
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

أساتذة رياضيات٠٠ مدة الوقت 
مناسبة واالسئلة مناسبة للطالب 
رغم تمديد الوقت٠٠ شكاوى طلبة 

»التوجيهي« مستمرة 
الأنباط-هدى دياربكريل 

ب��ع��د ���ص��ك��اوي ال��ط��ل��ب��ة م���ن ���ص��ع��وب��ة 

م�����ص��ت��وى اخ���ت���ب���ارات ام��ت��ح��ان��ات بع�ض 

مواد الثانوية العامة التوجيهي للدورة 

ال�صكاوي حيث كانت  ا�صتمرت  احلالية؛ 

اأم�������ض ال���ث���اث���اء م��ن�����ص��ب��ة ع��ل��ى مبحث 

وع��ر   ٠ الأوىل  ل��ل��ورق��ة  ال��ري��ا���ص��ي��ات 

بع�ض الطلبة عن �صعوبة الختبار وقلة 

٣ �صاعات  ال��وق��ت رغ��م مت��دي��ده لي�صبح 

تقريبا! 

ا�صتاذ  م��ع  ل"النباط"  ح��دي��ث  ويف 

جر  عمر  العامة  للثانوية  الريا�صيات 

ق���ال ان الم��ت��ح��ان م��ن ح��ي��ث الخ��ت��ي��ار 

من متعدد يوجد فيه ال�صهل واملتو�صط 

وال����دق����ي����ق؛ وغ���ال���ب���ي���ة ال��ط��ل��ب��ة ق���ام���وا 

بالإجابة ب�صكل �صحيح؛ لكن كان يوجد 

بالأ�صئلة  امل���ك���ررة  الأف���ك���ار  م��ن  ال��ق��ل��ي��ل 

كان  ان��ه  اىل  بال�صافة  النظريات،  مثل 

كبري  ب�صكل  درو����ض  على  تركيز  هنالك 

دون غريها. 

وتابع؛ بالن�صبة للمقايل كانت ا�صعب 

من "�صع دائرة" ب�صكل وا�صح، وال�صوؤال 

ا�صئلة  اول ثاثة  اما  ّيز  الأخ��ري كان متمَ

ولكن  املتو�صط،  ف��وق  فكانت  امل��ق��ايل  يف 

اأنها  رغ��م  بحلها  ق��ام��وا  الطلبة  معظم 

تعتر من ال�صئلة القوية٠٠ ب�صكل عام 

املقايل يحتاج لطالب متدرب على  ف��اإن 

ال�صئلة وحم�صر لاختبار ب�صكل جيد.

با�صل  الريا�صيات  ا�صتاذ  و�صف  فيما 

ال��ع��م��ري ام��ت��ح��ان ال��ري��ا���ص��ي��ات ل��ف��رع 

الأدب��ي؛ انه مثل اي عام �صبق وم�صتواه 

�صعب  ����ص���يء  اأي  ب���ه  ي���وج���د  ول  ج��ي��د 

والوقت كان كافيا.

فاو�صح  العلمي  للفرع  بالن�صبة  ام��ا 

باأنه لي�ض �صها،

متعدد  من  الختيار  ا�صئلة  ان  وق��ال 

يوجد  ولكن  اليد؛  متناول  يف  معظمها 

اأي�صا منهم �صعب قليا، وبالن�صبة اإىل 

ال�صئلة املقالية فيها م�صتوى �صعوبة. 

وت�����اب�����ع، اإج�����م�����ال الم����ت����ح����ان ل��ي�����ض 

اق��ل؛  فهو  ال��ف��ي��زي��اء  ام��ت��ح��ان  مب�صتوى 

ولكنه لي�ض �صهل ول ن�صتطيع القول اإنه 

�صعب جدا. 

ترتيب  ولكن  كافيا  فكان  الوقت  ام��ا 

الأ�صئلة؛ مل يكن جيدا بحيث ان املقالية 

والتي حتتاج جهد اأكرث و�صعت يف نهاية 

الم���ت���ح���ان؛ وب���ه���ذا ي��ت��ف��اج��ئ ال��ط��ال��ب 

ك��ام��ل وقته  ق��د و���ص��ع  وي��ك��ون  بالأ�صئلة 

وجهده على ا�صئلة اخليارات املتعددة. 

وق���ال���ت اح����دى ط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م��ي رزان 

�صاح؛ ان المتحان طويل جدا ويحتاج 

انها فقدت  ال��وق��ت مو�صحة  م��ن  امل��زي��د 

وعيها م��ن ال��ت��وت��ر اأث��ن��اء الخ��ت��ب��ار ومل 

ت�صتطع حل اأ�صئلة املقايل واأنها تفاجئت 

بها لوقوعها يف اآخر �صفحة من الختبار 

ل��ذا مل  ٨ �صفحات٠٠  م��ن  يتكون  ال��ذي 

ت�صتطيع حل هذه الأ�صئلة، وا�صافت اننا 

وطاقتنا  الريا�صيات  لمتحان  و�صلنا 

منهكة من �صعوبة المتحانات ال�صابقة.

امل��راع��اة الازمة  ان��ه مل تتم  وتابعت 

فيما ينتظرنا يف الورقة الثانية!.

»التربية« تنفي تسريب أسئلة الرياضيات

األردنيون بين رعب »التوجيهي«
 و المخاوف من »ثالثة كورونا«

الأربعاء   3  ذو احلجة   1442 هـ  - املوافق   14  متوز  2021 م - العدد  5752    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

   طلبة الثانوية وذويهم يواصلون الشكوى والرياضيات تلحق بالفيزياء والكيمياء ووو
   تباين تصريحات وزيري الصحة والتربية تربك »المدارس الخاصة«

النباط-وكالت

م����ع اق�������راب م����ا ت�����ص��م��ى ذك������رى »خ�����راب 

تكثف  لإحيائها،  وحت�صرًيا  املزعوم،  الهيكل« 

»جماعات الهيكل« املزعوم من ح�صدها لتنفيذ 

الأق�����ص��ى  للم�صجد  وج��م��اع��ي  وا���ص��ع  اق��ت��ح��ام 

ي��ول��ي��و، مبا   18 8 ذي احل��ج��ة/  امل���ب���ارك، يف 

بها  ُمنيت  التي  اخل�صارة  تعوي�ض  من  ميكنها 

»�صيف  معركة  بفعل  املا�صي،  رم�صان   28 يف 

املقد�صية ال�صعبية  القد�ض«، والإرادة 

ه���ذه  ال�����ص����ت����ع����دادات لإح����ي����اء  اإط�������ار  ويف 

ال����ذك����رى، ي��ع��ق��د »احت������اد م��ن��ظ��م��ات امل��ع��ب��د«، 

يوم  الليكود،  ح��زب  يف  املعبد«  جبل  و«منتدى 

الكني�صت  داخ���ل  �صحفًيا  م��وؤمت��ًرا  ال��ث��اث��اء، 

اقتحامات  تنفيذ  على  للت�صجيع  الإ�صرائيلي 

واملطالبة  امل��ب��ارك،  الأق�صى  للم�صجد  وا�صعة 

املغاربة برميم ج�صر 

وب��ح�����ص��ب ال�����دع�����وات ال���ت���ي وزع���ت���ه���ا ت��ل��ك 

�صيعقد  امل���وؤمت���ر  ف����اإن  امل��ت��ط��رف��ة،  اجل��م��اع��ات 

املتطرف  اليميني  الكني�صت  ع�صو  مب�صاركة 

ماي  منهم  اآخرين  واأع�صاء  غفري،  بن  ايتمار 

غ���ولن، وح��اخ��ام��ات وق���ادة »ج��م��اع��ات املعبد« 

املوؤمتر يف  اأعمال  املتطرفة و�صينح�صر جدول 

املتطرفني  اأ�صا�صيتني: الأوىل: ح�صد  نقطتني 

الأق�����ص��ى  امل�����ص��ج��د  اق��ت��ح��ام  ع��ل��ى  وت�صجيعهم 

فيما ي�صمى يوم التا�صع.

التفا�صيل �ص »8«

»جماعات الهيكل« تحشد القتحام األقصى وتعويض 
خسارتها بـ 28 رمضان

اقتراب تنفيذ المرحلة األولى من 
صفقة التبادل بين المقاومة والعدو

النباط-وكالت

عن  اللبنانية،  »الأخبار«  �صحيفة  نقلت 

»اإن  ق��ول��ه��ا،  م��ط��ل��ع��ة،  فل�صطينية  م�����ص��ادر 

الفل�صطينية  الف�صائل  اأب��ل��غ��وا  امل�صريني 

الأو���ص��اع  اإع���ادة  الإ�صرائيلي  اجل��ان��ب  بنّية 

ما  اإىل  القطاع  يف  والإن�صانية  القت�صادية 

قبل املعركة الأخرية، ب�صكل تدريجي

اأعلن  بعدما  الت�صريحات،  هذه  وج��اءت 

م�صاحة  ت��و���ص��ي��ع  اأم�������ض،   الح��ت��ال  جي�ض 

9 اأم���ي���ال اإىل  ال�����ص��ي��د يف ق��ط��اع غ����ّزة، م��ن 

ال�����ص��م��اح  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ب���ح���ري���اً،  12م����ي����ًا 

��ة  ب��ا���ص��ت��رياد م����واد ط��ب��ي��ة، واأخ������رى خ��ا���صّ

والن�صيج،  لل�صناعة  خ��ام  وم���واد  بال�صيد، 

ع��ر م��ع��ر ك��رم اأب���و ���ص��امل. ك��ذل��ك، �صيتّم 

من  والأن�صجة  الزراعية  املنتجات  ت�صدير 

القطاع اإىل الداخل

يف  املباحثات  ت�صهد  ذل��ك،  مع  بالتوازي 

املقاومة  ب��ني  الأ���ص��رى  ت��ب��ادل  �صفقة  ���ص��اأن 

اق��راب  اإيجابية، يف ظل  ت��ط��ّورات  وال��ع��دو 

وامل��ت��م��ّث��ل��ة  م��ن��ه��ا،  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 

يف ت��ق��دمي م��ع��ل��وم��ات ع��ن م�����ص��ري اجل��ن��ود 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ني م���ق���اب���ل اإط��������اق ����ص���راح 

الأ�صريات يف �صجون الحتال

امل��رح��ل��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  اأن  امل�����ص��ري��ون  وي�����رى 

الأوىل من ال�صفقة كفيل باإخراج احلكومة 

ج ا���ص��راط��ه��ا رب��ط  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة م���ن ح����رمَ

اإع��م��ار غ��ّزة ورف��ع الإج����راءات امل�����ص��ّددة عن 

املقاومة  وترف�ض  التبادل  مبلّف  القطاع، 

اأحدهما بالآخر. امللفَّني  الفل�صطينية ربط 

التفا�صيل �ص »8«

الأنباط - دلل عمر 

الأخ�����رية  اخل����ان����ات  يف  الأردن  لي������زال 

 %2٣ بن�صبة  ال��ع��امل  ح��ول  التلقيح  بن�صب 

اإدارة الأزم����ات  ب��ال��رغ��م م��ن ج��ه��ود م��رك��ز 

ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة يف  م��ن��ذ  ال��ك��ب��ري  الأردين 

ع��م��ل��ي��ة ت���وف���ري ال��ل��ق��اح��ات جل��م��ي��ع ���ص��ك��ان 

الر�صمي  املوقع  عر  ا�صتثناء  بدون  الأردن 

 4.2 اىل  العدد  ، بحيث و�صل  ب�صكل منظم 

مليون جرعة من لقاحات كوفيد19. 

و���ص��ل ع���دد ج��رع��ات ال��ل��ق��اح امل��ق��دم��ة يف 

العامل اإىل اأكرث من ٣.5مليار جرعة ، مما 

يعادل ن�ض �صكان العامل املكون من 7 مليار 

جرعتني  على  ح�صل  م��ن  هنالك   ، ن�صمة 

من اللقاح.

التفا�صيل �ص »4«

 النباط-عمان

ال����������وزراء اىل ج��م��ي��ع  اوع������ز جم���ل�������ض 

اجل����ه����ات ال���رق���اب���ي���ة امل���ك���ل���ف���ة مب���راق���ب���ة 

ت��ط��ب��ي��ق اوام��������ر ال�����دف�����اع وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ال�صادرة مبوجبها  والباغات  والقرارات 

اىل ����ص���رورة ات���خ���اذ ج��م��ي��ع الج������راءات 

وال��ت��داب��ري ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ح�����ص��ني وت�����ص��دي��د 

وم�������ص���اع���ف���ة ج���ه���ود ال����رق����اب����ة وت��ك��ث��ي��ف 

مدى  م��ن  للتحقق  التفتي�صية  اجل���ولت 

ال��ت��زام امل��واط��ن��ني وامل��ن�����ص��ات ب��الج��راءات 

ع��دم  وال��وق��ائ��ي��ة مب��ا ي�صمن  وال��ت��داب��ري 

ان��ت�����ص��ار ف��ريو���ض ك���ورون���ا. ووج���ه رئي�ض 

كتابا  اخل�����ص��اون��ة  ب�صر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء 

اىل الوزارات.

التفا�صيل �ص »2«

  النباط-عمان

 ق��ال وزي���ر الق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي وال��ري��ادة 

عام  �صيكون   2٠21 ع��ام  ان  ال��ه��ن��ان��دة،  اأح��م��د 

عدد  يف  ال��زي��ادة  على  بناء  الأردين،  ال��ري��ادة 

جنب  اىل  جنبا  املتميزة،  الريادية  ال�صركات 

م���ع ال����زي����ادة يف ع����دد ح��وا���ص��ن وم�����ص��رع��ات 

العمال واجلهات الداعمة.

ا���ص��درت��ه  ب��ي��ان  بح�صب  ال��ه��ن��ان��دة،  واك���د 

جمعية �صركات تقنية املعلومات والت�صالت 

»ان����ت����اج«، ام�����ض ال���ث���اث���اء، اأه��م��ي��ة ال��ت��ح��ول 

الرقمي خ��ال اأزم���ة ك��ورون��ا ك��اأح��د امل��ح��اور 

العامة  ال�صحة  على  احلفاظ  مل�صاعي  املهمة 

ال�صتقرار  وحتقيق  الأع��م��ال  وا���ص��ت��م��راري��ة 

الجتماعي.

التفا�صيل �ص »5«

اليونيسف واليونسكو تدعوان لعدم االستمرار 
بغلق المدارس

الهميسات: نعمل على تعظيم المزايا التنافسية 
للمناطق الحرة والتنموية

  النباط-عمان

ملنظمة  التنفيذية  امل��دي��رة  م��ن  ك��ل  دع��ت 

)ال��ي��ون��ي�����ص��ف(،  ل��ل��ط��ف��ول��ة  امل���ت���ح���دة  الأمم 

ه��ري��ي��ت��ا ف�����ور، وامل�����دي�����رة ال���ع���ام���ة مل��ن��ظ��م��ة 

ل��ل��رب��ي��ة وال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 

)اليون�صكو(، اأودري اأزولي، لعدم ال�صتمرار 

املدار�ض. بغلق 

الثاثاء،  ام�ض  م�صرك  بيان  يف  وقالتا 

»انق�صى 1٨ �صهراً منذ بداية انت�صار كورونا، 

الأط��ف��ال،  ملايني  معطًا  التعليم  زال  وم��ا 

واليوم ما تزال املدار�ض البتدائية والثانوية 

مغلقة يف 19 بلداً، ما يوؤثر على اأكرث من 156 

مليون طفل«. واأ�صار البيان اإىل اأن اخل�صائر 

ب�صبب  وال��ي��اف��ع��ون  الأط��ف��ال  يتكبدها  ال��ت��ي 

امل��دار���ض، ق��د ل ت�صتدرك  ع��دم وج��وده��م يف 

النف�صي  وال�صيق  التعلم  خ�صارة  فمن  اأب��داً، 

خ�����ص��ارة  اإىل  والإ����ص���اءات  للعنف  وال��ت��ع��ر���ض 

الوجبات واللقاحات القائمة على املدار�ض اأو 

�صتظهر  الجتماعية،  املهارات  تطوير  نق�ض 

اإجنازاتهم  يف  الأطفال  على  ذلك  كل  تبعات 

الأك���ادمي���ي���ة وان��ه��م��اك��ه��م الج���ت���م���اع���ي ويف 

والعقلية. البدنية  �صحتهم 

وم��ق��دم��ي  الأم�����ور  اأول���ي���اء  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

الرعاية يتكبدون اخل�صائر على القدر نف�صه 

م��ن اجل�����ص��ام��ة، ح��ي��ث اأن اإب��ق��اء الأط��ف��ال يف 

املنازل يجر الوالدين يف الكثري من املناطق 

على ترك وظائفهم،.

التفا�صيل �ص »3«

النباط-عمان

احل��رة  امل��ن��اط��ق  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اأك��د 

الهمي�صات  خلف  الدكتور  التنموية  واملناطق 

ل���اإدارة،  والأب���رز  الأوىل  ال�صراتيجية  اأن 

هي تعظيم واإبراز املزايا التناف�صية للمنطقة 

املراد تطويرها، بحيث ت�صبح جاذبة للعديد 

امل�صتثمرين واإحداث تنمية م�صتدامة. من 

ج����اء ذل����ك خ����ال م��داخ��ل��ة ل��ل��ه��م��ي�����ص��ات، 

ال�صتثمار  حتفيز  مل��وؤمت��ر  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف 

يف امل��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ام�����ض ال��ث��اث��اء، ال��ذي 

حيث  اف��را���ص��ي��اً،  ال���ص��ت��ث��م��ار  هيئة  تنظمه 

املزايا  اأبرز  عن  باملوؤمتر،  للم�صاركني  حتدث 

بها  تتمتع  ال��ت��ي  والطبيعية،  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 

املناطق احلرة واملناطق التنموية.

و�صعت  امل��ج��م��وع��ة  اإن  ال��ه��م��ي�����ص��ات  وق����ال 

للم�صتثمرين  وامل���زاي���ا  احل���واف���ز  م��ن  ع����دداً 

داخ�����ل امل���ن���اط���ق ال��ت��ن��م��وي��ة، ك���الإع���ف���اء م��ن 

وتخفي�ض  ال�����ص��ل��ع،  ع��ل��ى  امل��ب��ي��ع��ات  ���ص��ري��ب��ة 

 7 ن�صبة  اإىل  امل�صتهلك  على  املبيعات  �صريبة 

عند  وذل��ك  اخل��دم��ات،  بيع  قيمة  م��ن  باملئة 

ب��ي��ع��ه��ا ل��ا���ص��ت��ه��اك يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ن��م��وي��ة، 

فيما عدا مبيعات ال�صلع اخلا�صعة لل�صريبة 

املناطق  خ��ارج  باملئة   16 ب�  مقارنة  اخلا�صة، 

ال��ت��ن��م��وي��ة. ك��م��ا ي��ع��ف��ى امل�����ص��ت��ث��م��ر ب��امل��ن��اط��ق 

الر�صوم اجلمركية على جميع  التنموية من 

تاأ�صي�ض وبناء  امل�صتخدمة يف  املواد والأجهزة 
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التفا�صيل �ص »2«

النباط - هدى دياربكريل 

ق�����ال ال����دك����ت����ور اح���م���د امل�������ص���اع���ف���ة ال��ن��اط��ق 

ل«النباط«  والتعليم  الربية  باإ�صم  العامي 

ا�صئلة  لي  ت�����ص��ري��ب  اي  ه��ن��ال��ك  ي��وج��د  ل  ان���ه 

تنت�صر  ان  معناه  الت�صريب  ان  وق���ال  ام��ت��ح��ان، 

ال�صئلة او جزء منها يف ايدي الطلبة قبل بدء 

ل  فيما  لطلبة  ت�صل  الأ���ص��ئ��ل��ة  واأن  الم��ت��ح��ان، 

ت�����ص��ل لخ��ري��ن ل���ذا ي��خ��ت��ل امل���ي���زان وال��ع��دال��ة،.      

اأدن��ى  نعلم  لو  الربية  وزارة  نحن يف  واأ���ص��اف؛ 

المتحان  جن��ري  ل��ن  ت�صريب  هنالك  اأن  �صك 

حتقيقا للعدالة، 

مَوتابع ان ما يحدث هو اأثناء انعقاد المتحان 

وقبل المتحان بفرة ق�صرية يقوم احد الطلبة 

واخ��راج��ه��ا عر  او ج��زء منها  ال��ورق��ة  بت�صوير 

الهاتف ، ويف حال حدوث ذلك يتم معاجلة ذلك 

من خال التعليمات الناظمة ل�صبط املخالفات 

والتعامل معها؛ وهي حرمان دورتني متتاليتني 

الأ�صئلة  ت�صريب  ب��ني  ف���رق  ي��وج��د  ل��ل��ط��ال��ب٠٠ 

، وقد احلنا بع�ض من  واخ��راج ورق��ة المتحان 

جزائية  دع��اوي  و�صجلنا  الق�صاء  اإىل  ذلك  فعل 

التعامل  وب���داأ  عليهم  القانونية  ال��دائ��رة  ع��ر 

معهم. 

واكد امل�صاعفة انه ل يوجد هنالك اي ت�صريب 

، واإخ������راج ورق����ة الم��ت��ح��ان ع��ن ط��ري��ق اح��دى 

و�صائل التوا�صل الجتماعي يتم املعاقبة عليه،

واو����ص���ح ع��ن ���ص��ب��ب ع���دم وج����ود ت�����ص��ري��ب ان 

اإج��������راءات ���ص��ب��ط ال������ورق م�������ص���ددة وت���ت���م حتت 

غرفة  مديرية  كل  يف  ويوجد  الأمنية  احلماية 

خ��ا���ص��ة حل��ف��ظ الأ���ص��ئ��ل��ة وه���ذه ال��غ��رف��ة فيها ٣ 

الربية  وزي���ر  م��ن  ك��ل  ب��ي��د  خمتلفني  مفاتيح 

واملدير الفني ورئي�ض ق�صم المتحانات؛ ثم بعد 

من  الأوراق  باإ�صتام  اللجنة  تقوم  عندما  ذلك 

املديرية وت�صلمها ملركز المتحان تكون مبرافقة 

اأمنية.

التفا�صيل �ص »4-2«

الخصاونة يوعز بمضاعفة الرقابة على 
تطبيق أوامر الدفاع
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء  23 / 1 / 2021 

الخصاونة يوعز بمضاعفة الرقابة على تطبيق أوامر الدفاع

رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يلتقي قياديين من العمل اإلسالمي

الشؤون السياسية والبرلمانية تختتم فعالياتها بمناسبة مئوية الدولة

رئيس مجلس النواب يلتقي ممثل الرئيس الشيشاني

األميرة دانا فراس تلتقي السفير 
النمساوي لدى األردن

منتدى االستراتيجيات يوصي بتعويض الفاقد التعليمي

الهميسات: نعمل على تعظيم المزايا 
التنافسية للمناطق الحرة والتنموية

االنباط-عمان

ال��������وزراء اىل ج��م��ي��ع  اوع�����ز جم��ل�����س 

اجل���ه���ات ال���رق���اب���ي���ة امل��ك��ل��ف��ة مب��راق��ب��ة 

ت��ط��ب��ي��ق اوام������ر ال����دف����اع وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

وال�������ق�������رارات وال�����ب�����اغ�����ات ال���������س����ادرة 

جميع  ات���خ���اذ  ����س���رورة  اىل  مب��وج��ب��ه��ا 

بتح�سني  الكفيلة  والتدابري  االجراءات 

وت�����س��دي��د وم�����س��اع��ف��ة ج��ه��ود ال��رق��اب��ة 

للتحقق  التفتي�سية  اجل���والت  وتكثيف 

م��ن م���دى ال���ت���زام امل��واط��ن��ني وامل��ن�����س��ات 

ب��االج��راءات وال��ت��داب��ري وال��وق��ائ��ي��ة مبا 

ي�سمن عدم انت�سار فريو�س كورونا.

ووج�������ه رئ���ي�������س ال����������وزراء ال���دك���ت���ور 

ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة ك��ت��اب��ا اىل ال�����وزارات 

الذي  احلديث  �سوء  وعلى  واملوؤ�س�سات 

حيث  ال�������وزراء  جم��ل�����س  ج��ل�����س��ة  يف  دار 

لوحظ يف االآون��ة االخ��رية وجود تهاون 

ب��اج��راءات  املواطنني  قبل  من  ملحوظ 

وخ�سو�سا  العامة  وال�سامة  الوقاية 

م�����س��اف��ات ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي امل��ق��ررة 

م��ط��ال��ب��ا مبنع  ال��ك��م��ام��ات  ارت������داء  ويف 

ال��ت��ج��م��ع��ات امل��خ��ال��ف��ة الوام�����ر ال���دف���اع 

وااللتزام بالتدابري الوقائية وال�سامة 

واملحافظة  ال��ك��م��ام��ات  ب��ارت��داء  ال��ع��ام��ة 

التباعد االجتماعي. على م�سافات 

التعامل  على  ال��وزراء  جمل�س  و�سدد 

م���ع امل��خ��ال��ف��ني ب��اع��ل��ى درج�����ات احل���زم 

ال��ت��ه��اون يف تطبيق  وع���دم  وال�����س��رام��ة 

اوام���ر  يف  عليها  امل��ن�����س��و���س  ال��ع��ق��وب��ات 

ال����دف����اع وال���ت���ع���ل���ي���م���ات ل��ت�����س��ك��ل ح��ال��ة 

امل�����س��ت��وى املطلوب  ال���ردع وحت��ق��ي��ق  م��ن 

م���ن االل���ت���زام ب����االج����راءات وال��ت��داب��ري 

الوقائية.

  االنباط-عمان

لتحديث  امللكية  اللجنة  رئي�س  التقى 

الرفاعي، ام�س  ال�سيا�سية �سمري  املنظومة 

ال��ث��اث��اء، ع���دداَ م��ن ق��ي��ادات ح��زب جبهة 

التي  اللقاءات  اإط��ار  يف  االإ�سامي،  العمل 

املجتمع  فئات  اللجنة مع خمتلف  جتريها 

بهدف مناق�سة االآراء واالأفكار التي تت�سل 

اللجنة. باأعمال 

منفتحة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال���رف���اع���ي،  واأك����د 

االآراء  خمتلف  اإىل  وت�ستمع  اجلميع،  على 

م��وؤك��دا  امل��ق��رتح��ات،  م��ن  الع�سرات  وتلقت 

ك��ب��ري  ب���اه���ت���م���ام  حت���ظ���ى  االآراء  ه�����ذه  اأن 

جتريها  التي  النقا�سات  اإث���راء  يف  وت�سهم 

ي���درك  اجل��م��ي��ع  اأن  اإىل  ول���ف���ت  ال���ل���ج���ان. 

امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ك��ب��رية ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����س��ام��ني 

ال��ر���س��ال��ة امل��ل��ك��ي��ة ومب���ا ي�����س��ه��م يف اإح���داث 

االنتخاب  قانوين  ملمو�سة يف  نوعية  نقلة 

بتمكني  اخلا�سة  والتو�سيات  واالأح����زاب، 

وتطوير  املحلية  واالإدارة  وامل���راأة  ال�سباب 

التحديث  ملوا�سلة  النيابي  العمل  اآل��ي��ات 

االأردنية  الدولة  نهج  هو  الذي  والتطوير 

تاأ�سي�سها. منذ 

م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د االأم�����ني ال���ع���ام حل��زب 

جبهة العمل االإ�سامي مراد الع�سايلة اأن 

ال�سيا�سية  املنظمة  امللكية لتحديث  اللجنة 

ف���ر����س���ة م���ه���م���ة يف زم�����ن دق����ي����ق، وي��ج��ب 

ُت��خ��رج ال��ن��ا���س م��ن ح��ال��ة ال��ي��اأ���س اإىل  اأن 

احلياة  يف  فاعلة  وم�ساركة  اإيجابية  حالة 

ي�سعر  “اأن  ����س���رورة  م���وؤك���داً  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 

باالأمل«. النا�س 

ال��وط��ن��ي��ة  ت��ك��ات��ف اجل���ه���ود  اإىل  ودع�����ا 

التحديثي،  االإ���س��اح��ي  امل�����س��روع  الإجن���اح 

الفتا اإىل اأن احلركة االإ�سامية، هي حركة 

غري  و���س��ن��وات  ع��ق��ود  طيلة  عا�ست  وطنية 

طاحمة للحكم واإمنا ت�سعى لاإ�ساح.

�ستخرج  التي  النتائج  اأهمية  اإىل  ولفت 

عن اللجنة، و�سرورة اإ�ساعة االأمل وتعزيز 

ال��ث��ق��ة ب��امل��وؤ���س�����س��ات وامل�����س��اري��ع ال��وط��ن��ي��ة 

واأبرزها  املع�سات  واإ�ساعة احلريات وحل 

عمل  اأن  اىل  م�سريا  املعلمني،  نقابة  ملف 

عن  ل��ه��م  م��ي��زة  ك���ان  االأردن  يف  االإخ������وان 

اأقرانهم يف دول عربية اأخرى.

االأردن  يف  كاإ�ساميني  “عملنا  وق���ال، 

والعاقة خمتلفة عن جتارب  كان حمفزاً 

العربي، وهذا  العامل  غرينا ومنوذجية يف 

الأن �سلوك احلكم اإيجابي«.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ن��ائ��ب امل���راق���ب ال��ع��ام 

عقل،  حممد  امل�سلمني  االإخ���وان  جلماعة 

اإح��داث��ه  امل��ط��ل��وب  ال��وط��ن��ي  ال��ت��واف��ق  “اإن 
داخ����ل ال��ل��ج��ن��ة م��ه��م ج����داً الأن���ن���ا ال منلك 

مبيناً  االإ�ساح”،  اأجل  االنتظار من  ترف 

واأك��د  وطني”.  م��ل��ف  االإخ����وان  “ملف  اأن 

االإ�ساح  نحو  بجدية  ال�سري  “نريد  اأننا 

يف ظل ال�سغوط التي تواجه االأردن، ومبا 

يعزز من قوة االأردن ومنعته«.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء اأم���ني ���س��ر ح���زب جبهة 

ال��ع��م��ل االإ���س��ام��ي ث��اب��ت ع�����س��اف، وع�سو 

مهند  با�سمها  االإعامي  الناطق  اللجنة، 

املبي�سني، وع�سو اللجنة وائل ال�سقا.

  االنباط-عمان

اأك���������د وزي���������ر ال�����������س�����وؤون ال�������س���ي���ا����س���ي���ة 

اأن  املعايطة،  مو�سى  املهند�س  والربملانية، 

الوزارة منفتحة على املجتمع كجزء اأ�سا�س 

م���ن ع��م��ل��ه��ا اإىل ج��ان��ب ال��ع��م��ل ال��ربمل��اين 

والنقا�س  ب��واب��ة احل���وار  واالأح�����زاب، وه��ي 

بال�سراكة مع موؤ�س�سات املجتمع املدين.

رعايته  خ��ال  املعايطة  ال��وزي��ر  واأ���س��ار 

م�������س���اء االث���ن���ني ح���ف���ل اخ���ت���ت���ام ف��ع��ال��ي��ات 

االأردنية،  الدولة  مئوية  مبنا�سبة  ال��وزارة 

ب���ال�������س���راك���ة م����ع م���رك���ز ال����ع����امل ال��ع��رب��ي 

االن�سان  وح��ق��وق  الدميقراطية  للتنمية 

اإىل  زاي���دل،  هانز  موؤ�س�سة  م��ع  وبالتعاون 

وموؤ�س�سات  ال����وزارة  ب��ني  ال�سراكة  اأه��م��ي��ة 

املجتمع املدين واأ�سا�سها م�سلحة الوطن.

وب���ني اأه��م��ي��ة ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ���س��درت عن 

امل��ئ��وي��ة الثانية  م��ع  ت��زام��ن��اً  امل�����س��روع  ه���ذا 

للدولة االأردنية، حيث تتحدث عن احلياة 

احل��زب��ي��ة وال��ربمل��ان��ي��ة يف ال��دول��ة االردن��ي��ة 

املعلومات  اأن  م��وؤك��دا  ع��ام،  مئة  م��دار  على 

التي حتتويها مهمة للتوثيق.

ولفت اإىل “اأننا مع املئوية الثانية لعمر 

لاأمام  نتقدم  اأن  علينا  االأردن��ي��ة  ال��دول��ة 

وجن����دد ع��م��ل��ن��ا وف��ق��ا ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين م��ن خ���ال اللجنة 

امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

ال���ت���ي ج�����اءت اي�����س��ا ل��اح��ت��ف��ال ب��امل��ئ��وي��ة 

ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��دول��ة ع���رب م��ن��اق�����س��ة ق��ان��وين 

اأية  اإ�سافة اإىل  اأحزاب وانتخاب جديدين، 

ل��ه��ا ع��اق��ة بتطوير  د���س��ت��وري��ة  ت��ع��دي��ات 

ه���ذه ال��ق��وان��ني اإىل ج��ان��ب مت��ك��ني امل����راأة 

ال�سيا�سي  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  يف  وال�����س��ب��اب 

واالإدارة املحلية«.

م����ن ج���ه���ت���ه، ب����ني اأم������ني ع�����ام ال�������وزارة 

ارتاأت  ال��وزارة  اأن  اخلوالدة،  علي  الدكتور 

ب������اأن حت��ت��ف��ل ب���امل���ئ���وي���ة ال���ث���ان���ي���ة ل��ل��دول��ة 

االردن�����ي�����ة م����ن خ�����ال ل�����ق�����اءات م��وج��ه��ة 

الدولة  بتاريخ  لتعريفهم  االأردين  لل�سباب 

وال��ع��دي��د م���ن امل��و���س��وع��ات ذات ال��ع��اق��ة 

ب��ال��رتب��ي��ة امل��دن��ي��ة وال��د���س��ت��ور وامل��واط��ن��ة 

وم�������س���ارك���ة ال�������س���ب���اب وامل���������راأة يف احل���ي���اة 

القوانني  اإىل  اإ�سافة  وال�سيا�سية،  احلزبية 

العمل  حتكم  التي  والت�سريعات  واالأنظمة 

ال�سيا�سي يف االأردن.

لتحديث  امللكية  اللجنة  اأن  اإىل  ولفت 

ت�سريعات  ت��ن��اق�����س  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 

ال�سباب  داعيا  املواطنني،  طموحات  لتلبي 

اإىل اإر����س���ال م��ق��رتح��ات��ه��م ح���ول ال��ق��وان��ني 

امللكية  للجنة  ال�سيا�سية  للحياة  الناظمة 

االإلكرتوين  املوقع  عرب  الفرعية  وجلانها 

اللجنة  خمرجات  واأن  �سيما  بها،  اخلا�س 

ال�سباب  م�����س��ارك��ة  زي���ادة  يف  مهمة  امللكية 

واحلزبية  ال�سيا�سية  احل��ي��اة  يف  وال��ن�����س��اء 

العملية  يف  م�ساركتهم  زيادة  نحو  وال�سعي 

االنتخابية.

اأن�����ه ك��ل��م��ا ك��ان��ت  ون�����وه اخل����وال����دة اإىل 

كان  االنتخابية  العملية  يف  اأعلى  امل�ساركة 

اأن  ال�سباب  على  اأن  مبينا  اأف�سل،  التمثيل 

القرار  �سنع  يف  فعلية  م�ساركة  لهم  يكون 

االك��ف��اأ لو�سع احللول  اخ��ت��ي��ار  م��ن خ��ال 

ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه امل��ج��ت��م��ع خا�سة 

ال�سباب. فئة 

ملوؤ�س�سة  االق��ل��ي��م��ي  امل��م��ث��ل  اأك���د  ب����دوره، 

هانز زايدل االأملانية كري�ستوف دوفارت�س، 

ال��ت��ي  وال���ف���ع���ال���ي���ات  االأن�������س���ط���ة  ك���اف���ة  اأن 

حتقيق  اإىل  ت�����س��ع��ى  امل��وؤ���س�����س��ة  ب��ه��ا  ت���ق���وم 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة وف���ق���ا ل������روؤى وت��ط��ل��ع��ات 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، الف��ت��ا اإىل 

النهم  وال�سباب  ب��امل��راأة  االه��ت��م��ام  ���س��رورة 

م�ستقبا  االأم��ور  زم��ام  �سيتولون  من  هم 

ل��ل��ن��ظ��ر اىل ك���اف���ة ال��ق�����س��اي��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة يف 

بلدهم.

العامل  م��رك��ز  م�ست�سار  ق��ال  ذل���ك،  اىل 

وح��ق��وق  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  للتنمية  ال��ع��رب��ي 

هناك  اإن  اجلراح،  �سمري  الدكتور  االإن�سان 

ع���اق���ة م��وؤ���س�����س��ي��ة ب���ني ال�������وزارة وامل���رك���ز 

العديد  انتجت  املا�سية،  ال�سنوات  خ��ال 

م���ن امل���ن�������س���ورات وور�������س ال��ع��م��ل يف ك��اف��ة 

ان���ح���اء امل��م��ل��ك��ة، خ��ا���س��ة يف جم���ال متكني 

وتعزيز  لزيادة  وتثقيفهم  وامل��راأة  ال�سباب 

اأع��م��ال  �سمن  االن��ت��خ��اب��ات  يف  م�ساركتهم 

م�سروع “م�سرية املئة عام«.

وا���س��ت��ع��ر���س م��ن�����س��ق امل�����س��روع يف م��رك��ز 

ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

الطعاين،  هيثم  الدكتور  االإن�سان  وحقوق 

امل��وا���س��ي��ع ال���ت���ي مت���ت م��ن��اق�����س��ت��ه��ا خ��ال 

كافة  يف  عقدت  التي  الع�سرين  اجلل�سات 

ان��ح��اء امل��م��ل��ك��ة م��ن��ه��ا؛ ال��د���س��ت��ور االردين 

الدولة  القانون، واملراأة يف م�سرية  و�سيادة 

االردن����ي����ة، وواق������ع امل�������س���ارك���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

واالأوراق  وال�����س��ب��اب،  ل���ل���م���راأة  واحل���زب���ي���ة 

ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  جل��ال��ة  النقا�سية 

يف  وال�سباب  االردن،  يف  احلزبية  واحل��ي��اة 

وق��ب��ول  احل����وار  وث��ق��اف��ة  امل��ح��ل��ي��ة،  االإدارة 

العمل  ومفهوم  الفاعلة  واملواطنة  االخ��ر، 

ال��ت��ط��وع��ي وح��ق��وق االن�����س��ان، اإ���س��اف��ة اإىل 

ال��ث��ق��اف��ة االإع���ام���ي���ة ل��ل�����س��ب��اب وو���س��ائ��ل 

املجتمعي. االت�سال 

ال�������س���ب���اب  ب�����ني  م����و�����س����ع  ح���������وار  ودار 

امل�ساركني، حيث ركزوا خاله على �سرورة 

احلياة  يف  وامل����راأة  ال�سباب  م�ساركة  زي���ادة 

اك�سابهم  خ��ال  من  واحلزبية  ال�سيا�سية 

امل����ه����ارات ال���ازم���ة ل���ذل���ك، وال��ع��م��ل على 

واجلل�سات  االأن�����س��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفيذ 

لرفع الوعي لديهم.

  االنباط-عمان

ا����س���ت���ق���ب���ل رئ���ي�������س جم���ل�������س ال����ن����واب 

مكتبه  يف  ال��ع��ودات  املنعم  عبد  املحامي 

ب���دار جم��ل�����س ال���ن���واب، ام�����س ال��ث��اث��اء، 

وممثله  ال�سي�ساين  ال��رئ��ي�����س  م�ست�سار 

تركو  واالإ�سامية  العربية  الدول  لدى 

بح�سور  ل���ه،  امل���راف���ق  وال���وف���د  داودوف 

رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�������س���وؤون اخل���ارج���ي���ة يف 

جم��ل�����س ال��ن��واب م���ريزا ب���والد وال��ن��ائ��ب 

حممد جرادات.

التي  ال��ع��اق��ات  ال��ع��ودات عمق  واأك���د 

جتمع ال�سعبني ال�سقيقني بقيادة جالة 

امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين اب����ن احل�����س��ني 

يف  ال�سي�سان  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  واأخ��ي��ه 

االحت����اد ال��ف��ي��درايل ال��رو���س��ي رم�����س��ان 

اأه��م��ي��ة  اإىل  اأح���م���د ق���دي���روف، م�����س��رياً 

ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي يف امل���ج���االت 

كافة.

