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الملك يدعو إلى نهج تنموي دولي
للتصدي لتبعات أزمة الالجئين

هل منح وزير الصحة نفسه
شهادة االختصاص؟
الأنباط – دالل عمر

هل منح وزي��ر ال�صحة نف�سه �شهادة
االخت�صا�ص؟ وهل يحق له ذلك ا�ستناداً
لأح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون؟ وم� ��ن ه ��م �أع �� �ض��اء
املجل�س الطبي الذين وافقوا على منحه
�شهادة االخت�صا�ص؟ وهل لعب املن�صب
دوره يف ق �ب��ول ال �ط �ل��ب ال � ��ذي رف���ض��ه
املجل�س عدة مرات من قبل؟
وح�صل ال��دك �ت��ور ف ��را� ��س ال �ه ��واري
ع�ل��ى � �ش �ه��ادة الإع �ت��راف يف اخ�ت���ص��ا���ص
ال�ع�ن��اي��ة احل�ث�ي�ث��ة ع�ن��د ال �ك �ب��ار؛ بعدما
�أ�صبح رئي�س للمجل�س الطبي تلقائياً

عندما عني وزيراً لل�صحة؛ ووافق عليه
املجل�س الذي يفتقر �إىل طبيب خمت�ص
يف ال�ع�ن��اي��ة احلثيثة ع�ن��د ال�ك�ب��ار؛ علماً
ب�أن طلب الهواري رف�ض  3مرات قبل �أن
ي�صبح وزيرا  ,وبهذا فانه �أ�صبح كالذي
مينح نف�سه �شهادة االخت�صا�ص والرتبة
ال�ت��ي ي�ستخدمها يف خطاباته والكتب
الر�سمية التي يقوم بتوقيعها.
ب� � ��دوره� � ��ا؛ ط ��ال� �ب ��ت ال � �ن ��ائ ��ب مت ��ام
الرياطي يف �س�ؤالني نيابني.
التفا�صيل �ص «»4

منتقدًا حجم التنمر الذي يمارسه
األردنيون  ٠٠دودين :مشكلة حقيقية
بمحتوى وسائل اإلعالم األردنية
االنباط-عمان

االنباط -نيويورك

�أك ��د ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين �أن
الأردن م�ستمر بتقدمي اخلدمات ال�صحية
والتعليمية والإن�سانية لالجئني ال�سوريني،
رغم االنخفا�ض احلاد يف امل�ساهمة الدولية
خلطة اال�ستجابة الأردنية لأزم��ة اللجوء،
والتي مت متويل  10باملئة منها لهذا العام.

و�أ�� � �ش � ��ار ج�ل�ال ��ة امل � �ل� ��ك ،خ �ل��ال ل �ق��ائ��ه
الرئي�س وامل��دي��ر التنفيذي للجنة الإن�ق��اذ
الدولية ديفيد ميليباند يف نيويورك ام�س
الثالثاء� ،إىل �أن جهود الأردن وغ�يره من
الدول امل�ست�ضيفة ال تعفي املجتمع الدويل
من م�س�ؤولياته جتاه الالجئني ،داعيا �إىل
ان�ت�ه��اج �أ��س�ل��وب ج��دي��د مبني على التنمية
لتوفري الدعم الدويل يف الت�صدي لتبعات

�أزمة اللجوء.
وتناول اللقاء جوانب تعاون الأردن مع
جلنة الإن�ق��اذ الدولية يف توفري اخلدمات
ال�صحية وغريها لالجئني.
م��ن ج��ان �ب��ه� ،أع� ��رب م�ي�ل�ي�ب��ان��د ع��ن دع��م
ال �ل �ج �ن��ة جل� �ه ��ود الأردن يف ا� �س �ت �� �ض��اف��ة
ال�ل��اج � �ئ�ي��ن ،م� ��� �ش� �ي ��دا ب� �ت ��وف�ي�ر امل �م �ل �ك��ة
ل �ل �م �ط��اع �ي��م � �ض��د ك� ��ورون� ��ا داخ � ��ل وخ� ��ارج

الجمارك تبدأ بتطبيق النظام االلكتروني الخاص
بالتصنيع والتصدير تحت وضع االدخال المؤقت
االنباط-عمان

�إمي��ان �ن��ا ب��أه�م�ي��ة دور ال ��دائ ��رة بتحفيز
االقت�صاد الوطني الأردين من خالل تطوير
العمليات اجلمركية وتنفيذ �سل�سلة وا�سعة
من امل�ب��ادرات التي من �ش�أنها حتفيز النمو
االقت�صادي للقطاعات االقت�صادية املختلفة
ومن �ضمنها القطاع ال�صناعي ،بد�أت دائرة
اجلمارك بتطبيق نظام اال�سيكودا اخلا�ص

بالإدخال امل�ؤقت.
ج� ��اء ذل� ��ك خ �ل�ال احل �ف��ل ال � ��ذي �أق �ي��م
يف مدينة احل�سن ال�صناعية ارب��د اع�لان�اً
ب��ال�ب��دء بتطبيق ال�ن�ظ��ام وبح�ضور العديد
من امل�ستثمرين و�أ�صحاب امل�صانع ومدير
�إدارة م��دي�ن��ة احل���س��ن ال���ص�ن��اع�ي��ة ورئ�ي����س
غ��رف��ة ��ص�ن��اع��ة ارب ��د ورئ�ي����س غ��رف��ة جت��ارة
اربد ومت�صرف لواء الرمثا وقادة الأجهزة
الأمنية العاملني باملدينة وعدداً من مدراء

الطراونة يطالب الحكومة بتحديث
البروتوكول الصحي المعتمد
الأنباط – دالل عمر

حت��دث ا�ست�شاري الأم��را���ض ال�صدرية
والتنف�سية وال�ع�ن��اي��ة احلثيثة  ,ال��دك�ت��ور
حممد ح�سن الطراونة يف مقابلة له على
اح��دى ال�ق�ن��وات االردن �ي��ة ع��ن م�ستح�ضر
طبي جديد يقلل من ن�سبة وفيات الإ�صابة
ب��ال �ك��ورون��ا ب�ن���س�ب��ة  %85وه ��و ( الأج �� �س��ام
امل�ضادة �أحادية الن�سيلة) .

طالب الطراونة بتحديث الربوتوكول
العالجي احل��ايل وجعله متاحاً للجميع
ع �ل��ى م��وق��ع وزارة ال���ص�ح��ة االل �ك�ت�روين
ومتابعة م��ا ي�ستجد ح��ول ال�ع��امل بو�ضع
خطة ت�شاركية م��ا ب�ين جميع القطاعات
ال���ص�ح�ي��ة امل ��وج ��ودة وه ��م وزارة ال�صحة
وال � �ق � �ط � ��اع االج � �ت � �م� ��اع� ��ي وال� �ع� ��� �س� �ك ��ري
وال�صحي.

التفا�صيل �ص «»5

املديريات واملراكز اجلمركية.
وب�ه��ذا ال�صدد ق��ال مدير ع��ام اجلمارك
الأردن � �ي � ��ة ل � ��واء ج� �م ��ارك ج�ل��ال ال �ق �� �ض��اة
ب ��ان ال ��دائ ��رة ت���س�ع��ى دوم � �اً اىل ا��س�ت�ح��داث
ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د وم��ا م��ن ��ش��أن��ه الت�سهيل
والتب�سيط يف الإج � ��راءات اجل�م��رك�ي��ة على
ال�ت�ج��ار وال���ص�ن��اع�ي�ين ب�شكل ي�ع��زز ويحفز
البيئة اال�ستثمارية.

التفا�صيل �ص «»2

االنباط-عمان

وقعت �شركة مناجم الفو�سفات الأردنية
ام����س ال �ث�لاث��اء ،ات�ف��اق�ي��ة ا��ش�ترت مبوجبها
كامل ح�ص�ص �شركة ميت�سوبي�شي اليابانية
يف �شركة الأ�سمدة اليابانية الأردنية والبالغة
م�ل�ي��ون و  672ال��ف و  800ح���ص��ة ،ت�شكل 10

االنباط-وكاالت

يخ�شى مقد�سيون م��ن عائلة القنرب
يف جبل املكرب جنوب القد�س املحتلة ،من
م�صادرة االح�ت�لال الإ�سرائيلي �أر�ضهم
ال �ت��ي ورث��وه��ا ع��ن �آب��ائ �ه��م ،ب� ��أي حل�ظ��ة،
بهدف تنفيذ خمطط «ت�سوية العقارات
والأرا�ضي» ،بادعاء ملكية الأر�ض لليهود
قبل ع��ام  ،1948ول�صالح تو�سيع �إح��دى
امل�ستوطنات املقامة على �أرا�ضي البلدة
ويهدد االحتالل مب�صادرة �أر�ض عائلة
القنرب يف منطقة «دي��ر ال�سنة» بالبلدة،
بعدما جرى تعليق �إعالنات على جدران
امل� �ن ��ازل ويف امل �ن �ط �ق��ة ت �ط��ال��ب ال �� �س �ك��ان

التفا�صيل �ص «»9

التفا�صيل �ص «»3

مجلس الوزراء يحدد معايير تمديد خدمات
الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد
االنباط -عمان

ق ��رر جم�ل����س ال� � ��وزراء يف ج�ل���س�ت��ه ال�ت��ي
عقدها ي��وم الأح��د امل��ا��ض��ي ،برئا�سة رئي�س
ال ��وزراء ال��دك�ت��ور ب�شر اخل���ص��اون��ة ،تطبيق
الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون التقاعد
امل��دين ونظام اخلدمة املدنية ،فيما يتعلق
بتمديد خدمات املوظفني الذين بلغوا �سن
التقاعد� ،ضمن �ضوابط و��ش��روط حم��ددة،

الفوسفات تشتري كامل حصص
ميتسوبيشي في شركة األسمدة
اليابانية األردنية

باالستيطان والتهجيرُ ..يالحق
االحتالل عائلة القنبر في جبل المكبر
بت�سجيل �أرا� �ض �ي �ه��م ،وت �ق��دمي ادع� ��اءات
ملكتب «م�أمور الت�سوية» الإ�سرائيلي حال
مل يتم ت�سجيلها با�سم �أ�صحابها
املقد�سي �صالح القنرب يقول لوكالة
«�صفا» �إن بلدية االحتالل تالحقنا منذ
�سنوات ب�ه��دف اال�ستيالء على �أرا�ضينا
ال �ت��ي ورث �ن ��اه ��ا ع ��ن �آب ��ائ �ن ��ا و�أج� ��دادن� ��ا،
وت �ط��ال �ب �ن��ا ب�ت���س�ج�ي��ل الأر� � � ��ض و�إث� �ب ��ات
ملكيتنا لها ،ويف حال مل يتم ذلك� ،سوف
يتم م�صادرتها .وي�ضيف «نحن ن�سكن يف
املنطقة منذ ع�شرات ال�سنني ،وال منلك
�أي �أوراق ُتثبت ملكية الأر�ض.

خميمات اللجوء.
وح �� �ض��ر ال �ل �ق��اء ن��ائ��ب رئ �ي ����س ال � ��وزراء
ووزي��ر اخل��ارج�ي��ة و��ش��ؤون املغرتبني �أمي��ن
ال �� �ص �ف��دي ،وم��دي��ر م�ك�ت��ب ج�ل�ال��ة امل �ل��ك،
ال��دك �ت��ور ج�ع�ف��ر ح �� �س��ان ،و� �س �ف�يرة اململكة
يف وا�شنطن دي�ن��ا ق �ع��وار ،وم �ن��دوب الأردن
ال � ��دائ � ��م ل � ��دى الأمم امل� �ت� �ح ��دة حم �م��ود
احلمود..

ك�شف وزي��ر االع�ل�ام الأردين �صخر
دودي��ن ع��ن خطة لإع��ادة هيكلة الإع�لام
يف الأردن و»�إح �ل ��ال» ج �ي��ل ج��دي��د من
ال���ص�ح��اف�ي�ين يف امل��ؤ��س���س��ات ال�صحافية
الر�سمية ،بهدف اخل��روج ب�إعالم جديد
�أك �ث��ر م �ه �ن �ي��ة وم��و� �ض��وع �ي��ة وح��رف �ي��ة،
بخا�صة خ�ل�ال الأزم� ��ات ال�ت��ي م��رت بها
اململكة �أخرياً
الوزير الأكرث ح�ضوراً و�إثارة للجدل
يف ال� �ط ��اق ��م ال� � � � ��وزاري حل �ك ��وم ��ة ب���ش��ر

اخل�صاونة ،حتدث لـ «اندبندنت عربية»
ب�ج��ر�أة عن ��ض��رورة تغيري واق��ع الإع�لام
يف الأردن ،وهو امللف الذي لطاملا جتنبه
وزراء الإع�لام ال�سابقني وا�صفني إ�ي��اه بـ
«ع�ش الدبابري»
ومل ي�ف���ص��ح دودي� ��ن م��ا �إذا م��ا ك��ان��ت
ه��ذه اخلطة تعني اال�ستغناء ع��ن بع�ض
العاملني يف م�ؤ�س�سات �إعالمية ر�سمية،
ال � �س �ي �م��ا يف ظ ��ل م� �ع ��ان ��اة ك �ث�ي�ر م�ن�ه��ا
م��ن ت��ره��ل �إداري وح�م��ول��ة ف��ائ���ض��ة عن
احلاجة.

باملئة من ر�أ�سمال ال�شركة.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال االت�ف��اق�ي��ة ال �ت��ي وقعها
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة مناجم الفو�سفات
الأردن � �ي� ��ة ال��دك �ت��ور حم �م��د ال��ذن �ي �ب��ات ،مع
م��دي��ر ع ��ام م�ك�ت��ب ع �م��ان الإق�ل�ي�م��ي ل�شركة
ميت�سوبي�شي اليابانية.

التفا�صيل �ص «»4

وب �ع��د اال��س�ت�ئ�ن��ا���س ب� ��ر�أي جم�ل����س اخل��دم��ة
املدنية.
وي� ��أت ��ي ال� �ق ��رار ان �ط�ل�اق��ا م ��ن ال �ق��اع��دة
القانونية التي تن�ص على �أن «�إعمال الن�ص
�أوىل من �إهماله» ،وان�سجاما مع �أحكام املادة
 5م��ن ن�ظ��ام اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م  9ل�سنة
 2020ال�ت��ي تن�ص ع�ل��ى �أن «ي �ت��وىل جمل�س
ال � ��وزراء الإ�� �ش ��راف ع�ل��ى � �ش ��ؤون ال��وظ�ي�ف��ة
العامة».

ومب��وج��ب ال�ق��رار� ،سيتم التقيد ب�أحكام
املادة رقم  12من قانون التقاعد املدين رقم
 34ل�سنة  1959وتعديالته ،وامل��ادة  173من
ن�ظ��ام اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م  9ل�سنة 2020
وت �ع��دي�لات��ه ل �غ��اي��ات ال�ت�م��دي��د للموظفني
الذين بلغوا �سن  60عاما ،واملوظفات الالتي
بلغن �سن  55عاما مع مراعاة ال�ضوابط.
التفا�صيل �ص «»3

انطالق تدريب الفوج الثالث من
أكاديمية البرمجة من أورنج
االنباط-عمان

�أع�ل�ن��ت �أورجن الأردن ان �ط�لاق ال�ت��دري��ب
ل�ل�ف��وج ال �ث��ال��ث م��ن �أك��ادمي �ي �ت �ه��ا ل�ل�برجم��ة،
خ �ل�ال ف �ع��ال �ي��ة ع �ق��دت �ه��ا ع�ب�ر ت �ط �ب �ي��ق زوم
بح�ضور الرئي�س التنفيذي لأورجن الأردن،
تريي ماريني ،وعدد من امل��دراء التنفيذيني
و�شريك �أورجن يف الأكادمييةSimplon. ،
 ،coوعدد من �شركات تكنولوجيا املعلومات

واالت� ��� �ص ��االت ،ل�لاح �ت �ف��اء ب �ه��ذا ال�برن��ام��ج
ال�ت��دري�ب��ي ال ��ذي ي�ع��د �إح ��دى �أب ��رز م �ب��ادرات
ال�شركة امل�ستدامة.
ومت اختيار  50طالباً وطالبة لالن�ضمام
ل�ل�ف��وج اجل��دي��د ،وذل��ك ب�ع��د �أن �أج ��رت جلنة
متخ�ص�صة عملية اخ�ت�ي��ار دقيقة على عدة
مراحل ،لي�ستفيد املن�ضمون للأكادميية من
تدريب متميز.

وجع األسرى يضع الضفة على صفيح ساخن
االنباط-وكاالت

ت�ع�ي����ش ال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة امل�ح�ت�ل��ة على
�صفيح من ن��ار منذ عملية «نفق احلرية»
ال�ن��وع�ي��ة ال�ت��ي ان �ت��زع �ستة �أ� �س��رى عربها
ح��ري�ت�ه��م م ��ن ��س�ج��ن «ج �ل �ب��وع» الأ� �س �ب��وع
املا�ضي ،وم��ا �أعقبها م��ن �إج ��راءات قمعية
مار�سها االحتالل الإ�سرائيلي �ضد الأ�سرى
يف ال�سجون
ورف� �ع ��ت ال �ع �م �ل �ي��ة م �ن �� �س��وب امل��واج �ه��ة
ال�شعبية وامل�سلحة مع االحتالل يف خمتلف
حمافظات ال�ضفة الغربية ،وات�سعت رقعة
اال�شتباكات امل�سلحة ومل تعد تقت�صر على
ب�ؤر اال�شتباك التقليدية

وب��ال�ت��زام��ن م��ع تنفيذ ق��وات االح�ت�لال
وال� ��وح� ��دات اال� �س �ت �خ �ب��اري��ة ال �ت��اب �ع��ة لها
بعمليات مت�شيط يف جنني ��ش�م��الاً� ،أطلق
مقاومون النار �صوبها م�ستهدفني حاجز
اجللمة �شمال املدينة بالر�صا�ص والعبوات
النا�سفة .و�شهدت خمتلف مناطق ال�ضفة
ال �غ��رب �ي��ة يف الأي� � � ��ام الأخ � �ي ��رة م �� �س�يرات
ومواجهات مع قوات االحتالل يف الع�شرات
من نقاط التما�س واحلواجز الع�سكرية
وت� ��� �ص ��اع ��دت ع �م �ل �ي��ات ال� �ط� �ع ��ن ال �ت��ي
ا�ستهدفت جنود االحتالل وم�ستوطنيه
وخ�لال الأ�سبوعني الأخ�يري��ن حتولت
الفعاليات.

التفا�صيل �ص «»8

التفا�صيل �ص «»2

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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مؤسسة ولي العهد تنظم جلسة حوارية في محافظة معان
االنباط -معان

نظمت م�ؤ�س�سة ويل العهد ،ام�س الثالثاء،
جل�سة حوارية مع ال�شباب وال�شابات يف حمافظة
معان حملت عنوان“ :حافز فر�ص العمل امل�ؤقتة
يف القطاع الرقمي واالقت�صادي وم�شروع ال�شباب
والتكنولوجيا والوظائف يف الأردن”.
وقال وزير االقت�صاد الرقمي والريادة� ،أحمد
الهناندة ،ال��ذي ��ش��ارك يف اجلل�سة احل��واري��ة� ،إن
ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي ي��وف��ر حم��رك �اً رئي�ساً للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية يف الأردن .و�أكد حر�ص
احلكومة على تنمية املهارات الرقمية لدى ال�شباب
الأردين م��ن خ�لال ع��دد م��ن ال�برام��ج وامل�شاريع
ال�ت��ي ت���ش��رف عليها ال � ��وزارة وال �ت��ي حت��ر���ص من
خاللها على توفري فر�ص تدريب لل�شباب الأردين
لتطوير املهارات الرقمية املتوافقة مع متطلبات
�سوق العمل امل�ستقبلية ،كربنامج تدريب وت�شغيل
خريجي االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات GIP
الذي يتم من خالله تدريب وت�شغيل اخلريجني
يف مواقع العمل لدى اجلهات املتخ�ص�صة (�شركات
القطاع اخلا�ص واجلامعات احلكومية) وبرنامج
التدريب الوطني على املهارات التقنية واملهارات
احلياتية وال�ل�غ��ة الإجن�ل�ي��زي��ة ،وال ��ذي ي�ستهدف
تدريب  500خريج �سنوياً على امل�ه��ارات املطلوبة
ل���س��وق ال�ع�م��ل وت�شبيكهم م��ع � �ش��رك��ات ال�ق�ط��اع
اخلا�ص.
كما �أك��د الهناندة �أن ال��وزارة تعمل �أي�ضا على
ع��دد م��ن ال�برام��ج وامل �ب��ادرات اخلا�صة بالت�شغيل
�سواء بالقطاعات اخلا�صة باملهارات الرقمية �أو
القطاعات املعتمدة على املهارات الرقمية كمبادرة
ح��اف��ز ف��ر���ص العمل امل��ؤق�ت��ة يف ال�ق�ط��اع الرقمي
والريادي والتي جاءت �ضمن الإجراءات والقرارات
التخفيفية والتحفيزية التي �أعلنتها احلكومة
يف نهاية �شهر �آذار م��ن ال �ع��ام احل ��ايل ا�ستجابة
لتداعيات جائحة كورونا ،والتي تهدف �إىل دعم
خ�ط��ط ال�ن�م��و وال �ت��وظ �ي��ف ل�ل���ش��رك��ات ال��رق�م�ي��ة
وال�شركات الريادية والنا�شئة والأق�سام اخلا�صة
بالتحول الرقمي وتكنولوجيا املعلومات للقطاعات
الأخرى وبقيمة �إجمالية تبلغ  20مليون دوالر.
وبني �أن حافز فر�ص العمل امل�ؤقتة يف القطاع
الرقمي والريادي وال��ذي جرى �إطالقه يف نهاية
�شهر ح��زي��ران م��ن ال�ع��ام احل��ايل ،وال�ت��ي �ستتوىل
م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي �إدارت ��ه فنيا وذلك

يف �ضوء االتفاقية التي جرى توقيعها بني وزارة
االقت�صاد الرقمي والريادة ووزارة املالية وامل�ؤ�س�سة
العامة لل�ضمان االجتماعي ينق�سم �إىل ق�سمني،
حيث ي�شمل يف ق�سمه الأول برنامج دعم الرواتب
اخلا�صة بفر�ص العمل امل�ؤقتة ومل��دة ال تزيد عن
� 6أ�شهر حلديثي التخرج ال��ذي��ن مل مي�ض على
تخرجهم �� 3س�ن��وات ،وي�شمل ال�برن��ام��ج خريجي
التخ�ص�صات كافة لل�شركات امل�ستفيدة يف قطاع
تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات وال��ري��ادة� ،أم��ا القطاعات
الأخ � � ��رى ف�ي���ش�م��ل ف �ق��ط خ��ري �ج��ي ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
املعلومات بتخ�ص�صاتها كافة ،ويقدم احلافز دعما
ي�صل �إىل  50باملئة من ال��رات��ب بحد �أق�صى 200
دينار ،بالإ�ضافة �إىل ا�شرتك ال�ضمان االجتماعي،
حيث ب ��د�أت ع��دد م��ن ال���ش��رك��ات ب��اال��س�ت�ف��ادة من
برنامج دعم الرواتب.
و�أ� �ش ��ار ال�ه�ن��ان��دة �إىل �أن ال�ق���س��م ال �ث��اين من
حافز فر�ص العمل امل�ؤقتة ه��و برنامج م�شاريع
التحول ال��رق�م��ي ،وي�شمل ف��ر���ص العمل امل�ؤقتة
اخلا�صة مب�شاريع التحول الرقمي التابعة لوزارة
االق�ت���ص��اد ال��رق�م��ي وال��ري��ادة وال �ت��ي �ستنفذ من
خ�ل�ال ج �ه��ات ال�ت�ع��اق��د اخل��ارج��ي وال �ت��ي ت�شمل
ال�شركات �أو م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين مب��ا فيها
اجلمعيات وال�شركات غري الربحية ،حيث �سيتم
دف��ع م�ستحقات امل�ستفيدين م��ن خ�لال م�ؤ�س�سة
ال�ضمان االجتماعي وبقيمة تبلغ  400دينار �شهريا
للم�ستفيد الواحد ،بالإ�ضافة �إىل ا�شرتك ال�ضمان
االجتماعي ،حيث ا�شرتطت ال��وزارة على اجلهات

ال��راغ�ب��ة بالتعاقد م��ع ال� ��وزارة لتنفيذ م�شاريع
التحول الرقمي �أن تقوم بتدريب امل�ستفيد وتوفري
ج �ه��از ك�م�ب�ي��وت��ر حم �م��ول ل�ك��ل م���س�ت�ف�ي��د ،حيث
�ستح�صل اجلهات املتعاقدة للتنفيذ على  25دينارا
من كل فر�صة عمل وبحد �أدنى  20فر�صة عمل لكل
جهة راغبة.
وح� � ��ول م� ��� �ش ��روع ال �� �ش �ب��اب وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
والوظائف الهادف �إىل دعم منو ال�شركات الرقمية
ومن�صات العمل احل��ر يف الأردن وم�ساعدتها يف
الو�صول �إىل الأ�سواق الإقليمية والعاملية ،وبالتايل
خلق فر�ص عمل جديدة لل�شباب وال��ذي �أطلقته
احلكومة ،م�ؤخرا بتمويل من البنك الدويل بقيمة
 200مليون دوالر� ،أو�ضح الهناندة �أن امل�شروع هو
�أح��د ممكنات اال�سرتاتيجية الوطنية للتحول
الرقمي  2025 - 2021وال��ذي �سي�ساعد بالإ�سراع
يف حتقيقها من خالل عدد من الربامج واحلوافز
التي يقدمها امل�شروع وال�ت��ي تهدف �إىل تن�شيط
جانبي العر�ض والطلب يف القطاع الرقمي من
خالل دعم توفري املهارات الرقمية ودعم التو�سع
يف القطاع الرقمي واخلدمات احلكومية الرقمية.
وبني �أن عدد ال�شركات واجلهات امل�ستفيدة من
حوافز م�شروع ال�شباب والتكنولوجيا والوظائف
و�صلت �إىل � 48شركة وم�ؤ�س�سة م�ستفيدة منذ
�إطالقها يف العام املا�ضي ولغاية اليوم موزعة على
حوافز النمو الثالثة (كفاءات ،وتطوير الأعمال،
ومن�صات الأع�م��ال احل��رة) وال�ت��ي م��ن املتوقع �أن
توفر �أكرث من � 5آالف فر�صة عمل مت�أتية من تلك

احلوافز.
واط �ل��ع ال�ه�ن��ان��دة امل���ش��ارك�ين يف اجلل�سة على
�أه� ��م احل ��واف ��ز ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا م �� �ش��روع ال���ش�ب��اب
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال��وظ��ائ��ف ال ��ذي ت��دي��ره وزارة
االقت�صاد الرقمي وال��ري��ادة وتت�ضمن حافز دعم
روات��ب املوظفني اجل��دد (ك�ف��اءات) ،وال��ذي يهدف
�إىل حتفيز ال�شركات الرقمية على خلق فر�ص
ع�م��ل ج��دي��دة يف امل�ح��اف�ظ��ات م��ن خ�ل�ال تقدمي
ح��واف��ز دع ��م ل��روات��ب امل��وظ�ف�ين اجل� ��دد ،وح��اف��ز
التو�سع �إىل �أ� �س��واق ج��دي��دة (تطوير الأع �م��ال)،
والذي يهدف �إىل م�ساعدة ال�شركات الرقمية على
تنفيذ خطط تطوير �أعمالها وت�صدير منتجاتها
وخدماتها �إىل �أ� �س��واق ج��دي��دة ،وح��اف��ز من�صات
الأع �م��ال احل ��رة ال ��ذي ي�ه��دف �إىل دع��م املن�صات
الرقمية التي توفر فر�ص ت�شغيل م�ؤقته للأفراد
م��ن خ�لال ت�ق��دمي منح ملنظمات املجتمع امل��دين
وال�شركات غري الربحية لتدريب الأفراد على �آلية
ا�ستخدام هذه املن�صات مع الرتكيز على ال�شباب
والن�ساء يف املجتمعات ذات الفر�ص املحدودة .من
جهتها ،ثمنت املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة ويل العهد،
الدكتورة متام منكو ،دور وزارة االقت�صاد الرقمي
والريادة ،لن�شاطات وفعاليات امل�ؤ�س�سة ب�شكل عام،
ويف حمافظة معان ب�شكل خا�ص.
و�أ��ض��اف��ت “�أن ه��ذا اللقاء �سيكون واح��دا من
فعاليات �أجندة عمل م�ؤ�س�سة ويل العهد مبحافظة
معان يف مرحلتها التجريبيّة والتي تعتمد على
حمورين �أ�سا�سيني ،الأول :نقل وتفعيل مبادرات
وبرامج امل�ؤ�س�سة يف معان ،والثاين :الت�شبيك مع
اجلهات والأفراد ،وتوفري فر�ص خمتلفة لل�شباب
وال�شابات يف املحافظة” ،مو�ضحة �أن �أجندة عمل
م�ؤ�س�سة ويل العهد بد�أت يف معان بت�أ�سي�س مكتب
خا�ص للم�ؤ�س�سة ،مفتوح �أمام اجلميع يف املحافظة،
ب�ه��دف حتقيق ال�ت��وا��ص��ل املبا�شر م��ع املجتمعات
املحليّة.
وقالت منكو �إن م�ؤ�س�سة ويل العهد موجودة
خلدمة ال�شباب وال�شابات وتعمل ب�شكل رئي�سي
على تعزيز قدراتهم يف خمتلف حمافظات اململكة.
ي��ذك��ر �أن م�ؤ�س�سة ويل العهد ب ��د�أت م��ؤخ��راً
بتفعيل حمور العمل امليداين ب�شكل �أكرب ،حيث
ق��ام��ت بت�أ�سي�س مكتب خ��ا���ص لها يف حمافظة
م �ع��ان ،يف م��رح�ل��ة عملها ال�ت�ج��ري�ب� ّي��ة لتحقيق
ال �ت��وا� �ص��ل امل �ب��ا� �ش��ر م��ع ال �� �ش �ب��اب وال �� �ش��اب��ات يف
املجتمعات املحليّة.

انطالق تدريب الفوج الثالث من أكاديمية البرمجة من أورنج
االنباط-عمان

�أعلنت �أورجن الأردن انطالق التدريب للفوج
الثالث من �أكادمييتها للربجمة ،خ�لال فعالية
ع �ق��دت �ه��ا ع�ب�ر ت�ط�ب�ي��ق زوم ب �ح �� �ض��ور ال��رئ�ي����س
التنفيذي لأورجن الأردن ،تريي ماريني ،وعدد من
امل��دراء التنفيذيني و�شريك �أورجن يف الأكادميية،
 ،Simplon.coوعدد من �شركات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،لالحتفاء بهذا الربنامج
التدريبي الذي يعد �إحدى �أبرز مبادرات ال�شركة

امل�ستدامة .ومت اختيار  50طالباً وطالبة لالن�ضمام
ل �ل �ف��وج اجل ��دي ��د ،وذل � ��ك ب �ع��د �أن �أج� � ��رت جلنة
متخ�ص�صة عملية اختيار دقيقة على عدة مراحل،
لي�ستفيد املن�ضمون للأكادميية من تدريب متميز
م�صمم بالتما�شي مع متطلبات �سوق العمل من
امل�برجم�ين الأك �ف��اء ومعتمد م��ن وزارة التعليم
ال�ع��ايل والبحث العلمي ،جامعة الأم�ي�رة �سمية
للتكنولوجيا و.Simplon.co
وت �ق �دّم �أك��ادمي�ي��ة ال�برجم��ة لطلبتها تدريباً
تفاعلياً جمانياً على لغات الربجمة الأكرث طلباً

وامل �ه��ارات ال�شخ�صية مل��دة � 6أ�شهر ،يليها تدريب
عملي يف �إحدى �شركات قطاع تكنولوجيا املعلومات
مل��دة �شهر ،جت�سيداً ملفهوم “التدريب م��ن �أج��ل
الت�شغيل” ،ع�ل�م�اً �أن ال�برن��ام��ج يتطلب التفرغ
للتدريب التفاعلي والعملي دون ا�شرتاط �شهادة
جامعية و�أن يكون العمر بني  30-18عاماً.
وع �ّب�رّ ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لأورجن الأردن،
تريي ماريني ،عن �سعادته بانطالق الفوج الثالث
والنجاح املتوا�صل الذي حتققه �أكادميية الربجمة
يف تعزيز مهارات ال�شباب الطموح واملوهوب على

�أيدي مدرّبني م�ؤهلني ،ما ميثله تخرج  100طالب
حتى الآن وت��وظ��ف  %75منهم حتى قبل �إن�ه��اء
مرحلة التدريب يف ال�شركات.
و�أك��د ماريني �أن �أورجن الأردن تلتزم كمزوّد
رق�م��ي رائ��د وم���س��ؤول ب��دع��م التعليم وال�ت��دري��ب
ال��رق�م��ي يف �إط ��ار م�س�ؤوليتها االجتماعية التي
ت��ر ّك��ز على متكني امل��زي��د م��ن ال�شباب وال�شابات
من امل�ساهمة بفاعلية يف االقت�صاد الوطني عرب
ت��زوي��ده��م ب��امل�ه��ارات ال�لازم��ة ل��زي��ادة فر�صهم يف
�سوق العمل �أو الريادة.

الجمارك تبدأ بتطبيق النظام االلكتروني الخاص بالتصنيع والتصدير تحت وضع االدخال المؤقت
االنباط-عمان
�إمياننا ب�أهمية دور الدائرة بتحفيز االقت�صاد
ال��وط�ن��ي الأردين م��ن خ�لال ت�ط��وي��ر العمليات
اجلمركية وتنفيذ �سل�سلة وا�سعة من املبادرات
ال �ت��ي م ��ن � �ش ��أن �ه��ا حت �ف �ي��ز ال �ن �م��و االق �ت �� �ص��ادي
للقطاعات االقت�صادية املختلفة وم��ن �ضمنها
القطاع ال�صناعي ،بد�أت دائرة اجلمارك بتطبيق
نظام اال�سيكودا اخلا�ص بالإدخال امل�ؤقت.
جاء ذلك خالل احلفل الذي �أقيم يف مدينة
احل�سن ال�صناعية ارب��د اعالناً بالبدء بتطبيق
ال �ن �ظ��ام وب �ح �� �ض��ور ال �ع��دي��د م ��ن امل���س�ت�ث�م��ري��ن
و�أ�صحاب امل�صانع ومدير �إدارة مدينة احل�سن
ال�صناعية ورئي�س غرفة �صناعة ارب��د ورئي�س
غرفة جتارة اربد ومت�صرف لواء الرمثا وقادة
الأج�ه��زة الأمنية العاملني باملدينة وع��دداً من
مدراء املديريات واملراكز اجلمركية.
وب �ه ��ذا ال �� �ص��دد ق ��ال م��دي��ر ع ��ام اجل �م��ارك
الأردنية لواء جمارك جالل الق�ضاة بان الدائرة
ت�سعى دوماً اىل ا�ستحداث كل ما هو جديد وما
م��ن ��ش��أن��ه الت�سهيل والتب�سيط يف الإج ��راءات

اجلمركية على التجار وال�صناعيني ب�شكل يعزز
ويحفز البيئة اال�ستثمارية كما ان حاجة الأردن
احلالية لرفع �سوية االقت�صاد وزيادة تناف�سيته
حت�ت��م ع�ل�ي�ن��ا ت�ب�ن��ي م���ش��اري��ع رائ� ��دة م��ن خ�لال
ت�سخري التكنولوجيا الرقمية لتطوير االعمال
وال��ذي ينعك�س ايجاباً على امل�ستثمرين وجميع
القطاعات ذات ال�صلة.
و�أ��ض��اف الق�ضاة ب��ان ال��دائ��رة تبنت م�شاريع
رقمية متعددة ت�ؤ�س�س ملنهجية جديدة يف العمل
اجلمركي ولها اث��اراً �إيجابية يف تخفي�ض زمن
الإجن ��از وتقليل التكاليف ت�ساهم ب�شكل كبري
يف حت�سني مرتبة الأردن التناف�سية يف تقرير
مم��ار��س��ة االع�م��ال ال��دول�ي��ة وم��ن ه��ذه امل�شاريع
النافذة الوطنية للتجارة وم�شاريع الكرتونية
ك �ن �ظ��ام رخ� �� ��ص االدخ � � ��ال امل � ��ؤق� ��ت ل �ل �� �س �ي��ارات
الأجنبية ونظام الت�صريح عن الأموال املنقولة
وغري املنقولة للقادمني اىل اململكة ونظام ابراء
ال�ب�ي��ان��ات اجلمركية ب�شكل ال �ك�تروين وغريها
من امل�شاريع والأنظمة االلكرتونية.
وق ��دم م��دي��ر امل �� �ش��روع ع�م�ي��د ج �م��ارك ��س��امل

الب�شاب�شة ايجازاً حتدث فيه عن �أهمية النظام
وال � ��ذي ي�ت�ي��ح ل �ل �� �ش��رك��ات وامل �� �ص��ان��ع وامل �ن �� �ش ��آت
ال �ت��ي مت��ار���س ال�ن���ش��اط ال���ص�ن��اع��ي حت��ت و��ض��ع
االدخال امل�ؤقت با�ستخدام تنظيم كافة البيانات
اجلمركية ب�شكل الكرتوين ودون مراجعة دائرة
اجلمارك لغايات تنزيل كميات الب�ضائع امل�صنعة
ذات املن�ش�أ الأردين والتي مت ت�صديرها �إىل خارج
البالد مبوجب بيانات ال�صادر.
ك�م��ا وي �ق��وم ال �ن �ظ��ام ب�ت�ن��زي��ل امل� ��واد الأول �ي��ة
امل��دخ�ل��ة ب��و��ض��ع االدخ� ��ال امل ��ؤق��ت وامل�ستخدمة
يف �صناعتها مبوجب م�ع��ادالت الت�صنيع ب�شكل
تلقائي عو�ضاً عما كان عليه يف ال�سابق بالإدخال
يدوياً على النظام الأمر الذي ي�ساعد يف �سرعة
ودقة االجناز وا�سرتداد الكفالة لل�شركات ب�شكل
�أ�سرع.
ب � ��دوره ق� ��دم م��دي��ر م��رك��ز ج �م��رك م��دي�ن��ة
احل�سن ال�صناعية اربد الدكتور مفلح ابوعليم
اي �ج��ازا حت��دث ف�ي��ه ع��ن �أب ��رز م��راح��ل امل���ش��روع
وال�ت�ط��ورات احلا�صلة م��ن خ�لال تطبيقه وان��ه
ي�ع�ت�بر ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة يف ال�ت���س�ه�ي��ل وال�ت�ب���س�ي��ط

بالإجراءات اجلمركية على امل�ستثمرين �إ�ضافة
�إىل ت��وف�ير ال��وق��ت واجل �ه��د ور�أ� � ��س امل� ��ال ،كما
وي�ق��وم امل��رك��ز بالتخلي�ص على م��اي�ق��ارب ()١٦
بيان جمركي ��ص��ادر �سنوياً �إىل خمتلف �أنحاء
العامل.
وق��ام ال�ق���ض��اة ب�ج��ول��ة م�ي��دان�ي��ة للعديد من
امل���ص��ان��ع امل �ق��ام��ة يف م��دي�ن��ة احل���س��ن ل�ل�إط�لاع
على التحديات والق�ضايا التي تواجه القطاع
ال���ص�ن��اع��ي ك�م��ا ال�ت�ق��ى رئ�ي����س واع���ض��اء جمعية
امل���س�ت�ث�م��ري��ن مت ب�ح��ث ال �ع��دي��د م��ن ال�ق���ض��اي��ا
وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت ��واج ��ه ق �ط��اع اال� �س �ت �ث �م��ار
وا� �س �ت �م��ع �إىل م�ط��ال�ب�ه��م وال �ع �م��ل ع �ل��ى �إي �ج��اد
احل�ل��ول املنا�سبة ب�ه��دف تعزيز تناف�سية املنتج
االردين وزي ��ادة حجم ال���ص��ادرات �إىل الأ��س��واق
اخلارجية
ومن جانب اخر افتتح الق�ضاة بوندد ال�شركة
امل�ت�خ���ص���ص��ة ل �ل �خ��دم��ات ال �ت �ج��اري��ة وي���س�ت�خ��دم
لتخزين جميع انواع الب�ضائع والذي مت ان�شائه
وفق �أعلى املوا�صفات وذلك بعد ا�ستكمال كافة
ال�شروط اجلمركية.

