
االنباط-عمان

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

تقدمها  التي  اخلدمات  ا�ستمرار  اأهمية 

وت�سغيل  لإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  وك��ال��ة 

)الأون������روا(،  الفل�سطينيني  ال��اج��ئ��ني 

لأمن وا�ستقرار املنطقة.

و����س���دد ج���ال���ت���ه، خ����ال ا���س��ت��ق��ب��ال��ه، 

ب��ح�����س��ور ���س��م��و الأم�������ر احل�������س���ني ب��ن 

عبداهلل الثاين ويل العهد، ام�س الأربعاء، 

املفو�س العام لوكالة )الأون��روا( فيليب 

لزاري���ن���ي، ع��ل��ى ����س���رورة ق��ي��ام املجتمع 

الجتماعية  م�سوؤولياته  بتحمل  الدويل 

جتاه الاجئني الفل�سطينيني من خال 

الأون���روا  لتمكني  والتمويل  امل�ساعدات 

من موا�سلة عملها.

 ول��ف��ت ج��ال��ت��ه، خ���ال ال��ل��ق��اء ال��ذي 

حر�س  اإىل  احل�سينية،  ق�سر  يف  ج��رى 

جميع  ب��رع��اي��ة  ال���س��ت��م��رار  على  الأردن 

ال��اج��ئ��ني امل��ت��واج��دي��ن ع��ل��ى اأرا���س��ي��ه. 

وت��ن��اول ال��ل��ق��اء ن��ت��ائ��ج امل��وؤمت��ر ال����وزاري 

ال��دويل للمانحني لدعم الأون��روا الذي 

نظمه الأردن بالتعاون مع ال�سويد اأخرا، 

ل�����س��م��ان ا���س��ت��دام��ة ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات 

واخلدمات لاجئني الفل�سطينيني. 
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سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

النعيمي: بدء العام الدراسي 
مطلع أيلول

رئيس الوزراء يشكر شركة 
الفوسفات لمساهمتها في دعم 

صندوق همة وطن

اخلمي�س   25  ذو القعدة  1441 هـ  - املوافق    16  متوز  2020 م - العدد  5396  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

أولوية 2021 هي حماية دول اإلقليم لبعضها من تداعيات »كورونا« 

الملك يؤكد اهمية ان يكون األردن 
موئال ألي استثمار باالقليم

خالل زيارة إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ندرس بعناية آلّية فتح المطارات مع الدول الخضراء التي لن تتجاوز 10 دوٍل

 الرزاز: لن نتساهل مع التهرب الضريبي والجميع  العضايلة: لم نحّدد تاريخًا محددًا لفتح المطارات
تحت مظلة القانون

االنباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

اأ�سعد اهلل �سباحكم مع دوام ال�سحة وال�سامة 

والقدرة على حتقيق القوة للتاأكيد على ان احلكومة 

هي �ساحبة الولية والقادرة على اتخاذ القرارات 

وت��ق��دمي اخلدمات  ال��وط��ن  رفعة  �ساأنها  م��ن  التي 

اأينما ك��ان وامل�����س��اواة ب��ني الأف����راد حتت  للمواطن 

عنوان "حتقيق العدالة الجتماعية ال�سمولية" .

دولة الرئي�س

العنوان ال�سمويل �سيا�سي  ي�سمل كل ال�سيا�سات 

ال��دول��ة  ب��ن��اء  ومنهجيات  اأ���س��ا���س��ي��ات  تعترب  ال��ت��ي 

ال�سرتاتيجيات  بو�سع  ال�ستمرارية  خ��ال  م��ن 

بعيدة  ال�سيا�سات  اىل  ال��ي��وم��ي  ال��ع��م��ل  م��ن  ب���دءا 

ال��ق��ادرة على  امل��دى من خ��ال القيادات الوطنية 

و�سع اخلطط وتنفيذها على اأر�س الواقع ملا فيه 

مكت�سبات  لتحقيق  النظر  دون  العامة  امل�سلحة 

ومنافع �سخ�سية . 

بالأمن  اأمنية تخت�س   ولتكون عبارة عن فرق 

الداخلي واخلارجي ، الغذائي ،ال�سحي ، التعليمي 

، الفكري والثقايف .

دولة الرئي�س

قد يقراأ البع�س هذه الر�سالة ب�سطحية ويقولون 

هذا مطلب عام غر قابل للتطبيق لأ�سباب منها 

ان هناك قوى ال�سد العك�سي وهي م�سيطرة على 

معظم ان مل يكن على كل املفا�سل تعمل على ما 

ب��اأن  لنعرتف   . ال�سحية  ه��و  وامل��واط��ن  يخدمها 

هناك ظروف  ا�ستثنائية منها �سغوطات خارجية 

م���ن ب��ع�����س امل��ح��ي��ط وم����ا ه����و  اب���ع���د ب��ك��ث��ر لهم 

مطامعهم ولا�سف ال�سديد جماعة ال�سد العك�سي 

لهم م�ساهماتهم يف امل�ساعدة من اأجل م�ساحلهم 

اخلا�سة ول يهمهم الوطن او املواطن ، لكن رغم 

اأق���ول   ، اأم����ام ال��زوب��ع��ة  ذل���ك بقي الردن ���س��ام��دا 

زوبعة لأنها ما تنفك حتى تزول �سريعا لأن الردن 

بقيادته الها�سمية احلكيمة  و�سابة املواطن اأينما 

ال�سلبة  ال�سخرة  الردن  م��ن  يجعل  موقعه  ك��ان 

التي ل تهزه الزوابع .

دولة الرئي�س

التوجه احلكومي نحو العمل على اعادة الأمور 

اإىل ت��وازن��ات��ه��ا وال��ب��داي��ات اجل����ادة وا���س��ح��ة دف��ع 

بال�سارع اإىل حماولة اعادة الثقة باحلكومة بعيدا 

عمن ذكرتهم يف البداية ، لأنهم قلة و�سيندثرون 

اأج���ل حتقيق  م��ن  ق��دم��ا  ال�سر  وع��ل��ى حكومتكم 

امل�ساواة ولتحقيق العدالة الجتماعية من جميع 

جوانبها دون اللتفات لاأ�سوات الن�ساز والأقام 

امل��اأج��ورة لأن��ه��ا حتما �سوف تتا�سى لأن��ه��ا عبارة 

عن وهم وهذا �ستوؤكدونه من خال العمل اجلاد 

واملخل�س دون التف�سيل اإل بني من يعطي وي�ساهم 

امامكم  وامللفات  للتعطيل  ال�ساعني  وبني  بالبناء 

كثرة ما بني القدمي والقائم واحللول �سهلة ان 

املحا�سبة  قبل  للت�سويب  بفتحها  ال�سر  اردمت 

مع التاأكيد على اللتزام مبا هو مو�سوع ما قبل 

اجلائحة وخ��ال وما بعدها مع �سرورة اللتزام 

داع��ني اهلل    ، الإن�����س��ان  الدولية حلقوق  باملعاير 

عز وجل ان يعينكم على ما انتم مقبلون عليه بكل 

عزمية واقتدار ..

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

االنباط-عمان

اأكّد وزير الدولة ل�سوؤون الإعام اأجمد عودة 

الع�سايلة اأن احلكومة مل حتدد تاريخا حمددا 

لفتح امل���ط���ارات اأم����ام ال���رح���ات ال��ق��ادم��ة من 

فيها  يكون  التي  ال��دول  اأي  اخل�سراء،  ال��دول 

الو�سع الوبائي منخف�س اخلطورة.

واأ�سار الع�سايلة يف ت�سريحات ام�س الربعاء، 

فتح  اآل���ّي���ة  ب��ع��ن��اي��ة  ت���در����س  احل��ك��وم��ة  اأّن  اإىل 

املقبل،  ال�سهر  اخل�سراء  ال���دول  م��ع  امل��ط��ارات 

و�سيّتم  دول،   01 يتجاوز  ل��ن  ع��دده��ا  اأن  مبينا 

الدرا�سة  ا�ستكمال  م��ن  النتهاء  بعد  اإعانها 

ح���ول م���دى م��ط��اب��ق��ة ال��و���س��ع ال��وب��ائ��ي فيها 

املعتمدة  ال�سحي  التقييم  ومعاير  ل�سروط 

هذه  قائمة  اأن  اإىل  منوها  ال�سحة،  وزارة  من 

احلالة  م�ستجدات  بح�سب  تتغر  ق��د  ال���دول 

الوبائية فيها.

وال�����زّوار  ل��اأردن��ي��ني  �سي�سمح  اأن���ه  واأ����س���اف 

ال��و���س��ع  ذات  ال������دول  امل��ق��ي��م��ني يف  الأج����ان����ب 

اأو الذين ميكثون  الوبائي منخف�س اخلطورة 

فيها ملدة اأربعة ع�سر يوما، بدخول الأردن دون 

اخل�سوع حلجٍر �سحّي لكن مبوجب جمموعة 

م���ن ال�������س���روط ���س��ي��ّت��م الإع������ان ع��ن��ه��ا خ��ال 

الفرتة املقبلة.

قال  حملّيا،  الوبائي  بالو�سع  يتعلق  وفيما 

الع�سايلة اإّن اململكة ل تزال يف م�ستوى معتدل 

اخلطورة بعد ت�سجيل اإ�سابة حملّية يوم اأم�س 

الثاثاء، “اإذ كّنا على اأعتاب النتقال للمرحلة 

اإ�سابات  ت�سجيل  ع��دم  تتطلب  التي  اخل�سراء 

اأيام متتالية وفق م�سفوفة  حملّية ملدة ع�سرة 

ول���ذل���ك  الوباء”،  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  وم����راح����ل 

�ستبقى  املرحلة  هذه  احلكومّية يف  الإج���راءات 

كما هي مبا فيها حظر التجول بعد ال�ساعة 21 

من منت�سف الليل.
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االنباط-عمان

�سدد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز على 

التهرب  م��ع  مطلقا  تت�ساهل  ل��ن  احلكومة  اأن 

ال�����س��ري��ب��ي، و���س��ي��ت��م ت��غ��ل��ي��ظ ال��ع��ق��وب��ات على 

يفر�س  القانون  اأن  موؤكدا  �سريبيا،  املتهربني 

املكلفني،  جميع  من  الدخل  ب�سريبة  اللتزام 

واأن العدالة تتطلب اأن يكون اجلميع حتت هذه 

املظلة واللتزام بها.

واك���د رئ��ي�����س ال������وزراء، خ���ال زي���ارت���ه ام�س 

واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائ��رة  اإىل  الأرب��ع��اء، 

اأب���و علي وكبار  ال��ع��ام ح�سام  م��دي��ره��ا  ول��ق��ائ��ه 

حم��م��د  امل���ال���ي���ة  وزراء  ب��ح�����س��ور  امل���وظ���ف���ني، 

ال��ع�����س��ع�����س وال���دول���ة ل�����س��وؤون رئ��ا���س��ة ال�����وزراء 

�سامي الداوود والدولة ل�سوؤون الإعام اجمد 

الع�سايلة، م�سوؤولية القطاعني العام واخلا�س 

فيما  اجلميع  ل��دى  الثقافة  بتغير  والإع���ام 

باعتبار  ال�سريبي  والأداء  بال�سريبة  يتعلق 

اأدائها واجبا وم�سوؤولية وطنية. 

كما اأكد على توجيهات جالة امللك عبداهلل 

الثاين بتوخي العدالة واأن اجلميع حتت مظلة 

للجميع.  معلنة  اإج���راءات���ن���ا  وت��ك��ون  ال��ق��ان��ون 

ولفت الرزاز اإىل اأن �سريبة الدخل بالتحديد 

ه���ي ال�����س��ري��ب��ة ال���ع���ادل���ة ال���ت���ي حت����دث عنها 

الد�ستور.
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االنباط-عمان

النباط-عمان

اأع������رب رئ��ي�����س ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ع��م��ر 

الرزاز عن �سكره ل�سركة مناجم الفو�سفات 

همة  �سندوق  دع��م  يف  مل�ساهمتها  الأردن��ي��ة 

وطن.

  وث��م��ن ال��دك��ت��ور ال���رزاز يف ك��ت��اب وجهه 

ال��دك��ت��ور  ال�����س��رك��ة  ادارة  ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س 

حممد الذنيبات، تقدير احلكومة مل�ساهمة 

ة يف دع�����م ال�������س���ن���دوق،  ال�������س���رك���ة اخل���������ِرّ

يف  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ه��ود  دع��م  يف  وم�ساهمتها 

مواجهة تداعيات اأزمة فرو�س كورونا.

كما اأكد الدكتور الرزاز ان هذه امل�ساهمة 

تعك�س حر�س ال�سركة على تغليب امل�سلحة 

النتماء  م��ع��اين  وجت�سد  العليا،  الوطنية 

ل��ل��وط��ن والع�����ت�����زاز ب��ق��ي��ادت��ه ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

احلكيمة.

 %03 بلغت  ال�سركة  م�ساهمة  اأن  وي��ذك��ر 

من �سايف ارباحها لعام 9102ً..

االنباط-عمان

الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  اأعلن 

الدرا�سي  العام  بدء  عن  النعيمي،  تي�سر 

مطلع  يف  للطلبة  مب��وع��ده   ،2020/2021

والع�سرين من  املقبل، ويف اخلام�س  اأيلول 

للمعلمني. املقبل  اآب  �سهر 

ل��ل��ع��ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي،  وق�����ال 

ال���درا����س���ي امل��ق��ب��ل ���س��ي��ك��ون ك��امل��ع��ت��اد، لكن 

اململكة،  الوبائي يف  الو�سع  �سيحكمه  �سكله 

البدائل  من  عدد  لديها  ال��وزارة  اأن  مبينا 

الوبائية. للحالة  تطور  اأي  مع  للتعامل 

واأك������د ال���دك���ت���ور ال��ن��ع��ي��م��ي يف م��وؤمت��ر 

راعت  ال��وزارة  اأن  الربعاء،  ام�س  �سحفي، 

يف ه����ذا ال���ق���رار جم��م��وع��ة م���ن امل��ع��اي��ر؛ 

التعليمية  ال�����س��روط  ب��ني  ال���ت���وازن  وه���ي 

املخ�س�س  الوقت  بني  واملوازنة  وال�سحية، 

ل���ل���م���ن���ه���اج وت���ن���ف���ي���ذه، وامل������وازن������ة ك���ذل���ك 

ب����ني الل�����ت�����زام ب��ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

واملرونة  للمدار�س  الت�سغيلية  والجراءات 

ب��ال��ت��ع��اون  ت��ع��م��ل  ال�����وزارة  اإن  ف��ي��ه��ا.وق��ال 

بروتوكول  اإع���داد  على  ال�سحة  وزارة  م��ع 

���س��ح��ي ت���رب���وي ل��ت��وف��ر ب��ي��ئ��ة م��در���س��ي��ة 

للمدار�س. الطلبة  لعودة  واآمنة  �سحية 
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ولة تعقد 3 جلسات محاكمة عن  أمن الدَّ
ُبعد في قضايا سطو ومخدرات وأسلحة

االستثمار األوروبي يمّول كابيتال بنك
 بـ 70 مليون يورو

العقبة تحتضن أول محطة تخزين للنفط 
ومشتقاته في المنطقة

االنباط-عمان

النباط-عمان

ولة ام�س الأربعاء،  عقدت حمكمة اأمن الدَّ

ثاث جل�سات حماكمة، عرب تقنية املحاكمة 

�سطو  ق�سايا  ع��ل��ى  وا�ستملت  ُبعد”،  “عن 
الأ�سلحة،  البنوك، وجت��ارة  اأح��د  على  م�سلح 

رة والإجتار بها. وحيازة املواد املخدِّ

الثَّاث،  اجلل�سات  خ��ال  املحكمة  رت  وق��رَّ

على  للحفاظ  ُبعد”؛  “عن  املحاكمة  اإج��راء 

��ب��اع��د  ع���وة، واحل���ر����س ع��ل��ى ال��تَّ اأط�����راف ال���دَّ

وباء فرو�س  انت�سار  فر�سه  الذي  اجل�سدي 

العام مع توفر  امل�ستجد منذ بداية  كورونا 

اإجراءات املحاكمة العادلة للمتهمني كافة.
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وكابيتال  الأوروب����ي،  ال�ستثمار  بنك  وق��ع 

مب��وج��ب��ه��ا  ي���ق���دم  ات��ف��اق��ي��ة  الأردين،  ب��ن��ك 

ي����ورو  م���ل���ي���ون   07 ب��ق��ي��م��ة  مت����وي����ًا  الول 

ل�����س��ال��ح ك��اب��ي��ت��ال ب��ن��ك ل��ي��ق��ر���س��ه��ا الأخ����ر 

ل��ل�����س��رك��ات امل��ح��ل��ي��ة ال�����س��غ��رة وامل��ت��و���س��ط��ة 

 ال���ت���ي ت����اأث����رت ب���ت���داع���ي���ات اأزم�������ة ك����ورون����ا.

ووق�����ع الت���ف���اق���ي���ة مم��ث��ل ب��ن��ك ال���س��ت��ث��م��ار 

الأوروبي يف الأردن، �ساندر فان كوتن، ورئي�س 

ال�سامل. با�سم  بنك،  كابيتال  اإدارة   جمل�س 

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي، ي��ع��ت��رب ك��اب��ي��ت��ال 

بنك  م���ع  ي���ت���ع���اون  اأردين  ب��ن��ك  اأول  ب���ن���ك، 

ال�ستثمار الأوروبي، يف “مبادرة دعم املناعة 

القت�سادية.
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 االنباط-العقبة

وق���ع���ت ���س��رك��ة اأوي������ل ل��ت��خ��زي��ن ال���ب���رتول 

ممّثلة  اللوج�ستية،  والأع���م���ال  وم�ستقاته 

الدكتور  العراقي  وامل�ستثمر  الأعمال  برجل 

اأح���م���د اجل����ب����وري، ات��ف��اق��ي��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

�سركة  م��ع  اململكة  م�ستوى  على  وح�سرية 

ل�سلطة  التطويري  ال���ذراع  العقبة،  تطوير 

م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة الق���ت�������س���ادي���ة اخل���ا����س���ة، 

العقبة  حمطة  م�سروع  اإن�ساء  بهدف  وذل��ك 

النفطية؛  وامل�ستقات  اخلام  النفط  لتخزين 

لتكون الأوىل من نوعها يف الأردن واملنطقة 

ك��ح��د ����س���واء، ح��ي��ث ���س��ت��ت��وىل ���س��رك��ة اأوي����ل  

خ��زان��ات  وت��ط��وي��ر  اإن�����س��اء  للم�سروع  امل��ن��ف��ذة 

متخ�س�سة.

التفا�صيل �ص »6«

 المسلماني: 50 مليون قرض للملكيه 
بكفالة حكومية وباقي شركات 

الطيران ال بواكي لها
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س  16 / 7 / 2020 

اولوية 2021 هي حماية دول اإلقليم لبعضها من تداعيات »كورونا«

 أهمّية التنسيق بين الدول العربية في سبيل مواجهة كورونا

الملك يؤكد اهمية ان يكون األردن موئال ألي استثمار باالقليم

الملك يؤكد أهمية استمرار خدمات »األونروا« ألمن واستقرار المنطقة

رد دفوعات واعتراضات وكالء 
الدفاع بقضية التبغ 

اطالق دراسة مسحية لمعرفة مدى 
انتشار كورونا ومناعة المجتمع

اإلقراض الزراعي تقرض 500 متضرر من عاصفة الرياح

»بترا« تحتفل بالعيد الـ 51 لتأسيسها اليوم

االنباط-عمان

اأهمّية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأّك��د   

ال��ت��ن�����س��ي��ق ب���ن ال������دول ال���ع���رب���ي���ة يف ���س��ب��ي��ل 

م��واج��ه��ة وب���اء ف��ريو���س ك��ورون��ا وت��داع��ي��ات��ه، 

على  املقبلة  االأ���س��ه��ر  خ��الل  ت��اأث��ريه  بخا�سة 

بع�س الدول من ناحية املخزون الغذائي.

ل��ق��ائ��ه جمموعة  واأ����س���ار ج��الل��ت��ه، خ���الل 

واالق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  م��ن 

واالأك����ادمي����ي����ة يف ق�����س��ر احل�����س��ي��ن��ي��ة ال���ي���وم 

بن  احل�سن  االأم��ري  �سمو  بح�سور  االأرب��ع��اء، 

املخاوف  اأن  اإىل  العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل 

االإقليمية وحتى لدى دول اإفريقية تكمن يف 

املخزون  توفر  وع��دم  الغذائي  االأم��ن  حت��دي 

الكايف يف عام 2021.

لدينا  ل����الأردن  “بالن�سبة  ج��الل��ت��ه  وق���ال 

متقّدم  ب�سكل  عام  ملدة  يكفي  غذائي  خمزون 

عن بع�س دول االإقليم«.

التعاون  اأهمية  على  امل��ل��ك  ج��الل��ة  و���س��دد 

ال��ت��داع��ي��ات  م��واج��ه��ة  االإق���ل���ي���م يف  ب���ن دول 

“نحن  قائاًل  كورونا،  �ستخلفها جائحة  التي 

بيننا  التعاون  ويجب  للم�ساعدة،  م�ستعدون 

بع�سنا  حماية  على  والعمل  اإقليمية  ك��دول 

البع�س، واأعتقد اأن هذا االأمر �سيكون اأولوية 

لعام 2021«.

ال��ي��وم  اأن م��ا مي��ّي��ز االأردن  وب���ّن ج��الل��ت��ه 

خالل  من  كثرية،  دول  م�ساعدة  على  قدرته 

ت���ق���دمي االأدوي���������ة وامل�����ع�����دات وامل�����س��ت��ل��زم��ات 

ملوقف  ارتياحاً  هنالك  اأن  اإىل  الفتاً  الطبية، 

مكافحة  يف  الدولية  للجهود  امل�ساند  االأردن 

“كورونا”، وهذا اأعطى اأف�سلية للمملكة من 
ناحية رغبة اجلميع يف م�ساعدتنا.

تبذل  التي  اجلهود  اإىل  جاللته  اأ�سار  كما 

يف ت��ط��وي��ر ق��ط��اع��ات ال�����س��ن��اع��ات ال��دوائ��ي��ة 

وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة، وال���زراع���ة امل��ت��ط��ورة، 

الغذائية. وال�سناعات 

اأن يكون  اأه��م��ّي��ة  اإىل  امل��ل��ك  ول��ف��ت ج��الل��ة 

االأردن موئاًل الأي ا�ستثمار يف االإقليم يف ظل 

اأزمة “كورونا” بهدف م�ساعدة دول املنطقة، 

ح���ي���ث ت���وج���د م���ع�������س���الت ت��ت��ع��ل��ق ب��ح��اج��ات 

الطبية  بالتحديات  تتعلق  واأخرى  الالجئن 

قبل  م��ن  رغ��ب��ة  تقابلها  ال��غ��ذائ��ي،  وامل��خ��زون 

لنكون  اململكة،  يف  لال�ستثمار  الغربية  الدول 

منطلقاً ملعاجلة اأية حتديات اإقليمية ومركزاً 

ملواجهة كورونا يف ال�سرق االأو�سط.

واأّكد جاللة امللك اأهمّية املرونة يف العمل 

واال����س���ت���ف���ادة م���ن ال���درو����س ال��ت��ي م���رت بها 

“هنالك  وق���ال  ك��ورون��ا،  اأزم���ة  ج���راء  اململكة 

العالجية  ال�سياحة  اأم��ام  البلد  بفتح  اق��رتاح 

خالل اأ�سابيع، وال ميكن اأن نتخذ قراراً ومن 

ي�سر  ال  مب��ا  لكن  االإغالق”،  على  نبقي  ث��م 

وب�سحة مواطنينا. بلدنا 

و����س���دد ج��الل��ت��ه ع��ل��ى اأه���م���ي���ة امل��ك��ا���س��ف��ة 

واجل��دي��ة يف ال��ع��م��ل وت��غ��ي��ري االأ���س��ل��وب ومب��ا 

اأ���س��واأ  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال��ت��ف��اوؤل،  اإىل  يدفعنا 

نقطة  اإىل   2021 ال��ع��ام  يف  نعود  اأن  ه��و  �سيء 

اأننا كاأردنين �سنخرج  “اأعتقد  ال�سفر، وقال 

مما  بكثري  اأق���وى  ك��ورون��ا  اأزم���ة  م��ن  اإقليمياً 

دخلناها«.

اأه���م���ي���ة وج���ود  امل���ل���ك اإىل  ول���ف���ت ج���الل���ة 

ق��اع��دة ب��ي��ان��ات وم��ع��ل��وم��ات ل���دى م��وؤ���س�����س��ات 

ال���دول���ة، م��ب��دي��اً اإع���ج���اب���ه، يف ال���وق���ت ذات���ه، 

ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق ال�������ذي ح�������س���ل ب����ن احل���ك���وم���ة 

واملوؤ�س�سات الع�سكرية واالأمنية والعمل بروح 

الفريق الواحد خالل فرتة “كورونا«.

الدولة  اأن موؤ�س�سات  امللك  واأو�سح جاللة 

اأع��م��ال��ه��ا وق��رارات��ه��ا وت��ق��وم مبراجعة  ت��ق��ّي��م 

امل�سبق حول  التن�سيق  اأهمية  االأخطاء، مبيناً 

ك��ل ق���رار مي�����س امل��واط��ن��ن وع��ر���س��ه عليهم، 

ومبا يهيئ الراأي العام الأي توجه.

اأك���د  احل�������س���ور،  م����داخ����الت  ع��ل��ى  رد  ويف 

ج��الل��ت��ه اأه��م��ي��ة ال�����س��ف��اف��ي��ة يف االإج�������راءات 

واحرتام املواطن االأردين فيما يتعلق ب�سيادة 

والفي�سل  املرجعية،  يكون  اأن  على  القانون، 

الق�ساء. هو 

اأّكد  الفل�سطينية،  بالق�سية  يتعلق  وفيما 

ووا�سح  ثابت  االأردن  موقف  اأن  امللك  جاللة 

وعلى تن�سيق دائم مع االأ�سقاء الفل�سطينين، 

ون�����س��ع��ه��م ب�����س��ورة ال��ت��ط��ورات واالت�����س��االت 

ال��ت��ي جن��ري��ه��ا م��ع االأط�����راف امل��ع��ن��ي��ة، الف��ت��اً 

احل��ك��وم��ات  م���ع  ت��وا���س��ل��ه  اأن  اإىل  ج��الل��ت��ه 

اإىل �سرح خطورة  والربملانات الغربية يهدف 

اأحادية  خطط  اأي  على  االإ�سرائيلين  اإق��دام 

اإنهاء  ���س��رورة  على  جاللته  و���س��دد  اجل��ان��ب. 

اأ�سا�س  ال�سراع الفل�سطيني االإ�سرائيلي، على 

اإق��ام��ة ال��دول��ة  ح��ل ال��دول��ت��ن، ومب��ا ي�سمن 

والقابلة  ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة،  الفل�سطينية 

للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 

ال�سرقية. القد�س  1967، وعا�سمتها 

اإجراء  اأي  اأن  على  التاأكيد  جاللته  وجدد 

اأرا�����س يف  اإ���س��رائ��ي��ل��ي اأح����ادي اجل��ان��ب ل�سم 

�ساأنه  وم��ن  مرفو�س،  اأم��ر  الغربية،  ال�سفة 

واال�ستقرار  ال�سالم  حتقيق  فر�س  تقوي�س 

يف املنطقة.

التي  املميزة  العالقة  اإىل  جاللته  واأ���س��ار 

ال��ع��الق��ة  اإن  ق��ائ��اًل  ب��ال��ع��راق،  االأردن  جت��م��ع 

ق���وي���ة ج����داً م���ع ال��رئ��ي�����س ورئ��ي�����س ال�����وزراء 

جهود  ت�ساند  وامل��م��ل��ك��ة  ال��ع��راق��ي،  وال��ربمل��ان 

االأ���س��ق��اء يف م��ك��اف��ح��ة وب���اء ك���ورون���ا، ك��م��ا اأن 

ال��دول  ب��اق��ي  م��ع  وتن�سيقاً  ت��وا���س��ال  ه��ن��ال��ك 

العربية بهذا اخل�سو�س.

م������ن ج����ه����ت����ه����م، اأع�����������رب احل�����������س�����ور ع��ن 

اعتزازهم مبواقف جاللة امللك من الق�سية 

االأردين  امل��وق��ف  اأ���س��ب��ح  حيث  الفل�سطينية، 

احل���ازم اأه���م واأق����وى ت��اأث��رياً يف ال��ع��امل فيما 

الفل�سطينية. يتعلق بالدفاع عن احلقوق 

واأي���د امل��ت��ح��دث��ون م��وق��ف ج��الل��ة امل��ل��ك يف 

و”القوي”  “ال�سديد”  الفل�سطيني  امل��ل��ف 

ي�سّكل  اأن���ه  م��ع��ت��ربي��ن  �سعبياً”،  و”املدعوم 

خ��ط��ورة  ي��ع��ي  ال���ذي  االأردن،  مل�سالح  ح��م��اي��ة 

االإ�سرائيلية. التوجهات  تداعيات 

ا���س��ت��ط��اع  امل����ل����ك  ج����الل����ة  اأن  واع�����ت�����ربوا 

الفل�سطينية  الق�سية  يجعل  اأن  بتحركاته 

االأو�سط،  ال�سرق  يف  الق�سايا  واجهة  تت�سدر 

ويوؤكد دور االأردن الرئي�سي يف املنطقة.

اأن ه��ن��ال��ك خم��ال��ف��ات  واأو����س���ح احل�����س��ور 

برت�سيم  تتعلق  ال�سالم  التفاقية  اإ�سرائيلية 

توجهاتها،  يف  ذهبت  م��ا  اإذا  واالأم���ن  احل��دود 

عن  �ستف�سلنا  االإ�سرائيلية  النوايا  اأن  وراأوا 

اأهايل ال�سفة الغربية.

وع����رب احل�����س��ور ع���ن اع���ت���زازه���م ب��ج��ه��ود 

ج��الل��ة امل��ل��ك وت��وج��ي��ه��ات��ه ل��ل��ح��ك��وم��ة خ��الل 

التعامل  اإىل  ق���ادت  وال��ت��ي  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ف��رتة 

مع اأزمة كورونا بنجاح على م�ستوى االإقليم 

ن��ق��ط��ة م�سيئة يف  اأن��ه��ا  م��ع��ت��ربي��ن  وال���ع���امل، 

م�سرية االأردن.

اإع���ادة ق��راءة  اإىل  ودع��ا ع��دد من احل�سور 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت��ن��م��ي��ة امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة مع 

فر�ستها  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  م�����س��ت��ج��دات  وج����ود 

بالتعليم  يتعلق  فيما  بخا�سة  كورونا  جائحة 

اإىل  وال��و���س��ول  ال��غ��ذائ��ي،  واالأم����ن  وال�سحة 

اأهمية  واأك��دوا  ال��ذات.  على  االعتماد  مرحلة 

اال���س��ت��ث��م��ار يف ت��ن��م��ي��ة راأ������س امل����ال ال��ب�����س��ري 

واأن  واملهني  التقني  التعليم  على  والرتكيز 

ت��ك��ون بعثات ال��دول��ة يف ه��ذا االجت���اه، وه��ذا 

التعليم  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  يف  ت��ع��دي��ال  يتطلب 

العايل، كما لفتوا اإىل اأهمية االعتناء بجودة 

البحوث  وت�سجيع  هيكلته  واإع����ادة  التعليم 

واإن�ساء جامعات متخ�س�سة. العلمية 

ودع����ا ع����دد م���ن احل�����س��ور اإىل االع��ت��م��اد 

االأزمات  اإدارة  يف  التكنولوجية  القدرات  على 

خ��الل االأي����ام امل��ق��ب��ل��ة، وال��ب��ن��اء ع��ل��ى االإجن���از 

الفتن  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��الل  حتقق  ال��ذي 

بخا�سة  ال��ب��ي��ان��ات  يف  نق�ساً  ه��ن��ال��ك  اأن  اإىل 

بالطلبة اجلامعين. يتعلق  فيما 

ت��وث��ي��ق  اأه���م���ي���ة  اإىل  م��ت��ح��دث��ون  واأ�����س����ار 

م��وؤ���س�����س��ات ال����دول����ة ل��ل��م��رح��ل��ة ال���ت���ي م��رت 

ع��ل��ى ال���وط���ن ل��ت��ع��زي��ز االإي��ج��اب��ي��ات وت��ف��ادي 

ال�����س��ل��ب��ي��ات، ك��م��ا اأك�����دوا ����س���رورة اال���س��ت��ق��رار 

ال��ت�����س��ري��ع��ي، واإن�������س���اء م���راك���ز اأب���ح���اث ت��رف��د 

للقانون  )مركز  خمتلفة  باجتاهات  ال��دول��ة 

يف  الت�سريعات  اأح���دث  م��ع  للتعامل  امل��ق��ارن( 

العامل لنطبقها يف االأردن.

الت�سريعات  مواءمة  اإىل  متحدثون  ودع��ا 

املتعلقة  الدولية  باالتفاقية  ج��اء  ملا  املحلية 

املدين  حب�س  بعدم  املتعلقة  االإن�سان  بحقوق 

يف ال���دي���ون امل���دن���ي���ة، ح��ي��ث ت���وج���د ع��ق��وب��ات 

اأخرى ميكن ا�ستعمالها غري احلب�س.

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

لالت�سال  امللك  جاللة  وم�ست�سار  الها�سمي، 

لل�سيا�سات  امللك  والتن�سيق، وم�ست�سار جاللة 

واالإعالم.

االنباط - عمان 

اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين اأهمية ا�ستمرار 

اخلدمات التي تقدمها وكالة االأمم املتحدة الإغاثة 

)االأون������روا(،  الفل�سطينين  ال��الج��ئ��ن  وت�سغيل 

خالل  جاللته،  و���س��دد  املنطقة.  وا�ستقرار  الأم��ن 

ا���س��ت��ق��ب��ال��ه، ب��ح�����س��ور ���س��م��و االأم�����ري احل�����س��ن بن 

عبداهلل الثاين ويل العهد، ام�س االأربعاء، املفو�س 

ال��ع��ام لوكالة )االأون������روا( فيليب الزاري��ن��ي، على 

�سرورة قيام املجتمع ال��دويل بتحمل م�سوؤولياته 

من  الفل�سطينين  الالجئن  جت��اه  االجتماعية 

االأون���روا من  امل�ساعدات والتمويل لتمكن  خالل 

موا�سلة عملها.

 ول��ف��ت ج��الل��ت��ه، خ����الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ج��رى 

على  االأردن  ح��ر���س  اإىل  احل�����س��ي��ن��ي��ة،  ق�����س��ر  يف 

املتواجدين  الالجئن  جميع  برعاية  اال�ستمرار 

على اأرا�سيه. وتناول اللقاء نتائج املوؤمتر الوزاري 

ال����دويل للمانحن ل��دع��م االأون�����روا ال���ذي نظمه 

ل�سمان  اأخ�����ريا،  ال�����س��وي��د  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  االأردن 

لالجئن  واخلدمات  امل�ساعدات  تقدمي  ا�ستدامة 

�سرورة  على  التاأكيد  ج��رى  كما  الفل�سطينين. 

م�سوؤولياتها  حتمل  م��ن  االأون�����روا  وك��ال��ة  متكن 

االجتماعية جتاه الالجئن، وكذلك م�سوؤولياتها 

وحقوق  حقوقهم  بتاأمن  والقانونية  ال�سيا�سية 

الدول امل�ست�سيفة لهم.

واأ�ساد جاللته بجهود املفو�س العام واالأون��روا 

معاناتهم،  والتخفيف من  الفل�سطينين  دع��م  يف 

خا�سة يف ه��ذه االأوق���ات ال�سعبة وغ��ري امل�ستقرة، 

ح��ي��ث ي��وا���س��ل ال��ع��امل م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات التي 

يفر�سها فريو�س كورونا.

ب��دوره، ثمن املفو�س العام لوكالة )االأون���روا( 

فيليب الزاريني دور االأردن يف دعم عمل االأون��روا 

ورعاية الالجئن. وح�سر اللقاء وزير اخلارجية 

و������س�����وؤون امل���غ���رتب���ن، وم�����س��ت�����س��ار ج���الل���ة امل��ل��ك 

للمفو�س  امل��راف��ق  وال��وف��د  والتن�سيق،  لالت�سال 

العام لوكالة )االأونروا(.

ان  االنباط - عمَّ

ال���دول���ة رد ال��دف��وع��ات  اأم����ن  ق����ررت حمكمة 

واالعرتا�سات كافة املقدمة من وكالء الدفاع يف 

ق�سية “التَّبغ” خالل جل�سة �سابقة.

علنية  قرارها خالل جل�سة  املحكمة  واأعلنت 

برئا�سة القا�سي املدين الدكتور نا�سر ال�سالمات، 

وع�����س��وي��ة ال��ق��ا���س��ي امل�����دين ع��ف��ي��ف اخل���وال���دة 

الزعبي،  ���س��ف��وان  القا�سي  الع�سكري  وال���رائ���د 

وح�سور ممثل النيابة العامة القا�سي الع�سكري 

اأجمد تادر�س، وا�ستح�سر فيها املتهمون.

واأجلت املحكمة النظر يف الدعوى اإىل االأربعاء 

امل��ق��ب��ل، ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب بع�س وك����الء ال��دف��اع؛ 

لتقدمي باقي االإفادات الدفاعية وقوائم البينات 

الدفاعية.

م��ت االإف�����ادات ال��دف��اع��ي��ة للمحكمة من  وق��دِّ

وب�سفاتهم  ال�����س��خ�����س��ي��ة،  ب�����س��ف��ات��ه��م  امل��ت��ه��م��ن 

ممثلن عن ال�سركات املتهمة، بح�سب املحكمة.

االنباط - عمان 

وبالتعاون  املخت�سة  ال�سحة  وزارة  ف��رق  ب��داأت 

مع منظمة ال�سحة العاملية، باجراء درا�سة م�سحية 

وطنية ملعرفة مدى انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد 

امل�سلي  “امل�سح  االأردين  املجتمع  مناعة  ودرج���ة 

ملعرفة مدى انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد«.

وق��ال اأم��ن عام ال��وزارة الدكتور عمار ال�سرفا 

خالل اإطالق الدرا�سة، ام�س االربعاء، اإن الدرا�سة 

تعترب م��ن امل�����س��اري��ع ال��ري��ادي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 

املواطنن ميدانيا من خالل  دم من  اأخ��ذ عينات 

زي������ارة م��ن��ازل��ه��م، ب��ه��دف م��ع��رف��ة م����دى تعر�س 

النتائج  وبع�س  املناعة  ودرج��ة  للفريو�س  ال�سكان 

جميع  يف  الوبائي  الو�سع  درا���س��ة  يف  ت�ساهم  التي 

م�ستوياته يف اتخاذ التدابري الوقائية والعالجية 

لهذا الفريو�س.

واأو�سح اأن الدرا�سة هي االأوىل من نوعها على 

م�ستوى ال�سرق االأو�سط والتي �ستنفذ من خالل 

الكوادر ال�سحية يف مديرية االأمرا�س ال�سارية يف 

الوزارة وبدعم من منظمة ال�سحة العاملية.

واأ�سار الدكتور ال�سرفا اإىل اأن الدرا�سة �سينفذها 

الر�سد  ف��رق  حمالت  مع  بالتوازي  جمهز  فريق 

واملنظم  الع�سوائي  بالفح�س  تقوم  التي  الوبائي 

عوامل  لتقييم  ال�سحية  وال��ك��وادر  املواطنن  بن 

اخلطورة لفريو�س كورونا امل�ستجد.

