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اهتمام ملكي بالصناعة لمواصلة قاطرة 
اإلنتاج والتصدير

العدل: اشتراط توفير نظام مراقبة وحماية 
العتماد ساحات حجز المركبات

االنباط- خليل الفراية

تنطلق غدا االثنني اول رحلة بحرية منتظمة 

ا�سطول  خالل  من  ونويبع  العقبة  مينائي  بني 

�سركة اجل�سر العربي ايذانا با�ستئناف الرحالت 

البحرية عرب اخلط البحري الدويل العقبة – 

امل�سريني  لال�سقاء  وذل��ك  فقط(  )ذهابا  نوبيع 

املقيمني واملتواجدين على ارا�سي اململكة فقط، 

وغري امل�سريني احلا�سلني على موافقة م�سبقة 

العربية  املعنية يف جمهورية م�سر  من اجلهات 

لهم  وامل��ح��ج��وز  م�سر  اىل  بال�سفر  وال��راغ��ب��ني 

م�سبقا من خالل املوقع االلكرتوين لل�سركة او 

من خالل املكاتب ال�سياحية املعتمدة

وبني نائب  مدير عام اجل�سر العربي بالعقبة 

ع���دن���ان ال���ع���ب���ادل���ه ان����ه ���س��ي�����س��م��ح ل��ل��م�����س��ري��ني 

املبا�سر  باحلجز  م�سر  اىل  ب��ال��ع��ودة  ال��راغ��ب��ني 

����س���واء ك���ان���وا م�����س��ج��ل��ني ع��ل��ى امل��ن�����س��ة او غري 

ال��ت��ال��ي��ة ي�سمح  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  م�����س��ج��ل��ني ح�����س��ب 

اىل  ب��ال��ع��ودة  ال��راغ��ب��ني  امل�����س��ري��ني  للمواطنني 

ك���ان���وا يحملون  ����س���واء  امل��ب��ا���س��ر  م�����س��رب��احل��ج��ز 

او  منتهية  ت�ساريح  او  املفعول  �سارية  ت�ساريح 

من ال يحملون ت�ساريح.

وي�����س��م��ح اي�����س��ا ل��غ��ري امل�����س��ري��ني وال��راغ��ب��ني 

بال�سفر اىل م�سر عرب اخلط البحري العقبة/

نويبع بال�سفر على منت ا�سطول اجل�سر العربي 

ب�����س��رط احل�����س��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة م���ن اجل��ه��ات 

امل��ع��ن��ي��ة يف م�����س��ر وق��ب��ل 48 ���س��اع��ة م��ن موعد 

ال�����س��ف��ر ع��ل��ى االأق����ل وان ك��اف��ه ال��رتت��ي��ب��ات تتم 

امل�سري  اجلانب  مع  العربي  اجل�سر  خالل  من 

بالن�سبة لغري امل�سريني. 

واك������د ال���ع���ب���ادل���ه ان�����ه ل�����ن  ي�����س��م��ح ب���دخ���ول 

امل�سافرين اىل امليناء دون ارتداء و�سائل احلماية 

كذلك  واقية  وق��ف��ازات  كمامات  من  ال�سخ�سية 

ال��رك��اب  ميناء  اىل  امل�سافر  ب��دخ��ول  ي�سمح  ل��ن 

دون تذكرة حمددة مبوعد �سفر حمدد، وميكن 

ل��ل��م�����س��اف��ر ح��ج��ز ت���ذك���رت���ه م���ن خ����الل امل��وق��ع 

االلكرتوين لل�سركة، اأو من خالل مراكز البيع 

لنقل الركاب، ويف�سل حجز التذاكر من خالل 

للتعامالت  جتنباً  لل�سركة  االل��ك��رتوين  امل��وق��ع 

 )100( ه��و  التذكرة  �سعر  ب��اأن  علماً  ال��ورق��ي��ة، 

دوالر   )15( و  �سنتني  ف��وق  م��ا  لالأعمار  دوالر 

امل��غ��ادرة  ���س��ري��ب��ة  ت�سمل  وال  �سنتني  م��ن  الأق����ل 

والبالغة )10( دنانري لل�سخ�ص.

التفا�صيل �ص »4«

» الجسر العربي«: 4 رحالت أسبوعيا لنقل 
االشقاء المصريين إلى نويبع 

العبادله: انطالق اول رحلة بحرية منتظمة بين مينائي العقبة ونويبع االثنين 

االنباط-عمان

ن���ظ���ام ج��دي��د  ع���ن  ال���ع���دل  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

امل��رك��ب��ات ت�سمن  ���س��اح��ات ح��ج��ز  الع��ت��م��اد 

��ا ق��ان��ون��ي��ة ل��ت��ح��دي��د م��وا���س��ف��ات��ه��ا،  ن�����س��و���سً

اأب���رزه���ا اح��اط��ت��ه��ا ب��اأ���س��وار ارت��ف��اع��ه��ا مرت 

�سائكة  اأ�سالك  وتعلوها  اأدنى،  بحد  ون�سف 

ال�ساحات،  داخ���ل  امل��رك��ب��ات  حماية  ل��ت��اأم��ني 

وق���اع���ة خم�����س�����س��ة ل���ل���م���زاد واال���س��ت��ق��ب��ال 

حية  �سِّ ومرافق  بخدمات  جمهزة  واملعاينة 

واأنظمة حماية ومراقبة بكامريات.

وقال وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين 

اأعدت  اإنَّ الوزارة  يف ت�سريح �سحفي ام�ص، 

ل�سنة  امل��ح��ج��وزة  للمركبات  ج��دي��داً  نظاماً 

امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات  0202؛ ح��ف��اظ��اً 

م�����ور امل��رك��ب��ات ال��ت��ي 
ُ
امل��ح��ج��وزة وت��ن��ظ��ي��م اأ

حت��ج��ز وف���ق���اً ل��ق��ان��ون ال��ت��ن��ف��ي��ذ ومب��وج��ب 

قرارات ق�سائية.

لتنظيم  ج���اء  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  اأن  واأ����س���اف 

قراًرا  والتي �سدر  املركبات  اإج��راءات حجز 

املخت�سة،  الق�سائية  اجلهات  من  بحجزها 

وال�������س���روط ال���واج���ب ت���واف���ره���ا يف اأم��اك��ن 

التي يتوجب تقدميها  احلجز وااللتزامات 

م��ن اجل��ه��ة ال��ت��ي ت��ط��لَّ��ب اع��ت��م��اده��ا م��ك��ان��اً 

للحجز .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

منح جاللة امللك عبداهلل الثاين القطاع 

ملوا�سلة  وال��ع��زمي��ة  ال��داف��ع��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ي، 

ق���اط���رة االن����ت����اج وال��ت�����س��دي��ر وال��ت��ح��دي��ث 

وت���و����س���ي���ع االع�����م�����ال مب����ا ي�������س���ه���م ب��رف��ع��ة 

»االعتماد  �سعار  ليكون  الوطني؛  االقت�ساد 

ار���ص  ع��ل��ى  ملمو�سة  حقيقة  ال����ذات«  ع��ل��ى 

الواقع.

وم��ن��ذ اأن ه��زت ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ص ك��ورون��ا 

موا�سفات  بتطوير  جاللته  وج��ه  ال��ع��امل، 

وج�����ودة امل��ن��ت��ج��ات امل��ح��ل��ي��ة، م��ب��ي��ن��ا اه��م��ي��ة 

ال��ت��و���س��ع يف ���س��ن��اع��ات ج���دي���دة ب��ق��ط��اع��ات 

الطبية  وامل���ع���دات  وامل�����س��ت��ل��زم��ات  االأدوي������ة 

وال��ت�����س��ن��ي��ع ال���غ���ذائ���ي، ك���ان اآخ���ره���ا خ��الل 

زي����ارت����ه ق���ب���ل اأي��������ام، مل���ج���م���وع���ة ال��ع��م��الق 

ال�����س��ن��اع��ي��ة امل��ق��ام��ة ب���امل���ف���رق، وال���ت���ي رك��ز 

ال�سناعي  القطاع  تطوير  اأهمية  على  فيها 

وتوفري  الوطني  لالقت�ساد  رئي�ص  كداعم 

امل��واد  اإن��ت��اج  وال��رتك��ي��ز على  العمل،  ف��ر���ص 

حاجة  ل�سد  لل�سناعات  ال��الزم��ة  االأول��ي��ة 

والت�سدير. املحلية  ال�سوق 

وح��ق��ق��ت ال�����س��ادرات ال�����س��ن��اع��ي��ة يف عهد 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ق��ف��زة هائلة 

القرن  اأواخ���ر  خ��الل  دينار  مليار  نحو  من 

م��ل��ي��ارات   5 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل  لت�سل  امل��ا���س��ي 

دينار حاليا.

التفا�صيل �ص »2«

 تسجيل 7 إصابات غير 
محلية بكورونا 

االنباط-عمان

 7 ت�����س��ج��ي��ل  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

اإ�����س����اب����ات ج����دي����دة ب���ف���ريو����ص ك���ورون���ا 

امل�����س��ت��ج��ّد، يف امل��م��ل��ك��ة ام�������ص ال�����س��ب��ت، 

ال��ع��دد  ل��ريت��ف��ع  غ��ري حم��ل��ّي��ة،  جميعها 

االإجمايل لالإ�سابات منذ بدء الوباء اإىل 

1111 اإ�سابة.

وت����وزع����ت احل�������االت اجل����دي����دة وف���ق 

امل��وج��ز االإع���الم���ي ال�����س��ادر ع��ن رئا�سة 

ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال�������وزراء 

االآت���ي: 4 ح��االت الأردن��ي��ني ق��ادم��ني من 

فنادق احلجر  يقيمون يف  اخل��ارج ممن 

)3 م��ن ال�����س��ع��ودّي��ة، و1 م��ن ال��ك��وي��ت(، 

اأردن��ي��ني،  �ساحنات  ل�سائقي  ح���االت  و3 

قادمني عرب حدود العمري.

حالة   11 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���س��ار 

�سفاء يف م�ست�سفى االأمري حمزة، اإ�سافة 

 ، خم����ربّي����اً  ف��ح�����س��اً   7234 اإج�������راء  اإىل 

التي  الفحو�سات  ع��دد  اإجمايل  لي�سبح 

االآن  وحتى  اجلائحة  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت 

ال�سّحة  وزارة  369560 فح�ساً. وجددت 

تطبيق  ا�ستخدام  �سرورة  على  التاأكيد 

“اأمان” .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

خ��ل�����س��ت درا������س�����ة اأج����رت����ه����ا راب���ط���ة 

هناك  اأنَّ  اإىل  االأردن���ي���ات،  االأك��ادمي��ي��ات 

ر�����س����ا ع������ام ل��ل��م��ج��ت��م��ع ع���ل���ى ق�������رارات 

احل���ك���وم���ة ب����اغ����الق احل��������دود ال���ربي���ة 

واملطارات وتعطيل املوؤ�س�سات كافة.

وقالت الدرا�سة ان ن�سبة الر�سا بلغت 

التي  الع�سوائية  العينة  م��ن  ب��امل��ئ��ة   80

ال��درا���س��ة، ا�سافة  اخ��ت��ريت م��ن جمتمع 

زاد  االردنيني  باأن  لنتيجة  و�سولها  اإىل 

اعتمادهم على طعام املنزل.

را�����س����ة ت����اأث����ري احل��ج��ر  وب���ح���ث���ت ال����دِّ

كورونا  ف��ريو���ص  جائحة  ب�سبب  امل��ن��زيل 

ال��ن��واح��ي  م���ن  االأردين  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى 

يف  واالقت�سادية  والنف�سية  االجتماعية 

الفرتة الواقعة بني منت�سف اآذار املا�سي 

واأوائ��ل حزيران اجل��اري، و�سملت 1110 

من اأفراد املجتمع، منهم 777 من االإناث 

و333 من الذكور. وقالت ع�سو الرابطة 

وا����س���ت���اذة ع��ل��م االج���ت���م���اع يف اجل��ام��ع��ة 

اإنَّ  وا�سدة  الرَّ مي�ساء  الدكتورة  االأردنية 

ت��اأت��ي �سمن دور االأك��ادمي��ي��ات  ال��درا���س��ة 

يف اجل���ام���ع���ات ب��ت��ق��دمي درا�����س����ات ح��ول 

جائحة  بينها  وم��ن  امل�سريية  الق�سايا 

على  كبرية  ب��اآث��ار  ت�سببت  التي  ك��ورون��ا 

املجتمعات كافة.

التفا�صيل �ص »2«

»الطريق األمريكي«.. مخطط ُيقطع أوصال 
القدس ويربط المستوطنات 

غرفتا عمليات في التربية لمتابعة اجراءات التوجيهي
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

ان  االنباط - عمَّ

خل�ست درا�سة اأجرتها رابطة االأكادمييات 

اأنَّ هناك ر�سا عام للمجتمع  اإىل  االأردنيات، 

ع��ل��ى ق�������رارات احل���ك���وم���ة ب���اغ���اق احل����دود 

الربية واملطارات وتعطيل املوؤ�س�سات كافة.

وقالت الدرا�سة ان ن�سبة الر�سا بلغت 80 

اختريت  التي  الع�سوائية  العينة  م��ن  باملئة 

و�سولها  اإىل  ا�سافة  الدرا�سة،  جمتمع  من 

على  اعتمادهم  زاد  االردن��ي��ن  ب���اأن  لنتيجة 

طعام املنزل.

املنزيل  ت��اأث��ري احل��ج��ر  را���س��ة  ال��دِّ وبحثت 

ب�سبب جائحة فريو�س كورونا على املجتمع 

االأردين من النواحي االجتماعية والنف�سية 

واالقت�سادية يف الفرتة الواقعة بن منت�سف 

اآذار املا�سي واأوائل حزيران اجلاري، و�سملت 

 777 منهم  املجتمع،  اأف���راد  م��ن   1110
من االإناث و333 من الذكور.

وق���ال���ت ع�����س��و ال���راب���ط���ة وا����س���ت���اذة علم 

االج��ت��م��اع يف اجل��ام��ع��ة االأردن���ي���ة ال��دك��ت��ورة 

ت��اأت��ي �سمن  ال��درا���س��ة  اإنَّ  وا���س��دة  ال��رَّ مي�ساء 

ب��ت��ق��دمي  اجل���ام���ع���ات  يف  االأك����ادمي����ي����ات  دور 

درا�سات حول الق�سايا امل�سريية ومن بينها 

ب��اآث��ار كبرية  ت�سببت  ال��ت��ي  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة 

على املجتمعات كافة، ومنها االأردنية. وبينت 

االج��ت��م��اع��ي��ة،  امل���ح���اور  �سملت  ال��درا���س��ة  انَّ 

والنف�سية، واالقت�سادية واملجتمعية.

وق���ال���ت اإن ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة ب��ي��ن��ت ب���اأن 

6ر83 باملئة من اأفراد العينة ا�ساروا لزيادة 
االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدامهم 

من  زاد  احلظر  اأنَّ  اأك��دوا  باملئة  3ر69  واأنَّ 

وك�سفت  لديهم.  االجتماعي  التكافل  ِح�س 

اأف���راد  ب��امل��ئ��ة م��ن  8ر88  اأنَّ  ال��درا���س��ة ع��ن 

�سا حيال تعامل  املجتمع االأردين ي�سعر بالرِّ

اأكرث من  اذ اعتقد  اأزم��ة كورونا،  االأردن مع 

80 باملئة باأن قرارات احلكومة كانت �سليمة 
فيما يخ�س اإغاق احلدود الربية والبحرية 

واجلوية يف بداية االأزم��ة، وتعطيل املدار�س 

واجلامعات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة، 

احلكومة  م�ساعدة  عن  ر�ساهم  اإىل  ا�سافة 

زاد  اأزمة كورونا، ما  للمت�سررين من جراء 

م�ساعدتهم  تقدمي  ب�سرورة  اإح�سا�سهم  من 

ال�سخ�سية للمت�سررين من االأزمة اي�سا.

امل�ساركن  باملئة من   80 اأك��رث من  واأك��د 

��ع��ام امل��ن��زيل يف  ازدي�����اد اع��ت��م��اده��م ع��ل��ى ال��طَّ

ا�ستهاكهم من مواد  االأث��ن��اء، وارت��ف��ع  ه��ذه 

التنظيف واملعقمات وم�ستلزمات الوقاية.

اإىل  امل�ساركن  م��ن  باملئة  3ر88  واأ���س��ار 

و�سائل  يتابعون  كانوا  الوقت  اأغلب  يف  اأنهم 

ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي، واأك������رث م���ن 70 

انت�سار  تطورات  يتابعون  كانوا  منهم  باملئة 

الفريو�س وطنًيا وعاملًيا.

االنباط - برتا 

املهند�س  املغط�س  هيئة  ع��ام  مدير  ق��ال 

املغط�س  م��وق��ع  ادراج  اإن  م��ك��ج��ي��ان  ر���س��ت��م 

 2015 ال��ع��امل��ي �سنة  ال����رتاث  ع��ل��ى ق��ائ��م��ة 

�ساعف اأعداد زواره ثاث مرات حتى نهاية 

.2019
اأث����ر على  وا����س���اف اأن ف��ريو���س ك���ورون���ا 

ال���ت���وق���ف عن  ب��ع��د  امل��غ��ط�����س  زوار  ح���رك���ة 

ال��ف��رتة، فكان  تلك  ال���زوار خ��ال  ا�ستقبال 

اخليار االآخر تكثيف اأعمال ال�سيانة لبع�س 

اأم��اك��ن  تاأهيل  اإع���ادة  ليتم  املغط�س  اأم��اك��ن 

و�سيانة  االأردن،  ن��ه��ر  اإىل  ال����زوار  و���س��ول 

ني�سان  �سهر  وامل�سارات منذ  االأثرية  املواقع 

املا�سي.

للمواطنن  امل���وق���ع  اف��ت��ت��اح  اإىل  وا����س���ار 

وامل���ق���ي���م���ن م����ن ج��م��ي��ع اجل��ن�����س��ي��ات م��ن��ذ 

ا���س��ب��وع��ن ب��ع��د ات���خ���اذ ج��م��ي��ع اإج�������راءات 

بتعقيم  ال���زوار  حلماية  ال��ازم��ة  الوقائية 

كامل املوقع والبا�سات با�ستمرار.

وب��ح�����س��ب م��ك��ج��ي��ان ف����اإن اه��م��ي��ة امل��وق��ع 

ال��ت��اري��خ��ي��ة ت��ن��ب��ع م���ن اأن����ه اأر������س االأن��ب��ي��اء 

وال���ر����س���ل وال��ق��دي�����س��ن، ي��وح��ن��ا امل��ع��م��دان 

)ي��ح��ي��ى ب���ن زك���ري���ا ع��ل��ي��ه ال�������س���ام( وال��ي��ا 

ال�سيد  ر�سالة  ال�سام(، وبدء  )اليا�س عليه 

امل�����س��ي��ح. واع��ت��م��دت ال��درا���س��ات ع��ل��ى اأرب��ع��ة 

م�����س��ادر، ه���ي ال��ك��ت��اب امل��ق��د���س، وخ��ري��ط��ة 

االأر�س املقد�سة، واأقوال الرحالة واحلجاج 

املكت�سفات  اأه��م  وم��ن  االأث��ري��ة،  واملكت�سفات 

وحمطة  روتوريو�س،  الراهب  دير  االأثرية 

الن�ساك،  وكهوف  التعميد،  وب��رك  احلجاج، 

ت�سميمها  يف  فريدة  كنائ�س   5 اإىل  اإ�سافة 

ال�سكل  م�سلب  تعميد  وح��و���س  الهند�سي 

ومتثل  امل�سيح  ال�سيد  ع��م��اد  ب��ذك��رى  بنيت 

ال��ن��ق��ط��ة ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت م��ن��ه��ا ال���دي���ان���ة 

منذ  الكنائ�س  ب��ن��اء  وا���س��ت��م��رت  امل�سيحية. 

الفرتات  وحتى  البيزنطية  الفرتة  بدايات 

اأهمية  على  فقط  لي�س  كدليل  االإ�سامية، 

العهدة  مند  ب��وئ��ام  العي�س  على  ب��ل  امل��ك��ان، 

العمرية وحتى اليوم.

 وا�ساف مكجيان اأن الكتاب املقد�س بن 

اأن املغط�س هو املكان الذي قدم اليه امل�سيح 

للقدي�س يوحنا؛ ليعمده حيث بداأ خدمته 

القدمية  اجل����دران  اأن  اإىل  الف��ت��ا  الدينية، 

البيزنطية  الفرتة  اإىل  تاريخها  يعود  التي 

احلجاج  قبل  من  لبان  ال�سُ عليها  واملحفور 

االأوائ����ل ال��ذي��ن وق��ف��وا يف ه��ذا امل��ك��ان اأث��ن��اء 

م��ن جبل  امل�سيحي  ع��ب��وره��م ط��ري��ق احل���ج 

االن��ب��ي��اء  خل��ط��ى  تتبعا  ال��ق��د���س  اإىل  ن��ي��ب��و 

والر�سل ال تزال موجودة.

اأن  ال��زي��ارة، بن مكجيان  وع��ن مواعيد 

الدخول يبداأ من ال�ساعة الثامنة والن�سف 

ولغاية الرابعة م�ساء بواقع رحلة كل ن�سف 

يتم  ان  متمنيا  االأ�سبوع،  مدار  وعلى  �ساعة 

االنتهاء من اأعمال �سيانة ال�سارع الرئي�س 

ممكن  وق���ت  ب��اأ���س��رع  ال��ع��د���س��ي��ة  منطقة  يف 

لت�سهيل و�سول الزوار للموقع. 

ولفت اإىل اإدراج موقع املغط�س بالتعاون 

برنامج  �سمن  واالآث���ار  ال�سياحة  وزارة  مع 

منت�سف  �سيبداأ  بخري،  جنة..اردننا  اردننا 

ال�سهر املقبل وباأ�سعار خمف�سة وت�سجيعية 

امل��وا���س��ات وال��دخ��ول اإىل  ل��ل��زوار، وت�سمل 

دخول  اأن  اإىل  م�سريا  غ��داء،  ووجبة  املوقع 

االأطفال من عمر 4 �سنوات فما دون جمانا، 

املغط�س  موقع  اإىل  رحلة  حجز  ميكن  كما 

من خال الرابط التايل:

دراسة: رضا عام عن اجراءات الحكومة 
خالل أزمة كورونا

مكانة المغطس الدينية والتاريخية 
من رسالته الوئام بين األديان

االنباط - عمان

ي�����س��ادف ال��ي��وم االأح�����د، ال��ع��ي��د ال�����س��اد���س 

بن  احل�سن  االأم��ري  �سمو  ملياد  والع�سرون 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ويل ال��ع��ه��د، اأك����رب اأجن���ال 

امللكة  وج��ال��ة  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة 

واالأرب��ع��ون  الثاين  وال�سليل  العبداهلل،  رانيا 

ل�سيدنا حممد، عليه ال�ساة وال�سام.

ول���َد ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د، يف م��دي��ن��ة ع��ّم��ان 

امل���واف���ق  ه���ج���ري،   1415 حم�����ّرم   19 يف 

و���س��درت  م��ي��ادي.   1994 ح��زي��ران   28
االأمري  �سمو  باختيار  ال�سامية  امللكية  االإرادة 

يف  للعهد  ولياً  ال��ث��اين،  عبداهلل  بن  احل�سن 

متوز  ل2  املوافق  هجري،   1430 رجب   9
نائباً جلالة  �سموه  وُعّن  2009 ميادي، 

امللك عدة مرات. 

الع�سكرية  االأك��ادمي��ي��ة  م��ن  �سموه  ت��خ��ّرج 

امل��ل��ك��ي��ة »����س���ان���ده���ري����س���ت« ب��ربي��ط��ان��ي��ا ع��ام 

جالة  وال���ده  فيها  ت��خ��ّرج  ال��ت��ي   ،2017
املغفور  جالة  وج��ده  ال��ث��اين،  عبداهلل  امللك 

ل����ه، ب�����اإذن اهلل، امل���ل���ك احل�����س��ن ب���ن ط���ال، 

ط��ي��ب اهلل ث������راه. وك�����ان ���س��م��وه ت���خ���ّرج من 

جامعة »جورج تاون« عام 2016، بتخ�س�س 

الثانوية  درا�سته  اأنهى  فيما  الدويل،  التاريخ 

اأك���ادمي���ي«، مب��اأدب��ا عام  »كينغز  م��در���س��ة  م��ن 

.2012
اأّول يف القوات  ويحمل �سموه رتبة مازم 

و�سارك  العربي،  اجلي�س   - االأردنية  امل�سلحة 

اإىل ج��ان��ب رف��ق��اء ال�����س��اح خ���ال ال�����س��ن��وات 

التدريبية  ال��دورات  من  العديد  يف  املا�سية، 

ال��ع�����س��ك��ري��ة وامل��ت��خ�����س�����س��ة امل���ي���دان���ي���ة، ويف 

والقّوات  اخلا�سة،  والعمليات  املظلي،  القفز 

البحرّية، والطريان العمودي. 

ومّثل �سموه، االأردن يف العديد من املحافل 

االأم��ن  جمل�س  جل�سة  تراأ�س  حيث  الدولية، 

 ،2015 ع���ام  ن��ي�����س��ان  يف  امل��ت��ح��دة،  االأمم  يف 

وحل  ال�سام  بناء  يف  ال�سباب  »دور  ملناق�سة 

النزاعات ومكافحة االإرهاب«. وتّوجت جهود 

بعقد  امل��ت��ح��دة،  االأمم  يف  ب��داأه��ا  ال��ت��ي  �سموه 

وال�����س��ام  ل��ل�����س��ب��اب  االأول  ال��ع��امل��ي  »امل��ن��ت��دى 

 ،2015 ع��ام  اآب  �سهر  ب���االأردن يف  واالأم���ن« 

»اإعان عّمان« حول  املنتدى  حيث �سدر عن 

ويل  �سمو  واألقى  واالأم��ن.  وال�سام  ال�سباب 

»ال���دورة  اجتماعات  يف  االأردن  كلمة  العهد، 

ل��اأمم  العامة  للجمعية  وال�سبعن  الثانية 

عبداهلل  امللك  جالة  عن  مندوباً  املتحدة«، 

2017، حت��ّدث  اأي��ل��ول ع��ام   21 ال��ث��اين، يف 

االإيجابية  امل�ساهمة  يف  االأردن  دور  عن  فيها 

اأهمية  وع��ن  اأج��م��ع،  للعامل  اخل��ري  لتحقيق 

ت��ط��وي��ر ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م، ودع�����م ال��ري��ادي��ن 

اأو���س��م��ًة منها »و���س��ام  ال�����س��ب��اب. ون���ال ���س��م��وه 

و«و���س��ام  االأوىل«،  ال��درج��ة  م��ن  اال���س��ت��ق��ال 

املمتازة  ال��درج��ة  م��ن  حمد  للملك  النه�سة 

ال�سقيقة،  البحرين  مملكة  من  )ال��ق��ادة(« 

من  االأوىل«،  ال���درج���ة  م��ن  اأوالف  و«و����س���ام 

وتطلعات  روؤى  ول��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���روي���ج.  مم��ل��ك��ة 

العهد  اأن�سئت موؤ�س�سة ويل  العهد،  �سمو ويل 

تهدف  ال��ت��ي   ،2015 ع���ام  االأول  ك��ان��ون  يف 

اإىل »متكن ال�سباب« من خال حماور عمل 

وجاهزية  واملواطنة،  القيادة،  وهي:  اأ�سا�سية 

العمل. ويتوا�سل �سموه ب�سكل دائم مع عدد 

ت��راأ���س  ك��م��ا  امل��م��ل��ك��ة،  املعنية يف  م��ن اجل��ه��ات 

���س��م��وه اأك����رث م���ن م����ّرة جم��ل�����س ال�����س��ي��ا���س��ات 

العديد من  امللك يف  وراف��ق جالة  الوطني، 

و���س��ارك  التفقدية،  واجل���والت  االج��ت��م��اع��ات 

ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة يف ال��ع��دي��د م���ن ال��ربام��ج 

واالإن�سانية. الع�سكرية 

عيد ميالد ولي العهد يصادف اليوم

الأحد    28  /  6  / 2020

االنباط - عمان 

منح ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين القطاع 

ملوا�سلة قاطرة  والعزمية  الدافعية  ال�سناعي، 

االنتاج والت�سدير والتحديث وتو�سيع االعمال 

ليكون  الوطني؛  االقت�ساد  برفعة  ي�سهم  مب��ا 

ملمو�سة  حقيقة  ال��ذات«  على  »االعتماد  �سعار 

على ار�س الواقع.

وم��ن��ذ اأن ه����زت ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك��ورون��ا 

ال���ع���امل، وج����ه ج��ال��ت��ه ب��ت��ط��وي��ر م��وا���س��ف��ات 

التو�سع  اهمية  مبينا  املحلية،  املنتجات  وجودة 

يف ����س���ن���اع���ات ج����دي����دة ب���ق���ط���اع���ات االأدوي��������ة 

وامل�����س��ت��ل��زم��ات وامل����ع����دات ال��ط��ب��ي��ة وال��ت�����س��ن��ي��ع 

الغذائي، ك��ان اآخ��ره��ا خ��ال زي��ارت��ه قبل اأي��ام، 

باملفرق،  املقامة  ال�سناعية  العماق  ملجموعة 

القطاع  تطوير  اأه��م��ي��ة  على  فيها  رك��ز  وال��ت��ي 

الوطني  لاقت�ساد  رئي�س  ك��داع��م  ال�سناعي 

وت��وف��ري ف��ر���س ال��ع��م��ل، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اإن��ت��اج 

حاجة  ل�سد  لل�سناعات  الازمة  االأولية  امل��واد 

ال�سوق املحلية والت�سدير.

ال�����س��ن��اع��ي��ة يف عهد  ال�������س���ادرات  وح��ق��ق��ت 

من  هائلة  قفزة  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة 

املا�سي  القرن  اأواخ���ر  خ��ال  دينار  مليار  نحو 

لت�سل اإىل ما يقارب 5 مليارات دينار حاليا.

االح�سائية،  االردن  �سناعة  ملعطيات  ووفقا 

ت�����س��اع��ف ح��ج��م اال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ن��اع��ي خ��ال 

 10 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل  لي�سل  االأخ�����رية  ال��ع��ق��ود 

مليارات دينار، م�سحوبا بارتفاع اأعداد املن�ساآت 

اآالف م��ن�����س��اأة خ����ال ع��ام   4 ال�����س��ن��اع��ي��ة م���ن 

األف   22 من  اأكرث  اإىل  اليوم  لت�سل   1999
من�ساأة �سناعية.

واأظهرت ال�سناعة االأردنية قدرات انتاجية 

كبرية خال اأزمة كورونا؛ بقدرتها على توفري 

ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��ل��ع االأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ن 

وللقطاعات املختلفة، خا�سة منتجات املعقمات 

الطبية  وامل�����س��ت��ل��زم��ات  واالأدوي�������ة  وامل���ط���ه���رات 

والغذائية االأ�سا�سية.

�سيا�سة  اإىل  ال��و���س��ول  ���س��ن��اع��ي��ون  وي���اأم���ل 

وا����س���ح���ة ب��ال�����س��راك��ة ب���ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام 

ال�����س��ادرات وتنويعها  زي����ادة  ب��ه��دف  واخل��ا���س 

وتخفي�س كلف االإنتاج املتعلقة باأثمان الطاقة 

املنتجات  تناف�سية  ي��ع��زز  م��ا  ال�����س��ح��ن  واج����ور 

ال�سناعية االردنية حمليا وخارجيا.

بال�سناعة،  امللك  اهتمام جالة  »ان  وقالوا 

عززها واأعاد لها االأمل بالتطور الكبري، وعمق 

ال��ث��ق��ة ب��ه��ا ل���دى امل���واط���ن وال��ت��اج��ر، بخا�سة 

التي  الغذائية وامل�ستلزمات الطبية  ال�سناعات 

اأثبتت متيزها خال اأزمة فريو�س كورونا«.

االردن؛  �سناعة  غرفة  اح�سائيات  وبح�سب 

بات القطاع ال�سناعي اليوم اأحد اأكرب الطاقات 

اأكرث  اإىل  ت�سل  وب��ق��درات  باململكة،  االنتاجية 

من 17 مليار دينار كانتاج قائم �سنوياً، ت�سكل 

باملئة،   46 ي��ق��ارب  م��ا  امل�����س��اف��ة  القيمة  منها 

وي�سهم بنحو ربع الناجت املحلي االإجمايل.