معنيون :فوز مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية يعزز مكانتها على الخريطة السياحية العالمية
االنباط -عمان

ق��ال رئ�ي����س جل�ن��ة ال�سياحة والآث� ��ار
واخلدمات العامة النيابية النائب عبيد
ي��ا� �س�ين� ،إن ف ��وز م� ��أدب ��ا ب�ل�ق��ب عا�صمة
ال�سياحة العربية لعام  ،2022يعزز مكانة
املحافظة التي حتتوي على العديد من
املناطق املميزة �سياحياً ،وي�ضعها على
خريطة ال�سياحة العربية والعاملية”.
وا�� �ض ��اف ل��وك��ال��ة الأن � �ب� ��اء الأردن� �ي ��ة
(ب�ت��را) “ ،نفتخر ب�ه��ذا االجن� ��از ال��ذي
ه��و دليل على ال��دع��م ال��دائ��م واالهتمام
الكبري الذي يحظى به القطاع ال�سياحي
واملناطق ال�سياحية والأث��ري��ة يف جميع
حمافظات اململكة من قبل جاللة امللك
ع�ب��داهلل ال�ث��اين و�سمو الأم�ي�ر احل�سني
بن عبداهلل الثاين ويل العهد” ،م�ؤكداً

�ضرورة توفري الدعم الكايف لإعادة ت�أهيل
وتطوير املناطق ال�سياحية والأث��ري��ة يف
املحافظة.
وق��ال النائب جم��دي يعقوب� ،إن فوز
م ��أدب��ا بلقب عا�صمة ال�سياحة العربية
لعام ُ ،2022ي�شكل م�صدر فخر واعتزاز
وي �ب �ع��ث ف�ي�ن��ا االم� ��ل وال� �ت� �ف ��ا�ؤل ل�ن�ك��ون
ع �ن��وان �اً ل �ل�ت�راث احل �� �ض��اري وال��دي �ن��ي،
وموطنا للف�سيف�ساء واحلرف اليدوية يف
اململكة ،و�أن يف م�أدبا ما ي�ستحق ان نوثقه
ل�ل�أج �ي��ال ال �ق��ادم��ة ف�ه��ي رم��ز الت�سامح
والوئام والعي�ش امل�شرتك� ،آم ً
ال ان يكون
ت��أث�ير اللقب ك�ب�يراً ال�ستعادة ال�سياحة
الداخلية واخلارجية.
وق ��دم ال�ن��ائ��ب يعقوب ال�شكر ل ��وزارة
ال�سياحة والآث ��ار ،على اجلهود احلثيثة
ال�ت��ي ادت اىل ال��و��ص��ول ل�ه��ذه النتيجة

العظيمة.
م��ن جهته ،ق��ال نائب حمافظ م�أدبا
رئي�س جلنة بلدية م�أدبا الكربى احمد
بركات الزهري � ،إن فوز املحافظة باللقب
جاء بعد �سنوات من عمل اجلهات املعنية
ك��اف��ة ،لتنمية قطاع ال�سياحة باملنطقة
ب�صفة عامة واملدينة ب�شكل خا�ص ،م�ؤكدا
�أهمية اجلهود املبذولة لتقدم املحافظة
وحتقيق الأهداف املن�شودة.
و�أ� �ش��اد بجهود القطاعات احلكومية
واخل��ا� �ص��ة وال�ه�ي�ئ��ات ال���س�ي��اح�ي��ة ك��اف��ة،
م �� �ش�يرا اىل �أن ب �ل��دي��ة م� ��أدب ��ا ال �ك�برى
�ستعمل ع�ل��ى تنظيم ح�ف��ل ي�ل�ي��ق بهذه
املنا�سبة بالت�شاركية مع جميع امل�ؤ�س�سات
وال� �ق� �ط ��اع ��ات .رئ �ي ����س ج�م�ع�ي��ة ت�ط��وي��ر
ال�سياحة واحل�ف��اظ على ال�ت�راث �سامر
الطوال ،قال �إن فوز م�أدبا بلقب عا�صمة

ال�سياحة العربية لعام  ،2022هو �شرف
كبري للمحافظة واجناز عظيم للمملكة،
حيث تكللت جهود وزارة ال�سياحة والآثار
ومديرية �سياحة م�أدبا والقطاع اخلا�ص
ب�ه��ذا ال�ف��وز ال��ذي يعترب فر�صة ذهبية
ال��س�ت�ث�م��ار امل � ��وارد الطبيعية وال��دي�ن�ي��ة
الفريدة يف املنطقة .وا�ضاف “ ن�أمل �أن
يكون الفوز بهذا اللقب حافزاً للجميع
ب� ��إدراك اهمية ال�سياحة ودوره��ا يف دعم
االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي ،وح �ج��ر الأ� �س��ا���س
ال � ��ذي ن �ب �ن��ي ع �ل �ي��ه ل ��دع ��م الإ� �س �ت �ث �م��ار
وتغيري الأن�ظ�م��ة والت�شريعات املتعلقة
ب��الإ� �س �ت �ث �م��ارات ال���س�ي��اح�ي��ة يف امل��دي �ن��ة،
وت�شجيع امل�ستثمرين للتوجه اىل مدينة
م�أدبا والنهو�ض بها من خالل �إعطائهم
احلوافز والإعفاءات للم�ساهمة يف ت�شغيل
الأيدي العاملة”.

الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا
العالقات الثنائية والتطورات في المنطقة
االنباط -نيويورك

ب �ح��ث ج�ل�ال��ة امل �ل��ك ع� �ب ��داهلل ال �ث��اين
م��ع �أخ �ي��ه ج�لال��ة امل �ل��ك ح�م��د ب��ن عي�سى

�آل خليفة م�ل��ك مملكة ال�ب�ح��ري��ن ،خ�لال
ات���ص��ال ه��ات�ف��ي ام����س االث �ن�ين ،ال�ع�لاق��ات
ال� �ت ��اري� �خ� �ي ��ة ال ��را�� �س� �خ ��ة ب�ي��ن ال �ب �ل��دي��ن
ال�شقيقني ،و�آخر امل�ستجدات يف املنطقة.

األمير فيصل يؤدي اليمين
الدستورية نائبا للملك

االنباط -عمان

�أدى �سمو الأمري في�صل بن احل�سني

ال�ي�م�ين ال��د� �س �ت��وري��ة ،ام ����س ال�ث�لاث��اء،
ن��ائ �ب��ا جل�ل�ال��ة امل� �ل ��ك ،ب �ح �� �ض��ور هيئة
الوزارة.

القبض على شخصين أثناء
تنفيذ عملية سلب مسلح ألحد
البنوك في طريق المطار
االنباط -عمان

ال� �ق ��ت الأج � �ه� ��زة الأم� �ن� �ي ��ة وب��وق��ت
قيا�سي القب�ض على �شخ�صني� ،أث�ن��اء
تنفيذ عملية �سلب م�سلح لأحد البنوك
يف منطقة طريق املطار.
وق� � ��ال ال� �ن ��اط ��ق االع �ل��ام � ��ي ب��ا� �س��م
م��دي��ري��ة الأم ��ن ال �ع��ام� ،إن ب�لاغ��ا ورد
ام�س ال�ث�لاث��اء ،ح��ول دخ��ول �شخ�صني
م�سلحني لفرع �أحد البنوك يف منطقة
طريق املطار ،وطلبا مبالغ مالية من
امل��وظ�ف�ين حت��ت تهديد ال���س�لاح ،حيث
ق ��ام �أح��ده �م��ا ب ��إط�ل�اق ع �ي��ارات ن��اري��ة

�أ�� �ص ��اب ب �ه��ا ��ش��ري�ك��ه ب��اجل��رمي��ة و�أح ��د
امل��وظ �ف�ين مب�ن�ط�ق��ة ال �ي��د واخل��ا� �ص��رة
والذ بالفرار من املكان.
و�أك� � ��د �أن � ��ه وف � ��ور ورود ال� �ب�ل�اغ مت
ال �ت �ح��رك ل �ل �م �ك��ان و�إغ �ل ��اق امل�ن�ط�ق��ة،
وت �ع �م �ي��م �أو�� � �ص � ��اف ال �� �ش �خ ����ص ال �ف��ار
وامل ��رك� �ب ��ة ال� �ت ��ي ك� ��ان ي���س�ت�ق�ل�ه��ا ل�ي�ت��م
وخالل زمن قيا�سي القاء القب�ض عليه
ب �ع��د ارت �ك��اب��ه حل ��ادث ت��ده��ور و�ُ��ض�ب��ط
بحوزته ال�سالح الناري امل�ستخدم.
و�أ� �ض��اف �أن��ه ج��رى ا��س�ع��اف امل��وظ��ف
امل� � ��� � �ص � ��اب ،وال � �� � �ش� ��ري� ��ك ب ��اجل ��رمي ��ة
للم�ست�شفى و ُفتح حتقيق يف احلادثة.

قسم هندسة العمارة
في جامعة البترا يفوز بجائزتين
في مسابقة عالمية

االنباط-عمان

ح �� �ص��ل م� ��� �ش ��روع ت� �خ ��رج امل �ه �ن��د���س
ع�ب��د اهلل اخل�ف��اج��ي م��ن ق�سم ال�ع�م��ارة
يف ج��ام �ع��ة ال � �ب �ت�را ب� �ع� �ن ��وان “مركز
ب �ح��وث وم �ك��اف �ح��ة الأمرا�ض” ع�ل��ى
ج ��ائ ��زت�ي�ن � �ض �م��ن م �� �س��اب �ق��ة “جائزة
ال �ع �م��ارة العاملية” ،وح �� �ص��ل امل �� �ش��روع
ع� �ل ��ى ج ��ائ ��زت �ي�ن الأوىل ع� ��ن “فئة
م �� �ش��اري��ع ال �ط �ل �ب��ة ب �ت �� �ص��وي��ت ك ��ل م��ن
جل�ن��ة التحكيم امل�ك��ون��ة م��ن الأع���ض��اء
ال �ف �خ��ري�ين والأع� ��� �ض ��اء ال �ف��ائ��زي��ن يف
ال��دورات ال�سابقة” ،واجل��ائ��زة الثانية
ع��ن “فئة م���ش��اري��ع ال�ط�ل�ب��ة بت�صويت
�أع�ضاء املجتمع املعماري”.

وك ��ان امل �� �ش��روع ب ��إ� �ش��راف امل�ه�ن��د��س��ة
يا�سمني ال�سعودي وم�ساعد التدري�س
يف الق�سم املهند�س عبد اهلل الدريني.
ي��ذك��ر �أن اجل��ائ��زة انطلقت يف العام
 2006ب�شكل خا�ص للمجتمع املعماري
ال �ع��امل��ي ل �ت��وف�ير ب�ي�ئ��ة ت�ن��اف����س ف��ري��دة
للمهند�سني املعماريني والأك��ادمي�ي�ين
وال � �ط �ل�اب يف ج �م �ي��ع �أن � �ح� ��اء ال �ع��امل
للم�شاركة ،ومتنح امل�شاركني والفائزين
ف��ر��ص��ة مم �ي��زة لت�سليط ال���ض��وء على
م�شاريعهم والتميز بها ب�ين �أق��ران�ه��م
ويف � �س��وق ال �ع �م��ل .و� �ش��ارك يف ال ��دورة
الثامنة والثالثني لعام � 2021أكرث من
مئة م�شاركة مقدمة من  43دول��ة من
�أنحاء العامل.

وزير الداخلية :تجديد أذونات اقامة
المستثمرين بنفس اليوم
االنباط -عمان

قرر وزير الداخلية مازن الفراية،
جت��دي��د �أذون � � ��ات االق ��ام ��ة ال���س�ن��وي��ة
لكافة امل�ستثمرين الأجانب املقيمني
ع �ل��ى ارا� � �ض� ��ي امل �م �ل �ك��ة (م �� �س �ت �ث �م��ر،
� �ص��اح��ب � �ش��رك��ة� � ،ش��ري��ك) ولأف�� ��راد
عائالتهم املقيمني بطرفهم ،بنف�س

ال �ي��وم ال ��ذي ت �ق��دم ب��ه امل�ع��ام�ل��ة ل��دى
وزارة الداخلية.
وي�أتي ه��ذا القرار لغايات ت�شجيع
اال� �س �ت �ث �م��ار ،وت��وط�ي�ن اال� �س �ت �ث �م��ارات
ال�ق��ائ�م��ة ،وت�سهيل اج ��راءات جتديد
�أذون��ات االقامة ال�سنوية  ،واخت�صار
ال��وق��ت واجل �ه��د ،و� �ص��وال �إىل تهيئة
البيئة التناف�سية اجلاذبة لال�ستثمار.

املحلي
االربعاء
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مجلس الوزراء يحدد معايير تمديد خدمات الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد

االنباط -عمان

ق��رر جمل�س ال��وزراء يف جل�سته التي عقدها ي��وم الأح��د
املا�ضي ،برئا�سة رئي�س ال ��وزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة،
تطبيق الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون التقاعد املدين
ون �ظ ��ام اخل ��دم ��ة امل��دن �ي��ة ،ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ت �م��دي��د خ��دم��ات
املوظفني الذين بلغوا �سن التقاعد� ،ضمن �ضوابط و�شروط
حمددة ،وبعد اال�ستئنا�س بر�أي جمل�س اخلدمة املدنية.
وي�أتي القرار انطالقا من القاعدة القانونية التي تن�ص
على �أن “�إعمال الن�ص �أوىل من �إهماله” ،وان�سجاما مع
�أحكام امل��ادة  5من نظام اخلدمة املدنية رقم  9ل�سنة 2020
التي تن�ص على �أن “يتوىل جمل�س ال��وزراء الإ��ش��راف على
�ش�ؤون الوظيفة العامة”.
ومبوجب القرار� ،سيتم التقيد ب�أحكام املادة رقم  12من
قانون التقاعد املدين رقم  34ل�سنة  1959وتعديالته ،واملادة
 173من نظام اخلدمة املدنية رقم  9ل�سنة  2020وتعديالته

ل�غ��اي��ات ال�ت�م��دي��د للموظفني ال��ذي��ن ب�ل�غ��وا ��س��ن  60ع��ام��ا،
واملوظفات الالتي بلغن �سن  55عاما مع مراعاة ال�ضوابط
وال�شروط التي حددها جمل�س الوزراء يف قراره.
وب�ح���س��ب ال� �ق ��رار ،ي���س�م��ح ل�ل�م��رج��ع امل�خ�ت����ص التن�سيب
بتمديد خ��دم��ة امل��وظ��ف بعد بلوغه ال�سن ال�ق��ان��وين �سنة
ف�سنة ،مل��دة ال ت��زي��د ع�ل��ى خم�س ��س�ن��وات� ،إذا ر�أى �أن من
امل�صلحة ال�ع��ام��ة �إب �ق��اءه يف اخل��دم��ة؛ �شريطة ع��دم توافر
بديل عنه ،ومراعاة �أن تكون الوظيفة التي ي�شغلها املوظف
من الوظائف الأ�سا�سية �أو احليوية �أو احلرجة يف الدائرة،
�أو �أن ي�ك��ون امل��وظ��ف ق��د ج��رى �إحل��اق��ه ب� ��دورات تدريبية
مهنية متخ�ص�صة و�ضرورية ال�ستدامة العمل ،وذل��ك بعد
اال�ستئنا�س بر�أي جمل�س اخلدمة املدنية.
�أم ��ا �إذا ك��ان ال�ت�م��دي��د ال�ستكمال ح���ص��ول امل��وظ��ف على
رات��ب تقاعدي ،فيكون ب�ق��رار م��ن جمل�س ال ��وزراء ملوظفي
الفئة العليا ،وب�ق��رار من ال��وزي��ر بناء على تن�سيب الأم�ين
العام لبقية املوظفني؛ وذلك وفق �أحكام املادة  173من نظام

اخلدمة املدنية.
وفيما يتعلق باملوظفني الذين بلغت خدماتهم  30عاما
�أو بلغ جم�م��وع ا�شرتاكاتهم يف ال�ضمان االج�ت�م��اع��ي 360
ا�شرتاكا ،فقد قرر جمل�س الوزراء ال�سماح للمرجع املخت�ص
بالتن�سيب ب��االح�ت�ف��اظ ب �ع��دد حم ��دود م��ن امل��وظ �ف�ين من
الفئتني الأوىل والثانية فقط ،وبن�سبة ال تتجاوز  30باملئة
من �إجمايل عدد املوظفني الذين و�صلوا �إىل هذا احلد من
اخل��دم��ة يف الوظيفة ال�ع��ام��ة ،وف�ق��ا لل�ضوابط وال���ش��روط
امل�ح��ددة يف ق��رار جمل�س ال ��وزراء ال�سابق رق��م  1998تاريخ
.2021/4/12
وحدد جمل�س الوزراء مدة االحتفاظ ب�أال تتجاوز يف جميع
الأحوال ثالث �سنوات بعد اال�ستئنا�س بر�أي ديوان اخلدمة
امل��دن�ي��ة ل�ل�ت��أك��د م��ن ان�ط�ب��اق ال���ش��روط ع�ل��ى امل��وظ��ف امل��راد
االحتفاظ بخدماته ،على �أن يرفع املرجع املخت�ص تن�سيبه
لغايات االحتفاظ باملوظف قبل �شهرين من ا�ستكمال املدة
املحددة لإحالته على التقاعد �أو انتهاء خدمته.
وتن�ص ال�ضوابط وال�شروط لهذه الغاية على �أن تكون
الوظيفة ال�ت��ي ي�شغلها امل��وظ��ف امل ��راد مت��دي��د خدمته من
الوظائف احل��رج��ة والأ�سا�سية التي حتتاجها ال��دائ��رة� ،أو
ت��رت�ب��ط مب���ش��روع م�ع�ين مل ي�ت��م االن�ت�ه��اء م�ن��ه �أو �أن يكون
امل ��وظ ��ف م ��ن امل��وظ �ف�ين ال ��ذي ��ن ج ��رى �إحل��اق �ه��م ب� ��دورات
تدريبية مهنية متخ�ص�صة و�ضرورية ال�ستدامة العمل يف
الدائرة ،وال يوجد بديل له حاليا.
كما ي�شرتط �أن تكون الوظيفة �ضمن الوظائف املحددة
يف خطط الإح�لال والتعاقب الوظيفي املعدة وفقا للدليل
ال�صادر عن نظام اخلدمة املدنية بهذا اخل�صو�ص ،و�أال تكون
الوظائف املراد االحتفاظ ب�شاغليها من الوظائف التي �سبق
للدائرة �أن نقلت منها موظفني فائ�ضني عن احلاجة �إىل
دوائر اخلدمة املدنية.
وي�أتي القرار جتويدا لقرارات جمل�س ال��وزراء ال�سابقة
ب �ه��ذا اخل �� �ص��و���ص ،وح��ر� �ص��ا ع�ل��ى ع ��دم ت�ف��ري��غ امل��ؤ��س���س��ات
احلكومية من �أ�صحاب اخلربات والكفاءات ،و�إعطاء فر�صة
لهذه الفئة م��ن املوظفني لنقل خرباتهم وكفاءاتهم �إىل
غ�ي�ره��م م��ن زم�لائ �ه��م وف ��ق خ �ط��ط الإح �ل��ال وال�ت�ع��اق��ب
الوظيفي.

وزارة الصحة توضح بشأن حادثة وفاة الطفلة لين بمستشفى البشير
االنباط -عمان

�أ�� �ص ��درت وزارة ال���ص�ح��ة ب�ي��ان��ا ام����س
الثالثاء� ،أعربت فيه عن حزنها ال�شديد
على وف��اة الطفلة لني ،التي انتقلت �إىل
رحمة اهلل تعاىل يف اخلام�س من ال�شهر
احلايل يف م�ست�شفى الب�شري ،معربة عن
�أح��ر م�شاعر ال�ع��زاء وامل��وا��س��اة �إىل ذويها

على هذا امل�صاب اجللل.
وق��ال��ت ال ��وزارة يف بيانها ،ان�ه��ا ق��ررت
�إج� ��راء حت�ق�ي��ق ح��ول ح��ادث��ة ال��وف��اة من
قبل فريق طبي و�إداري وقانوين م�ؤلف
من وزارة ال�صحة واجلامعة الها�شمية،
ب�شكل منف�صل عن جلنة التحقيق التي
مت ت�شكيلها ي��وم �أم����س االث�ن�ين م��ن قبل
ادارة م�ست�شفيات ال�ب���ش�ير .و�أو� �ض �ح��ت

�أن ف��ري��ق ال�ت�ح�ق�ي��ق ب��ا��ش��ر ��ص�ب��اح ال�ي��وم
ب�إجراء التحقيقات الالزمة يف م�ست�شفى
ال� �ب� ��� �ش�ي�ر ل � �ل� ��وق� ��وف ع� �ل ��ى امل�ل�اب� ��� �س ��ات
وامل�ج��ري��ات الكاملة ال�ت��ي راف�ق��ت حادثة
ال ��وف ��اة .وا� �ض��اف��ت ان ف��ري��ق ال�ت�ح�ق�ي��ق
� �س �ي �� �ص��در ت� �ق ��ري ��ره خ �ل��ال � � 24س��اع��ة،
و�سيتم على �ضوء نتائجه حما�سبة من
يثبت تق�صريه ،ومب��ا ين�سجم مع �أحكام

الت�شريعات النافذة.
و�أ� � �ش� ��ار ال �ب �ي��ان �إىل �أن � ��ه مت �إر�� �س ��ال
ف��ري��ق عمل متخ�ص�ص م��ن ال ��وزارة �إىل
م�ست�شفيات الب�شري �صباح اليوم ،ليكون
متواجدا هناك طيلة �أيام الأ�سبوع وعلى
م� ��دار ال �� �س��اع��ة مل��راق �ب��ة � �س�ير ال�ع�م�ل�ي��ات
واالج��راءات اليومية يف امل�ست�شفى وحتى
�إ�شعار �آخر.

منتقدًا حجم التنمر الذي يمارسه األردنيون  ٠٠دودين :مشكلة
حقيقية بمحتوى وسائل اإلعالم األردنية
االنباط-عمان

ك���ش��ف وزي ��ر االع�ل�ام الأردين �صخر
دودي ��ن ع��ن خ�ط��ة لإع� ��ادة هيكلة الإع�ل�ام
يف الأردن و”�إحالل” ج �ي��ل ج��دي��د من
ال���ص�ح��اف�ي�ين يف امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال���ص�ح��اف�ي��ة
الر�سمية ،ب�ه��دف اخل ��روج ب ��إع�لام جديد
�أكرث مهنية ومو�ضوعية وحرفية ،بخا�صة
خالل الأزمات التي مرت بها اململكة �أخرياً
الوزير الأكرث ح�ضوراً و�إثارة للجدل يف
الطاقم الوزاري حلكومة ب�شر اخل�صاونة،
حت��دث لـ “اندبندنت عربية” ب�ج��ر�أة عن
�ضرورة تغيري واقع الإعالم يف الأردن ،وهو
امل�ل��ف ال��ذي ل�ط��امل��ا جتنبه وزراء الإع�ل�ام
ال�سابقني وا�صفني �إياه بـ “ع�ش الدبابري”
ومل ي�ف���ص��ح دودي � ��ن م ��ا �إذا م ��ا ك��ان��ت
ه��ذه اخل�ط��ة تعني اال��س�ت�غ�ن��اء ع��ن بع�ض
العاملني يف م�ؤ�س�سات �إعالمية ر�سمية ،ال
�سيما يف ظل معاناة كثري منها من ترهل
�إداري وحمولة فائ�ضة عن احلاجة ،لكنه
قال �إن “تخ�صي�ص �صندوق لدعم املحتوى
الإع�ل�ام ��ي م ��ن � �ش ��أن��ه �أن ي���س�ه��م يف حل
امل�شكلة الأبرز يف ال�صحافة الأردنية اليوم
وهي امل�ضمون”
�إعادة هيكلة ناعمة
و�أك� ��د ال��وزي��ر دودي� ��ن �أن ث�م��ة م�شكلة
ح�ق�ي�ق�ي��ة يف امل �ح �ت��وى ال ��ذي ت�ب�ث��ه معظم

و�سائل الإعالم الأردنية ،منتقداً يف الوقت
ذاته حجم التنمر الذي ميار�سه الأردنيون
على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،والذي
طاوله �شخ�صياً منذ توليه حقيبة الإعالم
و�أ�� �س� �ه ��م ال� ��وزي� ��ر دودي� � ��ن ب� �ن ��زع ف�ت�ي��ل
�أزم��ة ا�شتعلت قبل �أ�سابيع ع��دة بني هيئة
الإعالم املرئي وامل�سموع من جهة ،واملواقع
الإلكرتونية الأردنية من جهة �أخرى ،بعد
�إجراءات ت�صعيدية ل ّوحت بها هذه املواقع،
على �إثر مقرتحات لتعديل �أنظمة الإعالم
ال�سارية يف اململكة ،وقال دودين �إن العمل
م�ستمر ب��أن�ظ�م��ة هيئة الإع �ل�ام ال�سارية
ح��ال�ي�اً ،وم��ا مت ط��رح��ه مل ي�ك��ن �أك�ث�ر من
مقرتحات للتطوير وتبادل للآراء
الإعالم الأردين يف  2020مقيد
والرقابة الذاتية تت�ضخم
وخالفاً مل�شاريع القوانني ،ف�إن الأنظمة
ي�ق��ره��ا جم�ل����س ال� � ��وزراء ،وال حت �ت��اج �إىل
عر�ضها على ال�برمل��ان لإق��راره��ا ،ما يفتح
الباب �أمام تعديالت جوهرية على الإعالم
الأردين يف وق � ��ت ق ��ري ��ب وق� �ب ��ل رح �ي��ل
احلكومة احلالية
واع� � �ت �ب��ر �� �ص� �ح ��اف� �ي ��ون و�إع�ل��ام � �ي� ��ون
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات امل� �ق�ت�رح ��ة م ��ن ق �ب��ل ه�ي�ئ��ة
الإعالم احلكومية مبثابة تقييد للحريات،
ومن �أبرزها زي��ادة ر�سوم ترخي�ص املواقع
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة �إىل  700دوالر ،وف��ر���ض

 3500دوالر على منح رخ�ص بث الربامج
الإذاع� �ي ��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ع�بر الإن�ت�رن��ت،
�إ��ض��اف��ة �إىل تعديل ث��ال��ث يفر�ض ر�سوماً
على دور الن�شر
�صندوق لدعم املحتوى الإعالمي
و�شدد الوزير دودي��ن على �أن احلكومة
الأردن� � �ي � ��ة وق� �ف ��ت �إىل ج ��ان ��ب ال���ص�ح��ف
الورقية التي متر ب�ضائقة مالية ،م�شرياً
�إىل �إط�لاق �صندوق م��ايل لدعم املحتوى
الإع�لام��ي قريباً ،وب��رر تركيزه على دعم
امل �ح �ت��وى الإع �ل�ام� ��ي ب �ت �ف��وق الإ� �ش ��اع ��ات
التي تطلقها بع�ض و�سائل الإع�ل�ام على
ال� ��رواي� ��ات ال��ر� �س �م �ي��ة ،وال� �ت ��ي وج � ��دت يف
الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية الأخرية
بيئة خ�صبة لها
وت�ستند ر�ؤي ��ة ال��وزي��ر الأردين لإع��ادة
ه�ي�ك�ل��ة الإع �ل��ام ال��ر� �س �م��ي �إىل م�ن�ظ��وم��ة
متكاملة ت �ب��د�أ ب ��إط�لاق من�صات ملحاربة
الإ� �ش��اع��ة ،ودم ��ج ال�ترب �ي��ة الإع�ل�ام �ي��ة يف
امل� ��دار�� ��س واجل ��ام� �ع ��ات ،و�إدخ� � � ��ال ث�ق��اف��ة
ال �ت �ح �ق��ق م ��ن الأخ� � �ب � ��ار ل � ��دى امل �ت �ل �ق�ين،
وا�ستغالل دور ق��ادة ال��ر�أي وامل�ؤثرين من
�أ��ص�ح��اب املحتوى الإع�لام��ي ال�ه��ادف� .إال
�أن��ه �أ��ش��ار ،يف امل�ق��اب��ل� ،إىل غياب كثري من
و�سائل الإع�ل�ام الر�سمية التقليدية عن
مواكبة التطور الهائل والتقنيات احلديثة
واملت�سارعة ،وعدم تطوير �أدواتها الرقمية،
ف�ض ً
ال عن غياب ال�صحافة التحليلية

“�إحالل” ال�صحافيني اجلدد
ويف معر�ض حديثه� ،أ�شار وزير الإعالم
الأردين �إىل “�إحالل” اجليل اجلديد من
ال�صحافيني يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية
وك��ان��ت احل �ك��وم��ة الأردن� �ي ��ة �أط �ل �ق��ت يف
م��ار���س (�آذار) امل��ا� �ض��ي ،ح��زم��ة حتفيزية
ا� �س �ت �ه��دف��ت ت �� �ش �غ �ي��ل اخل��ري �ج�ي�ن اجل ��دد
لكليات ال�صحافة والإع�ل�ام يف اجلامعات
الأردن � �ي ��ة ،ل�ك��ن م�ه�م��ة خ�ل��ق ج�ي��ل ج��دي��د
من ال�صحافيني تبدو �صعبة امل�ن��ال ،وقد
ت�صطدم بكثري من العوائق مع عدم قدرة
ال �ع��دي��د م��ن ال���ص�ح��ف وو� �س��ائ��ل الإع�ل�ام
الأردنية على تعيني �صحافيني جدد منذ
�أك�ث�ر م��ن �� 10س�ن��وات الأم ��ر ال��ذي يل�صق
��ص�ف��ة “التقليدي” ع�ل��ى م�ع�ظ��م و��س��ائ��ل
الإعالم الأردنية
وال تقت�صر خطة الوزير الأردين على
ت�أ�سي�س مظلة داع�م��ة ،و�إمن��ا ت�شمل و�ضع
�أ� �س ����س ل �ت��دري��ب الإع�ل�ام �ي�ي�ن وخ��ري�ج��ي
ال�صحافة والإعالم ،وجتويد حق احل�صول
على املعلومة ،ومواكبة ال�ث��ورة الرقمية،
واج �ت �ي��اح و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االج�ت�م��اع��ي
ب�شكل ب��ات معه م��ن ال���ض��روري النظر يف
الت�شريعات التي تنظم فو�ضى الإنرتنت،
بخا�صة يف ما يتعلق باغتيال ال�شخ�صيات
و�إطالق الإ�شاعات

مرتبات المستشفى الميداني األردني غزة
االنباط -عمان

و�� �ص� �ل ��ت م� ��رت � �ب� ��ات امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى
امل �ي��داين الأردين غ ��زة ، 68 /ام�س
ال �ث�لاث��اء� ،إىل ق �ط��اع غ ��زة ،يف وق��ت
غ� ��ادرت ف �ي��ه ط��واق��م غ ��زة � 67/إىل
�أر� ��ض ال��وط��ن ،بعد �أن �أدت واجبها
الإن� ��� �س���اين وال� �ط� �ب ��ي جت � ��اه الأه � ��ل
والأ�شقاء يف القطاع.
وقال قائد قوة امل�ست�شفى امليداين
ال �ع �ق �ي��د ال ��رك ��ن زك ��ري ��ا �أب� ��و خ�ي��ط:
“�إن ط ��واق ��م امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى ب��ا� �ش��رت
ف��ور و��ص��ول�ه��ا �أر� ��ض امل�ه�م��ة باتخاذ
اال��س�ت�ع��دادات والإج� ��راءات الالزمة
ل�ل�ق�ي��ام ب��واج�ب�ه��ا الإن �� �س��اين وت ��أدي��ة
مهامها بكل كفاءة واقتدار ،وتقدمي

اخل � ��دم � ��ات ال� �ط� �ب� �ي ��ة وال� �ع�ل�اج� �ي ��ة
والإن���س��ان�ي��ة ل�ل�أه��ل يف ال�ق�ط��اع من
�أجل التخفيف من معاناتهم”.
وب�ي��ن م ��دي ��ر امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى امل �ق��دم
ال� � �ط� � �ب� � �ي � ��ب حم� � �م � ��د ج � �م � �ع� ��ة �أن
امل�ست�شفى ي�ضم جميع التخ�ص�صات
الطبية الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي ي�ق��وم على
�إدام �ت �ه��ا ط��واق��م طبية ومتري�ضية
و� � �ص � �ي� ��دالن � �ي� ��ة وف � �ن � �ي� ��ة و�إداري � � � � � ��ة
متخ�ص�صة وم�ؤهلة لت�أدية واجبها
الإن�ساين على �أكمل وجه .ي�شار �إىل
�أن امل�ست�شفى امل �ي��داين الأردين يف
غ ��زة ،ج��اء بتوجيهات ج�لال��ة امللك
ع �ب��داهلل ال �ث��اين اب ��ن احل���س�ين منذ
ع��ام  2009لتقدمي اخلدمة الطبية
والعالجية للأ�شقاء يف قطاع غزة.

منظومتنا الصحية
الى اين ؟
د .عصام الغزاوي.
كطبيب اتفهم ان يكون هناك اخطاء طبية يف الت�شخي�ص وكلنا نعلم �أنه ال يوجد
طبيب مثايل متاما ،فكل الأط�ب��اء عر�ضة الرت�ك��اب الأخ�ط��اء الطبية ،لكني ال اجد
اي م�سوغ خلذالن االطباء للطفلة لني ابو حطب وعدم فك �شيفرة �أالمها و�أنينها،
وت�شخي�ص حالتها ،رغم انهمار الدمع من عينيها الربيئة ،وبكائها ل�ساعات يف ردهات
م�ست�شفى الب�شري من �شدة االمل اىل ان انفجرت الزائدة الدودية يف اح�شائها وت�سببت
بوفاتها ،ه��ذه ال��وف��اة الثانية بخط�أ طبي ه��ذا اال��س�ب��وع بعد وف��اة ال�شابة رن�ين ابو
م�سامح اثناء اجراء عملية تنظيفات لإخراج جنني متوفى يف م�ست�شفى خا�ص ،نحن
ن�ؤمن ان احلياة واملوت بيد اهلل لكن مثل هذه الق�ضايا يجب ان ال متر مرور الكرام،
ف�أرواح االردنيني لي�ست رخي�صة وهاتني الوفاتني ا�ضافة لوفيات انقطاع االك�سجني
يف احد امل�ست�شفيات نتيجة االهمال يجب ان تدق ناقو�س اخلطر حول تردي املنظومة
ال�صحية التي كنا نفاخر بها االمم يوما ما ،ل�سنا معنيني بنتائج جلان التحقيق ،كل
ما نريده هو اجراءات ملمو�سة النقاذ القطاع ال�صحي من االنهيار ،وكما قال والد
الطفلة املرحومة لني “ابنتي قد تكون اليوم يف مكان اف�ضل ،لكن خويف على ابناء
الوطن جميعا” ،من الطبيعي �أن ي�سكننا بع�ض �أمل وخ��وف من املر�ض ،لكن تبقى
غ�صة يف احللق ان ي�سكننا امل وخوف اكرث من اطبائنا وم�ست�شفياتنا ،فال القطاع
احلكومي ي�ضمن لنا عدم االهمال والتق�صري ،وال القطاع اخلا�ص يجعلنا يف م�أمن
من اال�ستغالل واالبتزاز ،واىل �أن يتغري احلال نحو االف�ضل ال منلك اال �أن ن�س�أل اهلل
تعاىل ال�سالمة.

