
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الرزاز: األردن اثبت انه مستقر 
والعالم يبحث عن دول مستقرة

 دمج ثالث هيئات تعنى بالنقل تحت 
مظّلة مؤّسسّية واحدة

االثنني   15  ذو القعدة  1441 هـ  - املوافق    6  متوز  2020 م - العدد  5386  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

الملك: التركيز على دعم صناعات 
تستخدم مدخالت إنتاج محلية

ال تغيير على شروط العودة لغاية اآلن  14 إصابة بكورونا واحدة منها محلية

جابر : لالردن خبرة في كيفية التعامل مع القادمين 
للسياحة العالجية

الفراية: بدء التسجيل للمرحلة الرابعة لعودة 
األردنيين من الخارج 

االنباط-عمان

قال رئي�س ال��وزراء الدكتور عمر الرزاز 

الذي عقدته  املطول  ال��وزاري  اإن االجتماع 

عميقة  مراجعة  ت�ضمن  ال�ضبت  احلكومة 

ل��ت��ج��رب��ت��ن��ا م���ع ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، وو���ض��ع 

الفرتة  االأول���وي���ات لعمل احل��ك��وم��ة خ��ال 

املقبلة.

ولفت اإىل اأن املحاور االأ�ضا�ضية لاجتماع 

ت��رك��زت ع��ل��ى ال���درو����س وال��ع��ر االأ���ض��ا���ض��ي��ة 

وكيف  اجلائحة،  مع  تعاملنا  من  امل�ضتفادة 

ك��دول��ة واق��ت�����ض��اد، وكيف  ال��ع��امل  لنا  ينظر 

م�ضتقبلي،  حت��د  اأي  جت��اوز  يف  معا  من�ضي 

االردن  يحققها  جناح  فر�ضة  اإىل  وحتويله 

بقوته ومنعته.

ال���رزاز خ��ال كلمة ع��ر الفيديو  واك��د 

وجهها للمواطنني ام�س »اننا ننجح بعد اأن 

متحابة  متكافلة  واح��دة  كاأ�ضرة  معا  عملنا 

وق���وي���ة ب���ق���ي���ادة ج���ال���ة امل���ل���ك وال��ت��زام��ن��ا 

االه���داف  نحقق  حتى  جميعا  ب��اإج��راءات��ن��ا 

ال��ت��ي ن�����ض��ع��ى ال��ي��ه��ا، ون��ن��ج��ح ع��ن��د اي�����ض��ال 

ب�ضكل  امل���واط���ن  اإىل  واحل��ق��ي��ق��ة  امل��ع��ل��وم��ة 

كامل.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

التي  جل�ضته  يف  ال�����وزراء  جم��ل�����س  ق����ّرر 

الوزراء  رئي�س  برئا�ضة  االأحد  ام�س  عقدها 

الدكتور عمر الرزاز املوافقة على م�ضروعي 

لني لقانويّن الطريان املدين  قانونني معدِّ

وهيئة تنظيم النقل الري.

م�ضروعي  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي��ات  ومب��وج��ب 

ُتعنى  هيئات  ث��اث  دم��ج  �ضيتّم  القانونني، 

ب��ق��ط��اع ال��ن��ق��ل، وه�����ي: ال��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ح��رّي��ة 

االأردن����ّي����ة، وه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��ل ال����ّري، 

وم���وؤ����ّض�������ض���ة اخل�����ّط احل����دي����دي احل���ج���ازي 

موؤ�ّض�ضّية  م��ظ��ّل��ة  حت��ت  لت�ضبح  االأردين، 

�ضيتّم  كما  النقل”،  “هيئة  ت�ضّمى  واح���دة 

الطريان  هيئة  يف  املفّو�ضني  ع��دد  تقلي�س 

ثاثة  اإىل  ال��ن��ق��ل  تنظيم  وه��ي��ئ��ة  امل����دين، 

بهدف  وذل���ك  خم�ضة،  م��ن  ب���داًل  مفّو�ضني 

تر�ضيد االإنفاق وتر�ضيق االأداء.

وي����اأت����ي اإق��������رار م�������ض���روع���ي ال��ق��ان��ون��ني 

للرنامج  الثانية  للحزمة  تنفيذاً  لني  املعدِّ

ب��االإ���ض��اح  املتعلق  احل��ك��وم��ي  االق��ت�����ض��ادي 

اجل��ه��از  هيكلة  خ��ّط��ة  اإط����ار  ويف  االإداري، 

احل���ك���وم���ي وال����دم����ج، وت��ر���ض��ي��د ال��ن��ف��ق��ات 

ل���اإج���راءات  وا���ض��ت��ك��م��ااًل  االأداء؛  وت��ر���ض��ي��ق 

التي بداأتها احلكومة على هذا ال�ضعيد، اإذ 

مّت اإلغاء عدد من ال�ضركات احلكومّية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط - وكاالت

ح�ضر والدة اإحدى بناته، ومل يح�ضر مياد 

الثانية، كما �ضِهد على حفل زفاف اإحداهما ومل 

يح�ضر حفل االأخ��رى.. تلك هي حياة االأ�ضري 

ما بني ال�ضجن واحلرّية.

اأم��اين ودعاء  “اأم �ضهيب” وابنتاها  مل تهناأ 

ب��وج��ود ���ض��ن��د ال��ب��ي��ت ون�����وره، ف��االح��ت��ال ك��ان 

ي��غ��ت��ال ف��رح��ت��ه��ّن ط��ي��ل��ة ال��وق��ت ب��اأ���ض��ر ال�ضيخ 

االأ����ض���ري جم���دي ع��ط��ي��ه ع��ج��ويل )16 ع��اًم��ا(، 

ال��ذي ك��ان يف 61 ت�ضرين  م��ن االع��ت��ق��ال االأول 

اإع��ادة  عاًما، حتى   22 لنحو  وا�ضتمّر   9891 اأول 

�ضّنتها  اعتقاله جم��ّدًدا عام 4102 �ضمن حملة 

وفاء  �ضفقة  بحق حم��ّرري  االح��ت��ال  �ضلطات 

اأخ��رى  �ضنوات   6 “�ضاليط” ليق�ضي  االأح���رار 

وُيعاد له حكمه ال�ضابق باملوؤبد مدى احلياة.

“اأبي  م��ن  اأجن��ب��ت  “اأم �ضهيب” اإن��ه��ا  ت��ق��ول 

كان  التي  اأم��اين )23 عاماً(  �ضهيب” �ضاّبتان؛ 

عمرها حينما اعُتقل والدها نحو عام و8 �ضهور، 

ودعاء )92 عاًما( كنت حامًا بها.

“اأبي  غياب  يف  �ضعبة  احلياة  كانت  وُت�ضيف 

ال��ط��ري��ق  ورف���ي���ق  وال���ع���ون  ال�����ض��ن��د  �ضهيب”، 

ابنته  مياد  ح�ضر  اجلميلة.  واالأي���ام  ال�ضعب 

يح�ضر  ومل  زف��اف��ه��ا،  يح�ضر  مل  لكنه  اأم���اين، 

م��ي��اد دع����اء، ب��ل ح�ضر زف��اف��ه��ا، ه��ي حلظات 

وف��ِرح  عليها  �ضِهد  اأن��ه  �ضهيب” لو  “اأم  متّنت 

بها .

التفا�صيل �ص »8«

األسير عجولي .. فرحة استمّرت عامين ونصف واالحتالل ُسرقها بلْمح البصر

المصفاة: لدينا مخزون عالي من النفط 
ونعمل ضمن طاقتنا اإلنتاجية الطبيعية

الفوسفات تحقق زيادة في حجم االنتاج 
مقارنة بذات الفترة من العام الماضي

السفير الصيني: تجربة األردن 
بمكافحة كورونا تستحق التعلم 

االنباط-عمان

اأع���ل���ن وزي����ر ال�����ض��ح��ة ال��دك��ت��ور ���ض��ع��د ج��اب��ر، 

ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  اإ���ض��اب��ة   41 ت�ضجيل 

االإج��م��ايل  ال��ع��دد  لريتفع  اململكة،  يف  امل�ضتجد 

لاإ�ضابات منذ بدء الوباء اإىل 4611.

وب��ني ال��دك��ت��ور ج��اب��ر خ��ال م��وؤمت��ر �ضحفي 

ال���وزراء ام�س االح��د تفا�ضيل  ب��دار رئا�ضة  عقد 

احل����االت اجل��دي��دة وال��ت��ي ت��وزع��ت ع��ل��ى النحو 

معر  على  �ضاحنات  ل�ضائقي  ح���االت   3 االآت����ي: 

ع��ل��ى معر  اأردين، وح��ال��ت��ان  اأح��ده��م  ال��ع��م��ري 

ال��ك��رام��ة لغري اأردن��ي��ني، و 8 ح���االت م��ن فنادق 

احلجر قادمني من ال�ضعودية واالإمارات وم�ضر، 

لزوجها  خمالطة  حملية  حالة  اىل  باالإ�ضافة 

امل�ضاب يف م�ضت�ضفى االأمري حمزة.

اال�ضتق�ضاء  اأن فرق  اإىل  الدكتور جابر  واأ�ضار 

عن  للك�ضف  ف��ح��و���ض��ات   8055 اأج����رت  ال��وب��ائ��ي 

كورونا، لي�ضل العدد االإجمايل للفحو�ضات التي 

اأجريت منذ بدء تف�ضي الفريو�س يف االأردن اإىل 

39342 فح�ضا.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

الركن  العميد  االأزم��ة  اإدارة  خلية  مدير  ق��ال 

م��ازن ال��ف��راي��ة، اإن عملية اإع���ادة االأردن��ي��ني من 

اإع��ادة ما يزيد  اخل��ارج م�ضتمرة ومت لغاية االآن 

اردين على ثاث مراحل، م�ضريا  األ��ف  على 02 

اأ�ضبوع  نحو  قبل  انتهت  الثالثة  املرحلة  اأن  اىل 

ومت خالها اإعادة نحو 7 اآالف مواطن.

م�ضرتك  �ضحفي  موؤمتر  يف  الفراية  واأ���ض��اف 

ع��ق��د ام�����س االأح�����د، يف دار رئ��ا���ض��ة ال������وزراء، اإن 

الت�ضجيل للمرحلة الرابعة من عودة االأردنيني 

ب������داأ ي�����وم اأم���������س ال�������ض���ب���ت، وب�������داأ احل���ج���ز ع��ل��ى 

رح��ات امللكية االأردن��ي��ة من 11 دول��ة، و�ضتكون 

ي��وم 01 مت��وز بالن�ضبة  ال��رح��ات اجل��وّي��ة  اأوىل 

ل��ل��ق��ادم��ني ج�����وا، وامل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة م���ن ع���ودة 

ملدة  اعتبارا من 01 مّتوز  �ضتكون  ب��ّراً  االأردنيني 

ث��اث��ة اأي�����ام، وت�����ض��م��ل دول ���ض��وري��ا وال�����ض��ع��ودي��ة 

وفل�ضطني والعراق، ومن املتوقع ان ت�ضمل نحو 

005 �ضخ�س.

التفا�صيل �ص »3«

  االنباط - عني البا�صا 

اأك�����د ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اأن 

تطوير ال�ضناعات الغذائية اأولوية لتوفري 

االأردن  لي�ضبح  ال��وط��ن��ي،  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن 

مركزا اإقليميا.

�ضركة  اإىل  زيارته  خال  جالته،  و�ضدد 

م�����ض��ان��ع ن���ع���م���ان اجل���ن���ي���دي ل��ل�����ض��ن��اع��ات 

ال��غ��ذائ��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ع���ني ال��ب��ا���ض��ا ام�����س 

االأح������د، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى دع��م 

اإنتاج  مدخات  ت�ضتخدم  التي  ال�ضناعات 

حملية.

ال�ضركة  جتربة  على  امللك  جالة  واأثنى 

يف ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر، وت��وف��ري 

عمليات  لتجويد  حملية  �ضناعية  ح��ل��ول 

فيها  يعمل  ال��ت��ي  ال�ضركة  وت��ق��دم  االإن��ت��اج. 

نحو األف اأردين، حلواًل تكنولوجية مبتكرة 

الآليات االإنتاج.

التفا�صيل �ص »2«

  االنباط - عمان 

االأردنية  البرتول  م�ضفاة  �ضركة  اأك��دت 

باأن لديها خمزوناً عالياً من النفط اخلام 

وامل�ضتقات النفطية �ضواًء كان مبوقعها يف 

العقبة، يف حني  اأو مبن�ضاآتها يف  ال��زرق��اء 

ان الوحدات العاملة داخل موقع امل�ضفاة 

يف الزرقاء تعمل �ضمن طاقتها االإنتاجية 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. وق����ال����ت ال�������ض���رك���ة يف ب��ي��ان 

اأ�ضدرته ام�س ، اإن اإيقاف اإمدادات النفط 

اأي��ار  �ضهر  ب��داي��ة  منذ  للمملكة  ال��ع��راق��ي 

املا�ضي م�ضتمراً حتى االآن ومل يت�ضبب يف 

اأي حالة من االإرباك لدى ال�ضركة، نظراً 

لي�ضت  ال��ع��راق  م��ن  ال���واردة  الكميات  الأن 

ا�ضترياد  م�����ض��ادر  ال�ضركة  ول���دى  ك��ب��رية 

ورد  م��ا  واأن  ال�ضعودية،  ك��اأرام��ك��و  اأخ���رى 

بخ�ضو�س  االإلكرتونية  املواقع  بع�س  يف 

ت�����ض��ب��ب ت��وق��ف ت���وري���د ال��ن��ف��ط ال��ع��راق��ي 

باإرباك لل�ضركة يجانب ال�ضواب.

اأنها  ال�ضركة  قالت  ذل��ك،  على  وع���اوة 

نفط  برميل  مايني  اأربعة  نحو  ت�ضلمت 

خام خال �ضهري ني�ضان واأيار.

التفا�صيل �ص »6«

  االنباط - عمان 

    ���ض��ج��ل��ت ���ض��رك��ة م��ن��اج��م ال��ف��و���ض��ف��ات 

االأردن�����ي�����ة ارت���ف���اع���ا يف ح���ج���م ان��ت��اج��ه��ا 

و�ضادراتها من خام الفو�ضفات واال�ضمدة 

ال��ف��و���ض��ف��ات��ي��ة وف��ل��وري��د االأمل��ن��ي��وم خ��ال 

مقارنة  احل��ايل  العام  من  االول  الن�ضف 

ب����ذات ال���ف���رتة م���ن ال���ع���ام امل��ا���ض��ي 9102 

التي  العمالة  بن�ضب  ال�ضركة  التزام  رغم 

والتي  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  حددتها 

م���ن حجم  ن�����ض��ب��ت��ه %03  م���ا  ت��ت��ج��اوز  مل 

العمالة الكلي يف ال�ضركة.

ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق���ال      

ال���دك���ت���ور حم��م��د ال���ذن���ي���ب���ات، ان ان��ت��اج 

ال�ضركة من خام الفو�ضفات للن�ضف االأول 

من العام احلايل بلغ 4 مايني و924 األف 

الفرتة  نف�س  بلغ خال  فيما  و383 طن، 

من العام املا�ضي 4 مايني و22 األف و441 

طن   وبزيادة مقدارها 242،704 طن.

واأك��د ان ال�ضركة �ضهدت زي��ادة يف كمية 

الفو�ضفات  �ضادراتها اخلارجية من مادة 

احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�ضف  خ��ال 

مقارنة.

»
التفا�صيل �ص »12

  االنباط - عمان 

ق����ال ال�����ض��ف��ري ال�����ض��ي��ن��ي يف ع���م���ان ب��ان 

مكافحة  يف  االأردنية  التجربة  اإن  ويفانغ 

التعلم  ت�ضتحق  امل�ضتجد  كورونا  فريو�س 

باأف�ضل  تتمتع  ال��ت��ي  ال��دول��ة  باعتبارها 

���ض��ي��ط��رة ع��ل��ى ال����وب����اء م���ن ب���ني ال����دول 

العمل  اإىل  تتطلع  ب���اده  واإن  ال��ع��رب��ي��ة، 

ال�ضراكة  لتعميق  االأردن  م��ع  وال��ت��ع��اون 

وبناء  العربية  ال�ضينية  اال�ضرتاتيجية 

جمتمع ذي م�ضتقبل م�ضرتك.

واأ�����ض����ار ال�����ض��ف��ري ، مب��ن��ا���ض��ب��ة ال�����دورة 

ال��ت��ا���ض��ع��ة ل��اج��ت��م��اع ال��������وزاري مل��ن��ت��دى 

عقده  امل��زم��ع  ال�ضيني  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون 

ع����ر اآل����ي����ة ال���ت���وا����ض���ل امل����رئ����ي ي�����وم غ��د 

فر�ضة  يعتر  االجتماع  اأن  اإىل  االث��ن��ني، 

منا�ضبة لتعزيز الوحدة العربية ال�ضينية 

وال��ت��ع��اون يف  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  وب���اء  �ضد 

خلق اجنازات جديدة يف التنمية.

اإن ال��ت��ح��دي ال�����ض��خ��م ال���ذي  وا����ض���اف 

اأحدثه االلتهاب الرئوي التاجي اجلديد.

التفا�صيل �ص »5«

مركز جمرك 
وادي عربه يحبط 
تهريب 60 جهاز 

ايفون 

4



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

ولة تستأنف النَّظر  أمن الدَّ
بقضايا ارهابية اليوم

حماد: وثائق اللجوء السورية 
سارية لنهاية العام

االنباط - عمان 

ت��ع��ق��د حم��ك��م��ة اأم������ن ال�����دول�����ة، ال���ي���وم 

القا�سي  م  امل���ق���َدّ ب��رئ��ا���س��ة  جل�سة  االث��ن��ن 

امل�ساعيد،  عيد  موفق  الدكتور  الع�سكري 

ت��ت��ع��ل��ق  ال���ن���ظ���ر يف ق�������س���اي���ا  ال����س���ت���ئ���ن���اف 

اإرهابية. بالرتويج الأفكار جماعات 

اإحالة  بعد  ذلك  ياأتي  املحكمة،  وح�سب 

رئي�سها العميد القا�سي الع�سكري الدكتور 

علي حممد املبي�سن اإىل التقاعد.

العميد  الع�سكري  الق�ساء  مدير  وكلَّف 

ال��ق��ا���س��ي ال��ع�����س��ك��ري ح����ازم ع��ب��د ال�����س��ام 

املجايل، املقدم القا�سي الع�سكري الدكتور 

اعمال  ت�سيري  مبهام  امل�ساعيد  عيد  موفق 

2 متوز  املحكمة، اعتبارا من يوم اخلمي�س 

اجلاري.

االنباط - عمان 

 ق������رر وزي��������ر ال����داخ����ل����ي����ة ���س��ام��ة 

بطاقة   / اللجوء  وثائق  اعتبار  حماد 

ال�سورية،  باجلالية  اخلا�سة  اخلدمة 

العام  نهاية  املفعول حكما حتى  �سارية 

احلايل.

وب���ن ح��م��اد ام�����س اأن ه���ذا ال��ق��رار، 

ال�سامة  متطلبات  مع  ان�سجاما  ياأتي 

فريو�س  انت�سار  م��ن  احل��د  يف  ال��ع��ام��ة 

ك����ورون����ا، وحت�����س��ب��ا ل��ل��ت��ه��اف��ت امل��ت��وق��ع 

ل���غ���اي���ات جت���دي���د وث����ائ����ق ال���اج���ئ���ن، 

وللت�سهيل عليهم يف هذا االإطار.

االنباط- عمان 

ق��ال رئي�س ال����وزراء ال��دك��ت��ور عمر ال����رزاز اإن 

االجتماع ال��وزاري املطول الذي عقدته احلكومة 

مع  لتجربتنا  عميقة  م��راج��ع��ة  ت�سمن  ال�سبت 

جائحة كورونا، وو�سع االأولويات لعمل احلكومة 

خال الفرتة املقبلة.

لاجتماع  االأ���س��ا���س��ي��ة  امل��ح��اور  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

امل�ستفادة  تركزت على الدرو�س والعرب االأ�سا�سية 

من تعاملنا مع اجلائحة، وكيف ينظر لنا العامل 

كدولة واقت�ساد، وكيف من�سي معا يف جتاوز اأي 

حتد م�ستقبلي، وحتويله اإىل فر�سة جناح يحققها 

االردن بقوته ومنعته.

واكد ال��رزاز خال كلمة عرب الفيديو وجهها 

اأن عملنا معا  بعد  ننجح  “اننا  ام�س  للمواطنن 

بقيادة  وق��وي��ة  متحابة  متكافلة  واح����دة  ك��اأ���س��رة 

حتى  جميعا  باإجراءاتنا  والتزامنا  امللك  جالة 

عند  وننجح  اليها،  ن�سعى  التي  االه���داف  نحقق 

ب�سكل  امل��واط��ن  اإىل  واحلقيقة  املعلومة  اي�����س��ال 

كامل، وعلينا ان ن�ستمر بذلك يف جميع االأرق��ام 

وق�سايا ال�ساأن العام واملو�سوع االقت�سادي الذي 

جنابهه اليوم وم�ستقبا«.

وتابع “ننجح اي�سا عندما نتعلم من م�سريتنا 

وادائنا، ونقيم هذا االداء بكل �سفافية ومو�سوعية، 

ون�����س��ت��ق��ب��ل ال��ت��غ��ذي��ة ال���راج���ع���ة م���ن امل��واط��ن��ن 

باأ�سكالها املختلفة على م�ستوى القرى والبلديات 

واملحافظة واملواطن نف�سه عند دخوله اإىل املن�سة 

وي�سرح  غ����ريه،  او   “ “بخدمتكم  االإل��ك��رتون��ي��ة 

جتربته ويقرتح اأو ي�سكو حتى ن�ستطيع ان نتابع 

ونح�سن االداء«.

وحول نظرة العامل ل��اأردن كدولة واقت�ساد، 

اك����د رئ��ي�����س ال�������وزراء اأن ه���ن���اك ع����دة م��وؤ���س��رات 

مو�سوعية ولي�ست وجهة نظر، ومن اأهمها ا�سدار 

�سندات اليورو بوند على امل�ستوى العاملي اال�سبوع 

املا�سي، وهي �سندات مالية ي�ستفيد منها االردن، 

مبينا اأن مقيا�س اال�ستفادة منها هو حجم االإقبال 

حجم  كرب  “فكلما  ال�سندات  ه��ذه  على  والفائدة 

االإقبال، وانخف�ست الفائدة عليها، يدل على ثقة 

العامل بالدولة واالقت�ساد ».

واع��ل��ن ان���ه والأول م���رة ف���اإن ح��ج��م االك��ت��ت��اب 

وح��ج��م ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال�����س��ن��دات ك����ان اأك�����ر من 

6 ا���س��ع��اف ال��رق��م ال���ذي ك���ان االردن ق��د طرحه 

لاكتتاب، كما ان الفائدة التي ح�سل عليها االردن 

فائدة  اأدن���ى  كانت  �سنوات   10 ال���  و   5 ال���  ل�سندات 

مقارنة مع الدول ال�سبيهة ب��االأردن على م�ستوى 

لديها  ال��ت��ي  النفطية  ال����دول  با�ستثناء  ال��ع��امل 

ثرواتها النفطية وعوائدها ل�سمان هذه العوائد.

مليون   750 و  مليار  مبلغ  اأن  ال����رزاز  وك�سف 

ا���س��دره��ا  ال���ت���ي  ال�������س���ن���دات  وه����ي ح��ج��م  دوالر، 

الإط���ف���اء  ا���س��ا���س��ي  ب�����س��ك��ل  ���س��ت��خ�����س�����س  االردن، 

قرو�س �سابقة بقيمة مليار و 250 مليون دوالر، 

“ولي�ست لقرو�س جديدة تراكمت على القرو�س 
القدمية”، واي�سا ل�سخ �سيولة يف ال�سوق االردين 

بعد وجود متاأخرات على احلكومة انعك�ست �سلبا 

يف ال�سابق على حركة االقت�ساد، كما �سيكون هناك 

ت�سديد لديون داخلية �ستحرك ال�سيولة يف العمل 

امل�سريف لي�ستفيد منها القطاع اخلا�س امل�ستثمر، 

ب�سرح  �سيقوم الح��ق��ا  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  اأن  اإىل  الف��ت��ا 

مف�سل لهذا املو�سوع الذي ي�سري اإىل ثقة كبرية 

وجمتمعا  واأمنا  واقت�سادا  و�سعبا  قيادة  ب���االأردن 

على كل املقايي�س.

وا�سار اإىل اأن هناك موؤ�سرات اقت�سادية مهمة 

اخ�����رى، ج����زء م��ن��ه��ا ي��ت��ع��ل��ق مب�����س��اري��ع ال�����س��راك��ة 

وامل�����س��اري��ع ال��ك��ربى م��ع ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، الفتا 

اإىل 3 م�ساريع كربى �سيتم العمل على تنفيذها، 

واأول��ه��ا م�����س��روع ف��اق��د امل��ي��اه ال���ذي يعالج البنية 

التحتية للمياه، حيث ت�سل ن�سبة الفاقد يف بع�س 

املحافظات مثل العا�سمة والزرقاء وغريها اإىل 45 

باملئة، مت�سائا كيف نحقق اأمننا املائي الوطني يف 

ظل هذه ال�سبكة املتقادمة.

اآخ��ر يف غاية  اإن هناك م�سروعا  وق��ال ال���رزاز 

“اأننا  م��وؤك��دا  م��ارك��ا،  م�سروع مطار  ه��و  االأهمية 

والتجارة،  واالأم���ن  ال�سامة  ناحية  م��ن  بحاجة 

علياء  امللكة  مطار  م�سروع  ي���وازي  مطار  مل�سروع 

الدويل«.

وا�سار اإىل اأن امل�سروع الثالث هو �سبكة االألياف 

ال�سوئية الذي يعد مهما الأنه �سي�سل لكل قرية 

اأن���ه �سيخف�س كلف  اأردن��ي��ة وك��ل م��در���س��ة، مبينا 

االنرتنت، و�سيزيد من ال�سرعة وال�سعة لل�سبكة، 

“وحتى يكون لدينا م�ستوى واحد من الو�سول 
لقاعدة املعلومات والتعامل عرب االنرتنت«.

واأكد اأن امل�ساريع الثاثة �سيتم التوقيع عليها يف 

مراحل خمتلفة خال هذا االأ�سبوع، ما يعد موؤ�سرا 

على ثقة امل�ستثمرين يف االأردن كاقت�ساد.

ولفت الرزاز اإىل �سرعة تاأقلم االقت�ساد الوطني 

لظروف  واخلدمية  املنتجة  القطاعات  وخ�سو�سا 

اجلائحة، و�سرعة التحول نحو التاأقلم معها.

وحول قطاع ال�سياحة وال�سرر الذي حلق به 

من الوباء وتداعياته، لفت الرزاز اإىل اأن القطاع 

�سهد خال االأ�سابيع االأخرية، حت�سنا ملحوظا يف 

ت�سجيع ال�سياحة الداخلية وخ�سو�سا يف مناطق 

اجلنوب، اإذ و�سلت ن�سبة االأ�سغال يف الفنادق اإىل 

ن�سبة 100 باملئة، موؤكدا اأن االأ�سابيع املقبلة �ست�سهد 

مناطق  اأي�سا يف  الداخلية  ال�سياحة  على  تركيزا 

التي  ال�سياحية  املناطق  وبقية  وال�سمال  الو�سط 

نفخر بها.

وك�سف رئي�س الوزراء يف هذا ال�سدد عن �سهادة 

عاملية �ست�سدر من قبل املجل�س العايل لل�سياحة 

م�سريا  اآم��ن��ة،  كوجهة  االأردن  اعتماد  بخ�سو�س 

املطار  ب��اإج��راءات فتح  البدء  ه��ذا يتطلب  اأن  اإىل 

والرحات التي �ستبداأ خال ال�سهر احلايل ب�سكل 

حمدود لدول ال يزيد و�سعها الوبائي خطورة عن 

االأردن وب�سكل م�ستمر.

اإن  ال�����رزاز،  ال��ع��اج��ي��ة، ق���ال  وح���ول ال�سياحة 

هناك الكثري من االأ�سقاء العرب الذين ينظرون 

ملا يتمتع  العاج، نظرا  لتلقي  االأردن كمكان  اإىل 

ب���ه م���ن ���س��م��ع��ة رائ���ع���ة يف ه����ذا امل���ج���ال، م�سيفا 

“نحن بداأنا ب�سكل حم�سور ومدرو�س يف برنامج 
“�سامتك” الذي �سنح�سر من خاله احلاالت 
ونتاأكد خلوها من االإ�سابة بكورونا، وعدم حاجتها 

الإجراء عمليات اأو عاج”.

اإىل ثقة كبرية  املوؤ�سرات ت�سري  اأن ه��ذه  واأك��د 

ج���دا ���س��واء ع��امل��ي��ة اأو اإق��ل��ي��م��ي��ة ب������االأردن ك��دول��ة 

ال��ي��وم  ال��ع��امل يبحث  اأن  اإىل  م�����س��ريا  واق��ت�����س��اد، 

واأمنيا  �سيا�سيا  م�ستقرة  دول  ع��ن  ا�ستثماره  يف 

على  قدرتها  اإىل  اإ�سافة  واقت�ساديا،  واجتماعيا 

التعامل مع خمتلف التحديات، م�سيفا “االأردن-

وبحمد اهلل- بقيادته احلكيمة وموؤ�س�ساته و�سعبه 

واأجهزته اثبت ذلك للجميع “.

اأما املرحلة الثالثة “مرحلة التعايف واملنعة”، 

اأ�سار الرزاز اإىل اأن هذه املرحلة مرتبطة بقرارات 

هيكلية �ستاأخذها احلكومة بهدف زيادة اال�ستثمار 

وت��ع��زي��ز منعة اق��ت�����س��اد ال���دول���ة يف م��واج��ه��ة اأي 

اإدراك  �����س����رورة  اإىل  م��ن��ب��ه��ا  ق����ادم����ة،  خم���اط���ر 

العاملي  االقت�ساد  اأن  وال�سيما  املاثلة  التحديات 

�سهد انكما�سا، ما ينعك�س علينا.

واأك���������د ������س�����رورة جم���اب���ه���ة ه������ذه ال���ت���ح���دي���ات 

التحديات  مع  التعامل  طريقة  بنف�س  االقت�سادية 

ال�سحية التي واجهها االأردن بروح االأ�سرة الواحدة 

املتكافلة املتما�سكة، مع التاأكيد على دعم القطاعات 

االقت�سادية التي ت�سررت كال�سياحة والنقل، م�سريا 

اأ����س���درت جم��م��وع��ة م��ن احل��زم  اأن احل��ك��وم��ة  اإىل 

لهذين القطاعن خال الفرتة القليلة املا�سية.

ال�����رزاز اإىل ال��ق��ط��اع��ات امل��ح��ل��ي��ة التي  ول��ف��ت 

متيزت على م�ستوى املنطقة والعامل كالقطاعات 

الدوائية والت�سنيع الغذائي وامل�ستلزمات الطبية.

واأك���د اأن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يوجه 

ويتابع كل التفا�سيل املتعلقة بتداعيات اجلائحة 

احلكومة  اأن  اإىل  م�سريا  معها،  التعامل  و�سبل 

للقطاعات  خطتها  عن  تف�سيلي  ب�سكل  �ست�سرح 

على  امل���واط���ن  ي���ك���ون  ح��ت��ى  “وذلك  امل���ت�������س���ررة، 

م�ستوى عال من املعرفة بكل احلقائق واملخاطر 

وكل الفر�س املتوفرة اأمامنا”.

واختتم الرزاز كلمته قائا: “بهمتكم جميعا 

وق��ي��ادة ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين متكنا من 

الو�سول اإىل ما حققناه من جناحات، واملعركة مل 

اأمامنا، و�سنتغلب على كل  تنته، والفر�س ماثلة 

ال�سدائد التي �سنواجهها، كما تغلبنا على �سدائد 

اأق���وى مما  قوية  دول��ة  منها  ال�سابق وخرجنا  يف 

اأغلى  “ االإن�سان  كانت وحالتها وقيمها و�سعارها 

ما منلك”.

الرزاز: األردن اثبت انه مستقر والعالم يبحث عن دول مستقرة
 المعركة لم تنته والفرص ماثلة أمامنا وسنتغلب على كل الشدائد 

 مليار و 750 مليون دوالر ستخصص إلطفاء قروض سابقة

االجتماع الوزاري تضمن مراجعة لتجربتنا مع »كورونا« ووضع األولويات

  االنباط - عني البا�شا 

اأك����د ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اأن 

اأولوية لتوفري  تطوير ال�سناعات الغذائية 

االأردن  لي�سبح  ال��وط��ن��ي،  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن 

اإقليميا. مركزا 

و�����س����دد ج���ال���ت���ه، خ�����ال زي�����ارت�����ه اإىل 

لل�سناعات  اجلنيدي  نعمان  م�سانع  �سركة 

ال��غ��ذائ��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ع���ن ال��ب��ا���س��ا ام�����س 

االأح������د، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى دع��م 

اإنتاج  مدخات  ت�ستخدم  التي  ال�سناعات 

حملية.

ال�سركة  امللك على جتربة  واأثنى جالة 

يف ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر، وت��وف��ري 

عمليات  لتجويد  حملية  �سناعية  ح��ل��ول 

االإنتاج.

نحو  فيها  يعمل  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ة  وت��ق��دم 

مبتكرة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ح��ل��واًل  اأردين،  األ����ف 

الت�سميم  مرحلة  من  ب��دءا  االإنتاج  الآليات 

اإنتاج  خطوط  برتكيب  وان��ت��ه��اء  والتنفيذ 

ح��دي��ث��ة يف جم����ال ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة، 

والتعبئة  االإن��ت��اج  عمليات  يف  ط��رق  وابتكار 

لل�سركة  ي��وج��د  اإذ  مل��ن��ت��ج��ات��ه��ا،  وال��ت��غ��ل��ي��ف 

ال����زرق����اء  امل��ن��ط��ق��ة احل������رة يف  م�����س��ن��ٌع يف 

ولغايات  املحلية  لل�سركات  االآالت  لت�سنيع 

الت�سدير.

وا����س���ت���م���ع ج���ال���ت���ه، خ�����ال ج���ول���ت���ه يف 

�سناعاتها  اإنتاج  وخطوط  ال�سركة  م�سانع 

رئي�س جمل�س  ق��دم��ه  ���س��رح  اإىل  ال��غ��ذائ��ي��ة، 

ن��ع��م��ان  ال�������س���رك���ة  ع������ام  وم����دي����ر  االإدارة 

ت�سعى  ال�سركة  اأن  اإىل  فيه  اأ�سار  اجلنيدي، 

يف  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  حتقيق  يف  للم�ساهمة 

للمنتج  امل�سافة  القيمة  وتعظيم  اململكة، 

غذائية  مل���واد  وحت��وي��ل��ه  االأردين  ال���زراع���ي 

ال�سوق  ال�ستهاك  عالية  ب��ج��ودة  م�سنعة 

امل��ح��ل��ي وال��ت�����س��دي��ر ل��اأ���س��واق االإق��ل��ي��م��ي��ة 

والعاملية.

