ة  ب�سبب  “اأونروا”  تواجهها  جمة 

امل��ال��ي��ة غ��ر امل�����س��ب��وق��ة، ال��ت��ي ت��ع��اين منها 

 23 م���ن���ذ جت��م��ي��د ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة يف 

يناير/ كانون الثاين املا�سي، كامل دعمها 

تاريخها،  يف  الأ���س��واأ  تكون  وق��د  للوكالة، 

مل�سروع  الت�سدي  حماولة  اإىل  بالإ�سافة 

ت�سفيتها  اإىل  ي��رم��ي  اإ�سرائيلي  اأم��ري��ك��ي 

نهائي ب�سكل 

 ،1949 ال��ع��ام  ال��ي��وم م��ن  ففي مثل ه��ذا 

 ،1948 اأعقاب النكبة الفل�سطينية عام  ويف 

ق��رار  مب��وج��ب  “اأونروا”  وك��ال��ة  تاأ�س�ست 

3022 لتعمل كوكالة  اجلمعية العامة رقم 

وليتها  جتدد  اأن  على  وموؤقتة  �س�سة  مخُ

حل  هناك  يكون  اأن  اإىل  �سنوات  ثالث  كل 

الفل�سطينية للق�سية  عادل 

وبداأت عملها الفعلي يف الأول من مايو 

التي  الإغ��اث��ة  هيئة  م��ه��ام  وت��ول��ت   ،1950

�سجالت  وت�سّلمت  قبل،  من  تاأ�سي�سها  مت 

ال���الج���ئ���ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني م���ن ال��ل��ج��ن��ة 

الأحمر لل�سليب  الدولية 

ي��ك��ون متويل  اأن  وج���رى الت��ف��اق ع��ل��ى 

خ��الل  م���ن  ت��ق��ري��ًب��ا  ب��ال��ك��ام��ل  “اأونروا” 
الدول  تخُقدمها  التي  الَطوعية  عات  التربخُ

نظمة الأمم املخُتحدة الأع�ساء يف مخُ

وتنمية  اإغ��اث��ة  وكالة  هي  و”اأونروا” 

ب�������س���ري���ة ت���ع���م���ل ع���ل���ى ت����ق����دمي خ���دم���ات 

واخل��دم��ات  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  التعليم 

الج���ت���م���اع���ي���ة وال����ق����رو�����س ال��ب�����س��ي��ط��ة، 

وحت�����س��ني امل��خ��ي��م��ات وامل�����س��اع��دة ال��ط��ارئ��ة 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  لج�����ئ  م���الي���ني   5،5 ل���ن���ح���و 

اخل��م�����س،  عملياتها  م��ن��اط��ق  يف  ي��ع��ي�����س��ون 

والأردن  ال��غ��رب��ي��ة  وال�����س��ف��ة  غ����زة  ق��ط��اع 

ولبنان و�سوريا 

خ��الل  م��ن  “اأونروا” مت��ول  اأن  ورغ���م 

التربعات الطوعية من الدول املانحة، اإل 

يقم مبواكبة م�ستوى  املايل مل  الدعم  ان 

النمو يف الحتياجات

ونتيجة لذلك، فاإن املوازنة الرباجمية 

دع���م تقدمي  ع��ل��ى  تعمل  وال��ت��ي  ل��ل��وك��ال��ة، 

الرئي�سة، تعاين من عجز كبر  اخلدمات 

م��ن ع���ام لآخ����ر، فيما ي��ت��م مت��وي��ل ب��رام��ج 

الرئي�سة،  وامل�����س��روع��ات  الطارئة  الوكالة 

م��ن عجز كبر، عرب  ��ا  اأي�����سً تعاين  وال��ت��ي 

بوابات متويل منف�سلة

وتواجه “اأونروا”، وفق الأمم املتحدة، 

بينها  دولر؛  مليون   115 مب��ق��دار  ع��ج��ًزا 

 28 م��ن  اأك���ر  روات���ب  لتغطية  مليوًنا   70

الثاين/  ت�سرين  �سهري  عن  موظف،  األف 

نوفمرب، وكانون الأول/دي�سمرب

وكانت “اأونروا” اأطلقت ال�سهر املا�سي 

دولر،  مليون   70 لتوفر  ا�ستغاثة  ن���داء 

نوفمرب/  ل�سهري  موظفيها  رواتب  لدفع 

ت�سرين الثاين، ودي�سمرب/ كانون الأول

وع���ل���ى م�����دار ال���ع���ق���ود امل��ا���س��ي��ة، ع��ان��ى 

من  زال���وا  ول  الفل�سطينيون  ال��الج��ئ��ون 

لذلك،  ونتيجة  والظلم،  واملعاناة  العنف 

ف��اإن��ه��م ح��ال��ًي��ا ي��واج��ه��ون حت��دي��ات هائلة 

واحلماية،  الب�سرية  التنمية  �سعيد  على 

والتي تقف يف وجه اإمكاناتهم الكبرة

وم���ط���ل���ع ت�������س���ري���ن ال�����ث�����اين/ ن��وف��م��رب 

العامة  اجلمعية  اأع�����س��اء  اأع���رب  اجل���اري، 

الآث���ار  اإزاء  ال��ق��ل��ق  ع��ن  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف 

ال�سلبية لالأزمة املالية احلادة التي تعاين 

ا�ستمرار  على  وتداعياتها  ال��وك��ال��ة  منها 

الأ�سا�سية براجمها  تنفيذ 

امل���ان���ح���ني  “جميع  ق�������رار  يف  ودع�������ت 

لتلبية  ج���ه���وده���م  ت��ع��زي��ز  م��وا���س��ل��ة  اإىل 

الحتياجات املتوقعة للوكالة، مبا يف ذلك 

والحتياجات  النفقات  ب��زي��ادة  يتعلق  م��ا 

ال�ستقرار  وعدم  ال�سراعات  عن  النا�سئة 

يف املنطقة”

االنباط-وكاالت

���س��رق��ة م��ئ��ات ال���دومن���ات م��ن اأرا���س��ي 

املزيد،  مب�سادرة  واإخ��ط��ارات  املواطنني، 

على  وامل�سادقة  ا�ستيطانية،  طرق  و�سق 

جرائم  جديدة،  ا�ستيطانية  وحدات  بناء 

م��ت��وا���س��ل��ة ل��الح��ت��الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف 

مناطق ال�سفة الغربية والقد�س املحتلة، 

يف تطبيق فعلي خلطة ال�سم

“هاآرت�س”  ك�سفت �سحيفة  وكانت قد 

العربية عرب حتقيق ن�سرته عن اإجراءات 

لتنفيذ  ال�ساعية  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل 

م�ساريع  تنفيذ  خ��الل  م��ن  ال�سم  خطة 

اأن��ح��اء  متلف  يف  تو�سعية  ا�ستيطانية 

�سرقة  م��ع  بالتزامن  وال��ق��د���س،  ال�سفة 

الح���ت���الل مل���ئ���ات ال����دومن����ات يف ن��اب��ل�����س 

واخلليل والقد�س 

�سرقة وم�سادرة

واأخطرت قوات الحتالل الإ�سرائيلي، 

م�ساحات  مب�سادرة  الثنني،  اأم�س  م�ساء 

اأرا�سي قرى بورين، ومادما،  وا�سعة من 

وذل��ك  نابل�س،  جنوب  القبلية  وع�سرة 

“يت�سهار” تو�سعة م�ستوطنة  بهدف 

واأفاد م�سوؤول ملف ال�ستيطان �سمال 

قوات  اأن  دغل�س،  غ�سان  الغربية  ال�سفة 

الح���ت���الل ���س��ل��م��ت اإخ���ط���ارات مب�����س��ادرة 

امل��زي��د م��ن اأرا���س��ي م��واق��ع: امل���رج وجبل 

ال����ن����ذر يف ب�����وري�����ن، وب������اب امل������رج وخ��ل��ة 

امل��رج وال��ع��ق��دة يف م��ادم��ا، وحل��ف �سلمان 

والعقدة يف ع�سرة القبلية

امل�سادرة  حملة  اأن  اإىل  دغل�س  واأ���س��ار 

اجلديدة جاءت بهدف تو�سعة م�ستوطنة 

وح��دات  اإ�سافة  جانب  اإىل  “يت�سهار”، 
ا����س���ت���ي���ط���ان���ي���ة ج�����دي�����دة وف�����ت�����ح �����س����ارع 

امل�ستوطنني ا�ستيطاين جديد خلدمة 

الحتالل  �سلطات  اأن  دغل�س  واأ�ساف 

على  “يت�سهار”  م�ستوطنة  م��ع  تتعامل 

اأ����س���ا����س اأن���ه���ا ب���ل���دة، وت���ه���دف م���ن وراء 

اإىل تغير  ال�ستيالء على هذه الأرا�سي 

ت�سنيف الأرا�سي من زراعية اإىل �سكنية 

الهيكلي التو�سع  ل�سالح 

م��ط��ط��ات  اأن  اإىل  دغ���ل�������س  ول����ف����ت 

الح�����ت�����الل ت����ن����ذر ب�������س���رق���ة امل����زي����د م��ن 

الأهايل  على  اخلناق  وت�سييق  الأرا�سي 

يف ريف نابل�س اجلنوبي

“يت�سهار”  م�ستوطنة  م��ن  وت��ن��ط��ل��ق 

يف  املواطنني  بحق  عنفاً  الهجمات  اأك��ر 

امل�ستوطنة  ���س��ّك��ل��ت  ح��ي��ث  ن��اب��ل�����س،  ق���رى 

حا�سنة ملا يعرف ب�”فتيان التالل”، كما 

وترتبط امل�ستوطنة بعدة �سوارع �سخمة، 

املرور  املواطنون  التفافية، مينع  وبطرق 

منها، اأو حتى الو�سول اإليها

�سلطات  واف��ق��ت  املحتلة،  القد�س  ويف 

الح����ت����الل ع���ل���ى امل�������س���ادق���ة ع���ل���ى ب��ن��اء 

9000 وح��دة  ت�����س��م  م�����س��ت��وط��ن��ة ج��دي��دة 

قلنديا  م��ط��ار  اأر������س  ع��ل��ى  ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

رئي�س  بني  حمادثة  بعد  القد�س،  �سمال 

وزراء الحتالل بنيامني نتنياهو، ووزير 

اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو

لل�سم تطبيق فعلي 

ع���ن �سحيفة  ����س���ادر  ت��ق��ري��ر  وح�����س��ب 

امل�ساريع  هذه  فاإن  العربية،  “هاآرت�س” 
اأخ��رى  وتعبيد  ط��رق  وتو�سيع  لتجديد 

���س��ت��خ��دم الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني ف���ق���ط، وه���ي 

تو�سيع  على طريق  اأخ��رى  جمرد خطوة 

امل�����س��ت��وط��ن��ات، وه���ي اإح����دى الإج������راءات 

ال�سم لتنفيذ مطط  الإ�سرائيلية 

وبح�سب ال�سحيفة، فاإن الهدف املعلن 

من هذه امل�ساريع هو خدمة امل�ستوطنني 

ال��ذي  ال��ه��دف  ط��ي��ات��ه  ي�سمر يف  ول��ك��ن��ه 

يف  “ي�سع”  م�ستوطنات  جمل�س  ح���دده 

والذي ين�س على  املا�سي،  العام  ال�سفة، 

م�ستوطنات  اإىل  اإ�سرائيلي  مليون  جلب 

ال�سفة خالل عقد ون�سف

ات���ف���اق���ي���ات  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وذك��������رت 

ال���ت���ط���ب���ي���ع ال����ت����ي وق���ع���ت���ه���ا الإم�����������ارات 

وال��ب��ح��ري��ن م���وؤخ���راً مل ت��وق��ف م�����س��روع 

“كما يعتقد اجلميع” ال�سم 

وق���ال���ت ب��ح�����س��ب ن��ا���س��ط اإ���س��رائ��ي��ل��ي: 

توقف  ق��د  ال�����س��م  اأن  يعتقد  “اجلميع 
يف  لكن  التطبيع،  اتفاقيات  توقيع  بعد 

�سريًعا  بال�سر  ت�ستمر  اإ�سرائيل  الواقع 

ن��ح��و ���س��م ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة م���ن خ��الل 

�ست�ساعد  ال��ت��ي  التحتية  البنية  تطوير 

على م�ساعفة عدد امل�ستوطنني وبالتايل 

اإىل  الفل�سطينيني  على  ال�سيطرة  ب�سط 

الأبد”

تهدف  احلالية  “املخططات  واأ�سافت 

اإىل ربط امل�ستوطنات باملدن الإ�سرائيلية 

ن��اح��ي��ة، وي��ق��ي��د تطوير  ال��رئ��ي�����س��ي��ة م���ن 

اأخ���رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن  الفل�سطينية  امل���دن 

اأ�سميه �سًما وظيفًيا زاحًفا” ولذلك 

واأ�سارت “هاآرت�س” اإىل اأنه مت م�سادرة 

الفل�سطينية  الأرا���س��ي  من  دومن��ات   401

عند العروب يف اخلليل و406 اأخرى عند 

�سق  م�سروع  اأج��ل  من  نابل�س،  يف  ح��وارة 

الكثر  حياة  على  اأث��ر  مما  التفايف،  ممر 

الفل�سطينيني من 

امل��واف��ق��ة على  م��ت�����س��ل، مت  ���س��ي��اق  ويف 

ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف ح���وارة  775 وح���دة  ب��ن��اء 

خالل �سهر اأكتوبر ت�سرين اأول املا�سي

عن  احل��دي��ث  اإىل  ال�سحيفة  ول��ف��ت��ت 

تت�سمن  التحتية  البنية  تطوير  م�ساريع 

���س��ق وت��و���س��ي��ع ط����رق ت���رب���ط ف��ع��ل��ًي��ا بني 

جانبي الداخل املحتل، اأي ما بني مناطق 

ل��رب��ط  وت��ع��م��ل   ،1967 وم��ن��اط��ق   ،1948

داخ��ل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ب��امل��دن  امل�ستوطنات 

48 املناطق املحتلة عام 

وي��ق�����س��ي م��ط��ط ال�����س��م ب��ن��ه��ب %30 

م����ن م�����س��اح��ة ال�����س��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة، وه���ي 

امل�ستوطنات،  عليها  ت��ق��ام  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 

و�سمال  الأغ���وار  منطقة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

على  ينطوي  ال��ذي  الأم���ر  امل��ي��ت،  البحر 

للمواطنني  العرقي”  “التطهر  خطر 

املقيمني يف تلك املناطق

 107 وح�سب التقديرات فاإن اأكر من 

من  اأك���ر  يف  يعي�سون  فل�سطيني  اآلف 

خطة  ت�سملها  �سكانيا  وجتمعا  قرية   43

“الإ�سرائيلية” ال�سم 

االنباط-وكاالت

ج��دد اأب��ن��اء اجل���ولن ال�����س��وري املحتل 

رف���������س����ه����م امل����ط����ل����ق مل����خ����ط����ط����ات ك���ي���ان 

باإقامة  التو�سعية  الإ�سرائيلي  الحتالل 

اأرا�سيهم  على  كبرة  هوائية  توربينات 

العربية  ال��وط��ن��ي��ة  بهويتهم  ومت�سكهم 

ال�سورية.

وقال اأبناء اجلولن يف بيان لهم تلقت 

“يف اجلولن  اإننا  اليوم  �سانا ن�سخة منه 

ال��ع��رب��ي ال�����س��وري امل��ح��ت��ل ن��وؤك��د جم���دداً 

التوربينات  اإق��ام��ة  ن��رف�����س  اأن��ن��ا  ودائ��م��اً 

الهوائية على اأرا�سينا التي تعود ملكيتها 

الح��ت��الل  حت��ت  ال�����س��وري��ني  للمواطنني 

الإ�سرائيلي واإن هذا املخطط الحتاليل 

يهدف اإىل م�سادرة اأرا�سينا وتدمر كل 

اأر�سنا  على  وال�����س��م��ود  ال��ب��ق��اء  م��ق��وم��ات 

ال�سورية يف اجلولن املحتل”.

اأقدمت  اأن ما  اأب��ن��اء اجل��ولن  واأو���س��ح 

اأم�س  الإ�سرائيلي  الحتالل  ق��وات  عليه 

لأه��ايل  الزراعية  لالأرا�سي  اقتحام  من 

اجل�������ولن امل���ح���ت���ل ب���ه���دف اإق����ام����ة ه���ذه 

ال��ت��ورب��ي��ن��ات ق��وب��ل ب��ال��رف�����س ال�����س��ع��ب��ي 

الوا�سع من قبل اأهايل اجلولن.

“اإننا  امل��ح��ت��ل:  اأب���ن���اء اجل����ولن  وق���ال 

اأن  لل�سك  جم���ال  اأي  ي���دع  ل  مب��ا  ن��وؤك��د 

و�سكانه  اأرا�سيه  بكامل  املحتل  اجل��ولن 

وه���وائ���ه وم��ائ��ه ه��و ج���زء ل ي��ت��ج��زاأ من 

اجل���م���ه���وري���ة ال��ع��رب��ي��ة ال�������س���وري���ة ال��ت��ي 

على  وال�سرعية  الولية  �ساحبة  وحدها 

اأرا�سي اجلولن املحتل”.