إرادة ملكية بفض الدورة االستثنائية
لمجلس األمة
االنباط -عمان

�صدرت الإرادة امللكية ال�سامية بف�ض

ال��دورة اال�ستثنائية ملجل�س الأم��ة ،اعتبارا
من يوم الثالثاء املوافق للرابع ع�شر من
�شهر �أيلول �سنة  2021ميالدية.

الملك يعزي رئيس الوزراء البريطاني
بوفاة والدته
االنباط -عمان

ب �ع��ث ج�ل�ال��ة امل �ل��ك ع� �ب ��داهلل ال �ث��اين
ب ��رق� �ي ��ة ت� �ع ��زي ��ة �إىل رئ� �ي� �� ��س ال� � � ��وزراء

ال�بري �ط��اين ب��وري ����س ج��ون �� �س��ون ،ب��وف��اة
وال��دت��ه � �ش��ارل��وت ج��ون���س��ون وول ،عرب
ف �ي �ه��ا ع� ��ن �أ� � �ص� ��دق م �� �ش��اع��ر ال �ت �ع��زي��ة
واملوا�ساة بهذا امل�صاب.

البنك المركزي يعلن عن  12بعثة دراسية
لدرجة البكالوريوس ألغراض التعيين
االنباط -عمان

�أع�ل��ن البنك امل��رك��زي الأردين ع��ن فتح باب
ال�ت�ق��دم ل�ـ  12بعثة درا��س�ي��ة لأغ��را���ض التعيني،
ب��واق��ع ب�ع�ث��ه واح� ��دة ل�ك��ل حم��اف�ظ��ة يف اململكة
للطلبة املتفوقني يف ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة؛ وذل��ك
ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى درج� ��ة ال �ب �ك��ال��وري��و���س �ضمن
تخ�ص�صات االقت�صاد ل��دى اجلامعات الأردن�ي��ة
الر�سمية اع�ت�ب��اراً م��ن الف�صل ال��درا��س��ي الأول
.2022/2021
و�أكد املركزي ،يف بيان �صحفي ،ام�س الثالثاء،
�ضرورة توفر �شروط يف املتقدم لال�ستفادة من
البعثة ب�أن يكون �أردين اجلن�سية ،وخريج الثانوية
العامة الأردن�ي��ة  /الفرع العلمي للعام احل��ايل،
وعلى �أن اليقل معدله يف الثانوية العامة عن 95
باملئة ،و�أن يكون قد �أم�ضى ال�سنتني الدرا�سيتني
الأخريتني يف مدر�سة تابعة للمحافظة نف�سها،
غري حمكوم بجناية �أو بجنحة خملة بال�شرف �أو

الأمانة �أو الآداب �أو الأخالق العامة مبا يف ذلك
جنحة �إع�ط��اء �شيك ب��دون ر�صيد وم��ا مياثلها،
و�أن ال يزيد عمره عن � 19سنة بتاريخ الإع�لان
عن البعثة ،وغري حا�صل على منحة درا�سية �أو
موفد يف �أي بعثة من �أي جهة �أخرى ،بالإ�ضافة
�إىل تقدميه �شهادة من امل�ؤ�س�سة التعليمية التي
�سيوفد �إليها تثبت قبوله غري امل�شروط لربنامج
الدرا�سة يف الربنامج العادي ولي�س املوازي.
وبني املركزي �أنه �سي�ستمر با�ستقبال الطلبات
م�ستوفية ال���ش��روط م��ن خ�ل�ال تعبئة الطلب
الإلكرتوين املخ�ص�ص لهذه الغاية واملن�شور على
املوقع الإلكرتوين للبنك
 ،www.cbj.gov.joوذل� � � ��ك يف
موعد �أق�صاه نهاية دوام ي��وم اخلمي�س املوافق
 ،2021/9/16مو�ضحا ب�أنه �سيتم ا�ستقبال طلبات
البعثات من خالل املن�صة املخ�ص�صة لذلك على
املوقع الإلكرتوين اخلارجي للبنك.

المياه تضبط  22اعتداء جديدا على
الخطوط في األغوار الجنوبية والصافي
االنباط -عمان

�ضبطت ال �ك��وادر التفتي�شية وال��رق��اب�ي��ة يف
وزارة امل �ي��اه خ�ل�ال ح�م�ل��ة �أم �ن �ي��ة يف حمافظة
الكرك  22اعتداء جديدا على خطوط مياه يف
الأغوار اجلنوبية وغور ال�صايف.
واكدت الوزارة يف بيان �صحفي ام�س الثالثاء
�أن كوادرها وبالتعاون مع �إدارة املياه يف حمافظة
الكرك ووح��دة الرقابة الداخلية نظمت حملة
�أمنية �أم�س االثنني يف منطقة الأغوار اجلنوبية
وغ��ور ال�صايف مبحافظة ال�ك��رك� ،ضبطت من
خاللها  22اع�ت��داء على خطوط امل�ي��اه لتزويد
ب��رك زراع�ي��ة وتعبئة �صهاريج و�سقاية �أغ�ن��ام،
بالإ�ضافة �إىل �سحب املياه بطريقة خمالفة ما

اربك انتظام و�صول املياه للمواطنني يف مناطق
م�ت�ع��ددة يف امل�ح��اف�ظ��ة وال �ت ��أث�ير ع�ل��ى ح�ص�ص
ال�ت��زوي��د .وبينت ال� ��وزارة �أن االع �ت��داءات على
خ�ط��وط امل�ي��اه بطريقة خمالفة ال�ستخدامها
ب�شكل غري م�شروع �أثر ب�شكل وا�ضح وكبري على
ادوار املياه للمناطق ،م�شرية �إىل ف�صل اخلطوط
و�إعداد ال�ضبوطات اخلا�صة بالواقعة ال�ستكمال
�إجراءات التحقيق بالأمر .و�شددت الوزارة على
�أن فرقها التفتي�شية �ستوا�صل حمالتها املكثفة
والتفتي�شية يف م�ع�ظ��م امل�ن��اط��ق ل�ئ�لا ينعك�س
ذل��ك على ع��دم و��ص��ول امل�ي��اه للمواطنني ومن
اجل حتقيق العدالة وحما�سبة املعتدين الذين
يقومون باال�ستفادة من خدمة املياه دون حق.

العقبة :شباب كلنا األردن تختتم دورة ريادة األعمال

االنباط -العقبة

اختتمت يف هيئة �شباب كلنا الأردن مبحافظة
العقبة ،ال��ذراع ال�شبابي ل�صندوق امللك عبد اهلل
الثاين للتنمية ،بال�شراكة مع جمتمع طالل �أبو
غزالة،اليوم الثالثاء ،دورة “ريادة الأعمال”.
وهدفت الدورة �إىل ت�أهيل ال�شباب ومتكينهم
اق�ت���ص��ادي��ا وت�شجعهم ع�ل��ى ت��أ��س�ي����س امل���ش��اري��ع
ال��ري��ادي��ة .وق ��ال من�سق الهيئة يف العقبة عمر
الع�شو�ش� ،إن هذه الدورة التي �شارك فيها � 20شابا

و�شابة ،ت�أتي �ضمن برنامج �شبابنا منتج لتدريب
ال�شباب وتهيئتهم لإق��ام��ة م�شاريع خا�صة بهم
وتغيري اجتاهاتهم من التوظيف �إىل الت�شغيل
املنتج ،ولتعزيز م�ساهمة ال�شباب يف �سوق العمل
وزيادة دافعيتهم نحو االجتاه للم�شاريع الذاتية.
و�أ� �ش��ار اىل �أن ه��ذا ال�ت��دري��ب ي�شكل ا�سهاما
حقيقيا يف ترجمة توجيهات جاللة امللك عبداهلل
الثاين للريادة والإبداع ،و�صوال �إىل حل م�شكلتي
الفقر والبطالة.

املحلي
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هل منح وزير الصحة نفسه
شهادة االختصاص؟
الأنباط – دالل عمر
هل منح وزي��ر ال�صحة نف�سه �شهادة االخت�صا�ص؟ وهل يحق
له ذلك ا�ستناداً لأحكام القانون؟ ومن هم �أع�ضاء املجل�س الطبي
الذين وافقوا على منحه �شهادة االخت�صا�ص؟ وهل لعب املن�صب
دوره يف قبول الطلب الذي رف�ضه املجل�س عدة مرات من قبل؟
وح�صل ال��دك�ت��ور ف��را���س ال �ه��واري ع�ل��ى ��ش�ه��ادة الإع �ت�راف يف
اخت�صا�ص العناية احلثيثة عند ال�ك�ب��ار؛ بعدما �أ��ص�ب��ح رئي�س
للمجل�س الطبي تلقائياً عندما عني وزيراً لل�صحة؛ ووافق عليه
املجل�س الذي يفتقر �إىل طبيب خمت�ص يف العناية احلثيثة عند
الكبار؛ علماً ب ��أن طلب ال�ه��واري رف�ض  3م��رات قبل �أن ي�صبح
وزيرا  ,وبهذا فانه �أ�صبح كالذي مينح نف�سه �شهادة االخت�صا�ص
والرتبة التي ي�ستخدمها يف خطاباته والكتب الر�سمية التي يقوم

بتوقيعها.
بدورها؛ ط��ال�ب��ت ال�ن��ائ��ب مت��ام ال��ري��اط��ي يف ��س��ؤال�ين نيابني
وج�ه�ت�ه��ا اىل رئ�ي����س ال� ��وزراء ال��دك �ت��ور ب�شر اخل���ص��اون��ة؛ وذل��ك
ا�ستناداً لأحكام املادة  96من الد�ستور وعم ً
ال ب�أحكام املادة 118
م��ن النظام الداخلي ملجل�س ال�ن��واب؛ بتزويدها بكافة الوثائق
التي تثبت ح�صول وزي��ر ال�صحة الدكتور فرا�س ال�ه��واري على
رتبة االخت�صا�ص ال��ذي ي�ستخدمها ال��وزي��ر  ,وت��زوي��ده��ا بكافة
الوثائق من كتب التعيني  ,وا�سم اجلامعة التي تعني بها الوزير ,
والرتقيات التي ح�صل عليها والبحوث التي قام بن�شرها حتى مت
ح�صوله على االخت�صا�ص .
كما ط��ال �ب��ت ب �ت��زوي��ده��ا ب��ا� �س �م��اء جل �ن��ة ال�ت�ق�ي�ي��م يف امل�ج�ل����س
الطبي االردين التي قامت بتقييم طلب الوزير ليتم االعرتاف
بتخ�ص�صه « العناية احلثيثة عند الكبار» .

مركز الدراسات االستراتيجية %88 :من األردنيين
يؤيدون عودة التعليم الوجاهي

االنباط-وكاالت
ك �� �ش �ف��ت درا�� �س ��ة مل ��رك ��ز ال ��درا�� �س ��ات
اال�سرتاتيجية-اجلامعة الأردنية ،الثالثاء،

�أن  %88م ��ن الأردن� � �ي �ي��ن ي � ��ؤي� ��دون ع ��ودة
التعليم ال��وج��اه��ي يف امل��دار���س .و�أو��ض�ح��ت
الدرا�سة بعنوان «ر�أي الأردنيني يف الو�ضع
الوبائي الراهن وعودة التعليم الوجاهي يف

امل��دار���س»� ،أن  %78من الأردن�ي�ين يعتقدون
�أن ال��و��ض��ع ال��وب��ائ��ي املتعلق ب�ك��ورون��ا حتت
ال �� �س �ي �ط��رة .ول �ف �ت��ت ال �ن �ظ��ر �إىل �أن ن�صف
الأردن �ي�ين متخوفون م��ن ا�ستمرار انت�شار

ك ��ورون ��ا ،و�إ� �ص��اب��ة ع ��دد ك �ب�ير ب��ه خ�ل�ال 3
�أ� �ش �ه��ر62%« .م � ��ن الأردن� �ي�ي�ن را�� �ض ��ون عن
ال � �ق� ��رارات احل �ك��وم �ي��ة ل �ل �ح��د م ��ن ان�ت���ش��ار
كورونا» وفق الدرا�سة.

الفوسفات تشتري كامل حصص ميتسوبيشي
في شركة األسمدة اليابانية األردنية

ردا على بيانات االحزاب
السياسية  :قانون
االحزاب والقائمة الحزبية
وتشكيل الحكومات
رمضان الرواشدة
منذ ت�شكيل اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية والر�سالة التي بعثها جاللة امللك لرئي�س
اللجنة ال�ع�ين �سمري ال��رف��اع��ي وح��دد فيها م�ه��ام اللجنة بو�ضع ق��ان��وين اح ��زاب وان�ت�خ��اب جديدين
وتو�صيات بخ�صو�ص قانون االدارة املحلية ومتكني ال�شباب واملر�أة وتعديالت د�ستورية لتمكني العمل
احلزبي وال�برمل��اين  ..انخرط اع�ضاء اللجنة امللكية يف �سل�سلة من احل��وارات الداخلية عرب اللجان
الفرعية ال�ست او الهيئة العامة او يف حواراتهم مع املواطنيني من اجل اخل��روج بقوانني وتو�صيات
ع�صرية تلبي الر�ؤية امللكية وت�ستجيب لطموحات االردنيني .
وعلى ه��ذه اال�سا�س فانني وب�صفتي ع�ضوا يف جلنة االح��زاب الفرعية ا�ؤك��د ان م�شروع القانون
اجلديد م�شروع ع�صري وتقدمي ودميقراطي وي�ؤ�س�س ملرحلة قادمة ومل ي�أت لقوننة الو�ضع احلزبي
احل��ايل املت�شرذم ..وا ّال مل��ا ك��ان هناك داع لت�شكيل اللجنة امللكية ولو�ضع ق��ان��ون اح��زاب جديد كما
امر جاللة امللك  .لقد ابتعد القانون اجلديد عن جميع ن�صو�ص القانون احلايل ومنه نقل جلنة
االحزاب يف وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والتي كان لالحزاب اعرتا�ضات كبرية عليها اىل �سجل احزاب يتبع
الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب  .كما ان تعريف احلزب انطوى على �شرح جديد مفاده ان هدف االحزاب
الو�صول اىل الربملان وت�شكيل احلكومات احلزبية والربملانية او امل�شاركة فيها  .ومن اجل ذذلك جرى
و�ضع ا�شرتاطات جديدة لو�ضع حد لل�شرذمة احلزبية احلالية حيث يوجد لدينا  49حزبا و 11حتت
الت�أ�سي�س اغلبها ت�أ�س�ست من اجل الدعم املايل احلكومي ...حيث ن�ص امل�شروع اجلديد على ان يتقدم
 300م�ؤ�س�س بطلب الت�أ�سي�س �شريطة عقد م�ؤمتر خالل عام يكون عدد املنت�سبني للحزب الف �شخ�ص
وان ينعقد امل�ؤمتر بح�ضور الن�صف زائد واحد وجاهيا ،وان االحزاب القائمة احلالية تعترب مرخ�صة
حكما لكن عليها عقد م�ؤمتر عام يلبي �شروط امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي لالحزاب اجلديدة.كما مت وقف
التمويل احلكومي لالحزاب ب�شكل مطلق ومت ح�صره باالحزاب التي تفوز مبقاعد يف الربملان .ويف
نف�س الوقت ف�إن جلنة االنتخاب اقرت قائمة حزبية على م�ستوى الوطن مقدارها  %30من املقاعد اي
 41من ا�صل  138بوجود عتبة انتخابية مقدارها . % 2.5
خالل اال�سابيع املا�ضية وقبل ايام بالذات طالعنا بيانات حزبية لعدد من االحزاب ترف�ض فيه فكرة
توفيق او�ضاعها و ُت�ص ّر على بقاء ع�ضويتها عند  150ع�ضوا كما هو يف القانون احلايل واعتربت يف
بيانها ان ذلك حقا مكت�سبا وان الن�ص اجلديد غري د�ستوري ؟؟؟ كما ع�ّبترّ ت االح��زاب املذكورة عن
رف�ضها للعتبة وطالبت بعتبة مقدارها  . %1ويف نف�س الوقت هذه االحزاب ذات ال  150ع�ضوا تطالب
بزيادة القائمة احلزبية اىل  %50وامل�شاركة يف احلكومات !!! ت�صوروا!!  .وهو امر يثري الت�سا�ؤالت
واال�سى يف نف�س الوقت.
ح�سب اع�ضاء اللجنة الد�ستورية الذين ناق�شوا م�شروع قانون االحزاب فاملادة التي ت�شرتط توفيق
او�ضاع االحزاب القائمة �صحيحة د�ستوريا مائة باملائة ومت الت�أكيد عليها باعتبار ان القوانني ال ت�شرع
لنوعني من االحكام وهذا ينطبق على قانون االحزاب حيث يجب امل�ساواة بني جميع االحزاب .
وال�س�ؤال املطروح لهذه االحزاب كيف تريدوننا ان نقنع املواطنني يف املحافظات الذين اخذنا من
مقاعدهم ل�صالح القائمة احلزبية اننا �سنعطيها حلزب ال يتجاوز اع�ضا�ؤه ال  150ع�ضوا؟ وهل هذا
ي�ؤ�س�س حلياة حزبية وبرملانية كما يريدها جاللة امللك؟ .بحيث يكون لدينا ثالثة اىل اربعة تيارات
حزبية يف الربملان وميكن حينها جلاللة امللك ان يُكلف االئتالف احلزبي االكرب بت�شكيل احلكومة .
ان ن�سبة العتبة االنتخابية  %2.5تعني وجود  4اىل  5احزاب او ائتالفات قوية يف الربملان اما ن�سبة ال
 %1ف�ستعيدنا اىل جتربة القائمة الوطنية عام  2013وهي جناح ع�ضو او ع�ضوين لكل حزب وبالتايل
انتفاء الهدف الرئي�سي وفق الر�ؤية امللكية بتمكني العمل الربملاين ووجود ائتالفات حزبية كبرية يف
الربملان.
تطوير احلياة احلزبية وال�سيا�سية واالنتخابية والربملانية يحتاج اىل تغيري الثقافة احلالية ومنها
امل�س بها»  .وعلى االحزاب خا�صة ال�صغرية
مترت�س بع�ض االحزاب حول مقولة « مكت�سبات ال يجوز ّ
ان تتطور وتن�سجم مع م�شروع اال�صالح ال�سيا�سي اجلديد وان تندمج معا لت�شكيل حزب كبري  ،واال
فالقطار �سيفوتها ولن جتد لها مكانا حتت ال�شم�س .

التعليم النيابية تزور الشركة الوطنية
للتشغيل والتدريب
االنباط -عمان

االنباط -عمان
وقعت �شركة مناجم الفو�سفات الأردنية
ام�س الثالثاء ،اتفاقية ا�شرتت مبوجبها
كامل ح�ص�ص �شركة ميت�سوبي�شي اليابانية
يف � �ش��رك��ة الأ�� �س� �م ��دة ال �ي��اب��ان �ي��ة الأردن� �ي ��ة
والبالغة مليون و  672ال��ف و  800ح�صة،

ت�شكل  10باملئة من ر�أ�سمال ال�شركة.
ج� � ��اء ذل� � ��ك خ �ل ��ال االت � �ف� ��اق � �ي� ��ة ال �ت��ي
وقعها رئي�س جمل�س �إدارة �شركة مناجم
ال �ف��و� �س �ف��ات الأردن� � �ي � ��ة ال ��دك� �ت ��ور حم�م��د
ال��ذن �ي �ب��ات ،م ��ع م��دي��ر ع ��ام م �ك �ت��ب ع�م��ان
الإقليمي ل�شركة ميت�سوبي�شي اليابانية
ت��اك��اه�ي�ك��و ن�ي���ش�ي�ت��اين ،ب�ح���ض��ور ال��رئ�ي����س

ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة م �ن��اج��م ال �ف��و� �س �ف��ات
املهند�س عبد الوهاب الرواد.
وي�سهم توقيع االتفاقية يف رفع ح�صة
�شركة مناجم الفو�سفات الأردنية يف �شركة
الأ�سمدة اليابانية الأردنية �إىل  80باملئة.
وتخت�ص �شركة الأ��س�م��دة اليابانية
الأردنية ،التي ت�أ�س�ست عام  ،1992يف �إنتاج

ال�ع��دي��د م��ن ان��واع الأ��س�م��دة امل��رك�ب��ة و هي
(.)DAP,MAP, NPS ,NPK
وميتاز �إنتاج ال�شركة بجودته العالية
وزي ��ادة الطلب عليه ن�ظ��را حل�صوله على
العديد من ال�شهادات العاملية التي ت�ؤهل
ه��ذه املنتجات للدخول ل�ل�أ��س��واق العاملية
املختلفة

زارت جلنة التعليم وال�شباب يف جمل�س
ال� �ن ��واب ،ام ����س ال �ث�ل�اث��اء ،ب��رئ��ا� �س��ة ال�ن��ائ��ب
ال��دك �ت��ور ب�ل�ال امل��وم �ن��ي ،ال���ش��رك��ة الوطنية
للت�شغيل وال �ت��دري��ب ،وك ��ان يف ا�ستقبالهم
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ماجد احلبا�شنة
وم ��دي ��ره ��ا ال � �ع� ��ام ال �ع �م �ي��د ال� ��رك� ��ن ف� � ��ؤاد
العيا�صرة.
وا��س�ت�م��ع �أع���ض��اء اللجنة �إىل �إي �ج��از عن
ر� �س��ال��ة ور�ؤي� � ��ة ال �� �ش��رك��ة ودوره� � ��ا يف �إع� ��داد
وت��دري��ب ال�شباب مهنياً وت�أهيلهم يف قطاع
املهن امل�ساندة من خ�لال معاهدها املنت�شرة
يف حمافظات اململكة كافة ،والبالغ عددها 17
معهداً ،وتزويدهم باملهارات التقنية واملهنية
ال�لازم��ة للعمل والإب� ��داع واملناف�سة وتلبية

التربية والتعليم النيابية تطلع
على خطط وبرامج المركز الوطني
لتطوير المناهج
االنباط -عمان

رئيس مجلس النواب يحاضر في كلية الدفاع الوطني
الملكية األردنية
االنباط -عمان
�أل �ق ��ى رئ �ي ����س جم�ل����س ال� �ن ��واب ،امل�ح��ام��ي
عبد املنعم ال�ع��ودات ،ام�س ال�ث�لاث��اء ،يف كلية
ال��دف��اع ال��وط�ن��ي امللكية الأردن �ي��ة ،حما�ضرة
بعنوان «النظام النيابي وت�صميم ال�سيا�سات
ال��وط�ن�ي��ة» ،ل�ل��دار��س�ين يف دورة ال��دف��اع ،19
بح�ضور �آم��ر ورئي�س و�أع�ضاء هيئة التوجيه
يف الكلية.
وقال رئي�س جمل�س النواب�« :إن ت�صميم �أو
ر�سم ال�سيا�سات الوطنية م�س�ألة ترتبط ب�شكل
وثيق بعمليات التفكري والتخطيط والإدارة
اال�سرتاتيجية ،وباحلاكمية الر�شيدة ،التي

تقوم على الت�شاركية وال�شفافية وامل�ساءلة».
و�أ�شار العودات �إىل �أن مهام النظام النيابي
تقوم على عن�صرين ،هما الت�شريع والرقابة
على �أداء ال�سلطة التنفيذية ،ومب��ا �أن �إق��رار
واق �ت��راح ال �ق��وان�ين م��رت�ب��ط مب�ج�ل����س الأم ��ة
ف � ��إن ال �ن �ظ��ام ال �ق��ان��وين م��رت �ب��ط ب��ال �ق��اع��دة
ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة ،وك ��ذل ��ك احل � ��ال ف� � ��إن ال �ن �ظ��ام
التنفيذي الذي ميار�س مهامه بناء على منح
احلكومة الثقة من الربملان يجعله مرتبطاً
ب��امل�ن�ظ��وم��ة ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال�ف���ص��ل وال �ت��وازن
بني ال�سلطات� ،أي �أن النظام الربملاين هو يف
�صميم عمليات ت�صميم �أو ر��س��م ال�سيا�سات
ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ي �ق��وم ع�م�ل�ه��ا اع �ت �م ��اداً على

الت�شريع.
و�أك� ��د رئ �ي ����س جم�ل����س ال �ن ��واب �أن ال�ن�ظ��ام
النيابي الأردين ك��ان وم��ا ي��زال نظاماً فاع ً
ال
يف بنية الدولة منذ ت�أ�سي�سها ،وم��ا من تغري
�أو تطور جذري �أو فرعي يف ال�سيا�سات العامة
للدولة �إال وقد �أخذت م�شروعيتها من خالل
جمل�س الأمة �سواء على م�ستوى الت�شريع �أو
الرقابة على الأداء.
و�أ�� �ض ��اف �أن ه �ن��اك ب�ع����ض ال �ع��وام��ل ال�ت��ي
ت��ؤث��ر ع�ل��ى الأداء ال�ك�ل��ي ل�ل��دول��ة ،م��ن �أهمها
الأزم � ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت��ي مي��ر ب �ه��ا ب�ل��دن��ا،
وال�ت��ي تفاقمت نتيجة جائحة وب��اء ك��ورون��ا،
التي �أثرت �سلبياً على معظم قطاعات الإنتاج

الوطني ،ورفعت من معدالت الفقر والبطالة،
وتلك �أزمة ممتدة مل تظهر كل نتائجها بعد،
��س��واء ك��ان يف الأردن �أم على م�ستوى العامل
كله ،مبا فيها الدول ال�صناعية الكربى.
وب�ي�ن ال �ع ��ودات �أن �ن��ا ال �ي��وم ن �ح��دد ال�ه��دف
ال��وط�ن��ي يف الإ� �ص�ل�اح االق�ت���ص��ادي والإداري
م �ع �اً ،وال� ��ذي ال مي �ك��ن �أن ي�ت�ح�ق��ق م��ن دون
�إ�صالح الإدارة ورفع كفاءة م�ؤ�س�سات الدولة
ال� �ع ��ام ��ة واخل ��ا�� �ص ��ة ،مب ��ا ي �� �س��اه��م يف ع�ل�اج
م�شاكلنا املحلية ،وم�صاحلنا اخلارجية.
ويف ن�ه��اي��ة امل �ح��ا� �ض��رة ،دار ن�ق��ا���ش م��و��س��ع
�أجاب خالله رئي�س جمل�س النواب على �أ�سئلة
وا�ستف�سارات الدار�سني.

احتياجات �سوق العمل ،بالتعاون م��ع وزارة
ال�ع�م��ل وم��ؤ��س���س��ة ال �ت��دري��ب امل�ه�ن��ي حتقيقاً
للأهداف الوطنية يف �إع��داد وت�أهيل ال�شباب
م�ه�ن�ي�اً ورف� ��د االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي وحت�ق�ي��ق
الأمن االجتماعي واحل ّد من ظاهرتي الفقر
وال �ب �ط��ال��ة و�إح �ل��ال ال�ع�م��ال��ة امل�ح�ل�ي��ة حمل
العمالة الوافدة ،وان�سجاماً مع اال�سرتاتيجية
الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية وبالت�شاركية
الفاعلة ،والتن�سيق مع القطاع اخلا�ص من
خ�ل�ال ات �ف��اق �ي��ات ت �ع��اون وم ��ذك ��رات ت�ف��اه��م
لتلبية اح�ت�ي��اج��ات ��س��وق العمل ومتطلباته
وتلبية احتياجاتهم ح�سب الطلب.
و�أع � ��رب �أع �� �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة ع��ن اع �ت��زازه��م
وتقديرهم ودعمهم لهذا امل�شروع الوطني
والإ��ش��ادة بالقوات امل�سلحة ودوره��ا الوطني
امل�س�ؤول.

اطلعت جلنة الرتبية والتعليم النيابية
برئا�سة ال��دك�ت��ور ب�لال املومني على خطط
وبرامج املركز الوطني لتطوير املناهج.
و�أك � ��د رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى ل�ل�م��رك��ز
ال��وط �ن��ي ل�ت�ط��وي��ر امل �ن��اه��ج ال��دك �ت��ور ع��زم��ي
حم ��اف �ظ ��ة خ �ل��ال ل �ق ��ائ ��ه يف امل� ��رك� ��ز ام ����س
الثالثاء ،اع�ضاء اللجنة �إن املركز يعمل على
ت�ط��وي��ر امل�ن��اه��ج وال�ك�ت��ب امل��در��س�ي��ة ،وتقييم
االختبارات واالمتحانات الوطنية والدولية،
وم��راج �ع��ة وت�ط��وي��ر الإط� ��ار ال �ع��ام للمناهج
والتقومي بدءا من املرحلة اال�سا�سية ،وحتى
ال�صف الثاين ع�شر.
وا� �ش��ار �إىل اجن��از االط��ر ال�ع��ام��ة ال�ت��ي مت
و�ضعها لتطوير املناهج ،ويجري حاليا العمل
على تطوير �إط��ار م��ادة اللغة العربية ،الفتا
�إىل �أن االت�ف��اق�ي��ة ال�سابقة ال�ت��ي وق�ع��ت مع
�شركة ه��ارب��ر كولنز الربيطانية ،مت وقفها
ب�شكل نهائي ،حيث تتم عملية تطوير املناهج
من خالل خ�براء ومتخ�ص�صني .من جهته،
�أك ��د امل��وم�ن��ي دور امل��رك��ز يف ت�ط��وي��ر و�إث� ��راء
املناهج املدر�سية من خالل نخبة من اخلربات

والقامات الرتبوية والتعليمية املوجودة فيه.
وق��دم املومني و�أع�ضاء من اللجنة النيابية،
جمموعة م��ن اال�ستف�سارات املتعلقة يف دور
وعمل املركز يف تطوير املناهج وم�ساهمتها يف
تطوير قدرات الطلبة ،وخلق االب��داع لديهم
مبا ين�سجم مع القيم املجتمعية والدينية.
وق� ��دم امل��دي��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�م��رك��ز ال��وط�ن��ي
ل �ت �ط��وي��ر امل �ن��اه��ج ال��دك �ت��ور حم �م��ود م���س��اد
� �ش��رح �اً ع��ن حم ��اور اخل �ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
للمركز الوطني لتطوير املناهج ،التي تبد�أ
م��ن مراجعة الإط ��ار ال�ع��ام والأط ��ر اخلا�صة
باملباحث الدرا�سية جلميع ال�صفوف ،وتطوير
ال�ك�ت��ب امل��در��س�ي��ة و�أدل ��ة املعلمني وال�ت��دري��ب
عليها للمدربني واملعلمني ،وتطوير م�صادر
ال�ت�ع�ل��م ال��رق �م��ي ورق �م �ي��ة امل �ن��اه��ج وال�ك�ت��ب
املدر�سية مبا فيها املهارات الرقمية ،وتطوير
االختبارات الوطنية وامتحان �شهادة الدرا�سة
الثانوية ال�ع��ام ،وتطوير ال�ق��درات امل�ؤ�س�سية
والب�شرية للمركز .و�أو�ضح املركز �أن �سيا�سته
تقوم على �إدماج املفاهيم الوطنية والقانونية
والبيئية يف جميع املواد ويف جميع ال�صفوف
دون �أن ت�شكل عبئا على الكتاب املدر�سي �أو
وقت الطلبة.

املحلي
االربعاء
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الطراونة يطالب الحكومة بتحديث البروتوكول الصحي المعتمد
الأنباط – دالل عمر

حت��دث ا��س�ت���ش��اري الأم��را���ض ال���ص��دري��ة
وال�ت�ن�ف���س�ي��ة وال�ع�ن��اي��ة احل�ث�ي�ث��ة  ,ال��دك�ت��ور
حممد ح�سن الطراونة يف مقابلة له على
اح ��دى ال �ق �ن��وات االردن �ي��ة ع��ن م�ستح�ضر
طبي جديد يقلل من ن�سبة وفيات الإ�صابة
بالكورونا بن�سبة  85%وه��و ( الأج�سام
امل�ضادة �أحادية الن�سيلة) .
طالب ال�ط��راون��ة بتحديث الربوتوكول
ال�ع�لاج��ي احل ��ايل وج�ع�ل��ه م�ت��اح�اً للجميع
ع �ل��ى م��وق��ع وزارة ال �� �ص �ح��ة االل� �ك�ت�روين
وم�ت��اب�ع��ة م��ا ي�ستجد ح��ول ال �ع��امل بو�ضع
خ�ط��ة ت���ش��ارك�ي��ة م��ا ب�ين ج�م�ي��ع ال�ق�ط��اع��ات
ال �� �ص �ح �ي��ة امل ��وج ��ودة وه ��م وزارة ال���ص�ح��ة
والقطاع االجتماعي والع�سكري وال�صحي

 ,ل�ت�ق��دمي رع��اي��ة ��ص�ح�ي��ة م�ث�ل��ى للمر�ضى
املدخلني �إىل �أق�سام العزل �أو �أق�سام العناية
احلثيثة ولتقليل �أعداد الوفيات يف االردن ,
م�ؤكداً �أنه كلما كانت الرعاية ال�صحية من
قبل الكوادر الطبية مدربة ب�شكل جيد كلما
قلت �أع��داد ال��وف�ي��ات  .ون��وه ال�ط��راون��ة �إىل
نتائج احدى الدرا�سات التي �أثبتت فعالية
امل ��ادة امل�ع�ت�م��دة ل �ع�لاج ال�ن�ق��ر���ص مب�ق��اوم��ة
االلتهاب الناجت عن فايرو�س كورونا  ,وهي
طريقة عالج غري موجودة يف الربوتوكول
ال�صحي االردين.كما �أكد الطراونة اعتماده
على ال�بروت��وك��ول ال�صحي العاملي املتجدد
يف ع�لاج مر�ضاه  ,وق��ال ب��أن��ه يعتقد بعدم
اتباع غالبية املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات
واالط � �ب ��اء ب ��روت ��وك ��ول ع�ل�اج��ي م��وح��د يف
االردن .

خدمات األعيان تبحث ووزير النقل إنجازات القطاع وتحدياته
عمان
االنباطّ -

بحثت جلنة اخلدمات يف جمل�س الأعيان
خ�لال لقائها ،ام�س الثالثاء ،وزي��ر النقل
املهند�س وجيه عزايزة� ،أبرز �إجنازات قطاع
النقل والتحديات التي تواجهه.
و�أك � ��د رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ي��د ال��دك �ت��ور
م�صطفى احل �م��ارن��ة ،خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال��ذي
ج �م��ع ب�ي�ن ال ��وج ��اه ��ي وت �ق �ن �ي��ة االت �� �ص��ال
الإل �ك�تروين ،وي��أت��ي �ضمن �سل�سلة لقاءات
للو�صول �إىل ر�ؤي��ة عمل م�شرتكة� ،ضرورة
تفعيل قانون نقل الركاب  2017ملا له من
شريا
�أثر يف تخفيف ال�ضغط االقت�صادي ،م� ً
�إىل �أهمية قطاع النقل ال�ع��ام ال��ذي يعترب
من �أهم القطاعات ،كونه القطاع الأ�شمل يف
تقدمي اخلدمات ،وهو ما يدعو �إىل �ضرورة
االهتمام مب�شروع “التتبع الإلكرتوين”.
و�أ� �ش��اد ب��اجل�ه��ود ال�ت��ي ت�ق��وم بها ال ��وزارة
والإجن � � ��ازات ال �ت��ي ج ��رى حت�ق�ي�ق�ه��ا �ضمن
اال�سرتاتيجية الوطنية لقطاع النقل �ضمن
�إطار زمني حمدد.
وحت ��دث ال��وزي��ر ال �ع��زاي��زة ع��ن �إجن ��ازات
ال � ��وزارة ،و�أه�م�ه��ا ت��وق�ي��ع م��ذاك��رات تفاهم
مل� ��� �ش ��روع “ال�شبكة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ل �� �س �ك��ك
احلديدية” ،مبينا �أن �أهمية القطاع ت�أتي
كونه ي�شكل ما ن�سبته  50باملئة من القيمة

امل�ضافة من قطاع النقل الكلي من الناجت
املحلي الإجمايل.
و�أ�� �ش ��ار �إىل م �� �ش��روع “اجل�سر ال�ع��رب��ي
للمالحة” ال �ه��ادف �إىل ف�ت��ح ب��واب��ة العمل
ال �ع��رب��ي امل �� �ش�ت�رك ،وال � ��ذي ��س�ي�ع�م��ل ع�ل��ى
ت�سيري رحالت منتظمة ،جزء منها ل�سيارات
الركاب والركاب وجزء �آخر لل�شاحنات.
وا��س�ت�ع��ر���ض ال��وزي��ر ال �ع��زاي��زة ،بح�ضور
الأم�ي�ن ال�ع��ام املهند�سة و��س��ام التهتموين،
�أه��م ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه ق�ط��اع النقل،
وهي �صعوبة الربط بني جميع القطاعات
والكلفة العالية لت�شغيل حافالت الكهرباء،

وت ��وف�ي�ر امل � � ��وارد ل �ل �ق �ي��ام ب �ح �م �ل��ة وط �ن �ي��ة
�شاملة للتوعية الثقافية ب�أهمية ال�سالمة
املرورية.
وت�ن��اول ،بح�ضور رئي�سة ق�سم �سيا�سات
النقل والتخطيط اال�سرتاتيجي املهند�سة
هالة عرار ،اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية
ل �ق �ط��اع ال �ن �ق��ل ط��وي �ل��ة امل� ��دى (2022-
 ،)2026وال�ت��ي تت�ضمن االجن ��ازات التي
�سيجري العمل على حتقيقها خالل الفرتة
ال��راه�ن��ة ،وم��ن �أه�م�ه��ا تعيني خبري حملي
ودويل من قبل االحت��اد الأوروب��ي بالتعاون
م ��ع وزارة ال �ت �خ �ط �ي��ط ك �م �� �س��اع��د ف �ن��ي يف

مراجعة وحتديث اال�سرتاتيجية.
و أ�ك��د احلاجة �إىل �ضرورة تطوير قطاع
ال �ن �ق��ل ال �ع��ام ل �ل��رك��اب ،ح �ي��ث ب�ل�غ��ت ن�سبة
حت �ق �ي��ق ال� �ه ��دف اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي ل�ت�ط��وي��ر
منظومة النقل الربي والركاب  55باملئة.
ول �ف��ت ال �ع��زاي��زة �إىل � �ض��رورة االه�ت�م��ام
بقطاع النقل ال�سككي ونقل الب�ضائع الذي
ي ��واج ��ه ب �ع ����ض ال �ت �ح��دي��ات ،م �ن �ه��ا ت�ضخم
�أ��س�ط��ول �شاحنات نقل الب�ضائع الأردن �ي��ة،
وق� �ط ��اع ال �ن �ق��ل ال �ب �ح��ري وامل� ��وان� ��ئ ،ال ��ذي
يواجه بع�ض التحديات من �أهمها ال�سالمة
وح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة ال�ب�ح��ري��ة وت�ي���س�ير النقل
ال�ب�ح��ري� ،إ��ض��اف��ة �إىل ق�ط��اع النقل اجل��وي
ال ��ذي ي ��أت��ي ��ض�م��ن �أه��داف��ه ت�ط��وي��ر مطار
امل �ل��ك ح���س�ين ال� ��دويل يف ال�ع�ق�ب��ة وت�ط��وي��ر
ت���ش��ري�ع��ات ال �ط�يران امل ��دين ،واع�ت�م��اد نهج
التعليمات الذكية.
وحت ��دث الأع� �ي ��ان ،ب ��دوره ��م ،ح ��ول ع��دة
مقرتحات ومالحظات ُتعنى بعمل الوزارة،
م��ن �أهمها و�ضع خطة م�ستقبلية لتذليل
ال�صعوبات التي تواجه قطاع النقل العام،
�إ� �ض��اف��ة �إىل االه �ت �م��ام ب��ال �ك��وادر الب�شرية
وتدريبها وحتديد امل�س�ؤوليات لكل م�شروع،
و��ض��رورة االه�ت�م��ام بقطاع الت�صدير كونه
الأك�ث��ر ت� ��أث ��راً ب�ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا ،و�أه �م �ي��ة
التوعية بال�سالمة املرورية.

