
  الملك: األزمة اللبنانية تبّين أّننا جميعًا معرضون للخطر إن لم نعمل معا لنتخطى المصاعب

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

االثنني   20  ذو اجلحة  1441 هـ  - املوافق   10  اآب  2020 م - العدد  5416   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 خالل مشاركته في مؤتمر دولي لدعم  لبنان

الملك..ال يمكننا ان نقف مكتوفي 
األيدي أمام محنة لبنان

أمر الدفاع 15 .. سلف مالية لموظفي الحكومة عبر الضمان

 الصفدي : المملكة ستوفر كل اإلمكانات 
إلسناد عمليات دعم لبنان الشقيق

  5  إصابات محلية بـ »كورونا« و ترقب 
لتفعيل امر الدفاع 11 

االنباط-عمان

ام�س  ال��ث��اين،  عبداهلل  امللك  جاللة  �شارك   

ال��دع��م للبنان  الأح���د، يف م���ؤمت��ر دويل حل�شد 

ال��ذي وق��ع ي�م  ب��روت  اأعقاب انفجار مرفاأ  يف 

ال�شحايا  واأودى بحياة مئات  املا�شي،  الثالثاء 

امل���ؤمت��ر، عرب  ب��اإ���ش��اب��ة الآلف.وع���ق���د  وت�شبب 

الرئي�س  م��ن  ب��دع���ة  امل��رئ��ي،  الت�����ش��ال  تقنية 

العام  والأم����ن  م��اك��رون،  اإمي��ان���ي��ل  الفرن�شي 

ل���الأمم امل��ت��ح��دة اأن��ط���ن��ي��� غ���ت��ري�����س، بهدف 

ل��ب��روت وال�شعب  وال���دع���م  امل�����ش��اع��دة  ت��ق��دمي 

عربية  دول  وممثلي  ق��ادة  مب�شاركة  اللبناين، 

واأج��ن��ب��ي��ة. واأل���ق���ى ج��الل��ة امل��ل��ك ك��ل��م��ة، خ��الل 

الرحمن  اهلل  ب�شم  ن�شها:  يلي  فيما  امل���ؤمت��ر، 

اأبداأ بت�جيه  اأن  الرحيم اأ�شدقائي،ا�شمح�ا يل 

التحية لل�شعب اللبنايّن ال�شقيق، فمن اأجلهم، 

للذين  احل����ارة  ت��ع��ازي��ن��ا  ون���ق���ّدم  ال���ي����م،  نلتقي 

فقدوا اأحبتهم يف هذا النفجار املاأ�شاوي، داعن 

اهلل اأن ميّن على امل�شابن بال�شفاء العاجل.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

م���ن و����ش���ط ج���م����ع امل�����ش��ي��ع��ن ���ش��ق��ت احل��م��اة 

طريقها  عماد”  “اأم  �شم�دي  ف���زي��ة  ال�شتينية 

نح� نع�س زوجة ابنها با�شم، ال�شهيدة داليا اأحمد 

ا�شتيتي �شم�دي، ورك�شت اإىل النع�س حينما كان 

يغادر منزلها، ع�شر اجلمعة، و�شرخات احلماة 

ت��ت��ف��ج��ر م���ع دم���ع��ه��ا ح��رق��ة ع��ل��ى ك��ن��ت��ه��ا ال��ت��ي 

ارتبطت بها بعالقة وطيدة منذ اقرتانها بابنها 

قبل اأكرث من 3 �شن�ات

“اخلمي�س  ع���م���اد:  اأم  ق��ال��ت  ���ش���ت��ه��ا  ب��اأع��ل��ى 

للبيت،  تذهبي  ول  ابقي  واأخربتك  عندي،  كنت 

ملاذا تذهبن؟ يا عمري ل�  ظلي معنا يا غالية، 

بقيت ما ك��ان ح��دث ذل��ك، ملن تركتيني وزوج��ك 

وطفليك، ع�دي، اأو خذيني معك، فلماذا تركتني 

ورحلت بهذه ال�شرعة”

وي�شربنا  يرحمها  “اهلل  ع��م��اد:  اأم  ت��ق���ل  ث��م 

على فراقها، واهلل يح�شر قلبهم، وي�شل اأيديهم، 

عن  وف��رق���ك  عليك،  وح�شرونا  منك،  حرم�نا 

اأولدك”

حلظة و�ش�ل جثمان ال�شهيدة داليا اإىل منزل 

غ�شب  ث����رة  ف��ج��رت  ج��ن��ن  م��دي��ن��ة  يف  عائلتها 

م�شاعر  لت�شعل  ال���ن���ران  ك��م��ا  حت���ل��ت  ع���ارم���ة 

النباأ  ت�شدق  مل  التي  للعائلة  والغ�شب  احل��زن 

امل������ؤمل واأ����ش���اب ال�����زوج ب��ا���ش��م ���ش��م���دي و�شقيق 

الب�شر  اإغماء، وبلمح  بن�بة  ا�شتيتي  نا�شر  داليا 

“اأم عماد”، لتغرق يف بحر من  انفجرت احلماة 

الدم�ع ب�داع داليا وتناجي رب العاملن ليعيدها 

نهاية  لها  الحتالل  ر�شا�س  و�شع  التي  للحياة 

�شن  داليا  تتجاوز  فلم  العمر،  مقتبل  يف  �شريعة 

الـ23 عاماً، وما زال بن يديها طفل ر�شيع يف 

عمر 6 اأ�شهر واآخر يف الثانية من عمره

���ش��رخ��ة  ك���ان���ت  احلق�ين”،  “احلق�ين.. 
اأطلقتها  ال��ت��ي  الأخ�����رة  وال��ك��ل��م��ات  ال���ش��ت��غ��اث��ة 

فجر  م��ن  الثالثة  عند  دال��ي��ا  ال�شهيدة  ال���ال��دة 

اجلمعة، يف منزل زوج��ه��ا يف ح��ي اجل��اب��ري��ات يف 

مدينة جنن، بعدما باغتتها ر�شا�شة الحتالل 

يف ال�����ش��در م��ب��ا���ش��رة، ف��اأوق��ف��ت دورة احل��ي��اة يف 

بعدما  ظ��ه��راً  الثانية  ال�شاعه  مت��ام  يف  ج�شدها 

خليل  ال�����ش��ه��ي��د  م�شت�شفى  يف  الأط����ب����اء  خ��ا���س 

�شليمان احلك�مي معارك عديدة لإنقاذها، لكنها 

باءت بالف�شل

وب��ح�����ش��ب م��دي��ر امل�����ش��ف��ى ال��دك��ت���ر و����ش���ام اأب���� 

�شدرها،  يف  لالإ�شابة  تعر�شت  داليا  ف��اإن   ، بكر 

والبنكريا�س  ال��ك��ب��د  اخ��رتق��ت  ال��ر���ش��ا���ش��ة  ل��ك��ن 

نزيف  م��ن  دال��ي��ا  “وعانت  الأب���ه���ر،  وال�����ش��ري��ان 

ج��ري��ت لها ع��دة عمليات جراحية، 
ُ
واأ ح��اد ج��داً، 

امل��ك��ث��ف��ة، لكنها  ال��ع��ن��اي��ة  اإىل غ��رف��ة  دخ���ل���ت 
ُ
اأ ث��م 

ا�شت�شهدت من تاأثر الإ�شابة القاتلة”

التفا�صيل �ص »8«

هكذا قتل االحتالل داليا سمودي.. حاولت حماية طفليها من الغاز 
فباغتتها رصاصٌة بمنزلها 

االنباط- عمان

اأك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة و����ش����ؤون امل��غ��رتب��ن، 

اأمين ال�شفدي، ام�س الأحد، اأهمية الت�شامن 

ال������ذي ي���ب���دي���ه امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل م����ع ل��ب��ن��ان 

مل�����ش��اع��دت��ه ع��ل��ى م���اج��ه��ة ت��ب��ع��ات الن��ف��ج��ار 

امل��اأ���ش��اوي ال��ذي �شرب م��رف��اأ ب��روت الأ�شب�ع 

املا�شي.

من  وبت�جيه  تقف  اململكة  اأن  على  و���ش��دد 

ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال����ث����اين، اإىل ج��ان��ب 

م�شاعدات  واإر���ش��ال  اإمكانياتها  بكل  الأ���ش��ق��اء 

ع��اج��ل��ة وم�����ش��ت�����ش��ف��ى م���ي���داين ل���الإ����ش���ه���ام يف 

خالل  ال�شفدي  واأع����رب  امل�����ش��اب��ن.  معاجلة 

لقائه ام�س �شفرة الحتاد الأوروبي وممثليه 

ا�شتعداد  الأردن  الأوروب��ي��ة يف  ال��دول  وممثلي 

امل��م��ل��ك��ة ال��ك��ام��ل ل��ل��ت��ع��اون م��ع��ه��م يف اإي�����ش��ال 

م�شاعداتهم للبنان عرب الأردن. كما اأكد وزير 

اخلارجية خالل لقائه ممثلي منظمات الأمم 

كل  لهم  �شت�فر  اململكة  اأن  الأردن،  املتحدة يف 

عمليات  لإ�شناد  يحتاج�نها  التي  الإم��ك��ان��ات 

التعامل  على  وم�شاعدته  ال�شقيق  لبنان  دعم 

اإن  وق��ال:  لالنفجار.  الكارثية  التداعيات  مع 

ت�جيهات ج��الل��ة امل��ل��ك ه��ي ت��ق��دمي ك��ل ع�ن 

ممكن للبنان لتجاوز الظروف املاأ�شاوية التي 

ي�اجه�نها، ومبا يف ذلك اإ�شناد منظمات الأمم 

املتحدة .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 6 ت�����ش��ج��ي��ل  ع���ن  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

يف  امل�شتجّد  ك�رونا  بفرو�س  جديدة  اإ�شابات 

5 منها حملّية، لرتفع  الأح��د،  ام�س  اململكة 

العدد الإجمايل اإىل 1252 اإ�شابة.

وت������زع�����ت احل��������الت اجل�����دي�����دة، ب��ح�����ش��ب 

ال���زراء  رئا�شة  عن  ال�شادر  الإعالمي  امل�جز 

حالت   3 الآت���ي:  النح�  على  ال�شحة  ووزارة 

اإربد، وحالتان  خمالطة مل�شابن يف حمافظة 

خمالطتان لأحد امل�شابن يف حمافظة املفرق، 

اجلزئر  م��ن  القادمن  ب��ن  حالة  اإىل  اإ�شافة 

مّمن يقيم�ن يف فنادق احلجر.

�شفاء  ح��الت   9 ت�شجيل  اإىل  امل�جز  واأ�شار 

�شة لعزل امل�شابن يف البحر  يف املنطقة املخ�شّ

فح�شاً   5925 اإج������راء  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل���ّي���ت، 

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

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

فح�شاً.  646473
اأمر  تفعيل  الإع��الن عن م�عد  اإىل  ولفت 

الأ�شب�ع  الّدفاع رقم 11 ل�شنة 2020 خالل 

احلايل، ول�شيما مع ت�شجيل اإ�شابات حملية، 

والذي ُيلِزم اأ�شحاب املن�شاآت والأفراد اللتزام 

ب��اأق�����ش��ى درج�����ات احل��ي��ط��ة واحل�����ذر، وف��ر���س 

العامل�ن  يلتزم  ل  من�شاأة  ك��ّل  على  ع��ق���ب��ات 

فيها.

التفا�صيل �ص »3«

صوامع العقبة من جديد 

55 مليون دينار أرباح »البوتاس« 
في النصف األول من 2020

الحموري: اغالق 2600 منشأة 
مخالفة إلجراءات السالمة العامة 

انخفاض مديونية » الفوسفات« 
8 ماليين دينار

مذكرة تفاهم بين مؤسستي ولي 
العهد والغرير للتعليم

االنباط-العقبة 

العقبة  ميناء  يف  احلب�ب  �ش�امع  ت�ا�شل 

املحملة  ال�شفن  لكافة  ا�شتقبالها  اجل��دي��د 

ب���احل���ب����ب م���ن خ�����الل  ع��م��ل��ي��ات ال��ت��خ��زي��ن 

اعلى  وف��ق  ال�ش�امع  يف  تتم  التي  املربجمة 

امل����ا����ش���ف���ات وامل���ع���اي���ر ال���دول���ي���ة وب��اف�����ش��ل 

ال������ش��ائ��ل وال���ط���رق يف ع��م��ل��ي��ات ال��ن��ق��ل من 

ال�شفن اىل ال�ش�امع .

ان القدرة ال�شتيعابية ل�ش�امع احلب�ب يف 

الف   200 اىل  ت�شل  العقبة اجلديد  ميناء 

طن ا�شافة اىل �شاحة خم�ش�شة لل�شاحنات 

ور���ش��ي��ف مل��ن��اول��ة احل��ب���ب م���زود  مبفرغات 

ح��ب���ب  ع��دد 2 ب��ق��درة  800 ط��ن / �شاعة 

لكل منهما  اإ�شافة اىل اق�شطة ناقلة بط�ل 

800 م / ق�شاط  من م�قع الر�شيف ولغاية 
ال�ش�امع وحمطة للحب�ب وتغليف الغالل.

ال���ه���دف م���ن ان�����ش��اء ال�����ش���ام��ع اجل��دي��دة  

اىل  لت�شل  ال�شتيعابية  ال��ط��اق��ة  زي���ادة  ه��� 

الف طن يف   100 الف طن بدل من   200
م�قع  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  ال��ق��دمي��ةو  ال�ش�امع 

�ش�امع احلب�ب اجلديدة من خالل حت�يله 

وال��ذي  ال�شرتاتيجي  للتخزين  م�قع  اىل 

من خالله �شت�شاف اإمكانية التخزين.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان 

حتقيق  من  العربية  الب�تا�س  �شركة  متكنت   

على  ت��اري��خ��ه��ا  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  قيا�شية  اأرق�����ام 

�شعيدي الإنتاج واملبيعات رغم التداعيات ال�شلبية 

لنت�شار فرو�س ك�رونا “ك�فيد 19” يف الأردن 

ودول العامل اأجمع.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط - عمان 

والتم�ين  وال��ت��ج��ارة  ال�شناعة  وزي���ر  ���ش��دد 

الدكت�ر ط��ارق احل��م���ري على ���ش��رورة تكثيف 

للتاأكد  املن�شاآت  خمتلف  على  الرقابة  عمليات 

م���ن ال��ت��زام��ه��ا ب�����اإج�����راءات ال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة 

فايرو�س  من  لل�قاية  الحرتازية  والج���راءات 

ك�رونا .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط - عمان 

ق����ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة م��ن��اج��م 

ال��ف������ش��ف��ات الردن���ي���ة امل��ه��ن��د���س ع��ب��د ال���ه��اب 

الرواد، ان ال�شركة ورغم الثار ال�شلبية جلائحة 

م�اقعها  يف  العمل  ادام���ة  ا�شتطاعت  ك���رون��ا، 

امل��خ��ت��ل��ف��ة وحت��ق��ي��ق زي������ادة يف ك��م��ي��ات الن���ت���اج 

واملبيعات للف��شفات اخلام وال�شماد منذ بداية 

ال��ع��ام احل���ايل م��ق��ارن��ة ب���ذات ال��ف��رتة م��ن العام 

املا�شي.

ال��ذي  الك�شاد  اىل  ال����رواد  املهند�س  وا���ش��ار   

العاملي  ال�ش�ق  يف  ك���رون��ا  جائحة  فيه  ت�شببت 

ال�شحن  على  الطلب  انخفا�س  رافقها من  وما 

اتخاذها  مت  التي  ال�قائية  والج���راءات  عامليا، 

على امل�شت�ى املحلي من خالل احلظر ال�شامل، 

الأدن��ى من  احلد  على  العاملن  دوام  واقت�شار 

العمالة لإدامة الإنتاج والنقل والت�ش�يق.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

وقعت م�ؤ�ش�شة ويل العهد مذكرة تفاهم 

يف  للتعليم  ال��غ��ري��ر  ع��ب��داهلل  م�ؤ�ش�شة  م��ع 

دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ّي��ة امل��ت��ح��دة بهدف 

تنفيذ  على  امل�شرتك  والعمل  ال�شباب  دعم 

ب���رن���ام���ج ال���غ���ري���ر ل��ل��م��ف��ك��ري��ن ال��ي��اف��ع��ن 

وترويجه بن ال�شباب الأردنين. 

ون�����ش��ت امل��ذك��رة ال��ت��ي وق��ع��ه��ا م��ن خ��الل 

تقنّية الت�شال عن بعد، املديرة التنفيذّية 

منك�،  مت��ام  الدكت�رة  العهد  ويل  مل�ؤ�ش�شة 

وع����ن م���ؤ���ش�����ش��ة ال���غ���ري���ر، ع�����ش��� جمل�س 

الأمناء را�شد عبداهلل الغرير، على اإ�شراف 

برنامج  اأع��م��ال  على  العهد  ويل  م�ؤ�ش�شة 

الغرير للمفكرين اليافعن يف الأردن ملّدة 

له وتقدميه لل�شباب  والرتويج  �شن�ات،   3

والعمل  الأردن���ّي���ة،  ال�شبابّية  وامل���ؤ���ش�����ش��ات 

ب�شكل م�شرتك على تنفيذ درا�شة تقييمّية 

ال�����ش��ب��اب، وت�شليط  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج  لأث����ر 

ال�����ش���ء ع��ل��ى ق�����ش�����س ال��ن��ج��اح ال�����ش��ب��اب��ّي��ة 

الناجتة عنه، والرتويج لها اإعالمّياً وعلى 

م���اق��ع ال��ت���ا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي. وب��رن��ام��ج 

برنامج  ه���  اليافعن  للمفكرين  ال��غ��ري��ر 

الغرير  ع��ب��داهلل  م�ؤ�ش�شة  اأطلقته  جم��اين 

للتعليم يف دولة الإمارات العربّية املتحدة، 

متاح جلميع ال�شباب العرب الذين ترتاوح 

وي���ّف��ر  �شنة،   35 اإىل   15 ب��ن  اأع��م��اره��م 

فر�شا للتاأهيل التعليمي واملهني من خالل 

)ع��رب��ي  ال��ل��غ��ة  ثنائية  اإل��ك��رتون��ي��ة  من�شة 

واإجنليزي( .

التفا�صيل �ص »4«

الرزاز: إجراء االنتخابات يدل أّننا 
دولة قوّية  

االنباط-عمان

ال���زراء الدكت�ر عمر الرزاز  اكد رئي�س 

اأن ج��ه���د احل��ك���م��ة ت��رتك��ز خ��الل الفرتة 

بناتنا  ع����دة  وت���رة  ت�شريع  ع��ل��ى  ال��ق��ادم��ة 

اأن  واأبنائنا املغرتبن اىل وطنهم، ول�شيما 

بع�شهم يعان�ن من ظروف معي�شية �شعبة 

نتيجة فقدانهم وظائفهم.

واعلن الرزاز يف كلمته الأ�شب�عية ام�س 

الأحد، اأن احلك�مة وبال�شراكة مع �شندوق 

البع�س  تكاليف ع�دة  �شتتحمل  همة وطن 

م��ن��ه��م، وخ���ا����ش���ة ال���ذي���ن ل ي�����ش��ت��ط��ي��ع���ن 

حت��م��ل ت��ك��ال��ي��ف ال���ع����دة، و���ش��م��ن معاير 

اخلارجية  وزارة  �شتق�م  ووا�شحة  �شفافة 

و�ش�ؤون املغرتبن بالإعالن عنها وعن اآلية 

ال�شتفادة منها.

اأمر الدفاع رقم  كما اعلن انه �شي�شدر  

ال�شريحة  يف  الت��ّشع  يت�شّمن  ال��ذي   15
الجتماعي  ال�شمان  برامج  من  امل�شتفيدة 

اجل���دي���دة، ل��ي�����ش��م��ل ال��ع��ام��ل��ن يف ال��ق��ط��اع 

�شلف  على  احل�ش�ل  من  بتمكينهم  ال��ع��ام، 

واإع��ف��اءات  ت�شهيالت  اإىل  بالإ�شافة  مالّية 

وا�شعة .

التفا�صيل �ص »5«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الإثنني  10 / 8 / 2020 

 خالل مشاركته في مؤتمر دولي لدعم  لبنان

األزمة اللبنانية تبّين أّننا جميعًا معرضون للخطر إن لم نعمل معا لنتخطى المصاعب
الملك..ال يمكننا ان نقف مكتوفي األيدي أمام محنة لبنان

 خالل لقائه سفراء االتحاد األوروبي وممثلي المنظمات األممية

الصفدي : المملكة ستوفر كل اإلمكانات إلسناد عمليات دعم لبنان الشقيق

 اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب وجامعة الحسين بن طالل

 مجلس الوزراء يوافق على مجموعة من األنظمة المتعّلقة بالرقابة الجمركّية على البضائع المستوردة

 محافظ العقبة :العودة الى 
التعليم دون تأخير او تعطيل

في 6 محافظات مختلفة
انطالق دورات جديدة في مراكز زين للتدريب 

المجاني على صيانة األجهزة الخلوية

 رئيس تجارة األردن يدعو إلجراءات 
عاجلة لتنشيط االقتصاد

االنباط-عمان

 ���س��ارك ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال���ث���اين، ام�س 

االأح���د، يف م��وؤمت��ر دويل حل�سد ال��دع��م للبنان يف 

اأعقاب انفجار مرفاأ بريوت الذي وقع يوم الثاثاء 

وت�سبب  ال�سحايا  م��ئ��ات  بحياة  واأودى  امل��ا���س��ي، 

باإ�سابة االآالف.

وع��ق��د امل���وؤمت���ر، ع��ر تقنية االت�����س��ال امل��رئ��ي، 

ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  بدعوة من 

واالأمني العام لاأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س، 

امل�ساعدة والدعم لبريوت وال�سعب  بهدف تقدمي 

ق����ادة ومم��ث��ل��ي دول عربية  ال��ل��ب��ن��اين، مب�����س��ارك��ة 

واأجنبية.

 واأل���ق���ى ج��ال��ة امل��ل��ك ك��ل��م��ة، خ���ال امل��وؤمت��ر، 

ف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س��ه��ا: ب�����س��م اهلل ال��رح��م��ن ال��رح��ي��م 

التحية  بتوجيه  اأب����داأ  اأن  يل  اأ�سدقائي،ا�سمحوا 

نلتقي  اأج��ل��ه��م،  فمن  ال�سقيق،  ال��ل��ب��ن��ايّن  لل�سعب 

اليوم، ونقّدم تعازينا احلارة للذين فقدوا اأحبتهم 

يف هذا االنفجار املاأ�ساوي، داعني اهلل اأن ميّن على 

امل�سابني بال�سفاء العاجل.

وبالن�سبة الأولئك الذين جنوا باإ�ساباٍت طفيفٍة، 

فاإّن حجم هذه املاأ�ساة ال يو�سف، اإذ وجد قرابة 300 

األ��ف �سخ�ٍس يف ب��ريوت اأنف�سهم فجاأًة با م��اأوًى، 

وان��ق��ل��ب��ت حياتهم راأ����س���اً ع��ل��ى ع��ق��ٍب خ���ال ب�سع 

دق��ائ��ق، وه��م ما زال��وا يف خ�سم مواجهتهم لوباٍء 

عاملٍي واأزمٍة اقت�ساديٍة.

لقد اأدركنا جميعاً اأّن علينا العمل لدعم واإ�سناد 

لبنان، واأ�سكر �سديقي العزيزين الرئي�س ماكرون 

واالأم���ني ال��ع��ام ل���اأمم امل��ت��ح��دة، على تنظيم هذا 

املوؤمتر يف وقٍت ق�سري.

اأ���س��دق��ائ��ي،امل��ح��ن��ة ال��ت��ي مي���ر ب��ه��ا ل��ب��ن��ان هي 

حمنتنا جميعاً، فهي توؤثر على بلداننا اأي�ساً، وال 

ميكننا اأن نقف مكتويف االأيدي.

طبيٍة،  م�����س��اع��داٍت  ب��اإر���س��ال  االأردن  ب����داأ  ل��ق��د 

وم�����س��ت�����س��ف��ًى م����ي����داين، وم������واد اإغ���اث���ي���ة اأخ�����رى. 

اإ�سافيٍة،  اإن��ق��اٍذ  ف��رق  ب��اإر���س��ال  قريباً  �سنقوم  كما 

على  امل�ساعدة  لتقدمي  وطبيٍة  غذائيٍة  واإم����داداٍت 

املدى الق�سري. و�سيكون وزير اخلارجية االأردين 

امل��ي��دان كيفية  يف ب��ريوت ه��ذا االأ�سبوع، ليتابع يف 

م�ساهمة االأردن يف تكامل جهود االإغاثة.

ال��ع��امل��ي��ة، ف���اإّن  ول��ك��ن كما �سهدنا يف اجل��ائ��ح��ة 

اأّننا  لنا  تبنّي  اأب��ع��اده��ا،  بكامل  اللبنانية،  االأزم����ة 

جميعاً معر�سون للخطر، اإن مل نعمل مع بع�سنا 

لنتخطى امل�ساعب.

ال بّد اأن ي�ستند طريقنا نحو االأم��ام اإىل اإعادة 

���س��ب��ط ال��ع��ومل��ة ال��ت��ي تتطلب ت��ك��ام��ًا اأف�����س��ل يف 

مواردنا، وتف�سي اإىل تاآزٍر وازدهاٍر عامليني.

توفري  عر  ب���دوره،  للقيام  م�ستعٌد  االأردن  اإّن 

و�سول  لت�سهيل  لوج�ستٍي  ومركٍز  انطاٍق  نقطة 

امل�����س��اع��دات االإن�����س��ان��ي��ة ال��دول��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة اإىل 

لبنان.

وع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل، وب��ال��ع��م��ل م���ع ���س��رك��اء 

دوليني اآخرين، فاإّن االأردن م�ستعٌد لدعم اجلهود 

الرامية اإىل تعزيز املخزون الغذائي اال�سرتاتيجي 

يف لبنان، باالإ�سافة اإىل دعم قطاع الطاقة والنظام 

املايل، ف�سًا عن قطاع االأعمال وال�سركات.

ت��اري��خ��ه، م��ن��ارًة  ك��ان لبنان، على م��دى  لطاملا 

اأن  وعلينا  والتنوير،  والتعددية  العربية  للثقافة 

نفعل كل ما بو�سعنا للحفاظ على هذا االإرث، ودعم 

ال�سعب اللبناين ال�سقيق ال�سامد للتغلب على هذه 

الفاجعة.

اخلارجية  وزي��ر  امل��وؤمت��ر  لكم”. وح�سر  �سكراً 

و������س�����وؤون امل���غ���رتب���ني، وم�����س��ت�����س��ار ج���ال���ة امل��ل��ك 

ل��ات�����س��ال وال��ت��ن�����س��ي��ق، وم�����س��ت�����س��ار ج��ال��ة امللك 

لل�سيا�سات واالإعام.

االنباط- عمان

املغرتبني،  و�سوؤون  اخلارجية  وزير  اأكد 

اأمي�����ن ال�������س���ف���دي، ام�������س االأح������د، اأه��م��ي��ة 

ال��دويل  املجتمع  ي��ب��دي��ه  ال���ذي  الت�سامن 

تبعات  مواجهة  على  مل�ساعدته  لبنان  م��ع 

االن���ف���ج���ار امل���اأ����س���اوي ال����ذي ���س��رب م��رف��اأ 

بريوت االأ�سبوع املا�سي.

وبتوجيه  ت��ق��ف  اململكة  اأن  ع��ل��ى  و���س��دد 

م���ن ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، اإىل 

واإر���س��ال  اإمكانياتها  بكل  االأ���س��ق��اء  ج��ان��ب 

م�����س��اع��دات ع��اج��ل��ة وم�����س��ت�����س��ف��ى م��ي��داين 

ل��اإ���س��ه��ام يف م��ع��اجل��ة امل�����س��اب��ني. واأع���رب 

ال�������س���ف���دي خ�����ال ل���ق���ائ���ه ام�������س ���س��ف��رية 

االحت�������اد االأوروب�����������ي ومم���ث���ل���ي���ه ومم��ث��ل��ي 

ا���س��ت��ع��داد  االأردن  يف  االأوروب�����ي�����ة  ال������دول 

اإي�سال  يف  معهم  للتعاون  الكامل  اململكة 

كما  االأردن.  ع���ر  ل��ل��ب��ن��ان  م�����س��اع��دات��ه��م 

ممثلي  لقائه  خ��ال  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 

اأن  االأردن،  يف  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ات 

التي  االإم��ك��ان��ات  ك��ل  ل��ه��م  �ستوفر  اململكة 

لبنان  دع���م  عمليات  الإ���س��ن��اد  يحتاجونها 

ال�����س��ق��ي��ق وم�����س��اع��دت��ه ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 

اإن  وق��ال:  لانفجار.  الكارثية  التداعيات 

توجيهات جالة امللك هي تقدمي كل عون 

املاأ�ساوية  الظروف  لتجاوز  للبنان  ممكن 

ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا، ومب����ا يف ذل����ك اإ���س��ن��اد 

منظمات االأمم املتحدة لدعم براجمها يف 

لبنان وجهودها مل�ساعدته على جتاوز هذه 

االأزم����ة. وب���ني اأه��م��ي��ة ال�����س��راك��ة االأردن��ي��ة 

االقت�سادية  التنمية  ب��رام��ج  يف  االأمم��ي��ة 

الاجئني  احتياجات  وتلبية  واالجتماعية 

على  م�سددا  لهم،  الكرمي  العي�س  وتوفري 

ح��ري�����س��ة  امل��م��ل��ك��ة  واأن  ج��ه��وده��م  اأه��م��ي��ة 

االأمم  منظمات  مع  ال�سراكة  تطوير  على 

املتحدة.

اإىل ذلك، بحث ال�سفدي، خال اللقاء، 

جميع  يف  الثنائية  العاقات  تطوير  �سبل 

االأردن��ي��ة  ال�سراكة  متانة  واأك���د  امل��ج��االت. 

االأوروب���ي���ة وت��ث��م��ني امل��م��ل��ك��ة ال��دع��م ال��ذي 

ي��ق��دم��ه االحت����اد ودول����ه ل�����اأردن. وت��ن��اول 

ال���ت���ع���اون يف م��واج��ه��ة  االج���ت���م���اع اأي�������س���اً 

ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا وت���ب���ع���ات���ه���ا. وع���ر����س 

ال�����س��ف��دي، خ���ال االج��ت��م��اع، ل��ل��ت��ط��ورات 

تنفيذ  منع  جهود  وخ�سو�ساً  االإقليمية، 

فل�سطينية  اأرا����س  �سم  ق��راره��ا  اإ���س��رائ��ي��ل 

اإط���اق م��ف��او���س��ات ج���ادة وفاعلة  واإع����ادة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�����س��ام ال���ع���ادل وال���دائ���م على 

اأ����س���ا����س ح����ل ال���دول���ت���ني ووف������ق ق������رارات 

ال�����س��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة وال���ق���ان���ون ال����دويل. 

وث��م��ن وزي����ر اخل���ارج���ي���ة م��وق��ف االحت����اد 

ال�سم واملتم�سك  الراف�س لقرار  االأوروبي 

الدولتني  حلل  والداعم  الدويل  بالقانون 

لل�سيا�سة  االأع��ل��ى  امل��م��ث��ل  ع��ن��ه  ع��ّر  ال���ذي 

اخل��ارج��ي��ة يف االحت���اد االأوروب�����ي ج��وزي��ف 

ب��وري��ل وال��ع��دي��د م��ن ال����دول االأوروب���ي���ة. 

ك��م��ا ع���ر����س ال�����س��ف��دي جل���ه���ود ال��ت��و���س��ل 

االإقليمية،  ل��اأزم��ات  �سيا�سية  حلول  اإىل 

دور  واأه��م��ي��ة  وليبيا،  ���س��وري��ا  يف  خ�سو�ساً 

االحتاد االأوروبي يف هذه اجلهود.

االنباط-عمان

وق��ع��ت وزارة ال�����س��ب��اب وج��ام��ع��ة احل�����س��ني بن 

ط��ال، ام�س االأح��د، اتفاقية تعاون م�سرتكة يف 

جمال العمل ال�سبابي.

ون�ست االتفاقية التي وقعها عن الوزارة وزير 

ال�سباب الدكتور فار�س الريزات، وعن اجلامعة 

اإن�ساء  على  ك��رك��ي؛  اأب��و  جنيب  الدكتور  رئي�سها 

مركز �سبابي داخ��ل ح��رم اجلامعة يعنى برعاية 

ال�سباب وتاأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، 

واإدم����اج����ه����م وت��ف��ع��ي��ل م�����س��ارك��ت��ه��م يف احل���ي���اة 

االجتماعية والثقافية والريا�سية والتعليمية.

وق��ال ال��ري��زات، اإن ال��وزارة ت�سعى من خال 

قدر  اك��ر  اىل  للو�سول  اجلامعات  مع  �سراكتها 

ال�سبابية  املراكز  ان�ساء  عر  الطلبة،  من  ممكن 

مبا�سر  ب�سكل  ال����وزارة  وان�سطة  ر�سالة  الإي�سال 

الذي  الكبري  التطور  مع  يتنا�سب  مبا  لل�سباب، 

ي�سهده العامل يف جميع املجاالت من خال تبني 

مفهوم الريادة واالبتكار.

وب���ني ان ال������وزارة ت��ع��م��ل ح��ال��ي��اً ع��ل��ى اإن�����س��اء 

ب���رام���ج واأن�����س��ط��ة ج���دي���دة يف ج��م��ي��ع م��راك��زه��ا 

ال�سبابية، لتكون مبثابة حا�سنة اإبداعية لل�سباب، 

مت��ك��ن��ه��م يف ع����دد م���ن امل����ج����االت وامل���و����س���وع���ات 

والبيئية،  واالجتماعية،  وال�سيا�سية،  الثقافية، 

واالقت�سادية، والريا�سية، كما تعمل على برامج 

اإق��ام��ة  م��ن  ال�����س��ب��اب  لتمكني  ال���ذات���ي  للت�سغيل 

م�ساريعهم اخلا�سة.

ال�سبابية  امل���راك���ز  اأن  اإىل  ال���ري���زات  واأ����س���ار 

بالتن�سيق  اجلامعات  طلبة  ت��زوي��د  على  �ستعمل 

وال��ت��ع��اون م��ع جم��م��وع��ة م��ن ال�����س��رك��اء لتقدمي 

دورات تدريبية متخ�س�سة يحتاجها الطلبة منها 

امل�ساريع،  اإدارة  وكيفية  االإجنليزية،  اللغة  دورات 

وت��ط��وي��ر ال������ذات، وال���ت���ي ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع امل��رح��ل��ة 

العمرية وامل�ستوى الفكري لطلبة اجلامعات.

من جهته، ثمن اأبو كركي، اجلهود التي تبذلها 

واأن�سطتها،  براجمها  خ��ال  م��ن  ال�سباب  وزارة 

تفعيل  على  �ستعمل  اجلامعة  اإدارة  اأن  اإىل  الفتا 

ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي تنفذها ال�����وزارة يف 

حمافظة معان، وا�ستقطاب اأكر قدر ممكن من 

ال�سباب الإ�سراكهم يف برامج واأن�سطة الوزارة.

االنباط-عمان

ال��ت��ي عقدها  ال����وزراء يف جل�سته  ق��رر جمل�س 

ام�س االأح��د برئا�سة رئي�س ال��وزراء الدكتور عمر 

الرزاز املوافقة على جمموعة من االأنظمة املتعّلقة 

بالرقابة اجلمركّية على الب�سائع امل�ستوردة.

وق����رر امل��ج��ل�����س امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��رق��اب��ة 

ل�سنة  املعفاة  امل�ستوردة  الب�سائع  على  اجلمركية 

2020 وال�����ذي ي���اأت���ي ل��غ��اي��ات ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ه��ذه 

الب�سائع وب��ي��ان االإج�����راءات وال�����س��روط ال��ازم��ة 

الأحكام هذه الرقابة.

الرقابة  نظام  على  املوافقة  املجل�س  ق��رر  كما 

اجلمركية على الب�سائع اخلطرة والب�سائع ثنائية 

بال�سحن  اأو  بالعبور  للنقل  ال����واردة  اال���س��ت��خ��دام 

املرحلي ل�سنة 2020.

الرقابة  اأح��ك��ام  تنظيم  لغايات  النظام  وي��اأت��ي 

اأ�سلحة  يف  ا�ستخدامها  ميكن  التي  الب�سائع  على 

الدمار ال�سامل من املواد الكيماوية اأو النووية اأو 

االأمن  تهديد  ت�ستخدم يف  قد  والتي  البيولوجية 

وال�سلم الدوليني.

املراكز  فنية يف  ت�سكل جل��ان  النظام  ومبوجب 

اجلمركية تتوىل مهام التفتي�س واملتابعة واملعاينة 

اال�ستخدام  ثنائية  والب�سائع  اخلطرة  للب�سائع 

من  وغريها  املرحلي  بال�سحن  اأو  بالعبور  للنقل 

املهام.

جمل�س  عليها  واف����ق  ال��ت��ي  االأن��ظ��م��ة  و�سملت 

اًل لنظام بدل اخلدمات  الوزراء اأي�ساً، نظاماً معدِّ

اجلمركية على الب�سائع امل�ستوردة ل�سنة 2020م.

يتنا�سب  ب��دل  ا�ستيفاء  لغايات  النظام  وي��اأت��ي 

ولت�سجيع  املعفاة،  امل�ستوردة  الب�سائع  قيمة  م��ع 

اأكان  �سواء  القليلة  القيمة  ذات  الب�سائع  ا�سترياد 

هذا اال�سترياد عن طريق ال�سخ�س ذاته مبا�سرة 

اأو عن طريق و�سيط، ف�سًا عن حتقيق العدالة يف 

الب�سائع اخلا�سعة للر�سوم.

