
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى 
حفل تخريج دورة القيادة واألركان

العضايلة: الحكومة ستواصل 
دعم القطاعات المتضّررة 

االنباط - ماأدبا 

م���ن���دوب���اً ع���ن ج���ال���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  الثاين، 

عبداهلل  ب��ن  احل�سني  الأم���ر  �سمو  رع��ى 

ال��ق��ي��ادة  ال��ع��ه��د، يف ك��ل��ي��ة  ال���ث���اين، ويل 

ام�����س، حفل  الأردن���ي���ة  امللكية  والأرك�����ان 

ال�ستني  والأرك����ان  ال��ق��ي��ادة  دورة  تخريج 

امل�سرتكة الرابعة والع�سرين.

وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�سوله، 

رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك�����ان امل�����س��رتك��ة ال��ل��واء 

ال��رك��ن ي��و���س��ف اأح��م��د احل��ن��ي��ط��ي، واآم���ر 

كلية القيادة والأركان امللكية الأردنية.

و���س��ل��م ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د، ال�����س��ه��ادات 

واجلوائز للخريجني من �سباط القوات 

امل�سلحة والأجهزة الأمنية، و�سباط من 

12 دولة �سقيقة و�سديقة.

التخريج،  خ��ال حفل  ���س��م��وه،  ون��ق��ل 

مباركة جالة القائد الأعلى للخريجني، 

موؤكداً ثقة جالته يف خمرجات الدورة، 

التي �ست�سكل اإ�سافًة نوعية لدورات كلية 

القيادة والأركان امللكية الأردنية.

ول���ف���ت اآم�����ر ال��ك��ل��ي��ة ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

كلمة  يف  ال�سمادي،  علي  حممد  الطيار 

له، اإىل اأن الدورة �سرتفد اجلي�س العربي 

ب�سباط ركن اأكفياء متميزين ومبدعني.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ق���ال وزي����ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون الإع����ام 

اإن احل��ك��وم��ة  اأجم����د ع����ودة ال��ع�����س��اي��ل��ة 

املت�سررة  القطاعات  دع��م  �سُبل  ت��در���س 

اأن هناك  اإىل  ك��ورون��ا، م�سراً  وب��اء  م��ن 

م�ساريع قرارات واإج��راءات تتّم درا�ستها 

حالّياً من احلكومة واملجل�س ال�ست�ساري 

مع  وبالتعاون  القت�سادّية،  لل�سيا�سات 

القطاع اخلا�ّس واملجتمع املدين وجميع 

اجلهات القطاعّية ذات العاقة.

ول����ف����ت ال���ع�������س���اي���ل���ة خ������ال م���وؤمت���ر 

ال�سحة  وزي����ري  م��ع  م�����س��رتك  �سحفي 

وال��ن��ق��ل ع��ق��د يف رئ��ا���س��ة ال�����وزراء م�ساء 

اأعلنت  احلكومة  اأن  اإىل  الثاثاء،  ام�س 

ق��رارات  املا�سي عن  قبل  الأ�سبوع  خال 

ال��وب��اء،  م��ن  املت�سررة  القطاعات  لدعم 

اإذ بداأت بقطاع ال�سياحة الذي مّت اإعان 

جم��م��وع��ة م���ن ال����ق����رارات والإج�������راءات 

ل��دع��م��ه ب��ك��ل��ف��ة جت�����اوزت م��ئ��ت��ي م��ل��ي��ون 

املا�سي  الأ���س��ب��وع  اأعلّنا  واأ���س��اف:  دي��ن��ار. 

ع��ن جمموعة م��ن ال���ق���رارات واحل��واف��ز 

والإعفاءات.

التفا�صيل �ص »3«

 »العمالق« مجموعة صناعية ستحقق اكتفاء ذاتيا في صناعة 
2المعقمات ومستحضرات التجميل 

الأربعاء   3  ذو القعدة  1441 هـ  - املوافق    24  حزيران   2020 م - العدد  5374  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

الملك: أهمية تطوير القطاع الصناعي 
لدعم االقتصاد وتوفير فرص العمل

ضرورة إنتاج المواد األولية الالزمة للصناعات الوطنية

جابر٠٠ نعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص 
للتحضير للمرحلة القادمة 

الحواتمة : خطة أمنية شاملة للثانوية العامة

االنباط-عمان

اأعلن وزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر، ام�س 

جديدة  اإ�سابة  ح��الت   5 ت�سجيل  عن  الثاثاء، 

وجميعها  اململكة،  يف  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س 

غر حملية لرتفع العدد الإجمايل لاإ�سابات 

منذ بدء الوباء اإىل 7401.

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

عقد بدار رئا�سة الوزراء، ام�س الثاثاء، تفا�سيل 

احل���الت اجل��دي��دة، وال��ت��ي ت��وزع��ت على النحو 

الآتي: 3 حالت لأردنيني قادمني من ال�سعودية، 

واأخ��رى لأردين  ق��ادم من م�سر،  وحالة لأردين 

قادم من قطر. وقال وزير ال�سحة، اإن12 م�ساباً 

الأم���ر  م�ست�سفى  وغ������ادروا  ل��ل�����س��ف��اء  مت��اث��ل��وا 

حمزة ، خال ال� 42 �ساعة املا�سية، لرتفع عدد 

املتعافني من فرو�س كورونا اإىل 277، فيما بقي 

141 حالة حتت العاج.

واأ�سار اإىل اأن فرق ال�ستق�ساء الوبائي اأجرت،، 

عدد  لي�سل  ك��ورون��ا،  ع��ن  للك�سف  فح�ساً   8205

ال��ف��ح��و���س��ات، ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب����دء تف�سي 

الفرو�س يف الأردن.

التفا�صيل �ص »3«

الصفدي يحذر من خطر أقلمة ودولنة 
األزمة الليبية 

 التربية تنشر دليل اإلرشادات التربوية 
والصحية لطلبة التوجيهي

 مجلس الوزراء يقر نظام استقدام 
العاملين في المنازل لسنة 2٠2٠

الجمارك تضبط 24 الف مسدس
 خرز يمنع استيرادها 

االنباط-عمان

املكاتب  تنظيم  نظام  ال����وزراء  جمل�س  اأق��ر 

العاملني  الأردنيني  ا�ستقدام غر  العاملة يف 

يف املنازل ل�سنة “0202”.

وعالج النظام عددا من الق�سايا من اأبرزها 

خ���ال 09  للعمل  رف�����س��ه  اأو  ال��ع��ام��ل  ه���روب 

باإلزام  وذلك  اململكة،  دخوله  تاريخ  من  يوما 

مكاتب ال�ستقدام باإعادة جميع املبالغ املالية 

التي دفعها �ساحب املنزل خال 41 يوما، اأو 

ا�ستبداله بعامل من داخل اململكة او خارجها 

دون حت��م��ي��ل ���س��اح��ب امل���ن���زل اأع���ب���اء م��ال��ي��ة 

بتعوي�س  ال��ت��اأم��ني  �سركات  وال���زام  ا�سافية، 

�ساحب املنزل عن بقية فرتة العقد.

عامل  اأي  ا�ستقدام  ع��دم  النظام  وا���س��رتط 

اإل من خال جهة مرخ�سة يف الدولة املوقع 

بينها وبني اململكة اتفاقيات او مذكرات تفاهم 

ومبوجب اتفاقية لتنظيم العاقة بينه وبني 

تلك اجلهة وفقاً للقوانني ال�سارية.

البطاينة يف بيان  العمل ن�سال  وقال وزير 

ياأتي لتحديد  النظام  ان هذا  الثاثاء،  ام�س 

م�����س��وؤول��ي��ات ج��م��ي��ع الأط�������راف م���ن م��ك��ات��ب 

ا�ستقدام وا�سحاب منازل وعاملني، وملعاجلة 

اأثرت  التي  ال�سابقة  الختالت  من  العديد 

امل��واط��ن��ني وال��ق��ط��اع ب�سكل ع��ام،  على ح��ق��وق 

امتناعهن  او  املنازل  ف��رار عامات  بينها  من 

عن العمل وو�سع اآلية لت�سييل قيمة الكفالت 

العامل  انتقال  وتكاليف  املخالفة  للمكاتب 

اآخ���ر. اإىل  م��ن��زل  ���س��اح��ب  اململكة م��ن  داخ���ل 

وبني الوزير اأن النظام الزم مكاتب ال�ستقدام 

بت�سفر العاملة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- العقبة

متكنت كوادر اجلمارك الأردنية العاملة يف 

تهريب  اإحباط  من  العقبة  جمرك  مديرية 

09 كرتونة حتتوي على 42 الف م�سد�س خرز 

كانت احلكومة منعت ا�سترادها �سمن قرار 

ا�ستراد  منع  على  ين�س  وال���ذي   1524 رق��م 

الل��ع��اب ال��ن��اري��ة وامل��ف��رق��ع��ات امل��ت��داول��ة بني 

الط��ف��ال وم�����س��د���س��ات الط��ف��ال ال��ت��ي تطلق 

خرز.  

العقبة عقيد  واأك��د مدير مديرية جمرك 

ج��م��ارك ���س��ام��ر ق��ب��اع��ة  ب���اأن امل��ه��رب��ات كانت 

من  بالرغم  املحلي  ال�سوق  اإىل  طريقها  يف 

خمالفتها ل�سروط ال�ستراد.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - وكاالت

قرية  اأط��ف��ال  باأعني  ظاهر  وترقب  خ��وف 

ي��ت��ك��رر كل  ال��ط��وب��ا ج��ن��وب اخل��ل��ي��ل، م�سهد 

َم�سافر  يف  القرية  اأط��ف��ال  جتمع  م��ع  �سباح 

ي��ط��ا، يف ان��ت��ظ��ار ق���وة م��ن جي�س الح��ت��ال 

الإ�سرائيلي ملرافقتهم ق�سًرا من اأجل ال�سر 

بني م�ستوطنتي »ماعون« و »خافات ماعون« 

اإىل مدر�ستهم البعيدة.

وك��اأن��ه ُق���در ل��ه��وؤلء الأط���ف���ال اأن ي��ب��دوؤوا 

واخل��وف  الرعب  مب�ساعر  الدرا�سي  يومهم 

وال�سور الذهنية التي تتكرر يوميا مبرافقة 

جنود الحتال املدججني بالأ�سلحة.

ق��وات  ا�سطحاب  »اإن  ي��ق��ول  ع��و���س،  علي 

اأق�سى  ملدار�سهم  �سباح  كل  لأبنائنا  اجلي�س 

ما حققته املوؤ�س�سات احلقوقية والإن�سانية يف 

اآمن يعربه اأطفال  مطالبتها بتوفر طريٍق 

ال��ق��ري��ة اإىل م��دار���س��ه��م، ب��ع��د الع���ت���داءات 

امل��ت��ك��ررة م��ن امل�����س��ت��وط��ن��ني«. واأ����س���اف »م��ن 

جمموعة  مع  اأطفالنا  على  التاأمني  املرعب 

م��دج��ج��ة ب��ال�����س��اح م���ن ج���ن���ود الح���ت���ال 

م��ن ذلك  وب��ال��رغ��م  م��دار���س��ه��م،  اإىل  تنقلهم 

ناهيك  امل�ستوطنني،  لع��ت��داءات  يتعر�سون 

عن اخلوف الذي يعي�سونه ال�سغار«.

امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ك��ت��ب  ت��وث��ي��ق  وب��ح�����س��ب 

الأرا����س���ي  يف  الإن�����س��ان��ي��ة  ال�����س��وؤون  لتن�سيق 

الفل�سطينية املحتلة، فاإن �سلطات الحتال 

منذ الثمانينات، اأعلنت منطقة م�سافر يطا 

تدريب  لأغ��را���س  مغلقة  ع�سكرية  منطقة 

جي�سها. وتبلغ م�ساحة قرية تواين وم�سافر 

األف دومن��ا، ويقّدر عدد �سكانها  يطا ))081 

وتربية  ال��زراع��ة  على  يعتا�سون   0081(( ب 

املوا�سي.

و�سمود جبال جنوب  من�سق جلنة حماية 

اخل��ل��ي��ل وَم�����س��اف��ر ي��ط��ا ف����وؤاد ال��ع��م��ور ق��ال: 

حماذية  منها   01 جتمعاً،   22 املَ�سافر  »ت�سم 

ال�سهرين  اأن  واأو�سح  ال�ستيطاين.  للحزام 

اع��ت��داًء   03 ع��ن  يزيد  م��ا  تخللهما  املا�سيني 

�سمن  م�ستمر  �سياق  يف  م�����س��ادرة،  اأو  وه��دم 

�سكان  على  املتكررة  الع��ت��داءات  من  �سل�سلة 

امل��ن��ط��ق��ة والأرا�����س����ي ال���زراع���ي���ة. واأف�����اد ب��اأن 

العتداء  بني  تنوعت  امل�ستوطنني  انتهاكات 

املبا�سر.

التفا�صيل �ص »10«

مسافر يطا.. سنديانة متجّذرة في أرٍض مهجرة

االنباط - عمان 

املغرتبني  و���س��وؤون  اخلارجية  وزي��ر  �سارك 

اجتماع  يف  ال��ث��اث��اء،  ام�س  ال�سفدي،  اأمي��ن 

على  العربية  ال���دول  جامعة  ملجل�س  ط���ارئ 

م�سر  جمهورية  له  دع��ت  ال���وزاري،  امل�ستوى 

العربية ال�سقيقة، لبحث تطورات الأو�ساع يف 

ليبيا وتطورات ملف �سد النه�سة الأثيوبي.

ع��ق��د  ال������ذي  الج���ت���م���اع  م���داخ���ل���ة يف  ويف 

اأك����د ال�سفدي  اآل��ي��ة الت�����س��ال امل���رئ���ي،  ع��رب 

حل  على  عربي  باإجماع  ينعقد  الجتماع  اأن 

ليبيا  وح��دة  يحفظ  الليبية  لاأزمة  �سيا�سي 

احلل  ه��ذا  طريق  واأن  وا�ستقراراها،  واأمنها 

هو حوار ليبي ليبي باإ�سناد عربي اأممي على 

والتي  وامل��ب��ادرات،  املعتمدة  املرجعيات  اأ�سا�س 

برلني  وم���وؤمت���ر  ال�����س��خ��رات  ات��ف��اق  ت�سمل 

واإع����ان ال��ق��اه��رة. وح���ذر م��ن خ��ط��ر اأقلمة 

الأزمة الليبية ودولنتها على ليبيا وعلى دول 

وقال  امل�سرتك.  العربي  والأم��ن  ليبيا  ج��وار 

»كلنا يريد حًا �سيا�سياً يحمي ليبيا ويحمي 

الليبيني .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - عمان 

ام�����س  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ن�����س��رت 

ال����ث����اث����اء، دل����ي����ل الإر��������س�������ادات ال���رتب���وي���ة 

الدرا�سة  �سهادة  امتحان  لطلبة  وال�سحية 

���س��ت��ب��داأ اوىل  ال���ذي  ال��ع��ام��ة 0202  ال��ث��ان��وي��ة 

جل�ساته مطلع متوز املقبل.

وحدد الدليل الذي اعدته الوزارة بالتعاون 

ال���ط���رائ���ق  م����ن  ع������ددا  ال�����س��ح��ة  وزارة  م����ع 

واملمار�سات اليومية التي من �ساأنها م�ساعدة 

بفرو�س  الإ�سابة  من  الوقاية  على  الطلبة 

الإر���س��ادات  م��ن  ت�سمن جملة  فيما  ك��ورون��ا، 

قدومهم  ع��ن��د  لت��ب��اع��ه��ا  للطلبة  ال��رتب��وي��ة 

ب���اإج���راءات  ق��اع��ة الم��ت��ح��ان واأخ����رى تتعلق 

ت���ق���دمي���ه وك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ب��ئ��ة من������وذج ال���ق���ارئ 

ال�����س��وئ��ي، ب��الإ���س��اف��ة اإىل اإر�����س����ادات ب�����س��اأن 

ال�ستعداد اجليد والمثل لامتحان.

ودع�������ت الر��������س�������ادات لرت���������داء ال��ك��م��ام��ة 

المتحان،  لقاعة  ال��دخ��ول  عند  وال��ق��ف��ازات 

والتي �ستوفرها الوزارة للطلبة جمانا.

التفا�صيل �ص »5«
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

دبابنة والحسيني يؤديان اليمين 
القانونية 

 المكسيك تشكر االردن على دعمه 
لترشيحها لـ»مجلس االمن«

 الخارجية تدين محاوالت الحوثيين 
استهداف مناطق مدنية بالسعودية

ال بعثات حج اردنية لهذا العام

 »العمالق« مجموعة صناعية ستحقق اكتفاء ذاتيا في 
صناعة المعقمات ومستحضرات التجميل 

االنباط - عمان 

جاللة  اأم���ام  القانونية  اليمني  اأدى 

امللك عبداهلل الثاين، يف ق�سر احل�سينية 

ب�سري  ال��دك��ت��ورة عبري  ال��ث��الث��اء،  ام�����س 

دب����اب����ن����ة، وع�����م�����ار اأح�����م�����د احل�����س��ي��ن��ي، 

مفو�سي  جمل�س  يف  ع�سوين  بتعيينهما 

لالنتخاب. امل�ستقلة  الهيئة 

رئي�س  ال��ي��م��ني  اأداء  م��را���س��م  وح�����س��ر 

ال����دي����وان امل���ل���ك���ي ال���ه���ا����س���م���ي، ورئ��ي�����س 

جم��ل�����س م���ف���و����س���ي ال���ه���ي���ئ���ة امل�����س��ت��ق��ل��ة 

لالنتخاب.

االنباط - عمان 

ع���رت ال�����س��ف��ارة امل��ك�����س��ي��ك��ي��ة يف ع��م��ان 

و�سكر حكومتها لالردن على  امتنان  عن 

املك�سيك لع�سوية جمل�س  دعمه لرت�سيح 

االمن للفرتة 2021 / 2022.

وق���ال���ت يف ب��ي��ان ���س��ح��ايف ام�������س: ان��ن��ا 

نحتفل بفوز حكومتنا باملقعد غري الدائم 

املتحدة  ل��الأمم  التابع  االأم��ن  جمل�س  يف 

ع��ق��دت  وال����ت����ي   ،2022/2021 ل���ل���ف���رتة 

ح��زي��ران   17 يف  ن��ي��وي��ورك  يف  انتخاباتها 

وال�سبعني  الرابعة  الدورة  اجلاري خالل 

للجمعية العامة لالأمم املتحدة. 

وا���س��اف��ت ان امل��ك�����س��ي��ك ت��ع��ت��زم خ��الل 

تعزيز  على  االأم��ن  جمل�س  يف  ع�سويتها 

احل��ل  اأه��م��ه��ا:  اأم���ور  ع��دة  يف  م�ساهمتها 

عن  البحث  امل�سلحة،  للنزاعات  املتكامل 

ال�����س��الم واالأم�����ن ال����دويل م���ع االم��ت��ث��ال 

ال��ت��ام ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل، وخ��ا���س��ة ميثاق 

ال��د���س��ت��وري��ة  وامل�����ب�����ادئ  امل���ت���ح���دة  االأمم 

يف  املدنيني  وحماية  اخلارجية،  لل�سيا�سة 

النزاعات امل�سلحة، واملحافظة على كرامة 

االإن�سان. 

حت�����س��ني  ت���ن���وي  امل��ك�����س��ي��ك  ان  وزادت 

تعميم  اإىل  باالإ�سافة  املجل�س،  عمل  اَلية 

م����راع����اة امل���ن���ظ���ور اجل���ن�������س���اين، وت��ع��زي��ز 

القانون الدويل، ودعم �سيادة القانون.

املك�سيكي  ال��رت���س��ي��ح  ان  اىل  وا����س���ارت 

تلقى اأي�سا تاأييد جمموعة بلدان اأمريكا 

ال��الت��ي��ن��ي��ة وم��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر ال��ك��اري��ب��ي، 

االإنتخابات  ه��ذه  يف  املك�سيك  ف��وز  وي��اأت��ي 

بني  اأ���س��وات  ن�سبة  اأعلى  على  بح�سولها 

املر�سحني ب187 �سوتا، وتعد اأعلى ن�سبة 

اخلم�س  خ��الل  املك�سيك  عليها  ح�سلت 

مرات التي انتخبت فيها املك�سيك كع�سو 

غري دائم يف جمل�س االأمن.

ان���ف���ردت  امل��ك�����س��ي��ك  ان  اىل  وا�����س����ارت 

ب��اخ��ت��ي��اره��ا ل��ع�����س��وي��ت��ني رئ��ي�����س��ي��ت��ني يف 

واملجل�س  االأم��ن  )جمل�س  املتحدة  االأمم 

واالإجتماعي(. االإقت�سادي 

االنباط-عمان

املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  دانت 

ام�������س ال����ث����الث����اء، امل�����ح�����اوالت االإره����اب����ي����ة 

ل��ل��ح��وث��ي��ني ا���س��ت��ه��داف م��ن��اط��ق م��دن��ي��ة يف 

امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة م���ن خ���الل 

و�سواريخ  طيار  دون  من  مفخخة  طائرات 

وجازان  وجنران  الريا�س  باجتاه  بالي�ستية 

اعرت�ستها قوات التحالف.

واأك����د ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال����وزارة 

اململكة  ت�سامن  الفايز  اهلل  �سيف  ال�سفري 

ووقوفها  ال�سقيقة  ال�سعودية  م��ع  ال��ك��ام��ل 

م��ع��ه��ا يف وج���ه ك���ل م���ا ي��ه��دد اأم��ن��ه��ا واأم���ن 

االإرهابية  الهجمات  هذه  وا�ستنكار  �سعبها، 

�سد املدنيني، موؤكداً اأن اأمن اململكتني واحد 

ال�سعودية  الأم��ن  تهديد  اأي  واأن  يتجزاأ،  ال 

ال�سقيقة هو تهديد الأمن وا�ستقرار املنطقة 

ككل.

االنباط-عمان

واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوق��اف  وزير  قال 

اإن��ه  ال��دك��ت��ور حممد اخلاليلة  االإ���س��الم��ي��ة 

ل���ن ي��ك��ون ه��ن��اك ب��ع��ث��ات ح���ج اأردن���ي���ة ل��ه��ذا 

والعمرة  احل��ج  وزارة  ق��رار  على  بناء  ال��ع��ام 

العام  هذا  احلج  اإقامة  باقت�سار  ال�سعودية 

اأع���داد حم���دودة م��ن احلجاج  1441ه���� على 

من داخل ال�سعودية.

واأ�����س����اف اخل���الي���ل���ة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي، 

الظروف  تتفهم  ال��وزارة  اإن  الثالثاء،  ام�س 

ال��ت��ي ج���اء ب��ه��ا ال���ق���رار، ال���ذي ك���ان متوقعاً 

امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  ت��ف�����س��ي  ظ���ل  يف 

)كوفيد-19( يف العامل .

االنباط - عمان 

ال�سفدي،  اأمي��ن  املغرتبني  و�سوؤون  وزي��ر اخلارجية  �سارك 

ام�س الثالثاء، يف اجتماع طارئ ملجل�س جامعة الدول العربية 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال������وزاري، دع���ت ل��ه ج��م��ه��وري��ة م�سر العربية 

ال�سقيقة، لبحث تطورات االأو�ساع يف ليبيا وتطورات ملف �سد 

النه�سة االأثيوبي.

اآل��ي��ة االت�سال  ع��ر  ال���ذي عقد  ويف مداخلة يف االج��ت��م��اع 

املرئي، اأكد ال�سفدي اأن االجتماع ينعقد باإجماع عربي على حل 

�سيا�سي لالأزمة الليبية يحفظ وحدة ليبيا واأمنها وا�ستقراراها، 

واأن طريق هذا احلل هو حوار ليبي ليبي باإ�سناد عربي اأممي 

على اأ�سا�س املرجعيات املعتمدة واملبادرات، والتي ت�سمل اتفاق 

ال�سخريات وموؤمتر برلني واإعالن القاهرة. وحذر من خطر 

اأقلمة االأزمة الليبية ودولنتها على ليبيا وعلى دول جوار ليبيا 

واالأمن العربي امل�سرتك. وقال “كلنا يريد حاًل �سيا�سياً يحمي 

ليبيا ويحمي الليبيني ويحول دون تدهور االأو�ساع مبا ي�سكل 

خطراً على ليبيا وجوارها«.

واأ�ساف ال�سفدي “جنمع اأي�سا على اأننا ال نقبل اأي اعتداء 

اأي  اأي دول��ة عربية، ونرف�س يف هذا ال�سياق  اأو تهديد الأم��ن 

ال�سقيقة،  العربية  م�سر  جمهورية  الأم��ن  تهديد  اأو  اع��ت��داء 

ونقف كلنا اإىل جانب االأ�سقاء يف م�سر وحقهم امل�سروع بحماية 

اأمنهم وحماية م�ساحلهم الوطنية«.

ورحب باقرتاح وزير خارجية اململكة املغربية ال�سقيقة نا�سر 

بوريطة بت�سكيل فريق عربي م�سغر لو�سع ت�سور ا�سرتاتيجي 

لتحرك عربي جماعي حلل االأزمة الليبية. و�سدد على اأهمية 

اأن يكون للدور العربي وزنه واأثره يف جهود حل االأزمة.

ليبيا  و�سيادة  بوحدة  االل��ت��زام  اأك��د  ق���راراً  االجتماع  وتبنى 

ورفاهية  وا�ستقرارها  الوطنية  وحلمتها  اأرا�سيها  و�سالمة 

�سعبها وم�ستقبلها الدميقراطي، و�سرورة العمل على ا�ستعادة 

الدولة الليبية الوطنية وموؤ�س�ساتها لدورها يف خدمة ال�سعب 

الليبي بعيداً عن اأي تدخالت خارجية. كما اأكد القرار اأهمية 

احلل ال�سيا�سي ال�سامل لالأزمة الليبية، والتاأكيد على الدور 

فيما  التن�سيق  واأهمية  ليبيا  ج��وار  ل��دول  واالأ�سا�سي  املحوري 

بينها يف جهود انهاء االأزمة الليبية. واأعرب القرار عن القلق 

ال�سديد من الت�سعيد الع�سكري اخلارجي، حمذرا من اأن ذلك 

املنطقة.  اأم��ن وا�ستقرار  املتاأزم يف ليبيا ويهدد  الو�سع  يفاقم 

واأك���د ال��ق��رار ���س��رورة وق��ف ال�����س��راع الع�سكري ورف�����س كافة 

التدخالت االأجنبية و�سرورة التو�سل الفوري اإىل وقف دائم 

الإطالق النار، واالتفاق على ترتيبات دائمة و�ساملة لتنفيذه.

اإىل ذلك، تبنى االجتماع قرارا حول �سد النه�سة االإثيوبي 

كما  ال�سقيقتان،  وال�سودان  العربية  م�سر  جمهوريتا  قدمته 

تبنى اقرتاحاً اأردنيا بت�سكيل جلنة من اجلامعة العربية ملتابعة 

امللف يف جمل�س االأمن، وللعمل مع االأ�سقاء يف م�سر وال�سودان 

داع��م حل��ل تفاو�سي للخالف  اأج��ل �سمان موقف دويل  م��ن 

وفق القانون ال��دويل. وقال ال�سفدي يف مداخلة يف اجلل�سة، 

“متوازناً يدعو  اإن القرار الذي قدمته م�سر وال�سودان قراراً 

اإىل حل تفاو�سي للخالف على اأ�سا�س القانون ال��دويل، ومن 

ال�سروري اأن يكون �سوتنا يف اجلامعة العربية متحداً يف دعمه 

اإال عن حق االأ�سقاء يف حماية حقوقهم  اأن��ه ال يتحدث  حيث 

املائية وحماية اأمنهم املائي الذي هو جزء من االأمن القومي 

اإدارة  الدولية يف  امل��ب��ادئ  وال��ت��زام  اإىل احل��وار  العربي، ويدعو 

املوارد املائية امل�سرتكة«.

واأ�ساف “ان القرار ين�سجم مع مبادئ اجلامعة العربية ومع 

مبادئ القانون الدويل، وهو ر�سالة يجب اأن تخرج من اجلامعة 

العربية توؤكد اأننا نقف معاً يف حماية اأمننا وحماية حقوقنا، 

القانون  اأن��ن��ا نطلب ح��اًل م��رت��ك��زاً على  ت��ق��ول  والأن��ه��ا ر�سالة 

الدويل«.

الها�سمية  االأردن���ي���ة  اململكة  يف  “نقف  ال�سفدي  واأ���س��اف 

العربية  االأ���س��ق��اء يف ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر  اإىل ج��ان��ب  ب��امل��ط��ل��ق 

وال�سودان فيما طرحوه من قرار يعك�س وحدة املوقف العربي 

ويكر�س ثبات مواقفنا يف التزام القانون الدويل«.

واأك����د ال��ق��رار اأن االأم����ن امل��ائ��ي ل��ك��ل م��ن ج��م��ه��وري��ة م�سر 

االأم��ن  م��ن  يتجزاأ  ه��و ج��زء ال  ال�����س��ودان  العربية وجمهورية 

القومي العربي، ورف�س اأي عمل اأو اإجراء مي�س بحقوق كافة 

االأط��راف يف مياه النيل. كما اأعرب القرار عن القلق ال�سديد 

اإزاء تعرث املفاو�سات يف بع�س جوانبها العامة بني جمهورية 

م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة وج��م��ه��وري��ة ال�������س���ودان وج��م��ه��وري��ة اأث��ي��وب��ي��ا 

ا�ستئناف  ���س��رورة  على  والتاأكيد  الدميقراطية،  الفيدرالية 

املفاو�سات بح�سن نية من اأجل التو�سل اإىل اتفاق عادل يراعي 

م�سالح كافة االأطراف. ودعا القرار للعودة للمفاو�سات بح�سن 

ا�ستكمال  اإىل  يف�سي  توافق  اإىل  للتو�سل  اجلهود  وب��ذل  نية 

التفاو�س يف اأ�سرع وقت ممكن.

الصفدي يحذر من خطر أقلمة ودولنة األزمة الليبية 
الجامعة العربية تتبنى اقتراحًا أردنيا بتشكيل لجنة لمتابعة ملف سد النهضة بمجلس األمن

االنباط - املفرق 

اأهمية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأك��د 

االقت�ساد  لدعم  ال�سناعي  القطاع  تطوير 

والرتكيز  العمل،  ف��ر���س  وت��وف��ري  الوطني 

على اإنتاج املواد االأولية الالزمة لل�سناعات 

ال���وط���ن���ي���ة، ل�����س��د ح���اج���ة ال�������س���وق امل��ح��ل��ي 

ولغايات الت�سدير.

جمموعة  زيارته  خ��الل  جاللته،  واأ���س��اد 

ال����ع����م����الق ال�������س���ن���اع���ي���ة يف امل����ف����رق ام�����س 

الثالثاء، مب�ستوى وحجم �سناعة املعقمات 

يف االأردن، واأهمية تطويرها يف ظل االإقبال 

عليها، جراء وباء “كورونا«.

وج���ال ج��الل��ة امل��ل��ك يف امل��ج��م��وع��ة، التي 

ت�����س��م م�����س��ن��ع��ا، ُي���ع���د االأح������دث يف ال�����س��رق 

االأو����س���ط، الإن��ت��اج اأرب���ع م���واد اأول��ي��ة بطاقة 

اإن���ت���اج���ي���ة ت���ق���در ب���� 22 األ�����ف ط���ن ���س��ن��وي��اً، 

ت�ستخدم يف �سناعة املعقمات وم�ستح�سرات 

مليون   14 يبلغ  ا�ستثمار  وبحجم  التجميل، 

ال��ذات��ي  االك��ت��ف��اء  يحقق  اأن  ويتوقع  دي��ن��ار، 

بهذه ال�سناعة.

مدير  قدمه  �سرح  اإىل  جاللته  وا�ستمع 

اأ�سار  الذي  ال�سمادي،  ح�سن  املجموعة  عام 

اإىل اأن املجموعة التي ت�سم م�سانع العبوات 

وم�ستح�سرات  البال�ستيكية،  واالأغ��ط��ي��ة 

وم�ساحيق  واملطهرات  واملعقمات  التجميل 

باملائة   80 عاماًل،   420 فيها  يعمل  الغ�سيل، 

منهم اأردنيون.

امل��ج��م��وع��ة، تعد  اأن  ال�����س��م��ادي  واأو����س���ح 

اأكر جمموعة متكاملة يف ال�سرق االأو�سط 

م�سانع  �ستة  ت�سم  اإذ  امل��ع��ق��م��ات،  ل�سناعة 

األ����ف م���رت م���رب���ع، منها   92 ع��ل��ى م�����س��اح��ة 

احتياجات  يلبي  ال��ذي  البال�ستيك  م�سنع 

امل�سانع االأخرى من املواد االأولية، وم�سنع 

التجميل،  م�ستح�سرات  وم�سنع  املنظفات، 

وم�����س��ن��ع امل���ط���ه���رات وامل���ع���ق���م���ات، وم�����س��ن��ع 

للمواد  ال�سلفنة  وم�سنع  الغ�سيل،  م�سحوق 

اخلام.

ت�سدر  املجموعة  فاإن  ال�سمادي  وح�سب 

ال��ع��امل،  يف  دول���ة   41 اإىل  منتجاتها  ح��ال��ي��ا 

الزيادة  بلغت  اإذ  تقليدية،  اأ�سواق غري  منها 

يف �سادراتها خالل الن�سف االأول من العام 

ب��امل��ائ��ة، ك��م��ا ت�سم   24 ي���ق���ارب  احل����ايل م���ا 

املجموعة بنية حتتية وقدرة تخزينية ت�سل 

اإىل 5 اآالف طن من املواد اخلام التخزينية، 

والتي تكفي حاجة اململكة لفرتة 6 اأ�سهر من 

م��ادة  م��ن  عامني  ول��ف��رتة  االأ�سا�سية،  امل���واد 

�سمن  تعمل  املجموعة  اأن  وب��ني  ال��ك��ح��ول. 

االأردن��ي��ة واالأوروب���ي���ة وحا�سلة  امل��وا���س��ف��ات 

ع��ل��ى ���س��ه��ادات اع��ت��م��اد وم��وا���س��ف��ات عاملية. 

على  باحلفاظ  املجموعة  اعتناء  اإىل  واأ�سار 

البيئة حيث اإن 70 باملائة من اإجمايل نفقات 

وقامت  البديلة،  الطاقة  توّلدها  الكهرباء 

األ��ف مرت   22 اأر���س مب�ساحة  بزراعة قطعة 

يف  تعتمد  وال��ت��ي  ال��ب��اول��ون��ي��ا،  بنبات  م��رب��ع 

الري على املياه ال�سناعية املعاجلة.

“فيديو”  مقطع  جاللته  اأم��ام  وعر�س 

ُي��ل��ّخ�����س م���راح���ل ت���ط���ور امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي 

وخ��ط��ط��ه��ا  1991م،  ال����ع����ام  يف  ت���اأ����س�������س���ت 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���ل���ت���و����س���ع، وزي���������ادة ق��درت��ه��ا 

االأ����س���واق  اإىل  وال��ت�����س��دي��ري��ة  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 

االإق���ل���ي���م���ي���ة وال����ع����امل����ي����ة. وراف��������ق ج���الل���ة 

امل���ل���ك، رئ��ي�����س ال�������وزراء، ورئ��ي�����س ال���دي���وان 

امللك  ج��الل��ة  وم�ست�سار  ال��ه��ا���س��م��ي،  امل��ل��ك��ي 

ل��الت�����س��ال وال��ت��ن�����س��ي��ق، وم�����س��ت�����س��ار ج��الل��ة 

ال�سناعة  ووزير  واالإعالم،  لل�سيا�سات  امللك 

والتجارة والتموين.

وزي�����ر  ق�������ال  ����س���ح���ف���ي،  ت�������س���ري���ح  ويف 

ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن ال��دك��ت��ور 

اإىل  امللك  زي��ارة جاللة  اإن  ط��ارق احلموري 

متابعة  تاأتي  ال�سناعية  العمالق  جمموعة 

الطالع جاللته على مناذج ملنتجات حملية 

يف عدة جماالت يوم اأم�س.

للتوجيهات  ال��وزارة تعمل وفقاً  اأن  واأك��د 

الوطنية  ال�سناعة  تطوير  بهدف  امللكية، 

ودع��م��ه��ا وت���وف���ري ف��ر���س ال��ع��م��ل وت��ط��وي��ر 

ت�سنيع  على  تعمل  التي  امل�سابهة  ال�سركات 

مدخالت االإنتاج.

ا�ستجابت  االأردن��ي��ة  ال�سناعات  اإن  وق��ال 

من  واح��ت��ي��اج��ات��ه  املحلي  ال�����س��وق  ملتطلبات 

االإن����ت����اج يف بع�س  ت��ع��زي��ز ع��م��ل��ي��ات  خ����الل 

التي  والطبية  الغذائية،  خا�سة  ال�سناعات 

امل�����س��ت��ل��زم��ات  ت�����س��دي��ر  م���ن  االأردن  م��ّك��ن��ت 

الطبية الالزمة للوقاية من الوباء.