األمم المتحدة تنظم حوارا بعنوان المرأة في العمل
االنباط -عمان
اك � ��د م ��دي ��ر ع � ��ام م ��ؤ� �س �� �س��ة ال �� �ض �م��ان
االجتماعي حازم الرحاحلة� ،أن الإج��راءات
ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا احل�ك��وم��ة م�ن��ذ ظ�ه��ور وب��اء
ك ��ورون ��ا �أ� �س �ه �م��ت يف ال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن الأث ��ر
االقت�صادي للجائحة على الأردنيني ن�ساء
ورجاال.
وا� �ض��اف ال��رح��اح�ل��ة خ�ل�ال م���ش��ارك�ت��ه يف
ح ��وار ن�ظ�م��ه م�ك�ت��ب امل�ن���س��ق امل�ق�ي��م لل��أمم
املتحدة وهيئة الأمم املتحدة ،م�ساء �أم�س،
بعنوان “املر�أة يف العمل :نحو تعاف يراعي
النوع االجتماعي يف الأردن”� ،أن  50باملئة
م��ن امل�ستفيدين م��ن ب��رن��ام��ج (ا��س�ت��دام��ة)
ال� ��ذي �أط �ل �ق �ت��ه امل ��ؤ� �س �� �س��ة ه��م م��ن الإن� ��اث
وب�صورة اكرب من ا�ستفادة الذكور ،كما �أن
الت�أمينات التي يقدمها ال�ضمان والتو�سع
يف م �ن �ظ��وم��ة ت� ��أم�ي�ن الأم ��وم ��ة وال �ت ��أم�ي�ن
ال���ص�ح��ي ال ��ذي ت �ع �ت��زم امل ��ؤ� �س �� �س��ة تطبيقه
يف ال�ق��ري��ب ال�ع��اج��ل ،ت�شكل �أر��ض�ي��ة داعمة
لزيادة م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل.
وبني �أن امل�ؤ�س�سة وفرت حماية اجتماعية
منا�سبة للمر�أة العاملة و�أ�سرتها؛ واثبتت
امل�ن�ظ��وم��ة الت�أمينية للم�ؤ�س�سة �صالبتها
وق ��درت� �ه ��ا ع �ل��ى ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ت �ح��دي��ات
وامل���س�ت�ج��دات و��ش�ك�ل��ت ف��ر��ص��ة ال��س�ت�ح��داث
�أدوات ج ��دي ��دة ل�ت��و��س�ي��ع م �ظ �ل��ة احل �م��اي��ة
االجتماعية.

وق��ال��ت الأمينة العامة للجنة الوطنية
الأردن �ي��ة ل �� �ش ��ؤون امل� ��ر�أة ،ال��دك �ت��ورة �سلمى
ال�ن�م����س� ،إن التن�سيق ب�ين ج�م�ي��ع اجل�ه��ات
ال�ف��اع�ل��ة لتمكني امل ��ر�أة و�إن �ف��اذ ال�سيا�سات
املتعلقة ب��امل��ر�أة ع��وام��ل �أ�سا�سية لتمكينها
اقت�صاديا ،وال ميكن الرتكيز على التمكني
االق �ت �� �ص��ادي ل �ل �م��ر�أة مب �ع��زل ع��ن امل �ج��االت
الأخ��رى التي ت��ؤث��ر يف قدرتها على دخ��ول
�سوق العمل.
وق ��ال امل�ن���س��ق امل�ق�ي��م ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة يف
الأردن آ�ن��در���س بيدر�سن� :إن اال�ستثمار يف
امل��زي��د م��ن ف��ر���ص ال�ع�م��ل ل�ل�ن���س��اء� ،سيكون

ع ��ام ��ل ت �غ �ي�ي�ر ح �ق �ي �ق��ي يف ت� �ع ��اف �أ�� �س ��رع
و�أك�ثر �شموال ،م�شددا على �أن ع��ودة امل��ر�أة
واالح �ت �ف��اظ ب�ه��ا يف � �س��وق ال�ع�م��ل ال ميكن
�أن يتحقق دون دع��م م��ن القطاع اخلا�ص،
م �� �ش�ي�را �إىل �أن ذل� ��ك � �س �ي �ت �ط �ل��ب م��رون��ة
و�سيا�سات �إجازة عائلية �أكرث تف�صيال.
وق ��ال ��ت � �س �ف�ي�رة االحت� � ��اد الأوروب � � � ��ي يف
الأردن ماريا هادجيثيودو�سيو� :إن امل�شاركة
القوية مع �شركائنا ب�ش�أن امل�ساواة اجلندرية
�أمر �أ�سا�سي لتحقيق انتعا�ش عاملي م�ستدام
من �أزمة كوفيد -19وبناء جمتمعات �أكرث
عدالة و�شمولية.

و�أو��ض�ح��ت �أن وف��د االحت��اد الأوروب ��ي يف
الأردن يعمل مع احلكومة با�ستخدام نهج
التحول اجلندري ،لدعم التعايف امل�ستجيب
للنوع االجتماعي ،حيث �سيوا�صل االحت��اد
دع��م حمو الأمية املالية للمر�أة والو�صول
�إىل التمويل� ،إىل جانب التدخالت املبتكرة
وامل�شاركة يف قطاعات تكنولوجيا املعلومات
وال�ن�م��و الأخ �� �ض��ر ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت�شجيع
م�شاركة الن�ساء وم�ساهمتهن يف العملية
ال�سيا�سية.
وقالت الرئي�سة التنفيذية لبنك االحتاد
ن��ادي��ة ال���س�ع�ي��د :م��ع ت�ف���ش��ي ال ��وب ��اء ،ر�أي �ن��ا
ال���س�ي��دات يتحملن امل��زي��د م��ن م�س�ؤوليات
ال��رع��اي��ة ،وا��ض�ط��رت العديد م��ن ال�سيدات
�إىل ت� � ��رك وظ ��ائ� �ف� �ه ��ن لأن� � �ه � ��ن مل ي �ك��ن
مبقدورهن حتقيق التوازن دون املرونة يف
�أعمالهن.
و�أ�� �ض ��اف ��ت “�آن الأوان �أك �ث��ر م ��ن �أي
وق��ت م�ضى� ،إىل م�أ�س�سة �سيا�سات التنوع
و ال �ع��دال��ة ب�ي�ن اجل �ن �� �س�ين ،ف �ف��ي الأع � ��وام
املا�ضية ،طبقنا مثل ه��ذه ال�سيا�سات التي
�أتت ثمارها؛ لأننا كنا قادرين على التكيف
ب�سرعة مع الو�ضع الطبيعي اجلديد”.
وي �ع��د ح� ��وار الأمم امل �ت �ح��دة ج� ��زءا من
�سل�سلة احلوارات التي تندرج يف �سياق �إطار
الأمم امل �ت �ح��دة االج �ت �م��اع��ي واالق �ت �� �ص��ادي
لال�ستجابة جلائحة كوفيد.-19

انطالق فعاليات ماراثون اهل الهمة االول لكبار السن في عجلون
االنباط -عجلون

انطلقت ام�س الثالثاء ،يف حمافظة عجلون ومبنا�سبة يوم
امل�سن العاملي ،فعاليات ماراثون اهل الهمة االول لكبار ال�سن،
والذي نظمته جمعية جذور اخلري وبدعم مبا�شر من ملتقى
اهل الهمة ومبادرة جدارا اخلريية.
واك ��د حم��اف��ظ ع�ج�ل��ون خ��ال��د اجل �ب��ور ال ��ذي رع��ى اط�لاق
املاراثون ،على �أهمية هذه املبادرة التي تعنى بفئة عزيزة علينا
م��ن ك�ب��ار ال���س��ن ،ق��دم��وا ت�ضحيات جليلة خ�ل�ال م�سريتهم
وتربيتهم لأبنائهم وعطائهم ال�لاحم��دود يف جميع ف�ترات
حياتهم ،مبينا اهمية تنفيذ املزيد من هذه املبادرات.
وق ��ال رئ�ي����س م�ل�ت�ق��ى اه ��ل ال�ه�م��ة ال �ل��واء ال��رك��ن امل�ت�ق��اع��د
عبداهلل احل�سنات ،ان هذا املاراثون ياتي ان�سجاما مع الر�ؤية
امللكية ال�سامية يف دع��م ورع��اي��ة ك�ب��ار ال���س��ن ،وان�ط�لاق�اً من
دورن��ا الوطني يف ملتقى اهل الهمة للم�ساهمة يف تقدمي كل
ا�شكال الدعم والرعاية وامل�شاركة املجتمعية ،مبينا ان املاراثون
يهدف اىل حتفيز كبار ال�سن للقيام ب�أعمال تطوعية تخلق لهم
حالة من احليوية وتعزيز القدرات اجل�سدية لديهم وتن�شيط
القطاعني .وا�شارت رئي�سة جمعية جذور اخلري خوله املومني،
اىل �أن الهدف من الفعالية هو �إ�شراك وتعزيز دور امل�سنني من
�أج��ل ا�ستمرارهم يف البناء وحتقيق ذاتهم وت�أكيد �أدواره��م يف
احلياة� ،إ�ضافة اىل م�ساعدة البع�ض على التخل�ص من االكتئاب

من ّور
د.محمد طالب عبيدات
رمب��ا ت�ك��ون كلمة م�ن� ّور ا�ﻷ ك�ث�ر ت �ك��راراً على �صفحات ال�ت��وا��ص��ل ا�ﻹ ج�ت�م��اع��ي ،حيث
املجامالت وال�صباحيات وامل�سائيات من كل حدب و�صوب ،ومعظم النا�س وقتهم ك�أنه غري
مهم البتة ووظيفتهم ال��دوام الر�سمي على مواقع التوا�صل ا�ﻹ جتماعي وبعث الزهور
والكالم املع�سول فقط دون ا�ﻹ �ستفادة من ميزات هذه املواقع:
 .1املجامالت اليومية ما بني �صباح اخلري وم�ساء اخلري ومن ّور تطغى على �صفحات
التوا�صل ا�ﻹ جتماعي؛ وهذا النوع من املجامالت لطيف لكنه ممل ومُ�ض ّيع للوقت.
 .2م�ؤ�شرات ذل��ك جل خطرية من حيث ال�ف��راغ الفكري عند البع�ض وع��دم �أهمية
الوقت و�سطحية التفكري؛ وهذا ي� ّؤ�شر مل�ستقبل �سطحي ولي�س عميق لل�شباب.
 .3عدم ا�ﻹ �ستغالل ا�ﻷ مثل لو�سائل التوا�صل ا�ﻹ جتماعي يف زمن ا�ﻷ لفية الثالثة يعني
�أننا �سنقدم جي ً
ال غري نا�ضج وخاوي فكرياً؛ ولذلك فاملهم احلوار و�إحرتام الر�أي الآخر.
 .4ال�ك��رة يف مرمى �شبابنا ل�ي�ب��د�أوا ب�ح��وارات م�س�ؤولة م��ن على �صفحات التوا�صل
ا�ﻹ جتماعي؛ والإرتقاء بروحية احلوار جتعل �شبابنا �أكرث وعياً وحكمة ورزانة.
 .5ال �ألوم كبار ال�سن واملتقاعدين و�سيدات البيوت �إن كان لديهم هذا ال�سلوك ب�سبب
توفر الوقت لديهم ،لكنني �أ�ؤ��ش��ر لل�شباب و�أهليهم للإ�ستفادةمن الوقت والتوا�صل
الإجتماعي.
 .6امل�صيبة �أننا نلحظ �شباب يجاملون بع�ضهم كثرياً على و�سائل التوا�صل ا�ﻹ جتماعي
وك�أننا نعي�ش يف املدينة الفا�ضلة ،وهم يف الواقع عالقاتهم لي�ست بامل�ستوى املطلوب؛ ال
بل هنالك �إنت�شار ملجتمع الكراهية عند البع�ض منهم؛ ولذلك فلغة الت�سامح والو�سطية
والإعتدال مطلوبة!
 .7من ّور كلمة جميلة للتعبري عن ال�صورة وتدخل البهجة للمنعوت بها ،لكن تكرارها
ممل كنتيجة لكرثة ا�ﻹ �ستخدام من قبل الفي�سبوكيني.
ب�صراحة :نحتاج جلرعة ثقافية و�إبداعية من على �صفحات التوا�صل ا�ﻹ جتماعي
حفاظا على وقت ال�شباب وتطلعاتهم امل�ستقبلية.

مهندسة أردنية تحصل على الوسام
العالمي لصانعات التغيير لعام 2021
االنباط -عمان

ح�صلت املهند�سة الأردنية ،نيفني عبد
ال��رح �ي��م ،اخل �ب�يرة وال�ب��اح�ث��ة يف جم��ال
علوم وتكنولوجيا الف�ضاء ،على الو�سام
العاملي ل�صانعات التغيري لعام ،2021
��ض�م��ن امل �� �س��اب �ق��ة ال �ت��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا � ُ��ص � ّن��اع
ال�ت�غ�ي�ير يف ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،مب���ش��ارك��ة
 220م��ر� �ش �ح��ة م ��ن خم �ت �ل��ف ال� ��دول
العربية� ،إ�ضافة �إىل تركيا.
وم ّثلت املهند�سة نيفني ،املبتعثة من
ِق �ب��ل احل �ك��وم��ة ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى ��ش�ه��ادة
ال��دك �ت��وراه يف جم ��ال ع �ل��وم ال�ف���ض��اء يف
ال���ص�ين ،الأردن يف امل���س��اب�ق��ة ال�ت��ي تقام
على هام�ش فعاليات امل�ؤمتر  11للمر�أة
ال �ق �ي��ادي��ة وال ��ري ��ادي ��ة ب� �ع� �ن ��وان( :ق ��وة
الت�أثري نحو ق�ي��ادة التغيري – معاً �إىل

بدء استقبال طلبات المنافسة على
جائزة الحسن بن طالل للتميز العلمي
االنباط -عمان
�أع �ل �ن��ت الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة للمجل�س الأع �ل��ى
للعلوم والتكنولوجيا ،ع��ن تخ�صي�ص جائزة
احل�سن بن طالل للتميز العلمي للعام 2022
مل�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني.
و�أن�ش�أ املجل�س اجلائزة عام  ،1995تكرمياً
مل�ك��ان��ة �سمو الأم�ي�ر احل���س��ن ب��ن ط�ل�ال رئي�س
املجل�س الأع�ل��ى للعلوم والتكنولوجيا ،ودعما
للعلم وال�ع�ل�م��اء وال�ت�م�ي��ز والإب � ��داع وت�شجيعاً
للم�ؤ�س�سات املعنية بالتعليم والتدريب .وتر�أ�س
جلنة اجلائزة �سمو الأمرية ثروت احل�سن التي
�أق��رت جمموعة م��ن الأ�س�س واملعايري لتقييم
امل�شروعات املتناف�سة� ،أهمها ،التميز ،وخدمة
املجتمع ،و�أن يكون امل�شروع حمددا ويقدم ب�صفة
جماعية وم�ؤ�س�سية.
ودع��ت الأم��ان��ة العامة للمجل�س وف��ق بيان
��ص�ح�ف��ي ،ال �ي��وم ال �ث�لاث��اء ،م��ؤ��س���س��ات التعليم
العايل �إىل تقدمي م�شروعاتها للمناف�سة على

والعزلة التي �سببتها جائحة كورونا ليكونوا فاعلني باملجتمع.
و�إ�شتملت الفعالية التي ح�ضرها م��دراء امل�ؤ�س�سات العامة
واجلمعيات االهلية على ج��ول��ة �سياحية ق�صرية يف حممية

اجل ��ائ ��زة ق �ب��ل  ،31/1/2022وال �ت��وا� �ص��ل
م ��ع م ��دي ��رة وح � ��دة اجل� ��ائ� ��زة الآن� ��� �س ��ة ��س�ح��ر
فاخوري على االرق��ام  065335282خلوي
. 0776008088
وا�شار البيان �إىل �أن��ه ولغايات منح اجلائزة
�صنفت امل��ؤ��س���س��ات الوطنية �إىل ث�لاث فئات:
الفئة الأوىل م�ؤ�س�سات التعليم العام با�ستثناء
التعليم املهني ،والفئة الثانية م�ؤ�س�سات التعليم
العايل با�ستثناء التعليم التقني ،والفئة الثالثة
م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني .ولفت �إىل
�أن اجلائزة متنح بالتناوب لكل فئة من الفئات
ال�ث�لاث �ضمن دورة مدتها ثالثة �أع��وام حيث
تبلغ قيمة اجل��ائ��زة الأوىل � 10آالف دي�ن��ار،
والثانية � 7آالف دينار ،و� 5آالف دينار للجائزة
الثالثة� .سيتم �إع�لان النتيجة يف � 20آذار من
كل عام وال��ذي ي�صادف يوم مولد �سمو الأمري
احل�سن بن طالل ،ويلي ذلك يف ني�سان من كل
ع��ام عقد حفل لتكرمي الفائزين حت��ت رعاية
�سموه والذي �سيتم الإعالن عنه الحقا.

انطالق تدريبات اعضاء برنامج
الحكومة الشبابية والبرلمان الشبابي
االنباط -عمان

غابات عجلون وم�سريعلى الأقدام بالقرب من مثلث �إ�شتفينا
�إ�ضافة اىل عر�ض برنامج ثقايف ت�ضمن بع�ض الفقرات ال�شعبية
وامل�سابقات الثقافية والأغاين الوطنية-

ال�ع��امل�ي��ة) ،وامل �ن��وي ع�ق��ده يف ا�سطنبول
برتكيا يف ال�ف�ترة ب�ين � 30-25أي�ل��ول
احلايل.
ي ��ذك ��ر �أن امل �ه �ن��د� �س��ة ن �ي �ف�ين ��ش�غ�ل��ت
من�صب نائب مدير عام املركز اجلغرايف
امللكي الأردين ،ومث ّلت الأردن يف الكثري
من املحافل الدولية و�أجنزت العديد من
امل�شاريع اال�سرتاتيجية والريادية خالل
فرتة عملها يف جمال علوم وتكنولوجيا
الف�ضاء.
كما �سبق اختيارها �ضمن � 8سيدات
ع��ام�لات يف ال�ق�ط��اع احل�ك��وم��ي الأردين
من �أ�صل � 375سيدة كقيادية و�صانعة
تغيري يف الأردن ،ومت تكرميها من قبل
وزي ��ر ت�ط��وي��ر ال�ق�ط��اع ال �ع��ام وال�سفرية
الأمريكية يف عمان والوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية (.)USAID

انطلقت ت��دري�ب��ات الأ��س�ب��وع ال�ث��اين �ضمن
املرحلة الثالثة التي ينفذها املعهد ال�سيا�سي
التابع لوزارة ال�شباب لأع�ضاء برنامج احلكومة
ال�شبابية والربملان ال�شبابي.
ووف �ق��ا ل�ب�ي��ان امل�ع�ه��د ام����س ال �ث�لاث��اء ،اعلن
�أم �ي��ن ع� ��ام وزارة ال �� �ش �ب��اب ال ��دك� �ت ��ور ح���س�ين
اجلبور الذي رعى انطالق الفعاليات ،عن بدء
التح�ضري مل��رح�ل��ة التطبيق العملي لأع���ض��اء
برنامج احلكومة ال�شبابية والربملان ال�شبابي
م ��ع جم�ل����س ال � � ��وزراء وجم �ل ����س ال � �ن ��واب ،بعد
االنتهاء من املرحلة الثالثة للربنامج واخلروج
ب�أوراق ال�سيا�سات �ضمن حماور عمل القطاعات
وال � �ل � �ج ��ان امل �خ �ت �ل �ف��ة وت� �ق ��دمي� �ه ��ا وع��ر� �ض �ه��ا
ومناق�شتها مع امل�ؤ�س�سات املعنية.
واك��د اجل�ب��ور ،ان الربنامج ي��أت��ي ج��زءا من
م���ش��ارك��ة ال���ش�ب��اب يف ��ص�ن��اع��ة ال �ق��رار وت�ق��دمي
اخل�ي��ارات والبدائل من نظرة �شبابية ،وكجزء

م ��ن ع �م��ل وزارة ال �� �ش �ب��اب م ��ن خ �ل�ال امل�ع�ه��د
ال�سيا�سي على اع��داد قيادات �شبابية وتدريبها
�ضمن منهجية العمل الرباجمي.
و�شارك يف برنامج تدريب الأ�سبوع الثاين،
اع���ض��اء جلنة ال�ن��زاه��ة وال�شفافية واحل��ري��ات
العامة وحقوق الإن���س��ان ،بالإ�ضافة �إىل قطاع
التنمية االجتماعية والت�شريعات والقوانني
وال �ل �ج �ن��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة وجل �ن��ة ق �ط��اع ال���ش�ب��اب
والثقافة والإعالم يف املعهد.
وا�شتملت تدريبات املرحلة الثالثة على كتابة
�أوراق ال�سيا�سات ا�ستكما ًال للمرحلة الثانية،
وت�ضمنت �إع ��داد �أوراق العمل �ضمن منهجية
البحث العلمي ،حيث يبد�أ الآن عمل القطاعات
واللجان بعد تدريبات املرحلة الثالثة بكتابة
ورق��ة �سيا�سات ا�ستناداً �إىل ورق��ة العمل التي
ج��رى �إع��داده��ا يف املرحلة ال�سابقة ح��ول �أح��د
الأول ��وي ��ات امل �ح��ددة ��ض�م��ن خ��ارط��ة ال�ع�م��ل يف
امل��رح�ل��ة الأوىل ل�برن��ام��ج احل�ك��وم��ة ال�شبابية
والربملان ال�شبابي.

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف السيادي لألردن

االنباط-عمان
ث ّبتت وكالة �ستاندرد �آن��د ب��ورز للت�صنيف
االئ �ت �م��اين ،الت�صنيف االئ �ت �م��اين ال���س�ي��ادي
ل �ل ��أردن ع�ن��د (  ،)B + / Bوح��اف �ظ��ت على
نظرة م�ستقبلية م�ستقرة بالرغم من ا�ستمرار
تبعات جائحة ك��ورون��ا وت�أثريها على العامل
واملنطقة.
وب �ي �ن��ت وزارة امل��ال �ي��ة يف ب� �ي ��ان ��ص�ح�ف��ي
ام�س الثالثاء ،ان الوكالة وعلى الرغم من

الت�أثري ال�سلبي جلائحة كورونا على قطاعات
مهمة مثل ال�سياحة وارت�ف��اع ن�سب البطالة
ب�شكل مقلق� ،إال �أن الإج� ��راءات االقت�صادية
احلكومية ا�سهمت يف احلفاظ على اال�ستقرار
امل��ايل وال�ن�ق��دي ،وب��ال�ت��ايل ح��ال��ت دون تفاقم
التبعات ال�سلبية للجائحة على االقت�صاد ككل،
ومت احتواء االنكما�ش االقت�صادي بن�سبة 1.6
باملئة فقط وهو ما فاق التوقعات.
�أم��ا بالن�سبة للعام � ،2021أ� �ش��ارت ال��وزارة
ان ال��وك��ال��ة ت�ت��وق��ع ح ��دوث ت�ع��اف اق�ت���ص��ادي

يزداد تدريجيا على املدى القريب يف الأعوام
 ،2024 - 2021مو�ضحة ب�أن اعتماد ال�سيا�سة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ع �ل��ى ع� ��دد م ��ن الإ�� �ص�ل�اح ��ات
ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة ال �ت��ي ق��ام��ت ب�ت�ن�ف�ي��ذه��ا احل�ك��وم��ة
�ضمن برناجمها مع �صندوق النقد ال��دويل،
خا�صة فيما يخ�ص مكافحة التهرب والتجنب
ال���ض��ري�ب��ي واجل �م��رك��ي ،وت �ع��زي��ز ال�شفافية
احلكومية ،وتخفي�ض كلفة ممار�سة الأعمال،
ه ��و م ��ا ��س�ي�ع�ي��د زخ� ��م ال �ن �م��و امل� � � ��ؤدي خل�ل��ق
الوظائف.

وب��د�أت �آث��ار ه��ذا التعايف االقت�صادي تظهر
تدريجيا ،حيث �أظ�ه��رت االي ��رادات ال�ضريبية
لأول � 5شهور من العام احلايل ،زيادة مقدارها
 30باملئة مقارنة بنف�س الفرتة من العام ،2020
كما بلغت ن�سبة �أع��داد القادمني من اخلارج يف
الفرتة من (�أياراىل حزيران) من العام احلايل،
حوايل  40باملئة من �أعداد القادمني من اخلارج
يف فرتة ما قبل اجلائحة مقارنة مبعدل  9باملئة
يف الن�صف الثاين من العام .2020
وت�ت��وق��ع ال��وك��ال��ة �أن تنخف�ض م�ستويات
ال ��دي ��ن ك�ن���س�ب��ة م �ئ��وي��ة م ��ن ال� �ن ��اجت امل�ح�ل��ي
الإج� �م ��ايل مب ��رور ال��وق��ت ،ع�ل��ى ال��رغ��م من
ارتفاعها ب�سبب ف�يرو���س ك��ورون��ا وال�ضغوط
الأخ��رى .كما �أ�شاد التقرير بعالقات الأردن
القوية مع �شركاء التنمية واملجتمع الدويل،
و�أ�شار �إىل �ضرورة ا�ستمرار الدعم املتوا�صل
من الدول املانحة مل�ساعدة الأردن على تخطي
�آثار اجلائحة وا�ستعادة النمو.
يذكر �أن هذه هي امل��رة الرابعة التي تقوم
فيها ال��وك��ال��ة بتثبيت الت�صنيف االئ�ت�م��اين
ال �� �س �ي��ادي ل �ل ��أردن م�ن��ذ ب ��دء اجل��ائ �ح��ة على
ال��رغ��م م��ن تخفي�ضها ل�ل�ع��دي��د م��ن ال ��دول
ذات االقت�صادات الأك�بر ،الأم��ر الذي ينعك�س
�إيجابا على ثقة امل�ؤ�س�سات الدولية واملجتمع
الدويل مبنعة االقت�صاد الأردين وقدرته على
التعايف.

معنيون :فوز مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية يعزز
مكانتها على الخريطة السياحية العالمية
االنباط-برتا
ق � ��ال رئ �ي �� ��س جل �ن ��ة ال �� �س �ي��اح��ة والآث � � ��ار
واخل ��دم ��ات ال �ع��ام��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة ال �ن��ائ��ب عبيد
يا�سني� ،إن فوز م�أدبا بلقب عا�صمة ال�سياحة
العربية لعام  ،2022يعزز مكانة املحافظة
التي حتتوي على العديد من املناطق املميزة
��س�ي��اح�ي�اً ،وي���ض�ع�ه��ا ع�ل��ى خ��ري�ط��ة ال�سياحة
العربية والعاملية».
وا��ض��اف لوكالة الأن�ب��اء الأردن�ي��ة (ب�ترا)،
« نفتخر ب�ه��ذا االجن��از ال��ذي ه��و دل�ي��ل على
الدعم الدائم واالهتمام الكبري الذي يحظى
ب��ه ال �ق �ط��اع ال���س�ي��اح��ي وامل �ن��اط��ق ال�سياحية
والأثرية يف جميع حمافظات اململكة من قبل
ج�لال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل ال�ث��اين و�سمو الأم�ير
احل �� �س�ين ب��ن ع �ب��داهلل ال �ث��اين ويل ال �ع �ه��د»،
م��ؤك��داً ��ض��رورة توفري ال��دع��م ال�ك��ايف لإع��ادة
ت�أهيل وتطوير املناطق ال�سياحية والأثرية
يف املحافظة.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب جم ��دي ي �ع �ق��وب� ،إن ف��وز
م��أدب��ا بلقب عا�صمة ال�سياحة العربية لعام
ُ ،2022ي�شكل م�صدر فخر واعتزاز ويبعث
فينا االم��ل والتفا�ؤل لنكون عنواناً للرتاث
احل���ض��اري وال��دي �ن��ي ،وم��وط�ن��ا للف�سيف�ساء
واحلرف اليدوية يف اململكة ،و�أن يف م�أدبا ما
ي�ستحق ان نوثقه للأجيال القادمة فهي رمز
الت�سامح والوئام والعي�ش امل�شرتك� ،آمالً ان
يكون ت�أثري اللقب كبرياً ال�ستعادة ال�سياحة
الداخلية واخلارجية.

وق � ��دم ال �ن ��ائ ��ب ي �ع �ق��وب ال �� �ش �ك��ر ل � ��وزارة
ال�سياحة والآثار ،على اجلهود احلثيثة التي

ادت اىل الو�صول لهذه النتيجة العظيمة.
من جهته ،قال نائب حمافظ م�أدبا رئي�س

جل �ن��ة ب �ل��دي��ة م� ��أدب ��ا ال �ك�ب�رى اح �م��د ب��رك��ات
الزهري � ،إن ف��وز املحافظة باللقب ج��اء بعد
�سنوات من عمل اجلهات املعنية كافة ،لتنمية
قطاع ال�سياحة باملنطقة ب�صفة عامة واملدينة
ب�شكل خا�ص ،م�ؤكدا �أهمية اجلهود املبذولة
لتقدم املحافظة وحتقيق الأهداف املن�شودة.
و�أ� � �ش� ��اد ب �ج �ه��ود ال �ق �ط��اع��ات احل �ك��وم �ي��ة
واخلا�صة والهيئات ال�سياحية كافة ،م�شريا
اىل �أن ب�ل��دي��ة م ��أدب��ا ال �ك�برى �ستعمل على
تنظيم حفل يليق بهذه املنا�سبة بالت�شاركية
م��ع ج�م�ي��ع امل ��ؤ� �س �� �س��ات وال �ق �ط��اع��ات .رئي�س
ج�م�ع�ي��ة ت �ط��وي��ر ال �� �س �ي��اح��ة واحل� �ف ��اظ على
ال�ت�راث ��س��ام��ر ال �ط��وال ،ق��ال �إن ف��وز م��أدب��ا
ب �ل �ق��ب ع��ا� �ص �م��ة ال �� �س �ي��اح��ة ال �ع��رب �ي��ة ل �ع��ام
 ،2022هو �شرف كبري للمحافظة واجناز
ع�ظ�ي��م للمملكة ،ح�ي��ث تكللت ج �ه��ود وزارة
ال���س�ي��اح��ة والآث � ��ار وم��دي��ري��ة ��س�ي��اح��ة م ��أدب��ا
وال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ب�ه��ذا ال �ف��وز ال ��ذي يعترب
ف��ر��ص��ة ذه�ب�ي��ة ال��س�ت�ث�م��ار امل� ��وارد الطبيعية
وال��دي �ن �ي��ة ال �ف��ري��دة يف امل�ن�ط�ق��ة .وا� �ض��اف «
ن ��أم��ل �أن ي �ك��ون ال �ف��وز ب �ه��ذا ال �ل �ق��ب ح��اف��زاً
ل�ل�ج�م�ي��ع ب� � ��إدراك اه�م�ي��ة ال���س�ي��اح��ة ودوره ��ا
يف دع��م االقت�صاد الوطني ،وحجر الأ�سا�س
ال��ذي نبني عليه ل��دع��م الإ��س�ت�ث�م��ار وتغيري
الأنظمة والت�شريعات املتعلقة بالإ�ستثمارات
ال�سياحية يف املدينة ،وت�شجيع امل�ستثمرين
ل�ل�ت��وج��ه اىل م��دي �ن��ة م ��أدب ��ا وال �ن �ه��و���ض بها
م��ن خ�ل�ال �إع�ط��ائ�ه��م احل��واف��ز والإع �ف ��اءات
للم�ساهمة يف ت�شغيل الأيدي العاملة».

 3شركات ناشئة تتأهل لالنضمام
لحاضنة حماية تيك لألمن السيبراني

االنباط-عمان
ت��أه�ل��ت ث�ل�اث ��ش��رك��ات ن��ا��ش�ئ��ة ع��ام�ل��ة يف
جمال الأمن ال�سيرباين من ا�صل � 22شركة
تقدمت ل�ل��دخ��ول يف ال�ف��وج الأول حلا�ضنة
‹حماية تيك› ،وذلك �ضمن الت�صفيات التي
ع�ق��دت�ه��ا جمعية ��ش��رك��ات تقنية امل�ع�ل��وم��ات
واالت�صاالت «انتاج» يف من�صة زين للإبداع
«زينك».
وبح�سب بيان للجمعية،ام�س الثالثاء،
ت�أهلت �شركات «جوجلوبال» و «ج ��واردز» و
«ك�ترل��رووت» ،للدخول �ضمن ال�ف��وج الأول
من حا�ضنة ‹حماية تيك›.
وك��ان��ت � � 9ش��رك��ات ت �ق��دم��ت يف ال�ع��ر���ض
النهائي بجميع التفا�صيل املتعلقة يف عملها
من خرباتها و�أهدافها و�إجنازاتها وخططها
امل�ستقبلية.
وق� ��ال رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة امل��دي��ري��ن جلمعية
‹انتاج› الدكتور ب�شار ح��وام��دة� ،إن �أ�س�س
اختيار �شركات حا�ضنة ‹حماية تيك› بُنيت
على  5عوامل رئي�سية هي :الفريق واملنتج،
وال�ن�م��و امل�ستقبلي ،واخل �ط��ط التنفيذية،
واملالية.
ول� �ف ��ت اىل وج � ��ود ت� �ف ��اوت يف م���س�ت��وى
ال���ش��رك��ات النا�شئة املتناف�سة يف االن�ضمام
حلا�ضنة ‹حماية تيك› ،وان االختيار يتم
وف�ق��ا ل�ل�أ��س����س امل��و��ض��وع��ة م�سبقا بح�ضور
و�إ��ش��راف الداعم الرئي�سي حلا�ضنة حماية
تيك ،ال�صندوق الأردين للريادة.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق ��ال م��دي��ر ع ��ام ال �� �ص �ن��دوق
الأردين للريادة ،ليث القا�سم� ،إن ال�صندوق
اً
متويل بقيمة  250الف دوالر �أمريكي
قدم
حلا�ضنة الأع�م��ال «حماية تيك» الحت�ضان
م��ا ال ي�ق��ل ع��ن �� 15ش��رك��ة ن��ا��ش�ئ��ة يف جم��ال
الأم��ن ال�سيرباين ،خ�لال الأ�شهر الثمانية
ع�شر القادمة دع ًما منه لهذا املجال الواعد
يف اململكة.