امللك  بقيادة جالة  االأردن  اإن  وق��ال، 

دوره  ب��ت��اأدي��ة  م�ستمر  ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د 

املقد�سات  حماية  يف  والتاريخي  الديني 

من  القد�س،  يف  وامل�سيحية  االإ�سامية 

هذه  على  الها�سمية  الو�ساية  منطلق 

اأن اأم���ن وا���س��ت��ق��رار  امل��ق��د���س��ات، م���وؤك���داً 

امل���ن���ط���ق���ة ب������ات م����ره����ون����اً ب���ح���ل ع�����ادل 

الفل�سطينيني  لاأ�سقاء  ي�سمن  و�سامل 

ح��ق��وق��ه��م ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل�����س��روع��ة على 

ترابهم الوطني، وعلى راأ�سها حق اإقامة 

القد�س. امل�ستقلة وعا�سمتها  الدولة 

ب��اأج��واء  داودوف، م��ن ج��ه��ت��ه،  واأ���س��اد 

االأردن  ب���ه���ا  ي��ت��م��ي��ز  ال����ت����ي  ال���ت�������س���ام���ح 

ومت���ا����س���ك ن�����س��ي��ج��ه امل��ج��ت��م��ع��ي، م��ع��رب��ا 

بني  القائمة  الروابط  بتعزيز  اأمله  عن 

ال�سقيقني. البلدين  �سعبي 

الثنائية  ال��ع��اق��ات  عمق  اإىل  واأ���س��ار 

وال��ت��وا���س��ل امل�����س��ت��م��ر ب��ني ج��ال��ة امللك 

عبد اهلل الثاين واأخيه الرئي�س رم�سان 

االأردن على  وح��ر���س  ق��دي��روف،  اأح��م��د 

ال��ت��ن�����س��ي��ق يف ج���ه���ود ال��ت�����س��دي ل���اآث���ار 

عن  الناجمة  واالق��ت�����س��ادي��ة  االإن�����س��ان��ي��ة 

وباء فريو�س كورونا امل�ستجد.

  االنباط-عمان

رئي�س  ف��را���س،  دان���ا  االأم���رية  �سمو  التقت 

ال��ب��رتا،  على  للمحافظة  الوطنية  اجلمعية 

للرتاث  احل�سنة  للنوايا  اليون�سكو  و�سفري 

اململكة  ل���دى  ال��ن��م�����س��اوي  ال�����س��ف��ري  ال��ث��ق��ايف، 

فو�ستنغر. او�سكار 

�ُسبل  النم�ساوي  وال�سفري  �سموها  وبحثت 

للنهو�س  وال�����س��ف��ارة  ب��ني اجل��م��ع��ّي��ة  ال��ت��ع��اون 

قيم  وت��ع��زي��ز  ال��وط��ن��ّي��ني،  وال���رتاث  بالثقافة 

الرتاث الثقايف املادي وغري املادي واملحافظة 

عليه.

املا�سي  االأح��د  جرى  ال��ذي  اللقاء  وح�سر 

يف م���ق���ر اجل���م���ع���ّي���ة )امل����رك����ز ال���ث���ق���ايف-ب���ي���ت 

عبدااهلل  للجمعية  التنفيذي  املدير  يعي�س(، 

اأبو رّمان.

االنباط-برتا

االأردين  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  م��ن��ت��دى  اأو����س���ى 

بتعوي�س خ�سارة التعلم للطاب الذين يرتادون 

املدار�س العامة واخلا�سة على حد �سواء، م�سرياً 

اإىل توافر عدد ال يح�سى من اخليارات الأ�سحاب 

ومراقبة  التعلم  ف��ق��دان  تقييم  ت�سمل  ال��ق��رار، 

التقدم عند عودة الطلبة اإىل املدار�س.

كما او�سى املنتدى يف ملخ�س �سيا�سات بعنوان 

االأردن:  يف  كورونا  اآث��ار  مع  والتكيف  “التعليم 
الفجوة  ك��ورون��ا على  تداعيات  كيفية احل��د من 

واإدخ��ال  املدر�سي،  التقومي  بتعديل  التعليمية”، 

املحتويات  نطاق  وتعديل  التقوميية،  ال��ربام��ج 

التعلم  ب��رام��ج  وت��ق��دمي  تغطيتها،  �سيتم  ال��ت��ي 

وقت  وزي���ادة  ج��دد،  وتوظيف مدر�سني  ال�سريع، 

ال��درا���س��ة، ومب���ا ي��ح��د م��ن ال��ت��داع��ي��ات ال�سلبية 

للجائحة.

وبني امللخ�س اأن جائحة كورونا ت�سببت باإرباك 

امل�ستويني  على  التعليمية  العملية  يف  حقيقي 

دول  خمتلف  لتوجه  نظراً  واملدر�سي،  اجلامعي 

العامل اإىل التعليم عن بعد، حيث قّدرت منظمة 

مع  اأن���ه  )اليوني�سف(  للطفولة  املتحدة  االأمم 

بداية انت�سار فريو�س كورونا يف اأواخر اآذار 2020، 

اأك��ر م��ن 190 دول��ة امل��دار���س للتخفيف  اأغلقت 

من حدة انت�سار الفريو�س، االأمر الذي اأدى اإىل 

ت�سرر حوايل 6ر1 مليار طالب.

واأ�سار اىل اأنه ورغم اجلهود املبذولة للتكّيف 

اإال  بعد(،  )عن  اجلديدة  التدري�سية  احلالة  مع 

اأن االأدلة اأثبتت اأن اغاقات املدار�س اأ�سفرت عن 

خ�سائر مب�ستويات التعليم.

“قد  اأن��ه وفقاً لتقرير البنك ال���دويل،  وب��ني 

ي���وؤدي اإغ���اق امل��دار���س ب�سبب وب���اء ك��ورون��ا اإىل 

منخف�سة  البلدان  يف  التعّلم  فقر  معدل  زي���ادة 

ومتو�سطة الدخل بن�سبة 10 باملئة، وزيادة فجوة 

احلرمان من التعليم بنحو 5ر2 باملئة يف جنوب 

���س��ح��راء اف��ري��ق��ي��ا وال�����س��رق االأو�����س����ط و���س��م��ال 

اإفريقيا واأمريكا الاتينية.

الذي  ماكنزي  �سركة  م�سح  لنتائج  وا�ستناداً 

يتناول اآراء املعلمني �سمن جمموعة من الدول 

لتقييم العملية التعليمية قبل وبعد االغاقات 

اأن��ه باملتو�سط، اأعطى املعلمون  يف امل��دار���س، بني 

يف امل��دار���س احلكومية ال��ذي��ن در���ّس��وا ع��ن بعد 

درجة 8ر4 من 10 للتعليم عن بعد، يف حني بلغ 

التي غالًبا ما يكون لديها  املدار�س اخلا�سة  يف 

و�سول اأف�سل الأدوات التعليم، 2ر6 من 10. واأ�سار 

املدر�سني  اأن  بينت  امل�سح  نتائج  اأن  اىل  امللخ�س 

امل��دار���س التي تعاين من ن�سب فقر مرتفعة  يف 

يجدون عملية التعليم عن بعد غري فعالة، واأن 

ال��وب��اء ع���زز خم��اوف��ه��م م��ن تفاقم عدم  تف�سي 

امل�ساواة يف التعليم.

اأن��ه  امللخ�س  اأو����س���ح  االأردن����ي����ة،  ويف احل��ال��ة 

ا�سطرت احلكومة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ع ظهور 

االأردن���ي���ة اإىل اإغ����اق امل���دار����س ب��ه��دف اح��ت��واء 

حيث  انت�ساره؛  ح��دة  من  والتخفيف  الفريو�س 

امل��ت��ح��دة  االأمم  منظمة  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  ت�����س��ري 

ح�سل  االأردن  اأن  اإىل  )اليوني�سف(  للطفولة 

ع��ل��ى امل��رت��ب��ة 20 ع��امل��ي��اً يف ق��ائ��م��ة اأع��ل��ى ال���دول 

اإغاقاً للمدار�س ب�سبب تف�سي الوباء؛ حيث بلغ 

اأي��ام االإغ���اق 148 يوماً خ��ال الفرتة  اإجمايل 

من اآذار 2020 اإىل �سباط 2021. ومع حلول العام 

طلبة  �سيكون   )2022/2021( اجلديد  الدرا�سي 

املدار�س يف االأردن خ�سروا اأكر من معظم دول 

واأكد  )الوجاهي(.  بالتعليم  يتعلق  فيما  العامل 

املنتدى �سرورة النظر اإىل جودة التعليم يف العام 

وذات  ح�سا�سة  كم�ساألة   2021/  2020 الدرا�سي 

اأولوية عاجلة.

وا�ستند املنتدى يف حتليله لواقع التعليم ما 

بعد كورونا اإىل الربنامج الدويل لتقييم الطلبة 

)بيزا(، والذي يقي�س كفاءة الطلبة امل�ساركني من 

78 دولة حول العامل يف تطبيق املهارات املعرفية 

يف جماالت العلوم والقراءة والريا�سيات، م�سرياً 

يف  مر�سيا  ك��ان  االأردن��ي��ني  الطلبة  اأداء  اأن  اإىل 

مقارنة  والعلوم  والريا�سيات  ال��ق��راءة  جم��االت 

مع الدول العربية التي �ساركت يف التقييم.

االنباط-عمان

احل����رة  امل���ن���اط���ق  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اأك������د 

اأن  الهمي�سات  خلف  الدكتور  التنموية  واملناطق 

اال�سرتاتيجية االأوىل واالأبرز لاإدارة، هي تعظيم 

واإبراز املزايا التناف�سية للمنطقة املراد تطويرها، 

امل�ستثمرين  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  ج��اذب��ة  ت�سبح  ب��ح��ي��ث 

واإحداث تنمية م�ستدامة.

اليوم  للهمي�سات، يف  ذلك خال مداخلة  جاء 

الثاين ملوؤمتر حتفيز اال�ستثمار يف املئوية الثانية، 

اال�ستثمار  هيئة  تنظمه  ال����ذي  ال��ث��اث��اء،  ام�����س 

افرتا�سياً، حيث حتدث للم�ساركني باملوؤمتر، عن 

اأبرز املزايا اال�ستثمارية والطبيعية، التي تتمتع بها 

املناطق احلرة واملناطق التنموية.

ع��دداً  و�سعت  املجموعة  اإن  الهمي�سات  وق���ال 

املناطق  وامل��زاي��ا للم�ستثمرين داخ��ل  من احلوافز 

ال��ت��ن��م��وي��ة، ك��االإع��ف��اء م��ن �سريبة امل��ب��ي��ع��ات على 

ال�سلع، وتخفي�س �سريبة املبيعات على امل�ستهلك 

اإىل ن�سبة 7 باملئة من قيمة بيع اخلدمات، وذلك 

عند بيعها لا�ستهاك يف املنطقة التنموية، فيما 

عدا مبيعات ال�سلع اخلا�سعة لل�سريبة اخلا�سة، 

مقارنة ب� 16 باملئة خارج املناطق التنموية.

من  التنموية  ب��امل��ن��اط��ق  امل�ستثمر  يعفى  ك��م��ا 

واالأج��ه��زة  امل���واد  جميع  على  اجلمركية  ال��ر���س��وم 

الن�ساط  وجتهيز  وب��ن��اء  تاأ�سي�س  يف  امل�ستخدمة 

االق��ت�����س��ادي، ف�����س��ًا ع��ن ت��وف��ري خ��دم��ات امل��ك��ان 

ال����واح����د ورع����اي����ة امل�����س��ت��ث��م��ر ق��ب��ل واأث����ن����اء وب��ع��د 

اال�ستثمار.

امل��ي��ت  ال��ب��ح��ر  وح����ول م���زاي���ا م��وق��ع منطقتي 

منطقة  اأن  الهمي�سات  بني  التنمويتني،  وعجلون 

البحر امليت التنموية، تاأتي يف اأخف�س بقعة على 

الهواء  االأوك�سجني يف  تركيز  االأر����س حي�ث  وج��ه 

ب��ال��ع��امل بن�سبة  امل��ي��ت االأع��ل��ى  ال��ب��ح��ر  يف منطقة 

انخفا�س  اإىل  اإ�سافة  باملئة،   36 اإىل ح��وايل  ت�سل 

ن�سبة الرطوبة، وتنوع طبيعة منطقة البحر امليت 

والرتفيهية  والتاريخية  الطبيعية  ال�سياحة  بني 

والدينية والتنوع البيولوجي.

واأ�سار اإىل اأن منطقة عجلون التنموية، تزخر 

ومناخية، جعلتها من  مبزايا طبيعية وجغرافية 

بالطبيعة  تتميز  حيث  اململكة،  حمافظات  اأجمل 

اجلبلية املتباينة االرتفاع، وبت�ساري�سها اخلابة، 

وك��ث��اف��ة ال��غ��اب��ات احل��رج��ي��ة، ف�����س��ا ع���ن االإرث 

احت�سانها  ب�سبب  الع�سور،  عرب  املمتد  التاريخي 

ال��ع��دي��د م��ن امل��واق��ع االأث���ري���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة، كقلعة 

لعجلون  الفاتيكان  اع��ت��م��اد  ع��ن  ف�سًا  ع��ج��ل��ون، 

وجهة للحج امل�سيحي من كافة دول العامل اإ�سافة 

لكني�سة مار اليا�س وكني�سة �سيدة اجلبل.

وب���ني ال��ه��م��ي�����س��ات اأن ال��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

ب��ال��ب��ح��ر امل��ي��ت وع��ج��ل��ون ال��ت��ن��م��وي��ت��ني م���ن اأب����رز 

الفر�س اال�ستثمارية باملجال ال�سياحي والتجاري 

اقت�سادية  ج���دوى  وج���ود  اإىل  م�سرياً  اململكة،  يف 

كبرية مبنطقة الكورني�س، وم�سروع مطل �سومية، 

وال�سوق ال�سعبي، وم�سروع ال�ساطئ العام، وم�سروع 

العاجي  امل�ست�سفى  وم�����س��روع  ال��ت��ج��اري،  املجمع 

احتياج  ح�سب  اال�ستثمارية  الفر�س  من  وحزمة 

 3 فئة  وفنادق من  البوتيك،  كفنادق  امل�ستثمرين، 

جنوم، وفلل و�سقق فندقية خمدومة، واملنتجعات 

ومراكز  ال�سحية  وال��ن��وادي  العاجية،  ال�سحية 

العاج والنقاهة.

وح�����ول اأه�����م ال��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة 

“تتمثل  الهمي�سات  قال  االأردنية،  باملناطق احلرة 

احل��رة مبختلف  املناطق  يف  اال�ستثمارية  الفر�س 

االن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة 

واخلدمية من خال تاأجري الوحدات اال�ستثمارية 

باملئة،  7ر24  بلغت  وبن�سبة  املتاحة  امل�ستغلة  غ��ري 

من اإجمايل امل�ساحة الكلية املطورة لكافة املناطق 

احلرة والبالغة حوايل خم�سة دومنات مربعة.

املناطق  يف  اال�ستثمارية  الفر�س  اأن  واأ���س��اف، 

احلرة تتمثل يف وحدات اأرا�س ا�ستثمارية مطورة 

كقطع  ال�سناعية،  لاأن�سطة  خم�س�سة  للتاأجري 

وامل���واد  الكيميائية،  ال�����س��ن��اع��ات  و  االل���ي���ات  غ��ي��ار 

ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ل��ح��وم و���س��ن��اع��ة اخل�����س��ب و�سناعة 

االل���ي���ات، وامل���ع���دات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وامل�����واد الثمينة 

وامل�سبوكات املعدنية وامل�سروبات الغازية، والع�سائر 

والهياكل  امل��رك��ب��ات  وت�سفيح  املعدنية  وال���زي���وت 

واالأجهزة الطبية واالأدوية و�سناعة القوارب.

واأكد حر�س املجموعة على درا�سة اأي م�ساريع 

ا�ستثمارية �سناعية جديدة يتقدم بها امل�ستثمرون، 

ا�ستثمارية  اأرا����س���ي  وح�����دات  وج����ود  اإىل  م�����س��ريا 

م���ط���ورة وه��ن��اج��ر ج���اه���زة ل��ل��ت��اأج��ري خم�س�سة 

الب�سائع،  ووك����االت  ال�����س��ي��ارات،  وك���االت  الأن�سطة 

وجتارة املركبات اجلديدة وامل�ستعملة.
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�أي �شيء لكن معناها كبري،  �لنا�س  �إت�شال ال تكّلف  �الإبت�شامة تعبري وجهي ومهارة   

فلطاملا �أنقذت �الإبت�شامة حياة �آخرين، ولطاملا �إحتاجها �أنا�س ُكرث للبناء عليها لُتعطيهم 

دفعة �إيجابية �شوب �لتفاوؤل بامل�شتقبل و�إ�شعادهم باحلياة وَفْهم مكنوناتهم، ورمبا تغيري 

جمرى حياتهم وحتفيزهم و�إنقاذهم وَمْن حولهم:

1.  �الإبت�شامة �شيفرة توؤّثر على �لعقل �لباطن للنا�س، فتجذب وال ٌتنّفر، وحُتّبب وال 

ُتَبّعد.

2.  �الإبت�شامة لغة �شريعة الإي�شال �ملعلومات وفق مبد�أ “�ل�شورة ت�شاوي �ألف كلمة«.

3.  �الإبت�شامة ُملّطف جلو �لعالقات �الإن�شانية، لدرجة �أن �لدر��شات �أثبتت �أن �ل�شحّية 

�إن متّكن من ر�شم �الإبت�شامة على وجه �ملجرم فاإن �ملجرم �شيعدل عن نّيته لفعل �الإجر�م.

4.  �الإبت�شامة �شدقة، فتب�ّشمنا يف وجه �الآخرين �شدقة، و�الإبت�شامة و�شفة �شحرية 

وجمانية للعالج.

فهي  للقلوب،  �لُطرق  و�أق��رب  و�لعو�طف،  �الإن�شانية  �لعالقات  مفتاح  �الإبت�شامة    .5

ُت�شِعد �شاحُبها وَمْن َحوله. 

6.  �الإبت�شامة متنح �شاحبها �جلاذبية و�جلمال وتوؤّثر على �ل�شعور وتوؤدي لل�شحك، 

وُتريح �جلو �لنف�شي بني �لنا�س مبعرفة �أو دون معرفة.

7.  �الإبت�شامة �ُشكر للخالق لبديع �شنعه، وعطاء للمخلوق وب�شا�شة للوجه، وهي �أجمل 

هدّية ملن حولنا لت�شاعف �إنتاجيتهم وحُتقق �الأمن �الإجتماعي وُتريح بيئة �لعمل.

8.  �الإبت�شامة تعني �لب�شاطة و�لُقرب و�لتو��شع و�الإحرت�م وبالطبع ال متنع �لهيبة 

للنا�س.

9.  مطلوب �أن نبت�شم يف �لوقت �لذي ينتظر فيه �لنا�س �ل�شامتون �أن نحزن �أو ن�شتط 

غ�شباً.

وجاذبية  و�إح�شا�س  ومفتاح  و�شيفرة  ومهارة  وهدّية  وهوّية  لغة  �الإبت�شامة  ب�شر�حة: 

ف وعالج، و�أكرث. وجمال و�إن�شانية وعطاء و�شفاء وعالقة وتعبري وتفاوؤل و�شعادة وٌملطِّ

فاإبت�شمو� فاأنتم يف �الأردن!

�شباح �الإبت�شامة من �لقلب

د. محمد طالب عبيدات

 لغة اإلبتسامة
االنباط-عمان

�ل�شور�ين  منذر  �خلا�شة  �مل��د�ر���س  �أ�شحاب  نقيب  طالب 

�ل��در����ش��ي  للعام  �ل���دو�م  طبيعة  ح��ول  بتو�شيحات  �حل��ك��وم��ة 

�ملقبل م�شرًي� �ىل �ن ت�شريحات وزير �ل�شحة �لدكتور فر��س 

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر  ت�شريحات  م��ع  تتناق�س  �ل��ه��و�ري 

حممد �بو قدي�س حول �لتعليم �لوجاهي

حمبطة  �لت�شريحات  �أن  ت�شريح   يف  �ل�شور�ين  و�أ���ش��اف 

معرفة  ونريد  �لوجاهي  �لتعليم  بعودة  متفائلني  كنا  �ن  بعد 

�ولياء  ليعرف  وكذلك  �و�شاعنا  لرتتيب  �حلقيقية  �ل�شورة 

�المور حقيقة طبيعة �لدو�م

نعلم هل نحن  وال  �الم��ور  �لوزير خلط  ت�شريح  �أن  وق��ال 

�ل�شحة  وزي��ر  ��شتند  م��اذ�  وع��ل��ى  �م ال  �أم���ام جائحة ج��دي��دة 

�ل��وج��اه��ي  �لتعليم  ع���ودة  ع���دم  �أن  �ىل  م�����ش��ري�  بت�شريحاته 

�شيعر�س �ملد�ر�س �خلا�شة �ىل خ�شائر كبرية و�شيعر�س جزًء 

كبري� منها لالإغالق.

االنباط-وكاالت

م���ع �رت����ف����اع ع����دد �ال����ش���اب���ات ب��ف��ريو���س 

كورونا  موؤخر�ً و�لوفيات ،�إ�شافة �إىل تف�شي 

����ش���الالت ج���دي���دة م���ن �ل���ف���ريو����س ���ش��دي��دة 

�ل����ع����دوى،  ك�����ش��ف وزي�����ر �ل�����ش��ح��ة �الردين 

�ل��دك��ت��ور ف��ر����س �ل���ه���و�ري، ع��ن ب��دء دخ��ول 

�ململكة مبوجة جديدة من فريو�س

�ل�شحفية  �لت�شريحات  تز�يد  بدء  ومع 

ح�����ول �مل����وج����ة �جل����دي����دة ، دع�����ا �ل����ه����و�ري 

�ملو�طنني �إىل �القبال على �أخذ �ملطاعيم يف 

دلتا  للفريو�س  �جلديد  �ملتحور  ظهور  ظل 

، باالإ�شافة �ىل �اللتز�م باإجر�ء�ت �ل�شالمة 

و�لوقاية �لعامة.

وعن �جلوالت �لتفقدية على �مل�شت�شفيات 

ت���اأت���ي ل��ل��ت��اأك��د م���ن ج��ه��وزي��ة �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 

�مل��ي��د�ن��ي��ة يف ظ���ل �الرت����ف����اع ع��ل��ى ����ش��اب��ات 

كورونا حمليا وفقاً للهو�ري

�ل�������دخ�������والت  م����ع����ظ����م  �أن  ب�������ني  ك�����م�����ا 

للم�شت�شفيات هم من فئة غري متلقي لقاح 

كورونا، �أو متلقي �جلرعة �الأوىل

�ل��ه��و�ري ق��د نفى �لبحث  �ل��وزي��ر  وك���ان 

هذه  حتى  �حلظر  ل�شيا�شة  �ل��ع��ودة  �آل��ي��ة  يف 

�للحظة

وعرب �شا�شة روؤيا �لف�شائية ،  قال ع�شو 

جل��ن��ة �الأوب���ئ���ة �ل��دك��ت��ور ب�����ش��ام ح��ج��اوي �إن 

�لطابع  هي  دلتا  كورونا  ب�شاللة  �الإ�شابات 

�ل�شائد �ليوم يف �الأردن، الفتاً �إىل  �أن �لقلق 

�لذي ينتاب �لعامل �ليوم �ملتحور�ت

و���ش��دد �حل��ج��اوي ، �ل��رق��اب��ة على �رت��د�ء 

�ل���ك���م���ام���ة خ���ا����ش���ة م����ع ق�����رب ح���ل���ول ع��ي��د 

�الأ�شحى �ملبارك، موؤكد�ً �أن �ن 60 باملئة من 

لقاح  يتلقو�  مل  �مل�شت�شفيات  دخ��ول  ح��االت 

كورونا �و �جلرعة �لثانية منه

وح����ول �رت���ف���اع  ع���دد �الإ����ش���اب���ات خ��الل 

�نها  �حل��ج��اوي  �أو���ش��ح  �ملا�شيني،  �ل��ي��وم��ني 

،  و ح��دوث موجة ثالثة لكورونا يف  مقلقة 

�الأردن �أمر و�رد

�الأب��رز  �الردين  �لفريو�شات  خبري  وك��ان 

�لدكتور عزمي حمافظة قد �إعترب علنا بان 

�الأرقام �لتي تك�شفها وز�رة �ل�شحة ال توحي 

و�بلغ  �لثالثة  �ملوجة  �عتاب  �لبالد على  بان 

�أ�شتطيع  ال  وعلميا  عمليا  قائال  �ليوم  ر�ي 

�ململكة يف  �أدل���ة على دخ���ول  ب��وج��ود  �ل��ق��ول 

�ملوجة �لثالثة حتى �الن

 االنباط -عمان

�ل��ث��الث��اء،  �ل�����ش��ح��ة، �م�����س  �أع��ل��ن��ت وز�رة 

جديدة  �إ�شابة  و601  وف��اة   12 ت�شجيل  ع��ن 

�لعدد  لريتفع  �ململكة،  يف  كورونا  بفريو�س 

�الإجمايل �إىل 9855 وفاة و758291 �إ�شابة.

و�أ������ش�����ارت �ل��������وز�رة يف �مل����وج����ز �ل��ي��وم��ي 

الإح�����ش��ائ��ي��ة )ك���وف���ي���د-19( يف �مل��م��ل��ك��ة، �إىل 

�إىل  و�شل  حالّياً  �لن�شطة  �حل��االت  ع��دد  �أن 

�إىل  �أدخلت �م�س  �لتي  7405 وعدد �حلاالت 

�مل�شت�شفيات 68 حالة، فيما غادرت 60 حالة، 

�مل��وؤّك��دة  ل��ل��ح��االت  �ل��ع��دد �الإج��م��ايل  لي�شل 

�لتي تتلقى �لعالج يف �مل�شت�شفيات �إىل 485.

�أ�شّرة  �إ�شغال  �أن ن�شبة  وبينت �الإح�شائية 

�لعزل يف �إقليم �ل�شمال بلغت 7 باملئة، و�أ�شّرة 

19 باملئة، فيما بلغت ن�شبة  �لعناية �حلثيثة 

�إ���ش��غ��ال �أج���ه���زة �ل��ت��ن��ّف�����س �ال���ش��ط��ن��اع��ي 10 

باملئة.

�إ�شغال  ن�شبة  بلغت  �ل��و���ش��ط،  �إق��ل��ي��م  ويف 

ب��امل��ئ��ة، و�ل��ع��ن��اي��ة �حلثيثة   14 �ل��ع��زل  �أ���ش��ّرة 

�أجهزة  �إ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   22

�لتنّف�س �ال�شطناعي 6 باملئة.

وبلغت ن�شبة �إ�شغال �أ�شّرة �لعزل يف �إقليم 

�جلنوب 6 باملئة، ون�شبة �إ�شغال �أ�شّرة �لعناية 

�أج��ه��زة  �إ���ش��غ��ال  ون�شبة  ب��امل��ئ��ة،   11 �حلثيثة 

�لتنّف�س �ال�شطناعي 8 باملئة.

ح��ال��ة   518 ت�شجيل  �إىل  �مل��وج��ز  و�أ����ش���ار 

���ش��ف��اء، ل��ي�����ش��ل �ل���ع���دد �الإج����م����ايل حل���االت 

�ل�����ش��ف��اء �مل��ت��وق��ع��ة ب��ع��د �ن��ت��ه��اء ف���رتة �ل��ع��زل 

�لبالغة 14 يوماً �إىل 741031.

فح�شاً،   20371 �إج��ر�ء  �إىل  �ملوجز  و�أ�شار 

�م�������س �ل���ث���الث���اء، ل��ي��ب��ل��غ �ل���ع���دد �الإج���م���ايل 

للفحو�شات �لتي �أجريت منذ بدء �جلائحة 

�أن  �إىل  8125711 فح�شا، الفتاً  �الآن  ولغاية 

و�شلت  �م�س  �الإيجابّية  �لفحو�شات  ن�شبة 

�إىل 95ر2 باملئة.

  االنباط-عمان

�ل��ق��ان��ون��ي��ة يف جمل�س  �ل��ل��ج��ن��ة  ���ش��رع��ت 

�الأعيان برئا�شة �لعني �أحمد طبي�شات، �م�س 

معدل  ق��ان��ون  م�����ش��روع  مبناق�شة  �ل��ث��الث��اء، 

لقانون �لنز�هة ومكافحة �لف�شاد.

�ليوم،  �للجنة،  �جتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

ب��ح�����ش��ور وزي������ر �ل����ع����دل �ل���دك���ت���ور �أح���م���د 

�لقانونية  لل�شوؤون  �لدولة  ووزير  �لزياد�ت، 

هيئة  ورئي�س  �خلر�ب�شة،  حممود  �لدكتور 

مهند  �ل��دك��ت��ور  �لف�شاد  ومكافحة  �ل��ن��ز�ه��ة 

ح���ج���ازي، و�خل������رب�ء �ل��ق��ان��ون��ني �ل��دك��ت��ور 

نوفان �لعجارمة ونعمان �خلطيب.

وق����ال �ل��ع��ني ط��ب��ي�����ش��ات، �إن �ل��ت��ع��دي��الت 

من  �لف�شاد،  ومكافحة  �لنز�هة  قانون  على 

�شاأنه �أن ُيعزز �لثقة مبخرجات عمل �لهيئة 

و�لدور �لوقائي و�ال�شتباقي ملكافحة �لف�شاد 

و�حلفاظ على �ملال �لعام.

�أهمية  �الأع��ي��ان،  و�أك��د بح�شور ع��دد من 

�ل���ق���ان���ون وت����اأث����ريه ع��ل��ى ج��م��ي��ع �جل���و�ن���ب 

جر�ئم  من  للحد  و�لت�شريعية  �القت�شادية 

يف  �لتكنولوجي  �لتطور  مع  خا�شة  �لف�شاد 

�الآونة �الأخرية.

�أ�شبابه  بح�شب  �لقانون،  م�شروع  وياأتي 

�لهيئة يف �شوء  ��شتقاللية  �ملوجبة، لتعزيز 

طبيعة وخطورة �لق�شايا �لتي تتعامل معها، 

�لنز�هة ومكافحة  �إىل منح هيئة  باالإ�شافة 

�لف�شاد �شالحية �إجر�ء �لتحقيق يف جر�ئم 

�مل�شاحلات مع  �إج���ر�ء  �الأم���و�ل وح��ق  غ�شل 

مرتكب �أية جرمية من جر�ئم �لف�شاد.

االنباط-برتا

�لذي  �لقد�س  على  عني  برنامج  ناق�س 

بثه �لتلفزيون �الأردين م�شاء �الثنني، قر�ر 

�ملو�طنة  �إلغاء قانون  �الإ�شر�ئيلي  �لكني�شت 

�شمل  مل  منع  على  ين�س  �ل��ذي  �لعن�شري 

�أو  زوج  فيها  �لتي  �لفل�شطينية  �لعائالت 

من  و�الآخ���ر  �إ�شر�ئيل  مو�طني  م��ن  زوج��ة 

ومن  غزة،  قطاع  �أو  �لغربية  �ل�شفة  �شكان 

هو لي�س يهودياً ومن �شكان �مل�شتوطنات.

�ال�شبوعي  تقريره  �لربنامج يف  و�أو�شح 

�أن قانون منع مل �شمل  �مل�شور يف �لقد�س، 

بعد  �إ���ش��ق��اط��ه  مت  �لفل�شطينية  �ل��ع��ائ��الت 

من  ����ش��ب��وع  قبل  ل�شاعات  د�م���ت  م����د�والت 

قبل �لكني�شت �الإ�شر�ئيلي، حيث مت ��شقاط 

قانون �ملو�طنة »�لعن�شري« بالت�شويت بعد 

ع�شو�،   59 ومعار�شة  له  ع�شو�   59 تاأييد 

�ل���ذي مي�س  �ل��ق��ان��ون  �أن ه��ذ�  �إىل  م�����ش��ري�ً 

ق�شية مل �شمل �لعائالت �لفل�شطينية كان 

عنه  ونتج   ،2003 �لعام  منذ  ع��ام  كل  مُي��دد 

�لفل�شطينية  �لعائالت  من  �الآالف  �إج��ب��ار 

على �لعي�س �ملنف�شل، كما �أنها ��شحت حتت 

تهديد �لتهجري �لد�ئم و�لعي�س حتت خط 

�إ�شافة  للعمل،  فر�س  وج��ود  وع��دم  �لفقر 

�إىل ف��ر���ش��ه »�مل��ه��ني ع��ل��ى �ل��ع��ائ��الت �إث��ب��ات 

من  �ن  وحتى  �لعائلة،  لهذه  الأبويته  �الأب 

ميلك رخ�شة دولية لقيادة لل�شيار�ت مينع 

�أف��ادت  ما  بح�شب  منطقته،  يف  �لقيادة  من 

�أ���ش��م��ه��ان �جل���ب���ايل م���ن م���رك���ز �ل��ع��ائ��الت 

�مل��ت�����ش��ررة م��ن �ل��ق��ان��ون. �مل��ح��ام��ي حممد 

�إن  �لتقرير،  خ��الل  حديثه  يف  ق��ال  دح��ل��ة، 

كبري�ً،  »�إجناز�ً  �لقانون يعترب  �إ�شقاط هذ� 

الأنه كان يحرم �آالف �لعائالت �لفل�شطينية 

�لو�شع  وت��رت��ي��ب  �ل�شمل  مل  �إم��ك��ان��ي��ة  م��ن 

ك��ان  و�أن����ه  �لفل�شطيني،  ل��ل��زوج  �ل��ق��ان��وين 

و«ي��رتك��ه��ا  �لفل�شطينية  �ل��ع��ائ��الت  مي���زق 

�شيفتح  �شقوطه  �أن  كما  بجحيم«،  تعي�س 

ب��ال��ع��ودة لتقدمي  �مل��ج��ال ل��ه��ذه �ل��ع��ائ��الت 

ط��ل��ب��ات مل ���ش��م��ل ج���دي���دة، و�إم��ك��ان��ي��ة �أن 

ت��ع��ي�����س حت���ت ���ش��ق��ف و�ح�����د د�خ�����ل م��دي��ن��ة 

�لقد�س و�خلط �الأخ�شر.

�لت�شويت  قبل  �أن��ه  �إىل  �لتقرير  و�أ���ش��ار 

ك��ان ه��ن��اك �حتجاجات  �ل��ق��ان��ون  و�إ���ش��ق��اط 

م�����ن ق���ب���ل �ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني و�مل���ن���ظ���م���ات 

�حل��ق��وق��ي��ة �أم������ام �ل����ربمل����ان �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 

ع��ل��ى ه����ذ� �ل���ق���ان���ون �جل���ائ���ر ���ش��د ح��ق��وق 

�لفل�شطينيني �لذين »عانو� معاناة �شديدة 

من هذ� �لقانون �لذي فر�س على عدد من 

�لفل�شطينيني �لعي�س يف مكان و�أهاليهم يف 

من  �ملت�شررة  تعبري  حد  على  �آخ��ر«  مكان 

�لقانون حف�شة زو�هرة.

�ملت�شررين  م��ن  وه��و  ق��وي��در،  عمر  �أم���ا 

�أطفاله وعائلته  �أن  �أي�شا، فقال وهو يبكي 

و�أن  ه��و،  �إال  �الإ�شر�ئيلية  �لهوية  يحملون 

زوج���ت���ه ت�����ش��اف��ر م���ن ج��ه��ة وه���و م���ن جهة 

�أخرى، و�أن �بنه بعيد عنه.

و�لتقى �لربنامج �لذي قدمه �الإعالمي 

باملحامي  فيديو  �ت�شال  جرير مرقة، عرب 

�مل���خ���ت�������س ب��ق�����ش��اي��ا مل ���ش��م��ل �ل���ع���ائ���الت 

�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة جن��ي��ب ز�ي�����د، �ل�����ذي ق���ال: 

�خ����رت�ق  ي���ح���اول���ون  ك���ان���و�  �مل���ح���ام���ني  �إن 

بكل  �لقانون  ه��ذ�  وج��د�ر  �ملنيع«  »�حل��اج��ز 

�أن  �إىل  وبرملانيا،  ق�شائيا  �ملتاحة  �لو�شائل 

ح��ان��ت �ل��ف��ر���ش��ة الإ���ش��ق��اط��ه ب���اإخ���ر�ج �مل��ئ��ات 

ك�شر  �جل  من  �ل�شارع  �إىل  �ملت�شررين  من 

ح��اج��ز �ل�����ش��م��ت و�الإع�����الن ع��ن �الح��ت��ج��اج 

عليه.

�أن ه��ن��ال��ك م���ا ي��ق��ارب  و�و�����ش����ح ز�ي������د، 

�أل���ف م��ت�����ش��رر م��ن ه���ذ� �ل��ق��ان��ون، و�أن   50

�الإح�����ش��ائ��ي��ات �ل��ر���ش��م��ي��ة حت�����ش��ي م��ن ق��ام 

وز�رة  ل����دى  ���ش��م��ل  مل  م��ع��ام��ل��ة  ب���ت���ق���دمي 

ت�شتويف  مل  فئات  هنالك  �أن  �ال  �لد�خلية، 

�إىل  م��ع��ام��ل��ة  ي��ق��دم��و� الأي  �ل�����ش��روط ومل 

�لعائالت  تو�جهها  �ل��ت��ي  �ليومية  �مل��ع��ان��ة 

�ل��ت�����ش��ري��ح  �ل���ق���ان���ون، و�ن  �مل��ت�����ش��ررة م���ن 

�ملمنوح لهم من حكومة �الحتالل يقت�شر 

ع��ل��ى �مل���اء و�ل���ه���و�ء و�ل���غ���ذ�ء ف��ق��ط مقابل 

ح���رم���ان���ه���م م����ن ح���ق���وق �أخ������رى ل��ل��ع��ي�����س، 

�لقانون  �ن  �الأب��وة و�الأم��وم��ة، كما  كحقوق 

يحملون  مل���ن  �ل�����ش��ح��ي  �ل��ت��اأم��ني  ال مي��ن��ح 

يعطيهم خم�ش�شات  وال  �الإقامة،  ت�شاريح 

�لبطالة.

ه��ذه  ع��ل��ى  م���ث���ااًل  ز�ي����د  �مل��ح��ام��ي  و�أورد 

�لقد�س  م��ن  زوج  ك��ان  �إذ�  وه��و  �ل��ع��ائ��الت، 

وزوج����ت����ه م���ن �خل���ل���ي���ل �و م���ن ب���ي���ت حل��م 

والدت��ه��م  ب��ع��د  �الأط���ف���ال  بت�شجيل  وق��ام��و� 

يف �ل�����ش��ج��ل �ل�����ش��ك��اين �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ل��دى 

حتت  يعي�شون  ف��اإن��ه��م  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�شلطة 

وط���اأة ه��ذ� �ل��ق��ان��ون، ف��ال��زوج��ة �ل��ت��ي تريد 

�حل�شول على مل �شمل مع �الأطفال �لذين 

�ُشجلو� يف �ل�شفة �لغربية ال ت�شتطيع، الأن 

14 ع��ام��ا م��ن عمره  �ل��ط��ف��ل �ل���ذي جت���اوز 

»هوية«  بطاقة  على  �حل�شول  ي�شتطيع  ال 

�إق��ام��ة،  ت�شريح  على  فقط  يح�شل  و�إمن���ا 

م��ا مي��ن��ع م��ن حت��ق��ي��ق �أح���الم���ه ب��ال��در����ش��ة 

و�لعمل وقيادة �ل�شيارة.

تباين تصريحات وزيري الصحة والتربية يربك »المدارس الخاصة«

الموجة الثالثة من كورونا تضرب البالد
مخاوف من دلتا الهندية وعودة الحديث عن الحظر

12 وفاة و601 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

قانونية األعيان تشرع بمناقشة معّدل النزاهة ومكافحة الفساد

عين على القدس يناقش إلغاء قانون منع لم شمل العائالت الفلسطينية

  االنباط-عمان

ملنظمة  �لتنفيذية  �مل��دي��رة  م��ن  ك��ل  دع��ت 

)�ل��ي��ون��ي�����ش��ف(،  ل��ل��ط��ف��ول��ة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 

�ل���ع���ام���ة ملنظمة  و�مل����دي����رة  ف�����ور،  ه��ري��ي��ت��ا 

�الأمم �مل��ت��ح��دة ل��ل��رتب��ي��ة و�ل��ع��ل��م و�ل��ث��ق��اف��ة 

ل��ع��دم  �أزوالي،  �أودري  )�ل���ي���ون�������ش���ك���و(، 

�ال�شتمر�ر بغلق �ملد�ر�س.

�لثالثاء،  �م�س  م�شرتك  بيان  يف  وقالتا 

�ن��ت�����ش��ار  ب���د�ي���ة  م��ن��ذ  ���ش��ه��ر�ً   18 “�نق�شى 
ملاليني  معطاًل  �لتعليم  ز�ل  وم��ا  ك��ورون��ا، 

�الأطفال، و�ليوم ما تز�ل �ملد�ر�س �البتد�ئية 

على  يوؤثر  ما  بلد�ً،   19 يف  مغلقة  و�لثانوية 

�أكرث من 156 مليون طفل«.

�ل��ت��ي  �خل�����ش��ائ��ر  �أن  �إىل  �ل��ب��ي��ان  و�أ����ش���ار 

عدم  ب�شبب  و�ل��ي��اف��ع��ون  �الأط��ف��ال  يتكبدها 

�أب��د�ً،  �مل��د�ر���س، قد ال ت�شتدرك  وجودهم يف 

ف��م��ن خ�������ش���ارة �ل��ت��ع��ل��م و�ل�����ش��ي��ق �ل��ن��ف�����ش��ي 

خ�شارة  �إىل  و�الإ����ش���اء�ت  للعنف  و�ل��ت��ع��ر���س 

�لوجبات و�للقاحات �لقائمة على �ملد�ر�س �أو 

نق�س تطوير �ملهار�ت �الجتماعية، �شتظهر 

�إجناز�تهم  �الأطفال يف  تبعات كل ذلك على 

�الأك���ادمي���ي���ة و�ن��ه��م��اك��ه��م �الج��ت��م��اع��ي ويف 

�شحتهم �لبدنية و�لعقلية.

