
 رمضان يشن هجمة شرسة ويصف حكومة الرزاز
    بالقاتل االقتصادي 

 وزير اسبق : عالجت الحكومة ازمة كورونا بطريقة
   مقلوبة فاالغالق بالتدريج وليس العكس

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

اخلمي�س   19  �شوال  1441 هـ  - املوافق    11  حزيران   2020 م - العدد  5361  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

تراجع فرص مجلس يقوم بتسليم مجلس  اقدر دور القوات المسلحة في ظل ازمة »كورونا«

الملك : أفتخر وأعتز 
برفاق السالح

الحل بالحل 

 وزير الخارجية يدعو لحشد موقف دولي 
يمنع تنفيذ قرار الضم اإلسرائيلي

دودين : القيادة الحكيمة وتوجيهات 
الحكومة المبكرة اثمرت

المهندسين توصي بتشغيل أنظمة 
التكييف بدور العبادة وفق شروط

االنباط-عمان

�أكد وزير �خلارجية و�ش�ؤون �ملغرتبني �أمين 

ال�����ض��ف��دي، ام�����س الأرب����ع����اء، ����ض���رورة تكاتف 

جهود دول منظمة التعاون الإ�ضالمي حل�ضد 

لقرارها  اإ�ضرائيل  تنفيذ  مينع  دويل  موقف 

���ض��م ث��ل��ث دول�����ة ف��ل�����ض��ط��ن امل��ح��ت��ل��ة.و���ض��دد 

ال�ضتثنائي  ال���وزاري  الجتماع  يف  ال�ضفدي، 

ملنظمة  التنفيذية  للجنة  الع�ضوية  مفتوح 

ال��ت��ع��اون الإ���ض��الم��ي، ال���ذي عقد ع��ر تقنية 

الت�ضال املرئي .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

والتوجية  الإع��الم  جلنة  رئي�س  ا�ضتعر�س 

�ضخر  املهند�س  الأع��ي��ان  جمل�س  يف  الوطني 

دودين، التجربة الأردنية بقيادة جاللة امللك 

عبداهلل الثاين بالتعامل مع اأزمة كورونا.

ج����اء ذل����ك خ����الل م�����ض��ارك��ت��ه مم���ث���الاً عن 

جمل�س الأعيان بندوة افرتا�ضية عقدها عر 

الإن��رتن��ت الحت��اد الرملاين ال��دويل، و�ضبكة 

ح��ل��ول ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة ال��ت��اب��ع��ة ل���الأمم 

املتحدة،.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

قالت نقابة املهند�ضن انه ل يوجد ما مينع 

التكييف والتهوية وامل��راوح يف  اأنظمة  ت�ضغيل 

ت�ضمن  ���ض��واب��ط  �ضمن  وذل���ك  ال��ع��ب��ادة،  دور 

الت�ضغيل الآمن لالأنظمة التي وردت بالن�ضرة 

الر�ضادية ال�ضادرة عن النقابة.

ب��ي��ان �ضحفي  ال��ن��ق��اب��ة، بح�ضب  واأو���ض��ح��ت 

التدفئة  اأن��ظ��م��ة  تعطيل  ان  الأرب���ع���اء،  ام�����س 

والتهوية وتكييف الهواء لي�س اإجراءاً مو�ضى 

به عامليا .

التفا�صيل �ص »4«

بداية العودة الى متوسط الخطورة 
واالجراءات المشددة

 الرزاز : رسالة الملك واضحة لكل من تسول له نفسه االعتداء على المال العامبعد تسجيل 18 إصابة محلية

ديرانية : أورانج االردن ادت التزاماتها 
المالية للخزينة قبل استحقاقها

االنباط-عمان

اإ�ضابة   18 ت�ضجيل  ال�ضحة،  وزارة  اأعلنت 

جديدة بفريو�س كورونا امل�ضتجد يف اململكة 

و)6(  منها )12( حم��ل��ّي��ة،  الأرب���ع���اء،  ام�����س 

غ���ري حم���ل���ّي���ة، ل��ريت��ف��ع ال���ع���دد الإج���م���ايل 

لالإ�ضابات منذ بدء الوباء اإىل 863.