ول��ف��ت اإىل ت��ع��اون ال��ق��ط��اع��ني ال��ت��ج��اري 

وال�سناعي يف احلفاظ على ا�ستقرار ال�سوق 

دون  ال�سلع  جميع  توفري  حيث  من  املحلي 

غري  ب�سكل  الطلب  ارت��ف��اع  رغ��م  نق�س  اأي 

م�سبوق.

االنباط - ماأدبا 

االأعلى  القائد  ال��ث��اين،  عبداهلل  امللك  جاللة  عن  مندوباً 

ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، رع���ى ���س��م��و االأم����ري احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل 

امللكية االأردنية  الثاين، ويل العهد، يف كلية القيادة واالأركان 

امل�سرتكة  ال�ستني  واالأرك��ان  القيادة  دورة  تخريج  ام�س، حفل 

الرابعة والع�سرين.

وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�سوله، رئي�س هيئة االأركان 

كلية  واآم��ر  احلنيطي،  اأحمد  يو�سف  الركن  اللواء  امل�سرتكة 

القيادة واالأركان امللكية االأردنية.

و�سلم �سمو ويل العهد، ال�سهادات واجلوائز للخريجني من 

 12 من  و�سباط  االأمنية،  واالأجهزة  امل�سلحة  القوات  �سباط 

دولة �سقيقة و�سديقة.

ونقل �سموه، خالل حفل التخريج، مباركة جاللة القائد 

االأعلى للخريجني، موؤكداً ثقة جاللته يف خمرجات الدورة، 

واالأرك��ان  القيادة  كلية  ل��دورات  نوعية  اإ�سافًة  �ست�سكل  التي 

امللكية االأردنية.

ول��ف��ت اآم����ر ال��ك��ل��ي��ة ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ال��ط��ي��ار حم��م��د علي 

ال�سمادي، يف كلمة له، اإىل اأن الدورة �سرتفد اجلي�س العربي 

ب�سباط ركن اأكفياء متميزين ومبدعني، م�ستمدين العزمية 

واملعنويات من جاللة القائد االأعلى.

واأ����س���ار اإىل ال��ت��ط��وي��ر، ال���ذي ج���رى ع��ل��ى م��ن��ه��اج ال����دورة، 

واتخاذ  والتخطيط،  التحليل  على  الدار�سني  مقدرة  لتعزيز 

القرار، وا�ستحداث اأدوات قيا�س وتقييم جديدة، للو�سول اإىل 

النتائج املرجوة.

ومركزاً  واأك��ادمي��ي��اً،  ع�سكرياً  �سرحاً  تعد  الكلية  اأن  واأك��د 

للتميز واالإبداع يف الفن التعبوي والعملياتي على امل�ستويني 

واقعي  اإع����داد منهاج علمي  م��ن خ��الل  وال����دويل،  االإق��ل��ي��م��ي 

ومعا�سر يج�سر للم�ستوى اال�سرتاتيجي.

ودّون �سمو ويل العهد كلمة يف �سجل كبار الزوار، عر فيها 

القائمني  جهود  �سموه  مثمناً  بالكلية،  واع��ت��زازه  فخره  عن 

عليها، ملا يبذلونه من جهد يف رفد الوطن بكفاءات ع�سكرية 

متتلك العلم واملعرفة.

االأردنية متنح  امللكية  واالأرك��ان  القيادة  كلية  اأن  اإىل  ي�سار 

درجة البكالوريو�س يف العلوم الع�سكرية.

وح�سر حفل التخريج، مدير االأمن العام، ورئي�س جامعة 

وملحقون  امل�سلحة،  ال��ق��وات  �سباط  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد  م��وؤت��ة، 

ع�سكريون من دول �سقيقة.

الملك: أهمية تطوير القطاع الصناعي لدعم االقتصاد وتوفير فرص العمل

مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة القيادة واألركان

ضرورة إنتاج المواد األولية الالزمة للصناعات الوطنية

االربعاء  24/ 6 / 2020
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 لال�شف بداأت الفنادق العوده اىل رفع اأ�شعارها جمددا مما ي�شكل عائق جديد وكبري يف 

وجه ال�شياحه الداخليه وال يتنا�شب مع االو�شاع االقت�شاديه للمواطنيني.

ت�شجيعيه  ا�شعار  ا�شا�س  كانت على  الداخلي  بالطريان  بت�شويق رحالتنا  وعندما قمنا 

ولي�س ا�شعار غري معقوله ومرتفعه وال تتنا�شب مع الظروف الراهنة. 

و دعم ال�شياحه الداخلية واالقت�شاد الوطني يوجب تعاون اجلميع وتقدمي تنازالت من 

الكافه العادة عجلة االقت�شاد فاالردن الذي قدم لنا الكثري بل قدم لنا كل �شيء ي�شتحق من 

اجلميع تقدمي بع�س التنازالت لل�شالح العام.

قد اعلنا لالردنيني ان الفنادق تقدم ا�شعار ت�شجيعيه اال اننا ولال�شف ال�شديد تفاجئنا 

با�شعار تطلبها الفنادق اعلى حتى من ا�شعار ال�شنوات ال�شابقه!!!!!!!

ان جناح حملة ال�شياحه الداخليه هو جناح للجميع ف�شركة فالي جوردن وحدها لديها 

ا�شبوعيا ع�شر رحالت اىل العقبه ا�شافه اىل رحالت �شركات الطريان االخرى وهذا يتطلب 

من الفنادق التفكري جديا حتى ال يخ�شروا �شياحتنا الداخليه وثقة املواطن.

المسلماني امجد 

الفنادق تعود لرفع االسعار جابر٠٠ نعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص للتحضير للمرحلة القادمة 

العضايلة: الحكومة ستواصل دعم القطاعات المتضّررة 

الحواتمة : خطة أمنية شاملة للثانوية العامة

 مناقشة 31 رسالة ماجستير عن بعد في الجامعة األلمانية األردنية

كورونا : تسجيل 5 إصابات غير محلية 

االنباط-عمان

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

ام�س الثالثاء، عن ت�شجيل 5 حاالت اإ�شابة 

جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد يف اململكة، 

وج��م��ي��ع��ه��ا غ����ري حم��ل��ي��ة ل���ريت���ف���ع ال���ع���دد 

اإىل  ال��وب��اء  ب��دء  االإج��م��ايل لالإ�شابات منذ 

.1047

وبني الدكتور جابر خالل موؤمتر �شحفي 

الثالثاء،  ام�����س  ال�����وزراء،  رئا�شة  ب���دار  عقد 

توزعت  والتي  اجل��دي��دة،  احل���االت  تفا�شيل 

على النحو االآتي: 3 حاالت الأردنيني قادمني 

ق����ادم من  ال�����ش��ع��ودي��ة، وح���ال���ة الأردين  م���ن 

م�شر، واأخرى الأردين قادم من قطر. وقال 

اإن21 م�شاباً متاثلوا لل�شفاء  وزير ال�شحة، 

وغ��ادروا م�شت�شفى االأم��ري حمزة ، خالل ال� 

24 �شاعة املا�شية، لريتفع عدد املتعافني من 

فريو�س كورونا اإىل 772، فيما بقي 141 حالة 

حتت العالج.

الوبائي  اال�شتق�شاء  ف��رق  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

ك��ورون��ا،  ع��ن  للك�شف  5028 فح�شاً  اأج����رت،، 

منذ  اأجريت  التي  الفحو�شات،  ع��دد  لي�شل 

بدء تف�شي الفريو�س يف االأردن اإىل 341161 

ب�  اأك����ر  ال��ف��ح��و���ش��ات  اأن  م��و���ش��ح��اً  فح�شا، 

ال�شحة  به منظمة  تو�شي  اأ�شعاف مما   10

العاملية.

وبني الوزير جابر، اأن العمل مع ال�شركاء 

الطبية  والكوادر  واخلا�س  العام  القطاع  يف 

ب��ت��ن�����ش��ي��ق وت���ن���اغ���م ع����ال لتح�شري  ي���ج���ري 

اأن  اإىل  م�����ش��رياً  امل��ق��ب��ل��ة،  للمرحلة  االأردن 

واملحافظة  اململكة  حماية  ذل��ك  من  الهدف 

على االإجن����ازات التي حتققت يف ظ��ل ع��ودة 

التدريجي،  واالنفتاح  العمل  اإىل  القطاعات 

ال��ذي ك��ان له تاأثري كبري يف املحافظة على 

االقت�شاد االأردين وعلى عك�س معظم الدول 

التي ما زالت تعاين حتى اللحظة.

ويف رد على �شوؤال ال�شحفيني حول اإجراء 

االنتخابات النقابية والنيابية، اأكد الدكتور 

جابر اأن جلنة االأوب��ئ��ة اأو���ش��ت بعدم اإج��راء 

امل�شفوفة،  على  بناء  باأنواعها  االنتخابات 

اأك����ر م��ن 20  ال��ت��ي ت�����ش��ري اإىل اأن اج��ت��م��اع 

���ش��خ�����ش��اً مب��ك��ان واح����د ي�شكل خ���ط���راً على 

و�شول  ح��ال  يف  اأن��ه  مبيناً  الوبائي،  الو�شع 

اإىل املرحلة اخل�شراء بعدم ت�شجيل  اململكة 

اأي ا�شابة ملدة ع�شرة اأيام �شيكون هناك تفكري 

برفع احلظر ب�شكل كامل.

ب��داأت  ال���وزارة  اأن  الدكتور جابر  واأو���ش��ح 

االإل��ك��رون��ي��ة على عدد  االإ����ش���وارة  بتجريب 

ملعرفة مدى  امل��ح��ج��ور عليهم  م��ن  حم���دود 

مدة  تقليل  ب��درا���ش��ة  ي�شمح  مم��ا  فاعليتها؛ 

احل���ج���ر وا���ش��ت��ق��ب��ال اأع��������داد اإ����ش���اف���ي���ة من 

االأردنيني يف اخلارج.

لاللتزام  املواطنني  جابر  الدكتور  ودع��ا 

ب�شروط ال�شالمة العامة والوقاية والتباعد 

اجل�شدي وغ�شل اليدين وا�شتخدام املعقمات 

ك���ون ال���وب���اء م��ا زال م���وج���وداً، م�����ش��رياً اإىل 

بيانات منظمة ال�شحة العاملية، والتي توؤكد 

اأنه �شجل اإ�شابات يف العامل، خالل ال� 8 اأيام 

اأك��ر من ما �شجل خ��الل 3 �شهور  املا�شية، 

منذ بداية الوباء.

وح������ول ال���ت���ع���اون ال���ط���ب���ي م����ع ال�����ش��ني، 

تعاون  على  االأردن  اأن  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور  اأك���د 

ال��وب��اء وهناك  بداية  ال�شني منذ  وثيق مع 

ت��ع��اون وت��ب��ادل خ���رات ح��ول ماهية املر�س 

والتطورات احلا�شلة، م�شرياً اإىل اأن االأردن 

حال  ال�شيني  اللقاح  على  للح�شول  ي�شعى 

االنتهاء منه واإثبات جناعته.

وقال اإن االأردن طلب ر�شمياً مليون جرعة 

لكونها حتفز  املو�شمية  االنفلونزا  لقاح  من 

اأع��را���س  مقاومة  يف  وت�شاعد  املناعة  جهاز 

ف��ريو���س ك��ورون��ا، ب��االإ���ش��اف��ة حلجز مليون 

جرعة من لقاح كورونا حال انتهاء ال�شركات 

العاملية من ت�شنيعه. واأو�شح الدكتور جابر 

�شبب  واأن  اإع��الم��ي��اً  ي�شخم  مل  امل��ر���س  اأن 

االنفتاح يف العامل التعاي�س مع املر�س عر 

كونه  وبروتوكوالت معينة  اإج���راءات متبعة 

من امل�شتحيل اال�شتمرار يف االإغالق ملا له من 

اآثار مدمرة على االقت�شاد يف العامل.

االنباط-عمان

ق��ال وزي��ر ال��دول��ة ل�شوؤون االإع���الم اأجم��د 

عودة الع�شايلة اإن احلكومة تدر�س �شُبل دعم 

وباء كورونا، م�شرياً  املت�شررة من  القطاعات 

واإج������راءات  ق�����رارات  م�����ش��اري��ع  ه��ن��اك  اأن  اإىل 

واملجل�س  احل��ك��وم��ة  م��ن  ح��ال��ّي��اً  درا�شتها  ت��ت��ّم 

اال�شت�شاري لل�شيا�شات االقت�شادّية، وبالتعاون 

وجميع  امل��دين  واملجتمع  اخلا�ّس  القطاع  مع 

اجلهات القطاعّية ذات العالقة.

�شحفي  م��وؤمت��ر  خ���الل  الع�شايلة  ول��ف��ت 

والنقل عقد يف  ال�شحة  وزي��ري  م�شرك مع 

اأن  اإىل  الثالثاء،  ام�س  م�شاء  ال���وزراء  رئا�شة 

املا�شي  قبل  االأ�شبوع  خ��الل  اأعلنت  احلكومة 

من  املت�شررة  القطاعات  ل��دع��م  ق����رارات  ع��ن 

مّت  ال���ذي  ال�شياحة  ب��ق��ط��اع  ب����داأت  اإذ  ال���وب���اء، 

اإع���الن جمموعة م��ن ال��ق��رارات واالإج����راءات 

لدعمه بكلفة جتاوزت مئتي مليون دينار.

واأ������ش�����اف: اأع���ل���ّن���ا االأ����ش���ب���وع امل���ا����ش���ي عن 

جمموعة من القرارات واحلوافز واالإعفاءات 

ع��ل��ى ���ش��ري��ب��ة االأب���ن���ي���ة واالأرا������ش�����ي ور����ش���وم 

ال���وزراء  ال��ت��ي واف���ق عليها جمل�س  ال��ب��ل��دّي��ات 

مليون   172 قيمتها  جت����اوزت  وال��ت��ي  اأي�����ش��اً، 

دينار.

اأن هناك توجيهات ملكّية  الع�شايلة  واأك��د 

وا���ش��ح��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة ل��اله��ت��م��ام ب��ال�����ش��ن��اع��ات 

الوطنّية والقطاع الزراعي، “ونحن ملتزمون 

ب���اإن���ف���اذ ه����ذه ال��ت��وج��ي��ه��ات، ون����در�����س ح��ال��ّي��اً 

يف  للم�شاهمة  دوره�����ا  وت��ع��زي��ز  دع��م��ه��ا  ���ش��ب��ل 

عقد  اإىل  م�شريا  الوطني”،  االق��ت�����ش��اد  دع��م 

خ��الل  اأخ����رى  وم���وؤمت���رات �شحفّية  ل���ق���اءات 

�شبل دعم هذين  للحديث عن  املقبلة  الفرة 

القطاعني احليويني، والقرارات واالإج��راءات 

احلكومّية املتعّلقة بهذا ال�شاأن.

وح��ول اال�شتف�شارات ال��واردة عن اإج��راءات 

اأك��د  ال�����ش��ري��ب��ي،  ال��ت��ه��ّرب  احل��ك��وم��ة ملكافحة 

املن�شاآت  على  التفتي�س  عملّيات  اأن  الع�شايلة 

م�����ش��ت��م��ّرة م��ن خ���الل دائ����رة ���ش��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

تعني  “وال  اإج���راءات طبيعّية  واملبيعات، وهي 

للتفتي�س  ت��ت��ع��ّر���س  ال��ت��ي  امل��ن�����ش��اأة  اأّن  مطلقاً 

مدانة بجرم التهّرب ال�شريبي، فاالإدانة تكون 

من الق�شاء فقط”.

وبني اأن هناك ت�شويات قد تتّم قبل الذهاب 

اإىل الق�شاء، مو�شحا اأنه مّت حتى االآن اإجراء 

اأ�شل )300( طلب الإجراء  ت�شوية من   )139(

الت�شويات تقّدم بها اأ�شخا�س للجان الت�شوية 

بق�شايا التهّرب ال�شريبي.

واأ�شار الع�شايلة اإىل اأن اجلوالت التفتي�شّية 

دائ��رة  اأجرتها  التي  وال�شركات  املن�شاآت  على 

�شريبة الدخل واملبيعات بلغ عددها منذ بداية 

العام احلايل )510( جوالت، منها عدد حمدود 

مّت مبرافقة اأمنّية.

ولفت اإىل اأّن دائرة �شريبة الدخل واملبيعات 

املا�شي  العام  الفرة من  نف�س  خ��الل  اأج��رت 

اأن  على  ي���دل  مم��ا  تفتي�شّية،  ج��ول��ة   )1320(

العام  انخف�س هذا  التفتي�شّية  اجل��والت  عدد 

لهذا  الركيز  اأن  اإىل  الكّم، م�شريا  من حيث 

والنوعّية(  االأعلى  )املخالفات  على  كان  العام 

خالل  حت�شيلها  مّت  التي  املبالغ  اأّن  وال�شيما 

التي  املبالغ  اأ�شعاف  اأربعة  كانت  الفرة  هذه 

العام  م��ن  ال��ف��رة  نف�س  خ��الل  حت�شيلها  مّت 

امل��ا���ش��ي، “وهذا دل��ي��ل ع��ل��ى ك��ف��اءة اجل���والت 

ونوعّيتها”.

اإج���راءات  اأن  على  التاأكيد  الع�شايلة  وج��دد 

احلكومة يف مكافحة التهّرب ال�شريبي لي�شت 

ج���دي���دة، وه����ي م��ت��وا���ش��ل��ة م��ن��ذ اإق������رار ق��ان��ون 

�شريبة الدخل قبل قرابة عامني، الفتا اإىل اأن 

هذا القانون غّلظ العقوبات على جرائم التهّرب 

ال�شريبي واأوجد اآلّية فاعلة للمراقبة واملتابعة.

كما اأكد وزير الدولة ل�شوؤون االإعالم على 

ال  ال�شريبي  ال��ت��ه��ّرب  مكافحة  اإج�����راءات  اأّن 

بعينها،  ملن�شاآت  اأو  الأ�شخا�س  ا�شتهدافاً  تعني 

بل  امل�شتثمرين،  عمل  اأو  اال�شتثمار  تعيق  وال 

التجاوز  ومنع  العدالة  الإحقاق  اإج���راءات  هي 

على القانون.

ويف رده على �شوؤال حول اإيجاد اآلية لعودة 

اأبناء بع�س عائالت املقيمني على اأر�س اململكة، 

التفكري يف  ب��داأت  اإن احلكومة  الع�شايلة  قال 

عودة االأردنيني من اخلارج ومنحت االأولوية 

ل��ل��ط��ل��ب��ة وم����ن ت��ق��ط��ع��ت ب��ه��م ال�����ش��ب��ل وك���ان 

النظر  اإىل  م�شرياً  عليهم،  زال  وم��ا  الركيز 

اأر���س  على  املقيمني  ع��ائ��الت  بع�س  ع���ودة  يف 

اململكة اأو حملة جوازات ال�شفر املوؤقتة واأبناء 

االأردنيني  االأردن��ّي��ات عندما ننتهي من ع��ودة 

من اخلارج.

وح�����ول االأردن�����ي�����ني امل���غ���رب���ني ال��راغ��ب��ني 

الع�شايلة  اأو�شح  اململكة،  اإجازاتهم يف  بق�شاء 

ال��ذي  ال�شعب  ال��ظ��رف  اأن احلكومة ويف ظ��ل 

مت��ر ب��ه دول ال��ع��امل ج����راء ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 

وج���ه���ت ن�����ش��ي��ح��ة ل��ل��م��واط��ن��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 

وال�شيما  اإقاماتهم،  اأماكن  يف  بالبقاء  اخل��ارج 

م��ع اإغ���الق ح��رك��ة ال��ط��ريان يف خمتلف دول 

اإج��راءات  تطبيق  �شرورة  اإىل  اإ�شافة  العامل، 

احلجر ال�شحي عليهم.

واأ�شار وزير الدولة ل�شوؤون االإعالم اإىل اأن 

العديد  اأج���رى  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

م��ن ال���زي���ارات وع��ق��د ع���دداً م��ن ال��ل��ق��اءات مع 

اجلهات املعنية لدعم القطاع الزراعي، موؤكداً 

اأن جاللته يدرك اأن االأمن الغذائي اأولوية وال 

القطاع  ه��ذا  اأمكن لدعم  بد من عمل كل ما 

احليوي.

ال��وزراء تراأ�س بوجود  اأن رئي�س  اإىل  ولفت 

ال��وزراء املعنيني يف القطاع الزراعي  عدد من 

ج��ل�����ش��ة ل��ل��م��ج��ل�����س اال���ش��ت�����ش��اري ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ات 

الإيجاد  وذل��ك  املا�شي،  االأ���ش��ب��وع  االقت�شادية 

اآل��ي��ة ودرا����ش���ة دع���م ه���ذا ال��ق��ط��اع، كا�شفا عن 

اإطالق حزمة قريبة مل�شاندة القطاع الزراعي 

والعاملني فيه فور االنتهاء من جتهيزها.

املتوقعة  احللول  حول  �شوؤال  على  رده  ويف 

الع�شايلة  ج���دد  ال���ورق���ي���ة،  ال�����ش��ح��ف  الأزم�����ة 

اأزمتها �شابقة الأزم��ة كورونا،  اأن  التاأكيد على 

مع االإ�شارة اإىل �شرورة بقائها ودعم حمتواها 

االإعالمي.

مو�شوع  وتبحث  تتابع  احلكومة  اأن  واأك��د 

حقيقة  اإرادة  وه��ن��اك  ي��وم��ي،  ب�شكل  ال�شحف 

الق�شية، م��ن خ���الل خ��ط��ة تعمل  ه���ذه  حل��ل 

ع��ل��ي��ه��ا احل���ك���وم���ة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع اإدارات����ه����ا 

واملوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي.

الوطني  ال����دور  ع��ل��ى  الع�شايلة  اأك���د  ك��م��ا 

ال��ك��ب��ري ل��ل�����ش��ح��ف يف م�����ش��رية ال��ب��ن��اء ودع���م 

املا�شية  العقود  م��دار  على  الوطنية  اجل��ه��ود 

واأي�شا يف مكافحة جائحة كورونا.

االنباط-عمان

اأك����د م��دي��ر االأم�����ن ال���ع���ام ال���ل���واء ال��رك��ن 

ح�شني احلوامتة، على الدور املحوري والهام 

ملديرية االأمن العام يف م�شاندة كافة الوزارات 

بها  تتكامل  بت�شاركية  الوطنية  واملوؤ�ش�شات 

اجلهود حتقيقاً للم�شالح الوطنية العليا.

واأ���ش��اف ال��ل��واء ال��رك��ن احل��وامت��ة خالل 

املديرية  يف مبنى  ام��ن��ي��اً  اج��ت��م��اع��اً  ت��روؤ���ش��ه 

اليوم، اأن مديرية االأمن العام و�شعت خطة 

اأمنية �شاملة تراعي كافة املتغريات ال�شحية 

واالإن�شانية، التي متر بها اململكة يف مواجهة 

م��دي��ري��ة  اأن  اإىل  ك���ورون���ا،واأ����ش���ار  ف���ريو����س 

االأمن العام تويل اهتماماً كبرياً المتحانات 

الطلبة،  الأبنائنا  م��راع��اًة  العامة،  الثانوية 

ولت�شهيل تقدمهم لالمتحانات يف مناخ اأمني 

و�شحي منا�شب.

واأكد احلوامتة بح�شور م�شاعديه وكبار 

القادة وال�شباط، على �شرورة توفري االأمن 

وال��ن��ظ��ام ح���ول ق��اع��ات االم��ت��ح��ان، وتنظيم 

احلركة املرورية يف حميط املدار�س، وتاأمني 

و�شول االأ�شئلة من اإدارة االمتحانات يف وزارة 

االمتحان  قاعات  وحتى  والتعليم،  الربية 

بحماية اأمنية منا�شبة.

كما اأوع��ز مدير االأم��ن العام بتخ�شي�س 

ع��دد ك��اٍف م��ن امل�شعفني م��ن ال��دف��اع امل��دين 

للتواجد يف كل مدر�شة تعقد بها امتحانات 

الثانوية العامة لتقدمي اخلدمات االإ�شعافية 

املبا�شرة، ولقيا�س درجات احل��رارة  للطالب 

قبل دخولهم للقاعات .

م�شيفاً ان الهدف االأول من تلك اخلطط 

ال��ت�����ش��ارك��ي��ة ه���و اإجن�����اح ���ش��ري االم��ت��ح��ان��ات 

وت��ق��دمي ك��اف��ة اخل��دم��ات وت��وف��ري االأج����واء 

امل����الئ����م����ة ال����ت����ي ت���ت���ي���ح ل���ط���الب���ن���ا ت��ق��دمي 

امتحاناتهم بكل �شهولة وي�شر دون وقوع ما 

يعكر �شفو العملية االمتحانية .

االنباط-عمان

االأردن��ي��ة واحد  االأملانية  نوق�شت يف اجلامعة 

وثالثني ر�شالة ماج�شتري عن بعد اأثناء احلجز 

ال�شحي الذي نتج عن فايرو�س كورونا امل�شتجد 

بالرغم من التحديات امل�شاحبة لهذه الفرة ، 

وذلك بح�شب عميد الدرا�شات العليا باجلامعة 

الدكتور منجد ال�شريف .

ت��وزع��ت  لت�شمل  الر�شائل  ال�شريف ان  وب��ني 

هند�شة  كلية  يف  ماج�شتري  ر�شالة  ع�شر  اأرب��ع��ة 

التخطيط  لرناجمي  املبنية  والبيئة  العمارة 

امل��ك��اين واحل��ف��اظ امل��ع��م��اري، و�شبعة ر���ش��ائ��ل يف 

كلية هند�شة املوارد الطبيعية واإدارتها لرنامج 

ه��ن��د���ش��ة ال��ب��ي��ئ��ة وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ، واأرب���ع���ة 

ر�شائل يف كلية الهند�شة الكهربائية وتكنولوجيا 

املعلومات لرنامج هند�شة احلا�شوب ،باالإ�شافة 

لر�شالتني بكلية العلوم االإداري��ة واللوج�شتية يف 

اإدارة اللوج�شتيات ، ور�شالتني بكلية االإن�شانيات 

كلغة  االأمل���ان���ي���ة  ال��ل��غ��ة  يف  وال��ل��غ��ات  التطبيقية 

اأجنبية، ور�شالة يف كلية الدرا�شات العليا يف اإدارة 

االأعمال.

 هيئة االعتماد : االطار الوطني للمؤهالت 
انجز واتضحت أعمدته ومعالمه

الخطيب يرعى انطالق البرنامج التدريبي 
إدارة محتوى التعليم االلكتروني

االنباط-برتا

للموؤهالت  الوطني  االط���ار  جلنة  رئي�س  ق��ال 

التعليم  موؤ�ش�شات  اعتماد  هيئة  رئي�س  وم�شاعد 

اإن  العنر  زي��د  الدكتور  جودتها  و�شمان  ال��ع��ايل 

االطار الوطني للموؤهالت الذي و�شعت خطته عام 

2017 اجنز وات�شحت معامله واعمدته مبا ي�شمن 

لتطلعات  ي�شتجيب  تنموي ح�شاري  قيام من��وذج 

التطور  وي��واك��ب  وال�شركاء  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

احلا�شل يف اأنظمة التعليم يف العامل وتنوعها.

احلكومة  اأن  ال��ث��الث��اء،  ام�س  العنر  واأ���ش��اف 

من  للموؤهالت  وطني  اط��ار  اإن�شاء  اأهمية  ادرك���ت 

اأجل تنظيم املوؤهالت و�شمان جودتها وتوافقها مع 

العاملية ومع حاجات املجتمع مبا يوؤدي  املوؤهالت 

اإىل رفع �شوية التعليم والو�شول به اإىل امل�شتوى 

العاملي املتميز .

وبني اأن نظام التعليم احلايل ال يتيح االعراف 

التدريب  عن  والناجتة  الر�شمية  غري  باملوؤهالت 

واخل��رات العملية والتي قد تكون مكانة مل�شتوى 

معني من التعليم التقليدي ) االأكادميي واملهني( 

ومن املمكن االع��راف بها ح�شب االإط��ار الوطني 

للموؤهالته مبا ي�شهم يف توفري م�شارات وظيفية 

ث��م حت�شني ���ش��ورة برامج  ج��ي��دة حلامليها وم��ن 

التعليم وال��ت��دري��ب وزي���ادة م��ع��دالت االل��ت��ح��اق يف 

برامج التعليم والتدريب املهني .

يحقق  للموؤهالت  الوطني  االط��ار  اأن  واو�شح 

توفرها  التي  للموؤهالت  وم�شركا  وا�شحا  فهما 

الرامج التعليمية املختلفة ال�شادرة من موؤ�ش�شات 

م��وح��دة  روؤي����ة  وف���ق  اململكة  يف  املختلفة  التعليم 

ت��ع��زز اوا����ش���ر ال��ت��ك��ام��ل وال���ت���ع���اون امل�����ش��رك بني 

الب�شرية  امل���وارد  لتنمية  الوطنية  االإ�شراتيجية 

والتعليم  العايل  والتعليم  العام  التعليم  وانظمة 

ف��ك��رة االإط�����ار  اأن  . ول��ف��ت اىل  امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي 

املوؤهالت  ت�شكني  تتلخ�س يف  للموؤهالت  الوطني 

اأو  اكادميي   ( املت�شابهة  التعليمية  املخرجات  ذات 

مهني يف م�شتويات تت�شارك يف موا�شفات املعرفة 

واملهارات والكفايات (، اإ�شافة اىل امكانية االنتقال 

بني امل�شارات االأكادميية واملهنية والتقنية.

اال�شراتيجية  باخلطة  العمل  اأن  اىل  ون���وه 

اعتماد  هيئة  قبل  م��ن  و�شعت  التي  والت�شغيلية 

موؤ�ش�شات التعليم العايل و�شمان جودتها لتنفيذ 

وتطبيق االإط�����ار ال��وط��ن��ي ل��ل��م��وؤه��الت ق��د ب���داأت 

ب��ال��ت�����ش��ارك م���ع امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ان��ح��ة ل��ل��م��وؤه��الت 

ومقدمي خدمة التدريب واملنظمات الدولية مثل 

االملانية  ال��وك��ال��ة  ال��ري��ط��اين،  الثقايف  املجل�س   :

االأوروب����ي،  GIZ(، واالحت���اد   ( ال���دويل  للتعاون 

العمل  تتطلب  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  اأن  اىل  م�����ش��ريا 

والتن�شيق والتوا�شل بني جميع االأط��راف لتنفيذ 

جميع الن�شاطات الرئي�شية لتاليف الت�شارب .

وبني اأنه مت البدء بتطبيق االطار الوطني على 

جامعة احل�شني التقنية وكلية عمون اجلامعية و 

املرحلة  يتم يف  و�شوف  لومينو�س اجلامعية  كلية 

الالحقة البدء على م�شتوى الرامج حيث �شيتم 

ت�شكني الرامج على االطار الوطني بالت�شارك مع 

خراء من قطاعات التعليم واخلرات اخلارجية .

وا�شار اىل اأن االطار الوطني للموؤهالت يزيد 

ثقة اجلهات امل�شغلة للخريجني بالنظام التعليمي 

وذلك ملا يتيحه من امكانية التاأكد من اأن الرامج 

من  م��ع��ني  م�����ش��ت��وى  اإىل  ت����وؤدي  ال��ت��ي  التعليمية 

التعلم  ن��واجت  امل�شتوى نف�شه من  املوؤهالت حتقق 

متت  التي  التعليمية  املوؤ�ش�شة  ع��ن  النظر  بغ�س 

فيها الدرا�شة، ف�شال عن ربط خمرجات التعليم 

بحاجات املجتمع و�شوق العمل والتخطيط ال�شليم 

ل��ل��م��وارد الب�شرية ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��وط��ن��ي وه��ذا 

بدقة  اإط���ار مرجعي يحدد  ب��وج��ود  اإال  يتحقق  ال 

م�شتويات املوؤهالت وخمرجاتها وي�شبط جودتها.

ملا  االط���ار يحقق فهما م�شركا  ان  اىل  ولفت 

هو متوقع من كل م�شتوى من امل�شتويات املختلفة 

معايري  ايجاد  املهم  من  اأ�شبح  بحيث  للموؤهالت 

العاملية  امل��وؤه��الت  الوطنية مع  امل��وؤه��الت  مقارنة 

ب��اأن  ���ش��واء  وامل�شغلون على ح��د  ليثق اخل��ري��ج��ون 

موؤهالتهم الوطنية �شيعرف بها يف اأي مكان يف 

اإىل م�شتوى  بالن�شبة  تعريفها  خ��الل  العامل من 

معني يف اإطار مرجعي حتدد فيه خمرجات التعلم 

بطريقة ميكن مقارنتها مبخرجات التعلم يف ذات 

امل�شتوى من انظمة التعليم العاملية.

وبالن�شبة ملكونات االطار الوطني اأو�شح العنر 

وا�شفات  ذات  امل�شتويات  ع��دد من  يتكون من  اأن��ه 

تعليمية  م��راح��ل  ق��د متثل  وال��ت��ي  متمايزة  تعلم 

او م�شتويات من  العلمية  الدرجات  انواعا من  اأو 

اخلرة، وتتكون تلك الوا�شفات من ثالثة عنا�شر 

رئي�شة، ه��ي امل��ع��ارف وامل���ه���ارات وال��ك��ف��اي��ات، ويتم 

وال�شهادات  العلمية  ال��درج��ات  ت�شنيف  ذل��ك  بعد 

املختلفة ح�شب توافق خمرجات التعلم لكل درجة 

علمية اأو �شهادة مع وا�شفات امل�شتوى املراد ت�شكني 

تلك الدرجة به.

ب��ن��اء على  ان ت�شميم االط����ار ج���اء  ي�����ش��ار اىل 

تكليف جلنة برئا�شة رئي�س هيئة اعتماد موؤ�ش�شات 

التعليم العايل و�شمان جودتها عام 2017 وع�شوية 

مندوبني عن كل من وزارة التعليم العايل والبحث 

ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  ووزارات  العلمي 

التدريب  وموؤ�ش�شة  والتعليم  وال��رب��ي��ة  والعمل 

امل��ه��ن��ي ودي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة وه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد 

موؤ�ش�شات التعليم العايل و�شمان جودتها واملركز 

الوطني للموارد الب�شرية والنقابات املهنية وغرفة 

االأك��ادمي��ي��ني من  ع��دد من  اإىل  اإ�شافة  ال�شناعة، 

اجلامعات االأردنية.

االنباط-وكاالت

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

التطبيقية اال�شتاذ الدكتور عبد اهلل �شرور 

اجلامعية  م��ع��ان  كلية  عميد  رع��ى  الزعبي 

انطالق  اخلطيب  �شطام  الدكتور  االأ���ش��ت��اذ 

الرنامج التدريبي “اإدارة حمتوى التعليم 

االلكروين” وال��ذي ينظمه مركز تدريب 

وت��اأه��ي��ل امل���درب���ني ال��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة البلقاء 

التطبيقية يف كلية معان اجلامعية.

ح��ي��ث ن��ق��ل ال���دك���ت���ور اخل��ط��ي��ب حت��ي��ات 

ع��ط��وف��ة االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ���ش��رور 

التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�س  الزعبي  

متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، كما �شكر 

القائمني على تنظيم هذه الدوره التي تنمي 

اأ�شاليب التعليم  اأح��دث  وتطور قدراتهم يف 

االإلكروين عن بعد.

واأكد الدكتور اخلطيب على اأن الرنامج 

ي�شتهدف رفع قدرات اأع�شاء هيئة التدري�س 

وتطوير مهاراتهم يف اإدارة حمتوى التعليم 

االلكروين والذي اأ�شبح جزءا من منظومة 

التعليم يف جامعة البلقاء حتى قبل االأزمة 

لهذا  اجلامعة  رئا�شة  تنبه  بف�شل  احلالية 

النوع من التعليم وت�شخري كافة االإمكانات 

التقنية والفنية والب�شرية من اأجل اجناحه، 

ولعل جتربة الف�شل الدرا�شي املا�شي كانت 

خ���ري دل��ي��ل ع��ل��ى جن��اع��ة االإج��������راءات التي 

اتخذت �شابقا. 

م�شريا اإىل ان ال��دورة التي ي�شارك فيها 

احلامعية  م��ع��ان  ك��ل��ي��ات  م��ن  ع�����ش��وا   )26(

تطوير  يف  �شت�شاهم  اجلامعية  وال�����ش��وب��ك 

حمتوى املواد التعليمية ب�شورة الكرونية 

م���ن خ����الل ا���ش��ت��خ��دام ب��ع�����س ال��رجم��ي��ات 

اخلا�شة باالإ�شافة اإىل عر�س الأحدث طرق 

وو�شائل التعليم االلكروين.