وبينت االح�سائيات اأن ال�سادرات ال�سناعية 

93 باملئة من ال�سادرات الوطنية  باتت ت�سكل 

 5 يقارب  ما   2019 املا�سي  العام  بلغت  التي 

مليارات دينار، ومتكنت منتجاتها من الو�سول 

الأكرث من مليار ون�سف م�ستهلك حول العامل 

م��ت��ن��وع��ة،  ���س��ل��ع��ة   1392 م���ن  ي���ق���ارب  ومب����ا 

م���ا ي��دل��ل ع��ل��ى اإم��ك��ان��ات��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة وج��ودت��ه��ا 

وتناف�سيتها.

رئي�س غرفة �سناعة االردن املهند�س فتحي 

ب��ات حمط  االردن  »ان  ل���)برتا(  اأك��د  اجلغبري 

�سمعته  بف�سل  العامل  دول  من  العديد  اأنظار 

وت��ع��ام��ل��ه م��ع ازم���ة ف��ريو���س ك��ورون��ا ب��اق��ت��دار، 

كبيئة  اململكة  و���س��ع  م��ن  ع���زز  ذل���ك  اأن  مبينا 

من  خا�سة  ال�سناعية؛  لا�ستثمارات  ج��اذب��ة 

دول املنطقة.

وا�ساف اأن ال�سناعة االردنية التي ت�سكل ربع 

الناجت املحلي االجمايل وتوفر ما يقارب 250 

الف فر�سة عمل غالبيتها الأردنين، ا�ستجابت 

ملتطلبات ال�سوق املحلية واحتياجاته من خال 

تعزيز عمليات االإنتاج يف بع�س ال�سناعات التي 

الطبية  امل�ستلزمات  ت�سدير  من  االأردن  مّكنت 

الازمة للوقاية من الوباء.

كذلك  يراأ�س  ال��ذي  اجلغبري  املهند�س  وزاد 

االردن��ي��ة  ال�سناعة  اأن  ع��م��ان،  �سناعة  غ��رف��ة 

ازم��ة  خ���ال  ان��ت��اج��ي��ا  خ��ط��ا   112 ا�ستحدثت 

تتعاظم  الفر�سة  ان  مبينا  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 

اك����رث ل��ت��ط��وي��ر ال�����س��ن��اع��ة االردن����ي����ة وامل��ن��ت��ج 

الوطني الذي حظي بثقة املواطن.

باملئة من   60 تاأكيده على اكرث من  ورغم 

خال  ازده��رت  االأردنية  ال�سناعية  القطاعات 

اأزمة فريو�س كورونا، اال انه �سدد على �سرورة 

املت�سررة،  ال�سناعية  القطاعات  على  الرتكيز 

وبخا�سة قطاعات االلب�سة واملحيكات واالأثاث 

واالإن�ساءات،  والهند�سية  اخل�سبية  وال�سناعات 

امللكية  للتوجيهات  ا�ستجابة  دعمها  اإىل  داعيا 

ال�سامية.

االأردن  اأم����ام  ال��ف��ر���س��ة م��ت��اح��ة  اأن  واأو����س���ح 

لتطوير �سناعته واالرتقاء بتناف�سيتها حمليا 

املعاملة  تطبيق  من خال  الت�سدير  وباأ�سواق 

ب��امل��ث��ل ع��ل��ى ب��ع�����س م�����س��ت��وردات ال�����دول ال��ت��ي 

الرقابة  وتكثيف  �سادرتنا  على  قيودا  تفر�س 

امل�����س��ت��وردة م��ن ح��ي��ث امل��وا���س��ف��ات  ع��ل��ى ال�سلع 

لها  واحلقيقي  ال��ع��ادل  والتخمن  واملقايي�س، 

كونها ت�سر باخلزينة واملنتجات االردنية.

ال�سناعات  اأن  اإىل  اجلغبري  املهند�س  ولفت 

االأردنية مبختلف منتجاتها، ا�ستطاعت خال 

اأزمة فريو�س كورونا اأن تلبي احتياجات ال�سوق 

املحلية من مواد غذائية ودوائية وامل�ستلزمات 

الطبية واملعقمات والكمامات ومنتجات اأخرى 

ما عزز ثقة اجلميع بها.

�سيكون مقرا  االردن  ب��اأن  ثقته  واأع��رب عن 

امل�ستثمرين من اخل��ارج، وبخا�سة  للكثري من 

يف قطاعي املواد الغذائية والكيماوية.

االأق�������در على  ه���ي  ال�����س��ن��اع��ة  اأن  واو�����س����ح 

م���ع���اجل���ة ق�����س��ي��ة ال���ب���ط���ال���ة وت���ول���ي���د ف��ر���س 

العمل، م�سددا على �سرورة تو�سعة اخلطوط 

البحث  م��وؤ���س�����س��ات  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال�سناعية 

ومبعايري  متطورة  ملنتجات  للو�سول  العلمي 

ع��ال��ي��ة امل�����س��ت��وى، ب��االإ���س��اف��ة ل��ق��ي��ام احلكومة 

ب��ت��وف��ري م�����س��ت��ودع��ات ت��خ��زي��ن حت�����س��ب��ا الأي 

ط����ارىء وال��ت��ف��ك��ري ب��ج��دي��ة ل��ت��وف��ري احلماية 

لل�سناعة االردنية.

امل�سدرين  جمعية  رئي�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 

اهتمام  اإن  و�ساح  ابو  عمر  املهند�س  االأردن��ي��ن 

دعما  يعد  الوطنية  بال�سناعة  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

قويا وحمفزا للتو�سع باالإنتاج وزيادة الت�سدير 

ودخول ا�سواق جديدة وبخا�سة االإفريقية.

�سغر  ظل  يف  الوطنية  ال�سادرات  اأن  وب��ن 

ال�������س���وق امل��ح��ل��ي��ة ت��ع��د احل����ل االم���ث���ل للنمو 

اتفاقيات جت��ارة حرة  االقت�ساد يف ظل وج��ود 

مقدمتها  ويف  ال���ع���امل،  دول  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع 

ال���ت���ج���ارة ال��ع��رب��ي��ة ال���ك���ربى وام���ريك���ا وك��ن��دا 

واالحتاد االوروبي.

و�سدد ابو و�ساح على �سرورة اال�ستفادة من 

ال�سناعي  بالقطاع  امللكي  وااله��ت��م��ام  ال��دع��م 

لزيادة  وا�سحة  ل�سيا�سة  الو�سول  خ��ال  من 

بال�سراكة  و�سعها  يتم  وتنويعها؛  ال�����س��ادرات 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ب��ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام واخل��ا���س، 

االإن���ت���اج  ك��ل��ف  ع��ل��ى تخفي�س  اي�����س��ا  وال��ع��م��ل 

واجور  بالطاقة  املتعلقة  بخا�سة  القطاع  على 

الوطنية  املنتجات  تناف�سية  لتعزيز  ال�سحن 

حمليا وخارجيا.

واكد ان زيادة ال�سادرات تعد البوابة االوىل 

وت��وف��ري  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����س��اد  عجلة  لتحريك 

م��زي��د م��ن ف��ر���س ال��ع��م��ل وت��ع��زي��ز احتياطي 

اململكة من العمات االجنبية.

اجتماعا  ع��ق��دت  اجل��م��ع��ي��ة  ان  اإىل  وا����س���ار 

م�����س��رتك��ا م���ع ���س��رك��ة ب��ي��ت ت��ن��م��ي��ة امل�����س��اري��ع 

التعاون  تعزيز  ب��ه��دف  االردن��ي��ة  وال�����س��ادرات 

وحت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل ل���زي���ادة ال�������س���ادرات وف��ت��ح 

ا�سواق جديدة امامها.

التي  االردنين  امل�سدرين  جمعية  ان  واكد 

ت�سدير  ل��دع��م  ت�سعى   1988 ع���ام  تاأ�س�ست 

وتنمية  ال�سناعي  القطاع  منتوجات وخدمات 

����س���ادرات امل��م��ل��ك��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة وت���وف���ري امل��ن��اخ 

املائم لتبادل خربات رجال االعمال مبجاالت 

الت�سدير، باالإ�سافة لرتويج املنتجات االأردنية 

مبختلف اال�سواق العاملية وامل�ساركة باملعار�س 

الدولية.

واكد رئي�س جمل�س ادارة جمموعة العماق 

ال�سناعية ح�سن ال�سمادي، ان اهتمام جالة 

اي�سا،  وال���زراع���ة  االردن���ي���ة  بال�سناعة  امل��ل��ك 

املنتجات  انت�سار  قاعدة  لتو�سيع  فر�سة  ميثل 

املعرو�س  قلة  اأو  غياب  و�سط  املحلية  بال�سوق 

من اال�سناف املناف�سة امل�ستوردة.

واو�سح ال�سمادي ان الدول التي ال متتلك 

�سناعة كافية او لي�س لديها اكتفاء من االنتاج 

املحلي واجهت م�ساكل بانقطاع التوريد نتيجة 

قرارات االغاق التي اتخذتها كثري من الدول 

للحد من انت�سار فريو�س كورونا.

ت��واج��ه  االأردن���ي���ة  ال�سناعة  اأن  اإىل  وا���س��ار 

حت����دي����ات و����س���ع���وب���ات ك���ب���رية ي���ج���ب ال��ع��م��ل 

ل���ت���ج���اوزه���ا، ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ���س��ع��ف ال���ق���دره 

ل���ان���ف���اق ع��ل��ى ال��ت�����س��وي��ق، وت���وج���ه حم��ات 

ال��ت��ج��زئ��ة ال���ك���ربى ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ع��ام��ات 

عالية  ور�سوم  �سعبة  �سروط  وفر�س  العاملية 

اكرث  يف  ت��واج��ده  يقلل  م��ا  املحلي  املنتج  على 

منافذ البيع قوة.

ولفت ال�سمادي اإىل حتديات اأخرى تتمثل 

ب���ارت���ف���اع ك��ل��ف ال��ط��اق��ة وال���ق���رو����س ل��ت��اأم��ن 

راأ�سمال العامل والنقل الداخلي وقلة العمالة 

ال��ف��ن��ي��ة امل���درب���ة وال��ب��ي��ع االآج�����ل وع����دم ت��وف��ر 

هذا  مثل  لتمويل  الازمة  املالية  االإمكانيات 

ب��االإ���س��اف��ة ل��ع��راق��ي��ل وق��ي��ود تفر�سها  ال��ب��ي��ع، 

ان  رغ��م  االردن��ي��ة  للمنتجات  امل�ستوردة  ال��دول 

االردن ال يطبق هذه االإجراءات.

وق��ال��ت م��دي��ر ع���ام ���س��رك��ه رمي����ارا للتعبئة 

جائحة  اإن  ب��غ��دادي  رمي  ال��دك��ت��ورة  والتغليف 

ك���ورون���ا اظ���ه���رت اه��م��ي��ة ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي 

باعتباره املحرك الرئي�س لاقت�ساد الوطني، 

موؤكدة ان اجلميع اعتاد على احللول العملية 

امل��ل��ك بكل  ال��ت��ي يطرحها ج��ال��ة  وال��واق��ع��ي��ة 

الظروف للنهو�س باالردن واقت�ساده.

اأن ال�سناعين يثقون باأن اهتمام  وا�سافت 

ج��ال��ت��ه ب��ال�����س��ن��اع��ة االأردن����ي����ة، ي��وؤك��د النهج 

وا�ستقراره  االأردن  على  ب��احل��ف��اظ  الها�سمي 

االق��ت�����س��ادي م��ن خ��ال االع��ت��م��اد على ال��ذات 

املنتجات  م��ن  امل��واط��ن��ن  اح��ت��ي��اج��ات  لت�سنيع 

وال�سلع ال�سرورية وزيادة ال�سادرات.

وت��اب��ع��ت ال��دك��ت��ورة ب��غ��دادي اأن ال�����س��ادرات 

ا���س��واق  اإىل  و���س��ل��ت  ال�سناعية  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن 

انعك�س  عاملية كثرية جلودتها وتناف�سيتها، ما 

اي��رادات  الناجت املحلي االإج��م��ايل وزي���ادة  على 

اخل��زي��ن��ة، م�����س��ددة على ان ال��دع��م وااله��ت��م��ام 

امللكي بال�سناعة االأردنية، ميثل فر�سة كبرية 

لل�سناعين للعمل باأق�سى القدرات وطاقاتهم 

االإنتاجية والرتكيز على ابتكار منتجات تلبي 

اح��ت��ي��اج��ات امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة ال��ت��ي مت��ر على 

العامل.

وا���س��اف��ت ال��دك��ت��ورة ب���غ���دادي ال��ت��ي ت�سغل 

م��ن�����س��ب ن���ائ���ب رئ��ي�����س��ة جم��ل�����س ال�����س��ي��دات 

ال�سناعيات يف غرفة �سناعة عمان باأن الوقت 

منهجية  بتبني  ال�سناعين  ل��ق��ي��ام  م��ن��ا���س��ب 

العمل اجلماعي والت�ساركي التكاملي لتحقيق 

م�سالح اجلميع وخدمة م�سالح الوطن.

وق����ال امل��ت��خ�����س�����س ب��ال�����س��ن��اع��ات ال��دوائ��ي��ة 

امللكية  التوجيهات  اإن  ب��دوان  عدنان  الدكتور 

دع��وة  �سكلت  بال�سناعة  وااله��ت��م��ام  ال�سامية 

و�سع  اإىل  للتوجه  واخلا�س  العام  للقطاعن 

خطة قابلة للتنفيذ تاأخذ بعن االعتبار البنية 

االأردن��ي��ة،  ال�سناعة  حتتاجها  التي  التمويلية 

كاأن ت�سبح القرو�س ال�سناعية طويلة االأجل 

بفرتات �سماح طويلة ل�سداد القرو�س وبن�سب 

تقارب العاملية لاقرتا�س، وت�سجيع املوؤ�س�سات 

على اإقرا�س را�س املال املغامر مع وجود جهة 

ح��ك��وم��ي��ة مب��رج��ع��ي��ة واح�����دة ل��ت��ن�����س��ق اع��م��ال 

ما  ابتكارية  منتجات  اإىل  تقود  التي  االأبحاث 

يتيح ت�سديرها عامليا.

ا�ستنباط  ����س���رورة  ب����دوان  ال��دك��ت��ور  واك����د 

مع  لتتاءم  امل�ستدامة  للتنمية  خا�سة  ط��رق 

طبيعة ميكانيكية العمل اخلا�سة بال�سناعين 

االردنين، منوها بدعم غرف ال�سناعة وعدم 

دجمهاً بالغرف التجارية وت�سجيعها على ر�سم 

خطط ت�سديرية.

امل�����س��ن��ع��ن  ت�����ق�����ارب  ت�������س���ج���ع  اإىل  ودع��������ا 

ماليا  وف��را  لل�سركات  ليتوافر  واالن��دم��اج��ات 

الإن���ف���اق���ه ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي 

وت�سويق املنتجات وبناء اال�سم التجاري املميز 

جاذبا  ليبقي  امل�ستمر  للتطوير  يحتاج  ال��ذي 

للم�ستهلكن حمليا ويف باد الت�سدير.

تعتمد  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  اإن  وق�����ال 

منها  ولكل  للت�سنيع،  خمتلفة  ا�سرتاتيجيات 

ب��ن��ي��ة ت��ق��ن��ي��ة ومت��وي��ل��ي��ة خ��ا���س��ة ب��ه��ا؛ االوىل 

ب��ذراع  جت���ارة  )وه���ي  النامية  ال���دول  تطبقها 

املتطورة  الباد  تعتمدها  والثانية  �سناعي(، 

اأنها  مو�سحا  جت���اري(،  ب���ذراع  �سناعة  )وه��ي 

ت��خ��ت��ل��ف م����ن ح���ي���ث االع���ت���م���اد ع���ل���ى ال��ب��ح��ث 

والتطوير وطبيعة الن�ساط التمويلي.

وا����س���اف اأن م���ن امل�����س��ك��ات ال���ت���ي ت��واج��ه 

ال�����س��ن��اع��ة االردن���ي���ة ه��ي اع��ت��ب��ار ال�����س��رك��ات يف 

ب������ذراع ���س��ن��اع��ي ال متتلك  جم��م��ل��ه��ا جت�����ارة 

املخططات لتتحول اإىل �سناعة بذراع جتاري، 

ب���ع���ي���دة ع��ن  ن��ف�����س��ه��ا االن  وب���ال���ت���ايل وج������دت 

مبجالها  التكنولوجي  ال�سبق  ذات  االبتكارات 

ومتيزها  التناف�سية  قدرتها  من  ترفع  والتي 

عن الغري وتبعدها عن مناف�سة �سركات الدول 

امل��ح��ي��ط��ة يف ب���اد ال��ت�����س��دي��ر وال��ت��ي ت�سرتك 

مبينا  االإنتاجية،  القاعدة  بنف�س  �سركاتنا  مع 

ان  ت�ستطيع  االردنية  ال�سناعية  ال�سركات  ان 

املتعلم  ال��ب�����س��ري  العن�سر  ب��ام��ت��اك��ه��ا  تتميز 

واملدرب.

وب��ن ال��دك��ت��ور ب���دوان اأن اغ��ل��ب حم��اوالت 

ب��ات��ت حم��اوالت  ب��االك��ادمي��ي��ا،  ال�سناعة  رب��ط 

ذات نف�س ق�سري، اذ اعتمدت تطوير املنتج ومل 

لها  ي�سمن  الذي  التكنولوجيا  بتطوير  تعنت 

مكانا عامليا وبقيمة م�سافة اأعلى ملنتجاتها.

وق�����ال »اذا ك���ّن���ا ج���ادي���ن ب�����اأن ن���ك���ون دول���ة 

رب��ط  فعلينا  ملمو�سة  �سناعية  اأن�����س��ط��ة  ل��ه��ا 

اجلامعات ودرا�ساتها العليا بربامج تركز على 

التي يتم تقنينها  االأب��ح��اث  زم��ر حم��ددة م��ن 

ت�سنع  م��ن��ت��ج��ات  اإىل  م��ن��ه��ا  امل��م��ك��ن  وحت���وي���ل 

حمليا وت�سدر او ن�سدرها كتكنولوجيا«.

اأن متويل االأبحاث يجب ان يكون  وا�ساف 

حكومية  و���س��ن��ادي��ق  ال�����س��رك��ات  ب��ن  منا�سفة 

ل��دع��م ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، م��ب��ي��ن��ا اأن راأ���س��م��ال 

ال�����س��رك��ات امل���ح���دود ي��ح��د م���ن ق��درات��ه��ا على 

ال�سري  ح��ال  يف  ان��ه  م�ستدركا  العلمي،  البحث 

قد  الوطنية  ال�سناعة  ت��ك��ون  ال��ربام��ج  ب��ه��ذه 

و�سعت َعلى طريق م�سمون النتائج.

اهتمام ملكي بالصناعة لمواصلة قاطرة اإلنتاج والتصدير

https://www.jannah.jo/trips/deadsea-
morenga?fbclid=IwAR3TcdmJDdf18Qz9 3xKojlMmrMuXdJ2cF

.mEUcCNA1JKmLsq2mhjgtWW4ZF4
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 تسجيل 7 إصابات غير محلية بكورونا 

 وزير العمل يتفقد واقع العمالة في مصنعين بالكرك

الخرابشة: قاعدة بيانات لحماية القطاع الزراعي من فائض االنتاج 

االنباط-عمان

�إ�صابات   7 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجّد، يف اململكة 

ام�س ال�سبت، جميعها غري حملّية، لريتفع 

الوباء  بدء  الإجمايل للإ�سابات منذ  العدد 

اإىل 1111 اإ�سابة.

وت��وزع��ت احل���الت اجل��دي��دة وف��ق املوجز 

الإعلمي ال�سادر عن رئا�سة الوزراء ووزارة 

ال�سحة على النحو الآتي: 4 حالت لأردنيني 

قادمني من اخل��ارج ممن يقيمون يف فنادق 

احلجر )3 من ال�سعودّية، و1 من الكويت(، 

و3 حالت ل�سائقي �ساحنات اأردنيني، قادمني 

عرب حدود العمري.

11 حالة �سفاء  واأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 

يف م�ست�سفى الأمري حمزة، اإ�سافة اإىل اإجراء 

7234 فح�ساً خمربّياً ، لي�سبح اإجمايل عدد 

الفحو�سات التي اأجريت منذ بدء اجلائحة 

وحتى الآن 369560 فح�ساً.

على  ال��ت��اأك��ي��د  ال�����س��ّح��ة  وزارة  وج�����ددت 

الذين  “اأمان”  تطبيق  ا�ستخدام  ���س��رورة 

ي�����س��ه��م يف ح��م��اي��ة الأف��������راد م���ن خم��ال��ط��ة 

الأ�سخا�س امل�سابني، وك�سف حالت الإ�سابة 

يف وقت مبّكر.

االنباط-عمان

ام�س  البطاينة  ن�سال  العمل  وزي���ر  ق��ام 

يف  م�سنعني  اإىل  م��ف��اج��ئ��ة  ب���زي���ارة  ال�����س��ب��ت 

حمافظة  يف  ال�����س��ن��اع��ي��ة  احل�����س��ني  منطقة 

الكرك.

واط��ل��ع ال��وزي��ر خ��لل ال��زي��ارة على واق��ع 

ال��ع��م��ال��ة و���س��م��ان��ات وا����س���راط���ات ال��ع��م��ل 

العمال من  من  كبرياً  ع��دداً  وقابل  اللئق، 

وم��واق��ع  �سكناتهم  يف  اجل��ن�����س��ي��ات  خم��ت��ل��ف 

عملهم.

املعنيني  الزيارة  خلل  البطاينة  والتقى 

تفتي�سية  بجولة  ق��ام  كما  امل�سنعني،  ب���اإدارة 

برفقة كوادر التفتي�س بالوزارة على �سكنات 

يف  اأو���س��اع��ه��م  ح��ول  اإليهم  وا�ستمع  العمال 

مكان العمل وال�سكن.

وجاءت زيارة البطاينة للم�سانع للتحقق 

من فحوى ال�سكاوى املقدمة من جمموعة 

ال��وزارة حول جتاوزات  من العمال ت�سلمتها 

لظروف و�سروط العمل يف امل�سنعني.

ويف ن��ه��اي��ة ال����زي����ارة، اج��ت��م��ع ال��ب��ط��اي��ن��ة 

امل��ح��اف��ظ��ة،  م��ب��ن��ى  يف  امل�����س��ن��ع��ني  اإدارة  م���ع 

واأبلغهم اأنه بالرغم من عدم ثبوت عدد من 

التجاوزات خلل الزيارة اإل اأن على امل�سانع 

اتخاذ اإجراءات ت�سحيحية.

تابعة  تفتي�س  البطاينة و�سع فرق  وقرر 

ل�������وزارة ال��ع��م��ل يف م���واق���ع امل�����س��ن��ع��ني مل��دة 

تطبيق  من  للتحقق  تاريخه،  من  اأ�سبوعني 

اإق��راره��ا  مت  التي  الت�سحيحية  الإج����راءات 

املهمة،  اإجن���از  بعد  ل��ل��وزي��ر  تقرير  وت��ق��دمي 

ب��اإج��راء  التفتي�س  ك���وادر  �ستقوم  ذل��ك  وبعد 

زيارات ميدانية مكثفة للتاأكد من ا�ستدامة 

اإجراءات العمل.

وراف������ق ال����وزي����ر يف ال����زي����ارة، اأم�����ني ع��ام 

ال���وزارة ف��اروق احل��دي��دي وك���وادر التفتي�س 

ال��ك��رك وممثلون  ون��ائ��ب حمافظ  ب��ال��وزارة 

عن منظمة العمل الدولية ووحدة مكافحة 

بالإ�سافة  ال��ع��ام،  الأم��ن  بالب�سر يف  الجت��ار 

اإىل ممثلني عن جمعية م�سنعي وم�سدري 

الأل���ب�������س���ة الأردن�����ي�����ة وم�������س���دري الأل��ب�����س��ة 

وامل��ن�����س��وج��ات ومم���ث���ل ع���ن ق���ط���اع ���س��ن��اع��ة 

الألب�سة واملن�سوجات يف غرفة �سناعة الأردن 

ومرجمني حمايدين.

االنباط-عمان

املكلف  ال���زراع���ة  وزي���ر  البيئة  وزي���ر  اأك���د 

املنتج  حماية  ان  اخلراب�سة،  �سالح  الدكتور 

ال��زراع��ات  على  وال��رك��ي��ز  املحلي  ال��زراع��ي 

�سلم  يف  يقع  امل�سافة  القيمة  ذات  النوعية 

للتوجيهات  تنفيذا  ال��زراع��ة  وزارة  اول��وي��ات 

امللكية يف دعم القطاع.

وق������ال اخل���راب�������س���ة خ�����لل ج���ول���ة ام�����س 

األوية  �سملت  زراع��ي��ة  م�ساريع  على  ال�سبت 

الكورة والغوار ال�سمالية ودير عل ولقائه 

ج��اٍر حالياً  العمل  ان  املناطق،  تلك  مزارعي 

الزراعي  للقطاع  بيانات  قاعدة  اع��داد  على 

النتاج  عملية  تنظيم  �ساأنها  من  اململكة  يف 

قبل  للمزارعني  الن�سح  وت��ق��دمي  ال��زراع��ي 

ح��دوث  ع��دم  ول�سمان  حما�سيلهم،  زراع���ة 

فائ�س يف انتاج بع�س ال�سناف ومبا ينعك�س 

ايجابا على عمليات الت�سويق .

وك�����س��ف اخل��راب�����س��ة ع��ن ت��رت��ي��ب م��ع ع��دد 

ت�سدير  لغاية  اجل��وي  ال�سحن  �سركات  من 

اث��ر  تف�سيلية  ب��اأ���س��ع��ار  امل���زارع���ني  منتجات 

اجل��وي،  ال�سحن  اج���ور  ارت��ف��اع  م��ن  �سكاوى 

م�سريا اىل انه �سيتم قريباً تنظيم لقاء مع 

ع���دد م��ن امل�����س��دري��ن لتحديد اه���م وج��ه��ات 

الت�سدير للدول الوروبية.

اآلية  لتنظيم  اأي�سا  ج��ار  العمل  ان  وب��ني 

املركزية  ال�سواق  يف  الزراعية  املنتجات  بيع 

الت�سويقية،  احل��ل��ق��ات  ت��ع��دد  م��ن  للتخل�س 

منا�سبة  باأ�سعار  امل��زارع  اأحقية  ي�سمن  ومبا 

للقطاع  النتاج  ا�ستمرارية  ت�سمن  ملنتجاته 

الذي اثبت خلل جائحة كورونا اهميته يف 

�سمان المن الغذائي باعتباره من املحركات 

اىل  امل��زارع��ني  داع��ي��اً  للقت�ساد،  الرئي�سية 

و�سائل  اتباع  عرب  اجلهود  تلك  مع  التعاون 

التدريج ملنتجاتهم .

العمل  تنظيم  اه��م��ي��ة  اخل��راب�����س��ة  واك����د 

الزراعي وتاأطريه �سمن �سركات او جمعيات 

ت���ع���اون���ي���ة ت�������س���م امل�����زارع�����ني م����ن خم��ت��ل��ف 

ومبا  واحل��ي��واين  النباتي  الن��ت��اج  قطاعات 

ينعك�س على تنظيم الإنتاج، وتاأ�سي�س مراكز 

تواجه  التي  امل�سكلت  وحل  بالتدريج  تعنى 

املزارعني وت�سهل تقدمي اخلدمات..

ان��ه جت��ري درا���س��ة مطالبات  وا���س��ار اىل 

امل��زارع��ني ب�����س��اأن اي��ج��اد احت����ادات نوعية يف 

املنا�سبة  الط���ر  وو���س��ع  ال��ق��ط��اع��ات،  بع�س 

اىل  لفتا  وجناحها،  دميومتها  ل�سمان  لها 

املخاطر  �سندوق  مظلة  تو�سعة  م�سروع  ان 

الزراعية  الزراعية لي�سمل خمتلف املخاطر 

دي��وان  يف  القانونية  ب��اإج��راءات��ه  حاليا  مي��ر 

ال��ت�����س��ري��ع وه����و م���ا ي�����س��ك��ل ب��ي��ئ��ة اي��ج��اب��ي��ة 

ليجاد �سركات تاأمني زراعية بالإ�سافة اىل 

�سندوق التكافل التعاوين اخلا�س باملخاطر 

الزراعية .

ووعد اخلراب�سة بدرا�سة خمتلف مطالب 

امل��زارع��ني ال��ت��ي ت��رك��زت على ج��دول��ة دي��ون 

مزارع  و�سمول  الزراعي،  القرا�س  موؤ�س�سة 

بفعل  الثمار  بت�ساقط  املتاأثرة  احلم�سيات 

القرو�س  درج��ات احل���رارة بربنامج  ارت��ف��اع 

كلفة  لتخفي�س  اآلية  واي��ج��اد  ف��وائ��د،  ب��دون 

م�����س��ت��ل��زم��ات الن����ت����اج، واإح����ي����اء ف���ك���رة بنك 

حلول  وو�سع  امل�ستدامة،  الزراعية  العبوات 

الزراعية وتخفي�س  العمالة  مل�سكلة تناق�س 

قيمة ت�ساريحها، وتزويد مديريات الزراعة 

ب��اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا اخل��ا���س��ة مب��ك��اف��ح��ة الآف����ات 

ال���زراع���ي���ة وحت�����س��ني اخل���دم���ات ال��ب��ي��ط��ري��ة 

والر����س���اد ال���زراع���ي واع����ادة ت��اأه��ي��ل ال��ط��رق 

الزراعية .

وكان اخلراب�سة تفقد �سري اعمال م�سروع 

الزراعة بدون تربة “الهيدروبينيك” الذي 

تنفذه مديرية زراعة لواء الغوار ال�سمالية 

الزراعات  على  ال�سباب  تدريب  اىل  الهادف 

هذا  يف  العمل  لفر�س  وتاأهيلهم  احلديثة 

املجال، كما زار احد مراكز التدريج ملح�سول 

دي���ر ع��ل،  ل���واء  امل��ع��د للت�سدير يف  ال��ب��ام��ي��ا 

وتفقد اأي�سا احدى املزارع املت�سررة من اآثار 

موجة الرياح.

مفكرون عرب يناقشون كتاب 
الفكر والسياسة بالعالم العربي

 وفاة ثالثة أطفال إثر حادث غرق في البلقاء

 األوقاف: بدء التسجيل للمراكز 
الصيفية القرآنية عبر منصة رتل

االنباط-عمان

واإعلميون  واأك��ادمي��ي��ون  مفكرون  ناق�س 

الدكتور جورج  اللبناين  العربي  املفكر  كتاب 

العربي... العامل  وال�سيا�سة يف  “الفكر  ُق��رم 

ال�سياقات ال�سيا�سية والإ�سكاليات من القرن 

التا�سع ع�سر حتى القرن الواحد والع�سرين”.

ج���اء ذل���ك يف ن���دوة ع��رب الت�����س��ال املرئي 

العربي،  الفكر  منتدى  اأخ����ريا،  ا�ست�سافها 

قّدمت فيها اأ�ستاذة التاريخ احلديث يف جامعة 

قراءة  ن�سريات،  ف��دوى  الدكتورة  فيلدلفيا 

ملحاور الكتاب اأ�ساءت من خللها جوانب من 

اأبرز الق�سايا التي عاجلها.

و�سارك يف الندوة التي اأدارها الأمني العام 

اأب��و حمور، موؤلف  الدكتور حممد  للمنتدى 

و�سامي  رج��ب،  بن  �سمرية  والكاتبة  الكتاب، 

العلقات  م�ست�سار  واملفكر  لبنان،  كليب من 

الدولية يف جامعة فيلدلفيا بالأردن الدكتور 

اجلامعة  يف  التاريخ  واأ�ستاذ  ب��دران،  اإبراهيم 

الأردنية الدكتور علي حمافظة.

