
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 منصب امين عمان مقابل انسحاب 
مرشح اجماع في عمان الثالثة 

بعيدا عن اعين الحكومة.. ارباح 
المشاهير والمزارع بال ضرائب 

 – خا�ص 

بدات ال�صفقات االنتخابية مبكرا , يف 

ان�صحاب  , فقرار  دائ��رة احليتان حتديدا 

م���ر����ص���ح ح���ظ���ي ب���اج���م���اع م����ن م��ف��ات��ي��ح 

الدائرة  يف  م�ؤثرة  واقت�صادية  انتخابية 

ال��ث��ال��ث��ة , ف��ت��ح ���ص��ه��ي��ة ك��ث��ري��ن مل��ع��رف��ة 

االن�صحاب  ه��ذا  خلف  واخلبايا  اال���ص��رار 

اذان االن��ب��اط   , امل��ب��اغ��ت رغ���م االج���م���اع 

 , وم��ت��ع��ددة  متن�عة  م�صادر  م��ن  �صمعت 

داأب  م�صتقبلي  ومر�صح  حاليا  نائبا  ب��اأن 

االج��م��اع  مر�صح  زار  ح��ج��ره  تكبر  على 

وابلغه باأنه رئي�س جمل�س الن�اب القادم . 

اي  ح��ق  فمن  ع��ادي��ة  الق�صة  هنا  اىل 

, لكن  ب��ه��ال��ة  ن��ف�����ص��ه  ي��ح��ي��ط  م��ر���ص��ح ان 

رئي�س  او  املر�صح  ه��ذا  ب��اأن  كانت  املفاجاأة 

جم��ل�����س ال����ن�����اب ال����ق����ادم وع�����د م��ر���ص��ح 

عمان  ام���ن  مبن�صب  بتعيينه  االج��م��اع 

حال ان�صحابه ل�صاحله وهذا ما مت فعال 

االنتخابية  االج��م��اع  ق�اعد  عن  بعيدا   ,

الذي  مر�صحها  بان�صحاب  تفاجاأت  التي 

ق��ات��ل ب�����ص��راوة م��ن اج��ل احل�����ص���ل على 

االجماع .

التفا�صيل �ص »3«

 الأنباط – �صارة عليان

بانه  امل���ازي,  اأو  الظل  اقت�صاد  يعرف 

ك��ل ن�����ص��اط اق��ت�����ص��ادي ي���در دخ����الاً لكنه 

اأي ر�ص�م  غر م�صجل ر�صميًّا, وال يدفع 

اأو ���ص��رائ��ب؛ وي���ن���درج حت���ت اط����ار ه��ذا 

ا�صحاب  بينها  من  فئات  ع��دة  االقت�صاد 

البحر  منطقة  يف  وال�����ص��ال��ي��ه��ات  امل����زارع 

والذين  عمان,  والعا�صمة  وجر�س  امليت 

ي���ؤج��رون م��زارع��ه��م مب��ال��غ مرتفعة قد 

الكربى  ال��ف��ن��ادق  ق��اع��ات  ا�صعار  ت�صاوي 

اح��ي��ان��ا ورمب���ا ت��زي��د ع��ن ذل���ك, دون اأن 

يقدم مالك�ها اقرارات �صريبية للجهات 

امل��خ��ت�����ص��ة ك���ن��ه��م ال مي��ت��ل��ك���ن دف��ات��ر 

�صريبية ا�صال.

ذل��ك فئة جن���م وابطال   ي�صاف اىل 

غ������زوا م�����اق����ع ال���ت����ا����ص���ل االج��ت��م��اع��ي 

ياأتي  وهنا  ميديا«,  ال�ص��صيال  »اب��ط��ال 

ال�����ص���ؤال ال���ذي ي��ط��رح م��ن ي�صبط عمل 

ه���������ؤالء »ال����ن����ج�����م« وي���ف���ر����س ع��ل��ي��ه��م 

مبيعات«  »�صريبة  �صريبية  اقتطاعات 

م����ن م��داخ��ي��ل��ه��م ال���ت���ي ت���ت���ج���اوز االف 

ال����دن����ان����ر ي�����م����ي����ا؟ وك������م ���ص��ت�����ص��ت��ف��ي��د 

بدفع  التزم�ا  ل���  ال��دول��ة  خزينة  منهم 

انهم  خا�صة  عليهم؟  املرتتبة  ال�صرائب 

ا�صبح�ا من حمركي االقت�صاد خ�ص��صا 

يف املحالت التجارية واال�ص�اق.

التفا�صيل �ص »4«
2  جاللته: األردن من أكثر الدول المهيأة إلعادة فتح قطاع السياحة 

الثالثاء   1  ذو القعدة  1441 هـ  - املوافق    23  حزيران   2020 م - العدد  5373  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

الملك: أهمية جذب االستثمارات 
العالمية لـ »المغطس« 

أهمية إقامة فنادق بمواقع بالقرى والمناطق الريفية

الرزاز: األردن ملتزم بالوفاء بالتزاماته اإلنسانية

خالفات امريكية حول الضم والبيت األبيض يحسم 
موقفه اأُلسبوع الجاري

النباط-عمان

ام�س  ال��دويل  واملجتمع  احلكومة  اأق��رت 

للأزمة  الأردنية  ال�ستجابة  خطة  الثنني، 

وال��ت��ي   2022-2020 ل���لأع���وام  ال�����س��وري��ة 

ممثلني  ب��ني  ت�ساركي  بجهد  اإع���داده���ا  مت 

ذات  احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال���وزارات  عن 

والدول  املتحدة،  الأمم  ومنظمات  العلقة، 

بحجم  احلكومية  غري  واملنظمات  املانحة، 

اإجمايل بلغ نحو 6 ر6 مليار دولر.

ج���اء ه���ذا خ���لل اج��ت��م��اع اإط�����ار دع��م 

الذي  ال�سورية  للأزمة  الأردنية  ال�ستجابة 

عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  برعاية  عقد 

والتعاون  التخطيط  وزير  وح�سور  ال��رزاز، 

ووزي��ري  الرب�سي،  و�سام  الدكتور  ال��دويل 

النعيمي،  تي�سري  الدكتور  والتعليم  الرتبية 

من  وع��دد  ج��اب��ر،  �سعد  الدكتور  وال�سحة 

والأجنبية  ال�سقيقة  العربية  ال��دول  �سفراء 

املتحدة،  ل��لأمم  املقيم  واملمثل  ال�سديقة، 

حني  يف  املتحدة،  الأمم  منظمات  وممثلي 

امل�سوؤولني  م��ن  ع��دد  الج��ت��م��اع  يف  ���س��ارك 

واملعنيني عرب تقنية الت�سال املرئي.

وج���رى خ���لل الج��ت��م��اع ال��ت��اأك��ي��د على 

للأزمة  الأردن��ي��ة  ال�ستجابة  خطة  اعتماد 

ال�������س���وري���ة ك��م��رج��ع��ي��ة وح���ي���دة ل��ت��ح��دي��د 

الح���ت���ي���اج���ات ال����لزم����ة ل��ل��ح��د م���ن اأث���ر 

ا���س��ت�����س��اف��ة ال��لج��ئ��ني ال�����س��وري��ني ودع���م 

ودعم اخلزينة. امل�ست�سيفة  املجتمعات 

التي  ال���دول  اإن  ال����وزراء،  رئي�س  وق���ال 

ت�ساهم  طويلة  لفرتات  اللجئني  ت�ستقبل 

لتغطية  الذاتية  م��وارده��ا  من  كبري  بحجم 

ت��ك��ال��ي��ف ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��م ع��ل��ى اأرا���س��ي��ه��ا، 

بالتزاماته  بالوفاء  ملتزم  الأردن  اأن  موؤكدا 

ال�سوريني  اللجئني  جتاه  وخا�سة  الإن�سانية 

مثلما فعل دائمًا مع اأولئك الذين جلاأوا اإليه 

منذ عقود طويلة.
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توقيف محاسب وآخر غش 
بأعمال المقاولة

الصحة العالمية تحذر: كورونا ال 
يزال يتسارع 

2778 مستخدمًا لمنصة تجديد المواعيد 
في الخدمات الطبية الملكية

العقبة تشهد نشاطا سياحيا ملحوظا 
ونسبة حجوزات الفنادق %80

مندوبًا عن الملك.. الحنيطي يرعى حفل 
تخريج فوج ضباط مؤتة 31

»زين« منافسات مسابقة منتدى 
»MIT« ألفضل األعمال العربية 

الناشئة على المنصات الرقمية

النباط-عمان

الثاين,  عبداهلل  امللك  جاللة  عن  مندوبااً 

رئي�س  رعى  امل�صلحة,  للق�ات  االأعلى  القائد 

الل�اء الركن ي��صف  امل�صرتكة  هيئة االأرك��ان 

احلنيطي, ام�س االثنن, حفل تخريج الف�ج 

احلادي والثالثن من تالميذ جامعة م�ؤتة 

اجلناح الع�صكري.

وك����ان يف ا���ص��ت��ق��ب��ال��ه رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة م���ؤت��ة 

ونائب رئي�س اجلامعة لل�ص�ؤون الع�صكرية.

تفقد  ثم  امللكي  بال�صالم  االحتفال  وب��دئ 

راعي احلفل طاب�ر اخلريجن.

االأردن���ي���ة  امل�صلحة  ال���ق����ات  م��ف��ت��ي  واأل���ق���ى 

ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت���ر م��اج��د ال���دراو����ص���ة كلمة, 

من  نخبٍة  بتخريِج  الي�َم  نحتفُل  فيها:  قال 

اأحفاِد م�ؤتَة والكرامِة واللطروِن وباِب ال�اِد, 

االآب��اِء واالأج��داِد, فيحمل�َن  يتحل�َن ب�صفاِت 

�صالَحهم بيٍد, ويف يِدهم االأخ��رى يتم�ّصك�َن 

لقيادِتهم وديِنهم ووطِنهم وي�ؤمن�َن  بحبِّهم 

, ال لكرثِة عدٍد اأو عدٍة. باأنَّ الن�صَر للحقِّ
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النباط- عمان 

ال�  الن�صخة  فعاليات  اأن  زين  جمم�عة  اأعلنت 

31 مل�صابقة منتدى FETIMالأف�صل االأعمال 

النا�صئة يف العامل العرب ي�صتقام باآلية امل�صمار 

االفرتا�صي, وذلك ب�صبب التحديات الل�ج�صتية 

ال��ت��ي ت�����ص��ب��ب��ت ف��ي��ه��ا ج��ائ��ح��ة ف���رو����س ك���رون��ا 

امل�����ص��ت��ج��د, و���ص��ع���ب��ة ال��ت��ن��ق��ل يف ه���ذه ال��ظ��روف 

ال�����ص��ع��ب��ة.واأو���ص��ح��ت زي����ن ال�����ص��ري��ك ال��رق��م��ي 

م�صتمرة  امل�صابقة  فعاليات  اأن  املنتدى,  الأعمال 

رغم هذه االأو�صاع اال�صتثنائية, حيث �صتتناف�س 

و�صيك�ن  رق��م��ي��ة,  من�صة  على  امل�����ص��ارك��ة  ال��ف��رق 

من  العربي  ال�صباب  من  االأع��م��ال  رواد  باإمكان 

ا���ص��ت��ع��را���س اأف��ك��اره��م امل��ب��ت��ك��رة, يف ه���ذا احل��دث 

االف��رتا���ص��ي  امل�����ص��م��ار  �صيعقد  ال�����ص��ن���ي.ح��ي��ث 

ل��ل��ف��رق امل�����ص��ارك��ة,وح��ف��ل ت���زي��ع اجل���ائ��ز يف 42 

حزيران من العام اجلاري.

واأف�������ادت امل��ج��م���ع��ة ال����رائ����دة يف االب���ت���ك���ارات 

االأو�صط  ال�صرق  اأ���ص���اق  م�صت�ى  على  الرقمية 

امل�صابقة  فعاليات  ا�صتمرار  ق���رار  اأن  واأف��ري��ق��ي��ا 

االإق��ل��ي��م��ي��ة ل��الأع��م��ال ال��ع��رب��ي��ة ال��ن��ا���ص��ئ��ة وج��د 

ترحيبااً من اجلميع.
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عمان – خا�ص 

اك���د اك���رث م��ن م��ت��اب��ع ل��ل�����ص��اأن ال��ن��ق��اب��ي ان 

اخل��الف  ال��رات��ق يف ملف  ات�صع على  ال��رت��ق 

امل���ت�������ص���اع���د داخ������ل اروق�������ة ن���ق���اب���ة م���ق���اويل 

االن�����ص��اءات االردن���ي���ن , وان اال���ص��الح بن 

اطراف ال�صراع بات �صبه م�صتحيل بعد جناح 

ال��ت��ي��ار ال���ذي ي��ق���ده ن��ائ��ب نقيب امل��ق��اول��ن 

وامن �صر النقابة يف اق�صاء امن عام نقابة 

امل��ق��اول��ن وذل����ك ب��ع��دم جت��دي��د ع��ق��ده رغ��م 

خمالفة ذل��ك الم��ر ال��دف��اع ال�����ص��اري ح�صب 

اق�ال امل�صادر النقابية .

النقابة  اروق���ة  داخ��ل  ت�صاعدت  اخل��الف��ات 

ال��ذي  املجل�س  عمر  م��ن  االوىل  اال�صهر  منذ 

بن  وحت����دي����دا   8102 اذار   يف  ان��ت��خ��اب��ه  مت 

النقيب ونائبه اللذان ترا�صقا االتهامات اكرث 

م��ن م��رة وو���ص��ل��ت االت��ه��ام��ات ح��د التخ�ين 

كل  يف  تنجح  ال��صاطات  وكانت   , وال�صهينة 

اخل��الف  تفجر  ان  اىل  ال�����ص��دع  راأب  يف  م��رة 

بالت�صنيف  بالتالعب  ات��ه��ام��ات  بعد  الكبر 

و�صلف بع�س اع�صاء جمل�س النقابة وحتديدا 

والتي  ال�صر  وام��ن  ال�صابق  ال�صندوق  ام��ن 

بلغت ارقاما ترتاوح بن ع�صرة االف وثالثة 

تاريخه  حتى  ال�صلف  ه��ذه  ت�صدد  ومل  االف 

, وت������روي م�������ص���ادر ق��ري��ب��ة م���ن ال��ن��ق��ي��ب ان 

م��ص�عة املطالبة بت�صد�صد ال�صلف هي التي 

وب���داأت يف تعطيل  املقابلة  ازع��ج��ت االط���راف 

النقيب  ع��ل��ى  وال�����ص��غ��ط  املجل�س  اج��ت��م��اع��ات 

مبلف جتديد عقد االمن العام .

املناق�س  احللف  اط���راف  تتحدث  باملقابل 

حما�صيبه  ب��دع��م  النقيب  ق��ي��ام  ع��ن  للنقيب 

زال��ت  وم���ا   , ح��ق  وج���ه  دون  ت�صنيفهم  ورف���ع 

ق�����ص��ي��ة ال��ت�����ص��ن��ي��ف ت������ؤرق ال��ن��ق��اب��ة ح��ي��ث مت 

بع�س  ت�صنيف  ب��رف��ع  حتقيق  جل��ن��ة  ت�صكيل 

واب��ن  النقيب  ن��ائ��ب  �صمنهم  م��ن  امل��ق��اول��ن 

النقيب واخرين .

تراشق باالتهامات وااليدي في مجلس نقابة المقاولين

تبادل االتهامات بالتالعب بعقود التصنيف والسلف المالية العضاء المجلس 

النباط-خليل فراية

�صهدت مدينة العقبة خالل االأيام القليلة 

ملح�ظا,  داخ��ل��ي��ا  �صياحيا  ن�صاطا  امل��ا���ص��ي��ة 

ب��ع��د ف��ت��ح م��ع��ظ��م ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة 

ن�صبة احلج�زات  تراوحت  وال�صياحية, حيث 

باملئة   05 بن  الفندقية  وال�صقق  الفنادق  يف 

منطقة  �صلطة  رئي�س  وق���ال  ب��امل��ئ��ة.   08 اىل 

نايف  املهند�س  اخلا�صة  االقت�صادية  العقبة 

االث��ن��ن,  ام�����س  ت�����ص��ري��ح �صحفي  ب��خ��ي��ت يف 

يف  ح��ج���زات  ن�صبة  �صجلت  العقبة  فنادق  اإن 

وفق  باملئة   08 عن  تزيد  ت�صنيفاتها  خمتلف 

ال�صلطة  اإجراءات �صحية واحرتازية اعدتها 

ان���ه مت  ال�����ص��ح��ة, مبينا  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

ت�زيع الدليل االر�صادي للعاملن يف القطاع 

ال�����ص��ي��اح��ي وامل�����ص��غ��ل��ن وف���ق ت��ع��ل��ي��م��ات وزارة 

م�ؤهلة  ال��ي���م  العقبة  ان  وا���ص��اف  ال�صحة. 

اجله�د  بعد  الداخلية  ال�صياحة  قبلة  لتك�ن 

الكبرة التي بذلت من كافة ال�زارات وك�ادر 

ال�صلطة ملنع انت�صار فرو�س ك�رونا امل�صتجد.
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 أهمية إقامة فنادق بمواقع بالقرى والمناطق الريفية 
وضرورة تفعيل التطبيقات اإللكترونية للمواقع السياحية 

الصفدي ونظيره الهولندي يبحثان 
خطر قرار الضم االسرائيلي

النقابات: القضية الفلسطينية أردنية بامتياز 
واإلجراءات اإلسرائيلية تهديد لالمن األردني

امتحان الكفاءة للطلبة خارج األردن 
في 2 و5 تموز

  االنباط - عمان 

املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزير  بحث 

ات�سال  اميي�ييس االثيينييني يف  اليي�ييسييفييدي  اأميييين 

هييياتيييفيييي مييييع نيييظيييريه اليييهيييولييينيييدي �ييسييتيييييف 

بيييليييوك الييييتييييطييييورات امليييرتيييبيييطييية بييالييقيي�ييسييييية 

الييفييليي�ييسييطييييينييييية، وخيي�ييسييو�ييسيياً اخلييطيير الييذي 

اجزاء  ب�سم  اإ�سرائيل  قرار  تنفيذ  �سيمثله 

ال�سالم  حتقيق  على  الغربية  ال�سفة  ميين 

وال�سامل. العادل 

حترك  اطيييالق  �ييسييرورة  ال�سفدي  واأكيييد 

ال�سم  قرار  تنفيذ  ملنع  وعاجل  فاعل  دويل 

لتحقيق  مييبييا�ييسييرة  مييفيياو�ييسييات  وا�ييسييتييئيينيياف 

الدولتني وقرارات  اأ�سا�س حل  ال�سالم على 

الدولية. ال�سرعية 

وثيييمييين الييي�يييسيييفيييدي املييييوقييييف الييهييوليينييدي 

وموقف االحتاد االأوروبي الراف�سني لل�سم 

باعتباره خرقاً للقانون الدويل واملتم�سكني 

اليي�ييسييالم.  لتحقيق  �سبياًل  الييدولييتييني  بييحييل 

كما بحث ال�سفدي وبلوك اجلهود املبذولة 

وكالة  حتتاجه  الييذي  املييايل  الدعم  لتوفري 

الالجئني  وت�سغيل  لييغييوث  املييتييحييدة  االأمم 

من  لتمكينها  )االأونييييييروا(  الفل�سطينيني 

الالجئني  جتيياه  االأمميييي  بتكليفها  الييقيييييام 

دعمها  على  هولندا  و�سكر  الفل�سطينيني. 

لييلييوكيياليية وميي�ييسيياركييتييهييا يف امليييوؤمتييير اليييدويل 

لتوفري  وال�سويد غداً  اململكة  تنظمه  الذي 

الدعم املايل الذي حتتاجه االأونروا.

االنباط - عمان  

الثابت  موقفها  املهنية  اليينييقييابييات  اأكيييدت 

ب�سم  االإ�سرائيلية  لييالجييراءات  والييرافيي�ييس 

واجيييزاء  االردن  غيييور  يف  فل�سطيينة  اأرا�ييييس 

وا�سعة من ال�سفة الغربية.

وقال رئي�س جمل�س النقباء ، نقيب اطباء 

موؤمتر  يف  القدومي  عييازم  الدكتور  اال�سنان 

�ييسييحييفييي عييقييد امييي�يييس يف جمييمييع اليينييقييابييات 

املهنية، ان الق�سية الفل�سطينية هي ق�سية 

االإ�سرائيلية  االإجييراءات  واأن  بامتياز  اأردنية 

ت�سكل تهديداً لالمن القومي االأردين. 

وثييميين اليييقيييدوميييي مييوقييف جييالليية املييلييك 

عيييبيييداهلل اليييثييياين يف ميييواجيييهييية املييخييطييطييات 

االإ�سرائيلية، موؤكداً دعم النقابات للتحركات 

اتخاذ  اإىل  ودعييا  امللف.  هييذا  الر�سمية جتيياه 

االإ�سرائيلية  الييتييهييديييدات  ميين  حيييازم  مييوقييف 

والدولية  العربية  االأطيييراف  مع  والتن�سيق 

الفاعلة لدعم املوقف االردين والفل�سطيني 

يف مييييواجييييهيييية �ييسييفييقيية الييييقييييرن واملييي�يييسييياعيييي 

وال�سفة  االأردن  غيييور  حيييول  االإ�ييسييرائيييييلييييية 

ال�سهيوين  امليي�ييسييروع  ان  مييعييتييرا  الييغييربييييية، 

يهدد املنطقة باأكملها. 

واأ�ييييسيييياف اليييقيييدوميييي “ هييييذا امليييوقيييف هو 

موقف تاريخي للنقابات املهنية ونحن نقف 

جميعاً خلف القيادة الها�سمية، وما مير به 

ال�سف  توحيد  تتطلب  حتديات  من  االأردن 

مواجهة  يف  والفل�سطيني  االأردين  الوطني 

هذه املخاطر”. 

وقيييييييال نيييقيييييييب امليييهييينيييد�يييسيييني اليييزراعيييييييني 

املهند�س عبد الهادي الفالحات ، ان املخاطر 

على  خييطيير  هييي  الفل�سطينيني  تييهييدد  الييتييي 

االأمن القومي االأردين، مما يتطلب موقفاً 

الر�سمي  املوقف  مع  ين�سجم  موحداً  اأردنييييياً 

�سد هذا امل�سروع. 

�سمارة  احييمييد  املييهيينييد�ييسييني  نقيب  واأ�يييسيييار 

الييتييو�ييسييعييي  امليييخيييطيييط  اأن  اإىل  الييييزعييييبييييي، 

اأرا�ييييس جديدة  بيياجتيياه �سم  واال�ييسييتيييييطيياين 

يخالف  االردن  وغيييور  الغربية  ال�سفة  ميين 

ال�سالم  معاهدات  وين�سف  الييدويل  القانون 

املوقعة معه، مطالباً باتخاذ اإجراءات فاعلة 

ملواجهة هذه املخاطر. 

ميين جييهييتييه �ييسييدد نييقيييييب املييحييامييني مييازن 

ار�يييسيييييييدات عييلييى مييوقييف اليينييقييابييات الييداعييم 

خمططات  مييواجييهيية  يف  اليير�ييسييمييي  للموقف 

اتيييخييياذ  بيييياجتيييياه  الييي�يييسيييغيييط  االحيييييتيييييالل ويف 

اإ�سرائيل للرتاجع عن  اإجييراءات فاعلة �سد 

اأهدافها التو�سعية.

االنباط - عمان 

قررت اللجنة العليا الإدارة امتحان الكفاءة 

اجلامعية يف هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم 

العايل و�سمان جودتها، عقد امتحان الكفاءة 

خارج  املتواجدين  الطلبة  جلميع  اجلامعية 

اململكة يومي 2 و5 متوز املقبل.

واأو�يييسيييحيييت الييلييجيينيية يف بيييييييان امييي�يييس، اأن 

واالأحيييد  يييومييي اخلمي�س  �سيعقد  االمييتييحييان 

املوافقني ليي 2 و 5 من متوز املقبل من ال�ساعة 

العا�سرة �سباحاً وحتى ال�ساعة الرابعة م�ساًء، 

مبينة اأن مدة االمتحان هي �ساعة لكل طالب 

منذ حلظة دخوله.

املتواجدين  الطلبة  جميع  اللجنة  ودعييت 

اإىل االلتزام بتقدمي االمتحان  اململكة  خارج 

يف موعده ووقته املحدد.

االنباط - عمان 

مندوباً عن جاللة امللك عبداهلل الثاين، القائد االأعلى للقوات 

امل�سلحة، رعى رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة اللواء الركن يو�سف 

احلنيطي، ام�س االثنني، حفل تخريج الفوج احلادي والثالثني 

من تالميذ جامعة موؤتة اجلناح الع�سكري.

وكان يف ا�ستقباله رئي�س جامعة موؤتة ونائب رئي�س اجلامعة 

لل�سوؤون الع�سكرية.

وبدئ االحتفال بال�سالم امللكي ثم تفقد راعي احلفل طابور 

اخلريجني.

واألقى مفتي القوات امل�سلحة االأردنية العميد الدكتور ماجد 

الدراو�سة كلمة، قال فيها: نحتفُل اليوَم بتخريِج نخبٍة من اأحفاِد 

االآبيياِء  ب�سفاِت  يتحلوَن  اليييواِد،  وبيياِب  واللطروِن  والكرامِة  موؤتَة 

واالأجداِد، فيحملوَن �سالَحهم بيٍد، ويف يِدهم االأخرى يتم�ّسكوَن 

، ال  بحبِّهم لقيادِتهم وديِنهم ووطِنهم ويوؤمنوَن باأنَّ الن�سَر للحقِّ

لكرثِة عدٍد اأو عدٍة.

اأيييهييا اخلريجون  نييبييارك لكم  اخلييريييجييني:  واأ�ييسيياف خماطباً 

عزته  ورمييز  الوطن  �سياج  فاأنتم  بكم،  قائدكم  ونهنئ  تخرجكم 

واأمنه وا�ستقراره، اأهنئ وطنكم واأمتكم واأهليكم، واأو�سيكم بتقوى 

بطاعة  وعليكم  القربات،  اأعظم  اهلل من  تقوى  فيياإن  تعاىل،  اهلل 

التي  الراية  اأن  واعلموا  االأميير منكم،  واأويل  ر�سوله  اهلل وطاعة 

حتملونها هي اأمانة يف اأعناقكم، فاطلبوا املوت توهب لكم احلياة، 

فاإما حياة ت�سر ال�سديق واإما ممات يغيظ العدى.

وقال رئي�س جامعة موؤتة الدكتور ظافر ال�سرايرة: ي�سعُدين 

نيابًة عن اأ�سرِة اجلامعِة اأن اأتقدَم بعظيِم ال�سكِر ل�سيدي �ساحِب 

اجلاللِة الها�سميِة على دعمِه املتوا�سِل جلامعة موؤتة، َوال�سكر 

م�سريِة  داعييمييي  ولييكييل  امل�سرتكة  االأركيييييان  هيئة  لرئي�س  كييذلييك 

ِة على �سرٍح اأردينٍّ يقدُم للوطِن  َ اجلامعة بدافِع الوطنيِة والَغريرْ

َة اخليييريِة ميين اجليينييوِد واأ�ييسييحيياِب الييييراأي، فاجلامعُة حتقُق  ِخيييريرْ

االإبداَع والتميَز وتوا�سُل حمَل الر�سالِة وت�ستظُلّ بتاريخ القوات 

َج فر�ساَنها �سباًطا للحقِّ والوطِن والعر�ِس،  ِف لُتَخرِّ امل�سلحة امل�سرِّ

ويف  االأردنِّ  مييعييارِج  يف  بها  ِلُيلُقوا  ييهييمرْ  اأُكييفِّ على  قلوَبهمرْ  يحملوَن 

اأيِديهُم الرايُة وال�سالُح والَق�َسُم، ليكوَن االأردنُّ بيًتا دافًئا مطمئناً 

 
ُ
ًنا بالتاِج امللِكِيّ والفرِح االأخ�سِر ووجِه �سيدنا حفَظُه اهلل اآمًنا ُمَزيَّ

وويل عهدِه االأمني.

اأوائييل  التقديرية على  اجلييوائييز  املييلييك،  ميينييدوب جاللة  ووّزع 

الع�سكرية  الييعييلييوم  كليتي  تخ�س�سات  خمتلف  ميين  اخلييريييجييني 

واليي�ييسييرطييييية. وا�ييسييتييكييمييااًل ملييرا�ييسييم الييتييخييريييج، �سّلم راعيييي احلفل 

ال�سهادات واجلوائز التقديرية الأوائل اخلريجني من كلية العلوم 

الع�سكرية.

اإدارة  وح�سر االحتفال وزير التعليم العايل، ورئي�س جمل�س 

�سركة البوتا�س، ومدير �سركة الفو�سفات، وكبار �سباط القوات 

امل�سلحة االأردنية - اجلي�س العربي، وم�ساعدو مدير االأمن العام، 

ومدير املخابرات العامة، وحمافظ الكرك، واآمرا كليتي العلوم 

البادية  الع�سكرية وال�سرطية يف اجلناح الع�سكري، وقائد قوات 

امللكية، وعدد من امللحقني الع�سكريني واأع�ساء هيئة التدري�س.
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االنباط - ماأدبا 

اأهمّية  الثاين،  امللك عبداهلل  اأّكييد جاللة 

اإىل  م�سرياً  ال�سياحة،  قطاع  يف  اال�ستثمار 

م�ستثمرين  ال�ستقطاب  م�ساعي  هيينيياك  اأن 

الإقامة م�ساريع �سياحية يف اململكة.

و�يييسيييّدد جيياللييتييه، خيييالل لييقييائييه بح�سور 

الييثيياين،  بيين عييبييداهلل  االأميييري احل�سني  �سمو 

امللكية  االإدارة  اأق�سام  روؤ�ساء  العهد، مع  ويل 

جبل  مييوقييع  يف  واليي�ييسييييياحيية،  البيئة  حلماية 

على  االثيينييني،  اميي�ييس  ميياأدبييا  نيبو مبحافظة 

والبيئة  ال�سياحة  جمييايل  يف  اال�ستثمار  اأن 

يتطلب توفري الظروف املالئمة.

واأكيييييد جييياللييية امليييليييك اأن حييميياييية الييبيييييئيية 

والغابات م�سوؤولية االأردنيني جميعا.

اأكرث الدول  اأن االأردن من  وبني جاللته 

بف�سل  ال�سياحة  قطاع  فتح  الإعيييادة  املييهييييياأة 

االإجيييييييراءات الييوقييائييييية واليي�ييسييحييييية الييتييي مت 

“كورونا”،  فييريو�ييس  مييواجييهيية  يف  اتييخيياذهييا 

ذات  ال�سياحة  قييطيياع  وظييائييف  اأن  اإىل  الفييتييا 

اأهمية حيوية لالقت�ساد.

واأ�يييسيييار جييالليية املييلييك اإىل اأهييمييييية جييذب 

املغط�س،  منطقة  اإىل  العاملية  اال�ستثمارات 

تييعييمييل مييع  اأن احليييكيييومييية  مييبييييينيياً جيييالليييتيييه 

جلييذب  االأدوات  تييطييوييير  عييلييى  خمييتيي�ييسييني 

اال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي.

تيييدرييييب  اأهييييمييييييييية  اإىل  جيييالليييتيييه  ولييييفييييت 

العاملني يف القطاع ال�سياحي، بهدف تطوير 

قدراتهم و�سقل مهاراتهم باالأدوات الالزمة 

مبا يعود بالنفع عليهم وعلى القطاع، الذي 

يعد رافدا لالقت�ساد الوطني.

ال�سياحة  اأن  اإىل  امللك  جاللة  لفت  كما 

املحلية �ستلعب دوراً مهماً يف املرحلة املقبلة 

واملييتييعييلييقيية  امليييقيييرتحييية  اخليييطيييط  ُنييييّفييييذت  اإذا 

ودول  االأردن  بييني  التنقل  بحركة  بال�سماح 

اأخرى، والتي ت�سابهنا يف الو�سع الوبائي.

اأ�سار  احل�سور،  مييداخييالت  على  رده  ويف 

اإىل �يييسيييرورة احليييفييياظ على  امليييليييك  جييياللييية 

نييظييافيية امليييواقيييع اليي�ييسييييياحييييية لييعييكيي�ييس �ييسييورة 

تكثيف  اإىل  داعييييياً  مناطقنا،  عيين  اإيييجييابييييية 

حمالت التوعية.

كما اأ�سار جاللته اإىل اأهمية اإقامة فنادق 

الريفية،  واملناطق  بالقرى  املواقع  بع�س  يف 

الفتا اإىل اإمكانية توفري اآليات نقل )عربات 

التي  املييواقييع  بع�س  يف  لل�سياح  كييهييربييائييييية( 

ي�ستفيد منها االأهايل ب�سكل مبا�سر.

واأكييييييييد جييييالليييية املييييلييييك �يييييسيييييرورة تييفييعيييييل 

ال�سياحية  االإلكرتونية للمواقع  التطبيقات 

يف اململكة كالتطبيق املفّعل مبدينة العقبة، 

مبا ي�ساعد ال�سياح يف داخل وخارج اململكة.

وثّمن جاللته جهود العاملني يف مديرية 

االأمن العام خالل فرتة جائحة “كورونا”، 

الدمج  بنتائج  ُم�سيداً  العامل،  اأ�سابت  والتي 

واالإدارة  ال�سياحية  اليي�ييسييرطيية  اإدارتيييييي  بييني 

امللكية حلماية البيئة باإدارة واحدة.

وعيييّر جييالليية املييلييك عيين ارتييييياحييه لعمل 

اأن  ُمبيناً  الدولة خالل اجلائحة،  موؤ�س�سات 

بالو�سع  يتعلق  اليوم  اأمامنا  املاثل  التحدي 

بيياأن  ذاتيييه،  الييوقييت  يف  مطمئناً،  االقت�سادي، 

االأمور حتت ال�سيطرة فيما يتعلق بفريو�س 

كورونا باالأردن.

من جانبه، اأكد مدير االأمن العام اللواء 

اأن تييوفييري االأميين  الييركيين ح�سني احلييوامتيية 

ياأتي  واالقت�ساد،  التنمية  ودعييم  ال�سياحي 

على �سلم االأولويات االأمنية لدعم االقت�ساد 

الوطني والتنمية املحلية.

وبييني احلييوامتيية اأن املييديييرييية تييهييدف اإىل 

واحلرفية  املهنية  درجييات  الأق�سى  الو�سول 

والبيئي،  ال�سياحي  ال�ساأنني  يف  ال�سرطية 

الفتاً اإىل اأن دمج اإدارتي ال�سرطة ال�سياحية 

�سيحمل  الييبيييييئيية،  حلييميياييية  امللكية  واالإدارة 

معه خدمة اأمنية �ساملة لتطوير اخلدمات 

الطبيعية  امليييواقيييع  جييميييييع  �ييسييميين  االأميينييييية 

وال�سياحية التي يزخر بها الوطن.

وقّدم روؤ�ساء اأق�سام االإدارة امللكية حلماية 

املقرتحات  من  جمموعة  وال�سياحة  البيئة 

املتعلقة بتطوير املناطق ال�سياحية واحلفاظ 

املغط�س  مييوقييع  تو�سعة  منها  الييبيييييئيية،  عييلييى 

ال�ستيعاب رحالت احلج امل�سيحي وزيادة عدد 

اأبواب املغط�س.

دورات متخ�س�سة  اأهمية عقد  بينوا  كما 

يف  مييوؤكييدييين،  ال�سياحية،  واالإدارة  اللغة  يف 

تطوير  اأهمية  البيئة،  على  احلفاظ  جمييال 

مراقبة الغابات احلرجية من خالل االأدوات 

جمموعات  اإىل  تق�سيمها  بعد  االإلكرتونية 

حلمايتها من احلرائق.

وحيي�ييسيير الييلييقيياء ميي�ييسييتيي�ييسييار جييالليية املييلييك 

لالت�سال والتن�سيق، وم�ست�سار جاللة امللك 

لل�سيا�سات واالإعالم.

االنباط - عمان 

اأ�ييييسيييياد جييياللييية امليييليييك عييييبييييداهلل اليييثييياين 

زيادتها  اأهمية  موؤكداً  املحلية،  بال�سناعات 

الت�سدير  يتم  التي  الييدول  قاعدة  وتو�سيع 

لها من خالل فتح اأ�سواق جديدة.