الإ�سرائيلي  الحتالل  ق��وات  واأغلقت 

لقرى  الرئي�سة  املداخل  من  ع��دداً  اأم�س 

اجلولن ال�سوري املحتل ومنعت الأهايل 

يف  الزراعية  اأرا�سيهم  اإىل  الو�سول  من 

امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��ري��د ���س��ل��ط��ات الح��ت��الل 

اإقامة توربينات عمالقة عليها يف الوقت 

الذي احت�سد فيه الأهايل على الطرقات 

املوؤدية اإىل الأرا�سي الزراعية يف مناطق 

جمدل �سم�س و�سحيتا وبقعاثا وم�سعدة.

االنباط-وكاالت

ي��واف��ق ال��ث��ام��ن م��ن دي�����س��م��رب/ ك��ان��ون 

لن����دلع   33 ال�����  ال����ذك����رى  م�����رور  الأول، 

يف  تفجرت  ال��ت��ي  احلجارة”  “انتفا�سة 
وا�ستمرت   1987 ع��ام  من  اليوم  ه��ذا  مثل 

من  “النتفا�سة”  1994وت��ع��د  ع��ام  حتى 

اأه�����م امل����راح����ل ال���ت���ي ���س��ه��دت��ه��ا ال��ق�����س��ي��ة 

الع�سر احلديث الفل�سطينية يف 

وت���ف���ج���رت ����س���رارت���ه���ا يف ال���ث���ام���ن م��ن 

ده�س  بعد   1987 الأول  دي�����س��م��رب/ك��ان��ون 

ي�ستقلها  ل�����س��ي��ارة  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ���س��اح��ن��ة 

�سمال  جباليا  مبخيم  فل�سطينيون  عمال 

اأرب��ع��ة  ق��ط��اع غ����زة، مم��ا اأدى ل���س��ت�����س��ه��اد 

اآخرين واإ�سابة  فل�سطينيني 

ب�”انتفا�سة  النتفا�سة  ه��ذه  و�سميت 

احلجارة” لأن احلجارة كانت اأداة الهجوم 

الفل�سطينيون  ا�ستخدمها  التي  وال��دف��اع 

�سد قوات الحتالل الإ�سرائيلي

ذل��ك  يف  الفل�سطيني  ال�����س��ب��اب  و���س��ّك��ل 

ال����وق����ت ال��ع��ن�����س��ر الأ����س���ا����س���ي امل�������س���ارك 

وتوجيهها  بقيادتها  وقامت  بالنتفا�سة، 

ال��ق��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة امل��وح��دة ل��ل��ث��ورة، وه��ي 

الف�سائل  من  جمموعة  احت��اد  عن  عبارة 

ك��ان��ت  وال����ذي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  الفل�سطينية 

الح��ت��الل  لإن��ه��اء  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  ت��ه��دف 

ال�ستقالل.  على  واحل�سول  الإ�سرائيلي 

ك��م��ا ت��زام��ن��ت م���ع اإع�����الن ال�����س��ي��خ اأح��م��د 

ي���ا����س���ني ع����ن ت���اأ����س���ي�������س ح����رك����ة ح���م���ا����س، 

واإطالق بيانها الأول يف 14 دي�سمرب 1987 

بعد 5 اأيام من انطالق انتفا�سة احلجارة

وت�����ط�����ورت و�����س����ائ����ل امل����ق����اوم����ة خ���الل 

الن��ت��ف��ا���س��ة ت��دري��ج��ًي��ا م���ن الإ����س���راب���ات 

الهجمات  اإىل  واملظاهرات ورمي احلجارة 

ب��ال�����س��ك��اك��ني والأ����س���ل���ح���ة ال���ن���اري���ة وق��ْت��ل 

واجل��ن��ود  ال�سباط  وق��ت��ل  واأ���س��ر  ال��ع��م��الء 

وامل�ستوطنني الإ�سرائيليني 

وق��ام��ت ق���وات الح��ت��الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ب���ال���رد ال��ع��ن��ي��ف ع��ل��ى الن��ت��ف��ا���س��ة، حيث 

اأغ�����ل�����ق�����ت اجل������ام������ع������ات ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة 

واأب���ع���دت م��ئ��ات ال��ن�����س��ط��اء ودم����رت م��ن��ازل 

لفل�سطينيني ا

الفل�سطينيني  ال�سهداء  ح�سيلة  وتقدر 

ال��ذي��ن ارت���ق���وا ع��ل��ى ي��د ق���وات الح��ت��الل 

�سهيًدا،   1162 ب�  احلجارة  انتفا�سة  اأثناء 

 90 اإىل  بالإ�سافة  طفاًل،   241 نحو  بينهم 

منزًل،   1228 ون�سف  وتدمر  جريح،  األف 

األ����ف ���س��ج��رة م���ن احل��ق��ول   140 واق���ت���الع 

الفل�سطينية واملزارع 

واع��ت��ق��ل��ت ق����وات الح���ت���الل ح��ي��ن��ه��ا ما 

60 األف فل�سطيني من القد�س  يقارب من 

الداخل،  وفل�سطينيي  والقطاع  وال�سفة 

وفق اإح�سائية ملركز الأ�سرى للدرا�سات

وا���س��ت��م��ّرت الن��ت��ف��ا���س��ة مل��دة 6 ���س��ن��وات، 

ات��ف��اق��ي��ة  ت���وق���ي���ع  م����ع  ت���ت���وق���ف  اأن  ق���ب���ل 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح���ت���الل  ب���ني  “اأو�سلو” 
العام  يف  الفل�سطينية  التحرير  ومنظمة 

1993

 71 عاًما على تأسيس »أونروا«

 االحتالل يمضي قدًما بمخطط الضم بمشاريع استيطانية توسعية

 أبناء الجوالن المحتل: مخطط التوربينات االستيطاني يهدف لمصادرة أراضينا

 33 عاًما على انتفاضة الحجارة والفلسطينيون قابضون على الجمر

االنباط-وكاالت

اأحرونوت”،  “يديعوت  �سحيفة  اأف����ادت 

العربية  الأع��م��ال  �سيدة  ب��اأن  الثالثاء،  ام�س 

ملن�سب  الرت�سح  عزمها  اأعلنت  خ��ازن  اإل��ه��ام 

رئي�س اإ�سرائيل، وذلك لأول مرة يف التاريخ

وقالت خازن وهي من �سكان بلدة البعنة 

العربية يف منطقة اجلليل �سمايل اإ�سرائيل: 

اأمام املجتمع العربي  “كان هذا الباب مغلقا 
لفرتة طويلة، وقد حان الوقت لفتحه ولأن 

ال�سيا�سي،  العمل  يف  اإ�سرائيل  ع��رب  ي�سارك 

�سنع  ومواقع  التاأثر،  مواقع  اإىل  للو�سول 

املنا�سب  يف  اأك���رب  م�ساحة  واإت���اح���ة  ال���ق���رار، 

الرئي�سية”

�سعب  ك���ل  اأم���ث���ل  اأن  “اأريد  واأ����س���اف���ت: 

اإ���س��رائ��ي��ل، ع��ل��ى ك��ل ال��ف�����س��ائ��ل، واأن اأر���س��خ 

التعاي�س”

وت��ن��ت��ه��ي ف����رتة ولي����ة ال��رئ��ي�����س احل���ايل 

روؤوفني ريفلني يف يوليو 2021

وي��ن��ت��خ��ب رئ���ي�������س اإ����س���رائ���ي���ل م����ن ق��ب��ل 

الكني�ست لدورة مدتها 7 �سنوات

ومتتلك خازن �سل�سلة �سيدليات يف �سمال 

�سخنني،  مدينة  يف  طبيا  وم��رك��زا  اإ�سرائيل 

حل��ف��ي��دي��ن،  وج����دة  اأولد  خل��م�����س��ة  اأم  وه���ي 

بح�سب “يديعوت اأحرونوت”

متحم�سة  “اأنا  لل�سحيفة:  اإلهام  وقالت 

للغاية واأتلقى الكثر من ردود الفعل احلارة 

على قراري”

اإل��ه��ام:  ق��ال��ت  ال�سيا�سي،  ميولها  وح���ول 

معتدل  و�سط  ي�سار  مواقفي  يف  اأعترب  “اأنا 
ولي�س لدي م�سكلة مع اليمني. اأوؤيد احلوار 

القلوب  ب��ني  التقريب  اأج���ل  م��ن  الآراء  ب��ني 

والأفكار”

ال��ع��رب، م�سلمون  امل��واط��ن��ني  ويبلغ ع��دد 

وم�سيحيون يف اإ�سرائيل 1،930،000 ي�سكلون 

21% من ال�سكان

االنباط-وكاالت

ال�سرائيلي،  الحتالل  قوات  منعت   

منطقة  يف  امل����زارع����ني  ال���ث���الث���اء،  ي����وم 

الثعلة �سرق بلدة يطا من الو�سول اىل 

مدر�سة  معلمي  منعت  كما  اأرا���س��ي��ه��م، 

ال��و���س��ول  م��ن  ي��ط��ا  م�����س��اف��ر  يف  �سو�سيا 

ملدر�ستهم

وق�������ال م���ن�������س���ق ال����ل����ج����ان ال���وط���ن���ي���ة 

وال�ستيطان  اجلدار  ملقاومة  وال�سعبية 

ن�سبت  الحتالل  قوات  اإن  جبور،  راتب 

امل���وؤدي  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  ع�سكريا  ح��اج��زا 

اىل منطقة الثعلة، واحتجزت املزارعني 

ارا�سيهم  اىل  ال��و���س��ول  م��ن  ومنعتهم 

بال�ستيالء املهددة 

ي�سكنها  التي  الثعلة  اإن  جبور،  وقال 

ع�سرات املواطنني، يعتمدون يف حياتهم 

م�سيفا  املوا�سي،  وتربية  ال��زراع��ة  على 

متوا�سل  ب�سكل  ي��ح��اول  الح��ت��الل  ان 

امل�ستوطنات تو�سيع  ل�سالح  تهويدها 

الحتالل  ق��وات  منعت  ال�سياق،  ويف 

ال��و���س��ول  م��ن  �سو�سيا  م��در���س��ة  معلمي 

اىل مدر�ستهم، واحتجزتهم قبل اإطالق 

�سراحهم، وهددتهم بالعتقال والطرد

االنباط-وكاالت

 اأظ������ه������ر ا�����س����ت����ط����الع اأج���������������راه م��ع��ه��د 

الإث���ن���ني.اأّن  ي��وم  الإ�سرائيلي  الدميقراطية 

غالبية الإ�سرائيليني ل يثقون يف زعماء اأكرب 

حزبينفي اإ�سرائيل

وجاء يف ال�ستطالع الذي ن�سر عرب و�سائل 

62% من الإ�سرائيليني،  اأّن  الإع��الم العربية، 

“بنيامني نتنياهو”  ال���وزراء  اأن رئي�س  ي��رون 

ي��ت��م��ت��ع مب�����س��داق��ي��ة م��ن��خ��ف�����س��ة ل��ل��غ��اي��ة اأو 

منخف�سة اإىل حد ما ، بينما يقول 60% ال�سيء 

نف�سه لوزير اجلي�س “بيني غانت�س”

ك��ب��ر من  اأّن ع����دد  واأف�������اد ال����س���ت���ط���الع، 

اإج���راء  ي���وؤي���دون  ب��اأن��ه��م   )%48( امل�ستطلعني 

ان��ت��خ��اب��ات ج���دي���دة ، ف��ي��م��ا ي��ع��ار���س��ه��ا %39 ، 

�سد  اأو  مع  �سواء  ولكن  ال�ستطالع.  بح�سب 

اأن��ه من  تعتقد   %83 العظمى  الغالبية  ف��اإن   ،

املحتمل اإجراء ت�سويت وطني اآخر يف الأ�سهر 

ال�ستة املقبلة

كما اخترب ال�ستطالع الت�سورات املتعلقة 

مبحاكمة نتنياهو بتهمة الف�ساد ، واإدارة بايدن 

القادمة ، والتعاون ال�سيا�سي بني حزب الليكود 

الذي يتزعمه نتنياهو والحزاب العربيه

وم����ع ب����دء حم��اك��م��ة ن��ت��ن��ي��اه��و يف مرحلة 

ال����راأي العام  ، انق�سم  ال���س��ت��دلل يف ف��رباي��ر 

حول ما اإذا كان �سيح�سل على حماكمة عادلة 

، حيث يعتقد 43.5% من امل�ستطلعني اأنه لن 

اأنه �سيفعل  يح�سل عليها و 44.5% يعتقدون 

النتماء  اأ���س��ا���س  على  ذل��ك  تق�سيم  ذل���ك. مت 

ال��ذي��ن و�سفوا  اأول��ئ��ك  ق��ال  ، حيث  ال�سيا�سي 

نتنياهو لن يح�سل على  اإن  باأنهم ميينيون، 

حماكمة عادلة ، يف حني قال امل�ستجيبون من 

ي�سار الو�سط اإنه �سيفعل

وبني عرب اإ�سرائيل، اأظهر ال�ستطالع، اأّن 

ال�سيا�سي اجلديد بني  التعاون  يوؤيدون   %41

القائمة  ح��زب  م��ن  عبا�س  ومن�سور  نتنياهو 

بينما   .%34 ذل���ك  ي��ع��ار���س  فيما   ، امل�����س��رتك��ة 

يوؤيدونها.  فقط   %29  ، الإ�سرائيليني  اليهود 

التن�سيق  العرب  امل�سرعني  من  العديد  واأدان 

ب��اأن��ه قد  تكهنات  واأث���ار  نتنياهو وعبا�س  ب��ني 

يجرب القائمة امل�سرتكة على حلها

ووف�����ق�����ا ل���ال����س���ت���ط���الع، ي��ع��ت��ق��د م��ع��ظ��م 

القادمة  بايدن  اإدارة  اأن  الإ�سرائيليني )%74( 

���س��ت��ك��ون اأق����ل ���س��داق��ة م���ن ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س 

املنتهية وليته ، مع 12.5% فقط يعتقدون اأنها 

�ستكون اأكر دعًما
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���س��ل��م م���وظ���ف���و ال�����س��ل��ط��ة امل��ق��ط��وع��ة 

رواتبهم يف قطاع غزة، ر�سالة اإىل ممثل 

الحت�����اد الأوروب��������ي ���س��ي��ف��ن ك��وه��ن ف��ون 

اإىل غ�زة  زي���ارت���ه  ب��ورغ�����س��دروف خ���الل 

ملطالبته بالوقوف اإىل جانبهم وال�سغط 

ع��ل��ى ح��ك��وم��ة ا���س��ت��ي��ة لإع������ادة روات��ب��ه��م، 

من  ال�سادرة  الق�سائية  الأحكام  وتنفيذ 

حمكمة ال��ع��ل��ي��ا وال��ت��ي اأك����دت ع��ل��ى ع��دم 

قانونية قطع رواتبهم

اإليكم ن�س الر�سالة:

ال���������س����ي���������د: �����س����ي����ف����ن ك������وه������ن ف�����ون 

بورغ�سدروف .. ممث�ل الحتاد الأوروب��ي 

وال�سادة �سف�راء الحتاد الأوروبي

نخاطبكم واأنتم يف زيارتكم اإىل قطاع 

الو�سع  على  الط����الع  اأج���ل  م��ن  غ�����زة 

الإن�ساين وال�سحي واملعي�سي، نقدر جهود 

دول الحتاد الأوروبي ووقوفها اإىل جانب 

ال�سعب الفل�سطيني وحقوقه

متا�سياً مع املهمة النبيلة التي جئتم 

لأجلها، وات�ساقاً مببادئ الحتاد الأوروبي 

القانون  و�سيادة  الدميقراطية  تعزيز  يف 

واح�������رتام ح���ق���وق الإن�������س���ان واحل���ري���ات 

الأ�سا�سية، ودور الحتاد يف جمال الدفاع 

عن تلك املبادئ ور�سد المتثال لها حول 

اإىل  ب��ال��وق��وف  نطالبكم  ف��اإن��ن��ا  ال���ع���امل، 

جانبنا يف ق�سيتنا العادلة:

 امرأة عربية تعلن عزمها 
الترشح لرئاسة إسرائيل

 الخليل: جيش االحتالل يمنع المزارعين
من الوصول إلى أراضيهم والمعلمين إلى مدارسهم

 استطالع: غالبية اإلسرائيليين ال يثقون ب»نتنياهو 
وغانتس« و)48%( يؤيدون انتخابات مبكرة

 موظفو السلطة المقطوعة رواتبهم يسلمون 
ممثل االتحاد األوروبي رسالة إلعادة رواتبهم
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 اأفادت �صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، 