وقالت ن�سريات: اإن الكتاب يطرح الق�سايا 

ي�سيطر  معقد  ح�����س��اري  �سياق  يف  الرئي�سة 

والتخلف  والإره����اب،  والعنف  التمزق،  عليه 

الج��ت��م��اع��ي والق���ت�������س���ادي وال��ع��ل��م��ي، مع 

امل��وؤل��ف الإج��اب��ة ع��ن الأ�سئلة التي  حم��اول��ة 

مي��ك��ن ط��رح��ه��ا ب�����س��اأن ال��ع��لق��ة ب���ني الفكر 

مع  التكيف  يف  وال��ف�����س��ل  ال��ع��رب��ي  ال�سيا�سي 

حقائق العوملة القت�سادية وع�سر الكت�سافات 

العلمية والتقنية.

وي�����س��ت��م��ل ال��ك��ت��اب ع��ل��ى درا����س���ة للنه�سة 

ون��ظ��ري��ات   ،1950 اإىل   1850 ب���ني  ال��ع��رب��ي��ة 

 1980 اإىل   1940 العربية  القومية  واأح����زاب 

والأ�سكال الأخرى للقومية العربية، والفكر 

ال�سيا�سية  الإخ��ف��اق��ات  م��واج��ه��ة  ال��ع��رب��ي يف 

والع�سكرية منذ عام 1961، واأن��واع القوميات 

الإ�سلمية كفكر مناه�س للقومية العربية.

تاأ�سي�سه  املنتدى منذ  اإن  اب��و حمور  وق��ال 

معنٌي باإعادة ت�سكيل الروؤية العربية امل�سركة 

وقدرتها  العربي،  الوطن  يف  املجتمعات  اإزاء 

مع  والتفاعل  احل��دي��ث،  الع�سر  دخ��ول  على 

يتعلق  ف��ي��م��ا  �سيما  ل  ال��ع��امل��ي��ة،  ال���ت���ط���ورات 

باحلقوق والعدالة، وامل�ساركة والدميقراطية 

واحلفاظ  امل�سري،  تقرير  وح��ق  والتعددية، 

على ثروات الأّمة و�سمان م�ستقبل اأجيالها.

وقال الدكتور ُقرم يف تعقيبه اإن الن�سطار 

التوازن  اختلل  بعد  ج��اء  العربية  الكتلة  يف 

ب��ني ال��ب��ي��ئ��ات امل��ت��ن��وع��ة اج��ت��م��اع��ي��اً، ع��ل��ى اإث��ر 

مرحلة ظهور النفط والأجندات الغربية يف 

التعامل مع الرثوات العربية، داعيا لللتفات 

اإىل اأع��م��ال مفكرين ع��رب ُك��رث اأغ��ن��وا الفكر 

العربي والعاملي بالروؤى والأفكار امل�ستنرية.

ودعت املفكرة البحرينية رجب اإىل جتديد 

الفكر العربي، ودف��ع الأّم��ة اإىل دور تاريخي 

ي�سع العرب على قائمة احل�سارة الإن�سانية 

اإىل  ال�سناعة  م��رح��ل��ة  ال��ي��وم  ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ي 

مرحلة الذكاء ال�سطناعي بامتياز.

واعترب الإعلمي �سامي كليب اأن التطور 

والتخّلف  امل�ستقبل  ه��و  الآن،  التكنولوجي 

الأذى  �سي�سبب  ال�سيرباين  العامل  دخ��ول  يف 

يف امل���راح���ل ال��لح��ق��ة، داع��ي��ا اإىل اله��ت��م��ام 

بدور ال�سباب العربي يف الغرب الذي يتحمل 

باللغات  العربية  الثقافة  ن�سر  م�سوؤوليته يف 

الأجنبية.

وق��ال ب��دران اإن الأف��ك��ار وال���روؤى ل ميكن 

الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ب��ن��ى  ب��ق��ي��ت  اإذا  ت��ت��غ��ري  اأن 

والج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى ح��ال��ه��ا، وم��ث��ال ذل���ك اأن 

حالة  اأوج�����دت  النفطية  ال�����رثوة  م���دل���ولت 

جديدة يف املجتمعات التي امتلكتها.

وقال حمافظة اإن الكتاب من بني الأف�سل 

يف الكتب التي �سدرت خلل ال�سنوات الع�سر 

الأخ���رية، ملا ي�ستمل عليه من درا���س��ة علمية 

نقدية ت�سمل اأي�ساً الفكر الغربي الذي حاول 

اأن ي�سّوه الفكر العربي ال�سيا�سي وحتى الفكر 

مباحث  مناق�سة  اإىل  داعياً  الديني،  العربي 

ال��ع��رب يف ن��دوات  ال��ك��ت��اب م��ن قبل املثقفني 

متعددة.

االنباط

ت����ويف ث���لث���ة اأط����ف����ال اث����ر ت��ع��ر���س��ه��م 

ل���ل���غ���رق داخ������ل ق���ن���اة امل���ل���ك ع����ب����داهلل يف 

منطقة دير عل.

وقال الناطق الإعلمي با�سم مديرية 

اإن  ب��ي��ان ام�����س ال�سبت،  ال��ع��ام، يف  الأم���ن 

ف���رق ال��غ��ط�����س يف م��دي��ري��ة دف����اع م��دين 

ح��ادث  م��ع  ال��ي��وم  م�ساء  تعاملت  البلقاء 

غرق تعر�س له ثلثة اأطفال داخل قناة 

امللك عبداهلل مبنطقة دير عل.

الغط�س عملت على  ف��رق  اأن  واأ���س��اف 

اإخراجهم من داخل املياه وكانوا متوفني، 

بينما قامت فرق الإ�سعاف باإخلئهم اإىل 

م�ست�سفى الأمرية اإميان احلكومي.

االنباط-عمان

وال���������س����وؤون  الأوق������������اف  وزارة  اأع����ل����ن����ت 

واملقد�سات الإ�سلمية، عن بدء الت�سجيل يف 

اعتباراً من ام�س  القراآنية  ال�سيفية  املراكز 

املقبل،  م��ن مت��وز  ول��غ��اي��ة اخل��ام�����س  ال�سبت 
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وذلك للتعليم القراآين عن ُبعد.

وق����ال وزي����ر الأوق�������اف ال���دك���ت���ور حممد 

�سيتم  اإن�����ه  ���س��ح��ف��ي،  ب���ي���ان  اخل���لي���ل���ة، يف 

ا�ستثمار  على  حر�ساً  ال��ق��راآين  امل��رك��ز  عقد 

وعلى  عليهم  يعود  مب��ا  اأبنائنا  ف��راغ  اأوق���ات 

جم��ت��م��ع��ات��ه��م ب��ال��ن��ف��ع وال����ف����ائ����دة، وذل����ك 

الفيديو،  امل��ح��ادث��ة  ب��رام��ج  اأح���د  با�ستخدام 

ل�سمان التباعد اجل�سدي، وانعقاده يف بيئة 

العاملي  النت�سار  ظ��ل  يف  للم�ساركني،  اآم��ن��ة 

لفريو�س كورونا امل�ستجد.

ال��وزارة قررت عقد  اأن  واأ�ساف اخلليلة 

بتقنية  العام  ال�سيفية هذا  القراآنية  املراكز 

برناجمها  �سمن  وذل���ك  امل��رئ��ي،  الت�����س��ال 

للتحول الرقمي الذي يوفر اإمكانات �سخمة 

لبناء جمتمعات فعالة، تناف�سية وم�ستدامة، 

وزي�����ادة ك���ف���اءة ���س��ري ال��ع��م��ل وال��ت��ق��ل��ي��ل من 

الأخطاء.

ي��ب��داأ  ال����ذي  ال���ق���راآين،  امل��رك��ز  ويت�سمن 

6 اآب،  ب����  6 مت����وز امل��ق��ب��ل، وي��ن��ت��ه��ي  ب��ت��اري��خ 

منها:  وامل�����س��اق��ات،  املو�سوعات  م��ن  العديد 

الكرمي وحفظه ودرا�سة عدد  القراآن  ق��راءة 

من الأحاديث النبوية ال�سريفة واأحكام فقه 

الطهارة وال�سلة، وجانب من �سرية النبي 

الثقافة  ج��ان��ب  اإىل  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 

الوطنية.

ومت���ن���ح ال��������وزارة امل�������س���ارك���ني ����س���ه���ادة يف 

ال��ذك��ور  ي�ستهدف  ال����ذي  ال��ربن��ام��ج  ن��ه��اي��ة 

املن�سة  ع��ام��اً، وتتيح   18 اإىل   6 والإن���اث من 

ع��ن��د ال��ت�����س��ج��ي��ل اخ��ت��ي��ار اإح�����دى ال��ف��رت��ني 

ال�سباحية من 10- 12، وامل�سائية من 5 - 7؛ 

لختيار الوقت املنا�سب للم�سارك.

ي�سار اإىل اأن الوزارة خ�س�ست 400 مركز 

قراآين يف عدد من مناطق اململكة للطلبة من 

�سن 14 عاماً فاأكرث، مع اللتزام بال�سوابط 

ال�سحية التي اأعلنت عنها وزارة ال�سحة

االحد   28/ 6 / 2020

انذار من / شركة القدرة 
لقطع السيارات العقبة

محمد فرج القدرة
اىل املوظف / احمد 
خالد شريف كريم

عمال باحكام املادة 28 / من قانون 

العمل االردين رقم 8 ل�سنة 1996 

الكرث  العمل  عن  لتغيبك  ونظرا 

تاريخ  من  متتالية  ايام  ع�شرة  من 

ر�شمي  اذن  دون  من   2020/5/12

ال�شركة  ادارة  من  م�شروع  عذر  او 

العمل  اىل  بالعودة  ننذرك  فاننا 

من  �شاعة   48 اق�شاها  مدة  خالل 

ت��اري��خ ه���ذا االع����الن وغ���ر ذل��ك 

العمل  من  لف�شلك  �شن�شطر  فاننا 

وانهاء خدماتك دون ا�شعار وبذلك 

يف  العماليو  حلقوقك  فاقد  تعترب 

ال�شركة .
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ُبعد  عن  التعليم  مرحلة  وولوجنا  كورونا؛  جائحة  من  التعايف  ملرحلة  و�صولنا  مع 

وحتويلنا لها يف الأردن من حتّدي حقيقي لفر�صة ذهبية؛ نحتاج اليوم لنظرة واقعية 

يف م�صاألة املهارات التقنية والتطبيقية على الأر�ض وجعلها خمرجات تعليمية واقعية 

تتواءم مع متطلبات �صوق العمل؛ ف�صتان بني النظرية والتطبيق، فالنظرية على الورق 

الإنتاج  العمل ويفيِ مواقع  �صوق  الواقع ويف  اأر�ض  والتطبيق على  العقول والذهون  ويف 

يبداأ  عندما  ال�صدمة  تكون  وىل  الأ وللوهلة  وغريها،  وامل�صت�صفيات  وامل�صانع  والبناء 

التطبيق والتنفيذ حيث ترجمة احل�صابات والر�صومات والنظريات لواقع ملمو�ض:

لتج�صري  وىل  الأ اخل��ط��وات  ه��ي  ال�صوق  وح��اج��ات  وامليدانية  وامل��ه��ارات  التدريب   .1

بزمن  مرتبطة  واقعية  اإ�صرتاتيجية  وج��ود  والأج��در  والتطبيق؛  النظرية  بني  الهوة 

لهذه الغاية؛ ول ميكن اأن تتم دون ت�صاركية بني القطاعني العام واخلا�ض.

2. التعليم ب�صقيه العام والعايل بحاجة اإىل جرعة تنفيذية للمواءمة بني النظرية 

املهارات والتدريب  العملية من خالل  والتطبيق، ويكون ذلك بفتح نوافذ على احلياة 

والتاأهيل وغريها؛ والأجدر اأن حتوي اخلطط الدرا�صية ذلك من خالل مهارات تقنية 

وواقعية يحتاجها �صوق العمل.

مهاراتهم  لتعزيز  بحاجة  لكنهم  امل��ع��رف��ة  ميتلكون  اجل��ام��ع��ات  معظم  خريجو   .3

لهذه  اخلا�ض  القطاع  مع  �صراكات  خلق  باجلامعات  الأج��در  ورمبا  العملي،  بالتطبيق 

الغاية؛ فبيوت اخلربة يف القطاع اخلا�ض ومببداأ الت�صاركية �صتعك�ض خرباتها العملية 

على قطاع التعليم ب�صقيه العام والعايل.

العمل وتغذي اجلانب  4. خطط اجلامعات يجب تطويرها دورياً لتتواءم مع �صوق 

هذا  يف  �صرورية  اخلريجني  من  الراجعة  والتغذية  الطلبة،  لدى  واملهاري  التطبيقي 

���ص��رورة  امل�صتفيد  وال��ق��ط��اع  اخل��دم��ة  متلقي  م��ع  اخل��ط��ط  فمراجعة  ول��ذل��ك  امل��ج��ال؛ 

لغايات التغذية الراجعة والتطوير امل�صتمر دورياً.

احلقيقية  احل��اج��ات  مل��ع��رف��ة  مطلوبة  وال��ع��م��ل  التعليم  م��راك��ز  ب��ني  ال�����ص��راك��ات   .5

اجلامعات  بني  ما  ال�صراكة  فمجال�ض  ولذلك  وغريها،  والتقنية  واملعرفية  واملهارية 

ال�صيا�صات  تر�صم  املجال�ض  وه��ذه  مهم؛  جّل  اخلا�ض  القطاع  يف  املختلفة  والقطاعات 

الناظمة لقطاع التعليم ومواءمة خمرجاته وفق حاجات �صوق العمل.

املهنة  واأخ��الق��ي��ات  العمل  ل�صوق  وامل��ه��ارة  املعرفة  خريجونا  ميتلك  اأن  املطلوب   .6

وظائف  دون  واملعرفة  ال�صهادات  ميتلكون  يبقوا  اأن  ل  توظيفهم  يف  ت�صاهم  اأن  لغايات 

ب�صبب نق�ض اخلربات واملهارات، فزمن الألفية الثالثة كاألفية للعلم والتكنولوجيا هو 

زمن املهارات ل ال�صهادات.

7. مطلوب برامج تقنية ومهنية لل�صباب لتوائم �صوق العمل بدًل من �صهادات حبي�صة 

اأعداد  �صيزداد  وبالطبع  املقلوب؛  التعليمي  هرمنا  ت�صويب  يف  ن�صاهم  وبذلك  الأدراج! 

امل�صتغلني وينق�ض اأعداد العاطلني عن العمل؛ و�صن�صاهم حتماً يف حماربة البطالة من 

خالل تلبية �صوق العمل بتخ�ص�صات مطلوبة وفق برنامج مهاري متكامل.

اإىل  لل�صهادات  �صخ  م��راك��ز  م��ن  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���ض  تتحول  اأن  يجب  ب�����ص��راح��ة: 

العمل وتتناغم  �صوق  لتواءم حاجات  واأخالقيات مهنة ومهارات وتقنية  مراكز معرفة 

العام واخلا�ض ووجود  القطاعني  �صراكة حقيقية بني  يتم ذلك دون  دوري��اً؛ ولن  معه 

ملواءمة  تهدف  العايل  والتعليم  العام  التعليم  لقطاع  ناظمة  و�صيا�صات  اإ�صرتاتيجيات 

النظرية  واملواءمة بني  العمل احلقيقية من جهة  �صوق  التعليم مع حاجات  خمرجات 

والتطبيق من جهة اأخرى ودومنا اأي اإبطاء!

�صباح املواءمة بني النظرية والتطبيق

د.محمد طالب عبيدات

 التعليم والمهارات 
التطبيقية في زمن كورونا
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  االنباط - عمان

وق���ع���ت ال�������ص���رك���ة الأردن�����ي�����ة ل��ل��ت��م��وي��ل 

مذكرة  ال�صبت،  ام�ض  )متويلكم(  الأ�صغر 

الأردنية، بهدف  البيئة  تفاهم مع جمعية 

اإع����ادة ت��دوي��ر ال���ورق امل�����ص��ت��خ��دم يف مبنى 

فروعها  وبع�ض  لل�صركة  العامة  الإدارة 

املنت�صرة يف عمان.

مديرها  ال�صركة  ع��ن  التفاقية  ووق��ع 

اجلمعية  وع��ن  ���ص��ن��ودة،  ع�صام  التنفيذي 

التنفيذي معن ن�صايرة. مديرها 

وق����ال ���ص��ن��ودة خ���الل ت��وق��ي��ع امل���ذك���رة، 

الذي  اجلمعية  مع  التعاون  بهذا  “نفخر 
الجتماعية  ال�صركة  م�صوؤولية  من  ينبثق 

اأ���ص�����ض  ل��ب��ن��اء  البيئية  ال��ت��وع��ي��ة  جم���ال  يف 

���ص��ح��ي��ح��ة يف امل����ج����ال ال��ب��ي��ئ��ي مل�����ص��ت��ق��ب��ل 

اأف�صل«.

دورا  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  اإن  ال��ن�����ص��اي��رة  وق�����ال 

م���ت���م���ي���زا يف اإع��������داد امل�������ص���اري���ع ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

ال��وط��ن��ي��ة، وم����ن ب��ي��ن��ه��ا اإع������ادة ال��ت��دوي��ر 

ال��ب��ي��ئ��ي، م��ث��م��ن��اً ال�����ص��راك��ة م���ع مت��وي��ل��ك��م 

املنظم  اجل��م��اع��ي  العمل  تعزيز  اأج���ل  م��ن 

امل�صلحة  خلدمة  املوؤ�ص�صات  خمتلف  ب��ني 

العامة.

االنباط- خليل الفراية

ت��ن��ط��ل��ق غ����دا الث���ن���ني اول رح���ل���ة ب��ح��ري��ة 

منتظمة بني مينائي العقبة ونويبع من خالل 

ا�صطول �صركة اجل�صر العربي ايذانا با�صتئناف 

الرحالت البحرية عرب اخلط البحري الدويل 

– نوبيع )ذهابا فقط( وذلك لال�صقاء  العقبة 

ارا�صي  على  وامل��ت��واج��دي��ن  املقيمني  امل�صريني 

امل��م��ل��ك��ة ف���ق���ط، وغ����ري امل�����ص��ري��ني احل��ا���ص��ل��ني 

املعنية يف  م��ن اجل��ه��ات  م��واف��ق��ة م�صبقة  ع��ل��ى 

بال�صفر  وال��راغ��ب��ني  العربية  م�صر  جمهورية 

خ��الل  م��ن  م�صبقا  ل��ه��م  وامل��ح��ج��وز  م�صر  اىل 

املوقع اللكرتوين لل�صركة او من خالل املكاتب 

ال�صياحية املعتمدة

وب����ني ن���ائ���ب  م���دي���ر ع����ام اجل�����ص��ر ال��ع��رب��ي 

بالعقبة عدنان العبادله انه �صي�صمح للم�صريني 

املبا�صر  باحلجز  م�صر  اىل  بالعودة  الراغبني 

����ص���واء ك���ان���وا م�����ص��ج��ل��ني ع��ل��ى امل��ن�����ص��ة او غري 

ي�صمح  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ح�����ص��ب  م�صجلني 

اىل  ب��ال��ع��ودة  ال��راغ��ب��ني  امل�صريني  للمواطنني 

يحملون  ك��ان��وا  ���ص��واء  امل��ب��ا���ص��ر  م�صرباحلجز 

او  منتهية  ت�صاريح  او  املفعول  �صارية  ت�صاريح 

من ل يحملون ت�صاريح.

وال��راغ��ب��ني  امل�صريني  لغري  اي�صا  وي�صمح 

بال�صفر اىل م�صر عرب اخلط البحري العقبة/

نويبع بال�صفر على منت ا�صطول اجل�صر العربي 

ب�����ص��رط احل�����ص��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة م��ن اجل��ه��ات 

املعنية يف م�صر وقبل 48 �صاعة من موعد ال�صفر 

على الأق��ل وان كافه الرتتيبات تتم من خالل 

بالن�صبة  امل�صري  اجل��ان��ب  م��ع  العربي  اجل�صر 

لغري امل�صريني. 

واك�����د ال���ع���ب���ادل���ه ان����ه ل����ن  ي�����ص��م��ح ب��دخ��ول 

امل�صافرين اىل امليناء دون ارتداء و�صائل احلماية 

كذلك  واقية  وقفازات  كمامات  من  ال�صخ�صية 

الركاب  ميناء  اىل  امل�صافر  ب��دخ��ول  ي�صمح  ل��ن 

دون تذكرة حمددة مبوعد �صفر حمدد، وميكن 

ل��ل��م�����ص��اف��ر ح��ج��ز ت���ذك���رت���ه م���ن خ����الل امل��وق��ع 

اللكرتوين لل�صركة، اأو من خالل مراكز البيع 

لنقل الركاب، ويف�صل حجز التذاكر من خالل 

للتعامالت  جتنباً  لل�صركة  الل��ك��رتوين  املوقع 

الورقية، علماً باأن �صعر التذكرة هو )100( دولر 

لالأعمار ما فوق �صنتني و )15( دولر لأقل من 

�صنتني ول ت�صمل �صريبة املغادرة والبالغة )10( 

دنانري لل�صخ�ض.

وقال العبادله، على امل�صافرين عرب ال�صطول 

البحري  التواجد يف ميناء ال�صفر )العقبة( قبل 

وال�صركة  للرحلة،  املحدد  املوعد  �صاعات من   3

غري م�صوؤولة عن اية تبعات لتاأخر امل�صافر عن 

املوعد ول يحق للراكب يف هذه احلالة مطالبة 

الناقل باأي تعوي�صات باأي �صكل 

ال�صفر �صاحلة فقط  ت��ذك��رة  ان     واو���ص��ح 

ا�صتخدامها  للرحلة املحجوز عليها، ول ميكن 

املحجوزة  والرحلة  اليوم  اأُخ���رى غري  رحلة  يف 

عليها، ويفقد امل�صافر حقه يف التذكرة ول ترد 

قيمتها ل��ه يف ح���ال ت��اأخ��ره ع��ن م��وع��د ال�صفر 

املحدد.

و�صيتم  تطبيق كافة التعليمات والإج��راءات 

الح���رتازي���ة وال��وق��ائ��ي��ة م��ن الل���ت���زام بقواعد 

ال��ت��ب��اع��د اجل�����ص��دي، وارت�����داء و���ص��ائ��ل ال��وق��اي��ة 

وق��ف��ازات يف  ال�صخ�صية من كمامات  واحلماية 

ل�صمان �صحة  امليناء،  داخ��ل  الم��اك��ن  خمتلف 

الأمنية  والأج��ه��زة  ال�صركة  موظفي  و�صالمة 

واجلمركية واملينائية وامل�صافرين، وعلى جميع 

اجل�صدي  التباعد  بقواعد  امل�صافرين.اللتزام 

واملحافظة على م�صافة ل تقل عن مرت ون�صف 

مع الآخ��ري��ن خ��الل عملية ال��دخ��ول واخل��روج 

م��ن امل��ي��ن��اء، وخ���الل ال�صعود وال���ن���زول واث��ن��اء 

ال�صري يف اإجراءات ال�صفر.

 و�صيلتزم العاملني داخ��ل امليناء وعلى منت 

ال�صالمة  م��ع��دات  ب��ارت��داء  البحرية  ال��وح��دات 

وق��ف��ازات،  ك��م��ام��ات  م��ن  ال�صخ�صية  وال��وق��اي��ة 

والل���ت���زام ب�����ص��روط ال��ت��ب��اع��د اجل�����ص��دي وع��دم 

الق�صوى  لل�صرورة  اإل  بامل�صافرين  الختالط 

ومبراعاة الإجراءات الحرتازية والوقائية.

 واك��د يف ح��ال ظهور اأي اع��را���ض او ح��الت 

ا�صتباه باإ�صابة اأحد امل�صافرين بفريو�ض كورونا، 

لذلك،  املخ�ص�ض  امل��ك��ان  يف  امل�صافر  حجر  يتم 

ال�صحة  وزارة  من  املحدد  الربوتوكول  وح�صب 

بهذا اخل�صو�ض.وبعد النتهاء من عملية تعقيم 

اأمتعة الركاب، يتم فح�ض وتفتي�ض الأمتعة على 

جهاز )X-Ray(، ثم يتم و�صعها يف العربات 

املخ�ص�صة لنقل الأمتعة اىل الوحدات البحرية. 

وبعد النتهاء من كافة اإجراءات ال�صفر املحددة 

مغادرة،  �صرائب  اأم��ن��ي،  )تفتي�ض  امليناء  داخ��ل 

مبا�صرة  الراكب  يتجه   ،).... اجل���وازات،  اختام 

اىل  ال�صعود  ث��م  للر�صيف،  ال��ن��زول  ب��واب��ة  اىل 

الباخرة، ويتم اتباع كافة الإجراءات الحرتازية 

والوقائية املعلن عنها على منت وحدات ا�صطول 

البحرية  ال���وح���دات  تعقيم  و�صيتم  ال�����ص��رك��ة. 

ومبنى الركاب داخل امليناء قبل وبعد كل رحلة 

من قبل �صركة تعقيم متخ�ص�صة.

وعند و�صول امل�صافرين اىل نويبع يتم اتباع 

الإجراءات الوقائية والحرتازية وال�صرتاطات 

عن  ال�����ص��ادرة  بالتعليمات  امل���ح���ددة  ال�صحية 

اجلهات املعنية يف م�صر وعلى الركاب اللتزام 

والأنظمة  وال��ق��وان��ني  التعليمات  بجميع  ال��ت��ام 

رغبة  ان��ه يف حالة  املتبعة يف موانئها.  م�صريا 

امل�صافر يف اإلغاء احلجز، فيمكن رد قيمة التذكرة 

الأ�صا�صية  القيمة  م��ن   )%25( خ�صم  م��ق��اب��ل 

اإلغاء  يتم  ان  على  اإداري���ة،  كم�صاريف  للتذكرة 

التذكرة قبل 24 �صاعة من تاريخ ال�صفر املحدد.

وك�����ص��ف ال���ع���ب���ادل���ه ع���ن ح���زم���ه م���ن امل���زاي���ا 

العربي  اجل�صر  �صركه  توفرها  التي  واحل��واف��ز 

اأهمها  ال��ب��ح��ري  ا�صطولها  ع��رب  للم�صافرين 

جمانا  ك��غ��م   )300( ب��ن��ق��ل  للم�صافر  ال�����ص��م��اح 

وانخفا�ض كلف ال�صفر عن طريق العقبه/نويبع 

مقارنه مع كلف ال�صفر عن طريق و�صائط النقل 

ال�صفر  اإج������راءات  و���ص��رع��ه  وب�صهوله  الأخ����رى 

ا�صافه اإىل اأن ال�صفر بحرا يعد اكرث امنا ويقلل 

الخ��ت��الط اإىل اأك���رب ق��در ممكن ب��ني ال��رك��اب 

التباعد  اإج�����راءات  تنفيذ  �صهوله  اإىل  ا���ص��اف��ه 

كافه  اتخاذ  ال�صركه يف ظل  ا�صطول  على منت 

انت�صار  ملنع  والح��رتازي��ه  الوقائيه  الإج����راءات 

ك��ورون��ا وت��وف��ر ك���ادر طبي وع��ي��اده طبيه على 

منت بواخر اجل�صر العربي وكذلك توفر اماكن 

حجر يف حال ظهور حالت ا�صتباه باأ�صابه احد 

امل�صافرين لفتا ان اجل�صر العربي قد خ�ص�صت 

الباخره احلديثه اآيله لنقل الركاب من العقبه 

اآي��ل��ه ال��ب��اخ��ره  اإىل م��ي��ن��اء ن��وي��ب��ع ح��ي��ث تعترب 

الأح��دث يف منطقه البحر الأحمر ومت حتديد 

ارب���ع رح���الت اأ���ص��ب��وع��ي��ا لنقل ال���رك���اب يف اأي���ام 

والثالثاء واخلمي�ض واجلمعه مبوعد  الثنني 

ان  ذات��ه  الوقت  التا�صعه م�صاءا موؤكدا يف  ثابت 

راك��ب  الف   3 نقل  على  ق���ادر  ال��ع��رب��ي  اجل�صر 

يوميا من خالل ا�صطول بحري حديث وجمهز. 

ال��ع��رب��ي  ادارة اجل�����ص��ر  ال��ع��ب��ادل��ه ان  واأك�����د  

�صيف  خالد  النقل  وزي��ر  م��ن  حثيثه  ومبتابعه 

توا�صل درا�صة كافة الطرق لعملية نقل الب�صائع 

ما بني م�صر والأردن، من خالل مينائي نوبيع 

اأ�صهر   3 م��ن  لأك���رث  دام  ان��ق��ط��اع  بعد  والعقبة 

بال�صافة اإىل النقل ال�صياحي بعد ترتيب كافة 

الم����ور الفنية والداري������ة م��ن خ���الل  ل��ق��اءات 

وم�صاورات م�صتمرة مع كافة الط��راف املعنية، 

�صيما بعد التوجيهات امللكية ال�صامية ب�صرورة 

اأن  م��وؤك��دا  للعقبة،  ال�صياحي  ال��ن�����ص��اط  ع���ودة 

اجل�صر العربي يعد اأحد اأهم الناقلني البحريني 

لل�صياح ما بني العقبة واملنتجعات امل�صرية.

تفا�صيل  يوا�صل  العربي  اجل�صر  اأن  وب��ني 

اإي���ج���اد ب���دائ���ل ل���ص��ت��ئ��ن��اف احل���رك���ه ال��ت��ج��اري��ه 

العقبة،  نوبيع/  ال���دويل  وع��ودت��ه��ا على اخل��ط 

الذي يعد من اأميز واأف�صل اخلطوط البحرية 

البحري  الأ���ص��ط��ول  املنطقة، نظرا حل��داث��ة  يف 

ال��ع��ام��ل ف��ي��ه واي�����ص��ا ال��ث��ق��ة وال�����ص��م��ع��ة املميزة 

التي يحظى بها ه��ذا اخل��ط يف النقل البحري 

العربي  اجل�صر  اأن  م�صريا  وال��ع��امل��ي  القليمي 

ومن خالل كوادرها وا�صطولها البحري املميز، 

جاهزة متاما للعودة جتاريا و�صياحيا، باعتبارها 

الناقل البحري الوحيد بني الأردن وم�صر

وقال اأن ا�صطول اجل�صر البحري جنح بنقل 

الأردنيني  املواطنني والطالب  عدة دفعات من 

كافة  ت��ع��اون  بف�صل  وذل���ك  م�صر  يف  العالقني 

اجل���ه���ات ال�����ص��ح��ي��ة والأم���ن���ي���ة وال��ر���ص��م��ي��ة يف 

اأ�صطول اجل�صر  البلدين ال�صقيقني. منوها ان 

العربي نقل يف اأول رحلة بحرية 341 اأردنيا من 

ميناء نوبيع امل�صري اىل ميناء الركاب بالعقبه.

االنباط - عمان 

غرفتي  والتعليم،  الرتبية  وزارة  �صكلت 

الم��ت��ح��ان��ات  واإدارة  امل���رك���ز  يف  ع��م��ل��ي��ات 

والخ�����ت�����ب�����ارات مل���ت���اب���ع���ة اإج������������راءات ���ص��ري 

العامة )التوجيهي(. الثانوية  امتحانات 

ال��ع��م��ل��ي��ات  اإن غ��رف��ت��ي  ال������وزارة  وق���ال���ت 

����ص���ت���ع���م���ل ع����ل����ى ا�����ص����ت����ق����ب����ال امل����الح����ظ����ات 

وال����ص���ت���ف�������ص���ارات ال����������واردة م����ن ال��ط��ل��ب��ة 

المتحان،  جمريات  حول  املحلي  واملجتمع 

واإع�����������داد ت���ق���ري���ر ي����وم����ي ي��ت�����ص��م��ن ه���ذه 

املالحظات واملعاجلات التي متت ب�صاأنها.