ومقدمي  �الأم����ور  �أول���ي���اء  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

�ل��رع��اي��ة ي��ت��ك��ب��دون �خل�����ش��ائ��ر ع��ل��ى �ل��ق��در 

نف�شه من �جل�شامة، حيث �أن �إبقاء �الأطفال 

يف �مل��ن��ازل ي��ج��رب �ل��و�ل��دي��ن يف �ل��ك��ث��ري من 

�مل��ن��اط��ق ع��ل��ى ت���رك وظ��ائ��ف��ه��م، خ�����ش��و���ش��اً 

�شيا�شات  ف��ي��ه��ا  ي��وج��د  ال  �ل��ت��ي  �ل��ب��ل��د�ن  يف 

�شيا�شاتها  ت��ك��ون  �أو  �ل��ع��ائ��ل��ي��ة،  ل���الإج���از�ت 

حمدودة يف هذ� �ملجال.

�لبيان،  يف  و�ليون�شكو  �ليون�شيف  ودع��ت 

�إىل ع���دم �الن��ت��ظ��ار يف �إع����ادة ف��ت��ح �مل��د�ر���س 

للتعليم �ملبا�شر وجها لوجه حتى ي�شل عدد 

حاالت �الإ�شابة باملر�س �إىل �ل�شفر.

�أن  على  و��شحة  �أدل���ة  هناك  �أن  و�أك��دت��ا، 

�مل��د�ر���س �الب��ت��د�ئ��ي��ة و�ل��ث��ان��وي��ة لي�شت بني 

�ملر�س،  �لرئي�شية النتقال عدوى  �ملحركات 

ك��م��ا �أن خ��ط��ر �ن��ت��ق��ال ع�����دوى ك���ورون���ا يف 

�ملد�ر�س قابل لالإد�رة يف �أغلب �الأو�شاع من 

للحد  مالئمة  ��شرت�تيجيات  تبني  خ��الل 

من �نت�شار �ملر�س.

و�أو���ش��ح��ت��ا �أن����ه ي��ج��ب �أن ي��ك��ون �ل��ق��ر�ر 

�إىل  م�����ش��ت��ن��د�ً  فتحها  �أو  �مل���د�ر����س  ب���اإغ���الق 

حتليل للخطر، والعتبار�ت �لو�شع �لوبائي 

هذه  فيها  تقع  �ل��ت��ي  �ملحلية  �ملجتمعات  يف 

�ملد�ر�س.

االنباط-عمان

�شبطت �ملوؤ�ش�شة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء، 

�أح��د  ��شتخدمها  كيميائية  وم���و�د  �أخ��ت��ام��ا 

�إنتاج  بتاريخ  �لتالعب  لغايات  �الأ�شخا�س، 

و�نتهاء �شالحية بع�س �ملو�د �لغذ�ئية.

ن��ز�ر  �لدكتور  �ملوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  وق��ال 

مهيد�ت، يف ت�شريح �شحفي �م�س �لثالثاء، 

مديرية  يف  و�لتفتي�س  �ل��رق��اب��ة  ك����و�در  �ن 

�ملناطق، وبالتعاون مع �إد�رة �الأمن �لوقائي 

يف م���دي���ري���ة �الأم������ن �ل����ع����ام، مت��ك��ن��ت وب��ع��د 

منزل  ع��ن  �لك�شف  م��ن  و�ل��ت��ح��ري،  �ملتابعة 

ومركبة �ل�شخ�س �شاحب �لعالقة.

�مل���و�د  م��ن  كمية  �ن���ه مت �شبط  و�أ����ش���اف 

100 كرتونة  �لغذ�ئية �ملخالفة قدرت بنحو 

قطعة   100 ونحو  و�لب�شكويت،  �لكيك  من 

�إنتاج  تاريخ  م�شح  مت  �ل�شعر  جل  منتج  من 

و�ن��ت��ه��اء ���ش��الح��ي��ت��ه��ا �ل��ف��ع��ل��ي و����ش��ت��ب��د�ل��ه 

بتاريخ غري حقيقي.

و��شاف �ن �ملوؤ�ش�شة �شتبا�شر باتخاذ كافة 

�الإجر�ء�ت �لالزمة بهذ� �خل�شو�س.

�لتو��شل  �إىل  �مل��و�ط��ن��ني  م��ه��ي��د�ت  ودع���ا 

مع �ملوؤ�ش�شة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء يف حال 

م��د�ر  وعلى  مالحظة  �أو  �شكوى  �أي  وج��ود 

�ملجاين  �ل�شكاوى  خ��ط  خ��الل  م��ن  �ل�شاعة 
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»التربية« تنفي تسريب أسئلة امتحان الرياضيات

دراسات عالمية: نسبة التلقيح في االردن %23

صحة األعيان تبحث واقع خدمات المجلسين الطبي والتمريضي والتأمين الصحي

االنباط - هدى دياربكريل 

ق����ل ال��دك��ت��ور اح��م��د امل�����س���ع��ف��ة ال��ن���ط��ق االع���ام���ي ب�إ�سم 

اي  ه��ن���ل��ك  ي��وج��د  ال  ان���ه  ل”االنب�ط”  والتعليم  ال��رب��ي��ة 

ت�سريب الي ا�سئلة امتح�ن، وق�ل ان الت�سريب معن�ه ان تنت�سر 

اال�سئلة او جزء منه� يف ايدي الطلبة قبل بدء االمتح�ن، واأن 

االأ�سئلة ت�سل لطلبة فيم� ال ت�سل الخرين لذا يختل امليزان 

وال��ع��دال��ة،.      واأ�س�ف؛ نحن يف وزارة الربية لو نعلم اأدنى 

�سك اأن هن�لك ت�سريب لن جنري االمتح�ن حتقيق� للعدالة، 

َوت����ب���ع ان م���� ي��ح��دث ه���و اأث���ن����ء ان��ع��ق���د االم��ت��ح���ن وق��ب��ل 

االمتح�ن بفرة ق�سرية يقوم احد الطلبة بت�سوير الورقة او 

جزء منه� واخراجه� عرب اله�تف ، ويف ح�ل حدوث ذلك يتم 

مع�جلة ذلك من خال التعليم�ت الن�ظمة ل�سبط املخ�لف�ت 

للط�لب٠٠  متت�ليتني  دورت��ني  حرم�ن  وهي  معه�؛  والتع�مل 

يوجد فرق بني ت�سريب االأ�سئلة واخراج ورقة االمتح�ن ، وقد 

احلن� بع�ض من فعل ذلك اإىل الق�س�ء و�سجلن� دع�وي جزائية 

عرب الدائرة الق�نونية عليهم وبداأ التع�مل معهم. 

واإخ��راج   ، ت�سريب  اي  هن�لك  يوجد  ال  ان��ه  امل�س�عفة  واك��د 

ورقة االمتح�ن عن طريق احدى و�س�ئل التوا�سل االجتم�عي 

يتم املع�قبة عليه،

اإج���راءات �سبط  واو���س��ح عن �سبب ع��دم وج��ود ت�سريب ان 

ال����ورق م�����س��ددة وت��ت��م حت��ت احل��م���ي��ة االأم��ن��ي��ة وي��وج��د يف كل 

 ٣ فيه�  الغرفة  وه��ذه  االأ�سئلة  حلفظ  خ��سة  غرفة  مديرية 

الفني  وامل��دي��ر  الربية  وزي��ر  م��ن  ك��ل  بيد  خمتلفني  مف�تيح 

اللجنة  تقوم  عندم�  ذلك  بعد  ثم  االمتح�ن�ت؛  ق�سم  ورئي�ض 

املديرية وت�سلمه� ملركز االمتح�ن تكون  االأوراق من  ب�إ�ستام 

مبرافقة اأمنية اإىل اأن ت�سل اإىل مدير الق�عة والت�أكد من ان 

املغلف حمفوظ و�سمن �سروط حفظ امللف�ت؛ ولذا م�ستحيل 

اأن يكون هن�لك ت�سريب لاأ�سئلة قبل بداية االمتح�ن  . 

وك�ن بع�ض الطلبة وذويهم قد عربوا عرب مواقع التوا�سل 

االمتح�ن  لورقة  ت�سريب  حل��دوث  ا�ستي�ئهم  عن  االجتم�عي 

الث�نوية  ملرحلة  ال��ري������س��ي���ت  ملبحث  ال��ث��اث���ء  ام�����ض  املنعقد 

الع�مة.

االأنباط - دالل عمر 

االأخ�����رية  اخل�����ن�����ت  يف  االأردن  الي������زال 

 23% بن�سبة  الع�مل  حول  التلقيح  بن�سب 

االأزم�����ت  اإدارة  ب���ل��رغ��م م��ن ج��ه��ود م��رك��ز 

ب���داي���ة اجل���ئ��ح��ة يف  م��ن��ذ  ال��ك��ب��ري  االأردين 

ع��م��ل��ي��ة ت���وف���ري ال��ل��ق���ح���ت جل��م��ي��ع ���س��ك���ن 

الر�سمي  املوقع  عرب  ا�ستثن�ء  بدون  االأردن 

ب�سكل منظم ، بحيث و�سل العدد اىل 4.2 

مليون جرعة من لق�ح�ت كوفيد19. 

و���س��ل ع���دد ج��رع���ت ال��ل��ق���ح امل��ق��دم��ة يف 

 ، ج��رع��ة  3.5ملي�ر  م��ن  اأك���ر  اإىل  ال��ع���مل 

مم��� ي��ع���دل ن�����ض ���س��ك���ن ال��ع���مل امل��ك��ون من 

على  ح�سل  من  هن�لك   ، ن�سمة  ملي�ر   7
جرعتني من اللق�ح ، ومن مل يح�سل على 

اجلرعة الث�نية بعد .

ا�ستط�عت ال�سني بتقدمي الكمية االأكرب 

الع�مل  دول  جميع  اإىل  اللق�ح�ت  تلك  م��ن 

ال��ت��ي مت تطعيم  ال��ل��ق���ح  ، حيث و���س��ل ع��دد 

م��ل��ي���ر   1.2 م���ن  اأك����ر  اإىل  ف��ي��ه���  ال�����س��ك���ن 

ج��رع��ة ل��ق���ح ، وم���ن ب��ع��ده��� ال��ه��ن��د ب333 

، ثم الوالي�ت املتحدة  مليون جرعة تقريب�ً 

االأمريكية 325 مليون جرعة لق�ح .

ب����ل���رغ���م م����ن ج���ه���ود ال������دول ال��ع��ظ��م��ى 

ب����مل���ح����والت يف حت�����س��ي��ل ال��ل��ق���ح ب����الع���داد 

اأن اليزال  اإال   ، الع�مل  الك�فية جلميع دول 

لتوفري  ك���ٍف  غ��ري  املقدمة  اللق�ح�ت  ع��دد 

املن�عة اجلم�عية . 

دول  ب��ستثن�ء  ال��ع��رب��ي��ة  ال���دول  غ�لبية 

اخلليج والدول االأفريقية يف اخل�نة االأقل 

جمعته�  بي�ن�ت  بح�سب  ال��ع���مل  يف  تلقيح�ً 

فورت�سن ونيويورك ت�ميز  ورويرز .

اأع���������داد ل��ي�����س��ت ق��ل��ي��ل��ة م�����س��ج��ل��ة ع��ل��ى 

اإدارة  ملركز  الت�بع  الر�سمي  ال�سحة  موقع 

االزم���������ت ، ب��ح��ي��ث ع�����دد امل�����س��ج��ل��ني ع��ل��ى 

 ، االن  اىل  �سخ�ض   3341685 امل��ن�����س��ة 

ال��ذي��ن  اال���س��خ������ض  ع����دد  و2658675 

 1707622 و   ، االأوىل  اجل��رع��ة  ت��ل��ق��وا 

ع����دد اال���س��خ������ض ال���ذي���ن ت��ل��ق��وا اجل��رع��ة 

الث�نية.

  االنباط-عمان

يف  وال�سك�ن  والبيئة  ال�سحة  جلنة  بحثت 

جمل�ض االأعي�ن برئ��سة العني الدكتور ي��سني 

احل�سب�ن، ام�ض الثاث�ء، واقع خدم�ت املجل�ض 

ال�سحي  وال��ت���أم��ني  ال��ع���يل،  وال�سحي  الطبي 

واملجل�ض التمري�سي.

ج�ء ذلك خال اجتم�ع اللجنة مع االأمني 

الع�م للمجل�ض الطبي والق�ئم ب�أعم�ل املجل�ض 

ال�����س��ح��ي ال����ع�����يل ال���دك���ت���ور حم���م���د م��و���س��ى 

التمري�سي  املجل�ض  ع���م  واأم���ني  العبدالات، 

الت�أمني  اإدارة  النوافلة، ومدير  الدكتور ه�ين 

ال�سحي الدكتورة اله�م خري�س�ت.

اإع�������دة هيكلة  اإن  ال��ع��ني احل�����س��ب���ن،  وق�����ل 

زي���دة  اإىل  يهدف  احل�لية  الت�أمينية  االأ�سك�ل 

وه���و م�  امل���ل��ي��ة،  امل��خ���ط��ر  وت��ق��ل��ي��ل  ف�عليته� 

ن�سبة  وزي����دة  املوؤمنني مدني�  زي���دة  �س�أنه  من 

التغطية  حتقيق  �سبيل  يف  ال�سحية  التغطية 

ال�����س���م��ل��ة ل��ل��ت���أم��ني ال�����س��ح��ي ب��ط��ري��ق��ة ك��ف��وؤة 

وفع�لة وع�دلة.

الت�سريع�ت  يف  ا���س��ت��ق��رار  وج����ود  اأن  وب���ني 

ي���وؤدي  الت�أمينية  ال�سن�ديق  جميع  وت��وح��ي��د 

ا�ستخدامه�  اإىل حتقيق وف��ورات م�لية ميكن 

ملع�جلة الق�س�ي� االأخرى، التي ت�سمل الرع�ية 

امل��وؤه��ل،  الطبي  وال��ط���ق��م  االأول���ي���ة،  ال�سحية 

التحتية  والبنية  والتقييم،  املت�بعة  وتطوير 

ال�سحية ال�س�ملة.

واأكد العني احل�سب�ن، اأهمية تعزيز التع�ون 

املحلية  ال�سحية  وال��ه��ي��ئ���ت  امل��وؤ���س�����س���ت  ب��ني 

يف ال��ق��ط���ع��ني ال���ع����م واخل��������ض مب���� ي�سمن 

الق�ئم  التع�ون  على  والبن�ء  اأعم�له�،  تك�مل 

واالإقليمية  العربية  والهيئ�ت  املوؤ�س�س�ت  م��ع 

والدولية املعنية ب�ل�سحة.

ودع� اإىل درا�سة م�س�ريع القوانني واالأنظمة 

والتعليم�ت املتعلقة ب�ملجل�ض الطبي وال�سحي، 

اإ�س�فة اإىل درا�سة الق�س�ي�، التي تواجه القط�ع 

ال�سحي واتخ�ذ االإجراءات املن��سبة ب�س�أنه�، مب� 

يف ذلك اإع�دة هيكلة القط�ع ال�سحي.

اإن  ال��ع��ب��دال��ات،  الدكتور  ق���ل  م��ن ج�نبه، 

املجل�ض الطبي ي�سهم يف تعزيز وتطوير خدم�ت 

الطبية يف  �سحية نوعية وحت�سني اخل��دم���ت 

اململكة عن طريق رفع امل�ستوى العلمي والعملي 

لاأطب�ء الع�ملني يف خمتلف الفروع الطبية 

املعنية  التعليمية  امل��وؤ���س�����س���ت  م��ع  وب���ل��ت��ع���ون 

بجميع الو�س�ئل املن��سبة.

بتو�سيف  ي��ق��وم  امل��ج��ل�����ض  اأن  اإىل  واأ�����س�����ر 

ال���ت���دري���ب امل��ط��ل��وب جل��م��ي��ع االخ��ت�����س������س���ت 

ال��ط��ب��ي��ة م��ن ج��م��ي��ع ن��واح��ي��ه واع��ت��م���د اأ���س�����ض 

ت��ق��ومي ال��ت��دري��ب، وو���س��ع مع�يري االع���راف 

ب�أهلية امل�ست�سفي�ت واملراكز للتدريب، وتنظيم 

ندوات درا�سية ودورات لاأطب�ء، الذين يعدون 

املوؤ�س�س�ت  مع  ب�لتع�ون  اأنف�سهم لاخت�س��ض 

والهيئ�ت الطبية املختلفة.

وبني الدكتور العبدالات، اأن املجل�ض يقوم 

� بت�سكيل جلنة الدرا�س�ت العلي� واللج�ن  اأي�سً

العلمية املتخ�س�سة املن�سو�ض عليه� يف ق�نونه، 

الذي يتيح للمجل�ض حق تغيريه� اأو تغيري اأي 

من اأع�س�ئه� يف اأي وقت.

ال��ف��ر���ض  ت���وف���ري  يف  امل��ج��ل�����ض  دور  وب�����ني 

ملت�بعة  وال��ع���م��ني  االخت�س��سيني  ل��اأط��ب���ء 

التعليم ب�سورة م�ستمرة لتطوير معلوم�تهم 

وخ���ربات���ه���م وحت���دي���ث���ه���� واإ������س�����دار ����س���ه����دات 

االخ��ت�����س������ض ل��اأط��ب���ء، ال��ذي��ن ت��ت��وف��ر فيهم 

التي  املقررة ويجت�زون االمتح�ن�ت،  ال�سروط 

واالإ�����س����راف على  امل��خ��ت�����س��ة،  ال��ل��ج���ن  تعقده� 

االمتي�ز”  “فرة  ال�����دوري  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج 

واإجراء الفح�ض االإجم�يل لاأطب�ء.

ب���دوره���� ق���ل��ت اخل��ري�����س���ت، اإن ال��ت���أم��ني 

ال�سحي ال�س�مل اأولوية من اأولوي�ت احلكومة، 

ال����دائ����م وال��ت��دري��ج��ي  م�����س��رية اإىل ال��ت��و���س��ع 

ال�س�مل،  للت�أمني  للو�سول  ال�سحي  ب�لت�أمني 

املعونة  ب��ط���ق��ة  يحملون  م��ن  جميع  وت���أم��ني 

ال��وط��ن��ي��ة ول���ل���ف���ق���راء مم���ن ف�����وق 60 ع��ام��ا 

اأع�����وام، وج��م��ي��ع م��ر���س��ى ال�سرط�ن  وحت���ت 6 

مظلة  اأن  وبينت  ال.  اأم  مقتدرين  ك�نوا  �سواء 

يف  تو�سع�  ���س��ه��دت  امل����دين،  ال�سحي  ال��ت���أم��ني 

املدين  املجتمع  فئ�ت  جميع  لت�سمل  خدم�ته� 

م��ن خ��ال ال��ربام��ج الت�أمينية امل��دع��وم��ة من 

دفع  مق�بل  االختي�رية  ال��ربام��ج  اأو  احلكومة 

واأك���دت  ال�سنوية.  ال�سحي  ال��ت���أم��ني  اأق�����س���ط 

يتمتعون  امل��واط��ن��ني  غ�لبية  اأن  اخل��ري�����س���ت، 

بتغطية جيدة بف�سل برامج الت�أمني املختلفة 

واالإعف�ءات الطبية واالأ�سع�ر املدعومة، وهو م� 

ينعك�ض على امل�ستوى املنخف�ض ن�سبًي� للنفق�ت 

ال�سخ�سية املب��سرة، مبينة تعدد برامج الت�أمني 

من  م�ستوي�ته�  وت��ف���وت  احل��ك��وم��ي  ال�سحي 

حيث اال�سراك�ت املقتطعة واملزاي� املمنوحة.

اأهمية  النوافلة  ال��دك��ت��ور  اأك���د  ج�نبه،  م��ن 

الفني  والت�سنيف  االخت�س��ض  نظ�م  تفعيل 

ملهنة التمري�ض والقب�لة من خال ا�ستحداث 

املهنة على جدول  ه��ذه  �سواغر ملخت�سني من 

الت�سكيات احلكومية لع�م 2022، داعًي� اإىل 

يعقده  ال��ذي  املزاولة،  امتح�ن  اعتم�د  �سرورة 

امتح�ن  ع��ن  ب��دي��ًا  وطني  ك�متح�ن  املجل�ض 

لدى  التوظيف  وامتح�ن  اجل�معية،  الكف�ءة 

ديوان اخلدمة املدنية.

ندوة تناقش الدور األردني في القضية الفلسطينية

التربية: اتفاقيتان بين منظمة اليونسكو والحكومتين 
السويسرية والكندية لدعم برنامج تعزيز النظام المؤسسي

  االنباط-عمان

نظم م��رك��ز درا���س���ت ال�����س��رق االأو����س���ط، ام�ض 

ال��ث��اث���ء، ن��دوة ح��واري��ة ح��ول ال���دور االأردين يف 

الق�سية الفل�سطينية بعد االأح���داث االأخ���رية يف 

ال�سفة الغربية وقط�ع غزة.

ال���دور  اأن  اإىل  ال���ن���دوة  امل��ت��ح��دث��ون يف  واأ����س����ر 

الق�سية  جت�����ه  ووا����س���ح  ا���س��رات��ي��ج��ي  االأردين 

الفل�سطينية وي�سكل نقطة اإجم�ع وطني، وك�نت 

االأبرز خال مئوية الدولة االأوىل، وت�سكل حمورا 

واالجتم�عي  ال�سي��سي  الع�م  املحور  من  اأ�س��سي� 

لاأردن  اأن  مبينني  واالقت�س�دي،  والدميوغرايف 

ف��ر���س��ة الإع�������دة ب���ل���ورة ال�����دور ال��ف���ع��ل يف ���س��وء 

واالإدارة  اجلديدة  االأمريكية  االإدارة  يف  التحول 

اال�سرائيلية. وق�ل املتحدثون يف الندوة التي اأداره� 

رئي�ض املركز جواد احلمد اإن االأردن ميلك اأوراق 

الق�سية  جت���ه  وجغرافي�ً  وت�ريخي�ً  �سي��سي�ً  ق��وة 

ال��وح��دة  ت��ع��ززت م��ن خ��ال ح���ل��ة  الفل�سطينية، 

الق�سية  خدمة  يف  والر�سمي  ال�سعبي  املوقف  يف 

الفل�سطينية، ووف��رت االأح���داث االأخ���رية فر�سة 

غري م�سبوقة لاأردن الإع�دة التمو�سع يف عاقته 

�سعبي�  اف�����س��ل  ب�����س��ورة  الفل�سطينية  ب�لق�سية 

تواجه  التي  التحدي�ت  اأب��رز  اأن  وبينوا  ور�سمي�. 

االأردن �سعبي� ور�سمي� هي املم�ر�س�ت االإ�سرائيلية 

الا�سرعية من بن�ء امل�ستوطن�ت التي تقو�ض حل 

الدولتني وت�سكل خرق� ف��سح� للق�نون الدويل 

وق��رارات ال�سرعية الدولية، ومب�س�درة االأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة، وهدم من�زل الفل�سطينيني 

حم���والت  اإىل  اإ�س�فة  بيوتهم،  م��ن  وتهجريهم 

تغيري ال��و���س��ع ال��ق���ن��وين وال��ت���ري��خ��ي ال��ق���ئ��م يف 

امل��ق��د���س���ت االإ���س��ام��ي��ة وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف ال��ق��د���ض 

املحتلة، وب�العتداء على امل�سجد االأق�سى املب�رك 

بك�مل  ي�سكل  ال��ذي  ال�سريف،  القد�سي  احل��رم   -

م�س�حته الب�لغة 144 دومن� مك�ن عب�دة خ�ل�س� 

اأن االحتال االإ�سرائيلي هو  للم�سلمني. واك��دوا 

اإق�مة  يف  نواي�  لديه  يوجد  وال  ال�سراع،  م�سدر 

دولة فل�سطينية على حدود الرابع من حزيران. 

االأردين  “الدور  االأول  املحور  يف  الندوة  و�سملت 

الق�ئم قبل املعركة االأخ��رية وانعك��س�ته� عليه”، 

وقدم ا�ست�ذ العلوم ال�سي��سية يف اجل�معة االأردنية 

امل�س�قبة ورق��ة بحثية عن طبيعة  اأم��ني  الدكتور 

والتحدي�ت  املعركة  قبل  الق�ئم  االأردين  ال���دور 

الدولية  العاق�ت  ا�ست�ذ  كم� قدم  تواجهه،  التي 

املومني  ح�سن  ال��دك��ت��ور  االأردن���ي���ة  اجل���م��ع��ة  يف 

واالأمنية  ال�سي��سية  االأب��ع���د  ح��ول  بحثية  ورق���ة 

املعركة  النعك��س�ت  واالجتم�عية  واالقت�س�دية 

على الدور االأردين.

ام���م  “الفر�ض  ال��ث���ين للندوة  امل��ح��ور  وح��ول 

اأم��ني ع�م  ق��دم  ال���دور االأردين وماحمه” فقد 

احل�����زب ال���دمي���وق���راط���ي واالج���ت���م����ع���ي جميل 

التي  “الفر�ض  ب��ع��ن��وان  بحثية  ورق����ة  ال��ن��م��ري 

حملته� نت�ئج املعركة للدور االأردين يف الق�سية 

واال�سراتيجية  ال�سي��سية  والبيئة  الفل�سطينية 

املحيطة به� دعم� اأو اإع�قة«.

كم� قدم رئي�ض حترير �سحيفة ال�سبيل وع�سو 

االأزم�ت يف مركز درا�س�ت ال�سرق االأو�سط ع�طف 

اجل��والين ورق��ة بعنوان “مامح ال��دور اجلديد 

ومتطلب�ت جن�حه”، اأم� الب�حث والك�تب عبداهلل 

امل��ج���يل ف��ق��د ق���دم ورق����ة ب��ع��ن��وان “دور اجلبهة 

اإح���داث قفزة نوعية بدور  االأردن��ي��ة الداخلية يف 

االأردن يف الق�سية الفل�سطينية«.

االنباط-عمان

وقعت يف وزارة الربية والتعليم  االثنني، 

اتف�قيت�ن بني منظمة اليون�سكو واحلكومتني 

ال�سوي�سرية، والكندية، لدعم برن�مج تعزيز 

النظ�م املوؤ�س�سي للوزارة، من خال ال�سندوق 

اال�ستئم�ين متعدد ال�سرك�ء الت�بع لليون�سكو.

ع���ن احل��ك��وم��ة  االأوىل  االت��ف���ق��ي��ة  ووق����ع 

بح�سب  م�س�همته�  بلغت  والتي  ال�سوي�سرية 

االتف�قية 1.6 مليون دوالر اأمريكي، ال�سفري 

ال�سوي�سري يف عم�ن لوك��ض غ��سري، وممثلة 

مكتب اليون�سكو يف االأردن مني جيونغ كيم، 

احلكومة  عن  الث�نية  االتف�قية  وقعت  فيم� 

الكندية، والتي قدمت م�س�همة اإ�س�فية لذات 

اأمريكي  دوالر  األ��ف   400 مببلغ  ال�سندوق 

الكندية يف  ال�سفرية  االأ�سلي،  للمبلغ  اإ�س�يف 

عم�ن دونيك� بوتي، وممثلة مكتب اليون�سكو.

ج�����ء ذل����ك خ����ال احل���ف���ل ال�����ذي ت��راأ���س��ه 

اأبو  حممد  الدكتور  والتعليم  الربية  وزي��ر 

قدي�ض، يف مبنى الوزارة، بح�سور �سفراء كندا 

والرنويج واإيط�لي�.

اأب���و قدي�ض خ��ال توقيع  واأك����د ال��دك��ت��ور 

االت��ف���ق��ي��ت��ني، ع��م��ق ع��اق���ت ال��ت��ع���ون التي 

جت��م��ع االأردن وح��ك��وم���ت ك��ل م��ن ال��رنوي��ج 

وكندا واإيط�لي� و�سوي�سرا، ومنظمة اليون�سكو، 

م�سيداً بدعمهم للعملية التعليمية يف االأردن.

احل���ك���وم���ة  م�������س����ه���م����ت  دور  اأك��������د  ك���م���� 

لتقدمي  ال��ك��ن��دي��ة،  واحل��ك��وم��ة  ال�سوي�سرية 

امل�سرك،  ال��ه��دف  اإ���س���يف يف تر�سيخ  مت��وي��ل 

املتمثل يف توفري التعليم ذي اجلودة للجميع 

يف االأردن، من خال التن�سيق الفع�ل والبن�ء 

مع وزارة الربية والتعليم، م�سريا اإىل التزام 

الوزارة بهذه ال�سراكة.

واأ����س����ر اإىل اأن���ه ج���رى خ���ال �سهر مت��وز 

من الع�م امل��سي، االحتف�ل بتوقيع امل�س�همة 

للحكومة االإيط�لية يف ال�سندوق اال�ستئم�ين 

متعدد ال�سرك�ء لدعم برن�مج “�سراكة تعزيز 

النظ�م مع وزارة الربية والتعليم االأردنية” 

ال��رب��ي��ة  ووزارة  ال��ي��ون�����س��ك��و  ت��ن��ف��ذه  ال�����ذي 

والتعليم.

اأول دول��ة تن�سم  اأن كندا ك�نت  ولفت اإىل 

اإىل ال�سندوق يف ع�م 2019 مببلغ )مليون 

دوالر اأمريكي(، تلته� اإيط�لي� يف ع�م 2020 

تقدم  فيم�  اأم��ريك��ي(،  دوالر  )مليون  مببلغ 

الرنويج الدعم العيني منذ ع�م 2019، من 

خال توفري عدد من كب�ر اخلرباء الذين مت 

لتعزيز  ال���وزارة،  اليون�سكو يف  مع  توظيفهم 

قدرات الوزارة املوؤ�س�سية.

واأع�������رب ال���دك���ت���ور اأب�����و ق��دي�����ض يف خ��ت���م 

كلمته عن �سكر ال��وزارة جلميع امل�س�همني يف 

ال�سندوق اال�ستئم�ين متعدد ال�سرك�ء الت�بع 

الربية  وزارة  جل��ه��ود  ال���داع���م  لليون�سكو، 

والتعليم يف حتقيق اأهدافه�.

يف  ال�سوي�سري  ال�سفري  اأ���س���د  ج�نبه،  من 

التي  العاق�ت  بعمق  غ��سري،  لوك��ض  عم�ن 

اله��سمية،  االأردن���ي���ة  ب�ململكة  ب���اده  ت��رب��ط 

م���وؤك���داً اأن ت��وق��ي��ع االت��ف���ق��ي��ة دل��ي��ل ال��ت��زام 

�سوي�سرا بدعم العملية التعليمية يف االأردن.

وبني اأن هذا التع�ون يتزامن مع ا�ستكم�ل 

التع�ون الثن�ئي ال�سوي�سري مع وزارة الربية 

والتعليم الإع�دة ت�أهيل 89 مدر�سة حكومية 

وال��اج��ئ��ني يف  االأردن��ي��ني  الطلبة  ت�ستوعب 

امل��م��ل��ك��ة، ومي��ث��ل خطوة  خمتلف حم���ف��ظ���ت 

ه����م���ة ن��ح��و دع��م��ن��� ط���وي���ل االأج������ل لتعزيز 

احل��وك��م��ة وال���ام���رك���زي���ة وم���رون���ة ال��ن��ظ���م 

التعليمي يف االأردن، مب� ين�سجم مع اخلطة 

بدوره�،  االأردن.  يف  للتعليم  اال�سراتيجية 

اأكدت ال�سفرية الكندية يف عم�ن دونيك� بوتي، 

يف كلمته� على الت�أثري الكبري ال��ذي تعر�ض 

كوفيد19-،  وب���ء  نتيجة  التعليم  قط�ع  ل��ه 

م�سرية اإىل اأنه يف الوقت الذي اأغلقت املدار�ض 

يف العديد من ال��دول ع�م 2020، ا�ستج�ب 

عن  التعليم  لتوفري  وب�سرعة  لذلك  االأردن 

بعد لاأطف�ل، وك�ن هذا االأمر يف وقت مبكر 

وبجراأة يف مواجهة االأزمة.

يف  اليون�سكو  ممثلة  اأ���س���رت  جهته�،  م��ن 

حتقق  م���  اأن  اإىل  ك��ي��م،  جيونغ  م��ني  االأردن 

ات�س�قه  م��ن اجن������زات مي��ث��ل ق�سة جن����ح يف 

م��ع خطط احلكومة واأول��وي���ت��ه��� واأه��داف��ه���، 

امل�ستمرة  واال�ستج�بة  امل�����س��رك،  والتن�سيق 

الحتي�ج�ت وزارة الربية والتعليم؛ ان�سج�م� 

مع جدول اأعم�ل التنمية امل�ستدامة واأهدافه�، 

من  ال��راب��ع  ب���ل��ه��دف  يتعلق  فيم�  �سيم�  وال 

اأهداف التنمية امل�ستدامة املتعلق ب�لتعليم ذي 

ب�مل�س�واة  املتعلق  اخل�م�ض  وال��ه��دف  اجل���ودة، 

بني اجلن�سني، والهدف ال�س�بع ع�سر املتعلق 

ب�ل�سراكة.

والتعليم  الربية  وزارة  بجهود  واأ���س���دت 

ب��ستمرار  التكيف  اإىل  الرامية  واإجن���زات��ه��� 

“هذه  اأن  م�سيفة  كوفيد19-،  وب�����ء  م���ع 

وك��ن��دا،  �سوي�سرا  م��ن  االإ���س���ف��ي��ة  امل�س�هم�ت 

واإىل ج�نب الدعم احل�يل املقدم من اإيط�لي� 

قط�ع  ت���أه��ب  تعزيز  م��ن  �ستزيد  وال���رنوي���ج، 

على  والركيز  االأزم�����ت،  ومواجهة  التعليم 

اإدارة  جم����ل  يف  ال���ق���درات  وت��ط��وي��ر  تفعيل 

املخ�طر والتخطيط احل�س��ض لاأزم�ت، من 

مركز الوزارة، اإىل املديري�ت واملدار�ض.

وي��ه��دف ال��ت��م��وي��ل م��ت��ع��دد ال�����س��رك���ء، اإىل 

تعزيز ودعم النظ�م لوزارة الربية والتعليم، 

الذي تنفذه اليون�سكو ب�سكل اأ�س��سي لتعزيز 

ج��م��ع ال��ب��ي���ن���ت يف ال��������وزارة وا���س��ت��خ��دام��ه��� 

القط�ع  ل��دع��م  ال��ت��ق���ري��ر  واإع�����داد  وحتليله� 

يحقق  مب���  �سي��س�ته  ت��ط��وي��ر  يف  التعليمي 

االأهداف الوطنية.

يذكر اأن برن�مج “ �سراكة دعم النظ�م” مع 

وزارة الربية والتعليم يف االأردن هو برن�مج 

 -  2019( �سنوات  ث��اث  على  تنفيذه  يتم 

2023(، بهدف دعم اخلطة اال�سراتيجية 
تركيزه  اإىل  اإ�س�فة  للوزارة،  الت�بعة  للتعليم 

ع��ل��ى دع����م ال��ن��ظ���م ب��و���س��ف��ه اأح�����د امل��ج���الت 

االأ�س��سية للخطة اال�سراتيجية للتعليم يف 

االأردن.

وح�سر االحتف�ل ال�سفري االإيط�يل لدى 

االأردن ف�بيو ك��سي�سي، وال�سفرية الرنويجية 

ل��دى االأردن وال��ع��راق ت��ون األ��ريز، واالأمين�ن 

العج�رمة،  ن��واف  الدكتور  ل��ل��وزارة  الع�م�ن 

والدكتورة جنوى قبيات.

االنباط-عمان

االإ�سامية  العلوم  ج�معة  رئي�ض  بحث 

ال��ع���مل��ي��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ل��ي اخل��اي��ل��ة، 

واالأم����ني ال��ع���م مل��ج��م��ع ال��ف��ق��ه االإ���س��ام��ي 

�س�نو،  م�سطفى  قطب  ال��دك��ت��ور  ال���دويل 

من  واال�ستف�دة  امل�سركة،  التع�ون  اأوج��ه 

اخلربات بني اجل�معة واملجمع.

واأك�����د ال���دك���ت���ور ���س���ن��و، خ����ال زي���رت��ه 

ر�س�لة  اأهمية  ال��ث��اث���ء،  ام�����ض  للج�معة، 

االإ���س��ام،  و�سطية  ن�سر  يف  واأث��ره���  ع��ّم���ن 

م�����س��ريا اإىل اج��م���ع ال��ف��ق��ه���ء وال��ع��ل��م���ء يف 

امل��ج��م��ع ع��ل��ى اأه��م��ي��ت��ه��� ودوره������ امل��ح��وري 

واأ�س�د  ال�سمحة.  االإ���س��ام  �سورة  اإب��راز  يف 

الع�ملية  االإ���س��ام��ي��ة  العلوم  ج�معة  ب��دور 

يف ت��دري�����ض امل���ذاه���ب االأرب����ع����ة، ان��ط��اق��� 

م��ن روؤي��ت��ه��� يف ن�����س��ر ال��دي��ن االإ���س��ام��ي، 

حر�سه  موؤكدا  املتطرف،  الفكر  وحم�ربة 

على زي�رة اجل�معة؛ مل� تت�سم به من �سمعة 

ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��م��ي��زة ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال���ع����مل، 

ودوره� ب��ستقط�ب الطلبة من دول الع�مل 

االإ�سامي.

واأثنى الدكتور �س�نو على دور اجل�معة 

ب��ت��زوي��د ال��ع���مل��ني ال��ع��رب��ي واالإ����س���ام���ي، 

ال�����س��ورة  اإب����راز  ع��ل��ى  ق����دري���ن  مبخت�سني 

امل�����س��رق��ة ل��اإ���س��ام وامل�����س��ل��م��ني، يف ك��ل م� 

ي��ت�����س��ل ب���ل��ع��ق��ي��دة وال�����س��ري��ع��ة وال��ع��ل��وم 

وال��ف��ك��ر واحل�������س����رة وال���ف���ن���ون وال��ع��م���رة 

االإ����س���ام���ي���ة، اإ���س��ه���م��� م��ن��ه��� يف امل�����س��روع 

االإ�سامي. احل�س�ري 

وبني الدكتور اخلايلة اأن ر�س�لة عّم�ن 

اأم���م  املع��سرة  التحدي�ت  ملواجهة  ج���ءت 

االأمة االإ�سامية، وال تنح�سر يف االأمتني 

�س�ملة  ك�نت  واإمن�  االإ�سامية  اأو  العربية 

اجلوانب  على  ا�ستملت  حيث  لاإن�س�نية، 

االإ�سام  اأن  لتوؤكد  الب�سر؛  بني  امل�سركة 

ويعزز مفهوم  االآخر ويحرمه  يقبل  دين 

االإن�س�نية. احل�س�رة 

عدد  اتف�ق  نتيجة  ج���ءت  اأنه�  واأ���س���ف 

ك��ب��ري م��ن ع��ل��م���ء االأم����ة االإ���س��ام��ي��ة بعد 

الث�ين،  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  اأطلقه�  اأن 

وت�����س��م��ن��ت خم��ت��ل��ف ج����وان����ب وجم������الت 

اخلايلة  واأو���س��ح  االإ���س��ام��ي��ة.  ال�سريعة 

ب��ني  اجل����م����ع  اإىل  ت�����س��ع��ى  اجل����م���ع���ة  اأن 

االإمي���ن  على  املرتكزة  والف�سيلة،  املعرفة 

اإ�سامية  ج�معة  تكون  بحيث  واحل��ك��م��ة، 

منهجيته�  يف  ورائ������دة  ���س���م��ل��ة  ع�����س��ري��ة 

من  كواحدة  لتتميز  الدرا�سية،  وخططه� 

العربية  امل�ستوي�ت  على  اجل�مع�ت  اأرق���ى 

والع�ملية. واالإ�سامية  واالإقليمية 

م��ن���رة  غ����دت  اجل���م��ع��ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ل��ب��ح��وث احل�������س����رة االإ����س���ام���ي���ة وال��ف��ك��ر 

االإ������س�����ام�����ي، وت�����خ�����رج ك���������وادر وع���ل���م����ء 

ت��خ�����س�����س���ت  جم����ت����ه����دي����ن، يف خم���ت���ل���ف 

والطبيعية،  واالإن�س�نية  ال�سرعية  العلوم 

وب�أخاقي�ت  واالإمي���ن،  ب�لعلم  مت�سلحني 

م��ه��ن��ي��ة ع���ل��ي��ة، وف��ق��� ل��ت��ع���ل��ي��م ال�����س��ري��ع��ة 

ن�ئب  اللق�ء  وح�سر  ال�سمحة.  االإ�سامية 

مقدادي،  موفق  الدكتور  اجل�معة  رئي�ض 

ه�رون  الدكتور  اجل�معة  رئي�ض  وم�س�عد 

االأربعة  امل��ذاه��ب  كلي�ت  وع��م��داء  الق�س�ة، 

يف اجل�معة.

اجل�معة  رئي�ض  ك��رم  اللق�ء،  خت�م  ويف 

اأمني ع�م جممع الفقه االإ�سامي الدويل 

والوفد املرافق له.