نقال عن م�ص�در مطلعة، ب�أن الدميقراطي 

لويد  املتق�عد  اجل���رال  اخ��ت���ر  ب���ي��دن  ج��و 

الأم��ري��ك��ي  ال��دف���ع  وزي���ر  اأو���ص��ت��ن، ملن�صب 

اأ���ص��م��ر ي�����ص��غ��ل ه��ذا  ال����ذي ق���د ي�����ص��ب��ح اأول 

املن�صب

يدر�س  ك�ن  ب�يدن  ف�إن  امل�ص�در،  وح�صب 

املن�صب،  ل��ه��ذا  ف��ل��ورن��وي  مي�صيل  اخ��ت��ي���ر 

مر�صحة  ت��ك��ون  اأن  املعتقد  م��ن  ك���ن��ت  وه��ي 

ه���ي���الري ك��ل��ي��ن��ت��ون ل��ق��ي���دة ال��ب��ن��ت���غ��ون يف 

 ،2016 ان��ت��خ���ب���ت  ح����ل ف�����زت ك��ل��ي��ن��ت��ون يف 

لويد  املتق�عد  اجلرال  ب�يدن  اخت�ر  ولكن 

اأو�صتن بعد �صغط متزايد لختي�ر مر�صح 

من ذوي الأ�صول الإفريقية

جيه  اإن  ل�”بوليتيكو”  م�����ص���در  وق���ل��ت 

الأ���ص��ب��ق،  ال��داخ��ل��ي  الأم���ن  وزي���ر  جون�صون 

امل��ر���ص��ح��ن املحتملن  ب��ن  اأي�����ص��� م��ن  ك����ن 

ملن�صب وزير الدف�ع

واأك��������د ال����ن�����ئ����ب ال����دمي����ق����راط����ي ب��ي��ن��ي 

حديث  يف  ب���ي��دن  م��ن  ال��ق��ري��ب  تومب�صون، 

ينتظرون  “الكثريين  اأن  ل�”بوليتيكو”، 

���ص��ت��ك��ون  ك���ي���ف  ي������روا  اأن  ال�������ص���ر  ب����ف�����رغ 

ت�صكيله�،  اإمت�����م  ب��ع��د  اجل���دي���دة  احل��ك��وم��ة 

اأع�������داد  اأن  اأي���������ص�����  ال�����الف�����ت  م�����ن  ول����ك����ن 

يجب  الإفريقية  الأ�صول  من  الأمريكين 

اأن تكون اأكر مم� هي الآن”

اختي�ر  مع�ر�صو  اأ�ص�ر  اأخ��رى،  جهة  من 

7 �صنوات  ال� اأنه مل يكمل فرتة  اإىل  اأو�صتن 

ال�صرورية لتويل  الع�صكرية  خ�رج اخلدمة 

اإذن  اإىل  �صيت�ج  واأن��ه  الدف�ع،  وزي��ر  من�صب 

خ��س من الكونغر�س ليكون وزيرا

هو  ع�م�(   67( اأو�صتن  لويد  اأن  =يذكر 

ع�صكري متق�عد برتبة جرال اأربع جنوم

للقوات  امل��رك��زي��ة  للقي�دة  ق���ئ��دا  =وك����ن 

امل�صوؤولة  “�صينتكوم”  الأمريكية  امل�صلحة 

ع����ن م��ن��ط��ق��ة ال�������ص���رق الأو������ص�����ط واآ����ص���ي���� 

و2016   2013 ب��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  الو�صطى 

امل��ن�����ص��ب، حيث  ه���ذا  اأ���ص��م��ر يف  رج���ل  واأول 

تنظيم  ملواجهة  اخلطط  على  ي�صرف  ك���ن 

و�صوري� العراق  “داع�س” يف 
وق��ب��ل ذل���ك ك����ن اأو���ص��ت��ن ق���ئ��د ال��ق��وات 

 ،2011  2010 يف  ال����ع����راق  يف  الأم���ري���ك���ي���ة 

“حرية  عملية  من  النتق�ل  على  واأ���ص��رف 

“الفجر  ع��م��ل��ي��ة  اإىل  ال��ق��ت���ل��ي��ة  العراق” 

ت��دري��ب  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ك���ن��ت  ال��ت��ي  اجلديد”، 

القوات الأمنية العراقية
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ل��درا���ص���ت الأ���ص��رى  اأك��د مركز فل�صطن   

العتق�لت  �صي��صة  ي�صتخدم  الح��ت��الل  اأن 

يح�رب  التي  القمع  اأدوات  من  واأداة  ك�صالح 

اإخ�ص�عه  ب��ه��دف  الفل�صطيني  ال��وج��ود  به� 

العق�ب  و�ص�ئل  م��ن  و�صيلة  وه��و  وتخويفه، 

اجلم�عي وا�صتنزاف ط�ق�ته وحتطيم اإرادته

مدير  الأ�صقر”  “ري��س  ال��ب���ح��ث  وق����ل 

املركز اأن العتق�لت اأ�صحت ظ�هرة يومية، 

وق��د  الفل�صطيني  امل��واط��ن  حل��ي���ة  م��الزم��ة 

ط�لت م� يق�رب من مليون فل�صطيني منذ 

 1948 ع���م  الفل�صطينية  الأرا����ص���ي  اح��ت��الل 

انتف��صة  م��ن��ذ  الع��ت��ق���ل  ح�����لت  ب��ل��غ��ت  و   ،

احلج�رة ع�م 1987، وحتى اليوم )348( األف 

ح�لة

واأ����ص����ف ال���ص��ق��ر، يف ال���ذك���رى ال��ث���ل��ث��ة 

والثالثن لنتف��صة احلج�رة التي اندلعت 

اأن��ه رغم   1987 ع���م  دي�صمر  الث�من من  يف 

له  تعر�س  ال��ذى  الكبري  الع��ت��ق���لت  حجم 

يف  ف�����ص��ل  الح���ت���الل  ان  ال  الفل�صطينيون 

حتقيق اأهدافه ب�إخ�ص�ع ال�صعب الفل�صطيني 

وردع�����ه ع���ن ال���ص��ت��م��رار يف امل���ق����وم���ة حتى 

حترير اأر�صه ومقد�ص�ته

ح�لة  اآلف   )210( ب�����أن  الأ���ص��ق��ر،  وب���ن 

حتى  النتف��صة  بداية  من  �صجلت  اعتق�ل 

قدوم ال�صلطة الفل�صطينية يف منت�صف ع�م 

ف��ئ���ت و���ص��رائ��ح املجتمع  ك���ف��ة  1994، ط���ل��ت 

من  اأك��ر  اعتقلوا  اآلف  منهم  الفل�صطيني 

مرة، و ل�صتيع�ب هذه الأعداد الكبرية افتتح 

الح���ت���الل ال��ع��دي��د م���ن ال�����ص��ج��ون وم��راك��ز 

التوقيف، واأبرزه� معتقل النقب ال�صحراوي 

الآلف  ع�صرات  ا�صتقبل  وال��ذى   ،1988 ع���م 

من الأ�صرى و�صهد ارتق�ء عدد من ال�صهداء

ح�لة   )10000( ب�����أن  الأ���ص��ق��ر،  واأ����ص����ف 

اعتق�ل �صجلت م� بن ع�م 1994 وحتى اندلع 

انتف��صة الأق�صى يف الث�من والع�صرين من 

�صبتمر ع�م 2000، و)97( األف ح�لة اعتق�ل 

خ����الل ���ص��ن��وات ان��ت��ف������ص��ة الأق�������ص���ى وح��ت��ي 

انتف��صة القد�س اأكتوبر 2015، والتي �صهدت 

حوايل )31( األف ح�لة اعتق�ل

واأ����ص����ر ال���ص��ق��ر اىل اأن اأو����ص����ع الأ���ص��رى 

بكثري  اأ���ص��واأ  ك�نت  الأوىل  النتف��صة  خ��الل 

تفتقر  ال�صجون  وك�نت  الآن،  عليه  هي  مم� 

�����ص����روط احل���ي����ة  م����ن  الأدن���������ى  اإىل احل�����د 

ال��ب�����ص��ي��ط��ة، ول ي��ت��وف��ر ف��ي��ه��� ال��ك��ث��ري من 

ب��ع��د ذل��ك  ا���ص��ت��ط���ع الأ����ص���رى  ال��ت��ي  الأدوات 

ارغ������م الح���ت���الل ع��ل��ى ت��وف��ريه��� مب��ع���رك 

الأمع�ء اخل�وية

ب�صكل  ونوع�ً  �صئ كم�ً  الطع�م  كذلك ك�ن 

اأو  اأغ��ط��ي��ه  ي��وج��د  الآن، ول  م��� عليه  ي��ف��وق 

فر�ص�ت اأو مالب�س، وك�نت ال�صجون تتكد�س 

ال�صجون  من  العديد  ك�ن  كذلك  ب�لأ�صرى، 

مي��ن��ع ف��ي��ه��� ال���زي����رات ب�صكل ن��ه���ئ��ي، وك���ن 

التع�مل مع  ال�ص�ئد يف  العنف اجل�صدي هو 

الأ�صرى

ي����زال يف �صجون  ب���أن��ه ل  ون����وه الأ���ص��ق��ر، 

م��ن��ذ  م��ع��ت��ق��ل��ن  اأ�����ص����ري   )26( الح�����ت�����الل 

الأ���ص��رى  الن��ت��ف������ص��ة الأوىل وق��ب��ل��ه��� وه���م 

ال��ق��دام��ى ال��ذي��ن رف�����س الح��ت��الل الإف���راج 

اإحي�ء  لتف�ق  الرابعة  الدفعة  �صمن  عنهم 

منهم  والح��ت��الل،  ال�صلطة  بن  املف�و�ص�ت 

اأق��دم��ه��م  ال��غ��رب��ي��ة  ال�صفة  م��ن  اأ���ص��رى   )9(

الأ�صري “حممد اأحمد الطو�س” من اخلليل، 

ال  اأرا���ص��ي  من  اأ�صريا  و)12(   ،  1985/10/6

الأ�صري  الأ���ص��رى جميع�  واأق��دم  اأقدمهم   48

ال48  اأرا�صي  “ من  يون�س  يو�صف  “ كرمي 
القد�س  1983/1/6، و)5( من  ومعتقل منذ 

ابونعمة”  اإبراهيم  “�صمري  الأ�صري  اأقدمهم 

معتقل منذ 1986/10/20، واأ�صري واحد من 

وذلك  الف�لوجى”،  “�صي�ء  وهو  غزة  قط�ع 

بعد ا�صت�صه�د الأ�صري “ ف�ر�س ب�رود”

وقدمت احلركة الأ�صرية خالل ال�صنوات 

�صهيداً،   )43( احل��ج���رة  لنتف��صة  ال�صبع 

اإجم�يل �صهداء  اأ�صل )226( �صهيداً هم  من 

ق�صوا  �صهيد   )23( بينهم  الأ�صرية،  احلركة 

ا�صت�صهدوا  اأ���ص��رياً  و)11(  التعذيب،  نتيجة 

من  و)2(  املتعمد  الطبي  الإه��م���ل  نتيجة 

ال��ن���ر  اإط����الق  نتيجة  ا�صت�صهدوا  ال�����ص��ه��داء 

عليهم� مب��صرة، وكذلك ا�صت�صهد )7( اأ�صرى 

نتيجة القتل العمد بدم ب�رد بعد العتق�ل

الح��ت��الل ف�صل يف  ،اأن  ال���ص��ق��ر  واع��ت��ر 

اإخ�ص�ع ال�صعب الفل�صطيني عر العتق�لت، 

ح��ي��ث اأ���ص��ب��ح��ت ع��م��ل��ي��ة الأ����ص���ر ب��ح��د ذات��ه��� 

مفخرة لل�صب�ب الفل�صطيني و�صط احت�ص�ن 

الذين  لالأ�صرى  وف�ص�ئلي  ور�صمي  �صعبي 

الفل�صطيني  ال�صعب  �صحوا من اجل كرامة 

وح���ري���ت���ه، ب���ل وخ�����رج ال����ص���رى اأ����ص���د ع����وداً 

واأ�صلب ارادة وعزمية، 

ووا���ص��ل��وا ب��ع��د ال��ت��ح��رر ط��ري��ق م��ق���وم��ة 

عدة  اعتق�له  اأع��ي��د  م��ن  ومنهم  الح��ت��الل، 

مرات
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خميم  م��ن  ع���م���(   16( مقبل  حممد  الفتى  الأ���ص��ري  روى 

اأي��دي  على  عليه  الع��ت��داء  تف��صيل  اخلليل،  �صم�ل  العروب 

واأ�صن�نه،  ال�صفلي،  فكه  ك�صر  اإىل  اأدى  م���  الح��ت��الل،  جنود 

واإ�ص�بته ب�لعديد من الكدم�ت واجلروح

ون��ق��ل حم���م��ي هيئة ���ص��وؤون الأ���ص��رى وامل��ح��رري��ن م���أم��ون 

احل�����ص��ي��م، ال���ذي مت��ك��ن م��ن زي�����رة الأ����ص���ري م��ق��ب��ل اأم�������س، يف 

بو�صع �صحي م�صتقر،  اأن مقبل  ك�رم،  م�صت�صفى هدا�ص� عن 

ا�صتمرت  ي��وم��ن  قبل  فكه  يف  ج��راح��ي��ة  عملية  ل��ه  واأج��ري��ت 

لأكر من ثالث �ص�ع�ت

لعتق�له  امل��وؤمل��ة  التف��صيل  ملح�ميه،  مقبل  الفتى  وروى 

ل�����ص��راء بع�س  اأن���ه خ��رج م��ن منزله  امل������ص��ي، حيث  ال��ث��الث���ء 

اجلنود  ق�م  ال�ص�رع،  يف  تواجده  وخالل  للبيت،  الحتي�ج�ت 

لذلك  ونتيجة  ���ص��وت،  وقن�بل  ال��دم��وع  م�صيل  غ���ز  ب���إط��الق 

هرب مع اأولد اآخرين

وق����ل م��ق��ب��ل اإن ج��ي��ب��� ع�����ص��ك��ري��� ن���زل م��ن��ه ث��الث��ة ج��ن��ود، 

اإىل  دخل  وحينه�  الآخ��ري��ن،  وب�لأطف�ل  به  ب�للح�ق  وق�موا 

وق�م  عليه  وقب�س  البيت،  اجلنود  اأحد  ف�قتحم  املن�زل،  اأحد 

ب�صربه بكعب البندقية على فكه الأي�صر بكل قوته

ق�م  فيم�  ل��ل��خ���رج،  �صحبه  اجل��ن��دي  اأن  اإىل  مقبل  واأ���ص���ر 

واأرجلهم،  ب�أيديهم  رك��ال  ب�ل�صرب  عليه  ب�لعتداء  اجلنود 

وهو ملقى على الأر�س، حيث اأ�صيب بعدة ر�صو�س يف ظهره، 

وكتفه، وجرح ن�زف جهة الفك

وح�����ص��ب الأ����ص���ري ال��ط��ف��ل م��ق��ب��ل ف��ق��د ب��ق��ي ع��ل��ى الأر�����س 

وبعده�  ذقنه،  فمه، وحت��ت  ينزف من  وال��دم  دق�ئق،   10 مل��دة 

على  اإل���ق����وؤه  ومت  “اإ�صرائيلية”،  ع�صكرية  ���ص��ي���رة  ح�����ص��رت 

اأر���ص��ي��ة اجل��ي��ب، وك����ن م��ع��ه ث��الث��ة ف��ت��ي��ة اآخ�����رون، وب��داخ��ل 

اجليب ك�ن اجلنود ي�صعون اأرجلهم عليهم، وق�موا ب�صتمهم 

ن�بية ب�ألف�ظ 

واأ�ص�ف “بعده� نقل اإىل جهة مدينة حلحول ب�لقرب من 

الآخرين  الأولد  مع  اجليب  من  اإن��زال��ه  مت  وهن�ك  امل��دخ��ل، 

وجل�صوا على الأر�س بعد تقييد ايديهم مبرابط بال�صتيكية 

اإىل  ونقله  اآخ���ر  جيب  ح�صر  وب��ع��ده���  �ص�عتن  مل��دة  وم��ك��ث��وا 

ع�صيون” معتقل 

ال��ت��ح��ق��ي��ق، وك�����ن به�  اإىل غ���رف���ة  ال��ف��ت��ى م��ق��ب��ل  واأدخ������ل 

على  احلج�رة  اإلق�ء  تهمة  وتلفيق  ب�صتمه،  ق�موا  حمققون 

 6 اإبق�وؤه ب�خل�رج ملدة  اجلنود، وبعد انته�ء التحقيق معه مت 

اإىل  اأدخ��ل  ليال،   12 ال�ص�عة  وعند  الق�ر�س،  الرد  �ص�ع�ت يف 

الغرف يف معتقل “ع�صيون”

