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 اغالق البلد من جديد في حال عدم االلتزام

الملك: : الوضع الوبائي سيحكم توقيت 
االنتخابات النيابية

إهتمام من رجال األعمال العرب في 
الصين لإلستثمار في األردن

االنباط-عمان

خالد  الدكتور  الإ�ستثمار  هيئة  رئي�س  اأك��د 

لتعزيز  م�ستعدة  الإ�ستثمار  هيئة  اأن  ال��وزين 

ك��اف��ة اأ���ش��ك��ال ال��ت��ع��اون امل�����ش��رك م��ع منتدى 

رج���ال الأع���م���ال ال��ع��رب يف ال�����ش��ن، وت��ق��دمي 

يف  الراغبن  للم�شتثمرين  الت�شهيالت  كافة 

لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  الأردن،  يف  الإ�شتثمار 

نظمته هيئة الإ�شتثمار ام�س عرب تقنية زووم 

مع منتدى رجال الأعمال العرب يف ال�شن.

التفا�صيل �ص »3«

 الفايز: األردنيون يشعرون بالفخر واالعتزاز بمليكهم وهم يحتفلون بعيد الجلوس

الطراونة : بقيادتنا الحكيمة نحن قادرون على تجاوز التحديات14 إصابة بفيروس كورونا 12 منها غير محلية

 التوثيق الملكي ينهي ترميم وتعقيم 
الدفعة األولى من وثائق الخدمة المدنية

االنباط-عمان

الفايز،  في�شل  الأعيان  جمل�س  رئي�س  قال 

بعيد  ال���ي���وم  ي��ح��ت��ف��ل��ون  وه����م  الأردن����ي����ن  اإن 

والعتزاز  بالفخر  ي�شعرون  امللكي،  اجللو�س 

ب���ج���الل���ة م��ل��ي��ك��ه��م امل����ف����دى امل���ل���ك ع���ب���داهلل 

الثاين، فجاللته عنوان عزتهم وعزة الوطن 

و�شموخه.

جاللة  من  املنا�شبة،  هذه  يف  الفايز  وتقدم 

امللك عبداهلل الثاين وال�شعب الأردين باأجمل 

التهاين والتربيكات، داعيا املوىل عز وجل اأن 

منعة  اأك��ر  ووطننا  املنا�شبة  هذه  علينا  يعيد 

وقوة وازدهارا.

“اأن عيد  الأع����ي����ان  رئ��ي�����س جم��ل�����س  واأك�����د 

اجللو�س هو منا�شبة وطنية وحمطة تاريخية 

م��ن حم��ط��ات ال��وط��ن ال��ت��ي نفاخر ب��ه��ا، وهي 

الأردن،  بناء  على  العزم  فيها  جن��دد  منا�شبة 

م��ل��ت��ف��ن ج��م��ي��ع��ا ح���ول ج��الل��ة امل��ل��ك ن�شاند 

خ��ط��وات��ه وم��واق��ف��ه ك��اف��ة م��ن اأج���ل ب��ن��اء هذا 

على  واحل���ف���اظ  ال��ه��ا���ش��م��ي،  الأردين  احل��م��ى 

ومنعة،  ا�شراقا  اأكر  ليكون  وا�شتقراره،  امنه 

امل��ل��ك وحكمته  ب��ح��ن��ك��ة ج��الل��ة  م��ت��ج��اوزي��ن 

و���ش��ج��اع��ت��ه ك���اف���ة ال����ظ����روف امل��ح��ي��ط��ة ب��ن��اء 

وحتدياتنا املختلفة«.

واأ�شاف “اأن التا�شع من حزيران يف كل عام، 

تاريخنا  يف  م�شرقة  ت��اري��خ��ي��ة  حم��ط��ة  مي��ث��ل 

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  اعتلى  حيث  امل��ع��ا���ش��ر، 

الثاين، يف مثل هذا اليوم من عام 1999، عر�س 

بناء  م�شرية  لت�شتمر يف عهد جاللته  اململكة 

واإع��الء  منجزاتها،  وتعزيز  احلديثة  ال��دول��ة 

�شروح الوطن.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

اإ���ش��اب��ة   14 ت�شجيل  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اململكة  يف  امل�شتجّد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة 

12 ح��ال��ة غ��ري حملّية،  ال��ث��الث��اء، منها  ام�����س 

الإجمايل  العدد  لريتفع  حملّيتان،  وحالتان 

لالإ�شابات اإىل 845.

وت��وزع��ت احل���الت الأرب����ع ع�شرة اجل��دي��دة 

رئا�شة  عن  ال�شادر  الإع��الم��ي  املوجز  بح�شب 

الآت���ي:  النحو  على  ال�شحة  ووزارة  ال����وزراء 

اأردن��ي��ن  غ��ري  ���ش��اح��ن��ات  ل�شائقي  اإ���ش��اب��ات   4

قادمن عرب حدود العمري، مّت التعامل معهم 

8 حالت لأردنين  و  املّتبع،  الربوتوكول  وفق 

اأح���د فنادق  م��ن اخل���ارج يقيمون يف  ق��ادم��ن 

و  اأثيوبيا  اأم��ن   1 و  الباك�شتان  )6م��ن  احلجر 

1 من رو�شيا(، اإ�شافة اإىل حالتن من الكوادر 

امل�شابن  رع��اي��ة  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي  ال�����ش��ح��ّي��ة 

بالفريو�س يف اأحد امل�شت�شفيات.

لت 30 حالة �شفاء توزعت كما يلي:  كما �ُشجِّ

و3  ح���م���زة،  الأم�����ري  م�شت�شفى  يف  ح����الت   10

اهلل  امل��وؤ���ّش�����س عبد  امل��ل��ك  ح���الت يف م�شت�شفى 

اجلامعي، و17 حالة يف م�شت�شفى امللكة علياء.

فح�شاً   6236 اإج������راء  اإىل  امل���وج���ز  واأ�����ش����ار 

الفحو�شات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�شبح  خم��ربّي��اً، 

ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء ال���وب���اء وح��ت��ى الآن 

235014 فح�شاً.

اأح���د  اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأ�����ش����ارت  ك��م��ا 

امل�����ش��اب��ن ال��ذي��ن مّت اك��ت�����ش��اف ح��ال��ت��ه��م قبل 

ب�شعة اأّيام .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

عاطف  املهند�س  النواب  جمل�س  رئي�س  هناأ 

اجلي�س  وي��وم  امللكي  اجللو�س  بعيد  الطراونة 

وذكرى الثورة العربية.

وق����ال ال��ط��راون��ة اإن ال��وط��ن ي��رت��دي ث��وب 

ال���ف���خ���ر وامل����ج����د اح���ت���ف���اًل ب��ال��ع��ي��د احل�����ادي 

وال��ع�����ش��ري��ن جل��ل��و���س ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

الثاين على عر�س اململكة الأردنية الها�شمية، 

ال��ث��ورة العربية  وك��ذل��ك ي��وم اجلي�س وذك���رى 

الكربى.

الثالثاء،  ام�س  ت�شريح �شحفي  واأ�شاف يف 

ال��ع��زمي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ات  ه���ذه  م���ن  ن�شتلهم  اإن���ن���ا 

ال��ب��ن��اء  مب�����ش��رية  ق���دم���اً  امل�����ش��ي  يف  والإرادة 

اأحرار  التفاف  ب��داأت منذ  التي  تلك  والعطاء، 

علي،  بن  ال�شريف احل�شن  راي��ة  العرب حول 

امللك  املوؤ�ش�س �شانع ال�شتقالل  و�شوًل لعهد 

عهد  ح��ي��ث  ط����الل  ف��امل��ل��ك  الأول،  اهلل  ع��ب��د 

الأردن  الد�شتور، فامللك احل�شن باين نه�شة 

اهلل  عبد  امللك  جاللة  حمل  اأن  اإىل  احلديث، 

ال��ث��اين راي���ة امل��ج��د، ل��ي��ق��ود رك���ب ال��وط��ن اإىل 

ال��ع��ل��ي��اء ب��احل��ك��م��ة و����ش���داد ال������راأي وامل���وق���ف، 

معززاً قيم العدالة ودولة القانون واملوؤ�ش�شات، 

اأج��داده، وعزمية �شعبه، وب�شالة  بتاريخ  واثقاً 

الأمنية، متم�شكاً  واأجهزته  وت�شحيات جي�شه 

الفل�شطينية  الق�شية  عن  الدفاع  يف  بثوابتنا 

وو����ش���اي���ة ج�����ده ال�������ش���ري���ف ع���ل���ى امل��ق��د���ش��ات 

الإ�شالمية وامل�شيحية يف القد�س.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

الأردين  امل���ل���ك���ي  ال���ت���وث���ي���ق  م���رك���ز  اأن����ه����ى 

ال��ه��ا���ش��م��ي ام�����س ال��ث��الث��اء، امل��رح��ل��ة الأوىل 

والتدعيم  والتعقيم  ال��رم��ي��م  عمليات  م��ن 

احل�����راري وامل��ع��اجل��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة واحل��ف��ظ 

دي��وان اخلدمة  ن��ادرة يف  اللكروين لوثائق 

املدنية.

الزمنية منذ  الوثائق الفرة  وتغطي هذه 

الأردن  �شرق  واإم���ارة  العثمانية  الدولة  عهد 

وع���دده���ا )37 وث���ي���ق���ة(، م���ا مي��ن��ح��ه��ا ع��م��راً 

ا�شافياً ي�شل اىل 100 عام، م�شتخدماً اأحدث 

املعايري  تطبيق  وم��راع��ي��اً  العلمية  ال��ط��رق 

الدولية واملوا�شفات العاملية املتبعة.

واأو�شح مركز التوثيق امللكي يف بيان اليوم، 

ان التعاون امل�شرك والروؤية الوا�شحة ت�شب 

املخطوطات  و���ش��ي��ان��ة  ال��ت��وث��ي��ق  م�شلحة  يف 

الوطنية  الذاكرة  وتعزيز  الأردنية  والوثائق 

الأردن����ي����ة، جت�����ش��ي��داً لأه������داف اجل��ان��ب��ن يف 

خدمة اأعمال التوثيق والبحث العلمي.

املدنية  اخل��دم��ة  دي����وان  متحف  وي��ح��ت��وي 

على وثائق وخمطوطات هامة ونادرة لكونها 

ن�شخة وحيدة لي�س لها بديل اأو �شورة.

الأردين  امل��ل��ك��ي  ال��ت��وث��ي��ق  م���رك���ز  واأن�������ش���ئ 

 ،2005 ع��ام  �شامية  ملكية  ب����اإرادة  الها�شمي 

امللكي  ال�شمو  وباإ�شراف ومتابعة من �شاحب 

اأم��ن��اء  ن��اي��ف رئي�س جمل�س  ب��ن  الأم���ري علي 

املركز.
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االنباط-عمان

املن�شاآت  على  امل��وح��دة  الرقابة  ف��رق  وا�شلت   

جولتها امليدانية للتاأكد من التزامها باجراءات 

ال�شالمة العامة والوقاية ال�شحية ملواجهة وباء 

و�شمان  احلماية  منظومة  ي��ع��زز  ومب��ا  ك��ورون��ا 

�شالمة املواطنن و�شري عمل خمتلف الأن�شطة 

كما خطط له .

وي�����ش��م ف��ري��ق ال��رق��اب��ة امل���وح���دة ال����ذي يقوم 

ممثلن  املحافظات  كافة  يف  امليداينة  بجولته 

ع���ن وزارت������ي ال�����ش��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن 

والعمل واملوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء واأمانة 

عمان والبلديات بالتن�شيق والتعاون مع وزارتي 

الداخلية والدارة املحلية .

وقد بلغ عدد املن�شاآت التي متت زيارتها  خالل 

األف من�شاأة ومت اغالق   82 �شهر ون�شف حوايل 

اأكر من 1400 من�شاأة لعدم التزامها باجراءات 

ال�شالمة العامة والوقاية ال�شحية .

وق���د ن��ف��ذت ف���رق ال��رق��اب��ة امل�����ش��رك��ة ج��ولت 

العا�شمة  حمافظات  يف  الثالثاء  ام�س  مكثفة 

والزرقاء واربد والبلقاء �شيتبعها جولت مماثلة 

على باقي املحافظات وب�شكل م�شتمر وا�شتهدفت 

ال�شالمة  ب��اج��راءات  املن�شاأت  ال��ت��زام  من  التاأكد 

ال��ع��ام��ة ب��خ��ا���ش��ة ا���ش��ت��خ��دام اأج���ه���زة ال�����ش��الم��ة 

ك��ال��ك��م��ام��ات وال���ق���ف���ازات وت���وف���ري م�����ش��ت��ل��زم��ات 

التعقيم ومراعاة التباعد بن الزبائن . 

وق�����د وج���ه���ت ال����ف����رق ال���رق���اب���ي���ة امل�����ش��رك��ة 

اأ���ش��ح��اب امل��ن�����ش��اآت لأه��م��ي��ة ال���ش��ت��م��رار بتطبيق 

ال�شحية  وال��وق��اي��ة  العامة  ال�شالمة  اج���راءات 

وكذلك اتخاذ الجراءات الالزمة بحق املن�شاآت 

املخالفة من حترير للمخالفات واغالق بع�شها 

امللتزمة  للمن�شاآت  ال�شكر  الرقابة  فرق  ووجهت 

بالجراءات .

امليدان ب�شورة  الرقابية يف  الفرق  و�شتتواجد 

املن�شاآت  ال��ت��زام  م��ن  للتحقق  وم�شتمرة  دائ��م��ة 

النافذة  ال��دف��اع  واوام����ر  ال��ن��اف��ذة  بالت�شريعات 

لنت�شار  منعا   )11( رق���م  ال��دف��اع  ام���ر  ل�شيما 

ف��اي��رو���س ك��ورون��ا وح��م��اي��ة امل��ن�����ش��اآت وامل��زودي��ن 

وامل�شتهلكن. 

وات�����ش��ح م���ن خ���الل اجل�����ولت ال��ت��ي مت���ت يف 

حمافظات عمان واربد والزرقاء وال�شلط التزام 

غ��ال��ب��ي��ة امل��ن�����ش��اآت ب���اج���راءات ال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة 

والتعليمات ال�شادرة من اجلهات املخت�شة فيما 

امل��ن�����ش��اآت وخمالفتها لعدم  م��ن  ع��دد  اغ���الق  مت 

التزامها بتلك الجراءات .

واأك����دت ف��رق ال��رق��اب��ة اأه��م��ي��ة ت��ع��اون اجلميع 

قبل  العامة من  ال�شالمة  ب��اإج��راءات  والل��ت��زام 

املنجزات  على  للمحافظة  واملن�شاآت  امل��واط��ن��ن 

كورونا  وب��اء  التي حتققت على �شعيد مواجهة 

وك����ذل����ك ����ش���م���ان ا����ش���ت���م���راري���ة ع���م���ل غ��ال��ب��ي��ة 

اخلطورة  ملرحلة  الأردن  و�شول  بعد  القطاعات 

املعتدلة.

وج���اء توحيد اجل��ه��د ال��رق��اب��ي ب��ن ال���وزارات 

واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��دف ت�����ش��ه��ي��ل الج������راءات 

تعدد اجلهات  م��ن خ��الل  املن�شاآت  ارب���اك  وع��دم 

واجلولت الرقابية بهذا ال�شاأن

فرق الرقابة الموحدة على المنشآت تتحقق من التزامها باجراءات السالمة العامة 

االنباط-عمان

اأن الأردن  اأّكد جاللة امللك عبداهلل الثاين   

ت��ع��ام��ل م���ع اأزم�����ة ك���ورون���ا- ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة - 

و�شعنا  نقارن  عندما  بخا�شة  اخل�شائر،  باأقل 

بالإقليم والعامل، مو�شحاً اأن املرحلة اجلديدة 

هي كيف ن�شتطيع اأن نطّور الو�شع القت�شادي 

ونحمي م�شتقبل مواطنينا.

ون��ب��ه ج��الل��ت��ه، خ���الل زي���ارت���ه اإىل رئ��ا���ش��ة 

ال�����وزراء، وت��روؤ���ش��ه ج��ان��ب��اً م��ن جل�شة جمل�س 

ال�����وزراء ب��ح�����ش��ور �شمو الأم����ري احل�����ش��ن بن 

ال��ع��ه��د، ام�����س الثالثاء  ال��ث��اين، ويل  ع��ب��داهلل 

ب��ق��رارات  نلتزم  ومل  بجدية  نعمل  مل  “اإذا 
الدولة واتباع الإجراءات املطلوبة، فاإن اإغالق 

اأ�شواأ �شيء قد يحدث يف  البلد من جديد هو 

الأ�شابيع املقبلة”.

التي  بالتعليمات  الل��ت��زام  اأن  واأك��د جاللته 

�شت�شرع يف تعايف  املخت�شة  ت�شدر عن اجلهات 

الق��ت�����ش��اد، ُم�����ش��دداً ع��ل��ى اأن ح��م��اي��ة امل��واط��ن 

ومعي�شته.

التفا�صيل �ص »2«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان 

اه��ت��م��ام  ال�سحفيني  ن��ق��اب��ة  جم��ل�����س  ث��م��ن 

ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ب��ال�����س��ح��اف��ة 

تواجهها  التي  للتحديات  وت��ق��دي��ره  ال��ورق��ي��ة 

وحاجتها لاهتمام وامل�ساعدة.

وقال املجل�س يف بيان �سدر ام�س الثاثاء، 

ل��ق��ائ��ه كتابا  امل��ل��ك خ���ال  ت��اأك��ي��د ج��ال��ة  اإن 

���س��ح��ف��ي��ني اأم�������س االث���ن���ني وت���ق���دي���ره حلجم 

ال��ورق��ي��ة  ال�سحافة  ت��واج��ه��ه  ال���ذي  ال��ت��ح��دي 

وح��اج��ت��ه��ا اإىل امل�����س��اع��دة، مي��ث��ل دع��م��ا ق��وي��ا 

خندق  يف  وتقف  وقفت  طاملا  التي  لل�سحافة 

ال���وط���ن ت����ذود ع��ن��ه وحت��م��ل ر���س��ال��ت��ه وت��وؤك��د 

يليق  مب��ا  االأع���وام  ع�سرات  م��دى  على  ثوابته 

باالأردن ودوره املحوري.

ال�سحفيني  نقابة  اأن  املجل�س  ب��ي��ان  واأك���د 

تدخل  على  دائ��م��ا  ت��ع��ّول  ال��ورق��ي��ة  وال�سحف 

حريتها  وت��اأك��ي��د  املهنة  حلماية  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

وقيمة  باأهمية  جالته  من  اإميانا  العمل،  يف 

ال�����س��ح��اف��ة وو����س���ائ���ل االإع�������ام يف م��واج��ه��ة 

ال�سعاب  ح��ول  العام  الوعي  وبناء  التحديات 

وال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا االأردن 

واملنطقة واالإقليم.

ا�ستجابة  تتوقع  النقابة  اأن  املجل�س  وب��ني 

ح��ك��وم��ي��ة ف���وري���ة ل��ل��ت��وج��ي��ه امل��ل��ك��ي مب�����س��ان��دة 

اأزمتها  تتجاوز  ك��ي  الوطنية  املوؤ�س�سات  ه��ذه 

املالية وتقوى على اال�ستمرار واإدامة ال�سدور 

من  فيها  للعاملني  ال��ك��رمي  العي�س  وت��وف��ري 

�سحفيني واإداريني وفنيني.

“احلكومة يقع على  اأن  البيان على  و�سدد 

ال�سحافة  ك��ب��رية جت���اه  م�����س��وؤول��ي��ات  ع��ات��ق��ه��ا 

ال���ورق���ي���ة ل��ل��ن��ه��و���س ب��ه��ذه امل��وؤ���س�����س��ات م��ال��ي��ا 

ال���ذي تقوم  ال���دور الكبري  اإىل  واداري����ا، الف��ت��ا 

ب��ه ال�����س��ح��اف��ة ال��ورق��ي��ة ودوره�����ا يف م��واج��ه��ة 

الدقة  على  القائم  املهني  بالعمل  االإ���س��اع��ات 

على  وال��ق��ائ��م  املعلومات  نقل  يف  وامل�سداقية 

اأداء احرتايف ملتزم ب�سروط املهنة ومعايريها 

واأخاقياتها.

االنباط-عمان

ه��ن��اأ رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال����رزاز 

عيد  مبنا�سبة  ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

اجللو�س امللكي احلادي والع�سرين الذي �سادف 

ام�س الثاثاء املوافق للتا�سع من حزيران.

ال��رزاز خال من�سور عرب ح�ساباته  وق��ال 

“�سيدي   :“ ب��وك  في�س  و  “تويرت  مبوقعي 

بحجمه،  ال�سغري  ال��وط��ن  ه��ذا  احل�سني،  اأب��ا 

الكبري بقدره وعزمه ووجدانه يحتفل اليوم 

كتب  يف  ي�سّطر  وه��و  امليمون،  جلو�سكم  بعيد 

م��ن م��واج��ه��ة عاتية  ال��ت��اري��خ ف�سًا ج��دي��داً 

يخو�سها بقيادتكم مع وباء �سر�س اأرهق دواًل 

كربى«.

“نقبل على هذه  ال��وزراء:  واأ�ساف رئي�س 

قيادتكم  خلف  تلني،  ال  واإرادة  بعزم  املواجهة 

الداخلية  وح��دت��ه  ت�سّكل  وط��ن  يف  احلكيمة، 

التحديات، و�سجرة  تتك�سر عليها كل  �سخرة 

وارف������ة ت��ع��ان��ق ال�����س��م��اء ط���م���وح���اً واأمي����ان����اً، 

وبقيادتكم  املواجهة  ه��ذه  من  معاً  و�سنخرج 

اأقوى واأكرث منعة مما كنا قبلها، هذا قدرنا 

�سيدي ونحن له«.

االنباط-عمان

ي�����س��ادف ال���ي���وم االأرب����ع����اء ع��ي��د م��ي��اد 

���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ري ه��ا���س��م بن 

من  الثامن  يف  �سموه  ول��د  حيث  احل�سني، 

من  للعا�سر  امل��واف��ق  هجرية   1401 �سعبان 

حزيران عام 1981 ميادية جلالة املغفور 

له باإذن اهلل امللك احل�سني بن طال طيب 

اهلل ثراه وجالة امللكة نور احل�سني.

واالأربعون  احل��ادي  ال�سليل  هو  و�سموه 

ل�����س��ي��دن��ا حم��م��د ���س��ل��ى اهلل عليه  امل��ب��ا���س��ر 

اإمام  اآدم  ولد  �سيد  اهلل  و�سلم، حبيب  واآل��ه 

الّنبيني. املر�سلني وخامت 

اأبناء جالة املغفور له  اآخر  و�سموه هو 

ب��ن ط��ال طيب  امل��ل��ك احل�سني  ب���اإذن اهلل 

امللك  االأ�سغر جلالة  االأخ  ثراه، وهو  اهلل 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب��ن احل�����س��ني، وق��د اأن��ه��ى 

وم��ن  ع��ّم��ان  يف  االب��ت��دائ��ي  تعليمه  ���س��م��وه 

املتحدة  ال��والي��ات  يف  ال��ث��ان��وي  تعليمه  ث��م 

 1999( ه��ج��ري��ة   1420 ع����ام  االأم���ريك���ي���ة 

باالأكادميية  �سموه  التحق  كما  ميادية(، 

ال���ع�������س���ك���ري���ة امل���ل���ك���ي���ة ����س���ان���ده���ري����س���ت يف 

هجرية   1421 عام  منها  وتخرج  بريطانيا 

ث����اٍن  م������ازم  ب���رت���ب���ة  م����ي����ادي����ة(   2000(

اجلي�س   - االأردن���ي���ة  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات  يف 

جوائز  عدة  على  �سموه  حاز  وقد  العربي، 

درا���س��ت��ه  اأف�����س��ل حت�سيل يف  ج��ائ��زة  م��ن��ه��ا 

االأك���ادمي���ي���ة ب��ال��ك��ل��ي��ة م���ن ال�����س��ب��اط غري 

الربيطانيني.

تاون  ج��ورج  جامعة  من  �سموه  ج  وت��خ��رَّ

االأم���ريك���ي���ة م���ن ك��ل��ي��ة ال�������س���وؤون ال��دول��ي��ة 

 1426 رج��ب  من  ال�سابع  يف  امتياز  بدرجة 

 2005 اآب  للثاين ع�سر من  املوافق  هجرية 

م���ي���ادي���ة، ث���م اأك���م���ل درا����س���ت���ه ال��ع��ل��ي��ا يف 

البلقاء  ال��ك��رمي يف ج��ام��ع��ة  ال���ق���راآن  ع��ل��وم 

يف  م��ن��ه��ا  وت���خ���رج  االأردن،  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

هجرية   1427 �سعبان  م��ن  ع�سر  احل����ادي 

املوافق للخام�س من اأيلول 2006 ميادية. 

ويف الثامن من �سفر 1436 هجرية املوافق 

ح�����س��ل   2014 االأول  ك����ان����ون  م����ن  االأول 

���س��م��وه ع��ل��ى ���س��ه��ادة م��اج�����س��ت��ري اأخ����رى يف 

“كينغز  جامعة  م��ن  الدفاعية  ال��درا���س��ات 

خال  امل��ت��ح��دة.  اململكة  يف  لندن”  كوليج 

الرتب  يف  �سموه  تدرج  الع�سكرية  م�سريته 

للجي�س  اخلا�سة  العمليات  يف  الع�سكرية 

الثاثة:  اأق�سامها  يف  خ��دم  حيث  العربي 

ال����ق����وات اخل���ا����س���ة، م��ك��اف��ح��ة االإره��������اب، 

 2015( 1426 هجرية  عام  ويف  وال�ساعقة. 

املغاوير/61  كتيبة  قيادة  لم  ت�سَّ ميادية( 

امل��ل��ك��ي��ة امل��خ��ت�����س��ة يف ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��ب��ل��ي��ة 

املتقدمة ويف املناطق املبنية وال�سحراوية. 

كانت  �سموه  ت��واله��ا  ع�سكرية  مهمة  اآخ��ر 

امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة  لرئي�س  م�ست�ساراً 

ل�سوؤون العمليات اخلا�سة وقوات رد الفعل 

رتبة  ح��ال��ي��اً  �سموه  يتقلد  حيث  ال�����س��ري��ع. 

امل�سلحة  القوات  �سباط  كاأحد  ركن  عقيد 

االأردنية.

وخ������ال خ���دم���ت���ه ال��ع�����س��ك��ري��ة ����س���ارك 

التاأ�سي�سية  الف�سائل  ق��ادة  دورة  يف  �سموه 

1428 هجرية  ع��ام  املتحدة يف  ال��والي��ات  يف 

ع��ل��ى  خ���ال���ه���ا  وح������از  م���ي���ادي���ة(   2007(

ج���ائ���زة اأف�������س���ل حت�����س��ي��ل يف ال�������دورة من 

ب���ني ال�����س��ب��اط ال���دول���ي���ني، ك��م��ا ����س���ارك يف 

االإم��ارات  دول��ة  امل�ساة يف  �سرايا  ق��ادة  دورة 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال�����س��ق��ي��ق��ة يف 1430ع����ام 

اأع��ل��ى  وح��ق��ق  م��ي��ادي��ة(  ه��ج��ري��ة )2009 

اأم��ا يف عام  درج��ة م��ن التميز االأك��ادمي��ي. 

���س��ارك  م��ي��ادي��ة(   2014( ه��ج��ري��ة   1435

متقدمة  �سباط  دورة  بنجاح  واأنهى  �سموه 

يف ك��ل��ي��ة ال���ق���ي���ادة واالأرك�������ان امل��ت��ق��دم��ة يف 

املتحدة. اململكة 

املوافق  هجرية   1438 الثاين  ربيع   13 يف 

12 كانون الثاين 2017 �سدرت االإرادة امللكية 

بتعيني �سموه كبرياً الأمناء جالة امللك.

مهام  احل�سني  بن  ها�سم  االأمري  وتوىل 

عدة  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  نائب 

من  العديد  يف  جالته  وراف���ق  منا�سبات، 

الر�سمية. املهام 

 1426 احل���ج���ة  ذي  م���ن  ال�������س���اد����س  ويف 

هجرية املوافق لل�ساد�س من كانون الثاين 

���س��اح��ب  ق����ران  ع��ق��د  مّت  م��ي��ادي��ة،   2006

�ساحبة  على  ها�سم  االأم��ري  امللكي  ال�سمو 

ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي االأم��������رية ف���ه���ده ه��ا���س��م، 

يف  احل�سني  االأم��ري  ب�سمو  �سموهما  ورزق 

�سنة  �سعبان  �سهر  من  والع�سرين  الثامن 

من  ع�سر  للخام�س  املوافق  هجرية   1436

يف  احل�سن  االأم���ري  و�سمو   ،2015 ح��زي��ران 

ال��ث��اين وال��ع�����س��ري��ن م��ن ���س��ه��ر ���س��ف��ر �سنة 

والع�سرين  للواحد  املوافق  هجرية   1441

االأم��رية  و�سمو   ،2019 االأول  ت�سرين  م��ن 

هالة يف الثامن ع�سر من ربيع االأول 1428 

 2007 ني�سان  من  لل�ساد�س  املوافق  هجرية 

ميادية و�سمو االأمرية راية يف الثاين من 

ل��ل��راب��ع من  امل���واف���ق  1429 ه��ج��ري��ة  رج���ب 

متوز 2008 ميادية، و�سمو االأمرية عالية 

هجرية   1432 احل��ج��ة  ذي  م��ن  التا�سع  يف 

الثاين2011  ت�سرين  من  للخام�س  املوافق 

ميادية. 

االنباط-الريا�ض

املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 

للتوا�سل  اإ�سافية  اأرق��ام  عن  الثاثاء،  ام�س 

مع ال�سفارة االأردنية يف الريا�س للمواطنني 

املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية.

واالأرقام هي: 00966583993388 

و00966565044333و009665

37222119و0096611288192
0و00966112881928

 الصحفيين تثمن اهتمام الملك 
الورقية بالصحف 

 الرزاز يهنئ جاللة الملك بعيد الجلوس 
الحادي والعشرين

 عيد ميالد سمو األمير هاشم بن 
الحسين يصادف اليوم

 الخارجية تعلن أرقام هواتف إضافية 
للتواصل مع السفارة األردنية في الرياض

االنباط-عمان

ب��ح��ث وزي���ر ال�����س��ح��ة ال��دك��ت��ور �سعد ج��اب��ر، 

�سفري  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  مكتبه  يف  لقائه  خ��ال 

جمهورية افغان�ستان بعمان طارق �ساه بيهرامي، 

تعزيز التعاون بني البلدين يف املجال ال�سحي، 

ال��ت��ي يواجهها  ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة  ال���س��ي��م��ا يف 

التي  والعاجية  الوقائية  واالإج����راءات  العامل 

يتخذها العامل ملجابهة فريو�س كورونا.

واأ�ساد ال�سفري بيهرامي باإجنازات االأردن يف 

والعاجية  الوقائية  ال�سحية  التدابري  تطبيق 

كورونا،  فريو�س  مواجهة  يف  امل�ستويات  باأعلى 

داع����ي����ا ل���ا����س���ت���ف���ادة واال����س���ت���ع���ان���ة ب���اخل���ربات 

الطبية  ال��ك��وادر  اإىل  ونقلها  االأردن��ي��ة،  الطبية 

االت�سال  ق��ن��وات  ع��رب  االأفغانية  والتمري�سية 

املرئي.

بالتعاون  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور  رح��ب  جهته،  م��ن 

افغان�ستان  ج��م��ه��وري��ة  م��ع  ال�سحي  امل��ج��ال  يف 

ال�����س��دي��ق��ة ���س��م��ن االإم���ك���ان���ات امل��ت��اح��ة وخ���ال 

القنوات الدبلوما�سية.

السفير االفغاني يشيد بإنجازات األردن في مواجهة كورونا

خالل لقائه بوزير الصحة 

الأربعاء    10  /  6  / 2020

االنباط-عمان

اأن االأردن  اأّكد جالة امللك عبداهلل الثاين   

ت��ع��ام��ل م���ع اأزم�����ة ك����ورون����ا- ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة - 

و�سعنا  نقارن  عندما  بخا�سة  اخل�سائر،  باأقل 

باالإقليم والعامل، مو�سحاً اأن املرحلة اجلديدة 

هي كيف ن�ستطيع اأن نطّور الو�سع االقت�سادي 

ونحمي م�ستقبل مواطنينا.

ون��ب��ه ج��ال��ت��ه، خ���ال زي���ارت���ه اإىل رئ��ا���س��ة 

م��ن جل�سة جمل�س  وت��روؤ���س��ه ج��ان��ب��اً  ال������وزراء، 

ال������وزراء ب��ح�����س��ور ���س��م��و االأم�����ري احل�����س��ني بن 

عبداهلل الثاين، ويل العهد، ام�س الثاثاء “اإذا 

ال��دول��ة  ب��ق��رارات  نلتزم  ومل  بجدية  نعمل  مل 

البلد  اإغ��اق  ف��اإن  املطلوبة،  االإج���راءات  واتباع 

من جديد هو اأ�سواأ �سيء قد يحدث يف االأ�سابيع 

املقبلة”.

التي  بالتعليمات  االل��ت��زام  اأن  واأك��د جالته 

تعايف  يف  �ست�سرع  املخت�سة  اجلهات  عن  ت�سدر 

االق��ت�����س��اد، ُم�����س��دداً ع��ل��ى اأن ح��م��اي��ة امل��واط��ن 

التزامنا  مبدى  مرتبطة  وم�ستقبله  ومعي�سته 

جميعاً.

ك��م��ا اأك����د ج��ال��ت��ه اأه��م��ي��ة ع���دم اال���س��ت��ه��ان��ة 

“املو�سوع  ب���اأن  واالع��ت��ق��اد  “كورونا”  بتبعات 

االل��ت��زام  ���س��رورة  اإىل  م�سريا  وراءنا”،  اأ�سبح 

وتكثيف  والتعليمات  واالإر����س���ادات  بالن�سائح 

التوعية ال�سحية.

ولفت جالة امللك اإىل االآثار ال�سلبية التي 

قد تنتج عن عودة اإغاق البلد يف حال فقدان 

ان��ت�����س��ار وب���اء ك���ورون���ا، وه���و ما  ال�سيطرة ع��ل��ى 

�سيعيدنا اإىل الوراء.

اإىل تو�سيح  امل��ل��ك احل��ك��وم��ة  ووج���ه ج��ال��ة 

االإج���������راءات ال���ت���ي ���س��ت��ت��خ��ذ م���ن اأج�����ل ح��م��اي��ة 

االقت�ساد الوطني و�سرحها للقطاعات املختلفة، 

لكي يطمئن املواطن باأن غداً �سيكون اأف�سل.

�سوهد  ال��ذي  بااللتزام  امللك  جالة  واأ���س��اد 

“اجلدية  وق���ال  ال��ع��ب��ادة.  دور  فتح  اإع����ادة  بعد 

بالدقة  العمل  واأطلب من اجلميع  مهمة ج��داً 

التي نريدها”.

وث���م���ن ج��ال��ت��ه ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق بني 

احل��ك��وم��ة وامل��وؤ���س�����س��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة واالأج���ه���زة 

االأمنية والعمل بروح الفريق الواحد من دون 

اأي حواجز خال اأزمة كورونا.

ويف �سياق احلديث عن االنتخابات النيابية، 

ذّكر جالة امللك باالأزمات التي مر بها االأردن، 

ح��ي��ث ك����ان م��ل��ت��زم��ا ب��امل�����س��ي ق���دم���ا يف اإن���ف���اذ 

اال�ستحقاقات الد�ستورية.