واأ�ساف اأن الدرا�سة تاأتي ملعرفة وجود االأج�سام 

اأف��راد املجتمع ومعرفة م��دى ن�سبة  امل�سادة ل��دى 

اال���س��اب��ة ل���دى االأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ق��د تعر�سوا 

لالإ�سابة ومل تظهر عليهم اعرا�س �سريرية، مما 

يوفر اكتمال املعلومات عن فريو�س كورونا ب�سكل 

او�سع وادق للتو�سع يف درا�سات اخرى.

االم��را���س  م��دي��رة مديرية  قالت  م��ن جهتها، 

فريقا   12 اإن  ال�سائح،  ه��دي��ل  ال��دك��ت��ورة  ال�سارية 

حيث  �سهر،  ومل��دة  ال��درا���س��ة  يف  �سي�سارك  ميدانيا 

اأك���ر م��ن 60 ع��ام��ال يف جم���ال ال��رع��اي��ة  �ست�سم 

ال�سحية مدربن على جمع العينات يف امليدان.

وا���س��اف��ت ان ك��ل ف��ري��ق ي��ت��ك��ون م��ن اخ�سائي 

وب���ائ���ي���ات وف���ن���ي ���س��ح��ة ع���ام���ة وف���ن���ي امل��خ��ت��ربات 

وموظف جلمع البيانات، موؤكدة اأن امل�سح �سيكون 

)ال�سمال  حمافظات  يف  اأقاليم  ثالثة  على  م��وزع 

والو�سط واجلنوب( كما �ستعمل الفرق �سمن اآلية 

املركزية  املختربات  اإىل  العينات  تلك  ونقل  جمع 

التابعة لوزارة ال�سحة طيلة فرتة احلملة الإجراء 

الفحو�سات الالزمة وبامل�ستوى املطلوب.

ي��ك��ون عدد  ان  اأن  ال�سائح  ال��دك��ت��ورة  وت��وق��ع��ت 

عينات الدرا�سة من 4 اإىل 5 االف عينة.

االنباط - عمان 

قدمت املوؤ�س�سة العامة لالإقرا�س الزراعي، 

اربعة مالين دينار حلوايل 500 مزارع مت�سرر 

م��ن ع��ا���س��ف��ة ال���ري���اح )ال��ت��ن��ن(، ال��ت��ي حدثت 

كبرية  خ�سائر  واأحل��ق��ت  امل��ا���س��ي  اآذار  �سهر  يف 

مبنتوجاتهم.

حممد  املهند�س  املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير  وق��ال 

اإنه  احل��ي��اري، يف بيان �سحفي ام�س االرب��ع��اء، 

التي  ال�سديدة  اجل��وي��ة  العا�سفة  ه��ذه  نتيجة 

العاملية ت�سببت  وب��اء كورونا  اأزم��ة  تزامنت مع 

باإحلاق اأ�سرار باأكر من 1800 مزارع، غالبيتهم 

يف مناطق وادي االأردن خا�سة م�ساريع الزراعات 

املحمية )البيوت البال�ستيكية(.

يف  ا�ستمرت  املوؤ�س�سة  ان  احل��ي��اري  وا���س��اف 

منح القرو�س للمزارعن خالل كورونا وتاأمن 

ا�ستمرار  ل�سمان  مل�ساريعهم  ال���الزم  التمويل 

من  املزارعن  ومتكن  الزراعي  االإنتاج  مو�سم 

اأن مت  بعد  التي حلقت بهم  االأ���س��رار  اإ���س��الح 

تفوي�س ال�سالحيات ملدراء الفروع يف املناطق 

املت�سررة، وذلك ل�سرعة اتخاذ القرار وتب�سيط 

االإجراءات على املزارعن.

ا�ستقبال  يف  م�ستمرة  املوؤ�س�سة  اأن  واأو���س��ح 

ال���واردة  للمزارعن  املقدمة  القرو�س  طلبات 

اأ�سماوؤهم يف هذه الك�سوفات.

�سرعة  اأن  املوؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  اأو���س��ح  كما 

امل��رك��زي  البنك  اإدارة  قبل  م��ن  ال��ق��رار  ات��خ��اذ 

بتخ�سي�س10 مليون دينار اأدى اإىل دعم �سيولة 

ومكن  اال�ستثنائية  ال��ظ��روف  ه��ذه  املوؤ�س�سة يف 

اإنتاج حما�سيلهم،  املزارعون من اال�ستمرار يف 

االأردين  املواطن  على  اإيجاباً  انعك�س  وبالتايل 

واالقت�ساد الوطني ب�سكل عام.

االنباط - عمان 

 ت��وا���س��ل وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن���ي���ة )ب���رتا( 

م�����س��رية ال��ع��ط��اء واالجن�������از ب��ال��ع��ي��د احل����ادي 

ال��ي��وم  ي�����س��ادف  ال���ذي  لتاأ�سي�سها  واخل��م�����س��ن 

متميزا  اإع��الم��ي��ا  اأداء  بتحقيقها  اخل��م��ي�����س، 

امل�سوؤولة  االإب��داع واملهنية واحلرية  قائما على 

يف متابعة ق�سايا الوطن، ونقل هموم املواطن 

مكت�سبات  على  ال�سوء  وت�سليطها  وتطلعاته، 

الدولة ومنجزاتها يف امليادين كافة، �سمن اإطار 

م�سوؤولياتها الوطنية واملجتمعية واملهنية.

وب����ارك ج��الل��ة امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل امللك 

 1965 الثاين  كانون   17 بن ط��الل يف  احل�سن 

انطالقة وكالة االأنباء االأردنية )و.اأ.اأ( الق�سم 

التابع لدائرة املطبوعات والن�سر اآن��ذاك، حتى 

�سدرت االإرادة امللكية ال�سامية يف 16 متوز 1969 

بتاأ�سي�س وكالة االأنباء االأردنية كدائرة م�ستقلة 

ت��اب��ع��ة ل������وزارة االإع�������الم، ث���م ل��ي�����س��ب��ح رم��زه��ا 

الر�سمي )برتا( يف عام 1980.ويف عيد تاأ�سي�سها 

الثاين  امللك عبداهلل  االأربعن، خاطب جاللة 

ال��ذك��رى  مبنا�سبة  “في�سرين  مهنئا  اأب��ن��اءه��ا 

اأع���رب لكم عن  اأن  لتاأ�سي�س )ب���رتا(  االأرب��ع��ن 

ب��ه من  التقدير واالع��ت��زاز مب��ا تقومون  فائق 

جهود طيبة واإ�سهامات متميزة لتطوير قطاع 

االإعالم وتفعيل قدرته على القيام بدوره املهم 

يف م�سريتنا الوطنية املباركة«.

وتعتز )برتا( يف ذكرى تاأ�سي�سها، باإجنازاتها 

حيث  ال��وط��ن،  منجزات  حتاكي  التي  املتعددة 

رافقت و�سجلت ووثقت ونقلت بالكلمة وال�سورة 

والعاملية  والعربية  املحلية  ال�ساحة  �سهدته  ما 

من اأح��داث مهمة، اأثرت يف جمملها على ر�سم 

�سورة تاريخ االأردن احلديث، وما زالت حتافظ 

ال��وط��ن��ي  ل���الإع���الم  ب��و���س��ل��ة  �سخ�سيتها  ع��ل��ى 

املتطور واحلديث، وما زالت ن�سرتها االإخبارية 

و�سائل  يف  ل��الأخ��ب��ار  رئي�ساً  م�����س��دراً  اليومية 

االإعالم املكتوبة وامل�سموعة واملرئية، عرب بث يف 

املتو�سط 160 خرباً �سحفياً واأكر من 30 خرباً 

ال�سور  عن  ف�ساًل  يوميا،  االإجنليزية  باللغة 

ال�سحفية التي تبث على موقعها االإلكرتوين 

مب��ا ي��زي��د ع��ل��ى 60 ���س��ورة ي��وم��ي��اً، اإىل جانب 

واملتابعات  والتقارير  وال�سور  االأخبار  ع�سرات 

على  �سفحاتها  عرب  تن�سرها  التي  ال�سحفية 

لها.  ال��ت��اب��ع��ة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  من�سات 

وق���ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون االإع����الم االأ�سبق 

ال��دك��ت��ور حم��م��د امل��وم��ن��ي “اإن وك��ال��ة االأن��ب��اء 

االأردنية  الدولة  موؤ�س�سات  اأعظم  االأردنية من 

مب�سداقيتها العالية، ولي�س ذلك على امل�ستوى 

الوطني فح�سب واإمنا على امل�ستوى العربي، يف 

ال�سحفية االردنية،  القيادات  تخريجها خرية 

ويف تزوديها حمتوى اإعالميا ر�سينا ي�سل اإىل 

اململكة”.  االخ��ب��اري يف  املحتوى  باملئة من   70

واأ���س��اف: كانت )ب��رتا( وال ت��زال حار�سا اأمينا 

للرواية االأردنية وناطقا ر�سميا للدولة، م�سيدا 

الوكالة  يف  والفنية  ال�سحافية  ال��ك��وادر  ب��دور 

اأزم��ة كورونا، من حيث متابعة احلدث  خالل 

اأوال ب�����اأول ب��ك��ل اح��رتاف��ي��ة وم��ه��ن��ي��ة، وال��ن��ق��ل 

الر�سن ل��الأن��ب��اء امل��وث��وق��ة، م��ا اأع��ط��ى اأج���واء 

وطنية مريحة وايجابية خالل االأزم��ة. يقول 

مديرها العام االأ�سبق في�سل ال�سبول اإن )برتا( 

االأردين للم�سطلح،  الوطني  املنتج  تعد �سانع 

والناطق الر�سمي با�سم الدولة االأردنية، وتتميز 

باإي�سال خطاب اإعالمي متزن وعاقل، وتتبنى 

ال�سيا�سية العامة لالأردن يف االأقليم والعامل.

اإقليمية مميزة  واأ�ساف: ان للوكالة �سمعة 

مب��وازاة دوره��ا القيادي حمليا، واأن التحديات 

يف  ال��وك��ال��ة  لها  ا�ستجابت  التي  التكنولوجية 

كل مرحلة مكنتها من قيادة امل�سهد االإعالمي 

االأك���ر  وامل�����س��در  للخرب  االأول  امل����زود  ل��ت��غ��دو 

موثوقية حتى واإن تاأخرت امل�سادر الر�سمية يف 

بع�س االأحيان عن اال�ستجابة ملتطلبات عملها، 

الوكالة  موازنة  حمدودية  حتديات  اإىل  الفتا 

ب��ك��وادر مهنية  وال�����س��ع��ي دوم���ا لتجديد دم��ه��ا 

متميزة.

عبنده  اال���س��ب��ق عمر  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وي�سف 

وكلمة  الوطني  االإع����الم  “اأم  باأنها   ، للوكالة 

الدولة الهادفة ال�سادقة واملو�سوعية واأيقونة 

نظرياتها يف الوطن العربي واالإقليم”، التي ال 

حتابي اأحداً وال ت�سكت عن اأمر هو حق للوطن 

واأبنائه. وقال “كان يل �سرف االلتحاق بكادرها 

كان  فقد  انطالقتها،  م��ن  قليلة  ���س��ن��وات  بعد 

االأوائ���ل ال يدخرون جهداً وال يبخلون  بناتها 

ال�سفوف  قيا�سية  بفرتة  لتتبواأ  ع��ط��اًء  عليها 

امل��ت��ق��دم��ة ب���ن ن��ظ��ريات��ه��ا يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي 

واالإقليم«.

واأ�ساف، يف )برتا( فر�سان كلمة مل تتمكن 

اأدائهم  توؤثر على  املارقن ومل  اأجندات  منهم 

���س��غ��وط��ات امل��رتب�����س��ن ب��ال��وط��ن وب��ت��اري��خ��ه 

واإجنازاته فلم يلتفتوا الإغراءات اأ�سحاب اجلاه 

وامل���ال الأن ���س��رف املهنة وط��ي��ب االأ���س��ل يكلل 

عملها  يف  )ب��رتا(  وجباههم.وترتكز  نفو�سهم 

على الروؤية امللكية التي بينت دور االإع��الم يف 

وبناء  واهتماماته،  املجتمع  اأول��وي��ات  ترتيب 

امل��ع��رف��ة وت�����س��ك��ي��ل االجت����اه����ات وامل���م���ار����س���ات، 

ت�سهم يف تنظيم حياة  وبناء ثقافة جمتمعية 

والدفاع عن  العام،  بال�ساأن  وتفاعلهم  االأف��راد 

حقوق االإن�سان، وت�سكيل �سورة الوطن داخلياً 

وخارجياً، اإىل جانب الدور الرقابي يف اإطار من 

احلرية امل�سوؤولة، واملهنية العالية وامل�سداقية 

واملو�سوعية.

وت���ق���وم ر����س���ال���ة )ب������رتا( ع��ل��ى ن��ق��ل ه��م��وم 

املواطن واحتياجاته الأ�سحاب القرار، وترجمة 

اإجن��ازات وق��رارات ال�سلطات والهيئات، واإب��راز 

���س��ورة ال��وط��ن وم��ن��ج��زات��ه، وال��ت��ط��ورات التي 

العمل  ع��ن  امل��ج��االت، ف�ساًل  �ستى  حتققت يف 

والر�سالة  ال��روؤي��ة  تلك  تكون  اأن  �سمان  على 

املتابعة  عرب  ال�سحيح  االجت���اه  يف  االإعالمية 

احلثيثة والدائمة.

و�سيلة  اإيجاد  يف  الدولة  لرغبة  وا�ستجابة 

اإع��الم��ي��ة ت��رتج��م اإجن������ازات ال��وط��ن وتعك�س 

�سورته يف اخل��ارج، فقد حتددت مهام الوكالة 

االإع���الم االأردين من خالل  يف حتقيق غايات 

تغطية االأنباء وبثها داخليا وخارجيا بالو�سائل 

الفنية املنا�سبة، �سمن روؤية ور�سالة تعرّب من 

اأبنائه،  وتطلعات  الوطن  �سمري  عن  خاللها 

اإي��ج��اد  يف  امللكية  ال����روؤى  ترجمة  ع��ن  ف�ساًل 

اإعالم دولة ي�سهم يف تقدمي خدمات �سحفية 

واإعالمية تخدم الوطن واملواطن بوجه عام.

اأن وك���ال���ة االأن���ب���اء االأردن����ي����ة ع�سو  ي��ذك��ر 

م��وؤ���س�����س يف احت����اد وك����االت االأن���ب���اء ال��ع��رب��ي��ة، 

وع�سو يف وك��ال��ة االأن��ب��اء االإ���س��الم��ي��ة، وع�سو 

موؤ�س�س يف املجل�س العاملي لوكاالت االأنباء.

)ب��رتا(  اأ���س��رة  توا�سل  تاأ�سي�سها،  عيد  ويف 

م���ن ���س��ح��ف��ي��ن وف��ن��ي��ن واإداري���������ن م���ا ب����داأه 

زمالوؤهم على مدى 51 عاما املا�سية يف حمل 

راية االإعالم االأردين الوطني ومواكبة التقدم 

والتطور.

 موقف األردن ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية
بالعراق التي تجمع األردن  المميزة  العالقة   
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متثل  والتي  املذهلة  املفارقات  من  العديد  اليومية  حياتنا  ويف  كورونا  زمن  يف  حتى 

اأح��ي��ان��اً، متاما  ال��غ��ل��و  اأو  ال��ت��ط��رف  ال��ع��ر���ض وال��ط��ل��ب ل��درج��ة  ح���االت غ��ر طبيعية يف 

‘كاملطففني’ حيث ما لهم يختلف عما عليهم، وهذه املفارقات توؤ�ّشر حلالة اأنانية مفرطة 
مثلة على ذلك: دومنا رحمة اأو م�شاركة مع االآمر؛ وتالياً بع�ض االأ

على وهي  االأ الفردو�ض  العزة يطلبون  ي�شاألون رب  النا�ض عندما  والعطاء:  خذ  االأ  .1

ل�شد  الدراهم  ولي�ض  ‘الفراطة’  يلملمون من جيوبهم  اأنهم  بيد  اأعلى درج��ات اجلنان، 

طلبات ذوي احلاجة؛ وهذه املفارقة عجيبة بني االأخذ والعطاء..

بنهم �شيء اخللق؛ وهذه مفارقة  2. زواج: البع�ض يفت�ض عن عرو�ض من اأهل اخللق الإل

عنوانها اإلختيار االأف�شل جلانبنا بيد اأننا نعطي االأ�شواأ.

باء للأبناء كالنق�ض يف احلجر وباإلهتمام وعناية  بناء: تربية ومتابعة االآ باء واالأ 3. االأ

بناء ينتظرون والديهم للزوال عن هذه الدنيا حتى عندما يناولوهم  جداً، بيد اأن بع�ض االأ

حبة الدواء؛ ورمبا هنالك دمع يف الورثة اأو حتقيق مكت�شبات اأخرى.  

‘مفا�شلتهم’ وتبخي�ض  يتم  ال��ف��ق��راء  م��ن  الب�شائع  ���ش��راء  عند  واأغ��ن��ي��اء:  ف��ق��راء   .4

وهذه  �شعار؛  االأ كانت  اأّن��ى  امل��والت وغرها  يف  غنياء  االأ ن�شرتي من  اننا  بيد  ب�شاعتهم، 

مفارقة الك�شب من الفقراء وعدم منحهم اأ�شعار ب�شاعتهم؛ ولهذا فامليزان غر متوازن.

ماكن العامة: اإل�شتخدامات البع�ض للماء والكهرباء وكل �شيء يف منازلنا  5. املنزل واالأ

بهدر  العامة  م��اك��ن  االأ يف  ���ش��ي��اء  االأ ل��ذات  اإل�شتخداماتهم  اأن  بيد  وتر�شيد،  بتقنني  دوم��ا 

اإلن مل نتمكن من جت�شر هذه الهوة بني املنزل  اأنف�شنا  اأال نحرتم  وفو�شى؛ واملفرو�ض 

واملكان العام.

نف�شهم باإلقامة علقات غر �شرعية مع  6. �شباب و�شبايا: بع�ض ال�شباب ي�شمحوا الأ

مر باأخواتهم؛ ولو فّكر كل اإلن�شان بهذه  بنات النا�ض، لكنهم يذوبون �شرفا عندما يتعلق االأ

النقطة �شيتم تر�شيخ منظومة القيم باأمانة.

و�شع  ومطلوب  نانية،  االأ عدم  ومطلوب  مبكيالني،  الكيل  عدم  مطلوب  املطلوب:   .7

املواءمة بني م�شاألة احلقوق  ت�شتقيم احلياة وت�شتدام يف  خرين؛ وبهذا  االآ اأنف�شنا مكان 

والواجبات.

البع�ض،  عند  ل�شوزفرينيا  توؤ�شر  م�شاألة  امل��ف��ارق��ات  ه��ذه  رف�ض  اأو  قبول  ب�شراحة: 

خذ والعطاء بنف�ض الروحية؛ دومنا  واملطلوب التعامل باالأ

 تغّول اإلحداهما على االآخر؛ وبالطبع هذه طلبات مثالية؛ ولكن مطلوب املواءمة بني 

االإلخذ والعطاء. 

�شباحكم ورد وفل ويا�شمني

د. محمد طالب عبيدات

 مفارقات مذهلة
 في زمن كورونا

  اإلجراءات الحكومّية في هذه المرحلة 
ستبقى كما هي 

 كوادرنا الطبّية تمتع بثقة كبيرة 

عربّيا وعالمّيا

الرزاز: لن نتساهل مع التهرب الضريبي والجميع تحت مظلة القانون
خالل زيارة إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

العضايلة: لم نحّدد تاريخًا محددًا لفتح المطارات
 ندرس بعناية آلّية فتح المطارات مع الدول الخضراء التي لن تتجاوز 10 دوٍل

االنباط-عمان

الرزاز  ال��وزراء الدكتور عمر  �شدد رئي�ض 

مع  مطلقا  تت�شاهل  ل��ن  احل��ك��وم��ة  اأن  على 

التهرب ال�شريبي، و�شيتم تغليظ العقوبات 

القانون  اأن  موؤكدا  �شريبيا،  املتهربني  على 

يفر�ض االلتزام ب�شريبة الدخل من جميع 

ي��ك��ون  اأن  ت��ت��ط��ل��ب  ال��ع��دال��ة  واأن  امل��ك��ل��ف��ني، 

اجلميع حتت هذه املظلة وااللتزام بها.

ال��وزراء، خلل زيارته ام�ض  واك��د رئي�ض 

االأربعاء، اإلىل دائرة �شريبة الدخل واملبيعات 

وكبار  علي  اأبو  ح�شام  العام  مديرها  ولقائه 

حممد  امل��ال��ي��ة  وزراء  ب��ح�����ش��ور  امل��وظ��ف��ني، 

ال���وزراء  رئا�شة  ل�����ش��وؤون  وال��دول��ة  الع�شع�ض 

���ش��ام��ي ال�����داوود وال���دول���ة ل�����ش��وؤون االإلع���لم 

اجم����د ال��ع�����ش��اي��ل��ة، م�����ش��وؤول��ي��ة ال��ق��ط��اع��ني 

الثقافة  بتغير  واالإلع����لم  واخل��ا���ض  ال��ع��ام 

لدى اجلميع فيما يتعلق بال�شريبة واالأداء 

وم�شوؤولية  واجبا  اأدائها  باعتبار  ال�شريبي 

وطنية. 

ك��م��ا اأك����د ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ج��لل��ة امل��ل��ك 

عبداهلل الثاين بتوخي العدالة واأن اجلميع 

حتت مظلة القانون وتكون اإلجراءاتنا معلنة 

للجميع. ولفت الرزاز اإلىل اأن �شريبة الدخل 

بالتحديد هي ال�شريبة العادلة التي حتدث 

وترتبط  ت�شاعدية  كونها  ال��د���ش��ت��ور  عنها 

م�شيفا  لتح�شيلها،  حقيقي  رب��ح  بتحقيق 

اأن احل���ك���وم���ة ت���رك���ز ع��ل��ى حت�����ش��ني ك��ف��اءة 

هناك  ت��ك��ون  ال  حتى  ال�شريبي  التح�شيل 

اأو �شريبة  الدخل  زي��ادة �شريبة  اإلىل  حاجة 

املبيعات، كما تقوم بذلك العديد من الدول 

يف املنطقة والعامل، م�شيفا “ملتزمون بعدم 

االإلج����راءات  �شنغلظ  ول��ك��ن  ال�شريبة  زي���ادة 

ونهيب  �شريبيا  املتهربني  على  والعقوبات 

باجلميع االلتزام، فكما حملنا مع بع�ض يف 

مواجهة جائحة كورونا يجب اأن نحمل معا 

العبء ال�شريبي«.

القطاع اخلا�ض  ب��اأن  قناعته  واأع��رب عن 

الدخل،  �شريبة  ب��اإلق��رارات  بغالبيته  ملتزم 

وه���و ق��ط��اع م��ن��ت��م ووط��ن��ي ب��ام��ت��ي��از وي��ق��وم 

وي�شهم  ال�����ش��ري��ب��ة  وي��دف��ع  اأرب�����اح  بتحقيق 

يف ع���ج���ل���ة االق���ت�������ش���اد وال���ت���ن���م���ي���ة، ول��ك��ن 

وت�شهيل  وواج��ب��ات��ه  حقوقه  تو�شيح  يجب 

ن�شبة  اأن  اإلىل  الف���ت���ا  اأم����ام����ه،  االإلج���������راءات 

االإلقرارات ال�شريبية هذه ال�شنة و�شلت اإلىل 

90 باملئة، وهي مرتفعة مقارنة مع ال�شنوات 

باأهمية  الوعي  م�شتوى  على  وت��دل  املا�شية 

االلتزام ال�شريبي.

وب�����ش��اأن ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ف��ت��ي�����ض ال�����ش��ري��ب��ي، 

العام  القطاعني  يف  ب��دوائ��رن��ا  “نهيب  ق��ال 

التفتي�ض  عمليات  ب���اأن  واالإلع����لم  واخل��ا���ض 

ال�شريبي ال تعني االإلدان��ة، فكل دول العامل 

للمخاطر  اأ�ش�ض  على  تفتي�ض  فيها  يجري 

عليها  التفتي�ض  مت  التي  اجلهة  تكون  وق��د 

�شمن القائمة الذهبية املعتمدة لدى دائرة 

ال��ت��ي تت�شمن  ال���دخ���ل وامل��ب��ي��ع��ات  ���ش��ري��ب��ة 

اجلهات االأكرث التزاما واملمار�شات الف�شلى 

لل�شركات، واأال نتعجل باإل�شدار التهم م�شبقا 

حتى  بريء  واملعنوي  الطبيعي  “وال�شخ�ض 
“وهذا جزء من تغير ثقافتنا  اإلدانته  تثبت 

لعمليات التفتي�ض وااللتزام الكامل بها«.

ال��رزاز على وجود هيئات م�شتقلة  واأثنى 

ل��لع��رتا���ض ع��ل��ى ج��وان��ب ال��ت��دق��ي��ق؛ حيث 

اأ���ش��ب��ح ب��اإلم��ك��ان ال�����ش��رك��ة ت��ق��دمي اع��رتا���ض 

تظلم  طلب  ح��ال  يف  والحقا  م�شتقلة  لهيئة 

حتى  قا�ض  يرتاأ�شها  جلنة  يوجد  وت�شوية 

ي��ك��ون ه��ن��اك ف�����ش��ل ك��ام��ل يف ال�����ش��لح��ي��ات 

“ونحن ما�شون يف اجتاه ت�شهيل االإلجراءات 
وت���و����ش���ي���ح���ه���ا وت���ق�������ش���ره���ا ل��ل��م��ل��ت��زم��ني 

�شريبيا«.

واأك�������د اأه���م���ي���ة م����دون����ة ال�������ش���ل���وك ال��ت��ي 

واملبيعات  ال��دخ��ل  �شريبة  دائ���رة  اعتمدتها 

و���ش��رورة اأخ��ذه��ا بجدية واأه��م��ي��ة االل��ت��زام 

ال���ع���م���ل���ي���ات  ال�����ك�����ام�����رات يف  ب���ا����ش���ت���خ���دام 

والتعليمات  االأن��ظ��م��ة  وتطوير  التفتي�شية 

لتقلي�ض ال�شبابية وم�شاحة االجتهاد حتى 

تكون االأمور واالإلج��راءات وا�شحة للموظف 

وللقطاع اخلا�ض.

ووجه رئي�ض الوزراء باإليجاد اآلية وا�شحة 

ومعلنة للتظلم يف حال وجود تقدير خمتلف 

اإلىل  التو�شل  م��ا ميكن م��ن  م��ق��در،  ه��و  عما 

فهم م�شرتك قبل اللجوء اإلىل الق�شاء الذي 

جنل ونحرتم وهو الفي�شل، الفتا اإلىل اأهمية 

وتعديل  للت�شويات  وا���ش��ح��ة  اأ���ش�����ض  وج���ود 

واإلي�شاح  ب�شل�شة  ال�شابقة  املكلفني  اإلق��رارات 

ذلك جلميع املكلفني.

التي  االأداء  يف  ال��ن��وع��ي��ة  بالنقلة  واأ����ش���اد 

ت�����ش��ه��ده��ا ال���دائ���رة وال��ع��دي��د م���ن ال���دوائ���ر 

مزيد  جلهة  طموحنا  اأن  موؤكدا  التنفيذية، 

و�شرورة  امل�شتمر  والتح�شني  التطوير  من 

ال��ت��وا���ش��ل م���ع ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض وامل��ن�����ش��اآت 

االأداء  ع��ل��ى  م��لح��ظ��ات��ه��ا  اإلىل  ل��ل���ش��ت��م��اع 

الإلجراء اأي تعديلت على التعليمات املتعلقة 

بال�شريبة.

وا���ش��ت��م��ع اإلىل ع��ر���ض ق��دم��ه ح�����ش��ام اأب���و 

التي  ال�شريبي  االإل���ش��لح  خطة  ح��ول  علي 

ت��وازن  اأن اخلطة  موؤكدا  ال��دائ��رة،  تنتهجها 

بني حت�شني اخلدمات للمكلفني وامللتزمني 

���ش��ري��ب��ي��ا وحم�����ارب�����ة ال���ت���ه���رب وال��ت��ج��ن��ب 

ال�شريبي.

م��ن��ه��ج��ي��ة حم���ارب���ة  ت��غ��ي��ر  اإلىل  ول���ف���ت 

واملعلومات  ال�شكاوى  ال�شريبي من  التهرب 

ال��ت��ي ت��رد اإلىل ال��دائ��رة اع��ت��م��ادا على خطة 

امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  امل���خ���اط���ر  الإلدارة 

والبيانات والتدقيق والتفتي�ض وفق معاير 

مهنية علمية اأ�شهمت يف زيادة التح�شيلت 

ال�شريبية بن�شبة كبرة.

م�شروعا  ا���ش��ت��ح��دث��ت  ال���دائ���رة  اإلن  وق���ال 

ج����دي����دا ل��ت��ح�����ش��ني اخل�����دم�����ات امل��ل��ت��زم��ني 

�شريبيا  ملتزم  مكلف  اأي  بحيث  �شريبيا؛ 

�شريبية  خمالفات  دون  �شنوات  خم�ض  مل��دة 

ياأخذ ع�شوية القائمة الذهبية التي متنحه 

�شرعة يف حت�شيل الرديات خلل اأقل من 30 

يوما وبراءة ذمة �شريبية وت�شهيل اإلجراءات 

للم�شتوردات.

واأ�شار اإلىل اأنه وبتوجيه من رئي�ض الوزراء 

ال����وزراء، يتم احلجز  وق����رارات م��ن جمل�ض 

اإل�شعار وات�شال هاتفي وعلى  فقط بناء على 

ما قيمته مثلي االأم��وال غر املنقولة اأو ما 

يعادل االأموال املنقولة.

االنباط-عمان

اأك���ّد وزي��ر ال��دول��ة ل�شوؤون االإلع���لم اأجم��د 

عودة الع�شايلة اأن احلكومة مل حتدد تاريخا 

حمددا لفتح املطارات اأمام الرحلت القادمة 

م��ن ال���دول اخل�����ش��راء، اأي ال���دول التي يكون 

فيها الو�شع الوبائي منخف�ض اخلطورة.

واأ�����ش����ار ال��ع�����ش��اي��ل��ة يف ت�����ش��ري��ح��ات ام�����ض 

اآلّية  بعناية  اأّن احلكومة تدر�ض  اإلىل  االربعاء، 

ف��ت��ح امل���ط���ارات م��ع ال����دول اخل�����ش��راء ال�شهر 

دول،   10 يتجاوز  لن  عددها  اأن  مبينا  املقبل، 

ا�شتكمال  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد  اإلع��لن��ه��ا  و�شيّتم 

الدرا�شة حول مدى مطابقة الو�شع الوبائي 

ف��ي��ه��ا ل�����ش��روط وم��ع��اي��ر ال��ت��ق��ي��ي��م ال�شحي 

اأن  اإلىل  منوها  ال�شحة،  وزارة  م��ن  املعتمدة 

قائمة هذه الدول قد تتغر بح�شب م�شتجدات 

احلالة الوبائية فيها.

واأ���ش��اف اأن���ه �شي�شمح ل��لأردن��ي��ني وال����زّوار 

ال��و���ش��ع  ال������دول ذات  امل��ق��ي��م��ني يف  االأج����ان����ب 

الوبائي منخف�ض اخلطورة اأو الذين ميكثون 

فيها ملدة اأربعة ع�شر يوما، بدخول االأردن دون 

اخل�شوع حلجٍر �شحّي لكن مبوجب جمموعة 

م���ن ال�����ش��روط ���ش��ي��ّت��م االإلع������لن ع��ن��ه��ا خ��لل 

الفرتة املقبلة.

وفيما يتعلق بالو�شع الوبائي حملّيا، قال 

الع�شايلة اإلّن اململكة ال تزال يف م�شتوى معتدل 

اخلطورة بعد ت�شجيل اإل�شابة حملّية يوم اأم�ض 

الثلثاء، “اإلذ كّنا على اأعتاب االنتقال للمرحلة 

اإل�شابات  التي تتطلب عدم ت�شجيل  اخل�شراء 

حملّية ملدة ع�شرة اأيام متتالية وفق م�شفوفة 

ول���ذل���ك  الوباء”،  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  وم����راح����ل 

االإلج��راءات احلكومّية يف هذه املرحلة �شتبقى 

ال�شاعة  بعد  التجول  كما هي مبا فيها حظر 

اإلغ��لق  ا�شتمرار  م��ع  الليل،  منت�شف  م��ن   12

بع�ض القطاعات ومنع التجمعات الأك��رث من 

20 �شخ�شاً.

وحول التحذير من موجة ثانية للجائحة، 

اأكد الع�شايلة ان االأردن لي�ض مبعزل عن دول 

العامل، مبينا اأن اخلطر ما زال موجودا رغم 

ت�شجيل ع��دد حم��دود م��ن االإل���ش��اب��ات املحلية 

خلل الفرتة االأخرة، داعيا اجلميع لللتزام 

اجل�شدي  والتباعد  العامة  الوقاية  باإلجراءات 

وارتداء الكمامات.

ق��ال  ال��ع��لج��ي��ة،  بال�شياحة  يتعلق  وف��ي��م��ا 

وزير الدولة ل�شوؤون االإلع��لم اإلن االأردن رّحب 

با�شتقبال املر�شى من الدول العربية ال�شقيقة، 

متتع  االأردن��ّي��ة  الطبّية  ال��ك��وادر  اأّن  خ�شو�شاً 

بثقة كبرة من قبل االأ�شقاء يف الدول العربية، 

اإلذ اأن م�شتوى اأطباء االخت�شا�ض لدينا ي�شاهي 

م�شتواهم يف دول متقدمة.

واأكّد اأن االأردن يعترب من اأف�شل دول العامل 

هذا  يف  م�شرا  العلجية،  ال�شياحة  جم��ال  يف 

قدمته  ال����ذي  االأردين  ال��ن��م��وذج  اإلىل  ال�����ش��دد 

التعامل مع جائحة كورونا،  الكوادر الطبية يف 

والذي �شاهم يف زيادة الطلبات واحلاالت الراغبة 

من الدول العربية يف تلقي العلج باململكة.

ولفت الع�شايلة اإلىل وجود مديرية خا�شة 

تعمل  ال�شحة  وزارة  يف  العلجية  بال�شياحة 

الت�شريعات، وم�شتوى اخلدمات  على مراقبة 

القادمني  للمر�شى  االأ�شعار  ول��وائ��ح  املقدمة 

م���ن اخل�������ارج، مم���ا ���ش��اه��م يف ت��ع��زي��ز ثقتهم 

مب�شت�شفياتنا.

ب��االإل���ش��ادة  ت�شريحاته  الع�شايلة  واخ��ت��ت��م 

ب����دور و���ش��ائ��ل االإلع�����لم امل��ح��ل��ّي��ة خ���لل اأزم���ة 

التوعية  ور���ش��ائ��ل  االأخ���ب���ار  ن�شر  يف  ك���ورون���ا، 

�شاهمت  التي  ال��وب��اء،  والتحذير من خماطر 

املواطنني واحل��د من  يف احلفاظ على �شحة 

انت�شار املر�ض بينهم.

 ال اصابات محلية بـ»كورونا« جديدة 

 العدل تستقبل أكثر من 3 آالف 
طلب إلكتروني العتماد الخبراء

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�شحة ام�ض االربعاء عن 

بفرو�ض  اإل�شابة جديدة  3 حاالت  ت�شجيل 

كورونا امل�شتجّد، جميعها غر حملّية.

النحو  على  اجلديدة  اال�شابات  وجاءت 

االآتي:

- حالتان الأردنيني قادمني من اخلارج، 

من   1( احل��ج��ر.  ف��ن��ادق  يف  يقيمون  مم��ن 

قطر، و1 من تركيا(.

- حالة ل�شائق �شاحنة اأردين، قادم عرب 

حدود العمري.

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

االإل�شابة يف اململكة اإلىل )1201( حالة.

لت اأي�شاً )3( حاالت �شفاء لهذا  كما �ُشجِّ

اليوم، جميعها يف م�شت�شفى االأمر حمزة.

خم��ربّي��اً،  فح�شاً   )5663( اإلج����راء  ومّت 

الفحو�شات  ع��دد  اإلج��م��ايل  ي�شبح  وب��ذل��ك 

التي اأجريت حتى االآن )483111( فح�شاً.

اإلجراءات اأخرى:

توؤّكد  االإل�شابات،  عدد  انخفا�ض  رغم   -

زال  م��ا  ال���وب���اء  خ��ط��ر  اأّن  ال�����ش��ّح��ة  وزارة 

التقّيد  �شرورة  باجلميع  وتهيب  موجوداً، 

ب���اإلج���راءات ال��وق��اي��ة، وارت����داء ال��ك��ّم��ام��ات، 

وا���ش��ت��خ��دام تطبيق  وال��ت��ب��اع��د اجل�����ش��دي، 

)اأمان( للتنبيه يف حال خمالطة اأ�شخا�ض 

م�������ش���اب���ني، وامل�������ش���اه���م���ة يف ال��ك�����ش��ف ع��ن 

ح���االت االإل�شابة – ال قّدر اهلل – يف وقت 

مبّكر.

ا�شتخدام  اأه��م��ّي��ة  ال����وزارة  ت��وؤّك��د  كما   -

تطبيق )�شحتك( الذي يزّود م�شتخدميه 

واالكت�شافات  واالأخبار  املعلومات  باأحدث 

امل��ت��ع��ّل��ق��ة ب���ف���رو����ض ك����ورون����ا يف ال���ع���امل، 

اإلر����ش���ادات  ب��االإل���ش��اف��ة اإلىل اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى 

���ش��ح��ّي��ة وحت�����ذي�����رات وت��ن��ب��ي��ه��ات ت��ت��ع��ّل��ق 

الوبائّية. مب�شتجّدات احلالة 

االنباط-عمان

ط��ل��ًب��ا   3178 ال���ع���دل  وزارة  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 

اإللكرتونًيا العتماد اخلرباء يف املحاكم، بعد 

اأن ا�شتمر تقدمي الطلبات �شهًرا كامًل.

وق��ال��ت ال�����وزارة يف ب��ي��ان ���ش��ح��ايف ام�ض 

ا�شتقبال طلبات  عن  اأعلنت  ��ه��ا  اإلَنّ االأرب��ع��اء، 

14 من  اإلل���ك���رتون���ًي���ا يف  اخل������رباء  اع���ت���م���اد 

حزيران املا�شي وحتى 14 من متوز احلايل.

���ام  واك������د وزي������ر ال����ع����دل ال����دك����ت����ور ب�������َشّ

��ل��ه��وين اأه��م��ي��ة اط���لق خ��دم��ات اخل��ربة  ال��َتّ

ت��اأت��ي �شمن  وال��ت��ي  ال��ك��رتون��ي��ا،  املحاكم  يف 

جهود الوزارة يف اأمتتة خدماتها، بالتعاون 

م��ع م�����ش��روع ���ش��ي��ادة ال��ق��ان��ون وامل���م���ول من 

حيث  الدولية،  للتنمية  االمريكية  الوكالة 

متكن اخلرباء من تقدمي طلبات اعتمادهم 

ب��واب��ة اخل��دم��ات االلكرتونية،  ع��ن ط��ري��ق 

م��ن خ��لل ق��اع��دة ب��ي��ان��ات اع��دت��ه��ا ال���وزارة 

ت��ت�����ش��م��ن ال�������ش���روط وامل���ع���اي���ر امل��ط��ل��وب��ة 

العتماد اخلرباء .

