
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الملك يجتمع مع قائد القيادة 
المركزية األميركية

2 الحكومة تعرض خطة السياحة العالجية الستقبال المرضى العرب واألجانب

الثالثاء   9  ذو القعدة  1441 هـ  - املوافق    30  حزيران   2020 م - العدد  5380  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

مراعاة أعلى معايير السالمة للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي

الملك يؤكد أهمية ترويج األردن 
كوجهة للسياحة العالجية

الفايز يدعو لعالقة متوازنة بين المالكين والمستأجرين7 حاالت إصابة جديدة بكورونا منها 2 محلّية 

االنباط - برتا

حتوي غابات برق�ش الواقعة �شرقي لواء 

مبا  خ��اب��ا  و�شياحيا  طبيعيا  ك��ن��زا  ال��ك��ورة 

ت�ضم  قدمية  حرجية  �أ���ض��ج��ار  م��ن  متتلكه 

�ل�����ض��ن��دي��ان و�ل��ب��ل��وط  و�ه��م��ه��ا  ن��وع��اً،   47
و�لبطم و�لزعرور �لتي يزيد عمر غالبيتها 

على 500 عام متتد على م�ضاحة تزيد عن 

دومن. �ألف   20
وق���ال���ت م���دي���رة ���ض��ي��اح��ة حم��اف��ظ��ة �رب���د 

�أه���م  �أن  �ل���دك���ت���ورة م�����ض��اع��ل �خل�����ض��اون��ة، 

�ملعامل �ل�ضياحة و�الثرية �لتي متيز غابات 

برق�ش وجود ما يعرف بر�أ�ش برق�ش �لذي 

ي��رت��ف��ع ن��ح��و 875 م����ر� ف����وق م�����ض��ت��وى 

وي�ضرف على معظم مناطق  �لبحر،  �ضطح 

�ضمال �الردن و�ضهول حور�ن وجبل �ل�ضيخ 

وجبل �لكرمل وغور بي�ضان ولو�ء جنني يف 

فل�ضطني.

ي�����ض��م ق��ري��ة  ب���رق�������ش  �إن ج���ب���ل  وق����ال����ت 

�حلاوي �لتي تعود للع�ضر �ململوكي و�ضميت 

ن�ضبة �إىل �ضيخ كان يقطنها، وت�ضم م�ضجد�ً 

ق���دمي���اً وع�����دد� م���ن �مل�����ض��اك��ن وب���رك���ة ذ�ت 

�أر�ضية �ضخرية مل�ضاء جلمع مياه �الأمطار 

خلدمة �ملز�رعني و�لرثوة �حليو�نية.

وتطل هذه �لقرية على حممية �لغزالن 

�ضمااًل وحممية �لطيور جنوبا.

التفا�صيل �ص »2«

برقش: جمالية طبيعية متميزة ومعالم أثرية نادرة

االنباط-عمان

 7 ت�����ض��ج��ي��ل  ع���ن  �ل�����ض��ح��ة  وز�رة  �أع���ل���ن���ت 

ح����االت �إ���ض��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��رو���ش ك��ورون��ا 

وزير  �أكد  �مل�ضتجّد، منها )2( حملّية، فيما 

حظر  ال  �أن���ه  ج��اب��ر  �ضعد  �ل��دك��ت��ور  �ل�ضحة 

جتول يف عيد �ال�ضحى �ملبارك.

ع���ن وز�رة  �ل�������ض���ادر  �الي����ج����از  وب��ح�����ض��ب 

�ل�����ض��ح��ة ورئ���ا����ض���ة �ل������وزر�ء �م�����ش ت��وزع��ت 

�ال����ض���اب���ات ع��ل��ى �ل��ن��ح��و �الت�����ي: 3 ح���االت 

الأردنيني قادمني من �خلارج، ممن يقيمون 

يف فنادق �حلجر. )من �ل�ضعودّية( وحالتان 

ق��ادم��ني  �أردن���ي���ني،  غ��ر  ���ض��اح��ن��ات  ل�ضائقي 

�لتعامل  مّت  وج��اب��ر،  �ل��ع��م��ري  ح���دود  ع��ر 

وحالتان  �ملّتبع.  �ل��روت��وك��ول  وف��ق  معهما 

حدود  مركز  يف  �الأردن��ّي��ة  غر  �لعمالة  من 

الكرامة.

وب����ذل����ك ي���رت���ف���ع �إج����م����ايل ع�����دد ح����االت 

�الإ�ضابة يف �ململكة �إىل )8211( حالة.

 )6( �ضفاء  ح��االت   )7( �أي�ضاً  لت  �ُضجِّ كما 

منها يف م�ضت�ضفى �الأمر حمزة، وو�حدة يف 

 )8805( �إجر�ء  ومّت  علياء.  �مللكة  م�ضت�ضفى 

�إج��م��ايل  ي�ضبح  وب��ذل��ك  خم���رّي���اً،  فح�ضاً 

�الآن  حتى  �أج��ري��ت  �ل��ت��ي  �لفحو�ضات  ع��دد 

)697973( فح�ضاً.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

�ك�����د رئ���ي�������ش جم���ل�������ش �الع�����ي�����ان ف��ي�����ض��ل 

�الجتماعي  �لتكافل  تعزيز  �همية  �لفايز 

و�ل��ت��ع��ا���ض��د ب���ني �ب���ن���اء �ال�����ض����رة �الردن���ي���ة 

كورنا  جائحة  ت��د�ع��ي��ات  ملو�جهة  �ل��و�ح��دة 

. وخا�ضة �القت�ضادية و�الجتماعية 

وق���ال �ل��ف��اي��ز خ���ال ل��ق��ائ��ه �م�����ش يف د�ر 

ملالكي  �الأردن��ي��ة  �جلمعية  رئي�ش  �ملجل�ش، 

�لعقار�ت و�الأر��ضي �ملحامي مازن �حلديد، 

�ن �مل��ط��ل��وب �ي���ج���اد ع��اق��ة م���ت���و�زن���ة بني 

�مل��ال��ك��ني و�مل�����ض��ت��اأج��ري��ن، الأه��م��ي��ة �مل��و���ض��وع 

باال�ضتقر�ر  ووثيق  ��ضا�ضي  ب�ضكل  و�رتباطه 

م�ضدد�  و�ال�ضتثمار،  و�لتجاري  �القت�ضادي 

وعادلة  من�ضفة  حلول  �إيجاد  �ضرورة  على 

يف هذه �مل�ضاألة �لتي ت�ضهم بتحريك �لعجلة 

�الأع��ب��اء  تخفيف  على  وتعمل  �القت�ضادية 

ع���ن ك���اه���ل �مل���و�ط���ن���ني يف ه����ذه �ل���ظ���روف 

�ل�ضعبة.

وب���ني �ل��ف��اي��ز، �ن ج��ال��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل 

ل��ل��خ��روج من  ب��ج��ه��ود حثيثة  ي��ق��وم  �ل��ث��اين 

جائحة  خلفتها  �ل��ت��ي  �القت�ضادية  �الزم���ة 

�لتحدي �ىل فر�ش  ه��ذ�  ك��ورون��ا، وحت��وي��ل 

حقيقية للنهو�ش يف خمتلف �ملجاالت.

التفا�صيل �ص »4«

» موانىء العقبة« تستقبل بداية تموز 
أحدث واضخم سفينة حاويات

وزير الشباب يعلن انشاء مركز 
شباب جامعة ال البيت

اتصاالت مكثفة بين حكومة نتنياهو 
وإدارة ترامب إلنجاز خطط الضم

الحنيطي يستقبل رئيس أركان الدفاع 
للقوات الرواندية

االنباط-العقبة

تر�ضو  يف ميناء حاويات �لعقبة يف �ل�ضابع 

من �ل�ضهر �ملقبل �كر �ضفينة حاويات ت�ضل 

�ىل ميناء �لعقبة تبلغ �ضعتها �الجمالية من 

�حلاويات �ملعباأة  82151 �لف حاوية . 

للوكاالت  �الرز  �ضركة  مكتب  مدير  وق��ال 

�لبحرية يف �لعقبة وكيل �ل�ضفينة �لعماقة  

 AMC( �ل�������ض���ف���ي���ن���ة   �ن  �ل���ع���ل���ي  ن����اج����ي 

�ح��دث  م��ن  تعتر   LIZARB MGC
بناءها  مت  حيث  �ل��ع��امل  يف  للحاويات  ناقلة 

�ل��ع��ام �حل����ايل  وه���ي م��ن ت�ضنيع ك��وري��ا  يف 

من  �ال�ضتيعابية  طاقتها  وت��ب��ل��غ  �جل��ن��وب��ي��ة 

�لب�ضائع   �ن����و�ع  مبختلف  �مل��ع��ب��اة  �حل���اوي���ات 

82151 حاوية.

التفا�صيل �ص »5«

  املفرق - االنباط -  يو�صف امل�صاقبة 

�أعلن وزير �ل�ضباب  �لدكتور فار�ش بريز�ت 

�لبيت  �آل  جامعة  ل�ضباب  م��رك��ز  �ن�����ض��اء  ع��ن 

جاء ذلك خال حديث خا�ش الإذ�ع��ة �ضوت 

عطوفة  ومب�ضاركة  �م�����ش  �لبيت  �آل  جامعة 

رئ��ي�����ش �جل��ام��ع��ة �الأ����ض���ت���اذ �ل��دك��ت��ور ع��دن��ان 

�لعتوم .

�لبيت  �آل  جامعة  �ختيار  �أن  �لوزير  و�أك��د  

�ل��وز�رة على تنفيذ  لهذ� �ملركز جاء حلر�ش 

�لتوجيهات �مللكية �ل�ضامية يف �ي�ضال ر�ضالة 

وز�رة �ل�ضباب و�أن�ضطتها �إىل �ضباب �جلامعات 

وخدمة  وخارجة  �الأردن  د�خ��ل  من  وطلبتها 

�أبناء حمافظة �ملفرق .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

�الإع���ان خمطط حكومة  �ق��ر�ب موعد  مع 

�ل�ضفة  م��ن  و����ض��ع��ة  م�ضاحات  ل�ضم  �الح��ت��ال 

�الإ�ضر�ئيلية  �حلكومة  �ضرعت  �ملحتلة،  �لغربية 

فيما  �الت�����ض��االت  بتكثيف  �الأم��ري��ك��ي��ة  و�الإد�رة 

ب��ي��ن��ه��م، الإجن������از �مل��خ��ط��ط �ل�����ذي ي��ت��ن��اف��ى مع 

�لفل�ضطينيني  حقوق  وينهب  �لدولية  �لقو�نني 

ويحرمهم من �إقامة دولة فل�ضطينية م�ضتقلة.

وب���ع���د م���ب���اح���ث���ات ح�����ول �مل���خ���ط���ط، �أج����ر�ه����ا 

م�ضوؤولون كبار يف �لبيت �الأبي�ش، مل ت�ضل �إىل 

�إىل دولة �الحتال، حيث  �ملو�ضوع  �أحيل  ق��ر�ر، 

�إ�ضر�ئيل  �إىل  �مل�ضتوى  �أمريكي رفيع  و�ضل وفد 

هي  �أبيب  تل  باعتبار  �ل�ضم  خمّططات  ملناق�ضة 

جهة �الخت�ضا�ش على حد زعم وزير �خلارجية 

�الأمريكي مايك بومبيو.

وخال �الأيام �لقليلة حتى بد�ية �ضهر متوز، 

�إع����ان خمطط  نتنياهو  ح��ك��وم��ة  ت��ري��د  �ل���ذي 

�ل�ضم يف مطلعه، يبحث �لوفد �الأمريكي �لذي 

ديفيد  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل،  يف  �الأم��ري��ك��ي  �ل�ضفر  ي�ضم 

فريدمان، و�ملبعوث �خلا�ش للرئي�ش �الأمريكي، 

�خلر�ئط  ر�ضم  جلنة  وع�ضو  بركوفيت�ش،  �آيف 

مع  ف��اي��ث،  ���ض��ك��وت  �الإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �الأمريكية– 

رئ��ي�����ش �حل��ك��وم��ة ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، ورئ��ي�����ش 

غانت�ش،  بيني  �الأم���ن  ووزي���ر  �لبديل  �حلكومة 

جممل  �آخ��ري��ن،  كبار  م�ضوؤولني  �إىل  باالإ�ضافة 

ملفات �ل�ضم. وجاءت �لزيارة رغم �ملز�عم �لتي 

���ض��رب��ت م��ن �ل��ب��ي��ت �الأب��ي�����ش، وت��ف��ي��د ب���اأن �إد�رة 

ترمب.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط - عمان 

�مل�ضركة  �الأرك�����ان  هيئة  رئ��ي�����ش  ��ضتقبل   

�م�ش  �حلنيطي،  �أحمد  يو�ضف  �لركن  �للو�ء 

رئي�ش  �ل��ع��ام��ة،  بالقيادة  مكتبه  يف  �الث��ن��ني، 

�أول  �لفريق  �لرو�ندية  للقو�ت  �لدفاع  �أركان 

جني بو�ضكو كازور� و�لوفد �ملر�فق.

وب����ح����ث �ل�����ل�����و�ء �ل�����رك�����ن �حل���ن���ي���ط���ي م��ع 

�ل��ف��ري��ق �أول ج��ني ك�����ازور�، �آخ���ر �ل��ت��ط��ور�ت 

و�أوج��ه  و�لدولية  �الإقليمية  �ل�ضاحتني  على 

�ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن�����ض��ي��ق �ل��ع�����ض��ك��ري �مل�����ض��رك 

مبا  �لثنائي،  �لتعاون  عاقات  تعزيز  و�ضبل 

�لبلدين  يف  �مل�ضلحة  �لقو�ت  م�ضلحة  يخدم 

�ل�ضديقني.

التفا�صيل �ص »2«

العسعس٠٠ دفع الضريبة 
واجب وطني

الكعابنة االنباط-عمان-عمر 

ق����ال وزي����ر �مل��ال��ي��ة �ل���دك���ت���ور حممد 

�أن  يحب  ال  مالية  كوزير  �إن��ه  �لع�ضع�ش 

ي��دف��ع �ل�����ض��ري��ب��ة ك��م��ا ال ي��ح��ب �أح����د يف 

�لدنيا �أن يدفعها، لكن هذ� و�جب جتاه 

�لوطن يجب �ن ي�ضتمر.

و�أكد �لع�ضع�ش خال موؤمتر �ضحفي 

عقدته د�ئرة �ل�ضريبة الطاق م�ضروع 

ميكن  ال  �أن  �لذهبية” �م�ش  “�لقائمة 
�ذ�  �الأردن  �ىل  يح�ضر  �ن  م�ضتثمر  الأي 

مل تكن �ل�ضريبة عادلة.

ك����ورون����ا  ج���ائ���ح���ة  خ������ال  �أن  وب������ني 

�ملوظفني  رو�ت���ب  دف��ع  يف  �الأردن  �ل��ت��زم 

يف م��وع��ده��ا و����ض���دد 500 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 

كانت  فيما  �خل��ا���ش،  للقطاع  متاأخر�ت 

دول ت��ت��اأخ��ر ب��دف��ع �ل���رو�ت���ب وت�����ض��دي��د 

�لتز�ماتها و�خرى ترفع �ضر�ئبها.

�لتزمت  �حلكومة  �أن  �لع�ضع�ش  و�أك��د 

بتغير �لثقافة �ل�ضريبية حتى ال ترفع 

�ل��ع��بء ع��ل��ى �مل���و�ط���ن، وه����ذ� �أم����ر غر 

مرتبط بجائحة كورونا.

حتتاج  �ل�ضريبية  �لثقافة  �إن  وق���ال 

ع��دم  �ىل  د�ع��ي��ا  وم��ه��ن��ي��ة،  �ضفافية  �ىل 

�لدخول يف �لتكهنات و�طاق �ل�ضائعات 

بجمع  ت��ق��وم  �ل�ضريبة  �أن  �ىل  م�����ض��ر� 

�ملعلومات وحتيل �لق�ضايا �ىل �لق�ضاء. 

و��ضاف �أن �لد�ئرة تعمل ب�ضكل م�ضتمر 

مع  �لغر�مات  على  ت�ضويات  �ج��ر�ء  على 

�ملكلفني، موؤكد� �أن هذه قمة �لعد�لة

من جهته، قال ح�ضام �أبو علي مدير 

د�ئ�����رة ���ض��ري��ب��ة �ل���دخ���ل و�مل��ب��ي��ع��ات ب���اأن 

�لد�ئرة ملزمة.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

�لثاين،  �مللك عبد�هلل  �جتمع جالة 

�م���������ش �الث�����ن�����ني، م����ع ق����ائ����د �ل���ق���ي���ادة 

�أول كينيث  �ملركزية �الأمركية �لفريق 

ماكينزي.

�ل��ذي ج��رى عر  وت��ن��اول �الجتماع، 

ت��ق��ن��ي��ة �الت�������ض���ال �مل����رئ����ي، �ل���ع���اق���ات 

�ال���ض��ر�ت��ي��ج��ي��ة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن، و���ُض��ب��ل 

�ملجالني  يف  و�لتن�ضيق  �لتعاون  تعزيز 

و�الأمني. �لع�ضكري 

�ملنطقة،  يف  �لتطور�ت  بحث  وج��رى 

�ملبذولة  و�لدولية  �الإقليمية  و�جلهود 

يف �حل���رب ع��ل��ى �الإره������اب، ���ض��م��ن نهج 

�ضمويل.

جالة  م�ضت�ضار  �الج��ت��م��اع  وح�ضر 

�مل��ل��ك ل��ات�����ض��ال و�ل��ت��ن�����ض��ي��ق، ورئ��ي�����ش 

هيئة �الأركان �مل�ضركة.



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الحنيطي يستقبل رئيس أركان 
الدفاع للقوات الرواندية

االحتالل يقدم الئحة اتهام ضد 
ين بتهمة تهريب أسلحة أُردنيَّ

بحث التعاون االردني السعودي
 في مجال االنشاءات

االنباط - عمان 

 ا�ستقبل رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة 

احلنيطي،  اأح��م��د  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

ام�س االثنني، يف مكتبه بالقيادة العامة، 

الرواندية  للقوات  ال��دف��اع  اأرك���ان  رئي�س 

والوفد  ك��ازورا  بو�سكو  جني  اأول  الفريق 

املرافق.

وب��ح��ث ال���ل���واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي مع 

التطورات  اآخر  اأول جني كازورا،  الفريق 

ع��ل��ى ال�����س��اح��ت��ني االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة 

واأوج�����ه ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق ال��ع�����س��ك��ري 

التعاون  عالقات  تعزيز  و�سبل  امل�سرتك 

ال��ث��ن��ائ��ي، مب���ا ي��خ��دم م�����س��ل��ح��ة ال��ق��وات 

البلدين ال�سديقني. امل�سلحة يف 

ا�ستقبال  ال�سيف  اأول  للفريق  وجرى 

الذي  ال�سرف  حر�س  وا�ستعر�س  ر�سمي 

لتحيته. ا�سطف 

االنباط - وكاالت

ام�س  االإ�سرائيلي،  العام  االدع��اء  قدم 

االإث����ن����ني، الئ���ح���ة ات���ه���ام اأم������ام امل��ح��ك��م��ة 

امل��رك��زي��ة يف ب��ئ��ر ال�����س��ب��ع ���س��د م��واط��ن��ني 

اأردن�����ي�����ني ب���زع���م ت���ورط���ه���م���ا يف ت��ه��ري��ب 

االأردن  م��ن  االأ�سلحة  م��ن  ك��ب��رية  كميات 

اإ�سرائيل. اإىل 

ووفًقا لهيئة البث االإ�سرائيلية العامة 

هما:  املعتقلني  ف��اإن  بالعربية،  الناطقة 

���س��ع��ود ���س��وي��ل��م ���س��ع��دي��ني، وع��ت��ي��ق عيد 

االتهام  الئحة  اأن  اإىل  م�سريًة  �سعديني، 

ت�سري اإىل اأنه مل تكن بحوزتهما ت�ساريح 

للدخول الإ�سرائيل. ر�سمية 

وقد اجتاز املعتقالن احلدود قبل نحو 

“ت�سوكيم”  م�ستوطنة  عند  واحد  �سبوع 
ُ
اأ

على احلدود امل�سرتكة، وكانا يحمالن 15 

M16، وكال�سينكوف،  بندقية من طراز 

وفقا  ذخ���رية،  ج��ان��ب  اإىل  م�����س��د���س��اً،  و16 

ملزاعم االحتالل.

وط��ل��ب��ت ال��ن��ي��اب��ة االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة م��ن 

االعتقال  ره��ن  املعتقلني  اإب��ق��اء  املحكمة 

الق�سائية  االإجراءات  من  االنتهاء  لغاية 

بحقهما.

االنباط - عمان 

ب�����ح�����ث وزي�����������ر اال�������س������غ������ال ال����ع����ام����ة 

واالإ�����س����ك����ان امل��ه��ن��د���س ف����الح ال��ع��م��و���س، 

بن  ن��اي��ف  بعمان  ال�����س��ع��ودي  ال�سفري  م��ع 

ب��ن��در ال�����س��دي��ري، ام�����س االث��ن��ني، تعزيز 

االإن�����س��اءات  ق��ط��اع  يف  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

واملقاوالت واالإ�سكان.

االأردن  حر�س  العمو�س  ال��وزي��ر  واك��د 

على تعزيز العالقات االردنية ال�سعودية، 

اأط�����ره�����ا يف خم��ت��ل��ف  و�������س������رورة زي��������ادة 

امل����ج����االت، وخ���ا����س���ة م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ق��ط��اع 

االإن�����س��اءات واالإ���س��ك��ان وت��ب��ادل اخل��رات 

الهند�سية يف هذا املجال.

اال�ستثمارية  للفر�س  الوزير  وعر�س 

امل����ت����وف����رة ب���امل���م���ل���ك���ة يف جم�����ال ال���ع���ق���ار 

الكبرية يف قطاع  واالإم��ك��ان��ات  واالإ���س��ك��ان 

واملقاوالت. الهند�سة 

واأث���ن���ى ع��ل��ى ال���دع���م امل��ت��وا���س��ل ال���ذي 

يف  خ�سو�سا  ل���الأردن  ال�سعودية  تقدمه 

ق��ط��اع االإن�������س���اءات، الف��ت��ا اإىل ع���دد من 

ال�سعودي  ال�سندوق  املمولة من  امل�ساريع 

الطريق  م�����س��روع  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  للتنمية 

ال�سفري  اأع��رب  جهته،  م��ن  ال�سحراوي. 

ال�������س���ع���ودي ع����ن اع�����ت�����زازه ب���ال���ع���الق���ات 

االأردن���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة، وت��ط��ل��ع��ه اإىل رف��ع 

ال��ث��ن��ائ��ي يف خمتلف  ال���ت���ع���اون  م�����س��ت��وى 

امل����ج����االت، مب����ا ف��ي��ه��ا ق���ط���اع ال��ه��ن��د���س��ة 

م�ستمرا  ت��ب��ادال  تتطلب  التي  واالإ���س��ك��ان 

للخرات.

الهند�سية  بالكفاءات  ال�سديري  وا�ساد 

االردن��ي��ة وال�����س��رك��ات اال���س��ت�����س��اري��ة التي 

حققت ح�سورا عامليا، وا�سهامات العمالة 

خمتلف  يف  بال�سعودية  املوجودة  االأردنية 

امل�������س���اري���ع، م���ب���دي���ا اع���ج���اب���ه مب�����س��ت��وى 

النه�سة التي ي�سهدها االأردن يف خمتلف 

امل���ج���االت ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الثاين.

االنباط - برتا

لواء  �سرقي  الواقعة  برق�س  غابات  حت��وي 

الكورة كنزا طبيعيا و�سياحيا خالبا مبا متتلكه 

ن��وع��اً،   47 ق��دمي��ة ت�سم  اأ���س��ج��ار حرجية  م��ن 

واهمها ال�سنديان والبلوط والبطم والزعرور 

500 عام متتد  التي يزيد عمر غالبيتها على 

على م�ساحة تزيد عن 20 األف دومن.

وق���ال���ت م���دي���رة ���س��ي��اح��ة حم��اف��ظ��ة ارب���د 

املعامل  اأه��م  اأن  اخل�ساونة،  م�ساعل  الدكتورة 

برق�س  غ��اب��ات  متيز  التي  واالث��ري��ة  ال�سياحة 

وجود ما يعرف براأ�س برق�س الذي يرتفع نحو 

875 مرتا فوق م�ستوى �سطح البحر، وي�سرف 

ع��ل��ى م��ع��ظ��م م��ن��اط��ق ���س��م��ال االردن و���س��ه��ول 

ح����وران وج��ب��ل ال�سيخ وج��ب��ل ال��ك��رم��ل وغ��ور 

بي�سان ولواء جنني يف فل�سطني.

وقالت اإن جبل برق�س ي�سم قرية احلاوي 

التي تعود للع�سر اململوكي و�سميت ن�سبة اإىل 

�سيخ كان يقطنها، وت�سم م�سجداً قدمياً وعددا 

من امل�ساكن وبركة ذات اأر�سية �سخرية مل�ساء 

جلمع مياه االأمطار خلدمة املزارعني والرثوة 

احليوانية.

الغزالن  حممية  على  القرية  ه��ذه  وتطل 

اإىل  اإ���س��اف��ة  جنوبا،  الطيور  وحممية  �سمااًل 

اأنها حممية لالأحياء الرية التي تعي�س فيها 

اأنواع عديدة من الغزالن الرية وغزالن االأيل 

اأن��واع  اإىل  اإ�سافة  االأ�سمر واخل��اروف اجلبلي، 

خمتلفة من الطيور الرية النادرة.

غابات  احت�سان  اأن  اإىل  اخل�ساونة  ولفتت 

ب��رق�����س مل���غ���ارة ال��ظ��ه��ر ال���ت���ي ت���رج���ع للع�سر 

كيلومرتات  اأرب��ع��ة  نحو  مب�ساحة  احل��ج��ري، 

منحها ميزة ن�سبية، وحتتوي جتويفاً طبيعياً 

م��ك��ون��اً م���ن ع����دة م���غ���ارات وده���ال���ي���ز مت�سلة 

ببع�سها البع�س، وما مييزها وجود ت�سكيالت 

اأر�سية املغارة،  من خماريط من ال�سواعد يف 

وخماريط النوازل والهوابط املدالة من �سقفها 

اللون،  القرمزي  الرخامي  امل���ارل  م��ن  تتكون 

متدرجة  جدارية  طبيعية  لوحات  اإىل  اإ�سافة 

يف االألوان واالأطاريف وذات جمال طبيعي نادر.

غ��اب��ات  تعتر  ال�سياحة  وزارة  اأن  واأك�����دت 

اقليم  يف  ال�سياحية  امل�سارات  اأه��م  من  برق�س 

ال�سمال، وحتر�س على تطوير بيئتها ال�سياحية 

فيها،  اال�ستثمار  وت�سجيع  وحمايتها  اجلاذبة 

م�سرية اإىل طرح الوزارة اأخرياً مل�سروع ا�ستثمار 

الظهر،  م��غ��ارة  فيها  مب��ا  دومن����اً   20 مب�ساحة 

مقومات  ل��ت��وف��ري  ال���زراع���ة  وزارة  خ�س�ستها 

اجلذب ال�سياحي وتقدمي اخلدمات للزوار .

امل�سروع  من  االأوىل  املرحلة  اأن  واأو�سحت 

املا�سي، من خ��الل عمل م�سارات  العام  ج��رت 

�سياحية راجلة وممرات بيئية حجرية واإن�ساء 

وح������دات ���س��ح��ي��ة، اإىل ج���ان���ب ت���اأم���ني امل��وق��ع 

مغارة  خا�سة  عليه،  للحفاظ  دائمة  بحرا�سة 

املا�سي، ما  العام  للعبث  التي تعر�ست  الظهر 

دفع ال��وزارة اإىل اإغالقها حلني اإع��ادة تاأهيلها 

ل�سمان االأمان وال�سالمة العامة للزوار خالل 

املرحلة الثانية. واأكدت اخل�ساونة اأن م�سروع 

ا�ستثمار املوقع حال ا�ستكماله �سيح�سن عوامل 

اجلذب ال�سياحي للمنطقة بعد توافر خمتلف 

اخلدمات املطلوبة للزوار وال�سائحني.

برقش: جمالية طبيعية متميزة ومعالم أثرية نادرة

االنباط-عمان

و����س���دد ج��الل��ة امل���ل���ك، خ���الل ت��روؤ���س��ه، 

لعر�س  خ�س�س  اجتماعاً  االث��ن��ني،  ام�����س 

خ���ط���ة احل���ك���وم���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة ال��ع��الج��ي��ة 

وا���س��ت��ق��ب��ال امل��ر���س��ى ال���راغ���ب���ني ب��ال��ع��الج 

اجلميع،  ت��ع��اون  ���س��رورة  على  االأردن،  يف 

ل��ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة و���س��ول��ه��م، م���ع م��راع��اة 

اأع���ل���ى م��ع��اي��ري ال�����س��الم��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 

الوبائي. الو�سع  ا�ستقرار 

واأك���د ج��الل��ت��ه، خ��الل االج��ت��م��اع ال��ذي 

رئي�س  بح�سور  احل�سينية  ق�سر  يف  عقد 

ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ع��م��ر ال�������رزاز، اأه��م��ّي��ة 

ال�سيطرة  يف  اململكة  متّيز  من  اال�ستفادة 

على وباء كورونا.

ال�سياحة  وزي����رة  ع��ر���س��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م��ن 

واالآث�����������ار جم�����د ����س���وي���ك���ة حم�������اور خ��ط��ة 

املر�سى  ال�ستقبال  ال��ع��الج��ي��ة،  ال�سياحة 

امل�ستهدفة،  ال��دول  من  واالأج��ان��ب،  العرب 

واإج����راءات ال��ق��دوم وامل��غ��ادرة ���س��واء ب��راً اأو 

جواً )�سمن رحالت خمطط لها م�سبقا(، 

وت���ق���دمي اإج���������راءات م��ي�����س��رة م���ن حل��ظ��ة 

ال��و���س��ول ح��ت��ى امل���غ���ادرة )م���ن ال��ب��اب اإىل 

الباب(.

وب��ح�����س��ب ���س��وي��ك��ة، ف��اإن��ه مت ا���س��ت��ح��داث 

“�سالمتك”  ت��ف��اع��ل��ي  اإل���ك���رتوين  م��وق��ع 

لالأردن  للقدوم  خالله  من  الت�سجيل  يتم 

ل��غ��اي��ات ال��ع��الج، وُي����دار م��ن ق��ب��ل جمعية 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل���ا����س���ة ومب�������س���ارك���ة 14 

. م�ست�سفى

اأن ال��ت��اأ���س��رية االإل��ك��رتون��ي��ة  واأو���س��ح��ت 

وخ���دم���ات احل��ج��ز وال���دف���ع ���س��ت��ق��دم عر 

تعميم  اإىل  باالإ�سافة  االإل��ك��رتوين،  املوقع 

وزارة  مع  بالتعاون  لل�سكاوى  �ساخن  خط 

ال�سحة.

تت�سمن  اخل��ط��ة  اإن  ال���وزي���رة  وق���ال���ت 

االإج������راءات ال��ت��ي ي��ج��ب ات��خ��اذه��ا للعالج 

يف  التعقيم  وب��روت��وك��ول  امل�ست�سفيات  يف 

و�سائل  وج��ود  اإىل  م�سرية  املراحل،  جميع 

ن��ق��ل خم�����س�����س��ة ت���راع���ي ال��ن��ظ��اف��ة وع���دم 

املخالطة.

ولفتت �سويكة اإىل اأن االإجابة على طلب 

امل��ري�����س م��ن خ���الل امل��وق��ع االإل���ك���رتوين، 

التعامل  و�سيتم  �ساعة،   24 خالل  �ستكون 

مع مرافقيه بنف�س االإجراءات الوقائية.

اإج���راءات  تطبيق  �سيتم  اأن��ه  واأو���س��ح��ت 

ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى ن��ق��اط ال��و���س��ول، 

وامل�ست�سفيات. واملوا�سالت 

امل�ست�سفيات  جمعية  رئي�س  قال  ب��دوره، 

اخل��ا���س��ة ال��دك��ت��ور ف����وزي احل���م���وري، اإن 

جناح  من  لال�ستفادة  ذهبية  فر�سة  لدينا 

االأردن يف اح��ت��واء وب��اء ك��ورون��ا ال��ذي عزز 

م��ك��ان��ة امل��م��ل��ك��ة ك��م��رك��ز اإق��ل��ي��م��ي ج���اذب 

العالجية. لل�سياحة 

وب���ني اأن����ه ون���ظ���راً ل��ل��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي ت��رد 

دول عربية  م��ر���س��ى يف  ق��ب��ل  م��ن  امل��م��ل��ك��ة 

تقدمت  فقد  العالج،  يف  راغبني  واأجنبية 

ال�ستقبالهم،  الباب  فتح  بطلب  اجلمعية 

املعنية  توافقت احلكومة مع اجلهات  وقد 

�سروط  �سمن  ب��روت��وك��ول  يف  ال�سري  على 

����س���ارم���ة مب����ا ي�����س��م��ن ����س���الم���ة ال��و���س��ع 

ال�سحي يف اململكة.

�سي�سرتط على  اأن��ه  احل��م��وري  واأو���س��ح 

ي��ق��دم  اأن  ب���ال���ع���الج  ي���رغ���ب  ك���ل م���ري�������س 

ف��ح�����س ك���ورون���ا ���س��ل��ب��ي ق��ب��ل جم��ي��ئ��ه اإىل 

اخلا�سة  امل�ست�سفيات  و�ستتكفل  اململكة، 

ب���ا����س���ت���ق���ب���ال امل���ر����س���ى وامل����راف����ق����ني ع��ن��د 

احل��دودي،  املعر  اأو  امل��ط��ار  اإىل  و�سولهم 

�سمن  ل��ل��ع��الج،  امل�ست�سفيات  اإىل  ونقلهم 

ق�سم معزول خم�س�س الإجراءات احلجر، 

وعند االنتهاء من العملية العالجية يقوم 

احلدودي  املنفذ  اإىل  باإي�سالهم  امل�ست�سفى 

ب��احل��ج��ر  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال���ف���ن���ادق  اأح�����د  اأو 

ال�سحي حلني انتهاء مدة االأ�سبوعني.

وح�������س���ر االج���ت���م���اع رئ���ي�������س ال����دي����وان 

امللك  جاللة  وم�ست�سار  الها�سمي،  امللكي 

الداخلية  ووزراء  واالإع�����الم،  لل�سيا�سات 

االأرك���ان  هيئة  ورئي�س  وال��ن��ق��ل،  وال�سحة 

امل�����س��رتك��ة، وم���دي���ر ع��م��ل��ي��ات خ��ل��ي��ة اأزم���ة 

كورونا.

االنباط - عمان 

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

دع����وة امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني اإىل االل��ت��زام 

ب��ال�����س��روط ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ي��ه��م خطر 

كورونا  وخ�سو�سا  بالفريو�سات،  االإ�سابة 

امل�ستجد، ال�سيما بعدما دخلت بع�س الدول 

واالأقاليم مبوجة ثانية من انت�سار الوباء.

وق�����ال ال���دك���ت���ور ج���اب���ر يف ت�����س��ري��ح��ات 

من  الثانية  املوجة  ب��دء  اإن  ام�س،  �سحفية 

ال�سني  يف  امل�ستجد  ك���ورون���ا  وب���اء  ان��ت�����س��ار 

تتطلب مزيدا من  العامل  ودول عديدة يف 

ال�سحية  االج�������راءات  وت��ط��ب��ي��ق  احل���ر����س 

الوقائية.

ال�سحة  وزارة  اأن  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

البوؤر  مع  بكفاءة  تعاملت  املعنية  واالجهزة 

الفريو�س  انت�سار  بداية  منذ  ظهرت  التي 

يف اململكة، وحدت من انت�ساره االأمر الذي 

يتطلب املزيد من احلر�س للمحافظة على 

هذا االإجناز.

اإىل  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ال��وزي��ر  ودع���ا 

على  واملحافظة  الكمامة  ب��ارت��داء  االل��ت��زام 

التجمعات،  وجت��ن��ب  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ب��اع��د 

وموا�سلة  امل��غ��ل��ق��ة،  االأم���اك���ن  يف  خ�سو�سا 

والتعقيم  ال�سخ�سية  بالعناية  االه��ت��م��ام 

امل�ستمر.