ولفت جالته، يف هذا ال�سدد، اإىل اأن الو�سع 

الوبائي و�سمان املحافظة على �سحة املواطنني 

و�سامتهم، هو االعتبار الذي �سيحكم التوقيت 

�سمن املحددات واال�ستحقاقات الد�ستورية ويف 

�سدد  الف�ساد،  مبكافحة  يتعلق  وفيما  اإط��اره��ا. 

لي�ست  الف�ساد  حم��ارب��ة  اأن  على  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

قواًل بل هنالك عمل بجدية وب�سفافية، موؤكدا 

الق�سايا  لكل  الفي�سل  القانون هي  “�سيادة  اأن 

التي اأمامنا”.

واأكد جالة امللك اأنه يوجه دوما املوؤ�س�سات 

االهتمام  اإىل  واالأمنية  والع�سكرية  احلكومية 

باملواطن الذي ي�سكل اأولوية، ف� “االإن�سان اأغلى 

ما منلك”، وهذا الذي يقودنا اإىل االأمام.

ب����دوره، ه��ّن��اأ رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور عمر 

الرّزاز، جالة امللك و�سمّو ويّل العهد مبنا�سبة 

عيد اجللو�س امللكي احلادي والع�سرين، وذكرى 

الثورة العربّية الكربى ويوم اجلي�س.

واأّك��������د ال���������رّزاز ال����ت����زام احل���ك���وم���ة ب���اإن���ف���اذ 

ال��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ّي��ة ال�����س��ام��ي��ة، م��ث��ّم��ن��اً متابعة 

ومدى  وامللّفات،  الق�سايا  جلميع  امللك  جالة 

دافعاً  ي�سّكل  م��ا  ال��واق��ع،  اأر����س  على  انعكا�سها 

للحكومة من اأجل العمل واالإجناز.

حر�ست  احلكومة  اأّن  ال���وزراء  رئي�س  وب��نّي 

عاٍل  اأزم��ة كورونا على �سمان م�ستوى  يف ظ��ّل 

القّوات  مع  والت�ساركّية  والتن�سيق  التعاون  من 

امل�سّلحة االأردنية – اجلي�س العربي، واالأجهزة 

حتقيق  اإىل  اأّدى  ما  اخلا�س،  والقطاع  االأمنّية 

نتائج مهّمة على اأر�س الواقع.

و�سّدد رئي�س الوزراء على اأّن متابعة جالة 

امل��ل��ك احل��ث��ي��ث��ة، وت���اأك���ي���ده امل�����س��ت��م��ّر ع��ل��ى نهج 

الت�ساركّية هما الدافعان لانتقال اإىل مرحلة 

التعايف، خ�سو�ساً يف ظّل الو�سول اإىل م�ستوى 

امل�سفوفة  وف���ق  )االأزرق(  اخل���ط���ورة  م��ع��ت��دل 

والتطّلع  كورونا،  وب��اء  مع  للتعامل  احلكومّية 

اخلطورة”  “منخف�س  م�ستوى  اإىل  لانتقال 

اإىل ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا،  االأم�������ور  ل��ت��ع��ود  )االأخ���������س����ر( 

وبالتايل يعود االقت�ساد اإىل طبيعته.

�سرتّكز  احلكومة  اأّن  ال����وزراء  رئي�س  واأّك���د 

التعايف  اإج����راءات  على  احلالّية  املرحلة  خ��ال 

واحلّد من ال�سرر الذي اأ�ساب بع�س القطاعات 

امل��ه��ّم��ة، م��ث��ل ال�����س��ي��اح��ة وال��ن��ق��ل وغ���ريه���ا من 

ال���ع���م���ل يف  ت���ع���زي���ز  اإ����س���اف���ة اإىل  ال���ق���ط���اع���ات، 

مثل  حقيقّية،  فر�ساً  ت�سّكل  ال��ت��ي  القطاعات 

الزراعة والت�سنيع الزراعي التي جنحت خال 

االأزمة؛ م�سرياً اإىل تعزيز ال�سراكة والعمل مع 

القطاع اخلا�ّس من خال املجل�س اال�ست�ساري 

لل�سيا�سات االقت�سادّية الذي وّجه جالة امللك 

لتاأ�سي�سه.

وبالتعاون مع  اأّن احلكومة  ال��رّزاز  اأّك��د  كما 

وات��خ��اذ  بالعمل  �ست�ستمّر  ة  املخت�سّ االأج��ه��زة 

االإجراءات خال املرحلة املقبلة لتحقيق نف�س 

التنظيم وااللتزام، الذي �سهدناه  امل�ستوى من 

االأ�سبوع املا�سي خال فتح امل�ساجد والكنائ�س.

�ست�ستمّر  ��ة  امل��خ��ت�����سّ اجل���ه���ات  اأّن  واأو����س���ح 

ح��ول  وال��رق��اب��ة  التفتي�س  اإج������راءات  بتكثيف 

م����دى ال���ت���زام امل��ن�����س��اآت ب�����اإج�����راءات ال�����س��ام��ة 

والوقاية، وخمالفة كّل من ال يلتزم، اإ�سافة اإىل 

اليومّية  االإعامّية  الر�سائل  بّث  اال�ستمرار يف 

ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��اأه��م��ّي��ة االل���ت���زام واّت���ب���اع اإج�����راءات 

انت�سار  املواطنني واحلّد من  ال�سامة حلماية 

الوباء.

واأّك������د رئ��ي�����س ال������وزراء ج��اه��زّي��ة احل��ك��وم��ة 

املقبلة،  املرحلة  مع  للتعامل  ة  املخت�سّ والفرق 

واال�ستمرار بالنجاح الذي حتّقق خال املرحلة 

وبوعي  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  ومتابعة  بقيادة  االأوىل 

للعامل  من��وذج  وت��ق��دمي  والتزامهم،  املواطنني 

اأج���م���ع ب����اإج����راءات ال��ت��ع��ايف وت���وف���ري احل��م��اي��ة 

للجميع.

االنباط-عمان

ي�سعى �سندوق امللك عبدااهلل الثاين للتنمية 

من خال براجمه وم�ساريعه اىل ترجمة روؤى 

وت��ط��ل��ع��ات ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اب��ن 

امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  املعظم  احل�سني 

من  حتقيقها  تكفل  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ات  وت�سخري 

التي  ب��االأدوات  امل�ستهدفة  الفئات  تزويد  خال 

متكنهم من امل�ساهمة يف تطوير جمتمعاتهم.

ب��اأن  ق��ال  احل�سن  �سائب  ال�سندوق،  مدير 

بالعزمية  مت��دن��ا  امللكية  وال����روؤى  التوجيهات 

واالإ�سرار نحو البناء والتقدم لتحقيق التنمية، 

ون�����س��ت��ل��ه��م م��ن��ه��ا م���ع���اين االرت�����ق�����اء ل��ت��ح��ق��ي��ق 

االإجنازات وال�سعي نحو الفر�س املتاحة.

واأ�ساف احل�سن، الظروف اال�ستثنائية التي 

والعامل  االأردن  على  ك��ورون��ا  جائحة  فر�ستها 

ر�سخت مفهوم حتويل التحديات اىل فر�س، اإذ 

مت يف بداية االأزمة تفعيل نظام العمل املرن مبا 

ي�سمن ا�ستدامة الدور الذي يقوم به ال�سندوق 

يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت ال��ت��ن��م��وي��ة ب��اال���س��ت��ع��ان��ة 

ب��ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة امل���ت���اح���ة، الإب���ق���اء ق��ن��وات 

التوا�سل مفتوحة مع الفئات امل�ستهدفة.

ويف ���س��وء ذل��ك اط��ل��ق ال�����س��ن��دوق جمموعة 

والتوعية  التوا�سل  جماالت  يف  الن�ساطات  من 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع���رب ج��ل�����س��ات ح����واري����ة ت��ف��اع��ل��ي��ة 

عقد  مت  ح��ي��ث   ،  Zoom ت��ق��ن��ي��ة  ب��وا���س��ط��ة 

حوايل 20 جل�سة ح�سرها ما يقارب 1500 �سابة 

م��ت��ع��ددة،  م��وا���س��ي��ع  ملناق�سة  اج��ت��م��ع��وا  و���س��اب، 

متحورت حول تبعات اأزمة كورونا على خمتلف 

االأ�سعدة.

هيئة  متطوعو  ق��ام  التطوعي  اجل��ان��ب  ويف 

�سباب كلنا االأردن ومنذ بداية االأزمة مببادرات 

ي���وم���ي���ة ل��ت��و���س��ي��ل االأدوي����������ة وط��������رود اخل���ري 

مل�ستحقيها اإىل جانب اجلهات الر�سمية، اإ�سافة 

اىل تقدمي امل�ساعدة يف تنظيم اال�سطفاف اأمام 

امل��ح��ات م��ن خ��ال ا���س��ت��خ��دام ن��ظ��ام احللقات 

لكبار  الكرا�سي  وتوفري  للمت�سوقني،  املتباعدة 

ال�سن.

ويف جم��ال ال��ري��ادة وب��ن��اء ال��ق��درات فقد مت 

خمترب  خال  من  تعليمية  فيديوهات  تقدمي 

خمتلف  حتميل  كيفية  ح��ول  االأردين  االأل��ع��اب 

ت��ع��ل��م ���س��ن��اع��ة  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ال���ربجم���ي���ات، 

االأل����ع����اب االإل���ك���رتون���ي���ة م���ن امل����ن����زل، وع��ر���س 

ت���وع���وي���ة خم��ت��ل��ف��ة ح����ول كيفية  ف���ي���دي���وه���ات 

ا�ستفادة العاملني من  ا�ستثمار الوقت، وكيفية 

عند  وفاعلني  منتجني  ليكونوا  ال��ف��رتة،  ه��ذه 

العمل عن ُبعد.

اجلديدة  ال��دورة  ال�سندوق  اأطلق  وم��وؤخ��راً 

االإلكرتونية  التطبيقات  حت��دي  م�سابقة  م��ن 

مرة  الأول  بيتك”  م��ن  لعبتك  “طور  ب��ع��ن��وان 

التقنيات  اإذ �سيتم تنفيذها من خال  ُبعد  عن 

وخ�سو�ساً  التجمع  اإىل  احلاجة  دون  احلديثة 

يف مراحل الدورات التدريبية للفرق امل�ساركة.

 ي�سار اإىل اأن ال�سندوق تاأ�س�س بروؤية ملكية 

ل��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة مظلة   ،  2001 ع���ام  ���س��ام��ي��ة 

م��وؤ���س�����س��ي��ة ي�����س��اه��م ب��دع��م اجل���ه���ود ال��ت��ن��م��وي��ة 

واالجتماعية والتعليمية، وي�سعى لتوزيع عادل 

ملكا�سب التنمية بني املحافظات من خال دعم 

اىل  الرامية  واجل��ه��ود  االإنتاجية  زي���ادة  جهود 

زيادة الوعي املجتمعي.

 اغالق البلد من جديد في حال عدم االلتزام

الملك: الوضع الوبائي سيحكم توقيت االنتخابات النيابية

 »الجلوس الملكي« ... عزيمة وإصرار نحو التقدم في تحقيق التنمية 

 األردن تعامل مع أزمة كورونا بأقل الخسائر
 التزامنا بالتعليمات ُيسّرع من تعافي االقتصاد

 حماية المواطن ومعيشته ومستقبله مرتبطة بمدى التزامنا جميعًا
 محاربة الفساد ليست قواًل وسيادة القانون هي الفيصل
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على  اهلل  حفظه  الثاين  عبداهلل  امللك  جللو�س  والع�شرين  احل��ادي��ة  ال��ذك��رى  اليوم  ت�شادف 

وك��ان ذلك منذ  امل�شطفوي،  العربي  وي��وم اجلي�س  الكربى  العربية  الثورة  ذك��رى  العر�س وغ��داً 

ذكرى الوفاء والبيعة الأردنية بني القائد وال�شعب عندما رحل احل�شني الباين طّيب اهلل ثراه، 

وطيلة هذه املّدة كان هاج�س امللك املعزز خدمة الوطن واملواطن ومواجهة التحديات الداخلية 

الإن�شانية  العالقة  ومتكاملة وجتذير  �شاملة  اإ�شالحية  بناء منظومة  على  والعمل  واخلارجية 

املبنية على الكرامة بني القائد وال�شعب:

1. . يف الذكرى احلادية والع�شرين للجلو�س امللكي الأردنيون من �شّتى املنابت والأ�شول خلف 

الوطنية  اأكيد ووحدتهم  الإجتماعي  واإن�شجامهم  الداخلية متينة  الها�شمية وجبهتهم  قيادتهم 

را�شخة، ويفّوتون الفر�س على كل حماولت الفتنة الداخلية واخلارجية، ودليل ذلك ثبات الأردن 

را�شخاً رغم املعاناة الإقت�شادية.

ال�شاملة  الوطنية  الإ���ش��الح��ات  ن��رى  امللكي  للجلو�س  والع�شرين  احل��ادي��ة  ال��ذك��رى  يف   .2

باإمتياز  جن��ازات والتي تتنا�شب مع لغة الع�شر هي روؤية ها�شمية  والتطورات املرنة وم�شرية الإ

فئات  كل  وتوا�شل جاللته مع  املواطن  والقرب من  وامليدانية  لنا جميعاً،  اإعتزاز  ت�شّكل م�شدر 

ردين العارف واملبدع واملتعلم ليكون  ن�شان الأ �شتثمار بالإ ن�شانية، والإ ال�شعب �شمة من �شماته الإ

ن�شان راأ�س املال احلقيقي للدولة، هي روؤية اإبداعية، والو�شطية ونبذ كل من العنف والتطرف  الإ

عظم. رهاب �شمة حلكم الها�شميني الذين هم من �شبط النبي الأ والإ

ثاقبة،  نظرة  بامل�شتقبل  والأم��ل  التفاوؤل  امللكي  للجلو�س  والع�شرين  احلادية  الذكرى  يف   .3

نعمل  هاج�س  والإ�شتثمارات  الإقت�شادية  والتحديات  ملمو�س،  واقع  النجاح  وق�ش�س  والإجن��از 

الفقر  ومكافحة  وال��رف��اه  من��اء،  يف  والدميقراطية  واق��ع��ة،  حقيقة  والإ���ش��ت��ق��رار  والأم���ن  عليه، 

والبطالة والتنمية يف اإ�شطراد، والأردن القوي والرا�شخ كاجلبال ل يزعزعه كائن من كان!

وّجه  التي  النه�شوية  للم�شاريع  نتطلع  امللكي  للجلو�س  والع�شرين  احلادية  الذكرى  يف   .4

الرا�شخ  وال��ع��دل  النزيه  والق�شاء  القانون  ودول��ة  الإن��ت��اج  دول��ة  على  للبناء  لها  احلكومة  امللك 

ودولة التكافل ليكون الأردن ميتلك نهجاً جديداً يف الإبداع والتميز والنمو وامل�شاءلة وال�شفافية 

والت�شبيك والإن�شهار الإجتماعي ليقوى كدولة ع�شرية متقدمة لالأمام.

5. يف الذكرى احلادية والع�شرين للجلو�س امللكي نتطلع للتنمية امل�شتدامة التي اأرادها جاللة 

امللك �شوب اأردن مفاتيح التنمية فيه �شاملة لتقوية اإقت�شاده لينعك�س على املواطنني يف فر�س 

العمل وتنمية املحافظات والالمركزية وحت�شني م�شتوى املعي�شة ونوعية حياة النا�س وغريها.

ّناع  و�شُ للتغيري  لل�شباب كفر�شان  نتطلع  امللكي  للجلو�س  والع�شرين  الذكرى احلادية  6.  يف 

امل�شتقبل لتمكينهم وتاأهيلهم ل�شوق العمل ومواءمة خمرجات التعليم مع �شوق العمل ومعادلة 

القوى الب�شرية والتعليم و�شوق العمل، ونتطّلع لدعم املراأة وح�شورها يف كل املواقع واملنا�شبات، 

وال�شوط الكبري الذي قطعه الأردن يف هذا املجال.

وجي�شنا  الأمنية  باأجهزتنا  روؤو�شنا  نرفع  امللكي  للجلو�س  والع�شرين  احلادية  الذكرى  يف   .7

ال�شعب خلف  وكان  اآمناً م�شتقراً  العربي امل�شطفوي الذين دوماً يف خندق الوطن فكان الوطن 

قيادته الها�شمية �شوب بناء الأردن الوطن للم�شي ُقدماً يف الإ�شالحات املطلوبة لالأمام.

اأ�شا�شها  را�شخة  �شيا�شية  حلياة  نتطّلع  امللكي  للجلو�س  والع�شرين  احل��ادي��ة  ال��ذك��رى  يف    .8

و�شيا�شية  تنموية  م�شاريع  لإم��ت��الك  وطنية  بيئة  يف  وت�شطرد  وتنمو  ت��رع��رع  التي  احلزبية 

واإقت�شادية واإجتماعية موؤ�ش�شياً �شوب بناء الوطن الأمنوذج والع�شري.

9.  يف الذكرى احلادية والع�شرين للجلو�س امللكي يقف الأردنيون اإجالًل واإكباراً ملواقف امللك 

املعزز جتاه الق�شية املركزية لالأمة –الق�شية الفل�شطينية- وملف القد�س والو�شاية الها�شمية 

الق�شايا  والكثري من  الأردنية  الدولة  �شيادة  والبناء على  القرن  الدولتني ورف�س �شفقة  وحّل 

واملواقف الرا�شخة التي ترفع الراأ�س.

10. يف الذكرى احلادية والع�شرين للجلو�س امللكي الكل تّواق لتطبيق التوجيهات امللكية يف 

الق�شاء على بع�س ال�شلبيات التي ميار�شها البع�س كالوا�شطة واملح�شوبية وال�شللية واملناطقية 

وق�شايا الف�شاد واملحا�ش�شة والإ�شر�شاءات وغريها والتي ت�شّكل قوى �شد عك�شي ملمار�شات على 

الأر�س خلريطة الإ�شالح امللكية.

11. يف الذكرى احلادية والع�شرين للجلو�س امللكي نفخر بوطن اإ�شتثمر يف طاقاته فوق الأر�س 

ولي�س حتتها، فغدى منوذجاً يحتذى بالتعليم وال�شحة والإ�شتثمار بالإن�شان العارف واملبدع.

ويوم  الكربى  الغربية  الثورة  وذك��رى  امللكي  للجلو�س  والع�شرين  احلادية  الذكرى  ويف   .12

اجلي�س ن�شتذكر قيادة جاللة امللك خللية الأزمة ملواجهة وباء كورونا حلماية الأردن والأردنيني؛ 

والإقت�شادية  الطبية  امللفات  يف  معافى  ليخرج  العامل  دول  بني  يحتذى  منوذجاً  الأردن  فكان 

والإجتماعية والأمنية وغريها؛ و�شلمنا و�شلم الوطن بف�شل حكمة وحنكة قيادته املظفرة. 

نفتخر  الأ�شم  الوطن  ومنا�شبات  امللكي  اجللو�س  والع�شرين  احلادية  الذكرى  يف  ب�شراحة: 

فالوفاء  ما�شون،  العهد  على  باأننا  ونوؤّكد  الثاين  عبداهلل  امللك  وجاللة  وملوكهم  بالها�شميني 

والبيعة ميزة ونكهة اأردنية ها�شمية باإمتياز من منظومة �شرية الها�شميني والأردنيني من �شّتى 

املنابت والأ�شول، واإمتداد حلكم ر�شيد اأ�شا�شه اإحرام كرامة الإن�شان، واآثار الإجنازات ماثلة على 

جاللة  بقيادة  ونفخر  والأممية،  والدولية  والإ�شالمية  والعربية  والإقليمية  املحلية  الأ�شعدة 

امللك كنموذج للقيادة احلكيمة الواعية يف زمن الألفية الثالثة، وندعو له بطول العمر وموفور 

ال�شحة والعافية، وله منا ولء يطاول همته العالية، وعهداً منا اأن نبقى اأردنيني على قدر م�شاء 

عزم جاللته.

�شباح املنا�شبات الوطنية باإعتزاز

د. محمد طالب عبيدات

 في ذكرى مناسبات 
الوطن في زمن كورونا

االنباط-عمان

اأن  الأردين  ال����ش���رات���ي���ج���ي���ات  م���ن���ت���دى  اأك������د 

من  باملئة  2ر15  تتجاوز  مل  ال�شريبية  الإي����رادات 

باملنخف�شة  اإياها  وا�شفا  الإجمايل،  املحلي  الناجت 

مقارنة مع العديد من دول العامل.

وقال املنتدى يف تقرير اأ�شدره بعنوان: “املالية 

جائحة  من  امل�شتفادة  ال��درو���س  الأردن:  يف  العامة 

ول  العامة  الإي���رادات  يف  النخفا�س  اإن  كورونا”، 

على  الدولة  قدرة  من  يقلل  منها  ال�شريبية  �شيما 

على  ي�شاعد  ال��ذي  الراأ�شمايل  العام  الإنفاق  زي��ادة 

ت�شريع تعايف القت�شاد من اأزمة جائحة كورونا.

وت�����ش��م��ن ال��ت��ق��ري��ر ا���ش��ت��ع��را���ش��اً ل��ه��ي��ك��ل امل��ال��ي��ة 

اإ�شالحات  واإج���راء  لتطويرها  وتو�شيات  العامة، 

امل��ال��ي��ة  الأردن  م��ن��ع��ة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ف��ي��ه��ا  هيكلية 

والقت�شادية يف مواجهة اأية اأزمات قد ت�شتجد.

اأزم��ة  �شكلتها  التي  ال�شدمة  اأن  التقرير  وب��ني 

معظم  يف  العامة  املالية  على  �شغطاً  رتبت  كورونا 

دول العامل والأردن منها؛ ما ينطوي على حتديني 

امل��وازن��ة  على  ال�شغوطات  زي���ادة  وه��م��ا  اأ���ش��ا���ش��ي��ني، 

ال��ع��ام��ة نتيجة زي���ادة الن��ف��اق وت��راج��ع الإي����رادات 

حاجة  اإىل  بالإ�شافة  ال�شريبية،  وغري  ال�شريبية 

العجز  لتجنب  ج��دي��دة  مالية  لأدوات  احل��ك��وم��ات 

املايل و�شيق احليز املايل، مبا يجنب ارتفاع الدين 

العام ب�شكل مل يكن متوقعاً يف العديد من الدول.

يتلقاها  ال��ت��ي  امل�����ش��اع��دات  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����ش���ح 

الأردن بداأت ت�شح يف الآونة الأخرية ما يفاقم العجز 

وي��ع��ظ��م احل��اج��ة ل��ت��ع��زي��ز الإي�������رادات ال���ع���ام���ة،واأن 

الناجت  اإىل  ال�شريبية  الإي���رادات  معدل  انخفا�س 

املحلي الإجمايل يعود اإىل اختاللت هيكلية يعاين 

منها هيكل الإيرادات ال�شريبية يف اململكة.

وزاد التقرير، باأن هذه الختاللت تتمثل ب�شكل 

رئي�س يف العتمادية الكبرية لالإيرادات ال�شريبية 

نحو  ت�شكل  وال��ت��ي  املبيعات  �شريبة  اإي����رادات  على 

والتي  ال�شريبية،  الإي���رادات  جممل  من  باملئة   70

ال��ع��امل،  دول  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  بالن�شبة  م��رت��ف��ع��ًة  ت��ع��د 

كبري  ب�شكل  تعتمد  ال�شريبية  الإي����رادات  اأن  كما 

الكربى  ال�شركات  على  املفرو�شة  ال�شرائب  على 

م����ن جم��م��ل  ب���امل���ئ���ة  2ر17  ال���ع���ام���ة(  )امل�������ش���اه���م���ة 

من  كبري  جزء  يتاأتى  بحيث  ال�شريبية،  الإي��رادات 

دخل  على  املفرو�شة  ال�شريبة  من  ال�شرائب  هذه 

ال�شريبي  ال��ن��ظ��ام  يعتمد  ف��ي��م��ا  ال��ب��ن��وك،  واأرب�����اح 

املتاأتية من  الدخل  على �شريبة  ب�شيط جداً  ب�شكل 

جممل  م��ن  فقط  باملئة  5ر4  ت�شكل  وال��ت��ي  الأف���راد 

ال�شريبية. الإيرادات 

ال�شريبية  الإي���رادات  تعزيز  اإىل  التقرير  ودع��ا 

م��ن خ���الل ت��و���ش��ي��ع ق��اع��دة داف��ع��ي ال�����ش��رائ��ب من 

بيئة  واإ���ش��الح  ال�شريبي  التهرب  مكافحة  خ��الل 

الأع��م��ال  وت�شجيع  ال���ش��ت��ث��م��ارات  جل��ذب  الع��م��ال 

يف ال��ق��ط��اع غ��ري ال��ر���ش��م��ي ل��الن��ت��ق��ال اإىل ال��ق��ط��اع 

الر�شمي.

واأك���د ال��ت��ق��ري��ر اأن ازم���ة ك��ورون��ا اأظ��ه��رت م��دى 

احل����اج����ة ل���الإ����ش���الح���ات امل���ال���ي���ة والإ�����ش����الح����ات 

ت�شاعد  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  يف  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة 

ع��ل��ى رف����ع ال���ك���ف���اءة والإن���ت���اج���ي���ة ووق�����ف ال���ه���در؛ 

القت�شاد  ت��ع��ايف  ت�شريع  يف  ي�شاهم  ذل��ك  اأن  حيث 

ازمة  مثل  املتوقعة  غري  لل�شدمات  منعته  وتعزيز 

التكنولوجيا  لتوظيف  للحاجة  بالإ�شافة  كورونا، 

يف امل��ن��ظ��وم��ة احل��ك��وم��ي��ة ب��ه��دف ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

الكفاءة؛  ورفع  الإج��راءات  وت�شهيل  بكفاءة  العامة 

حيث اأكد التقرير على الدور الأ�شا�شي الذي تلعبه 

ال�شريبي،  التح�شيل  كفاءة  رف��ع  يف  التكنولوجيا 

ال�شريبية  ال��ق��اع��دة  لتو�شيع  ب���دوره  ي��ق��ود  وال���ذي 

اىل  ال�شريبية  الإي�����رادات  م��ع��دل  زي���ادة  وب��ال��ت��ايل 

الناجت املحلي الإجمايل.

املالية  الإ���ش��الح��ات  كل  اأن  على  التقرير  و�شدد 

يف  ت�شب  اأن  ي��ج��ب  ملحة  اأول��وي��ة  ذات  ب��ات��ت  ال��ت��ي 

القت�شاد  ومنعة  الذات  على  العتماد  تعزيز  خانة 

وت����ق����دمي خ����دم����ات ع����ام����ة اأف���������ش����ل ل��ل��م��واط��ن��ني 

وامل�شتثمرين.

تعزيز  على  العمل  املهم  اأن من  التقرير  واأو�شح 

من  بعدد  تت�شم  واأن  ال�شريبية  الإي����رادات  ق��اع��دة 

اأهمها العدالة ال�شريبية؛ بحيث توزع  اخل�شائ�س 

على  املكلف  قدرة  ح�شب  بعدالة  ال�شريبية  الأعباء 

يكون  لكي  والب�شاطة  وال�شفافية  بالدفع،  ال��وف��اء 

من  وخ��ال��ي��اً  وم��ف��ه��وم��اً  وا���ش��ح��اً  ال�شريبي  ال��ن��ظ��ام 

التعقيدات الت�شريعية والجرائية، اإ�شافة اإىل تنوع 

النظام  يعتمد  ل  بحيث  ال�شريبي،  الدخل  م�شادر 

ال�شريبية،  امل�شادر  من  واح��د  نوع  على  ال�شريبي 

اأي  والي��رادات من  العامة  املالية  يعزز منعة  وهذا 

اقت�شادية. �شدمة 

واأو����ش���ى ال��ت��ق��ري��ر ب�����ش��رورة اأن ي��ت�����ش��م ال��ن��ظ��ام 

يرتبط  اأن  مبعنى  القت�شادية،  باملرونة  ال�شريبي 

بالنمو  اإيجابياً  ارتباطاً  ال�شريبية  الإي��رادات  منو 

القت�شادي، بحيث ترتفع الإيرادات ال�شريبية مع 

التقرير  اأكد  النمو القت�شادي، كما  زيادة معدلت 

حتقيق  اإىل  ال�شريبي  ال��ن��ظ��ام  ي��ه��دف  اأن  ���ش��رورة 

يف  ال�شتمرار  من  متكنها  كافية  حكومية  اإي���رادات 

الجتماعية  احلماية  وم�شاريع  التنموية  امل�شاريع 

وتطوير خدمات ال�شحة والتعليم والنقل.

منتدى االستراتيجيات: تدني نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلي تعكس خللًا ضريبيا

14 إصابة بفيروس كورونا 12 منها غير محلية

إهتمام من رجال األعمال العرب في الصين لإلستثمار في األردن

الطباع: يدعو الحكومة التخاذ إجراءات لضمان استمرارية القطاع الخاص
 بسبب  تداعيات ازمة كورونا 

االنباط-عمان

اإ�شابة   14 ت�شجيل  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجّد يف اململكة 

12 حالة غري حملّية،  ام�س الثالثاء، منها 

وحالتان حملّيتان، لريتفع العدد الإجمايل 

لالإ�شابات اإىل 845.

وتوزعت احلالت الأربع ع�شرة اجلديدة 

بح�شب املوجز الإعالمي ال�شادر عن رئا�شة 

الآت��ي:  النحو  ال�شحة على  ووزارة  ال��وزراء 

اأردن��ي��ني  غ��ري  �شاحنات  ل�شائقي  اإ���ش��اب��ات   4

ال��ع��م��ري، مّت التعامل  ق��ادم��ني ع��رب ح���دود 

حالت   8 و  املّتبع،  الربوتوكول  وف��ق  معهم 

لأردن��ي��ني ق��ادم��ني م��ن اخل���ارج يقيمون يف 

 1 الباك�شتان و  ف��ن��ادق احل��ج��ر )6م���ن  اأح���د 

اإىل  اإ���ش��اف��ة  1 م��ن رو���ش��ي��ا(،  اأثيوبيا و  اأم��ن 

تعمل  ال��ت��ي  ال�شحّية  ال��ك��وادر  م��ن  حالتني 

ع��ل��ى رع��اي��ة امل�����ش��اب��ني ب��ال��ف��ريو���س يف اأح��د 

امل�شت�شفيات.

كما  ت��وزع��ت  �شفاء  حالة   30 لت  �ُشجِّ كما 

يلي: 10 حالت يف م�شت�شفى الأمري حمزة، 

عبد  املوؤ�ّش�س  امللك  م�شت�شفى  يف  ح��الت  و3 

اهلل اجلامعي، و17 حالة يف م�شت�شفى امللكة 

علياء.

فح�شاً   6236 اإج����راء  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ش��ار 

الفحو�شات  عدد  اإجمايل  لي�شبح  خمربّياً، 

ال��ت��ي اأج��ري��ت منذ ب��دء ال��وب��اء وح��ت��ى الآن 

235014 فح�شاً.

اأح��د  اأن  اإىل  ال�شحة  وزارة  اأ���ش��ارت  كما 

قبل  حالتهم  اكت�شاف  مّت  ال��ذي��ن  امل�شابني 

“اأمان”  تطبيق  ي�شتخدم  ك��ان  اأّي���ام  ب�شعة 

ع��ل��ى ه��ات��ف��ه امل���ح���م���ول، وب��ف�����ش��ل ذل����ك مّت 

قام  اأن  بعد  ل��ه،  خمالطاً   39 اإىل  ال��و���ش��ول 

التطبيق باإر�شال تنبيهات لهم، داعية هوؤلء 

ال�شحّية  اجلهات  مراجعة  اإىل  الأ�شخا�س 

ة لفح�شهم والك�شف عن حالتهم. املخت�شّ

ودعت الوزارة اأي�شا جميع املواطنني اإىل 

حمايتهم،  بهدف  “اأمان”  تطبيق  حتميل 

وت�شريع  املخالطني،  تتّبع  عملّية  وت�شهيل 

اكت�شاف حالت الإ�شابة.

االنباط-عمان

اأكد رئي�س هيئة الإ�شتثمار الدكتور خالد 

الوزين اأن هيئة الإ�شتثمار م�شتعدة لتعزيز 

منتدى  مع  امل�شرك  التعاون  اأ�شكال  كافة 

وتقدمي  ال�شني،  العرب يف  الأع��م��ال  رج��ال 

كافة الت�شهيالت للم�شتثمرين الراغبني يف 

لقاء  ذلك خالل  الأردن، جاء  الإ�شتثمار يف 

تقنية  ع��رب  ام�����س  الإ�شتثمار  هيئة  نظمته 

العرب يف  الأع��م��ال  زووم مع منتدى رج��ال 

ال�شني.

وقال اأن الأردن حقق قفزة غري م�شبوقة 

يف تقرير جمموعة البنك الدويل، وممار�شة 

اأن�شطة الأعمال 2020 بح�شوله على ترتيب 

اأعلى ثالثة بلدان يف العامل تطبيقا  �شمن 

م�شيفاً  العامل،  م�شتوى  على  لالإ�شالحات 

مواكبة  يف  معنيني  الإ�شتثمار  هيئة  يف  اأننا 

كل ما هو جديد لتطوير بيئة الإ�شتثمار يف 

اململكة، فبداأنا بخطوات عملية فيما يتعلق 

ب���اإع���ادة ه��ن��د���ش��ة الج������راءات ب��ال��ت��ع��اون مع 

املعنية بال�شتثمار بهدف ت�شهيل  املوؤ�ش�شات 

وتب�شيط الإجراءات على امل�شتثمرين. 

ت��ق��وم على  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن ر���ش��ال��ة  واأ����ش���اف 

م�شتقرة  اآم���ن���ة  اإ���ش��ت��ث��م��اري��ة  ب��ي��ئ��ة  ���ش��م��ان 

متطورة  م��وح��دة  خ��دم��ات  من�شة  وت��وف��ري 

لالإ�شتثمار   ودائ��م��ة  �شاملة  ورع��اي��ة  وذك��ي��ة 

اإ�شافة اإىل تقدمي حزم متنوعة من الفر�س 

اأن  م�شرياً  واملجدية،  الواعدة  الإ�شتثمارية 

الأردن مليء بالفر�س ال�شتثمارية اجلاذبة 

للم�شتثمرين.

وخ���الل ال��ل��ق��اء اأ���ش��ت��ع��ر���س رئ��ي�����س هيئة 

الإ���ش��ت��ث��م��ار اأه�����م ال���ف���ر����س الإ���ش��ت��ث��م��اري��ة 

ال���واع���دة وامل���زاي���ا اجل���اذب���ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

ال��ع��دي��د  م���ن   الأردن  ميتلكه  وم���ا  الأردن 

دول  خمتلف  مع  التجارية  الإتفاقيات  من 

ق��ان��ون  م��ن  الأردن  ب��ه  يتمتع  وم���ا  ال��ع��امل 

نقدي  واإ���ش��ت��ق��رار  وث��ب��ات  ع�شري  ا�شتثمار 

واقت�شادي و�شيا�شي. 

ال��ع��رب يف  رئي�س منتدى رج��ال الأع��م��ال 

ال�����ش��ني امل��ه��ن��د���س ع��رف��ات احل��راح�����ش��ة �شكر 

هيئة الإ���ش��ت��ث��م��ار ع��ل��ى اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف 

ال��ت��وا���ش��ل م��ع ك��اف��ة اجل��ال��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة يف 

الإ�شتثمارية  للبيئة  الرويج  بهدف  اخل��ارج 

ملمو�س  اإهتمام  هناك  اأن  موؤكداً  الأردن،  يف 

م���ن رج����ال الأع���م���ال ال���ع���رب وال�����ش��ي��ن��ني يف 

الأردن  ملا متتلكه  نظراً  الأردن  الإ�شتثمار يف 

من ميز ن�شبية وتناف�شية يف جذب الإ�شتثمار.