م���ن ج��ه��ت��ه ���ش��ك��ر م���دي���ر م���رك���ز ت��دري��ب 

العواملة  ح�شن  الدكتور  امل��درب��ني  وتاأهيل 

والتجهيزات  االإم��ك��ان��ات  معان  كلية  الأ���ش��رة 

التي وفرتها من اأجل جناح الرنامج، متمنيا 

اأن ي�شهم يف تدريب امل�شاركني على ا�شتخدام 

ب���رام���ج خ��ا���ش��ة ت���ه���دف الإث�������راء خ��رات��ه��م 

واإم��ك��ان��ي��ات��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 

وحتقيق نقلة نوعية يف املحتوى االإلكروين 

ا�شتخدام  على  الركيز  م��ع  للمحا�شرات، 

ال��رجم��ي��ات وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل��ن��ا���ش��ب��ة التي 

اعتماد  مع  للطالب  املعلومة  اإي�شال  ت�شهل 

و���ش��ائ��ل تقييم ع��ادل��ة ت��راع��ي ال��ت��ف��اوت يف 

اإمكانات الطلبة وقدراتهم مع تفعيل و�شائل 

على  الطلبة  ي��ك��ون  حتى  املتاحة  التوا�شل 

متا�س مبا�شر مع ا�شاتذتهم.

االربعاء  24/ 6 / 2020
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روؤية جاللة امللك يف تطوير ال�شياحه وال�شناعه وال�شحه والتعليم ب�شكل دائم واليوم 

الأردن  وق��درة  الداخليه  ال�شياحه  وتطوير  ال�شياحه  عن  امللك  جاللة  حديث  يف  متثلت 

على  والقدره  ال�شناعه  عن  امللك  جاللة  حديث  ويف  اخلارجيه  ال�شياحه  ا�شتقطاب  على 

الت�شدير وال�شراكه مع القطاع اخلا�ص ويف تفقد جاللة امللك مل�شت�شفيات  ميدانيه من 

اإنتاج اأردين ويف راأيي

اأزمة كورونا  اأثبت قدرته على جتاوز حتدي  اول( الأردن القوي بقيادة جاللة �شيدنا 

التي اقلقت العامل وتقلقه والن قادر على العوده للعمل لالنتاج  وال�شياحه ويف توازن بي 

ال�شحه والقطاعات القت�شاديه والنتاجيه والتعليمي و يف ظل امن را�شخ

اأ�شبح معروفا عامليا يف ال�شياحه ومبا  ثانيا(الأردن القوي بقيادة جاللة �شيدنا الن  

وم��ا وجه  والداخليه   ال�شياحه اخلارجيه  التي جت��ذب  ال�شياحه  اأن��واع من  ع��دة  فيه من 

اإن�شاء فنادق هي روؤيه ثاقبه فمثال ميكن ان�شاء،مزيد من الفنادق يف  به جاللة امللك يف 

مناطق عجلون وام قي�ص واملخيبه وال�شونه ال�شماليه  وال�شوبك ويف جر�ص ويف العالوك 

وبريين ومعان  ويف  الزرق ويف ال�شلط  والطفيله وكل الأردن مناطق �شياحيه �شواء اأكانت 

بيئيه اأو دينيه اأو اثريه او معدنيه  ويف نف�ص الوقت  تعمل على حل م�شكلة البطاله

ثالثا( الأردن القوي بقيادة جاللة �شيدنا فقد اأثبت القطاع ال�شناعي يف اأزمة كورونا 

القدره على  الإنتاج ال�شناعي واثبتت �شناعات كالغذائيه والزراعيه  والكيماويه كاملنظفات 

قدرتها على حتقيق الأمن الغذائي والت�شدير وما وجه به جاللة �شيدنا يف  ال�شراكه مع  

القطاع اخلا�ص هو الروؤيا الثاقبه جلاللة امللك 

رابعا(،الأردن القوي بقيادة جاللة �شيدنا فقد اأثبت القطاع ال�شحي قدره على مواجهة 

حتدي اأزمة  الكورونا وقدرة الأردن على الإنتاج فال�شناعات الدوائيه الردنيه متطوره يف 

الإنتاج والت�شدير  والردن مركزا متقدما  يف ال�شحه العالجيه والوقائيه

خام�شا(الأردن القوي  بقيادة جاللة �شيدنا  فقد اأثبت جناحه يف التعليم عن بعد يف ظل 

ازمه كورونا  املفاجئه وروؤية جاللة امللك يف ال�شالمه بني اجلامعات وال�شناعات هي روؤيا 

اأن يكون مركزا متقدما للتعليم  ثاقبه ملا لها من دور يف البحث والتدريب والردن قادر 

العايل 

ويف راأيي

ال�شياحه  ق��ط��اع��ات  خا�شة  و  القطاعات  ك��ل  لتطوير  الثاقبه  امل��ل��ك  ج��الل��ة  روؤي���ة   )١

و�شرعة  وال�شتقرار  الأم���ن  ظ��ل  يف  النه�شه  اأ�شا�ص  ه��ي  والتعليم   وال�شحه  وال�شناعه 

التنفيذ من احلكومه والإجناز بكفاءه وفاعليه

وامل��دار���ص  والكليات  واجل��ام��ع��ات  الجتماعي  التوا�شل  وق��ن��وات  الوطني  الع���الم   )٢

خمتلف  يف  النجاح  وق�ش�ص  الإجن����ازات  ع��ن  احل��دي��ث  يف  وطني  دور  عليهم  والنا�شطون 

ال���ذات والتجريج وال�����ش��وداوي��ه وال��ف��ن وال���ش��اع��ات  امل��ي��ادي��ن واب��ت��ع��اد البع�ص  ع��ن جلد 

والت�شوي�ص وممار�شة النقد البناء املحمي الذي يهدف اإىل التطوير والنماء 

ومن يتجول يف امليدان ويعرف كل الأردن مثلي وغريي يدرك متام الدراك باأن الأردن 

نعمه وبان الأردن واحه ومتحف وتقدم واجناز ول حل للبطاله اإل يف  ال�شياحه وال�شناعه 

والتعليم وال�شحه  حيث ان الأردن قادر اأن يكون مركزا متقدما اإقليميا وعامليا فيها  

ان الأردن مع اأبي احل�شني قد قرنا

كالبدر وال�شم�ص يف الآفاق قد نظما 

اهلل  عبد  امللك  جاللة  بقيادة  المنيه  والأج��ه��زة  واجلي�ص  وال�شعب  الوطن  اهلل  حمى 

الثاين املعظم

د مصطفى محمد عيروط

والصناعه  السياحه 
والتعليم والصحه 

االربعاء   24/ 6 / 2020 

االنباط-عمان

الردن  وادي  منطقة  يف  م��زارع��ون  ط��ال��ب 

ال��ت��ق��دي��ري��ة  ال��ق��ي��م��ة  ب���رف���ع  ال����زراع����ة  وزارة 

لالإ�شرار التي حلقت مبزارعهم جراء الرياح 

اآذار  �شهر  يف  املنطقة  على  هبت  التي  القوية 

امل��ا���ش��ي وت�����ش��ب��ب��ت يف تك�شري ع���دد ك��ب��ري من 

بيوتهم البال�شتيكية. واكد مزارعون التقتهم 

اأن القيمة التقديرية التي و�شعت لهم من قبل 

ال��زراع��ة يف املحافظات والتي  جل��ان مديريات 

املت�شررين  امل��زارع��ني  منح  اث��ره��ا  على  �شيتم 

الزراعي بلغت  قرو�شا من موؤ�ش�شة القرا�ص 

٢50 دينارا لكل بيت بال�شتيكي يف حني ان اقل 

املبلغ  ذل��ك  ا�شعاف  �شيانته  تكلفة  تبلغ  بيت 

الردن  وادي  م���زارع���ي  احت����اد  رئ��ي�����ص  وق����ال   .

ع��دن��ان اخل���دام اإن ال���ش��رار ال��ت��ي نتجت عن 

الرياح كانت كبرية ووا�شحة لن امل��زارع خ�شر 

هيكل البيت وما بداخله من مزروعات ا�شافة 

ال��زراع��ي لذلك لب��د من  اىل خ�شارة مو�شمه 

جديدة  ق��رو���ش��ا  منحه  ولي�ص  ل��ه  تعوي�شات 

لأنه مل يعد يتحمل اية اعباء جديدة. وطالب 

وزارة الزراعة مبنح تعوي�شات ولي�ص قرو�شا، 

م�شريا اىل انه ورغم قرار منح قرو�ص بدون 

فائدة للمت�شررين فان كثريا من املزارعني مل 

يتمكنوا لغاية هذا اليوم من توفري ال�شروط 

املطلوبة للح�شول على القرو�ص، ا�شافة اىل ان 

قيمة القر�ص ل تغطي التكاليف ولن ي�شتفيد 

منها ال عدد قليل من املزارعني. وحول ارتفاع 

تكلفة ال�شيانة للبيوت البال�شتيكية املت�شررة 

ب���ني اخل�����دام ع���دم ت��وف��ر ع��م��ال��ة متخ�ش�شة 

النق�ص  نتيجة  البيوت  ه��ذه  هياكل  لرتكيب 

بالعمالة ب�شكل عام ورفع ا�شعار الجور وطول 

الفرتة الزمنية التي ي�شتغرقها بناء البيت.

القيمة  اإن  ال�شوبكي:  ع��اه��د  امل����زارع  وق���ال 

احلقيقية لأ�شراره بلغت حوايل ١١٢ الف دينار 

ومت املوافقة على منحي قر�ص بقيمة ٢0 الف 

دينار، موؤكدا ان هذا املبلغ مل ي�شل اىل تكلفة 

ما هو مزروع داخل البيوت املت�شررة، مطالبا 

وزارة الزراعة اإعادة النظر بالقيمة التقديرية 

حل��ج��م ال�����ش����رار واي������ده يف ذل����ك امل����زارع����ان 

ابراهيم ابو ديه ونوا�ص العايد. وقال امني عام 

وزارة الزراعة املهند�ص حممود اجلمعاين: اإن 

ال��وزارة من خالل مديريات الزراعة املنت�شرة 

جميع  ع��ل��ى  للك�شف  خمت�شة  جل��ان��ا  �شكلت 

امل�شبوقة  القوية غري  الرياح  نتيجة  ال���ش��رار 

وك��ان اغلبها يف مناطق وادي الردن والغ��وار 

الو�شطى التي عملت باأق�شى طاقاتها ل�شرعة 

اجناز املطلوب حيث بلغ عدد املت�شررين حوايل 

300 م��زارع وج��اءت هذه الج��راءات كم�شاهمة 

م���ن ال�������وزارة ل��ي��ت��م��ك��ن امل����زارع����ون م���ن امت���ام 

معامالتهم بال�شرعة املمكنة .

وا�شاف ل)ب��رتا( ان جلان الك�شف ا�شتندت 

يف ت��ق��دي��رات��ه��ا ل��ق��ي��م��ة ال�����ش����رار ع��ل��ى دل��ي��ل 

وح�شب  الزراعية  لالإعمال  املعتمد  التكاليف 

ا�شعار ال�شوق.

وبني مدير عام موؤ�ش�شة القرا�ص الزراعي 

القرو�ص  قيمة  اأن  احل��ي��اري  حممد  املهند�ص 

وب���دون  املت�شررين  ل��ل��م��زارع��ني  منحت  ال��ت��ي 

دينار من  5ر٢ مليون  الآن  لغاية  بلغت  فوائد 

ا���ش��ل ال�شلفة امل��م��ن��وح��ة م��ن ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

خ�ش�شت  دينار  ماليني   ١0 وقيمتها  الردين 

ل��ل��م��زارع��ني امل��ت�����ش��رري��ن م��ن عا�شفة ال��ري��اح 

التي هبت على مناطق الوادي، موؤكدا ا�شتمرار 

تقدمي تلك القرو�ص عرب فروع املوؤ�ش�شة ومنح 

كافة ال�شالحيات ملدراء الفروع القرا�شية يف 

املناطق املت�شررة للت�شهيل على املزارعني.

االنباط-معان

ال��زراع��ي��ة  للتنمية  العربية  املنظمة  ع��ق��دت 

وبالتعاون مع منظمة )ال�شكوا(، اليوم الثالثاء، 

ور�شة  م��ع��ان؛  مبحافظة  الأ���ش��ع��ري  منطقة  يف 

لن�شر  الإق��ل��ي��م��ي��ة  “املبادرة  مل�����ش��روع  ت��دري��ب��ي��ة 

يف  ال�شعة  �شغرية  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  تطبيقات 

املناطق الريفية باملنطقة العربية” واملمول من 

وكالة التنمية ال�شويدية )�شيدا(.

امل��ك��ت��ب الإق��ل��ي��م��ي للم�شرق  وق���ال���ت رئ��ي�����ص 

ال��ع��رب��ي يف امل��ن��ظ��م��ة امل��ه��ن��د���ش��ة ف����داء ال���رواب���دة 

لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، اإن الور�شة التي 

املمار�شات  ا�شتخدام  “فنيات  ج��اءت حتت عنوان 

الزراعية اجليدة لتعزيز التدريب على ا�شتدامة 

الطاقة”؛ تهدف اإىل تدريب ومتكني جمموعات 

وخ�شو�شا  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  يف  العاملني  م��ن 

قدراتهم يف جمال  وبناء  الريفيات،  الن�شاء  فئة 

الزراعية  املمار�شات  وفنيات  الريفية،  التنمية 

اجل���ي���دة، واآل���ي���ات التقليل م��ن ك��ل��ف م��دخ��الت 

الإنتاج، ورفع عائدات الإنتاج مع املحافظة على 

البيئة، وتعزيز الربط بني املياه والطاقة.

ح��ال  ال��ت��دري��ب��ات ويف  ت��ل��ك  اأن  اإىل  وا����ش���ارت 

تطبيقها واإجناز امل�شاريع املرتبطة بها �شت�شهم يف 

تعزيز �شبل العي�ص وتعزيز الأمن الغذائي واملائي، 

امل�شاواة بني اجلن�شني، وزي��ادة الدخل.  وحتقيق 

اإجن���از التدريبات  اأن���ه يف ح��ال  ال��رواب��دة  وبينت 

وامل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ن��ظ��ري��ة وال��ع��م��ل��ي��ة ل��ل��م�����ش��روع يف 

“ال�شكوا”  منظمة  ف���اإن  امل�شتهدفة؛  امل��ن��اط��ق 

وتاأهيلهم  الطاقة  باأنظمة  امل�شتهدفني  �شتزود 

من  ومتكينهم  ال��زراع��ي��ة،  م�شاريعهم  لإن�����ش��اء 

تطوير منتجاتهم الزراعية والعمل على تخزينها 

وت�شنيعها وت�شويقها بالطرق احلديثة.

االنباط- العقبة

يف  العاملة  الأردنية  اجلمارك  ك��وادر  متكنت 

 90 اإحباط تهريب  العقبة من  مديرية جمرك 

كرتونة حتتوي على ٢4 الف م�شد�ص خرز كانت 

رق��م  ق���رار  �شمن  ا���ش��ت��رياده��ا  منعت  احل��ك��وم��ة 

اللعاب  ا�شترياد  منع  على  ين�ص  وال��ذي   4٢5١

ال��ن��اري��ة وامل��ف��رق��ع��ات امل���ت���داول���ة ب���ني الط��ف��ال 

وم�شد�شات الطفال التي تطلق خرز.  

العقبة عقيد  ج��م��رك  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  واأك���د 

ج���م���ارك ���ش��ام��ر ق���ب���اع���ة  ب�����اأن امل���ه���رب���ات ك��ان��ت 

ب��ال��رغ��م من  امل��ح��ل��ي  ال�����ش��وق  اإىل  يف ط��ري��ق��ه��ا 

خمالفتها ل�شروط ال�شترياد وتاأثريها ال�شلبي 

العامة. ملخالفتها �شروط ال�شحة وال�شالمة 

به  يقوم  ال��ذي  الكبري  بالدور  قباعة  واأ�شاد  

عمليات  مكافحة  يف  اجل��م��ارك  دائ���رة  منت�شبو 

امل�شروعة،  غري  التجارية  والأن�شطة  التهريب 

ح��ي��ث ي��اأت��ي ذل���ك ان��ط��الق��اً م��ن ال����دور الكبري 

ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه ال����دائ����رة حل��م��اي��ة الق��ت�����ش��اد 

الوطني وم�شلحة املواطنني على حد �شواء.

االنباط-عمان 

دعا منتدون اإىل �شرورة تفعيل برامج و�شيا�شات 

تعزز مفهوم ان�شمام املواطنني والفئات الأقل رعاية 

الجتماعي،  ال�شمان  ملوؤ�ش�شة  امل��ي��اوم��ي��ة  وع��م��ال 

باعتبارها العمود الفقري يف اأي دولة.

واأك��دوا اأن الأزم��ات، مثل كورونا وغريها، تربز 

على  ت�شاعد  لكونها  املوؤ�ش�شات،  ه��ذه  مثل  اأهمية 

توفري احلماية الجتماعية للفئات اله�شة والأقل 

رعاية.

وب��ح�����ش��ب��ه��م، ف����اإن امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ام��ة لل�شمان 

الج��ت��م��اع��ي م��ط��ال��ب��ة، ام�������ص، ب��ت��ن��ف��ي��ذ اأه��داف��ه��ا 

القت�شادية  وال��رع��اي��ة  الجتماعية  احل��م��اي��ة  يف 

ملنت�شبيها، يف ظل كورونا، مع اأهمية تعزيز مفهوم 

الن�����ش��م��ام ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة؛ حت��ق��ي��ق��اً مل���ب���داأ ال��ت��ك��اف��ل 

الجتماعي.

ج��اء حديث ه���وؤلء، يف احل��واري��ة التي نظمها 

منتدى موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان، ذراع البنك 

اأم�ص  والجتماعية،  الثقافية  للم�شوؤولية  العربي 

الثنني عرب من�شة زووم بعنوان “تقييم اإجراءات 

ال�شمان الجتماعي خالل اأزمة كورونا”، واأدارها 

مدير مركز الفينيق للدرا�شات القت�شادية اأحمد 

عو�ص

الجتماعي  ال�شمان  ع��ام موؤ�ش�شة  واأك��د مدير 

بداية  منذ  ب���ادرت،  املوؤ�ش�شة  اأن  رحاحلة،  ح��ازم  د. 

الأزم��ة، بحزمة من الربامج والإج��راءات للتعامل 

مع الوباء، بداية من اأمر الدفاع رقم ١، واملت�شمن، 

اإي���ق���اف ال��ع��م��ل ب��ب��ع�����ص اأح���ك���ام ق���ان���ون ال�����ش��م��ان 

الجتماعي رقم ١ ل�شنة ٢0١4.

منذ  اأ���ش��درت  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  رحاحلة  ولفت 

ب��داي��ة الأزم����ة  ب��رام��ج حماية ع��دي��دة للمواطنني 

وم�شاند،  ت�شامن  ب��رام��ج  مثل  املياومية  وع��م��ال 

وك���ذل���ك ب���رام���ج حل��م��اي��ة ت���اأم���ني ال��ع��ام��ل��ني مع 

القطاعات املتاأثرة يف الأزمة.

 ١ اقت�شادي  متكني  برنامج  اأن  رحاحلة  وب��ني 

بال�شمان  ال���ش��رتاك��ات  ع��بء  تخفيف  اإىل  يهدف 

الج���ت���م���اع���ي ع���ن ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص وي�����ش��ت��ه��دف 

ال��ق��ط��اع��ات الأك����ر ت��اأث��را ب���الأزم���ة، مو�شحا اأن��ه 

ا�شتفاد من اأمر الدفاع رقم ١ حوايل ١5 األف من�شاأة.

وبح�شبه، فاإن برنامج “م�شاند” يتيح الفر�شة 

احل�شول  الجتماعي،  ال�شمان  يف  م�شرتك  لكّل 

الواحدة،  الدفعة  تعوي�ص  ح�شاب  على  �شلف  على 

التعطل  بتاأمني  امل�شرتكني  اأم��ام  املجال  يتيح  كما 

واحل�شول جزء من الر�شيد الدخ��اري، يف تاأمني 

التعطل بحد اأق�شى 450 توزع اإىل 3 دفعات �شهرية.

واأك����د رح��اح��ل��ة اأن ال��ه��دف م��ن اإط����الق برامج 

املوؤ�ش�شة والتي ا�شُتحدثت موؤخًرا، م�شاعدة العامل 

بينهما،  تعاقدية  وتوفري عالقة  العمل،  و�شاحب 

وتاأمني ال�شتقرار الوظيفي.

وبني اأن برنامج متكني القت�شادي ٢ ي�شتهدف 

ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع��ات اخل��ا���ش��ة الأك����ر ت��اأث��را 

الدفعة  ح�شاب  على  طارئة  �شلف  لتوفري  بالأزمة 

ال����واح����دة واحل�����د الأق�������ش���ى ٢00 دي���ن���ار، وال��ف��ئ��ة 

األ��ف عامل يف القطاع  امل�شتهدفة منه ح��وايل 350 

اخلا�ص.

لدى  الأ���ش��ا���ش��ي  الهاج�ص  اأن  رحاحلة  واع��ت��رب 

امل��وؤ���ش�����ش��ة مت��ث��ل ب����الإغ����الق غ���ري امل��ت��وق��ع ملعظم 

مت  ال��دف��اع  اأم���ر  وب�����ش��دور  القت�شادية،  الأن�شطة 

ا�شتهداف  ل��ذا مت  م��ادي��اً،  املتمكنة  املن�شاآت  ا�شتثناء 

ال�شريحة الأقل حًظا، والتي ت�شررت من اجلائحة 

كما ومت ا�شتحداث برامج ت�شاهم بدعم القطاعني 

العام واخلا�ص.

الخ��ت��ي��اري��ة  ال��ف��ئ��ة  ح��ج��م  اأن  رح��اح��ل��ة  وراأى 

حمدود، يف حني ي�شرتط اأن يكون اإلزامي جلميع 

نف�شه،  ال��ق��ط��اع  بتنظيم  تكمن  فامل�شكلة  ال��ف��ئ��ات، 

جميع  ت�شمل  ون��واف��ذ  ب��رام��ج  ا���ش��ت��ح��داث  و�شيتم 

العاملني على اأر�ص اململكة.

بدوره، اأكد رئي�ص مركز بيت العمال للدرا�شات، 

د. ح��م��ادة اأب���و جن��م��ة، واج���ب احل��ك��وم��ة بتعوي�ص 

خ�شائر العاملني الذين تاأثروا من قوانني الدفاع، 

من  ح��د  لأجورهم;  مقا�شاتهم  ع���دم  اأن  ظ��ل  يف 

قدرتهم على تاأمني احتياجاتهم كافة. 

قانون  يراعي  اأن  املفرت�ص  من  ك��ان  وبح�شبه، 

موؤ�ش�شة ال�شمان الجتماعي، فئة العاملني املعيلني 

بهذا  الإع��ال��ة  ن�شبة  ارت��ف��اع  ي�شكل  لأ�شرهم، حيث 

املبكر،  التقاعد  نحو  للتوجه  رئي�شياً  �شبباً  ال�شكل 

اإ�شافة اإىل ارتفاع معدلت الفقر التي ت�شمل فئات 

ل باأ�ص بها من العاملني واأ�شرهم.

وراأى اأبو جنمة اأن موؤ�ش�شة ال�شمان الجتماعي 

بذلت الكثري من اجلهود خالل الأعوام ال�شابقة يف 

حماية املواطنني، لكن هذه اجلهود ل تكفي، فلقد 

ك�شفت هذه الأزمة الكثري من الفجوات منها عدم 

وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  الأف���راد  من  الكثري  �شمول 

حتت مظلة ال�شمان.

وت��اأث��ر  ال��ب��ط��ال��ة،  ن�شبة  ازدي�����اد  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

انخفا�ص الأج��ور ملن هم على راأ���ص العمل، وعدم 

احلزم بتقدمي الدعم الكايف حلماية هذه الأجور، 

ظروف  اأن  موؤكدا  كبرية،  عّمالية  بنزاعات  ت�شبب 

ال��ع��م��ل ت��غ��ريت خ���الل اأزم�����ة ك���ورون���ا، م��ا يتطلب 

القطاعات  العمل واحتياجات  �شوق  واقع  مراجعة 

من العمالة.

اأب��و جنمة اإىل اأن هناك قطاعات تعرت  ون��وه 

طويلة،  ل��ف��رتات  العمل  ع��ن  توقفت  وم��وؤ���ش�����ش��ات 

خا�شة تلك املرتبطة بقطاعي ال�شياحة والنقل، ما 

ي�شتدعي توفري احلماية الجتماعية للعاملني يف 

القطاعني واإيجاد حلول فعالة ل�شمان ال�شتمرار 

يف اأعمالهم.

وال�شوؤون  الق�شايا  اإدارة  اأك��د مدير  ال�شياق،  يف 

ال�شمان  ملوؤ�ش�شة  الإع��الم��ي  وال��ن��اط��ق  القانونية 

الجتماعي، �شامان املجايل، وم�شاعد املدير العام 

لل�شوؤون املالية والإدارية حممد عوده، يف مداخلتني 

بال�شريحة  التو�شع  اأهمية  على هام�ص احل��واري��ة، 

امل�شتفيدة من برامج ال�شمان الجتماعي وحماية 

العمالة.

ال���ع���ام���ة ال�����ش��م��ان  امل���وؤ����ش�������ش���ة  اأن  اأك�������دا  ك���م���ا 

الجتماعية، ومنذ بداية الأزمة، اتخذت اإجراءات 

عديدة ووا�شعة حلماية املهنيني والفنيني العاملني 

وغري امل�شرتكني بال�شمان الجتماعي والت�شهيل 

عليهم، وذلك يف �شبيل حتقيق احلماية الجتماعية 

لهوؤلء.

“منذ  للحوارية  تقدميه  خ��الل  ع��و���ص  وق���ال 

بداية اأزمة كورونا وفر�ص حظر التجوال اتخذت 

الدفاع  باأمر  ت�شمنت  عديدة،  اإج���راءات  احلكومة 

رقم ١ واملت�شمن، اإيقاف العمل ببع�ص اأحكام قانون 

ال�شمان الجتماعي رقم ١ ل�شنة ٢0١4، وا�شتبداله 

باأمر الدفاع”.

ال�شمان  بقانون  املتعلقة  الدفاع  “اأوامر  وتابع 

الجتماعي وتنظيم العالقات بني اأ�شحاب العمل 

والعاملني وفرت حمايات اأقل ما توفره املادة 5٢ من 

اأ�شر بحقوق  ال�شمان الجتماعي، وهو ما  قانون 

العاملني”، مت�شائاًل يف هذا ال�شياق “ملاذا مل يبق 

قانون ال�شمان الجتماعي؟”.

وتعد “�شومان”، ذراع البنك العربي للم�شوؤولية 

تهدف  ل  موؤ�ش�شة  وه��ي  والجتماعية،  الثقافية 

الإب�����داع  ب��ال���ش��ت��ث��م��ار يف  ُت��ع��ن��ى  ال���رب���ح،  لتحقيق 

املعريف والثقايف والجتماعي للم�شاهمة يف نهو�ص 

الفكر  خ���الل  م��ن  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  املجتمعات يف 

القيادي والأدب والفنون والبتكار.

االنباط-عمان

للعاملني  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة  ط��ال��ب��ت 

يف اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة وامل���ه���ن احل���رة، 

ل��ب��دل  ال��ن�����ش��ب��ة اجل���دي���دة  ت��ر���ش��د  اأن 

اخل��دم��ة يف ق��ط��اع ال��ف��ن��ادق وامل��ط��اع��م 

ال�����ش��ي��اح��ي��ة ل�����ش��ال��ح ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا، 

قرار  مبوجب  تخفي�شها  جرى  والتي 

 )%١0( م��ن  ب��دل   )%5( اإىل   حكومي 

لدعم  احلكومية  الإج����راءات  اإط��ار  يف 

جائحة  جراء  عنه  والتخفيف  القطاع 

كورونا.

واأع���ل���ن���ت ال���ن���ق���اب���ة حت��ف��ظ��ه��ا ع��ل��ى 

خالد  رئي�شها  وجهه  كتاب  يف  ال��ق��رار، 

والآثار  ال�شياحة  لوزيرة  مرجوب  اأبو 

اأن العاملني  ام�ص الثالثاء ، مو�شحة 

 %٧ ن�شبة   يتقا�شون  كانوا  القطاع  يف 

ت���ذه���ب لأ���ش��ح��اب  ال����ب����دل، و%3  م���ن 

�شمن  يح�شب  كان  البدل  واأّن  العمل، 

ال�شمان  لقتطاعات  ويخ�شع  الراتب 

روات�����ب  اأّن  ي��ع��ن��ي  م����ا  الج���ت���م���اع���ي، 

وا���ش��ح،  ب�شكل  �شتنخف�ص  ال��ع��ام��ل��ني 

“الأمر الذي يتعار�ص ب�شكل جلي مع 
قانون العمل ومي�ص برواتبهم«.

اأن  كتابها  يف  النقابة  وا�شتهجنت   

ب����دل اخل���دم���ة وف����ق ال���ق���رار اجل��دي��د 

منه  ن�شبة  حتديد  يتم  مل   %5 والبالغ 

ب�شرعة  ال��وزي��رة  مطالبة  للعاملني. 

اإن كان  ال��ق��رار؛  ح��ول  ال��رد وتو�شيحاً 

العمل  بوقف  �شريانه  يتوقف  م��وؤق��ت��اً 

بقانون الدفاع اأم اأنه دائم. 

ال���ع���ام���ل���ني  اأّن  ال�����ك�����ت�����اب،  وب���������نّي 

امل���ن�������ش���وي���ني حت����ت م��ظ��ل��ت��ة ال��ن��ق��اب��ة 

ك��ان��وا ع��ل��ى ق���در ع���ال م��ن امل�����ش��وؤول��ي��ة 

امل���ج���ت���م���ع���ي���ة وال����وط����ن����ي����ة، وحت���م���ل���وا 

جراء  ال�شعبة  القت�شادية  ال��ظ��روف 

ال��راه��ن��ة، واأّن جت���اوز الأزم���ة  الأزم����ة 

معاناة  الأق��وى  الطرف  بتحمل  يكون 

ال���ط���رف الآخ�������ر، وه����و م���ا ت��ق��ت�����ش��ي��ه 

اأن  مو�شحاً  الإج��ت��م��اع��ي��ة،  امل�شوؤولية 

احلكومية  الإج���راءات  دعمت  النقابة 

جل��ه��ة دع���م ق��ط��اع ال��ف��ن��ادق وامل��ط��اع��م 

من  اخلروج  من  ومتكينهم  ال�شياحية 

الأزمة التي فر�شتها اجلائحة.

االنباط-وكاالت

بالتعاون  وال���راأي  الت�شريع  دي��وان  نظم 

ل��ل�����ش��ل��م  بالنك”  “ماك�ص  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع 

ال��ق��ان��ون، ام�����ص الثالثاء،  ال���دويل و���ش��ي��ادة 

الأ�شا�شية  امل��ب��ادئ  ح��ول  متخ�ش�شة  ور�شة 

ل���ل�������ش���ي���اغ���ة ال���ت�������ش���ري���ع���ي���ة اأث�����ن�����اء ح����الت 

الطوارئ.

الور�شة  اأن  اإىل  بيان  ال��دي��وان يف  وا���ش��ار 

ال��ت��ي ج���رت ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ع���رب ت��ق��ن��ي��ة ال��ب��ث 

التعريف  اإىل  تهدف  “زووم”،  التلفزيوين 

ب����امل����ب����ادئ الأ����ش���ا����ش���ي���ة وحت����دي����د م��ف��ه��وم 

ومبادئ  والقوانني  الد�شاتري  يف  الطوارئ 

ت�����ش��ري��ع��ات ال����ط����وارئ ودوره�������ا يف ت��ق��ي��ي��د 

اإ���ش��اف��ة اإىل ال��ن��ظ��ام  احل��ق��وق الأ���ش��ا���ش��ي��ة، 

الأردن  يف  ال����ط����وارئ  حل���ال���ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي 

ح��الت  اأث��ن��اء  الق�شائية  ال��رق��اب��ة  واآل���ي���ات 

الطوارئ.

وحت�����دث خ����الل ال���ور����ش���ة ال���ت���ي ج���اءت 

موؤ�ش�شة  مديرة  وحملية،  دولية  مب�شاركة 

�شري،  ك��ات��رن  ال��دك��ت��ورة  بالنك”  “ماك�ص 
الأردن  يف  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ق��ط��ري  وامل���دي���ر 

و�شمال  الأو�شط  لل�شرق  القانوين  الباحث 

امل�شت�شار  اإىل  اإ�شافة  خ��ان،  �شراج  اإفريقيا 

لّدى  الأملانية  ال�شفارة  يف  الأول  ال�شيا�شي 

ديوان  ورئي�ص  ارب��ل،  م��ارك  الدكتور  عّمان 

الت�شريع والراأي فداء احلمود.

وقالت احلمود، اإن الديوان الذي تاأ�ش�ص 

عام ١9٧4، ويرتبط برئي�ص الوزراء ويتمتع 

من  ي�شكل  والإداري،  امل���ايل  ب��ال���ش��ت��ق��الل 

ع�شرية  بنية  الرئي�شية  مديرياته  خ��الل 

امللك  ج��الل��ة  روؤي����ة  م��ع  تن�شجم  م��ت��ط��ورة 

ع����ب����داهلل ال����ث����اين يف ال�����ورق�����ة ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة 

ال�شاد�شة يف تعزيز �شيادة القانون، مو�شحة 

دور ك��وادر الديوان يف اع��داد اوام��ر الدفاع 

ال���درا����ش���ات  اإىل  اإ����ش���اف���ة  اث���ن���اء اجل���ائ���ح���ة، 

والبحوث القانونية التي يجريها الديوان.

على  القانوين  املحتوى  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

ج���ان���ب م���ن الأه���م���ي���ة لأن�����ه ي���ق���دم حم���اور 

رئ��ي�����ش��ة ح���ول ال��ت�����ش��ري��ع��ات يف ظ���ل ح���الت 

الطوارئ ما ي�شكل فائدة كبرية للم�شاركني 

يف  املتخ�ش�شني  حلاجة  نظرا  ال��ور���ش��ة،  يف 

انت�شار  فر�شها  �شعبة  عاملية  او���ش��اع  ظ��ل 

القانونية بحالت  للمعرفة  جائحة كورونا 

الطوارئ.

و���ش��م��ل��ت ال���ور����ش���ة حم�����اور رك�����زت ع��ل��ى 

حت���دي���د ال����ط����وارئ واحل����ق����وق ال���ش��ا���ش��ي��ة 

واآل�����ي�����ات ال���رق���اب���ة وال���ن���ظ���ام ال��ت�����ش��ري��ع��ي 

ودولياً  حملياً  ال��ط��وارئ  حل��الت  القانوين 

خبرية  اخل���وري  مت���ارا  ال��دك��ت��ورة  قدمتها 

الن�شتون  جامعة  يف  ال��د���ش��ت��وري  ال��ق��ان��ون 

ليث  وال��دك��ت��ور  الإ���ش��ب��ان��ي��ة،  امربي�شيا  دي 

اجلامعة  يف  احل��ق��وق  كلية  م��ن  ن�����ش��راوي��ن 

الأردنية.

 مزارعو وادي االردن يطالبون برفع القيم 
التقديرية لإلضرار التي لحقت بمزارعهم

 ورشة في معان حول ربط الزراعة بالطاقة

الجمارك تضبط 24 الف مسدس خرز يمنع استيرادها 

 منتدون يدعون لتفعيل برامج وسياسات تعزز االنضمام لـ»الضمان«

التشريع والرأي ينظم ورشة حول صياغة التشريعات أثناء الطوارئ

 نقابة الخدمات العامة تطالب احتساب »بدل الخدمة« الجديد في المطاعم والفنادق لصالح العمال 



االنباط-عمان

املكاتب  تنظيم  ن��ظ��ام  ال������وزراء  جمل�س  اأق����ر 

العاملة يف ا�ستقدام غري الأردنيني العاملني يف 

املنازل ل�سنة “2020”.

اأبرزها  وعالج النظام عددا من الق�سايا من 

90 يوما  اأو رف�سه للعمل خ��ال  العامل  ه��روب 

ب��اإل��زام مكاتب  وذل��ك  اململكة،  تاريخ دخوله  من 

ال�ستقدام باإعادة جميع املبالغ املالية التي دفعها 

�ساحب املنزل خال 14 يوما، اأو ا�ستبداله بعامل 

من داخل اململكة او خارجها دون حتميل �ساحب 

امل��ن��زل اأع���ب���اء م��ال��ي��ة ا���س��اف��ي��ة، وال�����زام ���س��رك��ات 

التاأمني بتعوي�س �ساحب املنزل عن بقية فرتة 

العقد.