امل�سطلحات  ا���س��ت��خ��دام  اإن  اإىل  واأ����س���ار 

اأحيانا  يحتاج  والفنية  املتخ�س�سة  الطبية 

و�سول  ن�سمن  حتى  باملفهوم  تب�سيط  اإىل 

الر�سالة اإىل اجلميع، موؤكدا اأنها م�سوؤولية 

اأم  الر�سميني  امل�سوؤولني  �سواء من  اجلميع 

من و�سائل االإعالم.

  االنباط - عمان 

القطري يف عمان  الع�سكري  امللحق  زار 

ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن م���ب���ارك اأح���م���د ال��ن�����س��ر 

ي���راف���ق���ه وف����د م���ن امل��ل��ح��ق��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة 

ال��ق��ط��ري��ة، ام�������س االث���ن���ني، م���رك���ز امل��ل��ك 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين ل��ل��ت�����س��م��ي��م وال��ت��ط��وي��ر 

اإمكانيات  )KADDB(، لالطالع على 

على  التي حققها  االإجن��ازات  واأب��رز  املركز 

الوطني. ال�سعيد 

وا����س���ت���م���ع ال����وف����د ال�������س���ي���ف، ب��ح�����س��ور 

ن��ائ��ب رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة م��دي��ري م��رك��ز امل��ل��ك 

ط��ارق  ال�سيخ  للت�سميم  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

العبداهلل ومدير عام املركز اجمد ال�سهيل 

وجم��م��وع��ة م���ن م��وظ��ف��ي امل���رك���ز، خ��الل 

الزيارة التي جاءت �سمن برنامج التعاون 

الدويل بني البلدين ال�سقيقني، اإىل اإيجاز 

عن املركز و�سركاته والدور الذي ي�سطلع 

ب���ه م���ن ح��ي��ث ت�����س��م��ي��م وت��ط��وي��ر امل��ع��دات 

ال�����س��رك��ات  اإىل  ث���م حت��وي��ل��ه��ا  وف��ح�����س��ه��ا 

لغايات االإنتاج الكمي وفقاً الخت�سا�س كل 

�سركة واإيجاد احللول التي تلبي متطلبات 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه التي  امل�����س��ت��خ��دم، وت��ن��ف��ي��ذ 

اإىل بناء القدرات يف جمال تطوير  تهدف 

املعرفة  زيادة  الب�سري من خالل  العن�سر 

يف البحث العلمي والت�سميم والتطوير.

رئي�س هيئة مديري مركز  نائب  واأ�ساد 

امللك عبداهلل الثاين للت�سميم والتطوير، 

االأردن  ت���رب���ط  ال���ت���ي  ال����ع����الق����ات  ب��ع��م��ق 

جميع  يف  ومتانتها  ال�سقيقة  قطر  ودول��ة 

الدفاعية  ال�سناعات  ومب�ستوى  املجاالت، 

التي و�سلت اليها قطر ال�سقيقة.

وال����رواب����ط  ال���ع���الق���ات  “اأن  واأ�����س����اف 

ال�سقيقني  البلدين  تربط  التي  املتميزة 

من  املزيد  جللب  ا�ستثمارها  علينا  حتتم 

لل�سعبني  والتجارية  االقت�سادية  املنافع 

االأردين والقطري مبا يعود على البلدين 

ح���ر����س  م������وؤك������داً  والفائدة”،  ب����اخل����ري 

اجل��ودة  ذات  املنتجات  ت��ق��دمي  على  امل��رك��ز 

املحلية  االأ���س��واق  يف  العالية  والتناف�سية 

والعاملية.

ال���وف���د  اأ������س�����اد  ال������زي������ارة،  ن���ه���اي���ة  ويف 

املركز  اإليه  و�سل  ال��ذي  املتميز  بامل�ستوى 

وب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن ال��ع��ام��ل��ني ك��اف��ة، 

م���وؤك���داً ����س���رورة ف��ت��ح اآف����اق ال��ت��ع��اون بني 

ال�سناعات  جم��ال  يف  قطر  ودول���ة  االأردن 

الدفاعية.

وت��ن��م��ى ال���وف���د ال�����س��ي��ف ل�����الأردن دوام 

اجلاللة  �ساحب  ظل  يف  والرفعة  التقدم 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني.

مراعاة أعلى معايير السالمة للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي

الملك يؤكد أهمية ترويج األردن كوجهة للسياحة العالجية
الحكومة تعرض خطة السياحة العالجية الستقبال المرضى العرب واألجانب

وزير الصحة: بدء الموجة الثانية من »كورونا« بالعالم تتطلب مزيدا من الحرص

الملحق العسكري القطري يزور مركز الملك عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير
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7 حاالت إصابة جديدة بكورونا منها 2 محلّية
جابر: ال حظر تجول في عيد االضحى

 وزير الشؤون السياسية يؤكد اهمية المشاركة االقتصادية للمرأة

الجمارك األردنية تحبط تهريب شاحنة تحمل كميات كبيرة من  المالبس والرسيفرات 

 قرى األطفال واذاعة حياة إف إم تطلقان حملة لدعم األيتام

 االنباط-عمان

 7 ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حاالت 

اأك��د  فيما  حملّية،   )2( منها  امل�ستجّد، 

وزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر اأنه ال 

حظر جتول يف عيد اال�سحى املبارك.

وزارة  عن  ال�سادر  االي��ج��از  وبح�سب 

توزعت  ام�س  ال���وزراء  ورئا�سة  ال�سحة 

حاالت   3 االت��ي:  النحو  على  اال�سابات 

الأردن���ي���ن ق���ادم���ن م���ن اخل������ارج، ممن 

ف�����ن�����ادق احل�����ج�����ر. )م���ن  ي���ق���ي���م���ون يف 

�ساحنات  ل�سائقي  وحالتان  ال�سعودّية( 

غ����ري اأردن������ي������ن، ق����ادم����ن ع����ر ح����دود 

معهما  ال��ت��ع��ام��ل  مّت  وج���اب���ر،  ال��ع��م��ري 

من  وحالتان  املّتبع.  ال��روت��وك��ول  وف��ق 

ح��دود  مركز  يف  االأردن��ّي��ة  غ��ري  العمالة 

الكرامة.

اإج��م��ايل ع��دد ح��االت  وب��ذل��ك يرتفع 

االإ�سابة يف اململكة اإىل )1128( حالة.

�سفاء  ح��االت   )7( اأي�ساً  لت  �ُسجِّ كما 

حمزة،  االأم���ري  م�ست�سفى  يف  منها   )6(

ومّت  علياء.  امللكة  م�ست�سفى  يف  وواح��دة 

اإجراء )5088( فح�ساً خمرّياً، وبذلك 

التي  الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ايل  ي�سبح 

اأجريت حتى االآن )379796( فح�ساً.

الدكتور  ال�سحة  وزي���ر  ق��ال  ب���دوره، 

اأن��ه ال حظر جت��ول يف عيد  �سعد ج��اب��ر 

ي��ت��م و���س��ع ترتيبات  وان���ه مل  اال���س��ح��ى 

خا�سة خالل العيد. وا�ساف يف ت�سريح 

الليلي  التجول  حظر  وقف  اإن  �سحفي 

امل��ف��رو���س ب��ع��د ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع�سرة 

ال�ساد�سة �سباحا مل يدر�س  ليال وحتى 

بعد.

�سائقن   7 اإع����ادة  ع��ن  وك�����س��ف ج��اب��ر 

م�سابن بفريو�س كورونا اىل العراق.

االنباط-عمان

والرملانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزير  اأكد 

رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال�����وزاري�����ة ل��ت��م��ك��ن امل�����راأة 

امل��ه��ن��د���س م��و���س��ى امل��ع��اي��ط��ة اأه��م��ي��ة تعزيز 

امل�ساركة االقت�سادية للمراأة .

و���س��دد امل��ع��اي��ط��ة خ���الل اج��ت��م��اع اللجنة 

ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة مل���وؤمت���ر ال��ت��م��ك��ن االق��ت�����س��ادي 

ل��ل��م��راأة ام�����س االإث���ن���ن، وب��ح��ث ال��ن��ق��ا���س��ات 

اإرادة  وج�����ود  ع��ل��ى  ل��ل��ت��و���س��ي��ات  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

�سيا�سية حقيقية اإىل جانب تاأكيد احلكومة 

الت�سريعية  ال�سلطتن  ال�سراكة بن  باأهمية 

الوطنية،  االأول��وي��ات  تنفيذ  يف  والتنفيذية 

ا����س���ت���ك���م���ال اخل���ط���ة  اه���م���ي���ة  م�������س���ريا اىل 

حيز  ودخولها  املوؤمتر  لتو�سيات  التنفيذية 

واأ���س��اد  قريبا.  عنها  �سيعلن  وال��ت��ي  التنفيذ 

اإىل  م�سريا   ، اللجنة  اأع�ساء  ب��دور  املعايطة 

ل��ل��م�����س��اواة بن  امل��ت��ح��دة  االأمم  ج��ه��ود هيئة 

امل��وؤمت��ر  اإجن���اح  امل����راأة يف  اجلن�سن ومت��ك��ن 

ومتابعة التو�سيات حتى اإخراجها بال�سورة 

النهائية.

واأكد وزير الدولة ل�سوؤون االعالم اأجمد 

التنفيذية  اخلطة  اإع��داد  �سرورة  الع�سايلة 

التمكن  م��وؤمت��ر  ع��ن  ال�����س��ادرة  للتو�سيات 

احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  م�������س���رياً  االق���ت�������س���ادي، 

ل�سمان  املطلوبن  واجل��ه��د  ال��ّدع��م  �ستقّدم 

حت��ق��ي��ق ه���ذه االأه������داف وت��ن��ف��ي��ذه��ا، مب��ا يف 

ذل����ك احل���م���الت ال��ت��وا���س��ل��ي��ة واالإع���الم���ي���ة 

جميع  يف  م���راأة  لكل  للو�سول  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

املحافظات. وبّن الع�سايلة اأّنه وعلى الرغم 

م��ن ع��دم وج��ود من��وذج م��ث��ايّل للتعامل مع 

اأّن االأردن ا�ستطاع  اإاّل   ، هذه جائحة كورونا 

اأن ي��ق��ّدم اأمن���وذج���ا ج��ّي��دا يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

الفاعل  ال���دور  يغفل  اأن  دون  االأزم����ة،  ه��ذه 

واالأ�سا�سي للمراأة يف مواجهة هذه اجلائحة، 

ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي بذلتها يف  م�����س��ي��داً 

املرحلة  هذه  عبور  وم�سوؤولية  عبء  تقا�سم 

الطبيبة  اأو  املمر�سة  �سواء  اخل�سائر،  باأقل 

اأو العاملة اأو االأم اأو املعلّمة. واأ�سارت رئي�سة 

النائب  النيابية  االأ�سرة  و�سوؤون  امل��راأة  جلنة 

اأن��ه��ا راجعت  اأب���و دل��ب��وح اإىل  ال��دك��ت��ورة رمي 

عليها،  مالحظاتها  ادراج  ومت  التو�سيات، 

وهو موؤ�سر على �سرعة اال�ستجابة والتعاون 

ائتالف  رئي�سة  وبينت  ك��اف��ة.  اجل��ه��ات  م��ن 

ال��ع��رب��ي��ة ملناه�سة  ال����دول  ال��رمل��ان��ي��ات م��ن 

العنف �سد املراأة النائب وفاء بني م�سطفى 

واللجان  احل��ك��وم��ة  ب��ن  الت�ساركية  اأه��م��ي��ة 

لتنفيذ  داعيًة  واالأعيان،  النواب  يف جمل�سي 

زمني  ج��دول  �سمن  وتطبيقها  التو�سيات 

قريب و بعيد املدى.

رئ���ي�������س���ة م��ل��ت��ق��ى ال���رمل���ان���ي���ات ال��ن��ائ��ب 

�سرورة  اإىل  لفتت  ال�سعار  �سباح  الدكتورة 

و�سمان  االأك��ر،  االهتمام  املحافظات  اإي��الء 

بها،  املتعلقة  التو�سيات  تنفيذ  يف  ال�سرعة 

م���وؤك���دًة دور ال��رمل��ان��ي��ات االأردن���ي���ات، ال��ذي 

ك��ان ف��اع��اًل اأث��ن��اء اأزم���ة ك��ورون��ا يف خمتلف 

امل���ن���اط���ق، ح��ت��ى اإن مل ي��ظ��ه��ر ع���ر و���س��ائ��ل 

الوطنية  للجنة  ال��ع��ام��ة  االأم��ي��ن��ة  االع����الم. 

ل�������س���وؤون امل������راأة ال���دك���ت���ورة ���س��ل��م��ى ال��ن��م�����س 

وال�سامن  امل�ساند،  اللجنة  دور  على  �سددت 

م��وؤك��دًة  التو�سيات،  وتنفيذ  العمل  ملاأ�س�سة 

اأهمية ت�سمن تو�سيات املوؤمتر يف اخلطط 

ل�سوؤون  الوطنية  لال�سرتاتيجية  التنفيذية 

املراأة. وجاء موؤمتر التمكن تتويجا للجهود 

ال��وط��ن��ي��ة ل��و���س��ع خ���ارط���ة ط��ري��ق لتمكن 

تعزيز  على  الرتكيز  باأهمية  متمثلة  امل���راأة، 

م�ساركتها يف �سوق العمل، كموظفة وريادية 

و�ساحبة عمل يف جميع اخلطط احلكومية 

بن  ال�سراكة  ومبادرات  الرقمي  التحول  يف 

القطاع العام واخلا�س.

االنباط-عمان 

اأح���ب���ط���ت ك������وادر اجل����م����ارك االأردن����ي����ة 

التهريب   م��ك��اف��ح��ة  م��دي��ري��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 

والر�سيفرات  االلب�سة  م��ن  كبرية  كميات 

مت ال���ع���ث���ور ع��ل��ي��ه��ا داخ������ل خم���ب���اأ ���س��ري  

ل�ساحنة حتمل مادة اال�سمنت  قادمة من 

احدى املحافظات  ملدينة عمان.

ومت ت��ن��ظ��ي��م حم�����س��ر ���س��ب��ط ا���س��ويل 

ب�����امل�����ه�����رب�����ات ال�����س����ت����ك����م����ال االج�������������راءات 

والغرامات  الر�سوم  وا�ستيفاء  القانونية، 

اجلمركية املرتتبة عليها وحتويل ال�سائق 

اإىل املدعي العام.

بع�س  اأن  اإىل  دائ��رة اجلمارك  وا���س��ارت 

وا���س��ت��خ��دام  بالتحايل  ي��ق��وم��ون  امل��ه��رب��ن 

امل�سبوطات  ل��ت��ه��ري��ب  ال�����س��ري��ة  امل��خ��اب��ىء 

اال���س��ت��ق�����س��ائ��ي��ة وخ��رة  امل��ع��ل��وم��ات  ان  اال 

احلديثة  واال���س��ال��ي��ب  اجلمركية  ال��ك��وادر 

امل�����س��ت��خ��دم��ة ���س��اه��م��ت يف ���س��ب��ط امل��ه��رب��ن 

فائقة. ب�سرعة 

االنباط-عمان

تطلق جمعية قرى االأطفال االأردنية )اأ�س او اأ�س(، بالتعاون 

مع اإذاعة حياة اإف اإم يف بث مفتوح طيلة اليوم الثالثاء حملة 

لكفالة االأطفال االيتام وفاقدي ال�سند االأ�سري.

ال�سابعة  مبا�سرة  ال��ه��واء  على  ت��ب��داأ  التي  احلملة  وت��ه��دف 

“فاإنك  ع��ن��وان  حت��ت  الليل،  منت�سف  حتى  �سباحاً  والن�سف 

رعاية  ر�سالة اجلمعية يف  ال�سوء على  ت�سليط  اإىل  باأعيننا”، 

االأيتام وفاقدي ال�سند االأ�سري، وتنوع خدماتها لتن�سئة جيل 

اأهل  وت�سجيع  املجتمع،  الفاعلة يف  امل�ساهمة  على  ق��ادر  واع��د 

اخلري واملح�سنن على الترع وكفالة االأطفال الذين ترعاهم 

اجلمعية.

واإرب���د  ع��م��ان  250 ط��ف��اًل يف  وت��ت��وىل اجلمعية كفالة نحو 

وتبلغ  لها،  التابعة  الت�سعة  وال�سابات  ال�سباب  وبيوت  والعقبة 

لل�ساب،  15 دينارا للطفل، و25 دينارا  ال�سهرية  الكفالة  قيمة 

فيما تبلغ قيمة كفالة العائلة التي تتكون من 5 اإىل 7 اأفراد من 

بينهم اأيتام 50 ديناراً �سهرياً.

وتعتمد اجلمعية يف متويلها على ترعات االأفراد واملوؤ�س�سات 

يف القطاعات املختلفة، بعد اأن اأ�سبحت تواجه حتدياً مالياً بعد 

توجه املنظمة الدولية اإىل تقليل الدعم املايل للجمعية.

احلملة  اإن  الزعبي،  رن��ا  للجمعية  الوطنية  املديرة  وقالت 

ت�سعى جلمع الترعات التي حتتاجها اجلمعية لتوفري رعاية 

متكاملة لالأطفال وال�سباب تغطي اجلوانب املختلفة من رعاية 

واأمن غذائي وم�سكن وتعليم ورعاية �سحية ونف�سية ومتكن 

اجلمعية،  وت��رك��ز  جمتمعي.  ودم��ج  وحماية  اقت�سادي  واأم���ن 

و�سراكاتها  عملها  يف  ت��اأث��ري  اأك���ر  ل�سمان  ال��زع��ب��ي،  بح�سب 

على االأطفال، على خم�سة اأهداف تغطي الق�ساء على الفقر، 

التعليم اجليد، العمل الالئق ومنو االقت�ساد، واحلد من اأوجه 

عدم امل�ساواة، وال�سالم والعدل واملوؤ�س�سات القوية.

لزيادة  اجلمعية  جهود  �سمن  تاأتي  احلملة  اأن  واو�سحت 

ال��وع��ي ح���ول دوره�����ا يف ت��ق��دمي ال��رع��اي��ة االأ���س��ري��ة البديلة 

لالأطفال االأيتام وفاقدي ال�سند االأ�سري وتاأمن احتياجاتهم 

وتوفري احلياة الكرمية لهم.

 ابو علي: تمديد دوام مديريات ضريبة 
الدخل حتى السادسة مساء

 األراضي تنهي المعامالت االفرازية لألبنية 
المعتدية على أمالك الدولة في الرصيفة

خبراء يناقشون فرص تمكين الشباب 
واستثمار مواهبهم في االستجابة لكورونا

االنباط-عمان

م���دد م��دي��ر ع���ام دائ����رة ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

مديريات  دوام  ع��ل��ي،  اأب���و  ح�سام  وامل��ب��ي��ع��ات 

ال�ساد�سة  ح��ت��ى  وامل��ب��ي��ع��ات  ال��دخ��ل  �سريبة 

دوام  وكذلك  والثالثاء،  االثنن  م�ساء  من 

الدائرة حتى اجناز اآخر معاملة.

تقدمها  التي  اخل��دم��ات  جميع  اإن  وق��ال 

اأن  اإىل  م�سريا  اإل��ك��رتون��ي��ا،  متاحة  ال��دائ��رة 

النظام احلايل قدمي وتعر�س خالل الفرتة 

ما  املكلفن  قبل  من  كبري  ل�سغط  احلالية 

اأدى اإىل بطء يف اجناز املعامالت اإلكرتونيا، 

اإلكرتوين  لنظام  �سراء  عطاء  ط��رح  و�سيتم 

جديد.

بتقدمي  امللزمن  املكلفن  الدائرة  ودعت 

ودف��ع  تقدميها  اإىل  ال�سريبية  االإق�����رارات 

نهاية  ق��ب��ل  اإل��ك��رتون��ي��ا  فيها  املعلنة  امل��ب��ال��غ 

ال�سهر احلايل؛ تنفيذاَ الأمر الدفاع رقم 10 

الذي مدد مهلة تقدمي اإقرارات الدخل حتى 

30 حزيران احلايل.

االنباط-عمان

اأن���ه���ت دائ�����رة االأرا�����س����ي وامل�����س��اح��ة وال��ف��رق 

لتنظيم  امليدانية  االأعمال  لها،  التابعة  امليدانية 

املعتدية  ال�سكنية  لالأبنية  االإف��رازي��ة  املعامالت 

اأم���الك ال��دول��ة يف ح��ي االأم���ري علي بلواء  على 

واإر�سالها   2018 اأيلول   16 تاريخ  قبل  الر�سيفة 

اإىل اجلهات التنظيمية.

وق�����ال ال���ن���اط���ق االإع����الم����ي ب��ا���س��م ال���دائ���رة 

ال��ف��رق  اإن   ، ال��زب��ن يف ت�سريح  ال��دك��ت��ور ط���الل 

امل��ي��دان��ي��ة ت��ع��م��ل ح��ال��ي��ا يف م��ن��ط��ق��ة اأب����و �سياح 

متوقعا  ال���زرق���اء،  ملحافظة  التابعة  وم��ري��زي��ق��ة 

االنتهاء من العمل يف تلك املناطق خالل االأيام 

القليلة املقبلة.

وب���ن ان ال���دائ���رة ت��ع��د ح��ال��ي��ا خ��ط��ة للعمل 

اأج��ل  م��ن  االم���ري في�سل  ملنطقة جبل  امل��ي��داين 

التفوي�س واي�سال اخلدمات  ا�ستكمال اجراءات 

تنفيذا لقرار جمل�س الوزراء بال�سري يف اإجراءات 

اخلزينة  الأرا���س��ي  االأ�سا�سّية  اخل��دم��ات  اإي�سال 

اأيلول   16 تاريخ  قبل  ال�سكنّية  باالأبنية  امل�سغولة 

مقابل  ل�ساكنيها  تفوي�سها  خ���الل  م��ن   ،2018

اإمكانات املواطنن، وتق�سيط هذه  مبالغ تراعي 

املبالغ على فرتات زمنّية.

اأن االعتداءات تركزت على  اإىل  الزبن  وا�سار 

ارا����س���ي ام����الك ال���دول���ة يف حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء 

وم��ن��ط��ق��ة ال��ر���س��ي��ف��ة و�����س����رق ع����م����ان، وه���ن���اك 

اأخ��رى باململكة ولكن  اعتداءات اي�سا يف مناطق 

بن�سب اأقل، مو�سحا اأن كوادر امل�سروع عملت على 

اأرا�سي اخلزينة يف دائرة  م�سح االعتداءات على 

مقاما  �سكنيا  64 جتمعا  مع  وامل�ساحة  االأرا���س��ي 

من  واأك���ر  دومن���ا   8856 اإجمالية  م�ساحة  على 

اأو�ساعهم  ت�سوية  اأجل  8500 طلب تفوي�س من 

القانونية.

وبن اأن دائرة االأرا�سي بداأت تنفيذ خطة عمل 

ال�سكنّية  لالأبنية  اخل��دم��ات  الإي�����س��ال  احل��ك��وم��ة 

 ،2018 اأيلول   16 اأرا���س اخلزينة قبل  املقامة على 

و�سمن  اململكة،  ومناطق  حمافظات  خمتلف  يف 

ق��رار جمل�س  التي ح��ددت يف  املعايري وال�����س��روط 

الكثافة  ذات  املناطق  يف  ال��ب��دء  مت  حيث  ال����وزراء، 

ال�سكانية وت�سويب و�سع املباين القانوين مقابل 

اأ���س��ع��ار ت��راع��ي اإم��ك��ان��ات امل��واط��ن��ن، م��ع ال�سماح 

منا�سبة  زمنّية  ف��رتات  على  املبالغ  هذه  بتق�سيط 

ومت اإعفاء املباين من عملية التقدير.

انه �سيتم اعتماد تقدير االأر���س  واك��د الزبن 

مبينا  وم��وا���س��ف��ات��ه،  ال��ب��ن��اء  ع��ن  النظر  ب�سرف 

تاريخ  بعد  ال��دول��ة  ام���الك  على  اع��ت��داء  اي  اإن 

املعتدي  نفقة  على  اإزالته  �سيتم   2018 اأيلول   16

بالتعاون مع احلكام واالإدارين وتعر�س املعتدين 

قانون  على  بناء  واحلب�س  ال��غ��رام��ة  عقوبة  اإىل 

املحافظة على امالك الدولة.

ل��ل��روؤى  تنفيذا  ال����وزراء  ق���رار جمل�س  وج���اء 

امل��ل��ك��ي��ة ال�������س���ام���ي���ة م����ن اأج������ل ت��ل��ب��ي��ة احل���اج���ة 

االجتماعية للمعتدين والذي وافق فيه املجل�س 

على ال�سري باإجراءات اإي�سال اخلدمات االأ�سا�سّية 

ال�سكنّية  ب��االأب��ن��ي��ة  امل�سغولة  اخل��زي��ن��ة  الأرا���س��ي 

والذي اأنهى معاناة اكر من 60 الف مواطن.

االنباط-عمان

ال�سباب، خطط وبرامج  ناق�س خ��راء يف �سوؤون 

وف��ر���س مت��ك��ن ال�����س��ب��اب، واال���س��ت��ث��م��ار مبواهبهم 

وامل�ساركة  ك��ورون��ا،  ل��وب��اء  اال�ستجابة  يف  وق��درات��ه��م 

يف العمل االإن�ساين، وامل�ساعدة يف اإيجاد حلول لهذا 

االأزمة وتبعاتها.

“ميثاق ال�سباب  ج��اء ذل��ك خ��الل حفل اط���الق 

يف العمل االن�ساين” يف االأردن، ام�س االثنن، عر 

عدد  مب�ساركة  “زووم”،  امل��رئ��ي  االت�����س��ال  تقنيات 

من ممثلي هيئات ومنظمات دول��ي��ة، وال��ذي نظمه 

وزارة  مع  بالتعاون  لل�سكان  املتحدة  االأمم  �سندوق 

ال�سباب.

وقال وزير ال�سباب الدكتور فار�س الريزات الذي 

رعى حفل اطالق امليثاق، اإن جائحة كورونا اأظهرت 

احلاجة امللحة لتنظيم وتاأطري العمل التطوعي يف 

اململكة، واملتمثل بتن�سيق وتوحيد اجلهود التطوعية 

العمل  حتقيق  اإىل  و���س��وال  وامل��وؤ���س�����س��ات،  ل���الأف���راد 

اخلريي واالإن�ساين لل�سباب بكفاءة ومهارة عالية.

ويل  موؤ�س�سة  م��ع  وبال�سراكة  ال����وزارة  اأن  وب��ن 

العهد واليوني�سف، بحثت متكن ال�سباب يف العمل 

التطوعي من خالل التدريب املتخ�س�س يف جماالت 

للتطوع،  “نحن”  من�سة  ات��اح��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وع 

ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات ال��ت��ط��وع��ي��ة م���ن ق��ب��ل ال�����س��ب��اب 

ال�سالمة  تعليمات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  عالية  مبهنية 

العامة. وثمن الريزات ال�سراكة اال�سرتاتيجية مع 

�سندوق االأمم املتحدة لل�سكان واملفو�سية ال�سامية 

ل����الأمم امل��ت��ح��دة ل�����س��وؤون ال��الج��ئ��ن وال��ي��ون��ي�����س��ف 

وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي واملجل�س الرنويجي 

ل��الج��ئ��ن، يف اإط����الق امل��ي��ث��اق ال���ذي مي��ن��ح ال�سباب 

على  االإن�������س���اين  ال��ع��م��ل  يف  حم���وري���ا  دورا  االأردين 

امل�ستويات الوطنية واالقليمية والعاملية كافة.

االأردن  امل��ت��ح��دة يف  ل����الأمم  امل��ق��ي��م  املن�سق  واأك����د 

اأندر�س بيدر�سون، يف حفل اطالق امليثاق الذي جاء 

املتحدة  ل���الأمم  ال�سامية  املفو�سية  م��ع  بالتن�سيق 

وبرنامج  اليوني�سف  ومنظمة  ال��الج��ئ��ن  ل�����س��وؤون 

ال��رنوي��ج��ي  وامل��ج��ل�����س  االإمن����ائ����ي  امل���ت���ح���دة  االأمم 

ي��اأت��ي يف وق��ت غاية يف  اإط���الق امليثاق  لالجئن، ان 

االأهمية ومليء بالتحديات.

وقال “يجب علينا جميعاً اأن ن�ساند بع�سنا البع�س 

يف املعركة �سد وباء كورونا”، داعيا اىل �سرورة العمل 

اأكر لتقدمي م�ساحات وفر�س لل�سباب، واال�ستثمار 

ال��وب��اء.  ل��ه��ذا  اال�ستجابة  يف  وق��درات��ه��م  مبواهبهم 

االأردن  يف  لل�سباب  كفر�سة  ي��اأت��ي  امل��ي��ث��اق  ان  وب���ن 

ليقودوا وي�ساركوا يف العمل االإن�ساين، وامل�ساعدة يف 

مديرة  وقالت  وتبعاتها.  االأزم���ة  لهذا  حلول  اإيجاد 

مكتب �سندوق االمم املتحدة لل�سكان ان�سراح احمد 

اإىل خطط تراعي اليافعن وال�سباب  بحاجة  “اإننا 
يتعلق  اال�ستجابة لفريو�س كورونا، خا�سة فيما  يف 

بالرعاية، واالحتياجات واحلقوق املتعلقة بال�سحة، 

النف�سية  وال�سحة  االجن��اب��ي��ة،  ال�سحة  ي�سمل  مب��ا 

واالجتماعية والدعم االجتماعي”.

لل�سكان  املتحدة  االأمم  �سندوق  ال��ت��زام  واأك����دت 

تطمح  وال��ت��ي  امل��ي��ث��اق،  يف  متمثلة  ال�سباب  الأج��ن��دة 

اأوق��ات االزم��ات  لتعزيز العمل التنموي ال�سبابي يف 

ق��ال��ت ممثلة  االإن�����س��ان��ي��ة.م��ن جهتها،  واال���س��ت��ج��اب��ة 

اإن  املنظمة ال��رنوي��ج��ي��ة ل��الج��ئ��ن م��وري��ل ت�����س��وب، 

ال��ط��وارئ  واأو����س���اع  بالتهجري  امل��ت��اأث��ري��ن  ال�����س��ب��اب 

االأخرى غالباً ما يفتقرون للدعم الذي يحتاجونه، 

وهو االأمر الذي ي�سعى “ميثاق ال�سباب” لتغيريه.

نحمد اهلل على بدء عودة احلياة اىل طبيعتها، ون�سكر ونقدر جهود كل من �ساهم يف 

وقف انت�سار ومتدد الوباء من االجهزة الع�سكرية واالمنية والكوادر ال�سحية والبلدية، 

وال��وف��ي��ات  اال���س��اب��ات  ارق���ام  يتابع  م��ن  و���س��ره��م،  تعاونهم  االردن��ي��ن على  ك��ل  ون�سكر 

بالكورونا يف دول اجلوار وباقي دول العامل وما زال ينتقد االإجراءات احلكومية للوقاية 

او  اعالمياً  ت�سليله  اما جاهل جرى  هو  الفريو�س  بوجود  ي�سكك  زال  ما  او  الوباء  من 

انه �سخ�س اإمتهن الت�سكيك والنقد، هوؤالء �سيبقى الوباء وهماً لهم حتى ي�سيب عزيزاً 

عليهم ! ن�سيحتي، اإحذروا االإن�سغال بق�سور امل�سطلحات ما بن ن�ساف الفريو�س او موته 

زال موجود، ومعركتنا معه م�ستمرة، وهي معركة وعي  الفريو�س ما  في�سيع اجلوهر، 

وعزم والتزام، وتبقى الوقاية خري من العالج !

د.عصام الغزاوي

شكرًا الكم ولجهودكم الجبارة

الثالثاء   30/ 6 / 2020
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�إىل  حتى يف زمان كورونا تنت�شر ظاهرة �لإتهام �جلز�ف كالنار يف �له�شيم؛ ومرّد ذلك 

للآخرين؛  �إعتبار  �أي  دومن��ا  �لإجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  وتوّفر  �لقيم  منظومة  �إنحد�ر 

وتنت�شر ظاهرة �لإتهام �جلز�ف بني �لنا�س هذه �لأيام وت�شّجعها و�شائل �لتو��شل �لإجتماعي 

�لنا�س  �لغارب لكل  �لتي باتت منرب�ً مفتوحاً على  و�شبكة �لإنرتنت و�لإع��لم �لإلكرتوين 

�إياهم  �أياً كان؛ فالبع�س يقذف �لآخرين متهماً  وليدلو� بدلوهم بالطول و�لعر�س �شوب 

دون دليل، وهذ� كقذف �ملح�شنات متاماً؛ فهو ظلم وزور وبهتان؛ ويجب حما�شبة  جز�فاً 

و�أ�شحاب  �ملتعلمني  من  كثري  وللأ�شف  لغريهم؛  ع��ربة  ليكونو�  �أفعالك  على  ه��وؤلء  مثل 

�ل�شهاد�ت و�ملنا�شب و�شخ�شيات �ملجتمع يقعون فر�ئ�س لذلك من قبل �أقر�نهم ورمبا �أبناء 

بيئتهم يف �لعمل:

تهامات �شوب �أ�شحاب ق�ش�س �لنجاح �ملناف�شة ولي�س �شوب حالت  1. غالباً ما تكون �لإ

بائ�شة �أو يائ�شة؛ وغالباً ما تكون بال�شمعة �أو باملال �أو بالعر�س ل�شعوبة �إثباتها؛ ويف زمن 

كورونا ز�دت وترية هذه �لإتهامات مع �لأ�شف.

يام ب�شبب �إنحد�ر منظومة �لقيم ورمبا تل�شيها؛  تهامات �جلز�ف هذه �لأ 2. تنت�شر �لإ

فوجود جهاز خليوي ذكي �أو حا�شوب �أو �آيباد يكفي لن�شر �أي �إتهام �شوب �أي �شحية؛ وهذ� 

�لنوع من �لإتهامات يرمي �إىل �إبتز�ز�ت �لبع�س باأي طريقة كانت.

عر�ف و�لتقاليد  تهام �جلز�ف بل وحتّرمه وجتّرمه، وكذلك �لأ 3. �لأديان كلها ترف�س �لإ

�لتي  و�لَنّا�س  لهم؛  ي�شيء  ول  وبهتاناً  زور�ً  �لنا�س  يّتهم  ل  �هلل  يخاف  فمن  خلقيات،  و�لأ

متتلك �لأخلق ل ميكن �أن ترمي �لناي جز�فاً.

للنا�س  ي�شيء  م��ن  و�ل�شاطر  ���ش��ف!  �لأ م��ع  جمتمعية  ثقافة  �جل���ز�ف  ت��ه��ام  �لإ �أ�شبح   .4

�أو �لذين يحاولون تطبيق �لقانون لتعزيز �لإنتاجية وروحية �لعمل؛ وحتى  من �ل�شرفاء 

�لبع�س يحاول ت�شجيل �لبطولت �لوهمية.

�إ�شقاطاً حيث �لكلم �شفة �ملتكلم وي�شقطها  جتماع ت�شرفات كهذه تدعى  5. يف علم �لإ

خرين، ول يقبل بها �أي �إن�شان يحرتم نف�شه لأن �لإ�شقاط نوع من �أنو�ع �لأمر��س  على �لآ

�لد�خلية �لدفينة و�لتي ترمي �إىل �لكر�هية.

مور وبذلك لن  خر وو�شع �أنف�شنا مكانه يف �ملوقف عند تقييم �لأ 6. مطلوب �إن�شاف �لآ

نظلم �أبد�ً؛ فالعدل �أ�شا�س �مللك و�لظلم ظلمات يوم �لقيامة.

7. باملقابل �شيوفنا ُم�شرعة �شد كل فا�شد؛ ونحن ل نقبل باأن ل يتم جترمي كل فا�شد وفق 

�لقو�نني �ملرعية؛ وبالتايل فل ح�شانة لفا�شد؛ ولهذ� فتجرمي �لفا�شدين باتت �شرورة. 

فمّتهمو  خ��ري��ن،  �لآ مكان  �أنف�شنا  ولن�شع  و�أنف�شنا،  �لآخ��ري��ن  يف  �هلل  لنتقي  ب�شر�حة: 

�أ�شحاب ق�ش�س  �شاءة للآخرين، و�ملطلوب �لوقوف مع  نف�شهم قبل �لإ �جلز�ف ي�شيئون لأ

�ل�شرفاء  ب��ني  و�لتمييز  �ل�شمني  م��ن  �لغث  متييز  ومطلوب  فا�شد،  ك��ل  وحم��ارب��ة  �لنجاح 

و�لفا�شدين.