واأ��������ش�������ار  احل����راح���������ش����ة ع���ل���ى �����ش����رورة 

الإ�شتفادة من مبادرة احلزام والطريق التي 

من  تعترب  كونها  ال�شيني  الرئي�س  اأطلقها 

الإقت�شادي،  املبادرات خا�شًة يف املجال  اأهم 

على  �شيعمل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  يف  والإه���ت���م���ام 

وتوجيه  ال�شينية  الأردنية  ال�شراكة  تفعيل 

امل���زي���د م���ن الإ����ش���ت���ث���م���ارات ال�����ش��ي��ن��ي��ة اإىل 

الأردن.

ال�����ش��ني  دول�����ة  ل����دى  الأردين  ال�����ش��ف��ري 

���ش��رورة  على  اأك���د  احل�شيني  ح�شام  ال�شيد 

اأن  اأزم����ة ك���ورون���ا، خ��ا���ش��ة  التفكري م��ا ب��ع��د 

ما  الإ���ش��ت��ث��م��اري��ة  امل��زاي��ا  م��ن  الأردن ميلك 

ي��ج��ع��ل��ه وج��ه��ة ل���رج���ال الأع����م����ال، م���وؤك���داً 

ال�شني  يف  الأردن��ي��ة  ال�شفارة  اإ�شتعداد  على 

العرب  الأعمال  بالتعاون مع منتدى رجال 

يف ال�شني وتقدمي كافة الت�شهيالت لرجال 

الأعمال لالإ�شتثمار يف الأردن.

واأعرب عدد من رجال الأعمال امل�شاركني 

ال���ف���ر����س  اإه���ت���م���ام���ه���م يف  ع����ن  ال���ل���ق���اء  يف 

الإ���ش��ت��ث��م��اري��ة ال���ت���ي ع��ر���ش��ت ع��ل��ي��ه��م من 

قطاعات  يف  خ��ا���ش��ًة  الإ���ش��ت��ث��م��ار  هيئة  قبل 

ال�شناعة وتكنولوجيا املعلومات واخلدمات 

اإم��ك��ان��ي��ة  ودرا����ش���ة  وال����زراع����ة،  اللوج�شتية 

اإق���ام���ة م��ن��ط��ق��ة ���ش��ن��اع��ي��ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 

ال�شناعات الن�شيجية.

العرب  الع��م��ال  رج��ال  منتدى  اأن  يذكر 

من  نخبة  قبل  م��ن  تاأ�شي�شه  مت  ال�شني  يف 

ال�شني  يف  العاملون  العرب  العمال  رج��ال 

ال�شينية   الع���م���ال  م��دي��ن��ة  يف   2013 ع����ام 

التجارية  ال��رواب��ط  تعزيز  بهدف  ق��واجن��و، 

وتنمية  اعمالهم،  لتطوير  الأع�����ش��اء،  ب��ني 

روح التعاون والتن�شيق بني الأع�شاء لإيجاد 

�شيغ ت��ع��اون و���ش��راك��ات ع��م��ل، وي�����ش��م ه��ذا 

اأع��م��ال م��ن نخبة رج��ال  150 رج��ل  املنتدى 

الأعمال العرب يف ال�شني.

االنباط-عمان

اأك�������د رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة رج�������ال الأع����م����ال 

التداعيات  اأن  ال��ط��ب��اع،  ح��م��دي  الأردن���ي���ني، 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  لوباء  القت�شادية 

اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  اأداء  ع��ل��ى  �شلباً  �شتنعك�س 

مب��خ��ت��ل��ف م��وؤ���ش�����ش��ات��ه وق��ط��اع��ات��ه، حم���ذرا 

اأزم��ة حقيقية ما مل يتم تخفيف  من وق��وع 

الأعباء.

واأ����ش���ار ال��ط��ب��اع يف ب��ي��ان ام�����س ال��ث��الث��اء، 

اأن جتاوز التداعيات يتطلب وقفة جادة  اإىل 

القطاع  على  املفرو�شة  بالأعباء  يتعلق  فيما 

اخلا�س من �شرائب وغرامات ور�شوم وفوائد 

والتزامات عليه الوفاء فيها.

العتبار  بعني  الأخ��ذ  �شرورة  على  و�شدد 

الظروف  التي فر�شتها  املايل  الإع�شار  حالة 

ال��راه��ن��ة وم���ا راف��ق��ه��ا م��ن ���ش��ح يف ال�شيولة 

الئتمانية ي�شعب  الت�شهيالت  وتعقيدات يف 

على القطاع اخلا�س من الوفاء بها.

وق���ال ال��ط��ب��اع اإن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س اليوم 

اأوقاته والتي مل ي�شهده مثلها  باأ�شعب  مير 

منذ �شنوات عديدة؛ حيث يحاول ال�شتمرار 

ج��اه��داً يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى دمي��وم��ة ن�شاطه 

واأعماله من جهة، ومن جهة اأخ��رى يحاول 

ال���وف���اء بجميع الل��ت��زام��ات  وب��ك��ل ط��اق��ات��ه 

املرتبة عليه”، مت�شائال “اإىل متى �شتتمكن 

القطاع القت�شادية من ال�شتمرار على هذا 

املنوال دون تقدمي اأي دعم”.

برنامج  اليوم هو  نحتاجه  ما  اأن  واأ�شاف 

حتفيزي يوجه ب�شكل خا�س لدعم القطاعات 

القت�شادية، داعيا احلكومة لتخاذ اإجراءات 

اخلا�س  القطاع  ا�شتمرارية  ل�شمان  �شريعة 

جتنبا حلدوث تداعيات م�شتقبلية �شتنعك�س 

ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ���ش��ل��ب��ا،ً وب��ال��ت��ايل ���ش��ت��وؤث��ر على 

القت�شاد الوطني ب�شكل مبا�شر.

و�شدد على اأن القطاع اخلا�س هو العامود 

ت��راج��ع  واأن  الأردين،  ل��الق��ت�����ش��اد  ال��ف��ق��ري 

على  كبري  وب�شكل  �شيوؤثر  وت��ع��ره  ن�شاطه 

الإي��������رادات احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��وق��ع��ة، وب��ال��ت��ايل 

�شتتاأثر خزينة الدولة ل حمالة، اإىل جانب 

بتخفيف  مطالبا  الأردن���ي���ة،  ال��ع��م��ال��ة  ت��اأث��ر 

الأعباء على القطاع �شواء ما يتعلق ب�شريبة 

املبيعات العامة والر�شوم املختلفة.

وط����ال����ب ال���ط���ب���اع مب���ن���ح اإع������ف������اءات م��ن 

والأرا�شي  الأبنية  على  املفرو�شة  ال�شرائب 

املرتبة  املبالغ  بتق�شيط  وال�شماح  وامل��ع��ارف 

على القطاع اخلا�س وعدم فر�س اأي غرامات 

اخل��روج  يف  وم�شاعدته  دعمه  بهدف  ت��اأخ��ري 

اأ�شوة بباقي  اأزم��ة جائحة كورونا  من تبعات 

دول العامل التي دعمت قطاعاتها خوفاً من 

انهيارها.

ودع����ا اإىل اإع������ادة ال��ن��ظ��ر وب�����ش��ك��ل ع��اج��ل 

الإع��ف��اءات واخل�شومات على  مبو�شوع منح 

�شريبة الأبنية والأرا�شي واملعارف املفرو�شة 

ع���ن ال�����ش��ن��ة احل��ال��ي��ة وال�������ش���ن���وات ال�����ش��اب��ق��ة 

على  وال��ع��م��ل  وال��ت��ج��اري��ة  ال�شكنية  للمباين 

ال��غ��رام��ات املرتبطة بها كذلك  الإع��ف��اء م��ن 

واملتحققة عن ال�شنوات ال�شابقة.

وبني اأن اجلمعية على توا�شل مع حمافظ 

البنك املركزي لو�شع اآلية ت�شمن حق الدائن 

واملدين يف ال�شيكات املرجتعة واآلية ت�شويتها، 

مطالبا باأن تكون فرة الت�شوية حتى نهاية 

ال�شيكات  تقدمي  يتم  ث��م  املقبل  اأي��ل��ول  �شهر 

�شمن اآلية وا�شحة للتعامل بني التجار.

على  اخلا�س  القطاع  اأن  الطباع  واأو���ش��ح 

م��ع��رف��ة ت��ام��ة مب��ا يحتاجه ق��ط��اع الأع��م��ال 

ب���ه، ما  ال��ط��وي��ل��ة  ومي��ت��ل��ك اخل���ربة العملية 

للقطاع  ال�شت�شاري  ال���دور  تعزيز  ي�شتدعي 

خا�شة يف ظل الظروف الراهنة.

واك��د اأهمية ت�شكيل جلنة تن�شيقية ت�شم 

القطاع اخلا�س والعام، بهدف اإ�شراك القطاع 

اخلا�س بالقرارات قبل �شدورها، خا�شة واأن 

على  مبا�شر  ب�شكل  تبعاته  تنعك�س  ق��رار  اأي 

الأداء القت�شادي.

العاملني هم عماد  اأن  اإىل  الطباع  واأ���ش��ار 

ال�����ش��رك��ات وال��ق��ط��اع اخل��ا���س ي��ب��ذل اجلهود 

الكبرية للمحافظة عليهم والوفاء بحقوقهم 

والتزاماتهم وا�شتدامة الوظائف ودميومتها، 

توفري  يف  ع��ال��ي��ة  بن�شبة  ي�شهم  اأن����ه  خ��ا���ش��ة 

فر�س العمل التي تدعم القت�شاد الوطني.

 أسرة وزارة التعليم العالي تهنئ جاللة الملك 
المعظم بعيد الجلوس الملكي الحادي والعشرين

االنباط-عمان

والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  يت�شرف 

ال��ع��ل��م��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

ال��دك��ت��ور حم��ي ال��دي��ن ت���وق واأ����ش���رة وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي باأن يرفعوا 

مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى 

ح�����ش��رة ���ش��اح��ب اجل���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

عيد  مبنا�شبة  املعظم  احل�شني  اب��ن  الثاين 

�شائلني  والع�شرون  احلادي  امللكي  اجللو�س 

اهلل جلت قدرته اأن يحفظ جاللته مبوفور 

الوطن  على  ي��دمي  واأن  والعافية،  ال�شحة 

الغايل نعمة القيادة الها�شمية الر�شيدة.

االربعاء   10/ 6 / 2020
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وامل�شرقة  اجلميلة  ال�شورة  ت�شويه  اىل  واالخ��رى  الفينة  بني  ي�شعون  ممن  ا�شتغرب 

لوطننا وتعكري �شفو عالقة االخوة واملحبة بني اطياف املجتمع االردين باثارة ق�شايا 

له  لي�س  ال��ذي  ال��ك��ون  وخ��ال��ق  جميعاً  خالقنا  واح���د،  رب��اً  نعبد  ونحن  الدينية  النعرات 

نهايات، نحن جميعا �شركاء يف هذا الوطن، نلتقي يف عبادة اهلل، امل�شلم يف قلبه وم�شجده، 

وامل�شيحي يف قلبه وكني�شته، يف دور العبادة تتجلى حمبة اهلل ومتجيده وعبادته فال يحق 

على هذه  و�شجيتنا  على طبيعتنا  نعي�س  دعونا  له،  تعاىل حكراً  اهلل  اأن  يدعي  اأن  الأح��د 

االأر�س املباركة بنف�س النوامي�س التي عا�س عليها اأ�شالفنا الطيبون، تكللنا املودة واملحبة 

والت�شامح وال�شالم، بعيداً عن اخللط امل��اأزوم الذي يخرج علينا فيه البع�س بني احلني 

واالآخر لتعكري �شفو هذه العالقة، اخواين ال تخرجوا عن ر�شا اهلل، وحمبته، وتعاليمه، 

فرجوعنا يوماً جميعاً بعد كل هذا اليه ..

عصام الغزاوي

قوتنا في وحدتنا !

 مهنئًا بعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية

الطراونة : بقيادتنا الحكيمة نحن قادرون على تجاوز التحديات

 التوثيق الملكي ينهي ترميم وتعقيم الدفعة األولى من وثائق الخدمة المدنية

 الهيئة العالمية لإلغاثة تنهي حملة لمساعدة المتضررين من كورونا

 التنمية تقدم بالغا للنائب العام حول معلومات مزورة 
منشورة في مواقع التواصل االجتماعي

 الوطنية لرعاية النزالء ُتسهم باإلفراج عن 600 نزيل خالل 18 شهًرا

االنباط-عمان

هناأ رئي�س جمل�س النواب املهند�س عاطف 

الطراونة بعيد اجللو�س امللكي ويوم اجلي�س 

وذكرى الثورة العربية.

ثوب  يرتدي  الوطن  اإن  الطراونة  وق��ال 

ال��ف��خ��ر وامل���ج���د اح���ت���ف���ااًل ب��ال��ع��ي��د احل����ادي 

اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��الل��ة  جللو�س  والع�شرين 

الثاين على عر�س اململكة االأردنية الها�شمية، 

وكذلك يوم اجلي�س وذكرى الثورة العربية 

الكربى.

واأ�������ش������اف يف ت�������ش���ري���ح ���ش��ح��ف��ي ام�����س 

املنا�شبات  ه��ذه  م��ن  ن�شتلهم  اإن��ن��ا  ال��ث��الث��اء، 

مب�شرية  ق��دم��اً  امل�شي  يف  واالإرادة  العزمية 

البناء والعطاء، تلك التي بداأت منذ التفاف 

ال�شريف احل�شني  راي��ة  ح��ول  العرب  اأح���رار 

ب���ن ع���ل���ي، و�����ش����واًل ل��ع��ه��د امل��وؤ���ش�����س ���ش��ان��ع 

فامللك  االأول،  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  اال���ش��ت��ق��الل 

الد�شتور، فامللك احل�شني  طالل حيث عهد 

حمل  اأن  اإىل  احل��دي��ث،  االأردن  نه�شة  ب��اين 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين راي���ة امل��ج��د، 

ال��ع��ل��ي��اء باحلكمة  اإىل  ال��وط��ن  ل��ي��ق��ود رك���ب 

العدالة  قيم  معززاً  واملوقف،  ال��راأي  و�شداد 

ودول���ة ال��ق��ان��ون وامل��وؤ���ش�����ش��ات، واث��ق��اً بتاريخ 

وب�شالة وت�شحيات  �شعبه،  اأج��داده، وعزمية 

بثوابتنا  متم�شكاً  االأمنية،  واأجهزته  جي�شه 

يف الدفاع عن الق�شية الفل�شطينية وو�شاية 

االإ�شالمية  امل��ق��د���ش��ات  على  ال�شريف  ج��ده 

وامل�شيحية يف القد�س.

اأ�شبح  ال��ذي  االأردن  اأن  ال��ط��راون��ة  واأك���د 

حم��ط ت��ق��دي��ر واح�����رام االأ����ش���رة ال��دول��ي��ة، 

احلكيمة  قيادته  اأن  ي��وم،  عن  يوماً  يربهن 

وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه ال�����ش��ل��ب��ة امل��ت��ي��ن��ة، ق�����ادرة على 

جتاوز التحديات، وما جتربة فريو�س كورنا 

امل�شتجد اإال �شاهدا على مقدرة هذا الوطن 

العظيم على جمابهة ال�شعاب.

يوم  اأي�����ش��اً  ن�شتذكر  واإذ  اإن��ن��ا  اىل  وا���ش��ار 

اجل��ي�����س وذك����رى ال��ث��ورة ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��ربى، 

العربي  جي�شنا  �شهداء  اأراوح  على  لنرحم 

واأج��ه��زت��ن��ا االأم��ن��ي��ة، ح��ي��ث ���ش��دق��وا اهلل ما 

عاهدوا اهلل عليه.

ال��ف��خ��ر  م���ع���اين  اأع���ظ���م  وقال:” ل���رف���ع 

عن  للدفاع  نف�شها  ن���ذرت  معطاءة  ي��د  بكل 

اإىل العلي  ثرى االأردن الطهور، مت�شرعني 

واأب��ن��اء  وجي�شنا  قائدنا  يحفظ  اأن  القدير 

�شعبنا العظيم«.

االنباط-عمان

االأردين  امل��ل��ك��ي  ال��ت��وث��ي��ق  م���رك���ز  اأن���ه���ى 

االأوىل  امل��رح��ل��ة  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  الها�شمي 

والتدعيم  والتعقيم  الرميم  عمليات  م��ن 

واحل��ف��ظ  الكيميائية  وامل��ع��اجل��ة  احل�����راري 

االلكروين لوثائق نادرة يف ديوان اخلدمة 

املدنية.

وتغطي هذه الوثائق الفرة الزمنية منذ 

االأردن  �شرق  واإم��ارة  العثمانية  الدولة  عهد 

ع��م��راً  م��ا مينحها  وث��ي��ق��ة(،  وع��دده��ا )37 

م�شتخدماً  ع���ام،   100 اىل  ي�شل  ا���ش��اف��ي��اً 

اأح����دث ال��ط��رق ال��ع��ل��م��ي��ة وم��راع��ي��اً تطبيق 

املعايري الدولية واملوا�شفات العاملية املتبعة.

واأو����ش���ح م��رك��ز ال��ت��وث��ي��ق امل��ل��ك��ي يف بيان 

امل�������ش���رك وال����روؤي����ة  ال���ت���ع���اون  ال����ي����وم، ان 

ال���وا����ش���ح���ة ت�����ش��ب يف م�����ش��ل��ح��ة ال��ت��وث��ي��ق 

و���ش��ي��ان��ة امل��خ��ط��وط��ات وال��وث��ائ��ق االأردن���ي���ة 

االأردنية، جت�شيداً  الوطنية  الذاكرة  وتعزيز 

التوثيق  اأعمال  الأهداف اجلانبني يف خدمة 

والبحث العلمي.

املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان  متحف  ويحتوي 

على وثائق وخمطوطات هامة ونادرة لكونها 

ن�شخة وحيدة لي�س لها بديل اأو �شورة.

امل��ل��ك��ي االأردين  ال��ت��وث��ي��ق  واأن�����ش��ئ م��رك��ز 

 ،2005 ب��اإرادة ملكية �شامية عام  الها�شمي 

وباإ�شراف ومتابعة من �شاحب ال�شمو امللكي 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  نايف  بن  علي  االأم��ري 

املركز.

ع��ل��ى  امل���ح���اف���ظ���ة  اإىل حت��ق��ي��ق  وي����ه����دف 

ال���ّذاك���رة ال��وط��ن��ي��ة وال��ق��وم��ّي��ة ل����الأردن واآل 

ال���ب���ي���ت ع����ام����ة، وال���ه���ا����ش���م���ي���ني م����ن م��ل��وك 

را�شات  والدِّ الُبحوث  واإج��راء  االأردن خا�شة، 

ال�شاأن، وحتقيق املخطوطات  ال�ُمتَّ�شلة بهذا 

وَن�ْشر  رجاالِت�هم،  و�ِشرَيِ  ِهم  ب�ِشرَيِ ال�َمْعنية 

املذكرات ال�شخ�شية ملن اأ�شَهَم يف هذا التاريخ 

اأو �َشِهَد اأحداَثُه، ف�شاًل عن العناية بالنَّ�َشب 

ال�شريف وبكل َمن ينتمي اإليه.

حملياً  املتخ�ش�س  ال��وح��ي��د  ه��و  وامل��رك��ز 

والرميم  التعقيم  اأعمال  ب�شكل متكامل يف 

وال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي واالأر�����ش����ف����ة، م���راع���ي���اً 

تطبيق املعايري الدولية واملوا�شفات العاملية 

واالأر���ش��ف��ة  وال��رم��ي��م  التعقيم  يف  املعتمدة 

االلكرونية.

مع  اجل���اد  العلمي  ��ع��اون  ال��تَّ اإىل  وي�شعى 

ذات  وال��ع��امل��ي��ة،  العربية  وامل��راك��ز  املوؤ�ش�شات 

معها،  اخل���ربات  وت��ب��ادل  املماثلة،  االأه����داف 

ي���ة اإىل  ���دوات وال�����ُم��وؤمت��رات امل���وؤدِّ وَع��ْق��د ال���نَّ

النُّهو�س  اأجل  من  امل�شرك  التعاون  تعميق 

باملهمات املوكلة اإليه.

وي��ت��م��ي��ز م��رك��ز ال��ت��وث��ي��ق امل��ل��ك��ي االأردين 

م�شاريع  امل��راك��م��ة يف  ب��خ��ربات��ه  ال��ه��ا���ش��م��ي 

االأر���ش��ف��ة وال��رم��ي��م م��ع ع���دد م��ن وزارات 

وموؤ�ش�شات ودوائر الدولة املختلفة.

االنباط-عمان  

اأن�����ه�����ت ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����امل����ي����ة ل����الإغ����اث����ة 

وال���رع���اي���ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��راب��ط��ة 

ال��ت��ن��م��ي��ة  ووزارة  اال�����ش����الم����ي  ال����ع����امل 

االج���ت���م���اع���ي���ة، ح��م��ل��ة اإغ����اث����ة ل��ل��ع��ائ��الت 

االأردن����ي����ة امل��ت�����ش��ررة م���ن اأزم�����ة ان��ت�����ش��ار 

كورونا. فريو�س 

وا����ش���ت���ه���دف���ت احل���م���ل���ة ال���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا 

ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال��ه��ي��ئ��ة 

ك���وب���ون   1100 ت����وزي����ع  االج���ت���م���اع���ي���ة، 

ال��ت��ي  االأ������ش�����ر  ع���ل���ى  غذائية”  “مواد 
ت�������ش���ررت م����ن ح���ظ���ر ال���ت���ج���ول، وال�����ذي 

فريو�س  انت�شار  ب�شبب  احلكومة  فر�شته 

كورونا.

ال��ه��ي��ئ��ة يف االأردن  وق���ال م��دي��ر م��ك��ت��ب 

الدكتور عبد اهلل االأحمري يف بيان ام�س 

تقدمي  ع��رب  ن��ف��ذت  احلملة  اإن  ال��ث��الث��اء، 

ك��وب��ون��ات م���واد غ��ذائ��ي��ة مت ���ش��رف��ه��ا من 

بعد  املدنية،  اال�شتهالكية  املوؤ�ش�شة  خالل 

ال�شحي. للجانب  الواقع ومراعاة  درا�شة 

للعائالت  و�شلت  الكوبونات  ان  وب��ني 

اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  ف��ق��را  االأ���ش��د 

دينارا،   50 كوبون  كل  قيمة  بلغت  حيث 

دي��ن��ار،   55400 قيمته  اج��م��ايل  مببلغ 

االجتماعية  التنمية  وزارة  ق��ام��ت  ح��ي��ث 

مديرياتها  عرب  املنتفعني  اأ�شماء  بر�شيح 

اململكة. مناطق  خمتلف  يف 

االنباط-عمان

االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ت��ق��دم��ت 

ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����ع����ام  ال����ن����ائ����ب  اإىل  ب����ب����الغ 

مواقع  ع��رب  ن�شرت  م���زورة  ب��ي��ان��ات  ب�����ش��اأن 

ال��وزارة  قيام  ح��ول  االجتماعي  التوا�شل 

لكل  دي��ن��ار   200 ق��دره��ا  منحة  ب�����ش��رف 

من  تعبئتها  يتم  ا�شتمارة  طريق  عن  فرد 

املواطنني. قبل 

ام�س  �شحفي  بيان  يف  ال���وزارة  وق��ال��ت 

ج���رى  ال���ت���ي  امل���ع���ل���وم���ات  اإن  ال����ث����الث����اء، 

ت��ن��اق��ل��ه��ا م����زورة وغ���ري ���ش��ح��ي��ح��ة، داع��ي��ة 

ا�شتقاء  اإىل  االإع���الم  وو���ش��ائ��ل  امل��واط��ن��ني 

اأو من  امل��ع��ل��وم��ات م��ن م��وق��ع��ه��ا ال��ر���ش��م��ي 

الر�شمية. الوزارة  �شفحات 

ح���ال  ويف  ان�����ه  اإىل  ال���������وزارة  ول���ف���ت���ت 

بن�شرها  �شتقوم  ق��رارات  اأية  عن  االإع��الن 

الرابط  على  االإلكرونية  مواقعها  ع��رب 

وم��ن   ،»www.mosd.gov.jo«

خ�������الل و�����ش����ائ����ل االإع������������الم، وق���ن���وات���ه���ا 

ال��ر���ش��م��ي��ة امل��ع��ت��م��دة يف م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل 

االجتماعي.

االنباط-عمان  

نزالء  لرعاية  الوطنية  اجلمعية  اأعلنت 

مراكز االإ�شالح اخلريية اأنها �شاهمت بكف 

الطلب واالإف��راج عن اأكرث من 600 نزيل 

خالل 18 �شهرا ما�شية.

غازي”  “حممد  اجلمعية  رئي�س  وق��ال 

اأب�����و ���ش��وف��ة يف ب���ي���ان ام�������س ال���ث���الث���اء، اإن 

اجلمعية دفعت من خالل مبادرة الغارمني 

نحو ربع مليون دينار، من الغرامات املالية 

امل��ط��ل��وب��ة م���ن ن����زالء م���راك���ز االإ����ش���الح يف 

اململكة، والبالغ عددها 17 مركزا.

تندرج  التي  اأن مبادرة اجلمعية  واأو�شح 

�شملت  الثمانية،  ال��زك��اة  م�شاريف  �شمن 

م��ن دخ��ل م��راك��ز االإ���ش��الح الأ���ش��ب��اب مالية 

“كالكمبياالت” والكفاالت والغرامات التي 
تراوح بني 200 اإىل 1000 دينار خا�شة 

وف��وات��ري  امل���ن���ازل  ب��اإي��ج��ارات  املتعلقة  ت��ل��ك 

الكهرباء واملاء.

م�����ش��اع��دات  اأن  اإىل  اأب���و����ش���وف���ة  واأ�����ش����ار 

اجلمعية النقدية والعينية، ت�شمنت توزيع 

اآالف امل�شتلزمات الن�شائية ومالب�س واأدوات 

امل�شاحف  اآالف  توزيع  جانب  اإىل  ريا�شية، 

وال��ك��ت��ب ال��دي��ن��ي��ة، وم���ئ���ات م���ن ���ش��ج��ادات 

ال�شالة والفر�شات واحلرامات واملخدات.

اإن�����ش��اء  ���ش��اه��م��ت يف  اأن اجل��م��ع��ي��ة  وب���ني 

م�شغل لالأملنيوم يف مركز اإ�شالح اأم اللولو، 

داخلية  ريا�شية  �شالة  �شيانة  ع��ن  ف�شاًل 

اجلويدة،  اإ���ش��الح  مركز  يف  للن�شاء  خا�شة 

الطبية  االأدوات  م��ئ��ات  ت��وزي��ع  ج��ان��ب  اإىل 

واأج��ه��زة  املتحركة  وال��ك��را���ش��ي  ك��ال��ن��ظ��ارات 

فح�س الدم وال�شكر.

الع�شرات  دع��م��ت  اجلمعية  اأن  واأ����ش���اف 

من الدورات التي عقدت يف خمتلف مراكز 

االإ�����ش����الح ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��م��ل��ك��ة، ح��ي��ُث 

ت��ن��وع��ت م��وا���ش��ي��ع ال������دورات ب���ني حتفيظ 

واأ�شا�شيات  اللغات،  وتعليم  الكرمي،  القراآن 

االإ�شعافات االأولية وامل�شرحيات التي تهدف 

اإىل مكافحة املخدرات.

يف  للم�شاهمة  ت�شعى  اجلمعية  اأن  واأك��د 

ال�شجن  داخ��ل  ال��ن��زالء  حت�شني منط حياة 

ورع���اي���ة اأ���ش��ره��م اج��ت��م��اع��ي��ا خ���ارج���ة عرب 

اإيجاد  وعينيا من خالل  ماديا  م�شاعدتهم 

اأو دعم مايل اأو تنفيذ م�شروع  فر�س عمل 

لهم،  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  ب��ت��وف��ري  ي�شهم  �شغري 

املجتمع  اأم���ن  على  احل��ف��اظ  يف  ي�شهم  مب��ا 

وا�شتقراره.

ي�شار اإىل اأن “رعاية النزالء” هي جمعية 

وطنية تاأ�ش�شت عام 2005 برخي�س من 

وزارة التنمية االجتماعية، وت�شعى للريادة 

يف العمل االإن�شاين على م�شتوى اململكة من 

م�شتدامة  تنموية  م�شروعات  تنفيذ  خالل 

ون�شر روح التطوع بني اأفراد املجتمع.

 الخوالدة لجاللة الملك: دمتم بكل 
خير يا سيدي 

 الزراعة تتابع وصول كميات 
محدودة من الجراد لمنطقة الرويشد

 األمانة تنهي الهيكل اإلنشائي لمحطة 
صويلح ضمن أعمال الباص سريع التردد

 أعمال صيانة لخطوط 
الصرف الصحي في معان

االنباط-عمان

ق�����ال ال����دك����ت����ور خ���ل���ي���ف اخل�����وال�����دة يف 

تغريدة عرب ح�شابه على توير:

اأق�����ول: ينعم  امل��ل��ك��ي  يف ع��ي��د اجل��ل��و���س 

ال����وط����ن ب���ق���ي���ادة ه��ا���ش��م��ي��ة ف�����ذة ب���اه���رة 

نوعية  اإجن���ازات  ذات  العطاء  دائمة  االأداء 

واإ���ش��ه��ام��ات غ��ري م�شبوقة  وح�����ش��ور الف��ت 

والقومية  الوطنية  ك��اف��ة  االأ���ش��ع��دة  على 

واالإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة.. دم��ت��م ب��ك��ل خري 

����ش���ي���دي ج���الل���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

املفدى .

االنباط-عمان  

الثالثاء  ام�س  الزراعة،  وزارة  اأعلنت 

كميات حم��دودة من  و���ش��ول  تتابع  اأن��ه��ا 

ال��روي�����ش��د  ملنطقة  ال�����ش��ح��راوي  اجل����راد 

ال����ق����ري����ب����ة م������ن احل�����������دود ال����ع����راق����ي����ة 

وال�شورية.

واأوع�����ز وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة وزي����ر ال���زراع���ة 

ال��ك��وادر  اإىل  اخلراب�شة  �شالح  ال��دك��ت��ور 

مركز  يف  العمليات  وغ���رف  املتخ�ش�شة 

امل���ح���اف���ظ���ات  ال����������وزارة وامل����دي����ري����ات يف 

�شامل  م�شح  الإجراء  للمنطقة  بالتحرك 

اخلطة  وفق  ومكافحته  احلالة  وتقدير 

ال�شاأن. املو�شوعة بهذا 

االنباط-عمان

االإن�شائي  الهيكل  عمان  اأم��ان��ة  اأنهت 

مل���ح���ط���ة احل�����اف�����الت ����ش���ري���ع���ة ال������ردد 

وال����رك����اب يف ���ش��وي��ل��ح، ���ش��م��ن اأع���م���ال 

املكون من خم�شة  الردد  �شريع  البا�س 

 78 اإىل  االإجن��از  ن�شبة  لرتفع  طوابق 

باملئة.

حممد  املهند�س  امل�شروع  مدير  وقال 

ح��ال��ي��ا  ج����ار  ال���ع���م���ل  اإن   ، ال�����ش��ري��ح��ني 

للم�شروع  اخلارجية  االأعمال  ال�شتكمال 

وت�������ش���م���ل و����ش���ل���ة حم���ط���ة احل����اف����الت 

والركاب مع ج�شر �شويلح القائم، ونفق 

اإىل حمطة احلافالت  دخول احلافالت 

واالأع���م���ال  ���ش��وي��ل��ح،  دوار  م���ن  ل��ل��ق��ادم 

وغ��ريه��ا.  واإن����ارة  زراع���ة  م��ن  التكميلية 

ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ت�����ش��ط��ي��ب��ات  اأن  واأو������ش�����ح 

من  واالأر���ش��ي  الت�شوية  لطابق  اأجن��زت 

والدهان  واالأ�شقف  اجلرانيت  اأر�شيات 

الكهربائية  االأنظمة  وتاأ�شي�س  والديكور 

وامليكانيكية، 

وك�����ذل�����ك ال���ع���م���ل ج������ار ال����ش���ت���ك���م���ال 

تركيب  م��ع  ال��ط��واب��ق  ب��اق��ي  ت�شطيبات 

اأن����ظ����م����ة االإن������������ارة واإط������ف������اء احل����ري����ق 

وكانت  الكهربائية.  واالأدراج  وامل�شاعد 

اأم��ام  اأج��رت حت�شينات م��روري��ة  االأم��ان��ة 

حمطة �شويلح بف�شل الطريق اخلا�س 

ب��ال��ن��ق��ل ال���ع���ام ع���ن اخل���ط���وط امل��غ��ذي��ة 

املجاورة  للحديقة  تاأهيل  مع  للمحطة 

�شويلح. جل�شر 

االباط-معان  

اإدارة مياه حمافظة معان  قال مدير 

ال��ع��م��ل  اإن  امل��ع��اي��ط��ة،  ���ش��ام��ر  امل��ه��ن��د���س 

�شرف  خطوط  ثالثة  �شيانة  على  جار 

تعر�شت  قد  كانت  املدينة  و�شط  �شحي 

والك�شر. للهبوط 

واأ�شاف ام�س الثالثاء، اإن العمل جار 

قرب  ال��واق��ع  ال�شحي  ال�شرف  خ��ط  يف 

تعر�س  الذي  القدمي،  ال�شيارات  جممع 

املياه  ت�شرب  ب�شبب  اإىل هبوط  اأيام  قبل 

م��ن خ��ط��وط ت�����ش��ري��ف م��ي��اه االأم���ط���ار، 

ك�����ش��ر اخل��ط  اإىل  اأدى  م��ا  ل���ه،  امل���ج���اورة 

وانه  ال�شارع،  اإىل  العادمة  املياه  وت�شرب 

تنظيم  واإع�����ادة  اخل���ط  ا���ش��ت��ب��دال  �شيتم 

التحتية له. البنية 

�شمن  ال��ت��ال��ف  اخل��ط  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

م���را،   190 اإىل  ت�����ش��ل  ع��م��ل  م��ن��ط��ق��ة 

م��ا ت��ط��ل��ب م��زي��دا م��ن ال��وق��ت واجل��ه��د 

اإجناز  مت  اأنه  م�شيفا  ال�شيانة،  الأعمال 

ل��ذات  ال�شيانة  اأع��م��ال  م��ن  ب��امل��ائ��ة   70
اخلط.