�صحفي  بيان  بح�صب  ال����وزارة،  وعممت 

على  الغرفتني  هواتف  اأرقام  ال�صبت،  ام�ض 

مديري الإدارات يف مركز الوزارة ومديري 

ن�����ص��ره��ا  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، 

الإلكرتوين  موقعها  على  املحلي  للمجتمع 

و����ص���ف���ح���ات���ه���ا ع����ل����ى م�����واق�����ع ال���ت���وا����ص���ل 

 ،)0795369103( وهيخلوي  الج��ت��م��اع��ي، 

 ،)0796757671(  ،)0777713362(

 ،)  5662475/06( اأر�صي   ،)0798970494(

) 5692368/06 (،) 5699916/06 (، فاك�ض 

.) 5666492/06 (

الثانوية  الدرا�صة  �صهادة  امتحان  ويبداأ 

املوافق لالول  املقبل  2020 الربعاء  العامة 

م���ن مت����وز امل���ق���ب���ل، ب��ح��ي��ث ت���ب���داأ اجل��ل�����ص��ة 

ال��ع��ا���ص��رة  ال�����ص��اع��ة  يف  ل��الم��ت��ح��ان  الأوىل 

ال�صاعة  الثانية  اجلل�صة  تبداأ  فيما  �صباحاً، 

الثانية ع�صرة ظهراً جلميع الفروع.

ودع����ت ال������وزارة ال��ط��ل��ب��ة ل��ل��ح�����ص��ور اإىل 

ق���اع���ات الم���ت���ح���ان ق���ب���ل ����ص���اع���ة م���ن ب���دء 

ك��ل ج��ل�����ص��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ الإج�������راءات ال��وق��ائ��ي��ة 

ال��ربوت��وك��ول  ت�صمنها  ك��م��ا  والح���رتازي���ة 

ال�صحي املعتمد من وزارة ال�صحة.

االنباط - عمان 

اأن م��وؤ���ص�����ص��ة  امل�����ص��ري��ة  ال�����ص��ف��ارة  اأع��ل��ن��ت 

حتى  حولت  الجتماعي  لل�صمان  العامة 

 513 24 حزيران احلايل م�صتحقات  تاريخ 

باململكة  ال��ع��ام��ل��ني  م��ن  م�����ص��ري��اً  م��واط��ن��اً 

ل���ل�������ص���رك���ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ال����ت����ي ���ص��ت��ت��وىل 

حت��وي��ل��ه��ا لأح����د ال��ب��ن��وك امل�����ص��ري��ة حتى 

يف  م�صتحقاتهم  املواطنون  ه��وؤلء  يت�صلم 

م�صر.

ممن  هم  امل�صريون  املواطنون  وه��وؤلء 

“حماية”  العمل  وزارة  من�صة  يف  �صجلوا 

املُ��خ�����ص�����ص��ة ل��ل��ع��م��ال��ة ال����واف����دة ال��راغ��ب��ة 

مبغادرة الردن نهائيا.

ام�ض،  �صحفي  بيان  يف  ال�صفارة  وقالت 

املُ�����ص��ت��ح��ق��ة  امل��ب��ال��غ  ���ص��ت��ح��ول  ال�����ص��رك��ة  اإن 

28 حزيران احلايل  يوم  من  ب��دءاً  لهوؤلء 

اأن���ه ج��ار  اإىل ب��ن��ك ال��ق��اه��رة، م�����ص��رية اإىل 

م�صتحقات  حتويل  ا�صتكمال  على  العمل 

�صجلوا  الذين  امل�صريني  املواطنني  باقي 

“حماية«. على من�صة 

واأو����ص���ح���ت اأن�����ه وف���ق���اً مل���ا مت الت���ف���اق 

ال�صمان  وموؤ�ص�صة  العمل  وزارة  مع  عليه 

املواطنني  طلب  على  بناء  ال�صركة  قامت 

م�صتحقات  م��ن  ج���زء  ب�����ص��رف  امل�����ص��ري��ني 

196 م��ن��ه��م ق��ب��ل م��غ��ادرت��ه��م، ك��م��ا ���ص��ددت 

104 منهم. تكلفة تذكرة ال�صفر ل�� 

العمل  وزارة  مببادرة  ال�صفارة  واأ�صادت 

ن��ي�����ص��ان  يف  “حماية”  م��ن�����ص��ة  ب����اإط����الق 

ال��واف��دة  ال��ع��م��ال��ة  ع��ل��ى  للتي�صري  امل��ا���ص��ي 

ظل  يف  نهائيا  اململكة  مب��غ��ادرة  ال��راغ��ب��ة 

الظروف ال�صتثنائية التي خلفتها جائحة 

التعاون  ب��ه��ذا  ال�صفارة  واأ���ص��ادت  ك��ورون��ا. 

من  كبري  عدد  �صفر  بت�صهيل  �صاهم  الذي 

امل�����ص��ري��ني ال���ذي���ن ���ص��ج��ل��وا ع��ل��ى امل��ن�����ص��ة، 

منها تنظيم 19 رحلة جوية خالل الفرتة 

من 14 اإىل 20 حزيران، اإ�صافة اإىل تنظيم 

عدد اآخر من الرحالت اجلوية والبحرية 

لنقلهم اإىل وطنهم خالل الفرتة املقبلة.

االنباط-االزرق

امل����ائ����ي����ة  الأزرق  حم����م����ي����ة  ق�����دم�����ت 

خ�������ص���وم���ات ت�����ص��ج��ي��ع��ي��ة ع���ل���ى امل���م���رات 

ال�صياحية و�صلت لغاية 25 باملئة، اإ�صافة 

اإىل خ�����ص��وم��ات ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات احل���رف 

اليدوية و�صلت اإىل 60 باملئة .

ان  حري�صا  ح��ازم  املحمية  مدير  وق��ال 

املحمية،  داخ��ل  �صياحيني  ممرين  هناك 

هما:  كيلومرتا   74 م�صاحتها  تبلغ  التي 

مم��ر ال��ق�����ص��ب الع��ت��ي��ادي ل��ل��زوار ال��ذي 

ال���ربك  900 م���رت ف����وق  ت��ب��ل��غ م�����ص��اف��ت��ه 

املوجودة يف املحمية التي تتزين مبناظر 

اجلامو�ض  ممر  وكذلك  خالبة،  طبيعية 

ح���ي���ث حت���ت���وي امل���ح���م���ي���ة 16راأ�������ص������اً م��ن 

اجلامو�ض .

ل��زي��ادة  ت��رن��و  امل��ح��م��ي��ة  اإىل ان  واأ����ص���ار 

ا�صتدامة  اأج���ل  م��ن  ال�صياحية  ال��ع��وائ��د 

ع���م���ل امل���ح���م���ي���ات وك����ذل����ك زي��������ادة دع���م 

املجتمع املحلي والرتكيز على زيادة عدد 

الثاين  املو�صم  خالل  وال�صائحني  ال��زوار 

ال�صنوي للمحمية الذي ميتد من اأواخر 

علما  ال��ث��اين،  ت�صرين  اأواخ���ر  وح��ت��ى  اآب 

ب���ان م��راف��ق امل��ح��م��ي��ة ومم��رات��ه��ا متاحة 

للزوار طيلة ايام ال�صنة.

ال������زوار  ع�����دد  ان���خ���ف���ا����ض  اإىل  ول���ف���ت 

اإذ  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�صبب  احل��ايل  للعام 

�صباط  اأواخ��ر  من  يبداأ  الأول  املو�صم  ان 

املحمية  ان  مو�صحا  اأي���ار،  اأواخ���ر  وحتى 

الطيور  هجرة  م�صارات  اأه��م  �صمن  تقع 

ب���ني اأوروب������ا واأف��ري��ق��ي��ا وب��ال��ع��ك�����ض وق��د 

350 ن���وع���ا م��ن  اأك�����رث م���ن  ���ص��ج��ل ف��ي��ه��ا 

ت�صكل  والتي  واملقيمة  املهاجرة  الطيور 

زوار  ع��دد  بلغ  حيث  الأردن،  طيور  ثلثي 

زائر   19300 املا�صي  العام  املحمية خالل 

من خمتلف ال�صرائح 

وت�����ص��م امل��ح��م��ي��ة ال�����ص��م��ك ال�����ص��رح��اين 

، وط����ي����ور م���ال���ك احل����زي����ن وال��ب��ل�����ص��ون 

ب��اأن��واع��ه��ا، وط���ري ال��غ��ط��ا���ض ال�����ص��غ��ري، و 

دجاجة  مثل:  املقيمة  الطيور  من  اأن��واع 

الطيور  اأنواع  وبع�ض  الغرة،  وطائر  املاء 

اخلدين  الأب��ي�����ض  البلبل  م��ث��ل:  امل��غ��ردة 

وال��ق��ربة امل��ت��وج��ة، وع�����ص��اف��ري ال��دوي��ري 

وال�صنونو وغريها .

البيئة  تاأهيل  اإع��ادة  مت  انه  اإىل  ولفت 

مم��رات  وت��ط��وي��ر  للمحمية،  الطبيعية 

اجلديد  اجلامو�ض  ممر  منها  �صياحية، 

كيلومرت،  5ر3  ن��ح��و  ط��ول��ه  ي��ب��ل��غ  ال���ذي 

التحتية  البنية  م�صروع  اط��ار  يف  وذل��ك 

الأملانية  الوكالة  نفذته  الذي  اخل�صراء 

للتعاون الدويل عام 2017 .

املرحلة  تنفيذ  احل��ايل  العام  يتم  كما 

ال��ث��ان��ي��ة م���ن امل�������ص���روع، وي�����ص��ت��م��ل ع��ل��ى 

ت��ط��وي��ر احل����دائ����ق ال���ع���ام���ة يف م��ن��ط��ق��ة 

املجتمع  دع��م  ب��ه��دف  ع��ام  ب�صكل  الأزرق 

امل��ح��ل��ي وت��ط��وي��ر احل��دائ��ق وامل��ت��ن��زه��ات، 

مهامها  من  جزء  جمتمعية  خدمة  وهي 

دعم املجتمعات احلالية .

حديقتان  هناك  �صيكون  اأن��ه  واأو���ص��ح 

ت��ب��ل��غ م�����ص��اح��ة ك���ل ح��دي��ق��ة ن��ح��و ع�����ص��رة 

م�صبات  ت��ط��وي��ر  اإىل  اإ���ص��اف��ة  دومن�����ات، 

 20 ت�صغيل  يكفل  مبا  الأودي���ة،  وجم��اري 

باملئة من العاملني بامل�صروع من �صيدات 

لتدريبهن  ال�صوريات  والالجئات  الأزرق 

ع����ل����ى احل��������رف ال����ي����دوي����ة ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 

والإ�صهام بخلق فر�ض عمل لهن.

امل��ل��ك��ي��ة  وق�����ال ح��ري�����ص��ا ان اجل��م��ع��ي��ة 

الربنامج  اإىل  ان�صمت  الطبيعة  حلماية 

ال�����ص��ي��اح��ة والآث����ار  اأط��ل��ق��ت��ه وزارة  ال���ذي 

اأردن���ن���ا بخري«  »اأردن���ن���ا ج��ن��ة ...  ب��ع��ن��وان 

ال�����ص��ي��اح��ة  ت���روي���ج  اإىل  ي���ه���دف  وال������ذي 

يف  الطبيعية  املحميات  وزي��ارة  الداخلية 

 40 بن�صبة  ال���وزارة  م��ن  وامل��دع��وم  الأردن 

باملئة.

تاأ�ص�صت  التي  املحمية  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

عام 1966 قامت باإطالق مبادرة »بعنوان 

�صافر جوا بلدك« بهدف ترويج ال�صياحة 

يف  الطبيعية  املحميات  وزي��ارة  الداخلية 

ال��ت��ن��وع احل��ي��وي  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  الأردن 

والثقايف يف تلك املحميات.

»تمويلكم« و«البيئة« توقعان 
مذكرة تفاهم إلعادة تدوير الورق

العبادله: انطالق اول رحلة بحرية منتظمة بين مينائي العقبة ونويبع االثنين 

» الجسر العربي«: 4 رحالت أسبوعيا لنقل االشقاء المصريين إلى نويبع 

تحويل مستحقات 513 مصريا راغبا بمغادرة المملكة

محمية األزرق المائية تقدم خصومات تشجيعية للمواطنين واألجانب

غرفتا عمليات في التربية لمتابعة اجراءات التوجيهي
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العدل: اشتراط توفير نظام مراقبة وحماية العتماد 
ساحات حجز المركبات

المعونة: الحالة الوبائية تحدد تنفيذ المرحلة الثانية 
من برنامج دعم عمال المياومة

ان    االنباط - عمَّ

اأعلنت وزارة العدل عن نظام جديد العتماد 

ا قانونية  �صاحات حجز املركبات ت�صمن ن�صو�صً

لتحديد موا�صفاتها، اأبرزها احاطتها باأ�صوار 

وتعلوها  اأدن����ى،  بحد  ون�صف  م��ر  ارت��ف��اع��ه��ا 

داخل  املركبات  حماية  لتاأمني  �صائكة  اأ�صالك 

ال�صاحات، وقاعة خم�ص�صة للمزاد واال�صتقبال 

حية  �صِّ وم��راف��ق  ب��خ��دم��ات  جم��ه��زة  واملعاينة 

واأنظمة حماية ومراقبة بكامريات.

وقال وزير العدل الدكتور ب�صام التلهوين يف 

ت�صريح �صحفي ام�س، اإنَّ الوزارة اأعدت نظاماً 

2020؛  ل�صنة  املحجوزة  للمركبات  ج��دي��داً 

ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ممتلكات امل��واط��ن��ني امل��ح��ج��وزة 

مور املركبات التي حتجز وفقاً لقانون 
ُ
وتنظيم اأ

التنفيذ ومبوجب قرارات ق�صائية.

لتنظيم  ج����اء  ال���ن���ظ���ام  ه����ذا  اأن  واأ�����ص����اف 

اإج�����راءات حجز امل��رك��ب��ات وال��ت��ي ���ص��در ق���راًرا 

املخت�صة،  الق�صائية  اجل��ه��ات  م��ن  بحجزها 

وال�صروط الواجب توافرها يف اأماكن احلجز 

وااللتزامات التي يتوجب تقدميها من اجلهة 

التي تطلَّب اعتمادها مكاناً للحجز .

العديد من  على  اح��ت��وى  النِّظام  اأنَّ  وب��ني 

الن�صو�س القانونية التي نظمت اأموراً يف غاية 

اإذ تطلب  االأهمية، كموا�صفات اأماكن احلجز 

النِّظام اأن حُتاط باأ�صوار بارتفاع مر ون�صف 

�صائكة وب�صكل  اأ���ص��الك  وت��ع��ل��وه��ا  اأدن����ى  ب��ح��د 

واأن  ال�صاحات،  داخ��ل  املركبات  حماية  ي��وؤم��ن 

تت�صمن قاعة خم�ص�صة للمزاد ولال�صتقبال 

واملعاينة وجمهزة باخلدمات واملرافق ال�صحية 

حماية  باأنظمة  جم��ه��زة  ت��ك��ون  واأن  املنا�صبة، 

ومراقبة بالكامريات بعدد كاف يغطي م�صاحة 

املكان وتتوافر فيها االإنارة الكافية واحلرا�صة 

ال�صرورية مبا فيها اأنظمة االإطفاء والطوارئ 

واأنظمة حمو�صبة واآليات الزمة لنقل املركبات، 

حفاظاً على ممتلكات املواطنني وحمايتها.

يقوم  اأن  على  ن�����سَّ  ��ظ��ام  ال��نِّ اأنَّ  اإىل  ول��ف��ت 

القرار  على  بناًء  العدلية  ال�صابطة  موظفو 

املركبة بتنظيم حم�صر حجز  ال�صادر حلجز 

امل��ح��ج��وزة  ل��ل��م��رك��ب��ة  ك��ام��ل  يت�صمن و���ص��ف 

وحالتها عند احلجز والتاريخ الذي وقع فيه 

احلجز ومكانه، وفق منوذج ورقي واإلكروين 

ون�صخة  امل��رك��ب��ة  وت�صليم  ال��غ��اي��ة،  ل��ه��ذه  معد 

الذي  اإىل مكان احلجز  ال�صبط  عن حم�صر 

للمركبة  ���ص��ور  وال��ت��ق��اط  مطابقتها  ي��ت��وىل 

واإرفاقها باملح�صر، واإر�صال ن�صخة من املح�صر 

ومرفقاته اإىل ماأمور التنفيذ.

وح�صر النظام عملية االحتفاظ باملركبات 

يف ال�صاحات املعتمدة من الوزارة فقط، واأوجب 

عليه مراعاة ال�صروط واملتطلبات التي ين�س 

عليها النظام والتعليمات ال�صادرة مبقت�صاه، 

واألزم اجلهة التي ت�صلم اإليها املركبة املحجوزة 

باتخاذ التدابري واالإجراءات الالزمة للحفاظ 

ع��ل��ي��ه��ا حت���ت ط��ائ��ل��ة امل�����ص��وؤول��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة، 

ق��رار بذلك  ملالكها يف ح��ال �صدور  وت�صليمها 

ل���الإج���راءات  وف���ق���اً  ال��ع��ل��ن��ي  ب���امل���زاد  بيعها  اأو 

الق�صائية.

و���ص��ب��ق ل���ل���وزارة اأن ط����ورت ن��ظ��ام امل����زادات 

االإلكرونية على موقعها االإلكروين لتعزيز 

الثمن  وحت�صيل  وال��ن��زاه��ة  ال�صفافية  م��ب��داأ 

االأعلى للمركبات املعرو�صة للبيع عن طريق 

امل��زاد العلني يف دوائ��ر التنفيذ للحفاظ على 

االط��الع على  املدينني ومتكينهم من  حقوق 

امل��ح��ج��وزات  وتفا�صيل  وم��واع��ي��ده��ا  امل�����زادات 

املعرو�صة للبيع و�صورها، بعد �صدور قرار ببيع 

املركبة باملزاد العلني من اجلهات الق�صائية.

االنباط - عمان

الوطنية  املعونة  �صندوق  عام  مدير  قال 

الثانية  امل��رح��ل��ة  تنفيذ  ان  امل�����ص��اق��ب��ة،  ع��م��ر 

املت�صررين  املياومة  عمال  دعم  برنامج  من 

ال�صتاء،  ف�صل  بداية  يف  كورونا  جائحة  من 

مرتبط باحلالة الوبائية يف اململكة.

ان  �صحفي،  ت�صريح  يف  امل�صاقبة  وق���ال 

ال��دويل  البنك  من  املقدم  التمويل  م�صروع 

يهدف   ، دي��ن��ار  مليون   270 بنحو  وامل��ق��در 

ل��ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي يف 

اململكة، من خالل تو�صيع نطاق اال�صتهداف 

يف  و�صمولها  وامل��ح��ت��اج��ة،  ال��ف��ق��رية  ل��الأ���ص��ر 

برامج امل�صاعدات االجتماعية املختلفة التي 

ينفذها ال�صندوق.

وبني ان الدعم �صيوجه لعدٍد من الربامج 

برنامج  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  تنفيذ  اأول��ه��ا 

غري  ب�صكٍل  “العاملني  املياومة  عمال  دع��م 

منتظم”، حيث �صتنتهي املرحلة االأوىل من 

م�صريا  املقبل،  مت��وز  �صهر  ب��داي��ة  الربنامج 

 3 روات��ب  املنتفعة  االأ�صر  ت�صليم  ان��ه مت  اإىل 

و�صيتم  وح��زي��ران،  واي��ار،  ني�صان،  اأ�صهر هي 

ال�صتاء،  ب��داي��ة  م��ع  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  تنفيذ 

وتنفيذها مرتبط باحلالة الوبائية باململكة 

.

واأو����ص���ح ان ع���دد االأ����ص���ر امل�����ص��ت��ف��ي��دة من 

امل��ي��اوم��ة يف مرحلته  ع��م��ال  دع���م  ب��رن��ام��ج 

و�صيتكفل  اأ����ص���رة،  األ����ف   250 ب��ل��غ  االأوىل 

ال��دويل  البنك  من  املقدم  التمويل  م�صروع 

اأ�صرة يف املرحلة  األف   190 ل�  بتقدم الدعم 

لالأ�صر  الدعم  تقدمي  يتم  ان  على  الثانية، 

م�صريا  اأخ���رى،  مانحة  ج��ه��ات  م��ن  املتبقية 

االأ�صر  �صيزيد عدد  التمويل  ان م�صروع  اىل 

امل���ح���ت���اج���ة امل��ن��ت��ف��ع��ة م����ن ب���رن���ام���ج ال���دع���م 

التكميلي، لي�صل مع بداية عام 2021 اإىل 

اأ�صرة. األف   100  -  85
وك�����ص��ف م��دي��ر ع���ام ���ص��ن��دوق امل��ع��ون��ة ان��ه 

���ص��ي��ت��م ���ص��رف دع����م ن��ق��دي اإ����ص���ايف ل��الأ���ص��ر 

التكميلي  الدعم  املنتفعة حالًيا من برنامج 

وال���ب���ال���غ ع���دده���ا ق���راب���ة 55 األ�����ف اأ����ص���رة، 

للو�صول اإىل نف�س م�صتويات االنتفاع املقررة 

للدعم ال��ن��ق��دي ال��ط��ارئ وامل��ق��درة ب��� 136 

العاملة  االأ�صر  بع�س  ا�صتلمت  حيث  دينارا، 

تعوي�صها  و�صيتم  املبلغ،  اأقل من هذا  مبلًغا 

على  و�صت�صلم  اأ�صهر،   6 ملدة  الفروقات،  عن 

دفعتني.

وك������ان جم��ل�����س امل���دي���ري���ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 

ملجموعة البنك الدويل اأعلن موافقته على 

التنمية  وزارة  مع  م�صرك  متويل  م�صروع 

مليون   374 بقيمة  الربيطانية  ال��دول��ي��ة 

لتقدمي  اأردين(  دينار  مليون  دوالر )270 

م�صاعدات نقدية لالأ�صرة الفقرية باململكة.

القوات المسلحة تحبط محاولة 
لتهريب المخدرات

المهندسين تمدد فترة تجديد االشتراك 
بالتأمين الصحي حتى نهاية حزيران

االنباط - عمان 

ال�صرقية  الع�صكرية  املنطقة  اأحبطت 

االأج��ه��زة  م��ع  وبالتن�صيق  ال�����ص��ب��ت،  ام�����س 

االأم��ن��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ع��ل��ى اح���دى واج��ه��ات��ه��ا، 

حماولة لتهريب كمية من املخدرات من 

دولة جماورة اإىل االأرا�صي االأردنية.

وق�����ال م�����ص��در ع�����ص��ك��ري م�������ص���وؤول يف 

االأردنية  امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة 

انه مت تطبيق قواعد  – اجلي�س العربي، 

االأ�صخا�س  تراجع  اإىل  اأدى  ما  اال�صتباك 

االأردنية، وبعد تفتي�س  اإىل خارج احلدود 

ح�صي�س  ك��ف   70 �صبط  ج���رى  امل��ن��ط��ق��ة 

اجل���ه���ات  اإىل  امل�������ص���ب���وط���ات  وحت�����وي�����ل 

املخت�صة.

الع�صكرية  امل��ن��ط��ق��ة  اأن  امل�����ص��در  واأك����د 

ال�صرقية �صتتعامل بكل قوة وحزم مع اأي 

عملية ت�صلل اأو حماولة تهريب من اأجل 

حماية الوطن واملحافظة على اأمن حدود 

اململكة.

  االنباط - عمان 

متديد  املهند�صني،  نقابة  جمل�س  ق��رر 

فرة جتديد اال�صراك يف التامني ال�صحي 

نهاية حزيران احلايل  2020 حتى  للعام 

دون ر�صوم ا�صافية، ومنح ت�صهيالت لتاأمني 

اأ�صحاب املكاتب الهند�صية.

وبح�صب بيان �صحفي �صادر عن النقابة، 

التاأمني  دائ���رة  النقابة  ا�صتحدثت  ام�����س، 

اال�صراك  خدمة  ا�صتحداث  ومت  ال�صحي، 

ال�صحي  ال��ت��اأم��ني  اال����ص���راك يف  وجت��دي��د 

التوا�صل  وخدمة  الكرونيا،   2020 لعام 

امل���ب���ا����ص���ر م����ع ق�����ص��م خ����دم����ات امل�����ص��رك��ني 

وقت  باأ�صرع  املهند�صني  احتياجات  لتنفيذ 

ممكن.

ال�صبكة  لدليل  تطبيقا  النقابة  ووف��رت 

ال��ط��ب��ي��ة، ب��ح��ي��ث مت��ك��ن ك���ل م��ه��ن��د���س من 

ال���و����ص���ول اىل ال���دل���ي���ل واخ���ت���ي���ار اجل��ه��ة 

الطبية التي يرغب املراجعة لها عرب هاتفه 

املحمول، اإ�صافة اإىل توفري خدمة احل�صول 

ع��ل��ى من����اذج امل��ع��اجل��ة ال��ط��ب��ي��ة م��ن ام��اك��ن 

واحل�صول  خمتلفة،  حمافظات  يف  عديدة 

ال�صاعة  م��دار  على  الطبية  امل��واف��ق��ات  على 

طيلة اأيام االأ�صبوع عرب هاتف املوافقات.

��رف��ي��ات االج��م��ال��ي��ة  وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال�����صّ

ال���ت���ي ت�صكل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات 

خ��ط ال��دف��اع االول يف ه��ذه اجل��ائ��ح��ة منذ 

اي���ار  ب���داي���ة  امل���ا����ص���ي، وح���ت���ى  اذار  ب���داي���ة 

طبية  مطالبات  بعدد  دينارا،   923541
بلغت 43834 مطالبة، اإ�صافة اإىل توزيع 

8500 منوذج طبي على اجلهات املختلفة 
يف معظم اأنحاء اململكة.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 االنباط-عمان

م��ع  ���س��راك��ت��ه��ا  االأردن  اأورجن  ج�����ددت 

����س���رك���ة اإل���ي���ف���ات�������س ل���ل���ت���وظ���ي���ف ل��ت��وف��ري 

ال��و���س��ائ��ل امل��ط��ل��وب��ة واخل���دم���ات امل�����س��ان��دة 

التوظيف. بعملية  لالرتقاء 

�سحفي  ب��ي��ان  يف  االأردن  اأورجن  وق��ال��ت 

وقعها  ال��ت��ي  االت��ف��اق��ي��ة  اإن  ال�����س��ب��ت  ام�����س 

تريي  االأردن  الأورجن  التنفيذي  الرئي�س 

لتكنولوجيا  التنفيذي  والرئي�س  ماريني، 

امل���ع���ل���وم���ات ل�������س���رك���ة اإل���ي���ف���ات�������س ي��ع��ق��وب 

زريقات، تهدف اإىل دعم ال�سباب وال�سابات 

اإليفات�س  اأن  خا�سة  عمل،  فر�س  الإي��ج��اد 

ت��دم��ج اأب����رز م���زاي���ا ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي 

اكت�ساب  يف  العمل  عن  الباحثني  مل�ساعدة 

م���ي���زة ت��ن��اف�����س��ي��ة ومت���ك���ني ال�����س��رك��ات م��ن 

للتوظيف. القرارات  اأف�سل  اتخاذ 

بناء  �ساهم يف  التعاون  ان هذا  واأ�سافت 

واخ��ت��ي��ار  �سخمة  ت��وظ��ي��ف  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 

اأف�������س���ل امل����واه����ب ب�����س��ك��ل اح��������رتايف، ك��م��ا 

التوظيف،  عملية  يف  نوعية  نقلة  اأح���دث 

االأول��ي��ة  االخ��ت��ي��ار  ك��ف��اءة عملية  ي��ع��زز  م��ا 

من  ك��ل  وج��ه��د  وق��ت  وي��وف��ر  للمر�سحني، 

وال�سركات. املتقدمني 

االنباط-عمان

واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائرة  اأعلنت 

�سريبة  اإق����رارات  لتقدمي  موعد  اآخ��ر  اأن 

�سيكون يف   2019 املالية  ال�سنة  الدخل عن 

30 حزيران اجلاري.

امللزمني  املكلفني  من  ال��دائ��رة  وطلبت 

ت���ق���دمي االإق�����������رارات ال�����س��ري��ب��ي��ة ودف����ع 

حزيران   30 قبل  اإلكرتونيا  املعلنة  املبالغ 

اجل�����اري؛ ت��ن��ف��ي��ذاَ الأم����ر ال���دف���اع رق���م 10 

الذي مدد مهلة تقدمي االإقرارات من 30 

ني�سان اإىل 30 حزيران اجلاري.

ت��ع��ب��ئ��ة  م����راع����اة  اإىل  ال����دائ����رة  ودع�����ت 

ه����ذه االإق���������رارات ب��امل��ع��ل��وم��ات ال��واق��ع��ي��ة 

املكلف  دخ��ل  ع��ن  تعرب  ال��ت��ي  وال�سحيحة 

احل��ق��ي��ق��ي الأن�����س��ط��ة اع��م��ال��ه خ���الل ال��ع��ام 

�سمن  فيها  املعلنة  املبالغ  ودف��ع  امل��ا���س��ي، 

امل����دة ال��ت��ي ح��دده��ا اأم����ر ال���دف���اع واإرف����اق 

االقت�سادية  باأن�سطتهم  املتعلقة  املعلومات 

خالل عام 2019 مع االإقرار ال�سريبي.

تلك  ت�سليم  ���س��رورة  ال�سريبة  واك��دت 

القانونية  الفرتة  انتهاء  قبل  االإق���رارات 

تقدميها  يف  امل��ت��اأخ��ري��ن  ل��ت��ع��ر���س  جت��ن��ب��ا 

ل���ل���غ���رام���ات ال���ت���ي ن�����س ع��ل��ي��ه��ا ال��ق��ان��ون 

وت�����س��م��ل ���س��ري��ب��ة م�����س��اف��ة ل��ع��دم ت��ق��دمي 

بواقع  غرامة  وكذلك  ال�سريبي  االإق��رار 

ال�سريبية  امل��ب��ال��غ  ق��ي��م��ة  م��ن  ب���االأل���ف   4

امل�ستحقة عن كل اأ�سبوع تاأخري اأو اأي جزء 

منه.

الطبيعي  ال�����س��خ�����س  اأن  اإىل  وا����س���ارت 

م��ل��زم بتقدمي  )امل�����س��ت��خ��دم��ني واالف�����راد( 

اإقرار �سريبة الدخل يف حال جتاوز دخله 

االإج���م���ايل م���ن اأي م�����س��در م���ن م�����س��ادر 

الدخل من اأي ن�ساط من اأن�سطة االأعمال 

اآالف   10 ال��روات��ب واالأج���ور عن  مبا فيها 

دينار لغري املعيل و20 األف دينار للمعيل.

الدخل  �سريبة  اقتطاع  اأن  واو�سحت 

املكلفني  يعفي  ال  واالأج����ور  ال��روات��ب  م��ن 

احل��د  ال�سنوية  دخ��ول��ه��م  ت��ت��ج��اوز  ال��ذي��ن 

امل��ق��رر ل��الإع��ف��اءات م��ن ت��ق��دمي اإق����رارات 

الدخل. �سريبة 

االإق����رارات  ب��ت��ق��دمي  املكلفني  وط��ال��ب��ت 

ع��رب راب���ط اخل��دم��ات االإل��ك��رتون��ي��ة على 

.www.istd.gov.jo موقعها 
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أورنج األردن تجّدد شراكتها مع إليفاتس للتوظيف
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االنباط-عمان

اأ�سدر البنك العربي موؤخراً تقريره ال�سنوي 

ال��ع��ا���س��ر ل��ال���س��ت��دام��ة وال������ذي ي���ق���دم م��ل��خ�����س��اً 

االجتماعية  املجاالت  يف  البنك  واإجن���ازات  الأداء 

والبيئية واالقت�سادية للعام 2019.

ملعايري  ا�ستناداً  التقرير  ه��ذا  اإع���داد  مت  وق��د 

اإع�����داد ت��ق��اري��ر اال���س��ت��دام��ة ل��ل��م��ب��ادرة ال��ع��امل��ي��ة 

العام  يف  اإطالقها  مت  والتي   )GRI( للتقارير 

ميثل  وال���ذي  ال�سامل  اخل��ي��ار  با�ستخدام   2016

اأع���ل���ى درج�����ات االإف�������س���اح ع���ن ج��م��ي��ع امل��وؤ���س��رات 

ب��امل��وا���س��ي��ع ذات االأه���م���ي���ة الأ���س��ح��اب  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

العالقة.