ولييفييت جيياللييتييه، خيييالل اطيييالعيييه اميي�ييس 

واليييتيييجيييارة  اليي�ييسيينيياعيية  وزارة  يف  االثيييينييييني 

والييتييمييوييين ومييوقييع حييدائييق احليي�ييسييني، على 

الت�سنيع  قطاعي  يف  وطنية  ملنتجات  مناذج 

الييطييبييي واليييغيييذائيييي يييرافييقييه �ييسييمييو االأميييري 

العهد،  ويل  الييثيياين،  عييبييداهلل  بيين  احل�سني 

ت�سجيع  بييرامييج  عييمييل  اإدامييييية  �يييسيييرورة  اإىل 

الييتيي�ييسييدييير، وو�يييسيييع اآلييييييية لييقيييييا�ييس اأثيييرهيييا 

با�ستمرار. وتطويرها 

توجيه  اأهمية  على  امللك  جاللة  و�ييسييدد 

ومييراكييز  اجلييامييعييات  وربييط  العلمي  البحث 

موؤكداً  املحلية،  ال�سناعات  بتطوير  البحث 

�يييسيييرورة الييرتكيييييز عييلييى مييدخييالت االإنييتيياج 

املييحييلييي، ومييعيياجليية املييعيييييقييات الييتييي تييواجييه 

تييطييوييير منتجات  عييلييى  والييعييمييل  تييو�ييسيييييعييه، 

جديدة.

و�يييسيييميييليييت منييييييياذج املييينيييتيييجيييات الييوطيينييييية 

تعقيم،  وميييواد  طبية  ومييعييدات  م�ستلزمات 

ومييييواد غييذائييييية، ُطييييّورت مبييوا�ييسييفييات فنية 

والت�سدير،  اململكة،  حيياجيية  لتلبية  عالية 

خالل اأزمة “كورونا«.

وقييييييييدم وزييييييييير الييي�يييسييينييياعييية والييييتييييجييييارة 

والتموين الدكتور طارق احلموري اإيجازا، 

تعزيز  على  عملت  احلكومة  اأن  فيه  اأو�سح 

تناف�سية ال�سادرات بتطوير برامج لتو�سيع 

للمنتجات  الييتيي�ييسييديييرييية  االأ�يييسيييواق  قيياعييدة 

االأردنية.

اأييي�ييسييا  عييمييلييت  احلييكييوميية  اأن  اإىل  ولييفييت 

مع  التجارية  االأردن  عالقات  تاأطري  على 

اأ�يييسيييواق غيييري تييقييليييييدييية مييين خيييالل بييرامييج 

مع  امل�سانع  وت�سبيك  والفني  املييايل  الدعم 

موردين من دول اخلليج العربي، وبرنامج 

م�ساريع  اإىل  اخرتاعات  دعم حتويل مناذج 

جتييياريييية، وتيي�ييسييبيييييك اليي�ييسيينيياعيية املييحييلييييية مع 

العاملية،  االفرتا�سية  االإلكرتونية  املتاجر 

الكلف  لتخفيف  وبييرامييج  بُعد  عيين  والعمل 

بال�سحن. املرتبطة 

للجهود  ونتيجة  فاإنه  احلموري  وح�سب 

الييقييطيياع اخليييا�يييس، بلغت  الييتيي�ييسيياركييييية ميييع 

 5 نحو  املييا�ييسييي  الييعييام  الوطنية  اليي�ييسييادرات 

 6.8 ن�سبته  مبا  منييواً  لت�سجل  دينار،  مليار 

بينما   ،2014 العام  منذ  مييرة  والأول  باملائة 

�ييسييّكييلييت الييي�يييسيييادرات اليي�ييسيينيياعييييية حييييوايل 93 

باملائة من اإجمايل ال�سادرات الوطنية.

واأ�سار اإىل اأن الوزارة تعمل على معاجلة 

التحديات التي تواجه ال�سادرات املتمثلة يف 

حمدودية عدد امل�سدرين، والرتكز ال�سلعي 

واجلييغييرايف وارتييفيياع الييكييلييف وامليينييافيي�ييسيية مع 

امل�ستوردات، ومدخالت االنتاج املحلية.

اأثييبييت قدرته  الييقييطيياع اخلييا�ييس  اأن  وبييني 

“كورونا”،  اأزميييييية  ظيييل  يف  الييتييكيييييف  عييلييى 

املحلية  ال�سناعة  على  االأردن  اعتمد  حيث 

يف اإنيييتييياج امليييعيييدات وامليي�ييسييتييلييزمييات الييطييبييييية 

وامليينييتييجييات اليييغيييذائييييييية، وتييطييبيييييق بييرنييامييج 

بتعديل  تقوم  التي  ال�سركات  لدعم  خا�س 

خطوط االإنتاج وفقا ملتطلبات املرحلة.

كييمييا ا�ييسييتييمييع جيياللييتييه اإىل �ييسييرح قييدمييه 

ممييثييلييو �يييسيييركيييات اإنييييتيييياج وطييينييييييية وعيييددهيييا 

التي  املييميييييزات  اإىل  فيييييه  لييفييتييوا  �ييسييركيية،   20

الييتييحييديييات  واأبييييرز  ميينييتييجيياتييهييم،  بييهييا  تتمتع 

املنتجات  تطوير  �سبيل  يف  تواجههم  التي 

اإىل  م�سريين  العاملية،  التناف�سية  وتعزيز 

والتي  االأزميية  االإجييراءات احلكومية خالل 

�ساهمت يف زيادة ال�سادرات.

ورافيييييق جييالليية امليييليييك، رئييييي�ييس اليييييوزراء، 

ورئي�س الديوان امللكي الها�سمي، وم�ست�سار 

جاللة امللك لالت�سال والتن�سيق، وم�ست�سار 

ورئي�س  واالإعييالم،  لل�سيا�سات  امللك  جاللة 

غرفة �سناعة االأردن، ورئي�س غرفة جتارة 

االأردن.

العهد،  ويل  و�سمو  امللك  جاللة  واطييلييع 

يف ميييوقيييع حيييدائيييق احلييي�يييسيييني، عييلييى منييياذج 

امللك  مركز  يف  طييورت  متنقلة،  مل�ست�سفيات 

عييييبييييداهلل الييييثيييياين لييلييتيي�ييسييميييييم والييتييطييوييير 

اخلا�س،  القطاع  مع  بالتعاون  “كادبي”، 
لغايات احلاالت الطارئة واالأزمات.

قدمه  اإيييجيياز  اإىل  امللك  جاللة  وا�ستمع 

نييائييب رئييييي�ييس هيييييئيية ميييدييييري مييركييز املييلييك 

نائب  والتطوير،  للت�سميم  الثاين  عبداهلل 

اإدارة �سركة جمموعة كادبي  رئي�س جمل�س 

اال�ييسييتييثييمييارييية، اليييدكيييتيييور املييهيينييد�ييس طيييارق 

�سمم  املييركييز  اأن  اإىل  فيه  اأ�ييسييار  الييعييبييداهلل، 

قابلة  متنقلة  م�ست�سفيات   3 واأنييتييج  وجهز 

 22 منها  واحييدة  كل  طول  يبلغ  اإذ  للتو�سع، 

مييرتا مبا يف ذلييك غرفة اخلييدمييات، وي�سل 

عر�سها اإىل 5.5 مرتات.

واأو�سح اأن امل�ست�سفى االأول يت�سع اإىل 14 

وجمهز  متنقل  طيييوارئ  �سرير  مييع  �ييسييريييرا 

بييييينييمييا يحتوي  الييطييبييييية،  بييكييامييل االأجيييهيييزة 

اأ�ييسييييييييرة عناية  الييثيياين والييثييالييث عييلييى اأربييييع 

حثيثة خا�سة مبر�سى “كورونا” مع كامل 

االأجهزة الطبية الالزمة لهذا الغر�س.

ورافيييييق جييالليية امليييليييك، رئييييي�ييس اليييييوزراء، 

ورئي�س الديوان امللكي الها�سمي، وم�ست�سار 

جييييالليييية املييييلييييك ليييالتييي�يييسيييال واليييتييينييي�يييسيييييييق، 

ومييي�يييسيييتييي�يييسيييار جييييالليييية املييييلييييك لييليي�ييسيييييا�ييسييات 

امل�سرتكة،  االأركييان  ورئي�س هيئة  واالإعييالم، 

عبداهلل  امللك  مركز  مديري  هيئة  ورئي�س 

الثاين للت�سميم والتطوير، رئي�س جمل�س 

اال�ستثمارية،  كادبي  جمموعة  �سركة  اإدارة 

وميييديييير عيييام امليييركيييز، الييرئييييي�ييس الييتيينييفيييييذي 

ل�سركة جمموعة كادبي اال�ستثمارية.

الملك: أهمية جذب االستثمارات العالمية لـ»المغطس«

الملك يشيد بالصناعات المحلية ويدعو لفتح أسواق جديدة للتصدير
اكد أهمية توجيه البحث العلمي وربط الجامعات ومراكز البحث بتطوير الصناعات المحلية

جاللته: األردن من أكثر الدول المهيأة إلعادة فتح قطاع السياحة 
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الهاربني من  امل�ستثمرين  , بتعقب  ماذا لو قامت جهة بحثية خا�سة او جهة ر�سمية 

االردن , وك�سفت ا�سباب هروبهم , لي�س باملعنى احلريف للهروب , بل مبعنى ا�سقاط فكرة 

اال�ستثمار يف االردن , رغم كل الظروف املو�سوعية االيجابية لال�ستثمار يف اململكة , من 

اتفاقيات جتارة حرة مع كربيات االقت�ساديات العاملية اىل اتفاقية املن�ساأ مع اوروبا اىل 

البيئة ال�سيا�سية الهادئة والكفاءة االردنية املطلوبة يف معظم الدولة , ناهيك عن امكانية 

واعباء  ال�سرائب  يف  وت�سهيالت  حكومي  مايل  وبدعم  املطلوب  العامل  وتاأهيل  تدريب 

االنت�ساب اىل ال�سمان االجتماعي .

غري  فالت�سريعات    , االردن  يف  اال�ستثمار  معيقات  عن  االجابة  اىل  كثريون  �سي�سارع 

 , او احلكومة  الوزير  الت�سريع ون�ستبدله ح�سب رغبة  م�ستقرة و�سرعان ما ننقلب على 

االجتماعي  ال�سمان  ا�سرتاك  ال�سركة يف  او  املوؤ�س�سة  ون�سبة  املرتفعة  ال�سرائب  وكذلك 

ل�سالح  امل�ستثمر  من  املطلوبة  العمولة  ون�سبة  الف�ساد  عن  باحلديث  اكرثهم  و�سيتربع 

املتنفذين , و�سي�سردون االف الق�س�س واحلكايا عن م�ساريع هاربة كانت �ستحقق لالردن 

االكتفاء والتطور , ورمبا يجازف اخرون باحلديث عن املوؤامرة التي ت�ستهدف ا�سعاف 

االردن .

ما  ك��ل  ب��اأن  االج��اب��ة  , ميكن  م��ن متعدد  االختيار  ا�سئلة  ع��ن  االج��اب��ات  لنماذج  طبقا 

, وه��و منوذج  اعتقادي  اال���س��الع ح�سب  اب��رز  ناق�س وه��و  , لكن ثمة �سلع  ذك��ر �سحيح 

البريوقراطية اجلديدة يف االردن , وطبيعة املوظف الهايربد يف البريوقراطية االردنية , 

فنحن اما منطني من البريوقراطية , منط مرعوب وخائف وال ي�ستطيع اأخذ قرار �سريع 

 , , فهو بحاجة اىل مرجعيات متعددة واىل موافقات متنوعة امل�سادر وكثريا مت�ساربة 

اىل  امل�ستثمر  توجيه  يعرف  ال  ال��ذي  البريوقراطي  الديجتال  االآخ��ر هو منط  والنمط 

املنطقة املنا�سبة واجلهة املنا�سبة في�سارع اىل زج اال�ستثمار يف بيئة طاردة وغري مالئمة 

اىل  االمريكية  ال�سحراء  حولت  التي  الغربية  بالتجارب  اللحظة  حتى  م�سكون  فهو   ,

ا�ستثمارات �سخمة نا�سيا انها نوادي قمار والقمار جمرم يف االردن .

ان فقد فر�سته  بعد  التقاعد  ينتظر  فثمة موظف   , العام  املوظف  الثاين هو  اجل��زء 

بالرتقي الوظيفي بعد هبوط املوظف الهايربد على املواقع الوثرية وبرواتب تفوق راتبه 

با�سعاف رغم ان الهايربد ال يجيد اكرث من الرطانة وو�سع اجليل على راأ�سه وميتلك 

بع�س م�سطلحات اجنبية ال يفهم معظمها كما هو احلا�سل االآن مع كثري من قيادات 

ت�سجيع اال�ستثمار الو�سيطة او مدراء االدارات اال�ستثمارية واملعنية بال�سراكة مع القطاع 

اخلا�س , فهم يجل�سون على مقعد الوظيفة العامة وبرواتب فلكية وعينهم على الوظيفة 

القادمة .

وللتاأكيد ا�سع بني يدي �ساحب القرار تلك االجابة من موظف كبري الراتب , قال 

مل�ستثمر , ان�سحك باأن توؤجل مناق�سة م�سروعك قليال , فاحلكومة على و�سك الرحيل 

و�سرب موعدا لرحيل احلكومة يف منت�سف متوز , وان تناق�س م�سروعك مع احلكومة 

اجلديدة , ولكم ان تتخيلوا مهزلة االجابة واثرها على اي م�ستثمر , حني تاأتيه االجابة 

من موظف اثري يجل�س يف الدوار الرابع ؟

ف��ه��ل االت��ف��اق يف زم���ن ح��ك��وم��ة م��ا غ��ري ق��اب��ل للتطبيق م��ع ح��ك��وم��ة ج��دي��دة , وه��ل 

ا�سئلة  ؟  اال�ستثمار  يرحل  وبرحيلها  احلكومة  ام  والت�سريعات  الدولة  ترعاه  اال�ستثمار 

وهروب  اال�ستثمار  رحيل  ال�سباب  كا�سفة  ا�سئلة  وهي   , العجيب  اجل��واب  يفتحها  كثرية 

امل�ستثمرين , فامل�ستثمر باملنا�سبة ال تقلقه ال�سريبة النها ي�سعها على �سعر ال�سلعة بدليل 

ان دوال كبرية وكثرية لديها �سرائب عالية ومع ذلك لديها ا�ستثمارات خارجية وداخلية 

, عك�سنا نحن الذين فقدنا حتى امل�ستثمر املحلي .

 منصب امين عمان مقابل انسحاب مرشح اجماع في عمان الثالثة 

جابر : لألردن األولوية في الحصول على مطعوم » كورونا «

 االردن يدعو لجلسة طارئة لوزراء الشؤون االجتماعية 
العرب لبحث تداعيات كورونا

 االقراض الزراعي تؤجل اقساط المزارعين حتى نهاية آب

الضمان تتوسع بالشرائح المستفيدة من 
برنامج مساند )3( بموجب أمر الدفاع رقم )14(

 9 إصابات غير محلية بـ كورونا 

 االنباط – خا�ص 

ب���دات ال�����س��ف��ق��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة م��ب��ك��را , يف دائ����رة احليتان 

مفاتيح  من  باجماع  حظي  مر�سح  ان�سحاب  فقرار   , حتديدا 

�سهية  فتح   , الثالثة  الدائرة  يف  موؤثرة  واقت�سادية  انتخابية 

كثريين ملعرفة اال�سرار واخلبايا خلف هذا االن�سحاب املباغت 

م�����س��ادر متنوعة  م��ن  �سمعت  االن��ب��اط  اذان   , االج��م��اع  رغ���م 

ومتعددة , باأن نائبا حاليا ومر�سح م�ستقبلي داأب على تكبري 

حجره زار مر�سح االجماع وابلغه باأنه رئي�س جمل�س النواب 

القادم . 

اىل هنا الق�سة عادية فمن حق اي مر�سح ان يحيط نف�سه 

او رئي�س جمل�س  املر�سح  ب��اأن هذا  املفاجاأة كانت  , لكن  بهالة 

بتعيينه مبن�سب امني  االج��م��اع  وع��د مر�سح  ال��ق��ادم  ال��ن��واب 

بعيدا عن   , وه��ذا ما مت فعال  ان�سحابه ل�ساحله  عمان ح��ال 

التي تفاجاأت بان�سحاب مر�سحها  قواعد االجماع االنتخابية 

الذي قاتل ب�سراوة من اجل احل�سول على االجماع .

وال��ت��ح��ال��ف��ات تتقلب   , ب���داأت مبكرا  االن��ت��خ��اب��ات  وع����ودات 

على جمر املوعد املرتقب لالنتخابات ولكن الوعدات �سبقت 

اجلميع يف انتظار قادم االيام .

االنباط-عمان

ح��االت   9 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اململكة  امل�ستجّد يف  كورونا  بفريو�س  جديدة 

ام�س االثنني, جميعها غري حملّية, لريتفع 

العدد االإجمايل لالإ�سابات اإىل 1042 اإ�سابة.

وتوزعت احلاالت الت�سع اجلديدة بح�سب 

املوجز االإعالمي ال�سادر عن رئا�سة الوزراء 

8 حاالت  االآت��ي:  النحو  ال�سحة على  ووزارة 

بني االأردنيني القادمني من اخل��ارج, الذين 

يقيمون يف فنادق احلجر )4 من ال�سعودّية, 

و1 من العراق, و1 من الكويت, و1 الباك�ستان, 

و1 من الواليات املتحدة االأمريكّية(, وحالة 

حدود  عرب  ق��ادم  اأردين  غري  �ساحنة  ل�سائق 

الربوتوكول  وفق  التعامل معه  مّت  العمري, 

املّتبع.

كما  ت��وزع��ت  �سفاء  ح��ال��ة   12 �ُسجلت  كما 

حمزة,  االأم���ري  م�ست�سفى  يف  حالة   11 يلي: 

وحالة واحدة يف م�ست�سفى امللكة علياء.

فح�ساً   5264 اإج����راء  اإىل  امل��وج��ز  واأ����س���ار 

خم����ربي����ا ام���������س, ل��ي�����س��ب��ح اإج�����م�����ايل ع���دد 

ال��وب��اء  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  الفحو�سات 

وحتى االآن 336133 فح�ساً.

وجددت وزارة ال�سّحة الدعوة للمواطنني 

بهدف  “اأمان”  تطبيق  ا���س��ت��خ��دام  ب��اأه��م��ي��ة 

ح��م��اي��ت��ه��م واحل���ف���اظ ع��ل��ى ���س��الم��ت��ه��م, من 

اأ�سخا�س  خمالطة  ح��ال  يف  تنبيههم  خ��الل 

الذين  االأ�سخا�س  جميع  مطالبة  م�سابني, 

لزيارة  امل�سارعة  ب�سرورة  تنبيهات  و�سلتهم 

��ة,  امل���راك���ز وامل���خ���ت���ربات ال�����س��ح��ّي��ة امل��خ��ت�����سّ

للك�سف عن  ال��الزم��ة  ال��ف��ح��و���س��ات  الإج����راء 

حاالتهم.

ر�سميا  طلبا  ال�سحة  وزارة  �سلمت  ك��م��ا 

ملمثلي �سركة ا�سرتا زينيكا يف االردن, ملتابعة 

كورونا  فريو�س  مطعوم  على  احل�سول  اآلية 

يف حال مت ت�سنيعه وثبوت جناعته.

جابر  �سعد  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  وق��ال 

“ا�سرتا  ���س��رك��ة  اج��ت��م��اع��ه مب��م��ث��ل��ي  خ����الل 

طلبا  ق���دم  االردن  اأن   , مكتبه  يف  زينيكا” 

بتوفري  الكفيلة  االإج�����راءات  ملتابعة  ر�سميا 

االأردن  مينح  مب��ا  ت�سنيعه  ح��ال  يف  املطعوم 

املطعوم  ال��دول للح�سول على  االأولوية بني 

يف الوقت املنا�سب وبالكميات املمكن توافرها 

عامليا.

توا�سلت مع  ال���وزارة  ان  اىل  وا�سار جابر 

لت�سنيع  باالأبحاث  تقوم  التي  االم  ال�سركة 

املطعوم �سد فريو�س كورونا للح�سول عليه 

من  ر�سمي  ب�سكل  واع��ت��م��اده  ت�سنيعه  ح��ال 

قبل مراكز االبحاث املعتمدة دوليا, وتوريده 

�ستو�سحها  ال��ت��ي  ال��ق��ن��وات  ح�����س��ب  ل�����الأردن 

ال�سركة.

���س��رك��ة  زي���ن���ي���ك���ا  ا�����س����رتا  ان  ايل  ي�������س���ار 

�سناعة  يف  خم��ت�����س��ة  اإجن��ل��ي��زي��ة-���س��وي��دي��ة 

االأدوية وامل�ستح�سرات ال�سيدالنية احليوية

االنباط-عمان

رئي�سة  االجتماعية  التنمية  وزي��رة  دع��ت 

الدورة 39 ملجل�س وزراء ال�سوؤون االجتماعية 

العربية  اجلامعة  ا�سحاقات,  ب�سمة  ال��ع��رب 

اىل عقد جل�سة طارئة ملجل�س وزراء ال�سوؤون 

االجتماعية العرب ملناق�سة تداعيات فريو�س 

كورونا امل�ستجد على املنطقة العربية.

ار�سلتها اىل  ا�سحاقات يف مذكرة  واك��دت 

االأم��ني العام امل�ساعد, رئي�س قطاع ال�سوؤون 

الدكتورة  العربية  اجلامعة  يف  االجتماعية 

العاجل  التحرك  اأب��و غزالة, �سرورة  هيفاء 

ومناق�سة  اجلائحة,  وتداعيات  اآث��ار  ملعاجلة 

ال�سيا�سات  تنفيذ  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال�سعوبات 

االجتماعية,  باحلماية  املتعلقة  وال��ربام��ج 

وتعزيز نظم احلماية يف الطوارئ واالوبئة.

وحدد االردن يوم 28 من حزيران احلايل 

تقنية  عرب  املجل�س  جل�سات  النعقاد  موعدا 

املجتمعون  �سيناق�س  حيث  املرئي,  االت�سال 

وردت  التي  امل�ساركة  العربية  ال��دول  طلبات 

ال�����س��وؤون  وزراء  مل��ج��ل�����س  ال��ف��ن��ي��ة  ل���الأم���ان���ة 

االجتماعية, ا�سافة اىل اإق��رار م�سروع بيان 

ال��دورة الطارئة للمجل�س, واإق��رار عدد من 

م�ساريع القوانني.

وناق�ست الوزيرة ا�سحاقات مع ابو غزالة 

يف م��ق��ر ال��������وزارة, ت��رت��ي��ب��ات ع��ق��د امل���وؤمت���ر 

وجدول االعمال املقرتح, بح�سور اأمني عام 

وزارة التنمية الدكتور برق ال�سمور.

االنباط-عمان

االق��را���س  موؤ�س�سة  ادارة  جمل�س  ق���رر 

املرتتبة  القرو�س  اق�ساط  تاأجيل  الزراعي 

على املزارعني وكفالئهم عن اأ�سهر حزيران 

ال��ق��ط��اع  دع����م  ���س��م��ن خ��ط��ة  واآب,  ومت�����وز 

الزراعي.

وقال مدير عام املوؤ�س�سة املهند�س حممد 

ان  االث��ن��ني,  ام�س  ت�سريحات  يف  احل��ي��اري 

ت��وج��ي��ه��ات حكومية  ي���اأت���ي ���س��م��ن  ال���ق���رار 

اإدام����ة  و���س��م��ان  امل���زارع���ني  ع���ن  للتخفيف 

االإن���ت���اج ال���زراع���ي يف ظ��ل ان��ع��ك��ا���س��ات ازم��ة 

م�سريا  امل�ستجد,  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�سار 

اق�ساط  �سابقا  اأجلت  كانت  املوؤ�س�سة  اأن  اىل 

املزارعني عن �سهري ني�سان واأيار املا�سيني 

وامل�سروعات  االأف��ك��ار  العديد من  ان  .وب��ني 

ي��ت��م ت��دار���س��ه��ا ح��ال��ي��ا يف امل��وؤ���س�����س��ة ل��دع��م 

القطاع الزراعي من خالل تقدمي قرو�س 

الرتكيز  م��ع  زراع��ي��ة  وجمعيات  ملوؤ�س�سات 

على م�سروعات الت�سنيع الزراعي.

القرو�س  قيمة  اأن  عن  احلياري  وك�سف 

بدون فوائد املقدمة للمزارعني املت�سررين 

م����ن ع��ا���س��ف��ة ال����ري����اح ال���ت���ي اأث�������رت ع��ل��ى 

االردن  وادي  وتركزت يف مناطق  املزروعات 

خالل اذار املا�سي, بلغت لغاية االآن مليونني 

10 ماليني  ورب����ع م��ل��ي��ون دي��ن��ارم��ن ا���س��ل 

املركزي  البنك  من  ممنوحة  ك�سلفة  دينار 

املت�سررين  للمزارعني  تخ�سي�سها  مت  كان 

 300 من عا�سفة الرياح, ا�ستفاد منها نحو 

االردن,  وادي  مزارع غالبيتهم من منطقة 

موؤكدا ا�ستمرار تقدمي تلك القرو�س عرب 

فروع املوؤ�س�سة.

االنباط-عمان

اأع���ل���ن���ت امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

االج��ت��م��اع��ي يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ����س���ادر عن 

م��رك��زه��ا االإع����الم����ي ع���ن ت��ع��دي��ل ���س��روط 

ال�سادر   )3( م�ساند  برنامج  من  اال�ستفادة 

 2020 ل�سنة   )9( رق��م  الدفاع  ام��ر  مبوجب 

وال�����ذي ُي��ت��ي��ح ����س���رف ���س��ل��ف��ة ع��ل��ى ح�����س��اب 

بتو�سيع  وذل���ك  ال��واح��دة  ال��دف��ع��ة  تعوي�س 

�سريحة امل�ستفيدين من هذا الربنامج من 

اأج���ره على  ي��زي��د  خ��الل �سمول ك��ل م��ن ال 

وفقاً  دينار   )500( من  ب��داًل  دينار   )1000(

الأمر الدفاع رقم )14( ل�سنة 2020.

للموؤمن  ُي�����س��رف  اأن���ه  امل��وؤ���س�����س��ة  وب��ّي��ن��ت 

م��ن  ال���ربن���ام���ج )%5(  ل���ه���ذا  وف����ق����اً  ع��ل��ي��ه 

ال�سمان  القتطاع  اخلا�سع  اأج��ره  جمموع 

ُت�����س��رف على  دي��ن��ار  اأق�����س��ى )450(  وب��ح��د 

من  لال�ستفادة  اأن��ه  م�سيفًة  اأ�سهر,  ثالثة 

ه���ذا ال��ربن��ام��ج ي�����س��رتط اأن ي��ك��ون امل��وؤم��ن 

يف  امل��ق��ي��م  االأردين  غ��ري  اأو  االأردين  ع��ل��ي��ه 

بال�سمان  �سابقة  ا���س��رتاك��ات  لديه  اململكة 

اأج��ره  يزيد  ا���س��رتاك وال  تقل عن )12(  ال 

 )1000( على  لالقتطاع  اخل��ا���س��ع  االأخ���ري 

دي��ن��ار واأن ي��ك��ون م��ت��وق��ف��اً ع��ن اال���س��رتاك 

ق��ب��ل ب���دء  ال��ع��م��ل ب��اأم��ر ال��دف��اع رق��م )14( 

اأو  اإلزامية  ب�سفة  �سواًء   2020/6/16 وه��و 

اختيارية, 

اأم���ا امل�����س��رتك اخ��ت��ي��اري��ا وال����ذي م��ا زال 

من  ال�ستفادته  في�سرتط  ف��ّع��ال  ا���س��رتاك��ه 

اخلا�سع  اأج���ره  يزيد  اأن ال  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 

الأم���ر  وف���ق���اً  دي���ن���ار  ع���ن )500(  ل��ل�����س��م��ان 

الدفاع رقم )9( . 

امل���وؤم���ن  اأن  اإىل  امل���وؤ����س�������س���ة  واأ�����س����اف����ت 

ي��رغ��ب يف اال���س��ت��ف��ادة م��ن هذا  ال���ذي  عليه 

الربنامج يتوجب عليه الدخول على املوقع 

للموؤ�س�سة االإلكرتوين 

والت�سجيل   )www.ssc.gov.jo(  

بطلب  وال��ت��ق��دم  االإل��ك��رتون��ي��ة  خدماتها  يف 

اال�ستفادة من هذا الربنامج, علماً باأن هذه 

تقّدم  وال  فقط  الكرتونياً  متاحة  اخلدمة 

من خالل اإدارات فروع املوؤ�س�سة. مبينًة اأنه 

 )126( يقارب  ما  ال��ق��رار  ه��ذا  من  ي�ستفيد 

األف موؤمن عليه.

االجتماعي لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة 

 نقابة المهندسين تدعو لورشة 
عن األوامر التغييرية

افتتاح  دورة إدارة محتوى التعليم 
االلكتروني في البلقاء التطبيقية 

االنباط-عمان

املهند�س  االأردنيني  املهند�سني  نقيب  دعا 

تتعلق  متخ�س�سة  ور�سة  اإىل  الزعبي  اأحمد 

باالأوامر التغيريية.

وق����ال يف ب��ي��ان ا���س��درت��ه ال��ن��ق��اب��ة, ام�س 

تخ�سع  ال��ت��غ��ي��ريي��ة  االأوام������ر  اإن  االث���ن���ني, 

به  معمول  وف��ن��ي  اإداري  اإج��رائ��ي  لت�سل�سل 

ر�سمًيا, وال يجوز ربطها ب�سكل عام بالف�ساد.

اخل��روج  اإىل  تهدف  الور�سة  اأن  واأ���س��اف 

بتو�سيات حول اجلدل الدائر ب�ساأن االأوامر 

خدمة  يف  ي�سّب  م��وق��ف  وتبني  التغيريية 

ال��وط��ن وق��ط��اع االإن�������س���اءات واال���س��ت�����س��ارات 

الهند�سية.

وق���ال ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي ل���ل���وزارة عمر 

على  ال��ت��غ��ي��ريي��ة  االأوام��������ر  اإن   , امل���ح���ارم���ة 

ب��ال��ق��وان��ني واالأن��ظ��م��ة  ال��ع��ط��اءات حمكومة 

وت�����س��در مب��وج��ب��ه��ا, وتخ�سع  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

والفنية  الهند�سية  االإج����راءات  م��ن  جلملة 

واالإدارية واملالية, وهناك اأكرث من م�ستوى 

رقابي ملتابعة اأي اأمر تغيريي.

اإىل ان متطلبات العمل وامل�سلحة  واأ�سار 

ال���ع���ام���ة ه���ي امل���ع���ي���ار ال���وح���ي���د ل��ل��ج��وء اإىل 

االأوامر التغيريية.

االنباط-عمان

م���ن���دوب���ا ع����ن رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة ال��ب��ل��ق��اء 

�سرور  عبداهلل  الدكتور  االأ�ستاذ  التطبيقية 

ال��زع��ب��ي اف��ت��ت��ح اال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �سعد اب��و 

ق��دي�����س ن���ائ���ب رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة ل��ل�����س��وؤون 

حمتوى  )اإدارة  دورة  واجل����ودة   االك��ادمي��ي��ة 

امل��رك��ز  نظمها  وال��ت��ي  االل���ك���رتوين(  التعلم 

الوطني لتدريب وتاأهيل املدربني يف اجلامعة 

كلية عمان اجلامعية  الأع�ساء  وع��ق��دت  يف 

)كلية  ال��و���س��ط  لكليات  التدري�سية  الهيئة 

اجلامعية  ال��زرق��اء  كلية   , اجلامعية  ع��م��ان 

االمرية  التكنولوجيه,كلية   الهند�سة  ,كلية 

عاليه اجلامعية ( .

حيث نقل اال�ستاذ الدكتور  �سعد ابو قدي�س 

حتيات عطوفة اال�ستاذ لدكتور رئي�س جامعة 

البلقاء التطبيقية متمنياً لهم التوفيق كما  

�سكر القائمني على هذه ال��دوره وامل�ساركني 

حل�سورهم هذه الدوره التي تنمي قدراتهم 

يف اأحدث اأ�ساليب التعلم عن بعد.

كما بني الدكتور  ابو قدي�س ب��اأن جامعة 

البلقاء التطبيقية كانت من اأوىل اجلامعات 

االردن����ي����ة ا���س��ت��ج��اب��ًة ل���ل���ق���رارات احل��ك��وم��ي��ة 

بالتعلم ع��ن ب��ع��د ح��ي��ث ب����داأت ب��ه م��ن��ذ ع��ام 

 .2017

رئي�س  وبتوجيهات  اجلامعة  اأن  م�سيفا 

اجلامعة قامت بتدريب اأكرث من  480 ع�سو 

هيئة تدري�س من خالل �سركة مايكرو�سوفت 

العاملية  خ��الل جائحة ك��ورون��ا االأم��ر الذي 

���س��اه��م ب��ن��ج��اح جت��رب��ة ال��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د يف 

اجلامعة وكانت جتربة متميزة حيث ح�سلت 

اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى امل���رك���ز االأول������ل حم��ل��ي��ا من 

خالل اال�ستفتاء الذي نظمته وزارة التعليم 

الطلبة  ر�سى  حول  العلمي  والبحث  العايل 

يف اجلامعات عن املحتوى الذي مت تقدميه 

يف ال��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د خ����الل اجل���ائ���ح���ة كما 

قامت اجلامعة بتوفري حزم انرتنت للطلبة 

مل�ساعدتهم  يف حتمل  كلفة التعلم عن بعد. 

تن�سيب  اإىل  قدي�س  اب��و  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 

كلية  باإن�ساء  اجل��ام��ع��ة   ال��ع��م��داء يف  جمل�س 

البلقاء الرقمية .

م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د م��دي��ر امل���رك���ز ال��وط��ن��ي 

ال��دك��ت��ور ح�سن  امل��درب��ني  وت��اأه��ي��ل  للتدريب 

خ��ال��د ال��ع��وام��ل��ة ب����اأن ع��ق��د  ه���ذا ال��ربن��ام��ج 

التطبيقية  البلقاء  ياأتي حر�سا من جامعة 

ع���ل���ى ب����ن����اء ق���������درات م����در�����س����ي  وم����درب����ي 

كفاءاتهم  م�ستوى  ورف��ع  اجلامعية  الكليات 

التعليم  ا���س��ال��ي��ب  م��واك��ب��ة  م��ن  ولتمكينهم 

احلديثة با�ستخدام اف�سل الو�سائل التقنية 

واالل��ك��رتون��ي��ة احل��دي��ث��ه ل��ب��ن��اء ال��ث��ق��ة بني 

اجلامعة واأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة .

وتاأتي هذه الدورة من �سمن خطط املركز 

لعام 2020 والتي ي�سارك فيها 22 متدرب من 

عدة كليات جامعية ومل��دة  4  اي��ام بواقع  20 

�ساعة تدريبية .

هذه  ا�ستمرارية  اىل  املركز  مدير  واأ���س��ار 

كليات  خمتلف  يف  �ستعقد  وال��ت��ي  ال�����دورات 

اجلامعة املنت�سرة يف جميع انحاء اململكه .

القائمني  الوطني  املركز  �سكر مدير  كما 

يف كلية عمان اجلامعية الدكتور لتهيئة كافة 

الظروف لنجاح هذه ال��دورة  والتاأكيد على 

نهج الت�ساركية يف العمل بني كليات ومراكز 

اجلامعة و ملا فيه حتقيق م�سلحة اجلامعة 

واملدر�سني والطلبة .

الثالثاء   23/ 6 / 2020

omarkallab@yahoo.com

تطفيش االستثمار 

عمر كالب

بهدوء
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من  �أق��وى  �ملجتمعية  و�لثقافة  �ل��ُع��رف  �أن  �أج��زم  �لعربي  عاملنا  ويف  ك��ورون��ا  زم��ن  يف 

�أكرث  ت�ضتحي من بع�ضها  �لنا�س  �أن  و�لتطبيقات، مبعنى  �لأمثلة  �لقانون يف كثري من 

ف��اإن  هنا  وم��ن  �لبع�س،  عند  ت��ع��اىل  �هلل  خم��اف��ة  ع��دم  ظ��ل  يف  وخ�ضو�ضاً  ت��خ��اف،  مم��ا 

�أو �لإميان به ل ي�ضهم  �أو مو�ثيق �ضرف لدعمة  �لقانون لوحدة دون ثقافة جمتمعية 

�لنا�س؛  من  كثري  يقّرها  وحقائق  ظو�هر  وه��ذه  �لق�ضايا،  من  �لكثري  مبنع  بفعالية 

مثلة: وتاليا بع�س �لأ

كل  يف  تدّخن  �لنا�س  ذل��ك  ورغ��م  �لعامة،  م��اك��ن  �لأ يف  �لتدخني  يح�ضر  �لقانون   .1

رغم  �لأطباء  بع�س  ُيدّخن  وكذلك  �لقبة،  يدخنون حتت  �مل�ضّرعني  بع�س  مكان وحتى 

�لُعرف  لكن  �لبع�س؛  عند  �لقانون  ملخالفة  موؤ�ضر  وه��ذ�  �لتدخني؛  بخطورة  علمهم 

يجعل �ل�ضباب ي�ضتحون ل بل يهابون �أهليهم ول ي�ضتطيعون �لتدخني �أمامهم..