وبني اأن هذه اخلدمة تهدف اىل تنظيم 

النظامية  امل��ح��اك��م  اأم����ام  اع��ت��م��اد اخل����رباء 

م���ن خ����لل م��اأ���ش�����ش��ة اج��������راءات وم��ع��اي��ر 

اعتماد اخلرباء لتمكني اجلهات الق�شائية 

م��ن ال��و���ش��ول ال��ي��ه��م ول��ت�����ش��ري��ع اج����راءات 

التقا�شي وحتقيق العدالة. 
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الن�شور نقيب اجليولوجيني �شخر 

االنباط - عمان 

الدكتور  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  اأع��ل��ن 

ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  ب��دء  ع��ن  النعيمي،  تي�شر 

مطلع  يف  للطلبة  مب��وع��ده   ،2020/2021

من  والع�شرين  اخلام�ض  ويف  املقبل،  اأيلول 

�شهر اآب املقبل للمعلمني.

وقال النعيمي، اإلن التعليم للعام الدرا�شي 

املقبل �شيكون كاملعتاد، لكن �شكله �شيحكمه 

الو�شع الوبائي يف اململكة، مبينا اأن الوزارة 

ل��دي��ه��ا ع���دد م��ن ال��ب��دائ��ل للتعامل م��ع اأي 

تطور للحالة الوبائية.

واأكد الدكتور النعيمي يف موؤمتر �شحفي، 

ام�ض االربعاء، اأن الوزارة راعت يف هذا القرار 

جمموعة م��ن امل��ع��اي��ر؛ وه��ي ال��ت��وازن بني 

ال�شروط التعليمية وال�شحية، واملوازنة بني 

الوقت املخ�ش�ض للمنهاج وتنفيذه، واملوازنة 

التعليمية  بال�شيا�شات  االل��ت��زام  بني  كذلك 

واملرونة  للمدار�ض  الت�شغيلية  واالج����راءات 

فيها.

وقال اإلن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة 

ال�شحة على اإلعداد بروتوكول �شحي تربوي 

لعودة  واآمنة  بيئة مدر�شية �شحية  لتوفر 

الطلبة للمدار�ض.

وبني الدكتور النعيمي، اأن الوزارة �شتطلق 

املقبل،  اآب  �شهر  م��ن  ال��ت��ا���ش��ع  م��ن  اع��ت��ب��ارا 

االأول  ال�شف  من  للطلبة  اإلثرائيا  برناجما 

القناة  ع��رب  ع�شر  احل���ادي  وحتى  االأ�شا�شي 

التلفزيونية يركز على املهارات االأ�شا�شية يف 

عدد من املباحث.

وق����ال اإلن ال������وزارة اط��ل��ق��ت ال��ي��وم ث��لث 

يف  الطلبة  لت�شجيل  اإلل��ك��رتون��ي��ة،  خ��دم��ات 

للعام  ب���امل���دار����ض  االأ���ش��ا���ش��ي  االأول  ال�����ش��ف 

املوؤ�ش�شات  رخ�ض  وجتديد  املقبل،  الدرا�شي 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اخل���ا����ش���ة، وم���ع���ادل���ة ���ش��ه��ادات 

الثانوية العامة غر االردنية.

وبني الدكتور النعيمي، ان الوزارة �شتبداأ 

اال�شبوع املقبل عملية االنتقال بني املدار�ض 

الوقت  يف  التعليمية،  ال�شلطات  جميع  يف 

ال����ذي ي��در���ض ف��ي��ه جمل�ض ال�����وزراء حاجة 

ال��وزارة من الكوادر التعليمية يف ظل وقف 

التعيينات بالقطاع العام للعام احلايل.

وفيما يتعلق بالطلبة االردن��ي��ني يف �شن 

ال���درا����ش���ة يف اخل�����ارج وال���راغ���ب���ني ب��ال��ع��ودة 

ال��وزارة  اإلن  النعيمي،  ال��وزي��ر  ق��ال  للمملكة، 

�شتوفر يوم االأحد املقبل رابطا على موقعها 

الطلبة  ه���وؤالء  لغايات متكني  االإلل��ك��رتوين 

امل��دار���ض احلكومية حلني  من الت�شجيل يف 

ل��ل��وط��ن، فيما دعاهم  ال��ع��ودة  م��ن  متكنهم 

ملتابعة التعليم عرب منظومة الوزارة للتعليم 

عن ُبعد حلني التحاقهم باملدار�ض.

م�شتقبل  ���ش��ت��در���ض  ال�������وزارة  اإلن  وق�����ال 

بني  العلقة  لتنظيم  ال��لزم��ة  الت�شريعات 

االأم��ور، وبخا�شة  واأولياء  املدار�ض اخلا�شة 

ما يتعلق باالأمور املالية، مبينا اأن الوزارة مل 

توافق على زيادة الر�شوم يف املدار�ض اخلا�شة 

للعام  ال�شاأن  بهذا  لها  بطلب  تقدمت  التي 

الدرا�شي املقبل.

معلم   1000 ن��ح��و  اإلع�������ادة  مت  ان����ه  وب����ني 

مدار�شهم  اإلىل  اخلا�ض  القطاع  يف  ومعلمة 

بعد اال�شتغناء عن خدماتهم خلل الفرتة 

امل��ا���ش��ي��ة، م�����ش��را يف ه���ذا االط����ار اإلىل منح 

لعدد  مالية  كت�شهيلت  دينار  مليون  1ر22 

كبر م��ن امل���دار����ض اخل��ا���ش��ة ال��ت��ي تقدمت 

ل��ل���ش��ت��ف��ادة م���ن ه����ذه ال��ت�����ش��ه��ي��لت ال��ت��ي 

يقدمها البنك املركزي االردين.

العامة  ال��ث��ان��وي��ة  ب��ن��ت��ائ��ج  يتعلق  وف��ي��م��ا 

اأن ال  النعيمي  الدكتور  اأك��د  احل���ايل،  للعام 

موعد حمددا حتى االآن الإلعلنها، مبينا ان 

الوزارة حتتاج اإلىل 20 يوما بعد اآخر امتحان 

لغايات ا�شتخراج النتائج ب�شكلها النهائي بعد 

مرورها باملراحل املطلوبة.

النعيمي: بدء العام الدراسي مطلع أيلول
الوضع الوبائي سيحكم شكل التعليم ونعمل لتوفير بيئة صحية لعودة الطلبة

1ر22 مليون تسهيالت لمدارس خاصة وإعادة 1000 معلم بعد االستغناء عن خدماتهم
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االجتماعي  التوا�صل  العاملية وخمتلف مواقع  االنباء  وك��االت  اهتمت  الذي  الوقت  يف 

املواقع من  تلك  نف�س  م�صجد، خلت  اىل  اآيا�صوفيا  ملتحف  تركيا  الأي��ام مبو�صوع حتويل 

فر�س  حم��اوالت��ه��ا  �صمن  ال�صهيوين  ال��ع��دو  �صلطات  الإ�صت�صدار  االه��ت��م��ام  او  اال���ص��ارة 

ومكانيا،  زمانيا  وتق�صيمه  لتهويده  متهيدا  االأق�صى  امل�صجد  على  وقوانينها  �صيطرتها 

قراراً ق�صائياً باإغالق م�صلى باب الرحمة الواقع يف اجلهة ال�صرقية منه ومنع ال�صالة 

فيه، 

تزامن ذلك مع تكثيف االعتداءات وت�صييق اخلناق على امل�صلني فيه واإ�صدار قرارات 

اإبعاد ملوظفي االوقاف واحلرا�س خا�صة بعد ان متكن املقد�صيون العام املا�صي من اإعادة 

فتح باب امل�صلى بقرار من االوق��اف وا�صتعادته اإىل ح�صن االأق�صى كجزء ال يتجزاأ منه 

وال�صالة فيه بعد اأيام من االعت�صام يف �صاحته العلوية، ا�صتب�صلوا خاللها يف الدفاع عنه 

وفر�صوا اإرادتهم على املحتل بعد ان بقي مغلقا بقرار اإ�صرائيلي �صابق منذ عام 2003 .. 

باب  حميط  القتطاع  واملنهجي  البطيء  اال�صرائيلي  التح�صري  من  عاماً  ع�صر  �صبعة 

اليهودية، وتخ�صي�صه ل�صالة  العقيدة  اأي�صا يف  باإ�صم باب الرحمة  ُيعرف  الذي  الرحمة 

املتطرفني اليهود الذين يوؤمنون باأنه كان اأحد مداخل هيكلهم املزعوم، حيث زادت اعداد 

املتدينني اليهود املت�صددين الذين يوؤدون �صلواتهم فيه وي�صعون لفائفهم ومتائمهم بني 

جدرانه، هذا القرار بالغ اخلطورة يهدد بت�صعيد اعمال العنف وينذر باإ�صعال حرب دينية 

مكان،  كل  يف  امل�صلمني  عقيدة  مت�س  دينية  ق�صية  االق�صى  بامل�صجد  فالعبث  املنطقة،  يف 

وهذا ي�صتدعي التحرك ال�صريع ملنع �صلطات االحتالل من حتقيق ماآربها، ووقف اخلطر 

الذي بات يتجول يف جنبات االأق�صى .

د.عصام الغزاوي  

من جديد .. االقصى 
في عين الخطر 
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 المياه : حملة امنية لضبط 
اعتداءات على خطوط 

رئيسية في الموقر 

إدخال كاميرات رقابة آلية متحركة لرصد المخالفات الخطرة

 المسلماني: 50 مليون قرض للملكيه بكفالة حكومية وباقي 
شركات الطيران ال بواكي لها

االنباط-عمان

وك��وادر  وال��ري  املياه  وزارة  ك��وادر  نفذت 

الزال���ة  حملة  مياهنا  االردن  م��ي��اه  ���ص��رك��ة 

اعتداءات على م�صادر املياه  يف املوقر جنوب 

عمان  ترافقها قوات اأمنية من االمن العام 

م��رك��ز ام���ن امل��وق��ر وق����وات ال��ب��ادي��ة امللكية 

وال����درك ح��ي��ث ف�صل  اع���ت���داءات ع���دد )5 

تقوم  رئي�صية   ناقلة  مياه  خطوط   على   )

ب�صحب مئات االمتار املكعبة يوميا بطريقة 

�صهاريج  وتعبئة  م���زارع  ل��ت��زوي��د  خمالفة 

مياه حيث مت ازالة االعتداءات .

وب��ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل ب��ي��ن��ت ان�����ه وب����ن����اء ع��ل��ى 

امنية  حملة  تن�صيق  مت  املتوفرة  املعلومات 

االرب��ع��اء  ام�س  �صباح  م��ن  مبكرة  �صاعة  يف 

يف منطقة املوقر  / جنوب العا�صمة عمان 

حيث قامت الكوادر الفنية للوزارة و�صركة 

ال��درك  ق���وات  م��ن  امنية  مبرافقة  مياهنا 

 )3( �صبط  العام  واالم��ن  امللكية   والبادية 

على  م�صحوب  ان�����س   )2( قطر  اع���ت���داءات 

خط )300ملم(  حيث مت ف�صل اخلطوط 

واع������داد ال�����ص��ب��وط��ات اخل��ا���ص��ة ب��ال��واق��ع��ة 

املعتدين  ل�صبط  التحقيق  ا�صتكمال  وج��ار 

واحالتهم اىل اجلهات الق�صائية املخت�صة.

اخ��ري��ن قطر  وك��ذل��ك مت �صبط خطني 

واح����د ورب����ع ان�س  م�����ص��ح��وب��ني م��ن اخل��ط 

اخ��ر حيث مت  قطر )300ملم ( يف موقع 

ال�صبوطات  واع�����داد  وازال��ت��ه��م��ا  ف�صلهما 

ل�صبط  ال��ت��ح��ق��ي��ق  وا���ص��ت��ك��م��ال  اخل���ا����ص���ة 

املخالفني .

االنباط-عمان

العقيد  اخلارجية  ال��دوري��ات  اإدارة  مدير  ق��ال 

اإن جم��م��وع احل���وادث  ال��ق��ا���ص��ي،  ال��دك��ت��ور ح�صام 

العام  خ��الل  ال�صحراوي  الطريق  على  امل��روري��ة 

جمموع  بلغ  فيما  ح��ادث��ا،   378 بلغت   2019
الن�صف  خ��الل  الطريق  على  امل��روري��ة  احل���وادث 

االأول من العام احلايل 95 حادثا.

واأ�صاف ام�س االربعاء، اأنه، وبح�صب الدرا�صات 

العن�صر  م�صاركة  بلغت  االح�صائية،  والتحليالت 

الب�صري يف احلوادث املرورية 98 باملئة، واملركبة 

باملئة، م�صريا  7ر0  الطريق  وعيوب  باملئة،  3ر1 
امل��ت��ع��ل��ق��ة  اخل���ط���رة  امل��خ��ال��ف��ات  جم���م���وع  اأن  اإىل 

بال�صرعة الزائدة الأكرث من 100 كم يف ال�صاعة 

بلغت خالل الفرتة من االأول من اأيار ولغاية 12 

160 خمالفة ج��رى �صبطها من  مت��وز احل��ايل 

خالل الرقابة االآلية.

واو�صح اأن اإدارة الدوريات اخلارجية باعتبارها 

االم��ن  مل��دي��ري��ة  التابعة  امل��روي��ة  االإدارات  اح���دى 

امل���روري���ة على  ال�����ص��الم��ة  بتحقيق  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ع��ام 

ال��ط��رق اخل��ارج��ي��ة، وم��ا ي��راف��ق ذل��ك م��ن �صبط 

للمخالفات املرورية وال�صيما اخلطرة منها، تعمل 

احلديثة  التكنولوجيا  با�صتخدام  التو�صع  على 

كامريات  ا�صتخدام  خ��الل  امل��روري من  العمل  يف 

رق��اب��ة اآل��ي��ة دخ��ل��ت اخل��دم��ة ب��واق��ع 5 ك��ام��ريات 

مراقبة لر�صد املخالفات اخلطرة املتحركة.

االأم��ن��ي��ة  واج��ب��ات��ه��ا  �صمن  االإدارة  تعمل  ك��م��ا 

وقوعها  و�صبطها حال  وق��وع اجلرمية  منع  على 

وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م�����ص��رح��ه��ا و���ص��ب��ط امل��ط��ل��وب��ني 

القوافل  ومرافقة  واملطلوبة  امل�صروقة  واملركبات 

وال���وف���ود ال��ر���ص��م��ي��ة وت��ل��ق��ي ال��ب��الغ��ات ومت��ري��ر 

وحالة  اجلوية  واحل��ال��ة  احل���وادث  عن  املعلومات 

 )ANPR( ك����ام����ريات  ادخ�������ال  ومت  ال����ط����رق، 

ل�صبط  وال�����ص��ي��ط��رة  العمليات  ب��غ��رف��ة  امل��رت��ب��ط��ة 

املطلوبني.

وبني اأنه وانطالقا من النهج املتبع يف املديرية 

واالإن�����ص��ان��ي��ة،  االأم��ن��ي��ة  اخل��دم��ات  اف�صل  لتقدمي 

االن�صانية  اخلدمات  تقدمي  على  االدارة  حر�صت 

من خالل املحطات االأمنية املنت�صرة على الطرق 

من  ت�صتغيث  التي  املحتاجة  للعائالت  اخلارجية 

خالل االت�صال على رقم الطوارئ 911.

وتابع، انيط باالإدارة مهمة مرافقة ال�صاحنات 

احلدودية  املعابر  اإىل  اململكة  خ��ارج  من  القادمة 

ه��ذه  ���ص��ائ��ق��ي  اخ���ت���الط  ع���دم  ل�����ص��م��ان  للمملكة 

ال�����ص��اح��ن��ات ب��امل��واط��ن��ني ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ال�����ص��الم��ة 

ال��ع��ام��ة وم��ن��ع ان��ت�����ص��ار وب����اء ك���ورون���ا، الف��ت��ا اإىل 

االآن،  حتى  �صاحنة  ال��ف   18 م��ن  اك��رث  م��راف��ق��ة 

امل�صرتكة  الغلق  ن��ق��اط  يف  للم�صاركة  ب��االإ���ص��اف��ة 

الأوام��ر  تنفيذا  املحافظات  وخم��ارج  مداخل  على 

الدفاع، م�صريا اإىل �صبط 1087 �صخ�صا و503 

مركبات ملخالفتهم اوامر الدفاع.

ال���ط���ري���ق  اأن  ال���ق���ا����ص���ي،  ال���ع���ق���ي���د  واو������ص�����ح 

ال�����ص��ح��راوي امل��م��ت��د م��ن اجل��ي��زة ول��غ��اي��ة العقبة 

بطول 318 كم، يعد �صريانا رئي�صا لنقل الب�صائع 

امل�����ص��ت��وردة وامل�������ص���درة ع���ري م��ي��ن��اء ال��ع��ق��ب��ة، وه��و 

بالعديد  االأردن  يربط حمافظات  �صياحي  طريق 

مع  وبالتزامن  واالأثرية،  ال�صياحية  االأماكن  من 

م�صروع اإعادة تاأهيل الطريق عززت االدارة حمطة 

ال�صيانة  اإدارة  م��ن  مب��رت��ب  االأم��ن��ي��ة  )ال��زم��ي��ل��ة( 

لفح�س ال�صاحنات فنيا وتركيب 20 كامريا على 

االأ�صغال  وزارة  مع  بالتعاون  التحويالت  مداخل 

امل�صتمر  للك�صف  ب��االإ���ص��اف��ة  واال���ص��ك��ان،  ال��ع��ام��ة 

بال�صواخ�س  وتزويدها  املرورية  التحويالت  على 

امل��روري��ة،  ال�صالمة  وعنا�صر  ال��الزم��ة  امل��روري��ة 

خ�صو�صا  ال�صاملة  املرورية  الرقابية  واحلمالت 

ع��ل��ى م��رك��ب��ات ال�����ص��ح��ن وحت���دي���دا ���ص��م��ن اأوق����ات 

الذروة، اإ�صافة اإىل تفعيل الرقابة االآلية املتحركة 

من خالل كامريات مثبتة على املركبات.

وا�صاف ان االدارة ب�صدد اتخاذ جمموعة من 

االجراءات لتعزيز ال�صالمة املرورية على الطريق 

ال�����ص��ح��راوي ف���ور االن��ت��ه��اء م���ن اإع�����ادة ت��اأه��ي��ل��ه، 

وعدم  لل�صاحنات  االمين  امل�صرب  تخ�صي�س  منها 

�صلوك  من  اخل��ام  النفط  نقل  ل�صاحنات  ال�صماح 

الطريق ال�صحراوي وحتويلها اإىل طريق اجلفر/ 

االزرق )الباطون(، وتكثيف الرقابة االآلية لر�صد 

املخالفات اخلطرة.

ولفت اإىل اإن االإدارة ت�صارك يف تنفيذ ال�صيا�صة 

العامة لتنظيم املرور بالتعاون مع اجلهات املعنية 

ل��رف��ع م�صتوى ال�����ص��الم��ة امل���روري���ة ع��ل��ى ال��ط��رق 

اخل���ارج���ي���ة، وت��ط��ب��ي��ق ق���ان���ون ال�����ص��ري واالأن��ظ��م��ة 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ات، وم���راق���ب���ة ح���رك���ة ال�����ص��ري واإزال������ة 

االإح�صائيات  واع����داد  ال��ب��ي��ان��ات  وج��م��ع  ال��ع��وائ��ق، 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���احل���وادث وامل��خ��ال��ف��ات امل���روري���ة على 

ال��ط��رق اخل��ارج��ي��ة، وامل�����ص��ارك��ة يف ت��اأث��ي��ث الطرق 

مع  بالتن�صيق  ال���الزم���ة  امل���روري���ة  ب��ال�����ص��واخ�����س 

امل�صتمر  ال��ك�����ص��ف  اإىل  ا���ص��اف��ة  امل��ع��ن��ي��ة،  اجل���ه���ات 

التو�صيات  ال��ط��رق وامل��واق��ع اخل��ط��رة ورف��ع  على 

لل�صركاء املعنيني.

اق�صام  ث��الث��ة  ت�صم  ال���دوري���ات  اإدارة  اأن  وزاد 

رئي�صة يف ال�صمال والو�صط واجلنوب و 12 فرعا 

مناطق  خمتلف  يف  م��وزع��ة  اأمنية  حمطة   28 و 

االإ�صتجابة  فرع  ا�صتحداث  اإىل  باالإ�صافة  اململكة، 

لتغطية الطرق غري امل�صمولة بالرقابة واملرافقة 

االأمني للقوافل، م�صريا اإىل االنتهاء من حتويل 

جميع  تقدم  �صاملة  ملحطات  اأمنية  حمطات   9
اخلدمات االأمنية واالنقاذ واالإ�صعاف.

يف  اأ�صا�صية  ركيزة  االإن�صاين  اجلانب  باأن  ونوه 

عمل االدارة لتقدمي امل�صاعدة واالإر�صاد مل�صتخدمي 

ال��ط��ري��ق وال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال االإ����ص���ع���اف واالإن���ق���اذ 

واالإطفاء حلني ح�صور ذوي االخت�صا�س وتقدمي 

بهم  م��ن تقطعت  واإي����واء  اململكة  ل���زوار  اخل��دم��ة 

االحتياجات  ول��ذوي  االأمنية،  املحطات  يف  ال�صبل 

مكاملات  الطريق  عن  والبكم  ال�صم  من  اخلا�صة 

الفيديو على الرقم 114 املخ�ص�س لهذه الغاية.

االنباط-عمان

التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  ال�����ص��اب��ق  ال��ن��ائ��ب  ق���ال 

ل�صركة طريان فالي جوردن  اجمد امل�صلماين 

باأن منح احلكومة للملكية قر�س خا�س بقيمة 

50 مليون بكفاله حكومية  هي خطوة باالجتاه 
ال�صحيح  وواجب على احلكومة جتاه �صركاتها 

ل�صمان  اخل��ا���س  القطاع  �صركات  جت��اه  واي�صا 

امل�صتحقات  و�صرف  ال�صركة  اأعمال  ا�صتمرارية 

املرتتبة عليها.

و ا�صاف امل�صلماين اأن على احلكومة  واحقاقا 

للعدالة بني  ال�صركات الوطنية النظر يف او�صاع 

�صركات الطريان الوطنيه االخرى والتي تعاين 

ي��وؤث��ر على  ال�صيوله مم��ا  ازم��ة حقيقية يف  م��ن 

قدرتها بالوفاء بالتزاماتها  امل�صتحقه .

الطريان  �صركات  ب��اأن  امل�صلماين  اأك��د  حيث 

الوطنيه ال تقل اأهميتها عن امللكيه واأنها كانت 

النقل  وتعزيز قطاع  دع��م  ت�صاهم يف  زال��ت  وم��ا 

اجلوي االردين ويف االقت�صاد الوطني و ت�صغل 

مواطنني اردنيني .

ال���ط���ريان  ����ص���رك���ات  اأن  امل�������ص���ل���م���اين  وب�����ني 

واإمن��ا حقها  الوطنيه ال تطلب منحه حكومية 

ا���ص��وة ب�����ص��رك��ات اخ���رى احل�����ص��ول ع��ل��ى ت�صهيل 

قرو�س  على  حل�صولها  االئتمانيه  االإج���راءات 

روات��ب موظفيها  ودف��ع  اعمالها  لت�صري  مي�صرة 

بها قطاع  ال��ت��ي مي��ر  الع�صيبة  ال��ف��رتة  ه��ذه  يف 

املركزي  البنك  اأن  خا�صة  ال��ع��امل  يف  ال��ط��ريان 

قد ا�صتثنى هذه ال�صركات من قائمة القطاعات 

التي ت�صتحق قرو�صا بفائدة منخف�صة رغم انها 

كورونا  جائحة  من  املت�صررة  القطاعات  اك��رث 

اع��داد كبريه من االردنيني واأن االوىل  وت�صغل 

تقدميها على جميع القطاعات االخرى.

تتخذ  اأن  احل��ك��وم��ة  على  امل�صلماين  ومت��ن��ى 

خ���ط���وة ق���ري���ب���ة مل�������ص���اع���دة ����ص���رك���ات ال���ط���ريان 

ال��وط��ن��ي��ه ع��ل��ى تخطي االزم����ة احل��ال��ي��ه اأ���ص��وة 

العاملني  االف  تعري�س  وع��دم  امللكيه  بطريان 

اال���ص��ر  واالف  ال��ب��ط��ال��ه  ل�صبح  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يف 

االردنيه امل�صتفيدة منه للعوز والفقر م�صتقبال 

ال �صمح اهلل.

و�صدد امل�صلماين على �صرورة تنبه احلكومة 

ل��دع��م وح��م��اي��ة ق��ط��اع��ات اق��ت�����ص��ادي��ة ت�صتطيع 

وبعد انتهاء االزمه العوده �صريعا لرفد اخلزينه 

العامه بال�صرائب والر�صوم وعدم تعري�س هكذا 

قطاعات ملخاطر قد توؤثر على ا�صتمرارها.

االنباط-عمان

العمل  “فر�س  اليون�صكو  م�����ص��روع  اإط���ار  �صمن 

االأردن” وامل���م���ول من  ال��ث��ق��ايف يف  ال����رتاث  حل��م��اي��ة 

فازت   ،)  GIZ  ( ال��دويل  للتعاون  االأملانية  املوؤ�ص�صة 

االأمل��ان��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  يف  املبنية  والبيئة  ال��ع��م��ارة  كلية 

و�صيانة  ل��ت��ط��وي��ر  اليون�صكو  مب�����ص��روع��ي  االأردن���ي���ة 

ملوقعي  ال�صياحة  اخل��ط��ط  واإع����داد  االأث��ري��ة  امل��واق��ع 

البرتاء ورحاب مبحافظة املفرق باإ�صراف ع�صو هيئة 

التدري�س يف الكلية الدكتور اإجناثيو اأر�صي ومب�صاركة 

جمموعة من طلبة الكلية .

اأ���ص�����س البحث  ت��ه��دف ه��ذ امل�����ص��اري��ع اإىل حت��دي��د 

وط��ب��ي��ع��ة االأع����م����ال ال����الزم����ة ل��ت��ط��وي��ر م��ق��رتح��ات 

من  االأث���ري���ني  امل��وق��ع��ني  يف  وتنفيذهما  امل�����ص��روع��ني 

حيث ال�صيانة وتطوير خطط ال�صياحة، اإ�صافة اىل 

اإعادة التاأهيل واملحافظة على مواقع الرتاث الثقايف 

فر�س  وتوفري  وال�صياحة،  ال��رتاث  حماية  الأغرا�س 

عمل ق�صرية االأجل لالأردنيني والالجئني ال�صوريني 

الذين يعي�صون يف املجتمعات امل�صيفة وتدريبهم على 

نظام االأجر مقابل العمل.

وب���ني ال��دك��ت��ور اآر���ص��ي ب���اأن امل�����ص��روع ق���دم لطلبة 

العمل  للم�صاركة يف  الفر�صة  املاج�صتري يف اجلامعة 

ال��ف��ع��ل��ي م���ع ال��ي��ون�����ص��ك��و، واحل�������ص���ول ع��ل��ى ت��دري��ب 

للعمل  االأوىل  الفر�صة  لبع�صهم  ي�صكل  فريد  عملي 

كمهنيني متخ�ص�صني يف جمال احلفاظ املعماري.

واجلامعة  اليون�صكو  بني  العقد  هذا  اأن  واأ�صاف 

ب��ني جميع  ك���ان نتيجة دع����وة م��ف��ت��وح��ة وت��ن��اف�����ص��ي��ة 

اأي�صاً كيف حقق  اجلامعات االأردنية، وهو ما يو�صح 

اجلامعة  يف  املعماري  احلفاظ  يف  املاج�صتري  برنامج 

االأملانية اأعلى امل�صتويات خالل ثالث �صنواته االوىل 

فقط، حيث يعترب الربنامج من اأف�صل الربامج على 

امل�صتوى املحلي واالإقليمي . واأ�صاف اأنه هذا االإجناز 

املتحدة للرتبية  االأمم  اع��رتاف منظمة  ا  اأي�صً ميثل 

واجل��ودة  القوة  بهذه  )اليون�صكو(  والثقافة  والعلم 

ل��ربن��ام��ج امل��اج�����ص��ت��ري يف احل��ف��اظ امل��ع��م��اري ال��ت��اب��ع 

للجامعة االأملانية االأردنية.

اإجناًزا  �صتمثل  امل�صاريع  نتائج هذه  اأن  اإىل  واأ�صار 

كبرًيا للحفاظ على الرتاث االأردين وتعزيز ال�صياحة 

االجتماعية  للتنمية  حم���رك  ُت��ع��د  ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 

واالق��ت�����ص��ادي��ة، م��ن خ���الل ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ج��دي��دة 

يف  االج��ت��م��اع��ي  والن�صيج  ال��ه��وي��ة  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف 

االأردن. كما اأنه �صوف ي�صاعد اجلامعة االملانية وكلية 

العمارة والبيئة املبنية على حت�صني م�صتويات التميز 

هذا  يف  املهنيني  م��ن  ج��دي��د  جيل  ت��دري��ب  يف  لديها 

القطاع الهام يف م�صتقبل االأردن واملبني على احلفاظ 

على ما�صيه.

ُي�����ص��ار اىل اأن ف��ري��ق اجل��ام��ع��ة ب��رئ��ا���ص��ة ال��دك��ت��ور 

ع��ل��ى   2019 ���ص��ي��ف  ب��ال��ع��م��ل يف  ب������داأ  اإج���ن���ا����ص���ي���و 

ويف  املناف�صة،  اإىل  التقدمي  ملرحلة  االأويل  التح�صري 

اجلامعة  لفريق  امل�����ص��روع  منح  مت  ال��ع��ام   ذات  نهاية 

مع  وبالتن�صيق  كلل  ب��ال  العمل  حينها  م��ن  ب���داأ  و   ،

اليون�صكو ودائرة االآثار العامة و�صلطة اقليم البرتاء 

التنموي ال�صياحي، حتى خالل فرتة االإغالق ب�صبب 

اأن تنتهي  املتوقع  اأزم��ة فريو�س كورونا، حيث  ومن 

بينما   ، مت���وز  ن��ه��اي��ة  يف  احل��ال��ي��ة  الت�صميم  م��رح��ل��ة 

ت�صتمر مرحلة التنفيذ حتى نهاية العام.

 فوز الجامعة األلمانية األردنية بمشروعي اليونسكو 
لتطوير وصيانة المواقع األثرية 

ضبط 4 من ذوي األسبقيات في الزرقاء

اتفاقية توأمة بين »مؤتة« والبورد 
األلماني للتدريب

 جمعية خريجي الثقافة العسكرية 
توقع اتفاقية تعاون مع جامعة جرش

 األوقاف تعيد فتح المراكز القرآنية 
مع االلتزام باإلجراءات الوقائية

االنباط-عمان 

األ����ق����ت ق�����وة اأم���ن���ي���ة م�������ص���رتك���ة م��ن 

مديرية �صرطة الزرقاء القب�س على 4 

االأ�صبقيات اجلرمية  اأ�صخا�س من ذوي 

املواطنني. لرتويعهم 

وق�������ال ال���ن���اط���ق االإع�����الم�����ي ب��ا���ص��م 

م��دي��ري��ة االم����ن ال���ع���ام، يف ب��ي��ان ام�����س 

ملديرية  وردت  م��ع��ل��وم��ات  اإن  االأرب���ع���اء، 

���ص��رط��ة حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء ح���ول ق��ي��ام 

جم��م��وع��ة م���ن االأ����ص���خ���ا����س م���ن ذوي 

املواطنني  برتويع  اجلرمية  االأ�صبقيات 

وال�������ص���ك���ان يف اح�����دى م���ن���اط���ق م��دي��ن��ة 

الزرقاء وبحوزتهم اأ�صلحة نارية واأدوات 

ح�������ادة، ح���ي���ث حت���رك���ت ق�����وة م�����ص��رتك��ة 

وما  اال�صخا�س  اولئك  ل�صبط  للمكان 

اأ�صلحة نارية. بحوزتهم من 

وا�����ص����اف ان�����ه ل�����دى و�����ص����ول ال���ق���وة 

االأمنية تبني اأنهم اختباأوا باأحد املنازل 

يف امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث ج���رت م��داه��م��ت��ه��م، 

اأ����ص���خ���ا����س   4 وال����ق����ي ال���ق���ب�������س ع���ل���ى 

و�صبط  االأ�صبقيات  ذوي  م��ن  جميعهم 

وجمموعة  ن��اري��ة  اأ�صلحة   3 بحوزتهم 

خمتلفة  وم�����واد  احل�����ادة  االأدوات  م���ن 

ُي���ع���ت���ق���د ب����اأن����ه����ا م�������ص���روق���ة وب���و����ص���رت 

معهم. التحقيقات 

االنباط-عمان

وق��ع��ت ج��ام��ع��ة م��وؤت��ة ام�����س االأرب���ع���اء 

ات���ف���اق���ي���ة ت����واأم����ه م����ع ال����ب����ورد االأمل������اين 

ل��ل��ت��دري��ب واال����ص���ت�������ص���ارات، ع���رب ت��ق��دمي 

اجلامعة  لطلبة  جمانية  تدريبية  برامج 

ينفذها مكتب االر�صاد الوظيفي ومتابعة 

اخلريجني، بهدف تنمية مهارات الطلبة 

ومتكينهم من دخول �صوق العمل.

الدكتور  الطلبة  ���ص��وؤون  عميد  وق���ال 

االتفاقية  وقع  الذي  ال�صرايرة  �صليمان 

ع��ن اجل��ام��ع��ة، اإن ل��ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة اث��را 

ن���وع���ي���ا مي���ك���ن ����ص���ب���اب ال����وط����ن وط��ل��ب��ة 

بخربات  العمل  �صوق  رف��د  من  اجلامعة 

مدربة وموؤهلة مبختلف املجاالت. ووقع 

االت��ف��اق��ي��ة ع���ن ج���ان���ب ال���ب���ورد االأمل����اين 

الدكتور  االردن  يف  للبورد  العام  الوكيل 

علي الطراونة

االنباط-عمان

الثقافة  م��دار���س  خريجي  جمعية  وقعت 

تعاون  اتفاقية  االأرب��ع��اء،  ام�����س  الع�صكرية، 

خريجي  لدعم  جر�س  جامعة  م��ع  م�صرتك 

م����دار�����س ال���ث���ق���اف���ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال���راغ���ب���ني 

بالدرا�صة يف اجلامعة لدرجة البكالوريو�س، 

 20 بن�صبة  مالًيا  خ�صًما  منحهم  خالل  من 

باملئة.

خ�صومات  منح  اإىل  االتفاقية  تهدف  كما 

التي  مالية للدورات املهنية و”الدبلومات”، 

ُب��غ��ي��ة تطوير  ت��ع��ق��ده��ا وت��ن��ظ��م��ه��ا اجل��ام��ع��ة 

�صوق  اإىل  لتاأهيلهم  الطلبة  ومهارات  قدرات 

العمل.

رئي�صها  اجل��م��ع��ي��ة  ع��ن  االت��ف��اق��ي��ة  ووق���ع 

ال���دك���ت���ور ب�������ص���ار امل����ج����ايل، وع�����ن اجل��ام��ع��ة 

اأبو العدو�س. رئي�صها الدكتور يو�صف 

واأعرب املجايل عن �صكره لرئي�س جامعة 

ج���ر����س ع��ل��ى ح�����ص��ن ال���ت���ع���اون، وم����ا ق��دم��ت��ه 

اجل���ام���ع���ة م���ن ت�����ص��ه��ي��الت ت���خ���دم خ��ري��ج��ي 

الع�صكرية. الثقافة  مدار�س 

م�صتمرة  اجلامعة  اإن  العدو�س  اأب��و  وق��ال 

املوؤ�ص�صات  لكل  وامل�صاعدة  اخل��دم��ة  بتقدمي 

على  مل�صاعدتها  املحلية،  والهيئات  الوطنية 

ت��اأدي��ة دوره���ا يف ب��ن��اء ال��وط��ن يف ظ��ل ق��ي��ادة 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين.

وت���ب���ادل اجل���ان���ب���ان، ع��ل��ى ه��ام�����س توقيع 

االتفاقية، الدروع التذكارية، بح�صور عميد 

ك��ل��ي��ة االأع���م���ال ال��دك��ت��ور ح��م��زة احل���وام���دة، 

وع�������ص���و ه��ي��ئ��ة امل���دي���ري���ن االأ����ص���ت���اذ حم��م��د 

حم���م���ود رب���ي���ع واأع�������ص���اء ال��ه��ي��ئ��ة االإداري������ة 

للجمعية.

االنباط-عمان

ق������رر وزي�������ر االأوق�����������اف وال���������ص����وؤون 

حممد  الدكتور  االإ�صالمية  واملقد�صات 

اخل���الي���ل���ة، ف��ت��ح امل���راك���ز ال���ق���راآن���ي���ة يف 

اخت�صا�س  �صمن  تقع  التي  اجلمعيات 

9 اآب املقبل، وفق  االأوقاف، اعتبارا من 

املعمول بها. االأنظمة والتعليمات 

وي��ق��ت�����ص��ر ف��ت��ح امل���راك���ز ع��ل��ى ث��الث��ة 

يتم حتديدها  ف��ق��ط،  االأ���ص��ب��وع  اأي���ام يف 

ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م����ع م���دي���ري���ة اجل��م��ع��ي��ات 

بح�صب  ال��وزارة،  يف  االإ�صالمية  واملراكز 

ام�س  االأوق���اف  وزارة  عن  �صادر  تعميم 

ا�صرتطت  التعميم  وبح�صب  االأرب��ع��اء. 

ال������وزارة ف��ت��ح امل���رك���ز ال���ق���راآين ل��غ��اي��ات 

تكون  ال��ك��رمي، بحيث  ال��ق��راآن  ت��دري�����س 

�صاعات الدوام خالل الفرتة ال�صباحية 

الر�صمي  بالدوام  الطلبة  انتظام  حلني 

ان  ع��ل��ى  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف 

ي���ك���ون يف ال���غ���رف���ة ال�����ص��ف��ي��ة ال���واح���دة 

ع�صرة طالب فقط، مع �صرورة التباعد 

واالل������ت������زام ب�������االإج�������راءات ال���وق���ائ���ي���ة. 

ح���ال  يف  اأن�������ه  اإىل  ال���ت���ع���م���ي���م  واأ�������ص������ار 

من  الأي  امل��رك��ز  اأو  اجل��م��ع��ي��ة  خم��ال��ف��ة 

االإج���راءات  ات��خ��اذ  يتم  التعليمات  ه��ذه 

وال��ب��الغ��ات  ال��دف��اع  واأوام����ر  القانونية 

ال�صادرة مبوجبه. واأكد وزير االأوقاف، 

ب��ح�����ص��ب ال��ت��ع��م��ي��م �����ص����رورة االل����ت����زام 

ب���ال�������ص���روط امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ع��ق��ي��م امل���راك���ز 

واال�صتمرار  العمل  بدء  قبل  وتنظيفها 

على ذلك طيلة فرتة العمل. كما اأكدت 

ال���وزارة على امل��راك��ز ع��دم االإع���الن عن 

دورات يف العلوم ال�صرعية، حلني التاأكد 

م���ن ال���ت���زام امل���راك���ز ب��ال�����ص��روط امل��ع��ل��ن 

املحلية  االإ�صابات  عدد  وا�صتقرار  عنها 

بفريو�س كورونا.
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االنباط- -برتا

ا�ستكى عدد من مراجعي م�ست�سفى امللك امل�ؤ�س�س عبد اهلل 

عيادات  يف  الهاتف  عرب  امل�اعيد  حجز  �سع�بة  من  اجلامعي، 

على  امل���اع��ي��د  ح��ج��ز  م���ظ��ف��ي  رد  وع���دم  املختلفة،  امل�ست�سفى 

ات�ساالتهم والتي ت�ستمر اإىل اأيام عدة، ما يجربهم على زيارة 

العيادة حلجز امل�اعيد.

