
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

مجددا .. اربد بالمقدمة ب ١٠٧١ اصابة

 وفقا الحصائية غير رسمية

حملة وطنية تطالب بعودة الطلبة إلى المدارس

٧6% من اولياء األمور 
يطالبون بالعودة للتعليم الوجاهي

االنباط-عمان

االربعاء  ام�س  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

و3088  وف�����اة  ح���ال���ة   44 ت�����ص��ج��ي��ل  ع���ن 

كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�صابة  حالة 

امل�صتجّد يف االأردن.

ووف���ق االي��ج��از ال�����ص��ادر ع��ن رئا�صة 

ت����وّزع����ت  ال�������ص���ح���ة  ووزارة  ال�����������وزراء 

اال�صابات اجلديدة كما يلي:

منها  اإرب���د،  حمافظة  يف   )1071(  -

)233( يف الرمثا.

ال��ع��ا���ص��م��ة  حم��اف��ظ��ة  يف   )898(  -

عّمان.

- )216( يف حمافظة البلقاء.

- )172( يف حمافظة عجلون.

- )135( يف حمافظة املفرق.

- )132( يف حمافظة الكرك.

- )126( يف حمافظة الزرقاء.

- )94( يف حمافظة جر�س.

- )90( يف حمافظة ماأدبا.

- )64( يف حمافظة الطفيلة.

- )53( يف حمافظة العقبة.

- )37( يف حمافظة معان، منها )9( 

يف البرتا.

التفا�صيل �ص »2«

�صلباية عمان-االأنباط-فرح 

طالب اأولياء اأمور يف اأحاديث خا�صة مع 

»االنباط« ،وزارة الرتبية والتعليم واجلهات 

���ص��اح��ب��ة ال�������ص���اأن ب�������ص���رورة م�����ص��ارك��ت��ه��م يف 

التعليمية  اإتخاذ القرار حيال �صكل العملية 

يعي�س  ال��ع��امل  اأن  ،�صيما  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف 

اأزم���ة  ،ج���راء ف��اي��رو���س »ك��ورون��ا« امل�صتجد، 

اأثرت على �صكل التعليم ،حيث مت  اال�صتعانة 

بطريقة التعليم عن بعد كبديل عن التعليم 

ال��وج��اه��ي حل��ن االن��ت��ه��اء م��ن االأزم����ة، وهو 

اأكرث من مليوين طالب وطالبة  قرار طال 

على مقاعد الدرا�صة، مل يتمكنوا من العودة 

اىل مدار�صهم حتى نهاية العام الدرا�صي.

 وقال اأولياء اأم��ور: »التعليم عن بعد ما 

زال يثبت ع���دم جن��اع��ت��ه وحت���دي���داً يف ح��ال 

وجود اكرث من طالب يف نف�س املنزل، عالوة 

من  للكثري  حتتاج  »در���ص��ك«  من�صة  ان  على 

التطوير،يف حن اأن املقاطع التي تر�صل على 

»الوات�صاب« غري مهياأة .

التفا�صيل �ص »6«

اخلمي�س   24  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق  10  كانون الأول  2020 م - العدد  5538    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

افتتح »الميداني العسكري الثاني« في إربد

جاللته يدشن مشروع إسكان ضباط القوات المسلحة

الملك يفتتح مجلس األمة اليوم

االنباط-وكاالت

االنباط-وكاالت

���ص��رد ال��ط��ف��ل االأ����ص���ري حم��م��د م��ق��ب��ل )16 

ع���ام���ا( م���ن خم��ي��م ال���ع���روب ���ص��م��ال اخل��ل��ي��ل، 

م��رح على  و���ص��رب  تنكيل  م��ن  ل��ه  تعر�س  م��ا 

فكه  ك�صر  اىل  اأدى  ما  االحتالل،  اأي��دي جنود 

ال�����ص��ف��ل��ي، واأ���ص��ن��ان��ه، واإ���ص��اب��ت��ه ب��ال��ع��دي��د من 

ال��ك��دم��ات واجل����روح، فيما وث��ق اأرب��ع��ة اأ���ص��رى 

اأط���ف���ال اآخ������رون ���ص��ه��ادات��ه��م، ح����ول امل��ع��ام��ل��ة 

اأي��دي  على  تلقوه  ال���ذي  وال��ت��ع��ذي��ب  القا�صية 

جنود االحتالل عند اعتقالهم

ون���ق���ل حم���ام���ي ه���ي���ئ���ة ������ص�����وؤون االأ�����ص����رى 

الطفل،  رواي���ة  احل�صيم،  م��اأم��ون  وامل��ح��رري��ن 

خ���الل زي���ارت���ه، وه���و ع��ل��ى ���ص��ري��ر ال���ع���الج يف 

اأ�صبح  اأن  بعد  االإ�صرائيلي،  هدا�صا  م�صت�صفى 

ب��و���ص��ع ���ص��ح��ي م�����ص��ت��ق��ر، واأج���ري���ت ل��ه عملية 

الأك��رث  ا�صتمرت  يومن  قبل  فكه  يف  جراحية 

ال��ذي  الطفل مقبل  ���ص��اع��ات.وق��ال  ث��الث  م��ن 

متجها  كان  اإن��ه  املا�صي،  قبل  الثالثاء  اعتقل 

���ص��ب��اح��ا مل��در���ص��ت��ه، وع��ن��د و���ص��ول��ه، ت��ب��ن اأن 

خرج  وبعدها  البيت،  اىل  ليعود  معلق،  الدوام 

مرة اأخرى ل�صراء بع�س االحتياجات للبيت.

التفا�صيل �ص »10«

 األسرى الفلسطينيون األطفال يروون شهادات مؤلمة عن 
التعذيب وزجهم في زنازين قذرة ومظلمة

 إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفق أمر الدفاع 
رقم 2١ لسنة 2٠2٠

 الخصاونة يوّجه لإلسراع بإنجاز المتطّلبات اإلدارّية 
والتنظيمّية للمركز الوطني لمكافحة األوبئة

االنباط-عمان

امل�صكلة  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ق���ال   

اأمر الدفاع رقم  لغايات االإ�صراف على تطبيق 

ا�صتئناف عمان  2020 رئي�س حمكمة  ل�صنة   21

و�صع  ال��دف��اع  اأم��ر  اإن  قاقي�س،  ه��اين  القا�صي 

الق�صائي  للمجل�س  م�صرتك  مطلب  لتلبيًة 

ووزارة العدل بهدف اإيجاد حلول مل�صاألة تزايد 

االختالط واالكتظاظ يف اأروقة املحاكم .

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

 وج������ه رئ���ي�������س ال�����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����ص��ر 

املتطّلبات  جميع  باإجناز  لالإ�صراع  اخل�صاونة 

ملكافحة  الوطني  للمركز  والتنظيمّية  االإدارّية 

يف  عمله  ليبداأ  ال�صارية،  واالأم��را���س  االأوب��ئ��ة 

اأق���رب وق��ت مم��ك��ن. و���ص��ّدد اخل�����ص��اون��ة خالل 

االأربعاء  ام�س  ال��وزراء  جمل�س  جل�صة  تروؤّ�صه 

التي  االإم��ك��ان��ات  ج��م��ي��ع  تهيئة  ����ص���رورة  ع��ل��ى 

املركز. يتطّلبها عمل 

التفا�صيل �ص »4«

   وزير التربية يؤكد ضرورة تطبيق 
البروتوكول الصحي خالل

 االمتحان التكميلي

 المعايطة: نسعى للحفاظ على 
الحقوق األساسية للمواطنين رغم 

الظروف الصعبة

 هيئة االسرى: أسير من طوباس 
يواجه أوضاًعا صحية صعبة

زين توّسع شبكة معارضها وتفتتح 
١١ معرضًا جديدًا

االنباط- عمان 

 اأك����د وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ال��دك��ت��ور 

بال�صروط  االل��ت��زام  �صرورة  النعيمي،  تي�صري 

ال�صحي  ال���روت���وك���ول  يف  ال�����واردة  ال�����ص��ح��ي��ة 

اأع���دت���ه ال�������وزارة ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارة  ال����ذي 

ال�صحة خالل عقد االمتحان التكميلي.

ك����م����ا اأك��������د ال���ن���ع���ي���م���ي �������ص������رورة ت��ط��ب��ي��ق 

الروتوكول الذي جرى تعميمه.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

والرملانية،  ال�صيا�صية  ال�صوؤون  وزير  اأكد   

االأ�صا�صي  احلق  اأن  املعايطة،  مو�صى  املهند�س 

ال����ذي �صعت  ل��الإن�����ص��ان ه���و احل����ق يف احل���ي���اة 

ال���دول���ة االأردن����ي����ة م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا ل��ل��ح��ف��اظ 

ا�صتقرارها وحياة مواطنيها رغم  عليه، وعلى 

بها، ويتكر�س ذلك  املحيطة  ال�صعبة  الظروف 

مع مرور مئة عام على تاأ�صي�صها.

املعايطة  ال��وزي��ر  ج���اء ذل���ك خ���الل رع��اي��ة 

حقوق  »تعزيز  م�صروع  اإطالق  االأربعاء،  ام�س 

الف�صاء  مر�صد   - االأردن  يف  امل��دين  االإن�����ص��ان 

امل������دين وح����ق����وق االإن���������ص����ان« ال������ذي ت��ن��ظ��م��ه 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  ح���دود،  ب��ال  موؤ�ص�صة حم��ام��ون 

اأجل  من  ال��دويل  للتعاون  اال�صبانية  الوكالة 

 EU AECID واالحتاد االأوروبي  التنمية 

بالتزامن مع اليوم العاملي حلقوق االإن�صان.

وقال اإن احلكومة منفتحة على احلوار مع 

ال�صعبة  اجلهات كافة، وبالرغم من الظروف 

يف ظل جائحة كورونا.

التفا�صيل �ص »7«

االنباط-وكاالت

ي���واج���ه اال����ص���ري م���ع���زوز را����ص���ي ب�����ص��ارات 

طوبا�س،  جنوب  طمون  بلدة  م��ن  ع��ام��ا(   45(

�صجون  داخ��ل  للغاية  �صعبة  �صحية  اأو���ص��اع��ا 

م�����ص��ل��ح��ة  ادارة  ت���ك���رتث  اأن  دون  االح����ت����الل 

االأ�صرى  �صوؤون  لهيئة  وفًقا  بحياته،  ال�صجون 

واملحررين

االأربعاء:  اليوم  الهيئة يف بيان لها،  وقالت 

معتقل  يف  ح��ال��ي��ا  يقبع  ب�����ص��ارات  االأ���ص��ري  »اإن 

»رميون«، ويعاين من �صداع مزمن والتهابات 

يف االأذن الو�صطى، ت�صبب له االإغماء يف كثري 

من االأحيان، وهو بحاجة لعر�صه على طبيب 

اإدارة  ل��ك��ن  ح��ال��ت��ه،  ل��ت�����ص��خ��ي�����س  م��ت��خ�����ص�����س 

باإعطائه  وتكتفي  حتويله  يف  متاطل  املعتقل 

م�صكنات دون عالج

واأ���ص��اف��ت اأن االأ���ص��ري ب�����ص��ارات ي��ع��اين من 

اآالم حادة يف الظهر، وال ي�صتطيع امل�صي الأكرث 

من  تعر�س  ملا  نتيجة  متوا�صلة،  دقائق   5 من 

�صرب مرح واعتداءات اأثناء ا�صتجوابه.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط- عمان 

 11 افتتاح  عن  االأردن  زي��ن  �صركة  اأعلنت   

بتجهيزها  ق��ام��ت  ق��د  ك��ان��ت  ج��دي��داً  معر�صاً 

خ���الل ال��ع��ام احل����ايل، وذل���ك يف اإط����ار خطة 

ال�������ص���رك���ة ال����ت����ي ت����ه����دف م����ن خ���الل���ه���ا اإىل 

جميع  اإىل  للو�صول  معار�صها  �صبكة  تو�صيع 

م�����ص��رتك��ي��ه��ا وت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا ل��ه��م ع��ل��ى 

اململكة. امتداد م�صاحة 

و���ص��ّم��ت ق��ائ��م��ة امل��ع��ار���س اجل���دي���دة التي 

العام احلايل معر�صن  زين خالل  افتتحتها 

مع�صوم  حي  مبنطقتي  الزرقاء  حمافظة  يف 

والبرتاوي.

التفا�صيل �ص »5«
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

امل�سرتكة،  االأرك�����ان  هيئة  رئ��ي�����س  ال��ت��ق��ى   

ام�س  احلنيطي،  اأحمد  يو�سف  الركن  اللواء 

ال�سفري  العامة  بالقيادة  مكتبه  يف  االأرب��ع��اء، 

الهنغاري يف عمان ت�سابا �سيبريي.

وبحث اللواء الركن احلنيطي مع ال�سفري 

���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ع��اق��ات ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف 

القوات  م�سلحة  يخدم  مبا  الع�سكري  املجال 

امل�سلحة يف البلدين ال�سديقني.

االنباط- عمان

 ���س��ارك��ت اجل��ام��ع��ة االأردن���ي���ة يف اف��ت��ت��اح 

)اإي��دو  وال��ت��دري��ب  ال��ع��ايل  التعليم  معر�س 

قيم 
ُ
اأ ال�سابع يف �سلطنة ُعمان الذي  تراك( 

هذا العام ب�سورة افرتا�سية وعرب من�سات 

تفاعلية عالية اجلودة.

ا�ستمر يومني مب�ساركة  الذي  واملعر�س 

وكلية  جامعة   77 من  واأك��ر  طالب،   6000

من خمتلف دول العامل مثل كندا، امريكا، 

امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، ه���وجن ك����وجن، م��ال��ي��زي��ا، 

تركيا، باالإ�سافة اىل االأردن.

وع��ر���س اجل��ام��ع��ة االأردن���ي���ة م��ن خ��ال 

ك��اب��ي��ن��ة اف��رتا���س��ي��ة ل��ت��خ�����س�����س��ات��ه��ا ال��ت��ي 

الت�سجيل  واآلية  بها  يلتحقوا  اأن  باإمكانهم 

ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  وت��وج��ي��ه��ه��م اإىل اخل���دم���ات 

ت��وف��ره��ا اجل��ام��ع��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة، وب���ث ر���س��ائ��ل 

ت���روي���ج���ي���ة ع�����ن اجل����ام����ع����ة، ب���االإ����س���اف���ة 

اخل��ا���س��ة  ال��رتوي��ج��ي��ة  ال��ف��ي��دي��وه��ات  اإىل 

باجلامعة جلميع امل�سرتكني يف املعر�س.

من�سة  ُع��م��ان   EDUTRAC وتعد 

ع���امل���ي���ة ل��ل��ج��ام��ع��ات وال���ك���ل���ي���ات ل��ل��رتوي��ج 

ل��رباجم��ه��م امل��ع��ت��م��دة، اع��ت��ب��ارا م��ن درج��ة 

ال���ب���ك���ال���وري���و����س ح����ّت����ى ب�����رام�����ج م�����ا ب��ع��د 

ويفتح  وال��دك��ت��وراه.  املاج�ستري  ال��ت��خ��رج: 

الباحثني  للطلبة  ف��ر���س��ة  ��ا  اأي�����سً امل��ع��ر���س 

من  اجل��ام��ع��ات  مبمثلي  لالتقاء  وذوي��ه��م 

خ����ال ن�����دوات م��رئ��ي��ة وم���ك���امل���ات ���س��وت��ي��ة 

واج��ت��م��اع��ات اف��رتا���س��ي��ة ل��ك��اف��ة ال��ربام��ج. 

الربنامج  ل�سوؤون  الرئي�س  م�ساعد  واعترب 

عبيدات  زي��د  ال��دك��ت��ور  والت�سويق  ال���دويل 

ه��ذه  االأردن����ي����ة يف  م�����س��ارك��ة اجل��ام��ع��ة  اأن 

املن�سات العاملية هي اإحدى االإطاقات ذات 

اجلامعة  ال�سم  للرتويج  العالية  الفعالية 

وبراجمها  وبتخ�س�ساتها  بها  والتعريف 

ل��ل��و���س��ول الأك�����رب ع����دد مم��ك��ن م���ن ط��ل��ب��ة 

امل���دار����س وذوي��ه��م يف دول ال��ع��امل ال��ع��رب��ي 

والغربي كافة.

االنباط- عمان

موؤ�س�سات  اع��ت��م��اد  هيئة  جمل�س  اأق���ر   

ال���ت���ع���ل���ي���م ال������ع������ايل و�����س����م����ان ج���ودت���ه���ا 

لتخ�س�سات  اخلا�س  االعتماد  ا�ستمرارية 

ب���ك���ال���وري���و����س وم��اج�����س��ت��ري ال���رتج���م���ة يف 

الهند�سة  وبكالوريو�س  الريموك،  جامعة 

امل���دن���ي���ة وال���ع���ل���وم احل��ي��ات��ي��ة وال��ك��ي��م��ي��اء 

وال���ري���ا����س���ي���ات يف ج���ام���ع���ة احل�������س���ني ب��ن 

جامعة  يف  الريا�سيات  وماج�ستري  طال، 

احل�سني بن طال.

كما اأقر املجل�س يف جل�سته املنعقدة ام�س 

االعتماد  هيئة  رئي�س  برئا�سة  االرب��ع��اء، 

ال��دك��ت��ور ظ��اف��ر ال�����س��راي��رة ا���س��ت��م��راري��ة 

االعتماد اخلا�س لتخ�س�سات بكالوريو�س 

احل��ا���س��وب يف  وع��ل��م  ال��ربجم��ي��ات  هند�سة 

وبكالوريو�س  التطبيقية،  العلوم  جامعة 

علم احلا�سوب، وعلوم املعلومات يف جامعة 

الهند�سة  وبكالوريو�س  التقنية،  احل�سني 

امل���دن���ي���ة وه��ن��د���س��ة ال���ع���م���ارة وال��ه��ن��د���س��ة 

امليكانيكية، وتكنولوجيا الو�سائط املتعددة 

واجل����راف����ي����ك، واالذاع���������ة وال���ت���ل���ف���زي���ون، 

اخل��وارزم��ي  كلية  يف  الداخلي  والت�سميم 

اإدارة  وب��ك��ال��وري��و���س  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  اجل��ام��ع��ي��ة 

االأع����م����ال، وري������ادة االأع����م����ال، وال��ت�����س��وي��ق 

االإلكرتوين والتوا�سل االجتماعي، ونظم 

امل��ع��ل��وم��ات امل��ح��ا���س��ب��ي��ة، ون��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات 

االإداري�����������ة، وب���ك���ال���وري���و����س وم��اج�����س��ت��ري 

يف  وامل�سرفية  امل��ال��ي��ة  وال��ع��ل��وم  املحا�سبة، 

املجل�س  واف��ق  فيما  االأهلية.  اإرب��د  جامعة 

ع��ل��ى م��ن��ح ���س��ه��ادة ���س��م��ان اجل����ودة لكلية 

وا�ستمرارية  االإ���س��راء،  جامعة  يف  احلقوق 

االع����ت����م����اد ال�����ع�����ام ل���ك���ل���ي���ة اخل������وارزم������ي 

اال�ستيعابية  وبالطاقة  التقنية  اجلامعية 

العامة املقرة �سابقا والبالغة 2402 طالب، 

ومعايري  املعرفية  امل��ج��االت  املجل�س  واق��ر 

تكنولوجيا  لتخ�س�س،  اخلا�س  االعتماد 

ال�سخر الزيتي برنامج الدبلوم املتو�سط.

اخلا�س  االعتماد  على  املجل�س  وواف��ق 

الزيتي،  ال�سخر  تكنولوجيا  للتخ�س�سات 

والهجينة،  الكهربائية  املركبات  و�سيانة 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة ب��رن��ام��ج 

ال��دب��ل��وم امل��ت��و���س��ط يف ال��ك��ل��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة 

للتكنولوجيا. الوطنية 

االنباط- عمان

 ق���ال ال��ن��اط��ق االع���ام���ي ب��ا���س��م مديرية 

منت�سف  ب��ع��د  ورد  ب��اغ��ا  ان  ال���ع���ام  االم����ن 

الليل با�سعاف حدث يبلغ 15 عاما من العمر 

بوا�سطة  الع��ت��داء  تعر�سه  اث��ر  للم�ست�سفى 

ق��ب��ل اح��د  ال���راأ����س م��ن  اداة ح���ادة يف منطقة 

اال���س��خ��ا���س اث���ن���اء وج�����وده داخ����ل م��ن��زل��ه يف 

منطقة مرج احلمام.

ما  احل��دث  ان  االعامي  الناطق  وا�ساف 

العاج وهو بحالة �سحية م�ستقرة  زال قيد 

اجل��اين  ان  االول��ي��ة  التحقيقات  بينت  فيما 

ل��وج��ود خ��اف��ات مالية  ح�سر ملنزل احل��دث 

�سابقة بينه وبني والد احلدث، وانه بعد عدم 

العثور على والده اقدم على �سربه بوا�سطة 

اداة حادة على عدة مناطق يف منطقة الراأ�س.

وت��اب��ع الناطق االع��ام��ي ان��ه وف��ور تلقي 

ومتابعة  وتفتي�س  �سكلت فرق حتقيق  الباغ 

ال��ذي مت حتديد هويته  للبحث عن اجل��اين 

يف  اجلرمية  اال�سبقيات  ذوي  من  ان��ه  وتبني 

ق�سايا ال�سرقات.

واك�����د ان����ه وب���وق���ت ق��ي��ا���س��ي مت��ك��ن��ت ف��رق 

اختباء  مكان  حتديد  من  امل�سرتكة  التحقيق 

امل��زارع جنوب العا�سمة  اجلاين داخل احدى 

وجرى مداهمتها والقاء القب�س عليه وبو�سر 

التحقيق معه متهيدا الحالته للق�ساء لينال 

انه لن يفلت من  ال��رادع، م�سددا على  عقابه 

العقاب كل من يجروؤ على االعتداء على حياة 

ال��رادع  ج��زاءه  و�سياقي  املواطنني  و�سامة 

ومن  منه  املجتمع  ويحمي  ي�ستحقه  ال���ذي 

�سروره.

 رئيس هيئة األركان يلتقي 
الهنغاري السفير 

 األردنية تشارك معرض التعليم 
العالي والتدريب إيدو تراك 

في سلطنة ُعمان

 هيئة االعتماد تقر استمرارية 
االعتماد الخاص لتخصصات جامعية

 ضبط شخص اعتدى على حدث 
بواسطة أداة حادة

االنباط- عّمان

 اأك�������د وزي�������ر ال����رتب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م، 

ال���دك���ت���ور ت��ي�����س��ري ال��ن��ع��ي��م��ي، ����س���رورة 

ال����واردة  ال�سحية  ب��ال�����س��روط  االل���ت���زام 

اأع��دت��ه  ال���ذي  ال�سحي  ال��ربوت��وك��ول  يف 

ال�سحة  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال������وزارة 

خال عقد االمتحان التكميلي.

ال��ن��ع��ي��م��ي ����س���رورة تطبيق  اأك����د  ك��م��ا 

تعميمه على  ال��ذي ج��رى  ال��ربوت��وك��ول 

م��دي��ري��ات ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ون�����س��ره 

�سحة  على  حفاظا  ال��وزارة،  موقع  على 

و�سامة اجلميع.

ج����اء ذل����ك خ����ال ت����روؤ�����س ال��دك��ت��ور 

ال��ن��ع��ي��م��ي اج���ت���م���اع جل���ن���ة ال��ت��خ��ط��ي��ط 

امل���و����س���ع ام�������س االأرب�����ع�����اء، ع����رب ت��ق��ن��ي��ة 

االت�������س���ال امل���رئ���ي، ب��ح�����س��ور االأم��ي��ن��ني 

االإدارات  وم���دي���ري  ل���ل���وزارة،  ال��ع��ام��ني 

ومديري الرتبية والتعليم يف اململكة.

ودع�������ا ال����دك����ت����ور ال���ن���ع���ي���م���ي ج��م��ي��ع 

االم��ت��ح��ان،  عقد  على  القائمة  ال��ك��وادر 

املتعلقة  مب�سوؤولياتهم  اال�سطاع  اإىل 

التي  ال�����س��ح��ي��ة  اال���س��رتاط��ات  بتطبيق 

ب��اأع��ل��ى  ال�����س��ح��ي  ال��ربوت��ك��ول  ت�سمنها 

وات���خ���اذ جميع  االه���ت���م���ام،  م�����س��ت��وي��ات 

اأي  ح���دوث  ب��ع��دم  الكفيلة  االح��ت��ي��اط��ات 

جت�������اوزات ل���ه يف ظ���ل ظ�����روف ج��ائ��ح��ة 

كورونا.

امل�سبق  التن�سيق  ���س��رورة  اإىل  واأ���س��ار 

بخ�سو�س  ال��ع��اق��ة،  ذات  اجل��ه��ات  م��ع 

ال�سحية للطلبة قبل دخول  االإجراءات 

ال���ق���اع���ات، وف���ق االإج�������راءات امل��ت��ب��ع��ة يف 

ال�سحي. الربوتوكول 

واأوعز الدكتور النعيمي بتكليف فرق 

ب��ال��وزارة  واالإ���س��راف  وامل�ساءلة  الرقابة 

ب���زي���ارة م���راك���ز االم��ت��ح��ان ل��ل��ت��اأك��د من 

للبيئة  ت���وف���ريه���ا  وم�����دى  ج��اه��زي��ت��ه��ا، 

حيث  من  للطلبة،  املنا�سبة  االمتحانية 

وم��واد  الكمامات  ال�سحية  امل�ستلزمات 

ت��ع��ق��ي��م وم�������س���اح���ات ت�����س��م��ن ال��ت��ب��اع��د 

ومياه  التدفئة  اإىل  اإ���س��اف��ة  اجل�����س��دي، 

للقاعات،  املنا�سبة  وال��ت��ه��وي��ة  ال�����س��رب، 

الطلبة  مقاعد  ومراعاة  والقرطا�سية، 

الذين يكتبون باليد الي�سرى.

بالطلبة  االه��ت��م��ام  ���س��رورة  اأك���د  كما 

ال��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  يف  االإع����اق����ة  ذوي  م���ن 

واحتياجاتهم  ين�سجم  مبا  لهم  املنا�سبة 

تكون  واأن  ال��ق��اع��ات،  م��داخ��ل  م��ن حيث 

ق��اع��ات��ه��م يف ال��ط��واب��ق االأر���س��ي��ة. وب��ني 

اأنه لن ي�سمح بدخول  النعيمي  الدكتور 

ق��اع��ات االم��ت��ح��ان، حيث  اإىل  ال��ه��وات��ف 

التي  اخل��ل��وي��ة  االأج���ه���زة  ت�سليم  �سيتم 

ب���ح���وزة امل���راق���ب���ني ل���روؤ����س���اء ال��ق��اع��ات 

ق��ب��ل دخ��ول��ه��م، وال ي��ت��م ا���س��ت��ام��ه��ا اإال 

ب�سورتها  مغلفة  ال��ط��رود  ت�سليم  ب��ع��د 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة، ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ���س��ام��ة �سري 

االمتحان.

الوزارة باعدت بني كل  اأن  اإىل  واأ�سار 

الطلبة  ليتمكن  امتحانيتني  جل�ستني 

يف  ام��ت��ح��ان��ي��ت��ني  بجل�ستني  امل�����س��رتك��ون 

اجلل�سة  اإىل  االن��ت��ق��ال  م��ن  ال��ي��وم  نف�س 

الثانية من اجلل�سة االأوىل.

وب���ني اأن ت�����س��ل��ي��م ب��ط��اق��ات اجل��ل��و���س 

�سيكون  االمتحان  مقاعد  على  للطلبة 

داخ����ل ال���ق���اع���ات، ح��ي��ث ك���ان���ت ال�����وزارة 

اإل��ك��رتون��ي��ا، يتمكن  ل��ه��م راب��ط��ا  وف���رت 

الطالب من خاله معرفة رقم جلو�سه 

وم���ك���ان ت��ق��دم��ه ل��ام��ت��ح��ان، وم��ت��اب��ع��ة 

املباحث التي �سجل للتقدم لها.

وع���ق���دت ال�������وزارة االأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي 

ور������س�����ة ت���دري���ب���ي���ة ل�����روؤ������س�����اء اأق�������س���ام 

ال��رتب��ي��ة  االم���ت���ح���ان���ات يف م����دي����ري����ات 

االمتحان  اإجراءات عقد  والتعليم حول 

اإر���س��ادي  بدليل  وت��زوي��ده��م  التكميلي، 

يت�سمن تلك االإجراءات.

وا���س��ت��م��ع ال��ن��ع��ي��م��ي، خ����ال ال��ل��ق��اء، 

م����رك����ز  يف  االإدارات  م�������������دراء  م�������ن 

ال������وزارة وم���دي���ري ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

ج��اه��زي��ة  وم������دى  ا����س���ت���ع���دادات���ه���م  اإىل 

ح�سب  كل  االمتحان  لعقد  مديرياتهم 

منطقته.

م��ن الر�سائل  ال���وزارة ع��دداً  ووج��ه��ت 

واالإر�����س����ادات ل��ل��م��ت��ق��دم��ني ل��ام��ت��ح��ان، 

ح����ر�����س����اً م���ن���ه���ا ع����ل����ى �����س����ام����ة ���س��ري 

اأب����رزه����ا احل�������س���ور اإىل  ام��ت��ح��ان��ات��ه��م، 

ق��اع��ة االم���ت���ح���ان ق��ب��ل ���س��اع��ة م���ن ب��دء 

اأي من  ا���س��ط��ح��اب  وع����دم  االم���ت���ح���ان، 

وال�ساعات  اخللوية،  الهواتف  االأج��ه��زة 

االإل��ك��رتون��ي��ة، واالأق�����ام ب��اأن��واع��ه��ا اإىل 

ق��اع��ة االم��ت��ح��ان، وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ت��رك 

كاملل�سقات  ب��االم��ت��ح��ان  ي��ت��ع��ّل��ق  م��ا  ك��ل 

وق�������س���ا����س���ات ال��������ورق وغ����ريه����ا خ����ارج 

ق��اع��ة االم��ت��ح��ان، وال��ت��اأك��د م��ن برنامج 

االمتحان واملواد املقررة، والوقت املحدد 

ل��ك��ل ام��ت��ح��ان، واالل����ت����زام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

لامتحان. الناظمة 
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االنباط- عمان

 يفتتح جالة امللك عبداهلل الثاين، اليوم 

ملجل�س  العادية  الدورة غري  اأعمال  اخلمي�س، 

العر�س  خ��ط��اب  ب��اإل��ق��اء  ع�سر،  التا�سع  االأم���ة 

ال�سامي.

ال��ع��ام، و�سط  ال���دورة ه��ذا  اأع��م��ال  وتنطلق 

اإجراءات احرتازية ووقائية فر�ستها جائحة 

اقت�سار ح�سور االفتتاح على  اأبرزها  كورونا، 

والنواب واحلكومة،  االأعيان  اأع�ساء جمل�سي 

اأماكن اجللو�س، بحيث تكون مقاعد  وتوزيع 

النواب حتت القبة، واالأعيان واحلكومة على 

ال�سرفات مع االلتزام بارتداء الكمامات.

ويرفع جمل�سا االأعيان والنواب، كا على 

ال�سامي  ال��ع��ر���س  خ��ط��اب  ردي��ه��م��ا على  ح���دة، 

خال اأ�سبوعني من تاريخ بدء الدورة.

ال�سامي،  العر�س  خلطاب  اال�ستماع  وبعد 

يعقد جمل�س االأعيان جل�سته االأوىل برئا�سة 

اأعمالها:  وعلى جدول  الفايز،  في�سل  رئي�سه 

املت�سمنة:  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإرادة  ت���اوة 

غري  دورة  يف  لانعقاد  االأم���ة  جمل�س  دع���وة 

 10 ع��ادي��ة اع��ت��ب��اراً م��ن ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق 

نائبي  انتخاب  ذلك  يلي   ،2020 االأول  كانون 

جلنة  واخ��ت��ي��ار  وامل�����س��اع��دي��ن،  املجل�س  رئي�س 

لو�سع �سيغة الرد على اخلطاب.

وف������ور ان���ت���ه���اء ج��ل�����س��ة االأع������ي������ان، ي��ع��ق��د 

جم��ل�����س ال���ن���واب ج��ل�����س��ت��ه االف��ت��ت��اح��ي��ة ال��ت��ي 

النيابة،  يف  االأق����دم  ال��ن��ائ��ب  رئا�ستها  ي��ت��وىل 

ف���اإن ت�����س��اوى اأك���ر م��ن ن��ائ��ب يف االأق��دم��ي��ة، 

ف��ال��ن��ائ��ب االأك���ر ن��ي��اب��ة ب��ع��دد ال����دورات، ف��اإن 

اأ�سغر  ي�ساعده  بينهم،  �سناً  فاالأكرب  ت�ساووا 

من   3 امل��ادة  بح�سب  �سناً،  حا�سرين  ع�سوين 

ا�سماء  ت��اوة  ثم  للمجل�س،  الداخلي  النظام 

كل  ويق�سم  ب��االن��ت��خ��اب��ات،  الفائزين  ال��ن��واب 

�سنداً  املجل�س  اأم��ام  الد�ستورية  اليمني  نائب 

4 من  وامل���ادة  الد�ستور  80 م��ن  امل���ادة  الأح��ك��ام 

النظام الداخلي ملجل�س النواب.

وي�����س��ت��ه��ل ال����ن����واب اأع���م���ال���ه���م ب��ان��ت��خ��اب 

اأي  اإج����راء  للمجل�س  ي��ج��وز  ال  اإذ  رئ��ي�����س��ه��م، 

ان��ت��خ��اب  ق��ب��ل  ق����رار  اأي  اإ����س���دار  اأو  م��ن��اق�����س��ة 

5 من النظام الداخلي. رئي�سه، بح�سب املادة 

ويفوز مبن�سب رئي�س املجل�س من يح�سل 

)ن�سف  للحا�سرين  املطلقة  االأك��ري��ة  على 

املرت�سحون  كان  اإذا  واح��د(،   + احل�سور  عدد 

للموقع اأكر من اثنني، اأما اإذا كان املر�سحان 

على  يح�سل  من  فائزاً  فيعترب  فقط،  اثنني 

االأ���س��وات  ت�����س��اوت  واإذا  الن�سبية،  االأك���ري���ة 

اأي  اإذا مل يح�سل  اأما  جترى القرعة بينهما، 

االنتخاب  ُي��ع��اد  االأك��ري��ة،  تلك  على  مر�سح 

ب���ني امل��ر���س��ح��ني ال��ل��ذي��ن ح�����س��ا ع��ل��ى اأع��ل��ى 

على  م��ن يح�سل  ف��ائ��زاً  وي��ع��ت��رب  االأ����س���وات، 

االأ�سوات  يف  ت�ساويا  واإذا  الن�سبية،  االأكرية 

جترى القرعة بينهما.

وب���ع���د اإع�����ان ن��ت��ي��ج��ة االن���ت���خ���اب، ُي��دع��ى 

الرئا�سة،  كر�سي  تويل  اإىل  املنتخب  الرئي�س 

ث��م جت���رى ع��م��ل��ي��ة ان��ت��خ��اب ال��ن��ائ��ب��ني االأول 

وال���ث���اين واح�����داً ف���واح���داً وب��ال��ط��ري��ق��ة التي 

ج���رى ف��ي��ه��ا ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي�����س، اأم���ا ان��ت��خ��اب 

واح���دة،  فبقائمة  املجل�س  رئ��ي�����س  م�����س��اع��دي 

وي��ع��ل��ن ف���وز ال��ل��ذي��ن ح�����س��ا ع��ل��ى االأك��ري��ة 

بني  االأ���س��وات  ت�ساوت  واإذا  بينهم،  الن�سبية 

م��ر���س��ح��ني او اأك����ر ل��ن��ف�����س امل��ن�����س��ب جت��ري 

بينهم. القرعة 

وب���ع���د ان���ت���خ���اب اأع�������س���اء امل��ك��ت��ب ال���دائ���م 

ينتخب  وامل�����س��اع��دي��ن(،  ون��ائ��ب��ي��ه  )ال��رئ��ي�����س 

اأع�����س��ائ��ه ل��و���س��ع �سيغة  امل��ج��ل�����س جل��ن��ة م��ن 

متهيداً  ال�سامي،  ال��ع��ر���س  خ��ط��اب  على  ال��رد 

امل��ج��ل�����س، ورف��ع��ه��ا اإىل جالة  الإق���راره���ا م��ن 

امللك خال 14 يوماً من اإلقاء اخلطاب.

ب���دء كل  امل��ج��ل�����س يف  اأع�����س��اء  ينتخب  ك��م��ا 

اأع�����س��اء جل��ان��ه  ع���ادي���ة  غ���ري  اأو  ع���ادي���ة  دورة 

الدائمة البالغ عددها 15 جلنة.

ويتعامل جمل�س النواب يف دورته احلالية 

مع ملفات مهمة، اأبرزها منح الثقة حلكومة 

عليها  يوجب  التي  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور 

ال��د���س��ت��ور ت��ق��دمي ب��ي��ان��ه��ا ال�����وزاري ل��ل��ن��واب، 

وط��ل��ب ال��ث��ق��ة ع��ل��ي��ه خ���ال ���س��ه��ر م��ن ب��داي��ة 

املوازنة  قانوين  م�سروعي  ومناق�سة  ال��دورة، 

العامة للدولة، وموازنة الوحدات احلكومية 

اأح��ال��ت��ه��م��ا  ال���ل���ذي���ن   ،2021 امل���ال���ي���ة  ل��ل�����س��ن��ة 

اإىل  اإ���س��اف��ة  اأخ�����ريا،  امل��ج��ل�����س  اإىل  احل��ك��وم��ة 

الت�سريعات. العديد من 

االنباط- اإربد

 د����س���ن ج���ال���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين، 

امل�����س��ل��ح��ة، بح�سور  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 

�سمو االأم����ري احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

االأرب�����ع�����اء يف حم��اف��ظ��ة  ام�������س  ال���ع���ه���د،  ويل 

املتقاعدين  ال�سباط  اإ���س��ك��ان  م�سروع  اإرب���د، 

والعاملني امل�ستحقني للقرو�س من �سندوق 

اإ�سكان �سباط القوات امل�سلحة االأردنية.

وج���ال ج��ال��ة ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى يف م�سروع 

148 �سقة  ال�سقق ال�سكنية الذي يحتوي على 

4 طوابق  16 بناية بواقع  �سكنية موزعة على 

وطابق ت�سويه لكل بناية.

هيئة  رئ��ي�����س  بح�سور  ج��ال��ت��ه،  وا���س��ت��م��ع 

االأرك�������ان امل�����س��رتك��ة ال���ل���واء ال���رك���ن ي��و���س��ف 

اإي����ج����از م���ن م��دي��ر  اإىل  اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي، 

م��وؤ���س�����س��ة االإ����س���ك���ان واالأ����س���غ���ال ال��ع�����س��ك��ري��ة 

العميد املهند�س عي�سى اإر�سيد، حول مراحل 

يقدمها  ال��ت��ي  واخل���دم���ات  امل�����س��روع  ت��ن��ف��ي��ذ 

امل�ستقبلية  اإىل اخلطط  اإ�سافة  للم�ستحقني، 

التي تنفذها املديرية.

امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  اأن  اإر���س��ي��د  واأ���س��اف 

ع��دد من  ت��وزي��ع  �ست�سمل  ال��ق��ري��ب  امل���دى  يف 

املتقاعدين  ال�����س��ب��اط  ع��ل��ى  االأرا����س���ي  ق��ط��ع 

للقر�س  امل�ستحقني  الع�سكريني  والعاملني 

ال�����س��ك��ن��ي يف ب��ع�����س حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة مع 

البنى التحتية. اأعمال  جتهيزها بجميع 

وج�����اء ت��ن��ف��ي��ذ امل�������س���روع ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن 

ج��ال��ة امل���ل���ك، خ���ال ل��ق��ائ��ه جم��م��وع��ة من 

امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني يف مت���وز امل��ا���س��ي، 

وال����ذي ي��ه��دف اإىل ت��اأم��ني ال��ع��ي�����س ال��ك��رمي 

وذويهم  الع�سكريني  والعاملني  للمتقاعدين 

وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن االأع����ب����اء امل���ال���ي���ة ع��ل��ي��ه��م، 

املعي�سي  واق��ع��ه��م  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  ومب��ا 

امل�سلحة  ال��ق��وات  ا�سرتاتيجية  مع  ان�سجاماً 

التنموية يف هذا املجال.

االنباط- اإربد

 افتتح جالة امللك عبداهلل الثاين، القائد 

االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة يف حم��اف��ظ��ة اإرب���د، 

احل�سني  االأمري  �سمو  بح�سور  االأربعاء،  اليوم 

امل�ست�سفى  ال��ع��ه��د،  ويل  ال���ث���اين،  ع��ب��داهلل  ب��ن 

املخ�س�س ال�ستقبال  الثاين  الع�سكري  امليداين 

امل�سابني بفريو�س كورونا.