�ضارة �ل�ضوئية حمر�ء جرمية يعاقب عليها �لقانون، ورغم ذلك يقطعها  2. قطع �لإ

�لثقافة  ت��اأخ��ذ  �أن  يجب  ول��ذل��ك  �أح��ي��ان��اً،  �ل�ضرطية  �لرقابة  غياب  يف  ح��م��ر�ء  �لبع�س 

باأن تلك جرمية ل ُتغتفر لأي كان؛ ولهذ� فالو�زع  �ملجتمعية دورها؛ و�أعتقد �ضخ�ضياً 

و�ل�ضمري و�لإنتماء هي حمدد�ت عدم خمالفة �لقانون.

وعقوبات  مالية  غر�مات  يتبعها  وغريها  و�لنت  و�لكهرباء  �مل��اء  خدمات  �ضرقة   .3

�أحد  عليها  ُيطلعون  ل  لكنهم  �لبع�س  يعملها  ذلك  ورغ��م  قانونية،  وخمالفة  �ضديدة 

حياًء من �لنا�س، فالثقافة �ملجتمعية هنا �أقوى من �لقانون؛ وهذه �ملمار�ضات ل ُتر�ضي 

�أحد�ً لكنها باتت ثقافة �إنتقامية عند �لبع�س ملربر�ت و�هية.

متحانات منت�ضر ب�ضكل مذهل رغم علم �جلميع ب�ضر�مة �لعقوبات،  4. �لغ�س يف �لإ

و�ضائل  كانت  ومهما  �لو�ضيلة؛  ت��ربر  و�لغاية  �ضبطهم  ع��دم  على  ير�هنون  فالطلبة 

غياب  بالطبع  وه��ذ�  ي��ري��د؛  م��ا  ينال  حتى  ي��ح��اول  يبقى  �لبع�س  �أن  �إّل  �لغ�س  �ضبط 

�لقيم وخمالفة للقانون. ملنظومة 

و�لدنيئة،  �ل�ضعيفة  �لنفو�س  �أ�ضحاب  بع�س  عند  م��وج��ودة  �مل��ارة  ن�ضل  ظ��اه��رة   .5

�لثقافة  قّوة  على  موؤ�ضر  وهذ�  �لعزة؛  رّب  �أو  �لقانون  من  �أكرث  �لنا�س  يخ�ضون  لكنهم 

�أفعال �لن�ضل وغريها. �أو  �ملجتمعية �ملجّرمة لل�ضرقة 

6. مطلوب �أن يكون هنالك ثقافة جمتمع لنبذ �خلطاأ �إىل جانب خمافة �هلل تعاىل، 

ثم  �أوًل  �هلل  خمافة  ت�ضع  �حلياة  يف  و�لرتتيبية  ي��ردع؛  �أن  ميكن  ل  لوحده  فالقانون 

�لقانون وبعدها �لثقافة �ملجتمعية؛ لكن يبقى �لُعرف �أقوى من �لقانون.

ب�ضر�حة: يف زمن جائحة كورونا؛ ل ميكن �أن يكون هنالك �ضرطي لكل مو�طن، ول 

ميكن �أن تتغري �ضلوكيات �لبع�س بالقانون فقط، �أو �لتعويل على �ل�ضمري وخمافة �هلل 

تعاىل، و�ملطلوب �ن تكون �لثقافة �ملجتمعية د�عمة لثقافة �ملنع وفق �لقو�نني �ملرعية

د.محمد طالب عبيدات

 الثقافة المجتمعية 
والقانون في زمن كورونا
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ق���������ررت ج����ام����ع����ة �ل����ع����ل����وم �لإ�����ض����ام����ي����ة 

�ل��ع��امل��ي��ة �إع���ف���اء �ل��ط��ل��ب��ة �ل���ذي���ن ����ض��ت��ك��م��ل��و� 

�ضنو�ت  يف  �جل��ام��ع��ة  م��ن  �ل��ت��خ��رج  متطلبات 

���ض��اب��ق��ة، م��ن �مل��ب��ال��غ �مل��ال��ي��ة �مل��رتت��ب��ة عليهم، 

و��ضتكمال  ذممهم  ب���ر�ء�ت  ل�ضتام  ودعتهم 

�إجر�ء�تهم.

و�أكد رئي�س �جلامعة �لدكتور و�ئل حممد 

جاء  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �أن  �م�س،  بيان،  يف  عربيات، 

�لطلبة  ب��اإع��ف��اء  �ل�����ض��اب��ق  ل��ل��ق��ر�ر  ����ض��ت��ك��م��اًل 

من  �ل��ث��اين  �ل��در����ض��ي  �لف�ضل  يف  �خلريجني 

�لطلبة  ومنح  عليهم؛  �ملرتتبة  �ملالية  �ملبالغ 

�لذين على مقاعد �لدر��ضة �جلامعية خ�ضماً 

10 باملئة. مالياً مقد�ره 

وق����ال ع��رب��ي��ات، �إن �ل��ك��ّل��ف��ة �مل��ال��ي��ة ل��ه��ذه 

�لقر�ر�ت و�ضلت �ىل مليون دينار، مو�ضحا �أن 

هذه �لقر�ر�ت جاءت يف �طار م�ضاعدة �لطلبة 

وذويهم يف مو�جهة �لأعباء �لقت�ضادية، �لتي 

فر�ضتها جائحة فريو�س كورونا.

عليهم  ترتبت  �لطلبة  من  ع��دد�  �أن  يذكر 

�ضد�دها  من  يتمكنو�  ومل  كبرية،  مالية  ذمم 

مم����ا �أع�������اق ����ض��ت��ك��م��ال��ه��م ل��������رب�ء�ت ذمم��ه��م 

و�إجر�ء�تهم.
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217 طالباً وطالبة �ضمن برنامج  ��ضتكمل 

مل��وؤ���ض�����ض��ة  �ل��ت��اب��ع  �ملدر�ضة”  �إىل  “�لعودة 
�حل�����ض��ني ل��ل�����ض��رط��ان، �ل��ع��ام �ل��در����ض��ي 2019 

دون  ب��امل��رك��ز  �ل���ع���اج  ف����رتة  خ����ال   2020  /

و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  بالتعاون مع  �نقطاع 

�لرئي�س  �ل��ر�ع��ي  �لعربي  �لبنك  م��ن  وب��دع��م 

للربنامج.

وق����ال����ت م���دي���ر ع�����ام م���وؤ����ض�������ض���ة �حل�����ض��ني 

�ضحفي،  بيان  يف  قطام�س  ن�ضرين  لل�ضرطان 

�لذي  �لجتماعي  �لتباعد  ظل  يف  �إن��ه  �م�س، 

ن��ت��ج ع���ن �ن��ت�����ض��ار ف���ريو����س ك����ورون����ا، ج��رى 

60 طالباً  ل�  179 ح�ضة عرب �لإنرتنت  توفري 

 53 ل���  خ�ضو�ضياً  در���ض��اً   13 و�إع��ط��اء  وطالبة، 

�لطلبة  تزويد  �إىل  بالإ�ضافة  وطالبة،  طالباً 

م�ضاعفة  متت  حيث  �لتعليمية،  بامل�ضتلزمات 

 20 عدد �أجهزة �حلا�ضوب �ملحمول لت�ضل �إىل 

جهاز�ً.

�إجناز�ت عديدة  �لربنامج حقق  �أن  وبينت 

زيادة  �برزها  كورونا،  خال مو�جهة جائحة 

عدد �ملنتفعني من مر�ضى �ل�ضرطان، وتقدمي 

ح�����ض�����س ت��ع��ل��ي��م م��ك��ث��ف��ة ل��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة 

و�لريا�ضيات، بالإ�ضافة �إىل حتويل 29 طالباً 

ملر�كز �لرتبية �خلا�ضة. وثمنت قطام�س دور 

بتقدمي  �ملتطوعني  وموظفيه  �لعربي  �لبنك 

�لتي  و�مل�ضتلزمات  �لتعليمية  �لو�ضائل  كافة 

م���ن ���ض��اأن��ه��ا م�����ض��اع��دة �ل��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى �إك���م���ال 

و�إعطائهم  توقف  دون  �لتعليمية  م�ضريتهم 

�أحامهم. لتحقيق  �لفر�ضة 
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�حتفلت مديرية �لأمن �لعام بت�ضليم �ل�ضهاد�ت 

�ل�ضرطية  �ل��ع��ل��وم  كلية  خريجي  م��ن   37 للفوج 

بجامعة موؤتة.

وه��ن��اأ م��ن��دوب م��دي��ر �لأم����ن �ل��ع��ام، م�ضاعده 

ل�������اإد�رة و�ل���دع���م �ل��ل��وج�����ض��ت��ي �ل��ع��م��ي��د �ل��رك��ن 

�حلفل،  رع��ى  �ل���ذي  �ضتال  �أب���و  معت�ضم  �لدكتور 

�خلريجني وذويهم بالإر�دة �مللكية �ل�ضامية �لتي 

ح��ظ��و� ب��ه��ا م��ن ج��ال��ة �ل��ق��ائ��د �لأع���ل���ى للقو�ت 

ونهلو�  تخرجهم،  متطلبات  �إن��ه��اء  بعد  �مل�ضلحة 

على مد�ر �ربع �ضنو�ت �لعلم و�ملعرفة �ل�ضرطية 

وهياأتهم  �ضخ�ضياتهم،  �ضقلت  �لتي  و�لقانونية 

�ضباطاً �أكفياء يحملون �مل�ضوؤولية �لتي تقع على 

عاتقهم و�منوذجاً يف �لبذل و�لعطاء من جامعة 

�إن  توجيهية:  كلمة  يف  ���ض��ت��ال  �أب����و  م���وؤت���ة.وق���ال 

�ملديرية تفخر بهذ� �ليوم �لوطني بتخريج كوكبة 

�ضعار  �ل��ذي��ن يحملون  �لأك��ف��ي��اء  �ل�����ض��ب��اط  م��ن 

�لعز و�لفخر وينذرون �ضني عمرهم خدمة لهذ� 

�لوطن وقيادته �لها�ضمية، م�ضيفاً �أن هذ� �لفوج 

ميثل �نطاقة مرحلة جديدة بعد دمج مديريتي 

�لدرك و�لدفاع �ملدين �ضمن مديرية �لأمن �لعام، 

و�ضيخدم �خلريجون يف كافة �ضنوف �جلهاز وهم 

�لذين �ضيحر�ضون على تقدمي �خلدمة للوطن 

حمايته  �ضبيل  يف  ج��ه��د  �أي  �إدخ����ار  دون  و�أه���ل���ه، 

وتوفري �ضبل �لأمن و�لأمان له.

و�ك���د �أن �أم���ن �ل��وط��ن و����ض��ت��ق��ر�ره ه��و �أوىل 

�لأول��وي��ات و�أق��د���س �ل��و�ج��ب��ات �مللقاة على عاتق 

م��ن��ت�����ض��ب��ي �مل���دي���ري���ة، م���وج���ه���اً �خل���ري���ج���ني �إىل 

�لعملية و�لتي  بد�ية مرحلة جديدة يف حياتهم 

�ضرف  يف  �ضابقوهم  ب���د�أه  م��ا  خالها  �ضيتابعون 

�جل��ن��دي��ة وخ���دم���ة وط��ن��ه��م م���ن خ���ال خمتلف 

�لوحد�ت و�لد�ر�ت �لتي �ضيلتحقون بها.

ودع���ا �ب���و ���ض��ت��ال، �خل��ري��ج��ني ل��ي��ك��ون��و� م��ث��اًل 

للبذل و�لعطاء و�لن�ضباط �لع�ضكري و�ل�ضرطي 

�جلند  يبقو�  و�ن  ملروؤو�ضيهم،  �حل�ضنة  و�ل��ق��دوة 

�لوفياء �لذين ل تثنيهم �لتحديات و�ل�ضعوبات، 

ليبقى  و�إر�دة،  و����ض��ر�ر�ً  عزمية  �إل  تزيدهم  ول 

�ردن���ن���ا �ل��غ��ايل و�ح����ة ل��ام��ن و�لم�����ان وع��ن��و�ن��اً 

ل���ا����ض���ت���ق���ر�ر و�لزده������������ار. م����ن ج���ان���ب���ه���م، �أك����د 

�خلريجون �أنهم �ضيكونو� �جلند �لأوفياء لرثى 

�ل�ضكر  بخال�س  متقدمني  �لطهور،  �لوطن  هذ� 

و�لثناء للهيئة �لتدري�ضية و�لتدريبية يف جامعة 

م��وؤت��ة على م��ا ق��دم��وه لهم م��ن معرفة وم��ه��ارة 

�لأمنية  �ضخ�ضيتهم  و�ضقلت  �لكثري،  �أك�ضبتهم 

�إليهم  �ملوكولة  بالو�جبات  �لقيام  من  ليتمكنو� 

بحرفية ومهنية عالية، موؤكدين �أنهم �ضي�ضخرون 

�كت�ضبوه من معارف وعلوم خلدمة قيادتهم  ما 

.ويف  �لعام  �لم��ن  ومديرية  ووطنهم  �لها�ضمية 

رئي�س جامعة  نائب  �ل��ذي ح�ضره  نهاية �حلفل 

م��وؤت��ة �ل��دك��ت��ور م����رو�ن م��و���ض��ى، وع���دد م��ن كبار 

�لتدري�س،  هيئة  و�أع�����ض��اء  �ل��ع��ام  �لأم���ن  �ضباط 

�ضلم �لعميد �لركن �لدكتور �أبو �ضتال، �ل�ضهاد�ت 

و�جلو�ئز مل�ضتحقيها من خال �إج��ر�ء�ت �ضحية 

�حرت�زية خا�ضة حفاظاً على �ضامة �خلريجني 

و�حل�ضور.
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نفذت كو�در وز�رة �ملياه و�لري وكو�در �ضركة مياه �لأردن )مياهنا( 

�مل��ي��اه يف مناطق  �ع��ت��د�ء�ت على م�����ض��ادر  �م�����س �لث��ن��ني، حملة لإز�ل���ة 

�أمنية من  جنوب عمان بالتن�ضيق مع حمافظ �لعا�ضمة تر�فقها قو�ت 

�لأمن �لعام وقو�ت �لبادية �مللكية و�لدرك.

�أمنية  �أنه وبناء على �ملعلومات �ملتوفرة ن�ضقت حملة  وبينت �لوز�رة 

جنوبي  رمانة  و�أم  منجا  منطقة  يف  �ليوم  �ضباح  من  مبكرة  �ضاعة  يف 

و�ضركة  ل���ل���وز�رة  �لفنية  �ل���ك���و�در  خ��ال��ه��ا  �ضبطت  ع��م��ان،  �ل��ع��ا���ض��م��ة 

�مللكية و�لأمن �لعام، �عتد�ءين  مياهنا تر�فقها قو�ت �لدرك و�لبادية 

وبيع  وبرك  ومز�رع  فلل  لتزويد  �لناقلة  �لرئي�ضة  �أحد �خلطوط  على 

مياه بو��ضطة �ضهاريج.

وجرى ف�ضل �خلطني �مل�ضبوطني؛ �أحدها يف منطقة منجا، و�لآخر 

وج��ار  ب��ال��و�ق��ع��ة،  �خل��ا���ض��ة  �ل�ضبوطات  و�إع����د�د  رم��ان��ة،  �أم  منطقة  يف 

�لق�ضائية  �جلهات  �إىل  و�إحالتهم  �ملعتدين  ل�ضبط  �لتحقيق  ��ضتكمال 

�ملخت�ضة.

االنباط - عمان 

�ل��ن��ز�ه��ة ومكافحة  ع��ام  ق��رر م��دع��ي 

�ل���ف�������ض���اد ت���وق���ي���ف �ث���ن���ني ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة 

�أ���ض��ب��وع  مل���دة  �أح��ده��م��ا  ف�����ض��اد؛  ق�ضيتي 

ذم���ة  ع���ل���ى  ي�����وم�����اً   15 مل������دة  و�ل������ث������اين 

�لتحقيق.

وق�����ال م�����ض��در م�������ض���وؤول يف �ل��ه��ي��ئ��ة 

�أ�ضبوع  مل��دة  �لأول  توقيف  مّت  �إن��ه  �م�س 

بجرم  �لبلقاء  وتاأهيل  ��ضاح  مركز  يف 

دينار،  مايني  خم�ضة  بقيمة  �لحتيال 

وه���و �أح����د م��دق��ق��ي ح�����ض��اب��ات �ل�����ض��رك��ة 

�مل�ضاهمة. �ملتعددة  للم�ضاريع  �ملتكاملة 

فيما قرر توقيف �لثاين ملدة 15 يوماً 

بجرم  �لبلقاء  وتاأهيل  �إ�ضاح  مركز  يف 

جناية �لغ�س يف �أعمال �ملقاولة مب�ضروع 

�ل�ضلط �لد�ئري. و�أ�ضار �مل�ضدر �إىل �نه 

�ملهند�س �مل�ضرف على تنفيذ �لعطاء.

االأنباط – �سارة عليان

�مل�����و�زي، بانه  �أو  �ل��ظ��ل  �ق��ت�����ض��اد  ي��ع��رف 

ك����ل ن�������ض���اط �ق���ت�������ض���ادي ي����در دخ�����ًا ل��ك��ن��ه 

ر�ضوم  �أي  ي��دف��ع  ول  ��ا،  ر���ض��م��يًّ م�ضجل  غ��ري 

ه���ذ�  �ط������ار  وي����ن����درج حت����ت  �����ض����ر�ئ����ب؛  �أو 

����ض��ح��اب  ف��ئ��ات م��ن بينها  �لق��ت�����ض��اد ع���دة 

�مليت  �لبحر  منطقة  يف  و�ل�ضاليهات  �ملز�رع 

وجر�س و�لعا�ضمة عمان، و�لذين يوؤجرون 

��ضعار  ت�ضاوي  قد  مرتفعة  مبالغ  مز�رعهم 

تزيد  �حيانا ورمبا  �لكربى  �لفنادق  قاعات 

�ق��ر�ر�ت  مالكوها  يقدم  �أن  دون  ذل��ك،  عن 

���ض��ري��ب��ي��ة ل��ل��ج��ه��ات �مل��خ��ت�����ض��ة ك���ون���ه���م ل 

ميتلكون دفاتر �ضريبية ��ضا.

 ي�����ض��اف �ىل ذل���ك ف��ئ��ة جن���وم و�ب��ط��ال 

“�بطال  �لجتماعي  �لتو��ضل  مو�قع  غزو� 

�ل�����ض��وؤ�ل  ي��اأت��ي  وه��ن��ا  ميديا”،  �ل�����ض��و���ض��ي��ال 

�ل������ذي ي���ط���رح م����ن ي�����ض��ب��ط ع���م���ل ه�����وؤلء 

�ق��ت��ط��اع��ات  ع��ل��ي��ه��م  وي��ف��ر���س  “�لنجوم” 
�ضريبية “�ضريبة مبيعات” من مد�خيلهم 

وكم  يوميا؟  �ل��دن��ان��ري  �لف  تتجاوز  �ل��ت��ي 

�لتزمو�  لو  �لدولة  منهم خزينة  �ضت�ضتفيد 

خا�ضة  عليهم؟  �ملرتتبة  �ل�ضر�ئب  ب��دف��ع 

�ن���ه���م ����ض��ب��ح��و� م���ن حم���رك���ي �لق��ت�����ض��اد 

خ�ضو�ضا يف �ملحات �لتجارية و�ل�ضو�ق.

وب������ال������رغ������م م������ن ك������ل �ل����ت���������ض����دي����د�ت 

و�لج����������ر�ء�ت �ل���ت���ي �ت���خ���ذت���ه���ا �حل��ك��وم��ة 

�ن  �ل  �ل�ضريبي،  �لتهرب  ملف  يف  موؤخر� 

ت��وؤك��د �ن حت���رك جهات  �ل��و�ق��ع  م��ع��ط��ي��ات 

�ل��رق��اب��ة �ل��ر���ض��م��ي��ة يف م��ر�ق��ب��ة وم��ت��اب��ع��ة 

ل  ي���ك���اد  �لظل”  “�قت�ضاديي  ن�����ض��اط��ات 

لتنيظم  م��ل��م��و���ض��ة  نتيجة  ل  و�ن���ه  ي��ذك��ر، 

�لذين  �ول��ئ��ك  خا�ضة  ر�ضميا،  ن�ضاطاتهم 

ي��ج��ن��ون �مل���اي���ني م���ن ع��م��ل��ي��ات �ل��ت�����ض��وي��ق 

ب�ضكل  وعاملية  حملية  ملنتجات  و�ل��رتوي��ج 

فر�دي عرب “�لتطبيقات �لذكية” ومو�قع 

�لجتماعي. �لتو��ضل 

ويوؤدي �رتفاع �لر�ضوم وتعدد �ل�ضر�ئب 

وع��دم  و�مل����ايل  �لد�ري  �ل��ت�����ض��ي��ب  و�ن��ت�����ض��ار 

�ل��رق��اب��ة، ب��ال��ب��ع�����س ل��ل��ب��ح��ث ع��ن ����ض��ال��ي��ب 

�ل�ضر�ئب  دف��ع  م��ن  للتهرب  �ضرعية  غ��ري 

و�لر�ضوم �ملفرو�ضه على �عمالهم.

�ق��ت�����ض��ادي��ون ويف حم��ط��ات ع��دة ����ض��ارو� 

مر�ر� وتكر�ر� �ن هناك مهن عديدة تتمتع 

�لتحتية  �لبنية  خ��دم��ات  م��ن  ب��ال���ض��ت��ف��ادة 

�ن  نف�ضها  تكلف  ول  و�ملو��ضات  و�لطرق 

تدفع للوطن جزء من �مل�ضتحق عليها.

من  �ل�ضر�ئب  حت�ضيل  ذل��ك  ويتطلب   

و��ضحاب  ميديا  �ل�ضو�ضال  و�بطال  جن��وم 

دفاتر  ميلكون  ل  �لذين  �ل�ضياحيه  �مل��ز�رع 

ب�ضكل  تتم  معاماتهم  وجميع  �ضريبيه 

ن��ق��دي )ك��ا���س( ب��ال���ض��اف��ة ل���ض��ح��اب مهن 

م��ن��ه��ا �مل���ه���ن �حل������رة �ل����ذي����ن ل ي��ق��وم��ون 

بالإف�ضاح عن �لدخل �ملتحقق لهم.

  االنباط - عمان 

�ملوؤمتر  �لعرب  �ملدربني  نظم �حتاد 

ع�ضر  و�ل��ر�ب��ع  لاحتاد  �لثامن  �لعام 

ل��ل��م��و�رد �ل��ب�����ض��ري��ة و�ل��ت��دري��ب حتت 

وب��ن��اء  �ل��ب�����ض��ري  �مل����ال  “ر�أ�س  ع��ن��و�ن 

يناق�س  �ل���ذي  �ملوؤ�ض�ضية”  �ل��ق��در�ت 

���ض��ي��ن��اري��وه��ات �ل��ت��ع��ايف ع��ق��ب ك��ورون��ا، 

عرب �ملن�ضات �للكرتونية.

�لعرب  �ملدربني  �حتاد  رئي�س  وقال 

ي��ون�����س خ��ط��اي��ب��ة �م�����س �لث���ن���ني، �ن��ه 

ي�������ض���ارك يف �مل����وؤمت����ر �ل������ذي �ن��ط��ل��ق 

�م�������س وي�����ض��ت��م��ر ث���اث���ة �ي�����ام ق��ر�ب��ة 

يف  و�مل���خ���ت�������ض���ني  �خل�������رب�ء  م����ن   500

و�لتطوير  و�لتدريب  �لب�ضرية  �ملو�رد 

�مل����وؤ�����ض���������ض����ي و�ل����ب����اح����ث����ني وم����ع����دي 

ي�ضعون  �ل��ذي��ن  و�ل��ط��ل��ب��ة  �ل�ضيا�ضات 

�ملال  ر�أ�س  �ىل تطوير وتطبيق مناذج 

�ملوؤ�ض�ضية،  �ل��ق��در�ت  وب��ن��اء  �ل��ب�����ض��ري 

16 دول�����ة ع���رب���ي���ة، ����ض��اف��ة  مي���ث���ل���ون 

�ىل �لأم�����ني �ل���ع���ام مل��ج��ل�����س �ل���وح���دة 

حممد  �ل�ضفري  �لعربية  �لقت�ضادية 

جلمعية  �لفخري  و�لرئي�س  �لربيع، 

و�أك��د  م���ر�د.  عي�ضى  �لعني  �لأردن��ي��ني 

ق��در�ت  ي��ع��زز  �مل��وؤمت��ر  ب���اأن  �خلطايبة 

�مل�ضاركني يف جمال ر�أ�س �ملال �لب�ضري 

خال  م��ن  �ملوؤ�ض�ضية  �ل��ق��در�ت  وب��ن��اء 

وبناء  �ملهنية  �ملعايري  وتطوير  �ع��د�د 

وت�ضميم  و�ملوؤ�ض�ضية،  �ملهنية  �لقدر�ت 

�ملو�هب  ق���در�ت  بناء  من��اذج  وتطوير 

�ل�����ض��خ�����ض��ي��ة و�مل��ه��ن��ي��ة و�مل��وؤ���ض�����ض��ي��ة، 

وت�����ض��م��ي��م وب���ن���اء ه��ن��د���ض��ة �لأع���م���ال 

قدر�تهم  وتعزيز  عملياتها  وت�ضهيل 

ع���ل���ى ت���ط���وي���ر �مل���ف���اه���ي���م �لأ���ض��ا���ض��ي��ة 

يف �ل��ع��م��ل��ي��ات و�ل����ق����در�ت �مل��وؤ���ض�����ض��ي��ة 

�لتح�ضني. وعمليات 

�ملوؤمتر  �ملقدمة يف  �لأور�ق  وت�ضمل 

�جل����و�ن����ب �ل���ن���ظ���ري���ة و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

�ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �ل�����ض��ي��ا���ض��ات ودر�����ض���ة 

�حل���ال���ة وت���ق���اري���ر �خل������رب�ء ون��ت��ائ��ج 

�ل�����ض��ل��ة  ذ�ت  �ل���ب���ح���ث���ي���ة  �مل���������ض����اري����ع 

�ل�����ض��ل��ة  ذ�ت  �أو  �مل����وؤمت����ر  مب���و����ض���وع 

�لأو���ض��ع بنهج ر�أ����س �مل���ال �ل��ب�����ض��ري / 

�لقدر�ت.

وي����ق����دم رئ���ي�������س �لحت�������اد �ل���ع���امل���ي 

ل��ل��م��ت��ح��دث��ني ي��وغ��ي�����س ك���وم���ار ورق���ة 

ع��م��ل ح���ول �ل��ت��خ��ط��ي��ط �لق��ت�����ض��ادي 

ل���ل���ت���ع���ايف ع����ق����ب ف�����ريو������س ك�����ورون�����ا 

ديفيد  �لدكتور  يقدم  فيما  �مل�ضتجد، 

���ض��وردن م��ن �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة ورق��ة 

�ل���ن���ج���اة  “�ضيناريوهات  ب����ع����ن����و�ن 

كورونا”  ظ���ل  يف  و�ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ات 

وي������ق������دم خ����ب����ري �لحت�����������اد �ل��������دويل 

للمدربني و�ملتحدثني رودر� ر�مي�ضور 

�ل����ق����در�ت يف  ب���ن���اء  ورق�����ة ح����ول دور 

�مل�ضتد�مة. �لتنمية  حتقيق 

يذكر �أن �حتاد �ملدربني �لعرب �أحد 

منظمات جمل�س �لوحدة �لقت�ضادية 

�ل���ع���رب���ي���ة �ل���ت���اب���ع جل���ام���ع���ة �ل�����دول 

�لعربية ويتخذ من �لأردن مقر�ً له.

»العلوم اإلسالمية« تعفي 
خريجي السنوات السابقة ماليا

طلبة مرضى »الحسين للسرطان« 
يستكملون عامهم الدراسي

االحتفال بتسليم شهادات خريجي كلية العلوم الشرطية

المياه: حملة لضبط اعتداءات على خطوط بمنجا وأم رمانة

توقيف محاسب وآخر غش بأعمال المقاولة

انطالق مؤتمر يناقش سيناريوهات التعافي عقب كورونا

بعيدا عن اعين الحكومة.. ارباح المشاهير والمزارع بال ضرائب 
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املعلومات  تكنولوجيا  �شعبة  رئي�س  اأع��ل��ن 

امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  مديرية  يف  الطبية 

ام�����س االث��ن��ن، ع��ن ا���ش��ت��م��رار ال��ع��م��ل باملن�شة 

اخل���ا����ش���ة الإع���������ادة ح���ج���ز امل����واع����ي����د ال��ف��ائ��ت��ة 

امل��ح��و���ش��ب��ة ل���أ���ش��ع��ة وع����ي����ادات االخ��ت�����ش��ا���س 

www. االل�����������ك�����������روين  امل��������وق��������ع  ع������ل������ى 

.RoyalMedicalServices.Com
بلغ  املن�شة  م�شتخدمي  ع��دد  ان  اإىل  واأ���ش��ار 

ال�شهر  م��ن  ال��ت��ا���ش��ع  ان��ط���ق��ه��ا يف  م��ن��ذ   2778

احل����ايل، ك��م��ا اأن ف��ك��رة اط����ق امل��ن�����ش��ة ج��اءت 

الغيت مواعيدهم  الذين  للمراجعن  م�شاعدة 

لتمكينهم من  ال�����ش��ام��ل  احل��ظ��ر  ف���رة  خ����ل 

حجز املواعيد الكرونياً.

امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  م��دي��ري��ة  ودع���ت 

االلكرونية  املن�شة  ا�شتخدام  اإىل  املراجعن 

لتطبيق  ���ش��م��ان��اً  امل��واع��ي��د،  بتجديد  اخل��ا���ش��ة 

ال�����ش���م��ة ال��ع��ام��ة وحت��ق��ي��ق م��ف��ه��وم ال��ت��ب��اع��د 

االجتماعي يف ظل جائحة كورونا، مو�شحة انه 

التابعة  املواعيد  جتدد  احلالية  املرحلة  يف  انه 

ران��ي��ا  امل��ل��ك��ة  وم�شت�شفى  احل�����ش��ن،  مل�شت�شفى 

ال��ع��ب��داهلل ل���أط��ف��ال، وم��رك��ز ال��ت��اأه��ي��ل امللكي، 

ومركز االمري ح�شن الأمرا�س وجراحة الكلى.

وك���ان���ت اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ق���د اأط��ل��ق��ت يف 

ب���داي���ة ���ش��ه��ر ح���زي���ران خ��دم��ة ع���ي���ادة امل��ت��اب��ع��ة 

ع��ن ب��ع��د وامل��خ�����ش�����ش��ة ل��ط��ل��ب م��وع��د واإج����راء 

اإلكرونية للمر�شى با�شتعمال  ا�شت�شاره طبية 

اأربعة  العيادة  و�شملت  املرئي،  االت�شال  تقنية 

ال�����ش��م��اء وال�شكري  ال��غ��دد  ه���ي،  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات 

�شيف 
ُ
اأ فيما  عامة،  وباطنية  اع�شاب  وباطنية 

موؤخراً اخت�شا�شا جراحة الثدي واالمل.

االنباط-خليل فراية

القليلة  االأي���ام  خ���ل  العقبة  مدينة  �شهدت 

املا�شية ن�شاطا �شياحيا داخليا ملحوظا، بعد فتح 

معظم القطاعات االقت�شادية وال�شياحية، حيث 

وال�شقق  الفنادق  يف  احل��ج��وزات  ن�شبة  ت��راوح��ت 

الفندقية بن 50 باملئة اىل 80 باملئة.

وق��������ال رئ����ي���������س ����ش���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال��ع��ق��ب��ة 

يف  بخيت  نايف  املهند�س  اخلا�شة  االقت�شادية 

ت�شريح �شحفي ام�س االثنن، اإن فنادق العقبة 

ت�شنيفاتها  خمتلف  يف  ح��ج��وزات  ن�شبة  �شجلت 

اإج���������راءات �شحية  وف����ق  ب��امل��ئ��ة   80 ع���ن  ت���زي���د 

وزارة  مع  بالتعاون  ال�شلطة  اعدتها  واحرازية 

االر�شادي  الدليل  توزيع  مت  انه  مبينا  ال�شحة، 

وفق  وامل�شغلن  ال�شياحي  القطاع  يف  للعاملن 

تعليمات وزارة ال�شحة.

لتكون قبلة  اليوم موؤهلة  العقبة  ان  وا�شاف 

التي  الكبرية  اجل��ه��ود  بعد  الداخلية  ال�شياحة 

ملنع  ال�شلطة  وك���وادر  ال����وزارات  كافة  م��ن  بذلت 

�شجلت  حيث  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  فريو�س  انت�شار 

ما  ال��ف��ريو���س،  م��ن  نظيفة  وبقيت  بذلك  متيزا 

ينعك�س على ال�شياحة اخلارجية م�شتقب�.

م���ن ج��ه��ت��ه، او����ش���ح م��ف��و���س ال�����ش��ي��اح��ة يف 

اإعداد برنامج  اأنه مت  ال�شلطة �شرحبيل ما�شي، 

اإط���ق  ب��ال��ت��زام��ن م��ع  ال����زوار  ح��اف��ل ال�شتقبال 

برنامج “اأردنا جنة اأردنا بخري” نهاية االأ�شبوع 

املا�شي.

القطاعات  �شملت  اخل��ط��ة  ان  م��ا���ش��ي  واك���د 

واخل��دم��ات��ي��ة  وال�شياحية  واالإداري������ة  ال�شحية 

مبا ي�شمن توفري �شبل الراحة واالأم��ان للزائر 

وال�شائح وتكثيف الرقابة على املطاعم وحم�ت 

�شروط  تطبيق  م��ن  للتاأكد  وامل��خ��اب��ز  االأغ��ذي��ة 

ال�ش�مة ال�شحية.

واع�����رب م��دي��ر غ��رف��ة جت����ارة ال��ع��ق��ب��ة ع��ام��ر 

امل�شري عن اأمله يف اأن يعو�س التجار خ�شائرهم 

التي تكبدوها منذ بداية جائحة كورونا  املادية 

ملنع  االقت�شادية  املن�شاآت  جميع  اإغ����ق  ب�شبب 

انت�شار الفريو�س.

وط��ال��ب امل�����ش��ري اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب�����ش��رورة 

امل��دي��ن��ة خ��ا���ش��ة يف  ���ش��اع��ات احل��ظ��ر يف  تقلي�س 

غريها  ع��ن  تختلف  العقبة  ان  مو�شحا  امل�شاء، 

م��ن امل���دن االردن��ي��ة ومن��ط احل��ي��اة فيها يعتمد 

ارتفاع درجات احلرارة  امل�شاء ب�شب  على �شاعات 

اثناء  وال�شياحي  التجاري  الن�شاط  وزيادة  نهارا 

�شاعات الليل.

ال��ع��ق��ب��ة �ش�ح  ف��ن��ادق  رئ��ي�����س جمعية  ودع���ا 

مع  حقيقية  ���ش��راك��ة  ب��ن��اء  اإىل  البيطار  ن�شرت 

للعمل  املنظمن  الرئي�شن  وال�شركاء  احلكومة 

ال�شياحي وممثلي اجلمعيات املهنية املتخ�ش�شة، 

وجت�شري اي فجوة ال تخدم ال�شالح العام الذي 

يجمع م�شلحة الوطن وم�شلحة اأبنائه.