ولفت اىل ان��ه مت و�ضع معايري �صارمة
ل�ضمان اختيار �شركات نا�شئة قابلة للتطوير
ت �ق��وم ع �ل��ى ال�ت�ن��اف���س�ي��ة واالب� �ت� �ك ��ار ،وال �ت��ي
�ستكون جاهزة لال�ستثمار بعد انتهاء فرتة
االح�ت���ض��ان .ب� ��دوره ،ق��ال امل��دي��ر التنفيذي
لدائرة الإع�لام واالت�صال واالبتكار و�إدارة
اال� �س �ت��دام��ة يف ��ش��رك��ة زي ��ن الأردن ،ط��ارق
ال �ب �ي �ط��ار� ،إن ال �� �ش��رك��ات ال �ث�ل�اث ال �ت��ي مت
اخ�ت�ي��اره��ا �ضمن ال�ف��وج الأول م��ن حا�ضنة
«حماية تيك» �ستح�صل على فر�صة لتتم ّكن
م��ن ت�ط��وي��ر �أع �م��ال �ه��ا ومن� � ّوه ��ا ،م��ن خ�لال
خ��دم��ات ال�ت��دري��ب والإر� �ش��اد واال��س�ت���ش��ارات
التي �ستقدّمها لها احلا�ضنة لت�صبح �شركات
متخ�ص�صة يف الأمن ال�سيرباين.
ونوه اىل ان هذه ال�شركات �ست�سهم بدورها
يف رفد ال�سوق املحلي ب�شركات جديدة رائدة
يف جمالها ،بالإ�ضافة لتوفري فر�ص عمل
لل�شباب يف جماالت الأمن ال�سيرباين و�أمن
ال���ش�ب�ك��ات وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات ،وتلبية
حاجة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد على حد
�سواء ،يف ظل التحوالت التي ي�شهدها العامل،
م��ع االع �ت �م��اد امل �ت��زاي��د ع �ل��ى ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
وال��رق �م �ن��ة ،وت��زاي��د ن���س��ب امل�خ��اط��ر حولها
وتط ّور الهجمات واالخرتاقات الإلكرتونية.
ي�شار اىل ان ‹حماية تيك› �أول حا�ضنة
�أعمال متخ�ص�صة يف الأمن ال�سيرباين ،تدار
من قبل جمعية الإن�ت��اج وجمل�س ال�شركات
النا�شئة ،بال�شراكة مع زين الأردن ومن�صة
زي��ن ل�ل�إب��داع (زي�ن��ك) وب��دع��م م��ن �صندوق
ريادة الأعمال الأردين.
و��س�ت�ع�م��ل ‹حماية تيك› ع �ل��ى ت��دري��ب
وت��أه�ي��ل � 15شركة نا�شئة خ�لال ع��ام�ين يف
اخت�صا�ص الأمن ال�سيرباين.
وم��ن املتوقع ان يت�ضاعف الإن �ف��اق على
خدمات وحلول الأمن ال�سيرباين يف منطقة
ال�شرق الأو�سط خالل االربع �سنوات املقبلة
لي�صل اىل اكرث من  30مليار دوالر.

السماح بفتح المقاصف المدرسية

وزيرة الصناعة تفتتح معرضا للطباعة والتغليف

االنباط-عمان
مندوبا عن رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�شر
اخل�صاونة ،افتتحت وزيرة ال�صناعة والتجارة
والتموين املهند�سة مها علي ،م�ساء االثنني،
املعر�ض الأردين ال�ساد�س للطباعة والتغليف،
املقام بقاعات معر�ض عمان الدويل لل�سيارات
على طريق املطار.

ويهدف املعر�ض الذي ينظمه مركز ر�ؤيا
لتنظيم املعار�ض للتعريف ب�إمكانات وقدرات
قطاع املطابع الأردن �ي��ة ،وحتقيق الت�شبيك
وال�ترب �ي��ط ب�ين ق �ط��اع ال�ط�ب��اع��ة والتغليف
وخمتلف القطاعات االقت�صادية الأخرى.
وي �ق��ام امل �ع��ر���ض ال� ��ذي ي�خ�ت�ت��م فعالياته
اخلمي�س املقبل ،على م�ساحة  7الآف مرت
م��رب��ع ،ومب���ش��ارك��ة  67ج�ه��ة ،تعر�ض اح��دث

ما تو�صلت اليه �صناعة الطباعة والتغليف
الأردنية.
وا�شارت الوزيرة علي ،اىل اهتمام احلكومة
وحر�صها على دعم القطاع ال�صناعي وتعزيز
تناف�سيته وذل��ك م��ن خ�لال جملة اج��راءات
ت���ض�م�ن��ت ت�خ�ف�ي����ض �أ� �س �ع��ار ال �ط��اق��ة ودع ��م
ال�صادرات ،اىل جانب الربامج املوجهة من
ق�ب��ل امل��ؤ��س���س��ة الأردن� �ي ��ة ل�ت�ط��وي��ر امل���ش��اري��ع

االقت�صادية (جيدكو).
وت �ط��رق��ت يف ت���ص��ري�ح��ات �صحفية على
هام�ش املعر�ض ،اىل اولويات عمل احلكومة
االقت�صادية خ�لال الفرتة املقبلة للو�صول
اىل م��رح�ل��ة ت �ع��ايف االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي من
تبعات جائحة كورونا.
واو�ضحت علي ،ان برنامج �أولويات عمل
احل�ك��وم��ة االق �ت �� �ص��ادي ( 2021اىل ،)2023
و�� �ض ��ع ال �� �ص �ن��اع��ة م ��ن � �ض �م��ن ال �ق �ط��اع��ات
االقت�صادية ذات الأولوية ،بهدف زيادة حجم
ال �� �ص��ادرات الوطنية م��ن ال�سلع واخل��دم��ات
وزيادة تناف�سيتها حمليا وب�أ�سواق الت�صدير.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،اك� ��د مم �ث��ل ق �ط��اع ال�ت�ع�ب�ئ��ة
والتغليف والورق والكرتون يف غرفة �صناعة
الأردن عبداحلكيم ظاظا ،ان قطاع التعبئة
وال�ت�غ�ل�ي��ف ي�ع�ت�بر اح ��د ال��رك��ائ��ز الأ��س��ا��س�ي��ة
للقطاع ال�صناعي واالقت�صاد الوطني ،ويقدم
م�ساهماتٍ بارزة على �صعيد االنتاج والت�شغيل
ودع� ��م ال �ق �ط��اع��ات الأخ � ��رى ومت�ك�ي�ن�ه��ا من
االنتاج وان�سياب �سلعها.
وب�ين ان ال�ق�ط��اع لعب دورا مهما خالل
اجلائحة جلهة تعزيز املخزون اال�سرتاتيجي
ل�ل�م�م�ل�ك��ة م ��ن خم �ت �ل��ف ال �� �س �ل��ع الأ� �س��ا� �س �ي��ة
ال�ل�ازم ��ة ح �ي��ث مت ا��س�ت�ث�ن��اء امل �ن �� �ش ��آت ال�ت��ي
توفر التعبئة والتغليف لل�صناعات الغذائية
وال��دوائ �ي��ة وامل���س�ت�ل��زم��ات الطبية م��ن ق��رار
التعطل واحلظر ال�شامل.
وا� �ش��ار ظ��اظ��ا ال��ذي ي��ر�أ���س ك��ذل��ك املركز
ال��وط �ن��ي للتعبئة وال �ت �غ �ل �ي��ف ،اىل ان ع��دد
من�ش�آت القطاع و�صل �إىل  900من�ش�أة منت�شرة
بعموم اململكة ،وف��رت � 15أل��ف فر�صة عمل
و�سط ق��درة انتاجية تفوق 5ر 1مليار دوالر
� �س �ن��وي��ا ت���ش�ك��ل  9ب��امل �ئ��ة م ��ن ح �ج��م الإن �ت ��اج
ال�صناعي يف البالد.

االنباط-عمان
وج� �ه ��ت وزي� � � ��رة ال �� �ص �ن��اع��ة وال� �ت� �ج ��ارة
والتموين مها ع�ل��ي ،ام����س ال�ث�لاث��اء ،كتابا
لغرف التجارة وال�صناعة بخ�صو�ص ال�سماح
بفتح املقا�صف املدر�سية.

وب� �ح� ��� �س ��ب ال� �ت� �ع� �م� �ي ��م ي� ��� �س� �م ��ح ب �ف �ت��ح
املقا�صف املدر�سية ف��ورا ،وفقا للمتطلبات
واال��ش�تراط��ات التي ت�ضعها وزارت��ا ال�صحة
والرتبية والتعليم ،لتنظيم عمليات البيع
التي تراعي متطلبات ال�صحة والوقاية من
كورونا.

ارتفاع الرقم القياسي ألسعار
المنتجين الصناعيين 27ر% 9
تموز الماضي

االنباط-عمان
ارت� �ف ��ع ال ��رق ��م ال �ق �ي��ا� �س��ي ال� �ع ��ام لأ� �س �ع��ار
املنتجني ال�صناعيني منذ مطلع العام احلايل
وحتى نهاية �شهر متوز املا�ضي ،بن�سبة 27ر9
باملئة ،لي�صل �إىل النقطة 02ر ، 121مقابل
75ر 110لنف�س الفرتة من العام املا�ضي.
و�أ� � � �ش� � ��ار ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� ��� �ش� �ه ��ري ل� ��دائ� ��رة
الإح� ��� �ص ��اءات ال �ع��ام��ة ام ����س ال �ث�ل�اث��اء� ،إىل

ارتفاع الرقم القيا�سي العام لأ�سعار املنتجني
ال�صناعيني ل�شهر مت��وز م��ن ال �ع��ام احل��ايل
ب�ن���س�ب��ة 65ر 15ب��امل �ئ��ة ،ل�ي���ص��ل �إىل النقطة
73ر 125م�ق��اب��ل 72ر 108ل ��ذات ال���ش�ه��ر من
العام املا�ضي .ووفقا للتقرير ،ارتفع الرقم
القيا�سي العام لأ�سعار املنتجني ال�صناعيني
ل�شهر متوز املا�ضي بن�سبة 78ر 1باملئة ،لي�صل
اىل النقطة 73ر 125مقابل 53ر 123ل�شهر
حزيران من نف�س العام.

االربعاء

االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200141864( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة ق�صي الطراونه و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )109780بتاريخ  2014/6/4قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/9/14
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة مي�سون داود حممد الطراونه
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :عمان – الرابيه – �شارع �سمري حممود
الزعبي – ت0798746449 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200097354( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب��أن �شركة خالد العمله و�شركاه وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )91607بتاريخ  2008/7/24قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/9/14
وق��د مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة املحامي حممد يو�سف �سليم
ال�شوابكه م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :عمان  -ال�صويفية – ت0796992311 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة بان �شركة ال�شبلي و�صباغ وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن حتت الرقم ( )120049بتاريخ  2019/9/18تقدمت
بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :ال�شبلي و�صباغ
�إىل �شركة  :هاكوز وال�صباغ
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج���راءات ت�صفية �شركة ل ��ؤي في�صل
حممد الروا�شده و�شركاه
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 115376بتاريخ  2016/11/1اعتبارا من تاريخ
ن�شر هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200021745( :

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة بان �شركة خليل عن�صره واخوانه وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )46833بتاريخ 1997/6/28
تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :خليل عن�صره واخوانه
�إىل �شركة  :ابراهيم ورامي وفادي عن�صره
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

الرقم الوطني للمنشأة )200179981( :

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة كمال احلموي و�شركاه وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )67741بتاريخ  2003/7/29قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/3/23
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة تي�سري ه�شام تي�سري احلموي
م�صفيا لل�شركة .
علما ب����أن ع��ن��وان امل�صفي  :ع��م��ان – ال����دوار ال�سابع – ت:
0788889949
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن
�شركة مهند وروان عبد ال��وه��اب وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )121322بتاريخ  2020/12/20قد تقدمت
بطلب لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/9/14
وق��د مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة مهند حممود عبداهلل عبد
الوهاب م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :عمان  -الرابية – ت0798982280 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )13من قانون ال�شركات رق��م()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة بان �شركة يو�سف ح�سني عمران و�شريكته
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )55009بتاريخ
 2000/2/13تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :يو�سف ح�سني عمران و�شريكته
�إىل �شركة  :ماهر عقيالن و�شريكته
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200103675( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة امين كمال وطارق ال�شايب وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )94854بتاريخ  2009/6/4قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/9/14
وق��د مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة نعيم �سعيد احمد اب��و �صوه
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :الزرقاء – �ضاحية الب�ستان
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200157609( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن
�شركة اثري ال�شقور و�شركاها وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )115378بتاريخ  2016/11/1قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/3/9
وق��د مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة اث�ير نايف عبداهلل ال�شقور
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :الكرك � -صرفا – ت0790872609 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

الرقم الوطني للمنشأة )200069600( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب ��أن �شركة عي�سى زه��ران و�سليمان مطر وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )21500بتاريخ  1989/3/4قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/9/14
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة عي�سى علي حممد زهران م�صفيا
لل�شركة .
علما ب��أن عنوان امل�صفي  :جبل الن�صر – املنارة خلف �صالة
االحمد – ت0777221640 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة بان �شركة خ�شرم وعمار والكايد وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )99080بتاريخ 2010/7/28
تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :خ�شرم وعمار والكايد
�إىل �شركة  :حممد خ�شرم و�شريكه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة

ا�ستنادا لأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة  ، 2006يعلن م�سجل
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين ب�أن اال�سم التجاري
( مياه ال�ضفتني ) وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم ( )148103با�سم
( اياد جهاد حماد عابد ) جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�سم ( رانيا عبداهلل حممد الراعي )
وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
م�سجل اال�سماء التجارية

عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة ه�شام ابو معيل�ش و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم () 113132
بتاريخ  2016/1/18اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية
ا�ستنادا لأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة  ، 2006يعلن م�سجل
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين ب�أن اال�سم التجاري
( حمم�ص القمه اال�صلي ) وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم ( )2790با�سم
( حممد امني حممد غنيم ) جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�سم ( االء خالد عواد ابو نوار )
وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
م�سجل اال�سماء التجارية

اعالن فقدان جواز

فقدان جواز سفر

فقدان جواز سفر

احمد جمال رمضان الضبط

سفر سوري

أعلن انا

أعلن انا

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني
بشار عصام محمد الرواشده

أعلن انا

فرح حسني خليل

ريما حسني خليل

حيث انكم تغيبتم عن عملكم لدى
�شركة خارطة االطفال لاللب�سة
اك�ثر من من ع�شرة اي��ام متتالية
دون اذن لهذا ف�أن ال�شركة تعلمكم
ب�����ض��رورة ال���ع���ودة للعمل خ�لال
ثالثة ايام من تاريخ هذا االعالن
بخالف ذلك ف�أنك تعتربوا فاقدين
لعملكم ل���دى ال�����ش��رك��ة ا�ستنادا
الحكام الفقرة (هـ) من املادة 28
لقانون العمل .

جاسم احمد سمعو

سليمان السعيديني

سليمان السعيديني

ع���ن ف���ق���دان ج����واز �سفري

ع���ن ف���ق���دان ج����واز �سفري

ال��ب��ح��ري��ن��ي ال�����ذي يحمل

ال��ب��ح��ري��ن��ي ال�����ذي يحمل

الرقم ٢٦٦٧٥٩١

الرقم ٢٧١٥٠٥٣

ف��ع��ل��ى م���ن ي��ج��ده ت�سليمه

ف��ع��ل��ى م���ن ي��ج��ده ت�سليمه

لأقرب مركز امني

لأقرب مركز امني

شركة خارطة االطفال
لصناعة االلبسة

ع���ن ف���ق���دان ج����واز �سفري
ال�������ص���ادر م���ن اجل��م��ه��وري��ة
العربية ال�سورية فمن يجده
ابالغ اقرب خمفر لل�شرطة
او االت�������ص���ال ب��ال��ه��ات��ف
0775924297
وله جزيل الشكر

و له جزيل الشكر

و له جزيل الشكر

غرفة تجارة املفرق
دعوة اجتماع الهيئة العامه
السادة اعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة املفرق

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ( /5هـ) 2021/
الخاص بتنفيذ اعمال تنظيف مناهل وخطوط تصريف
مياه االمطار الواقعة ضمن الشوارع واالرصفة والجزر
الوسطية يف مناطق متفرقة داخل منطقة العقبة

عم ًال ب�أحكام امل��ادة �/9أ من قانون غرفة التجارة االردنية
امل�ؤقت رقم ( ) 70ل�سنة  2003تت�شرف غرفة جتارة املفرق
بدعوة اع�ضاء الهئية العامة امل�سجلني لديها وبر�أ�سمال وقدره
خم�سة االف دينار او اكرث وامل�سددين ال�شرتاكاتهم ال�سنوية
لعام  2020حل�ضور اجتماع الهيئة العامة ال��ع��ادي وال��ذي
تقرر عقده ال�ساعة العا�شرة �صباحا يوم اخلمي�س املوافق
 2021/9/30وذلك ملناق�شة االمور التالية :
مناق�شة التقرير االداري لعام 2020
اقرار احل�سابات اخلتامية وامليزانية العمومية لعام 2020
تعيني مدقق ح�سابات قانوين لغاية تدقيق ح�ساباتها لعام 2020
نرجو من كافة ال�سادة اع�ضاء الهيئة العامة التكرم بح�ضور االجتماع .
رئيس غرفة تجارة املفرق
خريو ارشيد املشاقبه

فصل من العمل
اىل املوظفة  :فدوى محمد عطا ابو العدس
نظرا لتغيبك عن الدوام اكرث من ع�شرة ايام متتالية دون عذر ر�سمي او اذن م�سبق
وا�ستنادا لن�ص امل��ادة (  ) 28الفقرة (ه��ـ ) من قانون العمل رق��م  8ل�سنة 1996
وتعديالته قررت ف�صلك من العمل اعتبارا من تاريخه.
مدارس اكاديمية ساندس الوطنية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية
ا�ستنادا لأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة  ، 2006يعلن م�سجل
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين ب�أن اال�سم التجاري
( م�ؤ�س�سة االح�سان لال�ست�شارات االدارية ) وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم
( )256080با�سم ( زياد عبد الكرمي الر�ضوان الن�سور ) جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�سم
( حممد فهد فوزان البقور ) وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
م�سجل اال�سماء التجارية

تدعو �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة املقاولني امل�صنفني لدى دائرة العطاءات احلكومية يف وزارة اال�شغال
العامة واال�سكان يف جمال الطرق اخت�صا�ص ان�شاء و�صيانة الطرق بالفئة اخلام�سة فما فوق و  /او يف جمال مياه
و�صرف �صحي اخت�صا�ص مياه و�صرف �صحي بالفئة اخلام�سة فما فوق  ،الراغبني يف اال�شرتاك يف العطاء اعاله
مراجعة مديرية العطاءات الهند�سية يف �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة للح�صول على ن�سخة العطاء
م�صطحبني معهم �شهادة ت�صنيف �سارية املفعول للعام  ،2021وتفوي�ض خطي يحمل ختم ال�شركة او امل�ؤ�س�سة الر�سمي
وتوقيع املفو�ض بالتوقيع عنها ي�سمح بت�سليم وثائق العطاء حلامله وذلك طبقا ملا يلي :
رقم وا�سم العطاء  :عطاء رقم (  / 5هـ  ) 2021 /اخلا�ص بتنفيذ اعمال تنظيف مناهل وخطوط ت�صريف مياه
االمطار الواقعة �ضمن ال�شوارع واالر�صفة واجلزر الو�سطية يف مناطق متفرقة داخل منطقة العقبة .
و�صف العمل  :تنفيذ اعمال تنظيف مناهل وخطوط ت�صريف مياه االمطارالواقعه �ضمن ال�شوارع واالر�صفة واجلزر
الو�سطية يف منطقة العقبة وي�شمل العمل جميع االعمال املطلوبة واملوا�صفات املبينة بوثائق العطاء .
ثمن ن�سخة العطاء  ) 50 ( :خم�سون دينار غري م�سرتدة .
كفالة الدخول يف العطاء  :كفالة بنكية او �شيك م�صدق بقيمة (  ) 1200الف ومئتان دينار اردين .
يف حال تقدمي �شيك بدال من كفالة دخول املناق�صة فيجب ان يكون هذا ال�شيك �شيك ًا م�صدق ًا �صادر ًا عن م�صرف معتمد
لدى البنك املركزي ،وان يكون با�سم املناق�ص املتقدم للعطاء ( كما هو يف �شهادة الت�صنيف ) ومثبت ًا عليه ا�سم العطاء
ورقمه وبخالف ذلك فلن يقبل هذا ال�شيك و�سيتم رف�ض العر�ض.
اخر موعد لقبول اال�ستف�سارات اخلطية هو  :ال�ساعة الثانية ع�شر من ظهر يوم االحد الواقع يف 2021/9/19
بالفاك�س او الربيد االلكرتوين على العنوان التايل :
فاك�س رقم (  ،) 0096232091048بريد الكرتوين ( ) etenders@aseza.jo
تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات الكائن يف ق�سم اللوازم يف ال�سلطة يف موعد ال يتجاوز ال�ساعة الثانية ع�شرة من
بعد ظهر يوم االثنني الواقع يف . 2021/9/27
يحق ل�صاحب العمل الغاء العطاء او اعادة طرحه مرة اخرى دون ابداء اال�سباب وبدون ان يرتتب على هذا االلغاء
او اعادة الطرح اية مطالبات مالية او قانونية .
م .نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني

الدويل
االربعاء
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حراكات الضفة :حصر المحاكمة بالعناصر التنفيذية
بقضية «بنات» التفاف على الحقيقة

االنباط-وكاالت

ق��ال��ت احل ��راك ��ات وال �ق��وائ��م امل���س�ت�ق�ل��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات يف
مدينة رام اهلل بال�ضفة الغربية املحتل ،ام�س الثالثاء� ،إن
ح�صر حماكمة واتهام العنا�صر التنفيذية يف ق�ضية مقتل

النا�شط نزار بنات ،التفاف على احلقيقة وذراً للرماد يف
العيون ،ولن يكون مقبو ًال للكتل والقوائم واحلراكات
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال م ��ؤمت��ر �صحفي ع�ق��دت��ه احل��راك��ات،
ب��ال �ت��زام��ن م��ع حم��اك �م��ة ع �ن��ا� �ص��ر �أم �ن �ي��ة م�ت�ه�م��ة بقتل
امل �ع��ار���ض ال���س�ي��ا��س��ي ن ��زار ب �ن��ات ،وال��ذي��ن ع��ر� �ض��وا على

حمكمة ع�سكرية
وحمل ع�ضو التجمع الدميقراطي عمر ع�ساف خالل
امل��ؤمت��ر ،امل�ستويني ال�سيا�سي والأم�ن��ي امل�س�ؤولية الأوىل
عن اغتيال نزار بنات
و�أك� � ��د ع �� �س��اف ع �ل��ى �أن احل� ��راك� ��ات ت �ت��اب��ع امل �ح��اك �م��ة
مب�س�ؤولية وطنية ،و�أنها تق ّيم م��دى �شفافيتها لتقدمي
احلقائق للجمهور
و� �ش��دد ع �� �س��اف ع �ل��ى ال�ت�م���س��ك ب��امل�ط�ل��ب ال� ��ذي حظي
بالإجماع ال�شعبي والقانوين واملجتمع الأهلي ،بت�شكيل
جلنة حتقيق م�ستقلة تقدم نتائجها للجمهور ب�شكل علني
ول �ف ��ت �إىل م��وا� �ص �ل��ة ال �ع��ائ �ل��ة وال� �ط ��اق ��م ال �ق��ان��وين
الفعاليات ال�شعبية واجل�م��اه�يري��ة ،دف��اع��ا ع��ن العدالة
لبنات ،والعمل على التغيري عرب االنتخابات ال�شاملة
وك�شف عن �أن ت�أبني بنات �سيكون يف الثلث الأول من
ال�شهر القادم يف �ساحة املجل�س الت�شريعي ،مع االلتزام
بالروتوكول ال�صحي
ودع��ا ع�ساف �إىل تعزيز وتطوير الفعاليات ال�شعبية
ال��داع�م��ة ل�ل�أ��س��رى على ام�ت��داد ال��وط��ن ،وتوجيه جميع
الإمكانيات يف هذا االجتاه
وي� ��أت ��ي ع �ق��د امل �ح �ك �م��ة و� �س��ط م �ق��اط �ع��ة ع��ائ �ل��ة ب�ن��ات
ل�ل�ج�ل���س��ة ،وات �ه��ام �ه��ا لأ� �ش �خ��ا���ص م�ت�ن�ف��ذي��ن يف الأج �ه��زة
الأمنية وال�سلطة ،ومطالبتها بتنحي الرئي�س حممود
عبا�س واقالة احلكومة برئا�سة حممد ا�شتية الذي ي�شغل
من�صب وزير الداخلية كذلك

المغرب يفكك خلية «إرهابية» موالية لتنظيم «الدولة»
االنباط-وكاالت

�أع �ل �ن��ت ال���س�ل�ط��ات امل�غ��رب�ي��ة ،ال �ث�لاث��اء،
ت�ف�ك�ي�ك�ه��ا خ�ل�ي��ة م��وال �ي��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م ال��دول��ة
مكونة م��ن � 3أف ��راد بينهم ق�ي��ادي مبدينة
الر�شيدية جنوب �شرقي البالد
ج ��اء ذل ��ك وف ��ق ب �ي��ان ل�ل�م�ك�ت��ب امل��رك��زي
ل�ل�أب �ح��اث ال�ق���ض��ائ�ي��ة ،ال �ت��اب��ع ل�ل�م��دي��ري��ة
العامة ملراقبة الرتاب الوطني (املخابرات)
وق��ال ال�ب�ي��ان :مت تفكيك خلية �إرهابية
م ��وال� �ي ��ة ل �ت �ن �ظ �ي��م م� ��ا ي �� �س �م��ى ب ��ال ��دول ��ة
الإ� �س�ل�ام �ي��ة (داع� �� ��ش) ت���ض��م � 3أ��ش�خ��ا���ص
م �ت �� �ش �ب �ع�ين ب��ال �ف �ك��ر امل �ت �ط ��رف ي�ن���ش�ط��ون
مبدينة الر�شيدية ويبلغون من العمر على
التوايل  37و 27و 21عاما
ولفت �إىل �أن التدخالت املتزامنة التي
ب��ا��ش��رت�ه��ا ع�ن��ا��ص��ر ال �ق��وة اخل��ا��ص��ة التابعة
للمديرية العامة ملراقبة ال�تراب الوطني
�أ�سفرت عن توقيف �أفراد اخللية الإرهابية

وم��ن بينهم امل�شتبه الرئي�س وه��و �أمريها
املزعوم (مل تذكر ا�سمه �أو جن�سيته)
وبح�سب البيان ،ف�إن الأمري املزعوم كان
ين�شط يف التجنيد واال�ستقطاب يف �صفوف

�أتباع التيارات الدينية التقليدية ،وي�ستغل
حم �ل��ه ال� �ت� �ج ��اري ال � ��ذي ي ��وج ��د مب� �ح ��اذاة
م �ن �� �ش ��آت ح �ي��وي��ة وا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ،ك�م�ك��ان
للعبادة بعد حترميه ال�صالة يف امل�ساجد،

وكمالذ لرت�سيخ الفكر املتطرف يف �صفوف
الأتباع وكف�ضاء للتخطيط الرتكاب جنايات
�ضد الأ�شخا�ص بخلفية �إرهابية
و�أ�ضاف :مكنت عمليات التفتي�ش املنجزة
مبنازل امل�شتبه فيهم وحمل جتاري مملوك
لأح ��ده ��م م ��ن ح �ج��ز م� �ع ��دات م�ع�ل��وم��ات�ي��ة
وذاك� � ��رت� � ��ي ت� �خ ��زي ��ن وه � ��وات � ��ف حم �م��ول��ة
وم�ل�اب �� ��س � �ش �ب��ه ع �� �س �ك��ري��ة وخم �ط��وط��ات
عديدة مكتوبة بخط اليد و�أخرى مطبوعة
م��ن الإن�ت�رن��ت حت��ر���ض ومت �ج��د العمليات
الإرهابية
ول �ف��ت ال �ب �ي��ان �إىل �أن اخل �ل �ي��ة اخ �ت��ارت
�أحد ال�ضحايا كهدف و�شيك لعملية القتل
ب�سبب ا�شتغاله يف مرافق ذات منفعة عامة
دون تفا�صيل �أخرى
وتعلن الرباط ،من حني �إىل �آخر ،تفكيك
خ�لاي��ا �إره��اب �ي��ة وت �ق��ول �إن ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة
م�ك��اف�ح��ة الإره� ��اب جن�ح��ت يف تفكيك 200
خلية منذ  ،2003مبعدل خلية واحدة �شهريا

المفتي العام :نصرة األسرى ودعمهم واجب شرعي
االنباط-وكاالت
�أكد املفتي العام للقد�س والديار الفل�سطينية
خطيب امل�سجد الأق�صى املبارك حممد ح�سني،
�أن ان�خ��راط �أب�ن��اء �شعبنا يف الفعاليات امل�ساندة
ل�ل�أ� �س��رى يف ن�ضالهم ��ض��د �سيا�سة االح �ت�لال
الإ�سرائيلي العن�صرية واجب �شرعي ووطني
وق� ��ال امل �ف �ت��ي يف ب �ي��ان ،ام ����س ال �ث�ل�اث��اء� ،إن
�سلطات االحتالل �أمعنت ومت��ادت يف ممار�ستها
وانتهاكاتها �ضد الأ� �س��رى ،انتقاما منهم بعد

ان �ت��زاع ��س�ت��ة حل��ري�ت�ه��م م��ن ��س�ج��ن “جلبوع”،
ل�ضرب روحهم املعنوية ،كما تعمد كذلك ل�سلب
الإجن� ��ازات ال�ت��ي حققوها على م��دار ع�ق��ود من
الزمن
و�أ�� � �ض � ��اف �أن � � ��ه ي� �ج ��ب ع� �ل ��ى �أب� � �ن � ��اء ��ش�ع�ب�ن��ا
الفل�سطيني يف الوطن وال�شتات ،و�أبناء الأمتني
العربية والإ��س�لام�ي��ة و�أح ��رار ال�ع��امل منا�صرة
�إخوانهم الأ��س��رى يف �سجون االح�ت�لال ،خا�صة
مع حت�ضريهم ملعركة ال��دف��اع عن احل��ق والتي
� �س��وف ت �ب��د�أ اجل�م�ع��ة امل�ق�ب��ل م��ن خ�ل�ال ال�ب��دء

ب�إ�ضراب مفتوح عن الطعام
واع �ت�ب�ر امل�ف�ت��ي �أن ه ��ذا الإ�� �ض ��راب ب ��اب من
�أبواب ال�صرب وامل�صابرة لنيل مطالبهم العادلة،
و�أ�سلوب من �أ�ساليب مقاومة املحتل ومقارعته يف
�سبيل رفع الظلم واجل��ور عنهم ،وو�سيلة الزمة
للح�صول على احل�ق��وق امل���ش��روع��ة خا�صة بعد
ا�ستنفاد الو�سائل املمكنة كما �أنه و�سيلة لف�ضح
ممار�سات االح�ت�لال و�أ��ش��ار �إىل �أن��ه يف ح��ال بد�أ
الأ�� �س ��رى يف ��س�ج��ون االح �ت�ل�ال �إ� �ض��راب �ه��م عن
ال�ط�ع��ام ،وم�ق��اوم��ة التغذية الق�سرية ك�أ�سلوب

�ضغط على ال�سجان ،و�إذا مل يجدوا و�سيلة �أخرى
لتح�صيل حقوقهم ال�شرعية ،ف ��إن م��ن يق�ضي
نحبه منهم وه��و ي�ق��اوم ب��الإ��ض��راب ع��ن الطعام
لنيل حريته يعد من ال�شهداء
وط ��ال ��ب امل �ف �ت��ي امل �ج �ت �م��ع ال � ��دويل ب�ه�ي�ئ��ات��ه
وم�ؤ�س�ساته التي تعنى بحقوق االن�سان وحريته،
بال�ضغط على �سلطات االحتالل لتلبية مطالب
الأ� �س��رى الإن���س��ان�ي��ة وامل���ش��روع��ة وال �ت��ي كفلتها
ال�شرائع ال�سماوية والأعراف والقوانني الدولية
والعمل على االفراج العاجل عنهم

وجع األسرى يضع الضفة على صفيح ساخن
االنباط-وكاالت

تعي�ش ال�ضفة الغربية املحتلة على �صفيح من نار منذ عملية
“نفق احلرية” النوعية التي انتزع �ستة �أ�سرى عربها حريتهم
من �سجن “جلبوع” الأ�سبوع املا�ضي ،وما �أعقبها من �إج��راءات
قمعية مار�سها االحتالل الإ�سرائيلي �ضد الأ�سرى يف ال�سجون
ورف�ع��ت العملية من�سوب امل��واج�ه��ة ال�شعبية وامل�سلحة مع
االح �ت�ل�ال يف خمتلف حم��اف�ظ��ات ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة ،وات�سعت
رقعة اال�شتباكات امل�سلحة ومل تعد تقت�صر على ب��ؤر اال�شتباك
التقليدية
وبالتزامن مع تنفيذ قوات االحتالل والوحدات اال�ستخبارية
التابعة لها بعمليات مت�شيط يف جنني اً
�شمال� ،أطلق مقاومون
النار �صوبها م�ستهدفني حاجز اجللمة �شمال املدينة بالر�صا�ص
والعبوات النا�سفة
و�شهدت خمتلف مناطق ال�ضفة الغربية يف الأي��ام الأخ�يرة
م�سريات ومواجهات مع قوات االحتالل يف الع�شرات من نقاط
التما�س واحلواجز الع�سكرية
وت�صاعدت عمليات الطعن التي ا�ستهدفت جنود االحتالل
وم�ستوطنيه
وخ�لال الأ�سبوعني الأخ�يري��ن حتولت الفعاليات الراف�ضة
لال�ستيطان من م�سريات �أ�سبوعية و�إرب��اك ليلي� ،إىل منا�سبات
لن�صرة ق�ضية الأ� �س��رى ،م��ا يعك�س التفا ًفا �شعب ًيا ح��ول هذه
الق�ضية اجلامعة
ويف �أعقاب �إعالن االحتالل اعادة اعتقال �أربعة من الأ�سرى
ال�ستة املحررين من جلبوع ،خرجت م�سريات غا�ضبة يف عديد
حمافظات ال�ضفة ،الأمر الذي ينبئ بحالة الغليان التي تعي�شها
ال�ضفة على وقع ق�ضية الأ�سرى
وي�ت��وق��ع م��راق �ب��ون �أن ت�شهد ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة م��زي��دا من
الت�صعيد يف الفرتة املقبلة ،خا�صة �إذا نفذ الأ�سرى تهديدهم
و�شرعوا ب��إ��ض��راب مفتوح ع��ن الطعام اب�ت��داء م��ن ي��وم اجلمعة
القادم
املحلل ال�سيا�سي والأ��س�ير املحرر ع�صمت من�صور ي��رى �أن
الو�ضع يف ال�ضفة الغربية يتجه للت�صعيد بظل ا�ستعداد الأ�سرى
خلو�ض �إ�ضراب مفتوح عن الطعام وبظل ظروف �صعبة وهجمة

الصين تقود السالم لفلسطين
ولقهر كورونا
يلينا نيدوغينا
لل ّمرة الألف ،تنت�صر ال�صني لفل�سطني وق�ضيتها العادلة.
يف “منظمة الأمم املتحدة” ،ويف بكني � ً
أي�ضا ،تتالحق الت�صريحات ال�صينية الر�سمية لت�صب
َ
يف �صالح فل�سطني والق�ضية الفل�سطينيةَ .خط َب قنغ �شوانغ ،نائب مندوب ال�صني الدائم لدى
“الأمم املتحدة” م�ؤكدًا �أنه �آن الأوان منذ زمن بعيد لإيجاد ت�سوية دائمة للق�ضية الفل�سطينية
والتي َتكمن يف حل الدولتني ،و�أع��رب عن حقيقة �أن عملية ال�سالم يف “ال�شرق الأو�سط” قد
ال�صلة مل ُتن َّفذ ب�شكل َف َّعال،
انحرفت عن املَ�سار ال�صحيح ،و�أن ق��رارات “الأمم املتحدة” ذات ِّ
وجه
و�أن حق فل�سطني يف �إقامة دول��ة ِان ُتهِك م��را ًرا و ِت �ك��را ًرا ،وخلَ�ص املَبعوث ال�صيني ال��ذي ّ
خطابه جلميع �أع�ضاء جمل�س الأم��ن بكل �صراحة ومبا�شرة وق��وة مُ�س َت َمدة من ق��وة ال�صني
املعنوية وال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية� ،إىل ت�أكيد النهج ال�صيني الذي َ�س َب َق و�أعرب عنه
ع�ضو جمل�س الدولة وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يي ،الذي طرح خالل جولة له يف “ال�شرق
الأو�سط” ثالث �أفكار حول تنفيذ حل الدولتني ،بهدف َك�سر ا ُ
جلمود احلايل ،وترجمة الإجماع
حول حل الدولتني �إىل عملٍ ملمو�س.
�إىل جانب ذلكُ ،ت�شري وكالة �أنباء “�شينخوا” الر�سمية ال�صينية� ،إىل �أن بكني تدعو �إىل
تعزيز �صالحيات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ودع��م ال��وح��دة وامل���ص��احل��ة الفل�سطينية
الداخلية ،والت�شجيع على ا�ستئناف حمادثات ال�سالم الفل�سطينية “الإ�سرائيلية” ،على �أ�سا�س
َحل الدولتي ،وتدعو احلكومة ال�صينية املفاو�ضني الفل�سطينيني و”الإ�سرائيليني” �إىل بكني
لإجراء حمادثات مبا�شرة ،ولعقد م�ؤمتر دويل لل�سالم بقيادة “الأمم املتحدة” ،ي َْج َمع جميع
�أ�صحاب امل�صلحة يف عملية ال�سالم».
ال�صني ال تنفك ت�ؤ ّكد على �أنها “ال�صديق املُخل�ص لل�شعب الفل�سطيني ،ودعمها لق�ضية
فل�سطني”� ،إذ �أن هذه الدولة احلليفة كانت هي بالذات الأجنبية الأوىل التي قدّمت ال�سالح
املجاين متامًا حلركة املقاومة الفل�سطينية ،و�سبقت بذلك االحتاد ال�سوفييتي.
ت�صريحات ال�سيد قنغ �شوانغ ت�ؤكد على �أن ال�صني “�س ُتوا�صل العمل مع املجتمع الدويل
للحفاظ على ال�سالم والعدالة ،وم َُ�سا َندة الإن�صاف وال�ضمري ،وممار�سة التعدّدية الثقافية
احلقيقية ،وتعزيز �إيجاد ت�سوية �شاملة ومعقولة وعادلة للق�ضية الفل�سطينية ،ف�ضلاً عن
حتقيق ال�سالم الدائم يف فل�سطني واملنطقة يف وقتٍ ُم َب ِّكر ،وطالب “�إ�سرائيل” �أن تلتزم بجدّية
ال�صلة ،ووقف الأن�شطة اال�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية ،والتو ّقف
بقرارات “الأمم املتحدة” ذات ِّ
عن هدم املنازل الفل�سطينية وطرد الفل�سطينيني منها».
وعلى جبهة ال�صراع لق�صَ م ظهر وباء كورونا ،تك�شف ال�صني عن كفاحها امل�شرتك مع فل�سطني
“للتقليل من الت�أثري ال�سلبي لكورونا على الأرا�ضي املحتلة ،ولوقف تفاقم الأزمة الإن�سانية
“يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة” .ولهذا ،نا�شدت بكني على ل�سان مندوبها يف املنظمة الأممية،
املجتمع ال��دويل �ضرورة التحرك عاج ً
ال لتزويد فل�سطني بامل�ساعدات الإن�سانية وم�ساهمات
اال�ستجابة لكوفيد ،19/وموا�صلة دع��م عمل “وكالة الأمم املتحدة لالجئني الفل�سطينيني
وترحب ال�صني بتعاون دولة قطر مع “الأمم املتحدة” لتقدمي م�ساعدات الإغاثة
(الأونروا)”ّ ،
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والإغالق عن غزة “يف �أ�سرع وقت ممُ ْ كِن” ،وتوفري �إمكانية و�صول امل�ساعدات الإن�سانية ومواد
�إعادة الإعمار اً
بدل من و�ضع العقبات� ،إذ “تتابع ال�صني عن كثب الو�ضع الإن�ساين يف فل�سطني،
ربعت
وقدّمت دع ًما
ملمو�سا ملكافحة ال�شعب الفل�سطيني للجائحة ،ففي �آذار من هذا العام ،ت ّ
ً
احلكومة ال�صينية بِـ� 100ألف ُجرعة من لقاحات كوفيد 19/لفل�سطني ،و�ستتربع مبليون جرعة
�أخ��رى قري ًبا ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،ست�شرتك ال�صني مع مِ �صر لتزويد الفل�سطينيني يف غزة
بـ� 500ألف جرعة من لقاحات كوفيد 19/املُن َت َجة يف مُن�ش�أت للت�صنيع املُ�شرتك للقاح ومقرها
مِ �صر ،و�ستقدم بكني � ً
أي�ضا للأونروا � 200ألف جرعة من لقاحات كوفيد».
�شك ًرا جزيلاً لفخامة الرئي�س �شي جني بينغ ،املُحِ ب لل�سالم واحلق والعدالة يف فل�سطني
وعلى كل الكرة الأر�ضية ،والجرتاحه املواقف املبدئية ل�صالح �أر�ض كنعان اجلريحة ،فمن �ش�أن
ذلك تعزيز وجتذير �أعمق لعالقات ال�صداقة والتحالف ال�صيني – الفل�سطيني – العربي ،الآن
ويف ُكلِ �آن و�أوان.
*كاتبة و�إعالمية �أردن ّية  /رو�س ّية حائزة على �أو�سِ مة و�شهادات ودولية.