وا����س���رتط ال��ن��ظ��ام ع���دم ا���س��ت��ق��دام اأي عامل 

املوقع  ال��دول��ة  م��ن خ��ال جهة مرخ�سة يف  اإل 

تفاهم  او مذكرات  اتفاقيات  اململكة  وب��ني  بينها 

وبني  بينه  العاقة  لتنظيم  اتفاقية  ومب��وج��ب 

تلك اجلهة وفقاً للقوانني ال�سارية.

بيان  يف  البطاينة  ن�سال  العمل  وزي���ر  وق���ال 

ام�����س ال��ث��اث��اء، ان ه��ذا ال��ن��ظ��ام ي��اأت��ي لتحديد 

م�سوؤوليات جميع الأطراف من مكاتب ا�ستقدام 

وا���س��ح��اب م��ن��ازل وع��ام��ل��ني، ومل��ع��اجل��ة العديد 

من الختالت ال�سابقة التي اأثرت على حقوق 

ف��رار  بينها  م��ن  ع��ام،  ب�سكل  والقطاع  املواطنني 

وو�سع  العمل  امتناعهن عن  او  املنازل  عامات 

املخالفة  للمكاتب  الكفالت  قيمة  لت�سييل  اآلية 

وتكاليف انتقال العامل داخل اململكة من �ساحب 

منزل اإىل اآخر.

وبني الوزير اأن النظام الزم مكاتب ال�ستقدام 

كان  اإذا  اأو  اأنها حامل  تبني  اإذا  العاملة  بت�سفري 

العامل م�سابا مبر�س معد او �سار اأو ل ي�ستطيع 

دخول  تاريخ  من  يوماً   90 خ��ال  بعمله،  القيام 

العامل اململكة، على اأن يتم الت�سفري خال مدة 

ل ت��ت��ج��اوز �سبعة اأي����ام ع��م��ل م��ن ت��اري��خ ���س��دور 

الفح�س الطبي من وزارة ال�سحة، دون حتميل 

�ساحب املنزل اي تكلفة مالية.

واأو�سح البطاينة اأن النظام حدد مدة الو�سل 

�سواء  ا���س��داره  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سهر  بثمانية  امل���ايل 

دخل العامل اململكة اأو مل يدخلها، واذا مل يدخل 

العقد  توقيع  تاريخ  من  �سهرين  خ��ال  العامل 

ب���اإع���ادة الو�سل  ال��ت��اأ���س��رية وُي��ل��زم  امل��ك��ت��ب  يلغي 

اأي��ام وي�ستطيع �ساحب  ل�ساحب املنزل خال 3 

املنزل الغاء التاأ�سرية. واأ�ساف اأنه مت منح احلق 

ل�ساحب املنزل ا�ستخدام الو�سل املايل ذاته ملرتني 

ا�سافيتني ل�ستقدام اأو نقل عامل منزل للعمل 

لديه، كما ل�ساحب املنزل احلق با�سرتداد مقدار 

الو�سل املايل من وزارة املالية خال 60 يوما من 

تاريخ اإلغاء التاأ�سرية يف حال عدم دخول اأي عامل 

على ا�سمه اإىل اململكة وعدم رغبته يف ا�ستخدام 

الو�سل املايل. ولفت الوزير اإىل اأن النظام و�سع 

وجتديد  ال�ستقدام  مكاتب  لرتخي�س  �سروطا 

املكتب  ي��ك��ون  اأن  ا���س��رتاط  بينها  م��ن  رخ�����س��ه��ا، 

موؤ�س�سة فردية او �سركة اأردنية م�سجلة، واأن يقدم 

للوزارة كفالة بنكية مقدارها 60 الف دينار على 

اأن جتدد �سنوياً خال ال�سهر الأخري من تاريخ 

انتهائها وترتفع قيمة الكفالة اإىل 80 الف دينار 

لرتخي�س املكتب الثاين، م�سيفا اأن قيمة الكفالة 

ترتفع مبقدار 20 الف دينار عن ملكية كل مكتب 

جديد اأو ال�سراكة فيه اإذا كان با�سم مالك املكتب 

اأو زوجه اأو اأحد اقاربه من الدرجة الأوىل.

االنباط-عمان

ام�س  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ن�����س��رت 

ال����ث����اث����اء، دل���ي���ل الإر�������س������ادات ال���رتب���وي���ة 

الدرا�سة  �سهادة  امتحان  لطلبة  وال�سحية 

اوىل  �ستبداأ  ال��ذي   2020 العامة  الثانوية 

جل�ساته مطلع متوز املقبل.

وح�����دد ال���دل���ي���ل ال�����ذي اع���دت���ه ال������وزارة 

من  ع�����ددا  ال�����س��ح��ة  وزارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 

ال��ط��رائ��ق وامل��م��ار���س��ات ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي من 

من  الوقاية  على  الطلبة  م�ساعدة  �ساأنها 

ت�سمن  فيما  ك���ورون���ا،  ب��ف��ريو���س  الإ���س��اب��ة 

للطلبة  ال��رتب��وي��ة  الإر�����س����ادات  م��ن  ج��م��ل��ة 

لت��ب��اع��ه��ا ع��ن��د ق��دوم��ه��م ق��اع��ة الم��ت��ح��ان 

وكيفية  تقدميه  ب��اإج��راءات  تتعلق  واأخ��رى 

بالإ�سافة  ال�سوئي،  ال��ق��ارئ  من��وذج  تعبئة 

ال����س���ت���ع���داد اجل��ي��د  ب�������س���اأن  اإر������س�����ادات  اإىل 

والمثل لامتحان.

ودع�����ت الر������س�����ادات لرت�������داء ال��ك��م��ام��ة 

المتحان،  لقاعة  الدخول  عند  والقفازات 

جم��ان��ا،  للطلبة  ال����وزارة  �ستوفرها  وال��ت��ي 

والح��ت��ف��اظ مب�����س��اف��ة ل ت��ق��ل ع��ن مرتين 

ع��ن ال���س��خ��ا���س الآخ���ري���ن اث��ن��اء ال��دخ��ول 

على  بالوقوف  والل��ت��زام  الم��ت��ح��ان،  ملركز 

العامات املحددة يف �ساحة املدر�سة حتقيقا 

ل��ل��ت��ب��اع��د اجل�������س���دي، وجت���ن���ب ال��ت��ج��م��ه��ر 

المتحان  م��رك��ز  م��دخ��ل  عند  والك��ت��ظ��اظ 

واثناء الدخول للقاعة واخلروج منها.

ون�����س��ح��ت وزارت�������ا ال���رتب���ي���ة وال�����س��ح��ة 

اأمان على هواتفهم  بتنزيل تطبيق  الطلبة 

ال�ستباه  عند  منهم  ك��ل  لتنبيه  اخل��ل��وي��ة، 

اح��د  اأو خم��ال��ط��ت��ه  ل��ل��ف��ريو���س  ب��ت��ع��ر���س��ه 

انت�سار  اي  وق��ف  يف  ي�سهم  ومب��ا  امل�سابني، 

الوزارة  دعت  كما  ا�سرع.  ب�سورة  للفريو�س 

من خال الر�سادات، الطلبة اإىل احل�سور 

�سباحا،  التا�سعة  ال�ساعة  المتحان  ملركز 

المتحانية  اجل��ل�����س��ة  ب���دء  م��وع��د  ق��ب��ل  اأي 

املتعلقة  الإجراءات  وتنفيذ  لت�سهيل  ب�ساعة 

اح�سار  على  واحلر�س  العامة،  بال�سامة 

ال�سخ�سية  اثبات  ووثيقة  اجللو�س  بطاقة 

املعتمدة.

وبينت اأنه �سيتم مبوجب الدليل، قيا�س 

درج���ة ح����رارة ال��ط��ال��ب ق��ب��ل دخ���ول م��رك��ز 

الم��ت��ح��ان، معتربة ذل��ك اج���راء اح��رتازي��ا 

�سخ�س  اي  ح��رارة  درجة  ارتفاع  وان  فقط، 

ل ي��ع��ن��ي ب���ال�������س���رورة ا���س��اب��ت��ه ب��ف��ريو���س 

انه يف حال كانت درجة  كورونا، فيما بينت 

ا�سطحابه  �سيتم  مرتفعة  الطالب  ح��رارة 

لتاأدية  جمهزة  خا�سة  امتحان  غرفة  اإىل 

الذين  الطلبة  ان  موؤكدة  فيها،  المتحان 

ال��ف��ن��ادق  يف  امل��وؤ���س�����س��ي  للحجر  ي��خ�����س��ع��ون 

وال����ك����رف����ان����ات ل����ن ي�����س��م��ح ل���ه���م ب��ال��ت��ق��دم 

ل��ام��ت��ح��ان امل��ق��ب��ل، وامن����ا خ����ال ال����دورة 

اك��دت  ال��رتب��ي��ة  وك��ان��ت وزارة  ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة. 

الازمة  ال�ستعدادات  من  النتهاء  �سابقا 

طالبا   178217 مب�ساركة  المتحان،  لعقد 

طالبا   104931 ب��واق��ع  ي��ت��وزع��ون  وط��ال��ب��ة، 

الدرا�سة  م��ن   73286 و  نظاميني،  وطالبة 

اخلا�سة.

موزعة  قاعة   1846 يف  المتحان  ويعقد 

ال��رتب��ي��ة  720 م��در���س��ة يف م��دي��ري��ات  ع��ل��ى 

والتعليم كافة، ا�سافة اإىل 42 قاعة احتياط 

بواقع قاعة لكل مديرية لي طارئ، بحيث 

ال�ساعة  ل��ام��ت��ح��ان  الوىل  اجلل�سة  ت��ب��داأ 

العا�سرة �سباحا، فيما تبداأ اجلل�سة الثانية 

ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا.

التعليم  ف��روع  على  امل�سرتكون  وي��ت��وزع 

من  وطالبة  طالبا   40554 بواقع  املختلفة، 

الدرا�سة  طلبة  م��ن   22482 و  النظاميني، 

53616 من  و  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ف��رع  اخل��ا���س��ة يف 

طلبة  م���ن   37356 و  ال��ن��ظ��ام��ي��ني  ال��ط��ل��ب��ة 

الدرا�سة اخلا�سة يف الفرع الدبي.

وي��ب��ل��غ ع���دد امل��ت��ق��دم��ني ل��ام��ت��ح��ان من 

 46 ال�سرعي  ال��ف��رع  يف  النظاميني  الطلبة 

ال��درا���س��ة  م��ن طلبة  و190  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا 

ال���درا����س���ة  ط��ل��ب��ة  م���ن   1666 و  اخل���ا����س���ة، 

اخلا�سة فقط بفرع الدارة املعلوماتية.

م�سرتكا   119 اي�سا  لامتحان  ويتقدم 

م����ن ط��ل��ب��ة ال����درا�����س����ة اخل���ا����س���ة ف���ق���ط يف 

ف���رع ال��ت��ع��ل��ي��م ال�����س��ح��ي، ف��ي��م��ا ���س��ي��ت��ق��دم يف 

من  وطالبة  طالبا   3916 ال�سناعي  الفرع 

ال��درا���س��ة  4338 م��ن ط��ل��ب��ة  ال��ن��ظ��ام��ي��ني، و 

اخلا�سة.

طالبا   1197 ل��ام��ت��ح��ان  ���س��ي��ت��ق��دم  ك��م��ا 

 1168 وطالبة نظاميا يف الفرع الزراعي، و 

يف   4434 و  وال�سياحي،  الفندقي  الفرع  يف 

فرع القت�ساد املنزيل، ا�سافة اإىل 2323 من 

الزراعي،  الفرع  الدرا�سة اخلا�سة يف  طلبة 

و1161 يف الفرع الفندقي والزراعي و 3651 

يف فرع القت�ساد املنزيل.

م�سرتكا   57 كذلك  لامتحان  ويتقدم 

يف م���راك���ز ال�����س����اح وال���ت���اأه���ي���ل وم���راك���ز 

الحداث، موزعني على 9 قاعات، بال�سافة 

الطلبة  م��ن  وم�سرتكة  م�سرتكا   485 اإىل 

و  ال�����س��م،  م���ن   122 ب���واق���ع  الع���اق���ة  ذوي 

الع��اق��ة  ذوي  م��ن   94 و  الكفيفني،  م��ن   92

الدماغي  ال�سلل  ذوي  م��ن   73 و  احلركية، 

ال��ب�����س��ر،  ���س��ع��اف  م���ن  م�����س��رتك��ني   104 و 

م��رك��ز  يف  م�����س��رتك��ني   10 اإىل  ب���ال����س���اف���ة 

لل�سرطان. احل�سني 

االنباط-عمان

الأوق��اف  ل��وزارة  الإعامي  الناطق  اكد 

الإ���س��ام��ي��ة ح�سام  وامل��ق��د���س��ات  وال�����س��وؤون 

اأن���ه مل ي��رتت��ب على ال����وزارة اأي  احل��ي��اري 

وزارة  قرار  ب�سبب  مالية  خ�سائر  اأو  تبعات 

فري�سة  باإقامة  ال�سعودية  والعمرة  احل��ج 

احل��ج ب��اأع��داد حم���دودة وم��ن امل��ت��واج��دي��ن 

هناك.

ام�������س  ت�������س���ري���ح  وق��������ال احل������ي������اري يف 

ب��ت��و���س��ي��ات  اأخ�����ذت  ال������وزارة  اإن  ال���ث���اث���اء، 

الرتيث  يف  ال�سعودية  والعمرة  احلج  وزارة 

األ���ف   21 ان  اإىل  لف��ت��ا  احل����ج،  ب����اإج����راءات 

حج  ملو�سم  اأول��ي��ة  ب�سورة  �سجلوا  م��واط��ن 

هذا العام.

وقررت الوزارة ال�سعودية اأم�س باقت�سار 

اأعداد  ه� على   1441 للمو�سم احلايل  احلج 

حم�����دودة ج���دا ل��ل��راغ��ب��ني ب�����اأداء م��ن��ا���س��ك 

املتواجدين  م��ن  اجلن�سيات  ملختلف  احل��ج 

داخل ال�سعودية ب�سبب فريو�س كورونا.

اأع������ادت ال��ر���س��وم  واأو�����س����ح  اأن ال������وزارة 

املا�سي؛  ال�سهر  الأويل  للت�سجيل  امل��ال��ي��ة 

املتعلقة  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ل��ل��ظ��روف  م���راع���اة 

ب��ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ون����ظ����را حل���ل���ول ���س��ه��ر 

ال�سعيد.  ال��ف��ط��ر  وع��ي��د  امل���ب���ارك  رم�����س��ان 

�سجلوا  الذين  املواطنني  باإمكان  اأن  وب��ني 

املالية  املبالغ  ي�سرتدوا  ومل  اأوليا  ت�سجيا 

الإ�سامي  البنك  مراجعة  بهم،  اخلا�سة 

الهوية  بطاقة  معهم  م�سطحبني  الأردين 

ا�سرتداد  ليتم  الإي���داع  وفي�سة  ال�سخ�سية 

الر�سوم.

اأ�سار  املقبل،  للعام  احل��ج  مو�سم  وح��ول 

جم��ل�����س  اخ��ت�����س��ا���س  م���ن  الأم������ر  اأن  اإىل 

ال�����ذي ي�سع  وه����و  ال��������وزارة،  الأوق�������اف يف 

الأ����س�������س وامل���ع���اي���ري واع���ت���م���اد ال��رتت��ي��ب��ات 

الأع��م��ار  وت�سمل  ع���ام،  ك��ل  ب��ذل��ك  املتعلقة 

والفئات العمرية التي تعتمدها الوزارة.

الفئات  تنويع  ق��ررت  ال����وزارة  اأن  ي��ذك��ر 

وع����دم ح�سرها  احل����ج،  ب��ع��ث��ة  ال��ع��م��ري��ة يف 

ال�����س��ن، م��ن خ��ال تخ�سي�س م��ا ل  ب��ك��ب��ار 

ل�سالح  احلج  بعثة  من  باملئة   20 عن  يزيد 

بنظام  والعمل  احلج  �سندوق  يف  املدخرين 

القرعة ل�سرائح عمرية حمددة، اإىل جانب 

معيار الأكرب �سنا

االنباط-عمان

 16 تقييم  اإع���ادة  ال��زراع��ة  وزارة  اأنهت 

اإجماليه  مب�ساحة  نباتية  زراعية  حمطة 

ث��م��اين  يف  م��ن��ت�����س��رة  دومن   5200 ت��ب��ل��غ 

حمافظات وتطوير اآلية ال�ستثمار فيها.

وا����س���ار وزي���ر ال��ب��ي��ئ��ة ووزي����ر ال��زراع��ة 

امل��ك��ل��ف ال���دك���ت���ور ���س��ال��ح اخل��راب�����س��ة يف 

ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي ام�������س ال���ث���اث���اء، ان 

تطوير  على  خطتها  يف  حر�ست  ال��وزارة 

ع���م���ل امل���ح���ط���ات وال���ن���ه���و����س ب���ه���ا ن��ح��و 

اأن جتعل  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة 

ه��ذه امل��ح��ط��ات ن��واة ل��ل��زراع��ات ال��ري��ادي��ة 

والتاأهيل  والتمكني  للتدريب  وحا�سنة 

لل�سباب على املهن الزراعية.

لا�ستثمار  الأولوية  اإن  الوزير  وق��ال 

يف ه�����ذه امل���ح���ط���ات ت���ع���ط���ى ل��ل�����س��رك��ات 

من  التعاونية  واجل��م��ع��ي��ات  وامل��وؤ���س�����س��ات 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، م��و���س��ح��ا ان اأول���وي���ة 

لأبناء  �ستكون  امل�ساريع  تلك  يف  العمالة 

اح��ال  خلطط  تطبيقا  املحلي  املجتمع 

العمالة املحلية بدل العمالة الوافدة.

وا�ساف انه مت ت�سكيل جلنة يف الوزارة 

لا�ستثمار  امل��ق��دم��ة  ب��ال��ط��ل��ب��ات  للنظر 

ال���ي���ة ت�سم  وو����س���ع  امل���ح���ط���ات،  ت��ل��ك  يف 

والنهو�س  بالتطوير  خا�سة  م�سفوفة 

نقل  دوره��ا يف  والدفع يف  املحطات  بتلك 

والطراف. للمحافظات  التكنولوجيا 

املحطات،  لتك  التقييم  اإع���ادة  وت��اأت��ي 

ال��ق��ط��اع  م��ع  حقيقية  ���س��راك��ات  لإي���ج���اد 

اخل���ا����س ل��ا���س��ت��ث��م��ار ف��ي��ه��ا مب�����س��اري��ع 

واعدة  حما�سيل  لزراعة  ريادية  زراعية 

اإن���ت���اج���ه���ا  وغ�����ري ت���ق���ل���ي���دي���ة، ت���دخ���ل يف 

ال���ك���ف���اءة يف  ذات  احل���دي���ث���ة  ال���ت���ق���ن���ي���ات 

الزراعية،  واملكننة  ال��ري  مياه  ا�ستخدام 

امل��ج��ت��م��ع��ات املحلية  ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى  وت��ع��ود 

اعتبارها  اىل  بالإ�سافة  فيها،  املتواجدة 

م����راك����ز ل���ت���دري���ب ال���ع���م���ال���ة ال���زراع���ي���ة 

املوؤهلة، ون�سر املعرفة من خال ال�سماح 

ل��ل��م��زارع��ني وامل��ه��ت��م��ني يف ه���ذا ال��ق��ط��اع 

ب����الط����اع ع��ل��ى ال��ن�����س��اط��ات ال���ري���ادي���ة 

فيها. املنفذة 

االنباط-عمان

الأي��ت��ام  اأم���وال  تنمية  موؤ�س�سة  اأطلقت 

اخلدمة  متلقي  ميكِّن  اإلكرتونيا،  تطبيقا 

من تقدمي طلب املرابحة، واإرفاق الوثائق 

الازمة اإىل جانب احل�سول على املوافقة 

امل���ب���دئ���ي���ة م����ن خ�����ال اأج����ه����زة ال���ه���وات���ف 

املحمولة.

رئي�س  ال��ق�����س��اة،  ق��ا���س��ي  �سماحة  وق���ال 

جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة ال�سيخ عبد احلافظ 

ال��ت��ط��ب��ي��ق  اإن  ال���ث���اث���اء،  ام�������س  ال���رب���ط���ة 

ي����اأت����ي ان���ط���اق���ا م����ن ���س��ي��ا���س��ة امل��وؤ���س�����س��ة 

ت��ط��وي��ر  امل��ت��م��ث��ل��ة يف  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا 

خ���دم���ات���ه���ا، ف�������س���ا ع����ن ت���وف���ري ال���وق���ت 

امل��وؤ���س�����س��ة ومتلقي اخل��دم��ة  ع��ل��ى  واجل��ه��د 

معا.

واأ�ساف اإن خدمة تقدمي طلب املرابحة 

ه���ي ب���داي���ة ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات اإل��ك��رتون��ي��ة 

اإىل  لفتا  قريبا،  اإطاقها  �سيتم  متعددة، 

ال�ستخدام  ب�سهولة  يتمتع  التطبيق  اأن 

ودرج����ة ع��ال��ي��ة م��ن الأم�����ان دون احل��اج��ة 

�سخ�سيا. املوؤ�س�سة  ملراجعة 

املحلي
50 االربعاء  24/ 6 / 2020 

حيث  الإلكرتونية  احلكومة  خلدمات  ما�ّسة  احلاجة  باتت  ك��ورون��ا  جائحة  زم��ن  يف 

احلكومة  لتطبيقات  امل�ستقبلية  فالروؤى  ُبعد؛  التعليم  وكذلك  ُبعد  عن  العمل  حاجات 

الزمان،  من  عقدين  من  اأك��ر  منذ  م��وج��ودة  واخلطط  ال��ربام��ج  وكذلك  الإلكرتونية 

امل��وؤ���س�����س��ات،  امل��واط��ن لبع�س  ل��ك��رتون��ي��ة خل��دم��ة  الإ ال��ربجم��ي��ات  ت��وف��ر بع�س  وك��ذل��ك 

من  ع���دد  يف  اخل��دم��ات  لبع�س  الإل��ك��رتون��ي��ة  احل��ك��وم��ة  تطبيقات  م��ن  رزم  واإن��ط��ل��ق��ت 

لكل  امل��وؤ���س�����س��ات  ك��ل  لت�سمل  اخل��دم��ات  ه��ذه  لتمتد  بحاجة  زل��ن��ا  م��ا  لكننا  امل��وؤ���س�����س��ات؛ 

اخلدمات وتواكب لغة الع�سر:

اخل��دم��ات  ت��وف��ر  ف���اإن  ب��ع��ده��ا؛  اأو حتى  اأو خالها  ك��ورون��ا  قبل جائحة  م��ا  ���س��واء   .1

ال��راح��ة واخلدمة  يعني  للمواطن  ال��ف��وت��رة  واأمت��ت��ة  ل��ك��رتوين  الإ وال��دف��ع  ���س��ت��ع��ام  والإ

زمن  يف  احلكومي  اجل�سم  وتر�سيق  ج���راءات  الإ وتب�سيط  للمعلومة  الو�سول  و�سهولة 

من  لذلك  ما�سة  احلاجة  باتت  ُبعد  عن  والعمل  امل��رن  العمل  ظل  ويف  الثالثة؛  لفية  الأ

اإ�ستغال القوى الب�سرية املوؤهلة. خال 

على  للتي�سري  ون��وع��اً  كما  لكرتونية  الإ اخل��دم��ات  توفري  يف  كثرياً  �سبقنا  الغرب   .2

باأننا  ن�سعر  بتنا  اأن��ن��ا  ل��درج��ة  اخل��دم��ة،  اإج����راءات  وتب�سيط  وت�سريع  اخل��دم��ة  متلقي 

اإزدادت احلاجة  كورونا  وبالطبع يف ظل  للتكنولوجيا وخدماتها؛  نهائيني  م�ستخدمني 

امللحة للخدمات الإلكرتونية كنتيجة للعمل والتدري�س عن ُبعد.

حتقانات املكانية والزمانية  3. توفر املعلومة اإلكرتونياً للمواطن يخفف كثري من الإ

وما  املرور وغريها؛  اأزمات  يف  ختناقات  الإ وكذلك  وموظفيها  موؤ�س�سات اخلدمات  على 

اأو و�سط املدن الرئي�سة  يف زمن اجلائحة للوقوف على  اأماكن حكومية  اإل زيارة  علينا 

ال�سباب حتديداً. التحديات واإحتياجات 

ن جلعل الهواتف الذكية والتي يحملها معظم النا�س م�سدراً  4. العامل كله يتجه الآ

والرميوت  وال�سورة  والفيديو  ل��ك��رتوين  الإ وال��ربي��د  والبحث  �ستعام  والإ للمعلومة 

�سرورة  يعني  مما  وغريها؛  املطلوبة  واخلدمات  والدفع  نتقال  والإ واخلريطة  والتتبع 

الع�سرية. التكنولوجيا  التواءم مع 

الهواتف  يف  املتوفرة  وغريها  ن��دروي��د  الأ خدمات  ت�ستخدم  احلديثة  التوّجهات   .5

برجمياتها  من  وكثري  وبرجمتها،  اإليها  الو�سول  و�سرعة  وتوفرها  ل�سهولتها  الذكية 

تخدم متلقي اخلدمة ب�سهولة وي�سر؛ بالإ�سافة اإىل �سرورة اإ�سراك ال�سباب يف فعاليات 

التدريب ورفع بناء القدرات يف التخ�س�سات مدار ال�ساعة.

اأح�سنت اأمانة عمان وبع�س املوؤ�س�سات الأخرى باإطاقها لبع�س اخلدمات  6. حملياً 

ع��ن ط��ري��ق اأن���دروي���د واإي-ف���وات���ريك���م ل��اإ���س��ت��ع��ام ع��ن خم��ال��ف��ات ال�����س��ري وامل�����س��ق��ف��ات 

وللدفع  املعلومة  عن  لاإ�ستعام  اخلدمات  لبقية  ل�سمولها  ونتطلع  اخلدمات،  وبع�س 

لكرتوين جماناً دون تكلفة. الإ

ن��دروي��د  الأ ع��ن ط��ري��ق  كلها  ل��ك��رتون��ي��ة  الأ احل��ك��وم��ة  خ��دم��ات  ت��ك��ون  ن  نتطلع لأ  .7

مب�سروعات  للت�سريع  ونتطلع  و���س��ام��ل��ة،  مي�سرة  لتكون  الأخ���رى  اخل��ل��وي��ات  واأن��ظ��م��ة 

لكرتونية خلدمة املواطن وهو ببيته دون احلاجة لاإ�سطفاف يف طوابري  احلكومة الإ

ختناقات وغريها.  يف موؤ�س�سات اخلدمات درءاً لاأزمات والإ

لكرتونية خدمة للمواطن،  لفية الإ ب�سراحة: نحتاج لهبة حكومية لولوج خدمات الأ

وخدمتهم  وقتهم  واإدارة  راحتهم  على  لتنعك�س  بذلك  اخلدمة  متلقو  لي�سعر  ونحتاج 

جراءات وغريها طبقاً للتطلعات امللكية ال�سامية. وتب�سيط الإ

باإمتياز اإلكرتوين  �سباحكم 

اأبو بهاء

د.محمد طالب عبيدات

 حكومة وخدمات إلكترونية 
في زمن كورونا

 البدء بتنشيط المسارات السياحية في معان

 مجلس الوزراء يقر نظام استقدام العاملين في المنازل لسنة 2020

 التربية تنشر دليل اإلرشادات التربوية والصحية لطلبة التوجيهي

 األوقاف: ال خسائر مادية بسبب القرار السعودي لموسم الحج

 الزراعة تنهي إعادة تقييم 16 
محطة زراعية نباتية بـ 8 محافظات

 تنمية أموال األيتام تطلق خدمة 
تقديم طلبات المرابحات إلكترونيا

االنباط-برتا

حمافظة  �سياحة  مديرية  مدير  ق��ال 

معان الدكتور يا�سني �ساح اإن عددا من 

بامل�سارات  املرتبطة  ال�سياحية  امل�سروعات 

وزارة  نفذتها  والتي  معان،  يف  ال�سياحية 

ال�����س��ي��اح��ة؛ ا���س��ت��ك��م��ل��ت م���ع ب����دء ال��ع��ودة 

ال�سياحي. للقطاع  التدريجية 

واأ�ساف �ساح ام�س الثاثاء، اأن تلك 

امل�سروعات نفذت من قبل وزارة ال�سياحة 

امل�سارات  وربط  ال�سياحية  املواقع  لتعزيز 

ال�سياحية  احل��رك��ة  وت��ن�����س��ي��ط  ببع�سها 

وهي جاهزة لافتتاح، مبينا اأن اأبرز تلك 

ال�سياحي،  اأذرح  زوار  مركز  امل�سروعات؛ 

وبيت حمد بن جازي الرتاثي، وم�سروع 

الأث���ري���ة وحتويلها  م��ع��ان  ق��ل��ع��ة  ت��رم��ي��م 

ج��ان��ب  اإىل  وت���اري���خ���ي،  ت���راث���ي  مل��ت��ح��ف 

م�����س��روع ت��و���س��ع��ة ط��ري��ق ق��ل��ع��ة ال�����س��وب��ك 

والذي ل زال يف مراحله الأخرية.

واأ�سار اإىل اأن تلك امل�سروعات الرائدة 

داخل  ال�سياحية  النقاط  بربط  اأ�سهمت 

املجتمعات  ا���س��ت��ف��ادة  وع���ززت  امل��ح��اف��ظ��ة، 

فر�س  ت��وف��ري  خ���ال  م��ن  ���س��واء  املحلية 

اأو من خال ن�سر الوعي الثقايف  العمل، 

وال��ت��اري��خ��ي مب��ك��ون��ات ال��ه��وي��ة الأردن��ي��ة 

املتعاقبة. وح�ساراتها 

وب��ت��وج��ي��ه��ات من  امل��دي��ري��ة  اأن  وب���ني 

املوؤ�س�سات  مع  وبالتعاون  ال�سياحة  وزارة 

امل���ح���اف���ظ���ة؛  اخل���دم���ي���ة وال���ب���ل���دي���ات يف 

حافظت على ا�ستمرارية عمليات التعقيم 

واملن�ساآت  والأث��ري��ة  ال�سياحية  للمواقع 

ال�����س��ي��اح��ي��ة وخم��ت��ل��ف امل���راف���ق ال��واق��ع��ة 

وهي:  الثاثة  ال�سياحية  امل�سارات  �سمن 

ل�سمان  وذل����ك  م��ع��ان،ال�����س��وب��ك،  اأذرح، 

توفر بيئة �سحية اآمنة للزوار.

امل�����������س�����ارات  و������س�����ع  اإن����������ه مت  وق����������ال 

ال�����س��ي��اح��ي��ة وامل�����واق�����ع الأث�����ري�����ة ���س��م��ن 

على  اإدراج��ه��ا  ومت  الخت�سا�س،  منطقة 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���ي���ة ل��ت�����س��ه��ي��ل و���س��ول 

برنامج  وج���ود  اإىل  م�����س��ريا  ل��ه��ا،  ال����زوار 

يت�سمن  امل�سارات،  لتلك  متكامل  �سياحي 

املدعومة  ال�سياحية  اخل��دم��ات  خمتلف 

اخل��دم��ات  وت��ل��ك  ال�����س��ي��اح��ة،  وزارة  م���ن 

جنة”،  “اأردننا  ب��رن��ام��ج  �سمن  م��درج��ة 

ال�سياحية،  احلركة  حتفيز  بهدف  وذلك 

�ساما  تعريفا  الربنامج  هذا  يقدم  كما 

لأب������رز امل���ام���ح ال��ث��ق��اف��ي��ة مل��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا 

املحلية.

واأ�ساف اأن املواقع ال�سياحية والأثرية 

حركة  ���س��ه��دت  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  والطبيعية 

�سياحية حملية جيدة من قبل املواطنني 

ي��ب�����س��ر  م����ا  الأردن،  داخ������ل  وامل���ق���ي���م���ني 

من  تدريجيا  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  بتعايف 

جتربة  يعظم  وم��ا  ك��ورون��ا،  جائحة  اآث���ار 

ال�����س��ي��اح��ة ال���داخ���ل���ي���ة ل����دى امل��واط��ن��ني 

واملقيمني.



االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 االنباط-برتا

مي����ل����ك ق�����ط�����اع ال���������س����ن����اع����ات ال���ك���ي���م���اوي���ة 

ت�سند  انتاجية  ق��درات  التجميل  وم�ستح�سرات 

االردن اأوق����ات االأزم�����ات، جت��ل��ت ب��و���س��وح خ��ال 

جائحة كورونا، و�سط اهتمام ملكي بتو�سيع قادة 

ال�����س��ادرات  وت�سجيع  برمته  ال�سناعي  االإن��ت��اج 

واالعتماد على الذات، وتطوير منتجات جديدة.

وي���وف���ر ال���ق���ط���اع ال�����ذي ي�����س��م 700 م��ن�����س��اأة 

���س��ن��اع��ي��ة م��ا ي��زي��د ع��ن اأرب���ع���ة اأ���س��ع��اف حاجة 

 375 املحلية  امل�سانع  تنتج  حيث  املحلي،  ال�سوق 

األف طن �سنويا من معقمات االأيدي واملطهرات 

واملنظفات، فيما ال يزيد اأق�سى ا�ستهاك لل�سوق 

املحلية من هذه املنتجات جمتمعة على 85 األف 

طن.

مم����ث����ل ق�����ط�����اع ال���������س����ن����اع����ات ال���ك���ي���م���اوي���ة 

وم�ستح�سرات التجميل يف غرفة �سناعة االأردن 

اإن  )ب���رتا(  لوكالة  ق��ال  الب�س،  اأح��م��د  املهند�س 

م�ستغلة  غري  ت�سديرية  فر�سا  ميتلك  القطاع 

تقدر بنحو 74ر1 مليار دوالر ملختلف دول العامل 

الت�سدير  فر�س  اإج��م��ايل  من  باملئة   36 وت�سكل 

غري امل�ستغلة للقطاع ال�سناعي عامة.

األ��ف   15 ي�سغل  ال����ذي  ال��ق��ط��اع  اإن  واأ����س���اف 

ع���ام���ل وع���ام���ل���ة، ي�����س��ك��ل��ون 6 ب��امل��ئ��ة م���ن ع��م��وم 

�سعوبات  يواجه  ال�سناعي،  بالقطاع  العاملني 

ع��دي��دة حت��د م��ن من��وه وق��درت��ه على ا�ستغال 

مثل  واالإن��ت��اج��ي��ة  الت�سديرية  اإمكانياته  كامل 

التي  البريوقراطية  واالج��راءات  الت�سغيل  كلف 

ي�سكل  م��ا  امل��ن�����س��اآت،  وت��و���س��ع��ة  ترخي�س  ت��ع��رق��ل 

ارباكا للم�سنعني.

االردن��ي��ة  الكيماويات  �سناعة  اأن  اإىل  وا���س��ار 

ق��رن،  ن�سف  م��ن  اك��ر  قبل  االردن  دخلت  التي 

متميزة عن مثياتها باملنطقة العربية بارتفاع 

املنظفات  اأو  املبيدات  او  اال�سمدة  �سواء  جودتها 

“نحن ق���ادة هذه  ال��ب��ن��اء، م��وؤك��دا  اأو ك��ي��م��اوي��ات 

ال�سناعة عربيا«.

وب����ني اأن م��ن��ت��ج��ات ال���ق���ط���اع ت���واج���ه ق��ي��ودا 

وموافقات  وتراخي�س  م�سددة  وم�ساءلة  رقابية 

ر�سمية  موؤ�س�سات  تفر�سها  عديدة  واحتياجات 

ما  يخ�سع  ال  فيما  واالإنتاج،  بالت�سنيع  لل�سماح 

يتم ا���س��ت��رياده م��ن اخل���ارج ل��ذل��ك، م�سددا على 

ال�سناعة  اال����س���واق حل��م��اي��ة  م��راق��ب��ة  ����س���رورة 

االأردنية من الب�سائع غري املطابقة للموا�سفات 

وقليلة اجلودة.

العاملة بالقطاع  املن�ساآت  راأ�سمال  ان  واو�سح 

يقدر بنحو مليار دينار، وبحجم انتاج يزيد على 

ملياري دينار �سنويا، اي ما ن�سبته 10 باملئة من 

اجمايل انتاج ال�سناعة الكلي، فيما ت�سل القيمة 

امل�سافة للقطاع اإىل 650 مليون دينار، ما اأ�سهم 

اإىل2ر2  االإجمايل  املحلي  بالناجت  بزيادة ح�سته 

باملئة.

ال���ك���ي���م���اوي���ة  ال���������س����ن����اع����ات  ان  وا��������س�������اف 

وم�ستح�سرات التجميل تعد من اكر القطاعات 

يبلغ  حيث  االردن��ي��ة،  العاملة  ل��اأي��دي  ت�سغيا 

الواحدة نحو  املن�ساأة  العاملني يف  متو�سط عدد 

22 عاما باإنتاجية ت�سل اإىل نحو 8 اآالف دينار 

�سهرياً للعامل الواحد.