واأ����ض���ار امل���وج���ز الإع���الم���ي ال�����ض��ادر عن 

اأن  اإىل  ال�����ض��ح��ة  ووزارة  ال�������وزراء  رئ��ا���ض��ة 

احلالت اجلديدة توزعت كما يلي: 11 حالة 

ملخالطن يف العا�ضمة منهم 6 اأبناء لإحدى 

م�ضاب،  لطبيب  خمالطن  و5  امل�����ض��اب��ات، 

وح��ال��ة واح���دة م��ن مدينة ال��رم��ث��ا )زوج��ة 

اأحد �ضائقي ال�ضاحنات(، و5 اإ�ضابات ل�ضائقي 

���ض��اح��ن��ات ق���ادم���ن ع���ر ح�����دود ال��ع��م��ري، 

اأحدهم اأردين، والبقّية من جن�ضّيات اأخرى 

املّتبع،  الروتوكول  التعامل معهم وفق  مّت 

�ضيكاغو  م��ن  ق���ادم  لأردين  واح����دة  وح��ال��ة 

ويقيم يف اأحد فنادق احلجر.

كما  ت��وزع��ت  �ضفاء  ح���الت   6 لت  �ُضجِّ كما 

5 ح��الت يف م�ضت�ضفى الأم��ري حمزة،  يلي: 

املوؤ�ّض�س  امللك  م�ضت�ضفى  يف  واح���دة  وح��ال��ة 

عبد اهلل اجلامعي.

فح�ضااً   5422 اإج�����راء  اإىل  امل��وج��ز  ول��ف��ت 

الفحو�ضات  اإجمايل عدد  لي�ضبح  خمرّيااً، 

التي اأجريت منذ بدء اجلائحة وحتى الآن 

240 األفااً و436 فح�ضااً.

امل��ّرة  ه��ذه  اأّن  اإىل  ال�ضّحة  واأ���ض��ارت وزارة 

من  اأك���ر  ت�ضجيل  فيها  ي��ت��ّم  ال��ت��ي  الأوىل 

اململكة  و���ض��ول  منذ  حملّية  اإ���ض��اب��ات  ع�ضر 

اإىل م�ضتوى “معتدل اخلطورة” )الأزرق(، 

مبينة اأنه يف حال ا�ضتمّر ت�ضجيل اأكر من 

ع�ضر اإ�ضابات..

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

النباط-عمان

اإن  قال رئي�س ال��وزراء الدكتور عمر ال��رزاز 

جاللة امللك عبداهلل الثاين ركز لدى تروؤ�ضه 

ال��وزراء على  اأم�س جانبااً من اجتماع جمل�س 

املحلية  ال�ضاحة  على  الق�ضايا  من  جمموعة 

من ابرزها اجلدية يف مكافحة الف�ضاد و�ضيادة 

القانون وتطبيقه على اجلميع.

واأكد رئي�س الوزراء لدى زيارته ام�س لهيئة 

النزاهة ومكافحة الف�ضاد ولقائه رئي�س الهيئة 

الدكتور مهند حجازي واع�ضاء جمل�س الهيئة 

التزام احلكومة باأن تكون جميع اإجراءاتها يف 

حماربة الف�ضاد ت�ضتند اإىل التوجيهات امللكية 

باأن ل ح�ضانة لفا�ضد ودون تهاون مع اأي كان، 

واأن اجلميع حتت مظلة القانون.

واأ���ض��ار رئي�س ال����وزراء خ��الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

ال��وزراء  رئا�ضة  ل�ضوؤون  الدولة  وزي��را  ح�ضره 

�ضامي الداوود والدولة ل�ضوؤون العالم اأجمد 

عودة الع�ضايلة اإىل حر�س احلكومة على نهج 

والعدالة  الدقة  وتوخي  واملكا�ضفة  ال�ضفافية 

و�ضول  الف�ضاد  حم��ارب��ة  اج����راءات  جميع  يف 

للحقيقة من خالل الهيئة والجهزة املختلفة 

ظلم  ودون  ونحرتمه  جنله  ال���ذي  والق�ضاء 

 “ بان  القانونية  القاعدة  من  انطالقا  لحد 

املتهم بريء حتى تثبت ادانته “.

ول��ف��ت ال����رزاز اإىل م��ا مت اإجن����ازه م��ن اأج��ل 

املجالن  يف  الف�ضاد  ومكافحة  النزاهة  تعزيز 

ال��ت�����ض��ري��ع��ي والإج�����رائ�����ي، ل��ت��ح�����ض��ن دي����وان 

املحا�ضبة والهيئة، وزيادة الطالع على النمو 

اجلرائم  تقادم  ومنع  للم�ضوؤولن  ال��روة  يف 

ر�ضالة  “وهذه  ال��ع��ام  امل���ال  ع��ل��ى  الع���ت���داء  يف 

وا�ضحة لكل من ت�ضول له نف�ضه العتداء على 

املال العام”.