وك���ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ج��ال��ت��ه ل���دى و���س��ول��ه 

را���س��د  االأم����ري  م�ست�سفى  ح���رم  داخ���ل  امل���وق���ع، 

ب��ن احل�����س��ن ال��ع�����س��ك��ري، رئ��ي�����س هيئة االأرك���ان 

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

االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ج��ال��ة  ج��ال  حيث  احلنيطي، 

االأنظمة  بجميع  املُ��ج��ّه��ز  امل�ست�سفى  اأروق���ة  يف 

الازمة. وامليكانيكية  الكهربائية 

وُن���ف���ذ امل�����س��ت�����س��ف��ى ب���اإ����س���راف م��ب��ا���س��ر م��ن 

مديرية موؤ�س�سة االإ�سكان واالأ�سغال الع�سكرية 

وب�سعة  مربعا  م��رتا   4650 تبلغ  م�ساحة  على 

للعناية  48 �سريراً  300 �سرير؛ منها  اإىل  ت�سل 

امل��ت��و���س��ط��ة  ل��ل��ع��ن��اي��ة  ����س���ري���راً  احل��ث��ي��ث��ة، و18 

حثيثة.  ع��ن��اي��ة  اأ����س���رة  اإىل  ل��ل��ت��ح��وي��ل  ج���اه���زة 

مدير  قّدمه  اإيجاز  اإىل  امللك  جالة  وا�ستمع 

العميد  باالإنابة  امللكية  الطبية  اخلدمات  عام 

ال���ط���ب���ي���ب اأح����م����د ال���ع���م���ري ح�����ول جت��ه��ي��زات 

امل�����س��ت�����س��ف��ى واخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��اج��ي��ة 

والكوادر الطبية واالإدارية املوؤهلة للتعامل مع 

املختلفة. املر�سية  احلاالت 

الطبي  ال��ك��ادر  ع��دد  اأن  اإىل  العمري  واأ���س��ار 

من  �سخ�س   600 يبلغ  امل�ست�سفى  يف  واالإداري 

العمل  ن�سبة  و�ستعتمد  االخت�سا�سات،  خمتلف 

فيه على عدد حاالت االإ�سغال املر�سية.

وب��ح�����س��ب ال��ع��م��ي��د ال��ط��ب��ي��ب ال��ع��م��ري، ف��اإن 

بتوجيهات  ج��اء  امليدانية  امل�ست�سفيات  اإن�����س��اء 

م���ل���ك���ي���ة، ت���ع���زي���زاً ل������دور اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة 

يف ت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا ال�����س��ح��ي��ة وال��ع��اج��ي��ة 

وم�ساندة جهود احلكومة يف الت�سدي جلائحة 

»كورونا«.

واف���ت���ت���ح ج����ال����ة امل����ل����ك ال�������س���ه���ر امل���ا����س���ي 

م�ست�سفى  ح��رم  يف  االأول  امل��ي��داين  امل�ست�سفى 

الزرقاء،  مبحافظة  احل�سني  بن  ها�سم  االأمري 

خال  ثالث  ميداين  م�ست�سفى  �سيفتتح  فيما 

اال�ستيعابية  ال��ق��درة  لت�سل  املقبلة،  االأ�سابيع 

 900 اإىل  الثاثة  امليدانية  امل�ست�سفيات  يف هذه 

220 �سريراً للعناية احلثيثة �سرير، منها 

 الملك يفتتح الدورة غير العادية لمجلس األمة
 التاسع عشر اليوم

الملك يدشن في إربد مشروع إسكان ضباط القوات المسلحة

الملك يفتتح في إربد المستشفى الميداني العسكري 
الثاني المخصص لكورونا

المشروع يتضمن 148 شقة سكنية موزعة على 16 بناية

المستشفى الميداني يتسع لـ 300 سرير منها 48 للعناية الحثيثة

الخدمات الطبية: افتتاح مستشفى ميداني ثالث خالل أسابيع
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االنباط- العقبة

 اأطلقت �سركة ميناء حاويات العقبة الن�سخة 

الثانية من مبادرة “خطوة”، التي تعنى بتح�سني 

ج�����ودة وخم���رج���ات وب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف م��دار���س 

حمافظة العقبة.

ال�سركة،  يف  االإداري  التنفيذي  امل��دي��ر  وق���ال 

اإن  االأرب���ع���اء،  ام�����س  ال��ه��وى،  اأب���و  املهند�س خليل 

هذه املبادرة تتكامل مع مبادرتي “اكفل طالب” 

امل��دار���س واإع���ادة تاأهيلها”، وذل��ك من  و”�سيانة 

 150 العقبة بحوايل  3 م��دار���س يف  خ��ال تزويد 

مقعدا �سفيا، الفتا اإىل اأن ال�سركة ت�سعى خلدمة 

اأبناء املجتمع املحلي اإمياناً منها بالدور املحوري 

توفري  يف  الفاعلة  امل�ساركة  يف  اخل��ا���س  للقطاع 

التعليم  جم����االت  يف  للجميع  متكافئة  ف��ر���س 

والرعاية ال�سحية والبدنية والريا�سية.

اإط��ار  ال�سركة ويف  اأن  اإىل  ال��ه��وى  اأب���و  واأ���س��ار 

م�ساندتها للقطاع ال�سحي وم�ساهمتها يف تقدمي 

الرعاية لذوي االحتياجات اخلا�سة االأقل حظاً، 

ملركز  دعمها  ج��ددت  التوحد،  اأط��ف��ال  وباالأخ�س 

اأ���س��دق��اء التوحد م��ن خ��ال ت��رع م��ايل موّجه 

من  للم�ستفيدين  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  لتح�سني 

املركز وا�ستكمال املرحلة الثانية من عملية تدريب 

معلمي وموظفي املركز لتعزيز معارفهم وتطوير 

م��ه��ارات��ه��م ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�������االأدوات واالأ���س��ال��ي��ب 

التوحد  ح����االت  بت�سخي�س  اخل��ا���س��ة  احل��دي��ث��ة 

والتعامل معها على النحو االأمثل مبا ي�سهم يف 

الرامية لتعزيز  حتقيق املركز الأهدافه ور�سالته 

اندماج مر�سى التوحد ال�سغار مبجتمعهم.

االنباط- عمان

 قال وزير الرتبية والتعليم، الدكتور تي�سري 

النعيمي، اإن دعم ال�سناعة االأردنية واجب وطني 

اإىل مركز  ال��ذات وحتويل االأردن  لاعتماد على 

اإقليمي لاأمن الغذائي، ما يتطلب وجود موارد 

ب�سرية موؤهلة ومدربة يف جماالت االإنتاج واالإدارة 

والت�سويق.

واأ�ساف النعيمي، خال لقائه وفًدا من غرفة 

االأردن”  يف  “�سنع  منظومة  ورئي�س  ال�سناعة 

ال���وزارة حري�سة على تفعيل  اأن  االأرب��ع��اء،  ام�س 

االتفاقية املوقعة مع غرفة �سناعة عمان، كونها 

احل��ل��ول  واإي���ج���اد  ال��وط��ن��ي��ة،  امل�سلحة  يف  ت�سب 

واالأدوات التي ت�سمن تنفيذها، خا�سة فيما يتعلق 

بال�سناعات  الطلبة  اأبنائنا  ل��دى  الوعي  بتعزيز 

االقت�سادي  امل��ك��ون  بهذا  الثقة  وتعزيز  املحلية، 

االأردن��ي��ة  بال�سناعات  اع��ت��زازه  ع��ن  امل��ه��م، معرًبا 

والتي اأثبتت موجوديتها خال جائحة كورونا.

واأ�سار اإىل اأن ال��وزارة ملتزمة بقرارات رئا�سة 

وح�سر  االأف�����س��ل��ي��ة  مب��ن��ح  يتعلق  فيما  ال������وزراء 

يتم  اأن��ه  كما  الوطنية،  بال�سناعات  م�سرتياتها 

طباعة جميع الكتب املدر�سية من خال املطابع 

النظر  اإع����ادة  ال����وزارة على  االأردن���ي���ة، كما تعمل 

مبنظومة التعليم املهني، باعتباره مدخا مهما 

بتنمية امل��وارد الب�سرية، واأن هذا اجلهد الوطني 

بحاجة اإىل برامج توعية وتوجيه مهني وب�سكل 

مبكر.

االأردن”،  يف  “�سنع  منظومة  رئ��ي�����س  واأك����د 

الوطنية  ال�سناعة  اأن  حلتم،  اأب���و  اي���اد  ال��دك��ت��ور 

وتقدمه  االأردين  االقت�ساد  ركائز  اإح��دى  ت�سكل 

وت�سهم بنحو رب��ع الناجت املحلي االإج��م��ايل، كما 

األ��ف عامل وعاملة.  ال��� 250  ت�سغل ما يزيد على 

التي  ال�سعبة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال���ظ���روف  اأن  وب���ني 

اململكة تتطلب ت�سافر جهود خمتلف  متر على 

الر�سمية وفعاليات القطاع  ال��وزارات واملوؤ�س�سات 

والقطاعات  ال��وط��ن��ي  اقت�سادنا  ل��دع��م  اخل��ا���س 

مبا  ال�سناعي،  القطاع  راأ�سها  وعلى  االإنتاجية، 

ي�سب يف حتويل االأردن اإىل دولة انتاج .

ق��ب��ل ع��دة  ان��ط��ل��ق��ت  اأن احل��م��ل��ة  اإىل  واأ�����س����ار 

�سنوات بجهد من غرفة �سناعة عمان واملوؤ�س�سة 

لتعريف  االقت�سادية،  امل�ساريع  لتطوير  االأردنية 

و�سلتها  ال��ت��ي  اجل����ودة  مب��دى  املحلي  امل�ستهلك 

ال�سناعة الوطنية وال��دور الكبري الذي تقوم به 

يف دعم االقت�ساد االأردين وت�سغيل االأيدي العاملة 

ال�سناعة  دعم  باأهمية  واع  الوطنية، خللق جيل 

الوطنية.

حم��اور  اللقاء،  خ��ال  حلتم،  اأب��و  وا�ستعر�س 

احلملة وا�سرتاتيجيتها امل�ستقبلية، التي �سرتكز 

والتعاون  ال�سراكة  وتعزيز  الوطني،  املنتج  على 

الر�سمية واخل��ا���س��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال������وزارات  م��ع 

الرتبية  وزارة  ومنها  احلملة  اأه����داف  لتحقيق 

والتعليم، حيث عر�س عددا من االآليات املقرتحة 

التي ميكن تنفيذها بالتعاون مع وزارة الرتبية 

والتعليم.

“�سنع  ملنظومة  العليا  اللجنة  ع�سو  واأ���س��اد 

وزارة  ب��ق��رار  ظ��اظ��ا،  ع��ب��داحل��ك��ي��م  االردن”،  يف 

املدر�سية  الكتب  الرتبية والتعليم طباعة جميع 

داخل االأردن، وعر�س عدد من الق�سايا التي تهم 

عطاءات  باإحالة  يتعلق  فيما  ال�سناعي  القطاع 

الكتب من خال دائرة ال�سراء املوحد.

واأكد مدير عام غرفة �سناعة عمان، الدكتور 

نائل احل�سامي، اأهمية تفعيل اللجان الفنية التي 

التعليم  ت�سكيلها لغايات تطوير منظومة  جرى 

املهني يف ال���وزارة، مبا ي�سهم يف تلبية احتياجات 

القطاع ال�سناعي موؤكدا ا�ستعداد الغرفة لتزويد 

االأملانية  التجربة  عن  كاملة  مبعلومات  ال���وزارة 

الناجحة يف جمال التدريب املهني.

االج��ت��م��اع على تفعيل  نهاية  االت��ف��اق يف  ومت 

البنود الواردة يف االتفاقية املوقعة بني الطرفني 

ال�سحية يف  2018، حال �سماح الظروف  العام  يف 

اململكة بذلك.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء اأم����ني ع���ام ال������وزارة لل�سوؤون 

واأم��ني عام  العجارمة،  ن��واف  الدكتور  التعليمية 

الوزارة لل�سوؤون االإدارية واملالية الدكتورة جنوى 

واالإن��ت��اج  املهني  التعليم  اإدارة  وم��دي��ر  قبيات، 

الدكتور حممد ال�سعار، والدكتور مهند الق�ساة.

 ميناء الحاويات تطلق مبادرة لتحسين 
مخرجات التعليم بمدارس العقبة

 وزير التربية والتعليم : دعم الصناعة 
األردنية واجب وطني

مجددا .. اربد بالمقدمة ب ١٠٧١ اصابة

األعلى للسكان يناقش األولويات الوطنية لاللتزامات العالمية لقمة نيروبي

 تعيين الخبير الدولي ستيوارت استاذًا لكرسي أبحاث الحسن بن طالل لالستدامة

44 وفاة و3088 إصابة كورونا جديدة 

الناصر: الصحة والخدمة المدنية يعمالن لتعزيز قدرات 
المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظات

االنباط-عمان

عن  االرب��ع��اء  ام�س  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

اإ�سابة  حالة  و3088  وف��اة  حالة   44 ت�سجيل 

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجّد يف االأردن.

ووفق االيجاز ال�سادر عن رئا�سة الوزراء 

اجلديدة  اال�سابات  توّزعت  ال�سحة  ووزارة 

كما يلي:

- )1071( يف حمافظة اإربد، منها )233( 

يف الرمثا.

- )898( يف حمافظة العا�سمة عّمان.

- )216( يف حمافظة البلقاء.

- )172( يف حمافظة عجلون.

- )135( يف حمافظة املفرق.

- )132( يف حمافظة الكرك.

- )126( يف حمافظة الزرقاء.

- )94( يف حمافظة جر�س.

- )90( يف حمافظة ماأدبا.

- )64( يف حمافظة الطفيلة.

- )53( يف حمافظة العقبة.

- )37( يف حمافظة معان، منها )9( يف البرتا.

وب����ذل����ك ي���رت���ف���ع اإج����م����ايل ع�����دد ح����االت 

حالة،   )250،219( اإىل  اململكة  يف  االإ���س��اب��ة 

ف��ي��م��ا ي��ب��ل��غ ع���دد احل����االت ال��ن�����س��ط��ة ح��ال��ّي��اً 

)44،955( حالة.

اهلل  )رحمهم  وف��اة،  حالة   )44( و�ُسّجلت 

اإىل  الوفيات  ع��دد  اإجمايل  لريتفع  جميعاً( 

)3206( حاالت.

دِخ���ل���ت ال��ي��وم 
ُ
وب��ل��غ ع���دد احل����االت ال��ت��ي اأ

للعاج يف امل�ست�سفيات املعتمدة )163( حالة، 

بعد  امل�ست�سفيات  حالة   )160( غ��ادرت  فيما 

�سفائها.

ك��م��ا ب��ل��غ اإج��م��ايل ع���دد احل����االت امل��وؤّك��دة 

 )1378( امل�ست�سفيات  يف  العاج  تتلقى  التي 

حالة.

وبلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة العزل امل�ستخدمة 

وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة  للحاالت  امل�ست�سفيات  يف 

 .)%27( اإ�سغال  وبن�سبة   )1156( اأم�س  ليوم 

فيما بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة العناية احلثيثة 

املوؤّكدة  للحاالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة 

اإ�سغال  وبن�سبة  اأم�س )392(  ليوم  وامل�ستبهة 

.)%44(

وب���ل���غ اإج����م����ايل ع�����دد اأج����ه����زة ال��ت��ن��ّف�����س 

امل�ست�سفيات  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  اال���س��ط��ن��اع��ي 

للحاالت املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم اأم�س )204( 

وبن�سبة اإ�سغال )%24(.

ال��ي��وم يف  لهذا  ال�سفاء  ح��االت  ع��دد  وبلغ 

حالة،   )5000( وامل�ست�سفيات  املنزيل  العزل 

 )202،058( ال�سفاء  ح��االت  اإج��م��ايل  لي�سل 

حالة.

خم��رّي��اً،  فح�ساً   )23،420( اإج���راء  ومّت 

ل���ي�������س���ب���ح اإج������م������ايل ع�������دد ال���ف���ح���و����س���ات 

ن�سبة  ت�سل  وب��ذل��ك  فح�ساً،   )2،755،299(

الفحو�سات االإيجابّية لهذا اليوم اإىل قرابة 

.)%13.19(

اإجراءات اأخرى:

اإىل  اجل���م���ي���ع  ال�������س���ّح���ة  وزارة  •تدعو 
االلتزام باأوامر الّدفاع، واّتباع �سبل الوقاية، 

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

التجّمعات الأكرث من )20( �سخ�ساً، ومتابعة 

احل��م��ل��ة ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال����وزارة 

للوقاية من عدوى فريو�س كورونا وت�سجيع 

االأف����������راد حل���م���اي���ة اأ�����س����ره����م وجم��ت��م��ع��ه��م 

)#بحميهم(.

االنباط- عمان

 ق����ال رئ��ي�����س دي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة، 

ال�سحة  ووزارة  الديوان  اإن  النا�سر،  �سامح 

الفني  اأخريا مراجعة ودرا�سة املوقف  اأنهيا 

ل���ل���وزارة ال���س��ت��ك��م��ال م��ا تبقى م��ن ال��ك��وادر 

امل��ي��دان��ي��ة،  امل�ست�سفيات  لت�سغيل  امل��ط��ل��وب��ة 

ال�ساملة  ال�سحية  امل��راك��ز  ق��درات  وتدعيم 

امل��ح��اف��ظ��ات  يف االأل���وي���ة وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات يف 

االأمناء  بني  متوا�سلة  اجتماعات  عدة  بعد 

العامني واملعنيني يف الوزارة والديوان.

ام�س  �سحفي  ت�سريح  يف  النا�سر،  وبني 

االأربعاء، اأن ذلك ياأتي على �سوء ا�ستعدادات 

وزارة ال�سحة لت�سغيل امل�ست�سفيات امليدانية 

اأ�سل  1783 �ساغراً من  بعد ا�ستكمال تعبئة 

مع  بالتن�سيق  و�سحية  طبية  وظيفة   2112

ديوان اخلدمة املدنية.

حاليا،  تعمل  ال�سحة  وزراة  اأن  واأ���س��اف 

وع���ل���ى وج�����ه ال�������س���رع���ة، ل��ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج 

امل�ست�سفيات  يف  ك��وادره��ا  لتمكني  ت��دري��ب��ي 

املقدمة  خدماتها  م�ستوى  ورفع  امليدانية، 

التوجيهات  مع  متا�سياً  وذلك  للمواطنني، 

امللكية ال�سامية ملواجهة اجلائحة، 

اإن�ساء م�ست�سفيات ميدانية  ومن �سمنها 

لتقدمي الرعاية ال�سحية يف جميع مناطق 

اململكة.

ال�����س��ح��ة  وزارة  اأن  ال����ن����ا�����س����ر  وب������ني 

واملراجعة  الدرا�سة  لتو�سيات  وباال�ستناد 

ال���ف���ن���ي���ة، ���س��ت��ق��وم ب��اال���س��ت��ع��ان��ة ب���ال���ك���وادر 

يف  حاليا  تعمل  التي  وال�سحية(  )الطبية 

امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية يف حمافظات 

واأل���وي���ة امل��م��ل��ك��ة ال���س��ت��ك��م��ال م���ا ت��ب��ق��ى من 

امل�ست�سفيات  ل��ت�����س��غ��ي��ل  امل��ط��ل��وب��ة  ال���ك���وادر 

التدريبي  بالرنامج  واإحل��اق��ه��م  امليدانية 

املراكز  ق��درات  تدعيم  وكذلك  املتخ�س�س، 

وامل�ست�سفيات  االألوية  يف  ال�ساملة  ال�سحية 

يف امل���ح���اف���ظ���ات وت��ع��وي�����س ال����ك����وادر ال��ت��ي 

امل�ست�سفيات  لت�سغيل  بها  اال�ستعانة  ج��رى 

لها،  الفعلية  لاحتياجات  وفقا  امليدانية 

من خال املتقدمني على هذه التخ�س�سات 

م�ستوى  على  املدنية  اخلدمة  دي��وان  ل��دى 

امل���ح���اف���ظ���ات واالأل�����وي�����ة، اإ����س���اف���ة مل���خ���زون 

ال���ن���اج���ح���ني يف االم���ت���ح���ان���ات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 

�سابقاً،  عقدت  التي  ال�سخ�سية  واملقابات 

التناف�سية لهم. وح�سب االأحقية 

واأو�سح النا�سر اأن ديوان اخلدمة املدنية 

ووزارة ال�سحة �سيعلنان خال االأيام املقبلة 

ال��دي��وان  موقع  وعلى  املحلية  ال�سحف  يف 

على  الوطني  االت�سال  ومركز  االإلكرتوين 

امل��دع��وي��ن  ق��وائ��م  ع��ن   )5008080( ال��رق��م 

ل���ام���ت���ح���ان���ات ال���ت���ن���اف�������س���ي���ة وامل����ق����اب����ات 

ال�����س��خ�����س��ي��ة ع���ل���ى م�������س���ت���وى امل���ح���اف���ظ���ات 

واالأل�������وي�������ة، ل���ت���ع���زي���ز ال������ك������وادر ال��ط��ب��ي��ة 

وال�����س��ح��ي��ة يف م�����س��ت�����س��ف��ي��ات��ه��ا وم��راك��زه��ا 

املتبقية  ال�سواغر  وهي  ال�ساملة،  ال�سحية 

امليدانية. امل�ست�سفيات  من احتياجات 

االنباط- عمان

ال��ع��ام��ة للمجل�س االأع��ل��ى  اأو����س���ت االأم��ي��ن��ة   

ل��ل�����س��ك��ان، ال���دك���ت���ورة ع��ب��ل��ة ع����م����اوي، ب�����س��رورة 

ال�سحة  خدمات  تقدمي  يف  والعدالة  ال�سمولية 

االإجنابية بالرتكيز على فئة املراهقات وال�سباب 

وذوي االإعاقة.

كما واأ�ست عماوي، خال كلمة لها يف ور�سة 

ال��ع��م��ل ح���ول االإج������راءات واالأول����وي����ات الوطنية 

لالتزامات العاملية لقمة نريوبي«املوؤمتر الدويل 

التي عقدها   ،2019 العام  لل�سكان والتنمية +25« 

املتحدة  االأمم  ���س��ن��دوق  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املجل�س، 

ل��ل�����س��ك��ان، ال��ي��وم االأرب����ع����اء، ب��دع��م ال�����س��راك��ة بني 

القطاعني العام واخلا�س، وتعزيز احلكم الر�سيد، 

وفق بيان �سادر عن املجل�س اليوم.

االأن���ظ���م���ة  م���راج���ع���ة  اإىل  ع�����م�����اوي،  ودع�������ت 

ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ل���زي���ادة مت��ّك��ني امل������راأة اق��ت�����س��ادي��اً، 

وحتقيق امل�ساواة وحمايتها من التمييز والعنف، 

�سيا�سات  ال�سكانية وتعزيز  بالفر�سة  واال�ستثمار 

احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، واال���س��ت��ه��داف االأف�����س��ل 

ال��ف��روق��ات  وتقلي�س  ه�سا�سة  االأك����رث  ل��ل��ح��االت 

ح�سب االأقاليم واحلالة االقت�سادية.

بها  �سارك  التي  الور�سة  ، يف  واأ���س��ارت عماوي 

ممثلون عن اجلهات الوطنية ذات العاقة، اإىل اأن 

االأردن اأّكد خال القمة على التزامه مبحاورها 

وم��و���س��وع��ات��ه��ا، وال���ت���ي م���ن اأب����رزه����ا: ال��ت��زام��ه 

ال��دويل لل�سكان والتنمية  املوؤمتر  برنامج عمل 

واأولويات اأهداف التنميِة امل�ستدامة.

وم���ن ه���ذه االإل��ت��زام��ات اأي�����س��ا، وف���ق ع��م��اوي، 

املعلومات  بتقدمي  االل��ت��زام  يف  االأردن  ا�ستمرار 

وامل�����س��ورة وخ��دم��ات تنظيم االأ���س��رة ذات اجل��ودة 

املناطق  وخا�سة  احلقوقي  املنهج  على  امل�ستندة 

و�سعيه خلف�س مر�ساه  اله�سة،  والفئات  النائية 

ووف��ي��ات االأم���ه���ات، اإىل ج��ان��ب ال��ت��زام��ه ب�سمان 

ح�سول املراهقني وال�سباب على معلومات �ساملة 

وم��ائ��م��ة ل��ل��ع��م��ر م���ن خ����ال ت��ط��ب��ي��ق امل��ع��اي��ري 

واالإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة  خلدمات  الوطنية 

ال�����س��دي��ق��ة ل��ل�����س��ب��اب، وت��ن��ف��ي��ذ اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الوطنية لل�سباب )2025-2019(.

واأّكدت عماوي، اأن قمة نريوبي هدفت حل�سد 

للتنفيذ  املالية  واالل��ت��زام��ات  ال�سيا�سية  االإرادة 

لل�سكان  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  عمل  لرنامج  الكامل 

التنمية يف العام 1994، وت�سمنت قائمة التزامات 

عاملية، مت التاأكيد فيها على العمل لتحقيق نتائج 

والنفا�س  االأمهات  باإنهاء وفيات  تتمثل  حتويلية 

والتي ميكن الوقاية منها، واإنهاء احلاجات غري 

امللباه لتنظيم االأ�سرة، واإنهاء العنف القائم على 

ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي وامل��م��ار���س��ات ال�����س��ارة ك���زواج 

تواجه  التي  التحديات  اأب���رز  وب�����س��اأن   . االأط��ف��ال 

تتمثل  اأن��ه��ا  ع��م��اوي  اأو�سحت  التنمية،  اإجن����ازات 

ال�سيا�سي  اال�ستقرار  وع��دم  التمويل،  �سعوبة  يف 

ال�����س��ك��ان يف  ن�سب  وارت���ف���اع  ال��ع��رب��ي��ة،  املنطقة  يف 

فئات �سن ال�سباب مبعدالت تفوق معدالت النمو 

االقت�سادي خا�سة يف ظل جائحة كورونا، وتراجع 

فر�سة احل�سول على عمل، و�سعف بيئة اخلدمات 

املقدمة  واالإجن��اب��ي��ة  اجلن�سية  بال�سحة  املتعلقة 

وانخفا�س  وال��اج��ئ��ني،  االإع��اق��ة  وذوي  لل�سباب 

معدل امل�ساركة االقت�سادية للمراأة.

اإىل ذلك، ا�ستعر�س مدير الرامج يف �سندوق 

بو�ستا  االأردن،  مكتب  لل�سكان-  امل��ت��ح��دة  االأمم 

مرابط، خال الور�سة، متابعة ال�سندوق لتنفيذ 

بنّي  حيث  ن��ريوب��ي،  قمة  خ��ال  االأردن  تعهدات 

اأن اأبرز تدّخات ال�سندوق يف جمال تنفيذ هذه 

ال�سحة  وزارة  م��ع  التعاون  يف  متثلت  التعهدات 

وب���اق���ي ال�����س��رك��اء ل��دع��م ب��رن��ام��ج ر���س��د وف��ي��ات 

.)MSDR( االأمهات

وم��ن ه��ذه ال��ت��دخ��ات، وف��ق م��راب��ط، تقدمي 

ال�سوريني  لاجئني  االإجنابية  ال�سحة  خدمات 

م��ن خ��ال دعم  االأردن  اله�سة يف  الفئات  وب��اق��ي 

عيادة ال�سحة االإجنابية والفرق الطبية املتنقلة، 

اال�سرتاتيجية  و�سع  يف  ال�سباب  م�ساركة  ودع��م 

لاأمن  ال�سبابي  وال��ت��ح��ال��ف  لل�سباب  الوطنية 

العنف  من  الوقاية  خدمات  وتقدمي  واحلماية، 

املبني على النوع االجتماعي يف املراكز ال�سديقة 

وزارة  مع  والتن�سيق  والتعاون  والفتيات،  للن�ساء 

جمع  ل��دع��م  لل�سكان  االأع��ل��ى  واملجل�س  ال�سحة 

تنفيذ  وم��ت��اب��ع��ة  االأ���س��ا���س��ي��ة  ال�سكانية  ال��ب��ي��ان��ات 

تو�سيات وثيقة �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية.

وج������رى خ�����ال ال����ور�����س����ة اأي���������س����ا، م��ن��اق�����س��ة 

التو�سيات املقرتحة ملواجهة حتديات التنفيذ يف 

هذا املجال واخلطوات امل�ستقبلية.

االنباط- عمان

واالكادميية  امللكية  العلمية  اأعلنت اجلمعية   

اإيان  الريطانية تعيني اخلبري الدويل الدكتور 

�ستيوارت ا�ستاذا لكر�سي اأبحاث احل�سن بن طال 

لا�ستدامة اجلديد.

واالأكادميية  امللكية  العلمية  اجلمعية  وكانت 

لتاأ�سي�س  ت��ع��اون  اتفاقية  وقعتا  ق��د  الريطانية 

هذا الكر�سي، كمبادرة م�سرتكة للعمل على تعزيز 

قدرات االأردن يف جمال البحث واالبتكار لتحقيق 

التنمية امل�ستدامة على املدى الطويل حيث �سيتم 

دع��م ه��ذه امل��ب��ادرة حتت مظلة �سندوق )نيوتن- 

اخلالدي(.

��م��م ب��رن��ام��ج ال��ك��ر���س��ي ال�����ذي حتت�سنه  و���سُ

ال��ق��درات  زي���ادة  بهدف  امللكية  العلمية  اجلمعية 

البحثية م��ن خ��ال تطوير ال��ق��درات وامل��ه��ارات، 

وتوليد م��ع��ارف ج��دي��دة ح��ول اال���س��ت��دام��ة، وهو 

جم����ال ذو اأه���م���ي���ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة 

واقت�سادية حيوية لاأردن، و�سيدعم منو اقت�ساد 

تنمية  للم�ساعدة على حتقيق  اململكة  املعرفة يف 

م�ستدامة وعادلة.

اإي��ان ب�سفته  و�سيقوم ا�ستاذ الكر�سي الدكتور 

بتقييم  امل��ن�����س��ب  ه���ذا  ع��ل��ى  ح�سل  �سخ�س  اأول 

النماذج املوؤ�س�سية النا�سئة للعلوم التحويلية على 

العاملي لتقييم كيفية ت�سخري اخلرات  ال�سعيد 

العلمية  للجمعية  املتنوعة  وال��ث��ق��اف��ة  ال��وا���س��ع��ة 

والتكنولوجيا من  العلوم  ل�سمان متكني  امللكية 

يف  الرئي�سية  للتحديات  ف��ع��ال  ب�سكل  الت�سدي 

جمال التنمية امل�ستدامة يف االأردن.

و���س��ي��ت��ع��ام��ل ب��رن��ام��ج ال��ب��ح��وث ال�����ذي ي��ع��ده 

الدكتور �ستيوارت مع التحديات املتعلقة بالقدرات 

يف خمتلف التحديات املتعددة املتعلقة باال�ستدامة، 

كما �سينفذ برناجما تدريبيا موازيٍا مكثفا لزيادة 

على  وي�ساعد  العلوم  يف  امل�ساركة  على  ال��ق��درات 

زي��ادة التعريف الوطني وال��دويل بعمل اجلمعية 

العلمية امللكية يف البحوث املتعددة التخ�س�سات 

التي تركز على املجتمعات.

وقالت �سمو االأمرية �سمية بنت احل�سن، رئي�س 

العلمية  اجلمعية  اأن  امللكية  العلمية  اجلمعية 

يف  االأردن  ق���درات  تو�سيع  يف  حا�سما  دورا  تلعب 

االجتماعية  العلوم  يف  واالب��ت��ك��ار  البحث  جم��ال 

واالإن�سانية.

اأبحاث  “كر�سي  اإط���اق  ان  �سموها  واأ�سافت 

خطوة  ميثل   “ لا�ستدامة  ط��ال  ب��ن  احل�سن 

ل��اأردن يف  التناف�سية  القدرة  رئي�سية يف تطوير 

جم��ال البحث واالب��ت��ك��ار، وزي���ادة ق��درة اجلمعية 

على جذب باحثني عامليني.

واعربت �سموها عن �سعادتها لتعيني الدكتور 

ثقتها  م��وؤك��دة  للكر�سي  كا�ستاذ  ���س��ت��ي��وارت  اإي����ان 

اط��اق  اإع����ادة  على  وق��درت��ه  �ستيوارت  بالدكتور 

الكر�سي اجلديد حتى يتمكن الكر�سي واجلمعية 

ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة م���ن ���س��م��ان اإم��ك��ان��ي��ة تطوير 

اال�ستجابات الفعالة لتحديات اال�ستدامة حملياً 

للم�ساعدة يف بناء م�ستقبل االأردن امل�ستدام.

بدوره قال م�سوؤول العاقات اخلارجية ونائب 

�ساميون  الدكتور  الريطانية  االأكادميية  رئي�س 

اأعلن مع  اأن  �سروري  دواع��ي  ملن  “اإنه  غولدهيل 

اجلمعية العلمية امللكية و�سمو االأمرية �سمية بنت 

احل�سن عن تعيني الدكتور اإيان �ستيوارت يف هذا 

الكر�سي البحثي اجلديد يف جمال اال�ستدامة.

�ستيوارت  الدكتور  “ لدى  واأ�ساف غولدهيل 

واجلمعية العلمية امللكية برناجما بحثيا متميزا 

�سي�ساعد  اجلديد  الكر�سي  ب��اأن  ثقته  عن  معربا 

املفعم  البحوث  وزي���ادة من��و جمتمع  تعزيز  على 

باحلياة يف االأردن والقادر على مواجهة حتديات 

التنمية امل�ستدامة”.

من جانبه قال اأ�ستاذ كر�سي اأبحاث احل�سن بن 

“اإنه  �ستيوارت  اإي��ان  الدكتور  لا�ستدامة  طال 

ل�سرف عظيم اأن يتم تعييني يف كر�سي االأبحاث 

اجل���دي���د امل��ت��خ�����س�����س يف جم����ال اال���س��ت��دام��ة يف 

اجلمعية العلمية امللكية واأن اأعمل مع الزماء يف 

هذا الكر�سي املتميز “. واأ�ساف “ منتلك انا وكادر 

الكر�سي جدول اأعمال طموح وبعيد املدى للتقدم 

النا�سئة  التحويلية  ال��ع��ل��وم  من���وذج  بخ�سو�س 

واإع��ادة توظيف اخل��رات العلمية والتكنولوجية 

ملواجهة حتديات التنمية امل�ستدامة”.

ال��ري��ط��ان��ي��ة هي  االأك���ادمي���ي���ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

االإن�سانية  للعلوم  الريطانية  الوطنية  الهيئة 

واالجتماعية – املعنية بدرا�سة ال�سعوب والثقافات 

وامل�ستقبل،  واحل��ا���س��ر  امل��ا���س��ي  يف  وامل��ج��ت��م��ع��ات 

االإجن����ازات  ل��دع��م  ان�سائها  م��ن  الغر�س  وي��ع��زى 

ال��ع��ل��وم االإن�����س��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة يف  املتميزة يف 

بريطانيا والعامل وتعزيز قيمتها العامة.

ي��ذك��ر اأن ���س��ن��دوق ن��ي��وت��ن – اخل���ال���دي مت 

تاأ�سي�سه يف العام 2017 من خال مذكرة تفاهم 

االأردنية  ال��دويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  بني 

واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وال���ط���اق���ة  االأع����م����ال  ووزارة 

ال�سناعية الريطانية. ومت ت�سميته بهذا اال�سم 

ت��ك��رمي��اً ل��ل��م��رح��وم ال��دك��ت��ور اأ���س��ام��ة اخل��ال��دي، 

وي��ع��م��ل ال�����س��ن��دوق ع��ل��ى ب��ن��اء ���س��راك��ات بالبحث 

واالبتكار مع 17 دولة �سريكة من �سمنها االأردن، 

االجتماعي  وال��رف��اه  االقت�سادية  التنمية  لدعم 

فيها، ولتطوير قدرتها مبجايل البحث واالبتكار، 

املجتمعات  بني  وم�ستدامه  قوية  عاقات  وبناء 

من  وبريطانيا  االأردن  يف  واالإن��ت��اج��ي��ة  العلمية 

خال ان�ساء �سبكات للمبتكرين واأ�سحاب امل�ساريع 

التكنولوجية.

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

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

واخلدماتية والتنموية واال�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 االحتياجات االأ�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 االأ�سا�سية، مبا يف ذلك توفري الفر�س 

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

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

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

املحلية من جمل�س االأم��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 

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

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

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

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

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

الكثري من االحرتام والتقدير مثمنني حفيظته املعرفية وا�ستقامته النادرة .

فقد جاء قرار �سحب قانون االإدارة املحلية من جمل�س االأمة 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 تقرتن بقانون ع�سري وناجح، ويبعد املركز عن الامركز، وتوفري مقرات 

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

االأردين”، 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 التغيري القادرون على احداث نقلة نوعية يف م�ستقبل هذا الوطن وحتقيق الغد امل�سرق 

الأجياله املقبلة..

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

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

وحققتم االأهداف املن�سودة ونلتم ر�سا اهلل ومن ثم ر�سا املواطنني يف جميع اأنحاء الوطن .

هوؤالء هم الرجال االأوفياء املخل�سني الذين ال يريدون من اأعمالهم جزاًء وال �سكوراً اإال من اهلل 

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

من اأفراد املجتمع.

سامر نايف عبد الدايم

 معالي توفيق كريشان .. 
وتطوير تجربة الالمركزية
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�أن  �إن�سان  كل  من  و�ملطلوب  و�ملر�سى،  �سحاء  ��أ روؤو���س  على  تاج  �ل�سحة 

يحمد �هلل على كل �سيء فيه على بديع �سنع �خلالق، و� نعرف قيمة �لنعمة 

�إ� حال فقد�نها:

1. �لنعم �لتي حبانا �هلل تعاىل �إياها كثرية، ويف �أنف�سكم �أفال تعقلون، �أفال 

وحاجتها  �إ�ستخد�مها  وقت  وتقديرها  �إليها  �لتطلع  علينا  فالنعم  تتفكرون! 

� وقت فقد�نها.

2. �ل�سكر هلل و�جب على كل �سيء، وليتفكر كل فينا ما ي�ستخدم من حو��س 

و�أع�ساء ويتخيل حياته بدونها!

ع�ساء وغريها متعب ومقلق  3. �ملر�س مقلق ومتعب، ونق�س �حلو��س و��أ

�أكرث، وخ�سو�ساً يف زمن �لتحيات �لتي نعي�س يف ظل جائحة كورونا!

يعانون  فلنتطلع حلياة غرينا ممن  نعم،  فينا من  ما  على  �هلل  لنحمد   .4

من نق�س لهذه �لنعم، ِنعم � تعد و� حت�سى!

5. كل فينا يتخيل ما ي�ستخدم لعمله �ليومي ويتفكر يف حال عدم وجودها 

�سياء. �أب�سط ��أ لي�ست�سعر عظمة �خلالق وم�ستقبل حياته بدونها ولو كانت 

يوجعنا  ملن  بالرحمة  تعاىل  �إليه  ون�سرع  �ملر�سى  لكل  بال�سفاء  ندعو   .6

ك��ورون��ا وك��ل �ملر�سى  مل��ر���س��ى  �أدع���و  و�أمل��ه��م و���س��ه��ره��م،  مر�سهم وم��ع��ان��ات��ه��م 

بال�سفاء �لعاجل و�لرحمة، �آمني.

ح��ول  ه��م  م��ن  درو���س��ه  م��ن  ي�ستفيد  �أن  �مل��ف��رو���س  م��ن  مل  و��أ �مل��ر���س   .7

تعاىل  �هلل  بنعم  وي�سعرو�  ليتعظو�  �لطبي  طاقهم  وحتى  وزو�ره��م  �ملر�سى 

ن�سان. ��إ على 

ن�سان ما �أكفره، فخلق ظلوماً وجهو� ًومنوعاً وهلوعاً، فاأنظمة  8. ُقتل ��إ

ومنظومة حو��سه لوحدها تكفي ليثوب لر�سده!

باحلمد من خالل مقارنة  �ل�سحة  وتقدير  للنعمة  �ل�سكر هلل  �ملطلوب   .9

للطو�قم  �سكر�ً  ثم  ومن  �أ�سو�أ،  �ل�سحي  و�سعهم  باآخرين  كانت  �أّن��ى  �سحتنا 

�لطبية ملن �سخرهم �هلل تعاىل لرعاية ومتابعة �سحتنا.

رمبا  وغريها  و�لع�سوية  و�لنف�سية  �لبدنية  باأنو�عها  �ل�سحة  ب�سر�حة:   

ن�سان، فهي قبل �ملال و�جلاه و�ل�سلطة و�لعلم و�أ�سياء  هم يف حياة ��إ تكون ��أ

�أخرى، فاحلمد و�ل�سكر هلل على �سحتنا و�سحة من يهّمونا باحلياة.