وياأتي اإ�سدار البنك العربي لتقريره العا�سر 

امل��وؤ���س�����س��ي ال��ذي  للنهج  ا���س��ت��م��راراً  ل��ال���س��ت��دام��ه 

اإط��ار  ويف  اال�ستدامة  �سعيد  على  البنك  يتبناه 

اال�سرتاتيجي  مبعناها  اال�ستدامة  مفهوم  دمج 

ال�������س���ام���ل ����س���م���ن اأع�����م�����ال ال���ب���ن���ك واأن�����س��ط��ت��ه 

ومم���ار����س���ات���ه مب���ا ي���ع���زز م���ن م�����س��اه��م��ة ال��ب��ن��ك 

امل�ستدامة.  املجتمعية  التنمية  حتقيق  يف  واأث��ره 

التي  البنوك  اأوائ���ل  من  العربي  البنك  ويعترب 

�سنوي  ب�سكل  اال�ستدامة  تقارير  باإ�سدار  قامت 

اإط��ار  يف  وذل��ك  املنطقة  �سعيد  وعلى  اململكة  يف 

االإيجابي  التوا�سل  وتعزيز  ال�سفافية  �سيا�سة 

مع  وان�سجاماً  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع 

املمار�سات الف�سلى يف هذا املجال.

اإجن��ازات  عن  معلومات  التقرير  ه��ذا  ويوفر 

وال����ت����زام����ات ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي ���س��م��ن حم����اور 

�سمن  تبنيها  مت  وال��ت��ي  الرئي�سية  اال���س��ت��دام��ة 

التمويل  وهي:  لال�ستدامة  البنك  ا�سرتاتيجية 

امل�سوؤول، ومتكني املوّظفني، والتقارير ال�سفافة، 

وال���ت���ع���اون  االأم�����ث�����ل،  ال���ن���ظ���ام  اإىل  وال����و�����س����ول 

اإجن��ازات  2019 عدة  العام  املجتمعي. حيث �سهد 

م��ل��ح��وظ��ة يف حت��ق��ي��ق اأه�������داف اال����س���ت���دام���ة يف 

املجاالت البيئية واالقت�سادية واالجتماعية.

ف���ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د االج����ت����م����اع����ي، ف���ق���د ع���زز 

هذه  �سملت  حيث  املجتمعية  م�ساهماته  البنك 

اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��رع��اي��ات،  ال��ت��ربع��ات  امل�ساهمات 

برامج  فيها  مبا  املجتمعية  واالأن�سطة  امل��ب��ادرات 

البنك  ذراع   - ���س��وم��ان  ع��ب��داحل��م��ي��د  م��وؤ���س�����س��ة 

كما  والثقافية.  االجتماعية  للم�سوؤولية  العربي 

عقد  مب��رور  البنك  احتفال  املن�سرم  العام  �سهد 

املجتمعية  للم�سوؤولية  برناجمه  تاأ�سي�س  على 

ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  ���س��اه��م م��وظ��ف��و  ح��ي��ث  “معاً” 
وع����م����الوؤه ع��ل��ى م����دار ع�����س��ر ���س��ن��وات م���ن عمر 

االإي��ج��اب��ي يف حياة  االأث����ر  ال��ربن��ام��ج يف حتقيق 

خمتلف  م���ن  م�ستفيد   1،220،000 ي���ق���ارب  م���ا 

حمافظات وقرى اململكة من خالل برامج البنك 

املوؤ�س�سات غري  املختلفة مع عدد من  املجتمعية 

من  اأك���ر  البنك  موظفو  ق��دم  حيث  الربحية. 

24،600 �ساعة تطوعية من خالل 6،700 م�ساركة 

تطوعية على مدى ع�سر �سنوات.

ويف امل��ج��ال ال��ب��ي��ئ��ي، وا���س��ل ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي 

جهوده البيئية والتي اأ�سهمت يف تقليل ا�ستهالك 

ال��ط��اق��ة وت��ق��ل��ي��ل ان��ب��ع��اث��ات ال����غ����ازات ال��دف��ي��ئ��ة 

الناجتة من عمليات البنك ب�سكل الفت مقارنة 

الرامية  البنك جهوده  2018. كما وا�سل  بالعام 

خالل  م��ن  لعمالئه  البيئية  االآث����ار  تقليل  اإىل 

تقدمي احللول البنكية الرقمّية )غري الورقّية(. 

وي���ب���نّي ال��ت��ق��ري��ر ا���س��ت��ج��اب��ة ال��ب��ن��ك ل��ل��ت��غ��ريات 

الناجتة عن التكنولوجيا الرقمية حيث يتجلى 

لالبتكار  �سمويل  نهج  تطوير  خ��الل  م��ن  ذل��ك 

وت��ط��وي��ر امل��ن��ت��ج��ات ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى من�����وذج عمل 

اال�ستمرار  بهدف  االبتكار  ويعزز  وي�سّرع  يبحث 

يف ت��ق��دمي خ��دم��ات مم��ي��زة ل��ع��م��الء ال��ب��ن��ك من 

البنك  دور  جانب  اإىل  ه��ذا  القطاعات.  خمتلف 

ال���رائ���د يف مت���وي���ل م�����س��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ّي��ة 

جهود  دعم  اإىل  تهدف  والتي  للبيئة،  ال�سديقة 

ا�ستخدام  نطاق  وتو�سيع  البيئة  على  املحافظة 

الطاقة النظيفة يف االأردن.

العربي  البنك  اأن  اإىل  هنا  االإ����س���ارة  وجت���در 

قدمت  التي  الوطنية  املوؤ�س�سات  مقدمة  يف  كان 

ال���دع���م جل���ه���ود امل��م��ل�����ك��ة يف جم��اب��ه��ة ف��ريو���س 

االقت�سادية  اآث���اره  م��ن  واحل��د  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

واالج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى ال��وط��ن وامل��واط��ن��ني، حيث 

مقداره  تربعاً  العربي  البنك  جمموعة  قدمت 

“همة وطن” ووزارة  دينار ل�سندوق  15 مليون 

ال�سحة.

جائزة  على  ح�سل  ق��د  العربي  البنك  وك���ان 

ال�سرق  يف  االجتماعّية  للم�سوؤولّية  بنك  اأف�سل 

ِق���َب���ل جم��ل��ة امي��ي��ا  االأو�����س����ط ل��ل��ع��ام 2019 م���ن 

العاملية،   )EMEA Finance( فاينان�س 

ت��ق��دي��راً ل��ت��م��ي��زه يف جم���ال ب��رام��ج اال���س��ت��دام��ة 

وامل�سوؤولية املجتمعية.

ل�����الط�����الع ع���ل���ى ت���ق���ري���ر ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي 

ل��ال���س��ت��دام��ة ل��ل��ع��ام 2019، ي��رج��ى زي����ارة امل��وق��ع 

www.arabbank. للبنك  االإل��ك��رتوين 

.  com

البنك العربي يصدر تقريره العاشر لالستدامة

الحكومة : السماح لمدن التسلية 
واأللعاب الترفيهية استئناف عملها

جوستون تطالب باعتبار الصناعات 
االنشائية من القطاعات االكثر تضررا

إطالق أكاديمية األم الخبيرة بالتعاون بين منصة المنتور نت وفاين

االنباط-عمان

ق�������رر وزي��������ر ال�������س���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة 

وال���ت���م���وي���ن / رئ���ي�������س جل���ن���ة ���س��ال���س��ل 

طارق  الدكتور  والتوريد  واالإنتاج  العمل 

م��ن  ل���ل���م���ادة )3(  وا����س���ت���ن���اداً  احل����م����وري 

ال�سادرة   2020 ل�سنة  التعليمات رقم )1( 

البند  م��ن  ال��ف��ق��رة )ب(  اح��ك��ام  مب��وج��ب 

ثانياً من امر الدفاع رقم )6( ل�سنة 2020 

العمل  �سال�سل  جلنة  تو�سية  على  وبناًء 

واالإنتاج والتوريد وجلنة االأوبئة املوافقة 

والرتويح  الت�سلية  مدن  عمل  عودة  على 

ال�سياحية. املنتجعات  ال�سياحي يف 

ك��م��ا ق���رر د. احل��م��وري امل��واف��ق��ة على 

ت�سغيل مدن وحمالت االألعاب الرتفيهية 

وال�����س��م��اح ب��ع��ق��د االم��ت��ح��ان��ات ال��دول��ي��ة 

���س��م��ن �����س����روط ال���ت���ب���اع���د االج���ت���م���اع���ي 

وتدابري ال�سحة وال�سالمة العامة.

وق���رر اأي�����س��ا ال�����س��م��اح مل��راك��ز ال��رتب��ي��ة 

اخلا�سة وذوي االإعاقة با�ستئناف تقدمي 

اخل����دم����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ���س��م��ن ����س���روط 

العامة. وال�سالمة  ال�سحة 

 االنباط-عمان

ط��ال��ب��ت ج��م��ع��ي��ة م�����س��دري وم��ن��ت��ج��ي 

احل���ج���ر ال��ط��ب��ي��ع��ي وال���ب���الط االأردن���ي���ة 

ال�������س���ن���اع���ات  ب����اع����ت����ب����ار  “جو�ستون” 
االن�سائية �سمن قائمة القطاعات االكر 

ت�سررا من جائحة كورونا، كونها تعتمد 

على م�سروعات اال�سكان والت�سدير.

واكد رئي�س اجلمعية اأحمد ابو �سبيت، 

على  املبيعات  �سريبة  تخفي�س  ���س��رورة 

ن��واف��ذ  وت���وف���ري  ب���امل���ئ���ة،   8 ال���ق���ط���اع اىل 

متويلية وقرو�س ب�سروط مي�سرة، ودعم 

ال��ت�����س��دي��ر وال���س��ي��م��ا ب��ظ��ل ارت���ف���اع اأج���ور 

ال�����س��ح��ن واالل����ي����ات اجل���دي���دة امل��ط��ب��ق��ة، 

مبديا تخوفه من تاأثريها على تناف�سية 

ال�سناعة االردنية ل�سالح دول اأخرى.

وطالب ابو �سبيت خالل لقاء �سحايف، 

جمل�س  ع�سو  بح�سور  اجلمعية،  مبقر 

ر���س��وم  ال��غ��اء  اىل  �سبيح  ف��ه��م��ي  ادارت���ه���ا 

امل�سنعة  املنتجات  او  املواد اخلام  ا�سترياد 

وغ����ري امل�����س��ن��ع��ة امل���ع���دة ل��ل��ت�����س��دي��ر على 

قطاع الرخام والبالغة 3 دنانري لكل طن 

�سواء للت�سدير او اال�سترياد.

و����س���دد ع��ل��ى ����س���رورة م��ن��ع او ف��ر���س 

او حت��دي��د )ك���وت���ا( على  ر����س���وم ح��م��اي��ة 

م�ستوردات اململكة من اجلرانيت اجلاهز، 

او  احلكومية  امل�سروعات  ال��ت��زام  واهمية 

املمنوحة  االأف�سلية  بن�سبة  اال�ستثمارية 

تنفيذ  عند  االردن��ي��ة  ال�سناعة  ملنتجات 

ال�سماح  ���س��رورة  اىل  م�سريا  ال��ع��ط��اءات، 

الكفالة  با�ستبدال  وامل�����س��ان��ع  لل�سركات 

تطلبه  ال���ذي  امل�����س��دق  وال�سيك  البنكية 

لغايات  واملقايي�س  امل��وا���س��ف��ات  موؤ�س�سة 

ال��ف��ح��و���س��ات امل��خ��ربي��ة ب��ك��ف��ال��ة ع��دل��ي��ة، 

بناء على  والرخام  والتفريق بني احلجر 

ال�سماكة.

ا�ستغالل  على  الرتكيز  ���س��رورة  واك��د 

اخل���ام���ات ال��وط��ن��ي��ة ل��غ��اي��ات ال��ت�����س��دي��ر، 

ال��ر���س��وم  يف  االن��ت��اج  م�ستلزمات  واع��ف��اء 

10و30  ب���ني  ت�����رتاوح  اجل��م��رك��ي��ة وال���ت���ي 

ب��ا���س��ت��رياد  ال�����س��م��اح  ب���امل���ئ���ة، اىل ج���ان���ب 

اال���س��م��ن��ت االب���ي�������س، وت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل��ي��ات 

اخلا�س،  القطاع  بني  امل�سرتك  التنقيب 

التحجري  ع��ل��ى  ق�����ادرة  ���س��رك��ات  واي���ج���اد 

االأ�ساليب احلديثة. با�ستخدام 

جيولوجية  درا���س��ات  توفري  اىل  ودع��ا 

ال��رخ��ام من  م��ن  اخل���ام  ل��ل��م��واد  مف�سلة 

املعنية  ب��ني اجل��ه��ات  ال��ت�����س��ارك��ي��ة  خ���الل 

ال���ع���ام واخل����ا�����س، واأن  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن 

ت��ع��ط��ى االأول����وي����ة مل��ن��ط��ق��ة ع��ج��ل��ون، اىل 

ال�سادرات  حول  املعلومات  توفري  جانب 

ب�سكل  اال�ستثمارات  وحجم  وامل�ستوردات 

دقيق.

“جو�ستون”  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  و����س���دد 

على �سرورة ان تكون هيئة تنظيم قطاع 

املخولة  الوحيدة  اجلهة  واملعادن  الطاقة 

ب����اإع����ط����اء ال���رخ�������س وذل������ك م����ن خ���الل 

الر�سمية،  ال��دوائ��ر  مع  الكامل  تن�سيقها 

وذلك لتعزيز فر�س اال�ستثمار بالقطاع، 

ت�سويق  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  ����س���رورة  م���وؤك���دا 

امل���ن���ت���ج���ات امل�������س���ن���ع���ة، و����س���ب���ه امل�����س��ن��ع��ة، 

والتوجه اىل االأ�سواق املوؤهلة ذات الطلب 

امل��ت��ط��ور م��ن خ���الل ال��رتوي��ج وامل�����س��ارك��ة 

وزي��ادة  املتخ�س�سة،  الدولية  املعار�س  يف 

اال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����س��ن��ي��ع��ي��ة 

احلديثة.

املقدم  امل��ايل  ال��دع��م  بتحويل  وط��ال��ب 

باملعار�س  لال�سرتاك  وامل�سانع  لل�سركات 

للتمكن  االل��ك��رتوين  للت�سويق  ال��دول��ي��ة 

م�����ن ال������رتوي������ج ل���ل���م���ن���ت���ج���ات االردن�����ي�����ة 

العاملية،  املعار�س  اق��ام��ة  ع��دم  وتعوي�س 

با�ستقطاب  ال�سماح  ���س��رورة  اإىل  م�سريا 

التي  لتلك  بديلة  ج��دي��دة  واف���دة  عمالة 

غ����ادرت امل��م��ل��ك��ة الإدام����ة اأع��م��ال ال��ق��ط��اع، 

اأو  ت��دري��ب خا�سة  اإن�����س��اء وح���دة  واه��م��ي��ة 

ف��رع مب��ع��اه��د وزارة ال��ع��م��ل ل��ل��ت��دري��ب يف 

اجلهات  مب�ساركة  الرخام  �سناعة  جمال 

املعنية.

االنباط-عمان

ال��ع��رب��ي��ة  نت”  “املنتور  م��ن�����س��ة  اأط���ل���ق���ت 

فاين  م��ن  ب��دع��م  ال���ذات���ي،  للتعلم  املتخ�س�سة 

بيبي، التابعة ملجموعة فاين ال�سحية االردنية، 

اأكادميية االأم اخلبرية.

وح�������س���ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ع����ن ف���اي���ن ام�����س 

حمتوى  تقدمي  اىل  االأكادميية  تهدف  ال�سبت، 

تدريبي جماين عرب االإنرتنت لالأمهات اجلدد 

واحلوامل يتم االإ�سراف عليه من قبل اجلمعية 

الطبية العاملية.

وي�������س���ت���م���ل امل���ح���ت���وى ال���ت���دري���ب���ي ع���ل���ى 35 

حما�سرة فيديو، يقوم اخلرباء �سمنها بتغطية 

يحتاجه  وم��ا  للطفل،  ال�سليمة  الرتبية  اأ�س�س 

اجل�سدية  الناحيتني  م��ن  �سحي  ب�سكل  لينمو 

وال��ن��ف�����س��ي��ة، ل��ت��ح�����س��ل امل�������س���ارك���ات يف خ��ت��ام��ه��ا 

وفاين،  املن�سة  م��ن  معتمدة  اإمت���ام  �سهادة  على 

واجلمعية الطبية العاملية.

ف��اي��ن،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 

تقدم  االأك��ادمي��ي��ة  اإن  الف��ريت��ي  مايكل  جيم�س 

ال���دع���م ل���الأم���ه���ات اجل�����دد وت�����س��اع��ده��ن على 

دعماً  وذل��ك  اأطفالهن،  تربية  يف  اأدواره���ن  اأداء 

للطفولة واالأمومة التي تعد حجر االأ�سا�س يف 

بناء االأ�سرة واالأجيال ال�سليمة.



االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200024360(

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

طالل �سالح يو�سف �سرحان

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة امين كمال �سالح �سرحان و�سركاه

 )7827( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1998/5/7

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/25 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/25

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200096670(

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

عاطف عبد الرحمن عبد الفتاح ال�سوبكي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سلطان عوجان و�سركاه

بتاريخ   )91252( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2008/6/26

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/25

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200176609(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  ا�سعد   وفرا�س  �سالح  معاويه  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2020/3/1 حتت الرقم )120670( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/5/31 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  فرا�س علي عبد احلافظ ا�سعد  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال��ر���س��ي��ف��ة    – ال���زرق���اء   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0796837317

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

حممد  هناء  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

ابراهيم البزايعه و�سركاوؤها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)114511 ( بتاريخ 2016/9/1 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

اعالن
قانون  من   )25( امل��ادة  اأحكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

تنظيم املدن والقرى والأبنية رقم )79( ل�سنة 1966 

اأن جمل�س التنظيم الأعلى قد قرر بقراره رقم )312( 

تاريخ 2020/5/16

املوافقة علي خمطط تعديالت تنظيمية �سمن احلو�س 

رقم )5( البلد من اأرا�سي اخلالدية

وذلك يف بلدية اخلالدية / لواء ق�سبة املفرق وح�سب 

مو�سع  وو�سعه  الغاية  لهذه  املعد  التعديلي  املخطط 

تنفيذ .

وزير االدارة املحلية 
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم األعلى

اعالن
اجتماع هيئة عامة غري عادي

لإدارة  معان  اأبناء  ائتالف  �سركة  اإدارة  ي�سر 

لجتماع  امل�ساهمني  الخ��وة  بدعوة  امل�ساريع 

جديدة  اإدارة  انتخاب  اأجل  من  العامة  الهيئة 

ال�ساعة  مت��ام  .وذل��ك  ال�سركة  اأم��ور  ومناق�سة 

بقاعة  وذل���ك   2020/7/11 م�ساء  الثامنة 

الدكتور ب�سار ابو دروي�س . 

املدير العام / زياد الزيادنه

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200028527(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  و�سركاهم   ال�سماع  ب�سام  حممد  ورثة  �سركة  باأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1993/6/13 حتت الرقم )33327( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/23 

حممود  ب�سام  حممد  ط��ارق  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

ال�سماعم�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : العقبة – املنطقة ال�سكنية الثامنة – 

ت: 0790832177

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ال�سعار  عائ�سة  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

وحممد ال�سعار  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2014/1/28 بتاريخ   )  108792(

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 : )200099040(

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

عمر حممد احمد العوده

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة احمد ابراهيم عوده و�سركاه

بتاريخ   )92443( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2008/10/22

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/25 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/25

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200007313(

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

حازم عبد الروؤوف ح�سن دب�س

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ح�سن عبد الروؤوف و�سركاه

بتاريخ   )48919( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1998/3/7

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/24 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/25

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200075248(

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 حممد اجلاعوين

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سمري اجلاعوين و�سريكه

 )5359( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1994/2/1

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/25

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200048202(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن �سركة 

: باأن ال�سيد /ال�سادة

خديجه حممد عي�سى ح�سن

م�سطفى حممد �سماره

عايده يا�سني خليل يا�سني

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد �سماره م�سطفى �سماره و�سركاه

بتاريخ   )40364( ال��رق��م   حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1995/6/18

/ �سريكه  باإبالغ  قام  وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

بالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سركائه 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/25

وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200022172(

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

طالل �سالح يو�سف �سرحان

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة فندق بارك اجلديد

بتاريخ   )1807( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1970/6/2

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/25 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/25

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200130106(

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

لوؤي “ حممد امني “ الرناوؤوط

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة جعاره والرناوؤوط

بتاريخ   )105794( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2012/11/25

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/18 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/21

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

معيتق  اب��و  مو�سى  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)10121 ( بتاريخ 2003/8/24 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

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن)اول (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

امل�سوؤولية   حم��دوده  والتجاره  لال�ستثمارات  املاأمونية  ل�سركة 

بتاريخ   )3931( الرقم  حتت  ذ.م.م  ك�سركة   لدينا  امل�سجلة 

)1995/4/15( قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 

من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�س  على  املوافقة   )  2020/03/16(

)30،000( دينار اردين لي�سبح )12،000( دينار اردين 

تخفي�س  على  خطيا  العرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ذ.م.م  الذكية  النظمة  لتجارة  الديرة  �سركة  ب��اأن 

م�سوؤولية  ذات  ال�����س��رك��ات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة 

ب��ت��اري��خ   )50886( ال����رق����م  حت����ت  حم��������دودة/ 

 )2018/3/15(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/25(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : محمد 
منري حكيم يونان حنا

ن���ظ���رًا ل��ت��غ��ي��ب��ك ع���ن ال��ع��م��ل منذ 

وبدون  تاريخه  وحتى   2020/6/8

�سبب م�سروع او اذن م�سبق من ادارة 

و�سريكه  ال�سريف  و���س��ام  �سركة 

فاننا ننذرك ب�سرورة العودة للعمل 

خالل 3 ايام من تاريخ هذا العالن 

لعملك  فاقدًا  تعترب  لذلك  وخ��الف 

 /  28 للمادة  وفقا  حقوقك  ولكافة 

ه� من قانون العمل الردين .

املنذر / شركة وسام 
الشريف وشريكه

مذكرة تبليغ
صادرة عن محكمة 
الرصيفة الشرعية

املنعم  عبد  اك��رم  �سيف   : عليه  املدعى  اىل 

واخر  الق��ام��ة  حمل  جمهول   / املنعم  عبد 

حمل اقامة له يف اململكة الردنية الها�سمية 

 – اليمنية  ���س��ارع   – اجل��اردن��ز   – عمان   –
عمارة الن�سيم – رقم 4 

 2019/4810 ا�سا�س  الدعوى  يف  انه  نعلمك 

املدعية  زوج��ت��ك  قبل  م��ن  عليك  وامل��ق��ام��ة 

ومو�سوعها  ال�سنتري  اح��م��د  م�سهور  ولء 

تفريق للغيبة وال�سرر قد �سدر احلكم بف�سخ 

 2020/1/7 بتاريخ  بينكما  ال���زواج  عقد 

مبوجب  ا���س��ت��ئ��ن��اف��ا  ال���ق���رار  ت�����س��دي��ق  ومت 

تاريخ   118972  –  2020/862 رقم  القرار 

ذلك  تبليغك  جرى  وعليه  م   2020/5/11

ح�سب ال�سول حتريرا يف 2020/6/21م .

قا�سي الر�سيفة ال�سرعي املنتدب 

نايف احمد البخيت اخلاليلة

انذار عودة للعمل
للموظف : مالك محمد 

عبد الرحمن الخطيب

مدة  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرًا 

دون  متتالية  ايام  ع�سرة  عن  تزيد 

ب�سرورة  ننذرك  فاننا  ر�سمي  ع��ذر 

العودة لعملك خالل ثالثة ايام من 

وبخالف  الع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ 

ذلك �ستعترب فاقدًا لوظيفتك وكافة 

لأحكام  �سندًا  العمالية  حقوقك 

العمل  ق��ان��ون  م��ن  ه���   /  28 امل���ادة 

الردين .

املنذر / شركة محطة 
شريم للمحروقات

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : محمد 

بسيوني مجاهد طلبه

ن���ظ���رًا ل��ت��غ��ي��ب��ك ع���ن ال��ع��م��ل منذ 

وبدون  تاريخه  وحتى   2020/6/8

�سبب م�سروع او اذن م�سبق من ادارة 

و�سريكه  ال�سريف  و���س��ام  �سركة 

فاننا ننذرك ب�سرورة العودة للعمل 

خالل 3 ايام من تاريخ هذا العالن 

لعملك  فاقدًا  تعترب  لذلك  وخ��الف 

 /  28 للمادة  وفقا  حقوقك  ولكافة 

ه� من قانون العمل الردين .

املنذر / شركة وسام 
الشريف وشريكه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة �سالون كوينز للتجميل ذ.م.م م�سجلة لدينا 

يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت الرقم 

)31706( بتاريخ )2013/3/5( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/25(

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  الرها للمقاولت  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 12507 ( بتاريخ 

)2006/7/11 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : �سامي ح�سني علي ال�سمادي

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – �سارع ايليا ابو ما�سي – 

عمارة رقم ) 18 ( مكتب ) 404 (

�س . ب ) 941234 ( الرمز الربيدي ) 11194 (

خلوي ) 0790160069 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن 
جامعة آل البيت 

تعلن جامعة آل البيت عن طرح رقم ) 14 / 2020 (
شراء وتوريد مادة الهيليوم السائل 

فعلى ال�سركات واملتعهدين الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة 

دائرة العطاءات وامل�سرتيات يف جامعة اآل البيت يف املفرق اعتبارُا من يوم 

الحد املوافق 2020/6/28 ،من ال�ساعة الثامنة �سباحا ولغاية الثانية 

ع�سرة ظهرًا يوميًا، م�سطحبني معهم رخ�سة مهن و�سهادة ت�سجيل �ساريتي 

املفعول �سمن املجال عاله :

ثمن ن�سخة العطاء)20 (ع�سرون  دينارًا غري م�سرتدة .

اخرموعد لتقدمي العرو�س للعطاء اعاله ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهر يوم 

الحد املوافق 2020/7/12 .

قيمة  من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�س  يرفق 

العر�س ، 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 

الثنني املوافق 2020/7/13م.

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

الحد   28/ 6 / 2020
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االنباط - وكاالت

ب�������داأت ف�����ص��ائ��ل امل���ق���اوم���ة يف ق���ط���اع غ����زة، 

باال�صتعداد للرد على اأي خطوة اإ�صرائيلية فعلية 

يف تنفيذ خمطط “ال�صم”.

اأن  عن  املقاومة  ف�صائل  يف  م�صادر  وك�صفت 

االأذرع الع�صكرية للف�صائل يف غزة، بداأت باتخاذ 

اإجراءات ميدانية ا�صتعداًدا للرد على اأي خطوة 

“ال�صم”  خمطط  تنفيذ  يف  فعلية  اإ�صرائيلية 

الذي قد تبداأ حكومة االحتالل تنفيذه بداية 

متوز/ يوليو املقبل.

ون�صبت �صحيفة القد�س املقد�صية للم�صادر 

الف�صائل  ق��ي��ادة  م��ن  عليا  “اأوامر  اإن  ق��ول��ه��ا 

باال�صتعداد  الع�صكرية  االأجنحة  لقيادة  �صدرت 

للرد على هذا املخطط وقلب الطاولة يف وجه 

تنفيذ خمططه  اأعلن فعلًيا  االحتالل يف حال 

املدعوم من الواليات املتحدة االأمريكية«.

وكان اأبو عبيدة الناطق با�صم كتائب الق�صام 

اجلناح الع�صكري حلركة حما�س، اعترب يف كلمة 

خطة  لتنفيذ  خطوة  اأي  اأن  اي���ام،  قبل  متلفزة 

واأن  حرب”،  “اإعالن  مب��ث��اب��ة  �صتكون  ال�����ص��م 

الندم”  اأ�صابع  العدو يع�س  “�صتجعل  املقاومة 

على فعلته.

الوحدات  “جميع  اأن  اإىل  امل�صادر،  واأ���ص��ارت 

امليدانية الع�صكرية للف�صائل باتت على ا�صتعداد 

اأكرب للرد على هذا املخطط”، الفتًة اإىل اأن ذلك 

“�صمن توافق وطني«. وبينت اأن هناك تن�صيًقا 
ال���رد على  ل��ب��ل��ورة خطة  الف�صائل  ب��ن  ك��ب��ًرا 

خمطط االحتالل، م�صرًة اإىل اأن االت�صاالت يف 

اإطار غرفة العمليات امل�صرتكة متوا�صلة.

واأط����ل����ق م���ق���اوم���ون ال��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل امل��ا���ص��ي��ة، 

����ص���اروخ���ن ب���اجت���اه م��ن��ط��ق��ة ال��ن��ق��ب ال��غ��رب��ي 

املحاذية حل��دود �صمال قطاع غ��زة. وردت قوات 

اأه���داف للمقاومة دون  االح��ت��الل بق�صف ع��دة 

وقوع اإ�صابات.

اجلهاد  حركة  اإ�صرائيلية،  م�صادر  واتهمت 

ال�صواريخ،  اإط��الق  خلف  بالوقوف  االإ�صالمي 

فيما مل ترد احلركة على االتهامات االإ�صرائيلية.

اإن من  وق��ال��ت م�صادر مقربة م��ن احل��رك��ة 

حق املقاومة ال��رد على اأي ع��دوان �صد ال�صعب 

الفل�صطيني، واأن تنفيذ خمطط ال�صم �صيجابه 

مب��ق��اوم��ة ���ص��دي��دة، ول���ن ت��ق��ف ح��رك��ة اجل��ه��اد 

القد�س  �صرايا  الع�صكري  وذراع��ه��ا  االإ���ص��الم��ي 

مكتوفة االأيدي يف مواجهة هذا املخطط الذي 

ياأتي �صمن عدد من امل�صاريع الهادفة لت�صفية 

الق�صية الفل�صطينية.

واأ�صارت امل�صادر اإىل اأن هناك تن�صيًقا كاماًل 

ب�صاأن  االأخ���رى  والف�صائل  حما�س  حركة  م��ع 

اخلطوات التي �صيتم اتخاذها �صيا�صًيا وميدانًيا 

يف مواجهة خمططات االحتالل.

ووف����ًق����ا مل�������ص���ادر اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، ف�����اإن جي�س 

االح���ت���الل ب����داأ م����وؤخ����ًرا ا����ص���ت���ع���دادات وا���ص��ع��ة 

الإمكانية ح��دوث ت�صعيد ع�صكري على جبهة 

قطاع غزة اأو ال�صفة الغربية، مرجحًة اأن يكون 

الت�صعيد اأك���رب م��ع غ���زة، م��ن خ���الل اإط���الق 

ال�صواريخ يف حال متت عملية “ال�صم«.

واأجرت “هيئة اأركان اجلي�س االإ�صرائيلي” 

اإ�صارة  “لعبة احلرب” يف  عليها  اأطلق  مناورة 

للتعامل مع �صيناريوهات خمتلفة منها اإمكانية 

الدخول يف جولة قتال وا�صعة مع غزة، وهو ما 

اأكده اأفيف كوخايف رئي�س اأركان اجلي�س الذي 

ح��ّذر من الدخول يف جولة قتال مفتوحة مع 

حركة حما�س.

االحتالل  جي�س  وزي��ر  غانت�س  بيني  وك��ان 

رد على الت�صريحات االأخ��رة لكتائب الق�صام، 

على  رّدت  م���ا  اإذا  ال��ث��م��ن  ب��ت��دف��ي��ع��ه��ا  م���ه���دًدا 

“ال�صم«.
ويدور احلديث عن تراجع اإ�صرائيلي ب�صاأن 

فر�س ال�صم الكامل وفًقا للخطة االأمريكية، 

و�صط توقعات ب�صم رم��زي، اأو حمدود ملناطق 

قريبة من القد�س.

ويعار�س بيني غانت�س نّية بنيامن نتنياهو 

بتنفيذ �صم كامل وفق اخلطة االأمريكية، حيث 

اأبي�س” اأن يكون  “اأزرق -  ل زعيم حزب  يف�صّ

وم�صر  االأردن  م��ع  وبتن�صيق  حم����دوًدا  ال�صم 

والواليات املتحدة.

االنباط - وكاالت

م��ق��اال  اأفرز”  “فورين  جم���ل���ة  ن�������ص���رت 

مكتب  يف  املعلومات  لتحليل  املفو�س  مل�صاعدة 

اأوالم  ربيكا  ن��ي��وي��ورك،  ل�صرطة  اال�صتخبارات 

ويرن، قالت فيه اإنه يف وقت متاأخر من م�صاء 11 

ني�صان بداأت �صرطة تك�صاركانا يف والية تك�صا�س 

با�صتقبال مكاملات حول هجوم و�صيك على اأحد 

عنا�صرهم.