أحد القتلى اإلسرائيليين بحادث طائرة
اليونان شاهد إثبات بقضية نتنياهو
االنباط-وكاالت

ق��ال��ت م���ص��ادر �إع�لام�ي��ة �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة� ،إن
الإ�سرائيليني اللذين قتال الليلة املا�ضية
يف ح � ��ادث حت �ط��م ال �ط ��ائ ��رة ب��ال �ق��رب م��ن
ج��زي��رة �سامو�س يف اليونان هما “حاييم،

احتجاجا على جرائم االحتالل »١٤٠٠ «٠٠
أسير يبدأون إضرابًا عن الطعام الجمعة
االنباط-وكاالت

على ال�سجون وحملة حتري�ض عليه
ويقول من�صور لوكالة “�صفا” �إن �إ�ضراب الأ�سرى �إذا بد�أ ف�إنه
مر�شح لأن يطول ،ما يعني �أنه قد ي�شكل �أر�ضية للت�صعيد يف كل
من غزة وال�ضفة
ويعتقد �أن “�إ�سرائيل �إذا �شعرت �أن الت�صعيد كفيل بتفجري
الأو�ضاع فقد ترتاجع وتخفف قب�ضتها على الأ�سرى ،وقد ت�شهد
الأو�ضاع يف غزة انفراجة قريبة خا�صة بعد لقاء رئي�س الوزراء
الإ�سرائيلي نفتايل بينيت بالرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي
ب�شرم ال�شيخ”
وي�ؤكد �أن �سيناريوهات الت�صعيد �أو التهدئة كلها واردة ،وهذا
يتوقف على �سلوك حكومة االحتالل ،ف�إذا خففت من هجمتها
على الأ��س��رى وجل�ست مع ممثلي الأ��س��رى ،ف ��إن ذل��ك �سيوقف
الإ�ضراب ،وبالتايل ميكن �أن ينزع فتيل التفجري
وي�شدد من�صور على �أن تطورات ق�ضية الأ�سريين املحررين
�أيهم كممجي ومنا�ضل انفيعات اللذين ال زاال طليقني� ،سيكون
لها دور مهم يف حتديد وجهة الأحداث يف قادم الأيام
وبح�سب املحلل ال�سيا�سي ،ف�إنه �إذا كان �أحدهما �أو كالهما قد
و�صال ال�ضفة الغربية فعال ،وحو�صروا وا�شتبكوا وا�ست�شهدوا،

ف�إن هذا �سيكون له رد فعل كبرية
ويقول �إن “هذا لوحده ال يكفي لتفجري انتفا�ضة ،لكن �إذا
تزامن ذلك مع توتر الأو�ضاع يف ال�سجون والت�صعيد على جبهة
غزة ،فقد ي�ؤدي مزيج هذه التطورات �إىل اندالع انتفا�ضة”
ويعتقد من�صور �أن ت�سريبات االح �ت�لال ح��ول جن��اح �أح��د
الأ�سريين �أو كليهما بالو�صول لل�ضفة ت�أتي بهدف التمويه
ويقول“ :ال اعتقد �أن �إ�سرائيل ميكن �أن تن�شر �أخبا ًرا حقيقية
بهذه املرحلة بالذات ،و�إمنا تتعمد ترويج �أخبار موجهة وم�ضللة”
ويرى ب�أنه ال م�صلحة وال مقدرة لإ�سرائيل على اقتحام جنني
بهذه ال�ف�ترة التي حت��اول فيها ترميم عالقاتها م��ع ال�سلطة
ودول املنطقة وك�سب الهدوء واملحافظة على ا�ستقرار احلكومة
الإ�سرائيلية املبنية على ائتالف ه�ش
لكن املواجهة قد تفر�ض نف�سها خا�صة �إذا تزامن الإ�ضراب يف
ال�سجون مع ت�صعيد يف غزة
وي�شري من�صور �إىل �أن “اجتياح جنني غري وارد لأن��ه يعني
ن�سف كل احلالة الأمنية القائمة يف ال�ضفة الغربية ،م�ؤكدًا �أن
االجتياح “�سيكون مب�سوغ دويل و�أمريكي لو كانت هناك انتفا�ضة
�شاملة �أو عمليات يومية ،لكن لي�س ملجرد وجود مطاردين”

و�إ�ستي جريون”
وذك��ر موقع  0404ال�ع�بري� ،أن “حاييم
جريون” ك ��ان م �� �س �� اً
ؤول ك �ب�ي ً�را � �س��اب � ًق��ا يف
وزارة االت�صاالت و�أحد ال�شهود يف الدعوى
امل��رف��وع��ة �ضد رئي�س ال ��وزراء الإ�سرائيلي
ال�سابق بنيامني نتنياهو

يبد�أ نحو � 1400أ�سري فل�سطيني �إ�ضراباً
عن الطعام ي��وم اجلمعة القادم احتجاجاً
ع� �ل ��ى ج� ��رائ� ��م االح� � �ت �ل��ال الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي
املتوا�صلة بحق الأ�سرى يف معتقالته
و�أو� � �ض � �ح� ��ت ه �ي �ئ��ة �� � �ش� � ��ؤون الأ� � �س� ��رى
وامل �ح��رري��ن يف ب�ي��ان ال �ي��وم �أوردت� ��ه وك��ال��ة
وفا �أنه ويف ظل هجمة االحتالل امل�سعورة
جتاه الأ�سرى يف كل املعتقالت بعد حترير
�ستة �أ�سرى �أنف�سهم من معتقل (جلبوع)
و�إع� � ��ادة اع �ت �ق��ال �أرب �ع ��ة م�ن�ه��م وه ��م حتت
التعذيب والتنكيل قررت احلركة الأ�سرية
ال ��دف ��اع ع��ن ح�ق�ه��ا وك��رام �ت �ه��ا يف احل �ي��اة
واحل ��ري ��ة م ��ن خ�ل�ال ال �� �ش��روع ب ��إ� �ض��راب

مفتوح عن الطعام على �شكل دفعات بدءاً
م��ن اجل�م�ع��ة امل�ق�ب��ل حت��ت ��ش�ع��ار (م�ع��رك��ة
الدفاع عن احلق)
و أ�� �ش��ارت الهيئة �إىل �أن الدفعة الأوىل
من الإ�ضراب �ست�ضم � 1380أ�سرياً يف عدة
معتقالت وث��م ت��دخ��ل دف�ع��ات ج��دي��دة من
الأ� �س��رى يف ه��ذه امل�ع��رك��ة ال�ث�لاث��اء املقبل
ك �م��ا ��س�ي���ض��رب � 100أ� �س�ي�ر ع��ن امل� ��اء ي��وم
اجلمعة الالحقة لبدء الإ�ضراب
ودع � ��ت ال �ه �ي �ئ��ة امل �ن �ظ �م��ات احل �ق��وق �ي��ة
والإن �� �س��ان �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ال ��دول �ي ��ة �إىل
�� �ض ��رورة وق ��ف ال� �ت ��زام ال �� �ص �م��ت جت ��اه ما
يح�صل يف معتقالت االحتالل وحما�سبة
�سلطاته على جرائمها جتاه �آالف الأ�سرى
الذين ينكل بهم يومياً

زاخاروفا :المخطط األمريكي تجاه أوكرانيا
هدفه الضغط على روسيا موسكو
االنباط-وكاالت

�أك ��دت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية
ال��رو� �س �ي��ة م ��اري ��ا زاخ� ��اروف� ��ا �أن امل�خ�ط��ط
الأمريكي ملا ي�سمى (�إر�ساء الدميقراطية)
يف �أوكرانيا يهدف �إىل ال�ضغط على رو�سيا
وخلق و�ضع غري م�ستقر يف املنطقة
ونقل موقع رو�سيا اليوم عن زاخ��اروف��ا
قولها :يقدمون لرئي�س �أوكرانيا فالدميري
زي�ل�ي�ن���س�ك��ي امل� ��ال ب �ه��دف دع �م��ه م ��ن �أج ��ل

حت�ق�ي��ق ه��دف�ه��م الأ��س��ا��س��ي بال�ضغط على
رو�سيا والرتويج ملا ي�سمونه بالدميقراطية
يف جميع �أن �ح��اء ال�ع��امل الف�ت��ة �إىل �أن هذا
امل�شروع ال يلبي م�صالح �شعب �أوكرانيا بل
على العك�س هو �ضد م�صاحله
واع �ت�برت زاخ��اروف��ا �أن ه��ذه الأ��س��ال�ي��ب
جم��رد �أداة ت�ستخدمها ال��والي��ات املتحدة
ل �ك �ب ��ح رو�� �س� �ي ��ا وخل � �ل� ��ق ح� ��ال� ��ة م� ��ن ع ��دم
اال� �س �ت �ق��رار ح�ت��ى ت�ت�م�ك��ن دائ �م �اً ب��ات�ه��ام�ن��ا
بذنب ما
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«قبلة الوداع» ..فلسطيني يو ّدع طفله المريض بالسرطان قبل أن تعتقله قوات االحتالل
االنباط-وكاالت

يف م�شهد م�ؤمل للغاية ،ودّع الفل�سطيني
ح �ج��ازي ال�ق��وا��س�م��ي م��ن م��دي�ن��ة اخل�ل�ي��ل،
جن�ل��ه �أح �م��د امل���ص��اب ب��ال���س��رط��ان ،ق�ب��ل �أن
تعتقل ق��وات االح�ت�لال الإ�سرائيلي ،الأب
املوجوع ،فجر اليوم الثالثاء
وت � ��داول ن��ا� �ش �ط��ون ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون على
م ��واق ��ع ال �ت ��وا� �ص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي� � ،ص��ورة
حلجازي وهو يحت�ضن �أحد �أطفاله ،بينما
ي ��ودع جن �ل��ه �أح �م ��د ،ال ��ذي ي�ت�ل�ق��ى ال �ع�لاج
الكيماوي ج��راء �إ�صابته بال�سرطان ،فيما
ترقب طفلة �أخرى امل�شهد القا�سي
وقال النا�شطون �إن الع�شرات من جنود
االح� �ت�ل�ال الإ� �س��رائ �ي �ل��ي اق �ت �ح �م��وا م�ن��زل
ح�ج��ازي يف اخلليل فجر ال �ي��وم ،واق �ت��ادوه
معهم
و�أث � � � ��ارت ال� ��� �ص ��ورة امل � ��ؤمل� ��ة ح� ��زن و�أمل
النا�شطني الذين �أعربوا �أي�ضا عن غ�ضبهم
من هذا ال�سلوك الهمجي وغري الإن�ساين
لقوات االحتالل ،قائلني �إن حجازي قد ال
يتمكن من ر�ؤية ابنه املري�ض مرة �أخرة

رغم إعادة اعتقال  ٤منهم« ٠٠نفق جلبوع»  ٠٠انتصار حقيقي للفلسطينيين
االنباط-وكاالت

��ص�ب��اح ال �� �س��اد���س م��ن � �س �ب �ت �م�بر�/أي �ل��ول ،علم
�سكان جنني بنب�أ ه��روب �ستة معتقلني من �سجن
جلبوع الإ�سرائيلي �شديد احلرا�سة .بالن�سبة �إىل
الفل�سطينيني ،ت�شكل هذه العملية غري امل�سبوقة
“انت�صاراً حقيقياً” ،رغم �إع��ادة اعتقال �أربعة من
الأ�سرى الفارين
بني الأ�سرى الفارين ،زكريا الزبيدي ،القيادي
يف “كتائب �شهداء الأق�صى” ،اجلناح الع�سكري
حلركة فتح ،وال��ذي ذاع �صيته خ�لال االنتفا�ضة
الفل�سطينية الثانية “ ،”2005 -2000وه��و من
جنني ،ويقول عمه �أبو �أنطوان �إنه ما �إن علم بنب�أ
الفرار حتى �أم��ل �أن يبقى اب��ن �شقيقه “ح ّرا �إىل
الأبد”
وكان مع الزبيدي خم�سة فل�سطينيني �آخرون
ينتمون �إىل حركة اجلهاد الإ�سالمي .ف ّر ال�ستة
ع�بر ف�ت�ح��ة �أح��دث��وه��ا �أ��س�ف��ل مغ�سلة زن��زان�ت�ه��م
التي حفروا نفقا انطالقا منها ،يف عملية ت�شبه
�سيناريوهات �أفالم هوليوود
لطاملا كانت جنني ،الواقعة يف �شمال ال�ضفة
الغربية ،نقطة ح�سا�سة ت�سبّبت با�شتعال الو�ضع
م ��رات ع��دة م��ع االح �ت�ل�ال الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،وتخلى
ال ��زب �ي ��دي ال � ��ذي ا� �ص �ط��دم م � � ��راراً ب��ال���س�ل�ط��ات
الإ�سرائيلية ،وحتى الفل�سطينية ،عن �سالحه يف
عام  ،2007مقابل �إزالة ا�سمه من قائمة املطلوبني
لدى االحتالل ،لكنه اعتقل جمددا يف عام 2019
وي �ق��ول �أب� ��و �أن � �ط ��وان“ :ت�شبعنا ب ��الأم ��ل يف

ال�ساعة التي تلت النب�أ .قلنا لأنف�سنا� ،إذا مل يتم
اعتقاله بعد ،فرمبا �سيبقى حرا �إىل الأبد” .بعد
هروبهم الذي �أحرج �إ�سرائيل وم�ؤ�س�ستها الأمنية،
ان�شغل ال�شارع الفل�سطيني بالتكهن مبكان اختباء
الزبيدي ورفاقه
رجّ ح فل�سطينيون �أن تكون املجموعة قد و�صلت
�إىل �سورية �أو الأردن املجاورين ،فيكتمل �سيناريو
“االنت�صار” ،بينما ج ّندت �إ�سرائيل جميع �أجهزتها
الأمنية يف م�ط��اردة الأ� �س��رى ال�ف��اري��ن ،و�أوق�ف��ت،
ليل اجلمعة ،اثنني منهم ،هما حممود عبد اهلل
العار�ضة ويعقوب ق��ادري ،يف مدينة النا�صرة ،ثم
�أوقفت زكريا الزبيدي وحممد العار�ضة يف اليوم
التايل ،وتوا�صل حتى اليوم البحث عن الأ�سريين
الباقيني

�إىل جانب مل�صقات �صور “�شهداء” االنتفا�ضة
املمزقة والباهتة املنت�شرة على اجلدران الأ�سمنتية
يف ج �ن�ي�ن� ،أ� �ض �ي �ف��ت م �ل �� �ص �ق��ات ج ��دي ��دة ت�شيد
بـ”الأبطال” الذين هربوا من جلبوع
وال� � �ف � ��ارون ال �� �س �ت��ة م �ت �ه �م��ون يف �إ� �س��رائ �ي��ل
ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط �أو ب�ت�ن�ف�ي��ذ ه �ج �م��ات ،وب��ال�ن���س�ب��ة
�إىل �أب��و �أن �ط��وان ،ف ��إن “الهروب يبقى انت�صارا
للفل�سطينيني” ،ولو �أن �إعادة اعتقالهم جعلت هذا
الن�صر “غري مكتمل” ،م�شريا �إىل �أنه �سبق جلد
الزبيدي �أن هرب من �سجن �شطة الإ�سرائيلي يف
عام  ،1958وهو �أحد ال�سجون املغلقة حاليا
تقارير عربية ترجيح نقل كافة الأ��س��رى من
�سجن جلبوع بعد ظهور ثغرات هند�سية فيه
ب�ع��د ن���ش��ر �إ� �س��رائ �ي��ل � �ص��ور اع�ت�ق��ال ال��زب�ي��دي

مكبل اليدين وقد بدت عليه مظاهر التعب ،ن�شر
الفل�سطينيون عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي
�صورا معدلة تظهره مبت�سما .ويفخر �أحمد (20
�سنة) باملعتقلني الفل�سطينيني “الذين غلبوا
اجلي�ش الأك�ث�ر ق��وة يف ال�شرق الأو�سط” ،داعيا
�إىل “ال�صمود من �أج��ل �إبقاء ه��ذا ال�شعور” بعد
االعتقاالت
وتبث ف�ضائية “فل�سطني اليوم” املق ّربة من
ح��رك��ة اجل�ه��اد الإ��س�لام��ي ب�شكل متوا�صل حتية
تقدير للهاربني ،تركز فيها على ع�ضو املجموعة
حممود عبد اهلل العار�ضة ،الذي ق�ضى  25عاما يف
املعتقل ،وينظر �إليه على �أنه العقل املدبر لعملية
الهروب من ال�سجن
يف منزل عائلته يف قرية ع��راب��ة ،تع ّلق عائلة
العار�ضة �صورة كبرية البنها على �أحد اجلدران.
كانت والدة حممود مت�سمرة تتابع الأخبار خالل
فرتة الفرار ،وتقول“ :رق�صت فرحا عندما علمت
بهروبه .كنت �آمل �أن ي�أتي ،ويفتح باب منزلنا”
�أم ��ا �شقيقه حم�م��د ،ف�ي�روي �أن �أح ��د �ضباط
املخابرات الإ�سرائيلية ات�صل به �أثناء فرار حممود.
“قال يل �إذا ع��اد حم�م��ود �إىل امل �ن��زل ،فليقبّل
والدته ثم ات�صل بنا لنعتقله” .ويقول �إنه ر ّد على
ال�ضابط“ :ال ،لن �أت�صل بك”
واع�ت�ق��ل حم�م��ود يف مدينة ال�ن��ا��ص��رة بعد �أن
طاردته مروحية �إ�سرائيلية .ويقول �شقيقه“ :مل
�أ�صدّق ذلك .لكن بعدها تذكرت �أنه على الأقل ال
يزال على قيد احلياة .يكفي �أنه تذوّق خم�سة �أيام
من احلرية تعادل  50عاما يف ال�سجون”

اليسار يفوز باالنتخابات النرويجية
االنباط-وكاالت

ف� � ��ازت امل� �ع ��ار�� �ض ��ة ال�ن�روي� �ج� �ي ��ة ال �ي �� �س��اري��ة
ب��االن�ت�خ��اب��ات الت�شريعية ال�ت��ي ج ��رت ،االث�ن�ين،
و��س�ي�ط��ر عليها م���ص�ير الأن���ش�ط��ة النفطية يف
ال �ب�لاد ،يف ف��وز �أن�ه��ى ثمانية �أع ��وام م��ن هيمنة
اليمني على حكم الدولة اال�سكندينافية.
وم�ساء االثنني ،قال القائد العمايل يونا�س يار
�ستور الذي �سي�صبح على الأرج��ح رئي�س ال��وزراء
امل�ق�ب��ل« :ان�ت�ظ��رن��ا ،و�أم �ل �ن��ا وعملنا ب�ج� ّد والآن
ميكننا �أخ�ي�راً �أن نقولها :فعلناها!» .و�أ��ض��اف:
«�أري��د جمتمعاً �أك�ثر عدالة مع فر�ص للجميع.
هذه �أوىل الأولويات» داعياً �إىل «�سيا�سة مناخية
عدالة» .و�شدد قبل دقائق على �صدور التقديرات:
«�سن�أخذ الوقت للتوا�صل مع الأحزاب الأخرى».
و�أق ّرت رئي�سة الوزراء �إرنا �سولربج بهزميتها
يف االنتخابات .وقالت �إ ّن «عمل احلزب املحافظ
يف احل�ك��وم��ة ان�ت�ه��ى ل�ه��ذه امل� ��رة� .أه � ّن��ئ يونا�س
يار �ستور ال��ذي يبدو يف الوقت الراهن �أ ّن لديه
�أك�ثري��ة وا�ضحة لتغيري احلكومة» .ويتوقع �أن
حت�صل �أح��زاب املعار�ضة اخلم�سة على مئة من
�أ�صل  169مقعداً يت�أ ّلف منها الربملان الأح��ادي
املجل�س.

وقد يح�صل العماليون الذين ي�شغلون راهناً
 89مقعداً ،على الغالبية املطلقة م��ع حلفائهم
ال�ت�ق�ل�ي��دي�ين «ح ��زب ال��و� �س��ط» و«ح � ��زب ال�ي���س��ار
اال� �ش�ت�راك ��ي» م��ن دون احل��اج��ة �إىل احل��زب�ين
املعار�ضني الآخ��ري��ن «ح��زب اخل�ضر» و«احل��زب
الأحمر» ال�شيوعي.
وم��ن ��ش��أن ذل��ك ت�سهيل املفاو�ضات لت�شكيل
حكومة ائتالفية يرجح �أن ير�أ�سها �ستور.
وكان «اخل�ضر» ا�شرتط لتقدمي دعمه ،الوقف
الفوري للتنقيب النفطي يف البالد �أكرب م�صدر

للمحروقات يف �أوروبا الغربية ،الأمر الذي رف�ضه
�ستور .وي�ؤيد املليونري البالغ  61عاماً ،والذي ركز
حملته على حم��ارب��ة ال�ت�ف��اوت االجتماعي على
غرار املحافظني ،بالتخلي تدريجياً عن اقت�صاد
يعتمد على النفط.
وقال م�س�ؤول الطاقة يف «حزب العمال» �إ�سنب
ب��ارث �أي��دي��ه� ،إن «الطلب على النفط يرتاجع.
ي�ح��دث ذل��ك ب�ق��وى ال���س��وق فح�سب .ال نحتاج
لإ� �ص��دار ق��ان��ون ر�سمي ب���ش��أن��ه .ب��ل ب�ن��اء ج�سور
لأن�شطة م�ستقبلية» .و�أ�ضاف�« :سنوا�صل القيام

ب�أن�شطة نفطية لكن علينا االع�ت�راف ب ��أن �أي��ام
النفط الأف�ضل �أ�صبحت خلفنا».
وت� ��� �ص� �دّرت م �� �س ��أل��ة ت �غ�ّي رّ امل� �ن ��اخ احل �م�لات
االنتخابية ،خا�صة ،بعد �صدور تقرير «الهيئة
احل �ك��وم �ي��ة ال��دول �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ب�ت�غ�ير امل� �ن ��اخ» يف
�أغ�سط�س � /آب املا�ضي وال��ذي �أ��ش��ار �إىل «�إن��ذار
�أحمر للب�شرية» يف هذا ال�صدد ،ما �أجرب الرنويج
على التفكري ملياً يف م�ستقبل ال�ثروة النفطية
فيها.
وي �ق��ود «اخل �� �ض��ر» ال ��دع ��وات ل��وق��ف �أع �م��ال
التنقيب عن النفط ف��وراً ،ولو�ضع مهلة نهائية
ال�ستك�شافه حتى العام .2035
ول ��دى �إدالئ �ه��ا ب�صوتها ق��ال��ت رئي�سة حزب
«اخل�ضر» �أوين با�ستهلوم�« :آم��ل �أن ننتزع بعد
هذه االنتخابات موقعاً ميكننا من ال�ضغط على
احلكومة التي ن�أمل �أن ير�أ�سها �ستور ،و�أن ت ّتبع
�سيا�سة مناخية ونفطية جيدة».
وي���س��اه��م ق�ط��اع ال�ن�ف��ط ب� �ـ % 14م��ن �إج�م��ايل
الناجت الداخلي و %40من ال�صادرات .وعلى �ستور
الذي كان وزيراً يف حكومة ين�س �ستولتنربج بني
 2005و� 2013أن يجري الآن م��داوالت �شائكة مع
ح��زب ال��و��س��ط ال��ذي ي��داف��ع ع��ن ق�ط��اع ال��زراع��ة
والي�سار اال�شرتاكي الذي

اعتقال أسير محرر وسرقة 100
ألف شيكل من منزله برام اهلل
االنباط-وكاالت

�أدان ��ت هيئة ��ش��ؤون الأ� �س��رى وامل�ح��رري��ن،
االقتحام الوح�شي الذي نفذه جي�ش االحتالل
الإ�سرائيلي فجر ام�س الثالثاء ،ملنزل الأ�سري
املحرر جمدي ال�شيخ ( 41عاماً) من رام اهلل،
حيث مت اعتقاله و�سرقة مبلغ � 100ألف �شيكل
من منزله
و�أو� �ض �ح��ت ال�ه�ي�ئ��ة �أن عملية االق�ت�ح��ام

ملنزل الأ�سري ال�شيخ يف حي الإر��س��ال � -شارع
بريزيت القدمي ،كانت وح�شية وعنيفة ،حيث
مت تخريب وتك�سري املنزل بالكامل ،والعبث
مبحتوياته وتك�سريه ب�شكل انتقامي
و�أ�� �ش ��ارت ال�ه�ي�ئ��ة اىل �أن �سيا�سة العنف
و�� �س ��رق ��ة الأم� � � � ��وال م ��ن ب� �ي ��وت امل �ن��ا� �ض �ل�ين
الفل�سطينيني �أ�صبحت �سيا�سة ثابتة لدى
جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي ،و�أن الرتهيب
العن�صري االنتقامي يف ت�صاعد كبري

السجن  53عاما لزعيمة ميليشيا أمريكية
أدينت بتفجير مسجد في مينيسوتا
االنباط-وكاالت

�أ�صدرت حمكمة �أمريكية يوم االثنني
حكما بال�سجن  53عاما على زعيمة جماعة
ميلي�شيا �أدي �ن ��ت ب�ت�ف�ج�ير م���س�ج��د خ��ارج
منيابولي�س ع��ام  ،2017ا�ستهدف اجلالية
ال�صومالية التي كانت ترتاده
وبعد حماكمة ا�ستمرت خم�سة �أ�سابيع،
�أُدي �ن��ت �إم�ي�ل��ي ك�ل�ير ه ��اري ( 50ع��ام��ا) يف
دي�سمرب كانون الأول بخم�س تهم احتادية
تتعلق بتفجري قنبلة �أنبوبية يف مركز دار
الفاروق الإ�سالمي يف بلومنجتون بوالية
ميني�سوتا بينما كان امل�صلون يف املبنى لأداء
�صالة الفجر .ومل ي�صب �أحد يف التفجري
وقالت وزارة العدل الأمريكية يف بيان
�إميلي كلري ه��اري ( 50ع��ام��ا) ،التي كانت

تعرف �سابقا با�سم مايكل هاري ،حُ كم عليها
بال�سجن امل ��ؤب��د ب�سبب تفجري اخلام�س
م��ن �أغ�سط�س  2017مب��رك��ز دار ال �ف��اروق
الإ�سالمي يف بلومنجتون مبيني�سوتا
ول� ��دى �إ�� �ص ��داره احل �ك��م ي ��وم االث �ن�ين،
و�صف قا�ضي املحكمة اجلزئية الأمريكية
دون��وف��ان فرانك الهجوم ب�أنه عمل معقد
ومتعمد من �أعمال الإرهاب املحلي
و�ألقى مكتب التحقيقات االحتادي (�إف.
بي�.آي) القب�ض على هاري و�شريكني اثنني،
وكلهم من �إيلينوي ،يف مار�س �آذار 2018
ومت توجيه االتهام �إىل الثالثة يف يونيو
ح��زي��ران  ،2018لكن ال�شريكني الآخ��ري��ن،
وهما مايكل مكورتر وجو موري�س ،اعرتفا
بدورهما يف التفجري يف يناير كانون الثاين
2019

مسدس «لعبة» يستنفر جنود
االحتالل في سجن جلبوع
االنباط-وكاالت

ك�شفت و�سائل �إع�ل�ام �إ�سرائيلية ،عن
ح��دث ا�ستثنائي وق��ع الليلة امل��ا��ض�ي��ة يف
�سجن جلبوع الإ�سرائيلي
وبح�سب �إذاع��ة جي�ش االح�ت�لال ،ف�إ ّنه
و�أث�ن��اء تبادل احلرا�س على الأب ��راج ،عُرث
على م�سد�س ومت �إعالن حالة الطوارئ
و�أ� �ض��اف��ت“ :مت ا� �س �ت��دع��اء ق ��وات �إىل

ال �� �س �ج��ن وج � ��رى ع ��د الأ� � �س ��رى و�إج � ��راء
مت�شيط” ،م���ش�ير ًة �إىل �أن ��ه ويف النهاية
ات�ضح �أن��ه م�سد�س “لعبة” م�صنوع من
اال�سفنج
يذكر �أن الأ��س��رى ال�ستة ال��ذي هربوا
م��ن �سجن ج�ل�ب��وع ع�بر ح �ف��رة ،الأ��س�ب��وع
هاج�سا
املا�ضي ،خلفوا عند جنود االحتالل ً
�أمن ًيا ،ما دعا �سلطات االحتالل لت�شديد
اجراءاتها الأمنية داخل وخارج ال�سجن

يديعوت تكشف عن تفاصيل جديدة حول
الفشل اإلسرائيلي في عملية نفق الحرية
االنباط-وكاالت

قالت �صحيفة يديعوت �أحرونوت العربية
�إن ��ه م��ع م ��رور ال��وق��ت يت�ضح م ��دى الف�شل
الكبري لدى م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية يف
حادثة نفق احلرية يف �سجن جلبوع
و�أ� �ض��اف��ت ال�صحيفة �أن حمققي وح��دة
 433امل�س�ؤولة عن التحقيق يف هروب الأ�سرى
لديهم �أ�سماء � 10أ��س��رى فل�سطينيني كانوا
على علم م�سبق بخطة ه��روب الأ��س��رى من
نفق احلرية وقد جرى التحقيق مع بع�ضهم

و��س�ي��دخ��ل ال�ب��اق�ين ال�ت�ح�ق�ي��ق خ�ل�ال الأي ��ام
القادمة ويح�سب ال�صحيفة ف��إن هذا الف�شل
اجل��دي��د ي��ؤك��د م��دى عجز اال��س�ت�خ�ب��ارات يف
م�صلحة ال���س�ج��ون ،حيث مل ي�ع��رف �أي من
عنا�صر اال�ستخبارات بهذه اخلطة رغم عدد
الأ� �س��رى الكبري ال��ذي��ن لديهم علم م�سبق
بالعملية ووف��ق يديعوت �أح��رن��وت ف��إن �سائق
�شاحنة ال�صرف ال�صحي التي كانت تعمل يف
�سجن اجللبوع �أبلغ �أحد ال�سجانني ب�أن هناك
�أتربة كثرية يف مياه ال�صرف ال�صحي ولكن
ال�سجان مل يتعامل مع ذلك

وزير خارجية «طالبان» :ال أعرف معنى
حقوق اإلنسان التي يتحدثون عنها
االنباط-وكاالت

ق ��ال وزي ��ر خ��ارج�ي��ة ح�ك��وم��ة “طالبان”
امل��ول��وي �أم�ير خ��ان متقي“ :ال �أع��رف معنى
حقوق الإن�سان التي يتحدثون عنها” ،م�شريا
�إىل “�أننا طبقا لعاداتنا ولل�شريعة مل مننع
املر�أة من ممار�سة �أي ن�شاط”
وق��ال متقي يف م��ؤمت��ر �صحايف“ :هناك
حت�سن �أمني كبري يف البالد والأو�ضاع الأمنية
م�ستقرة يف عموم البالد ،وال تدور �أي معارك
فيها” ،داعيا “جميع الأفغان الذين غ��ادروا
البالد �إىل العودة”
و�أكد �أنه “ال بد من توفر وثائق �سفر ملن

يريد مغادرة البالد �أو القدوم �إليها” ،داعيا
العاملني يف وزارة اخلارجية ال�سابقة للعودة
�إىل عملهم ومن ممثلي �أفغان�ستان يف اخلارج
البقاء يف مواقع عملهم
و�أ� �ض��اف“ :نرحب ب��امل���س��اع��دات الدولية
ون�سعى لإي�صالها للم�ستحقني ،كما ينبغي
ع� ��دم اخل �ل��ط ب�ي�ن ال �� �س �ي��ا� �س��ة وامل �� �س��اع��دات
الإن�سانية” ،م�شريا �إىل “�أننا نريد ا�ستكمال
امل�شاريع ال�سابقة ون�سعى لتوفري فر�ص عمل”
واع �ت�ب�ر م�ت�ق��ي �أن “الواليات امل�ت�ح��دة
ت�ع��ام�ل��ت ب�شكل ب���ش��ع م��ع مم�ت�ل�ك��ات ال�شعب
الأفغاين ،ونحن �ساعدنا يف خروج �آمن للقوات
الأمريكية وفاء باتفاق الدوحة”

باالستيطان والتهجيرُ ..يالحق االحتالل عائلة القنبر في جبل المكبر

االنباط-وكاالت

يخ�شى مقد�سيون من عائلة القنرب يف جبل
امل �ك�بر ج �ن��وب ال �ق��د���س امل�ح�ت�ل��ة ،م��ن م���ص��ادرة
االح �ت�ل�ال الإ��س��رائ�ي�ل��ي �أر� �ض �ه��م ال�ت��ي ورث��وه��ا
عن �آبائهم ،ب ��أي حلظة ،بهدف تنفيذ خمطط
“ت�سوية العقارات والأرا�ضي” ،ب��ادع��اء ملكية
الأر���ض لليهود قبل عام  ،1948ول�صالح تو�سيع
�إحدى امل�ستوطنات املقامة على �أرا�ضي البلدة
ويهدد االحتالل مب�صادرة �أر�ض عائلة القنرب
يف منطقة “دير ال�سنة” بالبلدة ،بعدما جرى
تعليق �إعالنات على ج��دران املنازل ويف املنطقة
ت�ط��ال��ب ال���س�ك��ان بت�سجيل �أرا��ض�ي�ه��م ،وت�ق��دمي
ادع ��اءات ملكتب “م�أمور الت�سوية” الإ�سرائيلي
حال مل يتم ت�سجيلها با�سم �أ�صحابها
املقد�سي �صالح القنرب يقول لوكالة “�صفا”