ك��م��ا ق���رر املجل�س امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ن��ظ��ام اإق��ف��ال 

امل�ستودعات العامة على م�سوؤولّية الهيئة امل�ستثمرة 

اإىل  ال��دخ��ول  لتنظيم  ي��اأت��ي  وال���ذي   ،2020 ل�سنة 

امل�ستودعات العامة ومتكني الهيئات امل�ستثمرة من 

االطاع على الب�سائع املوجودة فيها وحتديد اآلية 

اإقفالها.

ويلزم النظام الهيئة امل�ستثمرة بتنظيم عملياّت 

دخ���ول الب�سائع وخ��روج��ه��ا م��ن امل�����س��ت��ودع ال��ع��ام، 

وتوفري االأ�سوار واالأب��واب واحلرا�سة والكامريات، 

�����س��ة  واإق����ف����ال ج��م��ي��ع امل���ن���اف���ذ واالأم���ك���ن���ة امل��خ�����سّ

للم�ستودع العام.

التي  اآخ���ر، ويف ���س��وء االإج�����راءات  على �سعيد 

االأر���س��اد اجلوّية  دائ��رة  اتخذتها احلكومة لدمج 

جمل�س  ق���ّرر  ال��ن��ق��ل؛  وزارة  يف  م��دي��رّي��ة  لت�سبح 

ال�������وزراء اإح���ال���ة م��دي��ر دائ�����رة االأر�����س����اد اجل��وّي��ة 

املهند�س ح�سني املومني اإىل التقاعد.

االنباط-العقبة

اهمية  الرفايعة  حممد  العقبة  حمافظ  اك��د 

بجميع  التعليمية  العملية  اىل  الطبيعية  ال��ع��ودة 

مكوناتها دون تعطيل او تاخري وان يبداأ الطالب 

واملعلم عامهم الدرا�سي دون اأية معوقات .

وقال خال تروؤ�سه ام�س االحد اجتماعا ملجل�س 

الرتبية  مديرية  ان  بالعقبة،  الرتبوي  التطوير 

لبدء  ال��ازم��ة  االج���راءات  كافة  اتخذت  والتعليم 

ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجل��دي��د يف م��وع��ده ل�سمان حق 

م�سوؤولية  وه��ي  االآم���ن  امل�ستقر  بالتعليم  الطلبة 

ت��ب��داأ م��ن اول��ي��اء ام��ور الطلبة بار�سال  جمتمعية 

الدولة  باهتمام  وتنتهي  مدار�سهم  اىل  ابنائهم 

يف  �ساحلة  لبنات  ليكونوا  بابنائها  وموؤ�س�ساتها 

الوطن.

املجتمعية  والهيئات  املوؤ�س�سات  الرفايعة  ودع��ا 

اجل��دي��د،  ال��درا���س��ي  للعام  اال���س��ت��ع��داد  باملحافظة 

وبذل كل اجلهود العادة العملية التعليمية بكافة 

مكوناتها بعد غياب طويل ب�سبب جائحة كورونا 

التي �سبقتها اإ�سرابات املعلمني.

ليكون  املجتمعي  التحرك  ���س��رورة  اىل  وا���س��ار 

تكتمل  وطنياً  عر�ساً  القادم  اأيلول  من  االأول  ي��وم 

فيه الفرحة بلقاء الطالب مع معلمه ومدر�سته، 

لت�ستمر امل�سرية التي يبتغيها جالة امللك باح�سن 

حال وكما هم االردنيني دوما يتجاوزون التحديات 

وال�سعاب.

ملحافظة  والتعليم  الرتبية  م��دي��رة  وعر�ست 

العقبة الدكتورة رابعة العيدي ا�ستعدادات املديرية 

للعام اجل��دي��د، واحل��اج��ة اىل م��زي��د م��ن الغرف 

عن  ف�سا  امل��دار���س،  لبع�س  وال�سيانة  ال�سفية 

الزيادة الكرى باعداد الطلبة الذين ينتقلون من 

مدار�س القطاع اخلا�س، مطالبة بتوحيد املبادرات 

وح�سد دعم ال�سركات وتوجيهه اىل املدار�س.

ال���ل���ق���اءات  ادارة  ع���ل���ى  امل��ج��ت��م��ع��ون  وت����واف����ق 

وفق  باملدار�س  اخلا�سة  القاعات  يف  واالجتماعات 

ي�سر  ب��ك��ل  امل���دار����س  ال���ع���ودة اىل  رزن���ام���ة ت�سمن 

املدار�س،  تدعم  التي  امل��ب��ادرات  وتوحيد  و�سهولة، 

ف�سا عن تفعيل االذاع��ة املدر�سية ودور الوعاظ 

وو�سائل االعام والتوا�سل االجتماعي لتعزيز حق 

الطالب يف التعلم .

االنباط-عمان

اأعلنت �سركة زين االأردن وبالتعاون مع موؤ�س�سة 

ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي، واالأون��������روا، ع��ن ب���دء ال����دورات 

االأج��ه��زة  �سيانة  على  للتدريب  املكّثفة  املجانية 

اخللوية يف مراكز زين ال�ستة املنت�سرة يف حمافظات 

اململكة، مب�ساركة ما يقارب 1000 طالب وطالبة. 

وت�ستمر الدورات التدريبية ملدة 3 اأ�سهر، حيث 

تت�سمن منهاجاً نظرياً وعملياً يتم تدري�سه على 

هذا  واملتخ�س�سني يف  اخل���راء  م��ن  نخبة  اأي���دي 

بعد  عملية  ���س��ه��ادات  الطلبة  م��ن��ح  ليتم  امل���ج���ال، 

�سوق  ل��دخ��ول  وتاأهيلهم  املهنة  مل��زاول��ة  تخرجهم 

العمل.

وت���ت���وّزع م���راك���ز زي���ن ل��ل��ت��دري��ب ع��ل��ى �سيانة 

االأجهزة – والتي مت جتهيزها بتمويل من �سركة 

زي����ن-يف ف����روع م��وؤ���س�����س��ة ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي يف كل 

الكوري  االأردين  املعهد   - ال��زرق��اء  حمافظة  م��ن 

والطفيلة،  حكما،  ق��ري��ة   - واإرب����د  للتكنولوجيا، 

والكرك- منطقة املرج، وحمافظة البلقاء - معهد 

ال�سلط للمهن واحلرف التقليدية، باالإ�سافة اإىل 

مركز زين يف كلية تدريب وادي ال�سري- االأون��روا 

بالعا�سمة عمان. 

وت�سعى �سركة زين من خال مراكزها للتدريب 

على �سيانة االأجهزة اخللوية اإىل امل�ساهمة يف بناء 

م�ستقبل مهني للطلبة وم�ساعدتهم يف احل�سول 

على وظائف والدخول اإىل �سوق العمل، للتخفيف 

من ن�سب البطالة وحتقيق اال�ستقال املايل لهم، 

على  )الق�ساء  االأول  ال��ه��دف  م��ع  متا�سياً  وذل���ك 

ال��ف��ق��ر( وال��ه��دف ال��ث��ام��ن )ال��ع��م��ل ال��ائ��ق ومن��و 

االقت�ساد( والهدف ال�سابع ع�سر )عقد ال�سراكات 

لتحقيق االأه��داف( من اأهداف التنمية املُ�ستدامة 

ال��ت��ي ُتطبقها ���س��رك��ة زي���ن ع��ر ك��اف��ة ب��راجم��ه��ا 

ومبادراتها يف جمال اإدارة اال�ستدامة.

املهني  التدريب  وموؤ�س�سة  زي��ن  �سركة  وك��ان��ت 

واالون�������روا ق���د وا���س��ل��وا خ���ال ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 

ك��ورون��ا ال��ت��دري��ب��ات ال��ن��ظ��ري��ة م��ن خ���ال و�سائل 

ُب��ع��د ع��ر من�سة موؤ�س�سة  امل��رئ��ي ع��ن  االت�����س��ال 

�سري  ا�ستمرارية  على  للحفاظ  املهني؛  التدريب 

العملية التعليمية والتدريبية وعدم تاأثر الطلبة 

بفرتة االنقطاع املوؤقت عن التدريب.

االأ���س��خ��ا���س م��ن فئة  وق���د �سملت �سركة زي���ن 

ال�سم بالدورات التدريبية التي تقام يف مراكزها، 

وكانت البداية من مركز كلية تدريب وادي ال�سري؛ 

تتاءم  خا�سة  وم��ع��دات  ق��اع��ات  جتهيز  مت  حيث 

ليت�سنى  ال�����س��م،  ف��ئ��ة  م��ن  الطلبة  متطلبات  م��ع 

وفاعلية  �سهولة  ب��ك��ل  وال���ت���دّرب  اال���س��ت��ف��ادة  ل��ه��م 

ي��ق��وم خ��راء  اذ  االأج���ه���زة اخل��ل��وي��ة،  على �سيانة 

خمت�سني  اإ�سراف  حتت  بتدريبهم  ومتخ�س�سون 

االإ����س���ارة -مم��ن ميتلكون اخل���رة يف جمال  بلغة 

�سيانة االأجهزة اخللوية- وتعتزم ال�سركة تعميم 

ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع م���راك���زه���ا، لت�سبح 

الدورات داجمة جتمع ال�سم والناطقني على حد 

�سواء، ذكوراً واإناثاً.

وو�سلت ن�سبة الت�سغيل للطلبة املُتخّرجني من 

مراكز زين للتدريب على �سيانة االأجهزة اخللوية، 

فيما و�سل عدد  ل��اإن��اث،  و%60  للذكور   %80 اإىل 

اأكرث  اإىل  اليوم  زي��ن حتى  اخلريجني من مراكز 

من 1000 طالب وطالبة.

االنباط-عمان

العني  االأردن،  غ��رف��ة جت���ارة  رئ��ي�����س  دع���ا 

نائل الكباريتي، احلكومة اإىل اتخاذ اإجراءات 

االقت�ساد  عجلة  وحتفيز  لتن�سيط  عاجلة 

الوطني واخل��روج من حالة االنكما�س التي 

يعانيها جراء اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد.

و����س���دد ال���ع���ني ال��ك��ب��اري��ت��ي، خ����ال ل��ق��اء 

اأن يكون  �سحفي ام�س االأح��د، على �سرورة 

ه��ن��اك اآل���ي���ة ج���دي���دة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال��و���س��ع 

االق��ت�����س��ادي ل��وق��ف ال���رتاج���ع احل��ا���س��ل يف 

ع��ل��ى خمتلف  املن�سحب  ال��ت��ج��اري  ال��ن�����س��اط 

ال�سرائية  ال��ق��درة  ت��راج��ع  ج���راء  القطاعات 

للمواطنني.

التعامل  باآلية  النظر  اإع���ادة  اأهمية  وب��ني 

اجلمركي والتاأخري يف اإجناز املعامات غري 

ق�سية  معاجلة  ���س��رورة  اإىل  م�سريا  امل���رر، 

ال��ت��اأخ��ري وال���ر����س���وم غ���ري امل�����ررة يف ميناء 

احل����اوي����ات وال���ت���ي ب��ات��ت ت���وؤث���ر ع��ل��ى ح��رك��ة 

ان�سياب ال�سلع اإىل ال�سوق املحلية.

النظر  ب��اإع��ادة  الكباريتي  ال��ع��ني  وط��ال��ب 

واتخاذ  البنكية،  والفوائد  القرو�س  باآليات 

قرارات �سريعة فيما يتعلق ب�سريبة املبيعات 

واآلية حت�سيلها.

واأك����د رئ��ي�����س ال��غ��رف��ة ����س���رورة االه��ت��م��ام 

مبنظومة النقل وقطاع الزراعة واإيجاد اآلية 

املزارعني  �سغار  ومتويل  ال��زراع��ي  للت�سويق 

ومتو�سطيهم، م�سريا اإىل اأن الزراعة حمرك 

اأ�سا�سي لنمو الن�ساط التجاري.

اأك��رث مبلف  االهتمام  ���س��رورة  اإىل  ولفت 

ال�سياحة الداخلية والوقوف على اأ�سباب تعرث 

���س��رورة  اإىل  م�سريا  ال�����س��رك��ات،  م��ن  الكثري 

بخ�سو�س  وجريئة  وا�سحة  ق���رارات  ات��خ��اذ 

ق�سية االإي��ج��ارات وتطبيق االإج���راءات التي 

اتخذت بخ�سو�س قطاع ال�سياحة العاجية.

امل��دار���س واجلامعات  اأن ع��ودة  اإىل  واأ���س��ار 

ق�����س��ي��ة اأ���س��ا���س��ي��ة ل��ت��ح��ري��ك ع��ج��ل��ة ال��ن��م��و 

يكون هناك قرار  اأن  االقت�سادي ما يتطلب 

مقاعد  اإىل  الطلبة  ل��ع��ودة  ووا���س��ح  ح��ا���س��م 

الدرا�سة.

ك���م���ا ط���ال���ب ب���اإي���ج���اد م�������س���ادر ل��ت��م��وي��ل 

امل�ستحقات  ودف���ع  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة  امل�����س��روع��ات 

باعتبارها  اخلا�س  القطاع  ل�سالح  املرتتبة 

وتوفري  االقت�سادي  للنمو  اأ�سا�سيا  حمركا 

ال�سيولة لقطاع التجاري واخلدمي.

و����س���دد ال��ع��ني ال��ك��ب��اري��ت��ي ع��ل��ى ���س��رورة 

اإع��ادة النظر باآلية منح القرو�س التي اأعلن 

�سريحة  تو�سيع  بهدف  املركزي  البنك  عنها 

تاأثرت  التي  ال�سركات  وبخا�سة  امل�ستفيدين 

على  للمحافظة  االإغ�����اق  ج����راء  اأع��م��ال��ه��ا 

�سمودها ودميومة اأعمالها.

وراأى الكباريتي اأن احلوافز التي اأقرت مل 

القطاع اخلا�س وخا�سة  اإىل طموحات  ترق 

يف ظ���ل ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ف��ر���س��ت��ه��ا جائحة 

اإع��ادة  ك��ورون��ا، م�سددا على �سرورة  فريو�س 

النظر بال�سلة ال�سريبية.

اأك��رث  يعد  ال�سياحي  القطاع  اأن  واأو���س��ح 

القطاعات التي تاأثرت باأزمة فريو�س كورونا، 

ما يتطلب اإعادة النظر بالقرارات التي �سملت 

مظلة  بتو�سيع  مطالبا  ال��ق��ط��اع،  م��ن  ج���زءا 

واملطاعم  ال�سياحي  النقل  لتطال  ال�سمول 

ال�سيولة  وت��وف��ري  وال��ف��ن��ادق  ال�سياحية  غ��ري 

املالية لل�سركات.

النجاحات  ا�ستغال  ���س��رورة  على  و�سدد 

لوباء  ال�سحي  بامللف  االأردن  حققها  ال��ت��ي 

فريو�س كورونا ملا ينعك�س على قطاع ال�سياحة 

ال��ع��اج��ي��ة، داع��ي��ا اإىل اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر ب����اإدارة 

واآلية  االقت�سادي  بالقرار  املعنية  املوؤ�س�سات 

القطاعات  م�سالح  يعطل  من  على  الرقابة 

االقت�سادية وي�سر باال�ستثمار.

قبل  بجدية  التفكري  �سرورة  على  و�سدد 

االإغ���اق���ات،  اإىل  ب��ال��ع��ودة  ق����رار  اأي  ات���خ���اذ 

بكل   11 رق���م  ال��دف��اع  اأم���ر  بتطبيق  مطالبا 

�سرامة حتى ال يدفع االقت�ساد الوطني عدم 

التزام البع�س باإجراءات ال�سامة وال�سحة.

وبني العني الكباريتي اأن م�سلحة الوطن 

اأي��ة م�سالح  و�سحة املواطن اأه��م بكثري من 

اأخرى، مو�سحا اأن املرحلة املقبلة تتطلب من 

قد  والتي  واح��دا  فريقا  معا  العمل  اجلميع 

تكون اأ�سعب كثريا من ال�سهور املا�سية.

 إعادة ضبط العولمة التي تتطلب تكاماًل أفضل في مواردنا
وصول  لتسهيل  لوجستٍي  ومركٍز  انطالٍق  نقطة  لتوفير  مستعٌدون   

المساعدات إلى لبنان
 مستعٌدون لدعم الجهود الرامية لتعزيز المخزون الغذائي االستراتيجي 

بلبنان ودعم قطاعات الطاقة واألعمال والشركات
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أمر الدفاع 15 .. سلف مالية لموظفي الحكومة عبر الضمان

منها 10 االف زيارة لمنشآت واغالق 200 منها خالل أسبوع

الحموري: اغالق 2600 منشأة مخالفة إلجراءات السالمة العامة واستمرار الرقابة المشددة

 5  إصابات محلية بـ»كورونا « و ترقب لتفعيل امر الدفاع 11 

انخفاض مديونية » الفوسفات« 8 ماليين دينار

الضمان تدعو المدينين لالستفادة من تسهيالته

االنباط-عمان

اأعلن رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز 

يت�ضّمن  ال����ذي   15 رق���م  ال���دف���اع  اأم����ر  ع���ن 

برامج  من  امل�ضتفيدة  ال�ضريحة  يف  التو�ّضع 

ال�ضمان االجتماعي اجلديدة.

وي�����س��م��ل ال��ت��و���س��ع ال��ع��ام��ل��ن يف ال��ق��ط��اع 

�سلف  على  احل�سول  م��ن  بتمكينهم  ال��ع��ام، 

عند  ُت�����س��ّدد  دي��ن��ار،  مئتي  اىل  ت�سل  م��ال��ّي��ة 

هذه  على  ف��وائ��د  اأّي  ترتيب  دون  التقاعد 

ال�سلفة.

ك��م��ا مي��ن��ح اأم�����ر ال���دف���اع 15 ت�����س��ه��ي��ات 

واإع����ف����اءات وا���س��ع��ة ل�����س��رك��ات وم��وؤ���ّس�����س��ات 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، والأف�����راد ال��ذي��ن ترّتبت 

لل�سمان  م�سّددة  غري  مالّية  مبالغ  عليهم 

االجتماعي.

من جهتها دعت املوؤ�س�سة العامة لل�سمان 

القطاع  ومن�ساآت  الأفراد  الجتماعي جميع 

اخل���ا����س ال���ذي���ن ت��رّت��ب��ت ع��ل��ي��ه��م م��دي��ون��ي��ة 

من  ال���س��ت��ف��ادة  اإىل  الج��ت��م��اع��ي  لل�سمان 

اأو  تق�سيط  املت�سمن   15 رق��م  ال��دف��اع  اأم���ر 

اإعادة جدولة املبالغ امل�ستحقة عليهم بن�سب 

جمزية  اإع��ف��اءات  على  واحل�سول  متفاوتة 

من فوائد التاأخري والغرامات.

امل��ب��ال��غ  تق�سيط  اإم��ك��ان��ي��ة  يت�سمن  ك��م��ا 

ب��ف��ائ��دة  ���س��ه��راً   120 اىل  ع��ل��ي��ه��م  امل��رت��ب��ة 

امل��ب��ادرة  ���س��ن��وي��اً يف ح���ال  ب��امل��ئ��ة   1 اإىل  ت�سل 

من  الأوىل  املرحلة  خال  التق�سيط  بطلب 

الت�سهيات.

واو�سحت املوؤ�س�سة يف بيان �سحفي ام�س 

من  لا�ستفادة  مراحل   4 هناك  اأن  الح��د، 

برنامج التق�سيط، م�سرية اإىل اأن اأحكام اأمر 

الدفاع تطبق على املدينن من غري املن�ساآت 

)الأف���������راد( ب��امل��ب��ال��غ امل�����س��روف��ة ل��ه��م دون 

وج��ه ح��ق وف��ق��اً لإج����راءات حت��دد مبقت�سى 

تعليمات تطبيقية �ست�سدرها املوؤ�س�سة لهذه 

الغاية.

امل��دي��ن��ة  امل��ن�����س��اآت  اأن  امل��وؤ���س�����س��ة  واأك������دت 

ت�ستفيد من جميع الإعفاءات املقررة يف اأمر 

امل�ستحقة  املبالغ  ت�سديد  حال  يف   15 الدفاع 

اأو من خال تق�سيطها،  عليها دفعًة واحدة 

اأي  ت�سديد  املدين عن  تخلف  اإذا  اأنه  مبينًة 

ق�سط من اأق�ساط التفاقية املربمة مبوجب 

الق�سط مع  ه��ذا يتحمل كامل  ال��دف��اع  اأم��ر 

فوائد التاأخري والغرامات واملبالغ الإ�سافية 

الق�سط  على  امل�ستحقة  القانونية  والفوائد 

نف�سه قبل الإعفاء.

وق��ال��ت امل��وؤ���س�����س��ة: اإن���ه ول��غ��اي��ات تطبيق 

تقدمي  تاريخ  يعتمد   15 الدفاع  اأم��ر  اأحكام 

ال��ط��ل��ب م���ن ق��ب��ل امل���ن�������س���اأة ع��ل��ى اأن ت��ق��وم 

 15 خ���ال  التق�سيط  اج�����راءات  با�ستكمال 

ي���وم���اً م���ن ال���ي���وم ال���ت���ايل ل���ت���اري���خ ت��ق��دمي 

الطلب، وبخاف ذلك يعد الطلب لغياً.

عن  املدين  تخلف  ح��ال  يف  البيان،  وتابع 

باملئة   50 اأو  اأق�ساط   10 جمموعه  ما  �سداد 

لغية  التفاقية  تعد  التفاقية،  قيمة  من 

للمبالغ غري امل�سددة وتطبق على املديونية 

املوؤ�س�سة  ب��ت��اأم��ي��ن��ات  ال�����س��م��ول  ن��ظ��ام  اأح��ك��ام 

العامة لل�سمان الجتماعي رقم )14( ل�سنة 

2015 وتعدياته.

هذا  م��ن  �سي�ستفيد  اأن��ه  املوؤ�س�سة  وبينت 

اخلا�س  ال��ق��ط��اع  من�ساآت  جميع  ال��ربن��ام��ج 

اأو  للحكومة  اململوكة  )امل��ن�����س��اآت  با�ستثناء 

اأو  العامة  املوؤ�س�سات  اأو  الر�سمية  املوؤ�س�سات 

ال��ت��اأم��ن/  ال��ب��ن��وك/  ق��ط��اع��ات  اأو  البلديات 

من�ساأة  واأي  امل��ي��اه(  الكهرباء/  الت�����س��الت/ 

ت�����س��ت��ث��ن��ى ب���ق���رار م���ن م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة 

العامة لل�سمان الجتماعي.

االنباط-عمان

والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزي��ر  �سدد 

الدكتور طارق احلموري على �سرورة تكثيف 

للتاأكد  املن�ساآت  الرقابة على خمتلف  عمليات 

م���ن ال��ت��زام��ه��ا ب����اإج����راءات ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة 

والجراءات الحرازية للوقاية من فايرو�س 

ك���ورون���ا وت��ط��ب��ي��ق اأوام�����ر ال���دف���اع وال���ق���رارات 

احلكومية ال�سادرة بهذا ال�ساأن.

كما اأكد د. احلموري اأهمية التزام املواطنن 

ومرتادي املحات التجارية واملن�ساآت بالتباعد 

وارتداء الكمامات واإج��راءات ال�سامة العامة 

حيث اأن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة 

ت�سمل  املعنية  احلكومية  واجل��ه��ات  ال����وزارات 

متابعة اللتزام بالتباعد بن مرتادي املن�ساآت 

بخا�سة  العامة  ال�سامة  وتوفري م�ستلزمات 

ارتداء الكمامات والقفازات. 

التي متت  املن�ساآت  ع��دد  وق���ال لقد جت���اوز 

امل�سركة  التفتي�س  جل���ان  ق��ب��ل  م��ن  زي��ارت��ه��ا 

واجلهات الرقابية املعنية للتاأكد من التزامها 

باإجراءات ال�سامة العامة والوقاية ال�سحية 

واأوامر الدفاع منذ فر�س احلظر وحتى اليوم 

اأكرث 130 األف من�ساأة مبختلف مناطق اململكة 

منذ فر�س احلظر وحتى ام�س الأحد.

وقد مت اإغاق حوايل 2600 من�ساأة نتيجة 

لعمليات الرقابة ملخالفتها اجراءات ال�سامة 

العامة والوقاية ال�سحية والت�سريعات واأوامر 

قبل  م��ن  رقابية  جولة   2860 وتنفيذ  ال��دف��اع 

وال��وزارات  والتموين  ال�سناعةوالتجارة  وزارة 

واملوؤ�س�سات احلكومية ذات العاقة.

ال�������س���ن���اع���ة  وزارة  ف���������رق  و�����س����ب����ط����ت 

متوينية  خمالفة   2670 والتجارةوالتموين 

ومتت احالتها اىل الق�ساء.

اأن��ه مت خ��ال الأ�سبوع املا�سي زي��ارة  وب��ن 

حوايل 10 الف من�ساأة واغاق 200 من�ساأة يف 

خمتلف مناطق اململكة من قبل كافة اجلهات 

وم��وؤ���س�����س��ات  وزارات  ت�����س��م��ل  ال��ت��ي  ال��رق��اب��ي��ة 

حكومية.

وت���ن���ف���ذ اجل���������ولت ال����رق����اب����ي����ة مب��خ��ت��ل��ف 

امل��ح��اف��ظ��ات م���ن ق��ب��ل جل����ان م�����س��رك��ة ت�سم 

مم��ث��ل��ن ع���ن ع����دد م���ن ال����������وزارات واجل���ه���ات 

احلكومية املعنية مثل وزارات ال�سناعة والتجارة 

والتموين والعمل وال�سحة والبيئة وال�سياحة 

والدارة املحلية واأمانة عمان واملوؤ�س�سة العامة 

للغذاء والدواء واملوا�سفات واملقايي�س بالتن�سيق 

الداخلية ا�سافة اىل ج��ولت خا�سة  مع وزارة 

تقوم بها العديد من تلك اجلهات.

واأك���دت ف��رق ال��رق��اب��ة اأهمية ت��ع��اون اجلميع 

ب��اإج��راءات ال�سامة العامة م��ن قبل  والل��ت��زام 

املواطنن واملن�ساآت للمحافظة على املنجزات التي 

حتققت على �سعيد مواجهة وباء كورونا وكذلك 

بعد  القطاعات  غالبية  عمل  ا�ستمرارية  �سمان 

و�سول الأردن ملرحلة اخلطورة املعتدلة.

وجاء توحيد اجلهد الرقابي بن الوزارات 

الج����راءات  ت�سهيل  ب��ه��دف  املعنية  واجل��ه��ات 

وعدم ارب��اك املن�ساآت من خال تعدد اجلهات 

واجلولت الرقابية بهذا ال�ساأن.

االنباط-عمان

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

اإ�سابات جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجّد يف 

اململكة ام�س الأحد، 5 منها حملّية، لريتفع 

العدد الإجمايل اإىل 1252 اإ�سابة.

بح�سب  اجل����دي����دة،  احل������الت  وت����وزع����ت 

امل����وج����ز الإع�����ام�����ي ال�������س���ادر ع����ن رئ��ا���س��ة 

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

مل�����س��اب��ن يف حمافظة  ح����الت خم��ال��ط��ة   3

امل�سابن  لأح��د  خمالطتان  وحالتان  اإرب���د، 

بن  اإىل حالة  اإ���س��اف��ة  امل��ف��رق،  يف حمافظة 

ال���ق���ادم���ن م���ن اجل���زئ���ر مّم����ن ي��ق��ي��م��ون يف 

فنادق احلجر.

واأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 9 حالت �سفاء 

يف  امل�����س��اب��ن  ل��ع��زل  �سة  املخ�سّ امل��ن��ط��ق��ة  يف 

البحر املّيت، اإ�سافة اإىل اإجراء 5925 فح�ساً 

الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح  خمربّياً، 

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

646473 فح�ساً.

ولفت اإىل الإعان عن موعد تفعيل اأمر 

الأ�سبوع  خال   2020 ل�سنة   11 رقم  الّدفاع 

احل������ايل، ول���س��ي��م��ا م���ع ت�����س��ج��ي��ل اإ���س��اب��ات 

حم��ل��ي��ة، وال������ذي ُي����ل����ِزم اأ����س���ح���اب امل��ن�����س��اآت 

باأق�سى درج��ات احليطة  والأف���راد الل��ت��زام 

واحلذر، وفر�س عقوبات على كّل من�ساأة ل 

بارتداء  مرتادوها  اأو  فيها،  العاملون  يلتزم 

الوقاية  اأ�ساليب  تهمل  التي  اأو  الكّمامات 

�سّحة  تعري�س  �ساأنها  من  ممار�سات  باّتباع 

املواطنن و�سامتهم للخطر.

ودع���ت ال�����وزارة امل��واط��ن��ن اإىل الل��ت��زام 

مب��ع��اي��ري ال�����س��ام��ة وال����وق����اي����ة، وارت������داء 

التجّمعات لأك��رث  اإق��ام��ة  وع��دم  ال��ك��ّم��ام��ات، 

من 20 �سخ�ساً، وا�ستخدام تطبيقي “اأمان” 

و”�سحتك”.

ال�ستق�ساء  ف��رق  رئي�س  ق��ال  جهته  م��ن 

ال��وب��ائ��ي يف حم��اف��ظ��ة ارب����د ال��دك��ت��ور علي 

الزيتاوي، ان جميع العينات التي اخذت من 

بفريو�س  امل�����س��اب  ارب���د  ملحامي  خمالطن 

وال��ت��ي  ال��رم��ث��ا  ل���واء  م��ن  امل�ستجد،  ك��ورون��ا 

ظهرت نتائجها �سباح اليوم جاءت �سلبية.

وا�سار الزيتاوي ام�س الحد، ان اكرث من 

م�ساركته  اثناء  املحامي  ملخالطي  عينة   70

يف ج��اه��ة وم��ن��ا���س��ب��ة اج��ت��م��اع��ي��ة يف ال��رم��ث��ا 

جاءت �سلبية فيما ينتظر ظهور باقي نتائج 

العينات التي جمعت من الدائرتن الثانية 

والثالثة للمحامي و�سقيقته امل�سابة وابنتها 

خال ال�ساعات القليلة القادمة.

م��ن  ع���ي���ن���ة   100 ح�������وايل  ان  وا������س�����اف 

خمالطن ل�سيدة �ستينية ا�سيبت بفريو�س 

كورونا جمعت من جميع دوائر املخالطة يف 

�ستظهر  املحامي  ا�سابة  عن  منف�سلة  حالة 

نتائجها اليوم، يف حن اكد ان فرق التق�سي 

ما زالت جتمع مزيدا من العينات يف الوقت 

ال����ذي ت��ب��ح��ث ف��ي��ه ع���ن م�����س��در ال���س��اب��ات 

والعدوى للمحامي وال�سيدة ال�ستينية.

م��ن ج��ه��ت��ه، اك���د حم��اف��ظ ارب����د/ رئي�س 

املحافظة  يف  كورونا  ازم��ة  خلية  ادارة  جلنة 

ر�����س����وان ال���ع���ت���وم، ان الج����ه����زة ال�����س��ح��ي��ة 

والمنية والرقابية تتابع ب�سكل دقيق مدى 

والتباعد  ال�سحية  بال�سراطات  الل��ت��زام 

اجل�����س��دي وات���خ���اذ اج������راءات ال��وق��اي��ة من 

ارت�����داء ال��ك��م��ام��ات وال���ق���ف���ازات يف امل��ن�����س��اآت 

اخلا�سة والعامة وال�سواق.

العدوان  يا�سر  املفرق  اأعلن حمافظ  كما 

ام���������س الأح����������د، ع�����ن ت�����س��ج��ي��ل ا����س���اب���ت���ن 

خمالطتن  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دت��ن 

لأحد امل�سابن.

ت�سجيل  اع���ق���اب  ان���ه يف  ال���ع���دوان  وق����ال 

العاملن  ك���ورون���ا لح���د  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة 

الكوادر  عزلت  ام�س،  جابر  ح��دود  مركز  يف 

ال��ط��ب��ي��ة م��ن��زل امل�����س��اب وامل���ن���ازل امل���ج���اورة 

ل��ل��م��خ��ال��ط��ن، ليتبن  ف��ح��و���س��ات  واإج������راء 

اأن الإ�سابتن  اإ�سابة �سقيقي امل�ساب. وبن 

يف  احل��ج��ر  منطقة  اإىل  نقلتا  اجل��دي��دت��ن 

ال��ب��ح��ر امل���ي���ت، وم�����س��اب ح����دود ج���اب���ر اإىل 

م�ست�سفى الأمري حمزة. 

اىل ذلك اعلنت بلدية اربد الكربى ام�س 

اغ���اق ح��دائ��ق امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ام��ام 

اجلمهور اعتبارا من ام�س حتى ا�سعارا اخر.

واو����س���ح���ت ال��ب��ل��دي��ة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي 

وزعته ام�س ان قرار الغاق جاء احرازيا 

كورونا  بفريو�س  ا�سابة  ح��الت  جت��دد  اث��ر 

امل�ستجد يف املحافظة والتي من املحتمل ان 

تكون ارتادت احلدائق بوقت �سابق.

ال��ب��ل��دي��ة  ك�����وادر  ان  ال��ب��ي��ان اىل  وا����س���ار 

تعقيم  ح��م��ل��ة  بتنفيذ  ال��ي��وم  م��ن��ذ  ب��ا���س��رت 

ور�س وا�سعة و�ساملة لكافة مرافق احلدائق 

اع��ادة  ان الع��ان عن  وحميطها لفتا اىل 

ا�ستقبالها للرواد �سيحدد لحقا وعلى �سوء 

كورونا  لفريو�س  الوبائي  الو�سع  تطورات 

امل�ستجد على م�ستوى املحافظة.

االنباط-عمان

مناجم  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال 

الوهاب  عبد  املهند�س  الردن��ي��ة  الفو�سفات 

ال�سلبية  الث���ار  ورغ���م  ال�سركة  ان  ال����رواد، 

العمل يف  ادام��ة  ا�ستطاعت  جلائحة كورونا، 

كميات  يف  زي��ادة  وحتقيق  املختلفة  مواقعها 

وال�سماد  اخلام  للفو�سفات  واملبيعات  النتاج 

منذ بداية العام احلايل مقارنة بذات الفرة 

من العام املا�سي.

 وا�سار املهند�س ال��رواد اىل الك�ساد الذي 

ت�سببت فيه جائحة كورونا يف ال�سوق العاملي 

وم����ا راف���ق���ه���ا م���ن ان��خ��ف��ا���س ال��ط��ل��ب على 

التي  الوقائية  والج����راءات  عامليا،  ال�سحن 

املحلي من خال  امل�ستوى  اتخاذها على  مت 

العاملن  دوام  واق��ت�����س��ار  ال�����س��ام��ل،  احل��ظ��ر 

على احلد الأدنى من العمالة لإدامة الإنتاج 

والنقل والت�سويق.

وبن املهند�س الرواد ان الكميات امل�سدرة 

ب���ال���ب���واخ���ر م���ن خ����ام ال��ف��و���س��ف��ات ارت��ف��ع��ت 

 14.6 زي���ادة  وبن�سبة  ط��ن   282596 مب��ق��دار 

باملئة، حيث بلغت �سادرات ال�سركة من خام 

العام  م��ن  الول  الن�سف  خ��ال  الفو�سفات 

 1939687 ب���  مقارنة  2222283ط�����ن  احل���ايل 

طن لنف�س الفرة من العام املا�سي 2019.

كما ارتفعت كميات ال�سماد امل�سدر خال 

ال��ن�����س��ف الول م��ن ال��ع��ام احل����ايل م��ق��ارن��ة 

بنف�س ال��ف��رة م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي مب��ق��دار 

21.4 باملئة،  57360 طن وبن�سبة زيادة بلغت 

خال  ال�سماد  مبيعات  كميات  بلغت  حيث 

ال��ن�����س��ف الول م��ن ال��ع��ام احل����ايل مب��ق��دار 

ل���ذات  ط���ن   267776 م��ق��اب��ل  ط���ن   325136

ال��ف��رة م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، م��ا ي��وؤك��د جن��اح 

والت�سويق  الن��ت��اج  كميات  رف��ع  يف  ال�سركة 

رغم الظروف الراهنة.

ا���س��ع��ار البيع  ال�����رواد ان  امل��ه��ن��د���س  واأك����د 

ملادتي الفو�سفات اخلام وال�سماد وم�ستقاته، 

لرتباطه  ال�سركة  �سيطرة  ع��ن  خ���ارج  ام��ر 

العاملي على هذه  العاملية والطلب  بالأ�سواق 

نتيجة  عالية  بن�سب  انخف�س  وال��ذي  امل��واد 

ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا واأث����ره����ا ع��ل��ى الق��ت�����س��اد 

العاملي.

لهذه  ونتيجة  ان��ه  ال���رواد  املهند�س  واك��د 

البيع  �سعر  معدل  انخف�س  فقد  ال��ظ��روف، 

مل���ادة ال��ف��و���س��ف��ات اخل���ام امل�����س��در م��ن 81.26 

للعام  دولر   74.1 اإىل   ،2019 ل��ل��ع��ام  دولر 

ما  اأي  تقريبا   %9 انخفا�س  بن�سبة  احل��ايل، 

يعادل مبلغ 7 دولرات للطن الواحد.

كما �سهد الن�سف الول من العام احلايل 

انخفا�ساً يف معدل �سعر بيع ال�سماد امل�سدر 

مقارنة بذات الفرة من العام املا�سي بن�سبة 

24.7 باملئة.

لل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  واو���س��ح     

للن�سف  امل�سدر  ال�سماد  بيع  �سعر  معدل  ان 

الول من عام 2020 بلغ 284.83 دولر، فيما 

عام  م��ن  ال��ف��رة  لنف�س  دولر   378.07 بلغ 

2019، وبانخفا�س مببلغ 94 دولر للطن.