�شباح �ل�شرف و�لأمانة

�أبو بهاء

د.محمد طالب عبيدات

اإلتهام الجزاف في 
زمن كورونا

الثالثاء    30  /  6  / 2020

الفايز يدعو لعالقة متوازنة بين المالكين والمستأجرين

»التربية النيابية«: التعليم الخاص يجب أن يكون 
تحت مظلة »التربية«

الموافقة على مقترح األردن بإعداد مشروع للحماية 
باألوبئة االجتماعية 

العجارمة: ال ترخيص ألي مدرسة خاصة غير مسجلة لدى »الضمان«

االنباط - عمان 

�كد رئي�س جمل�س �لعيان في�شل �لفايز 

�همية تعزيز �لتكافل �لجتماعي و�لتعا�شد 

ملو�جهة  �لو�حدة  �لردنية  �ل�شرة  �بناء  بني 

تد�عيات جائحة كورنا وخا�شة �لقت�شادية 

و�لجتماعية .

وق���ال �ل��ف��اي��ز خ���لل ل��ق��ائ��ه �م�����س يف د�ر 

ملالكي  �لأردن���ي���ة  �جلمعية  رئ��ي�����س  �مل��ج��ل�����س، 

�ملحامي مازن �حلديد،  و�لأر��شي  �لعقار�ت 

�ن �مل���ط���ل���وب �ي���ج���اد ع���لق���ة م���ت���و�زن���ة بني 

�مل��ال��ك��ني و�مل�����ش��ت��اأج��ري��ن، لأه��م��ي��ة �مل��و���ش��وع 

بال�شتقر�ر  ووثيق  ��شا�شي  ب�شكل  و�رتباطه 

م�شدد�  و�ل�شتثمار،  و�لتجاري  �لقت�شادي 

وعادلة  من�شفة  حلول  �إي��ج��اد  ���ش��رورة  على 

يف هذه �مل�شاألة �لتي ت�شهم بتحريك �لعجلة 

�لقت�شادية وتعمل على تخفيف �لأعباء عن 

كاهل �ملو�طنني يف هذه �لظروف �ل�شعبة.

وب���ني �ل��ف��اي��ز، �ن ج��لل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل 

ل��ل��خ��روج من  ب��ج��ه��ود حثيثة  ي��ق��وم  �ل��ث��اين 

جائحة  خلفتها  �ل��ت��ي  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لزم����ة 

ك��ورون��ا، وحت��وي��ل ه��ذ� �ل��ت��ح��دي �ىل فر�س 

ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��ن��ه��و���س يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت 

وخ���ا����ش���ة جم������الت �ل�����زر�ع�����ة و�ل��ت�����ش��ن��ي��ع 

و�مل�شتلزمات  �لدو�ئية  و�ل�شناعات  �لزر�عي 

�لطبية. ودعا رئي�س جمل�س �لعيان، مالكي 

�لعقار�ت �ىل �لتعاون مع �مل�شتاأجرين خا�شة 

م���ن ت���اأث���رت ق��ط��اع��ات��ه��م �لق��ت�����ش��ادي��ة من 

وتخفيف  �لأع��ب��اء  تقا�شم  ع��رب  �لغ��لق��ات، 

ق��ي��م �لأج�����ور وت��ق�����ش��ي��ط��ه��ا مب���ا ي��خ��ف��ف من 

�لقت�شادية،  �لكورونا  لوباء  �ل�شلبية  �لثار 

ب��روح  �لد�خلية  �جلبهة  حت�شني  وب��ال��ت��ايل 

من �ل�تاأخي و�ملحبة �قتد�ء بالنهج �لها�شمي 

ملو�جهة كافة �لتحديات �لتي تو�جه �لوطن.

و�ع�����رب ع���ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره �ىل ك��اف��ة 

و�لت�شاهل  بالت�شامح  ب��ادرو�  �لذين  �ملالكني 

ب����دور �جلمعية  �مل�����ش��ت��اأج��ري��ن م�����ش��ي��د�  م���ع 

�لردنية ملالكي �لر��شي و�لعقار�ت يف �شعيها 

�ىل �إيجاد حلول متو�زنة بني طريف �ملعادلة 

وبالرت��شي ولي�س بالتقا�شي.

االنباط - عمان 

و�ل�شباب  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  جلنة  بحثت 

�ل��ن��ي��اب��ي��ة خ����لل �ج��ت��م��اع��ه��ا �م�����س �لث��ن��ني، 

�ل��ط��ر�ون��ة،  م�شلح  �ل��دك��ت��ور  �لنائب  برئا�شة 

بقطاع  بالعاملني  �ملتعلقة  �لق�شايا  من  عدد� 

�لتعليم �خلا�س.

وق��ال �ل��ط��ر�ون��ة، بح�شور �أم��ني ع��ام وز�رة 

�لدكتور  �لتعليمية  لل�شوؤون  و�لتعليم  �لرتبية 

ن���و�ف �ل��ع��ج��ارم��ة ومم��ث��ل��ني ع��ن �مل��ع��ل��م��ني، �إن 

�للجنة دعت �إىل معاجلة �لتحديات و�ملعيقات، 

بح�شور  لح��ق��ة  �ج��ت��م��اع��ات  �شل�شلة  وتنظيم 

جميع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة و�شول �إىل حلول 

ج���ذري���ة ت��ع��ال��ج �لخ���ت���للت وحت��ف��ظ ح��ق��وق 

�لتعليم  �أن  �إىل  ونبه  �لقطاع.  بهذ�  �لعاملني 

�ل���وز�رة،  خ��ارج مظلة  يكون  �أل  �خلا�س يجب 

ت�شتوجب  فيه  �لعاملني  �ملعلمني  م�شاكل  و�أن 

تعديل �لقو�نني و�لت�شريعات ذ�ت �لعلقة. 

�لنو�ب  �للجنة  و�ع�شاء  �لطر�ونة  وطالب 

ح�����ش��ن �ل�����ش��ع��ود و����ش���و�ن �ل�����ش��رف��ات ون�����ش��ال 

�ل��ط��ع��ي��م��ة و���ش��ب��اح �ل�����ش��ع��ار، �حل��ك��وم��ة مبنح 

�ل�����وز�رة ���ش��لح��ي��ات �لإ����ش���ر�ف ع��ل��ى �مل��د�ر���س 

�خل��ا���ش��ة وت��وح��ي��د �مل��رج��ع��ي��ات، م�����ش��ري� �إىل 

جلنة  لت�شكيل  �حلكومة  خماطبة  �شيتم  �أن��ه 

قطاع  تو�جه  �لتي  �مل�شاكل  در��شة  جلهة  عليا 

�إط��ار  ح��ل��ول �شمن  و�إي��ج��اد  �خل��ا���س  �لتعليم 

ت�شريعي. 

يكن  ك��ورون��ا مل  �أزم���ة  �إن  �لعجارمة  وق��ال 

ت��اأث��ر  ب��ل  ف��ق��ط،  �لأردن  ع��ل��ى  �شلبي  �أث���ر  ل��ه��ا 

لكن  �لعامل،  يف  طالب  مليار  5ر1  نحو  منها 

حتقق  حلول  عن  بحثا  لذلك  تنبهت  �ل���وز�رة 

ع��دد�  �أن  وب��ني  للطلبة.  �لتعليم  ��شتمر�رية 

ك��ب��ري� م���ن �مل���د�ر����س �خل��ا���ش��ة ����ش��ت��ف��ادة من 

�حل��و�ف��ز �ل��ت��ي �أق��ره��ا �ل��ب��ن��ك �مل��رك��زي جلهة 

17 �ل��ف معلم  دف��ع �ل��رو�ت��ب، م�شري� �إىل �ن 

يف �لتعليم �خلا�س ��شتفاد من هذه �حلو�فز، 

وك��ذل��ك 46 �ل���ف ع��ام��ل �أي�����ش��ا ����ش��ت��ف��اد من 

�ل�شمان  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل���رب�م���ج 

�لجتماعي خلل �أزمة كورونا. 

ولفت �إىل �أن �لوز�رة وقعت �أخري� �تفاقية 

مع �ل�شمان �لجتماعي بحيث ل يتم ترخي�س 

�أي مدر�شة خا�شة غري م�شجلة لدى �ملوؤ�ش�شة، 

و�أي مدر�شة تخالف ذلك �شيتم �إغلقها. 

�لجتماع،  يف  �مل�شاركون  �ملعلمون  وط��ال��ب 

بتعديل �لت�شريعات و�عطاء قانونية �لإ�شر�ف 

�لعاملني  حقوق  حماية  على  �لأق���در  ل��ل��وز�رة 

�أن ه��ن��اك  �مل���ه���م، ول���ش��ي��م��ا  �ل��ق��ط��اع  يف ه����ذ� 

�شنويا،  وظائفهم  يفقدون  منهم  كبري�  ع��دد� 

عقود  توقيع  على  �ملعلمني  �إل���ز�م  �إىل  �إ�شافة 

»جمحفة«.

االنباط - عمان 

�لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وزر�ء  جمل�س  و�ف���ق 

�إطار  �لعرب على مقرتح �لأردن باإعد�د م�شروع 

ع��رب��ي ����ش��رت�ت��ي��ج��ي ل��ل��ح��م��اي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة يف 

�لأوبئة.

�لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وزر�ء  جمل�س  وك��ل��ف 

مع  بالتن�شيق  للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  �لعرب، 

�ل���دول �لأع�����ش��اء، وبالتعاون م��ع وك���الت �لأمم 

لإع���د�د  �ل�����ش��رك��اء،  وجميع  �ملتخ�ش�شة  �ملتحدة 

�مل�شروع.

�لتي  �ل��ط��ارئ��ة  جل�شته  يف  �مل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 

ع��ق��دت �ول م��ن �أم�����س ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب �لأردن، 

�لعربية،  �ملنطقة  تد�عيات فريو�س كورونا على 

و�ل���ت���ح���رك �ل���ع���اج���ل مل��ع��اجل��ة �آث������ار وت���د�ع���ي���ات 

�جل��ائ��ح��ة، و�ل�����ش��ع��وب��ات �ل��ت��ي و�ج���ه���ت تنفيذ 

�ل�������ش���ي���ا����ش���ات و�ل�����رب�م�����ج �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��احل��م��اي��ة 

بالطو�رئ  �حلماية  نظم  وتعزيز  �لجتماعية، 

و�لأوبئة.

�أه��م��ي��ة قيام  �أع��م��ال��ه  و�أك���د �ملجل�س يف خ��ت��ام 

مب��و�زن��ة  م�شاهمتها  بت�شديد  �لع�����ش��اء  �ل���دول 

�ل�����ش��ن��دوق �ل��ع��رب��ي ل��ل��ع��م��ل �لج��ت��م��اع��ي ل��ع��ام 

�لر�مية  �لعربية  �ل��دول  لدعم جهود   ،  2020
لح��ت��و�ء �آث���ار جائحة ف��ريو���س ك��ورون��ا، و�لآث���ار 

�لجتماعية و�لن�شانية �لناجمة عنها.

وزر�ء  �لتنفيذي ملجل�س  �ملكتب  رئي�س  وقالت 

�ل��ع��رب، وزي����رة �لتنمية  �ل�����ش��وؤون �لج��ت��م��اع��ي��ة 

�إن جائحة كورونا  �لجتماعية ب�شمة ��شحاقات، 

فر�شت �أو�شاعاً �شعبة و�آثار� كبرية على �لأو�شاع 

�لج��ت��م��اع��ي��ة و�لن�����ش��ان��ي��ة يف �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة، 

و��شتثنائية  عاجلة  �ج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  تطلب  م��ا 

لحتو�ء هذه �جلائحة و�آثارها �ملختلفة.

وعر�شت ��شحاقات جتربة �لأردن يف مو�جهة 

و�شول  ملنع  �ل�شتباقية  و�لج����ر�ء�ت  �جلائحة، 

�أدن��ى  �إىل  �لو�شول  بهدف  �أر����ش��ي��ه،  �إىل  �ل��وب��اء 

�أ���ش��ب��ح �لردن من  ح���د م���ن �ل����ش���اب���ات، ح��ي��ث 

تلك  �ل���ش��اب��ات بف�شل  ب��ع��دد  �ل��ع��امل  �أق���ل دول 

�أهمية �ل�شر�كة مع �لهيئات  �لج��ر�ء�ت، موؤكدة 

�شوياً  للعمل  �ملدين  �ملجتمع  ومنظمات  �لدولية 

ل�شمان حياة �شحية كرمية يف �إطار نظم حماية 

�لظروف  تاأخذ يف �لعتبار مثل هذه  �جتماعية 

�ل�شتثنائية وما يتطلبه ذلك من حترك �شريع 

ب�شكل منظم.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ب��ي��ن��ت �لأم�����ني �ل���ع���ام �مل�����ش��اع��د 

ل��ل��ج��ام��ع��ة �ل���ع���رب���ي���ة رئ���ي�������س ق���ط���اع �ل�������ش���وؤون 

�لجتماعية �لدكتورة هيفاء �أبو غز�لة، �ن وزر�ء 

�لتنمية �لعرب تعاونو� يف �إطار منظومة جامعة 

�لدول �لعربية، لحتو�ء جائحة فريو�س كورونا 

�لجتماعية  �آثارها  من  و�لتخفيف  �ملنطقة،  يف 

�لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية  �لناجتة عن  و�لإن�شانية 

�لتي �تخذتها �لدول �لعربية.

�ل��ت��ن��م��ي��ة  وزي��������رة  ع����رب  ط���ل���ب  �ردن  وك�������ان 

�لج��ت��م��اع��ي��ة/ رئ��ي�����ش��ة �ل�������دورة �حل���ال���ي���ة 39 

�ل��ع��رب  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�������ش���وؤون  وزر�ء  مل��ج��ل�����س 

�ج��ت��م��اع ط���ارئ ملجل�س  ع��ق��د  ����ش��ح��اق��ات،  ب�شمة 

مل��و�ج��ه��ة  �ل���ع���رب،  �ل�����ش��وؤون �لج��ت��م��اع��ي��ة  وزر�ء 

و�لإن�شانية جلائحة فريو�س  �لآثار �لجتماعية 

كورونا.

االنباط - عمان 

�أطلق ديو�ن �خلدمة �ملدنية وبالت�شارك 

و�ل���ري���ادة  �ل��رق��م��ي  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة  م���ع 

�م���������س، ح����زم����ة ج����دي����دة م����ن �خل����دم����ات 

ووق��ع  �لإل��ك��رتوين،  موقعه  على  �ملوؤمتتة 

�تفاقية م�شتوى خدمة )فك �للتز�م( مع 

عدة دو�ئر حكومية.

و�شملت �خلدمات �جلديدة من �لديو�ن 

ل��ل��م��ر�ج��ع��ني، ط��ل��ب �ل���غ���اء �ل���ش��ت��ن��ك��اف، 

�����ش���د�ر وث��ي��ق��ة ع����دم ����ش��غ��ال وظ��ي��ف��ة يف 

على طلب  �لق��ام��ة  نقل  �ملدنية،  �خل��دم��ة 

�ل��ت��وظ��ي��ف، ط��ل��ب �إ���ش��اف��ة م���وؤه���ل علمي 

ج��دي��د، ت��ع��دي��ل ب��ي��ان��ات ط��ل��ب �ل��ت��وظ��ي��ف، 

وخدمة طلب �ل�شتدعاء�ت عن بعد. 

�لل��ت��ز�م، وهي  ف��ك  كما �شملت خ��دم��ة 

خ���دم���ة ت���ق���دم م���ن �ل����دي����و�ن �إىل دو�ئ����ر 

من  منها  و�مل�شتفيدين  �أخ����رى  حكومية 

�لج���ه���زة �حل��ك��وم��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��وم ب��اإي��ف��اد 

طلبة يف بعثات در��شية من وز�ر�ت �لرتبية 

و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل�����ش��ح��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل 

و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي و�لوق�������اف و�ل�������ش���وؤون 

توفري  خ��لل  من  �ل�شلمية،  و�ملقد�شات 

�ل��وز�رة  مع  بالتن�شيق  �للتز�م  وثيقة فك 

�ملعنية دون حاجة �ملو�طن للتنقل بني هذه 

�ل��وز�ر�ت ودي��و�ن �خلدمة بربط �لبيانات 

وت��ب��ادل��ه��ا �إل���ك���رتون���ي���اً، و������ش����د�ر وث��ي��ق��ة 

حممية. 

���ش��ام��ح �لنا�شر  �ل���دي���و�ن  وق���ال رئ��ي�����س 

�ط��لق حزمة �خلدمات �جلديدة،  خ��لل 

�لرقمي و�لريادة  بح�شور وزير �لقت�شاد 

�ملهند�س مثنى �لغر�يبة، ومدير عام معهد 

�لإد�رة �لعامة ومدير مركز �مللك عبد�هلل 

ح�شابات  �ن�شاء  مت  �ن��ه  �حلكومي،  للتميز 

�لرتباط يف  وكلمة مرور خا�شة ل�شباط 

لإت��اح��ة جميع  ب��اخل��دم��ة  �ملعنية  �ل��دو�ئ��ر 

�ل��ب��ي��ان��ات �مل��ط��ل��وب��ة م��ن ق��اع��دة �ل��دي��و�ن 

لغايات ��شد�رها.

وحول خدمة ��شد�ر »وثيقة عدم ��شغال 

�لنا�شر،  بني  �ملدنية«  �خلدمة  يف  وظيفة 

�ن���ه مت م���ر�ع���اة ت��وف��ر ج��م��ي��ع �ل�����ش��و�ب��ط 

ل�����ش��م��ان ح���م���اي���ة �ل���وث���ي���ق���ة ب��ا���ش��ت��خ��د�م 

�مل�شتعلم  يتمكن  �لتقنيات �حلديثة بحيث 

)�جلهة �لتي طلبت �لوثيقة( من �لدخول 

�إىل ب��ي��ان��ات �ل��وث��ي��ق��ة م���ن خ����لل �ل��رق��م 

�ل���وط���ن���ي ورق�����م �ل��وث��ي��ق��ة و�ل���ت���اأك���د من 

�شحتها عن طريق قر�ءة �لباركود، ��شافة 

خلتم �لديو�ن �ملدرج يف �لوثيقة ور�بط يف 

�لدخول  خلله  م��ن  يتاح  �لوثيقة  ��شفل 

مل�شدر �لوثيقة و�لتاأكد منها.

و�و����ش���ح �ل��ن��ا���ش��ر �أن �أمت��ت��ة �خل��دم��ات 

�أولويات  �لإلكرتوين تقع �شمن  و�لتحول 

�له�������د�ف �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة خل��ط��ط �ل���دي���و�ن 

�ل�شرت�تيجية، وتهدف للرتقاء مب�شتوى 

وتب�شيط  للمو�طنني،  �ملقدمة  �خل��دم��ات 

�لج���������ر�ء�ت وت��خ��ف��ي��ف �أع����ب����اء وت��ك��ال��ي��ف 

يف  للمقيمني  خ��ا���ش��ة  للخدمة  �ل��و���ش��ول 

�مل��ح��اف��ظ��ات �ل��ب��ع��ي��دة. وب��ني �أن �خل��دم��ات 

عليها  �حل�شول  �خل��دم��ة  متلقي  �شتمكن 

م��ن خ��لل �ل��دخ��ول للموقع �لإل��ك��رتوين 

http://www.csb. ل����ل����دي����و�ن 

.  /gov.jo/csb
وق����ال: �إن���ه ل��ن ي��ت��م ����ش��ت��لم �ي من��اذج 

ورقية لطلب �حل�شول على هذه �خلدمات 

يف مكاتب خدمة �جلمهور بعد �لن، ��شوة 

�لفعالة  �لخ��رى  �لإلكرتونية  باخلدمات 

م��ن��ذ ����ش���ن���و�ت ك��خ��دم��ة ط��ل��ب �ل��ت��وظ��ي��ف 

�لإل����ك����رتوين و�ل���ش��ت��ع��لم ع���ن �ل��رتت��ي��ب 

و�لقرت�حات،  �ل�شكاوى  ونظام  �لتناف�شي 

�ل���دي���و�ن  ع���دد م��ر�ج��ع��ي  �ن  �إىل  م�����ش��ري�ً 

خ��لل ع��ام 2019 يف �مل��رك��ز و�ل��ف��روع يف 

بلغ  �خلدمات  ه��ذه  بخ�شو�س  �ملحافظات 

نحو 15 �لف مو�طن.

وح�������ش���ر وزي�������ر �لق���ت�������ش���اد �ل���رق���م���ي 

�ملدنية  �خل��دم��ة  دي���و�ن  ورئي�س  و�ل��ري��ادة 

ت��وق��ي��ع �ت���ف���اق���ي���ات م�����ش��ت��وى خ���دم���ة فك 

.)SlA( للتز�م�

ووق������ع �لت���ف���اق���ي���ة �م�����ني ع�����ام دي�����و�ن 

�خلدمة بدرية �لبلبي�شي مع �مناء عامني 

وز�ر�ت �لرتبية و�لتعليم �لدكتورة جنوى 

و�ملقد�شات  و�ل�شوؤون  و�لوقاف  �لقبيلت، 

�ل����ش���لم���ي���ة �ل���دك���ت���ور ع����ب����د�هلل ع��ق��ي��ل، 

�ل�شرفا،  عمار  �لدكتور  بالوكالة  و�ل�شحة 

و�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي بالوكالة 

حممود �لقي�شي.

فك  خدمة  �متتة  �أن  �لبلبي�شي  وقالت 

�لإج�����ر�ء�ت  ت�شهيل  �إىل  ت��ه��دف  �لل���ت���ز�م 

و�جل��ه��د على  �ل��وق��ت  وت��وف��ري  وتكامليتها 

متلقي �خلدمة خا�شة فيما يتعلق بالتنقل 

ب���ني �ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة، م��ب��ي��ن��ة �ن���ه مت 

�لرتباط  ل�شباط  خا�شة  ح�شابات  �ن�شاء 

ب��دء�ً  �لنظام  ل�شتخد�م  �ل��دو�ئ��ر  ه��ذه  يف 

طباعة  وح��ت��ى  �ل�شا�شة  �إىل  �ل��دخ��ول  م��ن 

�لوثيقة �ملطلوبة.

872 معاملة  يذكر �ن �لديو�ن ��شتلم 

فك �لتز�م عام 2019. -

الخدمة المدنية يطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة

توقيف عدد من رجال األمن بمركز 
إصالح وتأهيل الشرطة

جمعية دولية تمنح جائزة الباحث 
المتميز ألكاديمي أردني 

االنباط - عمان 

�لركن ح�شني  �للو�ء  �لعام  �لمن  �أمر مدير 

�حلو�متة، بتوقيف عدد من رجال �لأم��ن �لعام 

�ل�شرطة ممن ظهرو�  وتاأهيل  �إ�شلح  يف مركز 

مب��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ج���رى ت���د�ول���ه �ث���ن���اء قيامهم 

باإلقاء �لقب�س على �أحد �لأ�شخا�س.

وق�����ال �ل���ن���اط���ق �لع����لم����ي ب��ا���ش��م م��دي��ري��ة 

�لم���ن �ل��ع��ام، يف ب��ي��ان �م�����س، �إن م��دي��ر �لأم���ن 

�أم��ر بتوقيف ع��دد من رج��ال �لم��ن �لعام  �لعام 

�ل�شرطة ممن ظهرو�  وتاأهيل  �إ�شلح  يف مركز 

يف مقطع �ل��ف��ي��دي��و �ل���ذي ج���رى ت��د�ول��ه �ث��ن��اء 

�أد�ة  �أ�شهر  �شخ�س  على  �لقب�س  باإلقاء  قيامهم 

حادة عليهم وحاول �يذ�ءهم يف حمافظة جر�س، 

�لج���ر�ء�ت  و�ت��خ��اذ جميع  وف��ت��ح حتقيق معهم 

�لقانونية بحقهم ملا قامو� به من جتاوز�ت �ثناء 

عملية �إلقاء �لقب�س.

و�كد �أن مديرية �لأمن �لعام م�شتمرة يف �أد�ء 

�لقانون  �إط��ار  �شمن  و�شفافية  مبهنية  مهامها 

لر�شالتها  ت��ن��ف��ي��ذ�  �لإن�������ش���ان  ح��ق��وق  و�ح������رت�م 

�أي جت���اوز  و�أن  �ل��ن��ب��ي��ل��ة  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �لأم��ن��ي��ة 

للقانون يوجب �مل�شاءلة �لقانونية.

االنباط - عمان 

�لطبية  للرعاية  �لدولية  �جلمعية  منحت 

�لدويري  نو�ف  زياد  �لدكتور  �لهند،  ومقرها 

�لتعوي�شات  جم��ال  يف  �ملتميز  �لباحث  جائزة 

�لبحثية  مل�����ش��ريت��ه  ت��ق��دي��ر�   ،2020 �ل�شنية 

�ملن�شورة  �لأب��ح��اث  من  بالعديد  تكللت  و�لتي 

مبجلت عاملية حمكمة متخ�ش�شة.

�جلائزة  �إن  �م�س،  بيان  �ل��دوي��ري يف  وق��ال 

بها  ق��ام  �لتي  �لبحثية  للجهود  تتويجا  ت��اأت��ي 

�خ����ري�، يف جم���ال ط��ب �لأ���ش��ن��ان وحت��دي��د� يف 

�نعك�شت  و�ل��ت��ي  �ل�شنية  �ل�شتعا�شات  جم��ال 

�إىل �جلهود  ��شافة  �ملهنة،  �آثارها على تطوير 

بفريو�س  يتعلق  فيما  للتوعية  بها  يقوم  �لتي 

ك���ورون���ا ���ش��م��ن ف����رق ع��امل��ي��ة وحم��ل��ي��ة طبية 

متخ�ش�شة، كما تاأتي تقدير� للخربة �لأردنية 

وجودها  �أثبتت  و�لتي  �لأ�شنان  طب  جمال  يف 

وكان  و�ل��دول��ي��ة.  �لعربية  �ملحافل  خمتلف  يف 

ب��ح��ث��ه �مل��ن�����ش��ور ب��امل��ج��ل��ة �ل��ت��اب��ع��ة ل��لأك��ادمي��ي��ة 

�أك��ر  م��ن  �ل�شنية  لل�شتعا�شات  �لأم��ريك��ي��ة 

بها  و�ل�شت�شهاد  متابعتها  متت  �لتي  �لأبحاث 

لعام 2019. 

��شتاذ�  يعمل  �ل��دوي��ري  �ل��دك��ت��ور  �أن  يذكر 

و�لتكنولوجيا  �لعلوم  بجامعة  �لأ�شنان  لطب 

�لأردن�����ي�����ة، وي���ع���د حم��ك��م��ا وحم������رر� ل��ل��ع��دي��د 

�لأ�شنان،  طب  جم��ال  يف  �لعاملية  �ملجلت  من 

�ل��دول��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  ل����دى  �لأردن  مي��ث��ل  ك��م��ا 

�ملتحدة  �لوليات  ومقرها  و�ل�شلمة  للوقاية 

�لإلكرتوين،  �لأمريكية وي�شرف على موقعها 

�لتميز  بجائزة   2020 عام  بد�ية  فاز يف  كما 

نف�س  م��ن  �ل�شنية  �ل�شتعا�شات  يف  و�لإب����د�ع 

�ملنظمة، ومت �ختياره كمحرر م�شوؤول للمجلة 

�ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي و�ل��ت��ع��ل��ي��م يف طب 

�لأ�شنان.
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االنباط-برتا

ق��ال��ت م�����ش��ت�����ش��ار وزي����ر ال��ع��م��ل ل�����ش���ؤون 

التي  اإن االتفاقية  الت�شغيل جناح الربيقي 

وقعت بني ال�زارة و�شركة انا هامي ل�شناعة 

فر�شة   200 ت���ف��ر  اإىل  ت��ه��دف  االلب�شة 

عمل البناء وبنات بلدية البا�شلية من خالل 

ا�شتحداث فرع انتاجي هناك.

واأ�شافت ام�س االثنني اأن ال�زارة �شتقدم 

للم�شتثمر من خالل هيئة تنمية وتط�ير 

املهارات املهنية والتقنية دعما لبناء ال�حدة 

االإنتاجية وت�شغيل العاملني فيها.

وبينت اأن دعم كلفة بناء كل مرت مربع 

رواتب  دعم  اإىل  ا�شافة  دينارا،   220 تبلغ 

العمال االأردنيني بن�شبة 50 باملئة وكذلك 

 25 ب���دل م���ا���ش��الت و  25 دي��ن��ارا  مببلغ 

االجتماعي  بال�شمان  ا�شرتاك  بدل  دينارا 

ملدة 12 �شهرا. وتابعت ان امل�شتثمر ح�شل 

ملدة  جمانا  االإنتاجية  ال���ح��دة  مبنى  على 

عامل   200 ت�شغيل  ���ش��ري��ط  ���ش��ن���ات   3
وعاملة ملدة 5 �شن�ات بعد نهاية مدة الدعم 

والبالغة �شنة واحدة. واأو�شحت اأن الفروع 

املفرق  حمافظة  يف  امل�شتحدثة  االنتاجية 

وانتاج  البا�شلية  وه��ي  االردن��ي��ني،  لت�شغيل 

�شما ال�شرحان 1 و�شما ال�شرحان 1 ومغر 

وع��ام��ل��ة،  ع��ام��ال   450 ت�شغل  ال�����ش��رح��ان 

ان��ت��اج  ب��ف��رع  االجن�����از  ن�شبة  ان  اإىل  الف��ت��ة 

الدجنية التابع ل�شركة تفاعل الإعادة تدوير 

بهدف  باملئة   35 بلغت  وال��ك��رت���ن  ال�����رق 

ت���ف��ر ف��ر���س ع��م��ل ل��ن��ح��� 250 ع��ام��ال 

امل�شنع  بناء  م�شاحة  ان  اىل  ي�شار  وعاملة. 

 2200 تبلغ   2 البا�شلية  م�����ش��روع  �شمن 

مرت مربع.

 مشروع الباسلية بالمفرق يشغل 200 عامل وعاملة

للنظام  واالنتقادات  الهج�م  �شقف  ارتفاع  يلحظ  وان  الب��د  االردن  لتاريخ  امل�شتعر�س 

ول�شيا�شاته كلما كان مطل�باً منه تنفيذ اجندات ه� يرف�شها . وقد ح�شل ذلك يف عهد 

جاللة امللك الراحل احل�شني بن طالل طيب اهلل ثراه وهاه� يح�شل يف عهد جاللة امللك 

انهم ميثل�ن  الثاين بن احل�شني .وك��ان يق�م بعمليات الهج�م هذه من يدع�ن  عبداهلل 

االردنية  املعار�شة  �شفة  ينتحل�ن  من  بع�س  اإىل  باالإ�شافة   ، باخلارج  االردن��ي��ة  املعار�شة 

الداخلية ال�شريفة . وقد ازدادت وترة هذه الهجمات مع انطالق الربيع العربي وو�ش�ل 

التي حترك  االأج��ه��زة  نف�س  باملنا�شبة  وه��ي  اج��ه��زة خارجية  ل���الأردن حيث قامت  ري��اح��ه 

املعار�شة اخلارجية بتجنيد بع�س اقطاب املعار�شة الداخلية لت�شبح اب�اقاً ناطقة با�شمها 

والتي �شعت اثناء احداث الربيع العربي اإىل االنقالب على النظام مل�شلحة ال�شرق االأو�شط 

اجلديد ومن خالل اتباع �شيا�شة الف��شى اخلالقة . ولكن كان حلكمة القيادة االردنية 

ووعي ال�شعب االأردين اثره الكبر يف اف�شال كل خمططاتهم وخروج االردن �شاملاً من كل 

ال�شرور التي كانت حتاك له يف ظالم .

ولكن هذا مل يكن يعني بال�شرورة تخل�س االردن من كل امل�ؤامرات التي كانت حتاك له 

وال الت�قف عن حماوالت اإخ�شاعه للمخططات التي تعد للمنطقة كلها. و�ش�ف اجتاوز 

عن كل املحاوالت ال�شابقة واأحتدث عما ح�شل من ي�م اإعالن ترامب ونتنياه� عن تفا�شيل 

�شفقة القرن يف م�ؤمتر �شحفي عقد لهذه الغاية يف وا�شنطن بتاريخ 28 / 1 / 2020 وكان 

هذا امل�ؤمتر اقرب اإىل امل�شهد التمثيلي الهزيل من ك�نه م�ؤمتراً �شحفياً و�شيا�شياً ، والذي 

اأعلن خالله ترامب تفا�شيل �شفقته ، واعلن نتنياه� م�افقته عليها . ثم اأعلن نتنياه� 

عزمه على �شم غ�ر ااْلردن بال�شفة الغربية وامل�شتعمرات ال�شهي�نية فيها ومناطق �شمال 

البحر امليت اإىل كيانه ال�شهي�ين ، وحظي هذا االمر على م�افقة ترامب ومباركته وبحيث 

ال يتبقى اال جمم�عة من اجل��زر واالأرا���ش��ي الغر مت�شلة لتك�ن دول��ة للفل�شطينني ال 

ميلك�ن عليها اال �شلطة ادارة اأم�ر احلياة الي�مية فيها مع اعطائهم منطقة يف القد�س 

�شروط  وحتت  اإلكرتونية  الدولة  لهذه  عا�شمة  لتك�ن  اجلديدة  القد�س  عليها  يطلق�ن 

تعجيزية .

جاللة  ل�شان  على  ال�شفقة  لهذه  الراف�س  الر�شمي  م�قفه  عن  االأردن  اعلن  ان  وم��ا 

امللك عبداهلل الثاين ورف�شه حل الدولة ال�احدة وال�طن البديل وانه البد من تنفيذ حل 

الدولتني واإعالن قيام الدولة الفل�شطينية على حدود 1967 وان تك�ن عا�شمتها القد�س 

ال�شرقية واأنه ال تنازل عن ال�شيادة الها�شمية على االأماكن املقد�شة يف القد�س ،حتى �شدرت 

االأوامر للعنا�شر املت�شهينة والتي ارتدت ث�ب املعار�شة االردنية لتق�م با�شتهداف االردن 

االردنية  ال��دول��ة  على  هج�مها  ب�شن  ولتق�م   ، بها  والت�شكيك  م�اقفه  ت�ش�ية  وحم��اول��ة 

والت�شكيك ب�شرعيتها والق�ل ان �شرقي نهر االردن م�شم�اًل ب�عد بلف�ر وان القيادة االردنية 

كان دورها وظيفيا حلماية الكيان ال�شهي�ين وت�شليمه بقية االأرا�شي الفل�شطينية يف ال�قت 

املنا�شب وان م�قف النظام وجاللة امللك داخل الغرف املغلقة غر ما ه� خارجها . بل ذهب�ا 

اإىل ابعد من ذلك والق�ل ان دور النظام قد انتهى وان على االأردنيني البحث عن وطن 

بديل لهم . وذهب بع�شهم وممن ي�شكل�ن ولالأ�شف امتداداً لتنظيمات �شكلت بهدف حترير 

فل�شطني للت�شكيك با�شتقالل االردن بي�م احتفاله با�شتقالله . و لتنطلق بعدها اأ�ش�ات 

مهرجان  االأ���ش���ات  لهذه  ولُتعقد  والتجريح  بالنقد  امللك  جلاللة  تتعر�س  قليلة  اأردنية 

منا�شرة وتاأييد لها والزعم ان هذا املهرجان جمع االردن بكافة اأطيافه ومناطقه وع�شائره 

وم�اقفه ال�شيا�شية وهم يف ذلك كمن يدخل امل�شجد ي�م اجلمعة فراه حمت�شداً بامل�شلني 

فيق�ل ان كل امل�شلمني يف داخله او كمن يدخل الكني�شة ي�م االحد ويراها ممتلئة بامل�شلني 

فيق�ل ان كل امل�شيحيني يف داخلها 

اللواء المتقاعد مروان العمد

وزير الشباب يعلن انشاء مركز شباب جامعة آل البيت األردن المستهدف )1(

» موانىء العقبة« تستقبل بداية تموز أحدث واضخم سفينة حاويات

العتوم يثمن القرار لدعم أنشطة وبرامج ومبادرات الشباب

املفرق - االنباط -  يو�شف امل�شاقبة 

اأع���ل���ن وزي����ر ال�����ش��ب��اب  ال��دك��ت���ر ف��ار���س 

اآل  ل�شباب جامعة  ان�شاء مركز  بريزات عن 

البيت جاء ذلك خالل حديث خا�س الإذاعة 

ومب�شاركة  ام�����س  البيت  اآل  جامعة  ���ش���ت 

الدكت�ر  االأ���ش��ت��اذ  اجلامعة  رئي�س  عط�فة 

عدنان العت�م .