�إن بلدية االحتالل تالحقنا منذ �سنوات بهدف
اال�ستيالء على �أرا�ضينا التي ورثناها عن �آبائنا
و�أج��دادن��ا ،وتطالبنا بت�سجيل الأر� ��ض و�إث�ب��ات
ملكيتنا لها ،ويف ح��ال مل يتم ذل��ك� ،سوف يتم
م�صادرتها وي�ضيف “نحن ن�سكن يف املنطقة منذ
ع�شرات ال�سنني ،وال منلك �أي �أوراق ُتثبت ملكية
الأر���ض ،توجهنا عرب حمامي ملحكمة االحتالل
لأجل هذه الق�ضية” وي�ؤكد �أن االحتالل ي�سعى
�إىل تهجرينا م��ن �أرا��ض�ي�ن��ا يف “دير ال�سنة”،
بهدف تو�سيع م�ستوطنة “كدمات ت�سيون” يف
جبل املكرب ،لكننا �سنبقى �صامدين ،و�سنت�صدى
لكل حماوالت ترحيلنا
قرار ظامل و�أما املقد�سي نايف القنرب� -أحد
ال�سكان امل�ه��ددي��ن ،فيقول �إن االح�ت�لال يدعي
�أن الأر���ض تعود ملكيتها لليهود قبل عام ،1948

ل��ذل��ك ي�سعى مل���ص��ادرت�ه��ا و�إخ�ل��اء ال���س�ك��ان من
منازلهم يف املنطقة
وي�ضيف “من �أين نح�صل على الأوراق لإثبات
امل�ل�ك�ي��ة ،ه��ذا ق ��رار �إ��س��رائ�ي�ل��ي ظ ��امل ،ونرف�ض
م�شروع ت�سجيل الأرا��ض��ي وت�سوية العقارات يف
القد�س ،لأج��ل تو�سيع امل�ستوطنات على ح�ساب
�أرا�ضيالفل�سطينيني”
ويهدف تقدمي ال�سكان االعرتا�ضات-وف ًقا
للقنرب -لإل �غ��اء “م�شروع الت�سوية” ،ولي�س
ت �ق��دمي �أوراق م�ل�ك�ي��ة ،وال �ت �ع��اون م��ع امل���ش��روع
اخلطري ،لأنه خمالف للقوانني الدولية ،وكون
القد�س مدينة حمتلة
وي�ت�خ��وف املقد�سيون م��ن ت�سجيل امللكيات
ب�أ�سماء يهود يف “دائرة الت�سوية” ،ما يعني تثبيت
ملكيتهم املزعومة على ح�ساب �أ�صحاب الأرا�ضي

الأ�صليني ويهدد ق��رار حكومة االحتالل البدء
بت�سوية “حقوق عقارية وت�سجيل الأرا�ضي”
يف القد�س مب�صادرة ح��واىل  %60من الأم�لاك
يف املدينة وم ��ؤخ � ًرا� ،شرعت �سلطات االحتالل
بت�سليم ا� �س �ت��دع��اءات لفل�سطينيني لت�سجيل
عقاراتهم يف ع��دة �أح�ي��اء بالقد�س ،خا�صة جبل
املكرب ،بيت حنينا� ،شعفاط ،العي�سوية ،وال�شيخ
جراح وغريها
ويو�ضح القنرب �أن حكومة االحتالل ت�سعى
�إىل تو�سيع م�ستوطنة “كدمات ت�سيون” ،التي
ت�ضم ح��وايل  8بنايات ا�ستيطانية ،على ح�ساب
أرا�ض فل�سطينية يدعون ملكيتهم لها
� ٍ
وي�شري �إىل �أن �أرا� �ض��ي “دير ال�سنة” كانت
تابعة لبلدة �أبو دي�س التي مت عزلها عنها ،و�ضمت
�إىل م��ا ي�سمى “حدود ب�ل��دي��ة القد�س” ،وه��ي

معزولة عن البلدة بجدار الف�صل العن�صري
معاناة م�ضاعفة
وال تتوقف معاناة �سكان حي القنرب على ذلك،
بل يحرمهم االحتالل من الت�أمني ال�صحي ،وال
ي�سمح لهم العمل �إال عرب احل�صول على ت�صاريح
خا�صة ،كما يواجهون م�شاكل يف تعليم �أبنائهم،
وي�سعون �إىل تثبيت �إقامتهم يف احلي دون جدوى
وي�ب�ين �أن “دير ال�سنة” امل�ط��ل على �أح�ي��اء
وبلدات جنوب �شرق القد�س يتعر�ض ملمار�سات
و�إج� � � � ��راءات �إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ،وه� �ن ��اك خم�ط�ط��ات
ا�ستيطانية �ضخمة �سيتم �إقامتها يف املنطقة
وي ��ؤك��د ق��ائ�ًل اً�ا“ :لن �أرح� ��ل م��ن وط �ن��ي وال
بيتي ،ول��ن �أب�ي��ع �أر��ض��ي مهما كلفني م��ن ثمن،
فنحن كغرينا ندفع ال�ضرائب واملخالفات لبلدية
االحتالل دون �أن نتلقى �أي خدمات”

ومل يقت�صر خمطط التهجري على عائلة
القنرب ،ب��ل ي�ستهدف �أي��ً��ض��ا ع��ائ�لات �أخ ��رى يف
امل�ن�ط�ق��ة امل ��ذك ��ورة م�ث��ل ج�ع��اب�ي����ص ،ال���س��رخ��ي،
��ش�ق�يرات�� ،ص��ري وغ��و��ش��ة وغ�يره��م ،ك�م��ا يهدد
مب���ص��ادرة ملكيات خا�صة تبلغ م�ساحتها نحو
 500دومن وك � ��ان االئ� �ت�ل�اف الأه� �ل ��ي حل�ق��وق
الفل�سطينيني يف القد�س قال حمذرًا� :إن “ت�سوية
الأمالك يف القد�س خطوة نحو ال�سيطرة وتهدد
مب�صادرة حوايل  %60من الأمالك يف القد�س
ع�ب�ر ف��ر���ض م�ع��اي�ير �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة يف �إج � ��راءات
الت�سوية” و�أكد �أن “�أخطر ما يف ت�سوية الأمالك
ت�ف�ع�ي��ل وت�ط�ب�ي��ق ل �ق��ان��ون �أم �ل��اك الغائبني”،
معتربًا �أن هذه اخلطوة �سيا�سية  %100لتكري�س
االحتالل وجزء من �سيا�سة التهجري يف مدينة
القد�س

الـريـا�ضي

ختام منافسات الجولة االولى لدوري الناشئات
االنباط – عمان

اخ �ت �ت �م��ت ع �ل��ى م�ل�اع��ب ال �ب��ول��و يف م��دي �ن��ة احل �� �س�ين ل�ل���ش�ب��اب،
مناف�سات اجلولة الأوىل من املرحلة الثانية لدوري النا�شئات ت 14
لكرة القدم .و�ضمن املجموعة الأوىل ،تغلب  6يارد على الأهلي ،0-9
وفاز احل�سني على الن�صر  ،0-6وتفوق عمان على عمان 31 FC

فيما ��ش�ه��دت ن�ت��ائ��ج امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ف��وز الأرث��وذك �� �س��ي على
البرتاء  ،1-3وتغلب الراية على القاد�سية  .1-2وبعد نهاية اجلولة،
ت�صدر  6يارد ترتيب املجموعة الأوىل ب 15نقطة ،ويليه عمان FC
 ،12احل���س�ين  ،9ع�م��ان  ،8الن�صر ،7الأه �ل��ي  .4فيما اع�ت�ل��ى ال��راي��ة
ترتيب فرق املجموعة الثانية ب  7نقاط ،الأرثوذك�سي  ،4القاد�سية
 ،3اال�ستقالل  ،1والبرتاء �أخريا بدون نقاط.
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انجازات كبيرة لمنتخب الجوجيتسو في بطولة اسيا
االنباط – عمان

ح �ق��ق م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال ��وط �ن ��ي ل�ل�ج��وج�ي�ت���س��و ٥
م�ي��دال�ي��ات م��ن بينها ذه�ب�ي��ة واح� ��دة وف�ضيتني
وبرونزيتني  ،وذلك يف افتتاح م�شاركته يف بطولة
�آ�سيا للجوجيت�سو واملقامة يف العا�صمة الإماراتية
�أبوظبي .ونالت الالعبة رنا قبج ذهبية وزن حتت
 ٧٠كغم فيما توجت الالعبة يارا قاقي�ش بف�ضية
وزن حتت  ٧٠كغم وحاز الالعب بدر اخلزاعي علي
ف�ضية وزن حتت  ٨٥كغم وبرونزيتني حتققتا من
خالل ،حيدر الر�شيد (وزن حتت  ٨٥كغم) وبتول
جيكات (وزن ف��وق  ٧٠كغم).وا�ستهلت الالعبة
رنا قبج م�شاركتها يف مناف�سات وزن حتت  ٧٠كغم
بالفوز على الالعبة الإماراتية هيا اجلوري يف دور
املجموعات وم��ن ثم ف��ازت على الالعبة الهندية
جوبتا �شيفاين .ويف ال��دور ن�صف النهائي ف��ازت
“قبج” على الإماراتية �شم�سة الكتبي ويف النهائي
تفوقت رنا قبج على زميلتها باملنتخب الوطني يارا
قاقي�ش والتي و�صلت �إىل النهائي بعد  ٣انت�صارات
لتتقا�سم الالعبتني ذهبية وف�ضية ال��وزن.م��ن
جانبه فاز بدر اخلزاعي يف نزاله الأول بدور الـ ١٦
�ضمن مناف�سات وزن حتت  ٨٥كغم على الإماراتي
حممد العامري ويف رب��ع النهائي على الأوزب�ك��ي
راخ�م��ون��وف �أول��وج�ب��ك ويف ن�صف النهائي على
الكازاخ�ستاين غافريليوك �أن��دري قبل �أن يخ�سر
يف النهائي �أم ��ام ال�لاع��ب ال�ك��ازاخ���س�ت��اين االخ��ر
رو�سالن بالأف�ضلية بعد التعادل .ويف ذات الوزن
 ،فاز حيدر الر�شيد  ،يف �أول نزالني �أم��ام كل من
العراقي حممد املو�سوي والإماراتي �سعدي احلاج
ويف ن�صف ال�ن�ه��ائ��ي خ�سر �أم� ��ام ال�ك��ازاخ���س�ت��اين
رو�سالن لينتقل “الر�شيد” للعب على امليدالية
الربونزية والتي نالها بعد الفوز على الأوزبكي
راخمونوف �أول��وج�ب��ك .ب��دوره��ا خ�سرت الالعبة
بتول جيكات مباراتها الأوىل يف رب��ع نهائي وزن
ف��وق  ٧٠ك�غ��م �أم� ��ام ال�ت��اي�لان��دي��ة �أري � ��وان لتنقل
“جيكات” �إىل دور ال�سحب حيث حققت الفوز
على الإماراتية ت�سنيم اجلهوري ونالت امليدالية
الربونزية .وخ�سر الالعب عبداملجيد الفاعوري

نزاله الأول �ضمن مناف�سات وزن حتت  ٦٩كغم �أمام
الكازاخ�ستاين باتريبيكوف نورزهان لينتقل للعب
على امليدالية الربونزية حيث فاز يف نزالني على
كل من ال�سعودي ريان والهندي ياداف �سا�شني قبل
�أن يخ�سر يف النزال الثالث �أم��ام الكويتي يو�سف
الدو�سري .كما خ�سرت الالعبة يا�سمني العلمي
نزالها الأول يف ربع نهائي وزن حتت  ٥٧كغم �أمام
الإماراتية �شم�سة العامري لتنتقل �إىل دور ال�سحب
حيث ف��ازت على الهندية �شارما �أرك��ان��ا وم��ن ثم
خ�سرت �أمام التايالندية �سنغاالد نوت�شانات.
الن�شميات” يواجهن فل�سطني يف اليد اال�سيوية
اللجنة االعالمية الحتاد االعالم الريا�ضي
ي�ب��د�أ املنتخب ال��وط�ن��ي لل�سيدات ب�ك��رة اليد،
م���ش��واره يف البطولة الآ��س�ي��وي��ة الثامنة ع�شرة،
والتي تقام كافة مبارياتها يف �صالة الأمرية �سمية
مب��دي�ن��ة احل���س�ين لل�شباب ،م��ن خ�ل�ال امل��واج�ه��ة
ال�ت��ي جتمعه م��ع املنتخب الفل�سطيني ال�شقيق
عند ال�ساعة اخلام�سة م�ساء ،حيث يتطلع املنتخب
الوطني �إىل ت�سجيل ف��وزه الأول ،وال��ذي يعطيه
الدافع املعنوي يف موا�صلة تقدمه واملناف�سة على
�إح��دى البطاقات اخلم�س املخ�ص�صة للت�أهل �إىل

بطولة ال�ع��امل ال�ت��ي ت�ست�ضيفها �إ�سبانيا خالل
�شهر كانون الأول (دي�سمرب) املقبل .وكان االحتاد
الآ�سيوي قد �أج��رى القرعة اخلا�صة بالبطولة،
قبل �أن يجري بع�ض التعديالت عليها جراء اعتذار
منتخبات الهند وافغان�ستان وقطر عن امل�شاركة،
وادخال منتخبي فل�سطني و�سورية �إىل املجموعة
ال�ث��ان�ي��ة ،ال �ت��ي ب��ات��ت ت���ض��م �إىل ج��ان��ب املنتخب
الوطني كال من منتخبات اليابان و�إيران والكويت
وفل�سطني و�سورية ،بينما ت�ضم املجموعة الأوىل
منتخبات كوريا اجلنوبية وكازاخ�ستان و�أوزبك�ستان
وهونغ كونغ و�سنغافورة .وينتظر �أن حتفل اغلب
ل �ق��اءات البطولة بكامل ال�ن��دي��ة والإث � ��ارة نظرا
مل�ساعي ال�ف��رق غلى حتقيق ال�ف��وز وط��رق �أب��واب
املناف�سة على الت�أهل ،حيث ت�شري امل�ستويات الفنية
�إىل فر�صة منتخبات كوريا اجلنوبية وكازاخ�ستان
واليابان و�إيران �إىل الت�أهل من خالل عبور الدور
التمهيدي ،فيما تتناف�س ف��رق الأردن و�سورية
وه��ون��غ ك��ون��غ و��س�ن�غ��اف��ورة ع�ل��ى ب�ط��اق��ة ال�ت��أه��ل
اخلام�سة ،م��ا مل حت��دث بع�ض امل�ف��اج��آت ،والتي
قد تبعرث �أوراق الت�أهل« .الن�شميات” على موعد
مع الفوز وميلك املنتخب الوطني فر�صة حتقيق

الفوز يف مواجهة اليوم نظرا لفارق امل�ستوى الفني
ال ��ذي مي�ي��زه ع��ن ال�ف��ري��ق ال�شقيق ،واجل��اه��زي��ة
التي و�صل اليها بعد م�شوار التدريبات املكثفة،
واملع�سكر التدريبي ال��ذق اقامه م�ؤخرا يف تركيا،
وه��ذا ما �أك��ده م��درب الفريق حممد ف�ضل الذي
حتدث �إىل اللجنة االعالمية املنبثقة عن احتاد
االع�ل�ام الريا�ضي ،وا��ش��ار �إىل الطموحات التي
يتحلى بها منتخب “الن�شميات” لي�س يف هذه
املباراة فقط ،و�إمنا يف م�شواره الكامل يف مناف�سات
البطولة .وت�ضم قائمة املنتخب ال��وط�ن��ي التي
�ستخو�ض غمار البطولة ك�لا م��ن الالعبات �آن��ا
�ضراغمه ،لينا ابده ،مريا قموه ،ناهد الروا�شدة،
ب��راء الر�شدان� ،سند�س عبيدات ،عاي�شة املجايل،
جنان حممد ،فاتن احلمايدة ،فلك عبيدات ،دينا
�صندوقة ،ر�ؤى نا�صر� ،سارة حلبية ،متارا خليفات،
ن��ادي��ا ع �ب �ي��دات ،لبنى ��س�لام��ة ،ل�ين ��ص��ال��ح ،هبه
ط�لال و�آي��ة عبيدات .وح�سب الربنامج الر�سمي
الذي ا�صدره االحتاد الآ�سيوي ،ي�شهد اليوم الأول
�إىل جانب مواجهة “الن�شميات” مع فل�سطني،
ل�ق��اءات جتمع ب�ين كازاخ�ستان و�سنغافورة عند
ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباحا ،ثم كوريا اجلنوبية
و�أوزبك�ستان عند ال�ساعة الواحدة ظهرا ،ثم يلتقي
منتخبا اليابان و�إيران عند ال�ساعة الثالثة م�ساء،
ثم يلتقي الكويت و�سوريا عند ال�ساعة ال�سابعة
م�ساء .و�صول كافة امل�شاركني و�شهدت العا�صمة
خ�لال اليومني املا�ضيني و�صول كافة امل�شاركني
بالبطولة (املنتخبات واحلكام واللجنة الفنية)،
و�سط ترتيبات عالية امل�ستوى اتخذها احتاد اللعبة
من خالل جلنة اال�ستقبال والإق��ام��ة التي بذلت
جهودا كبرية طيلة الأي��ام املا�ضية يف توفري �سبل
الراحة �أمام امل�شاركني ،وذلك بالتعاون مع اجلهات
ذات العالقة .وكان االحت��اد الآ�سيوي قد �أعلن يف
وقت �سابق عن اقامة كافة مناف�سات البطولة من
دون جمهور ،واقت�صار ح�ضور املباريات فقط على
امل�شاركني وحملة البطاقات اخلا�صة ،يف الوقت
الذي تقام فيه البطولة وفق (الفقاعة الطبية)،
والتي ت�شهد ت�شديدا يف تنفبذ التعليمات ال�صحية
والإدارية.
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ا� �س �ت �ق �ب��ل � �س �م��و الأم �ي ��ر احل �� �س�ي�ن بن
ع �ب��د اهلل ال� �ث ��اين ،ويل ال �ع �ه��د يف ق�صر
احل�سينية البعثتني الأوملبية والباراملبية،
بعد م�شاركتهما يف ال��دورت�ين الأخ�يرت�ين
يف ط��وك �ي��و .وح���ض��ر اال��س�ت�ق�ب��ال الأم� ��راء
في�صل بن احل�سني ،رئي�س اللجنة الأوملبية
الأردن�ي��ة ،ومرعد بن رع��د ،رئي�س املجل�س
الأع�ل��ى حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة.
وع �ب�ر ويل ال �ع �ه��د ع ��ن ف �خ��ره واع� �ت ��زازه
ب��الإجن��ازات التي حتققت خالل الدورتني
الأومل �ب �ي��ة وال �ب��ارامل �ب �ي��ة ،وجن ��اح الالعبني
والالعبات يف رفع العلم الأردين من خالل
امل�ي��دال�ي��ات ال�ت��ي حققوها ب�ه��ذه امل�شاركة.

ب��دوره��م ،ع�بر �أب �ط��ال وب�ط�لات البعثتني
الأومل�ب�ي��ة والباراملبية ع��ن �سعادتهم بلقاء
ويل العهد م�ؤكدين �سعيهم الدائم لتحقيق
الإجن� ��ازات ورف��ع العلم الأردين مبختلف
البطوالت واملحافل .وكانت البعثة الأوملبية
قد حققت ميداليتني خالل �أوملبياد طوكيو
 :2020ميدالية ف�ضية لالعب التايكوندو،
� �ص��ال��ح ال �� �ش��رب��ات��ي ،وب ��رون ��زي ��ة ل�لاع��ب
الكاراتيه عبد الرحمن امل�صاطفة .وتوجت
البعثة الباراملبية بـ  5ميداليات 4 :ذهبيات
وبرونزية واحدة وح�صد امليداليات الذهبية
عمر ق��رادة وعبد ال�ك��رمي خطاب وجميل
ال�شبلي يف رفع الأثقال و�أحمد الهندي يف
رم��ي اجللة� ،إ�ضافة �إىل برونزية حققتها
الالعبة ختام �أبو عو�ض يف تن�س الطاولة.

اول مشاركة خارجية لمنتخب فلسطين للسيدات
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ا�ستقبل �سمو الأم�ير احل�سني بن عبد
اهلل الثاين ،ويل العهد يف ق�صر احل�سينية
ال �ب �ع �ث �ت�ين الأومل� �ب� �ي ��ة وال �ب ��ارامل �ب �ي ��ة ،ب�ع��د
م�شاركتهما يف ال��دورت�ي�ن الأخ�ي�رت�ي�ن يف
طوكيو .وح�ضر اال�ستقبال الأمراء في�صل
ب ��ن احل �� �س�ي�ن ،رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة الأومل �ب �ي��ة
الأردنية ،ومرعد بن رعد ،رئي�س املجل�س
الأعلى حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وع�ب�ر ويل ال �ع �ه��د ع��ن ف �خ��ره واع� �ت ��زازه
بالإجنازات التي حتققت خالل الدورتني
الأومل �ب �ي��ة وال�ب��ارامل�ب�ي��ة ،وجن ��اح الالعبني
والالعبات يف رفع العلم الأردين من خالل

امليداليات التي حققوها بهذه امل�شاركة.
ب��دوره��م ،ع�بر �أب�ط��ال وب�ط�لات البعثتني

الأوملبية والباراملبية عن �سعادتهم بلقاء
ويل ال �ع �ه��د م� ��ؤك ��دي ��ن � �س �ع �ي �ه��م ال ��دائ ��م

لتحقيق الإجن ��ازات ورف��ع العلم الأردين
مب�خ�ت�ل��ف ال �ب �ط��والت وامل �ح��اف��ل .وك��ان��ت
ال�ب�ع�ث��ة الأومل �ب �ي��ة ق��د ح�ق�ق��ت ميداليتني
خ�ل�ال �أومل �ب �ي��اد ط��وك�ي��و  :2020م�ي��دال�ي��ة
ف �� �ض �ي��ة ل�ل�اع ��ب ال� �ت ��اي� �ك ��ون ��دو� � ،ص��ال��ح
ال���ش��رب��ات��ي ،وب��رون��زي��ة ل�لاع��ب ال�ك��ارات�ي��ه
عبد الرحمن امل�صاطفة .وتوجت البعثة
ال �ب��ارامل �ب �ي��ة ب �ـ  5م �ي��دال �ي��ات 4 :ذه�ب �ي��ات
وب ��رون ��زي ��ة واح� � ��دة وح �� �ص��د امل �ي��دال �ي��ات
الذهبية عمر قرادة وعبد الكرمي خطاب
وجميل ال�شبلي يف رف��ع الأث �ق��ال و�أح�م��د
ال� �ه� �ن ��دي يف رم � ��ي اجل� �ل ��ة� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل
برونزية حققتها الالعبة ختام �أبو عو�ض
يف تن�س الطاولة.

التذاكر االلكترونية تحرم الجماهير من المتابعة
االنباط – عمان

ط��ال�ب��ت �أن��دي��ة ال��درج��ة الأوىل ل�ك��رة ال�ق��دم،
احتاد اللعبة ،ال�سماح للجماهري بح�ضور مباريات
ال � ��دوري جم��ان��ا ،ودون احل��اج��ة ل���ش��راء ت��ذاك��ر.
و�أك��دت الأن��دي��ة �أن ه��ذا الطلب ي�أتي ب�سبب عدم
ق ��درة البع�ض ع�ل��ى � �ش��راء ال �ت��ذاك��ر ع�بر املن�صة
الإل �ك�ترون �ي��ة ،وت �ق��دي��را ل�ل�ظ��روف االق�ت���ص��ادي��ة
التي مير بها البع�ض ،والتي ال تتيح لهم القدرة
على �شراء تذكرة يف كل مباراة .و�أكد رئي�س نادي
ال���ص��ري��ح ع�م��ر ال�ع�ج�ل��وين ان ��ه مت ت��وج�ي��ه طلب
لالحتاد ل�ضمان دخول جماين للجماهري ،معتربا
�أن هذه اخلطوة ت�أتي تقديرا للظروف االقت�صادية

االنباط – عمان

و�� �ص� �ل ��ت اىل ع � �م� ��ان ان � ��� ��س ب �ع �ث��ة
منتخب فل�سطني لكرة اليد لل�سيدات،
للم�شاركة يف الن�سخة ال� �ـ 18لبطولة
�آ�سيا وحت �ظ��ى ال �ب �ط��ول��ة مب �� �ش��ارك��ة
 11منتخبا للتناف�س على  5بطاقات
م ��ؤه �ل ��ة �إىل ب �ط��ول��ة ال� �ع ��امل وال �ت��ي
ت���س�ت���ض�ي�ف�ه��ا �إ� �س �ب��ان �ي��ا خ�ل�ال ال �ف�ترة
م��ن � 1إىل  19دي�سمرب /ك��ان��ون الأول
املقبل.وت�ضم املجموعة الأوىل “كوريا
اجل�ن��وب�ي��ة وك��ازاخ���س�ت��ان وه��ون��غ كونغ
و�سنغافورة و�أوزبك�ستان” ،فيما ت�ضم

امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة “الأردن وال�ي��اب��ان
و�إي��ران والكويت وفل�سطني و�سوريا».
وت �ع �ت�بر م �� �ش��ارك��ة م�ن�ت�خ��ب فل�سطني
ل �ل �� �س �ي��دات الأوىل م ��ن ن��وع �ه��ا ع�ل��ى
م�ستوى �آ�سيا وكل امل�ستويات ،وتخو�ض
فل�سطني �أوىل مبارياتها �أم��ام الأردن
الأرب �ع��اء يف اف�ت�ت��اح ال�ب�ط��ول��ة .و�أن�ه��ى
املنتخب مع�سكره التدريبي املغلق على
�صالة بلدية اخلليل بقيادة املدرب فايز
املحت�سب ،وم�شاركة  15العبة ،على �أن
ت�ل�ت�ح��ق الع�ب�ت�ين ب��امل�ن�ت�خ��ب يف ع�م��ان،
الأوىل قادمة من �سوريا ،فيما الثانية
من الأردن.

الدوسري يسجل في كل المسابقات

للجماهري ،وعدم قدرة البع�ض على التعامل مع
�آل�ي��ة ��ش��راء ال�ت��ذاك��ر ال�ك�ترون�ي��ا .م��ن جهته ،قال
رئي�س نادي ال�سرحان عبداهلل ال�سرحان ،انه طلب
ال�سماح للجماهري بالدخول املجاين ،الفتا �إىل �أن
احت��اد الكرة يف طريقه لل�سماح ر�سميا بالدخول
امل�ج��اين .وا�ضاف ”:تابعت م�ب��اراة احت��اد الرمثا
وكفر�سوم �أم�س االثنني ،حيث كان دخول اجلمهور
جمانا” ،يف م�ؤ�شر عن موافقة االحتاد على طلب
االندية ،بانتظار قرار ر�سمي من االحتاد.بدوره،
ك�شف م�س�ؤول ن�شاط الكرة يف نادي الريموك جهاد
عطية ،ع��ن ت�ق��دم ع��دد كبري م��ن �أن��دي��ة ال��درج��ة
االوىل ،بطلبات الحت��اد ال�ك��رة حل�ضور املباريات
جمانا ،وهو مطلب جماعي.

اتفاقية رعاية التحاد الكرة والجمعية االلمانية
االنباط – عمان

يعقد االحتاد الأردين لكرة القدم عند
ال�ث��ان�ي��ة ظ�ه��ر ال �ي��وم الأرب� �ع ��اء يف م�ق��ره،
م ��ؤمت��راً �صحفياً لإب ��رام اتفاقية �شراكة
م��ع اجل�م�ع�ي��ة الأمل��ان �ي��ة ل�ل�ت�ع��اون ال ��دويل
( .)GIZوت�شتمل االت�ف��اق�ي��ة على دعم
ورع��اي��ة م��راك��ز الأم �ي�ر ع�ل��ي ل �ل��واع��دات،
يف �إط��ار م�ساعي االحت��اد لتعزيز ومتكني
ال �ف �ئ��ات ال �ع �م��ري��ة ،وت �ط �ل �ع��ات اجل�م�ع�ي��ة
الأمل��ان �ي��ة يف ال��وق��ت ذات� ��ه ،ل�ت��و��س�ي��ع �أط��ر
م�شروع “ريا�ضة من �أجل التنمية» .يذكر
�أن مراكز الأم�ير علي للواعدات والبالغ
عددها ( )15مركزاً موزعة على خمتلف
حم��اف �ظ��ات امل �م �ل �ك��ة ،ت �� �ض��م ن �ح��و ()450
الع�ب��ة �ضمن الفئة العمرية م��ن (� 9إىل
� )14سنة.

الريا�ض  -وكاالت

حقق �سامل الدو�سري رقما قيا�سيا
ج��دي��دا ،ع�ن��دم��ا مت�ك��ن م��ن الت�سجيل
يف ك ��ل امل �� �س��اب �ق��ات ال �ت��ي �� �ش ��ارك ف�ي�ه��ا
م� ��ع ال � �ه�ل��ال وامل� �ن� �ت� �خ ��ب ال �� �س �ع ��ودي
الأول والأومل � �ب� ��ي ع ��ام .2021و�� �س� �ج ��ل
ال��دو��س��ري �أول �أه��داف��ه م��ع ال�ه�لال يف
دوري �أب�ط��ال �آ��س�ي��ا بالن�سخة احلالية
الإثنني ،يف مرمى اال�ستقالل الإيراين
ب ��دور ال � �ـ ،16ع�ل��ى م�ل�ع��ب زع�ب�ي��ل .ومل
ي�ت�م�ك��ن ال��دو� �س��ري م��ن ال�ت���س�ج�ي��ل يف
دور امل�ج�م��وع��ات ،واقت�صرت م�شاركته

على مباراتني .ومتكن الدو�سري من
الت�سجيل ب��دوري ك�أ�س الأم�ير حممد
بن �سلمان للمحرتفني املو�سم املا�ضي.
وعلى م�ستوى املنتخب� ،سجل � 5أهداف
و� �ص �ن��ع ه��دف��ا يف ال�ت���ص�ف�ي��ات امل ��ؤه �ل��ة
ل �ك ��أ���س ال� �ع ��امل  .2022ومل ت�ق�ت���ص��ر
م�ساهماته مع الهالل واملنتخب الأول،
بل و�ضع ب�صمته مع املتتخب الأوملبي
يف �أوملبياد طوكيو ،عندما ق�ص باكورة
�أه ��داف املنتخب يف الأومل �ب �ي��اد مبرمى
�ساحل ال�ع��اج .و��س��اه��م ال��دو��س��ري ب�ـ15
ه ��دف ��ا م ��ع ال� �ه�ل�ال وامل �ن �ت �خ��ب الأول
والأوملبي منذ بداية عام 2021

الريا�ضي
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نيفيل يشيد بقدرات النجم صالح
لندن – وكاالت

�أ�شاد جاري نيفيل� ،أ�سطورة مان�ش�سرت
ي� ��ون� ��اي � �ت� ��د ،ب � � �ق � ��درات امل � �� � �ص� ��ري حم �م��د
��ص�لاح ،جن��م ليفربول ،ومت�ي��زه يف �إح��راز
الأه��داف .وقال نيفيل يف ت�صريحات على
�شبكة �سكاي �سبورت�س «�صالح وم��اين
ك��ان��ا رائ� �ع�ي�ن ..ل �ك��ن ال�ل�اع��ب ال���س�ن�غ��ايل
كان غري ًبا يف اللم�سة الأخرية» .و�أ�ضاف
“�صالح كان جيدًا يف اللم�سة الأخرية ويف
الطريقة التي لعب بها �ضد ليدز .عندما
ع��اد ل�ل�برمي�يرل�ي��ج ،مل �أف �ك��ر ل�ث��ان�ي��ة �أن�ن��ا
��س�نرى ه��ذا ال�لاع��ب ال��ذي ن�شاهده الآن
م ��ع ال� ��ري� ��دز» .وت ��اب ��ع “بعد م ��ا ف�ع�ل��ه يف
�أول مو�سم ،ف�أنت تعتقد �أن��ه الع��ب جيد،
لكن م��ع الظهور ب�شكل جيد ملو�سم �آخ��ر،
ف��أن��ت تفكر �أن��ه م��ن املهاجمني ال�ب��ارزي��ن
ب ��ال�ب�رمي�ي�رل �ي ��ج» .ووا� � �ص� ��ل “�إنه ل�ي����س
م �ه��اج � ًم��ا ل�ك�ن��ه ي �ت �ح��ول �إىل ه ��ذا ال ��دور
ع�ن��دم��ا ي ��أت��ي م��ن ج�ه��ة ال�ي�م�ين م�ستغلاً
ال �ل �ع��ب ب �ق��دم��ه ال �ي �� �س��رى» .ون� ��وه “�إننا
نتحدث عن تفكري رون��ال��دو ب�شكل فردي
لإحراز الأهداف� .صالح � ً
أي�ضا يفكر بهذه
ال�صورة ب�شكل �أكرب من فريمينو وماين».

و�أمت “�صالح ي �ت �ع��ر���ض ل �ل �ن �ق��د ب���س�ب��ب
�أن��ه �أن ��اين ،لكنه لي�س ك��ذل��ك� .إن��ه الع��ب
رائع».. .من جهة اخرى وا�صل ليفربول
احتفاله بالفرعون امل�صري حممد �صالح،
مهاجم الفريق ،بعد دخوله ن��ادي ال�ـ100
يف ال�برمي�يرل �ي��ج .و��س�ج��ل � �ص�لاح ه��دف��ه
رق��م  100يف امل�سابقة الإجن�ل�ي��زي��ة ،م�ساء
الأح ��د ،يف �شباك ل�ي��دز ي��ون��اي�ت��د ،لي�صبح
ث��اين الع��ب �إفريقي يحقق ه��ذا الإجن��از.
ون�شر ليفربول عرب ح�ساباته على مواقع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي� � ،ص ��ورة ل���ص�لاح
بقمي�ص يحمل الرقم  ،100يف داللة على
ع��دد �أه��داف��ه بالربميريليج ،وم��ن حوله
اجل �ه��از ال�ف�ن��ي ل�ل��ري��دز والع �ب��ي ال�ف��ري��ق.
وكتب ليفربول على ال���ص��ورة“ :تهنئتنا
جمي ًعا ملحمد � �ص�لاح» .وب��دا على العبي
ليفربول �سعادتهم ب��الإجن��از ال��ذي حققه
زميلهم ،واق�تراب��ه م��ن �أن ي�صبح �أف�ضل
ه ��داف �إف��ري �ق��ي يف ت��اري��خ ال�برمي�يرل�ي��ج.
ويبتعد �صالح (100ه ��دف) ،ع��ن دروجبا
(� 104أهداف) ،بفارق � 4أهداف فقط ،ويف
ظل الإمكانات التهديفية العالية للنجم
امل �� �ص��ري�� ،س�ي�ك��ون ت�ع��وي����ض ه ��ذا ال �ف��ارق
م�س�ألة وقت لي�س �أكرث.

بوتين يهنئ النجم ميدفيديف

رو�سيا – وكاالت

هن�أ الرئي�س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير بوتني
م��واط�ن��ه الع��ب التن�س دان�ي��ل ميدفيديف،
ب �ف��وزه ب�ب�ط��ول��ة �أم��ري �ك��ا امل�ف�ت��وح��ة للتن�س
الأح ��د ،وت�ف��وق��ه يف النهائي على ال�صربي
ن��وف��اك دي��وك��وف �ي �ت ����ش .وك �ت��ب ب��وت�ين على
ت�ل�ي�ج��رام “هكذا ي�ل�ع��ب الأب �ط��ال ال�ك�ب��ار».
و�أ��ش��ار �إىل �أن ميدفيديف �أثبت يف طريقه

قفزة كبيرة لبطلة
امريكا للتنس
لندن – وكاالت

ق �ف��زت ال�بري �ط��ان �ي��ة ال �� �ش��اب��ة� ،إمي ��ا
رادوك ��ان ��و 127 ،م��رك��زا دف �ع��ة واح ��دة،
ل �ت �ح �ت��ل امل ��رك ��ز ال� � � �ـ 23يف ال�ت���ص�ن�ي��ف
العاملي لالعبات التن�س املحرتفات ،يف
ن�سخته ال�صادرة االثنني .وذل��ك عقب
تتويجها ،م�ساء ال�سبت املا�ضي ،بلقب
ب�ط��ول��ة �أم��ري �ك��ا امل�ف�ت��وح��ة (فال�شينج
ميدوز) .وحققت رادوكانو ( 18عاما)
�إجن ��ازا ت��اري�خ�ي��ا ،بعدما �أ�صبحت �أول
العبة ت�شارك عرب الت�صفيات ،ب�إحدى
ب � �ط� ��والت “جراند �سالم” الأرب� � ��ع
ال� �ك�ب�رى ،وت� �ت ��وج ب��ال �ل �ق��ب .و�أح� � ��رزت

رادوك ��ان ��و ال �ل �ق��ب ،ب��ال �ف��وز يف امل �ب��اراة
النهائية ع�ل��ى ال�ك�ن��دي��ة ال���ش��اب��ة ،ليلى
ف�يرن��ان��دي��ز ( 19ع ��ام ��ا) ،ال �ت��ي ق�ف��زت
 45مركزا يف الت�صنيف ،لتحتل املركز
الثامن والع�شرين .وكانت رادوكانو قد
�سجلت م�شاركتها الأوىل ،يف بطوالت
“جراند �سالم” الأرب��ع الكربى ،عرب
خ ��و� ��ض ب �ط��ول��ة ومي� �ب� �ل ��دون يف وق��ت
��س��اب��ق م��ن امل��و� �س��م اجل� ��اري .وال ت��زال
ال�ن�ج�م��ة الأ� �س�ت�رال �ي��ة� ،أ� �ش �ل��ي ب��ارت��ي،
ت �ت �� �ص��در ال�ت���ص�ن�ي��ف ال �ع��امل��ي ب��ر��ص�ي��د
 10075نقطة ،تليها البيالرو�سية �أرينا
�سابالينكا يف امل��رك��ز ال �ث��اين ،بر�صيد
 7720نقطة.