الربع  خ��ال  �سهدت  ال�سركة  ان  وق���ال    

ن�سبة  يف  احل���ايل حت�سناً  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين 

امل��ب��ي��ع��ات،  ���س��ايف  اإىل  الت�سغيلية  اخل�����س��ائ��ر 

مقارنة بالربع الأول من نف�س العام وبن�سبة 

37 باملئة، مبينا ان ن�سبة اخل�سائر الت�سغيلية 

يف الربع الأول من عام 2020 بلغت 5.4 باملئة 

و3.4 ب��امل��ئ��ة خ���ال ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ه��ذا 

العام.

    وبلغت ن�سبة حت�سن �سايف اخل�سارة اىل 

�سايف املبيعات خال الربع الثاين من العام 

احل���ايل م��ق��ارن��ة م��ع ال��رب��ع الول م��ن ه��ذا 

العام 15.6 باملئة، حيث بلغت ن�سبة اخل�سائر 

الول  ال���رب���ع  خ����ال   %  8.86 ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 

و0.748 % خال الربع الثاين من هذا العام.

ال�����س��رك��ة  ال�������رواد ان  امل��ه��ن��د���س    وق�����ال 

���س��ج��ل��ت اي�����س��ا حت�����س��ن��ا يف م��ب��ي��ع��ات��ه��ا خ��ال 

ال���رب���ع ال���ث���اين م���ن ال���ع���ام احل����ايل م��ق��ارن��ة 

 6.36 مبقدار  العام  لنف�س  الول  الربع  مع 

باملئة،   5 بلغت  حت�سن  وبن�سبة  دينار  مليون 

العام  من  الثاين  الربع  مبيعات  بلغت  حيث 

بلغت    فيما  دي��ن��ار،  مليون   138.08 احل���ايل 

131.722م���ل���ي���ون دي��ن��ار خ��ال ال��رب��ع الول 

لذات العام.

واأكد املهند�س الرواد ان مديونية ال�سركة 

انخف�ست  املا�سي  حتى نهاية �سهر حزيران 

انخفا�س  وبن�سبة  دينار  ماين   8 مبقدار 

ب��ل��غ��ت 4.4 ب��امل��ئ��ة، م��ا ي���دل ع��ل��ى ب���دء تعايف 

ال�����س��رك��ة خ���ال ال��رب��ع ال��ث��اين م��ق��ارن��ة مع 

حت�سن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  م��ع��رب��اً  الأول،  ال��رب��ع 

الأ�سعار خال الن�سف الثاين من هذا العام 

لتتحول اخل�سائر اإىل ارباح.

تسمية الرئيس التنفيذي لشركة مناجم 
الفوسفات المهندس عبد الوهاب الرواد ممثال 

للشركات االردنية في مجلس ادارة االتحاد

 صناعة األردن تثمن قرار إعفاء الشركات من غرامات الضمان

استحداث مشاغل جديدة في معاهد الطفيلة المهنية

محمد التل رئيسًا لمجلس إدارة صحيفة الرأي

االنباط-عمان

ت�سمية  لاأ�سمدة  العربي  الحت���اد  ق��رر 

ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������س���رك���ة م��ن��اج��م 

الوهاب  عبد  املهند�س  الردنية  الفو�سفات 

ال���������رواد، مم���ث���ا ل��ل�����س��رك��ات الردن�����ي�����ة يف 

ابتداًء من الول من  ادارة الحتاد  جمل�س 

، وجاء  اأرب��ع �سنوات  �سهر اب احل��ايل ومل��دة 

اإدارة  رئي�س جمل�س  تن�سيب  على  بناًء  ذلك 

�سركة مناجم الفو�سفات الأردنية.   

وجاءت ت�سمية املهند�س الرواد ع�سوا يف 

ادارة الحتاد خلفا لرئي�س جمل�س  جمل�س 

ادارة �سركة البوتا�س العربية ال�سيد جمال 

ال�سرايرة

  واأك�������د ام�����ن ع�����ام الحت�������اد امل��ه��ن��د���س 

للتعاون  الحت��اد  ا�ستعداد  ال�سعوب،  رائ��د 

م���ع ���س��رك��ة م��ن��اج��م ال��ف��و���س��ف��ات الردن���ي���ة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق اه�����داف الحت�����اد وال��ن��ه��و���س به 

يعزز  ومب��ا  الجن���ازات،  من  املزيد  وحتقيق 

الأ���س��م��دة  ل�سركات  كمظلة  ومكانته  دوره 

وامل��غ��ذي��ات ال��زراع��ي��ة يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي.   

ي��ذك��ر ان الحت����اد ال��ع��رب��ي ل��اأ���س��م��دة هو 

منظمة غري حكومية، 

م�ظلة  حت��ت  وي��ع��م��ل   1975 ع��ام  تاأ�س��س 

جم��ل�����س ال����وح����دة الق���ت�������س���ادي���ة ال��ع��رب��ي��ة 

جلامعة  والجتماعي  القت�سادي  واملجل�س 

ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة، وي�������س���م حت����ت م��ظ��ل��ت��ه 

يف  العاملة  العربية  وال�سركات  املوؤ�س��سات 

وخاماتها  ال�س�مدة  وجتارة  �سناع�ة  جمال 

واملجالت ذات العاقة.

االنباط-عمان

ثمن رئي�س غرفتي �سناعة الأردن وعمان 

احلكومة  ق����رار  اجل��غ��ب��ري،  فتحي  امل��ه��ن��د���س 

باإعفاء ال�سركات من الغرامات املرتبة عليها 

جراء التاأخر يف دفع م�ستحقات ال�سمان.

�سحفي  بيان  يف  اجلغبري  املهند�س  وق��ال 

ام�س الأح��د اإن ق��رار رئي�س ال��وزراء الدكتور 

عمر الرزاز مبوجب اأمر الدفاع رقم 15 جاء 

يف وقت حتتاجه ال�سركات ب�سكل كبري.

واأ����س���اف اأن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا اث����رت على 

لدى  التح�سيل  ون�سبة  النقدية  التدفقات 

ال���ق���رار يعطي  اأن ه���ذا  ال�����س��رك��ات، م��ع��ت��ربا 

ال�����س��رك��ات امل���رون���ة ال��ك��اف��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 

من  للحد  ولتحفيزها  ج��ه��ة،  م��ن  ال�سيولة 

وا�ستدامة  عليها  ك��ورون��ا  جائحة  ت��داع��ي��ات 

اعمالها من جهة اأخرى.

واكد اأن الغاء الغرامات �سي�سهم يف احلفاظ 

اإىل  ال�سركات وتوجيهها  ال�سيولة لدى  على 

اأولويات اإنتاجية اأخرى.

الطفيلة االنباط- 

ا���س��ت��ح��دث��ت م��وؤ���س�����س��ة ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي 

م�ساغل جديدة يف معهد الطفيلة للتدريب 

الهايربد  �سيارات  �سيانة  جم��الت  يف  املهني 

وده���ان  والتجلي�س  ال�سحية  وال��ت��م��دي��دات 

ال�سيارات والتمديدات ال�سحية.

زي��اد  املهند�س  املوؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 

عبيدات خال لقائه ام�س الأح��د يف املعهد، 

خالد  ال��دك��ت��ور  الطفيلة  حم��اف��ظ  بح�سور 

املوؤ�س�سة  اإن هدف  اجلبور وفاعليات حملية، 

خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي واإك�������س���اب ال�����س��ب��اب 

وال�سابات امللتحقن بربامج املوؤ�س�سة املختلفة 

التدريب والتاأهيل املنا�سب وفتح املجال لهم 

يف �سوق العمل.

وتاأهيل  ت��دري��ب  ال��رك��ي��ز على  اإىل  ودع���ا 

ومهارات جديدة،  واإك�سابهم خربات  ال�سباب 

ول�سيما اأن حمافظة الطفيلة من املحافظات 

التي تتنوع جغرافيا و�سياحيا وزراعيا.

الطفيلة  حمافظة  جمل�س  رئي�س  وق���ال 

الدكتور حممد الكرمين: اإن املجل�س �سيكون 

�سريكا ا�سراتيجيا للموؤ�س�سة لتنفيذ م�ساريع 

يف املحافظة من خال اإع��داد موازنات لهذه 

م�����س��دًدا على ���س��رورة تفعيل دور  امل�����س��اري��ع، 

امل��وؤ���س�����س��ة وم��ع��اه��ده��ا يف ال��ط��ف��ي��ل��ة خلدمة 

ال�سباب وال�سابات والتخفيف من وطاأة الفقر 

والبطالة.

وا����س���اد ن���ائ���ب حم���اف���ظ ال��ط��ف��ي��ل��ة ح�سن 

ال�ساوي�س بامل�ستوى املتميز الذي و�سلت اإليه 

معاهد التدريب املهني يف املحافظة باملجالت 

التدريبية، داعيا اإىل الو�سول جلميع مناطق 

املحافظة وخا�سة النائية منها.

وع��ر���س م��دي��ر اإق��ل��ي��م اجل��ن��وب املهند�س 

غالب عدينات ل�سري العمل باأعمال ال�سيانة 

يف م��ب��اين امل��ع��اه��د وال��ت��و���س��ع��ات الإن�����س��ائ��ي��ة، 

والطاع على اخلطط امل�ستقبلية لعام 2021، 

ومن ابرزها ا�ستحداث م�ساغل جديدة وفق 

متطلبات �سوق العمل يف املحافظة والتعاون 

مع البلديات لتقدمي خدمة التدريب املتنقلة 

خا�سة يف املناطق النائية.

االنباط-عمان

علمت “النباط” ان قراراً �سدر بتعين 

ح�سن  حم��م��د  ال���س��ت��اذ  ال�سحفي  ال��زم��ي��ل 

ال���راأي،  �سحيفة  اإدارة  ملجل�س  رئي�ساً  ال��ت��ل 

غد  يوم  من  بعد  ابتداءا  مهامه   و�سيبا�سر 

للزميل  تنمنى  الن��ب��اط  ا���س��رة   . ال��ث��اث��اء 

التوفيق والنجاح يف مهمته
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اأ�شا�شه ال�شباب الواعي واملدرك والعارف واملطلع، واحلفاظ على ال�شباب  اأمة  اأي  م�شتقبل 

هل واملوؤ�ش�شات الوطنية  همية، وبالرغم من اجلهود املبذولة من ا�أ وتوجيههم اأمر يف غاية ا�أ

واملع�شالت  التحديات  ال�شباب لكرثة  للحفاظ على  ي��ام  ا�أ ي��زداد يف هذه  واجبنا جميعاً  لكن 

كورونا  زمن  والقدر-؛ ويف  بالق�شاء  اإمياننا  -بالرغم من  القيم  واإنحدار منظومة  وامل�شاكل 

ال�شبابية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  املخل�شة  اجل��ه��ود  مم��ا  ب��ال��رغ��م  ب��اإ���ش��ط��راد  ال��ت��ح��دي��ات  ه��ذه  اإزدادت 

والتعليمية والثقافية وا�إجتماعية وغريها:

امل�شادر  التنوع يف  ي���ام حيث  ا�أ ه��ذه  ال�شباب  ي��واج��ه  ال��ذي  ك���ر  ا�أ التحدي  امل��خ��درات:   .1

يدعيه  ال��ذي  بالقدر  لي�س  اإنت�شارها  ب��اأن  نقدر  اأننا  بالرغم من  ق���ران،  ا�أ واخلطورة و�شغط 

البع�س!

نتحار: مو�شة جديدة يروج لها البع�س ويعزفون على اأوتارها، بالرغم من اأنها حرام  2. ا�إ

وقتل لالأنف�س من خالل العزف على اأوتار كثرية كالفقر والبطالة وعدم حت�شيل الطموح، 

الخ.

الزائدة  خرين وال�شرعات  اأخطاء ا�آل 3. حوادث ال�شري: باتت حوادث ال�شري موؤرقة ب�شبب 

وطي�س �شائقي املركبات الكبرية وتنكات املياة والقالبات وغريها.

املادية  التدخني  بالرغم من معرفتهم مب�شار  يدخنون  اليوم  �شباب  التدخني: معظم   .4

لتزام باأماكن منع التدخني،  وال�شحية والبيئية والتاأثري على غريهم، وامل�شكلة باإطراد دون ا�إ

وبالرغم من معرفتهم بان التدخني اأحد اأ�شباب املوت البطيء.

�شف الوقت اأ�شبح غري مهم عند معظم ال�شباب، فال اإنتاجية و�  5. اإ�شاعة الوقت: مع ا�أ

عطاء، وجل ال�شباب يف املقاهي وال�شوارع وعلى النت وغريها، بالرغم من اأهمية اإدارة الوقت.

جتماعي  جتماعي: معظم وقت ال�شباب يف اإ�شتخدامات التوا�شل ا�إ 6. و�شائل التوا�شل ا�إ

�شتفادة منها ونبذ جمتمع الكراهية وا�إ�شاعات املغر�شة  والهواتف الذكية، واملطلوب تعظيم ا�إ

واإ�شتخدام لغة احلوار.

�شف، وال�شبب البعد عن الدين  خالق والقيم يف اإنحدار �شديد مع ا�أ 7. منظومة القيم: ا�أ

ميان عند الكثريين، فمطلوب جرعات روحانية وتربوية حتى العظم! ونق�س ا�إ

بع�س  و�شعف  وا�إ�شتثمارات  العمل  فر�س  لنق�س  كنتيجة  كبري  اآلخر  البطالة: حتدي   .8

للم�شاهمة يف  العمل، فمطلوب جهود وطنية خمل�شة  ل�شوق  واملطلوبة  ال�شباب  املهارات عند 

ت�شغيل ال�شباب الذي بات �شبح البطالة يهدد ويقلق م�شاجعهم.

من  اأك��رث  تعليمية  كو�شيلة  ُبعد  عن  التعليم  يف  يرغب  ال�شباب  ب��ان  ُبعد:  عن  التعليم   .9

الكفايات  وتاأّثر  التعليم  خمرجات  ج��ودة  ي�شكون  الوقت  ذات  يف  لكنهم  الكال�شيكي،  التعليم 

كبديل  ن�شبياً  ُبعد جناحاً  التعليم عن  فقد حقق  ذلك  ومع  لذلك؛  كنتيجة  كثرياً  التعليمية 

للتعليم التقليدي ليحول التحدي اإىل فر�شة حقيقية.

بهم  �شتثمار  ا�إ املحافظة على  واملطلوب  امل�شتقبل،  وكل  ن�شف احلا�شر  ال�شباب  ب�شراحة: 

اأو  ليكون ناجحاً، ومطلوب حتويل التحديات التي تواجههم لفر�س وق�ش�س جناح � �شياع 

بعد جائحة كورونا التي  اأو دمار �شامل � �شمح اهلل تعاىل! وخ�شو�شاً  اأو خراب بيوت  ت�شكع 

كانت اآلثارها مدمرة على ال�شباب وبالذات يف م�شائل الت�شغيل وا�يطالية والفقر وغريها.

�شباح الهمة واملعنوية ال�شبابية

د.محمد طالب عبيدات

 تحديات شبابية 
في زمن كورونا
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 مذكرة تفاهم بين مؤسستي ولي العهد والغرير للتعليم

 صوامع العقبة من جديد 

المحميات الطبيعية تتعافى تدريجيا من تأثيرات كورونا

 إطالق جائزة مناطق امانة عمان لألداء المتميز لقطاع البيئة

االنباط-عمان

ت��ف��اه��م م��ع موؤ�ش�شة  ال��ع��ه��د م��ذك��رة  وق��ع��ت م��وؤ���ش�����ش��ة ويل 

املتحدة  العربّية  ا�إم����ارات  دول��ة  يف  للتعليم  الغرير  ع��ب��داهلل 

امل�����ش��رك ع��ل��ى تنفيذ برنامج  ال�����ش��ب��اب وال��ع��م��ل  ب��ه��دف دع���م 

الغرير للمفكرين اليافعني وترويجه بني ال�شباب ا�أردنيني. 

ا�ت�شال عن  تقنّية  وقعها من خالل  التي  املذكرة  ون�شت 

متام  ال��دك��ت��ورة  العهد  ويل  ملوؤ�ش�شة  التنفيذّية  امل��دي��رة  ب��ع��د، 

را�شد  ا�أم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  ال��غ��ري��ر،  موؤ�ش�شة  وع��ن  منكو، 

اأعمال  العهد على  اإ�شراف موؤ�ش�شة ويل  الغرير، على  عبداهلل 

3 �شنوات،  برنامج الغرير للمفكرين اليافعني يف ا�أردن ملّدة 

والرويج له وتقدميه لل�شباب واملوؤ�ش�شات ال�شبابّية ا�أردنّية، 

�أث��ر  تقييمّية  درا���ش��ة  تنفيذ  ع��ل��ى  م�����ش��رك  ب�شكل  وال��ع��م��ل 

النجاح  ال�شوء على ق�ش�س  ال�شباب، وت�شليط  الرنامج على 

مواقع  وعلى  اإعالمّياً  لها  وال��روي��ج  عنه،  الناجتة  ال�شبابّية 

اليافعني  للمفكرين  الغرير  وبرنامج  ا�جتماعي.  التوا�شل 

للتعليم  الغرير  عبداهلل  موؤ�ش�شة  اأطلقته  جماين  برنامج  هو 

يف دولة ا�إمارات العربّية املتحدة، متاح جلميع ال�شباب العرب 

الذين تراوح اأعمارهم بني 15 اإىل 35 �شنة، ويوّفر فر�شا 

للتاأهيل التعليمي واملهني من خالل من�شة اإلكرونية ثنائية 

اللغة )عربي واإجنليزي( ُم�شممة مل�شاعدة ال�شباب على ك�شب 

من  وتعزز  العمل  �شوق  �حتياجات  موائمة  عملية  موؤهالت 

م�شار التعلم.

من  ا�أردين  ال�شباب  اأم���ام  ا�آلن  م��ت��اح  ال��رن��ام��ج  اأن  ي��ذك��ر 
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ب�شراكة العمل اجلديدة.

الغرير  اهلل  موؤ�ش�شة عبد  �شراكة عملنا مع  تندرج  وقالت: 

اأح��د حماور  وال��ري��ادة،  العمل  للتعليم �شمن حم��ور جاهزّية 

عمل موؤ�ش�شة ويل العهد، والتي نهدف من خاللها اإىل متكنّي 

دائم  اأ�شبح  ال��ذي  العمل  ل�شوق  واإع��داده��م  باملهارات  ال�شباب 

املختلفة  املن�شات  خالل  من  ن�شعى  وبذلك  والتطور،  التغري 

اإىل م�شاعدة ال�شباب على اكت�شاف نقاط القوة لديهم، والبناء 

والرامج  امل��ب��ادرات  خ��الل  من  نعمل  منكو:  واأ�شافت  عليها. 

التابعة للموؤ�ش�شة اإىل حتقيق روؤية موؤ�ش�شة ويل العهد، وهي 

ال��روؤي��ة من  ه��ذه  بتطبيق  ون��ق��وم  �أردن ط��م��وح،  ق���ادر  �شباب 

والدولّية.  والعربّية  املحلّية  العمل  �شراكات  من  ع��دد  خ��الل 

ال�شراكة  هذه  بتوقيع  �شعداء  نحن  الغرير:  قال  ال�شياق،  ويف 

وروؤيتنا  امل�شركة  اأه��داف��ن��ا  لتعزيز  العهد  ويل  موؤ�ش�شة  م��ع 

لتمكني ودعم ال�شباب ا�أردين ليكونوا قادة امل�شتقبل للتنمية 

ال��ع��رب��ي. وم��وؤ���ش�����ش��ة ع��ب��داهلل  امل�����ش��ت��دام��ة يف ا�أردن وال���ع���امل 

الطلبة  دع���م  ب��ه��دف   2015 ع���ام  انطلقت  للتعليم  ال��غ��ري��ر 

على  ق��ادرة  تعليمية  فر�س  من  ومتكينهم  املتفوقني  ال�شباب 

واحل��اج��ة  ال��ت��ف��وق  اإىل  امل��ن��ح  وت�شتند  ح��ي��ات��ه��م،  م�����ش��ار  تغيري 

اأكادميية  اإجن���ازات  حققوا  الذين  ا�أف���راد  وت�شتهدف  امل��ادي��ة، 

قد  التي  الع�شيبة  وال��ظ��روف  التحديات  من  بالرغم  مميزة 

منهجية  خ��الل  من  امل�شتفيدين  اختيار  ويجري  بها،  مي��رون 

عالية التناف�شية تبداأ بطلب عر بوابة الطلبات ا�إلكرونية 

للموؤ�ش�شة، كما تقّدم املوؤ�ش�شة الدعم املايل للطلبة يف عدد من 

العهد،  ويل  موؤ�ش�شة  اأم��ا  ال��ع��امل.  دول  خمتلف  يف  اجلامعات 

�شمو  م��ب��ادرات  تنفيذ  على  ل��الإ���ش��راف   2015 ع��ام  فتاأ�ش�شت 

ويل العهد ا�أمري احل�شني بن عبداهلل الثاين، وترجمة روؤيته 

يف توجيه الدعم لل�شباب ا�أردين، وتعمل �شمن حماور عمل 

واملواطنة،  القيادة،  والريادة،  للعمل  اجلاهزية  وهي  حم��ددة، 

وا�بتكار  ال�شمولّية  اأ�شا�شها  حم���ددة،  موؤ�ش�شّية  قيم  �شمن 

وا�أخالقيات وا�يجابّية.

االنباط-العقبة 

ت��وا���ش��ل ���ش��وام��ع احل��ب��وب يف م��ي��ن��اء العقبة 

اجل���دي���د ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��ا ل��ك��اف��ة ال�����ش��ف��ن امل��ح��م��ل��ة 

باحلبوب من خالل  عمليات التخزين املرجمة 

ال��ت��ي ت��ت��م يف ال�����ش��وام��ع وف���ق اع��ل��ى امل��وا���ش��ف��ات 

واملعايري الدولية وباف�شل الو�شائل والطرق يف 

عمليات النقل من ال�شفن اىل ال�شوامع .

يف  احلبوب  ل�شوامع  ا��شتيعابية  القدرة  ان 

ميناء العقبة اجلديد ت�شل اىل 200 الف طن 

ا�شافة اىل �شاحة خم�ش�شة لل�شاحنات ور�شيف 

ملناولة احلبوب مزود  مبفرغات حبوب  عدد 2 

اإ�شافة  لكل منهما   �شاعة   / 800 طن  بقدرة  

اىل اق�شطة ناقلة بطول 800 م / ق�شاط  من 

م��وق��ع ال��ر���ش��ي��ف ول��غ��اي��ة ال�����ش��وام��ع وحم��ط��ة 

للحبوب وتغليف الغالل.

ال��ه��دف م��ن ان�����ش��اء ال�شوامع اجل��دي��دة  هو 

 200 اىل  لت�شل  ا��شتيعابية  ال��ط��اق��ة  زي����ادة 

100 الف طن يف ال�شوامع  الف طن بد� من 

القدميةو ا��شتفادة من موقع �شوامع احلبوب 

اجلديدة من خالل حتويله اىل موقع للتخزين 

�شت�شاف  خ���الل���ه  م���ن  وال�����ذي  ا����ش��رات��ي��ج��ي 

اإم���ك���ان���ي���ة ال���ت���خ���زي���ن ل����ف����رات اأط�������ول واإع�������ادة 

الت�شدير اىل خارج اململكة .

جدير بالذكر ان اول �شفينة حبوب ر�شت يف 

العقبة اجلديد ومت تفريغ حمولتها كان  ميناء 

يف �شهر اذار لعام 2017 وبقدرة تفريغ و�شلت 

اعلى من  وال��ت��ي ه��ي  �شاعة  1600 ط��ن /  اىل 

�شرعة  و�شلت  حيث  القدمي  امليناء  يف  �شابقتها 

اأذرع التفريغ اىل 800 طن / ال�شاعة.

وما زالت �شفن احلبوب القادمة اىل مواينء 

العقبة تفرغ حمو�تها ب�شكل يومي يف ال�شوامع 

اجلديدة

االنباط-عمان

بداأت املحميات الطبيعية يف اململكة بالتعايف 

من تاأثريات جائحة كورونا ال�شلبية التي اأثرت 

على ال�شياحة الداخلية.

واأك��������د م��������دراء حم���م���ي���ات ع�������ودة احل���رك���ة 

جن��اح  ب��ع��د  الطبيعية  للمحميات  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 

اجلمعية  اطلقتها  ال��ت��ي  ال��روي��ج��ي��ة  احل��م��ل��ة 

بلدك”  ج��وا  “�شافر  الطبيعة  حلماية  امللكية 

املحميات  يف  البيئية  لل�شياحة  الرويج  بهدف 

الطبيعية.

وك���ان���ت حم��م��ي��ة ع��ج��ل��ون امل��ح��م��ي��ة ا�أك����رث 

املا�شية،  الفرة  للزوار خالل  تعافيا ومق�شدا 

امل��ل��ك��ي��ة حلماية  اجل��م��ع��ي��ة  ع���ام  م��دي��ر  بح�شب 

الدخل  اأن  اإىل  ول��ف��ت  خ��ال��د.  يحيى  الطبيعة 

كان  الطبيعية  املحميات  من  املتوقع  ال�شياحي 

يقدر باأكرث من 3 ماليني دينار، اإ� اأن جائحة 

ك��ورون��ا ف��ر���ش��ت واق��ع��ا ج��دي��دا ع��ل��ى املحميات 

ب����اإغ����الق احل������دود واق���ت�������ش���ار ال�����زي�����ارات على 

املواطنني املحليني.

ال�شياحة  انع�شت  كورونا  اأن جائحة  واو�شح 

اأع���داد  ل��ك��ن  الطبيعية  للمحميات  ال��داخ��ل��ي��ة 

ال��زوار من ال�شياحة الداخلية تظل اقل بكثري 

اخلارجية.  ال�شياحة  عن  الناجتة  ا�أع��داد  من 

ح����ازم  امل���ائ���ي���ة  ا�أزرق  حم��م��ي��ة  م���دي���ر  وق������ال 

اجلمع  اأي��ام  يف  ت�شتقبل  املحمية  اإن  احلري�شة، 

زائ���ر م��ن خمتلف حمافظات   600 اأك���رث م��ن 

اأي��ام  خ��الل  تقل  ال����زوار  اأع����داد  اأن  اإ�  اململكة، 

ا�أ�شبوع ا�أخرى.

ه�شام  الدكتور  املوجب  وق��ال مدير حممية 

ال��ده��ي�����ش��ات، اإن ا�إق���ب���ال ع��ل��ى امل��م��ر امل��ائ��ي يف 

انخف�شت  ال��زوار  اع��داد  اأن  اإ�  يتزايد  املحمية 

م��ق��ارن��ة م���ع ا�أع������وام امل��ا���ش��ي��ة ب�����ش��ب��ب اغ���الق 

احلدود وا�قت�شار على ال�شياحة الداخلية.

عامر  املهند�س  �شانا  حممية  م��دي��ر  واك���د 

ت��اأث��رت  ���ش��ان��ا  زوار حممية  اأع����داد  اأن  ال��رف��وع 

باإغالق احلدود، لكنها تتعافى تدريجيا خا�شة 

يف عطلة نهاية ا�أ�شبوع حيث تتزايد احلجوزات 

يف بيت ال�شيافة وخميم الرمانة.

الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  اأن  يذكر 

ب��امل��ئ��ة   60 اإىل  ت�������ش���ل  خ�������ش���وم���ات  وف��������رت 

ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات دك����ان ال��ط��ب��ي��ع��ة ك��اف��ة، اإ���ش��اف��ة 

جميع  يف  امل��ب��ي��ت  ع��ل��ى  ت�شجيعية  خل�����ش��وم��ات 

مرافق اجلمعية.

االنباط-عمان

اأط��ل��ق��ت اأم��ان��ة ع��م��ان ام�����س ا�أح����د، ج��ائ��زة 

البيئة  لقطاع  املتميز  ل���الأداء  ا�أم��ان��ة  مناطق 

املناطق  ك��وادر  بني  ما  التوا�شل  تعزيز  بهدف 

واملجتمعات املحلية بها.

اأمني عمان الدكتور يو�شف ال�شواربة  وقال 

اأمانة عمان تتبنى  الدولة ومنها  اإن موؤ�ش�شات 

�شلوكيات  لتح�شني  توعوية  وب��رام��ج  م��ب��ادرات 

اأو  كاملتنزهات  العامة  امل��راف��ق  م��رت��ادي  بع�س 

احل��دائ��ق لكن م��ا ي��الح��ظ على اأر����س ال��واق��ع 

عك�س املتوقع من حيث ترك املخلفات باأماكنها 

وهو ما ي�شكل عبئا اإ�شافيا على عمال الوطن.

 82 ن�شبة  اىل  ا�أم��ان��ة و�شلت  اإن  واأ���ش��اف 

باملئة يف م�����ش��روع ال��ت��ح��ول ا�إل���ك���روين ال��ذي 

وب��داأت  احل��ايل،  العام  نهاية  منظومته  تكتمل 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ب���ن���اء م��ن��ظ��وم��ة م������وارد ب�����ش��ري��ة 

ت�شمن تعديل معايري تقييم املوظفني وتعزيز 

قدراتهم .

وت���اب���ع ال�������ش���وارب���ة ان����ه ع��ن��د ا�ن���ت���ق���ال من 

ا�إلكرونية  اىل  الورقية  اليومية  العمليات 

والتنظيمية  واملالية  الهند�شية  املعامالت  يف 

مناطق  مراجعي  من  �شفر  العدد  اىل  �شن�شل 

ا�أمانة وبالتايل ا�نتقال واخلروج من الدور 

يرّكز  اآلخ���ر  وم��ه��م  خمتلف  دور  اىل  التقليدي 

خدميا  املحلية  املجتمعات  م��ع  التوا�شل  على 

وبعيدا عن املعامالت .

وق����ال اإن اأم���ان���ة ع��م��ان ع��ن��دم��ا ت��ع��م��ل على 

تن�شجم  ان  ب��ا�ع��ت��ب��ار  ت��اأخ��ذ  اأه��داف��ه��ا  حتقيق 

وت���ت���واف���ق م���ع ا�أه�������داف ال��وط��ن��ي��ة واأه������داف 

التنمية امل�شتدامة العاملية .

واأك����د ال�����ش��وارب��ة ب��ح�����ش��ور ن��ائ��ب��ه ال��دك��ت��ور 

املهند�س  ومدير مدينة عمان  املنا�شري  خملد 

اأح��م��د امل��ل��ك��اوي اأه��م��ي��ة دور و���ش��ائ��ل ا�إع����الم 

ال�����ش��ري��ك ا����ش��رات��ي��ج��ي ل��الأم��ان��ة وت��ع��اون��ه��ا 

ان  اإىل  م�شريا  اخلدمية،  ر�شالتها  اإي�شال  يف 

وال�شكاوى  امل��الح��ظ��ات  جميع  تتقبل  ا�أم��ان��ة 

الواردة اليها وتعمل على ت�شويبها، مع �شرورة 

اأن � يكون النقد ملن يقوم على ا�شتدامة نظافة 

وا�شتثناء  ف��ق��ط  البيئية  ال���ك���وادر  م��ن  امل��دي��ن��ة 

املت�شبب بها .

ل�شوؤون  املدينة  نائب مدير  اأك��د  من جانبه 

اأن  النجداوي  ح�شام  املهند�س  والبيئة  املناطق 

اجلائزة تهدف اىل حتفيز العاملني يف مناطق 

يف  والتو�شع  واخلدمة  ا�أداء  لتح�شني  ا�أمانة 

دعم خطط التحول الرقمي خلدمات ا�أمانة 

برامج  تنفيذ  مع  املجتمعية  امل�شاركة  وتعزيز 

ت�شاركية حتقق التنمية املحلية امل�شتدامة.

االنباط-عمان

انطلقت فعاليات مع�شكر ا�أمن وال�شالمة 

ال��وط��ن��ي��ة، اأم�������س ال�����ش��ب��ت، يف م���رك���ز ���ش��ب��اب 

الطيبة بلواء البرا وملدة يومني؛ بهدف رفع 

وال�شلم  ا�أم��ن  باأهمية  ال�شباب  ل��دى  الوعي 

املجتمعي.

وق���ال م��دي��ر م��دي��ري��ة ���ش��ب��اب ل���واء ال��ب��را 

اإن  ا�أح���د،  ام�����س  ال�شعوب  خ��ل��دون  ال��دك��ت��ور 

امل��ع�����ش��ك��ر ي���ه���دف اإىل رف����ع م�����ش��ت��وى ال��وع��ي 

ال�شباب وحتفيزهم نحو حتقيق  ا�أمني لدى 

ما  العالقة  وتعزيز  املجتمعي  وال�شلم  ا�أم��ن 

مبينا  ا�أم���ن،  ورج���ل  املجتمعية  ال��ف��ئ��ات  ب��ني 

12-( العمرية  الفئة  م��ن  م�شاركا   50 اأن 

بفعاليات املع�شكر عر تقنيات  التحقوا   )15
ا�ت�شال املرئي عن بعد.

ومت ع��ق��د حم���ا����ش���رات وح�������وارات ن��ق��ا���ش��ي��ة 

ال��رائ��د  قدمها  للم�شاركني؛  موجهة  ت��وع��وي��ة 

من  اخل�����ش��م��ان  خ��ال��د  وامل����الزم  الكعابنة  �شقر 

مهمات  وتناولت  معان؛  غرب  �شرطة  مرتبات 

حت��ق��ي��ق ا�أم����ن وال�����ش��الم��ة ال��وط��ن��ي��ة امل��وج��ه��ة 

نحو فئات وموؤ�ش�شات املجتمع، اإىل جانب اإبراز 

دور ال�����ش��ب��اب يف ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال���و�ء وا�ن��ت��م��اء 

املجتمعية. وامل�شوؤولية  ال�شاحلة  واملواطنة 

وناق�شت اللقاءات دور ال�شرطة املجتمعية، 

ال��ع��ام  ا�أم�����ن  اإدارة  ب���ني  ال��ت��وا���ش��ل  واأه��م��ي��ة 

وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، واآلل���ي���ات غ��ر���س ال��ث��ق��ة بني 

رجل ا�أمن واملواطن.

 إطالق معسكر األمن والسالمة الوطنية في لواء البترا

 محكمة صلح عمان تقرر منع النشر 
بقضية نقابة المعلمين

 محافظ معان يمنع أية وقفات احتجاجية

 وفاة شخص بعيار ناري في مخيم الزرقاء

االنباط-عمان

ق����ررت حم��ك��م��ة ���ش��ل��ح ج����زاء ع��م��ان 

او  م��ن�����ش��ورات  او  اخ��ب��ار  اأي  ن�شر  حظر 

ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى جم���ري���ات امل��ح��اك��م��ة يف 

بنقابة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  ال���دع���وى 

امل��ع��ل��م��ني، مب��خ��ت��ل��ف و���ش��ائ��ل ا�إع����الم 

وامل����ط����ب����وع����ات وم���ن�������ش���ات ال���ت���وا����ش���ل 

ا�جتماعي.

القا�شي  ع��ن  ���ش��ادر  ك��ت��اب  وبح�شب 

حم��م��د ال���ط���راون���ة، ف����اإن ال���ق���رار ج��اء 

قانون  م��ن   255 امل���ادة  ب��اأح��ك��ام  عمال 

ق��ان��ون  39/ب م��ن  وامل����ادة  ال��ع��ق��وب��ات 

والن�شر.  املطبوعات 

االنباط - جواد اخل�رضي

ب���ن���اء ع���ل���ى ق������رار ن���ق���اب���ة امل��ع��ل��م��ني 

ال��وق��ف��ات ا�ح��ت��ج��اج��ي��ة  اإىل   ب��ال��ع��ودة 

اب������ت������داء م������ن م���������ش����اء ام�����������س ا�ح������د 

ن��ائ��ب نقيب  ب���ا�ف���راج ع��ن  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 

قرر  املركزية  النقابة  واع�شاء  املعلمني 

منع  الفايز  حممد   . د  معان  حمافظ 

اقامة اية وقفات او جتمعات .

ال��ف��اي��ز ويف ت�����ش��ري��ح “ ل��الن��ب��اط “ 

وقفات يف ظل  اأية  منع  �شيتم  باأنه  قال 

بع�س  واأن  خ��ا���ش��ة  احل��ال��ي��ة  ال��ظ��روف 

امل���ح���اف���ظ���ات ����ش���ه���دت ع������ودة جل��ائ��ح��ة 

خطر  ي�شكل  مم��ا  ال��ك��ورون��ا  فايرو�س  

الفايز  واأ�شاف   . املواطنني  حياة  على 

ب������اأن احل���ك���وم���ة ح���ق���ق���ت جن����اح����ات يف 

احل���د م��ن ت��ط��ور ح��ال��ة اجل��ائ��ح��ة ل��ذا 

ل���ن ن�����ش��م��ح ب��ت��ج��اوز ال���ق���ان���ون و���ش��ي��ت��م 

القوانني  �شمن  وقفة  اأي  مع  التعامل 

الناظمة.

“ ا�أن��ب��اط  ات�شلت  اآلخ��ر  جانب  م��ن 

املعلمني  لنقابة  معان  فرع  برئي�س   “
التوا�شل  �شيتم  اأن���ه  ع��ل��ى  اك��د  وال���ذي 

م���ع حم��اف��ظ م��ع��ان وم���ن ث���م ���ش��ي��ك��ون 

اج��ت��م��اع �أع�����ش��اء ال��ن��ق��اب��ة ف���رع م��ع��ان 

. املنا�شب  القرار  �تخاذ 

االنباط-الزرقاء

بعيار  اإ�شابته  اإث��ر  �شخ�س  ق�شى 

ناري يف خميم الزرقاء.