ت��ب��ذل  ���س��رك��ة اجل��ن��ي��دي  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

والتطوير  البحث  جم��ال  يف  كبرية  جهودا 

الغذائية  منتجاتها  لتطوير  امل�ستمرين 

واإي�����ج�����اد م��ن��ت��ج��ات ج����دي����دة ت��ل��ب��ي ح��اج��ة 

اإىل  الفتاً  الفئات،  خمتلف  من  امل�ستهلكن 

منتجات  االأول���ي���ة  امل����واد  م��ن  ب��امل��ئ��ة   85 اأن 

حملية.

ال�سركة  ل��دى  ف��اإن  اجل��ن��ي��دي،  وبح�سب 

وب��ل��غ��اري��ا،  واأم���ريك���ا،  فل�سطن،  يف  ف��روع��اً 

واأمل���ان���ي���ا، وال��ه��ن��د ت��ن��ت��ج م��ا ي��زي��د ع��ن 140 

�سنفاً، باالإ�سافة اإىل مركز ت�سويق وتوزيع 

للتوزيع  املتحدة  العربية  االإم��ارات  يف دولة 

جلميع دول اخلليج العربي.

الإنتاج  متعددة  م�سانع  ال�سركة  وت�سم 

ال�سوق  حاجة  تلبي  متنوعة،  غذائية  مواد 

امل���ح���ل���ي، مب����ا ي�����س��اه��م يف حت��ق��ي��ق االأم�����ن 

الغذائي، باالإ�سافة اإىل الت�سدير.

وراف�����ق ج��ال��ة امل���ل���ك، رئ��ي�����س ال�����وزراء، 

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

جالة امللك لات�سال والتن�سيق، وم�ست�سار 

جالة امللك لل�سيا�سات واالإعام.

االنباط - عمان 

اأكد جالة امللك عبداهلل الثاين �سرورة 

الرتكيز على قطاعات ال�سناعات الغذائية 

والتو�سع  الطبية،  وامل�ستلزمات  والدوائية 

م�سافة  قيمة  ذات  اأخ����رى  ق��ط��اع��ات  ن��ح��و 

وا�سرتاتيجية.

ول���ف���ت ج���ال���ة امل���ل���ك، خ����ال ح�����س��وره 

يف ق�����س��ر احل�����س��ي��ن��ي��ة ام�����س االأح�����د ج��ان��ب��اً 

م���ن اج��ت��م��اع م��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 

وال��دوائ��ي  ال��غ��ذائ��ي  الت�سنيع  ق��ط��اع��ات  يف 

وامل�ستلزمات الطبية، اإىل اأن االأردن ميتلك 

لهذه  اإقليمياً  مركزاً  ليكون  توؤهله  فر�سا، 

ال�سناعات.

و���س��ّدد خ��ال االج��ت��م��اع، ال���ذي ح�سره 

على  االق��ت�����س��ادي��ن،  ال�سحفين  م��ن  ع��دد 

اأه��م��ّي��ة اأن ت���ت���واءم ال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ن��اظ��م��ة 

مهام  ي�سهل  ومب��ا  حاليا  القائم  العمل  مع 

اللجان.

التفكري  ����س���رورة  اإىل  ج��ال��ت��ه  واأ����س���ار 

اإىل اخل�����ارج،  ال��ت�����س��دي��ر  ل����زي����ادة  ب���اآل���ي���ات 

واأه��م��ي��ة ال���رتوي���ج ل��ل�����س��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة. 

و�ُسّكلت منت�سف ني�سان املا�سي، بتوجيهات 

الت�سنيع  لقطاعات  توجيهية  ملكية، جلنة 

وامل��ع��دات  وامل�ستلزمات  وال��دوائ��ي  الغذائي 

من  خمت�سن  ع�سويتها  يف  ت�سم  الطبية، 

القطاعن العام واخلا�س.

اإي����ج����ازات  اإىل  امل���ل���ك  وا���س��ت��م��ع ج���ال���ة 

الثاثة،  القطاعات  جل��ان  روؤ���س��اء  قدمها 

التي  اخل��ط��ط  م��ن  تنفيذه  م��ا مت  ت��ن��اول��ت 

و���س��ع��ت��ه��ا ����س���اب���ق���ا، وت���وف���ريه���ا مل��ت��ط��ل��ب��ات 

اإىل ج��ان��ب ع��ر���س  ال��ع��امل��ي��ة،  االع��ت��م��ادي��ة 

تعمل  التي  للم�ساريع  امل�ستقبلية  اخلطط 

على تنفيذها حاليا وما �سيتم تنفيذه.

لكل  الرئي�سية  للموؤ�سرات  عر�سوا  كما 

قطاع، من حيث ال�سادرات مقابل الواردات 

وعدد ال�سركات وفر�س العمل التي توفرها 

والتطور  احلالية،  الت�سديرية  واالأ���س��واق 

املتوقع يف كل قطاع.

بدوره، قال رئي�س الوزراء الدكتور عمر 

اإن  اأم��ام جالة امللك  ال��رزاز يف مداخلة له 

التوجيهات امللكية للحكومة كانت وا�سحة، 

وال��ت��ي ت��وؤك��د اأه��م��ي��ة اإي���ج���اد ال��ف��ر���س من 

التحديات التي فر�ستها جائحة “كورونا«.

ا���س��ت��ط��اع  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  اأن  وب����ن 

اأهمية  الفر�س، موؤكداً  اال�ستفادة من هذه 

وبناء  موؤ�س�سية،  بطريقة  العمل  يف  امل�سي 

التوجيهية  ال��ل��ج��ن��ة  تكليف  مت  ذل���ك  ع��ل��ى 

3 جل����ان رئ��ي�����س��ة منها  ال���ت���ي ان��ب��ث��ق ع��ن��ه��ا 

للت�سنيع  وثانية  الغذائي،  للت�سنيع  جلنة 

ال�����دوائ�����ي وجل���ن���ة ث���ال���ث���ة ل��ل��م�����س��ت��ل��زم��ات 

ينفذ  العمل  اأن  اإىل  ال��رزاز  ولفت  الطبية. 

بالت�ساركية مع القطاع اخلا�س واملوؤ�س�سات 

ل�سمان  والتمويلية  والتعليمية  البحثية 

اأن يكون العمل بتكاملية، وب�سكل متوا�سل 

ب���ه���دف حت��ل��ي��ل ال���ب���ي���ان���ات وم���ع���اجل���ة اأي 

فجوات.

اأكد  الطبية،  بامل�ستلزمات  يتعلق  وفيما 

�سرورة اأن تكون مدخات االإنتاج ب�سناعة 

حملية اأردنية لتخفيف االأعباء.

من جهته، اأّكد وزير ال�سناعة والتجارة 

وال��ت��م��وي��ن ال��دك��ت��ور ط����ارق احل���م���وري اأن 

ال��ع��م��ل ال���ذي ت��ق��وم ب��ه ال��ل��ج��ان ق��ائ��م على 

التطبيقية  االأب���ح���اث  وجت��م��ي��ع  الت�سبيك 

التي تنفذ حالياً يف اململكة.

“فلرتة” االأب��ح��اث  يتم  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 

القطاع  ت�سم  متخ�س�سة  جل��ان  قبل  م��ن 

اخل����ا�����س، وم����ن ث���م ع��م��ل درا�����س����ة ج���دوى 

اأولية وعر�سها على القطاع اخلا�س الأخذ 

التغذية الراجعة قبل تطويرها.

وبّن اأنه مت و�سع جهات حمددة للتنفيذ 

ب��اأن  �سمن ج���دول وم���دد زم��ن��ي��ة، م��ت��وق��ع��اً 

 3 م��ن  �سهور   6 ك��ل  عنه  �سينتج  امل�سار  ه��ذا 

للعر�س على  قابلة  اأبحاث تطبيقية   5 اإىل 

القطاع اخلا�س.

واأ����س���ار اإىل اأن���ه ي��ت��م ع��م��ل درا���س��ة ح��ول 

م���ا ي��ت��م ا����س���ت���رياده م���ن خ�����ارج امل��م��ل��ك��ة يف 

قدرتنا  تقييم  ب��ه��دف  ال��ث��اث��ة  القطاعات 

على �سناعته حملياً، الفتاً اإىل اأن الدرا�سة 

�ستنتهي ب�سيغتها االأولية خال اأ�سبوعن.

ال��غ��ذائ��ي،  الت�سنيع  جلنة  رئي�س  وق���دم 

اإدارة �سركة املدن ال�سناعية  رئي�س جمل�س 

ال����دك����ت����ور ل������وؤي ����س���ح���وي���ل اإي������ج������ازاً ح���ول 

االإجراءات التي تقوم بها اللجنة يف جمال 

ت��ط��وي��ر ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة م���ن حيث 

تطوير درا�سة اجلدوى لل�سناعات الغذائية 

ا�ستثمارية  من�سات  وت��ط��وي��ر  وال��زراع��ي��ة 

متويل  وتاأمن  اال�ستثمار  وزي��ادة  للرتويج 

اآمن خلطوط التو�سع.

���س��ي��ت��م  ااِلإج�����������راءات  ت���ل���ك  اأن  واأو�����س����ح 

تنفيذها وفقا لربنامج زمني حمدد. وقال 

الطبية،  واملعدات  امل�ستلزمات  جلنة  رئي�س 

امل���دي���ر ال���ع���ام وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز 

والتطوير،  للت�سميم  الثاين  عبداهلل  امللك 

وجم��م��وع��ة ك���ادب���ي اال���س��ت��ث��م��اري��ة، اأجم���د 

�سمن  تعمل  اللجنة  اإن  ال�سهيل،  خمي�س 

منتجاً   13 الع��ت��م��اد  حم���ددة،  زمنية  خطة 

املرجوة  اجلدوى  وتقييم  طبياً،  وم�ستلزماً 

دولية  �سركات  مع  اتفاقيات  وتوقيع  منها، 

لهذا الغر�س.

اإع��داد حتليل  املركز يعمل على  اأن  وبن 

مف�سل لل�سوق، لغايات اإن�ساء م�سنع الإنتاج 

ب�سناعة معدات  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  اخل���ام  امل���واد 

ا�ستمرارية  ل�سمان  ال�سخ�سية،  احلماية 

اإم����داد ال�����س��وق ب��امل��ع��ق��م��ات، وتوقيع  ت��اأم��ن 

اتفاقيات اآجلة مع موردين دولين.

الدوائية، مدير  اللجنة  رئي�س  كما قدم 

ع����ام امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال������دواء، 

���س��رح��اً ت�سمن  ن����زار م���ه���ي���دات،  ال���دك���ت���ور 

اعتماد  ت�سريع  اللجنة بخ�سو�س  اإجراءات 

29 دواء  اإىل اأنه مت اعتماد  االأدوية، م�سرياً 

خال الفرتة املا�سية.

وبن اأن هناك 4 �سركات تقدمت بطلبات 

طبية،  وم�ستح�سرات  مواد  الإنتاج  ت�سجيل 

ب��اإن��ت��اج  ���س��ي��ق��وم  م�����س��ن��ع  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

اللجنة  �ستقوم  حيث  ال��غ��ذائ��ي��ة،  امل��ك��م��ات 

اأك��ادمي��ي��ن الإمكانية  م��ع  اأب��ح��اث  ب���اإج���راء 

ا�ستخدام املوارد الطبيعية يف هذه املنتجات، 

زي��ادة  على  اأي�ساً  تعمل  اللجنة  اأن  م��وؤك��داً 

منتجات البحر امليت.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س ال���دي���وان امللكي 

ال���ه���ا����س���م���ي، 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 جالة 

ال�سحة،  ووزير  واالإعام،  لل�سيا�سات  امللك 

ورئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة، ومدير عام 

اخلدمات الطبية

الملك: التركيز على دعم صناعات تستخدم مدخالت إنتاج محلية

الملك: األردن يمتلك فرصًا تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا بصناعات مختلفة
دعا إلى التوسع في صناعات ذات قيمة مضافة واستراتيجية
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امل�شاريع  نق�ص  ب�شبب  ك��ورون��ا  ج��راء جائحة  ت��اأث��رت  فئة  اأك��ر  املهند�شون  يكون  رمب��ا 

الإ�شتثمارية والعطاءات وكرة اخلريجني من املهند�شني والذي جعل التناف�ص على اأوجه 

الهند�شة يف  اأن خريجي كليات  الطلب؛ حيث  العر�ص وق  املهند�شني كنتيجة لزيادة  بني 

العديد من التخ�ش�شات اأ�شبحوا يعانون من بطالة عالية ن�شبياً حملياً واإقليمياً، فمنت�شبو 

النقابة و�شلوا قرابة ال ١٧٠ األف مهند�شة ومهند�ص وعلى مقاعد الدرا�شة حوايل ٨٠ األف، 

األ��ف مهند�ص، وبالطبع   ٢٥٠ اأك��ر من  القادمة  اأن عددهم �شي�شل يف اخلم�ص �شنوات  اأي 

الن�شاط الإقت�شادي والإ�شتثماري واملايل هو الذي يحدد حاجتهم يف �شوق العمل، وغالباً ما 

تكون فرتات و�شنوات ذروة وتليها ركود وعجاف وهكذا:

١. اإبان جائحة كورونا وبعدها يحق لنا اأن نعتز باملهند�شني واأن نعتربهم بناة الوطن يف 

ُبناه التحتية والفوقية، وامل�شتويات التي و�شلنا لها متميزة وفريدة.

٢. ن�شبة املهند�شني يف الأردن هي الأعلى عاملياً بالن�شبة لعدد ال�شكان حيث ت�شل بواقع 

مهند�ص لكل خم�شني مواطن.

3. بالرغم من البطالة والتخ�ش�شات امل�شبعة ما زال العديد يدر�شون الهند�شة مبختلف 

التخ�ش�شات وال�شبب اأن �شوق العمل الإقليمي واخلليجي حتديداً مفتوح للجميع حالياً 

بالرغم من التخوفات القادمة وبدء بع�ص الدول بالإ�شتغناء عن بع�ص املهند�شني!

4. نقابة املهند�شني بال�شراكة مع ديوان اخلدمة املدنية وهيئة اإعتماد موؤ�ش�شات التعليم 

العايل و�شمان جودتها م�شكورين لديهم ن�شرة �شنوية لتوجيه الطلبة �شوب التخ�ش�شات 

املطلوبة ل�شوق العمل.

اأن بع�ص  اإغ��راق ل�شوق العمل واخلريجني يف بع�ص التخ�ش�شات، وامل�شيبة  ٥. هنالك 

اجلامعات ما زالت تفتح اأق�شاماً لهذه التخ�ش�شات، ومثال على ذلك الهند�شة املدنية والذي 

مل تبَق جامعة ر�شمية اأو خا�شة اإلاّ حوته بالرغم من وجود حوايل 4٥ األف مهند�ص مدين 

و ٢٠ األف على مقاعد الدرا�شة!

به كثقافة  العمل  �شوق  بعينه حتى يغرق  التخ�ش�ص  واأهليهم يقبلون على  الطلبة   .6

جمتمعية غريبة ودون درا�شات حقيقية! كما اأن زيادة العر�ص وقلاّة الطلب توؤدي لرتاجع 

الأجور وعدم اإحرتام اخلربة والكفاءة وتقزميها.

٧. نحتاج لتوجيه التعليم الهند�شي والت�شاركية مع اجلامعات لغايات ح�شر التخ�ش�شات 

املطلوبة واإيقاف الراكدة وامل�شبعة وبطريقة ديناميكية دائبة.

: اأين �شيذهب هوؤلء اخلريجني؟ حاجات �شوق العمل املحلي والإقليمي  ٨. ال�شوؤال املُحياّ

حمدودة بالطبع! اأم لطابور العاطلني عن العمل!

التي  ال�شقيقة  ل��ل��دول  امل��ق��اولت  ت�شدير  الأردن��ي��ني يف  الكثي على م�شاركة  ل  ن��ع��ِواّ  .9

بحاجة لإعادة اإعمار وامل�شاهمة باإعمارها كالعراق وليبيا و�شوريا وغيها، و�شرورة اإمتالك 

املهند�شني مهارات الإت�شال الكافية.

املعنية  احلكومية  واجلهات  بقدراتها  نثق  التي  املهند�شني  نقابة  تقوم  لأن  نتطلاّع   .١٠

لإعادة درا�شة حاجات �شوق العمل الهند�شية واإعادة ترتيب الأولويات.

الإع��ت��ذار بخ�شو�ص  بعني  اأخذها  الب�شرية يجب  للموارد  امللكية  اللجنة  تو�شيات   .١١

التعليم التقني و�شرورة ت�شويب هرمنا اجلامعي املقلوب، حيث نعلم باأن جلاّ التخ�ش�شات 

اجلامعية حالها حال التخ�ش�شات الهند�شية وحتمل نف�ص التحديات والهموم.

ب�شراحة: هنالك تخباّط وعدم توافقية يف توجيه التخ�ش�شات بني املوؤ�ش�شات الأكادميية 

التعليم  لإنقاذ  عاجلة  ت�شاركية  خطة  واملطلوب  العمل،  و�شوق  والطلبة  والأه���ل  واملهنية 

الهند�شي وتوجيهه وتقنينه �شوب احلاجات املطلوبة ل�شوق العمل.

د. محمد طالب عبيدات

 بطالة المهندسين 
في زمن كورونا الفراية: بدء التسجيل للمرحلة الرابعة لعودة األردنيين من الخارج

ال تغيير على شروط العودة لغاية اآلن

 دمج ثالث هيئات تعنى بالنقل تحت مظّلة مؤّسسّية واحدة

جابر :لالردن خبرة في كيفية التعامل مع القادمين للسياحة العالجية
 14 إصابة بكورونا واحدة منها محلية

االنباط-عمان

العميد  الأزم����ة  اإدارة  خلية  م��دي��ر  ق���ال 

ال���رك���ن م����ازن ال���ف���راي���ة، اإن ع��م��ل��ي��ة اإع����ادة 

لغاية  ومت  م�شتمرة  اخل��ارج  من  الأردن��ي��ني 

اردين  األ����ف   ٢٠ ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  اإع�����ادة  الآن 

املرحلة  اأن  اىل  م�شيا  مراحل،  ثالث  على 

الثالثة انتهت قبل نحو اأ�شبوع ومت خاللها 

اإعادة نحو ٧ اآلف مواطن.

�شحفي  م���وؤمت���ر  يف  ال���ف���راي���ة  واأ�����ش����اف 

رئا�شة  دار  يف  الأح���د،  ام�����ص  عقد  م�شرتك 

الوزراء، اإن الت�شجيل للمرحلة الرابعة من 

اأم�ص ال�شبت، وبداأ  عودة الأردنيني بداأ يوم 

احلجز على رحالت امللكية الأردنية من ١١ 

يوم  اجلوياّة  الرحالت  اأوىل  و�شتكون  دولة، 

واملرحلة  جوا،  للقادمني  بالن�شبة  متوز   ١٠

�شتكون  اً  ب����راّ امل��ق��ب��ل��ة م��ن ع����ودة الأردن���ي���ني 

�����وز مل����دة ث���الث���ة اأي�����ام،  اع���ت���ب���ارا م���ن ١٠ متاّ

وفل�شطني  وال�شعودية  �شوريا  دول  وت�شمل 

 ٥٠٠ نحو  ت�شمل  ان  املتوقع  وم��ن  وال��ع��راق، 

�شخ�ص.

الإ�شابات يف  اأن عدد  اإىل  الفراية  واأ�شار 

كان  اخل��ارج  من  للقادمني  الثالثة  املرحلة 

١9٥ ا�شابة وهذا ي�شاوي  كبيا حيث �شجل 

املرحلتني الوىل  امل�شابني يف  اأع��داد  �شعف 

فك  عملية  بتاأخي  ذلك  وت�شبب  والثانية، 

يف  املحجورين  بع�ص  عن  الإلزامي  احلجر 

اإىل وج��ود  امل��ي��ت، م�شيا  ال��ف��ن��ادق وال��ب��ح��ر 

احلجر  مناطق  يف  زال���وا  م��ا  �شخ�ص  األ��ف��ي 

ال�شحي الإلزامي �شمن املرحلة الثالثة.

وفيما يتعلق بفتح املطار، اأو�شح الفراية 

ان ال��ل��ج��ن��ة امل�����ش��ك��ل��ة ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة ل زال��ت 

الأ�شخا�ص  املطلوبة من  الإج��راءات  تدر�ص 

القادمني للمملكة، مبينا انه اإذا مت ال�شماح 

ب���ع���ودة احل���رك���ة اجل���وي���ة م���ع دول����ة معينة 

ف�شوف يتم معاملة الأردنيني املقيمني فيها 

ال�شروط. بنف�ص 

ال��ع��ودة  ���ش��روط  ان��ه ل تغيي على  واأك���د 

لغاية الآن ول زالت نف�شها احلجر الإلزامي 

ملدة ١4 يوما واحلجر املنزيل ملدة ١4 يوما.

االنباط-عمان

ر جم��ل�����ص ال�������وزراء يف ج��ل�����ش��ت��ه ال��ت��ي  ق����راّ

ال��وزراء  رئي�ص  برئا�شة  الأح��د  ام�ص  عقدها 

الدكتور عمر الرزاز املوافقة على م�شروعي 

املدين  الطيان  لقانويناّ  لني  معدِّ قانونني 

وهيئة تنظيم النقل الربي.

ومب���وج���ب ال��ت��ع��دي��الت ع��ل��ى م�����ش��روع��ي 

ُتعنى  هيئات  ث��الث  دم��ج  �شيتماّ  القانونني، 

��ة  ب��ق��ط��اع ال���ن���ق���ل، وه�����ي: ال��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ح��رياّ

ي،  �����ة، وه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��ل ال�����رباّ الأردن�����ياّ

�������ش���ة اخل������طاّ احل����دي����دي احل���ج���ازي  وم���وؤ����شاّ

��ة  �����ش��ياّ م��وؤ���شاّ م��ظ��لاّ��ة  حت���ت  لت�شبح  الأردين، 

�شيتماّ  كما  النقل”،  “هيئة  ى  ت�شماّ واح����دة 

ال��ط��يان  هيئة  يف  �شني  املفواّ ع��دد  تقلي�ص 

امل�����دين، وه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��ل اإىل ث��الث��ة 

وذل���ك بهدف  م��ن خم�شة،  ب���دًل  ���ش��ني  م��ف��واّ

تر�شيد الإنفاق وتر�شيق الأداء.

وي�����اأت�����ي اإق���������رار م�������ش���روع���ي ال���ق���ان���ون���ني 

للربنامج  الثانية  للحزمة  تنفيذاً  لني  املعدِّ

الق��ت�����ش��ادي احل��ك��وم��ي امل��ت��ع��ل��ق ب��الإ���ش��الح 

اجل��ه��از  ه��ي��ك��ل��ة  ��ة  خ��طاّ اإط�����ار  ويف  الإداري، 

احل���ك���وم���ي وال�����دم�����ج، وت���ر����ش���ي���د ال��ن��ف��ق��ات 

وتر�شيق الأداء؛ وا�شتكماًل لالإجراءات التي 

متاّ  اإذ  ال�شعيد،  ه��ذا  على  احلكومة  ب��داأت��ه��ا 

ودمج  احلكومياّة،  ال�شركات  من  ع��دد  اإل��غ��اء 

�شات والإدارات �شمن  عدد من الهيئات واملوؤ�شاّ

الوزارات.

وب��ح�����ش��ب م���ا ج���اء يف الأ����ش���ب���اب امل��وج��ب��ة 

ل ل��ق��ان��ون ال��ط��يان  مل�����ش��روع ال��ق��ان��ون امل��ع��دِّ

اإع��ادة  اإىل  يهدف  ��ه  ف��اإناّ  ،٢٠٢٠ ل�شنة  امل��دين 

���ش��ي ه��ي��ئ��ة ال��ط��يان  ه��ي��ك��ل��ة جم��ل�����ص م��ف��واّ

�شني  مفواّ ثالثة  من  يتاألاّف  بحيث  امل��دين، 

الرئي�ص  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ب����دًل م��ن خ��م�����ش��ة، 

����ة م��ت��ف��رغ��ني،  وم���ف���و����ص ال�����ش��الم��ة اجل����وياّ

�ص واحد غي متفرغ. بالإ�شافة اإىل مفواّ

مل�شروع  املوجبة  الأ�شباب  ج��اء يف  يف حني 

النقل  تنظيم  هيئة  ل��ق��ان��ون  ل  م��ع��دِّ ق��ان��ون 

ي���اأت���ي  ال���ت���ع���دي���ل  اأناّ   ٢٠٢٠ ل�����ش��ن��ة  ال������ربي 

���ه احل���ك���وم���ة ب��رت���ش��ي��ق  ان���ط���الق���اً م���ن ت���وجاّ

اأع��ل��ى درج��ات  ��ة، وحتقيق  �����ش��ات ال��ع��اماّ امل��وؤ���شاّ

���ة يف ع��م��ل��ه��ا، و���ش��ب��ط  ال���ك���ف���اءة وال���ف���اع���ل���ياّ

الناجمة عن وجود  الكلف  الإنفاق، وخف�ص 

م�شتقلاّة،  كهيئات  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  ه��ذه 

ولإعادة هيكلة الهيئات التابعة لوزارة النقل 

حت��ت مظلاّة واح���دة م��ن خ��الل اإن�����ش��اء هيئة 

الهيئة  م��ن   ً ك���الاّ ت�شم  النقل،  هيئة  ت�شمى 

النقل  تنظيم  وه��ي��ئ��ة  ����ة،  الأردن����ياّ ��ة  ال��ب��ح��رياّ

�شة اخلطاّ احلديدي احلجازي  ي، وموؤ�شاّ الرباّ

الأردين.

ال����وزراء  ر جمل�ص  ق���راّ اآخ����ر،  ع��ل��ى �شعيد 

والرتخي�ص  الت�شنيف  نظام  على  املوافقة 

ل��غ��اي��ات  ي��اأت��ي  وال����ذي   ٢٠٢٠ ل�شنة  ال��ب��ي��ئ��ي 

اأن�شطتها  خطورة  بح�شب  املن�شاآت  ت�شنيف 

درا���ش��ات  متطلبات  ولتحديد  البيئة،  على 

منح  اإج����راءات  وب��ي��ان  البيئي،  الأث���ر  تقييم 

الرتخي�ص البيئي وتنظيمها.

ومب��وج��ب النظام ي��ت��ماّ و���ش��ع الإج����راءات 

وامل��ع��اي��ي ال��ب��ي��ئ��ي��ة لإق���ام���ة امل�����ش��اري��ع وف��ق 

جميع  وتبيان  الف�شلى،  البيئياّة  املمار�شات 

البيئياّة  الأن�����ش��ط��ة  ل��رتخ��ي�����ص  الإج�������راءات 

درا�شتها  مراحل  ك��لاّ  نة  مت�شماّ وت�شنيفها؛ 

اإجراءات  اأن�شطتها، وفق  واإن�شائها وممار�شة 

القرارات  �شدور  عملياّة  ل  ي�شهاّ مما  دة  حم��داّ

الر�شمياّة والتنظيمياّة املتعلقة بال�شتثمار.

ر جمل�ص الوزراء املوافقة على نظام  كما قراّ

اإدارة املواد والنفايات اخلطرة ل�شنة ٢٠٢٠.

اخلطرة  والنفايات  امل��واد  النظام  د  ويحداّ

التي يحظر اأو يقياّد اإدخالها اأو ا�شتيادها اأو 

تخزينها اأو تداولها اأو ا�شتعمالها اأو اتالفها 

اأو اإلقائها باأياّ طريقة يف اململكة.

ومب���وج���ب ال���ن���ظ���ام ي���ت���ماّ ت�����ش��ك��ي��ل جلنة 

الوطنياّة،  اجل��ه��ود  لتنظيم  ة  خمت�شاّ فنياّة 

والتن�شيق بني اجلهات ذات العالقة ل�شمان 

اإدارة املواد والنفايات اخلطرة ب�شورة �شليمة 

اً. بيئياّ

االنباط-عمان

جابر،  �شعد  الدكتور  ال�شحة  وزي��ر  اأعلن 

اإ�شابة جديدة بفيو�ص كورونا   ١4 ت�شجيل 

امل�شتجد يف اململكة، ليتفع العدد الإجمايل 

لالإ�شابات منذ بدء الوباء اإىل ١١64.

وب�����ني ال����دك����ت����ور ج���اب���ر خ�����الل م���وؤمت���ر 

���ش��ح��ف��ي ع��ق��د ب����دار رئ��ا���ش��ة ال������وزراء ام�����ص 

وال��ت��ي  اجل��دي��دة  احل����الت  تفا�شيل  الح���د 

توزعت على النحو الآتي: 3 حالت ل�شائقي 

اأردين،  اأحدهم  �شاحنات على معرب العمري 

اأردنيني،  لغي  الكرامة  وحالتان على معرب 

و ٨ ح���الت م��ن ف��ن��ادق احل��ج��ر ق��ادم��ني من 

بالإ�شافة اىل  ال�شعودية والإم��ارات وم�شر، 

امل�����ش��اب يف  ل��زوج��ه��ا  ح��ال��ة حملية خمالطة 

م�شت�شفى الأمي حمزة.

ف���رق  اأن  اإىل  ج���اب���ر  ال����دك����ت����ور  واأ������ش�����ار 

فحو�شات   ٥٥٠٨ اأجرت  الوبائي  ال�شتق�شاء 

للك�شف عن كورونا، لي�شل العدد الإجمايل 

تف�شي  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  للفحو�شات 

الفيو�ص يف الأردن اإىل ٢4393 فح�شا.

وقال الوزير جابر، ان الوزارة وبالتعاون 

م����ع ع�����دة ج���ه���ات ب�������ش���دد اإط�������الق ت��ط��ب��ي��ق 

من  حزمة  على  يحتوي  “والذي  “�شحتك 
الأدل�����ة ال�����ش��ام��ل��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة 

ل��ل��ق��ط��اع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة واأ����ش���ال���ي���ب ال��وق��اي��ة 

وال���ت���ح���ذي���رات  ال��ت��وج��ي��ه��ات  اأو  وال�����ع�����ادات 

من  ي�شتجد  ما  كل  اإىل  بالإ�شافة  الطبية، 

معلومات حول الفيو�ص، ومعلومات طبية 

ب�شكل عام، ويحتوي كذلك على الفيديوهات 

ال��ت��وع��وي��ة وال��ن�����ش��ائ��ح والإر������ش�����ادات ال��ت��ي 

ت��ط��ل��ق��ه��ا اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة. واع���ت���رب ج��اب��ر 

ال��ت��ط��ب��ي��ق ن��وع��ا م���ن ان�����واع ال��ت��وا���ش��ل بني 

ايجابي  اأثر  له  و�شيكون  واملواطنني  ال��وزارة 

على املواطنني، داعيا الأردنيني اىل حتميل 

التعرف على  ي�شاعد يف  الذي  التطبيق  هذا 

فيو�ص كورونا وغيه من المرا�ص.

اأكد  ويف رد عن �شوؤال حول فتح املطارات 

ومعايي  خطة  و�شع  مت  ان��ه  جابر  الدكتور 

دق��ي��ق��ة م���ن ق��ب��ل خ��ل��ي��ة الأزم�������ة ل��ل��ح��ف��اظ 

انه  اىل  م�شيا  ال��داخ��ل،  يف  املواطنني  على 

دول  من  قادمني  مواطنني  ا�شتقبال  �شيتم 

مت  الردن  يف  الوبائي  الو�شع  مع  مت�شابهة 

الت�شنيف  ح�شب  الأخ�شر  اللون  اإعطاوؤهم 

املعتمد وذل��ك ح�شب ع��دد احل���الت واأع���داد 

ال��وف��ي��ات ومب��وج��ب م��ع��اي��ي م��ن�����ش��ورة على 

القادمني  امل��واط��ن��ني  ميكن  كمبيوتر  ن��ظ��ام 

م���ن ال������دول امل��ت�����ش��اب��ه��ة م���ع و����ش���ع الردن 

والكتفاء  حجر  دون  ال��دخ��ول  من  الوبائي 

بالفح�ص املخربي .

واأو�����ش����ح ال���دك���ت���ور ج��اب��ر ان ال�����ش��ب��ب يف 

ت���اأخ���ر ن��ت��ائ��ج ك���ورون���ا ه���و ب��ع��د امل��ح��اف��ظ��ات 

وت���اأخ���ر ن��ق��ل ال��ع��ي��ن��ات، م���وؤك���دا ان ال��ت��اأخ��ي 

لعدد  وبالن�شبة  ي��ذك��ر.  ل  النتائج  ب��اإع��الن 

اأن هناك  اأو����ش���ح ج��اب��ر  احل����الت امل��ج��ه��ول��ة 

ا�شابتها  م�شدر  يكت�شف  مل  فقط  حالتني 

�شحب مئات  انه مت  اىل  بالفيو�ص، م�شيا 

املخالطني  وخم��ال��ط��ي  ملخالطني  ال��ع��ي��ن��ات 

للتاأكد من عدم اإ�شابتهم بالفيو�ص. وحول 

للتعامل  للم�شت�شفيات  ال�شتيعابية  الطاقة 

جابر،  الدكتور  قال  العالجية  ال�شياحة  مع 

الآن  ح��ت��ى  م�����ش��ت�����ش��ف��ى   ٢٠ اع���ت���م���اد  ان����ه مت 

خ�شعت لتقييم و�شروط قا�شية للتعامل مع 

احلالت القادمة من خالل تخ�شي�ص طابق 

ك��ام��ل وف��ري��ق ط��ب��ي حم���دد ل يختلط مع 

ال��وزارة  ان  ايل  م�شيا  امل�شت�شفى،  مراجعي 

للتاأكد من جناعة  تفتي�ص  �شتقوم بحمالت 

الإجراءات .

ان��ه مت خ��الل فرتة  الدكتور جابر  وب��ني 

احلظر ا�شتقبال عدد من احلالت والتعامل 

كيفية  يف  خ����ربة  الردن  اأع���ط���ى  م���ا  م��ع��ه��ا 

التعامل مع القادمني لل�شياحة العالجية.

ال��ع��الج��ي��ة  ال�������ش���ي���اح���ة  ان  اىل  وا������ش�����ار 

وك��ذل��ك  للمملكة  الق��ت�����ش��اد  عجلة  حت���رك 

ب�شبب  ت��اأث��رت  التي  اخلا�شة  للم�شت�شفيات 

املر�شى،  م��ن  ع���ددا  خ�شرت  حيث  اجل��ائ��ح��ة 

موؤكدا ان الردن يفتح اأبوابه جلميع املر�شى 

العرب وغيهم للعالج يف اململكة، اإ�شافة اىل 

احلالت الإن�شانية، مع مراعاة بروتوكولت 

ملدة  ال�شحي  احلجر  مثل  العامة  ال�شالمة 

١4 يوما واخل�شوع ملعايي م�شددة للحفاظ 

على الو�شع الوبائي داخل اململكة واحلفاظ 

على املواطنني.