واأ�صاف املقال اأن رجال كان يقود �صيارة بيكاب 

�صيفروليت �صوداء يتجول يف ال�صوارع بحثا عن 

واإعدامه”  “مبهاجمته  ليقوم  وحيد  �صرطي 

الفي�صبوك.  على  حي  ب�صكل  ذل��ك  بنقل  ويقوم 

وا�صتطاعت ال�صرطة با�صتخدام الفيديو حتديد 

مكانه ب�صرعة واأم�صكت بالرجل اأرون �صوين�صون 

36 عاما، وبعد تفتي�س �صيارته تبن وجود اأ�صلحة 

ب��ال��ذخ��رة. واأظ��ه��رت التحقيقات  ن��اري��ة معدة 

اأن �صوين�صون غارق يف ثقافة االإنرتنت امل�صماة 

ميينية  اأمريكية  حركة  وهي  بويز”،  “بوغالو 
متطرفة، وهم يف العادة م�صلحون ب�صكل كبر 

وع�����ادة م���ا ي��ل��ب�����ص��ون ����ص���رتات واق���ي���ة وقم�صان 

االأل���وان االحتفالية، وظهروا يف  )ه���اواي( ذات 

ال��ف��رتة االأخ����رة يف امل��ظ��اه��رات �صد االإغ���الق 

ب�صبب مر�س كوفيد-19 ووح�صية ال�صرطة.

�صوين�صون لي�س الوحيد الذي تبنى االإرهاب؛ 

ففي اأيار مت اعتقال ثالثة من املنتمن لبوغالو 

بويز وهم يف طريقهم اإىل مظاهرة “حياة ال�صود 

مهمة”، حيث �صبط معهم اأ�صلحة نارية ومواد 

ل�صناعة قنابل مولوتوف وكان للثالثة خلفية 

ع�صكرية، وبح�صب مكتب التحقيقات الفيدرالية 

حارقة  قنابل  ال���ص��ت��خ��دام  منهم  اث��ن��ان  خطط 

على حمطة حتويل كهرباء. كما وجهت التهمة 

املنتمن للحركة  املا�صي لرجلن من  االأ�صبوع 

بقتل حار�س حمكمة يف اأوكالند، كاليفورنيا.

واحل����رك����ة خ��ل��ي��ط م����ن اخل����ط����اب امل���ع���ادي 

والتب�صر  ال���ع���امل  ب��ن��ه��اي��ة  امل��ب�����ص��ر  ل��ل��ح��ك��وم��ة 

بالتعديل الثاين يف الد�صتور االأمريكي “يتعلق 

وال��ك��وم��ي��دي��ا  ال�صالح”  ام����ت����الك  يف  ب���احل���ق 

ال�صوداء.

اإىل احل��رب االأهلية  وامل�صطلح نف�صه ي�صر 

اإىل انهيار املجتمع، ويف روؤية  املرجوة و�صتوؤدي 

بع�س االأع�صاء ا�صتبداله بدولة عرقية بي�صاء.

كان  كورونا  قبل  اإن��ه حتى  الباحثان  ويقول 

ت��ه��دي��دا  ال��ب��ي�����س ي�صكل  ال��ع��ن�����ص��ري��ن  اإره������اب 

حظي  “اجلهادين”  �صبح  اأن  وم���ع  م��ت��زاي��دا. 

بانتباه اأكرب، اإال اأن تهديد التطرف القائم على 

االأبي�س  اال�صتعالء  ي�صكل  -وال��ذي  العن�صرية 

ال�صنوات  بانتظام يف  ي��ت��زاي��د  ك��ان  م��ن��ه-  ج���زءا 

 20(  2016 يف  ي�صكل  وك����ان  امل��ا���ص��ي��ة.  القليلة 

باملئة( من الوفيات املرتبطة باالإرهاب يف اأمريكا 

بح�صب رابطة مكافحة الت�صهر.

الن�صبة  تلك  و�صلت   2018 ع��ام  حلول  وم��ع 

مكتب  مدير  �صهد  �صباط/  ويف  باملئة،   98 اإىل 

اأمام  وري،  كري�صتوفر  الفيدرالية،  التحقيقات 

الكونغر�س باأن املتطرفن العن�صرين البي�س 

كانوا “امل�صدر االأ�صا�صي حلوادث العنف القاتلة 

العامن  م���دى  ع��ل��ى  اأيديولوجيا”،  امل��ح��ف��زة 

ال�صابقن. واأ�صار اأن 2019 كان االأ�صواأ من حيث 

عنف املتطرفن البي�س منذ تفجر اأوكالهوما 

عام 1995.

الطعام  تو�صيل  خدمة  قطاع  ا�صتفاد  وكما 

ك��ان  بالفيديوكنفرن�س،  ال��ت��وا���ص��ل  وم��ن�����ص��ات 

االإغ��الق وقت منو حلركات اال�صتعالء العرقي 

االأبي�س.

م��ن خمتلف  املتطرفون  ا�صتغل  ال��واق��ع  ويف 

االأي��دي��ول��وج��ي��ات اجل��ائ��ح��ة ل��رتوي��ج اأف��ك��اره��م 

يق�صي  وق��ت  يف  قابلية  لديهم  من  ال�صتهداف 

الكثر من النا�س وقتهم على االإنرتنت.

وامل�صممة  للحكومة  امل��ع��ادي��ة  وبر�صالتهم 

العن�صريون  ا�صتفاد  االإن��رتن��ت  عرب  لالنت�صار 

البي�س م��ن ح��ال��ة االإغ����الق. وامل��وؤ���ص��رات اأنهم 

جن���ح���وا، ف��االع��ت��ق��االت م���وؤخ���را ت���دل ع��ل��ى اأن 

التهديدات على االإنرتنت تتحول ب�صهولة اإىل 

حقيقية.

ال��دول��ة  لتنظيم  بالن�صبة  احل���ال  ه��و  وك��م��ا 

العن�صرين  تهديد  “داع�س” ف��اإن  االإ�صالمية 

البي�س عاملي وافرتا�صي. واحلرب يف اأوكرانيا 

مثال جذبت املئات من املحاربن االأجانب على 

�صاحة  وي�صتخدمون  املتطرف  باليمن  عالقة 

القتال لت�صبيك العالقات.

ويت�صمن ذلك ع�صرات االأمريكين، بع�صهم 

اأمريكا ولديه عالقات جديدة وخربة  اإىل  عاد 

قتالية. وخارج اأوكرانيا توجد مع�صكرات تدريب 

للمتطرفن يف بولندا وبلغاريا وحتى يف اململكة 

املتحدة، وتعمل الكثر من املنظمات العن�صرية 

عرب الدول.

“داع�س” االإنرتنت  ي�صتخدم  بينما  ولكن 

الإقامة وتو�صيع اخلالفة، يعترب العن�صريون 

البي�س االإنرتنت دولتهم.

توظيف  “داع�س”  ا���ص��ت��ط��اع  ذروت������ه  ويف 

التي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  بنف�س  االج��ت��م��اع��ي  االإع�����الم 

وظف فيها العنف، فباالإ�صافة لقطع الروؤو�س 

واحل����رق وف��ي��دي��وه��ات ال��دع��اي��ة ال��ت��ي يهدف 

منها لرتويع ال�صارع واحل�صول على عناوين 

يف االإع��الم كان ي�صدر التنظيم �صورا متجد 

ب��ع�����س م��ق��ات��ل��ي��ه. وك���ان���ت م�����واده ت��ن�����ص��ر على 

ق��ن��وات��ه ال��ر���ص��م��ي��ة وغ���ر ال��ر���ص��م��ي��ة ل�صمان 

اال�صتمرارية. وحتى اليوم يتم توجيه االأتباع 

اأع��م��ال عنف  ب��اأي  والقيام  للمبادرة  العامل  يف 

اأ�صلحة  م�صتخدمن  بها  القيام  ي�صتطيعون 

ي�صتطيعون احل�صول عليها واأن ي�صجلوا على 

بذلك  يقومون  باأنهم  اأم��ك��ن  اإن  فيديو  �صكل 

لتنظيم الدولة. وكانت اإ�صرتاتيجية التنظيم 

االإعالمية متقدمة على املجموعات االإرهابية 

ال�صابقة، ولكن العن�صرين البي�س ا�صتمروا يف 

االإبداع.

ر�صميا، كثر من دعايتهم واإ�صرتاتيجيتهم 

االإبداعية ت�صبه تلك اخلا�صة بتنظيم الدولة: 

و���ص��ور  اح�����رتايف،  ب�صكل  منتجة  ف��ي��دي��وه��ات 

حم�����ررة ع�����ادة م���ن ف��ي��دي��وه��ات األ���ع���اب عنف 

الإ�صدار تهديدات فظة وجر االأتباع من مواقع 

اإىل  للتجنيد  مثالية  تعترب  وال��ت��ي  التوا�صل 

املواقع امل�صفرة التي يتبادلون فيها املعلومات 

مناق�صة  وت��ت��م  امل��ت��ف��ج��رات،  تعليم  كيفية  ع��ن 

االأهداف املحتملة وحيث جتري عملية احل�صد 

احلقيقي. ولكن يف حالة العن�صرين البي�س 

تنت�صر ثقافة االإنرتنت خالل احلركة.

االنباط - وكاالت

 قال املر�صد االأورومتو�صطي حلقوق االإن�صان 

يف  االإ�صرائيلية  الع�صكرية  احلواجز  ع�صرات  اإّن 

اإىل  فقط  تق�صمها  ال  املحتلة  الغربية  ال�صفة 

كانتونات معزولة، بل باتت مبثابة م�صائد املوت 

اأية  ارتكابهم  يف  اال�صتباه  ملجرد  للفل�صطينين 

خمالفات ما يت�صبب لهم بالقتل الفوري.

واأكد املر�صد، ومقره جنيف، ام�س اأن ا�صت�صهاد 

ال�صاب اأحمد عريقات )27 عاًما( الثالثاء املا�صي 

بر�صا�س جي�س االإحتالل لي�س اإال مثااًل وا�صًحا 

ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات االإع������دام امل��م��ن��ه��ج��ة خ����ارج نطاق 

القانون بحق الفل�صطينين على تلك احلواجز. 

ب��زع��م ���ص��دم �صيارته يف  اأن ع��ري��ق��ات قتل  وذك���ر 

ق��رب  دي�����س  اأب����و  ب��ل��دة  يف  “الكونتيرن”  ح��اج��ز 

اإىل  ق���وات االإح��ت��الل  القد�س املحتلة، مم��ا دف��ع 

اإطالق عدة عيارات نارية اأدت اإىل ا�صت�صهاده على 

الفور. واأ�صار اإىل اأّن عائلة عريقات اعرت�صت على 

الرواية االإ�صرائيلية، وقالت اإنه اإما فقد ال�صيطرة 

ع��ل��ى ���ص��ي��ارت��ه اأو اأن����ه ت��ع��ر���س حل����ادث ع��ر���ص��ي، 

وقدمت وثائق تفيد باأن زفاف اأخت عريقات كان 

مقرًرا يف نف�س يوم احلادث.

واأبرز املر�صد اأنه ال تزال اأ�صباب حادث ال�صيارة 

غر وا�صحة الأن ال�صلطات االإ�صرائيلية �صرعان 

ما خل�صت اإىل ا�صتنتاجاتها دون اإجراء اأي حتقيق 

القتل  حادثة  اإىل  اأدت  التي  ال��ظ��روف  يف  ر�صمي 

اإىل  واأ�صار  يقودها.  كان  التي  ال�صيارة  اأو فح�س 

فيديو  بن�صر  اكتفت  االإ�صرائيلية  ال�صلطات  اأن 

تنحرف  عريقات  �صيارة  يظهر  ثانية   12 مدته 

عن ال�صارع وت�صيب جندًيا، فيما �صوهد عريقات 

وهو يحاول الرك�س يف االجتاه املعاك�س للجنود 

قبل اأن يطلقوا النار عليه عدة مرات حتى �صقط 

اأن الرواية  اإىل ع��دة نقاط تبن  ��ا. وخل�س  اأر���صً

االإ�صرائيلية حول �صبب اإطالق النار على عريقات 

الذي  االأم���ر  دقيقة،  غر  تكون  اأن  املحتمل  من 

يتطلب حتقيًقا كاماًل: اأواًل: �صوهد عريقات يف 

فور  ال�صيارة  ب��اب  يفتح  وه��و  ن�صرها  مت  لقطات 

وقوع احلادث ويحاول الهرب يف االجتاه املعاك�س 

للجنود عندما مت اإط��الق النار عليه عدة مرات 

م��ع رواي��ة  م��ا يتناق�س بو�صوح  الظهر، وه��و  يف 

اأن  ال��ذي زع��م  املتحدث با�صم �صرطة االح��ت��الل 

االق���رتاب  وح���اول  ال�صيارة  م��ن  “خرج  عريقات 

من ال�صباط الذين ردوا باإطالق النار«. واأ�صاف 

اأنه حتى يف حال حماولة عريقات تنفيذ عملية 

ده�س متعمدة، فاإّن ال�صباط االإ�صرائيلين حن 

اأطلقوا النار عليه رغم كونه اأعزاًل اأثناء حماولته 

ال��رك�����س يف االجت�����اه امل��ع��اك�����س ان��ت��ه��ك��وا ق��واع��د 

اال�صتباك التي تن�س على ا�صتخدام القوة املميتة 

فقط عند ال�صرورة ول�صد تهديد مبا�صر للحياة. 

وك����ان مي��ك��ن ل��ل�����ص��ب��اط ب�����ص��ه��ول��ة ال��ق��ب�����س على 

عريقات، وا�صتجوابه ب�صاأن ما حدث، ولكن بداًل 

اإط��الق النار عليه. وهذا  من ذل��ك، �صارعوا اإىل 

ي�صتدعي اإجراء حتقيق ر�صمي يف انتهاك قواعد 

اأنه ومع ذلك،  اإىل  اال�صتباك االإ�صرائيلية، الفًتا 

مل تعلن �صرطة االحتالل عن اأية اإج��راءات من 

هذا القبيل من �صاأنها حما�صبة اجلنود.

وق�����ال رئ��ي�����س امل��ر���ص��د رام�����ي ع���ب���ده: “من 

اجل��ن��ود �صد  اإل��ي��ه  يلجاأ  م��ا  اأول  اأّن  للقلق  املثر 

الفل�صطينين هو القتل. نتحدث هنا عن جهاز 

يقرر فيه اجلنود الذنب وتنفيذ حكم االإعدام يف 

غ�صون ث��وان«. ثانًيا: امتنع اجلنود عن تقدمي 

اإط��الق  بعد  ل�”عريقات”  االأول��ي��ة  االإ���ص��ع��اف��ات 

النار عليه، واأغلقوا املنطقة ملنع و�صول الرعاية 

اأم��ام  النزيف  با�صتمرار  ت�صبب  ما  اإليه،  االأول��ي��ة 

احل��اج��ز قبل  ع��ن��د  اآخ���ري���ن  فل�صطينين  اأع����ن 

اإىل جرمية  يرقى  الفعل  ه��ذا  اأن  و�صدد  وف��ات��ه. 

االإعدام خارج نطاق القانون الأعزل مل يكن ي�صكل 

خطًرا مميًتا على اجلنود قبل اأو بعد اإطالق النار 

عليه. ثالًثا: ا�صتولت ال�صلطات االإ�صرائيلية على 

جثمان عريقات وما زالت حتتجزها مع جثامن 

�صغط  واأوراق  ك������اأدوات  اآخ���ري���ن  لفل�صطينين 

للم�صاومة عليها، وهي ممار�صة حمظورة مبوجب 

ال��ق��ان��ون االإن�����ص��اين ال����دويل، وم���ع ذل���ك واف��ق��ت 

 .2019 ع��ام  عليها  االإ�صرائيلية  العليا  املحكمة 

افرتا�س  االإ�صرائيلية  ال�صلطات  رف�صت  راب��ًع��ا: 

ت�صر  م��وؤ���ص��رات  رغ��م  اآخ��ر للحادث،  اأي تف�صر 

اإىل تف�صرات اأخرى غر حماولة تنفيذ عملية 

ده�س. وبالنظر اإىل جميع النقاط اأع��اله، وجد 

املر�صد اأن حالة عريقات مثال وا�صح على �صيا�صة 

وا�صعة من عمليات القتل املمنهجة خ��ارج نطاق 

القانون �صد الفل�صطينين يف االأرا�صي املحتلة، 

وتتم ممار�صتها مع اإفالت تام من العقاب. و�صبق 

اأن ن�صر فريق االأورومتو�صطي عام 2016 تقريًرا 

بعنوان “ما التقطته الكامرات، القتل التع�صفي 

موثًقا  البنيوي”  ال��ع��ن��ف  ون��ظ��ام  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

حاالت متعددة ك�صفت ه�صا�صة ادعاءات ال�صلطات 

التحقق  بعد  فل�صطينين  قتل  ب�صاأن  اإ�صرائيلية 

من جمريات االأحداث.

وقال املر�صد اإن “اإ�صرائيل” اأعدمت 95 مدنًيا 

فل�صطينًيا بينهم 36 طفاًل خارج نطاق القانون 

ال��ق��ت��ل  ع��م��ل��ي��ات  يف 2016، ح��ي��ث ج����رت ج��م��ي��ع 

ب�صكل منهجي بذريعة اأن ال�صحية كانت �صالعة 

اأو ده�����س م��زع��وم��ة ���ص��د جنود  يف عملية ط��ع��ن 

اإ�صرائيلين، على الرغم من عدم وج��ود و�صائل 

موثقة لتنفيذ مثل هذه الهجمات.

اإج����راء حتقيق م�صتقل وف���وري يف  اإىل  ودع���ا 

الفوري  االإف���راج  �صرورة  مع  عريقات،  ا�صت�صهاد 

اآخ��ري��ن  فل�صطينين  وج��ث��ام��ن  ج��ث��م��ان��ه  ع���ن 

حتتجزهم “اإ�صرائيل«.

وطالب “اإ�صرائيل” بتفكيك نقاط التفتي�س 

الفل�صطينية،  وال���ق���رى  امل����دن  ب���ن  واحل���واج���ز 

و�صمان حرية التنقل ب�صكل كامل للفل�صطينين.

فصائل المقاومة بغزة تستعّد للرّد على »الضم«

فورين أفيرز: تهديد عنصرية البيض عالمي وال يختلف عن ارهاب »داعش«

األورومتوسطي: حواجز االحتالل مصائد موت للفلسطينيين

االنباط - وكاالت

االإخ��ب��اري��ة  اإن«  اإن  »���ص��ي  ���ص��ب��ك��ة  ذك����رت 

ترامب  دونالد  الرئي�س  اإدارة  اأن  االأمريكية 

ب�����ص��دد االن��ت��ه��اء م��ن اإع�����داد خ��ط��ة ل�صحب 

اأك���ر م��ن 4000 م��ن ال��ق��وات االأم��ري��ك��ي��ة يف 

اأفغان�صتان بحلول اخلريف املقبل.

االإدارة  يف  م�صدرين  عن  ال�صبكة  ونقلت 

اأن��ه  هويتهما،  ع��ن  تف�صح  مل  االأم��ري��ك��ي��ة، 

مبقت�صى اخلطة، �صيتم خف�س حجم القوات 

االأمريكية يف اأفغان�صتان من 8600 اإىل 4500.

ب��ل��وم��ربج ل��الأن��ب��اء  اأوردت������ه  وبح�صب م��ا 

االأمريكي، مارك  الدفاع  وزير  ناق�س  ام�س، 

اإ�صرب، اخلطة مع حلفاء بالده داخل منظمة 

)الناتو(، ولكن قرار  االأطل�صي  �صمال  حلف 

�صحب القوات لي�س “نهائيا«.

ك����ان ت���رام���ب، ق����ال ال�����ص��ه��ر امل��ا���ص��ي اإن���ه 

لي�س لديه موعد م�صتهدف ل�صحب القوات 

اإىل  اأ���ص��ار  لكنه  اأفغان�صتان،  م��ن  االأمريكية 

اأن���ه ي��رغ��ب يف اأن ي��ت��م ذل���ك يف اأق����رب وق��ت 

اأن نعيد قواتنا  “نريد  “معقول«. واأ�صاف: 
اأن  وميكننا  اأخ���رى...  ودول  اأفغان�صتان  من 

“حتى  اإذا ا�صطررنا لذلك«. واأو�صح:  نعود 

اأفغان�صتان  االآن، تقوم القوات االأمريكية يف 

نكون  اأن  امل�صتهدف  ولي�س  �صرطية  باأعمال 

قوة �صرطة

االنباط - وكاالت

ا���ص��ت��ب��ع��د األ�����ون ���ص��و���ص��رت وزي����ر ال���زراع���ة 

اأن  اأب��ي�����س،  اأزرق -  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي ع��ن ح���زب 

ال�صيادة  االإج���راءات لفر�س  ال�صروع يف  يتم 

االإ�صرائيلية على اأجزاء من ال�صفة الغربية 

ي�صادف  ال���ذي  املقبل  ال�صهر  م��ن  االأول  يف 

االأربعاء القادم.

وق����ال ���ص��و���ص��رت يف م��ق��اب��ل��ة اإذاع����ي����ة: اإن 

البحث  ب�صاط  على  بعد  يطرح  املو�صوع مل 

لل�صوؤون  ال�����وزاري  املجل�س  اأو  احل��ك��وم��ة  يف 

اأنه  واأك��د  “الكابنيت«.  واالأمنية  ال�صيا�صية 

منطقة  يف  ال�صكنية  التجمعات  تطوير  مع 

ال�صم.وقال  خطة  م��ع  ولي�س  االأردن  غ��ور 

حزب  ان�صمام  اأهمية  �صيثبت  التاريخ  “اإن 
اي��ج��اد  اأج���ل  م��ن  للحكومة  اأب��ي�����س   - اأزرق 

اأن  واع��ت��رب  �صيا�صتها«.  يف  املطلوب  ال��ت��وازن 

الوقت غر منا�صب حالًيا الجراء التجارب 

ال�صيا�صية على عجل، معترًبا اأن خطة ال�صم 

ت�صكل جمازفة كربى يف االأو�صاع ال�صيا�صية 

واالأمنية واالقت�صادية ف�صاًل عن اال�صتقرار 

الدميقراطي وواجهة الدولة يف العامل.

االنباط - وكاالت

ن��ق��ل��ت ���ص��ح��ي��ف��ة »ي���دي���ع���وت اأح����رون����وت« 

العربية حديث قائد لواء االإخالء واالإنقاذ 

بينتو«  »يو�صي  العقيد  االح��ت��الل  جي�س  يف 

ل�صواري�خ  التدم�رية  الق�وة  ت�صاعف  حول 

غـزة.

ال�صابقة  اجل��ول��ة  :”يف  “بينتو”  وق���ال 

تلقينا  غ��زة،  اأم��ام  املا�صي  العام  القتال  من 

نحو ع�صقالن  �صاروخية  ر�صقة  تقريًرا عن 

مباٍن  لثالثة  بال�صواري�خ  متزامنة  و�صربة 

اإ���ص��اب��ات«.  وع���دة  بقتيل  ت�صببت  خمتلفة 

ج��وار  ���ص��رب  ال�����ص��واري�����خ  :”اأحد  واأ����ص���اف 

م��ب��ن��ى ومل ت��ك��ن اإ���ص��اب��ة م��ب��ا���ص��رة ل���ه، لكن 

اأن  للغاية لدرجة  كانت قوية  االنفجار  قوة 

وح��دات  جميع  منه  تطايرت  املجاور  املبنى 

النوافذ،  واأي�صا  اخلارج  يف  املعلقة  التكييف 

االأب��واب  حتى  املبنى،  داخل  ت�صرر  �صيء  كل 

احل��دي��دي��ة اأ���ص��ب��ح��ت م��ل��ت��وي��ة ويف ال��داخ��ل 

حو�صر العديد من امل�صتوطنن«.

االنباط - وكاالت

مركل،  اأنغيال  االأملانية  امل�صت�صارة  دعت 

الدول االأوروبية، للتفكر جيدا يف مكانتها 

الواليات  قررت  حال  يف  اأولوياتها،  وتعديل 

املتحدة التخلي عن لعب دور القائد للعامل.

اأوروب��ي��ة  �صحفية  ���ص��ت  م��ع  مقابلة  ويف 

قالت  الربيطانية،  “الغارديان”  فيها  مبا 

�صعي  م��ف��اده��ا  ف��ك��رة  على  “ن�صاأنا  م��رك��ل: 

قوة  تكون  الأن  االأمركية  املتحدة  الواليات 

باالن�صحاب  االآن  اأم��رك��ا  رغبت  اإذا  عاملية. 

ب��اإرادت��ه��ا احل��رة،  ال���دور  والتخلي ع��ن ه��ذا 

الق�صية  ب��ت��ل��ك  م��ل��ي��ا  للتفكر  ف�صن�صطر 

بعمق«.

وت���ع���ر����ص���ت م����رك����ل، يف وق�����ت ����ص���اب���ق، 

ل��الن��ت��ق��اد م���ن ج���ان���ب ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

ورف��ع  الع�صكري،  ب��الده��ا  اإن��ف��اق  لتخفي�س 

ال��رئ��ي�����س االأم��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب �صقف 

هذا االنتقاد عندما ك�صف عن خطة ل�صحب 

9500 جندي اأمركي متمركزين يف اأملانيا.

ترامب يعتزم سحب 4000 من 
القوات األمريكية بأفغانستان

وزير إسرائيلي يستبعد الشروع 
بتنفيذ الضم األربعاء 

تقدير إسرائيلي: القوة التدميرية 
لصواريخ غزة تضاعفت

ميركل: على أوروبا التفكير بمكانتها 
إن تخلت أميركا عن دورها
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لبنان.. قرار قضائي يمنع السفيرة األمريكية من اإلدالء بتصريحات
االنباط - وكاالت

ق��رارا  ام�����س،  اللبناين،  الق�ضاء  اأ���ض��در 

ق�����ض��ى مب��ن��ع ال�����ض��ف��رة الأم��ري��ك��ي��ة ل��دى 

ب���اأي  الإدلء  م���ن  ���ض��ي��ا،  دوروث������ي  ل���ب���ن���ان، 

ت�ضريح.

واأ�����ض����در ق��ا���ض��ي الأم�������ور امل�����ض��ت��ع��ج��ل��ة، 

حممد مازح، يف مدينة �ضور جنوب لبنان، 

الأمريكية  مبوجبه  ال�ضفرة  مينع  ق��رارا 

اأي  مينع  كما  الإع��ام��ي��ة،  الت�ضاريح  م��ن 

ت�ضريح  اأخ��ذ  من  لبنانية  اإعامية  و�ضيلة 

لها يف هذا الإطار.

تلفزيوين  ت�ضريح  يف  قالت  �ضيا  وكانت 

اجلمعة، “اإن الأمني العام حلزب اهلل ح�ضن 

واإن احلزب  ا�ضتقرار لبنان،  ن�ضراهلل يهدد 

مينع احلل القت�ضادي يف لبنان”، م�ضرة 

حتى  تقم  مل  احل��ال��ي��ة  “احلكومة  اأن  اإىل 

اأن  واأ�ضافت  املوعودة«.  بالإ�ضاحات  الآن 

اأمريكية قد تطال حلفاء  عقوبات  “هناك 
وداعمني حلزب اهلل من طوائف اأخرى«.

»الطريق األمريكي«.. مخطط ُيقطع أوصال القدس ويربط المستوطنات 

االنباط - وكاالت

ل���رب���ط  ت�����ه�����دف  يف خ�����ط�����وة خ�����ط�����رة 

ببع�ضها  ال�ضتيطانية  والكتل  امل�ضتوطنات 

الفل�ضطينية  الأح����ي����اء  وع����زل  ال��ب��ع�����س، 

بع�ضها  عن  املحتلة  القد�س  مدينة  داخ��ل 

وحت���وي���ل���ه���ا جل�����زر م��ف�����ض��ول��ة ج���غ���راف���ًي���ا 

واق��ت�����ض��ادًي��ا، ���ض��رع��ت ���ض��ل��ط��ات الح��ت��ال 

بعملية �ضق طريق ا�ضتيطاين ا�ضرتاتيجي 

دائ��������ري ج����دي����د ل���ل���ق���د����س ُي���ط���ل���ق ع��ل��ي��ه 

الأمريكي«. “الطريق 
يف  ال�ضتيطاين  الطريق  اإق��ام��ة  وي��اأت��ي 

للبدء  الحتال  فيه حكومة  ت�ضتعد  وقت 

وا���ض��ع��ة من  اأج����زاء  ���ض��م  بتنفيذ خم��ط��ط 

ال�ضفة الغربية املحتلة بداية متوز املقبل، 

الكاملة،  الإ�ضرائيلية  لل�ضيادة  واإخ�ضاعها 

وه����و م���ا ي��ث��ر رف�������س وان���ت���ق���ادات دول��ي��ة 

وعربية وا�ضعة ومتزايدة.

الح��ت��ال  بلدية  يف  م�����ض��وؤول  وبح�ضب 

الأج��زاء  �ضق  فعلًيا  يجري  فاإنه  بالقد�س، 

ال���و����ض���ط���ى واجل����ن����وب����ي����ة م�����ن ال���ط���ري���ق 

ال���ض��ت��ي��ط��اين، و���ض��ي��ت��م ط����رح م��ن��اق�����ض��ات 

بتكلفة  ال�ضمال،  اأق�ضى  يف  الواقع  للجزء 

قرب  دولر،  مليون   187 تبلغ  متوقعة 

نهاية العام.

���ض��ل��ط��ات  اأق��������رت   ،1996 ال����ع����ام  يف 

الح��ت��ال ال��ط��ري��ق ال���ض��ت��ي��ط��اين، بعدما 

اأرا���ض��ي  1070 دومًن���ا م��ن  ���ض��ادرت نحو 

والطور،  دي�س  اأب��و  ال�ضواحرة،  العيزرية، 

القد�س  ج��ن��وب  امل�ضتوطنات  رب��ط  ب��ه��دف 

ومبا  اأدوميم”،  “معاليه  م�ضتوطنة  م��ع 

ويعزلها  القد�س”  مدينة  “حدود  ير�ضم 

عن مدن وقرى جنوب املدينة.

مئات  الأمريكي”  “الطريق  وي��ل��ت��ه��م 

ال���دومن���ات م���ن اأرا����ض���ي ���ض��ور ب��اه��ر واإم 

ال�ضيخ  قرية  وع��زل  املكرب،  وجبل  لي�ضون 

�ضعد عن املكرب و�ضور باهر.

وب��ح�����ض��ب خم��ت�����ض��ني، ف������اإن ال��ط��ري��ق 

ال����ض���ت���ي���ط���اين ����ض���ي���خ���دم امل�������ض���ت���وط���ن���ات 

تطوير  اإىل  ويهدف  والإ�ضرائيليني فقط، 

وت��ق��وي��ة امل�����ض��ت��وط��ن��ات يف ����ض���رق ال��ق��د���س 

وال�ضفة، وربطها املبا�ضر ب�ضوارع املدينة.

ال��ذي  امل�����ض��روع،  يكلف  اأن  املتوقع  وم��ن 

الأط��������راف  ق�����رب  اأو  مب�����ح�����اذاة  ���ض��ي��م��ت��د 

ربع  من  اأكرث  القد�س،  ل�ضرقي  اخلارجية 

مليار دولر.

وي���زع���م م�������ض���وؤول���ون اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ون اأن 

 1.6 بطول  نفًقا  �ضي�ضم  ال��ذي  الطريق، 

كيلومرت �ضرقي جبل الزيتون، “�ضيخفف 

من الزدحام املروري«.

وي���ق���ول ال��ب��اح��ث يف ال�������ض���اأن امل��ق��د���ض��ي 

الأمريكي”  “الطريق  اإن  حامد  اأب��و  ف��وؤاد 

ال�ضرقي”  “اخلادم  خمطط  من  جزء  هو 

ا�ضتيطاين  ب�ضارع  القد�س  مدينة  لإحاطة 

امل�ضتوطنات  ل��رب��ط  ال�ضرقية  اجل��ه��ة  م��ن 

�ضرقي بيت حلم وبيت �ضاحور مب�ضتوطنة 

“معاليه اأدوميم”. وي�ضر اإىل اأن �ضلطات 
���ض��رع��ت   ،1993 ال���ع���ام  ب��ع��د  الح���ت���ال 

ب��اإق��ام��ة ج���دار ع��ن�����ض��ري، ف��اأج��ري تعديل 

�ضقه  يجري  ال��ذي  ال�����ض��ارع،  خمطط  على 

يف جنوب �ضرق القد�س على عدة مراحل.