اآل  اخ��ت��ي��ار ج��ام��ع��ة  اأن  ال����زي���ر  واأك������د  

ال��ب��ي��ت ل��ه��ذا امل��رك��ز ج���اء حل��ر���س ال�����زارة 

يف  ال�شامية  امللكية  الت�جيهات  تنفيذ  على 

اي�شال ر�شالة وزارة ال�شباب واأن�شطتها اإىل 

�شباب اجلامعات وطلبتها من داخل االأردن 

وخارجة وخدمة اأبناء حمافظة املفرق .

من  وبت�جيهات  احلك�مة  اأن  اإىل  واأ�شار 

ال��ث��اين وويل عهده  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  ج��الل��ة 

الثاين  اهلل  عبد  ب��ن  احل�شني  االأم��ر  �شم� 

ال�طن  �شباب  اإىل  لل��ش�ل  وا�شحة  كانت 

اأي��ن��م��ا ك���ان����ا ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ة امل��ط��ل���ب��ة 

ل�شباب امل�شتقبل وتبني ودعم مبادراتهم .

وب����ني ال����زي���ر ب���اأن���ه ت���ق���رر ان�������ش���اء بنك 

ك���رون��ا  جائحة  ���ش���ء  يف  االأردين  ال��ت��ط���ع 

وال����ت����ي ك����ان����ت ان���ع���ك���ا����س ب���ه���م���ة ال�����ش��ب��اب 

ال�طن يف ظل هذه  م�شاعدة  وتط�عهم يف 

والن�شاطات  اجل��ه���د  ت���ح��ي��د  ن��ح���  االأزم����ة 

مبيناً   ، وه����ادف  م��ن��ظ��م  ب�����ش��ك��ل  ال�����ش��ب��اب��ي��ة 

الت�جه ج��اء الإي��ج��اد مظلة واح��دة  ه��ذا  اأن 

ر���ش��م��ي��ة ت��رع��ى ال��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي وت��ن��ظ��م 

هذا العمل وذلك من خالل ت�فر طاقات 

م��ت��درب��ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة وم����ؤه���ل���ة  يف جم��ال 

ال���ت���دري���ب ال��ط��ب��ي وال��ت��م��ري�����ش��ي مل���اج��ه��ة 

�شالمة  على  واملحافظة  اجلائحة  تداعيات 

و�شحة املتط�عني وفق احرتافية يف العمل 

واتباع متطلبات ال�شالمة العامة .

املقبلة  االأي�����ام  ���ش��ي��ت��م يف  ب���اأن���ه  واأ����ش���اف 

اط����الق ج���ائ���زة ���ش��م��� ويل ال��ع��ه��د االأم����ر 

ن�شعى  والتي  للتط�ع  اهلل  بن عبد  احل�شني 

خالل  م��ن  ال�شباب  فئة  خل��دم��ة  ج��اه��دي��ن 

االأكرب  امل�شروع  وه�  التط�عي  البنك  هذا 

ل��ل��ع��م��ل ال�����ش��ب��اب��ي ، ح��ي��ث ���ش��ن��ت���ا���ش��ل مع 

املميز والذي  امل�شروع  اجلامعة الإجناز هذا 

م�ؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  ان�شائه  اط��الق  ج��اء 

من  وعدد  الي�ني�شك�  ومنظمة  العهد  ويل 

واملجتمع  الر�شمية  امل�ؤ�ش�شات  من  ال�شركاء 

امل��������دين ومب������ا ي���ح���ق���ق اه������داف������ه وت��ن��ف��ي��ذ 

م�شاريعه وبراجمه .

ون�����ه ال����زي���ر ب��اأن��ه ���ش��ي��ت��م ال��ت��ع��اون مع 

امل��دن��ي��ة  اخل���دم���ة  ودي��������ان  ال���ع���م���ل  وزارة 

ب���اإدخ���ال ���ش��اع��ات ال��ت��ط���ع ك��م�����ش��اق ا���ش��ايف 

عن  يبحث�ن  ممن  وخ�ش��شاً  للمتط�عني 

العمل من ال�شباب وذلك من خالل ا�شافة 

لل�ظيفة  امل��ق��اب��الت  يف  ا���ش��اف��ي��ة  ع��الم��ات 

التن�شيق  مب�ا�شلة  ال�زارة  ا�شتعداد  مبدياً 

العمل  نح�  البيت  اآل  جامعة  مع  والتعاون 

املرتكزات  اح��د  اجلامعة  باعتبار  امل�شرتك 

اال�شا�شية يف اجناح هذه امل�شاريع .

رئي�س جامعة اآل البيت االأ�شتاذ الدكت�ر 

ع��دن��ان ال��ع��ت���م ث��م��ن ب����دوره م��ب��ادرة وزي��ر 

من  اجلامعة  ل�شباب  مركز  باإن�شاء  ال�شباب 

والذي   ، اذاع��ة اجلامعة  ات�شاله مع  خالل 

ي���ؤك��د دع���م ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

البيت  اآل  اأن   وخ�����ش������ش��اً  ال�����ش��ب��اب  ب��ق��ط��اع 

ووج���د  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  ال��ف  ت�شم )21( 

مثل هذا املركز من �شاأنه اأن ي�شهم يف ادماج 

اأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��ل��ب��ة ب��اأن�����ش��ط��ة ال������زارة وال��ت��ي 

ال�شامية والتي  امللكية  املكرمة  تفاخر بهذه 

احلقيقي  الت�شبيك  نح�  انطالقة  �شتك�ن 

ما بني اجلامعة ، و م�ؤ�ش�شات ال�طن .

ال�شباب  ان  اإل  ال��ع��ت���م  ال��دك��ت���ر  واأ���ش��ار 

وال����ذي����ن مي���ث���ل����ن م�����ش��ت��ق��ب��ل ال����ط���ن ه��م 

ان�شطتهم  دعم  اعناقنا من خالل  اأمانة يف 

تت�انى  ولن  املختلفة  ال�شبابية  وفعالياتهم 

االأكرب  الفئة  باعتبارهم  ذلك  اجلامعة عن 

يف املجتمع .

وبني باأن اجلامعة ت�شعى جاهدة خلدمة 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وال��ت�����ش��ب��ي��ك م��ع��ه ب��ه��دف 

ال��ن��ه������س ب��ال��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي ح��ي��ث رك��زت 

روح  لتنمية  الرتب�ي  البعد  على  اجلامعة 

العمل التط�عي اجلماعي و�شقل �شخ�شية 

ال��ط��ل��ب��ة وامل�����ش��اه��م��ة يف حت��م��ل امل�����ش���ؤول��ي��ة 

واالن���ت���م���اء احل��ق��ي��ق��ي ل��ل���ط��ن، م��ب��ي��ن��اً اأن 

اجلامعة لديها برامج جديدة منها برنامج 

يف  ���ش��ري��ك��اً  �شيك�ن  وال���ذي  املجتمع  �شحة 

حتديد وبناء هذا العمل وخ�ش��شاً يف مثل 

هذه  الظروف احلالية .

وال��ذي  التط�عي  البنك  اط��الق  وث��م��ن 

ن��ح��� تنظيم اجل��ه���د  ا���ش��ارة وا���ش��ح��ة  ي��ع��د 

يف  ت�شهم  ومب���ا  ال�شبابية  ال��ط��اق��ات  ودع���م 

ال�شباب  وبرامج  مل�شاريع  االمثل  اال�شتثمار 

ملثل  الداعمني  من  اجلامعة  �شتك�ن  حيث 

هذه املبادرات الرائدة .

االنباط-العقبة

تر�ش�  يف ميناء حاويات العقبة يف ال�شابع 

من ال�شهر املقبل اكرب �شفينة حاويات ت�شل 

اىل ميناء العقبة تبلغ �شعتها االجمالية من 

احلاويات املعباأة  1٥128 الف حاوية . 

لل�كاالت  االرز  �شركة  وق��ال مدير مكتب 

البحرية يف العقبة وكيل ال�شفينة العمالقة  

 CMA( ال�������ش���ف���ي���ن���ة   ان  ال���ع���ل���ي  ن����اج����ي 

احدث  من  تعترب   CGM BRAZIL
بناءها  مت  حيث  ال��ع��امل  يف  للحاويات  ناقلة 

يف ال��ع��ام احل����ايل  وه���ي م��ن ت�شنيع ك���ري��ا 

من  اال�شتيعابية  طاقتها  وتبلغ  اجلن�بية 

الب�شائع   ان����اع  مبختلف  امل��ع��ب��اة  احل��اوي��ات 

مرتا   ٣66 ط�لها   يبلغ  فيما  حاوية   1٥128

التي  ال�شفن  م��ن  وه���ي  م���رتا   ٥1 وع��ر���ش��ه��ا 

ان�شئت لتك�ن �شديقة للبيئة و م�شغلة على 

LNG غاز

ال�شرق  ال�شفينة �شرتبط م�انئ  ان  واك��د 

ان  م�شرا  االح��م��ر  البحر  مب���ان��ئ  االق�شى 

ا�شتخدام هذا الن�ع من ال�شفن مل�انئ العقبة 

 CMA CGM ه� التزام من جمم�عة

باجتاه تط�ير الن�شاط االقت�شادي يف اململكة 

اىل جانب كافة اخلدمات التي تقدمها هذه 

ال�شفينة للنقل البحري االقليمي والعاملي 

 CMA وب��ني العلي ان اخل��ط امل��الح��ي

وكيلها  م��ع  وب��ال�����ش��راك��ة  ت�شعى   CGM

البحرية  ل��ل���ك��االت  االرز  �شركة  االردن  يف 

ح��اوي��ات  امل��ن��اول��ة يف ميناء  زي���ادة حجم  اىل 

العقبة �ش�اء لل�ش�ق املحلي او ملنطقة ال�شرق 

االو�شط ب�شكل عام والعراق ب�شكل خا�س ال 

ال����اردة  ال��رتان��زي��ت  ب�شائع  حجم  ان  �شيما 

م�ؤ�شر  وه���ذا  ٪   ٣80 بن�شبة  زادت  للعراق 

كبر على اأن  ميناء حاويات العقبة وخطط 

وم�شاريع  CMA CGM�شيك�نان رافدا  

كبرا لدول اجل�ار وال�ش�ق املحلي وربطهم 

بالعامل 

املينائية  العمليات  العلي ان كافة  واو�شح 

اجل��ه��ات  ق��ب��ل  م���ن  الت�شغيلية   واخل���دم���ات 

العاملة يف النقل البحري واملناولة يف م�انىء 

العقبة تعد  حاليا من  اف�شل ان�اع اخلدمات 

امل��ت��ع��دده ع��امل��ي��ا وب��اق�����ش��ر االوق����ات وبا�شعار 

مناف�شة  مما �شاهم يف ان تك�ن هذه امل�اينء 

مق�شدا هاما لل�شفن العمالقة واحلديثة.

رابعة  دخ���ل خدمة  اىل  العلي  ا���ش��ار  كما 

ب��اال���ش��اف��ة اىل اخل��دم��ات ال��ث��الث ال��ت��ي ت��اأم 

اإبحار خدمة  بدا  ا�شب�عيا مع  العقبة  ميناء 

م���اينء  �شرتبط  JEDDEX” وال��ت��ي   «

ال��ب��ح��ر االح��م��ر ع��ني ال�����ش��خ��ن��ة - ال��ع��ق��ب��ة - 

جدة - ينبع مب�انئ �شرق افريقيا م�مبا�شا 

ومقدي�ش� 

مم�����ا ����ش���ي����ف���ر ل���ل���ت���ج���ار وامل�������ش���ت����ردي���ن 

وامل�������ش���دري���ن اق�����ش��ر وق����ت واف�����ش��ل ا���ش��ع��ار 

و�شت�شل اول �شفينة يف الثاين من مت�ز .

المفرق تنتج 25 الف طن شعير
االنباط-برتا

ب��ل��غ اإن����ت����اج حم��اف��ظ��ة امل���ف���رق م���ن حم�����ش���ل 

ال�شعر للعام احلايل 25 الف طن و 1900 طن 

التي  املن�شاأ  ل�شهادات  طبقا  القمح  حم�ش�ل  من 

اأ�شدرتها مديريات الزراعة يف املحافظة.

امل��ف��رق الدكت�ر  وق��ال مدير زراع���ة حمافظة 

فايز اخل���ال��دة اإن ان��ت��اج ل���اء ق�شبة امل��ف��رق من 

ال�شعر بلغ 2000 طن يف حني مل يتم ت�ريد اية 

كمية من حم�ش�ل القمح لغاية االآن، واأن م�شاحة 

االأرا�شي املزروعة بال�شعر يف الل�اء تبلغ 3000 

دومن يف خمتلف مناطق الل�اء، مت�قعا ان ي�شل 

االإنتاج الكلي من ال�شعر اإىل 4000 طن.

وب���ني م��دي��ر زراع����ة ل�����اء ال��ب��ادي��ة ال�شمالية 

ال��غ��رب��ي��ة امل��ه��ن��د���س ع��ب��د ال��ب��ا���ش��ط ال��ع��ك��ال��ي��ك اأن 

الكميات التي وردها املزارع�ن يف الل�اء بلغت 20 

الف طن �شعر، وحم�ش�ل القمح نح� الف طن، 

الفتا اإىل ان م�شاحة االرا�شي املزروعة مبح�ش�ل 

ال�شعر تراوحت بني 170 اإىل 190 الف دومن 

 3000 على  القمح  حم�ش�ل  ا�شتح�ذ  ح��ني  يف 

دومن. وت�قع العكاليك اأن يبلغ انتاج ل�اء البادية 

ال�شمالية الغربية من حم�ش�ل ال�شعر 30 الف 

طن ونح� 2000 طن من مادة القمح، م�شرا 

اإىل ان بع�س املزارعني عمدوا اإىل بيع حما�شيلهم 

من ال�شعر ملربي الرثوة احلي�انية يف حني اغلب 

املزارعني قام�ا بتخزين كميات من ال�شعر من 

انتاج امل��شم احلايل.

وق����ال م��دي��ر زراع����ة ل�����اء ال��ب��ادي��ة ال�شمالية 

امل��دي��ري��ة  اإن  امل��ه��ن��د���س خ�شر ح�����ش��ان  ال�����ش��رق��ي��ة 

ت�شمنت  من�شاأ  ���ش��ه��ادة   47 االآن  حتى  ا���ش��درت 

ال�شعر،  مادة  من  طن  اآالف  ت�ريد اكرث من 3 

ا�شافة اإىل ت�ريد 900 طن من حم�ش�ل القمح.

ولفت مدير زراعة ل�اء الروي�شد املهند�س عبد 

الل�اء  يف  ال�شعر  زراع���ة  اأن  اإىل  املا�شي  ال��ه��ادي 

كغذاء  املح�ش�ل  ا�شتخدام  ويتم  للغاية،  �شئيلة 

للما�شية ما جنم عنه عدم ت�ريد اية كميات من 

اإن  امل��زارع فايز قفطان  حم�ش�ل ال�شعر. وق��ال 

الت�قعات  ف��اق  ال�شعر  احل��ايل من  امل��شم  انتاج 

اال�شتعانة  اإىل  االإن���ت���اج، الف��ت��ا  وف����رة  م��ن ح��ي��ث 

باحل�شادات االآلية لهذا امل��شم االأمر الذي �شهل 

عملية ت�ريد االإنتاج اإىل �ش�امع احلب�ب.

الثالثاء   30/ 6 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- العربي اجلديد 

ت����ف����اق����م����ت اأزم����������ة ق�����ط�����اع ال�������س���اح���ن���ات 

يف االأردن وال��������ذي ي��ع��د م��ن اأه����م االأن�����س��ط��ة 

اإغ����اق����ات  ب�������س���ب���ب  ال�����ب�����اد،  احل����ي����وي����ة يف 

احل��������دود م����ع ال����ب����ل����دان امل������ج������اورة وم��ن��ه��ا 

ال����ع����راق و����س���وري���ة، واالإج����������راءات امل�����س��ددة 

ان��ت�����س��ار  اتخذتها احلكومة ملواجهة  ال��ت��ي 

وباء كورونا.

ال�ساحنات  اأ���س��ح��اب  ن��ق��اب��ة  رئ��ي�����س  وق���ال 

ت�سريح  يف  ال���داود،  خ��ري  حممد  االأردن،  يف 

خا�س ل�”العربي اجلديد” اإن خ�سائر قطاع 

اأزمة  ب�سبب  كثريا  زادت  االأردين  ال�ساحنات 

ال�سحن  ع��م��ل��ي��ات  ت��راج��ع��ت  ح��ي��ث  ك���ورون���ا، 

اإ�سافة  ال��ب��ل��دان،  م��ن  العديد  اإىل  التجاري 

ب�سبب  ال���داخ���ل���ي  ال�����س��ح��ن  ح���رك���ة  ل��ت��ع��ط��ل 

اإج������راءات احل��ظ��ر وت��وق��ف ال��ق��ط��اع��ات عن 

اأ�سهر. العمل لنحو ثاثة 

اأزم���ة  ب�سبب  ال��ق��ط��اع  خ�����س��ائ��ر  اأن  وت��اب��ع 

لت�ساف  دوالر  مليون   70 جت���اوزت  ك��ورون��ا 

1.3 مليار دوالر خ�سائر ال�سحن  اإىل حوايل 

امل��ن��ط��ق��ة  ظ�����روف  ب�����س��ب��ب  االأردين  ال�����ري 

واإغاق احلدود مع كل من العراق و�سورية 

لفرتة طويلة.

وقال الداود اإن عمليات التبادل التجاري 

مع �سورية يف اأدنى م�ستوى حيث يتم يوميا 

تبادل حوايل 70 �ساحنة يف االجتاهني.

التجاري  التبادل  عمليات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

بني البلدين م�ستمرة رغم تطبيق العقوبات 

االق��ت�����س��ادي��ة اجل���دي���دة ع��ل��ى ���س��وري��ة الأن 

ال�����س��وق  اإىل  امل�����س��درة  ال��ب�����س��ائ��ع االأردن����ي����ة 

وحتديدا  غذائية  م��واد  عن  عبارة  ال�سوري 

اأ�سناف اخل�سار والفواكه. بع�س 

ال�ساحنات  اأ�سحاب  نقابة  رئي�س  وح�سب 

ل��ت��ج��ارة  امل���ع���دة  ال�����س��ي��ارات  ف����اإن  االأردن،  يف 

ح��ي��ث  االأخ�������رى  ه����ي  ت����اأث����رت  “البحارة” 
م�سبوقة  غ��ري  بن�سبة  اأ���س��ع��اره��ا  انخف�ست 

وذلك لعدم وجود اأي ن�ساط جتاري لها.

اأي�سا تبادل حوايل ما بني  اإنه يتم  وقال 

منطقة  يف  ال���ع���راق  م��ع  ���س��اح��ن��ة  و180   150

ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري امل���ق���ام���ة ع��ل��ى احل����دود 

اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ب��ل��دي��ن،  ب���ني  امل�����س��رتك��ة 

اأوروب������ا  اإىل  ال���ت���ج���اري  ال�����س��ح��ن  ع��م��ل��ي��ات 

ت��راج��ع��ت ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ب�����س��ب��ب االإج������راءات 

امل��ت��خ��ذة م���ن ق��ب��ل ك��اف��ة ال���ب���ل���دان مل��واج��ه��ة 

انت�سار فريو�س كورونا.

باتوا  ال�سائقني  من  كبريا  عددا  اأن  واأكد 

ال�سحن  ح��رك��ة  ل��ت��وق��ف  نتيجة  ع��م��ل  ب���دون 

وخا�سة  البلدان  من  العديد  اإىل  التجاري 

ال������دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ي��م��ن ول��ي��ب��ي��ا وغ��ريه��ا 

وجاءت جائحة كورونا لت�سيف اأعباء كبرية 

على امل�ستثمرين يف قطاع ال�سحن الري.

نتيجة  ال�سحن  اأج���ور  ارت��ف��اع  اإىل  واأ���س��ار 

لقلة عدد ال�سائقني نظرا الإجراءات احلظر 

عودتهم  ل��دى  ال�سائقون  لها  يخ�سع  ال��ت��ي 

���س��ائ��ق��ي  اأج�����ور  اأي�����س��ا  رف���ع  م���ا  االأردن  اإىل 

ال�ساحنات.

وي��اح��ظ يف م��دي��ن��ة ال��رم��ث��ا احل��دودي��ة 

م��ع ���س��وري��ة ت��واج��د ل�����س��اح��ن��ات اأردن���ي���ة على 

ج��ن��ب��ات ال���ط���رق ل��ع��دم وج����ود اأع���م���ال حيث 

يعرف اأن اأهايل املدينة هم االأكرث ا�ستثمارا 

يف قطاع ال�سحن التجاري �سواء الداخلي اأو 

اخلارجي.

واأع���ي���د ف��ت��ح م��ع��ر ط��ري��ب��ي��ل احل����دودي 

من  اآب  اأغ�سط�س/  يف  وال��ع��راق  االأردن  ب��ني 

ب�سبب  �سنوات  لعدة  توقف  بعد   ،2017 ع��ام 

ت��ع��ر���س��ه ل��ل��ه��ج��م��ات االإره���اب���ي���ة ع���دة م��رات 

لكن التبادل التجاري لهذه الغاية، يتم من 

خال منطقة التبادل حالياً.

االأردن  بني  البينية  التجارة  حجم  وك��ان 

والعراق يتجاوز ملياري دوالر قبل اإغاقات 

اإىل اأق����ل من  احل����دود ل��ك��ن��ه ت��راج��ع ح��ال��ي��اً 

ق��ط��اع  وي�����س��م  ���س��ن��وي��اً.  دوالر  م��ل��ي��ون   300

ت�سّغل،  �ساحنة  األ��ف   21 االأردنية  ال�ساحنات 

ح�سب الداوود، حوايل 100 األف مواطن.

ب��ي��ع  اإىل  امل����ال����ك����ني  ب���ع�������س  وا�����س����ط����ر 

حجوزات  البنوك  اأوق��ع��ت  فيما  �ساحناتهم، 

عن  اأ�سحابها  لتعرث  ال�ساحنات  بع�س  على 

امل�سارف  جت��اه  املالية  بالتزاماتهم  ال��وف��اء 

وغريها من موؤ�س�سات التمويل.

الكعابنة االنباط-عمان-عمر 

ق����ال وزي�����ر امل���ال���ي���ة ال���دك���ت���ور حم��م��د 

اأن  يحب  ال  مالية  ك��وزي��ر  اإن���ه  الع�سع�س 

ي��دف��ع ال�����س��ري��ب��ة ك��م��ا ال ي��ح��ب اأح����د يف 

واجب جتاه  هذا  لكن  يدفعها،  اأن  الدنيا 

الوطن يجب ان ي�ستمر.

�سحفي  موؤمتر  خال  الع�سع�س  واأكد 

م�سروع  الطاق  ال�سريبة  دائ��رة  عقدته 

ميكن  ال  اأن  ام�س  الذهبية”  “القائمة 
اذا  االأردن  اىل  يح�سر  ان  م�ستثمر  الأي 

مل تكن ال�سريبة عادلة.

ك����ورون����ا  ج����ائ����ح����ة  خ������ال  اأن  وب������ني 

امل��وظ��ف��ني  روات����ب  دف���ع  االأردن يف  ال��ت��زم 

دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   500 و����س���دد  م��وع��ده��ا  يف 

كانت  فيما  اخل��ا���س،  للقطاع  م��ت��اأخ��رات 

ال����روات����ب وت�����س��دي��د  ب���دف���ع  ت��ت��اأخ��ر  دول 

التزاماتها واخرى ترفع �سرائبها.

التزمت  احلكومة  اأن  الع�سع�س  واأك���د 

ترفع  ال  حتى  ال�سريبية  الثقافة  بتغيري 

ال���ع���بء ع��ل��ى امل����واط����ن، وه����ذا اأم����ر غري 

مرتبط بجائحة كورونا.

وقال اإن الثقافة ال�سريبية حتتاج اىل 

�سفافية ومهنية، داعيا اىل عدم الدخول 

م�سريا  ال�سائعات  واط���اق  التكهنات  يف 

املعلومات  بجمع  تقوم  ال�سريبة  اأن  اىل 

وحتيل الق�سايا اىل الق�ساء. وا�ساف اأن 

اجراء  على  م�ستمر  ب�سكل  تعمل  الدائرة 

ت�����س��وي��ات ع��ل��ى ال���غ���رام���ات م���ع امل��ك��ل��ف��ني، 

موؤكدا اأن هذه قمة العدالة

مدير  علي  اأب��و  ح�سام  قال  جهته،  من 

دائ�����رة ���س��ري��ب��ة ال���دخ���ل وامل��ب��ي��ع��ات ب���اأن 

ال���دائ���رة م��ل��زم��ة ب��دف��ع ال���ردي���ات خ��ال 

�سهر فقط ملنت�سبي القائمة الذهبية من 

�سريبيا. املكلفني 

تعتر  الع�سوية  �سهادة  ب��اأن  واأ���س��اف   

ال�سريبة  ملكلفي  الذمة  ب��راءة  عن  بديا 

اأن  موؤكدا  الذهبية  بالقائمة  امل�سرتكني 

من مميزات القائمة تاأجيل دفع ال�سريبة 

ع���ل���ى م�������س���ت���وردات امل��ك��ل��ف��ني امل��ن��ت�����س��ب��ني 

بالقائمة واأي�سا لها االأولوية  يف التدقيق 

، موؤكدا  الذمة   ب��راءة  ال�سريبي الإخ��راج 

ت�ستطيع  �سريبيا  ملتزمة  �سركة  اأي  باأن 

الدخول للقائمة الذهبية ، كما اأ�سار  اإىل 

اأن خيار االإعرتا�س اأ�سبح الكرتونيا منذ 

يوم اأم�س .

االأع�����س��اء �سمن  ال�����س��رك��ات  ان  واأك����د 

اأ�سمائها  ن�سر  �سيتم  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة 

ل��ل��دائ��رة بحيث  امل��وق��ع االل��ك��رتوين  على 

مت��ك��ن امل��وظ��ف��ني امل��ال��ي��ني يف ال���دوائ���ر و 

اأع�ساء  اأ�سماء  من  التحقق  من  ل��وزارات 

ال��ق��ائ��م��ة ال��ذه��ب��ي��ة، ج��ن��ب��ا اإىل ج��ن��ب مع 

���س��رع��ة اإجن�����از م��ع��ام��ات��ه��م ال�����س��ري��ب��ي��ة 

اىل  بها م�سريا  املعمول  للت�سريعات  وفقاً 

�سريبة الدخل ت�سعى اىل التخفيف على 

غرامات  باي  الوقوع  وجتنيبهم  املكلفني 

او خمالفات �سريبية.

وح�����ول ال��ق��ائ��م��ة ال���ذه���ب���ي���ة، ق����ال ان 

االن�����س��م��ام  ط��ل��ب��ات  يف  املخت�سة  ال��ل��ج��ن��ة 

اىل ع�����س��وي��ة ال��ق��ائ��م��ة ال��ذه��ب��ي��ة در���س��ت 

ال���ت���ي مت على  وال��ت�����س��ن��ي��ف��ات  ال��ط��ل��ب��ات 

القائمة  ع�����س��وي��ة  ���س��ه��ادة  م��ن��ح  اأ���س��ا���س��ه��ا 

املتقدمة. لل�سركات  الذهبية 

خالل إطالق مشروع القائمة الذهبية لمكلفي دائرة ضريبة الدخل 

أبو علي: الضريبة ستدفع الرديات خالل 30 يوما بعد التدقيق

العسعس .. دفع الضريبة واجب وطني 

كورونا يفاقم أزمة الشحن التجاري في األردن

الثالثاء    30  /  6  / 2020

االنباط- عمان 

يف �سوء انت�سار ا�ستخدام تقنية �سل�سلة 

ال��ك��ت��ل )ال��ب��ل��وك��ت�����س��ني( و����س���رورة درا���س��ة 

واالث��ار  التقنية  ه��ذه  تنظيم  اإىل  احلاجة 

على  وتطبيقها  ا�ستخدامها  على  املرتتبة 

قطاعات االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات 

ال��ت��ي توفرها،  وال��ري��د واال���س��ت��خ��دام��ات 

اإمكانياتها  درا���س��ة  اأهمية  اإىل  باال�سافة 

جانب  اإىل  امل��ع��ل��وم��ات  ب��اأم��ن  يتعلق  فيما 

اآليات تقدمي اخلدمات العامة �سمن اإطار 

االأمثل  بال�سيغة  وللخروج  التقنية،  هذه 

ب�سدد  الهيئة  ف��اإن  املو�سوع،  هذا  لتنظيم 

وع�سوية  برئا�ستها  فنية  جل��ن��ة  ت�سكيل 

االأردين وجمعية  امل���ركزي  البن�ك  كل من 

���س��رك��ات ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات واالت�������س���االت 

من  امل��ع��ن��ي��ني  اإىل  ب��اال���س��اف��ة  “انتاج” 
القطاع اخلا�س .

هيئة  مفو�سي  جمل�س  رئ��ي�����س  واأ����س���ار 

تنظيم قطاع االت�ساالت الدكتور املهند�س 

غازي اجلبور اأن الهيئة تهدف من خال 

ت�����س��ك��ي��ل ه����ذه ال��ل��ج��ن��ة اإىل حت��ق��ي��ق ع��دد 

م��ن االأه�����داف م��ن �سمنها درا����س���ة م��دى 

املعامات  التقنية يف  ه��ذه  ان��دم��اج  ك��ف��اءة 

اليومية لقطاعات االت�ساالت وتكنولوجيا 

املعلومات والريد والتغلب على التحديات 

التي قد تنتج عنها، ودرا�سة تاأثري تطبيق 

هذه التقنية على ريادة االأعمال، باال�سافة 

العام  القطاع  ب��ني  الت�ساركية  تفعيل  اإىل 

وال���ق���ط���اع اخل���ا����س وا���س��ت��غ��ال ال��ف��ر���س 

التقنية يف ت�سهيل  املتاحة ال�ستغال هذه 

�سري االأعمال يف اململكة.

اأك��د ال��دك��ت��ور اجل��ب��ور ب��اأن اللجنة  كما 

���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى و���س��ع اإط�����ار ع���ام لتطبيق 

التقنية يف اململكة مع االأخذ بعني االعتبار 

م�����دى ت����اأث����ريه����ا ع���ل���ى اأم������ن امل���ع���ل���وم���ات 

التقنية  م��وائ��م��ة  وم����دى  واخل�����س��و���س��ي��ة 

ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات ال���ن���اف���ذة، ح��ي��ث ���س��رتاع��ي 

اللجنة و�سع ال�سوابط واالأ�س�س واخلروج 

احلاجة  م��دى  ح��ول  الازمة  بالتو�سيات 

اىل اإخ�ساع هذه التقنية اىل التنظيم من 

اجلهات ذات العاقة.

هيئـة تنظيــم قطاع االتصـــاالت تعتزم تشكيل لجنة فنية 
لدراسة تقنية سلسلة الكتل )البلوكتشين(

الربضي: الحكومة انهت المفاوضات للحصول 
على مساعدات أجنبية بـقيمة 6ر1 مليار دوالر

ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية 
عالميا باألسبوع الرابع من حزيران

رئيس نقابة تجار ومنتجي األثاث يؤكد 
بدء تعافي القطاع

الصناعة والتجارة تبحث معيقات قطاع 
االنشاءات ومواد البناء

االنباط- عمان  

رجح وزير التخطيط والتعاون الدويل 

و���س��ام ال��رب�����س��ي، ام�����س االث���ن���ني، و���س��ول 

ح��ج��م امل�������س���اع���دات اخل���ارج���ي���ة م���ن امل��ن��ح 

احلايل  العام  للمملكة  املي�سرة  والقرو�س 

حوايل 5ر2 مليار دينار.

ان��ه��ت  اإن احل��ك��وم��ة  ال��رب�����س��ي،  وق����ال 

امل���ف���او����س���ات ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م�����س��اع��دات 

6ر1 مليار دوالر. اأجنبية ب�قيمة 

بلغت  املي�سرة  القرو�س  قيمة  اأن  واأكد، 

حزيران  منت�سف  حتى  دوالر  مليون   220

املنح  قيمة  تبلغ  وفيما  احل��ايل،  العام  من 

اجلديدة امللتزم بها لاأردن حتى منت�سف 

حزيران 80 مليون دوالر.

االنباط- عمان  

ارت���ف���ع���ت اأ�����س����ع����ار ال���ن���ف���ط وامل�������س���ت���ق���ات 

ال��ن��ف��ط��ي��ة ع��امل��ي��ا خ����ال االأ����س���ب���وع ال���راب���ع 

م���ن ���س��ه��ر ح����زي����ران احل�����ايل م���ق���ارن���ة م��ع 

م���ع���دل اأ����س���ع���اره���ا ل���اأ����س���ب���وع ال���ث���ال���ث م��ن 

وزارة  اأعلنتها  لبيانات  وفقا  نف�سه،  ال�سهر 

 ال��ط��اق��ة وال����رثوة امل��ع��دن��ي��ة ال��ي��وم االث��ن��ني.

وب���ح�������س���ب ال���ب���ي���ان���ات ب���ل���غ ���س��ع��ر ال��ب��ن��زي��ن 

مقابل  ل��ل��ط��ن  دوالر  4ر386   )90( اأوك���ت���ان 

م��ن  ال���ث���ال���ث  االأ�����س����ب����وع  يف  دوالر  4ر375 

باملئة،  9ر2  بلغت  ارت��ف��اع  وبن�سبة  ال�����س��ه��ر، 

ك���م���ا ارت����ف����ع ���س��ع��ر ال���ب���ن���زي���ن اأوك�����ت�����ان 95 

5ر406  اىل  ل���ل���ط���ن  دوالر  1ر401  م�����ن 

3ر1ب���امل���ئ���ة . ب��ل��غ��ت  ارت���ف���اع   دوالر وب��ن�����س��ب��ة 

6ر351  م����ن  ف���ارت���ف���ع  ال����دي����زل  ���س��ع��ر  اأم������ا 

ل��ل��ط��ن،  دوالر  9ر357  اىل  ل��ل��ط��ن  دوالر 

وارت��ف��ع  ب��امل��ئ��ة،  8ر1  ب��ل��غ��ت  ارت��ف��اع  وبن�سبة 

اىل  ل��ل��ط��ن  دوالرا   326 م����ن  ال����ك����از  ���س��ع��ر 

ب��امل��ئ��ة.  2 ارت����ف����اع  وب��ن�����س��ب��ة  دوالر   6ر332 

وارتفع �سعر زيت الوقود يف االأ�سبوع الرابع 

للطن مقارنة  دوالر  9ر228  اىل  ال�سهر  من 

مع ال�سعر امل�سجل يف االأ�سبوع الثالث والبالغ 

 3ر221 دوالر وبن�سبة ارتفاع بلغت 4ر3باملئة.

م�����ن ج����ان����ب اآخ���������ر، ا����س���ت���م���ر ����س���ع���ر ال���غ���از 

 335 عند  ح��زي��ران  ل�سهر  امل�سال  ال��ب��رتويل 

يف  امل�سجل  �سعره  مع  مقارنة  للطن  دوالرا 

دوالرا.  340 بلغ  وال���ذي  امل��ا���س��ي  اأي���ار   �سهر 

االأ�سبوع  ارتفع يف  برنت قد  �سعر خام  وكان 

7ر41 دوالر للرميل  الرابع من ال�سهر اىل 

مقارنة مع �سعره يف االأ�سبوع الثالث والذي 

بلغ 7ر40 دوالر.

االنباط- عمان 

ق�����ال رئ���ي�������س ن���ق���اب���ة جت�����ار وم��ن��ت��ج��ي 

اإن قطاع االثاث  الهياجنة،  االثاث �سرف 

مب��خ��ت��ل��ف م��ك��ون��ات��ه ب�����داأ ب��ال��ت��ع��ايف ب��ع��د 

عودته ملمار�سة ن�ساطه الذي توقف جراء 

اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد.