ال���دك���ت���ور ج���اب���ر ان الج��������راءات  واك������د 

ع��امل��ي��ا  م��ط��ل��وب��ا  الردن  ج��ع��ل��ت  ال�����ش��ارم��ة 

وعربيا كون امل�شت�شفيات يف الردن خالية من 

فيو�ص كورونا امل�شتجد . 

اجتماع يناقش تنمية القطاع 
الزراعي في محافظة جرش

 27420 طالبا وطالبة يلتحقون 
بالفصل الصيفي باليرموك

الملك يهنئ بالعيد الوطني 
لجمهورية القمر المتحدة

االنباط- جر�ش

ناق�ص اجتماع عقد ام�ص الحد يف حمافظة 

ومبا  وتطويره  ال��زراع��ي  القطاع  تنمية  جر�ص 

ي�شهم يف حتقيق المن الغذائي.

واكد رئي�ص جلنة الزراعة يف جمل�ص املحافظة 

املهند�ص �شبلي احلوامدة اأهمية القطاع الزراعي 

يف كافة مناطق املحافظة كون هذا القطاع من 

الول��وي��ات التي حتتاج من اجلميع اىل ت�شافر 

اجلهود للدفع به اىل المام وتطويره باعتباره 

ع�شب احلياة و�شول اىل حتقيق المن الغذائي 

عبداهلل  امللك  جاللة  توجيهات  م��ع  وان�شجاما 

القطاع  ال��ث��اين. وعر�ص احل��وام��دة ملخ�ش�شات 

ال��زراع��ي م��ن م��وازن��ة املحافظة للعام اجل���اري، 

والآث���ار الناجمة عن ازم��ة ك��ورون��ا، الم��ر الذي 

م���وازن���ات  ح��ج��م  تقلي�ص  اىل  ب��احل��ك��وم��ة  دف���ع 

ومتطلبات  ال�شحة  وزارة  ل�شالح  امل��ح��اف��ظ��ات 

الوقاية وال�شالمة العامة ملر�شى اجلائحة المر 

ال��ذي اثر على م�شتوى اجن��از امل�شاريع التي مت 

العداد لها.

دينار  ال��ف   ٥٠ ان��ه مت تخ�شي�ص  وا���ش��ار اىل 

ودميومة  ال�شيانة  اعمال  بع�ص  اج��راء  لغايات 

منها  يتعلق  فيما  خا�شة  امل�شاريع  بع�ص  عمل 

مب��ع��اجل��ة احل���رائ���ق وت���وف���ي ع���وام���ل الإ���ش��ن��اد 

ل��الأج��ه��زة امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذا امل��و���ش��وع، ا���ش��اف��ة اىل 

م�شاريع امل�شاتل واجراء اعمال ال�شيانة الالزمة 

لها .

الدكتور عماد  الزراعة  اكد مدير  من جهته 

احد  باعتباره  الزراعي  القطاع  اأهمية  عيا�شرة 

املوارد ال�شا�شية لدعم القت�شاد الوطني، م�شيا 

اىل اهتمام جمل�ص املحافظة بهذا القطاع ودعم 

امل�شاحات اخل�شراء  وزي��ادة  النتاجية  م�شاريعه 

وت��وف��ي ك��ل ال�شبل ال��ت��ي م��ن �شاأنها احل��د من 

احلرائق و�شرعة التعامل معها .

ويف ن��ه��اي��ة الج��ت��م��اع ال���ذي ح�����ش��ره روؤ���ش��اء 

جلان املجل�ص املالية والرتبية والتعليم وال�شباب 

والتنمية وروؤ�شاء الق�شام مبديرية الزراعة دار 

نقا�ص حول ا�شتمرارية امل�شاريع و�شبل تعزيزها 

وت��رت��ي��ب اول���وي���ات امل��دي��ري��ة وت��ق��دمي م�شاريع 

مقرتنة بالدرا�شات متهيدا للتعامل معها على 

موازنة العام املقبل .

االنباط-اربد

ال��درا���ش��ة  ال��ت��ح��ق ٢٧4٢٠ ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة يف 

للعام  ال��يم��وك  جامعة  يف  ال�شيفي  بالفي�شل 

الدرا�شي احلايل الذي بداأ ام�ص الحد.

كفايف  زي��دان  الدكتور  اجلامعة  رئي�ص  واك��د 

يف ت�شريحات �شحفية اليوم الحد اأن اجلامعة 

حر�شت على ات��خ��اذ الج����راءات ال��الزم��ة لبدء 

النظرية  للم�شاقات  ُبعد  عن  ال�شيفي  الف�شل 

باأق�شى درج��ات  الل��ت��زام  املحدد، مع  يف موعده 

ال��ع��ام��ة، وت��ن��ف��ي��ذ ح��م��الت التعقيم  ال�����ش��الم��ة 

ا�شتعدادا ل�شتقبال الطلبة امل�شجلني للم�شاقات 

العملية وطلبة املرحلة ال�شريرية يف كلية الطب 

والذين يتوجب ح�شورهم اإىل احلرم اجلامعي 

املتعلقة  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�ص  ق����رارات  وف���ق 

عقدت  اجل��ام��ع��ة  ان  وق���ال،  ال�شيفي.  بالف�شل 

برامج تدريبية مكثفة لأع�شاء الهيئة التدري�شية 

وتعزيز  لتطوير  باجلامعة  الكليات  خمتلف  يف 

ُب��ع��د، م�شيا  م��ه��ارات��ه��م يف جم��ال التعليم ع��ن 

اإىل حر�ص اجلامعة على حتويل هذه الظروف 

ال�شتثنائية اإىل فر�شة للتطوير والتحديث يف 

العملية التدري�شية يف اجلامعة، وامكانية اعتماد 

من  لعدد  ر�شميا  ُبعد  عن  الل��ك��رتوين  التعليم 

امل�شاقات الدرا�شية يف حال مت اقرار الت�شريعات 

الناظمة لها يف هذا املجال.

االنباط-عمان

برقية  الثاين  امللك عبداهلل  بعث جاللة 

املتحدة  القمر  جمهورية  رئي�ص  اإىل  تهنئة 

غ����زايل ع��ث��م��ان، مب��ن��ا���ش��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 

لبالده.

واأعرب جاللته، يف الربقية، عن متنياته 

والعافية،  ال�شحة  مبوفور  عثمان  للرئي�ص 

التقدم  م��ن  امل��زي��د  ال�شقيق  ب���الده  ول�شعب 

والزدهار.
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وال��دورة  النمو  قطاعات  اأه��م  من  واح��دا  الأردن  يف  والن�شائي  الهند�شي  القطاع  يعد 

بوجود  القطاع  ه��ذا  متيز  طويلة  ولعقود  الأردين،  القت�شاد  منظومة  يف  القت�شادية 

ت�شدير  ومت  بل  واإمكانياتها،  الدولة  وم��وارد  بقدرات  مقارنة  مميزة  واجن���ازات  كفاءات 

اخلربات الأردنية اأقليميا و�شجلت اخلربات الأردنية متيزا يف دول وم�شاريع كربى وعاملية 

منها اخلليج العربي واأفريقيا واآ�شيا الو�شطى.

ويقوم هذا القطاع على اعمدة ثالث من حيث الإدارة والتنظيم والتنفيذ وهما وزارة 

ال�شغال، نقابة املهند�شني ونقابة املقاولني ولكل طرف دور ومهام يحكمها القانون، فال 

خيار لأي عمل ان�شائي او هند�شي اإل املرور عرب هذه الركائز الثالث ، ولأن هذا القطاع 

انعكا�س للواقع ويتاأثر �شلبا وايجابا بالو�شع القت�شادي العام، فقد �شهد تراجعا يف قيمة 

املمولة  امل�شاريع  من  الكثري  دخ��ول  ول��ول  العام،  الكلي  القت�شادي  الن�شاط  يف  امل�شاهمة 

خارجيا خالل العقود الثالث املا�شية لأ�شبح الأمور اكرث تراجعا.

يواجه حتديات  القطاع  ،اأ�شبح  العمل  القت�شادية وحمدودية  الأزم��ة  ونتيجة  اليوم، 

قد تودي به، ثمثلت يف حالة التناف�س الكبري وتدين الأ�شعار بفعل ذلك التناف�س، ورغم 

العمل  �شركات  على  ان�شحب  الن  ان��ه  ال  املقاولني،  على  مقت�شرا  ك��ان  التناف�س  ه��ذا  ان 

راأ�شهم وزارة ال�شغال بالو�شول لتلك احلالة  اأ�شحاب العمل وعلى  ال�شت�شارية، و�شاهم 

انعك�س  التقديرات، مما  اىل  النظر  دون  �شعرا  الق��ل  العرو�س  قبول  على  ال�شرار  عرب 

�شليبا على ما تبقى من قطاع مت�شائل واأدى اإىل ظواهر �شلبية منها �شعف يف التنفيذ 

ان�شحب  والكوادر  الإدارة  الدخل، وكذلك �شعف يف  والرقابة وت�شحية باخلربات لتدين 

على اجلميع واأولهم اأ�شحاب العمل املقيد بادنى الأ�شعار بغ�س النظر عن التقديرات، وكل 

ذلك حتت �شعارات عده اولها افرتا�س خاطىء ان املنفذ غري امني وامل�شرف غري خبري 

و�شاحب العمل غري مكرثث ول يريد اإتخاذ القرار.

نعم ومن خربة متوا�شعة وكما اي قطاع، فاإن هناك مقاول �شعيفا مثلما هناك مهند�شا 

ومالكا �شعيفا، وهناك م�شاكل و�شوء تنفيذ و�شوء اإدارة ،وهذا كله ميكن جتاوزه بالحتكام 

للقانون والعقد، فالعقود الأردنية متقدمة على مثيلها يف عدة دول على م�شتوى الإقليم 

ولعل اعتماد فيدرالية العقود العاملية فيديك لالردن كمركز اإقليمي لعقود خلت خري دليل،

اذن اأين تكمن امل�شكله، امل�شكله تكمن يف ان اجلهة الراعية للعمل الن�شائي والهند�شي 

بدورها كما يجب،  تقوم  تعد  القطاع ،مل  تنظيم  بها  املناط  ال�شغال وهي  ب��وزارة  ممثلة 

التعليمات والقرارات  بل ويف كثري من القرارات جتدها تعاك�س م�شالح القطاع وت�شدر 

دون احلد املقبول من الدرا�شة وامل�شاركة، وحتت �شعار التقنني وحماربة الظواهر ال�شلبية 

خارج  الخ��ري��ن  املعادلة  وط��ريف  يتم  وه��ذا  والت�شييق،  املنع  وه��و  احللول  لأ�شهل  تذهب 

املوحد  والعطاءات  ال��ل��وازم  نظام  فر�س  مت  فعندما   ، يذكر  بال�شيء  وال�شيء  احل�شابات، 

خالل العام املا�شي، جال جمموعة من )املخت�شني( يف املحافظات لتزين النظام اجلديد، 

وخالل اجلل�شات مل يتورع كثري من اأفراد تلك املجموعات عند �شوؤالهم عن هذه املالحظة 

ال��دويل، هكذا بكل ب�شاطه  البنك  النظام مفرو�س من  ب��اأن  اإجابتهم،  ب��اأن تكون  او تلك، 

و�شراحه،!!!

اك��ري على  ودورا  ورعايته،  القطاع  ه��ذا  تنظيم  لإع���ادة  ب��ال��وزارة  مناطا  دورا كبريا  ان 

لهما يف هذا  دور  ل  ان  الأر���س  على  الوقائع  ت�شري  اللتان  واملهند�شني،  املقاولني  نقابتي 

املجال، فهل لن اأحدا ل يريد ال�شماع، ام ق�شورا منهما.. هذا بر�شم الإجابة، اأما الوزارة 

احلائط  �شرب  وت�شت�شهل  واملحا�شبة،  الرقابة  يف  دوره��ا  دائ��رة  خ��ارج  اأ�شبحت  فالال�شف 

بواجباتها عرب التكاء على اجلهات الرقابية رفعا للعتب ،واإل كيف و�شلنا ملرحلة يقول 

لك فيها م�شوؤول حكومي عندما تناق�شة يف خالف تعاقدي حول 1000 دينار مثال ،يقول 

لك خليه يوؤخذه من املحكمة واإن �شاء اهلل يكون 100000 مائة األف، وق�س على ذلك.

املتعرث  القت�شادي  الو�شع  بفعل  حقيقية  حتديات  يواجه  الن�شائي  القطاع  ختاما، 

ويزداد الأمر �شوءا بغياب الإدارة اخلبرية واملتخ�ش�شة يف اإدارة ما تبقى من القطاع، وان 

كان البع�س ل ميكن اأن يقدر حجم ال�شرر الناجت عن هكذا حالة بفعل �شيادة النطباعات 

حيويا  قطاعا   60 عمله  يف  يخدم  ه��ام  وق��ط��اع  الوطني  املنجز  ه��و  الأك���رب  اخلا�شر  ،ف���اإن 

واجب  ف��اإن  املعادلة،  اأط��راف  اح��د  �شاب خلل  كانت  ،واإن  مبا�شرة  وغ��ري  مبا�شرة  بطريقة 

الآخرين املبادرة لت�شويبه، وليتحمل كل طرف م�شوؤولياته طبقا للقانون وفقط القانون 

،فلنا وطن ومنجزات حق ان نفخر بها رغم �شائبة هنا اأو هناك على هذا الطريق. 

وهلل الأمر من قبل ومن بعد.

الحباشنة م.عامر 

العمل الهندسي 
واالنشائي.. تصحير 

التجربة األردنية 
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وزير الصحة :التنسيق مع الخدمات الطبية مستمر في 
استقبال الحاالت المصابة بكورونا

االنباط-عمان

ان  جابر  �شعد  الدكتور  ال�شحة  وزي��ر  اك��د 

واخل��دم��ات  ال�����ش��ح��ة  وزارة  م��اب��ني  التن�شيق 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة م�����ش��ت��م��ر ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر يف 

ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�شابة  احل���الت  ا�شتقبال 

بال�شافه  ل��ه��م،  املنا�شبة  الق���ام���ات  وت��وف��ري 

اإىل ت��وف��ري امل�����ش��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة 

والعالجية و�شمن الربوتوكولت الدولية.

تفقدية  جولة  خ��الل  جابر  الدكتور  ودع��ا 

ي���راف���ق���ه م���دي���ر اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة 

ال��دك��ت��ور ع����ادل ال���وه���ادن���ة ام�����س الأح�����د اىل 

الكرافانات(  مناطق احلجر والعزل )منطقة 

يف ال��ب��ح��ر امل���ي���ت اىل ت���ام���ني ���ش��ب��ل ال��وق��اي��ة 

وال�شالمة العامة للكوادر التي تقوم بواجبها 

�شواء،  حد  على  واملقيمني  احلجر  مناطق  يف 

ال��ن��ف��اي��ات الطبية  ال��ت��خ��ل�����س م���ن  و����ش���رورة 

اجل��ه��ات  م��ع  وبالتن�شيق  ال�شحية  ب��ال��ط��رق 

للم�شت�شفى  ف��ح�����س  ج��ه��از  ت��وف��ري  و  امل��ع��ن��ي��ة 

امليداين املوجود يف احلجر لجراء فحو�شات 

يف ح������الت الك���ت���ظ���اظ وارت�����ف�����اع اع����داده����ا، 

بالإ�شافة اإىل توفري �شرائح فح�س .

الوهادنة  والدكتور  جابر  الدكتور  واطلع 

خالل جولتهما على الجراءات التي تقوم بها 

الظروف  توفري  يف  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات 

املقيمني  جلميع  القامة  ومتطلبات  املنا�شبة 

و�شمن  الكرافانات(   ( احلجر  منطقة  داخ��ل 

التي  املطلوبة  الفندقية  الإق��ام��ة  م�شتويات 

تلبي راحة املقيمني اثناء فرتة احلجر .

ادارة  �شرح من  اإىل  الدكتور جابر  وا�شتمع 

اخلدمات  عليها  ت�شرف  التي  احلجر  منطقة 

من  املقدمة  الج���راءات  ح��ول  امللكية  الطبية 

قبل اخلدمات الطبية حلظة و�شول املقيمني 

اىل م���ك���ان احل���ج���ر وط������رق ت���وزي���ع���ه���م ع��ل��ى 

الو�شع  فيها  ي��راع��ى  اآل��ي��ة  ال��ك��راف��ان��ات �شمن 

جابر  الدكتور  ووج��ه  الفئات.  لتلك  ال�شحي 

م���ع وزارة  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  امل��ق��ي��م��ني  م��ت��اب��ع��ة  اىل 

ال�����ش��ح��ة يف ح���ال ا���ش��ت��دع��ى حت��وي��ل اي حالة 

لتقدمي  الأمري حمزة  مر�شية اىل م�شت�شفى 

العالج لها على الفور.

االنباط-عمان

الن�شاء  ت�شامن  معهد  جمعية  ق��ال��ت 

النفقة  متو�شط  اإن  “ت�شامن”،  الأردين 

ال���ت���ي حت��ك��م ب��ه��ا امل���ح���اك���م ال�����ش��رع��ي��ة، ل 

والأو����ش���اع  املعي�شية  وال���ظ���روف  يتنا�شب 

الإقت�شادية احلالية.

�شحفي  بيان  يف  “ت�شامن”،  واأ�شافت 

اأن ال��ن�����ش��اء  ����ش���ادر ع��ن��ه��ا ام�������س الأح�������د، 

ي��ع��ان��ون خ��الل  والأط���ف���ال ب�شكل خ��ا���س، 

ال���رح���ل���ة ال���ط���وي���ل���ة امل���م���ت���دة م����ن اإق���ام���ة 

ال��دع��وى اىل اإث��ب��ات دخ��ل ال���زوج واإن��ت��ه��اء 

بتح�شيل النفقة من جهة، كما يعانون من 

تنا�شبها  وع��دم  بها،  املحكوم  املبالغ  �شعف 

املعي�شية  الإح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  وكفايتها 

الأ���ش��ا���ش��ي��ة م���ن م���اأك���ل وم��ل��ب�����س وت��ع��ل��ي��م 

و�شحة من جهة اأخرى.

����ش���رورة  ع��ل��ى  “ت�شامن”،  و�����ش����ددت 

اأك����رب من  ال��ن��ف��ق��ة ب�شكل  زي����ادة م��ت��و���ش��ط 

اقت�شاديا من حيث  الن�شاء  جهة، ومتكني 

اإع��ط��ائ��ه��ن ح��ق��وق��ه��ن يف امل�����رياث، وزي����ادة 

وت��وف��ري  وال���ع���ق���ارات،  ل��الأرا���ش��ي  متلكهن 

توعيتهن  على  والعمل  لهن  عمل  فر�س 

جهة  من  وال�شرعية  القانونية  بحقوقهن 

اأخرى.

وت��ن�����س امل����ادة 59 م��ن ق��ان��ون الأح����وال 

اأن��ه  على   2019 ل��ع��ام   15 رق��م  ال�شخ�شية 

ال��زوج��ة  اإل  م��ال��ه  اإن�����ش��ان يف  ك��ل  :”نفقة 

مو�شرة،  ك��ان��ت  ول��و  زوج��ه��ا  على  فنفقتها 

والك�شوة  ال��ط��ع��ام  ت�شمل  ال��زوج��ة  ونفقة 

وال�����ش��ك��ن��ى وال��ت��ط��ب��ي��ب ب��ال��ق��در امل��ع��روف 

خدم،  ملثالها  يكون  التي  ال��زوج��ة  وخدمة 

زوجته  اىل  النفقة  بدفع  ال��زوج  يلزم  كما 

ثبت  اأو  ع��ل��ي��ه��ا  الإن����ف����اق  ع���ن  ام��ت��ن��ع  اإذا 

تق�شريه”.

فيما ن�شت املادة 64 على اأنه :”تفر�س 

ي�شرا  ال����زوج  ح���ال  بح�شب  ال��زوج��ة  نفقة 

تبعا  ونق�شها  زي��ادت��ه��ا  وجت���وز  ع�����ش��را،  اأو 

الأدن��ى  اأن ل تقل عن احل��د  حلالته، على 

ب���ق���در ال�������ش���رورة م���ن ال���ق���وت وال��ك�����ش��وة 

وال�����ش��ك��ن وال��ت��ط��ب��ي��ب، وت��ل��زم ال��ن��ف��ق��ة اإم��ا 

ب��رتا���ش��ي ال���زوج���ني ع��ل��ى ق����در م��ع��ني اأو 

التي  امل��دة  نفقة  وت�شقط  القا�شي،  بحكم 

�شبقت الرتا�شي اأو الطلب من القا�شي”.

النفقات  واأرجعت ت�شامن �شعف قيمة 

امل��ح��ك��وم ب��ه��ا، اإىل ك���ون اأن ع���بء الإث��ب��ات 

م��ل��ق��ى ع��ل��ى ع��ات��ق ال���زوج���ة لإث���ب���ات دخ��ل 

زوج���ه���ا، وي���ك���ون م���ن الإ���ش��ت��ح��ال��ة مب��ك��ان 

احلقيقي  ال��دخ��ل  م��ع��رف��ة  اىل  ال��و���ش��ول 

احل��ر،  القطاع  ال���زوج �شمن  ك��ان عمل  اإن 

وثيقة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ي�شعب  وب��ال��ت��ايل 

ه��ذه  يف  امل��ح��اك��م  فتلجاأ  لإث��ب��ات��ه،  ر�شميه 

احلالت اىل اإقرار الزوج واإعرتافه مبقدار 

دخله، وع��ادة ما يكون ه��ذا الإق���رار بعيدا 

ي�شعى  ال��ذي  للزوج  احلقيقي  الدخل  عن 

جاهدا اىل التهرب من الإنفاق يف حال ن�شاأ 

خ��الف بينه وب��ني عائلته وجل��اأت الزوجة 

للمحكمة.

ولفت بيان ت�شامن اإىل ارتفاع متو�شط 

دينارا  1ر82  اىل  للزوجه  بالنفقة  احلكم 

دي���ن���ارا ع��ام  8ر78  2019 م��ق��ارن��ة م��ع  ع���ام 

2018، فيما انخف�س متو�شط نفقة الأولد 

اإىل 7ر70 دينارا عام 2019 مقارنة مع 9ر71 

نفقة  متو�شط  وارت��ف��ع   ،2018 ع��ام  دي��ن��ارا 

الآباء والأمهات اىل 7ر65 دينارا خالل عام 

2019 مقارنة مع 3ر56 دينارا عام 2018.

ت�شليف  ���ش��ن��دوق  اإن  ت�����ش��ام��ن  وق��ال��ت 

النفقة التابع لدائرة قا�شي الق�شاة، يلعب 

دورا هاما يف التخفيف من معاناة الن�شاء 

والأم���ه���ات م�شتحقي  والآب�����اء  والأط���ف���ال 

املعاناة مل تعد  اأن هذه  اإىل  النفقة، لفتة 

اأجل  اأخ��رى من  الإنتظار لفرتات  حتتمل 

احل�شول عليها.

ت�شليف  ���ش��ن��دوق  تفعيل  اأن  واأ���ش��اف��ت، 

ظل  يف  ق�شوى  اأولوية  ذات  اأ�شبح  النفقة 

ال�شعبة  الإق��ت�����ش��ادي��ة  الأو�����ش����اع  ت��ف��اق��م 

احلياتية  وامل�شاريف  املالية  والإل��ت��زام��ات 

واملعي�شية املرتتبة على م�شتحقيها.

 تضامن: متوسط النفقة الشرعية ال يتناسب والظروف المعيشية الحالية

مركز جمرك وادي عربه يحبط تهريب
 60 جهاز ايفون 

االنباط- عمان 

مت��ك��ن��ت ك�����وادر م��دي��ري��ة م��رك��ز 

احباط تهريب  العقبة من  جمرك 

60 جهاز ايفون”11” كانت خمباأة 

اأثناء خروجها من مركز  �شيارة  يف 

جمرك وادي عربة باإجتاه املنطقة 

اجلمركية.

 وعلى الفور مت تنظيم حم�شر 

وحتويل  باملهربات  اأ���ش��ويل  �شبط 

ال�شبط اإىل ق�شم الق�شايا يف املركز 

ل�شتكمال الإجراءات القانونية.

 األمانة والعمل توقعان اتفاقية ألتمتة الخدمات 
المتعلقة برخص المهن

 جوالت تفتيشية للصحة للتأكد من االجراءات الوقائية 
عند تقديم خدمات التدخين واألرجيلة

االنباط-عمان

وقعت اأمانة عمان ووزارة العمل ام�س الحد، 

ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات وال��وث��ائ��ق 

من  املهن  برخ�س  املتعلقة  واخلدمات  والبيانات 

خالل الربط الإلكرتوين املبا�شر بني الطرفني.

وت��ت��ي��ح الت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي وق��ع��ه��ا وزي����ر العمل 

يو�شف  ال��دك��ت��ور  ع��م��ان  واأم���ني  البطاينة  ن�شال 

رخ�شة  على  احل�شول  بطلبات  التقدم  ال�شواربة 

مهن ا�شتقدام وا�شتخدام عمالة اجنبية، ورخ�شة 

مهن و�شاطة ت�شغيل اليدي العاملة، من خالل 

قبل  الم��ان��ة  تطلقه  حمو�شب  اإل��ك��رتوين  ن��ظ��ام 

نهاية العام احلايل.

الإل��ك��رتوين بني  الربط  “اإن  البطاينة  وق��ال 

الوقت  توفري  يف  �شي�شهم  العمل  ووزارة  الأم��ان��ة 

واجل��ه��د وي��ع��زز م��ن ك��ف��اءة ب��ي��ئ��ة الع���م���ال ام��ام 

املعامالت  اجن���از  �شرعة  جلهة  اخل��دم��ة  متلقي 

ع��ن��د ت���ق���دمي ط��ل��ب��ات احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��رخ�����س 

ل  واأ���ش��اف  العمل”.  ب���وزارة  ال�شلة  ذات  املهنية 

بد من ت�شريع اأمتتة باقي خدمات الوزارة، لفتاً 

اإىل اأن امانة عمان و�شلت اىل م�شتوى متميز يف 

م�شروع التحول الإلكرتوين ل بد من ا�شتثماره 

التفتي�س  م��ن��ظ��وم��ة  خ��ا���ش��ة  اخل����ربة  ب��اك��ت�����ش��اب 

الإلكرتوين املوحد. وقال ال�شواربة اإن التفاقية 

خطوة مهمة باجتاه م�شروع المانة نحو التحول 

ال��ذي �شينجز  الكامل يف اخل��دم��ات  الإل��ك��رتوين 

اواخر العام اجلاري، م�شريا اإىل اأن الأمانة بذلت 

واملوؤ�ش�شات  ال����وزارات  م��ع  �شراكات  لبناء  ج��ه��ودا 

منظومة  تكتمل  حتى  مماثلة  اتفاقيات  لتوقيع 

التحول الإلكرتوين من خالل الربط املبا�شر مع 

خمتلف الوزارات واملوؤ�ش�شات.  وا�شاف اأن التحول 

والق��ت�����ش��اد  للتنمية  مهمة  راف��ع��ة  الإل���ك���رتوين 

املواطن يف اج��راءات تب�شيط تقدمي  لتعزيز ثقة 

امل���ع���ام���الت وحت�����ش��ي��ل اخل���دم���ة م���ن اي م��وق��ع 

املواطن  يخدم  ايجابي  تغيري  اإح���داث  وبالتايل 

وامل�شتثمر، وحتقيق النزاهة وحماربة الف�شاد.

الإج�����راءات  تب�شيط  يف  الت��ف��اق��ي��ة  و�شت�شهم 

ل��ل��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب��ات احل�����ش��ول ع��ل��ى رخ�����س امل��ه��ن 

اإىل  وحتويله  الإل��ك��رتوين  النظام  عرب  امل��ذك��ورة 

لي�شار  باملوافقة  الحقية  �شاحبة  العمل  وزارة 

ا�شتكمال اإ�شدار الرتخي�س املهني املطلوب.

االنباط-عمان

ن���ف���ذت ف����رق ال��ت��ف��ت��ي�����س و����ش���ب���اط ارت���ب���اط 

ال�شحة  ل������وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ت��دخ��ني  م��ك��اف��ح��ة 

بالتعاون مع مديرية التوعية والإعالم ال�شحي 

ا�شتهدفت  التي  التفتي�شية  اجل��ولت  من  ع��دداً 

والفنادق  ال�شياحية  واملن�شاآت  واملطاعم  املقاهي 

تقدمي  اج���راءات  بتطبيق  التزامها  من  للتاأكد 

الأرجيلة وخدماتها .

واأو�����ش����ح����ت م���دي���ري���ة ال���ت���وع���ي���ة والإع�������الم 

فرق  اأن  الأح��د  ام�س  �شحفي  بيان  يف  ال�شحي 

باإغالق  املا�شي  ال�شهر  خ��الل  ن�شبت  التفتي�س 

ت��وج��ي��ه  اإىل  اإ����ش���اف���ة  خم��ال��ف��ة  م��ن�����ش��اأة   )29(

ملن�شاآت  وج��ه��ت  واإن����ذار  خمالفة  ق���رار   )503(

تلتزم  مل  اململكة  حم��اف��ظ��ات  جميع  يف  اأخ����رى 

فيما  الوقائية  وال��ت��داب��ري  ال�شالمة  ب��اج��راءات 

ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات الأرج��ي��ل��ة وال��ت��دخ��ني  يتعلق 

منع  وياتي   . العامة  ال�شحة  لقانون  امل�شتندة 

التدخني بكافة اأ�شكاله �شواء ال�شجائر اأو �شجائر 

بن�شبة  واملغلقة  العامة  الأم��اك��ن  يف  الكرتونية 

وال���ق���رارات  الج������راءات  م��ن  ك��ج��زء   100%
احلكومية املتخذة ملنع انت�شار العدوى بفريو�س 

ك��ورون��ا وح��ر���ش��اً ع��ل��ى ت��وف��ري بيئة خ��ال��ي��ة من 

التدخني يف هذه الأماكن .
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تلعب اأنظمة التثبيت والتحكم دوًرا مهًما يف اأمتتة جممعات التحكم يف ج�صم الق�صور 

الذاتي. حاليا ، هناك فئة كاملة من االأنظمة االأوتوماتيكية لتحقيق اال�صتقرار والتحكم 

يف االأج�صام اخلاملة ، مثل الطائرات واملركبات الف�صائية وال�صفن والغوا�صات. ت�صمح لنا 

الدرا�صة التف�صيلية لهذه االأنظمة با�صتنتاج اأنها لي�صت خطية.

للتحليل  خمتلفة  ري��ا���ص��ي��ة  ط���رق  ت��ط��وي��ر  مت  االآيل  التحكم  ن��ظ��ري��ة  ت��ط��وي��ر  خ���ال 

من  معينة  فئة  على  فقط  تطبيقه  ميكن  منها  كل   ، اخلطية  غري  لاأنظمة  والتوليف 

االأنظمة واملهام. لذلك ، ال توجد حتليلية عاملية لدرا�صة االأنظمة غري اخلطية.

ميزة االأنظمة غري اخلطية هي اإمكانية حدوث دورات احلدود فيها - التذبذبات غري 

املخففة التي ال يعتمد ات�صاعها على التاأثري اخلارجي والظروف االأولية ، وتواترها غري 

متناغم اأو متنا�صق الإ�صارة االإدخال.

يف العمل مت تطوير منوذج ريا�صي لنظام غري خطي لا�صتقرار وال�صيطرة على املركبة 

الف�صائية. لقد جعل من املمكن تعيني معلمات دورة احلد املحتملة للنظام وجتميع اجلزء 

الن�صبي من وحدة التحكم للق�صاء على احتمال حدوث مثل هذه الدورات.

يتم ا�صتخدام طريقة الوظيفة الو�صفية كو�صيلة للبحث يف العمل.

حماكاة  جعلت  العمل.  يف  للبحث  كو�صيلة  الو�صفية  الوظيفة  طريقة  ا�صتخدام  يتم 

مقارن  تقييم  اإج���راء  املمكن  من  املنظمني  من  خمتلفة  ب��اأن��واع  والتحكم  التثبيت  نظام 

للمنظمني ال�صناعيني. لتح�صني خ�صائ�ص املنظم الفرعي ، يقرتح اإدخال نظام ت�صحيح 

غري خطي.

خل�صت الدرا�صات التي مت اإجراوؤها اإىل اأن املنظم االأمثل لنظام التثبيت والتحكم غري 

حدوث  احتمالية  من  واال�صتبعاد  التحكم  ج��ودة  حيث  من  الف�صائية  للمركبة  اخلطي 

اجلهاز من حيث جودة التحكم وا�صتبعاد احتمالية حدوث التذبذبات الذاتية هي وحدة 

حتكم PD مع النظام املقرتح للجذور غري اخلطية.

م.عامر الدرابسه

نظام تثبيت الفضاء غير 
الخطي السفير الصيني: تجربة األردن بمكافحة كورونا تستحق التعلم 

 السفارة الفنزويلية في عمان تحتفي بالعيد الوطني

التنمية: ضبط 267 متسوًلا في عمان الشهر الماضي 

 جامعة مؤتة تنظم اول مؤتمراتها العلمية عن بعد

 الوزاري العربي للمياه يشيد بالجهود األردنية خالل جائحة كورونا  

 نتطلع لتعميق الشراكة االستراتيجية

االنباط-عمان

ب��ان ويفانغ  ال�صيني يف عمان  ال�صفري  ق��ال 

اإن ال��ت��ج��رب��ة االأردن����ي����ة يف م��ك��اف��ح��ة ف��ريو���ص 

باعتبارها  التعلم  ت�صتحق  امل�صتجد  ك���ورون���ا 

الدولة التي تتمتع باأف�صل �صيطرة على الوباء 

من بني ال��دول العربية، واإن باده تتطلع اإىل 

ال�صراكة  لتعميق  االأردن  مع  والتعاون  العمل 

اال�صرتاتيجية ال�صينية العربية وبناء جمتمع 

ذي م�صتقبل م�صرتك.

التا�صعة  ال���دورة  ، مبنا�صبة  ال�صفري  واأ���ص��ار 

ل��اج��ت��م��اع ال�����وزاري مل��ن��ت��دى ال��ت��ع��اون العربي 

ال�صيني املزمع عقده عرب اآلية التوا�صل املرئي 

يوم غد االثنني، اإىل اأن االجتماع يعترب فر�صة 

منا�صبة لتعزيز الوحدة العربية ال�صينية �صد 

وباء كورونا امل�صتجد والتعاون يف خلق اجنازات 

جديدة يف التنمية.