ولفت البيطار اىل ان العقبة تعترب مق�شدا 

ا�شتثماريا و�شياحيا وبوابة يطل بها االأردن على 

التي منحت  العامل، مطالبا بتفعيل االمتيازات 

وجتويدها  وتعزيزها  اخلا�شة  العقبة  ملنطقة 

ل���ت���ك���ون اك�����ر ج���اذب���ي���ة ل������ش��ت��ث��م��ار وم���رك���زا 

امل�شتوين  ع��ل��ى  و���ش��ي��اح��ي��ا  اق��ت�����ش��ادي��ا وجت���اري���ا 

املحلي والعاملي ورافدا مهما ل�قت�شاد الوطني.

العقبة  مدينة  يف  ال�شياحية  املرافق  و�شهدت 

عرو�شا وحمفزات ت�شجع الزائر على املكوث ملدة 

اطول، اذ حطت يف مطار امللك احل�شن الدويل 

عدد من الطائرات من �شركات حملية خمتلفة 

وباأ�شعار رمزية ذهاباً وايابا ال تتجاوز 40 دينارا.

ت��ن�����ش��ي��ط  وه���ي���ئ���ة  ال�����ش��ي��اح��ة  وزارة  وك����ان����ت 

ال�����ش��ي��اح��ة اأط��ل��ق��ت اخل��م��ي�����س امل��ا���ش��ي ب��رن��ام��ج 

اأردننا جنة حتت �شعار “اأردننا بخري” لت�شجيع 

ال�شياحة الداخلية يف اململكة.

االنباط-عمان

اأق������رت احل���ك���وم���ة وامل��ج��ت��م��ع ال������دويل ام�����س 

االث���ن���ن، خ��ط��ة اال���ش��ت��ج��اب��ة االأردن���ي���ة ل���أزم��ة 

ال�شورية ل�أعوام 2020-2022 والتي مت اإعدادها 

ب��ج��ه��د ت�����ش��ارك��ي ب���ن مم��ث��ل��ن ع���ن ال�������وزارات 

ومنظمات  الع�قة،  ذات  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 

واملنظمات غري  املانحة،  وال��دول  املتحدة،  االأمم 

مليار  ر6   6 نحو  بلغ  اإجمايل  بحجم  احلكومية 

دوالر.

جاء هذا خ�ل اجتماع اإطار دعم اال�شتجابة 

برعاية  عقد  ال��ذي  ال�شورية  ل���أزم��ة  االأردن��ي��ة 

ال����رزاز، وح�شور  ال��دك��ت��ور عمر  ال����وزراء  رئي�س 

وزي����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال�����دويل ال��دك��ت��ور 

والتعليم  ال��رب��ي��ة  ووزي�����ري  ال��رب�����ش��ي،  و����ش���ام 

ال��دك��ت��ور  وال�����ش��ح��ة  النعيمي،  تي�شري  ال��دك��ت��ور 

ال���دول العربية  ���ش��ف��راء  �شعد ج��اب��ر، وع���دد م��ن 

املقيم  واملمثل  ال�شديقة،  واالأجنبية  ال�شقيقة 

ل�أمم املتحدة، وممثلي منظمات االأمم املتحدة، 

امل�شوؤولن  االجتماع عدد من  �شارك يف  يف حن 

واملعنين عرب تقنية االت�شال املرئي.

اعتماد  على  التاأكيد  االجتماع  وجرى خ�ل 

خ��ط��ة اال���ش��ت��ج��اب��ة االأردن���ي���ة ل����أزم���ة ال�����ش��وري��ة 

كمرجعية وحيدة لتحديد االحتياجات ال�زمة 

ال�شورين  ال�جئن  ا�شت�شافة  اأث��ر  م��ن  للحد 

ودعم املجتمعات امل�شت�شيفة ودعم اخلزينة.

وقال رئي�س الوزراء، اإن الدول التي ت�شتقبل 

ال����ج���ئ���ن ل����ف����رات ط���وي���ل���ة ت�����ش��اه��م ب��ح��ج��م 

تكاليف  لتغطية  ال��ذات��ي��ة  م���وارده���ا  م��ن  ك��ب��ري 

االأردن  اأن  م��وؤك��دا  اأرا���ش��ي��ه��ا،  على  ا�شت�شافتهم 

وخا�شة  االإن�شانية  بالتزاماته  ب��ال��وف��اء  ملتزم 

جتاه ال�جئن ال�شورين مثلما فعل دائماً مع 

اأولئك الذين جلاأوا اإليه منذ عقود طويلة.

االأك��رب  الق�شط  حتمل  االأردن  ان  اإىل  وا���ش��ار 

من هذه االأعباء نيابة عن املجتمع الدويل االأمر 

الذي ي�شتدعي ا�شتمرار املجتمع الدويل بتقدمي 

الدعم ال�زم لتخفيف هذه االأعباء.

مع  االأردن  تربط  التي  ال�شراكة  على  واثنى 

يف  دور  لها  ك��ان  التي  املانحة  واملنظمات  ال���دول 

التحديات  م��ع  التعامل  على  اململكة  م�شاعدة 

االقت�شادية واالجتماعية الناجمة عن تداعيات 

ي�شت�شيف نحو  االردن  باأن  اللجوء مذكرا  ازمة 

6ر3 مليون الجئ ولي�س فقط 3ر1 مليون الجئ 

�شوري.

ي��ه��دف  االأردن  اأن  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  وب�����ن 

ات��خ��اذ  اإىل  ال��دول��ي��ن  ال�����ش��رك��اء  م��ع  بالتن�شيق 

خ���ط���وات ك���ب���رية ل���دع���م ال���ج��ئ��ن ال�����ش��وري��ن 

اأج��ن��دة  ع���ام  وب�����ش��ك��ل  امل�شت�شيفة  وامل��ج��ت��م��ع��ات 

التنمية يف االأردن، الفتا اإىل اأن االأردن يعاين من 

العجز يف املوازنة.

وت��اب��ع: ن��ري��د ت��ذك��ري اجل��م��ي��ع ب��اأن��ه رغ���م ما 

لدينا من م�شاكل جديدة �شاغطة على م�شتوى 

العامل ومنها تداعيات جائحة كورونا، ولكن يف 

الوقت نف�شه فاإن امل�شاكل والتحديات القدمية ال 

زالت موجودة، ومل تختف وحتتاج اإىل معاجلات.

التعامل  االردن��ي��ة يف  ال��دول��ة  لنهج  وع��ر���س 

جلائحة  واالقت�شادية  ال�شحية  التداعيات  مع 

ك���ورون���ا. وق����ال: رك��زن��ا ع��ل��ى ات��خ��اذ االج����راءات 

ال��وب��اء  ان��ت�����ش��ار  امل��ج��ت��م��ع م��ن  ب��ح��م��اي��ة  الكفيلة 

وم�شاعدة الفئات االكر ت�شررا وخا�شة اولئك 

الذين فقدوا اعمالهم”.

من  اأج��م��ع  وال��ع��امل  يقاتل  االأردن  اإن  وق���ال 

ك���ورون���ا، م��ا يحتم  وب����اء  اأج����ل م��ك��اف��ح��ة تف�شي 

اإىل جنب ملواجهة هذا  علينا الوقوف معاً جنباً 

الو�شع املاأ�شاوي الذي اأثر على االقت�شاد، وفاقم 

االأردنين  بن  البطالة  معدالت  ورف��ع  الديون، 

العمال  اأول��ئ��ك  بن  رئي�س  وب�شكل  وال�شورين، 

الذين عانوا ب�شبب االإغ�ق من اأجل احلد من 

انت�شار الفريو�س.

ولفت اإىل تاأكيد ج�لة امللك عبد اهلل الثاين 

اخ�����ريا، ب����اأن االأ����ش���ه���ر امل��ا���ش��ي��ة اظ���ه���رت خ���ل 

بع�شنا  اإىل  احل���اج���ة  ال��ف��ريو���س  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 

واأهمية  واال���ش��ت��م��رار،  البقاء  اأج��ل  م��ن  البع�س 

ال�شعي  نتعلمها يف  التي  الدرو�س  اال�شتفادة من 

لتحقيق تكامل اأف�شل على امل�شتوى العاملي.

اأن اخلطة  اإىل  ال��رب�����ش��ي  اأ����ش���ار  م��ن ج��ه��ت��ه، 

االحتياجات  حتديد  يف  الوحيدة  املرجعية  تعد 

ال�جئن  ا�شت�شافة  اأث���ر  م��ن  للحد  ال���زم��ة 

ودع��م  امل�شت�شيفة  املجتمعات  ودع��م  ال�شورين 

اخلزينة، حيث متت اإعادة هيكلة اخلطة لتكون 

متوافقة ومكملة للخطط الوطنية، ومن�شجمة 

العاملي  وامليثاق  امل�شتدامة،  التنمية  اأه��داف  مع 

ل�جئن، مع اال�شتمرار باتباع نهج تعزيز املنعة 

الذي يتناول اجلوانب االإن�شانية والتنموية لكل 

الحتياجات  خا�س  ف�شل  اإىل  باالإ�شافة  قطاع، 

اخل���زي���ن���ة، ك��م��ا ت��ت��ب��ن��ى اخل���ط���ة ن��ه��ج��اً م��ت��ع��دد 

ال�شنوات ميتد اإىل ث�ث �شنوات.

وقال، اإن اخلطة تتالف من 3 مكونات رئي�شة، 

وهي دعم املجتمعات امل�شت�شيفة، وبناء القدرات 

خطة  تتكون  كما  ال���ج��ئ��ن،  ودع���م  املوؤ�ش�شية، 

اال�شتجابة ل�أعوام 2020-2022 من 7 قطاعات، 

وه����ي ال��ت��ع��ل��ي��م، وال�����ش��ح��ة، وامل����ي����اه وال�����ش��رف 

ال�����ش��ح��ي، واحل���م���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال���ع���دل، 

م�شاريع  ت�شم  التي  العامة  واخلدمات  وامل��اأوى، 

اخل��دم��ات ال��ب��ل��دي��ة واحل��ك��م امل��ح��ل��ي، وال��ط��اق��ة، 

االقت�شادي  التمكن  وق��ط��اع  والبيئة،  والنقل، 

ب��االأم��ن  ال��ع���ق��ة  ذات  ال��ت��دخ���ت  ال���ذي ي�شم 

الغذائي، و�شبل العي�س.

-2020 ل�أعوام  اخلطة  ميزانية  اأن  وا�شاف 

على  ت��ت��وزع  دوالر  مليار  6ر6  نحو  تبلغ   ،2022

مكون احتياجات ال�جئن الذي تبلغ متطلباته 

م��ك��ون  واح���ت���ي���اج���ات  دوالر،  م��ل��ي��ار  9ر1  ن��ح��و 

مليون   594 نحو  بلغت  امل�شت�شيفة  املجتمعات 

ال��ق��درات  ب��ن��اء  اح��ت��ي��اج��ات  ب��ل��غ��ت  بينما  دوالر، 

اأن  ح��ن  دوالر، يف  م��ل��ي��ار  2ر1  ن��ح��و  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 

املطلوب لدعم اخلزينة نحو 8ر2 مليار دوالر.

ودع����ا امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل اإىل ت��وف��ري مت��وي��ل 

االأردنية  اال�شتجابة  دعم خطة  ك��اٍف من خ�ل 

ل�أعوام 2020-2022، وتاأمن منح كافية لتلبية 

موؤكدا  االأردن،  يف  للموازنة  امللحة  االحتياجات 

اأهمية اال�شتمرار يف توفري الدعم الدويل خلطة 

اال�شتجابة االأردنية ل�أزمة ال�شورية.

ومن�شق  املتحدة  ل���أمم  املقيم  املن�شق  واأك���د 

العمل  اأن  بيدر�شن،  اأندر�س  االإن�شانية  ال�شوؤون 

خلطة  واملتابعة  والتنفيذ  التخطيط  يف  اجل��اد 

اال���ش��ت��ج��اب��ة االأردن����ي����ة ل����أزم���ة ال�����ش��وري��ة على 

اأ�شا�شاً  باأنها  اأثبت  املا�شية  ال�شت  ال�شنوات  مدى 

ال��دويل  املجتمع  ب��ن  القائمة  املتينة  لل�شراكة 

واحلكومة االأردنية، ومع دخول االأزمة ال�شورية 

عامها العا�شر، وال يزال االأردن يعّد مثااًل عامليا 

حل�شن ال�شيافة با�شت�شافته الأكر من 657 الف 

الجئ �شوري م�شجلن يف االمم املتحدة.

اال�شتجابة  خطة  م��ن  التحقق  مت  اإن��ه  وق��ال 

وب��اء  انت�شار  م��ع  غ��ري م�شبوقة  ظ���روف  يف ظ��ل 

ب��داي��ة  م��ن��ذ  ات��خ��ذ  االأردن  ان  19، ح��ي��ث  ك��وف��ي��د 

االأزم��ة اإج��راءات حا�شمة حلماية كل من يعي�س 

على  ال��وب��اء  لهذا  املبا�شرة  االآث���ار  الب�د من  يف 

ال�شحة العامة.

واو����ش���ح مم��ث��ل امل��ف��و���ش��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة ل���أمم 

دومينيك  االأردن  يف  ال�جئن  ل�شوؤون  املتحدة 

االأردن  �شخاء  يعترب  اأال  العامل  على  اأن  بارت�س، 

م��ع ال���ج��ئ��ن اأم����را م��ف��روغ��ا م��ن��ه، ف��ق��د كانت 

مثالية”،  م�����ش��ي��ف��ة  “دولة  ت����زال  وال  امل��م��ل��ك��ة 

ت��ق��دم ل���ج��ئ��ن ح��ي��اة ك��رمي��ة واآم���ن���ة، وف��ر���ش��ا 

ل�نخراط ب�شكل منتج يف االقت�شاد املحلي، كما 

اأن االأمر امللحوظ هو حقيقة اأن ال�شعب االأردين 

م���ازال ي��دع��م ال���ج��ئ��ن بن�شبة ث���ث��ة م��ن كل 

اأرب��ع��ة اأردن��ي��ن ال ي��زال��ون ي��ن��ظ��رون اإىل وج��ود 

ال���ج��ئ��ن ك��اأم��ر اإي��ج��اب��ي، وف��ًق��ا لبحث اأج���راه 

مركز “بيو” ل�أبحاث.

احلكومة  الأن  للغاية  ممتنون  “نحن  وق��ال 

الوطنية  اال�شتجابة  خطة  يف  اأدرج���ت  االردن��ي��ة 

داخل حدودها،  ال�شكان  كورونا جميع  لفريو�س 

يف  حا�شًما  ه��ذا  الوا�شح  ال�شيا�شة  موقف  وك��ان 

اح��ت��واء ان��ت�����ش��ار ال��ف��ريو���س وح��م��اي��ة االأردن��ي��ن 

وال�جئن على حٍد �شواء، بينما ال نزال نكافح 

الب�شرية  اخل�شائر  م��ع  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 

االقت�شادي  وتاأثريها  كورونا  لفريو�س  املدمرة 

ال�����ش��اح��ق، ف����اإن ال��ت��ح��ق��ق م��ن ���ش��ح��ة ال��ربن��ام��ج 

امل�����ش��رك يف اأوق�����ات ه���ذه االأزم�����ة ال��ع��امل��ي��ة غري 

اأن  اال�شتجابة يجب  اأن  بو�شوح  امل�شبوقة يظهر 

تتبع نهًجا متكامً�، اإذا اأردنا م�شاعدة املواطنن 

االأردن����ي����ن وال����ج���ئ���ن ع��ل��ى ح���د ����ش���واء على 

ا�شتعادة �شبل عي�شهم”.

وع��ل��ى �شعيد م��ت�����ش��ل، ث��م��ن ���ش��ف��راء ال���دول 

دور  ال�����ش��دي��ق��ة  واالأج��ن��ب��ي��ة  ال�شقيقة  ال��ع��رب��ي��ة 

ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ب��ق��ي��ادة ج���ل��ة  امل��ت��م��ي��ز  االأردن 

العي�س  �ُشبيل  وتوفري  ال�جئن،  جت��اه  الثاين 

الكرمي لهم بالرغم من �شح املوارد املتاحة،

العقبة تشهد نشاطا سياحيا ملحوظا ونسبة حجوزات الفنادق %80

الرزاز: األردن ملتزم بالوفاء بالتزاماته اإلنسانية
 إقرار خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية لألعوام 2022-2020
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2778 مستخدمًا لمنصة تجديد المواعيد في الخدمات الطبية الملكية

املحلي

اأم��ام  الباب  وفتحت  للجميع،  متاحة  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  الكتابة  جعلت  التكنولوجيا 

كثريين للتعبري واإط�ق العنان الأفكارهم التي كانت توَلد ومتوت يف اأماكنها، ل�أ�شف انت�شرت ظاهرة 

ال�شطو على اجلهد الفكري التي ُتعد من اأب�شع اأنواع ال�شرقات، �شريحة تت�شف غالباً باالإف��س الفكري 

وعدم الثقة بالنف�س اأ�شبح همها الوحيد تعبئة �شفحاتها على الفي�س مبوا�شيع تلفت االأنظار حولها 

ليوهموا االآخرين مبقدار ثقافتهم تقوم بن�شخ ول�شق جهد االآخرين ون�شبه النف�شهم بعد ان يكونوا قد 

بذلوا جهداً يف خلق عمل مواز له وف�شلوا، ودون ان تكون لديهم القدرة على مناق�شة املو�شوع الذي ن�شخوه 

او االإجابة على اأي اإ�شتف�شار بخ�شو�شه، احياناً قد يكون الدافع اإعجاب ال�شارق املفرط بالن�س ورغبته باأن 

يكون هو �شاحب التقدير واالإطراء، وكاأنه بذاك الفعل يوهم نف�شه ويخدعها اأنه �شاحب القدرات الفكرية 

واالإبداعية وهذا دليل وا�شح على العجز والن�شوب الفكري . 

اخوتي للحرف قد�شية تامة واالإحرام لكل من نق�شه بقلمه يحتم على كل من ين�شخه على �شفحته ان 

ين�شبه ل�شاحبه احلقيقي .. قد ي�شطو البع�س على جهدي الفكري وين�شبه لنف�شه ويذيل ا�شمه يف ا�شفل 

ما اأكتبه، لكن ال اأحد منهم ي�شتطيع ان ي�شطو على اإبداعي وما اأبثه بن حرويف من م�شاعري واحا�شي�شي !

د.عصام الغزاوي

السرقة األدبية 

 االردنية: تقسيط رسوم السكنات 
واحتساب المادة المعادة بنظام ناجح راسب

 تحذير من التعامل مع جهات غير مرخصة 
لتأمين قبوالت خارجية

بلدية إربد: تنفيذ المشاريع مستمر رغم 
وقف العطاءات

االنباط-عمان

ق��رر جمل�س ع��م��داء اجل��ام��ع��ة االأردن��ي��ة 

يف ج��ل�����ش��ت��ه ال���ت���ي ُع���ق���دت ام�������س االث���ن���ن، 

ب��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور عبد 

الكرمي الق�شاة، ال�شماح لطالبات ال�شكنات 

عليهن  املرتبة  املبالغ  بتق�شيط  الداخلية 

مبا يتنا�شب واأحوالهن املالية بالرتيب مع 

الدائرة املالية.

ك���م���ا ق�����رر امل��ج��ل�����س خ������ل االج���ت���م���اع، 

 / ناجح  اأ�ش�س  �شمن  امل��ع��ادة  امل��ادة  احت�شاب 

اختياري  نحو  وعلى  الطلبة  جلميع  را�شب 

االأكادميية،  مل�شلحتهم  حتقيًقا  يرغب،  ملن 

ومراعاة لظروف تعلمهم خ�ل فرة اأزمة 

كورونا.

واأع����ل����ن امل��ج��ل�����س اي�������ش���ا اإي����ق����اف ق����رار 

االأردن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  طلبة  الحت���اد  التمديد 

للتمديد، ما  املوجبة  االأ�شباب  لزوال  وذلك 

تقدمي  بالر�ّشح،  الراغبن  للطلبة  يتيح 

برامج ون�شاطات تخدم  اأنف�شهم من خ�ل 

الفرة  خ���ل  وجمتمعها  اجل��ام��ع��ة  طلبة 

انتخابات  الإجراء  ا�شتعداًدا  وذلك  القادمة، 

االأول  الدرا�شي  الف�شل  على  الطلبة  احت��اد 

املقبل.

ب��ع��د  امل��ج��ل�����س ج�����اء  اأن مت���دي���د  ي���ذك���ر 

وبقرار  العمداء  جمل�س  ب��راأي  اال�شتئنا�س 

م����ن ال����دك����ت����ور ال���ق�������ش���اة، ك����ون����ه ���ش��اح��ب 

ال�ش�حية بذلك.

االنباط-عمان

والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  ح���ذرت 

العلمي جميع الطلبة وذويهم من التعامل 

مرخ�شن  غ��ري  اأ���ش��خ��ا���س  اأو  جهة  اأي  م��ع 

قبوالت  بتاأمن  يقومون  ال���وزارة،  قبل  من 

من  ���ش��واء  االأردن  خ���ارج  للدرا�شة  جامعية 

التوا�شل  مواقع  عرب  اأو  االإع���ن��ات  خ���ل 

االجتماعي.

واأكدت الوزارة يف بيان ام�س االثنن، اأن 

من  املرخ�شة  اجلامعية  اخل��دم��ات  مكاتب 

قبلها تنح�شر فقط باملكاتب املدرجة �شمن 

ال��ق��ائ��م��ة امل��ع��ل��ن��ة ع��ل��ى امل��وق��ع االإل���ك���روين 

ال��ر���ش��م��ي ل����ل����وزارة. واأ����ش���اف���ت اإن�����ه ميكن 

ل��ك��ل ط���ال���ب ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ه����ذه امل��ك��ات��ب، 

وع��ن��اوي��ن��ه��ا ال��ر���ش��م��ي��ة، واأرق�������ام ه��وات��ف��ه��ا 

امل��ع��ت��م��دة م��ن خ����ل ال��دخ��ول اإىل ال��راب��ط 

http://mohe.gov.jo/ ال��ت��ايل: 

ar/Pages/ServicesOffices.

aspx

االنباط-عمان

املهند�س  الكربى  اربد  بلدية  رئي�س  اأكد 

ق��رار احلكومة بوقف  اأن  ح�شن بني ه��اين 

يعني على  2020 ال  لعام  البلديات  عطاءات 

الكربى  بامل�شاريع  العمل  توقف  االإط����ق 

جميع  واأن��ه��ت  �شابقاً  البلدية  اأقرتها  التي 

اإجراءاتها القانونية ال�زمة.

امل�شاريع  اأهم  اإن من  وقال ام�س االثنن 

واملتوقع  بها،  العمل  البلدية  با�شرت  التي 

اإجنازها خ�ل هذا العام هي ت�شريف مياه 

مقدمتها  ويف  م��ن��اط��ق،  ع���دة  يف  االأم���ط���ار 

دوار  ����ش���رق  واي������دون  زب�����دة  وادي  م�����ش��روع 

العيادات.

لل�شوارع  التعبيد  م�شاريع  ان  اإىل  واأ�شار 

ال��رئ��ي�����ش��ة يف امل���دي���ن���ة م�����ش��ت��م��رة، و���ش��ي��ت��م 

ق�شرية  ف��رة  خ���ل  بها  العمل  ا�شتئناف 

اأهمها  ال�����ش��وارع،  م��ن  ع����دداً  وت�شمل  ج����دا،ً 

“احل�شن”  ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  ���ش��ارع 

و�شارع بغداد وغريهما.

واأ�شاف اأن البلدية تقوم حاليا بتو�شعات 

واإن�شاء طرق جديدة يف العديد من مناطق 

حديثاً  املقامة  االأبنية  يخدم  ومبا  البلدية 

اخلدمة  اإي�����ش��ال  وي�شمن  امل��ن��اط��ق  تلك  يف 

مل�شتحقيها.

ب��امل��دي��ن��ة  ال���ع���م���ل  ا����ش���ت���م���رار  اإىل  ون������وه 

احلرفية يف لواء بني عبيد واإن�شاء االأر�شفة 

وب��ن��اء اح��ج��ار ال��ك��ن��دري��ن وحت��دي��ث اجل��زر 

الو�شطية لعدد كبري من ال�شوارع يف اللواء، 

قليلة  اأي��ام  قبل  انهت  البلدية  اإن  اإىل  الفتا 

اإعادة اإن�شاء �شارع اإ�ش�م اأباد الذي يعد احد 

اأهم ال�شوارع التي اأعيد تاأهيلها ب�شبب عدم 

على  اث��ر  م��ا  امل��ي��اه  ت�شريف  �شبكات  كفاية 

البنية التحتية لل�شارع.

امل�شاريع وغريها  اأن جميع هذه  واو�شح 

اليومية  االأعمال  بالتزامن مع  تاأتي  والتي 

يف  املختلفة  البلدية  دوائ���ر  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 

الطرق  و�شيانة  وال�شحي  البيئي  اجلانب 

وق�������س وت��ق��ل��ي��م االأ����ش���ج���ار ���ش��رف��ع ���ش��وي��ة 

اخلدمة املقدمة للمواطنن ب�شكل مبا�شر.



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 االنباط-عمان

ت��ق��دم امل��وؤ���س�����س��ة اال���س��ت��ه��اك��ي��ة امل��دن��ي��ة 

ت��خ��ف��ي�����س��ات وع��رو���س��اً ت��روي��ج��ي��ة ع��ل��ى99 

���س��ل��ع��ة غ���ذائ���ي���ة وغ�����ري غ���ذائ���ي���ة ب��ن�����س��ب��ة 

ترتاوح من 7 باملئة اإىل 32 باملئة، بدءاً من 

املقبل. 3 متوز  الثاثاء، وحتى  اليوم 

وق������ال م���دي���ر ع�����ام امل���وؤ����س�������س���ة ���س��ل��م��ان 

اإن كافة  االث��ن��ن،  ام�����س  ب��ي��ان  ال��ق�����س��اة يف 

جميع  يف  متوفرة  والتخفي�سات  العرو�س 

اأ�����س����واق امل��وؤ���س�����س��ة امل��ن��ت�����س��رة مب��ح��اف��ظ��ات 

67 ���س��وق��اً  واأل���وي���ة امل��م��ل��ك��ة ال��ب��ال��غ ع��دده��ا 

وب��ك��م��ي��ات ك��ب��رية ت��ل��ب��ي ح��اج��ة امل��واط��ن��ن، 

ال���ع���رو����س  ت���ف���ا����س���ي���ل  ك����ل  اأن  م���و����س���ح���ا 

وال���ت���خ���ف���ي�������س���ات م���ت���وف���رة ع���ل���ى ���س��ف��ح��ة 

بوك) الفي�س   ( املوؤ�س�سة يف 

متو�سط  )اأرز  ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات:  وت�����س��م��ل 

دجاج  ميداليات،  �ساي  ب�سمتي،  اأرز  احلبة، 

جم���م���د، ���س��م��ك جم��م��د م��ق��ط��وع ال���راأ����س 

وف���ي���ل���ي���ه، ح���ل���ي���ب ط���وي���ل االأم��������د، ح��ل��ي��ب 

ب�����ودرة، ال���زي���وت ال��ن��ب��ات��ي��ة، زي���ت زي��ت��ون، 

ب��ي�����س م��غ��ل��ف م���ائ���دة، االأج���ب���ان، االأل���ب���ان، 

مرتديا  طبيعي،  ع�سري  منكهات،  ع�سري 

معلبة،  تونة  و�سعريية،  معكرونة  معلبة، 

ف����ول وف��ا���س��ول��ي��اء وح��م�����س ح���ب م��ع��ل��ب، 

وطحينية،  ح��اوة  واحل��ب��وب،  البقوليات 

بطاطا جممدة، وبازياء، وبازياء وجزر 

دب�س  طحن،  غ��ازي��ة،  م�سروبات  جم��م��دة، 

ق�سامة،  على  ملب�س  �سناعي،  خل  التمر، 

ال��ذوب��ان،  �سريعة  ق��ه��وة  ل��وز،  على  ملب�س 

ب�سكويت  �سيافة،  �سوكوالتة  �سيدر،  جبنة 

كوكيز(. ب�سكويت  حم�سي، 

وتخفي�سات  ع��رو���س  ت��وف��ر  اىل  واأ���س��ار 

وال�سابون  وال�سامبوهات  املنظفات  على 

والكرميات.

امل������واد  ك����اف����ة  ان  ال����ق���������س����اة  واو�������س������ح 

املخربية  ال��ف��ح��و���س��ات  اج��ت��ازت  املخف�سة 

واال����س���رتاط���ات ال�����س��ح��ي��ة ال���ازم���ة ق��ب��ل 

ط��رح��ه��ا ل���اأ����س���واق، م���وؤك���دا ان امل��وؤ���س�����س��ة 

ت���ع���ت���م���د م���ع���ي���ار اجل��������ودة وال���ف���ح���و����س���ات 

ال�سلع. لبيع  ا�سا�ساً  املخربية 

ت���اأت���ي  ال���ت���خ���ف���ي�������س���ات  ه�����ذه  ان  وق������ال 

عن  بالتخفيف  املوؤ�س�سة  لنهج  ا���س��ت��م��راراً 

ال��دخ��ل  ذوي  خ��ا���س��ة  امل���واط���ن���ن،  ك���اه���ل 

ارتفاع  من  وحمايتهم  واملتو�سط  املحدود 

اال�سعار

 االنباط-عمان

االأردن  اأورجن  �����س����رك����ة  ّف���������رت 

لبيانات  جمانا  واال�ستقبال  الت�سفح 

اأط��ل��ق��ت��ه وزارة  ال���ذي  اأم����ان  ت��ط��ب��ي��ق 

اأردنين  �سباب  مع  بالتعاون  ال�سحة 

مكافحة  ج��ه��ود  يف  امل�ساهمة  ب��ه��دف 

ان��ت�����س��ار ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د 

اململكة. داخل 

وي���ع���م���ل ال��ت��ط��ب��ي��ق ع���ل���ى اإر�����س����ال 

ت��ن��ب��ي��ه ل��ل�����س��خ�����س يف ح���ال اال���س��ت��ب��اه 

اأو خم��ال��ط��ت��ه  ل��ل��ف��ريو���س  ب��ت��ع��ر���س��ه 

�سل�سلة  بوقف  لي�سهم  امل�سابن  اأحد 

االإ�����س����اب����ات ب�������س���ورة اأ�����س����رع واأك����ر 

فعالية.

م�������س���ت���خ���دم���ي  ع�������دد  اأن  ي�����ذك�����ر 

األ��ف   650 نحو  اإىل  اإرت��ف��ع  التطبيق 

م�������س���ت���خ���دم ل�������س���ه���ول���ة ا����س���ت���خ���دام���ه 

وت�������وّف�������ره ب�����اأج�����ه�����زة االأن�������دروي�������د 

واالأي�����ف�����ون، ف�������س���ًا ع����ن اح���رتام���ه 

واحلفاظ  امل�ستخدمن  خل�سو�سية 

املعلومات. �سرية  على 

 االنباط-عمان

ب���ح���ث رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة اال����س���ت���ث���م���ار 

ال�سفري  م���ع  ال�����وزين  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 

ان���ور حليم وال��وف��د  ال��ه��ن��دي يف ع��م��ان 

امل��راف��ق ام�����س االث��ن��ن، تعزيز اوا���س��ر 

ال����ت����ع����اون ال���ث���ن���ائ���ي ب�����ن ال���ب���ل���دي���ن، 

وال���س��ي��م��ا يف امل���ج���االت اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

واالقت�سادية.

دور  اللقاء  خال  اجلانبان  وناق�س 

متكاملة  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 

ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن ومت����ك����ن وت���ط���وي���ر 

اإ�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة  ا�ستثماراتهم، 

خ��ط��ة ال��ه��ي��ئ��ة ال��ه��ادف��ة الي���ج���اد بيئة 

وجاذبة. مناف�سة  ا�ستثمارية 

واك�������د ال��������وزين اه���م���ي���ة ا���س��ت��ث��م��ار 

العاقات الثنائية بن البلدين، والتي 

م���ت���زاي���داً مب���ا يحقق  ت����ط����وراً  ت�����س��ه��د 

م�ساحلهما امل�سرتكة، الفتاً اإىل اهمية 

و���س��رورة  الهندية  االردن��ي��ة  ال�سراكة 

دعمها وتعزيزها يف �ستى املجاالت.

وابدى ا�ستعداد الهيئة لتقدمي كافة 

للم�ستثمرين  وال��ت�����س��ه��ي��ات  ال���دع���م 

دور اال���س��ت��ث��م��ارات  ال��ه��ن��دي��ن، م��ث��م��ن��اً 

الهندية يف دعم االقت�ساد الوطني.

ال��ه��ن��دي ع���ن �سكر  ال�����س��ف��ري  وع���رب 

ب������اده جل����ه����ود ال���ه���ي���ئ���ة واخل����دم����ات 

م��وؤك��دا  للم�ستثمرين،  تقدمها  ال��ت��ي 

اه���ت���م���ام ك����ربى ال�������س���رك���ات ال��ه��ن��دي��ة 

للمزايا  ل��اأردن  ا�ستثماراتها  بتوجيه 

االي���ج���اب���ي���ة وال���ب���ي���ئ���ة اإال����س���ت���ث���م���اري���ة 

الواعدة يف اململكة.

للهند  اململكة  �سادرات  ان  اإىل  ي�سار 

مليون   635 نحو  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  بلغت 

الكيماوية  امل��ج��االت  يف  ت��رتك��ز  دوالر، 

وامل��ع��دن��ي��ة وال��ن�����س��ي��ج��ي��ة، م��ق��اب��ل 807 

ماين دوالر م�ستوردات من الهند.

رئيس هيئة االستثمار يلتقي السفير الهندي باالردن
الوزني: مستعدون لدعم المستثمرين الهنود

تخفيضات في االستهالكية المدنية تشمل 99 سلعة

أورانج األردن تتيح 
التصّفح المجاني

 لتطبيق أمان

الثالثاء    23  /  6  / 2020

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على انخفاض

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية 
عالميا في األسبوع الثالث من حزيران

 االنباط-عمان

االثنن،  ام�س  عمان،  بور�سة  اأغلقت 

6 ماين �سهم، موزعة على  على تداول 

4ر5  بلغت  اإجمالية  بقيمة  �سفقة   1965

مليون دينار. 

اإىل  ال���ب���ور����س���ة  وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر 

مقارنة  باملئة  03ر0  بن�سبة   1630 النقطة 

مع اغاق اجلل�سة ال�سابقة. 

33 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   34 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

23 �سركة اأخرى.  وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

 االنباط-عمان

وامل�ستقات  ال��ن��ف��ط  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت    

الثالث  االأ���س��ب��وع  خ��ال  عامليا  النفطية 

م��ن �سهر ح��زي��ران احل���ايل م��ق��ارن��ة مع 

م��ع��دل اأ���س��ع��اره��ا ل��اأ���س��ب��وع ال��ث��اين من 

اعلنتها  ل��ب��ي��ان��ات  وف��ق��ا  ن��ف�����س��ه  ال�����س��ه��ر 

ام�س  امل��ع��دن��ي��ة  وال����روة  ال��ط��اق��ة  وزارة 

االثنن.

البنزين  ���س��ج��ل  ال��ب��ي��ان��ات،  وب��ح�����س��ب 

اأوكتان 90 �سعراً بلغ 4ر375 دوالر للطن 

الثاين  االأ�سبوع  يف  دوالر  4ر360  مقابل 

بلغت  ارت��ف��اع  وبن�سبة  ال�سهر،  ه��ذا  م��ن 

اأوكتان  البنزين  �سعر  ارتفع  كما  2ر%4، 

1ر401  اإىل  للطن  دوالر  7ر384  من   95

دوالر وبن�سبة ارتفاع بلغت 2ر%4.

6ر335  م��ن  ال��دي��زل  �سعر  ارت��ف��ع  كما 

للطن  دوالر  6ر351  اإىل  ل��ل��ط��ن  دوالر 

ارتفع  بينما  8ر%4،  بلغت  ارتفاع  بن�سبة 

اإىل  للطن  دوالر  4ر315  من  الكاز  �سعر 

326 دوالرا وبن�سبة ارتفاع 4ر%3.

يف  فانخف�س  ال��وق��ود  زي��ت  �سعر  اأم���ا 

3ر221 دوالر للطن  االأ�سبوع الثالث اإىل 

االأ�سبوع  يف  امل�سجل  ال�سعر  مع  مقارنة 

بن�سبة  دوالر  9ر227  وال��ب��ال��غ  ال���ث���اين 

9ر%2. انخفا�س بلغت 

امل�سال  البرتويل  الغاز  �سعر  وا�ستمر 

للطن  دوالرا   335 عند  ح��زي��ران  ل�سهر 

اأيار  �سهر  يف  امل�سجل  �سعره  مع  مقارنة 

املا�سي الذي بلغ 340 دوالرا.