وق�����ال “ م���ا ت���ق���وم ب���ه ال��ه��ي��ئ��ة يف اجل��ان��ب 

الت�ضريعات  تعزيزه يف جميع  الجرائي يجب 

بدورها  القيام  على  ت�ضاعدها  التي  والنظمة 

يف ا�ضرتداد املال العام.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – عمر كالب 

جت��ا���ض��ر ال��ن��ائ��ب خ��ال��د رم�����ض��ان ك��ع��ادت��ه ، 

ملهمة  حكومة  انها  يعلن  وه��و  احلكومة  على 

م�ضتحيلة ، ويق�ضد ال�ضهام يف ا�ضعاف املناعة 

وامل���ق���اوم���ة الردن���ي���ة ب��و���ض��ف��ه��ا اي احل��ك��وم��ة 

من  وتقليلمناعته  الردن  تفكيك  ت�ضتق�ضد 

الت�ضفية  ل��ك��ل م�����ض��اري��ع  الآم����ن  امل����رور  اج���ل 

ب���ل و���ض��ف��ه��ا ب��ع��ب��ارة ب��ال��غ��ة ال��ق�����ض��وة ب��ق��ول��ه » 

ان��ه��ا ن�ضخة ردي��ئ��ة م��ن ال��ق��ات��ل الق��ت�����ض��ادي 

ال�ضهري  الق��ت�����ض��ادي  ال��ك��ت��اب  اىل  م��ل��م��ح��ا   «

» ال��ق��ات��ل الق��ت�����ض��ادي  ال����ذي ك�����ض��ف م��وؤل��ف��ه 

بريكنز،  ج��ون  الأمريكي  القت�ضادي  اخلبري 

2004، وُترجم لثالثن لغة من  وُن�ضر يف عام 

“الغتيال  �ضمنها اللغة العربية حتت عنوان 

الإقت�ضادى لالأمم” وهو عبارة عن مذكراته 

ال�ضخ�ضية، الذي ي�ضف فيه وظيفته ك� “قاتل 

ُتلّخ�س  وال��ت��ي  و���ض��ف��ه،  بح�ضب  اقت�ضادي” 

الأ�ضلوب اجلديد للوليات املتحدة الأمريكية 

يف ال�ضيطرة على اقت�ضاديات العامل الثالث.

مفهوم املهمة امل�ضتحيلة كما ق�ضده رم�ضان 

الدولة  تفكيك  يحاول  م�ضروع  اي  ف�ضل  هو   ،

الردنية.

التفا�صيل �ص »3«

  االنباط-برتا

اك���د ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي/امل��دي��ر 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ال��ي��ة وال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

الأردن، ر�ضالن ديرانية دور اورجن  اأوراجن 

ال��دول��ة يف اح��ت��واء  الردن يف دع���م ج��ه��ود 

تداعيات اأزمة كورونا من خالل ال�ضتثمار 

املتوا�ضل يف قطاع الت�ضالت وتكنولوجيا 

املعلومات.

وقال ديرانية اإن جائحة فريو�س كورونا 

ظروفااً  املجتمعات  على  فر�ضت  امل�ضتجد 

ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ت�����ض��ت��ل��زم ال��ت��اأق��ل��م م��ع��ه��ا، ك��ان 

اأه��م��ه��ا الع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��رق��م��ن��ة ل�ضمان 

�ضري عجلة احلياة بالقدر امل�ضتطاع والتي 

التحتية  البنية  ق��وة  ل��ول  ممكنة  تكن  مل 

يف  دي��ران��ي��ة  وا���ض��اف  اململكة.  يف  الرقمية 

االنباط-عمان

عمالاً باأحكام قانون الدفاع رقم 13 ل�ضنة1992 

والإج�����راءات   2020 ل�ضنة   5 رق��م  ال��دف��اع  وام���ر 

والتجارة  ال�ضناعة  وزي��ر  معايل  ع��ن  ال�����ض��ادرة 

ام��ر  مب��وج��ب   2020/4/9 ب��ت��اري��خ  وال��ت��م��وي��ن 

ل�ضركة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع��ق��دت   ، اأع���اله  ال��دف��اع 

ام�س  ال��ع��ادي  اجتماعها  ال���ض��الم��ي��ة  ال��ت��اأم��ن 

الربعاء املوافق   2020/6/10 بوا�ضطة الت�ضال 

امل��رئ��ي والل���ك���رتوين  ب��رئ��ا���ض��ة رئ��ي�����س جمل�س 

�ضحادة  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  م��و���ض��ى  الأ���ض��ت��اذ  الإدارة/ 

املدير   / التنفيذي  والرئي�س  املجل�س  واأع�ضاء 

دح��ب��ور وبح�ضور عطوفة  ر���ض��ا  الأ���ض��ت��اذ  ال��ع��ام 

مراقب عام ال�ضركات الدكتور وائل العرموطي 

الذين  للم�ضاهمن  القانوين  الن�ضاب  واكتم��ال 

  ) والوكالة  والنابة  )بالأ�ضالة  ا�ضهمااً  يحملون 

بن�ضبة  حوايل )  %80( .