وق����ال ال��ن��اط��ق ا�إع����الم����ي ب��ا���ش��م 

ورد  بالغا  اإن  العام،  ا�أم��ن  مديرية 

�شخ�س  ب���وج���ود  ا�ح����د  ام�����س  ف��ج��ر 

ارب���ع���ي���ن���ي م�������ش���اب ب���ع���ي���ار ن������اري يف 

م��ن��ط��ق��ة ال����ق����دم مب���خ���ي���م ال����زرق����اء 

اإىل  ا�أمنية  ا�أج��ه��زة  حتركت  حيث 

اإىل  اإ�شعافه  مت  ان��ه  مو�شحا  امل��وق��ع، 

وم��ا  احل��ك��وم��ي،  ال���زرق���اء  م�شت�شفى 

اإخ���الء  ومت  احل���ي���اة  ف����ارق  واأن  ل��ب��ث 

ال��وف��اة اإىل م��رك��ز ال��ط��ب ال�����ش��رع��ي، 

بعد  ال��ن��ار  ع��ن مطلق  ج��ار  وال��ب��ح��ث 

هويته. حتديد 
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االنباط-عمان

 ق���ال امل��ج��ل�����ص الأع��ل��ى حل��ق��وق الأ���ش��خ��ا���ص ذوي 

الإعاقة، ان برناجما تلفزيونيا يعر�ص على احدى 

ت�شمن م�شهدا م�شيئا  الردنية،  الف�شائية  القنوات 

امل��ك��ف��وف��ن  ل���أ���ش��خ��ا���ص ذوي الإع����اق����ة وحت����دي����داً 

وال�شم، حيث ج�شد �شورة كاريكاتريية لهم لنتقاد 

اأمور معينة تتعلق بال�شاأن العام.

وا�شار املجل�ص يف بيان ام�ص الحد، اىل ان حلقة 

اظهرت  املا�شي،  اخلمي�ص  عر�شت  التي  الربنامج 

حيث  هزلية،  �شورة  يف  والأ���ش��م  الكفيف  ال�شخ�ص 

�شلبية  م��وؤ���ش��رات  على  للدللة  اإع��اق��ت��ه  ا�شتخدمت 

م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ف��ري��ق ال��ع��م��ل، الأم����ر ال���ذي ي��رى 

عن�شرية  ممار�شة  نحو  كبرياً  تراجعاً  املجل�ص  فيه 

الأم��ر  التلفاز،  �شا�شات  اإح���دى  تكر�شها  مرفو�شة 

الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص  م�شاعر  وجرح  م�ص  الذي 

ان  اىل  بالإ�شافة  واأحبائهم،  واأ�شدقائهم  واأ�شرهم 

حتققت  التي  الأردن  مبكانة  �شي�شر  الت�شرف  هذا 

دول��ي��ا يف جم���ال اح����رام ح��ق��وق الإن�����ش��ان وب�شفة 

خا�شة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وكرامتهم.

واملبدعن  والفنانن  الإع�مين  املجل�ص،  ودع��ا 

ال���ف���ك���ري  ن���ت���اج���ه���م  ت�������ش���خ���ري  يف  امل�������ش���اه���م���ة  اإىل 

الآخر  واح��رام  التنوع  ثقافة  لر�شيخ  والإب��داع��ي، 

ال��دول  وت��ن��اول  تعامل  كيفية  اإىل  والنظر  وقبوله، 

عّلم  ال��ذي  العري�ص  القطاع  ه��ذا  حلقوق  الأخ���رى 

العديد من اأفراده العامل، مثل عميد الأدب العربي 

الفيزياء  وعبقري  كفيف،  وهو  ح�شن  طه  الراحل 

�شتيف هوكينغ وهو م�شاب باإعاقة ج�شدية ونطقية 

ك��ام��ل��ة وت���ام���ة، وع���م����ق امل��و���ش��ي��ق��ى ال��ك������ش��ي��ك��ي��ة 

املخ�شرم  املعا�شر  وال�شيا�شي  اأ�شم،  وهو  بيتهوفن 

ب�نكيت  دي��ف  ال�شابق  الربيطاين  الداخلية  وزي��ر 

وهو كفيف.

لتقدمي  ال���ش��ت��ع��داد  اأمت  ع��ل��ى  ان��ه  املجل�ص  واك���د 

اأو اإع�مي  الدعم املعريف والفني لأي و�شيلة اإع�م 

اإتيكيت التوا�شل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  حول 

واآليات تناول حقوقهم وق�شاياهم يف الإع�م.

 األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة: برنامج تلفزيوني 
استخدم المكفوفين والصم النتقاد امور عامة

موؤامرة  الكورونا  ب��اأن  يوؤمن  والبع�ص  بال�شقوط،  الطائرة  تبداأ  حتى  ملحد  البع�ص 

حتى يبداأ يفقد من ُيحب، حمزن جداً ان ت�شبح ازمة الثقة بن احلكومة وال�شعب �شبباً 

يف  بو�شوح  تظهر  ب��داأت  اجلديدة  الوباء  موجة  املتبعة،  الوقائية  ب��الإج��راءات  للت�شكيك 

عدة دول عربية واجنبية، وُيعتقد اأن المر لن يتوقف عند هذا احلد، لذلك فاإن العودة 

للجدل حول نظرية املوؤامرة وعدم التعامل مع اجلائحة كخطر حقيقي حمدق باجلميع 

يكون احياناً اأخطر من اجلائحة نف�شها، لأنه ي�شاهم يف انت�شار الفريو�ص واإت�شاع م�شاحة 

خارطته الوبائية، ويوؤثر �شلباً على مكافحته ويقودنا اإىل كارثة ل حُتمد عقباها، هكذا 

ما بن الت�شكيك بخطورة اجلائحة والإ�شتخفاف الذي يدفعنا لإهمال القواعد ال�شحية، 

ميكن اأن نفقد الكثريين ممن كان من املمكن اإنقاذهم، بينما الوقوف ما بن نقطة الهلع 

ونقطة الطمئنان ال�شديد، والإلتزام ب�شروط الوقاية وال�ش�مة التي اأ�شبحت معروفة 

للجميع كفيل باإنقاذنا واإنقاذ الكثريين ممن ُنحب !

عصام الغزاوي

 اإلستهتار والجهل ال 
يبشران بخير... الرزاز: إجراء االنتخابات يدل أّننا دولة قوّية  

 تسريع وتيرة عودة الراغبين من المغتربين

االنباط-عمان

اأن جهود احلكومة  ال���رزاز  الدكتور عمر  ال���وزراء  رئي�ص  اك��د 

بناتنا  ع��ودة  وت��رية  ت�شريع  ال��ق��ادم��ة على  ال��ف��رة  تركز خ���ل 

يعانون من  بع�شهم  اأن  املغربن اىل وطنهم، ول�شيما  واأبنائنا 

ظروف معي�شية �شعبة نتيجة فقدانهم وظائفهم.

واعلن ال��رزاز يف كلمته الأ�شبوعية ام�ص الأح��د، اأن احلكومة 

وب��ال�����ش��راك��ة م��ع ���ش��ن��دوق ه��م��ة وط���ن �شتتحمل ت��ك��ال��ي��ف ع��ودة 

تكاليف  حتمل  ي�شتطيعون  ل  ال��ذي��ن  وخ��ا���ش��ة  منهم،  البع�ص 

العودة، و�شمن معايري �شفافة ووا�شحة �شتقوم وزارة اخلارجية 

و�شوؤون املغربن بالإع�ن عنها وعن اآلية ال�شتفادة منها.

ال��ذي يت�شّمن   15 الدفاع رق��م  اأم��ر  ان��ه �شي�شدر   كما اعلن 

الجتماعي  ال�شمان  برامج  من  امل�شتفيدة  ال�شريحة  يف  التو�ّشع 

من  بتمكينهم  ال��ع��ام،  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ن  لي�شمل  اجل���دي���دة، 

واإع��ف��اءات  ت�شهي�ت  اإىل  بالإ�شافة  مالّية  �شلف  على  احل�شول 

الذين  والأف����راد  اخل��ا���ص،  القطاع  وموؤ�ّش�شات  ل�شركات  وا�شعة 

ترّتبت عليهم مبالغ غري م�شّددة لل�شمان الجتماعي.

واك���د ال����رزاز اأن الأم����ر امل��ل��ك��ي ال�����ش��ام��ي ب���اإج���راء الن��ت��خ��اب��ات 

بنهج  ُقُدماً  امل�شّي  ق��ادرة على  اأّننا دولة قوّية  النيابّية يعرّب عن 

الإ�ش�ح والتحديث يف ظّل اأحلك الظروف والتحّديات، م�شيفا 

جاهدين  ن�شعى  اأن  واجبنا  وم��ن  كبري،  ا�شتحقاق  اأم��ام  “نحن 
لإجن��اح��ه ومب���ا يليق ب��ت��اري��خ اأردّن���ن���ا ال��ع��ري��ق م��ع ق���رب دخولنا 

مئوّيته الثانية«.

وجدد التاأكيد باأّن دور احلكومة يف النتخابات يتمّثل بتوفري 

الدعم للهيئة امل�شتقّلة ل�نتخاب،  وكذلك امل�شاهمة يف التوعية 

والتثقيف باأهمّية امل�شاركة يف هذا ال�شتحقاق الد�شتوري.

اأن  على  وحر�شها  الهيئة   جمل�ص  طلب  على  وبناء  ق��رر  كما 

ت�شرين  العا�شر من  املزمع عقدها يف  النيابية  النتخابات  تكون 

الثاين املقبل حرة ونزيهة و�شفافة، حظر �شاغلي املنا�شب العليا 

منا�شبهم  ا�شتغ�ل  اأو  التدخل  والعامة  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  يف 

احلكومة  موظفي  وحظر  قائمة،  اأو  مر�شح  اأي  خدمة  ل�شالح 

القيام بالدعاية النتخابية ل�شالح اأي من املر�شحن.

وع��م��م رئ��ي�����ص ال�����وزراء، ال��ك��ت��اب ال�����ش��ادر ع��ن رئ��ي�����ص جمل�ص 

ال�����وزارات  ع��ل��ى ج��م��ي��ع  ل���ن��ت��خ��اب،  امل�شتقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ف��و���ش��ي 

واملوؤ�ش�شات احلكومية والر�شمية ل�لتزام باأحكام املادة )9( من 

التعليمات التنفيذية رقم 7 ل�شنة 2016 وتعدي�تها واملتعلقة 

بقواعد حم�ت الدعاية النتخابية  

الدعاية  املوؤ�ش�شات يف  اململوكة لهذه  وامل��وج��ودات  املر�شحي     

النتخابية لأية قائمة اأو اأي من املر�شحن فيها«.

واأك��د رئي�ص ال��وزراء على جميع ال��وزارات والدوائر الر�شمية 

وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��ام��ة وال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��ام��ة ال��ت��ق��ي��د ال��ت��ام مب��ا ورد 

يف ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��واع��د ح��م���ت ال��دع��اي��ة 

النتخابية،.

وفيما يتعلق بالعام الدرا�شي املقبل الذي �شيبداأ مطلع اأيلول، 

ت��وف��ري متطّلبات  على  ح��ال��ّي��اً  ت��رّك��ز  احل��ك��وم��ة  ج��ه��ود  ان  لفت 

التعليم  اآلّيات  وجتويد  كورونا،  جائحة  من  والوقاية  ال�ش�مة 

زاً جلهود  عن بعد لتكون �شاملة جلميع الطلبة؛ ليبقى خياراً معزِّ

التعليم داخل احلرم املدر�شي.

التحّديات  ن��درك  باأننا  الأم��ور  اأول��ي��اء  اأن نطمئن  “اود  وق��ال 

هذه  ب�شبب  تعّلم  م��ن  فاتهم  م��ا  وم��ق��دار  الطلبة  واجهها  التي 

و�شمان  لتعوي�شهم  وطنّية  م�شوؤولّية  اأم��ام  نحن  لذا  اجلائحة؛ 

ح��ق��ه��م الإن�����ش��اين وال��د���ش��ت��وري يف ال��ت��ع��ّل��م؛ ف��اأج��ي��ال احل��ا���ش��ر 

املوجدون على مقاعد الدرا�شة اليوم هم �شناع امل�شتقبل وحّرا�ص 

الغد الأف�شل«.

واكد رئي�ص الوزراء اأن الدولة لكل اأبنائها، ول ت�شمح لنف�شها 

اأن ت�شتقوي على طرف، ول ت�شمح لأي طرف اأن ي�شتقوي عليها 

“وقد  الآخ���ري���ن،  ح��ق��وق  م��ن  وينتق�ص  احلقيقة  يحتكر  اأن  اأو 

عن  بعيداً  التعليم  يف  اأبنائنا  حق  حماية  الرئي�ص  هاج�شنا  ك��ان 

مكانته  وتعزيز  املعلم  حقوق  وحماية  وال�شتقطاب،  التجاذبات 

التي نحر�ص عليها«.

وفيما يلي ن�ص كلمة رئي�ص الوزراء:

يف البداية، نتقدم باأحر التعازي اإىل الأ�شقاء يف لبنان العزيز 

بعد حادث التفجري املوؤمل الذي وقع الأ�شبوع املا�شي، وانط�قاً 

من واجبنا القومي والإن�شاين، واإنفاذاً لتوجيهات �شّيدي �شاحب 

اجل�لة – حفظه اهلل – �شارع الأردن لت�شيري م�شت�شفى ميداين 

وفرق اإنقاذ خلدمة الأ�شّقاء هناك.

التكافل  اأردن  احلكيمة،  الها�شمّية  بقيادته  اأردّن��ن��ا،  ه��و  ه��ذا 

والراحم والتواد الذي ل تثنيه الظروف والأحوال ال�شعبة عن 

اأداء واجبه جتاه اأ�شّقائه، كما هو احلال جتاه اأبنائه.

 ���ش��اأت��ط��رق اإىل ع���دة م��وا���ش��ي��ع، ك��ل��ه��ا ت��ن�����ش��وي حت��ت ع��ن��وان 

التي  التكافل  ودول���ة  اأبنائها  جميع  حتمي  التي  ال��ق��ان��ون  دول��ة 

املغربن  مو�شوع  اأول��ه��ا  اأبنائها،  م��ن  الأ���ش��ع��ف  الفئات  حتمي 

الراغبن بالعودة، ثانيها التو�شع يف برامج ال�شمان الإجتماعي، 

والثالث ا�شتحقاقات وطنية مهمة تتمثل يف الإع��داد لبدء العام 

الدرا�شي اجلديد، والإعداد ل�إنتخابات الربملانية القادمة، وهي 

ويف  مواقيتها  يف  لإجناحها  ال�شعي  علينا  د�شتورية  ا�شتحقاقات 

ظروف وبائية ي�شعب التكهن بها.

اأب��داأ مبو�شوع اأبنائنا يف اخل��ارج، وقد عاد حتى الآن ما يزيد 

عن 27 الفا من اأبنائنا، و�شت�شتمر احلكومة يف تركيز جهودها 

واأبنائنا  بناتنا  ع��ودة  وت��رية  ت�شريع  على  القادمة  الفرة  خ���ل 

اإىل وطنهم الذين ا�شبح بع�شهم يعانون من ظروف  املغربن 

حيث  لوظائفهم،  فقدانهم  منها  ا�شباب:  لعدة  �شعبة،  معي�شية 

تكاليف  وط��ن  همة  �شندوق  مع  وبال�شراكة  احلكومة  �شتتحمل 

عودة البع�ص منهم، وخا�شة الذين ل ي�شتطيعون حتمل تكاليف 

العودة، و�شمن معايري �شفافة ووا�شحة �شتقوم وزارة اخلارجية 

و�شوؤون املغربن بالإع�ن عنها وعن اآلية ال�شتفادة منها.

اإل��ي��ه ج���ل��ة �شّيدنا – حفظه  وه���ذا واج���ب وال��ت��زام وّج��ه��ن��ا 

بدفء  لينعموا  عودتهم،  لت�شريع  جاهدين  نعمل  – ونحن  اهلل 

الوطن، ولي�شهموا مبا لديهم من خربات مميزة يف م�شرية البناء 

والتطوير.

يف م��و���ش��وع��ن��ا ال���ث���اين، ن�����ش��ع��ى اإىل ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال��ت��ك��اف��ل 

رقم  الدفاع  اأم��ر  اإ�شدار  اليوم  نعلن  لذا  وتكري�شه يف جمتمعنا، 

امل�شتفيدة، من برامج  يف ال�شريحة  التو�ّشع  يت�شّمن  الذي   15
ال�شمان الجتماعي اجلديدة، لي�شمل العاملن يف القطاع العام 

بتمكينهم من احل�شول على �شلف مالّية ت�شل اىل مئتي دينار، 

ُت�شّدد عند التقاعد، دون ترتيب اأّي فوائد على هذه ال�شلفة.

كما يت�شمن اأمر الدفاع ت�شهي�ت واإعفاءات وا�شعة ل�شركات 

وموؤ�ّش�شات القطاع اخلا�ص، والأفراد الذين ترّتبت عليهم مبالغ 

حل��وارات  ثمرة  وه��و  الجتماعي،  لل�شمان  م�شّددة  غ��ري  مالّية 

القطاع  يف  �شركائنا  مع  املا�شية  الأ�شابيع  خ�ل  اأجريت  عديدة 

اخلا�ّص.

هذه احلزمة من الت�شهي�ت والإعفاءات ت�شيف لبنة رئي�شة 

يف منظومة احلماية الجتماعّية التي اأثبتت اأهميتها خ�ل اأزمة 

القطاع  ع��ن  ال��ع��بء  وتخفيف  التكافل،  نهج  جت�شيد  يف  ك��ورون��ا 

اخلا�ص.

�شندوق  عليها  يعمل  التي  احلماية  برامج  اإىل  ذل��ك  ي�شاف 

باملياومة،  العاملن  الوطنّية، ويف مقّدمتها برنامج دعم  املعونة 

اإليها  اأ�شرة، �شي�شاف  األف   849 اأكرث من  والتي ا�شتفادت منها 

دع��م اخلبز خ�ل  م��ن  �شت�شتفيد  اأي�����ش��اً  اأ���ش��رة(  )ق��راب��ة مليون 

الأ�شابيع املقبلة.

مو�شوعنا ال��ث��ال��ث ه��و ال��ب��ن��اء ع��ل��ى حت��ق��ق يف دول���ة ال��ق��ان��ون 

ودولة التكافل، ويف هذا ال�شياق، فاإن الأمر امللكي ال�شامي باإجراء 

ق��ادرة على  قوّية  دول��ة  اأّننا  يعرّب عن  ال��ذي  النيابّية  النتخابات 

الظروف  اأحلك  ظّل  يف  والتحديث  الإ�ش�ح  بنهج  ُقُدماً  امل�شّي 

اأن  واجبنا  ا�شتحقاق كبري من  اأم��ام  بالفعل  والتحّديات؛ فنحن 

مع  العريق  اأردّن��ن��ا  بتاريخ  يليق  ومب��ا  لإجناحه  جاهدين  ن�شعى 

قرب دخولنا مئوّيته الثانية.

وجنّدد التاأكيد اأّن دور احلكومة يف النتخابات يتمّثل بتوفري 

الدعم للهيئة امل�شتقّلة ل�نتخاب، اجلهة امل�شوؤولة عن اإدارة جميع 

مفا�شل هذه العملّية الدميقراطّية، وكذلك امل�شاهمة يف التوعية 

والتثقيف باأهمّية امل�شاركة يف هذا ال�شتحقاق الد�شتوري.

اأّما الأمر الآخر، فيتعّلق بالعام الدرا�شي املقبل، الذي �شيبداأ 

ترّكز حالّياً  فجهودنا  اأيلول،  من  الأول  – يف  اهلل  – مب�شيئة 
ك��ورون��ا،  جائحة  م��ن  وال��وق��اي��ة  ال�ش�مة  متطّلبات  توفري  على 

�شاملة  لتكون  اأخ��رى  بعد من جهة  التعليم عن  اآل��ّي��ات  وجتويد 

زاً جلهود التعليم داخل احلرم  جلميع الطلبة؛ ليبقى خياراً معزِّ

املدر�شي.

التي  التحّديات  ن��درك  باأننا  الأم���ور  اأول��ي��اء  اأن نطمئن  ون��وّد 

واجهها الطلبة ومقدار ما فاتهم من تعّلم ب�شبب هذه اجلائحة؛ 

و���ش��م��ان حقهم  لتعوي�شهم  وط��ن��ّي��ة  م�����ش��وؤول��ّي��ة  اأم���ام  نحن  ل��ذا 

الإن�شاين والد�شتوري يف التعّلم، فاأجيال احلا�شر املوجودون على 

مقاعد الدرا�شة اليوم هم �شناع امل�شتقبل وحّرا�ص الغد الأف�شل.

نعيد ونوؤكد اأن الع�وة عائدة مع بداية العام لكافة موظفي 

ا�شتحقاق للجميع،  العام من مدنين وع�شكرين، وهي  القطاع 

للمعلم  كرمية  حياة  ل�شمان  به  تعهدت  مبا  ملتزمة  واحلكومة 

املعلمن  التزمنا به جتاه  نفّذنا ما  العام، وقد  القطاع  وملوظفي 

يف ت�شرين الأول 2019 با�شتثناء ما يتطلب تعدي�ت قانونية 

يف جمل�ص الأمة.

اأخواين واأخواتي، الدولة الأردنية دولة لكل اأبنائها، ل ت�شمح 

لنف�شها اأن ت�شتقوي على طرف، ول ت�شمح لأي طرف اأن ي�شتقوي 

عليها اأو اأن يحتكر احلقيقة وينتق�ص من حقوق الخرين، وقد 

عن  بعيداً  التعليم  يف  اأبنائنا  حق  حماية  الرئي�ص  هاج�شنا  ك��ان 

مكانته؛  وتعزيز  املعلم  حقوق  وحماية  وال�شتقطاب،  التجاذبات 

تلك املكانة التي نحر�ص عليها.

ل��ق��د ���ش��ك��ل��ت ق��ي��م امل��ن��ع��ة وال�����ش��م��ود يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 

والتكافل والتعا�شد حلماية اجلميع وخ�شو�شا الفئات الأ�شعف، 

اأ�شا�شا قيميا للدولة الأردنية يف مراحل الن�شاأة والبناء والزدهار 

كافة.

وم�شتقب�، فالعبور نحو املئوية الثانية يكمن يف م�شينا معا، 

ونحا�شب  الأخ��ط��اء  ون�شحح  الإجن���ازات  نراكم  وا�شح،  م�شار  يف 

املنعة  من  املزيد  ونحقق  ال��ع��ام،  امل��ال  على  واملعتدين  املق�شرين 

والزدهار بالعتماد على الذات يف ظل قيادتنا الها�شمية املظفرة.

 التعليم العالي تحذر من الترويج 
للدراسة في جامعات وهمية

 مياهنا: تأثر جزئي على توزيع المياه 
لمناطق محددة في عمان والرصيفة غدا

 مذكرة تفاهم بين الغذاء والدواء 
والعلوم التطبيقية

 اتفاقية شراكة بين ارينينا 
واألردنية للبحث العلمي

االنباط-عمان

ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث  ال��ت��ع��ل��ي��م  ح����ذرت وزارة 

العلمي، من قيام بع�ص الأ�شخا�ص بالرويج 

م��ن خ����ل م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، 

غري  واأخ����رى  وهمية  ج��ام��ع��ات  يف  للدرا�شة 

معرف بها من قبل الوزارة.

ودع����ت ال�������وزارة يف ب��ي��ان ���ش��ح��ف��ي ام�����ص 

ال��ط��ل��ب��ة اىل ع���دم الجن���رار  الح����د، جميع 

اأن  م����وؤك����دة  الإع������ن�����ات،  ه����ذه  م��ث��ل  وراء 

بها من  وامل��ع��رف  الأردن��ي��ة  اجلامعات غري 

العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قبل 

ه���ي ف��ق��ط امل����درج����ة ع��ل��ى ن���اف���ذة م��دي��ري��ة 

الرابط  على  ال�شهادات  ومعادلة  الع��راف 

http://rce.mohe.gov.jo/

.  RecognizedUniversities
التعامل  الطلبة من  ال���وزارة  كما ح��ذرت 

غري  اأ���ش��خ��ا���ص  اأو  ج��ه��ة  اأو  م��ك��ت��ب  اأي  م���ع 

م��رخ�����ش��ن م���ن ق��ب��ل��ه��ا ع��ل��م��ا ب�����اأن م��ك��ات��ب 

اخلدمات اجلامعية املرخ�شة من قبل وزارة 

فقط  ه��ي  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم 

املدرجة على الرابط :

http://mohe .gov .jo/ar/

.  Pages/ServicesOffices.aspx

االنباط-عمان

اإن  م��ي��اه��ن��ا  الردن  م��ي��اه  ���ش��رك��ة  ق��ال��ت 

برنامج توزيع املياه لليوم الثنن، �شيتاأثر 

عمان  العا�شمة  يف  حم��ددة  ملناطق  جزئيا 

والزرقاء، ب�شبب قيام احد مقاويل م�شروع 

البا�ص ال�شريع التابع لأمانة عمان الكربى 

باإجراء حتويل على م�شارات خطوط مياه 

رئي�شية من ال�شاعة الثامنة �شباحا ولغاية 

ال�شاعة 4 م�شاء.

وا���ش��ارت ال����وزارة يف ب��ي��ان ام�����ص الح��د، 

يف  اأدواره�����ا  �شتتاأثر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ان  اىل 

ال�شفا، حي  “�شاحية  عمان هي: طرببور 

ويف  عليا”،  اأب��و  منطقة  اجلنوبي،  ال�شهيد 

منقطة  ال���ع���ايل،  ج��ع��ف��ر  “حي  ال��ر���ش��ي��ف��ة 

ج��ري��ب��ا، ال��ت��ط��وي��ر احل�����ش��ري ال��ع��ايل،ح��ي 

احل�شن العايل، �شاحية امللك عبداهلل، حي 

الر�شيد العايل«.

االنباط-عمان

وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�ش�شة  وقعت 

وج���ام���ع���ة ال���ع���ل���وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة اخل��ا���ش��ة، 

ال�شيدلة  ع��ل��وم  ت��ف��اه��م يف جم���ال  م��ذك��رة 

اخلربات  تبادل  بهدف  والتغذية،  والغذاء 

العلمية والعملية بن الكوادر.

الح��د،  ام�ص  بيان  يف  املوؤ�ش�شة  وا���ش��ارت 

جمال  يف  �شيكون  اخل���ربات  ت��ب��ادل  ان  اإىل 

والتغذية  ال�شيدلة  كليتي  ط���ب  تدريب 

بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  التطبيقية  امل��ج��الت  على 

وتبادل  امليدان،  يف  مهامها  �شمن  املوؤ�ش�شة 

التي  الأبحاث  العلمية وتوظيف  املعلومات 

تقوم بها اجلامعة لتطوير قطاع ال�شناعات 

الفني  ال��دع��م  وت��ق��دمي  الوطنية  ال��دوائ��ي��ة 

لها، وتعريف الط�ب مبهارات �شوق العمل 

ومتطلباته املختلفة.

مديرها  املوؤ�ش�شة،  عن  التفاقية  ووق��ع 

نزار حممود مهيدات، وعن  الدكتور  العام 

اجلامعة رئي�شها الدكتور حمفوظ جودة.

للتاأكيد  تاأتي  املذكرة  اأن  البيان  واو�شح 

على النهج الت�شاركي الذي تتبعه املوؤ�ش�شة 

العامة للغذاء والدواء مع القطاعن العام 

باأهمية  اإميانها  م��ن  وانط�قا  واخل��ا���ص، 

ال���دم���ج م���ا ب���ن اجل���ان���ب الأك����ادمي����ي من 

وتوظيف  العلمية  الأب��ح��اث  ت��ط��ور  ناحية 

املعلومات الواردة فيها يف العمل على اأر�ص 

الواقع.

االنباط-عمان

الزراعية  البحوث  موؤ�ش�شات  احتاد  وقع 

يف ال�شرق الأدنى و�شمال اإفريقيا )ارينينا( 

�شراكة مع اجلمعية  اتفاقية  الح��د،  ام�ص 

الردنية للبحث العلمي والريادة.

الأم��ن  وقعها  التي  التفاقية  وت��ه��دف 

التنفيذي ل�حتاد الدكتور ر�شا اخلوالدة، 

�شميح  الدكتور  اجلمعية  رئي�ص  وم�شاعد 

اأبو بكر، اإىل تطوير ودعم القطاع الزراعي 

من خ�ل تاأطري وتعزيز املجالت البحثية 

واإع���������داد درا������ش�����ات م���ق���رح���ة مل�����ش��روع��ات 

م�شركة.

التعاون  تعزيز  على  التفاقية  وتن�ص 

والتدريب من  العلمي  البحث  يف جم��الت 

خ���ل دع��وة كل ط��رف للطرف الآخ��ر من 

ذات  التدريبية  ال��ربام��ج  يف  امل�شاركة  اج��ل 

ا�شتخدام  يف  وال��ت��ع��اون  امل�شرك  الهتمام 

امل��ت��اح��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  والأدوات  الأج�����ه�����زة 

للطرفن لتنفيذ وت�شهيل العمل امل�شرك 

الفنية  ال���ش��ت�����ش��اري��ة  اخل���دم���ات  وت���ق���دمي 

والقت�شادية والدعم الفني.

واك���د اخل���وال���دة ، ح��ر���ص الحت����اد على 

ال��ت��وا���ش��ل وال���ت���ع���اون م���ع امل��وؤ���ش�����ش��ات ذات 

الهتمام امل�شرك بتعزيز التنمية الزراعية 

والتكنولوجيا  البحاث  وتطوير  والريفية 

ال���زراع���ي���ة داخ����ل وخ�����ارج امل��ن��ط��ق��ة ب��ه��دف 

وال��ن��ه��و���ص  ال��ت��ن��م��وي��ة  بالعملية  الرت���ق���اء 

بقطاع الزراعة والعاملن فيه.

بناء  ل��دور اجلمعية يف  اب��و بكر  وعر�ص 

وت��ط��وي��ره��ا  وال��ب��ح��ث��ي��ة  العلمية  ال���ق���درات 

وال��ت�����ش��ب��ي��ك ب���ن ال��ب��اح��ث��ن وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

حمليا ودوليا، وبناء ال�شراكات مع خمتلف 

اجلهات يف املجالت البحثية والعلمية.

االثنني   10/ 8 / 2020

* تجويد آلّيات التعليم عن بعد لتكون شاملة 
* تطبيق قواعد الحمالت االنتخابية على موظفي 

المؤسسات والهيئات العامة



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

ال��ع��رب��ي��ة من  ال��ب��وت��ا���س  ���س��رك��ة   متكنت 

ل��ل��م��رة االأوىل يف  اأرق�����ام ق��ي��ا���س��ي��ة  حت��ق��ي��ق 

واملبيعات  االإن��ت��اج  �سعيدي  على  تاريخها 

فريو�س  النت�سار  ال�سلبية  التداعيات  رغم 

ودول  االأردن  يف   ”19 “كوفيد  ك���ورون���ا 

العامل اأجمع.

وب��ح�����س��ب ال���ن���ت���ائ���ج امل���ال���ي���ة ال��ن�����س��ف��ي��ة 

كميات  ارتفعت  العربية،  البوتا�س  ل�سركة 

يف  ط��ن  م��ل��ي��ون   1.31 اإىل  لت�سل  االإن���ت���اج 

وبن�سبة  اجل��اري  العام  من  االأول  الن�سف 

ارت����ف����ع ح��ج��م  ف��ي��م��ا   ،%2 من����و م���ق���داره���ا 

اإىل  لي�سل   %3 بن�سبة  ال�����س��رك��ة  م��ب��ي��ع��ات 

1.29 مليون طن، مقارنة بذات الفرتة من 

العام 2019.

���س��رك��ة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  وق������ال 

ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة، ج���م���ال ال�����س��راي��رة، 

اأن اأرب����اح ال�����س��رك��ة م��ن ال��ع��م��ل��ي��ات ت��اأث��رت 

ب����ال����ت����داب����ري ال����وق����ائ����ي����ة واالإج���������������راءات 

للحد  ال���دول  اتخذتها  ال��ت��ي  االح���رتازي���ة 

م��ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���س ك��ورون��ا، وال��ت��ي اأدت 

ب����دوره����ا ل���رتاج���ع ال���ط���ل���ب ال���ع���امل���ي ع��ل��ى 

ب�سكل  اأ�سعاره  وانخفا�س  البوتا�س  �سماد 

م���ل���ح���وظ، ح���ي���ث ان��خ��ف�����س ���س��ع��ر ال��ع��ق��د 

العام  م��ن  االأول  الن�سف  خ��ال  ال�سيني 

ال��واح��د،  للطن  دوالر   70 بقيمة  اجل���اري 

بواقع  الهندي  العقد  �سعر  انخف�س  كما 

50 دوالراً للطن الواحد.

وب��ح�����س��ب ال�������س���راي���رة، ب��ل��غ ���س��ايف رب��ح 

حتى  املتحقق  العربية  البوتا�س  جمموعة 

55 مليون  ن��ح��و  امل��ا���س��ي  ح���زي���ران  ن��ه��اي��ة 

واملخ�س�سات  ال�سرائب  اقتطاع  بعد  دينار 

التعدين. ور�سوم 

اأن ���س��ايف االأرب�����اح  ال�����س��راي��رة،  واأو����س���ح 

30 م��ل��ي��ون  امل��ت��ح��ق��ق��ة ج������اءت ب���ع���د خ�����س��م 

ل�  العربية”  “البوتا�س  كم�ساهمات  دي��ن��ار 

ال�سحة  وزارة  وح�ساب  وط��ن  هّمة  �سندوق 

واملجتمعات  االأخ���رى  الوطنية  واملوؤ�س�سات 

اأن هذه امل�ساهمات تاأتي يف  املحلية، مو�سحاً 

اإطار دعم ال�سركة جلهود الدولة يف مواجهة 

ال�سلبية جلائحة كورونا. التداعيات 

ا���س��ت��م��رار  اأن  ال�������س���راي���رة، ع��ل��ى  و����س���دد 

اأرب��اح  حتقيق  م��ن  مكنها  ال�سركة  عمليات 

حتقق  ملا  مقاربة  ربحية  وبن�سب  ت�سغيلية 

حال  ويف  اأن��ه  اإىل  الفتاً  املا�سية،  ال�سنة  يف 

ك��ورون��ا  جلائحة  ال�سلبية  االآث���ار  ا�ستبعاد 

وانخفا�س اأ�سعار بيع البوتا�س فاإن االأرباح 

�ستكون   2020 لل�سركة لعام  �سنوية  الن�سف 

مقاربة الأرباح ذات الفرتة من العام املا�سي 

وذلك بف�سل اجلهود املبذولة خلف�س كلف 

االإنتاج وزيادة كميات االإنتاج واملبيعات.

اإي������رادات  ب��ل��غ��ت  ال�����س��ع��ي��د،  وع���ل���ى ذات 

من  االأول  الن�سف  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��وت��ا���س 

فيما  دي��ن��ار،  مليون   201.3 اجل���اري  ال��ع��ام 

 31.2 العمليات  م��ن  الت�سغيلي  ال��رب��ح  بلغ 

العام  من  الفرتة  ذات  خال  دينار  مليون 

املا�سي.

“البوتا�س  اأن  على  ال�����س��راي��رة،  و���س��دد 

م�����س��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  م��ا���س��ي��ة  العربية” 

حيث  امل�ستقة  ال�سناعات  اإنتاج  يف  التو�سع 

ل��دى  ت��ن��م��وي��ة  م��ن��ط��ق��ة  بت�سجيل  ب��ا���س��رت 

ل�سركة  حا�سنة  �ستكون  اال�ستثمار  هيئة 

�ستقوم  وال��ت��ي  ال��ب��وت��ا���س  ل�سركة  مملوكة 

متكامل  جم��م��ع  واإن�����س��اء  بتملك  ب���دوره���ا 

ل��ل��ك��ي��م��اوي��ات واالأ����س���م���دة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 

تنفيذ  تق�سيم  ومت  امل��ي��ت،  البحر  منطقة 

رئي�ستني  مرحلتني  على  املجمع  م�سروع 

4 م�������س���ان���ع ب��ك��ل��ف��ة  ي���ت���م خ���ال���ه���م���ا ب���ن���اء 

ا�ستثمارية تقدر ب� 330 مليون دوالر.