اأق�����ض��ى  الأمريكي”  “الطريق  وي��ب��داأ 

ج��ن��وب ���ض��رق ال��ق��د���س ق���رب ب��ي��ت ���ض��اح��ور 

ب�ضور  م���روًرا  حوما”،  “هار  وم�ضتوطنة 

ب��اه��ر وج��ب��ل امل��ك��رب، ث��م ع��ن ط��ري��ق نفق 

الزيتون  اأ�ضفل جبل  �ضلوان  بلدة  يبداأ من 

ل��ي��خ��رج ع��ن��د ح��اج��ز ال��زع��ي��م ال��ع�����ض��ك��ري. 

 3 على  تق�ضيمه  مت  الطريق  اأن  ويو�ضح 

وال�ضمايل(،  الأو�ضط،  )اجلنوبي،  مقاطع 

م��ب��ي��ًن��ا اأن امل��ق��ط��ع��ني اجل��ن��وب��ي والأو���ض��ط 

لل�ضارع قيد التنفيذ حالًيا، ومير باأرا�ضي 

ال�ضيخ �ضعد  املكرب ومن  �ضور باهر وجبل 

اجلبل  ب��اط��ن  يف  بنفق  �ضلوان  يف  وينتهي 

ك��ي��ل��و م���رت م���رب���ع. فيما   2 ي��ب��ل��غ ط���ول���ه 

���ض��ي��ب��داأ ت��ن��ف��ي��ذ امل��ق��ط��ع ال�����ض��م��ايل ق��ري��ًب��ا، 

وينتهي  ب�ضلوان  النقق  بداية  من  و�ضيمر 

واأ�ضفل  املدينة  �ضرقي  الزعيم  حاجز  عند 

منطقة باب العامود وجبل الزيتون.

وب��ح�����ض��ب اأب�����و ح���ام���د، ف�����اإن ال��ط��ري��ق 

ال���ض��ت��ي��ط��اين ي��رب��ط م�����ض��ت��وط��ن��ات جنوب 

“كفار  مب�����ض��ت��وط��ن��ة  و����ض���رق���ه���ا  ال���ق���د����س 

ب”معاليه  حل����م  ب���ي���ت  يف  عت�ضيون” 

ال�����ض��ف��ة  و���ض��ط  وم�����ض��ت��وط��ن��ات  اأدوميم” 

و���ض��م��ال��ه��ا يف ط��ري��ق ا���ض��ت��ي��ط��اين ال��ت��ف��ايف 

مي��ت��د م���ن ال��ك��ت��ل��ة ال���ض��ت��ي��ط��ان��ي��ة ���ض��م��ال 

ال�ضفة “ارئيل” جنوب نابل�س اإىل “كفار 

عت�ضيون” على م�ضارف اخلليل.

وعند اإمتام التنفيذ �ضيتمكن م�ضتوطنو 

بيت  �ضرق  وم�ضتوطنات  حوماه”  “هار 
اأدوميم”  “معاليه  اإىل  الو�ضول  حلم من 

و�ضمال القد�س خال فرتة قيا�ضية. 

ت�ضعى  الح���ت���ال  ب��ل��دي��ة  اأن  وي��و���ض��ح 

لإق���ام���ة ط��ري��ق ا���ض��ت��ي��ط��اين دائ����ري ح��ول 

امل��دي��ن��ة امل��ق��د���ض��ة، ب��ح��ج��ة ت��خ��ف��ي��ف اأزم���ة 

اأر�س  وعلى  احلقيقة  يف  لكنه  املوا�ضات، 

وال�ضتيطان،  امل�ضتوطنني  يخدم  ال��واق��ع 

وت�����ض��ه��ي��ل حت���رك���ه���م يف حم���ي���ط ال��ق��د���س 

واأرجاء ال�ضفة.

امل�����ض��اف��ة  �ضت�ضبح  ال��ط��ري��ق  ���ض��ق  وب��ع��د 

“كفار  ال����ض���ت���ي���ط���اين  ال��ت��ج��م��ع  ب����ني  م����ا 

“معاليه  وم�ضتوطنة  جنوًبا  عت�ضيون” 

دقيقة   20 ت��ت��ج��اوز  ل  ���ض��رًق��ا  اأدوميم” 

بعدما كانت حتتاج نحو �ضاعة.

ول���ل���ط���ري���ق -ي����ق����ول اأب�����و ح����ام����د-اآث����ار 

���ض��ي��ا���ض��ي��ة واج���ت���م���اع���ي���ة واأم���ن���ي���ة ب��ح��ي��ث 

���ض��ىت��ت��م زي�����ادة ال�����ض��ي��ط��رة الأم���ن���ي���ة على 

عن  وعزلها  ومتزيقها  املقد�ضية،  الأحياء 

باهر  �ضور  يف  جرى  كما  البع�س،  بع�ضها 

اجلنوبي،  عن  الغربي  اجلانب  ف�ضل  من 

اأرا�ضيها،  من  وا�ضعة  م�ضاحات  وم�ضادرة 

ب�ضكل  البيئة  على  ت��اأث��ره  اإىل  بالإ�ضافة 

كبر. ويوؤكد اأن هذا الطريق ُي�ضكل عقبة 

م�ضتقبلي،  �ضيا�ضي  حل  اأي  اأم��ام  اإ�ضافية 

كما  املوحدة”،  “القد�س  مفهوم  وير�ضخ 

اأنه يخدم �ضيا�ضة ال�ضم والتي تطبق على 

اأر�س الواقع.

اليونان تتوعد تركيا.. مستعدون 
لكل السيناريوهات 

االنباط - وكاالت

اأك������دت احل���ك���وم���ة ال���ي���ون���ان���ي���ة ل��رتك��ي��ا 

ا�ضتعدادها للدفاع عن م�ضاحلها القومية 

يف اأي ت�ضعيد حمتمل بني الطرفني.

وات��ه��م ن��ائ��ب وزي����ر ال���دف���اع ال��ي��ون��اين، 

اجل�����رال األ��ك��ي��ف��ي��ادي�����س ���ض��ت��ي��ف��ان��ي�����س، يف 

الرتكي  الدفاع  وزير  �ضحفية  ت�ضريحات 

خ��ل��و���ض��ي اآك������ار، ب��ت��وج��ي��ه ت���ه���دي���دات اإىل 

اإىل  ي��دع��وه��ا  نف�ضه  ال��وق��ت  ويف  ال��ي��ون��ان، 

احلوار.

ه��ن��اك خمتلف   ، األ��ك��ي��ف��ي��ادي�����س  وق����ال 

امل�����ض��ت��وي��ات وال���ط���رق ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ذل��ك، 

وهو  الطريقة،  ه��ذه  يختار  اآك���ار  وال�ضيد 

التفاو�س  اإىل  يهددنا من جانب ويدعونا 

من جانب اآخر.. نحن م�ضتعدون للحوار، 

م�����ض��اورات على  امل��ط��اف جن��ري  نهاية  ويف 

م�������ض���ت���وي���ات خم��ت��ل��ف��ة، ل��ك��ن��ن��ا يف ال���وق���ت 

نحو  على  ذلك  ونفعل  عملنا  ن��وؤدي  نف�ضه 

�ضحيح«. و�ضدد امل�ضوؤول الع�ضكري على اأن 

“حتاول اأن تعلن على  احلكومة اليونانية 

الوطنية،  م��واق��ف��ه��ا  ع��ن  امل�����ض��ت��وي��ات  ك��اف��ة 

ويف الوقت نف�ضه تكون م�ضتعدة على كافة 

امل�ضتويات جلميع الحتمالت«.

ان��دلع  اإمكانية  ح��ول  ���ض��وؤال  على  وردا 

اأث��ي��ن��ا  ب����ني  ج����دي����دة  �ضاخنة”  “حلقة 
خائفني  “ل�ضنا  �ضتيفاني�س:  قال  واأنقرة، 

م���ن اأي ����ض���يء، لأن���ن���ا ع��ل��ى ع��ل��م ب��ق��درت��ن��ا 

ال�ضبب  ولهذا  تطويرها،  على  نعمل  التي 

ي��وم��ي��ا«.  ال�����ض��ي��ن��اري��وه��ات  ن��در���س خمتلف 

اأول  اأن ذلك انعك�س يف  ولفت امل�ضوؤول اإىل 

مناورات جوية نفذتها اليونان يف اليومني 

امل��ا���ض��ي��ني مب��ن��ط��ق��ة ب��ح��ري��ة م�����ض��م��ول��ة يف 

الوفاق  تركيا وحكومة  املربم بني  التفاق 

اليوناين  اجلي�س  قائد  اأن  موؤكدا  الليبية، 

خطة  بتنفيذ  م�ضبق  حتذير  اأي  دون  اأم��ر 

ومت ذلك باأف�ضل �ضورة ممكنة.

بدوره، اأعرب وزير اخلارجية اليوناين، 

نيكو�س دنديا�س، يف اأعقاب �ضل�ضلة لقاءات 

ع��ق��ده��ا لإط�����اع الأح�������زاب امل��ع��ار���ض��ة يف 

ال��ب��اد على الت��ف��اق امل��ربم يف وق��ت �ضابق 

اإي��ط��ال��ي��ا لإع���ادة  ال�ضهر اجل����اري م��ع  م��ن 

ت��ر���ض��ي��م احل������دود ال���ب���ح���ري���ة، اأع������رب ع��ن 

وحتالفاتها  ب�”قوتها  اأثينا  حكومة  قناعة 

“متلك  الباد  اأن  على  م�ضددا  الدولية”، 

م�ضاحلها  ع��ن  ال��دف��اع  على  وق���درة  اإرادة 

القومية ب�ضكل فعال«.

وثقته  اليوناين  ال�ضعب  “وحدة  وتابع 

والدفاع  ال��ردع  وق��درات  ال��دويل  بالقانون 

ق��ب��ل حلفائنا  م���ن  وال���دع���م  ال���دول���ة  ع���ن 

للجهود  ق��وي��ة  رك���ائ���ز  ي�����ض��ك��ل  و���ض��رك��ائ��ن��ا 

ال��وط��ن��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل ���ض��م��ان ���ض��ي��ادت��ن��ا 

ال�ضيادية«. وحقوقنا 

ي���اأت���ي ه���ذا ال���ك���ام ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة زي���ادة 

امل��ت��و���ض��ط يف ظل  م��ن��ط��ق��ة  ال���ت���وت���رات يف 

تقدم  حيث  ليبيا،  يف  الع�ضكري  الت�ضعيد 

الوفاق،  حكومة  اإىل  ع�ضكريا  دعما  تركيا 

اأحد طريف النزاع الليبي. ول يزال التوتر 

التنقيب  م�����ض��اري��ع  ب�����ض��اأن  اأي�����ض��ا  م�ضتمرا 

التي تنفذها تركيا يف �ضرق املتو�ضط قبالة 

���ض��واح��ل ���ض��م��ال ق���رب����س، رغ���م م��ع��ار���ض��ة 

جرانها.

االحد   28/ 6 / 2020



الأحد   28/ 6 /  2020

الـريـا�ضي

لندن – وكاالت

قال كيني د�لغلي�س مدرب ليفربول �لأ�سبق �إّن مناف�سه �لقدمي �أليك�س فريغ�سون 

�ملدرب �لأ�سبق ملان�س�سرت يونايتد بعث �إليه بر�سالة ن�سية هناأه فيها على فوز ليفربول 

ود�لغلي�س  فريغ�سون  �ل�سكتلنديان  ويحظى  �ملمتاز.  �لإنكليزي  �ل��دوري  ببطولة 

ملان�س�سرت  �لفني  �جل��ه��از  فريغ�سون  وق��اد  �ل�سابقني.  نادييهما  يف  هائلة  ب�سعبية 

يونايتد ما بني 1986 و2013 وحتت قيادته فاز �لفريق بلقب �لدوري �ملمتاز 13 مرة 

�لنادي  م��ع  وج���وده  وخ��ال  تدريبه  توليه  قبل  ليفربول  م��ع  د�لغلي�س  ولعب 

ثماين مر�ت  �لأوىل  �لدرجة  دوري  وبلقب  م��ر�ت  �أوروب��ا ثاث  �أبطال  بكاأ�س  فاز 

وبكاأ�س �إنكلرت� مرتني. وقال د�لغلي�س: “�ت�سل )فريغ�سون( بنا لتقدمي �لتهنئة 

جد�ً  �سعيدة  �أياماً  يعي�س  �لذي  د�لغلي�س  �حلديثة”.و�أ�ساف  �لطريقة  م�ستخدماً 

بعد فوز ليفربول بلقب �لدوري للمرة �لأوىل منذ 30 عاماً: “يتذكر �ملرء �جليل 

�لأكرب �سناً مثل فريغ�سون يف مان�س�سرت يونايتد وبر�يان كيد ومايك �سامربي وكّل 

فاإنك تبعث  �لنهاية  �لقدم خال وجودنا.. ويف  �ل��ذي كان يف كرة  �لقدمي  �جليل 

بر�سالة تهنئة تقول فيها �أح�سنتم �سنعاً”. و�أردف د�لغلي�س قائًا: “�لأمر ي�ستمر، 

هذه لفتة جميلة يف ظّل �لتناف�س و�لت�سابق لكنك كرمي مبا يكفي لتبعث بر�سالة 

تهنئة«.

01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�سة« 

يف �ملوقع �للكرتوين

 فيرغسون يهنئ ليفربول باللقب

 الريال جاهز لمواجهة اسبانيول

 اسبانيول يقيل مدربه

مدريد – وكاالت

خ��ا���س ري����ال م���دري���د، م��ر�ن��ه �لأخ���ري 

حت�سري�ته  �سمن  �ل�سبت،  �م�����س  �سباح 

�لأح��د،  �ل��ي��وم  م�ساء  �إ�سبانيول،  ملو�جهة 

يف �إطار مناف�سات �جلولة �ل� 32 من عمر 

فاإن  “ماركا”،  �سحيفة  وبح�سب  �لليجا. 

�لفرن�سي زين �لدين زيد�ن �ملدير �لفني 

ل���ري���ال م���دري���د، ن��ظ��م ج��ل�����س��ة ت��دري��ب��ي��ة 

خ��ف��ي��ف��ة. و�أ����س���اف���ت “مل ي��ت��م��ك��ن زي���د�ن 

م���ن ����س��ت��ع��ادة �ل��ث��اث��ي �مل�����س��اب ن��ات�����س��و 

ف���رين���ان���دي���ز، ل���وك���ا����س ف��ا���س��ك��ي��ز، ول��وك��ا 

�لعمل  �لاعبون  و��سل  حيث  يوفيت�س، 

�إىل  ي��ت��و�ج��دو� يف �لرحلة  �ل��ف��ردي، ول��ن 

�إ�سبانيول”. و�سيغيب عن �ملبار�ة، �لثنائي 

لوكا مودريت�س وفريلند ميندي، بد�عي 

�لإي���ق���اف ل��رت�ك��م �ل��ب��ط��اق��ات �ل�����س��ف��ر�ء. 

وي��ت�����س��در ري����ال م���دري���د، ج����دول ترتيب 

�لليجا بر�سيد 68 نقطة، بفارق �ملو�جهات 

�ملبا�سرة عن بر�سلونة.

مدريد – وكاالت

�أع���ل���ن ن�����ادي �إ���س��ب��ان��ي��ول، �ل�����س��ب��ت، �إق��ال��ة 

�أبياردو فرنانديز من من�سب �ملدير �لفني، 

ب�سكل  روفيتي  �لريا�سي  �ملدير  حمله  ليحل 

موؤقت. و�أو�سح �لنادي يف بيان، �أنه �تخذ هذ� 

�لأول،  للفريق  �لريا�سي  �لأد�ء  ب�سبب  �لقر�ر 

ي�سكر  “�لنادي  و�أ����س���اف  �إن����ق����اذه.  �أج����ل  م��ن 

�أبياردو و�جلهاز �لفني على عملهم ويتمنى 

�ل�سخ�سي  �ل�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  �ل��ن��ج��اح  ل��ه��م 

�أن  يف  ي��رغ��ب  “�إ�سبانيول  وت��اب��ع  و�لعملي”. 

يبلغ جمهوره باأن هذ� �لقر�ر ياأتي من منطلق 

وبهدف  للنادي  �لريا�سي  بامل�سروع  �لقتناع 

حتقيق �لأهد�ف �ملرجوة”. ونوه �لبيان “فقط 

من خال �لوحدة و�للتز�م و�لتعاون و�لولء، 

ميكن جتاوز �لو�سع �ل�سعب �لذي منر به”. 

وي��ع��د �أب��ي��اردو ف��رن��ان��دي��ز، ث��ال��ث م��دي��ر فني 

ي��ق��ال م��ن من�سبه يف �إ���س��ب��ان��ي��ول م��ن��ذ ب��د�ي��ة 

مات�سني،  وبابلو  جاييجو  ديفيد  بعد  �ملو�سم، 

وقاد �لفريق يف 17 مبار�ة.  ويتذيل �إ�سبانيول، 

جدول ترتيب �لليجا بر�سيد 24 نقطة، بعدما 

حقق 5 �نت�سار�ت فقط حتى �لآن.

االنباط – عمان

لكرة  �ل��وح��د�ت  فريق  تدريبات  تتو��سل 

�ل���ق���دم ب�����س��ك��ل ي���وم���ي، ع��ل��ى م��ل��ع��ب �ل��ن��ادي 

�لفني  �مل��دي��ر  ب��اإ���س��ر�ف  غ��م��د�ن،  يف منطقة 

�أجمد  �أبو زمع وم�ساعديه  �لكابنت عبد�هلل 

�حلر��س  وم��درب  �لتميمي  وغياث  �لطاهر 

علي حممود، حت�سري� ل�ستكمال مناف�سات 

دوري �مل��ح��رتف��ني ل��ك��رة �ل��ق��دم ب��د�ي��ة �سهر 

�ل���وح���د�ت  ت���دري���ب���ات  �مل���ق���ب���ل. وت���رتك���ز  �آب 

�حل���ال���ي���ة ع���ل���ى �جل����ان����ب �ل����ب����دين، يف ظ��ل 

جائحة  ب�سبب  ل��ل��ف��ري��ق  �ل��ط��وي��ل  �ل��ت��وق��ف 

كورونا، على �أن ت�سهد �لأيام �ملقبلة �لرتكيز 

وت�سهد  و�لتكتيكية.  �لفنية  �جل��و�ن��ب  على 

تدريبات �لوحد�ت م�ساركة �لاعبني كافة، 

وه�سام  يو�سف  فهد  �ملحرتفني  �إىل  �إ�سافة 

�أن  وينتظر  ن���د�ي.  �ل��ع��زي��ز  وع��ب��د  �ل�سيفي 

�ملقبل،  �لأ�سابيع  خال  �لفني  �ملدير  يطلب 

�ملحرتفني  �أندية  مع  ودي��ة  مباريات  تنظيم 

بهدف �لطمئنان على �جلاهزية �لتي و�سل 

�إليها جنوم �لفريق.

وي���ق���دم م���دي���ر ن�����س��اط ك����رة �ل���ق���دم زي���اد 

�ل�سمايل  م����رو�ن  �ل��ف��ري��ق  ���س��ل��ب��اي��ة، وم��دي��ر 

�ح��ت��ي��اج��ات  ت��اأم��ني  ب��ه��دف  ك��ب��رية  ت�سهيات 

�ل��ف��ري��ق ك��ام��ل��ة، يف ه��ذه �ل��ف��رتة �ل��ت��ي ت�سهد 

ع�����ودة �مل���ب���اري���ات ب�����دون ج��م��اه��ري ب���ن���اء على 

ووز�رة  �لأوب��ئ��ة  �ملخت�سة جلنة  �جلهات  ق��ر�ر 

�ل�سحة. وكان فريق �لوحد�ت بد�أ م�سو�ره يف 

�لهلي  على  بالفوز  �ملحرتفني  دوري  بطولة 

يف  يلتقي  �أن  ع��ل��ى  رد،  دون  �أه����د�ف  بخم�سة 

�لأ�سبوع  ب��د�ي��ة  �ستحدد  �لتي  �ملقبلة  �مل��ب��ار�ة 

�ملقبل نظريه �ل�سلط يف �جلولة �لثانية. من 

جهة �أخرى ينتظر �أن ي�سدر �حتاد كرة �لقدم 

�مل��ح��رتف��ني  �لح�����د، ج����دول م��ب��اري��ات دوري 

ملرحلة �لذهاب يف بد�ية �لأم��ر، نظر� لوجود 

��ستحقاقات خارجية للمنتخب �لأول وناديي 

�جلزيرة و�لفي�سلي يف �لبطولت �لآ�سيوية.

االنباط – عمان

عاد جنم �لفي�سلي �أحمد �لعر�سان للم�ساركة مع �لفريق بعد �لعقوبة �لتي كانت قد �أ�سدرتها بحقه 

�للجنة �لتاأديبية يف �لحتاد نهاية �ملو�سم �ملا�سي و�لتي تق�سي بحرمانه خم�س مباريات. ويعترب جنم 

�ملنتخب �لأردين وفريق �لفي�سلي �أحمد �لعر�سان �أكرب �مل�ستفدين من قر�ر �لعفو �لإد�ري و�ملايل، حيث 

تعر�س لعقوبة مع نهاية �ملو�سم �ملا�سي بالإيقاف 4 مباريات متتالية يف بطولة �لدوري. وكان �لعر�سان 

قد غاب عن �ملو�جهة �لأوىل للفي�سلي يف بطولة �لدوري �لعام �حلايل، لكن بعد قر�ر �لعفو �سيكون 

با�ستئناف  ق��ر�ًر�  �لأردين  �لحت��اد  و�أ�سدر  �ملقبلة.  �جلولة  من  �عتباًر�  فريقه  مع  �مل�ساركة  مبقدوره 

بطولة �لدوري �عتباًر� من �آب/ �غ�سط�س �ملقبل

االنباط – عمان

ب��ا���س��ر ف���ري���ق ك����رة �ل���ق���دم ل���ن���ادي م��ع��ان 

����س��ت��ع��د�ًد� ل�ستئناف  �م�����س  ي��وم  ت��دري��ب��ات��ه 

�لتي  �ملحرتفني،  دوري  بطولة  يف  م�سو�ره 

تنطلق بدًء� من 3 �أغ�سط�س/�آب �ملقبل. جاء 

ذلك خال �جتماع جلنة ن�ساط كرة �لقدم، 

�لذي عقد بح�سور رئي�سه �لفخري �ملهند�س 

عمر �ملعاين.، وح�سب �ملوقع �لر�سمي لنادي 

م���ع���ان، ف��ق��د �أك����د �مل��ه��ن��د���س ع��م��ر �مل���ع���اين، 

مبو��سلة  �لتز�مهم  على  �لإد�ري���ة  و�لهيئة 

�لذي  معان  لفريق  �لنجاح  وق�سة  م�سرية 

ي�سارك لأول مرة يف تاريخه ببطولة دوري 

�ملحرتفني. وتخلل �لجتماع كذلك �لتاأكيد 

على �سرورة �لتكاتف من �جلميع، و�سرورة 

دع���م �مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي ل��ف��ري��ق ك���رة �ل��ق��دم، 

�لظروف  هذه  يف  �ملالية  �لتحديات  ملو�جهة 

�ل�سعبة. �ملالية 

عبد�هلل  �لفني  �مل��دي��ر  طلب  جهته،  م��ن 

مبدينة  للفريق  مع�سكر  �إق��ام��ة  �لقططي، 

وي�ستمر  �ملقبل  �لثاثاء  يبد�أ  بحيث  معان 

�لهدف  �أن  �إىل  �لقططي  ول��ف��ت  �أي����ام.   5 ل��� 

و�لرتكيز  �لتدريبات،  تكثيف  �ملع�سكر  م��ن 

ع��ل��ى �جل��و�ن��ب �ل��ب��دن��ي��ة، و�ل��ف��ن��ي��ة، وزي���ادة 

وكان  معان.  وجماهري  �أهايل  مع  �لتو��سل 

�ل��دوري  بطولة  يف  م�����س��و�ره  ��ستهل  م��ع��ان، 

بتحقيق  كورونا،  جائحة  ب�سبب  توقفه  قبل 

�لفوز على �ل�سلط )0-1( 

 الوحدات يواصل االستعداد للدوري

 العرسان يعود لمشاركة 
تدريباته الفيصلي 

 معان يبدأ االعداد لدوري المحترفين

��ستهال جميل وبادرة يف �لجتاه �ل�سحيح �طلقها �حتاد كرة �لقدم باعانه �لعفو �لعام 

عقوبات  عبارة عن  ..وه��ي  �لندية  بحق  �سابقا  �تخذت  �لتي  و�لد�ري���ة  �ملالية  �ل��ق��ر�ر�ت  عن 

��سدرتها �للجنة �لتاأديبية يف �ملو�سم �حلايل بحق فرق دوري �ملحرتفني و�لاعبني و�لد�ريني 

و�ركان �للعبة ورتبت على �لندية بع�س �لعباء �ملالية �لتي فر�ست عليها ونال �لبع�س منها 

�لكثري و�لتي حتملتها �سناديقها �خلاوية ��سا ..رغم �ن �لقر�ر مل يعالج �لعقوبات �ل�سابقة 

حتتها  تقبع  �لتي  �لعباء  عن  �لتخفيف  حلركة  مكملة  تكون  حتى  ي�سملها  �ن  توقعنا  �لتي 

�لندية ..وجتعل من عودتها للدوري فيه �لكثري من �ل�سعوبة  ..!!

كافيا  يكن  �نه مل  �لندية غري  �لتخفيف عن  �ساهم يف  قد  كان  و�ن  �لعام  �لعفو  مو�سوع 

لهذ�  �ل���دوري  �نطاق  تاخر  و�ن  �سيما  ..ل  �ملالية  �لنو�حي  من  ن�سابها  �ىل  �لم��ور  لع��ادة 

�لوقت من �لعام و�لرباك �لذي �حدثته فرتة �لتوقف �لطويلة �لتي فر�سها فريو�س كورونا 

و�لجهزة  �لاعبني  بحقوق  �ملتعلقة  و�ل�سعوبات  �لعباء  من  �لكثري  �لندية  على  ..فر�س 

�لفنية و�لد�رية ..ورهن م�ستقبل �لدوري و�لعودة �ىل �ملناف�سات ..مبا يقرره �لحتاد ويقدمه 

من متطلبات �سبق و�ن تقدمت بها �لندية خال �جتماعها �لخري ..وهي �ملتعلقة باحلقوق 

و�مل�ستحقات �ملالية يف ظل تلك �لحو�ل �لبائ�سة �لتي متر بها حاليا ..!!

لقد جاءت خطو�ت �لحتاد �ملت�سارعة يف �جتاه �لندية من خال مبادرة �لعفو �لعام �ىل 

�ن  دون  لاندية  �لدعم  بع�س  ..لتمثل  �لتلفزيون  �تفاقية  �لوىل من  �لدفعة  جانب �سرف 

ت�سكل �لدعم �لكبري �لذي حتتاجه �لندية حاليا و�لذي كانت تطمح به من خال �حلكومة 

و�سندوق همة وطن لكن يبدو �ن �حلكومة ل ت�سع �لريا�سة يف �ل�سل �سمن قائمة �ولوياتها 

�لفني  �لقطاع  ومنها  �ملتعرثة  �لقطاعات  لكل  يدها  م��دت  �نها  ..بدليل  بالدعم  يتعلق  فيما 

..لكنها جتاهلت �لقطاع �لريا�سي على �هميته وتعدد �ن�سطته ..!!

نتمنى �ن يكون قر�ر �لعفو �لذي ��سدره �لحتاد مبثابة �ملحفز لاندية و�لاعبني وكل 

�ركان �للعبة من �جل �لتطلع ملا هو �ف�سل .. على �سعيد �ل�سلوك �لريا�سي من خال حث 

�لاعبني على �حرت�م قر�ر�ت �حلكام و�للتز�م باللعب �لنظيف ..ل �سيما و�ن �لفرتة �لقادمة 

�لندية  على  �ملالية  �لغر�مات  فر�س  يف  يت�سبب  قد  �ل��ذي  �جلماهريي  �حل�سور  ت�سهد  لن 

بالهتافات غري �لريا�سية �لتي يطلقها �لبع�س منها .. ب�سبب قر�ر �حلكومة باقامة �لن�سطة 

�لريا�سية دون ح�سور �جلماهري  وهي �لتي �ساهمت خال �ملو��سم �ملا�سية بالغر�مات �لكبرية 

�لتي نالتها �لندية عرب قر�ر�ت �للجنة �لتاأديبية �ملتكررة   ..

ناأمل بعودة قوية ملناف�سات �لدوري مثلما نتمنى �ن تكون �لعودة متز�منة مع عودة �لن�ساط 

�لكروي لكل �لبطولت �لكروية �لخرى ..ومثلها بطولت �لفئات �لعمرية �لتي من �لهمية 

..و�لتطلع  باملناف�سة  فر�ستهم  �لاعبني  من  �جلديد  �جليل  يفقد  ل  حتى  �قامتها  مبكان 

..علنا  منهم  باملميزين  �لوطنية  �ملنتخبات  رفد  �ىل جانب  �لوىل  �لفرق  ل�سفوف  لانتقال 

ن�سهد مو�سما كرويا يعيد �ىل كرتنا ح�سورها �جلميل بعد ��سهر من �لعناء و�ملعاناة ..!!

عوني فريج

 العفو ..ودعم االندية  !!        
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مدرب اشبيلية ال وقت للندم

 تألق رونالدو يحقق االنتصارات

 حكيمي وافق على االنتقال لالنتر

 مورينيو يرفض 
التعاون مع برشلونة

مدريد – وكاالت

ك�������س���ف ت���ق���ري���ر ����س���ح���ف���ي �إ�����س����ب����اين، 

�ل�سبت، عن تطور جديد ب�ساأن �ملريكاتو 

�ملقبل لنادي بر�سلونة. �ل�سيفي 

ووفًقا ل�سحيفة “موندو ديبورتيفو” 

�الإ�سبانية، فاإن بر�سلونة ال يز�ل مهتًما 

بالتعاقد مع �لفرن�سي تاجني ندومبيلي 

العب و�سط توتنهام هوت�سبري. وربطت 

�سفقة  بعقد  بر�سلونة  �لتقارير،  بع�ض 

ت��ب��ادل��ي��ة م���ع ت��وت��ن��ه��ام ل��ل��ح�����س��ول على 

خ����دم����ات ن���دوم���ب���ي���ل���ي، ن���ظ���ري �ن���ت���ق���ال 

�ل�سبريز  �إىل  كوتينيو  فيليب  �لرب�زيلي 

خالل �ملو�سم �ملقبل. و�أ�سارت �ل�سحيفة 

م��وري��ن��ي��و  ج���وزي���ه  �أن  �إىل  �الإ���س��ب��ان��ي��ة 

بعالقة  �رتباطه  ينكر  توتنهام،  م��درب 

�نتقال  ويرف�ض  ندومبيلي،  م��ع  �سيئة 

�ملريكاتو  خ��الل  بر�سلونة  �إىل  �ل��الع��ب 

�ل�����س��ي��ف��ي �مل��ق��ب��ل.  ي��ذك��ر �أن م��وري��ن��ي��و 

علني  ب�سكل  ندومبيلي  �نتقاد  له  �سبق 

م�����س��ارك��ة  �أن  ك��م��ا  �الإع������الم،  و���س��ائ��ل  يف 

تويل  منذ  تر�جعت  �لفرن�سي  �ل��الع��ب 

هذ�  توتنهام  ق��ي��ادة  �ل��ربت��غ��ايل،  �مل���درب 

�ملو�سم.