بتوزيع  الإدارة  ووافقت  على تو�ضية جمل�س 

اأرباح نقدية على امل�ضاهمن بن�ضبة  )6%( نقدااً 

من راأ�س املال بعد اأن �ضادقت على تقرير جمل�س 

الأرب���اح  وح�����ض��اب  ال�ضركة  اأع��م��ال  وع��ن  الإدارة 

واخل�ضائر لل�ضنة املالية املنتهية يف 2019/12/31 

واخلطة امل�ضتقبلية لل�ضركة، واإبراء ذمة اأع�ضاء 

و  ال�����ض��اب��ق��ة  امل��ال��ي��ة  ال�ضنة  ع��ن  الإدارة  جمل�س 

اعمال  ج��دول  على  املدرجة  البنود  جميع  باقي 

الجتماع  .  كما مت انتخاب جمل�س اإدارة جديد 

لل�ضنوات الأربعة القادمة مكون من  :

 •الأ�ضتاذ/ مو�ضى عبد العزيز �ضحادة •�شركة 

ال��ك��رب��ون��ات الأردن����ي����ة ومي��ث��ل��ه��ا م��ع��ايل ال��ع��ن 

ال�ضيد/ اأمين عبد الكرمي حتاحت.

التفا�صيل �ص »6«

التأمين اإلسالمية تعقد اجتماع الهيئة العامة باالتصال المرئي االلكتروني 
وتوزع أرباح نقدية بنسبة 6 % وتنتخب مجلس إدارة جديد
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

ال��وزراء الدكتور عمر الرزاز  قال رئي�س 

رك��ز لدى  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  اإن جاللة 

ت��روؤ���س��ه اأم�����س ج��ان��ب��اً م��ن اج��ت��م��اع جمل�س 

على  الق�سايا  م��ن  جمموعة  على  ال���وزراء 

ال�����س��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة م���ن اب���رزه���ا اجل���دي���ة يف 

وتطبيقه  القانون  و�سيادة  الف�ساد  مكافحة 

على اجلميع.

واأك��د رئي�س ال���وزراء ل��دى زي��ارت��ه ام�س 

ولقائه  الف�ساد  ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  لهيئة 

رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال���دك���ت���ور م��ه��ن��د ح��ج��ازي 

احلكومة  ال��ت��زام  الهيئة  جمل�س  واع�����س��اء 

ب����اأن ت��ك��ون ج��م��ي��ع اإج���راءات���ه���ا يف حم��ارب��ة 

الف�ساد ت�ستند اإىل التوجيهات امللكية باأن ال 

ح�سانة لفا�سد ودون تهاون مع اأي كان، واأن 

اجلميع حتت مظلة القانون.

واأ�سار رئي�س الوزراء خالل اللقاء الذي 

ح�سره وزيرا الدولة ل�سوؤون رئا�سة الوزراء 

�سامي ال����داوود وال��دول��ة ل�����س��وؤون االع��الم 

اأجمد عودة الع�سايلة اإىل حر�س احلكومة 

ع��ل��ى ن��ه��ج ال�����س��ف��اف��ي��ة وامل��ك��ا���س��ف��ة وت��وخ��ي 

الدقة والعدالة يف جميع اجراءات حماربة 

الهيئة  الف�ساد و�سوال للحقيقة من خالل 

جنله  ال���ذي  والق�ساء  املختلفة  واالج��ه��زة 

ان��ط��الق��ا من  ون��ح��رتم��ه ودون ظلم الح��د 

القاعدة القانونية بان “ املتهم بريء حتى 

تثبت ادانته “.

اإجن������ازه من  م���ا مت  اإىل  ال������رزاز  ول���ف���ت 

يف  الف�ساد  ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  تعزيز  اأج��ل 

لتح�سني  واالإج��رائ��ي،  الت�سريعي  املجالني 

االط��الع  وزي���ادة  والهيئة،  املحا�سبة  دي��وان 

ومنع  للم�سوؤولني  ال����روة  يف  ال��ن��م��و  ع��ل��ى 

العام  املال  تقادم اجلرائم يف االعتداء على 

له  ت�سول  من  لكل  وا�سحة  ر�سالة  “وهذه 
نف�سه االعتداء على املال العام”.