واك����د ان ال��ع��م��ال��ة ب��ال��ق��ط��اع ت��ت�����س��م ب��امل��ه��ارة 

وال�����ق�����درات ال��وظ��ي��ف��ي��ة ع��ال��ي��ة امل�������س���ت���وى، كما 

والدقة  باحل�سا�سية  االإنتاجية  العملية  تتمتع 

امل��واد االأولية، اذ يتم  واخلطورة يف التعامل مع 

دفع تعوي�سات للعاملني بني اأجور ومزايا عينية 

ونقدية ت�سل اإىل نحو 170 مليون دينار �سنوياً.

ولفت اإىل ان القطاع لديه قدرات ت�سديرية 

عالية تبلغ نحو 800 مليون دينار �سنويا، ت�سكل 

ما ن�سبته 18 باملئة تقريبا من اإجمايل ال�سادرات 

ال�����س��ن��اع��ي��ة، م��ب��ي��ن��ا ان م��ن��ت��ج��ات��ه ا���س��ت��ط��اع��ت 

الو�سول الأكر من 105 دول حول العامل.

وقال اإن ال�سناعات الكيماوية االردنية تزخر 

بالكثري من الفر�س �سواء داخل ال�سوق املحلية 

بعد  املرتفع  الطلب  جراء  الت�سدير،  باأ�سواق  اأو 

اأزمة فريو�س كورونا وبخا�سة منتجات املنظفات 

وامل���ط���ه���رات وامل��ع��ق��م��ات واالأ����س���م���دة وامل��ب��ي��دات 

الزراعية، م�سددا على �سرورة اغتنامها.

نحو  لديه  اال�سمدة  �سناعات  اأن قطاع  وبني 

الت�سديرية  الفر�س  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة  8ر68 

امل����ت����وف����رة ب���ق���ط���اع ال�������س���ن���اع���ات ال���ك���ي���م���اوي���ة 

مليار  2ر1  قيمتها  ال��ت��ج��م��ي��ل  وم�����س��ت��ح�����س��رات 

ال��ك��ي��م��اوي��ة  ال�����س��ن��اع��ات  ب��ي��ن��م��ا مت��ت��ل��ك  دوالر، 

ت�سديرية  فر�سا  الع�سوية(  وغ��ري  )الع�سوية 

غري م�ستغلة قيمتها 532 مليون دوالر.

ال��ك��ي��م��اوي��ة  ال�����س��ن��اع��ات  اأن ق���ط���اع  واو����س���ح 

 34 ت��وف��ري  ي�ستطيع  التجميل  وم�ستح�سرات 

األف فر�سة عمل مبا�سرة وغري مبا�سرة يف حال 

اإىل  الفتا  الت�سديرية،  الفر�س  ه��ذه  ا�ستغال 

مقدمتها  ويف  القطاع،  ت��واج��ه  التي  التحديات 

الكهربائية  والطاقة  اخل��ام  امل��واد  ا�سعار  ارتفاع 

ال�سيولة  ونق�س  امل��ت��ع��ددة،  االن��ت��اج��ي��ة  وال��ك��ل��ف 

واالل���ت���زام���ات ال��ك��ب��رية ع��ل��ى امل�����س��ان��ع و���س��ع��ف 

املن�ساآت  لدى  والت�سديرية  الت�سويقية  القدرات 

الرقابية  اجل��ه��ات  وت��ع��دد  واملتو�سطة  ال�سغرية 

والتفتي�سية وتداخل �ساحياتها.

وط���ال���ب ب��ت��وح��ي��د اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة جلهة 

الت�سدير  مبتطلبات  املتعلقة  ال�����س��ه��ادات  منح 

)ال��ت�����س��ن��ي��ع اجل���ي���د( وت���اأخ���ري م��ن��ح ا���س��داره��ا، 

وت��خ��ف��ي�����س ك��ل��ف ال�����س��ح��ن وت���وف���ري اخل���ام���ات 

املحلية االأولية التي حتتاجها امل�سانع، وت�سريع 

حوافز  و���س��رف  املبيعات  �سريبة  ردي���ات  اإع����ادة 

توفري  يف  ي�سهم  مبا  امل�ستحقة،  ال�سادرات  دع��م 

ال�سيولة لل�سناعيني.

وق����ال اإن ال�����س��ن��اع��ي��ني امل�����س��دري��ن ي��دف��ع��ون 

امل���واد  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة   16 بن�سبة  م��ب��ي��ع��ات  ���س��ري��ب��ة 

ي��رت��ب لهم  الت�سدير م��ا  ت�����س��رتد ع��ن��د  االأول���ي���ة 

ردي�������ات ���س��ري��ب��ي��ة، م���ق���رتح���ا ان ي���ك���ون ه��ن��اك 

ردي��ات  فيه  ت��ورد  لكل من�ساأة  م��ايل موحد  رق��م 

ال�سريبة ومبالغ دعم ال�سادرات مل�ساعدتها على 

عمل مقا�سات مالية لدفع اية م�ستحقات مالية 

ترتتب عليها جلهات ر�سمية.

وين�سوي حتت مظلة القطاع، املواد الكيماوية غري 

والبرتوكيماويات  الع�سوية  والكيماوية  الع�سوية 

واالأ����س���م���دة وم���ب���ي���دات االآف�������ات وغ���ريه���ا م���ن امل����واد 

وط��اءات  والدهانات  واالأ�سباغ  الزراعية  الكيماوية 

مم��اث��ل��ة واأح����ب����ار ال��ط��ب��اع��ة وال�������س���اب���ون وامل��ن��ظ��ف��ات 

وحم�سرات التنظيف والتلميع.

ك��م��ا ت��ن�����س��وي حت��ت مظلته اي�����س��ا، ال��ع��ط��ور 

امليت  البحر  ومنتجات  التجميل  وم�ستح�سرات 

التجميلية الطبيعية(  )االأماح والطني واملواد 

وعيدان الثقاب وال�سمغ والغراء وامللح ال�سناعي 

واللوحات  ال�سوئية  واملنتجات  وامل��ع��ال��ج  امل��ك��رر 

ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة واالأف�������ام وحم�������س���رات م���واد 

ومعاجلات  ال�سوائل  ومعاجلة  للتجمد  مانعة 

يف  م�ستخدمة  وحم�سرات  الهيدروليكي  النقل 

ا�ستكمال جتهيز االن�سجة و�سباغتها.

 االنباط-عمان

ق�������ال وزي��������ر ال�������س���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة 

اإن  احل��م��وري،  ط��ارق  الدكتور  والتموين 

الثالثة  امل����ادة  مب��وج��ب  امل�سكلة  ال��ل��ج��ن��ة 

اأم���ر ال���دف���اع رق���م )6( واف��ق��ت على  م��ن 

واالنتاج  العمل  ا�ستدامة  جلنة  تو�سيات 

االن�سطة  من  لقائمة  بال�سماح  والتوريد 

اليوم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  بالعمل  االق��ت�����س��ادي��ة 

االربعاء.

الثقافية  امل��راك��ز  ال��ق��ائ��م��ة  وت�سمنت 

املهني  ال��ت��دري��ب  وم�����زودي  وال��ت��دري��ب��ي��ة 

والتقني ومعاهد تعليم املو�سيقى ومراكز 

العامة. التعلم واملكتبات  �سعوبات 

وب�����ني ال���دك���ت���ور احل����م����وري يف ب��ي��ان 

العمل  اإع��ادة  اأن  الثاثاء،  ام�س  �سحفي 

بالتقيد  مرتبط  االن�سطة  هذه  بت�سغيل 

ال�سامة  وتعليمات  واإج���راءات  ب�سروط 

ال���ع���ام���ة وال���ت���ب���اع���د االج���ت���م���اع���ي ال��ت��ي 

حددتها وزارة ال�سحة.

اأن القرار جاء بعد نقا�سات  اإىل  ولفت 

خ������ال اج����ت����م����اع����ات جل����ن����ة ا����س���ت���دام���ة 

وبعد  والتوريد،  واالإنتاج  العمل  �سا�سل 

ومراعاة  االأوبئة  جلنة  براأي  اال�ستئنا�س 

ال���ب���ع���د االق���ت�������س���ادي ال����س���ت���دام���ة ه���ذه 

للعاملني  ال�����س��ح��ي  وال��ب��ع��د  ال��ق��ط��اع��ات 

واملواطنني الذين يرتادون هذه االماكن.

وب��ح�����س��ب احل���م���وري، ج���رت امل��واف��ق��ة 

ك����ذل����ك ع���ل���ى زي��������ادة ال�������س���ع���ة امل��ق��ع��دي��ة 

واأن  ب��امل��ئ��ة،   75 ل��ت�����س��ب��ح  ال��ن��ق��ل  ل��ق��ط��اع 

واالإن��ت��اج  العمل  �سا�سل  ا�ستدامة  جلنة 

ت�سغيل  لدرا�سة  غدا  �ستجتمع  والتوريد 

اأخرى. قطاعات اقت�سادية 

الحموري: السماح لقطاعات جديدة بالعمل اليوم

األردن ينتج 375 ألف طن من المعقمات والمطهرات 
والمنظفات سنويا

الأربعاء    24  /  6  / 2020

االنباط-عمان

واالإمكانات،  ال��ق��درات  ت��رز  االأزم��ات  عند 

اأوراجن  ت�����س��خ��ري  يف  ات�����س��ح ج��ل��ي��اً  م���ا  وه����ذا 

الرقمي،  التحول  يف  اململكة  �سريك  االأردن، 

الإم����ك����ان����ات����ه����ا ل���ت���ت���ائ���م م�����ع اأي��������ة ظ�����روف 

ا�ستثنائية.

ارتبط  وم��ا  ك��ورون��ا،  جائحة  ب��داي��ة  فمنذ 

ب��ه��ا م��ن اإج�����راءات احل��ج��ر امل��ن��زيل، �ساعدت 

و�سركات  وقطاعات  حكومة  اجلميع،  اأوراجن 

بغ�س  املختلفة  مهامهم  اإمت��ام  على  واأف���راد، 

النظر عن الظرف القائم.

مل ت��ك��ن ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��رك��ات يف قطاع 

االأزم��ة،  فر�سته  ما  ملواجهة  موؤهلة  االأعمال 

وم����ا راف��ق��ه��ا م���ن ق������رارات مل��ج��اب��ه��ة ان��ت�����س��ار 

الفريو�س على عجل، كالعمل عن بعد، حيث 

النموذج  ه��ذا  ال�ستقبال  ا�ستعداداتها  كانت 

اجل���دي���د م���ن االأع���م���ال م��ت��ف��اوت��ة. ب��امل��ق��اب��ل، 

اأداء  لت�سيري  ج��اه��زة  االأردن  اأوراجن  ك��ان��ت 

التغري  ظل  يف  ا�ستمرارها  و�سمان  االأع��م��ال 

اجل���وه���ري يف اأ���س��ال��ي��ب ال��ع��م��ل، م���ن خ��ال 

ت��وف��ري خ���دم���ات ح��م��اي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة وات�����س��ال 

 ،)VPN( اآمنة  افرتا�سية  خا�سة  ب�سبكات 

االأع��م��ال  ق��ط��اع  م��ن  م�سرتكيها  وم�����س��اع��دة 

ب�سهولة  ُبعد  عن  العمل  اإدارة  يف  وال�سركات 

وي�سر وب�سكل اآمن وفعال.

ال��ع��م��ل م���ن امل���ن���زل ع���ر االإن����رتن����ت ك��ان 

امل�����س��ت��ج��د ال����ذي ف��ر���س ن��ف�����س��ه ب��ق��وة ب��داي��ة 

االأزم���ة. وك��ان ل��زام��اً يف ظل ال��واق��ع اجلديد 

�سخرت  لذا،  االأمر.  هذا  ت�سهل  اأدوات  توفري 

ب��ك��ام��ل  امل���ت���ع���ددة  ���س��ب��ك��ات��ه��ا  االأردن  اأوراجن 

فوجد  اختافهم،  على  مل�سرتكيها  طاقاتها 

ق��ط��اع االأع���م���ال ���س��ب��ك��ة م��واك��ب��ة ل��ل��ت��ط��ورات 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة احل��دي��ث��ة ت�����س��ه��ل ع��ل��ي��ه عقد 

ممكنة  االفرتا�سية،  واللقاءات  االجتماعات 

ال��ع��م��ل  اأدوات  م���ن  اال����س���ت���ف���ادة  م���ن  اإي����اه����م 

االأداء  لتعزيز  االت�ساالت  وحلول  اجلماعي 

واإمتام املهام بفعالية و�سرعة.

عن  العمل  اأ���س��ا���س  ميثل  االإن��رتن��ت  والأن 

العرو�س  م��ن  ال��ع��دي��د  ال�سركة  وف���رت  ُب��ع��د، 

واخل����دم����ات ل��ت�����س��ه��ي��ل ه����ذا االأم�������ر، ف��ك��ان��ت 

خدمة “نت وين ما كان” من اأهم اخلدمات 

مع  التكيف  يف  االأع��م��ال  قطاع  �ساعدت  التي 

ال���ت���وّج���ه اجل���دي���د ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي، 

تقنية  توفري  ع��ن  ف�سًا  مناف�سة،  وباأ�سعار 

ل�سطح  االآمنة  االفرتا�سية  التحتية  البنية 

االرت��ق��اء  يف  �ساهمت  ال��ت��ي    )VDI(املكتب

بتجربة العمل من املنزل.

ال�����س��رك��ات  اإدارة  كيفية  االأزم����ة  ت��غ��ري  مل 

توا�سلها  كيفية  اأي�ساً  بل  فح�سب،  لعملياتها 

م����ع ع���م���ائ���ه���ا. ف���ف���ي ال����وق����ت ال������ذي ب����رزت 

ف��ي��ه احل���اج���ة ل��ل��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي، زودت 

الر�سائل  بخدمة  ال�����س��رك��ات  االأردن  اأوراجن 

التوا�سل  يف  مل�ساعدتهم  باجلملة  الق�سرية 

اأكر  ب�سكل  وت�سويق منتجاتهم  زبائنهم،  مع 

االإلكرتونية  حمفظتها  وب��خ��دم��ات  فعالية، 

اأج�����ل  م�����ن   ”Orange Money“

التحول اإىل طرق دفع اأكر اأماناً و�سهولة.

االأردن  اأوراجن  زودت  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 

ت�سمح  تقنية  وهي   ،IVR بخدمة  ال�سركات 

عر  كمبيوتر  ن��ظ��ام  م��ع  بالتفاعل  للعماء 

اإىل وجهتهم  لوحة مفاتيح الهاتف للو�سول 

املطلوبة.

فرتة  خ��ال  ال�سركات  متطلبات  ولتنوع 

ك��ال��ت��ح��ول من  ال��ق��ط��اع��ات،  اجل��ائ��ح��ة ح�سب 

بعد  ع���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإىل  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال��ت��ع��ل��ي��م 

ومرنة  قوية  ات�ساالت  لبنية  يحتاج  وال��ذي 

ق����ادرة ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب ال���زي���ادة يف ا���س��ت��خ��دام 

االأردن  اأوراجن  ت�����س��درت  االإن���رتن���ت،  ���س��ب��ك��ة 

ال��ت��ج��رب��ة،  اإجن�����اح  اأدوات  ت��وف��ري  يف  امل�����س��ه��د 

وباأ�سعار  كبرية  ب�سعات  اإنرتنت  فقدمت حزم 

معقولة وخمّف�سة للموؤ�س�سات التعليمية مبا 

التعليمية. الكليات واملراكز  فيها اجلامعات، 

للقطاعات  التدريجي  الفتح  بداأ  وعندما 

موظفي  ع��ودة  م��ن  راف��ق��ه  وم��ا  االقت�سادية، 

اأم���اك���ن  ال����ع����ام واخل�����ا������س اىل  ال���ق���ط���اع���ني 

ع��م��ل��ه��م ت��دري��ج��ي��اً ب��اأع��ل��ى درج�����ات احل��ي��ط��ة 

واحل�����ذر، ���س��اه��م��ت ال�����س��رك��ة ب��ت��وف��ري ح��ل��ول 

ال��ت��ي ميكنها حتديد  احل��راري��ة،  ال��ك��ام��ريات 

كورونا،  بفريو�س  باإ�سابتها  امل�ستبه  احلاالت 

مل�سرتكيها من قطاع االأعمال.

بالتفا�سيل،  ُت��ع��ن��ى  االأردن  اأوراجن  والأن 

ات��خ��ذت اإج������راءات ت��ت��ع��ل��ق ب��اأم��ن امل��ع��ل��وم��ات، 

�ساحبها  اال�ستثنائية  ال��ظ��روف  واأن  خا�سة 

التي  ال�سيرانية  الهجمات  حجم  يف  ارتفاع 

ال�ستهداف  كطعم  ك��ورون��ا  جائحة  ا�ستغلت 

ال�سركة  قامت  حيث  االإن��رتن��ت،  م�ستخدمي 

بتنبيه عمائها من قطاع ال�سركات الأبعادها 

وخ���ط���ورت���ه���ا، وت���ق���دمي جم��م��وع��ة م��ت��ك��ام��ل��ة 

ه��ذه  ل���درء  خ�سي�ساً  امل�سممة  احل��ل��ول  م��ن 

�سركاتهم  ح��م��اي��ة  م��ن  ومتكينهم  امل��خ��اط��ر، 

اإ���س��اف��ة اىل ذل���ك، ح��ث��ت��ه��م على  ���س��ي��ران��ي��اً. 

حلول  با�ستخدام  االحتياطي  الن�سخ  اعتماد 

بالكاود  ي��ع��رف  م��ا  اأو  ال�سحابية  التخزين 

اأعلى م�ستويات  لتمكينهم من اال�ستفادة من 

وتطويرهم  م�����س��ادره��م  تو�سيع  خ��ال  اأداء 

الت�سغيلية. لقدراتهم 

االردن   Orange ع����م����اء  ي���ت���م���ت���ع 

م����ن ق���ط���اع ال�������س���رك���ات مب��ج��م��وع��ة وا���س��ع��ة 

ت��ن��ا���س��ب ح��ج��م عملهم  ال��ت��ي  م���ن اخل���ي���ارات 

واح��ت��ي��اج��ات��ه��م ال���ت���ي ت��ت��ن��وع م���ا ب���ني م��رك��ز 

اأو ح���ل���ول ���س��ح��اب��ي��ة ع��ام��ة  ب��ي��ان��ات م�����س��ت��ق��ل 

االث���ن���ني حل��م��اي��ة  ب���ني  اأو جت��م��ع  خ��ا���س��ة  اأو 

والقوانني  االأنظمة  تراعي  بطرق  بياناتهم 

املحلية.

التحول  اأعمدة  اأحد  االأردن  اأوراجن  وكون 

الرقمي يف اململكة فاإنها ت�سجع �سائر �سركات 

على  واأحجامها  قطاعاتها  باختاف  اململكة 

التكنولوجيا  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة  احل��ل��ول  ت��ب��ّن��ي 

اأو  اأو اخل��دم��ات  ال��ع��م��ل،  ���س��واًء يف  احل��دي��ث��ة 

اإىل  التوّجه  وت�سريع  الت�سغيلية،  العمليات 

لتكون  اأو���س��ع،  ن��ط��اق  على  الرقمية  احل��ل��ول 

امل�ستقبلية  ال��ت��ح��دي��ات  جم��اب��ه��ة  ع��ل��ى  ق���ادرة 

باملرونة والقّوة و�سرعة التكّيف.

أورانج األردن ودعم النموذج الجديد لقطاع األعمال خالل أزمة »كورونا«

249 اتفاقية منح دعم لصغار 
المزارعين في المحافظات

المواصفات تشارك باجتماعات 
المنظمة العربية للتنمية الصناعية

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على انخفاض

االنباط-عمان

  ت��ن��ف��ذ امل��وؤ���س�����س��ة االأردن����ي����ة ل��ت��ط��وي��ر 

 249 امل�����س��اري��ع االق��ت�����س��ادي��ة )ج���دي���ك���و( 

امل�ساريع  وتطوير  لدعم  ِمنحة  اتفاقية 

االدخ��ار  ملجموعات  االإنتاجية  ال��زراع��ي��ة 

مدار�س  واأع�ساء  واجلمعيات  واالئتمان 

امل���زارع���ني احل��ق��ل��ّي��ة م��ن خ���ال م�����س��روع 

من  بتمويل  والت�سغيل  الريفية  التنمية 

ال�����س��ن��دوق ال�����دويل ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��زراع��ي��ة 

)ايفاد).

وق����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 

ه����ذه  اإن  ال�����زع�����ب�����ي  ب���������س����ار  ال�����دك�����ت�����ور 

للم�ساركني  249 منحة  لدعم  االتفاقيات 

و  جماعية  منحة   171 منها  امل�ستفيدين، 

78 منحة فردية لدعم امل�ساريع الزراعية 

االنتاجية يف حمافظات البلقاء، عجلون، 

جر�س، املفرق

وم�����اأدب�����ا، وب���ل���غ اإج����م����ايل ق��ي��م��ة امل��ن��ح 

مبعدل  دوالر،  األ��ف  8ر827  نحو  املقّدمة 

 1500 و  جماعية  منحة  لكل  دوالر   4500

دوالر للمنحة الفردية.

املقّدمة  امل�ساريع  مقرتحات  وا�ستملت 

ري��ادي��ة  اأف��ك��ار  ع��ل��ى  امل��ن��ح  ع��ل��ى  للح�سول 

فر�س  وتوفري  زراع��ي��ة  اإنتاجية  مل�ساريع 

لتح�سني  والن�ساء  ال�سباب  لقطاعي  عمل 

م�����س��ت��وى م��ع��ي�����س��ة االأ����س���ر يف امل��ح��اف��ظ��ات 

امل�ستهدفة.

واأو����س���ح ال��زع��ب��ي اأن����ه ���س��ي��ت��م حت��وي��ل 

املحافظ  عر  للم�ستفيدين  املنح  مبالغ 

بتكلفة  حم��اف��ظ��ة  ك���ل  يف  االإل���ك���رتون���ي���ة 

التكلفة  م��ن  ب��امل��ئ��ة   65 ب���  اأق���ل  تف�سيلية 

بتحويل  البدء  مت  حيث  عليها،  املتعارف 

يف  امل�ستفيدين  امل��زارع��ني  ل�سغار  املبالغ 

و�ست�ستكمل  وعجلون،  جر�س  حمافظتي 

امل���وؤ����س�������س���ة اإج���������راءات ال���ت���ح���وي���ل ل��ب��اق��ي 

ال���ث���اث  امل���ح���اف���ظ���ات  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن يف 

وماأدبا” خال  والبلقاء  “املفرق  الباقية 

املقبلة. االأيام 

توقيعها  ج���رى  منحة   150 اأن  ي��ذك��ر 

ل�����دع�����م وت�����ط�����وي�����ر ����س���ل�������س���ل���ة ال���ق���ي���م���ة 

ال��ع��ام  االن��ت��اج��ي��ة  ال��زراع��ي��ة  للمحا�سيل 

دوالر  ال����ف   381 ب��ل��غ��ت  ب��ق��ي��م��ة  امل���ا����س���ي 

، ت���وزع���ت ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ات امل�����س��ت��ه��دف��ة، 

ووفرت 646 فر�سة عمل.

ت�سكيل  رب����ط  مت  اأن����ه  ال��زع��ب��ي  وب����نّي 

جم��م��وع��ات االدخ����ار واالئ��ت��م��ان بتقدمي 

الفني وتوجيه  والدعم  امل�سروع  املنح من 

حت�سني  بهدف  ال�سغرية  امل�ساريع  اعمال 

م�ساريع  مقرتحات  كتابة  على  قدراتهم 

التقدم  ب��اب  وف��ت��ح  امل��ن��ح،  على  للح�سول 

ل���ا����س���ت���ف���ادة م����ن ب���رن���ام���ج ِم����َن����ح دع���م 

االأعمال  ومناذج  القيمة  �سل�سلة  وتطوير 

واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع  الريادية 

وتاأهيلها  تاأ�سي�سها  مت  التي  للمجموعات 

بالتعاون مع موؤ�س�سة نهر االأردن، موؤّكداً 

اأن����ه مت ت��ق��ي��ي��م ال��ط��ل��ب��ات ب�����س��ف��اف��ي��ة من 

خال جلنة م�سرتكة من املوؤ�س�ستني.

االقت�سادية  التنمية  م�سروع  ان  يذكر 

زراع��ي  م�����س��روع  ه��و  والت�سغيل  ال��ري��ف��ي��ة 

تنموي يهدف اإىل دمج �سغار املزارعني يف 

القيمة وحت�سني فر�س احل�سول  �سل�سلة 

ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل يف امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة من 

خال بناء قدراتهم الفنية والتناف�سية.

 االنباط-عمان

واملقايي�س  املوا�سفات  موؤ�س�سة  �ساركت 

باالجتماع  امل��رئ��ي  االت�����س��ال  تقنية  ع��ر 

اال�ست�سارية  للجنة  واخل��م�����س��ني  ال��راب��ع 

ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ت��ق��ي��ي�����س يف امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة 

والتعدين. ال�سناعية  للتنمية 

املهند�سة  املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير  وق��ال��ت 

اإن  الثاثاء،  ام�س  بيان  يف  الزهري  عبري 

روؤ�ساء هيئات  فيه  �سارك  الذي  االجتماع 

الدول  يف  العربية  والتقيي�س  املوا�سفات 

قيا�سية  موا�سفة   61 اعتمد  االأع�����س��اء، 

97 م�����س��روع��ا  ع��رب��ي��ة م����وح����دة، وت��ب��ن��ى 

مل���وا����س���ف���ة ق��ي��ا���س��ي��ة ب��ل��غ��ت��ه��ا االأ����س���ل���ي���ة 

يف  م��وح��دة  ع��رب��ي��ة  قيا�سية  ك��م��وا���س��ف��ات 

العديد من املجاالت.

واأ������س�����اف�����ت ك���م���ا ن���اق�������س االج���ت���م���اع 

احل���ال،  للمنتجات  ال��ع��رب��ي  ال��رن��ام��ج 

وت��وح��ي��د اجل���ه���ود ال��ع��رب��ي��ة يف جم���االت 

البنية التحتية للجودة ملواجهة تداعيات 

و�سامة  �سحة  و�سمان  ك��ورون��ا  جائحة 

املواطن العربي، وتن�سيق اجلهود العربية 

للجائحة  ال�سلبية  ال��ت��اأث��ريات  مل��واج��ه��ة 

على اقت�ساديات الدول العربية، وتن�سيق 

امل���وق���ف ال��ع��رب��ي يف امل��ح��اف��ل االإق��ل��ي��م��ي��ة 

والدولية.

ع��ل��ى  �����س����ادق  االج����ت����م����اع  اأن  وب���ّي���ن���ت 

للجنة  ع�سر  الثاين  االجتماع  خمرجات 

العربية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ  متابعة 

 –  2019 لاأعوام من  واجلودة  للتقيي�س 

االجتماع  تو�سيات  تنفيذ  ومتابعة   2023

احل����ادي ع�����س��ر ل��ل��ج��ن��ة، واع��ت��م��اد اخلطة 

التنفيذية املحدثة لا�سرتاتيجية، ورفع 

م�����س��روع دل��ي��ل ال��ع��م��ل االإر����س���ادي امل��ع��دل 

للتقيي�س  العليا  اال�ست�سارية  اللجنة  اإىل 

العتماده.

 االنباط-عمان

الثاثاء،  ام�س  عمان  بور�سة  اأغلقت 

على تداول 9ر4 مليون �سهم، موزعة على 

اإجمالية  ت���داوالت  بقيمة  1504���س��ف��ق��ات 

8ر4 مليون دينار.  بلغت 

اإىل  ال���ب���ور����س���ة  وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر 

مقارنة  باملئة  18ر0  1628بن�سبة  النقطة 

مع اأغاق اجلل�سة ال�سابقة. 

19 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   34 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

29 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

العربية-بريوت

مقابل  ال��دوالر  �سرف  ب�سعر  التداول  افتتح 

ال��ل��رية ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ام�����س ال��ث��اث��اء، يف ال�����س��وق 

ما  املرخ�سني،  غري  ال�سرافني  ول��دى  ال�سوداء 

ال��دوالر  مقابل  لبنانية  ل��رية   5900  �  5700 بني 

ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ل���رية   500 ن��ح��و  ارت���ف���اع  ال���واح���د، يف 

كمعدل و�سطي، عن االثنني.

عن  لبنان  يف  ال�سرافني  نقابة  اأعلنت  بينما 

اللرية  مقابل  االأمريكي  الدوالر  �سرف  ت�سعري 

متحرك  وب��ه��ام�����س  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  اللبنانية، 

اأدنى والبيع  3850 لرية كحد  بني ال�سراء ب�سعر 

ب�سعر 3900 لرية كحد اأق�سى.

وي���ت���ك���رر م�����س��ه��د اح��ت�����س��اد امل���واط���ن���ني اأم����ام 

م�سرف  موا�سلة  مع  يومي،  ب�سكل  ال�سرافني 

لبنان �سخ الدوالر يف ال�سوق.

الدوالر يالمس 6 آالف
 ليرة لبنانية

االنباط-عمان

اأك�������د ال���ب���ن���ك ال��������دويل ام�������س  ع����م����ون - 

ال��ق��وى  يف  امل�������راأة  م�����س��ارك��ة  اأن  ال���ث���اث���اء، 

اأن  املحتمل  ومن  منخف�سة،  تعترب  العاملة 

ترتاجع اأكرث ب�سبب جائحة كورونا.

ال�������س���ادرة ع���ن البنك  ال��ت��ق��ري��ر،  وي���دع���و 

امل��ج��االت  اإج������راءات يف  ات��خ��اذ  اإىل  ال�����دويل، 

ور�سم  االق��ت�����س��ادي،  النمو  تعزيز  ال��ت��ال��ي��ة: 

القانونّية،  ال��ّث��غ��رات  ل�سّد  ف��ّع��ال��ة  �سيا�سات 

واإمكانية  م�ساواة،  اأكرث  �سلوكّيات  وت�سجيع 

الو�سول اإىل رعاية جّيدة لاأطفال، وتوفري 

اإىل  التقرير  ي�سري  كما  اآم��ن��ة.  نقل  و�سائل 

غري  الرقمي؛  االقت�ساد  يف  املتاحة  الفر�س 

اأّنه يف حال عدم اتخاذ اإجراءات ل�سّد الفجوة 

اأن تتحّول  ب��ني اجل��ن�����س��ني، مي��ك��ن  ال��رق��م��ّي��ة 

هذه الفر�س اإىل عائق اإ�سايف.

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر، ال ت����زال م�����س��ت��وي��ات 

م�ساركة املراأة يف �سوق العمل يف كل من دول 

امل�سرق االأردن والعراق ولبنان من بني اأدنى 

والعراق،  االأردن  ففي  العامل.  يف  امل�ستويات 

 ، املائة  يف   15 عن  تقل  بن�سبة  امل��راأة  ت�سارك 

بينما يف لبنان تبلغ هذه الن�سبة 26 يف املائة، 

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن م�����س��ت��وي��ات امل�����س��ارك��ة 

على  تنطبق  ل��ل��م��راأة  امل��ت��دن��ّي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 

دول اأخرى يف املنطقة، اإال اأّن االأردن والعراق 

و  عاملًيا،  املجال  االأدن��ى يف  املراتب  ياأتيان يف 

العربية  اجلمهورية  من  ك��ًا  بعدهما  تاأتي 

ال�������س���وري���ة واجل���م���ه���وري���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ل��ت��ني 

م��زق��ت��ه��م��ا احل�����روب. وت��ق��ل ن�����س��ب م�����س��ارك��ة 

ي��رتاوح بني  بواقع  الثاثة  ال��دول  امل���راأة يف 

العاملي،  املتو�سط  عن  مئوية  نقطة   35 و   25

ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل للفرد 

الواحد فيها.

منخف�سة  العمل  �سوق  يف  امل�ساركة  وتعّد 

ب�سفة خا�سة بني الن�ساء االأقل تعليًما. فاإن 

احلا�سات  غري  الن�ساء  من  متدنية  ن�سبة 

العمل  العايل ي�ساركن يف �سوق  التعليم  على 

م��ق��اب��ل ث��ل��ث��ي ح��م��ل��ة ال�����س��ه��ادات ال��ع��ل��ي��ا من 

ون�سفهن  ولبنان،  العراق  من  كل  يف  الن�ساء 

يف االأردن.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن الفارق بني م�ستوى 

يعّد  املتعلمة  وغ��ري  املتعلمة  امل���راأة  م�ساركة 

اأك��رب م��ن ال��ف��ارق ال��ذي جن��ده ب��ني م�ساركة 

املتعّلمات. والن�ساء  املتعّلمني  الرجال 

يف  للمراأة  العلمي  التح�سيل  تزايد  ومع 

م�ساركة  معدالت  فاإن  عمًرا،  االأ�سغر  الفئة 

العاملة  ال��ق��وة  ال�����س��اب��ة يف  ال��ع��م��رّي��ة  ال��ف��ئ��ة 

اأقل  اأعلى ب�سكل ملحوظ يف لبنان و بدرجة 

يف االأردن.

ال��ع��امل��ي��ة يف بع�س  ال���ت���ج���ارب  وم����ن خ����ال 

ال��زي��ادة احل��اّدة يف م�ساركة  اأدى منط  ال��دول، 

اإىل نقطة حتّول  الفئات العمرية االأ�سغر �سًنا 

بني االأجيال العاملة، بحيث �سهدت هذه الدول 

م�ساركة اأكرب للمراأة ال�سابة يف �سوق العمل يف 

ال��وق��ت ال���ذي ت��خ��رج ف��ي��ه ال��ف��ئ��ات االأك���رب �سنا 

بالتدريج من تعداد القوى العاملة.

وت���واج���ه امل������راأة ال���راغ���ب���ة ب��امل�����س��ارك��ة يف 

بطالة  معّدالت  امل�سرق  دول  يف  العمل  �سوق 

مرتفعة واأجوراً اأقّل لقاء عمل مماثل. ت�سل 

معدالت البطالة بني الن�ساء اإىل �سعف تلك 

التي يواجهها الرجال، فهي ت�سل يف االأردن 

املتدنية  امل��ع��دالت  اّن  اأي   ، امل��ائ��ة  يف   25 اإىل 

مل�����س��ارك��ة امل�������راأة يف ال��ع��م��ل ت��خ��ف��ي وراءه�����ا 

معّدالت اأدنى لعمل املراأة.

ت��ع��م��ل ع����ادة يف ق��ط��اع��ات  امل������راأة  اأن  ك��م��ا 

م��ع��ّي��ن��ة وب����اأج����ر اأق������ّل مّم����ا ي��ك�����س��ب��ه ال��رج��ل 

الفجوة  تبلغ  عليه،  متكافىء.  عمل  مقابل 

وال��رج��ال  الن�ساء  ب��ني  االأج���ور  يف  اجلندرية 

العاملني يف مهن مماثلة ولديهم التح�سيل 

ال��ع��ل��م��ي امل��م��اث��ل واخل����ربة امل��م��اث��ل��ة، ح��وايل 

االأردن،  يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  يف  امل��ئ��ة  يف   17

ك��اف��ة يف  للعّمال  امل��ئ��ة  22 يف  و  امل��ئ��ة  18 يف  و 

املرّجح  وم��ن  ال��ت��وايل.  على  ولبنان  ال��ع��راق 

م���ن جهة  امل��رت��ف��ع��ة  ال��ب��ط��ال��ة  م���ع���ّدالت  اأّن 

ي�سّكان  ثانية  جهة  من  االأج��ور  وانخفا�س 

دون  ويحول  الن�ساء  لبع�س  اإحباط  عن�سر 

بحثهّن عن العمل.