اأحدثه  ال��ذي  ال�صخم  التحدي  اإن  وا�صاف 

التاجي اجلديد، هو حتذير  الرئوي  االلتهاب 

ب��اأن��ه ال مي��ك��ن الأي ب��ل��د اأن ي��ك��ون مب��ع��زل عن 

االآخ��ر، واأن م�صتقبل وم�صري ال�صني والوطن 

اىل  م�صريا  وثيًقا،  ارتباًطا  مرتبطان  العربي 

ال��ت�����ص��ام��ن ال����ذي اب���دت���ه ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة مع 

ال�صني ملواجهة فريو�ص كورونا.

واك��د ال�صفري ان ال�صني قدمت االم���دادات 

الطبية اإىل كل من م�صر واالأردن وتون�ص وقطر 

و20 دولة عربية، وتربعت مبا جمموعه 8،4 

مليون قناع من خمتلف االأنواع للدول العربية، 

اختبار،  �صريحة  مليون   1،1 جمموعه  وم���ا 

ونحو 300 األف قطعة من املاب�ص الواقية.

واو�����ص����ح ان اخل������رباء ال�����ص��ي��ن��ي��ني ع��ق��دوا 

م���وؤمت���رات ع���رب ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��وا���ص��ل امل���رئ���ي مع 

وجامعة  عربية  دول���ة   17 يف  ال�صحة  خ���رباء 

الدول العربية ودول جمل�ص التعاون اخلليجي، 

الت�صخي�ص والعاج  تبادلت فيها اخل��ربات يف 

اأي  دون  وال�صيطرة  ال��وق��اي��ة  وح��ل��ول  ال��ف��اع��ل 

حتفظ. من جهة اخرى، قال ال�صفري ال�صيني 

ان ب����اده ك��ان��ت دوم����ا م���وؤي���دة ق��وي��ة لق�صية 

ال�صعب الفل�صطيني العادلة، وقدمت امل�صاعدات 

لوكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�صغيل الاجئني 

الفل�صطينيني )االون���روا( وال��دول امل�صت�صيفة 

ظل  ويف  ان���ه  وب���ني  الفل�صطينيني.  ل��اج��ئ��ني 

ال���و����ص���ع اجل����دي����د، حت���ت���اج ال�������ص���ني وال������دول 

العربية اإىل التكاتف اأكرث من اأي وقت م�صى، 

لا�صتفادة من من�صة منتدى التعاون ال�صيني 

احلالية  التحديات  م��ن  واال���ص��ت��ف��ادة  ال��ع��رب��ي، 

وامل�صتقبلية التي قد تن�صاأ. وعلى ال�صعيد ذاته، 

او���ص��ح وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�صيني وان���غ ي��ي يف 

بيان و�صل اىل )برتا(اليوم االحد ن�صخة منه، 

والعربي  ال�صيني  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ان 

م�صتوى  رف��ع  يف  �صاهم  اجل��ائ��ح��ة  مكافحة  يف 

ال�صراكة اال�صرتاتيجية ال�صينية العربية، وان 

اجلانبني  دع��ا  جينبينغ  �صي  ال�صيني  الرئي�ص 

ال�صيني والعربي يف اجلل�صة االفتتاحية للدورة 

ال�8 لاجتماع الوزاري ملنتدى التعاون ال�صيني 

ت�صافر  اإىل   ،2018 ع��ام  يف  املنعقدة  العربي 

اجلهود لتعزيز عاقات ال�صراكة اال�صرتاتيجية 

ال�صيني  املجتمع  واإق��ام��ة  اجل��دي��د  الع�صر  يف 

العربي للم�صتقبل امل�صرتك.

ول���ف���ت وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة يف ب��ي��ان��ه اىل ان 

املا�صيني،  العامني  يف  اجلانبني  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

�صهد ازده���ارا ورخ��اء يف �صتى امل��ج��االت، وحقق 

اأبرزها تر�صيخ الثقة ال�صيا�صية   ، نتائج مثمرة 

اال�صرتاتيجيات  بني  املواءمة  وتعزيز  املتبادلة 

التنموية.

وا�صاف انه يجب على اجلانبني امل�صاهمة يف 

ال�صام الدائم، واالأم��ن، واأن يحققان التنمية 

امل�صرتكة بالتعاون والك�صب امل�صرتك وان يكونا 

رائدين لانفتاح والت�صامح واال�صتفادة املتبادلة 

بني احل�صارتني. ويرتاأ�ص االردن وال�صني يوم 

غد، الدورة التا�صعة لاجتماع الوزاري ملنتدى 

التعاون العربي ال�صيني الذي ينعقد عرب اآلية 

التوا�صل املرئي ب�صبب ظروف جائحة كورونا، 

حيث تعقد االجتماعات على امل�صتوى الوزاري 

كل �صنتني. ي�صار اىل ان منتدى التعاون العربي 

من  مببادرة   2004 العام  يف  تاأ�ص�ص  ال�صيني 

الرئي�ص ال�صيني ال�صابق خال زيارته اإىل مقر 

�صدر  حيث  بالقاهرة،  العربية  ال��دول  جامعة 

امل�����ص��رتك،  ال�صيني  ال��ع��رب��ي  االإع�����ان  حينئذ 

وتقوم فكرة اإن�صائه على اأربعة حماور اأ�صا�صية، 

هي التعاون يف املجاالت ال�صيا�صية واالقت�صادية 

والثقافية، وال�صوؤون الدولية.

االنباط-عمان

البوليفارية  اجل��م��ه��وري��ة  ���ص��ف��ارة  اأق��ام��ت 

الفنزويلية يف عمان، االأح��د، حفا مبنا�صبة 

العيد الوطني للباد، بح�صور عدد حمدود 

من ال�صفراء واملدعوين ب�صبب جائحة كورونا.

وو����ص���ع ال�����ص��ف��ري ال��ف��ن��زوي��ل��ي ع��م��ر فياملا 

اأكليل  وامل�صت�صار يف ال�صفارة ح�صام العي�صمي 

ال����زه����ور مل���ح���رر ال���وط���ن ���ص��ي��م��ون ب��ول��ي��ف��ار 

مبنا�صبة الذكرى 109 ال�صتقال فنزويا.

واأل����ق����ى ف��ي��امل��ا ك��ل��م��ة اأك�����د خ��ال��ه��ا على 

البلدين  ب��ني  امل��ت��ط��ورة  الثنائية  ال��ع��اق��ات 

م�صتعر�صا  وف��ن��زوي��ا،  االردن  ال�صديقني 

تاريخ باده والت�صحيات التي قدمت و�صوال 

لا�صتقال وتطورات الو�صع حاليا .

االنباط-عمان

�صبطت كوادر مكافحة الت�صول يف وزارة 

267 م��ت�����ص��واًل يف  ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 

عمان ال�صهر املا�صي.

وق�����ال ال���ن���اط���ق االإع����ام����ي يف ال������وزارة 

املت�صولني  اإن  االأح��د،  ام�ص  خري�ص  اأ�صرف 

ال��ب��ال��غ��ني ال���ذي���ن ج���رى ���ص��ب��ط��ه��م 221، 

منهم 103 ذكور و118 من االإناث، ومن 

ذك��ورا   30 منهم  مت�صوال،   46 االأح����داث 

و16 من االإناث.

االج��ت��م��اع��ي��ة  ال����درا�����ص����ات  اأن  واأو�����ص����ح 

اأج��رت��ه��ا  وال��ت��ي  امل�����ص��ب��وط��ني  للمت�صولني 

الذين  املت�صولني  كل  اأن  اإىل  ت�صري  ال��وزارة 

ج����رى ���ص��ب��ط��ه��م اأ����ص���ح���اء وق�������ادرون على 

لكنهم  امل��ق��ت��دري��ن  م��ن  وغالبيتهم  ال��ع��م��ل، 

اتخذوا الت�صول مهنة.

�صرًعا  حم��رم  الت�صول  اأن  خري�ص  واأك���د 

االإفتاء  دائرة  ال�صادرة من  الفتوى  بح�صب 

ال���ع���ام، وق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات ال���ذي ي��ن�����ص يف 

املادة 389 منه على معاقبة املت�صول مببلٍغ 

داعيا  التكرار،  تبًعا حلالة  اأو احلب�ص  مايل 

ممتهني  مع  التعاطف  ع��دم  اإىل  املواطنني 

الت�صول يف �صبيل احلد من الظاهرة.

االنباط-الكرك

اول  ام�����ص االح���د  م��وؤت��ة  افتتح يف جامعة 

موؤمتر تنظمه اجلامعة عن بعد، حتت عنوان 

االحرتايف  التدريب  نحو  احلديث  “االجتاه 
مب�صاركة  كورونا”،  ج��ائ��ح��ة  ظ��ل  يف  امل���وؤث���ر 

باحثني من االردن وعدد من الدول العربية 

وطلبة اجلامعة.

واف��ت��ت��ح ن��ائ��ب رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

يو�صف اجلعافرة املوؤمتر الذي تنظمه عمادة 

�صوؤون الطلبة عرب تقنية االت�صال عن بعد، 

التزاما بالتعليمات الر�صمية ال�صتدامة احلياة 

اجلامعية، �صمن منظومة مكافحة فريو�ص 

كورونا يف اجلامعات االردنية.

وق�����ال ال���دك���ت���ور اجل���ع���اف���رة ان اجل��ام��ع��ة 

واحل��ي��اة  العمل  ا�صتمرارية  على  تاأكيد  ويف 

اجل��ام��ع��ي��ة ت��ن��ظ��م ه���ذا امل���وؤمت���ر ال����ذي يعنى 

اي�صا،  وب��اخل��ري��ج��ني  اجل��ام��ع��ة  يف  بالطلبة 

ال��ازم مب�صاركة  التدريب  من خال توفري 

وم����ن  االردن  م�����ن  حم����رتف����ني  م�����درب�����ني 

ان  اىل  وفل�صطني، م�صريا  ولبنان  ال�صعودية 

اجلامعة توفر جميع االمكانيات ال�صرورية 

التعليم  ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى  ال���ص��ت��م��رار ح�����ص��ول 

واملعرفة مبختلف اال�صكال.

وق��ال رئي�ص املوؤمتر عميد �صوؤون الطلبة 

ان  ال�صرايره  �صليمان  الدكتور  اجلامعة  يف 

املوؤمتر الذي نظمه مكتب االر�صاد الوظيفي 

ومتابعة اخلريجني يف العمادة، بالتعاون مع 

البورد االملاين للتدريب واال�صت�صارات، يهدف 

اىل تطوير منظومة التدريب وفق اال�صاليب 

االحرتافية احلديثة وبحيث يكون للمدربني 

اثر ايجابي وفعال با�صتخدام الو�صائل التقنية 

يف التدريب.

املوؤمتر  من  امل�صتهدفة  الفئة  ان  وا���ص��اف 

هم طلبة اجلامعة وخريجيها الذين خ�صعوا 

للتدريب يف دورة اعداد املدربني االحرتافية 

االر���ص��اد  ب��ني مكتب  ال��ت��واأم��ة  برنامج  �صمن 

ال��وظ��ي��ف��ي وال����ب����ورد االمل�����اين ل��ا���ص��ت�����ص��ارات 

والتدريب ملنحهم لقب مدرب حمرتف وذلك 

وفق  وتقييمهم  بعد  ع��ن  عرو�صهم  لتقدمي 

املعايري العربية والدولية .

وق��ال م�صرف التدريب زي��اد الطراونه ان 

االر�صاد  مكتب  ن�صاطات  �صمن  ياأتي  املوؤمتر 

ال��وظ��ي��ف��ي وم��ت��اب��ع��ة اخل��ري��ج��ني ال�����ص��ن��وي��ة 

والتي تهدف اىل زي��ادة القدرة لدى الطلبة 

واخلريجني على املناف�صة يف �صوق العمل بعد 

التدريبية  املعرفة  على  واحل�صول  التخرج 

الازمة يف خمتلف املجاالت.

االنباط-عمان

قال وزير املياه والري املهند�ص رائد ابو ال�صعود، اإن 

االجتماع الفني للجنة العلمية اال�صت�صارية للمجل�ص 

ال���وزاري العربي للمياه ال��ذي نظمته االمانة العامة 

جلامعة ال��دول العربية يف القاهرة وعقد افرتا�صيا 

االج���راءات  و�صحة  ب�صامة  ا���ص��اد  املا�صي،  اخلمي�ص 

التي طبقتها وزارة املياه والري االأردنية خال جائحة 

كورونا.

وبني املهند�ص ابو ال�صعود ان االجتماع الذي جاء 

العربية  ال����دول  ومب�صاركة  فل�صطني  دول���ة  برئا�صة 

ك��ورون��ا  ت��داع��ي��ات جائحة  االع�����ص��اء للتباحث ح���ول 

على قطاعي املياه وال�صرف ال�صحي، ان قطاع املياه 

خدمات  تقدمي  يف  املمار�صات  اأف�صل  انتهج  االردين 

امل��ي��اه وال�����ص��رف ال�صحي منذ ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة، مما 

�صاند جهود وزارة ال�صحة واملوؤ�ص�صات الوطنية االردنية 

عربية  دول���ة  اأول  ك���ان  االردن  وان  خا�صة  االأخ�����رى 

ا�صتخدم اأقرا�ص الكلور يف غرف العزل ومواقع احلجر 

ال�صحي وتطهري مياه ال�صرف ال�صحي بالرغم من 

الزيادة يف الطلب على املياه والتي �صجلت اأعلى الن�صب 

يف املنطقة العربية و�صلت اىل 40 باملئة.

وا�صاف ان ادارة قطاع املياه كانت �صباقة ومنفردة 

بالبدء باإجراء الدرا�صات للتحري عن تواجد فريو�ص 

ال�صتخدام  ال�صحي  ال�صرف  مياه  يف  )كوفيد19-( 

نتائجها كنظام انذار مبكر للك�صف عن اية موجة وباء 

ال���وزارة  ان  القادمة، م��وؤك��دا  حمتملة خ��ال اال�صهر 

ل�صمان  ك��ورون��ا  جائحة  م��ع  للتعامل  خطة  ط���ورت 

دمي��وم��ة عمليات ال��ت��زوي��د امل��ائ��ي الأغ���را����ص ال�صرب 

واغرا�ص الري وخدمات ال�صرف ال�صحي اثناء حالة 

الوباء وما يتبعها من حتديات.

وبني وزير املياه والري اأهمية التوا�صل العربي - 

العربي لتن�صيق اجلهود يف جمابهة التحديات املائية 

العربية التي تتفاقم عاما بعد عام وكذلك اأهمية العمل 

العربي امل�صرتك حلماية املوارد املائية العربية وتنفيذ 

خطط وبرامج وم�صاريع عربية ملا يواجهه قطاع املياه 

يف ال��ع��امل العربي م��ن حت��دي��ات ك��ب��رية تت�صف ب�صح 

املوارد وا�صتنزافها ا�صافة لغياب االدارة الفاعلة احيانا 

ال���ذي افتتح بكلمة  امل�����ص��ادر. واأك���د االج��ت��م��اع  الإدارة 

لرئي�ص الدورة احلالية وزير املياه الفل�صطيني املهند�ص 

مازن غنيم بح�صور ممثل وزارة املياه والري م�صاعد 

املهند�ص  والنوعية  املختربات  ل�صوؤون  العام  االأم���ني 

وتفعيل  العربي  املائي  االم��ن  اهمية  عليمات،  احمد 

وتطرق  اخل�صو�ص  ب��ه��ذا  العربية  اال�صرتاتيجيات 

كورونا  وب���اء  ملكافحة  والتن�صيق  التعاون  اهمية  اىل 

واال�صتعداد الأية موجات قادمة.

اأن جائحة كورونا  وبني غنيم انه بات من املوؤكد 

اأ���ص��اف��ت حت��دي��ات ج��دي��دة الإ���ص��ك��ال��ي��ات االأم����ن املائي 

تاأثريها  وان  العربية  املنطقة  يف  ال��غ��ذائ��ي  واالأم����ن 

�صي�صتمر على اال�صرتاتيجيات القطاعية على املدى 

املتو�صط ورمبا البعيد.

من  جم��دول��ني  روال  ال��دك��ت��ورة  ا�صتعر�صت  ك��م��ا 

مكتب “االأ�صكوا” اأه��م االج���راءات املتخذة يف ال��دول 

وتناولت  امل�صتجد  ك��ورون��ا  فريو�ص  ملكافحة  العربية 

يف حما�صرتها الدرا�صة ال�صادرة موؤخرا عن اللجنة 

االقت�صادية واالجتماعية لغربي اآ�صيا )االإ�صكوا(.

وق���دم م�صاعد االأم����ني ال��ع��ام ل�����ص��وؤون املختربات 

املهند�ص احمد عليمات موجزا عن التجربة االردنية 

التي نفذتها وزارة املياه والري منذ بدء اجلائحة والتي 

املائي  التزويد  خدمات  تقدمي  ا�صتدامة  يف  �صاهمت 

الأغرا�ص ال�صرب وخمتلف اال�صتخدامات االخرى.

واو���ص��ى االجتماع ب�صرورة ت��ب��ادل اخل���ربات بني 

الدول واملنظمات ال�صريكة للمجل�ص ال��وزاري العربي 

للمياه حول حتديات اإمداد املياه وال�صرف ال�صحي من 

اأجل و�صع روؤية عربية للتعامل مع اي موجات قادمة 

ل��ه��ذا ال��ف��ريو���ص، وك��ذل��ك توثيق امل��م��ار���ص��ات اجليدة 

ال��ب��ن��اء على اخل���ربات  ل��ل��دول العربية وك��ي��ف ميكن 

املكت�صبة خال جائحة كورونا للتعامل مع الطوارئ 

والكوارث واالأوبئة التي مت�ص قطاع املياه م�صتقبا، 

وتوطني التكنولوجيا اخلا�صة باأنظمة املياه وال�صرف 

ال�صحي، والتن�صيق ما بني الدول العربية لتاأمني املواد 

الكيماوية الازمة ملعاجلة مياه ال�صرب ومياه ال�صرف 

ال�صحي على يتم ا�صدار تقرير مف�صل يت�صمن جتارب 

ال��دول العربية يف كيفية التعامل مع جائحة كورونا 

مع الرتكيز على التحول الرقمي وتفعيل العمل عن 

بعد وعمل من�صات لتبادل املعلومات بني خرباء املياه 

يف الدول العربية .

االثنني    6  /  7  / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

الدكتور  االإ�ستثمار  هيئة  رئي�س  اأك��د 

االإ����س���ت���ث���م���ار  ه���ي���ئ���ة  اأن  ال��������وزين  خ����ال����د 

وب���ال���ت�������س���ارك م�����ع �����س����رك����ات ال���ت���ط���وي���ر 

والقطاعني  والتنموية  احل��رة  للمناطق 

ال��ع��ام اخل��ا���س ���س��ت��ق��وم ب��اإط��اق امل��وؤمت��ر 

خ��ال  االأول  االإف��رتا���س��ي  االإ���س��ت��ث��م��اري 

ج���اء   ،2020 ع�����ام  م����ن  االأخ��������ري  ال����رب����ع 

ال�����دوري ملجل�س  االإج���ت���م���اع  ذل���ك خ���ال 

و�سركات  االإ�ستثمار  هيئة  ب��ني  ال�سراكة 

ال��ت��ط��وي��ر ل��ل��م��ن��اط��ق ال��ت��ن��م��وي��ة واحل���رة  

وبح�سور روؤ�ساء جمال�س االإدارة واملدراء 

للمناطق  التطوير  ل�سركات  التنفيذيني 

والتنموية. احلرة 

املوؤمتر  عقد  فكرة  اأن  ال��وزين  واأ���س��اف 

جاءت بوقت نحتاج فيه اإىل كل ما ي�ساعد 

ع��ل��ى ت��خ��ط��ي اآث����ار االأزم����ة ال��ت��ي مي��ر بها 

ال���ع���امل ج����راء ف���اي���رو����س ك���ورون���ا، ل��ذل��ك 

ن�سعى اإىل متيز هذا املوؤمتر واأن يكون غري 

املوؤمتر  يكون  اأن  اإىل  و�سن�سعى  تقليدي، 

ح����دث اق���ت�������س���ادي ه����ام م���ن ح��ي��ث ح��ج��م 

وتنوع امل�ساركة فيه من م�سئولني وخرباء 

اأهمية  م��ن حيث  وك��ذل��ك  اأع��م��ال  ورج���ال 

الق�سايا واملوا�سيع التي �سيناق�سها، حيث 

ودور  االأردن  يف  اال�ستثمار  مناخ  �سيناق�س 

العام  القطاعني  االإقت�سادية يف  املوؤ�س�سات 

االإ�ستثمارية،  البيئة  تطوير  يف  واخلا�س 

االإ�ستثمارية  للفر�س  ال��رتوي��ج  وك��ذل��ك 

ع��دد من  اإىل  اإ���س��اف��ة  اململكة  ال��واع��دة يف 

املوا�سيع االخرى. 

وبني اأن املوؤمتر الذي �سيعقد يف الربع 

االأخري  من عام 2020 يهدف اإىل تقدمي 

العربية  االأم��وال  لروؤو�س  املائم  البديل 

واالأج���ن���ب���ي���ة ال���ت���ي ت��ب��ح��ث ع����ن م��ه��اج��ع 

بها  ويتمتع  اآمنة  وا�ستثمارية  اقت�سادية 

االإ�ستثماري  امل��وؤمت��ر  اأن  م�سرياً  االأردن. 

املرئي  التطبيق  خال  من  �سيعقد  االأول 

ال���ت���ي  ل����ل����ظ����روف  ن����ظ����را   ZOOM
ي�سهدها العامل جراء جائحة كورونا.

رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة م���دي���ري م��ن��ط��ق��ة اإرب����د 

عبيدات  طالب  حممد  الدكتور  التنموية 

اأك����د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل���وؤمت���ر االإ���س��ت��ث��م��اري 

���س��راك��ات حقيقية  ل��غ��اي��ات خلق  ُب��ع��د  ع��ن 

ب����ني ك����ل اأط���������راف امل����ع����ادل����ة م����ن ه��ي��ئ��ة 

االإ����س���ت���ث���م���ار وم���ط���وري���ن وم�����س��ت��ث��م��ري��ن 

وح��رة  تنموية  وم��ن��اط��ق  خ��دم��ة  ومتلقي 

و����س���ن���اع���ي���ة، و������س�����رورة ت��ك��ل��ي��ف ���س��رك��ة 

للموؤمتر  والت�سويق  للرتويج  متخ�س�سة 

مل��ق��رتح يتعلق  االإف��رتا���س��ي، ك��م��ا ت��ط��رق 

�سي�ساهم  والذي  لل�سباب  االأعمال  بريادة 

يف ت��ط��وي��ر وب��ن��اء ق��درات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م 

االإ����س���ت���ث���م���ار،   ع������امل  اإىل  وت���وج���ي���ه���ه���م 

تواجه  التي  التحديات  طرح  اإىل  اإ�سافة 

مبو�سوع  يتعلق  م��ا  خا�سة  امل�ستثمرين 

اللوج�ستيات  وبع�س  وال�سريبة  الطاقة 

يف  االإ���س��ت��ث��م��ار  حتفيز  على  ت�ساعد  ال��ت��ي 

حال اإيجاد حلول لها.

القائم باأعمال املدير التنفيذي ل�سركة 

ال�����س��م��ان ل��ت��ط��وي��ر امل���ن���اط���ق ال��ت��ن��م��وي��ة 

ب�سرورة  طالب  ال�سرايره  لوؤي  املهند�س 

املفرق  خا�سة  التنموية  امل��ن��اط��ق  متييز 

وارب�����د وم���ع���ان ب��ح��واف��ز اإ���س��اف��ي��ة حتفز 

وتو�سعته،  االإ�ستثمار  على  امل�ستثمرين 

والتي  الطاقة  اأ�سعار  مراعاة  اإىل  اإ�سافة 

امل�ستثمرين  على  ع���بًء  ت�سكل  اأ�سبحت 

كما  االأردين،  املنتج  تناف�سية  من  وتقلل 

ط��ال��ب ب�����س��رورة درا���س��ة اإع����ادة احل��واف��ز 

ال��ت�����س��دي��ري��ة وال��ت��ي ك��ان��ت مت��ن��ح ���س��اب��ق��اً 

التنموية. املناطق  لاإ�ستثمارات داخل 

م����دي����ر ع������ام ال���������س����ن����دوق ال��ه��ا���س��م��ي 

جمال  ال�سيد  االأردن���ي���ة  ال��ب��ادي��ة  لتنمية 

االإ�ستثمار من  هيئة  بجهود  اأ�ساد  الفايز، 

خ���ال امل��ت��اب��ع��ة وال��ت��وا���س��ل م��ع ���س��رك��ات 

ال��ت��ط��وي��ر ل��ل��م��ن��اط��ق احل����رة وال��ت��ن��م��وي��ة 

فعلى  للتعر  ال��ه��ا���س��م��ي  ال�����س��ن��دوق  وم���ع 

البيئة  ت�����س��ب يف ح���دم  ال��ت��ي  امل��ق��رتح��ات 

وج��ه��ة  االأردن  وج���ع���ل  االإ����س���ت���ث���ت���م���اري���ة 

للم�ستثمرين.

ال��ق��ائ��م ب���اأع���م���ال م��دي��ر ع����ام امل��ن��اط��ق 

احلره ال�سيد عبد احلميد الغرايبة ا�سار 

بني  كبري  وتعاون  تن�سيق  هنالك  ان  اىل 

م�ستثمري  هيئة  احلره مع  املناطق  ادارة 

تواجه  م�ساكل  اأي���ة  احل���ره حل��ل  امل��ن��اط��ق 

اإ�سافة  احل��ره،  املناطق  م�ستثمري  عمل 

اإىل ان حمور اهتمام املرحله احلالية هو 

اال�سرتاتيجيه  اال�ستثمارات  ا�ستقطاب 

عام،  ب�سكل  الطبيه  بال�سناعات  املتعلقه 

م�سودة   اع��داد  االنتهاء من  اأنه مت  واأ�سار 

م�����س��روع م��ن��اول��ة االدوي�����ه وامل�����س��ت��ل��زم��ات 

ال��ط��ب��ي��ه م��ن امل��ن��ط��ق��ه احل���ره امل��ط��ار اىل 

املدرج لغايات ت�سهيل �سحن هذا النوع من 

املرحله  و�ستكون  اأوىل  كمرحله  الب�سائع 

�سحن  اخل�سار  و  لغايات مناولة  الثانيه 

عرب  اال�سرتاتيجيه  للزراعات  والفواكه 

ذات الطريقه.

االنباط- عمان

اأك��������دت ����س���رك���ة م�������س���ف���اة ال����ب����رتول 

من  عالياً  خمزوناً  لديها  ب��اأن  االأردنية 

�سواًء  النفطية  وامل�ستقات  اخلام  النفط 

مبن�ساآتها  اأو  ال��زرق��اء  يف  مبوقعها  ك��ان 

يف العقبة، يف حني ان الوحدات العاملة 

تعمل  ال��زرق��اء  يف  امل�سفاة  موقع  داخ��ل 

الطبيعية. االإنتاجية  �سمن طاقتها 

وق���ال���ت ال�����س��رك��ة يف ب��ي��ان اأ���س��درت��ه 

ال��ن��ف��ط  اإم��������دادات  اإي����ق����اف  اإن   ، ام�������س 

اأيار  �سهر  بداية  منذ  للمملكة  العراقي 

يت�سبب  االآن ومل  املا�سي م�ستمراً حتى 

ال�سركة،  اأي حالة من االإرباك لدى  يف 

العراق  من  ال��واردة  الكميات  الأن  نظراً 

م�سادر  ال�����س��رك��ة  ول���دى  ك��ب��رية  لي�ست 

ا�سترياد اأخرى كاأرامكو ال�سعودية، واأن 

االإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  بع�س  ورد يف  م��ا 

النفط  توريد  توقف  ت�سبب  بخ�سو�س 

ال���ع���راق���ي ب�����اإرب�����اك ل��ل�����س��رك��ة ي��ج��ان��ب 

ال�سواب.

وع����اوة ع��ل��ى ذل����ك، ق��ال��ت ال�����س��رك��ة 

اأربعة مايني برميل  اأنها ت�سلمت نحو 

واأي��ار،  ني�سان  �سهري  خ��ال  خ��ام  نفط 

ن��ح��و م��ل��ي��ون برميل  ت��خ��زي��ن  ح��ي��ث مت 

ع��ل��ى ���س��ف��ي��ن��ة ع��ائ��م��ة مت ا���س��ت��ئ��ج��اره��ا 

اإ���س��اف��ة اإىل م��ا مت ت��خ��زي��ن��ه يف  ���س��اب��ق��اً 

والزرقاء العقبة 

المصفاة: لدينا مخزون عالي من النفط ونعمل ضمن 
طاقتنا اإلنتاجية الطبيعية
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االنباط-برتا 

ام�س   االأث���اث،  ومنتجي  جت��ار  نقابة  اعلنت 

االأح�����د، ع���ن ن��ي��ت��ه��ا ت��اأ���س��ي�����س م��دي��ن��ة ل���اأث���اث، 

ك����اأول م�����س��روع اب��ت��ك��اري وط��ن��ي، ي�����س��م جميع 

ال�����س��ن��اع��ي��ني وال���ت���ج���ار امل��خ��ت�����س��ني ب����االأث����اث 

وم�����س��ت��ل��زم��ات��ه يف م��وق��ع واح����د، م��ع��ت��م��دة على 

بت�سغيلها. املتجددة  الطاقة 

وق����ال ع�����س��و ال��ه��ي��ئ��ة االإداري�������ة يف ال��ن��ق��اب��ة 

االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة  ح��ّم��اد  خالد  الدكتور 

اأع�ساء  وبالتن�سيق مع  االن  اإنه يجري  )برتا(، 

الهيئة االإدارية، مناق�سات الختيار موقع ملدينة 

لتخفيف  ع��م��ان،  العا�سمة  ع��ن  بعيداً  االأث���اث، 

البنية التحتية للعا�سمة، وللحد  ال�سغط على 

توفري كلف  اإىل  ا�سافة  امل��روري��ة،  االأزم��ات  من 

النقل والرتويج مبختلف الو�سائل.

ابتكاري،  م�سروع  االأثاث  مدينة  اإن  واأ�ساف 

االأوىل،  بالدرجة  الوطن  على  بالفائدة  �سيعود 

مل����ا ���س��ي��ع��ك�����س��ه م����ن اإي���ج���اب���ي���ات ع���ل���ى امل���واط���ن 

اإن ت��وف��ري م��رك��ز دائ��م  اإذ  وال�����س��ان��ع وال��ت��اج��ر، 

ل��ع��ر���س م��ن��ت��ج��ات االأث����اث وم�����س��ت��ل��زم��ات��ه��ا، من 

اإىل  كافة  االأث��اث  وم�سانع  معار�س  نقل  خال 

للم�سرتي،  هذه املدينة، �سيكون مق�سداً مميزاً 

يتيح له اخليارات على نحو اأو�سع، ويوفر عليه 

التنقل وال�سحن. كلف 

ان��خ��ف��ا���س��اً  ���س��ي��ل��م�����س  امل�����واط�����ن  اأن  وب�����ني 

التكاليف  اإن  اإذ  اأعلى،  وبجودة  االأث��اث  باأ�سعار 

وال�سانع،  التاجر  على  �ستنخف�س  الت�سغيلية 

لوج�ستية  وخدمات  نقل،  و�سا�سل  طاقة،  من 

وت�سنيعه. باالأثاث  متعلقة 

وح�����ول م���ي���زات م��دي��ن��ة االأث������اث وال��ف��ر���س 

هي  املدينة  اأن  حّماد  اأو���س��ح  لنجاحها،  املتاحة 

و�سي�سكل  بالقطاع،  �سينه�س  �سامل  وطني  حل 

اأ����س���وة ح�����س��ن��ة ل��ق��ط��اع��ات اأخ�����رى ب��ح��اج��ة اإىل 

ا�ستثمارية مهمة. تنظيم، وفر�سة 

الطاقة  على  �ستعتمد  املدينة  اأن  اىل  واأ�سار 

و�ستتيح  ك���اف���ة،  م��راف��ق��ه��ا  ب��ت�����س��غ��ي��ل  امل��ت��ج��ددة 

بنظام  معر�سه  اأو  م�سنعه  ا�ستئجار  لل�سانع 

مركز  �ستوفر  كما  بالتملك،  املنتهي  ال��ت��اأج��ري 

ت��دري��ب م��ه��ن��ي ب��اإ���س��راف خ����ربات م��ن ال��ق��ط��اع 

وب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر وع���م���ل���ي، ي�����س��ق��ل امل���ت���درب���ون 

ب��اأخ��رى  ب��ل  ح��رف��ي��ة،  لي�س فقط مب��ه��ارات  فيه 

توؤهلهم الأن يكونوا رجال اأعمال يف جمالهم.

ل��ت��دوي��ر  اآل���ي���ة  ���س��ت��وج��د  امل���دي���ن���ة  اإن  وق�����ال 

خم��ل��ف��ات ���س��ن��اع��ة االأث�������اث، و���س��ت��وف��ر ح��م��اي��ة 

ورق���اب���ة اأك�����رب، وال���ت���زام���اً ب�������س���روط وم��ع��اي��ري 

ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة، ال��ت��ي ���س��ي�����س��ه��ل م��راق��ب��ت��ه��ا 

عندما تتواجد املن�ساآت يف مكان واحد.

وط��ال��ب ح��ّم��اد احل��ك��وم��ة واجل��ه��ات املانحة 

والتمويل،  االإقرا�س  االأثاث وموؤ�س�سات  وقطاع 

ان  حيث  ولوج�ستياً،  م��ادي��اً  ال��ف��ك��رة  ه��ذه  دع��م 

ق��اب��ل  م���وق���ع  اإي���ج���اد  ت��ت��ط��ل��ب  االأوىل  امل��رح��ل��ة 

ل��ل��ت��و���س��ع، ب��ح��ي��ث ي�����س��ب��ح م�����س��ت��ق��ب��ًا، م��دي��ن��ة 

الفنية  الدرا�سات  اإىل  للحاجة  اإ�سافة  تنموية، 

فقط  واح���دة  جلهة  ميكن  “مكلفة” وال  وه��ي 

اأن تغطيها.