وب����ني ان����ه مت االن���ت���ه���اء م���ن ���ش��ي��ان��ة 

�����ش����ارع����ي  �����ش����ح����ي يف  ������ش�����رف  خ����ط����ي 

تعر�شت  اإذ  ح�����ش��ني،  وامل���ل���ك  ف��ل�����ش��ط��ني 

تلك اخلطوط ب�شبب قدمها اإىل الك�شر 

الناجت عن الهبوط، م�شريا اإىل اأن اإدارة 

م��ي��اه م��ع��ان ت��ع��م��ل ع��ل��ى م����دار ال�����ش��اع��ة 

املتعلقة  وال�شكاوى  املالحظات  وتتلقى 

ال�شيانة  اأع��م��ال  وت��ن��ف��ذ  باخت�شا�شها 

ال�شعف. ملختلف نقاط 

االربعاء   10/ 6 / 2020
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االنباط-عمان

الثورة  الوطن يف كل عام بذكرى  اأبناء  يحتفل 

العربية الكربى ويوم اجلي�س، وعيد جلو�س جاللة 

املنا�سبات  وهي  العر�س،  على  الثاين  امللك عبداهلل 

املنا�سبات  بهذه  االحتفال  وياأتي  واالأغ��ل��ى،  االأبهى 

وموا�سلة  امل��ن��ج��زات  تعزيز  على  ت��اأك��ي��داً  الوطنية 

بناء الدولة، حيث ي�ستذكر االأردنيون واأحرار االأمة 

مها اجلي�س  البطوالت والت�سحيات اجل�سام التي قَدّ

اأبناء  الها�سميون  ق��اد  عندما  امل�سطفوي،  العربي 

االأمة يف اأعظم ثورة �سهدها الع�سر احلديث، فكانت 

ال��ث��ورة اخل��ط��وة االأوىل على ط��ري��ق حت��رر االأم��ة 

ومنائها ونه�ستها.

الكربى  العربية  ال��ث��ورة  ب��ذك��رى  االحتفال  اإن 

ك��ث��رة م��ه��م��ة، فهي  وي���وم اجل��ي�����س يحمل دالالت 

ببعدها  النظام  �سرعية  للوقوف مع  حالة جتديد 

بامتالك  االأردين  املواطن  واع��راف من  القومي، 

القيادة ال�سيا�سية لهذه ال�سرعية، كما اأنها التاأكيد 

على التزام الدولة االأردنية قيادة وحكومة و�سعباً 

وال��ت��زام��ات  اأدوار  م��ن  ال�سرعية  ه��ذه  تفر�سه  مب��ا 

االأردين،  ال�سيا�سي  النظام  حركة  مبجملها  حتكم 

ال�سعيدين  على  ال�سيا�سيني  بالفاعلني  وعالقاته 

الداخلي واخلارجي على حد �سواء.

ولعل حر�س جاللة القائد االأعلى امللك عبداهلل 

تاأكيد  ه��و  املنا�سبتني،  ه��ات��ني  رع��اي��ة  على  ال��ث��اين 

ال�سيا�سة االأردن��ي��ة جت��اه ق�سايا  ملكي على ثوابت 

االأمتني العربية واالإ�سالمية، وعلى راأ�سها الق�سية 

الفل�سطينية العادلة، كما اأنها ر�سالة ملكية وا�سحة 

لدول العامل ب�سكل عام، ودول االإقليم ب�سكل خا�س. 

اإىل  ي�سر  املنا�سبتني  بهاتني  االحتفال  تزامن  اإن 

ح��ال��ة خ��ا���س��ة م��ن ال��راب��ط املنبثق م��ن واق���ع اأن 

اجلي�س هو املوؤ�س�سة االأوىل، التي ت�سكل ركناً اأ�سا�سياً 

من اأركان الدولة االأردنية منذ ن�ساأتها، والتي اأعلنت 

مت�سكها بحمل ر�سالة الثورة العربية ال�ساعية اإىل 

واإع���ادة  ك���ان،  اأينما  العربي  امل��واط��ن  رفعة  حتقيق 

ما  بكل  االإ�سالمية،  العربية  الثقافة  اإىل  االعتبار 

يحمله ذلك من �سعي حثيث لتحقيق اأف�سل حياة 

ممكنة، و�سبل الدفاع عنها وحمايتها، وهو اأمر يبني 

ب�سكل اأو باآخر ما يحمله االحتفال بيوم اجلي�س من 

دالالت اأكدها منت�سبو هذا اجلي�س على الدوام باأنه 

اليد الطوىل والقادرة على تنفيذ ما اآمنت به، وهو 

ما �سدقه وي�سدقه، تاريخ هذا اجلي�س يف كل املحن 

العربي  التي مرَّ ومي��رُّ بها هذا احلمى  والظروف 

الها�سمي.

فكان للجي�س العربي م�ساهمات كبرة يف تطور 

ال��دول��ة وحت��دي��ث��ه��ا ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����س��ت��وي��ات املدنية 

امل�ستويات  اأع��ل��ى  اإىل  و�سلت  اأن  اإىل  والع�سكرية، 

الع�سكرية اإقليمياً وعاملياً؛ بف�سل الرعاية الها�سمية 

االأول  عبداهلل  املوؤ�س�س  امللك  عهد  منذ  املتوا�سلة 

بن احل�سني، و�سواًل اإىل عهد جاللة امللك عبداهلل 

الثاين حفظه اهلل ورعاه، الذي اأكمل امل�سرة وو�سل 

وهو  التميز  م��رات��ب  اإىل  امل��غ��وار  وجي�سه  ب����االأردن 

يكمل م�سرة خر مباركة مكللًَّة بالعطاء واالإجناز 

وال�سرب والتحدي، وكان االإن�سان االأردين حمورها 

باأهله  العزيز  الوطن  هذا  لكيان  الفقري  والعمود 

وقيادته وموؤ�س�ساته.

يف  امل�سرفة  م�ساركاته  ال��ع��رب��ي  للجي�س  وك���ان 

فيها  ر  �سَطّ والتي  االإ�سرائيلية،  العربية  احل��روب 

التي ال  ال�سهداء  قوافل  م  وق��َدّ البطولة،  �سفحات 

بوابات  على  بنجيعها  تنعم  فل�سطني  اأر����س  زال��ت 

القد�س واللطرون وباب الواد وجنني وغرها.

1956 يحمل معه  ع��ام  اآذار  م��ن  االأول  وج��اء 

امللك احل�سني  اتخذ جاللة  الكثر عندما  اخل��ر 

اجلي�س  قيادة  بتعريب  والتاريخي  القومي  ق��راره 

عام  الربيطانية  االأردنية  املعاهدة  واإلغاء  العربي، 

االنطالق  نقطة  القرار  هذا  مثل  حيث   ،1957
وا�ستمر  والتحديث،  التطور  م�سرة  يف  احلقيقية 

االهتمام باإعادة بناء اجلي�س، فمنذ اللحظة االأوىل 

العر�س  الثاين على  امللك عبداهلل  جللو�س جاللة 

القوات  اأوىل   1999 ع��ام  التا�سع من حزيران  يف 

الع�سر  ل��ت��واك��ب  ورع��اي��ت��ه  اهتمامه  ج���ّل  امل�سلحة 

ف�����س��ع��ى ج��الل��ت��ه لتطويرها  وت���اأه���ي���اًل،  ت�����س��ل��ي��ح��اً 

وحت��دي��ث��ه��ا ل��ت��ك��ون ق������ادرة ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��وط��ن 

وج��ه،  اأك��م��ل  على  مبهامها  وال��ق��ي��ام  ومكت�سباته، 

مثلما �سعى اإىل حت�سني اأو�ساع منت�سبيها العاملني 

وامل��ت��ق��اع��دي��ن، ح��ت��ى اأ���س��ب��ح��ت م���ث���ااًل واأمن���وذج���اً 

بقدرتها  تتميز  والت�سليح،  وال��ت��دري��ب  االأداء  يف 

وكفاءتها القتالية العالية بف�سل ما اأوالها جاللة 

القائد االأعلى من اهتمام كبر، عندما هياأ لها كل 

املتطلبات التي متكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها 

داخل الوطن وخارجه وذلك مبا يتوافق مع تعدد 

اأدواره������ا وم��ه��ام��ه��ا ومب���ا ين�سجم م��ع ال��ت��ه��دي��دات 

واالإقليم على حد  العامل  والتحّديات اجلديدة يف 

�سواء.

املعنوية ورفعها لدى منت�سبي  ال��روح  والأهمية 

القوات امل�سلحة، �سّلم جاللة امللك عبداهلل الثاين 

تكرمي  درج���ة  كاأعلى  االأع��ل��ى،  القائد  جاللة  علم 

اجلي�س   - االأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  يف  ع�سكري 

ومديريات  ووح���دات  ت�سكيالت  م��ن  لعدد  العربي 

هذه  منت�سبو  يبديه  مل��ا  ت��ك��رمي��اً  ال��ع��رب��ي  اجلي�س 

الوحدات من �سجاعة، وما يبذلونه من ت�سحيات 

ت�سليم  اإىل  باالإ�سافة  وامل��واط��ن،  للوطن  وخدمات 

وتداول راية الثورة العربية الكربى برمزيتها بني 

وحدات اجلي�س العربي.

على  قوية  دالل��ة  امل�سطفوي  العربي  وللجي�س 

ما يحمله من قيم ال ميكن امل�ساومة حولها، كما ال 

ميكن التخلي عنها مهما كان الثمن، فهو االأمني 

على هذا احلمى وعلى حمل ر�سالة الثورة العربية 

قت اأقواله اأفعاله،  الكربى قواًل وفعاًل؛ عندما �سدَّ

ولعل اآخرها دوره يف مكافحة جائحة كورونا؛ فكان 

كفاءة  بكل  امل�سهد  اأدارت  التي  املفا�سل  اأه���م  اأح���د 

واقتدار، بقيادة ها�سمية حكيمة؛ فحظوا باهتمام 

املواطنني واحرامهم ملا قدموه من اأعمال جليلة 

فقد  اآخ��ر  جانب  وم��ن  احلميدة.  �سفاتهم  تعك�س 

ميدان  االأردن��ي��ة يف  امل�سلحة  القوات  تواجد  تر�سخ 

حفظ ال�سالم العاملي كقوة فاعلة، حيث ا�ستطاعت 

هذه القوات اأن تنقل للعامل �سورة اجلندي االأردين 

ثقافات  مع  ح�ساري  ب�سكل  التعامل  على  وقدرته 

العربي  اجلي�س  واأ�سبح  املختلفة،  العامل  و�سعوب 

االأردين يرفد الدول ال�سديقة وال�سقيقة باملدربني 

حفظ  عمليات  جم��ال  يف  امل��ح��رف��ني  واملخت�سني 

ال�سلم واالأم��ن الدوليني، ومت اإن�ساء معهد تدريب 

للتدريب،  وعاملي  اإقليمي  كمركز  ال�سالم  عمليات 

“اجلي�س  ا���س��م  امل�سلحة حتمل  ال��ق��وات  ك��ان��ت  وملَّ���ا 

العربي”، فهي جي�ٌس لكل العرب وامل�سلمني انطالقاً 

من ر�سالتها الها�سمية االأ�سيلة، فكانت وقفة اجلار 

ق��وات  وا�ستقبلت  وع�����س��رت��ه،  اجل���ار يف حمنته  م��ع 

ح��دود  وع��رب  املا�سية  ال�سنوات  احل���دود يف  ح��ر���س 

ال�سرقية  الذين عربوا حدودها  الالجئني  اململكة 

وال�سمالية من االأطفال وال�سيوخ والن�ساء وال�سباب، 

امل��الذ  ع��ن  بحثاً  اجل��رح��ى  ومنهم  املر�سى  فمنهم 

االآمن، ومل يتوان اجلندي االأردين باأخالقه النبيلة 

و�سفاته اجلليلة اأن مي�سح بيديه دموع طفل، واإنقاذ 

ال�����س��ن، ون�ساء  ع��اج��ز، وم�����س��اع��دة �سيخ ط��اع��ن يف 

اأعياهن امل�سر والتعب واملر�س واجلراح.

ولعل اإحياء ذكرى الثورة العربية الكربى ويوم 

اجللو�س  ب��ذك��رى  االح��ت��ف��ال  اإىل  ي��ق��ودن��ا  اجلي�س 

امللكي، تعبراً عن م�ساعر الفخر واالعتزاز بالقيادة 

الها�سمية احلكيمة، والتي كانت فاحتة خر للوطن 

ال��ذي امتالأت اأرج���اوؤه باخلرات، فكان خر خلف 

خلر �سلف، وتوالت االإجن��ازات التي طالت اأرج��اء 

الوطن الطيب باأهله و�سعبه الذي نهل من طيب 

البي�س،  ال�سنائع  اأ���س��ح��اب  الها�سميني  اأخ����الق 

ة املخل�سني  فاأ�سحى الوطن بعزم الها�سميني وهمَّ

م��ن اأب��ن��اء ال��وط��ن ع��ن��وان االأم���ن و���س��م��ام االأم���ان، 

و�سيبقى اجلي�س العربي بر�سالته اخلالدة، حامي 

احل��م��ى و���س��ان��ع االإجن�������ازات اأي��ن��م��ا ح���ّل وارحت����ل، 

واملالذ االآمن وعنوان ال�سكينة واال�ستقرار، نرفع به 

هاماتنا ب�سموخ واإكبار، يد تبني ويد حتمل ال�سالح، 

�سواعد قوية ونفو�س اأبية على قدر اأهل العزم، حمى 

اهلل الوطن وقواته امل�سلحة البا�سلة يف ظل �ساحب 

اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل 

ورعاه.

 ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش 
وعيد الجلوس الملكي

يعي�س االأردنيون اليوم، ورغم ظروف ا�ستثنائية، منا�سبات وطنية عزيزة، ورا�سخة يف 

وجدانهم الوطني، يحتفون بها ويعتزون باإحيائها، ملا لها من مكانٍة يف تاريخهم وم�سرة 

دولتهم واإجنازاتها.

مل�سهد  وح�سيفة  حكيمة  اإدارة  عرب  ك��ورون��ا،  جائحة  على  االأردين  االنت�سار  وج�ّسد 

االأزمة ا�ستندت فيها موؤ�س�سات الدولة وم�سوؤوليها على توجيهات وروؤى ملكية حكيمة، 

منوذجا نحتفل به اإىل جانب هذا املنا�سبات ذات املكانة الوطنية.

واإذ تاأتي الذكرى احلادية والع�سرون جللو�س جاللة امللك عبداهلل الثاين على العر�س 

منا�سبة عزيزة يف م�سرة االأردن احلديث، ي�ستذكر فيها االأردنيون حمطات االإجناز التي 

طالت خمتلف املناحي، لتوؤكد لنا ثوابت را�سخة يف �سفر االأردن وتاريخه وحا�سره وي�سر 

بها نحو م�ستقبله املن�سود.

معها،  بعمق  ترتبطان  منا�سبتني  مع  العر�س  على  امللكي  اجللو�س  منا�سبة  وتتزامن 

الثورة العربية الكربى التي ي�ستلهم الها�سميون مبادئها نحو  حيث االحتفال بذكرى 

وطن احلرية واال�ستقالل والتقدم واالزدهار الناجز، كقواعد ر�سخها اآل ها�سم االأبرار 

منذ اليوم، الذي اأطلق به ال�سريف احل�سني بن علي طيب اهلل ثراه ر�سا�سته االوىل من 

بطحاء مكة مفجراً الثورة العربية الكربى.

وهي منا�سبة يحتفل بها االأردنيون، يف العا�سر من حزيران، جنباً اإىل جنب مع يوم 

وهو  املقّدرة،  وت�سحياتهم  االأ�ساو�س  رجاله  ببطوالت  و�سجله  تاريخه  احلافل  اجلي�س، 

يف  ث��واب��ت  مببادئها  واملعتز  العربية  ال��ث��ورة  ر�سالة  حامل  امل�سطفوي  العربي  اجلي�س 

ر�سالته وعقيدته.

الثورة  وذك��رى  امللكي،  بعيد اجللو�س  االأردنيني  احتفال  االأي��ام، يجتمع  يف مثل هذه 

العربية ويوم اجلي�س يف وطٍن، هو يف عيون اأبنائه جّنًة للعي�س، وواحًة لالأمن واال�ستقرار، 

واأمنوذجا للتطور والرقي واالزدهار.

واليوم، بتوجيهات وروؤية من �سيد العر�س وقائد اجلي�س وحفيد زعيم الثورة العربية 

الكربى، مي�سي االأردن و�سعبه منت�سراً على جائحة �سربت العامل، لكنها وجدت جي�ساً 

ي�ستلهم العزم من  ابي�ساً يف الت�سدي لها و�سعباً واعياً  اأزمتها وجي�ساً  اإدارة  ع�سكريا يف 

قائده ورائد م�سرته.

القيادة  بعزمية  فر�س،  اإىل  نحولها  بل  ال�سعاب،  ونتجاوز  دوم��اً  ننت�سر  االأردن  يف 

وبهمة الرجال وعزمهم على االنت�سار وبتوجيه من قيادة حكيمة.

وكل هذا يجعلنا ويحق لنا ان نفتخر باربع اعياد يف ظروف ا�ستثنائية اإذا ما اأ�سفنا اإىل 

اأعيادنا الثالثة عيد االنت�سار على جائحة كورونا. 

حمى اهلل الوطن وقائد الوطن وويل عهد املحبوب وقواتنا امل�سلحة واجهزتنا االأمنية 

البا�سلة وال�سعب االأردين العظيم واهلل ويل التوفيق.

 المحامي مفلح الرحيمي

أعياد األردن في ظروف 
استثنائية

 الفايز: األردنيون يشعرون بالفخر واالعتزاز 
بمليكهم وهم يحتفلون بعيد الجلوس

موتة: بحث التعاون المشترك مع شركة هواوي االردن

االنباط-عمان

في�سل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  ق��ال 

يحتفلون  وه��م  االأردن��ي��ني  اإن  ال��ف��اي��ز، 

ي�سعرون  امللكي،  اجللو�س  بعيد  اليوم 

مليكهم  ب��ج��الل��ة  واالع���ت���زاز  ب��ال��ف��خ��ر 

املفدى امللك عبداهلل الثاين، فجاللته 

عنوان عزتهم وعزة الوطن و�سموخه.

من  املنا�سبة،  هذه  يف  الفايز  وتقدم 

وال�سعب  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

والتربيكات،  التهاين  باأجمل  االأردين 

علينا  يعيد  اأن  وج��ل  ع��ز  امل��وىل  داع��ي��ا 

هذه املنا�سبة ووطننا اأكرث منعة وقوة 

وازدهارا.

“اأن  االأع��ي��ان  رئ��ي�����س جمل�س  واأك���د 

ع��ي��د اجل���ل���و����س ه���و م��ن��ا���س��ب��ة وط��ن��ي��ة 

وحمطة تاريخية من حمطات الوطن 

جندد  منا�سبة  وه��ي  بها،  نفاخر  التي 

فيها العزم على بناء االأردن، 

امللك  ج��الل��ة  ح��ول  جميعا  ملتفني 

ن�������س���ان���د خ����ط����وات����ه وم����واق����ف����ه ك���اف���ة 

ب��ن��اء ه���ذا احل��م��ى االأردين  اأج����ل  م���ن 

ال���ه���ا����س���م���ي، واحل�����ف�����اظ ع���ل���ى ام���ن���ه 

وا�ستقراره، 

ل���ي���ك���ون اأك��������رث ا�����س����راق����ا وم���ن���ع���ة، 

م���ت���ج���اوزي���ن ب���ح���ن���ك���ة ج����الل����ة امل���ل���ك 

وح��ك��م��ت��ه و���س��ج��اع��ت��ه ك��اف��ة ال��ظ��روف 

املختلفة«. بناء وحتدياتنا  املحيطة 

ح��زي��ران  م��ن  التا�سع  “اأن  واأ���س��اف 

يف ك���ل ع�����ام، مي��ث��ل حم��ط��ة ت��اري��خ��ي��ة 

امل��ع��ا���س��ر، حيث  ت��اري��خ��ن��ا  م�����س��رق��ة يف 

اع��ت��ل��ى ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

 ،1999 يف م��ث��ل ه��ذا ال��ي��وم م��ن ع��ام 

عر�س اململكة لت�ستمر يف عهد جاللته 

وتعزيز  احلديثة  الدولة  بناء  م�سرة 

منجزاتها، 

واإع��������الء �����س����روح ال����وط����ن و����س���ون 

م���ق���ّدرات���ه وت��ع��زي��ز ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون، 

ون��ح��ن ال���ي���وم ب��ق��ي��ادة ج��الل��ت��ه ن�سر 

ومبزيد  ثابتة،  بخطى  امل�ستقبل  نحو 

م�سرة  لت�ستمر  والعطاء،  البذل  من 

االجناز مبختلف املجاالت«.

ن��ن�����س��ى يف ه��ذه  “لن  ال��ف��اي��ز  وق����ال 

املغفور  ج��الل��ة  ال��ب��اين  امل��ل��ك  املنا�سبة 

بن  احل�سني  امللك  تعاىل  اهلل  ب��اأذن  له 

ط����الل ط��ي��ب اهلل ث�����راه ال�����ذي ح��ق��ق 

االجن������ازات ال���ك���ب���رة، وه����ا ه���و ال��ي��وم 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ي�سر 

والراية  الر�سالة  ويحمل  خطاه  على 

لتبقى خفاقة تطاول عنان ال�سماء.

ودعا اهلل �سبحانه وتعاىل ان يحفظ 

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

يبعد  وان  والعافية  ال�سحة  مب��وف��ور 

عن وطننا كل �سر ومكروه

االنباط- خليل الفراية 

التقى الدكتور ظافر ال�سرايرة رئي�س 

النور  عبد  نا�سر  بال�سيد  موتة  جامعة 

ه���واوي،  �سركة  يف  التعليم  ق��ط��اع  م��دي��ر 

حيث مت بحث �سبل التعاون بني الطرفني 

يف جم�����االت االت�������س���االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

امل��ع��ل��وم��ات، ون��ق��ل اخل���ربات وامل��ع��ارف يف 

ه���ذا امل���ج���ال جل��ام��ع��ة م��وت��ة ،وال��ت��م��ه��ي��د 

لتوقيع مذكرة تفاهم بني الطرفني تعزز 

اط���ر ال��ت��ع��اون امل�����س��رك ب���ني ال��ط��رف��ني 

بنيتها  تطوير  يف  اجلامعة  جهود  لدعم 

احلا�سوبية  منظموتها  وتعزيز  التحتية 

وتكنولوجيا املعلومات لديها .

التعاون  اهمية  على  ال�سرايرة  واك��د 

ل��ه  مل����ا  االردن،  يف  ه�������واوي  ����س���رك���ة  م����ع 

م���ن اه��م��ي��ة يف ال���ت���ح���ول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 

واال���س��ت��ف��ادة م��ن اخ��ر ال��ت��ط��ورات يف هذا 

�سركة  تقدمة  ما  اىل  ،باال�سافة  املجال 

للعاملني  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج  م��ن  ه����واوي 

يف اجل��ام��ع��ة وال��ط��ل��ب��ة وت���ق���دمي ف��ر���س 

تدريبية لهم .

مدير  العبادلة  احمد  د.  اللقاء  ح�سر 

مركز احلا�سوب يف اجلامعة

االربعاء   10/ 6 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

اأغ����ل����ق����ت ف������رق ال��ت��ف��ت��ي�����ش وال����رق����اب����ة 

واجلهات  واالآث��ار  ال�سياحة  لوزارة  التابعة 

خ��م�����س��ة  االول  اأم�������ش  االأخ��������رى،  امل��ع��ن��ي��ة 

م���ط���اع���م ���س��ي��اح��ي��ة، وح�������ررت خم��ال��ف��ات 

لعدم  اآخ��ر،  15 مطعماً  ل��� ان��ذارات  ووجهت 

لل�سحة  ال��وق��ائ��ي��ة  ب��ال��ت��داب��ري  ال��ت��زام��ه��ا 

ال��وزارة. حددتها  التي  العامة   وال�سالمة 

وق��ال��ت ال�����وزارة يف ب��ي��ان ام�����ش ال��ث��الث��اء، 

ال�سياحية  املن�ساآت  على  الك�سف  جل��ان  اإن 

م�ساء  ورق��اب��ي��ة  تفتي�سية  ب��ج��ول��ة  ق��ام��ت 

اأم�����������ش، وات�����خ�����ذت امل���ق���ت�������س���ى ال���ق���ان���وين 

ي���ت���ق���ي���دوا  ال����ذي����ن مل  امل���خ���ال���ف���ن  ب���ح���ق 

ب�������اإج�������راءات و������س�����روط امل����ح����اذي����ر ال���ت���ي 

واالآث����������ار. ال�������س���ي���اح���ة  وزارة   و����س���ع���ت���ه���ا 

ال��ك�����س��ف ع��ل��ى  ف����رق  اأن  ال��������وزارة  وب��ي��ن��ت 

جلنتن  م��ن  ت�سكلت  ال�سياحية  امل��ط��اع��م 

ك���ل واح�����دة يف ع�����س��وي��ت��ه��ا ممثلن  ت�����س��م 

وال�سحة  واالث����ار  ال�����س��ي��اح��ة  وزارات  ع��ن 

والعمل وال�سناعة والتجارة، وامانة عمان 

الكربى، واملوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء، 

وجمعية  ال�����س��ي��اح��ي��ة،  امل��ط��اع��م  وج��م��ع��ي��ة 

ال�سياحية. وال�سرطة  االردن��ي��ة،   الفنادق 

التفتي�ش مالحظات عديدة  ور�سدت فرق 

ال�سالحية،  منتهية  م��واد  ب��وج��ود  متثلت 

ال�سحية  ب��اال���س��رتاط��ات  االل���ت���زام  وع���دم 

امل��ع��ت��م��دة ل��ت��ق��دمي خ���دم���ة االأرج���ي���ل���ة يف 

ب��ع�����ش امل��ن�����س��اآت، وع����دم ال��ت��ق��ي��د مب��ع��اي��ري 

اجل�����س��دي. وال��ت��ب��اع��د  وال��ن��ظ��اف��ة   التعقيم 

ال��ت��ف��ت��ي�����ش  ف������رق  اأن  ال�����������وزارة  واأك����������دت 

وال�����رق�����اب�����ة ع���ل���ى ال����ت����داب����ري ال���وق���ائ���ي���ة 

ل��ل�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة، ���س��ت��وا���س��ل 

ال�سياحية  املن�ساآت  على  امليدانية  جوالتها 

ل��ل��ت��اأك��د م��ن ال��ت��زام��ه��ا ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ي 

ح���ددت���ه���ا يف ال���دل���ي���ل االر�������س������ادي ال����ذي 

�سيجري  حيث  امل��ا���س��ي،  اال���س��ب��وع  عممته 

و����س���ع ال����س���ق خ���ا����ش ع���ل���ى ك����ل م��ن�����س��اأة 

 م��ط��ب��ق��ة ل����الإج����راءات وت��ل��ت��زم ب��ال��دل��ي��ل.

وقالت الوزارة اإنه يف حال اال�ستمرار بعدم 

قد  والتي  والتدابري،  بالتعليمات  التقيد 

حاالت  ت�سجيل  اىل  املخالفات  هذه  ت��وؤدي 

ا���س��اب��ة ب���ال���ف���ريو����ش، ق���د ي���دف���ع اجل��ه��ات 

فتح  ق���رار  يف  ال��ن��ظ��ر  اإع����ادة  اإىل  ال�سحية 

املطاعم.

السياحة تغلق  5 مطاعم وانذار 15 آخرين

االنباط- عمان 

االأردين  االإ�����س����الم����ي  ال���ب���ن���ك  وا�����س����ل 

االل��ك��رتون��ي��ة  امل��دف��وع��ات  وت�سجيع  ت��ع��زي��ز 

ال��الت��الم�����س��ي��ة ق��ب��ل وخ���الل ف���رتة جائحة 

ك����ورون����ا م����ن خ�����الل ال���ت���و����س���ع يف ا����س���دار 

ب���ط���اق���ات���ه امل�����س��رف��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا  

الدفع  بتقنية  املزودة  كارد(  وما�سرت  )فيزا 

قريب  االت�����س��ال  تقنية  ع��رب  مت��ا���ش  ب���دون 

 NFC(، )Near- Field( امل������دى 

االل��ت��زام  م��ع   )Communication
ب����االإج����راءات امل���ح���ددة  ال��ت��ي ت�����س��م��ن بيئة 

مع   وامل��ت��واف��ق��ة  امل��خ��اط��ر  منخف�سة  اأم��ن��ة 

تعليمات البنك املركزي االأردين ومتطلبات 

احدث  تواكب  والتي  العاملية  وما�سرت  فيزا 

اجراء معامالت  وت�سهل  التقنيات احلديثة 

ال���دف���ع واحل���رك���ات ال�����س��رائ��ي��ة ع��ن��د ن��ق��اط 

وبكل  ب�سرعة  االأردن  وخ���ارج  داخ���ل  ال��ب��ي��ع 

�سهولة وامان.

الرئي�ش  �سعيد  ح�����س��ن  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

االإ�سالمي  للبنك  العام  املدير  التنفيذي/ 

با�ستمرار  م�سرفنا  ح��ر���ش  ل��ق��د  االأردين 

على توفري حلول  م�سرفية مبتكرة تواكب 

ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف ت��ق��ن��ي��ات ال��دف��ع 

ال��ع��امل��ي��ة وع��م��ل م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام احل���ايل 

ع��ل��ى ت���زوي���د ج��م��ي��ع ب��ط��اق��ات��ه امل�����س��رف��ي��ة 

ب��دون  ال��دف��ع   “ بتقنية  اأن��واع��ه��ا  مبختلف 

  )Contactless Payment مل�ش«) 

ومع ظهور جائحة كورونا التي �ساهمت يف 

تفعيل  التوجه يف   اأهمية هذا  على  التاأكيد 

خ���دم���ات ال���دف���ع احل��دي��ث��ة وال���ت���ي ي��وف��ره��ا 

م�����س��رف��ن��ا وت���ع���زز م���ن ���س��ل�����س��ل��ة  خ��دم��ات��ه 

هذه  ا���س��دار  يف  التو�سع  مت  وق��د  الرقمية، 

وميكن   ، التقنية  ب��ه��ذه  امل����زودة  ال��ب��ط��اق��ات 

مل��ت��ع��ام��ل��ي م�����س��رف��ن��ا  احل�����س��ول ع��ل��ى ه��ذه 

واال�ستفادة  اإ���س��داره��ا   اإع���ادة  او  البطاقات 

من هذه امليزة يف ظل هذه الظروف الراهنة 

وال��ت��ي ت��ه��دف اىل ال��وق��اي��ة واحل��ف��اظ على 

با�ستخدام  ال��ع��م��ي��ل  ي��ق��وم  ح��ي��ث  �سحتهم، 

الهوائي  ال��رتدد  ب�سريحة  امل��زودة   البطاقة 

من خالل متريرها عرب اجلهاز املوجود يف 

دون  التقنية  بهذه  املدعومة  البيع  اأم��اك��ن 

لت�سديد  البيع  اأجهزة  داخل  البطاقة  و�سع 

وبحد  املتدنية  املبالغ  ذات  امل�سرتيات  قيمة 

55 دينار ، مما يوفر الوقت واجلهد  اق�سى 

ومي���ن���ع االح���ت���ك���اك وي���ح���اف���ظ ع���ل���ى اآل���ي���ة 

توفري  ،اىل جانب  التالم�ش  التباعد وعدم 

ال��ب��ن��ك  ف��ر���س��ة ف���وز م��ت��ع��ام��ل��ي��ه ب��اجل��وائ��ز 

باحلمالت  م�ساركتهم  خالل  من  ال�سهرية 

مل�ستخدمي  البنك  ينفذها  التي  الت�سويقية 

بطاقاته امل�سرفية مبختلف اأنواعها و التي 

يطلقها على مدار  العام.

االنباط- عمان 

امل�سلحة  القوات  ملنت�سبي  اجلديدة  واحل��زم  العرو�ش  من  جمموعة  اأطلقت اأوراجن االأردن 

االأردنية مبنا�سبة االحتفاالت الوطنية يف اإطار حملتها “الأنه قلبك علينا و�سهران لتحمينا”، 

اأم��ن  حفظ  يف  العربي  اجلي�ش  ب��ه  يقوم  ال��ذي  ال��ه��اّم  وال���دور  املنا�سبة  ه��ذه  متثله  مل��ا  تقديراً 

اململكة. وا�ستقرار 

واأ�سادت ال�سركة بجهود حماة الوطن البوا�سل واأدائهم املتميز ل�سمان عبور اململكة اإىل بر 

م�سبوقة  دعمهم مبزايا غري  موا�سلتها  موؤّكدة  امل�ستجد،  كورونا  اأزمة فريو�ش  االأمان خالل 

ت�ساندهم وتبقيهم على ات�سال بكل ما يهمهم �سواءً يف حياتهم املهنية اأو اليومية.

 وتت�سمن هذه احلملة جمموعة من املزايا والعرو�ش على خطوط حماة الوطن اخللوية 

18 جيجا حزمة اإنرتنت، باالإ�سافة اإىل  املدفوعة م�سبقاً التي توفر مكاملات غري حمدودة مع 

80 جيجابايت. بحزمة  خط 4G اإنرتنت 

احلملة،  �سمن  بامل�ساريف  التحكم  ميزة  مع  الحقاً  املدفوعة  الوطن  حماة  عرو�ش   اأّما 

فت�سمل اإنرتنت غري حمدود ومكاملات غري حمدودة ل�سبكة اأوراجن، ال�سبكات املحلية االأخرى 

وخ�سم  مميزة،  اأرقام  على  احل�سول  بفر�سة  اجلدد  امل�سرتكون  يتمتع  كما  دولية،  وجهة  و45 

بقيمة 75 ديناراً على االأجهزة اخللوية عند اال�سرتاك بخط حماة الوطن 15.

ديناراً   27.9 من  ابتداًء  الوطن  حماة  الفايرب  عرو�ش  من  جمموعة  اأي�ساً  احلملة   تقّدم 

120 ميجابت ترافقها مكاملات غري حمدودة ومميزات اإ�سافية عّدة. ب�سرعة 

هذه  يف  القوات امل�سلحة  ن�سامى  لكافة  جيجابايت جمانية   5 االأردن  اأوراجن  وقّدمت  ه��ذا 

املنا�سبة، تقديراً مل�ساهمتهم يف رفعة االأردن.

الفاعلة وحر�سها ك�سركة  اأن هذه اخلطوة جت�ّسد م�سوؤوليتها االجتماعية  ال�سركة   وبّينت 

يهم  ما  وك��ّل  ل��الأردن  والداعمن  امل�ساركن  �سفوف  مقدمة  يف  الوقوف  على  ورائ��دة  وطنية 

اأبناءه، خا�سة يف مثل هذه املنا�سبات التي تعني الكثري لكل االأردنين.

اأوراجن االأردن على تلبية متطلبات وتطلعات  اإطار حر�ش  اأن هذه املزايا تاأتي يف  ي�سار اإىل 

الق�سوى  اال�ستفادة  من  لتمكنهم  املتكاملة،  الرقمية  خدماتها  خالل  من  امل�ستخدمن  كافة 

الرقمي  ال�سريك  واأن��ه��ا  �سيما  ال  امل��ج��االت،  بكل  والتقّدم  التنمية  يف  احلديثة  التقنيات  من 

للمملكة.

االنباط- عمان 

كافة  االت�����س��االت  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  ت��دع��و 

م�����س��ت��خ��دم��ي ت��ط��ب��ي��ق ال��ف��ي�����س��ب��وك اإىل ���س��رورة 

االنتباه اإىل اأن تطبيق الفي�سبوك يقوم بتحميل 

ن�����س��خ��ة م���ن ك���اف���ة االأرق�������ام وج���ه���ات االت�����س��ال 

امل���وج���ودة ع��ل��ى ه��ات��ف امل�����س��ت��خ��دم اخل���ل���وي من 

Upload Contacts  /خا�سية خ���الل 

احل�ساب  �سرقة  مت��ت  ح��ال  ويف  واأن��ه   ،Sync
على  احل�����س��ول  �سيتم  للفي�سبوك،  ال�سخ�سي 

ك��اف��ة االأرق������ام اخل��ل��وي��ة امل��خ��زن��ة ع��ل��ى ال��ه��ات��ف 

اخللوي.