وك������ان ����س���ع���ر خ�����ام ب���رن���ت ارت����ف����ع يف 

7ر40  اإىل  ال�سهر  م��ن  الثالث  االأ���س��ب��وع 

دوالر ل��ل��ربم��ي��ل م��ق��ارن��ة م��ع ���س��ع��ره يف 

االأ�سبوع الثاين الذي بلغ 4ر39 دوالر.

االنباط-عمان

ا����س���ت���م���راراً مل�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة 

يف  وال�سياحي  الفني  للقطاعن  ودعمها 

موؤخراً  االأردن  زين  �سركة  اأعلنت  اململكة، 

ع���ن رع��اي��ت��ه��ا ل��ل��ع��م��ل ال��ف��ن��ي ال�����س��ي��اح��ي 

ال��راغ��ب  اأب���و  ط��ال  للمو�سيقار  اجل��دي��د 

االأردن  ربيع  من  امل�ستوحى   )Bloom(

الذي يتميز باخُل�سرة واملناظر الطبيعية 

الفيديو  ال�سركة  ن�سرت  حيث  اخل��اب��ة، 

من�سات  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي��ة  �سفحاتها  ع��رب 

االجتماعي. التوا�سل 

وجاءت رعاية زين لهذا العمل ا�ستكمااًل 

الذي  الراغب  اأبو  املو�سيقار  مع  لتعاونها 

العديد  يف  املتنوعة  الفنية  باأعماله  متيز 

م��ن م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، وذل���ك يف اإط���ار نهج 

ال�سياحي  القطاعي  دعم  اإىل  الرامي  زين 

يف اململكة وترويج االأردن كوجهة �سياحية 

التي تربز  االأعمال  عاملية من خال هذه 

وال�سياحية  الطبيعية  املناطق  جماليات 

وق��د  االأردن،  ب��ه��ا  ي��زخ��ر  ال��ت��ي  واالأث���ري���ة 

عودة  مع  بالتزامن  الفيديو  اإط��اق  ج��اء 

الن�ساط لل�سياحة الداخلية يف اململكة بعد 

اأغلقت  التي  القطاعات  م��ن  العديد  فتح 

تن�سيط  ب��ه��دف  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  ن��ت��ي��ج��ة 

ال�����س��ي��اح��ة ال���داخ���ل���ي���ة واإب�������راز ج��م��ال��ي��ات 

ل��ت��ع��ري��ف  االأردن  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل��ن��اط��ق 

املواطنن بها وت�سجيعهم على زيارتها.

وق���د مت ت�����س��وي��ر ال��ع��م��ل يف جم��م��وع��ة 

امل��م��ل��ك��ة كمحميات  ���س��م��ال  امل��واق��ع يف  م��ن 

ايد�س  بيت  وقرية  ودب��ن،  عجلون  غابات 

مبنطقة برق�س، وغابات را�سون وزوبيا.

زين تواصل دعمها للسياحة وترعى العمل الجديد للموسيقار أبو الراغب

تويوتا تخفض إنتاجها %10 
في يوليو بسبب كورونا

موديز: الضرر الناجم عن كورونا نحو 
مثلي األزمة المالية

طوكيو – رويرتز

ق��ال��ت ت��وي��وت��ا م��وت��ور، ام�����س االث��ن��ن، 

م��ق��ارن��ة  اأق���ل  ���س��ي��ارات  ع���دد  �ستنتج  اإن��ه��ا 

 %10 بن�سبة  لل�سركة  اأ���س��ل��ي��ة  خ��ط��ة  م��ع 

يف ال�����س��ه��ر امل��ق��ب��ل م��ع ا���س��ت��ئ��ن��اف م��ت��درج 

لاإنتاج اإثر اإغاق م�سانع يف وقت �سابق 

من العام اجلاري ب�سبب فريو�س كورونا.

ت��ع��ت��زم تقلي�س  اأن��ه��ا  ال�����س��رك��ة  وذك���رت 

71 األ��ف  االإن���ت���اج يف ي��ول��ي��و مت���وز ب��واق��ع 

�سيارة ع��ن ال��ه��دف االأ���س��ل��ي وه��و ح��وايل 

700 األف �سيارة.

مل�����س��ت��واه  ي��ع��د  االإن����ت����اج مل  اأن  ورغ�����م 

متوز  يوليو  يف  اخلف�س  اأن  اإال  الطبيعي 

اأقل منه يف يونيو حزيران حن بلغ %20.

ي�ستمر  اأن  “نتوقع  م��ت��ح��دث  وق����ال 

التعايف يف اأغ�سط�س اآب«.

اإىل  ني�سان  اأبريل  من  الفرتة  وخ��ال 

ي��ول��ي��و مت����وز، ت��ت��وق��ع ت��وي��وت��ا ان��خ��ف��ا���س 

االأ�سلية  اخلطة  عن   %30 العاملي  االإنتاج 

ال���ت���ي ُو����س���ع���ت ق���ب���ل ت��ف�����س��ي ال���ف���ريو����س 

وهبوط الطلب على ال�سيارات.

3.7 م��ل��ي��ون  ن��ح��و  ال�����س��رك��ة  واأن���ت���ج���ت 

���س��ي��ارة خ���ال ال���ف���رتة ذات���ه���ا م���ن ال��ع��ام 

املا�سي.

خلف�س  تويوتا  تخطط  ال��داخ��ل،  ويف 

اأو  �سيارة يف يوليو  األف   39 االإنتاج بواقع 

مبا يقل بن�سبة 10% عن اخلطة االأ�سلية.

لندن – رويرتز

ق����ال����ت وك�����ال�����ة م�����ودي�����ز ل��ل��ت�����س��ن��ي��ف 

االئ��ت��م��اين، ام�����س االث���ن���ن، اإن ف��ريو���س 

ك����ورون����ا ���س��ريف��ع م�����س��ت��وي��ات ال���دي���ن يف 

 20 ال���دول االأك���ر ث���راء يف ال��ع��امل بنحو 

نقطة مئوية يف املتو�سط يف العام اجلاري 

�سهدته  الذي  ال�سرر  �سعف  تقريبا  وهو 

اإبان االأزمة املالية.

 14 ال��دي��ن يف  التقرير اجل��دي��د  وت��اب��ع 

اليابان  اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  دول��ة 

تقييما  واأج�����رى  وب��ري��ط��ان��ي��ا  واإي��ط��ال��ي��ا 

ل��ك��ي��ف��ي��ة ت���اأث���ري ال���ت���ب���اط���وؤ االق��ت�����س��ادي 

ال����ن����اج����م ع�����ن ف�����ريو������س ك������ورون������ا ع��ل��ى 

املالية. اأو�ساعها 

يف  اأن�������ه  “نقدر  ال���ت���ق���ري���ر  يف  وج�������اء 

الدين احلكومي  ن�سب  املتو�سط �سرتتفع 

االإج����م����ايل، يف ه��ذه  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  اإىل 

املجموعة، بحوايل 19 نقطة مئوية، نحو 

2019 اإبان االأزمة املالية  مثلي الن�سبة يف 

الكربى«.

فاإن  الكربى،  املالية  باالأزمة  »مقارنة 

وعلى  فوريا  �سيكون  الدين  عبء  ارتفاع 

ن���ط���اق وا����س���ع م���ا ي��ع��ك�����س ح����دة وات�����س��اع 

ال�سدمة التي �سببها فريو�س كورونا«.

اإي���ط���ال���ي���ا  ت����ع����اين  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 

زي���ادة يف  اأك���رب  م��ن  وبريطانيا  وال��ي��اب��ان 

ال��دي��ن ب��ن��ح��و 25 ن��ق��ط��ة م��ئ��وي��ة م��ق��ارن��ة 

ب��ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج����م����ايل ل��ك��ل م��ن��ه��ا، 

وفرن�سا  املتحدة  الواليات  �ست�سجل  بينما 

بنحو  قفزة  ونيوزياندا  وكندا  واإ�سبانيا 

20 نقطة مئوية.



االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  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

معروف  عالء  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

الدرادكة و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)94927 ( بتاريخ 2009/6/14 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200015040(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

مازن عبد الرحيم عبد ال�سالم ال�ساحلي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة بلعوم وال�ساحلي

بتاريخ   )65068( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2002/10/20

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/21 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/22

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

بلدية ام البساتني
اعــالن

والبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  الب�ساتني  ام  بلدية  للعموم يف  يعلن لالطالع 

2020/1/7 واملت�سمن ) باملوافقة ( عىىل قرار  1( تاريخ  قد قرر بقرارها رقم ) 

اللجنة املحلية لبلدية ام الب�ساتني رقم ) 2020/6 ( تاريخ 2020/1/4 واملت�سمن 

املوافقة على تغيري �سفة ال�ستعمال من �سكن ج اىل جتاري حملي للقطعة  رقم 937 

حو�ض 1 / ام الربك.

واعالن ذلك لالعرتا�ض ملدة �سهر من تاريخ ن�سره باجلريدة الر�سمية واجلريدتني 

حمليتني ليجوز لذوي العالقة الطالع وتقدمي اعرتا�ساتهم للجنة املحلية يف بلدية 

ام الب�ساتني .

متصرف لواء ناعور
رئيس اللجة اللوائية
سطام املجالي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

�سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

الزعبي وابو خ�سره  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )116539( بتاريخ 2017/4/16  تقدمت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : الزعبي وابو خ�سره

اإىل �سركة : الزعبي والرحامنه

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
الرقم الوطني للمنشأة : )200086532(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   فقيه  احمد  حممد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2006/6/6 بتاريخ   )81400( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/14 

�سعده   ابو  كمال  ر�سدي  ن�سال  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سحة  مديرية   – جر�ض  امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0796204035

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  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ال�سريبية  واخلدمات  لال�ست�سارات  املجد  �سركة  ب��اأن 

ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  واملحا�سبية 

ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت الرقم )52061( بتاريخ 

 )2018/7/29(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/21(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  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

الع�سع�ض  �سقر  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركائه 

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)67634 ( بتاريخ 2003/7/21 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200172610(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   عبو�سي  نزار  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )119635( بتاريخ 2019/5/12 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/3/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  نزار حممد داوود عبو�سي  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي الزرقاء اجلديده بجانب زلطيمو – ت: 

0785890667

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن طرح عطاء رقم ) خ/2020/2 (
شراء احبار ودرمات طابعات ليزرية

ا�ستنادًا لحكام املادة رقم ) 29 / اأ ( مننظام  امل�سرتيات احلكومية رقم ) 28 ( ل�سنة 2019 وتعديالته تدعو وزارة 

العدل ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة والراغبة يف ال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة ال�سراء اخلا�سة 

من  الواحدة  ال�ساعة  تاريخ هذا العالن وحتى  من  اعتبارًا  العطاء  ن�سخ  و�سراء  وال�سروط  املوا�سفات  لالطالع على 

نهاية دوام يوم اخلمي�ض املوافق 2020/7/2.

تقدم العرو�ض يف موعد اق�ساه ال�ساعة الثانية من دوام يوم الحد املوافق 2020/7/12 .

�سيتم فتح العرو�ض يوم الثنني املوافق 2020/7/13 ال�ساعة الثانية ع�سر م�ساءًا .

�سروط دعوة العطاء :

تقدمي كفالة دخول عطاء م�سدقة ) �سيك بنكي م�سدق / ب�سيغة معايل وزير العدل بال�سافة لوظيفة او كفالة 

بنكية ( بقيمة ) 3% ( من قيمة العطاء �ساحلة ملدة ) 90 ( يوم من تاريخ 2020/7/13 .

تقدمي ن�سخة عن رخ�سة املهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري او �سهادة ت�سجيل من وزارة ال�سناعة والتجارة .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( مائة دينار ل غري .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء .

ال�ساعات امل�سموح بها ل�سراء الن�سخ من 8،30 �سباحًا ولغاية 1،30 م�ساءُا  .

وزارة العدل

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

) حمم�ض الراقي ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )176074( با�سم 

) موؤيد �سربي ح�سني علي  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) احمد �سربي ح�سني علي ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

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

) �سالتو�ض لتكنولوجيا املياه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )227183( 

با�سم ) طالب احمد عبد الرحمن حيا�سات  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عبداهلل 

حممد علي الفاعوري ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اعالن
دعوة عامة لأبناء اآل فرحان مبارك العمرو امل�ساقبة للبدء بتاأ�سي�ض جمعية اأهل الهمة / ديوان 

اآل فرحان مبارك العمرو امل�ساقبة حيث يرغب بع�ض ابناء اآل فرحان مبارك العمرو امل�ساقبة 

موؤ�س�سي  امورها بعمل  والتباحث يف  العائلة  ابناء  �سمل  ليتم مل  العائلة  بتاأ�سي�ض ديوان لبناء 

ومرخ�ض قانوين وتاأ�سي�سا على ما �سبق ندعو جميع ابناء العائلة الراغبني بت�سجيل ا�سمائهم 

وذلك  الجتماعية  التنمية  وزارة   / اجلمعيات  �سجل  دائرة  مراجعة  الديوان  لهذا  كموؤ�س�سني 

لت�سجيل ا�سمه والتوقيع على طلب التاأ�سي�ض مع اح�سار �سهادة عدم حمكومية و�سورة عن الهوية 

ال�سخ�سية وذلك ملدة اق�ساها ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن .

مالحظة : �سيتم فتح باب النت�ساب للت�سجيل بالديوان بعد املوافقة على تاأ�سي�سه كاع�ساء هيئة 

عامة للذين ل يرغبون بت�سجيل ا�سمائهم كموؤ�س�سني.

الهيئة التأسيسية لجمعية اهل الهمة
ديوان آل فرحان مبارك العمرو املشاقبة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200173375(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

�سمري ر�سمي حممود �سيخ خليل

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سمري �سيخ خليل وا�سالم البزمليط

بتاريخ   )119825( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2019/7/16

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/21 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/22

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 مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  �سيداره لتطوير امل�ساريع  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 21455 ( بتاريخ 

)2010/4/14 (

�سرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام 

ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، وثالثة 

ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

“ حممود عالن واحمد  “ حممد ماجد  ال�سركة : فرا�ض  ا�سم م�سفي 

حماده احمد ابو الهيجاء

عنوان امل�سفي : عمان – جبل عمان – �سارع املتنبي – عمارة رقم 

) 4 ( – الطابق 3

�ض . ب ) 840087 ( الرمز الربيدي ) 11181 (

فاك�ض ) 4610074 ( تلفون ) 4610047 (

خلوي ) 0795042306 + 0796386621 ( 

م�سفي ال�سركة

مذكرة تبليغ حضور 
جلسة مصالحة

صادرة عن محمكة 
العقبة الشرعية

�سامل  كامل  حممد  فادي   : عليه  املدعى  اىل 

م�سري اجلن�سية / جمهول حمل القامة   –
واخر مكان اقامة له العقبة – البلد القدمية 

ابو  زه��ري  منزل   – انطاليا  مطعم  ق��رب   –
حدايد.

 2020/20 ا�سا�ض رقم  لقد تقرر يف الدعوى 

املتكونة  و  ل��الف��ت��داء  تفريق  ومو�سوعها 

ال�سيد  م��روه  املدعية  زوج��ت��ك  وب��ني  بينك 

املحكمة  هذه  اىل  ح�سورك  فرجياين  احمد 

ال�ساعة  2020/7/6م  املوافق  الثنني  يوم 

التا�سعة �سباحا لعقد جل�سة م�ساحلة بينكما 

من قبل هذه املحكمة فاذا مل حت�سر يف الوقت 

وعليه  غيابيا  بحقك  الجراء  ي�سار  املحدد 

جرى تبليغك ذلك ح�سب ال�سول حتريرا يف 

1441/10/30ه� وفق 2020/6/22 .

قا�سي العقبة ال�سرعي

عبد العزيز احلويطات

انذار بالعودة اىل العمل

اىل العامل : سفيان 
محمود صالح الدقامسة

نظرًا لتغيبك عن مركز عملك 

فاننا   ،  2020/5/3 من تاريخ 

ن��ن��ذرك ب�����س��رورة م��راج��ع��ة 

من  ي��وم��ا   14 خ���الل  ع��م��ل��ك 

تاريخ ن�سر هذا العالن وانك 

وجميع  لعملك  ف��اق��دًا  تعترب 

حقوقك ح�سب املاده 

العمل  قانون  من   ) 28/ه���   (

الردين .

املنذر / شركة 
وسرتن اوتو ذ.م.م

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  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 هاين 

تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   �سرف 

  2014/5/6 بتاريخ   )17865( الرقم  حتت  ب�سيطة 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : هاين �سرف و�سريكه

اإىل �سركة : هاين �سرف و�سركاه

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�شركات  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

وابو  البا�سا  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

�سماره   

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/4/10 بتاريخ   )  113621(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن 
جامعة آل البيت

تعلن جامعة آل البيت عن اعادة 
طرح رقم )2020/12 ( 

التأمني على الحياة الطلبة يف الجامعة
 ملدة ثالث سنوات

فعلى ال�سركات واملتعهدين الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة 

من  اعتبارُا  املفرق  يف  البيت  اآل  جامعة  يف  وامل�سرتيات  العطاءات  دائرة 

ولغاية  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  ،من   2020/6/23 املوافق  الثالثاء  يوم 

الثانية ع�سرة ظهرًا يوميًا، م�سطحبني معهم رخ�سة مهن و�سهادة ت�سجيل 

�ساريتي املفعول �سمن املجال اعاله :

ثمن ن�سخة العطاء)75 ( خم�سة و�سبعون دينارًا غري م�سرتدة .

اخرموعد لتقدمي العرو�ض للعطاء اعاله ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهر يوم 

الثالثاء املوافق 2020/7/14 .

قيمة  من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�ض  يرفق 

العر�ض ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف منف�سل .

– �سورتني ( تو�سع كل ن�سخة يف  تقدم املناق�سة من ثالث ن�سخ ) ا�سلية 

مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل ، تو�سع جميع املغلفات يف مغلف 

خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�سرتك وعنوانه ورقم دعوة العطاء ويودع يف 

�سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب املواعيد اعاله .

يوم  �سباح  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  اع��اله  العطاء  مظاريف  فتح  موعد 

الربعاء املوافق 2020/7/15م.

ل ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر العالن على من ير�سو عليه العطاء اعاله .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة

الثالثاء   23/ 6 / 2020

ال�صحف:  انباط الثالثاء  2020/6/23
الرقم: م �ش/67822/5- التاريخ: 2020/6/21

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
ا�ص��تنادا الح��كام امل��ادة )1/40( من قانون ال�ص��ركات رقم 

)22( ل�ص��نة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�ص��ركات 

يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة عن ا�صتكمال اجراءات ت�صفية 

�ص��ركة خالد وطارق الطوي�ص��ي وامل�ص��جلة يف �ص��جل �صركات 

ت�صامن حتت الرقم )67822( بتاريخ  2003/8/5 اعتبارا 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن
مراقب عام ال�صركات/د. وائل علي العرموطي
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االنباط - وكاالت

ك�����س��ف م���وق���ع اآك�����س��ي��و���س الإل����ك����روين، 

ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س  اأن يعقد  امل��ت��وق��ع  اأن���ه م��ن 

اج��ت��م��اع��ات رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى ه���ذا الأ���س��ب��وع 

احل��ك��وم��ة  م��ن��ح  �سيتم  ك���ان  اإذا  م��ا  مل��ن��اق�����س��ة 

�سم  الأخ�ضر” ب�ساأن  “ال�ضوء  الإ�سرائيلية 

اأجزاء من ال�سفة الغربية املحتلة.

وي��ن�����س��ب امل���وق���ع مل�������س���وؤول���ن اأم��رك��ي��ن 

واإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن ق��ول��ه��م اإن ه��ن��اك خ��اف��ات 

كلٍّ من احلكومة  داخ��ل  ال�سم  حول م�ساألة 

يخ�سى  حيث  ت��رام��ب،  واإدارة  الإ�سرائيلية 

م�سوؤولو الأمن واملخابرات من اجلانبن اأن 

اإىل ت�سعيد العنف يف املنطقة،  يوؤدي ال�سم 

م�سرين اإىل اأنه من غر املتوقع اأن مت�سي 

اإ�سرائيل قدماً يف ال�سم دون موافقة البيت 

الأبي�ض.

ُت��ع��ق��د الج��ت��م��اع��ات،  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 

وت�����س��م��ل ���س��ه��ر ال��رئ��ي�����س دون����ال����د ت��رام��ب 

ج���اري���د ك��و���س��ر ووزي������ر اخل���ارج���ي���ة م��اي��ك 

بومبيو وم�ست�سار الأمن القومي الأمركي 

اأوبراين و�سفر الوليات املتحدة يف  روبرت 

املقرر  من  الذي  فريدمان،  ديفيد  اإ�سرائيل 

اأن ي�سل اليوم اإىل وا�سنطن.

وكان من املتوقع اأن ي�سافر مبعوث البيت 

لكنه  اإ�سرائيل،  اإىل  بركوفيتز  اآيف  الأبي�س 

بقي يف وا�سنطن حل�سور الجتماعات.

اأن ين�سم  اآك�سيو�س، من املتوقع  وبح�سب 

امل��ن��اق�����س��ة يف مرحلة  اإىل  ت��رام��ب  ال��رئ��ي�����س 

النهائي ب�ساأن ال�سم.  القرار  معينة، وياأخذ 

ديفيد  الأم��رك��ي  ال�سفر  اإن  املوقع  ويقول 

ف���ري���دم���ان ي��ع��م��ل خ��ل��ف ال��ك��وال��ي�����س ب�سكل 

“ال�ضوء  الإ�سرائيلية  احلكومة  ملنح  حثيث 

يف  الآخ���ري���ن  ل��ك��ن  الآن،  لل�سم  الأخ�ضر” 

الإدارة الأمركية اأكرث حذراً.

يذكر اأن بومبيو عاد من زيارته لإ�سرائيل 

اأي���ار امل��ا���س��ي ح��ام��ًا جمموعة من   13 ي��وم 

التحفظات على ال�سم، ب�سبب خماوف ب�ساأن 

الداخلية  واخل��اف��ات  الإقليمي  ال�ستقرار 

داخل احلكومة الإ�سرائيلية، ولكن “بومبيو 

حت��ّول منذ ذل��ك احل��ن واأ�سبح الآن قريباً 

من موقف فريدمان”، بح�سب اآك�سيو�س.

املوقع  فيقول  كو�سر،  ملوقف  وبالن�سبة 

حتى  وا����س���ح  غ���ر  ك��و���س��ر  م���وق���ف  “اإن 
الناحية  م��ن  ال�����س��م  ي��ع��ار���س  ل  ف��ه��و  الآن، 

يف  ب��ع��م��ق  م�ستثمر  ل��ك��ن��ه  الأي���دي���ول���وج���ي���ة، 

اأن  خطة ترامب لل�سام، ويريد التاأكد من 

خطوات اإ�سرائيل ل تقو�سها«.

الرئي�سية  النقا�س  اإحدى نقاط  و�ستكون 

رئي�س  ب��ن  ال�سم  م�ساألة  ح��ول  اخل��اف��ات 

ال��������وزراء الإ����س���رائ���ي���ل���ي ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ن��ي��اه��و 

بيني  ووزي��ر جي�سه  الئ��ت��اف،  و�سركائه يف 

غانت�س ووزير خارجيته غابي اأ�سكنازي.

االنباط - وكاالت

����س���رح وزي�����ر امل���ج���اه���دي���ن اجل����زائ����ري، 

ال���ط���ي���ب زي����ت����وين، ب����اأن����ن ب������اده م��ا���س��ي��ة 

ل�”جترمي  ق���ان���ون  ���س��ن  ن��ح��و  ط��ري��ق��ه��ا  يف 

ب���ن �سنتي  ل��ل��ب��اد  ال��ف��رن�����س��ي  ال���س��ت��ع��م��ار 

1830 و1962.

وق�����ال زي���ت���وين خ����ال ج��ل�����س��ة ب��رمل��ان��ي��ة 

8 مايو/ ملناق�سة مر�سوم رئا�سي بجعل يوم 

اأي����ار ع��ي��دا وط��ن��ي��ا ���س��ن��وي��ا ل��ت��خ��ل��ي��د ذك��رى 

�سقطوا  ال��ذي��ن  ال�����س��ه��داء،  اآلف  ع�����س��رات 

عام  الفرن�سي  الح��ت��ال  جي�س  بر�سا�س 

.1945

بقول  بالتذكر  حديثه  زيتوين  وا�ستهل 

رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة مل��ا اأع��ل��ن “اإن ال��ت��اري��خ 

نفرط  ول��ن  ان�سغالتنا  طليعة  يف  �سيظل 

مم��ث��ل  ذك�����ر  ك���م���ا  الدولية”،  ب��ع��اق��ات��ن��ا 

اأك��د  مل��ا  اجلمهورية  رئي�س  بوعد  احلكومة 

اأن����ه ل���ن ي��ت�����س��اه��ل يف حم��ا���س��ب��ة امل�����س��ت��ع��م��ر 

وا����س���رج���اع رف�����ات ���س��ه��دائ��ن��ا ال��ق��اب��ع��ة يف 

الإن�سانية. متحف 

واأفاد الربملان اجلزائري يف بيان الأحد، 

“قانون  اأن  اأكدوا للوزير زيتوين  باأن نوابا 

جماهريا،  مطلبا  ب��ات  ال�ستعمار  جت��رمي 

وهو حمل اإجماع بن النواب اأي�سا«.

قانون  “�سن  اأن:  الوزير �سراحة  واأعلن 

ل��ت��ج��رمي ال���س��ت��ع��م��ار ل م��ف��ر م���ن ذلك”، 

ال���س��ت��ع��م��ار  جت����رمي  “قانون  اأن  م�����س��ي��ف��ا 

م�ساوية  معنوية  قيمة  ذا  ق��ان��ون��ا  �سيكون 

نف�سه«. للد�ستور 

وع��ن��د ح��دي��ث��ه ح��ول ا���س��رج��اع جماجم 

الوزير  ك�سف  ال�سعبية،  املقاومة  ال�سهداء 

ب���ن وزارات  ت�����س��ك��ي��ل جل��ن��ة م�����س��رك��ة  ع���ن 

وامل��ج��اه��دي��ن مدعمة  ال��دف��اع واخل��ارج��ي��ة 

ب����خ����ربة ع���ل���م���ي���ة ���س��ت��ك��ل��ف مب���ت���اب���ع���ة ه���ذا 

اجلماجم  ن�سبة  اإث��ب��ات  على  �ستعمل  امللف 

لأ�سحابها با�ستعمال احلم�س النووي قبل 

نقلها اإىل اأر�س الوطن.

ال��ف��رن�����س��ي  الح����ت����ال  ف����رة  اأن  ي���ذك���ر 

5 ماين �سهيد،  اأكرث من  للجزائر خلفت 

ب��ي��ن��ه��م م��ل��ي��ون ون�����س��ف ف��ق��ط خ���ال ث��ورة 

عن  ف�����س��ا  و1962،   1954 ب���ن  ال��ت��ح��ري��ر 

م�ستدمية،  بعاهات  وم�ساب  مفقود  اآلف 

اإ�سافة اإىل تاأثرات اإ�سعاعات جتارب نووية 

اأجرتها فرن�سا ب�سحراء اجلزائر.

خالفات امريكية حول الضم والبيت األبيض 
يحسم موقفه اأُلسبوع الجاري 

الجزائر: ماضون نحو قانون »تجريم االستعمار الفرنسي« 

واشنطن: »إسرائيل« لن تتجاهل 
»تحذيرات دول الخليج«

»مكبرات الحرب الدعائية«... كوريا 
الجنوبية ترصد تصعيدا جديدا في الشمال

االحتالل يمدد اعتقال إيمان األعور حتى األحد 

الصحة العالمية تحذر: كورونا ال 
يزال يتسارع 

االنباط - وكاالت

ق���ال م�ساعد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي 

اإن��ه  �سينكر،  ديفيد  الأو���س��ط  ال�سرق  ل�����س��وؤون 

احل�سبان  يف  تاأخذ  قد  اإ�سرائيل  اأن  من  واث��ق 

ت�سريحات  وخا�سة  اخلليج،  دول  حت��ذي��رات 

وزير الدولة الإماراتي لل�سوؤون اخلارجية اأنور 

قرقا�س من تداعيات ال�سم.

احل���ك���وم���ة  ت����ق����دم  اأن  امل����ف����ر�����س  وم������ن 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اجل���دي���دة، يف 1 مت���وز امل��ق��ب��ل، 

ا�سراتيجيتها لتطبيق خطة “�سفقة القرن”، 

التي ت�سمل �سم غور الأردن، وم�ستوطنات يف 

اإ�سرائيل  وتخطط  املحتلة.  الغربية  ال�سفة 

ل�سم اأكرث من 130 م�ستوطنة يف ال�سفة وغور 

الأردن الذي ميتد بن بحرة طربيا والبحر 

امليت.

اإ�سرائيل يف  اتخذت  “لقد  �سينكر  واأ�ساف 

عندما  بحكمة  ال�سحيحة  ال��ق��رارات  املا�سي 

العربية،  ال����دول  م��ع  بعاقاتها  الأم����ر  تعلق 

وع���ززت اإ���س��رائ��ي��ل ب�سكل كبر ال��ع��اق��ات مع 

اأ�سا�س  دول اخلليج يف ال�سنوات الأخ��رة على 

امل�سالح امل�سركة«. واأ�سار اإىل اأنه “لي�س �سراً 

اأن دول املنطقة قلقة ب�ساأن ق�سية ال�سم، واأنا 

اإ�سرائيل  تختارها  طريقة  اأي  اأن  من  متاأكد 

ال��روؤي��ة  ع��ل��ى  فيها  �ستحافظ  ب��ذل��ك  للقيام 

الأ�سلية للخطة«.

االنباط - وكاالت

الكورية  الع�سكرية  ال�سلطات  ر���س��دت 

اجل���ن���وب���ي���ة اإج�����������راءات ج����دي����دة يف اإط�����ار 

ال�سمالية  جارتها  تنتهجه  الذي  الت�سعيد 

منذ تدمر مكتب الت�سال امل�سرك.

“يونهاب”، بداأت كوريا  وبح�سب وكالة 

ال�سوت  م��ك��ربات  تركيب  اإع���ادة  ال�سمالية 

لبث الدعاية املوجهة �سد كوريا اجلنوبية 

تف�سل  التي  ال�ساح  املنزوعة  املنطقة  يف 

الكوريتن منذ ظهرة الأم�س.

وك���ان���ت ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة ق���ام���ت، يف 1 

التي  ال�سوت  م��ك��ربات  ب��اإزال��ة   ،2018 اأي���ار 

�سد  املوجهة  الدعاية  لبث  ت�ستخدم  كانت 

املنطقة  داخ��ل  بقعة   40 نحو  يف  اجلنوبية 

املنزوعة ال�ساح.

اجلنوبية  كوريا  قامت  ذل��ك،  على  وردا 

واملتنقلة  الثابتة  ال�سوت  مكربات  بتفكيك 

يوم  يف  ال�سمال  اإىل  املوجهة  الدعاية  لبث 

ا داخل  اأي�سً 40 بقعة  2018 يف نحو  4 مايو 

املنطقة املنزوعة ال�ساح.

عرب  ال���دع���ائ���ي  ال���ب���ث  اأن  اإىل  وي�������س���ار 

م���ك���ربات ال�����س��وت ق���د ب�����داأ لأول م����رة يف 

ال��غ��رب��ي��ة  احل�����دود  م��ن��ط��ق��ة  1963 يف  ع����ام 

بن  النف�سية  احل��رب  اأ�سلحة  م��ن  ك�ساح 

الكوريتن.

االنباط - وكاالت

م������دد الح������ت������ال، ام�������س���الإث���ن���ن، 

اع���ت���ق���ال الأ�����س����رة امل��ق��د���س��ي��ة اإمي����ان 

الأع���ور، وال��دة الأ���س��ر حممد الأع��ور 

وزوج����ة الأ����س���ر ع��ب��د امل��ن��ع��م الأع����ور، 

اأعلن  ما  وفق  املقبل،  الأح��د  يوم  حتى 

موقع  يف  �سفحته  ع��رب  الأ���س��ر  ن���ادي 

بوك«. “في�س 
اعتقلت  الحتال  قوات  اأن  واأو�سح 

يوم  �سباح  منزلها  م��ن  الأع���ور  اإمي��ان 

الأرب��ع��اء امل��ا���س��ي امل��واف��ق 17 ح��زي��ران 

ل��زي��ارة  ق��ب��ل توجهها  وذل���ك  اجل����اري، 

جنلها يف �سجن “النقب ال�سحراوي«.

االنباط - وكاالت

ام�س  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منّظمة  ح����ّذرت 

الثنن من اأّن فرو�س كورونا امل�ستجد “ل 

يزال يت�سارع” حول العامل، ما يوؤكد وجوب 

عدم النخداع بالأنباء ال�سارة املتعلقة بوباء 

كوفيد-19 يف اأوروبا.

ويف حن ت�سهد بع�س الدول بينها فرن�سا، 

للعزل، اغتنم  تفاوؤًل ح��ذراً ورفعاً تدريجياً 

اأده��ان��وم  ت��ي��درو���س  ال��ع��ام للمنّظمة  امل��دي��ر 

غربي�سو�س فر�سة م�ساركته يف منتدى عرب 

الفيديو نّظمته حكومة اإمارة دبي لإطاق 

حتذير جديد.

اأول مليون  “ا�ستغرق الإب��اغ عن  وق��ال 

حالة اأكرث من 3 اأ�سهر، لكن جرى الباغ 

اأي��ام  املليون ح��ال��ة الأخ����رة يف ثمانية  ع��ن 

الوباء  اأن  ُيثبت  اأن ذلك  اإىل  واأ�سار  فقط”. 

“ل يزال يت�سارع” يف العامل.
واأ�ساف “نعلم اأن الوباء اأكرث بكثر من 

جم��رد اأزم����ة �سحية، اإن���ه ع��ب��ارة ع��ن اأزم��ة 

اقت�سادية واأزمة اجتماعية، ويف العديد من 

البلدان اأزمة �سيا�سية، و�ستظهر اآثاره لعقود 

قادمة«.

املنظمة  مدير  و�سف  املا�سي،  والأ�سبوع 

“خطرة”  املرحلة اجلديدة احلالية باأنها 

اأن��ه رغ��م احلاجة اإىل اخل���روج من  معترباً 

النت�سار  يوا�سل  “الفرو�س  اأن  اإل  العزل 

�سريعاً، ويبقى مميتاً«.

الوباء  ب���وؤرة  الاتينية،  اأم��رك��ا  ودخ��ل��ت 

ح���ال���ي���اً، الأح�����د يف ف�����س��ل ال�����س��ت��اء يف حن 

يبدو اأن احلرارة املنخف�سة موؤاتية لتف�سي 

الفرو�س.

وجت�����اوزت ال���ربازي���ل ث���اين دول ال��ع��امل 

الأك�������رث ت�������س���رراً ج������راء ك���وف���ي���د-19 بعد 

األ��ف وفاة  ال��ولي��ات املتحدة، عتبة خم�سن 

ومليوين اإ�سابة.

ويف �سائر دول اأمركا الاتينية، جتاوزت 

األ��ف  الأي���ام الأخ���رة ع�سرين  احل�سيلة يف 

وفاة.

يف دول اأخرى على غرار اأذربيجان، اأدى 

ت�ساعف ع���دد الإ���س��اب��ات ب��ع��د رف���ع ال��ع��زل 

ب�سكل �سابق لأوان���ه، اإىل اإع��ادة فر�س قيود 

�سارمة. يف املقابل، توا�سل دول اأوروبية عدة 

تخفيف التدابر الوقائية بعد تراجع حدة 

الوباء.

واأودى وباء كوفيد-19 ر�سمياً مبا ل يقّل 

عن 468،518 يف العامل واأ�ساب اأكرث من 8،9 

ماين ، تعافى منهم اأكرث من 4،2 ماين، 

منذ اأن اأعلنت ال�سن ظهور املر�س يف كانون 

الأول/دي�سمرب.

يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة، ال���دول���ة الأك����رث 

ت�سرراً جراء الوباء، بلغت احل�سيلة الأحد 

مليون   2،3 قرابة  اأ�سل  من  وف��اة   119،977

اإ�سابة، بح�سب جامعة جونز هوبكينز.

ول تزال اآ�سيا وال�سرق الأو�سط واإفريقيا 

واأوقيانا حتت عتبة مليون اإ�سابة. لكن قفزة 

مقلقة بعدد الإ�سابات باملر�س تثر القلق يف 

ال�سن منذ الأ�سبوع املا�سي.