الهيئة يف اجلانب  ب��ه  ت��ق��وم  “ م��ا  وق���ال 

ت�����ع�����زي�����زه يف ج��م��ي��ع  ي����ج����ب  االج�������رائ�������ي 

ال��ت�����س��ري��ع��ات واالن���ظ���م���ة ال���ت���ي ت�����س��اع��ده��ا 

العام  امل��ال  ا�سرتداد  يف  بدورها  القيام  على 

القطاع  يف  واي�سا  ال��ع��ام  للقطاع  بالن�سبة 

اخلا�س فيما يتعلق بالتهرب ال�سريبي “ .

واأكد رئي�س الوزراء اأن االقت�ساد االردين 

اال�ستثمار  وي�سجع  منفتحاً  ي��زال  وال  ك��ان 

“كل من ي�ستثمر باالأردن  ويحفزه م�سيفاً 

م��رح��ب ب��ه ���س��واء م��ن داخ���ل ال��ب��الد اأو من 

لعجلة  املحرك  هو  اال�ستثمار  الأن  خارجها 

على  بالنفع  وي��ع��ود  والت�سغيل  االق��ت�����س��اد 

اأّن هذا ال يعني ال�سماح  “؛ موؤّكداً  اجلميع 

اأو غ�سيل االأم��وال، واأّن  بالتهّرب ال�سريبي 

احلكومة اتخذت جمموعة من االإج��راءات 

ملالحقة املتهّربني �سريبّياً.

ه���ل نحن  االآن  امل��ه��م  ال�������س���وؤال   : وق����ال 

بحاجة للتعامل مع التداعيات االقت�سادية 

مبفهوم االأ�سرة الواحدة التي تلتزم ب�سيادة 

نتعامل  اأم  بينها  فيما  وت��ت��ك��اف��ل  ال��ق��ان��ون 

مبفهوم “ اللهم نف�سي”، موؤكداً �سرورة اأن 

نحمل مع بع�س ونتعامل مع هذه اجلائحة 

�سيادة  حتت  مب�سوؤولية  االقت�سادي  باأثرها 

التهرب  وع��دم  التكافل  ومبفهوم  القانون 

م���ن امل�����س��وؤول��ي��ة ب�����س��ك��ل ي��خ��ال��ف ال��ق��وان��ني 

واالأنظمة.

و�سيكون  لها  ك��ان  الهيئة  اأن  اإىل  ولفت 

بالقوانني  لها دور كبري يف �سمان االلتزام 

واالن��ظ��م��ة ون��ح��ن ن��ل��ت��زم ك��ح��ك��وم��ة ب��اأع��ل��ى 

م��ع��اي��ري ال�����س��ف��اف��ي��ة وامل��ك��ا���س��ف��ة وت��ط��ب��ي��ق 

باننا  ثقته  عن  معربا  جدية،  بكل  القانون 

ق�����ادرون ع��ل��ى جت���اوز ه���ذه االزم����ة ب��ت��ع��اون 

وموؤ�س�سات  وخا�س  عام  قطاع  من  اجلميع 

ب��ق��ي��ادة  االردن  و���س��ي��ث��ب��ت  م����دين  جم��ت��م��ع 

بكثري من  اقوى  �سنخرج  اننا  امللك  جاللة 

هذه اجلائحة مما كنا عليه عند بدئها.

وك����ان رئ��ي�����س ال�������وزراء ت���ق���دم يف ب��داي��ة 

وال�سعب  امل��ل��ك  جل��الل��ة  بالتهنئة  ال��ل��ق��اء 

عيد  ال��وط��ن��ي��ة،  االع��ي��اد  مبنا�سبة  االردين 

اجل��ي�����س وذك����رى ال��ث��ورة ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��رى 

جائحة  حم��ارب��ة  يف  جميعا  اجن���زن���اه  وم���ا 

كورونا مواطنني وموؤ�س�سات يف ظل القيادة 

الها�سمية.