وقال�ا ، ام�س االأرب��ع��اء، اإن��ه مينع اأخ��ذ امل�اعيد من عيادات 

فقط،  الهاتفي  االت�����س��ال  ط��ري��ق  ع��ن  اإال  املختلفة  امل�ست�سفى 

م��ط��ال��ب��ن ب�����س��رورة ت��ط���ي��ر اآل���ي���ة ال����رد االآيل ع��ل��ى امل��ك��امل��ات 

بامل�ست�سفى لتقليل وقت انتظار املراجعن للتحدث مع امل�ظفن 

امل�س�ؤولن، واإن�ساء نظام اأو تطبيق اإلكرتوين حلجز امل�اعيد يف 

العيادات. وطالب�ا باأن ال تتجاوز مدة انتظار املراجعن للتحدث 

مع م�ظفي حجز امل�اعيد 10 دقائق، مع �سرورة حتديد عدد 

بامل�ست�سفى،  امل��راج��ع��ن  لعدد  وف��ق��اً  االت�����س��ال  م��راك��ز  م�ظفي 

الفتن اإىل اأن تطبيق نظام اإلكرتوين الأخذ امل�اعيد عرب م�قع 

اإلكرتوين خا�س بامل�ست�سفى �سيقلل من معاناة املراجعن. واأكد 

امل�اطن حممد النادر �سع�بة الت�ا�سل مع امل�ست�سفى للح�س�ل 

على م�عد عرب الهاتف، ما يدفع املراجعن للذهاب باأنف�سهم 

اإىل العيادات لتحديد م�عد، االأمر الذي يقابل بعدم اال�ستجابة 

امل�عد فقط  امل�ست�سفى يح�سر حجز  ب�سبب تعميم �سادر عن 

اأن��ه ويف كثري من االأحيان وبعد  اإىل  باالت�سال الهاتفي، الفتاً 

اأكرث،  اأو  املري�س الأخ��ذ م�عد، لالنتظار مدة �سهر  اأن يذهب 

معترباً ذلك ا�ستهتاراً ب�سحة املر�سى وه��دراً ل�قتهم وال�سيما 

اإذا كانت اأماكن �سكنهم بعيدة. وطالب بتطبيق نظام اإلكرتوين 

الأخذ امل�اعيد، بحيث يتمكن املراجع من اأخذ م�عد من خالل 

م�قع اإلكرتوين خا�س بامل�ست�سفى يبن له امل�اعيد املت�فرة يف 

العيادات ويتيح له فر�سة اأخذ امل�اعيد وتعديلها اإلكرتونياً.

وقال امل�اطن �سفيان التل اإن وقت االنتظار للح�س�ل على 

م���ع��د ع��رب ال��ه��ات��ف يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ي��ادات ميتد اإىل اأي���ام 

املراجعن،  ات�ساالت  على  امل�ظفن  رد  ع��دم  نتيجة  مت�ا�سلة 

الف��ت��اً اإىل اأن��ه ال ب��د م��ن زي���ادة ع��دد م�ظفي م��راك��ز االت�سال 

وتفعيل نظام حجز امل�اعيد من خالل الرد االآيل. واأ�سار املراجع 

اأحمد كمال اإبراهيم اإىل اأنه وبعد حماوالته امل�ستمرة لعدة اأيام 

للت�ا�سل مع م�ظفي حجز امل�اعيد وعدم ردهم على ات�ساالته، 

ا�سطر للذهاب اىل العيادة حلجز م�عد اإال اأنه ف�جئ باأن اأقرب 

م�عد بعد 6�سه�ر.

وقالت املراجعة تقى بطاح اإن اإهمال م�ظفي مراكز االت�سال 

يف امل�ست�سفيات �سبب رئي�سي ب�سع�بة ت�ا�سل املراجعن حلجز 

بنف�سها جت��اه��ل م�ظفي  اأن��ه��ا الح��ظ��ت  اإىل  م���اع��ي��د، الف��ت��ة 

مطالبة  عليها،  رده���م  وع���دم  املر�سى  الت�ساالت  امل�ست�سفيات 

بتطبيق نظام اإلكرتوين الأخذ امل�اعيد. وبينت انه عند مراجعة 

مكتب �س�ؤون املر�سى يف امل�ست�سفى الأي ا�ستف�سار فيك�ن ردهم، 

اإىل  الدخ�ل  ي�ستطيع�ن  وال  بامل�اعيد  للمكتب  اأن��ه ال عالقة 

النظام الطبي وال ميكنهم امل�ساعدة بهذا اخل�س��س. من جانبه 

، قال مدير م�ست�سفى امللك امل�ؤ�س�س عبد اهلل اجلامعي، الدكت�ر 

ات�سال   7000 ي�ميا  ي�ستقبل  امل�ست�سفى  اإن  ال��غ��زو  حممد 

الثمانية  املق�سم  م�ظفي  اأن  م��سحا  امل�ست�سفى،  مق�سم  على 

اإىل  ات�سال منها   1300 يتم حت�يل  ات�سال،  األفي  يعتمدون 

ق�سم امل�اعيد، فيما يدور الباقي يدور ح�ل ا�ستف�سارات من�عة 

من املراجعن، ويك�ن وقت الذروة بن ال�ساعة 11 و2 ظهراً.

وا�ساف اإن امل�ست�سفى �سيق�م يف بداية ال�سهر املقبل باإن�ساء 

ت��ط��ب��ي��ق اإل����ك����رتوين جم����اين ع��ل��ى ال���ه����ات���ف ال��ن��ق��ال��ة، يتيح 

للمراجعن حجز م�عد يف العيادات املختلفة للم�ست�سفى بعد 

اأن يق�م املري�س مبراجعة امل�ست�سفى ملرة واحدة فقط لتحديث 

بياناته، وبيان اأي�سا كيفية ا�ستخدام التطبيق لهم و�سرح اآلية 

عمله ،م�ؤكدا اأن امل�ست�سفى ي�سعى دائما لتقدمي اخلدمة الطبية 

املثلى والرعاية ال�سحية االأكمل للمر�سى وامل�سابن.

ب��دوره ،اأك��د الدكت�ر �سيف خ�ساونة اأن تطبيق خدمة الرد 

االآيل وحجز امل�اعيد اآلياً يف امل�ست�سفى �سيخفف ب�سكل كبري من 

انتظار املر�سى للح�س�ل على م�عد يف العيادات.

وا�ساف انه يجب على كل من�ساأة طبية تعين عدد كاٍف من 

تطبيق  عن  ف�ساًل  املراجعن،  ات�ساالت  ال�ستقبال  امل�ظفن 

نظام احلجز االإلكرتوين الفردي من قبل املراجعن اأنف�سهم، 

الأخذ  امل�ست�سفيات  م�ظفي  مع  الت�ا�سل  �سع�بة  اإىل  م�سرياً 

م�اعيد تكرث بامل�ست�سفيات واملراكز الطبية الكبرية.

 مراجعو مستشفى الملك المؤسس يطالبون بنظام إلكتروني لحجز المواعيد

ان�سغلت م�اقع الت�ا�سل االجتماعي يف االردن باحلديث والتعليق على حدثن حدثا يف االيام 

القليلة املا�سية، اولهما خارجي ولكن كانت له انعكا�ساته الداخلية والثاين داخلي.

احلادث االول يتعلق بالقرار الذي اتخذه الق�ساء الرتكي بتح�يل متحف ايا �س�فيا اىل م�سجد 

، وما اثاره هذا القرار من مناق�سات حامية ال�طي�س بن امل�اطنن االردنين.

واحلادث الثاين يتعلق بالقرار الذي اتخذه مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد بت�قيف 

احد كبار املقاولن االردنين وما اثاره هذا القرار من ردود افعال.

وقبل ان احتدث على هذين احلدثن فاأنني اود ان ا�سري اىل انني لن اعلق عليهما بحد ذاتهما 

ول��ن اب��دي راأي���ي ال�سخ�سي بهما بالرغم من وج���د مثل ه��ذا ال���راأي ل��دي . ولكني �س�ف اكتفي 

بالتحدث عن طريقة تناول الكثري من االردنن لهذين احلدثن على و�سائل الت�ا�سل االجتماعي ، 

ولعل الطريقة التي مت بهما احلديث عنهما واحلدة التي جرى بها هذا احلديث هي التي جعلتني ال 

ابدي راأيي بهما ولكن بطريقة مناق�ستهما وطرحهما على و�سائل الت�ا�سل االجتماعي .

ويفيِ البداية فاأنني �س�ف احتدث عن م��س�ع ايا�س�فيا . واأي��ا �س�فيا بنيت ككني�سة م�سيحية 

ارث�ذك�سية عام 537 ميالدية على عهد االمرباط�ر الروماين جي�ستنيان االول ، وعلى انقا�س ثالث 

كنائ�س كانت مقامة يف م�قعها لتك�ن حتفة فنية ومعمارية يف عهدها وال تزال ، ولت�سبح مركزاً 

للكاتدرائية االرث�ذك�سية ال�سرقية . ويف عام 1453 قام ال�سلطان العثماين حممد الفاحت باأحتالل 

االرث�ذك�سية اىل  الكاتدرائية  وانتقلت  الكني�سة اىل م�سجد  وق��ام بتح�يل هذه  ا�سطنب�ل  مدينة 

كن�سية اخرى يف ا�سطنب�ل . وبقي ال��سع على حاله اىل مابعد �سق�ط الدولة العثمانية حيث قام 

الزعيم الرتكي العلماين كمال اتات�رك بتح�يلها اىل متحف يف ع��ام1935 . وبقيت كذلك اىل ما 

قبل ايام قليلية و�سط دع���ات تركية كثرية باإعادتها اىل م�سجد اىل ان مت ذلك يف االي��ام االخرية 

و�سدور حكم من حمكمة تركية ا�ستناداً اىل وثيقة قيل انه مت اكت�سافها حديثاً تت�سمن ان ال�سلطان 

حممد الفاحت كان قد قام ب�سراء الكني�سة من كرادلتها من ماله اخلا�س ثم ح�لها اىل وقف خا�س 

. وف�ر �سدور قرار املحكمة وبنف�س الي�م ا�سدر الرئي�س اردوغان مر�س�ماً باأعادة ت�سنيف ايا�س�فيا 

كم�سجد ومت ن�سر ذلك يف اجلريدة الر�سمية . وبذلك يك�ن قد حقق حلمه ووعده منذ ايام راأ�سته 

لبلدية ا�سطنب�ل .

الي�نان ورو�سيا واالحت���اد االوروب���ي  باالإ�ستياء واالن��ت��ق��اد م��ن قبل  وق��د ق�بلت ه��ذه اخل��ط���ة 

وال�اليات املتحدة االمريكية والي�ن�سك� وبطريرك الكني�سية الرو�سية االرث�ذك�سية على ا�سا�س ان 

هذا الفعل �س�ف يثري غ�سب مالين امل�سيحين ح�ل العام و�سيت�سبب يف �سرخ بن ال�سرق والغرب 

وبن امل�سيحين وامل�سلمن .

�سحيح ان ديننا اال�سالمي قد دعا اىل اح��رتام اماكن عبادة ا�سحاب الديانات االخ��رى اال ان 

التاريخ قد �سهد العديد من احل��االت التي ح�لت فيها م�ساجد اىل كنائ�س وكنائ�س اىل م�ساجد 

وخا�سة اثناء احلروب ال�سليبية ثم عادت اىل ما كانت عليه. كما ان الدولة االم�ية عندما اقيمت 

يف ا�سبانيا هدمت الكنائ�س امل�سيحية فيها وح�لت بع�سها اىل م�ساجد وبنت م�ساجد اخرى جديدة. 

وعند �سق�ط ممالك الط�ائف يف االندل�س قامت اجلي��س املنت�سرة بهدم الكثري من امل�ساجد. كما 

مت حت�يل الكثري منها اىل كنائ�س وال زالت معظمها قائمة اىل االأن . اال انه ويفيِ اوقات اخرى اعيد 

القليل منها كم�ساجد وح�ل بع�سها اىل متاحف . كما ان الكثري من الكنائ�س يف الدول الغربية يف 

الع�سر احلديث قد اغلقت ثم ح�لت اىل م�ساجد .

ميكن ان يك�ن لرتكيا مربراتها وا�سببها ملا قامت به ، ورمبا الردوغ��ان ا�سبابه اخلا�سة للقيام 

بذلك . ولكن كان يجب ان تبقى هذه الق�سية يف اطارها وانها �ساأن تركي ويفيِ نطاق نزاعها مع 

االحتاد االوروبي ودوله واأن ال تتح�ل ليتم ت�س�يرها وكاأنها ن�سراً كبرياً لال�سالم وامل�سلمن ، وكاأن 

امل�سلمن قد حقق�ا جميع انت�ساراتهم على اعداأهم وحرروا جميع ديارهم ووحدوها واعادوا تطبيق 

ال�سريعة اال�سالمية فيها ومل يبقى عليهم اال ق�سية ايا�س�فيا حيث اكتمل ن�سر اال�سالم وامل�سلمن 

باأعادتها لت�سبح م�سجداً كما �س�ر ذلك الكثري من املعلقن واملغردين االردنين .

اللواء المتقاعد مروان العمد

 حادثتان وتعليقان
ولة تعقد 3 جلسات محاكمة عن ُبعد  أمن الدَّ

في قضايا سطو ومخدرات وأسلحة

 إطالق المرحلة الرابعة من مشروع تحرير المخالفات إلكترونيا

 االردن يبحث التعاون الثقافي مع قطر والكويت

االنباط-عمان

ول�����ة ام�����س  ع����ق����دت حم���ك���م���ة اأم�������ن ال�����دَّ

االأرب�����ع�����اء، ث����الث ج��ل�����س��ات حم��اك��م��ة، عرب 

على  وا�ستملت  ُبعد”،  “عن  املحاكمة  تقنية 

ق�����س��اي��ا ���س��ط��� م�����س��ل��ح ع��ل��ى اأح����د ال��ب��ن���ك، 

رة  وجت����ارة االأ���س��ل��ح��ة، وح��ي��ازة امل�����اد امل��خ��دِّ

واالإجتار بها.

رت املحكمة خالل اجلل�سات الثَّالث،  وقرَّ

ُبعد”؛ للحفاظ على  “عن  املحاكمة  اإج��راء 

التَّباعد  ع��ل��ى  ع����ة، واحل��ر���س  ال���دَّ اأط����راف 

اجل�سدي الذي فر�سه انت�سار وباء فريو�س 

ك�رونا امل�ستجد منذ بداية العام مع ت�فري 

اإجراءات املحاكمة العادلة للمتهمن كافة.

اجلل�سة  خ��الل  املحكمة  هيئة  وا�ستمعت 

ال��دك��ت���ر  امل���دين  ال��ق��ا���س��ي  ب��رئ��ا���س��ة  االأوىل 

���الم���ات، وع�����س���ي��ة ال��ق��ا���س��ي  ن��ا���س��ر ال�������سَّ

القا�سي  وال��رائ��د  امل��دين عفيف اخل���ال��دة، 

املدعي  الزعبي، وح�س�ر  الع�سكري �سف�ان 

على  م�سلح  �سط�  بق�سية  ل�ساهدة  ال��ع��ام، 

اأحد البن�ك االأردنية.

ردِّه���ا على  ��اه��دة يف معر�س  ال�����سَّ وق��ال��ت 

ي�م  يف  ��ه��ا  اإنَّ املتهم،  ووك��ي��ل  املحكمة  اأ�سئلة 

20 ت�سرين االأول من العام املا�سي 2019 
واأث����ن����اء ت����اج���ده���ا يف م���ك���ان ع��م��ل��ه��ا، دخ��ل 

مع  وت�ساجرا  ملثمن،  املكان  اإىل  �سخ�سان 

م�ظف االأمن على الب�ابة ونتيجة اخل�ف 

هربت اإىل الغرف الداخلية من البنك.

احلادثة  بعد  املفق�د  املبلغ  اأنَّ  واأ�سافت 

بلغ 58 األف دينار، وت�اجد يف املكان حلظة 

احل��ادث��ة م��راج��ع��ان؛ اأح��ده��م��ا اخ��ت��ب��اأ حتت 

اولة والثَّاين �سعد اإىل الطابق العل�ي،  الطَّ

امل�ظفن  لدى  عب  الرُّ اأث��ارت  احلادثة  واأنَّ 

وامل���راج���ع���ن، وح��دث��ت وق��ائ��ع��ه��ا م��ع نهاية 

�سمي. العمل الرَّ

�سه�د  م��ن  مزيد  دع���ة  املحكمة  رت  وق���رَّ

النِّيابة لال�ستماع لهم، وتاأجيل اجلل�سة اإىل 

ي�م 6 من اأيل�ل املقبل.

وع����ق����دت امل��ح��ك��م��ة ج��ل�����س��ة ث���ان���ي���ة وف���ق 

ب��رئ��ا���س��ة  ُبعد”،  “عن  امل���ح���اك���م���ة  ن���ظ���ام 

الع�سكري  القا�سي  م  امل��ق��دَّ املحكمة  رئي�س 

القا�سي  وع�س�ية  امل�ساعيد  م�فق  الدكت�ر 

القا�سي  وال��رائ��د  امل��دين عفيف اخل���ال��دة، 

الع�سكري �سف�ان الزعبي.

وا�ستمعت هيئة املحكمة ل�ساهد يف ق�سية 

اأكد  حيث  بالق�سية،  للمتهم  اأ�سلحة  جتارة 

��ب��ط يف م��ن��زل امل��ت��ه��م ���س��الح��ا ن��اري��ا،  ����ه ���سُ اأنَّ

الح ذاته، وخمزن  “م�سد�س” وخمزين لل�سِّ
�سالح بر�س�ت، وخمزن بندقية م 16 )عدد 

االت و 75 طلقة عيار 9 ملم”. 5 حمَّ 3( و 
رت املحكمة تاأجيل النَّظر يف الق�سية  وقرَّ

حتى 14 من �سهر اأيل�ل املقبل.

ونظرت الهيئة يف ق�سية متهمن بحيازة 

وترويج وتعاطي امل�اد املخدرة.

املتهمن يف معر�س رده على  اأح��د  وق��ال 

اأ�سئلة املحكمة، اإنَّه يتعاطى مادتي احل�سي�س 

والكبتاًغ�ن املخدر، ووجد مع املتهم الثاين 

وقطعة  الكبتاغ�ن  مادة  من  حبَّات   705
��ظ��ر  رت امل��ح��ك��م��ة ت��اأج��ي��ل ال��نَّ ح�����س��ي�����س، وق�����رَّ

بالق�سية حتى تاريخ 20 مت�ز اجلاري.

ُبعد”  “عن  امل��ح��اك��م��ة  عملية  واأج���ري���ت 

ب���رب���ط م��ب��ا���س��ر م����ع امل��ت��ه��م��ن يف اأم���اك���ن 

ت�قيفهم، عرب تقنية تلفزي�نية متكاملة.

االتباط-عمان

بالتعاون  العام  االأم��ن  مديرية  اأطلقت 

ع��م��ان  واأم���ان���ة  امل��ح��ل��ي��ة  االإدارة  وزارة  م��ع 

ال������ك������ربى و�����س����ل����ط����ة م���ن���ط���ق���ة ال���ع���ق���ب���ة 

من  الرابعة  املرحلة  اخلا�سة،  االقت�سادية 

االأجهزة  ب�ا�سطة  املخالفات  حترير  نظام 

.)PDA( الكفية

وب������ن م�������س���اع���د م����دي����ر االأم��������ن ال���ع���ام 

ل��ل��ق�����س��ائ��ي��ة ال��ع��م��ي��د حم���م���د ط��ب��ي�����س��ات، 

خ����الل ح���ف���ل االإط�������الق ام�������س االأرب����ع����اء، 

التطبيقات  من  لال�ستفادة  املديرية  �سعي 

ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة واالإل����ك����رتون����ي����ة ل��ت��ق��دمي 

اخلدمة الف�سلى للم�اطنن بالت�ازي مع 

اأن  م�ؤكداً  االإلكرتونية،  احلك�مة  م�سروع 

ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د ي��ه��دف ل��ت��ف��ادي االأخ��ط��اء 

الب�سرية وحتري الدقة يف اإدخال املعل�مات 

ال��ك��رتون��ي��ا ب���دل ال��ك��ت��اب��ي��ة، وت���ث��ي��ق ك��اف��ة 

االجراءات املرتبطة بعمل رقباء ال�سري.

واأكد مدير اإدارة ال�سري العميد الدكت�ر 

اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ال�سما�سن  �سامل 

امل��خ��ت�����س��ة يف  ال�����س��ري واجل���ه���ات  اإدارة  ب���ن 

امل���روري���ة وجت�����س��ي��ده��ا يف  ال��ع��م��ل��ي��ة  تنظيم 

ال��ع��دي��د م���ن امل�����س��اري��ع امل�����س��رتك��ة، وم��ن��ه��ا 

اجهزة  ب�ا�سطة  املخالفات  ن��ظ��ام  م�سروع 

مب�����س��ت���ى  ل���الرت���ق���اء  ال����ه����ادف   PDA
اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل���ل���م����اط���ن���ن. وب���ن 

ي���ف��ر  ل��ل��م��خ��ال��ف��ات  ال���ن���ظ���ام اجل���دي���د  اأن 

بالدقة  ويتميز  والنفقات،  واجلهد  ال�قت 

لالأنظمة  امل��خ��ال��ف��ات  اإدخ����ال  وال�����س��رع��ة يف 

واالآين  امل���ب���ا����س���ر  وال�����رب�����ط  ال���رئ���ي�������س���ة، 

ع��ل��ى ق����اع���د ال���ب���ي���ان���ات، م���ا ي�����س��اع��د على 

درا����س���ة اأ���س��ب��اب امل��خ��ال��ف��ات واحل����د م��ن��ه��ا. 

لتط�ير  العامة  مركز  ع��ام  مدير  وعر�س 

ال��ربغ���ث��ي،  ي��سف  املهند�س  ال��ربجم��ي��ات 

يتك�ن من  الذي  املخالفات اجلديد  لنظام 

وال��ط��اب��ع��ة،   )  PDA  ( الكفية  االأج��ه��زة 

رقم  ت���اف��ر  ح��ال  ويف  النظام  اأن  اإىل  الفتا 

هاتف خل�ي ل�ساحب املركبة �سمن بيانات 

عرب  االإع��الم  خدمة  يقدم  املركبة  ت�سجيل 

يتلقاها  جمانية   )SMS( ق�سرية  ر�سالة 

�ساحب املركبة حال حترير املخالفة.

وبن اأن النظام اجلديد يعالج ال�سلبيات 

املطل�ب  العمل  اإجن��از  مدة  بط�ل  املتمثلة 

وت�سليم  ا���س��ت��الم  اإج�����راءات  ع��ن  وال��ن��اجت��ة 

املخالفات ال�رقية، واإدخالها للنظام يدويا 

وحت��دي��ث��ه��ا اإ����س���اف���ة ل��ل��ح��د م���ن االأخ���ط���اء 

الب�سرية التي قد تنجم عن ذلك.

ويف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل ال����ذي ح�����س��ره ع��دد 

امل���روري،  امل��ج��ال  يف  املعنين  ال�سركاء  م��ن 

 11 ك���ادر  على   PDA 471 جهاز  وزع 

ق�سماً من اأق�سام اإدارة ال�سري يف حمافظات 

م��ن  االأوىل  امل���رح���ل���ة  اأن  ي���ذك���ر  امل��م��ل��ك��ة. 

اأم��ان��ة  اطلقتها  الكفية  االأج��ه��زة  م�����س��روع 

ع���ام  م��ن��ت�����س��ف  يف  ال�������س���ري  واإدارة  ع���م���ان 

.  2009

االنباط-عمان

العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  رئي�س  بحث 

ال�سفري  مع  ال�سرايرة  ظافر  الدكت�ر  ج�دتها  و�سمان 

اآل  جا�سم  بن  نا�سر  بن  �سع�د  ال�سيخ  عمان  يف  القطري 

تعزيزه  و�سبل  والعلمي  الثقايف  التعاون  الثالثاء،  ثاين، 

ال�سقيقن. البلدين  بن 

وا���س��ت��ع��ر���س اجل��ان��ب��ان ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة امل��ت��م��ي��زة 

خمتلف  يف  ت��سعا  ت�سهد  والتي  ال�سقيقن  البلدين  بن 

املجاالت خ�س��سا يف حقل التعليم العايل و�سبل التعاون 

يف املجاالت املتعلقة يف اجلامعات.

واك�����دا خ���الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ح�����س��ره امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف 

ونائب  ال�سريف،  حمم�د  اآل  عبداهلل  بن  حمد  القطري 

رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة وم�����س��اع��دو ال��رئ��ي�����س ل�����س���ؤون االع��ت��م��اد 

واجل��������دة، ع��ل��ى امل��ك��ان��ة امل���رم����ق���ة ال���ت���ي و���س��ل��ت ال��ي��ه��ا 

اجل��ام��ع��ات االردن���ي���ة وال�����س��م��ع��ة ال��ع��ل��م��ي��ة واالأك���ادمي���ي���ة 

والبحثية التي متيزت بها عرب عق�د.

كما بحث ال�سرايرة مع رئي�س املكتب الثقايف الك�يتي 

التعاون  الثالثاء،  اأم�س  املطريي،  بدر  الدكت�ر  عمان  يف 

الثقايف والعلمي و�سبل تعزيزه بن البلدين ال�سقيقن.

ب���ن االردن ودول���ة  ال���ع���الق���ات االخ����ي���ة  واأك�����د ع��م��ق 

امللك  جاللة  ق���اع��ده��ا  ار���س��ى  وال��ت��ي  ال�سقيقة،  الك�يت 

ال�سيخ  �سم�  الك�يت  دول��ة  اأم��ري  واخ���ه  الثاين  اهلل  عبد 

�سباح االأحمد اجلابر ال�سباح.

واأب����دى امل��ط��ريي اع��ج��اب��ه ب��امل�����س��ت���ى امل��ت��ق��دم لقطاع 

من  ال��ع��دي��د  اأن  اىل  م�سريا  االأردن،  يف  ال��ع��ايل  التعليم 

متتع  ي�ؤكدون  االأردن��ي��ة  ال�سهادات  حملة  من  الك�يتين 

املتميز. بامل�ست�ى  اجلامعات االردنية 

الخرابشة نعمل على تحسين
 بيئة العمل للجمعيات التعاونية  

االنباط-عمان

ال���ت���ق���ى د. ����س���ال���ح اخل����راب���������س����ة  وزي����ر 

ال��ب��ي��ئ��ة ووزي������ر ال����زراع����ة امل���ك���ل���ف  ممثلي 

اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة ال���زراع���ي���ة وذل���ك 

ح�ل  ال�سامية  امللكية  للت�جيهات  تنفيذا  

تط�ير الزراعات، من خالل زيادة امل�ساحات 

الزراعية وتط�ير  املكننة  وادخال  الزراعية 

التعاقدية  ال���زراع���ات  وت�سجيع  امل�����س��اري��ع 

وحت�����س��ن ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ل��ه��ذه ال��ت��ع��اون��ي��ات 

و�س�اًل اىل م�ساريع ريادية يف هذا املجال.

ح��ي��ث ا���س��ت��م��ع اخل��راب�����س��ة  ل��ل��ع��دي��د من 

مبادرات   التعاونيات ، باال�سافة للتحديات 

ال����ت����ي ت����اج���ه���ه���ا ح���ي���ث اك������د اخل���راب�������س���ة 

ع��ل��ى درا����س���ة ك��اف��ة ال��ت��ح��دي��ات وامل��ع���ق��ات 

التعاونية    للجمعيات  العمل  بيئة  وحت�سن 

وت�����س��ري��ع االجن������از ل��ل��م�����س��اري��ع ال���ري���ادي���ة  

وت��ب��ن��ى   امل���ب���ادرات ال��ري��ادي��ة لدعمها على 

امل���دى الق�سري وال��ب��ع��ي��د  ون����ه اي�����س��ا اىل 

بالتعاون  الزراعية  املحطات  من  اال�ستفادة 

املبادرات  التعاونية يف تنغيذ  مع اجلمعيات 

يف  احل��دي��ث��ة  التكن�ل�جيا  ون��ق��ل  امل�����س��اري��ع 

الزراعات وتعميمها يف املحافظات والبادية .

وزارة  ع���ام  ام���ن  ال��ل��ق��اء بح�س�ر  وج���اء 

ال�����زراع�����ة وم����دي����ر امل����ؤ����س�������س���ة ال��ت��ع��اون��ي��ة 

والتع�ي�سات البيئية .

اخلمي�س   16/ 7 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 االنباط-العقبة

وق���ع���ت ����س���رك���ة اأوي�������ل ل��ت��خ��زي��ن ال���ب���رتول 

وم�ستقاته واالأعمال اللوج�ستية، ممّثلة برجل 

اأحمد  ال��دك��ت��ور  ال��ع��راق��ي  وامل�ستثمر  االأع��م��ال 

اجل���ب���وري، ات��ف��اق��ي��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وح�����س��ري��ة 

على م�ستوى اململكة مع �سركة تطوير العقبة، 

العقبة  م��ن��ط��ق��ة  ل�سلطة  ال��ت��ط��وي��ري  ال�����ذراع 

االق��ت�����س��ادي��ة اخل��ا���س��ة، وذل����ك ب��ه��دف اإن�����س��اء 

اخلام  النفط  لتخزين  العقبة  حمطة  م�سروع 

نوعها  من  االأوىل  لتكون  النفطية؛  وامل�ستقات 

�ستتوىل  حيث  �سواء،  كحد  واملنطقة  االأردن  يف 

وتطوير  اإن�ساء  للم�سروع  املنفذة  اأوي��ل   �سركة 

خزانات متخ�س�سة لتخزين وت�سدير وا�سترياد 

النفط اخلام وامل�ستقات النفطية، باالإ�سافة اإىل 

املناولة،  اللوج�ستية وخدمات  توفري اخلدمات 

دوالر  مليون  مئة  اإىل  ت�سل  م�سروع  وبتكلفة  

اأمريكي.

الدكتور  االتفاقية كل من  بتوقيع  قام  وقد 

اأحمد اجلبوري، رئي�س جمل�س االإدارة يف �سركة 

واالأع��م��ال  وم�ستقاته  ال��ب��رتول  لتخزين  اأوي���ل 

واملنفذة  امل�ستثمرة  ال�سركة  وه��ي  اللوج�ستية 

الرئي�س  رم���ان،  اأب���و  ب�سار  وال�سيد  للم�سروع، 

املالكة  وهي  العقبة   تطوير  ل�سركة  التنفيذي 

امل�سروع،  عليها  �سيجري  التي  االأر����س  مل�ساحة 

�سمن جل�سة توقيع متت يف مقر �سركة تطوير 

ال��ع��ق��ب��ة يف م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة، ب��ح�����س��ور عطوفة 

مفو�سي  جمل�س  رئي�س  بخيت،  نايف  املهند�س 

اخلا�سة،  االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة 

االأردن،  لدى  العراق  جمهورية  �سفري  و�سعادة 

ال�سيد حيدر العذاري.

وقد ت�سمنت االتفاقية تاأجري االأر�س والتي 

دومن���اً  وث��م��ان��ن  ث��اث��ة  ن��ح��و  م�ساحتها  ت��ب��ل��غ 

ميناء  ومب��ح��اذاة  اخلا�سة   املنطقة  جنوب  من 

والتكليف  امل��ب��ا���س��رة  ب��اأع��م��ال  وال���ب���دء  ال��ن��ف��ط، 

منذ  عامن  نحو  �ست�ستغرق  والتي  للم�سروع، 

الإن�ساء  للتح�سري  باالإ�سافة  االتفاقية،  توقيع 

حمطة العقبة لتخزين النفط اخلام وامل�ستقات 

اأن ت��ب��ل��غ �سعة  ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���ت���ي م���ن امل��خ��ط��ط 

ال��ت��خ��زي��ن اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��ه��ا ح����وايل ثاثمئة 

و�ستن األف مرت مكعب اأي ما يعادل اأكرث من 

مليوين برميل من امل�ستقات النفطية والنفط 

اخلام، و�سي�ستمر تنفيذ امل�سروع  ملدة ال تقل عن 

اأربعن عاماً. 

رئي�س  اأحمد اجلبوري،  الدكتور  اأعرب  وقد 

جمل�س االإدارة يف �سركة اأويل لتخزين البرتول 

�سعادته  عن  اللوج�ستية،  واالأع��م��ال  وم�ستقاته 

بتوقيع هذه االتفاقية قائًا: “تغمرين �سعادة 

ب��ال��غ��ة ب��ت��ك��ل��ي��ف ���س��رك��ت��ن��ا مب��ث��ل ه����ذا امل�����س��روع 

اال���س��رتات��ي��ج��ي ب���ل ون��ت��ط��ل��ع ق���دم���اً ل��ل��ب��دء يف 

تنفيذه فهو يعترب قفزة يف غاية االأهمية لو�سع 

العمليات  ن��اح��ي��ة  م���ن  اخل���ارط���ة  ع��ل��ى  االأردن 

فهذه  النفطية،  بامل�ستقات  اخلا�سة  التجارية 

العقبة  باإن�سائها يف مدينة  التي �سنبداأ  املحطة 

واأ�ساف:  املنطقة”.  يف  واحل�سرية  االأوىل  هي 

“من املوؤكد باأن  حمطة العقبة لتخزين النفط 

اأنظار  اخلام وامل�ستقات النفطية �ستكون حمط 

للم�ستقات  وامل�����س��ت��وردة  امل�����س��ّدرة  ال���دول  جميع 

النفطية  ب�سبب موقعها اال�سرتاتيجي واملميز، 

والذي له دور بالغ االأهمية يف ت�سهيل عمليات 

دول  م��وان��ىء  واإىل  م��ن  والت�سدير  اال���س��ت��رياد 

اخلليج واإفريقيا ودول البحر االأبي�س املتو�سط، 

ا�سرتاتيجية  من�سة  �ستمثل  اأن��ه��ا  ع��ن  ف�سًا 

اخلام  للبرتول  اال�سرتاتيجي  املخزون  حلفظ 

يف ب��ي��ئ��ة اآم���ن���ة وم�����س��ت��ق��رة  مم���ا م���ن ���س��اأن��ه اأن 

املحلي ويحرك عجلة  القومي  االقت�ساد  يرفع 

االقت�ساد يف املنطقة«.

ك��م��ا اأك�����د ال���دك���ت���ور اجل���ب���وري ب�����اأن ���س��رك��ة 

واالأع��م��ال  وم�ستقاته  ال��ب��رتول  لتخزين  اأوي���ل 

اللوج�ستية هي ال�سركة االأمثل لتطوير وتنفيذ 

امل�����س��روع ف��ه��ي خمت�سة يف خ��دم��ات  م��ث��ل ه���ذا 

اأعلى  النفطية وتطبق  واملنتجات  النفط اخلام 

امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة 

والبيئة و�سمان ومراقبة اجلودة خال مراحل 

البناء والت�سغيل والتخزين.

وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب���اأن ال��دك��ت��ور اأحمد 

اجل��ب��وري ه��و رج��ل اأع��م��ال وم�ستثمر ع��راق��ي، 

يتمتع بخربة وا�سعة يف جمال

ال����ب����رتول و���س��ن��اع��ة امل�����س��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة، 

ميتلك جمموعة اأرمادا للنفط والطاقة واملواد 

الكيمياوية يف كل من العراق

ال�سركات  م��ن  اأخ����رى  وجم��م��وع��ة  واالأردن 

اال����س���ت���ث���م���اري���ة يف جم�����ال ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة 

والبرتوكيماويات واال�ستثمارات

واالأردن.  ال����ع����راق  م����ن  ك����ل  يف  ال���ع���ق���اري���ة 

اهتمامه  بالنفط والطاقة جعله يقوم بتطوير 

وتطبيق اخلطط وال�سيا�سات

والدرا�سات التي اأجريت من اأجل اال�ستثمار 

واال�ستغال االأمثل ملنتج النفط والغاز، كما قام 

اأي�ساً بتوقيع العديد

م���ن ال��ع��ق��ود ال��ت��اب��ع��ة الأك����رث م���ن ع�سرين 

النفط  ول�سركات  النفط  ل���وزارة  تابعاً  عميًا 

الدولية ال� )IOC›s(  يف العراق

واإن�ساء وت�سغيل مكاتب يف خم�سة بلدان.

االنباط- عمان  

وقع بنك اال�ستثمار االأوروبي، وكابيتال بنك 

اتفاقية يقدم مبوجبها االول متويًا  االأردين، 

بنك  ك��اب��ي��ت��ال  ل�سالح  ي���ورو  م��ل��ي��ون   70 بقيمة 

ال�سغرية  املحلية  لل�سركات  االأخ��ري  ليقر�سها 

واملتو�سطة التي تاأثرت بتداعيات اأزمة كورونا.

ووق�����ع االت���ف���اق���ي���ة مم��ث��ل ب��ن��ك اال���س��ت��ث��م��ار 

�ساندر فان كوتن، ورئي�س  االأردن،  االأوروب��ي يف 

جمل�س اإدارة كابيتال بنك، با�سم ال�سامل.

بنك،  كابيتال  يعترب  بيان �سحفي،  وبح�سب 

اال�ستثمار  ب��ن��ك  م��ع  ي��ت��ع��اون  اأردين  ب��ن��ك  اأول 

االأوروبي، يف “مبادرة دعم املناعة االقت�سادية” 

ب��ن��ك اال�ستثمار  امل�����س��رتك ب��ن  وه���و ال��ربن��ام��ج 

االأوروب�����ي واالحت����اد االأوروب�����ي ال��ه��ادف ل��زي��ادة 

االقت�سادي  النمو  ودع���م  االقت�سادية  امل��رون��ة 

يف ب���ل���دان م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر االأب��ي�����س امل��ت��و���س��ط 

ال��اج��ئ��ن �سمن حزمة  ب��اأزم��ة  ت���اأث���راً  االأك����رث 

دعم تبلغ 77ر6 مليار يورو يقدمها “اال�ستثمار 

االأوروب�����ي  االحت�����اد  خ����ارج  االأوروبي” ل��ب��ل��دان 

للم�ساعدة  اأوروب������ا  ف��ري��ق  ا���س��ت��ج��اب��ة  ���س��ي��اق  يف 

بالتخفيف من تاأثري جائحة كورونا.

اال�ستثمار  بنك  يف  العملّيات  مديرة  وبينت 

االأوروب������ي ل����دول اجل�����وار، ف��اف��ي��ا ب���االن���زا، اإن 

دع�����م م����رون����ة ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س خ�����ال ه���ذه 

االأزم���ة ه��ي اح��د اأه��م اأول��وي��ات بنك اال�ستثمار 

من  التمويل  بتوفري  �سنقوم  حيث  االأوروب�����ي، 

خ���ال ت��ع��اون��ن��ا م��ع ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف االأردين، 

للم�سروعات  احل��ي��وي  التمويل  ت��وف��ري  ب��ه��دف 

التاأقلم  على  مل�ساعدتها  واملتو�سطة  ال�سغرية 

م��ع ال��ت��داع��ي��ات االق��ت�����س��ادي��ة جلائحة ك��ورون��ا، 

“نحن ملتزمون بزيادة دعمنا لاأردن  م�سيفة 

هذا  ي�سببها  التي  املبا�سرة  التحديات  ملواجهة 

ال���وب���اء واإر����س���اء اأ���س�����س االن��ت��ع��ا���س االق��ت�����س��ادي 

الناجح بعد االأزمة.

واكد ال�سامل، ان هذه ال�سراكة اال�سرتاتيجية 

���س��ت��وف��ر ال���دع���م وامل�����س��ان��دة ل��ق��ط��اع ال�����س��رك��ات 

ال�سغرية واملتو�سطة يف اململكة، وهي داللة على 

االأوروب����ي  اال�ستثمار  بنك  يوليها  ال��ت��ي  الثقة 

على  ال��ق��ادر  ال�سريك  باعتباره  بنك  لكابيتال 

ولعمائه  احليوي  القطاع  لهذا  الدعم  تقدمي 

احلالين وامل�ستقبلين، وم�ساعدتهم على النمو 

واالزدهار.

واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  اأن  واأ���س��اف 

الوطني،  االقت�ساد  تنمية  يف  مهماً  دوراً  تلعب 

لكنها ت�����س��ررت م��ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���س ك��ورون��ا، 

اال�ستثمار  بنك  املقدم من  التمويل  �سيكون  لذا 

ال�سركات،  ه��ذه  مل�ساعدة  ق��وي��ة  اأداة  االأوروب�����ي 

باعتبارها حمرك النمو االأ�سا�سي لاقت�ساد ويف 

حتقيق انتعا�س اقت�سادي ملمو�س يف االأردن«.

بدعمهما  ت��ع��رف��ان  امل��وؤ���س�����س��ت��ن  اأن  واو���س��ح 

ال����ق����وي ل���ل�������س���رك���ات ال�������س���غ���رية وامل���ت���و����س���ط���ة، 

والتزامهما باإيجاد فر�س العمل وزيادة القدرة 

ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة وحت��ف��ي��ز ال��ن��م��و م���ن اأج�����ل تنمية 

اقت�ساد اأردين اأكرث ديناميكية.

 ،1995 عام  تاأ�سي�سه  منذ  بنك  كابيتال  ويعد 

اأح�����د امل���وؤ����س�������س���ات امل���ال���ي���ة ال����رائ����دة يف ت��ق��دمي 

جم��م��وع��ة ���س��ام��ل��ة م���ن اخل����دم����ات امل�����س��رف��ي��ة 

امل�سافة  القيمة  ذات  واال�ستثمارية  التجارية 

من  ع��م��ائ��ه  الح��ت��ي��اج��ات  خ�سي�ساً  امل�سممة 

االأفراد وال�سركات يف االأردن واملنطقة.

واأث��ن��ت �سفرية االحت���اد االأوروب����ي يف االأردن 

م��اري��ا ه��ادج��ي��ث��ي��ودو���س��ي��و، ع��ل��ى ت��وق��ي��ت حزمة 

االأوروب��ي  اال�ستثمار  بنك  قّدمها  التي  التمويل 

اإىل كابيتال بنك ما �سيمكن ال�سركات ال�سغرية 

وامل��ت��و���س��ط��ة ال���ت���ي ت��ك��اف��ح م���ن اأج�����ل م��واج��ه��ة 

ال��ت��اأث��ري االق��ت�����س��ادي ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا، من 

موا�سلة اأعمالها وم�ساعدتها على احلفاظ على 

موظفيها واإيجاد وظائف جديدة.

واأكدت ال�سفرية اأن “حزمة الفريق االأوروبي 

ا�ستجابة االحتاد االأوروب��ي  التي تعد جزءاً من 

الأزمة كورونا، تكمل ا�ستجابة احلكومة االأردنية 

 ل��دع��م ري���ادة االأع��م��ال واإي��ج��اد ف��ر���س العمل«.

ال�سغرية  امل�سروعات  اأهمية  على  البنك  و�سدد 

الفقري  العمود  مبثابة  تعد  التي  واملتو�سطة، 

95 باملئة  اأكرث من  اإذ ت�سكل  لاقت�ساد االأردين 

 50 م��ن  ب��اأك��رث  وت�سهم  املحلية،  ال�����س��رك��ات  م��ن 

ب��امل��ئ��ة م��ن ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل ل����اأردن، 

وتوظف نحو 60 باملئة من العاملن االأردنين، 

ال�سركات ونتيجة  العديد من هذه  اأن  مو�سحاً 

الن��ت�����س��ار ك���ورون���ا، ���س��ه��دت ان��خ��ف��ا���س��اً يف حجم 

مبيعاتها واأرباحها، ما اأدى اإىل التاأخري يف دفع 

على  الطلب  وزي��ادة  عليها  املرتتبة  امل�ستحقات 

ال�سيولة.

االنباط- عمان 

ارتفعت قيمة ال�سادرات الوطنية اىل الواليات املتحدة 

8ر1  بن�سبة  العام احل��ايل  االأول من  الثلث  االمريكية يف 

الفرتة  دينار، مقارنة مع  387 مليون  بلغت  باملئة، حيث 

ذاتها من العام املا�سي والبالغة 380 مليون دينار.

وبح�سب التقرير ال�سهري لدائرة االح�ساءات العامة، 

ان��خ��ف�����س��ت م�����س��ت��وردات امل��م��ل��ك��ة م���ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

7ر6  بن�سبة  العام احلايل  االأول من  الثلث  االأمريكية يف 

باملئة، حيث بلغت 327 مليون دينار، مقارنة بنف�س الفرتة 

من العام املا�سي والبالغة 350 مليون دينار.

و�سجل امليزان التجاري مع الواليات املتحدة يف الثلث 

االأول من العام احلايل فائ�سا، بلغ 60 مليون دينار.

ب��ن قيمة  ال��ف��رق  ال��ت��ج��اري ه��و  امل��ي��زان  اأن  اإىل  ي�سار 

االقت�سادية  املوؤ�سرات  وال�سادرات، ويعترب من  ال��واردات 

الهامة، واأحد مدخات الناجت املحلي للدول.

استثمار جديد بقيمة 100 مليون دوالر

العقبة تحتضن أول محطة تخزين للنفط ومشتقاته في المنطقة

االستثمار األوروبي يمّول كابيتال بنك بـ 70 مليون يورو

االردن يسجل فائضا في الميزان التجاري مع أمريكا للثلث األول

اخلمي�س   16  /  7  / 2020

االنباط- عمان 

اأجنزت جمموعة املطار الدويل عمليات 

حت���دي���ث رئ��ي�����س��ي��ة الأن��ظ��م��ة امل���ط���ار ب��ه��دف 

الازمة  وامل��رون��ة  املبتكرة،  احللول  تقدمي 

للتفاعل مع ديناميكيات ال�سوق اجلديدة.

ام�س  ���س��ادر  �سحفي  ب��ي��ان  وبح�سب 

املرحلة  �سهدت  املجموعة،  عن  االأرب��ع��اء 

االأوىل من عملية التحديث التي اأجرتها 

امللكة  مطار  ا�ستخدام  اأماديو�س،  �سركة 

»اأماديو�س«  لتكنولوجيا  ال��دويل  علياء 

عرب  الكفاءة،  من  ق��در  اأق�سى  لتحقيق 

دمج عمليات املطار وخدمات امل�سافرين 

واالأم���ت���ع���ة يف م��ن�����س��ة واح�����دة، م���ا مكن 

متنا�سق  من���وذج  اإط���اق  م��ن  املجموعة 

ال�سحابية  احلو�سبة  ط��ري��ق  ع��ن  يعمل 

ويتنا�سب  التخفي�س،  اأو  للزيادة  قابل 

مع طلبات امل�سافرين املتغرية.

ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  وق���ال 

املن�سة  اإن  ك��ل��ود،  نيكوال  ال���دويل  امل��ط��ار 

املتطورة اجلديدة تتيح ا�ستخدام بيانات 

لتطوير  ا�سرتاتيجي  ب�سكل  املجموعة 

ع��م��ل��ي��ات وخ����دم����ات امل����ط����ار يف ج��م��ي��ع 

بتقدمي  ي�سمح  ما  وحت�سينها،  املجاالت 

�سركات  م��ن  لل�سركاء  اأف�����س��ل  ع��رو���س 

ثقته  عن  معربا  وامل�سافرين،  الطريان 

ب��ب��ن��اء ق��اع��دة ق��وي��ة وم��ت��ي��ن��ة ا���س��ت��ع��دادا 

ملرحلة التعايف.

ب�������دوره، اأو�����س����ح امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

دوتييل،  نيكوال  املجموعة  يف  للعمليات 

املعلومات  تكنولوجيا  اأنظمة  تغيري  باأن 

من  ال��دويل  علياء  امللكة  مطار  �سيمّكن 

اأن يكون اأكرث تكيفا يف وقت يتطلب فيه 

القيام بتعديل عملياتنا  الو�سع احلايل 

ب�سورة فورية.

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإدارة  رئ���ي�������س  وق�������ال 

امل��ع��ل��وم��ات يف جم��م��وع��ة امل��ط��ار ال���دويل 

اأجن��زن��ا  اإن��ن��ا  ال��رو���س��ان،  و�سيم  املهند�س 

عمليات التحديث يف الوقت املحدد على 

املفرو�سة  اإج����راءات احلظر  م��ن  ال��رغ��م 

اأن��ه مبجرد  اإىل  �سابقة، م�سريا  يف فرتة 

�سيكون  ف��اإن��ه  العمليات،  ت�سغيل  اإع����ادة 

يف  رئي�سي  دور  اأم��ادي��و���س  لتكنولوجيا 

م�����س��اع��دت��ن��ا ع��ل��ى ال���ت���ع���ايف وجت������اوز اأي 

حتديات قد نواجهها، ل�سمان اال�ستمرار 

بتقدمي اأعلى م�ستويات من اخلدمة.

ويف ال�����س��ي��اق ن��ف�����س��ه، ق����ال ال��رئ��ي�����س 

ل���������س����وؤون ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات يف 

املطارات ملنطقة اأوروبا وال�سرق االأو�سط 

ب��ون��اردو  اأم��ادي��و���س  �سركة  يف  واأفريقيا 

توزعوا  �سخ�سا،   50 اأك��رث من  اإن  نائب، 

بن “جمموعة املطار الدويل” و�سركة 

“اأماديو�س” من خمتلف اأنحاء العامل، 
ب��اجل��داول  االل��ت��زام  �سمان  على  عملوا 

الزمنية يف ظل هذه التحديات الكبرية 

امللكة  مطار  اأن  اإىل  م�سريا  وبب�ساطة، 

ع��ل��ي��اء ال�����دويل جن���ح ب��ات��خ��اذ خ��ط��وات 

من  للم�ستقبل  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  اإي��ج��اب��ي��ة 

خال هذه التقنيات.

امل��رح��ل��ة  اأن  اإىل  االإ������س�����ارة  وجت�����در 

التكنولوجيا  ه��ذه  تطبيق  م��ن  الثانية 

حيث   ،2020 ال��ع��ام  نهاية  م��ع  �ستكتمل 

�سيتم تنفيذ نظام “األتيا” من اأماديو�س 

ل��ل��ت��ح��ك��م يف امل����غ����ادرة، ون���ظ���ام اخل��دم��ة 

)الت�سييك(،  الو�سول  لت�سجيل  الذاتية 

لت�سهيل  االإلكرتونية،  البوابات  واأنظمة 

علياء  امللكة  مطار  من  امل�سافرين  عبور 

الدويل.

مطار الملكة علياء يحدث أنظمته الخاصة بتكنولوجيا المعلومات

االحصاءات: ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين

العمل: نظامنا اإللكتروني ما زال قيد 
التجربة وسيكتمل خالل شهرين

بورصة عمان تغلق تعامالتها على انخفاض

تطوير األعمال وصناعة الزرقاء يوقعان اتفاقية 
تعاون لتنفيذ مشروع تنمية

االنباط-عمان

ارتفعت اأ�سعار املنتجن الزراعين للخم�سة 

اأ�سهر االأوىل من العام احلايل بن�سبة 9ر4 باملئة، 

و�سوال اإىل النقطة 2ر121 مقارنة مع الفرتة 

 ذاتها من العام املا�سي والبالغة 5ر115 نقطة.

واأ�سارت دائرة االإح�ساءات العامة يف تقريرها 

الرقم  انخفا�س  اإىل  االربعاء،  ام�س  ال�سهري 

ل�سهر  ال��زراع��ي��ن  املنتجن  الأ�سعار  القيا�سي 

و�سوال  باملئة،  3ر1  بن�سبة  احل��ايل  للعام  اأي��ار 

ذاتها  الفرتة  مع  مقارنة  5ر130  النقطة  اإىل 

نقطة. 1ر132  وال��ب��ال��غ��ة  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام   م��ن 

وبح�سب التقرير، ارتفع الرقم القيا�سي ل�سهر 

و�سوال  0ر10باملئة،  بن�سبة  احل��ايل  للعام  اأي��ار 

ني�سان  �سهر  م��ع  5ر130م��ق��ارن��ة  النقطة  اإىل 

نقطة. 7ر118  وال��ب��ال��غ��ة  احل����ايل  ال��ع��ام   م��ن 

وي�سار اإىل اأن دائرة االإح�ساءات العامة قامت 

مب��راج��ع��ة م��ن��ه��ج��ي��ة ج��م��ع ب��ي��ان��ات االأ���س��ع��ار 

متخ�س�سة  فنية  جلنة  خ��ال  م��ن  ال��زراع��ي��ة 

من الدائرة ووزارة الزراعة بناًء على تو�سيات 

جلنة اخلرباء الدائمة لاإح�ساءات الزراعية، 

املنبثقة عن اال�سرتاتيجية الوطنية الزراعية، 

وب���غ���ر����س ت��ط��وي��ر ج�����ودة ال��ب��ي��ان��ات ف��ق��د مت 

االعتماد على بيانات االأ�سعار الزراعية جلميع 

امل��ح��ا���س��ي��ل ال��زراع��ي��ة ال������واردة م��ن االأ����س���واق 

امل��رك��زي��ة وب�����س��ك��ل ���س��ه��ري، ح��ي��ث مت اع��ت��م��اد 

معادلة  وبا�ستخدام  ا�سا�س،  ك�سنة   2016 �سنة 

ال�سبري ال�ستخراج الرقم القيا�سي.

 االنباط- عمان 

ن��ظ��ام��ه��ا  ف��ّع��ل��ت  اأن���ه���ا  ال��ع��م��ل  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

االإل������ك������رتوين، ال������ذي ال ي������زال ق���ي���د ال��ت��ج��رب��ة، 

ال���ك���ف���اءة  اإىل  ����س���ي�������س���ل  ال����ن����ظ����ام  اأن  م������وؤك������دة 

ال����ك����ام����ل����ة ل������ه خ��������ال ال���������س����ه����ري����ن امل���ق���ب���ل���ن 

 وي���ت�������س���م���ن ج���م���ي���ع اخل�����دم�����ات االإل����ك����رتون����ي����ة.

ودعت يف بيان �سحفي،ام�س االأربعاء، امل�ستفيدين 

ماحظات  اأي���ة  واجهتهم  ح��ال  يف  خدماتها  م��ن 

ال�سكاوى  وح��دة  مع  للتوا�سل  �سعوبات،  اأو  فنية 

عرب  ال���وزارة،  يف  الفني  الدعم  وق�سم  والباغات 

257  ،159  ،118 فرعي   5802679/06 رق��م   هاتف 

االنباط- عمان 

اأغ��ل��ق��ت ب��ور���س��ة ع���م���ان، ام�������س  االأرب����ع����اء، 

 1866 على  م��وزع��ة  �سهم،  مليون  5ر3  ب��ت��داول 

5ر3  بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  ت����داوالت  بقيمة  �سفقة، 

مليون دينار.

النقطة  اىل  ال��ب��ور���س��ة  م��وؤ���س��ر  وان��خ��ف�����س 

اإغ��اق  م��ع  م��ق��ارن��ة  باملئة  37ر0  بن�سبة   1579

اجلل�سة ال�سابقة.

اأ���س��ع��ار االإغ����اق لل�سركات  ول���دى م��ق��ارن��ة 

اأظهرت  �سركة   28 اأن  تبن  اأ�سهمها،  املتداولة 

ارتفعت  بينما  اأ���س��ه��م��ه��ا،  اأ���س��ع��ار  يف  انخفا�سا 

اأ�سهم  اأ�سعار  وا�ستقرت  �سركة،   32 اأ�سهم  اأ�سعار 

35 �سركة اخرى.

االنباط-عمان

وق���ع م��رك��ز ت��ط��وي��ر االأع���م���ال وغ���رف���ة �سناعة 

“تنمية”  م�سروع  لتنفيذ  ت��ع��اون  اتفاقية  ال��زرق��اء 

ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  يف  املهني  والت�سغيل  للتطوير 

املمول من الوكالة الفرن�سية للتنمية، والهادف لردم 

فجوة املهارات يف االأردن.

ويهدف م�سروع “تنمية” اإىل حت�سن الظروف 

امل��ع��ي�����س��ي��ة ل���اأردن���ي���ن وال���اج���ئ���ن ال�����س��وري��ن يف 

املجتمعات امل�ست�سيفة، وت�سهيل الو�سول اإىل فر�س 

العمل من خال تدريبهم وت�سبيك ما ال يقل عن 

75 باملئة منهم مع فر�س عمل يف قطاع ال�سناعة من 

خمتلف حمافظات اململكة، وحت�سن فر�س الت�سغيل 

الذاتي وبناء قدرات املوظفن يف القطاع خللق فر�س 

عمل مبتكرة.

ال��زرق��اء  �سناعة  غرفة  رئي�س  االتفاقية  ووق���ع 

ملركز  التنفيذي  والرئي�س  ح��م��ودة  ف��ار���س  املهند�س 

اأع�ساء  بح�سور  ا�ستيتية،  ن��اي��ف  االأع��م��ال  تطوير 

الفرن�سية  ال��وك��ال��ة  وممثلي  الغرفة  اإدارة  جمل�س 

للتنمية وعدد من ممثلي ال�سركات ال�سناعية.

وقال حمودة اإن �سوق العمل االأردين يعاين من 

اختاالت متعددة ابرزها البطالة ون�سبة امل�ستغلن 

ح�سب اجلن�س وم�ستويات الت�سغيل، اإ�سافة اإىل هجرة 

العمالة من حمافظات اململكة اإىل العا�سمة، حيث 

يعترب القطاع ال�سناعي من القطاعات الرئي�سية يف 

اململكة يف جمال الت�سغيل والتدريب، اذ ي�سّغل اأكرث 

من 25 باملئة من القوى العاملة يف اململكة.

اأه��م��ي��ة م��واءم��ة خم��رج��ات التعليم  واأ����س���ار اإىل 

وال��ت��دري��ب التقني م��ع ح��اج��ة ���س��وق ال��ع��م��ل، داعيا 

القطاع  املتوفرة يف  العمل  الرتكيز على فر�س  اىل 

اخل��ا���س، والتقليل م��ا اأم��ك��ن م��ن ف��ك��رة ال��ع��م��ل يف 

�سعوبة  ظ��ل  يف  خ�سو�ساً  احل��ك��وم��ي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات 

خمتلف  م���ن  االأردين  ل��ل�����س��ب��اب  ال��وظ��ائ��ف  ت��وف��ري 

امل�ستويات االأكادميية والفنية.

و�سدد على اأهمية اإعادة توطن العمالة االأردنية 

واالأمت��ت��ة  التطوير  على  وال��رتك��ي��ز  امل�سانع،  داخ���ل 

للعمليات االإنتاجية، وتوجيه اال�ستثمارات االأجنبية 

والعربية نحو ال�سناعات يف القطاعات ذات القيمة 

امل�����س��اف��ة، مبيناً اأن���ه وب��ال��رغ��م م��ن ت��اأث��ر ع���دد من 

القطاعات ال�سناعية باأزمة كورونا، اال ان قطاعات 

اأخرى �سهدت انتعا�سا ، ما يوؤ�سر على احتمال زيادة 

فر�س العمل يف هذه القطاعات.



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة �سجرة ال�سمال لدارة امل�ساريع  ذ.م.م م�سجلة 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )41580( بتاريخ )2015/9/6( 

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/14(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة دراو�سه و�سباح   وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

2020/2/11  تقدمت  ت�سامن حتت الرقم )120597( بتاريخ 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : دراو�سه و�سباح

اإىل �سركة : ا�سالم �سباح و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200173661(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة الحمد واملنيزل   وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2019/8/4 حتت الرقم )119900( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/15 

م�سفيا  الحمد   احمد  �سريف  ف��اروق   / ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

– ت:  ���س��رق��ي  – احل���ي  ���س���ي��ل��ح  امل�����س��ف��ي  ع��ن���ان  ب���اأن  علما 

0788759105

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان���ن  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة حممد 

حمي حممد بدر القا�سي و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت��سية ب�سيطة حتت الرقم )14200( بتاريخ 

التغيريات  لإج��راءات  بطلب  تقدمت    2008/10/16

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حممد حمي حممد بدر 

القا�سي و�سريكته

اإىل �سركة : حممد حمي حممد بدر القا�سي و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200158216(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   العمله  حممد  �سركة  باأن  

ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/11/29 بتاريخ   )115645( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/14 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عمرو �سعبان حممد زياده  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي عني البا�سا – ت: 0795070997

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200155350(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكه    ها�سم  احلاج  الرحمن  عبد  �سركة  باأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2016/8/2 حتت الرقم )114155( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممدابراهيم رزق احلاج ها�سم  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي ماركا ال�سمالية – ت: 0791244611

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

احمد  حممد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

العقرباوي و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)120893 ( بتاريخ 2020/7/9 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عي�سى وحمم�د 

اب� ديه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)97753 ( بتاريخ 2010/3/16

 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عالء الف�ساطله 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)114683 ( بتاريخ 2016/9/18

 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

التجاريه   واملجمعات  لال�سكان  ال�سخرة  �سركة   دائني  من  اأرج� 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 35181 ( بتاريخ ) 2014/1/8(

م�ستحقة  كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : �سليمان �سليمان احمد عربي وال�سيد عمر 

جميل �سعد الدين

– الطابق   312 – بناية  – �سارع زهران  عن�ان امل�سفي : عمان 

ال�ساد�س – رقم 605

خل�ي ) 0796355504 – 0796700051 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

حتكم  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

التطبيقات لتطبيقات اله�اتف الذكيه    وامل�سجلة لدينا يف �سجل 

ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم )46498( بتاريخ 

بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2017/2/5

2020/7/12  امل�افقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيد حمم�د عبداهلل حممد اجلريري  م�سفيا لل�سركة، 

وان عن�ان امل�سفي ه� :

 1984 ب   . �س   –  8 عمارة  الل�زي-  عبداهلل  �سارع   - اجلبيهة 

الرمز الربيدي 11941- هاتف 0795728393

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة املدائن للرخام والف�سيف�ساء  ذ.م.م م�سجلة 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )20357( بتاريخ )2009/12/14( 

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/15(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200147046(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الفندي   وميالد  جمدي  �سركة  باأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2015/3/23 حتت الرقم )11497( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2017/7/11 

الفندي   تيهي  حممد  جم��دي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي الرمثا – ت: 0798005050

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان���ن  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

�سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

اخلبا�س والقطامي وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )114229( بتاريخ 2016/8/14  تقدمت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : اخلبا�س والقطامي

اإىل �سركة : طارق اله�ر و�سريكته

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الل�ج�ستيه ذ.م.م م�سجلة  للخدمات  باأن �سركة اولت 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )52806( بتاريخ )2018/10/25( 

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/14(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الدين  �سيف  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

املر�سد واحمد ط�يق

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2018/5/28 بتاريخ   )  118352(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة :) 200102٩01 (

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة الدراغمه واب� علي وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   3/5/2009 بتاريخ   )94461  ( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 15/7/2020

الدراغمه  ال�سيد /ال�سيدة ابراهيم راجح احمد  وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي عمان /�س�يلح – ت: 0785051555

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

 5600260

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200113315(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة حممد ح�سن ع�ده و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2010/8/26 حتت الرقم )99302( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد ح�سن م��سى ع�ده  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – الر�سيد  �ساحية   – ع��م��ان  امل�سفي  ع��ن���ان  ب���اأن  علما 

0795501089

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ال�س�ابكه  وليد  �سركة  ا�ستكمال اجراءات ت�سفية  عن 

و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت��سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)13974 ( بتاريخ 2008/6/19 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وعلي  احمد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

ال�س�ابكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)92627 ( بتاريخ 2008/11/10

 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة خاني�ن�س لتجارة م�اد البناء  ذ.م.م م�سجلة 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )47126( بتاريخ )2017/3/23( 

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/15(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اله�اتف  لتطبيقات  التطبيقات  حتكم  �سركة   دائني  من  اأرج� 

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   الذكيه  

الرقم  ) 46498 ( بتاريخ ) 2017/2/5(

م�ستحقة  كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حمم�د عبداهلل حممد اجلريري

 – الل�زي  عبداهلل  �سارع   – اجلبيهة   – عمان   : امل�سفي  عن�ان 

عماره 8

�س . ب ) 1984 ( الرمز الربيدي )11941 (

خل�ي ) 0795728393 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

ت�ا�سل  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

لتنظيم املعار�س واخلدمات التجاريه    وامل�سجلة لدينا يف �سجل 

ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم )19797( بتاريخ 

بتاريخ   املنعقد  العادي  2009/10/4 قد قررت باجتماعها غري 

2020/7/12  امل�افقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

م�سفيا  الع��سات   القادر  ي�ن�س عبد  القادر  ال�سيد عبد  وتعيني 

لل�سركة، وان عن�ان امل�سفي ه� :

عمان – �ساحية ال�ستقالل – عمارة 16- هاتف 0776703535

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

واخلدمات  املعار�س  لتنظيم  ت�ا�سل  �سركة   دائني  من  اأرج��� 

ال�سركات حتت  التجاريه  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة 

الرقم  ) 19797 ( بتاريخ ) 2009/10/4(

م�ستحقة  كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبد القادر ي�ن�س عبد القادر الع��سات

عن�ان امل�سفي : عمان �ساحية ال�ستقالل – عمارة 16

خل�ي ) 0776703535 ( 

م�سفي ال�سركة
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االنباط - وكاالت

‘‘لوفيغارو’’  ب�صحيفة  ر�أي  م��ق��ال  يف 

�ل��ف��رن�����ص��ي��ة، ت�����ص��اءل �مل�����ؤرخ �ل��ف��رن�����ص��ي ر�ن 

ه��ال��ي��ف��ي، ع���ن �أ����ص���ب���اب ت���ر�ج���ع �حل��ك���م��ة 

للجدل  �ملثري  م�صروعها  عن  �لإ�صر�ئيلية 

ب��ف��ر���ض �ل�����ص��ي��ادة �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى غ���ر 

�ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  وجي�ب  �لأردن 

تبخر،  وكاأنه  يبدو  �مل�صروع  هذ�  �أن  معترب�ً 

عاملية  وردود فعل  و��صعاً  �أثار جدًل  �أن  بعد 

وحم��ل��ي��ة وت�����ص��در و���ص��ائ��ل �لإع������ام ح���ل 

�لعامل، فكان مبثابة ‘‘�جلبل �لذي متخ�ض 

ف�لد فاأر�ً”، على حد و�صف �لكاتب.

و�ع��ت��رب �ل��ك��ات��ب، وه��� م��دي��ر �أب��ح��اث يف 

�مل��رك��ز �ل��ف��رن�����ص��ي ل��اأب��ح��اث �ل��ع��ل��م��ي��ة، �أن 

�ل��ن��ق��ا���ض �ل����ذي �أث����ري ح�����ل ه����ذ� �مل�����ص��روع 

ل  نعرف  ل  لأننا  فعًا،  لا�صتغر�ب  مثري 

�صم  عملية  كيفية  ترتيبيات  ول  تفا�صيل 

�أن  �ملفرت�ض  م��ن  ك��ان  �لتي  �لأر����ص��ي  ه��ذه 

تبد�أ منذ �لأول من مت�ز �جلاري. فلم يتم 

�جلي�ض  ول  للكني�صت  خريطة  �أي  ت��ق��دمي 

ول للحك�مة.

و��صاف، حل �لأول من ي�لي� وم�صى 15 

ي�ماً عليه، وكاأن �صيئاً مل يكن.. فا تف�صري 

�لإ�صر�ئيليني  �إن  ث��م  ر�صميا،  ت�صريح  ول 

�مل��خ��اوف من  ع��ل��ى  من�صباً  ت��رك��ي��زه��م  ك���ان 

م�جة ثانية ق�ية لك�رونا يف ظل ��صتمر�ر 

ت�����ص��ج��ي��ل م��زي��د م���ن ح����الت �لإ����ص���اب���ة ب��ه. 

و�أو�����ص����ح ث��م��ة �ع���ت���ب���ار�ت ق���ي��ة ت��ق��ف �صد 

و�أر����ٍض  �لأردن  غ�ر  ل�صم  نتنياه�  م�صروع 

م��ن �ل�����ص��ف��ة، �أول���ه���ا، ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة، حيث 

ي��صح خرب�ء �أن �لأول�ية حالياً هي للكفاح 

�ل��ن���وي  �ل��ربن��ام��ج  ��صتئناف  ���ص��د  �ل���دويل 

�لير�ين..

�صيا�صية،  فهي  �لثانية  �لع��ت��ب��ار�ت  �أم���ا 

ت��ربر  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل  �أن  م��صحا  �مل�����ؤرخ،  ي��ق���ل 

لل�صلطة  �ملنهجي  بالرف�ض  �ل�صفة  �حتال 

�لتي  �ل�صام  خطط  جلميع  �لفل�صطينية 

تعر�ض عليها منذ ع�صرين عاماً.

تطبيق  �إن  ح��ي��ث  �ل��ق��ان���ن��ي��ة،  و�أخ������ري�ً، 

�ل�������ص���ي���ادة ع��ل��ى �لأر�������ص�����ي �ل���ت���ي �ح��ت��ل��ت��ه��ا 

�لقان�ن  ينتهك  �لع�صكرية  بالق�ة  �إ�صر�ئيل 

�ل��دويل وق��ر�ر جمل�ض �لأم��ن �ل��دويل رقم 

�تفاقيات  م��ع  وي��ت��ع��ار���ض   ،1967 ل��ع��ام   242

�لثنائية  للمفاو�صات  ت��رك��ت  �ل��ت��ي  �أو���ص��ل��� 

�مل���ف���ت����ح���ة ت���ق���ري���ر ت��ر���ص��ي��م �حل�������دود ب��ني 

�لدولتني.

ويق�ل �لكاتب، �إن  نتنياه� كان يعتقد �أن 

باإمكانه �لعتماد على دعم �لبيت �لأبي�ض، 

لل�صام  تر�مب  دونالد  �لرئي�ض  خطة  ك�ن 

)�صفقة �لقرن(  �مل�صممة بالتعاون �ل�ثيق 

ن�صت  �لتي  هي  �ل�صر�ئيلية،  �حلك�مة  مع 

يف نهاية �ملطاف على �ل�صم لاأر��صي �لتي 

قبل  عليها  �ل�صتياء  ين�ي  نتنياه�  ك��ان 

للم�صروع  �آخ��ر  بند  ون�صيان  �ملحدد،  �مل�عد 

�لأم���ري���ك���ي و�ل������ذي ي��ت��م��ث��ل يف ����ص��ت��ئ��ن��اف 

�لفل�صطينية بهدف  �لإ�صر�ئيلية  �ملفاو�صات 

نظري  فيه  يك�ن  �صامل  �تفاق  �إىل  �لت��صل 

�إقامة دولة فل�صطينية. �ل�صم ه� 

�لآخ�����ر،  دون  و�ح�������د�ً  �أر�د  ف��ن��ت��ن��ي��اه���، 

رئ��ي�����ض  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً  �ل���ك���ات���ب،  ي�����ص��ي��ف 

عبا�ض  حمم�د  رف�ض  يكرر  ك��ان  �حلك�مة 

�مل�����ص��ت��م��ر ل���ص��ت��ئ��ن��اف �مل���ف���او����ص���ات، و�أي�����ص��ا 

�ل�صخية  �ل��ع��رو���ض  �لفل�صطينيني  رف�����ض 

�لتي قدمتها خطة تر�مب.

وق���د �ع��ت��ق��د ن��ت��ن��ي��اه��� �أن����ه م���ع ت��ر�م��ب، 

لإ�صر�ئيل،  عا�صمة  بالقد�ض  �عرتف  �لذي 

و���ص��ي��ادة �ل���دول���ة �ل��ع��ربي��ة ع��ل��ى م��رت��ف��ع��ات 

�جل����������لن، ف������اإن ف���ر����ص���ة ف����ر�����ض �مل�����ص��ري 

م��تية. �أ�صبحت 

ل��ك��ن��ه، مل ي�����ص��ع يف �حل�����ص��ب��ان ح��ا���ص��ي��ة 

تر�مب، �لتي ت�صم �صخ�صيات مل تكن تريد 

متم�صكة  ز�ل���ت  وم���ا  ���ص��يء،  �أي  يف  �ل��ت�����ص��رع 

ب���ف���ك���رة �مل���ف���او����ص���ات م���ت���ع���ددة �لأط�������ر�ف 

ل��ل��ت������ص��ل �إىل �ت���ف���اق ���ص��ام��ل. وب��ع��د ذل���ك، 

�ن��غ��م�����ض ت���ر�م���ب يف �����ص���ط���ر�ب���ات �أخ����رى 

ك�رونا،  لأزمة  �لف��ص�ية  ب��الإد�رة  متعلقة 

ماأ�صاة  عن  �لناجم  و�لعنف  و�لحتجاجات 

�ملقلق  �ل��رت�ج��ع  ع��ن  ناهيك  فل�يد،  ج���رج 

�لنتخابات  من  �أ�صهر  بعد  على  ل�صعبيته، 

�لرئا�صية.

فبني هذ� وذ�ك، جنح نتنياه� يف حتالف 

و�صعه  مت  �لذي  �ل�صم،  م�صروع  �صد  و��صع 

ب�����ص��ك��ل ���ص��ي��ئ، م���ع ف�����ئ���د م�����ص��ك���ك ف��ي��ه��ا 

�أنه حتى غالبية  وع��قب خميفة، م��صحاً 

وتعترب  �مل�����ص��روع  ه��ذ�  ترف�ض  �مل�صت�طنني 

رئي�ض  وت��ل���م  �لأخ���ري،  �مل��اذ  ه���  �ل�صم  �أن 

�لعظمى  باإ�صر�ئيل  ت�صحيته  على  �ل���زر�ء 

من �أجل �لر�ص�خ لل�ليات �ملتحدة.

-بح�صب   �لطمئنان  باإمكانهم  �أن��ه  غري 

�مل�����ص��ت��ع��م��ر�ت �مل��ع��زول��ة  �ل��ك��ات��ب- لأن ���ص��م 

�لتق�صيم  �صيجعل  نتنياه�،  ي��ري��ده  �ل���ذي 

وهذه  عملي.  غري  �ل�صعبني  بني  �مل�صتقبلي 

رئي�ض  مبادرة  فيها  تبدو  �لتي  �لنقطة  هي 

فم�صروع  مفه�مة.  غري  �ملجه�صة  �ل���زر�ء 

ن��ت��ن��ي��اه��� ل��ل�����ص��م ي�����ص��اه��م يف �إق���ام���ة دول���ة 

لأن  نف�صه،  ه���  يرف�صها  �لق�مية  ثنائية 

فكرة  للخطر  �صتعر�ض  �لنتيجة  هذه  مثل 

دول����ة ي��ه���دي��ة ودمي��ق��ر�ط��ي��ة و�ل��ت��ي يعلن 

نف�صه د�ئماً وريثاً لها.

االنباط - وكاالت

�أف����اد ت��ق��ري��ر �إع��ام��ي غ��رب��ي ب���اأن وك��ال��ة 

)CIA( مل��رك��زي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة� �مل��خ��اب��ر�ت 

بتف�ي�ض من �لرئي�ض دونالد تر�مب، نفذت 

�صيرب�نية  عمليات  �صل�صلة   2018 ع��ام  منذ 

�إي����ر�ن  م��ن��ه��ا  معادية”  “دول  ���ص��د  ���ص��ري��ة 

ورو�صيا.

 Yahoo ون��ق��ل �ل��ت��ق��ري��ر �ل���ذي ن�����ص��ره 

�أم���ري���ك���ي���ني  م�������ص����ؤول���ني  ع����ن   ،  News
تاأكيدهم  �مل������ص���ع،  على  مطلعني  �صابقني 

تر�مب  منحه  �ل��ذي  �ل�صري  �لتف�ي�ض  �أن 

يف  �ل����ك���ال���ة  ���ص��اح��ي��ات  ���ع  و����صّ  CIA �إىل 

ت�صتخدمها يف عملياتها من  �لتي  �لأ�صاليب 

�لعمليات،  ه��ذه  �أه��د�ف  و�ختيار  �لن�ع  ه��ذ� 

�حلني  ذل��ك  حتى  قائمة  كانت  قي�د  باإلغاء 

على مدى �صن��ت.

وعلى وجه �خل�ص��ض، ي�صمح هذ� �لأمر 

بتنفيذ    CIA ل� �مل��زع���م  �ل�صري  �لرئا�صي 

عملياتها �ل�صيرب�نية �ل�صرية ب�صه�لة �أكرب، 

دون �حل�ص�ل على م��فقة �لبيت �لأبي�ض.

�أع��دت��ه  �ل���ذي  �أن ه���ذ� �لأم����ر  �إىل  ول��ف��ت 

�ل��ق���م��ي  �لأم�����ن  جم��ل�����ض  وق���دم���ه   CIA
�لرئا�صية  “�ملذكرة  ي�صمى  م��ا  �صمن  ج��اء 

عليها  وق��ع  13” �لتي  رق��م  �لق�مي  ل��اأم��ن 

م�صت�صار  و�أع��ل��ن   ،2018 �صبتمرب  يف  ت��ر�م��ب 

�أنها  ب�لت�ن،  ج���ن  حينئذ،  �لق�مي  �لأم��ن 

عهد  منذ  �ملفرو�صة  �لقي�د  بتغيري  تق�صي 

�لرئي�ض �ل�صابق بار�ك �أوباما على �لعمليات 

دون  لكن  �ل�صيرب�ين،  �ملجال  يف  �لع�صكرية 

بت��صيع  متعلقة  �إ���ص��اف��ي��ة  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ���ص��رح 

�ملركزية. �ملخابر�ت  �صاحيات 

وح�����ص��ب �ل��ت��ق��ري��ر، مل ي��رك��ز ه���ذ� �لأم���ر 

�ل��رئ��ا���ص��ي، خ��اف��ا ع���ن ���ص��اب��ق��ات��ه، ع��ل��ى �أي 

�خلارجية،  �ل�صيا�صة  جمال  يف  حمدد  هدف 

�ل�صاح  على  �حل�ص�ل  من  �إي��ر�ن  منع  مثل 

�ل����ن�����وي، ب���ل ع��ل��ى ���ص��م��ان ق�����درة حم����ددة، 

���ص��ي��رب�ن��ي��ة ه��ج���م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  �أي 

�أمريكي  حك�مي  م�ص�ؤول  عن  ونقل  �صرية. 

كان  باأنه  �لرئا�صي  �لأم��ر  هذ�  و�صفه  �صابق 

م�صيفا �أن هذ� �لأمر منح  جد�”،  “عدو�نيا 
�إىل  �ل��قع  يف  للتح�ل  �صاحيات   CIA
“�لدول  م��ن  حفنة  ���ص��د  ه��ج���م��ي��ة  م��ع��رك��ة 

�ملعادية«.

و�أو����ص���ح م�����ص���ؤول ���ص��اب��ق �آخ���ر �أن �أ���ص��م��اء 

و�إي��ر�ن  و�ل�صني  رو�صيا  ومنها  �ل��دول،  تلك 

�ل�صمالية، ذكرت يف �لأمر، لكن هذ�  وك�ريا 

�لتف�ي�ض قد ينطبق على دول �أخرى �أي�صا.

بالعمليات  له  عاقة  ل  �لأم��ر  �أن  ولفت 

�ملعل�مات  ج��م��ع  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل�����ص��ي��رب�ن��ي��ة 

�أم��ام  جم��ال  �أف�صح  �إن��ه  بل  �ل�صتخبار�تية، 

CIA لتنفيذ عمليات  �صيرب�نية هج�مية 
بهدف �إحد�ث �لرتباك )مثل قطع �لكهرباء 

�لإن��رتن��ت(،  �إىل  ���ص��ري��ة  ب��ي��ان��ات  ت�صريب  �أو 

ب���صطة  �ل�صيرب�ين  �لهج�م  و�لدمار )مثل 

�ل���ذي  “�صت�ك�صنت”  �حل��ا���ص���ب��ي��ة  �ل�����دودة 

ن�وية  من�صاآت  �صن��ت  ع�صر  قبل  ��صتهدف 

�إير�نية(.