وب�صبب �صراخ مقبل من �صدة الأمل، مت نقله �صب�ح اليوم 

�صوره  واإج���راء  ك�رم”،  ع��ن  “هدا�ص�  م�صت�صفى  اىل  ال��ت���يل 

ب�صبب  ال�صفلية،  اأ�صن�نه  به ويف  اأ�صعة لفكه، تبن وجود ك�صر 

ال�صرب املرح الذي تعر�س له

ويع�ين الأ�صرى الأطف�ل من ظروف �صديدة ال�صعوبة يف 

يتعر�صون فيه� لعزل و�صرب  الإ�صرائيلي،  �صجون الحتالل 

التحقيق  اإىل  ب�لإ�ص�فة  ا�صتهداف مب��صر للجروح  مرح مع 

طويلة ل�ص�ع�ت 

�صجون الحتالل حوايل  الأط��ف���ل يف  الأ���ص��رى  ع��دد  وبلغ 

اإن�ص�نية،  غ��ري  ظ��روف  يف  الح��ت��الل  يحتجزهم  ط��ف��اًل،   153

تن�يف ك�فة املع�يري الدولية حلقوق الأطف�ل والأ�صرى

 صحيفة: بايدن سيرشح رجال أسمر لمنصب وزير الدفاع للمرة األولى في تاريخ أمريكا

 348 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الحجارة

 تفاصيل وحشية يرويها االسير الفتى مقبل بعد اعتداء االحتالل عليه وتكسير فكه السفلي

الرئيس التونسي: لن نترك الدولة 
تسقط في أيدي المجرمين

 واشنطن تصنف »أنصار اهلل« اليمنية تنظيما 
مثيرا لـ »اهتمام خاص« وليس »تنظيما إرهابيا« 

 قرقاش على »تويتر«: اإلمارات تثمن 
جهود تعزيز التضامن بمنطقة الخليج

 بكين ردًا على عقوبات واشنطن الجديدة: 
سنتخذ إجراءات جوابية حازمة

االنباط-وكاالت

�صديدة  ر�ص�لة  التون�صي  الرئي�س  وّجه 

يح�ول  ملن  اإن��ذارا  اإنه� متثل  ق�ل  اللهجة 

رف�صه  موؤكدا  التون�صية،  الدولة  اإ�صق�ط 

لكل اأ�صك�ل العنف داخل موؤ�ص�ص�ت الدولة

ق�ل  ب��رمل���ن��ي���،  وف���دا  ا�صتقب�له  وخ���الل 

تعي�س  ت��ون�����س  اإن  ���ص��ع��ّي��د  ق��ي�����س  ال��رئ��ي�����س 

بعد  عرفته�  ال��ت��ي  امل��راح��ل  واأخ��ط��ر  اأدق 

�صي�صقط  اأنه  يعتقد  من  لكن  ال�صتقالل، 

الدولة التون�صية هو واهم

العنف  اأ�صك�ل  لكل  رف�صه  �صعيد  واأك��د 

ح��ي��ث��م��� ك������ن، خ������ص��ة داخ�����ل م��وؤ���ص�����ص���ت 

ال�صرعية  اح����رتام  ع��ل��ى  م�����ص��ددا  ال���دول���ة، 

وال����ق�����ن����ون، وال���ت�������ص���دي ب���ك���ل ال��و���ص���ئ��ل 

الق�نونية املت�حة لكل من يح�ول اإ�صق�ط 

الدولة

ك��م��� اأك���د وج���ود ق���وى م�����ص���دة ل��ل��ث��ورة 

ال���ت���ون�������ص���ي���ة حت��������ول اإ�����ص����ق�����ط ال����دول����ة 

ال��ت��ون�����ص��ي��ة، حم���ذرا م��ن اأن���ه ل ح���وار مع 

املجرمن ) ( ول مرر لأي ك�ن للخروج 

اأن يطبق على  ال��ذي يجب  ال��ق���ن��ون،  ع��ن 

اجلميع وعلى قدم امل�ص�واة ) ( ول جم�ل 

ال�صعب  مب�����ص���ل��ح  وامل��ق���ي�����ص��ة  ل��الب��ت��زاز 

التون�صي

واأ����ص����ف: ن��وج��ه الإن�����ذار ت��ل��و الإن����ذار 

وال��ت��ح��ذي��ر ت��ل��و ال��ت��ح��ذي��ر، ب���أن��ن��� نحرتم 

ال�����ص��رع��ي��ة وال���ق����ن���ون، ل��ك��ن��ن��� ل���ن ن��رتك 

تون�س وموؤ�ص�ص�ته� تته�وى وت�صقط، ولن 

الدم�ء، متهيدا لإ�صق�ط  ت�صيل  ب�أن  نقبل 

ال���دول���ة. و����ص���رّد ب���أك��ر مم��� ي��ت�����ص��ورون 

لإنق�ذ الدولة من كل اعتداء على اأمنه�

بعد  التون�صي  ال��رئ��ي�����س  خ��ط���ب  وج����ء 

�ص�ع�ت من اأحداث عنف �صهده� الرمل�ن، 

حيث جرى تب�دل للعنف بن نواب ائتالف 

ال��دمي��ق��راط��ي، ت�صبب  ال��ك��رام��ة وال��ت��ي���ر 

ب��ج��رح ال��ن���ئ��ب ع��ن ال��ت��ي���ر ال��دمي��ق��راط��ي 

اأنور ب�ل�ص�هد وتعر�س زميلته �ص�مية عبو 

ل��الإغ��م���ء، فيم� ت��ع��ه��دت رئ������ص��ة ال��رمل���ن 

بفتح حتقيق ب�لأمر

االنباط-وكاالت

الأم��ري��ك��ي��ة  اخل���رج��ي��ة  وزارة  ���ص��ن��ف��ت 

جم�عة “اأن�ص�ر اهلل” اليمنية كي�ن� مثريا 

مط�لبة  غ��داة  لديه�  خ��ص�”  “اهتم�م� 
ن�ئب الرئي�س اليمني علي حم�صن �ص�لح 

“منظمة  اجل��م���ع��ة  بت�صنيف  ب���لإ���ص��راع 

اأن  ل����ل����وزارة  ب���ي����ن  يف  وج������ء  اإره�بية”. 

ذات  ال��ك��ي���ن���ت  �صمن  اأدرج���ت  “وا�صنطن 
“احلوثين  اله��ت��م���م اخل������س، ك��ال م��ن 

وبوكو  الق�عدة  وتنظيم  ال�صب�ب  وحركة 

حرام وحترير ال�ص�م وداع�س وط�لب�ن”.

وذك����رت و���ص���ئ��ل اإع����الم اأن م�����ص��وؤول��ن 

اهلل”  “اأن�ص�ر  ت�صنيف  رف�صوا  اأمريكين 

من  اع��ت��ب���رات  ل��ع��دة  اإره�بية”  “منظمة 

عملية  تتعطل  ل  حتى  الإن�����ص���ن��ي��ة  بينه� 

وال�صحية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����ص���ع��دات  اإي�����ص���ل 

للمدنين.

يف هذه الأثن�ء، ق�لت وك�لة “�صينخوا” 

ال�����ص��ي��ن��ي��ة ل���الأن���ب����ء، ن��ق��ال ع���ن م�����ص���در 

من   22 اإن  مي��ن��ي��ة،  ح��ك��وم��ي��ة  ع�����ص��ك��ري��ة 

جنود  و4  اهلل”  “اأن�ص�ر  جم�عة  مق�تلي 

قد قتلوا وجرح الع�صرات من الطرفن يف 

24 الأخ��رية يف  ال���  اليمن خ��الل ال�ص�ع�ت 

ا�صتب�ك�ت م�صلحة مب�أرب.

ب����ل���ت���زام���ن م����ع ت�����ص��ن��ي��ف احل��وث��ي��ن 

وتنظيم�ت اأخرى كي�ن�ت مثرية “لن�صغ�ل 

اأعلنت وا�صنطن حذفه� ال�صودان  خ��س”، 

امل�صنفة  ال���دول  ق�ئمة  م��ن  واأوزب��ك�����ص��ت���ن 

لديه� حتت “مراقبة خ��صة”.

االنباط-وكاالت

لل�صوؤون  الإم���رات��ي  الدولة  وزي��ر   ق�ل 

اأنور قرق��س على تويرت ام�س  اخل�رجية 

الكويت  جهود  تثمن..  بالده  اإن  الثالث�ء 

ال�صقيقة وامل�ص�عي الأمريكية نحو تعزيز 

ال��ت�����ص���م��ن يف اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي وت��دع��م 

عن  وب�لني�بة  اخلرية  ال�صعودية  امل�ص�عي 

الدول الأربع ، وذلك يف اإ�ص�رة اإىل خالف 

م�صتمر منذ فرتة طويلة مع قطر

اأن  ت��وؤك��د ع��ل��ى  اأن الإم�������رات  واأ����ص����ف 

ع����الق�����ت جم���ل�������س ال����ت����ع�����ون م����ع م�����ص��ر 

على  املح�فظة  يف  اأ�ص��صي  رك��ن  ال�صقيقة 

الأمن العربي وا�صتقرار املنطقة، وتتطلع 

اإىل قمة خليجية ن�جحة

بعد  تويرت  على  قرق��س  من�صور  ج���ء 

اإحراز  عن  وال�صعودية  الكويت  اأعلنت  اأن 

ت��ق��دم ���ص��وب ح��ل اخل���الف ال���ذي قطعت 

على اأثره ال�صعودية والإم�رات والبحرين 

ورواب��ط  الدبلوم��صية  العالق�ت  وم�صر 

منت�صف  منذ  قطر  مع  وال�صفر  التج�رة 

2017

االنباط-وكاالت

ال�����ص��ي��ن��ي��ة  اخل����رج���ي���ة  وزارة  اأدان��������ت 

العقوب�ت اجلديدة التي فر�صته� الولي�ت 

اللجنة  ب�رزين يف  م�صوؤولن  على  املتحدة 

ال�صيني  ال�����ص��ع��ب  ن����واب  ملجل�س  ال��دائ��م��ة 

وقراره� بيع اأ�صلحة جديدة اإىل ت�يوان.

الأم���ري���ك���ي  ال���رئ���ي�������س  اإدارة  وك�����ن����ت 

امل��ن��ت��ه��ي��ة ولي���ت���ه دون����ل���د ت���رام���ب اأع��ل��ن��ت 

اأم�����س ع��ن ف��ر���س ع��ق��وب���ت ع��ل��ى 14 ن�ئب� 

اأ�صول  اأي  جتميد  ت�صمل  اللجنة  يف  ب���رزا 

الأمريكية  الأرا���ص��ي  على  ميتلكونه�  ق��د 

املتحدة  الولي�ت  اإىل  ال�صفر  من  ومنعهم 

 280 بقيمة  اأ�صلحة  اأعلنت عن �صفقة  كم� 

مليون دولر اإىل ت�يوان.

ون��ق��ل��ت وك����ل���ة اأ���ص��و���ص��ي��ت��د ب���ر����س عن 

يينغ  ت�صون  ه��وا  ال����وزارة  ب��صم  املتحدثة 

قوله� يف موؤمتر �صحفي اليوم اإن ال�صن 

ت��ن��وي ات���خ����ذ اإج�������راءات ج��واب��ي��ة ح���زم��ة 

���ص��ي���دت��ه��� وم�ص�حله�  ع��ن  ب��ق��وة  وت���داف���ع 

الأمنية والتنموية.

و�صعب�  ح��ك��وم��ة  ال�����ص��ن  اإن  واأ����ص����ف���ت 

ت����دي����ن ب����ق����وة ال���غ���ط���ر����ص���ة الأم���ري���ك���ي���ة 

كم�  العقالنية  ع��ن  البعيدة  وت�صرف�ته� 

ت��ط���ل��ب وا���ص��ن��ط��ن ب���ل��رتاج��ع ع��ن �صفقة 

موؤكدة  ت�يوان  اإىل  الأخ��رية  الأ�صلحة  بيع 

مثل  على  املالئم  ال��رد  �صتتخذ  بالده�  اأن 

هذه اخلطوة.

اأم�س  اأك��دت  ال�صينية  املتحدثة  وك�نت 

امل�������ص���وؤول���ن  ت��ه��ج��م���ت  ب����الده�����  “رف�س 
الأم���ري���ك���ي���ن ع���ل���ى ال���ن���ظ����م ال�����ص��ي������ص��ي 

يف ال�������ص���ن وف����ر�����س م���زي���د م����ن ال��ق��ي��ود 

الأم���ري���ك���ي���ة ع���ل���ى ال����ت����ب�����دلت ال��ث��ق���ف��ي��ة 

م�صيفة  البلدين”  الأف��راد بن  وتب�دلت 

التهجم�ت  ه��ذه  بحزم  تع�ر�س  “بكن  اإن 

ال�صريرة التي ي�صنه� اأمث�ل م�يك بومبيو 

وزي���ر اخل���رج��ي��ة الأم��ري��ك��ي ع��ل��ى النظ�م 

ال�صي��صي ال�صيني”.

اإن ب��ع�����س ال���ق���وى امل��ن���ه�����ص��ة  وت���ب��ع��ت 

بعن�د  تلتزم  املتحدة  ال��ولي���ت  يف  لل�صن 

ب��ع��ق��ل��ي��ة احل����رب ال����ب�����ردة وحت������ول اإث�����رة 

اأمريكية  �صينية  اأي��دي��ول��وج��ي��ة  م��واج��ه��ة 

الثن�ئية  العالق�ت  تقوي�س  يف  والإم��ع���ن 

متثل  ال��ت��ه��ج��م���ت  ت��ل��ك  اأن  اإىل  م�����ص��رية 

انته�ك� ك�مال للم�ص�لح اجلوهرية ل�صعبي 

ال��ب��ل��دي��ن وت��ت��ع���ر���س م���ع اجت�����ه ال��ت���ري��خ 

وحمكوم عليه� ب�لف�صل.

وك�ن وزير اخل�رجية ال�صيني وانغ يي 

ا�صتئن�ف  اإىل  املتحدة  ال��ولي���ت  اأم�س  دع��� 

املتب�دلة  الثقة  واإع�����دة  ب���الده  م��ع  احل���وار 

بن البلدين.

االنباط-وكاالت

ذك���ر ممثل الحت�����د الأوروب�����ي يف الأرا���ص��ي 

الفل�صطينية، �صفن كون فون بورغ�صدورف، اأنن� 

جئن� لنقدم دعمن� للق�صية الفل�صطينية، ون�صعى 

الفل�صطيني،  ال�صتقرار  لتحقيق  ك�مل  ب�صكل 

وقط�ع غزة جزء ل يتجزاأ من فل�صطن

م��وؤمت��ر �صحفي  واأك���د بورغ�صدورف خ��الل 

بغزة، يوم الثالث�ء، على �صم�ن احلي�ة لكل فرد 

و�صخ�س يف غزة وتعزيز حقوق الإن�ص�ن، واحلق 

يف احلي�ة والتعليم

بنود مهمة  اإىل ثالثة  بورغ�صدورف،  ولفت 

موؤكًدا  ال�صرائيلي،  الحتالل  وهي  حديثه،  يف 

اأنه يتحكم يف غزة، ويف قراراته� منذ زمن طويل

ال�����ص��ل��ط��ة  وه�����و  ال����ث�����ين،  “البند  وت�����ب����ع: 

الفل�صطينية، املعرتف به� يف الدول الأخرى، اأم� 

الث�لث وهي حكومة غزة التي ت�أ�ص�صت منذ ع�م 

وال�صروط  البنود  هذه  اأن  اإىل  م�صرًيا   ،”2007

الثالثة يجب اأن تكون دميقراطية

واأك���د اأن��ه��م ب���لحت���د الأوروب����ي يعملون مع 

منظمة ال�صحة الع�ملية والعديد من املنظم�ت 

الدولية من اأجل متكن ال�صلطة من الو�صول 

ل��ق���ح �صد ف��ريو���س ك���ورون����، رغ���م �صعوبة  اإىل 

الأمر

و�صدد على اأهمية ال�صتمرار يف دعم الأونروا 

مل�ص�عدة قط�ع غزة، م�صيًف�: “من املهم مبك�ن 

اأن ي�صتمر املجتمع املدين يف دعم الأون��روا، واأن 

نقول اأن الحت�د الأوروبي هو اأحد اأكر امل�نحن 

له�، وهو ملتزم بكل التزام�ته جت�ه الالجئن، 

لي�س فقط يف قط�ع غزة، ب�س ب�لع�مل ككل”

وب��خ�����ص��و���س ال����زي�����رات ال��ت��ي اأج���راه���� وف��د 

الحت����د الأوروب�����ي، ب��ّن ب��ورغ�����ص��دورف: “زرن� 

امل�صت�صفى الأوروبي يف رفح جنوب القط�ع، التي 

بنيت م��ن خ���الل امل��ن��ح، وال��ت��ي تعتر م��ن اأه��م 

املراكز التي ت�صتقبل مر�صى كوفيد 19، وتقدم 

اخلدم�ت جلميع امل�صت�صفي�ت يف قط�ع غزة”

ب���ل��ق��ري��ب،  ن�صتطيع  اأن  “نتمنى  واأردف: 