تطبيق  م�����س��ت��خ��دم  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��و���س��ح  ك��م��ا 

قد  التطبيق  اأن  من  التحقق  ميكنه  الفي�سبوك 

ق���ام ب��ت��خ��زي��ن اأرق���ام���ه م��ن خ���الل ف��ت��ح تطبيق 

ال�سغط  بالفي�سبوك ومن ثم  املا�سنجر اخلا�ش 

ع���ل���ى �����س����ورة ال����ربوف����اي����ل اخل���ا����س���ة ب����ه وم���ن 

تطبيق  الإدارة  امل��ت��اح��ة  اخل���ي���ارات  �ستظهر  ث��م 

القائمة  ا�سفل  اإىل  ال��ن��زول  وميكنه  ما�سنجر، 

و�ستظهر  اال���س��خ��ا���ش  اأو   People واخ��ت��ي��ار 

ح��ال  يف    Upload Contacts،خيارات

االت�سال  جهات  قائمة  بتحميل  امل�ستخدم  رغب 

اخل��ا���س��ة ب���ه وا���س��اف��ت��ه��ا، واخل���ي���ار ال���ث���اين هو 

جهات  ادارة  اأو    Manage Contacts

اخلا�سية  ه��ذه  اخ��ت��ي��ار  ميكنه  حيث  االت�����س��ال، 

والنزول اإىل اأ�سفل ال�سفحة حيث �سيجد ن�سخة 

من جميع االأرقام املوجودة على هاتفه اخللوي، 

ويف حال رغب باإزالة هذه الن�سخة من التطبيق 

اأو  اجل��ه��ات  جميع  ح���ذف  ع��ل��ى  ال�����س��غ��ط  فعليه 

جهات  حتميل  يتم  ال  وحتى   ،Delete All
االت�������س���ال م����رة اأخ�����رى ي��ج��ب اي���ق���اف خ��ا���س��ي��ة 

اإىل  وت��غ��ي��ريه��ا    Upload Contacts
.Off

يرغب  مل  ح��ال  ويف  اأن���ه  اإىل  الهيئة  وت�سري 

امل�����س��ت��خ��دم يف ح���ذف ج��ه��ات االت�����س��ال واالإب��ق��اء 

بع�ش  ات��ب��اع  فعليه  اح��ت��ي��اط��ي��ة،  كن�سخة  عليها 

ال�سخ�سي  احل�ساب  حلماية  التالية  اخل��ط��وات 

عام: ب�سكل  للفي�سبوك 

   ال��ت��اأك��د م��ن اأن ك��ل��م��ة امل����رور اخل��ا���س��ة به 

واأحرف كبرية، وعلى  واأرقام  حتتوي على رموز 

اأن تتكون من 8 اأحرف على االأقل.

 Dual -  تفعيل خا�سية امل�سادقة الثنائية 

وال��ت��ي   Factor Authentication
ت���ق���وم ب���ار����س���ال ر����س���ال���ة ن�����س��ي��ة ب���رم���ز ت��ف��ع��ي��ل 

كر�سالة ن�سية حتى بعد ادخال كلمة املرور يتم 

من خاللها تعقيد عملية االخرتاق.

اأجهزة عامة  الفي�سبوك من  ا�ستخدام    عدم 

�سواء كانت جهاز لوحي اأو هاتف �سخ�ش اآخر اأو 

جهاز حا�سوب.

البنك اإلسالمي األردني يتوسع بإصدار بطاقاته المزودة 
بتقنية الالتالمسية

أورانج األردن تطلق حملة 
»ألنه قلبك علينا وسهران 

لتحمينا« لحماة الوطن

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  تحذر مستخدمي تطبيق الفيسبوك 

الأربعاء    10  /  6  / 2020

19 مليون دينار إلى صندوق المعونة 
الوطنية من »همة وطن«

بورصة عمان تغلق على تداول
 4ر4 مليون سهم

تمديد فترة قرار تخفيض قيمة رسوم 
تصاريح  العمل حتى األول من تموز المقبل

االنباط- عمان 

ق����ررت جل��ن��ة ���س��ن��دوق »ه��م��ة وط���ن« 

اإىل  دي����ن����ار  م���ل���ي���ون   19 م���ب���ل���غ  ت���ق���دمي 

����س���ن���دوق امل���ع���ون���ة ال���وط���ن���ي���ة وت��و���س��ي��ع 

لهذا  )ت��ك��اف��ل2(  بربنامج  ال��دع��م  مظلة 

اأداء  ج��ودة  ومراقبة  متابعة  مع  ال�سهر 

الربنامج.

وق�����ال ن���ائ���ب رئ��ي�����ش ال��ل��ج��ن��ة ج��م��ال 

ال�����س��راي��رة يف ب��ي��ان ام�����ش ال��ث��الث��اء، اإن 

�سامال  تقييما  اأج���رت  ال�����س��ن��دوق  جلنة 

جل���ه���ود ب���رام���ج احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

والتي ترعاها وزارة التنمية االجتماعية 

اخلريية  اجلمعيات  كافة  م��ع  بالتعاون 

وال��ت��ط��وع��ي��ة االأردن����ي����ة وم����دى و���س��ول 

اإىل م�ستحقيه. الدعم 

وا�����س����اف ان�����ه وب����ن����اء ع���ل���ى ال��ت��ق��ي��ي��م 

واف�����ق ال�������س���ن���دوق ع��ل��ى اال����س���ت���م���رار يف 

دع����م ه����ذه اجل���ه���ود ب��ع��د االط�����الع على 

تعديالت االأ�س�ش املعتمدة باال�سافة اىل 

ب��ح��ث ���س��رورة وج���ود ب��رام��ج وم��ب��ادرات 

ل��دع��م اأ���س��ح��اب امل��ه��ن واالأع���م���ال احل��رة 

تغطيتهم  ت��ت��م  مل  ال���ذي���ن  وال��ع��ام��ل��ن 

االجتماعي  ال�سمان  �سندوق  قبل  م��ن 

ه��ذا  يف  متكافئ  ج��ه��د  ه��ن��اك  ي��ك��ون  واأن 

اخل�سو�ش من قبل احلكومة.

وتقديره  �سكره  عن  ال�سرايرة  وعرب 

ل���ك���ل ال����ذي����ن ����س���اه���م���وا يف ال�������س���ن���دوق 

م��ه��ي��ب��ا ب��امل��ق��ت��دري��ن ال��ذي��ن مل ي��ق��دم��وا 

م�����س��اه��م��ات��ه��م ب��اال���س��ت��ج��اب��ة ل��ن��داء همة 

وط���ن وذل���ك الأن ت���اأث���ريات اجل��ائ��ح��ة ال 

اإىل  وحت��ت��اج  اق��ت�����س��ادي��ا  م�ستمرة  ت���زال 

اآث��اره��ا  م��ن  للتخفيف  اجل��م��ي��ع  ت��ك��ات��ف 

واالقت�سادية. واالجتماعية  االإن�سانية 

االنباط- عمان 

الثالثاء،  ام�ش  عمان  بور�سة  اأغلقت 

على تداول 4ر4 مليون �سهم، موزعة على 

اإجمالية،  ت���داوالت  بقيمة  �سفقة   2047

1ر4 مليون دينار.  بلغت 

اإىل  ال���ب���ور����س���ة  وان���خ���ف�������ش م���وؤ����س���ر 

مقارنة  باملئة  05ر1  بن�سبة   1652 النقطة 

مع اأغالق اجلل�سة ال�سابقة. 

12 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   57 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

18 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

االنباط- عمان 

ال��ع��م��ل  ف�����رتة  ال���ع���م���ل  وزارة  م������ددت 

ب���ال���ق���رار ال�������س���ادر م���ن جم��ل�����ش ال�����وزراء 

ت�ساريح  ر���س��وم  قيمة  بتخفي�ش  املتعّلق 

ال��ع��م��ل حل��ال��ت��ي ال��ت��ج��دي��د وت��غ��ي��ري مكان 

ال��ع��م��ل )داخ���ل ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي وق��ط��اع 

املخابز( حتى االأول من �سهر متوز املقبل.

ت��خ��ف��ي�����ش قيمة  ال���ق���رار ع��ل��ى  ون�������ش 

ر���س��وم ت�����س��اري��ح ال��ع��م��ل حل���االت جتديد 

هذين  يف  العمل  مكان  وتغيري  الت�ساريح 

ب��ه��دف  200 دي���ن���ار،  ال��ق��ط��اع��ن مب���ق���دار 

م�����س��اع��دة ق��ط��اع��ي ال���زراع���ة وامل��خ��اب��ز يف 

اإث��ر  احلالية  االقت�سادية  ال��ظ��روف  ظ��ل 

ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، ب��اع��ت��ب��اره��ا ق��ط��اع��ات 

ل��الق��ت�����س��اد  ق��ي��م��ة م�����س��اف��ة  م��ه��م��ة ذات 

الوطني.

ام�ش  بيان �سحفي  ال��وزارة يف  واك��دت 

ال���ث���الث���اء، ان ه���ذا ال���ق���رار ال�����س��ادر عن 

وزي��ر  تن�سيب  على  ب��ن��اًء  ال���وزراء  جمل�ش 

ال��ع��م��ل، ج����اء ب��ط��ل��ب ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي 

املخابز. واأ�سحاب 

لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسالمة العامة



االعالين
07

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200128557(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  اجلمل   واحمد  عالء  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2012/9/5 حتت الرقم )105266( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/9 

الكرمي  عبد  ا�سماعيل  عالء  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

اجلمل  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي ام نوارة – ت: 0796424458

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

املليطي  عماد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)92236 ( بتاريخ 2008/9/24 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 560060

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة جمعه 

حممد نوفل و�سركاه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت    2003/6/9 بتاريخ   )67196( الرقم  حتت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

نوفل  حممد  جمعه   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سركاه

اإىل �سركة : امل جمعه نوفل و�سريكتها

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة ح�سام 

رباع و�سريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 

تقدمت    2019/8/19 بتاريخ   )119947( ال��رق��م 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ح�سام ورباع و�سريكه

اإىل �سركة : ح�سام رباع و�سركاه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن استمالك
صادر عن دائرة االراضي واملساحة ألغراض 

سلطة املياه
عماًل باحكام املاده ) 181 ( من قانون امللكية العقارية رقم 

) 13 ( ل�سنة 2019 اعلن انني بعد مرور خم�سة ع�سر يومًا من 

تاريخ ن�سر هذا العالن يف ال�سحف املحلية �ساأتقدم اىل جمل�س 

ما  وحيازة  ا�ستمالك  على  باملوافقة  قرار  ا�سدار  بطلب  الوزراء 

م�ساحته ) 2 ( دومنني من قطعة الر�س رقم ) 752 مفرزة من 

747 ( من حو�س رقم ) 7 ( من ارا�سي نايفه / البادية ال�سمالية 

والبالغة م�ساحتها ) 101 ( دومن و ) 451 ( مرتًا مربعًا والعائدة 

مطلقًا  ا�ستمالكًا  العظامات  وح�س  �سياد  ريا�س  لل�سيد  ملكيتها 

وحيازه فوريه لأغرا�س �سلطة املياه لغايات حرم بئر ماء نايفه  

م�سروعًا للنفع العام باملعنى املق�سود يف قانون ال�ستمالك .

مدير  عام دائرة االراضي واملساحة / بالوكالة
محمد حسني الصوافني

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200117002(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكيها   الزميلي  �سامي  الء  �سركة  باأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2011/3/8 بتاريخ   )15927( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/9 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد حممود فرحان الزواهرة  

م�سفيا لل�سركة .

حممد   . �س  الخ�سر  اجلبل   – عمان  امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

�سفيق غربال – ت: 0798166244

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية للواء البادية الشمالية الغربية

رقم ) 96 (
ق�سبة  للوائي  والبنية  للتنظيم  امل�سرتكة  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

بتاريخ   )  96  ( رق��م  بقرارها  ق��ررت  الغربية  ال�سمالية  والبادية  املفرق 

2020/1/27 وب�سفتها جلنة حملية :

املوافقة على ا�ستحداث �سارع لغاية اخلدمات �سعة ) 12 ( م واعتماد افرازي 

�سعة ) 6 ( م وذلك �سمن القطع ) 61،94،93،92 ( حو�س ) 1 ( �سوح التينة 

اجلنوبي من ارا�سي ال�سويلمة وح�سب الرت�سيم املرفق واملعد لهذه الغاية .

املفرق  ق�سبة  للوائي  والبنية  للتنظيم  امل�سرتكة  اللوائية  اللجة  وق��ررت 

اعالنه  واي��داع  اع��اله  القرار  على  املوافقة  الغربية  ال�سمالية  والبادية 

و�سحيفتني  الر�سمية  باجلريدة  اعالنه  تاريخ  من  �سهر  مل��دة  لالعرتا�س 

اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  الطالع  العالقة  لذوي  ويجوز  على  حمليتني 

اللوائية امل�سرتكة للتنظيم والبنية للوائي ق�سبة املفرق والبادية ال�سمالية 

وتقدمي  املفرق  ملحافظة  البلدية  ال�سوؤون  مديرية  يف  الواقعة  الغربية 

اعرتا�ساتهم خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

حسن الجبور
رئيس اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم واالبنية 
للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية الغربية 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة رنوه للتكنولوجيا  

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد   2011/10/27 بتاريخ   )26578( الرقم 

املوافقة على ت�سفية    2020/6/7 املنعقد بتاريخ   العادي  غري 

�سليمان  حممد  ليث  املحامي  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

ال�سكر  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

– الطابق الر�سي  – �سارع النجف  – ام اذينة  – عمان  الردن 

�سمال – هاتف 0795901901

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200079589(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عبد الكرمي الدلبي ويافا الطاهر  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2000/6/26 حتت الرقم )56489( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/3/16 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبد الكرمي عبد احلميد اديب 

الدلبي  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان / الرابية – ت: 0799318415

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200073268(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

باأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   1997

ال�سيد /ال�سادة الهام خليل �سابه ال�سايب

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حمالت الهالل

بتاريخ   )4430( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1976/2/28

قام  2020/6/9 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/9

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية 

من 5600260 – 5600289 ، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، 

اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

الزغري  �سامل  فرا�س  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  اخلليل   وكمال 

بطلب  تقدمت    2006/8/9 بتاريخ   )82250( ال��رق��م 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : فرا�س �سامل الزغري وكمال 

اخلليل

اإىل �سركة : فرا�س �سامل الزغري و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ابراهيم �سليح وفايز 

زرعي  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )56758 ( 

بتاريخ 2000/7/25 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 560060

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) ال�سيارات  فر�س  لتنجيد  القد�س  حمل   (

راأفت �سعيد  )36( با�سم ) �سامح �سعيد حممد فرعون  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) 

حممد فرعون( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  رنوه للتكنولوجيا  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 26578 ( بتاريخ 

)2011/10/27 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي ليث حممد �سليمان ال�سكر

– الطابق  النجف  – �سارع  اذينه  – ام  عمان   : امل�سفي  عنوان 

الر�سي �سمال

خلوي ) 0795901901 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ال�سريع   الربيد  خلدمة  العايل  البريق  �سركة  دائني  من  اأرج��و 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 41574 ( بتاريخ )2015/9/6(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : يو�سف حممد يو�سف النابل�سي

عنوان امل�سفي : عمان – حي رجم عمي�س – �س. جويرب العتيبي 

– بناية 7
خلوي ) 0795306967 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا لحكام املادة ) 264 / اأ ( من قانون ال�سركات 

عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )  22  (

الهيئة  ب��اأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

وامل�سجلة  البناء  ملواد  بالرحمة  اخلري  ل�سركة  العامة 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية حمدودة حتت 

قررت  قد   2011/11/16 بتاريخ   )  26735  ( الرقم 

 2020/6/7 بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  

العدول عن ت�سفية ال�سركة.

مراقب عام ال�سركات

د. وائل على العرموطي

الربعاء   10/ 6 / 2020

العالناتكم يف 

065200100
065200114

انذار بالعودة للعمل 
اىل املوظف

ركان عماد فارس حمودة

تاريخ  من  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

 10 ع��ن  تزيد  مل��دة   2020/5/16

اأيام  متتالية بدون �سبب م�سروع لذا 

للعمل  ال�سركة تنذرك بالعودة  فان 

ايام  ثالثة  تتجاوز  ل  م��دة  خ��الل 

باإنهاء  �ستقوم  فاأنها  ذل��ك  وخ��الف 

دون  العمل  عن  بف�سلك  خدماتك 

على  م�سوؤولية  اأدن��ى  ودون  اإ�سعار 

باأحكام  عمال  وذلك  ال�سركة  عاتق 

امل���اده )28/ه����( م��ن ق��ان��ون العمل 

الردين 

املنذر/شركة عمر 
بولص الزعمط

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف : 

عمار وليد محمد برغوث

دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرًا 

اذن ر�سمي اعتبارًا من 2020/5/25 

للدراي  ال��رازق  عبد  �سمري  حمل  يف 

، انذرك بالعودة  كلني وغيار الزيت 

 48 اق�ساها  مدة  خالل  عملك  اىل 

العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  �ساعة 

احكام  عليك  تطبق  ذلك  وبخالف 

العمل  ( من قانون  ه�  املادة ) 28 / 

الردين .

مذكرة تبليغ يمني شرعية
صادرة عن محكمة العقبة الشرعية

الهيئة : القاضي عبد العزيز 
عوده الحويطات

رقم الدعوى : 103 / 2020
جمهول   / �سامل  كامل  حممد  فادي   : عليه  الدعي  اىل 

ل��ه / العقبة /  حم��ل الق��ام��ة / واخ��ر حم��ل اق��ام��ة 

البلد القدمية / قرب مطعم انطاليا / منزل زهري ابو 

حدايد .

لقد تقرر يف الدعوى ا�سا�س ) 2020/103 ( ومو�سوعها 

) افتداء ( واملتكونه بينك وبني زوجتك املدعية : مروه 

ال�سيد احمد فرجاين وتوجيه اليمني ال�سرعية ) عدم 

كذب القرار ( التالية اليك ) واهلل العظيم ان زوجتي 

ب�سحيح العقد ال�سرعي الغري داخل بها ول املختلي بها 

اخللوة ال�سرعية ال�سحيحة املدعية مروه ال�سيد احمد 

فرجاين وكيلة نف�سها يف العقد والقب�س مل تكن كاذبة 

يف اقرارها عندما اقرت يف وثيقة الزواج اجلاري بيني 

من  جزء  قب�ست  انها  من  املذكورة  مروه  املدعية  وبني 

يف  لها  وامل�سجل  اردين  دينار  الفا  مبلغ  املعجل  مهرها 

ق�سيمة عقد الزواج رقم 2036827تاريخ 2016/4/3 

يف  �سادقة  كانت  وانها  املحكمة  ه��ذه  عن  وال�سادر  م 

املبلغ  بهذا  م�سغولة  غري  ذمتي  وان  امل��ذك��ور  اق��راره��ا 

ما  على  واهلل  عينًا  ول  نقدًا  اردين  دينار  الفا  والبالغ 

اقول وكيل ( فاذا مل حت�سر يف موعد اجلل�سة يف هذه 

املحكمة الواقع يف يوم ) الثنني 2020/6/22م (

م�سروعة  معذره  تبد  ومل  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة   

ناكال  املحكمة  تعتربك  �سوف  احل�سور  عن  تخلفك  عن 

اليجاب  بحقك  ويجري  ال�سرعية  اليمني  حلف  عن 

ال�سرعي وعليه فقد جرى تبليغك ذلك ح�سب ال�سول .

قا�سي العقبة ال�سرعي 

عبد العزيز عوده احلويطات

))اعالن تبليغ / بالنشر ((
صادر عن محكمة الرصيفة 

الشرعية / القضايا
هيئة القاضي : احمد قبالن الزريقات

عا�سور  ابو  �سيتان  فريد  مراد   : عليه  املدعى  اىل 

/ جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة ، واخ���ر حم��ل الق��ام��ة 

البقيع  – دوار  ط��ارق  جبل    – الزرقاء  الردن  له 

بجانب رو�سة ال�سدى عمارة رقم 20 طابق الثالث .

 ( ا�سا�س  رق��م  ال�سرعية  ال��دع��وى  يف  ان��ه  اعلمك 

2019/4401 ( ، ومو�سوعها : نفقة زوجة واملقامة 

عليك من املدعية : ) امل �سامي عو�س العجالني ( 

بناء   : التايل  النحو  على  عليك  احلكم  �سدر  وقد 

الر�سمية  اخلطية  والبينة  والطلب  الدعوى  على 

وعماًل  والخبار  ال�سرعية  واليمني  املقنعة  املربزة 

املحاكمات  ا���س��ول  ق��ان��ون  م��ن   84 و   75 ب��امل��واد 

ال�سرعية و 32 و 59 و 64 و 65 من قانون الحوال 

عليه  امل��دع��ى  حكمت  فقد  الردين  ال�سخ�سية 

85 ( خم�سة وثمانون دينارًا   ( املذكور مببلغ  مراد 

املذكورة  امل  املدعية  لزوجته  نفقة  �سهريًا  اردنيًا 

والزمته  حاله  ح�سب  ال�سرعية  لوازمها  ول�سائر 

يف  الواقع  الطلب  تاريخ  من  اعتبارا  لها  ذلك  بدفع 

املذكور  املدعى عليه مراد  2019/10/29،و�سمنت 

قابال  غيابيا  حكما   ، القانونية  وامل�ساريف  الر�سوم 

علنًا  ح�سر  مل��ن  افهم   ، ال�ستئناف  و  لالعرتا�س 

باعالم  �سجل  وق��د   . م   2020/1/15 يف  حتريرًا 

احلكم رقم 450/57/242 بتاريخ 2020/1/15 م 

، وعليه فقد جرى تبليغك ذلك علنًا ح�سب ال�سول 

علنًا حتريرًا يف 2020/6/2م .

قا�سي حمكمة الر�سيفة ال�سرعي 

احمد قبالن الزريقات



الدويل
80 االربعاء  10/ 6 / 2020 

االنباط-وكاالت

ل��رع��اي��ة الأوق���اف  ق��ال��ت جمعية الأق�����ص��ى 

واملقد�صات اإن اقتحام مقربة الإ�صعاف يف يافا 

الفل�صطيني املحتل ونب�ش وجتريف  بالداخل 

عمارات  لبناء  الأر���ش  ت�صوية  بهدف  القبور 

الث��ن��ن،  ي��وم  امل��دي��ن��ة  يف  للم�صردين  �صكنية 

املعامل  لتغيري  ممنهجة  �صيا�صة  �صمن  ياأتي 

الإ�صالمية

ب��ي��ان ���ص��ادر عنها  واأ���ص��اف��ت اجل��م��ع��ي��ة يف 

العمل  “اإذ تدين وت�صتنكر هذا  اأنها  الثالثاء 

الإج����رام����ي ال����ذي ي��ن��ت��ه��ك ح��رم��ة الأم�����وات 

وي��ط��ال الأح���ي���اء، ف��اإن��ه��ا ت��وؤك��د ع��ل��ى اأن ه��ذا 

تقوم  ممنهجة  �صيا�صة  �صمن  ي��ن��درج  العمل 

ع��ل��ي��ه��ا ال�������ص���ل���ط���ات الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة ل��ف��ر���ش 

وتغيري  الإ�صالمية  املقد�صات  على  �صيطرتها 

معاملها«

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ارت 

رف�صت قبل اأيام التما�ش اجلمعية �صد بلدية 

م��ق��ربة  مل��ن��ع جت���ري���ف  امل��ال��ي��ة  ووزارة  ���ص��ف��د 

ال�صواوين، مما يوؤكد وجود هذه ال�صيا�صة

ووج����وب  امل���ق���اب���ر  “حرمة  ع��ل��ى  واأك�������دت 

عليها« املحافظة 

وت�صاءلت: “هل �صاقت الأر�ش على بلدية 

تل اأبيب لبناء عمارات �صكنية، اأم اأنها اأهداف 

منهجية  و���ص��ي��ا���ص��ة  دف��ي��ن��ة  واأط����م����اع  م��ب��ي��ت��ة 

ل����دى ال�����ص��ل��ط��ات ل��و���ص��ع ال��ي��د وال���ص��ت��ي��الء 

ع��ل��ى م��ق��د���ص��ات امل�����ص��ل��م��ن، يف دول�����ة ت��دع��ي 

الدميقراطية واحرتام الأحياء والأموات؟«

ودع������ت ج��م��ع��ي��ة الأق���������ص����ى اأه��������ايل ي��اف��ا 

كل  وب���ذل  ال��ن�����ص��ايل  “العمل  اإىل  وامل��ن��ط��ق��ة 

اأر�ش  يف  وللمرابطة  املتاحة  ال�صلمية  ال�صبل 

الرف�ش  والعمل على خلق حالة من  املقربة، 

اجلماهريي العارم �صد هذا املخطط الظامل 

اأن��ح��اء  يف  امل�صلمن  ك��ل  م�صاعر  مي�ش  ال���ذي 

العامل.«

وتظاهر طاقم جمعية الأق�صى والع�صرات 

من املواطنن العرب من اأهايل املدينة قبالة 

وامل�صتنكرة  املنددة  الهتافات  ورددوا  املقربة، 

القتحام وجتريف املقربة

واق��ت��ح��م��ت ج���راف���ات الح���ت���الل الث��ن��ن 

م��ق��ربة الإ���ص��ع��اف وب����داأت ب��ع��م��ل��ي��ات جتريف 

متهيًدا لإقامة م�صاكن عليها للم�صردين

االنباط-وكاالت

ب��اأن  ال��دول��ي��ة  ال��ع��ف��و  منظمة  ك�صفت 

من  تدريبات  تلقت  الأمريكية  ال�صرطة 

اأن  م��وؤك��دة  الإ�صرائيلي،  الح��ت��الل  قبل 

يف  القانون  تطبيق  عن  امل�صوؤولن  مئات 

ي�صافرون  ك��ان��وا  ع���ّدة  اأم��ريك��ي��ة  ولي���ات 

ت��دري��ب��ات  ل��ت��ل��ق��ي  ك��ي��ان الح���ت���الل  اإىل 

هناك

هوؤلء  “اإن  الدولية:  املنظمة  وقالت 

امل�صوؤولن يعملون يف وليات؛ بالتيمور، 

ف���ل���وري���دا، ن��ي��و ج���ري����ص���ي، ب��ن�����ص��ل��ف��ان��ي��ا، 

ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا، اأري������زون������ا، ك��ون��ي��ت��ي��ك��ت، 

ن����ي����وي����ورك، م��ا���ص��ات�����ص��و���ص��ت�����ش، ن����ورث 

ك��ارول��ي��ن��ا، ج��ورج��ي��ا وولي����ة وا���ص��ن��ط��ن، 

بالإ�صافة اإىل �صرطة العا�صمة وا�صنطن

الزيارات  تلك  من  العديد  اأن  واأك��دت 

بينما  ال�صرائب،  دافعي  ممولة من قبل 

ي��ت��م مت���وي���ل ق�����ص��م م���ن م��ي��زان��ي��ة ت��ل��ك 

الرحالت من قبل القطاع اخلا�ش

2002 دفعت  ع���ام  م��ن��ذ  اأن���ه  واأ���ص��اف��ت 

راب��ط��ة م��ك��اف��ح��ة ال��ت�����ص��ه��ري اإ���ص��اف��ة اإىل 

م�����ص��روع ال��ت��ب��ادل يف ال��ل��ج��ن��ة ال��ي��ه��ودي��ة 

الأم��ري��ك��ي��ة وامل��ع��ه��د ال��ي��ه��ودي ل�����ص��وؤون 

الأم�������ن ال���ق���وم���ي ال�������ص���رط���ة، ب���روؤ����ص���اء 

الأمريكين  ال�صرطة  ق���ادة  وم�����ص��اع��دي 

للتدرب يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة

الربامج،  هذه  منتقدو  قال  بدورهم، 

حقوق  عن  ال��دف��اع  جمموعات  فيها  مبا 

ك��ي��ان الح��ت��الل  ���ص��ج��ل  “اإن  الإن�������ص���ان: 

ف���ي���ه ال����ع����دي����د م����ن ان���ت���ه���اك���ات ح���ق���وق 

بحق  املنهجي  العنف  وممار�صة  الإن�صان 

ال�صود  اليهود  جانب  اإىل  الفل�صطينين 

اأي�صاً«

االنباط-وكاالت

الإ�صرائيلي  الح��ت��الل  ق��وات  هدمت 

ام�������ش ال���ث���الث���اء خ��م�����ص��ة م�����ص��اك��ن م��ن 

ال�صفيح يف برية ال�صواحرة جنوب �صرق 

�صاكنيها املحتلة، و�صردوا  القد�ش 

واأف������ادت م�����ص��ادر حم��ل��ي��ة ب����اأن ق���وات 

الح�����ت�����الل وط�����واق�����م م����ن م����ا ت�����ص��م��ى 

املنطقة،  اقتحموا  املدنية”  ب�”الإدارة 

بحجة  م�صاكن،  خم�صة  ب��ه��دم  و���ص��رع��وا 

البناء دون ترخي�ش

ل��ك��ل  ت���ع���ود  امل�����ص��اك��ن  اأن  واأو����ص���ح���ت 

عمر  اإب��راه��ي��م  زح��اي��ك��ة،  �صليم  علي  م��ن 

�صاكر  هاين  الهذالن،  خليل  الهذالن، 

ال�����ص��رخ��ي وخ��ل��ي��ل زك����ي ع��ب��د ال���ق���ادر، 

ح��ي��ث ا���ص��ت��ول��ت ق�����وات الح���ت���الل على 

حمتوياتها

وكانت قوات الحتالل فككت الثنن 

اأح��م��د  ع��ل��ي  ل��ل��م��واط��ن  بال�صتيكًيا  ب��ي��ًت��ا 

تبلغ م�صاحته  ال�صواحرة،  بلدة  هل�صة يف 

200 مرت مربع

االنباط-وكاالت

الفل�صطينية،  املدنية  ال�صوؤون  وزير  قال 

الفل�صطينية  ال�صلطة  اإن  ال�صيخ،  ح�صن 

�صتعتقل اأي �صخ�ش يخطط لتنفيذ عملية 

ف���دائ���ي���ة ���ص��د الح����ت����الل، ويف ح����ال جنح 

�صنجد  “اإ�صرائيل”  داخ��ل  اإىل  بالو�صول 

لإيقافه طريقة 

واأ�����ص����اف يف م��ق��اب��ل��ة ل���ه م���ع ���ص��ح��ي��ف��ة 

ا���ص��رائ��ي��ل��ي  “اأي  اأن  تاميز”،  “نيويورك 
���ص��ي��ج��ري اع��ت��ق��ال��ه يف ال�����ص��ف��ة، ول���ن تتم 

و�صتتم  الإ�صرائيلية،  ال�صلطات  اإىل  اإعادته 

الفل�صطيني« للقانون  وفًقا  حماكمته 

الفل�صطينية  ال�����ص��ل��ط��ة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

التي  ال�صهرية  امليزانية  لتخفي�ش  تخطط 

وال��ت��ي  “الفقري”،  غ���زة  ل��ق��ط��اع  ت��ق��دم��ه��ا 

ولدعم  امل��وظ��ف��ن،  روات���ب  لدفع  ت�صتخدم 

القطاع ال�صحي، وتخفي�ش رواتب ع�صرات 

الآلف من بينهم �صباط ال�صرطة

ب��رام  م�صوؤولن  اأن  ال�صحيفة،  وذك���رت 

لل�صلطة  لل�صماح  ا���ص��ت��ع��داده��م  اأك����دوا  اهلل 

“اإ�صرائيل”  ط��ب��ق��ت  ح���ال  يف  ب��الن��ه��ي��ار، 

يف  فعلًيا،  املحتلة  الأرا���ص��ي  على  �صيادتها 

الحتالل  حكومة  رئي�ش  فيه  يعمل  وق��ٍت 

ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ن��ي��اه��و ل�����ص��م امل�����ص��ت��وط��ن��ات 

خمما�ش”،  “معايل  واأك����ربه����ا  ب��ال�����ص��ف��ة 

الإ�صرائيلية لل�صيادة 

وتابع ال�صيخ: “ل�صنا عدمين اأو حمقى 

ول نريد فو�صى،  ول نريد اأن ت�صل الأمور 

اإىل نقطة الالعودة، لأن ال�صم يعني عدم 

عودة العالقة مع اإ�صرائيل«

الفل�صطينين  فاإن  ال�صحيفة،  وبح�صب 

“اإ�صرائيل”  ع���ل���ى  ال�����ص��غ��ط  ي���ح���اول���ون 

قوة  اأعباء  حتمل  ا�صتئناف  على  باإجبارها 

اخلطوات  من  ع��دًدا  ويتخذون  الح��ت��الل، 

ال�����ص����ت����ف����زازي����ة ل���ق���ط���ع ال����ت����ع����اون م��ع��ه��ا،  

الكاملة،  امل�صوؤولية  حتمل  على  واإجبارها 

ك��م��ح��ت��ل ع�������ص���ك���ري، ع���ن ح���ي���اة اأك�����ر م��ن 

مليوين فل�صطيني يف ال�صفة

ف�����اإّن  تاميز”  ل�”نيويورك  ووف�����ًق�����ا 

ذاتيا”،  “مهزومة  ت��ب��دو  ق��د  الإج������راءات 

اخل���ط���وات  ردع  يف  منها”  و”ميوؤو�ش 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، وب���ال���رغ���م م���ن ذل����ك ي��رى 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون ب���اأن���ه���ا اإج��������راءات ق��وي��ة، 

الإ�صرائيلين  جلعل  للعك�ش،  قابلة  ولكن 

حممل  على  ي��اأخ��ذون��ه��ا  ال���دويل  واملجتمع 

اجلد ويرتاجعون - قبل فات الأوان-، كما 

يقولون

 جمعية األقصى: »إسرائيل« تسعى لتغيير معالم المقدسات

 العفو الدولية تكشف: الشرطة األميركية تلقت تدريباتها من االحتالل اإلسرائيلي 

 االحتالل يهدم 5 مساكن ببلدة السواحرة

 حسين الشيخ: السلطة ستعتقل من يخطط لتنفيذ عملية ضد االحتالل  فلسطين

االنباط-وكاالت

الرو�صي  اخلارجية  وزي��ر  نائب  ق��ال   

اإ�صرائيل  �صم  اإن  بوغدانوف،  ميخائيل 

حل  �صيعيق  الغربية  ال�صفة  يف  اأرا���ص��ي 

النزاع يف ال�صرق الأو�صط

واأ������ص�����اف ب����غ����دان����وف، ال������ذي ي�����ص��غ��ل 

م��ن�����ص��ب امل���ب���ع���وث اخل����ا�����ش ل��ل��رئ��ي�����ش 

ال����رو�����ص����ي ل���ل�������ص���رق الأو������ص�����ط و����ص���م���ال 

اأمل  ال�صم يق�صي على  اأن هذا  اإفريقيا، 

طريق  عن  اأو�صطية،  ال�صرق  الأزم��ة  حل 

اإقامة دولتن

االنباط-وكاالت

فران�صوا  الكندي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 

ملخططات  ب���الده  رف�����ش  ���ص��ام��ب��ن  فيليب 

الح���ت���الل الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ���ص��م اأرا������ش من 

اأنها  اإىل  م�صرياً  املحتلة  الغربية  ال�صفة 

خمالفة للقانون الدويل.