ال��ن��زاه��ة ومكافحة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  وك���ان 

الف�ساد الدكتور مهند حجازي اكد ان هذه 

الزيارة تعر عن حر�س احلكومة على دعم 

جهود الهيئة يف مكافحة الف�ساد والتزامها 

بتنفيذ توجيهات جاللة امللك، الفتا اإىل اأن 

كونها  اي�سا  خا�سة  اهمية  تكت�سب  الزيارة 

ت��روؤ���س  على  �ساعة   24 م��ن  اق��ل  بعد  ت��اأت��ي 

جاللة امللك ملجل�س الوزراء وتاأكيد جاللته 

الف�ساد وتعزيز مبدا  على �سرورة مكافحة 

�سيادة القانون.

وق���������ال: ن���ح���ن يف ال���ه���ي���ئ���ة ج���������ادون يف 

مت�سلحني  ا�سكاله  بجميع  الف�ساد  حماربة 

بتوجيهات وحديث جاللة امللك ب “ ان ال 

ح�سانة لفا�سد وال ع�سرية لفا�سد” موؤكدا 

النزاهة  تر�سيخ مبداأ  ت�سعى اىل  الهيئة  ان 

وال�سفافية واحلكم الر�سيد وانفاذ القانون 

والوقاية من الف�ساد بجميع ا�سكاله.

ال��ع��م��ل خ��الل  اول���وي���ات  وا����س���ار اىل ان 

امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة ت���رك���ز ع��ل��ى رف����ع ���س��وي��ة 

التحقيق من خالل ايجاد فرق متخ�س�سة 

قطاعية وا�سرتداد املال العام وامل�ساهمة يف 

حماربة التهرب ال�سريبي ف�سال عن الدور 

الوقائي اال�ستباقي للحد من الف�ساد.

بالهيئة  التحقيق  ف��ري��ق  ان  اىل  ول��ف��ت 

جائحة  اثناء  احلظر  بفرتة  بعمله  ا�ستمر 

الفتا  الق�سايا،  من  العديد  واجن��ز  كورونا 

اإىل اأنه �سيتم خالل الفرتة املقبلة االعالن 

عن ق�سايا فيها جتاوزات مالية كبرية.

النزاهة  هيئة  جمل�س  اع�����س��اء  وحت���دث 

يتم  ان��ه  اىل  م�سريين  ال��ف�����س��اد،  ومكافحة 

معدل  ق��ان��ون  م�����س��روع  تعديل  على  العمل 

لغايات  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  لقانون 

تعزيز منظومة النزاهة الوطنية وحماربة 

الف�ساد بكافة ا�سكاله.

وا�ساروا اىل ان جتويد العمل الت�سريعي 

االج�������راءات  ���س��رع��ة يف  ي���واك���ب���ه  ان  ب���د  ال 

ل��ل��و���س��ول اىل ال��ع��دال��ة ال��ن��اج��زة م��وؤك��دي��ن 

اهمية ان تكون ا�ستجابة املوؤ�س�سات لطلبات 

الهيئة ب�سكل ا�سرع

 الرزاز : رسالة الملك واضحة لكل من تسول له نفسه االعتداء على المال العام

االنباط-عمان

امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  رعى 

بح�سور �سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، يف �سرح 

ال�سهيد ام�س االأربعاء، االحتفال الذي اأقامته القوات امل�سلحة االأردنية 

- اجلي�س العربي مبنا�سبة عيد اجللو�س امللكي وذكرى الثورة العربية 

الكرى ويوم اجلي�س.

اأطلقت  االحتفال،  موقع  اإىل  االأع��ل��ى  القائد  جاللة  و�سول  ول��دى 

املدفعية اإحدى وع�سرين طلقة حتية جلاللته، وكان يف ا�ستقباله رئي�س 

اأحمد احلنيطي، وعزفت  اللواء الركن يو�سف  امل�سرتكة  هيئة االأرك��ان 

املو�سيقى ال�سالم امللكي، وحّيت جاللته ثّلة من حر�س ال�سرف.

املجهول،  اجلندي  �سريح  على  ال��زه��ور  من  اإكلياًل  جاللته  وو�سع 

ال��ذي��ن رووا  ال�����س��ه��داء االأب�����رار،  اأرواح  ال��ف��احت��ة على  وق���راأ واحل�����س��ور 

�سور  اأروع  وق��دم��وا  فل�سطني،  وث���رى  ال��وط��ن  ث��رى  الزكية  بدمائهم 

القوات  مفتي  دعا  فيما  واحل��ق،  الوطن  عن  دفاعاً  والفداء  الت�سحية 

امل�سلحة بالرحمة والغفران لل�سهداء االأبرار.