يطغى  مل  امل�����س��ت��ورد  االأث����اث  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

اإن  اإذ  االأح����وال،  م��ن  ب��اأي ح��ال  املحلي وال  على 

بالتحديد،  ي��ري��د  م���اذا  ال��ي��وم  ي��ع��رف  امل�����س��رتي 

ف���ال���ع���امل م��ن��ف��ت��ح ع��ل��ى ب��ع�����س��ه، وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

االت�����س��ال احل��دي��ث��ة واالن��رتن��ت وف���رت خ��ي��ارات 

ان���ن االأث����اث املحلي  اأم���ام���ه، م�����س��ريا اىل  اأك���رب 

ال�سحن  ت��ك��ال��ي��ف  ل��دف��ع  احل��اج��ة  ب��ع��دم  يتميز 

املرتفعة. والر�سوم  والتخزين 

ويواجه قطاع االأثاث بح�سب حماد، م�ساكل 

ع���دي���دة، ك��ارت��ف��اع ت��ك��ال��ي��ف ال��ط��اق��ة، وارت���ف���اع 

كبرية،  مل�ساحات  حتتاج  كونها  امل��واق��ع  تكاليف 

االإداري���ة  امل�ساريف  م��ن  باملئة   60 نحو  وتنفق 

���س��ن��وي��اً، ن��اه��ي��ك ع��ن ع���دم ت��وف��ر اأي����دي عاملة 

العاملة  االأي��دي  على  يعتمد  اإذ  ماهرة،  حملية 

امل�����س��ت��وردة، وه���ي م��ك��ل��ف��ة، وع����دم ت��وف��ر ج��ه��ات 

يف  ال��رتوي��ج  تكاليف  اأن  كما  للت�سدير،  داعمة 

النمو  اىل  ا�سافة  مرتفعة،  الو�سائل  خمتلف 

للم�سانع. “الع�سوائي” 
االأث����اث حتت  ن��ق��اب��ة جت��ار ومنتجي  وت�����س��م 

م���ظ���ل���ت���ه���ا؛ جت�����ار وم���ن���ت���ج���ي االأث���������اث امل���ن���زيل 

اخل�����س��ب��ي وامل���ع���دين وال��ب��ا���س��ت��ي��ك��ي، وال�����س��ج��اد 

وامل�����وك�����ي�����ت، وامل����ط����اب����خ وخ������زائ������ن احل����ائ����ط، 

باأنواعه،  املكتبي  االأث���اث  والفر�سات،  اال�سفنج 

وال��دي��ك��ورات واالأر���س��ي��ات واالأب����واب اجل��اه��زة، 

ولوازم اك�س�سوارات االأثاث، واأقم�سة املفرو�سات 

وال�ستائر واجللود، وم�ساغل الدهان والتنجيد 

واحل���ف���ر واخل���راط���ة وت��ل��ب��ي�����س ال��ق�����س��رة، واأي���ة 

�سناعة اأو جتارة اأو حرفة م�سابهة.

ويبلغ عدد املن�ساآت العاملة يف قطاع ال�سناعات 

م��ن�����س��اأة، ما   2568 ب��امل��م��ل��ك��ة  اخل�����س��ب��ي��ة واالأث������اث 

واإرب��د  بالعا�سمة  ترتكز  وحرفية  �سناعية  ب��ني 

والزرقاء يعمل فيها 9180 عاما.

مدينة األثاث: مشروع ابتكاري وطني تنموي وفرصة واعدة لالستثمار

الحكومة تعلن عن فرص عمل 
لألردنيين في الكويت

رئيس صناعة األردن وعمان: الصناعات 
الغذائية من أهم القطاعات محليا

بورصة عمان تغلق تداوالتها على انخفاض

االنباط- عمان 

اأعلنت وزارة العمل عن توفر فر�س 

ع��م��ل ل��اأردن��ي��ني يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

ب���دول���ة ال���ك���وي���ت يف جم�����االت ال��ن��ف��ط 

والبرتوكيماويات.

الراغبني  بامكان  اأن  ال��وزارة  وبينت 

على  الت�سجيل  الوظائف  لهذه  التقدم 

)���س��ج��ل(  للت�سغيل  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن�����س��ة 
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االإع��ان  يف  امل��ح��ددة  ال�سروط  وح�سب 

الوظيفي.

االنباط- عمان 

ق���ال رئ��ي�����س غ��رف��ت��ي ���س��ن��اع��ة االأردن 

وع���م���ان امل��ه��ن��د���س ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ري، اإن 

والتموينية  الغذائية  ال�سناعات  قطاع 

وال��زراع��ي��ة وال����روة واحل��ي��وان��ي��ة، اأح��د 

لتنوع  حمليا  ال�سناعّية  القطاعات  اأه��م 

م��ن��ت��ج��ات��ه وت�����س��اب��ك��ه وت��ك��ام��ل��ه م���ع ع��دة 

قطاعات �سناعية اخرى.

ام�س   افتتاحه  خ��ال  اجلغبري  وا�سار 

االأحد، مركز البيع املبا�سر االأول ل�سركة 

ت��وب(،  )ت��ب  الغذائية  لل�سناعات  دجلة 

خ��ال  اأه��م��ي��ت��ه  اث���ب���ت  ال���ق���ط���اع  ان  اىل 

ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د من 

خ���ال ق���درت���ه ع��ل��ى ت��غ��ط��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات 

امل���واط���ن���ني م���ن امل�����س��ت��ل��زم��ات ال��غ��ذائ��ي��ة 

االأ�سا�سية.

العاملة  املن�ساآت  جمموع  ان  وا���س��اف 

بنهاية  بلغ  الغذائية  ال�سناعات  يف قطاع 

ب��راأ���س��م��ال  2657 م��ن�����س��اأة،  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 

638 مليون دينار، ت�سغل نحو  ال�  يتجاوز 

65 األف عامل وعاملة.

واأك����د اجل��غ��ب��ري ان ����س���ادرات ال��ق��ط��اع 

558 مليون  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ب��ل��غ��ت خ���ال 

عام  دينار  مليون   525 مع  مقارنة  دينار 

ب��امل��ئ��ة،  4ر6  ب��ل��غ��ت  زي����ادة  بن�سبة   ،2018

ال�سنوية  ال��ق��ط��اع  ���س��ادرات  اأن  مو�سحا 

جمموع  من  باملئة  1ر9  ن�سبته  ما  ت�سكل 

ال�سناعية للقطاعات كافة. ال�سادرات 

م�����ن ج����ه����ت����ه، او������س�����ح مم����ث����ل ق���ط���اع 

غ��رف��ة �سناعة  ال��غ��ذائ��ي��ة يف  ال�����س��ن��اع��ات 

اأن  اجل����ي����ط����ان  ول����ي����د  حم���م���د  االأردن 

ت�ستحوذ  الغذائية  االأردن��ي��ة  ال�سناعات 

على اأكر من 60 باملئة من ح�سة ال�سوق 

امل��ح��ل��ي��ة، ف��ي��م��ا ت��ع��ت��رب ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 

وب��خ��ا���س��ة ال���ع���راق وال�����س��ع��ودي��ة ودول����ة 

االم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، امل�����س��ت��ورد 

 90 على  تزيد  وبن�سبة  ملنتجاته،  االك��رب 

باملئة من اجمايل �سادرات القطاع.

لل�سناعات  دجلة  م�سنع  مدير  ولفت 

ال���غ���ذائ���ي���ة م�����س��ط��ف��ى ال�������س���ام���رائ���ي اىل 

ان ال�����س��رك��ة ت��ع��م��ل وف���ق خ��ط��ط اإدارّي�����ة 

م��درو���س��ة وت��ط��ب��ق اأف�����س��ل م��ع��اي��ري اإدارة 

االإن����ت����اج واالل�����ت�����زام ب�������س���ه���ادات اجل����ودة 

وال��ن��وع��ّي��ة و���س��ام��ة ال���غ���ذاء، م��ن خ��ال 

م�سريا  ع��امل��ي��ة،  ���س��ه��ادات  ع��ل��ى  ح�سولها 

اىل ان ال�سركة تنتج اأ�سنافا خمتلفة من 

م�سنعات اللحوم، بع�سها ينتج الأول مرة 

يف منطقة ال�سرق االأو�سط.

وب�����ني ال�������س���ام���رائ���ي ان�����ه مت جت��ه��ي��ز 

مرت   6000 م�ساحته  تبلغ  ال��ذي  امل�سنع 

يوميا،  طنا   40 انتاجية  وبطاقة  م��رب��ع 

ب��خ��ط��وط ان��ت��اج��ي��ة ح��دي��ث��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة 

ب��اأع��ل��ى امل��وا���س��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��ت��م��دة يف 

ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  وم���ع���دات  االآت  جم����ال 

خمتلفة،  عاملية  م�سادر  وم��ن  واللحوم، 

اوتوماتيكية  االن��ت��اج  عملية  ان  م��وؤك��دا 

بالكامل.

االنباط- عمان 

االح��د،  ام�����س   ع��م��ان،  بور�سة  اأغلقت 

3ر3 م��ل��ي��ون ���س��ه��م، م��وزع��ة  ع��ل��ى ت����داول 

ت������داوالت  ب��ق��ي��م��ة  ���س��ف��ق��ة   1732 ع���ل���ى 

4ر3 مليون دينار.  اإجمالية، بلغت 

اإىل  ال���ب���ور����س���ة  وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر 

باملئة مقارنة  84ر0  1576 بن�سبة  النقطة 

مع اإغاق اجلل�سة ال�سابقة. 

25 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   31 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

27 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  ذ.م.م  وال�ستثمار  للتجارة  م�سفر  �سركة  باأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )33717( بتاريخ )2013/8/28( 

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/2(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200168083(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  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

احمد ع�سام احمد ال�سادق

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة العرج وال�سادق

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم  )118392( 

بتاريخ 2018/6/19

قام  2020/7/2 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 2020/7/5

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القان�ن  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

*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 العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200150681(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   الكايد  عي�سى  �سركة  باأن  

ت�سامن 

تقدمت  قد   2015/10/26 بتاريخ   )112736( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/2 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عي�سى ي��سف عبد القادر الكايد  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي عني البا�سا – ت: 0796752770

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قان�ن ال�سركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   ال��ع��ام��ة   للتجارة  غب�ر  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���� 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

) 32006 ( بتاريخ ) 2013/3/27(

كانت  ���س���اء  ال�سركة  جت��اه  مطالباتهم  تقدمي  ���س��رورة 

تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذل��ك   ، ل   ام  الدفع  م�ستحقة 

للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبد املجيد ا�سماعيل �سعادة

 – م�ؤته  – جممع  – �سارع الذاعة  امل�سفي : عمان  عن�ان 

الطابق الرابع – مكتب 411

خل�ي ) 0799919909 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قان�ن  من  )254/ب(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22( رق��م 

عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة 

العامة ل�سركة مطحنة وادي القطار    وامل�سجلة لدينا 

يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم 

2015/7/27 قد قررت باجتماعها  )41126( بتاريخ 

امل�افقة    2020/6/10 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد 

ر�سالن اب� حمف�ظ ده�ش ح�امده  م�سفيا لل�سركة، وان 

عن�ان امل�سفي ه� :

عمان – �ساحية الر�سيد - هاتف 0798279339

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

اعالن بيع سكراب للمرة االوىل
صادر عن بلدية الخالدية / محافظة املفرق

 ) �سكراب   ( تالفة  م���اد  بيع  نيتها  عن  اخلالدية  بلدية  تعلن 

مبعاينة  الراغبني  فعلى  البلدية  م�ست�دعات  يف  وامل���ج���دة 

امل�اد وال�سراء مراجعة البلدية اعتبارًا من ي�م الثنني امل�افق 

. 2020/7/6

ثمن ن�سخة البيع غري م�سرتدة ) 10 ( ع�سرة دنانري

اخر م�عد لبيع وا�ستالم  الن�سخ ي�م الثنني امل�افق 2020/7/13

يحق ل�ساحب العمل الغاء البيع دون ابداء ال�سباب وبدون ان 

يت�ؤتب على هذا اللغاء اية مطالبة مالية او قان�نية .

اج�ر العالن على ير�س� عليه البيع مهما تكرر .

فرج نا�سر العزازمة

رئي�ش بلدية اخلالدية

اعالن صادر عن مسجل األسماء التجارية
ا�ستنادًا لحكام املادة 8/ج من قان�ن الأ�سماء التجارية رقم 9 ل�سنة 2006 يعلن م�سجل الأ�سماء 

التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة و التم�ين باأن ال�سم التجاري مركز اعمدة العقبة لت�زيع 

ال�سمنت - اجلديد

ابراهيم  �سعيد  حممد  امل  باإ�سم   588 بالرقم  التجارية  الأ�سماء  �سجل  يف  لدينا  امل�سجل  و 

الدراوي�ش قد جرى عليه نقل ملكية لي�سبح باإ�سم ح�سن رجب حممد و تك�ن عملية نقل امللكية 

حجة على الكافة من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

م�سجل الأ�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

وب�سري  ب���دران  حكم  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

الكراد�سه  

 )  120838( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2020/6/25 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

اعالن طرح عطاء رقم ) خ / 3 /2020 (
شراء اجهزة املحاكمة عن بعد – املرحلة الثانية

ا�ستنادا لحكام املادة رقم ) 29 / اأ ( من نظام امل�سرتيات احلك�مية رقم ) 28 ( ل�سنة 2019 وتعديالته 

تدع� وزارة العدل ال�سركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�س�سة والراغبة يف ال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة امني �سر 

جلنة ال�سراء اخلا�سة لالطالع على امل�ا�سفات وال�سروط و�سراء ن�سخ العطاء اعتبارا من تاريخ هذا العالن 

وحتى ال�ساعة ال�احدة من نهاية دوام الحد امل�افق 2020/7/12 .

تقدم العرو�ش يف م�عد اق�ساه ال�ساعة الثانية من دوام ي�م الثالثاء امل�افق 2020/7/21 .

�سيتم فتح العرو�ش ي�م الربعاء امل�افق 2020/7/22 ال�ساعة الثانية ع�سر م�ساءا .

�سروط دع�ة العطاء :

تقدمي كفالة دخ�ل عطاء م�سدقة ) �سيك بنكي م�سدق / ب�سيغة معايل وزير العدل بال�سافة ل�ظيفته او 

كفالة بنكية ( بقيمة ) 3% ( من قيمة العطاء �ساحلة ملدة ) 90 ( ي�م من تاريخ 2020/7/22

ال�سناعة  وزارة  من  ت�سجيل  �سهادة  او  التجاري  وال�سجل  املفع�ل  �سارية  املهن  رخ�سة  عن  ن�سخه  تقدمي 

والتجارة .

ثمن ن�سخة العطاء ) 50 ( خم�س�ن دينار ل غري .

اج�ر العالن على من ير�س� عليه العطاء .

ال�ساعات امل�سم�ح بها ل�سراء الن�سخ من 8،30�سباحا ولغاية 1،30 م�ساءا .

وزارة العدل

اعالن
بمقتضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) 19 ( لسنة 1988 وتعديالته

يعلن للعم�م وملدة خم�سة ع�سر ي�مًا من تاريخه جدول لتقدير قيمة اجلزء امل�ستملك من ال�حدة 

مهرب  م�سار  لغايات  الكرمية  قرية  ارا�سي  من  القرن   )  4  ( رقم  ح��ش   )  34  ( رقم  الزراعية 

وامل�ستملك مب�جب قرار جمل�ش ادارة �سلطة وادي الردن رقم ) 10447 (تاريخ 2019/2/11 .

ال�س�نة   / وامل�ساحة  الرا���س��ي  دائ��رة  ل�حة  على   2020/7/2 امل�افق  اخلمي�ش  ي���م  علق  قد 

ح�سنة  بن  �سرحبيل  بلدية  رئي�ش  اىل  منه  اخرى  ن�سخة  و�سلمت  بارزًا  حماًل  باعتباره  ال�سمالية 

لطالع اجلميع ذوي احلق�ق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�ش على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر ي�مًا 

من تاريخ انتهاء مدة العالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان ي�دع املعرت�ش 

من   ) 21/و   ( املادة  باأحكام  عماًل  التقدير  على  لالعرتا�ش  كاأمانة  ينارًا   ) ع�سر  خم�سة   ( مبلغ 

القان�ن املذك�ر .

رئيس لجنة تقدير االراضي 
املهندس خالد موسى الوريكات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200149822(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  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 ذيب �سالح حممد العفيفي

حممد ع��ش �سالح حممد العفيفي / مت�يف / تقدم ال�رثه بالن�سحاب 

بالراده املنفرده

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة العفيفي وب�جه

بتاريخ   )112448( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2015/9/1

قام  2020/7/5 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 2020/7/5

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القان�ن  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

*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 العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  ذ.م.م  للتم�ين  احلميدية  ا�س�اق  �سركة  باأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )18953( بتاريخ )2009/6/11( 

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/2(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

 )22( رقم  ال�سركات  قان�ن  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتم�ين  والتجارة  ال�سناعة 

ك�سركة   لدينا  امل�سجلة  الهند�سية  لال�ست�سارات  النجاح  ل�سركة 

ذ.م.م حتت الرقم )14600( بتاريخ )2007/7/10( قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/6/22 ( امل�افقة 

دينار   )30،000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ش  على  بالجماع 

اردين لي�سبح )15،000( دينار اردين 

تخفي�ش  على  خطيا  العرتا�ش  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  ي�ما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200067581(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سحاده ال�سبيح و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2005/5/9 بتاريخ   )75753( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/17 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  دنيا �سحاده �سعد ال�سبيح  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي دير عال – ت: 0779745655

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قان�ن ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرج� من دائني �سركة  م�ست�دع ادوية اوميجا  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 31313 ( بتاريخ 

)2013/2/4 (

م�ستحقة  كانت  �س�اء  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 العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : احمد ن�سال طاهر احل�سري

عن�ان امل�سفي : عمان – مرج احلمام – دوار املرزوق – بجانب 

املدار�ش الرباء بن مالك

خل�ي ) 0799331689 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة ر�ساقتي لل�زن املثايل ذ.م.م م�سجلة لدينا يف 

الرقم  حتت  حمدودة/  م�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

)41622( بتاريخ )2015/9/8( 

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/5(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ب����اأن ���س��رك��ة ال���ق���ارة اخل�����س��راء خل���دم���ات ال��ط��ع��ام 

ال�سركات ذات  �سجل  لدينا يف  وال�سراب ذ.م.م م�سجلة 

بتاريخ   )39513( الرقم  حتت  حم��دودة/  م�س�ؤولية 

 )2015/2/8(

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/2(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وال��ت��ج��ار  لل�سناعة  وت��ط���ي��ر  تنمية  ���س��رك��ة  ب����اأن 

وال�ستثمار ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

بتاريخ   )20556( الرقم  حتت  حم��دودة/  م�س�ؤولية 

 )2010/1/6(

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/5(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
رقم  ال�سركات  قان�ن  من  )264/ب(  امل��ادة  لحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرج� من دائني �سركة  مطحنة وادي القطار  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 41126 ( بتاريخ 

)2015/7/27 (

�سرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�سركة �س�اء كانت م�ستحقة 

، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل  الدفع ام ل  

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ر�سالن حمف�ظ ده�ش ح�امده

عن�ان امل�سفي : عمان – �ساحية الر�سيد

تلف�ن ) 2006464 / 06 (

خل�ي ) 0798279339 ( 

م�سفي ال�سركة

الثنني   6/ 7 / 2020

مديرية االمن العام
اعالن اعادة طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن اعادة طرح عطاء �سراء حرام �س�ف �سباطي ل�ن كحلي كمية  

) 3500 ( حرام .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ش ( / ادارة امل�سرتيات / 

امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دع�ة العطاء املت�سمنة ال�سروط وامل�ا�سفات م�سطحبًا معه :

�س�رة عن رخ�سة املهن ) �س�رة طبق ال�سل ( �سارية املفع�ل لهذا العام .

�س�رة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تف�ي�ش من ال�سركة للمندوب .

2020/7/20م وطيلة ايام ال�سب�ع  اخر م�عد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي لي�م ) الثنني ( امل�افق 

با�ستثناء ي�م الثالثاء .

2020/7/21م ول تقبل بعد هذا  اخر م�عد لقب�ل املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح ي�م ) الثالثاء ( امل�افق 

امل�عد على ان يتم تقدمي عر�ش فني مف�سل �سامل كافة الم�ر الفنية ومنف�سل  عن العر�ش املايل ولن ينظر باأي 

عر�ش من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

ثمن ن�سخة العطاء ) 20 ( دينارا غري م�سرتدة .

م�قع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات / 

العطاءات املطروحة .

اج�ر العالن على من ير�س� عليه العطاء وبغ�ش النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء 
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 80 االثنني  6/ 7 / 2020 

االنباط- وكاالت

تدور حرب وا�سعة و”خفية” بني الأجهزة 

وخمابرات  غ��زة،  يف  الفل�سطينية  الأمنية 

امل�سا�س  با�ستمرار  حتاول  التي  الحتالل، 

الطرق. ب�ستى  بالفل�سطينيني 

ت�����س��ه��د  م���ا  غ��ال��ب��ا  الأدمغة”،  »ح�����رب 

الفل�سطينية،  الأم��ن��ي��ة  ل��الأج��ه��زة  ت��ف��وق��ا 

بينهما،  بالإمكانيات  الكبري  الفارق  رغ��م 

تابعة  خلية  باكت�ساف  حديثا،  ح�سل  كما 

وزارة  بح�سب  اجل��م��ع��ة،  ف��ج��ر  ل��الح��ت��الل 

الفل�سطينية يف غزة. الداخلية 

“اأجهزتها  اأن  الداخلية،  وزارة  واأك��دت 

الأمنية متكنت من اكت�ساف خلية ُموّجهة 

م��ن ق��ب��ل الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي، خ��الل 

ق��ي��ام��ه��ا ب��ع��م��ل ت��خ��ري��ب��ي ����س���د ع��ن��ا���س��ر 

املقاومة«.

ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  خ������الل  “من  وق�����ال�����ت: 

اأن��ه��م  ت��ب��نّي  الأول��ي��ة م��ع عنا�سر اخل��ل��ي��ة، 

�سد  تخريبية،  اأعمال  تنفيذ  ب�سدد  كانوا 

ال��ق��ادم��ة،  الأي����ام  امل��ق��اوم��ة خ��الل  عنا�سر 

مب��ت��اب��ع��ة م��ب��ا���س��رة م��ن ���س��ب��اط خم��اب��رات 

الإ�سرائيلي«. الحتالل 

الأوىل،  امل��رة  لي�ست  ه��ذه  اأن  اإىل  ي�سار 

ال��داخ��ل��ي��ة، عن  وزارة  ف��ي��ه��ا  ت��ع��ل��ن  ال��ت��ي 

امل��ج��ال الأم��ن��ي، و”ذلك رغم  جن��اح��ات يف 

تكتمها ال�سديد على الكثري من املعلومات، 

لإ�سرارها يف جمريات �سري التحقيقات«.

وو�سف الكاتب واملحلل ال�سيا�سي، عماد 

“قد ل يعلم  ه��ذه احل��رب بقوله:  زق��وت، 

النا�س بها، ولكن رحاها تدور منذ فرتة”، 

بر�س”:  ل�”قد�س  ح��دي��ث��ه  يف  واأ�����س����اف 

“كل اأرك����ان امل��ق��اوم��ة والأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة 
العدو  اأج��ه��زة  م��ع  ت��ت��ع��ارك  الفل�سطينية، 

ال�سهيوين يف هذه احلرب الأمنية«.

نتائج  م��ن  ال��رغ��م  اأن���ه على  اإىل  واأ���س��ار 

اأن “�سراع الأدمغة” ل تظهر ب�سكل اآين، 

توجهها  التي  املتالحقة  ال�سربات  اأن  اإل 

ل�ستخبارات  الفل�سطينية  الأم��ن  اأج��ه��زة 

ال��ك��ث��ري من  اإح��ب��اط  الح��ت��الل، تظهر يف 

العمليات الكبرية التي تعد لها الأخرية.

واأك���د ع��ل��ى اأن اأج��ه��زة اأم���ن الح��ت��الل، 

ال�������س���اح���ة  يف  ال����ع����ب����ث  ع������ن  ت����ت����وق����ف  ل 

لكن  ع��دة،  اأدوات  خ��الل  من  الفل�سطينية 

الفل�سطينية، ومب�ساعدة  الأجهزة الأمنية 

مرة،  كل  يف  باملر�ساد  لها  تكون  املقاومة، 

ما  وه��ذا  الأدوات،  ه��ذه  على  يدها  وت�سع 

اأو  ي��وؤ���س��ر اإىل احل��واج��ز ال��ل��ي��ل��ة امل��ف��اج��ئ��ة 

بعينها. ملناطق  املداهمات 

م����ن ج���ه���ت���ه، اأ�����س����اد ال���ك���ات���ب وامل��ح��ل��ل 

الأجهزة  بجهود  حمتو،  �سمري  ال�سيا�سي، 

ال�ساهرة يف  “العني  الفل�سطينية،  الأمنية 

حماية احلالة الأمنية يف قطاع غزة«.

الأمنية  ل��الأج��ه��زة  ال��ن��ج��اح  اإىل  واأ���س��ار 

حم���اولت  بك�سف  غ���زة،  يف  الفل�سطينية 

الحتالل امل�ستمرة، �سمن معركة “�سراع 

والح����ت����الل،  امل���ق���اوم���ة  ب���ني  الأدمغة”، 

وجن���اح���ه���ا يف ال��ت�����س��دي ل���ه���ا، وال����ت����َي مل 

النفو�س  �سعاف  با�ستغالل  يوما  تتوقف 

القطاع،  يف  ال�سعبة  القت�سادية  واحلالة 

م����ن اأج������ل اخ�������رتاق ����س���ف���وف امل���ق���اوم���ة، 

وتتعبها عرب و�سائل تكنولوجية حديثة.

يتعلم  مل  الح��ت��الل  اأن  “يبدو  وق���ال: 

املقاومة  لقنته  الذي  القا�سي  الدر�س  من 

اأك���ر م��ن ع���ام، ع��ن��دم��ا اكت�سفت  ل��ه ق��ب��ل 

يف  متكال” الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  “�سريت  وح���دة 

واأحبطت  يون�س، جنوبي قطاع غزة،  خان 

اأخطر خمطط ي�ستهدفها يف القطاع، بزرع 

حتركاتها«.  لتعقب  حديثة  ات�سال  اأجهزة 

الفل�سطينية  الأمنية  “الأجهزة  واأ���س��اف 

ت��ق��دم ك��ل ي��وم اإجن����ازات تبهر ال��ع��دو قبل 

بيد  ال�سرب  “ملوا�سلة  داعيا،  ال�سديق”، 

لتنفيذ  بهم،  يغرر  الذين  على  حديد  من 

اإ���س��ع��اف  ت�ستهدف  اإج��رام��ي��ة  خم��ط��ط��ات 

الروح املعنوية وتهدد ال�سلم املجتمعي«.

و����س���دد ع��ل��ى اأن�����ه مل ي�����س��ج��ل لأج���ه���زة 

ا���س��ت��خ��ب��ارات الح���ت���الل، اأن���ه���ا جن��ح��ت يف 

الفل�سطينية،  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  اخ���رتاق 

رغ���م ك��ل امل���ح���اولت، وال���ف���ارق ال��ك��ب��ري يف 

الإم��ك��ان��ي��ات وال���ق���درات امل��ت��وف��رة. وق���ال: 

غ���زة  يف  الأم���ن���ي���ة  الأج�����ه�����زة  “�ستبقى 
واملقاومة العني ال�ساهرة على حماية امن 

املنت�سر  و�ستبقى  املقاومة،  املواطن وظهر 

يف معركة �سراع الأدمغة«.

م��ن ج��ه��ت��ه، ع���ّد ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م ح��رك��ة 

ال���ق���ان���وع،  ال���ل���ط���ي���ف  ع���ب���د  “حما�س”، 
ُموّجهة  خللية  الأمنية  الأجهزة  اكت�ساف 

تخريبي  بعمل  للقيام  الحتالل  قبل  من 

ال��ت��ام��ة  ال��ي��ق��ظ��ة  “دليل  امل���ق���اوم���ة،  ���س��د 

واجل���اه���زي���ة ال��ع��ال��ي��ة لأب��ن��ائ��ه��ا امل��ي��ام��ني 

الح��ت��الل  واح��ب��اط خم��ط��ط��ات  ك�سف  يف 

واأذنابه«.

ال��ت��ي  اجل����ه����ود  ع���ال���ي���اً  “نقدر  وق������ال 

الأمنية  واأجهزتها  الداخلية  وزارة  تبذلها 

يف ح���ف���ظ اجل���ب���ه���ة ال���داخ���ل���ي���ة ل�����س��ع��ب��ن��ا 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وح���م���اي���ة ظ���ه���ر امل���ق���اوم���ة 

لها  الكامل  دعمنا  وجن��دد  الفل�سطينية، 

واأ�ساف:  الح��ت��الل«.  خمططات  لإف�سال 

“اإن حجم ما يخطط له العدو ال�سهيوين 
ل��ل��ن��ي��ل م����ن ����س���م���ود ���س��ع��ب��ن��ا وحم������اولت 

اأج����ه����زت����ه الأم����ن����ي����ة ل����زع����زع����ة اجل��ب��ه��ة 

الفل�سطينية،  املقاومة  واإرب���اك  الداخلية 

ملتحم  �سعبنا  و�سيظل  بالف�سل،  �ستبوء 

التحرير«. باملقاومة حتى 

االنباط - وكاالت

خا�سة  خادعة،  التكهنات  اأن  املعروف  من 

الأمريكية.  بالنتخابات  الأمر  يتعلق  عندما 

ول��ك��ن ه��ن��اك اح��ت��م��ال ق��وي��ا على الأق���ل باأنه 

بعد اأربع �سنوات من �سراكة رائعة من املمكن 

اأن يواجه رئي�س الوزراء ال�سرائيلي بنيامني 

ن��ت��ن��ي��اه��و احل��ي��اة يف ال��ق��ري��ب ال��ع��اج��ل ب��دون 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.

وي���ق���ول ال��ك��ات��ب الأم���ري���ك���ي الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

اإن����ه رغ���م اأن ال��ك��ث��ري من  زئ��ي��ف ���س��اف��ي��ت�����س، 

حلفاء الوليات املتحدة الآخرين قد يجدون 

يف هذا مدعاة لل�سعور بالرتياح، من املحتمل 

اأكر  ل���”بيبي”  بالن�سبة  الفعل  رد  يكون  اأن 

هدايا  بيبي  على  ترامب  اأغ��دق  فقد  تعقيدا. 

نقل  اجل���ولن،  مرتفعات   -“ بثمن  ت��ق��در  ل 

ال�����س��ف��ارة الأم��ري��ك��ي��ة ل��ل��ق��د���س، وال�����س��م��اح له 

ل��ق��د م��زق  اإيران”.  ���س��ري��ة ���س��د  ب�����س��ن ح���رب 

ت��رام��ب الت��ف��اق ال��ن��ووي الإي���راين بناء على 

ط��ل��ب ن��ت��ن��ي��اه��و وت��ب��ن��ى خم��ط��ط��ه اخل��ا���س 

بدولة فل�سطينية م�سغرة يف ال�سفة الغربية 

املحتلة. وحتى اأطلق ا�سمه على اخلطة.

ت��رب��ى وتلقى  ال���ذي  ���س��اف��ي��ت�����س-  واأ����س���اف 

اإىل  ه��اج��ر  ث��م  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  تعليمه يف 

دولة الحتالل حيث ق�سى �سنوات يف اجلي�س 

واحلكومة وال�سيا�سة، ومازال ميار�س ن�ساطه 

النتخابية  اأنه خالل احلمالت  الإع��الم-  يف 

ترامب  ب��ذل  الأخ���رية،  الثالثة  الإ�سرائيلية 

والآن  من�سبه.  يف  بيبي  ليبقى  كبريا  جهدا 

ت��رام��ب ه��و ال����ذي ي�����س��ع��ى لإع�����ادة ان��ت��خ��اب��ه. 

ويتوقع متاما اأن يرد نتنياهو اجلميل. ولكن 

�سمن  م��ن  لي�سا  باجلميل  وال��ع��رف��ان  ال���ولء 

ا�ستطالعات  اأظهرت  وق��د  نتنياهو.  ف�سائل 

ي���رتاج���ع ع��ن  ت���رام���ب  اأن  ال�������راأي الأخ�������رية 

بهام�س كبري. مناف�سه 

يف  الإ�سرائيليون  الدبلوما�سيون  وي�سري 

وا�سنطن اأن اجلمهوريني ي�سعرون بالإحباط 

الدميقراطيون  ي�سعر  بينما  ب�سورة متزايدة 

بالبتهاج.

ا�ستطالعات  ن��ت��ائ��ج  اأن  �سافيت�س  وي���رى 

عام  ت��رام��ب  �سالح  يف  اأي�����س��ا  تكن  مل  ال����راأي 

على  النتائج  تعتمد  امل��رة  ه��ذه  ول��ك��ن   ،2016

اعتمادها  من  اأكر  من�سبه  يف  الفا�سل  اأدائ��ه 

اإدارة  يف  ترامب  اأخفق  فقد  �سخ�سيته.  على 

ازده���اره القت�سادي  ك��ورون��ا، وت��راج��ع  اأزم���ة 

ال��ك�����س��اد  م���ن���ذ  ب���ط���ال���ة  م����ع����دلت  اأع����ل����ى  اإىل 

اإج��م��ايل  ك��ب��ري يف  ان��خ��ف��ا���س  ال��ع��ظ��ي��م، واإىل 

ف���ع���ل���ه جت���اه  امل����ح����ل����ي. وات���������س����م رد  ال�����ن�����اجت 

البالد  �سهدتها  التي  الحتجاجات اجلماعية 

والنظام  بالقانون  تتعلق  عدوانية  بتهديدات 

لي�ست  الذين  الع�سكريني  كبار  حتى  اأغ�سبت 

لهجة  وه��ن��اك  ع���ادة.  بال�سيا�سة  ع��الق��ة  لهم 

الأخ���رية؛  ال�سيا�سية  دع��اي��ات��ه  يف  ه�ستريية 

اإنه مل يعد يبدو كفائز”. “احلقيقة 
�سهر  انق�ساء  يعني  بايدن  فوز  اإن  ويقول 

يكون  ل��ن  ول��ك��ن  وت��رام��ب،  بيبي  ب��ني  الع�سل 

فلدى  لنتنياهو.  بالن�سبة  كارثة  بال�سرورة 

ب��اي��دن ���س��ج��ل ط��وي��ل م��ن ال��دع��م لإ���س��رائ��ي��ل 

ال�سديد  اخل���الف  واأث��ن��اء  ال�سيوخ.  مبجل�س 

ب��ني ب��ي��ب��ي واأوب���ام���ا ب�����س��اأن الت���ف���اق ال��ن��ووى 

الرئي�س يف  نائب  بايدن وهو  الإي��راين، جنح 

ذلك الوقت يف جتنب اأي قطيعة مع نتنياهو، 

عظيم«. الذي كان ي�سفه باأنه” �سديق 

وب���اي���دن ل��ي�����س ف��ق��ط ���س��دي��ق��ا ل��ن��ت��ن��ي��اه��و 

ت��ي��ارا  يتبنى  اأي�����س��ا  ول��ك��ن��ه  ع��ام��ا،   20 ط���وال 

التقدمي  ج��ن��اح��ه  ي��دع��م  ح���زب ل  و���س��ط��ا يف 

مي�س  لن  الرئا�سة  توليه  حال  ويف  اإ�سرائيل. 