املرحلة  تت�سمن  ال�����س��راي��رة،  وبح�سب 

م�����س��ان��ع  ع����دة  ب���ن���اء  امل�������س���روع  م���ن  االأوىل 

م��ع��ن��ي��ة ب���اإن���ت���اج ال��ك��ي��م��اوي��ات واالأ����س���م���دة 

الثانية  املرحلة  ت�سمل  فيما  املتخ�س�سة، 

بالكامل  اململوكة  كيمابكو/  �سركة  تو�سع 

�سماد  اإنتاج  يف  العربية،  البوتا�س  ل�سركة 

ت�سل  اإنتاجية  بطاقة  البوتا�سيوم  ن��رتات 

واأ����س���م���دة  ���س��ن��وي��اً  ط���ن  األ�����ف   )100( اإىل 

كمواد  اإنتاجها  �سيتم  اأخ���رى  متخ�س�سة 

ثانوية من عملية االإنتاج، وذلك من خال 

اإق���ام���ة ����س���راك���ات ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ج���دي���دة، 

ن��رتات  �سماد  تنتج  “كيمابكو”  اإىل  الف��ت��اً 

البوتا�سيوم من خال م�سانعها املتواجدة 

يف  املتحققة  اأرب��اح��ه��ا  وت�ساهم  العقبة  يف 

رفع ربحية �سركة البوتا�س.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

معن  الدكتور  العربية،  البوتا�س  ل�سركة 

اتخذت  العربية”  “البوتا�س  اأن  الن�سور، 

جمموعة من االإجراءات ملواجهة الرتاجع 

من  عاملياً  البوتا�س  اأ�سعار  على  احلا�سل 

الن�سف  خال  االإنتاج  كميات  زيادة  اأهمها 

االأول من هذا العام حيث و�سلت اإىل 1.31 

مقارنة  قيا�سية  كميات  وه��ي  ط��ن  مليون 

باالأعوام ال�سابقة، اإ�سافة اإىل خف�س كلفة 

من  االأول  الن�سف  يف  الواحد  الطن  اإنتاج 

.%4 العام اجلاري وبن�سبة 

و�����س����دد ال����دك����ت����ور ال���ن�������س���ور، ع���ل���ى اأن 

وال��غ��ذاء  االأ���س��م��دة  على  الطلب  اأ�سا�سيات 

ما زالت تدعم خطط البوتا�س امل�ستقبلية، 

بتنفيذ  ب��ا���س��رت  ال�����س��رك��ة  اأن  اإىل  الف���ت���اً 

خ��ط��ت��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ع�����س��ري��ة ال��ت��ي 

ت���رك���ز ع���ل���ى ت���دع���ي���م ع��ن��ا���س��ر ال��ع��م��ل��ي��ات 

احل��ايل  االإن���ت���اج  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  الرئي�سية 

ل���ل�������س���رك���ة م�����ن خ������ال ت���ط���وي���ر م��ف��ه��وم 

ال�������س���ي���ان���ة ال���وق���ائ���ي���ة مل�������س���ان���ع ال�����س��رك��ة 

واملاحات،  كال�سدود  االإنتاجية  ومرافقها 

م�سروعني  خال  من  االإنتاج  يف  والتو�سع 

ويف  االم��ت��ي��از  منطقة  �سمال  يف  رئي�سيني 

الفنية  الدرا�سات  حالياً  ��رى  وتجُ جنوبها، 

ل��ك��ا امل�����س��روع��ني ح��ي��ث ���س��ي��ك��ون ال���ق���رار 

االقت�سادية  اجلدوى  على  مبنٌي  بالتو�سع 

مل�ساهمي  امل��ت��وق��ع  اال���س��ت��ث��م��اري  وال��ع��ائ��د 

ال�سركة من هذين امل�سروعني، اإ�سافة اإىل 

البوتا�س  اإنتاج  خال  من  املنتجات  تنويع 

باإنتاجه  البدء  مت  االأحمر)الذي  بيبي  احلجُ

2019( والدخول الأ�سواق جديدة،  يف العام 

اإىل جانب التو�سع يف ال�سناعات امل�ستقة.

االنباط- عمان 

اأكد رئي�س جمل�س مفو�سي هيئة تنظيم 

غ��ازي  املهند�س  ال��دك��ت��ور  االت�����س��االت  قطاع 

بيان   )10171( اجن���زت  الهيئه  اأن  اجل��ب��ور 

ات�ساالت  الأجهزة  نوعية  وموافقة  جمركي 

ال��ع��ام، حيث  حتى نهاية ح��زي��ران م��ن ه��ذا 

خال  من  جمركي  بيان   )7921( اجن��از  مت 

م��ك��ات��ب��ه��ا يف ك���ل م���ن م��رك��ز ج��م��رك م��ط��ار 

ال��ت��خ��ل��ي�����س وم���رك���ز ج��م��رك ع��م��ان وم��رك��ز 

جمرك العقبة، باال�سافة اإىل اجناز )2250( 

وادخاالت  نوعية  موافقات  ت�سمنت  معاملة 

وخ��ال جائحة  اأن��ه  علماً  ات�ساالت،  اأج��ه��زة 

ك���ورون���ا ا���س��ت��م��ر ع��م��ل م��وظ��ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة يف 

املكاتب اخلارجية �سواء خال �ساعات الدوام 

الر�سمي من خال املوظفني الذين تواجدو 

يف ه���ذه امل���راك���ز الإدام�����ة ال��ع��م��ل خ���ال ه��ذا 

الظرف الطارىء اأو من خال مناوبات على 

مدار ال� 24 �ساعة عن بعد.

واأكد اجلبور اأن خطة الهيئة للعام 2020 

اإىل  الورقية  العمل  بيئة  التحول من  تدعم 

ب�سكل  وامل��وؤمت��ت��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة  العمل  بيئة 

امل��راك��ز اجلمركية مع  رب��ط  كامل، حيث مت 

الهيئة اإلكرتونيا با�ستخدام نظام اال�سيكودا 

اأتاح  مما  وامل�سموع  املرئي  االت�سال  واأنظمة 

املكاتب  يف  اخل��دم��ة  متلقي  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل 

اخل���ارج���ي���ة م���ن ج��ه��ة وا����س���ح���اب ال��ع��اق��ة 

العاملني يف الهيئة )املركز الرئي�سي( ات�سال 

مرئي �سوت و�سورة من جهة ثانية، موؤكداً 

اإىل تطبيق  الو�سول  الهيئة يف  على حر�س 

ال��ف��روع ال��ذك��ي��ة ك���اأول جهة حكومية  ف��ك��رة 

حتقق هذا االإجن��از، واأ�سار اجلبور اأن وجود 

مكاتب للهيئة يف املراكز اجلمركية �ساهم يف 

تب�سيط االجراءات وت�سهيلها على م�ستوردي 

حيث  نفقاتهم،  وتقليل  االت�����س��االت  اأج��ه��زة 

مبا�سر  ب�سكل  معاماتهم  اإجن���از  ميكنهم 

اأم��اك��ن ت��واج��ده��م، ودون احل��اج��ة اإىل  م��ن 

ال���ق���دوم اإىل م��ك��ات��ب ال��ه��ي��ئ��ة ال��رئ��ي�����س��ة يف 

عمان، مما يوؤدي اىل توفري الوقت واجلهد 

الهيئة  توفر  حيث  املتعاملني،  جميع  على 

خا�سية التخلي�س امل�سبق على االأجهزة قبل 

ا�ستريادها.

وقال اجلبور اأنه يجري العمل حالياً على 

الوطنية  الذهبية  القائمة  م�سروع  اط��اق 

اجلمارك  ودائ���رة  الهيئة  ب��ني  م��ا  بال�سراكة 

االأردن��ي��ة وال��دوائ��ر وامل��وؤ���س�����س��ات احلكومية 

ذات العاقة، كما اأن الهيئة يف �سعيها للتميز 

اأ���س��رع زم��ن اجن��از  بتقدمي اخل��دم��ة حققت 

واح���دة من  دقيقة  ب��ي��ان جمركي مت خ��ال 

وتعمل  اإج��ازت��ه،  حلظة  اإىل  تنظيمه  حلظة 

ثنائية  بني  التوازن  لتحقيق  جاهدة  الهيئة 

فعالية املراقبة من جهة وبني ت�سهيل حركة 

ثانية  جهة  الب�سائعمن  وان�سياب  التجارة 

م���ن خ����ال حت��ق��ي��ق زم����ن اجن�����از م��ن��اف�����س، 

والذي يعترب اأحد اأهم موؤ�سرات االأداء عاملياً 

احل���دود،  ع��رب  الب�سائع  ان�����س��ي��اب  م��ع��ي��ار  يف 

رئي�سي  �سريك  الهيئة  اأن  اجل��ب��ور  اك��د  كما 

الذي  للتجارة  الوطنية  النافذة  م�سروع  يف 

بعد  وا�سعة  اإيجابية  اأ���س��داء  الإط��اق��ه  ك��ان 

24 �ساعة  ال  العمل على م��دار  اإىل  االإنتقال 

يف املراكز اجلمركية وعن بعد.

بعد اقتطاع الضرائب والمخصصات ورسوم التعدين والتبرعات لكورونا

55 مليون دينار أرباح »البوتاس« في النصف األول من 2020

تنظيم االتصـاالت تنجز )10171( بيان جمركي وموافقة نوعية 
ألجهزة اتصاالت

االثنني   10  /  8  / 2020

االنباط- عمان 

اأظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة ال��ن�����س��ف �سنوية 

 15 وع��دده��ا  عّمان  بور�سة  امل��درج��ة يف  للبنوك 

ال�سرائب  بعد  اأرباحها  �سايف  يف  تراجعا  بنكا؛ 

االأول  الن�سف  يف   %61.6 بن�سبة  واملخ�س�سات 

من العام احلايل، مقارنة مع الفرتة نف�سها من 

العام املا�سي.

دينار  مليون   167 البنوك  اأرب��اح  �سايف  وبلغ 

مقارنة  احل����ايل،  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف  يف 

من  االأول  الن�سف  يف  دينار  مليون   435.2 مع 

العام املا�سي 2019، وبقيمة تراجع بلغت 268.2 

مليون دينار.

وبلغ �سايف االأرباح قبل �سريبة الدخل نحو 

280.7 مليون دينار يف الن�سف االأول من العام 

دي��ن��ار عن  608.7 مليون  احل���ايل، م��ق��ارن��ة م��ع 

2019، مرتاجعة بن�سبة  الفرتة ذاتها من العام 

54%، وبقيمة انخفا�س بلغت 328 مليون دينار.

ببناء  رئي�سي  ب�سكل  البنوك  اأرب���اح  وت��اأث��رت 

يف  متوقعة  ائتمانية  خ�سائر  خم�س�س  واأخ���ذ 

ارتفعت  العام احل��ايل؛ فقد  االأول من  الن�سف 

تلك املخ�س�سات بن�سبة 167% يف الن�سف االأول 

من العام احلايل، مقارنة مع الفرتة ذاتها من 

العام املا�سي 2019، اإذ �سجلت قيمة املخ�س�سات 

ال����ظ����اه����رة ل���ل���ب���ن���وك جم��ت��م��ع��ة ����س���م���ن ب��ن��ود 

مليون   361.8 نحو  الدخل  قوائم  امل�ساريف يف 

دينار عن فرتة الن�سف االأول من العام احلايل، 

ائتمانية  خ�سائر  خم�س�س  قيمة  ك��ان��ت  فيما 

متوقعة عن ال�ستة اأ�سهر االأوىل من العام 2019 

نحو 135.6 مليون دينار.

ائ��ت��م��ان��ي��ة  اأن خم�����س�����س خ�����س��ائ��ر  وي���ذك���ر 

متوافقة  منهجية  �سمن  بناوؤها  يتم  متوقعة 

دولية، وحتديدا  مع معايري مالية وحما�سبية 

البنك  9 ومبا ين�سجم مع تعليمات  املعيار رقم 

املركزي االأردين.

وكانت وكالة “�ستاندر اآند بورز” قد اأطلقت 

قطاع  ع��ن  مو�سعا  تقريرا  املا�سي  مت��وز  ب��داي��ة 

البنوك ن�سرته “اململكة” حول مدى تاأثر اأرباح 

اأن  اإىل  م�سرية  ك��ورون��ا،  ب��اأزم��ة  عامليا  ال��ب��ن��وك 

اأ�سعار  وانخفا�س  االقت�سادي،  الن�ساط  تباطوؤ 

الت�سغيلية  البنوك  اأرب��اح  على  �سيوؤثر  الفائدة 

البنوك الأخذ وبناء  اإىل ا�سطرار  اإ�سافة  �سلبا، 

خم�����س�����س خ�����س��ائ��ر ائ��ت��م��ان��ي��ة م��ت��وق��ع��ة؛ ن��ظ��را 

لتعرث املقرت�سني من اأفراد وموؤ�س�سات، والناجت 

االأعمال والت�سغيل وخ�سو�سا  بيئة  عن تدهور 

يف الربع الثاين من العام احلايل.

وعلى الرغم من ارتفاع �سريبة الدخل على 

م�سافا  دخ��ل  �سريبة   %35(  %38 اإىل  البنوك 

اإل��ي��ه��ا 3% م�����س��اه��م��ة وط��ن��ي��ة( مب��وج��ب ق��ان��ون 

 2018 ل�سنة   38 رق���م  امل��ع��دل  ال��دخ��ل  ���س��ري��ب��ة 

املا�سي،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  التنفيذ  دخ��ل حيز  ال��ذي 

مبقدار  انخف�ست  ق��د  ال��دخ��ل  �سريبة  اأن  اإال 

الن�سف  يف   %35 وبن�سبة  دي��ن��ار،  مليون   60.1

االأول م���ن ال���ع���ام احل�����ايل، ح��ي��ث ب��ل��غ جم��م��وع 

االأول  الن�سف  عن  الدخل  �سريبة  خم�س�سات 

م��ن ال��ع��ام احل���ايل ن��ح��و 111.4 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، 

مقارنة مع 171.5 مليون دينار من العام املا�سي 

االأرب���اح قبل  تراجع �سايف  ب�سبب  وذل��ك   ،2019

ال�سريبة.

جمموع �سايف حقوق ملكية البنوك املدرجة 

يف البور�سة ارتفع بن�سبة 1.4%، كما هي يف 30 

حزيران 2020، فقد �سجلت نحو 8.8 مليار دينار 

مقارنة مع 8.68 مليار دينار يف 31 كانون االأول 

اأرباحها  اإىل  رئي�سي  ب�سكل  يعود  وذل��ك  2019؛ 

احل��ايل،  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف  يف  املتحققه 

اإ���س��اف��ة اإىل ت��دوي��ر ال��ب��ن��وك ك��ام��ل اأرب��اح��ه��ا يف 

العام املا�سي، وعدم توزيعها اأرباحا نقدية.

61.6 % تراجع صافي أرباح البنوك المدرجة في النصف األول 2020

بورصة عمان تغلق تعامالتها على انخفاض

456 مليون دوالر منح وقروض حصل 
عليها األردن منذ بداية العام

هيئة تنظيم النقل البري: تكثيف الرقابة 
على وسائط النقل للحد من كورونا

هيئة تنظيم االتصاالت تطلق  برنامج 
تدريبي حول الجريمة االلكترونية

االنباط- عمان 

اغ��ل��ق��ت ب��ور���س��ة ع��م��ان ال���ي���وم االح����د، 

���س��ه��م، م��وزع��ة على  م��ل��ي��ون  3ر5  ب���ت���داول 

اإج��م��ال��ي��ة  ت����داوالت  بقيمة  ���س��ف��ق��ة،   1825

2ر6 مليون دينار. بلغت 

البور�سة اىل النقطة  وانخف�س موؤ�سر 

1552 بن�سبة 43ر0 باملئة مقارنة مع اإغاق 

ال�سابقة. اجلل�سة 

ولدى مقارنة اأ�سعار االإغاق لل�سركات 

���س��رك��ة   44 اأن  ت��ب��ني  اأ���س��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  انخفا�سا يف  اأظهرت 

وا�ستقرت  �سركة،   19 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

اأ�سعار اأ�سهم 27 �سركة اخرى. .

االنباط- عمان 

ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة امل�������س���اع���دات اخل���ارج���ي���ة 

عليها  التعاقد  مت  والتي  ل���اأردن  املقدمة 

م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام احل����ايل وح��ت��ى ن��ه��اي��ة 

اإىل  ا�سافة  دوالر،  مليون   456.4 حزيران 

107.62 مليون دوالر كدعم لاجئني.

ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  اأرق��������ام  واأظ�����ه�����رت 

والتعاون الدويل اأن قيمة املنح االعتيادية 

لدعم وتنفيذ م�ساريع وبرامج تنموية بلغ 

قيمة  بلغت  فيما  دوالر،  م��ل��ي��ون   88.715

جائحة  ملواجهة  والطارئة  اال�سافية  املنح 

كورونا 32.042 مليون دوالر.

املي�سرة  ال��ق��رو���س  اأن  االأرق�����ام  وب��ي��ن��ت 

ل��ل��دع��م م��ن خ���ال امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة بلغت 

ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  دوالر،  م���ل���ي���ون   125

ال��ق��رو���س امل��ي�����س��رة ل��ل��م�����س��اري��ع وال��ربام��ج 

97.2 مليون دوالر. التنموية 

اأم�����ا امل���ن���ح اال����س���اف���ي���ة امل���وج���ه���ة ل��دع��م 

ل��اأزم��ة  اال���س��ت��ج��اب��ة  خ��ط��ة  �سمن  االأردن 

107.62 مليون  ال�سورية فتوزعت كاالآتي: 

مليون  و113.64  ل��اج��ئ��ني،  ك��دع��م  دوالر 

امل�ست�سيفة  للمجتمعات  كم�ساريع  دوالر 

لاجئني

االنباط-برتا 

ال��ربي  النقل  تنظيم  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  اأك���د 

���س��اح ال��ل��وزي ���س��رورة ال��ت��زام و���س��ائ��ط النقل 

ب���اإج���راءات وت��داب��ري ال�سامة وال��وق��اي��ة  ال��ع��ام 

ال�����س��ح��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة ل��ل��ح��د م��ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���س 

كورونا.

ل��وك��ال��ة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة  وق���ال يف ت�سريح 

اإن الهيئة �ستكثف وت�سدد  )برتا( ام�س االأح��د، 

جانب  اإىل  ال��ربي  النقل  و�سائط  على  رقابتها 

االأج���ه���زة امل��ع��ن��ي��ة، ل��ل��ت��اأك��د م��ن م���دى التزامها 

البالغة  املقعدية  وال�سعة  ال�سحية  بالتدابري 

75 باملئة.

التقيد بكل ما ي�سدر  اللوزي �سرورة  واأك��د 

عن جلنة االأوبئة من قرارات تنظم النقل العام 

تدهور  بعيد  وال�سيما  ك��ورون��ا،  جائحة  ظل  يف 

الوبائية عامليا، مهيبا مب�سغلي و�سائط  احلالة 

ال��دف��اع  ب��اأوام��ر  ورد  مب��ا  بالتقيد  ال��ع��ام  النقل 

تعري�س  وع���دم  للنقل  ال��ن��اظ��م��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

اأنف�سهم للمخالفات الت�سغيلية وتهديد �سامة 

الركاب و�سحتهم.

واأو�سح اأن تدابري ال�سامة تت�سمن االلتزام 

بال�سعة املقعدية، وتوفري املعقمات وم�ستلزمات 

من  والقفازات  كالكمامات  ال�سخ�سية  الوقاية 

لغايات  التوقف  وع���دم  وال�����س��ائ��ق،  ال��رك��اب  قبل 

احلافلة،  م�سري  اأث��ن��اء  ال��رك��اب  وتنزيل  حتميل 

وتعقيم احلافات يوميا.

اإىل ذلك، ك�سف اللوزي عن حتويل 158 فردا 

الذكية  النقل  تطبيقات  على  يعملون  و�سركة 

قانون  ملخالفتهم  الق�ساء  اإىل  ترخي�س  دون 

الهيئة، م�سريا اإىل اأن غرامة خمالفة القانون 

ترتاوح بني األف و 5 اآالف دينار.

االنباط- عمان 

االت�ساالت  قطاع  تنظيم  هيئة  يف  انطلقت 

ف��ع��ال��ي��ات ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ح���ول ج��وان��ب 

اجل��رمي��ة االل��ك��رتون��ي��ة واالح��ت��ي��ال واخ����رتاق 

العاقة  ذات  والت�سريعات  االت�ساالت  �سبكات 

ب�����س��ب��ط امل��خ��ال��ف��ات مب�����س��ارك��ة ك���اف���ة ال���ك���وادر 

ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ه��ي��ئ��ة وامل���خ���ول���ني ب�����س��اح��ي��ات 

ال�سابطة العدلية.

و���س��ي��ت��ن��اول ال���ربن���ام���ج ال����ذي ي�����س��ت��م��ر مل��دة 

ا�سبوعني حماور متخ�س�سة كمبادئ اجلرميه 

االل��ك��رتون��ي��ة م���ن ح��ي��ث ن�����س��اأت��ه��ا وم��ف��ه��وم��ه��ا 

واال�سناد  لها  الت�سريعي  واالط��ار  وخ�سائ�سها 

امل����ادي وامل��ع��ن��ي ل��ل��ج��رمي��ة، ا���س��اف��ة اىل حم��ور 

ق���ي���ادة ال��ت��ح��ق��ي��ق يف اجل���رمي���ة االل��ك��رتون��ي��ة: 

م��رح��ل��ة ج��م��ع اال����س���ت���دالالت واالدل������ة وال��ي��ات 

الثالث  امل��ح��ور  و�سيتناول  االدل����ة،  ع��ن  البحث 

التحقيق  قيادة  يف  االبتدائي  التحقيق  مرحلة 

اجلانب  يركز  فيما  االلكرتونية،  اجلرمية  يف 

ال��راب��ع م��ن ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى ج��رائ��م االح��ت��ي��ال 

االل��ك��رتوين واخ���رتاق �سبكات االت�����س��االت من 

خ��ال ت��ن��اول ارك���ان ج��رائ��م االح��ت��ي��ال وارك���ان 

ج����رائ����م اخ�������رتاق ال�����س��ب��ك��ات وال����رك����ن امل��ع��ن��ي 

للجرمية  ال��ع��ق��اب��ي��ة  وال�����س��ي��ا���س��ة  اجل���رمي���ة  يف 

واملحاكمة وا�سدار القرار.

واأ�����س����ار رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

اأن اطاق  املهند�س غازي اجلبور اىل  الدكتور 

حر�سا  ي��اأت��ي  املتخ�س�سة  التدريبية  ال��ربام��ج 

ومهارات  وق���درات  �سوية  رف��ع  على  الهيئة  من 

ومعارف كادرها بكافة م�ستوياته الوظيفية.



االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200041909(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

جمال �سامل �سليمان هذيل

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة جمال هذيل و�سريكه

 )  4281( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1992/1/14

قام  2020/8/9 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/9

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة الكيايل وحبوب  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)106459 ( بتاريخ 2013/3/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن

قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

تنظيم املدن والقرى والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 

ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم

 ) 2/658 ( تاريخ 2020/6/25  املوافقة على خمطط 

تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن ) ج ( اىل جتاري حملي 

�سمن احلو�س رقم ) 4 ( املفرق اجلنوبي / حي ) 2 ( 

من ارا�سي املفرق .

وذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق.

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد وا�سماعيل 

خطاب  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2013/5/29 بتاريخ   )  107162(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200026576(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  وامل�سجلة يف  و�سريكته   �سركة عماد خروب  باأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2007/4/24 حتت الرقم )85705( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2018/1/7 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عماد جمال امني خروب  م�سفيا 

لل�سركة .

رحمه  الم���ريه  جبل   – ال��زرق��اء  امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

�س.النجف – ت: 0785696957

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سركة  املن�سار املا�سي للمقاولت الن�سائية ذ.م.م امل�سجلة لدينا 

ك�سركة  ذ.م.م حتت الرقم )18189( بتاريخ )2009/03/03( 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/7/12 

من  ال�سركة  راأ���س��م��ال  تخفي�س  على  ب��الج��م��اع  امل��واف��ق��ة   )

)200،000( دينار اردين لي�سبح )19.000( دينار اردين 

تخفي�س  على  خطيا  العرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

والت�سدير   لال�سترياد  املرتفعة  اله�ساب  �سركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 49222 ( بتاريخ ) 2017/10/9(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : �سخر �سعود ح�سن حممود

– ال�سارع  �سامح مول  – خلف  – �سويلح  : عمان  امل�سفي  عنوان 

الرئي�سي – عمارة 4 – الطابق الول

خلوي ) 0790143363 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200171184(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

ريا�س حممد حممد احلموز

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سابا واحلموز

بتاريخ   ) الرقم  )119227  ت�سامن حتت  �سركات  �سجل  وامل�سجلة يف 

2019/2/4

قام  2020/8/9 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/9

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

نعناعه  عمر  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)97502 ( بتاريخ 2010/2/22 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

غزاله  ابو  مي  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)11532 ( بتاريخ 2005/7/27 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة اله�ساب املرتفعة 

ال�سركات ذات  لال�سترياد والت�سدير    وامل�سجلة لدينا يف �سجل 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )49222( بتاريخ 2017/10/9 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/7/15  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

امل�سفي  لل�سركة، وان عنوان  �سعود ح�سن حممود  م�سفيا  �سخر 

هو :

�سويلح – خلف �سامح مول ال�سارع الرئي�سي – عمارة 4 – طابق 

الول - هاتف 0790143363

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن تمديد دعوة العطاء رقم 3 / 2020
صادر عن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

استئجار حضانة

تعلن هيئة تنظيم قطاع الت�سالت عن متديد اخر موعد لبيع و�سراء دعوة العطاء رقم 

3 / 2020 اخلا�سة با�ستئجار ح�سانة ل�سالح الهيئة قرب موقع الهيئة الواقع يف منطقة 

 ) 13 ال�سهيد حممد الزغول / بناية رقم )  ال�سري / حي دير غبار / امتداد �سارع  وادي 

بحيث ل تقل م�ساحة ال�سقة عن ) 150 ( مرت مربع ول تزيد عن ) 220 ( مرت مربع ، وفقًا 

للمتطلبات وال�سروط اخلا�سة املرفقة بدعوة العطاء لي�سبح اخر موعد لبيع دعوة العطاء 

2020/8/17 واخر موعد لتقدمي العرو�س هو ال�ساعة الواحدة  هو يوم الثنني املوافق 

من بعد ظهر يوم الربعاء املوافق 2020/8/19.

اللوازم وامل�سرتيات يف هيئة  الراغبني بال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة ق�سم ادارة  فعلى 

تنظيم قطاع الت�سالت ، م�سطحبني معهم �سورة عن قيد ت�سجيل العقار وذلك للح�سول 

على ن�سخة العطاء مقابل دفع مبلغ مقداره ) 25 ( دينار غري م�سرتدة .

مالحظة : اجور العالن لول مرة والتمديد على من ير�سو عليه العطاء .

وزارة الصناعة والتجارة
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

، يعلن �سجل  ل�سنة 2006  التجارية رقم)9(  املادة )8/ج( من قانون ال�سماء  ا�ستنادا لأحكام 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة  والتموين باأن ال�سم التجاري )موؤ�س�سة مربعات 

با�سم   )175798( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  اجلاهزة(  لاللب�سة 

)منى عبداهلل �سعيد الرياطي(  قد جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )ايات اإبراهيم مو�سى 

الرياطي( وتكون  عملية نقل امللكية حجة على الكافة من تاريخ ن�سر هذا العالن .

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

 )305( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) للمحروقات  التوفيق  حمطة   (

با�سم ) رمزي �سالمه توفيق احلوراين  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) زيد �سليمان داررد 

الرواحنه ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200175361(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  وامل�سجلة يف  و�سركاه   الع�سيبات  �سركة عبد اجلواد  باأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120358( بتاريخ 2019/12/9 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/8/9 

ا�سعيد  خليل  اجل���واد  عبد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

الع�سيبات  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي غور ال�سايف – بالقرب من م�ست�سفى غور 

ال�سايف – ت: 0775482536

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200089537(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

طالل �سادق حممد ابو الطيب

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة يو�سف الكيالين و�سركاه

 )13267( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2007/8/19

قام  2020/8/6 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/9

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200065783(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

علي خميمر علي �سالمة

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة يحيى العمري و�سريكه

بتاريخ   )73609( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2004/12/20

قام  2020/8/9 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/9

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200069702(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

عبد الكرمي �سامل حممد ابو غنيه

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة عبد الكرمي ابو غنيه و�سركاه

بتاريخ   )  78314( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2005/12/1

قام  2020/8/9 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/9

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظفة

احالم فايز  محمد الكتوت

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  ال�سناد  امل�سانده خلدمات 

الت�سال بدون �سبب م�سروع اوعذر 

ننذرك  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

اىل السيد / محمد 
حسن عواد املصري 

الزرقاء / حي الأمري عبداهلل /  العن�وان: 

�سارع عمر بن خطاب

عملك  موقع  ع��ن  املتوا�سل  لتغيبك  ن��ظ��رًا 

منذ  ال���ربي  للنقل  ال��ب��رتاء  ���س��رك��ة  ل���دى 

تاريخه  وح��ت��ى   2020/07/22 ت��اري��خ 

.2020/08/08

و�سندًا لأحكام املادة 28/ه� من قانون العمل 

العمل  اىل  ال��ع��ودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

م�سروعية  يثبت  ما  تقدمي  الوقت  وبنف�س 

امل��ذك��ورة وذل��ك خالل  ال��ف��رتة  تغيبك ع��ن 

ثالثة اأيام من تاريخه.

 24 ون��ن��ذرك ب��ال��ع��ودة اىل ال��ع��م��ل خ���الل 

�ساعة .

ال�سركةاآ�سفة  �ست�سطر  ذل���ك  وب��خ��الف 

لتخاذ كاف�ة الجراءات القانوني�ة بحقك 

ومن �سمنها الف�سل.

الثنني   10/ 8 / 2020

اعالن صادر عن 
جامعة آل البيت

تعلن جامعة آل البيت عن طرح رقم ) 23 /2020 ( 
صيانة االجهزة الحاسوبية وملحقاتها ملدة عام

فعلى ال�سركات واملتعهدين الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة 

من  اعتبارًا  املفرق  يف  البيت  ال  جامعة  يف  وامل�سرتيات  العطاءات  دائرة 

2020/8/10م ، من ال�ساعة الثامنة �سباحًا ولغاية  يوم الثنني املوافق 

الثانية ع�سرة ظهرًا يوميًا / م�سطحبني معهم رخ�سة مهن و�سهادة ت�سجيل 

�ساريتي املفعول �سمن املجال اعاله :

ثمن ن�سخة العطاء)25 ( خم�سة وع�سرون دينارًا غري م�سرتدة .

اخرموعد لتقدمي العرو�س للعطاء اعاله ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهر يوم 

الثنني املوافق 2020/8/31 .

قيمة  من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�س  يرفق 

العر�س ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف منف�سل .

– �سورتني ( تو�سع كل ن�سخة يف  تقدم املناق�سة من ثالث ن�سخ ) ا�سلية 

مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل ، تو�سع جميع املغلفات يف مغلف 

خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�سرتك وعنوانه ورقم دعوة العطاء ويودع يف 

�سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب املواعيد اعاله .

يوم  �سباح  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  اع��اله  العطاء  مظاريف  فتح  موعد 

الثالثاء املوافق 2020/9/1م.

ل ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر العالن على من ير�سو عليه العطاء اعاله .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة 
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االنباط-وكاالت

يف اع���������راف ن���������ادر، اأق�������ر ج���ي�������ش االح����ت����ال 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي اأن����ه اأ���س��ق��ط ط��ائ��رة م��ن دون طيار 

فوق مرتفعات  ا�ستهدفها  له، حني  تابعة  )درون( 

قادمة من  اأنها  املحتل معتقًدا  ال�سوري  اجل��والن 

داخل االأرا�سي اللبنانية

ونقلت �سحيفة “هاآرت�ش” العربية، عن جي�ش 

االحتال قوله، اإنه “اأ�سقط طائرة م�سرية تابعة 

يف  ال�سيخ  جبل  ق���رب  ليا  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  للجي�ش 

ه�سبة اجل��والن، بعد اال�ستباه يف اأنها ج��اءت من 

االأرا�سي اللبنانية«

وعقب اإ�سقاط الطائرة ليلة اجلمعة ب�”نريان 

بلدات  ع��دة  يف  االإن���ذار  �سفارات  دوت  �سديقة”، 

داخ��ل منطقة اجلليل ق��رب احل��دود مع لبنان يف 

اإن��ذار ك��اذب، على اعتبار اأن ما ح�سل كان هجوًما 

على “اإ�سرائيل«

كان جي�ش االحتال قد اأعلن يف الليلة نف�سها 

ع��ن اإ���س��ق��اط ط��ائ��رة م�����س��رية، م�����س��دره��ا املنطقة 

احل���دودي���ة م��ع ل��ب��ن��ان، ال��ت��ي ت�سهد ح��ال��ة ت��اأه��ب 

ع�سكري ق�سوى يف اأعقاب ا�ستهداف مواقع حلزب 

اهلل يف �سوريا قبل اأيام

وقال جي�ش االحتال يف بيان حينها اإن قواته 

م�سرية  ط��ائ��رة  اجلمعة  اخلمي�ش  ليلة  “ر�سدت 

اإىل املجال اجل��وي االإ�سرائيلي يف منطقة  ت�سللت 

اخلط  من  االإ�سرائيلي  اجلانب  على  ال�سيخ  جبل 

االأزرق”، الذي ير�سم خط احلدود بني “اإ�سرائيل” 

ك��ان��ت  امل�����س��رية  “الطائرة  اأن  واأ�����س����اف  ول��ب��ن��ان 

“القوات  اأن  مو�سًحا  واأ�سقطت”،  املراقبة  حت��ت 

االإ�سرائيلية جتري عمليات بحث يف املنطقة«

واأك�����د م�������س���وؤول ع�����س��ك��ري اإ���س��رائ��ي��ل��ي ل��وك��ال��ة 

“فران�ش بر�ش” اأن الطائرة امل�سرية كانت قادمة 
من لبنان

املا�سي  ال�سهر  اأواخ���ر  وزع���م جي�ش االح��ت��ال 

اإىل  م�سلحة”  خللية  ت�سلل  “حماولة  اإح���ب���اط 

اأرا���س��ي��ه��ا، بعد ت��ب��ادل الإط���اق ال��ن��ار يف املنطقة، 

وفر�ست اإغاًقا على طول احلدود عقب ما قالت 

اإنه “حادث اأمني«

وكان حزب اهلل اللبناين نفى خو�سه اأي ا�ستباك 

مع جي�ش االحتال عند احلدود اجلنوبية للبنان، 

اإحباط حماولة  االإعامية عن  التقارير  وكذلك 

اأي  ي�����س��ارك يف  اأن����ه مل  ل��ع��ن��ا���س��ره، م���وؤك���ًدا  ت�سلل 

ا�ستباك اأو اإطاق نار عند احلدود

وج�����اء ال��ت�����س��ع��ي��د ب��ع��د اأ����س���ب���وع ع��ل��ى ���س��رب��ات 

�ساروخية يف �سوريا �سنتها “اإ�سرائيل”، ا�ستهدفت 

وحلفائها  ال�سورية  احلكومة  لقوات  تابعة  مواقع 

جنوبي دم�سق، اأ�سفرت عن مقتل 5 اأ�سخا�ش من 

بينهم م�سوؤول يف حزب اهلل

االنباط-وكاالت

وزي��ر  اأزرق”،  “اأبي�ش  ح��زب  رئي�ش  هاجم   

جي�ش االحتال بيني غانت�ش، رئي�ش احلكومة 

اإ�سرار  ب�سبب  نتنياهو،  بنيامني  االإ�سرائيلية 

االأخ�����ري ع��ل��ى امل�����س��ادق��ة ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ة ل��ل��ع��ام 

بامل�سادقة  غانت�ش  يطالب  فيما  فقط،  احلايل 

وفقا  وامل��ق��ب��ل،  احل��ايل  للعامني  ميزانية  على 

لن�ش االتفاق االئتايف بينهما.

وا�������س������ت������دت االأزم��������������ة داخ�����������ل احل����ك����وم����ة 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، ل����درج����ة اإل�����غ�����اء اج��ت��م��اع��ه��ا 

حول  خافات  ب�سبب  االأح��د،  ام�ش  االأ�سبوعي 

جدول عملها.

وك�سفت االإذاعة االإ�سرائيلية، عن ت�سجيات 

االأ�سبوع  نهاية  مغلقة” خال  “حمادثات  من 

هذا  اأن  “اأعتقد  اإنه  غانت�ش  فيها  قال  املا�سي، 

�سد  اتهام  لوائح  ثاث  توجد  اأن��ه  ح�سنا  لي�ش 

رئي�ش احلكومة، ومل اأغري راأيي حيال ذلك«.

اأحكم وال  اأف��ّرق كي  “اأنا ال  واأ�ساف غانت�ش 

تعزيز  اأج��ل  م��ن  اأح��د  الكراهية الأي  م��ن  اأزي���د 

من  الأنف�سكم  ق��ول��وا  )االن��ت��خ��اب��ي��ة(.  ق��اع��دت��ي 

يعزز  ال���ذي  م��ن  ال�سكل،  ب��ه��ذا  يت�سرف  ال���ذي 

يفرق  ومن  قاعدته  تقوية  اأج��ل  من  الكراهية 

كي يحكم«.

وت���ط���رق غ��ان��ت�����ش خ����ال م��ق��اب��ل��ة اأج��رت��ه��ا 

اإىل  اأم�ش،  م�ساء  التلفزيونية،   12 القناة  معه 

منطق  “ثمة  وق��ال:  القانوين،  نتنياهو  و�سع 

البقاء  ميكنه  ال  احلكومة  رئي�ش  اإن  القول  يف 

ماذا  و�سندر�ش  اتهام.  الئحة  حتت  من�سبه  يف 

الدولة  وج��ّر  خطاأ  نتنياهو  ارتكب  اإذا  �سنفعل 

ي���واج���ه حت��دي��ات  ون��ت��ن��ي��اه��و  ان���ت���خ���اب���ات.  اإىل 

يجري  وه��و  ج��دا.  ك��ب��رية  و�سخ�سية  ق�سائية 

اأن��ه  ل���دي. واأع��ت��ق��د  ح�����س��اب��ات لي�ست م��وج��ودة 

ولي�ش  انتخابات.  يريد  جتعله  اعتبارات  توجد 

باأن  ا�ستنتاج  اإىل  يتو�سل  ما  اأح��دا  اأن  معقوال 

ثمة حاجة النتخابات«.

ي��ذك��ر اأن احل��ك��وم��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة احل��ال��ي��ة 

84 ي��وم��ا ف��ق��ط، ويف ح���ال ع��دم  ت�����س��ك��ل��ت ق��ب��ل 

حتى  عامني،  اأو  لعام  امليزانية،  على  امل�سادقة 

التوجه  �سيتم  فاإنه  احل��ايل،  اأغ�سط�ش  اآب/   25

اأن جت���ري يف  ي��ت��وق��ع  م��ب��ك��رة،  ان��ت��خ��اب��ات  اإىل 

ت�سرين الثاين/ نوفمرب املقبل.