وذك���ر �أن �لأم���ر �ل��رئ��ا���ص��ي �جل��دي��د جعل 

��صتهد�ف   CIA ل���  بالن�صبة  �صه�لة  �أك��ر 

“�لدول  يف  �حل����ي�����ي����ة  �ل���ت���ح���ت���ي���ة  �ل���ب���ن���ى 

�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة،  �مل��ن�����ص��اآت  م��ث��ل  �ملعادية”، 

�مل��خ��اب��ر�ت  وك��ال��ة  تف�ي�صه  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

ب�����ص��ن ع��م��ل��ي��ات ���ص��ي��رب�ن��ي��ة ه��ج���م��ي��ة �صد 

�مل���ؤ���ص�����ص��ات �مل��ال��ي��ة )ب��ي��ن��ه��ا �مل�����ص��ارف( �لتي 

هذه  ملثل  م��ادة  �حل��ني  ذل��ك  حتى  ت�صكل  مل 

�لعمليات، ب�صبب خماوف م�ص�ؤولني مما قد 

�ملايل  �لنظام  �إىل  �لأ�صر�ر  من  ذلك  يجلبه 

�لعاملي.

�آخ��ر  مبدئي  ف��ارق  �إىل  �لتقرير  و�أ���ص��ار 

ب��ني ه��ذ� �لأم���ر و���ص��اب��ق��ات��ه، وه��� يكمن يف 

 CIA ت��ل��زم  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �مل��ط��ال��ب  خف�ض 

ب��ت��ق��دمي �أدل�����ة م��ل��م������ص��ة ل��ل��ح�����ص���ل على 

تنفيذ  ع��ل��ى  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة  م����ف��ق��ة 

م�ؤ�ص�صات  �صد  �صرية  �صيرب�نية  عمليات 

�إعامية وخريية ودينية و�أفر�د مرتبطني 

�أجهزة  ل�صالح  يعمل�ن  �أن��ه��م  ب��دع���ى  بها 

��صتخبار�تية معادية. و�أ�صار �أن �إ�صد�ر هذ� 

�لأمر جاء بعد �صر�ع ط�يل د�خل �ملجتمع 

�لأمريكي، بني دعاة ت��صيع  �ل�صتخبار�تي 

�ل�صيرب�ين  �مل��ج��ال  يف   CIA ���ص��اح��ي��ات 

وم��ن��ت��ق��دي ه����ذه �مل��خ��ط��ط��ات، م����ؤك���د� �أن 

�لطرف �لأول تغلب على �لثاين مع و�ص�ل 

تر�مب �إىل �حلكم.

وو����ص���ف م�������ص����ؤول ����ص��ت��خ��ب��ار�ت��ي رف��ي��ع 

�مل�������ص���ت����ى، �ه���ت���م���ام ت����ر�م����ب ب��ال��ع��م��ل��ي��ات 

�لهج�مية من هذ� �لن�ع باأنه “��صتثنائي«.

�أم����ري����ك����ي ����ص���اب���ق �أن  و�أك��������د م���������ص�����ؤول 

من  لا�صتفادة  �ل���ق��ت  ت�صع  مل   CIA
�ل�������ص���اح���ي���ات �جل����دي����دة ون����ف����ذت خ���ال 

�لعامني �ملا�صيني 12 عملية من هذ� �لن�ع 

ع��ل��ى �لأق�����ل، مب��ا يف ذل���ك �إح�����د�ث ح��ر�ئ��ق 

و�أك��د  �صرية.  بيانات  وت�صريب  و�نفجار�ت 

�لعمليات  ت��ل��ك  �أن  �ل�����ص��اب��ق���ن  �مل�����ص���ؤول���ن 

ت�������ص���م ع���ل���ى وج�����ه �خل�������ص��������ض ه��ج��م��ات 

ب��ي��ان��ات �صرية  ���ص��ي��رب�ن��ي��ة ب��ه��دف ت�����ص��ري��ب 

�صد �إير�ن ورو�صيا.

 CIA �أن  للم�قع  �صابق  م�ص�ؤول  وزعم 

ت��اب��ع��ة  م��ع��ل���م��ات  �لإن����رتن����ت  �إىل  ���ص��رب��ت 

ت��ع��م��ل ل�صالح  �أن��ه��ا  ل�����ص��رك��ة رو���ص��ي��ة زع���م 

�أجهزة �ل�صتخبار�ت �لرو�صية، دون تقدمي 

ي����دور عن  �أن �حل���دي���ث  ت��ف��ا���ص��ي��ل، ورج����ح 

SyTech �لتي تعر�صت يف ي�لي�  �صركة 

�صرقة  ع��ن  �أ���ص��ف��ر  ���ص��ي��رب�ين  لهج�م   2019

7.5 تري�بايت من بياناتها. وت�صريب 

جمه�لة  جمم�عة  ن�صر  �إىل  لفت  وكما 

يف مار�ض 2019 عرب تطبيق تلغر�م �لبيانات 

�ل�����ص��خ�����ص��ي��ة ل�������ص���ب���اط ����ص��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ني 

�إنهم منخرط�ن  قيل  �إير�نيني مفرت�صني 

يف ع��م��ل��ي��ات ���ص��ي��رب�ن��ي��ة، وت�����ص��ري��ب ب��ي��ان��ات 

دولر  ملي�ن   15 بقيمة  م�صرفية  بطاقات 

لثاثة م�صارف �إير�نية يف ن�فمرب. ورجح 

مرتبطتني  تك�نا  قد  �لعمليتني  هاتني  �أن 

 .CIA ل� ب��ال�����ص��اح��ي��ات �جل��دي��دة  �أي�����ص��ا 

ورف�ض جمل�ض �لأمن �لق�مي �لأمريكي و

�مل��ص�ع. هذ�  على  �لتعليق   CIA

االنباط - وكاالت

ط��اب  “جماعة  ت�����ص��م��ى  م���ا  ت�����ص��ت��ع��د 

لإطاق حملة  �لهيكل” �ملتطرفة  لأجل 

حتت  �مل��ب��ارك  �لأق�صى  للم�صجد  ته�يد 

“جبل �لهيكل باأيدينا«. عن��ن 

وطالبت �جلماعة بتنفيذ �حلملة من 

تاريخ 26 وحتى 30 ي�لي� �جلاري، بهدف 

�مل�صت�طنني،  من  ممكن  عدد  �أكرب  جمع 

وج��م��ع �ل��ت��ربع��ات �مل��ال��ي��ة ل��دع��م ب��ر�م��ج 

وط���ب���اع���ة �مل���ن�������ص����ر�ت و�ل����ربو�����ص�����ر�ت 

ون�صر  �ملقتحمني،  على  �لكتيبات  وت�زيع 

تنفيذ  �إىل  �لأق�صى. ودعت  ته�يد  �أفكار 

لاأق�صى  ون�عية”  “كبرية  �قتحامات 

ع�����ص��ي��ة ع��ي��د �لأ���ص��ح��ى و�ل����ذي ي��ت��ز�م��ن 

�لهيكل”،  “خر�ب  ذك��رى  ي�صمى  ما  مع 

وت��ن��ظ��ي��م ح��م��ل��ة ت���ه����ي���د دع����ًم����ا ل���ق���ر�ر 

�لحتال �إغاق باب �لرحمة.

�أي��ام  قبل  �قتحم��  حاخاًما   30 وك��ان 

رئي�ض  بقيادة  د�خله  و�جتمع��  �لأق�صى، 

“معهد �ملعبد” وم�ؤ�ص�ض فكر “جماعات 
�ر�ئ��ي��ل«.  “ي�صر�ئيل  �حل��اخ��ام  �لهيكل” 

م���ن جميع  ح���اخ���اًم���ا   58 ق���ر�ب���ة  ووّق�����ع 

�ملحتلة  فل�صطني  ود�خ���ل  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 

على ورقة فت�ة جتيز وحتث على �قتحام 

�لأق�صى.

�لثاثاء  غليك  يه�د�  �حل��اخ��ام  وق��اد 

�ق����ت����ح����ام����ات �مل�������ص���ت����ط���ن���ني ل��ل��م�����ص��ج��د 

�لأق�������ص���ى، وذل�����ك ل��ل��ي���م �ل���ث���ال���ث ع��ل��ى 

�لت��يل.

“منظمة  طالبت  مت�صل،  �صياق  ويف 

م�صلى  ب��ت��ح���ي��ل  �ملعبد”  لأج���ل  ط���اب 

ك��ن��ي�����ٍض  �إىل  �لأق�������ص���ى  �ل��رح��م��ة يف  ب���اب 

يه�دي.

وق����ال����ت �مل��ع��ل��م��ة �مل���ق���د����ص���ي���ة ه���ن���ادي 

ب�”�لفي�ض  ���ص��ف��ح��ت��ه��ا  ع��ل��ى  احل���ل�����ين 

ت�صعى  �لهيكل”  “جماعات  �إن  ب�ك” 

�إىل فر�ض  ت�صتطيع  ما  بكل  �لأي��ام  هذه 

�أد�ئها لل�صعائر �لت�ر�تية د�خل �لأق�صى 

مكت�صًبا”  “حًقا  لي�صبح  علني  ب�صكل 

ت��ك��رر لأي������اٍم و����ص���ه����ر. و�أ����ص���اف  �إذ� م���ا 

وحدهم  �لأق�صى  حر��ض  بات  “باملقابل 
ب����ا ����ص���ن���د، ب��ي��ن��م��ا ����ص���رط���ة �لح���ت���ال 

�لبتعاد  عليهم  وتفر�ض  بهم  ت�صتفرد 

�ملقتحمني«. عن 

�لهيكل”  “متطريف  �أن  و�أو����ص���ح���ت 

ب���ات����� ي��ت��ل���ن �ل�������ص���ل�����ت وي�����ص��ل���ن يف 

�عرت��ض  �أو  رقيب  دون  ي�مًيا  �لأق�صى 

مت�صائلة  �إعامية”،  تغطية  ح��ت��ى  �أو 

متّر  �لطق��ض  هذه  �صنرتك  متى  “�إىل 
وتفر�ض دون �عرت��ض؟!«. و�أ�صارت �إىل 

تتم  �لتلم�دية  و�لطق��ض  �ل�صل��ت  �أن 

وتتكرر  �لحتال،  �صرطة  حماية  حتت 

ي�مًيا. �مل�صاهد 

�لهيكل”  “منظمات  �أجرت  وم�ؤخًر�، 

�ّصًما  جمجُ وو���ص��ع��ت  لل�ص�ر،  ا  ��صتعر��صً

مدخل  عند  �ملزع�م”  “للهيكل  ك��ب��رًي� 

قتنيات  ج�صر باب �ملغاربة �صمن �أثاث ومجُ

ما يجُ�صمى )�لعري�ض( �ملخ�ص�ض لل�صاة 

ق��ب��ل �ق��ت��ح��ام �لأق�����ص��ى. وج���رى عر�ض 

و�ملعاجلة  �خليالية  �ل�ص�ر  من  �صل�صلة 

ب�����)ف�����ت����������ص�����ب(، ك���ذل���ك ����ص��ت��ع��ر����ض 

��خ��ف��ي  ت��ط��ب��ي��ق �إل���ك���رتوين �إ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي يجُ

�لعام  �مل�صهد  من  �مل�صرفة  �ل�صخرة  قبة 

وي�صتبدله  �ل��ق��دمي��ة  و�ل��ب��ل��دة  ل��ل��ق��د���ض 

ب�����ص��ك��ل )�ل��ه��ي��ك��ل �خل������ر�يف( وف����ق تلك 

�ملتطرفة. و�ملنظمات  �جلمعيات 

وب�����الأم�����������ض، ح������ذر رئ���ي�������ض �ل��ه��ي��ئ��ة 

�لإ����ص���ام���ي���ة �ل��ع��ل��ي��ا وخ��ط��ي��ب �مل�����ص��ج��د 

�لأق�صى �ل�صيخ عكرمة �صربي من ن��يا 

و�لعدو�نية  �خلبيثة  و�أهد�فه  �لحتال 

ب��الأق�����ص��ى،  �ل��رح��م��ة  ب���اب  جت���اه م�صلى 

وحم���اولت���ه ل��ب�����ص��ط �ل�����ص��ي��ادة �ل��ك��ام��ل��ة 

على �مل�صجد. وطالب �ملقد�صيني و�أهايل 

عام1948 وكل من ي�صتطيع بتكثيف �صد 

�ل��رح��ال �إىل �لأق�����ص��ى، ب��ه��دف �إع��م��اره 

و�لدفاع عنه يف م��جهة  فيه،  و�ل�صاة 

خمططات �لحتال �لعدو�نية.

باحث ومؤرخ فرنسي: مشروع الضم يبدو وكأنه تبخر

بتفويض من ترامب.. »CIA« نفذت عمليات سرية ضد إيران وروسيا 

استعدادات لحملة تهويد لألقصى والقتحامه بذكرى »خراب الهيكل«

االنباط - وكاالت

م���ن ج���دي���د �أك�����دت ب��ري��ط��ان��ي��ا على 

م����ق���ف���ه���ا �ل����ر�ف���������ض مل���خ���ط���ط �ل�����ص��م 

�لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي، �ل�����ذي ت���ري���د ���ص��ل��ط��ات 

م��ن   %30 ن���ه���ب  مب����ج���ب���ه  �لح����ت����ال 

خال  وذل��ك  �لغربية،  �ل�صفة  �أر����ص��ي 

�ت�صال جرى بني �لرئي�ض �لفل�صطيني 

حمم�د عبا�ض، ورئي�ض �ل�زر�ء ب�ري�ض 

ج�ن�ص�ن.

ول��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن��ذ م��ط��ل��ع ه��ذ� 

�ل�����ص��ه��ر، ي���ؤك��د ج���ن�����ص���ن ع��ل��ى م�قف 

ب���������اده �ل�����ر�ف�����������ض خل����ط����ة �ل���������ص����م، 

ح��ي��ث �أط���ل���ع ع��ب��ا���ض خ����ال �لت�����ص��ال 

�آخ���ر  ع��ل��ى  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  وزر�ء  رئ��ي�����ض 

�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، خ��ا���ص��ة فيما  �مل�����ص��ت��ج��د�ت 

�مل��رف������ص��ة  �ل�����ص��م  مب��خ��ط��ط��ات  يتعلق 

ودوليا. وعربيا  فل�صطينيا 

و�أ�صاد �لرئي�ض �لفل�صطيني، مب�قف 

بريطانيا �لد�عم لتحقيق �ل�صام على 

و�لر�ف�ض  �ل��دول��ي��ة،  �ل�صرعية  �أ���ص��ا���ض 

�ملخالف  �لفل�صطينية  �لأر����ص��ي  ل�صم 

دعا  كما  �ل��دول��ي��ة،  �ل�صرعية  ل��ق��ر�ر�ت 

بريطانيا لبذل جه�د يف هذ� �لإطار.

و�أعرب عن ��صتعد�د دولة فل�صطني، 

مب���ج���رد وق�����ف �ل�������ص���م، �ل����ذه����اب �إىل 

�مل���ف���او����ص���ات ع���ل���ى �أ����ص���ا����ض �ل�����ص��رع��ي��ة 

�لرباعية  �للجنة  رعاية  حتت  �لدولية، 

�لدولية

م����ن ج���ه���ت���ه، �أك������د ج����ن�������ص����ن ع��ل��ى 

�ل���ربمل���ان  يف  ورد  ك���م���ا  ب������اده  م����ق���ف 

�لربيطاين ويف مقاله �لد�عم لتحقيق 

�لدولتني”.  “حل  �أ�صا�ض  على  �ل�صام 

بتطبيق  �لل��ت��ز�م  ���ص��رورة  على  و���ص��دد 

ق�����ر�ر�ت �ل�����ص��رع��ي��ة �ل���دول���ي���ة، ر�ف�����ص��ا 

ل�صم  �إ�صر�ئيل  بها  تق�م  �إج��ر�ء�ت  لأي 

تخالف  باعتبارها  فل�صطينية  �أر�����ض 

على  و�صدد  �لدولية.  �ل�صرعية  قر�ر�ت 

�أه��م��ي��ة �إع�����ادة �إح���ي���اء ع��م��ل��ي��ة �ل�����ص��ام، 

وقال �إن باده “�صت���صل دعم �ل�صام 

وع��ل��ى ����ص��ت��ع��د�د ل��ب��ذل ج��ه���د يف ه��ذ� 

�لإطار”.

االنباط - وكاالت

قال عبد �لنا�صر فرو�نة �ملخت�ض ب�ص�ؤون 

�لأ���ص��رى و�مل��ح��رري��ن، �م�����ض �لأرب���ع���اء، �إن 50 

�أ�����ص����رًي� يف ���ص��ج���ن �لح����ت����ال م�����ص��ى على 

�عتقالهم �أكر من 20 عاًما ب�صكل مت���صل.

و�أو����ص���ح، ب���اأن 29 �أ����ص���رًي� م��ن ب��ني �أول��ئ��ك 

�لأ���ص��رى، م�صى على �عتقالهم �أك��ر من 25 

عاًما، ومن بينهم 14 �أ�صرًي� معتقلني منذ ما 

يزيد عن 30 عاًما وما ز�ل���� خلف �لق�صبان. 

و�أ�صار �إىل �أن هناك قلًقا كبرًي� ومتز�يًد� لدى 

�لذي  ك�رونا  فريو�ض  ب�صبب  �لأ�صرى  ع��ئل 

قد ي�صيب �أولئك �لأ�صرى �لقد�مى.

ولفت �إىل �أن ه�ؤلء �لأ�صرى �أم�ص�� زهر�ت 

ف��ق��دو�  وبع�صهم  �ل��ق�����ص��ب��ان،  خ��ل��ف  �صبابهم 

�أمهاتهم و�أبائهم وهم ينتظرون حريتهم.

االنباط- وكاالت

 �أع����ل����ن مم���ث���ل �لحت�������اد �لأوروب����������ي يف 

ف��ل�����ص��ط��ني ���ص��ف��ن ك�����ن ف���ن ب���رج�����ص��درف، 

�م�ض، �أن �لإحتاد �لأوروبي لن يعرتف باأي 

�صم �إ�صر�ئيلي لأجز�ء من �ل�صفة �لغربية.

ج��اء ذل��ك خ��ال لقائه م��ع نائب �أم��ني 

�صربي  فتح  حلركة  �مل��رك��زي��ة  �للجنة  �صر 

�صيدم يف ر�م �هلل.

وقال ب�رج�صدرف: �إن �لحتاد �لأوروبي 

�أي���ة  �أو  ���ص��م  ع��م��ل��ي��ة  ب����اأي  ي��ع��رتف  “لن 
خط��ت �أحادية من �صاأنها تق�ي�ض عملية 

�لعنف«.  مربع  �إىل  �ملنطقة  وج��ر  �ل�صام 

�إىل جانب  �لإحت�����اد  وق����ف دول  �أك���د  ك��م��ا 

�إق��ام��ة  يف  وح��ق���ق��ه  �لفل�صطيني  �ل�����ص��ع��ب 

دولته �مل�صتقلة على حدود �لعام 1967.

ياأتي ذلك فيما طالب 11 وزير خارجية 

�أوروب�����ي، وزي���ر خ��ارج��ي��ة �لحت����اد ج���زي��ب 

�صد  ف��ع��ل  ردود  ق��ائ��م��ة  ب��ت�����ص��ك��ي��ل  ب����ري���ل 

خمطط �ل�صم ملناطق يف �ل�صفة �لغربية، 

�لإ�صر�ئيلية.  )ه��اآرت�����ض(  �صحيفة  بح�صب 

و�أك�����دت �ل��ر���ص��ال��ة �ل��ت��ي �أر���ص��ل��ت م���ن قبل 

وه�لند�  و�إيطاليا  فرن�صا  خارجية  وزر�ء 

و�ل�ص�يد  ول�ك�صمب�رغ  وبلجيكا  و�أيرلند� 

ومالطا،  و�ل��ربت��غ��ال  وفنلند�  و�ل��دمن��ارك 

�جلمعة �ملا�صي، على �أن �لقيام بذلك “�أمر 

تجُغلق  ل��ل��ردع  �لفر�ض  ن��اف��ذة  لأن  ���ص��روري 

ب�صرعة«.

جونسون يعلن رفضه لإلجراءات اإلسرائيلية
عباس يعلن االستعداد للمفاوضات 

حال توقف مخطط الضم

ممثل االتحاد األوروبي بفلسطين: 
لن نعترف بـ»الضم«

50  أسيرًا مضى على اعتقالهم 
أكثر من 20 عامًا
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إياد الحّلاق… جورج فلويد الفلسطينّي
أُعِدم ميدانًيا بالقدس وشرطة االحتالل تخفي أدّلة تورِّط عناصرها

لبنان يلتفت نحو الصين بعد رفض الغرب والعرب مساعدته بتجاوز األزمة

االنباط - وكاالت

يف الثالثني من �صهر اأّيار املا�صي قام عنا�صر من 

ال�صرطة الإ�صرائيلّية بعملية اإع��داٍم ميداينٍّ لل�صاب 

الحتياجات  ذوي  م��ن  احل���اّلق،  اإي���اد  الفل�صطينّي، 

متوجًها  ك��ان  عندما  املُحتّلة،  القد�س  يف  ��ة  اخل��ا���صّ

كعادته اإىل املركز الذي ُيعالج فيه، والثالثاء، اأطلقت 

���ص��رط��ة الح��ت��الل ر���ص��ا���ص��ة ال��رح��م��ة ع��ل��ى ال�صاب 

التي  الت�صوير  اأّن كامريات  اأعلنت  املقد�صّي عندما 

وثّقت اإعدام ال�صاب “اختفت”.

 وهكذا متّل�س الحتالل، كما جرت العادة، من 

وال��ق��ذرة،  الب�صعة  اجل��رمي��ة  ه��ذه  م�صوؤولية  حتّمل 

التي اأّك��دت لكّل َمْن يف راأ�صه عينان اأّن �صيا�صة كيان 

اأّق��ل  اأر����س،  “اأكرث  الح��ت��الل ما زال��ت تتبّنى مبداأ 

عرب”، واأّن “العرب ل يفهمون اإّل لغة القّوة”، كما 

يتّبجح ويوؤّكد اأقطاب كيان الحتالل.

ُم�صاًبا  كان  ال��ذي  ال�صاب  عائلة  واأبلغ حمققون 

بالتوّحد، وُقتل بر�صا�س ال�صرطة قبل �صتة اأ�صابيع 

اإّن كامريات الأمن يف موقع حادث اإطالق النار مل 

ت�صجل ما حدث يف ذلك الوقت. واأثار البالغ دعوات 

تكون  اأْن  خ�صية  حتقيق  لفتح  احل���الق  عائلة  م��ن 

ال�صرطة تعمل على اإخفاء اأدلة يف الق�صية.

اأّي���ار املا�صي  وُقتل احل��الق )32 ع��اًم��ا( يف 30 

بعد اإطالق الر�صا�س عليه داخل البلدة القدمية يف 

القد�س عندما كان يف طريقه الذي ي�صلكه يومًيا اإىل 

معهد لذوي الحتياجات اخلا�صة. يف ذلك الوقت، 

كان  اأّن احل��الق  اإّن عنا�صرها ظّنوا  ال�صرطة  قالت 

يحمل �صالًحا، واأّنهم فتحوا النار عندما مل ميتثل 

لأوامرهم بالتوقف.

من  عن�صران  ط���ارد  خمتلفة،  رواي����ات  وبح�صب 

واأطلقا  قمامة  غرفة  اإىل  احل��الق  ال�صرطة  اأف���راد 

عليه الر�صا�س، وقالت مر�صدة احلالق، التي كانت 

معه، ملحطة تلفزيونّيٍة اإ�صرائيلّيٍة اإّنها �صرخت مراًرا 

“معاق” اأث��ن��اء حماولتها  ب��اأن احل��الق  لل�صرطيني 

اإيقافهما، ومّت اإطالق �صبع طلقات عليه على الأقل.

املحامني  اأح���د  الق�صماين،  ج��اد  املحامي  وق���ال 

اأن هناك حاجة اإىل  الذين ميثلون عائلة احل��الق، 

وقالت  ل��ل��ح��ادث.  توثيق  وج����ود   ع���دم  التحقيق يف 

ال��ع��ائ��ل��ة يف ب��ي��ان: م��ا نخ�صاه اأن��ه��م اأخ��ف��وا الأدل����ة، 

اُبلغنا  الق�صماين:  وق��ال  حتقيق”.  بفتح  ونطالب 

القتل  جرمية  موقع  يف  املراقبة  كامريا  ب��اأّن  اليوم 

مل تكن تعمل، ولذلك ل يوجد دليل على ما حدث، 

اأم��ر غري مقبول وغ��ري منطقي  اأّن ه��ذا  اإىل  لفًتا 

وننظر اإليه بكثري من ال�صك، موؤّكًدا اأّنه من الوا�صح 

اأنهم يريدون اإخفاء ما حدث، 

ويف ت��ع��ق��ي��ب ل��ل��ن��ائ��ب��ة ع���اي���دة ت��وم��ا-���ص��ل��ي��م��ان 

وح��دة  م��زاع��م  على  امل�صرتكة(،  القائمة  )اجل��ب��ه��ة، 

التحقيق مع اأفراد ال�صرطة التابعة لوزارة الق�صاء 

للجرمية  ت�صجيل  اأي  ي��وج��د  ل  اأّن����ه  “ماح�س” 
اأك��رث  ال��ذي يحتوي على  ال�صارع  ق��ال��ت: يف مقطع 

اأك��رث  ال�صرقية  ال��ق��د���س  ويف  ك��ام��ريات،  ع�صرة  م��ن 

املناطق تغطية مبنظومات الت�صوير، ل جتد وحدة 

التحقيق مع اأفراد ال�صرطة ت�صجيل جلرمية اإعدام 

احل��الق. املنطق والعقل ل ي�صتطيع ت�صديق ذلك، 

ومن الوا�صح اأّن “ماح�س” حتاول اإخفاء اأدلة هذه 

الح��ت��الل  همجية  تك�صف  ال��ت��ي  الب�صعة  اجل��رمي��ة 

واأودت بحياة �صاب من ذوي الحتياجات اخلا�صة.

الكامريات  ه��ذه  ت�صتعمل  ال�صرطة  اأّن  واأّك����دت 

ملالحقة الفل�صطينيني النا�صطني، وتتحكم بكل ما 

حلماية  وت�صتغلها  ال��ق��دمي��ة،  البلدة  داخ���ل  يجري 

امل�صتوطنني واأوبا�صهم وبعد اأربعني يوًما من مقتله 

باإخفاء  قاموا  واأ�صافت:  معطلة.  كانت  اأّنها  تدعي 

التي  الب�صعة  اجل��رمي��ة  تف�صح  لئال  الت�صجيالت 

متار�س بحق ال�صعب الفل�صطينّي.

و����ص���ددت ع��ل��ى وج����وب ال���ب���دء ب��ات��خ��اذ خ��ط��وات 

عملية ه��دف��ه��ا م��ق��ارع��ة وجم��اب��ه��ة وف�����ص��ح ب�صاعة 

وظلم الحتالل مبا يف ذلك املبا�صرة بت�صكيل جلنة 

حتقيق مكونة من موؤ�ص�صات دولية تتابع كل عمليات 

العدامات امليدانية و�صيا�صة القتل بدم بارد املنتهجة 

الفل�صطينيني  جت����اه  الح����ت����الل  ق�����وات  ق��ب��ل  م���ن 

اأّن الحتالل  وبالأخ�س يف مناطق القد�س، موؤّكدًة 

الكثري  ملعاناة  الرئي�صي  وامل�صبب  ال�صرور  اأ�صل  هو 

من العائالت الفل�صطينية مبا يف ذلك عائلة احلالق 

التي فقدت ابنها.

االنباط - وكاالت

اأفادت وكالة “اأ�صو�صيتد بر�س” باأن لبنان ي�صعى 

اإىل تاأمني ا�صتثمارات من قبل ال�صني، مع ت�صاوؤل 

ف��ر���س ح�صوله ع��ل��ى ال��دع��م امل��ط��ل��وب م��ن ال��غ��رب 

والعرب لتجاوز اأزمته املالية، دون اإجراء اإ�صالحات 

ملمو�صة.

وذك��رت الوكالة يف تقرير ن�صرته ام�س اأن لبنان 

الذي كان على مدى وقت طويل جمال للتناف�س بني 

اإيران وال�صعودية بات الآن من النقاط املهمة بالن�صبة 

لت�صعيد التوترات بني ال�صني والغرب، م�صرية اإىل 

الدعم  ع��ن  حاليا  تبحث  دي���اب،  ح�صن  حكومة،  اأن 

ال�صيني، على خلفية عدم اإح��راز اأي تقدم يذكر يف 

ال��دويل،  النقد  �صندوق  مع  املاراثونية  مفاو�صاتها 

ورف�س املانحني الدوليني تقدمي م�صاعدات مالية 

اإىل بريوت بقيمة 11 مليار دولر وعدوا بدفعها عام 

2018 ، ما مل تطبق يف البالد اإ�صالحات اقت�صادية 
وا�صعة النطاق واإجراءات يف �صبيل مكافحة الف�صاد.

ن��ح��و ال�صني  اأن الل��ت��ف��ات  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ول��ف��ت 

يحظى بدعم ن�صط من قبل “حزب اهلل” اللبناين، 

حكومة  بني  العالقات  نف�صه  الوقت  يف  يهدد  لكنه 

امل��ت��ح��دة، وا���ص��ف��ا ا�صرتاتيجية  ب���ريوت وال���ولي���ات 

حبل  على  ب�”ال�صري  احل��ال��ي��ة  اللبنانية  احل��ك��وم��ة 

ب��ه��ل��وان«. واأ���ص��ارت اأن دي���اب ا�صتقبل يف وق��ت �صابق 

م���ن ال�����ص��ه��ر اجل�����اري ���ص��ف��ري ال�����ص��ني ل���دى ل��ب��ن��ان، 

وان��غ كيجيان، وبعد ذلك مت توجيه وزي��ر ال�صناعة 

التعاون  ف��ر���س  ب��درا���ص��ة  اهلل،  ح��ب  ع��م��اد  اللبناين، 

مع بكني. ونقلت الوكالة عن م�صوؤول وزاري قوله: 

ندير  ل  لكننا  ج��دا،  ج��دي  ال�صني  نحو  “حتركنا 
ظهرنا للغرب.. منر بظروف ا�صتثنائية، ونرحب بكل 

اأن ال�صني اقرتحت  من ينوي م�صاعدتنا«. واأو�صح 

الإ�صهام يف اإنهاء اأزمة الطاقة امل�صتمرة منذ عقود يف 

اأن حكومة  �صركاتها احلكومية، موؤكدا  لبنان، عرب 

بريوت تدر�س حاليا هذا املقرتح.

واأكد امل�صوؤول املذكور والقت�صادي، ح�صن مقلد، 

اإن�صاء �صبكة حمطات طاقة  اأي�صا  اأن بكني عر�صت 

ونفقا ي�صل بني بريوت ووادي البقاع، و�صكة حديدية 

على طول �صواحل لبنان.

قبل  م��ن  املقرتحة  امل�صاريع  قيمة  مقلد،  وق��در 

بكني بنحو 12.5 مليار دولر.

ولفت التقرير اإىل اأن هذه ال�صتثمارات قد جتلب 

قد  ال�صني  اأن  مو�صحا  الطرفني،  كال  اإىل  منفعة 

ت�صتفيد من حت�صني عالقاتها مع لبنان باعتبار هذه 

الدولة منطلقا لأعمال اإعادة اإعمار �صوريا املجاورة.

تو�صيعه  ال��ذي مت  اأن ميناء طرابل�س  رج��ح  كما 

يف ال�صنوات الأخ��رية قد ي�صبح نقطة مهمة �صمن 

م�صروع “طريق احلرير” ال�صيني.

لدى  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�صفرية  ح���ذرت  م��ن جانبها، 

التقارب  م��ن  ب���ريوت  حكومة  �صيا،  دوروث����ي  لبنان، 

مع بكني، اإذ قالت اإن اللتفات نحو ال�صرق لن يحل 

اأن هذا التقارب  جميع م�صاكل البالد، حم��ذرة من 

قد يتم على ح�صاب الزدهار وال�صتقرار وال�صتدامة 

املالية للبنان، ناهيك عن عالقاته طويلة املدى مع 

الوليات املتحدة.

وذك���ر ال��ت��ق��ري��ر اأن اإي�����ران اق��رتح��ت اأي�����ص��ا على 

لبنان ت�صدير النفط اإليه، لكن م�صوؤولني يف بريوت 

ي�صعرون بالقلق حول اإمكانية التعامل مع طهران، 

ال��ولي��ات  قبل  م��ن  لعقوبات  ال��ب��الد  تعر�س  خ�صية 

املتحدة. كما تخو�س حكومة بريوت، ح�صب التقرير، 

مفاو�صات مع حكومة بغداد ب�صاأن اإمكانية ت�صدير 

الوقود من العراق مقابل منتجات زراعية لبنانية.

الحركة األسيرة تحمل االحتالل 
المسؤولية عما يجري بـ»عوفر«

نار يستهدف موقع  إطالق 
نابلس قرب  »اسرائيلي« 

االنباط - وكاالت

ح��م��ل��ت احل���رك���ة الأ�����ص����رية يف ���ص��ج��ون 

ال�صجون  اإدارة  الأرب��ع��اء،  ام�س  الحتالل، 

التي  امل�صوؤولية عن اجلرمية  الإ�صرائيلية 

ارت��ك��ب��ت ب��ح��ق الأ����ص���رى يف ���ص��ج��ن ع��وف��ر 

ال��ذي   22 اأم�����س، وخ��ا���ص��ًة ق�صم  م��ن  اأول 

ال�صن،  وك��ب��ار  مر�صى  اأ���ص��رى  ب��ه  يتواجد 

مبهاجمتهم عرب الكالب وقوات القمع.

واأك���دت احل��رك��ة الأ���ص��رية يف ب��ي��ان لها، 

على اأن اإدارة ال�صجون �صتتحمل امل�صوؤولية 

ع���م���ا ����ص���ت���وؤول اإل����ي����ه الأو������ص�����اع يف ك��اف��ة 

تلك  بعد  عوفر  �صجن  وخا�صًة  ال�صجون 

اأ�صرانا يف  “حياة  البيان:  وقال  اجلرمية. 

ت�صاوي  وهي  رخي�صة  لي�صت  عوفر  �صجن 

كرامتنا  لأج��ل  و�صنفعل  ���ص��يء،  ك��ل  لدنيا 

ي��ل��ت��ق��ط  اأن  ال�������ص���ج���ان  وع���ل���ى  ����ص���يء  ك����ل 

الر�صالة جيًدا«.

كافة  يف  الأ�صرى  ت�صامن  اإىل  واأ���ص��ارت 

ع��وف��ر،  �صجن  يف  املعتقلني  م��ع  ال�����ص��ج��ون 

من  اإج���راءات  اأي  يف  �صي�صاندونهم  واأن��ه��م 

اأجل حل م�صرف يعيد لهم كرامتهم.

االنباط - وكاالت

اأك����د امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م ج��ي�����س الح��ت��الل 

عملية  ان  الربعاء  ام�س  فجر  ال�صرائيلي 

اطالق نار وقعت الليلة املا�صية جتاه موقع 

ع�صكري قرب مدينة نابل�س.

وبينت و�صائل اإعالم عربية عن املتحدث 

ال���ه���ج���وم مل  اإن  ب��ا���ص��م الح����ت����الل زع���م���ه، 

اأن  اإىل  اأ�صرار، م�صرياً  اأو  اإ�صابات  اأي  يوقع 

العملية ُنفّذت بوا�صطة �صيارة مارة بالقرب 

من املوقع الع�صكري.

الإح�������ت�������الل  ق�����������وات  ان  اىل  ي�����������ص�����ار 

حملة  املا�صية  الليلة  �صنت  “ال�صرائيلي” 
الفل�صطينني. اعتقالت يف �صفوف 
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الـريـا�ضي

االنباط – عمان

اخ��ت��ر امل��راق��ب وامل��ح��ا���س��ر الآ���س��ي��وي و 

يف  كمتحدث  ال�سويلميني  طللال  اللللدويل 

االحتلللاد  مللن  بتنظيم  يللقللام  اللللذي  امللللوؤمتلللر 

امللللالللليلللزي للللكلللرة الللللقللللدم اللللليللللوم اخلللملليلل�للس 

علللن طللريللق الللتللوا�للسللل امللللرئلللي ، مبلل�للسللاركللة 

يف  للتباحث  اال�سيوي،  االحتللاد  من  خللراء 

اجلانب  على  واأثرها  اللعبة  قوانني  بع�س 

يللاأتللي  والللبللطللوالت.  للللللمللبللاريللات  التنظيمي 

من  الللوحلليللد  الللعللربللي  ال�سويلميني  اخللتلليللار 

خلرته  نظرا  متحدثني،  �ستة   )6( �سمن 

امل�ستويني  على  التنظيم  جمال  يف  الوا�سعة 

بالقوانني  وا�سطاعه  والدويل،  االآ�سيوي 

ال�سويلميني  ان  يذكر  الللدوللليللة.  واللللللوائللح 

اختري  الللذي  الوحيد  العربي  املللراقللب  كللان 

يف اللللعلللديلللد مللللن امللللحلللافلللل اللللدولللليلللة مللثللل 

مراقبة كاأ�س العامل للقارات يف رو�سيا عام 

اآ�سيا  كاأ�س  نهائيات  يف  عاما  من�سقا   ،2017

نهائي  ملباراتي  مراقبا  االملللارات،  يف   2019

 2014 اأعلللللوام  مللرتللني  اآ�للسلليللا  اأبلللطلللال  دوري 

والهال  اال�سرتايل  �سيدين  وي�سرتن  بني 

العني  فريقي  بللني   2016 وعلللام  اللل�للسللعللودي، 

االمللللاراتللللي وجلليللونللبللك هلللونلللداي اللللكلللوري 

علللللى خلللرتللله يف تفقد  علللللاوة  اجللللنلللوبلللي. 

جللاهللزيللة املللنلل�للسللاآت وامللللاعلللب ومللطللابللقللتللهللا 

تلك  خا�سة  والدولية  االآ�سيوية  للمعايري 

العراقية،  الكرة  عن  احلظر  برفع  املتعلقة 

اىل جللانللب علللدد ملللن امللللاعلللب اللللكلللرى يف 

وال�سعودية. االمارات 

01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكرتوين

 السويلمين يحاضر عن التنظيم الدولي للمباريات

 الخالدي جديد كرة معان

 تحديد فترة قيد وتحرير الالعبين

 دورة تدريبية اقليمية 
لتطوير مدربين السباحة

 تشافي يبتعد عن خيارات البرشا

االنباط – عمان

مللع  ملللعلللان  نللللللادي  اإدارة  تلللعلللاقلللدت 

املهاجم الدويل ركان اخلالدي ليمثل 

املو�سم  نهاية  حتى  الللقللدم  كللرة  فريق 

احلللللللللايل. وميللللثللللل اخللللللاللللللدي ملللعلللان 

امل�ساركة  له  يت�سنى  حتى  هاو  كاعب 

حال  ذلك  له  يحق  حيث  الفريق،  مع 

مل يللقلليللد كلللاعلللب حمللللللرتف. ووقللللع 

اخلللالللدي عللقللده مللع مللعللان، بح�سور 

الللقللطللطللي.  الللفللنللي عللبللد اهلل  امللللديلللر 

وجللللللاء تلللعلللاقلللد ملللعلللان مللللع اخللللاللللدي 

اأنهى  بعدما  �سيما  ملهاجم، ال  حلاجته 

عقود العبيه االأجانب الأ�سباب مالية. 