احل�صول على لق�ح �صد كورون�، ولكن يف هذه 

ال��ل��ح��ظ��ة، ���ص��ي��ك��ون ال��ل��ق���ح م��ت��وف��ًرا م��ن خ��الل 

التن�صيق مع الأمم املتحدة، من اأجل الع�ملن يف 

املراكز ال�صحية، ثم كب�ر ال�صن

وح���ول زي�����رة ال��وف��د الأوروب�����ي اإىل حمطة 

حتلية املي�ه، غرب مدينة دير البلح و�صط قط�ع 

كبرًيا يف  ا�صتثم�ًرا  هن�ك  �صيكون  اأن  اأك��د  غ��زة، 

ق��ط���ع غ��زة م��ن خ��الل الحت�����د الأوروب������ي، من 

خالل وجود ا�صتثم�رات مل�صنع ي�صم عدد كبري 

من الع�ملن يف القط�ع، متمنًي� اأن يتم يف حلول 

املي�ه  اختب�ر  على  القدرة  تتم  اأن  املقبل،  يوليو 

النظيفة التي يوفره� هذا امل�صنع يف غزة

واأكمل قوله: “الأ�صبوع الق�دم �صيتم التوقيع 

اتف�قية،  الأوروب���ي لال�صتثم�ر، على  البنك  مع 

وه���ي ال���ت���زام م���ّن����، وه���ي م�����ص��روع حت��ل��ي��ة مي�ه 

من  ي���ورو  ملي�ر  نحو  و�صع  يتم  �صوف  البحر، 

عن  ف�صاًل  غ��زة،  قط�ع  مواطني  لر�صى  اأج��ل��ه 

م�صروع�ت اأخرى لتوفري الغ�ز”

واأ�ص�ر بورغ�صدورف، اإىل اأنه �صيكون بعد ذلك 

لق�ءات مع العديد من الن��صطن واملم�ر�صن يف 

جم�ل الأعم�ل، واع��ًدا ب�لبق�ء على ات�ص�ل مع 

ممثلي املجتمع املدين بهدف ال�صتمرار يف دعم 

امل�ص�ريع

وزاد ق���ئ��اًل: “ك�ن ه��ذا ال��ي��وم ي��وًم��� عظيًم� 

ب�لن�صبة لن�، وهو يوم مهم من اأجل دعم وتوحيد 

ال�صعب يف غ��زة مع القط�ع اخل������س، واملجتمع 

امل���دين، م��وؤك��ًدا اأن �صيعود م��ع ال��وف��د يف زي���رة 

اأخرى”

 في ختام زيارة الوفد األوروبي..بورغسدورف: نعمل من 
أجل توفير لقاح »كورونا« ألهل غزة
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الـريـا�ضي

مدريد – وكاالت 

ك�����ش��ف زي����ن ال���دي���ن زي������دان، م�����درب ري���ال 

م���دري���د، اآخ�����ر ا����ش���ت���ع���دادات ف��ري��ق��ه مل��واج��ه��ة 

ب��ورو���ش��ي��ا م��ون�����ش��ن��ج��ادب��اخ، ال��ي��وم الأرب���ع���اء، 

بدوري  املجموعات  دور  من  الأخ��رة  باجلولة 

اأب����ط����ال اأوروب���������ا. وق������ال زي��������دان، يف امل���وؤمت���ر 

ال�شحفي للمباراة: “�شنخو�ض  مباراة نهائية 

اأخرى، ونعرف جيًدا ماذا نريد. نحن قادمون 

لتحقيق الفوز، والتاأهل يف �شدارة املجموعة«. 

ل  الأوروب������ي؟  ل���ل���دوري  “النتقال  واأ����ش���اف: 

ال��ف��وز  ن��ح��ن نفكر يف  اأف��ك��ر يف ه���ذه الأ���ش��ي��اء. 

فقط، وم�شتعدون جيدا خلو�ض مباراة رائعة، 

�شنبذل  لكننا  املواجهة،  يف  �شعوبات  �شنواجه 

ك���ل ���ش��يء م���ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ال���ف���وز«. وت��اب��ع: 

انتقال  اإمكانية  يف  يفكر  اأن  لاإعام  “ميكن 
نريد  لكننا  الأوروب������ي،  ال����دوري  اإىل  ال��ف��ري��ق 

يف  نفكر  ول  الأبطال،  دوري  يف  بعيدا  الذهاب 

جيدا«.  ذلك  الاعبون  ويدرك  اآخر،  �شيء  اأي 

ال�����ش��ع��ود؟  ع���دم  ح��ال��ة  يف  “الإقالة  ووا����ش���ل: 

ال��ن��ادي م��ا ي��ج��ب ع��ل��ي��ه ف��ع��ل��ه واأن����ا ل  �شيفعل 

اأف��ك��ر يف ذل����ك، واأ����ش���ع ت��رك��ي��زي ع��ل��ى امل��ب��اراة 

ف��ق��ط. ن��ح��رم امل��ن��اف�����ض ل��ك��ن��ن��ا ع���ازم���ون على 

“فالفردي؟ لقد عاد  حتقيق الفوز«. واأكمل: 

ت��ق��دم��ا يف برنامج  ل��ل��ت��درب مب��ف��رده، وي��ح��ق��ق 

ال��ت��ع��ايف و���ش��ي��ك��ون م��ع��ن��ا ق��ري��ب��ا. ل��ق��د تعر�ض 

اأف�شل«.  حالة  يف  الآن  لكنه  معقدة،  لإ�شابة 

واجلميع  والاعبون  اأنا  “ال�شغوط؟  واأردف: 

ه��ن��ا اع��ت��دن��ا ع��ل��ي��ه��ا، اإن��ه��ا امل���ب���اراة الأخ����رة يف 

دور امل��ج��م��وع��ات ون��ع��ل��م ج��ي��دا اأه��م��ي��ت��ه��ا. اإن��ه��ا 

���ش��يء يجب  ك��ل  ق��ب��ل  ل��ك��ن  امل�����ش��اع��ر  تتحكم يف 

ثبات  “عدم  واأكمل:  جيدا«.  الأ�شياء  تدير  اأن 

م�شتوى  يف  وال��ه��ب��وط  ال�شعود  ال��ف��ري��ق؟  اأداء 

اإننا نخو�ض مباراة كل  اأمر طبيعي،  الاعبني 

اأيام واجلدول مزدحم ونلعب �شد مناف�شني   3

للغاية«. جيدين 

01

�شلط عد�شة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�شة« 

يف املوقع اللكروين

زيدان يفكر بالفوز وليس االقالة 

ارسنال يعيد التواصل مع فينجر 

تادرس يقود االدارة الفنية للفيصلي 

الحوراني يفوز باستفتاء الجماهير االسيوي 

لندن – وكاالت 

اآر���ش��ن��ال  ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر  زار 

فيناي فينكاتي�شام، مدرب الفريق ال�شابق 

اآر�شني فينجر، من اأجل مناق�شة ح�شوره 

»ديلي  �شحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا  للنادي. 

م��ي��ل« ع���ر م��وق��ع��ه��ا الإل����ك����روين، ف���اإن 

اإمكانية  فينجر  م��ع  ناق�ض  فينكاتي�شام 

“الإمارات«.  ملعب  يف  ل��ه  ت��ك��رمي  اإق��ام��ة 

وت�����رك ف��ي��ن��ج��ر ال���ب���ال���غ م����ن ال���ع���م���ر 71 

اأ�شرف  بعدما   ،2018 ع��ام  اآر���ش��ن��ال  ع��ام��ا، 

و�شط  عاما،   22 ملدة  الفريق  تدريب  على 

ت��ق��اري��ر ���ش��ح��ف��ي��ة اأف������ادت ح��ي��ن��ه��ا ب��ت��وت��ر 

ر�شا  لعدم  نظرا  الطرفني،  بني  العاقة 

معه  التعامل  كيفية  يف  الفرن�شي  امل��درب 

ميل”،  “ديلي  لكن  الأخ���ر.  مو�شمه  يف 

باأنه  لفينجر  اأك��د  فينكاتي�شام  اأن  ذك��رت 

“الإمارات”،  ملعب  يف  دائ��م��ا  ب��ه  مرحب 

اأن امل���درب  اأك����دت يف ال��وق��ت ذات����ه  ل��ك��ن��ه��ا 

ل���زي���ارة  ن���واي���ا  اأي  ال��ف��رن�����ش��ي، ل مي��ل��ك 

احلاليني.وحتول  امل��اك  ب��وج��ود  ال��ن��ادي 

بعدما  اآر���ش��ن��ال،  يف  اأ���ش��ط��ورة  اإىل  فينجر 

ق���اده لإح����راز ل��ق��ب ال����دوري الإجن��ل��ي��زي 

7 م��رات،  3 م��رات وك��اأ���ض اإجن��ل��را  املمتاز 

اأبطال  دوري  نهائي  اإىل  معه  و�شل  كما 

اأوروبا عام 2006.

االنباط – عمان 

قررت اإدارة النادي الفي�شلي برئا�شة 

تكليف  ال���ع���دوان،  �شلطان  بكر  ال�شيد 

الفنية  اللجنة  بت�شكيل  تادر�ض  جري�ض 

ثقته  ك��ام��ل  الإدارة  جم��ل�����ض  وو���ش��ع   .

بجري�ض تادر�ض ملا يتمتع به من خرة 

ف��ن��ي��ة ك��ب��رة ك��اع��ب وم�����درب. ح�شب 

موقع النادي الر�شمي  و�شيقوم تادر�ض 

يف الأيام القليلة املقبلة بتزويد جمل�ض 

الفنية. اللجنة  اأع�شاء  باأ�شماء  الإدارة 

املو�شم  ه��ذا  الفي�شلي  اإدارة  وتعر�شت 

ب�شبب  ك��ب��رة  ج��م��اه��ري��ة  لن��ت��ق��ادات 

والتخبط  الفريق  واأداء  نتائج  تراجع 

الأج��ان��ب. املحرفني  مبلف   املتوا�شل 

جماهرية  ب�شعبية  ت��ادر���ض  وي��ح��ظ��ى 

ك���ب���رة وك�����ان ط��ي��ل��ة ال���ف���رة امل��ا���ش��ي��ة 

يطالب باأهمية عودة الفي�شلي للم�شار 

النجوم  اأحد  تادر�ض  ويعتر  ال�شحيح. 

الأردن  م��ن��ت��خ��ب  ب�����ش��ف��وف  ال�����ش��اب��ق��ني 

وف���ري���ق ال��ف��ي�����ش��ل��ي و���ش��ب��ق ل���ه ال��ظ��ف��ر 

اأك��ر من  العرب، وح��از  بجائزة ه��داف 

املحلي. ال��دوري  لقب هداف  على  مرة 

و�شبق له ان انتقد يف كثر من الحيان 

داخ��ل  الم��ور  بها  تقاد  التي  ال�شيا�شة 

ادارة النادي الفي�شلي ..

االنباط – عمان 

اأع��ل��ن الحت���اد الآ���ش��ي��وي ل��ك��رة القدم 

م�����ش��اء الإث��ن��ني ع��ن ف��وز الأردين ه��ادي 

احلوراين مدافع نادي الرمثا يف ا�شتفتاء 

منطقة  يف  ال�����ش��ه��ر  ل��اع��ب  اجل��م��اه��ر 

ت�شرين  نوفمر/  �شهر  ع��ن  اآ�شيا  غ��رب 

الثاين املا�شي. وجاء ذلك بعد الت�شويت 

ال�����ذي ج����رى ع���ر امل���وق���ع الإل���ك���روين 

م�شاركة  �شهد  ال��ذي  الآ�شيوي،  لاحتاد 

األ���ف���ا م���ن ع�����ش��اق   291 ك���ب���رة جت�����اوزت 

وح�شل  اآ���ش��ي��ا.  غ��رب  منطقة  يف  اللعبة 

احلوراين على ن�شبة 50% من الأ�شوات، 

م��ت��ق��دم��ا ع��ل��ى ال��ف��رن�����ش��ي ب��اف��ي��ت��ي��م��ب��ي 

ال�شعودي  الهال  ن��ادي  مهاجم  جوميز 

امل�شاركني. اأ���ش��وات  م��ن   %42 ن��ال   ال��ذي 

االنباط – عمان 

ت��ن��ط��ل��ق م�����ش��اء ال���ي���وم الأرب����ع����اء على 

لل�شباب  احل�شني  مبدينة  البولو  ملعب 

ال��دوري  م��ن  العا�شرة  اجل��ول��ة  مناف�شات 

ال��ن�����ش��وي ل��ل��م��ح��رف��ات 2020.وي���ل���ت���ق���ي 

ال��ث��ال��ث��ة  ع��ن��د  ال��ن�����ش��ر  الأردن م��ع  ���ش��ب��اب 

ع�����ش��را، ف��ي��م��ا ت�����ش��ه��د ال�����ش��اع��ة ال�����ش��اد���ش��ة 

م�شاء مواجهة الأهلي مع عمان. وتختتم 

عند  يقام  وحيد  بلقاء  اخلمي�ض  اجل��ول��ة 

مع  ال�شتقال  ويجمع  م�شاء  ال�شاد�شة 

الأرث���وذك�������ش���ي. وي��ت�����ش��در ع��م��ان ت��رت��ي��ب 

21 نقطة، فيما حل �شباب  الفرق بر�شيد 

الأردن ثانيا ب� 19 نقطة، ثم القاد�شية 16، 

ال�شتقال 12، الأرثوذك�شي 9، ثم الأهلي 

مناف�شات  واح��دة.وت��ق��ام  بنقطة  والن�شر 

�شحي  بروتوكول  تطبيق  و�شط  ال��دوري 

اأق��رت��ه��ا  ج��دي��دة  تعليمات  ووف���ق  م�����ش��دد، 

جل���ن���ة ال������ط������وارئ، ل�������ش���م���ان ا����ش���ت���دام���ة 

ال���ب���ط���ول���ة، وحت���ق���ي���ق ك����اف����ة م��ت��ط��ل��ب��ات 

اأول��وي��ة  وال��ت��ي ت�شكل  ال��ع��ام��ة،  ال�����ش��ام��ة 

رئي�شية لدى الحتاد.

االنباط - عمان

ع���ر امل��ه��ن��د���ض امي����ن ع��ب��د ال���وه���اب 

اخلا�ض  لاوملبياد  القليمى  الرئي�ض، 

ملدربى  وجهها  التى  كلمته  فى  ال��دوىل 

الثماين دول العربية الذين �شاركوا فى 

الدورة التدريبية الأوىل لتزلج اخراق 

الف��را���ش��ي��ة  املن�شة  ع��ل��ى   ، ال�شاحية 

برعاية   ZOOM تقنية  با�شتخدام 

ام��ارات��ى  وبتنظيم  القليمية  الرئا�شة 

دي�شمر   10 ي��وم  حتى  ت�شتمر  وال��ت��ى   ،

لبنان   ، الم�����ارات   ، م�����ش��ر  ومب�����ش��ارك��ة 

 ، ال�����ش��ودان   ، امل��غ��رب   ، ، ع��م��ان  ، الردن 

مب�شاركة  و�شعادته  فرحته  ع��ن  تون�ض 

ه����ذا ال���ع���دد م���ن امل���درب���ني وال�����ذى بلغ 

الريا�شة  تلك  150 مدربا ومدربة وفى 

ال�����ش��ت��وي��ة وال���ت���ى ت��ع��د ري��ا���ش��ة ج��دي��دة 

على برامج املنطقة ، وذلك فى اجلل�شة 

األ��ق��اه��ا  ال��ت��ى  الكلمة  وف���ى  الف��ت��ت��اح��ي��ة 

الدين  حم��ى  عماد  الدكتور  عنه  نيابة 

حيث   ، والتدريبية  الريا�شة  عام  مدير 

ت�شارك  كانت  م��ا  ع��ادة  املنطقة  دول  ان 

ف���ى اجل�����ري ع��ل��ى اجل��ل��ي��د ، وال��ت��زل��ج 

الفلور  اأو  الأر���ش��ي  والهوكي   ، ال�شريع 

ب����ول ك���ري���ا����ش���ة ج��م��اع��ي��ة ، وك�����ان م��ن 

ال���������ش����رورى ال���ع���م���ل ع���ل���ى زي�������ادة ع���دد 

الريا�شات خا�شة وان كل العاب �شتوية 

دولة   15 عن  يقل  ل  ما  م�شاركة  ت�شهد 

من دول املنطقة . و�شرح د. عماد حمي 

الرحيبية  الكلمة  وعقب  ب��اأن��ه  ال��دي��ن 

ل��ل��رئ��ي�����ض الق��ل��ي��م��ى ان��ط��ل��ق��ت اأع���م���ال 

ال�������دورة مب���ح���ا����ش���رة ل��ل��خ��ب��ر ال��ع��امل��ي 

فيها  حت����دث  ب���ر����ش���ون  اد  ال��ه��ول��ن��دي 

اخراق  تزلج  ريا�شة  ون�شاأة  تاريخ  عن 

اليه  و���ش��ل��ت  وم��ا  وت��ط��وره��ا  ال�شاحية 

 ، امل�شتخدمة  الأدوات  وتطور  الن  اىل 

قوانني  ت��ن��اول  امل��ح��ا���ش��رة  تلك  وخ���ال 

تلك  فى  امل�شتخدمة  اخلا�ض  الأوملبياد 

ريا�شة  بني  الفرق  مو�شحا   ، الريا�شة 

العاقة  لذوي  ال�شاحية  اخ��راق  تزلج 

ال��ذه��ن��ي��ة وغ��ره��م م��ن غ��ر امل��ع��اق��ني ، 

م�شافات   ، امل�شتخدمة  الأدوات  وتطور 

 150 ال�شباقات. وت�شهد الدورة م�شاركة 

حيث  دول  ثمانى  من  ومدربهم  مدربا 

م�شر،  م��ن  وم��درب��ة  م��درب��ا   30 ي�شارك 

 14 15 م��ن ال�����ش��ودان ،  75 م��ن امل��غ��رب ، 

من الردن ، 4 من تون�ض ، 12 من عمان 

، 5 من المارات ، 5 من لبنان .