الفقه اإلسالمي والعلوم اإلسالمية يبحثان التعاون وأهمية رسالة عمان
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الزرقاء-االنباط

ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

كلية  يف  الزعبي  �سرور  عبداهلل  الدكتور  الأ�ستاذ 

ال��زرق��اء  حم��اف��ظ  وبح�سور  اجلامعية  ال��زرق��اء 

ح����ج����ازي ع�������س���اف ع������ددا م����ن ن������واب امل��ح��اف��ظ��ة 

هايل  الدكتور  والنائب  البلوي  �سالمه  النائب 

وال��ن��ائ��ب علي  اح��م��د اخل��الي��ل��ة  وال��ن��ائ��ب  عيا�س 

ح�سني  ال��زرق��اء  جت��ارة  غرفة  ورئي�س  اخلاليلة 

�سرمي ورئي�س هيئة م�ستثمري املناطق احلره يف 

الزرقاء حممد الب�ستنجي ومندوب رئي�س غرفة 

ال��زرق��اء  كلية  عميد  بح�سور  ال��زرق��اء،  �سناعة 

اجلامعية الأ�ستاذ الدكتور م�سطفى عريوط.

وقال رئي�س اجلامعة الدكتور عبداهلل الزعبي 

روؤي���ة اجلامعة  م��ن  ي��اأت��ي  اللقاء  م��ن  ال��ه��دف  ان 

الداري  واحل����اك����م  ال�����س��ع��ب  مم��ث��ل��ي  اط�����الع  يف 

واأ����س���ح���اب ال���ع���الق���ة م���ن ال���ق���ط���اع اخل���ا����س يف 

تطوير  يف  اجلامعة  خطة  عن  الزرقاء  حمافظة 

اآرائ��ه��م  اإىل  وال�ستماع  اجلامعية  ال��زرق��اء  كلية 

معينة  لتخ�س�سات  �سواء  املحافظة  واحتياجات 

يحتاجها �سوق العمل او الدرا�سات وال�ست�سارات 

اأن تقدمها اجلامعة كبيت خربة مبا  التي ميكن 

علمية  ومراكز  اأكادميية  خ��ربات  من  بها  يوجد 

متخ�س�سة. وتقنية 

واأط���ل���ع ال��دك��ت��ور ال��زع��ب��ي احل�����س��ور ع��ل��ى ما 

ح��ق��ق��ت��ه اجل���ام���ع���ة خ�����الل ال�������س���ن���وات الأخ������رية 

م��ن ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ك��ب��رية يف ك��اف��ة امل���ج���الت من 

املعرفة  ون��ق��ل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 

مع  والت�ساركية  العلمي  والبحث  والتكنولوجيا 

القطاع اخلا�س والت�سبيك مع املنظمات الدولية 

املانحة التي �ساعدت اجلامعة يف تطوير وهيكلة 

املالية  والجن��ازات  الدرا�سية،  وخططها  كلياتها 

من  كبري  اجل��زء  �سد  يف  اجلامعة  حققتها  التي 

مديونيتها واخلروج باملوازنة يف ال�سنوات الأربع 

اأن��ف��ق��ت اجلامعة  ك��م��ا  الأخ����رية دون ع��ج��ز م��ايل 

على البنية التحتية ونقل التكنولوجيا وحتديث 

امل��خ��ت��ربات اأك����ر م��ن 42 م��ل��ي��ون دي��ن��ار خ��الل 

ال�سابقة. �سنوات  اخلم�س 

اجلامعة  دور  على  الزعبي  ال��دك��ت��ور  اأك��د  كما 

يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي يف ك��اف��ة حم��اف��ظ��ات 

الوطن  ه��ذا  رب��وع  على  كلياتها  لنت�سار  اململكة 

املحلية  للمجتمعات  اخلدمة  تقدمي  خ��الل  من 

تطلبها  التي  وال�ست�سارات  العلمية  والدرا�سات 

درا�سات  خ��الل  من  واخلا�سة  الر�سمية  اجلهات 

علمية لواقع ال�سوق للوقوف على احتياجات كل 

تدريبية  احتياجات  او  تخ�س�سات  من  حمافظة 

ل��ت��اأه��ي��ل ال�����س��ب��اب ل��الل��ت��ح��اق يف ���س��وق ال��ع��م��ل يف 

الأن�����س��ط��ة الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت��وف��ر ف��ر���س عمل 

الدكتور  اأع��ل��ن  ال�سياق  وب��ه��ذا  حمافظاتهم،  يف 

الوظيفي  للتطوير  م��رك��زا  اإن�����س��اء  ع��ن  ال��زع��ب��ي 

لال�ست�سارات  ومركزا  اجلامعية  الزرقاء  كلية  يف 

لكافة  واللوج�ستية  الفنية  اخل��دم��ات  ل��ت��ق��دمي 

الأردن  حم���اف���ظ���ات  اك����رب  ث����اين  يف  ال���ق���ط���اع���ات 

وال����ت����ي ت�����س��ك��ل ال��ع�����س��ب الق���ت�������س���ادي ل��ل��م��ل��ك��ة 

يف  امل�سانع  م��ن   52% ح���وايل  على  لح��ت��وائ��ه��ا 

�سيتم  ح��ي��ث  ف��ي��ه��ا  ال�����س��ك��ان��ي��ة  وال��ك��ث��اف��ة  الأردن 

مع  بالتعاون  معينة  قطاعات  يف  ال�سباب  تدريب 

املحافظة  يف  وال��ت��ج��اري��ة  ال�سناعية  ال��ق��ط��اع��ات 

ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م  جم��ان��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ل��ت��ق��دمي 

لالنخراط يف �سوق العمل و�ستبا�سر اجلامعة يف 

ذلك اعتبارا من العام القادم .

كافة  ت��ق��دمي  ال��زع��ب��ي على  ال��دك��ت��ور  اأك���د  كما 

ال����س���ت�������س���ارات ل��ل��م�����س��ان��ع وامل����راك����ز ال��ت��ج��اري��ة 

ال�سماح  م��ن خ��الل  امل��ح��اف��ظ��ة  والق��ت�����س��ادي��ة يف 

بالتفرغ  باجلامعة  التدري�سية  الهيئة  لأع�ساء 

العلمي يف هذه امل�سانع وال�سركات وفق اإجراءات 

تتخذها اجلامعة بهذا اخل�سو�س .

وعن طلب نواب املحافظة زيادة اعداد الطلبة 

الدكتور  قال  الكلية  يف  املوجودة  التخ�س�سات  يف 

الزعبي اإن اأعداد الطلبة يف التخ�س�سات حتكمها 

قبل   من  حتديدها  ويتم  العوامل  من  جمموعة 

ه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل وف��ق 

الطاقة  رف��ع  على  نعمل  اأننا  اإل  حم��ددة  �سروط 

و���س��ن��ق��وم  امل��ن��ا���س��ب  ب��احل��د  للكلية  ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

قاعات  جممع  لإن�����س��اء  الفنية  ال��ل��ج��ان  بت�سكيل 

 6000 ���س��ف��ي��ة وخم���ت���ربات ح��دي��ث��ة مب�����س��اح��ة 

الطاقة  رف��ع  يف  �سي�سهم  القادم  العام  خ��الل  م2 

للكلية ح�سب خمططات اجلامعة. ال�ستيعابية 

وعن �سوؤال النواب عن روؤية اجلامعة لتطوير 

تقدمت  اجلامعة  ان  الزعبي  الدكتور  اأكد  الكلية 

امل��ان��ح��ة لهيكلة  ل���دى اجل��ه��ات  مب�����س��روع ط��م��وح 

ك��ل��ي��ة ال�����زرق�����اء ل��ت�����س��ب��ح ك��ل��ي��ة م��ت��خ�����س�����س��ة يف 

ال��ب��دء  اىل  و�سن�سعى  امل�����س��ان��دة  ال�سحية  ال��ع��ل��وم 

القادم  العام  من   اعتبارا  الطموح  امل�سروع  بهذا 

لتقدمي تخ�س�سات نوعية يحتاجها �سوق العمل.

حم��اف��ظ ال���زرق���اء ح��ج��ازي ع�����س��اف اأك����د دع��م 

املحافظة مل�ساريع اجلامعة التنموية يف املحافظة 

كلية  اإىل  الكلية  لتحويل  التطويرية  وخططها 

ال��ذي  امل�ساندة  ال�سحية  ال��ع��ل��وم  يف  متخ�س�سة 

ي��ح��ق��ق خ��ط��ة احل��ك��وم��ة يف ج����ذب ال��ط��ل��ب��ة من 

ت��ق��دمي خدمة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل���ج���اورة  ال����دول 

ت��وف��ري  يف  الأردين  ال�����س��ح��ي  ل��ل��ق��ط��اع  ك���ب���رية 

تخ�س�سات حديثة اأثبتت جائحة كورونا النق�س 

�ساأن  من  وان   ، التخ�س�سات  ه��ذه  مثل  يف  احل��اد 

املتعلقة  الفنية  وخا�سة  التخ�س�سات  ه��ذه  فتح 

اآف��اق  ف��ت��ح  ال��ع��ن��اي��ة احلثيثة  ب��اخل��دم��ة يف غ��رف 

اأو����س���ع ل��ل��خ��ري��ج��ني ل��دخ��ول ���س��وق ال��ع��م��ل لي�س 

املحلي فقط ولكن الإقليمي والعاملي.

وتطورها  اجلامعة  ج��ه��ود  ح��ج��ازي  �سكر  كما 

ومتيزها على امل�ستوى العاملي الأمر الذي يبعث 

يف النف�س الفخر والعتزاز مبوؤ�س�ساتنا الوطنية 

اجلامعة  خلطط  الدعم  تقدمي  موؤكدا   الرائدة 

يف ال��ت��و���س��ع ب��ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ك��ل��ي��ة ل��ت��واك��ب 

على  الطلبة  واإق��ب��ال  املحلي  ال�����س��وق  احتياجات 

فيها.  الدرا�سة 

النائب علي اخلاليله قال ان اجلامعة متميزة 

العمل  �سوق  وان  والتطبيقي  التقني  التعليم  يف 

ال��ع��دي��د من  ي��ح��ت��اج اىل  ال���زرق���اء  يف حم��اف��ظ��ة 

ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة واأب�����دى �سكره  ال��ت��خ�����س�����س��ات 

للتدريب  م��راك��ز  اإن�����س��اء  ل��ت��وج��ه��ات اجل��ام��ع��ة يف 

ال�ستيعابية  الطاقة  ل��زي��ادة  و�سعيها  والتاأهيل 

للكلية من خالل اإن�ساء جممع القاعات ال�سفية.

ونواب  دعمه  على  اكد  البلوي  �سالمه  النائب 

املحافظة لهيكلة كلية الزرقاء وطرح تخ�س�سات 

يف العلوم ال�سحية امل�ساندة وخا�سة التخ�س�سات 

الأردن  يف  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يحتاجها  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة 

اجلامعة  لإدارة  ال�سكر  مقدما  املجاورة،  والدول 

واجلهات  القطاعات  كافة  م��ع  الكبري  لتعاونها 

التي  النظر  وج��ه��ات  لأخ��ذ  واخل��ا���س��ة  الر�سمية 

التي  الأردن  حمافظات  من  حمافظة  كل  تخ�س 

تتواجد فيها كليات اجلامعة.

اإدارة  �سكر  اح��م��د اخل��الي��ل��ة  ال��دك��ت��ور  ال��ن��ائ��ب 

اللقاءات  عقد  يف  الدائم  حر�سها  على  اجلامعة 

م����ع ال�����ن�����واب ومم���ث���ل���ي ال���ق���ط���اع���ات ال��ر���س��م��ي��ة 

واخل���ا����س���ة لط���الع���ه���م ع���ل���ى خ���ط���ط وب���رام���ج 

اجل���ام���ع���ة وق�����ال اإن���ن���ا ����س���ررن���ا ال���ي���وم ب��اخل��ط��ة 

ال��ط��م��وح��ة ل��ت��ط��وي��ر ك��ل��ي��ة ال���زرق���اء اجل��ام��ع��ي��ة 

ال�سباب  ق��درات  وبناء  لتطوير  اجلامعة  وخطط 

يف املحافظة وفق احتياجات �سوق العمل

. النائب الدكتور هايل عيا�س  اأكد على اأهمية 

ه����ذا ال��ل��ق��اء ودع����م ت��وج��ه اجل��ام��ع��ة يف حت��وي��ل 

ال�سحية  العلوم  يف  متخ�س�سة  كلية  اإىل  الكلية 

امل�ساندة

ك��م��ا ق����دم رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة م�����س��ت��ث��م��ري امل��ن��اط��ق 

البلقاء  ال�سكر جلامعة  الب�ستنجي  احلره حممد 

واجلامعة  الهيئة  ب��ني  الكبري  بالتعاون  م�سيدا 

الب�سرية  الكوادر  لتاأهيل  اجلامعة  �سعي  وخا�سة 

يف هذا القطاع .

رئي�س غرفة جتارة الزرقاء ح�سني �سرمي �سكر 

لتطوير  الطموحة  خططها  على  اجلامعة  اإدارة 

ك��ل��ي��ة ال���زرق���اء وخ��دم��ة ال��ق��ط��اع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 

امل��ح��اف��ظ��ة م��ن خ���الل ال��درا���س��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة التي 

ال�ست�سارات  او  البيئي  الر�سد  مركز  �سيوفرها 

القطاعات  حتتاجها  ال��ت��ي  العلمية  وال��درا���س��ات 

وتاأهيل  واإع����داد  ال��زرق��اء  حمافظة  يف  املختلفة 

الكوادر الب�سرية يف املحافظة.

وال��ن��واب على �سرورة   ال��زرق��اء  واك��د حمافظ 

دعم خمطط اجلامعة يف تطوير البنية التحتية 

للعلوم  متخ�س�سة  كلية  لتكون  وهيكلتها  للكلية 

ال�����س��ح��ي��ة امل�����س��ان��دة ك��م��ا ق���دم���وا ال�����س��ك��ر لإدارة 

الفنية  تقدمي اخلدمات  على  اجلامعة حلر�سها 

وال���س��ت�����س��اري��ة وزي������ادة ال���ط���اق���ة ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

من  العمل  ل�سوق  ال�سباب  تاأهيل  ودع��م  للكلية 

خ��الل امل��راك��ز ال��ت��ي ت��ن��وي اجلامعة اإن�����س��اوؤه��ا يف 

ال��وظ��ي��ف��ي وم��رك��ز  ال��ت��ط��وي��ر  الكلية م��ث��ل م��رك��ز 

ال�ست�سارات بالإ�سافة اإىل مركز الر�سد البيئي.

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يلتقي نواب محافظة الزرقاء  وممثلي القطاع الصناعي والتجاري 

الزعبي: خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية في كلية الزرقاء الجامعية

وزير االقتصاد الرقمي: 2021 سيكون عام الريادة األردني

وزارة البيئة تطلق استراتيجية التعليم البيئي ودليل 
حوكمة الجمعيات البيئية 

  االنباط-عمان

عام  ان  الهناندة،  اأحمد  وال��ري��ادة  الرقمي  القت�ساد  وزي��ر  قال 

عدد  يف  ال��زي��ادة  على  بناء  الأردين،  ال��ري��ادة  ع��ام  �سيكون   2021
عدد  يف  ال��زي��ادة  م��ع  جنب  اىل  جنبا  املتميزة،  ال��ري��ادي��ة  ال�سركات 

حوا�سن وم�سرعات العمال واجلهات الداعمة.

تقنية  �سركات  جمعية  ا�سدرته  بيان  بح�سب  الهناندة،  واك��د 

التحول  اأهمية  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  »ان��ت��اج«،  والت�����س��الت  املعلومات 

مل�ساعي احلفاظ  املهمة  املحاور  كاأحد  اأزم��ة كورونا  الرقمي خالل 

ال�ستقرار  وحتقيق  الأع��م��ال  وا���س��ت��م��راري��ة  العامة  ال�سحة  على 

لتكنولوجيا  ك���ان  ح��ي��ث  الأردن،  يف  والق���ت�������س���ادي  الج��ت��م��اع��ي 

احل��ف��اظ على دميومة  الكبري يف  ال���دور  والت�����س��الت  امل��ع��ل��وم��ات 

الإنتاجية ومتابعة الأعمال يف معظم القطاعات احليوية.

للمبادرة  وال��ري��ادة  الرقمي  القت�ساد  وزارة  دع��م  ان  واو���س��ح 

املهارات  تطوير  على  احلر�س  اإط��ار  يف  ياأتي  اإد«،  »تيك  الوطنية 

ال��رق��م��ي��ة ال����ذي ي��ت��ط��ل��ب ال���س��ت��خ��دام الأم���ث���ل جل��م��ي��ع الأدوات 

اأوق���ات  يف  وخ��ا���س��ة  والأوق������ات  ال��ظ��روف  جميع  يف  التكنولوجية 

الأزمات والطوارئ.

التقنية  اأهمية احللول  اأظ��ه��رت  ك��ورون��ا  ان جائحة  اىل  وا���س��ار 

التي نتجت عن  ال�سلبية  الأث��ار  يف خمتلف القطاعات يف مواجهة 

اجلائحة، حيث عملت احلكومة ومن خالل ال��وزارة، على تطوير 

املن�سات الرقمية وتقدمي اخلدمات اللكرتونية ل�ستدامة نواحي 

احلياة ودميومة الأعمال خالل الأزمة.

ت��ك��ن��ول��وج��ّي��ة  ح���ل���ول  و����س���ع  اإىل  ت���ه���دف  اإد«  »ت���ي���ك  وم����ب����ادرة 

منظور  من  بعدها  وما  كورونا  فريو�س  جائحة  تداعيات  ملكافحة 

اأو تعليمي، وا�ستحداث منظومة  اأو �سحي  اأو اجتماعي  اقت�سادي 

العامل  تقنيات  اإط��ار  �سمن  اأعمالها  تنظيم  ال�سركات من  لتمكني 

الفرتا�سي.

من جهته، قال رئي�س هيئة املديرين يف اجلمعية الدكتور ب�سار 

الت�سالت  قطاع  م��ن  قريبة  كانت  »ان��ت��اج«  جمعية  اإن  ح��وام��دة، 

يف  مبا�سر  متا�س  وعلى  اجلائحة،  خ��الل  املعلومات  وتكنولوجيا 

جميع التحديات التي تواجه �سركات القطاع.

واأك���د اأه��م��ي��ة جلنة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال��ت��ي ت��رتج��م ›العالقة 

ق��ط��اع  يف  واخل���ا����س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ت���رب���ط  ال�سحية‹ ال���ت���ي 

الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات.

بدورها، اكدت ع�سو هيئة املديرين يف اجلمعية ربى دروي�س، ان 

فكرة املبادرة جاءت لإيجاد احللول الداعمة لتقوية امللكية الفكرية 

ذات  املنتجات  لإي��ج��اد  ال�سركات  دع��م  اىل  ت�سعى  حيث  لل�سركات، 

امللكية الفكرية الأردنية.

يذكر ان جمعية »انتاج«، احتفلت اخريا، بتكرمي 16 �سركة من 

امل�ساركني يف املبادرة الوطنية »تيك اإد« برعاية الوزير الهناندة.

العنانزه االنباط-ناديه 

ا�سرتاتيجية  ام�����س  يف  البيئة  وزارة  اط��ل��ق��ت 

التعليم البيئي من اجل ال�ستدامة ودليل حوكمة 

اجلمعيات البيئية  حتت رعاية وزير البيئة نبيل 

م�ساروة .

وق��ال ال��وزي��ر م�ساروة ان ال���وزارة اخ��ذت على 

�سراكة  ب��ن��اء  ن��ح��و  ث��اب��ت��ه  بخطى  ال�����س��ري  عاتقها 

والتعليمية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  مع  ا�سرتاتيجية 

من  بالعديد  متثلت  امل���دين  املجتمع  ومنظمات 

الروابط امل�سرتكة ومذكرات التفاهم والتفاقيات 

التي لها عالقه مبا�سرة باملوا�سيع البيئية والتي 

تاأخذ ا�سكال خمتلفة خالل اطالق ال�سرتاتيجية 

ودل��ي��ل  البيئي  التعليم  ا���س�����س  لر���س��اء  ال��وط��ن��ي��ة 

حوكمة اجلمعيات البيئية .

وب��ني ان ال����وزارة ت��وؤم��ن امي��ان��ا ك��ام��ال باهمية 

حجر  باعتبارها  ال��ق��ادم��ة  الج��ي��ال  يف  ال�ستثمار 

ال�سا�س لرفع الوعي والرتقاء بال�سلوك البيئي مما 

يعني �سرورة ا�ستهداف طلبة املدار�س ب�سكل مبا�سر 

من خالل املناهج الدرا�سية والن�سطة الالمنهجية 

وقدرتها على متكني الدار�سني من تغيري انف�سهم 

خ��الل  م��ن  ف��ي��ه  يعي�سون  ال���ذي  املجتمع  وحت��وي��ل 

تطوير املعارف واملهارات والكفاءات والقيم املطلوبه 

التحديات  ومواجهة  العاتلمية  املواطنه  لتحقيق 

البيئة  تعترب  وال��ت��ي  املحلية  ب��ال��ظ��روف  املرتبطة 

جزءا منها يف احلا�سر وامل�ستقبل .

ار�ساء  ا�سرتاتيجية  اع��داد  لغايات  انه  واو�سح 

ا�س�س التعليم البيئي فقد مت التفاق مع برنامج 

المم املتحدة المنائي لدعم هذه ال�سرتاتيجية 

 2019 ث��اين  ك��ان��ون  ر�سميا يف  العمل  ب��داأ  حيث 

اجلهات  جلميع  ت�ساورية  اجتماعات  ع��دة  بعقد 

ذات العالقة وبرزها الدارة امللكية حلماية البيئة 

ومنظمات  والتعليم  الرتبية  ووزارة  وال�سياحة 

الم��ور  كافة  مناق�سة  خاللها  مت  امل��دين  املجتمع 

ايجابي يف  ب�سكل  ت�سهم  ان  التي ميكن  والق�سايا 

تت�سمنها  ان  بناءة ميكن  الو�سول اىل خمرجات 

هذه ال�سرتاتيجدية بطريقة علميه ومدرو�سة .

واأ�������س������ارت ن���ائ���ب امل���م���ث���ل امل���ق���ي���م يف ب��رن��ام��ج 

ال��ع�����س��اف اىل   امل��ت��ح��دة الإمن���ائ���ي م���اج���دة  الأمم 

�سيا�سية  وث��ي��ق��ة  ت��ع��ت��رب   ال���س��رتات��ي��ج��ة  ه���ذه  اأن 

ا���س��ت��ب��اق��ي��ة ال���روؤي���ة ت��ه��دف اىل ت��ك��اث��ف اجل��ه��ود 

�سيا�سات  م��ع  التعليم  ل��رب��ط  املختلفة  الوطنية 

امل�ستدامة  التنمية  تعزيز  وجهود  وا�سرتاتيجيات 

لتحقيق خطة العمل الوطنية للتعليم البيئي من 

اأجل ال�ستدامة. 

واأ���س��اف��ت اىل اأن��ه م��ن اأه��م امل��ب��ادئ التي يقوم 

ع��ل��ي��ه��ا ع��م��ل ال��ربن��ام��ج الإمن���ائ���ي ه���و ال��و���س��ول 

وال��ت��وا���س��ل م��ع الن�����س��ان اي��ن��م��ا وج���د وحم��اول��ة 

ي�سمن  ب�سكل  له  البيئية  واملعلومة  املعرفة  نقل 

ا���س��ت��ف��ادت��ه م��ن��ه��ا، وحت��ف��ي��زه ل��ن��ق��ل��ه��ا ل��غ��ريه من 

الآفراد واجلماعات.

وب��ي��ن��ت  ان ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ه وامل��ح��اف��ظ��ة على 

امل�������س���ادر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ت��رت��ب��ط ب��اع��ط��اء الول���وي���ة 

�سرائح  ملختلف  ال���س��غ��اء  يتطلب  مم��ا  لالن�سان  

البيئية  �سلوكاتها  لتغيري  معها  والعمل  املجتمع 

ب�سكل  عليها  واحل���غ���اظ  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ط��وي��ر  ل��غ��اي��ات 

م�ستدام.

حممد  الدكتور  البيئة  وزارة  ع��ام  ام��ني  واك��د 

يف  البيئية  املنظمات  دور  اهمية  على  اخل�سا�سنة 

تنفذها  التي  وامل��ب��ادرات  والربامج  الن�سطة  دعم 

جمتمعاتها  خدمة  اج��ل  م��ن  البيئية  اجلمعيات 

الفاعلة  امل�ساهمة  يف  اأمن���وذج���ا  لت�سبح  املحلية 

والث��ر  الت�ساركية  واحلوكمة  امل��دين  املجتمع  مع 

الجتماعي .

من  تقييم  ب��اع��ادة  �ستقوم  ال����وزارة  ان  وا���س��ار 

ور�سد  وال��ن��زاه��ه  ال�سفافية  م��ب��داأ  تطبيق  خ��الل 

الن�سطة والربامج التي تنفذها اجلمعيات وعلى 

املتاحة  املنح  الدعم من خالل  تقدمي  ذلك  �سوء 

ان  مبينا  اهدافها  لتحقيق  مل�ساندتها  للجمعيات 

الوزارة قامت باعادة ت�سكيل بع�س اللجان بهدف 

ال���وزارة خلدمة  اه��داف وغايات  التقييم واجن��اح 

البيئة .

وثمن دور اجلمعيات التي تقوم بدعم م�سروع 

ال���وزارة من خ��الل زراع��ة  ال��ذي تنفذه  الت�سجري 

ال�سجار يف العديد من مناطق اململكة .

وا���س��ت��م��ل��ت ف���ع���ال���ي���ات ح���ف���ل الط�������الق ال��ت��ي 

املغاريز  طه  اجلمعيات  �سجل  ع��ام  ام��ني  ح�سرها 

�سامي  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  ومفو�س 

ال�����س��الي��ط��ة و م���دي���ر ب��رن��ام��ج ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��غ��ري 

الإمن���ائ���ي  امل���ت���ح���دة  الأمم  ب���رن���ام���ج  يف  امل���ن���اخ���ي 

امللكية  الدارة  وممثلي  ال��ع��وران  ن�سال  الدكتور 

من  وع��دد  واجلمعيات  وال�سياحة  البيئة  حلماية 

روؤ�ساء اجلمعيات البيئية وممثلي و�سائل العالم 

الناطق  البيئة  والتوعية  الت�سال  مدير  واداره��ا 

العالمي يف الوزارة الدكتور احمد عبيدات على 

ع��ر���س ت��ق��دمي��ي ح���ول دل��ي��ل ح��وك��م��ة اجلمعيات 

وزارة  يف  اجلمعيات  ق�سم  رئي�س  قدمتها  البيئية 

ت��ق��دمي��ي ح��ول  �سلبايه وع��ر���س  ف��اط��م��ه  ال��ب��ي��ئ��ة 

البيئي قدمتها رئي�س ق�سم  التعليم  ا�سرتاتيجية 

وحوارية  مرعي  هنادي  املهند�سة  البيئي  التعليم 

برنامج  قبل  الوعي من  ن�سر  ال�سباب يف  دور  عن 

المم املتحدة المنائي كما دار حوار ونقا�س حول 

ال�سرتاتيجية وتقدمي عدد من املقرتحات .

الصحة: جرعة معززة من فايزر
 لمن تلقى جرعتين سينوفارم لدخول 

بعض الدول

ارتفاع درجات الحرارة في المملكة 
بدءا من الخميس

االنباط-عمان

اأنها  الثالثاء،  ام�س  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

مطعوم  م��ن  م��ع��ززة  ج��رع��ة  ب��اإع��ط��اء  �ستقوم 

ف���اي���زر ل��ل��م��واط��ن��ني ال���ذي���ن ت��ل��ق��وا ج��رع��ت��ني 

م���ن م��ط��ع��وم »����س���ي���ن���وف���ارم«، و���س��ج��ل��وا على 

املقيمني  الأردن��ي��ني  طلبات  ا�ستقبال  من�سة 

وال��ع��ام��ل��ني يف اخل����ارج ل��غ��اي��ات ال��دخ��ول اإىل 

بع�س الدول.

اأن  ام�س،  �سحفي،  بيان  يف  ال��وزارة  وبينت 

تطعيم  مركز  هي  املعتمدة،  التطعيم  مراكز 

الأرب��ع��اء  غ��د  ي��وم  التطبيقية،  العلوم  جامعة 

ومركز تطعيم �سالة الأمري في�سل الريا�سية 

م�سرية  املقبل،  اخلمي�س  ي��وم  القوي�سمة،  يف 

التا�سعة  ال�ساعة  �سيكون من  التطعيم  اأن  اإىل 

�سباحا وحتى ال�ساعة الثالثة بعد الظهر.

اح�سار  اإىل  امل�سجلني  امل��واط��ن��ني  ودع���ت 

ال��وث��ائ��ق ال��ث��ب��وت��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة، 

طلبات  ت�ستقبل  ت���زال  ل  املن�سة  اأن  م��وؤك��دة 

املوقع  وعلى  بالت�سجيل  الراغبني  املواطنني 

الل�����ك�����رتوين ال���ر����س���م���ي ل�������وزارة ال�����س��ح��ة : 

.www.moh.gov.jo

االباط-عمان

الأردن  وحم��اف��ظ��ات  م��دن  خمتلف  تعي�س 

حيث  ن�سبيا،  ح��ارة  �سيفية  اأج���واء  وق��ع  على 

فيما  الأربعاء،  اململكة  على  ت�ستمر  اأن  ُيتوقع 

من  اعتبارا  جم��ددا  لالرتفاع  احل���رارة  تعود 

اخل��م��ي�����س. ي���اأت���ي ذل����ك م���ع اق�����رتاب ال��ك��ت��ل��ة 

الهوائية احلارة املتمركزة فوق �سبه اجلزيرة 

العربية

طق�س حار الأربعاء

ُيتوقع اأن ت�ستمر درجات احلرارة اأعلى من 

بحيث  الأرب��ع��اء،  بقليل  الطبيعية  معدلتها 

ت�سود اأجواء حارة ن�سبيا يف املرتفعات اجلبلية، 

الثالثينيات مئوية، يف حني  بداية  لتكون يف 

ت��ك��ون الأج�����واء ���س��دي��دة احل����رارة يف الأغ����وار 

وال��ب��ح��ر امل��ي��ت وال��ع��ق��ب��ة وم��ن��اط��ق ال��ب��ادي��ة، 

ودرج�����ات ح����رارة اأرب��ع��ي��ن��ي��ة يف ت��ل��ك امل��ن��اط��ق، 

معتدلة  غربية  �سمالية  اإىل  غربية  وال��ري��اح 

على  تعمل  ق��د  الظهر  بعد  تن�سط  ال�سرعة، 

ارتفاع ن�سب الغبار يف الأجواء ل�سيما املناطق 

الداخلية للبادية ال�سرقية

اأم���ا خ��الل ���س��اع��ات ال��ل��ي��ل، ي��ك��ون الطق�س 

معتدًل يف املرتفعات اجلبلية وال�سهول، بينما 

يكون دافئ ب�سكل لفت يف املناطق املنخف�سة، 

الرطوبة  ن�سب  ارتفاع  ا�ستمرار  بالتزامن مع 

�سمالية غربية خفيفة  ال��ري��اح  وت��ك��ون  ل��ي��اًل، 

ال�سرعة باملجمل

ارتفاع مرتقب على احلرارة اخلمي�س

وُيتوقع اأن تتاأثر اململكة بامتداد للمرتفع 

الهوائية احلارة  والكتلة  املداري  �سبه  اجلوي 

فيها  مبا  ال�سام  ب��الد  نحو  له  املرافقة  ن�سبيا 

امل��م��ل��ك��ة، ل��ت��ب��داأ درج�����ات احل�����رارة ب��الرت��ف��اع 

اعتباراً من اخلمي�س، لُت�سبح درجات احلرارة 

اأعلى من معدلتها ملثل هذا الوقت من العام 

طق�س  لي�سود  مئوية،  درج���ات   3-5 ب��ح��دود 

امل��رت��ف��ع��ات  يف  اإج���م���ال  ح���ار  اإىل  ن�سبيا  ح���ار 

اجل��ب��ل��ي��ة، ب��ي��ن��م��ا ي���ك���ون ���س��دي��د احل������رارة يف 

كما  والبادية،  والعقبة  امليت  والبحر  الأغ��وار 

الأجواء  لُت�سبح  لياًل  ترتفع درجات احل��رارة 

دافئة بوجٍه عام يف اأغلب املناطق
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هيئة الطاقة: الشراكة مع القطاع 
األكاديمي ضرورية لتعزيز عمل القطاع

صرف رواتب متقاعـدي الضمـان 
الخميس

ديوان المحاسبة يطلق مشروع 
التوأمة مع جهاز الرقابة البولندي

االنباط-عمان

قال رئي�س جمل�س مفو�ضي هيئة تنظيم 

قطاع الطاقة واملعادن الدكتور ح�ضني اللبون، 

مهمة،  الأك���ادمي���ي  القطاع  م��ع  ال�ضراكة  ان 

القطاع  عمل  تعزز  م�ضرتكة  بروؤية  للخروج 

القيمة  ورف��ع  القت�ضادية  التنمية  يف  ودوره 

امل�����ض��اف��ة مل��ن��ت��ج��ات��ه مب���ا ي��ح��ق��ق ال���ض��ت��غ��ال 

الأمثل للم�ضادر الطبيعية.

الثاثاء،  ام�س  الهيئة  بيان عن  واك��د يف 

ال�����ض��راك��ة م���ع اجل��ام��ع��ات الر�ضمية  اأه��م��ي��ة 

الدرا�ضات  ونتائج  املعرفية  الأدوات  لت�ضخري 

احلديثة لتقدمي احللول الناجعة للتحديات 

التي تواجه قطاع امل�ضادر الطبيعية يف اململكة. 

للجنة  الأول  الج���ت���م���اع  خ����ال  ذل����ك  ج����اء 

والأك��ادمي��ي،  ال��ع��ام  القطاعي  ب��ني  ال�ضراكة 

املنبثقة  التنفيذية  اخلطة  مبوجب  امل�ضكلة 

عن ا�ضرتاتيجية قطاع الطاقة لاأعوام 2020 

- 2030 واملعنية ب�ضوؤون الرثوات املعدنية.

للجنة  الأول  الج���ت���م���اع  ان  وا�����ض����اف 

ال�ضراكة الذي عقد يف مقر الهيئة، مب�ضاركة 

عدد من اجلامعات الر�ضمية ووزارة الطاقة 

والرثوة املعدنية، ياأتي يف اإطار اهتمام الهيئة 

ولدعم  ال��ق��ط��اع،  على  وال��رق��اب��ة  بالتنظيم 

دور ال��وزارة يف جهودها ل�ضتك�ضاف الرثوات 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وف����ق اأف�������ض���ل امل���ع���اي���ري ال��ف��ن��ي��ة 

والعلمية.

االنباط-عمان

لل�ضمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ة  اأع��ل��ن��ت 

الج�����ت�����م�����اع�����ي، ع�����ن حت�����وي�����ل روات�������ب 

البنكي�ة  احل�����ض��اب��ات  اإىل  امل��ت��ق��اع��دي��ن 

للمتقاعدين غد اخلمي�س.

ب��ي��ان �ضحفي  امل��وؤ���ض�����ض�����ة يف  واف�����ادت 

ام�س الثاثاء، باأن �ض�رف الرواتب قبل 

قرب  مبنا�ضبة  ي��اأت��ي  امل��ق�����رر،  م�وعده�ا 

ولتمكي�ن  املبارك،  الأ�ضحى  عيد  حلول 

امل��ت��ق��اع��دي��ن م���ن ت��ل��ب��ي�����ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

املبارك�ة. املنا�ض�بة  به�ذه  املرتب�ط�ة 

الرواتب  ق�يم�ة  ب��اأن  املوؤ�ض�ضة  وبينت 

ال��ت�����ق��اع��دي�����ة ال���ت���ي ���ض��ي��ت��م حت��وي��ل��ه�����ا 

 )112( تبلغ  ال�ض�هر  ل�هذا  للمتق�اعدين 

مليون دينار.

  نب�ض-عمان

اأط�����ل�����ق دي���������وان امل���ح���ا����ض���ب���ة، ام�������س 

ال���ث���اث���اء، م�������ض���روع ت���واأم���ة م���ع ج��ه��از 

عنوان  حتت  وذل��ك  البولندي،  الرقابة 

وحت�ضني  املوؤ�ض�ضية  ال��ق��درات  “تعزيز 
م�������ض���ت���وي���ات ال���ع���م���ل���ي���ات وامل����خ����رج����ات 

الرقابية لديوان املحا�ضبة الأردين«.

وق��������ال رئ����ي���������س دي���������وان امل���ح���ا����ض���ب���ة 

ع��ا���ض��م ح�����داد خ����ال ح��ف��ل الإط�����اق، 

من  �ضخي  بدعم  ياأتي  امل�ضروع  ه��ذا  اإن 

وزارة  مع  وبالتعاون  الأوروب���ي  الحت��اد 

مو�ضحاً  ال��دويل،  والتعاون  التخطيط 

ال��ق��درات  رف���ع  اإىل  ي��ه��دف  امل�����ض��روع  اأن 

امل���وؤ����ض�������ض���ي���ة ل����ل����دي����وان، ورف������ع ك���ف���اءة 

امل��وظ��ف��ني مل��واك��ب��ة اأف�����ض��ل امل��م��ار���ض��ات 

ال��دول��ي��ة وال���ض��ت��ف��ادة م��ن خ���رة جهاز 

البولندي. الرقابة 

تبلغ  وال�����ذي  امل�������ض���روع  اأن  واأ�����ض����اف 

وي�ضتمر  ي����ورو،  م��ل��ي��ون   2 ن��ح��و  ك��ل��ف��ت��ه 

ل��ن��ح��و ع���ام���ني، ي���اأت���ي ث��م��رة ل��ل��ع��اق��ات 

املتميزة بني احلكومة الأردنية والحتاد 

مبينا  ب��ول��ن��دا،  وج��م��ه��وري��ة  الأوروب������ي 

اأن امل�����ض��روع ي��ت��ك��ون م��ن ث��اث��ة حم��اور 

رئي�ضة هي، حمور تطبيق نهج التدقيق 

املبني على املخاطر والتدقيق ال�ضمويل 

)تدقيق مايل والتزام(، وحمور حت�ضني 

تطبيق  وحمور  اجلودة،  توكيد  عمليات 

تكنولوجيا  ت��دق��ي��ق  ع��م��ل��ي��ات  وحت�����ض��ني 

املعلومات وتدقيق الإيرادات.

واأك����د اأن ه���ذا امل�����ض��روع ي��ع��د ال��ث��ال��ث 

م�ضروعني  املحا�ضبة  ديوان  نفذ  اأن  بعد 

ل��ل��ت��واأم��ة م��ع ك��ل م��ن ائ��ت��اف ج��ه��ازي 

 2006 يف  والأمل���اين  الريطاين  الرقابة 

وال���ث���اين م��ع ائ��ت��اف اأج���ه���زة ال��رق��اب��ة 

عام  وا�ضتونيا  وهولندا  باإ�ضبانيا  العليا 

2012، منوهاً اإىل اأنه منذ توليه مهامه 

ك��رئ��ي�����س ل���دي���وان امل��ح��ا���ض��ب��ة مت و���ض��ع 

روؤية لتطوير وحتديث الديوان ملواكبة 

اخلدمات الإلكرتونية احلكومية �ضمن 

التاأ�ضي�س. اململكة مبئوية  احتفالت 

وي�����اأت�����ي ه������ذا امل���������ض����روع ان�������ض���ج���ام���اً 

م���ع خ��ط��ة دي������وان امل��ح��ا���ض��ب��ة ل��ل��ت��ح��ول 

واخلطة   2022-2020 لاأعوام  الرقمي 

 2021 لاأعوام  للديوان  ال�ضرتاتيجية 

.2023-

م����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال رئ���ي�������س اجل���ه���از 

اإن  بانا�س،  ماريان  للرقابة،  البولندي 

متميزة  والأردن  بولندا  بني  العاقات 

هذا  اأن  م��وؤك��داً  الأ�ضعدة،  خمتلف  على 

امل�ضروع ياأتي تتويجاً للجهد الذي بذل 

م��ن ق��ب��ل الأط�����راف ال��ث��اث��ة وب��اع��ت��ب��ار 

واملنفتحة  املتقدمة  البلدان  من  الأردن 

على حميطها الإقليمي والدويل.