االنباط-وكاالت

ت���وا����س���ل ال��ت��ن��دي��د ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وال���ع���رب���ي، 

ال�سيطرة  ل��ن��ق��ل  ال���رام���ي  مب��خ��ط��ط االح���ت���ال 

واالإدارة عن امل�سجد االإبراهيمي يف مدينة اخلليل، 

من بلدية املدينة، اإىل اأحد اجلهات اال�ستيطانية

اأعلن املندوب الفل�سطيني لدى منظمة االأمم 

املتحدة للربية والعلم والثقافة اليون�سكو منري 

ان�سطا�ش عن حتركات فل�سطينية يف تلك املنظمة، 

االإبراهيمي  احل���رم  اإ���س��رائ��ي��ل يف  اإج�����راءات  �سد 

مبدينة اخلليل جنوب ال�سفة الغربية املحتلة

واأ���س��ار يف ت�سريحات الإذاع���ة �سوت فل�سطني 

االن��ت��ه��اك��ات  ���س��د  احل������راك  اإن  اإىل  ال��ر���س��م��ي��ة، 

االإ�سرائيلية يف احلرم االإبراهيمي متوا�سل على 

اخلارجية  وزي���ر  اأن  اإىل  الفتا   ، امل�ستويات  كافة 

اإىل  اللهجة  �سديدة  ر�سالة  وج��ه  املالكي  ري��ا���ش 

املديرة العامة للمنظمة الدولية ب�ساأن ما يجري 

يف احلرم من قبل ال�سلطات االإ�سرائيلية، اإ�سافة 

ال��ع��امل��ي  ال�����راث  اإىل جل��ن��ة  اأخ�����رى  اإىل ر���س��ال��ة 

اأن  م��ق��رًرا  كانت  التي  امل��واق��ع  تلك  ع��ن  امل�سئولة 

ب�سبب  تاأجل  اأن��ه  غري  املا�سي،  يونيو  يف  جتتمع 

فريو�ش كورونا

وك�سف ان�سطا�ش اأن املديرة العامة ل� األيون�سكو 

وج��ه��ت ر���س��ائ��ل الإ���س��رائ��ي��ل، على خلفية ق��راره��ا 

االأخري �سد احلرم االإبراهيمي، متهما اإ�سرائيل 

من  ك��ورون��ا  بفريو�ش  العامل  ان�سغال  با�ستغال 

اأج��ل العمل على و�سع روؤيتها على كامل احلرم 

م���درج على  امل��وق��ع  اأن  اإىل  االإب��راه��ي��م��ي، م�سرًيا 

الئحة الراث العاملي املهدد باخلطر عام 2017

املجل�ش  اجتماع  تنتظر  فل�سطني  اأن  واأع��ل��ن 

التنفيذي للمنظمة املقرر نهاية �سبتمرب املقبل، 

ب�ساأن  فل�سطني  يف  متعلق  بند  وج���ود  اإىل  الف��ًت��ا 

ال��ق��د���ش واخل��ل��ي��ل وب��ي��ت حل��م وق��ط��اع غ���زة على 

جدول االأعمال وكانت �سلطات االحتال، منحت 

جم��ل�����ش ال��ت��خ��ط��ي��ط اال���س��ت��ي��ط��اين ���س��اح��ي��ة 

بلدية  �سلبت  اأن  بعد  كهربائي،  م�سعد  تركيب 

اخلليل، حقها يف اإدارة احل��رم، وذل��ك وفق خطة 

ا�ستيطانية، اأقرها وزير اجلي�ش االأ�سبق يف دولة 

اأعطى يف مار�ش  ال��ذي  االحتال نفتايل بينيت، 

ال�سوء االأخ�سر، الإن�ساء م�سروع م�سعد  املا�سي 

اأرا���ش  ح�ساب  على  االإبراهيمي،  بامل�سجد  �سخم 

ميتلكها فل�سطينيون.

من جهته قال الناطق با�سم حركة حما�ش عبد 

اللطيف القانوع، اإن اإجراءات االحتال اجلديدة 

يف  ال�سريف،  االإبراهيمي  امل�سجد  معامل  لتغيري 

مدينة اخلليل، والتي تتزايد يوماً بعد يوم، تهد 

تنفيذ  على  ال�سهيوين  االح��ت��ال  اإ���س��رار  دليل 

خمططاته العن�سرية بحق املقد�سات االإ�سامية

ودعا القانوع يف ت�سريح �سحايف اإىل مواجهة 

هذه االإج��راءات، وعدم اال�ستخفاف بها ، واأ�ساف 

القرارات االأخرية التي اتخذها االحتال لتغيري 

جديد  تعد  ال�سريف  االإبراهيمي  امل�سجد  معامل 

على املقد�سات االإ�سامية وخرًقا للقانون الدويل

�سرعية  اإ�سفاء  اأن حم��اوالت االحتال  واأك��د 

االإب��راه��ي��م��ي، وتغيري وقائع  مزيفة على احل��رم 

تنجح  لن  فيها،  التاريخ  وت��زوي��ر  اخلليل  مدينة 

اأو قلب  امل�����س��ج��د االإب��راه��ي��م��ي  يف ت��غ��ي��ري ه��وي��ة 

احلقائق الثابتة يف املدينة ، وتابع �ستظل مدننا 

ومقد�ساتنا باأ�سالتها العربية وهويتها االإ�سامية 

خال�سة ل�سعبنا واأمتنا جدير ذكره اأن م�سئولون 

من  االح���ت���ال  ���س��ل��ط��ات  ح�����ذروا  فل�سطينيون، 

اأن��ه �سيكون  مغبة تنفيذ هذا املخطط، موؤكدين 

له تبعات خطرية، وقال ع�سو اللجنة التنفيذية 

مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر اأح���م���د ال��ت��م��ي��م��ي اإن احل���رم 

ال�سام،  عليه  اخلليل  واإب��راه��ي��م  االإب��راه��ي��م��ي، 

ه��م��ا يف ���س��ل��ب ال��ع��ق��ي��دة االإ����س���ام���ي���ة، واحل����رم 

ق�سية اإ�سامية عامة وامل�سا�ش به يعترب م�سا�سا 

العربية  امل��ن��ظ��م��ة  وك���ان���ت  امل�سلمني  مب��ق��د���س��ات 

ما  اأدان���ت   ، االألك�سو  والعلوم  والثقافة  للربية 

تقرفه حكومة االحتال االإ�سرائيلي من اأعمال 

اآثمة طالت احلرم  عدوانية متكررة، واع��ت��داءات 

االإبراهيمي ال�سريف، والبلدة القدمية من مدينة 

املَعلَم بركيب م�سعد  اخلليل، وتعمدها ت�سويه 

كهربائي داخله

األك�سو اأدانت ا�ستهداف احلرم ال�سريف واأعلنت 

دعمها للموقف الفل�سطيني

ياأتي  اأن ذل��ك  واع��ت��ربت املنظمة يف بيان لها، 

�سمن خطة االحتال الهادفة اإىل اال�ستياء على 

اأرا�سي احلرم االإبراهيمي، وتوظيفها للم�ساريع 

التهويدية واال�ستيطانية

ظاملة  ت�سعيدية  تعد  خطوة  ه��ذه  اإن  وق��ال��ت 

على  ال�م�ستوطنني  اع��ت��داءات  �سل�سلة  يف  اأخ���رى 

املواطنني الفل�سطينّيني يف املنطقة، هدفها �سرقة 

للفل�سطينيني  احل�سري  للحق  االح��ت��ال  اإدارة 

اإدارة هذا املوقع الفل�سطيني املعرف به لهم  يف 

وا�ستمرار  عليه،  ال��واق��ع  االأم����ر  وف��ر���ش  ع��امل��ي��ا، 

حمات التهجري املمنهجة للفل�سطينيني

وعربت عن دعمها الكامل وم�ساندتها جلميع 

اجلهود الدولية واملبادرات الرامية اإىل الت�سدي 

التي  وال��ت��دم��ري  وال�سلب  النهب  اأع��م��ال  جلميع 

ترتكب بحق الراث الثقايف االإن�ساين يف فل�سطني

الفل�سطينية  الوطنية  اللجنة  اأن  اإىل  ي�سار 

للربية والثقافة والعلوم ممثلة برئي�سها ع�سو 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية 

اأب��و زه��ري، وجهت ر�سائل متطابقة  علي زي��دان 

االإي�سي�سكو  املتخ�س�سة  ال��دول��ي��ة  للمنظمات 

و االأل��ك�����س��و ، ل�سرعة ال��ت��دخ��ل الإدان����ة ال��ق��رارات 

رادع��ة  واإج����راءات  خطوات  وات��خ��اذ  االإ�سرائيلية، 

ل���وق���ف اع������ت������داءات االح����ت����ال واإن�����ق�����اذ احل����رم 

االإبراهيمي من اعتداءات االحتال

االنباط-عمان

م���ن و���س��ط ج��م��وع امل�����س��ي��ع��ني ���س��ق��ت احل��م��اة 

طريقها  عماد”  “اأم  �سمودي  ف��وزي��ة  ال�ستينية 

نحو نع�ش زوجة ابنها با�سم، ال�سهيدة داليا اأحمد 

ا�ستيتي �سمودي، ورك�ست اإىل النع�ش حينما كان 

يغادر منزلها، ع�سر اجلمعة، و�سرخات احلماة 

ت��ت��ف��ج��ر م���ع دم��وع��ه��ا ح��رق��ة ع��ل��ى ك��ن��ت��ه��ا ال��ت��ي 

ارتبطت بها بعاقة وطيدة منذ اقرانها بابنها 

قبل اأكرث من 3 �سنوات

“اخلمي�ش  ع��م��اد:  اأم  ق��ال��ت  �سوتها  ب��اأع��ل��ى 

كنت عندي، واأخربتك ابقي وال تذهبي للبيت، 

ظلي معنا يا غالية، ملاذا تذهبني؟ يا عمري لو 

بقيت ما كان حدث ذل��ك، ملن تركتيني وزوجك 

وطفليك، عودي، اأو خذيني معك، فلماذا تركتني 

ورحلت بهذه ال�سرعة”

وي�سربنا  يرحمها  “اهلل  عماد:  اأم  تقول  ثم 

على فراقها، واهلل يح�سر قلبهم، وي�سل اأيديهم، 

عن  وف��رق��وك  عليك،  وح�سرونا  منك،  حرمونا 

داليا  ال�سهيدة  جثمان  و�سول  حلظة  اأوالدك” 

اإىل منزل عائلتها يف مدينة جنني فجرت ثورة 

غ�����س��ب ع���ارم���ة حت��ول��ت ك��م��ا ال���ن���ريان لت�سعل 

م�ساعر احلزن والغ�سب للعائلة التي مل ت�سدق 

النباأ املوؤمل واأ�ساب الزوج با�سم �سمودي و�سقيق 

داليا نا�سر ا�ستيتي بنوبة اإغماء، وبلمح الب�سر 

انفجرت احلماة “اأم عماد”، لتغرق يف بحر من 

الدموع بوداع داليا وتناجي رب العاملني ليعيدها 

للحياة التي و�سع ر�سا�ش االحتال لها نهاية 

�سريعة يف مقتبل العمر، فلم تتجاوز داليا �سن 

ال���23 ع��ام��اً، وم��ا زال بني يديها طفل ر�سيع يف 

عمر 6 اأ�سهر واآخر يف الثانية من عمره

�سرخة  ك��ان��ت  احلقوين”،  “احلقوين.. 
اال���س��ت��غ��اث��ة وال��ك��ل��م��ات االأخ�����رية ال��ت��ي اأطلقتها 

فجر  م��ن  الثالثة  عند  دال��ي��ا  ال�سهيدة  ال��وال��دة 

يف  اجلابريات  حي  زوجها يف  منزل  اجلمعة، يف 

مدينة جنني، بعدما باغتتها ر�سا�سة االحتال 

يف ال�����س��در م��ب��ا���س��رة، ف��اأوق��ف��ت دورة احل��ي��اة يف 

بعدما  ظ��ه��راً  الثانية  ال�ساعه  مت��ام  يف  ج�سدها 

خليل  ال�����س��ه��ي��د  م�ست�سفى  يف  االأط���ب���اء  خ��ا���ش 

�سليمان احلكومي معارك عديدة الإنقاذها، لكنها 

الدكتور  امل�سفى  مدير  وبح�سب  بالف�سل  ب��اءت 

لاإ�سابة  تعر�ست  دال��ي��ا  ف���اإن   ، بكر  اأب���و  و���س��ام 

يف ���س��دره��ا، ل��ك��ن ال��ر���س��ا���س��ة اخ��رق��ت الكبد 

داليا  “وعانت  االأب��ه��ر،  وال�سريان  والبنكريا�ش 

من نزيف حاد ج��داً، واأُج��ري��ت لها عدة عمليات 

املكثفة،  العناية  اإىل غرفة  اأُدخلت  ثم  جراحية، 

القاتلة”  االإ�سابة  تاأثري  من  ا�ست�سهدت  لكنها 

امل�ست�سفى،  اإىل  دال��ي��ا  اجل��ري��ح��ة  و���س��ول  م��ن��ذ 

عمت اأجواء احلزن واالأمل يف اأو�ساط عائلتها اآل 

ا�ستيتي يف خميم جنني واأ�سرة زوجها اآل �سمودي 

يف جنني واليامون، وتدفق اجلميع مع الع�سرات 

و�سد  العائلة  مل���وؤازرة  للم�ست�سفى  املواطنني  من 

اأزره��ا يف مواجهة امل�ساب اجللل، وما كاد يعلن 

اأ���س��ي��ب زوج��ه��ا  ا�ست�سهادها ح��ت��ى  ن��ب��اأ  االأط���ب���اء 

با�سم و�سقيقها نا�سر باالإغماء، فيما مل يحتمل 

�سمودي  طاهر  توفيق  جا�سر  ال�سبعيني  حماها 

النباأ، كان يحمل حفيديه �سراج واإليا�ش ويبكي 

ابنتنا  ذن��ب تقتل  “باأي  بح�سرة وحرقة، وق��ال: 

الغالية، وُييّتم طفاها، ويحرمان منها لاأبد، 

اإنها جرمية ال تغتفر، ويجب حماكمة االحتال 

اأو  وج��ن��وده ال��ذي��ن قتلوها ب��دم ب���ارد دون ذن��ب 

�سبب” تنهمر دموع الرجل الذي بدى يف غاية 

ابني  مع  تعي�ش  “داليا  ويقول:  والقهر،  التاأثر 

با�سم يف �سقة بعمارتنا يف حي اجلابريات الذي 

اقتحمته قوات االحتال، ا�ستيقظنا على �سوت 

اأث��ارت  التي  الرهيبة  واالنفجارات  النار  اإط��اق 

خوفنا، فلزمنا منازلنا ومل نغادرها”

اإليا�ش، نه�ست داليا  على �سوت بكاء طفلها 

�سوت  �سمعت  وع��ن��دم��ا  ل���ه،  احل��ل��ي��ب  لتح�سري 

للدموع،  امل�سيل  ال��غ��از  وا�ستن�سقت  ال��ر���س��ا���ش 

امل��ن��زل حلماية طفليها  ن��اف��ذة  توجهت الإغ���اق 

�سراج واإليا�ش واأُ�سرتها ومنع ت�سرب الغاز ملنزلها، 

لكن جنود االحتال كانوا يطلقون النار بغزارة، 

فاأُ�سيبت داليا بر�سا�سة غادرة يف �سدرها، وكانت 

اآخر كلماتها ا�ستغاثة لزوجها النقاذها

�سارع الزوج حلمل زوجته بني ذراعية ونقلها 

لت�سليمها لطواقم الهال االأحمر التي ح�سرت 

ا  اأي�سً ت�سلم  مل  لكنها  اال�ستغاثة،  تلقيها  ف��ور 

م��ن ر���س��ا���ش االح���ت���ال، وي���وؤك���د م��دي��ر مركز 

ال��ط��وارئ يف جمعية ال��ه��ال االأح��م��ر يف جنني 

حممود ال�سعدي ل�”لقد�ش”، اأن قوات االحتال 

للمنزل  االإ�سعاف  �سيارة  وو�سول  حركة  اأعاقت 

ب�سبب اإط��اق النار ب�سكل مبا�سر على ال�سيارة، 

لكن رغم اخراق الر�سا�ش االإ�سرائيلي ملركبة 

املكثف  االن��ت�����س��ار  ب�سبب  وامل��خ��اط��ر  االإ����س���ع���اف 

االحتايل،  الر�سا�ش  توقف  وع��دم  لاحتال 

اإىل  االأم  ونقل اجلريحة  الطبي  الفريق  خاطر 

م�ست�سفى ال�سهيد خليل �سليمان احلكومي

اأم����ا ح��م��ى ال�����س��ه��ي��دة دال���ي���ا، ف��ي��ق��ول: “لقد 

ع�سنا حلظات رعب و�سدمة قا�سية جداً، وداليا 

اأم��ام��ن��ا، ور���س��ا���ش االح��ت��ال ال يتوقف،  تنزف 

ما �سبب لها م�ساعفات ونزيفاً ح��اداً، االحتال 

يتحمل امل�����س��وؤول��ي��ة ع��ن ه���ذه اجل���رمي���ة، ف��اأي��ن 

وقانون  �سريعة  واأي  االإن�سان؟  موؤ�س�سات حقوق 

يجيز اإط����اق ال��ن��ار ع��ل��ى م��واط��ن��ة اآم��ن��ة داخ��ل 

بارد” اأث���ارت جرمية  ب��دم  ح��رم منزلها وقتلها 

وبينما  جنني،  يف  وال�سخط  الغ�سب  االح��ت��ال 

با�سم  تنعى  امل�ساجد  ال�سوت عرب  دّوت مكربات 

فل�سطني  �سهيدة  واالإ�سامية  الوطنية  القوى 

والتوعد  ل��اح��ت��ال،  اجل��دي��دة  ال�سحية  االأُم 

بالعقاب والثاأر واالنتقام جلرائمه امل�ستمرة بحق 

ال�سعب الفل�سطيني، وقف والد ال�سهيدة ال�سيخ 

اأحمد ا�ستيتي فوق راأ���ش جثمانها، مي�سح دموع 

اإخوانها وي�سربهم

رب  عند  “نحت�سبها  ا�ستيتي:  ال�سيخ  وق���ال 

العاملني �سهيدة، وهذا هو االحتال الذي ي�ستمر 

يف ارتكاب اجلرائم بحق �سعبنا ال�سابر واملرابط، 

ورغ����م االأمل وال��غ�����س��ة، ف��احل��م��د هلل ���س��اب��رون 

ورا�سون بق�ساء اهلل وقدره”

واأ�ساف: “ال يوجد كلمات تعرب عن ماأ�ساتنا 

ريعان  ابنتنا يف  ف��ق��دان  على  ال��ن��ازف  وج��رح��ن��ا 

وال��دع��اء لرب  ال�سرب  ال�سباب، وال منلك �سوى 

والنكبات  ال��وي��ات  �سعبنا  ُي��ج��ن��ب  اأن  ال��ع��امل��ني 

ال��غ�����س��ب،  م�����س��اع��ر  االأحبة” وو����س���ط  وف���ق���دان 

داليا  ال�سهيدة  جثمان  ت�سييع  م�سرية  انطلقت 

فل�سطني،  بعلم  الطاهر  ج�سدها  �سجي  بعدما 

وغ�سباً  �سخطاً  احلناجر،  هتافات  تعالت  فيما 

على االح���ت���ال، ف��اأك��دت اأن اجل��رمي��ة ل��ن متر 

والرد  للثاأر  املقاومة  ودع��ت ف�سائل  دون عقاب، 

وت�سعيد املقاومة �سد االحتال الذي قتل هذه 

امل�سهد، فقد  ينتِه  ب���ارد مل  ب��دم  الربئية  ال���روح 

كان وقع احلدث اأكرث �سعوبة وق�ساوة يف منزل 

طفليها  ترعى  كانت  حيث  ال�سهيدة  زوج  عائلة 

���س��راج واإل��ي��ا���ش، وخ��رج��ت منه جريحة وع��ادت 

حممولة على االأك��ت��اف بعد �ساعات، ووق��ف كل 

رج����ال ون�����س��اء واأط���ف���ال ح���ي اجل���اب���ري���ات حيث 

منزل زوجها، عن الكام، فا جمال للغداء يف 

يوم اجلمعة، خرب مفزع وقتل اأُم تر�سع طفلها، 

وقف اجلميع ب�سمت وح�سرة اأمام دموع العائلة 

واالأه��ل واجل���ريان، خا�سة مع ح�سور طفليها، 

عندما  خوفهما  ل�سدة  واإليا�ش  �سراج  بكى  فقد 

���س��اه��دا اجل��م��ي��ع ي��ب��ك��ون، مب��ن فيهم وال��ده��م��ا 

ال��ذي مل يقو على احلديث، فيما عمهما عماد 

وق��ال:  دم��وع��ه،  وم�سح  ق���واه  ا�ستجمع  �سمودي 

يعرفان  اأو  ي�سعران  وال  يبكيان  اأنهما  “املوؤمل 
حجم االأمل ومعنى الفاجعة التي حلت بنا وبهما، 

�سعرت باالختناق والوجع، ومل اأمتالك اأع�سابي 

والطفان يبكيان مثلنا يف وداع والدتهما التي 

���س��ت��غ��ادره��م��ا ل���اأب���د، اإن���ه���ا ف��اج��ع��ة ك���ربى اأمل���ت 

�سبابها  على  ح�سرتنا  ل�سدة  نبكي  جميعاً،  بنا 

قبل  دال��ي��ا  االأم  ذنبهما؟” غ���ادرت  م��ا  وطفليها، 

التي  االأم��ه��ات  اأروع  كانت  اأحامها،  تتحقق  اأن 

انتظرت اأفراحا كثرية مع عائلتها، لكن ر�سا�ش 

كلما كرب  ينزف  �سيبقى  االحتال �سنع جرحاً 

ال�سغار، فهل نام �سراج واإليا�ش ليلتهما االأوىل 

ناما؟  كيف  وحنينها؟  وح�سنها  والدتهما  دون 

ومن اأعد لهما احلليب؟ ومن �سي�سرج لهما عتمة 

الليل دون داليا التي ارتقت لعلياء املجد �سهيدة؟ 

فما اأق�سى ليلتهما االأوىل وما اأ�سعب القادم، فكل 

العامل لن يعو�سهما عن ح�سنها حلظة

 »إسرائيل« تسقط طائرة تابعة لها.. و الجيش يعترف بالواقعة

 غانتس: نتنياهو ال يمكنه البقاء بمنصبه تحت الئحة اتهام

 تحركات دبلوماسية في »اليونسكو« للتصدي لمخطط االحتالل بالسيطرة على »الحرم اإلبراهيمي«

حاولت حماية طفليها من الغاز فباغتتها رصاصٌة بمنزلها 
هكذا قتل االحتالل داليا سمودي.. 

االنباط-وكاالت

“ال�ساباك”  ج�����ه�����از  زع�������م 

االإ�����س����رائ����ي����ل����ي ع�����ن اع���ت���ق���ال���ه  

املواطن “عبداهلل الدغمة” من 

�سكان رفح جنوب قطاع غزة

ع��ن  “ال�ساباك”  وك�������س���ف 

“الدغمة”  للمواطن  اعتقاله 

على  عملية  يف  م�ساركته  بتهمة 

26 مار�ش  حدود القطاع بتاريخ 

ج��ن��دي��ني  خ���ال���ه���ا  ق���ت���ل   2010

اأحدهما برتبة رائد

اأع���ل���ن االح����ت����ال اع��ت��ق��ال  و 

ال���دغ���م���ة اأث�����ن�����اء م��������روره ع��رب 

ب��ت��اري��خ  حانون”  “بيت  ح��اج��ز 

بنخاع  للتربع  املا�سي  يوليو   6

م�ست�سفيات  ب���اإح���دى  ل�سقيقه 

الداخل

االنباط-وكاالت

ط��ال��ب م��دي��ر م��رك��ز االأ����س���رى 

للدرا�سات الدكتور راأفت حمدونة 

احلقوقية  املوؤ�س�سات  االأحد  ام�ش 

ال�سغط  وجمموعات  واالن�سانية 

ال����دول����ي����ة وال�������س���ل���ي���ب االأح����م����ر 

لل�سجون  ع��اج��ل��ة  ب��زي��ارة  ال���دوىل 

ل���اط���اع ع��ل��ى اأح�����وال االأ����س���رى 

وخ���ا����س���ة يف م��ع��ت��ق��ات و���س��ج��ون 

����س���ح���راء ال��ن��ق��ب يف ظ���ل ارت���ف���اع 

درجة احلرارة

االأ�����س����رى  اأن  ح���م���دون���ة  وب������نَي 

ي���ع���ان���ون م����ن ح�������رارة ال����غ����رف يف 

اجل��ن��وب  و���س��ج��ون  ال��ن��ق��ب  معتقل 

ع��ام��ة وال���ت���ى ت�����س��رب��ه��ا ال�����س��م�����ش 

طوال النهار يف ظل ارتفاع درجات 

احل���������رارة ب����اأع����ل����ى م����ن م��ع��دل��ه��ا 

الطبيعى من كل عام ، واالكتظاظ 

اإىل حتويل  اأدى  ، مم��ا  ال��غ��رف  يف 

الغرف اإىل اأفران حارة ال تطاق

الرقابة  عدم  اأن  حمدونة  واأكد 

وا�ستفراد   ، ال�سجون  اأو�ساع  على 

ظل  يف  ب��االأ���س��رى  ال�سجون  اإدارة 

�سلطات  من  الر�سمى  التحري�ش 

اال�سرائيلية  واحلكومة  االحتال 

، وجتاهل مطالبهم يحتاج لوقفة 

جدية لل�سغط على االحتال من 

املعتقلني  ����س���روط  حت�����س��ني  اأج����ل 

حتى حريتهم

 بذريعة مشاركته بعملية... 
االحتالل يعتقل المواطن عبد اهلل الدغمة 

حمدونة : سجون االحتالل 
تتحول إلى أفران ال تطاق



الدويل
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االنباط-وكاالت

اللبنانية  اجلمهورية  رئا�سة  يف  الإع���ام  مكتب  اأك��د 

ق�سية  يف  ال��دويل  بالتحقيق  املطالبة  اأن  الح��د  ال��ي��وم 

انفجار مرفاأ بريوت الهدف منه ت�سييع احلقيقة

الوكالة  اأوردت���ه  ال��ي��وم  �سحفي  بيان  يف  املكتب  وق��ال 

ال��وط��ن��ي��ة ل���اإع���ام ، ن�����س��ر م��وق��ع اأ���س��ا���س الإل���ك���روين 

م��ع��ل��وم��ات م��غ��ل��وط��ة ح����ول ل���ق���اء رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 

ال��دول  جلامعة  ال��ع��ام  الأم���ن  م��ع  ع��ون  مي�سال  العماد 

العربية اأحمد اأبو الغيط، وتناقلت و�سائل الإعام هذه 

امل��ع��ل��وم��ات ح���ول م��وق��ف رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة م��ن ت��ويل 

الكبري يف  النفجار  التحقيق يف  دولية  اأو  جهات عربية 

مرفاأ بريوت

اأ�سا�س  اأن ل �سحة مطلقا لرواية موقع  املكتب  واأكد 

احل��وار  خ��ال  عنه  عرب  اجلمهورية  رئي�س  موقف  لأن 

م��ع الإع��ام��ي��ن ي��وم اجل��م��ع��ة امل��ا���س��ي ح��ي��ث اع��ت��رب اأن 

الهدف منه  املرفاأ  الدويل يف ق�سية  بالتحقيق  املطالبة 

احلقيقة ت�سييع 

ط��ال  اإذا  معنى  اأي  للحكم  ي��ع��ود  ل  اأن���ه  ع��ل��ى  و���س��دد 

العدالة  لأن  �سريعا  يكون  اأن  يجب  والق�ساء   ، �سدوره 

ومن  فورية  تكون  اأن  يجب  بل  بعدالة،  لي�ست  املتاأخرة 

دون ت�سرع ليتم التاأكد من هو جمرم ومن هو بريء

واأ�ساف املكتب : ل بد من التاأكيد اأنه مل ي�سدر عن 

الرئي�س عون بخ�سو�س مو�سوع التحقيق الدويل غري 

هذا املوقف، فاقت�سى الت�سويب

وكان انفجار 2750 طنا من نرات الأمونيوم هز مرفاأ 

اأح��دث دم��اراً  هائًا يف  املا�سي، ما  الثاثاء  ب��ريوت يوم 

وامتدت  العا�سمة،  �سوارع  من  عدد  ويف  وحميطه  املرفاأ 

من  العديد  ت�سرر  كما  وا���س��ع��ة،  م�سافات  اإىل  الأ���س��رار 

امل�ست�سفيات يف العا�سمة وباتت غري �ساحلة لا�ستخدام

 6000 ونحو  قتيا   158 �سقوط  النفجار عن  واأ�سفر 

جريح ،ح�سبما اأفادت بيانات وزارة ال�سحة اللبنانية

االنباط-وكاالت

تاريخها  يعود  بريطانية،  وثائق  ك�سفت 

توقعت  بريطانيا  اأن  ع��ام��ا،   30 قبل  م��ا  اإىل 

ح���دوث الأزم����ة اجل��اري��ة الآن ب��ن م�سر و 

بلد  ك��ل  وح�سة  النه�سة  �سد  ح��ول  اإثيوبيا 

من مياه النيل

وذك�����رت ال���وث���ائ���ق، ال��ت��ي ن�����س��رت��ه��ا هيئة 

الإذاعة الربيطانية بي بي �سي ، اأن بريطانيا 

تنباأت باأل تقبل م�سر اأن تكون رهينة ل�ساح 

املياه ال�سراتيجي

بح�سب   1990 عام  بريطانيا يف  وتو�سلت 

امل�ستمرة بن  امل��ي��اه  اأزم����ات  ال��وث��ائ��ق، ح��ول 

توقف  اأن  اإىل  وال�����س��ودان،  واإث��ي��وب��ي��ا  م�سر 

اإث���ي���وب���ي���ا ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��رع��ات ق���د ت�سر 

ب��امل�����س��ال��ح امل�����س��ري��ة، ه���دف ع��ل��ى م�����س��ر اأن 

تدرك اأن حتقيقه غري واقعي

احل���ك���وم���ة  اأن  ال���ربي���ط���ان���ي���ون  وت����وق����ع 

)مواجهة  الو�سع  تقبل  ميكنها  ل  امل�سرية 

اأزم�����ات م��ي��اه م��ت��ك��ررة( ، واأن����ه ل��ي�����س هناك 

�سمانة باأن حتدث في�سانات بالقدر )الذي 

وقع بن عامي 1988 و 1989( يف امل�ستقبل

النيل  مياه  م�سكات  بريطانيا  فو�سعت 

�سمن قائمة اهتمامات �سيا�ستها اخلارجية. 

وطلب وزير اخلارجية درا�سة لتقدير املوقف 

ب�ساأن العاقة بن دول حو�س النيل، الت�سع 

وهي اإثيوبيا واأوغندا وكينيا وتنزانيا وزائري 

وروندا وبوروندي وال�سودان وم�سر

���س��ن��وات  اأن����ه يف  اإىل  ال���درا����س���ة  وت��و���س��ل��ت 

�ساح  اإثيوبيا  بيد  يكون  اأن  ميكن  اجل��ف��اف، 

ا���س��رات��ي��ج��ي حم��ت��م��ل، اأي اأن���ه���ا ���س��ت��ك��ون يف 

م���وق���ف ي��ت��ي��ح ل��ه��ا ح��ب�����س امل���ي���اه ع���ن م�سر 

وال���������س����ودان. وه�����ذا ����س���وف ي��ح��ق��ق امل���خ���اوف 

دولة  جانب  من  رهينة  الوقوع  من  امل�سرية 

منبع

وتوقع الربيطانيون اأنه من غري املرجح 

اأن ت�سعر اأي حكومة م�سرية اأنها قادرة على 

قبول موقف كهذا

وا�ستبعدت بريطانيا اإمكانية اإبرام اتفاق 

مياه  م��ع  للتعامل  اإط�����ارا  ي�����س��ع  ع���ام  دويل 

النيل بن الدول املعنية

وت���و����س���ل���ت ب���ري���ط���ان���ي���ا غ���ل���ى ال��ت��ه��دي��د 

ب���ال����س���ت���خ���دام ال����س���رات���ي���ج���ي ل��ل��خ��زان��ات 

��د  الإث���ي���وب���ي���ة خ����ال اأوق������ات اجل���ف���اف ُي��ع��قًّ

ب��درج��ة ه��ائ��ل��ة امل��ف��او���س��ات ال��ازم��ة لإب���رام 

اتفاق دويل ب�ساأن التنمية امل�ستقبلية حلو�س 

اأعايل النيل

وك�سفت الوثيقة الربيطانية عن اأن ذلك 

اإليها  تو�سلت  ا�ستنتاجات  اأح��د  ك��ان  ال���راأي 

درا����س���ة مم��اث��ل��ة اأج���راه���ا امل��ك��ت��ب الأم��ري��ك��ي 

ل�ست�ساح الأرا�سي بن عامي 1958 و1963

وان���ت���ه���ت ال���درا����س���ة الأم���ري���ك���ي���ة اأي�����س��ا، 

اأن التنمية  ح�سب الوثيقة الربيطانية، اإىل 

اإثيوبيا  بن  املن�سقة  الأزرق  للنيل  الر�سيدة 

وال�سودان ل يجب اأن توؤدي اإىل تقليل املياه 

املتاحة مل�سر وال�سودان

احلكومة  اأن  الربيطانية  الدرا�سة  وراأت 

م�ساعيها  م��وا���س��ل��ة  اإىل  ب��ح��اج��ة  امل�����س��ري��ة 

الدبلوما�سية ل�سمان األ تفعل دول املنبع اأي 

�سيء يحرم م�سر من املياه التي حتتاجها . 

غري اأنها اأبدت ت�ساوؤما اإزاء اإمكانية التو�سل 

اإىل اتفاق �سامل يحل م�سكلة ا�ستخدام مياه 

النيل حا جذريا

وق���ال���ت اإن ات��ف��اق��ا ���س��ام��ا ب���ن ك���ل دول 

املزيد  يتيح  اأن  ميكن  الت�سع  النيل  ح��و���س 

من املياه لهم جميعا، غري اأن هذا )التفاق( 

يظل هدفا مثاليا خياليا

واأرجعت هذا الت�ساوؤم اإىل اأ�سباب منها اأن 

اأك��ر  م�سكات  لديها  املنبع  دول  حكومات 

اإحلاحا ل بد من التعامل معها، اإ�سافة اإىل 

اأن املنافع التي تعود عليها من تلبية مطالب 

م�سر ب�ساأن مياه النيل قليلة

االنباط-وكاالت

اأحيت مدينة ناغازاكي اليابانية ام�س الذكرى اخلام�سة 

وال�سبعن لتدمريها بقنبلة ذرية اأمريكية وذلك يف مرا�سم 

بح�سور حمدود ب�سبب املخاوف من وباء كورونا.

اإح��ي��اء  مرا�سم  اأن  الفرن�سية  ال�سحافة  وك��ال��ة  وذك���رت 

الذكرى جرت عرب قدا�س يف كني�سة اأوراكامي بالقرب من 

يف  مرا�سم  يف  اآخ���رون  �سكان  ���س��ارك  بينما  الن��ف��ج��ار  مكان 

حديقة ال�سام.

بن�سبة  بامل�ساركة  لهم  �سمح  ال��ذي��ن  ع��دد  تخفي�س  ومت 

ت�سعن باملئة مقارنة بال�سنوات ال�سابقة ولكن مت بث املرا�سم 

مبا�سرة على التلفزيون ليتمكن الآخرون من متابعتها.

ودعا رئي�س بلدية ناغازاكي تومي�سا تاوي اجلمهور اإىل 

“هيباكو�سا”  ا�سم  عليهم  الذين يطلق  للناجن  الت�سفيق 

يف اليابان و”الذين بقوا ينبهون العامل باأ�سره من اأخطار 

الأ�سلحة النووية ملدة 75 عاماً”...

 الرئاسة اللبنانية تنفي تولي جهات عربية ودولية التحقيق في انفجار 
مرفأ بيروت و توكد : المطالبة بالتحقيق هدفه تضييع الحقيقة

وثائق سرية بريطانية تكشف حقائق عن أزمة سد النهضة قبل 30 عاما

 ناغازاكي اليابانية تحيي الذكرى الـ 75 لقصفها بقنبلة نووية أمريكية

 مصر لن تقبل أن تكون رهينة لسالح المياه االستراتيجي

 »كوبالك« تطلق حملتها إلعادة إصدار قرار 
أممي العتبار الصهيونية كأحد اشكال العنصرية

 ليبيا.. حراك رشحناك الداعم لسيف اإلسالم 
القذافي يوجه رسالة لحكومة السراج

االنباط-وكاالت

اأمريكا  الفل�سطينية يف  الكونفدرالية  اطلقت 

“كوباك”، حملتها لإعادة  الاتينية والكاريبي 

تعريف ال�سهيونية ك�سكل من اأ�سكال العن�سرية، 

وا�ست�سدار قرار من قبل اجلمعية العامة لاأمم 

املتحدة بهذا ال�ساأن. 