البطوالت  ال�سرح، م�ستعر�ساً ق�س�س  اأق�سام  امللك يف  وجال جاللة 

اأرواح���ه���م دف��اع��اً ع��ن ث��رى الوطن  وال��ف��داء لل�سهداء، ال��ذي��ن ق��دم��وا 

الطهور.

منت�سبي  الن�سامى  فيها  حّيا  ال�سرف،  �سجل  يف  كلمة  جاللته  ودّون 

اأحفاد  – اجلي�س العربي، واالأجهزة االأمنية،  القوات امل�سلحة االأردنية 

االأب��رار،  االأردن  �سهداء  واأبناء  الكرى،  العربية  الثورة  يف  �ساركوا  من 

الذين �سحوا بدمائهم واأرواحهم لتبقى راية الوطن مرفوعة خفاقة.

واأعرب جاللته، بهذه املنا�سبة، عن فخره واعتزازه برفاق ال�سالح، 

مقدرا جهودهم الكبرية التي يبذلونها من اأجل رفعة الوطن وحمايته، 

امل��واط��ن��ني  “كورونا” ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���س��ح��ة  اأزم����ة  وم���ا ي��ق��دم��ون��ه يف 

و�سالمتهم.

واأنعم جاللته باأو�سمة ملكية على عدد من ال�سباط و�سباط ال�سف 

املتميزين يف واجباتهم من منت�سبي القوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنية، 

تقديراً لت�سحياتهم وعطائهم وتفانيهم يف اأداء واجباتهم بكل �سجاعة 

االأردنية  امل�سلحة  للقوات  الريادي  للدور  وجت�سيداً  واإي��ث��ار،  واإخال�س 

الوطن  اأم��ن  على  احلفاظ  يف  االأمنية  واالأجهزة  العربي  اجلي�س   –
واملواطن.

االأم��ري  �سمو  ح�سره  ال��ذي  االحتفال  خ��الل  امل��ل��ك،  جاللة  و�ساهد 

االأم��ري  و�سمو  احل�سني،  بن  ها�سم  االأم��ري  و�سمو  احل�سني،  بن  في�سل 

للُمكّرمني  البطولية  االأدوار  تناول  ق�سرياً  فيلماً  احل�سن،  بن  را�سد 

من اأبناء القوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنية، الذين قدموا الت�سحيات 

ليبقى الوطن حراً عزيزاً قوياً، وما يتميز به منت�سبو القوات امل�سلحة 

للذات  ونكران  دوؤوب  وعمل  وعزمية  اإخال�س  من  االأمنية،  واالأج��ه��زة 

ال��وزراء، ومديرا املخابرات  يف تاأدية الواجب. وح�سر االحتفال رئي�س 

العامة واالأمن العام.

الثورة  واأحفاد جنود  اأبناء  ان  الثاين  امللك عبداهلل  قال جاللة  كما 

العربية الكرى ما زالوا ي�سربون اأروع االأمثلة يف البطولة والت�سحية.

وكتب جاللته يف تغريدة على تويرت ام�س االأربعاء، “يف يوم جي�سنا 

العربي ويف ذكرى الثورة العربية الكرى، ما زال اأبناء واأحفاد جنودها 

االأ�ساو�س ي�سربون اأروع االأمثلة يف البطولة والت�سحية اإىل يومنا هذا 

.. لهم منا حتية عز وفخار، والأرواح �سهدائنا االأبرار التقدير والوفاء

اإ�سافية  �سنة خ��دم��ة  ال��ث��اين مبنح  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  اأم���ر ج��الل��ة  كما 

العربي واالأجهزة  االأردنية - اجلي�س  امل�سلحة  القوات  جلميع منت�سبي 

االأمنية يف نهاية خدمتهم.

االأرب��ع��اء، مبنا�سبة  ام�س  تغريدة على تويرت  امللك يف  وق��ال جاللة 

ن�سامى  بجهود  “اعتزازاً  الكرى  العربية  الثورة  وذك��رى  اجلي�س  يوم 

ون�سميات القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�س العربي واالأجهزة االأمنية، 

وتقديراً لعطائهم وت�سحياتهم يف الدفاع عن حمى الوطن، اأمرُت مبنح 

�سنة خدمة اإ�سافية جلميع منت�سبي قواتنا امل�سلحة واأجهزتنا االأمنية 

يف نهاية خدمتهم. وكل عام واأنتم بخري”.