ميسي يزين قائمة سان جيرمان
باري�س – وكاالت

�أعلن الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو،
امل��دي��ر ال �ف �ن��ي ل �ب��اري ����س � �س��ان ج�يرم��ان،
قائمة فريقه ملواجهة كلوب بروج يف دوري
�أب�ط��ال �أوروب��ا .وي�ست�ضيف ب��روج نظريه
�سان جريمان ،اليوم الأربعاء ،يف اجلولة
الأوىل ملرحلة املجموعات .و�شهدت قائمة
�سان جريمان عودة الربغوث الأرجنتيني
ل�ي��ون�ي��ل م�ي���س��ي ،ب�ع��د غ�ي��اب��ه ع��ن م �ب��اراة
ك �ل�يرم��ون ف ��وت يف ال� � ��دوري ،ا� �س �ت �ع��دادًا
لظهوره الأول م��ع الفريق الباري�سي يف
دوري الأبطال .كما عاد � ً
أي�ضا الربازيلي
ن�ي�م��ار دا �سيلفا ،ب�ع��د غ�ي��اب��ه ع��ن م�ب��اراة
ك� �ل�ي�رم ��ون ف� � ��وت ،ف �ي �م��ا ا� �س �ت �م��ر غ �ي��اب
�سريجيو رامو�س وخوان برينات .وجاءت
ق��ائ�م��ة ب��اري����س � �س��ان ج�يرم��ان ك��ال�ت��ايل:
نافا�س ،حكيمي ،كيمبيمبي ،ماركينيو�س،
مبابي ،باريدي�س� ،إيكاردي ،نيمار ،دانيلو،
ف �ي �ن��ال��دوم ،ه�ي�ري ��را ،دي ��ال ��و ،دراك �� �س �ل��ر،
م�ي�ن��دي��ز� ،إمي�ي�م�ب��ي ،م�ي���س��ي ،بيت�شيابو،
�أل � ��وا ،ب �ي �ت��وم��ازاال ،دون� ��اروم� ��ا ،ل��وت�ي�ل�ي��ه
وي�ق��ع ب��اري����س ��س��ان ج�يرم��ان �ضمن فرق
امل �ج �م��وع��ة الأويل ال �ت��ي ت���ض��م ك�ًل�ااً من
مان�ش�سرت �سيتي وكلوب بروج �إىل جانب
اليبزيج.

�إىل النهائي “�إ�صرارا” و�أداء “عمالقا».
وق��ال “يف امل �ب��اراة احل��ا��س�م��ة ..مل تعط �أي
فر�صة ملناف�سك امل�شهور” ال�صربي نوفاك
ديوكوفيت�ش .وبهذا الفوز ،ك�سر ميدفيديف
ج �ف��اف  16ع��ام��ا دون ف��وز �أي الع��ب تن�س
رو�سي ببطولة جراند �سالم .وك��ان م��ارات
� �س��اف�ين �آخ � ��ر م ��ن ف� ��از ب �ب �ط��ول��ة ك �ب�رى يف
 2005حني تتوج ببطولة �أ�سرتاليا املفتوحة
للتن�س.

البرازيلي الفيس واللعب في مصر

القاهرة – وكاالت

�أ� �ص �ب��ح ال�ن�ج��م ال�ب�رازي �ل��ي امل�خ���ض��رم
داين �ألفي�س ،الع ًبا ح ًرا بعد نهاية عقده
مع فريق �ساو باولو الربازيلي .وك�شفت
�صحيفة (ماركا) �أن داين �ألفي�س قاطع
ت��دري�ب��ات �ساو ب��اول��و ،ب�سبب ع��دم �سداد
م�ستحقاته امل��ال�ي��ة امل�ت��أخ��رة ال�ت��ي ت�صل
�إىل  3ماليني ي��ورو .و�أك��دت �أن �ألفي�س
�� �ص ��اح ��ب  38ع� ��ا ًم� ��ا ،ه� ��و �أع � �ل� ��ى الع ��ب
يتقا�ضى رات ًبا يف قارة �أمريكا اجلنوبية،
ل �ك �ن��ه مل ي �ح �� �ص��ل ع� �ل ��ى م �� �س �ت �ح �ق��ات��ه
ب��ال �ك��ام��ل ،وه ��و م��ا �أدى ل �ن �ف��اد � �ص�بره.
و�أ�� �ش ��ارت ال�صحيفة �إىل �أن �إدارة �ساو
باولو �أبلغت املدرب هرينان كري�سبو ب�أن
داين �ألفي�س مل يعد الع ًبا يف الفريق.،
وك���ش�ف��ت ع��ن وج ��ود اه �ت �م��ام م��ن بع�ض

الأن ��دي ��ة ال�برازي �ل �ي��ة ب �خ�لاف ال�ث�ن��ائ��ي
الأرجنتيني بوكا جونيورز وريفر بليت
م��ع �أح� ��د الأن ��دي ��ة الأم��ري �ك �ي��ة .وي�ب�ق��ى
ال���س��ؤال ه��ل م��ن املمكن �أن يظهر داين
�ألفي�س يف الدوري امل�صري خالل املو�سم
املقبل؟ احلقيقة �أن نادي فاركو ال�صاعد
حدي ًثا ل�ل��دوري امل�صري� ،أعلن لو�سائل
الإعالم� ،أنه يرغب بالفعل يف �ضم داين
�أل �ف �ي ����س.وت �ع��اون ال �ن �ج��م ال�ب�رازي �ل��ي يف
حملة دعائية �سابقة مع �شركة الأدوي��ة
امل��ال�ك��ة للفريق امل���ص��ري ،وه��و م��ا جعل
�شريين حلمي مالك ال�شركة ،يعلن عرب
و��س��ائ��ل �إع�ل�ام م���ص��ري��ة ،رغ�ب�ت��ه يف �ضم
داين �ألفي�س والتفاو�ض من �أج��ل ح�سم
هذه ال�صفقة .ومل يتحرك فاركو ب�شكل
ر� �س �م��ي ب�ح���س��ب امل �� �ص��ادر داخ ��ل ال �ن��ادي
لإمتام ال�صفقة .

بيليه في العناية المركزة

الزعيم اول المتأهلين االسيويين
الريا�ض – وكاالت

بات الهالل �أول املت�أهلني لربع نهائي
دوري �أبطال �آ�سيا ،بعد عبوره من بوابه
اال�ستقالل بهدفني نظيفني على ملعب
زعبيل بدبي م�ساء الإثنني .بذلك ،ت�أهل
ال �ه�لال ل�ل�م��رة ال���س��اب�ع��ة �إىل ه��ذا ال��دور
يف ت��اري��خ م�شاركاته ب��دوري �أب�ط��ال �آ�سيا
ب��ال���ش�ك��ل اجل��دي��د .وت ��أه��ل ال �ه�لال لهذا
ال � ��دور يف ن���س��خ “-2014-2012-2010
وف �� �ش��ل
.»2021-2019-2017-2015
الزعيم يف جتاوز دور الـ 16يف  5منا�سبات
�أع � � ��وام “-2013-2011-2009-2007
 .»2016وهذه املرة هي الثالثة التي يت�أهل
فيها الهالل عرب بوابة الأندية االيرانية،
حيث �سبق وجتاوز بري�سبولي�س يف ن�سخة
 2015مب �ج �م��وع امل� �ب ��ارات�ي�ن  ،1/3ف�ي�م��ا
كانت امل��رة الثانية على ح�ساب ا�ستقالل
خوز�ستان ( )1/2عام .2017

الربازيل – وكاالت

ق��ال��ت اب �ن��ة بيليه �إن �أ� �س �ط��ورة ك��رة
ال� �ق ��دم ال�ب�رازي �ل �ي��ة � �س �ي �غ��ادر ال�ع�ن��اي��ة
امل��رك��زة يف امل�ست�شفى ب�ع��د ي ��وم واح��د
�أو ي��وم�ين م��ع ا� �س �ت �م��راره ت�ع��اف�ي��ه من
اخل �� �ض��وع جل ��راح ��ة .وي��رق��د ال�لاع��ب
ال�سابق البالغ عمره  80عاما والفائز
ب �ك ��أ���س ال �ع��امل  3م� ��رات يف م�ست�شفى
�أل�ب�رت �أي�ن���ش�ت��اي��ن يف � �س��او ب��اول��و منذ
خ�ضوعه جلراحة لإزالة ورم يف القولون
ه��ذا ال�شهر .وكتبت كيلي نا�سيمينتو
اب� �ن ��ة ب �ي �ل �ي��ه ع�ب�ر �إن �� �س �ت �ج��رام�“ :إنه
ي�ت�ع��اف��ى ب���ش�ك��ل ج�ي��د ع�ق��ب اجل��راح��ة.

ال ي���ش�ع��ر ب� ��أمل وه ��و يف ح��ال��ة ج �ي��دة..
�إن��ه �سينتقل �إىل غرفة عادية بعد يوم
واحد �أو يومني ثم �سيعود �إىل املنزل».
و�أ�ضاف�“ :إنه قوي ومثابر ،و�سيجتاز
ذل��ك ب��دع��م ورع��اي��ة الفريق ال��رائ��ع يف
�أين�شتاين وكل احلب والطاقة املر�سلة
�إليه من العامل» .و�أعلن امل�ست�شفى يوم
اجلمعة املا�ضي �أن بيليه يتعافى ب�شكل
جيد .وعانى بيليه من م�شكالت �أعلى
ال�ساق يف ال�سنوات املا�ضية وال ي�ستطيع
امل���ش��ي دون م���س��اع��دة ،ومل ي�ع��د يظهر
ك �ث�يرا ب���ش�ك��ل ع�ل�ن��ي م�ن��ذ ب ��دء جائحة
ك��وف �ي��د ،19-وغ ��ادر ب�ي�ت��ه ب��ال�ق��رب من
�سانتو�س يف مرات قليلة.
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الأربعاء

وزير لبناني يبكي أثناء تسليمه الوزارة لخلفه

حق االردن
يا وزير الصحة
خالد فخيدة

بريوت  -العربية

ال اخ�ت�لاف ع�ل��ى ان �سياحة ال�ع�ب��ور ح��رك��ت م�ي��اه احل��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة يف
مدينة العقبة ،بعد ركود زاد عن عام ون�صف العام ب�سبب جائحة كورونا.
ال �ي��وم ،دخ��ل ال�ع�ق�ب��ة م��ا ي��زي��د ع��ن  100ال��ف ��س��ائ��ح م���ص��ري ي�ع�م�ل��ون يف
ال�سعودية وع��دد م��ن دول اخلليج لق�ضاء �شرطها ب��االق��ام��ة  14ي��وم��ا يف
منطقة خ�ضراء خالية من كورونا.
وال�ع�ق�ب��ة ال �ت��ي اع�ل�ن��ت م�ن�ط�ق��ة خ��ال�ي��ة م��ن ك ��ورون ��ا ،ك��ان��ت وج �ه��ة ه��ذه
ال�سياحة ملحاذاتها للحد واملعابر ال�سعودية الربية.
ومن ال�شروط لدخول دول اخلليج امل�شار اليها ان يتلقى �سائح العبور
اجلرعة الثانية من اللقاح يف املنطقة اخل�ضراء التي جل�أ اليها.
و� �س �ي��اح ال �ع �ب��ور م��ن ال���ش�ق�ي�ق��ة م �� �ص��ر ،ف �ي �ه��م ع ��دد ك �ب�ير م��ن االط �ب��اء
واملهند�سني وم��در��س��ي اجل��ام�ع��ات واملعلمني وجميعهم ي�ج��رون فحو�صات
كورونا ويتلقون املطاعيم يف االردن جمانا.
ال ��ش��ك ان االردن ع��ان��ى اق�ت���ص��ادي��ا يف �سبيل ت��وف�ير ف�ح��و��ص��ات ك��ورون��ا
واللقاحات لأبنائه واملقيمني على ار��ض��ه جم��ان��ا ،ولكن ان يتم ا�ستغفاله
من قبل مكاتب ت�ستقدم �سياح العبور فهذا الذي يجب ان يتنبه له وزير
ال�صحة خا�صة واحلكومة عامة.
ما تناهى اىل امل�سامع من �سياح م�صريني انهم يدفعون للمكاتب بدل
اج ��راء ف�ح��و��ص��ات ك��ورون��ا يف االردن وحت��دي��دا ال�ع�ق�ب��ة ،وال �ت��ي ت�ق��دم لهم
جمانا.
و �سياحة العبور ق�صة جتارية بحتة ،واال�صل ان تتقا�ضى وزارة ال�صحة
مبلغا مقابل ك��ل فح�ص ول�ق��اح م�ضاد ل�ك��ورون��ا  ،خا�صة وان االردن دفع
مئات املاليني ال�ستريادها.
هذا املبلغ من حق خزينة الدولة ما دام املكتب ال�سياحي يتقا�ضاه من
كل �سائح ،ويدخله يف ح�ساب الكلفة للقادم من م�صر ال�شقيقة ،مع انه ربح
خال�ص.
من حق الدولة االردنية ان تعظم دخلها بعد ن�ضوب خزينتها من موارد
متعددة ب�سبب الت�سهيالت التي قدمتها لتعايف القطاعات م��ن تداعيات
اجلائحة.
يف دول اوروبية ،يدفع الزائر  100يورو بدل الفح�ص الواحد يف الوقت
الذي تقدمه جمانا ل�شعوبها ،وذلك من باب ت�أمني موارد ت�ساهم يف تغطية
نفقاتها ملواجهة الفريو�س.
ويف ال�ع�ق�ب��ة  ،ن�ق��ول ��ش�ه��ادة ح��ق ب �ك��ادر م��دي��ري��ة �صحتها ع�ل��ى اجل�ه��ود
اال�ستثنائية التي يقدمها ل�سياح العبور وغريهم �سواء باجراء الفحو�صات
لهم او تطعيمهم بلقاحات ك��ورون��ا دون ادن��ى مقابل او مكاف�أة م��ن وزارة
ال�صحة.
وهذه ال�سياحة التي ما زالت تتدفق باجتاه العقبة ال ي�ؤثر عليها دفع
كلفة فح�ص كورونا البالغة  15دينار ،و�صرف مكاف�آت لكوادر ال�صحة يف
العقبة واالردن لتحفيزهم با�ستمرار على موا�صلة الليل بالنهار ملواجهة
اجلائحة.
مكاتب ال�سياحة تدفع يف كل الدول بدل فحو�صات كورونا ،واالردن حقه
اي�ضا ان يتقا�ضى م��ن ك��ل �سائح ع�ب��ور ب��دل الفحو�صات واملطاعيم حتى
يتمكن من مواجهة اجلائحة وتداعياتها على االقت�صاد الوطني.

انت�شر على مواقع التوا�صل االجتماعي
يف ل�ب�ن��ان مقطع ف�ي��دي��و ل��وزي��ر االق�ت���ص��اد
ال�سابق راوول نعمة ،وه��و ينهار بالبكاء،
خالل لقاء �صحايف.
وك ��ان ن�ع�م��ة ي �ت �ح��دث مب�ن��ا��س�ب��ة ت�سليم
ال��وزي��ر اجل��دي��د �أم�ين ��س�لام ،مهامه .ومل
ي �ت �م��ال��ك ن �ف �� �س��ه ع �ن��د ح��دي �ث��ه ع ��ن ع �م��ال
االه � � � ��راءات ال ��ذي ��ن � �س �ق �ط��وا � �ض �ح��اي �ا يف
ان�ف�ج��ار م��رف ��أ ب�ي�روت ال �ع��ام ال �ف��ائ��ت ،ب��د�أ
الوزير ال�سابق راوول نعمة بالبكاء وتوقف
ع ��ن ال � �ك �ل�ام ،م ��ا دف� ��ع خ �ل �ي �ف �ت��ه ،ال ��وزي ��ر
اجل ��دي ��د� ،أم �ي�ن � �س�ل�ام� ،إىل ال �ت �ف��اع��ل مع
هذا امل�شهد ،ف�أخرج منديال ورقيا و�أعطاه
�إياه ،و�سط م�ؤمتر �صحايف بح�ضور و�سائل
الإعالم وبع�ض امل�س�ؤولني.
وج��اءت معظم التعليقات �سلبية ،حيث
ق��ال ب�ع���ض�ه��م �إن ��ه ي�ن��اف����س رئ�ي����س ال ��وزراء
جنيب ميقاتي يف البكاء.
وع �ق��دت احل�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة اجل��دي��دة
ال�ت��ي �أب���ص��رت ال �ن��ور ق�ب��ل ي��وم�ين برئا�سة
جن �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ب �ع��د ��س�ن��ة و� 3أ� �ش �ه��ر م��ن
امل� �م ��اط� �ل ��ة ،االث � �ن�ي��ن� ،أول اج �ت �م��اع��ات �ه��ا

ور� �س �م��ي ،غ�ي�ر �أن ت���س�م�ي�ت�ه��م ج� ��اءت م��ن
ر�ؤ� �س��اء �أح ��زاب وق ��ادة ��س�ي��ا��س�ي�ين ب��ارزي��ن،
وه��و م��ا ُت��رج��م «ب��امل�ع��ارك» ال�سيا�سية على
احل�ص�ص واحلقائب وكان �سبباً رئي�سياً يف

لت�شكيل جلنة �إعداد البيان الوزاري ،فيما
يبد�أ الوزراء الت�سليم والت�سلم.
ورغم �أن معظم وزراء تلك احلكومة ال
ينتمون �إىل �أي تيار �سيا�سي ب�شكل علني

االنباط-وكاالت
�أث ��ارت املمثلة امل�صرية روج�ي�ن�ا الكثري من
اجلدل ،وت�صدر ا�سمها حمرك البحث «غوغل»،
بعد م�شاركتها الفنان اللبناين راغب عالمة يف
رق�صة على امل�سرح خالل حفل غنائي خا�ص يف
القاهرة على �أنغام �أغنية «ا�سمي حبيبك».
فقد تعر�ضت زوج��ة نقيب امل�ه��ن التمثيلية
�أ� �ش��رف زك��ي ،الأح ��د ،ل�ه�ج��وم ح��اد ع�ل��ى م��واق��ع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ب���س�ب��ب رق���ص�ه��ا ال��ذي
و�صفه البع�ض ب��اجل��ريء م�ق��ارن��ة مب��ا اع�ت��ادت
عليه يف ال���س��اب��ق ،ف� ً
ضال ع��ن ارت��دائ�ه��ا ف�ستانا
ق�صريا ،ح�سب و�صفهم.
كما �أ�شار بع�ض رواد مواقع التوا�صل �إىل �أن
ه��ذه هي امل��رة الأوىل التي تظهر فيها روجينا

ب�ه��ذه ال �� �ص��ورة ،مت�سائلني ع��ن م��وق��ف زوج�ه��ا
الفنان �أ�شرف زك��ي ،فيما اعترب البع�ض الآخر
�أنها حرية �شخ�صية ويحق لها ذلك.
ج��اء ذل��ك ب�ع��دم��ا اح�ت�ف��ت ال�ن�ج�م��ة امل�صرية
ب�ح���ص��ول�ه��ا ع �ل��ى ت �ك��رمي خ��ا���ص يف ح �ف��ل «دي��ر
جي�ست» ال��ذي �أق�ي��م م�ساء ال�سبت يف القاهرة،
ك��أف���ض��ل مم�ث�ل��ة ع��ن دوره� ��ا يف م���س�ل���س��ل «ب�ن��ت
ال�سلطان».
ون���ش��رت ��ص��وره��ا خ�لال ح�ف��ل ال�ت�ك��رمي عرب
ح�سابها على «�إن�ستغرام» ،و َع ّلقت على ال�صور
ق��ائ �ل��ة« :احل �م ��د وال �� �ش �ك��ر هلل� ..أغ �ل ��ى ج��ائ��زة
م��ن دي ��ر ج�ي���س��ت ع�ل��ى دوري يف م���س�ل���س��ل بنت
ال�سلطان» ،م�ضيفة�« :شكراً للجمهور� ..شكراً
لكل �صناع م�سل�سل بنت ال�سلطان� ..شكراً لكل
زمالئي يف امل�سل�سل اللي غمروين بحبهم».

دبي  -البوابة العربية للأخبار التقنية

 12لغة بحلول نهاية العام املقبل.
ومل تكن املن�صة ق��ادرة على م�شاركة تفا�صيل
حول اللغات التي يتم دعمها ومتى .ولكن قالت
�إن ه��ذه التح�سينات ه��ي نتيجة مبا�شرة خلربة
التعلم الآيل التي اكت�سبتها من خالل اال�ستحواذ
على �شركة الن�سخ الأملانية .Kites

وق��ال��ت ال �� �ش��رك��ة :ت�ع�م��ل امل �ي��زة ع�ل��ى تو�صيل
امل�ستخدمني يف جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل .وي�ساعد
ه��ذا التو�سع يف م�ي��زات الن�سخ لدينا يف التغلب
على حاجز اللغة ال��ذي ميكن �أن مينع التوا�صل
والتعاون الديناميكيني.
وي���ص��ل ال�ت�غ�ي�ير ال��رئ�ي���س��ي الآخ� ��ر �إىل م�ي��زة

ال�سبورة .وتتيح لك املن�صة حال ًيا �إن�شاء وم�شاركة
�ألواح الكتابة �أثناء االجتماعات للر�سم م ًعا �أثناء
ال �ت �ح��دث .ول �ك��ن ال�ت��و��س�ي��ع امل�خ�ط��ط ال ��ذي يتم
�إطالقه يف مرحلة جتريبية يف وقت الحق من هذا
ال�ع��ام يجعل ال�سبورة متاحة خ��ارج االجتماعات
يف تطبيقات املن�صة للأجهزة املحمولة ون�سخة
الويب.
ال يبدو �أن �أدوات الر�سم الأ�سا�سية خمتلفة
عما تقدمه املن�صة حال ًيا� ،إذ �إن التغيري الرئي�سي
ه��و كيفية تعاملها م��ع ال���س�ب��ورة كمنتج بجانب
مكاملات الفيديو ،بد ًال من ميزة موجودة داخلها.
ومي� �ك� �ن ��ك �إ� � �ض� ��اف� ��ة امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال�ل�ا� �ص �ق��ة
والر�سومات والتعليقات عرب اللوحات اخلا�صة
بك وعر�ضها وقتما ت�شاء.
ويف �أوائ ��ل ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ،ت ��أت��ي � Zoomإىل
 Horizon Workroomsمن في�سبوك.
وتتمكن م�ساحة اجتماعات ال��واق��ع االفرتا�ضي
امل �� �ش�ترك��ة م��ن ا��س�ت���ض��اف��ة اج �ت �م��اع��ات ال�ف�ي��دي��و
واالت�صال بال�سبورة.

حل سهل وبسيط بشكل مدهش لتجنب مشاكل القلب!
االنباط-وكاالت
ت��و��ص�ل��ت درا� �س��ة �أم�يرك �ي��ة ج��دي��دة �إىل �أن
احل ��د م��ن خم��اط��ر الإ� �ص��اب��ة ب�ق���ص��ور ال�ق�ل��ب
ميكن �أن يحدث بب�ساطة مبجرد املواظبة على
تناول كميات كافية من امل��اء يوم ًيا واحلفاظ
على عدم تعر�ض اجل�سم للجفاف.
ن�سب ال�صوديوم يف الدم
بح�سب ما ن�شره موقع  ،Eat Thisقدم
باحثون م��ن املعهد الأم�يرك��ي للقلب وال��رئ��ة
وال ��دم ،ال�ت��اب��ع للمعاهد الوطنية الأم�يرك�ي��ة
ل �ل �� �ص �ح��ة� ،أح � ��دث درا� �س��ات �ه��م خ�ل�ال م ��ؤمت��ر
اجل�م�ع�ي��ة الأوروب� �ي ��ة لأم��را���ض ال�ق�ل��ب ،2021
وال �ت��ي مت خ�لال�ه��ا حت�ل�ي��ل م��ا �إذا ك��ان تركيز
ال���ص��ودي��وم يف ال ��دم يف منت�صف ال�ع�م��ر ،وه��و
ً
مرتبطا
�أح��د امل�ؤ�شرات على ترطيب اجل�سم،
م��ع ت�شخي�ص م�ستقبلي ل�ل�إ��ص��اب��ة مب�شاكل
يف القلب ،حيث �إن ع��دم ت�ن��اول كميات كافية
م��ن امل ��اء وال �� �س��وائ��ل ي � ��ؤدي �إىل زي� ��ادة تركيز
ال�صوديوم يف الدم.

�سماكة البطني الأي�سر
كما تطرقت ال��درا��س��ة �إىل بحث احتمالية
وجود �أي �صالت بني �شرب املاء وزيادة �سماكة
ج� ��دار ال �ب �ط�ين الأي �� �س��ر ،وه ��و ح �ج��رة ال���ض��خ
الرئي�سية للقلب ،مما ي��ؤدي للإ�صابة بحالة
وهي حالة ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ق�صور القلب.
�شملت الدرا�سة فح�ص حاالت  15792بالغًا،
ترتاوح �أعمارهم بني  44و 66عا ًما ،على مدار
 25ع��ا ًم��ا خ�ل�ال خ�م����س زي� ��ارات منف�صلة .مت
تق�سيم امل�شاركني املتطوعني يف الدرا�سة �إىل
�أرب ��ع جم�م��وع��ات ب�ن��ا ًء على متو�سط م�ستوى
تركيز ال�صوديوم يف الدم.
يف ختام الدرا�سة� ،أخذ الباحثون يف االعتبار
عوامل اخلطر ال�شائعة الأخرى لف�شل القلب
وت�ضخم البطني الأي�سر ،مثل العمر و�ضغط
ال� ��دم ووظ ��ائ ��ف ال �ك �ل��ى وك��ول �ي �� �س�ت�رول ال ��دم
وغلوكوز ال��دم وم�ؤ�شر كتلة اجل�سم واجلن�س
وما �إذا كان ال�شخ�ص مدخنًا.
�أهمية ال�سوائل يوم ًيا
اكت�شف ال�ب��اح�ث��ون �أن ك��ل  1مليمول/لرت
زيادة يف تركيز ال�صوديوم يف الدم يف منت�صف

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ -عمارة 66

ت��أخ�ير والدة احل�ك��وم��ة ،م��ا جعل ظاهرها
وزراء من �أ�صحاب االخت�صا�ص �أما باطنها
ف���س�ي��ا��س��ي ي�ع�ك����س خ��ري �ط��ة ت � ��و ّزع ال �ق��وى
ال�سيا�سية احلاكمة يف البالد.

هجوم حاد على إطاللة روجينا« ..رقص جريء وفستان قصير»

تحويل الكالم إلى نصوص Zoom ..تضيف خدمات النسخ المباشر
ت�خ�ط��ط م�ن���ص��ة  Zoomل�ت��و��س�ي��ع دع�م�ه��ا
للن�صو�ص املبا�شرة التلقائية مع �إ�ضافة الن�سخ
املبا�شر (حت��وي��ل ال�ك�لام �إىل ن�صو�ص مكتوبة)،
وحت��وي��ل م �ي��زة ال �� �س �ب��ورة ال�ب�ي���ض��اء �إىل تطبيق
ك��ام��ل امل �ي��زات ،م��ن ب�ين ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�غ�ي�يرات
الأخ� ��رى ال �ت��ي �أع�ل�ن��ت ع�ن�ه��ا ال���ش��رك��ة يف م��ؤمت��ر
.Zoomtopia
ومت الإع � �ل ��ان ع ��ن ت ��وف�ي�ر ال �ن �� �س��خ امل �ب��ا� �ش��ر
التلقائي �أو الت�سميات التو�ضيحية املغلقة باللغة
الإجن�ل�ي��زي��ة حل���س��اب��ات املن�صة امل�ج��ان�ي��ة يف �شهر
فرباير .2021
وتقول املن�صة الآن �إنها تخطط لتوفري الن�سخ
يف الوقت الفعلي (ملا ي�صل �إىل  30لغة �إ�ضافية)
بحلول نهاية العام املقبل.
وكجزء من ه��ذه الدفعة ،تقدم املن�صة � ً
أي�ضا
خ��دم��ات الن�سخ للح�سابات امل��دف��وع��ة ،م��ع خطة
لدعم الن�سخ يف الوقت الفعلي عرب ما ي�صل �إىل
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العمر يرتبط بزيادة خطر الإ�صابة بت�ضخم
البطني الأي�سر وف�شل القلب خالل  25عا ًما.
وق ��ال ��ت ب��روف �ي �� �س��ور ن��ات��ال �ي��ا دم �ي�تري �ف��ا
الباحثة الرئي�سية يف الدرا�سة «ت�شري النتائج
�إىل �أن ال���ش�خ����ص ب �ح��اج��ة �إىل االن �ت �ب��اه �إىل
كمية ال�سوائل التي ي�ستهلكها كل يوم واتخاذ
الإجراءات الالزمة �إذا وجد �أنه ي�شرب القليل
جدًا».
و�أو� �ض �ح��ت اخ�ت���ص��ا��ص�ي��ة ال�ت�غ��ذي��ة م��ان��دي
�إن��راي��ت قائلة« :عندما يفكر ال�شخ�ص يف �أن
ال�سوائل تلعب دو ًرا رئي�س ًيا يف تكوين ال��دم،
فمن املنطقي �أن ا�ستهالكه لكمية كافية من
امل��اء ميكن �أن ي�ساعد يف تعزيز �صحة القلب
ب�شكل عام مبا ي�شمل تدفق الدم و�ضغط الدم
ووظائف القلب».
�ضغط الدم والنوبات القلبية
و�شرحت �إنرايت �أن��ه �إذا كان اجل�سم يعاين
م��ن اجل �ف��اف امل��زم��ن ،ف ��إن رد فعله التلقائي
�سيكون هو االحتفاظ باملياه يف اجل�سم ،وهو
م��ا � �س �ي ��ؤدي يف ن �ه��اي��ة امل �ط��اف �إىل الإ� �ص��اب��ة
بق�صور يف القلب ،م�شرية �إىل �أن «تناول كمية

كافية من املاء ي�ساعد على تخفيف م�ستويات
ال�صوديوم يف الدم .و�أنه �إذا كان هناك الكثري
م��ن ال �� �ص��ودي��وم يف ال� ��دم ،ف��رمب��ا ي � ��ؤدي ذل��ك
�إىل زي��ادة خطر ارت�ف��اع �ضغط ال��دم �أو النوبة
القلبية �أو ال�سكتة الدماغية �أو ق�صور القلب».
كمية املاء املو�صى ب�شربها
ت�ق�ترح الأك��ادمي �ي��ات ال��وط�ن�ي��ة الأم�يرك�ي��ة
للعلوم والهند�سة وال�ط��ب �أن كمية ال�سوائل
اليومية الكافية ل�ل��رج��ال تبلغ ح��وايل 15.5
كوب �أو ما يوازي  3.7لرت ،بينما حتتاج الن�ساء
�إىل حوايل  11.5كوب �أي حوايل  2.7ل ً
رت من
ال�سوائل يوم ًيا.
وتقول �إنرايت �إن��ه بينما يعترب امل��اء النقي
�أف �� �ض��ل ط��ري�ق��ة ل�ترط�ي��ب اجل���س��م وم�ك��اف�ح��ة
اجل �ف��اف ،ف ��إن��ه ل�ي����س اخل �ي��ار ال��وح �ي��د ،حيث
ميكن «� ً
أي�ضا احل�صول على �سوائل من املياه
ال �ف��وارة وال���ش��اي غ�ير املحلى قليل الكافيني
وم�ن�ت�ج��ات الأل� �ب ��ان ق�ل�ي�ل��ة ال��د� �س��م وم�ن�ت�ج��ات
الأل �ب��ان اخل��ال�ي��ة م��ن ال��د��س��م وب��دائ��ل الأل�ب��ان
بالإ�ضافة �إىل الفواكه واخل�ضراوات».

الناشر

المدير العام ورئيس هيئة التحرير

رئيس التحرير المسؤول

الدكتور رياض الحروب

حسين الجغبير

عمر كالب

ظهور قرية غارقة منذ  35عاما
في العراق

االنباط-وكاالت
�أدى تراجع من�سوب املياه يف �سد دهوك
ال�ع��راق��ي يف �إقليم كرد�ستان ال�ع��راق �إىل
ظهور �آث��ار قرية ُغمرت باملياه منذ نحو
 35عاما.
وتظهر لقطات م�صورة مبنى املدر�سة
يف القرية وقد �أحاطته الأ�صداف اجلافة
بعد مو�سم اجلفاف.
ويرجح �أن املباين التي ظهرت يف املكان
تعود �إىل قرية كري ق�سروك ،التي ت�سبب
م ��لء ح��و���ض ال �� �س��د ب��امل �ي��اه ب�غ��رق�ه��ا ع��ام
.1987
وق� ��ال رئ �ي ����س ج�م�ع�ي��ة امل� � ��وارد امل��ائ�ي��ة
العراقية  -فرع دهوك رم�ضان حمزة �إن
ت��راج��ع من�سوب خ��زان ال�سد ه��ذا ال�ع��ام،
ب���س�ب��ب ق�ل��ة الأم� �ط ��ار ،لي�صبح �أق ��ل من
ن�صف مما كان عليه يف الفرتة ذاتها من
العام املا�ضي ،وفقا لـ «�سكاي نيوز عربية».
وق � ��د جن� ��م ع� ��ن ال�ت��راج� ��ع احل� � ��اد يف
م�ن���س��وب امل �ي��اه ب�سد ده ��وك ،ظ �ه��ور �آث��ار
قرية ك��ري ق�سروك املغمورة باملياه منذ
عام � 1987أي قبل نحو  35عاما.
وك ��ان ��ت ه� ��ذه ال �ق��ري��ة ال ��واق �ع ��ة على
ال���ش��ارع ال�ع��ام امل� ��ؤدي م��ن ده��وك لق�ضاء
ال�ع�م��ادي��ة امل �ج��اور ،ح�ي��ث تتمو�ضع على
تلة مرتفعة معتمدة على مياه العيون،
وت���ش�ت�ه��ر ب��ال�ب���س��ات�ين وب ��زراع ��ة خمتلف
�أنواع الفاكهة من الرمان والتني واخلوخ
وامل�شم�ش وال�سفرجل والعنب ،وكان �سكان
دهوك يق�صدونها كل نهاية �أ�سبوع ،م�شيا
على الأقدام لقربها من املدينة .
وي���ش��رح اخل�ب�ير امل��ائ��ي ال�ع��راق��ي عمق
امل �� �ش �ك �ل��ة ،ق ��ائ�ل�ا« :ه � ��ذا االن �خ �ف��ا���ض يف
م�ستوى املياه مرده قلة ال��وارد املائي من
الأمطار والعيون ،التي تغذي خزان ال�سد،
وك��ذل��ك �إط�ل�اق ك�م�ي��ات امل �ي��اه يف موا�سم

ال ��وف ��رة امل��ائ �ي��ة دون ال �ن �ظ��ر وال�ت�ح���س��ب
ل�سنوات اجلفاف».
ويعي�ش ال�ع��راق يف ال�سنوات الأخ�ي�رة
�أزم� ��ة ج �ف��اف ت�ف��اق�م��ت ح�ت��ى يف امل�ن��اط��ق
ال�شمالية مثل �إقليم كرد�ستان ال�ع��راق،
التي لطاملا كانت متميزة بوفرتها املائية،
وبغطائها النباتي الكثيف وغاباتها ،وما
زاد طني �أزم��ة املياه بلة� ،سيا�سات ال��دول
املجاورة مثل تركيا و�إيران اللتني قل�صتا
من مياه الأنهار املتدفقة على العراق.
وي �� �ض �ي��ف رم� ��� �ض ��ان وه � ��و م ��ن �أب� �ن ��اء
امل �ن �ط �ق��ة ،وك� ��ان م��ن ال �ف��ري��ق ال�ه�ن��د��س��ي
ال�ع��ام��ل يف ت�شييد ��س��د ده ��وك يف نهاية
الثمانينات »:غمرت القرية مبياه خزان
�سد ده��وك ع��ام  ،1987حيث ك��ان ي�سكنها
نحو  30عائلة ،وفيها مدر�سة �إبتدائية
ك��ان��ت ت���س�ت�ق�ط��ب ال� �ط�ل�اب م ��ن ال �ق��رى
املجاورة لها �أي�ضا ،واليوم وبعد انخفا�ض
من�سوب املياه يف خ��زان �سد ده��وك ب�سبب
قلة الأمطار واجلفاف ،ظهرت �أخريا».
و�أ� �ض ��اف «مل ت�ت��أث��ر ج� ��دران امل��در��س��ة
كثريا كونها مبنية من احلجر والأ�سمنت
ومبوا�صفات هند�سية جيدة �آنذاك ،بينما
�سطح املدر�سة كان قد �أزيل للح�صول على
حديد الت�سليح» .
ويتابع رم�ضان وهو �أي�ضا كبري خرباء
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات وال���س�ي��ا��س��ات امل��ائ�ي��ة يف
جامعة ده��وك »:ظهور �آث��ار ق��رى �أو �آث��ار
حل �� �ض��ارات ق��دمي��ة ،ح ��دث م�ت��وق��ع ع��ادة
ع�ن��د ت��راج��ع منا�سيب خ��زان��ات ال���س��دود،
وم�ن�ه��ا خ ��زان ��س��د امل��و��ص��ل م�ث�لا ،عندما
انخف�ض من�سوب املياه يف اخل��زان لأدن��ى
حدوده العام  ،2018وظهرت قرى طمرت
ل�شمولها بخط الغمر املائي و�آثار قدمية
ج��دا تعود لزمن الآ��ش��وري�ين وامليتانيني
( )...وه ��ذا طبيعي ك��ون املنطقة كانت
موطنا لعدة ح�ضارات متعاقبة».
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