و ذكر ان �صامبن �صدد يف ات�صال هاتفي 

الفل�صطيني  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  م���ع  ام�����ش 

ريا�ش املالكي على اأن بالده اأبلغت �صلطات 

ملخططات  ال��راف�����ش  م��وق��ف��ه��ا  الح���ت���الل 

ال�صم ودعمها لإقامة الدولة الفل�صطينية 

على حدود الرابع من حزيران 1967

من جهته دعا املالكي كندا اإىل موا�صلة 

ال����دويل مل��ن��ع �صلطات  ال��ع��م��ل م��ع امل��ج��ت��م��ع 

الحتالل من تنفيذ خمططات ال�صم.

االنباط-وكاالت

اأ�������ص������درت حم���ك���م���ة اإي�����ران�����ي�����ة ح��ك��م��ا 

بالإعدام لإيراين، قالت اإنه قدم معلومات 

عن  والإ�صرائيلية  الأمريكية  للمخابرات 

�صليماين،  قا�صم  ال��ب��ارز  الع�صكري  موقع 

اجل��اري  العام  مطلع  بغداد  يف  قتل  ال��ذي 

اأمريكية. ع�صكرية  بعملية 

وقال املتحدث با�صم ال�صلطة الق�صائية 

ام�ش  اإ�صماعيلي،  ح�صن  غ��الم  اإي���ران  يف 

الثالثاء، اإن تنفيذ احلكم �صيكون قريبا.

�صحفي  موؤمتر  يف  اإ�صماعيلي  واأ�صاف 

على  ب���الإع���دام  “ُحكم  ال��ت��ل��ف��زي��ون:  نقله 

اأح���د جوا�صي�ش  م��و���ص��وي جم���د،  حم��م��ود 

امل��رك��زي��ة  اإي�����ه )ال����ص���ت���خ���ب���ارات  اآي  ���ص��ي 

الأمريكية( واملو�صاد )جهاز ال�صتخبارات 

الإ�����ص����رائ����ي����ل����ي(. ل���ق���د ك�����ص��ف ع����ن م��ك��ان 

لأعدائنا”. �صليماين 

وك���ان ���ص��ل��ي��م��اين، ق��ائ��د ف��ي��ل��ق ال��ق��د���ش 

باحلر�ش الثوري، قد ُقتل يوم الثالث من 

م�صرية  اأمريكية  بطائرة  هجوم  يف  يناير 

يف العراق.

موسكو: ضم إسرائيل أراضي 
في الضفة الغربية يعرقل حل النزاع

الخارجية الكندية: مخطط الضم 
اإلسرائيلي مخالف للقانون الدولي

 إيران تصدر حكمها على »جاسوس سليماني«



الدويل
 90 االربعاء  10/ 6 / 2020 

وي�ساأل�نك عن درو�س جديدة �سيتم تلقينها للدولة وم�ؤ�س�ساتها قل كفى، �أما 

�آن �أو�ن �لعقل و�لنخر�ط يف �أخالقيات �لعمل �لعام ومروءة �حللم �لأردين �لذي 

هناك جعل  هنا وجح�د  ��ستق��ء  على  وح�سبي   ، �خلبز  فتات  على  �ل�طن  يقدم 

ولعل  و�لحت�سار،  �لإنت�سار  بني  �لفارقة  �للحظة  رهني  �ل�طني  �ل�سمري  من 

�لأ�سهر �ملا�سية قد �أعادت منهج �لدولة نح� �حت�ساب �لكلفة �ل�طنية لالنفالت 

�ل�ستع�ساء  مفه�م  �لأذه���ان  �إىل  و�أع���ادت  ���س����ء،  ح��ٍد  على  �لع�س��ئي  �أو  �مل���ؤدل��ج 

�ملقيت �لذي فر�س تف�سري�ً غاب عنه مفه�م �سيادة �لقان�ن، وع�سياًنا غلبت فيه 

حكمة �لدولة ويت�جب بالتاأكيد �أن ل يتكرر.

قبل �أيام كنت على و�سك �ل�سروع يف �ملطالبة ب�قف �لعمل بقان�ن �لدفاع على 

�عتبار �أن �مل�سهد �ل�بائي قد تر�جع كثري�ً و�أن �حلك�مة قد طاب لها �ل�ستمر�ر 

بالعمل بهذ� �لقان�ن �سيما و�أن �لرقابة �لربملانية غائبة ودور �مل�ؤ�س�سات �لرقابية 

يعمل بحده �لأدنى، ولكن ويف �س�ء تنامي �أ�س��ت �لتهديد للدولة وم�ؤ�س�ساتها 

له  و��ستجابت  �سابقة  م�ر�س يف فرت�ت  ��ستق��ء  �أو  عامة مهمة  مر�فق  بتعطيل 

�لدولة  تن�سف مفه�م هيبة  �أن  �سابقة خطرية كادت  �آنذ�ك يف  �حلك�مة لالأ�سف 

�إنتاج مفاهيم �حرت�م �سيادة �لقان�ن  ل�ل ف�سل �هلل وجائحة �لك�رونا مما �أعاد 

و�س�كة �لدولة مع بع�س �لتجاوز�ت �لطفيفة هنا وهناك.

�أ�سل�ب تهديد �لدولة �سيك�ن له تبعات خطرية جد�ً هذه �ملرة، ويعطي �ملربر 

�لأكيد و�مل�سروع لال�ستمر�ر يف تفعيل وتطبيق قان�ن �لدفاع و�لت��سع فيه، بل �أن 

�لتح�سيد  �لد�ست�ر ل�قف مظاهر  ١٢٥ من  �ملادة  �أحكام  �لأمر قد يتطلب تفعيل 

ترف  معها  �ل��دول��ة  متلك  ل  و�أه��ل��ي��ة  نقابية  وهيئات  منظمات  ل��دى  و�لتهديد 

�ل�قت للت�سدي لها �أو معاجلة �آثارها بدون �إجر�ء�ت فاعلة وحازمة ت�ستند �إىل 

�أكرث فاعلية، ونحن يف هذ� ل نحر�س على  �أو مرجعيات قان�نية  قان�ن �لدفاع 

�ل�ستق��ء  �أو  �لدولة  بهيبة  �لعبث  ج��ز  عدم  على  ن�ؤكد  و�إمن��ا  �حلريات  تقييد 

حا�سر�ً  يك�ن  رمبا  �ل��ذي  �لعام  �لنتخابي  �مل��ز�ج  تعكري  عدم  ذلك  يف  مبا  عليها 

يف �خلريف �لقادم، ويف ذ�ت �ل�قت تفرغ �حلك�مة مل��جهة �جلائحة دون متادي 

منها �أو جتاوز حلدود �لتف�ي�س �ل��رد يف قان�ن �لدفاع �أو غريه.

عناية �هلل وت�جيهات قيادتنا �حلكيمة ودور �جلي�س �لعربي و�لأجهزة �لأمنية 

وتفعيل قان�ن �لدفاع هن �ل�سبب يف �إعادة �لهيبة ملفه�م �لدولة ومرتكز�ت �أد�ئها 

�حرت�م  ب�سرورة  �حلك�مة  على  و�أخالقية  وطنية  م�س�ؤولية  ي�سع  وه��ذ�  �لعام، 

�ل��ن��ز�ه��ة و�ل�سفافية  م��ب��ادئ  �ل��ف��ر���س �سمن  وت��ك��اف���ؤ  و�مل�����س��او�ة  �ل��ع��د�ل��ة  ق����ع��د 

�أكرث  كانت  ك�رونا  جائحة  باأن  �لتاأكيد  �لق�ل  نافلة  من  ولعل  �لقان�ن،  و�سيادة 

تنامي ق�ى ومنظمات  ت�ؤكد خماطر  �لتي  و�لعرب  �لدرو�س  من كافية ل�ستلهام 

د�خل �ملجتمع و�لدولة متلك تاأثري�ً يف�ق تاأثري �لدولة وم�ؤ�س�ساتها .

من  �لفاقع  تقر�أ  مل  و�أنها  مثق�بة  �لدولة  ذ�ك��رة  �أن  تبني  �إذ�  مفجعاً  �سيك�ن 

ب�سلطة  �إمي���ان حقيقي  ه��ي  �مل�����لة  و�أن  �لخ���ري،  �لعقد  خ��الل  �مل���ؤمل��ة  �ل��ت��ج��ارب 

تتعر�س  �أن  ميكن  م��ا  �أخ��ط��ر  ه��ي  �ملخطئ  مكافاأة  و�أن  م��طنيها،  على  �ل��دول��ة 

�حلكم  ملمار�سة  �ملعار�سة  ��ستقطاب  و�أن  بها،  م��طنيها  وثقة  �لدولة  �سالمة  له 

يجب �أن ت�ستند �إىل منهج و�تفاق �سيا�سي يفهمه �لنا�س ولي�س ��ستدعاء �أ�سخا�س 

يف  و�مل����لة  �ملعار�سة  ملفه�م  و�لأخالقي  �ل�سيا�سي  �لف�سام  من  حالة  يج�سدون 

�أد�ء �لدولة، ويحتم على �أ�سحاب �ل�ساأن �إدر�ك خط�رة هذ� �لنهج �لغريب.

�لعام  �مل�سهد  يف  �ل��ر���س��ني  �ل�سيا�سي  �ل�سل�ك  يف  و�لإخ����الل  �لخ��ت��الل  ح��ال��ة 

لأن  هيبتها  وفر�س  �لدولة  �س�كة  فكرة  �إ�سناد  يف  �لد�ئم  �إمياننا  عن  تثنينا  لن 

�أن  منذ  �أجلها  من  نقاتل  �لتي  �ل�طنية  �له�ية  مبفه�م  ف��ادح  �سرر  ه�  �لبديل 

بلغنا �حللم.

وحمى �هلل وطننا �حلبيب وقيادتنا �حلكيمة و�سعبنا �لطيب من كل �س�ء..!

د. طالل طلب الشرفات

ويسألونك عن ذاكرة 
الدولة قل الوطن أواًل االنباط-وكاالت

�سارك �آلف �لأمريكيني، م�ساء �لثنني، يف 

مر��سم �لتاأبني �لأخ��ري جل�رج فل�يد، �لذي 

�أي��دي �ل�سرطة �حتجاجات  فجر مقتله على 

و��سعة يف �ل�ليات �ملتحدة وخارجها، وطغى 

�حلديث عن حتقيق �لعد�لة لل�سحايا �ل�س�د 

خالل حفل �لتاأبني.

كنائ�س  �إح���دى  �لتاأبني يف  وج��رت مر��سم 

ن�ساأ  حيث  تك�سا�س  ب���لي��ة  هي��سنت  مدينة 

فل�يد.

وك����ان م��ن ب��ني �مل�����س��ارك��ني �أ���س��ر ع���دد من 

�لأمريكيني �ل�س�د �لذين ق�س�� على يد ق��ت 

ومايكل  غ��ارن��ر  �إري���ك  �أ���س��ر  بينهم  �ل�سرطة، 

ب����ر�ون و�أح���م����د �أرب����ريي وت��ر�ف��ي���ن م��ارت��ن، 

بح�سب وكالة “�أ�س��سيتد بر�س”.

وقال فيل�ني�س فل�يد، �سقيق ج�رج فل�يد، 

�أ�سمائهم  بع�س  يذكر  ك��ان  بينما  يبكي  وه��� 

خارج كني�سة فاونتني �أوف بريز: “يا له من 

�أمر م�ؤمل. �سنحقق �لعد�لة. �سنحققها”.

و�قرتب �أحد �مل�ساركني يف �لتاأبني، ويدعى 

ب���رن��ي��ت، م��ن نع�س ف��ل���ي��د مرتديا  ب��ر����س��ي 

كمامة عليها �لرقم “8:46”، يف �إ�سارة �إىل 8 

دقائق و46 ثانية، �ملدة �لتي جثا فيها �ل�سابط 

بركبته على عنق فل�يد، قبل مقتله.

وقال ب�رنيت )66 عاما(: “لي�س كل �ل�س�د 

جمرمني. ولي�س كل �لبي�س عن�سريني. كل 

رجال �ل�سرطة لي�س�� �سيئني. و�جلهل ي�سدر 

من جميع �لأع��ر�ق. هذ� ما فكرت به عندما 

ر�أيت �جلثمان”.

�س�رة  عليها  قم�سانا  �مل�سيع�ن  و�رت���دى 

فل�يد �أو عبارة “ل �أ�ستطيع �لتنف�س”، �لتي 

ك��رره��ا فل�يد م���ر�ر� �أث��ن��اء ت�قيفه م��ن قبل 

�سابط �سرطة مينياب�لي�س.

وظل ه�ؤلء حتت �سم�س تك�سا�س �حلارقة 

لتاأبني  للم�ساركة  �مل�ساء  ح��ل  حتى  ل�ساعات 

جثمان فل�يد، �لذي �رتدى حلة بنية �لل�ن.

وقالت �ملتحدثة با�سم د�ر جناز�ت “لت�ريا 

ليم�ن”، �إن 6 �آلف �سخ�س يف �لأقل ح�سرو� 

�لتاأبني، بع�سهم تكبد عناء �لقدوم من وليات 

�أخرى و�أم�سى �ساعات يف �لقيادة.

و����س���ارك �آخ������رون مم���ن مل ي��ت��م��ك��ن���� من 

ح�������س����ر ت����اأب����ني ف���ل����ي���د يف ه��ي������س��نت على 

ل��س  ففي  مناطهم،  يف  �خلا�سة  طريقتهم 

�جلنازة  غ��ر�ر  على  �سيار�ت  �أجنل��س، جت���ل 

عرب و�سط �ملدينة تز�منا مع بد�ية �لتاأبني يف 

هي��سنت.

مدينة  �سكان  وق��ف  تيني�سي،  ولي���ة  وويف 

ممفي�س دقيقة حد�د على روح فل�يد.

و�أ�سعل مقتل فل�يد يف ٢٥ ماي� �ملا�سي يف 

�ندلع �حتجاجات دولية، ولفتت �لنتباه من 

�أ�س�ل  م��ن  �لأم��ريك��ي��ني  معاملة  �إىل  جديد 

�إفريقية يف �ل�ليات �ملتحدة من قبل �ل�سرطة 

ونظام �لعد�لة �جلنائية.

االنباط-وكاالت

ي��ج��م��ع خ�����رب�ء ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي���ن ع��ل��ى �أن 

�أي م����ج��ه��ة يف ح��ال  ����س��ت��م��ر�ر و�م���ت���د�د 

بني  ع�سكرية،  �أو  �سعبية  م��جهة  �ن���دلع 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني و�لح���ت���الل �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�ح���ت���ج���اج���اً ورف�������س���اً ل����ق����ر�ر ����س���م �أر�������س 

م��ن���ط��اً  ���س��ي��ك���ن  لإ���س��ر�ئ��ي��ل،  فل�سطينية 

�ل�����س��ع��ب��ي،  �ل���ت���ح���رك  “تنظيم”  مب�����دى 

وبالإر�دة �ل�سيا�سية، حتى ل تك�ن م��جهة 

م������س��م��ي��ة ل حت��ق��ق ن��ت��ائ��ج ���س��ي��ا���س��ي��ة على 

�أر�س �ل��قع.

ق���د ح�����ذرت يف  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  وك���ان���ت 

ت��ق��ري��ر �أع������ده �مل���ب���ع����ث �لأمم������ي �خل��ا���س 

ل��ع��م��ل��ي��ة �ل�������س���الم يف �ل�������س���رق �لأو�����س����ط 

نيك�لي ميالدين�ف، من �أن �سم �إ�سر�ئيل 

�ن���دلع  �إىل  ���س��ي���ؤدي  فل�سطينية،  مل��ن��اط��ق 

�لغربية  �ل�سفة  يف  ��ستقر�ر  وع��دم  �سر�ع 

وقطاع غزة.

�إذ ت��ع��ت��زم �حل��ك���م��ة �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ب��دء 

�لغربية  �ل�سفة  من  �أج��ز�ء  �سم  �إج���ر�ء�ت 

وت�سري  �ملقبل،  ي�لي�/مت�ز  م��ن  �لأول  يف 

�ل�����س��م  �أن  �إىل  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،  ت���ق���دي���ر�ت 

30٪ من  �لإ�سر�ئيلي �سي�سل �إىل �أكرث من 

�خلط�ة،  تلك  على  ورد�ً  �ل�سفة.  م�ساحة 

�لفل�سطيني حمم�د عبا�س،  �لرئي�س  �أعلن 

�أن���ه �أ���س��ب��ح يف ح���ّل م��ن ج��م��ي��ع �لت��ف��اق��ات 

و�ل��ت��ف��اه��م��ات م��ع �حل��ك���م��ت��ني �لأم��ري��ك��ي��ة 

و�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، وم���ن ج��م��ي��ع �لل��ت��ز�م��ات 

�ملرتتبة عليها مبا فيها �لأمنية. 

فل�سطينياً  �ملت�قعة  �ل�سيناري�هات  فما 

�لفل�سطيني�ن  ي��ق��ر�أ  وك��ي��ف  �ل�����س��م،  ب��ع��د 

ت�سري  م��اذ�  و�إىل  �مل�سهد،  و�لإ�سر�ئيلي�ن 

�ل��ت���ق��ع��ات �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ح����ل �ح��ت��م��الت 

�نفجار �لأو�ساع يف �ل�سفة؟

�ل�سيناري� �لأول: ��ستبعاد �مل��جهة على 

نطاق كبري

�ل�سيا�سية  �لعل�م  �أ�ستاذ  ي��سف،  �أمي��ن 

جنني  يف  �لأمريكية  �لعربية  �جلامعة  يف 

�لأمنية  �لقر�ء�ت  �أن  يرى  �ل�سفة،  �سمال 

“غام�سة،  �ملرحلة  لهذه  و�ل�سرت�تيجية 

ي��سف  وي�ستبعد  بال�سبابية”.  وت��ت�����س��م 

�ن�����دلع م�����ج���ه���ات ع�����س��ك��ري��ة ع��ل��ى ن��ط��اق 

كبري.

ن�سهد  �أن  “ممكن  ب��ال��ق���ل:  وي�ستدرك 

ب��ع�����س �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل���ف���د�ئ���ي���ة يف م��ن��اط��ق 

حم�������ددة وحم���������س�����رة، وب���ع�������س م��ظ��اه��ر 

ميكن  �لتي  و�ملظاهر�ت  �ل�سعبية  �ملقاومة 

جت��ي��ي�����س��ه��ا ����س���د ���س��ف��ق��ة �ل����ق����رن وق�����ر�ر 

�ل�سم”.

�ل��د�خ��ل��ي،  �لفل�سطيني  �مل�����س��ه��د  �أن  �إل 

ل���ه���ذه  م������ؤه�����ل  “غري  ي����������س����ف  ب���ح�������س���ب 

�لنتفا�سة على �سكل كبري، ب�سبب �لنق�سام 

�لد�خلي، و�لنغما�س بظروف  �لفل�سطيني 

�ل�سعبة  و�لقت�سادية  �لجتماعية  �حلياة 

خا�سة بعد �خلروج من �أزمة ك�رونا”.

يك�ن  �أن  �ملت�قع  “من  بالق�ل:  ويردف 

ه��ن��اك حم����اولت ل��ع��م��ل ع�����س��ك��ري حم��دود 

�مل��جهة  تكثيف  مع  لأخ��رى،  منطقة  من 

�ل�سيا�سية  �لعل�م  �أ�ستاذ  �ل�سعبية”. وي�سدد 

ع��ل��ى �أن����ه ل��ي�����س م���ن �مل��ه��م ف��ق��ط �ن��ط��الق 

�سمان  يجب  �إمن���ا  �لحتجاجية،  �حل��رك��ة 

�ساملة،  ت��ك���ن  و�أن  وتعميقها  ��ستمر�رها 

وت�سم �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة.

�مل�����ج���ه���ة  �����س���ت���م���ر�ر  �أن  �إىل  م�������س���ري�ً 

�ل��ق��ي��ادة  “�إر�دة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د�ن  وع��م��ق��ه��ا 

يريدون  �أين  و�إىل  و�لف�سائل،  �ل�سيا�سية، 

�ل���ذه���اب ب��ه��ا، و�أن ر�ف��ع��ة م��ي��د�ن��ي��ة ���س����ء 

جيدة  �إ���س��ر�ئ��ي��ل،  �سد  �سعبية  �أم  ع�سكرية 

�لذي  �لق�ى  مليز�ن  خا�سة  للفل�سطينيني، 

مييل ل�سالح �لحتالل”.

بالتايل، ي�سري ي��سف، �إىل �أن “�حلركة 

م��ك�����س��ب��اً  ت����ك�����ن  �أن  مي���ك���ن  �ل�سعبية” 

�أن  �سرط  �ملرحلة،  ه��ذه  يف  للفل�سطينيني 

�أه��د�ف��ه��ا،  ق��ي��ادت��ه��ا وحت��دي��د  ت��ك���ن عملية 

تك�ن  و�أل  و�لق�ى،  �لف�سائل  بني  من�سقة 

مركزة يف م��قع حمددة، �أو م��سمية.

وي�����رى �أ����س���ت���اذ �ل���ع���ل����م �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة �أن 

�ل�سعبية”،  و�مل��ق��اوم��ة  �مل����ج��ه��ة  “تكثيف 
يف  �سيما  ل  دويل،  ُبعد  لها  يك�ن  �أن  يجب 

ظل وج�د رف�س دويل و��سع لعملية �ل�سم. 

بني  �إ�سكالية  ح��دوث  �إمكانية  من  حم��ذر�ً 

و�أن�سار  �ل�سلمية،  �ل�سعبية  �ملقاومة  �أن�سار 

هناك  تبقى  �أن  “�أخ�سى  �مل�سلحة:  �ملقاومة 

�ل�سيا�سية  �لنخبة  ت�سريحات  ب��ني  فج�ة 

�ل�سعبية،  للحركة  �مليد�نيني  �لقادة  وبني 

وهذ� ه� �لتحدي �لكبري �لذي �سنالحظه 

ونتاأكد منه من خالل �حلركة �ل�سعبية �إن 

متت فعاًل بامليد�ن”.

�ل�������س���ي���ن���اري���� �ل�����ث�����اين: �لجت��������اه ن��ح��� 

�ل�سامل �لت�سعيد 

لل�ساأن  و�ملتابع  �لكاتب  يرى  من جانبه، 

�ل��سع  �أن  من�س�ر،  ع�سمت  �لإ�سر�ئيلي، 

باجتاه  �لأم����ر  لجن���ر�ف  “ي�ؤ�سر  �حل��ايل 

ل���ك��ال��ة  م��ن�����س���ر  وي����ق�����ل  �لت�سعيد”. 

�ل�����س��م، ميكن  ب����د�أ  “يف ح���ال  لأن���ا����س����ل: 

فالنا�س  �أك���رب،  ب�سكل  �لأم����ر  ت��ت��ده���ر  �أن 

لن  �لفل�سطينية  و�ل�سلطة  �لأم���ل،  فقدت 

�مل��جهة،  بعدم  �ل�سارع  تقنع  �أن  ت�ستطيع 

ب�سبب حالة �ل�سعف �ل�سديد �لتي تعي�سها 

وف��ق��د�ن��ه��ا ل��ل��ب��د�ئ��ل يف م����ج��ه��ة �ل��ق��ر�ر 

�لإ�سر�ئيلي”.

�ل�سارع  يدفع  �ل����ق��ع  “هذ�  �أن  ويتابع 

للم��جهة،  �لفل�سطينية  �لف�سائل  وبع�س 

ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �أن �إ���س��ر�ئ��ي��ل ل���ن ت��ك���ن 

وح�ل  ميد�نياً”.  �لأم���ر  بت�سعيد  معنية 

ق�����درة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني خل��������س م����ج��ه��ة 

من�س�ر:  ي��سح  �لأم���د،  ط�يلة  ميد�نية 

ب��ا���س��ت��م��ر�ر  �ل��ت���ق��ع  ي�����س��ت��ط��ي��ع  �أح����د  “ل 
فكيف  �مليد�ن،  ��ستعل  �إذ�  خا�سة  �مل��جهة، 

وج���د  دون  بالتهدئة  �ل�سارع  �إق��ن��اع  ميكن 

�أفق �سيا�سي جدي”.

“�أي  �أن  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  �ل��ك��ات��ب  وي����رى 

�أن  �ساأنها  م��ن  ت��ن��دل��ع،  �أن  ميكن  م����ج��ه��ة 

ت���ف���رز وج����ه���اً و�آل����ي����ات وق�����ى ي���ك����ن لها 

�أما عن درجة ت�سرر  تاأثري على �لأر�س”. 

�إ���س��ر�ئ��ي��ل م��ن ت��د�ع��ي��ات �مل����ج��ه��ة، ف��ريى 

“تنظيم”  مب����دى  م���ن����ط  �أن�����ه  م��ن�����س���ر 

�لفل�سطينية. �لحتجاجات 

�لعل�م  �أ�ستاذ  بدوره يت�قع عمر جعارة، 

�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ج��ام��ع��ة �ل��ن��ج��اح �ل���ط��ن��ي��ة، 

�ندلع “هّبة” �سعبية، يف حال تنفيذ قر�ر 

لإ���س��ر�ئ��ي��ل.  �لفل�سطينية  �لأر�����س���ي  ���س��م 

ميلك  ل  �لفل�سطيني  “�ل�سعب  �إن  ويق�ل 

�ل�سعبية”. �ملقاومة  �س�ى و�سيلة 

ل��ك��ن��ه ي���ح���ذر م���ن �أن جت����ارب �مل��ق��اوم��ة 

حتقق  مل  �ل�سابقة،  �لفل�سطينية  �ل�سعبية 

ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني �لأه������د�ف �ل��ت��ي �أر�دوه������ا 

“تنظيم  ب�سرورة  مطالباً  تعبريه،  ح�سب 

ت�ستطيع  ك��ي  �لح��ت��ج��اج��ات،  وتخطيط” 

�ل�سعب  ي��ري��ده��ا  �ل��ت��ي  �لإجن�����از�ت  حتقيق 

�لفل�سطيني.

�أنف�سهم؟ �لإ�سر�ئيلي�ن  ماذ� يت�قع 

�إن  �ل��ع��ربي��ة،  م��ع��اري��ف  �سحيفة  ت��ق���ل 

م���ؤ���س�����س��ة �جل��ي�����س ���س��رع��ت يف �لأ���س��اب��ي��ع 

�لأخ�����رية ����س��ت��ع��د�د�ت��ه��ا لح��ت��م��ال �ن���دلع 

�لغربية  �ل�����س��ف��ة  يف  ك��ب��ري  �أم��ن��ي  ت�سعيد 

�حتمال  قبل  �ل�سيا�سية،  �لت�تر�ت  ظل  يف 

تنفيذ �ل�سم بد�ية �ل�سهر �ملقبل. وبح�سب 

�ل�����س��ح��ي��ف��ة، ل ي����ج���د ه���ن���اك م��ع��ل���م��ات 

����س��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة م��ل��م������س��ة ع���ن �ل��ت�����س��ع��ي��د، 

“�لت�تر�ت  �أن  ولكن ت�سري �لتقدير�ت �إىل 

ت���ؤدي  �أن  ميكن  �ل�سم،  بها  يت�سبب  �لتي 

�إىل ت�سعيد يف �مليد�ن”.

وب���ح�������س���ب �ل�����س��ح��ي��ف��ة، ف������اإن �جل��ي�����س 

�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي يف ح���ال���ة ت����اأه����ب م�����س��ت��م��ر 

تعترب  �لتي  �ل�سفة  يف  �لت�سعيد  لحتمال 

�إىل ج��ان��ب جبهة  �أم��ن��ي��ة ق�����س���ى  �أول���ي��ة 

�ل�سحيفة  لكن  �ل�سمالية.  و�جلبهة  غ��زة 

ت�سري �إىل �أن �جلي�س �لإ�سر�ئيلي ل يعرف 

�مل�ست�ى  من  �ملت�قعة  �لقر�ر�ت  �لآن  حتى 

�لتي  �لت�قعات  م��ا  ي��ع��رف  ول  �ل�سيا�سي، 

يف  �ل�سفة  �سم  نتنياه�  لإع���الن  تنتظره 

غ�س�ن ثالثة �أ�سابيع فقط من �لآن.

�إىل ذلك، �أظهر ��ستطالع للر�أي �أجري 

خ����الل �ل��ي���م��ني �مل��ا���س��ي��ني يف �إ���س��ر�ئ��ي��ل 

�أن  Fm” �ل��ع��ربي��ة،   ١03“ �إذ�ع���ة  �أع��دت��ه 

ي����ؤي���دون  ١٥٪ م���ن �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني ف��ق��ط 

تطبيق “�ل�سيادة” على �أجز�ء من �ل�سفة 

ي�ؤكد  حني  يف  ككل،  �لأردن  وغ���ر  �لغربية 

�أن  ي��ري��دون  ل  لكنهم  �ل�سم  تنفيذ   ٪٢7

وي�ؤكد  فل�سطينية،  دول��ة  �إق��ام��ة  يت�سمن 

9٪ �ل�سم فقط يف منطقة غ�ر �لأردن.

عقبة كربى تهدد خطة نتنياه�، وهذ� 

�سرط تر�مب لإعطاء �ل�س�ء �لأخ�سر

وي�������ج�����ه ن���ت���ن���ي���اه���� ع���ق���ب���ة �أخ��������رى يف 

�لغربية،  �ل�سفة  من  �أج��ز�ء  ل�سم  طريقه 

ق���ادة  ي��ع��رت���س  �إذ  ت��ك��ن يف �حل�����س��ب��ان،  مل 

خطة  على  ب��ق���ة  �ملت�سددين  �مل�ست�طنني 

ي��زع��م  �إذ  ب��اإف�����س��ال��ه��ا،  وي����ه����ددون  �ل�����س��م 

�ل��ب��اب  �ستفتح  ن��ت��ن��ي��اه���  خ��ط��ة  �أن  ه�����ؤلء 

�أي  تنهي  ح��ني  يف  فل�سطينية،  دول��ة  �أم���ام 

جزء  يف  �لإ�سر�ئيلية  للم�ست�طنات  ت��سع 

تقتل  ثم  ومن  �لغربية،  �ل�سفة  من  كبري 

�لديني �ل�سهي�ين” �لر�مي �إىل  “�مل�سروع 
حتقيق �لهيمنة على ما ُيزعم �أنها “حدود 

�ل�طن �لت�ر�تي �ليه�دي” باأكمله.

نتنياه�  ز�ل  م��ا  �لإث��ن��ني،  م�ساء  وحتى 

ي��ل��ت��ق��ي م���ع ق�����ادة �مل�����س��ت���ط��ن��ني ب��ح�����س���ر 

�ل�����س��ف��ري �لأم���ري���ك���ي يف �إ���س��ر�ئ��ي��ل دي��ف��ي��د 

بعملية  لإقناعهم  حم��اول��ة  يف  ف��ري��دم��ان، 

يتم  �أن  �ملتحدة  �ل���لي��ات  تريد  �إذ  �ل�سم، 

�ل�����س��م ب��اإج��م��اع �حل��ك���م��ة ول��ي�����س ب��ق��ر�ر 

م��ن ن��ت��ن��ي��اه��� ف��ق��ط، ف��امل�����س��اك��ل �ل��ت��ي متر 

ب��ه��ا �ل����لي���ات �مل��ت��ح��دة د�خ��ل��ي��اً ب��الإ���س��اف��ة 

�خل��ل��ي��ج  دول  وب��ع�����س  �لأردن  رف�����س  �إىل 

�مل�قف  على  ب��س�ح  ت���ؤث��ر  و�لأوروب���ي���ني، 

�ل���ق���ر�ر  ه�����ذ�  ي���ك���ن  مل  و�إذ�  �لأم����ري����ك����ي، 

مب�����ف���ق���ة ج��م��ي��ع �ل���ق����ى �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 

ي�����س��ع��ب ع���ل���ى ت����ر�م����ب �إع�����ط�����اء �ل�������س����ء 

�لأخ�سر لإمتامه.

ذل��ك،  ح���ل   ١3 �لعربية  �لقناة  وت��ق���ل 

مهماً  فارقاً  ي�سكل  �مل�ست�طنني  رف�س  �إن 

يف  �ل�سم  تنفيذ  �إمكانية  على  �لتاأثري  يف 

�ل�����س��م لن  �أن  �مل���ح���دد، م�����س��ي��ف��ة  م����ع���ده 

و�إن مت لح��ق��اً  ي���ل��ي���/مت���ز،   ١ يف  ي��ك���ن 

�سيك�ن �أقل مما ُحدد يف خطة تر�مب �لتي 

حددت �سم  ٪ 30 من �ل�سفة �لغربية.

على  بذلك  �لإ�سر�ئيلية  �لقناة  وت�ستند 

خالل  �مل�ست�طنات  لقادة  نتنياه�  قاله  ما 

يعمل  ز�ل  ما  باأنه  �لأخ���رية،  �لجتماعات 

ل�سم  �سيقة  نهائية  م��عيد  حتديد  على 

�ل�سفة.  م��ن  �ملمكن”  �لأق�����س��ى  “�حلد 
غري  �لأم����ر  ت��ز�ل  “ل  نتنياه�:  و�أ���س��اف 

م����ج���زة م���ع �لأم��ري��ك��ي��ني و�خل���ر�ئ���ط مل 

�غ��ت��ن��ام  �إىل  ن��ح��ت��اج  ب��ع��د.  تلخي�سها  ي��ت��م 

�ل��ف��ر���س��ة ل���ج���د ه��ذ� �ل��رئ��ي�����س يف �لبيت 

ت��ر�م��ب  جن��ع��ل  �أل  علينا  ي��ج��ب  �لأب��ي�����س، 

منق�سم�ن  �أو  مهتمني،  ل�سنا  �أن��ن��ا  يعتقد 

حيال �خلطة”. 

االنباط-وكاالت

ق��ال ع��م��دة ل��ن��دن ���س��ادق خ���ان، �م�س، 

�ل�����س��خ�����س��ي��ات  م����ن مت���اث���ي���ل  �مل����زي����د  �إن 

�س��رع  من  �إز�لتها  تتم  قد  �لإمربيالية 

ب��ع��د �لإ���س��ق��اط غ��ري �مل�سرح  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 

�إدو�رد  �لرقيق  لتاجر  تذكاري  لن�سب  به 

ك�ل�ست�ن يف مدينة بري�ست�ل.

و�أ�ساف خان �أنه �سكل جلنة ل�سمان �أن 

مكتب  وق��ال  تن�عها.  �ملدينة  �آث��ار  تعك�س 

�لتماثيل  ���س��رت�ج��ع  �ل��ل��ج��ن��ة  �إن  �ل��ع��م��دة 

و�جل������د�ري������ات وف�����ن �ل���������س����ارع و�أ����س���م���اء 

�ل�����س����رع و�ل��ن�����س��ب �ل��ت��ذك��اري��ة �لأخ���رى 

و�ستنظر يف �أي �إرث ينبغي �لحتفال به.

مريحة  غري  حقيقة  “�إنها  خان  وقال 

ب��ج��زء كبري  �أم��ت��ن��ا وم��دي��ن��ت��ن��ا  ت��دي��ن  �أن 

�لرقيق،  �إىل دورها يف جتارة  من ثروتها 

�ل��ع��ام،  جم��ال��ن��ا  يف  ه���ذ�  ينعك�س  وب��ي��ن��م��ا 

جمتمعاتنا  م��ن  �ل��ع��دي��د  م�����س��اه��م��ة  ف���اإن 

عن  جتاهلها  مت  عا�سمتنا  يف  �حل��ي��اة  يف 

عمد«.