�سحفي  ت�سريح  يف  الهياجنة  وا���س��ار 

ب��داأ يظهر  التعايف  ان  اىل  االأث��ن��ني،  ام�س 

مب���ن���ت���ج���ات االأث���������اث امل����ن����زيل وامل���ك���ت���ب���ي 

واال�سفنج  والفر�سات  واالب��واب  واملطابخ 

بقطاع  حم��دودا  زال  ما  لكنه  واالخ�ساب، 

املنتج  ح�سة  ان  مبينا  واملوكيت،  ال�سجاد 

امل��ح��ل��ي��ة  ب��ال�����س��وق  االث������اث  م���ن  االردين 

االع���وام  خ��ال  ملحوظا  حت�سنا  �سهدت 

ما  وج���ودة  ت��ط��ور  بفعل  املا�سية  القليلة 

ال���ك���ن���ب، حيث  اأط���ق���م  ي��ن��ت��ج، خ��ا���س��ة يف 

اىل  ا�سنافها  من  امل�ستوردات  انخف�ست 

اأقل من 10 باملئة من احتياجات اململكة.

اأ����س���ح���اب  ب���ني  ال���ع���اق���ة  واو�����س����ح ان 

امل����ع����ار�����س ال����ك����رى ل�����اأث�����اث ب��امل��م��ل��ك��ة 

وال  ت��ك��ام��ل��ي��ة  “عاقة  ه���ي  وامل�����س��ن��ع��ني 

ع��ن االخر”، الف��ت��ا اىل  غ��ن��ى الح��ده��م��ا 

ب�سكل  الواحد لاأثاث يعتمد  املعر�س  اأن 

رئ��ي�����س��ي ع��ل��ى ك��ام��ل احل��ل��ق��ة االن��ت��اج��ي��ة 

والنجارين  االخ�ساب  بائعي  ت�سمل  التي 

وحم�������ال االق���م�������س���ة واأع������م������ال ال����ده����ان 

وال���ت���ن���ج���ي���د وع����م����ال ال���ف���ك وال���رتك���ي���ب 

والنقل.

يحكم  ال��ذي  الرئي�س  املعيار  اأن  واك��د 

واملنتجني  املعار�س  ا�سحاب  العاقة بني 

امل��ح��ل��ي��ني،ه��و ج���ودة امل��ن��ت��ج ودق���ة ات��ق��ان��ه 

وال�����س��ع��ر، داع��ي��ا امل��ن��ت��ج��ني امل��ح��ل��ي��ني اىل 

مواكبة اجلديد يف عامل االثاث من حيث 

احدث  ومتابعة  امل�ستخدمة  التكنولوجيا 

والت�سميم. املوديات 

االنباط- عمان 

لل�سوؤون  ال��ع��ام  االأم���ني  م�ساعد  بحث 

ال���ف���ن���ّي���ة/ م���دي���ر م���دي���ري���ة ال�����س��ي��ا���س��ات 

وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال��ت��ج��اري��ة 

وال��ت��م��وي��ن زاه����ر ال��ق��ط��ارن��ة، م���ع ممثل 

غرفة  يف  البناء  وم��واد  االن�����س��اءات  قطاع 

جتارة االأردن جمال عبد املوىل وعدد من 

قطاع  معيقات  للقطاع،  املمثلة  ال�سركات 

االن�ساءات ومواد البناء.

ال���ذي عقد يف مقر  وه���دف االج��ت��م��اع 

ال�����وزارة، اىل م��ت��اب��ع��ة اج�����راءات اجل��ه��ات 

ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل��ع��ي��ق��ات  مل�سفوفة  امل��ع��ن��ّي��ة 

ب���ن���اء على  ال��ق��ط��اع وال���ت���ي مت اع����داده����ا 

�سل�سلة اللقاءات املنعقدة يف العام املا�سي.

وتناول القطارنة اأبرز االجراءات التي 

م�سفوفة  على  املعنّية  اجلهات  اتخذتها 

امل��ع��ي��ق��ات اخل���ا����س���ة ب��ق��ط��اع االإن�������س���اءات 

موؤ�س�سة  التزام  واملت�سمنة  البناء؛  ومواد 

الزمنّية  ب��االأط��ر  واملقايي�س  امل��وا���س��ف��ات 

للخدمات املقدمة كما هو مو�سح يف دليل 

خدمات املوؤ�س�سة، ودور الوزارة يف ت�سهيل 

خال  من  العراق  اإىل  الب�سائع  ان�سياب 

ال��ت��وا���س��ل ال��ف��ّع��ال م��ع اجل��ان��ب ال��ع��راق��ي 

والتي كان اآخرها عقد اجتماعات اللجنة 

الوزارية االأردنية -العراقية يف عّمان مع 

نهاية العام 2019.

ة القطاع من  واأ�سار القطارنة اىل ح�سّ

اأطلقتها  التي  املختلفة  التحفيزّية  احلزم 

احلكومة والتي ا�ستهدفت قطاع اال�سكان 

اإىل احل�����زم اخل��ا���س��ة  اإ����س���اف���ة  ح�������س���راً، 

مب��ج��ال االع�����س��ار واحل��ج��ز على االأم���وال 

وال���ت���ي اأث�����رت اإي���ج���اب���اً ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات 

اأ�سا�سيا  مطلبا  وكانت  املختلفة  التجارية 

ل��ق��ط��اع االن�����س��اءات وم���واد ال��ب��ن��اء، الفتا 

مع  املتابعة  اج��ت��م��اع��ات  عقد  اأه��م��ي��ة  اىل 

ودوره���ا  املختلفة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

يف ت��ق��ي��ي��م ال��ع��م��ل امل��ن��ج��ز خ���ال ال��ف��رتة 

ال�����س��اب��ق��ة واأه��م��ي��ت��ه��ا يف ت��ع��زي��ز احل����وار 

العام واخلا�س  القطاعنّي  وال�سراكة بني 

واأنها اللبنة االأ�سا�سية للم�سروع .

يف  م�����س��ت��م��رة  ال����������وزارة  اأن  واأو������س�����ح 

ا���س��ت��ق��ب��ال اأي م��ن امل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

ال���ق���ط���اع وج����اه����زّي����ة ال���������وزارة يف ح��ّل��ه��ا 

االأخ��رى، ال  املعنّية  بالتعاون مع اجلهات 

اأثرت على القطاع ب�سكل  �سيما تلك التي 

مبا�سر جّراء اأزمة فريو�س كورونا.

وق����دم ع��ب��د امل����وىل ن��ب��ذة ع��ن ال��ق��ط��اع 

واأه���م���ي���ة ق��ط��اع��ات��ه ال��ف��رع��ّي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 

منتجات  ج���ودة  اإىل  اإ���س��اف��ة  وامل��ت��ن��وع��ة، 

القطاع، مثنيا على دور الوزارة يف متابعة 

وح�����ّل امل���ع���ي���ق���ات ال��������واردة يف م�����س��ف��وف��ة 

القطاعّية. املعيقات 

يف  التجارية  الفعاليات  ممثلو  وق���ّدم 

جمموعة  البناء  وم��واد  االإن�ساءات  قطاع 

تاأثر  الذي  القطاع  لدعم  املقرتحات  من 

ب��ف��ع��ل اأزم�����ة ك���ورون���ا ك��ح��ال ال��ق��ط��اع��ات 

اإىل  االإ���س��ارة  ومت��ت  املختلفة،  ال��ت��ج��اري��ة 

جم��م��وع��ة م���ن امل���اح���ظ���ات االج���رائ���ي���ة 

ومتابعة  حّلها  ���س��رورة  تاأكيد  مت  وال��ت��ي 

االجراءات اخلا�سة بها.

اأع��ل��ن��ت وزارة  وع��ل��ى ���س��ع��ي��د م��ت�����س��ل، 

اأرق��ام  عن  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

وه��وات��ف ال�����س��ك��اوى اخل��ا���س��ة ب��ه��ا داع��ي��ة 

عن  واالب���اغ  معها  للتوا�سل  امل��واط��ن��ني 

اأي �سكوى متعلقة باالأ�سواق.

ال��وزارة  �سكاوى  هاتف  رقم  ان  وقالت 

)5661176/06( قفز اآيل ثاثة خطوط، 

الثامنة  ال�ساعة  منذ  ال�سكاوى  وي�ستقبل 

العا�سرة  ال�ساعة  وحتى  �سباحا  والن�سف 

م�������س���اء، ح���ي���ث ي���ت���وىل م���وظ���ف خم��ت�����س 

اىل  بتحويلها  ويقوم  ال�سكوى  ا�ستقبال 

م��راق��ب��ي االأ����س���واق يف امل���ي���دان م��ب��ا���س��رة، 

ترك  الرقم  ه��ذا  على  املت�سل  وي�ستطيع 

ليتم  ���س��ك��واه  او  م��اح��ظ��ت��ه  او  ر���س��ال��ت��ه 

التايل  اليوم  �سبيحة  يف  اليها  اال�ستماع 

واتخاذ االجراء املنا�سب عليها.

وفاك�سات  ه��وات��ف  ارق���ام  ان  واأ���س��اف��ت 

ا���س��ت��ق��ب��ال ال�����س��ك��اوى ل���دى ال�����وزارة على 

النحو التايل:رقم الفاك�س رقم ال�سكاوى 

 5661176/06 امل���ح���اف���ظ���ة:5660494/06 

 2132195-03 ال���ع���ا����س���م���ة2131068-03 

 6232368-02 م�����������ع�����������ان6231182-02 

 3983885-05 امل����������ف����������رق3985711-05 

 6340738-02 ال��������زرق��������اء6340738-02 

 3248146-05 ج����������ر�����������س3244681-05 

 2351132-03 م�����������اأدب�����������ا2353898-03 

 22411910-03 ال�������ك�������رك2242032-03 

 03-  2015574 ال���ط���ف���ي���ل���ة2015174-03 

 6422181/02 ال�����ع�����ق�����ب�����ة6420180/02 

 053554831 ع��������ج��������ل��������ون053554834 

البلقاء7253201/02 02-7245107 اإربد



االعالين
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إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرج� من دائني �سركة  الي�سر لال�ستثمارات  حمدودة امل�س�ؤولية  

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم

 ) 3865 ( بتاريخ ) 1995/2/16(

م�ستحقة  كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

الراوي وعالء حممد  نعمان عبد اجلبار   : ال�سركة  ا�سم م�سفي 

�سعاده

عبد  ال�سريف  �سارع   – ال�سمي�ساين   – عمان   : امل�سفي  عن�ان 

احلميد �سرف –بناية 122

خل�ي ) 0795861502 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200143828(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ايهاب ال�سرفاء و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت��سية ب�سيطة

قد تقدمت بطلب   2014/9/22 حتت الرقم )18054( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/29 

املح�سن  عبد  حمم�د  ايهاب  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

ال�سرفاء  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�����س��ر  وادي   – ع��م��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن���ان  ب���اأن  علما 

0795531822

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

الثقايف  ذ.م.م   املحرتفني  �سركة  مركز تدريب  اأرج� من دائني 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 13243 ( 

بتاريخ ) 2006/11/19(

م�ستحقة  كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ان�س عبد الغني اللبدي

عن�ان امل�سفي : عمان – املقابلني

خل�ي ) 0788483882 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

و�سعد  ع��الء  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

ردايده  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)85646 ( بتاريخ 2007/4/22 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

اعالن صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه
بخصوص طرح عطاءات

تعلن �سلطة املياه عن طرح العطاءات التالية ادناه :

على املهتمني من ذوي االخت�سا�س والراغبني بامل�ساركة بالعطاءات ادناه مراجعة مديرية العطاءات وامل�سرتيات يف مبنى �سلطة 

املياه الرئي�سي بعمان الطابق ال�ساد�س / ال�سمي�ساين لالطالع واحل�س�ل على ن�سخة العطاء مقابل املبالغ غر امل�سرتدة املبينة ازاءه 

على النح� التايل :

اخر م�عد ال�ستالم العرو�س وايداعها �سندوق العطاءات يف �سلطة املياه ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا من التاريخ املبني اعاله .

يتم حتميل كلفة ن�سر االعالن على اجلهة املحال عليها العطاء .

�ساعات البيع جلميع االيام لغاية ال�ساعة الثالثة بعد الظهر ما عدا الي�م االخر �سيك�ن البيع لل�ساعة ال�احدة ظهرا .

اح�سار ال�سجل التجاري ورخ�سة املهن عند ال�سراء على ان تك�ن �سارية املفع�ل .

يتم ايداع العرو�س يف �سندوق العطاءات يف الطابق االول / مبنى �سلطة املياه – ال�سمي�ساين .

ملزيد من املعل�مات يرجى الدخ�ل للم�قع االلكرتوين ل�سلطة املياه

)http://www.waj.gov.jo(

امني عام سلطة املياه بالوكالة
رئيس لجنة العطاءات الخاصة 
املهندس علي صبح

اعالن استمالك
صادر عن دائرة االراضي واملساحة الغراض

دائرة اآلثار العامة

2019 اعلن انني بعد  13 ( ل�سنة  181 ( من قان�ن امللكية العقارية رقم )  عماًل باأحكام املادة ) 

مرور خم�سة ع�سر ي�مًا من تاريخ ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف املحلية �ساأتقدم اىل جمل�س ال�زراء 

بطلب ا�سدار قرار بامل�افقة على ا�ستمالك كامل م�ساحة قطعة االر�س رقم ) 701 ( من احل��س 

133.70 ( مرتًا مربعًا    ( الكم�سة والبالغة م�ساحتها  ارا�سي  3 ( من   ( البلد حي رقم   ) رقم ) 4 

والعائدة ملكيتها لل�سيد ابراهيم احمد م��سى الزواهرة و�سركاه ا�ستمالكا مطلقًا الأغرا�س دائرة 

االآثار العامة الأهميتها االأثرية م�سروعا للنفع العام باملعنى املق�س�د يف قان�ن اال�ستمالك .

مدير عام دائرة االراضي واملساحة / بالوكالة
محمد حسني الصوافني

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غر  العامة  الهيئة  ان  والتم�ين  والتجارة  ال�سناعة 

امل�سجلة لدينا ك�سركة   الهدايا وااللعاب    ل�سركة افكار لتجارة 

قد   )2005/11/24( بتاريخ   )11101( الرقم  حتت  ذ.م.م 

 2020/6/16( بتاريخ  املنعقد  العادي  غر  باجتماعها  قررت 

دينار  ال�سركة من )30،000(  راأ�سمال  امل�افقة على تخفي�س   )

اردين لي�سبح )15،000( دينار اردين 

تخفي�س  على  خطيا  االعرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرم�طي

مربوك للرابحني

نحن شركة عيد دحدل وشركاه

نعلن عن انتهاء حملتنا الرتويجية التي متت مب�افقة 

 36303 / 28 / 4 / 2 ال�سناعة والتجارة رقم  وزارة 

تاريخ 2019/12/5 وتبارك للرابحني معنا والذين مت 

ت�سليمهم اجل�ائز وهم : 

 ، و�ساح  عبداهلل  حممد  جن�ى   ، ربابعه  حمم�د  ع�سام 

ب�سام ع�ساف ، عبد ال�سالم احمد نفاع ،عامر اب� �سيام

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

مركز  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الثقايف   املحرتفني  تدريب 

بتاريخ   )13243( ال��رق��م  حت��ت  حم����دودة  م�����س���ؤول��ي��ة  ذات 

2006/11/19 قد قررت باجتماعها غر العادي املنعقد بتاريخ  

2020/6/29  امل�افقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وان  لل�سركة،  م�سفيا  اللبدي   الغني  عبد  ان�س  ال�سيد  وتعيني 

عن�ان امل�سفي ه� :

املقابلني - هاتف 0788483882

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  للمطاعم   اجلداريه 

بتاريخ   )49046( الرقم  حتت  حم��دودة  م�س�ؤولية  ذات 

املنعقد  العادي  غر  باجتماعها  ق��ررت  قد   2017/9/26

بتاريخ  2020/6/1  امل�افقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية 

الفراعنة   احمد  نبيل  ابراهيم  ال�سيد  وتعيني  اختيارية 

م�سفيا لل�سركة، وان عن�ان امل�سفي ه� :

عمان – جبل احل�سني - هاتف 0799686658

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اخري (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غر  العامة  الهيئة  ان  والتم�ين  والتجارة  ال�سناعة 

امل�س�ؤولية   حم��دوده  والتجاره  لال�ستثمارات  املاأم�نية  ل�سركة 

بتاريخ   )3931( الرقم  حتت  ذ.م.م  ك�سركة   لدينا  امل�سجلة 

)1995/4/15( قد قررت باجتماعها غر العادي املنعقد بتاريخ 

من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�س  على  امل�افقة   )  2020/03/16(

)30،000( دينار اردين لي�سبح )12،000( دينار اردين 

تخفي�س  على  خطيا  االعرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرم�طي

اعالن صادر عن جمعية ربوع 
االردن التعاونية لالسكان

االع�ساء  التزام  لعدم  ونظرا  لال�سكان  التعاونية  االردن  رب�ع  جمعية  تعلن 

امل�ؤ�س�سة  نظام  اىل  وبالرج�ع  املالية  م�ستحقاتهم  بدفع  ا�سمائهم  التالية 

التالية  االع�ساء  ف�سل  تقرر  فقد  للجمعية  الداخلي  والنظام  التعاونية 

ا�سمائهم :

ابراهيم حممد احمد ابداح ، ا�سرف ابراهيم ح�سن داوؤود ، ا�سرف عبداهلل 

علي  �سليم  امني   ، م�سع�د  فار�س  ع�ين  اجمد   ، �سالح  ح�سني  اكرم   ، العالونه 

اجلب�ل ، احمد ابراهيم ح�سن داوؤود ، هيام عبد الكرمي عبد ال�هاب ، امين 

رحال  حمم�د  ي��سف  ،بالل  �ساهني  عبداهلل  حممد  متام   ، العالونه  عبداهلل 

وجيه  جهاد   ، الب�اب  �سالح  �سالح  جعفر   ، ال�سالح  حممد  م�سطفى  تي�سر   ،

اجلر�س ، ح�سن ابراهيم ح�سن داوؤود ، خلدون خليل عمر عبد ال�سالم ،خليل 

ح�سن  ابراهيم  عبدالرحمن   ، الزين  �سميح  مازن   ، ال�ساوي�س  حممد  خ�سر 

داوؤود ، كفاية ابراهيم حممد حمدان ، �سالح �سالح ا�سماعيل الب�اب ، حممد 

ح�س�نه ح�سني  �سرحان ، حممد عمر برغ�ث ، عالء عي�سى �سالح ، عمر خليل 

عايد  فادي   ، حماد  الرحمن  عبد  حمم�د  الرحيم  عبد   ، ال�سالم  عبد  عمر 

عبدالرزاق املفلفل ، �سالح حممد حممد عبد ال�هاب .

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان���ن  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة دعاء 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركائها   الع�سيلي  احمد 

  2013/3/13 ت�سامن حتت الرقم )106561( بتاريخ 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيرات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : دعاء احمد الع�سيلي 

و�سركائها

اإىل �سركة : دعاء الع�سيلي و�سريكها

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قان�ن اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن اال�سم التجاري

 )222510( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) االرتقاء  ادوية  م�ست�دع   (

با�سم ) نردين ا�سعد حممد القري�تي  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) نبيل احمد �سالح 

خري�سات ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغر من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن )ثاني (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غر  العامة  الهيئة  ان  والتم�ين  والتجارة  ال�سناعة 

امل�سجلة لدينا ك�سركة  ذ.م.م  للمقاوالت    ل�سركة مهام االردن 

قررت  قد   )2015/11/25( بتاريخ   )42318( الرقم  حتت 

باجتماعها غر العادي املنعقد بتاريخ )2020/6/28 ( امل�افقة 

اردين  دينار   )120،000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�س  على 

لي�سبح )16،000( دينار اردين 

تخفي�س  على  خطيا  االعرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرج� من دائني �سركة  اجلداريه للمطاعم  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 49046 ( بتاريخ 

)2017/9/26 (

م�ستحقة  كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ابراهيم نبيل احمد الفراعنة

عن�ان امل�سفي : عمان – جبل احل�سني

خل�ي ) 0799686658 ( 

م�سفي ال�سركة

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

مهند جعفر رشيد 
ابو طبيخ

ق���رب مطعم  ن���زال  ال��ع��ن���ان:ح��ي 

الهنيني

تاريخ  من  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

 10 عن  تزيد  ومل��دة   2020/6/13

اأيام  متتالية بدون �سبب م�سروع لذا 

للعمل  ال�سركة تنذرك بالع�دة  فان 

ايام  ثالثة  تتجاوز  ال  م��دة  خ��الل 

باإنهاء  �ستق�م  فاأنها  ذل��ك  وخ��الف 

دون  العمل  عن  بف�سلك  خدماتك 

على  م�س�ؤولية  اأدن��ى  ودون  اإ�سعار 

باأحكام  عمال  وذلك  ال�سركة  عاتق 

امل���اده )28/ه����( م��ن ق��ان���ن العمل 

االردين 

املنذر/شركة عمر 
بولص الزعمط

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200079769(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قان�ن  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

معاذ ابراهيم ع�ده الع�اي�سه

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ي��سف حممد الدايه و�سركاه

بتاريخ   )56719( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2000/7/19

قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/29 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/29

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القان�ن  الأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من الي�م التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف الي�مية

*لال�ستف�سار يرجى االت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   االمنة   للمنتجات  االردن  �سما  �سركة   دائني  من  اأرج��� 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 37236 ( 

بتاريخ ) 2014/6/18(

م�ستحقة  كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : غ�سان ت�فيق مدانات – ان�س عمر املغربي

عن�ان امل�سفي : عمان – خلدا – �سارع كامل الكيالين – بناية 

رقم 6 – خلف مدار�س املعارف االهلية

خل�ي ) 0797523079 / 0798380383 ( 

م�سفي ال�سركة

الثالثاء   30/ 6 / 2020

ثمن موضوع العطاءرقم العطاء
النسخة

اخر موعد 
لبيع النسخ

اخر تاريخ 
لالستفسار

تاريخ استالم 
العروض

توريد  قطع 19 / لوازم / 2020
اجهزة تحليلية

االربعاء 25 دينار
2020/7/8

االربعاء 
2020/7/8

االثنين 
2020/7/13

االربعاء 25 دينارتوريد اجهزة مخبرية 20 / لوازم / 2020
2020/7/8

االربعاء 
2020/7/8

االثنين 
2020/7/13

توريد وحدات 21 / لوازم / 2020
ضخ غاطسة

 100
دينار

االحد 
2020/7/12

االحد 
2020/7/12

االربعاء 
2020/7/15

االحد 50 دينارتوريد محركات غاطسة22 / لوازم / 2020
2020/7/12

االحد 
2020/7/12

االربعاء 
2020/7/15

اعالن معدل لدعوة العطاء لوازم رقم ) 2020/8 
( الخاص بتقديم خدمات تنجيد مقاعد مركبات 

واليات متنوعة يف السلطة للمرة الثانية

تدع� �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة ال�سركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�س�سة الراغبة 

يف اال�سرتاك يف هذه الدع�ة مراجعة ق�سم الل�ازم واال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني معهم 

رخ�سة مهن �سارية املفع�ل وال�سجل التجاري ال�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

رقم وا�سم العطاء : العطاء ل�ازم رقم ) 8 /2020 ( اخلا�س بتقدمي خدمات تنجيد مقاعد 

مركبات واليات متن�عة يف ال�سلطة ح�سب ال�سروط واملتطلبات الفنية ال�اردة يف وثائق العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 25 ( خم�سة وع�سرون دينار غر م�سرتدة .

كفالة الدخ�ل : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 500 ( خم�سمائة دينار �سادر من 

ال�سركة او امل�ؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يك�ن با�سم املناق�س 

املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

ال�سلطة  مبنى  يف  واال�سغال  الل�ازم  ق�سم  يف  الكائن  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  ت�دع 

مب�عد اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من بعد ظهر ي�م االثنني امل�افق 2020/7/6 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة م�قعنا االلكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد االلكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني



الدويل
80 الثالثاء  30/ 6 / 2020 

االنباط - وكاالت

���س��ادق��ت احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة على 

البحرية  املنطقة  يف  ال��غ��از  ع��ن  التنقيب 

»األ���ون  امل�����س��م��اة  ل��ب��ن��ان  امل��ت��ن��ازع عليها م��ع 

دي« ال��ت��ي ت��ق��ع مب��ح��اذاة ال��ب��ل��وك رق���م 9 

اللبناين.

توقيت الإعالن الإ�سرائيلي فتح جملة 

وراء هذه  م��ن  النية  ب�����س��اأن  الأ���س��ئ��ل��ة  م��ن 

اخلطوة، ل �سيما واأن لبنان ي�سدد على اأن 

اأغلبها �سمن مياهه  تقع يف  املنطقة  هذه 

الإق��ل��ي��م��ي��ة، وب��ال��ت��ايل ك��ي��ف ���س��رد لبنان 

�ست�سهد  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، وه��ل  ال��ق��رار  ع��ل��ى 

جديدا  ع�سكريا  نزاعا  احلدودية  املنطقة 

حتت عنوان “النفط والغاز«.

ال���ن���ائ���ب يف ال����رمل����ان ال��ل��ب��ن��اين اأي����وب 

يف  الإ�سرائيلية  اإن”الأطماع  ق��ال  حميد 

مياه لبنان واأر�سه وخراته والعتداءات 

ال��ق��رارات الدولية  ت��خ��رق  ال��ت��ي  ال��دائ��م��ة 

هناك  وبتقديري  تتوقف،  ومل  متمادية 

لبنان  بها  مير  التي  للمرحلة  ا�ستغالل  

ع��ام«.  ب�سكل  العربية  املنطقة  بها  ومت��ر 

باأثره  العامل  ان�سغال  وقت  “يف  واأ�ساف: 

ب��ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا اإ����س���رائ���ي���ل ت��ع��ت��ق��د اأن 

على  لل�سيطرة  ال��ي��وم  م��الئ��م��ة  ال��ف��ر���س��ة 

ه���ذه ال�����روة يف م��ي��اه��ن��ا الق��ت�����س��ادي��ة«. 

اأن لبنان لن يرتك هذا الأم��ر دون  واأك��د 

على  للحفاظ  ح���ازم  م��وق��ف  ل��ه  ي��ك��ون  اأن 

النفطية. ثروته 

“ال�سرق  مركز  رئي�س  ق��ال  جهته  م��ن 

ه�سام  ال�سرتاتيجية  لل�سوؤون  الأو�سط” 

اأن  و”ميكن  اإن هذا احلدث خطر  جابر 

يهدد باإ�سعال احلرب التي قلنا مرارا اأنها 

يريدان  ل  الطرفني  لأن  ج��دا  م�ستبعدة 

اإن  دائما  “قلنا  واأ���س��اف:  ح��رب«.  اإ�سعال 

ح��ادث  ح�����س��ل  اإذا  اإل  م�����س��ت��ب��ع��دة  احل����رب 

اأو  ب��احل��رب  للبدء  اإ�سرائيل  ا�ستدعى  م��ا 

املقاومة اإىل توجيه ال�سربة الأوىل«.

هذا  بتنفيذ  “البدء  اأن  جابر  واأو���س��ح 

“حزب  عام  اأمني  لأن  القرار خطر جدا 

اإذا  اأن���ه  وع��د  ق��د  اهلل،  ن�سر  ح�سن  اهلل”، 

ب�����داأت اإ����س���رائ���ي���ل ب��ال��ت��ن��ق��ي��ب يف امل��ن��ط��ق��ة 

املتنازع عليها �سيكون هناك عمل ع�سكري، 

قرارها  بتنفيذ  اإ�سرائيل  تبداأ  اأن  واأخ�سى 

ب��ع��م��ل  اهلل”  و”حزب  امل���ق���اوم���ة  وت���ق���وم 

هو  وت�ستعل جبهة اجلنوب، هذا  ع�سكري 

ال�ساحة  ب��رز يف  ال���ذي  امل��و���س��وع اخل��ط��ر 

يجعلني  وال��ذي  الأخ��رة  ال�ساعات  خالل 

اأقول اأن احلرب ممكنة«.

يطرح  ال���ذي  “ال�سوؤال  ق��ائ��ال:  وت��اب��ع 

وال����دول  ال��دول��ي��ة  ال���دوائ���ر  اأن  ه���و  الآن 

يجري  مب��ا  املعنية  رو�سيا  واأول��ه��ا  املعنية 

تنفيذ  خ��ط��ورة  ت���درك  وال��ت��ي  املنطقة  يف 

ميكن  فهل  احل��رب،  وخطورة  القرار  هذا 

ال��ف��ت��ي��ل؟  ل��ت��اأج��ي��ل��ه ولإب���ع���اد  ت��ت��دخ��ل  اأن 

اأم��ري��ك��ا م�ستعدة  ه��ل  ال��ث��اين،  وال�����س��وؤال 

اإ����س���رائ���ي���ل يف ح����رب وه����ي على  مل�����س��ان��دة 

واأ�سار  جديدة«.  رئا�سية  انتخابات  اأب��واب 

القرار  اأن يكون هذا  املمكن  “من  اأنه  اإىل 

�سل�سلة  ل��ب��ن��ان، م��ن  ع��ل��ى  ���س��غ��ط  مب��ث��اب��ة 

ال�����س��غ��وط ال��ت��ي ب���داأت ول��ن ت��ت��وق��ف، لأن 

ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة ت���دخ���ل���ت مب��و���س��وع 

لبنان  يتفق  لكي  كثرا  و�سغطت  النفط 

م���ع اإ���س��رائ��ي��ل ب��ال�����س��روط الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

اأن  املمكن  م��ن  ذل��ك،  رف�س  لبنان  اأن  اإل 

الإ�سرائيلي �سغط على  القرار  يكون هذا 

لبنان«.

اللبنانية  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  واأع���ل���ن 

م�سادقة  اأن  الثنني،  ام�س  عون،  مي�سال 

احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ن��ق��ي��ب 

مع  عليها  امل��ت��ن��ازع  املنطقة  يف  ال��غ��از  ع��ن 

و�ستزيد  اخلطورة  غاية  يف  م�ساألة  لبنان 

تعقيدا. الأو�ساع 

و�سدد على اأن لبنان لن ي�سمح بالتعدي 

دوليا  بها  املعرتف  الإقليمية  مياهه  على 

يف  اخلال�سة  القت�سادية  املنطقة  ل�سيما 

والغاز  النفط  بلوكات”   “ حيث  جنوبه 

وخ�سو�سا “ البلوك رقم 9” الذي �سوف 

يبداأ التنقيب فيه خالل اأ�سهر.

االنباط - وكاالت

ا�ستطالعات  يف  �سعبيته  تدهور  اأعقاب  يف 

ال��راي ، اأث��ار الن�سطاء اجلمهوريون البارزون 

الأمريكي  الرئي�س  ان�سحاب  احتمال  موؤخراً 

دونالد ترامب من ال�سباق على رئا�سة ثانية 

للبيت الأبي�س.

“من  اأح��ده��م ل�سبكة فوك�س ن��ي��وز:  وق��ال 

يف  الو�سع  تفاقم  اإذا  ولكن   ، لأوان����ه  ال�سابق 

ا�ستطالعات الراأي - هناك �سيناريو قد يرتك 

ال�سباق على الرئا�سة” ، واأ�ساف اآخر: “لقد 

�سمعت احل��دي��ث ح��ول ه��ذا امل��و���س��وع ، ولكن 

اأ�سك يف �سحة ذل��ك. يف اعتقادي اأن��ه �سيفعل 

ذلك فقط اإذا كان يعتقد اأنه ل توجد فر�سة 

للفوز ».

واأق�����ّر ت���رام���ب، مل��ق��ّرب��ي��ه اإن����ه يخ�سر ه��ذه 

ال���راأي  ا�ستطالعات  �سوء  على  الن��ت��خ��اب��ات، 

جو  الدميقراطي،  مناف�سه  ف��وز  ترّجح  التي 

بايدن، والحتجاجات الوا�سعة التي ت�سهدها 

البالد.

يعاين  “بوليتيكو” الأح���د،  جملة  ونقلت 

ترامب مما ي�سفه م�ساعدوه باأنه “اأ�سواأ فرتة 

يف رئا�سته، التي ت�سوبها انتقادات وا�سعة ب�سبب 

اإىل  بالإ�سافة  ك��ورون��ا  وب���اء  تف�ّسي  على  رّده 

’التظاهرات العرقية’ التي تعّم البالد كلها”، 
اأوك��اله��وم��ا،  يف  مهرجانه  اأّن  اإىل  بالإ�سافة 

اآذار/مار�س  منذ  الأّول  وهو  املا�سي،  الأ�سبوع 

املا�سي، حتّول اإىل اإخراج بعدها ف�سل يف ملء 

ال�ساحة.

واأ�ساف املجّلة اأن ما كان يفرت�س اأن تكون 

مقابلة �سهلة مع �سبكة “فوك�س نيوز” املقّربة 

منه “اأرعبت م�ست�ساريه، عندها قّدم اإجابات 

متقلبة ل جتيب عن �سوؤال ب�سيط هو ما هي 

ذاتها،  املقابلة  ويف  الثانية”.  للولية  اأهدافه 

اع��رتاًف��ا  نف�سه،  منه  ال��واث��ق  “الرئي�س  ق���ّدم 

�سمنًيا باأنه قد يخ�سر النتخابات، عندما قال 

اإّن بايدن قد ي�سبح رئي�ًسا ب�سبب اأن البع�س ل 

يحّبونه، رمّبا«.

نيويورك  �سحيفة  يف  ُن�سر  ا�ستطالع  ويف 

تاميز الأ�سبوع املا�سي ، فاز بايدن بن�سبة 50 

يف املائة من اأ�سوات امل�ستجيبني مقابل 36 يف 

املائة فقط لرتامب.. تبني خرائط الت�سويت 

الن�ساء  ب�سعبية خا�سة بني  بايدن يحظى  اأن 

والأ�سخا�س الذين تقل اأعمارهم عن 50 عاًما 

والأكادمييني وال�سكان غر البي�س. يتم دعم 

ت��رام��ب على نطاق وا���س��ع م��ن قبل اجلمهور 

الأبي�س.

يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ������رة ، ت��ع��ر���س ت��رام��ب 

اأزم��ة  مع  للتعامل  النطاق  وا�سعة  لنتقادات 

كورونا وكذلك اندلع الحتجاجات يف اأعقاب 

يد  على  فلويد  ج���ورج  الأ���س��ود  ال�ساب  مقتل 

�سابط �سرطة. ومع ذلك ل يزال هناك خم�سة 

اأ�سهر متبقية حتى النتخابات ولدى ترامب 

فر�سة لتح�سني �سورته، وفقا للتقرير.

االنباط - وكاالت

اإ�سرائيل �سوزانه  اأكدت ال�سفرة الأملانية لدى 

فا�سوم رايرن، اأن �سم اإ�سرائيل ملناطق فل�سطينية 

مع  الإ�سرائيلية  العالقات  كاهل  �سيثقل  حمتلة 

الحتاد الأوروبي.

وقالت فا�سوم رايرن ام�س الثنني، يف ت�سريح 

لإذاعة جي�س الإحتالل: اإن “الحتاد الأوروبي لن 

يعرتف بتعديالت احلدود«.

ي�سل  م��ا  �سم  الإ�سرائيلية  احلكومة  وتعتزم 

املحتلة، وت�ستند يف  الغربية  ال�سفة  30% من  اإىل 

هذه اخلطوة اإىل خطة الرئي�س الأمريكي دونالد 

ت��رام��ب، وال��ت��ي ق��وب��ل��ت ب��رف�����س ت���ام م��ن اجل��ان��ب 

الفل�سطيني.

اأملانيا �سم  ويعتر الحت��اد الأوروب���ي مبا فيه 

للقانون  خم��ال��ف��ا  فل�سطينية  مل��ن��اط��ق  اإ���س��رائ��ي��ل 

الدويل.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اأك�����دت م��ف��و���س��ة الأمم امل��ت��ح��دة 

اأن  با�سليه،  مي�سيل  الإن�����س��ان  حل��ق��وق  ال�سامية 

خمطط اإ�سرائيل ل�سم اأجزاء من ال�سفة الغربية 

�ست�ستمر  “اآثاره  واأن  �سرعي”،  “غر  املحتلة 

لعقود«. وقالت با�سليه يف ت�سريح خطي: “ال�سم 

غر �سرعي.. نقطة على ال�سطر«.

اأنه حتى اأقل  “اأ�سعر بقلق بالغ من  واأ�سافت: 

العنف  زي��ادة  اإىل  �سيوؤدي  ال�سم  اأ�سكال  �سكل من 

وخ�سائر يف الأرواح«.