 االنباط-عمان

  عقدت وزارة االقت�ساد الرقمي والريادة 

ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���س��ي��ة اف���رتا����س���ي���ة، ع����رب ت��ق��ن��ي��ة 

ال��ري��ادة  ب�����س��رك��ات  امل��رئ��ي متعلقة  االت�����س��ال 

ت�سليط  ج��رى  حيث  االأردن،  يف  االجتماعية 

ال�سوء على اأهم التحديات التي تواجه هذه 

الت�سريعية  البيئة  عن  واحل��دي��ث  ال�سركات 

لعملها. الناظمة 

ام�س  ال����وزارة  ع��ن  �سحايف  ب��ي��ان  وح�سب 

jاأدار ال��ت��ي  ا���س��ت��م��ل��ت احل��ل��ق��ات،  ال���ث���اث���اء، 

رواد  ب��رام��ج  وم��دي��رة  االقليمية  امل��دي��رة  ه��ا 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ���س��م��ر دودي�������ن، ع���ل���ى 3 ج��ل�����س��ات، 

�سركات  لتنظيم  احلكومية  اجلهود  ت�سمنت 

ال����ري����ادة االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 

الناظمة لها وجتارب بع�س رياديي االأعمال،

وا���س��ت��ع��ر���س وزي�����ر االق���ت�������س���اد ال��رق��م��ي 

وال����ري����ادة امل��ه��ن��د���س م��ث��ن��ى غ��راي��ب��ة، خ��ال 

البيئة  لتطوير  احلكومي  االهتمام  اجلل�سة، 

ال���داع���م���ة ل�����س��رك��ات ال���ري���ادة االج��ت��م��اع��ي��ة، 

ي��ت��واف��ق مع  ال�����س��رك��ات  ه���ذه  ع��م��ل  اأن  مبينا 

على  وتعمل   17 امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف 

االقت�ساد  عجلة  وحتريك  عمل  فر�س  خلق 

ال�سركات  ه��ذه  عمل  تنظيم  واأن  اململكة،  يف 

باالأثر  مهتمة  ا�ستثمارات  بجلب  لها  ي�سمح 

ملتزمة  احل��ك��وم��ة  اأن  مبينا   ، االج��ت��م��اع��ي 

ب��ت��ح�����س��ني ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ل��ع��م��ل ه��ذه 

ال�سركات.

واأك������د اأم�����ني ع����ام امل��ج��ل�����س االق��ت�����س��ادي 

ح��م��ارن��ة،  م�سطفى  ال��دك��ت��ور  واالج��ت��م��اع��ي 

حتتية  بنية  وج��ود  ���س��رورة  اجلل�سة،  خ��ال 

م���ع���رف���ي���ة ل����اأف����ك����ار وامل�������س���اري���ع امل����وج����ودة 

ب���امل���ح���اف���ظ���ات م����ع اي����ج����اد اآل����ي����ة ل��ت��وح��ي��د 

كافة. اال�ستثمارية  ال�سناديق 

بني  وفاء  النائب  حتدثت  مداخلتها،  ويف 

االإدارة  وزارة  م��ع  جتربتها  ع��ن  م�سطفى، 

اقت�سادي  متكني  وح���دات  بتاأ�سي�س  املحلية 

ت��خ��دم ق��ط��اع ال��ن�����س��اء يف امل��ح��اف��ظ��ات ك��اف��ة، 

اأح��د  ال���ري���ادة مي��ث��ل  ق��ط��اع  اأن  اإىل  م�����س��رية 

تنمية  بخلق  االأردن  يف  احلقيقية  ال��ف��ر���س 

والقيم  ال���روؤى  ب��ني  ي���وازن  اقت�سادي  ومن��و 

واأثره على املجتمع.

ويف اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ي��ئ��ة 

ال���ق���ان���ون���ي���ة، حت�����دث م���دي���ر ع�����ام م���راق���ب���ة 

ال�����س��رك��ات ال��دك��ت��ور وائ����ل ال��ع��رم��وط��ي عن 

احلكومة  اأجنزتها  التي  الت�سريعية،  املراحل 

واملتعلقة  االجتماعية  ال�سركات  بخ�سو�س 

ال�سركات،  ق��ان��ون  لتعديل  م�����س��ودة  بتجهيز 

نف�س  ويف  اجتماعي  اأثر  لتحقيق  تعمل  التي 

الوقت حتقيق ربح ي�سمح لها باال�ستدامة.

وتناول املخت�س يف دعم البيئة الت�سريعية 

ل���ل���ري���ادة ع��م��ر ال���ط���وي���ل اأ����س�������س م��ق��رتح��ات 

ت�����س��ج��ي��ل ال�������س���رك���ات االج���ت���م���اع���ي���ة وط����رق 

تنفيذها  واآل���ي���ات  االج��ت��م��اع��ي  االأث���ر  ق��ي��ا���س 

الت�سريعية.

من  ك��ل  ا�ستعر�س  ال��ث��ال��ث��ة،  اجلل�سة  ويف 

البطيخي  “بالفرن” حممد  �سركة  موؤ�س�س 

ميديا” املتخ�س�سة  “رنني  �سركة  وموؤِ�س�سة 

وموؤِ�س�سة  ب��رك��ات  روان  التعليم  ت��ط��وي��ر  يف 

ف��ي��ا���س،  روال   Viavii ف���ي���ايف«   “ ���س��رك��ة 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م، واأب���رزه���ا ع��دم 

وج���ود اإط����ار ت�����س��ري��ع��ي ي��ن��ظ��م ع��م��ل ���س��رك��ات 

و����س���رورة  االأردن  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ري���ادة 

االه���ت���م���ام ب��ح��ق��وق امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ل��ه��ذه 

ال�سركات.

ال��رق��م��ي  االق��ت�����س��اد  وزارة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

وال����ري����ادة ت���ع���اون���ت م���ع ����س���ن���دوق م�����س��اري��ع 

ُتعنى  قانونية  درا�سة  لتطوير  العربية  املراأة 

ب�����س��رك��ات ال����ري����ادة االج��ت��م��اع��ي��ة ال��رب��ح��ي��ة 

لتمكني هذا النوع من ال�سركات من ممار�سة 

ولتمكينها  التعقيدات  من  قدر  باقل  عملها 

من امل�ساهمة يف عملية التنمية امل�ستدامة.

مو�سكو -رويرتز 

بوتني  فادميري  الرو�سي  الرئي�س  اق��رتح 

ام�س الثاثاء رفع معدل �سريبة الدخل من 

االأث��ري��اء  للمواطنني  باملئة   15 اإىل  باملئة   13

ال�����س��ن��وي ع��ل��ى خم�سة  ال���ذي���ن ي��زي��د دخ��ل��ه��م 

مايني روبل )72833 دوالرا(.

ق��ال  ال�����س��ع��ب،  اإىل  ت��ل��ف��زي��وين  ويف خ��ط��اب 

�سيبداأ  ال�سريبة  معدل  يف  التغيري  اإن  بوتني 

 2021 ال��ث��اين  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر  اأول  ���س��ري��ان��ه يف 

و���س��ي��ج��ل��ب 60 م��ل��ي��ار روب���ل اإ���س��اف��ي��ة خل��زان��ة 

رو�سيا.

العربية-دبي

 CMarkits اأكد الرئي�س التنفيذي ل�سركة

مع  مقابلة  يف  ال�سمري،  يو�سف  ال��دك��ت��ور  ل��ن��دن، 

النفط  على  الطلب  يف  التعايف  اأن  “العربية” 
ال�سابقة. التوقعات  تخطى 

 5 واأ���س��اف اأن االرت��ف��اع يف الطلب ج��اء ب��زي��ادة 

 85 اإىل  ت�سري  مايني برميل من تقديرات كانت 

ب��رم��ي��ل يف  م��ل��ي��ون   90 اإىل  ب��رم��ي��ل لت�سل  م��ل��ي��ون 

.2020 يونيو 

اأعلى  ال��ث��اث��اء  ام�����س  النفط  اأ���س��ع��ار  و�سجلت 

م�����س��ت��وى ل��ه��ا يف ن��ح��و اأرب���ع���ة اأ���س��ه��ر ل��ت��ب��ل��غ اأع��ل��ى 

برنت  وقفز   .2020 مار�س  من  الثالث  منذ  �سعر 

بن�سبة 1.7% اإىل 43.8 دوالر، فيما قفز خام غرب 

تك�سا�س 1.8% اإىل 41.48 دوالر.

لديها  اأ�سبح  العامل  دول  اأن  ال�سمري  واعترب 

انت�سار  اأك��رب يف مواجهة  احل��ايل خربة  الوقت  يف 

ف��ريو���س ك���ورون���ا، وب��ال��ت��ايل ف���اإن اإم��ك��ان��ي��ة اإع���ادة 

االإغاقات التامة لاقت�ساد بداأت تتا�سى.

وحت����دث ع��ن االن��خ��ف��ا���س امل��ف��رط يف االإن��ت��اج 

تقرير  اآخ��ر  بح�سب  ال�سخري،  للنفط  بالن�سبة 

لوكالة معلومات الطاقة، بجانب االنخفا�س اإىل 

ما دون 190 حفارا نفطياً يف اأمريكا.

�ستاأتي  مقبلة  تخف�سيات  ه��ن��اك  اأن  واع��ت��رب 

م��ن ال��ع��راق ون��ي��ج��ريي��ا وك��ازاخ�����س��ت��ان، وت��وق��ع��ات 

تلتقطها  موؤ�سرات  وه��ذه  اأن��غ��وال،  من  بتخفي�س 

االأ�سواق قبل حدوثها.

واأكد اأن عودة االأن�سطة التدريجية يف خملتف 

اأ���س��ع��ار  ���س��ت��دع��م ب�سكل وا���س��ح  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات 

النفط.

وا�سنطن -رويرتز 

ان��ك��م�����س ن�����س��اط ال�����س��رك��ات يف ال��والي��ات 

اخلام�س  لل�سهر  حزيران  يونيو  يف  املتحدة 

ع���ل���ى ال����ت����وايل، ل���ك���ن وت�����رية االن��خ��ف��ا���س 

الركود  ب��اأن  اآراء  يدعم  م��ا  وه��و  انح�سرت، 

ال��ن��اج��م ع��ن اأزم���ة ك��وف��ي��د-19 ي��ق��رتب من 

نهايته.

وق���ال���ت ���س��رك��ة اآي.اإت�����������س.اإ������س م��ارك��ت 

االأولية  القراءة  اإن  الثاثاء  للبيانات ام�س 

ال��ذي  االأم��ري��ك��ي،  للناجت  املجمع  مل��وؤ���س��ره��ا 

ي��ر���س��د ق��ط��اع��ي ال�����س��ن��اع��ات ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 

واخلدمات، ارتفع اإىل 46.8 هذا ال�سهر من 

50 اإىل  37 يف مايو اأيار. وت�سري قراءة دون 

اإىل  االأمريكي  االقت�ساد  وانزلق  انكما�س. 

ركود يف فرباير �سباط.

وجاء التح�سن هذا ال�سهر مع اإعادة فتح 

مار�س  منت�سف  يف  اإغاقها  بعد  ال�سركات 

اآذار لل�سيطرة على انت�سار املر�س التنف�سي 

الناجم عن فريو�س كورونا. ومع هذا، فقد 

ا���س��ت��م��رت ت�����س��ري��ح��ات ال��ع��م��ال ال�����س��ه��ر كما 

تتعامل  بينما  التوظيف  ال�سركات  اأوق��ف��ت 

مع �سعف الطلب وخلف�س التكاليف.

م��دراء  ملوؤ�سر  االأول��ي��ة  ال��ق��راءة  وارتفعت 

ا�ستطاع  يف  اخل��دم��ات  بقطاع  امل�سرتيات 

يونيو  يف   46.7 اإىل  م��ارك��ت  اآي.اإت�������س.اإ����س 

ال�سابق. وكان  ال�سهر  37.5 يف  حزيران من 

خ�����رباء اق��ت�����س��ادي��ون ا���س��ت��ط��ل��ع��ت روي����رتز 

46.0 يف  اآراءه������م ق���د ت��وق��ع��وا ق�����راءة ع��ن��د 

نحو  ي�سكل  ال��ذي  للقطاع  ح��زي��ران  يونيو 

االأمريكي. ثلثي االقت�ساد 

ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة،  ال�����س��ن��اع��ات  ويف ق��ط��اع��ات 

ت��ب��اط��اأ ان��ك��م��ا���س ال��ن�����س��اط ه���ذا ال�����س��ه��ر اإذ 

ارت��ف��ع��ت ال���ق���راءة االأول���ي���ة مل��وؤ���س��ر م��دي��ري 

يف   39.8 م��ن   49.6 اإىل  للقطاع  امل�سرتيات 

توقعوا  قد  االقت�ساديون  وك��ان  اأي��ار.  مايو 

 11 ميثل  ال��ذي  القطاع،  موؤ�سر  يرتفع  اأن 

يونيو  يف   47.8 اإىل  االق��ت�����س��اد،  م��ن  ب��امل��ئ��ة 

حزيران.

اجلديدة  ال�����س��راء  طلبات  حجم  وارت��ف��ع 

 49.5 عند  ق��راءة  اإىل  امل�سانع  تلقتها  التي 

يف يونيو حزيران من 34.6 يف مايو اأيار.

البنك الدولي: مشاركة المرأة األردنية في سوق العمل %15

االقتصاد الرقمي تعقد حلقة نقاشية بشأن تحديات شركات الريادة

بوتين يقترح رفع ضريبة الدخل 
من 13% إلى 15% للروس األثرياء

برنت يقفز 1.7% إلى 43.8 دوالر 
مع مؤشرات تعافي الطلب

نشاط قطاع األعمال في أمريكا 
ينكمش في يونيو

الأربعاء    24  /  6  / 2020
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200107940(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

عدي نبيل حممد ابو غلو�س

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد نبيل ابو غلو�س و�سريكه

 )15181( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2010/1/3

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/23

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكته   الكباريتي  ان�س  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )20621( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل 

2020/5/20  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ان�س الكباريتي و�سريكته

اإىل �سركة : احمد خ�سر حنن و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200003134(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

حمد ا�سماعيل حمد ال�سمادي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد احلاوي و�سركاه

بتاريخ   )46882( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1997/7/2

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/23 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/23

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن
قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

تنظيم املدن والقرى والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة1966 

ان  جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره رقم

على  املوافقة  ع��دم   2020/5/16 ت��اري��خ   )  302  (  

خمطط تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن ) ج ( اىل جتاري 

حمي �سمن احلو�س  رقم ) 2 ( من ارا�سي املفرق .

وذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

وزير الدارة املحلية

املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الهند�سية  لال�ستثمارات  الفني  ال���راي  �سركة  ب���اأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )53325( الرقم  حتت  حم��دودة/  م�سوؤولية 

 )2019/1/3(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/23(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200070736(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

ليلى عبد اللطيف حممد اجلنيدي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة جا�سر وليلى اجلنيدي

بتاريخ   )29301( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1992/4/25

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/22 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/22

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200003368(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

ا�سماعيل جرب �سليم جرب

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة “ حممد �سليم “ ابو زناد وا�سماعيل جرب

بتاريخ   )20785( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1988/9/28

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/23 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/23

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200147215(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

فواز عز الدين عمر م�سري

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة منري احمد ابو �سندي و�سريكه

بتاريخ   )111561( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2015/3/31

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/22 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/23

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن
قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

تنظيم املدن والقرى والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة1966 

ان  جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره رقم 

على  امل��واف��ق��ة  ع��دم   2020/5/16 ت��اري��خ   )  300  (

التجاري الطويل �سمن احو�س  خمطط تعديل احكام 

رقم ) 7 ( من ارا�سي املفرق .

وذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

وزير الدارة املحلية

املهندس وليد محي الدين املصري

رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  ذ.م.م  والت�سدير  لال�سترياد  �سركة جونيا  باأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )51530( بتاريخ )2018/5/22( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/23(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156760(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة اياد اللوان�سه و�سريكاته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )114942( بتاريخ 2016/10/3 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2019/12/29 

ال�سيد /ال�سيدة  اعتدال عبد احلميد احلوامته   وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي مادبا ت : 0777115716

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200095483(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

حممد حممود فالح ال�سمادي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة النظامي وال�سمادي

بتاريخ   )90571( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2008/5/6

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/23 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/23

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره 

رقم ) 155( تاريخ 2020/2/13 املوافقة على خمطط تغيري �سفة ا�ستعمال 

من زراعي اىل جتاري طويل بارتداد امامي ) 7م ( واحداث طريق �سعة )8م( 

20 ( الظاهر من ارا�سي املفرق وفر�س  ، �سمن احلو�س رقم )  �سرطة افراز 

عوائد تنظيم مبقدار دينار واحد وع�سرون قر�سا لكل مرت مربع حمول

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا العالن يف اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذوي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف 

مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء ق�سبة املفرق ومكاتب بلدية املفرق 

من  �سهر  مدة  خالل  الكربى  املفرق  بلدية  يف  اعرتا�ساتهم  وتقدمي  الكربى 

تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري 
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مصفي شركة
ال�سركات  قانون  من  )264/ب(  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   للتكولوجيا   رن���وه  ���س��رك��ة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 26578 ( بتاريخ ) 2011/10/27(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه 

خارج  للدائنني  ا�سهر  وثالثة   ، اململكة  داخل  للدائنني 

اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي ليث حممد �سليمان ال�سكر

 – النجف  – �سارع  اذينة  – ام  امل�سفي : عمان  عنوان 

الطابق الر�سي �سمال

خلوي ) 0795901901 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200162524(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة فرجه عليان اجلالمده و�سريكتها  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )116919( بتاريخ 2017/7/18 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/5/17 

اجلالمده   حمود  عليان  فرجة  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي الكرك/ العبدلية – ت: 0795597200

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ب���اأن ���س��رك��ة ال��ذه��ب ال��ع��ت��ي��ق ل��ل��م��ع��ادن وال�����س��ك��راب 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )39402( الرقم  حتت  حم��دودة/  م�سوؤولية 

 )2015/1/27(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/23(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعـالن
قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

ل�سنة   )  79  ( رق��م  والب��ن��ي��ة  وال��ق��رى  امل��دن  تنظيم 

1966 ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره رقم 

) 3/140 ( تاريخ 2020/1/30 املوافقة على خمطط 

تعديالت تنظيمية �سمن احلو�س رقم ) 1 ( ال�سيح من 

ارا�سي ايدون .

املفرق  ق�سبة  ل��واء   / الكربى  املفرق  بلدية  يف  وذل��ك 

ت��اري��خ   )  36  ( رق���م  ال��ت��ع��دي��ل��ي  امل��خ��ط��ط  وح�����س��ب 

2020/2/25 وو�سعه مو�سع التنفيذ .

وزير الدارة املحلية

املهندس وليد محي الدين املصري 
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200016582(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

عماد احمد يو�سف ايدك �ساب�سوغ

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة احمد يو�سف �ساب�سوغ و�سركاه

بتاريخ   )41440( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1995/10/14

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/23

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن
قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

تنظيم املدن والقرى والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 

ان جمل�س التنظيم العالى قد قرر بقراره رقم 

) 3/154 ( تاريخ 2020/2/11 املوافقة على خمطط 

ارا�سي   )  4  ( رقم  احلو�س  �سمن  تنظيمية  تعديالت 

املفرق اجلنوبي .

املفرق  ق�سبة  ل��واء   / الكربى  املفرق  بلدية  يف  وذل��ك 

وح�سب املخطط التعديلي تاريخ 2020/3/10 وو�سعه 

مو�سع التنفيذ .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري 
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  امل�ستقيم لتجارة املواد الغذائية  ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 11153 ( 

بتاريخ ) 2005/12/4(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : جميل احمد عل ابو �سعله

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع املدينة املنورة – بناية 238 – ط 

1 – مكتب 104

�س . ب ) 930780 ( الرمز الربيدي ) 11193 (

خلوي ) 0797940303 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن بلدية ام الجمال الجديدة
)) للمرة الثالثة ((

تأجري مخازن عدد ) 2 ( ومستودع عدد ) 1 (

 )  2  ( عدد  تاأجريخمازن  عن  اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية  تعلن 

وم�ستودع عدد ) 1 ( يف مبنى منطقة ال�سعيدية والعاقب / بلدة  

ال�سعيدية بطريقة املزاد العلني علما باأنه �سوف يتم فتح املزاد 

ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحًا يف مركو البلدية يف يوم الربعاء 

املوافق 2020/7/1 م .

فعلى ال�سادة الراغبني باملزاودة احل�سور ملبنى البلدية للم�ساركة 

10 % ( من قيمة  امل��زاودة )  يف املزاد ودفع قيمة تاأمني دخول 

املزاودة املقدمة .

مالحظة : اجور ن�سر العالن مهما تكرر والر�سوم على املزاود 

الفائز باملزاودة .

حسن فهد الرحيبه 
رئيس بلدية ام الجمال الجديدة

الربعاء   24/ 6 / 2020

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 9 / 52 ( تاريخ 2020/1/21

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق قد قررت بقرارها 

، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة   2020/1/21 رقم ) 52/9 ( بتاريخ 

املفرق رقم ) 82 ( تاريخ 2019/12/15 م .

واملت�سمن املوافقة على تو�سعة �سارع مبقدار ) 5 ( م مقتطع  من القطع ذوات الرقام 

) 377 ، 378 ( من حو�س رقم ) 16 ( الوجلي لي�سبح �سعة ال�سارع ) 10 ( م وذلك 

من  املقدم  ال�ستدعاء  على  بناء  وذلك  املجاورة  للقطع  املرفق  التغيري  بيان  ح�سب 

ا�سحاب العالقة – �سمن منطقة املفرق ، وكما هو مبني باملخطط املرفق واملعد لهذه 

الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار 

يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا 

كان ما يوجب العرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 9 / 55 ( تاريخ 2020/2/11

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق قد قررت بقرارها 

، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة   2020/2/11 رقم ) 55/9 ( بتاريخ 

املفرق رقم ) 17 ( تاريخ 2020/2/9 م .

واملت�سمن املوافقة على تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن ) ج ( اىل جتاري حملي �سمن 

القطعة رقم ) 784 ( من حو�س رقم ) 4 ( املفرق اجلنوبي لوحة رقم ) 130 ( حي 

دينار   )  1  ( مبقدار  تنظيم  عوائد  فر�س  مع  الثاين  عبداهلل  امللك  حي   )  1  ( رقم 

واحد للمرت املربع للم�ساحة املنظمة جتاري حملي وذلك بناء على ال�ستدعاء املقدم 

باملخطط  مبني  هو  وكما  املفرق،  منطقة  �سمن   – املرفق  امل�ساح  تقرير  على  وبناء 

املرفق واملعد لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار 

يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا 

كان ما يوجب العرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 3 / 54 ( تاريخ 2020/2/4

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق قد قررت بقرارها 

ملنطقة  املحلية  اللجنة  قرار  على  واملوافقة   ،  2020/2/4 بتاريخ   )  54/3  ( رقم 

املفرق رقم  ) 12 ( تاريخ 2020/1/26 م .

واملت�سمن املوافقة على تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن ) ج (  اىل جتاري حملي وذلك 

خا�سة  باأحكام  �سكن  من  ا�ستعمال  �سفة  تغيري  وكذلك   )  524( رقم  القطعة  �سمن 

اىل جتاري حملي وذلك �سمن القطعة رقم ) 894 ( �سمن احلو�س رقم ) 1 ( املفرق 

ال�سرقي مع فر�س عوائد تنظيم مبقدار ) 5،25 ( خم�سة دنانري وخم�س وع�سرون 

من  املقدم  ال�ستدعاء  على  بناء  وذلك   ، حملي  جتاري  حمول  مربع  مرت  لكل  قر�سا 

ا�سحاب العالقة – �سمن منطقة املفرق ، وكما هو مبني باملخطط املرفق واملعد لهذه 

الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار 

يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا 

كان ما يوجب العرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي
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االحتالل يهدم منزاًل بسلوان جنوب »األقصى«
 االنباط - وكاالت

منزل  ام�����س،  االح��ت��ال،  بلدية  ه��دم��ت 

يعود لعائلة الرجبي يف بلدة �سلوان جنوب 

امل�سجد االأق�سى املبارك، بحجة البناء دون 

ترخي�س.

�سلوان  يف  ح��ل��وة  وادي  معلومات  م��رك��ز 

برفقة  االح��ت��ال  بلدية  ط��واق��م  اأن  ق��ال��ت 

ق�����وات ك���ب���رة م���ن ال����وح����دات اخل���ا����س���ة ، 

ح��ا���س��رت م��ن��زل ال��رج��ب��ي ب��ال��ك��ام��ل بحي 

هدم  بعملية  و���س��رع��ت  ال��ب��ل��دة  يف  الب�ستان 

يدوية للبناء.

بلدية  طواقم  اأن  الرجبي  عائلة  وبينت 

االح����ت����ال ب������داأت ب��ع��م��ل��ي��ة ه����دم م��ن��زل��ه��ا 

باآليات هدم يدوية، حيث ال يوجد امكانية 

وقامت  املنزل،  موقع  اىل  الياتها  لو�سول 

ب��ق�����س ا���س��ق��ف امل���ن���زل، وه���ي ط��ري��ق��ة ه��دم 

جديدة.

اأمهلت  االح��ت��ال  حمكمة  ان  اىل  ي�سار 

العائلة مهلة انتهت اال�سبوع املا�سي لتنفيذ 

رف�ست  العائلة  ان  اال  بيدها،  الهدم  ق��رار 

�سابقة  ال��ذات��ي  ال��ه��دم  ي��ك��ون  ذل��ك حتى ال 

منازله  واملهددة  الب�ستان  حي  يف  ت�ستخدم 

امل�ساريع اال�ستيطانية. بالهدم ل�سالح 

منافسة شرسة بين »القاعدة« و»داعش« في إفريقيا

االنباط - وكاالت

اأن منطقة  اإيطالية حديثة  درا�سة  ذكرت 

ال�ساحل وغرب اإفريقيا باتت مركزا ملناف�سة 

امل��وال��ي��ة  الت�سكيات  ب��ن  م��ت��زاي��دة  �سر�سة 

ل� »داع�س”  ل�«القاعدة« واجلماعات املنت�سبة 

ب�سبب انعدام �سيطرة ال�سلطات.

وذك����رت ال��درا���س��ة ال��ت��ي ���س��درت يف روم��ا 

ام�س حتت عنوان “مناف�سة �سر�سة متزايدة 

لتنظيم  امل��وال��ي��ة  الت�سكيات  خمتلف  ب��ن 

لتنظيم  امل��ن��ت�����س��ب��ة  واجل���م���اع���ات  ال���ق���اع���دة 

“الو�سع متقد يف ليبيا، وهناك  داع�س” اأن 

كحركة  االإرهابية  للجماعات  نوعية  طفرة 

�سر�سة  وم��ن��اف�����س��ة  ال�����س��وم��ال،  يف  ال�����س��ب��اب 

املوالية  الت�سكيات  خمتلف  ب��ن  م��ت��زاي��دة 

ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة واجل���م���اع���ات امل��ن��ت�����س��ب��ة 

لتنظيم داع�س«.

“متزايد  ترابط  وجود  الدرا�سة  وك�سفت 

بن االأن�سطة االإجرامية التقليدية كاالجتار 

باملخدرات والنفط واملهاجرين واالختطاف، 

وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات االإره��اب��ي��ة ال��ن��ا���س��ط��ة يف ه��ذا 

ب��ال��ت��وازي م��ع االأف��رق��ة التدريجية  امل��ج��ال، 

االإره����اب  ث��ق��ل  م��رك��ز  ل�”اجلهاد” وحت����ول 

وغ����رب  ال�������س���اح���ل  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  امل���ت���ط���رف 

اإفريقيا«.

االإره���اب���ي���ة  “االأن�سطة  اأن  واأو����س���ح���ت 

فيه  تخ�س�س  وق��ت  يف  خ�سبة  اأر�سية  جت��د 

احل���ك���وم���ات االإف���ري���ق���ي���ة ل��ق��ط��اع ال�����س��ح��ة، 

االهتمام واملوارد التي كانت مكر�سة ملحاربة 

امل��ن��ظ��م��ات االإج��رام��ي��ة، وب��ال��ت��ح��دي��د، ميكن 

الطوارئ  حالة  مواجهة  �سعوبات  متثل  اأن 

ال�سحية، دافعا اإ�سافيا ل�)الرفاه االجتماعي 

اجل����ه����ادي( ل��ك�����س��ب م���زي���د م���ن ال���ق���ب���ول يف 

املناطق �سديدة الفقر«.

وع���رت ال��درا���س��ة ع��ن “قلق خ��ا���س من 

وليبيا،  تون�س  ب��ن  التهريب  حركة  ناحية 

التي متتد على طول  املنطقة احلدودية  يف 

459 كيلومرتا واملعروفة اأ�سا با�سم اأر�س 
االأدوي��ة  “�سوق  اأن  اإىل  واأ���س��ارت  التهريب”، 

جتذب اجلهادين، وب�سكل خا�س على �سوء 

ال���ي���وم ال����ذي ���س��ي��ت��وف��ر ف��ي��ه ل��ق��اح ف��رو���س 

كورونا«.

���س��ي��ط��رة  “انعدام  اأن  ع���ل���ى  و������س�����ددت 

املنت�سر،  والف�ساد  االإدارة  و���س��وء  ال�سلطات 

الهيكلية  الق�سور  اأوج��ه  بع�س  �سوى  لي�ست 

يف �سل�سلة توريد االأدوية التي ت�سمح لن�ساط 

العيوب  “بهذه  واأن��ه  باالزدهار”،  التهريب 

تون�س  تواجه  العامة،  ال�سحة  موؤ�س�سات  يف 

حتدي وباء كوفيد 19«.

الجمهوري االمريكي يدعم خطة 
»الضم« اإلسرائيلية

االنباط - وكاالت

اأف������ادت و���س��ائ��ل اإع�����ام ع���ري���ة، ام�����س، 

االمريكي  اجلمهوري  احل��زب  اأع�ساء  ب��اأن 

وق���ع���وا ع��ل��ى وث��ي��ق��ة دع���م ك��ام��ل حل��ك��وم��ة 

“�سم” االغ����وار  ب�����س��اأن خ��ط��ة  االح���ت���ال 

الغربية املحتلة لها. وال�سفة 

وذك��������رت ه���ي���ئ���ة ال����ب����ث اال����س���رائ���ي���ل���ي���ة 

ن�ست على اأن احلزب  الوثيقة  اأن  “كان”، 
اجل��م��ه��وري م��ل��ت��زم ب��ح��ق )ا���س��رائ��ي��ل( يف 

ات���خ���اذ ق�������رارات ل��ل��ح��ف��اظ وال����دف����اع ع��ن 

حدودها التي احتلتها من اأر�س فل�سطن. 

اأي����دوا  احل����زب  اأع�������س���اء  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

)اإ�سرائيل( باأن لها احلق يف اتخاذ قرارات 

م�ستقلة ب�ساأن �سيادتها، دون اأي �سغوط.

دع��م��ه  اأب�������دى  احل������زب  اأن  واأو�����س����ح����ت 

ال��ت�����س��ف��وي،  “ال�سم”  مل�������س���روع  ال���ك���ام���ل 

“�سفقة  نتنياهو  ت��رام��ب  خلطة  ا���س��ت��ن��اًدا 

�سنوا  احلزب  م�سوؤولو  اأن  مبينّة  القرن”، 

هجوًما “الذًعا” على القيادة الفل�سطينية 

التي رف�ست اخلطة. 

ت��رام��ب  ادارة  اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة،  ول��ف��ت��ت 

جت���ري اج��ت��م��اع��ات ون��ق��ا���س��ات م��ع حكومة 

“ال�سم”  م�����س��روع  تنفيذ  ب�����س��اأن  نتنياهو 

“ال�سم” على  عملية  تتم  بحيث  اجلديد، 

مراحل وب�سورة تدريجية.

االربعاء  24/ 6 / 2020

انذار 

اىل العامل : �سفيان 

حممود �سالح الدقام�سة

نظرًا لتغيبك عن مركز عملك 

من تاريخ 2020/5/3 ، فاننا 

مراجعة  ب�����ض��رورة  ن��ن��ذرك 

من  ي��وم��ا   14 ع��م��ل��ك خ���ال 

تاريخ ن�ضر هذا االعان وانك 

وجميع  لعملك  فاقدًا  تعترب 

حقوقك ح�ضب املاده 

العمل  قانون  من   ) 28/ه���   (

االردين .

املنذر / �سركة و�سرتن اوتو ذ.م.م



الدويل
 01 االربعاء  24/ 6 / 2020 

االنباط - وكاالت

م��ن امل��ق��رر اأن ي��ع��ق��د ال��ي��وم الأرب���ع���اء 

اج�����ت�����م�����اع ي���������ض����م اأع�������������ض������اء ال����ق����ي����ادة 

الفل�ضطينية، يف منطقة الأغوار، املهددة 

ب����ق����رار ال�������ض���م الإ����ض���رائ���ي���ل���ي، يف اإط�����ار 

الأر�����ض،  ع��ل��ى  الفل�ضطينية  ال��ت��ح��رك��ات 

ال���ه���ادف���ة لإف�������ض���ال امل���خ���ط���ط، يف وق���ت 

م��وؤمت��ر �ضحايف  ع��ن  ال��ن��ق��اب  ف��ي��ه  ك�ضف 

الع�ضكري  اجل��ن��اح  با�ضم  للناطق  ق��ري��ب 

حلما�ض، يتحدث فيه عن خطة مواجهة 

خمططات الحتالل.

وي��ع��ق��د الج���ت���م���اع ب��ح�����ض��ور اأع�����ض��اء 

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنتني 

احلكومة  ووزراء  فتح  حلركة  واملركزية 

ال����ذي  احل�������ازم  امل����وق����ف  ع����ن  “تعبريا 
ال�ضم،  خمططات  �ضد  القيادة  اتخذته 

ودع��م��ا ل��ل��م��واط��ن��ني يف امل��ن��اط��ق امل��ه��ددة 

عليها”. بال�ضتيالء 

وق��������ال ن����ائ����ب رئ����ي���������ض ح����رك����ة ف���ت���ح، 

اإن م�ضاركة الآلف من  حممود العالول، 

اجلماهريي  املهرجان  يف  الفل�ضطينيني 

ب��اأري��ح��ا والأغ����وار، رغ��م منع الح��ت��الل، 

وح���واج���زه ال��ع�����ض��ك��ري��ة، وال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي 

األقاها �ضفراء الدول الأجنبية والغربية، 

ل���الح���ت���الل  وا����ض���ح���ة  ر����ض���ال���ة  “�ضّكل 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي  احل������ق  م�����ع  ال�����ع�����امل  اأن 

و�ضيدعمه”.

ر�ضائل  “اأبرق  امل��ه��رج��ان  اأن  واأ���ض��اف 

تلتف  ���ض��ع��ب��ن��ا  ج��م��اه��ري  اأن  اأه��م��ه��ا  ع���دة 

مواجهة  يف  الفل�ضطينية،  القيادة  ح��ول 

ه���ذا ال�����ض��ل��ف الأم��ري��ك��ي، واأن����ه وال��ع��امل 

واأ�ضار  اإف�ضاله”.  من  بد  ول  ال�ضم  �ضد 

الفعاليات  م��ن  جم��م��وع��ة  ه��ن��اك  اأن  اإىل 

املقبلة،  الأيام  �ضتنظم خالل  والن�ضاطات 

ال��ق��ي��ادة الأرب��ع��اء  اأن اج��ت��م��اع  اإىل  لف��ت��ا 

ب��ال��ت��زام��ن م���ع ج��ل�����ض��ة جمل�ض  ���ض��ي��ك��ون 

الأم�������ن، يف ر����ض���ال���ة وا����ض���ح���ة لأم���ري���ك���ا 

وال�����ع�����امل ب�������اأن ال�������ض���ع���ب ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي 

رف�ض  يف  قيادته  حول  وملتف  متما�ضك 

ال�ضم.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال وزي������ر اخل���ارج���ي���ة 

�ضت�ضتمع  ف��ل�����ض��ط��ني  اإن  امل��ال��ك��ي  ري���ا����ض 

مل��داخ��الت  الأم���ن،  جمل�ض  جل�ضة  خ��الل 

على  �ضيتحدثون  الذين  الأع�ضاء  الدول 

ن��واب��ه��م،  اأو  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  م�����ض��ت��وى 

وذل���ك ل��ال���ض��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه امل��داخ��الت 

ل���ت���ك���ون اإ�������ض������ارة وا�����ض����ح����ة ل��ف��ل�����ض��ط��ني 

ال���الح���ق���ة،  اخل�����ط�����وات  اإىل  ل���الن���ت���ق���ال 

ل���الأمم  ال���ع���ام  الأم������ني  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 

املتحدة �ضيقدم تقريرا دوريا حول ما مت 

الأمن )2334(  قرار جمل�ض  تنفيذه من 

بال�ضتيطان. اخلا�ض 

وكان الفل�ضطينيون اأعلنوا الإثنني عن 

بداية الفعاليات ال�ضعبية املناه�ضة لقرار 

ال�����ض��م ال����ذي ت��ن��وي ح��ك��وم��ة الح��ت��الل 

ال�ضفة  اأرا�ضي  من   %30 ويطال  تنفيذه، 

ال��غ��رب��ي��ة، خ���الل امل��ه��رج��ان اجل��م��اه��ريي 

احل��ا���ض��د ال����ذي ع��ق��د يف اإح�����دى م��ن��اط��ق 

الأغ�������وار امل����ه����ددة ب��ال�����ض��م يف حم��اف��ظ��ة 

ح�ضد  وح�ضور  دول��ي��ة،  مب�ضاركة  اأري��ح��ا، 

الفل�ضطينيني. امل�ضوؤولني  كبري من 

وت����راف����ق ذل����ك م���ع اإع������الن احل��ك��وم��ة 

الفل�ضطينية عن تكليف جلنة ت�ضم وزراء 

لتقدمي  والق��ت�����ض��اد،  وال���زراع���ة  امل��ال��ي��ة 

حزمة من احلوافز وامل�ضاريع التطويرية 

لالأغوار، ت�ضديا لقرارات ال�ضم.