�سباح �حلمد و�لرحمة و�ل�سكر على �ل�سحة

د.محمد طالب عبيدات

نعمة الصحة
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االنباط-عمان

�ل��ب��ح��ث  �إد�رة  يف  �ل���ع���ام���ل���ون  مت���ك���ن   

�أق��دم  �سخ�س  على  �لقب�س  م��ن  �جلنائي 

قبل  �لعقبة  حمافظة  يف  و�ل��ده  قتل  على 

�أربعة �أيام.

مديرية  با�سم  ��إعالمي  �لناطق  وقال 

�جلنائي  �لبحث  مرتبات  �إن  �لعام  ��أم��ن 

�أل���ق���ت �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى ���س��خ�����س �أق�����دم قبل 

�أرب��ع��ة �أي���ام ع��ل��ى ق��ت��ل و�ل���ده ب��ع��د �ط��الق 

�لنار عليه �إثر خالفات �سخ�سية.

و�أ�����س����اف �أن�����ه ج����رى ت���ودي���ع �ل��ق�����س��ي��ة 

للمدعي �لعام �ملخت�س، �لذي قرر توقيفه 

عن �جلرم �مل�سند �إليه.

االنباط- ال�سلط

للتنمية  �ل���ري���ادي���ة  ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  ن��ف��ذت   

روؤي��ت��ه��ا  منطلق  م��ن  �ل��رب��ح��ي��ة  غ��ري  �ملجتمعية 

حملة  �لكثري(  ونحقق  نعمل  �أن  ن�ستطيع  )معاً 

لتوزيع كمامات وقفاز�ت على �ملو�طنني.

وت���ه���دف �حل��م��ل��ة وف���ق ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي �م�����س 

�سحياً  �مل��ح��ل��ي  �مل��ج��ت��م��ع  ت��وع��ي��ة  �إىل  ��أرب���ع���اء، 

فريو�س  م��ع  �لتعامل  ب�ساأن  وت��رب��وي��اً  وتعليمياً 

ل�سمان  بينهم  فيما  �لتباعد  و���س��رورة  ك��ورون��ا 

للجميع. �لعامة  �ل�سحة 

�سناديق  بال�سرطان  م�سابون  �أط��ف��ال  ووزع 

)���س��ح��ت��ي �أم����ان����ة( ب��اأن��ف�����س��ه��م ل��ت��ع��زي��ز دوره����م 

�ل��ت��وع��وي و�مل��ج��ت��م��ع��ي وم�����س��ارك��ت��ه��م ب��ال��ت��ط��ّوع 

�ملجتمعي. و�لعطاء  و�لعمل 

يف  و�ل�سعبية  �لر�سمية  ��أو����س���اط  و�أ����س���ادت 

مدينة �ل�سلط باجلهود �لتي تبذلها �ملنظمة.

�أمانة(  )�سحتي  حرير  مبادرة  �أّن  �إىل  ي�سار 

�ملجتمع  وق��ط��اع��ات  ف��ئ��ات  جميع  ل��دع��م  ت��ه��دف 

�أه��م��ي��ة �ملحافظة  �ل��ت��وع��ي��ة وت��ع��زي��ز  م��ن خ���الل 

بالتباعد  �خلا�سة  ��حرت�زية  ��إج��ر�ء�ت  على 

�جل�سدي وغ�سل �ليدين وتعقيمها ب�سكل دوري.

االنباط- عمان

��ت�سا�ت  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  ك���و�در  �سبطت   

وبالتعاون مع ��أجهزة ��أمنية �ملخت�سة 24 �سبكة 

�ت�سا�ت خا�سة ُمالفة.

ووفقا لبيان عن �لهيئة �م�س ��أربعاء، �سبطت 

�لهيئة منذ �سهر �أيلول �ملا�سي وحتى مطلع �ل�سهر 

�حل�سول  دون  خا�سة  �ت�سا�ت  �سبكات  �جل��اري 

و��ستخد�م  �ل���الزم،  و�لرتخي�س  �مل��و�ف��ق��ات  على 

تردد�ت وت�سغيل حمطات ر�ديوية خالفاً �أحكام 

�لقانون، با�إ�سافة �إىل ��ستخد�م �أجهزة ر�ديوية، 

م�سروعة  غري  و�سائل  ��ستخد�م  على  و�مل�ساعدة 

�إجر�ء �ت�سا�ت خالفا �أحكام �لقانون.

وقال رئي�س جمل�س مفو�سي �لهيئة �لدكتور 

غ�����ازي �جل���ب���ور، �إن �ل��ه��ي��ئ��ة و�����س���ت���ن���اد�ً ل��ق��ان��ون 

�أي مكان  �إىل  �ل���دخ���ول  ��ت�����س��ا�ت مت��ل��ك ح��ق 

غري  �سبكات  �أو  �أج���ه���زة  ع��ل��ى  ب��اح��ت��و�ئ��ه  ي�ستبه 

مرخ�سة �أو �أجهزة ت�ستعمل لت�سوي�س على �سبكات 

��ت�سا�ت �أو متار�س فيها �أية ن�ساطات مالفة 

للقانون �أو ��أنظمة �ل�سادرة مبوجبه. و�أ�سار �إىل 

�ملخالفات  ب�سبط  �ملفو�سني  �لهيئة  موظفي  �أن 

يعدون رج��ال �سابطة عدلية، ويقومون بكل ما 

ملا  ��ت�سا�ت  �سوق  يف  �ملخالفات  ه��ذه  ملنع  يلزم 

لها من �أثر �سلبي على م�سالح �مل�ستفيدين، كما 

�أن منع هذه �ملخالفات يعد حماية جلميع �جلهات 

�حلا�سلة على �لرت�خي�س �لالزمة وفقاً للقو�نني 

على  للت�سوي�س  وم��ن��ع��اً  �ل��ن��اف��ذة،  و�ل��ت�����س��ري��ع��ات 

�ملرخ�سني، وحماية �أمن ��ت�سا�ت، با�إ�سافة 

�لطيف  ك��ون  �لوطني  ��قت�ساد  �أث��ره��ا على  �إىل 

�لرتددي ثروة وطنية نادرة وم�سدر� للعديد من 

���ستثمار�ت.

ع��ل��ى مو��سلة  �لهيئة  �جل��ب��ور ح��ر���س  و�أك����د 

�أرج��اء  �مليد�نية يف جميع  �لك�سف  تنفيذ ج��و�ت 

ي�سع حد�ً  �أن  �ساأنه  ما من  بكل  و�لقيام  �ململكة، 

�رتكاب هذه �ملخالفات حفاظاً على �أمن و�قت�ساد 

ومقدر�ت �لوطن، و�سمان عدم �مل�سا�س مب�سالح 

�أن��و�ع��ه��ا  ��ت�����س��ا�ت  خ��دم��ات  ومتلقي  مقدمي 

كافة.

الروي�سد االنباط- 

�لروي�سد  ل���و�ء  ب���د�أت م��دي��ري��ة زر�ع���ة   

من�سية  حممية  م��ن  ج���زء  ت��اأه��ي��ل  ب��اع��ادة 

دومن  �ل��ف   50 م�ساحتها  �لبالغة  �لغياث 

يف  �حليو�نية  �ل��رثوة  مربي  �ف��ادة  بهدف 

�ملنطقة.

�ملهند�س  �للو�ء  �لزر�عة يف  وقال مدير 

ع���ب���د �ل����ه����ادي �مل���ا����س���ي �م�������س ��رب����ع����اء 

ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع م��دي��ري��ت��ي  �مل���دي���ري���ة  �ن 

�ل�����س��ج��ري�ت �ل���رع���وي���ة و�حل�������س���اد �مل��ائ��ي 

وم�������س���روع �ل��ت��ع��وي�����س��ات �ل��ب��ي��ئ��ي��ة ع��م��دت 

�ملحمية  يف  ك��ن��ت��وري��ة  خ��ط��وط  تنفيذ  �ىل 

ل��ل��ح�����س��اد �مل����ائ����ي ل�����س��ق��اي��ة �ل�����س��ج��ري�ت 

بالقطف  و�ملتمثلة  زر�ع��ت��ه��ا  �سيتم  �ل��ت��ي 

و�ل���روث���ة. و����س��اف �إن �ل��ه��دف م��ن �ع��ادة 

على  ��نتاج  كلف  من  �لتخفيف  �لتاأهيل 

مربي �لرثوة �حليو�نية يف �للو�ء على �ن 

�سمن  �حلياز�ت  ��سحاب  �مام  فتحها  يتم 

ف���رت�ت حت��دده��ا �مل��دي��ري��ة، �ف��ت��ا �ىل �ن 

ت�سل  �ل��ل��و�ء  يف  �حليو�نية  �ل��رثوة  �ع��د�د 

�ىل 250 �لف ر�أ�س من �ملا�سية.

االنباط- عمان

“حتالف ��أردن  عقد حتالف تعزيز 

بالتعاون  للحريات وحقوق ��إن�سان”، 

م���ع ك��ل��ي��ة �حل���ق���وق ب��ج��ام��ع��ة �ل��ع��ل��وم 

�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، �م�������س ��أرب�����ع�����اء، ل��ق��اء 

على  كورونا  جائحة  �أث��ر  حول  حو�ريا 

حقوق ��إن�سان يف ��أردن.

وقالت �ملن�سق �لعام لتحالف تعزيز، 

�لقو�نني  �إن  �لدغمي،  تغريد  �ملحامية 

بع�س  لتقييد  م�ساحة  �أعطت  �لدولية 

��أزم��ات  و�حلريات يف حا�ت  �حلقوق 

�أنها  على  و��أوب��ئ��ة، م�سددة  و�حل��روب 

ولي�ست  �سروط حمددة  فر�ست �سمن 

ومنا�سبة  �سرعية  تكون  و�أن  مطلقة، 

�لعامة  ��حتياجات  لتلبي  و�سرورية 

يف حا�ت �لطو�رئ.

��أردن���ي���ة  �ل���دول���ة  �أن  �إىل  و�أ����س���ارت 

�ت�����خ�����ذت �ل����ع����دي����د م�����ن ��إج�����������ر�ء�ت 

��ح���رت�زي���ة �ل��ت��ي مت��ن��ع ت��ف�����س��ي وب��اء 

�ل�سحية،  �ل��ت��وع��ي��ة  ون�����س��رت  ك���ورون���ا، 

ما يعد حماية حلقوق ��إن�سان وتفهم 

ق���ان���ون �ل���دف���اع مب���ا ي��ح��م��ي �حل��ري��ات 

�لعامة.

وق���ال رئ��ي�����س جم��ل�����س �أم��ن��اء �مل��رك��ز 

�ل��وط��ن��ي حل��ق��وق ��إن�������س���ان، �ل��دك��ت��ور 

رح��ي��ل �ل��غ��ر�ي��ب��ة، �إن��ن��ا ب��ح��اج��ة ل��زي��ادة 

ح���م���الت ت��وع��ي��ة وت��ث��ق��ي��ف �مل��و�ط��ن��ني 

و�لقدرة على  بها  و�لتم�سك  بحقوقهم 

بالو�جبات  مو�زنتها  مع  عنها،  �لدفاع 

�مل��ن��اط��ة ب���ه���م. و�أو�����س����ح �أن���ن���ا ب��ح��اج��ة 

�أنها  ��إن�سان،  حقوق  ثقافة  لتوطني 

لي�ست ثقافة دخيلة علينا، بل هي قيم 

�لتي  و�مل��ب��ادئ  هويتنا  جت�سد  �أ���س��ي��ل��ة 

ن�ساأنا عليها، مع ���ستفادة من جتارب 

غرينا، �فتا �إىل �أننا ل�سنا �أقل قدر� يف 

جمال حقوق ��إن�سان عن بقية ��أمم.

�أن نفخر  �أنه يجب علينا  �إىل  و�أ�سار 

ب��اإجن��از�ت��ن��ا مب��ج��ال ح��ق��وق ��إن�����س��ان 

يف �مل���ح���اف���ل �ل���دول���ي���ة �أن���ه���ا ت��ن��ط��ل��ق 

با�أ�سا�س من تر�ث وطني.

و�أك�����د �مل��ن�����س��ق �ل���ع���ام �حل���ك���وم���ي يف 

رئ���ا����س���ة �ل����������وزر�ء، ن���ذي���ر �ل���ع���و�م���ل���ة، 

ف�����س��اء ح���و�ر ت�ساركي  �إي��ج��اد  ���س��رورة 

حقيقي يجمع ��أطر�ف �لفاعلة حيال 

�ن�سجاما  ��إن�����س��ان،  ح��ق��وق  م��ن��ظ��وم��ة 

لتاأ�سي�س  ��أردنية  �لدولة  مع توجهات 

�لتعامل  يف  �لوطنية  �ل�سر�كة  وتاأهيل 

مع منظومة حقوق ��إن�سان.

وع�����ر������س �ل����ع����و�م����ل����ة �إج�����������ر�ء�ت 

�ملنظومة  وت��ع��زي��ز  لتطوير  �حل��ك��وم��ة 

�أب���رزه���ا  ك����ان  ��أردن،  يف  ��إن�����س��ان��ي��ة 

تد�عيات  ملجابهة  دفاع  �أمر   23 �إ�سد�ر 

�لوطني  �ملركز  وتكليف  ك��ورون��ا،  وب��اء 

ي��ك��ون  ب����اأن  ��أزم�������ات  و�إد�رة  ل���الأم���ن 

�جلهة �مل�سوؤولة عن �إد�رة ملف كورونا 

جمل�س  ق����ر�ر  �إىل  �ف��ت��ا  �مل��م��ل��ك��ة،  يف 

يف  �ل��وز�ري��ة  �للجان  بت�سكيل  �ل���وزر�ء 

تو�سياتها  ت��رف��ع  بحيث  �مل��ج��ا�ت  ك��ل 

�لقر�ر�ت  �تخاذ  �ل��وزر�ء  جمل�س  �إىل 

�لالزمة.

ك��م��ا ق����رر جم��ل�����س �ل������وزر�ء �إن�����س��اء 

و�سدرت  ميد�نية،  م�ست�سفيات  ثالثة 

نظام  ع��ل��ى  �ل�سامية  �مللكية  �مل��و�ف��ق��ة 

�مل����رك����ز �ل���وط���ن���ي مل��ك��اف��ح��ة ��أوب����ئ����ة، 

وت���وق���ي���ع �ت��ف��اق��ي��ات ت���وري���د ل��ق��اح��ات 

�لكربى،  �لعاملية  �ل�سركات  كورونا مع 

وب���ر�م���ج  �إج���������ر�ء�ت  �إىل  ب���ا�إ����س���اف���ة 

ح���ك���وم���ي���ة ل���ت���و����س���ع ح���م���اي���ة ��أ�����س����رة 

و��أفر�د ودعم �أجور �لعمال �ملتاأثرين 

من �جلائحة.

��أم�����ني �ل���ع���ام ل��ل��م��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي 

ل�������س���وؤون ��أ������س�����رة، �ل���دك���ت���ور حم��م��د 

�أك����رث �مل��ت�����س��رري��ن  �أن  �أك����د  م���ق���د�دي، 

م��ن جائحة ك��ورون��ا ه��ي ��أ���س��رة �لتي 

��أم��ان  تقدمي  متطلباتها  من  �أ�سبح 

��ج���ت���م���اع���ي و�ل�������س���ح���ي و�ل��ت��ع��ل��ي��م 

ظ�����روف  م�����ر�ع�����اة  دون  و�ل�����رتف�����ي�����ه، 

��أم����ه����ات �ل���ع���ام���الت و��ن��ع��ك��ا���س��ات 

لذلك. �ل�سلبية 

�ل��ع��ن��ف  ن�����س��ب��ة  �رت���ف���اع  �إىل  و�أ�����س����ار 

�ل�سامل  ف��رتة �حلظر  ��أ���س��ري خ��الل 

��أط����ف����ال  وت���ع���ر����س  ب���امل���ئ���ة،   33 �إىل 

�أم�������ور ك���ث���رية غ��ف��ل��ن��ا ع���ن���ه���ا، �ف��ت��ا 

���س��رح��ت  �ل��ي��ون�����س��ف  م��ن��ظ��م��ة  �أن  �إىل 

�أزم���ة  تلقائيا  ت��ت��ح��ول  ��أزم�����ات  ب���اأن 

��أ�سعف  �لفئة  كونهم  �إن�سان  حقوق 

ب��امل��ج��ت��م��ع، ل����ذ� �ب����د م���ن ��ه��ت��م��ام 

و�لتعليمية  ��أمنية  �لرعاية  بنوعية 

�ملقدمة لهم. و�ل�سحية 

وت���ن���اول���ت �حل����و�ري����ة ن��ق��ا���س��ا ح��ول 

�لعنف �سد �ملر�أة خالل جائحة كورونا 

و�لتعليم،  بالعمل  �حل��ق  على  و�أث��ره��ا 

عمل  �إد�م����ة  مناق�سة  �إىل  ب��ا�إ���س��اف��ة 

باخلارج  و�سفار�تها  �خلارجية  وز�رة 

يف متابعة ق�سايا حقوق ��إن�سان.

االنباط- عمان

 ك����ّرم م��دي��ر ��أم�����ن �ل���ع���ام، �ل��ل��و�ء 

�ل�����رك�����ن ح�������س���ني �حل������و�مت������ة، �م�������س 

��أرب������ع������اء، ك����ال م����ن �ل���وك���ي���ل غ����ازي 

حممد  ع��دي  و�لرقيب  حممد،  زكريا 

حم���م���ود، و�ل���رق���ي���ب م�����س��ع��ب ق��ا���س��م 

حم���م���د م�����ن م����رت����ب����ات ����س���ع���ب���ة ���س��ري 

��أمني  ب��دوره��م  لقيامهم  �لعا�سمة، 

�أكمل وجه وتقدميهم  و��إن�ساين على 

�مل�����س��اع��دة ل�����س��ي��دة ����س��ت��ع��ل��ت �ل��ن��ري�ن 

مب��رك��ب��ت��ه��ا، و�إخ��������ر�ج ط��ف��ل��ت��ي��ه��ا م��ن 

و�إطفائها. �مل�ستعلة  �ملركبة 

باجلهود  �لعام  ��أم��ن  مدير  و�أ���س��اد 

�ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا رج����ال ��أم���ن 

و�ل��وح��د�ت  ��إد�ر�ت  متلف  يف  �لعام 

�ل�سرطية و�لتي ت�سب دوماً يف حماية 

��أرو�ح و�ملمتلكات، �إ�سافة �إىل �أدو�رهم 

وتلبيتهم �أي  و��إن�سانية  ��جتماعية 

ند�ء �أو ��ستغاثة بح�س �إن�ساين وباأعلى 

درجات �لتميز و��ن�سباط.

هو  �ل���ت���ك���رمي  ه����ذ�  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 

جل��م��ي��ع رج�����ال ��أم������ن �ل���ع���ام �ل��ذي��ن 

و�جباتهم  �أد�ء  ع��ن  ي��وم��اً  ي��ت��و�ن��و�  مل 

���س��ب��ي��ل��ه��ا، ���س��ارب��ني  و�ل��ت�����س��ح��ي��ة يف 

�أروع ���س��ور ��خ��ال���س و�ل��ب��ذل  دوم����اً 

جاللة  لتوجيهات  تنفيذ�  و�ل��ع��ط��اء، 

��أعلى  �لقائد  �ل��ث��اين،  ع��ب��د�هلل  �مللك 

�مل�سلحة. للقو�ت 

ك���م���ا ����س���ك���ر م����دي����ر ��أم���������ن �ل���ع���ام 

�مل��و�ط��ن��ني �ل��ذي��ن ت��و�ج��دو� يف �مل��وق��ع 

مل�ساعدة  ��أم����ن  رج���ال  م��ع  وت��ع��اون��و� 

�ل�����س��ي��دة وط��ف��ل��ت��ي��ه��ا، وب���ال���ت���ز�م مكن 

رج��������ال ��أم���������ن �ل�����ع�����ام م�����ن �ل���ق���ي���ام 

مع  �لتعامل  عليهم  و�سهل  بو�جباتهم 

�حلادثة.

االنباط- عمان

 وج����ه رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء �ل���دك���ت���ور ب�����س��ر 

�خل���������س����اون����ة ل�����الإ������س�����ر�ع ب�����اإجن�����از ج��م��ي��ع 

للمركز  و�لتنظيمّية  ��إد�رّي�����ة  �مل��ت��ط��ّل��ب��ات 

�ل���وط���ن���ي مل��ك��اف��ح��ة ��أوب����ئ����ة و��أم����ر������س 

�ل�سارية، ليبد�أ عمله يف �أقرب وقت ممكن.

جل�سة  تروؤّ�سه  خ��الل  �خل�ساونة  و���س��ّدد 

جمل�س �لوزر�ء �م�س ��أربعاء على �سرورة 

�لتي يتطّلبها عمل  تهيئة جميع ��إمكانات 

للتعامل  �لقدر�ت  تعزيز  يف  لي�سهم  �ملركز، 

م�ستقبلي  حت��دٍّ  �أّي  �أو  ك��ورون��ا،  جائحة  مع 

مماثل.

ق��د  �ل�����س��ام��ي��ة  �مل��ل��ك��ّي��ة  ��إر�دة  وك���ان���ت 

نظام  على  باملو�فقة  �أ�سبوعني  منذ  �سدرت 

�ملركز، ون�سر يف �جلريدة �لر�سمّية.

�ل���وزر�ء  جمل�س  ق��ّرر  �آخ���ر،  �سعيد  على 

عاّماً  �أميناً  �ملهند�س ح�سني مهيد�ت  تعيني 

ح�سوله  بعد  وذلك  �ملحلّية،  ��إد�رة  لوز�رة 

�مل�سابقة  لنتائج  وفقاً  �لعالمات  �أعلى  على 

على  �لتعيني  ن��ظ��ام  بح�سب  �أج��ري��ت  �ل��ت��ي 

��ختبار�ت  ومبوجب  �لقيادّية،  �لوظائف 

�ل���ت���ي �أج����ر�ه����ا دي������و�ن �خل���دم���ة �مل���دن���ّي���ة، 

�ل��وز�ري��ة  �للجنة  عقدتها  �لتي  و�ملقابالت 

لالختيار و�لتعيني على �لوظائف �لقيادية 

�ملر�سحني للوظيفة. مع 

االنباط- عمان

ق���ال رئ��ي�����س جم��ل�����س ه��ي��ئ��ة �ل��ن��ز�ه��ة 

وم���ك���اف���ح���ة �ل���ف�������س���اد �ل����دك����ت����ور م��ه��ن��د 

ب��ت��ع��ظ��ي��م  م��ع��ن��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن  ح���ج���ازي 

�ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن�����س��ي��ق وت����ب����ادل �خل���ربة 

�لف�ساد  مكافحة  هيئة  يف  ��أ���س��ق��اء  م��ع 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة مل���ا ف��ي��ه خ���ري �ل�����س��ع��ب��ني 

�ل�سقيقني.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل م�������س���ارك���ت���ه ع��رب 

��ت�������س���ال �مل���رئ���ي يف �مل����وؤمت����ر �ل����دويل 

�ل��ه��ي��ئ��ة  ت���ع���ق���ده  �ل������ذي   2020 �ل����ث����اين 

�ل���دويل  �ل��ي��وم  مبنا�سبة  �لفل�سطينية 

�ل��ي��وم  ي�����س��ادف  �ل���ذي  �ل��ف�����س��اد  ملكافحة 

�ل���ن���ز�ه���ة  “�سيا�سات  ع�����ن�����و�ن  حت�����ت 

و�ل�����س��ف��اف��ي��ة و�مل�����س��اءل��ة ب���ني �ل��ن��ظ��ري��ة 

و�لتطبيق.

غرينا  يتطلع  ك��م��ا  نتطلع  و����س��اف، 

و�إياكم  نحتفل  �أن  �ل�سرفاء  �لعرب  من 

وقد  �لفل�سطيني  �ل��رثى  على  ما  يوماً 

�إقامة  يف  �ل�سقيق  �سعبه  �أم��اين  حتققت 

دول���ت���ه �مل�����س��ت��ق��ل��ة وع��ا���س��م��ت��ه��ا �ل��ق��د���س 

��أردن  م���و�ق���ف  و����س��ت��ذك��ر  �ل�����س��ري��ف. 

�ل�����س��ل��ب��ة �ل��ت��ي � ح��ي��دة ع��ن��ه��ا ب��ق��ي��ادة 

�أن  �ل���ث���اين يف  ع��ب��د �هلل  �مل���ل���ك  ج���الل���ة 

�ملنطقة لن  و�ل�سامل يف  �لعادل  �ل�سالم 

�لفل�سطيني  �ل�سعب  بنيل  �إّ�  يتحقق 

حقوقه كاملة غري منقو�سة.

وع���ر����س ح���ج���ازي ل���الإجن���از�ت �ل��ت��ي 

ت��ر���س��ي��خ  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  ��أردن  ح��ق��ق��ه��ا 

دول�����ة �ل���ق���ان���ون و�مل���وؤ����س�������س���ات وحت��ق��ي��ق 

�ل���ع���دل و�مل�������س���او�ة و����س���م���ان �حل���ري���ات 

��أ���س��ا���س��ي��ة وح��ق��وق ��إن�����س��ان، و�إ���س��د�ر 

�لوطنية حدد مرتكز�ت  للنز�هة  ميثاق 

كافة  �لر�سمية  �لقطاعات  يف  �ل��ن��ز�ه��ة 

�ملجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  �خل��ا���س  ب��ال��ق��ط��اع 

�ملدين و��إعالم.

و�أو�������س������ح يف �مل�����وؤمت�����ر �ل�������ذي رع����اه 

عبا�س  حم��م��ود  �لفل�سطيني  �ل��رئ��ي�����س 

ب��ال��ن��ز�ه��ة  ت��ب��ن��ت ��ل����ت����ز�م  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن 

و���س��ي��ادة �ل��ق��ان��ون ع���رب م�����س��ريت��ه��ا من 

خ������الل جم���م���وع���ة ������س���رت�ت���ي���ج���ي���ات 

�ل��وط��ن��ي��ة �ل��ث��الث ل��ل��ن��ز�ه��ة وم��ك��اف��ح��ة 

����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إىل  �إ�����س����اف����ة  �ل���ف�������س���اد 

ر�ع��ت   2025/2020 ل���الأع���و�م  حم��دث��ة 

و�لدولية  �ملحلية  و�مل�ستجد�ت  �ملعطيات 

�أد�ء  يف  �مل�ستمر  �لتح�سني  ومتطلبات 

م��ع��اي��ري  �إق�������ر�ر  �إىل  �إ����س���اف���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة، 

�أج��ه��زة  على  عممت  �لوطنية  للنز�هة 

�لدولة كافة.

�ل���ع���امل ج��م��ي��ع��اً  ودع����ا ح���ج���ازي دول 

�ل��ت��ي م��ا ت���ز�ل حت��ث �خل��ط��ى لتح�سني 

تعظيم  �إىل  �لف�ساد  �آفة  جمتمعاتها من 

�لف�ساد  حدة  لك�سر  بينها  فيما  �لتعاون 

وت�����س��ي��ي��ق �خل����ن����اق ع���ل���ى �ل��ف��ا���س��دي��ن 

���س��رع��ي��ة  �إىل  م�����س��ت��ن��دي��ن  و�مل��ف�����س��دي��ن، 

�أح����ك����ام ��ت���ف���اق���ي���ة �ل���دول���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة 

�لف�ساد.

ون��اق�����س �مل���وؤمت���ر ع��ل��ى م����دى ث��الث 

عربية  دول  ع���دة  ومب�����س��ارك��ة  ج��ل�����س��ات، 

و�أج��ن��ب��ي��ة وه��ي��ئ��ات وم��ن��ظ��م��ات ع��رب��ي��ة 

و�إق��ل��ي��م��ي��ة ودول����ي����ة ���س��ي��ا���س��ة �ل��ن��ز�ه��ة 

و�ل�����س��ف��اف��ي��ة و�مل�������س���اءل���ة يف م��وؤ���س�����س��ات 

�مل��ج��ت��م��ع �مل����دين و�حل���ك���م �مل��ح��ل��ي، ويف 

�لنز�هة  تعزيز  و�سبل  �خلا�س  �لقطاع 

يف �لبلد�ن �لعربية.

مبنا�سبة  �ستحتفل  �لهيئة  �أن  يذكر 

�ليوم �لدويل ملكافحة �لف�ساد يف �حلادي 

برعاية  �جل��اري  �ل�سهر  من  و�لع�سرين 

����س��اف��ة �ىل  �ل����وزر�ء،  وم�����س��ارك��ة رئي�س 

م�ساركة دول عربية و�سديقة وممثلني 

�إقليمية ودولية. عن منظمات 

 القبض على شخص أقدم على 
قتل والده في محافظة العقبة

 حملة توعوية من مخاطر كورونا

 ضبط 24 شبكة اتصاالت ُمخالفة

 الرويشد: البدء بتأهيل محمية 
منشية الغياث

 تحالف األردن للحريات وحقوق اإلنسان يعقد حوارية حول أثر جائحة كورونا

 الحواتمة يكّرم ثالثة من مرتبات إدارة السير أنقذوا سيدة وأطفالها

 حجازي: معنيون بالتعاون مع األشقاء بهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية

 الخصاونة يوّجه لإلسراع بإنجاز المتطّلبات اإلدارّية والتنظيمّية للمركز الوطني لمكافحة األوبئة
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 جهات أوروبية تبحث تطوير القطاع الخاص في األردن

زين توّسع شبكة معارضها وتفتتح 11 معرضًا جديدًا

 ندوة حوارية بعنوان استجابة عمان الحضرية لجائحة كورونا

 مدينة العسكر تحتضن المستشفى الميداني العسكري األول

ولة تعاقب متهمين حتى 15 سنة بتهم لصوصية ومخدرات وإرهاب  أمن الدَّ

االنباط- عمان

االإع��م��ار والتنمية واالحت���اد  االأوروب����ي الإع����ادة  البنك  عقد 

االأوروب����ي بالتعاون م��ع جمعية االأع��م��ال االأردن��ي��ة االأوروب��ي��ة 

)جيبا(، موؤمترا حول تطوير القطاع اخلا�ص يف االأردين يف ظل 

مواجهة اململكة للتحديات الناجمة عن جائحة فريو�ص كورونا.

وه����دف امل���وؤمت���ر ال����ذي ع��ق��د اإل��ك��رون��ي��ا، واف��ت��ت��ح��ه امل��دي��ر 

االإقليمي للبنك االأوروب��ي الإعادة االإعمار والتنمية يف منطقة 

�سرق املتو�سط فيليب تري وورت و�سفرية االحت��اد االأوروب��ي يف 

التي  التحديات  مناق�سة  اإىل  هادجيثودو�سيو،  م��اري��ا  االأردن 

املتاحة  الفر�ص  وحتديد  االأردن  يف  اخلا�ص  القطاع  يواجهها 

على الرغم من اجلائحة.

وقال وزير االقت�ساد الرقمي والريادة اأحمد الهناندة، خالل 

وب�سكل  تعمل  ال����وزارة  اإن  امل��وؤمت��ر  اح���دى جل�سات  مداخلة يف 

متوا�سل على التعاون مع القطاع اخلا�ص والذي يعترب �سريكا 

اأ�سا�سيا يف دعم عملية التنمية االقت�سادية وذلك من خالل قيام 

لنكون  للقطاع اخلا�ص  ت�سريعية ممكنة  بيئة  باإيجاد  ال���وزارة 

داعمني ومي�سرين لعمل كل الراغبني من ال�سركات واالفراد.

وا�سار الهناندة اإىل اأن اأزمة جائحة كورونا اأظهرت التحديات 

والفجوات التي واجهها االقت�ساد واملجتمع ومدى اأهمية عملية 

االنتقال اىل التحول الرقمي يف التغلب على تلك التحديات.

وت�سري اآخ��ر التوقعات االقت�سادية للبنك االأوروب��ي الإع��ادة 

االإعمار والتنمية اإىل تباطوؤ النمو االقت�سادي يف االأردن بن�سبة 

عام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  خ��الل  �سنوي  اأ���س��ا���ص  على  باملئة،  3ر1 
2020 ب�سبب اأزمة كوفيد19- واالإج��راءات املت�سلة باحتواء 

اجلائحة، مما اأثر على القطاع اخلا�ص وال�سياحة.

و ط��رح ممثلو البنك االأوروب�����ي الإع����ادة االإع��م��ار والتنمية 

واالحتاد االأوروب��ي خالل املوؤمتر، وجهات نظرهم واأولوياتهم 

االأردن،  يف  العالقة  واأ�سحاب  اخلا�ص  القطاع  �سركات  لدعم 

و�سملت املو�سوعات الرئي�سية التي نوق�ست التجارة وال�سادرات 

م��ب��ادرة م��ن االحت���اد  املب�سطة، وه���ي  املن�ساأ  ق��واع��د  وات��ف��اق��ي��ة 

امل�سدرون  ي�ستخدمها  التي  املن�ساأ  قواعد  لتب�سيط  االأوروب���ي 

االأردنيون يف جتارتهم مع دول االحتاد االأوروبي.

واتفاقية قواعد املن�ساأ املب�سطة تعد جزءا من دعم االحتاد 

االأوروب��ي ل��الأردن ملواجهة اأزم��ة الالجئني ال�سوريني، وتهدف 

اإىل دول االحت���اد االأوروب����ي،  االأردن��ي��ة  ال�����س��ادرات  اإىل ت�سهيل 

والالجئني  لالأردنيني  عمل  فر�ص  وخلق  اال�ستثمار،  وتعزيز 

ال�سوريني.

وق���ال امل��دي��ر االإق��ل��ي��م��ي للبنك االأوروب������ي الإع�����ادة االإع��م��ار 

ا�ستعداد  على  البنك  اإن  املتو�سط  �سرق  منطقة  يف  والتنمية 

ملوا�سلة دعمه للقطاع اخلا�ص يف االأردن، م�سريا اىل التعاون 

مع االحتاد االأوروب��ي للتغلب على اآثار جائحة فريو�ص كورونا 

وتعزيز هذا القطاع .

االأردن  االأوروب�������ي يف  ���س��ف��رية االحت����اد  ق��ال��ت  وم���ن جهتها 

امل�ستقبلية  ال�سيا�سية  االأول��وي��ات  “ ان  ماريا هادجيثودو�سيو: 

االقت�ساد  اإىل  االنتقال  وه��ي  وا�سحة،  االأوروب��ي��ة  للمفو�سية 

االأخ�سر، والتحول الرقمي، واالبتكار، واالقت�ساد الذي يخدم 

م�سلحة النا�ص، م�سيفه، اأن هذه املجاالت ذات االأولوية وثيقة 

ال�سلة باالأردن اأي�ساً، وهي �ست�سكل اأ�سا�ص تعاوننا”.

البنك  ق��دم   ،2012 ع��ام  االأردن يف  ب��دء عملياته يف  ومنذ 

االأوروب��ي الإع��ادة االإعمار والتنمية اأكرث من 4ر1 مليار يورو 

مّول  ا�ست�سارياً  م�سروعاً   440 ودع��م  م�سروعاً،   54 لتمويل 

االحتاد االأوروبي اأكرث من 250 منها.

االنباط-عمان

 اأعلنت �سركة زين االأردن عن افتتاح 11 

بتجهيزها  قامت  قد  كانت  جديداً  معر�ساً 

خ��الل ال��ع��ام احل���ايل، وذل��ك يف اإط���ار خطة 

ال�������س���رك���ة ال���ت���ي ت���ه���دف م����ن خ���الل���ه���ا اإىل 

تو�سيع �سبكة معار�سها للو�سول اإىل جميع 

م�����س��رك��ي��ه��ا وت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا ل��ه��م على 

امتداد م�ساحة اململكة.

التي  اجل��دي��دة  امل��ع��ار���ص  قائمة  و�سّمت 

افتتحتها زين خالل العام احلايل معر�سني 

يف حمافظة الزرقاء مبنطقتي حي مع�سوم 

وال�������ب�������راوي، وم���ع���ر����س���ني يف حم��اف��ظ��ة 

واالآخ��ر  الثامنة  باملنطقة  اأحدهما  العقبة 

ال�����س��وق  يف  وم��ع��ر���ص  مول”،  “�سويخ  ومعر�ص يف  ال��ب��ا���س��ا،  ع��ني  مبنطقة  يف ال��ت��ج��اري  معر�سني  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  الر�سيفة،  يف 

اإ�سافية  م��ع��ار���ص  و3  وامل��ف��رق،  الفحي�ص 

اأب��ي �سعيد،  دي��ر  ارب��د مبناطق  يف حمافظة 

لي�سل  ال�����س��رق��ي،  واحل���ي  ال��رو���س��ان،  و�سما 

بذلك عدد معار�ص زين املنت�سرة يف جميع 

حمافظات اململكة اإىل 70 معر�ساً.

وت���اأت���ي ه����ذه اخل���ط���وة م���ن ج���ان���ب زي��ن 

لتلبية الطلب املتزايد على خدماتها وكافة 

خدماتها  وت��وف��ري  م�سركيها  اح��ت��ي��اج��ات 

ت���واج���ده���م يف ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق  اأم����اك����ن  يف 

وحمافظات اململكة، حيث مت اختيار مواقع 

املعار�ص اجلديدة بناًء على درا�سات تناولت 

يف  امل�����س��رك��ني  واأع�����داد  ال�سكانية  ال��ك��ث��اف��ة 

على  امل�سافات  تقريب  ل�سمان  منطقة،  كل 

امل�����س��رك��ني وت���وف���ري ك���اف���ة خ���دم���ات زي��ن 

بالقرب منهم.

االنباط- عمان

 ع��ق��د امل��رك��ز ال����دويل للنمو ب��ال�����س��راك��ة مع 

اأمانة عمان، ندوة حوارية عرب تقنية االت�سال 

احل�سرية  ع��م��ان  “ا�ستجابة  ب��ع��ن��وان  امل���رئ���ي 

جلائحة كورونا - الدرو�ص والتوقعات”، ركزت 

املوؤ�س�سية  والتدابري  عمان  مدينة  جتربة  على 

تف�سي  ملواجهة  االمانة  اتخذتها  التي  املختلفة 

امل���دن  بتخطيط  ���س��ل��ة  ذات  وحم�����اور  ال����وب����اء، 

وتعزيز منعتها ملواجهة الكوارث .

وا�سار الباحث ومر�سح الدكتوراة من جامعة 

ن��ي��وي��ورك ب��ات��ري��ك الم�����س��ون ه����ول، يف ب��داي��ة 

مفهومي  ب��ني  التمييز  ����س���رورة  اىل  اجل��ل�����س��ة 

على  واأث��ره��م��ا  واالك��ت��ظ��اظ  ال�سكانية  الكثافة 

الدرا�سات  ان  امل��دن، مو�سحا  االوبئة يف  تف�سي 

اظهرت بان االكتظاظ املرتفع �ساعد يف تف�سي 

الوباء ولي�ست الكثافة ال�سكانية املرتفعة .

التنفيذي  امل��دي��ر  ا�ستعر�ست  جانبها  م��ن 

قطي�ص  نهى  املهند�سة  االم��ان��ة  يف  للتخطيط 

وامل��ت��ح��دث ال��رئ��ي�����ص يف ال���ن���دوة، امل���ح���اور التي 

املدينة  ومنعة  املوؤ�س�سي  االداء  تقرير  ت�سمنها 

االمانة  ا�سدرته  وال���ذي  اجلائحة  مواجهة  يف 

االج���راءات  اأهمها  وم��ن  املا�سي  ايلول  �سهر  يف 

املدينة  قاطني  �سالمة  على  للحفاظ  املتخذة 

وذل��ك بو�سع ا�سراتيجية خا�سة للتعامل مع 

انت�سار  م��ن  للحد  والطبية  اخل��ط��رة  النفايات 

الوباء، واحلر�ص على تقدمي اخلدمات الالزمة 

ل��ل��م��واط��ن��ني م��ن خ���الل زي����ادة ع���دد اخل��دم��ات 

واهتمام  ال�سحية  التوعية  ون�سر  االلكرونية 

االمانة بقيا�ص الر�سى املجتمعي عن اخلدمات 

وتطوير  االداء  حت�سني  م��ن  للتمكن  امل��ق��دم��ة 

امل����ايل الكبري  اإىل االث����ر  خ��دم��ات��ه��ا. واأ�����س����ارت 

ات��خ��ذت��ه من  اأم��ان��ة ع��م��ان وم���ا  للجائحة على 

اجراءات حتفيزية للتخفيف من هذا االثر.

وحتدثت عن النهج الذي اتبعته االمانة يف 

اعادة حتليل اخلدمات احل�سرية املتوفرة داخل 

اداة رقمية  ا���س��ت��خ��دام  امل��دي��ن��ة حيث مت  ح���دود 

الو�سول  �سهولة  لقيا�ص  اي��ه(  ان  )ي��و  م��ط��ورة 

م�����س��ي��ا ع��ل��ى االق��������دام ل��ل��خ��دم��ات احل�����س��ري��ة 

والتجارية داخل االحياء وانتاج خرائط �سميت 

توافرها  مدى  وبيان  “خرائط الو�سولية”  بـ 

اعتمادا على معايري تخطيطية حملية وذلك 

اليجاد حلول مبنية على االدلة.