�إح��ي��اء ذك��ر�ه  �جل��دل ح���ل من ينبغي 

�إ�سقاط  بعد  بريطانيا  �أخرى يف  ثار مرة 

�ل��ن�����س��ب �ل���ت���ذك���اري ل��ك���ل�����س��ت���ن، ت��اج��ر 

جر  مت  ع�سر.  �ل�سابع  �ل��ق��رن  يف  �لرقيق 

مت��ث��ال��ه �ل���ربون���ز يف ب��ري�����س��ت���ل، ج��ن���ب 

د�عمة  �حتجاجات  خالل  �إجنلرت�،  غرب 

ب��ه يف ميناء  ي����م �لأح����د و�أل���ق���ي  ل��ل�����س���د 

�ملدينة.

بري�ست�ل  ���س��ك��ان  م��ن  �ل��ع��دي��د  ورح���ب 

ب��������اإز�ل��������ة �ل�����ت�����م�����ث�����ال، ل����ك����ن �حل����ك�����م����ة 

تخريبي  باأنه  �لعمل  و�سفت  �لربيطانية 

وحثت �ل�سرطة على حماكمة �جلناة.

و�ع���رتف رئ��ي�����س �ل�����زر�ء �ل��ربي��ط��اين 

�لأ�سخا�س  تعر�س  باأن  ب�ري�س ج�ن�س�ن 

كان  للتمييز  بريطانيا  يف  “�ملل�نني” 
حك�مته  ب��ال��ت��ز�م  ووع���د  مر�”،  “و�قعا 
“بالق�ساء على �لتحيز وبخلق �لفر�س«.
هاجم��  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  �إن  ق��ال  لكنه 

�ل�سرطة �أو دن�س�� �لآثار �لعامة يجب �أن 

“�لق�ة �لكاملة للقان�ن«. ي��جه�� 

�ل��روح  �أع���اد  ك�ل�ست�ن  ن�سب  �إ���س��ق��اط 

طالب��  �لذين  �أك�سف�رد  جامعة  لن�سطاء 

باإز�لة متثال �سي�سيل رود�س، �لإمربيايل 

�أفريقيا �لذي �سنع  �لفيكت�ري يف جن�ب 

ث���روة م��ن �مل��ن��اج��م وُك����رم مبنحة رود����س 

�جلامعية.

يجب  “رود�س  جمم�عة  خططت  كما 

�لثالثاء  �ل��ي���م  لالحتجاج  ي�سقط”  �أن 

�أك�سف�رد  يف  لفتة  وقالت  �لتمثال،  على 

�لتايل.« �أنت  “رود�س، 
دع����ت  هناك  باإ�سكتلند�،  �دن��ربه  ويف 

�ل�سيا�سي  دوند��س،  هرني  متثال  لإز�ل��ة 

�لذي عا�س يف �لقرن �لثامن ع�سر، و�أخر 

١٥ عاما. �إلغاء بريطانيا للعب�دية 

جم��ل�����س  رئ���ي�������س  م���اك���ف���ي،  �آدم  وق������ال 

ب��اخل�����س��ارة  �أ���س��ع��ر  “لن  �إدن������ربه  م��دي��ن��ة 

�إز�ل�������ة مت��ث��ال  �إذ� مت���ت  �لإط�������الق  ع��ل��ى 

دوند��س و��ستبد�له بتمثال �آخر، �أو تركه 

كقاعدة«.

�لتاريخية  �ل�سخ�سيات  بع�س  هناك 

لها �إرث �أكرث تعقيد�.

يف �حتجاجات نهاية �لأ�سب�ع يف لندن، 

على  عن�سريا”  “كان  متظاهرون  كتب 

ت�سر�سل. ون�ست�ن  متثال 

وي��ع��ت��رب رئ��ي�����س �ل�������زر�ء �ل��ربي��ط��اين 

�لبالد  �ل��ذي قاد  �لرجل  يف زمن �حل��رب 

�لنازية. لكنه كان  �أملانيا  �لن�سر على  �إىل 

��ا م��د�ف��ع��ا ق���ي��ا ع��ن �لإم��رب�ط���ري��ة  �أي�����سً

�لربيطانية، و�أعرب عن �آر�ء عن�سرية.

ت�سر�سل  متثال  يبقى  �أن  خان  و�ق��رتح 

مت��جد�.

ي�جد  “ل  �سي(  بي  )بي  ل�سبكة  وق��ال 

�أح�����د م���ث���ايل، ����س�����ء ك����ان ت�����س��ر���س��ل، �أو 

ي��ج��ب على  �إك�����س.  �أو م��ال��ك���مل  غ��ان��دي، 

�ل�سخ�سيات  �لأط���ف���ال  ت��ع��ل��ي��م  �مل���د�ر����س 

لديهم  كانت  �لتي  و�ل�سلبيات  �لتاريخية، 

وكل �سيء«.

 »سنحقق العدالة«.. اآلالف يودعون فلويد في جنازة مهيبة

اإلسرائيليون يستعدون لـ«تصعيد كبير« مع ضّم الضفة

عمدة لندن: المزيد من التماثيل اإلمبريالية قد تزال من الشوارع

االنباط-وكاالت

ق���ال���ت ���س��ح��ي��ف��ة ي�������س���ر�ئ���ي���ل �ل���ي����م 

غربية  دبل�ما�سية  �و�ساطا  �إن  �لعربية 

�لحتالل  جي�س  وزير  نية  عن  تتحدث 

بزيارة  �لقيام  بيني غانت�س  �ل�سر�ئيلي 

خا�سة للعا�سمة �لأردنية عمان

تهدف  �ل��زي��ارة  ف��اإن  للتقرير  ووف��ق��ا 

عمان،  مع  �ملت�ترة  �لأج����ء  تهدئة  �إىل 

و�إر������س�����ال ت��ط��م��ي��ن��ات يف ����س����ء ف��ر���س 

�لح���ت���الل ���س��ي��ادة م��ت���ق��ع��ة يف ي���ل��ي��� 

�مل��ق��ب��ل ع��ل��ى �أج����ز�ء م��ن �ل�����س��ف��ة وغ���ر 

�لردن

وب��ح�����س��ب �ل���ت���ق���ري���ر، ف�����اإن غ��ان��ت�����س 

يحاول �أي�سا ثني �لردن عن تهديد�ته 

ب���ال���رت�ج���ع ع���ن �ت��ف��اق��ي��ة �ل�������س���الم مع 

�إ�سر�ئيل، �إذ� نفذت �لأخرية �ل�سيادة

وك�������ان وزي�������ر �خل����ارج����ي����ة و�����س�����ؤون 

�مل���غ���رتب���ني �أمي������ن �ل�������س���ف���دي، و���س��ف 

خ��ط���ة �لح��ت��الل �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي فر�س 

�أن  ميكن  حقيقية  كارثة  باأنها  �ل�سيادة 

ت�ؤدي �إىل �نهيار �تفاق �ل�سالم

 صحيفة عبرية: غانتس يخطط لزيارة األردن 
لثنيه عن تهديدات اتفاقية السالم
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�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع االلكرتوين

 اقبال ضعيف على المراكز الرياضية

 الوحدات يفتتح مقر ناديه لإلجتماعات االدارية

االنباط – عمان

ع���اد ع���دد م���ن م���رت���ادي اأك���ادمي���ي���ات ك��رة 

ال��ق��دم وامل�����س��اب��ح وم��راك��ز ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة، 

وب��اأع��داد  بحذر  الريا�سي  ن�ساطهم  ملمار�سة 

القطاع  بعودة  ال�سماح  بعد  املعتاد،  من  اأق��ل 

ب�سبب  اي��ق��اف  ف��رة  ب��ع��د  للعمل،  ال��ري��ا���س��ي 

ف���ريو����س ك���ورون���ا.واأو����س���ح ا���س��ح��اب م��راك��ز 

ري��ا���س��ي��ة ل )ب����را(، اأن امل���خ���اوف م��ن ع��ودة 

ان��ت�����س��ار ال���ف���ريو����س م���ا ت�����زال ق���ائ���م���ة، رغ��م 

انت�ساره،  من  ح��دت  التي  احلكومية  اجلهود 

ما  القطاعات،  جميع  فتح  يف  �ساهمت  والتي 

حد من القبال على اللتحاق بالأكادمييات 

وامل�������س���اب���ح.  واأك�����د رئ��ي�����س ن����ادي اب����و ن�سري 

التي  ال���ن���ادي  اأن م��راف��ق  ال��ع��وام��ل��ة  ���س��ل��ط��ان 

ت�����س��م م�����س��ب��ح��ا وم����رك����زا ل��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة 

وال�������س���اون���ا واجل�����اك�����وزي، ب������داأت ب��ا���س��ت��ق��ب��ال 

امل�سركني بعد اتخاذ �سبل الوقاية كافة، من 

اجل�سدي  وال��ت��ب��اع��د  الكمامة  ارت����داء  خ��ال 

وغ����ريه����ا م����ن ال���ت���ف���ا����س���ي���ل ال����ت����ي اع��ل��ن��ت��ه��ا 

القططي  ع��ب��داهلل  امل����درب  واك���د  احل��ك��وم��ة. 

القدم يف عمان،  اأكادمييات كرة  اأحد  �ساحب 

وال�����س��ب��اب على  الط���ف���ال  اق���ب���ال  ن�����س��ب��ة  اأن 

50 باملائة،  اللتحاق بالتدريبات مل تتجاوز ال�

يف ظل التخوف من الفريو�س امل�ستجد.

املقبلة،  الي��ام  ت�سهد  اأن  القططي  وتوقع 

ع�������ودة ت���دري���ج���ي���ة جل���م���ي���ع امل�������س���رك���ني يف 

الأكادميية، خا�سة يف ظل اجراءات ال�سامة 

ال��ع��ام��ة ال��ت��ي وف��رت��ه��ا الك��ادمي��ي��ات وامل��راك��ز 

الريا�ضية

االنباط- عمان

ك�������س���ف ال����ن����اط����ق الع�����ام�����ي ل����ن����اد ي 

الوحدات وليد ال�سعودي عن تلقي النادي 

كتاب ر�سمي من وزارة ال�سباب يف�سي اىل 

فتح مقر ال��ن��ادي اع��ت��ب��ارا م��ن ي��وم الح��د 

�سرورة  العتبار  بعني  الخ��ذ  مع  املن�سرم 

ت��ع��ق��ي��م ك���اف���ة امل����راف����ق يف ال����ن����ادي. وب��ني 

بعدم  او�سى  الكتاب  ان م�سمون  ال�سعودي 

اق��ام��ة الن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة واق��ت�����س��اره��ا 

الدارة  ملجل�س  الداري���ة  الجتماعات  على 

وعمل املوظفني مع احلفاظ على ال�سامة 

ال��ع��ام��ة وال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي و���س��رورة 

اللتزام بن�سبة 50% من عدد املوظفني

االنباط – عمان

اأعلن الحتاد العماين لكرة القدم عن اإقامة 

القادم  الأول  ت�سرين  اأكتوبر/   7 ودية يف  مباراة 

يف م�����س��ق��ط، ب���ني امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ال��ع��م��اين 

املنتخبان ل�ستئناف  ومنتخبنا الوطني وي�ستعد 

واآ�ضيا   2022 العامل  لكاأ�سي  املزدوجة  الت�سفيات 

مهمة  الأردين  املنتخب  م��واج��ه��ة  وت��ع��د   .2023

ج����دا ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال��ت��ح�����س��ري ل���رج���ال امل����درب 

يف  ياأمل  والذي  اإيفانكوفيت�س  برانكو  الكرواتي 

العامل لأول  كاأ�س  اإىل  الأحمر  اأن يقود منتخب 

مرة يف تاريخه. 

واأ�����س����ار الحت������اد ال���ع���م���اين، يف ب���ي���ان ن�����س��ره 

ع���ر ح�����س��اب��ه ال��ر���س��م��ي ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��وا���س��ل 

الأوىل  املواجهة  اأن  اإىل  “توير”،  الجتماعي 

طاجيك�ستان  يف  �ستكون  الت�سفيات  يف  للفريق 

مبواجهة اأفغان�ستان بتاريخ 13 اأكتوبر/ ت�سرين 

العماين  املنتخب  يواجه  حني  يف  املقبل.  الأول 

نوفمر/ت�سرين   12 خ���ال  ال��ق��ط��ري،  ن��ظ��ريه 

يواجه  اأن  قبل  ال�سلطنة،  ماعب  باأحد  الثاين 

بنجادي�س يف داكا يوم 17 من نف�س ال�سهر.

الن�سامى  منتخب  ي�ستعد  اخ���رى  جهة  م��ن 

يف  ال��ث��اين  ال��دور  م��ن  املتبقية  للمباريات  اي�سا 

2022 يف  ال��ت�����س��ف��ي��ات الآ���س��ي��وي��ة ل��ك��اأ���س ال��ع��امل 

اعلن  ان  بعد  ال�سني  2023 يف  اآ�سيا  وكاأ�س  قطر 

الحت����اد ال���س��ي��وي م���وؤخ���را امل��واع��ي��د اجل��دي��دة 

والثامنة  ال�سابعة  اجلولتني  مباريات  .و�ستقام 

على  املقبل  الأول  اأكتوبر/ت�سرين  و13   8 يومي 

التوايل، يف حني تقام مبارتا اجلولتني التا�سعة 

ن��وف��م��ر/ت�����س��ري��ن  و17   12 ي���وم���ي  وال���ع���ا����س���رة 

الكويتي  يلتقي منتخبنا  نظريه  الثاين. بحيث 

يوم  نيبال  فيما ياقي منتخب  اأكتوبر،   13 يوم 

منتخب  بلقاء  مواجهاته  ويختتم  نوفمر،   12

اأ�سراليا يوم 17 من ذات ال�سهر، وجميعها خارج 

املجموعة  اأ�سراليا  منتخب  الأر���س.وي��ت�����س��در 

بينما  نقطة(،   12( الكاملة  بالعامة  الثانية 

نقاط،   10 بر�سيد  الثاين  املركز  الكويت  يحتل 

وي�ستقر  الأه���داف،  بفارق  الأردن  على  ويتقدم 

واأخ��ريا  ن��ق��اط،   3 بر�سيد  نيبال  منتخب  راب��ع��ا 

مباريات   5 خا�ست  وجميعها  نقاط،  با  تايوان 

4 مباريات . با�ستثناء ا�سراليا التي خا�ست 

 االنباط – عمان

 اأج����رى ف��ري��ق ت��ع��ق��ي��م م��ن اأم���ان���ة ع��م��ان ال��ك��رى �سباح 

ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  و���س��الت  مبنى  ور����س  تعقيم  ال��ث��اث��اء 

الأردن��ي��ة وجم��م��ع الأم���ري رع��د ب��ن زي��د ال��ري��ا���س��ي. وج��اءت 

اإط���ار  ويف  ال��ري��ا���س��ي  ال��ن�����س��اط  ع���ودة  قبيل  التعقيم  عملية 

فريو�س  انت�سار  من  للحد  ال�ستباقية  الوقائية  الإج���راءات 

للتوجيهات احلكومية وجلنة  كورونا امل�ستجد، وذلك تنفيذاً 

احلفاظ  بهدف  الوطني  التعقيم  برنامج  بتطبيق  الأوب��ئ��ة 

على ال�سحة العامة و�سامة املوظفني والاعبني، بناء على 

من  اخل�سو�س.  بهذا  الأردن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  توجيهات 

الباراملبية  للجنة  العام  الأمني  الرغوثي  جابنها ثمنت مها 

م���ب���اردة اأم���ان���ة ع��م��ان ال��ك��رى واح��راف��ي��ة ك���وادره���ا خ��ال 

ال��دك��ت��ور  ع��م��ان  لم���ني  بال�سكر  وت��ق��دم��ت  ال��ت��ع��ق��ي��م،  عملية 

يو�سف ال�سواربة على جتاوبه ال�سريع ودعمه امل�ستمر للجنة 

الباراملبية.

االنباط – عمان

ع��ق��دت م��ب��ادرة ق�����س��ي، اح���دى م��ب��ادرات 

تنفيذها  ي��ت��م  وال��ت��ي  ال��ع��ه��د  م��وؤ���س�����س��ة ويل 

الأردن��ي��ة،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  م��ع  بال�سراكة 

ثاين دورات التعليم امل�ستمر لهذا العام عر 

ال��دورة  يف  و���س��ارك  امل��رئ��ي.  الت�سال  تقنية 

ملبادرة  العلمية  اللجنة  ع�سو  قدمتها  التي 

الغويري،  عالية  الدكتورة  ال�ستاذة  ق�سي 

هام  مو�سوع  وناق�ست  ري��ا���س��ي،  ُمعالج   22

ج����داً وه����و الرجت������اج ال���دم���اغ���ي، ومت��ي��زت 

مب�ساركة اإيجابّية فّعالة من قبل املعاجلني. 

متا�سياً  ال�سكل  بهذا  ال���دورة  تنفيذ  وي��اأت��ي 

انت�سار  ل��ل��ح��د م��ن  امل��ّت��ب��ع��ة  م��ع الإج������راءات 

مل��ب��داأ  وت��ن��ف��ي��ذاً  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��اي��رو���س 

املبادرة  �ست�ستمر  الجتماعي، حيث  التباعد 

يف تنفيذ دوراتها عر تقنّية الت�سال املرئي 

خ���ال ال���ف���رة ال��ق��ادم��ة يف ظ���ل ال��ظ��روف 

الراهنة.

االنباط – خا�ص

اأع������ل������ن احت���������اد امل�������������راأة ال�����������دويل ل���ك���رة 

ال����ق����دم)وي����ف����ا( ع����ن اأج����ن����دت����ه ال���ري���ا����س���ي���ة 

وم�������س���اري���ع���ه ال���ت���ي ي�����س��ع��ى ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��ع��د 

وقالت   .  19 كوفيد  ك��ورون��ا  فريو�س  جائحة 

ويفا  باإ�سم  الر�سمية  املتحدثة  ال�سائح  دمي��ا 

الدليمي  حممد  برئا�سة  الحت���اد  ق��ي��ادة  اأن 

وال��ل��ج��ن��ة امل�������س���اع���دة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ك��م��ال 

لع�سوات  الأول  الإجتماع  انعقاد  حت�سريات 

اللجنة التنفيذية خال �سهر نوفمر القادم 

والذي ي�سم يف ع�سويته نخبة من البطات 

وا�سحة  ب�سمات  لها  و�سخ�سيات  العامليات 

على خارطة الريا�سة الن�سائية العاملية .

واأ����س���اف���ت ال�����س��ائ��ح اأن����ه ���س��ي��ج��ري خ��ال 

التنفيذية  للجنة  رئي�سة  انتخاب  الإجتماع 

ت��ط��ل��ع ب���واج���ب���ات���ه���ا يف اإط�������ار د����س���ت���ور وي��ف��ا 

وت�����س��م��ي��ة الأم�����ني ال���ع���ام ل وي��ف��ا م���ن ط��رف 

يف  له  املقررة  ال�ساحية  بح�سب  ويفا  رئي�س 

د�ستور الحتاد .

رئي�س  ب��اأن  الر�سمية  املتحدثة  واأو�سحت 

ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ال��دل��ي��م��ي �سيقوم  وي��ف��ا حم��م��د 

احل������ايل ب���ج���ول���ة دول����ي����ة ب���رف���ق���ة وف�����د م��ن 

ال���دويل لكرة  ل��زي��ارة مقر الحت���اد  الحت���اد 

لتوقيع  ���س��وي�����س��را  زي���وري���خ  ف��ي��ف��ا يف  ال���ق���دم 

ب��ني الحت��ادي��ن  وت��ع��اون  تن�سيق  ب��روت��وك��ول 

كرة  ريا�سة  وتطوير  ون�سر  حتفيز  اإط��ار  يف 

ب��زي��ارة  القيام  اإىل  اإ���س��اف��ة  الن�سائية  ال��ق��دم 

اإ�سافة  وت��ن��زان��ي��ا  وفرن�سا  ايطاليا  م��ن  ك��ا 

اإىل زي����ارة ادي�����س ب��اب��ا ل��ل��ق��اء ق��ي��ادة الحت���اد 

هداف  ل�سرح  القدم)الكاف(  لكرة  الفريقي 

ويفا وتاأكيد رغبته يف تعميق اأوا�سر التعاون 

اليجابي ودعم مبادرة ويفا يف تنظيم )كاأ�س 

ال��وق��ت  ال���ق���دم يف  ل��ك��رة   ) ل��ل�����س��ي��دات  الأمم 

ه��ذه  ي�ست�سيف  ال����ذي  وامل���ك���ان  ل��ه��ا  امل��ائ��م 

الفعالية الدولية املهمة .

الدوحة – خا�ص  

���س��ارك اأ���س��ط��ورة ك��رة ال��ق��دم ال��رازي��ل��ي��ة 

 FIFA™ كافو، الفائز ببطولة كاأ�س العامل

للم�ساريع  العليا  اللجنة  و���س��ف��ري  م��رت��ني، 

تعليمية  دورة  يف  خ��ا���س  ك�����س��ي��ف  والإرث، 

عن  خالها  حت��دث  ج�سور  معهد  ملنت�سبي 

اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف ح���ي���اة الأف��������راد، وق����ّدم 

ل��ل��م�����س��ارك��ني ن�����س��ائ��ح م��ل��ه��م��ة ح���ول حتقيق 

واحل��ي��ات��ي��ة. املهنية  م�سرياتهم  يف  ال��ن��ج��اح 

املركز  ج�سور،  ملعهد  اأ�سا�سية  دورة  وخ��ال 

اإدارة الريا�سة وتنظيم الفعاليات  الرائد يف 

تقدمي  يوا�سل  وال��ذي  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف 

ب��راجم��ه ع��ن ُب��ع��د ب�����س��ب��ب ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي 

امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ان��ت�����س��ار  فر�سها 

اأهمية  “ للتعليم  )كوفيد-19(؛ قال كافو : 

ال�سباب  تربية  ن�ستطيع  خاله  فمن  بالغة، 

ل��ي�����س��ب��ح��وا ع��ظ��م��اًء، ول��ي��ك��ون��وا ري��ا���س��ي��ني، 

��ا. لي�س  ولع��ب��ني، وم��واط��ن��ني رائ��ع��ني اأي�����سً

ري��ا���س��ًي��ا  ي��ك��ون  ك��ي��ف  امل���رء  يتعلم  اأن  ك��اف��ي��اً 

يكون  اأن  اأي�ساً  يتعلم  اأن  عليه  بل  حمرًفا، 

نبيًا؛ فالريا�سي املحرف م�سريته  اإن�ساناً 

عاماً   20 اأو   15 ت��دوم  فقد  املهنية حم��دودة، 

حياته.”  طوال  اإن�ساناً  �سيظُل  ولكنه  مثًا، 

الفائز  ال��رازي��ل  منتخب  قائد  كافو،  واأك��د 

اأك��ر  ح�سد  وال���ذي   ،2002 م��ون��دي��ال  بلقب 

ام��ت��دت  ط���وال م�����س��رية مهنية  ل��ق��ب��اً  م���ن20 

يف  التعليم  اأهمية  على  عاماً،  ع�سر  لثمانية 

كرة  لعب  اعتزال  بعد  م�سواره  مامح  ر�سم 

تعليمية  دورات  يف  “ �ساركت  وق��ال:  القدم، 

قّدمها الحتاد الأوروبي لكرة القدم، بهدف 

ت��ط��وي��ر م��ع��رف��ت��ي ب��ع��امل ك����رة ال���ق���دم، كما 

ملا  الإجنليزية  اللغة  يف  درو���س  على  ح�سلت 

اأداء  اأهمية، خا�سة يف  الناجع من  للتوا�سل 

كل  هي  املعرفة  ب��اأن  واأعتقد  ك�سفري.  دوري 

�سيء، فكل يوم هناك �سيء خمتلف لنتعلمه، 

األ  ينبغي  ل���ذا  م��در���س��ة،  احل��ي��اة  اإن  وُي��ق��ال 

يتوقف �سعينا على طريق التعليم.«

وح���ول ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��ه��ا خ��ال 

تعر�س  عندما   “ كافو:  اأ���س��اف  م�سريته، 

ال��ت��ح��دي��ات ط��ري��ق��ك يف احل��ي��اة ل ت��ت��وّق��ف 

اأب���داً، بل اعمل ج��اه��داً على جت��اوزه��ا. لقد 

لأ�سبح  ال��ع��ق��ب��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  تغلبت 

م���ا اأن�����ا ع��ل��ي��ه ال����ي����وم، واأحت�������دث اإل���ي���ك���م يف 

توا�سلوا  اأن  عليكم  ل��ذل��ك  جتربتي،  ���س��وء 

واأهدافكم  اأحامكم  حتقيق  نحو  طريقكم 

باأق�سى ما لديكم من جهد وحما�س.” ويف 

معر�س حديثه عن دوره احلايل مع اللجنة 

اليوم  اأم��ل��ك��ه  م��ا  “كل  ك��اف��و:  اختتم  العليا 

فتحت  ال��ت��ي  امل��ه��ن��ي��ة  م�����س��ريت��ي  بف�سل  ه��و 

اأم���ام���ي اأب������واب ال���ع���امل، وب��ال��ط��ب��ع جت��رب��ة 

عما  متاًما  تختلف  امللعب  من  العامل  كاأ�س 

ال��ك��وال��ي�����س، لكن  ال��ي��وم م��ن وراء  ب��ه  اأق����وم 

لتنظيم  الإع������داد  يف  امل�����س��ارك��ة  اأن  ���س��ك  ل 

بتجربة  اجل��م��ي��ع  ي��ح��ظ��ى  ل��ك��ي  امل���ون���دي���ال، 

واأنا م�ستمتع  اأمر رائع حقاً،  ا�ستثنائية، هو 

اأن  اإىل  ي�����س��ار  الفريدة.”  ال��ت��ج��رب��ة  ب��ه��ذه 

كاأ�س  لبطولة  الإرث  برنامج  ج�سور،  معهد 

اإىل  يهدف   ،™2022 قطر   FIFA العامل 

جتربة  من  املكت�سبة  املعرفة  انتقال  �سمان 

من  القادم  اجليل  اإىل  املونديال  ا�ست�سافة 

وتنظيم  ال��ري��ا���س��ة  اإدارة  يف  املتخ�س�سني 

الفعاليات الكرى بالعامل العربي 

وديا عمان  يواجه  منتخبنا   

 تعقيم مبنى وصاالت اللجنة البارالمبية

 مبادرة قصي تعقد جلسة عن بعد

 اتحاد المرأة الدولي »ويفا« يعلن أجندته الرياضية

 اسطورة البرازيل يتحدث في معهد جسور

وكاأن احتاد كرة القدم ينتظر ان تاأتيه الرغبة الكاملة من الندية حتي يعلن قراره 

ومعها  الت�سريحات  كل  باتت  ان  بعد   .. املو�سم  لهذا  املحرفني  دوري  باألغاء  املتوقع 

املوؤ�سرات التي ت�سدر على ل�سان بع�س امل�سوؤولني يف الحتاد ..ت�سب باجتاه اتخاذ هذا 

الدعم  بتقدمي  الدوري  ا�ستئناف  ربط  نف�سه  الحتاد  بان  علمنا  ما  ..اذا  املتوقع  القرار 

املايل من احلكومة ومن �سندوق همة وطن ..ل �سيما وان الحوال املالية ال�سيئة داخل 

وبطولتها  بالندية  املتعلقة  براجمه  تنفيذ  من  متكنه  ل  مرحلة  اىل  و�سلت  الحت��اد 

ال�سابق  الر�سمي  ال��راع��ي  خ��رج  ان  ..بعد  احلكومي  امل��ايل  الدعم  على  باحل�سول  ..ال 

لاحتاد من املعادلة املالية ..المر الذي خلف الرباك لاحتاد وو�سعه يف ا�سوء موقف 

يواجهه طوال تاريخه ..!!

الطويلة  م�سريته  يف  احلرجة  املرحلة  ه��ذه  اىل  الحت��اد  و�سل  كيف  هنا  ون�ستغرب 

.. ح��ت��ى ي��رب��ط ت��وا���س��ل م�����س��رية ال��ك��رة الردن���ي���ة ع��ر م�����س��اب��ق��ات��ه ال��ر���س��م��ي��ة ب��ال��دع��م 

وبرامج  الحت���اد  لن�سطة  ال�سابقة  الراعية  ال�سركة  كانت  وه��ل   .. املنتطر  احلكومي 

بطولته ومنتخباته الوطنية .. وحدها هي الرافعة والداعمة واملنقذة مل�سرية الحتاد 

يح�سل  كما  البناء  ينهار  ..بحيث  غريها  دون  وبطولته  براجمه  باجناح  ..وامل�ساهمة 

الن بعد ان تخلت ال�سركة الراعية عن رعايتها ..وهل يعجز الحتاد بكل ثقله املعنوي 

البديل  ..بايجاد  بال�سنثمار  املتعلقة  واق�سامه  ك��وادره  وبكل  الريا�سية  ال�ساحة  على 

جهوده  على  العتماد  املا�سية  الع��وام  طوال  تعود  الذي  وهو  ال�سابق  الر�سمي  للراعي 

بجلب املال وال�ستثمارات وال�سركات الراعية ..!!

ولن احلكومة مل تر�سل لاحتاد كما فهمنا اية ا�سارة على رغبتها بال�ستجابة ملطالب 

طويلة  اجندة  متلك  باعتبارها  الازم  الدعم  لتقدمي  ..وا�ستعدادها  والندية  الحتاد 

وتنتظرها اعباء كبرية قد ل تكون الريا�سة عموما .. وكرة القدم على وجه اخل�سو�س 

التي خلفها فريو�س كورونا  الفرة احلرجة احلالية  �سيما يف  ..ل  امل�ساريع  �سمن تلك 

الحتاد  مرمى  يف  باتت  اليوم  الكرة  ..ف��اأن  بلدنا  يف  احلياة  مناحي  كل  على  ..وت��اث��ريه 

تاأكيد ..بالبحث عن م�سادر اخرى للدعم من بينها احلكومة ل �سيما وان برامج  بكل 

الحتاد احلالية ل ترتبط باعادة احلياة اىل بطولة الدوري وامل�سابقات الخرى ..وامنا 

الكويت  مواجهتي  تنتظره  الذي  الول  الوطني  املنتخب  اعداد  طريقة  يف  النظر  اي�سا 

وا�سراليا على �سعوبتهما يف الت�سفيات املوؤهلة لكا�س العامل القادمة ..!!

احتاد الكرة مطالب باعان الغاء الدوري دون تلميحات وا�سارات بات املتابع ل�سوؤون 

تقدم  لن  ..لن��ه��ا  احلكومة  تقرره  ملا  ال��ق��رار  ي��رك  ل  ..وان  يحفظها  الردن��ي��ة  الكرة 

الدعم املتوقع وان ح�سل ف�سيكون يف حده الدنى .. ول لرغبة الندية لنها هي اي�سا 

يرك  حتى  ال��دوري  م�سري  يقرر  ان  الحت��اد  ..على  بالدعم  ال��دوري  ا�ستئناف  تربط 

..وتتدارك  الفنية  والجهزة  الاعبني  مع  م�سكاتها  وتعالج  امورها  تتدبر  الندية 

ان  قبل  اعدامه حتى  ملو�سم كروي مت  النهاية احلزينة  بها جراء  �سيحل  الذي  الدمار 

يبداأ ..!!

عوني فريج

اعلنوها ..ألغاء الدوري     !!



الريا�ضي
11االربعاء  2020/6/10

 ال عقوبات بحق من تضامنوا مع فلويد 

 مان سيتي ينتظر القرار الحاسم

 سان جيرمان وسيلفا يفترقان

 االدريسي يحاضر حول رهانات البدائل والحداثة 
االنباط - خا�ص

الريا�ضية  لل�ضحافة  العربي  االحت���اد  يطلق 

وع���ر جل��ن��ة ال�����دورات ..اول ن�����ض��اط م��رئ��ي عن 

بعد .. من خالل تنظيم حما�ضرة حتمل عنوان 

العربي ..ره��ان��ات البدائل  الريا�ضي  االع��الم   “
واحلداثة “ يقدمها اال�ضتاذ بدر الدين االدري�ضي 

ن��ائ��ب رئي�س االحت���اد ال��ع��رب��ي ورئ��ي�����س اجلمعية 

املغربية لل�ضحافة الريا�ضية ..وذلك عند ال�ضاعة 

ال�ضابعة بتوقيت مكة املكرمة  واخلام�ضة بتوقيت 

امل��غ��رب م��ن م�����ض��اء غ���د  اخلمي�س وع���ر تطبيق 

زووم ..لتكون هذه املحا�ضرة مقدمة للمزيد من 

ينوي  التي  العمل  وور���س  وال��ن��دوات  املحا�ضرات 

القادمة  اال�ضابيع  يف  تنظيمها  العربي  االحت���اد 

بوا�ضطة هذا التطبيق بعد تعذر اقامة مثل تلك 

الن�ضاطات يف الفرتة احلالية من خالل التجمعات 

نائب  ..ح�ضب  ب�ضبب فريو�س كورونا  وعن قرب 

ال��ذي اكد  ال��ع��واد  الدكتور تركي  رئي�س االحت���اد 

اهتمام االحتاد ال�ضعودي لالعالم الريا�ضي باأن 

للم�ضاهمة  الن�ضاط  له دور يف تنظيم هذا  يكون 

 ... العربي  االحت��اد  تقدمي خدماته الن�ضطة  يف 

ال��ق��ادر  عبد  ال��زم��ي��ل حممد جميل  ا���ض��اد  مثلما 

رئي�س االحتاد بالتجاوب الكبري والتعاون من قبل 

االحت��ادات واجلمعيات والهيئات املختلفة يف هذا 

الن�ضاط وغريه من االن�ضطة االخري التي ينوي 

االحت��اد العربي تنظيمها يف امل�ضتقبل..من جهة 

اخرى تلقت االمانة العامة لالحتاد العربي طوال 

واالحت���ادات  الهيئات  تر�ضيحات  املا�ضية  الفرتة 

واجل��م��ع��ي��ات وال���رواب���ط وال��ل��ج��ان امل�����ض��رف��ة على 

االع��الم الريا�ضي يف الوطن العربي حيث تقرر 

والزمالء  الزميالت  من  ال�ضاب  اجليل  م�ضاركة 

االعالمي  الناطق  فريج  ع��وين  الزميل  وح�ضب 

اأ�ضرف مطر-  فقد مت اعتماد م�ضاركة كل من : 

العمور-  تغريد  ���ض��الم��ة-  ع���الء  �ضقر-  ا���ض��الم 

- مريهان  ال��ف��ق��ع��اوي  ب���الل   - ���ض��ي��ام  م�ضطفى 

اخلالدي - حممود عجور - خليل روا�ضدة - نادر 

�ضليمان - اأجمد �ضاور - �ضروق ال�ضريف – حنان 

الريفي ) فل�ضطني ( ، علي الزعابي - فرح �ضامل - 

خالد املهريي - علي الظاهري - ح�ضني املن�ضوري 

- حنان البلو�ضي )االإمارات( ، عبد اللطيف عنر 

– اأمنكار حجازي – عبد اهلل الدو�ضري – خالد 
اآل  قا�ضم   – العلياين  الرحمن  عبد   – القا�ضم 

م�ضكني – ال�ضجاد عبد اخلالق اآل �ضالم – مها 

– فهد  العلوين  – روان ج��م��ال  ال��ق��ران  حممد 

�ضعود العماري – با�ضم حممد احلربي – اأحمد 

�ضعود اآل ال�ضيخ – عبد اهلل عمر خالد – اأحمد 

ن����واف ال��ع��ت��ي��ب��ي – ���ض��ل��ط��ان��ة ���ض��ال��ح اجل��ه��ن��ي -  

فار�س الفزي – ب�ضري عبد رب االأم��ري اآل �ضعيد 

)ال�ضعودية( ، علي ا�ضماعيل خليل - حيدر عبد 

اجلليل - احمدعبد الرحيم كاظم - حيدر عبد 

ال��ك��رمي - اح��م��د ال��غ��زايل - ح��ي��در ال��رم��اح��ي - 

ف����اروق ع��ب��دول - ع��ادل  اث���ري ال�ضويلي - ع��م��ار 

�ضندي - علي ال�ضمري -  طه زاخ��ويل -  ريبني 

رم���زي - ع��ل��ي م��ه��دي ع��ن��ب-  ب���راق ال�����ض��م��ري - 

عالء فرحان بالدي - ح�ضام �ضهيل �ضبع - يحيى 

حممد حممود - ح�ضني البهاديل - علي عدنان 

خليل - ك��رار حممد زام��ل - احمد ف��رج عبود - 

حيدر احلمود - علي درعم - م�ضطفى العبطان 

خ�ضري-عالء  علي  خ�ضري-عمر  ع��زت  احمد   -

عبد الرزاق جميد - عمر قبع - مهند الالمي - 

م�ضطفى العيداين - م�ضطفى الد�ضتي - ح�ضام 

الدراجي - جالل جا�ضم - خيام علوان فا�ضل - 

علي القري�ضي - حيدر عبد - نبيل طارق - احمد 

ازاد كوله بي - عبد اهلل خليل -   - الكرمي  عبد 

طه القي�ضي - عبد الرحمن ر�ضيد - �ضدير غازي 

ال�ضايع - احمد حطاب التميمي - في�ضل حممد 

- حممد ح�ضن احمد - عبد اهلل حت�ضني ها�ضم 

- عبد اهلل فا�ضل عبد الر�ضا - نوار حبيب عبد 

 - - علي مهدي خليل  العبادي  �ضاكر   - ال��زه��رة 

مغتا�س  فا�ضل  – عبا�س  ع��ل��وان  حممود  �ضاكر 

)العراق(  ، اأحمد حممد ملام )موريتانيا( ، عبد 

الواحد حممد )م�ضر( ، زهري الورميي – رباب 

االأط��ر���س )تون�س( ، ف��وزي بقا�س )اجل��زائ��ر( ، 

اأي��وب الب�ضري – اأمني ال�ضديقي – حمزة ايت 

م�ضعود – اميان لوليد – اأحمد طالل – حممد 

االأ���ض��ع��ري – حممد ظ��ري��ف – اأم���ني املجدوبي 

)امل���غ���رب( ، ع����ادل ال�����ض��ت��ي��وي – م��ف��ت��اح الطيب 

الب�ضكري )ليبيا( – فاتن البخيت .