االنباط - وكاالت

تعي�س عائلة داود �سيام املقد�سية حالة 

م��ن ال��ق��ل��ق واخل���وف م��ن ان��ه��ي��ار منزلها 

الت�سققات  رقعة  ات�ساع  جراء  حلظة،  باأي 

وال��ت�����س��دع��ات ال��ت��ي اأح��دث��ت��ه��ا احل��ف��ري��ات 

الإ�سرائيلية اأ�سفل منزلها يف بلدة �سلوان 

جنوبي امل�سجد الأق�سى املبارك.

ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة، ت�����س��م��ع ال��ع��ائ��ل��ة 

والتي  الإ�سرائيلية،  احلفر  اآليات  اأ�سوات 

تعمل دون توقف اأ�سفل منزلها على حفر 

م�ستهدفة  ح��ل��وة،  وادي  ح��ي  يف  الأن���ف���اق 

بذلك ع�سرات املنازل املقد�سية التي باتت 

اليوم معر�سة خلطر النهيار التام.

ال��ت�����س��ق��ق��ات وال��ت�����س��دع��ات التي  ح��ج��م 

واأ�سقف  ج���دران  احل��ف��ري��ات يف  اأح��دث��ت��ه��ا 

بالغة  بخطورة  ينذر  والأر���س��ي��ات،  املنزل 

على حياة 15 فرًدا.

وي���ق���ول حم��م��د ���س��ي��ام- اب���ن ���س��اح��ب 

املنزل- “منذ خم�س �سنوات ونحن نعاين 

منزلنا  اأ�سفل  املتوا�سلة  احل��ف��ري��ات  م��ن 

خ��ط��ر  ب�����ات  ح���ت���ى  ح����ل����وة،  وادي  ح����ي  يف 

بنا  وان��ه��ي��اره��ا حم��دًق��ا  احل��ج��ارة  �سقوط 

يف ك��ل حل��ط��ة، ف��امل��ن��زل ت��ع��ر���س 3 م��رات 

يتم  كان  مرة  كل  ويف  والت�سدع،  للت�سقق 

تت�سع  ب���داأت  “اليوم  وي�سيف  ترميمه«. 

حتى  تدريجًيا،  باملنزل  الت�سققات  رقعة 

مت�سققة  واجل�����دران  الأ���س��ق��ف  اأ���س��ب��ح��ت 

ب�����س��ورة ك��ب��رة ووا���س��ح��ة ويف ك��ل م��ك��ان 

ب��الإ���س��اف��ة حل���دوث ه��ب��وط ب��الأر���س��ي��ات، 

بالباط«. وتك�سر 

بعد  يوًما  الت�سققات  رقعة  ات�ساع  ومع 

وتزداد  �سيام،  عائلة  معاناة  تتفاقم  يوم، 

من  امل��ك��ون  منزلها  انهيار  م��ن  خماوفها 

حلظة  ب��اأي  روؤو�سهم  طوابق-فوق  ثاثة 

من �سدة الت�سدع.

توا�سلت  العائلة  اأن  اإىل  �سيام  وي�سر 

لإج��راء  حلوة  وادي  معلومات  مركز  م��ع 

نظًرا  امل��ن��زل،  لت�سققات  وت�سليح  �سيانة 

لظروفنا ال�سعبة التي نعاين منها.

وم�����ن خ�����ال م���وا����س���ل���ة احل���ف���ري���ات، 

لرك  ودفعنا  تهجرنا  الح��ت��ال  يريد 

وال�ستيطان- الأن��ف��اق  ل�سالح  منازلنا 

“�سنبقى  ل���ه:  ن��ق��ول  ل��ك��ن  ���س��ي��ام،  ي��ق��ول 

اأرا�سينا  ع��ن  نتخلى  ل��ن  ���س��ام��دي��ن،  هنا 

و�سندافع  امل��ق��د���س��ة،  ومدينتنا  وم��ن��ازل��ن��ا 

بالقوة«. عنها 

وبداأت �سلطات الحتال باأعمال حفر 

العام  منذ  وادي حلوة  اأ�سفل حي  الأنفاق 

ل��ل��م��ح��اك��م  ال�����س��ك��ان  ت��وج��ه  وب��ع��د   ،2007

مت��ك��ن��وا م���ن ا���س��ت�����س��دار اأم�����ر اح�����رازي 

ل��وق��ف ال��ع��م��ل اأ���س��ف��ل م��ن��ازل��ه��م مل���دة 14 

اأ�سدر بعد  اأن ق�ساء الحتال  اإل  �سهًرا، 

عدم  �سريطة  باحلفر  ي�سمح  ق���راًرا  ذل��ك 

ت�سكيل اأي خطورة على حياة ال�سكان.

التي  ال��وح��ي��دة  �سيام  عائلة  تكن  ومل 

ت��ع��اين ب�����س��ب��ب ا���س��ت��م��رار احل��ف��ري��ات، بل 

امل��ن��ازل وامل��ن�����س��اآت يف �سلوان  ه��ن��اك م��ئ��ات 

يتهددها خطرا حقيقًيا بالنهيار، نتيجة 

ال��ت�����س��ق��ق��ات وال��ت�����س��دع��ات والن���ه���ي���ارات 

الأر����س���ي���ة ال��وا���س��ع��ة، وال���ت���ي ا���س��ت��ه��دف��ت 

للمركبات  وم��وق��ف  ملعب  و���س��ور  ���س��وارع 

وم�سجد وكني�سة ومكاتب وغرها.

وخال ال�سنوات املا�سية، توجه اأهايل 

الح����ت����ال حل��م��اي��ة  اإىل حم���اك���م  احل����ي 

باإيقاف  وط��ال��ب��وا  وع��ائ��ات��ه��م،  منازلهم 

حتى  ازدادت،  وترتها  اأن  اإل  احلفريات، 

اأ���س��ب��ح��ت الإق���ام���ة ب��امل��ن��ازل خ��ط��رة على 

حياتهم.

اأر�سية،  ان��ه��ي��ارات  وخ��وًف��ا م��ن ح��دوث 

الآثار”  “�سلطة  ت�����س��م��ى  م����ا  اأوق�����ف�����ت 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م����وؤخ����ًرا ع��م��ل��ي��ات احل��ف��ر 

�سلوان،  بلدة  حت��ت  الآث���ار  ع��ن  والتنقيب 

وكثر  الأر���س  يف  ت�سدعات  اكت�ساف  بعد 

�سحيفة  وف��ق  الفل�سطينية.  امل��ب��اين  م��ن 

“هاآرت�س”.
وع��ل��ى م���دار ���س��ن��وات، واأه����ايل ���س��ل��وان 

ي��ح��ذرون م��ن ت�����س��دع��ات وان��ه��ي��ار اأر���س��ي 

لكن  احلفريات،  ب�سبب  واملباين  لل�سوارع 

اأي  ث��ب��وت  ادع���ت ع��دم  �سلطات الح��ت��ال 

عاقة للحفريات بالأمر.

“اإلعاد”  ج��م��ع��ي��ة  م����ع  وب����ال����ت����ع����اون 

ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة، جت���ري احل��ف��ري��ات حتت 

 20 الأر��������س يف ����س���ل���وان م��ن��ذ اأك�����رث م���ن 

الأق�سى،  امل�سجد  لأ�سا�سات  و�سوًل  عاًما 

حتت  الأخ��رة  ال�سنوات  يف  تركز  بحيث 

يعود  اأنه  يعتقد  الذي  املدرج”  “ال�سارع 
من  وي��ظ��ه��ر  ال���ث���اين«.  “الهيكل  ل��ف��رة 

م��وؤخ��ًرا،  البلدة  يف  اأج���ري  هند�سي  م�سح 

�سكنية  ���س��ق��ة   38 يف  ت�����س��دع��ات  اك��ت�����س��اف 

200 فل�سطيني. يعي�س فيها اأكرث من 

وادي  ع��ن  ال��دف��اع  وي��ق��ول ع�سو جلنة 

حلوة اأحمد قراعن اإن �سلطات الحتال 

مب����ا ف���ي���ه���ا اجل���م���ع���ي���ات ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

ينفذون  والطبيعة”  الآث����ار  و”�سلطتي 

وممنهجة  م��درو���س��ة  ع��ن�����س��ري��ة  ���س��ي��ا���س��ة 

بحجة  ال�سنن،  ع�����س��رات  منذ  ���س��ل��وان  يف 

ال��ت��ن��ق��ي��ب ع����ن اآث������ار ق���دمي���ة وج����دي����دة. 

ويو�سح اأن الهدف الأ�سا�س والرئي�س من 

التنقيب  لي�س  ���س��ل��وان،  يف  احلفر  اأع��م��ال 

ال�سكان  ت��ه��ج��ر  ب��ل  اآث����ار م��زع��وم��ة،  ع��ن 

فهناك  م��ك��ان��ه��م،  امل�����س��ت��وط��ن��ن  واإح�����ال 

ع�سرات الأنفاق التي تقيمها حتت منازل 

ال�سكان.

ت�سققات  بحدوث  احلفريات  وت�سببت 

80 م��ن��زًل،  وان���ه���ي���ارات اأر���س��ي��ة ب��ح��وايل 

قراعن- امل��ن��ازل-وف��ق  مئات  هناك  فيما 

اأن  اإىل  وي�سر  دائ��رة اخل��ط��ر.  تقع حت��ت 

ال��ل��ج��ن��ة ت��وج��ه��ت ع����دة م����رات ل�����س��ل��ط��ات 

الح����ت����ال م����ن اأج������ل وق�����ف احل���ف���ري���ات 

لفًتا  ج��دوى،  دون  لكن  الأتربة،  وتفريغ 

اإىل اأن هناك عائات اأجربت على اإخاء 

م��ن��ازل��ه��ا ب��ح��ج��ة خ��ط��ورت��ه��ا، واأخ�����رى مت 

ترميمها عدة مرات.

عائلة صيام.. اتساع رقعة التشققات بمنزلها ُيهدد حياتها
أحدثتها حفريات اإلحتالل أسفل منزلها بسلوان 
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رئي�س  هيوم” �إن  “ي�سرائيل  �سحيفة  قالت 

من  فوجئ  نتنياهو  بنيامني  االحتالل  حكومة 

اأبي�ض” برئا�سة  “اأزرق-  حزب  معار�سة  حجم 

واأن��ه  ال�سّم  بيني غانت�ض ملخطط  االأم��ن  وزي��ر 

اأن���ذر ���س��رك��اءه يف االئ��ت��الف احل��اك��م اإم��ا فر�ض 

ال�سيادة على مناطق يف ال�سفة الغربية املحتلة، 

اأو الذهاب النتخابات عامة مبّكرة. 

وقالت ال�سحيفة التي تعترب بوقا لنتنياهو 

ي��خ��ف��ون  ك����ان����وا  اأبي�ض”  “اأزرق-  ق������ادة  اإن 

رئي�سه  زي���ارة  رغ��م  ال�سم  ملخطط  معار�ستهم 

احل��ايل  ال��ع��ام  مطلع  االأب��ي�����ض  للبيت  غانت�ض 

بعد  القرن”  “�سفقة  على  موافقته  واإع����الن 

لقائه بالرئي�ض دونالد ترامب الذي دعاه وقتها 

لزيارة وا�سنطن.

“اأزرق-  اأن  ك���م  ن��ت��ن��ي��اه��و  “اأدرك  وت��اب��ع��ت 

�سهرين  ال�سّم قبل  اأبي�ض” بعيد عن خمطط 

خ����الل م��ف��او���س��ات االإئ����ت����الف ب���ني ال��ط��رف��ني 

ال�سيادة بعدما �سارت  لكنه م�سمّم على فر�ض 

احلكومة  رئي�ض  ب�سفته  وه��و  حياته  م�����س��روع 

1948 يريد  م��دة يف احلكم منذ  اأط��ول  �ساحب 

اأن يرتك اإرثا �سيا�سيا له يكون مك�سبا م�سجال 

على ا�سمه”.

خ���الل  جن�����ح  ن���ت���ن���ي���اه���و  اأن  اىل  ون�����وه�����ت 

يفر�ض  اأن  اأبي�ض”  “اأزرق-  م��ع  امل��ف��او���س��ات 

ع��ل��ي��ه ب��ن��دا ي�����س��م��ن ع����دم وج����ود ح���ق النق�ض 

قرار ال�سّم”.واأ�سافت  على  “الفيتو” لغانت�ض 
داخل  ال�سّم  ل�سالح  اأغلبية  ميلك  نتنياهو  اأن 

من  فرملته  من  عندئذ  يخ�سى  لكنه  حكومته 

هناك  اأن  اىل  م�سرية  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  قبل 

خماوف من معار�سة حزب “�سا�ض” )املتدينني 

ال���ذي  ال�����س��رق��ي��ني(  احل���ري���دمي  املتزمتني… 

اأمل���ح ل��ذل��ك ب��ق��ول��ه ق��ب��ل اأي����ام اإن ال�����س��ّم ينبغي 

مما  اأي�����س��ا،  اأبي�ض”  “اأزرق-  مبوافقة  يتم  اأن 

يعني فقدان االأغلبية املطلوبة للم�سادقة على 

املخطط يف ه��ذه احلالة )ب��دون دع��م كل نواب 

كتل اليمني املوالية لنتنياهو( علما باأنها تقوم 

االآن بفارق �سوت الوزير يوعاز هندل من حزب 

ايرت�ض”. “ديرخ 
بالن�سبة  اأن����ه  هيوم”  “ي�سرائيل  وت���زع���م 

لنتنياهو فهذا و�سع ال يحتمل واإنه مل يتخيل 

اأن يبقى املخطط الذي توقع اأن يدخله التاريخ  

احل��ايل  اال���س��ب��ق حليفه  ره��ن��ا مب��وق��ف خ�سمه 

نتنياهو  مكتب  يف  م�ست�سارا  عمل  ال��ذي  هندل 

قبل اأن يغادره ب� “طرقة باب”.

خالل  غانت�ض  التقى  نتنياهو  اأن  وك�سفت 

االأيام االأخرية عدة مرات لت�سوية اخلالف حول 

احل�سول  يحاول  غانت�ض  اأن  اىل  منوهة  ال�سّم 

امل��واف��ق��ة على  ي�����س��رتط  ���س��ي��ا���س��ي  ع��ل��ى مك�سب 

ال�سّم بامل�سادقة على موازنة عامة ل�سنتني بدال 

من واحدة ليقلل بذلك هام�ض مناورة نتنياهو 

يف ح���ال رغ���ب االأخ����ري ب��ال��ت��ه��رب م��ن ال��ت��ن��اوب 

واليته  انتهاء  عند  عامة  النتخابات  وال��ذه��اب 

بعد نحو عامني. وتتابع ال�سحيفة حول تهديد 

االأمريكية  االإدارة  ر�ّست  ال��ذي  نتنياهو  ووعيد 

م����اء ب������اردا ع��ل��ى خم��ط��ط��ه ب��ع��دم��ا ا���س��رتط��ت��ه 

باإجماع اإ�سرائيلي داخلي عليه، كذلك من خالل 

وغانت�ض  نتنياهو  دي����واين  ب��ني  ر���س��ائ��ل  ت��ب��ادل 

ال�سم  ب��دون خمطط  اأن��ه  للثاين  االأول  اأو���س��ح 

ال  الأن��ه  انتخابات عامة جم��ددا  اخليار  �سيكون 

“اإما  ب��ني اخل��ي��اري��ن:  يوجد م��ا ه��و يف الو�سط 

�سيادة اأو انتخابات”. منوهة اأن االأ�سبوع احلايل 

حا�سم لي�ض فقط بالن�سبة مل�ستقبل اال�ستيطان 

يف ال�سفة بل للحكومة وللمنظومة ال�سيا�سية. 

االأمريكية  االإدارة  ا�سرتطت  “يف حال  وت�سيف 

مل�سادقتها  اأبي�ض” ك�سرط  “اأزرق-  من  تعاونا 

على ال�سّم �ستتحول احلكومة لطنجرة �سغط 

كان  اإذا  اإن���ه  للقول  وخل�ست  غليان”.  بحالة 

غانت�ض يخ�سى من م�سادقة على موازنة مالية 

انتخابية  الع��ت��ب��ارات  فقط  واح���دة  ل�سنة  عامة 

تخ�ض نتنياهو ف��اإن ه��ذه خم��اوف ال م��ربر لها 

الأن تهديدات نتنياهو ال ي�ستنتج منها اأنه راغب 

فعال بانتخابات”.

” الليكود  اأن اتفاق االئتالف بني  ي�سار اىل 

تكون  ب��اأن  يق�سي   ” اأبي�ض  اأزرق-   ” وبني   ”
للحكومة  ملزمة  غري  لل�سم  غانت�ض  معار�سة 

احلكومة  حّل  نتنياهو  بو�سع  اأنه  يق�سي  مثلما 

النتخابات  وال��ذه��اب  االأوىل  ال�ستة  ال�سهور  يف 

اإذا  اأم��ا  للحكومة  رئي�سا  ببقائه  االحتفاظ  مع 

مت ذلك بعد هذه املدة يكون لزاما عليه التنحي 

موؤقتة  حلكومة  رئي�سا  ليكون  غانت�ض  ل�سالح 

قبيل االنتخابات العامة.

احلكومة  بحل  مماثلة  ت��ه��دي��دات  و���س��درت 

وزير  قال  اإذ  نتنياهو  وزيرين مقربني من  عن 

اإن��ه يف حال  اإلكني  زئيف  العايل  والتعليم  املياه 

اأحبط “اأزرق- اأبي�ض” خمّطط ال�سّم �سي�سّكل 

اإن  وق��ال  احلكومة.  لتدمري  حقيقا  �سببا  ذل��ك 

الوحدة جاءت من اأجل تطبيق ال�سّم. 

وتبعه بذلك وزير الطاقة يوفال �سطاينت�ض 

الذهاب  يعني  ال�سّم  تنفيذ  ع��دم  اإن  ق��ال  ال��ذي 

الن��ت��خ��اب��ات ع���ام���ة. وق����ال زم��ي��ل��ه ال���وزي���ر بال 

حقيبة ايف ديخرت لالإذاعة ذاتها اإن ال�سم ياأتي 

لرتتيب مكانة ن�سف مليون م�ستوطن اأر�سلتهم 

حكومات اإ�سرائيل املتعاقبة بقرار ر�سمي.

وخ��الف��ات  ي��ق��ني  ان��ع��دام  ه��ن��اك  اأن  ويت�سح 

اإحالة  داخ��ل حكومة االح��ت��الل ح��ول خمّطط  

ال�سيادة عالوة على خالفات بني مكونات االإدارة 

االأمريكية وفق ما اأكدته �سحيفة “معاريف”. 

نتيجة  ال�سّم  خّمطط  تطبيق  اإرج���اء  مرجحة 

ه�����ذه اخل����الف����ات يف اجل���ان���ب���ني االإ����س���رائ���ي���ل���ي 

واالأمريكي.  

تعار�ض  اإ�سرائيلية  اأمنية  اأو�ساطا  اأن  ي�سار 

خم��ط��ط ال�����س��ّم وحت���ذر م��ن تبعاته اخل��ط��رية 

دب��ل��وم��ا���س��ي��ا واأم��ن��ي��ا واق��ت�����س��ادي��ا. وي��ق��ود ه��ذه 

وامل�سوؤولني  الباحثني  من  كبري  ع��دد  املعار�سة 

القومي يف  االأم��ن  درا���س��ات  ال�سابقني يف معهد 

اأبيب برئا�سة اجلرنال يف االحتياط  جامعة تل 

ل�سعبة  االأ����س���ب���ق  ال��رئ��ي�����ض  ي���ادل���ني  ع���ام���و����ض 

والرئي�ض  “اأمان”  الع�سكرية  اال���س��ت��خ��ب��ارات 

االأ�سبق ل� “ال�ساباك” عالمي اأيلون عالوة على 

ع��دد من اجل���رناالت يف االحتياط ممن وقعوا 

عري�سة بعنوان ب� “اأع�ساء احلكومة لتنظروا يف 

عيوننا وتقدموا لنا االأجوبة”: جاء فيها “من 

ب��دون  اأن���ه  اأ���س��ال لل�سم االأح����ادي ط��امل��ا  يحتاج 

امتيازات اأمنية؟. اإن �سم منطقة ي�سيطر عليها 

اجلي�ض ال يوجد فيها اأي منفعة الأمن اإ�سرائيل. 

م��ا ال���ذي ب���رر ال��ق��ي��ام ب��ه��ذه امل��غ��ام��رة ال��ت��ي من 

ال�سلطة  ال��ت��ن�����س��ي��ق االأم���ن���ي م���ع  ���س��اأن��ه��ا وق����ف 

الفل�سطينية وهو تن�سيق ي�ساهم يف احلرب على 

االإرهاب واإنقاذ حياة اإ�سرائيليني؟.

االنباط - وا�شنطن

ق����ال ج����ون ب���ول���ت���ون م�����س��ت�����س��ار االأم����ن 

ال���ق���وم���ي االأم����ريك����ي ال�����س��اب��ق ام�������ض اإن���ه 

كيم  ال�سمايل  الكوري  الزعيم  ب��ان  يعتقد 

الرئي�ض  مفهوم  م��ن   ” “يهزاأ اون  جونغ 

االأم�������ريك�������ي دون������ال������د ت�����رام�����ب ل���ع���الق���ة 

بينهما. ال�سداقة 

“اي بي �سي  وحتدث بولتون اىل �سبكة 

نيوز” يف اأول مقابلة قبل ن�سر كتابه الذي 

يت�سمن انتقادات حادة لرتامب.

رادات��ز  مارثا  ال�سحافية  �ساألته  وح��ني 

كيم  اأن  فعليا  “يعتقد  ترامب  ك��ان  اذا  ما 

جونغ اون يكن له الود” رد بولتون: لي�ض 

اأن  “اأعتقد  وق��ال  اآخ��ر.  تف�سري  اأي  هناك 

االأمر”  ه��ذا  كل  من  يهزاأ  اون  جونغ  كيم 

ع��ر���س��ه��ا  ال���ت���ي  “الر�سائل  اأن  م�����س��ي��ف��ا 

موظف  كتبها  ال�����س��ح��اف��ة،  ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ض 

ر���س��م��ي يف م��ك��ت��ب ال��دع��اي��ة ال��ت��اب��ع حل��زب 

العمال الكوري ال�سمايل”.

ال��رئ��ي�����ض  “رغم ذل���ك، ع��ر���س��ه��ا  وت��اب��ع 

م�����س��ريا  �سداقتهما”  ع��م��ق  ع��ل��ى  ك��دل��ي��ل 

م�ستوى  اىل  ت��رق��ى  ال  ال�����س��داق��ة  اأن  اىل 

الدولية. الدبلوما�سية 

واأك����د ب��ول��ت��ون اأي�����س��ا اأن���ه ال ي��ع��ت��رب اأن 

اأمله  ع��ن  معربا  للرئا�سة  م��وؤه��ل  ت��رام��ب 

يف ع��دم ت��ول��ي��ه والي���ة ث��ان��ي��ة. وق���ال “اآمل 

والية  �سغل  كرئي�ض  )التاريخ(  يذكره  اأن 

واحدة مل يغرق البالد ب�سكل ال عودة عنه 

النهو�ض منه.  يف دوامة انحدار ال ميكننا 

ميكننا جتاوز تداعيات والية واحدة”.

واأ�����س����اف ب���ول���ت���ون اأن�����ه ل���ن ي�����س��وت ال 

جو  ال��دمي��وق��راط��ي  ملناف�سه  وال  ل��رتام��ب 

بايدن يف االنتخابات الرئا�سية املرتقبة يف 

الثاين/نوفمرب. ت�سرين 

كتاب  ن�سر  وقف  ترامب  اإدارة  وحاولت 

ذلك  رف�ض  اأمريكيا  قا�سيا  لكن  بولتون 

الإ�سدار  ف��ات  قد  االآوان  اإن  قائال  ال�سبت 

اأمر بتقييد ن�سره.

ومت توزيع عدد كبري من ن�سخ كتاب “ذا 

روم وير اإت هابند” على املكتبات ا�ستعدادا 

ق�سما  ع��دة  اإع��الم  و�سائل  واأوردت  لن�سره 

ح��ادة  ان��ت��ق��ادات  م��ن  يت�سمنه  ك��ب��ريا مم��ا 

لرتامب.

واعترب بولتون الذي ينتمي اإىل احلزب 

من  ويعترب  طويل،  وق��ت  منذ  اجلمهوري 

“غري  ت���رام���ب  اأن  ال��ي��م��ي��ن��ي��ني،  ����س���ق���وره 

للمن�سب”. منا�سب 

االنباط - وكاالت

تن�سمت ���س��م��اح ج�����رادات، ع��ب��ري احل��ري��ة 

بعد ق�ساء حمكوميتها يف �سجون االحتالل 

اأن  ت�سعر  ج�����رادات،  لكن  اأ���س��ه��ر،   9 البالغة 

روحها ما زالت اأ�سرية يف تلك الغرفة ال�سيئة 

وامل��ظ��ل��م��ة م���ع اأخ���وات���ه���ا االأ�����س����ريات. تقول 

ي��ت��ج��زاأ من  ال  ج���زء  “االأ�سريات  ج�����رادات: 

حياتي وعائلتي .. كل حلظة اأرى �سورهن 

اأعمارهن ت�سيع  اأمامي، فيزداد وجعي الأن 

اأن�سى  “ لن  “، وت�سيف  االأح��ي��اء  يف مقابر 

اأبداً املعاناة املريرة التي عاي�ستها يف جتربتي 

ب��روح  لكن  والقا�سية،  ال�سعبة  االعتقالية 

ال��ت��ي ت�سود بني  املحبة وال��ت��ع��اون واالأخ����وة 

ال��واق��ع  االأ����س���ريت، تعاي�ست وت��اأق��ل��م��ت م��ع 

االعتقايل الرهيب وتنا�سيت كل �سيء وكان 

اأخ��رج  اأك��ون قوية حتى  اأن  خياري الوحيد، 

واأحترر من خلف الق�سبان “، وتتابع:” يف 

املغلقة  الغرف  ج��دران  بني  الوجع  يوميات 

علينا ك�سجن داخل �سجن، تنتظر كل اأ�سرية 

وال  جميلة  حريتي  بحريتها..  ال��ف��رح  ي��وم 

تعرب عنها كلمات، لكن يف نف�ض الوقت تعترب 

�سعبة الأين تركت خلفي اأ�سريات اعتربهن 

اأخواتي وعائلتي ».

اأب�������س���رت ���س��م��اح، ال���ن���ور ق��ب��ل 22 ع��ام��اً، 

طفولتي  “ع�ست  وت���ق���ول:  �سعري  ب��ل��دة  يف 

يف م�����س��ق��ط راأ����س���ن���ا م���ع ع��ائ��ل��ت��ي امل��ح��اف��ظ��ة 

وامللتزمة والتي ربتنا على الدين واالأخالق 

اأنهيب  ح��ت��ى  تعلمت  وال��ع��ط��اء،  وال�����س��الح 

لرام  كعائلة  انتقلنا  ثم  االبتدائية،  املرحلة 

اأكملت   “ وت�سيف:   ،“ فيها  لن�ستقر  اهلل 

حققت  وبعدما  فيها،  والثانوية  االإع��دادي��ة 

انت�سبت جلامعة بريزيت وح�سلت  النجاح، 

على البكالوريو�ض ».

مل تكد تفرح �سماح بتحقق اأمنيتها االأوىل 

ال��ط��ري��ق نحو  ب��داي��ة  ال��ت��ي �ست�سعها ع��ل��ى 

عامل اأحالمها، حتى قطع االحتالل عليها 

الطريق باعتقالها يف 7 اأيلول 2019، وتقول: 

“ كانت موا�سم الفرح حتل يف حياتي عندما 
اق��ت��ح��م اجل��ن��ود م��ن��زل��ن��ا، اخ���رج���وا عائلتي 

واح��ت��ج��زوه��ا اأم����ام امل���ن���زل، بينما ع��زل��وين 

واأخ�سعوين للتحقيق امليداين لوحدي حتى 

وتخريب  التفتي�ض،  عملية  اجل��ن��ود  اأن��ه��ى 

وتدمري كافة حمتويات املنزل”، وت�سيف: 

اخلا�ض  اخللوي  الهاتف  اجلنود  �سادر   “
بي ومل يتم اإعادته لغاية اليوم، وانتزعوين 

من بني اأ�سرتي واعتقلوين، بعدما كبلوين 

وع�����س��ب��وا ع��ي��ن��ي واق����ت����ادوين ب���داي���ة الأح���د 

“ ق�سيت  وتتابع:  االحتالل” ،  مع�سكرات 

 22 امل�سكوبية  ب�سجن  التحقيق  زن��ازي��ن  يف 

يوماً ، وع�ست مرحلة حتقيق �سعبة وقا�سية 

منعت خ��الل��ه��ا م��ن ل��ق��اء امل��ح��ام��ني ».ب��ع��د 

�سجن  اإىل  �سماح  االح��ت��الل  نقل  التحقيق، 

ب�سبب  معاناتها  وا�ستمرت   ،“ الدامون   “
متديد توقيفها م��رات ع��دي��دة، وت��ق��ول: “ 

 15 وبعد  �سراحي،  اإط��الق  االحتالل  رف�ض 

الفعلي  بال�سجن  حوكمت  حماكمة،  جل�سة 

مل���دة 9 اأ���س��ه��ر، وغ���رام���ة م��ال��ي��ة، ح��زن��ت يف 

وبدعم  بال�سرب  اهلل  كرمني  لكن  ال��ب��داي��ة، 

وال�سدمة”،  االأمل  جت������اوزت  االأ�����س����ريات 

وت�سيف: “ اأكرث حمطات ال�سجن �سعوبة 

ال�سجون  ب��ني  التنقل  رحلة  التحقيق،  بعد 

يف البو�سطة، فقد عانيت كباقي االأ�سريات، 

ب�����س��ب��ب امل���ق���اع���د احل���دي���دي���ة واالح���ت���ج���از 

واالأق����دام  االأي����دي  مكبلة  طويلة،  ل�ساعات 

ال�سجانني  معاملة  و���س��ط  ا���س��رتاح��ة،  دون 

ال�سيئة، اإذ تتعمد اإدارة ال�سجون فر�ض هذه 

الظروف كجزء من العقاب واالنتقام، �سواء 

خالل النقل للمحاكم اأو بني ال�سجون، وكاأن 

ال�سجان  غليل  لي�سفي  ك��اٍف  االعتقال غري 

احل���اق���د«. وت����روي االأ����س���ريات يحتجزن يف 

ق�سم )3( ب�سجن ال��دام��ون وامل��ك��ون من 12 

“هناك  اأن  مو�سحة  عليها،  يتوزعن  غرفة 

غرفاً كبرية تت�سع ل� 5- 7 اأ�سريات، واأخرى 

���س��غ��رية حت��ت��ج��ز ف��ي��ه��ا 3، وت�����س��ف ال��غ��رف 

ت�سكنها  فالرطوبة  للعي�ض،  ال�ساحلة  بغري 

وال ي���وج���د ت���ه���وي���ة، ك��م��ا اأن���ه���ا ت���وؤث���ر على 

“ كنا  وتتابع:  �سيئة”،  واالإ���س��اءة  �سحتنا، 

اأوجاعا  اأب��را���ض من حديد ت�سبب  ننام على 

على ح�سابهن  االأ���س��ريات  وت�سرتي  دائ��م��ة، 

اال�ستحمام  حمام  بينما  االأغطية،  اخلا�ض 

خ��ارج ال��غ��رف، ويف كثري من االأي���ام تنقطع 

عنها املياه«. وتو�سح ج��رادات اأن الطعام يف 

“الدامون” ال يكفي لالأ�سريات، مو�سحًة اأن 
االإدارة توفر كمية قليلة من املواد االأ�سا�سية 

غالبية  ل�����س��راء  ون�����س��ط��ر  ال��ط��ع��ام،  لطهي 

املواد عن طريق الكانتينا باأ�سعاره الباهظة.

الوحيد  املتنف�ض  “الفورة”  �ساحة  وت�سف 

لالأ�سريات بال�سيقة وتخ�سع لرقابة االإدارة، 

وت���ق���ول: ك��ن��ا ن��خ��رج اإل��ي��ه��ا ف���رتة 4 �ساعات 

ف��ق��ط، وت��وق��ف��ن��ا ع��ن مم��ار���س��ة ال��ك��ث��ري من 

كامريات  االإدارة  ن�سبت  اأن  منذ  الن�ساطات 

تلِغ  مراقبة ورغم االحتجاج واالإ�سراب مل 

الكامريات مما يرغم االأ�سريات على ارتداء 

“ اأه��م  وت�سيف:   ،“ دائ���م  ب�سكل  احل��ج��اب 

مطالب االأ�سريات حالياً، هو اإلغاء كامريات 

املراقبة وو�سع هواتف عمومية لالأ�سريات 

العالج  وتوفري  اأهاليهم،  على  لالإطمئنان 

وت��وؤك��د  للمري�سات«.  ال�سحية  وال��رع��اي��ة 

ل����الأ�����س����ريات �سعبة  ال�����س��ح��ي��ة  االأو������س�����اع 

وقا�سية، ب�سبب �سيا�سة االإهمال والتهمي�ض 

التي متار�سها اإدارة ال�سجون ب�سكل متعمد، 

وتقول: “هناك اأ�سريات م�سابات باأمرا�ض 

مزمنة وخطرية، وبحاجة لعمليات جراحية 

ومتابعة �سحية واأدوي��ة دائمة، لكن االإدارة 

ت��رف�����ض ت���وف���ريه���ا، الأن���ه���ا ت��ت��ف��ن ب��ع��ق��اب 

وط��ال��ب��ت  الطبي”،  ب���االإه���م���ال  االأ�����س����ريات 

والفعاليات  املوؤ�س�سات  كافة  �سماح،  املحررة 

وال�����ق�����وى، اإع���������ادة ت��ف��ع��ي��ل ق�����س��ي��ة وم��ل��ف 

االأ�سريات واالأ�سرى، وتعزيز احلراك الداعم 

لهم، وال�سغط على االحتالل ملنحهم كامل 

حقوقهم، وتقول: “رغم كل املمار�سات وما 

تتعر�ض له االأ�سريات، يج�سدن �سور بطولة 

و�سمود يومياً، لكن يف ظل تفاقم معاناتهن 

واإه�����م�����ال م���ط���ال���ب���ه���ن، اجل���م���ي���ع م��ط��ال��ب 

بالعمل امل�ستمر واحلثيث لنيل حريتهن .. 

فاالأ�سريات ل�سن بحاجة خلطابات و�سعارات 

ويطالنب باحلرية ».

جنراالت ينضمون لمعارضة الضّم .. 

»الليكود« يهّدد »أزرق – أبيض«: إما الضّم أو االنتخابات

بولتون: ترامب غير مؤهل للرئاسة ولن أصوت لصالحه باالنتخابات 

بعد أن تنفست الحرية.. األسيرة المحررة جرادات روحها ما زالت قيد األسر

االنباط - وكاالت

التنفيذية ملنظمة  اللجنة  اأمني �سر   قال 

ام�ض  الفل�سطينية �سائب عريقات  التحرير 

اإن ائتالفا دوليا وا�سع النطاق يدعم املوقف 

ال�سم  خم��ط��ط  م��ن��اه�����س��ة  يف  الفل�سطيني 

االإ�سرائيلي الأجزاء من ال�سفة الغربية.

وق��ال عريقات ، ب��اأن 192 دول��ة، من اأ�سل 

ل��الأمم  ال��ع��ام��ة  اأع�����س��اء اجلمعية  ع���دد   194

امل��ت��ح��دة، رف�����س��ت خم��ط��ط ال�����س��م، وه���و ما 

الفل�سطيني.  للموقف  ك��ب��ريا  دع��م��ا  ي�سكل 

واأ�ساف اأن خمطط ال�سم “يهدف لتكري�ض 

دميومة االحتالل، و�سطب امل�سروع الوطني 

اأي  و�سطب  الوطنية،  والهوية  الفل�سطيني 

احتمال الإقامة دولة فل�سطينية، واآن االأوان 

لل�سم  الراف�سة  الدولية  امل��واق��ف  لرتجمة 

وتوجيه عقوبات وعواقب” �سد اإ�سرائيل.