بنيامني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال�����وزراء  رئي�س  و���س��رح 

اإ���س��رائ��ي��ل اأرا������س م��ن ال�سفة  ن��ت��ان��ي��اه��و اإن ���س��م 

الغربية “لن يعيق ال�سالم، واإمنا �سيدعم ال�سالم”، 

وجاء هذا يف ر�سالة م�سورة بعث بها نتانياهو اإىل 

اإ�سرائيل،  اأج��ل  من  موحدين  م�سيحيني  جمعية 

الإج���راءات  لبدء  املحتمل  املوعد  قبل يومني من 

القانونية لتنفيذ ال�سم يف الأول من يوليو. وحث 

الرئي�س  روؤي��ة  تبني  على  الفل�سطينيني  نتانياهو 

الأمريكي دونالد ترامب لل�سرق الأو�سط.

ويف املقابل اأكدت الرئا�سة الفل�سطينية ، رف�سها 

خمططات ال�سم الأمريكية والإ�سرائيلية لأرا�س 

فل�سطينية بكافة اأ�سكالها.

االنباط - وكاالت

جملته  بعد”...  بالفرحة  اأ�سعر  “ل   

ب��ع��د  ح���دي���ث���ه  ب���ه���ا  اف���ت���ت���ح  ال���ت���ي  الأوىل 

انتزاعه حريته من �سجون الحتالل بعد 

املوت  خالله  ت�سلل  اعتقال  من  عاماً   ١5

قرها.  اإىل  زائ��راً  ليعود  والدته،  خاطفاً 

اأن يرمتي قربه ع�سى  عليه، قبل  �ساجداً 

�سنوات  يف  دوم���اً  �سعى  بح�سن  ي�سعر  اأن 

اعتقاله اأن يعود اإليه، فعاد، ومل يجده.

م�سهد  جم������دداً،  ي��ت��ك��رر  امل�����س��ه��د  ذات 

بعد  ل���الأ����س���ر  الأوىل  ال���وج���ه���ة  ي��ج�����س��د 

عن  باحثاً  امل��ق��اب��ر،  اإىل  حريته،  ان��ت��زاع��ه 

ق����ر وال�������دة، مل ي���ك���ن ب��ج��ان��ب��ه��ا حل��ظ��ة 

اأمل���ه���ا، مل ي��ودع��ه��ا ال�����وداع الأخ�����ر. فقد 

مل  الزيارة،  نافذة  على  اأ�سابعها  طرقات 

تلك  �سماعة  ع��ر  ت�سله  هم�ساتها  ت��ع��د 

النافذة، ومل يعد يرى دموع فرحتها كما 

كل زيارة.

ي��ق��ف ���س��ح��ادة ع��ل��ي ح��ام��د )36 ع��ام��اً( 

اهلل،  رام  �سرق  �سلواد  بلدته  على م�سارف 

منتزعاً حريته، منت�سراً كما ربته والدته 

واأرادت�������ه دوم������اً، خم��اط��ب��اً ب��اجل��م��اه��ر: 

دوم���اً  اأرادوا  ح��ي��ث  انطلقنا  ه��ن��ا  “من 
ف��اأب��دل��ن��اه  ك�����س��راً  اأرادوه  ي��ك�����س��رون��ا..  اأن 

ورف��اق��ه  ن�سره  اأن  اإىل  م�����س��راً  ن�سراً”. 

الطوال  ال�سنني  �سمودهم  ه��و  الأ���س��رى 

داخ����ل ���س��ج��ون الح����ت����الل، ع��ا���س��ني عن 

الك�سر، عا�سني عن ال�ست�سالم، راف�سني 

الرتاجع.

التي  �سحادة  وال��دة  زغاريد  ُت�سمع  مل 

ح�����س��رت��ه��ا ي����وم����اً، مل ُت�����س��م��ع اأغ��ان��ي��ه��ا، 

�سحادة  وب��ك��ل��م��ات  ب��ال��ر���س��ا���س،  ب��دل��ت 
ُ
ف��اأ

الثابتة واحلازمة اأمام اجلمع. كلمات مل 

يغب عن ا�سم واحد من اأ�سرى البلدة من 

موؤكداً  العالية،  والأحكام  املوؤبدات  اأحكام 

معركتنا  يف  احل��ايل  النت�سار  اأنهم  على 

امل�ستمرة مع املحتل، “متكنت هذه البلدة 

م��ن اإخ�����راج اإع�������س���اراً مل ي�����س��ت��ط��ي��ع��وا له 

�سدا«.

النقب،  �سجن  الذي حترر من  �سحادة 

اأح���د الأ����س���رى امل��ر���س��ى ال��ذي��ن ���س��ب��ق اأن 

خ�������س���ع ل��ع��م��ل��ي��ت��ني ج���راح���ي���ت���ني خ���الل 

ح��ت��ى  ول  ك��ل��م��ات  “ل  ي���ق���ول  اع���ت���ق���ال���ه، 

الأو���س��اع  ع��ن  ل��ل��ح��دي��ث  تت�سع  جم��ل��دات 

داخ�����ل ال�����س��ج��ون وخ��ا���س��ة م��ن��ذ احل���رب 

بعيداً  الأ�سرى  على  ت�سن  التي  ال�سامتة 

ينفذ  ممنهج  برنامج  �سمن  الإع��الم  عن 

يومياً«.

الكثر من  �سحادة  الأ�سرى  ُيحمل  مل 

اللتفاف  �سوى  التي ل تطالب  ر�سائلهم 

التي  املعركة  يف  مطالبهم  وحول  حولهم 

الحتالل،  �سجون  اإدارة  مع  يخو�سونها 

���س��وى  ي���ري���دون  ل  الأ�����س����رى  “ر�سائل 
اجل��اد  والعمل  ق�سيتهم  ح��ول  اللتفاف 

“اإذا  م��ت��اب��ع��اً،  الحتالل”.  هجمة  ل�سد 

ال�سعب والثورة غر قادرين على حترير 

�سوى  ال��ي��وم  منهم  نطلب  ف��ال  الأ���س��رى، 

���س��د ال��ه��ج��م��ة ال��ت��ي ت�����س��ن ���س��دن��ا داخ���ل 

ال�سجون«.

مصادقة تل ابيب على »البلوك 9« تهدد بإشعال الحرب بين لبنان واالحتالل

بعد تدهور شعبيته.. تساؤالت حول انسحاب ترامب من السباق الرئاسي

االتحاد األوروبي: لن نعترف بضم اسرائيل لمناطق فلسطينية محتلة

بعد 15 عامًا من االعتقال.. شحادة: أرادوا كسرنا وبصمودنا انتصرنا

االنباط - وكاالت

ق�����ال ال���ن���اط���ق ب���ا����س���م ح���رك���ة امل���ق���اوم���ة 

الإ�سالمية “حما�س” عبد اللطيف القانوع 

اإن اإطالق �سراح الأ�سرى املحررين يف �سفقة 

وف��اء الأح���رار �سرط للبدء يف احلديث عن 

�سفقة وفاء اأحرار جديدة.

واأك����د ال��ق��ان��وع خ���الل وق��ف��ة يف ال��ذك��رى 

ال�����س��اد���س��ة لع��ت��ق��ال الأ����س���رى امل��ح��رري��ن يف 

�سفقة وف��اء الأح��رار اأم��ام ال�سليب الأحمر 

بغزة، اأن اإعادة اعتقال الأ�سرى املحررين يف 

�سفقة وفاء الأحرار عربدة �سهيونية، وخرق 

وتنكر  لل�سمانات،  ونق�س  ال�سفقة،  لبنود 

لالتفاق الذي مت بالرعاية امل�سرية. و�سدد 

على اأن املقاومة متتلك اأوراًقا قوية لالإفراج 

عن الأ�سرى يف �سجون الحتالل، وت�ستطيع 

اأن جتر الحتالل للخ�سوع ملطالبها.

واأو�سح اأن الأحكام العالية واإعادة الأحكام 

على الأ�سرى املفرج عنهم يف ال�سفقة لإكمال 

حمكوميتاهم لن تنال من عزمية الأ�سرى 

الأب���ط���ال اأو ت��ف��ت م��ن ع�����س��ده��م. واأ���س��اف 

الإف����راج عن  ب�سرعة  الح��ت��الل مطالب  اأن 

اعتقالهم  مت  ال���ذي���ن  امل���ح���رري���ن  الأ�����س����رى 

ببنود  الأح������رار، والل���ت���زام  يف �سفقة وف���اء 

امل�سري  الو�سيط  ودع��ا  ال�سفقة.  و�سمانات 

للتدخل وال�سغط على الحتالل ال�سهيوين 

لإلزامه ببنود ال�سفقة والإفراج عن الأ�سرى 

الذين اأُعيد اعتقالهم.

 االنباط - وكاالت

وجهت ١30 منظمة وموؤ�س�سة اأمركية، 

اإىل مر�سح  احلزب  ر�سالة  الإث��ن��ني،  ام�س 

ال��دمي��ق��راط��ي الأم����رك����ي ل��ل��رئ��ا���س��ة جو 

بايدن، تطالبه فيها باتخاذ مواقف وا�سحة 

اأن��ه �سيعيد ال�سفارة الأمركية  يعلن فيها 

من القد�س اإىل “تل اأبيب”.

وط��ال��ب��ت ال��ر���س��ال��ة امل��ر���س��ح الأم��رك��ي 

ل���ل���رئ���ا����س���ة، ب���رب���ط امل�������س���اع���دات امل��ق��دم��ة 

لإ�سرائيل مبدى احرتامها حلقوق الإن�سان 

باإنهاء  مطالبته  يعلن  واأن  الفل�سطيني، 

ح�سار غزة، وحتميل اإ�س�����رائيل امل�س������وؤولية 

عن الأو�ساع الإن�س�����انية ل�سكانها.

وا���س��ت��ن��دت ال��ر���س��ال��ة يف م��ط��ال��ب��ه��ا اإىل 

وبني  الأمركي  العام  للراأي  ا�ستطالعات 

ال��ي��ه��ود تك�سف ع��ن ت��زاي��د ال��ت��اأي��ي��د للحق 

الفل�سطيني، فيما ل زالت التواقيع جتمع 

عليها، ومن املتوقع اأن ي�سل عدد موقعيها 

لنحو 300 موؤ�س�سة ومنظمة.

ومتطابقة  متزامنة  الر�سالة  وج���اءت 

مع اإع��الن مبادئ �سدر قبل عدة اأي��ام عن 

املوؤ�س�سات الفل�سطينية يف الوليات املتحدة، 

مت فيه و�سع اأط��ر لتقييم دع��م اأي مر�سح 

موقفه  على  بناء  الأمركية  لالنتخابات 

من احلقوق الفل�سطينية.

االنباط - وكاالت

ق����ال����ت ه���ي���ئ���ة �������س������وؤون الأ������س�����رى 

واملحررين، اإن الو�سع ال�سحي لالأ�سر 

املري�س بال�سرطان كمال اأبو وعر )46 

عاماً( من جنني، خطر و�سيء للغاية.

واأ�سافت الهيئة يف بيان لها، ام�س، 

اأن معاناة الأ�سر اأبو وعر املحتجز يف 

بداأت  ال�سرطان  “جلبوع” مع  �سجن 

20١9، حيث خ�سع  اأواخ��ر عام  تظهر 

ل��ع��الج اإ���س��ع��اع��ي، ب��ع��د اإه���م���ال طبي 

اأك��ر من م��رة لإج��راء  متعمد، ونقل 

“البو�سطة”  �سيارة  ع��ر  فحو�سات 

ظ��روف��ه  م��راع��اة  دون  ال��ي��دي��ن  مقيد 

اأبو  الأ�سر  اأن  اإىل  ال�سحية.  ولفتت 

باحلنجرة،  �سرطان  م��ن  يعاين  وع��ر 

ما  متوا�سل،  ب�سكل  يتفاقم  وو�سعه 

و�سعوبة  ال����وزن  يف  ف��ق��دان  اإىل  اأدى 

ك��ب��رة يف ال���ك���الم واأوج������اع ب��ال��رق��ب��ة 

والراأ�س.

الحتالل  �سلطات  الهيئة  وحملت 

الأ�سر  حياة  عن  الكاملة  امل�سوؤولية 

اأبو وعر املحكوم بال�سجن ل�6 موؤبدات 

اأ�سر   700 اإ���س��اف��ة حل��ي��اة  ع��ام��اً،  و50 

م��ري�����س، م��ن��ه��م ع�����س��رة اأ����س���رى على 

الأقل يعانون من مر�س ال�سرطان.

االنباط - رام اهلل

قال نادي الأ�سر ام�س، اإن خماوف انت�سار 

وباء الكورونا بني �سفوف الأ�سرى يف �سجون 

ارتفاع  �سوء  يف  وذل��ك  تت�ساعد،  الح��ت��الل 

عدد الإ�سابات بالوباء ب�سكل عام، وا�ستمرار 

العتقال  عمليات  بتنفيذ  الح��ت��الل  ق���وات 

يومياً، حيث و�سل عدد حالت العتقال منذ 

بداية انت�سار الوباء يف �سهر اآذار املا�سي، اإىل 

قرابة 900، كان من بينها مر�سى وجرحى 

واأطفال ون�ساء.

وعر النادي عن بالغ قلقه، مع ا�ستمرار 

الح����ت����الل ب��ت��ج��اه��ل امل���ط���ال���ب���ات امل��ح��ل��ي��ة 

والدولية حيال الإفراج عن الأ�سرى ل�سيما 

اأن  اإىل  ولفت  والأط��ف��ال.  والن�ساء  املر�سى 

املتعقلة  الح��ت��الل،  �سجون  اإدارة  اإج����راءات 

امل��ن��ع،  ب�سيا�سة  حم�����س��ورة  ب��ق��ي��ت  ب���ال���وب���اء، 

وحتولت لأداة عقاب، و�ساهمت يف م�ساعفة 

عزل الأ�سرى الذين يواجهون اليوم ال�ّسجان 

والفرو�س، دون اأن توفر اأي بديل للتخفيف 

من معاناتهم.

راأ�سها  وعلى  الدولية  املنظمات  وطالب 

ال�سليب الأحمر كجهة اخت�سا�س، “القيام 

بدور اأكر فاعلية لتلبية احتياجات الظرف 

على  الطمئنان  اإمكانية  وحتقيق  ال��راه��ن، 

من  وال�سغط  عائالتهم،  وطماأنة  الأ���س��رى 

اأجل وجود جلنة طبية دولية حمايدة ت�سارك 

يف معاينة الأ�سرى والتاأكد من �سالمتهم«. 

ي�سار اإىل اأن قرابة )4600( اأ�سر/ة يقبعون 

يف �سجون الحتالل.

حماس: اإلفراج عن محرري »وفاء األحرار« 
شرط ألي صفقة جديدة

مؤسسات أميركية تطالب بايدن بإعادة 
السفارة األميركية لـ»تل أبيب«

تدهور الوضع الصحي لألسير أبو وعر 

مخاوف انتشار »كورونا« بين األسرى تتصاعد
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االنباط - وكاالت

ن���ف���ت ح����رك����ة ف���ت���ح ام�����������س، م�����ا ت���روج���ه 

و�����س����ائ����ل اإع���������ام اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ح������ول ن��ي��ة 

اإىل  �ساحها  ت�سليم  الفل�سطينية  ال�سلطة 

ملخطط  الأخ���رة  تنفيذ  ح��ال  “اإ�سرائيل” 
ال�سم.

وق����ال ن��ائ��ب اأم����ن ���س��ر امل��ج��ل�����س ال��ث��وري 

�سحفي  ت�سريح  يف  عيطة  اأب��و  فايز  فتح  يف 

لأن����ه  ����س���اح���ه���ا،  يف  ت���ف���رط  ل����ن  “فتح  اإن 

ملٌك  اأو  اخل��ا���س  ملكنا  ولي�س  �سعبنا  ملك 

الإ�سرائيلي«. لاحتال 

واأ����س���اف: “ما ي���روج ���س��ائ��ع��ات وف��رك��ات 

ي�سدرها الحتال عن �ساح ال�سلطة، وهي 

ال�سلطة  الح����ت����ال..  ه���ذا  ���س��وى  مت��ث��ل  ل 

ه��ي خدمة وملك  م��ق��درات  م��ن  مب��ا متتلك 

الفل�سطيني«. لل�سعب 

وب�������س���اأن امل�����س��احل��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، اأك���د 

داع��ًي��ا  تنقطع؛  مل  امل���ب���ادرات  اأن  عيطة  اأب���و 

ات��ف��اق  بتنفيذ  الل���ت���زام  اإىل  ح��م��ا���س  ح��رك��ة 

اج���م���اع  “هناك  اأن  اإىل  واأ������س�����ار   .2017

ي��ع��ت��ر  اأن ه����ذا الت����ف����اق  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع��ل��ى 

الوطنية  الوحدة  لتحقيق  الأق�سر  الطريق 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة«. وق����ال: “يف ظ��ل ال��ظ��روف 

الراهنة وال�ستثنائية التي متر بها الق�سية 

برنامج  على  لاتفاق  ن�سعى  الفل�سطينية، 

ح���د اأدن����ى م���ع ك���ل ال��ف�����س��ائ��ل، ي��ل��ب��ي ح��اج��ة 

�سعبنا«.

مل��واج��ه��ة  “الرنامج  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

على  والتفاق  املقبلة،  املرحلة  يف  الحتال 

�سعبنا  لتنجب  امل��ق��اوم��ة،  واأ���س��ال��ي��ب  األ��ي��ات 

ال��و���س��ع  م���ع  ي��ت��ن��ا���س��ب  ف�����ردي ل  ع��م��ل  اأي 

الفل�سطيني”.

وب�������س���اأن ال����ظ����روف الق���ت�������س���ادي���ة، ���س��دد 

اأن  تعلم  ال�سلطة  ق��ي��ادة  اأن  على  عيطة  اأب��و 

ال��ظ��روف ���س��ع��ب��ة، واأن ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س يف 

ف��ر���س احل�سار  ع��ر  الح��ت��ال،  ه��و  خلقها 

امل����ايل والق��ت�����س��ادي ع��ل��ى ال�����س��ل��ط��ة وح��ج��ز 

اأن يعي  امل��ق��ا���س��ة؛ وع��ل��ى الح��ت��ال  اأم����وال 

تبعات ذلك.

هام�س  على  عيطة  اأب��و  ت�سريحات  ج��اء 

ل��ق��اء ن��ظ��م��ت��ه ن��ق��اب��ة ال�����س��ح��اف��ي��ن وامل��ك��ت��ب 

التابع لفتح يف خان يون�س، بعنوان  احلركي 

خطة  مل��واج��ه��ة  الفل�سطينية  “اخليارات 
ال�سم«.

“اإذا  اأمام امل�ساركن:  وقال خال حديثه 

الأول  للمربع  �سنعود  ال�سم  الحتال  نفذ 

ذلك  “يعني  واأ���س��اف:  ال�سلطة(«.  قبل  )ما 

اأن الح���ت���ال ي��ت��ح��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة 

وك��اف��ة  امل��ح��ت��ل��ة،  الفل�سطينية  الأر�����س  ع��ن 

ال��ت��داع��ي��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والأم���ن���ي���ة، والأي����ام 

اأن  اإىل  واأ�����س����ار  ذل������ك«.  ���س��ت��رج��م  امل��ق��ب��ل��ة 

يف  متوا�سلة  فل�سطينية  خ��ط��وات  “هناك 
الرد على اخلطة وفًقا لتطورات املوقف«.

و������س�����دد ع���ل���ى �������س������رورة وج��������ود م���وق���ف 

كموقف  العامل،  له  ي�ستند  �سجاع  فل�سطيني 

الإدارة  م����ع  ال����ع����اق����ات  ب��ق��ط��ع  ال�����س��ل��ط��ة 

الأم��ري��ك��ي��ة ق��ب��ي��ل اإع�����ان ال�����س��ف��ق��ة. واأك���د 

الرئي�س  اإدارة  م��ع  ع��اق��ات  اأي  وج���ود  ع��دم 

وعليها  تعود،  ولن  ترمب  دونالد  الأمريكي 

حت��م��ل م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا ال��ك��ام��ل��ة ع��م��ا ي��ح��دث 

ب�سفتها الواقفة يف مربع )اإ�سرائيل(.

اأنه لن ي�سمحوا ب�سلب الأر�س  ولفت اإىل 

التفاقيات  ك��اف��ة  وف��ق  امل��ق��رة  الفل�سطينية 

وال��ق��وان��ن؛ وامل�����س��وؤول ع��ن ت��داع��ي��ات ال�سم 

ت�ساندها  ال��ت��ي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ه��ي احل��ك��وم��ة 

تاأ�س�ست  ال�سلطة  اأن  واأو���س��ح  ت��رم��ب.  اإدارة 

الفل�سطينية،  الدولة  لإقامة  كمقدمة  فقط 

ولن يقبلوا باأي فر�سة لقتلها ورف�س اإقامة 

ملجرد  ت��ت��ح��ول  اأن  يقبلوا  ل��ن  ك��م��ا  ال��دول��ة؛ 

هيئة حملية لإدارة ال�ساأن الداخلي.

ل���دي���ن���ا خ���ط���وات  ف���ت���ح  “ يف  واأ�������س������اف: 

مل��واج��ه��ة ك��اف��ة مم��ار���س��ات الح���ت���ال؛ لي�س 

ف��ق��ط خم��ط��ط��ات ال�����س��م ال��ت��ي ت��ع��ت��ر ج��زء 

جبهة  خللق  فتح  �سعي  وب��ن  امل��ع��رك��ة«.  م��ن 

بجانب  وعاملًيا،  وعربًيا  فل�سطينًيا  عري�سة 

التحرك الدبلوما�سي اخلارجي الذي جنح؛ 

“اليوم ل يقف مع )اإ�سرائيل( �سوى  بدليل 

الإدارة الأمريكية«.

تعتر  ل  ف��ت��ح  اأن  اإىل  ع��ي��ط��ة  اأب����و  ون����وه 

نف�سها الطرف الوحيد يف ال�ساحة، بل تعمل 

لتو�سيع  وت�سعى  التحرير،  منظمة  اإط��ار  يف 

ذلك مع حركتي حما�س واجلهاد وغرها.

ووجه ر�سالة ملن يطبعون مع الحتال: 

حت�سن  ي���رد  وم���ن  ق�����س��ي��ت��ن��ا،  ت��ب��ي��ع��وا  “ل 
ع���اق���ت���ه م���ع���ه ل ي��ح�����س��ن��ه��ا ع���ل���ى ح�����س��اب 

ق�سيتنا«.

االنباط - القد�س املحتلة

للقد�س:  ال�سعبي  الوطني  املوؤمتر  قال   

جتربة  ي��ك��رر  ل��ن  الفل�سطيني  �سعبنا  اإن 

اقتلع فيها من جذوره،  1948 والتي  العام 

الداخل  يف  لجئاً  لي�سبح  املنايف  يف  و�ُسرد 

الفل�سطيني  اأن  ع��ل��ى  م�����س��دداً  واخل������ارج، 

اأر�سه واأن خطة ال�سم  �سامد وثابت على 

الأرب���ع���اء،  زم��ن��ي��اً  بتنفيذها  ال��ب��دء  امل��ق��رر 

متر  ل��ن   ،2020 مت���وز  م��ن  الأول  امل���واف���ق 

وعربياً  ودولياً  فل�سطينياً،  لأنها مرفو�سة 

واإ����س���ام���ي���اً، ف��ي��م��ا ت��ق��ف دول����ة الح��ت��ال 

يف  منفردتن  املتحدة  الوليات  وحليفتها 

يومياً  يت�سع  ال��ذي  الرف�س  ه��ذا  مواجهة 

ب��ف�����س��ل اجل���ه���د ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي امل���وح���د يف 

التي  الع�سر«،  »�سفقة  ي�سمى  ملا  الت�سدي 

اأ�سا�سياً منها. ُيعد ال�سم جزءاً 

اإن  ب���ي���ان ام�������س:  امل����وؤمت����ر يف  واأ�����س����اف 

�سيا�سة ذر الرماد يف العيون التي متار�سها 

لتنفيذ  ب��امل��واع��ي��د  وال��ت��اع��ب  اإ���س��رائ��ي��ل 

اأح��د،  على  تنطلي  تعد  مل  ال�سم  خمطط 

يف  م�ستمرة  ال�ستيطان  عمليات  اأن  ذل��ك 

طول ال�سفة الغربية وعر�سها ويف منطقة 

وما عملية  الغ��وار على وجه اخل�سو�س، 

اإع��ان  اإل  عنها  احلديث  يتم  التي  ال�سم 

���س��ري��ح مل���ا ي��ج��ري يف ال���واق���ع م���ن اب��ت��اع 

امل�ستوطنات  لتو�سيع  الفل�سطينية  لاأر�س 

خ�������رى ج����دي����دة ���س��م��ن 
ُ
ال���ق���ائ���م���ة وب����ن����اء اأ

خم��ط��ط حم��ك��م ي��ه��دف اإىل خ��ل��ق ت���وازن 

والفل�سطينين  امل�ستوطنن  بن  دميغرايف 

يف ال�سفة مع تقادم ال�سنن.

البناء  اإ�سرائيل  املقابل، متنع  وتابع: يف 

ت�سيطر  ال��ت��ي  “ج”،  امل�سنفة  امل��ن��اط��ق  يف 

اأي  بهدم  تقوم  كما  واإداري����اً،  اأم��ن��ي��اً  عليها 

الفل�سطينين،  قبل  من  ت�سييده  يتم  بناء 

ال��ذي  ال��وق��ت  يف  الرخي�س  ع��دم  بذريعة 

وت�سرعنه  ال�ستيطان  عمليات  فيه  ت�سهل 

ي�سر  م��ا  ل��ه،  الع�سكرية  احل��م��اي��ة  وت��وف��ر 

اأي  لديها  لي�ست  الح��ت��ال  دول���ة  اأن  اإىل 

ح�سب  امل��ن��اط��ق  ه��ذه  م��ن  لان�سحاب  ن��ي��ة 

وبن  بينها  املعقودة  ال�سيا�سية  التفاقات 

بعر�س  �سربتها  والتي  التحرير،  منظمة 

احلائط ومل تعد تعرف بها، الأمر الذي 

ال��ذي  ال��ع��امل،  اإ���س��رائ��ي��ل خ��دع��ت  اأن  يعني 

اأن ي�سع حداً لنفاتها من  يتوجب عليه 

التغول  لهذا  اأي�ساً  عقالها، واأن ي�سع حداً 

العادلة  الفل�سطينية  احل��ق��وق  اب��ت��اع  يف 

وامل�سروعة.

ت��ف��ر���س  اأن  ت��ري��د  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  واأك�����د 

ثم  الأر���س، ومن  على  واقعاً جديداً  اأم��راً 

ليجري  �سيا�سية  علمية  يف  الدخول  تعلن 

ال���ت���ف���او����س ع��ل��ي��ه، ول��ي�����س ع��ل��ى احل��ق��وق 

والل����ت����زام����ات امل����رت����ب ع���ل���ى اإ����س���رائ���ي���ل 

مع  املوقع  اأو�سلو  لتفاق  وفقاً  بها  الإيفاء 

م�سدداً  دول��ي��ة،  برعاية  التحرير  منظمة 

اأب��ل��غ��ت  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال���ق���ي���ادة  اأن  ع��ل��ى 

ال��راف�����س  مب��وق��ف��ه��ا  الأم���رك���ي���ة  الإدارة 

يدمر  ال��ذي  املخطط  وه��ذا  التحايل  لهذا 

اأم���ل  اأي  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وي��ق��ت��ل  ال��ق�����س��ي��ة 

ب��ت��ح��ق��ي��ق ����س���ام ع�����ادل و���س��ام��ل ت��ن��ع��م به 

القادمة. الأجيال 

وح����ّم����ل امل����وؤمت����ر ����س���ل���ط���ات الح���ت���ال 

و�سول  الكاملة عن  امل�سوؤولية  الإ�سرائيلي 

امل��ن��ط��ق��ة اإىل ح��ال��ة م���ن ع���دم ال���س��ت��ق��رار 

ال�سيا�سي والأمني، وذلك ب�سبب �سيا�ساتها 

التفاقيات  لكل  احلائط  بعر�س  ال�ساربة 

واملعاهدات  الفل�سطينين  م��ع  ال�سيا�سية 

اأن  اإىل  م�������س���راً  ال�����س��ل��ة،  ذات  ال���دول���ي���ة 

اتخذت  واإمن��ا  لل�سام،  ت�سعى  ل  اإ�سرائيل 

ال�ستعماري  م�سروعها  لتنفيذ  �ستاراً  منه 

الإح����������������ايل ع�����ل�����ى ك������ام������ل الأرا���������س��������ي 

الوطنية  ال�سلطة  وحت��وي��ل  الفل�سطينية 

م�سدداً  روات���ب،  ودف��ع  خدمات  �سلطة  اإىل 

اأن ال�����س��ل��ط��ة ه���ي م��ق��دم��ة ل��ل��دول��ة،  ع��ل��ى 

ولي�ست بديًا عنها.

التحرير  منظمة  اإن  ال��ب��ي��ان:  واأ���س��اف 

والوحيد  ال�سرعي  املمثل  هي  وموؤ�س�ساتها 

ت�ستطيع  ول  وال�ستات،  الوطن  يف  ل�سعبنا 

اإل��غ��اء هذه  ال��ع��امل  ق��وة يف  اأي  اأو  اإ�سرائيل 

احلقيقة، م�سدداً على اأن الكتلة التاريخية 

لن  العامل  اأح��رار  كل  ومعها  الفل�سطينية 

الق�سية  ت�سفية  خمطط  مير  ب��اأن  ت�سمح 

ال�سعبي  ال��ن�����س��ال  و�سيتوا�سل  ال��وط��ن��ي��ة، 

حقوقنا  ن��ي��ل  ح��ت��ى  ال�سلمي  الفل�سطيني 

امل�سروعة باحلرية والعودة واإقامة الدولة 

القد�س. وعا�سمتها  امل�ستقلة 

االنباط - وكاالت

م���ع اق�������راب م���وع���د الإع��������ان خمطط 

حكومة الحتال ل�سم م�ساحات وا�سعة من 

احلكومة  �سرعت  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 

بتكثيف  الأم��ري��ك��ي��ة  والإدارة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

املخطط  لإجن����از  بينهم،  فيما  الت�����س��الت 

وينهب  الدولية  القوانن  مع  يتنافى  ال��ذي 

اإقامة  من  ويحرمهم  الفل�سطينين  حقوق 

دولة فل�سطينية م�ستقلة.

وب��ع��د مباحثات ح��ول امل��خ��ط��ط، اأج��راه��ا 

البيت الأبي�س، مل ت�سل  م�سوؤولون كبار يف 

اإىل قرار، اأحيل املو�سوع اإىل دولة الحتال، 

اإىل  امل�ستوى  اأمريكي رفيع  حيث و�سل وفد 

باعتبار  ال�سم  خمّططات  ملناق�سة  اإ�سرائيل 

تل اأبيب هي جهة الخت�سا�س على حد زعم 

وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ب��داي��ة �سهر  وخ���ال الأي���ام القليلة حتى 

اإع��ان  نتنياهو  ت��ري��د حكومة  ال���ذي  مت���وز، 

خم��ط��ط ال�����س��م يف م��ط��ل��ع��ه، ي��ب��ح��ث ال��وف��د 

الأم��ري��ك��ي  ال�سفر  ي�سم  ال���ذي  الأم��ري��ك��ي 

يف اإ���س��رائ��ي��ل، دي��ف��ي��د ف���ري���دم���ان، وامل��ب��ع��وث 

اخلا�س للرئي�س الأمريكي، اآيف بركوفيت�س، 

الأمريكية–  اخل��رائ��ط  ر���س��م  جلنة  وع�سو 

الإ�سرائيلية �سكوت فايث، مع رئي�س احلكومة 

البديل  احلكومة  ورئي�س  نتنياهو،  بنيامن 

اإىل  بالإ�سافة  غانت�س،  بيني  الأم���ن  ووزي���ر 

م�سوؤولن كبار اآخرين، جممل ملفات ال�سم.

وج��اءت ال��زي��ارة رغ��م املزاعم التي �سربت 

اإدارة ترمب،  من البيت الأبي�س، وتفيد باأن 

خمطط  ب�����س��اأن  نهائيا  ق���رارا  بعد  تتخذ  مل 

ال�سم، حيث من املتوقع اأن تركز املداولت 

ال�����س��م، يف  ال��ت��ي �سيتّم فيها  ال��ك��ي��ف��ّي��ة  ع��ل��ى 

وقت يبدي فريدمان حما�سة جتاه العملية، 

باعتبار اأن تاأخرها يعّر�س العملية برمتها 

للخطر اإن مل ينتخب ترامب يف ت�سرين اول 

املقبل.

اللقاءات  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  بد من  وهنا ل 

التي جرت يف وا�سنطن بن بومبيو، وم�ست�سار 

الرئي�س جاريد كو�سرن، ومبعوث الإدارة اىل 

وال�سفر  بركوفيت�س،  اآيف  الأو���س��ط  ال�سرق 

�سيناريوهات  ت���دور ح���ول  ك��ان��ت  ف��ري��دم��ان، 

اأوًل على  ال�سم وهل من الأف�سل تطبيقها 

من  ب��دًل  القد�س  م��ن  القريبة  امل�ستوطنات 

وهل  ال�سفة  م��ن   %30 نحو  على  تطبيقها 

اىل  الفل�سطينين  ال�سم على جلب  ي�ساعد 

طاولة املفاو�سات؟

ويقول املكتب الوطني للدفاع عن الأر�س 

املخطط  ه����ذا  اأن  ال���س��ت��ي��ط��ان،  وم���ق���اوم���ة 

باعتباره  الدولية،  القوانن  كل  ينايف  ال��ذي 

يف  ل��ه  �سابقة  ل  وعدوانيا”،  عبثيا  “عما 
اأدولف  تاريخ العاقات الدولية �سوى اتفاق 

نيفيل  الريطاين  ال���وزراء  رئي�س  مع  هتلر 

اأج���زاء من  ت�سامرلن ع��ام 1938 على �سم 

اتفاق  وهو  النازية،  اأملانيا  اإىل  الت�سيك  باد 

فتح  بل  العدوانية  هتلر  نزعات  يكبح  “مل 
�سهية الزعيم النازي على املزيد من املغامرات 

عادت  التي  العدوانية،  واحل���روب  ال�سيا�سية 

على الب�سرية باأفدح الأ�سرار واأودت يف حروب 

مدمرة بحياة املاين من الأبرياء يف القارة 

الأوروبية وعلى م�ستوى العامل”.

وي�سر املكتب التابع ملنظمة التحرير، اإىل 

اأن اإحدى املهمات املوكلة للوفد الأمريكي هي 

ا�سرائيل  يف  اإج��م��اع  توفر مظلة  البحث يف 

على احلدود التي �ستذهب فيها احلكومة يف 

الأول  يف  ال�سم  بعمليات  والبدء  تهديداتها 

اإىل وع��د نتنياهو يف �سوء  م��ن مت��وز، لفتا 

اأبي�س” �سركاءه  “اأزرق  ح��زب  مع  خافاته 

يف الئتاف احلكومي اإىل التلويح بالذهاب 

ي�سّوت  ح���ال مل  ج��دي��دة يف  ان��ت��خ��اب��ات  اإىل 

احلزب بقيادة غانت�س اإىل جانب مقرحات 

اأج��زاء من  الإ�سرائيلية على  ال�سيادة  فر�س 

نتنياهو  يعتزم  والتي  الأردن،  وغ��ور  ال�سفة 

تنفيذها كخطوة اأوىل �سمن خمطط ال�سم، 

ومبعزل عن خطة ترامب املعروفة ب�”�سفقة 

القرن”، حيث يجّي�س نتنياهو وزراء مع�سكره 

ل��دع��م خمططاته، وه���و م��ا ع��ر عنه وزي��ر 

ال���س��ت��خ��ب��ارات اإي��ل��ي ك��وه��ن، ب��ال��ق��ول اإن تل 

اأبيب لن تراجع خطة ال�سم.

ملع�سكر  الأم���ري���ك���ي  ال���دع���م  ���س��ي��اق  ويف 

نتنياهو و�سيا�سته �سد ال�سعب الفل�سطيني، 

ال�سيوخ  وجمل�س  الكونغر�س  يف  اأع�ساء  كان 

من احلزب اجلمهوري، جمعوا تواقيع على 

ر�سالتن، الأوىل لرامب، والثانية لنتنياهو، 

القرن”  “�سفقة  تاأييد  عن  فيهما  يعربون 

خطة  فر�س  من  اإ�سرائيل  لتمكن  ويدعون 

ال�سم، وفقا للخطة الأمريكية، باعتبار اأنها 

ل ت�سر بالفل�سطينين، ول تعرقل ال�سام.