ال�سيناتور  فعل  كما  الع�سكرية،  امل�����س��اع��دات 

ولي�س  موؤخرا.  �ساندرز  بريين  الدميقراطي 

ي���رتاج���ع ع���ن الع�����رتاف  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن 

ال�سفارة  يعيد  اأن  اأو  للجولن  اإ�سرائيل  ب�سم 

الأم��ري��ك��ي��ة اإىل ت��ل اأب���ي���ب. و���س��ي��ك��ون ه��ن��اك 

اخ��ت��الف ب�����س��اأن ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع اإي����ران 

األ  املحتمل  الفل�سطينية. ومن  الق�سية  ومع 

يكون اختالفا كبريا.

وق�����ال م��ه��م��ا ك����ان ي���ب���دو م���وق���ف ت��رام��ب 

نوفمرب،  انتخابات  من  يقرتب  وه��و  �سعيفا 

قبل  معه  تعامله  عالنية  نتنياهو  يقطع  لن 

ذل��ك  ���س��ي��ع��ت��رب  ت���رام���ب  اأن  اإذ  الن���ت���خ���اب���ات. 

لالنتقام.  �سي�سعى  اأن���ه  امل��وؤك��د  وم��ن  خ��ي��ان��ة 

نتنياهو  ي��خ�����س��ى  ت��رام��ب  ه��زمي��ة  ح��ال��ة  ويف 

وناكر  خائن  ب��اأن��ه  ت��رام��ب  م��وؤي��دو  ي�سفه  اأن 

كان  اإذا  اأن��ه  نتنياهو  يريد  ولذلك  للجميل، 

وديا.  يكون  اأن  الأف�سل  فمن  انف�سال  هناك 

نتنياهو،  ل�سالح  ت��رام��ب  فعله  م��ا  ك��ل  ورغ��م 

احلياد  م��ب��داأ  نتنياهو  يتبع  اأن  املحتمل  م��ن 

التام بالن�سبة لنتخابات الدول الأخرى.

بايدن،  ف��از  م��ا  اإذا  اأن��ه  �سافيت�س  ويو�سح 

الفوز بدعم  اأهداف هي:  فاإنه �سيكون لبيبي 

اأثناء ما يبدو  اقت�سادي جديد من وا�سنطن 

الإدارة  وتبني  ���س��دي��د؛  اق��ت�����س��ادي  ك�ساد  اأن���ه 

الأم��ري��ك��ي��ة اجل���دي���دة راأي����ه ب����اأن اإي�����ران هي 

املتحدة  وال��ولي��ات  لإ�سرائيل  ال��ل��دود  ال��ع��دو 

ترامب  خطة  على  واحل��ف��اظ  ال�����س��واء؛  على 

لل�سالم.

فما  الأول؛  هدفه  يحقق  اأن  املمكن  وم��ن 

زال ه���ن���اك ق����در ك���ب���ري م���ن دع����م احل���زب���ني 

اجل����م����ه����وري وال����دمي����ق����راط����ي لإ����س���رائ���ي���ل 

يحقق  األ  امل��ح��ت��م��ل  وم����ن  ال���ك���وجن���ر����س.  يف 

حتى  رك��ي��زة  يعد  اإي���ران  فا�سرت�ساء  ال��ث��اين؛ 

للدميقراطيني  اخلارجية  لل�سيا�سة  بالن�سبة 

املعتدلني.

وبالن�سبة للثالث، فاإنه �سيتطلب نوعا من 

ت�سمية  اإع���ادة  املحتمل  وم��ن  امل�سمى،  تغيري 

ليطلق  ت��رام��ب  تبناها  ال��ت��ي  ال��ق��رن  �سفقة 

ما  ���س��يء  اأو  لدولتني”  واق��ع��ي  “حل  عليها 

قريب من ذلك. 

وي���ق���ول ���س��اف��ي��ت�����س يف ن��ه��اي��ة ت��ق��ري��ره اإن 

ت���رام���ب.  ي���ف���وز  اأن  ي���ري���د  زال  م���ا  ن��ت��ن��ي��اه��و 

اأمر �سعب.  فالفراق بينهما 

االنباط - وكاالت

ح�سر ولدة اإحدى بناته، ومل يح�سر ميالد 

الثانية، كما �سِهد على حفل زفاف اإحداهما ومل 

يح�سر حفل الأخرى.. تلك هي حياة الأ�سري ما 

بني ال�سجن واحلرّية.

اأم��اين ودعاء  “اأم �سهيب” وابنتاها  مل تهناأ 

بوجود �سند البيت ونوره، فالحتالل كان يغتال 

ف��رح��ت��ه��ّن طيلة ال��وق��ت ب��اأ���س��ر ال�����س��ي��خ الأ���س��ري 

جمدي عطيه عجويل )61 عاًما(، من العتقال 

الأول الذي كان يف 16 ت�سرين اأول 1989 وا�ستمّر 

لنحو 22 عاًما، حتى اإع��ادة اعتقاله جم��ّدًدا عام 

2014 �سمن حملة �سّنتها �سلطات الحتالل بحق 

حمّرري �سفقة وفاء الأحرار “�ساليط” ليق�سي 

ال�سابق باملوؤبد  اأخ��رى وُيعاد له حكمه  6 �سنوات 

مدى احلياة.

“اأبي  م��ن  اأجن��ب��ت  “اأم �سهيب” اإن��ه��ا  ت��ق��ول 

كان  التي  ع��ام��اً(   32( اأم���اين  �سهيب” �ساّبتان؛ 

عمرها حينما اعُتقل والدها نحو عام و8 �سهور، 

ودعاء )29 عاًما( كنت حاماًل بها.وُت�سيف كانت 

ال�سند  �سهيب”،  “اأبي  غياب  يف  �سعبة  احل��ي��اة 

والعون ورفيق الطريق ال�سعب والأيام اجلميلة. 

ح�سر ميالد ابنته اأماين، لكنه مل يح�سر زفافها، 

ومل يح�سر ميالد دع��اء، بل ح�سر زفافها، هي 

اأن��ه �سِهد عليها  “اأم �سهيب” لو  حلظات متّنت 

وفِرح بها لكن الحتالل كان العدّو الذي يرتّب�س 

اأُف���رج عنه يف �سفقة  اأن  بكل حلظة جميلة.بعد 

وف���اء الأح�����رار ق�سى ع��ج��ويل ع��ام��ني وثمانية 

�سهور فقط يف بيته وبني زوجته وابنتيه، فكانت 

الل�سان  ع��ل��ى  ي�سعب  ب��احل��ل��م، وحل��ظ��ات  اأ���س��ب��ه 

و�سفها كما قالت “اأم �سهيب”، وتوؤكد اأن فرحته 

فقد  الأح��ف��اد،  بوجود  ُم�ساعفة  كانت  باحلرية 

ك��ان��وا ث��الث��ة )ه��م م��ن التقى بهم بعد الإف���راج 

عنه(، واليوم اأ�سبحوا �سبعة، حيث كانوا يلتّفون 

جّدهم،  بيت  يف  الوقت  معظم  ويق�سون  حوله، 

بيده،  مُي�سك  اأح��ده��م  معه،  ويلعبون  يداعبونه 

والأخ������رى ع��ل��ى ك��ت��ف��ه ل ُت��ري��د اأن ت��ن��زل اأب�����ًدا، 

فال�سجن  عا�سه،  ال��ذي  احلرمان  عن  يعّو�سونه 

اأم���اين ودع��اء.  حرمه م��ن اللعب م��ع �سغريتيه 

ت�ستذكر “اأم �سهيب” اأجمل ذكرياتها مع زوجها 

الأ�سري اأحد عمداء الأ�سرى الفل�سطينيني، وكيف 

كان ُيحب اأن تطبخ له “املقلوبة”، وكيف ُيحب اأن 

يلتقط كل ما يخرج من زرع يوؤكل من الأر�س.

والعزمية،  بالقّوة  “هو من مي��ّدين  وت��ق��ول: 

�سوته ُيعطيني اأماَل بغٍد اأجمل، بحرية قد تكون 

قريبة، وبعودة حمفوفة بالفرح، ل حزن بعدها 

اأبًدا”.

الأ���س��ري ع��ج��ويل ي��ع��اين م��ن بع�س الأوج����اع 

اأجراها يف  التي  الفحو�سات  اأن  رغم  يف معدته، 

تخفيف  ي��ح��اول  لكنه  ُمطمئنة،  ك��ان��ت  ال�سجن 

اآلمه من خالل بع�س امل�سكنات.

“اأبو �سهيب” تنّقل ما بني �سجنْي “رميون” 
و”نفحة”، وهو حمتجز حالًيا يف الأخري، ق�سى 

ع��اًم��ا وح��ال��ًي��ا ه��و يق�سي   28 ق�سى م��ن حكمه 

يف  ق�ساه  ع��م��ره  ن�سف  اأن  مبعنى  ال�����29،  ال�سنة 

ال�سجون ل بني اأح�سان العائلة ودفئها.

م��ن جي�س  اقتحمت عنا�سر  اأم�����س،  م��ن  اأول 

الحتالل منزل الأ�سري عجويل، يف قرية قفني 

���س��م��ال ط��ول��ك��رم، وح��ّط��م��ت حم��ت��وي��ات��ه بحجة 

ل��ك��ام��ريات  ت�سجيالت  ����س���ادرت  ك��م��ا  التفتي�س، 

امل��راق��ب��ة م��ن امل��ن��ط��ق��ة، ول ُت��ع��رف اأ���س��ب��اب ذل��ك 

غياب  اأن  �سهيب”  “اأم  العائلة.وُتبني  بح�سب 

الزوج والأب �سعب جًدا، لكن الأمل الذي يعي�س 

بداخل الأ�سري يبّث التفاوؤل يف قلوب من حوله، 

وُي��ب��ق��ي الأه�����ل والأح����ب����اب ع��ل��ى اأم����ل ب��احل��رّي��ة 

“كما  وتقول:  اجلميع.  �ستفاجئ  التي  القريبة 

فاجاأنا اهلل بيوم الإفراج عنه يف ال�سفقة، �سنتفاجاأ 

بفرحة احلرية من جديد قريًبا باإذن اهلل”.  

رغم فارق اإلمكانيات.. غزة تتفوق على االحتالل في »حرب األدمغة«

كاتب أمريكي إسرائيلي: نتنياهو سيفتقد ترامب لكن بإمكانه التعايش مع بايدن

األسير عجولي .. فرحة استمّرت عامين ونصف واالحتالل ُسرقها بلْمح البصر

االنباط - وكاالت

من  �سحادة  عدي  الأ�سريان  يوا�سل 

وف��ادي  حل��م،  بيت  يف  الدهي�سة  خميم 

اخلليل،  يف  �سوريف  بلدة  من  غنيمات 

رف�ساً  الطعام،  عن  املفتوح  اإ�سرابهما 

الإداري. لعتقالهما 

بيان �سحفي  الأ�سري يف  ن��ادي  وق��ال 

ام�����س اإن الأ���س��ري ���س��ح��ادة م�����س��رب عن 

والأ����س���ري  ي����وم����اً،   )13( م��ن��ذ  ال���ط���ع���ام 

لآخر  ووفقاً  يوماً،   )12( منذ  غنيمات 

يف  يقبعان  فاإنهما  املتوفرة،  املعلومات 

“عوفر«. �سجن 

اعتقل  ع��ام��اً(   24( �سحادة  والأ���س��ري 

وهو   ،2019 ال��ث��اين  ت�سرين   21 بتاريخ 

العتقال الثاين له، و�سدر بحقه اأمري 

اعتقال اإداري مدتهما اأربعة �سهور.

اأم����ا الأ����س���ري غ��ن��ي��م��ات )40 ع���ام���اً(، 

وه��و   ،2019 اأي����ل����ول   28 م��ن��ذ  م��ع��ت��ق��ل 

العتقال اخلام�س له، وقد �سدر بحقه 

من  وك��ان  اإداري،  اعتقال  اأوام��ر  ثالثة 

املفرت�س اأن قراراً جوهرياً �سدر بحقه 

الإف���راج  يتم  بحيث  ال��ث��اين  الأم���ر  بعد 

الح��ت��الل  اأن  اإل  ان��ت��ه��ائ��ه،  ع��ق��ب  ع��ن��ه 

اأب  اأن��ه  راب��ع��اً، علماً  اأم���راً  اأ���س��در بحقه 

اإبراهيم  الأ�سري  جنل  وهو  بنات  لأرب��ع 

ع��ب��د اهلل غ��ن��ي��م��ات امل��ح��ك��وم ب��ال�����س��ج��ن 

املوؤبد املكرر مرتني.

االنباط - وكاالت

ام�����س،  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  �سحيفة  اأف�����ادت 

قرارها  �ست�سدر  املتحدة  الوليات  ب��اأن 

اإ�سرائيل لأرا�س من ال�سفة  ب�ساأن �سم 

 45 غ�سون  “يف  الأردن  وغ��ور  الغربية 

يوًما«.

هيوم”  “ي�سرائيل  ل�سحيفة  ووفقا 

البيت  ب���ارزون يف  م�����س��وؤول��ون  اأك��د  فقد 

ال�سهيونية  املنظمة  لرئي�س  الأب��ي�����س 

“املدى  اأن  كالين  م��ورت��ون  الأمريكية 

الأم���ري���ك���ي ل��ل��ب��ت يف م�����س��األ��ة ال�����س��ي��ادة 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ي�����رتاوح ب���ني ���س��ه��ر و45 

ي���وًم���ا«. وق���ال امل�����س��وؤول��ون ل��ك��الي��ن اإن 

م���ب���ادرة  ع���ل���ى  امل����واف����ق����ة  “احتمالت 
ال�سيادة تزيد عن %50«.

الإدارة  م���������س����وؤويل  ب���ح���ث  وت����وق����ف 

الأمريكية لق�سية ال�سيادة الإ�سرائيلية 

خ������الل ال����ي����وم����ني امل���ا����س���ي���ني ب�����س��ب��ب 

الأم��ري��ك��ي.  ال�ستقالل  ي��وم  اح��ت��ف��الت 

وم�����ن امل���ت���وق���ع ا����س���ت���ئ���ن���اف امل��������داولت 

الأبي�س واملحادثات  البيت  الداخلية يف 

الأي��ام  يف  الإ�سرائيليني  امل�سوؤولني  مع 

املقبلة.

من  الكثري  اأن  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 

اإ����س���رائ���ي���ل وال����ولي����ات  امل�������س���وؤول���ني يف 

امل��ت��ح��دة اأك�����دوا ع��ل��ى وج����ود ���س��ع��وب��ات 

اأك��دوا  لكنهم  ال�سيادة،  خطة  تنفيذ  يف 

واأن  بعد  ُيتخذ  مل  النهائي  ال��ق��رار  اأن 

جميع اخليارات ل تزال مطروحة على 

الطاولة.

ال�سيادة  “تطبيق  اإن  ك��الي��ن  وق���ال 

واإن�سانية  عقالنية  الأك���ر  ال��ق��رار  ه��و 

واأم����ن����ا... اإن����ه مي��ن��ح اإ���س��رائ��ي��ل ح����دوًدا 

مي����ك����ن ال������دف������اع ع�����ن�����ه�����ا... وي�������س���م���ن 

 500 ل���  الطبيعية  واحل��ي��اة  ال���س��ت��ق��رار 

ال�سفة  يف  حالًيا  يقيمون  يهودي  األ��ف 

الغربية وغور الأردن”.

االنباط - وكاالت

ق����ال م���دي���ر م��ك��ت��ب ه��ي��ئ��ة م��ق��اوم��ة 

اجلدار وال�ستيطان يف بيت حلم ح�سن 

امل�����س��ت��وط��ن��ات يف  ب��ري��ج��ي��ة، اإن جم��ل�����س 

بدء  عن  اأعلن  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 

ا�ستيطانية  وح��دة   164 ب��ن��اء  يف  العمل 

دانيال”  “نفيه  م�ستوطنة  يف  ج��دي��دة 

جنوب بيت حلم.

ون��ق��ل ب��ري��ج��ي��ة ع��ن م�����س��ادر عربية 

اإن ه���ذا ال��ت��و���س��ع ال���س��ت��ي��ط��اين  ق��ول��ه��ا 

ي���اأت���ي م���ن اأج����ل اإن�����س��اء ح���ي ج��دي��د يف 

حي  با�سم  دانيال”  “نفيه  م�ستوطنة 

اأن��ه  واأك��د  ال�ستيطاين.  نوف”  “نفيه 

ي��اأت��ي ع��ل��ى ح�����س��اب اأرا����س���ي امل��واط��ن��ني 

يف ب���ل���دت���ي اخل�������س���ر ون����ح����ال����ني، وه���و 

ال��دومن��ات  م��ن  ال��ع�����س��رات  �سي�سلب  م��ا 

الزراعية.

ال��ت��و���س��ع  اأن  اإىل  ب��ري��ج��ي��ة  واأ�����س����ار 

“ت�سمني”  ����س���ي���ا����س���ة  ����س���م���ن  ي����ن����درج 

ي�سمى  م��ا  م�سروع  �سمن  امل�ستوطنات 

وا�ستغالل للو�سع  “القد�س الكربى”، 
ال��راه��ن ب��ف��ع��ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا. وذك��ر 

امل�����س��ت��وط��ن��ني وحت���ت ح��م��اي��ة ق���وات  اأن 

الح���ت���الل ي�����س��ت��ول��ون ع��ل��ى م�����س��اح��ات 

ال�سيا�سة  ظل  يف  الأرا�سي،  من  �سا�سعة 

اإخ���ط���ارات  بت�سليم  امل��ت��م��ث��ل��ة  اجل���دي���دة 

اإخالء وترحيل.

األسيران شحادة وغنيمات ُيواصالن إضرابهما المفتوح

القرار األمريكي بشأن الضم 
سيصدر خالل 45 يوًما

االعالن عن بناء 164 وحدة 
استيطانية جنوب بيت لحم
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االنباط - وكاالت

�إع���ادة  �مل��ت��ح��دة  �علنت دول���ة �لإم����ار�ت 

��ستحد�ث حقائب  ت�سكيل حكومتها عرب 

وتغيري  وه��ي��ئ��ات،  وز�ر�ت  ودم���ج  ج��دي��دة 

���س��اح��ي��ات وم�������س���وؤول���ي���ات يف ع����دد من 

�لهيئات و�لوز�ر�ت.

و�سملت �لقر�ر�ت �ل�سادرة �م�س، �إلغاء 

�حلكومية  �خلدمة  مر�كز  من  باملئة   50

وحتويلها ملن�سات رقمية خال عامني.

�لهيئات  ن�سف  حو�يل  �لتعديل  ودمج 

وز�ر�ت،  �سمن  �أو  بع�سها  مع  �لحت��ادي��ة 

مع ��ستحد�ث منا�سب وزر�ء دولة جدد، 

و�ي���ج���اد م��ن��ا���س��ب روؤ����س���اء ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف 

تخ�س�سية. قطاعات 

وز�رة  �إن���������س����اء  �ل���ت���ع���دي���ل  وت�������س���م���ن 

تعمل  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  لل�سناعة 

ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �ل��ق��ط��اع �ل�����س��ن��اع��ي، ودم��ج 

ونقل  معها،  و�ملقايي�س  �ملو��سفات  هيئة 

لتكون  �مل��ت��ق��دم��ة  للعلوم  �ل��دول��ة  وزي���رة 

حتت مظلتها.

ج��ودة  ملف  �حلكومي  �لتعديل  ونقل 

�ملجتمع،  تنمية  ل��وز�رة  و�ل�سعادة  �حلياة 

و�إحل��������اق �ل��ه��ي��ئ��ة �لحت�����ادي�����ة ل���ل���م���و�رد 

كما  �ل�����وزر�ء،  رئ��ا���س��ة  �ل��ب�����س��ري��ة، مبكتب 

ت��ق��رر دم���ج �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي ل��اإع��ام 

وز�رة  م��ع  لل�سباب  �لحت��ادي��ة  و�ملوؤ�س�سة 

و�ل�سباب،  �لثقافة  وز�رة  لتكون  �لثقافة 

�أن��ب��اء  وت�سم وزي��ري��ن، م��ع ون��ق��ل وك��ال��ة 

�لإمار�ت �إىل �سوؤون �لرئا�سة.

�حلكومة  ُمنحت  �لتعديل  ومب��وج��ب 

�جلديدة، عاما و�حد� لتحقيق �لأولويات 

�جل����دي����دة، �ل���ت���ي ت�����س��م��ل ���س��رع��ة �ت��خ��اذ 

�لقر�ر ومو�كبة �ملتغري�ت �ملت�سارعة.

وت�����س��م��ن��ت �ل����ق����ر�ر�ت �إن�������س���اء �مل��ك��ت��ب 

�لإع���������ام���������ي حل�����ك�����وم�����ة �لإم������������������ار�ت، 

ي��ت��ب��ع مل��ج��ل�����س �ل����������وزر�ء، و����س���م م��ك��ت��ب 

�لت�سال  ومكتب  �لعامة  �لدبلوما�سية 

�حل��ك��وم��ي وم��ك��ت��ب �ل��ه��وي��ة �لإع��ام��ي��ة 

ل���ه، وي�����س��رف ع��ل��ى �ل��ت��و����س��ل �لإع��ام��ي 

�ل���د�خ���ل���ي و�خل�����ارج�����ي حل���ك���وم���ة دول����ة 

الإمارات.

وز�رة  م��ع  �لطاقة  وز�رة  دم��ج  مت  كما 

�لطاقة  وز�رة  لت�سبح  �لتحتية،  �لبنية 

ز�يد  برنامج  و�إحل���اق  �لتحتية،  و�لبنية 

لاإ�سكان و�لهيئة �لحتادية للمو��سات 

�ل��ربي��ة و�ل��ب��ح��ري��ة ب���ال���وز�رة �جل��دي��دة، 

وز�رة  �سمن  وزر�ء  ثاثة  تعيني  وت��ق��رر 

�لقت�ساد.

دولة  وزي��ر  من�سب  ��ستحد�ث  وج��رى 

�ل�سطناعي  و�لذكاء  �لرقمي  لاقت�ساد 

وت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د، ك��م��ا تقرر 

دم���ج �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وؤه��ات مع 

مع  �لتاأمني  هيئة  ودم��ج  �لرتبية،  وز�رة 

هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع.

و�حل����ق �ل��ت��ع��دي��ل �ل��ه��ي��ئ��ة �لحت���ادي���ة 

للكهرباء و�ملاء وجمموعة بريد �لإمار�ت 

وم���وؤ����س�������س���ة �لإم����������ار�ت �ل���ع���ام���ة ل��ل��ن��ق��ل 

وم��وؤ���س�����س��ة �لإم�������ار�ت �ل��ع��ق��اري��ة ب��ج��ه��از 

�لإم������ار�ت ل��ا���س��ت��ث��م��ار، ك��م��ا ج���رى دم��ج 

و�ل��ت��اأم��ي��ن��ات  للمعا�سات  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة 

�ملجتمع،  تنمية  وز�رة  �سمن  �لجتماعية 

لل�سمان  �لوطني  �ل�سندوق  تاأ�سي�س  مع 

�ل�����س��م��ان،  �أم�������و�ل  لإد�رة  �لج���ت���م���اع���ي 

وحتت مظلة جهاز �لإمار�ت لا�ستثمار.

منا�سب  �سغلن  ق��د  ن�ساء   7 �ن  ي��ذك��ر 

وز�رية وقيادية يف �لتعديات �جلديدة.

االنباط- وكاالت

�ىل  و�ل���س��ام��ي��ة  �لوطنية  �ل��ق��وى  دع��ت   

�ل�سعبية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لن�����س��ط��ة  م��و����س��ل��ة 

يف �ط�����ار ت�����س��ع��ي��د �ل��ف��ع��ل �ل�����س��ع��ب��ي �مل���ق���اوم 

بالقانون  �ملكفولة  �ل�سكال  بكل  لاحتال 

�لدويل ويف �طار وحدة ميد�نية حقيقية بني 

خمتلف �لقوى و�لفعاليات و�لطر �ل�سعبية.

�سرورة  على  �م�س  بيان  يف  �لقوى  و�سدد 

�ل�سعبية،  �ل��ل��ج��ان  ب��ن��اء  �ع����ادة  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل 

�ل�ساربة  و�لفرق  و�لحياء،  �حلر��سة  وجلان 

خ�سو�سا  و�ل���ب���ل���د�ت،  و�ل���ق���رى  �لأري������اف  يف 

�مل�ستوطنني  لقتحامات  تتعر�س  �لتي  تلك 

�ل�سعبية  �مل�ساركات  وتو�سيع  متو��سل،  ب�سكل 

ملو�جهة  �ل�سعبية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �مل�����س��ري�ت  يف 

�لح���ت���ال ب��اأو���س��ع ج��ب��ه��ة وط��ن��ي��ة مم��ك��ن��ة يف 

�سمن  �لفل�سطينية،  �لتحرير  منظمة  �ط��ار 

ت��ك��ام��ل �جل��ه��د ���س��ي��ا���س��ي��ا و���س��ع��ب��ي��ا وع��ل��ى كل 

�مل�سبوهة،  �لقرن  �سفقة  لإ�سقاط  �مل�ستويات 

وم�ساريع �لحتال �لتي تنفذ يف �طارها.

�زمة مفتعلة بني  ي�ساع من  �أن ما  و�ك��دت 

خافات  وج��ود  �و  �لحتال  حكومة  �قطاب 

مع �د�رة ترمب ل تعدو عن كونها حماولت 

�ل�سم  خم��ط��ط  تنفيذ  ل���س��ت��م��ر�ر  مك�سوفة 

�ل�سامت،  و�لتدريجي، ول متثل تر�جعا عن 

قر�ر�ت حكومة �لحتال بهذ� �لجتاه.

و�ع�����رب�����ت ع�����ن ت���ق���دي���ره���ا ل���ك���ل �ل���ق���وى 

و�مل��وؤ���س�����س��ات �ل���دول���ي���ة، وجل����ان �ل��ت�����س��ام��ن، 

و�لح�������ز�ب، و�ل���ربمل���ان���ات �ل��ت��ي وق��ف��ت ب��ق��وة 

حلكومة  �لعن�سري  �ل�سم  م�����س��روع  وج��ه  يف 

�ملو�سوع  �أن  على  �لتاأكيد  وجددت  �لحتال، 

�ل�����س��م  ت���اأج���ي���ل  ب��ت��ن��ف��ي��ذ �و  ي��ت��ع��ل��ق ف��ق��ط  ل 

�ل���س��ا���س  �لق�سية  و�من���ا  ذل���ك،  �ه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

لر��سي  ��سكاله  بكل  �لح��ت��ال  �ن��ه��اء  تبقى 

دول�����ة ف��ل�����س��ط��ني �مل��ح��ت��ل��ة، ومت���ك���ني �ل�����س��ع��ب 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م���ن مم��ار���س��ة ح��ق��ه يف ت��ق��ري��ر 

�مل�����س��ري، و�ل�����س��ي��ادة ع��ل��ى �ر����س���ه وم��ق��در�ت��ه 

ومو�رده �نفاذ� للقانون �لدويل.

و���س��ددت ع��ل��ى �ه��م��ي��ة رف��ع �ل�����س��وت عاليا 

بحق  �ليومية  �لح��ت��ال  �ج����ر�ء�ت  على  رد� 

���س��ج��ون��ه��ا، وحملت  و�لأ����س���رى يف  �لأ����س���ري�ت 

�د�ر�ت �ل�سجون كامل �مل�سوؤولية عن حياتهم 

�م����ام ع��م��ل��ي��ات �ل��ق��م��ع �ل��ي��وم��ي �ل��ت��ي جت��ري 

ب��ح��ق��ه��م، د�ع���ي���ة ل����س���ت���م���ر�ر �ل�����س��غ��ط على 

�ملجتمع �لدويل للتحرك من �جل وقف هذه 

لتو�سيع  �لقوى  ودعت  �لعدو�نية.  �ملمار�سات 

لإعان  متهيد�  �لحتال  ملنتجات  �ملقاطعة 

م��ن��ت��ج��ات��ه، ومنعها  ل��ك��ل  �ل�����س��ام��ل��ة  �مل��ق��اط��ع��ة 

�مام  منها  وتنظيفها  لأ�سو�قنا،  �لدخول  من 

�لح��ت��ال  ي�سنها  �ل��ت��ي  �لقت�سادية  �حل��رب 

ع���رب ق��ر���س��ن��ة �م����و�ل �لأ����س���رى، و�ل��ع��ائ��د�ت 

وت�سييق  �لغ�����اق،  و���س��ي��ا���س��ة  �ل�����س��ري��ب��ي��ة، 

 ،48 ع��ام  �ر����س��ي  د�خ���ل  عمالنا  على  �خل��ن��اق 

تنفيذ  ع��ل��ى  ف���ور�  �ل��ع��م��ل  ي�ستوجب  م��ا  وه��و 

�خل��ط��ط �مل���ق���رة يف �ط����ار ح��ق��ن��ا يف �مل��ق��اوم��ة 

��سكالها،  �ه���م  �ح���دى  و�مل��ق��اط��ع��ة  �ل�سعبية، 

دخول  حت��رمي  ل�سريان  زمني  ج��دول  وو�سع 

لأ�سو�قنا،  ��سكالها  بكل  �لح��ت��ال  منتجات 

�ن���ف���اذ خم��ازن��ه��م منها  �ل���وك���اء  وم��ط��ال��ب��ة 

خال فرتة زمنية حمددة.

االنباط - وكاالت

قالت �سحيفة عربية �إن هناك وثيقة 

�لأوروبي  �لحتاد  تك�سف عقوبات  �سرية 

تطبيق  ح��ال  يف  �إ�سر�ئيل  على  �ملحتملة 

“�ل�سم«. خطة 

“يديعوت  �����س����ح����ي����ف����ة  و�أف�����������������ادت 

�لأوروبي  �أن �لحتاد  �م�س،  �أحرونوت”، 

يف  �إ�سر�ئيل،  �سد  عقوبات  قائمة  لدية 

ممثلة  “�ل�سم”،  خلطة  تطبيقها  حال 

لتل  خارجية  وزر�ء  زي��ار�ت  مقاطعة  يف 

�أب���ي���ب، و�إل����غ����اء �مل���ن���ح ل��ل��ط��اب و�إل���غ���اء 

�لإ�سر�ئيلية. �لأبحاث  تقدميات ل�سالح 

�أن �لوثيقة �لأوروبية �ل�سرية  و�أكدت 

من  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  للخارجية  نقلها  مت 

ق���ب���ل جم���م���وع���ة م����ن �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني 

حمادثات  ع��ق��دو�  �ل��ذي��ن  �لإ�سر�ئيليني 

م��ع ���س��ف��ر�ء ع��دد م��ن �ل���دول �لأوروب��ي��ة 

�لذين يتو�جدون با�ستمر�ر يف بروك�سل.

�ل�������وزر�ء  رئ���ي�������س  �أع����ل����ن  �أن  و����س���ب���ق 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي، ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، �أك��ر 

من   %30 �ست�سم  حكومته  �أن  م��رة،  من 

�سهر  مطلع  �ل��غ��رب��ي��ة،  �ل�سفة  م�ساحة 

يوليو �جلاري.

�لفل�سطينية،  �لقيادة  �أعلنت  بدورها، 

�أي������ار  يف �ل���ت���ا����س���ع ع�������س���ر م�����ن م�����اي�����و/ 

�ل��ت��ح��ري��ر ودول���ة  �أن م��ن��ظ��م��ة  �مل��ا���س��ي، 

�لت��ف��اق��ات  جميع  م��ن  ح��ل  يف  فل�سطني 

�لأمريكية  �حلكومتني  مع  و�لتفاهمات 

و�لإ�سر�ئيلية.

االنباط - وكاالت

منذ عدة �سهور، بد�أ �أهايل بلدة دير �أبو 

طريق  ب�سق  �هلل،  ر�م  غ��رب  �سمال  م�سعل 

وحمايته  لتعمريه  “ر�سنية”،  جبل  �إىل 

من �أطماع �لحتال.

�مل���ب���ادرة �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا جم��م��وع��ة من 

�مل��ت��ط��وع��ني يف �ل���ق���ري���ة، ل�����س��ق �ل��ط��ري��ق 

يف  �لأوىل  ت���ك���ن  مل  �مل���ن���ط���ق���ة،  وت���ع���م���ري 

�ل�سر�ع مع �لحتال �لطامع يف �لأر�س.

�أح���د �مل��ت��ط��وع��ني يف  ي��ق��ول مهند ع��ط��ا 

�مل�������س���روع: يف �ل��ث��م��ان��ي��ن��ات خ��ا���س �أه���ايل 

ب���ل���دت���ن���ا م����و�ج����ه����ات ع��ن��ي��ف��ة م����ع ج��ي�����س 

م��ن منطقة، حلماية  �أك��ر  �لح��ت��ال، يف 

�جل���ب���ل م���ن �مل�������س���ادرة. وي���ت���اب���ع: و�ل����دي 

�أطماع  ملو�جهة  �هلل  ر�م  يف  تظاهرة  خال 

�أح����د �سباط  ب��اجل��ب��ل، ���س��رب  �لح���ت���ال 

وف�سل  ل��ف��رتة،  و�ع��ت��ق��ل  �لح��ت��ال  جي�س 

م�سروع �لحتال وحافظنا على �ملنطقة.

عطا:  يو�سح  �جلديد،  �مل�سروع  وح��ول 

�إىل  ط��ري��ق  ب�سق  ب��د�أن��ا  رم�����س��ان  �سهر  يف 

�جل����ب����ل، ث����م ب������د�أ �أه�������ايل �ل���ب���ل���دة ب��ج��م��ع 

بفتح  وجنحنا  �مل�سروع،  لتمويل  �لأم���و�ل 

�ملتطوعني  بف�سل  ذلك  وكل  تر�بي  �سارع 

نعمل على  و�أ���س��اف: حالياً  و�أه��ل �خل��ري. 

ف��ت��ح��ن��اه، وح�سلنا  �ل���ذي  �ل�����س��ارع  ت��زف��ي��ت 

ع��ل��ى مت���وي���ل ل���ذل���ك م���ن ه��ي��ئ��ة م��ق��اوم��ة 

�جل������د�ر و�ل����س���ت���ي���ط���ان، وجن�����ن ب��ح��اج��ة 

�أهايل  من  تاأمينه  على  �سنعمل  �خر  ملبلغ 

�لبلدة.

وي���ق���ول: �مل��ن��ط��ق��ة ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة تطل 

ع��ل��ى ك���اف���ة �مل���ن���اط���ق �مل��ح��ي��ط��ة ب��ن��ا ح��ت��ى 

�ملتنف�س  وه���ي  �مل��ح��ت��ل��ة،  فل�سطني  ���س��اح��ل 

�أه��ايل  وي�سيف:  �لبلدة.  لأه��ايل  �لوحيد 

�ملنطقة  ب���زر�ع���ة  ب�����د�أو�  �أب����و م�����س��ع��ل  دي���ر 

و�لبناء فيها، من �أجل تعمريها وحمايتها 

م���ن �لح����ت����ال و�ل����س���ت���ي���ط���ان، وب��ف�����س��ل 

�لح��ت��ال  يتمكن  مل  ووح��دت��ن��ا  �سمودنا 

من م�سادرة �أر��س من �لبلدة.