ودع���ت “كوباك” يف ب��ي��ان ل��ه��ا، ام�����س الأح���د، 

ق���رارا يف الأمم  ب��دء حملتها لتبنى  ل��اإع��ان ع��ن 

امل��ت��ح��دة ب�����س��اأن ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة، ج��م��ي��ع احل��ك��وم��ات 

ومنظمات املجتمع املدين يف القارة للم�ساركة يف هذه 

احلملة، وتو�سيح طبيعة الأيدولوجية ال�سهيونية 

وخطورتها وممار�ستها لأب�سع اأ�سكال القمع املخزية 

التي تنتهك حقوق الإن�سان الأ�سا�سية. 

ب��ن��ف�����س  اأمم��������ي  ل�����ق�����رار  “ن�سعى  وق������ال������ت: 

1975، ما يجعلها  التي �سنت يف عام  امل�سطلحات 

يف  ���س��اد  ال���ذي  العن�سري  الف�سل  لنظام  معادلة 

ذل��ك احل��ن يف ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا عندما اأ���س��درت 

ت�سرين   10 امل��ت��ح��دة يف  ل���اأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 

ال��ذي عرف  الثاين/ نوفمرب 1975 قرارها 3379 

ال�سهيونية ك�سكل من اأ�سكال العن�سرية، واخ�ساع 

يعي�سون هناك، خافا  الذين  الأ�سلين  لل�سكان 

جلميع ق��واع��د ال��ق��ان��ون ال���دويل وق����رارات الأمم 

املتحدة يف هذا ال�ساأن. 

اأن��ه يف عام 1991، مت  “كوباك” اىل  وا�سارت 

اإلغاء القرار املذكور من قبل نف�س الهيئة مقابل 

ال�سام يف اجلولة  ب��ح��وار  اإ�سرائيل  دول��ة  ال��ت��زام 

الرباعية مبدريد  اللجنة  مفاو�سات  الثانية من 

املتحدة  وال���ولي���ات  املتحدة  الأمم  �سكلتها  ال��ت��ي 

“انتهكت  وا�سافت  ورو�سيا.   الأوروب���ي  والحت���اد 

اأو�سلو  اتفاقات  ذل��ك  يف  مبا  ات��ف��اق،  كل  اإ�سرائيل 

ال�سهيد  الرئي�س  م��ع   1993 ع���ام  يف  وقعها  ال��ت��ي 

اآنذاك  يا�سر عرفات، ورئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي 

املتحدة  ال��ولي��ات  رئي�س  راب��ن، بح�سور  اإ�سحاق 

احل��ق من  وق��ت  راب���ن يف  واغتيل  كلينتون.  بيل 

وح��ول  متطرف،  مييني  اإ�سرائيلي  اإره��اب��ي  قبل 

تثبيت  و�سحذ عملية  ر�سالة ميتة  اإىل  التفاقات 

امل�����س��ت��ع��م��رات، يف الأرا����س���ي امل��ت��ج��ه��ة ل��ب��ن��اء دول��ة 

فل�سطينية ذات �سيادة وعا�سمتها القد�س ال�سرقية. 

وبينت “كوباك” تزايد اعداد امل�ستوطنن وارتفاع 

وحتويل  الفل�سطينية،  الأرا����س���ي  م�����س��ادرة  وت���رية 

املدن والقرى الفل�سطينية اىل جمموعة جزر غري 

البع�س  الفل�سطينين عن بع�سهم  مت�سلة تف�سل 

مع نقاط تفتي�س ع�سكرية ثابتة ومتحركة، م�سممة 

لإعاقة احلياة اليومية ل�سعب باأكمله وال��ذي مينع 

من العي�س حياة طبيعية حتت الحتال. واأو�سحت 

“كوباك”، يعي�س يف دولة اإ�سرائيل نف�سها، 20 باملئة 
من ال�سكان معلن عنهم ذاتًيا بالفل�سطينين وغري 

اليهود، وهم يف الت�سنيف الإ�سرائيلي مواطنن من 

الفئتن الثانية والثالثة، مع ت�سهيل الهجرة لليهود 

يحرم  التي  والفر�س  احلقوق  بكافة  اإ�سرائيل  اإىل 

منها ال�سعب الفل�سطيني يف اأر�سه. كل هذا ي�ستجيب 

احل�سول  يف  املتمثلة  الأول��ي��ة  ال�سهيونية  للفكرة 

على اأكرب م�ساحة ممكنة من الأرا�سي، مع اأقل عدد 

ممكن من ال�سكان الأ�سلين، وهو ما ميثل بو�سوح 

املفهوم العن�سري والعن�سرية لإن�ساء دولة اإ�سرائيل. 

م����ع����اداة  اأن  ف����ك����رة  “كوباك”  ورف���������س����ت 

اإ�سرائيل  دول���ة  �سيا�سات  ان��ت��ق��اد  اأو  ال�سهيونية 

معاداة  ع��ن  تعبري  ه��ي  الفل�سطيني  ال�سعب  �سد 

ال�سامية.

االنباط-وكاالت

اأ����س���در ح�����راك ر���س��ح��ن��اك م���ن اأج�����ل ليبيا 

اخرناك الداعم لتوىل �سيف الإ�سام القذايف 

 20 تظاهرات  ب�ساأن  ال�سبت،  بيانا  ليبيا،  قيادة 

اأغ�سط�س اجلاري التي ينظمها احلراك

املجل�س  رئ��ي�����س  اإىل  ب��ي��ان��ه  ووج����ه احل�����راك 

ووزير  ال�سراج،  فائز  الوفاق  حلكومة  الرئا�سي 

الداخلية فتحي با�سا اآغا، واآمر غرفة العمليات 

امل�����س��رك��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة ال���ل���واء اأ���س��ام��ة 

اجلويلي

وق��ال يف ن�س البيان: يف الوقت ال��ذي وجب 

اإ���س��دار بيانا تو�سيحا ملا يقوم به حراك  علينا 

ر���س��ح��ن��اك ال���ذي ي��ق��وده ���س��ب��اب وب��ن��ات ليبيون 

بالتغري  امل��وؤم��ن��ن  الليبية  امل���دن  خمتلف  م��ن 

امل�ساركة  يف  الوطنية  للكوادر  الفر�سة  واإت��اح��ة 

الوطن  يف  �سركاء  كوننا  الليبية  الأزم����ة  بحل 

خ�سو�سا بعد التهمي�س والإق�ساء لدور ال�سباب 

طيلة ال�سنوات املا�سية، فاإن احلراك وجب عليه 

تو�سيح عدة نقاط والتي تتلخ�س يف الآتي:

اآي  يتبع  ل  م�ستقل  ر�سحناك  ح��راك  اأول: 

ج�سم �سيا�سي ي�سرف عليه اأبناء ليبيا �سعارهم 

ال�سيا�سي  ال�ستحقاق  تنفيذ  اأهدافهم  �سلمية 

املتمثل يف عقد النتخابات الرئا�سية والربملانية 

والذي  ال�سيا�سي  التفاق  ح�سب خارطة طريق 

يهدف لانتقال ال�سلمي ل�سلطة

الإ�سام  �سيف  الدكتور  لدعم  نهدف  ثانيا: 

القذايف كونه مواطنا ليبيا و�سابا ولديه قاعدة 

به  والدفع  جتاهلها  ميكننا  ل  عري�سة  �سعبية 

يحدد  اإق����راع  �سناديق  ع��رب  �سيا�سي  كمر�سح 

م�سريها الليبيون

ال�ساملة  الوطنية  للم�ساحلة  نهدف  ثالثا: 

الإعامي  العنف واخلطاب  نبذ  موؤكدين علي 

لتطبيق  ندعوا  اإذا  واإننا  العدائي،  التحري�سي 

القوانن واملواثيق الدولية التي حتفظ حقوق 

اخلروج ال�سلمي للمطالبة باحلقوق املدنية

واإع���ادة  راب��ع��ا: نهدف لبناء ليبيا اجل��دي��دة 

التي  ال��غ��د  ليبيا  م�ساريع  وا�ستكمال  اع��م��اره��ا 

ت��وق��ف��ت طيلة ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة ك��ون��ه��ا ملك 

بحقوقهم  التمتع  حقهم  وم��ن  الليبي  ال�سعب 

وحقوق الأجيال القادمة

اأ���س��ك��ال التخريب  خ��ام�����س��ا: ن��رف�����س ك��اف��ة 

���س��واء ك��ان يف عا�سمتنا  ال��غ��ري �سلمي  وال��ع��ن��ف 

داعين  الليبية،  امل��دن  باقي  اأو  الأبية طرابل�س 

التي  امل��ط��ال��ب  ال�سلمية وحت��ق��ي��ق  ���س��ع��ار  ل��رف��ع 

تدعوا لها والتي تكفلها كافة املواثيق الدولية

ل��ه عاقة  لي�س  احل���راك  اأن  ن��وؤك��د  �ساد�سا: 

ب���ال���دع���وات ل��ل��خ��روج يف ان��ت��ف��ا���س��ات لإ���س��ق��اط 

يف  �ست�ساهم  ب��دوره��ا  التي  ال�سيا�سية  الأج�����س��ام 

ا�ستغالها ملن يحاولون العبث باأمان وا�ستقرار 

الوطن

اأطلقها  ال��ت��ي  ال���دع���وات  اأن  ن���وؤك���د  ���س��اب��ع��ا: 

احل�����راك ت��ه��دف ب��الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 

ل�سباب الليبي للمطالبة بالنتخابات الرئا�سية 

كل  بعيدة  �سلمية  م�سريات  �سمن  والربملانية 

اأو دول  اأف��راد  البعد عن تنفيذ اأجندات ل�سالح 

كوننا نوؤمن ب��اأن احلل ال�سيا�سي مفتاح الأزم��ة 

الليبية وبدورنا ن�سد علي اأيدي اجلميع بتنفيذ 

املطالب للخروج بالوطن لرب الأمان

اأع����داء لأح���د م�سلحتنا من  ل�سنا  -ث��ام��ن��ا: 

ل�سالح  نعمل  ول  وال��ل��ي��ب��ي��ن  ليبيا  م�سلحة 

اأغ����را�����س ���س��خ�����س��ي��ة، ه��دف��ن��ا ب��ن��اء ل��ي��ب��ي��ا ال��ت��ي 

حتفظ حقوق ال�سباب الليبي الذي قدم الغايل 

والنفي�س يف �سبيل هذا الوطن

االنباط-وكاالت

و�����س����ف م���ك���ت���ب مت���ث���ي���ل احل���ك���وم���ة 

ال�����س��ب��ت  ال�������س���ي���ن���ي���ة يف ه����ون����غ ك����ون����غ 

ب”الوح�سية وغري منطقية” العقوبات 

على  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  فر�ستها  ال��ت��ي 

عدد من قادة املنطقة

وقال املكتب يف بيان اإن هذه العقوبات 

لل�سيا�سين  اخلبيثة  النوايا  “تك�سف 
مناه�سن  اأ�سخا�س  بدعم  الأمريكين 

لل�سن وبزرع الفو�سى يف هونغ كونغ”

فر�ست  قد  املتحدة  الوليات  وكانت 

ال�سلطة  رئي�سة  على  عقوبات  اجلمعة 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف ه���ون���غ ك���ون���غ ك����اري لم 

املنطقة،  يف  اآخ��ري��ن  م�سوؤولن  وع�سرة 

يف اإط����ار ت��ع��زي��ز ���س��غ��وط��ه��ا ع��ل��ى بكن. 

اأي  بتجميد  ال��ع��ق��وب��ات  ه���ذه  وت��ق�����س��ي 

اأ����س���ول يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ل���ه���وؤلء 

امل�سوؤولن

للتجارة يف هونغ  العام  الأمن  وقال 

كونغ ال�سبت اأن العقوبات التي فر�ستها 

وا���س��ن��ط��ن ع��ل��ى م�����س��وؤويل ه��ون��غ ك��ون��غ 

من  حمذرا  منطقية”،  وغري  “وح�سية 
امل�سالح  على  لذلك  حمتملة  ت��اأث��ريات 

الأعمال  مركز  يف  الأمريكية  التجارية 

العاملي

ل��ل�����س��ح��اف��ي��ن  ي������ان  ادوارد  وق�������ال 

ك��ان  اذا  ال��ع��ق��وب��ات،  م��ن  ال��ن��وع  “هذا 
بلد  يف  زع��م��اء  اأو  م�����س��وؤول��ن  ي�ستهدف 

اج��راء وح�سي وغري متنا�سب  اآخ��ر، هو 

طبقت  “اذا  واأ���س��اف  منطقي”.  وغ��ري 

من  النوع  ه��ذا  اأح��ادي  ب�سكل  وا�سنطن 

لها  ف�سيكون  امل��ن��ط��ق��ي��ة،  غ��ري  الأف���ع���ال 

ال�سركات  على  ت��اأث��ري  امل��ط��اف  نهاية  يف 

الأمريكية”

ال�سخ�سيات  ه��وؤلء  وا�سنطن  وتتهم 

عن  مبا�سر  ب�سكل  “م�سوؤولون  ب��اأن��ه��م 

احلريات  قمع  يف  بكن  �سيا�سات  تنفيذ 

الدميوقراطية” والعملية 

وب������ن ال�����ذي�����ن ف���ر����س���ت وا����س���ن���ط���ن 

الرتباط  مكتب  رئي�س  عقوبات  عليهم 

يف امل��ن��ط��ق��ة ل���و ه��وي��ن��ي��ن��غ ال����ذي رح��ب 

ال�سوداء، موؤكدا  الائحة  باإدراجه على 

اأن  يجب  م��ا  “فعلت  مقت�سب  ب��ي��ان  يف 

كونغ”.  وهونغ  الباد  اأج��ل  من  اأفعله 

من  واح���د  �سنت  ل���دي  “لي�س  واأ����س���اف 

الأجنبية” الأ�سول 

وف��ر���س��ت وا���س��ن��ط��ن ه���ذه ال��ع��ق��وب��ات 

ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  ال�����س��ن يف  تبني  ب��ع��د 

امل���ا����س���ي ق���ان���ون���ا ل����اأم����ن ال���ق���وم���ي يف 

يقول  ال�سابقة،  الربيطانية  امل�ستعمرة 

غري  تراجع  اإىل  �سيوؤدي  اأنه  معار�سوه 

هونغ  اإع���ادة  منذ  احل��ري��ات  يف  م�سبوق 

كونغ اإىل ال�سن يف 1997

وي����اأت����ي ه����ذا ال��ت�����س��ع��ي��د الأم���ريك���ي 

اإجراءات  وا�سنطن  بالتزامن مع فر�س 

ق��ا���س��ي��ة ع��ل��ى درت�����ي ال���ق���ط���اع ال��رق��م��ي 

و”ويت�سات”  توك”  “تيك  ال�����س��ي��ن��ي 

دونالد  الرئي�س  اإدارة  اأجربتهما  اللتن 

يف  العمليات  جميع  اإن��ه��اء  على  ت��رام��ب 

املتحدة الوليات 

وق�����ال وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الأم���ريك���ي 

ال��ي��وم  “اإجراءات  اإن  ب��وم��ب��ي��و  م���اي���ك 

)ال���ع���ق���وب���ات( ت�����س��ك��ل ر���س��ال��ة وا���س��ح��ة 

تفيد اأن اأفعال �سلطات هونغ كونغ غري 

مقبولة”

 الصين تصف العقوبات األميركية على 
هونغ كونغ ب»الوحشية« 
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الـريـا�ضي

لندن - وكاالت

اأع��ل��ن الإ���س��ب��اين ب��ي��درو رودري���ج���ي���ز، جناح 

ب�سكل  ال��ل��ن��دين  ال��ن��ادي  ع��ن  رحيله  ت�سيل�سي، 

ر�سمي عقب انتهاء عقده.

وك�����ت�����ب ب������ي������درو ع����ل����ى ح���������س����اب����ه ب�����س��ب��ك��ة 

انتهت  رائ��ع��ة  �سنوات   5 “بعد  “اإن�ستجرام”: 
ا جزيلاً ملجل�س  م�سريتي يف نادي ت�سيل�سي. �سكراً

الإدارة واملدربني وزملئي يف الفريق، وبالطبع 

ا لكم على جتربة  للجماهري”. واأ�ساف: “�سكراً

كنت خللها فرداًا �سمن عائلة كبرية. لقد كنت 

باأنني يف بيتي”.وتابع  واأ�سعر  ا هنا،  ا جداً �سعيداً

بيدرو: “كان من دواعي �سروري اأن األعب لهذا 

ال��ن��ادي وال��ف��وز معه بلقب ال���دوري الإجنليزي 

وكاأ�س الحت��اد الإجنليزي وال��دوري الأوروب��ي، 

ب���الإ����س���اف���ة ل��ل��ت��ن��اف�����س يف واح������دة م���ن اأف�����س��ل 

ب��ي��درو:  العامل”.وختم  يف  ال�����دوري  ب��ط��ولت 

ا بهذه املرحلة من  ��ا واأن��ا م�سرور جداً اأق��ول وداعاً

لبدء  ا  اأي�ساً ومتحم�س  الح��راف��ي��ة،  م�سريتي 

التوفيق يف  ا واأمتنى لكم  �سكراً التالية.  املرحلة 

امل�ستقبل”.

01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكروين

 بيدرو ينهي مشواره مع تشيلسي

 طرح تذاكر دعم الوحدات

 منتخب الشطرنج يتأهل لالولمبياد العالمي

 اندية الدرجة الثانية تطالب بالدعم المادي

 القيسي يخسر امام بطل المكسكيك

االنباط - عمان

لنادي  املوؤقتة  الإداري���ة  الهيئة  ق��ررت 

الوحدات يف اجتماعها الذي عقد ال�سبت 

ملوؤقتة  الإداري�����ة  الهيئة  رئ��ي�����س  ب��رئ��ا���س��ة 

ال��ع��ني م.وج���ي���ه ع���زاي���زة، امل��واف��ق��ة على 

ب��ال��ن��ادي،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اللجنة  دور  تفعيل 

وليد  للنادي  الإعلمي  الناطق  وبح�سب 

ق��ن��دي��ل ال�����ذي اف�����س��ى ب���اخل���ر؛ ق���ررت 

ال��ه��ي��ئ��ة امل���واف���ق���ة ع��ل��ى اع���ت���م���اد راب��ط��ة 

حم���ب���ي ن������ادي ال�����وح�����دات يف الإم��������ارات 

ب�سفة ر�سمية، وفك التجميد عن رابطة 

الإم��ارات، واعتماد  الوحدات يف  جماهري 

على  قطر،  يف  الوحدات  جماهري  رابطة 

واملعايري  الأ���س�����س  وف��ق  العمل  ي��ك��ون  اأن 

الهيئة  قبل  من  الغاية  لهذه  املو�سوعة 

قنديل:  وتابع  للنادي.  املوؤقته  الإداري���ة 

يف  ال��ب��دء  املوؤقتة  الإداري���ة  الهيئة  ق��ررت 

خلل  النادي  وانتماء(  )دعم  تذاكر  بيع 

وبرتيب  ال��ن��ادي  مقر  يف  املقبلة  الأي���ام 

حممد  ال�سيد  امل��ايل  وامل��دي��ر  اللجنة  مع 

للنادي  امل��ايل  امل��دي��ر  وك�سف  الكباريتي. 

)دعم  تذاكر  طرح  عن  الكباريتي  حممد 

وان��ت��م��اء( ن���ادي ال���وح���دات يف الأ����س���واق، 

و20(  و10   3( ب  التذاكر  قيمة  وح���ددت 

دينارا، مبينااً اأنه �سي�سار اإىل بيع التذاكر 

ومقر  ال��وح��دات  ال��ن��ادي مبخيم  مقر  يف 

ال���ن���ادي يف امل��ج��م��ع ال��ري��ا���س��ي ب��غ��م��دان، 

�سكلت  التي  الدعم  جلنة  اإىل  بالإ�سافة 

م��وؤخ��رااً.ومت��ن��ى ال��ك��ب��اري��ت��ي ع��ل��ى حمبي 

التذاكر  ب�سراء  البدء  ال��وح��دات  وع�ساق 

اأن ترفد خزينة النادي  والتي من �ساأنها 

املالية والتي تاأثرت موؤخرااً جراء جائحة 

امل�ستجد. فايرو�س كورونا 

االنباط - عمان

جن���ح م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي ل��ل�����س��ط��رجن 

�سمن  الثاين  املركز  احتلل  يف  ال�سريع 

اإىل  م���ن���اف�������س���ات جم���م���وع���ت���ه وال����ت����اأه����ل 

امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن الأومل���ب���ي���اد ال��ع��امل��ي 

لل�سطرجن والذي ُيقام للمرة الأوىل عر 

الإنرنت ب�سبب ظروف جائحة كورونا. 

خلف  جمموعته  يف  ثانيااً  منتخبنا  وحل 

ال��ث��ال��ث��ة  اإىل اجل���ول���ة  ل��ي��ت��اأه��ل  ب��ل��ج��ي��ك��ا 

والتي �سيلتقي فيها مع منتخبات العراق 

املنتخب  وي��ت��ط��ل��ع  وك��و���س��وف��و.  وم��ال��ط��ا 

الإي��ج��اب��ي��ة  نتائجه  لإ���س��ت��ك��م��ال  ال��وط��ن��ي 

وحت��ق��ي��ق م��راك��ز م��ت��ق��دم��ة يف الأومل��ب��ي��اد 

اأغ�سط�س   30 ي�ستمر حتى  والذي  العاملي 

1٦3 دول���ة. احل����ايل وي��ح��ظ��ى مب�����س��ارك��ة 

وميثل منتخبنا الوطني 12 لعبااً ولعبة 

 ، م��ن�����س��ور  �سمري   ، عي�سى  راأف����ت   : وه���م 

لوؤي   ، العطار  غيداء   ، ال�سعيبي  ب�سرى 

 ، اخلطيب  اأح��م��د   ، ع��ودة  اأ�سيل   ، �سمري 

مروان العابودي ، راية النعيمات ، ررزان 

ال�سعيبي ، �سيف مالك وتال النا�سر

االنباط - عمان

القي�سي  علي  الأردين،  املقاتل  خ�سر 

ام�س  �سباح  اأق��ي��م  ال��ذي  الأول  ن��زال��ه   ،

ل��ل��ف��ن��ون   UFC الأح�����د م���ع م��ن��ظ��م��ة 

ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة اأم������ام امل��ك�����س��ي��ك��ي 

اإي��روي��ن ري��ف��ريا يف ال��ن��زال ال��ذي اأقيم 

يف م��دي��ن��ة ل����س ف��ي��ج��ا���س الأم��ري��ك��ي��ة. 

امللكي” بقرار  “املقاتل  خ�سارة  وج��اءت 

احل��ك��ام 2-1 ب��ع��د ث���لث ج���ولت ن��اري��ة 

وُم�سرفااً  قويااً  اأداءاً  القي�سي  فيها  ق��دم 

 .UFC ال�  ك��اأول ظهور له يف عرو�س 

اأردين  م��ق��ات��ل  اأول  ال��ق��ي�����س��ي  وي��ع��ت��ر 

ملنظمة   MMA مناف�سات  يف  ي�سارك 

اأقوى  من  نخبة  ت�سم  والتي   UFC
املختلطة  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ال��ف��ن��ون  م��ق��ات��ل��ي 

مناف�سات  �سمن  القي�سي  ناف�س  حيث 

وزن “البانتمون” اخلفيف.

االنباط - عمان

اجلولة  مناف�سات   ال��ي��وم  م�ساء  تختتم 

ال���ث���ال���ث���ة م����ن ال��������دوري ال�����ك�����روي لن���دي���ة 

ي�سهد  3 مواجهات حيث  باقامة  املحرفني 

���س��ت��اد ع��م��ان ال���دويل امل��ب��اراة الأق����وى التي 

جتمع فريقي الفي�سلي واحل�سني اربد عند 

ال�ساعة الثامنة والن�سف م�ساء، فيما يلتقي 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل  ���س��ت��اد  ال��ت��وق��ي��ت ع��ل��ى  بنف�س 

و�سباب  اجلزيرة  فريقا  بالقوي�سمة  الثاين 

و�سحاب  ال�سريح  فريقا  ويلتقي   . العقبة 

ع��ن��د ال�����س��اع��ة ال�����س��اد���س��ة م�����س��اء، ع��ل��ى �ستاد 

احل�سن باربد. وميتلك ال�سريح بر�سيده 3 

نقاط حيث فاز على �سباب الأردن )4-1( ثم 

فاز  فيما   ،)2-1( اإرب��د  احل�سني  اأم��ام  خ�سر 

العقبة  �سباب  الأوىل على  املباراة  �سحاب يف 

)2-1( قبل اأن يخ�سر اأمام اجلزيرة )1-3 و 

الهجومية  عملياته  بناء  يف  ال�سريح  يعول 

على �سدام �سهابات وعبد الروؤوف الروابدة 

واإميانويل.  واأوليفريا  ال�سطناوي  ور�سوان 

ع��ل��ى جم��م��وع��ة ج��ي��دة من  ���س��ح��اب  ويعتمد 

النعيمات  ي��زن  جنمه  يتقدمهم  اللعبني، 

وخ��ال��د ال�����دردور وخ��ل��دون اخل��زام��ي فيما 

اأحمد العي�ساوي للإ�سابة. يغيب عنه 

و���س��ي��ك��ون ���س��ت��اد ع��م��ان ال�����دويل، ���س��اه��دا 

الفي�سلي  جتمع  التي  امل��ث��رية  املوقعة  على 

مع احل�سني اإربد. وانت�سى الفي�سلي بالفوز 

-3( الأردن  �سباب  على  املا�سية  اجلولة  يف 

الأوىل  امل��واج��ه��ة  يف  ت��ع��ادل  ك��ان  بعدما   ،)1

م��ع ال��رم��ث��ا ب���دون اأه�����داف. و���س��ي��ك��ون ح��ال 

حقق  حيث  ملناف�سه،  م�سابها  اإرب��د  احل�سني 

ال���ف���وز يف اجل���ول���ة امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��ري��ح 

اجلزيرة  مع  تعادل  قد  قبلها  وك��ان   )1-2(

.)2-2(

وي�����س��ه��د ����س���ت���اد امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

�ستجمع  التي  الثالثة  املواجهة  بالقوي�سمة، 

ميتلك  حيث  العقبة،  و�سباب  اجلزيرة  بني 

وجبة  تقدمي  على  ق��ادرة  عنا�سر  الفريقان 

الفوز  قد حقق  اجلزيرة  وكان  د�سمة.  فنية 

الأول يف اجلولة املا�سية على ح�ساب �سحاب 

اإربد )2- )3-1( وتعادل قبلها مع احل�سني 

نف�سه  يجد  العقبة  �سباب  فاإن  املقابل  2(.يف 

يف موقف ل يح�سد عليه، حيث بات بحاجة 

الأوىل  اجل��ول��ة  خ�سر  بعدما  ال��ن��ق��اط،  اإىل 

اأمام �سحاب )1-2( والثانية اأمام معان )2-

.)3

االنباط - عمان

الفني  اجل��ه��از  ثقتها يف  الرمثا  ادارة  ج��ددت   

الكابنت  الفني  امل��دي��ر  ب��ق��ي��ادة  ال��ك��روي  لفريقها 

عي�سى ال����رك ب��ع��د اخل�����س��ارة ال��ت��ي ت��ع��ر���س لها 

ب�سماع  الدارة  قامت  حيث  ال�سلط  ام��ام  الفريق 

وجهة نظر امل��درب خلل الجتماع ال��ذي عقدته 

معه م�ساء ام�س وا�سارت ح�سب الناطق العلمي 

حممد اب��و عاقوله ب��ان اخل�����س��ارة ل��ن ت��وؤث��ر على 

والتطلع  ال��ذي يعتزم جتاوزها  الفريق  معنويات 

ال��ق��ادم��ة  اجل����ولت  الن��ت�����س��ارات يف  اىل حتقيق 

واملناف�سة على لقب البطولة جمددا ثقة الدارة 

باجلهاز الفني بقيادة الكابنت عي�سى الرك. من 

جهة اخرى تقدم نادي الرمثا يوم ام�س باعرا�س 

ر�سمي على احلكم اأحمد يعقوب الذي اأدار مباراته 

اجلولة  افتتاح  يف   ،)1-0( وخ�سرها  ال�سلط  اأم��ام 

القدم. بكرة  املحرفني  دوري  لبطولة  الثالثة 

حيث اكد ع�سو جمل�س الدارة الناطق العلمي 

للنادي حممد ابو عاقوله يف حديثه للتباط بان 

الدارة تقدمت باعرا�س للحتاد

ارتكبها  التي  الأخطاء  املباراة على  بحق حكم 

�سحيحة،  غري  ج��زاء  �سربة  باحت�ساب  واملتمثلة 

وط��رد لعبني هما حمزة ال���دردور وحممد وائل 

الزعبي يف غ�سون 20 ثانية وا�سار اىل ان الرمثا 

يتحفظ على بع�س الكلمات التي كان يتلفظ بها 

احلكم خلل املباراة وحتديدا قبل الأخطاء التي 

ارتكبها م�سريا اىل ان اللعبني يلتزمون بقرارات 

احلكام با�ستمرار ال انهم يرف�سون الظلم الذي 

ح�سل موؤكدا ان مدير دائرة التحكيم يف الحتاد 

ب��درا���س��ة الع��را���س  ال�سيد نا�سر دروي�����س وع��د 

من  ولقطات  ال��وث��ائ��ق  بع�س  على  ا�ستمل  ال���ذي 

املباراة

مدريد - وكاالت

يوؤكد بر�سلونة اأنه �سيكون ندا قويا لبايرن 

ميونخ يف مواجهتهما يف دور الثمانية لدوري 

اأبطال اأوروبا لكرة القدم رغم فوزه غري املقنع 

على نابويل 3-1. وبف�سل اأهداف يف ال�سوط 

لينجليت  ك��ل��ي��م��ون��ت  ت��وق��ي��ع  ح��م��ل��ت  الأول 

وليونيل مي�سي ولوي�س �سواريز تقدم بر�سلونة 

يف  مبارياته  �ستقام  ال��ذي  الثمانية  دور  اإىل 

ل�سبونة حيث �سيواجه بطل اأملانيا الذي �سحق 

 .1٦ دور  يف  اإجمال  و1-7  �إيابا   1-4 ت�سيل�سي 

الإجمالية  ورمب��ا تبدو نتيجة فوز بر�سلونة 

على نابويل يف دور 1٦ وهي 4-1 كبرية على 

ال��واق��ع مل تكن  ل��وح��ة الإع���لن���ات لكنها يف 

الإي��ط��ايل  ال��ف��ري��ق  اإذ �سيطر  ك��ذل��ك مت��ام��ا 

اللعب يف  ال��ذي يقوده جينارو ج��ات��وزو على 

�سوط املباراة الثاين بعد اأن هز لعبه لورينزو 

اإن�سيني ال�سباك يف نهاية ال�سوط الأول. لكن 

رغم ذلك فاإن مدرب بر�سلونة كيكي �سيتني 

يوؤكد اأنه ل ينبغي التقليل من فر�س فريقه 

الثنائية  ال��ذي ح�سد  بايرن  املواجهة مع  يف 

ال��ذي ف�سل  الكتالوين  النادي  املحلية بعك�س 

يف الدفاع عن لقب الدوري ومل يح�سل على 

بر�سلونة  م���درب  اأي�����س��ا.وق��ال  اآخ���ر  لقب  اأي 

�سعبة  مهمة  “�ستكون  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف 

مم��ت��ازا  مو�سما  ق��دم��وا  لأن��ه��م  ل��ن��ا  بالن�سبة 

الأم���ر  �سيكون  م��واج��ه��ات��ه��م.  على  وهيمنوا 

اأي�سا.  عليهم  ك��ذل��ك  و�سيكون  علينا  �سعبا 

اأي�سا”.وقال  لكننا كذلك  اإنهم فريق ممتاز 

�سواريز مهاجم بر�سلونة ومنتخب اأوروجواي 

طرف  لأي  ميكن  واح���دة  مل��ب��اراة  “بالن�سبة 

احلظوظ  ف���اإن  ل��ذا  فر�سة.  على  يح�سل  اأن 

“بايرن  ووا�سل   .”50-50 مت�ساوية وبن�سبة 

فريق كبري وهو اأحد املر�سحني للفوز بلقب 

ال��ب��ط��ول��ة ل��ك��ن �ستكون ه��ن��اك م��واج��ه��ة بني 

11 لع��ب��ا م��ن ك��ل ف��ري��ق ط���وال 90 دقيقة”.

قبل  ب��اي��رن يف  على  ال��ف��وز  و�سبق لر�سلونة 

نهائي البطولة يف 2015 يف اآخر عام توج فيه 

النادي الإ�سباين باللقب بعد اأن �سبق وخ�سر 

7- 0 اإج��م��ال اأم���ام ال��ن��ادي ال��ب��اف��اري يف قبل 

نهائي البطولة يف 2013. ويف دوري الأبطال 

يف امل��و���س��م��ني امل��ا���س��ي��ني ف�����س��ل ب��ر���س��ل��ون��ة يف 

احلفاظ على نتائج كبرية ذهابا عندما اأهدر 

تقدمه 4-1 على روما يف 2018 وف�سل اأي�سا يف 

احلفاظ على فوزه ذهابا على ليفربول 3- 0 يف 

العام املا�سي. ويقول لعب الو�سط �سريجي 

اإقامة املواجهة من مباراة واحدة  اإن  روبرتو 

املباريات  يف  والأداء  النتائج  اأن  يعني  فقط 

ال�سابقة رمبا ل يكون لها دور حا�سم. ووا�سل 

“كل مباراة �ستبدو وكاأنها مباراة نهائية ولذا 
فاإنه �سيتعني علينا اأن نكون يف قمة الركيز”.

لكن لعب بايرن الأ�سبق لوثار ماتيو�س كان 

له راأي اآخر وقال اإن ناديه ال�سابق هو الفريق 

املر�سح بقوة للفوز يف مباراة اجلمعة املقبل.

الفيصلي والحسين في اقوى مواجهات  الدوري

 الرمثا يجدد ثقته بالجهاز الفني ويعترض على التحكيم

 برشلونة يطمح بالفوز على البايرن

االنباط - عمان

اأن��دي��ة ال��درج��ة  ناق�س احت���اد ك��رة ال��ق��دم مطالب وم��ق��رح��ات 

الثانية التي تطالب بزيادة الدعم املادي اأو الغاء الدوري للمو�سم 

احل����ايل. ج���اء ذل���ك خ���لل ا�ستقبال اأم���ني ع���ام احت���اد ك���رة ال��ق��دم 

الثانية  الدرجة  اأندية  الأح��د، جلنة ممثلة عن  ام�س  ن�سار،  �سمر 

الناطق  وقال  الندية.  اأو�ساع  ملناق�سة  ناديا،   1٦ يبلغ عددها  التي 

الأندية  اإن  �سطناي  رات��ب  الثانية  الدرجة  اندية  با�سم  الإعلمي 

ال��ق��دم، ���س��رورة رف��ع الدعم  ك��رة  عر�ست خ��لل اجتماعها باحتاد 

املادي املقدم للأندية، اأو اللجوء اإىل الغاء الدوري للمو�سم احلايل.
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 سيرينا تشارك في اميركا للتنس

مولر يحفز النجم ليفاندوفسكي

 ديل بييرو يراهن على نجاح بيرلو

 رونالدو يفاوض سان 
جيرمان

باري�س- وكاالت

الأح���د،  ف��رن�����س��ي  �سحفي  ت��ق��ري��ر  ك�سف 

الربتغايل  تفكري  ب�ساأن  ج��دي��د  ت��ط��ور  ع��ن 

ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون�����ال�����دو يف ال���رح���ي���ل ع��ن 

املقبل. وكانت  امل��و���س��م  خ���ال  ي��وف��ن��ت��و���س 

اأي��ام  منذ  فوتبول« زعمت  جملة »فران�س 

باري�س  اإىل  الن��ت��ق��ال  اأراد  كري�ستيانو  اأن 

�سان جريمان مطلع هذا العام، اإل اأن اأزمة 

اإي��ق��اف امل��ف��او���س��ات.  ف��ريو���س ك��ورون��ا وراء 

اإن  مريكاتو« الفرن�سي،  موقع »فوت  وق��ال 

يوفنتو�س،  يف  ب��الإح��ب��اط  ي�سعر  رون���ال���دو 

عقب الف�سل يف التاأهل اإىل ربع نهائي دوري 

اأبطال اأوروبا اأمام ليون. واأ�ساف اأن �ساروخ 

مع  جديدة  جتربة  خلو�س  م�ستعد  ماديرا 

ا يف دوري اأبطال اأوروبا  ناٍد اآخر يعاين اأي�سً

اأن  اإىل  جريمان(. واأ�سار  ���س��ان  )ب��اري�����س 

الربتغايل خورخي مينديز، وكيل رونالدو، 

ال��ري��ا���س��ي  امل��دي��ر  ل��ي��ون��اردو  م��ع  �سيلتقي 

ل�����س��ان ج���ريم���ان، اأث���ن���اء اإق���ام���ة م��ب��اري��ات 

ل�����س��ب��ون��ة،  اأوروب������ا مب��دي��ن��ة  اأب���ط���ال  دوري 

لبحث كيفية اإبرام ال�سفقة. يذكر اأن عقد 

�سيف  حتى  ميتد  يوفنتو�س  م��ع  رون��ال��دو 

.2022

امريكا - وكاالت

ح�����س��م��ت جن���م���ة ال��ت��ن�����س الأم���ري���ك���ي���ة 

موقفها  وي��ل��ي��ام��ز،  ���س��ريي��ن��ا  امل��خ�����س��رم��ة 

اأمريكا  بطولة  يف  امل�ساركة  م��ن  النهائي 

امل��ف��ت��وح��ة )ف��ا���س��ي��ن��ج م���ي���دوز(، امل��ق��ررة 

ن���ه���اي���ة ���س��ه��ر اأغ�������س���ط�������س/اآب اجل������اري. 