ك���ذل���ك ت���ط���رق ال��ت��ق��ري��ر اإىل الج��ت��م��اع 

ال�����ذي ع���ق���ده غ��ان��ت�����س، م���ع ق�����ادة الأج���ه���زة 

الو�سيك  ال�����س��م  اإج������راءات  لبحث  الأم��ن��ي��ة 

وجاء الجتماع الذي �سارك فيه رئي�س اأركان 

اجلي�س، اأفيف كوخايف، ورئي�س جهاز الأمن 

الإ�سرائيلي العام )ال�ساباك(، نداف اأرغمان، 

ورئ��ي�����س امل��و���س��اد ي��و���س��ي ك��وه��ن يف اأع��ق��اب 

الأمنية  الأجهزة  اأجرتها  ع�سكرية  تدريبات 

الإ�سرائيلية ا�ستعدادا لإجراءات ال�سم، حاكى 

الت�سعيد  �سيناريوهات  اجلي�س  خالها  من 

املخطط  ك��رد فعل فل�سطيني على  املحتملة 

احلكومة  ب���اأن  ت��ق��دي��رات  و�سط  الإ�سرائيلي 

الإ�سرائيلية �ست�سرع خال الأ�سابيع القليلة 

تدريجي  نحو  على  املخطط  بتنفيذ  املقبلة 

كالبدء ب�سم جزئي وحمدود، من خال �سم 

م�ستوطنة “معاليه اأدوميم” اإىل نفوذ بلدية 

الحتال يف القد�س.

وي��اأت��ي ذل��ك يف ال��وق��ت ال��ذي ت��ت��واىل فيه 

حكومة  بنية  امل��ن��ددة  ال��دول��ي��ة  ال��ف��ع��ل  ردود 

الغربية،  ال�سفة  اأج���زاء من  الح��ت��ال �سم 

حيث ح�ّس اأكرث من األف نائب اأوروب��ي من 

25 دولة قادتهم على التدخل لوقف خمطط 

اإ�سرائيل ل�سم اأجزاء من ال�سفة وقالوا اإنهم 

التي  ال�سابقة  عميق” من  ب�”قلق  ي�سعرون 

�سيخلقها هذا الأمر يف العاقات الدولية.

تاأتي  ال�سم  اأن خمططات  التقرير  وب��ّن 

يف الوقت الذي تتوا�سل فيه اأي�سا الن�ساطات 

ا�ستياء  عمليات  وت��ت��وا���س��ل  ال�ستيطانية 

الفل�سطينين،  اأرا����س���ي  ع��ل��ى  امل�ستوطنن 

ور�سد عدة هجمات ا�ستيطانية 

»فتح«: لن نسلم سالحنا وإذا ُنفذ الضم سنعود للمربع األول

»مؤتمر القدس«: تجربة الـ»48« لن تتكرر وشعبنا صامد 

اتصاالت مكثفة بين حكومة نتنياهو وإدارة ترامب إلنجاز خطط الضم

 االنباط - وكاالت

الفل�سطيني،  ال����وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال 

حممد ا�ستية، اإن القيادة الفل�سطينية 

الأرا���س��ي  ���س��م  اأ���س��ك��ال  ك��ل  “ترف�س 
الفل�سطينية”.

واأ�����س����اف ا���س��ت��ي��ة، خ����ال ك��ل��م��ة يف 

م�ستهل اجتماع احلكومة الفل�سطينية 

ام�س“نرف�س  اهلل  ب����رام  الأ���س��ب��وع��ي 

ال�����س��م، ���س��واء ك���ان ���س��غ��را اأو ك��ب��را، 

�سل�سلة  �سمن  يقع  ه��و  �سكله  ك��ان  اأي 

لاأرا�سي  التدريجي  الق�سم  عمليات 

“ال�سعب  وت����اب����ع:  الفل�سطينية”. 

ال�سم،  خمطط  يرف�س  الفل�سطيني 

ومت��ث��ل ذل���ك ب��امل�����س��ارك��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة يف 

الفعاليات املنددة بال�سم يف الأغوار”.

اإ�سرائيلية قد  اإعام  وكانت و�سائل 

ذكرت اأن احلكومة قد تلجاأ اإىل تنفيذ 

بالكتل  وتبداأ  مراحل،  “ال�سم” على 
الكرى. ال�ستيطانية 

واأع���ل���ن رئ��ي�����س ال�������وزراء ب��ن��ي��ام��ن 

اأن  ���س��اب��ق��ة  ت�����س��ري��ح��ات  ن��ت��ن��ي��اه��و، يف 

وجميع  الأردن،  غور  �ست�سم  حكومته 

امل�ستوطنات يف الأول من متوز املقبل، 

ال�سفة  م��ن   %30 اإىل  ت�سل  مب�ساحة 

الغربية.

واأع���ل���ن���ت ال���ق���ي���ادة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

ال�������س���ه���ر امل���ا����س���ي اأن����ه����ا يف ح�����ّل م��ن 

قرار  ب�سبب  اإ�سرائيل  مع  التفاقيات 

ال�سم.

االنباط - وكاالت

اأج��������رت ط����واق����م ت���اب���ع���ة ل�����س��ل��ط��ات 

الح���ت���ال ، ام�������س الث���ن���ن، ع��م��ل��ي��ات 

البابا  جبل  جتمع  يف  للم�ساكن  م�سح 

البدوي جنوب �سرق القد�س املحتلة.

ك���ب���رة م���ن جي�س  ق����وة  واق��ت��ح��م��ت 

و���س��رع��ت مب�سح  امل��ن��ط��ق��ة،  الح���ت���ال 

اجلبل  ل�سم  متهيدا  امل��ن��ازل،  وتفتي�س 

القريبة،  ادوميم”  “معاليه  مل�ستوطنة 

ك��م��ا ���س��رح ���س��اب��ط اإ���س��رائ��ي��ل��ي لأه���ايل 

املنطقة.

االنباط - وكاالت

اأع��ل��ن الإدع����اء ال��ع��ام يف ط��ه��ران اأن���ه اأع��د 

قائمة ت�سم 36 �سخ�سا وعلى راأ�سهم الرئي�س 

الأم���ري���ك���ي دون����ال����د ت����رام����ب، ع��ل��ى ع��اق��ة 

القائد  ب��اغ��ت��ي��ال  م��ب��ا���س��رة  اأو غ��ر  م��ب��ا���س��رة 

�سليماين. قا�سم  القد�س”  ل�”فيلق  ال�سابق 

ام�����س الث���ن���ن، اإن ت��رام��ب ع��ل��ى راأ�����س تلك 

ال�سخ�سيات و�سنعمل على ماحقته ق�سائيا 

للوليات  كرئي�س  ولي��ت��ه  ان��ت��ه��اء  بعد  حتى 

املتحدة.

واأكد مهر اأنه مت التعرف على 36 �سخ�سا 

على عاقة مبا�سرة اأو غر مبا�سرة باغتيال 

���س��ل��ي��م��اين، ب��ي��ن��ه��م م�������س���وؤول���ون ���س��ي��ا���س��ي��ون 

وع�سكريون يف الوليات املتحدة ودول اأخرى، 

من  طلبت  الق�سائية  ال�سلطة  اأن  م�سيفا 

واأعلنت  عليهم  القب�س  ال���دويل  الإن��رب��ول 

اأن  واأو���س��ح  ل��ه��م.  بالن�سبة  الأح��م��ر  ال��و���س��ع 

تهمة  الأ�سخا�س  ه���وؤلء  �سد  وج��ه  الق�ساء 

القتل والقيام بعمل اإرهابي.

اأمريكية  ب��غ��ارة  ُق��ت��ل  �سليماين  اأن  ي��ذك��ر 

ب��غ��داد، يف  ب��ال��ق��رب م��ن م��ط��ار  �سيارته  على 

الثالث من يناير املا�سي، وكان برفقة نائب 

ال��ع��راق��ي  ال�سعبي”  “احل�سد  هيئة  رئ��ي�����س 

الذي قتل معه  املهند�س،  اأبو مهدي  ال�سابق 

يف الغارة.

اشتية: نرفض كل أشكال الضم

االحتالل يمسح »جبل البابا« 
تمهيًدا لضمه

طهران: سنالحق 36 على رأسهم 
ترامب تورطوا باغتيال سليماني



الثالثاء   30/ 6 /  2020

الـريـا�ضي

 االنباط – عمان

عن  ال�سيارات  لريا�سة  الأردن��ي��ة  اأعلنت 

ال�سيارات  لريا�سة  ال�����دوران  عجلة  ع����ودة  

ابتداء من 17 متوز )يوليو( املقبل بعد توقف 

ك��ورون��ا  ف��رو���س  تف�سي  ب�سبب  ط��وي��ا  دام 

و�ستقام  اجل��م��ي��ع،  �سامة  على  وللحفاظ 

الروزنامة  وف��ق  ال�سيارات  ريا�سة  �سباقات 

اجل��دي��دة ب�سبب ف��رو���س ك��ورون��ا م��ن دون 

الوقائية  الإج���راءات  كافة  واتخاذ  جمهور، 

ل���ع���ودة  احل���ي���اة ل��ري��ا���س��ة ال�������س���ي���ارات  من 

خال الإلتزام بالإجراءات ال�سحية حفاظاً 

اخلطة  على  وبناء   . العامة  ال�سامة  على 

اجل���دي���دة  ل��اردن��ي��ة ل��ري��ا���س��ة ال�����س��ي��ارات 

املُعدلة والتي تاأثرت بطبيعة احلال ب�سبب 

�سيتم  الأردن  يف  الريا�سي  القطاع  ت��وق��ف 

اقامة  12 �سباقا للرايل وال�سرعة والدرفت 

والدفع الرباعي والكارتينع.

 وك���ان���ت روزن����ام����ة الأردن�����ي�����ة ل��ري��ا���س��ة 

ك��وورن��ا  2020 قبل جائحة  ل��ع��ام  ال�����س��ي��ارات 

من  ال�سباقات  خمتلف  يف  �سباقا   23 ت�سم 

ك��اأ���س  “بطولة  الأردن  ب��اه��ا  ���س��ب��اق  اأه��م��ه��ا 

– باها”، و4  ك���اون���ري  ل��ل��ك��رو���س  ال��ع��امل 

الأردن  رايل  اإىل  ا���س��اف��ة  حم��ل��ي��ة،  رال���ي���ات 

الدويل و5 �سباقات لل�سرعة “�سبيد تي�ست”، 

للدرفت،  �سباقات  للكارتينغ و4  �سباقات  و5 

و3 �سباقات للدفع الرباعي و�سباق احل�سني 

فرو�س  وب�سبب  ال���رم���ان.  مرتفع  لت�سلق 

ك���ورون���ا مت ت��اأج��ي��ل 6 ���س��ب��اق��ات ل��ل��رال��ي��ات 

باها  والغاء  وال�سرعة  والدرفت  والكارتينغ 

الأردن والغاء رايل الأردن لل�سرق الأو�سط، 

يف حيت مت قبل جائحة كورونا اقامة �سباق 

للرايل واخر للدفع الرباعي. وتاليا روزنامة 

ريا�سة ال�سيارات اجلديدة  يف ظل فرو�س 

كورونا:

-17 - 7 : �سباق ال�سرعة الأول. -24 - 7: 

�سباق الدرفت الأول. - 7-8: �سباق الكارتينغ 

الأول.-14- 8: �سباق احل�سني لت�سلق مرتفع 

الرمان الدويل.

21- 8: الرايل الوطني الثاين.

ال���ث���اين. -11- 9  ال���درف���ت  ���س��ب��اق   :9 -4

�سباق   :10 - ال��ث��اين. -2  الكارتينغ  �سباق   :

�سباق   :10 - ال���ث���اين. -9  ال��رب��اع��ي  ال��دف��ع 

الكارتينغ الثالث. -16 - 10 : �سباق ال�سرعة 

الثاين. -30 - 10: الرايل الوطني الثالث. 

-13 -11: �سباق ال�سرعة الثالث.
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�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكروين

 رياضة السيارات االردنية تعود لنشاطها

 القططي يراهن على فريق معان

 إطالق ميثاق الشباب في العمل اإلنساني

االنباط – عمان

القدم  الفني لفريق معان لكرة  املدير  اأك��د 

بالتح�سر  ق��دم��ا  امل�سي  القططي،  ع��ب��داهلل 

دوري  يف  تاريخية  م�ساركة  ل�سمان  والع���داد، 

املقبل.  اآب   3 ي��وم  ي�ستاأنف  ال���ذي  امل��ح��رف��ني، 

واإداري�����ة  فنية  خ��ط��وات  اإىل  القططي  واأ����س���ار 

على  ق���ادر  فريق  لتجهيز  ال��ن��ادي،  بها  مي�سي 

حتقيق نتائج متميزة يف اأول ظهور له يف م�ساف 

اأندية املحرفني.وكان فريق معان �سعد املو�سم 

املا�سي اإىل م�ساف اأندية املحرفني لأول مرة 

يف تاريخه، ما دفع النادي لتجهيز فريق قادر 

على متثيل م�سرف لكرة معان على اأمل تقدمي 

ب���دوري  ل��ه  م�ساركة  اأول  يف  ج��ي��دة  م�ستويات 

ل  ت�سريح  يف  الفني  املدير  املحرفني.وك�سف 

)ب��را( عن جهود اإداري��ة كبرة تبذل باإ�سراف 

واإدارة  املعاين  عمر  للنادي  الفخري  الرئي�س 

رغم  الفريق،  لتوفر جميع متطلبات  النادي 

�سح المكانات املادية.

اعتبارا  تدريباتنا  “بداأنا  القططي  وق���ال 

من ال�سبت املا�سي، ون�سعى لتكثيف التدريبات، 

ت��دري��ب��ي مغلق يف  اق��ام��ة مع�سكر  م��ن خ���ال 

مدينة معان، لرفع م�ستوى اجلاهزية البدنية 

عند الاعبني الذين احتجبوا عن التدريبات 

اجل��م��اع��ي��ة وامل���ب���اري���ات م��ن��ذ اك���ر م���ن ثاثة 

اأن لعبيه  واأكد  اأ�سهر ب�سبب جائحة كورونا”. 

ب�سكل  للظهور  وال����س���رار  ال��ع��زمي��ة  ميتلكون 

متميز يف الدوري .

االنباط - عمان

 نظم �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان ام�س 

الثنني بالتعاون مع وزارة ال�سباب وبالتن�سيق 

مع املفو�سية ال�سامية لاأمم املتحدة ل�سوؤون 

ال��اج��ئ��ني وم��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي�����س��ف وب��رن��ام��ج 

الرنويجي  واملجل�س  الإمنائي  املتحدة  الأمم 

العمل  يف  ال�سباب  ميثاق  اإط���اق   � لاجئني 

ال��ل��ق��اء  ه����ذا  وه����دف  الأردن.  يف  الإن�������س���اين 

العاملني  ب��ني  ال�����س��راك��ات  ب��ن��اء  تي�سر  اإىل 

يف امل���ج���ال الإن�������س���اين وال�����س��ب��اب م���ن خ��ال 

تعريفهم مبيثاق ال�سباب يف العمل الإن�ساين 

ك���اإط���ار ع��م��ل ج��م��اع��ي وب��اع��ت��ب��اره ات��ف��اق��ي��ة 

جهة  ك��ل  تتحمل  لأع�����س��ائ��ه  ملزمة  ر�سمية 

ال�سباب  فيه  يتحمل  كما  م�سوؤولياتها،  فيه 

م�سوؤولياتهم يف كل جمال من جمالت العمل 

الرئي�سية يف التفاق.

ر�سمياً  امليثاق  اإط���اق  اللقاء  خ��ال  ومت 

الأردن،  يف  الإن�����س��اين  العمل  يف  للنا�سطني 

ومن  ال�سباب  م��ع  العمل  توجيهات  وت��ق��دمي 

اأجلهم: يف ظل اأزم���ة ك��ورون��ا )ك��وف��ي��د-19(. 

املمار�سات  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  اإ�سافة 

ال�سباب  مع  العمل  يف  الأردن  من  الإيجابية 

وم���ن اأج��ل��ه��م يف خ���ال ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-19 

وذل�����ك ب��اع��ت��ب��اره��م م���ن اجل���ه���ات ال��ف��اع��ل��ة 

عنها،  ال���س��ت��غ��ن��اء  مي��ك��ن  ل  ال��ت��ي  الرئي�سية 

وباعتبارهم يركزون على اإيجاد احللول وقادة 

للتغير. هذا ومت اأي�ساً طرح اأجندة ال�سباب 

الإن�����س��ان��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة، وان��ع��ك��ا���س��ات جائحة 

كوفيد-19 على تعزيز قدرات ال�سباب.

وزير ال�سباب د. فار�س الربيزات قال خال 

اأن  الإن�ساين  للعمل  ال�سباب  ميثاق  اإطاقه 

جائحة كورونا )كوفيد 19( اأظهرت احلاجة 

التطوعي يف  العمل  وت��اأط��ر  لتنظيم  امللحة 

اجلهود  وتوحيد  تن�سيق  يف  واملتمثل  اململكة 

اإىل  و�سول  واملوؤ�س�سات،  لاأفراد  التطوعية 

لل�سباب  والإن�����س��اين  العمل اخل��ري  حتقيق 

بكفاءة ومهارة عالية .

االنباط- عمر الزعبي

ب�����داأت اأن���دي���ة امل���ح���رف���ني ب��ال��ن��ه��و���س 

جم������دداً ا����س���ت���ع���داداً لإ���س��ت��ئ��ن��اف ب��ط��ول��ة 

ت�ستكمل  ان  امل���ق���رر  م���ن  ال��ت��ي  ال������دوري، 

معنويات  و���س��ط  امل��ق��ب��ل،  اب  �سهر  مطلع 

جائحة  اث���ار  ب�سبب  ع��ال��ي��ة،  ت��ك��ون  ل  ق��د 

ك���ورون���ا ع��ل��ى امل������ردود امل�����ادي ل��اع��ب��ني. 

تخفي�س  ق��ررت  املحرفني  اندية  معظم 

اأج�����رة ال��اع��ب��ني ب��ن�����س��ب م��ع��ي��ن��ه، ���س��واء 

ب��ال��ل��ج��وء اىل ق��ان��ون ال��دف��اع او مب��ب��ادرة 

م��ن ال��اع��ب��ني، ل��ك��ن ه���ذا الم���ر ك���ان له 

اث��ر طيب داخ��ل ا���س��وار ال��ن��ادي، فهل من 

امل��م��ك��ن ان ي��ك��ون ل���ه اث���ر اي��ج��اب��ي داخ���ل 

امللعب..! ار�سية 

ان تداعيات جائحة كورونا  من يعتقد 

ه���ي ال��ع��ائ��ق الك����رب ام����ام الن���دي���ة، فهو 

ل��ي�����س ع��ل��ى ����س���واب، لن ان��دي��ت��ن��ا ت��ع��اين 

ق��ب��ل ال��ك��ورون��ا م��ن ك��ورون��ا ال��ع��ج��ز امل��ايل 

و���س��ع��ف امل����وارد وامل�����س��ادر امل���ادي���ة، الم��ر 

ال���دوري  ع��ن  توقفها  تعلن  جعلها  ال���ذي 

ق��ب��ل ق���رار جل��ن��ة الوب��ئ��ة.ح�����س��ة الن��دي��ة 

ال��ت��ل��ف��زي��وين حت���دد مبليون  ال��ع��ائ��د  م��ن 

�سوف  ن��ادي  ك��ل  ان  مبعنى  تقريباً،  ورب��ع 

املبلغ  وه��ذا  دينار،  الف   100 على  يح�سل 

الن��دي��ة،  عط�س  م��ن  يغني  ول  ي�سمن  ل 

راتب لعب واحد حمرف  لنه ل يكفي 

مع املدرب اذا تكلمنا باملنطق.

ال��ك��ورون��ا ك��ان م��ن ح��ظ اإحت���اد ال��ك��رة، 

ال������ذي و����س���ل اىل ط���ري���ق م�������س���دود م��ع 

الندية، وعدم وجود حل، ال ان الكورونا 

ت��واف��ق على  ب���ريء وج��ع��ل الن��دي��ة  جعله 

ال�����س��روط ك��ره��اً ول��ي�����س ط��وع��اً. ال�����س��وؤال 

احل��ا���س��ر ه��ن��ا، ن�����س��اه��د يف م��ع��ظ��م ان��دي��ة 

الكرة ي�سع جوائز باجلملة  العامل احتاد 

والهداف  الدوري  لبطل  خياليه  ومببالغ 

واف�����س��ل لع���ب ���س��اع��د واف�����س��ل ح��ار���س، 

وغرها من اجلوائز، التي تري اللعبة، 

ال يف احتادنا الذي قرر موؤخرا  تخفي�س 

اجلوائز ليتنا�سب مع ميزانيته.

ك��ورون��ا ك��ان��ت در���س��اً ق��ا���س��ي��اً لأن��دي��ت��ن��ا، 

ان تخرج  الندية يجب  الاعبني،  وحتى 

م���ن ث���وب الحت�����اد وت�����س��ب��ح ت��ع��ت��م��د على 

على  ويجب  امكانياتها،  توفر  يف  ذات��ه��ا 

ل��ه��ا يف تقدمي  ت��ك��ون ع��ون��اً  احل��ك��وم��ة ان 

لها  ف��وائ��د  ب��ا  ق��رو���س  وم��ن��ح  ت�سهيات 

ل��ي��ت�����س��ن��ى ل��ه��ا ب���ن���اء م���اع���ب او خم���ازن 

اي���رادات  ���س��اأن��ه��ا ان حت�سن  ل��اي��ج��ار م��ن 

ب�����س��ك��ل  ول���ي�������س  دوري  ب�����س��ك��ل  ال���ف���ري���ق 

نقول  ..نحن  اي�سا  والاعبني  مو�سمي. 

من  اك��ر  نعمة  كانت  الكورونا  ان  اليوم، 

ان تكون نقمة، ب�سبب انها اثبتت للجميع 

ان  ال�����س��ع��ب  م��ن  الردن  ال��ري��ا���س��ة يف  ان 

تعتمد عليها كم�سدر رزق لا�سرة، لكنها 

الكرة  احت���اد  على  نعمة  ك��ان��ت  امل��ق��اب��ل  يف 

بعدما انقذته من م�ساكل اكرب.

االنباط – عمان

ال��ذه��اب من  ال��ق��دم، ج��دول مباريات مرحلة  اأ���س��در احت��اد ك��رة 

ينطلق  والذي  الثاين  ال�سبوع  من  ابتداًء   ،2020 املحرفني  دوري 

وار�سل  الول.  ت�سرين  من  الول  وحتى  القادم،  اآب  من  الثالث  يف 

ان موعد  كافة، موؤكداً  املحرفني  املباريات لندية  الحتاد جدول 

ا���س��دار م��رح��ل��ة الي����اب، �سيكون ع��ق��ب حت��دي��د الحت���اد الآ���س��ي��وي 

ل��ت��واي��خ ل���ق���اءات ال��ف��ي�����س��ل��ي واجل���زي���رة يف ب��ط��ول��ة ك���اأ����س الحت���اد 

وجميع  والداري����ة  الفنية  الج��ه��زة  تخ�سع  ان  وينتظر  ال��ق��اري. 

القادم،  ال�سبوع  خال  الكورونا  لفح�س  املحرفني،  اندية  لعبي 

ال�سحي  الربوتوكول  اجراءات  الردنية، �سمن  ال�سحة  وزارة  عرب 

الذي اعتمده الحتاد لعودة املناف�سات، والذي يراعي كافة تدابر 

ال�سامة العامة، تاأهباً ل�ستكمال الدوري

االنباط - عمان

ال��وح��دات خال  ن���ادي  ادارة  واف���ق جمل�س 

داخلي  مع�سكر  اإق��ام��ة  على  الخ���رة  جل�سته 

لفريق الكرة من الفرة 4 ولغاية 9 من ال�سهر 

امل��ق��ب��ل حت�����س��راً لن��ط��اق��ة ب��ط��ول��ة ال���دوري 

ي���وم ال��ث��ال��ث م��ن اأب امل��ق��ب��ل. م��ن ج��ه��ة اخ��رى 

ال��وح��دات وليد  اك��د الناطق الإع��ام��ي لنادي 

اأ�س�س  اع��ت��م��د  الإدارة  جمل�س  اأن  ال�����س��ع��ودي، 

الأج��ه��زة  واأع�����س��اء  الاعبني  حقوق  احت�ساب 

الفنية والإدارية والطبية، ال�سادرة عن احتاد 

ن�ساط  ف��رة منع ممار�سة  ال��ق��دم خ��ال  ك��رة 

العام  من   6-6 اإىل   3-15 الفرة  خ��ال  الكرة 

احل�����ايل، ا���س��ت��ن��اداً اإىل اأم����ر ال���دف���اع ال�����س��ادر 

ل�سنة 1992   13 رق���م  ال��دف��اع  ق��ان��ون  مب��وج��ب 

ال��وزراء للتعامل مع القوة  ال�سادر عن رئا�سة 

م��ن جانبه  ك���ورون���ا.  ب�سبب ج��ائ��ح��ة  ال��ق��اه��رة 

اأ�س�س  �سلباية  ب�سام  للنادي  املايل  املدير  اأو�سح 

اح��ت�����س��اب ح��ق��وق امل��ن��ظ��وم��ة ال��ك��روي��ة ق��ائ��ًا: 

الاعب  ي�ستحقه  ما  جمموع  بتق�سيم  “قمنا 
مب��وج��ب عقد م��ن روات���ب وم��ق��دم��ات على 10 

ال��دف��اع  واأوام�����ر  التعليمات  ومب��وج��ب  ا���س��ه��ر، 

املنع من  فيها  التي مت  احلكومة،  ال�سادر عن 

كتاب  اإىل  واإ���س��ارة  ريا�سي  ن�ساط  اأي  ممار�سة 

احتاد كرة القدم لإيقاف ن�ساط الكرة من 15-

تخفي�س  ت��ق��رر  فقد  6-6-2020؛  ول��غ��اي��ة   -3

اأج���ور ال��اع��ب��ني والأج��ه��زة الإداري����ة والفنية 

خال  ال�سهرية  اأج��وره��م  م��ن   %50 والطبية 

فرة املنع من ممار�سة الن�ساط الريا�سي كما 

مبني يف الفرة امل�سار اإليها �سابقاً”

»كورونا«  نعمة ام نقمة على كرتنا المحلية..!

 اصدار 
جدول دوري 

المحترفين

 معسكر تدريبي واعتماد حقوق فريق الوحدات

التي  املالية  ..ومع الزمة  اندية املحرفني  التي تواجهها  حتى مع �سعوبة الو�ساع 

تعي�سها ب�سبب الفراغ الذي عاي�سته يف ظل الو�ساع التي رافقت توقف الن�ساط الريا�سي 

كله ب�سبب فرو�س كورونا ..وم��ا نتج عن هذا المر من ارب��اك الع��داد وت�ستت رزنامة 

الن�ساطات الكروية وغياب التوا�سل ما بني الندية والاعبني ..فاأن اعان احتاد الكرة 

عن موعد انطاق مناف�سات دوري املحرفني من جديد ..يفر�س على الندية التعامل 

مع المر بالهمية التي تتطلبها املرحلة القادمة من ناحية اعداد فرقها للدوري بعد 

العودة  تكون  حتى  م�ساعفة  م�سوؤوليات  عليها  ..وي��رت��ب  وغ��ي��اب  وت��رق��ب  انتظار  ط��ول 

متنا�سبة مع �سغف و�سوق ع�ساق الكرة لعودة املناف�سات الكروية من جديد ..!

املا�سية مرحلة جديدة من الع���داد للدوري  ب��داأت خ��ال الي��ام  التي  ال���دوري  ف��رق 

املقرر ان ينطلق بداية �سهر اب القادم ..مطالبة بان ت�ستعيد عافيتها من جديد وان يكون 

ال�ستعداد متوافقا مع الهتمام الذي يوليه ع�ساق الكرة للمناف�سات الكروية التي غابت 

ل�سهر طوال ..كان لاحتاد الن�سيب الكرب من هذا الغياب ب�سبب قراره غر امل�سبوق 

وي�ساهم  الكروي  امل�سهد  ان يفر�س كورونا ح�سوره على  ..قبل  املو�سم  انطاق  بتاأجيل 

هو الخر ..مبوا�سلة احتجاب املناف�سة حتى الوقت احلايل الذي كان من املفر�س ان 

نقرب من نهاية املو�سم الكروي ولي�س بدايته مثلما يح�سل الن ..!!

اجلمهور الكروي يف الردن متعط�س لعودة املناف�سات من جديد ..حتى وهو يعلم بان 

متابعته لفريقه لن تكون كما ال�سابق من فوق املدرجات ..وامنا من خلف ال�سا�سات بعد 

ان فر�س الوباء اجراءات �سارمة تابعنا تفا�سيلها يف ماعب اوروبا التي ت�سهد مناف�سات 

ع�ساقها  من  اخلاوية  املدرجات  ت�سهده  ال��ذي  احلزين  ال�سكون  هذا  اثارتها  نزعت  قوية 

..وهو و�سع من �سانه ان يرتب على جنومنا املزيد من البذل والعطاء وقوة الداء حتى 

..يف جتربة جديدة  واملقاهي  املنازل  اجواء  املتعة على  امل�ساهدة ومعها  بفر�س  ي�ساهموا 

على ماعبنا التي اعتادت على املتابعة اجلماهرية واملناكفة بني ع�ساق كل الفرق امل�ساركة 

يف الدوري ..!!

�سحيح ان دوري هذا املو�سم �سيكون ا�ستثنائيا من حيث الدعم املحدود لاندية والذي 

..وتراجع اعداد  امل�سغوط للمباريات  �سيوؤثر حتما على طريقة اعداد فرقها واجل��دول 

الفرق ب�سبب الحتجاب الجباري الذي ح�سل ..اىل جانب غياب احل�سور اجلماهري 

..لكن ال�سحيح  املناف�سة والدخل  املدرجات والذي �سينعك�س حتما على الداء وقوة  عن 

ان اجلانب  اعتبار  .. على  ال��ع��امل  ك��ل ماعب  امل��ت��اح حاليا يف  ه��و  الو�سع  ه��ذا  ان  اي�سا 

ال�سحي ي�سكل الولوية الق�سوى للدول يف ظل هذه اجلائحة اخلطرة ..ولهذا يفر�س 

ك��وادر الحت��اد يف  القدم الردنية كلها للعمل على اجن��اح مهمة  ان ت�سعى منظومة كرة 

التي فر�ست  الطبيعية  الظروف غر  املطلوب يف ظل تلك  النجاح  �سعيها للو�سول اىل 

والحت��اد  الن��دي��ة  على  ح�سورها  فر�ست  التعقيد  بالغة  و�سعوبات  معتاد  غ��ر  منطا 

وو�سعت الكرة الردنية يف الو�سع ال�سعب الذي تعي�سه اليوم ..!!

عوني فريج

 دوري كروي استثنائي !!



الريا�ضي
11الثالثاء  2020/6/30

 ارثر يوقع انتقاله لليوفي

برشلونة في االختبار االصعب امام اتلتيكو

 زيدان يتغزل بالنجم بنزيما

 حكيمي يصل الى ميالنو
روما - وكاالت

امل��وع��د  ع��ن  �صحفي،  ت��ق��ري��ر  ك�صف 

امل��ح��ت��م��ل ل���و����ص���ول امل���غ���رب���ي اأ����ص���رف 

دورمت��ون��د،  ب��ورو���ص��ي��ا  ظ��ه��ر  حكيمي 

اإيطاليا،  اإىل  م��دري��د،  ري��ال  من  املعار 

مت��ه��ي��ًدا ل��ل��ت��ع��اق��د م���ع اإن����ر م��ي��ان. 

الريا�صي  املدير  زورك  مايكل  واأعلن 

ح��ك��ي��م��ي  اأ�����ص����رف  اأن  ل�����دورمت�����ون�����د،  

دورمتوند،  عن  ر�صمي  ب�صكل  �صرحل 

ب��ع��دم��ا ل��ع��ب ل��ل��ف��ري��ق الأ����ص���ف���ر مل��دة 

ع��ام��ن ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل الإع�������ارة. ووف��ًق��ا 

ف��اإن  ميديا�صت”،  “�صبورت  ل�����ص��ب��ك��ة 

اإىل  الثاثاء  اليوم  ي�صل  قد  حكيمي 

بالفحو�صات  القيام  اأجل  من  ميانو، 

ال��ط��ب��ي��ة ال���ازم���ة ث��م ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��ود 

اإن���ر ميان  اأن  واأ���ص��اف��ت  اإن����ر.  م��ع 

���ص��ي��ح��دد م���ع ن���ظ���ره ري�����ال م���دري���د، 

ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل�����ص��ف��ق��ة على 

مدار اليوم الإثنن، بعدما ك�صف بيبي 

م���اروت���ا امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإن����ر، اأن 

اليوم �صيكون مهًما يف �صفقة حكيمي.

وك���ان���ت ت��ق��اري��ر ���ص��ح��ف��ي��ة ق���د اأ����ص���ارت 

اإىل  ت�صل  ق��د  ال�صفقة  قيمة  اأن  اإىل 

 5 40 م��ل��ي��ون ي���ورو ب��الإ���ص��اف��ة اإىل م��ا 

ماين يورو كمتغرات. ومن املتوقع 

اأ����ص���رف ح��ك��ي��م��ي، ع��ل��ى عقد  ي��وق��ع  اأن 

م��ع اإن��ر م��ي��ان مل��دة 5 ���ص��ن��وات، فيما 

كراتب  يورو  5 ماين  على  �صيح�صل 

�صنوي.

بر�شلونة - وكاالت

اأب���ل���غ ال���رازي���ل���ي اآرث�����ر م��ي��ل��و لع����ب و���ص��ط 

ب��ر���ص��ل��ون��ة، زم������اءه يف ال����ن����ادي ال��ك��ت��ال��وين، 

املو�صم  من  بداية  يوفنتو�س،  اإىل  رحيله  بقرار 

اجل���دي���د. واأج�����رى اآرث�����ر، ف��ح��و���ص��ات طبية يف 

م��دي��ن��ة ت��وري��ن��و، ، ق��ب��ل اأن ي��وق��ع ع��ل��ى ع��ق��ود 

ُتعلن  اأن  املتوقع  وم��ن  للبيانكونري،  انتقاله 

“موندو  �صحيفة  وذك����رت  ر���ص��م��ًي��ا.  ال�صفقة 

ت��دري��ب��ات  يف  ت���واج���د  اآرث�����ر  اأن  ديبورتيفو”، 

بر�صلونة �صباح ام�س ، و�صارك يف التح�صرات 

قبل املباراة املرتقبة اأمام اأتلتيكو مدريد، املقرر 

الليجا.واأ�صافت  اإط���ار  يف  ال��ث��اث��اء،  ال��ي��وم  لها 

اأن اآرث����ر م��ي��ل��و األ��ق��ى ك��ل��م��ة ق�����ص��رة ق��ب��ل ب��دء 

وتابعت  الكتالوين.  للفريق  التدريبية  احل�صة 

ال�صحيفة اأن اآرثر مل ي�صارك يف تدريبات ام�س 

عاد  اأن��ه  اإل  ت��وري��ن��و،  ت��واج��ده يف  ب�صبب  الول، 

�صيتن  كيكي  ت�صرف  حتت  نف�صه  لي�صع  ام�س 

املواجهة  واح��د من  ي��وم  قبل  بر�صلونة،  م��درب 

احلا�صمة اأمام اأتلتيكو مدريد.

مدريد - وكاالت

اأم�����ام م�صيفه  ن��ق��ط��ت��ن  اأه�����در  ب��ع��دم��ا 

���ص��ل��ت��ا ف��ي��ج��و يف امل���رح���ل���ة امل���ا����ص���ي���ة م��ن 

الإ�صباين، مل يعد لدى بر�صلونة  الدوري 

اأي ف��ر���ص��ة ل��ف��ق��د امل��زي��د م��ن ال��ن��ق��اط يف 

حملة  موا�صلة  اأراد  اإذا  ح��ال��ي��ا،  امل�صابقة 

لدى  يكون  لن  ول��ه��ذا،  لقبه.  عن  ال��دف��اع 

للتعرث  ه��ام�����س  اأو  خ��ي��ارات  اأي  بر�صلونة 

اليوم  اأتلتيكو مدريد  واخلطاأ يف مواجهة 

ال��ث��اث��اء يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة وال��ث��اث��ن 

ريال  ي�صت�صيف  املقابل،  امل�صابقة. ويف  من 

م��دري��د ف��ري��ق خ��ي��ت��ايف يف خ��ت��ام م��ب��اري��ات 

امل��رح��ل��ة ي���وم اخل��م��ي�����س امل��ق��ب��ل ع��ل��م��ا ب��اأن 

ال���ري���ال ح��ق��ق ال��ف��وز يف ج��م��ي��ع امل��ب��اري��ات 

اخل��م�����ص��ة ال���ت���ي خ��ا���ص��ه��ا ب��ع��د ا���ص��ت��ئ��ن��اف 

ف���ع���ال���ي���ات امل���و����ص���م احل������ايل ع���ق���ب ف���رة 

تف�صي  اأزم�����ة  ب�����ص��ب��ب  ال��ط��وي��ل��ة  ال��ت��وق��ف 

امل�صتجد. “كورونا”  بفرو�س  الإ�صابات 

حاليا  امل�صابقة  ج���دول  ال��ري��ال  وي��ت�����ص��در 

فقط  نقطتن  وبفارق  نقطة   71 بر�صيد 

اأمام بر�صلونة قبل املراحل ال�صتة الأخرة 

من امل�صابقة ها املو�صم.