رف��ع  يف  �ضي�ضاهم  امل�����ض��روع  اإن  وق���ال 

ق��������درات دي��������وان امل���ح���ا����ض���ب���ة يف جم���ال 

التدقيق وفق اأف�ضل املمار�ضات الدولية 

املرتكزة على معايري منظمة الأنتو�ضاي 

الدولية، م�ضيفاً اأن دور اأجهزة الرقابة 

ه��و ال��ت��اأك��د م��ن ���ض��رف الأم����وال �ضمن 

باعتبارها  وف��اع��ل��ي��ة  وب��ك��ف��اءة  ال��ق��ان��ون 

حكومية  اأم���واًل  ولي�س  ال�ضعب  اأم���وال 

وذلك ل�ضمان حياة اأف�ضل للمواطنني.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك���دت ���ض��ف��رية الحت��اد 

الأوروب����������������ي ل��������دى امل����م����ل����ك����ة، م����اري����ا 

الأوروب���ي  الحت��اد  اأن  هاجيثيودو�ضيو، 

دعم  على  ت�ضاعد  ك���اأداة  ال��ت��واأم��ة  ي��ق��در 

حيث  ال��ع��ام��ة،  الإدارات  ب��ني  ال��ن��ظ��راء 

يعتمد جوهر التواأمة على مبداأ التعلم 

املمار�ضات. اأف�ضل  باملمار�ضة وم�ضاركة 

ال����ق����درة  ت���ع���زي���ز  اأن  اإىل  ون�����وه�����ت 

ومب�ضاركة  املحا�ضبة  ل��دي��وان  الرقابية 

الحت����اد الأوروب�����ي ع��ل��ى الإن���ف���اق ال��ع��ام 

العام،  امل��ال  اإدارة  يف  اأ�ضا�ضياً  اأم���راً  يعد 

ال��ف��اع��ل  ال��ع��ام  الإن���ف���اق  �ضيحقق  ح��ي��ث 

ا�ضتثمارها  ميكن  م��دخ��رات  وال�ضفاف 

اأولوية لاأردن؛  اأخرى ذات  يف جمالت 

القت�ضادي. والنمو  وال�ضحة  كالتعليم 

االنباط-عمان

 

الأردن  �ضناعة  غرفتي  رئي�س  رح��ب   

بقرار  اجلغبري،  فتحي  املهند�س  وعمان 

اأمني عام جمل�س الوزراء العراقي، اعفاء 

ال�ضترياد  اج��ازة  من  الأردن��ي��ة  ال�ضركات 

اجل��ه��ات  ل���دى  امل�����ض��ب��ق  ت�ضجيلها  واآل���ي���ة 

املعنية. العراقية 

�ضحفي  ت�����ض��ري��ح  يف  اجل��غ��ب��ري  واك����د 

ال�����ض��رك��ات  ال���ث���اث���اء، ان اع���ف���اء  ام�������س 

الأردنية من اجازة ال�ضترياد والت�ضجيل 

ب���ال���ع���راق ي��ع��د رك���ي���زة اأ���ض��ا���ض��ي��ة يف دع��م 

ال���������ض����ادرات ال���وط���ن���ي���ة ورف������ع ال���ط���اق���ة 

الإنتاجية يف امل�ضانع الأردنية.

ال��ق��رار ج��اء بدعم  ول��ف��ت اىل ان ه��ذا 

ال�ضناعة  ل����وزارة  احل��ث��ي��ث��ة  اجل��ه��ود  م��ن 

وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن مم��ث��ل��ة ب��ال��وزي��رة 

املتوا�ضلة  واملتابعة  علي،  مها  املهند�ضة 

ال��دك��ت��ور  ال���ع���راق  يف  الأردين  ل��ل�����ض��ف��ري 

العقلة. منت�ضر 

ال���ع���راق���ي���ة م��ن  ال�������ض���وق  وا�����ض����اف ان 

ل��ل�����ض��ادرات  والرئي�ضية  امل��ه��م��ة  الأ����ض���واق 

التي  العقبات  اإزال��ة  ان  موؤكدا  الأردن��ي��ة، 

ت���واج���ه ال���������ض����ادرات الأردن�����ي�����ة يف ك��اف��ة 

ا���ض��ا���ض��ي��ة ت�ضعى  امل��ن��ط��ق��ة م��ه��م��ة  اأ����ض���واق 

غ��رف��ة ال�����ض��ن��اع��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات 

حللها. احلكومية 

ودع�������ا احل���ك���وم���ة ل����ب����ذل امل����زي����د م��ن 

اجل���ه���ود ل���دع���م ح���رك���ة ان�����ض��ي��اب ال�����ض��ل��ع 

لأ�����ض����واق امل��ن��ط��ق��ة ت��رج��م��ة ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات 

املنتجات  تناف�ضية  ورف��ع  زي��ادة  يف  امللكية 

الردنية.

االنباط-عمان

وقعت اجلامعة الأملانية الأردنية و�ضركة املدن 

ال�ضناعية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي 

ب���ني اجل��ان��ب��ني، ���ض��ع��ي��ا ل��ت��ط��وي��ر ال�����ض��راك��ة بني 

املوؤ�ض�ضات الأكادميية والقطاع ال�ضناعي الأردين.

وت���ه���دف امل���ذك���رة ال��ت��ي وق��ع��ه��ا امل���دي���ر ال��ع��ام 

لل�ضركة عمر جويعد ورئي�ضة اجلامعة الدكتورة 

منار فيا�س اإىل التعاون يف جمال عقد الدورات 

والور�س التدريبية، وتقدمي واإعداد ال�ضت�ضارات 

واخل�����دم�����ات ال���ف���ن���ي���ة، ال���ت���ي ت���ه���م ال��ق��ط��اع��ات 

ال�ضناعية.

و�ضتعمل ال�ضركة مبوجب املذكرة على تعزيز 

ال�ضناعية،  ال�ضركات  الطاب يف  تدريب  فر�س 

بحثية  م�ضاريع  وتاأ�ضي�س  اخل��ري��ج��ني،  وتعيني 

م�����ض��رتك��ة، ت�����ض��ب يف ح����ل م�����ض��ك��ات ال��ق��ط��اع 

ال�ضناعي، ودعم ريادي الأعمال من الطاب.

وقالت فيا�س يف بيان ل�ضركة املدن ال�ضناعية، 

اليوم الثاثاء، اإن ال�ضراكة مع القطاع ال�ضناعي 

ميثل اأولوية للجامعة الأملانية الأردنية، لتعزيز 

البحث  وت�ضجيع  ل��ل��ط��اب،  العملية  امل���ه���ارات 

العلمي التطبيقي الذي يدعم ال�ضناعة املحلية.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ج��وي��ع��د، اإن ه���ذه امل��ذك��رة 

لتعزيز  الأك���ادمي���ي،  القطاع  م��ع  اخلام�ضة  تعد 

وال�ضركات  الأكادميية،  املوؤ�ض�ضات  بني  الت�ضبيك 

العاملة يف املدن ال�ضناعية، التي متلكها وتديرها 

ال�ضركة يف خمتلف حمافظات اململكة.

اتفاقيات  موؤخراً  وقعت  ال�ضركة  اأن  واأ�ضاف، 

وال��ريم��وك  والتكنولوجيا  العلوم  جامعات  م��ع 

اإمياناً  التقنية،  والطفيلة  التطبيقية  والبلقاء 

ال��ذي يقع على عاتقها يف تدريب  ب��ال��دور  منها 

ال�ضباب الأردين من خريجي اجلامعات، وتوفري 

الكبري  ب��ال��دور  م�ضيداً  لهم،  لئقة  عمل  فر�س 

الأمل��ان��ي��ة الردن��ي��ة ومبا  ال���ذي تقدمه اجلامعة 

متتلكه من خرات اأكادميية، وبحثية �ضت�ضهم يف 

الرقي بال�ضناعة الأردنية وتقدمها.

وتن�س املذكرة على التعاون يف تطبيق برنامج 

الدرا�ضات الثنائية الذي تنفذه اجلامعة، بهدف 

التعليم  امل�ضانع مع  التطبيقي يف  التعليم  دم��ج 

جديد  جيل  لتاأهيل  اجل��ام��ع��ات،  يف  الأك���ادمي���ي 

املنا�ضبة  العملية  امل��ه��ارات  ال�ضباب ميتلكون  من 

مكتب  ان�ضاء  درا���ض��ة  على  ون�ضت  العمل،  ل�ضوق 

ارتباط للجامعة يف املدن ال�ضناعية لدعم حاجة 

ومتطلبات ال�ضناعة املحلية.

وح�ضر حفل توقيع التفاقية؛ م�ضاعد مدير 

ال�ضناعية معتز منروقه،  املدن  ل�ضوؤون  ال�ضركة 

ال�ضناعية  الثاين  عبداهلل  امللك  مدينة  ومدير 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ونائب  مكاحلة،  ق�ضي 

زياد حداد، وعميد كلية العلوم التقنية التطبيقية 

ال��دك��ت��ور ���ض��ف��وان ال�����رتزي، وم�����ض��اع��د العميد 

الدكتور ن�ضال ال�ضواورة، ومدير مكتب الت�ضال 

مع ال�ضناعة بريتا كيلر.

االنباط-عمان

اأعلنت رئي�ضة �ضندوق ا�ضتثمار اأموال ال�ضمان 

موجودات  ارتفاع  عن  ال�ضقاف،  خلود  الجتماعي 

ال�ضندوق لتتجاوز 12 مليار دينار يف نهاية حزيران 

للعام احلايل، مقارنة مع 11.2 مليار دينار نهاية 

وتوزعت  باملئة.   7.5 بلغت  بن�ضبة منو   ،2020 ع��ام 

م����وج����ودات ال�����ض��ن��دوق ع��ل��ى ع����دد م���ن امل��ح��اف��ظ 

ال�ضتثمارية وهي ادوات ال�ضوق النقدي 10.4باملئة، 

ال�ضندات 58.1 باملئة، القرو�س 3.4 باملئة، ال�ضهم 

باملئة،   6.1 ال��ع��ق��اري��ة  ال���ض��ت��ث��م��ارات  17.9ب���امل���ئ���ة، 

وال�ضتثمارات ال�ضياحية 2.5 باملئة.

وبينت ال�ضقاف يف بيان �ضحفي ا�ضدره �ضندوق 

ال�ضتثمار ام�س الثاثاء، ان التوزيع ال�ضرتاتيجي 

ادارة  جمل�س  م��ن  اق���راره  يتم  ال��ذي  للموجودات 

لل�ضمان الجتماعي، يهدف اىل  العامة  املوؤ�ض�ضة 

تنويع الدوات ال�ضتثمارية لتحقيق عوائد جمدية 

واحل���د م��ن امل��خ��اط��ر ال���ض��ت��ث��م��اري��ة وم���ن ت��ذب��ذب 

العوائد املتاأتية من املحافظ ال�ضتثمارية املختلفة.

ال�ضندوق من  التوزيع مكن  ه��ذا  ان  وا�ضافت 

ال�ضتمرار يف حتقيق نتائج مالية جيدة من خال 

القت�ضاد  يف  املتاحة  ال�ضتثمارية  الفر�س  اغتنام 

ال�ضتثمارات  بع�س  يف  بالتو�ضع  ���ض��واء  الأردين 

كما  ج��دي��دة،  ا�ضتثمارات  يف  ال��دخ��ول  او  القائمة 

مكن املوؤ�ض�ضة من ال�ضتجابة ال�ضريعة للتحديات 

التي فر�ضتها جائحة كورونا من خال ا�ضتحداث 

العديد م��ن ال��رام��ج اجل��دي��دة. وق��ال��ت ال�ضقاف 

ن��ح��و313 مليون  ليبلغ  ارت��ف��ع  ال�ضندوق  ان دخ��ل 

دينار نهاية الن�ضف الول من هذا العام، مقارنة 

ب�������251 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ل��ن��ف�����س ال���ف���رتة م���ن ال��ع��ام 

اىل  وا�ضارت  باملئة.   24.5 ن�ضبته  وبارتفاع  املا�ضي 

رئ��ي�����ض��ي اىل منو  ب�ضكل  ي��ع��ود  الرت���ف���اع  ه���ذا  ان 

ال�����ض��ن��دات  م���ن  املتحققة  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة  ال��ع��وائ��د 

من  النقدية  والتوزيعات  النقدي  ال�ضوق  وادوات 

العامة  املوؤ�ض�ضة  بها  ت�ضاهم  التي  ال�ضركات  ارب��اح 

التي  ال�ضيا�ضة  ان  وا�ضافت  الجتماعي.  لل�ضمان 

مت اتباعها منذ نهاية العام املا�ضي، ب�ضراء ا�ضهم 

انتقائية  ا�ض�س  وع��ل��ى  ا�ضرتاتيجية،  ���ض��رك��ات  يف 

قيمتها  ع��ن  لا�ضهم  امل��وؤق��ت  النخفا�س  ظ��ل  يف 

النقدية من  التوزيعات  بالإ�ضافة اىل  احلقيقية، 

ح�ضة  بلغت  والتي  اعمالها،  نتائج  عن  ال�ضركات 

هذا  بداية  منذ  دينار  مليون   51 منها  ال�ضندوق 

العام ، قد �ضاهمت ب�ضكل مهم يف الدخل املتحقق 

يف  التدريجي  التح�ضن  ان  واو�ضحت  لل�ضندوق. 

فيها،  التداول  احجام  وارتفاع  عمان  بور�ضة  اداء 

انعك�س على اداء حمفظة ال�ضهم لل�ضندوق والتي 

�ضجلت ارباحا دفرتية بلغت نحو 525 مليون دينار 

نهاية الن�ضف الول من هذا العام، مقابل خ�ضائر 

دفرتية بلغت نحو314 مليون دينار لنف�س الفرتة 

ال�ضتثمار يف حمفظة  وح��ول  املا�ضي.  ال��ع��ام  م��ن 

ال�ضندات التي ت�ضكل58.1 باملئة من حجم املحفظة 

على  العوائد  قيمة  بلغت  فقد  لل�ضندوق،  الكلية 

كامل املحفظة نحو 196 مليون دينار كما يف نهاية 

188 مليون  العام، مقابل  ه��ذا  الول من  الن�ضف 

دينار لنف�س الفرتة من العام املا�ضي ومبعدل عائد 

يبلغ 6 باملئة، وهو من اعلى معدلت العوائد التي 

حتققها الدوات ال�ضتثمارية امل�ضتثمر بها من قبل 

املتدين  املخاطر  م�ضتوى  م��ع  مقارنة  ال�ضندوق 

املرتبط بها. وا�ضارت اىل ا�ضتمرار تو�ضيع املحفظة 

العقارية لل�ضندوق لت�ضل اىل 725 مليون دينار، 

وا�ضتمرار تاأجري العقارات والرا�ضي التي ميلكها 

ال�ضندوق من خال عقود ق�ضرية وطويلة الجل. 

الوطنية  ال�ضركة  ق��د مت م��ن خ���ال  ان���ه  واك����دت 

للموؤ�ض�ضة  بالكامل  اململوكة  ال�ضياحية  للتنمية 

الخ��رية،  الآون���ة  الجتماعي، يف  لل�ضمان  العامة 

ال�ضياحة  قطاع  يف  امل�ضاريع  بع�س  بتنفيذ  ال��ب��دء 

وال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري، ك��اق��ام��ة م��راف��ق ترفيهية 

و�ضياحية يف عدة مناطق يف مدينة العقبة، واإعادة 

تاأهيل بع�س الغرف والجنحة الفندقية يف فندق 

فندق  تاأهيل  واإع����ادة  العقبة،  النرتكونتننتال- 

ك���راون ب���ازا يف ال��ب��رتا. كما �ضيتم ال��ب��دء قريبا 

بتنفيذ املخطط ال�ضمويل لتطوير ارا�س مملوكة 

ل��ل�����ض��م��ان الج��ت��م��اع��ي لإق���ام���ة م�����ض��اري��ع �ضمن 

مدينة  يف  و�ضكني”  “جتاري  تطوير  ا�ضتعمالت 

عمان. وقالت ال�ضقاف ان ال�ضندوق يوا�ضل تنفيذ 

العديد من امل�ضاريع التي مت اطاقها خال العام 

املا�ضي، م�ضرية اىل ان �ضركة ال�ضمان لا�ضتثمار 

ال�ضندوق  اأ�ض�ضها  وال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة،  وال�ضناعات 

الول  ت�ضرين  �ضهر  خ��ال  �ضتبداأ  امل��ا���ض��ي،  ال��ع��ام 

بعد  الزراعية وذلك  اأول م�ضاريعها  باإن�ضاء  املقبل 

الن��ت��ه��اء م��ن م��رح��ل��ة حت�ضري الر�����س ل��ل��زراع��ة 

ال��ري.  وح��ف��ر الب���ار الرت���وازي���ة وتركيب انظمة 

وبينت ان امل�ضروع املقام على م�ضاحة 25 الف دومن 

يف منطقة املدورة وبقيمة متوقعة لا�ضتثمار تبلغ 

نحو13 مليون دينار، �ضينتج ع��ددا من املحا�ضيل 

واملحا�ضيل  م��ن اخل�����ض��ار والع�����اف  ال��زراع��ي��ة 

للمنطقة.  ال��زراع��ي��ة  اخلريطة  وح�ضب  احلقلية 

ال�ضندوق اخريا من  انتهاء  ال�ضقاف اىل  وا�ضارت 

اإن�ضاء ثاث حمطات لتوليد الكهرباء من الطاقة 

ال�ضم�ضية لتغذية فنادق املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان 

الج��ت��م��اع��ي وم��ب��ن��ى امل��وؤ���ض�����ض��ة وف��روع��ه��ا ومبنى 

وفرا  يحقق  ان  املتوقع  وم��ن  ال�ضتثمار،  �ضندوق 

يف نفقات املوؤ�ض�ضة بقيمة 5 مايني دينار �ضنويا. 

ويف اطار متابعة ال�ضندوق ل�ضتثماراته وامل�ضاريع 

التي تقوم بها ال�ضركات التي ي�ضاهم بها ال�ضمان 

الجتماعي بن�ضب موؤثرة، قام ال�ضندوق بزيارات 

ميدانية ل�ضركة البوتا�س العربية و�ضركة مناجم 

الفو�ضفات الردنية،. لاطاع على نتائج اعمالها 

وامل�ضاريع التي تقوم بتنفيذها حاليا بالإ�ضافة اىل 

م�ضاريعها وخططها امل�ضتقبلية. وبينت ان التوزيع 

ال�ضرتاتيجي للموجودات واخلطط ال�ضتثمارية 

يتم و�ضعها بناء على نتائج الدرا�ضات الكتوارية 

التي تقوم بها املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي 

املتوقعة  ال�ضيناريوهات  �ضنوات، حيث ت�ضع   3 كل 

امل�ضرتكني  جت��اه  امل�ضتقبلية  املوؤ�ض�ضة  لل��ت��زام��ات 

وامل��ت��ق��اع��دي��ن وال���ت���وزي���ع ال���ض��رتات��ي��ج��ي الم��ث��ل 

للموجودات الهادف اىل حتقيق ال�ضتدامة املالية 

العتبار  بعني  الخ���ذ  م��ع  الج��ت��م��اع��ي،  لل�ضمان 

وت��وق��ع��ات��ه��ا  الق��ت�����ض��اد الردين  م���وؤ����ض���رات  اأب�����رز 

امل�ضتقبلية. وقالت ان ال�ضندوق ل يدخر جهدا يف 

النتائج بهدف  اأف�ضل  العمل بكل مهنية لتحقيق 

احلفاظ على متانة الو�ضع املايل للموؤ�ض�ضة العامة 

برامج  تنفيذ  الجتماعي ومتكينها من  لل�ضمان 

�ضعيه  خ��ال  من  املختلفة،  الجتماعية  احلماية 

كاأي جهة ا�ضتثمارية اىل حتقيق اعلى العوائد يف 

ال�ضتثمارات املختلفة

االنباط-عمان

وق��ع��ت احل��ك��وم��ة الأردن����ي����ة وال��ب��ن��ك ال���دويل 

ام�س ثاث اتفاقيات لتمويل م�ضاريع ذات اأولوية 

للحكومة الأردنية بقيمة اجمالية ت�ضل حلوايل 

853.75 مليون دولر بهدف دعم جهود احلكومة 

وتنفيذ  الجتماعية  يف جمال منظومة احلماية 

التعايف  واإع���ادة  القت�ضادية  ال���ض��اح��ات  اأج��ن��دة 

لاقت�ضاد م��ن خ��ال دع��م ال��رام��ج التي تدعم 

ا�ضتمرارية فر�س الت�ضغيل وتوفري فر�س العمل 

الأعمال  بيئة  حت�ضني  ودع��م  اخلا�س  القطاع  يف 

وال�ضتثمار.

ووقع على هذه التفاقيات الكرتونيا، كل من 

نا�ضر  ال�ضيد  ال��دويل  والتعاون  التخطيط  وزي��ر 

امل�ضرق  بلدان  لدائرة  الإقليمي  واملدير  ال�ضريدة 

كومار  ���ض��اروج  ال�ضيد  ال���دويل  البنك  مبجموعة 

جاه، بح�ضور املمثل املقيم للبنك الدويل يف الأردن 

ال�ضيدة هويل بيرن.

اجلديد  التمويل  اأن  ال�ضريدة  ال��وزي��ر  واأك���د 

اإىل  الرامية  احلكومية  اجلهود  دع��م  اإىل  يهدف 

اآث��ار جائحة ك��ورون��ا على خمتلف  التخفيف من 

القت�ضادي، وم�ضاعدة  النمو  القطاعات وحتفيز 

خمتلف القطاعات والفئات املت�ضررة على جتاوز 

تداعيات هذه الأزمة.

وا�ضتملت التفاقية الأوىل على متويل اإ�ضايف 

التحويات  مل�ضروع  دولر  مليون   )290( بقيمة 

النقدية لا�ضتجابة لتف�ضي جائحة كورونا والذي 

يهدف اىل متويل جزء من الجراءات التخفيفية 

الع��ان  مت  والتي  الجتماعية  احلماية  لتعزيز 

عنها موؤخراً من قبل جمل�س ال��وزراء، التي ت�ضم 

متويل برنامج الدعم التكميلي لرنامج املعونات 

ال�ضهرية ل�ضندوق املعونة الوطنية بواقع )100( 

اخلزينة  خ���ال  وم���ن   2021 للعام  دي��ن��ار  مليون 

ال��ع��ام��ة، وك��ذل��ك مت��وي��ل م�ضاهمة احل��ك��وم��ة يف 

برنامج ا�ضتدامة حتى نهاية العام احلايل بكلفة 

)115( مليون دينار، واملنفذ بالتعاون مع املوؤ�ض�ضة 

العامة لل�ضمان الجتماعي، حيث مت متديد فرتة 

تنفيذه حتى تاريخ 2021/12/31.

القطاعات  متكني  اىل  الرنامج  هذا  ويهدف 

املت�ضررة من ا�ضتدامة فر�س الت�ضغيل فيها، كما 

دينار  مليون   )50( بقيمة  مت��وي��ل  ك��ذل��ك  ي�ضم 

ل�ضتهداف )60( األف اأ�ضرة اإ�ضافية لانتفاع من 

للعام   )3 )تكافل  امل��وؤق��ت  النقدي  الدعم  برنامج 

املعونة الوطنية. حيث  2021 من خال �ضندوق 

لاأ�ضر  نقدي  دع��م  تقدمي  اإىل  الرنامج  يهدف 

خا�ضة  ك��ورون��ا،  جائحة  من  واملت�ضررة  املحتاجة 

اأ�ضر عمال املياومة العاملني يف القطاع غري املنظم 

)غري الر�ضمي(.

متويل  على  فت�ضتمل  الثانية  الت��ف��اق��ي��ة  ام��ا 

اإ�ضايف بقيمة ح��وايل )64( مليون دولر مل�ضاعدة 

�ضراء لقاحات �ضد  الأردن��ي��ة يف متويل  احلكومة 

فريو�س كورونا، كذلك منحة بحوايل )14( مليون 

دولر مقدمة من اآلية التمويل املي�ضر العاملية، وما 

قيمته )50( مليون دولر على �ضكل قر�س مي�ضر 

مقدم من البنك الدويل.

يف ح��ني ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة الت��ف��اق��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة 500 

على  تنفيذها  يتم  وال��ت��ي  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليون 

مدى خم�س �ضنوات بهدف حتفيز ال�ضتثمار العام 

اأج��ل حتقيق التعايف من  واخلا�س يف الأردن من 

يقوم  اأن  يتوقع  حيث  ك��ورون��ا.  ف��ريو���س  جائحة 

هذا الرنامج مب�ضاعدة الأردن يف ت�ضريع التعايف 

من  العمل  فر�س  م��ن  امل��زي��د  وخلق  القت�ضادي 

خال ال�ضتفادة من اإمكاناته القت�ضادية وخا�ضة 

فر�س النمو الأخ�ضر. كما يعمل البنك الآ�ضيوي 

جتهيز  على  حاليا  التحتية  البنى  يف  لا�ضتثمار 

اأمريكي  دولر  مليون   250 بقيمة  اإ���ض��ايف  متويل 

لدعم هذا الرنامج.

ويرتبط هذا التمويل بقيام احلكومة الأردنية 

اخلا�ضة  الإ�ضاحية  املوؤ�ضرات  من  ع��دد  بتنفيذ 

ب��ت��ح�����ض��ني امل���ن���اخ ال���ض��ت��ث��م��اري وحت��ف��ي��ز ال��ن��م��و 

القت�ضادي امل�ضتجيب للتغري املناخي وبالتما�ضي 

مع م�ضفوفة ال�ضاحات الأردنية.

واعرب وزير التخطيط والتعاون الدويل عن 

ال�ضكر وتقدير احلكومة للبنك الدويل على دعمه 

عدد  البنك يف متويل  م�ضاهمة  املتوا�ضل خا�ضة 

من امل�ضاريع والرامج ذات الأولوية وخ�ضو�ضاً يف 

ظل اجلائحة وتداعياتها على خمتلف القطاعات، 

جتاه  للعمل  ال��دائ��م  احلكومة  تطلع  ع��ن  معربا 

ت��ع��زي��ز ال�����ض��راك��ة ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة بني 

اجلانبني يف كافة املجالت ذات الأولوية التنموية 

للحكومة الأردنية يف املرحلة قادمة .

ك���م���ا اأ������ض�����اد ب���ع���م���ق ال����ع����اق����ات وال�������ض���راك���ة 

الأردن��ي��ة  احلكومة  ب��ني  القائمة  ال�ضرتاتيجية 

وال��ب��ن��ك ال������دويل، ح��ي��ث ي��ع��د ال��ب��ن��ك اأح����د اأه���م 

ال�ضركاء التنمويني والداعمني للجهود واخلطط 

احلكومية الرامية للم�ضاهمة يف تعايف القت�ضاد 

م��ع��دلت  وزي�������ادة  اجل���ائ���ح���ة  اآث������ار  م���ن  الأردين 

احلماية  وتعزيز  والجتماعي  القت�ضادي  النمو 

الجتماعية وخلق فر�س العمل وبالأخ�س لفئتي 

ال�ضباب والن�ضاء.

وم���ن اجل���دي���ر ذك�����ره، ان حم��ف��ظ��ة ال��ب��ن��ك يف 

امل��م��ل��ك��ة، و���ض��ل��ت ح��ت��ى �ضهر مت�����وز2021 يف اإط���ار 

ال�ضراكة القطرية مع البنك للفرتة 2017 -2022 

اإىل ) 3.25( مليار دولر موزعة على حوايل )15( 

م�ضروعاً تنموياً تت�ضمن مزيج من التمويل املي�ضر 

واملنح.

ترحيب بقرار العراق اعفاء الشركات األردنية من اجازة االستيراد والتسجيل

853.75 مليون دوالر من البنك الدولي للدعم التكميلي واستدامة وتحفيز االستثمار

مذكرة تفاهم بين شركة المدن الصناعية والجامعة األلمانية األردنية

السقاف: موجودات صندوق استثمار الضمان تتجاوز الـ 12 مليار دينار 

االربعاء  14 /7/ 2021 
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة حماده فرجاين و�سريكته وامل�سجلة يف �سجل 

  2005/7/12 بتاريخ   )76715( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حماده فرجاين و�سريكته

اإىل �سركة : اروى �ساهني و�سريكتها

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200070526(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   الهادي  عبد  فرحان  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1991/9/28 حتت الرقم )27128( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/13 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  فرحان حمد وهبه عبد الهادي  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الر�سيد  �ساحية   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0796318688

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن اتالف اوراق قضائية و / او ملفات قضائية

ا�ستنادا لحكام املادة ) 7 ( من نظام اتالف الق�سايا والوراق الق�سائية يف املحاكم النظامية رقم ) 44 ( ل�سنة ) 2005 ( وتعديالته 

،تعلن وزارة العدل عن نيتها اتالف الق�سايا ال�سلحية اجلزائية والبدائية اجلزائية واجلنايات لدى حمكمة عمان البتدائية / ق�سم 

�سمال عمان وهي كما يلي :

ق�سايا �سلح اجلزاء من عام ) 2008 حتى عام 2015 ( .

ق�سايا بداية اجلزاء من عام ) 2003 حتى عام 2010 (.

ق�سايا اجلنايات من عام ) 2007 حتى عام 2009 ( .

فعلى من يرغب من ا�سحاب العالقة وذوي ال�ساأن با�سرتداد ما ابرزوه من وثائق او احل�سول على �سور م�سدقة عنها او عن اي اجراء 

او قرار يف الق�سايا املطلوب اتالفها مراجعة حمكمة عمان البتدائية/ ق�سم �سمال عمان وذلك يف موعد اق�ساه ثالثة ا�سهر من تاريخ 

ن�سر هذا العالن يف ال�سحف املحلية.

وزير العدل / د. احمد الزيادات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

اهلل  �سيف  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

الرتاكيه و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2011/3/21 بتاريخ   )  100966(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200178363(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سعيد نا�سر وابراهيم الفاعوري  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )121003( بتاريخ 2020/8/17 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/11 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ابراهيم �سالح ابراهيم الفاعوري  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ال�سلط – ت: 0790051673

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200155683(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكتها   ال�سخانبه  ناتاليا  �سركة  ب��اأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2016/8/18 حتت الرقم )18917( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/13 

ك�ساب  احلافظ  عبد  ناتاليا  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

ال�سخانبه  م�سفيا لل�سركة .

– ت:  ال��ر���س��اد  – ح��ي  م��ادب��ا   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0779817864

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200180715(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  وال�سوبكي   الع�سايله  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )121479( بتاريخ 2021/2/14 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/13 

الع�سايله   �سليم  يا�سني  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  ال��ع��دن��ان��ي��ه  ال��ك��رك -  امل�����س��ف��ي :  ب����اأن ع��ن��وان  ع��ل��م��ا 

0772625501

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة ح�سن الدجاين و�سركاه وامل�سجلة يف �سجل 

  1984/7/12 بتاريخ   )14315( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ح�سن الدجاين و�سركاه

اإىل �سركة : ورثة ح�سن الدجاين

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200040699(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة رابيه العقاريه التجاريه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1969/12/17 حتت الرقم )1627( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/13 

رابيه   ر�سيد  �سليم  حممد  لوؤي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سمي�ساين   – ع��م��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0777500571

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

وزارة الصناعه والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لحكام املاده )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين  باأن ال�سم التجاري ) ام نور املغربي 

لالع�ساب( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم ) 225478( با�سم ) رغد اأ�سامة 

اأنور غريب ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) امني علي حممد املغربي ( وتعترب عملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الخر�س  عامر  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)88513 ( بتاريخ 2008/1/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة عمر الك�سا�سبه و�سركاه وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )110935( بتاريخ 2014/12/18  

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عمر الك�سا�سبه و�سركاه

اإىل �سركة : امني الك�سا�سبه و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وخليل  جمانه  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ع�سفور

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2001/10/21 بتاريخ   )  61485(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200116943(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  وامل�سجلة يف  و�سركاه   الع�ساف  فار�س  �سركة  باأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2011/3/7 حتت الرقم )100819( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/13 

حيا�سات   ح�سن  حممود  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – �سارع مكه – دخله ام ال�سماق 

– ت: 0795157775
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفه 

صباح حمود عسكر العنزي
الرقم الوظيفي : 

CW- J04099
�سركة  يف  عملك  ع��ن  منقطعه  ان��ك  حيث 

وملدة  اللب�سة   ل�سناعة  العملية  الزي��اء 

تزيد عن 10 ايام متتالية  ومل تعودي اىل 

دون  الن��ذار  هذا  تاريخ  لغاية  عملك  مقر 

فاننا  لذا   . م�سروع  عذر  او  قانونية  اجازة 

 3 م��دة  خ��الل  عملك  اىل  بالعودة  ننذرك 

ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن وال �سوف 

حقوقك  وجميع  لوظيفتك  فاقدة  تعتربي 

من  ه�   /  28 امل��ادة  باأحكام  عمال  العمالية 

ل�سنة   )  8  ( رق��م  الردين  العمل  ق��ان��ون 

املوؤ�س�سة  احتفاظ  مع  وتعديالته   1996

بكامل حقوقها جتاهك .

شركة االزياء العملية 
لصناعة االلبسة

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : احمد 

عدنان غانم الرياطي

عملك  م��رك��ز  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��را 

 2021/7/1 تاريخ  من  عذر  بدون 

ولغاية تاريخه لدى �سركة العقبة 

اللوج�ستية،  واخل���دم���ات  للنقل 

مبركز  الل��ت��ح��اق  عليك  يتوجب 

من  �ساعة   )  24  ( خ��الل  عملك 

انهاء  �سيتم  تاريخه وبخالف ذلك 

ا�ستنادا   ، ال�سركة  ل��دى  عملك 

لحكام املادة ) 28 / ه� (من قانون 

العمل .

شركة العقبة للنقل 
والخدمات اللوجستية

الربعاء    14 / 7 /2021

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم ) 2021/88 ( �سراء قطع غيار اآليات مان  وكما 

يلي :

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2021/8/23م وطيلة ايام ال�سبوع 

با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2021/8/24م ول تقبل بعد هذا 

املوعد على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�س املايل ولن ينظر باأي 

عر�س من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�س ( / ادارة امل�سرتيات 

/ امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�س من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 40 ( دينارًا غري م�سرتدة .

موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات 

/ العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم ) 2021/85 ( اثاث خمتلف ) خمدات + فر�سات 

+ كرا�سي ( وكما يلي :

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2021/8/23م وطيلة ايام ال�سبوع 

با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2021/8/24م ول تقبل بعد هذا 

املوعد على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�س املايل ولن ينظر باأي 

عر�س من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�س ( / ادارة امل�سرتيات 

/ امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�س من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات 

/ العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء



الدويل
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االنباط-وكاالت

�أحرنوت”  “يديعوت  �صحيفة  ك�صفت   

من  ع��دد  �أّن  �لثالثاء،  �م�س  �صباح  �لعربية 

�سفراء الحتاد الأوروبي يف اإ�سرائيل، قاطعوا 

بالقد�س  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����س��ف��ارة  يف  م��را���س��م 

مبنا�سبة يوم ال�ستقالل الأمريكي

موقعها  عرب  العربية  ال�سحيفة  وقالت 

الإل���ك���روين، اإّن م��ن ب��ن ال�����س��ف��راء ال��ذي��ن 

متت دعوتهم واختاروا عدم احل�سور، �سفراء 

اأمل��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا، م��و���س��ح��ن ال�����س��ب��ب: “ل 

تعرف اأوروبا بالقد�س عا�سمة لإ�سرائيل«.

بالتغيب  ال�سفراء  ق��رار  اأّن  اإىل  واأ���س��ارت، 

حم���رج ب�سكل خ��ا���س ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة يف 

بايدن فتحت �سفحة  اإدارة  اأن  �سوء حقيقة 

الحت��اد  مع  العالقات  يف  واإيجابية  جديدة 

ظل  يف  متوترة  �سنوات  اأرب���ع  بعد  الأوروب����ي 

اإدارة ترامب.

االنباط-وكاالت

ق���ال جي�س الح��ت��الل ال���س��رائ��ي��ل��ي ام�س 

الأ���س��ب��وع مت  “اأنه يف مطلع ه���ذا  �ل��ث��الث��اء: 

كنائب  هاليفي”  “هرت�سي  ال���ل���واء  ت��ع��ي��ن 

ل���رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة اأرك���������ان ج��ي�����س الح����ت����الل 

الإ�سرائيلي، ليحل حمل اللواء “اإيال زمري” 

الذي �سغلها ملدة �سنتن ون�سف

بدورها قالت م�سادر يف جي�س الحتالل:” 

الثاين خالل  النائب  “هاليفي” هو  اأن  مبا 

فرة ولية “ كوخايف” لرئا�سة اأركان جي�س 

الحتالل فمن املرجح اأنه ي�سبح “هاليفي” 

رئي�س الأركان التايل للجي�س«

منا�سب  ع��دة  �سغل  هاليفي  اأن  اإىل  ي�سار 

يف جي�س الحتالل من بينها قائد ما يعرف 

يف  اجلنوبية  املنطقة  وقائد  غزة”  “بفرقة 
جي�س الحتالل

االنباط-وكاالت

عن  اللبنانية،  “الأخبار”  �سحيفة  نقلت 

“اإن  ق��ول��ه��ا،  م��ط��ل��ع��ة،  فل�سطينية  م�����س��ادر 

الفل�سطينية  ال��ف�����س��ائ��ل  اأب��ل��غ��وا  امل�����س��ري��ن 

ب��ن��ّي��ة اجل��ان��ب الإ���س��رائ��ي��ل��ي اإع�����ادة الأو����س���اع 

القت�سادية والإن�سانية يف القطاع اإىل ما قبل 

املعركة الأخرية، ب�سكل تدريجي

اأعلن  بعدما  الت�سريحات،  ه��ذه  وج���اءت 

جي�س الحتالل اأم�س،  تو�سيع م�ساحة ال�سيد 

يف قطاع غّزة، من 9 اأميال اإىل 12مياًل بحرياً، 

طبية،  م���واد  ب��ا���س��ت��رياد  ال�سماح  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ة بال�سيد، ومواد خام لل�سناعة  واأخرى خا�سّ

اأب��و �سامل. كذلك،  والن�سيج، عرب معرب ك��رم 

والأن�سجة  الزراعية  املنتجات  ت�سدير  �سيتّم 

من القطاع اإىل الداخل

بالتوازي مع ذلك، ت�سهد املباحثات يف �ساأن 

والعدو  املقاومة  بن  الأ���س��رى  تبادل  �سفقة 

ت���ط���ّورات اإي��ج��اب��ي��ة، يف ظ���ل اق�����راب تنفيذ 

تقدمي  وامل��ت��م��ّث��ل��ة يف  م��ن��ه��ا،  الأوىل  امل��رح��ل��ة 

الإ�سرائيلين  اجلنود  م�سري  عن  معلومات 

م��ق��اب��ل اإط����الق ���س��راح الأ����س���ريات يف �سجون 

الحتالل

امل��رح��ل��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  اأن  امل�������س���ري���ون  وي������رى 

احلكومة  باإخراج  كفيل  ال�سفقة  من  الأوىل 

الإ�سرائيلية من حَرج ا�سراطها ربط اإعمار 

غ��ّزة ورف��ع الإج����راءات امل�����س��ّددة ع��ن القطاع، 

مبلّف التبادل

وترف�س املقاومة الفل�سطينية ربط امللفَّن 

اأحدهما بالآخر، م�سّرة على اإجراء مفاو�سات 

دوره  يتعّلق  الأول  منف�سلن،  وف��دي��ن  ع��رب 

ب��وق��ف اإط�����الق ال���ن���ار وال���و����س���ع الإن�������س���اين، 

مهّمته  تتمحور  �سيا�سي   - ع�سكري  والثاين 

حول �سفقة التبادل

اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  اأك������دت  اآخ������ر،  ���س��ي��اق  ويف 

ال�سفري القطري حممد العمادي، ناق�س مع 

م�����س��وؤويل احل��رك��ة الآل��ي��ة اجل��دي��دة لإدخ���ال 

ثاً  حمدَّ ك�سفاً  ت�سّلم  فيما  القطرية،  املنحة 

اأ�سماء  اإىل  اإ�سافة  امل�ستفيدين منها،  باأ�سماء 

ل��دى وزارة  مّت ت�سجيلها  من عائالت فقرية 

ال�سوؤون الجتماعية يف القطاع طيلة الأعوام 

ال�سابقة،  املنحة  ت�سملها  مل  ولكن  املا�سية، 

بفعل رف�س �سلطات الحتالل اإدخالها �سمن 

دائرة امل�ستفيدين

سفراء االتحاد األوروبي يقاطعون 
احتفال السفارة األمريكية: ال 

نعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل

تعيين نائب جديد لرئيس 
أركان جيش االحتالل

االحتالل ينصب بيوتا متنقلة على اقتراب تنفيذ المرحلة األولى من صفقة التبادل بين المقاومة والعدو
مساحة 3 دونمات شرق الخليل

مسؤول تركي: حان الوقت إلعادة 
العالقات مع إسرائيل

أفراد العائلة تشردوا بعد أن أجبرهم 
االحتالل على هدم منزلهم

االنباط-وكاالت

ن�����������س�����ب�����ت ق��������������وات الح�������ت�������الل 

بيوتا  الثالثاء،  ام�س  الإ�سرائيلي، 

 3 م�ساحة  “كرفانات” على  متنقلة 

دومنات �سرق مدينة اخلليل

واأفادت م�سادر حملية، باأن قوات 

البيوت  من  ع��ددا  ن�سبت  الحتالل 

ملكيتها  ت��ع��ود  اأر�����س  ع��ل��ى  املتنقلة 

للمواطن حممود البوطي جابر، يف 

حي واد احل�سن مبحاذاة طريق واد 

الن�سارى، قرب ما ت�سمى م�ستوطنة 

اأرا�سي  على  اأربع” املقامة  “كريات 
مدينة  �سرق  وممتلكاتهم  املواطنن 

دومنات   3 م�ساحتها  وتبلغ  اخلليل، 

�سائكة باأ�سالك  واأحاطتها  تقريبا، 

وعرّب اأهايل املنطقة عن تخوفهم 

يف  “الكرفانات”  ن�����س��ب  ي��ك��ون  ان 

منطقة قريبة من امل�ستوطنة وعلى 

امل�ستوطنون  يعربها  التي  الطريق 

ل��ل��و���س��ول اىل احل���رم الإب��راه��ي��م��ي، 

ا�ستيطانية  ب����وؤرة  لإن�����س��اء  مت��ه��ي��دا 

ج�����دي�����دة ل���رب���ط���ه���ا ب���امل�������س���ت���وط���ن���ة 

املذكورة

االنباط-وكاالت

الركية،  احلكومة  يف  م�سوؤول  ق��ال 

لقناة عربية ر�سمية، اإن الوقت قد حان 

لإعادة العالقات بن بالده واإ�سرائيل.