يف  لقبا   23 ب���� ال��ف��ائ��زة  ويليامز  وت��خ��و���س 

الكربى،  الأرب���ع  �سام  اجل��ران��د  بطولت 

اأول مناف�سة لها منذ 6 اأ�سهر عرب بطولة 

كنتاكي التي تنطلق اليوم.

ق���ادرة  ن��ف�����س��ي  “اأرى  وي��ل��ي��ام��ز  وق��ال��ت 

على املناف�سة اإذا �سارت الأمور على النحو 

من  البالغة  الاعبة  وتخطط  املاأمول”. 

بعد  اأوروب����ا  اإىل  لل�سفر  ع��ام��ا،   38 العمر 

ب��ط��ول��ة اأم��ري��ك��ا امل��ف��ت��وح��ة ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

العديد  واأع��ل��ن  املفتوحة.  فرن�سا  بطولة 

من النجوم موؤخرا الن�سحاب من بطولة 

اأمريكا املفتوحة وعلى راأ�سهم الأ�سرتالية 

العامل  على  الأوىل  امل�سنفة  بارتي  اأ�سلي 

اللقب. حامل  ن��ادال  رافائيل  والإ�سباين 

وتقام فا�سينج ميدوز بدون جماهري ويف 

فريو�س  ب�سبب  �سارمة  احرتازية  اأج��واء 

الاعبون  يخ�سى  بينما  امل�ستجد،  كورونا 

لدى  ال�سحي  احلجر  يف  و�سعهم  يتم  اأن 

برلني - وكاالت

دع�����ا ت���وم���ا����س م����ول����ر، م���ه���اج���م ب���اي���رن 

م�����ي�����ون�����خ، زم����ي����ل����ه ال�����ب�����ول�����ن�����دي روب��������رت 

ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي لإث���ب���ات اأف�����س��ل��ي��ت��ه اأم����ام 

ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي، ق��ائ��د ب��ر���س��ل��ون��ة، ع��ن��دم��ا 

يلتقي الفريقان يف ربع نهائي دوري اأبطال 

اأوروبا. ومن املقرر اأن يلتقي الفريقان يوم 

بالعا�سمة  النور  املقبل على ملعب  اجلمعة 

دور  جتاوزا  بعدما  “ل�سبونة”،  الربتغالية 

ونابويل. وجنح  ت�سيل�سي  ح�ساب  على   16 ال�

و�سناعة  هدفني  ت�سجيل  يف  ليفاندوف�سكي 

مثلهما خال فوز بايرن على البلوز )1-4( 

اأح��رز مي�سي هدف  بينما  الإي��اب،  يف جولة 

نابويل. وب�سوؤاله  �سباك  يف  الثاين  البار�سا 

مهاجم  اأف�سل  ليفاندوف�سكي  كان  اإذا  عما 

���س��ام��ل يف ال���ع���امل ح���ال���ًي���ا، اأج������اب م��ول��ر، 

�سحيفة »ديلي  ن�����س��رت��ه��ا  ت�����س��ري��ح��ات  يف 

بحاجة  فهو  اجلمعة،  ي��وم  »���س��رى  م��ي��ل«: 

خال  ال�����س��وؤال  ه��ذا  على  بنف�سه  ل��اإج��اب��ة 

ب�سكل  ل��ع��ب  “مي�سي  امل���ب���اراة«. واأ����س���اف: 

يعود  الأم��ر  لكن  ن��اب��ويل،  اأم��ام  ا  اأي�سً جيد 

يثبت  اأن  ي��ج��ب  ال�����ذي  ل��ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي، 

املقبلة«. ويت�سدر  امل���ب���اراة  يف  اأف�����س��ل��ي��ت��ه 

ال�����دويل ال��ب��ول��ن��دي ق��ائ��م��ة ه�����دايف دوري 

الأب���ط���ال ه���ذا امل��و���س��م ب��ر���س��ي��د 13 ه��دًف��ا، 

4 اأه��������داف ع����ن ال���رق���م  م����ت����اأخ����ًرا ب����ف����ارق 

رون��ال��دو،  كري�ستيانو  للربتغايل  القيا�سي 

-2013 مو�سم  يف  امل�سجل  يوفنتو�س،  جنم 

.2014

روما - وكاالت

ق���ال األ��ي�����س��ان��درو دي���ل ب��ي��ريو، اأ���س��ط��ورة 

ت���ع���ي���ني  ي����ت����وق����ع  اإن����������ه مل  ي����وف����ن����ت����و�����س، 

فنًيا،  م��دي��ًرا  بريلو  اأن��دري��ا  البيانكونريي 

واأو���س��ح  ���س��اري.  م��اوري�����س��ي��و  للمقال  خ��ل��ًف��ا 

“�سكاي  ل�سبكة  ت�سريحات  يف  بيريو،  دي��ل 

اأك��ن  مل  “ب�سراحة،  اإيطاليا”:  �سبورت�س 

لأراه�����ن ب��ي��ورو واح����د ع��ل��ى ه���ذا ال���ق���رار.. 

واأ�ساف:  بالن�سبة يل”.  لقد كانت مفاجاأة 

م��درًب��ا  )ب���ريل���و(  ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه  ���س��ع��ي��ًدا  “كنت 
الطريق  ك��ان  لأن���ه  ع��اًم��ا،   23 حت��ت  لفريق 

امل��ن��ا���س��ب ل���ه.. ل��ك��ن الآن ذه��ب��ن��ا لأب��ع��د من 

وت��اب��ع:  �سعيًدا”.  ح��ًظ��ا  ل��ه  واأمت��ن��ى  ذل���ك، 

ب�ساأن الاعبني  الت�سور  “ب�سكل عام، تغري 
قبل  م��درب��ني..  اأ�سبحوا  الذين  ال�سابقني 

مهني  تدريب  اإىل  حاجة  هناك  كانت  ذلك 

ط���وي���ل، ل��ك��ن يف ال�����س��ن��وات الأخ�����رية راأي��ن��ا 

ج��ات��وزو..  ث��م  اإن��زاج��ي،  و�سيموين  فيليبو 

م��ع فرق  ال��ف��ور  ب���داأوا على  اأب��ط��ال عظماء 

وم��درب  بريلو  بني  املقارنة  وع��ن  رائعة”. 

ري����ال م���دري���د، زي���ن ال��دي��ن زي�����دان، اأج���اب 

بينهما،  امل��ق��ارن��ة  ت�����س��ح  “ل  ب���ي���ريو:  دي���ل 

الريال،  ردي��ف  تدريب  له  �سبق  زي��دان  لأن 

لأن�سيلوتي”.  م�����س��اع��دا  ك���ان  اأن����ه  ب��ج��ان��ب 

امل��ه��ارات،  ك��ل  ل��دي��ه  ب��ريل��و  “لكن  واأردف: 

للقيام باأ�سياء اأكرب واأعظم من زيدان.. اإنه 

واأعتقد  والنادي،  والاعبني  البيئة  يعرف 

اأنهم حتدثوا بو�سوح �سديد”.

مدريد - وكاالت

رف�������س الأرج���ن���ت���ي���ن���ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي، 

كونيت  ال��رتك��ي  م�سافحة  بر�سلونة،  جن��م 

�ساكري، حكم مباراة نابويل ال�سبت، يف اإياب 

ون�سرت  اأوروب���ا.  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  ثمن 

يف  ف��ي��دي��و  الإ���س��ب��ان��ي��ة،  “ماركا”  �سحيفة 

ن��ه��اي��ة امل����ب����اراة، ع��ن��دم��ا م���د ���س��اك��ري ي��ده 

مل�����س��اف��ح��ة م��ي�����س��ي، ب��ي��ن��م��ا اأ����س���ار ال��ربغ��وث 

امل��ب��اراة  و�سهدت  التحية.  ��ا  راف�����سً باإ�سبعه 

ب��داع��ي وج��ود  ���س��اك��ري ه��دًف��ا ملي�سي  اإل���غ���اء 

الفيديو. تقنية  اإىل  العودة  عقب  يد،  مل�سة 

مي�سي  اأن  زعمت  التقارير  بع�س  اأن  يذكر 

رف�������س م�����س��اف��ح��ة ك��و���س��ت��ا���س م���ان���ول����س، 

مدافع نابويل، ب�سبب موقف �سابق لاعب 

الواقعة  اأن  اأكدت  “ماركا”  لكن  اليوناين، 

كانت مع حكم اللقاء. وكان بر�سلونة تغلب 

ملواجهة  و�سعد   ،1-3 بنتيجة  نابويل  على 

اأب��ط��ال  دوري  نهائي  رب��ع  يف  ميونخ  ب��اي��رن 

اأوروبا.

الريا�س - وكاالت

اإع������داد ح���ك���ام دوري  ت��ت��وا���س��ل م���راح���ل 

الدرجة  لأن��دي��ة  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري 

الدرجة  دوري  وحكام  للمحرتفني،  الأوىل 

يوم  الريا�س.وانطلقت  بالعا�سمة  الثانية 

ال�����س��ب��ت، ال�����دورة اخل��ا���س��ة وال��ت��ي ي�����س��ارك 

بح�سور  م�����س��اع��ًدا،  وح��ك��ًم��ا  حكًما   47 فيها 

رئي�س اللجنة الإ�سباين فرناندو تري�ساكو، 

ون���ائ���ب���ه ي��و���س��ف م������ريزا، وع�����س��و ال��ل��ج��ن��ة 

ال��دورة  وت�سهد  التويجري.  الرحمن  عبد 

اإج��راء   ، الإث��ن��ني  ال��ي��وم  ت�ستمر حتى  ال��ت��ي 

اخ���ت���ب���ارات يف ق���ان���ون ك���رة ال���ق���دم وح���الت 

ال��ف��ي��دي��و وح�����الت ال��ت�����س��ل��ل وحم��ا���س��رات 

القدم  ك��رة  قانون  تعديات  و�سرح  نظرية 

مع الرتكيز على املواد ذات الأهمية.

روما - وكاالت

الفني  امل��دي��ر  ج��ات��وزو،  اأع��رب جينارو 

اأ���س��ف��ه خل���روج فريقه من  ل��ن��اب��ويل، ع��ن 

اأوروب��ا، م�سرًيا  اأبطال  ل��دوري   16 ال��� دور 

اإىل اأنه ي�سعر بخيبة اأمل. وخ�سر نابويل 

لي�سعد   ،1-3 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ب��ر���س��ل��ون��ة  اأم����ام 

 2-4 بنتيجة  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  اإىل  ال��رب���س��ا 

يف جم��م��وع امل��ب��ارات��ني. وق��ال ج��ات��وزو يف 

“يويفا” عقب املباراة:  ت�سريحات ملوقع 

ملدة  اختفينا  الندم،  من  بالكثري  “ن�سعر 

ت�سدق،  ل  اأه��داًف��ا  وتلقينا  �ساعة  ن�سف 

من  اأه���داًف���ا  ا�ستقبلنا  لأن��ن��ا  غا�سب  اأن���ا 

لدينا  يكن  “مل  واأ�ساف:  ثابتة”.  كرات 

الت�����س��اق ال���ك���ايف، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن��ن��ا 

اأن  امل��م��ك��ن  ب��داأن��ا ب�سكل ج��ي��د وك���ان م��ن 

وت��اب��ع  الأوىل”.  ال���دق���ائ���ق  يف  ن�����س��ج��ل 

لكن  اأق���وي���اء،  ف��ري��ق��ي  “لعبو  ج��ات��وزو: 

ل��ك��ي ي�����س��ب��ح��وا اأف�����س��ل، ي��ح��ت��اج��ون اإىل 

بخيبة  “اأ�سعر  واأمت:  اأدائهم”.  حت�سني 

اأن��ن��ا ك���ان ب��اإم��ك��ان��ن��ا القيام  اأع��ت��ق��د  اأم����ل، 

اأف�سل”. بعمل 

 ميسي غاضب من الحكم

 اشراف اسباني على حكام السعودية

 جاتوزو يشعر بخيبة امل
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الملف االقتصادي.. الوقت يمر

القول الفصل

مل ير�ضح اأمل حتى الآن ب�ضاأن تعايف القت�ضاد الأردين الذي تعر�ض ل�ضربة 

قوية جراء جائحة كورونا وما ترتب عليها من عجز يف املوازنة العامة للدولة، 

من  بخطة  احلكومة  تخرج  مل  حيث  النفقات،  يف  زي��ادة  مع  الإي���رادات  و�ضعف 

خاللها  م��ن  تخربنا  تقدير  اأق��ل  على  اأو  القت�ضاد،  تعايف  يف  امل�ضاهمة  �ضاأنها 

والبعيد. القريب  للم�ضتقبل،  تفكر  مباذا 

اأن  اإذ  �ضديد،  ببطء  اقت�ضاديا  تعمل  ال���رزاز  عمر  الدكتور  حكومة  ت��زل  مل 

يظهر  مل  الأردين  القت�ضاد  على  للفايرو�ض  احلقيقي  الأثر  اأن  توؤكد  املوؤ�ضرات 

اأجل  من  بجد  ال��وزاري  الفريق  يعمل  مل  حال  يف  �ضيت�ضاعف  الأث��ر  وهذا  بعد، 

املواطنني. اأ�ضرت  التي  ال�ضرائب  بعيدا عن فر�ض  مالية  روافد  اإيجاد 

ال�ضناعات  اأبرزها  امللك يف حماور عدة،  اأكد عليها جاللة  احللول تكمن كما 

من  التي  القطاعات  وه��ي  وال�ضياحة،  احلديثة،  وال��زراع��ة  والطبية  الدوائية 

الذي  ما  يعلم  اأحد  ل  لأن  العدة،  لها  وتعد  احلكومة  عليها  تركز  اأن  املفرت�ض 

يف  �ضيحدث  ما  اأو  ك��ورون��ا،  من  ثانية  ملوجة  اململكة  تعر�ضت  ما  اإذا  بنا  �ضيحل 

العامل يف ال�ضنوات املقبلة، خ�ضو�ضا مع تغري الأولويات يف العامل، و�ضعف املنح 

القادم. العام  لالأردن  املتوقعة  وامل�ضاعدات 

ال�ضابقني  وال����وزراء  اخل���رباء  م��ن  الق��ت�����ض��ادي��ن  م��ع  احل��ك��وم��ة  مل��ا ل جتل�ض 

ناجعة  واأف��ك��ار  ح��ل��ول  اي��ج��اد  �ضبيل  يف  وحت��اوره��م  ال�ضابقني  ال���وزراء  وروؤ���ض��اء 

من  معينة  فئة  يف  التفكري  ينح�ضر  ل  حتى  ال�����ض��ن��دوق،  خ��ارج  وم��ن  وج��دي��دة 

اللحظة. يذكر حتى هذه  تقدم  امل�ضوؤولني ممن مل يحققوا 

م��ن ���ض��اأن ه���ذا ال��ع�����ض��ف ال��ذه��ن��ي الق��ت�����ض��ادي اأن ي�����ض��اه��م يف ال��و���ض��ول اإىل 

الدولة، وفق نظرة جامعة و�ضمولية، مع تهيئة  اأولويات تنطلق منها  م�ضفوفة 

لإجناحها. امل�ضتطاع  وفق  املنا�ضبة  الظروف 

دون  يكون  لن  ذلك  اأن  ولالإ�ضارة  بد  ل  املقرتح،  هذا  يف  النظر  �ضرورة  ومع 

و�ضع  مع  تباطوؤ،  اأو  تاأخر  دون  الأم��ام  نحو  قدما  وال�ضري  للتنفيذ  ج��ادة  اإرادة 

القت�ضادية. ال�ضيا�ضات  يف  خالفات  وهي  جانبا،  اخلالفات 

ال��دول  من  واأن��ن��ا  خ�ضو�ضا  ال�ضتفادة  ميزة  نفقد  م��روره  وم��ع  مي��ر،  الوقت 

ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��ت��ي ا���ض��ت��ط��اع��ت جت���اوز ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وت��اأث��ريات��ه��ا، وب����داأت عجلة 

فر�ضة  �ضنفقد  اأن��ن��ا  يعني  ال�ضياق  ه��ذا  يف  ال��ت��اأخ��ري  اأن  حيث  بالعمل،  الن��ت��اج 

وهو  واأمنية،  و�ضيا�ضية  اأزمات �ضحية  يعاين من  تتكرر، فمحيطنا  قد ل  ذهبية 

اإىل الأردن التي تنعم وهلل احلمد بال�ضتقرار، ناهيك عن  اأحوج ما يكون  اليوم 

ال�ضحية. ال�ضناعة  جمال  يف  خ�ضو�ضا  الت�ضنيعية  اململكة  قدرات 

ذل���ك ي��اأت��ي ج��ن��ب��ا اإىل ج��ن��ب وق����درة امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى ال���ض��ت��ف��ادة م��ن ال�����ض��ي��اح��ة 

الأردن  جناح  مع  تعززت  والتي  الطبي  بقطاعنا  الطيبة  ال�ضمة  بعد  العالجية 

اقتدار، وب�ضورة �ضرب فيها  الأزمة بكل  واإدارة ملف  الفايرو�ض  التغلب على  يف 

عامليا. واإمنا  عربيا  لي�ض  املثل، 

على  ق��ادرة  اأنها  وتعتقد  نف�ضها  على  احلكومة  تنكفء  اأن  املنطق  من  لي�ض 

تنفيذها.  م��ن  تتمكن  ول  تطلقها  اأف��ك��ار  ع��رب  ال��وط��ن��ي،  بالقت�ضاد  النهو�ض 

اأهمية  اإدراك  مع  املنفذين،  من  واآخر  املخططني،  من  جي�ض  اإىل  حتتاج  امل�ضاألة 

اأكمل وجه. ي�ضتغل على  اأن  الذي يجب  الوقت  املقومات، وعامل  كافة  توفري 

ما  تاأخذ  القت�ضاد،  ا�ضحاب  مع  وحت��اورت  ا�ضت�ضارت  اإن  احلكومة  يعيب  لن 

هو مفيد وقابل للتطبيق، وترتك ذلك الذي يحتاج اإىل امكانيات تفوق قدرات 

ذلك. يعبيها  لن  الراهن. حتما  الوقت  اململكة يف 

الجغبير حسين 

االنباط-عمان 

يف اجواء احتفالية بح�ضور الفنان الكبري 

عمر العبدالت ومدير عام ال�ضركة املهند�ض 

وممثلي  احل�ضور  من  وعدد  املنا�ضري  يا�ضر 

ع��ن ���ض��رك��ة امل��ن��ا���ض��ري ل��ل��زي��وت وامل��ح��روق��ات 

 Nissanنوع ����ض���ي���ارة  اأول  ت�����ض��ل��ي��م  مت   ،

Kicks  موديل 2020 جممركة ومرخ�ضة  
 ، ج��رادات  وائل  ال�ضيد حممد  الأول  للرابح 

�ضمن حملة 6 �ضيارات ل� 6 رابحني مع اأب�ضر 

ب��الردن  للمحروقات  مكافاآت  برنامج  اأول 

من �ضركة املنا�ضري للزيوت واملحروقات.

م����ن اجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر ب���ان���ه مت اإج������راء 

بتاريخ  املا�ضي  الثالثاء  يوم  الول  ال�ضحب 

امل��ن��ا���ض��ري  ���ض��رك��ة  اإدارة  م��ك��ات��ب  يف   04/08

ل��ل��زي��وت وامل���ح���روق���ات وب��ح�����ض��ور م��ن��دوب��ي 

والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  الرتويج  ق�ضم 

والتموين، ال�ضيد /احمد املحادين وال�ضيد/ 

املنا�ضري  ���ض��رك��ة  اأح��م��د من���ر، ومم��ث��ل��ي ع��ن 

رامز  الدكتور  ب�  ممثلة  واملحروقات  للزيوت 

كفاح  وال�ضيدة/   ) املديرالعام  )نائب  خوري 

عبد الهادي ) مدير املبيعات والت�ضويق ( يف 

ح�ضب  الأول  ال�ضحب  اإج���راء  ومت  ال�ضركة، 

الوزراة  لدى  املتبع  النظام  وح�ضب  الأ�ضول 

يف اإج�����راء ال�����ض��ح��وب��ات واخ��ت��ي��ار ال��راب��ح��ني 

للحمالت الرتويجية وهومن خالل اإختيار 

ع�ضوائي  ب�ضكل  املت�ضل�ضل  اأب�ضر  بطاقة  رقم 

لها  يحق  التي  البطاقات  ارق��ام  قائمة  م��ن 

اإع��الم��ه��م من  »ال��ت��ي مت  بال�ضحب  ال��دخ��ول 

خالل ا�ضتالم ر�ضائل ن�ضية اىل رقم الهاتف 

ال��ن��ظ��ام ق��ب��ل م��وع��د ال�ضحب »  امل��ف��ع��ل ع��ل��ى 

وم���ن ث��م ج���رى الع����الن ع��ن ا���ض��م �ضاحب 

البطاقة الرابحة بح�ضب املعلومات امل�ضجلة 

امييل  و  هاتف  ورق��م  ا�ضم  من  النظام  على 

واإعالمه  به  ، ومت الت�ضال  العميل  وعنوان 

بخرب الربح بال�ضيارة الوىل �ضمن احلملة.

بحملة  معنا  الأول  للرابح  م��ربوك  األ��ف 

اأب�������ض���ر ب���ال�������ض���ي���ارة.. ال�����ض��ي��د حم���م���د وائ���ل 

ال�����ض��م��ال منطقة  ���ض��ك��ان  ج�����رادات وه���وم���ن 

ب�ضرى ، اإربد.

�ضيارات   6 اأ���ض��ل  م��ن   .. �ضيارات   5 باقي   

اأوف��ر جلميع عمالئنا  راب��ح��ني. وح��ظ��اً   6 ل��� 

ب��ال�����ض��ح��وب��ات  #اأب�ضر  ب��ط��اق��ة  م�����ض��ت��خ��دم��ي 

ال��ق��ادم��ة وب���واق���ع ك��ل ���ض��ه��ري��ن ���ض��ح��ب على 

م��ودي��ل    Nissan Kicks ن���وع  ���ض��ي��ارة 

2020 جممركة ومرخ�ضة.

بتاريخ  ال��ق��ادم   ال�ضحب  يجري  �ضوف   -  

اآب  ل�����ض��ه��ر  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  ح���رك���ات  ع���ن   10/06

واأيلول مل�ضتخدمي بطاقة اأب�ضر الفعالة من 

املنا�ضري للزيوت واملحروقات.

   االنباط-دبي

تطوير  على  روڤر”  “جاكوار لند  تعمل 

م���ن دوار احل���رك���ة يف  ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل  ب���رجم���ي���ات 

امل�ضتقبلية  لل�ضيارات  املعتمد  القيادة  اأ�ضلوب 

ذاتية القيادة، وذلك كي تزود عمالءها دائماً 

باأف�ضل ال�ضيارات واأكرثها راحة.  

امل�ضروع،  هذا  من  الأوىل  املرحلة  وخ��الل 

خم�����ض�����ض  ارتياح”  “معيار  ت���ط���وي���ر  مت 

�ضخ�ضياً للتقليل من تاأثري دوار احلركة مبا 

“جاكوار  من�ضاأة  طّبقت  ثم   ،%60 اإىل  ي�ضل 

لند روڤر” للهند�ضة الربجمية املتخ�ض�ضة 

القيادة  املعيار على برجميات  �ضانون هذا  يف 

الذاتية.  

من  ميل   20,000 من  الربنامج  وي�ضتفيد 

الختبارات على اأر�ض الواقع وعرب املحاكاة، 

كي يحت�ضب جمموعة من املقايي�ض اخلا�ضة 

ب��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات ال���ق���ي���ادة ي��ت��م ال��ت��ق��ي��ي��م على 

على  الآيل  التعلم  اآل��ي��ات  تعمل  ثم  اأ�ضا�ضها، 

اأ���ض��ل��وب  ال�����ض��ي��ارة ع��ل��ى تكييف  ���ض��م��ان ق���درة 

قيادتها، مبا يالئم البيانات القادمة من كل 

ميل تقطعه ال�ضيارات ذاتية القيادة.  

وميكن ا�ضتخدام هذه التكنولوجيا لتعليم 

كل �ضيارة جاكوار اأو لند روڤر كيفية القيادة 

الذاتية واحلفاظ على ال�ضمات اخلا�ضة بكل 

�ضيارة، �ضواًء الأداء العريق ل�ضيارات جاكوار، 

اأو القدرات الأ�ضطورية ل�ضيارات لند روڤر. 

املتوا�ضل  التطوير  التكنولوجيا  هذه  وتعزز 

ف��ائ��ق��ة  ل��ت��ج��رب��ة  روڤر”  لن���د  “جاكوار  يف 

القائم  للم�ضتقبل  ا���ض��ت��ع��داداً  امل��ق�����ض��ورة،  يف 

ع��ل��ى ال�����ض��ي��ارات ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة وال�����ض��ي��ارات 

والت�ضالت.   الكهربائية 

يوؤثر  ال��ذي  احل��رك��ة،  دوار  وع���ادًة يح�ضل 

على اأكرث من 70% من الب�ضر*، ب�ضبب تلقي 

الأذن  به  ت�ضعر  عّما  ملعلومات خمتلفة  العني 

ويح�ضل  اجل�����ض��م،  اأو  ال��ب�����ض��رة  اأو  ال��داخ��ل��ي��ة 

الطويلة  الرحالت  خالل  القراءة  عند  عادة 

يف ال�����ض��ي��ارات. ب��ا���ض��ت��خ��دام ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د، 

املت�ضببة  ال���ع���وام���ل  خم��ت��ل��ف  ت��ع��دي��ل  ���ض��ي��ت��م 

والفرملة  الت�ضارع  فيها  مبا  احلركة،  ب��دوار 

وامل��وق��ع م��ن ح���ارة ال�����ض��ري، ل��ت��ف��ادي الت�ضبب 

للرّكاب.   بالغثيان 

املهند�ضون  اأ�ضبح  امل�����ض��روع،  ه��ذا  ونتيجة 

اأن��ظ��م��ة  الآن ق���ادري���ن ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م���ي���زات 

 )ADAS( امل��ت��ق��دم��ة  ال�����ض��ائ��ق  م�����ض��اع��دة 

من  امل�ضتقبلية  ال�����ض��ي��ارات  يف  اأك���رب  ب��اإت��ق��ان 

ج���اك���وار ولن����د روڤ�����ر، م��ث��ل ن��ظ��ام��ي مثبت 

ال�����ض��رع��ة ال��ت��ك��ي��ف��ي وم��راق��ب��ة ح���ارة ال�����ض��ري. 

و���ض��ت�����ض��اع��د ه����ذه امل��ع��رف��ة ال��ع��م��ي��ق��ة ���ض��رك��ة 

ت�ضميم  روڤر” على موا�ضلة  “جاكوار لند 
ال��ق��درات،  وفائقة  متطورة  مركبات  واإن��ت��اج 

الآن ويف امل�ضتقبل.  

وق����ال د. ���ض��ي��ف اإي���ل���ي، ك��ب��ري امل�����ض��وؤول��ني 

“و�ضائل  “جاكوار لند روڤر”:  الطبيني يف 

ال���ن���ق���ل ت���ت���غ���ري ب�������ض���رع���ة، ون����ح����ن ب��ح��اج��ة 

القيادة  ذاتية  ال�ضيارات  قوة  من  لال�ضتفادة 

ازدح��ام.  و�ضفر  ح��وادث  �ضفر  اإىل  ن�ضل  كي 

ال�ضيارات  يف  احلركة  دوار  مل�ضكلة  حل  اإيجاد 

اإطالق  يف  اأ�ضا�ضياً  عاماًل  يعد  القيادة  ذاتية 

الركاب،  اأجل  التكنولوجيا من  اإمكانات هذه 

والذين �ضي�ضبحون قادرين على ق�ضاء وقت 

التنقل يف القراءة اأو العمل اأو ال�ضرتخاء«.  

وت�ضاف هذه اخلطوة اجلديدة اإىل رحلة 

“الوجهة �ضفر”,  “جاكوار لند روڤر” اإىل 
ال��ت��ي ت��ع��رب ع���ن ط��م��وح ال�����ض��رك��ة ل��ل��و���ض��ول 

اأقل  وبيئة  اأماناً و�ضحة  اأكرث  اإىل جمتمعات 

وكجزٍء  املتوا�ضل.  البتكار  خالل  من  تلوثاً 

م��ن �ضعيها ل��زي��ادة ج��ودة احل��ي��اة يف امل��دن يف 

روڤر”  لن���د  “جاكوار  ك�����ض��ف��ت  امل�����ض��ت��ق��ب��ل، 

�ضيارة  وه��ي  فيكتور”،  “م�ضروع  عن  كذلك 

متطورة جتريبية ذاتية القيادة تالئم النقل 

امل�ضتقبل.   يف 

يف ال����ف����رتة ال���الح���ق���ة لن���ت�������ض���ار م��ر���ض 

“الأو�ضاع  ظ���ه���ور  وم�����ع   ،”19 “كوفيد 
متطلبات  �ضتتغري  اجل��دي��دة،  العتيادية” 

النقل اخلا�ض، و�ضيكون الرتكيز على النقل 

الآم�����ن وال��ن��ظ��ي��ف، ح��ي��ث ت��ك��ت�����ض��ب امل�����ض��اح��ة 

ويتم  ك���ربى.  اأه��م��ي��ة  وال��ن��ظ��اف��ة  ال�ضخ�ضية 

اجل��دي��دة  وامل���واد  التقنيات  خمتلف  تطوير 

ه���ذه  ل��ت��ل��ب��ي��ة  روڤر”  لن�����د  “جاكوار  يف 

ال��ت��وق��ع��ات، ع���رب ت�����ض��م��ي��م ���ض��ي��ارات حت��ف��اظ 

مراقبة  نظام  فيها  مبا  ال��رك��اب،  �ضحة  على 

الال�ضلكي  الأج���ه���زة  و���ض��ح��ن  ال�����ض��ائ��ق  ح��ال��ة 

اأثبتت  اإىل ذلك،  اإ�ضافة  للميكروبات.  امل�ضاد 

ب��ع�����ض امل���ي���زات الأخ������رى دوره�����ا ال��ك��ب��ري يف 

ب���دوار احل��رك��ة،  الإ���ض��اب��ة  اح��ت��م��الت  تقليل 

املحيطية  والإ�����ض����اءة  امل��ق��اع��د  ت��ربي��د  م��ث��ل 

املقاعد.   والإعدادات املختلفة لو�ضعية 

ك��م��ا ت��وف��ر ���ض��ي��ارات ج��اك��وار ولن���د روڤ��ر 

دي���ن���ام���ك���ي���ات ت��ك��ي��ف��ي��ة ت�����ض��اع��د ع���ل���ى اإزال������ة 

ميكن  ال��ت��ي  ال�����رتددات،  منخف�ضة  احل��رك��ة 

اأن ت���وؤدي ل��الإ���ض��اب��ة ب��ال��غ��ث��ي��ان. وم��ن خ��الل 

10 م��ي��ل��ي  اإع���������دادات ال�������ض���ي���ارة ك���ل  ت���ع���دي���ل 

من  مرتفعاً  مت�ضوى  دائماً  �ضت�ضمن  ثانية، 

ال���راح���ة ل��ل��رك��اب، م��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى الأداء 

�ضيارة  كل  جوهر  ي�ضكل  ال��ذي  الديناميكي، 

من جاكوار ولند روڤر.  

محمد وائل جرادات الفائز األول بحملة »ابشر« يتسلم اول 
سيارة من شركة المناصير

»جاكوار الند روڤر« تعّلم السيارات ذاتية القيادة كيفية 
التقليل من دوار الحركة 

 أزمة على هامش األزمة.. أين تذهب 
194 مليار كمامة وقفاز شهريا؟

االنباط-وكاالت

اأزمة فريو�ض كورونا  اأ�ضهر من  بعد 

بالذعر  ال��ع��امل  اأ���ض��اب��ت  ال��ت��ي  امل�ضتجد 

جديدة  بيئية  م�ضكلة  تظهر  وال�����ض��ل��ل، 

على الهام�ض تكمن يف كيفية التخل�ض 

من ع�ضرات املليارات من الكمامات التي 

ي�ضتخدمها الب�ضر.

وبح�ضب �ضحيفة “علوم وتكنولوجيا 

البيئة” العلمية الأمريكية، فاإن العامل 

كمامة  مليار  ب����194  يقدر  م��ا  ي�ضتهلك 

ال�ضريع  الت�ضاعد  منذ  �ضهريا،  وق��ف��از 

اأ�ضاب  ال��ذي  الفريو�ض  انت�ضار  ملخاوف 

املاليني وقتل مئات الآلف.

وت�����ض��ن��ع م��ع��ظ��م م����ع����دات ال���وق���اي���ة 

ال�����ض��خ�����ض��ي��ة امل�����ض��ت��خ��دم��ة مل����رة واح����دة 

م�����ن جم���م���وع���ة م���ت���ن���وع���ة م�����ن امل������واد 

ال��ب��ال���ض��ت��ي��ك��ي��ة، مب����ا يف ذل�����ك ال���ب���ويل 

بروبلني والبويل اإيثيلني والفينيل.

البال�ضتيكية  الأقنعة  ت�ضتغرق  وقد 

التي ينتهي املطاف مبعظمها يف البحار 

ع��ام��ا   450 اإىل  ي�����ض��ل  م���ا  وامل��ح��ي��ط��ات، 

لتتحلل بالكامل وترتك النظام البيئي 

فري  “واي�ضت  ملوؤ�ض�ضة  وفقا  البحري، 

البحرية  القمامة  جتمع  اأو�ضنز” التي 

التعاون مع  وتعيد تدويرها من خالل 

ال�ضيادين وال�ضركات.

ودفعت هذه احلقائق املخيفة ن�ضطاء 

بيئيني يف فرن�ضا، للتحذير من اأنه “اإذا 

ال�ضتخدام  اأقنعة  العتماد على  ا�ضتمر 

الواحد باملعدل احلايل، فقد يزيد عدد 

الأق��ن��ع��ة يف ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ض��ط ع��ن ع��دد 

قناديل البحر«.

لكن حتى عند التخل�ض منها ب�ضكل 

�ضحيح، يعتقد اأنه ل ميكن اإعادة تدوير 

معدات احلماية ال�ضخ�ضية لأنها تعترب 

اإما يف  نفايات طبية، وينتهي بها الأمر 

مكب النفايات اأو املحارق، مما قد يوؤدي 

اإىل اأبخرة �ضامة وي�ضاهم يف تغري املناخ.

ومع حقيقة اأن ارتداء الأقنعة اأ�ضبح 

امل��غ��ل��ق��ة مبعظم  الأم����اك����ن  اإل���زام���ي���ا يف 

ال��ع��امل، يحث دع���اة احل��ف��اظ على  دول 

لإع��ادة  قابلة  اأقنعة  ���ض��راء  على  البيئة 

ت��راك��م  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة  ال����ض���ت���خ���دام، 

م��ن  الأط�����ن�����ان  م����ن  الآلف  ع�������ض���رات 

النفايات البال�ضتيكية.

موؤ�ض�ضة  ويقول جوليان كريبي من 

للحفاظ  الدولية  الأر�ض”  “اأ�ضدقاء 
“�ضكاي  اإىل  م��ت��ح��دث��ا  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى 

بالن�ضبة لنا جميعا  “اأهم �ضيء  نيوز”: 

الفريو�ض.  انت�ضار  ووق���ف  ال�ضحة  ه��و 

ل��ك��ن م��ع��ظ��م��ن��ا ل��ي�����ض يف ف��ئ��ة امل��خ��اط��ر 

وا�ضحة  احل��ك��وم��ة  ون�ضيحة  ال��ع��ال��ي��ة، 

باأنه ينبغي ا�ضتخدام اأقنعة الوجه التي 

يعاد ا�ضتخدامها«.

ك��م��ي��ة  ت���ق���ل���ي���ل  “ميكننا  وت������اب������ع: 

بنف�ض  ن�ضتخدمها  ال��ت��ي  البال�ضتيك 

الوقت الذي نعتني فيه ب�ضحتنا«.

االنباط-دبي

واإىل  م��ن  للم�ضافرين  خدماتها  تعزز  �ضوف  اأن��ه��ا  الإم����ارات  ط��ريان  اأعلنت 

الناقلة عدد رحالتها  تزيد  اأغ�ضط�ض اجل��اري، و�ضوف   10 من  اعتباراً  باك�ضتان 

من واإىل كل من كرات�ضي واإ�ضالم اأباد ولهور و�ضيالكوت، كما �ضت�ضتاأنف خدمات 

ال�ضفر عرب  اإىل بي�ضاور، ما يوفر للعمالء مزيداً من خيارات موا�ضلة  الركاب 

دبي اإىل اأكرث من 70 وجهة عاملية �ضمن �ضبكة خطوطها احلالية.

باك�ضتان،  اإىل  اأ�ضبوعياً  رحلة   53 الآن  لعمالئها  الإم����ارات  ط��ريان  وت��وف��ر 

�ضرتتفع اإىل 60 رحلة اأ�ضبوعياً اعتباراً من 16 اأغ�ضط�ض اجلاري، وتعمل بطائرات 

ال�ضبكي  املوقع  عرب  الرحالت  هذه  على  متاح  واحلجز   .300ER-777 البوينج

اأو عن طريق وكالء ال�ضفر. وتتوزع الرحالت كما يلي:   emirates.com
 16 من  اعتباراً  اأ�ضبوعياً  رحلة   28 اإىل  )ترتفع  كرات�ضي  اإىل  اأ�ضبوعياً  رحلة   21

اأغ�ضط�ض(، 10 رحالت اأ�ضبوعياً اإىل اإ�ضالم اأباد، 7 رحالت اأ�ضبوعياً اإىل �ضيالكوت، 

10 رحالت اأ�ضبوعياً اإىل لهور، و5 رحالت اأ�ضبوعياً اإىل بي�ضاور.

 طيران اإلمارات تعزز خدمات الركاب من وإلى باكستان