االنباط – عمان 

ل��ن��ادي  الإ���ش��ت�����ش��اري��ة  الهيئة  جتتمع 

ال���وح���دات، ع��ن��د ال�����ش��اع��ة ال��راب��ع��ة من 

م�شاء اليوم الأربعاء ، يف جممع النادي 

ملناق�شة  غ���م���دان،  مب��ن��ط��ق��ة  ال��ري��ا���ش��ي 

م�شاعي  ت��ع��زز  ال��ت��ي  الأم���ور  م��ن  جملة 

الهيئة الإدارية احلالية للنادي برئا�شة 

اأف��اد  ال��ع��ني وج��ي��ه ع��زاي��زة، بح�شب م��ا 

جميل  ال���ش��ت�����ش��اري��ة  الهيئة  رئ��ي�����ض  ب��ه 

�شامة. واأ�شاف: “نناق�ض يف الجتماع 

، ج���م���ل���ة م����ن الأم���������ور امل�����درج�����ة ع��ل��ى 

مباركة  ومنها  اجلل�شة،  اأع��م��ال  ج��دول 

الإداري��ت��ني  الهيئتني  واجن���ازات  اأع��م��ال 

امل��وؤق��ت��ت��ني ل��ن��ادي ال���وح���دات، ودوره��م��ا 

الكبر يف حمافظة على م�شرة النادي، 

رغم  اأعماله  وت�شير  واجنازاته  واألقه 

وال��و���ش��ول  اخل��ان��ق��ة،  امل��ال��ي��ة  ال�شائقة 

وال����ش���ت���م���راري���ة  الأم��������ان،  ب����ر  اإىل  ب����ه 

واجتماعياً،  وثقافياً  ريا�شياً  واحل�شور 

�شبل  مناق�شة  �شيتم  ���ش��ام��ة  واأ���ش��اف 

دعم خطواتها بهذا الجتاه، خا�شة وان 

ف���رق ال��ن��ادي ال��ري��ا���ش��ي��ة-ف��ري��ق ال��ك��رة 

مرحلة  يف  ال�شلة”،  ك��رة  وفريق  الأول 

م��ه��م��ة ع��ل��ى ط���ري���ق امل��ن��اف�����ش��ة وج��ل��ب 

الأل���ق���اب يف ا���ش��ت��ح��ق��اق��ات��ه��م��ا احل��ال��ي��ة 

وحت�����ش��ي��ل اجن��������ازات ج����دي����دة ل���ن���ادي 

ال����وح����دات، وب��ذل��ه��ا اجل���ه���ود امل�����ش��ن��ي��ة 

عن  والبحث  لانتخابات  بالتح�شر 

اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ع��ن حت��دي��د م��وع��ده��ا 

ب��ك��ل ج��دي��ة و���ش��دق، ل��ي��م��ار���ض اأع�����ش��اء 

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ح��ق��ه��م ال��دمي��ق��راط��ي 

املقبلة  للدورة  اإداري��ة  هيئة  انتخاب  يف 

“تناق�ض  وت��اب��ع:  الوحدات”.  ن��ادي  يف 

الهيئة  م�شاعي  ال���ش��ت�����ش��اري��ة،  الهيئة 

الإداري�������ة ل���ن���ادي ال����وح����دات، ل��ت��ح��وي��ل 

ع�����ش��واً-،   2500- امل���وؤازري���ن  الأع�����ش��اء 

وال���ذي���ن مت ق��ب��ول��ه��م وف���ق الج�����راءات 

عاملني  اأع�شاء  اإىل  موؤخراً،  القانونية 

وم��ا  ال���وح���دات،  ن����ادي  “عمومية”  يف 

تو�شلت اإليه يف هذا امللف، والذي ي�شر 

اإىل ن��زاه��ة وح��ي��ادي��ة ال��ه��ي��ئ��ة الإداري����ة 

احل��ال��ي��ة ل���ن���ادي ال����وح����دات، ووق��وف��ه��ا 

اأع�شاء  جميع  من  واح��دة  م�شافة  على 

يهمها  وم����ا  ل���ل���ن���ادي،  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

اإدارة �شوؤون  القيام بواجبها الوطني يف 

امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة-ن��ادي 

الوحدات- اإىل بر الأمان والجنازات”.

جولة جديدة من دوري الكرة النسوي 

افتتاح الدورة اإلقليمية األولى للتزلج واختراق الضاحية 

استشارية نادي الوحدات تبحث دعم الفرق الرياضية 
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مارادونا على العملة االرجنتينية 

مدريد امام خطر الخروج من دوري االبطال 

طريق الكبار سهلة بالوصول الى المونديال 

النصر في وضع معقد 

االرجنتني –وكاالت 

طباعة  �أرجنتينية  �سيناتور  تريد 

اأوراق  على  م��ارادون��ا  دييجو  ���ص��ورة 

ن��ق��دي��ة ل��ل��ب��اد، وت��ق��دم��ت مب�����ص��روع 

ب��و���ص��ع  ي��ق�����ص��ي  ال���ك���وجن���ر����س،  اإىل 

جن��م ك��رة ال��ق��دم ال��راح��ل على ورق��ة 

الألف بيزو. وقالت ال�صيناتور نورما 

التي  النقدية،  ال��ورق��ة  اإن  دوراجن���و 

دولر،   12.27 ح���وايل  قيمتها  يبلغ 

جانب،  م��ن  م���ارادون���ا  وج��ه  �صتظهر 

و�����ص����ورة ل���ي���ده ال���ت���ي ه�����زت ���ص��ب��اك 

اإجنلرتا يف كاأ�س العامل من اجلانب 

ال���ذي �صجله  ال��ه��دف  الآخ����ر. وك���ان 

مارادونا بيده يف �صباك احلار�س بيرت 

���ص��ي��ل��ت��ون ���ص��م��ن ه��دف��ن اأح��رزه��م��ا 

2-1 يف  ال����ف����وز  خ�����ال  الأ�����ص����ط����ورة 

.1986 ال��ع��امل  ب��ك��اأ���س  الثمانية  دور 

وت���وج���ت الأرج���ن���ت���ن ب��ك��اأ���س ال��ع��امل 

اإبداع متكرر من مارادونا الذي  بعد 

الثاين  ت�صرين  25 نوفمرب/  تويف يف 

ع��ام��ا.وق��ال��ت   60 ع��ن  قلبية  ب�صكتة 

تكرمي  يف  لي�صت  “الفكرة  دوراجن���و 

اأه����م اأ����ص���ط���ورة ل��ن��ا ل��ك��ن اأي�����ص��ا من 

القت�صادي.  الأث��ر  يف  التفكري  اأج��ل 

ن�����ص��ع��ر اأن����ه ع��ن��دم��ا ي��ح�����ص��ر ال�����ص��ي��اح 

اإىل هنا �صريغبون يف احل�صول على 

مارادونا معهم«. ومل تذكر دوراجنو 

ال�����ص��ب��ب وراء اخ��ت��ي��ار ال��ه��دف ال��ذي 

ا���ص��ت��ه��ر ب��ا���ص��م )ه����دف ال�����رب( ب��دل 

م���ن ه����دف م����ارادون����ا ال���ث���اين ال���ذي 

من  ويعد  فائقة  فردية  مبهارة  جاء 

ب���ن اأف�����ص��ل الأه������داف يف ال��ت��اري��خ.

اأم��ام  م��ف��ت��وح  ال��ب��اب  اإن  ق��ال��ت  لكنها 

املتوقع  اقرتاحها  لتعديل  امل�صّرعن 

اجل��دي��د. ال��ع��ام  ب��داي��ة  يف   مناق�صته 

عوا�صم – وكاالت 

تتوا�صل م�صاء اليوم الربعاء مناف�صات 

امل��ج��م��وع��ات  م���ن دور  الأخ������رية  اجل���ول���ة 

تتناف�س  ح��ي��ث  اأوروب�������ا،  اأب���ط���ال  ب�����دوري 

ب��ق��ي��ة ال���ف���رق ع��ل��ى 7 م��ق��اع��د م��ت��ب��ق��ي��ة يف 

املقاعد  وح��ج��رت  النهائي.  ثمن  مرحلة 

ال��ت�����ص��ع��ة الأخ������رى م���ب���ك���را، ف����رق ب��اي��رن 

�صيتي  مان�ص�صرت  ال��ل��ق��ب،  ح��ام��ل  م��ي��ون��خ 

وبورو�صيا  واإ�صبيلية  وت�صيل�صي  وليفربول 

 دورمتوند وبورتو وبر�صلونة ويوفنتو�س.

يف امل���ج���م���وع���ة ال���ث���ان���ي���ة ك����ل اخل����ي����ارات 

بورو�صيا  وم�صري  الأرب��ع��ة  للفرق  ممكنة 

مدريد  وري��ال  و�صاختار  مون�صنجادباخ 

اإن���رت  اأم�����ا  ك���ل م��ن��ه��ا،  اأداء  ي��ت��وق��ف ع��ل��ى 

م��ت��ذي��ل امل��ج��م��وع��ة ف���م���ازال���ت ال��ف��ر���ص��ة 

اأم����ام����ه، ل��ك��ن ال���ت���اأه���ل ل ي��ت��وق��ف ع��ل��ي��ه 

ف��ق��ط. ي�����ص��ت��ق��ب��ل ري����ال م���دري���د، ال��ف��ري��ق 

اليوم   لقبا   13 ب� بالبطولة  تتويجا  الأكرث 

 7 جعبته  ويف  م��ون�����ص��ج��ادب��اخ  الرب���ع���اء، 

ن��ق��اط ب��ع��د ف���وزي���ن وت��ع��ادل��ن وه��زمي��ة، 

16 ل خ��ي��ار اأم��ام��ه  وك���ي ي��ت��اأه��ل ل���دور ال�����

�صوى الفوز على الفريق الأملاين مت�صدر 

�صي�صعى  وال��ذي  نقاط  بثماين  املجموعة 

ل��ل��ف��وز اأي�����ص��ا ل��ب��ل��وغ ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي. وق��د 

ي��ك��ف��ي ال���ت���ع���ادل ال��ف��ري��ق��ن يف ح����ال ف��از 

 5 يف م��ي��ان الإن����رت م��ت��ذي��ل امل��ج��م��وع��ة ب���

الثالث  املركز  �صاختار �صاحب  نقاط على 

الإنرت  اأما  الريال.  الأه��داف خلف  بفارق 

ف��ح�����ص��ول��ه ع��ل��ى ب��ط��اق��ة ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي 

ت���ت���وق���ف ع���ل���ى ف������وزه وان���ت���ه���اء م��واج��ه��ة 

غري  بنتيجة  وم��ون�����ص��ن��ج��ادب��اخ  ال���ري���ال 

بلوغ  ميكنه  الإيطايل  فالفريق  التعادل. 

16 اإذا فاز وخ�صر الريال اأو تعادل.  دور ال�

ال���ب���اي���رن  ���ص��م��ن  الأوىل  وب���امل���ج���م���وع���ة 

ب��ي��ن��م��ا يحتاج  ال��ت��اأه��ل  ف��ق��ط  م��ت�����ص��دره��ا 

�صالزبروج،  مواجهة  من  لنقطة  اأتلتيكو 

ك������ي ي����ب����ل����غ ث����م����ن ال�����ن�����ه�����ائ�����ي. وي���ح���ت���ل 

 6 ب� املجموعة  و�صافة  الروخيبانكو�س 

الفريق  ع��ل��ى  بنقطتن  م��ت��ق��دم��ا  ن��ق��اط، 

التي  الثالثة،  املرتبة  �صاحب  النم�صاوي 

مو�صكو  ل��وك��وم��وت��ي��ف  لن��ت��زاع��ه��ا  يطمح 

والذي  نقاط   3 ب� حاليا  املجموعة  متذيل 

البايرن.  على  �صيفا  اليوم  نف�س  يف  يحل 

اأتلتيكو  اأما �صالزبورج فيحتاج للفوز على 

بطاقة  وتتبقى  البطولة.  يف  يبقى  حتى 

�صمن  بعدما  الرابعة،  املجموعة  يف  تاأهل 

اليوم  �صيفا  يحل  الذي  ليفربول  التاأهل 

على ميتياند الدمناركي، بينما يتناف�س 

ع��ل��ى امل��ق��ع��د ال�����ص��اغ��ر اأت��الن��ت��ا ال��و���ص��ي��ف 

8 ن��ق��اط واأي��اك�����س ال��ث��ال��ث ب�صبع  ح��ال��ي��ا ب���

واللذان يتواجهان يف اأم�صرتدام الربعاء. 

الثالثة  املجموعة  يف  حم�صومة  والأم���ور 

ب�����ص��م��ان م��ان�����ص�����ص��رت ���ص��ي��ت��ي ال��ت��اأه��ل من 

الو�صافة.وي�صتقبل  من  وبورتو  ال�صدارة 

نف�س  يف  الأرب����ع����اء  م��ار���ص��ي��ل��ي��ا  ال�����ص��ي��ت��ي 

على  �صيفا  ب��ورت��و  فيه  يحل  ال��ذي  ال��ي��وم 

اأوليمبياكو�س.

زيورخ – وكاالت 

ع���ّب���دت ق��رع��ة اأوروب������ا امل��وؤه��ل��ة ل��ك��اأ���س 

���ح���ب���ت ب��ال��ع��ا���ص��م��ة  ال�����ع�����امل، وال�����ت�����ي ����صُ

املنتخبات  ط��ري��ق  زي��وري��خ،  ال�صوي�صرية 

ال�����ك�����ربى ن���ح���و ب����ل����وغ م����ون����دي����ال ق��ط��ر 

على  م��ن��ت��خ��ًب��ا   55 ال����� تق�صيم  ومتَّ   .2022

ف���رق،   6 م��ن��ه��ا   5 ت�����ص��م  10 جم���م���وع���ات، 

ف��ي��م��ا ت�����ص��م اخل��م�����س الأخ����رى 5 ف���رق يف 

ك��ل جم��م��وع��ة. ومت��ت��ل��ك ال���ق���ارة ال��ع��ج��وز 

ال���ت���ي جت��رى  ال���ب���ط���ول���ة،  م���ق���ع���ًدا يف   13

 18 وحتى  ث��ان،  نوفمرب/ت�صرين   21 بن 

تتاأهل  حيث  2022؛  اأول  دي�صمرب/كانون 

امل��ج��م��وع��ات  اأب����ط����ال  10 م��ن��ت��خ��ب��ات ه���م 

من  منتخبات   3 ت��ت��اأه��ل  بينما  م��ب��ا���ص��رة، 

ويف  ث��واِن.  كاأف�صل  امللحق  مرحلة  خ��ال 

متوازنة  القرعة  فيه  كانت  ال��ذي  الوقت 

ل���ل���ك���ب���ار، ج������اءت امل���ج���م���وع���ات ال���ث���ان���ي���ة، 

ال�صيء  بع�س  �صعبة  وال�صابعة،  والثالثة، 

وهولندا.  واإي��ط��ال��ًي��ا،  اإ�صبانيا،  ملنتخبات 

ن�صخة  لقب  )حاملة  اإ�صبانيا  وقعت  فقد 

قد  م��ا  وه��و  ال�صويد،  ج��ان��ب  اإىل   ،)2010

جاءت  فيما  لها،  ال�صعوبات  بع�س  ي�صبب 

امل��را���س(  �صعب  منتخب  )وه��ي  �صوي�صرا 

للن�صخة  ي��ت��اأه��ل  مل  ال���ذي  الأزوري،  م��ع 

اأنَّ هولندا )التي  كما  رو�صيا.  الأخرية يف 

مل ت��ت��اأه��ل مل��ون��دي��ال رو���ص��ي��ا(، وق��ع��ت مع 

موؤخًرا،  كبري  ب�صكل  تطورت  التي  تركيا 

بالإ�صافة ملنتخب الرنويج، بقيادة هدافه 

منتخبات  ومع  هالند،  اإيرلينج  اخلطري 

 لت���ف���ي���ا، وج���ب���ل ط������ارق، وم��ون��ت��ن��ي��ج��رو.