ملعان،  كبريا  مك�سبا  اخلالدي  ويعتر 

يف ظللل اخللللرة الللدوللليللة الللتللي يتمتع 

�سبق  حيث  التهديفية،  والقدرات  بها 

الدوري  هداف  لقب  على  املناف�سة  له 

اخلللالللدي م�سريته مع  وبلللداأ  املللحلللللي. 

االأول،  املنتخب  ومللّثللل  الللرمللثللا  فللريللق 

االأهلي  لفريقي  كذلك  حمليا  ولعب 

و�سحاب

االنباط – عمان

حللدد احتلللاد كللرة الللقللدم، فللرتة القيد 

والللتللحللريللر الللثللانلليللة لللاأنللديللة ومللواعلليللد 

املختلفة. البطوالت 

واأر�للللللسللللللل االحتلللللللللاد خلللطلللابلللا ر�للسللملليللا 

القيد  بللفللرتة  البللاغللهللم  االنلللديلللة،  اإىل 

 3 مللن  الللفللرتة  خللال  الثانية  والتحرير 

جرى  كما  املقبل.  االأول  ت�سرين   14 اإىل 

حتلللديلللد يللللوم 3 اللل�للسللهللر املللقللبللل مللوعللدا 

النللللطللللاق ملللبلللاريلللات الللللذهللللاب للللللدوري 

امللللحلللرتفلللني، بللحلليللث تلل�للسللتللمللر مللبللاريللات 

االأول  ت�سرين  مللن  االأول  حتى  الللذهللاب 

االأول  ت�سرين   15 يللوم  وحتللديللد  املللقللبللل، 

املقبل موعدا النطاق مباريات مرحلة 

االأول  31 كانون  يوم  تنتهي  التي  االإيللاب 

املللقللبللل. واأعلللللللن احتلللللاد اللللكلللرة انللطللاق 

يوم  مللن  اعللتللبللارا  االأوىل  الللدرجللة  دوري 

19 ت�سرين االأول املقبل، ودوري الدرجة 

الثانية يوم 16 ت�سرين االأول املقبل، كما 

الثالثة  الللدرجللة  دوري  ا�ستكمال  تللقللرر 

وك�سف  املللقللبللل.  ال�سهر   16 مللن  اعللتللبللارا 

اإقللامللة  اأيلل�للسللا عللن ترتيبات  الللكللرة  احتللاد 

مباريات بطوالت فرق الفئات العمرية

االنباط – عمان

 ا�لللسلللتلللثلللملللارا للللللللتلللعلللاون امللللثلللملللر بللللني احتللللاد 

�ساحب  برئا�سة  العربية  الريا�سة  االحتلللادات 

ال�سمو امللكي االأمري طال بن بدر بن �سعود ،و 

الدوىل  اخلا�س  لاوملبياد  االقليمية  الرئا�سة 

واالحتاد  الوهاب،  اأمين عبد  املهند�س  برئا�سة 

العربي لل�سباحة برئا�سة طه الِك�سري ، و مركز 

اإعلللللداد اللللقلللادة واالحتلللللاد االإملللاراتلللي لل�سباحة 

االأوملبياد  ،وبتنظيم  ال�سماحي  �سلطان  برئا�سة 

اخلا�س االإماراتي برئا�سة معاىل الوزيرة �سما 

الللدورة  ، تقام  االأمناء  املزروعي رئي�س جمل�س 

ال�سباحة  مدربني  وتاأهيل  لتطوير  االإقليمية 

واأ�س�س تنظيم م�سابقاتها باالوملبياد اخلا�س) 

الللللدورة على  وتللقللام   . تللدريللب حتكيم تنظيم( 

الللدورة  تلك  اإقامة  وتعد  يوليو  19 و20  يومى 

الهامة جتهيزا الإعللداد جمموعة من املدربني 

االأوملللبلليللاد اخلا�س  فللى جمللال  املوؤهلني للعمل 

ا�ستعدادا لاألعاب العاملية ال�سيفية التى �ستقام 

اأبلللرز  اأحلللد  ال�سياحة  وتللعللد   2023 علللام  بللاأملللانلليللا 

الريا�سات التي ت�سهدها االلعاب العاملية، ومنذ 

اأن فتح باب الت�سجيل قام مدربون من االمارات 

، م�سر ، االردن ، ال�سعودية ، لبنان ، فل�سطني 

 ، ، العراق ، الكويت ، البحرين ، م�سر ، ليبيا 

تون�س ، اجلزائر ، املغرب ، موريتانيا ، ال�سودان 

، عمان . وباعداد كبرية من املدربني واملدربات 

و�سرح د. عماد حمي الدين مدير عام الريا�سة 

والتدريب بالرئا�سة االإقليمية باأن هذه الدورة 

تاأتي ا�ستكماال ملجموعة الدورات التى انطلقت 

 ZOOM بتقنية  االفرتا�سية  املن�سة  على 

ومنذ جائحة كورونا وتوقف الن�ساط الريا�سى 

االأوملبياد  بينها  ومللن  العامل  اأنللحللاء  فى جميع 

اخلا�س ، ومع عودة الن�ساط الريا�سى االآمنة 

كان البد من موا�سل التدريب واإعداد املدربني 

ال�سباحة  دورة  وتاأتي   ، الريا�سات  فى خمتلف 

نللظللرا التلل�للسللاع جملللال م�سابقات املللتللاحللة، فللاإن 

الريا�سات املائية تنا�سب جمموعة من االأعمار 

ال�سنية وم�ستويات القدرة.

مدريد – وكاالت

عللن تغري  اإ�للسللبللاين،  تللقللريللر �سحفي  ك�سف 

احلايل  الفني  املدير  هرينانديز،  ت�سايف  و�سع 

لل�سد القطري، داخل بر�سلونة. وكان جو�سيب 

ماريا بارتوميو، رئي�س بر�سلونة، قد اأكد يف وقٍت 

�سابق، اأن كيكي �سيتني، �سيقود الفريق يف دوري 

اأبطال اأوروبللا، و�سي�ستمر مع البار�سا يف املو�سم 

للا. ورغللللم ذللللك تللتللحللدث الكثري  اجلللديللد اأيلل�للسً

يبدو  �سيتني  م�ستقبل  اأن  عللن  الللتللقللاريللر  مللن 

�سيحققه  مبللا  ومرتبط  بر�سلونة  مللع  غام�سا 

يف دوري االأبلللطلللال، وهلللو مللا اأعللللاد ا�للسللم ت�سايف 

جمددا للرتدد داخل قلعة كامب نو. وبح�سب 

“موندو ديبورتيفو” االإ�سبانية، فاإن  �سحيفة 

حللاول  كللبللري، عندما  اإجللمللاع  عليه  كلللان  ت�سايف 

التعاقد معه قبل �سيتني. واأو�سحت  بر�سلونة 

اأن ما حللدث يف �سهر يناير/ كانون  ال�سحيفة 

الثاين، خال حمادثات الدوحة، بعد اأن �سرح 

خطته وملل�للسللروعلله الللتللدريللبللي، ورفلل�للسلله تللويل 

قيادة بر�سلونة يف منت�سف املو�سم، غري موقف 

البع�س من ت�سايف، واأ�سبح هناك من يعار�س 

قيادته للفريق.

االنباط – عمان

املل�للس  يلللللوم  الللل�لللسلللبلللاب  وزارة  ا�للللسللللدرت 

بقبول  املحكمة  قللرار  حللول  �سحفيا  بيانا 

حيث  الللوحللدات  نللادي  بانتخابات  الطعن 

قرار  ت�ستلم  مل  انها  ال�سباب  وزارة  توؤكد 

املللحللكللمللة ملللكلللتلللوبلللاً حلللتلللى اللللللحللظللة حلللول 

وعملت  الوحدات.  نادي  انتخابات  ق�سية 

�سباب  مديرية  خللال  مللن  ال�سباب  وزارة 

العا�سمة على اباغ االدارة احلالية بعدم 

اتخاذ اي قرار حتت طائلة البطان وذلك 

االدارية  املحكمة  قرار  �سدور  حلظة  منذ 

ا�ستام قرار  ال�سباب  تنتظر وزارة  العليا. 

هيئة  ت�سكيل  لها  ليت�سنى  مكتوبا  املحكمة 

النادي  الدارة  ا�سهر   3 ملللدة  موؤقتة  اداريللة 

انتخابي  الجتماع  العامة  الهيئة  ودعلللوة 

فلللور اللل�للسللمللاح بللعللقللد اجللتللمللاعللات الللهلليللئللات 

قبل احلكومة ح�سب  العامة لاندية من 

نظام ترخي�س وت�سجيل االأندية والهيئات 

وتعدياته   2005 ل�سنة   33 رقم  ال�سبابية 

قلللرار  انللهللا حتلللرتم  اللل�للسللبللاب  تلللوؤكلللد وزارة 

واحللدة  م�سافة  على  تقف  وانللهللا  املحكمة 

ملللن جللملليللع االأنللللديللللة وهلليللاآتللهللا االإداريللللللة 

والعامة.

وكللانللت املللحللكللمللة االإداريللللللة الللعللللليللا، قد 

�للسللادقللت يلللوم املل�للس علللللى قللللرار املللحللكللمللة 

نللادي  انتخابات  نتائج  ببطان  االإداريللللة، 

الللوحللدات الللتللي جللرت الللعللام املللا�للسللي، بعد 

�للسللكللوى �للسللابللقللة تللقللدم بللهللا رئلليلل�للس الللنللادي 

ال�سابق يو�سف ال�سقور، واملر�سح لع�سوية 

الهيئة االإدارية خالد العب�سي.

وكللللان رئلليلل�للس نللللادي اللللوحلللدات احلللايل 

ب�سار احلوامدة فاز يف االنتخابات االخرية 

علللللى الللرئلليلل�للس اللل�للسللابللق يللو�للسللف اللل�للسللقللور 

بفارق ت�سعة اأ�سوات فقط، ليتقدم االخري 

ب�سكوى يدعي فيها وجود جتاوزات خال 

عملية االنتخابات، لتعلن املحكمة بطان 

االنتخابات. نتائج 

االنباط –عمان

ال�سيارات  لريا�سة  االأردنلليللة  اأعلنت 

قللائللمللة امللل�للسللاركللني يف �للسللبللاق اللل�للسللرعللة 

االأردن  بللطللولللة  ملللن  االأوىل  اجللللوللللة 

عند  �سينطلق   الذي  ال�سرعة  ل�سباقات 

اجلمعة  غللد  يللوم  �سباح   9.30 ال�ساعة 

وتقام  امللكي،  ال�سيارات  نللادي  حلبة  يف  

من  بللالللفللرتة  لل�سباق  االأوىل  اجلللولللة 

 11 اللل�للسللاعللة  اإىل  �للسللبللاحللا   9 اللل�للسللاعللة 

�سباحا والثانية من ال�ساعة 11 �سباحا 

اإىل ال�ساعة 12.30 ظهرا  وتقام اجلولة 

 15 يحققها  نتيجة  الأفلل�للسللل  الفا�سلة 

13.30 ظللهللرا  اللل�للسللاعللة  عللنللد  مللتلل�للسللابللقللا 

وكانت  اجلمعة.  �ساة  الداء  والتوقف 

االأردنللللليلللللة للللريلللا�لللسلللة الللل�لللسللليلللارات،  قللد 

االأ�سا�سية  الوقائية  االإجراءات  ا�سدرت 

يف ظللل تف�سي فللريو�للس كللورونللا، وذلللك 

احلايل  للعام  ال�سباقات  ا�ستئناف  قبل 

من  مبا�سرة  ال�سباق  بث  و�سيتم   .2020

الرقمية  اململكة  قللنللاة  من�سات  خللال 

على  وت�سرف  وفي�سبوك”،  “يوتيوب 
اللل�للسللرعللة، جلللنللة احلللكللام املكونة  �للسللبللاق 

مللللن امللللهلللنلللد�لللس حللل�لللسلللن عللللللاء اللللديلللن 

)رئللليللل�لللسلللا(، وعللل�لللسلللويلللة نللللاديللللا �للسللنللودة 

لوؤي  ال�سباق  ومدير  جهريان،  ومو�سى 

التكميلية  الللتللعللللليللمللات  ووفللللق  مللرعللي. 

 3.30 الللل�لللسلللاعلللة  حتلللديلللد  مت  لللللل�للسللبللاق 

اللليللوم  ملل�للسللاء  ملللن   5.30 اللل�للسللاعللة  اإىل 

االإداري  للللللتللدقلليللق  ملللوعلللدا  اخلللملليلل�للس، 

الللفللنللي يف �ساحة  والللفللحلل�للس  والللتللوثلليللق 

اللللتلللدريلللب بلللنلللادي الللل�لللسللليلللارات امللللللكللي، 

و�سيتدرب املت�سابقون من ال�ساعة 4 اإىل 

االأقللدام  على  �سريا  امل�سار  على  م�ساء   6

ال�سباق، ومن ثم االإعان عن  يف حلبة 

امل�ساركني  وقائمة  النهائي  الت�سنيف 

امل�سموح لهم امل�ساركة يف ال�سباق.

من  االأوىل  اجللللوللللة  يف  امللل�للسللاركللون 

بطولة االأردن ل�سباقات ال�سرعة

غيث الوريكات )ايفو 7 بروتو تايب(، 

اإيللهللاب  الللعللطللاري )ايللفللو8)،   م�سطفى 

ايفو   جويحان)  )ايفو6(،�ساكر  ال�سرفا 

)ايفو6(،  تي�سري  حممد  تايب(،  بروتو 

اأجملللللد   ،)6 )ايلللللفلللللو  نلللا�لللسللليلللف  اأمللللللللري 

)بي  طعيمة  �سامل  )ايللفللو8(،  العنا�سوة 

ام دبليو ايه 30 (، رائد ده�سان )�سوبارو 

 ،)6 )ايفو  �سبيحات  حممد  امريزا(، 

جاد نبا�س )تويوتا ايه �سي 86(، عروة 

ملللدانلللات )�لللسلللوبلللارو امللللريللللزا(، خللالللد 

توغوج  اأن�س  تللي(،  جي   5 )رينو  جمعة 

)�لللسلللوبلللارو للليللون (، اأجمللللد احلللللوراين 

)�لللسللليلللات(، �للسلليللاء كلللللرزون )تلللويلللوتلللا(، 

اأحلللملللد جللانللخللوت )يف دبللللليللو(، فللار�للس 

الدلقموين )�سوبارو امريزا(، (، بهاء 

الدلقموين )�سوبارو امريزا(، عا�سم 

علللللارف )دايلللهلللاتللل�لللسلللو(، بللللال قللبللاوي 

)تلللويلللوتلللا(، عللامللر مللو�للسللى )تللويللوتللا (، 

زيللللد عللبللد الللغللنللي )تللللويللللوتللللا(، حلل�للسللني 

عللبللد الللغللنللي )تلللويلللوتلللا(، اأحللمللد حممد 

)�سرتوين(،  جمعة  م�سطفى  )بيجو(، 

�سامر   ،) دبليو(،  ام  )بي  القي�سي  عمار 

)ايفو9(،  قطان  يزن  )بيجو(،  زيد  اأبو 

ها�سم  فرا�س  )تويوتا(،  عللادي  اأبللو  طه 

)النلل�للسلليللا دللللتلللا(، عللمللار رمللللان )�للسللوبللار 

)�للسللوبللارو(،  فليفل  �سام�س  امللريللزا(، 

عاطف عواد )�سوبارو(

االنباط – عمان

من  اجلللديللد  اجليل  الك�ساب  �سعيه  يف 

اخلللرة  مللن  املللزيللد  ال�سباب  االعللاملليللني 

الللريللا�للسللة  رواد  علللللى جتللللارب  واالطللللللاع 

يف اللللوطلللن الللعللربللي واللللعلللامل ملللن رجلللال 

الللريللا�للسلليللة  واالدارة  الللريللا�للسللي  االعللللام 

وجنلللوم املللاعللب الللكللبللار يللوا�للسللل االحتللاد 

ن�ساطه  الللريللا�للسلليللة  لللللل�للسللحللافللة  الللعللربللي 

بللالللتللوا�للسللل ملللع هيئته  بللعللد  امللللرئلللي علللن 

الللعللامللة ..عللللر املللحللا�للسللرة الللثللانلليللة الللتللي 

بتوقيت  ال�سابعة  ال�ساعة  عند  �ستنطلق 

وعللر  اللليللوم اخلمي�س  ملل�للسللاء  اللل�للسللعللوديللة 

االحتلللللاد  مللللع  بلللاللللتلللعلللاون  زووم  تللطللبلليللق 

جلنة  وعر  الريا�سي  لاعام  ال�سعودي 

احمد  الللدكللتللور  فيها  يحا�سر  اللللللدورات  

اللل�للسللريللف ملللن االمللللللارات حتلللت علللنلللوان “ 

ثللقللافللتللنللا الللريللا�للسلليللة و�للسللنللاعللة املللحللتللوى 

االعامي “..و�سي�سمل برنامج املحا�سرة 

كلللللمللة االحتلللللاد الللعللربللي يلللللقلليللهللا اال�للسللتللاذ 

االحتاد  رئي�س  القادر  عبد  جميل  حممد 

النهج اجلديد  ..يتحدث من خالها عن 

بلله وهللو اقامة  بللدا االحتلللاد ال�سري  الللذي 

التوا�سل  يبقى  حتى  بعد  عللن  ن�ساطاته 

م�ستمرا مع زماء وزميات املهنة يف ظل 

يواجهها  التي  ال�سعبة  ال�سحية  االو�ساع 

الللعللامل مللع فللريو�للس كللورونللا وجتللعللل من 

الللتللوا�للسللل علللن قللللرب �للسللعللبللا ..ثللللم يلقي 

لل�سحافة  الللعللربللي  االحتلللاد  رئي�س  نللائللب 

تركي  الدكتور  ا�سيا  قللارة  عن  الريا�سية 

الللللعللللواد كلللللمللة يلللوؤكلللد ملللن خللالللهللا علللللى 

يوجه  الللذي  املللرئللي  الن�ساط  هللذا  اهمية 

للللللجلليللل اجللللديلللد ملللن زملللللاء وزمللليلللات 

املهنة لزيادة ر�سيد املعرفة لديهم مقدرا 

الللتللعللاون الللكللبللري الللللذي يللقللدملله االحتلللاد 

الريا�سي الجناح هذا  ال�سعودي لاعام 

فريج  علللوين  الللزملليللل  ح�سب   .. الللنلل�للسللاط 

لاحتاد  االعامي  الناطق  العام  االمللني 

الذي اكد ان االيام املا�سية �سهدت اقباال 

كللبللريا علللللى امللل�للسللاركللة يف املللحللا�للسللرة من 

والروابط  واجلمعيات  االحتلللادات  معظم 

العربي  الوطن  يف  الريا�سية  االعامية 

من خال الت�سجيل عر الرابط اخلا�س 

االمانة  بتزويد  قامت   حيث  باملحا�سرة  

اللللعلللاملللة بللا�للسللمللاء اللللزمللليلللات واللللزملللاء 

..واللللللذيلللللن  املللللحللللا�للللسللللرة  امللللل�للللسللللاركللللني يف 

�للسلليللمللنللحللون الللل�لللسلللهلللادات اخللللا�لللسلللة الللتللي 

املحا�سر  ان  اىل  ...وا�لللسلللار  اعلللدادهلللا   مت 

اللل�للسللريللف  ميلللللك �لللسلللرية ذاتللليلللة  وخلللرة 

اداريللللللة واكلللادميللليلللة وا�للسللعللة �للسللبللق لللله ان 

الدورات واالن�سطة  العديد من  �سارك يف 

املا�سية  االعلللوام  يف  االحتللاد  نظمها  التي 

..و�ست�سمل  املحا�سرة عدة حماور وهي .. 

وخ�سائ�سها  الريا�سية  الثقافة  مكونات 

..تطوير االدوات واخلرات .. هل نحتاج 

التحديات  هللي  مللا   .. جللديللدة  ادوات  اىل 

اللللتلللي �للسللتللواجلله اللل�للسللحللافللة قلللي االلللفلليللة 

ال�سريف  اأحمد  الدكتور  وي�سغل   . الثالثة 

مللنلل�للسللب نللائللب رئلليلل�للس جمللللل�للس املللديللريللن 

والتنمية  املعرفة  هيئة  عام  مدير  ونائب 

جمل�س  ورئي�س  وموؤ�س�س  بدبي،  الب�سرية 

االإمارات  بدولة  الريا�سيني  اإدارة جمعية 

اللللعلللربللليلللة املللللتللللحللللدة، واكللللادميلللليللللة بللحللث 

وتطوير اأن�سطة علوم الريا�سة ) درا�سا (

الوزارة تنتظر القرار لتشيكل لجنة الدارة الوحدات

 اعالن قائمة المشاركين في سباق السرعة األول

  الشريف يحاضر حول صناعة المحتوى االعالمي
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 مدريد على موعد مع التتويج الليلة

 السعودية تلغي ترخيص بي ان سبورت

 تأجيل الدوري االسترالي بسبب كورونا
�سيدين - وكاالت

القدم،  لكرة  الأ�سرتايل  الحت��اد  اأعلن 

الأرب������ع������اء، ت���اأج���ي���ل امل���رح���ل���ة احل��ا���س��م��ة 

واحد،  اأ�سبوع  ملدة  املحلي،  ال��دوري  للقب 

و����س���ط زي�����ادة ج���دي���دة ل���ع���دد الإ����س���اب���ات 

ب��ك��وف��ي��د-19. وق���ال الحت���اد الأ���س��رتايل 

التمهيدي  ال���دور  �سيختتم  اإن��ه  ب��ي��ان،  يف 

اجلمعة  ي��وم  �سي�ستاأنف  ال���ذي  ل��ل��دوري، 

اأ����س���ه���ر، ب�سبب  اأرب����ع����ة  مل����دة  ت���وق���ف  ب��ع��د 

ج����ائ����ح����ة ف�����رو������س ك�������ورون�������ا، ي�������وم 19 

قبل  ال�����دور  ي���ب���داأ  ب��ي��ن��م��ا  اآب،  اأغ�����س��ط�����س 

النهائي  ويقام  اأي��ام،  ثالثة  بعد  النهائي 

يف 30 اأغ�سط�س اآب. وقال جريج اأوروكي، 

م��دي��ر امل�����س��اب��ق��ات ب���الحت���اد الأ����س���رتايل 

 20 موعد  على  الإب��ق��اء  من  متكنا  “لقد 
ال��ت��م��ه��ي��دي(  ال����دور  27 م���ب���اراة )يف  م���ن 

الحت��اد  وا�سطر  عنها”.  الإع���الن  �سبق 

الأ�سرتايل اإىل اإجراء تغيرات يف جدول 

املباريات، ب�سبب تف�س جديد لكوفيد-19 

يف م���ل���ب���ورن.و����س���ي���ع���ود ن�����س��اط ال�����دوري 

الأ�����س����رتايل، ع��ن��دم��ا ي��ل��ع��ب ���س��ي��دين مع 

ا�ستاد  النيوزيلندي، يف  فينك�س  ولنجتون 

املقبل. جوبيلي، اجلمعة 

برلني – وكاالت

���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان ف��ي��ت��ل �سائق  ق���ال الأمل�����اين 

ف�������راري امل���ن���اف�������س يف ����س���ب���اق���ات ����س���ي���ارات 

بعد،  يح�سم  مل  م�ستقبله  اإن  ف���ورم���ول1، 

اإج������راء  ت������ردد ح�����ول  وذل������ك ردا ع���ل���ى م����ا 

م��ف��او���س��ات ب�����س��اأن اإم��ك��ان��ي��ة الن�����س��م��ام اإىل 

 33 اأ���س��ت��ون م��ارت��ن. واأو���س��ح فيتل،  ف��ري��ق 

“�سبورت  ق��ن��اة  مل��وق��ع  ت�سريحات  يف  ع��ام��ا، 

كل  واإن  ب��ع��د  ي��ت��خ��ذ  مل  ق����رار  اأي  اإن   ،”1

يف  مبا  م�ستقبله،  ب�ساأن  واردة  الحتمالت 

مناف�سات  عن  عام  ملدة  غيابه  اإمكانية  ذلك 

فورمول1. وينتهي عقد فيتل، املتوج بطال 

ف�����راري بنهاية  م�����رات، م���ع  اأرب�����ع  ل��ل��ع��امل 

الفريق يف وقت  اأعلن  املو�سم اجل��اري، وقد 

�سابق عدم متديد التعاقد معه. وذكر فيتل 

�سيبذل  اأن��ه  ه��و  امل��وؤك��د  الوحيد  ال�سيء  اأن 

نتائج جيدة  اأج��ل حتقيق  م��ن  لديه  م��ا  ك��ل 

املو�سم احلايل مع فراري. ويتطلع  خالل 

فيتل اإىل حتقيق �سحوة عرب �سباق اجلائزة 

ال���ك���ربى امل����ج����ري، ب��ع��د ال��ن��ت��ائ��ج امل��خ��ي��ب��ة 

���س��ب��اق��ن يف  اأول  ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا يف  ل���الأم���ال 

“ريد  م�سمار  على  اأقيما  واللذين  املو�سم، 

بول رينج” يف �سبيلبرج بالنم�سا.

مدريد – وكاالت

ي��دخ��ل ري����ال م���دري���د م��ب��ارات��ه �سد 

املرحلة  �سيفه فياريال اخلمي�س �سمن 

ال�����س��اب��ع��ة وال��ث��الث��ن م��ا ق��ب��ل الأخ���رة 

م���ن ال�����دوري الإ����س���ب���اين ل��ك��رة ال��ق��دم، 

بر�سلونة  غرميه  واإزاح��ة  اللقب  حل�سم 

ويدخل  املا�سين.  املو�سمن  عر�س  عن 

ف��ري��ق امل�����درب ال��ف��رن�����س��ي زي���ن ال��دي��ن 

مبارياتها  كل  تقام  التي  املرحلة  زيدان 

يف اليوم ذاته، مت�سدرا الرتتيب بفارق 

اأرب�����ع ن���ق���اط ع���ن غ���رمي���ه ال��ك��ات��ال��وين 

وميكن  اأو���س��ا���س��ون��ا.  ي�ست�سيف  ال���ذي 

لقبه  اإح���راز  ي�سمن  اأن  امللكي  ل��ل��ن��ادي 

ال���راب���ع وال��ث��الث��ن يف ال��ل��ي��غ��ا وت��ع��زي��ز 

�سيناريوهات  مبوجب  القيا�سي،  رقمه 

ع�����دة، اأ���س��م��ن��ه��ا ال���ف���وز ع��ل��ى ف��ي��اري��ال 

لكن  بر�سلونة.  لنتيجة  اللتفات  دون 

ال��ن��ادي امل��ل��ك��ي ال���ذي ي��ح��ت��اج ف��ق��ط اإىل 

امل��ت��ب��ق��ي��ت��ن،  امل����ب����ارات����ن  ن��ق��ط��ت��ن يف 

اأي�سا  التتويج  على  اأي�سا  قادرا  �سيكون 

يف ح���ال ف�����س��ل غ��رمي��ه ال��ك��ات��ال��وين يف 

الفوز على �سيفه. ويبدو ريال مر�سحا 

انتظار  دون  اللقب  حل�سم  ال��ع��ادة  ف��وق 

امل��رح��ل��ة ال��ث��ام��ن��ة وال��ث��الث��ن الأخ���رة 

املثالية  نتائجه  ظل  يف  الأح��د،  املقامة 

الليغا يف حزيران/يونيو  ا�ستئناف  منذ 

امل��ا���س��ي ب��ع��د ت��وق��ف لأك���ر م��ن ثالثة 

امل�ستجد.  كورونا  فرو�س  ب�سبب  اأ�سهر 

انت�سارات  ت�سعة  امللكي  ال��ن��ادي  وحقق 

اآخ��ره��ا  ال��ع��ودة،  منذ  م��ب��اري��ات  ت�سع  يف 

والثالثن  الثانية  املرحلة  يف  الإث��ن��ن 

و�سدد   .)1-2( غ��رن��اط��ة  م�سيفه  �سد 

 25 زيدان بعد الفوز الذي حمل الرقم 

ثمانية  )مقابل  م��ب��اراة   36 يف  للفريق 

ت��ع��ادلت وث��الث ه��زائ��م(، على �سرورة 

بالفريق لأنه  نكون فخورين جدا  “اأن 
انت�سارات   9 حتقيق  ال�سهل  م��ن  لي�س 

“لدينا  ق��ائ��ال  وح���ذر  مباريات”.   9 يف 

�سيء  ب���اأي  نفز  اأخ��ري��ان ومل  م��ب��ارات��ان 

مهمة،  ن��ق��اط  ث��الث  حققنا  لقد  ب��ع��د. 

التعايف  وعلينا  اخلمي�س  �سنلعب  لكننا 

���س��ري��ع��ا. ن��ت��ط��ل��ع ل��ل��ف��وز ب��ال��ل��ي��غ��ا وب��ك��ل 

من  “اقرتبنا  اأمامنا”.وتابع  ���س��يء 

حت��ق��ي��ق غ��اي��ت��ن��ا، ل��ك��ن��ن��ا مل ن�����س��ل اىل 

الهدف بعد”.

ما  يف  كبر  ف�سل  زي��دان  اإىل  ين�سب 

للنجم  اأوىل  جتربة  بعد  ري��ال.  يقدمه 

ال������دويل ال�����س��اب��ق يف ت���دري���ب ال���ن���ادي 

دوري  يف  متتالية  األ��ق��اب  ثالثة  �سملت 

عام  الليغا  يف  الأخ��ر  واللقب  الأبطال 

2017، عاد الفرن�سي اىل مقاليد الإدارة 

ال��ف��ن��ي��ة يف م��ن��ت�����س��ف امل��و���س��م امل��ا���س��ي، 

ال��ت��وايل  على  خميبتن  جتربتن  بعد 

جل���ول���ن ل��وب��ي��ت��ي��غ��ي )امل�������درب احل���ايل 

لإ����س���ب���ي���ل���ي���ة( وخ��ل��ي��ف��ت��ه الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

�سولري. �سانتياغو 

ريال  زي��دان من بع�س لعبي  اأخ��رج 

اأف�سل ما لديهم: اأهداف مواطنه كرمي 

بنزمية )ثاين ترتيب هدايف الليغا هذا 

املو�سم مع 19 هدفا، بفارق ثالثة فقط 

لرب�سلونة  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ق��ائ��د  خ��ل��ف 

لوكا  الكرواتي  ملحات  مي�سي(،  ليونيل 

م��ودري��ت�����س ال��ت��ي اأع�����ادت اىل الأذه����ان 

العامل  الذهبية لأف�سل لعب يف  كرته 

عام 2018، ودور حموري لقائد الفريق 

اأهداف  اأهمية  زادته  رامو�س،  �سرخيو 

م��رارا  فا�سلة  كانت  اجل��زاء  نقطة  من 

يف م��ن��ح ال��ن��ق��اط ال��ث��الث، وخ��ي��ارات يف 

جناعتها  اأث��ب��ت��ت  الأ���س��ا���س��ي��ة  الت�سكيلة 

ع��ل��ى امل�����س��ت��ط��ي��ل الأخ�������س���ر، ع��ل��ى رغ��م 

امل�سجعن يف بع�س  انتقادات  انها لقت 

بر�سلونة  ت��ع��ر  ج��ه��ت��ه،  م��ن  الأح���ي���ان. 

ال��ع��ودة، وخ�سر  م��رارا يف ف��رتة م��ا بعد 

ال�������س���دارة ال��ت��ي ك��ان��ت يف ح���وزت���ه قبل 

اآذار/ يف  ال��������دوري  م���ب���اري���ات  ت��ع��ل��ي��ق 

على  الكاتالوين  ال��ن��ادي  عانى  م��ار���س. 

بن  خافية  تباينات  �سعيد:  م��ن  اأك��ر 

الإدارة والالعبن ويف مقدمهم مي�سي 

ال�سحافية  التقارير  بح�سب   - امل��رتدد 

نهاية  حتى  املمتد  ع��ق��ده  جت��دي��د  يف   -

مدربه  ل�سعف  انتقادات  املقبل،  املو�سم 

خميب  واأداء  وخياراته،  �سيتين  كيكي 

اأفقده نقاطا ثمينة.  املباريات  يف بع�س 

بر�سلونة  ح��ق��ق  ال�����دوري،  ع���ودة  وم��ن��ذ 

ثالثة تعادلت و�ستة انت�سارات، اآخرها 

ال���ف���وز ال�����س��ب��ت ب��ه��دف ي��ت��ي��م ع��ل��ى بلد 

الأوروغ���وي���اين  اإىل  بالن�سبة  ال��ول��ي��د. 

بر�سلونة  ه��دايف  ث��اين  ���س��واري��ز،  لوي�س 

ه����ذا امل��و���س��م يف ال��ل��ي��غ��ا خ��ل��ف م��ي�����س��ي، 

دف���ع ب��ر���س��ل��ون��ة ث��م��ن اأخ���ط���ائ���ه. وق���ال 

“موندو  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ت�������س���ري���ح���ات  يف 

اأنف�سنا  ننتقد  اأن  “علينا  ديبورتيفو”، 

منا”.  يفلت  )اللقب(  تركنا  لقد   )...(

ت��ق��ع  امل�������س���وؤول���ي���ة  اأن  “ندرك  وت����اب����ع 

الآن،  اأع��ذار.  علينا، نحن ل نبحث عن 

علينا  بر�سلونة،  ���س��رف  على  للحفاظ 

وبعدها  املتبقيتن  املباراتن  يف  الفوز 

الرتكيز على دوري اأبطال اأوروبا الذي 

نهاية  وب��ع��د  لأجله”.  ال��ق��ت��ال  ميكننا 

امل��و���س��م امل��ح��ل��ي، ���س��ي��ك��ون ع��ل��ى ال��ن��ادي 

ال��ك��ات��ال��وين خ��و���س م���ب���اراة الإي�����اب يف 

القارية  للم�سابقة  النهائي  ثمن  الدور 

ال��ع��ري��ق��ة، ع��ن��دم��ا ي�����س��ت�����س��ي��ف ن��اب��ويل 

ال��ث��ام��ن  يف  ذه����اب����ا(   1-1( الإي����ط����ايل 

م���ن اآب/اأغ�������س���ط�������س امل���ق���ب���ل. وي���واج���ه 

ثمن  اإي��اب  يف  �سعبة  مهمة  اأي�سا  ري��ال 

تاأخره  قلب  عليه  يتوجب  اإذ  النهائي، 

�سيتي  م��ان�����س�����س��رت  اأم����ام   )2-1( ذه��اب��ا 

ق��ط��ب��ا  الإن����ك����ل����ي����زي. ويف ح�����ال مت���ك���ن 

وربع  الإ�سبانية من تخطي ثمن  الكرة 

مرتقبة  م��واج��ه��ة  ���س��ت��ج��م��ع  ال��ن��ه��ائ��ي، 

بينهما يف ن�سف النهائي، بح�سب قرعة 

املا�سي.  الأ�سبوع  اأقيمت  التي  امل�سابقة 

الأرب��ع��ة  امل��راك��ز  اأن��دي��ة  اأرب��ع��ة  وح�سمت 

املو�سم  يف  الأب��ط��ال  دوري  اىل  امل��وؤه��ل��ة 

واأتلتيكو  وبر�سلونة  ري���ال  ه��ي  امل��ق��ب��ل، 

مدريد الثالث وا�سبيلية الرابع.

وت��ت��وا���س��ل ي��ن اأت��ل��ت��ي��ك��و واإ���س��ب��ي��ل��ي��ة 

امل��ع��رك��ة ع��ل��ى اإن���ه���اء امل��و���س��م يف امل��رك��ز 

ال���ث���اين  ال���ق���ط���ب  ي���ت���ق���دم  اذ  ال���ث���ال���ث، 

ل��ل��ع��ا���س��م��ة ب���ف���ارق اله��������داف. وي��ح��ل 

خيتايف،  على  �سيفا  اخلمي�س  اأتلتيكو 

ب��ي��ن��م��ا ���س��ي��ك��ون اإ���س��ب��ي��ل��ي��ة يف ���س��ي��اف��ة 

اإح��دى  على  املناف�س  �سو�سييداد  ري��ال 

“يوروبا  م�سابقة  اىل  التاأهل  بطاقتي 

وي��ح��ت��ل  ف���ي���اري���ال.  م��ث��ل  م��ث��ل��ه  ليغ”، 
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ن��ق��ط��ة، وب���ف���ارق ث���الث ن��ق��اط ع���ن كل 

الذي  و�سو�سييداد  ال�ساد�س  من خيتايف 

“يوروبا  اىل  للتاأهل  فر�ستن  ميلك 

ليغ” ع��رب ال����دوري وم�����س��اب��ق��ة ال��ك��اأ���س 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة ملواجهة  ب��ل��غ م��ب��ارات��ه��ا  ال��ت��ي 

املباراة  موعد  يحدد  )مل  بلباو  اأتلتيك 

“كوفيد-19”(.  ب�سبب  تاأجيلها  ب��ع��د 

وتنطلق املرحلة بلقاء اإيبار و�سيفه بلد 

الوليد، على اأن ت�ستكمل بت�سع مباريات 

يف ال���ت���وق���ي���ت ذات��������ه، م���ن���ه���ا ف��ال��ن�����س��ي��ا 

واألف��ي�����س،  بيتي�س  ري���ال  واإ���س��ب��ان��ي��ول، 

فيغو  �سلتا  وغ��رن��اط��ة،  م��اي��ورك��ا  ري���ال 

وليغاني�س. ب��ل��ب��او  اأت��ل��ت��ي��ك  ول��ي��ف��ان��ت��ي، 

الفوز  اىل  ومايوركا  ليغاني�س  ويحتاج 

للبقاء  ال�سئيلة  اآمالهما  على  للحفاظ 

يف الدرجة الأوىل، اإذ يحتالن املركزين 

ال��ث��ام��ن ع�����س��ر وال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر ت��وال��ي��ا، 

�ساحب  األفي�س  عن  نقاط  اأربع  بفارق 

اأول مراكز الأمان.

الريا�ض – وكاالت

ك�����س��ف��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ن��اف�����س��ة يف 

الثالثاء عن قرار تغرمي قنوات  ال�سعودية 

مالين   10 القطرية   beIN Sports
نتيجة  اململكة،  يف  ت�سريحها  واإل��غ��اء  ري��ال 

ممار�ساتها الحتكارية خالل مباريات كاأ�س 

فرن�سا.  يف  اأقيمت  التي   2016 اأوروب���ا  اأمم 

فيه:  ج��اء  ر���س��م��ي��اً  ب��ي��ان��ا  الهيئة  واأ����س���درت 

حيال  والتحريات  التحقيقات  اإج���راء  بعد 

   beIN ال�����س��ك��اوى امل��رف��وع��ة جت��اه ق��ن��وات

لو�سعها  ا�ستغاللها  تبن  فقد   Sports
احتكارية  مم��ار���س��ات  ومم��ار���س��ت��ه��ا  املهيمن 

احل�سري  بثها  م�ساهدة  يف  الراغبن  بحق 

الراغبن  اإجبار  مثل   ،2016 يورو  لبطولة 

ب��امل��ت��اب��ع��ة ع��ل��ى ا���س��رتاك��ه��م يف ب���اق���ات غر 

ا�سرتاكهم  جت��دي��د  بجانب  ه��ذا  ري��ا���س��ي��ة. 

يف الباقة الأ�سا�سية ملدة عام اإ�سايف رغم اأن 

التي  امل��دة  وتغطي  �سارية  ال���س��رتاك  م��دة 

ت�سمن  وكذلك  البطولة،  خاللها  اأقيمت 

ق���ي���م���ة ال������س�����رتاك يف ت���ك���ال���ي���ف ب���ط���ولت 

وري��ا���س��ات ق��د ل تهم امل�����س��رتك��ن، وه��و ما 

ي��ع��د خم��ال��ف��ة ل��ن��ظ��ام امل��ن��اف�����س��ة ولئ��ح��ت��ه 

التنفيذية.