عن  �ست�سدر  وثيقة  اأن  ع��ري��ق��ات  واأع��ل��ن 

االآن  عليها حتى  وقع  االأمريكي  الكوجنر�ض 

اأك���رث م��ن 150 ع�����س��وا ���س��د خم��ط��ط ال�سم 

تقرير  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ح��ق  ول��دع��م 

اأن  واعترب  امل�ستقلة.  دولته  واإقامة  م�سريه 

املوقف الفل�سطيني يحظى بتطورات دعم يف 

غاية االأهمية على ال�ساحة االأمريكية “حيث 

ال�سيوخ  جمل�سي  م��ن  ر���س��ائ��ل  ���س��ت  خ��رج��ت 

وال����ن����واب وم��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع االأم��ري��ك��ي 

والكنائ�ض واجلامعات، خالل �سهرين، تقول 

ال لل�سم ونعم لعملية ال�سالم”.

واأكد عريقات على اأهمية اجتماع جمل�ض 

ال��وزاري املقرر االأربعاء  االأمن على امل�ستوى 

اأج���ل ال��و���س��ول مل��رح��ل��ة ط���رح ق���رار يف  “من 
كما  ال�سم”.  خمطط  �سد  االأم���ن  جمل�ض 

لعقد جل�سة  امل�����س��اورات  ا���س��ت��م��رار  اإىل  اأ���س��ار 

اأجل  “من  املتحدة  ل��الأمم  العامة  للجمعية 

ال�سم  �سد  ال���دويل  االئ��ت��الف  م��ب��داأ  تثبيت 

ب�سكل ر�سمي”.

االنباط - وكاالت

ام�ض  الفل�سطيني  االأ���س��ري  ن���ادي  اأو���س��ح 

اإدارة م�سلحة �سجون االحتالل  اأن  االثنني، 

حممد  االأ�سريين  عزل  توا�سل  االإ�سرائيلي 

اأكرث  القوا�سمة، منذ  عمر خ���رواط، وح��امت 

من )100( يوم.

وي��ق��ب��ع االأ����س���ري خ����رواط يف ع���زل �سجن 

بال�ّسجن  حمكوم  وهو  – الرملة”،  “اأيلون 
املوؤبد الأربع مرات، وهو معتقل منذ عام 2002

اأم�����ا االأ����س���ري ال��ق��وا���س��م��ة ي��ق��ب��ع يف ع��زل 

�سجن “جلبوع”، وهو حمكوم بال�ّسجن اأربع 

موؤبدات، ومعتقل منذ عام 2003.

اإدارة �سجون االح��ت��الل تنتهج  ب��اأن  واأك���د 

االأ����س���رى،  ب��ح��ق  االن���ف���رادي  ال��ع��زل  �سيا�سة 

وُت�سكل اأبرز اأدواتها التنكيلية. واأ�سار اإىل اأن 

اإدارة ال�سجون حترم االأ�سري املعزول من حقه 

يف زيارة ذويه رغم ما يتعر�ض له من ظروف 

عزل قا�سية.

اإج����راءات  اأن  اإىل  ال�سجون  اإدارة  ولفتت 

اإدارة ال�سجون املرتبطة بانت�سار وباء كورونا، 

فاقمت من معاناة االأ�سرى املعزولني، خا�سة 

م��ع ت��وق��ف زي����ارات امل��ح��ام��ني خ���الل الفرتة 

املا�سية.

االنباط - وكاالت

�سارك اأهايل النقب يف مظاهرة غا�سبة يف 

بئر ال�سبع، �سد املمار�سات العن�سرية وعمليات 

الهدم واأوامر االإخالء والرتحيل واال�ستيالء 

على االأرا�سي وحتري�سها من قبل “ال�سندوق 

القومي اليهودي«.

التظاهرة، الفتات  امل�ساركون خالل  ورف��ع 

ت�ستهدف  ال��ت��ي  املمنهجة  بال�سيا�سة  م��ن��ددة 

وجود اأ�سحاب االأر�ض االأ�سليني يف النقب.

قافلة مركبات من قرية خربة  وانطلقت 

الوطن م�سلوبة االع��رتاف، وبلدات اأخرى يف 

منطقة النقب، وه��ي تقل ع��دد م��ن االأه��ايل 

بئر  يف  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ك��ات��ب  ق��ب��ال��ة  للتظاهر 

“جلنة  من  بدعوة  املظاهرة  ونظمت  ال�سبع. 

اأن  م��وؤك��دة  النقب”،  ل��ع��رب  العليا  التوجيه 

“امل�ساركة يف املظاهرة واجب وطني واأخالقي 
ودعم وتعزيز ل�سمود اأهلنا«.

اأرا�سي  يف  الفل�سطينية  البلدات  و�سهدت 

ال�48 ت�سعيدا يف هدم املنازل واملحال التجارية 

والور�ض ال�سناعية، بذريعة عدم الرتخي�ض، 

كما ح�سل يف بلدات الطرية وعني ماهل ويافا 

و�سفاعمرو وكفر قا�سم وقلن�سوة وكفر يا�سيف 

وعرعرة واللد ومناطق اأخرى يف النقب.

عريقات: ائتالف دولي واسع 
مناهض لمخطط الضم 

عزل أسيرين في سجون 
االحتالل ألكثر من 100 يوم

مظاهرة ألهالي النقب ببئر 
السبع ضد الهدم والترحيل
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الـريـا�ضي

 كواالملبور – خا�ص

�آل  �إبر�هيم  بن  �سلمان  �ل�سيخ  �أعلن   

لكرة  �لآ���س��ي��وي  �لحت����اد  رئ��ي�����س  خليفة 

�أ�سرت�ليا  �مل��ق��دم م��ن  �مل��ل��ف  �ل��ق��دم، دع��م 

ون��ي��وزل��ن��د� م���ن �أج����ل ����س��ت�����س��اف��ة ك��اأ���س 

ي��ق��وم  و���س��وف   .2023 ل��ل�����س��ي��د�ت  �ل��ع��امل 

جم��ل�����س �لحت�����اد �ل�����دويل ل���ك���رة �ل��ق��دم 

�لعامل  لكاأ�س  �مل�سيفة  �ل��دول��ة  باختيار 

�ل��ذي  �لج��ت��م��اع  خ��ال   2023 لل�سيد�ت 

25 ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و �جل��اري،  ي��وم  يعقد 

�أ���س��رت�ل��ي��ا  ت��ر���س��ي��ح  م��ل��ف  يتناف�س  ح��ي��ث 

ونيوزلند� مع ملف كولومبيا،فيما �أعلن 

�لحتاد �لياباين لكرة �لقدم �سحب ملف 

�لبطولة.  ��ست�سافة  �أج��ل  من  �لرت�سيح 

وق����ال �ل�����س��ي��خ ���س��ل��م��ان ب���ن �إب���ر�ه���ي���م �آل 

خ��ل��ي��ف��ة: ب��ا���س��م �لحت����اد �لآ���س��ي��وي لكرة 

�ل��ق��دم و�أ���س��رة ك��رة �ل��ق��دم يف ق��ارة �آ�سيا، 

�أ�سرت�ليا  �أقوم بدعم ملف تر�سيح  �سوف 

ون��ي��وزي��ل��ن��د� م��ن �أج���ل ����س��ت�����س��اف��ة ك��اأ���س 

�أنني  و�ث��ق  و�أن��ا   ،2023 لل�سيد�ت  �لعامل 

ق��ارة  ممثلي  جميع  دع��م  على  �ساأح�سل 

�آ���س��ي��ا يف جم��ل�����س �لحت����اد �ل����دويل لكرة 

يعترب  �لرت�سيح  ه��ذ�  و�أ����س���اف:  �ل��ق��دم. 

ي��ج��م��ع  �ل�����ذي  �لأول  ل���ك���ون���ه  ت���اري���خ���ي���اً 

خمتلفني،  قاريني  �حتادين  من  دولتني 

�حتاد  يف  وجري�ننا  �أ�سدقائنا  مع  وذلك 

�لرت�سيح  ملف  فاإن  وكذلك  �أوقيانو�سيا، 

�سمن  �لفنية  �لناحية  من  �لأف�سل  هو 

�مل���ل���ف���ات �ل���ت���ي ���س��ت��ع��ر���س ع��ل��ى جم��ل�����س 

25 حزير�ن/يونيو،  يوم  �لدويل  �لحتاد 

تو�سيات �خلرب�ء  على  نعتمد  �أن  ويجب 

يف ه����ذ� �مل���ج���ال. و�أك�����د رئ��ي�����س �لإحت����اد 

�ل����دويل  ت��ق��ري��ر �لحت�����اد  �أن  �لآ����س���ي���وي 

يف  �ملميزة  �لتحتية  �لبنية  ج��ودة  �أظ��ه��ر 

�لقيمة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ب��ل��دي��ن،  ك���ا 

حتقيقها،  ميكن  �لتي  �ملميزة  �لتجارية 

�لبلدين  حكومتا  �أكدته  �لذي  و�للتز�م 

يف ت��ه��ي��ئ��ة �ل����ظ����روف �مل���ث���ال���ي���ة لإجن�����اح 

�آ�سيا  قارة  �أن  �سلمان  �ل�سيخ  و�أكد  �مللف. 

�ملا�سية  �ل�ست  �ل�سنو�ت  خ��ال  �أظ��ه��رت 

ثقته  م��ب��دي��ا  و�ل��ت�����س��ام��ن،  �ل��وح��دة  روح 

ب���اأن ت��ل��ك �ل����روح ���س��ت��ت��و����س��ل م��ن خ��ال 

وحدة ممثلي �لقارة �لآ�سيوية يف جمل�س 

تر�سيح  م��ل��ف  دع���م  �ل����دويل يف  �لإحت�����اد 

ونيوزلند�. �أ�سرت�ليا 

01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�سة« 

يف �ملوقع �للكرتوين

 االسيوي يدعم أستراليا ونيوزلندا لمونديال السيدات

 فريق معان يبدأ االستعداد للدوري

 تواصل منافسات طاولة الجيش

االنباط – عمان

من �ملنتظر �ن يبد�أ فريق معان ن�ساطه 

��ستعد�د�  �لقادمة  �لي��ام  خال  �لكروي 

�لذي  �ملحرتفني  دوري  بطولة  ملناف�سات 

ت��اري��خ��ه بعد  ي�����س��ارك ف��ي��ه لول م��رة يف 

�ن خ�����س��ع لع���ب���و �ل��ف��ري��ق ل��ف��ح��و���س��ات 

ل�ستئناف  ����س��ت��ع��د�ًد�  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س 

يف  �لأردين  �مل���ح���رتف���ني  دوري  ب��ط��ول��ة 

ظ��ه��ور  �مل���ق���ب���ل.وب���ع���د  �آب   / �أغ�����س��ط�����س 

�لفني  �ملدير  �سيقوم  �لفحو�سات  نتائج 

ل��ل��ف��ري��ق ع���ب���د�هلل �ل��ق��ط��ط��ي، ب��ت��ح��دي��د 

�جلماعية. �ل��ت��دري��ب��ات  م��ب��ا���س��رة  م��وع��د 

معان  لعبي  �لتقى  ق��د  �لقططي  وك��ان 

لهم  �أك��د  حيث  �لفحو�سات،  �إج��ر�ء  قبل 

�ل�سحي  ب��ال��ربوت��وك��ول  �لل��ت��ز�م  �أهمية 

�أف���ر�د  و�سحة  �سامة  على  للمحافظة 

م�سو�ره  ��ستهل  قد  معان  وكان  �لفريق  

بتحقيق  �ل��دوري  من  �لأوىل  �جلولة  يف 

�لفوز على �ل�سلط 0-1  .

االنباط – عمان

بطولة  مناف�سات  �لث��ن��ني،  �نطلقت 

- �جلي�س  �لأردن���ي���ة  �مل�����س��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت 

�ل���ع���رب���ي ل���ك���رة �ل���ط���اول���ة �ل���ت���ي ت��ق��ام 

م��ب��اري��ات��ه��ا يف ���س��ال��ة م��دي��ري��ة �لحت���اد 

�ل����ري����ا�����س����ي �ل����ع���������س����ك����ري. وي���������س����ارك 

ف�����رق مت���ث���ل وح�����د�ت   6 �ل���ب���ط���ول���ة  يف 

�لأردن��ي��ة  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  وت�سكيات 

�ل���ن���اط���ق  �ل����ع����رب����ي.وق����ال  - �جل���ي�������س 

�لإعامي لاحتاد �لريا�سي �لع�سكري 

ن��ت��ائ��ج  �إن  �مل��ن��ا���س��ري،  �ل��ن��ق��ي��ب حم��م��د 

مباريات �ليوم ��سفرت عن فوز �ملنطقة 

�ل��ع�����س��ك��ري��ة �ل�����س��رق��ي��ة ع��ل��ى �مل��ن��ط��ق��ة 

3-0، وفوز  �لع�سكرية �جلنوبية بنتيجة 

�لع�سكرية  �ملنطقة  على  �ملدفعية  �ساح 

و�مل��ن��ط��ق��ة   ،2-3 ب��ن��ت��ي��ج��ة  �ل���و����س���ط���ى 

�جلو  �ساح  على  �ل�سمالية  �لع�سكرية 

 ،1-3 �ل��و���س��ط��ى  ع��ل��ى  و�ل�����س��رق��ي��ة   ،2-3

 ،1-3 و�����س����اح �جل�����و ع���ل���ى �جل���ن���وب���ي���ة 

 ،0-3 �جلنوبية  على  �ملدفعية  و���س��اح 

.0-3 و�ل�سمالية على �جلنوبية 

 4 باإقامة  �ليوم  �ملباريات  وتتو��سل 

لقاء�ت.

الكويت – وكاالت

��ستقر �حتاد �لكرة �لكويتي على برنامج   

�إع��������د�د �مل���ن���ت���خ���ب �ل���وط���ن���ي، ل��ل��م��و�ج��ه��ت��ني 

�مل��ق��ب��ل��ت��ني ���س��م��ن �ل��ت�����س��ف��ي��ات �لآ����س���ي���وي���ة 

 ،2022 ق��ط��ر  مل���ون���دي���ال  �مل���وؤه���ل���ة  �مل�����س��رتك��ة 

�لأزرق  ويخو�س   .2023 بال�سني  �آ�سيا  وكاأ�س 

و13   8 يف  و�لأردن  �أ�سرت�ليا  �أم��ام  مو�جهتني 

�سيدين  يف  �مل��ق��ب��ل،  �لأول  �أك��ت��وب��ر/ت�����س��ري��ن 

بالتن�سيق  �لفنية  �للجنة  وح��ددت  و�لكويت. 

عناد  ثامر  �لوطني  بقيادة  �لفني  �جلهاز  مع 

بدء �لتدريبات بتجمع �أول خال �لفرتة من 

�سبتمرب/�أيلول،   8 وحتى  �أغ�سط�س/�آب   30

مو�جهتني  خ��و���س  �لتجمع  يتخلل  �أن  على 

�ل�سوري حال  �ملنتخب  �أمام  �إحد�هما  وديتني 

�سمحت �لظروف، فيما مل يتم حتديد طرف 

بر�مج  على  �لحت���اد  �لثانية.ويعول  �مل��ب��ار�ة 

�ل�سهر  مطلع  تنطلق  �ل��ت��ي  �لأن���دي���ة  �إع����د�د 

قبل  ع��ام  ب�سكل  �ل��اع��ب��ني  لتح�سري  �مل��ق��ب��ل 

قد  للمنتخب  م��و���س��ع��ة  ق��ائ��م��ة  ع��ن  �لإع����ان 

ت�سل �إىل 30 لعبا.

االنباط – عمان

فار�س  �لدكتور  �ل�سباب  وزي��ر  �فتتح   

�لربيز�ت، �لإثنني، عرب تقنيات �لت�سال 

�مل�ساريع  و�إد�رة  �لريادة  مع�سكر  �ملرئي، 

����س���م���ن م���ع�������س���ك���ر�ت �حل�������س���ني ل��ل��ع��م��ل 

ينفذ  و�ل����ذي   ،2020 �ل��رق��م��ي��ة  و�ل��ب��ن��اء 

مب�ساركة  �إجن��از  موؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون 

400 �ساباً و�سابة من خمتلف حمافظات 

ثاثة  ي�ستمر  �ل���ذي  �ملع�سكر  �مل��م��ل��ك��ة. 

وبو�قع  ي��وم  لكل  جل�ستني  مبعدل  �أي���ام 

�ل�سباب  مت��ك��ني  �إىل  ي��ه��دف  ���س��اع��ات،   4

�مل�����س��اري��ع  �إد�رة  خ��ط��ة  �إع����د�د  كيفية  يف 

و�أه���م���ي���ة �مل�����س��اري��ع �ل���ري���ادي���ة ل��ل�����س��ب��اب 

مع  و�لت�سبيك  �مل�ساريع  عر�س  وكيفية 

�جل��ه��ات �ل��د�ع��م��ة.    �ل���ربي���ز�ت وج���ه يف 

كلمة �فتتح فيها �ملع�سكر، �ل�سكر جلميع 

�ل�����س��رك��اء ع��ل��ى ج��ه��وده��م �مل���ب���ذول���ة يف 

�إجناح مع�سكر�ت �حل�سني للعمل و�لبناء 

�إل����ت����ز�م وز�رة  ع��ل��ى  �ل��رق��م��ي��ة، م����وؤك����د�ً 

لل�سباب،  �لدعم  كافة  �ل�سباب يف تقدمي 

م���ن خ����ال حت��ق��ي��ق �لأه�������د�ف �ل�����و�ردة 

لل�سباب  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  يف 

وخا�سة �ملحور �لر�بع و�ملتمثل يف ريادة 

وق��ال  �لق��ت�����س��ادي.  و�لتمكني  �لأع��م��ال 

للعمل  �أن مع�سكر�ت �حل�سني  �لربيز�ت 

وبتجربة جديدة  و�لبناء، جاءت رقمية 

وف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا، يف ظ��ل �ل��ظ��روف 

�أجمع  �لعامل  منها  يعاين  �لتي  �لر�هنة 

ك���ورون���ا، مبيناً  ت��د�ع��ي��ات ف��ريو���س  م��ن 

�أن ه��دف �مل��ع�����س��ك��ر�ت ل��ه��ذ� �ل��ع��ام ت��اأت��ي 

�ل�سباب  ل��دى  �ل��ف��ر�غ  �أوق���ات  ل�ستثمار 

م���ن �مل���ن���زل، ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م ب��ال��ع��دي��د من 

�ست�ساعدهم  �ل��ت��ي  و�مل��ه��ار�ت  �مل��و����س��ي��ع 

ع��ل��ى ����س��ت��ث��م��ار �ف��ك��اره��م و�ل��ت��ك��ي��ف مع 

فاعلني  منها  و�خلروح  كورورنا  جائحة 

�لوز�رة لن تدخر  �أن  ومنتجني، م�سري�ً 

�أك��رب  لتحقيق  ق��دم��اً،  �مل�����س��ي  ج��ه��د� يف 

ق����در مم��ك��ن م���ن �مل����ب����ادر�ت و�ل���رب�م���ج 

من  �ل��ع��دي��د  يف  �ل�����س��ب��اب  �ستمكن  �ل��ت��ي 

�مل�ساريع  �د�رة  مع�سكر  وياتي  �ملجالت. 

و�ل�����ري�����ادة ���س��م��ن ح���زم���ة �مل��ع�����س��ك��ر�ت 

�ل�سوؤون  مديرية  تنفذها  �لتي  �ملركزية 

�ل�سبابية   .

االنباط – عمان

ب��ع��د �ل��ن��ج��اح �ل��ك��ب��ري �ل����ذي حتقق 

�قامه  �ل��ذي  �لول  �مل��رئ��ي  �لن�ساط  يف 

�لريا�سية  لل�سحافة  �لعربي  �لحت��اد 

م�����ن خ�������ال �مل���������س����ارك����ة �ل����ك����ب����رية يف 

�لزميل  قدمها  �لتي  �لقيمة  �ملحا�سرة 

بعنو�ن  �لدري�سي  �لدين  ب��در  �ل�ستاذ 

�لريا�سي �لعربي .. رهانات  “ �لعام 
�لبد�ئل و�حلد�ثة “ و�لتي �سارك فيها 

ينظم   .. وزم��ي��ل  زميلة   200 م��ن  �ك��ر 

�لحت�����اد �مل��ح��ا���س��رة �ل��ث��ان��ي��ة ع���ن بعد 

�سيقدمها  �ل��ت��ي  زووم  ت��ط��ب��ي��ق  وع���رب 

�لدكتور  �ملعروف  �لمار�تي  �لكادميي 

بحث  �كادميية  عميد  �ل�سريف  �حمد 

در��سا  �لريا�سة  علوم  �ن�سطة  وتطوير 

وت��ت��ح��دث ح����ول �ل��ث��ق��اف��ة �ل��ري��ا���س��ي��ة 

16 متوز يوليو  وذلك يوم �خلمي�س يف 

بتوجيه  �لحتاد  يقوم  ..و�سوف  �لقادم 

ك��ت��ب �ل���دع���وة ل���احت���اد�ت و�ل���رو�ب���ط 

يف  �لريا�سية  �لع��ام��ي��ة  و�جل��م��ع��ي��ات 

�لقليلة  �ل��ع��رب��ي خ��ال �لي���ام  �ل��وط��ن 

�ل���ق���ادم���ة .. م���ن ج��ه��ة �خ�����رى ق��ام��ت 

�لم�����ان�����ة �ل���ع���ام���ة ل����احت����اد �ل���ع���رب���ي 

يف  �مل�����س��ارك��ة  ���س��ه��اد�ت  بت�سليم  م��وؤخ��ر� 

�مل�ساركني  ل��ك��اف��ة  �ل�سابقة  �مل��ح��ا���س��رة 

م��ن �ل��زم��ي��ات و�ل��زم��اء مم��ن قامو� 

ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل �ل���ر����س���م���ي ع����رب �ل���ر�ب���ط 

�ملعتمد ..حيث �كد �لدكتور هادي عبد 

ورئي�س جلنة  �لحتاد  رئي�س  نائب  �هلل 

�ل�����دور�ت �ن �لحت����اد �ل��ع��رب��ي ح��ر���س 

�لتو��سل  على  �ملا�سية  �ل��ف��رتة  خ��ال 

�ل��ع��ام��ة م��ن خال  �لهيئة  �ع�����س��اء  م��ع 

�لن�������س���ط���ة �مل���رئ���ي���ة ع����ن ب���ع���د و�ل���ت���ي 

�ملعرفة  ت��ق��دمي  �د�م���ة  ب��ه��دف  ينظمها 

للجيل  وخ�����س��و���س��ا  �ل��ف��ائ��دة  وحت��ق��ي��ق 

�جل��دي��د م��ن �ل��زم��اء و�ل��زم��ي��ات يف 

�ملميز  بالتجاوب  و��ساد  �لعربي  �لوطن 

�لوىل من  �مل��ح��ا���س��رة  وج��دت��ه  �ل����ذي 

و�لرو�بط  و�جلمعيات  �لحت��اد�ت  قبل 

و�ل����ت����ي ����س���ارك���ت ب����اع����د�د ك���ب���رية م��ن 

وم��ن  �لحت����اد  ب���ان  م���وؤك���د�  منت�سبيها 

خ���ال جل��ن��ة �ل�����دور�ت ���س��وف ي��و����س��ل 

�لقادمة  �ل��ف��رتة  خ��ال  �مل��رئ��ي  ن�ساطه 

من خال تقدمي �ملحا�سر�ت و�لندو�ت 

ك��ب��ار �لع��ام��ي��ني  ي�����س��ارك فيها  �ل��ت��ي 

وخ�����رب�ء �ل��ري��ا���س��ة و�لك���ادمي���ي���ني يف 

�ل���وط���ن �ل��ع��رب��ي و�ل���ع���امل ..ك���م���ا �ف���اد 

ب��ذل��ك �ل��زم��ي��ل ع���وين ف��ري��ج �ل��ن��اط��ق 

�لعامي لاحتاد .

 منتخب الكويت يبدأ االعداد لمواجهة النشامى

 البريزات يفتتح معسكر الريادة وإدارة المشاريع

 العربي للصحافة الرياضية يواصل نشاطه المرئي

�لكرة  جنم  وفاة  خرب  �نت�سار  بعد  �لعربي  �لوطن  لف  �لذي  هذ�  مربر�  �حلزن  كان 

با�سابته  متاثر�  �لدنيا  ودع  �لذي  ر��سي  �حمد  �لكابنت  ..�ملرحوم  و�لعربية  �لعر�قية 

م��رت على  �ل��ت��ي  �ل�سنني  ورغ��م  ر����س��ي  �لنجم  �ن  ..ذل���ك  ك��ورون��ا  �للعني  ب��ال��ف��ريرو���س 

�لريا�سية  �ثر� جميا عن حياته  ..ترك  وم�سرفة  كروية طويلة  م�سرية  بعد  �عتز�له 

و�رثا من �لعطاء ور�سيد� من �لخاق و�ل�سرية �جلملية �لتي ميزت م�سو�ره مع �لكرة 

�لعطاء  خ��ال  ..م��ن  بالبنان  �ليهم  ي�سار  �لذين  �لكبار  �لنجوم  مرتبة  يف  ..وو�سعته 

�لذي قدمه وقاد من خاله منتخي �لعر�ق للفوز بالعديد من �ملباريات وح�سد �لكثري 

من �للقاب �لكروية خال م�سو�ر كروي حافل بكل �لو�ن �لجناز�ت و�لبطولت ...

لقد عرف �جلمهور �لكروي يف �لردن �لنجم �حمد ر��سي معرفة مميزة ..باعتباره 

�لكبار عدنان  �لنجوم  ز�مل  �لذي  وهو  �لعر�قية  للكرة  �لذهبي  �حد جنوم �جليل  كان 

درجال وح�سني �سعيد وناطق ها�سم وفتاح ن�سيف وعلي كاظم وفاح ح�سن و�سعد قي�س 

�لردين  �جلمهور  ين�سي  ..ومل  وغريهم  كوركي�س  وبا�سل  ح�سني  وليث  خلف  و�حمد 

يف  �لربعة  �هد�فه  وخ�سو�سا  �لوطني  منتخبنا  مرمى  يف  ر��سي  �لنجم  �ه��د�ف  �ي�سا 

بغد�د  �لعا�سمة  قلب  يف  �ل�سعب  �ستاد  يف  �قميت  �لتي  �ملبار�ة  يف  �لعامل  كا�س  ت�سفيات 

بالريا�سة  �ملميزة  ..ول عاقته  �لكبري  �لاعب  ب�سعود جنومية هذ�  �ساهمت  ..و�لتي 

�لردنية باعتباره عا�س طو�ل �ل�سنني �ملا�سية بني �هله يف عمان ..وكان بحق من �جمل 

منا�سباتهم  كل  يف  �ساركهم  حيث  منهم  و�ح��د�  �عتربوه  �لذين  �لردنيني  كل  ��سدقاء 

�لريا�سية و�خلا�سة ..

ي��رح��ل �ح��م��د ر����س��ي ه��ذه �حل��ي��اة ع��زي��ز� مكرما ..ب��ع��د �ن ت��رك ذك��ري��ات جميلة ل 

ولكن على  �ل��ع��ر�ق  ..لي�س فقط يف  �ل��ه��د�ف��ني  و�روع  �ه��م  �ح��د  ك��ان  �ل��ذي  وه��و  تن�سى 

جمموعة  م��ع  ر����س��ي  �ح��م��د  �ساهم  كيف  نن�سى  ..ول  و��سيا  �لعربي  �ل��وط��ن  م�ستوى 

عام  �ملك�سيك  يف  مرة  لول  �لعامل  كاأ�س  نهائيات  �ىل  �لعر�قي  �ملنتخب  ب�سعود  �لنجوم 

بفاف  �لعظيم  بلجيكا  حار�س  مرمى  يف  �لوحيد  �لعر�قي  �لهدف  �ساحب  وكان    1960

..�ىل جانب فوزه بلقب �ف�سل لعب يف ��سيا ومن بني �ف�سل ع�سرة لعبني يف �لقارة 

�ل�سيوية يف �لقرن �لع�سرين ..دون �ن نن�سى ح�سوله مع منتخب ��سود �لر�فدين على 

�لقاب بطولت كا�س �خلليج و��سيا وكا�س �لعرب وغريها ..

�ي�سا  ..فانها  �سفاته  ع��رف  م��ن  ك��ل  نفو�س  يف  �سدمة  �سكلت  ق��د  وف��ات��ه  كانت  و�ن 

ك�سفت مقد�ر �حلب و�لع�سق و�لحرت�م �لذي تركه �لر�حل يف نفو�س ع�ساقه يف �لعر�ق 

يتحلو�  �ن  �لنجوم  م��ن  �ل��ي��وم  جيل  على  نتمنى  �سفات  ..وه���ي  كله  �لعربي  و�ل��وط��ن 

..لكن  و�لغياب   �لعتز�ل  �لكرة م�سريه  زمنه يف ماعب  �لاعب مهما طال  بها لن 

�لنا�س حتى بعد وفاته  �مل�سرفة و�سفاته و�خاقة �ستبقى دوما يتحدث عنها  م�سريته 

�لر�حل  تن�سى  لن  و�لعربية  �لعر�قية  �لكرة  بان  ثقة  وكلنا  �لغايل  �لفقيد  �هلل  ..رح��م 

�لتي قدمها طو�ل م�سو�ره  �حمد ر��سي و�سيكون تكرميه متنا�سبا مع م�سرية �لعطاء 

�مل�سرف مع �لكرة ...رحمه �هلل .

عوني فريج

 احمد راضي ..كل الحزن        
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 اليابان تنسحب من استضافة مونديال السيدات

 تقنية الفار تثير الجدل بعد فوز الريال

زيدان مستاء من الحديث عن التحكيم

 برشلونة يحشد النجوم 
بيلباو لمواجهة 

مدريد - وكاالت

اأع���ل���ن ك��ي��ك��ي ���س��ي��ت��ن امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

ت�ستعد  التي  فريقه  قائمة  لرب�سلونة، 

اأتلتيك بيلباو، اليوم الثالثاء،  ملواجهة 

على ملعب الكامب نو، يف اإطار اجلولة 

بر�سلونة،  ويحتل  الليجا.  31 من عمر 

الليجا،  ترتيب  ب��ج��دول  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

ب��ال��ت�����س��اوي م��ع امل��ت�����س��در ري���ال م��دري��د 

بينما  منهما،  لكل  نقطة   65 بر�سيد 

يقع بيلباو يف املركز التا�سع بر�سيد 42 

نقطة. 

وج����اءت ق��ائ��م��ة ب��ر���س��ل��ون��ة ك��ال��ت��ايل:   

بيكيه،  �سيميدو،  نيتو،  �ستيجن،  ت��ر 

ل��ي��ن��ج��ل��ي��ت، ج������وردي األ����ب����ا، ���س��ام��وي��ل 

اأوم�����ت�����ي�����ت�����ي، ف������رب������و، ب���و����س���ك���ي���ت�������س، 

فيدال،  اأرت��ورو  ميلو،  اآرث��ر  راكيتيت�س، 

اإي���ن���اك���ي ب��ي��ن��ا، ري���ك���ي ب���وي���ج، ك�����والدو، 

اأن�����س��و ف���ات���ي، اآراخ������و، م���وري���ر، رام���ون 

رودري��ج��ي��ز، ك��وي��ن��ك��ا، ل��وي�����س ���س��واري��ز، 

ليونيل  جريزمان،  اأنطوان  برايثوايت، 

مي�سي.

طوكيو - وكاالت

ن��ق��ل��ت وك��ال��ة اأن���ب���اء ك��ي��ودو ع��ن م�����س��در، 

���س��ت�����س��ح��ب  ال����ي����اب����ان  اأن  االإث�����ن�����ن،  ق����ول����ه 

ع��ر���س��ه��ا ال���س��ت�����س��اف��ة ك���اأ����س ال���ع���امل ل��ك��رة 

قليلة  اأي��ام  قبل   ،2023 عام  لل�سيدات  القدم 

م����ن ت�������س���وي���ت ي���ج���ري���ه االحت��������اد ال������دويل 

)ف��ي��ف��ا(، ل��ت��ح��دي��د ال��ع��ر���س ال��ف��ائ��ز. وك��ان 

امل��ل��ف ال��ي��اب��اين واح����دا ب��ن ث��الث��ة ملفات 

ت��ق��دم��ت ل��ل��ر���س��ح ال���س��ت�����س��اف��ة ال��ب��ط��ول��ة 

بن  م�سرك  وع��ر���س  كولومبيا  ج��وار  اإىل 

اأ���س��رال��ي��ا ون��ي��وزي��ل��ن��دا.و���س��ن��ف ال��ف��ي��ف��ا يف 

االأ�سرايل  العر�س  ال�سهر  هذا  �سابق  وقت 

االأف�سل  اأن��ه  على  امل�سرك  النيوزيالندي 

ال���س��ت�����س��اف��ة ال��ب��ط��ول��ة وج����اءت ال��ي��اب��ان يف 

الياباين  االحتاد  يتمكن  الثاين. ومل  املركز 

لكن  ال��ف��ور،  على  التعليق  م��ن  ال��ق��دم  ل��ك��رة 

االحت���اد االإ���س��رايل ق��ال اإن��ه ك��ان على علم 

دولة  حماولة  على  يعلق  لن  لكنه  بالتقرير 

ي�سبق  ومل  ال��ب��ط��ول��ة.  ال���س��ت�����س��اف��ة  اخ����رى 

لل�سيدات  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ا�ست�سافة  لليابان 

لكنها �ساركت يف تنظيم بطولة الرجال عام 

2002 باال�سراك مع كوريا اجلنوبية.

مدريد - عوا�صم

ت�������س���درت ت��ق��ن��ي��ة امل�������س���اع���دة ب��ال��ف��ي��دي��و 

االإ���س��ب��ان��ي��ة  ال�����س��ح��ف  ع���ن���اوي���ن   »VAR«

ال�������س���ادرة االث���ن���ن ب��ع��د ف����وز ري����ال م��دري��د 

اأن  الليغا، بعد  �سو�سييداد يف  ري��ال  2-1 على 

اآخر  واألغت  العا�سمة  لنادي  هدفن  منحت 

ل�سو�سييداد، ما �سمح للريال بالت�سدر بفارق 

املواجهات املبا�سرة عن غرميه الكاتالوين.

عدنان يانوزاي

 و���س��اه��م��ت ت��ق��ن��ي��ة امل�����س��اع��دة ب��ال��ف��ي��دي��و 

م��دري��د،  ري����ال  ه����ديف  ت��اأك��ي��د  يف   »VAR«

االأول ع��ن��دم��ا اح��ت�����س��ب احل��ك��م رك��ل��ة ج���زاء 

لها  ان���ربى  فيني�سيو�س  ال��ربازي��ل��ي  ل�سالح 

عندما  وال��ث��اين  رام���و����س،  �سرخيو  ال��ق��ائ��د 

�سيطر  اأن  ب��ع��د  ب��ن��زمي��ة  ال��ف��رن�����س��ي  ���س��ج��ل 

على ال��ك��رة بكتفه و���س��دد ك��رة زاح��ف��ة داخ��ل 

الكرة  اأنه مل يلم�س  التقنية  ال�سباك، لتوؤكد 

بيده. واألغت تقنية الفيديو امل�ساعدة للحكم 

ي��ان��وزاي  ع��دن��ان  ال��ب��دي��ل  للبلجيكي  ه��دف��اً 

اأحد زمالئه  ت�سلل  بداعي  �سو�سييداد  العب 

ال��روؤي��ة ع��ن مواطنه احل��ار���س  ال���ذي حجب 

“موندو  �سحيفة  وع��ن��ون��ت  ك���ورت���وا.  ت��ي��ب��و 

نع يف مدريد”،  ديبورتيفو” الكاتالونية “�سُ

ال��ف��ي��دي��و  ت��ق��ن��ي��ة  ب����ارك����ت  “لقد  م�����س��ي��ف��ة 

ان��ت�����س��ارات ل��و���س ب��الن��ك��و���س ال��ث��الث��ة منذ 

ا�ستئناف الليغا”. وتابعت “ريال يف ال�سدارة 

ق��رارات حتكيمية  انت�سار بف�سل ثالثة  بعد 

مثرة للجدل”.من جهتها، كتبت “�سبورت” 

القريبة من بر�سلونة على �سفحتها االوىل 

“ف�سيحة  وتابعت   ،»VAR+�ال “مت�سدرو 
يف اأنويتا” )ملعب �سو�سييداد(«.