وج����اء ذل���ك ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة الت�����س��ال 

ال��رئ��ي�����س  اأج�������راه  ال�����ذي  “املفاجئ” 
بنظريه  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الركي 

اإ�سحاق هرت�سوغ. الإ�سرائيلي 

وقال امل�سوؤول يف حكومة اأنقرة لقناة 

يوم  �سباح  الر�سمية  العربية  “كان” 
هرت�سوغ  للرئي�س  “ميكن  �ل��ث��الث��اء: 

حم��اول��ة  يف  رئ��ي�����س��ي��ا  دورا  ي��ل��ع��ب  اأن 

بن  العالقات  يف  ج��دي��دة  �سفحة  فتح 

��ا  اأي�����سً ن���رى  “قد  م�سيفا  البلدين”، 

يف  وبينيت”،  اأردوغ������ان  ب���ن  حم���ادث���ة 

اإ����س���ارة ل��رئ��ي�����س ال������وزراء الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ال�سهر  من�سبه  ت���وىل  ال����ذي  اجل��دي��د 

نتنياهو. لبنيامن  املا�سي خلفا 

اأن  ال�����رك�����ي،  امل���������س����وؤول  واأ�������س������اف 

ال��ع��الق��ات  لإع������ادة  ح����ان  ق���د  “الوقت 
حقيقة  �سوء  يف  واإ�سرائيل  تركيا  ب��ن 

وحكومة  ج��دي��دا  رئي�سا  لإ�سرائيل  اأن 

جديدة«.

وع���ل���ق���ت ال���ق���ن���اة ع���ل���ى ال���ت���ط���ورات 

حاولوا  تركيا،  “ يف  بالقول:  اجلديدة 

الإ����س���ارة ع���دة م���رات يف ال��ع��ام امل��ا���س��ي 

العالقات  باإ�سالح  مهتمون  اأنهم  اإىل 

اأردوغان  اإ�سرائيل، مبا يف ذلك لأن  مع 

���س��ع��ر ب����اأن ذل���ك ���س��ي��خ��دم م�����س��احل��ه يف 

املنطقة، مبا يف ذلك جمال الطاقة«.

ال���ط���اق���ة  وزي������ر  اأن  اإىل  واأ�������س������ارت 

يف  تلقى  �ستاينت�س  يوفال  الإ�سرائيلي 

يف  للم�ساركة  دع��وة  املا�سي  اأي��ار  مايو/ 

الدعوة  لكن  لأردوغ��ان،  ر�سمي  موؤمتر 

الع�سكرية  العملية  خ��الل  اإل��غ��اوؤه��ا  مت 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ب��ق��ط��اع غ����زة )ح���ار����س 

الأ�سوار(.

ويوم الإثنن، اأجرى اأردوغان مكاملة 

هاتفية بالرئي�س الإ�سرائيلي هرت�سوغ، 

هي الأوىل بن قادة الدولتن منذ عام 

.2017

وق����ال ب��ي��ان ل��ه��رت�����س��وغ ن�����س��ره على 

“حتدثت  ت����وي����ر:  مب����وق����ع  ح�������س���اب���ه 

الليلة مع الرئي�س الركي رجب طيب 

لتهنئتي  ب���ي  ات�����س��ل  ال����ذي  اأردوغ�������ان، 

كالنا  اأك���د  من�سبي.  م��ه��ام  ت��ويل  ع��ل��ى 

لها  الركية  الإ�سرائيلية  العالقات  اأن 

اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ل��الأم��ن وال���س��ت��ق��رار يف 

ال�سرق الأو�سط. واتفقنا على ا�ستمرار 

حت�سن  يف  للم�ساهمة  امل�ستمر  احل��وار 

العالقات بن البلدين«.

يف �سياق مت�سل، قال بيان �سادر عن 

اإن  دائرة الت�سال يف الرئا�سة الركية 

هرت�سوغ  م��ع  بحث  اأردوغ����ان  الرئي�س 

ال����ع����الق����ات ال���رك���ي���ة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 

به  اأف��ادت  ما  بح�سب  اإقليمية،  وق�سايا 

“الأنا�سول” الر�سمية. وكالة 

ب���الده  اأن  ال���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  واأك�����د 

ت��ع��اون  اإم��ك��ان��ات  “لديهما  واإ���س��رائ��ي��ل 

يف  ل�سيما  املجالت،  خمتلف  يف  كبرية 

والتكنولوجيا«. وال�سياحة  الطاقة 

التبادل  زي���ادة  اإىل  اأردوغ����ان  واأ���س��ار 

ال��ب��ل��دي��ن رغ���م جائحة  ب��ن  ال��ت��ج��اري 

من  “ال�ستفادة  اأن  م��ع��ت��ربا  ك���ورون���ا، 

الإم����ك����ان����ات امل���ت���اح���ة مي���ث���ل م�����س��ل��ح��ة 

م�سركة«.

و�����س����دد اأردوغ����������ان ع���ل���ى اأن������ه ي���ويل 

واحل��وار  الت�سالت  ملوا�سلة  “اأهمية 
ك����اف����ة اخل������الف������ات يف وج����ه����ات  رغ������م 

خ��ط��وات  “اأي  اأن  اإىل  لف��ت��ا  النظر”، 

ال�سراع  حلل  اتخاذها  �سيتم  اإيجابية 

اأي�سا  �ست�سهم  الإ�سرائيلي  الفل�سطيني 

يف �سري العالقات الركية الإ�سرائيلية 

اإيجابي«. مبنحى 

االنباط-وكاالت

اأج����ربت ب��ل��دي��ة الح���ت���الل يف ال��ق��د���س 

منزلها  ه��دم  فل�سطينية  ع��ائ��ل��ة  املحتلة 

غرامات  عليها  فر�ست  اأن  بعد  بنف�سها، 

باهظة يف حال نفذت هي قرار الهدم

يف حلظات حتول حلم عائلة ن�سار اإىل 

ركام، بعد اأن بداأت اجلرافة بهدم منزلها 

الذي بنته يف حي واد قدوم ببلدة �سلوان، 

وبذلت كل ما متلك يف ت�سييده

ي���ق���ول ���س��اح��ب امل���ن���زل حم��م��د ن�����س��ار 

احل�سيني يف لقاء مع �سبكة “الق�سطل”: 

�ساء  اإن  الليلة  عماله،  بتقطع  عم  “قلبي 
اهلل راح اأنام، ف�س حمل اأنام فيه«

ت�سعة  من  املكونة  ن�سار  عائلة  ت�سردت 

نام  م��ن  بينهم  منزلهم،  ه��دم  بعد  اأف���راد 

اآخرون  وتوزع  بال�سارع،  ال�سيارة  يف  ليلته 

على منازل اأقاربهم

بعد  للعائلة  امل��اأ���س��اوي��ة  امل�����س��اه��د  اأح���د 

ه����دم م��ن��زل��ه��ا، ط��ف��ل��ة ن���ام���ت يف م��رك��ب��ة 

ال���ع���ائ���ل���ة وه�����ي حت��ت�����س��ن دم��ي��ت��ه��ا ال��ت��ي 

التي  تنام بجوارها يف غرفتها  اأن  اعتادت 

تدمرت

اأج�������رب الح�����ت�����الل م����ئ����ات ال���ع���ائ���الت 

بنف�سها،  منازلها  هدم  على  الفل�سطينية 

بنف�سه،  هدمها  التي  للم�ساكن  بالإ�سافة 

يف اإط�������ار ح�����رب ي���وم���ي���ة ع���ل���ى ال����وج����ود 

الفل�سطيني يف مدينة القد�س املحتلة

االنباط-وكاالت

“خراب  ذك����رى  ت�سمى  م��ا  اق�����راب  م��ع 

الهيكل” املزعوم، وحت�سرًيا لإحيائها، تكثف 

ح�سدها  من  امل��زع��وم  الهيكل”  “جماعات 
للم�سجد  وا���س��ع وج��م��اع��ي  اق��ت��ح��ام  لتنفيذ 

الأق�سى املبارك، يف 8 ذي احلجة/ 18 يوليو، 

مبا ميكنها من تعوي�س اخل�سارة التي ُمنيت 

امل��ا���س��ي، بفعل معركة  رم�����س��ان   28 ب��ه��ا يف 

“�سيف القد�س”، والإرادة ال�سعبية املقد�سية
ويف اإط�����ار ال����س���ت���ع���دادات لإح���ي���اء ه��ذه 

املعبد”،  منظمات  “احتاد  يعقد  ال��ذك��رى، 

و”منتدى جبل املعبد” يف حزب الليكود، يوم 

الكني�ست  داخ��ل  �سحفًيا  موؤمتًرا  الثالثاء، 

الإ�سرائيلي للت�سجيع على تنفيذ اقتحامات 

وا�سعة للم�سجد الأق�سى املبارك، واملطالبة 

برميم ج�سر املغاربة

وب��ح�����س��ب ال���دع���وات ال��ت��ي وزع��ت��ه��ا تلك 

�سيعقد  امل��وؤمت��ر  ف��اإن  املتطرفة،  اجلماعات 

مب�ساركة ع�سو الكني�ست اليميني املتطرف 

ايتمار بن غفري، واأع�ساء اآخرين منهم ماي 

غولن، وحاخامات وقادة “جماعات املعبد” 

املتطرفة

و���س��ي��ن��ح�����س��ر ج������دول اأع����م����ال امل���وؤمت���ر 

ح�سد  الأوىل:  اأ���س��ا���س��ي��ت��ن:  ن��ق��ط��ت��ن  يف 

املتطرفن وت�سجيعهم على اقتحام امل�سجد 

اآب  م��ن  التا�سع  ي��وم  ي�سمى  فيما  الأق�����س��ى 

العربي )ذكرى خراب الهيكل(، املوافق يوم 

الأحد 2021/7/18

وال��ن��ق��ط��ة ال��ث��ان��ي��ة ت��ت�����س��م��ن امل��ط��ال��ب��ة 

برميم ج�سر باب املغاربة ح�سب خمططات 

الحتالل، وجعله ي�ستوعب اأكرب عدد ممكن 

توجههم  اأثناء  املقتحمن  امل�ستوطنن  من 

اإىل الأق�سى

بن  اأن  ال�سابعة  العربية  القناة  وذك���رت 

تنفيذ  اإىل  امل���وؤمت���ر،  خ���الل  �سيدعو  غفري 

خطة تهدف ل�ستبدال طريق ج�سر املغاربة 

بحجة وجود خماطر عدة، با�ستخدام و�سائل 

اأكرث اإبداعية لتنظيم القتحامات لالأق�سى، 

ومنها بناء تلفريك ميتد من حدود “احلي 

ا  اأي�سً اليهودي” اإىل الأق�سى، ما �سيخفف 

من اأزمة املرور باملنطقة

لإح��ي��اء  الهيكل”  “جماعات  وت�ستعد 

جماعية  اقتحامات  تنفيذ  ع��رب  ال��ذك��رى، 

طقو�س  واأداء  الأق�����س��ى  للم�سجد  وا���س��ع��ة 

علنية يف باحاته، وتنظيم م�سرية ا�ستفزازية 

يف البلدة القدمية بالقد�س املحتلة

حتقيق مكا�سب

املقد�سية  وال��ن��ا���س��ط��ة  امل��راب��ط��ة  وق��ال��ت 

اإن  “�صفا”،  ل���وك���ال���ة  احل����ل����واين  ه���ن���ادي 

قوة  بكل  يح�سدون  وم�ستوطنيه  الحتالل 

اأج��ل اقتحام امل�سجد الأق�سى يف 8 ذي  من 

بها  ُمني  التي  خ�سارته  لتعوي�س  احل��ج��ة، 

اأمام العامل يف 28 رم�سان املا�سي

يعقد  الحتالل  اأن  احللواين  واأو�سحت 

املوؤمترات واجلل�سات لأجل حث امل�ستوطنن 

يف  لالأق�سى  وا�سعة  اقتحامات  تنفيذ  على 

واأداء  الهيكل”،  “خراب  ُي�سمى  م��ا  ذك���رى 

�سلوات وطقو�س تلمودية جماعية وعلنية، 

وكذلك اأداء الن�سيد ورفع العلم الإ�سرائيلي 

داخل امل�سجد

واأ�سافت اأن امل�ستوطنن يحاولون حتقيق 

م��ك��ا���س��ب ج���دي���دة، ورف����ع ���س��ق��ف مطالبهم 

بهدف احل�سول على اأعداد �سخمة لقتحام 

الأق�سى، والقيام بتالوات دينية علنية داخله

املتطرفة  اجل��م��اع��ات  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

ال��ي��وم للحديث ع��ن اقتحام  تعقد م��وؤمت��ًرا 

املغاربة  ب��اب  ج�سر  وتو�سيع  احل��ج��ة،  ذي   8

كي ي�ستوعب اأعداد كبرية من امل�ستوطنن، 

حمذرة يف الوقت نف�سه، من خطورة ذلك

واأكدت احللواين �سرورة اإف�سال خمطط 

امل�ستوطنن، عرب تكثيف الرباط والتواجد 

الفل�سطيني داخل امل�سجد الأق�سى، وخا�سة 

يف فرات القتحامات، باعتبارها الطريقة 

الأجنع للدفاع عن امل�سجد

فل�سطيني  ت������راٍخ  اأي  اأن  اإىل  ون��ب��ه��ت 

اأك���رب ي�ستهدف  مل�����س��روع  ي��ك��ون مقدمة  ق��د 

�سيكون  احل��ج��ة  ذي   8 اأن  مبنية  الأق�����س��ى، 

يوًما حا�سًما ل يقل اأهمية عن 28 رم�سان

اإف�سال القتحام

���س��وؤون القد�س  ب���دوره، ق��ال املخت�س يف 

زياد اإبحي�س اإن “جماعات الهيكل” املزعوم 

ت��ع��ولن الأح���د املقبل،  وحكومة الح��ت��الل 

على تعوي�س جزء مما خ�سرته يف مواجهات 

�سمن  القد�س”،  “�سيف  ومعركة  رم�سان 

التعوي�س  ه��ذا  لق�سم  امل�ستمرة  حماولتها 

ال�سيخ  يف  تدريجي  وب�سكٍل  الأط����راف  م��ن 

جراح و�سلوان منذ انتهاء املعركة حتى اليوم

يريدون  اليهود  املتطرفن  اأن  واأو���س��ح 

منا�سبة ل�ستعادة  تكون  اأن  ال��ذك��رى،  لهذه 

زخ�����م ال�����ع�����دوان ع���ل���ى امل�����س��ج��د الأق�������س���ى 

ب��ع��د م��واج��ه��ات رم�����س��ان وم��ع��رك��ة “�سيف 

ب���الآلف،  امل�سجد  يقتحموا  ب��اأن  القد�س”، 

اجلماعية،  العلنية  �سلواتهم  فيه  ويقيموا 

ويعلنوا كل رموز �سيادتهم وح�سورهم رغم 

تقاطعه مع منا�سبة اإ�سالمية

واأ�ساف اأن هوؤلء املتطرفن يريدون اأن 

“العتبار اليهودي يف الأق�سى  اإن  يقولوا: 

ي�سمو على العتبار الإ�سالمي«

وبن اأن هذه كلها اأهداف كانت من�سوبة 

ل��ذك��رى اح��ت��الل ال��ق��د���س يف 28 رم�����س��ان، 

واأف�سلها الرباط ومن بعده املعركة، لذلك 

لبد اليوم اأن يح�سر الرباط من جديد واأن 

يح�سر طول النف�س

اليوم  يعولون  “الإ�سرائيلين  اأن  وتابع 

هو  عمل  ي���وم  يف  ت��اأت��ي  منا�سبتهم  اأن  على 

الأحد، بعيًدا عن يوم عرفة اأو عيد الأ�سحى 

ه��ذا الق��ت��ح��ام يف  ملنع  ال���ذي �سهد ملحمًة 

»2019

احل��ا���س��د  ال�����س��ع��ب��ي  “الرباط  اأن  وذك����ر 

عنوان  ك��ان  الأق�����س��ى  حماية  على  امل�سمم 

اإف�سال اقتحام 28 رم�سان، واليوم لبد من 

الرباط اإن اأردنا موا�سلة املعركة«

اأنها  اأثبتت  رم�سان  اعتكافات  اأن  واأك���د 

العنوان الأجنع لإف�سال القتحامات، لأنها 

ت�ستبقها وت�سمن الوجود الب�سري يف امل�سجد 

الأق�سى قبلها، ومتنع �سرطة الحتالل من 

تهيئة امليدان لالقتحام كما ت�ستهي

و�سدد اإبحي�س على اأنه لبد من التفكري 

احل��ج��ة يف  ذي  م��ن  ال��ث��ام��ن  ليلة  باعتكاف 

ملواجهة  عنواًنا  باعتباره  الأق�سى،  امل�سجد 

ه����ذا الق���ت���ح���ام واإف�������س���ال���ه، واع���ت���ب���ار عيد 

ل��الأق�����س��ى،  رب����اط ينت�سر  الأ���س��ح��ى ع��ي��د 

باملر�ساد  ويقف  الإ�سالمية  هويته  وي��وؤك��د 

لأي عدوان اإ�سرائيلي

العليا  الإ���س��الم��ي��ة  الهيئة  رئي�س  وك���ان 

دع���ا يف  ���س��ربي  ال�سيخ عكرمة  ال��ق��د���س  يف 

ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي، ج��م��ي��ع ال���ق���ادري���ن من 

الأق�سى  امل�سجد  للرباط يف  اأه��ل فل�سطن 

امل�ستوطنن  ومنع  عليه  واحلفاظ  لإعماره 

املباركة  الأي��ام  انتهاك حرمته وحرمة  من 

من ذي احلجة

وا�ستنكر العتداء ال�سارخ والت�ساعد يف 

انتهاك حرمة الأق�سى بتهديد امل�ستوطنن 

باقتحامه يف اأيام مباركة للم�سلمن قبل يوم 

عرفة الذي يعّد من الأيام املرتبطة باحلج 

و�سيام امل�سلمن

بانتهاك  امل�ستوطنن  اإّن تهديدات  وق��ال 

احل���رم���ات وامل��ق��د���س��ات يف ال��ث��ام��ن م��ن ذي 

اع��ت��داءان،  فيه  خطري  انتهاك  ه��و  احلجة 

اأحدهما على امل�سجد الأق�سى، والآخر على 

الأيام املقد�سة لدي امل�سلمن

امل�ستوطنن  اإ�سرار  اأن” دللت  واأ�ساف 

اأّن احلكومة  ي��وؤك��د  الأق�����س��ى  اق��ت��ح��ام  على 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اجل���دي���دة ل ت���ق���ّل خ��ط��ورة 

وت��ط��رًف��ا ع��ن احل��ك��وم��ة ال�����س��اب��ق��ة، فكلهم 

معتدون وجمرمون بحق امل�سلمن«

وحّمل �سربي امل�سوؤولية الكاملة حلكومة 

الحتالل اجلديدة التي “عليها اأخذ العرب 

والدرو�س من معركة �سيف القد�س«

»جماعات الهيكل« تحشد القتحام األقصى وتعويض خسارتها ب28 رمضان

الثالثاء   14 / 7 /2021
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 مل اأن�س الكتابة عن التربعات باملواد الطبية التي تقدمت بها منطقة �صينجيانغ الغربية ال�صينية 

ملنطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة، وهي عالمة م�صيئة للتعاون املُثمر بني الدولتني وال�صعبني 

�صمن ال�صداقة الثنائية واحل�صارة االإن�صانية. اأذكُر لالآن كيف اأن �صفارة  جمهورية ال�صني ال�صعبية 

لدى اململكة كانت ال�صّباقة لالإعالن عن هذا التربع االأخري يف بيان لها، والذي جاء من �صينجيانغ 

ذات القومية الويغورية واالأغلبية املُ�صِلمة، وَي�صمل مواد طبية ُمهداة ملنطقة العقبة، بهدف م�صاهمة 

“مدينة  اأن  اإىل  �صحفي  بيان  يف  وقتها  اأ���ص��ارت  ال�صينية  ال�صفارة  كوفيد/19.  مكافحة  يف  ال�صني 

اأورومت�صي حا�صرة منطقة �صينجيانغ الويغورية ذاتية احلكم، تربعت مبئتي مقيا�س لدرجة احلرارة 

ال�صداقة  تعبرًيا عن  ك��ورون��ا،  وب��اء  ملكافحة  العقبة،  ملنطقة  احل��م��راء(،  باالأ�صعة حتت  )ترمومرت 

ال�صينية الودية مع اجلانب االأردين”. وكانت مذكرة نوايا الإقامة عالقة التواأمة بني املدينتني، 

ة  بني ال�صني واالأردن. اأورومت�صي والعقبة قد وّقِعت يف عام 2014، االأمر الذي يعك�س ُعمق عالقات اأُُخوَّ

لَْعُت كذلك على اخلرب املُقت�صب الثاين عن  التربع ال��ذي تقدمت به �صركة �صينية عاملة   اَطّ

م، للحفاظ على بيئة  يف العقبة ال�صناعية ل�صلطة العقبة، وهو عبارة عن 500 م�صباح كهربائي ُمعقِّ

نظيفة و�صحة املجتمع خالية من التلوث الفريو�صي والبكتريي. حينها، �صّرح رئي�س �صلطة منطقة 

العقبة االقت�صادية اخلا�صة، املهند�س نايف بخيت، اإن هذا التربع الذي مت توزيعه على املوؤ�ص�صات 

واأكد  الفريو�صات،  من  العقبة  موؤ�ص�صات  حلماية  نوعية  اإ�صافة  ُيعترب  وامل�صاجد،  واملدار�س  العامة 

نعت يف ال�صني، ومت فح�صها من قبل االأجهزة املعنية، وهي اآمنة لال�صتخدام  على اأن “االأجهزة �صُ

وتعمل على تعقيم االأماكن التي تو�صع فيها”. اأو�صح رئي�س �صركة برق لتكنولوجيا تر�صيد الطاقة 

يف مدينة العقبة ال�صناعية الدولية يان بو ت�صني، من جهته، “اإن مدينة العقبة بيتي الثاين وَيفر�س 

علينا الواجب م�صاعدة جمتمعها من خالل تقدمي الدفعة االأوىل من هذه االأجهزة املُعّقمة التي هي 

من اخرتاع ال�صركة، اإذ ُيكنها تعقيم االأماكن العامة لت�صبح خالية من الفريو�صات اأو البكترييا، 

وبالتايل احلفاظ على �صحة املجتمع.

العالقات معنا  بالعقبة، ولتعميقهم  االهتمام  و�صعًبا الإيالئهم  ودول��ًة  رئي�ًصا  ال�صني م�صكورة   

ا تقدمه ال�صني ل��الأردن، ما  كاأردنيني على خمتلف امل�صتويات، فهذه امل�صاعدات هي جزء َي�صري ِمّ

ُيعّزز العالقات والتفاهمات، ومتكني اإحراز املزيد من النجاحات يف خ�صم العمل االأمي على جمتمع 

امل�صريالواحد وال�صلمي للجماعة الب�صرية َقاِطَبًة، والذي ي�صمن فعلًيا واقت�صادًيا وقانونًيا اخلري 

الوّثاب للخري وال�صالح،  االإن�صاين  الكيان  واإع��الء كرامة  للجميع، وتاأمني االأعمال والت�صغيالت، 

هو  فاالأهم  وقومياتها،  ولغاتها،  اجلغرايف،  النظر عن حجمها  بغ�س  وم�صاواتها  ال�صعوب  ووح��دة 

امل�صاواة يف العي�س امل�صرتك �صمن معادلة الربح للجميع. 

 للعقبة مكانة خا�صة يف ال�صني ولدى ال�صينيني، ِفمن هذه املدينة، من �صاحل )اأيلة( القدية، 

انطلق واحد من اخلطوط العريقة لطريق احلرير ال�صيني، لريبط عرب القوافل م�صاره التاريخي 

واالقت�صادي واالإن�صاين بفل�صطني وال�صام الكربى، ومن هناك اجته اإىل جنوب غرب اآ�صيا واأوروبا 

واإفريقيا. وبالن�صبة لطريق احلرير الربي، يذهب البّحاثة للحديث عن طريق من )ال�صام ال�صمالية( 

املوقع  ب�صبب  والدولية  االإقليمية  لالأعمال  مركز  عموًما،  واالأردن  فالعقبة  والعقبة.  البرتا  نحو 

اجليو�صيا�صي واالإ�صرتاتيجي املفتاحي لهما كَمعرب لقارات قدية ثالث. تطوير االأردن بالتعاون مع 

ال�صني �صمن طريق احلرير اجلديد، بات حقيقة واقعة يجب تنميَتها وااِلْرِت��َق��اِء بها اإىل م�صاريع 

ال�صناعية والتكنولوجية  التنمية  البلدين، بخا�صة خمططات  بالنفع على  ُمَتَكاِثر، لتعود  ثنائية 

والزراعية، ولرت�صيخ قواعد الُبنية التحتية املوؤدية ب�صهولة �صوب الدول االأخرى، اإذ يربط االأردن 

كمركز متو�صط، القارات والدول، وُي�صّهل من �صرعة ونفع التعاون اجلماعي بينها، وبالتايل تاأ�صيل 

معادلة الربح للجميع دواًل و�صعوًبا.

*رئي�س االحتاد الدويل لل�صحفيني واالإعالميني والُكّتاب العرب اأ�صدقاء وُحلفاء ال�صني.

األكاديمي مروان سوداح

العقبة وشينجيانغ سوًيا 
في الحريرين 

االنباط-وكاالت

وافق وزراء خارجية االحتاد االأوروبي 

ع���ل���ى ف����ر�����س ع����ق����وب����ات ع���ل���ى ال��ط��ب��ق��ة 

االأزم��ة  خلفية  على  اللبنانية  ال�صيا�صية 

وذلك  ال��ب��الد،  ت�صهدها  التي  ال�صيا�صية 

وف��ق��ا ل���وزي���ر خ��ارج��ي��ة ال��ت��ك��ت��ل ج��وزي��ب 

بوريل

خ���ارج���ي���ة  وزراء  اإن  ب����وري����ل  وق�������ال 

اأع���ط���وا خ��الل  دول االحت�����اد االأوروب�������ي 

االأخ�صر  ال�صوء  بروك�صل  يف  اجتماعهم 

ل��و���ص��ع اإط������ار ق���ان���وين الت���خ���اذ ت��داب��ري 

اإىل  ب��الده��م  دف��ع��وا  �صيا�صيني  ق��ادة  �صد 

“الهدف  اأن  مبينا  االقت�صادي،  االنهيار 

اإجناز هذا االأمر بنهاية ال�صهر اجلاري«

االقت�صادي  “االنهيار  اإن  بوريل  وقال 

وم���ع���ان���اة ال�����ص��ع��ب ال��ل��ب��ن��اين يف ازدي�����اد 

ت�صكيل  ���ص��رورة  على  م�صددا  م�صتمر”، 

حكومة “من اأجل جتّنب انهيار البالد.. 

ح��ك��وم��ة ت��ك��ون ق���ادرة مت��ام��ا ع��ل��ى تنفيذ 

اإ�صالحات وحماية هذا ال�صعب«

اللبناين  ال����وزراء  رئي�س  يتمكن  ومل 

امل���ك���ل���ف ����ص���ع���د احل�����ري�����ري م����ن ت�����ص��ك��ي��ل 

حكومة منذ اأكتوبر 2020، يف حني يعاين 

تاريخه  يف  اقت�صادية  اأزم��ة  اأ���ص��واأ  لبنان 

احلديث

وا���ص��ت��ق��ال��ت ح��ك��وم��ة ح�����ص��ان دي����اب يف 

اأغ�صط�س املا�صي بعد االنفجار املدمر يف 

اأكرث من مئتي  اأوقع  الذي  مرفاأ بريوت 

قتيل واآالف اجلرحى

ال��دويل  البنك  بح�صب  لبنان  وي�صهد 

منذ  االقت�صادية  االأزم���ات  اأ���ص��واأ  اإح���دى 

اأوا����ص���ط ال��ق��رن ال��ت��ا���ص��ع ع�����ص��ر، وت��واج��ه 

�صلطاته �صعوبات كربى يف اإيجاد متويل 

الوقود لت�صغيل  ل�صراء كميات كافية من 

معامل توليد لكهرباء

وب�����ات اأك�����رث م���ن ن�����ص��ف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

ي��ع��ي�����ص��ون حت����ت خ����ط ال���ف���ق���ر، يف ح��ني 

يف   90 من  اأكرث  اللبنانية  اللرية  خ�صرت 

املئة من قيمتها مقابل الدوالر

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��وال���س 

مادورو، اأنه تعر�س ملحاولتي اغتيال خالل 

ال��ف��رتة االأخ�����رية، اآخ���ره���ا ك���ان يف ي���وم 24 

ملعركة  الثانية  املئوية  ال��ذك��رى  يف  يونيو، 

“كارابوبو«
ت�صريح  يف  ال��ف��ن��زوي��ل��ي  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 

 24 يف  للهجوم  ي�صتعدون  “كانوا  �صحفي: 

ب��ال��ذك��رى املئوية  ي��ون��ي��و خ��الل االح��ت��ف��ال 

هجوم  وه��و  ك��اراب��وب��و،  ل�)معركة(  الثانية 

قمنا  طيار،  ب��دون  طائرات  با�صتخدام  اآخ��ر 

مرة،  الأول  ه��ذا  اأق��ول  وحتييده.  باف�صاله، 

الأن التحقيق ال يزال م�صتمرا«

واأ����ص���اف م�����ادورو اأن����ه “ وك���ان���ت ه��ن��اك 

حم���اول���ة اغ��ت��ي��ال يف اخل��ام�����س م���ن ي��ول��ي��و 

اإعالن  خالل العر�س، مبنا�صبة يوم توقيع 

فنزويال« ا�صتقالل 

ال��ف��ن��زوي��ل��ي ق��د تعر�س  وك���ان ال��رئ��ي�����س 

بدون  ط��ائ��رات  با�صتخدام  اغتيال  ملحاولة 

طيار يف اأغ�صط�س 2018، حيث توجهت عدة 

اإىل  ب��امل��ت��ف��ج��رات  م�����ص��رية حمملة  ط��ائ��رات 

وقد  م��ادورو،  فيها  يوجد  كان  التي  املن�صة 

ت�صبب ذلك يف اإ�صابة عدد من احلرا�س

االنباط-وكاالت

ال�صابق دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأ�صاد 

مبنى  اقتحموا  ال��ذي��ن  مب��وؤي��دي��ه  ت��رام��ب 

6 يناير، وو�صفهم  الكابيتول االأمريكي يف 

�صلميون ووطنيون وعظيمون باأنهم 

 Make م�����ص��ج��ع��ي  اإن  ت���رام���ب  وق����ال 

 America Great Again-

ذل���ك  يف  جت���م���ع���وا  ال����ذي����ن   MAGA
اإىل  امل�صرية  قبل  يتحدث  ل�صماعه  ال�صباح 

الكونغر�س كانوا مليئني ب� االإيان واحلب

البيت  م��ن  ب��ال��ق��رب  التجمع  ع��ن  وق���ال 

واحل��ب  ي�صدق  ال  احل�صد  ك��ان  االأب��ي�����س: 

اأر له مثيال من  ال��ذي كان يف االأج��واء مل 

وا�صنطن  اإىل  ذه��ب��وا  ال�صبب  ل��ه��ذا  ق��ب��ل.. 

واحل��ب يف  االإي��ان  الكثري من  ، م�صيفا: 

اأك���رث من  فيه  ���ص��ارك  ال���ذي  التجمع  ه��ذا 

�صخ�س مليون 

ل�صبب  ه��ن��اك  ك��ان��وا  اأن�����ص��اره  اإن  وق���ال 

واح�����د.. االن��ت��خ��اب��ات امل�����زورة، ���ص��ع��روا اأن 

االن��ت��خ��اب��ات م����زورة ول��ه��ذا ال�����ص��ب��ب ك��ان��وا 

هناك.. كانوا اأنا�س م�صاملني

وزع���م ت��رام��ب اأن���ه اأخ���رب وزي���ر دف��اع��ه 

اآن����������ذاك ك���ري�������ص���ت���وف���ر م���ي���ل���ل���ر، ب��ت��ع��زي��ز 

10000 م��ن رج����ال احل��ر���س  ب���  ال��ع��ا���ص��م��ة 

م�صريا  ال��ك��ب��ري،  االإق��ب��ال  ب�صبب  ال��وط��ن��ي 

قبل  م��ن  ميللر  ط��ل��ب  رف�����س  مت  اأن���ه  اإىل 

جمل�س  رئي�صة  من  وحت��دي��دا  الكونغر�س 

بيلو�صي نان�صي  النواب 

ال��ن��ار  ال�����ص��رط��ة  اإط����الق  ت���رام���ب  ودان 

الكابيتول  مبنى  داخ��ل  بابيت،  اآ�صلي  على 

ع��ن��دم��ا اق��ت��ح��م��ت جم��م��وع��ة م���ن اأن�����ص��ار 

املبنى ترامب 

ب��اب��ي��ت  اأن  اإع��������الم  و�����ص����ائ����ل  وذك��������رت 

ال��ت��ي ك��ان��ت داع��م��ة ق��وي��ة ل��رتام��ب، وم��ن 

يف  �صنة   14 وخ��دم��ت  ال��ق��دام��ى،  املحاربني 

القوات اجلوية االأمريكية، بح�صب زوجها 

الذي مل يكن م�صاركا يف املظاهرات

االنباط-وكاالت

اأكدت جلنة االنتخابات املركزية، اأنها اطلعت 

ب�صام  الدكتور  بها  اأدىل  التي  الت�صريحات  على 

القوا�صمة، رئي�س قائمة جتمع الكل الفل�صطيني 

االنتخابية، حول الق�صية املرفوعة من قائمته 

واللجنة،  عبا�س،  حممود  ال�صلطة،  رئي�س  �صد 

املتعلقة بقرار تاأجيل االنتخابات العامة 2021

واأعربت اللجنة يف ت�صريح لها، عن ا�صتغرابها، 

القوا�صمة،  ل�صان  على  ت�صريحات  م��ن  ورد  مل��ا 

اأنها  م��وؤك��دة  اللجنة،  ح��ي��ادي��ة  ع��دم  بخ�صو�س 

جهة فنية تنفيذية للقرارات واملرا�صيم الرئا�صية 

مبوجب قانون االنتخابات، ولي�صت اجلهة التي 

تقرر عقد اأو تاأجيل االنتخابات، بغ�س النظر عن 

موقفها من هذا املو�صوع، بح�صب موقع اللجنة 

االلكرتوين

وق��ال��ت ال��ل��ج��ن��ة: “ناأمل م��ن اجل��م��ي��ع ع��دم 

لي�صت  كونها  ال�صيا�صية  اجل���داالت  يف  اقحامها 

“نعيد  م�صيفة:  اجلداالت”،  ه���ذه  يف  ط��رف��اً 

ال�صتكمال  وجاهزيتها  حياديتها  على  التاأكيد 

اأو تنفيذ اأي عملية  العملية االنتخابية املوؤجلة 

والتزامها  اإليها،  الدعوة  تتم  جديدة  انتخابية 

بالقانون -والقانون فقط«

وك������ان ال���ق���وا����ص���م���ة، ق���د ك�����ص��ف يف ت�����ص��ري��ح 

حول  جديدة  تفا�صيل  االثنني،  اأم�س  �صحفي، 

قرار الطعن يف مر�صوم رئي�س ال�صلطة حممود 

عبا�س، بتاأجيل االنتخابات العامة )الت�صريعية 

والرئا�صية(، لدى حمكمة النق�س الفل�صطينية 

ب�صفتها االإدارية

حمكمة  ع��ق��دت  “اليوم  ال��ق��وا���ص��م��ة:  وق����ال 

ال��ن��ق�����س، ج��ل�����ص��ة، وح�����ص��رت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 

وحمامو جلنة االنتخابات املركزية، ولكن االأمر 

االنتخابات،  جلنة  م��وق��ف  ف��ي��ه،  فوجئنا  ال���ذي 

حيث اأن االأ�صل باأن تكون حيادية، ولكن قدمت 

الئ��ح��ة جوابية وال��ت��ي داف��ع��ت فيها ع��ن موقف 

دور  لي�س  وه���ذا  االن��ت��خ��اب��ات،  بتاأجيل  الرئي�س 

ووظيفة جلنة االنتخابات«

االنتخابات  جلنة  ووظيفة  “دور  واأ���ص��اف: 

املركزية، اأن ت�صرف على االنتخابات واالعداد لها 

وتنظيمها وعمل كل ما يلزم؛ من اجل حتقيق 

مبداأ الديقراطية واالنتقال ال�صلمي لل�صلطة، 

وا�صتكمال العملية االنتخابية، ولكن تفاجاأنا من 

هذا املوقف املدافع عن الرئي�س منتهي الوالية«

االنتخابات  جلنة  اأن  اإىل  القوا�صمة،  واأ���ص��ار 

اأ�صبحت وكاأنها اأداة تنفيذية بيد رئي�س ال�صلطة، 

م��ع��ت��ربا يف ال��وق��ت ذات����ه ب����اأن ذل���ك ي��ث��ري عجب 

العجاب

ويف ال�صياق، اأكد القوا�صمة، اأن املحكمة رف�صت 

بدعوة  الفل�صطيني،  ال��ك��ل  جتمع  قائمة  طلب 

املوظفني ال�صهود من جلنة االنتخابات املركزية، 

واأجلت اجلل�صة اإىل يوم 6 اأيلول/ �صبتمرب

وقال: “هل يعقل هذه الق�صية بهذا احلجم 

توؤجل اىل يوم 6 �صبتمرب، و�صط حالة من الغليان 

امل���وج���ودة يف ال�����ص��ارع، ف��االأ���ص��ل اأن ت��وؤج��ل اىل 

الطاعنة  “نحن اجلهة  اأي��ام قالئل”، م�صيفا: 

قدمت كل بيناتها وترافعت وقامت بكل ما هو 

وحمامية  العامة  النيابة  لكن  منها،  مطلوب 

جلنة االنتخابات طلبت التاأجيل من اجل تقدمي 

املرافعة النهائية عن الرئي�س واللجنة«

واأو�������ص������ح رئ���ي�������س ق���ائ���م���ة جت���م���ع ال��ك��ل 

الفل�صطيني االنتخابية، اأن االأ�صل اأن يكون 

النهائي بتاأجيل االنتخابات  النطق باحلكم 

من عدمه، يف جل�صة يوم 6 اأيلول/ �صبتمرب، 

اأو اأن يتم تاأجيلها للجل�صة التي تليها، وذلك 

ب��ع��د ت��ق��دمي امل���راف���ع���ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن قبل 