وعقب االخ�سائي وخبري التنمية احل�سرية 

ال��دك��ت��ور ف���وؤاد ملكاوي على  ال���دويل  يف البنك 

املحتوى  اىل  ا�سار  حيث  عمان،  مدينة  جتربة 

الزخم للتقرير ال�سادر عن االمانة، والتحديات 

معتمدة،  مازالت  التي  املدينة  يف  التخطيطية 

ق��ائ��ال ان ه��ن��اك ح��اج��ة ملحة الإع����ادة التفكري 

التي  احللول  واي��ج��اد  التخطيطية  العملية  يف 

تتنا�سب وواقع املدينة .

النمو  م��رك��ز  م�����س��ت�����س��ارة  اجل��ل�����س��ة  واأدارت   

ال��دويل ل��الردن والباحثة يف جمال التخطيط 

ال��ع��م��راين وم��ر���س��ح��ة ال���دك���ت���وراة م��ن جامعة 

اك�����س��ف��ورد امل��ه��ن��د���س��ة ���س��ان��درا احل���ي���اري، التي 

وجهت اأ�سئلة للمتحدثني تركزت حول املقيا�ص 

مل��دي��ن��ة م��ث��ل ع��م��ان وم��ا  امل��ن��ا���س��ب  التخطيطي 

تواجهه من حتديات لتعزيز منعتها يف مواجهة 

الكوارث، وحول احلد من التو�سع  احل�سري يف 

املدن و�سبل حتقيق ذلك.

االنباط- عمان

النظر  التاريخ  مر  على  االأردن��ي��ون  اعتاد 

االأردن��ي��ة-  امل�سلحة  للقوات  واإج���الل  بفخر 

وال�سياج  ال�سند  باعتبارها  العربي،  اجلي�ص 

واملكت�سبات  امل��ن��ج��زات  يحفظ  ال���ذي  امل��ت��ني 

متكاملة،  �ساملة  منظومة  ع��رب  ال��وط��ن��ي��ة 

حققت لالأردنيني االأمن واالأمان يف املجاالت 

كافة. 

منلك”  م��ا  اأغ��ل��ى  “االإن�سان  �سعار  والأن 

الذي اأطلقه جاللة امللك احل�سني طيب اهلل 

االأردنية،  ا�سراتيجية للقيادة  اأولوية  ثراه، 

�سحة  ت��ك��ون  اأن  امل�سلحة  ال��ق��وات  ح��ر���س��ت 

اهتماماتها،  لب  �سُ يف  و�سالمتهم  االأردنيني 

ال��ت��ي تعي�سها  ال���ظ���روف  خ�����س��و���س��اً يف ظ��ل 

اململكة والعامل اأجمع ب�سبب جائحة كورونا.

والع�سكر،  اجل��ن��د  مدينة  ال��زرق��اء،  وم��ن 

اأول م�ست�سفى  اأيام،  افتتح جاللة امللك قبل 

لعالج  وخم�س�ص  جمهز  م��ي��داين  ع�سكري 

 300 ي�سم  اإذ  ك���ورون���ا،  ف��ريو���ص  م�����س��اب��ي 

�سرير، و 48 �سريراً للعناية احلثيثة، و12 

للتحويل  جاهزة  املتو�سطة  للعناية  �سريراً 

اإىل اأ�سّرة عناية حثيثة.

العميد  امل��ي��داين  امل�ست�سفى  مدير  وق��ال 

ال��دك��ت��ور اأجم����د ج��م��ي��ع��ان، ل��وك��ال��ة االأن��ب��اء 

االأردنية )برا(، اإن امل�ست�سفى يعد االأول من 

الفريو�ص  م�سابي  ل��ع��الج  املخ�س�ص  ن��وع��ه 

امل�ستجد، وم��ا مي��ي��زه ع��ن غ��ريه ه��و متتعه 

ب��اأن��ظ��م��ة ت��ه��وي��ة خ��ا���س��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��ب��داأ 

ال�����س��ال��ب واالإي���ج���اب���ي م���ا ي�سمح  ال�����س��غ��ط 

واإدخ��ال  امل�ست�سفى  داخ��ل  الهواء من  ب�سفط 

ه�����واء ن��ق��ي م��ف��ل��ر م���ن اخل������ارج م���ا ي��وف��ر 

يف  وال��ع��ام��ل��ني  للمر�سى  �سحيا  اآم��ن��ة  بيئة 

امل�ست�سفى متكنهم من القيام بواجبهم بكل 

راحة وطماأنينة.

على  اأن�سئ  ال��ذى  امل�ست�سفى  اأن  واأ���س��اف 

5200 م���ر م��رب��ع خ��الل  م�����س��اح��ة ت��ب��ل��غ 

مديرية  م��ن  مبا�سر  ب��اإ���س��راف  ي��وم��اً،   14
موؤ�س�سة االإ�سكان واالأ�سغال الع�سكرية، يوفر 

من  للمر�سى  الراحة  و�سائل  من  جمموعة 

مري�ص  لكل  خا�سة  غرفة  تخ�سي�ص  حيث 

حت���ت���وي ع���ل���ى ���س��ا���س��ة ت���ل���ف���زي���ون وخ���دم���ة 

االنرنت لتمكني املري�ص من التوا�سل مع 

اهله عن طريق االت�سال املرئي.

وب����ني اأن امل�����س��ت�����س��ف��ى ح�����س��ل م���ن خ��الل 

الت�سوير  جهاز  على  �سامية،  ملكية  مكرمة 

ال��ط��ب��ق��ي امل����ح����وري امل���ت���ح���رك ال�����ذي ي��ق��دم 

اإ�سافة كبرية للم�ست�سفى من خالل ت�سوير 

م��ت��ل��ق��ي اخل���دم���ة ق��ب��ل ال�������س���روع يف ت��ق��دمي 

ال��ع��الج ال����الزم ل��ه��م، ب��ه��دف ال���وق���وف على 

مدى تطور و�سعهم ال�سحي.

اأن م�ست�سفى االأمري ها�سم امليداين  واأكد 

اأطباء  املميزة من  ال��ك��وارد  ع��ددا من  ميتلك 

دون  ي��وم��ي  ب���دوام  واأخ�سائيني  ومم��ر���س��ني 

ان��ق��ط��اع، ب��االإ���س��اف��ة مل�����س��ت�����س��اري ال��ت��خ��دي��ر 

وال��ع��ن��اي��ة ح��ث��ي��ث��ة وال�����س��دري��ة واالأم���را����ص 

ال��ت��ن��ف�����س��ي��ة، م����ا مي���ن���ح امل�����س��ت�����س��ف��ى ط��اق��ة 

ال��الزم��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ل��ت��ق��دمي  اأك���رب 

للمواطنني، يف ظل جائحة “كوفيد19-” .

وقال امل�ساعد الفني، املقدم الدكتور جمال 

 30 اأك��رث من  ي�سم  امل�ست�سفى  ان  رح��امي��ة، 

باالإ�سافة  التخ�س�سات،  خمتلف  من  طبيبا 

م���درب���ني  ومم����ر�����س����ة،  مم���ر����س���ا   90 اإىل 

احل��االت  مع  التعامل  كيفية  على  وموؤهلني 

املدخلة امل�سابة بالفريو�ص، وتزويد االأق�سام 

الطبقي  الت�سوير  واج��ه��زة  امل��ع��دات  ب��ك��اف��ة 

التنف�ص  واأج���ه���زة  )اي���ك���و(  ال��ق��ل��ب  و����س���دى 

اال�سطناعي الأ�سرة العناية املركزة كافة.

اأن تكون كافة البنية  اأن��ه روع��ي  واأ���س��اف 

و�ستائر  اأر���س��ي��ات  م��ن  امل�ست�سفى  التحتية 

م���ق���اوم���ة ل��ل��ح��ري��ق وال���ب���ك���ت���ريي���ا، ومي��ك��ن 

ت��ع��ق��ي��م��ه��ا ب��ك��ل ���س��ه��ول��ة وي�����س��ر، ك��م��ا ميكن 

اال�ستفادة منه يف زيادة الطاقة اال�ستيعابية 

بالزرقاء  الع�سكري  االأمري ها�سم  امل�ست�سفى 

بعد انتهاء اجلائحة بعون اهلل.

االآن  ح��ت��ى  ا�ستقبل  امل�ست�سفى  اأن  وب���ني 

التنف�ص  اأج��ه��زة  على  منها  اأرب��ع  حالة   26
الطبية  اخل��دم��ات  اأن  م��وؤك��دا  اال�سطناعي، 

اإىل  ب��ح��اج��ة  م��ري�����ص  اأي  ت���رك  ل��ن  امللكية 

رعاية.

ان االنباط- عمَّ

ول��ة، ع���دًدا من   عاقبت حمكمة اأم���ن ال��دَّ

 15 حتى  جن  بال�سَّ اإليها  املحالني  املتهمني 

ع�سابات  ت�سكيل  بتهم  اإدان��ت��ه��م  بعد  ع��اًم��ا، 

ق�����س��دت ب��ه��ا ال���ق���ي���ام ب���اأع���م���ال ل�����س��و���س��ي��ة، 

��الح، وا���س��ت��رياد امل���واد امل��خ��درة،  وت�سدير ال�����سِّ

والقيام باأعمال اإرهابية.

واأ�سدرت املحكمة قراراتها يف جل�سة علنية، 

م  عقدتها ام�ص االأربعاء، برئا�سة رئي�سها املقدَّ

امل�ساعيد،  الدكتور موفق  الع�سكري  القا�سي 

اخل��وال��دة،  عفيف  امل��دين  القا�سي  وع�سوية 

ائد القا�سي الع�سكري �سفوان الزعبي. والرَّ

رت املحكمة و�سع ع��دد م��ن املتهمني  وق���رَّ

باالأ�سغال املوؤقتة ملدة تراوحت بني 3 اإىل 7 

بالقيام  التهديد  بتهمة  اإدانتهم  بعد  �سنوات، 

ب��اأع��م��ال اإره��اب��ي��ة وال��روي��ج الأف��ك��ار جماعة 

اإرهابية وااللتحاق بتنظيمات اإرهابية.

متهمني  بحق  جن  بال�سَّ حكًما  واأ���س��درت 

�سنوات   3 ب��ني  امل��وؤق��ت��ة  ب��االأ���س��غ��ال  وو�سعهم 

ون�سف اإىل 15 �سنة، بعد انَّ ثبت للمحكمة 

اأوتوماتيكية  نارية  اأ�سلحة  بت�سدير  قيامهم 

على وجه غري م�سروع، وحيازة و�سنع مواد 

غري  وج���ه  على  ا�ستخدامها  بق�سد  ح��ارق��ة 

ا. م�سروع اأي�سً

باالأ�سغال  متهمني  ثالثة  و�سع  واأع��ل��ن��ت 

امل��وؤق��ت��ة مل��دة ت��راوح��ت ب��ني 7 اإىل 15 �سنة، 

بعد قيامهم بت�سكيل ع�سابة بق�سد التَّعدي 

على االأ���س��خ��ا���ص واالأم�����وال وارت��ك��اب اأع��م��ال 

الل�سو�سية، وو�سع متهمني با�سترياد كميات 

من املواد املخدرة لغايات االجتار بها باالأ�سغال 

املوؤقتة بني 12 اإىل 15 �سنة.

 الصحة تعلن تسعيرة إقامة مرضى كورونا 
في المستشفيات الخاصة

 تكية أم علي توقع اتفاقية شراكة مع 
مؤسسة خطوات

االنباط- عمان

االأرب��ع��اء  ام�����ص  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

اإق���ام���ة م��ر���س��ى ك���ورون���ا يف  اأن ت�����س��ع��رية 

دينارا   225 بلغت  اخلا�سة،  امل�ست�سفيات 

العادية،  العزل  غرفة  يف  االأوىل  للدرجة 

ال��ع��ادي��ة يف  ال��ع��زل  لغرفة  دي��ن��ارا  و140 

ط��اب��ق ال���ع���زل، و200 دي��ن��ار ل��ل��ط��ف��ل يف 

غرفة العزل مع املرافق،

العزل  غرفة  يف  للطفل  دينارا  و150 

دون مرافق.

كم ت�سمل الت�سعرية اي�سا، 300 دينار 

للمراقبة  احلاجة  مع  املتو�سطة  للغرفة 

امل�����س��ت��م��رة م����ع اأن����ب����وب رغ����ام����ي ل��غ��اي��ات 

العالج، فيما ي�ساف 20 باملئة زيادة على 

احل��اج��ة  م��ع  امل��رك��زة  ال��ع��ن��اي��ة  يف  التكلفة 

امل�ستمرة. للمراقبة 

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ايف ع���ن ال�����وزارة، 

ت�����س��م��ل ال��ت�����س��ع��رية االإق����ام����ة واخل���دم���ات 

ال��ف��ن��دق��ي��ة، واالإ�����س����راف ال��ط��ب��ي، واأج����ور 

الت�سخي�سية،  والفحو�سات  التمري�ص، 

النف�سي  الطبيب  وا�ست�سارة  والطبقية، 

رفع  اأدوي��ة  اإىل  باالإ�سافة  ذل��ك،  لزم  حال 

امل��ن��اع��ة وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة وم��ع��اجل��ة 

للمر�ص. امل�ساحبة  االأعرا�ص 

تكلفة  �ستحت�سب  اأن���ه  ال����وزارة  وب��ي��ن��ت 

طيلة  ال��ت�����س��ع��رية  بح�سب  امل��ري�����ص  ع���الج 

ت�����س��م��ل  وال  امل�������س���ت�������س���ف���ى،  يف  االإق������ام������ة 

امل�سابة  اأو  امل��زم��ن��ة  االأخ����رى  االإج�����راءات 

للمر�سى.

االنباط- عمان

وقعت تكية اأم علي مع موؤ�س�سة خطوات 

يف االأردن اتفاقية �سراكة، بهدف التعاون 

على  ك��ورون��ا  جائحة  تبعات  م��ن  احل��د  يف 

االأ����س���ر امل��ت��ع��ف��ف��ة وذل����ك م���ن خ���الل دع��م 

امل�ستدام  ال��غ��ذائ��ي  للدعم  التكية  ب��رام��ج 

الغذائي  الفقر  مكافحة  يف  وم�ساعدتها 

يف اململكة.

ووّقع االتفاقية مدير عام تكية اأم علي 

لتطوير  االإقليمية  وامل��دي��رة  بلقر  �سامر 

الربامج والتوا�سل ملوؤ�س�سة خطوات ريان 

غو�سة.

االربعاء،  ام�ص  بيان،  يف  التكية  وقالت 

موؤ�س�سة  قامت  االتفاقية،  مبوجب  و  انه 

للتكية  امل����ايل  ال���دع���م  ب��ت��ق��دمي  خ���ط���وات 

ل�  �سهرية  و�سحية  غذائية  طرود  لتوفري 

يف  براجمها،  من  م�ستفيدة  اأ�سرة   693
يتم  اأن  على  اململكة،  حمافظات  خمتلف 

توزيعها خالل ال�سهر احلايل .

بتوقيع هذه  �سعادته  بلقر، عن  واأعرب 

نعي  اأن  ج��داً  املهم  “من  قائاًل  االتفاقية 

واجلمعيات  املنظمات  تلعبه  ال��ذي  ال��دور 

يف دعم بع�سها البع�ص، وي�سعدنا يف تكية 

اأخ��رى  خ��ريي��ة  موؤ�س�سة  ن��رى  اأن  علي  اأم 

موؤمنًة بروؤيتنا املتمثلة يف الو�سول الأردٍن 

ن�����س��رك جميعاً  خ���اٍل م��ن اجل����وع، ح��ي��ث 

يف غ��اي��ت��ن��ا ن��ح��و م�����س��اع��دة ال��ف��ئ��ات االأق���ل 

يف  املحتاجة  لالأ�سر  العون  يد  وم��ّد  حظاً 

اململكة”.

عن  ال�����س��راك��ة  ه����ذه  “تعرّب  واأ�����س����اف 

اأ�سمى معاين التكافل االجتماعي واحل�ص 

تقع  ال��ت��ي  املجتمعية  بامل�سوؤولية  ال��ع��ايل 

ع���ل���ى ع���ات���ق اجل���م���ي���ع يف ظ����ل ال���ظ���روف 

ال�����س��ع��ب��ة ال��ت��ي من���ّر ب��ه��ا ج��م��ي��ع��اً، وال��ت��ي 

املحتاجة  االأ�سر  على  خا�ص  ب�سكٍل  اأّث��رت 

وامل�ستفيدة من برامج تكية اأم علي والتي 

تقع جميعها حتت خط الفقر الغذائي”.

موؤ�س�سة  ان  غو�سة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 

خ��ط��وات اأط��ل��ق��ت م��ط��ل��ع ال��ع��ام ب��رن��اجم��ا 

االأزم���ة  اإىل تخفيف ح��دة  ي��ه��دف  اإغ��اث��ي��ا 

االق���ت�������س���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة جل��ائ��ح��ة 

ك����ورون����ا، وق���ام���ت ب��ا���س��ت��ب��دال ال��ربن��ام��ج 

وجهت  ط��ارئ  اإغ��اث��ة  بربنامج  الريا�سي 

م�����ن خ����الل����ه ج���م���ي���ع م������وارده������ا امل���ال���ي���ة 

والب�سرية نحو اغاثة ع�سرات االالف من 

وامل��راك��ز  واجل��م��ع��ي��ات  املتعففة  ال��ع��ائ��الت 

املعوزة يف فل�سطني واالأردن ولبنان.

امل���وؤ����س�������س���ة مت��ك��ن��ت م��ن  واأ����س���اف���ت ان 

اإطار هذه  اإجن��ازات عديدة �سمن  حتقيق 

التي  ال�سراكات  خالل  من  وذل��ك  املبادرة 

مت ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا م���ع م��ن��ظ��م��ات وج��م��ع��ي��ات 

تعك�ص  وال��ت��ي  ع��ل��ي،  اأم  ت��ك��ي��ة  م��ن��ه��ا  ع���دة 

وال��ت�����س��ام��ن خل��ل��ق جمتمع  ال��ت�����س��ارك��ي��ة 

متكامل ملجابهة هذا التحدي.

حالياً  تعمل  ع��ل��ي  اأم  تكية  اأن  وي��ذك��ر 

اإىل  ال�سهري  الغذائي  الدعم  توفري  على 

الفقر  خط  حتت  تعي�ص  اأ�سرة   20000
ال��غ��ذائ��ي يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، 

�سهرياً  الغذائية  الطرود  باإي�سال  وتقوم 

وع��ل��ى م����دار ال��ع��ام ل��ه��ذه االأ����س���ر، وال��ت��ي 

حتتوي على مواد غذائية تفي باحتياجات 

االأ�سرة الغذائية على مدار ال�سهر.

وموؤ�س�سة خطوات هي موؤ�س�سة تنموية 

توفري  بهدف  املتحدة  اململكة  يف  تاأ�س�ست 

ب���رام���ج ري��ا���س��ي��ة ���س��ح��ي��ة ل��الأط��ف��ال من 

16-8عاًما يف  واالن��اث من عمر  الذكور 

ال��رك��ي��ز  م��ع  ول��ب��ن��ان  واالأردن  فل�سطني 

االأكرث  واملناطق  الالجئني  خميمات  على 

ت��ه��م��ي�����س��اً وت���وف���ر ل��ه��م ب���دائ���ل ح�����س��اري��ة 

ت�����س��ج��ع��ه��م ع���ل���ى ت��غ��ي��ري ���س��ل��وك��ه��م ن��ح��و 

يف  ال��ت��واج��د  فر�سة  لهم  وتتيح  االأف�����س��ل 

اأوقات فراغهم بعيداً  اآمن لتم�سية  مكان 

عن ال�سوارع.

وت��ق��وم امل��وؤ���س�����س��ة اأي�����س��ا ب��ب��ن��اء ق���درات 

ال�����س��ب��اب م���ن خ����الل ت���دري���ب وت��وظ��ي��ف 

ال���ق���ادة يف امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة ك��م��درب��ني 

اىل  اإ�سافة  الريا�سية،  الربامج  لتقدمي 

ريا�سية  ومراكز  اندية  مع  �سراكات  بناء 

ت�ساعد  والتي  املهم�سة  املناطق  يف  حملية 

التاأ�سي�ص،  وم��ن��ذ  ال��ربن��ام��ج.  تطبيق  يف 

من  اأك��رث  اىل  بالو�سول  خطوات  جنحت 

واأك��رث  م���درب  و2000  طفل  ال��ف   30
من مئة ناد ومركز ريا�سي من املهم�سني 

ن�سبة  وحت��ق��ي��ق  واق��ت�����س��ادي��اً  اج��ت��م��اع��ي��اً 

واالن��اث  ال��ذك��ور  االأط��ف��ال  ب��ني  مت�ساوية 

5 باملئة لكليهما. و�سلت اىل 

الثاين  بن عبداهلل  احل�سني  االأمري  و�سمو  الثاين  اهلل  عبد  امللك  يوؤكد جاللة 

الريادية  واالأفكار  امل�ساريع  اأ�سحاب  ال�سباب  مع  اللقاءات  خمتلف  يف  العهد  ويل 

على �سرورة اأن ي�ستفيد ال�سباب وال�سابات يف جميع حمافظات اململكة من برامج 

واملنظومة  الفنيني  اخل���رباء  م��ع  والت�سبيك  ال�سباب  اإر���س��اد  ،و  املختلفة  ال��دع��م 

االقت�سادية.

ر�سالة قائد الوطن للحكومة وا�سحة يف اأهمية تبني اأفكار وطموحات ال�سباب 

االأردين الذين ميثلون م�ستقبل االأردن، واإن النهو�ص باالأردن يحتاج اإىل عزمية 

واإخال�ص، واإن �ساء اهلل االأردن ينمو ويزدهر بهمة �سبابه.

ع���دد من  خ���الل  وم���ن  ب���داأت  ال�سامية  امللكية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  و���س��م��ن  احل��ك��وم��ة 

التنموية  امل�سروعات  التابعة لعدد من الوزارات يف خو�ص جتربة دعم  ال�سناديق 

يف كافة حمافظات اململكة من اأجل م�ساركة ال�سباب بالتنمية مبراحلها املختلفة 

ومن اأجل تقليل فجوة البطالة املتزايدة.

 ولالأ�سف هناك العديد من املعوقات التي تقف عائق امام توفري الدعم لتنفيذ 

ن�ستطيع  واالأنظمة  القوانني  بع�ص  فر�ص  يف  اهمها  والتي  ال�سبابية   امل�ساريع 

الر�سالة  حتقيق  ام��ام  عقبة  تكون  ان  �سوى  لها  معنى  ال  باملعقدة(   ( ت�سميتها 

والتوجيهات امللكية يف دعم م�ساريع ومبادرات ال�سباب ؟!

اج���راءات م�سمار دعم  اك��ي��دا ت�سهيل  ب��ل واج��ب��ا  ال�����س��روري  ك��ان م��ن  م��ن هنا 

الوزارات  �سيا�سة  �سمن  تكون  ان  يجب  كبرية  م�سئولية  وهي  ال�سبابية.  امل�ساريع 

املعنية ، واقول كنوز الأنها بالفعل تدر دخال كبريا �سواء على امل�ستوى الفردي او 

االقت�ساد الكلي للبلد ، وحل مل�ساكل البطالة وحلول اخرى خمتلفة مثل التنمية 

واال�ستدامة .

وا�سح  دع��م  نظام  ايجاد  هو  ال�سبابية  امل�ساريع  وتنمية  تطور  ا�سباب  اه��م  ان 

بني  االأع��م��ال  وت��داخ��ل  االزدواج���ي���ة  م��ن  واحل���د  اال�ستثمار  يف  للراغبني  و�سهل 

واإن�ساء  االقل حظاً  باملحافظات  االهتمام  زيادة  بد من  ، كما ال  امل�سوؤولة  اجلهات 

املبتكرة. امل�ساريع  احلا�سنات املحرفة لرعاية 

ويبقى ال�سوؤال.. من امل�سوؤول عن و�سع بع�ص االأنظمة والقوانني بهدف اإيقاف 

همم ال�سباب يف تنمية الوطن ؟

سامر نايف عبد الدايم

 من يعيق المشاريع 
والمبادرات الشبابية؟!

اخلمي�س  10 / 12 / 2020



املحلي

اجلوهري  االعتقاد  من  اأنف�سنا  اإ�سالح  يف  الرغبة  اأو  احلاجة  تاأتي  ما  عادة   

ميكن  ما  باأ�سرع  الهروب  نريد  معنا.  خاطًئا  �سيًئا  هناك  اأن  اأو  حمطمون  باأننا 

زاد   ، ال�سعور  وجتنبنا  رك�سنا  كلما  االع��ت��ق��اد.  ه��ذا  يخلقه  ال��ذي  ال�سعور  م��ن 

ال�سعور مبطاردتنا. قد يبدو اأننا لن نتخل�ص منه اأبًدا.

ملاذا ن�سعر وكاأن ال�سعور يالحقنا؟ الأنه مل ي�سعر به قط. مل يتم ال�سعور به 

وامل��وارد  الوقت  ذل��ك  معه يف  التعامل  ال�سعب  وك��ان من  للغاية  موؤملًا  ك��ان  الأن��ه 

ال�سعور  ي��ب��ق��ى  ل��ذل��ك  م���وج���وًدا.  ي��ك��ن  ال�����س��ع��ور مل  ه���ذا  ب���اأن  لل�سعور  ال��الزم��ة 

والتجربة معلقني ومتجمدين مع مرور الوقت. �سوف تتطلع اأج�سادنا وعقولنا 

دائًما اإىل ا�ستعادة التوازن واإحدى اأف�سل الطرق للقيام بذلك ، هو ال�سعور بهذا 

، يرتب�ص  الظل  ال�سعور يالحقنا مثل  اأن هذا  لو  كما  االأمر  يبدو  قد  ال�سعور. 

الذي  الوحيد  ال�سبب  اأن  اإذا تذكرنا  اأن يخيفنا. لكن  املظلمة وميكن  الزوايا  يف 

يبدو عليه االأمر بهذه الطريقة هو اأن هذا ال�سعور يحتاج اإىل ال�سفاء ، ويجب 

اأن يتم اختباره ، وميكن اأن ي�ساعدنا يف اإزالة اأي خوف لدينا ب�ساأن ال�سعور. قد 

املكان  هو  هذا  اأن  نعلم  كما  به  لل�سعور  ال�سجاعة  جند  لكننا  موؤملًا  االأم��ر  يكون 

الذي يكمن فيه احلل.

ال�سفاء ال يتعلق باإ�سالح اأو عالج اأي �سيء. يتعلق االأمر بالتذكر . 

 ، املعتقدات  ال��ذي تغطيه كل  اأن��ت  اأن��ت عليه حًقا.  ب��اأن تكون ما  االأم��ر  يتعلق 

حتدد  اأنها  تعتقد  التي  امل�ساعر  وكل  االأح��داث  كل   ، الذكريات  كل   ، االأفكار  كل 

هويتك. ال�سيء هو اأننا نتعرف على هذه املعتقدات التي عادة ما تكون حمدودة 

وحا�سمة. لدينا اعتقاد خاطئ باأن ما يحدث لنا هو نحن.

افح�ص معتقداتك ومن اأين اأتت

ناديا مصطفى الصمادي

الحاجة الى إصالح أنفسنا

 إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفق أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020

 وفقا الحصائية غير رسمية

76% من اولياء األمور يطالبون بالعودة للتعليم الوجاهي
حملة وطنية تطالب بعودة الطلبة إلى المدارس

االنباط- عّمان

امل�سكلة  الق�سائية  اللجنة  رئ��ي�����ص  ق���ال   

اأم���ر ال��دف��اع  ل��غ��اي��ات االإ����س���راف على تطبيق 

رقم 21 ل�سنة 2020 رئي�ص حمكمة ا�ستئناف 

عمان القا�سي هاين قاقي�ص، اإن اأمر الدفاع 

م�����س��رتك للمجل�ص  ل��ت��ل��ب��ي��ًة م��ط��ل��ب  و���س��ع 

حلول  اإيجاد  بهدف  العدل  ووزارة  الق�سائي 

مل�ساألة تزايد االختالط واالكتظاظ يف اأروقة 

اململكة  اأن��ح��اء  يف  درجاتها  مبختلف  املحاكم 

كافة.

يوميا  ت�ستقبل  امل��ح��اك��م  اأن  اإىل  وا���س��اف 

20 األفا بني حماٍم ومراجع، وللحيلولة دون 

ازدياد تف�سي العدوى وارتفاع عدد االإ�سابات 

ان��ه وحتى  ال��دف��اع، مبينا  ام��ر  بينهم ���س��در 

اليوم اأ�سيب 86 قا�سياً، وتويف اأحدهم متاأثراً 

ب��اإ���س��اب��ت��ه ب��ال��ف��رو���ص، اإ���س��اف��ة اإىل اإ���س��اب��ة 

اأكرث الكوادر االإداري��ة امل�ساندة خالل �سهري 

ت�سرين االأول والثاين، بالرغم من االإجراءات 

التي اتخذها املجل�ص للحد من االكتظاظ.

الدفاع  اأمر  بنود  اللجنة م�سودة  وو�سعت 

رق����م 21 راع�����ت ف��ي��ه��ا امل����وازن����ة ب���ني ���س��م��ان 

ا����س���ت���م���رار اأع����م����ال امل���ح���اك���م واالإب�����ق�����اء على 

�سوناً حلق  املواطنني  اأم��ام  مفتوحة  اأبوابها 

الناجزة،  العدالة  اإىل  وال��و���س��ول  التقا�سي 

العامة  وال�����س��الم��ة  ال�سحة  على  واحل��ف��اظ 

من  واملواطنني  املحامني  متكني  خ��الل  من 

ب�سهولة  اإليها  ي�سعون  التي  اخلدمات  تلقي 

وي�سر دون االنتقا�ص من �سمانات التقا�سي 

اأو املدد واملواعيد االإجرائية املن�سو�ص عليها 

وقانون  املدنية  املحاكمات  اأ���س��ول  ق��ان��ون  يف 

بني  املواجهة  مبداأ  و�سمان  ال�سلح،  حماكم 

اخل�سوم و�سفوية اإجراءات املحاكمات، بهدف 

اأب��واب املحاكم م�سرعة اأمام املتقا�سني  ابقاء 

الو�سع  ظل  يف  اأعمالها  ا�ستمرارية  و�سمان 

اأ�سا�سيني،  اإجراءين  اللجنة  وتبنت  الوبائي. 

الورقية  التبليغات  ع��ن  باال�ستعا�سة  االأول 

بوا�سطة املح�سرين بالتبليغات االإلكرتونية 

م���ن خ����الل ا���س��ت��خ��دام ال���ه���وات���ف امل��ح��م��ول��ة 

وال���ري���د االإل���ك���رتوين ع��ر اإر����س���ال ر���س��ائ��ل 

ن�سية مبا�سرة من خالل الهواتف املحمولة 

للمحامني واملراجعني اأو الريد االإلكرتوين 

اجلل�سات  مب��واع��ي��د  للتبليغ  ب��ه��م،  اخل��ا���ص 

وخ��ال���س��ة ال���ق���رارات ال�����س��ادرة ع��ن الهيئات 

وامل��راف��ع��ات  وال��ل��وائ��ح  وامل���ذك���رات  الق�سائية 

املقدمة يف ال��دع��اوى. واالإج���راء الثاين عر 

من  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  االأوراق  ت��ق��دمي  ا���س��ت��ب��دال 

واال�ستدعاءات  ال��رد  ولوائح  جوابية  )لوائح 

وال��ط��ل��ب��ات وال��ب��ي��ن��ات وامل���ذك���رات وامل��راف��ع��ات 

بنظام  املحاكمات  جل�سات  خ��الل  اخلتامية( 

اإل��ك��رتون��ي��اً دون  اأو  االإي������داع ل���دى االأق�����الم 

ال��غ��اي��ة،  ل��ه��ذه  ح�����س��وري��ة  جل�سات  تعقد  اأن 

وق�سر اجلل�سات احل�سورية على االإجراءات 

وامل�����س��ائ��ل امل��ن��ت��ج��ة يف ال���دع���وى وه���ي �سماع 

تكون من  اأن  االأط���راف  اتفق  اإذا  اإال  ال�سهود 

خالل و�سائل االت�سال املرئي، واإفهام اخلبر 

اليمني  وحتليف  امل��ق��ررة  املهمة  اخل���راء  اأو 

وت�سليم امل�ستندات واالنتقال للك�سف واملعاينة 

ال��ق��ان��ون اج���راء  ال��ت��ي يتطلب  يف االأح������وال 

الك�سف واخل��رة فيها حتت ا�سراف املحكمة 

مبا فيها اإجراءات اال�ستكتاب، وحلف اليمني 

احلا�سمة اأو املتممة اأو اأي ميني اأخرى مقررة 

املوجهة  اخل�سم  قبل  م��ن  القانون  مبوجب 

اليمني، وا�ستجواب اخل�سوم، واجلل�سة  اليه 

اخلتامية الإبداء االأقوال االأخرة بخ�سو�ص 

املرافعات والنطق باحلكم.

ال��دف��اع م��رون��ة للمحامني  اأم���ر  كما منح 

ال��دع��اوى  ب��اخل��ي��ار يف ت�سجيل  وامل��ت��ق��ا���س��ني 

ال��ر���س��وم  ودف����ع  الق�سائية  االأوراق  واإي������داع 

االإلكرتونية  اخلدمات  با�ستخدام  اإلكرتونياً 

املخ�س�سة لذلك من قبل وزارة العدل عر 

من�ستها اأو اللجوء اإىل اأقالم املحكمة املعنية 

يف حال كانت هذه اخلدمات غر متاحة لهم 

اأو عدم معرفتهم بكيفية ا�ستخدامها.

اأن���ه ومن  قاقي�ص  ه��اين  القا�سي  واأ���س��اف 

واقع التطبيق العملي اليومي ل�سر اإجراءات 

التقا�سي يف املحاكم اأن تطبيق بنود اأمر الدفاع 

املحاكم  االك��ت��ظ��اظ يف  اإىل تخفي�ص  ���س��ي��وؤدي 

بن�سبة تتجاوز 70 باملئة و�سمان حتقيق بيئة 

اآمنة تتفق ومتطلبات ال�سالمة العامة.

واأكد اأن اأمر الدفاع واعتباراً من تاريخ 13 

واإج��راءات��ه  النفاذ،  حيز  يدخل  االأول  كانون 

ه���ي اإج�������راءات واج���ب���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق وال ي��ج��وز 

على  �ستعمل  امل��ح��اك��م  اإن  ح��ي��ث  خمالفتها، 

عليها ولن  املعرو�سة  ال��دع��اوى  تطبيقها يف 

ت��ع��ق��د ج��ل�����س��ات ح�����س��وري��ة يف غ��ر احل���االت 

قاقي�ص  القا�سي  وب���نينّ  �سابقا.  اإليها  امل�سار 

ال��دف��اع  اأم���ر  ت�سمنها  ال��ت��ي  االإج�������راءات  اأن 

���س��ب��ق اأن ط��ب��ق��ت يف ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول يف 

وفعاليتها  جناعتها  واأثبتت  والعامل  االإقليم 

يف م��ع��اجل��ة ظ��اه��رة االك��ت��ظ��اظ يف امل��ح��اك��م 

امل�����س��ا���ص  ال��ت��ق��ا���س��ي دون  وت�����س��ري��ع ع��م��ل��ي��ة 

املواجهة  ومبداأ  العادلة  املحاكمة  ب�سمانات 

بني اخل�سوم و�سفوية اإجراءات املحاكمات.

�شلباية عمان-االأنباط-فرح 

اأم���ور يف اأح��ادي��ث خا�سة  ط��ال��ب اأول��ي��اء 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ،وزارة  “االنباط”  م��ع 

واجل������ه������ات ����س���اح���ب���ة ال���������س����اأن ب���������س����رورة 

اإت���خ���اذ ال���ق���رار ح��ي��ال �سكل  م�����س��ارك��ت��ه��م يف 

،�سيما  الراهن  التعليمية يف الوقت  العملية 

ف��اي��رو���ص  ،ج����راء  اأزم�����ة   يعي�ص  ال��ع��امل  اأن 

“كورونا” امل�ستجد، اأثرت على �سكل التعليم 
عن  التعليم  بطريقة  اال�ستعانة  مت   ،حيث 

ال��وج��اه��ي حلني  التعليم  ع��ن  ك��ب��دي��ل  ب��ع��د 

اأكرث  االنتهاء من االأزم���ة، وه��و ق��رار ط��ال 

م��ن م��ل��ي��وين ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ع��ل��ى مقاعد 

ال����درا�����س����ة، مل ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن ال����ع����ودة اىل 

مدار�سهم حتى نهاية العام الدرا�سي.

“التعليم ع��ن بعد  اأم���ور:  اأول��ي��اء   وق��ال 

م���ا زال ي��ث��ب��ت ع���دم جن��اع��ت��ه وحت���دي���داً يف 

حال وجود اكرث من طالب يف نف�ص املنزل، 

“در�سك” حت��ت��اج  م��ن�����س��ة  ان  ع��ل��ى  ع����الوة 

املقاطع  اأن  ح��ني  ال��ت��ط��وي��ر،يف  م��ن  للكثر 

مهياأة  غر  “الوات�ساب”  على  تر�سل  التي 

يف  الوجاهي  التعليم  عن  بديال  تكون  الن 

الطالب  ب��ني  الفعلية  امل�����س��ارك��ة  غ��ي��اب  ظ��ل 

واملعلم �سمن بيئة مدر�سية حقيقية”.

فيما ويرى اأولياء اأمور اأن احلل االأمثل  

التقليدي  ب�سكله  التعليم  اإىل  ال��ع��ودة  ه��و 

“االختيارية”  مقرتح  اعتماد  �سرورة   مع 

اخ��ت��ي��ار  واالأه��������ل  ل���ل���ط���ال���ب  ي���ح���ق  اأن  اأي 

�سواء  منا�سبة  يرونها  التي  التعليم  طريقة 

اأو التعليم املدر�سي  باختيار التعلم عن بعد 

كو�سيلة  املن�سات  على  واالب��ق��اء  الوجاهي، 

بديلة وداعمة للعملة التعليمية. 

ويف ذات ال�سياق اأطلق عددا من موؤ�س�سات 

املجتمع املدين، وخراء يف جماالت ال�سحة، 

تطالب  حملة  الطفولة،  وحماية  التعليم 

 ”: املدار�ص حتت عنوان  اإىل  الطلبة  بعودة 

احلملة الوطنية للعودة اإىل املدار�ص

����س���ادر  ب����ي����ان  يف  احل���م���ل���ة  “.واأكدت 
منه،على  ن�سخة  “االأنباط”  عنها،تلقت 

اإغ��الق  حيال  احلكومة  الج���راءات  تفهمها 

اآذار املا�سي،  املدار�ص يف بداية اجلائحة ،يف 

ك����ون ال���ف���رو����ص ك����ان جم���ه���واًل ب��ال��ن�����س��ب��ة 

على  االإ����س���رار  ا���س��ت��م��رار  اأن  اإال  للب�سرية، 

اإغ�������الق امل�����دار������ص يف ال���ف�������س���ل ال���درا����س���ي 

احل����ايل، وال��ت��م��ه��ي��د ل��الإب��ق��اء ع��ل��ى ال��ق��رار 

مع  يتناق�ص  ال��ق��ادم،  ال��درا���س��ي  الف�سل  يف 

كافة  على  واملحلية  ال��دول��ي��ة  املعطيات  ك��ل 

البيان. االأ�سعدة،بح�سب 

وتابعت احلملة القول:” اإن تطبيق نظام 

التعلم عن بعد يف ظل عدم اجلاهزية واإبقاء 

م�����س��األ��ة ال��و���س��ول اىل ال��ت��ع��ل��ي��م حم�����س��ورة 

تام  ب�سكل  يتناق�ص  لالأ�سر،  املالية  بالقدرة 

م��ع م��ا ن�����س��ت ع��ل��ي��ه امل����ادة 6 م��ن ال��د���س��ت��ور 

االأردين والتي تكفل احلق بالتعليم،فح�سب 

 %11.5 ف��اإن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأرق��ام 

من�سة  يف  اطالقا  ي�سجلوا  مل  الطلبة  من 

در���س��ك، وه���وؤالء ي�سكلون م��ا ي��ق��ارب ال���180 

55% من  يتابع  فيما  وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب  األ��ف 

الطلبة املن�سة ب�سكل يومي، اأي اأن ما يقارب 

غر  املتبقية  الن�سبة  فاإن  األفطالب،  ال���800 

ملتزمة باحل�سور اليومي للمن�سة”.