عوا�صم

اأع��ل��ن االحت���اد االمل���اين لكرة ال��ق��دم باأنه 

ل��ن ي��ع��اق��ب ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن اأع���رب���وا عن 

ج��ورج  االأم���ريك���ي  امل���واط���ن  م��ع  ت�ضامنهم 

ف��ل��وي��د خ����الل م���ب���اري���ات ال������دوري امل��ح��ل��ي. 

ت�ضامن  ر�ضائل  الالعبني  م��ن  ع��دد  ووج���ه 

م��ع ف��ل��وي��د، امل���واط���ن م��ن اأ����ض���ول اإفريقية 

ال��ب��ال��غ م��ن العمر 46 ع��ام��اً، وال����ذي ق�ضى 

اختناقاً قبل نحو اأ�ضبوع على اأيدي �ضرطي 

يف مينيابولي�س ثبته على االأر�س وركع فوق 

احتجاجات  موجة  اأث���ارت  ح��ادث��ة  يف  عنقه، 

عارمة متوا�ضلة يف ع�ضرات املدن االأمريكية.

وقال بيان �ضادر عن االحتاد االأملاين “يريد 

االحت������اد االح���ت���ف���اظ ب���ه���ذا ال����ق����رار خ��الل 

امل���راح���ل امل��ق��ب��ل��ة )م���ن ال������دوري( ح��ت��ى ول��و 

ظهرت حركات مناه�ضة للعن�ضرية على اإثر 

اأم��ا رئي�س  العنيفة جل��ورج فلويد”.  الوفاة 

االحتاد فريتز كيلر فاأثنى على القرار بقوله 

“اأحيي بقوة القرار احلكيم للجنة التاأديبية 
يف االحت������اد االأمل�������اين واأن������ا ���ض��ع��ي��د ل��ل��غ��اي��ة. 

ت�����ض��رف��ات ال���الع���ب���ني حت��ظ��ى ب��اح��رتام��ن��ا 

وتفهمنا”. واأظهر العباً بورو�ضيا دورمتوند 

اأ�ضرف  واملغربي  �ضان�ضو  ج��ادون  االإنكليزي 

حكيمي قمي�ضاً داخلياً كتب عليه “العدالة 

ن��ه��اي��ة  م���ب���اري���ات  فلويد” خ����الل  جل�����ورج 

احتفل  بينما  بوند�ضليغا،  االأ�ضبوع يف دوري 

بورو�ضيا  الع��ب  ت���ورام  م��ارك��و���س  الفرن�ضي 

خالل  م��ن  ه��دف  بت�ضجيل  مون�ضنغالدباخ 

ال���رك���وع ع��ل��ى رك��ب��ة واح�����دة، وو���ض��ع الع��ب 

�ضارة  ماكيني  وي�ضتون  االأم���ريك���ي  �ضالكه 

حول �ضاعده كتب عليها “العدالة جلورج”.

واأ�ضدر االحتاد االأملاين يف اليوم التايل بيانا 

توجيه  اللعبة متنع  ق��وان��ني  ب���اأن  فيه  ذّك���ر 

ابدى  لكنه  املالعب،  ال�ضيا�ضية يف  الر�ضائل 

يف الوقت عينه تفهمه لرد الفعل واأوكل اىل 

التدقيق يف هذا  ل��ه  التابعة  ال��ت��اأدي��ب  جلنة 

االمر قبل ان تعلن قرارها اليوم.

لندن

اق������رتب م��ان�����ض�����ض��رت ���ض��ي��ت��ي م����ن دخ����ول 

مفرتق طرق يف املو�ضم احلايل، ب�ضبب قرار 

حظر م�ضاركته يف دوري اأبطال اأوروبا. وكان 

�ضيتي  مان�ض�ضرت  ع��اق��ب  االأوروب����ي  االحت���اد 

االأب��ط��ال  دوري  يف  امل�ضاركة  م��ن  ب��احل��رم��ان 

مل��دة ع��ام��ني، ب��االإ���ض��اف��ة اإىل غ��رام��ة قدرها 

25 مليون اإ�ضرتليني، ب�ضبب خمالفة قانون 

ووف���ًق���ا ل�ضحيفة  ال��ن��ظ��ي��ف.  امل����ايل  ال��ل��ع��ب 

امل��ح��ك��م��ة  ف������اإن  ال���ري���ط���ان���ي���ة،  “مريور” 
ب�ضاأن  النهائي  ال��ق��رار  تعلن  ق��د  الريا�ضية 

يف  احلظر  على  �ضيتي  مان�ض�ضرت  ا�ضتئناف 

ب��ادرة  يعطي  م��ا  املقبل،  مت��وز  يوليو/  �ضهر 

اأمل للنادي. و�ضبق اأن زعمت تقارير اأخرى 

من  �ضهرين  عقب  ال��ن��ور  �ضريى  ال��ق��رار  اأن 

االآن، وهو �ضيناريو �ضي�ضع مان�ض�ضرت �ضيتي 

املقبل. للمو�ضم  التخطيط  ب�ضاأن  ورط��ة  يف 

اأن قرار  واأ�ضارت ال�ضحيفة الريطانية اإىل 

�ضيتي،  ملان�ض�ضرت  مف�ضلًيا  �ضيكون  املحكمة 

النجوم  ع��دد من  يت�ضبب يف رحيل  الأن��ه قد 

�ضرتلينج  رحيم  اأن  واأو�ضحت  ال��ن��ادي.  عن 

وكيفني دي بروين اأبرز املر�ضحني للرحيل، 

ب�ضبب رغ��ب��ة ع��دد م��ن االأن��دي��ة ال��ك��رى يف 

التعاقد معهما.

باري�ص

�أن  �لريا�ضية  “ليكيب”  �ضحيفة  ذكرت 

املنتخب  دف���اع  وق��ط��ب  ق��ائ��د  �ضيلفا  ت��ي��اغ��و 

ال��رازي��ل��ي وف��ري��ق ب��اري�����س ���ض��ان ج��ريم��ان 

ب���ط���ل ال��������دوري ال���ف���رن�������ض���ي ل���ك���رة ال���ق���دم 

���ض��ي��رتك ن�����ادي ال��ع��ا���ض��م��ة ه����ذا ال�����ض��ي��ف. 

واأو�ضحت ال�ضحيفة يف خرها الذي اأكدته 

الريا�ضي  امل��دي��ر  اأن  ك��ارل��و  م��ون��ت��ي  اإذاع����ة 

ل���ل���ن���ادي ال���ب���اري�������ض���ي ال������دويل ال���رازي���ل���ي 

عدم  بقرار  مواطنه  اأبلغ  ليوناردو  ال�ضابق 

30 حزيران/ جتديد عقده الذي ينتهي يف 

اأم��ل  خيبة  ال��ق��رار  ويعتر  احل���ايل.  يونيو 

باري�س  اإىل  ان�ضم  ال��ذي  ل�ضيلفا  بالن�ضبة 

2012 وال����ذي  ����ض���ان ج���ريم���ان ���ض��ي��ف ع����ام 

اأع��رب��ت يف منت�ضف  اإي��زاب��ي��ل  ك��ان��ت زوج��ت��ه 

اأي��ار/م��اي��و امل��ا���ض��ي ع��ن اأم��ل��ه يف ال��ب��ق��اء يف 

لنا،  “بالن�ضبة  بقولها  الفرن�ضية،  العا�ضمة 

باري�س  يف  اال���ض��ت��م��رار  ال��رائ��ع  م��ن  �ضيكون 

���ض��ان ج��ريم��ان، ن��ح��ن ن��ح��ب ال��ن��ادي )...( 

ويف  اأطفالنا،  فيه  ن�ضاأ  الذي  املكان  هو  هذا 

مع  ولكن  م�ضريتنا”.  متابعة  نود  باري�س 

اخل�����ض��ائ��ر امل��ق��درة داخ��ل��ي��ا ب��اأك��ر م��ن 200 

للدوري  النهائي  التوقف  بعد  يورو  مليون 

“كوفيد-19”،  ف��ريو���س  ب�ضبب  الفرن�ضي 

ك���ان���ت ه���ن���اك �����ض����رورة ت��خ��ف��ي�����س روات�����ب 

ي��ورو،  مليون   300 تتجاوز  التي  الالعبني 

العنا�ضر  اأح���د  �ضيلفا  ت��ي��اغ��و  يعتر  ح��ي��ث 

على  حت�ضل  التي  الت�ضكيلة  يف  االأ�ضا�ضية 

ال��ذي  �ضيلفا  ب��اإم��ك��ان  ك��ب��رية.وب��ات  روات���ب 

األ����وان م��ي��الن االإي��ط��ايل،  داف���ع �ضابقا ع��ن 

ال���ع���ودة اإىل ال��ل��ع��ب يف ب���الده وحت���دي���دا يف 

���ض��ف��وف ف��ري��ق��ه ال�����ض��اب��ق ف��ل��وم��ي��ن��ي��ن�����ض��ي 

له  يرتدي قمي�ضا  الذي ظهر موؤخرا وهو 

مواقع  على  ن�ضرت  ���ض��ورة  يف  ا�ضمه،  عليه 

االجتماعي. التوا�ضل 

عوا�صم

جديد  تطور  ع��ن  اإ���ض��ب��اين،  تقرير  ك�ضف 

اأب���ط���ال  دوري  م���ب���اري���ات  ا���ض��ت��ئ��ن��اف  ب�����ض��اأن 

اأوروبا، الأول مرة عقب اأزمة فريو�س كورونا 

“ال�ضريجنيتو”  لرنامج  ووفًقا  امل�ضتجد. 

االإ�ضباين، فاإن هناك تفاوؤاًل كبرًيا يف االحتاد 

االأوروبي لكرة القدم ب�ضاأن اإمكانية ا�ضتئناف 

مباريات البطولة يف ظل ح�ضور اجلماهري. 

املباريات  اأن  اإىل  االإ�ضباين  الرنامج  واأ�ضار 

ق����د ت�����ض��ه��د ح�������ض���وًرا ج���م���اه���ريًي���ا ب��ن�����ض��ب��ة 

ي�ضت�ضيف  ملعب  اأي  �ضعة  م��ن  ف��ق��ط   %30

امل���واج���ه���ات، م���ع حت��ق��ي��ق ����ض���روط ال��ت��ب��اع��د 

االجتماعي. يذكر اأن فريو�س كورونا ت�ضبب 

يف ����ض���دور ق������رارات ب��ا���ض��ت��ك��م��ال ال���دوري���ات 

واالإيطايل  )االإجنليزي  الكرى  االأوروب��ي��ة 

واالإ�ضباين واالأملاين( دون جماهري، الأ�ضباب 

�ضحية. ومن املقرر ا�ضتئناف مباريات دوري 

اأبطال اأوروبا هذا املو�ضم يف �ضهر اأغ�ضط�س/ 

اآب املقبل.

مدريد

ك�ضف تقرير �ضحفي اإ�ضباين، عن تطور جديد 

ب�����ض��اأن ارت��ب��اط االأرج��ن��ت��ي��ن��ي الوت����ارو مارتينيز، 

بر�ضلونة  اإىل  ب��االن��ت��ق��ال  م��ي��الن،  اإن���رت  مهاجم 

خالل املريكاتو ال�ضيفي املقبل.

“ال�ضريجنيتو” االإ�ضباين،  لرنامج  ووف��ًق��ا   

ف��اإن الوت���ارو ق��دم طلًبا الإن��رت ميالن، للموافقة 

على انتقاله اإىل بر�ضلونة بنهاية املو�ضم احلايل. 

و�ضبق اأن اأ�ضارت تقارير منذ اأيام، اإىل اأن الوتارو 

اعرتف ملدربه اأنطونيو كونتي، اأنه يريد االنتقال 

اإنرت  رفقة  للقتال  ا�ضتعداده  مع  بر�ضلونة،  اإىل 

ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ه���ذا امل��و���ض��م. وي��ت��ف��او���س بر�ضلونة 

واإن���رت م��ي��الن منذ ف��رتة ح��ول �ضفقة الوت���ارو، 

حيث يتم�ضك النرياتزوري باحل�ضول على قيمة 

االأرجنتيني  ال��الع��ب  عقد  يف  اجل��زائ��ي  ال�ضرط 

)111 مليون يورو( اأما بر�ضلونة، في�ضعى حل�ضم 

ال�ضفقة عن طريق تقدمي اأموال تقرتب من 70 

مليون يورو، باالإ�ضافة اإىل بطاقة العب اأو 2 من 

�ضفوفه.  

القاهرة

م��ن ت�ضريحات  االأه��ل��ي  ال��ن��ادي  �ضخرت قناة 

رئ��ي�����س ال��زم��ال��ك م��رت�����ض��ى م��ن�����ض��ور ال��ت��ي ج��دد 

االأحمر  جمل�س  م�ضوؤويل  على  هجومه  خاللها 

بقيادة حممود اخلطيب. وقال احل�ضاب الر�ضمي 

اإنها  “ماذا بك.  “في�ضبوك”:  لقناة االأهلي عر 

الف�ضائية قد  االأهلي  جمرد بداية”. كانت قناة 

ال�ضمت  �ضيا�ضة  التخلي عن  االأم�����س  ب���داأت منذ 

وبداأت يف الرد بقوة على رئي�س الزمالك.

وه��اج��م��ت ق��ن��اة االأه���ل���ي ع��ن ط��ري��ق مقدمي 

القيعي  عديل  راأ�ضهم  وعلى  وال�ضيوف  الرامج 

رئي�س  من�ضور  مرت�ضى  ع��ب��داحل��ف��ي��ظ،  و���ض��ي��د 

االإدارة  �ضد  امل�ضتمرة  انتقاداته  ب�ضبب  الزمالك 

احل��م��راء. ب���دوره خ��رج رئي�س ال��زم��ال��ك جم��ددا 

وهاجم االأهلي مكررا حديثه حول ترعات تركي 

التي  بال�ضعودية  ال�ضيخ رئي�س هيئة الرتفيه  اآل 

�ضيد  انتقاد  جانب  اإىل  اخلطيب،  حممود  قبلها 

املقالب  برنامج  يف  ظ��ه��وره  ب�ضبب  عبداحلفيظ 

رامز جمنون ر�ضمي خالل �ضهر رم�ضان.

 الوتارو يطلب ود برشلونة

 ابطال اوروبا يعود للواجهة

 قناة االهلي تسخر من منصور
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االنباط-وكاالت

يف خ���ط���وة اأث������ارت ج����دال داخ�����ل اإي�����ران، 

ال�شباب  اأن يدفع  اق��رح رجل دين معروف 

الذين بلغت اأعمارهم 28 عاما من دون اأن 

يتزوجوا �شريبة “كبرية” للحكومة.

وت�����ش��ب��ب اق����راح رج���ل ال��دي��ن املحافظ 

الغ�شب  م���ن  م��وج��ة  اإدري�������ش���ي، يف  حم��م��د 

وال�شخرية على مواقع التوا�شل االجتماعي 

يف اإيران على مدار اليومني املا�شيني، وفق 

ما ذكر رادي��و “فاردا” االإي��راين الذي يبث 

من الت�شيك.

واأك����د اإدري�����ش��ي يف م��ذك��رة م��وج��ه��ة على 

يجب  “الزواج  اأن  ال���رمل���ان،  اإىل  ي��ب��دو  م��ا 

مل  الذين  اأولئك  وعلى  اإلزاميا،  ي�شبح  اأن 

ي��ت��زوج��وا يف ���ش��ن ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����ش��ري��ن اأن 

يواجهوا عواقب«.

وال يتوقف رموز النظام االإيراين، وعلى 

راأ���ش��ه��م امل��ر���ش��د ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي، ع���ن دع���وة 

عزوف  و�شط  واالإجن���اب،  ل��ل��زواج  املواطنني 

ال��ظ��روف  ال�شباب يف ظ��ل  اأو���ش��اط  كبري يف 

االقت�شادية ال�شعبة التي متر بها البالد.

“فاراد”  رادي�����و  ن��ق��ل  امل��ا���ش��ي،  واالأح�����د 

الر�شا  عبد  االإي����راين  الداخلية  وزي���ر  ع��ن 

التحقيقات تظهر  اإن  رحماين ف�شلي قوله 

اأن االإج�������راءات احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��خ��ذة ل��رف��ع 

معدل اخل�شوبة يف اإيران “لي�شت كافية«.

وم����ن ���ش��م��ن ال���ع���واق���ب ال��ت��ي اق��رح��ه��ا 

اإدري�������ش���ي يف م��ذك��رت��ه ال��ت��ي حت��م��ل ع��ن��وان 

قوانني جديدة لت�شجيع الزواج”،  “اقراح 
ف���ر����ض ���ش��ري��ب��ة ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه��ا رب����ع دخ��ل 

ي��زال  وال  ع��ام��ا   28 يبلغ  ال���ذي  ال�شخ�ض 

عازبا.

كما اقرح اإدري�شي اأن يتلقى االأ�شخا�ض 

الذين يعانون م�شكالت �شحية تعيق الزواج 

واالإجن��اب بني �شن 17 و28 عاما، عالجا 

اإن  ال����زواج  م��ن  ي��ت��م منعهم  فيما  جم��ان��ي��ا، 

اأم��را���ش��ا ال ي��رج��ى �شفاوؤهم  ك��ان��وا ي��ع��ان��ون 

منها

ال�شباب  الدين حرمان  اق��رح رجل  كما 

غ��ري امل��ت��زوج��ني م��ن ت��ويل منا�شب اإداري���ة 

اجلامعات،  يف  التدري�ض  اأو  ال��ب��الد  يف  عليا 

يف ح��ني دع���ا احل��ك��وم��ة اإىل ت��ق��دمي ح��واف��ز 

للمتزوجني يف �شن مبكرة، من بينها توفري 

فر�ض عمل.

اإيران اإىل انت�شار زواج  اأرقام من  وت�شري 

ال��ب��الد، حيث ر���ش��دت زيجات  االأط��ف��ال يف 

ل��ف��ت��ي��ات ت��ق��ل اأع��م��اره��ن ع��ن 14 ���ش��ن��ة، يف 

ممار�شة تعد اأكرث انت�شارا باملناطق الريفية، 

حيث ال قيود قانونية على فارق ال�شن بني 

العرو�شني.

م�����ش��روع  رف�������ض  مت   ،2019 ع����ام  ويف 

قانون لوقف زواج االأطفال يف الرملان من 

امل�شرعني، ومن بينهم نائبات.

زواج  اأث��ار  املا�شية،  ال�شنوات  م��دار  وعلى 

ع�شرة،  الثامنة  �شن  دون  اإي���ران  يف  ر  الُق�شّ

ردود فعل غا�شبة من موؤ�ش�شات دولية تعنى 

بحقوق االإن�شان.

االنباط-وكاالت

االأمريكية،  تك�شا�ض  جامعة  يف  علماء  اأعلن 

ع��ل��ى ح��ف��ري��ات حل�����ش��رات يبلغ عمرها  ال��ع��ث��ور 

مئات املاليني من ال�شنوات، يف جزيرة كرييرا 

معروف  اأث��ر  اأق��دم  بذلك  لتكون  االإ�شكتلندية، 

حل�شرة حتى االآن.

واأو����ش���ح ال��ع��ل��م��اء اأن ع��م��ر ت��ل��ك االأح���اف���ري 

يقدر بنحو 425 مليون عام، يف اكت�شاف يلقي 

الذي  والنباتات  احل�شرات  تطور  على  ال�شوء 

رمب���ا ح���دث ب�����ش��رع��ة اأك����ر مم���ا ي��ع��ت��ق��د بع�ض 

اخلراء، وفقا للنتائج التي ن�شرت يف �شحيفة 

“هي�شتوريكال بيولوجي«.
وق���ال م��اي��ك��ل ب��روك��ف��ي��ل��د، ال��ب��اح��ث امل�����ش��ارك 

بجامعة  االأر����ض  لعلوم  “جاك�شون”  كلية  من 

اأح���دث���ت  احل�������ش���رات  اإن  اأو�شنت”،  ت���ي  “يو 
وفقا  بالتطور،  يتعلق  فيما  كبرية”  “قفزة 
نيوز”  “فوك�ض  �شبكة  ن�شرتها  لت�شريحات 

االإخبارية االأمريكية.

���ش��ري��ع��ا  ت���ط���ورا  ه���ن���اك  اأن  “يبدو  وت���اب���ع: 

م��ن ال���ودي���ان اجل��ب��ل��ي��ة، و���ش��وال اإىل االأرا���ش��ي 

بعد  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  اإىل  ث��م  املنخف�شة، 

ذلك«.

ت���ك���ون ه��ن��اك  “قد  اإن�����ه  وق�����ال ب��روك��ف��ي��ل��د 

حفريات اأقدم من احل�شرات والنباتات لكن مل 

يتم العثور عليها بعد«.

اأحفورية  لك�شوف  م�شرحا  اإ�شكتلندا  وكانت 

اأخرى، حيث اكت�شف خراء موؤخرا على �شبيل 

�شكاي  جزيرة  الدينا�شور” على  “اأر�ض  املثال 

قبالة ال�شاحل ال�شمايل الغربي للبالد.

ع��ل��م��اء احل��ف��ري��ات  اأع��ل��ن   ،2018 ع���ام  ويف 

اأي�����ش��ا ع���ن اك��ت�����ش��اف ب�����ش��م��ة دي��ن��ا���ش��ور ن���ادرة 

للغاية، عمرها 170 مليون عام يف اإ�شكتلندا.

االنباط-وكاالت

ك�����ش��ف درا����ش���ة اأم��ريك��ي��ة ح��دي��ث��ة اأن اأح���د 

ال��دم،  �شرطان  ع��الج  يف  امل�شتخدمة  االأدوي����ة 

امل�شتجد،  كورونا  فريو�ض  مر�شى  ي�شاعد  قد 

خ�����ش��و���ش��ا اأول����ئ����ك ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون ���ش��ي��ق��ا 

يف ال��ت��ن��ف�����ض وت��ت��ط��ل��ب ح���االت���ه���م ال���ب���ق���اء يف 

امل�شت�شفى.

�شاركت فيها  التي  الدرا�شة،  نتائج  واأ�شارت 

اأمريكية  وم�شت�شفيات  طبية  اأب��ح��اث  م��راك��ز 

عدة، اإىل اأن دواء ال�شرطان “اأكاالبروتينيب”، 

وف����ر ح��م��اي��ة مل��ج��م��وع��ة م���ن امل��ر���ش��ى ال��ذي��ن 

يعانون حاالت حرجة ب�شبب “كوفيد 19«.

دواء  اأن  ال�������ش���ري���ري���ة  ال����درا�����ش����ة  واأث����ب����ت 

ب��روت��ني  ع��م��ل  ي��ث��ب��ط  “اأكاالبروتينيب”، 
الذي يخف�ض بدوره  االأمر   ،»BTK« يدعى 

ال�����ش��غ��ط ال��ت��ن��ف�����ش��ي ع��ل��ى ال��رئ��ت��ني، وك��ذل��ك 

الفريو�ض،  �شد  املفرطة  املناعية  اال�شتجابة 

وفقما ذكرت �شبكة “فوك�ض نيوز” االإخبارية 

االأمريكية.

ن���وع  م����ع   »BTK« ب����روت����ني  وي����ت����داخ����ل 

ت�شبب  اأن  ميكن  ال��ت��ي  املناعية  اخل��الي��ا  م��ن 

االل���ت���ه���اب، ع���ن ط���ري���ق اإن����ت����اج ال��روت��ي��ن��ات 

املعروفة با�شم ال�شيتوكينات، التي ت�شاعد على 

جتميد اال�شتجابة املناعية للج�شم.

الدرا�شة  اأع���دوا  ال��ذي��ن  الباحثون  وي��ح��ذر 

“ال  اإل���ي���ه���ا  اأن ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي ت��و���ش��ل��ت  م���ن 

ينبغي اعتبارها عالجا ميكن تعميمه”، لكن 

يف  الطبية  اجلهات  مل�شاعدة  م�شاركتها  ميكن 

اال�شتجابة لوباء كورونا.

وقال العلماء اإن مثبطات »BTK« ال تزال 

غري معتمدة لعالج “كوفيد 19”، م�شريين 

اإىل �شرورة اإجراء اختبارات �شريرية اأكرث نت 

اأجل التاأكد من نتائج الدرا�شة.

بع�ض  “لدى  اأن����ه  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  واأ����ش���ار 

امل���ر����ش���ى ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون اإ����ش���اب���ة ���ش��دي��دة 

اإط����الق كمية كبرية  ي��ت��م  ب��ف��ريو���ض ك���وورن���ا، 

واح���دة،  دف��ع��ة  اجل�����ش��م  يف  ال�شيتوكينات  م��ن 

مما يت�شبب يف تلف اجلهاز املناعي، واالإ�شرار 

باأع�شاء من اجل�شم مثل الرئتني«.

تتبع حاالت  الدرا�شة على  نتائج  وا�شتملت 

تتطلب  ممن  كورنا،  بفريو�ض  مري�شا   19
ب�شبب  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  اإىل  ال����دخ����ول  ح��ال��ت��ه��م 

وانخفا�ض  الرئتني  التهابات  م��ن  معاناتهم 

م�شتويات االأك�شجني يف الدم.

اأبحاث  باحثون يف مركز  الدرا�شة  واأج��رى 

ال�����ش��رط��ان يف امل��ع��ه��د ال���وط���ن���ي ل��ل�����ش��رط��ان، 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��اح��ث��ني م���ن امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي 

للح�شا�شية واالأمرا�ض املعدية، وكذلك مركز 

الدفاع  ل��وزارة  التابع  الطبي  ريد”  “والر 
االأمريكية، و4 م�شت�شفيات حملية.

االنباط-وكاالت

العامل،  ح��ول  اأ�شهر   6 دام��ت  رحلة  بعد 

ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض  بكابو�ض  خاللها  �شربت 

وان���ق���ل���ب ف��ي��ه��ا ال���ع���امل راأ�����ش����ا ع��ل��ى ع��ق��ب، 

واأفرغت املحيطات ب�شكل كبري من ال�شفن 

االأخ��رى، بلغت اآخر �شفينة �شياحية جتوب 

النهائية  وجهتها  العامل  وحميطات  بحار 

اأخ���ريا، ول��ك��ن �شتان ال��ف��ارق م��ا ب��ني بداية 

الرحلة ونهايتها.

واالثنني، اأكدت �شركة “فينك�ض ريزين” 

امل�شغلة لل�شفينة ال�شياحية “ام يف اأرتانيا” 

ر���ش��وه��ا يف م��ي��ن��اء ب��رمي��ره��اف��ن االأمل�����اين، 

من  العديد  �شهدت  ملحمية  رحلة  لتنهي 

التقلبات يف م�شارها وتوقيتاتها.

اأن حتمل  ال�شفينة، التي ميكن  واأبحرت 

هامبورغ  من  راكب،   1200 ما ي�شل اإىل 

يف اأملانيا يف 21 دي�شمر 2019، يف رحلة 

140 يوًما،  العامل كانت مقررة ملدة  حول 

يكن  اأخ���ريا مل  الرحلة  انتهت  ح��ني  ول��ك��ن 

�شوى  ال�شخمة  ال�شفينة  متبقيا على منت 

ركاب.  8
فريو�ض  بطلها  ك��ان  بالتف�شيل  الق�شة 

م��ار���ض  يف  ال�شفينة  ���ش��رب  ال����ذي  ك���ورون���ا 

راكًبا على متنها  املا�شي، حني تبني اأن 36 

ق���د اأ���ش��ي��ب��وا ب��ال��ف��ريو���ض ال���ف���ت���اك، وذل���ك 

اإج��راء فح�ض طبي بوا�شطة م�شوؤويل  بعد 

ال�شفينة  ر�شت  حني  االأ�شراليني،  ال�شحة 

يف فرميانتل، غربي اأ�شراليا.

وب��ع��د مت اإن������زال امل�����ش��اب��ني وع��زل��ه��م يف 

م�شت�شفيات حملية، تويف 3 اأ�شخا�ض كانوا 

ال�شفينة منذ ذلك احلني، وهما  على منت 

69 عاما، و71  اثنان من الركاب، يبلغان 

ع��ام��ا ع��ل��ى ال��رت��ي��ب، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل اأح��د 

 42 العمر  يبلغ من  وك��ان  اأف���راد طاقمها، 

عاًما.

احلجر  يف  ال�شفينة  رك���اب  ب��اق��ي  وب��ق��ي 

مواعيد  حت��ل  ح��ت��ى  متنها،  ع��ل��ى  ال�شحي 

رحالت العودة اال�شطرارية اإىل اأوطانهم.

وبينما عاد املئات منهم الحقا، معظمهم 

ي��ح��م��ل��ون اجل��ن�����ش��ي��ة االأمل���ان���ي���ة، م���ن غ��رب 

م��نت  ع���ل���ى  ف���ران���ك���ف���ورت  اإىل  اأ����ش���رال���ي���ا 

امل�شت�شفيات  يف  قليل  ع���دد  ب��ق��ي  ط���ائ���رات، 

االأ�شرالية.

ل��ك��ن 8 رك���اب ف��ق��ط ق����رروا ال���ع���ودة اإىل 

ال���وط���ن ع��ل��ى م���نت ال�����ش��ف��ي��ن��ة ذات���ه���ا، عر 

املحيط، ولي�ض عر الطائرات، وقد منحهم 

ذلك لقب “اآخر ركاب �شفينة �شياحية” يف 

البحر.

ا�شتغرقتها  التي  ال�شتة   ال�شهور  وخالل 

تبدلت  كيف  ه��وؤالء  تابع  احلزينة،  الرحلة 

اأح����وال ال��ع��امل، ف��ق��د اأغ��ل��ق��ت دول اأب��واب��ه��ا 

اأخ����رى، وت���ويف مئات  واأع�����ادت فتحها م���رة 

امل���الي���ني،  واأ����ش���ي���ب  ب���ال���ف���ريو����ض  االآالف 

وتغريت حياة �شكان االأر�ض، كل ذلك اأثناء 

بقاء “اأرتانيا” يف البحر.

وقد بقي حوايل 75 من اأف��راد الطاقم 

ع��ل��ى م���نت ال�����ش��ف��ي��ن��ة ح��ت��ى ب��رمي��ره��اف��ن 

ال�شل�ض  ال��ت�����ش��غ��ي��ل  ���ش��م��ان  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة 

لل�شفينة، وفق ما نقلت “�شبكة �شي اإن اإن«.

 تزوج أو ادفع.. غضب
 في إيران بعد مقترح
 »ضريبة الُعّزاب«

 اكتشاف أقدم حشرة في العالم

 دواء للسرطان يساعد مرضى كورونا على تخطي 
»أخطر األعراض«

ملحمة البحار.. آخر سفينة سياحية ترسو بعد »عذاب كورونا«

هواتف Motorola razr القابلة 
للطي ستتظهر بحلة مختلفة كليا

االنباط- وكاالت

القابلة  املميزة  الهواتف  حمبو  ينتظر 

اجليل  ظ��ه��ور  امل��ق��ب��ل  �شبتمر  يف  ل��ل��ط��ي 

ال�شهرية من   razr اجلديد من هواتف 

م���وت���وروال، وم��ن امل��ت��وق��ع اأن حت��م��ل ه��ذه 

االأجهزة معها الكثري من التغريات.

بع�ض  ن�شرتها  التي  املعلومات  وت�شري   

مواقع و�شفحات االإنرنت اإىل اأن هواتف 

اأك��رث  ���ش��ت��ك��ون   Motrola razr 2
احلالية،   razr باأجهزة  مقارنة  عملية 

�شبيل  على  لها  املرنة  االأ�شا�شية  فال�شا�شة 

6.7 بو�شة  املثال �شت�شبح اأكر ومبقا�ض 

دقة  و�شتزداد  احلالية،  يف   6.3 من  بدال 

لل�شور. عر�شها 

ت�شتعمل  والتي  اخلارجية  ال�شا�شة  اأما 

ل���ق���راءة ال��ر���ش��ائ��ل وال��ت��ن��ب��ي��ه��ات واأرق�����ام 

 razr ه���وات���ف  ال������واردة يف  االت�������ش���االت 

ك��ب��رية  ���ش��ا���ش��ة  اإىل  ���ش��ت��ت��ح��ول  احل���ال���ي���ة، 

3 ب���و����ش���ات، و���ش��ت��غ��ط��ي ن�����ش��ف  مب��ق��ا���ض 

واج����ه����ة اجل����ه����از م����ن اخل�������ارج ت��ق��ري��ب��ا، 

املتوقع  من  التي  الكامريا  و�شتتو�شطها 

اأن تزداد دقتها اأي�شا.

املعالج وفقا للت�شريبات يف هواتف  اأما 

ثماين  ف�شيكون   Motrola razr 2
 Snаpdragon ن�����وع  م����ن  ال����ن����وى 

 8 ال��ع�����ش��وائ��ي  ال��و���ش��ول  وذاك����رة   ،765
الداخلية  ال��ت��خ��زي��ن  وذاك����رة  غ��ي��غ��اب��اي��ت، 

ال��ت�����ش��غ��ي��ل  ون����ظ����ام  غ���ي���غ���اب���اي���ت،   256
تلك  �شيمكن  م��ا    ،Andrоid 10
�شبكات  مع  ب�شال�شة  العمل  مع  االأج��ه��زة 
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