الوقت  يف  الفتا  االنتخابية،  وجلنة  النيابة 

ذاته اإىل اأن القرار �صيكون نهائياً وغري قابل 

لال�صتئناف

االتحاد األوروبي يؤيد فرض عقوبات على الطبقة السياسية اللبنانية

مادورو يعلن تعرضه لمحاولتي اغتيال في الفترة األخيرة

ترامب مشيدا بمؤيديه الذين اقتحموا الكابيتول: كانوا سلميين

فلسطين  :لجنة االنتخابات تصدر توضيحا حول القضية المرفوعة ضد تأجيل االنتخابات

االنباط-وكاالت

الفل�صطيني  االأ���ص��ري  عن  اإ�صرائيل  اإف���راج 

الغ�صنفر اأبو عطوان، اخلمي�س، بعد اإ�صراب 

عن الطعام ا�صتمر 65 يوما، وحتقيق مطلبه 

�صل�صلة  االأذه���ان  اإىل  يعيد  �صراحه،  ب��اإط��الق 

اإ����ص���راب���ات ���ص��اب��ق��ة ح��ق��ق االأ�����ص����رى ف��ي��ه��ا ما 

ي�صمونها انت�صار االأمعاء اخلاوية

اأب����و ع��ط��وان )28 ع���ام���ا(، م�صاء  وو���ص��ل 

غربي  اال�صت�صاري  امل�صت�صفى  اإىل  اخلمي�س، 

مدينة رام اهلل، و�صط ال�صفة الغربية، قادما 

من م�صت�صفى كابالن االإ�صرائيلي عقب قرار 

االحتالل االإفراج عنه واإلغاء اعتقاله االإداري

** تاريخ االإ�صرابات

ا�صتخدم االأ�صرى الفل�صطينيون اأمعاءهم 

مواجهة  يف  �صالحا  الطعام  ع��ن  ب��االإ���ص��راب 

لهيمنة  االأوىل  ال���ب���داي���ات  م���ع  ���ص��ج��ان��ي��ه��م، 

اإ�صرائيل على ال�صفة الغربية وقطاع غزة عام 

1967

وم����ن اأوائ������ل واأ����ص���ه���ر ه����ذه االإ����ص���راب���ات، 

اإ�صراب 28 دي�صمرب/ كانون االأول 1969، وكان 

الطعام  حت�صني  فيه  االأ����ص���رى  مطالب  م��ن 

وزيادة كميته

ويف االإ���ص��راب يتنع االأ���ص��رى عن تناول 

وبع�صهم  امل��اء،  با�صتثناء  وال�صوائل،  الطعام 

يتوقف عن �صربه الأيام

كما يرف�س اأغلبهم تناول اأي فيتامينات اأو 

مدعمات غذائية، مع اأنها ال تك�صر االإ�صراب، 

وفق اأ�صرى مفرج عنهم

وك���ان ل��الإ���ص��راب��ات ع���دة ���ص��ح��اي��ا، اأول��ه��م 

االأ�صري عبد القادر اأبو الفحم الذي ا�صت�صهد 

يف 11 يوليو/ مت��وز 1970، خ��الل اإ���ص��راب يف 

�صجن ع�صقالن و�صط اإ�صرائيل

* اإ�صرابات فردية وجماعية

ت��دري��ج��ي��ا حت���ول االإ�����ص����راب م���ن م��ع��ارك 

ف����ردي����ة خ��ا���ص��ة  اإ�����ص����راب����ات  اإىل  ج��م��اع��ي��ة، 

يف ال��ع��ق��دي��ن االأخ����ريي����ن، وك����ان م���ن اأ���ص��ه��ر 

امل�صربني: خ�صر عدنان، حممد القيق، اأين 

اإ���ص��راب  وو���ص��ل  العي�صاوي،  �صامر  اطبي�س، 

االأخري عام 2013 اإىل 265 يوما

القيادي يف حركة اجلهاد االإ�صالمي خ�صر 

عدنان، حظي اإعالميا وحمليا بلقب مفجر 

معركة االأمعاء اخلاوية ، نظرا لل�صبق الذي 

حققه يف االإ�صراب الفردي عن الطعام

وخا�س عدنان االإ�صراب �صت م��رات، لكل 

منها ظروفها اخلا�صة، لكن اأهم اإجناز حتقق 

هو تقلي�س فرتة االعتقاالت بحقه

العقد  خ��الل  لالأنا�صول:  ع��دن��ان،  يقول 

بف�صل  ون�صف  نحو عامني  اعتقلت  االأخ��ري 

العقد  اأع����وام يف  مقابل خم�صة  االإ���ص��راب��ات، 

الذي �صبقه

لرف�س  الطعام  اأن��ه ي�صرب عن  وي�صيف 

اإع�����ادة اع��ت��ق��ال��ه واح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى االع��ت��ق��ال 

هدف  اإىل  يلفت  لكنه  تهمة(،  )دون  االإداري 

اأ�صمى وهو وقف نزيف عمري داخل ال�صجن

�صالحا  االإ�صراب  املحرر،  االأ�صري  ويعترِب 

رادعا لالحتالل وي�صجع على ا�صتخدامه اأنا 

ي�صداأ  ي�صتخدم  مل  اإن  ال�صالح  اأن  ثقة  على 

ا�صتخدامه  اإع�����ادة  فيجب  فعاليته،  وي��ف��ق��د 

كمفتاح للحرية

وي�����ص��ري ع���دن���ان اإىل ال�������ص���ورة ال��رم��زي��ة 

الفل�صطيني  الوعي اجلمعي  تت�صكل يف  التي 

انتماء  تعزيز  يف  ودوره����ا  املنت�صر،  ل��الأ���ص��ري 

ال�صعب الفل�صطيني ومتا�صكه

اأ�صريا  جتعل  التي  القوة  م�صدر  عن  اأم��ا 

يتنع عن الطعام وال�صراب ل�صهور فيقول: 

اإنها احلاجة للحرية، معظمنا اعتقل �صابقا، 

االعتقال  ال�صجون،  داخ��ل  عظامنا  و�صحقت 

يجمد حياتنا، ويعدم خططنا للحياة، حتى 

االجتماعية منها

اأن  اإىل  الفل�صطيني  القيادي  ي�صري  وهنا 

االأ�صري يف بداية اإ�صرابه يتعر�س � عادة � لكل 

اأ�صكال ال�صغط، ومنها �صحب كل احتياجاته، 

االأ���ص��ك��ال، لكن  ان��ف��رادي��ا، تهديده بكل  عزله 

ب��ع��د ال���ي���وم ال����� 15 ي���ب���داأ ع���ر����س امل��دع��م��ات 

والفيتامينات وهو ما يرف�صه االأ�صري

اأن االأ�����ص����رى ي��رف�����ص��ون خ��الل  وي���ت���اب���ع 

الطبية  ال��ف��ح��و���س  م���ن  ن���وع  اأي  االإ�����ص����راب 

للمحافظة على ما �صماها حالة الالمعرفة 

معنوياته،  على  نف�صه حفاظا  لالأ�صري  �صواء 

وبالتايل  تائهة  الإبقائها  ال�صجون  الإدارة  اأو 

ال�صغط لتقليل عدد اأيام االإ�صراب

اأفرجت  املا�صي،  حزيران  يونيو/   28 ويف 

�صلطات االحتالل عن عدنان ال��ذي اعتقلته 

�صهرا، بعد اآخر اإ�صراب خا�صه ودام 25 يوًما، 

ا لالعتقال االإداري رف�صً

ع�صكري  باأمر  حب�س  االإداري،  واالعتقال 

اإ���ص��رائ��ي��ل��ي، دون الئ��ح��ة ات��ه��ام، مل���دة ت�صل 6 

�صهور، قابلة للتمديد

** غايات االإ�صراب

اخلبري  اخلف�س،  ف���وؤاد  يقول  جهته،  م��ن 

يف �صوؤون االأ���ص��رى، اإن االإ���ص��راب ينق�صم اإىل 

اأنواع: مطلبي لتحقيق مطالب حمددة، وقد 

واإ���ص��راب لتح�صني  اأو فردية،  تكون جماعية 

االأو�صاع داخل ال�صجون، واإ�صراب احتجاجي 

على مار�صة معينة

وي�صيف اخلف�س، لالأنا�صول، اأن االإ�صراب 

الفردي يخو�صه عادة اأ�صرى رف�صا لالعتقال 

االإداري، اأو لرف�س اإعادة اعتقالهم

اأما االإ�صرابات املطلبية فتتعلق بتح�صني 

ظ�����روف االأ�����ص����رى ع��م��وم��ا ك��م��ط��ل��ب اإخ�����راج 

االإداري،  االعتقال  �صد  اأو  معزولني  اأ���ص��رى 

وحت�صني  احتياجاتهم  بتوفري  للمطالبة  اأو 

اأو�صاعهم داخل ال�صجون

األمعاء الخاوية .. السالح 
األمضى لألسرى الفلسطينيين
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الـريـا�ضي

االنباط - عمان 

غادر مدربنا الوطني الكابنت اإبراهيم 

ال�ستكمال  وذل���ك  ال��ب��ح��ري��ن،  اإىل  حلمي 

اإجراءات التعاقد مع نادي ال�سباب، الذي 

���س��ي��ق��ود ف��ري��ق��ه ل��ك��رة ال��ق��دم يف امل��رح��ل��ة 

املقبلة. وكان ال�سباب البحريني قد اتفق 

مع حلمي على كافة تفا�سيل العقد منذ 

�سهرين، على اأن يتم يف اليومني املقبلني 

ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��د ر���س��م��ي��ا. وي���راف���ق حلمي 

اإىل ال��ب��ح��ري��ن، امل���درب ف��را���س اخل��وال��دة 

الذي �سيعمل اإىل جانبه يف تدريب فريق 

من  حلمي  ويعترب  البحريني.  ال�سباب 

له  و�سبق  االأردن  يف  الطموحني  املدربني 

اأن جنح يف ال�سعود باكرث من فريق من 

امل��ح��رف��ني.  دوري  اإىل  االأوىل  ال��درج��ة 

وك�����ان ح��ل��م��ي ق���د اأ�����س����رف م����وؤخ����را على 

تدريب فريق البقعة يف دوري املحرفني 

االأردين قبل اأن يف�سخ عقده.

01

المدرب حلمي يتسلم 
قيادة الشباب البحريني 

صغار الوحدات يفوزون على سحاب 

طرد وردة من تدريبات باوك 

االنباط - عمان 

وا�����س����ل ف���ري���ق ال�����وح�����دات ����س���ن 13 

ت����ق����دمي ع���رو����س���ه ال���ق���وي���ة ب��ب��ط��ول��ة 

القدم، وحقق  لكرة  النا�سئني  مهرجان 

فوزاً كبرياً على �سقيقه �سحاب بنتيجة 

راأف��ت  علي  ك��ًا من  توقيع  7-0 حملت 

ه��دف��ني، وي��زن ع��ادل ه��دف��ني، وحممد 

ف��ي�����س��ل وه�������س���ام ����س���ام���ة ه�����دف ل��ك��ل 

الوحدات  رفع  النتيجة  وبهذه  منهما. 

انت�سارين،  م��ن  ن��ق��اط   6 اإىل  ر���س��ي��ده 

ال���دور  اإىل  االن��ت��ق��ال  م��ب��ك��راً  لي�سمن 

اجلويدة  �سياقي  واأن��ه  خا�سة  الثاين 

يف اجلولة املقبلة.

القاهرة - وكاالت 

ن�سبت اأزمة حادة بني املدرب الروماين 

لفريق  الفني  املدير  لو�سي�سكو،  رازف��ان 

ب���اوك ال��ي��ون��اين والع��ب��ه امل�����س��ري عمرو 

انتهت  الثاثاء،  الفريق،  م��ران  يف  وردة 

بطرد وردة من التدريبات. وبح�سب عدة 

لو�سي�سكو  فاإن  يونانية،  �سحفية  تقارير 

ط���رد وردة م��ن امل����ران ل�����س��وء ال�����س��ل��وك، 

للمدرب  ق��رار  على  وردة  اع��را���س  بعد 

غا�سبا.  مياه  زج��اج��ة  ورك��ل��ه  ال��روم��اين 

وي���خ���و����س ب�����اوك م��ع�����س��ك��را يف ه��ول��ن��دا 

مب�����س��ارك��ة  امل��ق��ب��ل،  ل��ل��م��و���س��م  للتح�سري 

لو�سي�سكو،  امل���درب  وب��ق��ي��ادة  وردة  عمرو 

ال�سعودي.  الهال  قيادة  له  �سبق  ال��ذي 

بعقوبات  وردة  ع��م��رو  ت��وع��د  لو�سي�سكو 

ان�������س���ب���اط���ي���ة، م����وؤك����دا اأن������ه ل����ن ي�����س��م��ح 

وردة  عمرو  وك��ان  الن�س.  ع��ن  ب��اخل��روج 

اأزم����ات ���س��اب��ق��ة ب�سبب  ق��د دخ���ل يف ع���دة 

من  ا�ستبعاده  راأ�سها  على  ال�سلوك  �سوء 

ق��ائ��م��ة م��ن��ت��خ��ب م�����س��ر ب��ب��ط��ول��ة ك��اأ���س 

ع��دم  واأي�����س��ا   ،2019 االأف��ري��ق��ي��ة  االأمم 

اإمت������ام ان��ت��ق��ال��ه الأح�����د اأن����دي����ة ال�����دوري 

الربتغايل. 

االنباط - عمان 

مع ختام مناف�سات اال�سبوع التا�سع من دوري 

ك���رة امل��ح��رف��ني ..ت��وا���س��ل ���س��راع امل��ق��دم��ة بني 

ال���دوري  لقب  على  للمناف�سة  املر�سحة  ال��ف��رق 

وخ�سو�سا فرق الفي�سلي والرمثا والوحدات التي 

ا�ستطاعت حتقيق الفوز وموا�سلة م�سوار املطاردة 

على  الفي�سلي  ال��ذي حققه  امل�ستحق  الفوز  بعد 

اجلليل والفوز ال�سعب الذي حققه الوحدات على 

اجلزيرة والرمثا على معان ..فيما اجنز ال�سلط 

مهمته امام البقعة وانتقل للمقدمة ليكون قريبا 

من فرق ال�سدارة ..ام��ا على �سعيد الفرق التي 

ت�سارع م��ن اج��ل ال��ه��روب م��ن م��واق��ع اخلطورة 

فقد وا�سل البقعة م�سوار الراجع وبات من اكرث 

باخل�سارة  ان مني  بعد  للهبوط  املر�سحة  الفرق 

الو�سع  ه���ذا  يف  يناف�سه  ال��ت��وايل  على  التا�سعة 

وذل��ك  ام���ام احل�سني  ال���ذي خ�سر  �سحاب  ف��ري��ق 

اجلليل ال��ذي تعرث ام��ام الفي�سلي ال��ذي وا�سل 

�سدارته لرتيب الفرق بفوزه على اجلليل 1-3، 

عرب حممد العك�س “هدفني”، و�سامل العجالني، 

فيما �سجل هدف اجلليل الوحيد خلدون اخلزام. 

املباريات  ب��ف��ارق  الرمثا  على  الفي�سلي  ويتفوق 

وهو الذي لعب اقل من الرمثا الذي قلب تاأخره 

مع  ليتقا�سم   ،2-3 الفوز  اإىل  معان  اأم���ام  بهدف 

ج��ع��ارة،  �سند  مل��ع��ان  �سجل  ال�����س��دارة،  الفي�سلي 

اأه�����داف الرمثا  اأح����رز  ال�����رواد، فيما  واإب��راه��ي��م 

زري��ق  اأب���و  وكوليبايل وحم��م��د  ال��ل��ح��ام،  م�سعب 

م��ن ركلتي ج���زاء. و�سجل ال��وح��دات ف���وزاً ثميناً 

�سجله  دون مقابل،  بهدف  على نظريه اجلزيرة 

الاعب اأحمد ثائر بالدقيقة االأخ��رية من زمن 

املباراة. كما حقق ال�سلط فوزاً على �سيفه البقعة 

م�سطفى،  حممد  اإم�ساء  من  رد،  دون  بهدفني 

وزيد اأبو عابد. وقلب احل�سني تاأخره بهدف اأمام 

�سحاب اإىل الفوز 2-1، تقدم �سحاب بهدف ال�سبق 

عن طريق يزن النعيمات بال�سوط االأول، يف حني 

�سجل احل�سني هدفيه باحل�سة الثانية عرب لوؤي 

تعادل  كما  ب��ادو.  الكونغويل  ع��م��ران، وحمرفه 

�سباب االأردن مع �سباب العقبة دون اأهداف. ومع 

والرمثا  الفي�سلي  فريقا  وا���س��ل  اجل��ول��ة  نهاية 

نقطة   20 بر�سيد  ال��ف��رق  ل��رت��ي��ب  ���س��دارت��ه��م��ا 

مع بقاء مباراة موؤجلة للفي�سلي ثم الوحدات، 

 ،14 احل�����س��ني   ،16 االأردن  ���س��ب��اب   ،17 وال�����س��ل��ط 

اجلليل   ،8 معان   ،9 العقبة  �سباب   ،11 اجل��زي��رة 

7، �سحاب 4، البقعة باملركز االأخ��ري دون نقاط. 

اجلزيرة  مهاجم  اعتلى  الهدافني  �سعيد  وعلى 

علي علوان ومهاجم �سحاب يزن النعيمات �سدارة 

قائمة ال��ه��داف��ني  بر�سيد 5 اه���داف ..وح���ل يف 

املركز الثاين بر�سيد 4 اهداف كل من الربازيلي 

رونالد  الكامريوين  االأردن”،  “�سباب  دوجا�س 

واجنا “ال�سلط”، وحممد العك�س “الفي�سلي”، 

“الرمثا«. ويف  – ����س���رارة-  زري����ق  اأب����و  وحم��م��د 

املرز الثالث بر�سيد 3 اأهداف: ال�سوري مارديك 

“الفي�سلي”،  ال��ع��ر���س��ان  واأح���م���د  م��اردي��ك��ي��ان 

“اجلزيرة”،  العطار  وع��ب��داهلل  ال�سيفي  حمزة 

اجلوابري”الوحدات”،  واإب��راه��ي��م  ال��ع��رب  ي��زن 

ال�����دردور  خ��ال��د  “الرمثا”،  ال�������دردور  وح���م���زة 

“�سباب االأردن”، حممد عبد املطلب “البقعة”، 
�سند  اربد”،  “احل�سني  ب��ادو ماجنا  والكونغويل 

جعارة “معان«. .

االنباط - عمان 

فر�ست جلنة اأو�ساع الاعبني يف احتاد كرة 

القدم، جملة من العقوبات على عدد من االأندية 

من خمتلف ال��درج��ات. وج���اءت ه��ذه العقوبات 

ب��ن��اء ع��ل��ى ���س��ك��اوى ���س��ب��ق واأن رف��ع��ه��ا الع��ب��ون 

مالية  م�ستحقات  ع��ل��ى  للح�سول  وم���درب���ون، 

الر�سمي،  على موقعه  االحت��اد  وا���س��ار  متاأخرة. 

و�سحاب  والرمثا  الفي�سلي  مثل  اأن��دي��ة  اأن  اإىل 

و�سباب العقبة واالهلي والطرة و�سما ومن�سية 

باإلزامها  تق�سي  لعقوبات  تعر�ست  ح�سن،  بني 

بدفع مبالغ مالية لعدد من املدربني والاعبني. 

ال��ع��ق��وب��ات على  تفا�سيل  االحت����اد  وا���س��ت��ع��ر���س 

االندية، مثل اإلزام النادي الفي�سلي بدفع نحو 

12 األف دينار للمدرب خالد اليف، و2500 دينار، 

والزام الرمثا بدفع 7730 دينارا، والزام احل�سني 

موقع  دي��ن��ارا.ون�����س��ر   13470 مبلغ  ب��دف��ع  ارب����د 

و�سلت  التي  الق�سايا  جميع  تفا�سيل  االحت���اد 

تقريبا اإىل 30 ق�سية.

االنباط - عمان 

اخ���ت���ارت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل����دورة االأل��ع��اب 

اأردين  طبي  طاقم   )2020 )طوكيو  االأومل��ب��ي��ة 

للعمل �سمن كادرها الطبي خال فرة اإقامة 

االأوملبياد والتي تنطلق يوم 23 يوليو اجلاري 

ال��ق��ادم.  اأغ�سط�س  م��ن  الثامن  حتى  وت�ستمر 

وي��ت��ك��ون ال��ط��اق��م الطبي م��ن ال��دك��ت��ور اأحمد 

اخلطاطبة والدكتور ليث اخلريي و�سيكونان 

�سمن الطاقم الطبي يف دورة االألعاب االأوملبية 

ك��ف��اح ط��ه والتي  ال�سيدة  اإىل ج��ان��ب  ال��ق��ادم��ة 

�ستعمل يف اأوملبياد طوكيو �سمن الكادر املخت�س 

باإجراء فحو�سات الك�سف عن املن�سطات. وكانت 

الطاقم  ر�سحت  االأردن��ي��ة قد  االأوملبية  اللجنة 

االأل��ع��اب  تنظيم  عملية  يف  للم�ساعدة  الطبي 

ح��ر���س  اإط�����ار  2020( يف  االأومل���ب���ي���ة )ط��وك��ي��و 

يف  الت�ساركية  على  االأردن��ي��ة  االأوملبية  اللجنة 

عملية التنظيم واعطاء الكوادر االأردنية املميزة 

الفر�سة لعر�س خرباتها يف مثل هذه املحافل 

الأومل��ب��ي��اد  املنظمة  اللجنة  ورح��ب��ت  ال��دول��ي��ة. 

طوكيو بالطاقم الطبي االأردين للعمل �سمن 

كادرها خ��ال ف��رة اإقامة الن�سخة ال��� 32 من 

دورة االأل���ع���اب االأومل��ب��ي��ة وع���رب االأم����ني ال��ع��ام 

للجنة االأوملبية االأردنية ، نا�سر املجايل ، عن 

اعتزاز اللجنة االأوملبية باختيار الطاقم الطبي 

االأردين للم�ساعدة يف التنظيم باأوملبياد طوكيو 

ال�سمعة  بف�سل  االختيار جاء  اأن هذا  وموؤكداً 

الطيبة الذي يتمتع به للقطاع الطبي االأردين. 

وق��ال املجايل :” نحن �سعداء للغاية الختيار 

الكادر  �سمن  للعمل  االأردين  الطبي  الطاقم 

هذه   .. طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  على  امل�سرف  الطبي 

الدورة اال�ستثنائية يف اجلانب ال�سحي والطبي 

ب�سبب ظروف فريو�س كورونا وكلجنة اأوملبية 

ُك��ن��ا ح��ري�����س��ني ع��ل��ى ت��ر���س��ي��ح ال��ط��اق��م لطبي 

للم�ساعدة يف عملية التنظيم من اأجل الو�سول 

جميعاً اإىل األعاب اآمنة«.  وعرب الطاقم الطبي 

االأردين املُ�سارك يف اأوملبياد طوكيو عن اعتزازه 

بهذا االختيار ومتثيل االأردن يف اأوملبياد طوكيو 

وامل�ساعدة يف عملية تنظيم احل��دث الريا�سي 

االأ�سخم على م�ستوى العامل

الفيصلي والرمثا صراع الصدارة يتواصل 

غرامات مالية اتحادية بحق االندية 

طاقم طبي اردني يشارك في االولمبياد 

ال��ف��رة  ان��ق��ط��ع خ��ال  م��ا  ال���ذي  ي��ك��ون ه��و احل��دي��ث  ان  التحكيم يف ماعبنا  ي��ك��اد 

او  ..�سواء فيما يتعلق باجلماهري  .. بعد كل مباراة تقام يف دوري املحرفني  االخرية 

االعام بو�سائله املختلفة ..بعد ان تعددت اأخطاء احلكام يف املباريات االخرية وا�سهمت 

هذا  ..و�سعت  فيها  لب�س  ال  وا�سحة  ..بطريقة  الفرق  بع�س  على  الظلم  بايقاع  كثريا 

اجلانب املهم يف موقف املتهم من جراء االخطاء التي وقعت ..وكلنا نعلم بانها اخطاء 

يف  ت��وؤدي  وقد  الفرق  حقوق  ب�سياع  ت�ساهم  املقابل  يف  ..لكنها  العادة  يف  مق�سودة  غري 

النهاية خل�سارة ال ت�ستحقها ب�سبب اجتهاد خاطئ من احلكام فح�سب ...!!

..باتت  املناف�سة  من  متقدمة  مراحل  اليوم  دخلت  املحرفني  دوري  مباريات  والن 

الرتيب  االثارة على جدول  لونا من  ..وت�سفي  الفرق  ترتيب  النتائج تغري من  فيها 

.. اىل جانب  الدوري  املناف�سة على لقب  الفرق على خط  العديد من  ان دخلت  ..بعد 

م��واق��ع  م��ن  ال��ه��روب  ع��ل��ى  تتناف�س  ال��ت��ي  ب��ال��ف��رق  يتعلق  فيما  ا�ستعلت  ال��ت��ي  االث����ارة 

اخلطورة ..فان ما يح�سل من اخطاء موؤثرة من قبل حكام الكرة ..يتطلب من جلنة 

..ذلك  حكامها  باخطاء  واالع��راف  للمراقبة  اجللو�س  وعدم  التحرك  �سرعة  احلكام 

االعراف الذي ال يبدل يف كل االحوال من واقع احلال ..وال يرد احلقوق ال�سحابها 

بعد ان تكون املباراة قد انتهت ..!!

وهنا ال نتحدث عن مباراة بعينها ول�سنا ب�سدد انتقاد حكم او اخر ..الن الهدف هو 

التنبيه ملا يحدث من وقائع واحداث ح�سلت يف معظم املباريات االخرية من الدوري .. 

وتركت اكرث من عامة ا�ستفهام حول م�ستوى حكامنا وطريقة معاجلتهم للمخالفات 

ع�ساق  لدى  اال�ستياء  من  الكثري  ..و�سكلت  االخ��رية   املباريات  يف  ح�سلت  التي  املوؤثرة 

الفرق مبختلف انتمائاتهم ..ال �سيما وان عدم اعتماد تقنية “ الفار “ يف ماعبنا حتى 

لعدم  الفرق  العديد من  ب�سياع حقوق  ..ا�سهم  العالية كما فهمنا  تكلفتها  ب�سبب  االن 

العودة عن اخلطاأ و�سرعة تداركه كما هو احلال يف معظم ماعب  قدرة حكامنا على 

العامل ..!!

وهنا نطالب احتاد كرة القدم الذي ا�ستطاع توفري الرواتب الطائلة التي تقا�ساها 

املدرب الفا�سل فيتال بانتظام ان يبادر بالتفكري ال�سريع واجلاد ..بادخال تقنية » الفار«  

امام  الفر�سة  يرك  ال  ..وحتى  القاتلة  احلكام  اخطاء  من  تخفف  حتى  ماعبنا  اىل 

االندية لكي تطالب باال�ستعانة بحكام من اخلارج ..ل�سعورها بان حكامنا يرتكبون من 

االخطاء ما ي�سعهم دوما يف دائرة ال�سك ...!!

عوني فريج

التحكيم .. مشكلة 
مالعبنا !!

خبير الماني لتطوير كرة اليد االردنية 
االنباط - عمان 

ك�سف احتاد كرة اليد عن تو�سله التفاق مع االحت��اد االمل��اين للعبة، 

اأمل��اين، يف اطار خطة االحتاد لارتقاء باللعبة.  لا�ستعانة بخبري فني 

�سهدت  املا�سية  الفرة  اإن  املن�سي  تي�سري  الدكتور  االحت��اد  رئي�س  وق��ال 

اال�ستعانة بخبري  ب��ه��دف  واالمل����اين،  االأردين  االحت��ادي��ن  ب��ني  ات�����س��االت 

العري�سة يف  االت��ف��اق على اخل��ط��وط  ان��ه مت  ال��ي��د، م�سريا اىل  ك��رة  يف 

اال�ستعانة  ان  اىل  قريبا.وا�سار  الر�سمي  التوقيع  بانتظار  اجلانب،  هذا 

كرة  ميادين  يف  وجتاربه  خربته  من  لا�ستفادة  ياأتي  االأمل��اين  باخلبري 

اليد، وبالتايل تطوير اللعبة يف االأردن على �سعيد املنتخبات واالأندية. 

من  االأردنية،  اليد  بكرة  لارتقاء  ا�سراتيجية  خطة  هناك  ان  واأ�ساف 

العمرية،  بالفئات  االه��ت��م��ام  على  وال��ع��م��ل  ب��خ��رباء،  اال�ستعانة  خ��ال 

والعمل على ن�سر اللعبة يف املدار�س .
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الربازيل – وكاالت 

وجه مدافع املنتخب الربازيلي تياجو 

���س��ي��ل��ف��ا، ان���ت���ق���ادات ع��ل��ى ح�����س��اب��ات��ه على 

جلماهري  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع 

االأرج��ن��ت��ن  دع��م��ت منتخب  ال��ت��ي  ب���اده 

اأق��ي��م على  ال��ذي  اأم��ري��ك��ا  ك��وب��ا  يف نهائي 

منتخب  خ�سره  وال���ذي  م��اراك��ان��ا،  ا�ستاد 

ب�����اده ب���ه���دف م���ق���اب���ل ال �����س����يء. وه���ن���اأ 

منتخب  ع��ام��ا(   36( امل��خ�����س��رم  امل���داف���ع 

»االأل���ب���ي�������س���ي���ل���ي�������س���ت���ي« ب���ق���ي���ادة ل��ي��ون��ي��ل 

»هتفت  ال��ت��ي  اجل��م��اه��ري  و���س��ك��ر  مي�سي، 

وع���ان���ت'' م���ع م��ن��ت��خ��ب ال���ك���ن���اري، ال���ذي 

داف����ع ع���ن ال��ل��ق��ب ال����ذي ف���از ب���ه يف ع��ام 

م��اري��ا  دي  اأن��خ��ي��ل  ه���دف  اأن  اإال   ،2019

ح��رم��ه م��ن االح��ت��ف��اظ ب��ه. وق��ال مدافع 

ن�سرها  ر���س��ال��ة  يف  االإجن��ل��ي��زي  ت�سيل�سي 

»اإن�����س��ت��ج��رام«:  م��وق��ع  ع��ل��ى  ع��ل��ى ح�سابه 

الهمم  �سحذ  الإع���ادة  االآن  ال��وق��ت  »ح���ان 

بر�سالة  بعث  واأخ���ريا،  اأق���وى«.  وال��ع��ودة 

اأن  اأرادت  التي  اإىل اجلماهري الربازيلية 

قائا  ال��ق��اري،  اللقب  االأرج��ن��ت��ن  ت��رف��ع 

اأن  اأمت��ن��ى  ���س��دن��ا،  ك��ان��وا  مل��ن  »وبالن�سبة 

تاأتون  ال  ذل��ك  بعد  لكن  �سعداء!  تكونوا 

اأو  م��ق��اب��ات  ع��ل��ى  للح�سول  ك��اأ���س��دق��اء 

ت��ذاك��ر ال���س��ط��ح��اب اأط��ف��ال اأو اأ���س��دق��اء 

اأو �سور«. كانت  اأو قم�سان  املباريات  اإىل 

ه��ن��اك جم��م��وع��ات م��ن ال��ربازي��ل��ي��ن، قد 

عربوا على مواقع التوا�سل االجتماعي، 

االأرج���ن���ت���ن  ت���ك���ون  اأن  رغ��ب��ت��ه��م يف  ع���ن 

2021 يف  اأم���ري���ك���ا ع����ام  ه���ي ب��ط��ل��ة ك���وب���ا 

ن��ه��ائ��ي م��اراك��ان��ا يف  ال��ت��ي �سبقت  االأي����ام 

ري���و دي ج���ان���ريو. وه��ك��ذا اأظ���ه���رت ه��ذه 

امل���ج���م���وع���ات ع�����دم ارت���ي���اح���ه���ا الإق����ام����ة 

تف�سي  خ�سم  يف  ال��ربازي��ل  يف  ال��ب��ط��ول��ة 

)كوفيد-19(،  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 

من  يقرب  ما  بحياة  بالفعل  اأودى  ال��ذي 

اإىل  ي�����س��ار  ال��ب��اد.  يف  �سخ�س  األ���ف   535

ف��ك��روا  ال���ربازي���ل���ي  امل��ن��ت��خ��ب  اأن الع���ب���ي 

ق��رروا  لكنهم  اأم��ري��ك��ا،  كوبا  مقاطعة  يف 

لهم  بيان  يف  اأعلنوا  كما  امل�ساركة  اأخ��ريا 

اأ�سدروه قبل اأيام من انطاق البطولة، 

وانتقدوا فيه الطريقة التي مت تنظيمها 

بها.

مدافع البرازيل يهاجم جماهير بالده 

انس تتقدم في الترتيب العالمي 

لوكاتيلي سعيد باهتمام 
يوفنتوس  

زياش ينضم لتدريبات تشيلسي 

تون�س – وكاالت 

اأن�س  التون�سية  التن�س،  جنمة   قفزت 

ج���اب���ر، م���رك���زا يف ال��ت�����س��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي 

اجل�����دي�����د، ال���������س����ادر  االث�����ن�����ن، ح��ي��ث 

وهو  عامليا،   23 ال��� املركز  حتتل  اأ�سبحت 

اأف�����س��ل ت��رت��ي��ب حت��ق��ق��ه يف م�����س��ريت��ه��ا. 

وج���اء ت��ق��دم اأن�����س ج��اب��ر، ب��ع��د اإجن��ازه��ا 

حيث  ومي��ب��ل��دون،  بطولة  يف  التاريخي 

النهائي. وت�ستعد  رب����ع  ال�����دور  ب��ل��غ��ت 

للم�ساركة  ح��ال��ي��ا  ال��ت��ون�����س��ي��ة  ال��ن��ج��م��ة 

�ستح�سر  ح��ي��ث  ط���وك���ي���و،  اأومل���ب���ي���اد  يف 

االألعاب  يف  التوايل  على  الثالثة  للمرة 

 2012 لندن  يف  ظهرت  بعدما  االأوملبية، 

وريو 2016.  و�ستكون اأن�س جابر املمثلة 

الوحيدة للتن�س التون�سي يف طوكيو. 

روما – وكاالت 

اأكد مانويل لوكاتيلي، العب و�سط 

بلقب  موؤخًرا  املتوج  اإيطاليا،  منتخب 

التفكري  اأنه مل ي�ستطع   ،»2020 »يورو 

يف �����س����وق االن����ت����ق����االت خ�����ال ك���اأ����س 

لوكاتيلي  وارت��ب��ط  االأوروب���ي���ة.  االأمم 

ال�سيف،  اإىل يوفنتو�س هذا  باالنتقال 

اإعجابه  البيانكونريي  اأب���دى  بعدما 

�سا�سولو  ناديه  مع  وتوا�سل  مب�ستواه، 

»�سكاي  ل�سبكة  لوكاتيلي  ل�سمه.وقال 

�سبورت اإيطاليا«: »حتى االآن، مل اأفكر 

واأ�ساف:  اأ�ستطع«.  مل  حًقا،  االأم��ر  يف 

»اهتمام يوفنتو�س ي�سعدين، اإنه فريق 

 رائ�����ع، وق����د ق��ل��ت ذل����ك ع����دة م����رات«.

واأه����در ل��وك��ات��ي��ل��ي رك��ل��ة ت��رج��ي��ح �سد 

اإ���س��ب��ان��ي��ا يف ن�����س��ف ال���ن���ه���ائ���ي، ح��ي��ث 

اح��ت�����س��ن��ه ج���ورج���ي���و ك��ي��ل��ي��ن��ي، ق��ائ��د 

يف  ال��ف��وز  بعد  ويوفنتو�س،  االأت����زوري 

ال��ن��ه��اي��ة. وع��ل��ق ل��وك��ات��ي��ل��ي ع��ل��ى ه��ذا 

امل���وق���ف، ق���ائ���ًا: »ك����ان ال���ع���امل ي��ن��ه��ار 

م����ن ح������ويل، وظ�����ل ك��ي��ل��ي��ن��ي ي���ح���اول 

االط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى ح��ال��ت��ي، الأن���ن���ا كنا 

نف�س  »ق����ال يل  وخ���ت���م:  ���س��ن��ن��ت�����س��ر«. 

اأن��ه كان  اإجن��ل��را، ويبدو  اأم��ام  ال�سيء 

ع��ل��ى ح����ق، ك��ن��ت ����س���اأ����س���دد واح������دة يف 

احلظ  حل�سن  حال،  اأي  على  النهائي، 

االآخرون«. فعلها 

لندن – وكاالت 

اأع����ل����ن ن������ادي ت�����س��ي��ل�����س��ي ال���ث���اث���اء، 

ان�����س��م��ام جن��م��ه امل��غ��رب��ي ح��ك��ي��م زي��ا���س، 

للمو�سم  ا���س��ت��ع��داًدا  ال��ف��ري��ق،  ل��ت��دري��ب��ات 

عرب  ب��ي��اًن��ا  ت�سيل�سي  واأ����س���در  اجل��دي��د. 

تعزيز  »مت  ف��ي��ه:  ق��ال  ال��ر���س��م��ي،  موقعه 

توخيل،  توما�س  بقيادة  ت�سيل�سي  فريق 

ب��ال��ت��ح��اق ع����دد م���ن ال���اع���ب���ن ال��ك��ب��ار 

اجلديد،  للمو�سم  ا�ستعداًدا  للتدريبات 

مثل حكيم زيا�س، كري�ستيان بولي�سيت�س 

»كما  البيان:  واأ�ساف  ميندي«.  واإدوارد 

ك���ال���وم ه��ود���س��ون  اإىل  ال��ث��اث��ي  ان�����س��م 

وم���ارك���و����س  اأب������راه������ام  وت����ام����ي  اأودوي 

وا�سل  حيث  اأجن���وري���ن،  وتينو  األ��ون�����س��و 

اجل��دي��د  للمو�سم  ا���س��ت��ع��دادات��ه  ال��ف��ري��ق 

يف ك���وب���ه���ام«. وت���اب���ع ال���ب���ي���ان: »م����االجن 

����س���ار، ال����ذي ان�����س��م م���ن ن��ي�����س ال�����س��ي��ف 

اإىل  املا�سي معاًرا  املا�سي وخا�س املو�سم 

ب���ورت���و، ���س��ارك م��ع امل��ج��م��وع��ة، وك��ذل��ك 

�سالوبا  وتريفوه  جويهي  مارك  ال�سباب 

واأرم�����ان�����دو ب���روج���ا ب��ع��د ف�����رات اإع�����ارة 

ب��ري��دج املو�سم  ���س��ت��ام��ف��ورد  رائ��ع��ة خ���ارج 

ت�سيل�سي  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر  امل��ا���س��ي«. 

ل��دي��ه ا���س��ت��ح��ق��اق��ات ك��ث��رية ه���ذا امل��و���س��م، 

العامل لاأندية وكاأ�س  كاأ�س  اأبرزها  لعل 

بلقب  تتويجه  ب��ع��د  االأوروب�����ي،  ال�����س��وب��ر 

دوري االأبطال املو�سم املا�سي.

باري�س- وكاالت 

اخ��ت��ار االحت����اد االأوروب������ي ل��ك��رة ال��ق��دم 

)ال����ي����وي����ف����ا(،  ال����ث����اث����اء، 5 الع���ب���ن م��ن 

و3 الع��ب��ن من  باللقب  ال��ف��ائ��زة  اإي��ط��ال��ي��ا 

الت�سكيل  �سمن  البطل،  و�سيفة  اإجنلرا 

.»2020 »ي�����ورو  اأوروب�������ا  ل��ب��ط��ول��ة   امل���ث���ايل 

جيانلويجي  اإيطاليا  ح��ار���س  اختيار  ومت 

دوناروما - الفائز بجائزة اأف�سل العب يف 

الدفاع ليوناردو  البطولة - بجانب ثنائي 

والع��ب  �سبيناتزوال  ول��ي��ون��اردو  بونوت�سي 

ال��و���س��ط ج��ورج��ي��ن��ي��و واجل���ن���اح ف��ي��دري��ك��و 

اإيطاليا  كييزا يف الت�سكيلة املثالية. وفازت 

 ،1968 م��ن��ذ  م����رة  الأول  اأوروب������ا  ب��ب��ط��ول��ة 

اأن���ق���ذ دون����اروم����ا حم��اول��ت��ن من  اأن  ب��ع��د 

ع��ام��ة اجل�����زاء يف ال��ط��ري��ق ن��ح��و ال��ف��وز 

ال��رج��ي��ح  ب��رك��ات  اإجن��ل��را  ع��ل��ى   )2-3(

ب��ع��د ت��ع��ادل ال��ف��ري��ق��ن )1-1( ع��ق��ب وق��ت 

اإ�سايف يف املباراة النهائية، يوم االأحد. كما 

جلنة  اختارته  الذي  املثايل  الت�سكيل  �سم 

فنية يف اليويفا الظهري االأمين للمنتخب 

االإجنليزي كايل ووكر وقلب الدفاع هاري 

ماجواير واملهاجم رحيم �سرلينج. ودخل 

الفائز  بيدري،  اإ�سبانيا  و�سط  العب  اأي�سا 

البطولة،  ���س��اب يف  اأف�����س��ل الع��ب  ب��ج��ائ��زة 

هويبريج  بيري-اإميل  ال��دمن��ارك��ي  بجانب 

وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي روم���ي���ل���و ل���وك���اك���و. و���س��ج��ل 

�سرلينج 3 اأهداف مع اإجنلرا بينما اأحرز 

التي خرجت  بلجيكا  اأهداف مع   4 لوكاكو 

وجاء  اإيطاليا.  يد  على  الثمانية  دور  من 

التايل: النحو  املثايل، على  اليورو   ت�سكيل 

دون���اروم���ا  املرمى: جيانلويجي  ح��را���س��ة 

)اإجنلرا(،  الدفاع: ماجواير  )اإيطاليا(. 

ك����اي����ل ووك��������ر )اإجن��������ل��������را(، ب���ون���وت�������س���ي 

 )اإي���ط���ال���ي���ا(، ���س��ب��ي��ن��ات��زوال )اإي���ط���ال���ي���ا(.

جورجينو  )اإ���س��ب��ان��ي��ا(،  الو�سط: بيدري 

 )اإي�����ط�����ال�����ي�����ا(، ه�����وب�����ريج )ال�������دمن�������ارك(.

ال����ه����ج����وم: ك����ي����ي����زا )اإي�����ط�����ال�����ي�����ا(، رح���ي���م 

�ستريلينج )اإجنلرا(، لوكاكو )بلجيكا(.