واأك�����دت احل��م��ل��ة اأن ه���ذا االن��ق��ط��اع عن 

االأطفال  فئة  رئي�سي  ب�سكل  يطال  التعليم، 

االأك�����رث ���س��ع��ف��ا وه�����س��ا���س��ة، وب���ال���ت���ايل ف���اإن 

اال�ستمرار بهذا النهج �سيكون له اأثر مدمر 

بل  حاليا  فقط  لي�ص  ال��وط��ن،  اأط��ف��ال  على 

حتما  يعني  املدر�سي  فالت�سرب  م�ستقبال، 

ن�����س��ب ع��م��ال��ة االأط����ف����ال، زواج  ارت��ف��اع��ا يف 

ال���ق���ا����س���رات، وج���ن���وح االأح�������داث م���ا يعني 

بذلها  التي  للجهود  ون�سفا  كبرا  تراجعا 

ح��م��اي��ة  جم����ال  يف  ����س���ن���وات  خ����الل  االأردن 

الطفولة.

االأخر  التقرير  ان  اإىل  احلملة  واأ�سارت 

اأكد  العاملية،   ال�سحة  منظمة  عن  ال�سادر 

دون  االأط��ف��ال  ب��ني  ال��ع��دوى  ن�سب  اأن  على 

ال��ع��ا���س��رة اأق����ل ب��ك��ث��ر م��ن��ه��ا ب��امل��ق��ارن��ة مع 

غالبية  اأن  عن  ف�سال  �سنا،  االأك��ر  الفئات 

ح�����االت ال���ع���دوى ل��الط��ف��ال حت����دث خ���ارج 

العدوى  الطفل  يلتقط  ما  وغالبا  املدار�ص 

العدوى بني  اأن ح��االت  املنزل، يف حني  من 

االأطفال يف املدار�ص نادرة احلدوث،كما اأكد 

التقرير على اأهمية تطبيق تدابر الوقاية 

و�سيلة  املدار�ص  داخل  االجتماعي  والتباعد 

اغ��الق  م��ن  ب��دال  ال��وب��اء  انت�سار  م��ن  للحد 

ال�سيطرة  م��رك��ز  اأ����س���در  ح��ني  امل���دار����ص،يف 

 )CDC( منها  والوقاية  االأم��را���ص  على 

امل��دار���ص هي من  اأن  اأك��د فيه  بياًنا  م��وؤخ��ًرا 

االأم����اك����ن االأك�����رث اأم���ًن���ا ل���الأط���ف���ال يف ظل 

اجلائحة.

بيانها على عدة  واأك��دت احلملة يف  فيما 

ال��ب��دء  ���س��رورة  ج���اء يف مقدمتها  م��ط��ال��ب 

بالعودة التدريجية الفورية واالآمنة لطلبة 

املدار�ص، مع التم�سك بحق االختيار للطفل 

اأو  بعد  ع��ن  التعلم  باختيار  ���س��واء  وااله���ل 

على  واالب��ق��اء  ال��وج��اه��ي،  املدر�سي  التعليم 

بالعودة  ال��راغ��ب��ني  لغر  كو�سيلة  املن�سات 

اىل املدار�ص وو�سيلة تعليم م�ساندة للطلبة 

اإىل  املدر�سي،باال�سافة  ب��ال��دوام  امللتزمني 

االأطفال،  ريا�ص  لعمل  الفوري  اال�ستئناف 

مع اعطاء االهل حق االختيار بني التعليم 

ال���وج���اه���ي وال��ت��ع��ل��م ع���ن ب���ع���د، ف��ق��د ث��ب��ت 

عن  التعليم  فاعلية  ع��دم  القطعي  بالوجه 

ن�سبة  اأن  كما  االأط��ف��ال،  ريا�ص  ملرحلة  بعد 

اال���س��اب��ة ب��ال��وب��اء ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة ال 

عر�سية،  غ��ر  غ��ال��ب��ا  وه���ي   %2.5 ت��ت��ج��اوز 

ت�ستقبل  االأط���ف���ال  ري��ا���ص  اأن  ع��ن  ف�����س��ال 

الفئة  مع  كبر  ب�سكل  تتقاطع  عمرية  فئة 

العمرية التي ت�ستقبلها دور احل�سانة. 

ال���ع���ودة  �����س����رورة  اإىل  احل���م���ل���ة  ودع������ت 

اىل ال������دوام امل��در���س��ي ل��ل�����س��ف��وف ال��ث��الث��ة 

ل�سمان  حم��ددة  الية  تطبيق  ع��ر  االأوىل، 

االجتماعي،  والتباعد  ال�سالمة  اج���راءات 

للذهاب  االأ���س��ب��وع  يف  معينة  اي���ام  وحت��دي��د 

اىل امل��در���س��ة خ���الل ال���ف���رتة امل��ت��ب��ق��ي��ة من 

العودة  اىل  لي�سار  احل��ايل،  الدرا�سي  العام 

الدرا�سي  الف�سل  بداية  مع  منتظم  ب�سكل 

التي  املدار�ص  يف  التعليم  الثاين،وا�ستئناف 

وطالبة،  طالب   200 عن  طلبتها  ع��دد  يقل 

وت�سكل هذه املدار�ص نحو 38% من مدار�ص 

امل��دار���ص  ه���ذه  ت�ستطيع  اذ  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع 

انه  التباعد االجتماعي، كما  �سرط  حتقيق 

غالبا ما تتمركز هذه املدار�ص يف االأطراف 

التعليم  ا�ستئناف  ف���ان  وب��ال��ت��ايل  وال��ق��رى 

ب���ه���ذه امل�����دار������ص حت����دي����دا ق����د ي���وف���ر ح��ال 

اخلا�سة  التحتية  البنية  �سعف  ال�سكالية 

باالنرتنت يف االأرياف واملناطق البعيدة.

وط�����ال�����ب�����ت احل�����م�����ل�����ة االن������ت������ق������ال م���ن 

ادارة  م��ب��داأ  اىل  ال��ك��ل��ي  ال��ت��ع��ام��ل  منهجية 

احل����ال����ة ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى حت���دي���د امل��خ��اط��ر 

وامل���ك���ا����س���ب وف�����ق احل����ال����ة اخل���ا����س���ة ب��ك��ل 

م���در����س���ة، ل��ن��اح��ي��ة ج��ه��وزي��ت��ه��ا ال���س��ت��ق��ب��ال 

التباعد  ���س��روط  تطبيق  وامكانية  الطلبة 

تعليمية  خ����ي����ارات  االج��ت��م��اع��ي،وت��ط��ب��ي��ق 

الهجني،  التعليم  اعتماد نظام  خمتلفة من 

اأو تطبيق نظام الفقاعات املدر�سية، وتقليل 

وامل��راح��ل  ال�سفوف  طلبة  ب��ني  االخ��ت��الط 

الدرا�سية املختلفة، حتديد �ساعات خمتلفة 

لدوام املراحل مبا ي�سمن تقليل االكتظاظ 

يف اوقات و�سول ومغادرة املدار�ص.

ب��ي��ن��م��ا واق���رتح���ت احل��م��ل��ة  ال��رتك��ي��ز يف 

البداية على عودة طلبة املرحلة االأ�سا�سية، 

فبح�سب منظمة ال�سحة العاملية فاإن ن�سب 

العا�سرة  �سن  دون  االأط��ف��ال  ل��دى  اال�سابة 

فن�سبت  ال��ك��ب��رة،  االأع��م��ار  م��ن  بكثر  اأق���ل 

8% يف  تتعدى  الفئة ال  ه��ذه  ب��ني  اال���س��اب��ة 

حني ي�سكلون نحو 29% من ال�سكان.

ويف ذات الوقت اأجرت حملة “زودتوها” 

ل���ل���دف���اع ع���ن ح���ق���وق ال��ط��ل��ب��ة يف امل���دار����ص 

�سفحتها  ع��ر  ا�ستبيانا  وذوي��ه��م  اخلا�سة 

ع����ل����ى م�����وق�����ع ال�����ت�����وا������س�����ل االج����ت����م����اع����ي 

يف  ال���ت���ع���ل���ي���م  ����س���ك���ل  “في�سبوك”،حول 
ال��درا���س��ي  ل��ل��ع��ام  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي  الف�سل 
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ووف����ق����ا ل���ال����س���ت���ب���ي���ان وال����ت����ي ح�����س��ل��ت 

من   %76.4 نتائجه،فان  على  “االنباط” 
ال��ع��ودة  م��ق��رتح  االأم���ور �سوتواعلى  اأول��ي��اء 

للتعليم  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  بداية  مع 

الوجاهي، فيما ح�سل خيار اعتماد التعليم 

اأي���ام حم��ددة يف  ع��دد  يكون  بحيث  الهجني 

وباقي  االأ�سا�سية  امل���واد  لتدري�ص  االأ���س��ب��وع 

ل��ل��م��واد غر  االأ���س��ب��وع تعليم ع��ن بعد  اأي���ام 

االأ�سا�سية ،على مان�سبته %13.8.

امل�������س���ارك���ني يف  6% م����ن  ف��ي��م��ا و�����س����وت 

عن  التعليم  ا�ستمرار  ق��رار  على  اال�ستبيان 

بعد حل��ني ت��وف��ر ل��ق��اح ل��ل��ف��اي��رو���ص،يف حني 

ح�����س��د اق����رتاح ت��اأج��ي��ل ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي 

الأول  ال�سيفية  العطلة  ح�ساب  على  الثاين 

او منت�سف �سهر اآذار ن�سبة  بلغت %3.8.

ال��دع��وة  اأن  ت���رى    “ “زودتوها  ح��م��ل��ة 

ل����ط����اول����ة ح�������وار ح��ق��ي��ق��ي��ة ت�������س���م ج��م��ي��ع 

ال��رتب��ي��ة و  ، وزارة  ال��ع��الق��ة  االط���راف ذات 

اول��ي��اء  ممثلي   ، اال�ستثمار  و  العمل  وزارة 

امل����دار�����ص  امل���ع���ل���م���ني يف  ، مم���ث���ل���ي  االم�������ور 

اخلا�سة ، ممثلي ا�سحاب املدار�ص اخلا�سة 

�سريبة  و  االج��ت��م��اع��ي  ال�����س��م��ان  ، مم��ث��ل��ي 

و  م�ستقله  اك��ادمي��ي��ة  ج��ه��ات  م��ع   ، ال��دخ��ل 

جهات �سحية لديها درا�سات حول االطفال 

اف�سل  االتفاق على  ناجعاً من اجل   ، حاًل 

وجاهي  ب�سكل  للدرا�سة  للعودة  اخل��ي��ارات 

الطلبة  �سحة  على  احلفاظ  ،مع  وتطبيقة 

 ، االزم���ة  خ��الل  التعليمي  الفاقد  ،وح�سر 

واإيجاد طرق الإعادة بناء  �سخ�سية الطلبة 

املجتمع  اختالطهم مع  ب�سبب عدم  وذل��ك  

املدر�سي املتعارف عليه .

من جهته ،�سرح وزير الرتبية والتعليم، 

اأن ال قرار  �سابق   النعيمي، يف وقت  تي�سر 

ال��ف�����س��ل  امل����دار�����ص يف  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة  ب���ع���ودة 

واأ�ساف  االآن،  حتى  املقبل  الثاين  الدرا�سي 

���س��ت��ك��ون  امل����دار�����ص  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة  ع�����ودة  اأن 

ت��دري��ج��ي��ة وب���ال���ت���ن���اوب يف ح����ال مت����ت، مع 

الرتكيز على ال�سفوف االأوىل، مو�سحا اأن 

الوزارة تخطط لذلك، لكن ال يعني ذلك اأن 

قرارا قد اتخذ بالعودة اإىل املدار�ص.

وتابع النعيمي هناك عمليات تخطيطية 

ال�سحة  وزارة  مع  وتن�سيقية  حاليا،  جتري 

ومع جلان اآخرى يف بناء مناذج للعودة اإىل 

با�ستقرار  مرتبط  ذل��ك  ك��ل  لكن  امل��دار���ص، 

احل����ال����ة ال���وب���ائ���ي���ة، وب����ق����رار م����ن ال��ل��ج��ن��ة 

التي  ال��وزاري��ة  واللجنة  لالأوبئة  الوطنية 

�ستقرر ذلك.

ع���ودة  اإىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ال���ن���اح���ي���ة  م�����ن  م����دار�����س����ه����م  اإىل  ال���ط���ل���ب���ة 

الرتبوية، لكننا نوازن بني ال�سحة والتعليم، 

و�سحة املجتمع اأولوية كما قال جاللة امللك 

بداية  وقبل  اأن��ه  مو�سحا  الثاين”،  عبداهلل 

الف�سل �سيكون هناك قرار نا�سج ومدرو�ص 

م���ع ب���روت���وك���ول ���س��ح��ي، وت���دري���ب وت��وع��ي��ة 

وتثقيف وت�سديد على الرقابة اإذا ما �سمحت 

احلالة الوبائية بالعودة.

اأم���ني ع���ام وزارة ال��رتب��ي��ة  ف��ي��م��ا وق��ال��ت 

والتعليم لل�سوؤون االدارية الدكتورة جنوى 

قبيالت: اإن عودة الطلبة للمدار�ص �ستكون 

ريا�ص  من  تبداأ  االأول��وي��ة  ح�سب  تدريجية 

االأط��ف��ال وال�����س��ف��وف اال���س��ا���س��ي��ة،واأ���س��اف��ت 

قبيالت اأن قرار العودة يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي 

على تطور الو�سع الوبائي، مو�سحة اأنه اذا 

على  ذلك  فيعتمد  بالعودة  قرار  هناك  كان 

ع��ودة  ت��ك��ون  وان  ال��وب��ائ��ي  ال��و���س��ع  ت�سطح 

بالتدريج.

م��ا مت��ت لن  اذا  ال���ع���ودة  اأن  واو���س��ح��ت، 

تكون  ل��ن  اأن��ه��ا  اأي  بال�سابق  ه��ي  كما  ت��ك��ون 

م�����س��روط  االأم�����ر  اأن  اإىل  م�����س��رة  ك��ام��ل��ة، 

االأق��ل  على  م��رت   1 توفر  وال��ت��ي  بامل�ساحات 

لكل طالب.

وب��ي��ن��ت ق��ب��ي��الت، اأن امل���دار����ص ال��ت��ي مت 

ا���س��ت��ح��داث��ه��ا م���وؤخ���راً ال ت����وازي ال���زي���ادة يف 

اأع�������داد ال��ط��ل��ب��ة يف امل����دار�����ص احل��ك��وم��ي��ة، 

بالتايل املدار�ص التي ال حتقق �سرط توفر 

امل�����س��اح��ة ���س��ي��ك��ون ال�����دوام ف��ي��ه��ا م��ن خ��الل 

وعن  الوجاهي  التعليم  بني  وامل��زج  التناوب 

بعد.

درا�سات  لديها  �سحية  جهات  و  م�ستقله 

حول االطفال ، حاًل ناجعاً من اجل  االتفاق 

على اف�سل اخليارات للعودة للدرا�سة ب�سكل 

�سحة  على  احلفاظ  ،مع  وتطبيقة  وجاهي 

خ��الل  التعليمي  ال��ف��اق��د  ،وح�����س��ر  الطلبة 

االزمة ، واإيجاد طرق الإعادة بناء  �سخ�سية 

مع  اختالطهم  ع��دم  ب�سبب  وذل��ك   الطلبة 

املجتمع املدر�سي املتعارف عليه .

من جهته ،�سرح وزير الرتبية والتعليم، 

اأن ال قرار  �سابق   النعيمي، يف وقت  تي�سر 

ال��ف�����س��ل  امل����دار�����ص يف  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة  ب���ع���ودة 

واأ�ساف  االآن،  حتى  املقبل  الثاين  الدرا�سي 

���س��ت��ك��ون  امل����دار�����ص  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة  ع�����ودة  اأن 

ت��دري��ج��ي��ة وب���ال���ت���ن���اوب يف ح����ال مت����ت، مع 

الرتكيز على ال�سفوف االأوىل، مو�سحا اأن 

الوزارة تخطط لذلك، لكن ال يعني ذلك اأن 

قرارا قد اتخذ بالعودة اإىل املدار�ص.

وتابع النعيمي هناك عمليات تخطيطية 

ال�سحة  وزارة  مع  وتن�سيقية  حاليا،  جتري 

ومع جلان اآخرى يف بناء مناذج للعودة اإىل 

با�ستقرار  مرتبط  ذل��ك  ك��ل  لكن  امل��دار���ص، 

احل����ال����ة ال���وب���ائ���ي���ة، وب����ق����رار م����ن ال��ل��ج��ن��ة 

التي  ال��وزاري��ة  واللجنة  لالأوبئة  الوطنية 

�ستقرر ذلك.

ع���ودة  اإىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ال���ن���اح���ي���ة  م�����ن  م����دار�����س����ه����م  اإىل  ال���ط���ل���ب���ة 

الرتبوية، لكننا نوازن بني ال�سحة والتعليم، 

و�سحة املجتمع اأولوية كما قال جاللة امللك 

بداية  وقبل  اأن��ه  مو�سحا  الثاين”،  عبداهلل 

الف�سل �سيكون هناك قرار نا�سج ومدرو�ص 

م���ع ب���روت���وك���ول ���س��ح��ي، وت���دري���ب وت��وع��ي��ة 

وتثقيف وت�سديد على الرقابة اإذا ما �سمحت 

احلالة الوبائية بالعودة.

اأم����ني ع���ام وزارة ال��رتب��ي��ة  ف��ي��م��ا وق���ال���ت 

والتعليم لل�سوؤون االداري��ة الدكتورة جنوى 

قبيالت: اإن عودة الطلبة للمدار�ص �ستكون 

ريا�ص  من  تبداأ  االأول��وي��ة  ح�سب  تدريجية 

االأط���ف���ال وال�����س��ف��وف اال���س��ا���س��ي��ة،واأ���س��اف��ت 

قبيالت اأن قرار العودة يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي 

اأن��ه  مو�سحة  ال��وب��ائ��ي،  الو�سع  ت��ط��ور  على 

ب��ال��ع��ودة فيعتمد ذلك  ق���رار  ه��ن��اك  ك��ان  اذا 

على ت�سطح الو�سع الوبائي وان تكون عودة 

بالتدريج.

م��ا مت��ت لن  اذا  ال���ع���ودة  اأن  واو���س��ح��ت، 

تكون  ل��ن  اأن��ه��ا  اأي  بال�سابق  ه��ي  كما  ت��ك��ون 

م�����س��روط  االأم�����ر  اأن  اإىل  م�����س��رة  ك��ام��ل��ة، 

االأق��ل  على  م��رت   1 توفر  وال��ت��ي  بامل�ساحات 

لكل طالب.

وب��ي��ن��ت ق��ب��ي��الت، اأن امل���دار����ص ال��ت��ي مت 

ا���س��ت��ح��داث��ه��ا م���وؤخ���راً ال ت����وازي ال���زي���ادة يف 

اأع�������داد ال��ط��ل��ب��ة يف امل����دار�����ص احل��ك��وم��ي��ة، 

بالتايل املدار�ص التي ال حتقق �سرط توفر 

امل�����س��اح��ة ���س��ي��ك��ون ال�����دوام ف��ي��ه��ا م��ن خ��الل 

وعن  الوجاهي  التعليم  بني  وامل��زج  التناوب 

بعد.
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 المعايطة: نسعى للحفاظ على الحقوق األساسية للمواطنين رغم الظروف الصعبة

االنباط- عمان

والربملانية،  ال�سيا�سية  ال�����س���ؤون  وزي��ر  اأك��د   

الأ�سا�سي  احل��ق  اأن  املعايطة،  مو�سى  املهند�س 

للإن�سان هو احلق يف احلياة الذي �سعت الدولة 

وعلى  عليه،  للحفاظ  تاأ�سي�سها  منذ  الأردن��ي��ة 

ا���س��ت��ق��راره��ا وح��ي��اة م��واط��ن��ي��ه��ا رغ���م ال��ظ��روف 

مرور  مع  ذلك  ويتكر�س  بها،  املحيطة  ال�سعبة 

مئة عام على تاأ�سي�سها.

ج����اء ذل����ك خ����لل رع���اي���ة ال���وزي���ر امل��ع��اي��ط��ة 

“تعزيز حقوق  م�سروع  اإط��لق  الأرب��ع��اء،  ام�س 

الف�ساء  م��ر���س��د   - الأردن  يف  امل���دين  الإن�����س��ان 

املدين وحقوق الإن�سان” الذي تنظمه موؤ�س�سة 

حم���ام���ون ب���ل ح�����دود، ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��وك��ال��ة 

التنمية  اأج���ل  م��ن  ال���دويل  للتعاون  ال�سبانية 

AECID والحتاد الأوروبي EU بالتزامن 
مع اليوم العاملي حلقوق الإن�سان.

احل���وار  ع��ل��ى  منفتحة  احل��ك��وم��ة  اإن  وق����ال 

م���ع اجل���ه���ات ك���اف���ة، وب���ال���رغ���م م���ن ال���ظ���روف 

هناك  اأن  اإل  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  ظ��ل  يف  ال�سعبة 

الدميقراطية  العملية  ا�ستمرار  على  اإ���س��رارا 

على  حفاظا  الد�ستورية  ال�ستحقاقات  واإج��راء 

احلقوق املدنية وال�سيا�سية للمواطنني، فجرت 

التا�سع  ال���ن���واب  ملجل�س  ال��ن��ي��اب��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 

ع�سر التي �سهدت م�ساركة وا�سعة من الأحزاب 

عن  اأ���س��ف��ر  م���ا   ،%30 اإىل  و���س��ل��ت  وامل���واط���ن���ني 

ت�سكيل جمل�س 75% منه يح�سلون على ع�سوية 

الربملان لأول مرة.

وب��ني ال��وزي��ر اأن تطبيق ق��ان��ون ال��دف��اع كان 

الدنيا يف ظل جائحة كورونا، حلماية  بحدوده 

الأردن  واأن  عليها،  واحل��ف��اظ  املواطنني  �سحة 

تراجع  ظ��ل  يف  اجلائحة  ه��ذه  جت���اوز  ي�ستطيع 

وعي  وم��رده  بالفريو�س  امل�سابة  احل��الت  ع��دد 

املواطن.

و���س��دد ال���وزي���ر ع��ل��ى ����س���رورة احل��ف��اظ على 

م�ستوى وا���س��ع م��ن احل��ري��ات واح����رام حقوق 

تقارير  اأن  مبينا  ك��اف��ة،  امل��ج��الت  يف  الإن�����س��ان 

حقوق الإن�سان يجب اأن تبنى على اأ�سا�س الواقع 

والأرقام احلقيقية بعيدا عن النطباعات؛ حيث 

امل��واط��ن��ني  جلميع  ك��ف��ل  الأردين  ال��د���س��ت��ور  اإن 

احلق بامل�ساركة ال�سيا�سية وغريها من احلقوق.

من  العديد  تطوير  اأن  اإىل  املعايطة  ولفت 

 2011 ع��ام  الأردين  ال��د���س��ت��ور  على  ال��ت��ع��دي��لت 

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��ق��وق الإن�������س���ان، م�����س��ددا على 

املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  تكاتف جهود  �سرورة 

امل��راأة  م�ساركة  جت��اه  النمطية  النظرة  لتغيري 

ومتكينها يف املجالت كافة.

الأوروب��ي  من جهتها، قالت �سفرية الحت��اد 

الحت��اد  اإن  هادجيثيودو�سيو،  ماريا  الأردن،  يف 

الإن�سان يف  الدميقراطية وحقوق  بدعم  ملتزم 

التاأ�سي�سية  امل��ب��ادئ  م��ع  ين�سجم  مب��ا  ع��لق��ات��ه، 

ل��ل��ح��ري��ة وال���دمي���ق���راط���ي���ة واح��������رام ح��ق��وق 

القانون  و�سيادة  الأ�سا�سية  واحلريات  الإن�سان 

الأردن��ي��ة،  املوؤ�س�سات  من  العديد  مع  بال�سراكة 

مو�سحة اأن الهدف من هذا التعاون هو توفري 

البيئة املنا�سبة لت�سجيع املواطنني على امل�ساركة 

ال��ف��اع��ل��ة يف جم��ت��م��ع��ه��م وق�����س��اي��اه، خ��ا���س��ة يف 

ال��و���س��ع ال��راه��ن لإي��ج��اد ح��ل��ول حت��د م��ن اأزم��ة 

كورونا.

اأن����ه ويف ظل  واأ����س���اف���ت ه��ادج��ي��ث��ي��ودو���س��ي��و 

الحتفال باليوم العاملي حلقوق الإن�سان؛ فاإننا 

ن��وؤك��د دور الحت���اد الوروب����ي يف دع��م��ه حلقوق 

امل��دين  ب�����الأردن وم��وؤ���س�����س��ات املجتمع  الإن�����س��ان 

امل�ساركة  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  املحلية 

التاأييد، ومراقبة النتخابات  ال�سيا�سية وك�سب 

مع الركيز على الن�ساء وال�سباب.

واأكدت ال�سفرية ال�سبانية يف الأردن، ارنثاثو 

ب��ان��ي��ون داب���ال���و����س، ع��م��ق ال��ع��لق��ات الأردن���ي���ة 

البلدين،  ب��ني  امل�ستمرة  وال�����س��راك��ة  الإ�سبانية 

يف  امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات  دور  اأهمية  مبينة 

الن��دم��اج  اإىل  و���س��ول  املحلية  املجتمعات  دم��ج 

وال��ت��م��ا���س��ك امل��ج��ت��م��ع��ي، م�����س��ي��ف��ة اأن ال��وك��ال��ة 

الإ�سبانية للتعاون الدويل للتنمية لديها خربة 

امل�ساريع  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ع  التعامل  كبرية يف 

وك�سب  ال��وع��ي  رف��ع  ثقافة  بتطوير  تعنى  التي 

التاأييد.

تعزيز  يف  الوكالة  بالتزام  دابالو�س  ونوهت 

ح��ال��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان ب��ال�����س��راك��ة م��ع الحت���اد 

الأوروبي وزيادة �سبكة العلقات بني موؤ�س�سات 

امل��ج��ت��م��ع امل����دين واحل������وار ال���دائ���م ب��ي��ن��ه��ا عرب 

العديد من الو�سائل.

و����س���دد م���دي���ر ع����ام م���رك���ز احل���ي���اة را����س���د، 

الدكتور عامر بني عامر، على �سرورة ا�ستدامة 

هذا النوع من ال�سراكات وامل�ساريع، ما ي�سهم يف 

املحلية،  امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات  ق��درات  بناء 

ب��ني ه��ذه املوؤ�س�سات  ال��ت��وا���س��ل  وت��ع��زي��ز ق��ن��وات 

وتطوير  لتعزيز  ال�سعي  ظل  يف  القرار،  و�سناع 

اأن  اإىل  واأ���س��ار  الأردن.  يف  الإن�سان  حقوق  حالة 

ه���ذا امل��ر���س��د ي��غ��ط��ي ج��م��ي��ع م��ك��ون��ات املجتمع 

ي�سم  ال��ذي  املجتمع  ع��ني  لتحالف  دعمه  ع��رب 

230 موؤ�س�سة جمتمع مدين تعمل  يف ع�سويته 

يف جم���الت ال�����س��ب��اب وامل�����راأة وذوي الإع���اق���ة يف 

املحافظات كافة.

حمامون  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 

اإن حماية وتعزيز  اأب��و ع��زام،  بل ح��دود، �سدام 

ح��ق��وق الإن�������س���ان اأ���س��ب��ح��ت ج����زءا م���ن م�سرية 

امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ب�����س��ري��ة وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م، وم��ع��ي��ارا 

اأ���س��ا���س��ي��ا ل��ت��ق��دم ال�����دول وامل��ج��ت��م��ع��ات، م��ن��وه��ا 

م�سوؤولية  اأ�سبحت  التي  الإن�سان  حقوق  بحالة 

م�����س��رك��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات وامل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

ولفت اإىل اأن امل�سروع يهدف اإىل تعزيز حالة 

مبا  الأردين  امل���دين  والف�ساء  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 

يتوافق مع الأولويات واخلطط الوطنية ورفع 

تطوير  يف  امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات  م�ساهمة 

اأدواتها.

للم�سروع،  القانوين  اخلبري  اجلل�سة  واأدار 

م��ع��اذ امل��وم��ن��ي، ب��ح�����س��ور ع���دد م���ن م��وؤ���س�����س��ات 

الذي  امل�سروع  ه��ذا  ال�سريكة يف  امل��دين  املجتمع 

ينفذ يف 23 دائرة انتخابية على م�ستوى اململكة
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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االنباط-عمان

ه��ا���س��ت��اق ع��رب��ي – اأط���ل���ق ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي 

مع  بالتعاون  خا�ساً  ترويجياً  عر�ساً  م��وؤخ��راً 

ل��ت��اأج��ري  ال��ع��امل��ي   ”Rentalcars“ م��وق��ع 

ال�����س��ي��ارات، وي��ق��دم ال��ع��ر���ض اجل��دي��د حلاملي 

 %10 بن�سبة  خ�سم  االأردن  يف  البنك  ب��ط��اق��ات 

ا�ستئجار  ع��ن��د  بطاقاتهم  ا�ستخدامهم  ل���دى 

اأول  ال�سيارة من املوقع. ويعترب البنك العربي 

م�سرتك  تعاون  اتفاقية  يوقع  املنطقة  يف  بنك 

“Rentalcars” العاملي لتاأجري  مع موقع 

من  اأك��ر  يف  خدماته  يقدم  وال���ذي  ال�سيارات، 

ا�ستئجار  خ��دم��ة  وي��وف��ر  ال��ع��امل  دول���ة يف   160

ال�سيارات عرب اأكر من 6،000 موقع.

البطاقات  حلاملي  اجلديد  العر�ض  ويتيح 

الت�سّوق  وبطاقات  الدفع  وبطاقات  االئتمانية 

ع��رب االإن���رتن���ت م��ن ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي احل�سول 

ا�ستئجار  خدمة  على   %10 بن�سبة  خ�سم  على 

ال�����س��ي��ارات، وذل����ك ع��رب راب����ط خ��ا���ض بالبنك 

وال��ذي   ،”Rentalcars“ وم��وق��ع  العربي 

ال��دخ��ول مبنتهى  خ��ال��ه  م��ن  للعماء  مي��ك��ن 

واحل�سول  املائمة  ال�سيارة  وانتقاء  ال�سهولة 

على اخل�سم تلقائياً.

امل�����س��رتك،  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 

ق���ال ال�����س��ي��د ي��ع��ق��وب م��ع��ت��وق – م��دي��ر دائ���رة 

العربي  البنك  يف  لاأفراد  امل�سرفية  اخلدمات 

نحر�ض  العربي  البنك  يف  “اننا  االأردن:   –
دائ�����م�����اً ع���ل���ى ت����ق����دمي ال����ع����رو�����ض احل�����س��ري��ة 

الكرام  عمائنا  تطلعات  تواكب  التي  والقيمة 

واأ�ساف:”  املتنوعة.”  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  وت��ل��ب��ي 

ي��ت��ي��ح ه���ذا ال��ع��ر���ض اخل���ا����ض ل��ك��اف��ة ال��ع��م��اء 

االأردن  يف  ال��ع��رب��ي  البنك  ب��ط��اق��ات  حملة  م��ن 

على  احل�سري  اخل�سم  من  اال�ستفادة  فر�سة 

م��ن خ��ال جتربة  ال�����س��ي��ارات  ا�ستئجار  خ��دم��ة 

ال��راب��ط  ع��رب  وال�سهولة  ب��امل��رون��ة  حجز مت��ت��از 

اخل���ا����ض ل��ع��م��اء ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي ع��ل��ى م��وق��ع 

“Rentalcars” العاملي.”
البنك  بطاقات  اأن  اإىل  هنا  االإ���س��ارة  وجت��در 

املزايا من  العربي متنح حامليها جمموعة من 

اإ�سافة  وع��امل��ي��اً،  حملياً  ال��وا���س��ع  القبول  بينها، 

البطاقات  ح�سابات  اإىل  الو�سول  اإمكانية  اإىل 

عن  وق��ت  اأي  ويف  ال�سهولة  مبنتهى  االئتمانية 

طريق تطبيق عربي موبايل واخلدمة امل�سرفية 

واال�ستفادة  الين”.  اأون  “عربي  االنرتنت  عرب 

م���ن خ��دم��ة ال��ت��ق�����س��ي��ط امل���ري���ح ل���دى جمموعة 

وا�سعة من املتاجر، كما وميكن حلاملي بطاقات 

موبي  “عربي  تطبيق  اإ�ستخدام  العربي  البنك 

كا�ض” للدفع من خال هواتفهم الذكية.

االنباط-عمان

قام مدير عام اجلمارك االأردنية اللواء 

ال��دك��ت��ورع��ب��دامل��ج��ي��د ال��رح��ام��ن��ة ب��ج��ول��ة 

اجلديد  عمان  جمرك  مركز  اىل  تفقدية 

يف منطقة املا�سونة �سرق العا�سمة عمان، 

اطلع خالها على مراحل البناء يف املركز 

مباين   ، حتتية  ُبنى  معدنية،  من�ساأت  من 

خر�سانية ، مظات ، هناجر، مواقف.

اجلهات  بح�سور  ال��زي��ارة  ه��ذه  وج��اءت 

ووزارة  ال��ع��ام  االم���ن  م��دي��ري��ة  م��ن  املعنية 

اال����س���غ���ال ال���ع���ام���ة واال����س���ك���ان وع�����دد من 

املنفذة  وال�سركة  اجل��م��ارك  دائ���رة  م���دراء 

للم�سروع لتتبع مراحل جاهزية العمل.

تقدميي  عر�ض  اإىل  الرحامنة  وا�ستمع 

اأبو  في�سل  املهند�ض  امل�سروع  مدير  قدمه 

����س���اح حت����دث م���ن خ���ال���ه ع���ن م��راح��ل 

التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  امل�����س��روع  وب��ن��اء  ان�����س��اء 

التقديرية. والكلفة 

وي�ساهم هذا امل�سروع والذي يتم تنفيذه 

القطاع  مع  بال�سراكة  احلكومة  قبل  من 

وت�سجيع  ت��ن��م��وي��ة  اف����اق  ف��ت��ح  يف  اخل��ا���ض 

اال���س��ت��ث��م��ار ب��اال���س��اف��ة ل��ت��ح�����س��ن ال��واق��ع 

املروري ملنطقة �سرق عمان بعد نقل املركز 

املا�سونة  منطقة  اإىل  ال��ق��ائ��م  اجل��م��رك��ي 

قلب  اإىل  ال�ساحنات  دخول  وتخفيف عبء 

ازدح��ام  من  ذل��ك  عن  ينتج  وم��ا  العا�سمة 

اإىل حت�سن  ذل��ك  ي���وؤدي  م��ا  بيئي،  وت��ل��وث 

امل��ط��ل��وب��ة  االج����������راءات  وت�����س��ه��ي��ل  االداء 

وح�سب  من��وذج��ي��اً  جمركياً  م��رك��زاً  لكونه 

اال����س�������ض ال��ع��امل��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ات 

الطاقة  با�ستخدام  العمل  و�سيتم  احلديثة 

للمركز  الكهرباء  توليد  لغايات  ال�سم�سية 

اجلديد.

الرحامنة يطلع على مراحل انشاء جمرك عمان

 االنباط-عمان

اأكد وزير ال�سياحة واالآثار نايف الفايز، حر�ض الوزارة على دعم 

العاملي،  واإدراجها �سمن قائمة الرتاث  ال�سلط  ملف تر�سيح مدينة 

العاملي  ال��رتاث  مركز  لدى  اإيداعه  حلظة  منذ  امللف  هذا  ومتابعة 

اليون�سكو. يف 

وقال الفايز خال لقائه يف مقر الوزارة خبري منظمة اليون�سكو 

التقييم  اأعمال  اململكة ال�ستكمال  يزور  الذي  عيتاين  نبيل  الدكتور 

لتمازج  ال�سلط متثل منوذجاً ح�سارياً  اإن  املدينة،  اإدراج  الفني مللف 

عن  للباحثن  وم��ل��ج��اأً  ال�سيافة  وك���رم  املختلفة  املجتمع  اأط��ي��اف 

البناء  واأ�سلوب  وحجارتها  بعمارتها  ومتيزها  وال�سام،  الطماأنينة 

بها.

البلدية  جهود  اإىل  اخل�سمان،  خالد  ال�سلط  بلدية  رئي�ض  واأ�سار 

املعماري فيها، واإجراء جميع  املدينة وتوثيق الرتاث  تاأهيل  الإعادة 

ال���رتاث  ق��ائ��م��ة  �سمن  واإدراج���ه���ا  لرت�سيحها  اخل��ا���س��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 

العاملي، معربا عن �سكره لوزارة ال�سياحة واالآثار لدعمها املتوا�سل 

الرت�سيح. مللف 

الكبري من قبل  انه مل�ض االهتمام  واأكد اخلبري الدكتور عيتاين 

من  ال��ع��امل��ي  ال���رتاث  ق��ائ��م��ة  �سمن  امل��دي��ن��ة  الإدراج  املعنية  اجل��ه��ات 

خال االإجراءات واال�ستعدادات التي نفذتها، م�سيدا بدور املجتمع 

اأبناء ال�سلط الإ�سافة مدينتهم على  املحلي والرغبة ال�سديدة لدى 

القائمة.

واأ�سار مدير عام دائرة االآثار العامة، يزيد عليان، اإىل اأن مدينة 

املدينة  اأن  توؤكد  التي  االأث��ري��ة  الدالئل  من  العديد  حت��وي  ال�سلط 

الإدراج  الدائرة  دعم  موؤكدا  املختلفة،  الع�سور  عرب  م�سكونة  كانت 

مدينة ال�سلط على قائمة الرتاث العاملي.

وقال اأمن عام وزارة ال�سياحة واالآثار، الدكتور عماد حجازين، 

واحلفاظ  التاأهيل  الإع��ادة  مميزا  اأمنوذجا  متثل  ال�سلط  مدينة  اإن 

ع��ل��ى ال�����رتاث، الف��ت��ا اإىل دع���م ال������وزارة ل��ل��م�����س��روع��ات ال�����س��ي��اح��ي��ة 

امل��دن  ل��دم��ج  ال�����س��ل��ط، وتطلعها  وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف م��دي��ن��ة  ال�����س��غ��رية 

التاريخية يف خطط ال�سياحية اخلا�سة بالوزارة.

اإدراج م��دي��ن��ة ال�����س��ل��ط ب���ال���وزارة،  ول��ف��ت ���س��اب��ط ارت���ب���اط م��ل��ف 

وكانت  امل��م��ي��زة،  امل��دن  م��ن  ال�سلط  اأن  اإىل  املنا�سري،  على  ال��دك��ت��ور 

على الدوم مدينة االأوائل فهي اأول عا�سمة لاردن احلديث، واأول 

التاريخية  املدن  اأول  تكون  اأن  متوقعا  ثانوية،  مدر�سة  واأول  بلدية 

االأردنية التي تدرج �سمن قائمة الرتاث العاملي.

 االنباط-عمان

ول��وازم��ه��ا يف  الثقيلة  ال�����س��ي��ارات واالآل��ي��ات  ق��ط��اع  ط��ال��ب ممثل 

غرفة جتارة االردن �سامة اجلبايل، ب�سرورة اإدراج القطاع �سمن 

ق��ائ��م��ة ال��ق��ط��اع��ات االك���ر ت�����س��ررا م��ن ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ض ك��ورون��ا 

امل�ستجد.

ان قطاع  االأرب���ع���اء،  ام�����ض  ت�����س��ري��ح �سحفي  اجل��ب��ايل يف  وق���ال 

االغاقات  ج��راء  كبري  ب�سكل  ت�سرر  الثقيلة  واالآل��ي��ات  ال�سيارات 

واأوامر الدفاع ال�سادرة بخ�سو�ض احلظر ال�سامل.

ب�سبب احلظر  اعباء مالية كبرية  اي�سا  القطاع حتمل  ان  وبن 

واالأر�سيات  بالر�سوم  يتعلق  فيما  بخا�سة  العمل  واإيقاف  ال�سامل 

والغرامات التي ترتبت عليه.

التزموا  القطاع  مظلة  حتت  العاملة  املن�ساآت  ا�سحاب  ان  واأك��د 

املرتتبة  واإاليجارات  االجتماعي  وال�سمان  العاملن  رواتب  بدفع 

عليهم وبجميع اوامر الدفاع والباغات املرتبطة.

واأو�سح اجلبايل ان العاملن بالقطاع مل يح�سلوا على ت�ساريح 

40 يوما  مرور خال فرتة احلظر ال�سامل الذي ا�ستمر اكر من 

والتخلي�ض  اعمالهم  يتمكنوا من موا�سلة  اجلائحة ومل  بدء  منذ 

على ب�سائعهم ما ت�سبب يف حتملهم اعباء مالية كبرية.