وي����ت����اب����ع: دي�����ر �أب�������و م�����س��ع��ل و�ج���ه���ت 

�لح����ت����ال ل�����س��ن��و�ت ط���وي���ل���ة، و�أذك�������ر يف 

يعمل  ك��ان  �لح��ت��ال  جي�س  �أن  طفولتي 

ع���ل���ى ت��ه��ج��رين��ا م����ن �ل���ب���ل���دة م����ن خ���ال 

�ل��ت�����س��ي��ي��ق ع��ل��ي��ن��ا وم����د�ه����م����ة �ل���ب���ي���وت 

بوحدتنا  لكننا  �مل�����س��ت��م��رة،  و�لع���ت���د�ء�ت 

�سمدنا  �ملجاورة،  �لقرى  �أهايل  وم�ساندة 

وبقينا رغماً عنه.

ت�سهد  م�����س��ع��ل  �أب����و  دي���ر  �أن  �إىل  ُي�����س��ار 

�لح��ت��ال،  ق��و�ت  م��ع  م�ستمرة  مو�جهات 

يف  �لبلدة  �أبناء  من  �لع�سر�ت  تعتقل  �لتي 

���س��ج��ون��ه��ا، وحت��ت��ج��ز ج��ث��ام��ني ث��اث��ة من 

�سهد�ئها وترف�س ت�سليمهم حتى �لآن.

7 نساء يشغلن مناصب وزارية وقيادية.. تعديل حكومي في اإلمارات

القوى الفلسطينية تدعو لمواصلة تصعيد المقاومة الشعبية 

في حال تطبيق »الضم«... 

وثيقة سرية تكشف عقوبات االتحاد األوروبي المحتملة على »إسرائيل« 

بأيديهم.. أهالي دير أبو مشعل يعمرون »رشنية« لحمايته من االحتالل

االنباط - وكاالت

�لتنفيذية  �للجنة  �سر  �أم��ني  �أعلن 

�سائب  �لفل�سطينية  �لتحرير  ملنظمة 

وز�ري عربي،  �ج��ت��م��اع  ع��ن  ع��ري��ق��ات، 

�ل�سم  خمطط  لبحث  �لثنني،  �ليوم 

ُيعيد  �أن  �أمله  عن  معربا  �ل�سر�ئيلي، 

�لأ���س��ق��اء �ل��ع��رب �ذ� م��ا �أق��دم��ت دول��ة 

�خلطوة،  ه��ذه  تنفيذ  على  �لح��ت��ال 

معها  �مل��وق��ع��ة  �مل���ع���اه���د�ت  يف  �ل��ن��ظ��ر 

����س��اف��ة ل��ل��ت��م�����س��ك مب���ب���ادرة �ل�����س��ام 

�لعربية دون تغيري.

�لرئي�س  �إن  �م�����س،  ع��ري��ق��ات  وق���ال 

مع  �ت�سالته  يو��سل  عبا�س  حممود 

�سبع  موؤخر�  �أر�سل  حيث  �لعامل،  قادة 

�ل��ع��امل،  دول  ل��ك��ل  �سخ�سية  ر���س��ائ��ل 

من  حتللها  �علنت  �ل�سلطة  �ن  تفيد 

�لت��ف��اق��ي��ات ك��اف��ة م���ع ����س��ر�ئ��ي��ل رد� 

ع��ل��ى �ع�����ان ن��ت��ن��ي��اه��و خ��ط��ة �ل�����س��م 

فعليا  يعني  �ل�سم  تنفيذ  �ن  م��وؤك��د� 

�ن نتنياهو يريد تدمري �ل�سلطة لنه 

و�أد�ة  خ��دم��ات��ي��ة  �ىل  حت��وي��ل��ه��ا  ي��ري��د 

به  ب��ي��د �لح��ت��ال وه��و م��ا مل ن�سمح 

مطلقا.

�لعامل  دول  دعا  عبا�س  �أن  و�أ�ساف 

دويل  م���وؤمت���ر  ع��ق��د  �إىل  ر���س��ائ��ل��ه  يف 

ل���ل�������س���ام ك���ام���ل �ل�������س���اح���ي���ات ع��ل��ى 

ق�سايا  وح��ل  �ل��دويل  �لقانون  �أ�سا�س 

�ل��و���س��ع �ل��ن��ه��ائ��ي مب���ا ي�����س��م��ن �ن��ه��اء 

�لحتال على حدود عام 67 و�لفر�ج 

عن �لأ�سرى وفق جدول زمني حمدد.

وك���������س����ف ع�����ن ج�����ه�����ود ت�����ب�����ذل م��ع 

لعقد  �ملتحدة  �لعامة لاأمم  �جلمعية 

�ئتاف  ت�سكيل  ع��ن  ل��اإع��ان  جل�سة 

وم�ساءلة  ملحا�سبة  �ل�سم  �سد  دويل 

��سر�ئيل يف حال قيامها بذلك..

�ل��ع��امل  و����س���دد ع���ري���ق���ات ع��ل��ى �ن 

ي���درك �ن ح��ك��وم��ة �لح��ت��ال �أ���س��ارت 

�إىل �أن �جر�ء�ت �ل�سم �ستبد�أ يف �لأول 

من متوز و�مل�ساألة ل تتعلق بالتاأجيل، 

على  قائمة  نتنياهو  ترمب  خطة  لأن 

�ل�سم وتكري�س دميومة �لحتال.

االنباط - وكاالت

�م�س  �ل�����س��ود�ن��ي��ة،  �ل�����س��ل��ط��ات  نقلت 

�لب�سري  عمر  �مل��ع��زول  �لرئي�س  �لأح���د، 

ح���ول  م���ع���ه  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل���ن���ي���اب���ة،  �إىل 

ب����اغ ي��ت��ع��ل��ق ب��ح�����س��اب ����س���ري ل��رئ��ا���س��ة 

�جلمهورية يف عهده.

“مت  �سود�نية،  �إعام  وح�سب و�سائل 

�سجن  يف  حمب�سه  م��ن  �لب�سري  حتويل 

كوبر، �إىل نيابة جلنة �إز�لة �لتمكني يف 

�أمنية  �إج��ر�ء�ت  و�سط  �خلرطوم  و�سط 

م�سددة و�إغاق كافة �لطرق �ملجاورة«.

ي��خ�����س��ع  “�لب�سري  �إن  وق������ال������ت 

لرئا�سة  ���س��ري  ح�ساب  ح��ول  للتحقيق 

دولر  مليون   20 فيه  �أودع  �جلمهورية 

���س��ه��ري��ا ل��ت�����س��رف ك���ن���ري���ات ل��رئ��ي�����س 

�حل�����س��اب  “هذ�  �أن  م���وؤك���دة  �لباد”، 

ومكافحة  �لتمكني  �إز�ل��ة  جلنة  ك�سفته 

جلنة  وهي  موؤخر�،  �ل�سود�نية  �لف�ساد 

خمت�س ب��ا���س��رتد�د �لأم����و�ل م��ن رم��وز 

ن��ظ��ام �لإخ�����و�ن �ل��ب��ائ��د، ول��دي��ه��ا نيابة 

خا�سة«.

�مل��ط��ل��وب دول��ي��ا  �ل��ب�����س��ري  �أن  ي���ذك���ر 

وع�����دد م���ن ق����ي����اد�ت �مل����وؤمت����ر �ل��وط��ن��ي 

�مل��ن��ح��ل م���ت���و�ج���دون ب�����س��ج��ن ك���وب���ر يف 

�خل�����رط�����وم وي����و�ج����ه����ون ت���ه���م ت��ت��ع��ل��ق 

وغريها   1989 يونيو  و�نقاب  بالف�ساد 

�لق�سايا. من 

االنباط - وكاالت

 قال رئي�س �حلكومة �لإ�سر�ئيلي �لبديل، 

وزي��ر  من�سب  ي�سغل  �ل����ذي  غ��ان��ت�����س،  ب��ي��ن��ي 

�جلي�س، معقبا على �لنفجار�ت �لتي وقعت 

“باإمكان  �ملن�سرم،  �لأ�سبوع  نهاية  �إي��ر�ن  يف 

ب��اإ���س��ر�ئ��ي��ل ك��ل �لوقت”،  �جل��م��ي��ع �ل���س��ت��ب��اه 

وذل�����ك ت��ع��ق��ي��ب��ا ع��ل��ى م���ا ����س���در ع���ن ج��ه��ات 

ور�ء  تقف  من  هي  �إ�سر�ئيل  �ن  من  �إير�نية 

هذه �لتفجري�ت.

و�أ���س��اف �م�����س، “لي�س ك��ل م��ا ي��ح��دث يف 

ل��ه م��رت��ب��ط بنا”، وذل���ك ع��ل��ى �سوء  �إي�����ر�ن 

عقب  �إ�سر�ئيل  نحو  �لت��ه��ام  �أ�سابع  توجيه 

وقوع �نفجارين يف مو�قع ح�سا�سة يف �إير�ن.

وتابع غانت�س: “�إن �إير�ن �لنووية �ستكون 

خطر� على �لعامل، وعلى �ملنطقة و�إ�سر�ئيل، 

ولهذ� فنحن نو��سل حتركاتنا يف كل �مليادين 

�ملمكنة لدرء هذ� �خلطر وتقلي�س �مكانيات 

�إير�ن لبلوغ �لقدرة �لنووية. �إىل ذلك، فمن 

�لنهج بكل ما يحدث  ه��ذ�  رب��ط  �ملمكن  غري 

يف �إير�ن«.

�ل�����س��ي��ادة  ب��ال�����س��م وف��ر���س  وف��ي��م��ا يتعلق 

�ل����ذي ك���ان م��ق��رر� يف �ول �ل�����س��ه��ر �حل���ايل. 

�أ�سار: “لي�س لدينا تاريخ حمدد قلنا �بتد�ء 

من 1 يوليو و�نتهى �لأمر. و�أ�ساف �أنه �سعيد 

مب��و����س��ل��ة دف����ع ���س��ف��ق��ة �ل���ق���رن ق��دم��ا على 

يتعلق  وفيما  �لأمريكية  �مل��ق��رتح��ات  �أ���س��ا���س 

�ملناطق  �ل�����س��ي��ادة يف  �ن��ا م��ع ب�سط   ، ب��الأم��ن 

ذ�ت �ل�سلة غور �لأردن و�لكتل �ل�ستيطانية 

و�لقد�س �ملوحدة - ويف نف�س �لوقت ، �ل�سماح 

بالنف�سال عن �لفل�سطينيني.

�ملقبلة غري م�ستقرة  �لفرتة  �إن  �إن  وق��ال 

ك��ذل��ك ف���اإن �ل��ذه��اب �ىل �ن��ت��خ��اب��ات جديدة 

�سيكون �أمر �سيء لإ�سر�ئيل.

اجتماع وزاري عربي اليوم لبحث 
مخطط الضم

 20  مليون دوالر شهريا... الكشف 
عن »حساب سري« للبشير 

غانتس: انتخابات جديدة أمر سيء إلسرائيل
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الـريـا�ضي

االنباط – عمان

ي����وا�����ص����ل االحت���������اد ال����ع����رب����ي ل��ل�����ص��ح��اف��ة 

املرئية  املحا�صرة  لعقد  ترتيباته  الريا�صية  

بالتعاون  زووم  تطبيق  وع��ر  بعد  الثانية عن 

م���ع االحت�����اد ال�����ص��ع��ودي ل���اع���ام ال��ري��ا���ص��ي 

وع��ر جلنة ال����دورات  ..  وامل��ق��رر ان تقام يوم 

16 مت��وز يوليو اجل���اري يحا�صر  اخلمي�س يف 

امل��ع��روف الدكتور  فيها االك��ادمي��ي االم��ارات��ي 

الريا�صية حتت  الثقافة  ال�صريف حول  احمد 

عنوان “ ثقافتنا الريا�صية و�صناعة املحتوى 

االعامي “ �صمن عدة حماور �صيتطرق اليها 

الثقافة  م��ك��ون��ات   .. منها  املحا�صر  ال��دك��ت��ور 

االدوات  ..ت��ط��وي��ر  وخ�صائ�صها  ال��ري��ا���ص��ي��ة 

 .. ادوات جديدة  .. هل نحتاج اىل  واخل���رات 

وما هي التحديات التي �صتواجه ال�صحافة يف 

االلفية الثالثة ..حيث توا�صل االمانة العامة 

لاحتاد تلقي تر�صيحات االحتادات والروابط 

الوطن  يف  الريا�صية  االعامية  واجلمعيات 

العربي التي قام العديد منها بتزويد االمانة 

العامة با�صماء الزميات والزماء امل�صاركني 

يف املحا�صرة .. بعد النجاح الكبري التي حققته 

امل��ح��ا���ص��رة االوىل ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ال��زم��ي��ل ب��در 

الدين االدري�صي نائب رئي�س االحتاد و�صهدت 

م�صاركة كبرية و�صلت اىل اكرث من 200 زميل 

وزميلة ..و�صيتم منح امل�صاركني كافة امل�صجلني 

�صمن الرابط اخلا�س باملحا�صرة الذي �صيتم 

ال�����ص��ه��ادات اخل��ا���ص��ة بامل�صاركة  ب��ه  ت��زوي��ده��م 

...ح�����ص��ب ال��زم��ي��ل ع��وين ف��ري��ج االم���ني العام 

الناطق االعامي لاحتاد 

وق����د ع���ر ال���دك���ت���ور اح��م��د ال�����ص��ري��ف عن 

العربي بهدف  م��ع  االحت��اد  بالتعاون  �صعادته 

زي��������ادة م���ن�������ص���وب اخل�������رة ل������دي ال���زم���ي���ات 

يف  الريا�صي  االع���ام  يف  العاملني  وال��زم��اء 

الوطن العربي ..واك�صابهم املزيد من املعرفة 

وامل�صتجدات حول االدوات اجلديدة من خال 

موجهة  املحا�صرة  وان  ال�صيما  االن�صطة  تلك 

للجيل اجلديد من االعاميني ال�صباب الذين 

يدخلون ع�صر االعام احلديث ..و قدر الزميل 

حممد جميل عبد القادر رئي�س االحت��اد هذا 

التجاوب امللمو�س من قبل االحتادات والروابط 

ال��ت��ي حتر�س  ل��احت��اد  املنت�صبة  واجل��م��ع��ي��ات 

االحت��اد  ان�صطة  م��ع  والتفاعل  امل�صاركة  على 

�صوف  القادمة  ال��ف��رة  ان  اىل  م�صريا  املرئية 

�صيقدمها  التي  املحا�صرات  م��ن  امل��زي��د  ت�صهد 

جنوم الريا�صة العربية القدامى واالعاميني 

ورجال الفكر يف الوطن العربي والعامل  بهذه 

امل��درج��ة  االن�صطة  اق��ام��ة  ت��ع��ذر  بعد  الو�صيلة 

على اج��ن��دة االحت���اد العربي ع��ن ق��رب ب�صبب 

فريو�س كوورونا . هذا و�صيوا�صل االحتاد تلقي 

نهاية  حتى  املحا�صرة  يف  امل�صاركة  تر�صيحات 

اال�صماء  اعتماد  بعدها  ليتم  اجل��اري  اال�صبوع 

ب�����ص��ورة ر���ص��م��ي��ة وت��زوي��ده��ا الح��ق��ا ب��ال��راب��ط 

اخلا�س باملحا�صرة .

01

�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع االلكروين

 العربي للصحافة الرياضية يواصل الترتيبات للمحاضرة الثانية 

 تشافي يجدد مع السد القطري

 سحب قرعة بطولة االمن لخماسيات الكرة

الدوحة – وكاالت

اأع��ل��ن ن���ادي ال�صد ال��ق��ط��ري، جت��دي��د عقد 

االإ�صباين ت�صايف هرينانديز، لي�صتمر على راأ�س 

التوايل.  على  الثاين  للمو�صم  الفنية  القيادة 

وتوىل ت�صايف قيادة الزعيم مطلع مو�صم 2019-

2020، وح�صد لقبي كاأ�س ال�صوبر وكاأ�س قطر. 

���ص��ع��ادت��ه بتجديد عقده  ت�����ص��ايف، ع��ن  واأع�����رب 

ال�صد للمو�صم الثاين تواليا. وقال يف ت�صريح 

وتركيزي  بالتجديد،  “�صعيد  ال��ن��ادي:  ملوقع 

الاعبني  جتهيز  على  حاليا  من�صب  الكامل 

للمناف�صات املقبلة املحلية واالآ�صيوية”. واأ�صار 

اإدارة النادي  اأنه يعمل مع  مدرب الزعيم، اإىل 

خال الفرة احلالية، على عدة ملفات، ومن 

اأهمها جتديد عقد جنم الفريق اأك��رم عفيف، 

باالإ�صافة للتعاقد مع العبني حمرفني بدال 

من االإ�صباين غابي واملك�صيكي ماركو فابيان. 

واأ�صاف: “�صعيد باكتمال عقد الاعبني اليوم 

ا�صتعدادا  االأول،  املنتخب  العبي  ان�صمام  بعد 

“�صعيد  الدوري”.واأمت:  بطولة  ال�صتكمال 

الفريق  ال�صد، و�صيكون هدف  باال�صتمرار مع 

يذكر  البطوالت”.  ك��ل  ع��ل��ى  املناف�صة  دائ��م��ا 

اأن ا���ص��م ت�����ص��ايف ه��رين��ان��دي��ز، ت���ردد يف ال��ف��رة 

االأخ��������رية، ل��ي��ك��ون ب���دي���ا ع���ن امل������درب كيكي 

�صيتني، يف بر�صلونة، الذي يعي�س و�صًعا �صعًبا 

يف الليجا.

االنباط – عمان

لل�صرطة  ال��ري��ا���ص��ي  االحت����اد  اج���رى 

ي���وم ام�����س ق��رع��ة ب��ط��ول��ة االأم����ن ال��ع��ام 

القدم يف مبني  ال�صنوية خلما�صيات كرة 

وت�صهد   . ل��ل�����ص��رط��ة  ال��ري��ا���ص��ي  االحت����اد 

ميثلون  فريقاآ   )2٥( م�صاركة  البطولة 

خم��ت��ل��ف ق���ي���ادات وت�����ص��ك��ي��ات م��دي��ري��ة 

االم����ن ال���ع���ام ، ح��ي��ث مت ت���وزي���ع ال��ف��رق 

امل�����ص��ارك��ة ع��ل��ى ���ص��ت��ة جم��م��وع��ات �صمت 

ك����ل جم���م���وع���ة ارب����ع����ة ف�����رق ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء 

ف��رق.  خم�صة  و�صمت  االوىل  املجموعة 

ال�صنوية  اخلطة  �صمن  البطولة  وتاأتي 

ل���ب���ط���والت االم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل���احت���اد 

الريا�صي لل�صرطة لعام )2020م( ، ومن 

�صتنطلق  البطولة  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

اع��ت��ب��اراً م��ن ي��وم االأح���د ال��ق��ادم و�صتقام 

على �صالة االحتاد الريا�صي لل�صرطة=

االنباط – عمان

ي��ب��داأ ف��ري��ق ال��وح��دات ل��ك��رة ال��ق��دم 

اإرب��د  احل�صني  اأم���ام  ال��ودي��ة  مبارياته 

وهي  احل��ايل،  ال�صهر   1٣ االثنني  ي��وم 

االإع����دادي����ة  حم��ط��ات��ه  يف  ل���ه  االأوىل 

اأخ��رى  مباريات  اإج��راء  يتخللها  التي 

م���ع اأن����دي����ة ���ص��ب��اب ال��ع��ق��ب��ة واالأه���ل���ي 

الوحدات  فريق  وكان  االأردن.  و�صباب 

ب����داأ م��ع�����ص��ك��ره ال��داخ��ل��ي ام�����س االول 

وت�����ص��م��ن ت���دري���ب���ات ���ص��اق��ة ���ص��ب��اح��ي��ة 

وم�������ص���ائ���ي���ة رك������زت يف جم��م��ل��ه��ا ع��ل��ى 

النواحي البدنية والتكتيكية، وتوزعت 

ب��ني امل��ل��ع��ب ال��داخ��ل��ي امل��غ��ل��ق وامل��ل��ع��ب 

ال��رئ��ي�����ص��ي و���ص��ال��ة ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة، 

ال�صباحية  التدريبات  هذه  و�صت�صتمر 

املقبل  اخلمي�س  ي��وم  ح��ت��ى  وامل�����ص��ائ��ي��ة 

الداخلي.  املع�صكر  نهاية  موعد  وه��و 

وت���اأت���ي ه����ذه ال��ت��ح�����ص��ريات، يف اإط����ار 

ال��وح��دات  جتمع  اأن  املنتظر  املواجهة 

ال�صهر  م��ن   ٣ االث��ن��ني  ي��وم  ال�صلط  و 

امل��ق��ب��ل، ع��ل��ى ���ص��ت��اد ع��م��ان ال����دويل، يف 

اإط������ار اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة 

الوحدات  بداأ  حيث  املحرفني،  دوري 

بخم�صة  االهلي  على  بالفوز  م�صواره 

ال�صلط  خ�صر  فيما  رد،  دون  اأه����داف 

اأمام معان بهدف دون مقابل.

االنباط

مي�����ص��ي احت�����اد ك����رة ال�����ص��ل��ة ن��ح��و ع���ودة 

االحت��ادات  اأوائ���ل  م��ن  ك��ان  حيث  م�صابقاته 

ن�صاط  لعودة  خطة  و�صعت  التي  الريا�صية 

ك����رة ال�����ص��ل��ة ب��ع��د ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا وال��ت��ي 

االأردن  الريا�صي يف  القطاع  بتوقف  ت�صببت 

ملدة تزيد عن ال�صهرين. ويتطلع احتاد كرة 

ال�صلة اإىل ا�صتئناف م�صابقاته على اختاف 

ف��ئ��ات��ه��ا ودرج����ات����ه����ا يف االأ����ص���ه���ر االأرب����ع����ة 

االأخ������رية م���ن ال���ع���ام احل����ايل م���ع اإم��ك��ان��ي��ة 

العودة  خطة  على  ب�صيطة  تعديات  اإج��راء 

التي و�صعت يف �صهر اأبريل / ني�صان املا�صي 

ال���ص��ي��م��ا ت��ل��ك امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����دوري����ات ال��ف��ئ��ات 

املدار�س  عودة  يتعار�س مع  ال  العمرية مبا 

اإذا تقرر ذلك. وحتدث االأمني العام الحتاد 

االأوملبية  للجنة  عطا  اأب��و  نبيل  ال�صلة  ك��رة 

قائًا :” منذ بدء توقف الن�صاط الريا�صي 

بعودة  املتعلقة  اخل��ي��ارات  كل  ندر�س  ونحن 

م�����ص��اب��ق��ات��ن��ا م��ع االإل���ت���زام ب��ك��اف��ة اإج�����راءات 

مع  للعودة  خطة  واأطلقنا  العامة  ال�صامة 

اإىل  الوقوف  �صرورة  االإعتبار  بعني  االأخ��ذ 

نظراً  وم�صاعدتها  املختلفة  اأنديتنا  جانب 

منها  ُت��ع��اين  ب��داأت  التي  ال�صعبة  للظروف 

و�صمن  الريا�صي”.  القطاع  توقف  نتيجة 

املو�صم  الإنطاق  ال�صلة  كرة  احت��اد  م�صاعي 

ال��ذي حظي   - املمتاز  ال��دوري  اجلديد من 

مب��ت��اب��ع��ة ج���م���اه���ريي���ة واإع����ام����ي����ة ك��ب��رية 

وت��ن��اف�����س ���ص��دي��د ب���ني االأن����دي����ة يف امل��و���ص��م 

الاعبني  على  االق��راح  مت  فقد   - املا�صي 

واالأندية باأن يتكفل االحتاد مبا ن�صبته من 

لاعبني.  ال�صهر  االأج���ر  م��ن   ٪  ٧0 اإىل   ٥0

اأبو عطا :”  وبخ�صو�س هذا االق��راح قال 

االأن��دي��ة فيما يخ�س  روؤ���ص��اء  م��ع  ت�����ص��اورن��ا 

ذل�����ك ، االحت�������اد ح���ري�������س ع���ل���ى م�����ص��اع��دة 

اأ�صا�س املنتخبات الوطنية  االأندية التي هي 

ون��ري��د ك��احت��اد م��و���ص��م ال ي��ق��ل اأه��م��ي��ة عن 

امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي وال�����ذي ���ص��ه��د م��ت��اب��ع��ة مل 

االق��راح   ، طويلة  �صنوات  منذ  بها  يحظى 

من  مئوية  بن�صبة  االحت��اد  تكفل  اإىل  ي�صري 

بح�صب   ٪٧0 اإىل   ٥0 م���ن  الع���ب  ك���ل  اأج����ر 

تدفعها  املتبقية  والن�صبة  ال�صهري  االأج���ر 

االأندية باالتفاق بينها وبني العبيها«.

واأك�����د ن��ب��ي��ل اأب����و ع��ط��ا اأن ه����ذا امل��ق��رح 

ال�������ص���رك���ات  م����ن  م������ادي  دع�����م  اإىل  ي���ح���ت���اج 

مي�صي  االحت����اد  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  اخل��ا���ص��ة 

م�صتنداً  الدعم  هذا  على  للح�صول  جاهداً 

�صهدته  التي  الكبري  التطور  على  مب�صاعيه 

االأخ��رية. ال�صنوات  يف  االأردن��ي��ة  ال�صلة  ك��رة 

وح����دد احت����اد ك���رة ال�����ص��ل��ة ���ص��ه��ر اأك��ت��وب��ر / 

امل��و���ص��م  الإن���ط���اق  م���وع���داً  االأول  ت�����ص��ري��ن 

ي�صبق  وال���ذي  املمتاز  ال���دوري  م��ن  اجل��دي��د 

اآ�صيا.  ك��اأ���س  ت�صفيات  م��ن  الثانية  ال��ن��اف��ذة 

االآ�صيوي مل  “اأبو عطا” اأن االحت��اد  واأ�صار 

املنتخب  م��ب��ارات��ي  بتاأجيل  ق���رار  اأي  يتخذ 

و�صريانكا  فل�صطني  من  كل  اأم��ام  الوطني 

ال��ث��اين  ك���ان���ون   / ن��وف��م��ر  و29   26 ي��وم��ي 

ت�صفيات  م��ن  ال�صاد�صة  املجموعة  حل�صاب 

عطا” اأن  “اأبو  واأو���ص��ح   .2021 اآ�صيا  ك��اأ���س 

االحت��ادي��ن  م��ع  م�صتمر  توا�صل  يف  االحت��اد 

املباراتني  م�صري  ملعرفة  والدويل  االآ�صيوي 

ال��ل��ت��ني ���ص��ت��ق��ام��ان خ����ارج ال���دي���ار وال���ص��ي��م��ا 

اإىل  ال�صفر  واإم��ك��ان��ي��ة  �صريانكا  م��واج��ه��ة 

جنوب اآ�صيا يف ظل عدم حتديد موعد عودة 

الفني  امل��دي��ر  ا�صتقطاب  وح���ول  ال��ط��ريان. 

عقد  نهاية  بعد  الوطني  للمنتخب  اجلديد 

اأب��و  اأ���ص��ار  �صتيبنغ  االأم��ري��ك��ي ج��وي  امل���درب 

ال�صهر  فتحه  �صيتم  امللف  ه��ذا  اأن  اإىل  عطا 

�صيخدم طموح  الذي  املدرب  واختيار  املقبل 

االحتاد واملنتخب خال الفرة املقبلة.

مدريد – وكاالت

�صريجيو  والقائد  امل��داف��ع  لعب  كعادته، 

مدريد،  ري��ال  لفريقه  املنقذ  دور  رام��و���س، 

ح��ي��ث ���ص��ج��ل ه����دف ال���ف���وز ال���وح���ي���د، على 

ال��ذي  ال��ل��ق��اء  يف  ب��ي��ل��ب��او،  اأت��ل��ت��ي��ك  م�صيفه 

ج��م��ع��ه��م��ا ظ��ه��ر ام�������س االأح�����د ع��ل��ى ملعب 

من   ٣4 اجل��ول��ة  �صمن  مامي�س”،   “�صان 
ال��ل��ي��ج��ا. وج���اء ه���دف امل���ب���اراة ال��وح��ي��د عن 

الدقيقة  يف  ج��زاء  ركلة  من  رامو�س  طريق 

على  االأخ��ري  االنت�صار  �صيناريو  ليكرر   ،٧٣

االن��ت�����ص��ار  وب���ه���ذا   .٣٣ ب���اجل���ول���ة  خ���ي���ت���ايف 

“ال�صابع على التوايل”، يرفع ريال مدريد 
����ص���دارة ج��دول  ن��ق��ط��ة يف   ٧٧ اإىل  ر���ص��ي��ده 

الرتيب، بينما جتمد ر�صيد اأتلتيك بيلباو 

48 ن��ق��ط��ة يف امل���رك���ز ال��ث��ام��ن. وو���ص��ع  ع��ن��د 

امللكي الفارق يف ال�صدارة مع غرميه االأزيل 

٧ نقاط، علًما باأن البلوجرانا   بر�صلونة اإىل 

ف��ي��اري��ال  اأم���ام م�صيفه  م��ب��اراة  ام�����س  ل��ع��ب 

�صمن نف�س اجلولة.

لاإح�صاءات،  “�صكواكا”  �صبكة  وبح�صب 

ُي�����ص��ج��ل  اأول م���داف���ع  اأ���ص��ب��ح  ف����اإن رام���و����س 

منذ  الليجا  يف  واح��د  مو�صم  يف  اأه���داف   10

 .1994-199٣ م��و���ص��م  يف  ه��ي��ريو  ف��رين��ان��دو 

واأ�صافت ال�صبكة: “رامو�س �صجل ٥ اأهداف 

العب  اأي  من  اأك��رث  الن�صاط  ا�صتئناف  منذ 

اآخر يف الليجا، وعلى راأ�صهم ليونيل مي�صي 

بر�صلونة«. قائد 

 كرة الوحدات تدخل معسكرها الداخلي

 السلة يضع خطة عودة نشاط االندية والمنتخبات

 ريال مدريد يمضي نحو لقب الدوري

الثقة العالية التي تتحلي بها االمني العام الحتاد كرة القدم �صمر ن�صار ..جتعلها 

باعتبارها  اال���ص��واء  بكل  ..وت�����ص��ت��اأث��ر  احل��ا���ص��ر  ال��وق��ت  يف  االع��ام��ي  امل�صهد  تت�صدر 

املختلفة  االع��ام  و�صائل  على  يخرج  ان  ي�صتطيع  ال��ذي  الوحيد  ال�صخ�س  حاليا  تعد 

بع�س  من  نلم�صه  ..ال  ح�صور  بكل  العام  ال��راأي  امام  االحت��اد  وتطلعات  افكاره  لي�صع 

اقليتها  على  االدارة  جمل�س  اجتماعات  يف  بامل�صاركة  يكتفون  الذين  االحت��اد  اع�صاء 

..ولهذا جند ان ن�صار ت�صكل حاليا ما نعتره املحور الرئي�صي يف عمل واحد من اأهم 

اندية  من  اللعبة  اركان  كافة  مع  تبذله  الذي  الكبري  ..باجلهد  الريا�صية  االحت��ادات 

وحكام ومدربني ومنتخبات وغريها ..اىل جانب اال�صراف على عمل منظومة االحتاد 

!!..

ومعنا  نعتقد  الذين  ..ونحن  الواثق  االداء  ه��ذا  على  العام  االم��ني  نغبط  كنا  وان 

معينة  موا�صفات  ميلك  رج��ل  جلهد  حتتاج  ال��ك��رة  الحت��اد  العامة  االم��ان��ة  ان  غرينا 

..وحت��د  االردن��ي��ة  كرتنا  بها  مت��ر  التي  ال��ع��دي��دة  امل�صكات  ي��واج��ه  ان  ي�صتطيع  ..ب��ه��ا 

اللقاء  خال  بها  ظهرت  التي  التفاوؤل  حالة  ان  ..غري  اف�صل  مل�صتقبل  تطلعاتها  من 

يكن  ك��رت��ن��ا مل  م�صتقبل  ح���ول   .. االع��ام��ي��ني  ب��ي��ت  يف  ب��ه��ا  ال���ذي جمعنا  االع��ام��ي 

متوافقا مطلقا مع الو�صع احلايل الذي متر به كرتنا يف الوقت احلا�صر من تراجع 

ال��ك��روي  امل��و���ص��م  امل���رر الن��ط��اق��ة  غ��ري  ال��ت��اأج��ي��ل  ب��ه  ت�صبب  ال���ذي  الفني  امل�صتوى  يف 

االندية  ب�صكل كبري على  وانعك�صت  يواجهها االحتاد  التي  ال�صعبة  املالية  ..واالو�صاع 

واملنتخبات وكل املنظومة الكروية بدون ا�صتثناء ...!!

االنطاقة املتجددة لكرة القدم االردنية عام 2020 والتي حتدثت عنها ن�صار خال 

االجتماع حتتاج ملقومات غري موجودة حاليا ..الن هناك عديد اال�صئلة التي نطرحها 

على االمانة العامة تتمحور حول تلك االنطاقة ..فكيف تكون االنطاقة املتجددة 

االن��ط��اق��ة  ت��ك��ون  ..وك��ي��ف  االحت���اد  م��ن  م�صتحقاتها  ع��ل��ى  ب��ال��ك��اد حت�صل  واالن��دي��ة 

..وك��ي��ف  ال�صاحة  م��ن  املنا�صري  ان�صجاب  بعد  الن�صطته  داع���م  ع��ن  يبحث  واالحت����اد 

التي  ال�صعوبات  زال يبحث عن هويته يف ظل  الوطني ال  االنطاقة ومنتخبنا  تكون 

تواجهه وهو الذي يتلقى تعليماته الفنية من مدربه فيتال عن بعد... بعد ان او�صلنا 

اىل  العودة  تقربنا من  التي  الو�صيلة  نبحث عن  ال�صياع ونحن  اىل رحلة  املدرب  هذا 

غياب  ظ��ل  يف  االن��ط��اق��ة  تكون  ..وك��ي��ف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  اىل  للتاهل  املناف�صة 

منتخبات الفئات العمرية واحلديث عن الغاء بطوالتها ..؟؟

ادارت��ه  القدم يف طريقة  ك��رة  احت��اد  بها  التي مير  ال�صعوبات  كم هي  ن��درك متاما 

العامة من اجل مواجهة  االمانة  تبذله  الذي  لازمة احلالية ونلم�س مقدار اجلهد 

ال�����ص��ع��اب وال��ت��ح��دي��ات ..ال��ت��ي حت��دث��ت عنها ن�����ص��ار ام���ام ال��زم��اء ..ل��ك��ن��ن��ا ن��وؤك��د ان 

وخ��راء  املجل�س  اع�صاء  فيه  ي�صاهم  كبري  لعمل  حتتاج  بها  وع��دت  التي  االنطاقة 

على  مقت�صرا  االحت���اد  عمل  يبقى  ال  ..ح��ت��ى  ال��ري��ا���ص��ي  واالع����ام  والفنيني  اللعبة 

�صخ�س االمني العام ..الن يد واحدة ال ت�صفق ابدا . مع تقديرنا للجهد الكبري الذي 

تبذله بكل ثقة وعطاء وايثار بانتظار القادم من االيام ..!!