مدريد – وكاالت

�أب����������دى م��������درب �إ����س���ب���ي���ل���ي���ة، ج���ول���ن 

ل��وب��ي��ت��ي��ج��ي، �جل��م��ع��ة، �أ���س��ف��ه ل��ل�����س��ق��وط 

�أر�سه  على   )1-1( �لتعادل  فخ  يف  جمدد� 

�أمام بلد �لوليد، يف �فتتاح �جلولة 32 من 

�مل��ب��ار�ة،  ع��ق��ب  لوبيتيجي  وق���ال  �ل��ل��ي��ج��ا. 

�ل���ت���ي ت���ع���ادل ف��ي��ه��ا �ل���ف���ري���ق �الأن��دل�����س��ي 

�سوطا  “قدمنا  ت��و�ل��ي��ا:  �ل��ر�ب��ع��ة  ل��ل��م��رة 

�ل�����س��وط د�خ��ل  ث��ان��ي��ا ر�ئ��ع��ا، لعبنا ط���و�ل 

)مت  ه��دف��ن  و�سجلنا  ملعبهم،  منت�سف 

�لعار�سة  لكرة يف  �إ�سافة  �أحدهما(،  �إلغاء 

وقت  يوجد  “ال  و�أ�ساف:  الأوكامبو�ض”. 

نهائيات،   6 �لفرح، التز�ل هناك  �أو  للندم 

ليجاني�ض”.  �أم���ام  �سيكون  ن��ه��ائ��ي  و�أول 

ومل  �ل��ف��وز  ن�ستحق  ك��ن��ا  “�ليوم  وت���اب���ع: 

نحققه، كنا ن�ستحق �لفوز خالل �ملباريات 

�مل��ا���س��ي��ة �أي�������س���ا، ك��ن��ا ن�����س��ت��ح��ق �ل��ن��ق��اط 

�لثالثة«.

 وجن����ا �إ���س��ب��ي��ل��ي��ة ب��ن��ق��ط��ة ت���ع���ادل على 

ب��ع��د  �ل���ول���ي���د  ب���ل���د  �أم������ام   )1-1( �أر�����س����ه 

رك��ل��ة ج��ز�ء  م��ن  �ل��ت��ع��ادل  ه��دف  ت�سجيله 

�ل�سابق  �مل���درب  و�أ���س��اف   .83 �لدقيقة  يف 

مل��ن��ت��خ��ب �إ���س��ب��ان��ي��ا وري�����ال م���دري���د: “من 

�خلطاأ �أن ن�سمح بالتاأخر بهدف رغم �أنهم 

نقبل  �أن  ميكننا  ال  منطقتنا،  يدخلو�  مل 

مب��ث��ل ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �الأخ���ط���اء جم���دد�، 

وبهذ�  ب�سدة”.  نعاقب  �لنهاية  يف  الأن��ن��ا 

يف�سل  �الأندل�سي،  للفريق  �لر�بع  �لتعادل 

للمركز  موؤقتا  ول��و  �ل�سعود  يف  �إ�سبيلية 

�الأب��ط��ال  ل��دوري  مبا�سرة  �مل��وؤه��ل  �لثالث 

�لر�بع  �ملركز  �لفريق  ويحتل  �الأوروب���ي. 

�أتلتيكو  خ��ل��ف  نقطة  ب��ف��ارق  ن��ق��ط��ة،   54 ب����

م���دري���د �ل����ذي مل ي��خ�����ض ب��ع��د م��ب��ار�ت��ه 

بنف�ض �جلولة.

روما – وكاالت

برباعية  ليت�سي  �سيفه  يوفنتو�ض  هزم 

من   28 �ملرحلة  يف  �جلمعة   )0-4( نظيفة 

�ل��ق��دم. و�ساهم  ل��ك��رة  �ل����دوري �الإي���ط���ايل 

 4 �ل����دون �ل��ربت��غ��ايل يف 3 �أه�����د�ف م��ن �ل���

�آخ�����ر. و�ف��ت��ت��ح  �إذ ���س��ن��ع ه���دف���ن و���س��ج��ل 

ديباال  باولو  �الأرجنتيني  �لنجم  �لت�سجيل 

53 ب�����س��ن��اع��ة م���ن رون����ال����دو، �أم����ا �ل��ث��اين 

ف�سجله �لدون من ركلة جز�ء 62، و�أ�ساف 

غ��ون��ز�ل��و هيغو�ين  �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �ل��ب��دي��ل 

83 بعد �سناعة من رونالدو )لكن  �لثالث 

رقميا  فلم حت�سب  باملد�فع  �رتطمت  كرته 

ماتي�ض  و�ل��ه��ول��ن��دي  ح��ا���س��م��ة(  ك��ت��م��ري��رة 

ليت�سي  �أكمل  فيما   .85 �ل��ر�ب��ع  ليخت  دي 

 32 �لدقيقة  منذ  الع��ب��ن  بع�سرة  �مل��ب��ار�ة 

ب��ع��د ط���رد ق��ل��ب دف��اع��ه ف��اب��ي��و ل��وت�����س��وين. 

و���س��ج��ل دي���ب���اال �ل���ي���وم ه���دف���ه �ل���رق���م 50 

ب��دوره  �أل��ي��ان��ز،  ملعب  على  يوفنتو�ض  م��ع 

 20 �أم��ام  �الآن  �ل��دون رون��ال��دو حتى  �سجل 

21 ف��ري��ق و�ج���ه���ه يف �ل����دوري  �أ����س���ل  م���ن 

�لعجوز  �ل�سيدة  ر�سيد  �الإي��ط��ايل.و���س��ار 

 62 الت�سيو  ويليه  �ل���دوري  ���س��د�رة  يف   69

وي��ل��ع��ب �ل�����س��ب��ت ���س��د ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا يف �إط���ار 

�ملركز  ليت�سي  يحتل  ذ�تها.بدوره  �ملرحلة 

�ل��ث��ام��ن ع�����س��ر ب��ر���س��ي��د 25 ن��ق��ط��ة. ودف��ع 

مري�ليم  �لبو�سني  �لو�سط  بالعب  �ساري 

�نتقاله  تكهنات  ظل  يف  �أ�سا�سياً،  بيانيت�ض 

�سفقة  ���س��م��ن  �الإ����س���ب���اين  ب��ر���س��ل��ون��ة  �إىل 

�أرتور. وقال �ساري  ت�سهد قدوم �لرب�زيلي 

قبل �ملبار�ة “ال �أعرف �ملوقف، لكننا نعّول 

�إذ�  م��ا  �أع���رف  ال  �الآن.  )ب��ي��ان��ي��ت�����ض(  عليه 

�لنادي.  من  �سيئاً  �أ�سمع  ومل  �سُيباع،  ك��ان 

�أرتور العب يف بر�سلونة، ولن يكون جيد�ً 

�أن �أحتدث عنه. مل يعجبني عندما حتدث 

���س��ي��ت��ي��ن )ك��ي��ك��ي م����درب ب��ر���س��ل��ون��ة( عن 

الع��ب��ن��ا ب��ي��ان��ي��ت�����ض، ل��ه��ذ� ل���ن �أحت����دث عن 

�أرتور«.

روما – وكاالت

�أك������دت و����س���ائ���ل �الإع������الم �الإي���ط���ال���ي���ة �أن 

مدريد  ري��ال  الع��ب  حكيمي،  �أ�سرف  �ملغربي 

و�مل����ع����ار ل��ب��ورو���س��ي��ا دورمت�����ون�����د، ق���د و�ف���ق 

ب�سكل  ميالن  �إن��ر  ن��ادي  �إىل  �النتقال  على 

باأن  �أخرى،  �عالمية  تقارير  و�أ�سافت  د�ئم. 

�ل��الع��ب �مل��غ��رب��ي يف م��ف��او���س��ات م��ع �الن��ر 

�ل�سيفي،  �مل��ريك��ات��و  خ���الل  �إل��ي��ه  ل��الن��ت��ق��ال 

45 مليون  حيث قدم �لفريق �الإيطايل مبلغ 

و�أكدت  يورو مقابل �حل�سول على خدماته. 

بن  و�ملحادثات  �ملفاو�سات  ب��اأن  �مل�سادر  ذ�ت 

�ل���ط���رف���ن و���س��ل��ت م��رح��ل��ة م��ت��ق��دم��ة ج���د�ً 

وب����ات م��ن �مل��ت��وق��ع �إب�����ر�م �ل�����س��ف��ق��ة يف وق��ت 

��سبانية عن  قريب.  وحتدثت و�سائل �عالم 

موجعة  ���س��رب��ة  �سيكون  �ل���ذي  �الت��ف��اق  ه��ذ� 

خف�ض  يف  �لطامح  بر�سلونة  نادي  حل�سابات 

لوتارو  �الأرجنتيني  للمهاجم  �لبند �جلز�ئي 

مارتينيز )111 مليون يورو(. وبحثت م�سادر 

�سفقة  ك��و�ل��ي�����ض  يف  ك��ات��ال��ون��ي��ة  �إع���الم���ي���ة 

�أ�ساد  �إنر ميالن، �لذي  �لتعاقد مع مهاجم 

فاأ�سارت  مي�سي،  ليونيل  مو�طنه  ك��ث��ري�ً  ب��ه 

�الأمين،  �أقنع ظهريه  بر�سلونة  نادي  �أن  �إىل 

�إىل  بالرحيل  �سيميدو،  نيل�سون  �لربتغايل 

�لقيمة  وزر  ت��خ��ف��ف  ق��د  �سفقة  يف  م��ي��الن��و 

وبعد  �الأرجنتيني.   ل��ل��دويل  �لعالية  �ملالية 

�ملغربي  �نتقال  ح��ول  م��وؤك��دة  �ل�سبه  �الأن��ب��اء 

�سيميدو،  مركز  نف�ض  ي�سغل  �ل��ذي  حكيمي، 

مطالباً  ب��ر���س��ل��ون��ة  ن���ادي  ���س��ي��ك��ون  �إن���ر  �إىل 

بعر�ض جونيور فريبو، �لذي عرب عن رغبته 

على  فيد�ل  �أرت��ورو  �لت�سيلي  �أو  �لرحيل،  يف 

�لقيمة  خ��ف�����ض  م��ق��اب��ل  �الإي���ط���ايل  �ل��ف��ري��ق 

�لتنفيذي  �ملدير  �أن  يذكر  لل�سفقة.   �ملالية 

ب�سدة  يرغب  ماروتا،  جوزيبي  �إن��ر،  لفريق 

�ملعار  ناينغوالن،  ر�دج��ا  �لبلجيكي  ع��ودة  يف 

�إىل نادي كالياري و�لذي ي�سغل نف�ض مركز 

فيد�ل، �إىل ميالنو. و�إن ف�سل نادي بر�سلونة 

يف �قحام العب يف �سفقة تعاقده مع لوتارو 

�إد�رة جو�سيب ماريا بارتوميو  مارتينيز فاإن 

����س���ت���ك���ون م���ط���ال���ب���ة ب���ف���ك �ل���ب���ن���د �جل���ز�ئ���ي 

�لفريق  ذم��ة  على  �الأرجنتيني  ي�سبح  حتى 

�لكاتالوين.  ورغم �لتم�سك �لكبري من �إد�رة 

�الأرجنتيني،  مبهاجمها  �الإي��ط��ايل  �لفريق 

�ملخت�ض  مريكاتو”  “كالت�سيو  م��وق��ع  �أك���د 

مارتينيز  ب��اأن  �لالعبن،  �نتقاالت  �سوق  يف 

رف�ض عر�ساً لتمديد عقده �لذي ينتهي مع 

�لفريق  وع��ر���ض   .2023 ع��ام  �ن��ر ميالن يف 

حت�سن  �الأرجنتيني  �ملهاجم  على  �الإيطايل 

�ملالية  �لرفيع يف عائد�ته  عقده من خالل 

ل��وت��ارو  �أن  �إال  �جل��ز�ئ��ي  �لبند  قيمة  وزي���ادة 

مارتينيز قال “ال«. 

الريا�ض – وكاالت

�ل�سومة،  عمر  �ل�����س��وري،  �لنجم  حر�ض 

م��ه��اج��م �الأه���ل���ي �ل�����س��ع��ودي، ع��ل��ى ت��وج��ي��ه 

���س��الح،  �مل�����س��ري، حم��م��د  ل��ل��دويل  �لتهنئة 

بالدوري  ر�سميا  فوزه  بعد  ليفربول،  جناح 

�الإجن���ل���ي���زي �مل��م��ت��از. وت����وج �ل���ري���دز بلقب 

فوز�  ت�سيل�سي  حقق  بعدما  �لربميريليج، 

م���ث���ري� ع���ل���ى ح�������س���اب م��ان�����س�����س��ر ���س��ي��ت��ي، 

من   31 �ل���� �جل��ول��ة  �سمن   ،)1-2( بنتيجة 

�مل�سابقة.

ون�������س���ر م���ه���اج���م �أه����ل����ي ج�������دة، ����س���ورة 

ل��ه��دي��ة خ��ا���س��ة ت��ل��ق��اه��ا م���ن ����س���الح، وه��ي 

 ،11 �ل��رق��م  يحمل  �ل��ذي  ليفربول  قمي�ض 

م���ع ت��وق��ي��ع �ل��ن��ج��م �مل�����س��ري.وك��ت��ب الع��ب 

“�إىل  �لقمي�ض:  ع��ل��ى  لل�سومة  �ل��ف��ر�ع��ن��ة 

�سديقي �لعزيز عمر �ل�سومة.. مع خال�ض 

وعلق  �سالح(”.  )حممد  و�لتقدير  �حل��ب 

“�ألف  ق����ائ����ال:  �ل�������س���ورة  ع���ل���ى  �ل�������س���وري 

مربوك �أبو مكة«.

القاهرة – وكاالت

و�����س���ل ف��ري��ق �الأه���ل���ي ت��دري��ب��ات��ه على 

�جل��زي��رة،  �ل��ت��ت�����ض يف  جم��م��وع��ت��ن مبلعب 

�����س���ت���ع���د�د� ل����ع����ودة �ل���ن�������س���اط �ل���ري���ا����س���ي 

و����س��ت��ئ��ن��اف �مل�����س��اب��ق��ات �مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ق��اري��ة 

خ�����الل �ل����ف����رة �مل���ق���ب���ل���ة.  ورك������ز �جل���ه���از 

ب�سكل  �لكرة  تدريبات  باالأهلي، على  �لفني 

�لفريق  خا�ض  بعدما  �مل���ر�ن،  خ��الل  كبري 

تدريبات  خفيفة.و��ستملت  بدنية  تدريبات 

وذلك  حر��ض،  ب��دون  تق�سيمة  على  �لكرة، 

���س��م��ن �ل��ربن��ام��ج �ل��ت��دري��ب��ي �ل����ذي �أع���ده 

�ل�����س��وي�����س��ري ري��ن��ي��ه ف��اي��ل��ر �مل���دي���ر �ل��ف��ن��ي 

باملر�ن،  �الأوىل  �ملجموعة  للفريق.و�سمت 

�سليمان  ووليد  �ل�سناوي  “حممد  من  كال 

وع���ل���ي م���ع���ل���ول و�أمي�������ن ������س����رف وحم��م��د 

ه����اين وي��ا���س��ر �إب���ر�ه���ي���م وحم���م���ود ك��ه��رب��ا 

و�أل���ي���و دي�����اجن و�أل���ي���و ب���ادج���ي وج���ري�ل���دو 

و�سادي  �سوبري وحممد فخري  وم�سطفى 

�سبحي  “رم�سان  ج���اء  ف��ي��م��ا  ر�سو�ن”. 

وعمرو  �إك��ر�م��ي  و�سريف  حم�سن  وم��رو�ن 

جمدي  وحممد  �ل�سيخ  و�أح��م��د  �ل�سولية، 

�أف�سة و�أحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور 

�أج��اي��ي وحم��م��ود م��ت��ويل وحم��م��ود وحيد 

�ملجموعة  بدر” يف  �سكري وعربي  وحممد 

�ل���ث���ان���ي���ة. ك���م���ا و������س����ل �ل����ث����الث����ي ك���رمي 

حممود  وحم��م��د  فتحي  وح��م��دي  نيدفيد 

ت��ن��ف��ي��ذ �ل��ربن��ام��ج �ل��ع��الج��ي و�ل��ت��اأه��ي��ل��ي، 

�جليم  يف  بالتدريبات  �مل���ر�ن  هام�ض  على 

و�جلري مبلعب �لتت�ض.

�رصبيا – وكاالت

جنم  ح��ي��ال  �لغ�سب  م��وج��ة  ت�ساعدت 

ديوكوفيت�ض،  ن��وف��اك  �ل�����س��رب��ي،  �لتن�ض 

ب��ع��د ظ��ه��ور �إ����س���اب���ات ب��ف��ريو���ض ك��ورون��ا 

�مل�����س��ت��ج��د ب���ن �ل���الع���ب���ن و�جل���م���اه���ري، 

تنظيم  �إث���ر  �ل��ك��رو�ت��ي��ة،  ز�د�ر  م��دي��ن��ة  يف 

�لالعب �ل�سهري لبطولة خريية موؤخر�.

“موندو  �����س����ح����ف����ي����ة  وب�����ح�����������س�����ب 

�نت�سرت  ف��ق��د  �ل��ك��ت��ال��ون��ي��ة،  ديبورتيفو” 

ع����ب����ار�ت ع���ل���ى ع����دة م���ب���اين يف �مل���دي���ن���ة، 

“نتمنى موتك بفريو�ض كورونا”،  منها: 

حت��ي��ات  م����ع  ل���دي���وك���وف���ي���ت�������ض..  “�ملوت 

ر�أ�����ض  م�����س��ق��ط  ه���ي  و���س��ب��ل��ي��ت  �سبليت”. 

م���درب دي��وك��وف��ي��ت�����ض، �ل��ك��رو�ت��ي ج���ور�ن 

�إيفاني�سيفيت�ض، �لذي �أعلن �أي�سا �إ�سابته 

�لنجم  وك��ان  �جلمعة.  م�ساء  بالفريو�ض، 

بكورونا،  �إ�سابته  عن  ك�سف  قد  �ل�سربي 

يف وقت �سابق. وبد�أت �ل�سرطة �ملحلية يف 

مل  لكنها  �الأم���ر،  ح��ول  �لتحقيق  �مل��دي��ن��ة 

تكت�سف حتى �الآن �جلهة �لتي قامت بهذه 

قد  �لكرو�تية  �حلكومة  وكانت  �الأعمال. 

فر�ست قيود� �سارمة، على �لقادمن من 

دول �لبلقان �ملجاورة، جر�ء �رتفاع معدل 

تنطيم  بعد  ك��ورون��ا،  بفريو�ض  �الإ�سابات 

لبطولته �خلريية. ديوكوفيت�ض 

 السومة يهنئ النجم صالح

 االهلي يواصل االستعداد للدوري

 غضب جماهيري على ديوكوفيتش
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االنباط-عمان

ا���ش��اد م��واط��ن��ون وط��ل��ب��ة ع���ائ���دون من 

خ�������ارج امل���م���ل���ك���ة ع����ر رح�������ات الإخ�������اء 

الأخرية التي نفذتها احلكومة للمواطنني 

العالقني يف عدة دول حول العامل، من اأداء 

فندق “كراون بازا/عمان”، خال فرتة 

احلجر ال�شحي الإلزامي “14 يوماً”.

وق�����دم م���واط���ن���ون وط��ل��ب��ة اق����ام����وا ف��رتة 

ب��ازا/ “كراون  ف��ن��دق  يف  ال�شحي  حجرهم 

م�����ش��ت��وى  ب��خ�����ش��و���ص  ����ش���ه���ادت���ه���م  عمان”، 

على  وخا�شة  الفندق،  يف  املتقدمة  اخلدمات 

�شعيد خدمة الغرف، ونوعية الطعام املقدم، 

اإ�شافة اإىل توفر كافة �شبل الراحة والرفاهية 

يف اأجنحة وغرف الفندق املختلفة.

وعر مواطنون عن �شكرهم واإمتنانهم 

لإدارة الفندق وموظفي والكوادر العاملة 

ال��ن��زلء يف  خ��دم��ة  تفانيهم يف  ف��ي��ه، على 

اتخاذهم  ل�شيما  ال�شحي،  احلجر  ف��رتة 

ك����اف����ة اإج�����������راءات ال����وق����اي����ة واحل���م���اي���ة، 

وا����ش���ت���خ���دام اأح�������دث ا����ش���ال���ي���ب ال��ت��ع��ق��ي��م 

والتطهري امل�شتمر لغرف الفندق.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال ����ش���ام���ر خ����ري اأح����د 

الأردن���ي���ني ال��ذي��ن اق��ام��وا ف��رتة حجرهم 

بازا/عمان”،  “كراون  فندق  ال�شحي يف 

الفنادق  لكرى  ع��ام��اً  م��دي��راً  يعمل  وه��و 

م�����ش��ت��وى  اإن  امل���ك���رم���ة،  م��ك��ة  ال��ع��امل��ي��ة يف 

خ��دم��ات ال��ف��ن��دق م��ت��ق��دم��ة ج����داً، وت��ف��وق 

بلداننا  يف  جن��وم   5 ذات  ال��ف��ن��ادق  غالبية 

العربية.

واأ���ش��اف خ��ري اأن ف��ن��دق ك���راون ب��ازا/

ع���م���ان ت���ف���وق ب�����ش��ك��ل لف����ت خ����ال ف��رتة 

الأزم��������ة، وا���ش��ت��ق��ب��ال��ه ع������دداً ك���ب���رياً من 

املحجورين �شحياً، الوا�شلني اإىل اململكة، 

م��ن خ���ال ت��ق��دمي��ه اخل��دم��ة ع��ل��ى اأع��ل��ى 

ن��ق�����ص،  اأو  ت���راج���ع  اأي  دون  امل�����ش��ت��وي��ات، 

اإ�شافة على اإتخاذه كافة اجراءات الوقاية 

وزارة  بها من  املو�شى  ال�شحية  واحلماية 

ال�شحة ومنظمة ال�شحة العاملية.

العائدين  اأح��د  توفيق،  الطالب  وق��ال 

ف��وج��ىء خال  اإن��ه  م��ن جمهورية م�شر، 

ب���ازا/ “كراون  ف��ن��دق  اق��ام��ت��ه يف  ف���رتة 

ال����ذي  امل����ح����رتم  امل�������ش���ت���وى  م����ن  عمان”، 

ت��ل��ق��ى ب���ه امل��ق��ي��م��ني خ����ال ف����رتة احل��ج��ر 

اخل����دم����ات وذل�����ك ل��ت��وف��ر ك���اف���ة ت��داب��ري 

ا���ش��اف��ة اىل حفاظ  ال��ف��ن��دق،  ال���راح���ة يف 

اح����رتام خ�شو�شية  ا���ش�����ص  ع��ل��ى  ال��ف��ن��دق 

الردين  بها  ياتي  التي  والظروف  الفرتة 

ناهيك  ف��رتة  احلجر  للبقاء  من اخل��ارج 

عن تقدمي خدمات طعام و�شراب منا�شبة 

ي��وم��اً   14 م���دة  خ���ال  للمقيمني   ج����داً 

ا���ش��اد ع��دد من  ال�شحي كما  م��ن احل��ج��ر 

يف  احلجر  فرتة  ام�شوا  الذين  املغرتبني 

الفندق.

دانيا المبيضين الفائزة بمسابقة »زين المبادرة 4« تتألق بفوز جديد وتحصد المركز 
األول في مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة

 عائدون من الخارج يشيدون بأداء 
فندق»كراون بالزا/عمان« خالل الحجر الصحي

االنباط-عمان

الأردين،   Draw It م�شروع  ح�شل 

املرتبة  على  املبي�شني،  دان��ي��ا  ل�شاحبته 

الن�شخة  يف  الأف��ك��ار  م�شاق  �شمن  الأوىل 

ال���ث���ال���ث���ة ع�����ش��ر م����ن م�����ش��اب��ق��ة م��ن��ت��دى 

MIT لل�شركات العربية النا�شئة، حيث 
الإقليمية  امل�����ش��اب��ق��ة  ب��ه��ذه  امل�����ش��روع  ف���از 

الفائزة  امل�����ش��اري��ع  اأح���د  ك��ون��ه  ت��اأه��ل��ه  بعد 

اأطلقها  4” التي  “زين املبادرة  مب�شابقة 

لاإبداع  تها  من�شّ خال  من  الأردن  زين 

الدعم  التي قدمت بدورها   ،)ZINC(

املادي للم�شروع.

وج����������اء الإع��������������ان ع������ن ال����ف����ائ����زي����ن 

ل��ل�����ش��رك��ات   MIT م��ن��ت��دى  مب�����ش��اب��ق��ة 

بالتعاون  اأقيمت  التي  النا�شئة،  العربية 

م��ع جم��م��وع��ة زي���ن ك��ال�����ش��ري��ك ال��رق��م��ي 

ك����ال���������ش����ري����ك  جميل”  و”جمتمع 

ال���رئ���ي�������ش���ي وج����ام����ع����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل 

البتكار،  ك�شريك  والتكنولوجيا  للعلوم 

اأقيم  ال���ذي  ت��وزي��ع اجل��وائ��ز  �شمن حفل 

ي����وم الأرب����ع����اء امل���ا����ش���ي ب���اآل���ي���ة امل�����ش��م��ار 

الفرتا�شي عر النرتنت، وذلك ب�شبب 

فيها  ت�شببت  التي  اللوج�شتية  التحديات 

حيث  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  جائحة 

بامل�شابقة  فائزين  �شتة  ع��ن  الأع���ان  مت 

ال�شركات  م�شار  م�����ش��ارات:  ثاثة  �شمن 

ال��ري��ادة  وم�شار  الأف��ك��ار  وم�شار  النا�شئة 

من  ال��ف��ائ��زون  ت��اأه��ل  حيث  الجتماعية، 

ن�شف  للمرحلة  و�شلوا  فريقاً   53 اأ�شل 

النهائية الذين قاموا بعر�ص م�شاريعهم 

التي  التحكيم  اأم��ام جلان  الإنرتنت  عر 

خمتلف  يف  وم�شتثمرين  خ���راء  �شمت 

املجالت القت�شادية وريادة الأعمال.

وتاأتي فكرة م�شروع Draw it، التي 

من  ك��واح��دة  املبي�شني،  دان��ي��ا  ابتكرتها 

جمال  يف  تطبيقها  ميكن  ال��ت��ي  احل��ل��ول 

التعليم والتعامل مع الأطفال، حيث يوفر 

خالها  من  الأطفال  متّكن  اأداة  امل�شروع 

عن  واأف��ك��اره��م  م�شاعرهم  ع��ن  التعبري 

طريق الر�شم، باعتباره اأحد الطرق التي 

توفر للطفل و�شيلة للتوا�شل بحرية مع 

مب�شروعها  املبي�شني  وف���ازت  الآخ��ري��ن. 

الرابعة  الن�شخة  �شمن  الأفكار  م�شاق  يف 

اأقيم  ال��ذي  املبادرة”  “زين  برنامج  م��ن 

اأحد  ُيعد  وال��ذي  العام احل��ايل،  يف بداية 

زين  �شركة  تطلقها  ال��ت��ي  ال��رام��ج  اأه���م 

 ،)ZINC( تها لاإبداع من خال من�شّ

اململكة،  يف  الأع��م��ال  ري���ادة  بيئة  لتعزيز 

من خال تبني اأفكار ال�شباب الإبداعية، 

وال�شركات النا�شئة وتقدمي الدعم الازم 

لها ل�شمان منوها ودميومتها.

ة زين لاإبداع قد عقدت  وكانت من�شّ

 MITEFمنتدى م��ع  ج��دي��دة  ���ش��راك��ة 

4”، حيث  امل��ب��ادرة  “زين  خ��ال م�شابقة 

التحكيم والختيار  �شارك خال مراحل 

على  للعمل  املنتدى،  فريق  اأع�شاء  اأح��د 

اخ���ت���ي���ار اأف�������ش���ل 6 ����ش���رك���ات وم�����ش��اري��ع 

اأردن��ي��ة م��ن ال��ف��ائ��زي��ن يف ب��رن��ام��ج “زين 

امل�شابقة، حيث  4” لالتحاق يف  املبادرة 

مبا�شرًة  النهائية  للمرحلة  تاأهيلهم  مت 

ال�شركات  باقي  ومناف�شة  الأردن  لتمثيل 

من ال�شرق الأو�شط واملنطقة العربية.

امل�شابقة  فعاليات  ب��اأن  بالذكر  ويجدر 

الأع�����م�����ال  رواد  مت����ك����ني  اإىل  ت�����ه�����دف 

والت�شجيع على ابتكار بيئة للريادة وروح 

امل���ب���ادرة يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، ف��ه��ي من 

الحداث ال�شنوية الإقليمية التي ت�شاعد 

الأعمال وت�شجيعهم على  رواد  يف متكني 

الب��ت��ك��ار يف الأ�����ش����واق ال��ع��رب��ي��ة. ومت��ث��ل 

ف��ع��ال��ي��ات امل��ن��ت��دى واح�����دة م���ن ب���ني 18 

الذي  العاملي   MIT ملنتدى  عاملياً  فرعاً 

على  الإب���داع  ت�شجيع  على  ج��اه��داً  يعمل 

اإ���ش��راك رواد  م�شتوى ال��ع��امل م��ن خ��ال 

تعتمد  م��ب��ادرات  الطموحني يف  الأع��م��ال 

على الرعاية والتوا�شل.

االنباط-عمان

اإلكرتونيك�ص  “�شام�شوجن  �شركة  اأعلنت 

طلبات  بدءا�شتقبال  عن  العربي”  امل�شرق 

 Galaxyعلىهاتف امل�����ش��ب��ق  احل���ج���ز 

  +Galaxy Buds و�شماعات    S20+

اب���ت���داًء  امل���م���ّي���ز،وذل���ك    BTS ب���اإ����ش���دار 

م�����ن اخل����ام���������ص وال���ع�������ش���ري���ن م�����ن ���ش��ه��ر 

حزيراناحلايل.

“�شام�شوجن  و�����ش����ت���������ش����ت����م����ر  ه����������ذا 

العربي”با�شتقبال  امل�شرق  اإلكرتونيك�ص 

ع�شاق عامتها  امل�شبق من  طلبات احلجز 

من حمّبي فرقة البوب والإح�شا�ص الثقايف 

�شهر  م��ن  اخل��ام�����ص  ح��ت��ى   BTSالعاملية

مّتوز املقبل.

ال��راغ��ب��ني باحل�شول  ي��ك��ون ع��ل��ى  ول���ن 

و�شماعات    Galaxy S20+هاتف على 

  BTS ب��اإ���ش��دار    +Galaxy Buds
������ش�����وى ت�������ش���ج���ي���ل ط���ل���ب���ه���م ع�����ر امل����وق����ع 

زي��ارة  اأو من خ��ال  لل�شركة،  الإل��ك��رتوين 

“العبديل  يف  الكائن  “�شام�شوجن”  جناح 

جت���رب���ة  ل������������زّواره  مي���ك���ن  مول”،حيث 

وا�شتك�شاف الإ�شدار اجلديد.

وي��ت��م��ي��ز الإ����ش���دار اجل��دي��د م��ن ال��ه��ات��ف 

ب��ت�����ش��م��ي��م اأن�����ي�����ق ومم�����ّي�����ز ي���ح���م���ل ال���ل���ون 

ورمز  الفرقة  �شعار  يحمل  كما  الأرج����واين، 

الهاتف،  ل�شا�شة  كخلفية  الأرج���واين  القلب 

للتعبري  الفر�شة  الفرقة  معجبي  مينح  مبا 

عن اإعجابهم بها بطريقة خا�شة، فيما ياأتي 

الإ�شدار اجلديد مت�شحاً باللون الأرجواين.

قاملدير  احل��م��ل��ة،  اإط���اق  على  وتعليقاً 

����ش���رك���ة  ال����ذك����ي����ة يف  ال�����ه�����وات�����ف  وح���������دة 

“�شام�شوجن الكرتونيك�ص” امل�شرق العربي، 
�شام�شوجن  يف  “نوؤمن  ع��ق��رب��اوي:  م��ع��ت��ز 

احلمات  خال  زبائننامن  متييز  باأهمية 

اخلا�شة التي نطلقها للتوا�شل معهم على 

عرها  مننحهم  والتي  اخلا�شة،  طريقتنا 

اإليه من منتجات عامة  كل ما يتطلعون 

�شام�شوجن التي حتاكي خمتلف الأذواق.”

شركة »سامسونج » تبدأ استقبال طلبات 
Galaxy S20+ الحجز المسبق لهاتف