مظلة  اىل  باالنت�ساب  بالقطاع  العاملن  اغلب  قيام  اىل  ولفت 

ا�ستجابة  وذل��ك  اعمالهم  موا�سلة  اج��ل  من  االجتماعي  ال�سمان 

بهذا اخل�سو�ض. للمتطلبات احلكومية 

وب���ن اجل��ب��ايل ان ال��ظ��رف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي ال���ذي مت��ر ب��ه اململكة 

واإج�������راءات م��ك��اف��ح��ة ان��ت�����س��ار وب����اء ف��ريو���ض ك���ورون���ا ي��ت��ط��ل��ب من 

اجلهات احلكومية تفهم االو�ساع ال�سعبة التي يعاين منها التجار 

والتخفيف عليهم ب�سبب توقف اعمالهم خال الفرتة املا�سية.

 االنباط-عمان

املهند�سن  ون��ق��اب��ة  اأم��ن��ي��ة  �سركة  وق��ع��ت 

االأردن����ي����ن ات��ف��اق��ي��ة ل��ت��دري��ب امل��ه��ن��د���س��ن 

االأم��������ن  ال�����ت�����خ�����رج يف جم��������ال  ح�����دي�����ث�����ي 

ال�سيرباين.

ووف�����ق ب���ي���ان ع���ن ����س���رك���ة اأم���ن���ي���ة ام�����ض 

لاأمن  اأمنية  اأك��ادمي��ي��ة  �ستعقد  االأرب��ع��اء، 

ال�����س��ي��رباين ج��ل�����س��ات ت��وع��وي��ة وم�����س��اق��ات 

باملتخ�س�سن  ال�سوق  رفد  بهدف  تدريبية 

يف جمال االأمن ال�سيرباين.

ووق����ع االت��ف��اق��ي��ة ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ل�����س��رك��ة اأم���ن���ي���ة، زي������اد ����س���ط���ارة، ون��ق��ي��ب 

املهند�سن االأردنين اأحمد الزعبي.

ملجموعة  التابعة  اأمنية  �سركة  اأن  يذكر 

اأمنية  اأك��ادمي��ي��ة  اأ�س�ست  ال��ب��ح��ري��ن،  بتلكو 

وعقدت   ،2018 ع��ام  يف  ال�سيرباين  ل��اأم��ن 

املتخ�س�سة  التدريبية  ال���دورات  من  ع��دداً 

واإع��داد طلبة  لتاأهيل  ال�سيرباين  االأمن  يف 

اجل��ام��ع��ات واخل��ري��ج��ن اجل����دد واأع�����س��اء 

النقابات املهنية، حتت مظلة »اأمنية اخلري« 

املجتمعية. م�سوؤوليتها  برامج  �سمن 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإدارة اجل���ودة  امل��دي��ر  وق���ال 

واأم����ن امل��ع��ل��وم��ات وا���س��ت��م��راري��ة ال��ع��م��ل يف 

تاأتي  االتفاقية  اإن  فروقة،  اأجم��د  ال�سركة 

ح��ر���س��ا م���ن اأم��ن��ي��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة 

مواجهة  م��ن  لتمكينهم  ال�����س��ب��اب  م��ه��ارات 

امل�ستمرة. التكنولوجية  التطورات 

ت�����س��ع��ى  ال��ن��ق��اب��ة  اأن  ال���زع���ب���ي  واأو�����س����ح 

ل���ارت���ق���اء مب��ه��ن��ة ال��ه��ن��د���س��ة وامل��ه��ن��د���س��ن 

امل�ستويات  وحت�����س��ن  ال��ت��دري��ب  خ���ال  م��ن 

اأكّفاء يف تخ�س�ساتهم. العملية لي�سبحوا 

الفايز: حريصون على دعم ملف إدراج السلط ضمن 
قائمة التراث العالمي

تجارة األردن تطالب بإدراج قطاع السيارات ضمن 
قائمة االكثر تضررا

اتفاقية لتدريب المهندسين على األمن السيبراني

خصومات حصرية لحاملي بطاقات البنك العربي من خالل 
موقع »Rentalcars« العالمي لتأجير السيارات

إنجاز تنفذ مشروعًا لتمكين طلبة 
المدارس بالتعاون مع المجلس 

الدنماركي لالجئين

16.958 مليار دوالر االحتياطات 
األجنبية لنهاية أيلول الماضي

العمل تقرر إعادة فتح باب االستقدام 
من غانا

بورصة عمان تغلق تداوالتها على
 4ر4 مليون دينار

ضبط 24 شبكة اتصاالت خاصة ُمخالفة

 االنباط-عمان

بتنفيذ جمموعة  اإجناز  بداأت موؤ�ّس�سة 

طلبة  متكن  اإىل  الهادفة  براجمها  م��ن 

امل����دار�����ض يف جم����ال امل����ه����ارات احل��ي��ات��ّي��ة 

وري������ادة االأع����م����ال م���ن خ����ال ���س��راك��ت��ه��ا 

م�سروع  لتنفيذ  ال��دمن��ارك��ي  املجل�ض  م��ع 

التغريات  م��ع  التكيف  على  ق��ادر  »�سباب 

وممكن اجتماعًيا واقت�سادًيا« يف االأردن.

وا�سارت املوؤ�س�سة يف بيان �سحفي ام�ض 

امل�سروع يف  ان��ه  يتم تنفيذ  االرب��ع��اء، اىل 

بال�ّسراكة مع جمموعة  جماالت متنّوعة 

املدين  املجتمع  وموؤ�ّس�سات  املنّظمات  من 

بهدف دعم ال�سباب وتوفري فر�ض تعليم 

وعمل لهم.

ال�سوري  ال�سباب  على  امل�سروع  ويركز 

واالأردين يف االأردن ويهدف اإىل تزويدهم 

ب��ف��ر���ض اأف�����س��ل ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 

العمل. وفر�ض 

وي���ق���وم امل�������س���روع ع��ل��ى ث����اث رك���ائ���ز، 

املهارات  منح  على  تعمل  االأوىل  الركيزة 

وامل�سارات  التدريبّية  وال��دورات  احلياتّية 

االنخراط  من  �ستمكنهم  والتي  لل�ّسباب 

يف امل��ج��ت��م��ع وحت��م��ل امل�����س��وؤول��ّي��ة ل��ق��ي��ادة 

االإيجابي. التغيري 

الثانية نهًجا متكامَا  الركيزة  وتوفر 

���ب���اب يف احل�������س���ول ع��ل��ى  مل�������س���اع���دة ال�������سّ

لتمكينهم  ال��ازم��ن  وال��دع��م  ال��ت��دري��ب 

من احل�سول على وظائف، والقدرة على 

الركيزة  �ستبحث  فيما  اأنف�سهم،  اإع��ال��ة 

االأردن  امل��ج��ت��م��ع��ّي��ة يف  ال��ه��ي��اك��ل  ال��ث��ال��ث��ة 

لل�ّسباب  الفعالة  امل�ساركة  والتي حتد من 

يف املجتمع و�سوق العمل.

التعليم  التنفيذي الجناز  املدير  وقال 

اإن  يف م��وؤ���ّس�����س��ة اإجن�����از م��ه��ن��د اجل������راح، 

امل��وؤ���ّس�����س��ة ت��ع��ت��ز ب��ال�����ّس��راك��ة ال��ق��ائ��م��ة مع 

املجل�ض الدمناركي واملنظمات واملوؤ�ّس�سات 

امل�ساركة يف تنفيذ امل�سروع.

وب���ّن اجل����راح اأن ال��ع��م��ل ���س��ي��ك��ون من 

اإجناز  برامج  من  جمموعة  تنفيذ  خال 

وهي برنامج اأنا وحميطي وبرنامج نحن 

ال�سركة  تاأ�سي�ض  وبرنامج  املجتمع  ق��ادة 

ت�ستهدف  التي  االأعمال  حتدي  وبرنامج 

العلمية  باملعرفة  ومتدهم  املدار�ض  طلبة 

املهارات احلياتية  لبناء وتعزيز  والعملية 

من  تنفيذها  يتم  والتي  االأعمال  وري��ادة 

اأ�سحاب  املتطوعن  من  جمموعة  خال 

تنفيذ  على  تدريبهم  مت  ال��ذي��ن  اخل��ربة 

تلك الربامج.

الوثيقة  ال�����ّس��راك��ة  على  اجل���راح  واأك���د 

ال��رتب��ي��ة  وزارة  م���ع  اإجن�����از  ال��ت��ي جت��م��ع 

تنفيذ  يتم  خالها  م��ن  وال��ت��ي  والتعليم 

ب��راجم��ه��ا يف خم��ت��ل��ف م���دار����ض امل��م��ل��ك��ة، 

التوا�سل  اأ���س��ك��ال  جميع  اأّن  اإىل  م�����س��رياً 

تنفيذ  ومراحل  واملتطوعن  الّطلبة  مع 

ال��ربام��ج ت��ك��ون م��ن خ��ال من�سة اإجن��از 

.»injazjo.net« االلكرتونية

وي��ذك��ر ان م�����س��روع »���س��ب��اب ق���ادر على 

اجتماعيا  ومّمكن  التغرّيات  مع  التكّيف 

ما  رائ��د  حتالف  عن  عبارة  واقت�ساديا«، 

ب���ن ع���دد م���ن ال�����س��رك��اء ي�����س��م ك���ا من 

موؤ�س�سة نهر االأردن وهيئة اأجيال ال�سام 

اإجن����از بقيادة  ك���ور وم��وؤ���س�����س��ة  وم��ري���س��ي 

وبتمويل  للاجئن  الدمناركي  املجل�ض 

من موؤ�س�سة نوفو نورد�سك.

و ي�ستهدف امل�سروع 25000 �ساب و�سابة 

م���ن ال��اج��ئ��ن ال�����س��وري��ن واالأردن���ي���ن 

االأق������ل ح��ظ��ا وال����ذي����ن ت����اأث����روا ب���االأزم���ة 

ال�������س���وري���ة، وي���ت���م ت��ن��ف��ي��ذ امل�������س���روع على 

مدى ثاث �سنوات خال الفرتة ما بن 

متكن  خالها  م��ن  يتم   )2022-2020(

هوؤالء ال�سباب اجتماعيا واقت�ساديا .

االنباط-عمان

ب���ل���غ ر����س���ي���د اإج�����م�����ايل االح���ت���ي���اط���ات 

االأج���ن���ب���ي���ة )مب����ا ف��ي��ه��ا ال���ذه���ب وح��ق��وق 

ال�����س��ح��ب اخل���ا����س���ة( يف ن���ه���اي���ة اأي���ل���ول/

 100 و  م��ل��ي��ون  و958  م��ل��ي��ار   16 �سبتمرب 

األف دوالر، وفق بيانات �سدرت عن البنك 

املركزي االأردين.

الر�سيد  فاإن  املركزي  بيانات  وبح�سب 

م�����س��ت��وردات  لتغطية  ي��ك��ف��ي  االح��ت��ي��اط��ي 

االأردن لنحو 10.1 اأ�سهر.

ولفت املركزي اإىل اأنه يتوقع انخفا�ض 

ر���س��ي��د اإج���م���ايل االح��ت��ي��اط��ات االأج��ن��ب��ي��ة 

مبقدار 1.650 مليون دوالر يف نهاية �سهر 

.2020 كانون االأول/دي�سمرب 

مليار   36 املحلية  ال�سيولة  بلغت  كما 

لنف�ض  دي���ن���ار  األ����ف  و400  383م���ل���ي���ون  و 

البيانات. الفرتة، بح�سب 

 االنباط-عمان

اأع����ل����ن وزي������ر ال���ع���م���ل وزي������ر ال���دول���ة 

ل�������س���وؤون اال����س���ت���ث���م���ار، ال���دك���ت���ور م��ع��ن 

القطامن، عن اإعادة فتح باب اال�ستقدام 

االأردن��ي��ن  امل��ن��ازل من غري  للعاملن يف 

اخليارات  تو�سيع  بهدف  غانا،  دولة  من 

اأمام املواطنن فيما يتعلق بالعاملن يف 

املنازل من جن�سيات متعددة.

ب���اب  ف���ت���ح  اإع��������ادة  اأن  ال����وزي����ر  وب�����ن 

اال���س��ت��ق��دام م��ن دول����ة غ��ان��ا ج���اء تلبية 

مل��ط��ال��ب امل���واط���ن���ن، ن���ظ���راً الرت��ي��اح��ه��م 

من  امل��ن��ازل  يف  العاملن  مع  التعامل  يف 

ب��اده��م  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��غ��ان��ي��ة  اجلن�سية 

مع االأردن بعاقات �سداقة وطيدة.

اال�ستقدام  اآل��ي��ة  اأن  القطامن  واأك���د 

���س��ت��ك��ون ب��ح�����س��ب االإج������راءات امل��ت��ب��ع��ة يف 

الوقت احلايل مت�سمنة جميع ال�سروط 

واالإج����������������راءات ال�������س���ح���ي���ة امل���ط���ل���وب���ة، 

خ�����س��و���س��اً اإج������راء ف��ح��و���س��ات ف��ريو���ض 

ك�����ورون�����ا، داع����ي����ا م����ن ي���رغ���ب مب��ع��رف��ة 

ال��ت��ك��ل��ف��ة امل���ال���ي���ة ال���س��ت��ق��دام ال��ع��ام��ل��ن 

اإىل  اجل��ن�����س��ي��ات  م��ن خمتلف  امل��ن��ازل  يف 

مراجعة الوزارة.

 االنباط-عمان

االربعاء،  ام�ض  عمان،  بور�سة  اغلقت 

2ر5 م��ل��ي��ون ���س��ه��م، م��وزع��ة على  ب��ت��داول 

اإجمالية  ت���داوالت  بقيمة  �سفقة،   2167

4ر4 مليون دينار. بلغت 

النقطة  اىل  البور�سة  موؤ�سر  وارتفع 

مع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة  31ر0  بن�سبة   ،1584

ال�سابقة. اإغاق اجلل�سة 

ول��������دى م����ق����ارن����ة اأ�����س����ع����ار االإغ��������اق 

ل��ل�����س��رك��ات امل��ت��داول��ة اأ���س��ه��م��ه��ا، ت��ب��ن اأن 

اأ���س��ع��ار  25 ���س��رك��ة اأظ���ه���رت ان��خ��ف��ا���س��ا يف 

 31 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت  بينما  اأ�سهمها، 

�سركة   31 اأ�سهم  اأ�سعار  وا�ستقرت  �سركة، 

اخرى.

 االنباط-عمان

����س���ب���ط���ت ك����������وادر ه���ي���ئ���ة ت���ن���ظ���ي���م ق���ط���اع 

االت�����س��االت وب��ال��ت��ع��اون م��ع االأج��ه��زة االأمنية 

املخت�سة 24 �سبكة ات�ساالت خا�سة خُمالفة.

ووف��ق��ا ل��ب��ي��ان ع��ن الهيئة ام�����ض االأرب���ع���اء، 

�سبطت الهيئة منذ �سهر اأيلول املا�سي وحتى 

مطلع ال�سهر اجلاري �سبكات ات�ساالت خا�سة 

دون احل�����س��ول ع��ل��ى امل��واف��ق��ات وال��رتخ��ي�����ض 

حمطات  وت�سغيل  ت��رددات  وا�ستخدام  ال��ازم، 

ال��ق��ان��ون، باالإ�سافة  الأح��ك��ام  رادي��وي��ة خ��اف��اً 

اإىل ا���س��ت��خ��دام اأج���ه���زة رادي����وي����ة، وامل�����س��اع��دة 

الإج��راء  م�سروعة  غري  و�سائل  ا�ستخدام  على 

ات�ساالت خافا الأحكام القانون.

وق�����ال رئ��ي�����ض جم��ل�����ض م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

وا�ستناداً  الهيئة  اإن  اجل��ب��ور،  غ���ازي  ال��دك��ت��ور 

لقانون االت�ساالت متلك حق الدخول اإىل اأي 

�سبكات  اأو  اأجهزة  على  باحتوائه  ي�ستبه  مكان 

لت�سوي�ض  ت�ستعمل  اأج��ه��زة  اأو  مرخ�سة  غ��ري 

اأي��ة  فيها  مت��ار���ض  اأو  االت�����س��االت  �سبكات  على 

ن�ساطات خمالفة للقانون اأو االأنظمة ال�سادرة 

مبوجبه.

املفو�سن  الهيئة  موظفي  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ب�����س��ب��ط امل��خ��ال��ف��ات ي���ع���دون رج�����ال ���س��اب��ط��ة 

ع���دل���ي���ة، وي���ق���وم���ون ب��ك��ل م���ا ي���ل���زم مل��ن��ع ه��ذه 

امل��خ��ال��ف��ات يف ����س���وق االت�������س���االت مل���ا ل��ه��ا من 

اأث����ر ���س��ل��ب��ي ع��ل��ى م�����س��ال��ح امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن، كما 

اأن م��ن��ع ه���ذه امل��خ��ال��ف��ات ي��ع��د ح��م��اي��ة جلميع 

الازمة  الرتاخي�ض  على  احلا�سلة  اجل��ه��ات 

ومنعاً  ال��ن��اف��ذة،  والت�سريعات  للقوانن  وف��ق��اً 

الأم��ن  وح��م��اي��ة  امل��رخ�����س��ن،  ع��ل��ى  للت�سوي�ض 

االت�ساالت، باالإ�سافة اإىل اأثرها على االقت�ساد 

وطنية  ث��روة  ال���رتددي  الطيف  ك��ون  الوطني 

نادرة وم�سدرا للعديد من اال�ستثمارات.
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االنباط-وكاالت

قبول  الإ�سرائيلية،  اللوائية  اللجنة  ق��رار  مع 

خمطط وزارة البناء والإ�سكان لإقامة م�ستوطنة 

ت�سم 9 اآلف وحدة �سمايل القد�س، تكون اإ�سرائيل 

قد ق�ست على ما تبقى من مطار القد�س الدويل

الغربية  ال�سفة  )�سقوط   1967 ال��ع��ام  وحتى 

القد�س  مطار  كان  الإ�سرائيلي(،  الحتالل  حتت 

ال�سفة، قبل  الوحيد يف  امليناء اجل��وي   ، ال��دويل 

اإ�سرائيل يدها عليه، وحتّوله اإىل مطار  اأن ت�سع 

لرحالت داخلية قليلة، اإىل اأن اأغلقته نهائيا عام 

2000

ويقول خليل التفكجي، مدير دائرة اخلرائط 

اإ�سرائيل ت�سعى  اإن  يف جمعية الدرا�سات العربية، 

تقع يف معظمها  كليا،  لإقامة م�ستوطنة جديدة 

ب�  يعرف حمليا  ما  اأو  القد�س،  اأر����س مطار  على 

مطار قلنديا

ي�ستقبل  ك����ان  امل���ط���ار  ال��ت��ف��ك��ج��ي:  وي�����س��ي��ف 

 ،1967 الطائرات حتى الحتالل الإ�سرائيلي عام 

داخلية،  لرحالت  اإ�سرائيل  ا�ستخدمته  ثم  وم��ن 

حتى اإغالقه نهائيا يف العام 2000

الأح��د  قالت  الإ�سرائيلية،  البث  هيئة  وكانت 

وال��ب��ن��اء  للتنظيم  ال��ل��وائ��ي��ة  اللجنة  اإن  امل��ا���س��ي، 

ب��ال��ق��د���س، اأق����رت ب����اأن خ��ط��ة ب��ن��اء 9 اآلف وح��دة 

القد�س،  �سمايل  قلنديا،  منطقة  يف  ا�ستيطانية 

ت�ستويف املعايري املطلوبة للم�سادقة

واأ�سارت اإىل اأن دفع اخلطة، ياأتي قبيل ت�سلم 

ب��اي��دن  امل��ن��ت��خ��ب ج���و  ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي  اإدارة 

ال�����س��ل��ط��ة، اأواخ�����ر ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون ال��ث��اين امل��ق��ب��ل، 

اأعلن خالل دعايته النتخابية معار�سته  وال��ذي 

لال�ستيطان ومت�سكه مببداأ حل الدولتني

وكانت وزارة البناء وال�سكان الإ�سرائيلية، قد 

اإىل  باخلطة،  املا�سي،  فرباير/�سباط  يف  تقدمت 

اللجنة اللوائية من اأجل امل�سادقة عليها

وي�سري التفكجي اإىل اأن امل�سادقة على امل�سروع، 

ما زالت غري نهائية

ت�سادق  اأن  ينبغي  اخل�����س��و���س:  ب��ه��ذا  وي��ق��ول 

على  نهائي  ب�سكل  الإ�سرائيلية  اللوائية  اللجنة 

اخلطة، ثم تن�سرها لالعرتا�سات، ويلي ذلك ن�سر 

اإقامة  يف  الفعلي  ال�سروع  قبل  البناء  مناق�سات 

امل�ستوطنة

وي�����س��ي��ف: ي�����دور احل���دي���ث ع���ن م�����س��ت��وط��ن��ة 

�سخمة، وهي جزء ل يتجزاأ من م�سروع القد�س 

ال���ك���ربى، ال���ت���ي ت��ع��م��ل اإ����س���رائ���ي���ل ب���ال ك��ل��ل على 

تر�سيخه على الأر�س

اأن  ال��ع��ام 1920، قبل  اأن�ساأ يف  امل��ط��ار ق��د  وك��ان 

ا�ستخدامه يف  تبداأ �سلطات النتداب الربيطاين 

اأم��ام الرحالت  العام 1924، اإىل حني مت افتتاحه 

املنتظمة عام 1936

وللمطار مدرج، وبرج مراقبة، و�سالة ا�ستقبال 

ل��ل��ق��ادم��ني وامل���غ���ادري���ن، ول��ك��ن م��ن��ذ اأن اأغ��ل��ق��ت��ه 

ال�سلطات الإ�سرائيلية عام 2000، مت اإهماله ب�سكل 

كامل

ويقول التفكجي اإن املطار والأرا�سي التابعة له، 

تقع على اأر�س م�ساحتها 1200 دومن )الدومن األف 

امل�ستوطنة  خمطط  اأن  اإىل  م�سريا  م��رب��ع(،  مرت 

اجلديدة يقع على اأر�س م�ساحتها 900 دومن

ال�����س��الم الآن  ق��ال��ت منظمة  ال�����س��دد،  وب��ه��ذا 

الأنا�سول:  عليه  اطلعت  تقرير  يف  الإ�سرائيلية، 

م�ساحة  معظم  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  اع��ت��ربت 

املخطط اأرا�سي دولة، وهذا ي�سمح لإ�سرائيل ببناء 

امل�ستوطنة دون احلاجة اإىل م�سادرة الأرا�سي من 

اأ�سحابها الفل�سطينيني

وا�ستدركت املنظمة: يف الوقت نف�سه، ل يزال 

ا خا�سة جزء كبري من الأر�س يعترب اأر�سً

واأ���س��اف��ت: كما تت�سمن اخلطة ه��دم ع�سرات 

الوحدات ال�سكنية الفل�سطينية، التي مت بناوؤها يف 

املنطقة دون ت�ساريح على مدار ال�سنوات

�سل�سلة  ق��ل��ب  ت��ق��ع يف  اخل��ط��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

متوا�سلة فل�سطينية ح�سرية متتد من رام اهلل، 

التي  الفل�سطينية،  ال�سرقية  القد�س  اأحياء  عرب 

اإىل بيت  اإ�سرائيل يف كفر عقب وقلنديا،  �سمتها 

الآلف من  مئات  يقطنها  التي  و�سعفاط،  حنينا 

ال�سكان الفل�سطينيني

وك�سفت ال�سالم الآن عن اأن امل�ستوطنة تهدف 

اإىل دق اإ�سفني واأن ت�سبح جيًبا اإ�سرائيلًيا من �ساأنه 

املركزية،  للمدينة  الفل�سطيني  التطور  اأن مينع 

والأكرث اأهمية يف الدولة الفل�سطينية امل�ستقبلية، 

وهي منطقة القد�س ورام اهلل وبيت حلم

اآلف  ت�سم  م�ستوطنة  اإن�����س��اء  اأن  واأو���س��ح��ت 

الوحدات ال�سكنية، وهو ما يعني ع�سرات الآلف 

على  ال�سعب  م��ن  �سيجعل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني،  م��ن 

اأي ترتيب قائم على حل الدولتني يف امل�ستقبل، 

ال�ستمرارية )اجلغرافية(  ب�سبب عدم  ل�سعبني، 

باإمكانيات  يلحق  ال���ذي  وال�����س��رر  الفل�سطينية، 

العا�سمة الفل�سطينية يف القد�س ال�سرقية

اإنهاء  اأن  على  التفكجي  ي�سدد  ال�سدد،  وبهذا 

مطار القد�س، يعني اأن اإ�سرائيل تنهي اأي فر�سة 

القد�س  يف  الفل�سطينية  للدولة  عا�سمة  لقيام 

ال�سرقية

امل�ستوطنة، هو  ه���ذه  اإق��ام��ة  ق��ائ��ال:  وي��ح��ذر 

مبثابة ف�سل اإ�سمنتي بني القد�س ورام اهلل، بعد 

اجلدار الذي اأقامته اإ�سرائيل يف املنطقة

قرب  ع��ن  الإع����الن  اأن  اإىل  التفكجي  ويلفت 

اإع���الن  م��ع  ي��ت��زام��ن  امل�ستوطنة،  على  امل�����س��ادق��ة 

املا�سي،  الأح���د  الإ�سرائيلية  امل��وا���س��الت  وزي���رة 

اأ�سفل حاجز قلنديا  �سق نفق  امل�سادقة على  عن 

الإ�سرائيلي، �سمايل القد�س، لريبط امل�ستوطنات 

يف حميط رام اهلل والقد�س مع الطريق املوؤدي اإىل 

مدينة تل اأبيب

اإق���ام���ة  وت���ق���ع اإىل ج���ان���ب امل��ن��ط��ق��ة امل����ن����وي 

اإ�سرائيلية  �سناعية  منطقة  عليها،  امل�ستوطنة 

اأرا���س  على  اأي�سا  اأقيمت  تدعى عطاروت  كبرية 

فل�سطينية

االنباط-وكاالت

دع����ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل�����الأمم امل��ت��ح��دة 

اإ���س��رائ��ي��ل اأم�������س ال��ث��الث��اء اإىل ال��ت��خ��ل��ي عن 

 6 مقابل   153 باأغلبية  نووية  اأ�سلحة  امتالك 

اأ�سوات، فيما امتنعت 25 دولة عن الت�سويت

“جريو�ساليم  �سحيفة  بح�سب  وذك�����رت 

بو�ست” اأن الهيئة الأممية طلبت من اإ�سرائيل 

امتالك  اأو  اختبار  اأو  اإنتاج  اأو  تطوير  “عدم 

اأ�سلحة نووية بطريقة اأو باأخرى”، داعية تل 

اأبيب اأي�سا اإىل “التخلي عن حيازة الأ�سلحة 

النووية واإخ�ساع جميع من�ساآتها النووية غري 

اخلا�سعة ل�سمانات الوكالة ال�ساملة كاإجراء 

ب���ني ج��م��ي��ع دول املنطقة  ال��ث��ق��ة  ل��ب��ن��اء  م��ه��م 

وكخطوة نحو تعزيز ال�سالم والأمان”

0:14 :Advertisement
دول��ة   153 دع���ت  ف��ق��د  لل�سحيفة،  ووف��ق��ا 

التوقيع على  اإىل  اإ���س��رائ��ي��ل  امل��ت��ح��دة  ب����الأمم 

م��ع��اه��دة ح��ظ��ر ان��ت�����س��ار الأ���س��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة 

على  الت�سويت  اأ�سلحتها خالل  عن  والتخلي 

ق����رار “خطر ان��ت�����س��ار الأ���س��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة يف 

ال�سرق الأو�سط”

وكان القرار جزءا من جمموعة كبرية من 

العامة  التي وافقت عليها اجلمعية  القرارات 

ال�سالح  ن��زع  اإىل  والتي تدعو  املتحدة  ل��الأمم 

اأن��ه ج��زء من  ال��ن��ووي عامليا ويف املنطقة، كما 

ح��زم��ة ت�سم م��ا ي��ق��رب م��ن 20 ق����رارا �سنويا 

لإ�سرائيل  مناه�سة  تعترب  العامة  للجمعية 

وموؤيدة للفل�سطينيني

واأو�سحت “جريوزاليم بو�ست” اأن ال�سلطة 

ق���رار  م��ق��دم��ي  ب���ني  م���ن  ك��ان��ت  الفل�سطينية 

والأردن  وك��ذل��ك م�سر  ه���ذا،  الن��ت�����س��ار  ع���دم 

وال�سعودية وعمان والإم���ارات. وال��دول ال�ست 

التي عار�ست القرار هي: كندا واإ�سرائيل وجزر 

مار�سال وميكرونيزيا وبالو والوليات املتحدة

اأم����ا ال����دول ال��ت��ي ام��ت��ن��ع��ت ع��ن الت�سويت 

الكامريون،  بلجيكا،  اأ�سرتاليا،  األبانيا،  ه��ي: 

اإف��ري��ق��ي��ا ال��و���س��ط��ى، ك���وت دي��ف��وار،  جمهورية 

ك���روات���ي���ا، ج��م��ه��وري��ة ال��ت�����س��ي��ك، ال���دمن���ارك، 

اأمل��ان��ي��ا،  ج��ورج��ي��ا،  فرن�سا،  اإث��ي��وب��ي��ا،  اإ�ستونيا، 

هنغاريا، الهند، اإيطاليا، ليتوانيا، لوك�سمبورغ، 

موناكو، هولندا، بنما، بولندا، رومانيا واململكة 

املتحدة

تعد  اإ�سرائيل  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 

واح��دة من ت�سع قوى نووية يف العامل، لكنها 

مل ت��ع��رتف ق��ط ب��ام��ت��الك��ه��ا اأ���س��ل��ح��ة ن��ووي��ة، 

وهناك ثماين دول معرتف بها كقوى نووية، 

انت�سار  ع��دم  وقعت على معاهدة  خم�س منها 

الأ�سلحة النووية، وهي ال�سني وفرن�سا ورو�سيا 

وبريطانيا والوليات املتحدة

واع��رتف��ت ث��الث دول اأخ���رى غ��ري موقعة 

نووية،  اأ�سلحة  وحيازة  بتجربة  املعاهدة  على 

وهي الهند وكوريا ال�سمالية وباك�ستان، وب�سكل 

عام هناك 191 دول��ة طرف يف املعاهدة مبا يف 

ذلك اإيران ولكن لي�س اإ�سرائيل

االنباط-وكاالت

يتحدث  تقريرا  الندبندنت  �سحيفة  ن�سرت 

فيه األيك�س وودوارد عن دعوة ع�سو الربملان بيل 

ترامب  دونالد  الرئي�س  مقا�ساة  اإىل  با�سكريل 

مبجرد تن�سيب الرئي�س املنتخب جو بايدن

ي��ق��ول األ��ي��ك�����س اإن ب��ا���س��ك��ري��ل ب��ح��ث ب��دق��ة يف 

ي��ح��ذر  الآن  وه����و  ال�����س��ري��ب��ي،  ت���رام���ب  ���س��ج��ل 

ال��ت�����س��ام��ح م���ع ج��رائ��م��ه  اأن  الأم���ري���ك���ي���ني م���ن 

املزعومة �سيجعل الدميقراطية يف خطر

عاما   83 العمر  من  البالغ  با�سكريل  ويتهم 

ب��ارت��ك��اب ع��دد ل يح�سى من  ت��رام��ب وح��ل��ف��اءه 

امل���ت���ح���دة، م���ن بينها  ال����ولي����ات  اجل���رائ���م ���س��د 

امل�������س���ا����س ب����الأم����ن ال����ق����وم����ي، وال���ت���ف���ري���ق ب��ني 

العظمى العائالت، واخليانة 

الكونغر�س،  يقول ع�سو  الأ�سا�س،  هذا  وعلى 

من  التحقيق  اإىل  ترامب  اإدارة  تخ�سع  اأن  لبد 

املعنية.  الأخ����رى  وال��ه��ي��ئ��ات  ال��ع��دل  وزارة  ق��ب��ل 

يحاكموا  اأن  لب��د  واأع��وان��ه  ترامب  اأن  وي�سيف 

اأمتنا ود�ستورنا ب�سبب جرائمهم �سد 

ان��ت��خ��ب يف  ب��ا���س��ك��ري��ل  اأن  ال���ك���ات���ب  وي���ذك���ر 

مبن�سبه  واح��ت��ف��ظ   1996 ع���ام  يف  ال��ك��ون��غ��ر���س 

مناف�سيه  على  متفوقا  تالية  ان��ت��خ��اب��ات   12 يف 

املئة يف كل  62 يف  بن�سبة تزيد عن  اجلمهوريني 

مرة

ع�����س��ري��ن  م����ن  اأك������رث   2017 ع�����ام  يف  وك���ت���ب 

ر���س��ال��ة واق����رتاح ت��ع��دي��ل يف ال��ق��وان��ني م��ن اأج��ل 

ال�سريبي،  ترامب  �سجل  اإىل  الو�سول  ت�سهيل 

ي�سمل  امل���ال���ي���ة، مب���ا  ت��ع��ام��الت��ه  يف  وال��ت��ح��ق��ي��ق 

امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة م��ت��ع��اق��دة مع  اإن ك��ان��ت 

ام���رباط���وري���ت���ه امل���ال���ي���ة، ال���ت���ي ح��ق��ق��ت اأرب���اح���ا 

مباليني الدولرات منذ اأن توىل الرئا�سة

ت��رام��ب من  ت��ه��رب  ي��زع��م  تقرير  ن�سر  وب��ع��د 

دفع ال�سرائب يف �سحيفة نيويورك تاميز التي 

750 دولرا يف  ���س��وى مبلغ  ي��دف��ع  اأن��ه مل  ذك��رت 

 10 يف  �سرائب  اأي  يدفع  ومل  و2018   2017 ع��ام 

الكونغر�س  ع�سو  و���س��ف  املا�سية  �سنة   15 م��ن 

رجل  اأ�سواأ  ورمب��ا  وم��زور،  حمتال  باأنه  الرئي�س 

اأعمال يف العامل

نائبة  هاري�س،  ك��ام��ال  قالت   ،2019 ع��ام  ويف 

وزارة  ف��اإن  انتخبت  اإذا  اإن��ه��ا  املنتخب،  الرئي�س 

�سد  جنائية  دعوى  �سرتفع  تعينها  التي  العدل 

ترامب بتهمة عرقلة �سري العدالة

اعتبار  على  العام  الدع��اء  با�سكريل  ويح�س 

ال��ل��ج��وء اإىل ال��ع��ف��و ال��رئ��ا���س��ي، ال����ذي اأ����س���دره 

فلني  مايكل  امل��دان��ني  حليفيه  حلماية  ت��رام��ب 

العدالة  �سري  عرقلة  م��ن  ن��وع��ا  �ستون،  وروج���ر 

واأن كل عفو ذاتي غري قانوين

االنباط-وكاالت

يواجه ال�سري معزوز را�سي ب�سارات 

)45 ع���ام���ا( م���ن ب��ل��دة ط��م��ون ج��ن��وب 

طوبا�س، اأو�ساعا �سحية �سعبة للغاية 

داخل �سجون الحتالل دون اأن تكرتث 

وفًقا  بحياته،  ال�سجون  م�سلحة  ادارة 

لهيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

ال��ي��وم  ل��ه��ا،  ب��ي��ان  الهيئة يف  وق��ال��ت 

ب�����س��ارات يقبع  الأ���س��ري  “اإن  الأرب��ع��اء: 

وي��ع��اين  “رميون”،  معتقل  يف  ح��ال��ي��ا 

الأذن  يف  والتهابات  مزمن  �سداع  من 

كثري  يف  الإغماء  له  ت�سبب  الو�سطى، 

لعر�سه  ب��ح��اج��ة  وه���و  الأح���ي���ان،  م���ن 

لت�سخي�س  م��ت��خ�����س�����س  ط��ب��ي��ب  ع��ل��ى 

يف  مت��اط��ل  املعتقل  اإدارة  لكن  ح��ال��ت��ه، 

م�سكنات  ب��اإع��ط��ائ��ه  وت��ك��ت��ف��ي  حت��وي��ل��ه 

دون عالج

يعاين  ب�سارات  الأ�سري  اأن  واأ�سافت 

اآلم حادة يف الظهر، ول ي�ستطيع  من 

متوا�سلة،  دق��ائ��ق   5 م��ن  لأك��رث  امل�سي 

ن��ت��ي��ج��ة مل���ا ت��ع��ر���س م���ن ���س��رب م��ربح 

اأدى  م��ا  ا�ستجوابه،  اأث��ن��اء  واع��ت��داءات 

الفقري،  بالعمود  بفتق  اإ�سابته  اإىل 

م��ا���س��ة لإج������راء عملية  ب��ح��اج��ة  وه����و 

ج���راح���ي���ة، ك��م��ا ي�����س��ت��ك��ي م���ن م�����س��اك��ل 

بالأ�سنان

الأ����س���ري  اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  ول���ف���ت���ت 

اعتقاله  قبل  ي��ع��اين  يكن  مل  ب�����س��ارات 

�سحية،  م�����س��اك��ل  اأي����ة  م��ن   2003 ع���ام 

التحقيق  ب�سبب  تدهورت  حالته  لكن 

القا�سي الذي تعر�س له

 االحتالل اإلسرائيلي يبدأ بتحويل »مطار القدس الدولي« إلى مستوطنة

153 دولة تدعو إسرائيل إلى التخلي عن امتالك أسلحة نووية

 االندبندنت: دعوة لمقاضاة ترامب بمجرد تنصيب بايدن

 هيئة االسرى: أسير من طوباس يواجه أوضاًعا صحية صعبة

االنباط-وكاالت

����س���ادق���ت جل���ن���ة ال��ك��ن��ي�����س��ت ال���ربمل���ان���ي���ة 

قانون  م�سروع  على  الأرب���ع���اء،  الإ�سرائيلية، 

للت�سويت عليه بثالث  ال��ربمل��ان، توطئة  حل 

قراءات

وقال املكتب الإعالمي للكني�ست )الربملان 

الإ�سرائيلي(، يف ت�سريح مكتوب اأر�سل ن�سخة 

منه لوكالة الأنا�سول اإن اللجنة �سادقت على 

م�سروع القانون، باأغلبية 10 اأ�سوات مقابل 7

ال��ل��ج��ن��ة ح����ددت 16 م��ار���س/ اإن  واأ����س���اف 

يف  امل��ب��ك��رة،  لالنتخابات  م��وع��دا  امل��ق��ب��ل،  اآذار 

حال املوافقة على م�سروع القانون بالقراءات 

الثالث

اأ���س��ب��وع،  وك����ان الكني�ست ق��د ���س��ادق ق��ب��ل 

ينبغي  ولكن  نف�سه،  حل  قانون  م�سروع  على 

الت�سويت عليه بثالث قراءات قبل اأن ي�سبح 

قانونا ناجزا

ومت اق��رتاح م�سروع قانون حل الكني�ست، 

�سوء  ب�سبب  الإ�سرائيلية،  املعار�سة  قبل  من 

بالف�ساد  اتهام  اأداء احلكومة، وتوجيه لئحة 

�سد نتنياهو

االنباط-وكاالت

اأعلن الرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادورو 

وحوار” مع  “توا�سل  ق��ن��وات  فتح  يف  رغبته 

بايدن  جو  املنتخب  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اإدارة 

بعد التوترات املت�ساعدة التي �سهدتها عالقات 

املنتهية ولي��ت��ه  ال��رئ��ي�����س  ع��ه��د  ال��ب��ل��دي��ن يف 

دونالد ترامب.

عن  الفرن�سية  ال�سحافة  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 

م��������ادورو ق���ول���ه خ�����الل م����وؤمت����ر ���س��ح��ف��ي يف 

و�سنكون  دائ��م��اً  “كنا  الفنزويلية:  العا�سمة 

م�ستعدين لإق��ام��ة ع��الق��ات ح���وار واح���رتام 

مع قادة الوليات املتحدة” م�سيفاً: “ننتظر 

يكون  واأن  اجلديدة  بايدن  جو  اإدارة  تن�سيب 

اإم��ك��ان��ات  ت��ف��ت��ح  واأن  للتفكري  ال���وق���ت  ل��دي��ه 

ال��ت��وا���س��ل واحل����وار ب��ني ف��ن��زوي��ال وال��ولي��ات 

املتحدة”.

دونالد  “�سيا�سات  اأن  على  م���ادورو  و�سدد 

ترامب جتاه فنزويال ف�سلت ف�ساًل ذريعاً”.

ووج���ه م����ادورو خ��الل الأ���س��اب��ي��ع الأخ���رية 

دع������وات ع����دة اإىل احل������وار م���ع ب���اي���دن اآم����اًل 

متيز  ال����ذي  ت��رام��ب  اإدارة  بنهج  ي�ستمر  األ 

بالتدخل ال�سافر يف �سوؤون فنزويال الداخلية 

و����س���وًل اإىل ال��ت��دخ��ل ال��ع�����س��ك��ري امل��ب��ا���س��ر يف 

حماولت ا�ستهداف الرئي�س مادورو وحكومته 

ال�سرعية.