عوني فريج

االتحاد واالنطالقة 
المتجددة !!
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 حارس الريال يفتقد الجماهير

ميالن يوجه ضربة المال التسيو

 بوفون يحلم بلقب دوري االبطال

 فليك فخور بأداء النجوم
برلني - وكاالت

ع��ر ه��ان��ز ف��ل��ي��ك، امل��دي��ر ال��ف��ن��ي لبايرن 

باير  اأم���ام  ب���اأداء العبيه  ع��ن فخره  ميونخ، 

اأملانيا وفاز بايرن  ليفركوزن يف نهائي كاأ�س 

على ليفركوزن باأربعة اأهداف لهدفني، اليوم 

ال�سبت، ليتوج بكاأ�س اأملانيا للمرة رقم 20 يف 

تاريخه والثانية على التوايل وقال فليك يف 

اأملانيا”  �سبورت  “�سكاي  ل�سبكة  ت�سريحات 

عقب املباراة: “نحن فخورون مبغادرة امللعب 

ونحن االأبطال«

“ما حققه الفريق يف االأ�سابيع  واأ�ساف: 

�سعيد  اأن��ا  للإعجاب،  مثري  املا�سية  القليلة 

جًدا جًدا باأداء اللعبني غري العادي« 

واأكد: “اليوم للحتفال فقط«

اأم���ا ت��وم��ا���س م��ول��ر، جن��م ب��اي��رن، فقال: 

نظًرا  ال�����س��يء،  بع�س  حزينة  حلظة  “اإنها 
لغياب جماهرينا يف مباراة اليوم«

وتابع: “لو تواجدوا لكان للحتفال طعم 

�آخر

العديد  اأداًء جيًدا يف  “لقد قدمنا  واأمت: 

من املباريات منذ ا�ستئناف املو�سم، لكن كان 

االأمر موؤملًا بع�س ال�سيء يف ظل عدم وجود 

جماهرينا .

مدريد - وكاالت

حت����دث ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ت��ي��ب��و ك���ورت���وا، 

ح�����ار������س م����رم����ى ري��������ال م�����دري�����د ع��ن 

فريو�س  اأزمة  بعد  القدم  كرة  اختلف 

ال��لع��ب��ني  اأن  اإىل  م�������س���رًيا  ك����ورون����ا، 

يقدمون 100% من م�ستواهم، لتحقيق 

املن�سود الهدف 

ون�����س��ر ك���ورت���وا ب��ي��اًن��ا ر���س��م��ًي��ا عر 

ال�سخ�سي على تويرت ح�سابه 

 » قال فيه: “بعد ا�ستئناف املباريات، 

االأمر يبدو غريًبا وخمتلًفا قليًل عما 

ك��م��ا ك���ان ���س��اب��ًق��ا، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن 

ي��ب��دو وك��اأن��ه  ف���ارغ  ال��ت��ن��اف�����س يف ملعب 

ح�سة تدريبية اأكرث من كونه مباراة«

اأن  لكم  اأوؤك��د  اأن  “ميكنني  واأ�ساف: 

االأمر لي�س كذلك، اأرى الفريق باأكمله 

 %100 ي��ب��ذل ق�����س��ارى ج��ه��ده، وي��ق��دم 

ح��ًق��ا، ي��ع��رف ك��ل الع���ب يف ف��ري��ق��ن��ا ما 

نلعب من اأجله، وهذا مينحنا القوة يف 

امللعب«

اأنه  “االأمر املختلف االآن هو  وتابع: 

املباراة،  من  االنتهاء  بعد  امل�سي  ميكننا 

ول���ك���ن ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اال����س���ت���ع���دادات 

االأخرى، فقد بقي كل �سيء كما هو اإىل 

امللب�س،  غرفة  يف  االأج���واء  كبري،  ح��ٍد 

ال��ت��ح�����س��ري، وب��ال��ط��ب��ع ك���رثة ج��ل�����س��ات 

االإحماء، اأ�سبح تركيزنا االآن اأكرث من 

اأي وقت م�سى على املباراة فقط«

“لكن ال يزال من الغريب  ووا�سل: 

وب����دون  م��ل��ع��ب خم��ت��ل��ف  ن��ل��ع��ب يف  اأن 

غري  ه��ذا  اأن  ن��درك  بجانبنا،  جماهري 

ي�ساعدنا  نفتقدهم،  لكننا  االآن،  ممكن 

اجل��م��ه��ور يف ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ل��ح��ظ��ات 

ال�سعبة ويقدم لنا احلافز«

واأكمل: “من ناحية اأخرى، ال يوجد 

املباريات  يف  املناف�س  للفريق  م�سجعون 

���ا  ال���ت���ي ن��ل��ع��ب��ه��ا خ������ارج م��ل��ع��ب��ن��ا اأي�������سً

يف  مبفردهما  الفريقان  يكون  عندما 

جتربة  املباراة  من  يجعل  فهذا  امللعب، 

خمتلفة«

واأمت: “على الرغم من اأن امل�سجعني 

من  ويدعموننا  ي�ساهدوننا  اأ�سبحوا 

امللعب،  ي��ك��ون��وا يف  اأن  ب���داًل م��ن  امل��ن��زل 

وناأمل  بدعمهم،  ن�سعر  ن��زال  ما  لكننا 

وبرغبتنا  ب��ن��ا،  ف��خ��وري��ن  جن��ع��ل��ه��م  اأن 

للفوز يف كل مباراة نحو اللقب .

روما - وكاالت

وَج���ه م��ي��لن �سربة ق��وي��ة الآم���ال الت�سيو يف 

اآ” بعد  “ال�سريي  لقب  على  يوفنتو�س  مطاردة 

اأن اأ�سقطه يف عقر داره بنتيجة كبرية )0-3( يف 

اللقاء الذي احت�سنه ملعب )االأوليمبيكو( ال�سبت 

ال��درج��ة االأوىل  ال����30 من دوري  يف قمة اجلولة 

االإيطايل لكرة القدم ..اأنهى الفريق اللومباردي 

املهمة “نظريا” يف ال���45 دقيقة االأوىل، بهدفني 

اأوجلو،  جاءا عن طريق الرتكي هاكان ت�سالهان 

من  اإبراهيموفيت�س،  زالت���ان  ال�سويدي  والنجم 

ركلة جزاء، يف الدقيقتني 23 و34 على الرتتيب

ويف ال�����س��وط ال���ث���اين، اأن��ه��ى ال��ك��روات��ي اأن��ت��ي 

ريبيت�س االأمور متاما بالهدف الثالث يف الدقيقة 
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ع�سفور  من  اأك��رث  “الرو�سونريي”  و�سرب 

ب��ح��ج��ر ب��ه��ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة، ح��ي��ث اأن�����ه ع����اد ل���درب 

االنت�سارات �سريعا بعد تعادله يف اجلولة املا�سية 

اأمام �سبال كما اأن الفوز اأدخل الفريق اإىل منطقة 

ارتقى  اأن  بعد  االأوروب��ي��ة  املقاعد  على  التناف�س 

موؤقتا للمركز ال�ساد�س بر�سيد 46 نقطة

على اجلانب االآخر، اأوقفت اخل�سارة م�سل�سل 

اجلولتني  خ��لل  العا�سمي  الفريق  انت�سارات 

اخل�سارة  فخ  يف  “الن�سور”  لي�سقط  املا�سيتني، 

ال��راب��ع��ة ه���ذا امل��و���س��م ك��م��ا اأن ال��ه��زمي��ة حرمت 

اكت�سح  ال���ذي  يوفنتو�س،  ملحقة  م��ن  الت�سيو 

ال�����س��دارة،  ع��ل��ى   ،)1-4( ال��دي��رب��ي  يف  ت��وري��ن��و 

وو�سعت الفارق بينهما اإىل 7 نقاط، بعد اأن ظل 

ر�سيد الفريق عند 68 نقطة، قبل 8 جوالت على 

النهاية .

روما - وكاالت

اأك����د ج��ي��ان��ل��وي��ج��ي ب���وف���ون، اأ���س��ط��ورة 

ي��وف��ن��ت��و���س، ا���س��ت��م��راره يف مم��ار���س��ة ك��رة 

 43 العمر  م��ن  يبلغ  عندما  حتى  ال��ق��دم 

ع���اًم���ا، م��و���س��ًح��ا اأن���ه ال ي���زال ي��رغ��ب يف 

الفوز بدوري اأبطال اأوروبا واأعلن بوفون 

ذل���ك ع��ق��ب م��ب��اراة ي��وف��ن��ت��و���س وت��وري��ن��و 

بفوز  انتهت  والتي  االإي��ط��ايل،  ب��ال��دوري 

حتقيق  و�سهدت   ،)1-4( بنتيجة  اليويف 

احلار�س االأ�سطوري رقًما تاريخًيا

اأك��رث الع��ب م�ساركة يف  وب��ات ب��وف��ون 

ت��اري��خ ال����دوري االإي���ط���ايل، ب��ع��د خو�سه 

648، متخطًيا بذلك باولو  مباراته رقم 

اأ�سطورة ميلن ال�سابق مالديني، 

ل�سبكة”  ت�سريحات  يف  ب��وف��ون  وق��ال 

ي����راودين،  زال  م��ا  االأب���ط���ال  ح��ل��م دوري 

نحقق  منه عدة مرات ومل  اقرتبنا  لقد 

بالكثري  معاناتي  ظل  يف  لكن  به،  الفوز 

على  القوة  وج��دت  احلزينة  االأم���ور  من 

اال�ست�سلم« عدم 

اإن��ه��ا  ك��ث��رًيا،  ن��ل��ع��ب  “نحن  واأ����س���اف: 

حلظة ح�سا�سة من املو�سم، والتوتر الذي 

�سعرت به كان ي�سيطر علّي، الرهان على 

للغاية  مهًما  كان  اليوم  مباراة  يف  الفوز 

ومل اأفكر يف الرقم القيا�سي«

وب����ات ب���وف���ون ع��ل��ى م��وع��د م���ع رق��م 

ق��ي��ا���س��ي ج��دي��د، وه���و اأن ي�����س��ب��ح اأك��رث 

الع���ب م�����س��ارك��ة يف ت���اري���خ ي��وف��ن��ت��و���س، 

ح��ي��ث ي��ح��م��ل ذل����ك ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي، 

األ��ي�����س��ان��دو دي����ل ب���ي���ريو ب��ر���س��ي��د 704 

مباراة

هذا  اإىل  و�سلت  “اإذا  ب��وف��ون:  واأك���د 

امل�����س��ت��وى، ف��ه��ذا الأن��ن��ي مل اأك���ن را���س��ًي��ا 

على  التغلب  لكن  للمزيد،  واأ�سعى  اأب��ًدا 

ديل بيريو لي�س اأحد اأهدايف«

ال����دواف����ع  ل�����دي  ك�����ان  “اإذا  وت����اب����ع: 

ال�����س��ح��ي��ح��ة، مي��ك��ن��ن��ي ت���ق���دمي ب��ع�����س 

اأي  دون  امل�������س���ت���وى،  ع��ال��ي��ة  امل���ب���اري���ات 

م�سكلة وتقدمي م�ستويات ممتازة«

واأمت: “على االأقل حتى �سن 43 عاًما 

ع��اًم��ا   40 بلغت  ب��ع��دم��ا  ول��ك��ن  ���س��األ��ع��ب، 

اأ���س��ب��ح��ت اأف��ك��ر ع���ادة ���س��ه��ر ب��ع��د �سهر، 

األعب  جتعلني  اأ�سباب  هناك  كان  وطاملا 

اأ�سيع  اأن  اأريد  وال  اأ�ستمر،  اأن  ي�سعدين 

ما اأعطتني اإياه الطبيعة .

الريا�ض - وكاالت

اعتمد االحتاد ال�سعودي لكرة القدم، قرار 

اأجانب يف قائمة كل فريق  7 العبني  تواجد 

م�����س��ارك يف دوري ك��اأ���س االأم����ري حم��م��د بن 

من  الع��ب  ع��ن  ف�سل  للمحرتفني،  �سلمان 

عمره  يزيد  اأال  على  ال�سعودية،  مواليد  فئة 

عن 28 �سنة ووفقاً للح�ساب الر�سمي للحتاد 

ال�سعودي لكرة القدم على “تويرت” فاإنه مت 

اعتماد 4 حمرتفني اأجانب لكل فريق م�سارك 

يف دوري الدرجة االأوىل، باالإ�سافة اإىل العب 

مواليد على اأال يزيد عمره عن 26 �سنة

اأن ي�سجل ك��ل ف��ري��ق م�����س��ارك يف  وت��ق��رر 

ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة الع��ب��ني اأج��ن��ب��ي��ني ف��ق��ط، 

ومعهما العب مواليد ال يزيد عمره عن 24 

�سنة .

امريكا - وكاالت

اأع�������ل�������ن م����ن����ظ����م����و ب�����ط�����ول�����ة اأت�����لت�����ن�����ا 

املتحدة  ال��والي��ات  يف  املقامة  اال�ستعرا�سية، 

االأم���ري���ك���ي���ة، اإ����س���اب���ة ال���لع���ب االأم���ري���ك���ي 

فران�سي�س تيافوي، بفريو�س كورونا امل�ستجد

نتيجة  “جاءت  بيان:  املنظمون يف  وق��ال 

التحليل التي خ�سع لها تيفاوي م�ساء اأم�س 

اجلمعة اإيجابية

ق��د خ�سع لفح�س طبي  ت��ي��اف��وي  وك���ان 

مع جميع امل�ساركني قبل انطلق البطولة، 

وج��اءت النتائج كلها �سلبية واأو�سح البيان: 

“تيافوي �سعر ببع�س االأعرا�س بعد نهاية 
م��ب��ارات��ه اأم�������س، ون��ت��ي��ج��ة ال��ت��ح��ل��ي��ل ج���اءت 

اإيجابية

اأخ�����ذ  ه�����ي  االآن  “االأولوية  وخ�����ت�����م: 

امل��راف��ق وفق  ب��ح��ذر وتعقيم جميع  االأم����ور 

�سيتم  كما  عليها،  املن�سو�س  الروتوكوالت 

مبا�سر  ات�سال  على  ك��ان��وا  م��ن  جميع  تتبع 

بتيافوي .

بر�شلونة - وكاالت

االأح���د،  اإ���س��ب��اين،  ت��ق��ري��ر �سحفي  ك�سف 

عن تطور جديد ب�ساأن ارتباط االأرجنتيني 

الوت�����اور م��ارت��ي��ن��ي��ز، م��ه��اج��م اإن����رت م��ي��لن، 

باالنتقال اإىل بر�سلونة خلل املو�سم املقبل 

وكان جونيور فريبو، ظهري بر�سلونة، اأكرث 

�سفقة  داخ���ل  بت�سمينه  ا�سمه  ارت��ب��ط  م��ن 

اجل��زائ��ي  ال�����س��رط  قيمة  لتقليل  الوت������ارو، 

البالغ 111 مليون يورو

فاإن م�سادر قريبة من اإنرت ميلن اأكدت 

اأن النادي مل يعد مهتًما ب�سم فريبو �سمن 

�سفقة الوتارو

من  ن��اب��ويل  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 

يت�سدر حالًيا �سباق التعاقد مع فريبو خلل 

املو�سم املقبل، كي يكون بديًل ملاريو روي

يذكر اأن ال�سرط اجلزائي يف عقد الوتارو 

اإن��رت ميلن ينتهي يوم 7 يوليو/ متوز  مع 

اأك��دت ع��دة م�سادر عدم  اأن  اجل���اري، و�سبق 

قدرة بر�سلونة على دفع 111 مليون يورو .

 االتحاد السعودي يعتمد عدد االجانب

 اصابة نجم التنس تيافوي بكورونا

 صفقة مارتينيز تتعقد
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االنباط-عمان 

 

   ���س��ج��ل��ت ���س��رك��ة م��ن��اج��م ال��ف��و���س��ف��ات 

الأردن�������ي�������ة ارت����ف����اع����ا يف ح���ج���م ان���ت���اج���ه���ا 

وال�سمدة  الفو�سفات  خ��ام  من  و�سادراتها 

ال��ف��و���س��ف��ات��ي��ة وف���ل���وري���د الأمل���ن���ي���وم خ��ال 

مقارنة  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الول  الن�سف 

رغم   2019 املا�سي  العام  من  الفرتة  ب��ذات 

التزام ال�سركة بن�سب العمالة التي حددتها 

ال�سناعة والتجارة والتي مل تتجاوز  وزارة 

30% من حجم العمالة الكلي يف  ما ن�سبته 

ال�سركة.

ال�سركة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وق����ال     

الدكتور حممد الذنيبات، ان انتاج ال�سركة 

من خام الفو�سفات للن�سف الأول من العام 

و383  األ����ف  و429  م��اي��ن   4 ب��ل��غ  احل����ايل 

ط����ن، ف��ي��م��ا ب��ل��غ خ����ال ن��ف�����س ال���ف���رتة من 

العام املا�سي 4 ماين و22 األف و144 طن   

وبزيادة مقدارها 407،242 طن.

 واأك��د ان ال�سركة �سهدت زي��ادة يف كمية 

الفو�سفات  م��ادة  م��ن  اخلارجية  �سادراتها 

ال���ع���ام احل���ايل  ال��ن�����س��ف الأول م���ن  خ���ال 

املا�سي  العام  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة 

بلغ  ان  ب��ع��د  ط���ن،  و596  األ����ف   282 ب���واق���ع 

جم��م��وع ���س��ادرات��ه��ا م���ن ال��ف��و���س��ف��ات منذ 

ب��داي��ة ال��ع��ام احل���ايل 2 م��ل��ي��ون و222 األ��ف 

العام  الفرتة من  ب��ذات  و283 طن، مقارنة 

ال�سركة  ���س��ادرات  حجم  بلغ  والتي  املا�سي 

فيها 1 مليون و939 األف و687 طن وبزيادة 

مقدارها 282 األف و596 طن.

ال�سركة  ان  ال��ذن��ي��ب��ات  ال��دك��ت��ور  وب���ن   

انتاجها  ح��ج��م  يف  ارت��ف��اع��ا  ك��ذل��ك  �سجلت 

من الأ�سمدة الفو�سفاتية مقارنة مع نف�س 

الفرتة من العام املا�سي بواقع 55،185 طن 

حيث بلغت 308 الف و160 طن منذ بداية 

العام احلايل، مقارنة ب 252 األف و975 طن 

ل��ذات ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام املا�سي، يف الوقت 

املادة  ال��ذي و�سلت فيه �سادراتها من هذه 

خال الن�سف الأول من العام احلايل اىل 

األ��ف   264 ب���  م��ق��ارن��ة  األ���ف و600 ط��ن   320

و615 طن لذات الفرتة من العام املا�سي اأي 

بزيادة مقدارها 56 األف طن.

فلوريد  م��ن  ال�سركة  ان��ت��اج  ارت��ف��ع  كما   

الأمل��ن��ي��وم م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام احل���ايل ليبلغ 

ل��ذات  2001 ط��ن  ب���  4209 اط��ن��ان، م��ق��ارن��ة 

الفرتة من العام املا�سي اأي بزيادة مقدارها 

2008 طن.

ال�سركة  ان  الذنيبات  الدكتور  واو�سح   

اململوكة  ل��ل��ك��ي��م��اوي��ات  الردن���ي���ة  ال��ه��ن��دي��ة 

بالكامل ل�سركة مناجم الفو�سفات، حققت 

الفو�سفوريك  حلام�س  الن��ت��اج  يف  زي���ادة 

117ال������ف و312 ط���ن م��رتي  ب��ل��غ  وال������ذي 

خال الن�سف الول من العام احلايل، يف 

ال��ف��رتة من  ذات  خ��ال  انتاجها  بلغ  ح��ن 

العام املا�سي 117 األف و274 طن اأي بزيادة 

مقدارها 38 طن.

من  ال�سركة  مبيعات  حجم  ارتفع  كما   

حام�س الفو�سفوريك خال الن�سف الول 

من العام احلايل لي�سل اىل 134 األف و946 

ط��ن، م��ق��ارن��ة م��ع نف�س ال��ف��رتة م��ن العام 

األف   120 املبيعات  حجم  بلغ  حيث  املا�سي 

و943 طن اأي بزيادة مقدارها 14 األف طن.

    وا����س���اد ال��دك��ت��ور ال��ذن��ي��ب��ات بجهود 

التنفيذية،  والدارة  ال�سركة  يف  العاملن 

وبخا�سة خال جائحة كورونا والظروف 

خمتلف  على  فر�ستها  التي  ال�ستثنائية 

ا���س��ت��م��رار  م���وؤك���دا  الردن،  يف  ال��ق��ط��اع��ات 

ع��ج��ل��ة الن���ت���اج يف ال�����س��رك��ة وف����ق اخل��ط��ة 

للو�سول  ت�سعى من خالها  والتي  املعدة، 

ال���ع���امل���ي���ة وت�������س���وي���ق م����ادة  اىل ال������س�����واق 

الفو�سفات وفق تناف�سية قوية ومميزة.

  وجدد حر�س ال�سركة على ال�ستمرار 

يف خططها لتح�سن وزي��ادة النتاج، ومبا 

الوطني،  لاقت�ساد  ك��راف��د  دوره���ا  ي��ع��زز 

وال�ستمرار  العاملية  ال�سواق  يف  ومكانتها 

يف تنمية ودعم املجتمعات املحلية انطاقا 

م����ن امل�������س���وؤول���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

لل�سركة.

االنباط-وكاالت

من  م�سنوعة  كمامة  هندي  رج��ل  ي�سع 

اآلف   4 من  تقرب  اإنها  ق��ال  بقيمة  الذهب 

امل�ستجد  كورونا  للوقاية من فريو�س  دولر 

نطاق  على  يتف�سى  ال���ذي  “كوفيد19-”، 

وا�سع يف الهند.

كورهادي،  �سانكار  الأع��م��ال،  رجل  واأ�سار 

اأن  اإىل  ال��ه��ن��د  غ����رب  ب���ون���ا يف  م��دي��ن��ة  م���ن 

الكمامة م�سنوعة من اأون�ستن من الذهب 

)60 غراما( وقد ا�ستغرق اإجنازها 8 اأيام.

“اإنها  بر�س  فران�س  لوكالة  �سانكار  وقال 

ك��م��ام��ة رف��ي��ع��ة وت�����س��م م�����س��ام��ات ���س��غ��رية 

التنف�س«. مل�ساعدتي على 

ذل��ك كافيا  ك��ان  اإذا  اأعلم ما  “ل  واأ���س��اف 

اأتخذ  لكنني  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن  للوقاية 

تدابري وقائية اأخرى«.

اأنه  واأ�سار رجل الأعمال )49 عاما( اإىل 

كيلوغراما  تزن  ذهبية  بحلي  التزين  يهوى 

ل����دى اخل�����روج م���ن امل���ن���زل ت�����س��م��ل ق����ادات 

واأ�ساور وخوامت يف كل اأ�سابع يده اليمنى.

واأو���س��ح ك��وره��ادي، ال��ذي ي��رتاأ���س �سركة 

اأن فكرة و�سع  م�سنعة للحظائر ال�سناعية، 

تقريرا  متابعته  بعد  راودت���ه  ذهبية  كمامة 

عن رجل ي�سع كمامة من الف�سة.

للتقاط  ي�ستوقفونني  “النا�س  وت��اب��ع: 

مذهولن  ي��ق��ف��ون  ه��م  م��ع��ي.  �سيلفي  ���س��ور 

لدى روؤيتي اأ�سع كمامة ذهبية يف ال�سوق«.

و�سع  �سكانها  ع��ل��ى  ال��ه��ن��د  ف��ر���س��ت  وق���د 

لحتواء  �سعيا  العامة  الأم��اك��ن  يف  الكمامة 

ت��ف�����س��ي ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د، ال���ذي 

ال��ب��اد  يف  �سخ�س  األ���ف   650 ن��ح��و  اأ���س��اب 

واأدى اإىل وفاة اأكرث من 18600

االنباط-وكاالت

هانوي  “دولت�سي  فندق  ن��زلء  يرت�سف 

الفيتنامية  العا�سمة  يف  ليك”  غ��ول��دن 

ال����ق����ه����وة يف ف���ن���اج���ن م���ذه���ب���ة،  ه����ان����وي 

وي�����س��ت��ح��م��ون يف م��غ��اط�����س م��ط��ل��ي��ة ب��ه��ذا 

النفي�س. املعدن 

بالذهب  “اأول” فندق مطلي  فتح  فقد 

ويعرب  فيتنام،  عا�سمة  هانوي  يف  اأب��واب��ه 

القيود  رغ��م  بنجاحه،  ثقتهم  عن  مالكوه 

جائحة  ب�سبب  ال��ط��ريان  ع��ل��ى  امل��ف��رو���س��ة 

كوفيد19-.

200 مليون دولر.  وكلف بناء الفندق 

24 قرياطا،  وقد طلي بالذهب، من عيار 

والغرف  ال�سباحة،  وحو�س  الفندق،  بهو 

فيه، ف�سا عن اأواين املائدة.

 250 الفندق  يف  الإق��ام��ة  كلفة  وتبلغ 

دولرا يف الليلة، وهو �سعر مرتفع بالن�سبة 

اأثرياء الباد ميكنهم  لفيتنام، لكن بع�س 

اأن يعي�سوا فيه حياة ترف.

وقال نغوين هو دوونغ رئي�س جمموعة 

اأن  “نريد  للفندق:  املالكة  بن”  “هوا 
واآخ��رون  ع��ادي��ون،  اأن��ا���س  الفندق  ينزل يف 

فاح�سو الرثاء«.

ن�سبيا  املتوا�سعة  ال��ب��ن��اء  كلفة  وت��ع��زى 

مما  حمليا،  ب��ال��ذه��ب  ال��ط��اء  تنفيذ  اإىل 

اأدى اإىل خف�س الكلفة ب�سكل كبري.

مت��ل��ك  “جمموعتنا  دون������غ  واأو������س�����ح 

م�����س��ن��ع��ا ل��ط��اء ال���ذه���ب، ل���ذا ف����اإن كلفة 

منخف�سة  كانت  واأثاثه  الفندق  جتهيزات 

ن�سبيا«.

ال��ت��ي �سلت  ومل مت��ن��ع ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة م��ن ت��د���س��ن ال��ف��ن��دق، 

اعتمادها  ب�سبب  اإ�سادة  فيتنام  نالت  بعدما 

احتواء  اإىل  اأدت  �سريعة  اإغ��اق  اإج���راءات 

الوباء. انت�سار 

العام  بالتاأكيد  الأرب��اح  “�سنحقق  وتابع 

املقبل«.

وي��ط��ل ح��و���س ال�����س��ب��اح��ة ع��ل��ى امل��دي��ن��ة، 

ف��ي��م��ا وج���ب���ات ال��ط��ع��ام ت��ق��دم يف ال��ط��اب��ق 

ه��ان��وي.  و���س��ط  يف  ال��واق��ع  للفندق   25 الـ

ذهبية”  “مبادة  الأط�����ب�����اق  مت�����زج  وق�����د 

غام�سة على ما يفيد املالكون.

الكربى  �سعادتهم  ع��ن  ال��ن��زلء  وي��ع��رب 

للنزول يف هذا الفندق.

ب��ارك  فيليب  اجل��ن��وب��ي  ال���ك���وري  وق���ال 

�سعرت  هنا  اإىل  و�سلت  “عندما  �ساحكا: 

وكاأين ملك... ل بل فرعون م�سر«.

واأ����س���اف ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي ل����وون ف���ان ت���وان 

اإىل  م�سريا  بالفخامة”،  فعا  “ا�ستمعت 
“ارتقى  الجتماعي  و�سعه  ب��اأن  �سعر  اأن��ه 

فورا«.

الفوسفات تحقق زيادة في حجم االنتاج مقارنة بذات الفترة من العام الماضي

 كمامة بـ4 آالف دوالر.. للوقاية من كورونا

 مغاطس وغرف وفناجين مذهبة.. »أول« فندق مطلي 
بالذهب في فيتنام

 وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة 
مع فيروس كورونا

االنباط-وكاالت

ت��وف��ي��ت امل��م��ث��ل��ة امل�����س��ري��ة وع��ار���س��ة 

الأحد،  اجلداوي،  رجاء  ال�سابقة  الأزياء 

م�ست�سفى  يف  ع��ام��ا   82 ن��اه��ز  ع��م��ر  ع��ن 

الإ�سماعيلية،  مبدينة  ال�سحي  احلجر 

40 ي���وم���ا م��ع  ب��ع��د ����س���راع لأك�����رث م���ن 

امل�ستجد. كورونا  فريو�س 

وك��ت��ب��ت اب��ن��ت��ه��ا اأم������رية خم���ت���ار ع��ل��ى 

ح�سابها بفي�سبوك، �سباح الأحد “اإنا هلل 

اإل��ي��ه راج��ع��ون مامي يف ذم��ة اهلل”،  واإن��ا 

بيانا  التمثيلية  املهن  نقابة  اأ�سدرت  كما 

الراحلة. الفنانة  فيه  نعت 

واأ���س��ي��ب��ت امل��م��ث��ل��ة ال��راح��ل��ة اأ���س��ي��ب��ت 

عاجا  وتلقت  م��اي��و،  نهاية  بالفريو�س 

م��ن متعافن  ب��ازم��ا  وج���رع���ات  م��ك��ث��ف��ا 

م����ن ال����ف����ريو�����س، ل���ك���ن امل�������س���ح���ات ال��ت��ي 

ظلت  امل��ر���س  ع��ن  للك�سف  ل��ه��ا  اأج���ري���ت 

اإيجابية.

والأ�سبوع املا�سي، قالت م�سادر طبية 

يف  الطبي  للعزل  خليفة  اأب��و  مب�ست�سفى 

تزال  ل  اجلداوي  حالة  اإن  الإ�سماعيلية 

خ��ط��رة، وت���ده���ورت ب�����س��ك��ل ك��ب��ري خ��ال 

املا�سية. ال�ساعات 

ون���ق���ل م�����س��در ع���ن ال���ف���ري���ق ال��ط��ب��ي 

قوله اإنه ا�سطر اإىل و�سع اجلداوي على 

حنجرية  باأنبوبة  �سناعي  تنف�س  جهاز 

لتو�سيل الهواء اإىل الرئتن، عو�سا عن 

بجهاز  م��و���س��ول  ���س��ن��اع��ي  تنف�س  ج��ه��از 

����س���خ ال����ه����واء امل�����س��ت��م��ر ل���ل���رئ���ت���ن، ب��ع��د 

حالتها. تدهور 

الأك�سجن  ن�سبة  اأن  امل�سادر  واأ�سافت 

وه���ي   ،60 اإىل   50 ب����ن  م����ا  ال�����دم  يف 

حالتها  جعل  الذي  الأمر  �سعيفة  ن�سبة 

متدهورة.

ولدت رجاء اجلداوي يف ال�ساد�س من 

ح�سن  علي  جناة  با�سم   1938 �سبتمرب 

م��ن طفولتها  ف��رتة  وع��ا���س��ت  اجل���داوي، 

م���ع خ��ال��ت��ه��ا امل��م��ث��ل��ة وال���راق�������س���ة حتية 

ك��اري��وك��ا ال��ت��ي ج�����س��دت دوره���ا لح��ق��ا يف 

�سمري  للمخرج  )ال�سندريا(   م�سل�سل 

�سيف.

ب����داأت م�����س��واره��ا يف ال��ف��ن ب��ال��ت��وازي 

م��ع جم���ال ع��رو���س الأزي�����اء، وك���ان اأول 

اأف���ام���ه���ا )دع������اء ال�����ك�����روان( ل��ل��م��خ��رج 

ه����ري ب���رك���ات وب��ط��ول��ة ف���ات���ن ح��م��ام��ة 

واأحمد مظهر وزهرة العا واأمينة رزق.

ق��دم��ت اأف���ام )اإ���س��اع��ة ح��ب( و)ثمن 

ال��غ��رب��ة( و)اأي������ام يف احل����ال( و)ب��ري��ق 

ع��ي��ن��ي��ك( و)ع�����اد ل��ي��ن��ت��ق��م( و)ال���وح���ل( 

و�سفيقة(  و)ت��ي��م��ور  ال���ب���واب(  و)ال��ب��ي��ه 

و)ال����ث����اث����ة ي�����س��ت��غ��ل��ون��ه��ا( و)ك����رك����ر( 

30 �سنة(. و)مراتي وزوجتي( و)من 

باملمثل  ق��وي��ة  ف��ن��ي��ة  ع��اق��ة  جمعتها 

ال���ك���وم���ي���دي ع������ادل اإم�������ام و����س���ارك���ت يف 

)حنفي  فيلم  م��ث��ل  اأع��م��ال��ه  م��ن  ال��ك��ث��ري 

الأب�����ه�����ة( وم�����س��ل�����س��ل��ي )اأح�������ام ال��ف��ت��ى 

وم�سرحيتي  خفية(  و)ع���وامل  ال��ط��ائ��ر( 

و)الزعيم(. ال�سغال(  �سيد  )الواد 

التلفزيونية  م�سل�ساتها  اأب���رز  م��ن 

ال��ورد(  و)اأوان  نعمان(  والدكتور  )هند 

و)ت���ام���ر و���س��وق��ي��ة( و)ن���ون���ة امل����اأذون����ة( 

و)ع���ائ���ل���ة احل������اج م����ت����ويل( و)����س���رب���ات 

اأوي(  مفرو�سة  زوج���ة  و)ي��وم��ي��ات  ل���وز( 

ال��ن�����س��ي��ان(  و)ل��ع��ب��ة  ع���ن(  غم�سة  و)يف 

�سهر  يف  لها  عر�س  عمل  اآخر  كان  الذي 

املا�سي. رم�سان 

التقدمي  لها جت��ارب يف جم��ال  ك��ان��ت 

املذيع  و�ساركت  والتلفزيوين،  الإذاع���ي 

)احلكاية(  برنامج  تقدمي  اأدي��ب  عمرو 

اإم.بي.�سي م�سر. قناة  على 

ت���زوج���ت م���ن ح���ار����س م��رم��ى ال��ن��ادي 

ح�سن  الراحل  القدم  لكرة  الإ�سماعيلي 

خمتار ولها منه ابنة وحيدة.