لندن – وكاالت 

�سوق  خ��ب��ري  روم���ان���و،  ف��اب��ري��زي��و  ك�سف 

التطورات  اآخ��ر  عن  اأوروب���ا،  يف  االنتقاالت 

���س��اح،  حم��م��د  م�ستقبل  ب�����س��اأن  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

وينتهي  ول��ي��ف��رب��ول.  م�سر  منتخب  جن��م 

عقد حممد �ساح مع ليفربول يف �سيف 

ح��ول  الت���ف���اق  ال��ت��و���س��ل  ي��ت��م  ومل   ،2023

واأن  و�سبق  االآن.  حتى  جديد  عقٍد  توقيع 

يف  رغبته  عاًما   29 ال��� �ساحب  �ساح  اأعلن 

خو�س جتربة اللعب يف الدوري االإ�سباين، 

دون االإ�سارة اإىل اأي نادي. وقال فابريزيو 

روم����ان����و يف ت�����س��ري��ح��ات مل���وق���ع »اآن��ف��ي��ل��د 

ووت�س«: »املحادثات بن ليفربول وحممد 

ب��ع��د«.  متقدمة  مل��راح��ل  ت�سل  مل  ���س��اح، 

اأوروبا:  االنتقاالت يف  �سوق  واأ�ساف خبري 

بالفعل،  �ساح  مع  ليفربول  حتدث  »لقد 

االآن«.  ح��ت��ى  ���س��يء  اأي  اإىل  ال��و���س��ول  دون 

ي�سار اإىل اأن حممد �ساح ان�سم ل�سفوف 

2017، قادًما من روما،  ليفربول يف �سيف 

ليفربول  وك���ان  ي���ورو.  م��ل��ي��ون   42 م��ق��اب��ل 

الربميريليج  يف  الثالث  امل��رك��ز  ان��ت��زع  ق��د 

ب��ع��د م��و���س��م اب��ت��ل��ي ف��ي��ه ب��االإ���س��اب��ات، وب��دا 

يدافع  التي  املوا�سم  اأ�سواأ  من  �سيكون  اأن��ه 

ال���دوري  حقبة  يف  اللقب  ع��ن  ف��ري��ق  فيها 

املمتاز. االإجنليزي 

ايطاليا تستحوذ على التشكيل المثالي لليورو 

ليفربول يفاوض صالح للتجديد

منافسة قوية على الكرة الذهبية 

مدريد – وكاالت 

ال��ث��اث��اء،  اإ���س��ب��اين   �سحفي  تقرير  ك�سف 

االأرجنتيني  ملناف�سة  املر�سحن  الاعبن  عن 

ال��ك��رة  ع��ل��ى  ب��ر���س��ل��ون��ة،  جن��م  مي�سي،  ليونيل 

امل��و���س��م. وق���اد مي�سي م��وؤخ��ًرا  ال��ذه��ب��ي��ة ه���ذا 

اأم��ري��ك��ا  ك��وب��ا  بلقب  للتتويج  ب���اده  منتخب 

اأف�سل  بجائزتي  وف��از  ال��ربازي��ل  ح�ساب  على 

الع���ب وه����داف ال��ب��ط��ول��ة، ل��ريف��ع ال��ربغ��وث 

االأرجنتيني اأول االألقاب الدولية يف م�سريته. 

وب��ح�����س��ب ���س��ح��ي��ف��ة »م����ون����دو دي���ب���ورت���ي���ف���و« 

اأمريكا،  كوبا  بطولة  اأع��ادت  فقد  االإ�سبانية، 

ت��ق��ي��ي��م م��ي�����س��ي ك���م���ر����س���ح ل���ل���ك���رة ال��ذه��ب��ي��ة 

مو�سمه  اأن  حقيقة  من  الرغم  ال�سابعة، على 

�سوى  يحقق  ومل  بر�سلونة،  مع  متحفًظا  كان 

واأ�سافت  الليجا.  هداف  وجائزة  الكاأ�س  لقب 

ال�����س��ح��ي��ف��ة، اأن���ه ال ي��وج��د اأي الع���ب جن��ح يف 

امل��ا���س��ي ب�سكل وا���س��ح،  امل��و���س��م  ا���س��م��ه  ف��ر���س 

لكن  م��ر���س��ح��ن،  ه��ن��اك الع��ب��ن  اأن  م���وؤك���دة 

قائمة  اأن  واأو���س��ح��ت،  مي�سي.  حجم  يف  لي�س 

باالأ�سماء،  مليئة  �ستكون  العام  هذا  املر�سحن 

الأن����ه ال ي��وج��د ا���س��م ب����ارز اأق�����رب م���ن غ���ريه. 

واأ���س��ارت »م��ون��دو دي��ب��ورت��ي��ف��و«، اإىل اأن��ه رمبا 

و�سط  الع��ب  ك��ان��ت��ي،  جن��ول��و  الفرن�سي  ي��ك��ون 

اأن  بعد  ملي�سي،  االأق��وى  املناف�س  هو  ت�سيل�سي، 

قاد ت�سيل�سي لتحقيق لقب دوري اأبطال اأوروبا 

مب�ستوى مذهل، كما فاز بجائزة اأف�سل العب 

الرغم  وعلى  اأوروب���ا.  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  يف 

»يورو  من  فرن�سا  مع  كانتي املبكر  خروج  من 

قائمة  م��ن  ا���س��ت��ب��ع��اده  مي��ك��ن  ال  ل��ك��ن   ،»2020

عن  ��ا،  اأي�����سً ال�سحيفة  وك�����س��ف��ت  امل��ر���س��ح��ن. 

املر�سحن،  �سمن  ت��ك��ون  رمب��ا  اأخ���رى  اأ���س��م��اء 

باري�س  مهاجم  مبابي،  كيليان  الفرن�سي  مثل 

���س��ان ج���ريم���ان، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع���دم ف��وزه 

واإه����داره  اأوروب�����ا،  اأب��ط��ال  اأو دوري  ب��ال��دوري 

رك���ل���ة اجل�����زاء ال���ت���ي اأن���ه���ت م�����س��وار امل��ن��ت��خ��ب 

البولندي  2020«. وكذلك  الفرن�سي يف »يورو 

ميونخ،  بايرن  مهاجم  ليفاندوف�سكي،  روبرت 

حيث حقق   ،2020 ع���ام  يف  ب��اجل��ائ��زة  وامل���ت���وج 

كاأف�سل  الذهبي  واحلذاء  البوند�سليجا  لقب 

ه��داف يف اأوروب���ا ه��ذا ال��ع��ام، على ال��رغ��م من 

املجموعات  دور  يتجاوز  مل  ب��اده  اأن منتخب 

ل��ل��ج��وائ��ز  ووف����ًق����ا  اأوروب���������ا.  اأمم  ب���ط���ول���ة  يف 

ميكن  االأوروب����ي����ة،  االأمم  ك���اأ����س  يف  ال��ف��ردي��ة 

جينالويجي  االإيطايل  احلار�س  تر�سيح  ا  اأي�سً

دون������اروم������ا )اأف���������س����ل الع��������ب(، ال���ربت���غ���ايل 

واالإ���س��ب��اين  )ال���ه���داف(  رون��ال��دو  كري�ستيانو 

 ب��ي��دري ج��ون��زال��ي�����س )اأف�����س��ل الع���ب ���س��اب(.

بروين،  دي  كيفن  البلجيكي  ا  اأي�سً وه��ن��اك   

ال��دوري  بلقب  الفائز  �سيتي،  مان�س�سر  جنم 

اأب��ط��ال  دوري  لنهائي  وامل��ت��اأه��ل  االإجن��ل��ي��زي، 

اأوروبا، على الرغم من الوداع املبكر من »يورو 

اإي��ط��ال��ي��ا. وق���د ي��ك��ون االإي��ط��ايل  اأم���ام   »2020

���ا، الع����ب ي��وف��ن��ت��و���س،  ف��ي��دري��ك��و ك��ي��ي��زا اأي�������سً

اإجن��از  حتقيقه  ع��دم  رغ��م  امل��ر���س��ح��ن،  �سمن 

�سيلفا  دا  نيمار  كذلك  ال��ي��ورو،  بخاف  كبري 

االإي��ط��ايل  ك��ن. ويعد  وك��رمي بنزميا وه���اري 

ا، من �سمن املر�سحن الكبار  اأي�سً جورجينيو 

بعد  مي�سي،  عن  كبري  بفارق  ولكن  للجائزة، 

اأوروب������ا مع  اأب���ط���ال  ب��ب��ط��ول��ت��ي دوري  ال���ف���وز 

ت�سيل�سي وكاأ�س االأمم االأوروبية مع اإيطاليا.
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االنباط- د. لطيفة ح�ضيب القا�ضي 

مبدعة لي�س فقط يف جمالها للكيمياء والتكنولوجيا 

احليوية بل مبدعة اأي�ضاأ يف الكتابة والأدب و يف اللغات 

فهي من الرائدات الوائل يف الأردن وفل�ضطني.. لديها 

اإىل �ضفرها  اأدى  الذي  الأمر  بالعلم  ال�ضغف  الكثري من 

واإق��ام��ت��ه��ا يف وط��ن��ه��ا ال��ث��ال��ث اأمل��ان��ي��ا، ف��ه��ي ب��اح��ث��ة ولها 

الأيوب  عي�ضى  ريتا  الدكتورة  اإنها  الأبحاث  من  العديد 

حتقيق  على  فعملت  والإن�ضانية  بالعطاء  تتمتع  التي 

م��ب��ادئ��ه��ا و ب��ذل��ت ك��ل ج��ه��ده��ا م��ن اأج���ل ال��ع��ل��م وخ��دم��ة 

اأملانيا ومل تتاأخر  طالب العلم حيث تقوم بالتدري�س يف 

للحظة عن امل�ضاعدة  يف ظل الظروف ال�ضعبة التي مير 

متوا�ضعة،  امل�ضتجد..  كورونا  وجائحة  العامل  كل  فيها 

و�ضادقة. وجريئة 

-هل لك دكتورة ريتا �أن حتدثيني 

عن �سريتك �لذ�تية؟

ولدت يف مدينة رام اهلل يف عيد الأم من عام ١٩٦٧ 

يف  احل�ضن  ملدينة  اأ�ضولهما  تعود  اأردن��ي��ني  لوالدين 

للجنة  رئي�ضاً  اهلل  رحمه  وال��دي  ك��ان  الأردن.   �ضمال 

لبيت  رب��ة  وال��دت��ي  وكانت  والأرا���ض��ي  الأبنية  تخمني 

ع�ضقهما  كان  اأن��ا.  اأ�ضغرهم  الأطفال  من  خم�ضة  فيه 

اأنهما  ل��درج��ة  ج��داً  ك��ب��رياً  وفل�ضطني  اهلل  رام  ملدينة 

ُدف���َن  اأن  اإىل   ١٩٦٧ اأث��ن��اء ح���رب ح��زي��ران  ف��ي��ه��ا  ب��ق��ي��ا 

والدي يف رام اهلل التي خدم واأحب يف عام ٢٠٠٩.

الكاثوليك  للروم  الب�ضارة  �ضيدة  در�ضت يف مدر�ضة 

ثّم  ومن  الإبتدائية  املرحلة  اأنهيت  اأن  اإىل  اهلل  رام  يف 

اأنهيت  اأن  اإىل  للبنات  ال��ف��رن��دز  مدر�ضة  اإىل  انتقلت 

الثانوية. املرحلة 

يف  الطبية  الأدوات  هند�ضة  اأدر����س  اأن  حلمي  ك��ان 

ال�ضديد بوالدي وقربي منه قد  اأن تعلقي  اإّل  اأمريكا 

ع�ضرة.  ال�ضابعة  عمر  يف  لبيتنا  م��غ��ادرت��ي  دون  ح��ال 

١٩٨٤ يف جمال الكيمياء  بداأت درا�ضتي اجلامعية عام 

يف ج��ام��ع��ة ب����ريزي����ت، ال�������ض���رح الأك����ادمي����ي ال�����ض��ام��خ 

ن�ضوجي  على  الكبري  الف�ضل  لها  وال��ت��ي  وال��ع��ري��ق، 

اآنذاك. الفكري وال�ضيا�ضي 

اإنتظاٍر  وبعد  الأوىل  الإنتفا�ضة  ب�ضبب  اأ�ضطررُت 

���ض��م��ال  ال���ريم���وك يف  ج��ام��ع��ة  اإىل  اأن��ت��ق��َل  اأن  ط��وي��ل 

اأنهيت  اأن  اإىل  فيها  درا�ضتي  لإمت��ام   ١٩٨٩ عام  الأردن 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س وامل��اج�����ض��ت��ري م��ن��ه��ا. ع�ضت اأث��ن��اءه��ا يف 

م��دي��ن��ة احل�����ض��ن ب��ني اأق���ارب���ي ف��ك��ان��ت ف��ر���ض��ة جميلة 

بداأت  ثم  اهلل.  رحمهما  واِل��َديَّ  من�ضاأ  على  اأتعرف  اأن 

درا���ض��ت��ي ل��ل��دك��ت��وراة يف اجل��ام��ع��ة الأردن���ي���ة ح��ي��ث اأن��ه 

اأنني  اإل   ١٩٩٦ كان قد مّت تاأ�ضي�س ق�ضم خا�س يف عام 

على  ح�ضويل  عند  اأمل��ان��ي��ا  اإىل  امل��غ��ادرة  على  اأ���ض��ري��ت 

يف  الأملانية  الكاثوليكية  الكني�ضة  من  درا�ضية  منحة 

جمال تنقية املياه .

اآذار عام  الأول من  بداأت يف  والتي  العلمية  رحلتي 

١٩٩٩ مل تكن بال�ضهلة يف اأملانيا اإل اأنها قد جعلت مني 

الإ�ضت�ضالم  ت��ع��رف  ل  ُم��ارب��ة  م��ن  الآن  عليه  اأن��ا  م��ا 

مدينة  يف  اأ�ضهر  �ضتة  ملدة  الأملانية  اللغة  در�ضُت  اأب��داً. 

اجلنوب  يف  توبنجن  مدينة  اإىل  انتقلت  ثم  ومن  بون 

وقتها  تفاجاأت  اأنني  اإل  الدكتوراة  م�ضروع  يف  للبدء 

ب��اأن��ه ك���ان م��ن امل��ت��وج��ب ع��ل��ي اأخ���ذ ال��ع��ي��ن��ات وال��ق��ي��ام 

ب��ال��ت��ج��ارب ال��ع��ل��م��ي��ة يف ف��ل�����ض��ط��ني، الأم����ر ال���ذي ك��ان 

مما  ال�ضيا�ضية  الأو���ض��اع  ب�ضبب  حينها  ج���داً  م��ع��ق��داً 

اأ�ضهر  بعد  فا�ضطررت  امل�ضروع.  اإلغاء  على  اأجربهم 

لالإنتقال  والبحث  اجلامعات  مرا�ضالت  من  طويلة 

كما  اأمل��ان��ي��ا  ���ض��م��ال  يف  التقنية  ه��ام��ب��ورغ  ج��ام��ع��ة  اإىل 

التكنولوجيا  وهو  جديد  جمال  يف  للبدء  وا�ضطررت 

احليوية.

املياه  تنقية  جم��ال  يف  ع��ام��ني  مل��دة  كباحثة  عملت 

ومن  وال��ده��ون  ال��زي��وت  م��ن  ال�ضناعات  ع��ن  الناجتة 

ث��م ب����داأت ال��ع��م��ل يف م�����ض��روع��ي ل��ل��دك��ت��وراة يف جم��ال 

جزًء  ك��ان  وال��ذي  البكترييا  با�ضتخدام  ال��ه��واء  تنقية 

اأه���م ثالث  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ت�ضّمن  م�����ض��روع �ضخم  م��ن 

للدكتوراة عملت  درا�ضتي  اأثناء  جامعات يف هامبورغ. 

كثريين،  ط��الب  ح��ال  ه��و  ك��م��ا  خمتلفة،  جم���الت  يف 

الأم�����ر ال����ذي ���ض��اه��م يف ���ض��ق��ل ���ض��خ�����ض��ي��ت��ي وم��ك��ن��ن��ي 

م��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع الأمل����اين ع��ن ك��ث��ب. فقد 

 Market ال�ضوق  اأب��ح��اث  درا���ض��ات  عملت يف جم��ال 

.  Research
والعربية  الإجنليزية   اللغتني  بتدري�س  بداأت  كما 

التابعة  امل��ج��ت��م��ع  ك��ل��ي��ات  ويف  وم��وؤ���ض�����ض��ات  ���ض��رك��ات  يف 

حل��ك��وم��ة م��ق��اط��ع��ة ه��ام��ب��ورغ ال��ف��درال��ي��ة. وب��ع��د اأن 

تدري�ضها  مني  ُطلَب  بطالقة  الأملانية  اأجيد  اأ�ضبحت 

ومن  بها فبا�ضرت فوراً  ���ُس  َدرِّ
ُ
اأ التي كنت  ال�ضركات  يف 

لتدري�س  اأهلتني  متعددة  بدورات  بالإلتحاق  قمت  ثم 

م�ضتوياتها.  بكافة  اللغة 

- در�ست �ملاج�ستري يف �لكيمياء وكانت 

ر�سالة �لدكتور�ة يف �لتكنولوجيا �حليوية، 

ملاذ� �أخرتتي هذ� �لتخ�س�ص، وهل بنبذة 

�حليوية؟ �لتكنولوجيا  بتخ�س�ص  تعريفية 

اإخ����ت����ي����اري ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل���ي���وي���ة ك�����ان ب�����ض��ب��ب 

جامعة  م�ضروع  يف  واجهتنا  التي  والعوائق  التعقيدات 

ت��وب��ن��ج��ن وامل��ت��ع��ل��ق ب��ف��ل�����ض��ط��ني ك��م��ا ذك������رت.  اأم�����ا عن 

التكنولوجيا احليوية فهي بب�ضاطة عبارة عن اإ�ضتخدام 

الإن�����زمي�����ات، اخل���الي���ا احل���ي���ة والأح�����ي�����اء ال��دق��ي��ق��ة يف 

املياه  التكنولوجية. يندرج حتت ذلك تنقية  التطبيقات 

والهواء با�ضتخدام البكترييا التي يتم عزلها من عينات 

بيئية توؤخذ من البيئة املحيطة لبوؤرة التلوث. 

-ما هي �لعو�ئق و �لتحديات �لتي 

تعر�ست لها �أثناء م�سريتك �لبحثية؟

اأن ف��ك��رة الإ���ض��ت�����ض��الم مل  ال��ع��وائ��ق ك��ان��ت ك��ب��رية اإل 

فيه  يكن  مل  الدقيقة  الكائنات  مع  فالعمل  واردة  تكن 

عينات  جلمع  ا�ضطرين  مما  النتائج  يف  املتوقع  الثبات 

ع�ضوائية من اأماكن عدة يف اأملانيا والعامل ،كرتبة النيل 

يف م�ضر، اإىل اأن حالفني احلظ يف اإيجاد وعزل �ضاللت 

من  ال��ه��واء  بتنقية  ت��ق��وم  ال��ت��ي  البكترييا  م��ن  خمتلفة 

ت��ن��ت��ج ع��ن �ضناعات  امل��ت��ط��اي��رة ،وال���ت���ي  ال���غ���ازات  ب��ع�����س 

بالقرب  للقاطنني  ومزعجة  كريهة  روائح  وت�ضبب  عدة 

واأغذية  والكحول  ال�ضوكولتة  تنتج  التي  امل�ضانع  من 

الأ�ضماك وغريها. 

-ع��م��ل��ت ب��اح��ث��ة يف ه��ام��ب��ورغ و اأج����دت الإجن��ل��ي��زي��ة 

العلمية  ابحاثك  اآخ��ر  هي  فما  الفرن�ضية،  و  والأمل��ان��ي��ة 

يف اأملانيا؟

ال���ه���واء  اآخ������ر جم�����ال يل ك�����ان يف م�������ض���روع ت��ن��ق��ي��ة 

عديدة  ل�ضنوات  ا�ضتمر  وال���ذي  البكترييا  با�ضتخدام 

العلمية  م�ضريتي  يف  �ضاندوين  وك��ث��ريون   ذك��رت.   كما 

رودولف  الربوفي�ضور  بالذكر  واأخ�س  اأملانيا  يف  وخا�ضة 

والذي  الدكتوراة  ر�ضالة  على  م�ضرفاً  كان  والذي  مولر 

كنت اأنا ُع�ضوًة يف فريقه يف جامعة هامبورغ التقنية. 

مل اأح������اول ج�����ادًة ال���ع���ودة ل��ف��ل�����ض��ط��ني ول�����ض��ت ممن 

يبحثون عن التقدير فالذي يريد �ضيء عليه اأن يحقق 

ذات����ه يف امل���ج���ال املُ�����راد لن اأع���م���ال الإن�������ض���ان ه���ي ال��ت��ي 

تتحدث عنه. 

�نت تكتبني خو�طر على �سفحتك يف 

�أن  �لفي�سبوك و�لإن�ستجر�م...هل تفكرين 

تخو�سي يف جمال �ل�سحافة و �لإعالم؟

بها  ب���داأت  ري��ت��ا«  »خرب�ضات  اأ�ضميها  زل��ت  ل  كتاباتي 

اإج��ازت��ي يف  تواجدي يف  اأثناء   ٢٠١٩ ع��ام  اأيلول  فجاأة يف 

قلبان  يل  فاأنا  الأردن.  وهو  فل�ضطني  جانب  اإىل  وطني 

بالإ�ضافة  الآخ��ر  عن  اأحدهما  معزة  تقل  ل  وطنني  يف 

ل��وف��ائ��ي ال�����ض��دي��د لأمل��ان��ي��ا ب��ال��رغ��م م��ن اأن��ن��ي ل اأح��م��ل 

اجلواز الأملاين.

اأم����ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة مل��ج��ال ال�����ض��ح��اف��ة والإع������الم ف��ه��و ل 

اأك��ت��ب  ومتفائلة  عاطفية  اإن�����ض��ان��ة  اأن��ن��ي  اإذ  ي�ضتهويني 

اأن  اأمتنى  اإن�ضانية  اأحا�ضي�س وم�ضاعر  نابعة عن  خواطر 

تبقى بعيدة كل البعد عن �ضيا�ضة هذا العامل الذي بتنا 

فيه. نعي�س 

ما ر�أيك بالتايل؟

مكان  على  يقت�ضر  ل  اأن���ه  اإل  ج��دا  ع��زي��ز  �لوطن: 

فاأنا يل وطنان: فل�ضطني والأردن ول تقل معزة  واحد 

اأحدهما عن الآخر. 

�حلب: اأكتب عنه كثرياً وقلبي مليٌء به اإل اأنني مل 

يتوقف عن  فالقلب ل  ما  يوماً  اإي��ج��اده. رمب��ا  اأوف��ق يف 

النب�س اإل عندما تتوقف احلياة. 

قدر  فعلى  ت�ضفني  اأن  ممكن  كلمة  اأكرث  �لعفوية: 

اأع�ضق  اأن��ن��ي  اإل  عملي  يف  وال��دق��ة  التخطيط  اح��ب  م��ا 

العفوية يف حياتي ولذلك اأنا �ضعيدة. 

�ل�سالم: على الإن�ضان اأن يجد ال�ضالم يف داخله ويف 

من  مع  ال�ضالم  يحقق  ان  ي�ضتطيع  فقط  وعندها  قلبه 

حوله. 

ال��ت�����ض��ال��ح م��ع ال����ذات ه��و ال��ط��ري��ق الأك��ي��د لتحقيق 

ال�ضالم. 

ما هي �أهم نقاط �لقوة و�ل�سعف 

عندك؟”

النظر  وبغ�س  احلياة  على  اإ���ض��راري  يف  تكمن  قوتي 

مبعزل  ي��وم  ك��ل  اأب���داأ  ف��اأن��ا  منغ�ضات  م��ن  يرافقها  عما 

عن اأح��داث الذي قبله اأو على الأق��ل اأح��اول ذل��ك.  اأما 

فهو  ق��وة،  اأي�����ض��اً  اأع��ت��ربه  ان��ا  وال���ذي  ل�ضعفي،  بالن�ضبة 

واأبدي  كما  الآخرين  مع  اأتعاطف  فاأنا  وعاطفتي  قلبي 

ممن  فاأنا  معي  ي�ضدقوا  مل  لو  حتى  لأو�ضاعهم  تفهماً 

مينح الفر�ضة الثانية غالباً. 

�أين ترين نف�سك يف غ�سون  �ل�سنو�ت 

�لقريبة �لقادمة و �أنت جتيدين عدة لغات؟

ال��ل��غ��ات ووج����دت نف�ضي يف جم��ال  اأع�����ض��ق  اأن��ن��ي  مب��ا 

العربية،  وهي  بلغاٍت ثالث  اأكتب حالياً  اأنني  اإذ  الكتابة 

اأك��ت��ب واأن�ضر  اأن  اأط��م��ح يف  ف��اأن��ا  الإجن��ل��ي��زي��ة والأمل��ان��ي��ة 

وخا�ضة اخلواطر والروايات. 

قد  كنت  الإجنليزية  باللغة  رواية  على  حديثاً  اأعمل 

بداأت بها يف العام املا�ضي واأثناء الإغالق اإل اأن قلمي قد 

جتمد جتاهها لفرتة لأ�ضباب عدة. اأمتنى اأن اأمتكن من 

اإمتامها ون�ضرها قريباً. 

ماذ� يعني �لنجاح بالن�سبة لك؟

ال���ن���ج���اح ه���و اأن ت���ك���ون را����ض���ي���اً ع���ن ن��ف�����ض��ك ،وع��م��ا 

و���ض��ل��ت اإل���ي���ه ح��ت��ى ل���و مل ي��ك��ن م���ا ك��ن��ت ت��ط��م��ح اإل��ي��ه 

والف�ضل  ح��دود  لها  لي�س  الإن�����ض��ان  فطموحات  مت��ام��اً. 

ما  فهذا  اإليه  تطمح  ما  كل  حققت  باأنك  تعتقد  اأن  هو 

ُي��دع��ى ب��ال��رك��ود وي����وؤدي ل���ه. واأن����ا مم��ن ي��ح��ب ال��ت��دف��ق 

والإ���ض��ت��م��راري��ة يف ك��ل ���ض��يء كما ه��و حبي مل��ي��اه الأن��ه��ار 

واجلارية. املتدفقة 

كلمة �أخرية ملن تقوليها؟

اأحبوا بع�ضكم بع�ضاً فالكره ل ياأكل اإل قلب �ضاحبه.

ْن ُتفاِرقوا... َفاْجَعلوا ِفراَقُكْم َمْبِنّياً َعلى 
َ
اأ َرْدمُتْ 

َ
اأ َواإِْن 

َرحوا...  َتَماًل... َول جَتْ ِوّد... َكْي َيكوَن ُمْ

هذا ما اأود اأن  اأقوله لكل اإن�ضان على هذه الأر�س.

درست في جامعتي بيرزيت واليرموك واكملتها في ألمانيا 

د.ريتا األيوب: التصالح مع الذات الطريق األكيد لتحقيق السالم

1700 قضية تهرب جمركي حولتها 
سلطة العقبة لمكافحة الفساد

خالد فخيدة

١٧٠٠ ق�ضية تهرب جمركي اىل  العقبة   يعطي، حتويل جمل�س مفو�ضي 

حجم  عن  انطباعا   ،٢٠١5 عام  منذ  اجلمارك  عام  ومدعي  الف�ضاد  مكافحة 

ال�ضتثمار. على  وا�ضرارها  الدولة  بحق  ترتكب  التي  القت�ضادية  اجلرائم 

العقبة  منطقة  �ضلطة  ح��ر���س  ي��وؤك��د  اجل��رائ��م  ه��ذه  مرتكبي  وم��ط��اردة 

ومكافحتها. اجلرمية  هذه  ما�ضرة  على  اخلا�ضة  القت�ضادية 

ت�ضل  التقا�ضي  مرحلة  ودخلت  فيها  التحقيق  مت  التي  الق�ضايا  وه��ذه 

ادان  اليوم  وحتى   ٢٠١5 عام  ومنذ  دينار.  مليون   3٠٠ نحو  غراماتها  قيمة 

بحقهم  ال�ضادرة  الحكام  وُمّيزت  اجلرائم  هذه  مرتكبي  من  عددا  الق�ضاء 

يقدر  ب��ه  املحكومني  ال���زام  مت  م��ا  جم��م��وع  ام��ا  القطعي.  احل��ك��م  واكت�ضبت 

الدولة. وهذه جميعها من حق خزينة  املاليني،  بع�ضرات 

من  كبري  ب�ضكل  التهريب  ن�ضبة  تخفي�س  يف  العقبة  �ضلطة  جناح  ورغم 

لوج�ضتية،  واي�ضا  جغرافية  واخرى  امنية  منها  متعددة،  اأجراءات  خالل  

التهريب ل زالت م�ضتمرة. ان احلرب مع مرتكبي جرمية  ال 

وح���ت���ى ت��ت��م��ك��ن ال�����ض��ل��ط��ة م���ن ت��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ق��ب��ة ل��ت��ك��ون م���رك���زا جت��اري��ا 

واقت�ضاديا عامليا، فقد دخلت يف �ضراكة مع غرفة جتارة العقبة لفرز الغث 

ال�ضمني. عن 

على  م��ره��ون  وعودتها  ا�ضبابه،  ل��ه  م��وؤخ��را  الكم�ضيون  �ضركات  واغ��الق 

مكافحة  يف  ال�ضرتاتيجي  ال�ضريك  �ضتكون  التي  التجارة  غرفة  معطيات  

مقبلة  ا�ضتثمارات  لي  والتهيئة  املوجودة  ال�ضتثمارات  وحماية  التهريب، 

او غري  التاجر من اي تغول ت�ضريعي  الذي يلزمها بحماية  القانون  بحكم 

قانوين.

بالرد  كفيلة  الرقام  ال�ضركات،  هذه  باغالق  ال�ضلطة  قرار  يعار�س  ومن 

. عليه

مل  الكلية،   الردن  جت��ارة  م��ن  العقبة  جت��ارة  حجم  ان  الرق���ام،  وت��ق��ول 

�ضركات  من  لعدد  التجارية  احلركة  بلغت  فقد  املقابل  ويف   ،%٢.5 تتجاوز 

دفاترها  يف  امل�ضجل  ان  حني  يف  باملاليني،  معدودة   ا�ضهر  خالل  الكم�ضيون 

اللف. يتجاوز ع�ضرات  التجارية مل 

التهريب  يف  املتورطة  ال�ضركات  متييز  ال�ضلطة  ا�ضتطاعت  فقد  وعليه، 

ح��دود  خ��ارج  �ضرعية  غ��ري  بطريقة  و�ضخها  ا���ض��ت��رياده��ا  حجم  خ��الل  م��ن 

امل��ن��ط��ق��ة اخل��ا���ض��ة، يف ال��وق��ت ال���ذي ���ض��ج��ل��ت ف��ي��ه ت��ل��ك ال�����ض��رك��ات ب���اأن ما 

للعقبة. ت�ضتورده 

للت�ضريعات  ���ض��ح��ي��ة  ب��ان��ه��ا  ن��ف�����ض��ه��ا،  اظ��ه��ار  حت���اول  ال��ت��ه��ري��ب،  م��اف��ي��ات 

مراكز  تعاطف  لتك�ضب  بال�ضتثمار،  ي�ضر  له  تتعر�س  ما  وان  والقوانني، 

ق���وى ت�����ض��ري��ع��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذي��ة يف ال���ب���الد مل�����ض��اع��دت��ه��م يف ق��ون��ن��ة ج��رائ��م��ه��م 

يف  الوطني،  القت�ضاد  على  ا�ضرارها  ال�ضلطة  ر�ضدت  التي  القت�ضادية، 

دينار. مليون   3٠٠ بقيمة  الق�ضاء  اىل  املحولة  الق�ضايا 

اخ��رى،  ح��دودي��ة  معابر  م��ن  �ضبطه  مت  م��ا  اىل  ال��رق��م  ه��ذا  ا�ضفنا  واذا 

�ضنكت�ضف ان قيمة ال�ضرر بالقت�ضاد الوطني تت�ضاعف مقابل هذا الرقم.

ف��اذا  وال��وط��ن.  التاجر  قبل  امل��واط��ن  على  خطر  اك��رب  التهريب،  مافيا 

يدفع  ان��ه  يعرف  ل  فهو  مهربة،  �ضلعة  ثمن  يف  وف��ر  ان��ه  امل�ضتهلك  اعتقد 

���ض��ي��دف��ع ف��ارق��ه  ال��دول��ة  ن��ه��ب��ه ه���وؤلء م��ن خ��زي��ن��ة  ا���ض��ع��اف��ا، لأن م��ا  ثمنها 

ور�ضوم �ضرائب  املواطن 

االنباط-وكاالت

اأط���ل���ق���ت اإي���������ران،  ت��ط��ب��ي��ًق��ا ي���ه���دف اإىل 

ت�ضعر  ح��ي��ث  ال���ب���الد،  ل���ل���زواج يف  ال���رتوي���ج 

الطالق  م��ع��دلت  ب�����ض��اأن  بالقلق  ال�ضلطات 

الإع����الم  و���ض��ائ��ل  ذك����رت  ح�ضبما  امل��رت��ف��ع��ة، 

احلكومية

للحكومة  تابعة  ثقافية  هيئة  اأ���ض��ارت  و 

يدعى  ال��ذي  التطبيق  ا�ضم  اإىل  الإي��ران��ي��ة، 

ال��ت��ط��ب��ي��ق  اإن  ق��ائ��ل��ة   ، رف��ي��ق  اأو   ، ه���ام���دام 

الرفيق  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  يف  ال�����ض��ب��اب  �ضي�ضاعد 

املنا�ضب ل� زواج م�ضتدام

 ١3 وت�����ض��ري ال��ت��ق��اري��ر اإىل وج���ود ح���وايل 

مليون �ضاب اأعزب- الذين ترتاوح اأعمارهم 

بني ١٨ و 35 يف اإيران

البالد  اأبلغت  فقد  لالح�ضاءات،  ووف��ق��ا 

األ��ف حالة   ١٧٠ ٢٠١٩ ع��ن اأك��رث م��ن  يف ع��ام 

طالق ونحو 5٢٠ األف حالة زواج

ا  اأي�ضً يلعب  التطبيق  اإن  م�ضوؤولون  قال 

ي�ضهم  كما  ونف�ضًيا،  اجتماعًيا  اإر�ضادًيا  دوًرا 

يف العثور على رفيق منا�ضب للزواج

باقر  ممد  النواب  جمل�س  رئي�س  وقال 

اإن  التطبيق،  اإط��الق  حفل  خالل  قاليباف، 

الأ�ضاليب  با�ضتخدام  ال�ضباب  �ضي�ضاعد  ذلك 

الزيجة  اإىل  ل��ل��و���ض��ول  والعلمية  احل��دي��ث��ة 

الأمثل لهم

ك���م���ا ع���ل���ق ك���م���ي���ل خ���وج���ا����ض���ت���ه، رئ��ي�����س 

التطبيق،  طور  ال��ذي  الثقايف،  تبيان  معهد 

اإن امل���الي���ني م���ن ال�����ض��ب��اب غ���ري امل��ت��زوج��ني 

 ٨٠ ع��ن  �ضكانه  ع��دد  ي��زي��د  بلد  يف  يعي�ضون 

م��ل��ي��ون ن�����ض��م��ة و م��ع��دل ال���ط���الق امل��ت��زاي��د 

امل�ضاكل  بني  من  الزيجات  ع��دد  وانخفا�س 

الرئي�ضية يف اإيران

وت�����ع�����د ه�������ذه اخل������ط������وة م������اول������ة م��ن 

احل���ك���وم���ة الإي����ران����ي����ة ل��ت��ج��ن��ب ���ض��ي��خ��وخ��ة 

العمار،  معدلت  يف  ارت��ف��اع  بعد  املواطنني 

زيادة  اإىل  الإيرانيون  امل�ضوؤولون  دعا  لطاملا 

ال�ضكان عدد 

١.٢ مليون مولود  اإيران حوايل  و�ضجلت 

ا من ١.5٢ مليون يف  يف عام ٢٠١٩ ، انخفا�ضً

عام ٢٠١٦. وبلغ معدل املواليد يف عام ٢٠١٩ 

من  ا  انخفا�ضً  ، اأم  لكل  طفل   ١.٨ ح��وايل   ،

٢٠١٧، كما يعد اأكرث من  ٢.٠٧ طفل يف عام 

ن�ضف �ضكان اإيران حتت �ضن 35 عاما

لمواجهة معدالت الطالق المرتفعة.. إيران تطلق تطبيقا لترويج الزواج

 لي قلبان واحد في االردن واالخر في فلسطين وانا وفية أللمانيا
 اكتب بلغات ثالثة وأحب التدفق واالستمرارية

االنباط-وكاالت

اأن ذك��ور الأغ��ن��ام التي خ�ضعت  وج��دت درا���ض��ة 

٦٠% من  اأط�����ول ب��ن�����ض��ب��ة  ل��الإخ�����ض��اء، ق���د ت��ع��ي�����س 

�ضيخوخة  تاأخري  طريق  عن  ال�ضليمة  نظرياتها 

النووي احلم�س 

اأن   Otago جامعة  بقيادة  باحثون  واق��رتح 

اإزالة اخل�ضيتني قد تقدم الفوائد نف�ضها للرجال 

اأي�ضا

ا�ضتخدموها  التي  الأ�ضاليب  اإن  الفريق  وقال 

مي��ك��ن ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ل��ل�����ض��م��اح ل��ل��م��زارع��ني مب��ع��رف��ة 

وب��ال��ت��ايل  اأط����ول،  ل��ف��رتة  �ضتعي�س  ال��ت��ي  اخل���راف 

اإنتاجية اأكرث  �ضتكون 

واأج����ري����ت ال���درا����ض���ة م���ن ق��ب��ل ع���امل���ة ال���وراث���ة 

ال���الج���ي���ن���ي���ة، ف��ي��ك��ت��وري��ا ����ض���وغ���رو، م���ن ج��ام��ع��ة 

وزمالئها بنيوزيلندا   Otago
واأو���ض��ح��ت �ضوغرو: »ع��رف ك��ل م��ن امل��زارع��ني 

وال��ع��ل��م��اء م��ن��ذ ب��ع�����س ال���وق���ت اأن ذك����ور الأغ���ن���ام 

بكثري  اأط��ول  لفرتة  املتو�ضط  يف  تعي�س  املخ�ضية 

من نظرياتها ال�ضليمة. ومع ذلك، فهذه هي املرة 

احلم�س  اإىل  �ضخ�س  اأي  فيها  ينظر  التي  الأوىل 

النووي لريى ما اإذا كان ي�ضيخ اأي�ضا ب�ضكل اأبطاأ«

لدى  ال��ن��ووي  احلم�س  ت��ق��دم  كيفية  ومل��ق��ارن��ة 

ب�ضاعة  ي�ضمى  ما  الفريق  ابتكر  املختلفة،  الأغنام 

ال����وراث����ة ال��الج��ي��ن��ي��ة ل���ل���ح���ي���وان، وال���ت���ي ت��ع��م��ل 

كمقيا�س لل�ضيخوخة البيولوجية بناء على وجود 

عالمات كيميائية تعرف با�ضم جمموعات امليثيل

اأن ق���ام���وا ب��ت��ح��ل��ي��ل ع���دد ك��ب��ري من  ومب���ج���رد 

احل���ي���وان���ات م���ن اأج����ل م��ع��اي��رة ���ض��اع��ت��ه��م، مت��ّك��ن 

ال��ذك��ر املخ�ضي  ال��ف��ري��ق م��ن م��ق��ارن��ة م��دى عمر 

وال�ضليم

الالجينية  ال�ضاعات  اأن  فعال،  ب�ضكل  ووجدوا، 

كما   ،›wethers‹ اأو   - �����ض��ة  امل��خ�����ضّ ل��الأغ��ن��ام 

مقارنة  اأبطاأ  ب�ضكل  تدق   - املزارعون  اإليها  ي�ضري 

ال�ضليمة بالأغنام 

واأ������ض�����اف م���ع���د ال����ورق����ة ال��ب��ح��ث��ي��ة وخم����رتع 

جامعة  من  هورفاث،  �ضتيف  الالجينية،  ال�ضاعة 

طريقة  »ط��ورن��ا  اأجن��ل��و���س:  ل��و���س  يف  كاليفورنيا 

وا�ضعة  جم��م��وع��ة  يف  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال��ع��م��ر  لقيا�س 

م��ن ال��ث��دي��ي��ات. ودر���ض��ن��ا اأك��رث م��ن ٢٠٠ ن��وع حتى 

الآن واكت�ضفنا قوا�ضم م�ضرتكة مده�ضة يف كيفية 

الأغ��ن��ام  درا���ض��ة  لكن  العمر.  يف  احل��ي��وان��ات  تقدم 

ك��ان��ت ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا م��ن ح��ي��ث اأن��ه��ا ع��زل��ت 

على  الذكورة  هرمونات  اآث��ار  التحديد  وجه  على 

ال�ضيخوخة«

ووفقا لقائد الدرا�ضة وعامل الوراثة الالجينية 

ال��ن��ت��ائ��ج يف متهيد  ت�����ض��اع��د  اأن  ه����ور، مي��ك��ن  ت��ي��م 

ال��ط��ري��ق لإج�����راء حت��ق��ي��ق��ات ج���دي���دة يف الآل���ي���ات 

املت�ضارعة للذكور ال�ضيخوخة  الكامنة وراء 

واأو����ض���ح ال��دك��ت��ور ه����ور: »وج���دن���ا اأن ال��ذك��ور 

والإناث لديها اأمناطا خمتلفة جدا من �ضيخوخة 

احلم�س النووي لدى الأغنام«

الأك��رث  امل��واق��ع  تلك  اأن  لالهتمام  املثري  وم��ن 

ت���اأث���را ب���الإخ�������ض���اء ت��رت��ب��ط اأي�����ض��ا مب�����ض��ت��ق��ب��الت 

اأك��رب  ل��دى الب�ضر مب��ع��دل  ال��ذك��ري��ة  ال��ه��رم��ون��ات 

بكثري مما نتوقعه بال�ضدفة

دراسة: إزالة الخصيتين قد تطيل عمر الرجال