االنباط-وكاالت

امل��ف��و���س��ة  ب��ا���س��ي��ل��ي��ت  مي�سيل  ق��ال��ت   

ال�����س��ام��ي��ة حل���ق���وق الإن���������س����ان ب�����الأمم 

امل��ت��ح��دة ال��ي��وم الأرب���ع���اء اإن ال��و���س��ع يف 

اإث��ي��وب��ي��ا م��ق��ل��ق وم��ل��ت��ه��ب م��ع ا���س��ت��م��رار 

القتال يف اإقليم تيجراي وتواتر تقارير 

حتى  الإقليم  لأبناء  عرقي  تنميط  عن 

يف العا�سمة اأدي�س اأبابا

�سحفي  موؤمتر  يف  با�سيليت  وقالت 

مناطق  اأن  عن  تقارير  لدينا  جنيف  يف 

م��ع��ي��ن��ة خ��ا���س��ة امل��ح��ي��ط��ة مب���دن مقلي 

واحل��دود  اأدي  واأب��ي  واأك�سوم  و�سرييرو 

�سهدت  وت��ي��ج��راي  اأم��ه��رة  اإقليمي  ب��ني 

ا�ستمرارا للقتال بني القوات الحتادية 

لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  ق��وات  وب��ني 

كل  مع  املتحالفة  وامليلي�سيات  تيجراي 

طرف

ملراقبة  ملحة  حاجة  هناك  واأ�سافت 

و�سع حقوق الإن�سان من جهة م�ستقلة 

يف م��ن��ط��ق��ة ت���ي���ج���راي وات����خ����اذ ج��م��ي��ع 

املدنيني  حلماية  ال��الزم��ة  الإج�����راءات 

وامل�ساءلة عن النتهاكات

واأغ����ل����ب الت���������س����الت م��ق��ط��وع��ة يف 

ل��ل��م��ن��ط��ق��ة مقيد  وال���دخ���ول  ت��ي��ج��راي 

للغاية  ال�سعب  م��ن  يجعل  مم��ا  ب�سدة 

ع��ل��ى روي����رتز ال��ت��ح��ق��ق م��ن م��زاع��م اأي 

من الطرفني

االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلي  ال��وزراء  اأعلن مناف�س رئي�س   

داخل حزب الليكود اليميني، جدعون �ساعر، 

الأرب��ع��اء  )الكني�ست(  ال��ربمل��ان  م��ن  ا�ستقالته 

�سيا�سيا جديدا يف مواجهة  اإن�سائه حزبا  مع 

مبا�سرة مع بنيامني نتنياهو

و���س��اع��ر )53 ع��ام��ا( ه��و اأح���د اأب����رز وج��وه 

حزب الليكود و�سغل مرارا منا�سب وزارية يف 

حكومات نتنياهو بني عامي 2009 و2014

اإليه  ال��ذي ينظر  �ساعر  وحت��دى جدعون 

يف  اليمينية  ال�سيا�سة  يف  م��وؤث��رة  ك�سخ�سية 

اإ�سرائيل، مناف�سه نتنياهو على زعامة احلزب 

يف ك��ان��ون الأول/دي�����س��م��رب ال��ع��ام املا�سي لكن 

خ�سر يف النتخابات التمهيدية

بينما  الليكود  عن  انف�ساله  �ساعر  واأعلن 

تواجه احلكومة الئتالفية يف اإ�سرائيل خطر 

النهيار وتزايد احتمال التوجه اإىل انتخابات 

�ستكون يف ه��ذه احل��ال��ة ال��راب��ع��ة يف اأق���ل من 

عامني

التلفزيون  ويف ت�سريح نقل مبا�سرة على 

م�����س��اء ال��ث��الث��اء، ق���ال ���س��اع��ر: اأن�����س��ئ حركة 

يف  واأعلن   . نتنياهو  ا�ستبدال  هدفها  جديدة 

بيان الأربعاء ا�ستقالته ر�سميا من الكني�ست، 

مما ي�سمح له بالرت�سح لرئا�سة الوزراء

وك��ان بيني غانت�س، ال�سريك الرئي�سي يف 

التحالف الذي يقوده نتنياهو، اأيد يف ت�سويت 

حل  املعار�سة  اق���رتاح  املا�سي  الأ���س��ب��وع  اأويل 

الكني�ست

وق����ال غ��ان��ت�����س اإن ن��ت��ن��ي��اه��و ت�����س��رف من 

وو�سع  اخل��ا���س��ة،  ال�سيا�سية  م�سلحته  اأج���ل 

ف��وق  ال��ف�����س��اد  ق�سايا  يف  امل��ن��ت��ظ��رة  حماكمته 

احتياجات الإ�سرائيليني

وغانت�س هو رئي�س الوزراء بالتناوب اأي�سا 

ويفرت�س اأن يتوىل مهامه يف ت�سرين الثاين/

نوفمرب 2021 مبوجب اتفاق التحالف الذي 

ين�س على تقا�سم مدة الولية بينهما

جتنب  نتنياهو  ب��اإم��ك��ان  اإن  غانت�س  وق���ال 

اإق���رار ميزانية  انتخابات ج��دي��دة يف ح��ال مت 

العام 2021

وي�����رى م��ع��ار���س��و ن��ت��ن��ي��اه��و اأن�����ه ي��رف�����س 

ل�سمان  املقبل  ال��ع��ام  ميزانية  على  امل��واف��ق��ة 

التنازل  اإىل  ي�سطر  اأن  قبل  انهيار احلكومة 

عن املن�سب لغانت�س

وم��ن غ��ري ال��وا���س��ح م��دى ت��اأث��ري انف�سال 

�ساعر عن اأي انتخابات مقبلة حمتملة

و���س��اع��ر م���ن امل���وؤي���دي���ن ل�����س��م اإ���س��رائ��ي��ل 

للم�ستوطنات الإ�سرائيلية يف ال�سفة الغربية 

املحتلة، وهي خطوة اأعلن نتنياهو جتميدها 

ع��ن��د ت��وق��ي��ع��ه ات���ف���اق ت��ط��ب��ي��ع ال��ع��الق��ات مع 

الإمارات العربية املتحدة والبحرين

ال��ب��ارز بن  واأ����س���ار ال�سحايف الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

كا�سبيت يف �سحيفة معاريف الأربعاء اإىل ذعر 

مربر متاما لدى نتنياهو ب�ساأن انف�سال �ساعر

ويرى كا�سبيت املعروف بقربه من الأحزاب 

اليهودية املت�سددة، اأن �ساعر �سيكون يف و�سع 

جيد لنتزاع اأ�سوات من الليكود يف النتخابات 

املقبلة، م�سريا اإىل اأن �ساعر ي�سكل لليمينيني 

الذي �سئموا من نتنياهو بديال له �سي�سوتون 

له ب�سهولة 

 إسرائيل.. المصادقة على مشروع 
قانون لحل الكنيست

 مادورو يبدي استعداده لفتح قنوات 
تواصل مع اإلدارة األميركيةالجديدة

 مفوضة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة: 
إثيوبيا تشتعل بالقتال والتنميط العرقي

 منافس نتنياهو داخل الليكود يؤسس 
حزبا جديدا ويستقيل من الكنيست
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االنباط-وكاالت

ك�������س���ف ����س���ف���ر ت����ل اأب����ي����ب الأ�����س����ب����ق يف 

عن  ال��ن��ق��اب  ل��ي��ف��ان��ون،  يت�سحاق  ال��ق��اه��رة، 

الإ�سرائيلّية- الر�سمّية  ال��ع��اق��ات  اأ���س��رار 

امل�سرّية، مو�سًحا اأّنه على الرغم من مرور 

اتفاقية  توقيع  على  عقود  اأربعة  من  اأك��ر 

الحتال  دول��ة  ف��اإّن  البلدين،  بني  ال�سام 

اأكر  منذ  الكنانة  ب��اد  يف  �سفارًة  متلك  ل 

القاهرة  يف  ال�سفرة  واأّن  ���س��ن��وات،   10 م��ن 

امل��وؤق��ت  م��ق��ّره��ا  ت��ت��ق��وق��ع يف  اأورون،  اأم����رة 

النخبة  مع  اجتماعاٍت  بعقد  لها  ُي�سَمح  ول 

م�سر  يف  ال�سيا�سّية-القت�سادّية-الفنّية 

من  يخ�سون  القاهرة  يف  القرار  �سناع  لأّن 

ال�سعبّية رّدة الفعل 

ال�سفر ليفانون، الذي خدم يف القاهرة 

ا  بني الأعوام 2009 وحتى 2011، ك�سف اأي�سً

يف  ُتعَقد  كانت  التي  الر�سمّية  اللقاءات  اأّن 

ال��ق��اه��رة ب��ني م�����س��وؤول��ني اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني مع 

ح�سني  حممد  الأ���س��ب��ق،  امل�����س��رّي  الرئي�س 

قبل  م��ن  ال�سديد  بالقلق  ات�ّسمت  م��ب��ارك، 

الجتماعات  عقد  ا�سرتطت  التي  القاهرة، 

دون رف���ع ال��ع��ل��م الإ���س��رائ��ي��ل��ّي، والك��ت��ف��اء 

ب��رف��ع��ه ل����دى ه���ب���وط ال���ط���ائ���رة يف م�����س��ر 

اأّن الأمر  اإىل  ُم�سًرا  اأقاعها فقط،  ولدى 

مّت بهدف التقاط ال�سور لي�س اإّل، على حّد 

تعبره

وت���اب���ع ال�����س��ف��ر ق���ائ���ًا يف م���ق���اٍل ن�����س��ره 

ال����ي����وم الأرب�����ع�����اء يف ���س��ح��ي��ف��ة )ي���دي���ع���وت 

ا باأّن  اأحرونوت( العربّية، تابع اأّنه لي�س �سرًّ

يف  ُتعاين  امل�سرّية-الإ�سرائيلّية  العاقات 

م�سيًفا   ، ح��ادٍّ �سعٍف  من  الأخ��رة  ال�سنوات 

 2011 ال��ع��ام  م��ن��ذ  تتمّكن  مل  اإ���س��رائ��ي��ل  اأّن 

م��ن اإي���ج���اد م��ب��ن��ى ل��ك��ي ي��خ��دم��ه��ا ك�����س��ف��ارٍة 

ال��ع��اق��ات بني  واأّن  امل�����س��رّي��ة،  ب��ال��ع��ا���س��م��ة 

��ر ع��ل��ى ال��ت��ع��اون الأم��ن��ّي  ال��دول��ت��ني ت��ق��ت�����سِ

يف م��ك��اف��ح��ة م��ا اأ���س��م��اه ب���الإره���اب ال��ع��امل��ّي 

واملتطّرف، ناهيك عن اتفاقيات الغاز التي 

برعايٍة  ال��دول��ت��نينْ  ب��ني  عليها  التوقيع  مّت 

اأمريكّيٍة، كما قال

وج�����اءت اأق�����وال ال�����س��ف��ر ل��ي��ف��ان��ون بعد 

ال�������وزراء  رئ���ي�������س  اأّن  ع����ن  الأن�����ب�����اء  ت�������وارد 

�سيقوم  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ب��ن��ي��ام��ني  الإ���س��رائ��ي��ل��ّي، 

حيُث  ال��ق��اه��رة،  اإىل  ر�سمّيٍة  ب��زي��ارٍة  قريًبا 

عبد  امل�سرّي،  الرئي�س  اإىل  هناك  �سيجتمع 

الزيارة  ف��اإّن  اأ�ساف  ول��ذا  ال�سي�سي،  الفّتاح 

يِجب  التنفيذ  ح��ّي��ز  اإىل  خ��روج��ه��ا  ح��ال  يف 

اإنعا�س  على  ُت��رّك��ز  اأننْ  �سيء  ك��ّل  وقبل  اأوًل 

مقّدمة  ويف   ، الدولتنينْ بني  البارد  �سام  ال� 

اأوًل،  ال��ع��ال��ق��ة:  ال���ع���اق���ات  ت��ط��وي��ر  ذل����ك 

ي�سمح  م��ن م�سر  ت�����س��ري��ٍح  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

لإ���س��رائ��ي��ل ب��ف��ت��ح ���س��ف��ارٍة ل��ه��ا يف ال��ق��اه��رة، 

اأورون يف  الإ�سرائيلّية  ال�سفرة  تن�سط  واأننْ 

امل�سرّي يف  يفعل نظرها  كما  م�سر متاًما 

اأننْ  نتنياهو  على  يتحّتم  وثانًيا،  اأب��ي��ب،  تل 

بوقف  يق�سي  م�سريٍّ  تعهٍد  على  يح�سل 

ال�سماح  وعدم  لإ�سرائيل  امل�سرّية  املقاطعة 

ع�سٍو  اأّي  مبحاكمة  ال��ق��اه��رة  يف  للنقابات 

اإ�سرائيليني،  مع  عاقٍة  اإقامة  ب�سبب  فيها 

ك��م��ا ح�����س��ل م���ع ال��ف��ّن��ان امل�������س���رّي، حممد 

رم�سان

اإلغاء  اأّن  و�سّدّد ال�سفر الإ�سرائيلّي على 

م��ق��اط��ع��ة ال��ن��ق��اب��ات امل��ه��ن��ّي��ة امل�����س��رّي��ة لأّي 

على  ال��ب��اب  تفتح  ق��د  اإ�سرائيل،  م��ع  عاقة 

متبادلٍة  ب��زي��اراٍت  ال��ق��ي��ام  اأم���ام  م�سراعيه 

جتِلب  اأننْ  �ساأنها  من  والتي   ، الطرفنينْ بني 

خال فرتٍة ق�سرٍة ن�سبًيا، على حّد قوله

اأّن زيارة  اأقواله  اأ�ساف يف ختام  ليفانون 

اإىل  خروجها  حال  يف  القاهرة  اإىل  نتنياهو 

للدولة  مهًما  اإجن��اًزا  �سُتعترب  التنفيذ  حّيز 

بالرتكيز  جناحها  ا�سرتط  ولكّنه  العربّية، 

ع��ل��ى م��و���س��وع��نينْ اث���ن���نينْ ل اأك�����ر وه��م��ا: 

ال�����س��ف��ارة الإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة يف ال��ق��اه��رة واإل��غ��اء 

ما  لكّل  امل�سرّية  املهنّية  النقابات  مقاطعة 

اإ���س��رائ��ي��ل��ّي، ويف ح��ال مّت حتقيق  َوَم���ن ه��و 

، خ��ُل�����س ال�����س��ف��ر اإىل  ال���ه���دف���نينْ الث����ن����نينْ

نتنياهو  زي���ارة  اعتبار  ُي��ِك��ن  ف��اإّن��ه  ال��ق��ول، 

ال�����س��ي�����س��ي  م���ع  واج���ت���م���اع���ه  ال���ق���اه���رة  اإىل 

ال��ب��اِردة  العاقات  يف  جديٍد  لعهٍد  كفاحتٍة 

��ا اإىل  ب��ني ال��ق��اه��رة وت��ل اأب��ي��ب، لف��ًت��ا اأي�����سً

على  ال�سي�سي  م��ع  نتنياهو  اج��ت��م��اع��ات  اأّن 

املتحّدة،  لاأمم  ال�سنوّية  املوؤمترات  هام�س 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ت��ه��ا، ت��ب��ق��ى ب���ع���ي���دًة ع���ن م��رك��ز 

الرئي�س  الجتماع مع  ف��اإّن  ولذا  الأح��داث، 

امل�سرّي يف القاهرة، هذا اإننْ �سّحت التقارير 

ال��ك��ث��ر من  ال�����س��ح��اف��ّي��ة، يحمل يف ط��ّي��ات��ه 

باإقناع  نتنياهو  الإيجابّية، وجناح  الدللت 

ال��دول��ة  ُمقاطعة  ع��ن  ب��ال��ع��زوف  امل�سريني 

الزيارة  لنجاح  الوحيد  املوؤ�ّسر  هو  العربّية 

من عدمها، على حّد تعبره

االنباط-وكاالت

املحتل،  ال�سوري  العربي  اجل��ولن  �سهد 

اإ���س��راب��ا ع��ام��ا �سمل كافة   ، ام�����س الأرب��ع��اء 

امل���راف���ق احل��ي��ات��ي��ة وامل�����دار������س، اح��ت��ج��اج��ا 

لن�سب  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  امل�������س���روع  ء  َب�����دنْ ع��ل��ى 

ل���س��ت��غ��ال  “توربينات”  ال���ري���اح  ع��ن��ف��ات 

ومنع  املزارعني،  اأرا�سي  على  الرياح  طاقة 

اأ�سحاب الأرا�سي من التوجه اإىل اأرا�سيهم

ال�سرطة  اأن  اجل����ولن  يف  م�����س��در  وق���ال 

الغاز  ال��ي��وم،  �سباح  اأط��ل��ق��ت،  الإ�سرائيلية 

امل�����س��ي��ل ل���ل���دم���وع وال���ر����س���ا����س امل��ط��اط��ي 

�ساعات  منذ  انت�سروا  الذين  الأه��ايل  على 

ال�سباح يف الب�ساتني، وان هناك اأنباء اأولية 

عن اإ�سابتني يف �سفوفهم

وك��ان��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��دي��ن��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

ب���اجل���ولن، قد  اأب����ي ذر ال��غ��ف��اري  يف م��ق��ام 

اإ�سرار  اإثر  اجتماعا  الثاثاء،  اأم�ِس  عقدت 

ال�����س��ل��ط��ات الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ن�����س��ب م����راوح 

وملنعها  الكهربائية  الطاقة  لإنتاج  عماقة 

التو�سعي يف ممتلكات  من تنفيذ خمططها 

الأهايل

يف  “الإ�سرائيلية”،  ال�����س��رط��ة  واأغ��ل��ق��ت 

ال��ي��وم��ني الأخ����ري����ن، ع����ددا م���ن امل��داخ��ل 

الأه��ايل  ومنعت  اجل��ولن،  لقرى  الرئي�سة 

م��ن ال��و���س��ول اإىل اأرا���س��ي��ه��م ال��زراع��ي��ة يف 

املناطق التي تعتزم ن�سب التوربينات فيها

واحت�سد عدد من الأهايل على الطرقات 

امل��ودي��ة اإىل الأرا���س��ي ال��زراع��ي��ة يف جمدل 

ملنع  قنية،  وع��ني  وم�سعدة  وبقعاثا  �سم�س 

ال���ق���وات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م���ن ال���و����س���ول اإىل 

اأرا�سيهم

امل��ح��ت��ل  اجل��������ولن  ق�����ي�����ادات  اأن  ي����ذك����ر 

�سمن  ت�سعيدية  كخطوة  الإ�سراب  اأعلنت 

اخل���ط���وات الح��ت��ج��اج��ي��ة ���س��د ن�����س��ب 25 

وترى  الطاقة،  لإنتاج  عماقة  ري��اح  عنفة 

بذلك تهديدا وجوديا لقرى جمدل �سم�س 

ت�ستهدف  اإذ  قنية،  وعني  وم�سعدة  وبقعاثا 

الأرا������س�����ي  م����ن  دومن   3،600 ال���ع���ن���ف���ات 

الزراعية التابعة لأهايل هذه القرى

اعرتفت  ق��د  الأم��رك��ي��ة  الإدارة  وك��ان��ت 

ال����ع����ام امل���ا����س���ي، يف خ���ط���وة اأث��������ارت ج���دل 

وا�سعا، بال�سيادة الإ�سرائيلية على اجلولن 

املحتل ال�سوري 

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن���ت ����س���رك���ة ال���ل���ق���اح���ات ال�����س��ي��ن��ي��ة 

ا�ستكمال  تعتزم  اأنها  الث��ن��ني،  �سينوفاك، 

ال�سنوية  قدرتها  مل�ساعفة  جديدة  من�ساأة 

جرعة  مليون   600 اإىل  اللقاح  اإن��ت��اج  على 

ا�ستثمار  ت��اأم��ني  م��ع  ال��ع��ام،  نهاية  بحلول 

جهود  ل��ت��ع��زي��ز  دولر  م��ل��ي��ون   500 بقيمة 

تطوير لقاح كوفيد-19

وجتري ال�سركة حاليا املرحلة الأخرة 

املر�سح  للقاحها  ال�سريرية  التجارب  من 

من  وهي  واإندوني�سيا  وتركيا  الربازيل  يف 

بني رواد جهود اإنتاج اللقاحات يف ال�سني. 

5 لقاحات  ي��ق��ل ع��ن  ال�����س��ني م��ا ل  ول���دى 

لكوفيد-19 مر�سحة جترى عليها املراحل 

اأك��ر من  يف  ال�سريرية  للتجارب  الأخ��رة 

12دولة

بيوفارم”  “�سينو  ����س���رك���ة  وا�����س����رتت 

باملائة   15 ح�سة  الدوائية  للم�ستح�سرات 

مليون   500 ا�ستثمار  مقابل  �سينوفاك،  يف 

دولر

وق������ال ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����س��رك��ة 

�سينوفاك، يني ويدونغ يف بيان اإن الأموال 

مبيعات  قدرات  بتح�سني  لل�سركة  �ست�سمح 

ال���ل���ق���اح���ات، وال��ت��و���س��ع يف اأ�����س����واق اآ���س��ي��ا، 

اإليها،  والو�سول  جديدة  تقنيات  وتطوير 

مكافحة  يف  للم�ساعدة  ج��ه��ودن��ا  وت�سريع 

العاملي الوباء 

ج��رع��ة من  مليون   1.2 اأم�����س  وو���س��ل��ت 

اإندوني�سيا،  اإىل  التجريبي  ال�سركة  لقاح 

لا�ستخدام  عليها  امل��واف��ق��ة  يتوقع  حيث 

قريبا

ول����ق����اح ���س��ي��ن��وف��اك ل���ق���اح م��ع��ط��ل م��ن 

ج��رع��ت��ني، وه����ي ت��ق��ن��ي��ة ق���دي���ة ي��ت��م من 

خالها قتل فرو�س حي ثم التخل�س منه

وي��ك��ن ت��خ��زي��ن ه���ذا ال��ل��ق��اح يف درج��ة 

�سمن  م���ئ���وي���ة،  درج�����ات   8 اإىل   2 ح�����رارة 

بع�س  عك�س  على  العادية،  الثاجة  نطاق 

ال��ت��ي تتطلب درج��ات  الأخ����رى  ال��ل��ق��اح��ات 

حرارة اأقل بكثر

ومت������ت امل����واف����ق����ة ح���ال���ي���ا ع���ل���ى ل���ق���اح 

���س��ي��ن��وف��اك ال��ت��ج��ري��ب��ي ل��ا���س��ت��خ��دام يف 

ح���الت ال��ط��وارئ يف ال�����س��ني، رغ��م اأن���ه مل 

لطرحه  نهائية  موافقة  على  بعد  يح�سل 

يف ال�سوق

ويف ظل ال�ستخدام الطارئ، مت توزيعه 

احلكومة  تعتربها  التي  املجموعات  على 

العاملون  �سمنها  ومن  منا�سبة،  ال�سينية 

الأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  الطبي يف  امل��ج��ال  يف 

وموظفي احلدود

واأظ�����ه�����رت اأح�������دث ال���ب���ي���ان���ات ال��ع��ام��ة 

م��ن ال�����س��رك��ة، ال��ت��ي ن�����س��رت يف جم��ل��ة “ذا 

اأنتج  املر�سح  اللقاح  اأن  لن�سيت” العلمية، 

لدى  امل�سادة  الأج�سام  من  اأقل  م�ستويات 

تعافوا  الذين  باأولئك  مقارنة  الأ�سخا�س، 

من كوفيد-19
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���س��رد ال��ط��ف��ل الأ����س���ر حم��م��د مقبل )16 

ما  �سمال اخلليل،  ال��ع��روب  عاما( من خميم 

تعر�س له من تنكيل و�سرب مربح على اأيدي 

جنود الحتال، ما اأدى اىل ك�سر فكه ال�سفلي، 

واأ���س��ن��ان��ه، واإ���س��اب��ت��ه ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ك��دم��ات 

واجل������روح، فيما وث���ق اأرب���ع���ة اأ����س���رى اأط��ف��ال 

اآخ����رون ���س��ه��ادات��ه��م، ح���ول امل��ع��ام��ل��ة القا�سية 

وال��ت��ع��ذي��ب ال����ذي ت��ل��ق��وه ع��ل��ى اأي�����دي ج��ن��ود 

الحتال عند اعتقالهم

ون���ق���ل حم���ام���ي ه��ي��ئ��ة �����س����وؤون الأ�����س����رى 

الطفل،  رواي���ة  م��اأم��ون احل�سيم،  وامل��ح��رري��ن 

خ���ال زي���ارت���ه، وه���و ع��ل��ى ���س��ري��ر ال���ع���اج يف 

اأ�سبح  اأن  بعد  الإ�سرائيلي،  هدا�سا  م�ست�سفى 

عملية  ل��ه  واأج���ري���ت  م�ستقر،  �سحي  بو�سع 

لأكر  ا�ستمرت  يومني  قبل  فكه  جراحية يف 

من ثاث �ساعات

وق��ال الطفل مقبل ال��ذي اعتقل الثاثاء 

قبل املا�سي، اإنه كان متجها �سباحا ملدر�سته، 

وعند و�سوله، تبني اأن الدوام معلق، ليعود اىل 

البيت، وبعدها خرج مرة اأخرى ل�سراء بع�س 

الحتياجات للبيت، وخال تواجده يف ال�سارع، 

قام اجلنود باإطاق غاز م�سيل الدموع وقنابل 

�سوت، ونتيجة لذلك هرب مع اأطفال اآخرين، 

منه  وي��ن��زل  ع�سكري،  جيب  بعدها  ليح�سر 

ثاثة جنود، قاموا باللحاق بهم، وحينها دخل 

فاقتحمه اجلنود،  البيوت،  اأح��د  اإىل  القا�سر 

على  البندقية  باأعقاب  ب�سربه  اأحدهم  وق��ام 

فكه الأي�سر بكل قوته

اأن��ه بعد ذلك قام ب�سحبه وبعدها  واأ�ساف 

بال�سرب، وهو  عليه  ب��الع��ت��داء  اجل��ن��ود  ق��ام 

باأرجلهم، حيث  ورك��ل��وه  الأر�����س،  على  ملقى 

اأ�سيب بعدة ر�سو�س يف ظهره، وكتفه، وجرح 

ن�����ازف ج��ه��ة ال���ف���ك، ح��ي��ث ب��ق��ي م��ل��ق��ى على 

الأر���س ملدة 10 دقائق، والدم ينزف من فمه، 

وحتت ذقنه، وبعدها ح�سرت �سيارة ع�سكرية 

اجليب،  اأر�سيه  على  اإل��ق��اوؤه  ومت  اإ�سرائيلية، 

وكان معه ثاثة فتية اآخرون، وبداخل اجليب 

وقاموا  عليهم،  اأرجلهم  ي�سعون  اجلنود  كان 

ب�ستمهم

ويقول اإنه بعد ذلك نقل اإىل جهة مدينة 

حلحول بالقرب من املدخل، وهناك مت اإنزاله 

من اجليب مع الأولد الآخرين وجل�سوا على 

الأر�س بعد تقييد اأيديهم مبرابط با�ستيكية 

ومكثوا ملدة �ساعتني وبعدها ح�سر جيب اآخر 

ونقله اىل معتقل ع�سيون، وبعدها مت اإدخاله 

اىل غرفه التحقيق، وكان بها حمققون قاموا 

على  احل��ج��ارة  اإل��ق��اء  تهمة  وتلفيق  ب�ستمه، 

اجلنود، وبعد انتهاء التحقيق معه مت اإبقاوؤه 

ب���اخل���ارج مل���دة 6 ���س��اع��ات يف ال����ربد ال��ق��ار���س، 

اأدخ����ل اىل  ل��ي��ا،  ال�ساعة 12  وامل�����وؤمل، وع��ن��د 

ب�سبب  اأن���ه  اإل   ، ع�سيون  معتقل  يف  ال��غ��رف 

�سراخه من �سدة الأمل، مت نقله �سباح اليوم 

التايل اىل م�ست�سفى هدا�سا عني كارم ، واإجراء 

ب��ه ويف  اأ�سعة لفكه، تبني وج��ود ك�سر  ���س��ورة 

الذي  امل��ربح  ال�سرب  ب�سبب  ال�سفلية،  اأ�سنانه 

تعر�س له

ويف ال�����س��ي��اق، ك���ان حم��ام��و ه��ي��ئ��ة ���س��وؤون 

الأ����س���رى وامل��ح��رري��ن ن��ق��ل��وا اأي�����س��ا ���س��ه��ادات 

مروعة لعدد من الأ�سرى الأطفال املوجودين 

حالياً يف معتقل جمدو ، اأك��دوا خالها اأنهم 

ومعاملة  لتعذيب  العتقال  خ��ال  تعر�سوا 

اأقبية التحقيق  ا�ستجوابهم يف  قا�سية خال 

وخال عمليات اعتقالهم الوح�سية

حممد  الأط��ف��ال  �سهادات  املحامون  ونقل 

الدهي�سة  خم��ي��م  م���ن  ع���ام���اً(   17( ���س��اه��ني 

 17( �سبيطة  رم  والطفل  بيت حل��م،  مبدينة 

ب��ل��دة ع���زون يف قلقيلية، والفتى  ع��ام��اً( م��ن 

ع��م��رو ع����رار )18 ع���ام���اً( وحم��م��ود حم��ارب 

اع��ت��ق��ال��ه��م من  اأث���ن���اء  رام اهلل،  م��دي��ن��ة  م���ن 

الطرقات وا�ستجوابهم داخل مراكز التحقيق 

الإ�سرائيلية

واأو���س��ح الأط��ف��ال الأ���س��رى اأنهم تعر�سوا 

ومظلمة  ق��ذرة  زنازين  يف  وو�سعوا  لل�سرب، 

جنود  م��ن  �سيئة  معاملة  وع��وم��ل��وا  وب�����اردة، 

ت��راج��ع  اإىل  اأدى  م��ا  وامل��ح��ق��ق��ني،  الح���ت���ال 

و�سعهم ال�سحي

ويف ال�سياق، دخل الأ�سر حممد عادل داود 

)59 عاما( من مدينة قلقيلية، عامه ال�34 يف 

حمكوم  وه��و  الإ�سرائيلي،  الحتال  �سجون 

بال�ّسجن م��دى احل��ي��اة، وق��ال ن��ادي الأ�سر، 

يف بيان، اإن الأ�سر داود اعتقل يف الثامن من 

دي�سمرب عام 1987، وهو من الأ�سرى القدامى 

اأو���س��ل��و،  اتفاقية  توقيع  قبل  منذ  املعتقلني 

وع��دده��م )26( اأ����س���راً، اأق��دم��ه��م الأ���س��ران 

كرمي يون�س، وماهر يون�س

وك���ان���ت ���س��ل��ط��ات الح���ت���ال ق���د رف�����س��ت 

الإف��راج عنهم �سمن �سفقات تبادل الأ�سرى 

ج���رت ع��ل��ى م����دار ���س��ن��وات اع��ت��ق��ال��ه��م، وك��ان 

اأن  ال��ع��ام 2014، علما  اآخ��ره��ا يف م��ار���س م��ن 

اأع���اد الح��ت��ال اعتقالهم عام  اأ���س��رى  هناك 

فرج عنهم 
ُ
2014 من قدامى الأ�سرى الذين اأ

يف �سفقة وف��اء الأح��رار ، منهم الأ�سر نائل 

الربغوثي، الذي يق�سي اأطول فرتة اعتقال 

يف تاريخ احلركة الأ�سرة، ومدتها )41 عاما(
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االنباط-وكاالت

دعت املفو�سة العليا لاأمم املتحدة 

بات�سيليت،  مي�سيل  الإن�����س��ان،  حلقوق 

ال��ي��وم الأرب����ع����اء، اإىل ���س��ح��ب م�����س��روع 

“املادة  با�سم  يعرف  فرن�سا  يف  ق��ان��ون 

ال�سور  م�ساركة  حرية  من  24” يحد 

التي تظهر رجال ال�سرطة

وق���ال���ت ب��ات�����س��ي��ل��ي��ت خ���ال م��وؤمت��ر 

يجب  “القانون  ج��ن��ي��ف:  يف  �سحفي 

ال���ف���رن�������س���ي،  ال�������س���ع���ب  ي���ن���اق�������س���ه  اأن 

امل��ادة  قانون  اإزاء  بالقل  ن�سعر  ولكننا 

اأن����ه يجب  ن��ذك��ر  ال�����س��ب��ب  ول���ه���ذا   ،24

م��راج��ع��ت��ه وي���ج���ب، ع��ل��ى م���ا اأع��ت��ق��د، 

�سحبه”

ق��ال احل��زب احلاكم، الذي  يف حني 

اإيانويل  الفرن�سي،  الرئي�س  يتزعمه 

ال��ق��ان��ون  ك��ت��اب��ة  �سيعيد  اإن���ه  م��اك��رون، 

الذي يحد من حقوق ن�سر �سور رجال 

ال�سرطة

تعر�ست  فرن�سا  اأن  بالذكر  جدير 

مل��وج��ة م��ن الح��ت��ج��اج��ات يف ال�����س��وارع 

م�����س��روع  احل���ك���وم���ة  ق���دم���ت  اأن  ب���ع���د 

ق����ان����ون اأم����ن����ي يف ال�����ربمل�����ان، ي��ق�����س��ي 

حقوق  وتقييد  املراقبة،  اأدوات  بزيادة 

و�سائل  يف  ال�سرطة  رج��ال  �سور  ن�سر 

الإعام وعلى الإنرتنت

االنباط-وكاالت

ج����دد جم��ل�����س ال��������وزراء ال�����س��ع��ودي 

الفل�سطينية  الق�سية  اأن  على  التاأكيد 

ال�سعودية  واأن  اأ�سا�سية،  عربية  ق�سية 

مل ت��ت��وان ع��ن ال���دف���اع ع��ن��ه��ا، ولت���زال 

ع��ل��ى راأ�����س ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي ت��دع��م��ه��ا يف 

اخلارجية �سيا�ستها 

الريا�س  التزام  على  املجل�س  و�سدد 

لل�سام،  ال�سرتاتيجي  اخليار  ب�”دعم 

وال��ت��م�����س��ك مب���ب���ادرة ال�����س��ام ال��ع��رب��ي��ة 

وال���ق���وان���ني  ل���ل���ق���رارات  ووف���ق���ا   ،2002

ال���دول���ي���ة، وال��ت��اأك��ي��د مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي��وم 

ال�����������دويل ل���ل���ت�������س���ام���ن م������ع ال�������س���ع���ب 

اأهمية كف الحتال  الفل�سطيني، على 

على  امل�ستوطنات  بناء  عن  الإ�سرائيلي 

ي�سكل  ال����ذي  الفل�سطينية  الأرا����س���ي 

انتهاكا �سارخاً للقانون الدويل، وعقبة 

اأمام حتقيق ال�سام الدائم وال�سامل”

وج����دد امل��ج��ل�����س اإدان���ت���ه وا���س��ت��ن��ك��اره 

اإط��اق  احلوثية  امللي�سيا  ل�”ا�ستمرار 

جتاه  “مفخخة”،  طيار  دون  ط��ائ��رات 

امل��م��ل��ك��ة وا���س��ت��ه��داف��ه��ا الأع���ي���ان امل��دن��ي��ة 

ومتعمدة،  ممنهجة  بطريقة  واملدنيني 

مم���ا ي��ع��د ان���ت���ه���اك���اً ����س���ارخ���اً ل��ل��ق��ان��ون 

الدويل والإن�ساين وقواعده العرفية”

االنباط-وكاالت

اأعلن منظمو موؤمتر ميونيخ لاأمن 

جائحة  ب�سبب  تاأجيله  الأرب��ع��اء  ام�����س 

كورونا

جمايل  يف  للنخبة  ملتقى  وامل��وؤمت��ر 

ال��دف��اع والأم����ن ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل 

وي��ن��ع��ق��د يف م��ي��ون��ي��خ ع��ا���س��م��ة ولي���ة 

ف��رباي��ر من  �سهر  الأمل��ان��ي��ة يف  ب��اف��اري��ا 

كل عام

يتم  ع��ق��ود   5 الأوىل منذ  امل��رة  وه��ي 

فيها اإلغاء موؤمتر ميونيخ لاأمن

وق������ال رئ���ي�������س امل����وؤمت����ر ف��ول��ف��غ��ان��غ 

موعد  حتديد  على  يعمل  اإن��ه  اإ�سينجر 

ج��دي��د ل��ل��م��وؤمت��ر ال����ذي ُي���ع���رف اأي�����س��ا 

بعد  للدفاع”  داف��و���س  “موؤمتر  با�سم 

على  ال�سحية  ال�سلطات  م��ع  التن�سيق 

اأن يعلن عنه لحقا

“هديف ه��و ان��ع��ق��اد م��وؤمت��ر  واأ���س��اف 

2021 بطريقة تقليدية  ميونيخ لاأمن 

قدر الإمكان مبجرد اأن ت�سمح الظروف 

بذلك”

 األمم المتحدة تدعو فرنسا 
لسحب »قانون األمن الشامل«

 السعودية.. القضية الفلسطينية 
على رأس القضايا التي ندعمها

 ألول مرة من 5 عقود.. تأجيل 
مؤتمر ميونيخ لألمن بسبب كورونا
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الـريـا�ضي

بوخار�ست - وكاالت 

اع��ت��ذر وزي����ر ال��ري��ا���ض��ة ال���روم���اين، ي��ون��وت 

اأن  ُي��زع��م  ���ض��رو، ع��ن التعبري العن�ضري ال��ذي 

كولتي�سكو،  �سيبا�ستيان  الرابع  احلكم  مواطنه، 

قد ا�ستخدمه �سد الدويل الكامريوين ال�سابق، 

لإ�سطنبول  الفني  باجلهاز  الع�سو  ويبو،  بيري 

باري�س  مواجهة  اأث��ن��اء  ال��رك��ي،  �سهري  با�ساك 

عن  نيابًة  “اأعتذر  �سرو  وق��ال  ج��ريم��ان.  �سان 

الريا�سة الرومانية، عن هذه الواقعة املوؤ�سفة”، 

اأو  التعبري  م��ن  ن��وع  اأي  ب�سدة  “ندين  م�سيًفا 

اأو  اعتبارها عن�سرية  التي ميكن  الت�سريحات، 

يربر  اأن  كولتي�سكو  احل��ك��م  وح���اول  متييزية«. 

عبارة “ذلك الأ�سود”، باأنها كانت و�سيلة للتعرف 

ب�سرعة على ع�سو اجلهاز الفني، الذي يجب اأن 

ُي��ط��رد. واأب���رز ال��وزي��ر ال��روم��اين اأن “الريا�ضة 

ت��ع��رب ع���ن ����س���يء خم��ت��ل��ف مت���ام���ا، ع���ن ال��ع��م��ل 

اأمله  ع��ن  واأع���رب  النظيف«.  واللعب  والطموح 

دبلوما�سية”  اإىل ف�سيحة  الأم��ر  ي�سل  “األ  يف 

ب�����س��ب��ب م���ا ح�����دث، وت��ع��ه��د ب��ات��خ��اذ اإج�������راءات، 

ح��دث.واأك��د  م��ا  يويفا حقيقة  يعلن  اأن  مبجرد 

ومن  عقابا«.  �سيلقى  املوؤ�سف  التعبري  “هذا  اأن 

الواقعة،  اأوائ��ل الذين حتدثوا من رومانيا عن 

ماريكا،  �سيربيان  ال�سابق،  ال���دويل  املهاجم  هو 

الذي كتب عرب ح�سابه على )في�سبوك(: “لقد 

اأخطاأ كولتي�سكو! لكن بني هذه النقطة واإ�سفاء 

ف��ارق  ه��ن��اك  التعبري،  ع��امل��ي على خ��ط��اأ يف  بعد 

كبري«.واأ�ساف لعب �ستوجتارت ال�سابق “لنكن 

يف  اإدانتها  ويجب  م��وج��ودة  العن�سرية  ج��ادي��ن، 

اإ�ساءة التعبري من جانب  جميع امل��واق��ف.. لكن 

كولتي�سكو لي�ست ق�سية عن�سرية«.

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكروين

رومانيا تعتذر عن عنصرية الحكم 

رونالدو سعيد بالفوز الكبير 

مخادمة يدير لقاء نصف نهائي ابطال اسيا 

بن إبراهيم: ملتزمون ببناء مستقبل أكثر أشراقا للكرة اآلسيوية

روما - وكاالت 

اب����دى ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون����ال����دو، جنم 

الفوز  بعد  البالغة  �سعادته  يوفنتو�س، 

الإي��ط��ايل  فريقه  حققه  ال��ذي  الكبري 

اأمام بر�سلونة، بثالثية دون رد، يف ختام 

اأوروب��ا.  اأبطال  ب��دوري  املجموعات  دور 

ال��ه��دف��ني الأول  و���س��ج��ل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و، 

فيما  ركلتي جزاء،  لليويف من  والثالث 

اأحرز وي�ستون ماكيني، الهدف الثاين. 