ال��ت��داب��ر  الهيئة  اإدارة  جمل�س  وات��خ��ذ 

الالزمة لإيقاف املمار�سات واإزالة املخالفات 

مع  امل��ج��م��وع��ة  ارتكبتها  ال��ت��ي  الح��ت��ك��اري��ة 

نظام  يف  املقررة  اليومية  الغرامة  احت�ساب 

عن  ال�سرر  لإزال��ة  الأعلى  بحدها  املناف�سة 

امل�ستفيدين من خدماتها يف ال�سعودية.

لندن – وكاالت

ت��واج��د ال��ن��ج��م امل��غ��رب��ي ح��ك��ي��م زي���ا����س، على 

مدرجات ملعب �ستامفورد بريدج، ملتابعة مباراة 

نوريت�س  �سيفه  اأم��ام  ت�سيل�سي  اجلديد  فريقه 

 36 ال���  اإط��ار اجل��ول��ة  ال��ث��الث��اء، يف  �سيتي، م�ساء 

و�سل  ق��د  زي��ا���س  وك��ان  الربميرليج.  م��ن عمر 

منفرد  ب�سكل  وتدرب  قليلة،  اأيام  قبل  لندن  اإىل 

اجلديد  للمو�سم  حت�سراته  �سمن  الفور،  على 

امل��ت��وق��ع ان��ط��الق��ه يف ���س��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول امل��ق��ب��ل. 

وانتقل حكيم زيا�س اإىل �سفوف ت�سيل�سي قادًما 

يكون  ول��ن  ي��ورو،  مليون   40 مقابل  اأياك�س  من 

ب��و���س��ع��ه مت��ث��ي��ل ال��ف��ري��ق ال��ل��ن��دين، ق��ب��ل ب��داي��ة 

املو�سم اجلديد.   وكان نادي ت�سيل�سي قد ح�سل 

فرنر،  تيمو  الأمل��اين  النجم  توقيع  على  ا  اأي�سً

قادًما من ليبزيج.

مدريد - وكاالت

ك�����س��ف ت���ق���ري���ر ���س��ح��ف��ي، ع����ن ت��ر���س��ي��ح 

ال�سيف،  هذا  للرحيل  مدريد  ري��ال  ثنائي 

ب���ع���د ان�������س���م���ام امل���غ���رب���ي اأ�����س����رف ح��ك��ي��م��ي 

�سحيفة  وبح�سب  م��ي��الن.  اإن��رت  ل�سفوف 

حول  يحوم  الرحيل  �سبح  ف��اإن  “ماركا”، 
امل��ل��ك��ي خ��ي�����س��و���س فاييخو  ال��ف��ري��ق  ث��ن��ائ��ي 

اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت  �سيبايو�س.  وداين 

بيع لعبيه  عملية  ب��داأ يف  ري��ال مدريد  اأن 

ه����ذا ال�����س��ي��ف م��ن��ذ ع����دة اأ����س���اب���ي���ع، وك���ان 

�سان�سيز  خ��ايف  امل��داف��ع  ه��و  الأول  ال��الع��ب 

3 مالين  الوليد مقابل  لبلد  انتقل  الذي 

فاييخو  اأم��ا  لإن���رت.  حكيمي  وتبعه  ي���ورو، 

ال��ذي  لغرناطة  الإع���ارة  �سبيل  على  يلعب 

اهتمام  بجانب  نهائي،  ب�سكل  �سمه  يريد 

م���ن ب��ع�����س الأن���دي���ة الأمل���ان���ي���ة ب��احل�����س��ول 

ريال  اأن  ال�سحيفة  ونوهت  خدماته.  على 

فاييخو،  ���س��راء  ب��خ��ي��ار  �سيحتفظ  م��دري��د 

اأما  ال�سيف.  ه��ذا  نهائي  ب�سكل  بيعه  ح��ال 

ي�ستعد  اآر�سنال  اأن  فيبدو  �سيبايو�س،  داين 

ل��ت��ق��دمي ع��ر���س م��ن اأج����ل احل�����س��ول على 

الالعب  يتمتع  كما  نهائي،  ب�سكل  خدماته 

وي��ق��در  بيتي�س،  وري���ال  فالن�سيا  ب��اه��ت��م��ام 

ال���ري���ال ق��ي��م��ة لع��ب��ه ب��� 25 م��ل��ي��ون ي���ورو. 

وي��ع��د خ��وخ��ي دي ف��روت��و���س، امل��ع��ار ل��ري��و 

ويتمتع  للرحيل،  املر�سحن  من  فايكانو، 

باهتمام �سيلتا فيجو وريال بيتي�س، ويقدر 

ريال مدريد �سعره بنحو 10 مالين يورو. 

اأم�����ا ال���الع���ب ال���ي���اب���اين ت��اك��ي��ف��و���س��ا ك��وب��و 

مي��ل��ك اه��ت��م��ام ال��ع��دي��د م��ن الأن���دي���ة، لكن 

ريال مدريد ل يفكر �سوى يف اإعارته فقط 

ري��ال  وي��ه��دف  ن��ه��ائ��ي.  ب�سكل  بيعه  ول��ي�����س 

اإىل  بع�س لع��ب��ي��ه،  ب��ي��ع  وراء  م��ن  م��دري��د 

تقليل  اأج��ل  م��ن  ي���ورو،  مليون   120 ح�سد 

ال��ن��اج��م��ة ع��ن غ��ي��اب اجلماهر  اخل�����س��ائ��ر 

تقليل  وك���ذل���ك  ك����ورون����ا،  ج��ائ��ح��ة  ب�����س��ب��ب 

الفريق. قائمة 

لندن – وكاالت

رمب�����ا ي����ك����ون ت�����س��ي��ل�����س��ي ق�����دم ب��ال��ف��ع��ل 

على   )0-1( الفوز  خالل  متوا�سعا،  عر�سا 

الإجن��ل��ي��زي  ال�����دوري  يف  �سيتي  ن��وروي��ت�����س 

امل���م���ت���از، ل��ك��ن ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��درب ف��ران��ك 

لم����ب����ارد، ف����اإن ك���ل م���ا ي��ه��م��ه ه���و ال��ن��ق��اط 

يف  النت�سار  بعد  ت�سيل�سي  وع��زز  ال��ث��الث. 

م��ل��ع��ب��ه ���س��ت��ام��ف��ورد ب���ري���دج، ع��ل��ى ال��ف��ري��ق 

املركز  يف  موقعه  الأوىل،  للدرجة  الهابط 

املربع  املو�سم يف  اإنهاء  الثالث، مع حماولة 

اأوروب��ا. اأبطال  دوري  اإىل  للعودة  الذهبي، 

ك��ان��ت  “املباراة  ذل����ك  ع���ن  لم���ب���ارد  وق����ال 

ك���ان ميكننا  م��ق��ب��ول��ة، وال��ن��ت��ي��ج��ة م��ه��م��ة.. 

نظهر  اأن  ميكن  وك��ان  اأك��رب،  بنتيجة  الفوز 

املزيد،  “اأريد  واأ�ساف  اأف�سل”.  ب�سكل فني 

اأن  اأع��ت��ق��د  ي��ن��ت��ظ��ر..  اأن  ل��ك��ن ه����ذا مي��ك��ن 

بو�سعنا احلايل، فاإن النقاط الثالث تعني 

املجال  اأن  لمبارد  ويثق  الليلة”.  �سيء  كل 

ل ي�����زال م��ف��ت��وح��ا ل��ل��م��زي��د م���ن ال��ت��ط��ور. 

ام��ت��الك  يف  “اأثق  ت�سيل�سي  م����درب  وق����ال 

ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة اإم��ك��ان��ي��ات اأع���ل���ى مم���ا ظ��ه��ر يف 

ب�سكل  الكرة  مترير  نريد  الأوىل..  املراحل 

بلم�سات  الأم���ام  اإىل  ال��ت��ق��دم  وع���دم  اأ���س��رع، 

كثرة، لأن هذا ي�سمح للمناف�س بالتكتل”. 

اأف�سل  اإىل التحرك ب�سكل  “نحتاج  ووا�سل 

الأم��ر  ه��ذا  فعلنا  لقد  ال��ك��رة..  مترير  عند 

اإذا  امل��و���س��م اجل���اري، لكن  ذل��ك خ��الل  قبل 

فاإنه  البعيد،  امل��دى  على  التطور  نريد  كنا 

اأريد  “لكني ل  يجب حت�سن ذلك”. وتابع 

احل�سول  بعد  ع��دي��دة،  ان��ت��ق��ادات  اأوج���ه  اأن 

)من  املرحلة  هذه  يف  الثالث  النقاط  على 

هناك  وك��ان��ت  �سهال،  لي�س  ه��ذا  امل��و���س��م(.. 

ل��ذا  فهمها،  مي��ك��ن  لأ���س��ب��اب  ت��وت��ر  م�ساعر 

ت�سيل�سي  وخ�����س��ر  بال�سعادة”.  اأ���س��ع��ر  اأن����ا 

ي���ون���اي���ت���د،  ���س��ي��ف��ي��ل��د  ����س���ي���اف���ة  يف   )0-3(

“ظهرت  لم��ب��ارد  واأردف  امل��ا���س��ي.  ال�سبت 

الليلة”.  اأف�سل يف مباراة  �سخ�سيتنا ب�سكل 

مل  ناديه  اأن  لمبارد  اأك��د  النت�سار،  ورغ��م 

اإنهاء املو�سم يف املربع الذهبي،  ي�سمن بعد 

يف ظ��ل خ��و���س م��ب��ارات��ن ���س��ع��ب��ت��ن، حيث 

ثم  الأربعاء،  يوم  البطل  ليفربول  �سيواجه 

يوليو   26 ي��وم  وولفرهامبتون  ي�ست�سيف 

متوز اجلاري.

 النجم زياش يتابع فريقه الجديد

 ريال مدريد يبدأ بيع العبيه

مدرب تشيلسي يهمه الفوز
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االنباط-عمان

يف  ف��ارق��ة  ع��ام��ة  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س  �سكل 

امل�سرتك  القا�سم  وك��ان  اجتاحها،  التي  ال���دول  كافة 

لإجن����اح اجل��ه��ود ال��ر���س��م��ي��ة يف خم��ت��ل��ف دول ال��ع��امل 

تعليمات  وب���ث  ل��ل��ن��ا���س  احل��ك��وم��ة  ر���س��ائ��ل  واإي�������س���ال 

الأدن��ى  احل��د  �سمان  م��ع  العامة  وال�سامة  ال�سحة 

م���ن ح��رك��ة احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة ه���و ق��ط��اع الت�����س��الت 

وجودة خدمات الإنرتنت.

ويعترب الأردن اأحد الدول التي متكنت من حتقيق 

جناح م�سهود له عاملياً يف مكافحة هذه اجلائحة، وكان 

اأ�سهمت يف هذا النجاح  من بني العوامل الهامة التي 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ق��ط��اع الت�������س���الت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

العام  للقطاعني  املُمّكن  ك��ان  ال��ذي  املحلي  املعلومات 

ل��ت��ج��اوز �سعوبة  واخل���ا����س وع��ل��ى م�����س��ت��وى الأف�����راد 

املرحلة، وكانت ل�سبكات اأوراجن الأردن ب�سمة وا�سحة 

يف ه���ذا ال��ق��ط��اع، ح��ي��ث ق��ام��ت ال�����س��رك��ة م��ن��ذ ب��داي��ة 

والإن��رتن��ت  لات�سالت  �سبكاتها  بت�سخر  اجلائحة 

مع  تتنا�سب  عالية  وج��ودة  ب�سرعة  خ��دم��ات  لتقدمي 

توقعات ارتفاع الطلب خا�سة على خدمات الإنرتنت.

وك��ون��ه��ا ���س��رك��ة وط��ن��ي��ة ت��ع��م��ل ب���روح ع��امل��ي��ة، فقد 

هذه  متطلبات  مع  للتعامل  ا�ستباقياً  نهجاً  اتخذت 

الأزم�����ة وت��داع��ي��ات��ه��ا امل��ح��ت��م��ل��ة، وت��ب��ن��ت ال��ع��دي��د من 

ب���ني عملها  ت��ت��ن��وع  ��ع��د خم��ت��ل��ف��ة  امل����ب����ادرات ع��ل��ى ���سُ

وخ���دم���ات امل��ج��ت��م��ع وغ���ره���ا، ح��ي��ث رف��ع��ت ال��ط��اق��ة 

ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل�����س��ب��ك��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة وق���ام���ت ب��ت��وزي��ع 

اليومية  الأن�سطة  كافة  ا�ستمرارية  ل�سمان  احلركة 

قدرتها  وع���ززت  امل��م��ل��ك��ة،  اأن��ح��اء  ك��اف��ة  يف  مل�سرتكيها 

على ا�ستقبال الكم الكبر من البيانات خال فرتات 

احلجر ال�سحي الذي انتهجته احلكومة ملجابهة هذه 

والهند�سية  الفنية  كوادرها  خ�س�ست  كما  اجلائحة، 

من  ال�ستخدام  يف  واملتوقعة  الهائلة  ال��زي��ادة  لتلبي 

اأو  انقطاع  دون  اختافها  على  وال�سركات  الأ�سر  ِقبل 

تباطوؤ.

وك����ان ل��ل��ق��درة ال��ع��ال��ي��ة واجل�����ودة امل��ت��ن��اه��ي��ة ال��ت��ي 

امل�ساهمة  الفاعل يف  الدور  ال�سركة  �سبكات  بها  تتمتع 

التعليم  مفهوم  لتحقيق  احلكومة  م�ساعي  ب��اإجن��اح 

فكانت  واجل��ام��ع��ات،  امل��دار���س  م�ستوى  على  ُب��ع��د  ع��ن 

اأطلقتها  ال��ت��ي  “در�سك”  م��ب��ادرة  يف  رئي�سياً  لع��ب��اً 

املجاين  الت�سفح  واإت��اح��ة  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة 

ل�سركائها  خدماتها  عززت  كما  التعليمية،  للمن�سات 

ا�ستمرار  ل�سمان  واخلا�سة  احلكومية  اجلامعات  من 

التحتية  لبنيتها  وك���ان  للطلبة،  ال��درا���س��ي  الف�سل 

املن�سات  ع��م��ل  ت�سهيل  يف  ال��ف��اع��ل  ال����دور  وك��ف��ائ��ت��ه��ا 

القطاع  يف  ���س��واًء  احل��ك��وم��ة  اأطلقتها  ال��ت��ي  الرقمية 

احل�����س��ول على  اأو يف جم���ال  ال��ت��م��وي��ن��ي  اأو  ال�����س��ح��ي 

الأزمة  بداية  منذ  الر�سمية  م�سادرها  من  املعلومات 

وحتى يومنا هذا.

وق���ام���ت ب��ت��وف��ر الإن����رتن����ت و����س���رائ���ح الت�����س��ال 

امل���ج���اين ل��ل��م��واط��ن��ني يف احل��ج��ر ال�����س��ح��ي احل����ايل، 

ن�ساطاتهم  واإمت��ام  اأعمالهم  موا�سلة  من  لتمكينهم 

اليومية، عدا عن توفرها �سبكة الواي فاي اخلا�سة 

بها جماناً لفنادق احلجر ال�سحي.

وع��ل��ى ���س��ع��ي��د اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة ل��ع��ب��ت حمفظة 

 ”Orange Money“ الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�����س��رك��ة 

مفهوم  لتعزيز  الر�سمية  امل�ساعي  حتقيق  يف  ال���دور 

ال�����س��م��ول امل���ايل واأمت��ت��ة اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة، ووف��رت��ه��ا 

جل��م��ي��ع م�����س��ت��خ��دم��ي ال���ه���ات���ف ال���ن���ق���ال �����س����واء م��ن 

بطريقة  الأخ��رى،  ال�سبكات  م�سرتكي  اأو  م�سرتكيها 

للمواطن  لتقدم  عالية،  اأم���ان  ب��درج��ة  تتمتع  �سهلة 

اأ���س��ال��ي��ب ���س��ه��ل��ة ل��دف��ع الل���ت���زام���ات امل��ال��ي��ة وحت��وي��ل 

الأموال.

وقامت ال�سركة بعدم اإيقاف خدماتها طوال فرتة 

احلجر ال�سحي مل�سرتكيها �سواء الأفراد اأو ال�سركات، 

مراعاة للظروف الطارئة التي متر بها اململكة. وكان 

نتيجة  الأردن  اأوراجن  �سبكات  اأداء  وكفاءة  لدميومة 

الأثر على  ا�ستمرت طيلة فرتة احلجر  جهود حثيثة 

وال���   ال��ف��اي��رب  �سبكاتها  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ان��ات  ارت��ف��اع ح��رك��ة 

الإن��رتن��ت  ا�ستخدام  وحجم   ،%60 ADSLبن�سبة 
حني  يف   ،%40 بن�سبة   +4Gو  4G تقنيات  خ��ال  من 

 %60 زاد حجم ا�ستخدام �سبكة اأوراجن اخللوي بن�سبة 

خال �ساعات الذروة.

واإمي����ان����اً ب��اأه��م��ي��ة ال�����س��م��ول ال��رق��م��ي يف امل��م��ل��ك��ة، 

تخ�سي�س  على  تعمل  الأردن  اأوراجن  زال��ت  وما  كانت 

لإبقاء  وذل��ك  املحافظات،  لكافة  املختلفة  ال��ع��رو���س 

التغطية  وت��ع��زي��ز  يهمهم  مب��ا  ات�����س��ال  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع 

املهام  خمتلف  اأداء  ت�سهيل  �ساأنها  من  التي  الرقمية 

العملية واحلياتية ويف كل الظروف.

االنباط-عمان

فيفتي”  روڤ��ر  “رينج  ط��راز  اإط��اق  بعد 

عائلة  الآن  اإليه  ان�سمت  موؤخراً،  الحتفايل 

الديزل  “اإجنينيوم”  حمركات  من  جديدة 

ب�سعة  امل�����س��ت��ق��ي��م��ة  الأ����س���ط���وان���ات  ���س��دا���س��ي��ة 

ال��ط��رازات  م��ن  وجم��م��وع��ة  لرت]1[،   3.0
“وي�ستمين�سرت”  ف��ي��ه��ا  يف  مب���ا  اخل���ا����س���ة 

والطراز  اإيد�سن”،  ب��اك  و”وي�ستمين�سرت 

ديناميك  اأوتوبيوغرايف  ڤي  “اإ�س  احل�سري 

باك«.

ومت تطوير اجليل الأحدث من حمركات 

الأ�سطوانات  �سدا�سية  الديزل  “اإجنينيوم” 
داخل  وكفاءتها  ب�سا�ستها  املميزة  امل�ستقيمة 

ال�سيارات  تكنولوجيا  ال�سركة، وحتتوي على 

 )MHEV( الكهربائية الهجينة اخلفيفة

 249 ب��ق��وة  وت��ت��وف��ر  ف���ول���ت،   48 ب���ق���درة 

ح�سان  و300  ك��ي��ل��وواط(   183( ح�����س��ان 

 258( ح�سان  و350  كيلوواط(   221(

كيلوواط(.

اإي��د���س��ن«  “وي�ستمين�سرت  ط���راز  ويعتمد 

 )Westminster Edition(

وي��ت��وف��ر   ،)Vogue( “فوغ«  ط����راز  ع��ل��ى 

ب��خ��ي��ارات ال��ب��ن��زي��ن وال���دي���زل. وي��ت��م��ّي��ز ه��ذا 

اخل�سو�سية]2[  ب��زج��اج  خ��ارج��ي��اً  ال��ط��راز 

وجنوط العجات بالنق�سة الأملا�سية وقيا�س 

من  جمموعة  مع  يتوفر  كما  بو�سة،   21
اأو  املعدنية  اأو  ال��ل��ون،  اأح��ادي��ة  الت�سطيبات 

امل��ع��دن��ي��ة امل���م���ت���ازة، ف��ي��م��ا جت��م��ع امل��ق�����س��ورة 

باك”  “غراند  ك�������س���وة  ب����ني  ال���داخ���ل���ي���ة 

ال���������س����وداء، وك�������س���وة ال�������س���ق���ف م����ن ق��م��ا���س 

املتحرك،  ال��ب��ان��ورام��ي  وال�سقف  ال�سويدي، 

واإغ�����اق الأب�����واب ال���ه���ادئ، ون��ظ��ام ال�����س��وت 

 19 من  “مريديان” املوؤلف  من  املحيطي 

مكرب �سوت.]3[

ب��اك  “وي�ستمن�سرت  ط���راز  ي��ت��وف��ر  ك��م��ا 

 Westminster Black( اإدي�����س��ن« 

اخل��ارج��ي  الت�سميم  ب��ب��اق��ة   )Edition
ي��خ��ت��اروا  اأن  ل��ل��ع��م��اء  ال���������س����وداء، ومي���ك���ن 

من  ت��ت��درج  ل��ل��ع��ج��ات  ت�ساميم  ث��اث��ة  ب��ني 

قيا�س  اإىل  اأ�سعة،  بت�سعة  بو�سة   21 قيا�س 

وت�سعة  ال��ام��ع  الأ���س��ود  ب��ال��ل��ون  بو�سة   22
اأ���س��ع��ة م��ت��ف��رع��ة. اإ����س���اف���ة اإىل ذل����ك، ي��وف��ر 

اأوت��وب��ي��وغ��رايف  اإ����س ڤ��ي  “رينج روڤ���ر  ط���راز 

 Range Rover( ب�����اك«  دي��ن��ام��ي��ك 

 )SVAutobiography Black
ڤي  “اإ�س  لطرازات  متجدداً  توجهاً  اجلديد 

يتم  والتي  ديناميك” املميزة،  اأوتوبيوغرايف 

ال�سيارات  “عمليات  ق�سم  قبل  من  جتهيزها 

اخلا�سة” يف لند روڤر.

اجل��دي��دة  اخل��ا���س��ة  الإ����س���دارات  وتن�سم 

فيفتي” امل��ح��دود  روڤ���ر  “رينج  اإ���س��دار  اإىل 

وحتتفل  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  ع��ن��ه  ُك�����س��ف  ال���ذي 

اخلم�سني  ال�سنوية  بالذكرى  ال�سيارة  ه��ذه 

ع��ل��ى ان��ط��اق ع��ائ��ل��ة ال�����س��ي��ارات ال��ري��ا���س��ي��ة 

روڤر.  لند  من  الفاخرة  الأغرا�س  متعددة 

“فيفتي”  ���س��ي��ارة   1،970 اإن���ت���اج  و���س��ي��ت��م 

�سهد  الذي   1970 بعام  تيمناً  وذلك  فقط، 

انطاق �سيارة رينج روڤر.

وت�سمل التح�سينات يف بقية �سيارات رينج 

اأح��دث ميزات الت�����س��الت، مع توفر  روڤ��ر 

 Apple ت��ط��ب��ي��ق��ي  ب��ا���س��ت��خ��دام  الت�������س���ال 

 ]Android Auto]4و  CarPlay
ك��م��ي��زة اأ���س��ا���س��ي��ة يف ك���اف���ة ال�������س���ي���ارات م��ن 

الذكية،  الهواتف  م��ع  �سل�س  ا�ستخدام  اأج��ل 

التنفيذية”  “الدرجة  م��ق��اع��د  وب��ف�����س��ل 

ال���ف���اخ���رة وال����ق����درة ع��ل��ى ات�����س��ال م���ا ي�سل 

ب��ا���س��ت��خ��دام الت�����س��ال  اأج���ه���زة  ث��م��ان��ي��ة  اإىل 

القائم   )Wi-Fi( ب��الإن��رتن��ت  الا�سلكي 

ما   ،)4G))5) ال��راب��ع  اجل��ي��ل  �سبكة  على 

امل��ث��ايل للعمل عن  امل��ك��ان  زال���ت ري��ن��ج روڤ���ر 

البعد اأو الرتفيه خال الرحات الطويلة.

تقنيات  اأح��دث  على  روڤ��ر  رينج  وحتتوي 

الأم�������ان، مب���ا ف��ي��ه��ا: ن���ظ���ام ال��ت��ح��ذي��ر عند 

م����غ����ادرة ح�����ارة ال�������س���ر، وال���ك���ب���ح ال��ت��ل��ق��ائ��ي 

حمدد  م��ع  ال�سرعة  ومثبت  ال��ط��وارئ،  عند 

اأ�سا�سية  كميزات  جميعها  وتتوفر  ال�سرعة، 

يف خمتلف الطرازات، كما يتوفر خيار مثبت 

التكيفي. ال�سرعة 

و�سي�سهد جميع ركاب �سيارات رينج روڤر 

من  جمموعة  بف�سل  خمتلفة  �سفر  جتربة 

املركبة،  يف  الراحة  لزيادة  املخ�س�سة  امليزات 

حيث ي��ق��وم ن��ظ��ام ت��اأي��ن ه���واء امل��ق�����س��ورة مع 

 PM2.5 امل�����س��ت��وى  ذات  ال���ه���واء  ت�����س��ف��ي��ة 

اجلزيئات  ب��اإزال��ة   )Nanoe( “نانو«  م��ن 

جودة  من  يح�ّسن  ما  املق�سورة،  من  ال�سارة 

الهواء لل�سائق والركاب.

ذات  ال��ه��واء  ت�سفية  بنظام  التحكم  ويتم 

ري��ن��ج روڤ��ر  ���س��ي��ارة  PM2.5 يف  امل�����س��ت��وى 

 )Purify( “التنقية«  زر  ب���ا����س���ت���خ���دام 

اخلا�سة  اللم�س  �سا�سة  �سمن  الف��رتا���س��ي 

ال�سغط  وعند  وال��رتف��ي��ه،  املعلومات  بنظام 

وتنظيفه،  ال��ه��واء  ت��دوي��ر  عملية  ت��ب��داأ  عليه 

لإزالة اجلزيئات ال�سغرة التي يقل حجمها 

ب�سحة  وال�������س���ارة  م���اي���ك���روم���رت   2.5 ع���ن 

الإن�سان.

»كورونا«... ظرف طارئ تجلت خالله قدرة شبكات 
أورانج على الدعم المطلق

رينج روڤر أكثر السيارات الرياضية متعددة األغراض 
المرغوبة في العالم

 خالف على كمامة ينتهي بحادثة
 طعن وقتل

االنباط-وكاالت

لقي اأمركي حتفه على اأيدي ال�سرطة، 

خاف  يف  لتورطه  ماحقته،  بعد  وذل��ك 

متاجر  ب��اإح��دى  الكمامة،  ب��ارت��داء  يتعلق 

ولية مي�سيغان.

وط��ع��ن ���س��ون روي���ز ال��ب��ال��غ م��ن العمر 

“كواليتي  مبتجر  م�سنا  رج��ا  ع��ام��ا،   43

اأن  بعد  مبي�سيغان،  لن�سينغ  يف  ديري” 

اأثناء  الكمامة  ارت���داء  الأخ���ر  منه  طلب 

تواجده يف املكان �سباح الثاثاء.

اأي  تقدمي  املتجر  يف  العاملون  ورف�س 

بقواعد  التقيد  لعدم  نظرا  لرويز  خدمة 

ال�������س���ام���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ف���رو����س ك���ورون���ا 

امل�ستجد، وامتناعه عن ارتداء الكمامة.

وبعد طعنه رجا يف املوقع، هرب رويز 

من املتجر، ولحقته قوات ال�سرطة، حيث 

ر�سدته بحي �سكني قريب، وفق ما ذكرت 

�سبكة “�سكاي نيوز” الربيطانية.

ووف����ق ت��ق��ري��ر ال�����س��رط��ة، ف��ق��د ه��اج��م 

م�ستخدما  توقيفه  حاولت  �سابطة  روي��ز 

مفك براغي و�سكينا، فما كان منها اإل اأن 

اأطلقت النار عليه، واأردته قتيا.

كامرا  م��ن  لقطات  ال�سرطة  ون�سرت 

“األقي  ب���روي���ز:  ت�����س��ي��ح  ال�����س��رط��ي��ة وه���ي 

اأن��ه رف�س  اإل  ال�ساح”،  األ��ق��ي  ال�����س��اح.. 

المتثال لأمرها.

ال�سرطة  ق���وات  ع��ن  امل�����س��وؤول  وبح�سب 

مبقاطعة اإيتون، توم راي�س، فاإن ال�سابطة 

ا�ستخدمت م�سد�سها لأن حياتها كانت يف 

خطر، وا�سطرت للقيام بذلك.

وت����ويف روي����ز ال����ذي ك���ان ي��ع��م��ل ب����وزارة 

على   2008 ع��ام  منذ  مي�سيغان  يف  النقل 

الفور، يف حني اأ�سارت و�سائل اإعام حملية 

ل  املتجر  يف  طعنه  ال���ذي  ال��رج��ل  اأن  اإىل 

يزال بامل�ست�سفى.

االنباط-وكاالت

لأول مرة منذ 17 عاما، مت تنفيذ حكم الإعدام 

على امل�ستوى الفيدرايل بحق رجل اأمركي ممن 

ينادون بتفوق العرق الأبي�س، بعد اإدانته بقتل 3 

اأ�سخا�س.

بني  الأول  وه����و  يل،  دان����ي����ال  اإع�������دام  وج�����اء 

لحقا،  اإعدامهم  �سيتم  �سجناء   4 من  جمموعة 

بحقنة قاتلة يف �سجن تر هوت يف ولية اإنديانا 

وفق ما اأعلنت وزارة العدل الأمركية.

وبح�سب �سحفي يف جريدة “اإنديانا �ستار”، 

ح�سر تنفيذ عقوبة الإعدام، قال دانيال يل قبل 

اإعدامه “اأنتم تقتلون رجا بريئا”، وفقا لوكالة 

فران�س بر�س.

وك���ان حكم الإع����دام بحق دان��ي��ال يل، امل��وؤي��د 

لتفوق العرق الأبي�س، قد �سدر عام 1999 لإدانته 

بتهمة قتل زوجني وطفلة يف الثامنة من عمرها.

بيان،  يف  ف��ري��دم��ان،  روث  حماميته  ون����ددت 

بتنفيذ حكم الإع��دام وقالت اإن��ه مت “على عجل 

يف و�سط الليل فيما النا�س نيام”، و�سددت على اأن 

موكلها انتظر 4 �ساعات وهو مربوط اإىل �سرير 

املوت بانتظار نتيجة التما�س اأخر.

م��ن جهته، ع��رب ال��ف��رع الأم��رك��ي ل�منظمة 

العفو الدولية عن “هوله” لتنفيذ الإعدام، وهو 

العاملي للتخلي عن هذه  امليل  اأم��ر يتعار�س مع 

العقوبة.

 يف املقابل قال وزير العدل الأمركي بيل بار 

من خال تنفيذ هذا احلكم  احلق  اإحقاق  “مت 
فران�س  بح�سب  فظيعة”،  ج��رائ��م  على  ال�����س��ادر 

بر�س.

وي�سلي  ح��ق  ال��ت��ايل يف  الإع�����دام  وينفذ حكم 

بوركي، البالغ من العمر 68 عاما، الأربعاء يف تر 

هوت اأي�سا.

وك��ان��ت ق��د مت��ت اإدان���ة ب��ورك��ي يف ال��ع��ام 2003 

بتهم اغت�ساب فتاة يف ال�ساد�سة ع�سرة وقتلها، غر 

اأن حماميته طلبت تعليق تنفيذ احلكم موؤكدة اأنه 

يعاين من مر�س األزهامير وا�سطرابات نف�سية.

اإع��دام اآخرين على  ومن املقرر تنفيذ حكمي 

امل�����س��ت��وى ال���ف���درايل يف 17 ي��ول��ي��و اجل����اري و28 

اأغ�سط�س املقبل.

اأن���ه يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ت�سدر  ي�����س��ار اإىل 

غ��ال��ب��ي��ة الأح����ك����ام يف ال��ق�����س��اي��ا اجل��رم��ي��ة على 

اأن��ه ميكن الحتكام اإىل  م�ستوى ال��ولي��ات، غر 

الق�ساء الفيدرايل يف امللفات الأكرث خطورة، مثل 

اأو يف اجلرائم  العن�سرية،  اأو جرائم  العتداءات 

املرتكبة يف القواعد الع�سكرية اأو بني وليات عدة 

اأو يف حمميات ال�سكان الأ�سليني.

وم��ن��ذ اإع������ادة اع��ت��م��اد ع��ق��وب��ة الإع�������دام على 

هذه  تنفيذ  مت   ،1988 ع��ام  ال��ف��ي��درايل  امل�ستوى 

تيموتي  بينهم  فقط،  اأ�سخا�س   3 بحق  العقوبة 

اأوك��اه��وم��ا �سيتي  امل�����س��وؤول ع��ن هجوم  ماكفاي 

الذي اأوقع 168 قتيا يف 1995.

أميركا تنفذ أول حالة إعدام »فيدرالية« منذ 17 عاما

 دراسة عن المتعافين من كورونا.. 
مفاجأة بشأن »المناعة«

االنباط-وكاالت

ظهرت  التي  ال��دلئ��ل  اإن  علماء،  ق��ال 

امل��ن��اع��ي��ة يف  ال���س��ت��ج��اب��ة  اأن  اإىل  وت�����س��ر 

ج�سم الإن�سان �سد مر�س كوفيد-19 قد 

تكون ق�سرة الأجل تزيد الأمر �سعوبة 

ع��ل��ى م���ط���وري ال���ل���ق���اح���ات يف ال��ت��و���س��ل 

جلرعات وقائية تكون قادرة ب�سكل كامل 

على حماية النا�س يف موجات التف�سي يف 

امل�ستقبل.

وخ��ل�����س��ت درا����س���ات اأول���ي���ة اأج���ري���ت يف 

ال�����س��ني واأمل���ان���ي���ا وب��ري��ط��ان��ي��ا وم��ن��اط��ق 

اأخرى اإىل اأن املر�سى امل�سابني بفرو�س 

ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د ي����ط����ورون اأج�����س��ام��ا 

وق��ائ��ي��ة م�����س��ادة ل��ل��ف��رو���س ك��ج��زء من 

ال���ن���ظ���ام ال����دف����اع����ي جل����ه����از امل���ن���اع���ة يف 

ل  الأج�����س��ام  تلك  اأن  يبدو  لكن  اجل�سم، 

اأ�سهر فقط. لب�سعة  �سوى  تظل فعالة 

وق�����ال دان���ي���ي���ل األ���ت���م���ان، اأ����س���ت���اذ ع��ل��م 

كوليدج  “اإمربيال  ج��ام��ع��ة  م��ن  امل��ن��اع��ة 

ي���ط���ورون  ال���ن���ا����س  “معظم  اإن  لندن” 

يف  ت��اأث��ره��ا  اأن  اإل  امل�������س���ادة،  الأج�������س���ام 

اأنه  اإىل  ي�سر  مما  �سريعا  يخبو  الغالب 

قد ل تكون هناك مناعة تذكر«.

ويقول اخلرباء اإن ذلك يثر م�سكات 

املحتملة  اللقاحات  مطوري  اأم��ام  ك��ربى 

لعاج كوفيد-19، واأمام �سلطات ال�سحة 

تلك  لن�سر  ي�سعون  مم��ن  ك��ذل��ك  ال��ع��ام��ة 

موجات  من  رعاياهم  حلماية  اللقاحات 

امل�ستقبل. يف  الوباء  تف�سي 

جامعة  يف  امل�ساعد  الطب  اأ�ستاذ  وقال 

ذلك  يعني  “ل  غريفني:  �ستيفن  ليدز، 

)لكبح  ل��ق��اح  ع��ل��ى  ال���زائ���د  الع��ت��م��اد  اأن 

جماح الوباء( هو اأمر غر حكيم«.

وت���اب���ع اأن�����ه ول���ك���ي ت���ك���ون ال��ل��ق��اح��ات 

خيارين  ه��ن��اك  ف��اإن  احلقيقة،  يف  فعالة 

قوة  اأكرث  حماية  لتطوير  احلاجة  “اإما 
واأطول اأمدا. اأو اأن يجري احل�سول على 

بانتظام«. اللقاح 

وفريق  �سركة   100 م��ن  اأك��رث  وت�سعى 

ب��ح��ث��ي ح����ول ال���ع���امل ل��ت��ط��وي��ر ل��ق��اح��ات 

بينها  وم��ن  ك��وف��ي��د-19،  مر�س  ملواجهة 

جتربتها  جت���ري  الأق����ل  ع��ل��ى  ل��ق��اح��ا   17

فعاليتها. لختبار  الب�سر  على  حاليا 

ع��ل��ى  ال�������س���ري���ري���ة  ق���ب���ل  ويف جت������ارب 

اخل���ن���ازي���ر ل��ر���س��د ت���اأث���ر ل��ق��اح ط��ورت��ه 

)اأ�سرتازينيكا(  الأدوي���ة  �سناعة  �سركة 

)اإي��ه. با�سم  وي��ع��رف  ك��وف��ي��د-19،  لعاج 

من  ج��رع��ت��ني  اأن  ت��ب��ني   ،)1222 زد.دي 

ال��ل��ق��اح اأ���س��ه��م��ت��ا يف ا���س��ت��ج��اب��ة الأج�����س��ام 

اأف�سل من جرعة واحدة. امل�سادة ب�سكل 

بيانات  ه��ن��اك  لي�س  الآن  وح��ت��ى  ل��ك��ن 

الب�سر  على  للقاحات  جتارب  اأي  �سجلتها 

ا���س��ت��ج��اب��ة  اأي  ك���ان���ت  م���ا  اإذا  م���ا  ت��ظ��ه��ر 

قوية  �ستكون  امل�سادة  لاأج�سام  مناعية 

اأو طويلة الأمد بالقدر الكايف.

وي���ق���ول ج��ي��ف��ري اأرن�����ول�����د، الأ����س���ت���اذ 

بجامعة  الدقيقة  الأحياء  علم  يف  الزائر 

ال�سابق  واخلبر  الربيطانية  اأك�سفورد 

اأ�سباب نق�س  اأحد  اإن  با�ستور،  �سانويف  يف 

الوقت. بب�ساطة  هو  البيانات 

والخ���ت���ب���ار  ال���ت���ط���وي���ر  اأن  واأ������س�����اف 

ال�����س��ري��ع ج���دا ل��ل��ق��اح��ات امل��ح��ت��م��ل��ة �سد 

اأ�سهر   6 م��ن��ذ  ي��ج��ري��ان  ك��ورون��ا  ف��رو���س 

ف��ق��ط وه��ي م��دة غ��ر ط��وي��ل��ة مب��ا يكفي 

توفرها  رمبا  التي  الزمنية  املدة  لإظهار 

اللقاحات.

وقال اأرنولد وخرباء اآخرون يف جمال 

امل��ن��اع��ة يف  اإن �سعف  وامل��ن��اع��ة  ال��ل��ق��اح��ات 

ل  الطبيعية  بكوفيد-19  العدوى  حالت 

باملثل  الو�سع  يكون  اأن  بال�سرورة  يعني 

التي  امل��ن��اع��ي��ة  بال�ستجابة  يتعلق  فيما 

اللقاح. ي�سببها 

بذلك،  القيام  ا�ستطعنا  “اإذا  واأ�ساف 

حت�����س��ني  اإىل  ب���ح���اج���ة  ����س���ن���ك���ون  ف���اإن���ن���ا 

نحن  بالطبع،  اللقاحات،  مع  الطبيعة. 

ولكننا  م��ب��ا���س��رة،  ب��ال��ف��رو���س  ن�سيب  ل 

ن��ق��دم ال���ربوت���ني ال�����س��ط��ح��ي ال����ذي يتم 

اأو ي�سنع يف  نقله بوا�سطة ناقل خمتلف، 

فاإن  ل��ذا  ال���ذراع.  يف  حقنه  ويتم  املخترب 

ال��ه��دف امل��ث��ايل ه��و ج��ع��ل م��ن��اع��ة ال��ل��ق��اح 

الطبيعية«. املناعة  اأقوى من 