ف��ي��م��ا مل ت��ظ��ه��ر ال�������س���ح���ف امل���دري���دي���ة 

ام��ت��ع��ا���س��ه��ا م���ن ال�����ق�����رارات، ح��ي��ث ع��ن��ون��ت 

مع  “مت�سّدر”  ك��ب��رة  ب��ك��ل��م��ة  “ماركا” 
اىل  بهدفه، م�سرة  رامو�س  �سورة الحتفال 

من  ع���دد  الأك���رب  القيا�سي  ال��رق��م  حتطيمه 

كان  وال���ذي  م��داف��ع  باإ�سم  امل�سجل  االأه���داف 

ب���ح���وزة ال��ه��ول��ن��دي رون���ال���د ك���وم���ان م��داف��ع 

هولندا  منتخب  وم���درب  ال�سابق  بر�سلونة 

م�سرته.  يف  ال����68   هدفه  بت�سجيله  حاليا، 

الليغا،  اىل  االإث�����ارة  م��ن  “املزيد  واأ���س��اف��ت 

ج���دل يف رك��ل��ة ج����زاء ل��ف��ي��ن��ي�����س��ي��و���س، ه��دف 

“اأ�س”  اأما  ملغى ليانوزاي وهدف بنزمية”. 

فو�سى  جديد،  “مت�سدر  فكتبت  املدريدية 

جديدة”، م�سيفة “ريال يرتقي اإىل �سدارة 

اجلدول قبل ثماين مراحل من النهاية«.

مدريد - وكاالت

اأع������رب زي����ن ال���دي���ن زي�������دان، امل��دي��ر 

ال���ف���ن���ي ل����ري����ال م����دري����د، ع����ن ���س��ع��ادت��ه 

ري��ال  م�سيفه  ع��ل��ى   )1-2( ب��االن��ت�����س��ار 

����س���و����س���ي���داد، االأح��������د، ����س���م���ن اجل���ول���ة 

زي���دان، خالل  وق���ال  الليجا.  م��ن  الــــ30 

“ماركا”  �سحيفة  نقلتها  ت�سريحات 

العديد  لدينا  “ال�سدارة؟  االإ�سبانية: 

اأيام،   3 كل  مباراة  ونلعب  املباريات،  من 

واأ���س��اف:  دائًما”.  نف�سه  ه��و  وال�سغط 

ج����ًدا،  ج���ي���ًدا  ان��ت�����س��اًرا  ح��ق��ق��ن��ا  “لقد 
 8 اأم��ام��ن��ا  زال��ت  وال  تغر،  �سيء  ال  لكن 

النهاية”.  �سيكون يف  واحل�سم  مباريات، 

اأ�ساهد  مل  اجلدلية؟  “اللقطات  وتابع: 

فيني�سيو�س  ج��زاء  ركلة  لكن  ح��دث،  م��ا 

كما  ق��ان��وين  ب��ن��زمي��ا  وه���دف  �سحيحة، 

اأخ����ربوين.. ال اأخ��و���س يف اجل���دل، الأن 

هناك حكم م�سوؤول عن القرارات.. اأريد 

فقط التفكر يف االنت�سار«.

ال  احل��ك��م؟  ع��ل��ى  “ال�سغط  واأردف: 

القدم وما  اأود التحدث عن كرة  اأعرف، 

اأري��د احلديث عن  امل��ب��اراة، وال  حدث يف 

امل���درب  وا���س��ت��ط��رد  االأخرى”.  االأ���س��ي��اء 

اأن���ك���م ال  ي�����س��اي��ق��ن��ي  “ما  ال��ف��رن�����س��ي: 

ونحن  التحكيم،  ع��ن  ���س��وى  ت��ت��ح��دث��ون 

االأمر  وتظهرون  كبرة،  مباريات  نقدم 

اأ�ستطيع  �سيئا.. ال  نفعل  اأننا مل  لو  كما 

حققنا  لكننا  اجل��دل،  يثر  مبا  التحكم 

انت�ساًرا م�ستحًقا”. وعن ت�سدر الليجا، 

االآن،  ح��ت��ى  ���س��يء  اأي  نحقق  “مل  ق���ال: 

ع��ودة  )منذ  نقاط   9 ح�سدنا  اأن��ن��ا  رغ��م 

�سعبة  االأم�����ور  و���س��ت��ك��ون  امل��ن��اف�����س��ات(، 

هذا  يف  ن�ستمر  اأن  يجب  النهاية..  حتى 

وح��ول  املزيد”.  دائ��ًم��ا  ون��ري��د  الطريق، 

“ركبته  ق���ال زي����دان:  اإ���س��اب��ة رام���و����س، 

اأن��ه��ا جم��رد  اأع��ت��ق��د  ت��وؤمل��ه ك��ث��ًرا، لكني 

ك����دم����ة.. رام����و�����س اأف�������س���ل م����داف����ع يف 

مميزا  جتعله  �سخ�سية  ول��دي��ه  ال��ع��امل، 

عن اجلميع«.

كرواتيا - وكاالت

عدم  ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�سربي  ق��رر 

اإجراء الفح�س الطبي للك�سف عن فرو�س 

كورونا، وغادر مدينة زادار الكرواتية التي 

�سل�سلة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ف��ي��ه��ا اجل��ول��ة  ي��ن��ظ��م 

ال��ب��ط��والت اال���س��ت��ع��را���س��ي��ة، ال��ت��ي ت��ق��ام يف 

 ، ب���اإ����س���راف م���ن م��وؤ���س�����س��ت��ه  دول ال��ب��ل��ق��ان 

نوفاك  ورف�س  تور”.  “اأدريا  م�سمى  حتت 

اإ�سابة عدد  تاأكد  بعدما  للفح�س  اخل�سوع 

م���ن امل�����س��ارك��ن ب���ال���ف���رو����س، ح��ي��ث اأع��ل��ن 

جريجور  ال��ب��ل��غ��اري  اإ���س��اب��ة  االأم�����س  م�ساء 

دمي������روف وال���ك���روات���ي ب���ورن���ا ت�����س��وري�����س 

ب���ف���رو����س ك�����ورون�����ا امل�������س���ت���ج���د. وب��ح�����س��ب 

امل�����س��وؤول االإع���الم���ي ل��ل��ب��ط��ول��ة، ف���اإن بقية 

مدينة  يف  الطبية  امل�سحة  اأجروا  الالعبن 

ديوكوفيت�س  با�ستثناء   ، ال��ك��روات��ي��ة  زادار 

ال����ذي غ����ادر امل��دي��ن��ة وت��وج��ه اإىل ب��ل��ج��راد، 

باأي  �سعوره  لعدم  الفح�س  اإج��راء  ورف�س 

اأعرا�س.

الريا�ض - وكاالت

م��ع  ال�������س���ع���ودي  ال���ه���الل  اإدارة  ات��ف��ق��ت 

الثنائي، حممد ال�سلهوب و�سالح ال�سهري، 

ع��ل��ى مت��دي��د ع��ق��دي��ه��م��ا م���ع ال���ن���ادي حتى 

نهاية املو�سم اجلاري. وذلك وفقا ملا ذكرته 

تاأجيل  اأك���دت  وال��ت��ي  اإم”،  اإف  “يو  اإذاع����ة 

����س���راء ع��ق��د ���س��ال��ح ال�����س��ه��ري م���ن ال��رائ��د 

جهة  وم��ن  الح��ق.  وق��ت  اإىل  نهائي،  ب�سكل 

بقيادة  ال��ه��الل،  ن��ادي  اإدارة  تدر�س  اأخ��رى، 

فهد بن نافل، امل�ساركة يف بطولة جتريبية 

م��ع�����س��ك��ر فريقها  ف���رة  خ���الل  ب��ال��ط��ائ��ف، 

املقبل. فقد تقدمت  االأول، يف يوليو/متوز 

ال��ري��ا���س��ي��ة،   »Green Goal« ���س��رك��ة 

ب��ط��ل��ب ل���الحت���اد ال�����س��ع��ودي ل��ك��رة ال��ق��دم، 

اأج���ل تنظيم ب��ط��ول��ة رب��اع��ي��ة ودي���ة يف  م��ن 

يوليو، مب�ساركة   20 10 حتى  الطائف، من 

الهالل واالحتاد والوحدة والتعاون.

لندن - وكاالت

االإيقاف  اآر���س��ن��ال، خطر  يواجه الع��ب   

حدثت  التي  امل�سادة  بعد  مباريات،   3 ملــدة 

ب��راي��ت��ون، خ��الل مباراة  بينه وب��ن الع��ب 

ال���ف���ري���ق���ن، ال�����س��ب��ت امل���ا����س���ي، يف اإط�����ار 

ال���������دوري االإجن����ل����ي����زي امل����م����ت����از.وذك����رت 

�سحيفة “�صن” اأن ماتيو جندوزي العب 

اآر����س���ن���ال، م��ه��دد ب��ت��ل��ق��ي ع��ق��وب��ة االإي��ق��اف 

كامرات  اأظهرت  بعدما  مباريات،   3 ملــدة 

امل���ب���اراة، ج���ن���دوزي وه���و مي�����س��ك مب��وب��اي 

الع����ب ب���راي���ت���ون، وي��ل��ق��ي ب���ه ع��ل��ى اأر�����س 

االإجنليزي  االحت���اد  اأن  واأ���س��اف��ت  امللعب. 

ل���ك���رة ال����ق����دم، ي��ن��ت��ظ��ر ا����س���ت���الم ت��ق��ري��ر 

اتخاذ قرار  اأتكين�سون، قبل  احلكم مارتن 

اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت  الواقعة.  ب�ساأن 

�سلوكه  ب�سبب  جندوزي قد يواجه م�سكلة 

ال��ع��ن��ي��ف خ���الل م��ب��اراة ب��راي��ت��ون، خا�سة 

ُب��ع��د ي����اردات  واأن ح��ك��م ال��ل��ق��اء ك���ان ع��ل��ى 

ق��ل��ي��ل��ة م��ن��ه اأث���ن���اء ال��واق��ع��ة. وح����ال ت��اأك��د 

�سيغيب  مباريات،  لثالث  جندوزي  اإيقاف 

ونوريت�س  �ساوثهامبتون  م��واج��ه��ات  ع��ن 

�سيفيلد  وم���ب���اراة  االإجن��ل��ي��زي،  ب���ال���دوري 

يونايتد بكاأ�س االحتاد.

 ديوكوفيتش يرفض فحص كورونا

 الشلهوب والشهري يواصالن المشوار

 نجم االرسنال مهدد بااليقاف
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 االنباط-عمان

 The One( ����ش���و«  ون  “ذا  م��ن��ح��ت 

Show(، اأبرز اجلوائز العاملية يف جماالت 
الإعالن والت�سميم والت�سويق الإلكرتوين، 

يف  �سبكة  “اأف�سل  لقب  “اأوجلفي”  �شركة 

يف  املميز  لعملها  ت��ك��رمي��اً   ”2020 ال��ع��ام 

اأدى  كما  عمالئها،  ل�سالح  جم���الت  ع��دة 

والأف��ك��ار  التعاون  على  “اأوجلفي”  تركيز 

ممكنة  �سيغة  اأي  يف  ال��ك��رى  الإب���داع���ي���ة 

ال��ه��وات��ف  اإىل  وامل��ب��ي��ع��ات  الأل���ع���اب  – م��ن 
 – الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  املحمولة 

 DAVID( »اإىل ح�سول “ديفيد ميامي

املخت�سة  �سركاتها  اإح����دى   ،)Miami
“اأف�سل  لقب  على  ال��ت��ج��اري��ة،  بالعالمات 

وكالة يف العام 2020«.

العام”  يف  �سبكة  “اأف�سل  ل��ق��ب  ��ن��ح  وميمُ

عدد  اأك���ر  وك��الت��ه��ا  حتقق  ال��ت��ي  لل�سبكات 

ون  ذا  “اأقالم  ج��وائ��ز  �سمن  ال��ن��ق��اط  م��ن 

 )The One Show Pencils( »شو�

يف ك���ل امل����ج����الت ع��ل��ى م�����دار ال����ع����ام، وق��د 

�سبكة  �سمن  مكتباً   24 م��ن  اأك���ر  ���س��اه��م 

على  العامل يف احل�سول  حول  “اأوجلفي” 
هذا التكرمي من خالل فوزها ب�25 جائزة 

و73  برونزية،  و25  و17 ف�سية،  ذهبية، 

“برغر كينغ”  لعمالئها مبا فيهم  تكرمياً 

احل���دي���دي���ة  و”ال�سكك  كوال”  و”كوكا 

الأملانية” و”اآي بي اإم« )IBM( و”جيمي 

دين”، و”دجاج كنتاكي” و”كرافت هاينز” 

ج��ون�����س��ون«  ���س��ي  و”اإ�س  ريكار”  و”برينو 

�سميث”،  و”�سيب   )S.C Johnson(

�سمن العديد من العمالء الآخرين.

كما فازت “برجر كينغ”، عميل “ديفيد 

العام  يف  عميل  “اأف�سل  بجائزة  ميامي”، 

خا�سة  حمالت  عدة  تكرمي  2020” بعد 
“الوابر  اإع��الن  اختيار  العام. ومت  هذا  بها 

 )Moldy Whopper( امل��ت��ع��ف��ن��ة« 

 The Best( ع��ر���س«  “اأف�سل  ب��ج��ائ��زة 

ت��ع��اون  ث��م��رة  الإع�����الن  وه����ذا   ،)Show
“ديفيد  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  وك��������الت  ع������دة  ب����ن 

 ،)INGO( اأو«  ج��ي  اإن  و”اآي  ميامي” 

امل�سروع امل�سرتك بن “اأوجلفي” و”غري« 

حملة  واخ���ت���ريت  ال�����س��وي��د،  يف   )Grey(

�سمن  اإع��الن  كاأف�سل  املتعفنة”  “الوابر 
املتكامل،  والإع���الن  – الفيلم،  فئات  اأرب���ع 

اختيار  مت  – فيما  واخل���ارج���ي  وامل��ط��ب��وع، 

 Stevenage( ���س��ت��ي��ف��ن��ي��ج«  “حتدي 
م��ك��ات��ب  م����ن  امل����ق����ّدم   )Challenge
مدريد”  و”ديفيد  ميامي”  “ديفيد 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  على  “الأف�سل  ب��ج��ائ��زة 

ذل��ك  “اأحرق  ح��م��ل��ة  اأم�����ا  الجتماعي”، 

التي   )Burn That Ad( الإع�����الن« 

ف��ازت  باولو” فقد  ���س��او  “ديفيد  اأب��دع��ت��ه��ا 

ك��ذل��ك ب��ع��دة اأق���الم �سمن ع��دة ف��ئ��ات هذا 

العام.

وق����ال ب��ي��و���س ب���ان���دي، امل��دي��ر الإب���داع���ي 

“هذا التكرمي  “اأوجلفي” العاملية:  ل�سبكة 

حتقيق  على  ‘اأوجلفي‘  ق���درة  على  ي�سهد 

ن��ق��الت يف الأع��م��ال وال��ث��ق��اف��ات م��ن خالل 

الإب�������داع. ن���ود اأن ن�����س��ك��ر ع��م��الءن��ا ال��ذي��ن 

ونهنئ  التجارية  عالماتهم  على  ائتمنونا 

ب��رج��ر كينغ  م��اك��ادو واجلميع يف  ف��رن��ان��دو 

على الفوز بجائزة ‘عميل العام‘“

وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ك��ي��ف��ن ���س��وان��ب��وي��ل، 

الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة “ذات ون كالب« 

ال��ذي  »العمل   :)The One Club(

تبحث  ما  ‘اأوجلفي‘ يحقق  وك��الت  تنجزه 

‘ذا ون �شو‘:  عنه جلان التحكيم يف جوائز 

المتياز يف تقدمي الأفكار اخلالقة وجودة 

التنفيذ. نهّنئ �سبكة ‘اأوجلفي‘ على العمل 

جلميع  اإل��ه��ام  م�سدر  ي�سكل  ال���ذي  ال��رائ��ع 

املبدعن«.

‘اأوجلفي‘  راب��ع مرة حت�سل فيها  وه��ذه 

على لقب “اأف�سل �سبكة يف العام” من “ذا 

املا�سية يف  ال��ث��الث  امل���رات  وك���ان  �شو”،  ون 

اأع��وام 2017 و2014 و2013 – العام 

طلقت فيه هذه الفئة من اجلائزة.
ٌ
الذي اأ

تضم 53 فريقًاعربيًا منها سبعة ِفرق مشاركة من األردن

»زين« منافسات مسابقة منتدى »MIT« ألفضل األعمال 
العربية الناشئة على المنصات الرقمية

شبكة »أوجلفي« تفوز بلقب »أفضل شبكة في العام 2020« 
ضمن جوائز »ذا َون شو«

»مليون مبرمج عربي« تعلن 
قائمة أفضل 5 مشاريع مبتكرة 

في خدمة المجتمع 

االنباط- دبي 

اأع���ل���ن���ت م��وؤ���س�����س��ة دب�����ي ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل 

5 م�ساريع مبتكرة طورها  اأف�سل  قائمة 

“مليون مرمج عربي”  خريجو مبادرة 

بالعتماد على مهاراتهم التي اكت�سبوها 

يف جم�����الت ال���رجم���ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

تتبنى  ذكية  تطبيقات  لتطوير  احلديثة 

اأف����ك����اراً ج���دي���دة خل���دم���ة جم��ت��م��ع��ات��ه��م 

والرتقاء بجودة حياة اأفرادها.

تطبيق  ال��ف��ائ��زة  امل�����س��اري��ع  وت�سمنت 

“�سند” الذي طورته املرجمة العراقية 
“على  ف����رح م���ه���دي خ�����س��ري، وت��ط��ب��ي��ق 

اإمي���ان  امل�����س��ري��ة  ل��ل��م��رجم��ة  الفرازة” 

الغري”  “�ساعد  وتطبيق  �سليم،  وج��دي 

عبد  �سبحي  حممد  امل�����س��ري  للمرمج 

للمرمج  “طمني”  وت��ط��ب��ي��ق  امل��ج��ي��د، 

اليمني �سعيد عو�س اأبو �سياح، وتطبيق 

للمرمج  الأر�سية”  الأل���غ���ام  “منبه 
مروان احلكيمي من اليمن.

تقديراً  مدربن  اأربعة  تكرمي  مت  كما 

مبادرة  يف  امل�ساركن  دعم  يف  مل�ساهمتهم 

املهم  ودوره��م  عربي”  مرمج  “مليون 
اإىل  ال��ع��رب  امل��رجم��ن  اأف��ك��ار  يف تطوير 

املجتمع،  حياة  تالم�س  جديدة  م�ساريع 

ه��م: ع��ب��دال��واح��د اجل��م��ايل م��ن اليمن، 

�سورية،  م��ن  املهلي  وبا�سلة  ر���س��اد  واإي���اد 

و�سارة الزهراوي من املغرب.

وك�����ان ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 

م���ك���ت���وم ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال����دول����ة رئ��ي�����س 

جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي، ق��د اأط��ل��ق 

كاأكرب  عربي”،  مرمج  “مليون  مبادرة 

ت���دري���ب  اإىل  ي�����س��ع��ى  ب���رجم���ة  م�������س���روع 

م���ل���ي���ون �����س����اب ع����رب����ي ع���ل���ى ال���رجم���ة 

وت��ق��ن��ي��ات��ه��ا وم��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور امل��ت�����س��ارع 

يف ع��ل��وم احل��ا���س��وب وب��رجم��ي��ات��ه، وذل��ك 

وت�سليحهم  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ب��اب  ل��ت��م��ك��ن 

وب��ن��اء  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  امل�ستقبل  ب�����اأدوات 

متكنهم  عمل  ف��ر���س  وت��وف��ري  ق��درات��ه��م 

مبا  وتوجيهها  مهاراتهم  ا�ستغالل  من 

امل�ستقبلية وامل�ساهمة  يخدم الحتياجات 

يف ت��ط��وي��ر الق���ت�������س���اد ال���رق���م���ي ال���ذي 

امل�ستقبل. اقت�ساد  �سي�سكل 

ع���م���ر ����س���ل���ط���ان ال���ع���ل���م���اء: ت�����س��ج��ي��ع 

ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي ع��ل��ى الإب�����داع يف دع��م 

تهم جمتمعا

واأكد وزير الدولة للذكاء ال�سطناعي 

ن���ائ���ب ال��ع�����س��و امل���ن���ت���دب مل��وؤ���س�����س��ة دب���ي 

اأهمية  العلماء،  �سلطان  للم�ستقبل، عمر 

ا�ستخدام  على  العربي  ال�سباب  ت�سجيع 

خراتهم املعرفية التي اكت�سبوها خالل 

مرمج  “مليون  م��ب��ادرة  يف  م�ساركتهم 

عربي” وتوظيف اإبداعاتهم وابتكاراتهم 

و�سناعة  ودعمها،  جمتمعاتهم  خلدمة 

لنه�سة  الأ�س�س  وبناء  اأف�سل،  م�ستقبل 

العربية،  املنطقة  يف  �ساملة  اقت�سادية 

مبا ي�سهم يف حتقيق روؤية �ساحب ال�سمو 

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 

رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 

الرجمة من  لغة  تكون  باأن  دبي،  حاكم 

اأهم مهارات واأدوات �سباب امل�ستقبل.

م��ل��ي��ون  م�����ب�����ادرة  “حتر�س  وق��������ال: 

بامل�ساريع  التعريف  على  عربي  مرمج 

امل��ت��م��ي��زة ب��اأف��ك��اره��ا ال��ن��وع��ي��ة وامل��ب��ت��ك��رة 

بحياة  ترتقي  ذك��ي��ة  تطبيقات  لتطوير 

اإي�����ج�����اد ف���ر����س  الإن���������س����ان وت�������س���ه���م يف 

ع���م���ل ج����دي����دة وم���ت���ن���وع���ة يف خم��ت��ل��ف 

اأن����ح����اء ال����ع����امل، و����س���ن���وا����س���ل ت�����س��ج��ي��ع 

امل��واه��ب ال�����س��اب��ة وت��وف��ري ال��ف��ر���س��ة لها 

ل��ع��ر���س اأف��ك��اره��ا وال��ع��م��ل م��ع اخل���راء 

م�سرية  يف  دوره��ا  لتعزيز  واملتخ�س�سن 

التنمية«.

ال�شارقة  االنباط- 

ومن�سة  للفنون  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  تختتم 

عرو�سهما  �سل�سلة  الرقمية  كولكتيف  حبيبي 

الطويل  الروائي  الفيلم  الإنرتنت،بعر�س  على 

اأمن  �سهد  ال�سعودية  البحر«للمخرجة  »�سيدة 

م���ن اإن���ت���اج اإمي����ج ن��ي�����س��ن اأب���وظ���ب���ي. وذل����ك ي��وم 

2020، يف مت��ام  ي��ون��ي��و /مت����وز   26 اجل��م��ع��ة 

الإمارات. بتوقيت  م�ساًء  ال�ساعة 8:30 

املهرجانات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  م�ساركته  وب��ع��د 

�ستيم  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ذه  �ستكون  ال��دول��ي��ة، 

مبا�سرة  للجمهور  البحر«  »�سيدة  عر�س  فيها 

ال�سينما لح��ق��اً خالل  ���س��الت  اإط��الق��ه يف  قبل 

ي�سارك  ح��واري��ة  جل�سة  العر�س  و�سيتبع  ال��ع��ام، 

فيها كل من خمرجة الفيلم �سهد اأمن وموؤ�س�سة 

من�سة حبيبي كولكتيف روزين تبوين.

ي�ستك�سف »�سيدة البحر« عر م�ساهده امل�سورة 

املعا�سرة  الن�سوية  الق�سايا  والأ���س��ود،  بالأبي�س 

من خاللق�سة حياة الفتاة اليافعة القوية، التي 

ال�سمك،  �سيد  على  تعي�س  فقرية  قرية  يف  تن�ساأ 

اأ�سرة  كل  ��ر  تمُ حيث  مظلمة،  تقاليد  وحتكمها 

اأطفالهم ملخلوقات بحرية  الإن��اث من  على منح 

اأهل  وب��دوره��م ي�سطاد  امل��ج��اورة،  املياه  تعي�س يف 

القرية تلك املخلوقات البحرية.

بها  الت�سحية  م��ن  وال��ده��ا  ينقذها  اأن  وب��ع��د 

اأهل  اأعن  الغام�سة، ت�سبح حياة يف  للمخلوقات 

القرية لعنة لتعي�س منبوذة طوال حياتها، ولكن 

مل تذعن مل�سريها وتنا�سل ليكون لها �ساأن داخل 

ال��ق��ري��ة. وت��ظ��ه��ر ع��ل��ى ج��ل��د ق���دم ح��ي��اة ن��ت��وءات 

جلدية تتحول اإىل حرا�سف م�سيئة حن تو�سع 

بطفل جديد،  وال���دة حياة  امل��اء.وح��ن حتمل  يف 

ي�سبح على حياة اأن تتبع تقاليد القرية باأن تهب 

نف�سها لتلك املخلوقات، واأن تختار بن اأن ت�سبح 

واحدة منهن اأو تد طريقة اأخرى للهرب.

فيلم  ري��ب��ورت��ر«  هولييود  جم��ل��ة»ذا  و�سفت 

»���س��ي��دة ال��ب��ح��ر«ب��اأن��ه »خ���راف���ة واق��ع��ي��ة �سحرية 

ر�س  عمُ معا�سرة«.  ن�سوية  ر�سالة  حتمل  خالدة 

يف ع��دد م��ن امل��ه��رج��ان��ات، مب��ا يف ذل��ك مهرجان 

ال�سينمائي  ال����دويل  وي���ف  ن��ي��و  اأجن��ل��و���س  ل��و���س 

فريونا  ن���ادي  ج��ائ��زة  على  وح�سل   .)2019(

مهرجان  النقاد،  اأ�سبوع  م�سابقة  يف  ال�سينمائي 

)2019(؛   76 ال���دويل  ال�سينمائي  فيني�سيا 

مهرجانلندنال�سينمائي،  يف  �سوذرلند  وجائزة 

اأي��ام  يف  ال��رون��زي  والتانيت  )2019(؛  لندن 

اأف�سل  وجائزة  )2019(؛  ال�سينمائية  قرطاج 

ف��ي��ل��م واأف�������س���ل خم����رج يف م���ه���رج���ان ال���رب���اط 

الدويل ل�سينما املوؤلف )2019(؛ واأف�سل فيلم 

الدويل  ال�سينمائي  �سنغافورة  اآ�سيوي، مهرجان 

م�سابقة  يف  الفيلم  �سارك  كما   .)2019(  30
اآف�����اق ال�����س��ي��ن��م��ا ال��ع��رب��ي��ة اجل����دي����دة، م��ه��رج��ان 

القاهرة ال�سينمائي الدويل )2019(.

�سهد اأمن خمرجة وكاتبة �سيناريو �سعودية، 

درج��ة  على  حا�سلة  وه��ي  ج���دة،  مبدينة  ول���دت 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف اإن���ت���اج ال��ف��ي��دي��و وال��درا���س��ات 

الفنية ال�سينمائية من جامعة وي�ست لندن، كما 

حتمل �سهادة يف كتابة ال�سيناريو. وت�سم قائمة 

»م��و���س��ي��ق��ان��ا«،  ال��ق�����س��ريي��ن  الفيلمن  اأع��م��ال��ه��ا 

ر�س يف مهرجان اخلليج  و»نافذة ليلى« الذي عمُ

ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي، وف�����از ب���ج���ائ���زة اأف�������س���ل ف��ي��ل��م يف 

مهرجان اأفالم

االنباط-عمان

ف��ع��ال��ي��ات  اأن  زي����ن  اأع���ل���ن���ت جم��م��وع��ة 

م���ن���ت���دى  13 مل�������س���اب���ق���ة  ال��������  ال���ن�������س���خ���ة 

ال��ن��ا���س��ئ��ة  الأع���م���ال  MITEFلأف�سل 
امل�سمار  باآلية  ي�ستقام  ال��ع��رب  ال��ع��امل  يف 

الف���رتا����س���ي، وذل����ك ب�����س��ب��ب ال��ت��ح��دي��ات 

جائحة  ف��ي��ه��ا  ت�سببت  ال��ت��ي  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 

فريو�س كورونا امل�ستجد، و�سعوبة التنقل 

يف هذه الظروف ال�سعبة.

واأو�����س����ح����ت زي�����ن ال�������س���ري���ك ال��رق��م��ي 

امل�سابقة  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  امل��ن��ت��دى،  لأع���م���ال 

ال�ستثنائية،  الأو�ساع  هذه  رغم  م�ستمرة 

ح��ي��ث ���س��ت��ت��ن��اف�����س ال���ف���رق امل�����س��ارك��ة على 

م��ن�����س��ة رق��م��ي��ة، و���س��ي��ك��ون ب���اإم���ك���ان رواد 

الأع������م������ال م�����ن ال�������س���ب���اب ال����ع����رب����ي م��ن 

ا���س��ت��ع��را���س اأف���ك���اره���م امل��ب��ت��ك��رة، يف ه��ذا 

امل�سمار  �سيعقد  ال�����س��ن��وي.ح��ي��ث  احل���دث 

الف����رتا�����س����ي ل���ل���ف���رق امل�������س���ارك���ة،وح���ف���ل 

العام  24 حزيران من  توزيع اجلوائز يف 

اجلاري.

واأف���������������ادت امل����ج����م����وع����ة ال��������رائ��������دة يف 

اأ�سواق  م�ستوى  على  الرقمية  البتكارات 

ق����رار  اأن  واأف���ري���ق���ي���ا  الأو������س�����ط  ال�������س���رق 

ا���س��ت��م��رار ف��ع��ال��ي��ات امل�����س��اب��ق��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة 

ترحيباً  وج��د  النا�سئة  العربية  لالأعمال 

م�����ن اجل����م����ي����ع، ودع�����م�����اً م�����ن ال�������س���رك���اء 

ال�سرتاتيجين جمتمع جميل )ال�سريك 

للعلوم  عبداهلل  امللك  الرئي�سي(،وجامعة 

البتكار(. )�سريك  والتكنولوجيا 

زي���ن  �����س����راك����ة  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر 

وال�������س���رك���اء ال����س���رتات���ي���ج���ي���ن لأع���م���ال 

امل��ن��ت��دى اأث���م���رت ع��ن وج����ود ال��ع��دي��د من 

ال��ك��ي��ان��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة يف الأع��م��ال 

ال��ن��ا���س��ئ��ة يف اأ����س���واق امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى م���دار 

ال�سنوات الأخرية، ومتثل فعاليات املنتدى 

28 ف��رع��اً ع��امل��ي��اً ملنتدى  واح���دة م��ن ب��ن 

على  جاهداً  يعمل  الذي  العاملي   MIT
من  العامل  م�ستوى  على  الإب��داع  ت�سجيع 

خالل اإ�سراك رواد الأعمال الطموحن يف 

مبادرات تعتمد على الرعاية والتوا�سل.

متثل  التي  امل�سابقة  فعاليات  وت��ه��دف 

دع����وة ���س��ري��ح��ة ل��الب��ت��ك��ارات ال��ع��رب��ي��ة يف 

متكن  اإىل  ال��ن��ا���س��ئ��ة  الأع���م���ال  جم����الت 

اب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  وال��ت�����س��ج��ي��ع  الأع����م����ال  رواد 

اإي��ك��ول��وج��ي ل��ل��ري��ادة وروح امل��ب��ادرة  ن��ظ��ام 

الح���داث  م��ن  ف��ه��ي  ال��ع��رب��ي��ة،  املنطقة  يف 

ال�سنوية الإقليمية التي ت�ساعد يف متكن 

بيئياً لالبتكار  رواد الأعمال، وبناء نظاماً 

يف الأ�سواق العربية.

م�سارات  ثالثة  املنتدى  فعاليات  تقدم 

رئ��ي�����س��ي��ة: ف��ئ��ة الأف����ك����ار، وف��ئ��ة الأع���م���ال 

النا�سئة، وفئة ريادة الأعمال الجتماعية، 

املرحلة  اإىل  التي�ستتاأهل  الفائزة  والفرق 

يف  للم�ساركة  دعوتها  �ستتم  النهائية  قبل 

تدريبية  دورات  ت�سمل  حت�سريية  اأن�سطة 

وور�س عمل.

قبل  للمرحلة  املتاأهلن  قائمة  وت�سم 

زين  م�سابقة  م��ن  فائزين  �ستة  النهائية 

اأب����رز  وك���ان���ت  املبادرة”،  “زين  االأردن 

ال�����س��ن��اع��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال���ت���ي ت��ن��اول��ت��ه��ا 

التعليم،  تكنولوجيا  امل�ساركة  الفرق  اأفكار 

قطاعات  امل�ستهلك،وتطبيقات  وخ��دم��ات 

الإن���ت���اج، وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة، وجم��الت 

ال��ب��ن��اء وال��ه��ن��د���س��ة. و���س��ت�����س��ه��د امل�����س��اب��ق��ة 

الف���رتا����س���ي���ة ه����ذا ال���ع���ام ج��م��ي��ع ال��ف��رق 

ال�����دور ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي  ال���ت���ي و���س��ل��ت اإىل 

��ع��د،  يف م��واج��ه��ة جل��ن��ة م��ن احل��ك��ام ع��ن بمُ

ل��ل��رتوي��ج والإج���اب���ة ع��ن اأي اأ���س��ئ��ل��ة ح��ول 

مناذج اأعمالهم، وعرو�س القيمة، وخطط 

ال���ف���رق جل�سة  و���س��ت��ت��ل��ق��ى ج��م��ي��ع  ال��ن��م��و، 

جامعة  تنظمها  بمُعد  عن  مكثفة  تدريبية 

امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا.

م��ن  ف��ري��ق��ا   53 الآن  ل��غ��اي��ة  وو����س���ل 

عر  النهائية  الن�سف  ل���الأدوار  املتاأهلن 

يف  املتاأهلن  م��ن   16( الثالثة  امل�����س��ارات 

21 يف م�����س��ار ال�����س��رك��ات  م�����س��ار الأف���ك���ار، 

الأع��م��ال  ري���ادة  م�سار  يف   16 و  النا�شئة، 

هذه  اإىل  تاأهل  العام   وهذا  الجتماعية(، 

ال�سعودية )ت�سعة م�ساركن(،  املرحلة من 

لبنان  )���س��ب��ع��ة(،  الأردن  )ت�����س��ع��ة(،  م�سر 

)����س���ت���ة(، ال��ب��ح��ري��ن )اأرب����ع����ة(، الإم�����ارات 

)اأرب�����ع�����ة(، ت���ون�������س )ث����الث����ة(، ف��ل�����س��ط��ن 

)اثنان(، واملغرب )اثنان(.

واأك�������دت جم��م��وع��ة زي����ن ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

MITوذلك  منتتدى  لأع��م��ال  �سراكتها 

لإمي���ان���ه���ا ال���را����س���خ ب�����اأن امل��ب��ت��ك��ري��ن م��ن 

���س��ب��اب ال��ي��وم مي��ث��ل��ون ال��ع��ق��ول امل��م��ي��زةيف 

امل�����س��ت��ق��ب��ل،م�����س��ي��دة ب���امل�������س���ت���وى ال���ع���ايل 

م����ن امل�������س���ارك���ات م����ن خم��ت��ل��ف ال���ب���ل���دان 

ت�����وؤدي  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن  ال���ع���رب���ي���ة،ح���ي���ث 

امل��ن��اف�����س��ات الف���رتا����س���ي���ة ال���ق���ادم���ة ب��ن 

الفرق املتاأهلة حدثا دوليا ملهما .

امل��ن��ت��دب يف   وق��ال��ت م��اي��ا رح���ال الع�سو 

من  زي��ن   ”MITEF Pan Arab
البتكار  روح  تعتنق  التي  املوؤ�س�سات  رواد 

اأع����م����ال����ه����ا، ون����ح����ن ج��م��ي��ع��ا  يف جم������الت 

متحم�سون ملزيد من التعاون معها يف اأول 

العربية،فمن  الأ�سواق  يف  رقمية  م�سابقة 

خالل هذه ال�سراكات مع اجلهات الفاعلة 

ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة يف ال��ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ي ال��رق��م��ي 

مي��ك��ن��ن��ا ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 

ت�����س��ب��ب��ت ف��ي��ه��ا ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك���ورون���ا، 

ف��ن��ح��ن اأق����وي����اء ب��دع��م��امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ي 

نتعاون معها«.

MITEF منتدى  فعاليات  اأن  يذكر 

لأف�سل الأعمال النا�سئة يف العامل العربي 

�ساهمت كثريا يف رفع م�ستوى الوعي حول 

حيث  العربية،  املنطقة  يف  الأعمال  ري��ادة 

املوؤ�س�سات الداعمة التي �سلطت  كانت من 

البتكار.وللمزيد  قوة  اأهمية  على  ال�سوء 
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