الر�سمي  ح�سابه  ع��رب  رون��ال��دو  وك��ت��ب 

ال��رائ��ع  “من  ت��وي��ر  التوا�سل  مب��وق��ع 

وكتالونيا«. اإ�سبانيا  اإىل  العودة  دائًما 

يف  اللعب  دائًما  ال�سعب  “من  واأ�ضاف 

ال��ك��ام��ب ن���و، ���س��د اأح���د اأف�����س��ل ال��ف��رق 

وتابع  الإط����الق«.  على  واجهتها  ال��ت��ي 

ع��ائ��ل��ة  اأب�����ط�����ال..  ف���ري���ق  ك��ن��ا  “اليوم 
نلعب  اأن  وم��ت��ح��دة.  وق���وي���ة  ح��ق��ي��ق��ي��ة 

ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة، ف��ل��ن ي��ك��ون ل��دي��ن��ا ما 

نخ�ساه حتى نهاية املو�سم.. هيا بنا«.

االنباط - عمان 

اخ����ت����ار الحت��������اد الآ�����س����ي����وي ل���ك���رة 

لإدارة  اأردين  ح���ك���ام  ط���اق���م  ال����ق����دم، 

و�سوون  الياباين  كوبي  في�سيل  مباراة 

���س��ام�����س��وجن ال�����ك�����وري، ���س��م��ن ن�����س��ف 

�سرق  ملنطقة  اآ�سيا  اأبطال  دوري  نهائي 

احلكام  من  كل  املباراة  القارة.و�سيدير 

موؤن�س،  اأحمد  ويعاونه  خمادمة،  اأدهم 

وحم���م���د ال���ب���ك���ار، ح��ي��ث ي���ق���ام ال��ل��ق��اء 

ال���ي���وم اخلمي�س  م�����س��اء  ال��راب��ع��ة  ع��ن��د 

الوكرة  مدينة  يف  اجلنوب  ملعب  على 

ال��ق��ط��ري��ة.وي��ع��ك�����س اخ��ت��ي��ار خم��ادم��ة 

ال��ل��ق��اء، م��ق��دار  وم��وؤن�����س وب��ك��ار لإدارة 

الأردين  باحلكم  الآ�سيوي  الحتاد  ثقة 

وك��ف��اءت��ه يف ق��ي��ادة اأه���م امل��ب��اري��ات على 

يلتقي  امل��ق��اب��ل،  يف  ال��ق��اري��ة.  ال�����س��اح��ة 

يف م���ب���اراة ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي الآخ����ر من 

ال��ب��ط��ول��ة، اأول�����س��ان ه��ي��ون��داي ال��ك��وري 

اجل���ن���وب���ي م���ع ب��ك��ني ال�����س��ي��ن��ي.ي��ذك��ر 

 13 ي��وم  �سيقام  ال��ق��ارة  �سرق  نهائي  اأن 

على  اجل��ن��وب،  �ستاد  على  الأول  كانون 

اأبطال  دوري  نهائي  الفائز  يخو�س  اأن 

الإيراين،  بري�سبولي�س  فريق  مع  اآ�سيا 

ب��ط��ل اأن���دي���ة غ����رب ال����ق����ارة، ع��ل��ى ذات 

امللعب 19 اجلاري.

ماليزيا - خا�ص 

ت����راأ�����س ال�����س��ي��خ ���س��ل��م��ان ب���ن اإب���راه���ي���م اآل 

القدم  الآ�سيوي لكرة  الإحتاد  خليفة رئي�س 

الدويل لكرة  الإحتاد  الأول لرئي�س  النائب 

للجمعية   30 ال� الجتماع  )الأربعاء(  القدم  

العمومية يف الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم، 

ال����ذي ع��ق��د عرب  ت��ق��ن��ي��ة الإت�������س���ال امل��رئ��ي 

الإحت�����اد  ت���اري���خ  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  وذل�����ك 

الآ����س���ي���وي ل��ك��رة ال��ق��دم.و���س��ه��د الج��ت��م��اع 

ح�����س��ور ال�����س��ي��د ج��ي��اين اإن��ف��ان��ت��ي��ن��و رئ��ي�����س 

الإحت�������اد ال������دويل ل���ك���رة ال����ق����دم واع�������س���اء 

لكرة  الآ���س��ي��وي  ل��الحت��اد  التنفيذي  املكتب 

الوطنية  الإحتادات  وممثلي  وروؤ�ساء  القدم 

الآ���س��ي��وي��ة ال��ب��ال��غ ع��دده��ا 47 احت���ادا.واأك���د 

رئي�س الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم اأن روح 

الت�سامن و الوحدة مهدت الطريق لتوفري 

ال�سبع  ال�سنوات  خالل  للعمل  متينة  اأ�س�س 

امل��ا���س��ي��ة، و���س��اع��دت الحت���اد ع��ل��ى مواجهة 

امل�ستجد. كورونا  فايرو�س  جائحة  حتديات 

واأو�سح ال�سيخ �سلمان: خالل هذه الأوقات 

جنحنا  بالتحديات،  واحلافلة  ال�ستثنائية 

يف امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ت���رك���ي���زن���ا، ومت�����س��ك��ن��ا 

هنالك  ك��ان  اأن��ه  �سحيح  بالنجاح،  باإمياننا 

حت����دي����ات، ح���ي���ث ك����ان الحت������اد الآ����س���ي���وي 

بتاأجيل  يقوم  ق��اري  احت��اد  اأول  القدم  لكرة 

ولكننا  اجلائحة،  هذه  مواجهة  املباريات يف 

احلياة. لقيم  وتقدير  قوية  قيادة  اأظهرنا 

واأردف بالقول: كرة القدم بالتاأكيد حتظى 

الأول  ال��ن�����س��ف  ك���ب���رية، ول��ك��ن يف  ب��اأه��م��ي��ة 

الأول��وي��ات  نحرم  اأن  علينا  ك��ان  العام  من 

الأخ����������رى، وذل������ك م����ن اأج������ل ح���م���اي���ة ك��ل 

�سحتهم  وحماية  اللعبة،  هذه  يف  العاملني 

وح��ي��ات��ه��م.وق��ال رئ��ي�����س الحت����اد الآ���س��ي��وي 

على  قطر  اإىل  بال�سكر  نتقدم  القدم:  لكرة 

ال��دول  جميع  ن�سكر  وك��ذل��ك  ال�ست�سافة، 

معنا  ت��ع��اون��ت  ال��ت��ي  الأخ�����رى  امل�ست�سيفة 

جديدة  م��واع��ي��د  ع��ن  البحث  ج��ه��ود  �سمن 

ل��ل��ب��ط��ولت ال��ت��ي مت ت��اأج��ي��ل��ه��ا، وك��ذل��ك كل 

الحت������ادات ال��وط��ن��ي��ة امل�����س��ارك��ة، ح��ي��ث اأن 

اجلميع تعاونوا ب�سكل كامل معنا، ومل يكن 

دعمكم  دون  النجاح  ه��ذا  حتقيق  باإمكاننا 

بامل�ستقبل  ثقته  عن  �سلمان  ال�سيخ  واأع��رب 

امل�����س��رق ل��ك��رة ال��ق��دم الآ���س��ي��وي��ة، وق����ال: ل 

اتخاذها،  يجب  �سعبة  ق��رارات  هنالك  زال 

املايل  ال�ستقرار  ع��دم  من  الكثري  وهنالك 

الناجت عن جائحة كوفيد-19، ونحن نعمل 

تاأمني  �سمان  اأج���ل  م��ن  ميكن  م��ا  باأق�سى 

ال��و���س��ع امل����ايل ل���الحت���اد وحت��ق��ي��ق روؤي��ت��ن��ا 

للعبة يف قارة اآ�سيا.

االنباط - عمان 

مناف�سات  اخلمي�س  ال��ي��وم  م�ساء  تنطلق    

ال�سبوع ال�ساد�س ع�سر من بطولة دوري الكرة 

احل�سني  ي�ست�سيف  حيث  املحرفني  لن��دي��ة 

على  م�ساء  الرابعة  ال�ساعة  عند  ال�سلط  اإرب��د 

ا���س��ت��اد احل�����س��ن ب��اإرب��د.ف��ي��م��ا ي���واج���ه �سحاب 

�سيفه الهلي عند ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف 

..يف  القوي�سمه  يف  اهلل  عبد  امللك  ملعب  على 

اللقاء الول ي�سعى احل�سني ان يوا�سل م�سوار 

الن���ت�������س���ارات ب��ق��ي��ادة م���درب���ه اجل���دي���د ب��الل 

اللحام الذي بداأ بالفوز على الهلي يف اللقاء 

ال�سابق  ويطمح ملوا�سلة انت�ساراته للمحافظة 

ع��ل��ى م��وق��ع��ه ���س��م��ن م��رب��ع ال���ك���ب���ار. وي��ح��ت��ل 

نقطة”،  ب�”22  ال��راب��ع  امل��رك��ز  اإرب���د  احل�سني 

بينما ياأتي ال�سلط، الذي تلقى خ�سارة قا�سية 

يف اجلولة املا�سية اأمام �سباب الأردن “4-2”، 

ي��درك  وه��و  ن��ق��ط��ة«.  ب�”17  ال�سابع  يف املركز 

اهمية اللقاء ل�ستعادة ح�سوره امام جمهوره 

�سيما  الم��ان ل  والتقددم خطوة نحو مراكز 

نفو�س  يف  قلقا  ت��رك��ت  الخ���رية  خ�سارته  وان 

ع�ساقه بعد الداء غري املقنع الذي قدمه جنوم 

���س��ع��وب��ة مناف�سهم  ي���درك���ون  ال��ذي��ن  ال�����س��ل��ط 

 ورغ��ب��ت��ه مب��وا���س��ل��ة م�����س��وار الن���ت�������س���ارات ..

ي���ق���ام ع��ل��ى ملعب  ال�����ذي  ال���ث���اين  ال���ل���ق���اء  يف 

امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين ب��ال��ق��وي�����س��م��ة، ي���درك 

اجل��ري��ح  ام���ام  مهمته  �سعوبة  ���س��ح��اب  ف��ري��ق 

ي��داف��ع ع��ن ح�سوره وم�ستقبل  ال��ذي  اله��ل��ي 

وج����وده ب��ني ك��ب��ار ال����دوري وه���و ال���ذي يحتل 

امل��رك��ز الخ���ري وه���و ي��واج��ه ���س��ح��اب الطامح 

والن��ط��الق  احل����ايل  م��رك��زه  م��ن  بالتخل�س 

الفوز هو  اأن  الفريقان  وي��درك  الم���ان   نحو 

البقاء يف  �سبيلهما الوحيد، لتعزيز طموحات 

دوري الأ�سواء، حيث تعادل �سحاب يف اجلولة 

ليحتل  اأه���داف،  دون  الفي�سلي،  مع  ال�سابقة 

خ�سر  بينما  نقطة”،  ب�”14  ال��ع��ا���س��ر  امل��رك��ز 

اإرب��د بهدف، ليبقى يف  اأم��ام احل�سني  الأه��ل��ي 

وقد  فقط   نقاط  ب�”8”  العام  الرتيب  قاع 

ت���ك���ون ت��ل��ك امل����ب����اراة ت��ع��د مب��ث��اب��ة ال��ف��ر���س��ة 

ام���ام لع��ب��ي اله��ل��ي للتقدم خطوة  الخ���رية 

جيدة نحو المان يف طريق الدفاع عن عراقة 

احد اقدم فرق الدوري واكرثها ح�سورا على 

ال�ساحة املحلية منذ �سنوات طوال ...!

االنباط - عمان 

مواجهة  ال��ع��م��اين  املنتخب  يخو�س 

ودي�����ة اأم������ام م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي ل��ك��رة 

للم�ساركة  حت�سرياته  اإط��ار  يف  ال��ق��دم  

اآ�سيا.  وك��اأ���س  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ت�سفيات  يف 

املنتخبني  بني  الودية  املواجهة  و�ستقام 

2021، يف م�سقط،  اآذار/م��ار���س   19 ي��وم 

ب��ح�����س��ب م���ا اأع���ل���ن���ه الحت������اد ال��ع��م��اين 

الأردن  م���ب���اراة  القدم. وتعترب  ل��ك��رة 

للمنتخب  الأوىل  ال��دول��ي��ة  ال��ودي��ة  ه��ي 

عقب  اأ���س��ه��ر،   10 م��ن��ذ  الأول  ال��ع��م��اين 

اأندية حملية  خو�سه مباريات ودية مع 

يف م��ع�����س��ك��ره ال�����س��اب��ق. وك����ان امل��ن��ت��خ��ب 

م��ع�����س��ك��ره  األ����غ����ى  واأن  ���س��ب��ق  ال���ع���م���اين 

اخل��ارج��ي يف الإم����ارات، يف وق��ت �سابق، 

ب�سبب ظروف جائحة كورونا. 

مدريد - وكاالت 

اخ������ت������ت������م ب������ر�������س������ل������ون������ة م����رح����ل����ة 

امل���ج���م���وع���ات ل���دوري اأب����ط����ال اأوروب�������ا، 

ه���زمي���ت���ه  ب����ع����د  ال�������ث�������اين،  امل������رك������ز  يف 

ك��ام��ب  م��ل��ع��ب  يوفنتو�س على  اأم�������ام 

ن����و، ب����ث����الث����ي����ة ن���ظ���ي���ف���ة،  ال����ث����الث����اء. 

راأ�س  على  البيانكونريي  وبذلك، تاأهل 

نقطة،   15 بر�سيد  ال�سابعة،  املجموعة 

امل��ب��ا���س��رة  امل��واج��ه��ات  تفوقه يف  بف�سل 

-2( تورينو  يف  فاز  الذي  على البار�سا، 

الو�سافة بر�سلونة اللعب  و�ستكلف   .)0

���س��د اأح���د امل��ت�����س��دري��ن، يف ال����دور ثمن 

ال��ن��ه��ائ��ي، ح��ي��ث ���س��ي��واج��ه اأح����د ال��ف��رق 

م��ي��ون��خ،  ب���اي���رن  “ت�سيل�سي،  ال��ت��ال��ي��ة 

بورو�سيا  �سيتي،  مان�س�سر  ليفربول، 

دورمتوند«. وما زالت املجموعة الثامنة 

مل يتحدد ترتيب املتاأهلني منها، باري�س 

�������س������ان ج�������ريم�������ان ولي�������ب�������زي�������ج، ويف 

ح����ال ف����وز الأول ع�����ل�����ى ب���ا����س���اك ���س��ه��ري 

املحتملني  للخ�سوم  �سين�سم  ال��رك��ي، 

16.وي���ن���ط���ب���ق  ال���� دور  يف  ل���رب����س���ل���ون���ة 

ال��ث��ان��ي��ة،  على املجموعة  الأم����ر  ن��ف�����س 

مون�سنجالدباخ  ت�سم بورو�سيا  ال��ت��ي 

و�ساختار دونيت�سك وريال مدريد واإنر 

مواجهة  للبلوجرانا  ميكن  م��ي��الن.ول 

امللكي يف الدور املقبل، لإنهما من نف�س 

ميالن  اإن��ر  ي�ستطيع  لن  كما  ال��دول��ة، 

ال���ع���ب���ور ك��م��ت�����س��در، وه�����و م����ا ي��ح�����س��ر 

هذه  من  املحتملني  بر�سلونة  مناف�سي 

ومون�سنجالدباخ. �ساختار  يف  املجموعة 

 16 ال����� ���س��ح��ب ق���رع���ة دور  امل���ق���رر  وم����ن 

ل�����دوري الأب����ط����ال، الث���ن���ني امل��ق��ب��ل، يف 

ال�سوي�سرية. نيون  مدينة 

الحسين يستضيف السلط واالهلي مع سحاب صراع البقاء 

مواجهة ودية لمنتخبنا امام عمان 

برشلونه قد يواجه ميونخ من جديد 

االستقالل مع االرثوذكسي في دوري الكرة النسوي 
االنباط - عمان 

احل�سني  مبدينة  البولو  ملعب  على  اخلمي�س  اليوم  م�ساء  تختتم 

لل�سباب مناف�سات اجلولة العا�سرة من الدوري الن�سوي للمحرفات 

ال�ستقالل مع  ال�ساد�سة م�ساء ويجمع  يقام عند  بلقاء وحيد   .2020

فيما  نقطة،   21 بر�سيد  الفرق  ترتيب  عمان  ويت�سدر  الأرثوذك�سي. 

 ،12 16، ال�ستقالل  19 نقطة، ثم القاد�سية  حل �سباب الأردن ثانيا ب� 

مناف�سات  واحدة.وتقام  بنقطة  والن�سر  الأهلي  ثم   ،9 الأرثوذك�سي 

تعليمات  ووف���ق  م�����س��دد،  �سحي  ب��روت��وك��ول  تطبيق  و���س��ط  ال����دوري 

وحتقيق  البطولة،  ا�ستدامة  ل�سمان  الطوارئ،  جلنة  اأقرتها  جديدة 

لدى  رئي�سية  اأولوية  ت�سكل  والتي  العامة،  ال�سالمة  متطلبات  كافة 

الحتاد.
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دبي-االنباط

ال�ستني  ال�سنوية  ب��ال��ذك��رى  ج��اك��وار  حتتفل 

عرب   2021 عام  يف  الريا�سية   E-type ل�سيارة 

ت��ق��دمي��ه��ا لإ����س���دار حم����دود ج��دي��د م���ن ���س��ي��ارة 

 575 ب��ق��وة  الأ���س��ط��وان��ات  ث��م��اين   F-TYPE
ح�����س��ان وال�����س��ح��ن ال��ف��ائ��ق، ب��ا���س��م »ه��ري��ت��ي��ج 60 

 ،)Edition  60  Heritage( اإي���د����س���ن« 

ف���ق���ط م����ن ه���ذه  60 من����وذج����اً  و����س���ي���ت���م ت���وف���ر 

ال�سيارات الريا�سية بالدفع الكلي حول العامل*، 

وك����ل م��ن��ه��ا ���س��ت��ك��ون م�����س��ط��ب��ة ي����دوي����اً م���ن قبل 

»تعديل  وحدة  يف  ال�سخ�سية  التخ�سي�ص  خرباء 

 .)SV Bespoke( »ال�سيارات اخلا�سة

وت����ت���������س����م����ن امل������وا�������س������ف������ات ال�����ت�����ذك�����اري�����ة 

امل����خ����ت����ارة ب���ع���ن���اي���ة ال����ط����اء ب���ل���ون »������س�����روود« 

)Sherwood( الأخ�سر، وهو اللون الأ�سلي 

���س��ي��ارات  يف  ي��ت��وف��ر  ومل   ،E-type ل�����س��ي��ارة 

املا�سي،  القرن  �ستينيات  منذ  اجل��دي��دة  ج��اك��وار 

من  الأل��وان  ثنائية  الداخلية  الك�سوة  جانب  اإىل 

 )Caraway( »جلد ويند�سور بلوين »كاراوي

املتوفر  غ��ر  اخل��ي��ار   ،)Ebony( و«اإي���ب���وين« 

 .F-TYPE عادًة ل�سيارة

بك�سوة  اجلديد  املحدود  الإ���س��دار  يتميز  كما 

املركزية،  التحكم  للوحة  الألومنيوم  من  فريدة 

�سيارة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  امل����راآة  اإط���ار  م��ن  م�ستلهمة 

الذكرى  �سعار  تطريز  مع  الأ�سلية،   E-type
E-type على م�ساند  ل�سيارة  ال�ستني  ال�سنوية 

الراأ�ص يف املقاعد اخلا�سة بالأداء الفائق خفيفة 

مع  امل�����س��رك   60  E-TYPE و���س��ع��ار  ال�����وزن، 

�سيارات Collection 60 E-type ال�سادرة 

يف وق�����ٍت ���س��اب��ق م���ن ال���ع���ام احل�����ايل م���ن وح���دة 

 .)Jaguar Classic( كا�سيك«  »ج��اك��وار 

العتبات  مثل  مميزة  اأخرة  مل�سات  اإليها  وت�ساف 

التذكارية، ولفتة �سعار وحدة »تعديل ال�سيارات 

اخلا�سة« )SV Bespoke(، واحل�سائر ذات 

احلواف بلون »كاراوي«. 

وق��ال م��ارك ت��رن��ر، امل��دي��ر ال��ت��ج��اري لوحدة 

»ت���ع���دي���ل ال���������س����ي����ارات اخل����ا�����س����ة«: »اح���ت���ف���ال���ن���ا 

 E-type ج��اك��وار  ل�����س��ي��ارة  ال�ستني  ب��ال��ذك��رى 

الأي��ق��ون��ي��ة م��وع��د م��ث��ايل ل��ن��ق��دم اأول اإ���س��دارات 

 SV( »وح������دة »ت���ع���دي���ل ال�������س���ي���ارات اخل���ا����س���ة

تتوفر منها  اإذ  ندرًة،  – واأكرثها   )Bespoke
ق�سم  مع  قرب  عن  عملنا  عاملياً.  فقط  �سيارة   60

الت�سميم يف جاكوار لنطور الطابع العام ل�سيارة

اإيد�سن‘   60 ه���ري���ت���ي���ج   F-TYPE‘
باأ�سلوب   E-type ل�سيارة  تكرمياً  ت��اأت��ي  التي 

ع�سري. كما اإن مائمة لون ‘�سروود‘ الأخ�سر 

 F-TYPE من �ستينيات القرن املا�سي ل�سيارة

امل��ع��ا���س��رة دل��ي��ل ع��ل��ى ات�����س��اق اأ���س��ل��وب ج��اك��وار يف 

الريا�سية منذ انطاقتها«.  ال�سيارات  ت�سميم 

 60 هريتيج   F-TYPE« ���س��ي��ارة  وت��ت��وف��ر 

جنوط  مع  وكوبيه،  مك�سوفة  ب�سكلني،  اإيد�سن« 

الأملا�سي  بال�سكل  امل�سبوكة  احل�سرية  العجات 

اإىل  بو�سة،   20 وقيا�ص  ال��ام��ع  الأ���س��ود  وال��ل��ون 

ج��ان��ب اخل��ط��وط اخل��ارج��ي��ة ال���ب���ارزة ب��ال��ل��ون��ني 

الأ�سود والكروم، وو�سائد الفرامل ال�سوداء. 

بغداد-العربية

العراقي  الفنان  �سقيق  ج��ب��ار،  ح�سني  اأع��ل��ن 

ك��اظ��م ال�����س��اه��ر م��واف��ق��ة »ال��ق��ي�����س��ر« ع��ل��ى ن�سر 

والفنية  العائلية  �سقيقه  م�سرة  ي��روي  ك��ت��اب 

بعد عامني على امتام كتابته.

)كاظم  امل��و���س��وم  كتابي  �سنتني  منذ  اأك��م��ل��ت 

400 �سفحة. كتبته  ال�ساهر وعائلته(. اأكرث من 

وبعد  واأمانة واخا�ص ومو�سوعية،  بكل �سدق 

جل�سات...

»ف��ي�����س��ب��وك«:  يف  ع��ل��ى �سفحته  ج��ب��ار  وك��ت��ب 

»اأك��م��ل��ت م��ن��ذ ���س��ن��ت��ني ك��ت��اب��ي امل��و���س��وم )ك��اظ��م 

ال�ساهر وعائلته(، وي�سم اأكرث من 400 �سفحة، 

كتبته بكل �سدق واأمانة واإخا�ص ومو�سوعية، 

وب��ع��د ج��ل�����س��ات م���ع ك��اظ��م جت�����اوزت اخل��م�����س��ني 

جل�سة«.

تتعلق  اأح���داث���ا  نف�سي  اأن���ا  »ع�����س��ت  واأ����س���اف: 

�سقيقي  منعني  ذلك  ومع  وفنه،  وحياته  بكاظم 

ك��اظ��م ال�����س��اه��ر م��ن ن�����س��ره يف ال��ب��داي��ة م��راع��اة 

لأح��ا���س��ي�����ص وم�����س��اع��ر ال��ب��ع�����ص، ل��ك��ن ال��ك��ت��اب 

���س��ي�����س��در ب�����اإذن اهلل ب��ع��د ال��ت��ن��ق��ي��ح يف الأ���س��ه��ر 

الأوىل من ال�سنة اجلديدة«.

بريوت-العربية

عناوين  على  ي�سيطر  كورونا  لقاح  م��ازال 

اأطلقت  ان  منذ  التوا�سل  ومن�سات  الأخ��ب��ار 

بالتزامن  الكربى،  التلقيح  حملة  بريطانيا، 

مع بدء و�سوله لدول عديدة اأخرى.

وه��ب��ي  ه��ي��ف��ا  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ن��ج��م��ة  اأن  اإل 

بعد  الول،  اأم�������ص  ل��ي��ل��ة  امل�����س��ه��د،  ت�������س���درت 

»ان�ستغرام«،  يف  ح�سابها  على  ن��اري��ة  تدوينة 

النا�ص مبثابة وقوف لهيفا  اعتربه كثر من 

مبواجهة الطب والأطباء.

هيفا علقت على مو�سوع اللقاح ون�سرت يف 

�ستوري على ح�سابها تقول:

ل��ق��اح  يف  وم�����ا  الأب�����ح�����اث  م����ن  ����س���ن���ة   40«

اأبحاث وما يف  100 �سنة على القل  لايدز.. 

لقاح لل�سرطان.. اأبحاث م�ستمرة وما يف لقاح 

�سنة  م��ن  اأق��ل  ويف  الآن  لكن  ال��ع��ادي..  للربد 

اأخ��ده..  اأن  مني  وت��ري��دوا  لكورونا  لقاح  فيه 

�سكرا ب�ص ل.. ما راح اخده..«.

ن�سرت  اأن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ل��ب��ث��ت  وم���ا 

البو�ست، اإل واأحدث جدل وا�سعا بال�سو�سيال 

م��ي��دي��ا، ح��ي��ث مت ت���داول���ه ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع 

وو�سل ا�سم هيفا لقوائم الرند.

هيفا  مع  يقف  جزء  اإىل  املتابعون  وانق�سم 

اأن ذل����ك راأي���ه���م  وي���وؤي���د ك��ام��ه��ا م���وؤك���دي���ن 

اأي�سا.. فيها اآخرون عار�سوا وقالوا اأنه يجب 

باللقاح. الوثوق 

العاملية  اأو  العربية  النجمة  لي�ست  وهيفا 

ال��وح��ي��دة ال��ل��ي ع��ل��ق��ت ع��ل��ى م��و���س��وع ال��ل��ق��اح 

اأنها تعار�سه ولن تتلقاه. واأعلنت 

ف��ع��امل��ي��ا، لع���ب ال��ت��ن�����ص ال�����س��رب��ي ن��وف��اك 

دجوكوفيت�ص كان اأول امل�ساهر الذين اأعلنوا 

اأن��ه �سد  مبا�سر،  بث  املا�سي، يف  اأب��ري��ل  وم��ن 

اللقاحات ب�سكل عام واأنه لن ياخد اللقاح.

امل���ل���ي���اردي���ر الأم����رك����ي م��وؤ���س�����ص »ت�����س��ا« 

و«���س��ب��ي�����ص اإك���������ص« اإي����ل����ون م��ا���س��ك ك����ان اأول 

امل�ساهر الذين اأعلنوا اأنه لو يف لقاح فهو لن 

يتلقاه ل هو ول اأحد من اأفراد اأ�سرته.

ال��رئ��ي�����ص ال���ربازي���ل���ي ب��ول�����س��ون��ارو ك��ذل��ك 

خ��ف��ف م���ن ج���دي���ة ال���ف���رو����ص م��ن��ذ ب���داي���ات 

تف�سي اجلائحة، وقال اإنه لن ياأخذ اللقاح.

وع��رب��ي��ا، واإىل ج��ان��ب ه��ي��ف��ا، ق���ال ال��ف��ن��ان 

تلفزيوين،  ل��ق��اء  يف  ع��ام��ة،  راغ��ب  اللبناين 

اإن فكرته  ل��ك��ن��ه ق���ال  ال��ل��ق��اح،  ي��اأخ��د  اإن���ه ل��ن 

تخيفه.

العادية  النا�ص  اأو  امل�ساهر  ك��ان��وا  و���س��واء 

بوجود  الع��راف  فابد  اللقاح،  �سد  اأو  مع 

حال من اجلدل حول اللقاح.

إطالق جاكوار F-TYPE »هيريتيج 60 إيدشن« احتفااًل بالذكرى 
الستين لسيارة E-TYPE األسطورية 

قريبًا.. كتاب يروي سيرة حياة »القيصر« كاظم الساهر

»ال شكرا«.. تعليق هيفا وهبي على لقاح كورونا يشعل مواقع التواصل

وكاالت - اأبوظبي

�سرق  رو�سيا،  �سهدته  كبر  اأمني  خرق  يف 

طائرة  داخ��ل  من  ل�سلكية  معدات  ل�سو�ص 

م���ن ط����راز »دوم��������زداي«، م�����س��م��م��ة حل��م��اي��ة 

ال��رئ��ي�����ص ف��ادمي��ر ب��وت��ن وك��ب��ار ال��ق��ادة يف 

حال ن�سوب حرب نووية.

اإيل  »اإليو�سن  ا�سم  الطائرة  على  ويطلق 

80 م��اك�����س��دوم«، وه���ي ط���ائ���رة ن�����ادرة ت��اب��ع��ة 

منها  ي��وج��د  ول  ال��رو���س��ي��ة،  الف�ساء  ل��ق��وات 

�سوى 4 ن�سخ يف اخلدمة.

الطائرة  اإن  رو�سية  اإع��ام  و�سائل  وقالت 

كانت تخ�سع لل�سيانة، حينما »فتح اأ�سخا�ص 

جمهولون باب ال�سحن« و�سرقوا املعدات.

املعدات  من  قطعة   39 اأن  تقارير  وذك��رت 

ق��د ���س��رق��ت ح��ني ك��ان��ت ال��ط��ائ��رة يف مدينة 

ت��اغ��ان��روغ ج��ن��وب غ��رب��ي رو���س��ي��ا، ع��ل��ى بحر 

اآزوف، يوم اجلمعة املا�سي.

واح���ت���وت امل���ع���دات ال��ت��ي ك��ان��ت ت���زن ع��دة 

ك��ي��ل��وغ��رام��ات، ع��ل��ى م��ع��ادن ث��م��ي��ن��ة، مب��ا يف 

اأنها الدافع  ذلك الذهب والباتني، ويعتقد 

لل�سرقة. املحتمل 

يف  م�سدر  عن  »اإنرفاك�ص«  وكالة  ونقلت 

بريف  »�سركة  اأن  الرو�سية،  النقل  �سرطة 

ث��ق��ب يف فتحة  اك��ت�����س��اف  اأك����دت  ل��ل��ط��ائ��رات 

التفتي�ص«. اأثناء  ال�سحن 

واأحذية  اأ�سابع  ب�سمات  املحققون  واأخ��ذ 

م�����ن داخ�������ل ال�����ط�����ائ�����رة، ع���ل���ى اأم�������ل ت��ع��ق��ب 

اأكد  فيما  اجلرمية،  يف  املتورطني  الل�سو�ص 

ناطق با�سم وزارة الداخلية اأن التحقيق جار 

يف احلادث.

يذكر اأن الطائرة ل يوجد بها اأي نوافذ، 

لتكون  م�سممة  طائرات   4 من  واح��دة  وه��ي 

مبثابة مقر للكرملني يف اجلو يف حالة وقوع 

هجوم نووي على رو�سيا.

قادرا  بوتن  �سيكون  الطائرة،  داخ��ل  ومن 

جلي�سه  الأوام���ر  واإ���س��دار  رو�سيا  حكم  على 

مبوقع القيادة املحمولة جوا، يف حالة ن�سوب 

ال��ق��درة  ي�سمل  وه��ذا  ال��ن��ط��اق،  وا�سعة  ح��رب 

على اإ�سدار الأمر ب�سربة نووية.

وحت��ت��وي ال��ط��ائ��رة ع��ل��ى ن��ظ��ام ات�����س��الت 

م��ت��ق��دم، واث���ن���ني م���ن ال��ك��ب�����س��ولت ال��ك��ب��رة 

امل��رف��ق��ة حت���ت الأج���ن���ح���ة، حت��م��ل ك���ل منها 

حم���رك���ا ت��ورب��ي��ن��ي��ا ي��ع��م��ل ك��م�����س��در اإم�����داد 

هوائي  بنظام  م��زودة  اأنها  كما  اإ�سايف،  طاقة 

ي�ستخدم   )VLF( الردد  منخف�ص  خا�ص 

للتوا�سل مع الغوا�سات التي حتمل �سواريخ 

بال�ستية.

صدق أو ال تصدق.. سرقة »طائرة بوتن النووية«

»استعار« مفتاح معلم أثري وأعاده 
بعد 50 عاما

األمم المتحدة: العالم ما زال مقبال 
على احترار مناخي بـ3 درجات

قطط متحف »إرميتاج« ترث 
طبيبًا فرنسيًا

ترجمات - اأبوظبي

ن�سف  من  يقرب  ملا  اختفائه  بعد 

ق����رن، اأع�����اد ���س��خ�����ص جم��ه��ول م��ف��ت��اح 

تاريخه  يعود  بريطانيا  يف  اأث��ري  ب��رج 

ر�سالة  م��ع  ع�سر،  احل��ادي  ال��ق��رن  اإىل 

اعتذار.

واأف�����������ادت ����س���ب���ك���ة »�����س����ك����اي ن���ي���وز« 

اأن مفتاح  الربيطانية، ام�ص الأربعاء، 

يف  الواقع  الأث��ري  ليونارد  �سانت  برج 

اإجنلرا،  �سرقي  جنوب  كينت  مدينة 

اختفى منذ لنحو 50 عاما.

امل��ك��ت��ب  اإىل  امل���ف���ت���اح  اإر������س�����ال  ومت 

الإجنليزي،  الراث  ملوؤ�س�سة  الرئي�سي 

اع��ت��ذار ج���اء فيها  اإىل ج��ان��ب ر���س��ال��ة 

ع���ب���ارة: »ع�����ذرا ع��ل��ى ال���ت���اأخ���ر، لقد 

على  لها  ُينظر  ح��ادث��ة  يف  ا�ستعرته«، 

اأنها �سرقة.

ال���ت���ي مت  امل����ح����رة  ال���ر����س���ال���ة  ويف 

ال�سخ�ص  كتب  امل��ف��ت��اح،  م��ع  ت�سليمها 

عاد   .1973 ع��ام  »اق��ر���ص  الغام�ص: 

عام 2020«.

لثقبه  م��ن��ا���س��ب��ا  امل��ف��ت��اح  ي����زال  ول 

بعد  ي�����دور  ي��ع��د  ل��ك��ن��ه مل  ال������ربج،  يف 

املبنى على خلفية واقعة  اأقفال  تغير 

املريبة. الختفاء 

من  اأك���رث  امل��ف��ت��اح  عمر  اأن  ويعتقد 

100 عام.

ويف حديث اإىل »�سكاي نيوز«، قالت 

ال��ع��ق��ارات يف  اأم��ي��ن��ة  �ستونز  ���س��ام��ان��ث��ا 

م��وؤ���س�����س��ة ال����راث الإجن��ل��ي��زي: »ه��ذا 

لي�ص من الأمور التي حتدث كل يوم«.

واأ�����س����اف����ت: »ن�����ود ح���ق���ا الت�������س���ال 

�سكرهم  من  لنتمكن  املفتاح  مبعيدي 

ب�����س��ك��ل ���س��ح��ي��ح، ون�����س��م��ع امل���زي���د عن 

الق�سة وراء الختفاء«.

ووف����ق����ا ل�����س��ح��ي��ف��ة »دي����ل����ي م��ي��ل« 

كبر  بورتر  روي  يقول  الربيطانية، 

اأم���ن���اء ال���ع���ق���ارات يف ���س��رك��ة ال����راث 

الإجنليزي: »اإنها بالتاأكيد واحدة من 

تلقيناها  التي  املحرة  ال��ط��رود  اأك��رث 

ع��ل��ى الإط�����اق، ويف ال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب 

املياد«. لعيد 

اأن���ه »ل��غ��ز ح��دي��ث ي�ساف  واأ����س���اف 

التي يطرحها  التاريخية  الأ�سئلة  اإىل 

الربج«.

وتقول موؤ�س�سة الراث الإجنليزي 

اإنها تريد مكافاأة ال�سخ�ص الذي اأعاد 

الع�سوية« لديها. ب�«هدية  املفتاح 

كمقر  ب��ن��اوؤه  مت  ال��ربج  اأن  وُيعتقد 

اأ�سقف روت�س�سر، بعد  اإداري من قبل 

النورماندي  ال��غ��زو  ف��رة وج��ي��زة م��ن 

يف ه��ا���س��ت��ي��ن��غ��ز، ل��ك��ن ل ُي��ع��رف ���س��وى 

القليل حقا عن الغر�ص من ت�سييده.

دبي - العربية

الأرب��ع��اء  ام�ص  املتحدة   الأمم  ح��ذرت 

ن��ح��و  م���ت���ج���ه���اً  زال  م����ا  ال����ع����امل  اأن  م����ن 

ارت���ف���اع درج�����ات احل������رارة ب���اأك���رث م���ن 3 

انخفا�ص  من  الرغم  على  مئوية  درجات 

ك��وف��ي��د-19،  ج��ائ��ح��ة  ب�سبب  الن��ب��ع��اث��ات 

اتفاقية  اأه��داف  حتقيق  عن  بعيًدا  وذلك 

باري�ص.

وق��ال��ت اإن���ه، وب��ع��د ال��و���س��ول اإىل رقم 

قيا�سي يف عام 2019، �ستنخف�ص انبعاثات 

يف   %7 بنحو  احل���راري  الحتبا�ص  غ��ازات 

اإغ��اق جزء من القت�ساد  2020 مع  عام 

العاملي يف مواجهة الأزمة ال�سحية.

لتقرير  وف��ًق��ا  ل��ه،  يكون  ل��ن  ه��ذا  لكن 

للبيئة،  املتحدة  الأمم  برنامج  عن  �سادر 

الطويل  املدى  على  �سئيل«  تاأثر  »�سوى 

على تغر املناخ.

�سان بطر�سبورغ - فران�س بر�س 

ترك طبيب فرن�سي يف و�سّيته 3 اآلف 

يورو للقطط، التي تعي�ص يف قبو متحف 

»اإرم���ي���ت���اج« يف ���س��ان ب��ط��ر���س��ب��ورغ، وال��ت��ي 

اأعلنت  ما  بح�سب  رم��وزه،  اأب��رز  باتت من 

ال�سهرة. الرو�سية  املوؤ�س�سة 

واأف������ادت اخل���دم���ة الإع���ام���ي���ة لأك���رب 

م���ت���ح���ف يف رو����س���ي���ا اأن������ه »وردت�����ن�����ا ه���ذه 

ال�سيف.  ه��ذا  ال��رك��ة(  )ب�����س��اأن  املعلومة 

يف  القانونية  والإج��راءات  العملية  وباتت 

النهائية ام�ص«. املرحلة 

طبيب  هو  الواهب  اأن  امل�سدر  وك�سف 

من  واخلم�سني  احلادية  يف  ت��ويّف  فرن�سي 

العمر ُيدعى كري�ستوف باتار.

وق��������ال م����دي����ر امل����ت����ح����ف، م��ي��خ��ائ��ي��ل 

م��وؤمت��ر �سحايف:  خ���ال  ب��ي��وت��روف�����س��ك��ي، 

لفتة«،  مببادرة  الفرن�سي  �سديقنا  »ق��ام 

م���ق���رح���اً ا����س���ت���خ���دام الأم�������وال ل��رم��ي��م 

القبو حيث تنت�سر القطط.

ال������ه������ررة يف م��ت��ح��ف  ���ة  وت�����ع�����ود ق�������سّ

الإمرباطورة  اإ�سدار  وقت  اإىل  »اإرميتاج« 

بطر�ص  القي�سر  ابنة  بيروفنا  اإليزابيث 

الأك����رب م��ر���س��وم��اً اأم����رت ف��ي��ه ب���«ال��ع��ث��ور 

يف ق���ازان ع��ل��ى اأف�����س��ل ال��ق��ط��ط واأك��ربه��ا 

اإىل  اإر���س��ال��ه��ا  بغية  ب��ال��ف��ئ��ران  ل��اإم�����س��اك 

باط �ساحب اجلالة«.

70 قّطا  وي�����س��ّم »اإرم��ي��ت��اج« ال��ي��وم ن��ح��و 

الكبر يف  القوار�ص من هذا املتحف  يطرد 

لرو�سيا. ال�سابقة  الإمرباطورية  العا�سمة 

باتت  الأخر،  الع�سر  ال�سنوات  وخال 

ت���وازي  ب�سهرة  تتمّتع  »اإرم��ي��ت��اج«  ق��ط��ط 

ت��ل��ك ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا اأع���م���ال امل��ت��ح��ف. 

�ص لها احتفال كّل �سنة. ويخ�َسّ

املتاحف  كاأغلبية  »اإرم��ي��ت��اج«  وي��ع��اين 

ال��ع��امل��ي��ة م���ن ال��ت��داع��ي��ات امل��ال��ي��ة لأزم���ة 

امل�����س��ت��ج��ّد ال��ت��ي �سربت  ف��رو���ص ك��ورون��ا 

مدينة �سان بطر�سبورغ بقّوة.