ويف ال�ضياق، ك�ضفت م�ضادر فل�ضطينية 

ع��ن م��وؤمت��ر ���ض��ح��ايف ه���ام ت��ع��ق��ده كتائب 

حما�ض،  حلركة  الع�ضكري  الذراع  الق�ضام 

خالل اأيام، حيث اأفادت تلك امل�ضادر، باأن 

الع�ضكري  ال��ن��اط��ق  ب��ه  ���ض��ي��خ��رج  امل���وؤمت���ر 

“و�ضع  ل���  عبيدة”،  “اأبو  ال��ق�����ض��ام  ب��ا���ض��م 

ال��ن��ق��اط ع��ل��ى احل����روف مب��واج��ه��ة خطة 

اح����ت����الل اأج�������زاء وا����ض���ع���ة م����ن ال�����ض��ف��ة. 

ات�ضالت  ه��ن��اك  ف��اإن  ال�ضحيفة  وح�ضب 

اإ�ضرائيلية م�ضرية، تفيد بوجود خماوف 

حما�ض  حركتي  رد  من  كبرية  اإ�ضرائيلية 

“على خطة احتالل  واجلهاد الإ�ضالمي، 

ال�ضفة املعروفة اإعالميا مبخطط ال�ضم 

الإ�ضرائيلي”.

االنباط - وكاالت

ح�����ذرت م��وؤ���ض�����ض��ة ال���ق���د����ض ال���دول���ي���ة م��ن 

الهادفة  الإ�ضرائيلي  الحتالل  خمططات 

وال��ق��ان��وين  ال��ت��اري��خ��ي  ال��و���ض��ع  تغيري  اإىل 

امل����ب����ارك  امل�������ض���ج���د الأق���������ض����ى  ال����ق����ائ����م يف 

الإ�ضرائيلية  ال�ضيادة  لفر�ض  وحم��اولت��ه 

عليه. الكاملة 

و����ض���ددت امل��وؤ���ض�����ض��ة يف ب��ي��ان ام�����ض على 

الأق�����ض��ى  امل�����ض��ج��د  ����ض���وؤون  اإدارة  ح�����ض��ري��ة 

ل���الأوق���اف الإ���ض��الم��ي��ة ب��ال��ق��د���ض امل��ح��ت��ل��ة. 

ت��ت��ج��ه ف��ي��ه  ال������ذي  ال����وق����ت  “يف  وق����ال����ت: 

رف�ض  نحو  والفعاليات  وامل��واق��ف  الأن��ظ��ار 

وا�ضعة  مناطق  ل�ضلِب  الح��ت��الل  خمطط 

الأ�ضابيع  يف  املحتلة  الغربية  ال�ضفة  م��ن 

ال���ق���ل���ي���ل���ة ال����ق����ادم����ة، ت�������ض���ت���ف���رُد ���ض��ل��ط��ات 

الح����ت����الل ب��امل�����ض��ج��ِد الأق�������ض���ى م�����ض��ت��غ��ل��ًة 

ال�ضمِّ  بق�ضية  املختلفة  الأط���راف  ان�ضغال 

وال�ّضلِب«.

الح���ت���الل  ���ض��ل��ط��ات  اأن  اإىل  واأ������ض�����ارت 

ع�ضرات  املا�ضية  القليلة  الأي��ام  يف  اأ�ضدرت 

�ضخ�ضيات  ب��ح��ّق  اجل��ائ��رة  الإب��ع��اد  ق���رارات 

املنرب  اأم���ني  راأ���ض��ه��ا  ع��ل��ى  ب����ارزة،  مقد�ضية 

ال�����ض��ي��خ ع���ك���رم���ة ����ض���ربي رئ���ي�������ض ال��ه��ي��ئ��ة 

اإ���ض��اف��ة اإىل ث��ل��ٍة من  الإ���ض��الم��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا، 

امل�����ض��ج��د.  ورّواد  وامل����راب����ط����ات  امل���راب���ط���ني 

واأ�ضافت اأن اأخطر ما اقرتفه الحتالل يف 

التي  العتداءات  �ضل�ضلة  هو  املا�ضية  الأيام 

الأق�����ض��ى،  يف  ال�ضرقية  املنطقة  يف  ن��ّف��ذه��ا 

عاد  ال��ذي  الرحمة  ب��اب  م�ضلى  يف  وخا�ضة 

اإىل واجهة املخططات الإ�ضرائيلية الرامية 

وحم��اول��ة  ع��ن��ه،  “امل�ضلى”  �ضفة  ن��زع  اإىل 

اإعادة اإغالقه.

اإل��ي��ه  اأ�����ض����ارت  ون��ب��ه��ت اإىل خ���ط���ورة م���ا 

اإىل  ب��ي��ان��ه��ا الأخ������ري  دائ������رة الأوق��������اف يف 

ترمي  التي  الإ�ضرائيلية  العتداءات  جملة 

وال��ق��ان��وين  ال��ت��اري��خ��ي  ال��و���ض��ع  تغيري  اإىل 

يتطلب  اأن هذا  واأكدت  الأق�ضى.  القائم يف 

م���ن ج��م��ي��ع م���ن ي��ع��ن��ي��ه��م ����ض���اأن الأق�����ض��ى 

ه��ذه  م��ع  امل�����ض��وؤول��ي��ة  مبنتهى  يتعاملوا  اأن 

املخاطر.

ن��داء  الأوق����اف مبنزلة  ب��ي��ان  اإّن  وق��ال��ت 

واحل���ك���وم���ات  الأن����ظ����م����ة  ك����ل  اإىل  ع����اج����ل 

العربية  وال�ضعوب  واملوؤ�ض�ضات  والأح����زاب 

ال�����ض��ع��ب  م���ك���ون���ات  واإىل  والإ�����ض����الم����ي����ة، 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي يف م���ن���اط���ق وج�������وده ع��ام��ة 

وال���ق���د����ض خ��ا���ض��ة ل��ي�����ض��ت��ن��ف��روا ج��ه��وده��م 

ومينعوا الحتالل من اإحكام �ضيطرته على 

الأق�ضى. امل�ضجد 

ل��ت��ث��ب��ي��ت  ب����ذل ك���ل اجل���ه���ود  اإىل  ودع�����ت 

الإ����ض���الم���ي���ة  الأوق����������اف  اإدارة  ح�������ض���ري���ة 

ل���الأق�������ض���ى، وق����د ح�����ددت ���ض��ق��ف م��وق��ف��ه��ا 

وم���وق���ف الأم������ة ج��م��ع��اء مم���ا ي��خ��ط��ط ل��ه 

امل�����ض��ج��د  اأن  م���ن  الأق�������ض���ى؛  الح���ت���الل يف 

الق�ضمة،  يقبل  ل  وح��ده��م،  للم�ضلمني  هو 

القدوم  م�ضلم  اأي  ح��ّق  وم��ن  ال�ضراكة،  ول 

لل�ضالة والتعبد يف اأي مكان داخل م�ضاحته 

مقاربة  اإىل  دع��ت  كما  دومًن��ا.   144 البالغة 

الحتالل،  مع  ال�ضراع  جبهات  لكّل  �ضاملة 

ملنع ال�ضتفراد بدائرة الأوقاف الإ�ضالمية.

وط����ال����ب����ت ب���خ���ط���ة ����ض���ام���ل���ة مل���واج���ه���ة 

الح����ت����الل يف ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 

احلا�ضمة، وليكن امل�ضجد الأق�ضى اأحد اأهّم 

ميادين املواجهة ملا ي�ضكل من رمزية جاذبة 

ال�ضعب  وح��ث��ت  الفل�ضطينية.  للجماهري 

قواه،  ا�ضتجماع  على  بالقد�ض  الفل�ضطيني 

واإط�����الق ه��ب��ة ���ض��ام��ل��ة يف وج���ه الح��ت��الل، 

يف  التهويدية  خمططاته  فر�ض  من  ملنعه 

واأه��اب��ت  فل�ضطني.  وك��ل  الأق�����ض��ى،  امل�ضجد 

للحفاظ  واح���ًدا  ا  �ضفًّ ليقفوا  باملقد�ضيني 

والت�ضدي  ال��رح��م��ة،  ه��ب��ة  مكت�ضبات  ع��ل��ى 

م�ضلى  على  املتزايدة  الحتالل  لعتداءات 

ب����اب ال���رح���م���ة، وامل��ن��ط��ق��ة ال�����ض��رق��ي��ة م��ن 

امل�ضجد.

االنباط - وكاالت

خ��وف وت��رق��ب ظ��اه��ر ب��اأع��ني اأط��ف��ال قرية 

الطوبا جنوب اخلليل، م�ضهد يتكرر كل �ضباح 

يف  ي��ط��ا،  َم�ضافر  يف  القرية  اأط��ف��ال  جتمع  م��ع 

الإ�ضرائيلي  الح��ت��الل  جي�ض  من  ق��وة  انتظار 

مل���راف���ق���ت���ه���م ق���������ض����ًرا م�����ن اأج�������ل ال�������ض���ري ب��ني 

م�ضتوطنتي “ماعون” و “خافات ماعون” اإىل 

البعيدة. مدر�ضتهم 

وك���اأن���ه ُق����در ل���ه���وؤلء الأط���ف���ال اأن ي��ب��دوؤوا 

ي��وم��ه��م ال��درا���ض��ي مب�����ض��اع��ر ال��رع��ب واخل���وف 

مبرافقة  يوميا  تتكرر  التي  الذهنية  وال�ضور 

جنود الحتالل املدججني بالأ�ضلحة.

ع��ل��ي ع��و���ض، ي��ق��ول “اإن ا���ض��ط��ح��اب ق��وات 

اأق�ضى  مل��دار���ض��ه��م  �ضباح  ك��ل  لأب��ن��ائ��ن��ا  اجلي�ض 

والإن�ضانية  احلقوقية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  حققته  م��ا 

يف م��ط��ال��ب��ت��ه��ا ب���ت���وف���ري ط����ري����ٍق اآم�����ن ي��ع��ربه 

اإىل مدار�ضهم، بعد العتداءات  القرية  اأطفال 

امل���ت���ك���ررة م���ن امل�����ض��ت��وط��ن��ني«. واأ�����ض����اف “من 

امل��رع��ب ال��ت��اأم��ني ع��ل��ى اأط��ف��ال��ن��ا م��ع جمموعة 

بال�ضالح من جنود الحتالل تنقلهم  مدججة 

يتعر�ضون  ذل��ك  من  وبالرغم  مدار�ضهم،  اإىل 

اخل��وف  ع��ن  ناهيك  امل�ضتوطنني،  لع��ت��داءات 

ال�ضغار«. يعي�ضونه  الذي 

امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ك��ت��ب  ت���وث���ي���ق  وب��ح�����ض��ب 

ل��ت��ن�����ض��ي��ق ال�������ض���وؤون الإن�����ض��ان��ي��ة يف الأرا����ض���ي 

الحتالل  �ضلطات  ف��اإن  املحتلة،  الفل�ضطينية 

يطا  م�ضافر  منطقة  اأعلنت  الثمانينات،  منذ 

م��ن��ط��ق��ة ع�����ض��ك��ري��ة م��غ��ل��ق��ة لأغ���را����ض ت��دري��ب 

وم�ضافر  ت��واين  قرية  م�ضاحة  وتبلغ  جي�ضها. 

�ضكانها  ع��دد  وي��ق��ّدر  دومن���ا،  األ��ف   180(( يطا 

وت��رب��ي��ة  ال���زراع���ة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��ا���ض��ون  ب ))1800 

املوا�ضي.

جنوب  جبال  و�ضمود  حماية  جلنة  من�ضق 

اخلليل وَم�ضافر يطا فوؤاد العمور قال: “ت�ضم 

للحزام  حم��اذي��ة  منها   10 جتمعاً،   22 املَ�ضافر 

املا�ضيني  ال�ضهرين  اأن  واأو���ض��ح  ال�ضتيطاين. 

اأو  وه����دم  اع���ت���داًء   30 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  تخللهما 

�ضل�ضلة  ���ض��م��ن  م�����ض��ت��م��ر  ���ض��ي��اق  يف  م�������ض���ادرة، 

املنطقة  �ضكان  على  امل��ت��ك��ررة  الع���ت���داءات  م��ن 

والأرا�����ض����ي ال���زراع���ي���ة. واأف�����اد ب����اأن ان��ت��ه��اك��ات 

على  املبا�ضر  العتداء  بني  تنوعت  امل�ضتوطنني 

اأو �ضرقة حما�ضيلهم وتخريبها. املواطنني 

الح���ت���الل  ج��ي�����ض  مم���ار����ض���ات  واأ�ضاف” 

ال��ه��دم  ب���اإخ���ط���ارات  امل��ت��م��ث��ل��ة  امل��دن��ي��ة  والإدارة 

املنازل  من  العديد  وم�ضادرة  وه��دم  املتكررة، 

واخليم بحجة عدم الرتخي�ض«.

النار”  اإط����الق  “منطقة  يف  احل��ي��اة  وع���ن 

ي���ق���ول احل�����اج ع���ل���ى ع���و����ض )52ع������ام������اً(، اإن����ه 

بال�ضرب  مبا�ضر  اع���ت���داٍء  م��ن  لأك���ر  ت��ع��ر���ض 

واأختي  “تعر�ضت  وتابع  امل�ضتوطنني.  قبل  من 

امل�ضتوطنني  قبل  من  احلجارة  واإلقاء  لل�ضرب 

اأن  واأو�ضح  الأر���ض«.  حراثة  من  عودتي  اأثناء 

حممود  اأخ��ي��ه  ط��ري��ق  اع��رت���ض��وا  امل�ضتوطنني 

اأ�ضفر  ما  وطعنوه،  الطبيب  لعيادة  متجه  وهو 

عن مكوثه 15 يوماً يف العناية.

ت��واين  ق��ري��ة  رب��ع��ي )45 ع��ام��اً( م��ن  جمعة 

13، ويعتمد يف معي�ضته  اأ�ضرة تتكون من  يعيل 

من  يعاين  اأ�ضبح  الأغنام  ورع��ي  الزراعة  على 

اإع���اق���ة م�����ض��ت��دمي��ة اإث����ر اع���ت���داء امل�����ض��ت��وط��ن��ني 

وحم���اول���ت���ه���م ت�����ض��ف��ي��ت��ه يف اأح������د ���ض��ب��اح��ات 

احل�ضاد، ف�ضال عن معاناته من عجز دائم يف 

الي�ضرى. قدمه 

وحول تفا�ضيل احلادثة يقول ربعي: “كنت 

ذاه���ب���اً ل��ل��ح�����ض��اد يف اأر�����ض ن��ائ��ي��ة وق��ري��ب��ة من 

امل�ضتوطنني  من  بخم�ضة  وتفاجاأت  امل�ضتوطنة، 

بال�ضرب«.  علّي  وان��ه��ال��وا  ق��دوم��ي،  ينتظرون 

ت�ضفيته  ح���اول���وا  امل�����ض��ت��وط��ن��ني  اأن  واأو�����ض����ح 

ب���ال�������ض���الح، ل����ول م�����ض��ارع��ة اب���ن���ه مل�����ض��اع��دت��ه. 

ول  متنوعة  امل�ضتوطنني  اعتداءات  اإن  واأ�ضاف 

ت�ضميم  اإىل  تعدتها  “بل  ال�ضكان،  على  تقت�ضر 

مراعي املا�ضية، ما اأ�ضفر عن فقد ما يزيد عن 

300 راأ�ض من الأغنام«.

رئي�ض املجل�ض القروي لقرية تواين حممد 

جلي�ض  ال�����ض��ر���ض��ة  ال��ه��ج��م��ة  اأن  اأو����ض���ح  رب��ع��ي 

الح��ت��الل وامل�����ض��ت��وط��ن��ني يف الآون����ة الأخ����رية، 

6 م��ن��ازل ج��دي��دة يف منطقة  ب��ن��اء  ب��ع��د  ج���اءت 

وذلك يف حماولة  يطا،  م�ضافر  العني يف  ظهر 

يف  الأرا���ض��ي  واأ�ضحاب  امل�ضافر  اأه��ايل  لتثبيت 

والنتهاكات  الع��ت��داءات  من  بالرغم  اأر�ضهم 

باأر�ضهم  ال�ضكان  ارتباط  اأن  واأو�ضح  امل�ضتمرة. 

وا����ض���ت���م���رار ال���ب���ن���اء يف ظ����ل ع��م��ل��ي��ات ال���ه���دم 

دفعهم  م��ا  امل�ضتوطنني،  ا�ضتفزت  وامل�����ض��ادرة، 

ل��ب��ن��اء ك���رف���ان وخ��ي��م��ة ع��ل��ى اأرا����ض���ي ال��ق��ري��ة، 

خيمة  مقابل  خياماً  ن�ضبوا  بدورهم  والأهايل 

اإزالتها«. امل�ضتوطنني حتى متت 

وت��ت��ق��ا���ض��م جم���م���وع���ات م���ن اأه�����ل ال��ق��ري��ة 

ج����ولت ح��را���ض��ة ل��ي��ل��ي��ة، حل��م��اي��ة امل���ن���ازل من 

املحا�ضيل  وح��را���ض��ة  امل�����ض��ت��وط��ن��ني،  اع���ت���داءات 

واملوا�ضي.

مؤتمر صحافي قريب لحماس عن خطة مواجهة مخططات االحتالل

القيادة الفلسطينية تجتمع باألغوار والعالول: مهرجان اريحا رسالة لالحتالل

»القدس الدولية«: االحتالل يسعى بقوة لتغيير الوضع القائم باألقصى

مسافر يطا.. سنديانة متجّذرة في أرٍض مهجرة

االنباط - وكاالت

دعت حركة حما�ض، ام�ض الثالثاء، 

امل�ضاركة  تكثيف  اإىل  الفل�ضطينيني 

الراف�ضة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ض��ط��ة  يف 

الحتالل  ي�ضعى  الذي  ال�ضم  مل�ضروع 

لتنفيذه يف ال�ضفة الغربية.

ب����ي����ان ل��ه��ا:  وق����ال����ت احل����رك����ة يف 

يف  وال��ق��وي��ة  الفاعلة  امل�����ض��ارك��ة  “اإن 
قرار  �ضد  كافة  والفعاليات  الأن�ضطة 

ال�ضم واجب ديني واأخالقي ووطني، 

�ضريف  حر  وطني  لفل�ضطيني  فكيف 

اأم���ام  ال�����ض��ك��ون واجل��ل��و���ض  ي��ق��ب��ل  اأن 

اأر�ضه ومقد�ضاته ووطنه«. �ضياع 

ويا  �ضعبنا  ي��ا  “فلنهب  واأ���ض��اف��ت: 

جماهريية  ثورة  هبتنا  ولتكن  اأمتنا، 

ع���ارم���ة يف ك���ل م���ك���ان، ل��ي��ع��ل��م ال��ع��دو 

رج���اًل،  فل�ضطني  يف  اأن  خ��ل��ف��ه  وم���ن 

الأر���ض  �ضيحمون  اأب��ط��اًل  الأم��ة  ويف 

ق��ادرون  رج��ال  واملقد�ضات،  والإن�ضان 

ع����ل����ى جل������م ه��������ذا ال������ع������دو و�����ض����ده 

والأر����ض  والق�ضية  للتاريخ  حماية 

وال�ضعب«.

الأح�����رار  اأي���ه���ا  “فثوروا  وت��اب��ع��ت 

الأبطال، رجاًل ون�ضاًء، �ضيًبا و�ضباًنا؛ 

�ضي�ضيع  الأر�������ض  ���ض��ي��اع  ب��ع��د  لأن�����ه 

الإن���������ض����ان، و���ض��ت��ن��ت��ه��ك احل����رم����ات، 

وت�ضتباح الديار، و�ضتنهب الروات«.

اأن م���ا ي��ج��ري  واع���ت���ربت احل���رك���ة 

م��ن خم��ط��ط اإ���ض��رائ��ي��ل��ي ت��ق��ف خلفه 

م��وؤام��رة  مبثابة  الأم��ريك��ي��ة،  الإدارة 

الفل�ضطينية،  الق�ضية  على  ج��دي��دة 

�ضلب  ملوؤامرة  ا�ضتكماًل  ذلك  معتربًة 

1948. وراأت  واغت�ضاب فل�ضطني عام 

���ض��ع��ب��ي��ة ع���ارم���ة وحت��رك��ات  ث����ورة  اأن 

بالإ�ضافة  وعامة،  �ضاملة  جماهريية 

برد  املقاومة كفيلة  اأدوات  تفعيل  اإىل 

عدوان الحتالل.

االنباط - وكاالت

اأكد الأم��ني العام جلامعة ال��دول العربية 

اأح���م���د اأب�����و ال���غ���ي���ط، ، ال��ت��م�����ض��ك ب��احل��ف��اظ 

و�ضالمة  ليبيا،  دول��ة  وا�ضتقالل  �ضيادة  على 

اأرا�ضيها، ووحدتها الوطنية.

وق��ال اأب��و الغيط يف كلمته خ��الل اجتماع 

جم��ل�����ض اجل���ام���ع���ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ي م�����ض��ت��وي 

الو�ضع يف  تطورات  لتناول  اخلارجية،  وزراء 

النار  اإط��الق  لوقف  ترتيبات  “اأية  اإن  ليبيا، 

اأو ت�ضمد طوياًل، ما مل  يف ليبيا، لن تنجح 

وا�ضحة،  واأح��ك��ام  بالتزامات  م�ضحوبة  تكن 

لإخ�����راج امل��رت��زق��ة وامل��ق��ات��ل��ني الأج���ان���ب من 

امليلي�ضيات  وت�ضريح  تفكيك  وكذلك  البالد، 

امل�ضلحة، واحليلولة دون ا�ضتمرار التدخالت 

الع�ضكرية، والتي ل تهدف اإل لتحقيق اأطماع 

وم�ضالح القائمني عليها«.

و�ضدد على رف�ض اأي خمططات لتق�ضيم 

ليبيا، اإىل مناطق نفوذ، واإح��داث �ضرخ دائم، 

يف الن�ضيج املجتمعي الليبي، واأدان كافة اأ�ضكال 

ليبيا.  يف  الأج��ن��ب��ي��ة  الع�ضكرية  ال��ت��دخ��الت 

وخف�ض  ال��ق��ت��ال  اإي���ق���اف  “هدفنا  واأ����ض���اف: 

حالة الت�ضعيد الع�ضكري اخلطرية يف ليبيا 

والتو�ضل اإىل تهدئة فورية على كافة خطوط 

املواجهة وخا�ضة حول �ضرت«. و�ضدد اأنه “ال 

�ضبيل �ضوى احلل ال�ضيا�ضي ال�ضامل لت�ضوية 

الأزمة الليبية بكافة جوانبها، موؤكدا الرف�ض 

املطلق لأية حلول ع�ضكرية للو�ضع الليبي«.

االنباط - وكاالت

ل�ضحيفة  ج���دي���د  ا���ض��ت��ط��الع  ك�����ض��ف 

ب��و���ض��ت« الم��ري��ك��ي��ة ان ثلثي  »وا���ض��ن��ط��ن 

جديدة  مبراجعة  يعتقدون  المريكيني 

املتحدة  الوليات  بني  القائمة  للعالقات 

وا����ض���رائ���ي���ل ه���و ام����ر ���ض��رع��ي وم��ق��ب��ول 

عليهم ، وهم ل يعار�ضون ذلك.

وك�����ض��ف ال���ض��ت��ط��الع ال���ذي اج���ري يف 

ج��ام��ع��ة م��ري��الن��د الم��ري��ك��ي��ة و���ض��ارك 

ق��ال��وا  منهم   %43  ، ا  �ضخ�ضً  2،395 ف��ي��ه 

يف  ع�����ض��ًوا  ي�ضكك  ان  عليهم  “مقبول 
ال��ك��ون��غ��ر���ض الم���ري���ك���ي ب��ال��ع��الق��ة بني 

من  وا�ضرائيل” )%42  املتحدة  الوليات 

اجلمهوريني ، 46% من الدميوقراطيني، 

“انه  24% باأنه:  و 39% م�ضتقلون(.وقال 

من واجب ع�ضو الكونغر�ض الت�ضكيك يف 

العالقات بني الدولتني«.

اجلمهوريني  امل�ضوتني  ان  اىل  ي�ضار 

وال���دمي���وق���راط���ي���ني ي��خ��ت��ل��ف��ون ب�����الآراء 

ح���ي���ال واج����ب ال��ك��ون��غ��ر���ض ال���دف���اع عن 

ال�����ع�����الق�����ات ب�����ني ال�������ولي�������ات امل���ت���ح���دة 

وا���ض��رائ��ي��ل او ال��ت�����ض��ك��ي��ك ب��ذل��ك. وق��ال 

امل�������ض���ارك���ني اجل���م���ه���وري���ني يف  م���ن   %32

ال���ض��ت��ط��الع ع��ل��ى اأع�������ض���اء ال��ك��ون��غ��ر���ض 

ال������دف������اع ع������ن دع����م����ه����م ل�����ض����رائ����ي����ل ، 

امل�����ض��وت��ني  9% م���ن  ب����  ف��ق��ط   ، م���ق���ارن���ة 

ال��دمي��وق��راط��ي��ني ال���ذي���ن واف���ق���وا على 

الت�ضريح.

مم��ن   %35 ق������ال   ، ل����ذل����ك  ا�����ض����اف����ة 

انه   ، انف�ضهم بدميوقراطييني  يعتربون 

الت�ضكيك  الكونغر�ض  اع�ضاء  واجب  من 

مب��ن��ظ��وم��ة ال���ع���الق���ات ب����ني ال���دول���ت���ني 

اجلمهوريني  امل�ضاركني  من   %11 وفقط 

يف ال�ضتطالع وافقوا على الت�ضريح.

اأي  اإىل  امل�����������ض�����ارك�����ني  �����ض����ئ����ل  ك����م����ا 

م���دى ي��ح��ت��ف��ظ ب���ال���ن���زاع الإ���ض��رائ��ي��ل��ي-

الوليات  م�ضالح  يف  اهمية  الفل�ضطيني 

47% ان ال��ن��زاع م��ن بني  امل��ت��ح��دة؟ ف��ق��ال 

 %35 وق���ال  ال��ه��ام��ة،  اخلم�ضة  امل��وا���ض��ي��ع 

اأن  يعتقدون   %17 وفقط  ه��ام.  غ��ري  ان��ه 

الثالثة  املوا�ضيع  ب��ني  م��ن  ه��و  ال�����ض��راع 

الهم  او املو�ضوع الهم بالن�ضبة مل�ضالح 

املتحدة. الوليات 

االنباط - وكاالت

اأك�����د وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال���رو����ض���ي 

���ض��ريغ��ي لف����روف، ع��ل��ى ع���دم وج��ود 

حل ع�ضكري لل�ضراع الدائر يف ليبيا.

وق������ال لف��������روف، خ�����الل م���وؤمت���ر 

بعد  ع��ن  املباحثات  خ��ت��ام  يف  �ضحفي 

وال�ضني  رو�ضيا  خارجية  وزراء  ب��ني 

مع  املو�ضوع  ه��ذا  “ناق�ضت  والهند: 

عدد من زمالئي، الذين وافقوا على 

عدم  وهو  ملوقفنا،  الأ�ضا�ضي  العن�ضر 

وج���ود ح��ل ع�����ض��ك��ري ل��ه��ذا ال�����ض��راع. 

يف ال��واق��ع، ه��ذا هو حجر ال��زاوي��ة يف 

جميع القرارات التي اتخذها جمل�ض 

الأم����ن ال����دويل، وج��م��ي��ع الإع��الن��ات 

ال��ع��دي��د من  اع��ت��م��اده��ا يف  ال��ت��ي مت 

الفعاليات، مبا يف ذلك موؤمتر برلني 

يف يناير من هذا العام«.

حماس تدعو الفلسطينيين لثورة عارمة رفضا للضم

أبو الغيط: الهدنة في ليبيا لن تنجح
 إال بإخراج المرتزقة وتفكيك الميلشيات

ثلث االمريكيين مع مراجعة العالقات 
االسرائيلية االمريكية

الفروف: ال حل عسكريا للصراع في ليبيا
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الـريـا�ضي

كرواتيا – وكاالت

يف  عامليا  الأول  امل�صنف  دجوكوفيت�ش  نوفاك  ال�صربي  اأعلن 

التن�ش يف بيان الثالثاء اأن نتيجة خ�صوعه لفح�ش كوفيد-19 

ج�����اءت اإي���ج���اب���ي���ة.وج���اء يف ب���ي���ان ع���ن ف���ري���ق ال���الع���ب ال��ب��ال��غ 

“نوفاك دج��وك��وف��ي��ت�����ش ج��اء  اخ��ت��ب��ار  اأن  ع��ام��ا،   33 ال��ع��م��ر  م��ن 

وان�صم  عوار�ش”.   ب��اأي  ي�صعر  “ل  واإن��ه  ب�كوفيد-19،  اإيجابيا 

دجوكوفيت�ش بالتايل اإىل مواطنه فيكتور تروي�صكي والبلغاري 

غ��ري��غ��ور دمي���ي���روف وال���ك���روات���ي ب���ورن���ا ت�����ص��وري��ت�����ش ال��ذي��ن 

“اأدريا”  دورة  يف  م�صاركتهم  بعد  بالفريو�ش  اإ�صابتهم  ظهرت 

دول  بع�ش  يف  نف�صه  دجوكوفيت�ش  ينظمها  التي  ال�صتعرا�صية 

البلقان.

11

�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع اللكروين

كورونا تنال من دجوكوفيتش

 مشاركة اردنية في دورة 
العربية الريشة 

 اجانب الهالل وصلوا الرياض

حداد يلتحق بإدارة هيئة 
الرواد الرياضية

االنباط – عمان

�صارك 10 مدربني من الردن فى الدورة 

ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��ري�����ص��ة ال��ط��ائ��رة ل��الومل��ب��ي��اد 

اخل���ا����ش ب��ت��ن��ظ��ي��م ام����ارات����ى ب��ال��ت��ع��اون مع 

احت������اد الإحت����������ادات ال���ري���ا����ص���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة 

وخم���ت���ل���ف الإحت���������ادات ال���ري���ا����ص���ي���ة ن��ت��ائ��ج 

على  التدريبية  ال��دورة  بها  خرجت  مثمرة 

الري�صة  م�صابقات  وتنظيم  ت��دري��ب  اأ���ص�����ش 

احتاد  برعاية  اخلا�ش  لالوملبياد  الطائرة 

احت�����ادات ال��ري��ا���ص��ة ال��ع��رب��ي��ة و الومل��ب��ي��اد 

للري�صة  العربي  والحت��اد  ال��دوىل  اخلا�ش 

163مدربا  الطائرة ، والتي �صهدت م�صاركة 

11 دول��ة عربية هى الإم��ارات  وم��درب��ة من 

 ، الردن   ، امل���غ���رب   ، ال��ب��ح��ري��ن   ، م�����ص��ر   ،

ال��ع��راق   ، ، ف��ل�����ص��ط��ني  ل��ب��ن��ان   ، ال�����ص��ع��ودي��ة 

ال��ع��م��ل  اأب���رزه���ا   ، ال�������ص���ودان ، م��وري��ت��ان��ي��ا   ،

ع��ل��ى اق��ام��ة دورات مم��اث��ل��ة ب��رع��اي��ة احت��اد 

الأومل��ب��ي��اد  و  العربية  ال��ري��ا���ص��ة  الحت����ادات 

اخل���ا����ش ال�����دويل والحت�������ادات ال��ري��ا���ص��ي��ة 

التي  ال�صيفية  ال30  للريا�صات  العربية 

مي��ار���ص��ه��ا لع���ب���و الأومل���ب���ي���اد اخل���ا����ش ف��ى 

خمتلف برامج املنطقة ، اإىل جانب الثماين 

من  الأردن  و����ص���ارك���ت   . ���ص��ت��وي��ة  ري���ا����ص���ات 

خ����الل جم��م��وع��ة م���ن امل���درب���ني وه����م اأم���ل 

ع��ب��دال��ك��رمي ال��ن��اظ��ر ، خ��ال��د اي���وب حممد 

كليب ،�صرور �صعيد حممد ،�صهاد عقل �صليم 

عوي�ش ،�صرار عثمان ال�صمان ،عفراء �صعيد 

الدولت  فالح  �صامل  فرا�ش   ، الربيعي  على 

ن���وره عدنان   ، م��ف��رج  اح��م��د  �صفيق  ،م��وف��ق 

امل�صري  ح�صني  حممد  يو�صف   ، البلبي�صي 

قيام  �صهدت  قد  الفتتاحية  اجلل�صة  وكانت 

���ص��ع��د ب��ن ���ص��ال��ح ال�����ص��ف��ي��اين الأم����ني ال��ع��ام 

الوطنية  الوملبية  اللجان  لحت��اد  امل�صاعد 

الفتتاحية  اجلل�صة  فى  بامل�صاركة  العربية 

ل����ل����دورة مم���ث���اًل ع����ن امل��ج��ل�����ش ال��ري��ا���ص��ي 

ال���ع���رب���ي و احت�����اد الحت��������ادات ال��ري��ا���ص��ي��ة 

ال�صمو  �صاحب  حتيات  نقل  حيث   ، العربيه 

املجل�ش  امللكي المري طالل بن بدر رئي�ش 

الحتادات  احتاد  ورئي�ش  العربي  الريا�صي 

�صعود  ال�صتاذ  �صعادة  و  العربية  الريا�صية 

متنياتهم  و   .. ال��ع��ام  الم���ني  العبدالعزيز 

العمل خلدمة  ا�صتمرارية  و  التوفيق  بدوام 

ال�صكر  توجية  و  العربي،  بالوطن  الريا�صة 

اىل الومل���ب���ي���اد اخل���ا����ش ال�����دوىل ب��ال�����ص��رق 

الو�صط و �صمال افريقيا ورئي�صة القليمى 

امل��ه��ن��د���ش امي����ن ع��ب��دال��وه��اب ، و الحت����اد 

ال���ع���رب���ي ل��ل��ري�����ص��ة ال���ط���ائ���رة ب���رئ���ا����ص���ة د. 

اخلا�ش  الوملبياد  و   ، تقوى  حاجى  �صو�صن 

الماراتى برئا�صة �صما بنت �صهيل املرزوعى 

وزي������رة ال����دول����ة ل�������ص���وؤون ال�����ص��ب��اب ب��دول��ة 

موؤ�ص�صة  ام��ن��اء  جمل�ش  رئ��ي�����ش   ، الم����ارات 

الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ش الإم���ارات���ي ، والإ����ص���ادة 

اخل��ا���ش  ب��الومل��ب��ي��اد  ال��ري��ا���ص��ة  اإدارة  بعمل 

الفنية  م��ع اجل��ه��ات  وال��ت��ع��اون  الإم���ارات���ي 

العربية ذات الخت�صا�ش .