وفرن�صا )حاملة  منتخبا اأملانيا،  ك����ان 

ال���ل���ق���ب( الأ�����ص����ع����د ح����ًظ����ا، ب��ت��واج��ده��م��ا 

يف جم��م��وع��ت��ن ب���امل���ت���ن���اول؛ ح���ي���ث ج���اء 

امل���ان�������ص���اف���ت م����ع روم����ان����ي����ا، واأرم���ي���ن���ي���ا، 

ال��دي��وك  ولي�صتن�صاين، اأما  وم��ق��دون��ي��ا، 

ف���ق���د وق����ع����وا م����ع اأوك����ران����ي����ا، وف��ن��ل��ن��دا، 

منتخب  وج��اء  وكازاخ�صتان.  والبو�صنة، 

ال���ربت���غ���ال، ب���ق���ي���ادة جن��م��ه الأ����ص���ط���وري 

امل��ج��م��وع��ة  ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و رون������ال������دو، يف 

اإيرلندا،  وجمهورية  �صربيا،  مع  الأوىل 

منتخب  اأم��ا  واأذرب��ي��ج��ان.  ولوك�صمبورج، 

ف�صيكون يف  ال��ث��اث��ة(  )الأ���ص��ود  اإجن��ل��رتا 

م��واج��ه��ة م��ع ب��ول��ن��دا، وه��داف��ه��ا اخلطري 

ليفاندوف�صكي، اإىل جانب املجر، واألبانيا، 

واأندورا، و�صان مارينو.

الريا�ض – وكاالت 

و�صف الربتغايل روي فيتوريا، مدرب 

ب��امل��ع��ق��د، موجها  ال��ن�����ص��ر، و���ص��ع ف��ري��ق��ه 

الفيديو.  تقنية  تطبيق  لكيفية  انتقادات 

وق��������ال ف����ي����ت����وري����ا، خ�������ال ت�������ص���ري���ح���ات 

ال�صعودية”،  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ل�”القنوات 

ع���ق���ب امل�����ب�����اراة ال���ت���ي ج��م��ع��ت��ه ب���الت���ف���اق 

“املباراة  امل��ح��رتف��ن:  دوري  يف   ،)2-2(

الاعبن  فعل  ردة  واأحببت  جيدة،  كانت 

بهدفن، وعودتهم  تاأخرهم  بعد  وقتالهم 

���ص��ع��ب��ا«.  ك����ان  ال��و���ص��ع  ال��ن��ه��اي��ة، لأن  يف 

معقد  ِب��ه  ال���ذي من��ر  “الو�صع  واأ���ص��اف: 

لكن  للجميع..  وا�صحا  بدا  وهذا  للغاية، 

الثاين  ال�صوط  يف  وخا�صًة  الاعبن  رد 

ك����ان ج���ي���دا، وق����د ت���ك���ون ه����ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة 

انطاق  ونقطة  ال��و���ص��ع،  لتعديل  ب��داي��ة 

“حكم املباراة احت�صب  للفريق«. ووا�صل: 

التي  للقطة  يعد  ومل  �صدنا،  ج��زاء  ركلة 

وجود  يف  ميكن  كيف  ث��وان..  قبل  حدثت 

ك���ل ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ات، األ ي�����ص��اه��د احل��ك��م 

قبل  الت��ف��اق،  ليد لع��ب  ال��ك��رة  مام�صة 

“اأنا  واأردف:  اجل��زاء؟!«.  احت�صاب �صربة 

و�صعيد  �صنوات،  ث��اث  منذ  هنا  متواجد 

ومرحب بي من اجلميع، واأحاول اأن اأنقل 

الكرة  تطوير  يف  واأ�صاعد  فقط،  ال�صورة 

ه��ن��ا.. ل��ك��ن م��ا ي��ح��دث م��ن ال��ف��ار غريب 

وي�صعب فهمه، ويجب طرح هذا املو�صوع 

ملناق�صته«. الطاولة  على 

لندن – وكاالت 

الفرن�صي  اأعمال  وكيل  راي��ول،  مينو  قال 

بول بوجبا، لعب و�صط مان�ص�صرت يونايتد، 

انتهى. ق��د  احل��م��ر  ال�صياطن  م��ع  وق��ت��ه  اإنَّ 

ويرتبط بوجبا بعقد مع مان�ص�صرت يونايتد 

حتى يونيو/حزيران 2022، لكن من املحتمل 

رح��ي��ل��ه ع���ن ���ص��ف��وف ال���ن���ادي الإجن���ل���ي���زي، 

املقبلة،  ال�صيفية  الن��ت��ق��الت  ���ص��وق  خ��ال 

راي��ول،  وق��ال  اجل���اري.  املو�صم  نهاية  عقب 

�صبورت«  »توتو  ل�صحيفة  ت�صريحاته  خال 

مان�ص�صرت  يف  ب��وج��ب��ا  “وقت  الإي���ط���ال���ي���ة: 

“من  واأ�صاف  الأم��ر«.  انتهى  لقد  يونايتد؟ 

الأف�����ص��ل احل���دي���ث ب�����ص��راح��ة وال��ن��ظ��ر اإىل 

ال��وق��ت يف البحث عن  اإه����دار  الأم����ام وع���دم 

�صعيد  غ��ري  ب��ول  ال��ل��وم.  عليه  نلقي  �صخ�س 

نف�صه  عن  التعبري  ي�صتطيع  ول  يونايتد  يف 

املتوقع  وبال�صكل  يريدها  ال��ت��ي  بالطريقة 

الفريق  تغيري  اإىل  “اإنه يحتاج  وتابع  منه«. 

ويحتاج اإىل اأجواء جديدة. اأعتقد اأن اأف�صل 

النتقالت  فرتة  يف  بيعه  هو  للطرفن  حل 

املقبلة«.

باري�ض – وكاالت 

ح���اف���ظ���ت جن���م���ة ال���ت���ن�������س، ال��ت��ون�����ص��ي��ة 

اأن�������س ج���اب���ر، ع��ل��ى ت��رت��ي��ب��ه��ا ال��ع��امل��ي بن 

ال���اع���ب���ات امل���ح���رتف���ات، وه����و امل���رك���ز ال��� 

ويف  اجل��دي��د.  الت�صنيف  خ���ال  م��ن   ،31

التون�صي  البطل  خ�صر  الرجال،  ت�صنيف 

الت�صنيف  يف  م���رك���ًزا  اجل���زي���ري،  م��ال��ك 

 249 ال����  امل��رك��ز  ليحتل  اجل��دي��د،  ال��ع��امل��ي 

قفزة  لتحقيق  ويتطلع اجلزيري  عاملًيا. 

 200 لأف�صل  يعود  حتى   ،2021 مع بداية 

كان  بعدما  ال��ع��امل،  م�صتوى  على  لع��ب 

فرباير/�صباط  يف  عاملًيا   42 املركز  يحتل 

���ص��دارة  اجل��زي��ري،  م��ال��ك  وخ�صر   .2019

ت��رت��ي��ب ال��اع��ب��ن ال��ع��رب، وال��ت��ي ذهبت 

ل��ل��م�����ص��ري حم��م��د ���ص��ف��وت م��ن��ذ ف���رتة. 

154 ع��امل��ًي��ا،  وي��ح��ت��ل ���ص��ف��وت، امل���رك���ز ال���� 

الاعب،  م�صاركة  بعد  التقدم  هذا  وج��اء 

كامبينا�س  ب��ط��ول��ة  يف  امل��ا���ص��ي،  الأ���ص��ب��وع 

بالربازيل، والتي بلغ فيها ربع النهائي. 

القاهرة – وكاالت 

ر�صمًيا  خطاًبا  امل�صري،  الأهلي  النادي  تلقى 

باحل�صول على  ل��ت��ه��ن��ئ��ت��ه  م���دري���د،  ري�����ال  م���ن 

التا�صعة  ل��ل��م��رة  اأف��ري��ق��ي��ا،  اأب���ط���ال  دوري  ل��ق��ب 

يف ت��اري��خ��ه. وح��م��ل خ��ط��اب ال��ن��ادي الإ���ص��ب��اين، 

ت��وق��ي��ع اإمي��ي��ل��ي��و ب��وت��راج��ي��ن��ي��و م��دي��ر ال��ع��اق��ات 

املوؤ�ص�صية يف ريال مدريد. وجاء ن�س اخلطاب: 

وجميعنا  برييز،  فلورنتينو  رئي�صنا  عن  “نيابة 
باللقب  بالفوز  نهنئكم  اأن  نود  مدريد،  ري��ال  يف 

ال��ت��ا���ص��ع م��ن دوري اأب��ط��ال اأف��ري��ق��ي��ا«. واأ���ص��اف 

الأكرث  الأهلي  اأ�صبح  العظيم،  الإجن��از  “بهذا 

وهذا  املرموقة،  امل�صابقة  ه��ذه  تاريخ  يف  جناًحا 

اإجناز عظيم يجب اأن تفتخروا به«. وختم “نود 

الإدارة  وجمل�س  للرئي�س  تهانينا  ت��ق��دم��وا  اأن 

وامل��دي��ر الفني وط��اق��م��ه وال��اع��ب��ن، وق��ب��ل كل 

ذلك جماهريكم التي نعلم مدى دعمها للفريق 

ج الأهلي، بلقب دوري الأبطال  وولئها له«. وُتوِّ

يوم 27 نوفمرب/ت�صرين ثان املا�صي على ح�صاب 

م��ن��اف�����ص��ه ال��ت��ق��ل��ي��دي وم��واط��ن��ه ال��زم��ال��ك )2-

ا�صتاد  على  اأق��ي��م  ال��ذي  البطولة،  نهائي  يف   )1

ال��ق��اه��رة. وُي��ع��دُّ ري���ال م��دري��د، اأك���رث ال��ف��رق يف 

ال��ع��امل ت��ت��وي��ًج��ا ب��الأل��ق��اب ال��ق��اري��ة، وي��اأت��ي من 

بعده الأهلي.

بوجبا ينهي مشواره مع الشياطين 

التونسية جابر تحافظ تصنيفها 

ريال مدريد يهنئ االهلي 
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االنباط-وكاالت

امل�����ض��اد  ال���ل���ق���اح  ف��ع��ال��ي��ة  اإىل  اإ�����ض����ارة  يف 

ل��ف��رو���س ك���ورون���ا امل�����ض��ت��ج��د ال����ذي ط��ورت��ه 

���ض��رك��ت��ا »ف����اي����زر« الأم���رك���ي���ة و«ب��ي��ون��ت��ك« 

الأمل����ان����ي����ة، اأع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة ال����غ����ذاء وال������دواء 

الأمركية، الثالثاء، اأن تاأثر املنتج اجلديد 

يظهر من اجلرعة الأوىل.

وي��ع��ط��ى ال��ل��ق��اح امل���ذك���ور ع��ل��ى ج��رع��ت��ن، 

الهيئة  وف��ق  لكن  اأ�ضابيع،   3 بينهما  تف�ضل 

الأم��رك��ي��ة »ي��ب��دو اأن���ه ي��وؤم��ن احل��م��اي��ة من 

الفرو�س بعد اأول جرعة«.

وي���ت���واف���ق الإع��������الن الأم�����رك�����ي م����ع م��ا 

ق��دم��ت��ه درا����ض���ات ���ض��اب��ق��ة ع��ن ال��ل��ق��اح، حيث 

وج���دت دل��ي��ال ع��ن »احل��م��اي��ة اجل��زئ��ي��ة من 

الأوىل«،  اجل��رع��ة  م��ن  يوما   12 بعد  امل��ر���س 

على  للح�ضول  جرعتن  اإىل  احل��اج��ة  رغ��م 

الفائدة الكاملة منه.

وت����زام����ن����ا م�����ع ب������دء ت�����وزي�����ع ال����ل����ق����اح يف 

بريطانيا، الثالثاء، قال الربوفي�ضور ال�ضر 

م��ن��ر ب���ر حم��م��د، اإن الأ���ض��خ��ا���س ال��ذي��ن 

»�ضي�ضبحون  ال��ل��ق��اح  م��ن  جرعتن  يتلقون 

اأي����ام م��ن اجل��رع��ة   7 ب��ع��د  حم�ضنن مت��ام��ا 

الثانية«.

ل��ق��اح »ف���اي���زر«  اأن  ال���درا����ض���ات  واأظ���ه���رت 

95 باملئة ويعمل مع  و«بيونتك« فعال بن�ضبة 

العمرية. الفئات  جميع 

واأ�ضافت هيئة الغذاء والدواء الأمركية 

اأن »ل���ق���اح ف���اي���زر ���ض��د ك���ورون���ا م��ت�����ض��ق مع 

لقرب  ي��ب��دو  م��ا  على  تلميح  يف  تو�ضياتنا«، 

اإ�ضدار ت�ضريح بتوزيعه يف الوليات املتحدة.

ون�����ض��ح��ت ال��ه��ي��ئ��ة الأ����ض���خ���ا����س ال���ذي���ن 

حيث  اللقاح،  بتلقي  �ضابقا  بكورونا  اأ�ضيبوا 

»قد ي�ضابون جمددا وقد يكون اللقاح نافعا 

اأي�ضا. لهم« 

ل����ك����ن ����ض���ح���ي���ف���ة »وا�����ض����ن����ط����ن ب���و����ض���ت« 

الأمركية ذكرت الثالثاء اأن �ضركة »فايزر« 

ب��ع��دم قدرتها  اأم��رك��ي��ن  اأب��ل��غ��ت م�����ض��وؤول��ن 

الذي  اللقاح  من  كبرة  كميات  تاأمن  على 

تطوره مع »بيونتيك« حتى ال�ضيف املقبل.

واأ���ض��اف��ت ال�����ض��ح��ي��ف��ة ن��ق��ال ع��ن م�����ض��ادر 

ياأتي  ال��ت��ع��ذر  »ه���ذا  اأن  الأم����ر،  على  مطلعة 

�ضراء  اإىل  �ضارعت  اأخ��رى  دول  اأن  اإىل  نظرا 

اأو  ال�����ض��رك��ة  اأنتجتها  ال��ت��ي  ال��ك��م��ي��ات  معظم 

تلك التي تنوي اإنتاجها يف الأ�ضهر املقبلة«.

اإ�ضافية  �ضخمة  كميات  توفر  اإن  وقالت 

اأواخر يونيو  اللقاح قد ي�ضبح ممكنا يف  من 

اأو يوليو 2021.

االنباط-وكاالت

97 عاما ت�ضاك ييغر طيار الختبار  تويف عن 

الذي ا�ضتهر برباطة جاأ�ضه ونقل عامل الطران 

اأول  اأ�ضبح  عندما  اخل��ارج��ي  الف�ضاء  حافة  اإىل 

 70 اأك��ر من  قبل  ال�ضوت  اإن�ضان يخرتق حاجز 

عاما.

واأعلنت زوجته فيكتوريا وفاته يف تغريدة على 

ح�ضابه على تويرت، الثنن، قالت فيها: »اأبلغكم 

باأ�ضى عميق اأن حب حياتي اجلرنال ت�ضاك ييجر 

عا�ضها  م�ضاء. حياة مده�ضة  التا�ضعة  قبيل  تويف 

ط���ول وع��ر���ض��ا اأع��ظ��م ط��ي��ار اأم���رك���ي. اإرث من 

القوة واملغامرة والوطنية �ضيظل يف الذاكرة اإىل 

الأبد«.

ان�����ض��م ي��ي��غ��ر، ال���ذي مل ي��ك��ن ي��ب��دو عليه اأن��ه 

التاريخ،  الطيارين يف  اأ�ضهر  �ضي�ضبح واح��دا من 

يف  للعمل   1941 يف  الأم���رك���ي  اجل���و  ���ض��الح  اإىل 

بل  بها،  للطران  ل  الطائرات  حمركات  �ضيانة 

اإنه تقياأ يف اأول مرة ركب فيها الطائرة.

اإىل برنامج الف�ضاء الأمركي يف  وُنقل ييغر 

بداياته لأنه مل يتخرج من اجلامعة، لكن قلبه 

انفطر لأنه مل ي�ضبح رائد ف�ضاء.

الرجل قوي  بذلك  وول��ف  توم  املوؤلف  و�ضغف 

ال���ق���ادم م��ن ه��ام��ل��ن يف و���ض��ت فرجينيا  ال��ب��ن��ي��ة 

اأنه جعله �ضخ�ضية بارزة يف كتابه »ذا رايت  حتى 

ال���ذي ن�ضر يف عام  امل��الئ��م��ة(  ���ض��ت��اف«)امل��ق��وم��ات 

1979 عن الأيام الأوىل يف برنامج الف�ضاء.

اإن ييغر ك���ان مي��ل��ك »امل��ق��وم��ات  وق���ال وول���ف 

املالئمة« التي جعلت منه طيار اختبار اأ�ضطوريا، 

�ضدفة  ك��ان  الأم���ر  اإن  ق��ال  نف�ضه  ييغر  اأن  غ��ر 

العادي ومعرفة  الإن�ضان  اأف�ضل من روؤية  وروؤية 

وا�ضعة بطائراته واإمكانياتها.

ويف احل������رب ال���ع���امل���ي���ة ال���ث���ان���ي���ة ق�����اد ط���ائ���رة 

اأط��ل��ق عليها ا�ضم  ب����ي-51  م��و���ض��ت��ان��غ م��ن ط���راز 

غليني�س  حبيبته  با�ضم  تيمنا  املبهرة«  »غليني�س 

 12 اإ�ضقاط  يف  الف�ضل  اإل��ي��ه  وين�ضب  ديكهاو�س. 