للغاية  اختبارا �صعبا  بر�صلونة  ويواجه 

يف م���ب���اراة ال��ي��وم ب��ل اإن���ه مي��ث��ل الخ��ت��ب��ار 

املتبقية  امل��ب��اري��ات  يف  ل��ل��ف��ري��ق  الأ���ص��ع��ب 

امل��و���ص��م ح��ي��ث يلتقي  ب��امل�����ص��اب��ق��ة ه���ذا  ل���ه 

ج��دول  يف  الثالث  امل��رك��ز  �صاحب  اأتلتيكو 

الفني  املدير  �صيتن  كيكي  امل�صابقة.وقال 

مع   2  /  2 الفريق  ت��ع��ادل  بعد  لر�صلونة 

الأ�صبوع:  هذا  مطلع  فيجو  �صلتا  م�صيفه 

تتمتع  التي  الرائعة  احلالة  بنف�س  “ل�صنا 
بر�صلونة  وك���ان  الآن”.  اأخ����رى  ف���رق  ب��ه��ا 

اأم����ام �صلتا  ت��ق��دم م��رت��ن يف ه���ذه امل���ب���اراة 

التعادل يف  فيجو ولكن �صيلتا فيجو حقق 

اأمام حامل  ثمينة  نقطة  ليخطف  املرتن 

هو  فيجو  �صلتا  مع  التعادل  وك��ان  اللقب. 

املباراة العا�صرة التي يف�صل فيها بر�صلونة 

ه��ذا  ملعبه  خ���ارج  فيها  ال��ف��وز  حتقيق  يف 

مدريد  اأتلتيكو  تغلب  املقابل،  ويف  املو�صم. 

على األفي�س 2 / �صفر ما يعني اأن الفريق 

اأه�����در ن��ق��ط��ت��ن ف��ق��ط يف امل���ب���اري���ات ال��ت��ي 

ف��ع��ال��ي��ات املو�صم  ا���ص��ت��ئ��ن��اف  خ��ا���ص��ه��ا م��ن��ذ 

فيما اأهدر بر�صلونة اأربع نقاط من خال 

اأزمة  التوقف ب�صبب  تعادلن. وقبل فرة 

الرجل  مبثابة  اأتلتيكو  ك��ان  ك��ورون��ا،  وب��اء 

الآن  ولكنه  للعاج  يحتاج  ال��ذي  املري�س 

تعافى واأ�صبح باأف�صل حال..

�صيقل�س  ال���ف���وز  اأت��ل��ت��ي��ك��و  ح��ق��ق  واإذا 

ث��م��اين نقاط  اإىل  ب��ر���ص��ل��ون��ة  م��ع  ال���ف���ارق 

مبحاولة  �صين�صغل  �صيتن  ولكن  فح�صب. 

جدول  �صدارة  وا�صتعادة  بالريال  اللحاق 

امل�����ص��اب��ق��ة اأك����رث م���ن ان�����ص��غ��ال��ه مب���ط���اردة 

���ص��ي�����ص��ع��ر �صيتن  ك��م��ا  ل��ف��ري��ق��ه.  اأت��ل��ت��ي��ك��و 

الفريق  ف�صل  ح��ال  من�صبه  على  بالقلق 

يف ال��ل��ح��اق ب���ال���ري���ال خ��ا���ص��ة واأن�����ه ت��وىل 

م�����ص��وؤول��ي��ة ال��ف��ري��ق يف ك��ان��ون ث��ان/ي��ن��اي��ر 

املا�صي عندما كان بر�صلونة يف ال�صدارة.

ال��دف��اع  يف  ال��ف�����ص��ل  اأن  �صيتن  وي����درك 

يف  �صي�صعه  الإ���ص��ب��اين  ال����دوري  لقب  ع��ن 

م���وق���ف ا����ص���ط���راري ل��ل��ف��وز ب��ل��ق��ب دوري 

يف  ال��ب��ق��اء  اأراد  اإذا  الأوروب��������ي  الأب����ط����ال 

تكون  امل��ق��ب��ل.وق��د  امل��و���ص��م  ح��ت��ى  من�صبه 

املدافع  غياب  هي  ل�صيتن  اجليدة  الأنباء 

كوكي  الو�صط  ولع��ب  �صافيت�س  �صتيفان 

عن �صفوف اأتلتيكو يف مباراة اليوم ب�صبب 

بر�صلونة  ي�صتعيد  امل��ق��اب��ل،  الإي���ق���اف.ويف 

بو�صكيت�س  �صرجيو  الاعب  �صفوفه  اإىل 

بعدما غاب عن مباراة �صيلتا فيجو ب�صبب 

الإيقاف.ويف الهجوم، ل يزال الأرجنتيني 

مرحلة  يف  بر�صلونة  جن��م  مي�صي  ليونيل 

700 ع��ل��م��ا ب��اأن��ه  ال��ب��ح��ث ع���ن ه��دف��ه رق���م 

مل ي��ه��ز ال�����ص��ب��اك يف اآخ���ر ث��اث م��ب��اري��ات 

للفريق.

ويف باقي مباريات املرحلة، يلتقي ريال 

م���اي���ورك���ا م���ع ���ص��ي��ل��ت��ا ف��ي��ج��و ول��ي��ج��ان��ي�����س 

وديبورتيفو  ال��ث��اث��ا  ال��ي��وم  اإ�صبيلية  م��ع 

اأتلتيك  مع  وبلن�صية  غرناطة  مع  األفي�س 

وبلد  ف��ي��اري��ال  م��ع  بيتي�س  وري���ال  بيلباو 

الأرب��ع��اء وري��ال  ال��ول��ي��د م��ع ليفانتي غ��د 

���ص��و���ص��ي��ي��داد م���ع اإ���ص��ب��ان��ي��ول واإي����ب����ار مع 

اأو�صا�صونا يوم اخلمي�س.

مدريد - وكاالت

اأع�����رب زي���ن ال���دي���ن زي�����دان، امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

 )0-1( بالنت�صار  �صعادته  عن  مدريد،  لريال 

 32 على اإ�صبانيول، يف اإطار مناف�صات اجلولة ال�

ت�صريحات  خ��ال  زي���دان،  .وق��ال  الليجا،  م��ن 

الإ����ص���ب���ان���ي���ة:  “ماركا”  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت��ه��ا 

الرتيب،  ج��دول  يف  الأخ��ر  هو  “اإ�صبانيول 
“لعبوا  وت��اب��ع:  نقاتل”.  اأن  علينا  ك���ان  ل��ك��ن 

ال�����ص��يء  ان��ت�����ص��رن��ا، وه���و  م��ب��اراة رائ��ع��ة، لكننا 

ب�����ص��ك��ل ج��ي��د للغاية  اإ���ص��ب��ان��ي��ول داف����ع  امل���ه���م.. 

يف  بدنًيا  اأف�صل  كنا  ونحن  الأول،  ال�صوط  يف 

متفاجًئا  ل�صت  “بنزميا؟  و�أ�صاف:  الثاين”. 

اأ�صياء على  اإنه لعب يخرع  باأي �صيء يفعله، 

ميكن  رائعة،  بالكعب  والتمريرة  امللعب،  اأر�س 

البطولة..  يف  اللم�صات  اأف�صل  اأح��د  تكون  اأن 

بنف�صه”.  يعتني  لأن��ه  ع��ام  ك��ل  يتح�صن  ك��رمي 

هذا  بالليجا،  توجنا  اأننا  األح��ظ  “ل  و�أردف: 

���ص��ي��ت��ق��رر يف اجل���ول���ة الأخ�������رة.. ان���ظ���روا كم 

هذا  يف  ال��رت��ي��ب،  متذيل  مواجهة  �صعب  ه��و 

اأتذكر لقب  اأب��ًدا..  اأي �صيء  ال��دوري ل تعرف 

جولة”.  اآخ��ر  يف  ك��ان  ح�صدناه،  ال��ذي  الليجا 

قال:  للمرينجي،  الإيجابية  ال�صل�صلة  وحول 

مباريات  بخم�س  ال��ف��وز  ج���ًدا  ال�صعب  “من 

البدنية،  امل�صاكل  ب�صبب  فقط  لي�س  متتالية، 

واأن��ا  العقلية،  ال��ق��وة  على  اأي�صا  يعتمد  الأم��ر 

�صعيد جًدا بالاعبن«.

وب��خ�����ص��و���س جن��م��ه اإي��دي��ن ه�����ازارد، اأج���اب 

ي�صعر  واأي����ن  م��رك��زه،  ج��م��ي��ًع��ا  “نعلم  زي����دان: 

بارتياح كبر.. لقد تعر�س ل�صربة، ول اأعتقد 

قلقن  ل�صنا  اآخ����ر..  ���ص��يء  اأي  م��ن  ي��ع��اين  اأن���ه 

يقدمه  مبا  �صعداء  فنحن  ت�صجيله،  ع��دم  من 

للفريق«.

الريا�ض - وكاالت

للهال  اجلماعية  ال��ت��دري��ب��ات  انطلقت 

ال�صعودي، ، بقيادة املدرب الروماين رازفان 

اإجراءات  و�صط  النادي،  مقر  يف  لو�صي�صكو، 

ل�صتئناف  ا���ص��ت��ع��دادا  ووق��ائ��ي��ة،  اح��رازي��ة 

امل��ن��اف�����ص��ات ال���ك���روي���ة. وق�����ص��م ل��و���ص��ي�����ص��ك��و 

امل��ل��ع��ب  اأرب�����ع جم���م���وع���ات، يف  اإىل  لع��ب��ي��ه 

الريا�صية،  وال�����ص��ال��ة  وال��ردي��ف  الرئي�صي 

فيما  بينهم،  التباعد  حتقيق  على  حر�صا 

ركزت التدريبات على زيادة املعدل اللياقي، 

الثنائي  ووا�صل  البدنية.  وتقوية اجلوانب 

برناجمهما  ج��اري  وي��زن  عطيف  اهلل  عبد 

ال��ت��اأه��ي��ل��ي، يف ظ���ل ت��ع��ر���ص��ه��م��ا ل��ق��ط��ع يف 

الفريق  للركبة. و�صيقيم  ال�صليبي  الرباط 

م��ع�����ص��ك��را حت�����ص��ري��ا يف ال��ط��ائ��ف، اب���ت���داًء 

اآخر،  جانب  املقبل.من  يوليو/متوز   3 من 

حممد  ال��ث��ن��ائ��ي،  م��ع  ال��ه��ال  اإدارة  اتفقت 

ال�����ص��ل��ه��وب و����ص���ال���ح ال�������ص���ه���ري، ل��ت��م��دي��د 

املو�صم. بقية  عقديهما ل�صتكمال 

القاهرة - وكاالت

ح�����ص��م م��رت�����ص��ى م��ن�����ص��ور، رئ��ي�����س ن��ادي 

الزمالك، �صفقة “�صوبر” للقلعة البي�صاء 

وق��ال  امل��ق��ب��ل.  امل��و���ص��م  يف  �صفوفه  لتدعيم 

اأح���م���د ج��م��ال امل���ذي���ع ب��ق��ن��اة ال���زم���ال���ك اإن 

اأح��د  م��ع  التوقيع  اأمت  من�صور  “مرت�صى 
للفريق  لان�صمام  امل�صرية  ال��ك��رة  جن��وم 

اإىل  واأ���ص��ار  اجلديد”.  املو�صم  يف  الأب��ي�����س 

وكانت  و�صوبر  مفاجاأة  ال�صفقة  “هذه  �أن 

ال���ف���رة  ال����زم����ال����ك يف  ح���ل���م���ا جل���م���اه���ر 

اأعلن  قد  الزمالك  ن��ادي  وك��ان  الأخرة”. 

4 �صفقات  اتفاقه ل�صم  الأخرة  الفرة  يف 

اأ����ص���م���اء  ع����ن  الإف���������ص����اح  دون  “�صوبر”، 
ال���اع���ب���ن. وارت���ب���ط ال���زم���ال���ك ب��ال��ت��ع��اق��د 

م���ع ع����دة لع��ب��ن ع��ل��ى راأ����ص���ه���م ال��ت��ون�����ص��ي 

التون�صي  ال�صفاق�صي  جنم  املثلوثي  حمزة 

اأوج��و���ص��ت��و  دو  ب���رمي���رو  جن���م  ب��اب��ل  واآري 

الأجنويل والتون�صي غيان ال�صعايل.كما 

دخ��ل ث��اث��ي ب��رام��ي��دز نبيل ع��م��اد دوجن��ا 

دائ��رة  �صمن  بكار،  ورج��ب  بكري  اهلل  وعبد 

الزمالك. اهتمامات 

امريكا - وكاالت

اأط����اح����ت الأم���ري���ك���ي���ة م���ادي�������ص���ون ك��ي��ز، 

13 ع���امل���ي���ا ب����ن لع����ب����ات ال��ت��ن�����س  امل�����ص��ن��ف��ة 

بطلة  كينن،  املحرفات، مبواطنتها �صوفيا 

ال���ع���ام، يف بطولة  امل��ف��ت��وح��ة ه���ذا  اأ���ص��رال��ي��ا 

بالوليات  املقامة  ال�صتعرا�صية  �صارل�صتون 

املتحدة.

وف����ازت ك��ي��ز، ال��ت��ي ب��ل��غ��ت ن��ه��ائ��ي اأم��ري��ك��ا 

امل�صنفة  ك��ي��ن��ن،  ع��ل��ى   ،2017 يف  امل��ف��ت��وح��ة 

الرابعة عامليا، بنتيجة 6-3 و5-7 و10-2. ويف 

ال�صتعرا�صية،  امل�صابقة  بنف�س  اأخرى  مباراة 

اأطاحت الأمريكية جنيفر برادي مبواطنتها 

�صلوان �صتيفنز، بواقع 6-3 و6-7 )4-7(.

 انطالق تدريبات الهالل السعودي

 نجم سوبر للزمالك

 كيز تواصل مشوارها في شارلستون للتنس
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االنباط-عمان

اأعلنت اأوراجن الأردن عن بدء املرحلة النهائية 

من  ال��ث��اين  ال��ف��وج  يف  الت�سجيل  ت�سفيات  م��ن 

اأكادميية الربجمة من اأوراجن، وذلك اعتباراً من 

�سابة   50 6 متوز، لختيار  املوافق  الإثنني  يوم 

 7000 اأ�سل  من  متاأهل   300 بني  من  و�ساباً 

حتقيقهم  بعد  للأكادميية  للن�سمام  تقدموا 

نتائج متميزة يف التدريبات خلل الفرتة املا�سية 

يف  م�ساركتهم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الإن���رتن���ت،  ع��رب 

�سل�سلة مقابلت املرحلة النهائية من الت�سفيات 

اأوراجن  خ����رباء  م��ن  جم��م��وع��ة  �سيجريها  ال��ت��ي 

Simplon. الأكادميية  يف  و�سريكها  الأردن 

.co
وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ����س���ادر ع���ن اأوراجن 

الأردن فاإنه نظراً للظروف ال�سائدة والإجراءات 

احل��ك��وم��ي��ة ل��ل��ح��د م��ن تف�سي ف��رو���س ك��ورون��ا 

امل�����س��ت��ج��د ال��ت��ي ت��ك��ي��ف��ت م��ع��ه��ا ال�����س��رك��ة، ق���د مت 

للن�سمام  القبول  لإج���راءات  الأول  اليوم  منذ 

املقابلت  اعتماد  الأك��ادمي��ي��ة  من  الثاين  للفوج 

وال��ت��دري��ب��ات ع���ن ُب��ع��د ع���رب الإن����رتن����ت، اإدراك�����اً 

املميز  الأكادميية وبرناجمها  منها لأهمية هذه 

لها  املن�سمني  على  الإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ره��ا  وم���دى 

وا�ستمرارية العمل والقدرة على التكيف والتقدم 

رغم كل الظروف.

ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���رح���ل���ة  اأن  ال�����س��رك��ة  واأ����س���اف���ت 

اإج��راء مقابلت جماعية مرئية عرب  �ستت�سمن 

الإن���رتن���ت لخ��ت��ي��ار ال��ط��ل��ب��ة اجل����دد، ل��ي��ت��م بعد 

الربيد  خلل  من  املر�سحني  مع  التوا�سل  ذلك 

الإلكرتوين، كما �سيح�سل الذين مل يتم قبولهم 

جميعاً على منحة تدريبية جمانية عن ُبعد من 

الربجمة  لغة  على  للتدريب  �سي�سكو  اأكادميية 

.Python
وكانت اأوراجن الأردن قد فتحت باب الت�سجيل 

يف ال��ف��وج ال��ث��اين م��ن اأك��ادمي��ي��ت��ه��ا ل��ل��ربجم��ة يف 

و�سهدت  ني�سان،   26 وح��ت��ى   1 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة 

ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل اإق���ب���اًل وا����س���ع���اً، ح��ي��ث تلقت 

تبعها  الأوىل،  املرحلة  7000 طلب يف  ال�سركة 

درا����س���ة ال��ط��ل��ب��ات ب�����س��ك��ل دق���ي���ق وال���ت���ي اأف�����رزت 

لي�ستفيدوا  متقدم   3100 م��ن  اأك��ر  نتائجها 

للمرحلة  توؤهلهم  الإن��رتن��ت  ع��رب  تدريبات  م��ن 

الأخرة.

واأك�����دت ال�����س��رك��ة اه��ت��م��ام��ه��ا ب��ا���س��ت��م��رار ه��ذا 

ال��ذي  املبهر  ال��ن��ج��اح  بعد  خ�سو�ساً  ال��ربن��ام��ج، 

%70 من الطلبة  حققه الفوج الأول بح�سول 

التدريب  مرحلة  اإنهائهم  قبل  عمل  فر�س  على 

من  “التدريب  �سعارها  بذلك  جم�ّسدة  العملي، 

اأجل الت�سغيل”. 

ويت�سمن برنامج الأكادميية التدريب املكثف 

مل����دة ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر يف ل��غ��ات ال���ربجم���ة واأب���رزه���ا 

 ،Pythonو  Phpو  JavaScript
وتطوير املواقع الإلكرتونية وتطبيقات اخللوي 

واحلا�سوب، ومهارات التطوير والتنمية الذاتية، 

اإحدى  العملي ملدة �سهر يف  التدريب  ف�سًل عن 

ال�سركات الأردنية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات.

اأكادميية  خ��لل  م��ن  الأردن  اأوراجن  وت��ه��دف 

الربجمة اإىل تدريب ال�سباب املوهوبني يف جمال 

الربجمة مبا يتلئم واملعاير العاملية ومنحهم 

فر�س وظيفية اأف�سل يف اململكة، اإىل جانب تلبية 

امل��ربجم��ني  م��ن  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  متطلبات 

امل��ج��ال  ه���ذا  واأّن  �سيما  ل  التقنيني،  واخل����رباء 

الرقمي  التحول  لت�سريع  فر�سة  اأ�سبح  الواعد 

وال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة يف تعزيز 

التقدم بكافة اأ�سكاله.

االنباط-عمان

ن����ت����ي����ج����ة جل�����ه�����وده�����ا ال��������دوؤوب��������ة 

وامل���������س����ت����م����رة، ح���������س����دت حم���م���ودي���ة 

واحل�سري  الر�سمي  الوكيل  موتورز- 

ل�سيارات جاكوار ولندروڤر يف اململكة 

املركز  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  للعام   –
ال��ث��اين  وامل���رك���ز  ج���اك���وار  ع���ن  الأول 

من  ال�سيانة  روڤرخل��دم��ات  لن��د  عن 

ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  وك���ي���ل يف   17 ب���ني 

الأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ام��ن ِق��ب��ل 

الأو�سط  ال�سرق  روڤ��ر  ولن��د  جاكوار 

اإح����راز هذين  اأف��ري��ق��ي��ا. ومت  و���س��م��ال 

بعني  اأخذت  معاير  على  املركزينبناء 

الأداء  م��ع��اي��ر  ق��ي��ا���س  ك�����:  الع���ت���ب���ار 

ل���وك���لء ال�����س��ي��ارات، وت���وف���ر جت��رب��ة 

فريدة يف خدمة العملء.

ح�سيلةحر�س  ي��ع��د  الإجن�����از  ه���ذا 

حم����م����ودي����ة م�����وت�����ورز ال�����دائ�����م ع��ل��ى 

م���وا����س���ل���ة ت���ق���دمي اأع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات 

وتزويدهم  العملء،  اجلودة فيخدمة 

ب��ت��ج��رب��ة ل م��ث��ي��ل ل���ه���ا م���ع ج���اك���وار 

ولند روڤر.

عيادة زين المتنقلة تبدأ جولة جديدة في عدد 
من محافظات المملكة

اعتبارًا من األسبوع المقبل 

بدء المرحلة النهائية من تصفيات التسجيل في الفوج 
الثاني لـ »أكاديمية البرمجة« من أورانج

للعام الثاني على التوالي

محمودية موتورز تحصد المركز األول لخدمات صيانة جاكوار

 شركة تبيع » رائحة الفضاء« عطرًا 

 100 بيضة يوميا.. لماذا يصعب قتل 
ذبابة الفاكهة؟

 كتبت »تضامنًا مع السود« فهوجمت

شركة لوريال الفرنسية تحذف 
مصطلحات »عنصرية« من على منتجاتها

االنباط-وكاالت

هل �سبق اأن فكرت يوما يف رائحة الف�ساء 

الآن  املثر ل يبدو  اخل��ارج��ي؟ ه��ذا اخل��اط��ر 

اإذ ���س��ي��وف��ر ل��ك ع��ط��ر جديد  خ��ي��ال��ي��ا مت��ام��ا، 

يف  واأن��ت  الرائحة،  تلك  بتن�سم  فريدة  جتربة 

منزلك على الأر�س.

ي�سمى  الف�ساء  برائحة  ياأتي  الذي  العطر 

ت��ط��وي��ره  مت  وق����د   ،»Eau de Space«

وهو  بر�س،  �ستيف  يدعى  كيميائي  بوا�سطة 

وهي  اإنغريدينت�س”،  “اأوميغا  �سركة  موؤ�س�س 

ن��ك��ه��ات وم��ك��ون��ات  “اإنتاج  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ���س��رك��ة 

طبيعية ل�سناعة املواد الغذائية وامل�سروبات«.

ووفقا ملا نقل موقع �سبكة “�سي اإن اإن” فقد 

“نا�سا”  الأم��رك��ي��ة  الف�ساء  وك��ال��ة  ت��ع��اق��دت 

 ،2008 عام  الرائحة  تلك  لإنتاج  بر�س  مع 

وا�ستغرق الأمر منه �سنوات لتطويره.

ال��ف��ك��رة الأ���س��ا���س��ي��ة يف اإن��ت��اج ال��ع��ط��ر كانت 

ال��ت��دري��ب قبل  ال��ف�����س��اء ع��ل��ى  م�����س��اع��دة رواد 

الن���ط���لق يف رح���لت���ه���م، وك���ان���ت ج�����زًءا من 

اأي مفاجاآت حمتملة، قد  ملواجهة  نا�سا  خطة 

يواجهها الرواد يف الف�ساء اخلارجي.

وي��ت�����س��ون، وه��ي  اأن و���س��ف��ت بيجي  و���س��ب��ق 

الف�ساء  �سابقا يف حمطة  اأقامت  رائدة ف�ساء 

الدولية، رائحة الف�ساء بكونها تقريبا “مثل 

رائحة م�سد�س، بعد اأن تطلق النار مبا�سرة”، 

وفق ما نقلت “�سي اإن اإن«.

ما،  نوًعا  اأنها،  “اأعتقد  ويت�سون:  وتابعت 

اأقرب  اإىل كونها  بالإ�سافة  رائحة مرة،  ت�سبه 

اإىل رائحة الدخان والحرتاق«.

وك�سف مدير اإنتاج العطر، مات ريت�سموند، 

ال��ع��ط��ر م�سيًفا:  رائ���ح���ة  ل��و���س��ف  ك��اف��ح  اأن����ه 

مزيج  باأنها  الرائحة  الف�ساء  رواد  “ي�سف 
والتوت  املحروق  اللحم  و�سريحة  البارود  من 

والروم«.

جمموعته  هدف  اأن  ريت�سموند  ك�سف  كما 

“رائحة  ي�سمى  عطر  اإط���لق  �سيكون  املقبل 

القمر«.

االنباط-وكاالت

خلل ف�سل ال�سيف ين�سر ذباب الفاكهة 

ب�����س��ك��ل ك���ب���ر م���دف���وع���ا ب���رائ���ح���ة ال��ف��اك��ه��ة 

ال��ت��ي ت��ق��رتب م��ن ال��ن�����س��وج، واأي�����س��ا ب�سبب 

تنتج  ال��ت��ي  الدقيقة  وال��ك��ائ��ن��ات  ال��ف��ط��ري��ات 

العفن.

الطعام  �سم  على  ال��ق��درة  الذبابة  ول��ه��ذه 

م��ن م�����س��اف��ة ت��زي��د ع��ل��ى ال��ك��ي��ل��وم��رت بف�سل 

والتي  راأ�سها  على  امل��وج��ودة  “الهوائيات” 
عن   ت�سدر  التي  الكيميائية  امل��واد  ت�ستن�سق 

ال��ف��اك��ه��ة، ومب��ج��رد �سم ه��ذه ال��ذب��اب��ة لهذه 

عن  اإبعادها  امل�ستحيل  من  ي�سبح  الرائحة، 

منزلك.

النفاذ  على  الفاكهة  ذب���اب  ي�ساعد  ومم��ا 

اإىل املنزل حجمه ال�سغر الذي يوازي حجم 

حبة ال�سم�سمة، فاأي فجوة �سغرة يف املنزل 

ت�سكل مدخل للذباب.

اأن ت�سع  ال��ف��اك��ه��ة  ومي��ك��ن لأن��ث��ى ذب��اب��ة 

البي�سات  وتفق�س هذه  يوميا،  بي�سة   100
لت�سبح يرقات يف اأقل من 24 �ساعة.

اإن�سايدر”  “بيزني�س  م��وق��ع  وب��ح�����س��ب 

الأمركي، اقرتح خرباء ن�سب م�سيدة لهذا 

ال���ذب���اب، لكنه ل��ن ي��ت��وق��ف ع��ن ال��ق��دوم اإىل 

منزلك، ما مل تقم بتنظيفه با�ستمرار.

ذباب  ي�سم  ل  ال�سائد،  للعتقاد  وخلفا 

يطادر  بل  الكريهة،  الفاكهة  رائحة  الفاكهة 

الفطريات،  �سيما  ول  الرائحة،  تلك  م�سدر 

ومب��ج��رد و���س��ول��ه اإىل ه��دف��ه ي����زداد الأم���ر 

�سوءا، اإذ يتكاثر هناك، ويف غ�سون اأيام قليلة 

تنت�سر يرقات الذباب يف ج�سم الفاكهة، ومن 

ثم متلأ املكان.

االنباط-وكاالت   

اأع���ل���ن���ت جم���م���وع���ة ل����وري����ال ال��ف��رن�����س��ي��ة 

العملقة، اإحدى اأكرب �سركات م�ستح�سرات 

يونيو/ التجميل يف العامل، يوم اجلمعة 26 

ا�ستخدام  توقفها عن  2020، عن  حزيران 

يف  بي�ساء”  و”ب�سرة  “تفتيح”  مثل  كلمات 

و�سفها ملنتجاتها اأثناء الدعاية.

ن�سر  الأمريكية   CNN ل�سبكة  تقرير 

الأحد 28 يونيو/حزيران، قيل فيه اإن قرار 

املجموعة العاملية، ياأتي يف خ�سّم احتجاجات 

امل�ساواة  ع��دم  ت�سجب  للعن�سرية  مناه�سة 

العرقية يف اأعقاب مقتل الأمريكي من اأ�سل 

اإفريقي جورج فلويد على يد �سابط اأمريكي 

اأبي�س.

قالت  ح��ي��ث  معينة:  م�سطلحات  ح���ذف 

جم��م��وع��ة ل����وري����ال ال��ف��رن�����س��ي��ة ال��ع��م��لق��ة 

اإن��ه��ا  ل��ه��ا  ب��ي��اٍن  يف  ال��ت��ج��م��ي��ل،  مل�ستح�سرات 

بي�ساء/  “ب�سرة  م��ث��ل  ك��ل��م��ات  ح���ذف  ق���ررت 

و”ب�سرة  الب�سرة”،  لتبيي�س  م�ستح�سر 

الب�سرة”،  ل��ت��ف��ت��ي��ح  م�����س��ت��ح�����س��ر  ف����احت����ة/ 

املعنى ذاته من و�سف  والكلمات التي حتمل 

جميع ُمنتجات العناية بالب�سرة لديها.

يذكر اأنه ويف وقٍت �سابق من �سهر يونيو/

انتقادات  لوريال  واجهت   ،2020 حزيران 

ن�����س��رت��ه��ا ع��ل��ى ح�سابها  ت��غ��ري��دة  اإث����ر  ح�����اّدة 

مبوقع تويرت تقول: “ت�سامنوا مع جمتمع 

ال�سود وواجهوا عدم العدالة بكل اأنواعها«.

فيما ا�ستدعى ذاك املن�سور تعليقات تتهم 

ا�ستبعدت  اإذ  والّدع�������اء،  ب��ال��ن��ف��اق  ال�����س��رك��ة 

الربيطانية  بالعار�سة  ال�ستعانة  ل��وري��ال 

2017، بعدما  ب��رغ��دورف، يف ع��ام  مونرو 

العن�سرية  ح���ول  بتعليقات  الأخ����رة  اأدل����ت 

املمنهجة.

وانتقدت  مهمة”:  ال�����س��ود  “حياة  حملة 

العار�سة نف�سها اأي�ساً العلمة التجارية على 

عنها  اأع��رب��ت  التي  الت�سامن  ر�سالة  خلفية 

اإن  اإذ قالت  “حياة ال�سود ُمهّمة”،  مع حملة 

حديثي  ب�سبب  عني  “تخلت  لوريال:  �سركة 

وكانت  البي�س”.  وا�ستعلء  العن�سرية  عن 

مونرو اأّول عار�سة متحّولة اجلن�س ت�ستعني 

بها ال�سركة يف بريطانيا قبل التخّلي عنها.

ن�سرته  ت�سريح  يف  م��ون��رو  ق��ال��ت  ك��ذل��ك 

لوريال  علمة  رئي�سة  اإن  تويرت  موقع  عرب 

ب���اري�������س ال���ت���ج���اري���ة، دي��ل��ف��ني ف��ي��غ��وي��ر، قد 

“اأعربت عن ندمها على طريقة التعامل مع 
املوقف” بعد حمادثة بني الطرفني. واأعادت 

ال�سركة توظيف مونرو من جديد، وهي الآن 

ال�ست�ساري  املجل�س  اإىل  الن�����س��م��ام  ب�سدد 

ل�����س��وؤون ال��ت��ن��ّوع وال���دم���ج ل���دى ال�����س��رك��ة يف 

اململكة املتحدة.

لوريال  تكن  مل  الأوىل:  ال�سركة  لي�ست 

علمتها  على  ت��غ��ي��رات  جت��ري  �سركة  اأّول 

لتخاذ  ال�سغط  ا�ستمرار  ظل  يف  التجارية، 

موقف ب�ساأن منتجات تفتيح الب�سرة وافتقار 

����س���رك���ات ال��ت��ج��م��ي��ل ل��ل��ت��ن��ّوع ال���ع���رق���ي على 

م�ستوى منتجاتها واإعلناتها.

يونيليفر  ه��ن��دو���س��ت��ان  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت  اإذ 

ال����ف����رع����ي����ة، ال����ت����ي ت���ع���د اجل�����ن�����اح ال���ه���ن���دي 

والبنغلدي�سي ل�سركة يونيليفر الإجنليزية 

مثل  كلمات  ا�ستخدام  وق��ف  عن  الهولندية، 

اآند  “ب�سرة فاحتة” على منتجات مثل فر 
ال�سركة  وتطّرقت  بالب�سرة.  للعناية  لفلي 

اإىل ذكر ال�سبب الذي كان -بح�سبها- خطوة 

نحو “روؤية اأكر �سموًل للجمال«.

ك���ذل���ك اأع���ل���ن���ت ����س���رك���ة ج���ون�������س���ون اآن����د 

منتجات  اإنتاج  خّطي  �ستمنع  اأنها  جون�سون، 

“بيا�س  مثل  كلمات  ا�ستخدام  م��ن  الب�سرة 

للأ�سباب  عّبواتها  مل�سقات  على  الب�سرة” 

ذاتها. 

االنباط-عمان

ب������داأت ع���ي���ادة زي����ن امل��ج��ان��ي��ة امل��ت��ن��ق��ل��ة 

ل���لأط���ف���ال ج��ول��ت��ه��ااجل��دي��دة، ال��ت��ي��ت��زور 

امل�سمولة  ال��ق��رى  م��ن  ق��رى   10 خللها 

ب���ربن���ام���ج ال����ق����رى ال�����س��ح��ي��ة وامل���ن���اط���ق 

املجاورة لها يف عدد من حمافظات اململكة، 

لتقدم خدماتها للأطفال فيها.

حمافظة  من  العيادة  جولة  وانطلقت 

امل��ا���س��ي  الأ����س���ب���وع  زارت  ع��ج��ل��ون، ح��ي��ث 

�ست�ستكمل  فيما  وراج����ب،  ح���لوة  قريتي 

العيادة زياراتها خلل �سهر متوز لت�سمل 

قرى عليقون وبيو�سة ال�سمالية و�سلحوب 

يف حمافظة البلقاء، وقرى بيت يافا وكفر 

يف  خ�سيبة  وقرية  ارب��د،  مبحافظة  كيفيا 

جر�س، وقرية الزبرية يف حمافظة معان، 

وقرية الراجف مبنطقة وادي مو�سى.

املتنقلة  امل��ج��ان��ي��ة  زي���ن  ع���ي���ادة  وت���ق���دم 

ل���لأط���ف���ال خ���دم���ات ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة 

ال�ساملة، وخدمات الك�سف عن الأمرا�س، 

وم���ت���اب���ع���ة الأم������را�������س امل���زم���ن���ة و���س��ح��ة 

الأ�سنان، اإىل جانب متابعة �سحة الطفل 

جتهيزات  على  العيادة  وحتتوي  ال�سليم، 

ط��ب��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة، وي��دي��ره��ا ك����ادر م��وؤّه��ل 

مكّون من طبيب اأطفال خمت�س وطبيبة 

اإج������راء الفح�س  ي�����س��ت��م��ل  اأ����س���ن���ان، ح��ي��ث 

ال��ط��ب��ي ال�����س��ام��ل ل��لأط��ف��ال ع��ل��ى الك�سف 

ال�سريري، و�سحة الفم والأ�سنان، و�سرف 

اللزمة جماناً، فيما  الأدوية والعلجات 

التي  املزمنة  الطبية  يتم حتويل احلالت 

اأ�سحاب  اإىل  ال��ف��ور،  على  علجها  يتعّذر 

الخت�سا�س يف القطاع ال�سحي احلكومي، 

ليتم ا�ستكمال علجها.

العيادة  توا�سل  مت�سل؛  �سعيد  وعلى 

احلجر  م��ن��اط��ق  يف  للمواطنني  خدمتها 

ب��ال��ب��ح��ر ب��امل��ي��ت، ح��ي��ث ك��ان��ت ���س��رك��ة زي��ن 

واإدارة  ت�سرف  حت��ت  عيادتها  و�سعت  ق��د 

اأزمة  بداية  امللكية منذ  الطبية  اخلدمات 

كورونا، لتقدمي خدمات الرعاية ال�سحية 

ح�سبما تقت�سي احلاجة.