الريا�ض - وكاالت

و������ص�����ل ال����ف����رن���������ص����ي ب���اف���ي���ت���ي���م���ب���ي 

اإدواردو،  كارلو�ش  والربازيلي  جوميز، 

هيون  وال��ك��وري  جوفينكو،  والإي��ط��ايل 

القدم  لكرة  الأول  الفريق  رب��اع��ي  �صو 

ب���ن���ادي ال���ه���الل ال�����ص��ع��ودي، واأع�����ص��اء 

الثالثاء  امل�����ص��اع��د،  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ط��اق��م 

ال���الع���ب���ون  ال����ري����ا�����ش.وو�����ص����ل  اإىل 

ع��ل��ى م���ن ط���ائ���رة خ��ا���ص��ة ق���ادم���ة من 

ن��ادي  اإدارة  تكفلت  ب��ع��دم��ا  ال��ب��ح��ري��ن، 

ال���ه���الل مب�����ص��روف��ات ع��ودت��ه��م.وك��ان 

 15 بيان �صحفي يف  الهالل قد ذكر يف 

اأع�����ص��اء  اأن  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و اجل����اري، 

���ص��ي��ب��داأون  ال��ق��دم،  ف��ري��ق��ه الأول ل��ك��رة 

ال���ف���ح���و����ص���ات ال��ط��ب��ي��ة خ����الل الأي�����ام 

املقبلة. واأ�صار اإىل اأن الروماين رازفان 

نهاية  ح��دد  الفريق،  م��درب  لو�صي�صكو 

لعودة  مبدئًيا  م��وع��ًدا  اجل��اري  ال�صهر 

ال����ت����دري����ب����ات، ا����ص���ت���ع���دادا ل���ص��ت��ئ��ن��اف 

اأذار/  13 يف  ع��ل��ق��ت  ال���ت���ي  امل��ن��اف�����ص��ات 

فريو�ش  جائحة  ب�صبب  املا�صي  مار�ش 

وزارة  واأع��ل��ن��ت   .)19 “كوفيد  ك��ورون��ا 

التعليق  رف��ع  �صابق،  وق��ت  يف  الريا�صة 

ع��ن ال��ن�����ص��اط ال��ري��ا���ص��ي، اع��ت��ب��ارا من 

ت�صتئناف  اأن  على  حزيران/يونيو،   21

اآب/  4 م��ن  ب��دًءا  الريا�صية  امل�صابقات 

املقبل. اأغ�صط�ش 

االنباط  -عمان

احل����رك����ة  رواد  ه���ي���ئ���ة  ا����ص���ت���ك���م���ل���ت 

اإجراءات  الأردنية  وال�صبابية  الريا�صية 

لع�صوية  ح���داد  ب�����ص��ام  ال�صيد  ان�����ص��م��ام 

ل��ل��رائ��د  خ��ل��ف��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ش 

اإىل  انتقل  الذي  قردن  من�صور  الراحل 

ال�صيد  ت��ع��اىل م���وؤخ���را. ورح���ب  رح��م��ت��ه 

هيئة  رئي�ش  الطيب  اأب��و  جميل  حممد 

وال�����ص��ب��اب��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ي��ة  احل���رك���ة  رواد 

خ���الل ج��ل�����ص��ة الإث���ن���ني ب��ال�����ص��ي��د ب�����ص��ام 

حداد الذي ميلك خربة وا�صعة يف جمال 

احل���رك���ة ال��ري��ا���ص��ي��ة وال�����ص��ب��اب��ي��ة على 

ق���رن، حيث عمل  ن�صف  ق��راب��ة  اإم��ت��داد 

يف موؤ�ص�صة رعاية ال�صباب بني عامي 69 

-77 و�صغل العديد من املنا�صب يف عدة 

لرئي�ش  نائبا  الريا�صية  الحت��ادات  من 

الحت��اد  لرئي�ش  ونائبا  اجلمباز  احت��اد 

موؤ�ص�صا  وع�����ص��وا  لل�صركات  ال��ري��ا���ص��ي 

لل�صركات  ال��ري��ا���ص��ي  ال��ع��رب��ي  ل��الحت��اد 

عن  ح��داد  املنا�صب.وعرب  م��ن  وغ��ريه��ا 

ف���خ���ره واع����ت����زازه ب���الل���ت���ح���اق جم���ددا 

م���وؤك���دا  ال������رواد  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  مب��ج��ل�����ش 

اأن���ه ���ص��ي��ب��ذل ق�����ص��ارى ج��ه��ده م��ن اأج��ل 

امل�صاهمة الفاعلة مب�صرية هيئة الرواد.

اأف�����ص��ى ب��ذل��ك ال��زم��ي��ل حم��م��د ق���دري 

الناطق  ال����رواد  هيئة  ���ص��ر  اأم���ني  ح�صن 

ال��ه��ي��ئ��ة  اأ�����ص����اف ان  ال�����ذي  الإع����الم����ي 

مقر  يف  الداخلية  ن�صاطاتها  ا�صتاأنفت 

ثالثة  لقرابة  امتد  توقف  بعد  الهيئة 

كورونا  فريو�ش  تداعيات  ب�صبب  اأ�صهر 

امل�صتجد.

 االنباط- عمان

 قررت ادارة نادي الفيحاء ال�صعودي 

ار�صال طائرة خا�صة من الريا�ش اىل 

عمان، من اجل عودة احلار�ش الدويل 

بعد  ال��ف��ري��ق،  لتدريبات  �صفيع  ع��ام��ر 

تقطع �صبل النقل ب�صبب وباء كورونا. 

وت��ع��د ه���ذه ال��ف��ك��رة م�����ص��رك��ة ب���ني 3 

اأندية هي الفيحاء - التعاون - الن�صر 

ن����ادي حمرفيه  ك��ل  ، وذل����ك لأع�����ادة 

وم���ن   . الأردن  خ������ارج  امل���ت���واج���دي���ن 

للتدريبات  الأن��دي��ة  تعود  ان  املرتقب 

على  بناء  الأ�صبوع  هذا  منتظم  ب�صكل 

بينما  ال�صعودية،  الريا�صة  وزارة  قرار 

ال�����ص��ع��ودي  امل���ح���رف���ني  دوري  ي���ع���ود 

اأغ�����ص��ط�����ش/اآب   4 م��ن  اع��ت��ب��اراً  للحياة 

�صبتمرب/   9 يف  ينتهي  اأن  على  املقبل، 

اأي�����ل�����ول، ب��ح�����ص��ب م����ا ك�����ص��ف��ت راب���ط���ة 

ال������دوري ال�����ص��ع��ودي ل��ل��م��ح��رف��ني يف 

وقت �صابق.

وي����ب����داأ ح����ار�����ش م���رم���ى م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 

اليومية،  الفردية  تدريباته   ، الوطني 

ب����ه����دف امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ج���اه���زي���ت���ه 

تدريبات  و�صيقود  وال��ب��دن��ي��ة.  الفنية 

املنتخب  مرمى  ح��را���ش  م��درب  �صفيع 

ال��ف��رن�����ص��ي األ��ي��ك�����ش ال����ذي ي��ت��واج��د يف 

ال��ع��ا���ص��م��ة ع����م����ان. واأم�������ص���ى ���ص��ف��ي��ع 

الأي������ام امل��ا���ص��ي��ة م���ع اأ����ص���رت���ه، ب��ع��دم��ا 

دخ���ل احل��ج��ر ال�����ص��ح��ي ع��ق��ب ع��ودت��ه 

يلتحق  ان  املقرر  ومن  ال�صعودية.  من 

يف  الفيحاء،  فريقه  بتدريبات  �صفيع 

املقبل،.ويويل  متوز  يوليو/  منت�صف 

ال��ف��ي��ح��اء ال�����ص��ع��ودي اه��ت��م��اًم��ا ب��ال��ًغ��ا 

ي��ط��م��ئ��ن عليه  ���ص��ف��ي��ع، ح��ي��ث  ب��ع��ام��ر 

الأع��م��دة  اأح���د  ب��ات  بعدما  ب���اأول،  اأوًل 

بالفريق. الرئي�صة 

االنباط – عمان

خطابا  ال��رم��ث��ا  ن����ادي  ادارة  ت��ل��ق��ت 

فيه  تطلب  ال�صيلية  ن���ادي  ادارة  م��ن 

مت���دي���د ع��ق��د اع�����ارة لع��ب��ه��ا ال�����ص��اب 

وذل��ك  �صهرين  مل��دة  زري��ق  اب��و  حممد 

م��ب��اري��ات  م��ن  تبقى  فيما  للم�صاركة 

ب�صبب  توقف  ال��ذي  قطر  يف  ال���دوري 

ك���ورون���ا ب��ع��د ان ان��ت��ه��ت م����دة ع��ق��ده 

ر�صميا  القطري  النادي  مع  الر�صمية 

ك��م��ا اف����اد ب��ذل��ك ال��ن��اط��ق الع��الم��ي 

ل����ن����ادي ال���رم���ث���ا ال�����ص��ي��د حم���م���د اب���و 

الرمثا  ادارة  ب��ان  اك��د  ال���ذي  ع��اق��ول��ه 

�صوف ترد على طلب النادي القطري 

..وا����ص���ار  ال���ق���ادم   الدارة  اج��ت��م��اع  يف 

ي��ت��م��ك��ن م��ن قيد  ل��ن  ال��رم��ث��ا  ان  اىل 

ال���الع���ب ����ص���رارة م���ع ال��ف��ري��ق الول 

اي����اب دوري  م��رح��ل��ة  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  اإل 

املحرفني”. وعن ال�صكاوى املرفوعة 

قال  الرمثا،  على  الالعبني  قبل  من 

30 �صكوى، قمنا  “هناك  اأبو عاقولة: 

بتوزيعها على جمموعات، حيث نويل 

و�صن�صعى  ك��ب��رية،  اأه��م��ي��ة  امل��ل��ف  ه���ذا 

لي���ج���اد احل����ل����ول، ح��ت��ى ل ن��ت��ع��ر���ش 

تدريبات  بان  موؤكدا  لأية عقوبات”. 

احلالية  الفرة  يف  متوا�صلة  الفريق 

ا�صتعدادا لدوري املحرفني .

م�����ن ج����ه����ة اخ��������رى ك�������ص���ف ن�����ادي 

بداأ  مالية جديدة  �صيا�صة  الرمثا عن 

الكروي  للمو�صم  ا�صتعدادا  بانتهاجها 

ن��ف��ق��ات  ت��ن��ظ��ي��م  ت��ه��دف اإىل  احل�����ايل، 

ف��ري��ق ال��ك��رة، وت��وج��ي��ه امل�����ص��اري��ف يف 

ال�����ص��ح��ي��ح، وخ�����ص��و���ص��ا فيما  م��ك��ان��ه��ا 

اجل��دد  ال��الع��ب��ني  با�صتقطاب  يتعلق 

حم��ل��ي��ني واأج�����ان�����ب. واأك�������د ال��ن��اط��ق 

الع�����الم�����ي ل����ن����ادي ال���رم���ث���ا حم��م��د 

ات��خ��ذت عدة  الإدارة  اأن  ع��اق��ول��ة،  اب��و 

ال�صيا�صة  تغيري  ب�صاأن  فعلية  خطوات 

قيمة  م��راج��ع��ة  �صمنها  م��ن  امل��ال��ي��ة، 

ع���ق���ود ع����دد م���ن ال���الع���ب���ني، خ��ا���ص��ة 

ل�صمان  وذل��ك  الج��ان��ب،  املحرفني 

ح�����ص��ول ج��م��ي��ع اف�����راد ال��ف��ري��ق على 

ظاهرة  من  احلد  وبالتايل  حقوقهم، 

ت��ق��دمي  اإىل  ال��الع��ب��ني  ب��ع�����ش  جل���وء 

ال�صندوق  تكبد  النادي،  �صد  �صكاوى 

خ�����ص��ائ��ر م��ال��ي��ة ك���ب���رية. واأ�����ص����ار اب��و 

كانت  املالية  ال�صيا�صة  اأن  اإىل  عاقولة 

بحاجة اإىل ت�صويب، من اأجل توجيه 

ومب��ا  ال�����ص��ح��ي��ح،  مكانها  يف  ال��ن��ف��ق��ات 

النادي  �صندوق  امكانات  مع  يتنا�صب 

امل��وارد، لفتا  ال��ذي يعاين من �صح يف 

ك���ورون���ا  ف���ريو����ش  ت���داع���ي���ات  اأن  اإىل 

وج���ه���ت ال����ن����ادي لإع��������ادة ال���ن���ظ���ر يف 

املالية.. ال�صيا�صة 

الدوحة – خا�ض

ي�����ص��ارك خ���ال���د ���ص��ل��م��ان، جن���م امل��ن��ت��خ��ب 

بطولة  ن��ه��ائ��ي  اإىل  و���ص��ل  ال���ذي  ال��ق��ط��ري 

بث  يف   ،1981 ع���ام  ل��ل�����ص��ب��اب  ال���ع���امل  ك���اأ����ش 

وذلك  الإنرنت،  عرب  املبهر  للجيل  مبا�صر 

اأطلقها  ال��ت��ي  التفاعلية  اجل��ل�����ص��ات  �صمن 

الربنامج لتعزيز اللياقة البدنية وال�صحية 

لدى اأفراد املجتمع، والتوا�صل مع متابعيه 

وامل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن م���ن م���ب���ادرات���ه خ���الل ف��رة 

فريو�ش  انت�صار  من  للحد  املنزل  يف  البقاء 

متابعة  الآن  اإىل  و�صهدت  امل�صتجد،  كورونا 

العامل. ح��ول  �صخ�ش  األف   110 م��ن  اأك��ر 

ويف جل�صة البث املبا�صر احلادية ع�صرة على 

على   GA4Good@ الربنامج  ح�صاب 

بتوقيت  ع�صراً  الرابعة  الأرب��ع��اء  اإن�صتغرام 

اأبرز املحطات  الدوحة؛ يتحدث �صلمان عن 

يف  م�����ص��ريت��ه ال���ك���روي���ة، وم��ن��ه��ا م�����ص��ارك��ت��ه 

دورة  يف  ق���ط���ر  م��ن��ت��خ��ب  ����ص���ف���وف  ����ص���م���ن 

اأجنلو�ش،  لو�ش  يف   1984 الأوملبية  الأل��ع��اب 

وت�������ص���ج���ي���ل���ه ه������دف ال����ف����وز ل����ن����ادي ال�����ص��د 

اآ�صيا  اأبطال  دوري  نهائي  اإي��اب  يف  القطري 

الأوىل  للمرة  باللقب  الزعيم  ليتّوج   ،1989

يف ت��اري��خ��ه.وق��ال��ت م���وزة امل��ه��ن��دي، م��دي��رة 

املبهر:  اجليل  يف  والت�صال  الت�صويق  اإدارة 

القدم  ك��رة  اأ�صطورة  با�صت�صافة  “�صعداء 
ال��ق��ط��ري��ة خ��ال��د ���ص��ل��م��ان يف ال��ب��ث امل��ب��ا���ص��ر 

املتمّيزة  م�صاركته  جميعاً  ن��ت��ذك��ر  ال��ق��ادم. 

وت��األ��ق��ه م���ع م��ن��ت��خ��ب ق��ط��ر خ���الل ب��ط��ول��ة 

مي��ك��ن��ن��ا  ول   ،1981 ع����ام  ل��ل�����ص��ب��اب  ال���ع���امل 

�صجلها  ال��ت��ي  ال��ث��الث��ة  الأه����داف  نن�صى  اأن 

خالل  الربازيل  منتخب  �صباك  يف  الالعب 

ربع نهائي البطولة، قبل اأن تفوز قطر على 

وتتاأهل بجدارة  النهائي،  اإجنلرا يف ن�صف 

اإىل نهائي املونديال..

ال��ن��ج��م  امل��ب��ا���ص��ر م���ع  ال��ب��ث  واإىل ج��ان��ب 

اخلمي�ش  تنطلق  �صلمان؛  خ��ال��د  ال��ق��ط��ري 

بتوقيت  الثالثة والن�صف ع�صراً  املقبل عند 

املبا�صرة  املبهر  اجليل  ندوات  اأوىل  الدوحة 

ع����رب ت��ق��ن��ي��ة الت�������ص���ال امل����رئ����ي، وت���ت���ن���اول 

التحديات التي تواجه ال�صباب يف ظل اأزمة 

للريا�صة  الفاعل  وال��دور  امل�صتجد،  كورونا 

واأهمية  املجتمع،   بناء  يف  التعّلم  وو���ص��ائ��ل 

التنمية  جهود  يف  وم�صاركته  ال�صباب  دع��م 

�صريكي  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

اإرث  برامج  اأح��د  ج�صور،  معهد  الربنامج؛ 

 ،™2022 FIFA قطر  بطولة كاأ�ش العامل 

القدم. لكرة  التجارية  الأعمال  واأكادميية 

اخل���وري،  نا�صر  ال�صيد  ال��ن��دوة  يف  ي�����ص��ارك 

اإىل  املبهر،  اجليل  يف  ال��ربام��ج  اإدارة  مدير 

مدير  هيب�صغارد،  �صينثيا  الدكتورة  جانب 

مايكل  وال�صيد  ج�����ص��ور؛  معهد  يف  التعليم 

موؤ�ص�صة  يف  اأول  تعليم  اأخ�صائي  كا�صيت�ش، 

ال��ت��ع��ل��ي��م ف�����وق اجل���م���ي���ع؛ وال����دك����ت����ور ل��ي��و 

وات��ك��ي��ن��ز، امل��ح��ا���ص��ر يف اأك��ادمي��ي��ة الأع��م��ال 

وال�صيدة  ل��ن��دن،  ال��ق��دم يف  ل��ك��رة  ال��ت��ج��اري��ة 

اأورورا  منظمة  م��وؤ���ص�����ش  ال��ق��ا���ص��ي،  اأم����اين 

للتدريب والتطوير يف الأردن.

 طائرة خاصة إلعادة شفيع الى السعودية

 الرمثا يبحث موضوع شرارة ويضبط نفقاته

 النجم خالد سلمان يشارك في الجيل المبهر
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االنباط-وكاالت

ال��والي��ات  ملناف�سة  فر�سة  ال�سني  ت��رك  ال 

امل��ت��ح��دة يف اأي جم��ال اإال وان��ت��ه��زت��ه��ا، وه��ا هي 

ب��ك��ني ت��ن��اط��ح وا���س��ن��ط��ن ح��ت��ى يف ن��ظ��ام حتديد 

املواقع العاملي )جي بي اإ�س(.

ف��ق��د اأط��ل��ق��ت ال�����س��ني، ال��ث��اث��اء، اآخ���ر قمر 

“بيدو” للماحة عرب  �سناعي �سمن نظامها 

االأقمار ال�سناعية، الذي يحاكي نظام “جي بي 

اأخ��رى يف تقدم الباد  اإ�س”، مما ميثل خطوة 

كقوة ف�سائية رئي�سية.

���س��اروخ  م��ن  على  ال�سناعي  القمر  اأط��ل��ق 

اإطاق يف مدينة  3” من قاعدة  “لونغ مار�س 
ال�سني  غ��رب  ج��ن��وب  ج��ب��ال  ب��اأع��م��اق  �سيت�سانغ 

بالتوقيت  بقليل  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  قبل 

املحلي.

وبعد حوايل ن�سف �ساعة، التحق القمر ال�سناعي 

باملدار، ومدد األواح �سم�سية لتوفري طاقته.

املا�سي  االأ���س��ب��وع  االإط���اق  وت��اأج��ل��ت عملية 

بعد اأن ك�سفت فحو�سات عن م�سكات فنية مل 

يعلن عنها.

“ بيدو”،  نظام  الثالث من  االإ���س��دار  ويعد 

“الدب  جم���م���وع���ة  اإىل  ا���س��م��ه��ا  ي�����س��ري  ال���ت���ي 

ع��امل��ي��ة  ت��غ��ط��ي��ة  ب��ت��وف��ري  االأكرب” ال��ن��ج��م��ي��ة، 

للتوقيت واملاحة، ويقدم بديا الأنظمة “جي 

ال��رو���س��ي  و”غلونا�س”  االأم���ريك���ي،  اإ�س”  ب��ي 

و”غاليليو” االأوروبي.

نظام  م�سممي  كبري  فنغ  ت�سانغ  يانغ  وق��ال 

الر�سمي  للتلفزيون  ت�سريحات  يف  “بيدو” 
اخلام�س  ال�سناعي  القمر  اإط��اق  اإن  ال�سيني، 

جن��اح  “بيدو” يظهر  ع��ائ��ل��ة  م��ن  واخل��م�����س��ني 

ال�سني يف توفري تغطية عاملية “متاما”.

اأي�سا  ه���ذا  ي�سري  احل��ق��ي��ق��ة،  “يف  واأ����س���اف: 

اإىل اأننا ننتقل من كوننا دولة كربى يف جمال 

الف�ساء اإىل قوة ف�سائية حقيقية”.

وتطور برنامج الف�ساء ال�سيني ب�سكل �سريع 

خ�س�ست  حيث  املا�سيني،  العقدين  مدى  على 

احلكومة موارد كبرية لتطوير قدراتها التقنية 

العالية حتى هيمنت على جم��االت مثل تقنية 

اجليل اخلام�س.

محمودية موتورز تطلق عروضًا شّيقة على إكسسوارات 
جاكوار  والند روڤر 

 الصين تناطح الواليات المتحدة.. حتى في الـ »جي بي إس«

 بدء تصنيع دواء مصري لكورونا 
»يسيطر على الفيروس في 4 أيام«

العثور على أقدم كائن عاش على 
اليابسة قبل 425 مليون عام

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن���ت ����س���رك���ة ال���ع���ا����س���ر م����ن رم�����س��ان 

ل���ل�������س���ن���اع���ات ال����دوائ����ي����ة وامل�������س���ت���ح�������س���رات 

الت�سخي�سية يف م�سر )راميدا(، بدء ت�سنيع 

فريو�س  مر�سى  ل��ع��اج  “اأنفيزيرام”  دواء 

كورونا امل�ستجد.

لعاج  املثيل  ال��دواء  “اأنفيزيرام”،  ويعد 

لعاج  ي�ستخدم  الذي  الياباين،  “اأفيجان” 
امل��ادة  على  ويحتوي   ”19 “كوفيد  مر�سى 

الفعالة “فافيبريافري”.

وق���ت  يف  “راميدا”  ����س���رك���ة  وح�������س���ل���ت 

امل�سرية  ال�سحة  وزارة  موافقة  على  �سابق 

الدواء  وهو  “رميدي�سيفري”،  عقار  لت�سنيع 

ذات��ه امل�ستخدم يف ع��اج امل��ر���س يف ال��والي��ات 

املتحدة.

عقار  جن��اح  ال�سريرية  ال��ت��ج��ارب  واأث��ب��ت��ت 

ف��ريو���س  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  يف  “اأنفيزيرام” 

ك��ورون��ا خ��ال ف��رة ت���راوح ب��ني 4 و6 اأي��ام 

من ا�ستخدامه، وهو على ما يبدو اأ�سرع دواء 

ل��ع��اج امل��ر���س��ى م��ف��ارن��ة ب��اأدوي��ة اأخ���رى مثل 

“رميدي�سيفري” الذي قلل فرة العاج من 
يوما.  11 اإىل   15

“اأنفيزيرام”  دواء  اأن  ال�����س��رك��ة  وذك����رت 

لل�سوق  ب��ال��ك��ام��ل  اإن��ت��اج��ه  تخ�سي�س  �سيتم 

امل�سري والت�سدير اإىل الدول ال�سقيقة، وفق 

ما ذكرت وكالة “رويرز” لاأنباء.

الع�سو  ق���ال  ���س��ح��ف��ي��ة،  ت�����س��ري��ح��ات  ويف 

اإن  مر�سي،  “راميدا” عمرو  ل�سركة  املنتدب 

وم��وارده��ا  قدراتها  بت�سخري  “تعتز  ال�سركة 

يف �سبيل خدمة امل�سريني خال هذه املرحلة 

التاريخية التي مير بها العامل”.

وحتى م�ساء االثنني، بلغ اإجمايل م�سابي 

فريو�س كورونا يف م�سر 56809 حالة، من 

وخرجت  �سفاوؤها  مت  حالة   15133 بينهم 

من م�ست�سفيات العزل، مقابل 2278 وفاة.

االنباط-وكاالت

تك�سا�س  بجامعة  اأمريكيون  باحثون  اأك��د 

بقايا  اأن  جديدة  علمية  درا�سة  يف  اأو�سن  يف 

من  لنوع  ا�سكتلندا  يف  عليها  ع��ر  متحجرة 

425 مليون  قبل  املنقر�سة عا�س  احل�سرات 

عام تعود الأقدم حيوان عا�س على الياب�سة يف 

التاريخ.

يف  املن�سورة  اجلديدة  الدرا�سة  واأو�سحت 

العينة  اأن  بيولوجي”  “هي�ستوريكال  دوري��ة 

االأحفورية تعود اإىل نوع من اأنواع احل�سرات 

املنقر�سة ي�سمى “كامبيكاري�س اأوبانين�سيز” 

 1.5 �سبيه بديدان االألف قدم، ويبلغ طوله 

 ،1899 ع��ام  منذ  اكت�سافه  ومت  �سنتيمراً 

اأن الباحثني قاموا يف هذه الدرا�سة  م�سيفة 

لري�سدوا  بدقة،  االكت�ساف  بتاأريخ  اجلديدة 

بري  حيوان  اأق��دم  ميثل  املتحجر  الكائن  اأن 

معروف.

املخلوقات الربية الأوىل

عا�س  الكائن  ه��ذا  اأن  ال��درا���س��ة  واأ���س��اف��ت 

ع��ل��ى االأرج�����ح ع��ل��ى ���س��ف��اف ب��ح��رية يف ذل��ك 

ال���وق���ت م��ق��ت��ات��اً يف االأغ����ل����ب م���ن ال��ن��ب��ات��ات 

املتحللة.

وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن التو�سل اإىل هذه 

تقنية  ال��ف��ري��ق  ا���س��ت��خ��دام  ا�ستوجب  النتائج 

الزركون لتحديد عمر االأحافري، وهو عبارة 

و�سلبة  متينة  �سغرية  معدنية  حبيبات  عن 

واالأك�سجني  ال�سليكون  عنا�سر  م��ن  مكونة 

م�سعة  عنا�سر  على  وحت��ت��وي  وال��زرك��ون��ي��وم، 

مثل الثوريوم واليورانيوم.

ح���ي���ث مت ال���ع���ث���ور ع���ل���ى اأح�����اف�����ري اأق�����دم 

احل���ي���وان���ات االأر����س���ي���ة يف ج���زي���رة ك���ريي���را، 

ال���زرك���ون يف  ب��ا���س��ت��خ��دام تقنية  ب��ا���س��ك��ت��ل��ن��دا، 

ث��اث��ة م��واق��ع يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة امل��ع��روف 

اأ�ساف  العينات من  بع�س  اأنها حتتوي على 

امل��ي��ل��ي��ب��ي��د���س، وج���د ال��ب��اح��ث��ون اأن ال��ع��ي��ن��ات 

ا�سكتلندا هي  امل��وج��ودة يف جزيرة كرييرا يف 

االأق�����دم، وي��ع��ود ت��اري��خ��ه��ا اإىل ح���وايل 425 

العينات يف  اأعمار  ت��راوح  بينما  �سنة،  مليون 

امل��وق��ع��ني االآخ���ري���ن ت��راوح��ت م��ا ب��ني 420 

مليون �سنة و414 مليون �سنة.

التي مت فيها  للمواقع  درا�سة متاأنية  بعد 

والتاأكد  �سابًقا  مماثلة  اأح��اف��ري  على  العثور 

اأق���دم، خل�س موؤلفو  م��ن ع��دم وج��ود عينات 

اأيديهم  املتحجرة يف  البقايا  اأن  اإىل  الدرا�سة 

التي  املليبيديني  االأول من  اإىل اجلد  تنتمي 

كانت قادرة على العي�س على االأر�س.

اأن ازده��ار الكائنات  ا  اأي�سً ووج��دت االأدل��ة 

النباتية حدث بعد 40 مليون �سنة تقريًبا.

االك��ت�����س��اف  ه����ذا  اأن  ال���ب���اح���ث���ون  ي��ع��ت��ق��د 

علماء  وخ��ا���س��ة   - العلمي  املجتمع  �سيدفع 

االأحياء اإىل اإعادة النظر يف العديد يف ظهور 

احلياة على االأر�س، الأن هذا االكت�ساف يثري 

تطور  حول  لاهتمام  املثرية  االأ�سئلة  بع�س 

يبدو  التي  واحليوانات  والنباتات  احل�سرات 

العديد  يعتقد  مما  اأ�سرع  ب�سكل  حدثت  اأنها 

من العلماء.

حدثت طفرة يف هذه الكائنات يف التحول 

االأر�سية  الكائنات  اإىل  املائية  الكائنات  م��ن 

خ���ال 40 م��ل��ي��ون ���س��ن��ة ف��ق��ط، وه���ي ف��رة 

الكائنات  �سياق تطور جميع  ق�سرية ج��ًدا يف 

ال��ك��ائ��ن��ات يف  انت�سار ه��ذه  اأن  وي��ب��دو  احل��ي��ة، 

اأ���س��رع مما  اأن��ح��اء العامل ح��دث ب�سكل  جميع 

كان متوقعاً.

ي�شبه الكائن احلي الأحفوري املنقر�ض 

)pixaby( ديدان اأقدام القدم

ال��دي��دان  اأن  وتثبت احل��ف��ري��ات اجل��دي��دة 

75 مليون �سنة،  االألفية االأوىل ظهرت قبل 

ولي�س كما اعتقد معظم العلماء من قبل.

ي��ب��دو اأن ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة اجل���دي���دة قد 

بعرت العنا�سر التي تدعم النظريات االأكر 

ق���ب���واًل ب���ني ال��ع��ل��م��اء ل��و���س��ف ع��م��ل��ي��ة ت��ط��ور 

املقابل  ال��ب��دائ��ي��ة ع��ل��ى االأر������س، ويف  احل��ي��اة 

تكن  التي مل  ال�سريع  التطور  اأع��ادت نظرية 

مقبولة على نطاق وا�سع للجدل مرة اأخرى.

االنباط-وكاالت

املليونري  اإن  اأم��ري��ك��ي��ة  اإع����ام  و���س��ائ��ل  ق��ال��ت 

بالطابق  ال��ف��اره��ة  �سقته  م��ن  قفز  بينغ  �ستيف 

ال��ذي  ال�سكني  ال����ربج  وال��ع�����س��ري��ن م��ن  ال�����س��اب��ع 

الواحدة  ال�ساعة  يف  اأجنلو�س  بلو�س  فيه  يقطن 

�سباحاً تقريباً يوم االإثنني 22 يونيو/حزيران، 

التوا�سل  نق�س  ظ��ل  يف  مكتئباً  اأ���س��ب��ح  اأن  بعد 

االجتماعي يف فرة احلجر ال�سحي.

ح���ي���اة ح���اف���ل���ة ب��ال��ف�����س��ائ��ح: ح�����س��ب ت��ق��ري��ر 

الربيطانية،   The Daily Mail ل�سحيفة 

فيغا�س،  �سخ�سيات  اأب����رز  اأح���د  وه���و  ب��ي��ن��غ،  ف���اإن 

حياته  كر�س  و�سخ�س   التعري  ل��ن��وادي  وحم��ب 

وال�سيا�سة،  االإن�����س��اين،  العمل  بني  “بالت�ساوي 
يف  نف�سه  ليغمر  ثروته  ي�ستخدم  كان  والن�ساء”، 

فيلم احلركة  اأف��ام مثل  باإنتاج  بريق هوليوود، 

�ستالون،  �سيلف�سر  بطولة   Get Carter
 Polar وفيلم اآخر من بطولة توم هانك�س وهو

.Express
ال�سخ�سية  حياته  ب�سبب  اأي�ساً  معروفاً  ك��ان 

احلافلة بالف�سائح، مثل اأبوة داميان الذي اأجنبه 

من هاريل بعد عاقة عابرة دامت ملدة 18 �سهراً 

يف بداية االألفية الثانية، وابنته كريا كريكوريان 

من العبة التن�س ليزا بوندر.

اأب��وة  الختبار  يخ�سعا  الأن  الطفان  ا�سطر 

الإثبات اأنه والدهما، بل اأن طليق بوندر، امللياردير 

 MGM ك���ريك ك���ريك���وري���ان ���س��اح��ب ���س��رك��ة

على  للح�سول  خا�س  مبحقق  ا�ستعان  لاإنتاج  

حم�س بينغ النووي ال�ستخدامه دليًا.

اأي�ساً  ه���اريل  م��ع  �سر�ساً  ���س��راع��اً  بينغ  دخ��ل 

املحكمة،  من  باأمر  ن��ووي  حم�س  بتحليل  انتهى 

ثبت فيه اأنه االأب. ال ُيعتقد اأنه كان على عاقة 

وثيقة باأي من الطفلني، وعلى الرغم من ذلك 

كان يدعمهما مادياً. 

اأثناء قتال �سر�س حول املرياث مع اأبيه بير، 

امل��رياث يف  ح��اول فيه حرمان كا الطفلني من 

داميان  يقابل  مل  �ستيف  اأن  ُيزعم  ك��ان  و�سيته، 

من قبل. ثم ت�سادم هو وهاريل مرة اأخرى، ويف 

النهاية ربح الق�سية.

ام��ت��دح الرئي�س  ب��ك��ل��ي��ن��ت��ون:  ع��اق��ة خ��ا���س��ة 

وك��ان  لبينغ  �سديق  وه��و  كلينتون،  بيل  ال�سابق 

كلينتون  موؤ�س�سة  با�سم  ال��ت��ربع��ات  منه  يتلقى 

�ستيف  “اأحببت  ق��ائ��ًا:  وفاته  خرب  بعد  �ستيف 

بينغ كثرياً«.

فعل  يف  ويرغب  كبري،  قلب  ذا  “كان  اأ�ساف: 

اأي �سيء يف ا�ستطاعته من اأجل النا�س، والق�سايا 

التي يوؤمن بها. �ساأفتقده واأفتقد حما�سته اأكر 

وجد  قد  يكون  اأن  واأمتنى  التعبري،  ي�سعني  مما 

ال�سام اأخرياً«.

كان بينغ متربعاً معروفاً للق�سايا الليربالية 

اإىل حملة  وان�سم  كلينتون،  موؤ�س�سة  بينها  ومن 

غيت�س  ب��ي��ل  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  العطاء”  “تعهد 
مبعظم  ال��ت��ربع  تقت�سي  وال��ت��ي  بافيت،  وواري���ن 

ثروته يف اأثناء حياته.

 2009 ع�����ام  االأخ�����ب�����ار يف  ع���ن���اوي���ن  اح���ت���ل 

اأح�سر  التي  الطريان  تكاليف رحلة  عندما دفع 

ال�سمالية  ك��وري��ا  م��ن  �سحفيني  كلينتون  فيها 

بتهمة  احتجازهما  بعد  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  اإىل 

التج�س�س.

بينغ  ث��روة  اأن  ُيعتقد  ك��ان  ث��روت��ه؟  بكم تقدر 

وفاته.  وق��ت  دوالر  مليون   590 بحوايل  ُتقدر 

ج����اءت ث���روت���ه م���ن ج���ده ل��ي��و، ال����ذي ك���ان يبني 

القرن  ع�سرينيات  يف  نيويورك  يف  ف��اره��ة  بيوتاً 

الع�سرين.

ب��ي��ر بينغ ع��ل��ى ق�سايا  ال��دك��ت��ور  اأب����وه  ع��م��ل 

جون�سون  ليندون  رئا�سة  اأث��ن��اء  العامة  ال�سحة 

اجته  حيث  اأجن��ل��و���س،  لو�س  اإىل  ينتقل  اأن  قبل 

اإىل اأعمال العائلة. كما ظهرت العائلة يف قائمة 

فورب�س الأغنى 400 اأمريكي.

تعج والية كاليفورنيا باأدلة على كرم العائلة، 

مقاطعة  متحف  يف  بينغ  ليو  م�سرح  م��ن  ب��داي��ة 

لو�س اأجنلو�س للفنون اإىل جمموعة من الربامج 

يف جامعة �ستانفورد، حيث كان بير بينغ رئي�ساً 

ملجل�س االأمناء.

االنباط-عمان

الوكيل   - م��وت��ورز  اأط��ل��ق��ت حم��م��ودي��ة 

ال��ر���س��م��ي واحل�����س��ري ل�����س��ي��ارات ج��اك��وار 

عرو�ساً  – موؤخراً  اململكة  يف  روڤر  والن��د 

خ��ا���س��ة ع��ل��ى االإك�����س�����س��وارات مت��ت��د حتى 

ن��ه��اي��ة ���س��ه��ر ح����زي����ران، وت�����س��م��ل خ�����س��م��اً 

رينج  اإك�����س�����س��وارات:  على   20% م��ق��داره 

روڤ����ر، ري��ن��ج روڤ����ر ���س��ب��ورت، الن���د روڤ���ر 

 E-PACE ج������اك������وار  دي���������س����ك����ڤ����ري، 

 .F-PACE  وجاكوار

�سمن  امل��ت��اح��ة  االإك�����س�����س��وارات  وت�سمل 

ال��ع��ر���س ت�����س��ك��ي��ل��ة ف���ري���دة م���ن ���س��م��ن��ه��ا: 

العتبات  للطي،  القابلة  اجلانبية  العتبات 

حّيز  االأر�سيات،  �سجاد  الثابتة،  اجلانبية 

ال��دّوا���س��ات  ال�����س��رع��ة،  م��ب��دالت  التحميل، 

وه���ي  امل����زي����د،  وغ����ريه����ا   ... ال���ري���ا����س���ي���ة 

م�سنوعة وخمتربة ح�سب معايري م�سّنع 

ال�سيارات، ف�سًا عن اأن كافة القطع تاأتي 

مع �سمان �سامل.

ال��ع��ر���س  اأن  ب���ال���ذك���ر،  وم����ن اجل���دي���ر 

موتورز  حممودية  مقّر  يف  حالياً  متوّفر 

ال��ك��ائ��ن يف ����س���ارع امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة، ال���ذي 

مع  متا�سياً  التعقيم  معايري  اأعلى  يطّبق 

جمل�س  عن  ال�سادرة  احلكومة  توجيهات 

ال������وزراء، وح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ���س��ح��ة و���س��ام��ة 

العماء.

 وفاة المليونير األمريكي ستيف بينغ بعد أن أصابه 
االكتئاب بسبب الحجر الصحي