طائرة اأملانية منها 5 يف معركة جوية واحدة. 

وبعد احلرب اأ�ضبح طيار اختبار وُكلف بالعمل 

�ضمن  كاليفورنيا  يف  اجلوية  م��وروك  قاعدة  يف 

ك��ان يهدف  ال��ذي  ال�ضري،  اإ����س-1  اإك�����س  م�ضروع 

للطران ب�ضرعة تعادل �ضرعة ال�ضوت.

وك���ان ع��م��ره 24 ع��ام��ا ع��ن��دم��ا اخ���رتق �ضرعة 

 1947 ع��ام  اأك��ت��وب��ر   14 يف  الأوىل  للمرة  ال�ضوت 

ب��رت��ق��ايل فاقع.  ل��ون  اإك�����س-1 ذات  ب��ط��ائ��رة بيل 

وحقق ذلك الإجناز بعد يومن من ك�ضر �ضلعن 

ل��ه اأث���ن���اء ح���ادث وق���ع خ���الل رك���وب اخل��ي��ل قبل 

ب�ضعة اأيام، لكنه مل يخرب روؤ�ضاءه بذلك.

الطائرة  ب���ي_29  ط���راز  م��ن  ق��اذف��ة  وحملت 

فوق  واأطلقتها  م��رتا   7925 ارت��ف��اع  اإىل  اإك�����س-1 

اأو  ييغر  يكن  ومل  بكاليفورنيا،  موهايف  �ضحراء 

املهند�ضون يعلمون ما اإذا كانت الطائرة �ضتتحمل 

ال�ضرعة غر امل�ضبوقة دون اأن تتفتت.

 10 طولها  يبلغ  ال��ت��ي  بالطائرة  ييغر  وح��ل��ق 

كيلومرتا   1126 اأي  م���اك   1.06 ب�ضرعة  اأم��ت��ار 

ث��م هبط  األ���ف م��رت،   13 ارت��ف��اع  ال�ضاعة على  يف 

با�ضم  اأي�����ض��ا  غليني�س  ���ض��م��اه��ا  ال��ت��ي  ب��ال��ط��ائ��رة 

بحرة  ق��اع  على  تزوجها  قد  ك��ان  التي  حبيبته، 

جافة بعد 14 دقيقة.

اأن  1990 بال�ضرطان بعد  وتوفيت غليني�س يف 

اأجنبت لييغر 4 اأبناء، ثم تزوج فيكتوريا يف 2003.

 لقاح »فايزر« و »بيونتك«.. عالمة »رائعة« قبل األوان المحدد

 وفاة أول إنسان يخترق حاجز الصوت

االنباط-وكاالت

مع ا�ضتعدادت �ضكان العامل للبدء مبرحلة 

الذي طورته  بلقاح كورونا اجلديد  التطعيم 

مر�س  من  للوقاية  وبيونتيك،  فايزر  �ضركة 

»ك����وف����ي����د-19«، ل ي�����زال ل����دى ال��ك��ث��ر م��ن 

املرتقب،  اللقاح  تاأثر  ب�ضاأن  ت�ضاوؤلت  النا�س 

التي �ضيوفرها. واحلماية 

الذي مت تطويره  اللقاح اجلديد،  ويوؤخذ 

ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا »اآر.اإن.اآي���������ه« ب��ا���ض��ت��خ��دام ج��زء 

م�����ض��ّن��ع م���ن ال�����ض��ف��رة ال���وراث���ي���ة ل��ف��رو���س 

كورونا امل�ضتجد، بحقنة يف الذراع.

ماذا يحدث عندما يح�صل 

�صخ�ص على اللقاح؟

يتم التح�ضن من خالل جرعتن يف�ضل 

اأن��ه  ال��ت��ج��ارب  بينت  وق��د  اأ���ض��اب��ي��ع،   3 بينهما 

يح�ضلون  ملن  باملئة   95 بن�ضبة  حماية  يوفر 

عليه من الإ�ضابة بعدوى كوفيد-19.

اجلانبية  الآث���ار  اإن  ف��اي��زر  �ضركة  وق��ال��ت 

ال��ت��ي ظ��ه��رت ع��ل��ى امل��ت��ط��وع��ن يف ال��ت��ج��ارب 

كانت ب�ضيطة اإىل متو�ضطة يف اأغلب احلالت 

ب�ضرعة. واختفت 

حدة  الأ���ض��د  اجلانبية  الأع��را���س  وحدثت 

ب��ع��د اجل��رع��ة ال��ث��ان��ي��ة، ومت��ث��ل��ت يف ال�����ض��ع��ور 

3.8 ب��امل��ئ��ة م��ن امل��ت��ط��وع��ن،  ب���الإره���اق ع��ن��د 

وال�ضداع عند 2 باملئة منهم، وقال املتطوعون 

التي ظهرت عليهم  الأعرا�س  اإن  �ضنا  الأكرب 

كانت اأقل واأخف حدة.

 

ما هي احلماية التي

 يوفرها اللقاح؟

 7 ب��ك��وف��ي��د-19 بعد  ال��ل��ق��اح الإ���ض��اب��ة  منع 

نحو  بعد  اأي  الثانية،  اجلرعة  اأخ��ذ  من  اأي��ام 

�ضهر من احلقنة الأوىل.

اإمكانية  ال�����ض��ري��ري��ة  ال��ت��ج��ارب  ت��وف��ر  ومل 

ال��ذي  ال�ضخ�س،  ب��اإم��ك��ان  ك��ان  اإذا  م��ا  معرفة 

اإىل  ال��ف��رو���س  ن��ق��ل  ب��ال��ل��ق��اح  حت�ضينه  ي��ت��م 

�ضخ�س مل يح�ضل على اللقاح.

وتوفر بع�س اللقاحات مثل لقاح اللتهاب 

احلماية  من  النوع  هذا  )اأ(  الوبائي  الكبدي 

امل����ع����روف ب��ا���ض��م امل���ن���اع���ة ال��ت��ع��ق��ي��م��ي��ة، ل��ك��ن 

لقاحات اأخرى ل توفر هذه احلماية.

للقاحات  امل�ضنعة  ال�����ض��رك��ات  رك���زت  وق���د 

التاأكد مما  التجارب على  فرو�س كورونا يف 

اإذا كان اللقاح مينع اإ�ضابة النا�س باملر�س.

يت�ضح  اأن  قبل  اأخ��رى  اأ�ضهر  ع��دة  و�ضتمر 

طول الفرتة التي يوفر فيها اللقاح احلماية 

من الإ�ضابة بالعدوى.

بكلية  املعدية  الأمرا�س  اإخ�ضائية  وقالت 

ب��ل��وم��ربغ ل��ل�����ض��ح��ة ال��ع��ام��ة ب��ج��ام��ع��ة ج��ون��ز 

من  احل��ن  ذل��ك  »حتى  �ضيت:  اأنيتا  هوبكنز، 

املبا�ضرة  الأف�ضل جتنب احلانات والتجمعات 

مع اأعداد كبرة من النا�س«.

هل يعني اللقاح العودة للحياة 

الطبيعية؟

مينع  التح�ضن  اأن  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ي��وج��د  ل 

ذات  ل���ق���اح���ات  ت���وج���د  ال���ف���رو����س، ول  ن��ق��ل 

العلماء  يطالب  لذا  باملئة،   100 تبلغ  فاعلية 

وغ�ضل  الكمامات  وو�ضع  املتوا�ضلة  باليقظة 

الأيدي والتباعد الجتماعي.

وق����ال����ت امل����دي����رة ال��ط��ب��ي��ة ل���ل���وق���اي���ة م��ن 

ال���ع���دوى ب�����ض��رك��ة ي��و.���ض��ي.ه��ي��ل��ث يف ولي���ة 

»كما هو احلال يف  بارون:  كولورادو، مي�ضيل 

كل اللقاحات فرمبا يكون مفعوله رائعا على 

اأخرى..  فئات  ذلك على  الفئات وغر  بع�س 

اأو  اأن��ك حر يف رك��وب طائرة  فهل يعني ذل��ك 

على  ل  الإج��اب��ة  بيتك؟  يف  �ضخ�ضا   30 دع��وة 

الأرجح«.

ت�����ض��ل  اأن  امل�����ض��ت��ب��ع��د  اأن�����ه م���ن  واأ����ض���اف���ت 

ال��ذي  ال��ك��ايف  ال��ع��دد  اإىل  التح�ضن  ح��م��الت 

اأو  الربيع  ف�ضل  حتى  وا�ضعة  حماية  يحقق 

اأوائل ال�ضيف املقبل.

دولة  اأول  الثالثاء،  بريطانيا،  واأ�ضبحت 

يف ال��ع��امل ت��ب��داأ ا���ض��ت��خ��دام ل��ق��اح ك��وف��ي��د-19، 

الذي طورته �ضركتا فايزر وبيونتيك على اأن 

يتاح اللقاح يف 50 م�ضت�ضفى يف البداية.

وق�����ررت ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل�����ض��ح��ة منح 

الأول����وي����ة يف ال��ت��ح�����ض��ن ب��ال��ل��ق��اح مل���ن ت��زي��د 

والعاملن يف جمال  عاما،   80 على  اأعمارهم 

الأمامية  اخل��ط��وط  على  ال�ضحية  الرعاية 

والعاملن يف دور رعاية كبار ال�ضن واملقيمن 

فيها.

 األعراض والحياة اليومية.. 3 أسئلة بشأن لقاح كورونا الجديد

جبل إيفرست.. »ارتفاع جديد« 
ألعلى قمة في العالم

 طائرة ورقية تسحب طفال 
في الهواء.. 

 في هذه الدولة.. لقاح كورونا 
»غير متاح« حتى منتصف 2021

االنباط-وكاالت

ك�����ض��ف��ت  ك���ث���را،  ت���ت���ك���رر  يف واق���ع���ة ل 

ح�����ض��اب��ات ح��دي��ث��ة ع���ن »ارت����ف����اع ج��دي��د« 

ال���ع���امل، ح�ضبما  يف  ج��ب��ل��ي��ة  ق��م��ة  لأع���ل���ى 

اأو�ضحت �ضحيفة »غارديان« الربيطانية، 

الثالثاء.

باحثون  اأج���راه  ال��ذي  احل�ضاب  ووف��ق 

م����ن ال�������ض���ن ون����ي����ب����ال، ف�������اإن الرت����ف����اع 

ب�ضكل  »اأع��ل��ى  اإي��ف��ر���ض��ت  جل��ب��ل  احلقيقي 

طفيف« مما كان يعتقد �ضابقا.

وات����ف����ق ب���اح���ث���و ال����دول����ت����ن ع���ل���ى اأن 

الرتفاع الر�ضمي اجلديد جلبل اإيفر�ضت 

هو 8848.86 مرتا، اأي اأكر ب�ضنتيمرتات 

ال�ضابقة. من احل�ضابات 

وكانت نيبال تعتمد يف قيا�ضها ال�ضابق 

حددت  بينما  م��رتا،   8848 ق��دره  ارتفاعا 

 8844.43 ب��� الرتفاع   2005 ال�ضن يف عام 

مرتا.

ويح�ضم التفاق اجلديد خالفا طويل 

العامل،  اأع��ل��ى قمة يف  ارت��ف��اع  الأم��د على 

ال�ضينية  احل��دود  ام��ت��داد  على  تقع  التي 

والنيبالية.

وط����امل����ا اخ���ت���ل���ف���ت ب���ك���ن وك���امت���ان���دو 

ح����ول ارت���ف���اع ج��ب��ل اإي��ف��ر���ض��ت ال��دق��ي��ق، 

اإر���ض��ال  اإىل  م��وؤخ��را  ال��ذي دفعهما  الأم���ر 

خربائهما اإىل القمة.

ح��الت  �ضنويا  اإيفر�ضت  جبل  وي�ضهد 

وف���ي���ات ب�����ض��ب��ب وع���ورت���ه وال��ط��ق�����س غر 

اخلرباء  ي�ضر  حيث  قمته،  على  امل�ضتقر 

مت�ضلقن  و10   5 ب��ن  ي���رتاوح  م��ا  اأن  اإىل 

يلقون حتفهم كل عام هناك.

االنباط-وكاالت

فيديو  مقاطع  وثقتها  موؤملة  واقعة  يف 

لبع�س املارة، تعر�س طفل لإ�ضابات بالغة 

عاليا  ال��ورق��ي��ة  ط��ائ��رت��ه  �ضحبته  اأن  ب��ع��د 

لي�ضقط  اخليط  يفلت  اأن  قبل  ال��ه��واء،  يف 

ال�ضغر على الأر�س.

احلادث الذي وقع يف اإندوني�ضيا ر�ضده 

م��ق��ط��ع ف���ي���دي���و ي��ظ��ه��ر ����ض���ق���وط ال��ط��ف��ل 

يف ح���ق���ل م���ن ارت����ف����اع ع�����ال، مم���ا اأ����ض���اب 

بالذعر. احلا�ضرين 

ووفقا لوكالة »برينغ�ضو« الإندوني�ضية، 

علق  عاما   12 العمر  م��ن  يبلغ  طفال  ف��اإن 

الهواء  يف  لرتفع  ك��ب��رة،  ورق��ي��ة  بطائرة 

ويتعر�س  ي�ضقط  اأن  قبل  كبرة،  ب�ضرعة 

لك�ضور عديدة يف ج�ضمه.

ك��ان��ت  ال���ورق���ي���ة  ال���ط���ائ���رة  اأن  ي���ذك���ر 

تتجاوز طول الطفل 3 مرات، فيما اأ�ضيب 

ال�ضغر الذي مل يك�ضف عن ا�ضمه بك�ضور 

6 م���واق���ع ب��ي��دي��ه ع��ل��ى اأث����ر ال�����ض��ق��ط��ة،  يف 

اإىل  ون��ق��ل��ه  ه��رع احل�����ض��ور لنجدته  ح��ي��ث 

قريب. م�ضت�ضفى 

ك��ان  ال�ضحية  �ضقيق  اإن  ���ض��ه��ود  وق���ال 

تعلق  اأخ��اه  لكن  الورقية،  بالطائرة  يلعب 

ب�ضكل خم��ي��ف يف  ت��رف��ع��ه  اأن  ق��ب��ل  ب��ذي��ل��ه��ا 

الهواء.

اللعب  من  الأطفال  ال�ضلطات  وحذرت 

ك��ب��رة احل��ج��م، ب�ضبب  ب��ط��ائ��رات ورق��ي��ة 

تكرار هذا النوع من احلوادث.

و�ضبق اأن تعر�س �ضبي يبلغ من العمر 

14 عاما حلادث م�ضابه يف منطقة بانتول، 

مرتا   3.4 ارت��ف��اع  اإىل  ط��ائ��را  رفعته  حيث 

لك�ضر  ويتعر�س  ي�ضقط  اأن  قبل  الهواء  يف 

يف الفخذ.

االنباط-وكاالت

قال كبر علماء الأوبئة بوزارة ال�ضحة 

اإن  ����ض���ام���اراوي���را،  ����ض���وداث  يف ���ض��ري��الن��ك��ا، 

ب�����الده ع���ل���ى الأرج�������ح ���ض��ت��ت��ل��ق��ى ل��ق��اح��ات 

»كوفيد-19« بحلول منت�ضف العام املقبل.

�ضتواجه  �ضريالنكا  اأن  اإىل  ن��وه  ولكنه 

م�ضكالت عملية يف تخزين اللقاحات حتت 

ما  ح�ضب  املطلوبة،  الباردة  احلرارة  درجة 

اأ�ضار موقع »نيوز واير«.

وي���ت���م ا����ض���ت���خ���دام ل���ق���اح »ك���وف���ي���د-19« 

امل��ع��ت��م��د يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ح��ال��ي��ا م���ن خ��الل 

ج��دا،  منخف�ضة  ح����رارة  درج���ة  يف  و���ض��ع��ه 

املنا�ضبة  امل��راف��ق  متتلك  ل  ال��ب��الد  ول��ك��ن 

الآن.

اإن �ضريالنكا  وقال كبر علماء الأوبئة 

تتم  ع��ن��دم��ا  ف��ق��ط  ال��ل��ق��اح  ع��ل��ى  �ضتح�ضل 

امل���واف���ق���ة ع��ل��ي��ه ع��امل��ي��ا م���ن ق��ب��ل م��ن��ظ��م��ة 

العاملية. ال�ضحة 

وح����ذر م���ن اأن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن رف��ع 

على  اأن��ه  اإل  املناطق،  بع�س  الإغ��الق��ات يف 

املواطنن جتنب ال�ضفر غر ال�ضروري.

وك��ان��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا ق��د ب����داأت ال��ث��الث��اء، 

فرو�س  �ضد  اجلماعي  للتطعيم  حملتها 

ك���ورون���ا امل�����ض��ت��ج��د، اع���ت���م���ادا ع��ل��ى ال��ل��ق��اح 

الأمركية  »ف��اي��زر«  �ضركتا  اأنتجته  ال��ذي 

يف  دول��ة  اأول  لت�ضبح  الأملانية،  و«بيونتك« 

العامل تقدم على هذه اخلطوة.