 اقدر دور القوات المسلحة في ظل ازمة »كورونا«

الملك : أفتخر وأعتز برفاق السالح
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بداية العودة الى متوسط الخطورة واالجراءات المشددة
بعد تسجيل 18 إصابة محلية

االنباط-عمان

بفريو�س  جديدة  �إ�صابة   18 ت�سجيل  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

الأرب��ع��اء، منها )12( حملّية،  ام�س  اململكة  امل�ستجد يف  كورونا 

و)6( غري حملّية، لريتفع العدد الإجمايل للإ�سابات منذ بدء 

الوباء اإىل 863.

ال���وزراء ووزارة  واأ���س��ار املوجز الإع��لم��ي ال�سادر عن رئا�سة 

11 حالة  يلي:  كما  توزعت  اجل��دي��دة  احل���الت  اأن  اإىل  ال�سحة 

و5  امل�����س��اب��ات،  لإح����دى  اأب��ن��اء   6 منهم  العا�سمة  يف  ملخالطني 

الرمثا  م��ن مدينة  واح���دة  وح��ال��ة  لطبيب م�ساب،  خمالطني 

اإ�سابات ل�سائقي �ساحنات  ال�ساحنات(، و5  اأح��د �سائقي  )زوج��ة 

قادمني عرب حدود العمري، اأحدهم اأردين، والبقّية من جن�سّيات 

اأخرى مّت التعامل معهم وفق الربوتوكول املّتبع، وحالة واحدة 

لأردين قادم من �سيكاغو ويقيم يف اأحد فنادق احلجر.

5 ح���الت يف  ي��ل��ي:  ت��وزع��ت كما  6 ح���الت �سفاء  لت  كما �ُسجِّ

م�ست�سفى الأمري حمزة، وحالة واحدة يف م�ست�سفى امللك املوؤ�ّس�س 

عبد اهلل اجلامعي.

لي�سبح  خم���ربّي���اً،  فح�ساً   5422 اإج����راء  اإىل  امل��وج��ز  ول��ف��ت 

اإجمايل عدد الفحو�سات التي اأجريت منذ بدء اجلائحة وحتى 

الآن 240 األفاً و436 فح�ساً.

واأ�سارت وزارة ال�سّحة اإىل اأّن هذه املّرة الأوىل التي يتّم فيها 

ت�سجيل اأكرث من ع�سر اإ�سابات حملّية منذ و�سول اململكة اإىل 

م�ستوى “معتدل اخلطورة” )الأزرق(، مبينة اأنه يف حال ا�ستمّر 

ت�سجيل اأكرث من ع�سر اإ�سابات على مدى �سبعة اأّيام متتالية – 

ل قّدر اهلل – ف�سنعود اإىل امل�ستوى “متو�ّسط اخلطورة” الذي 

�ساعات  ومتديد  امل�سّددة  الإج����راءات  اإىل  ال��ع��ودة  خلله  �ستتّم 

عطلة  خ��لل  ال�سامل  التجّول  حظر  وفر�س  اجلزئي،  احلظر 

نهاية الأ�سبوع.

ودع���ت ال�����وزارة جميع امل��واط��ن��ني اإىل اّت��ب��اع اأق�����س��ى درج��ات 

احليطة واحلذر، واللتزام باإجراءات الوقاية ال�سحّية واللتزام، 

وارتداء الكّمامات، واحلفاظ على التباعد اجل�سدي، خ�سو�ساً يف 

ظّل التو�ّسع بفتح غالبّية القطاعات.

“اأمان”  تطبيق  حتميل  اإىل  امل��واط��ن��ني  ال�����وزارة  دع��ت  كما 

اأو  خمالطتهم  ح��ال  يف  لهم  تنبيهات  ب��اإر���س��ال  ليقوم  وتفعيله 

اأهمّيته يف  التطبيق  اأثبت  اإذ  اأ�سخا�س م�سابني،  اقرتابهم من 

املخالطة، وت�سريع  الو�سول لبع�س احل��الت  �سوء متّكنه من 

اكت�ساف حالت الإ�سابة.

 رئيس الوزراء يهنئ بذكرى الثورة العربية 
الكبرى ويوم الجيش

 التعليم العالي تدعو الطلبة الدارسين 
في الخارج لتعبئة بياناتهم

 تعافي اخر 5 حاالت كورونا 
بمستشفى الملك المؤسس

االنباط-عمان

ال��رزاز  عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  هناأ 

القوات امل�سلحة – اجلي�س العربي والأجهزة 

العربية  ال���ث���ورة  ذك����رى  مبنا�سبة  الأم��ن��ي��ة 

ال��ل��ذي��ن ي�سادفان  ال��ك��ربى وي���وم اجل��ي�����س، 

ام�س الأربعاء املوافق للعا�سر من حزيران.

ُبثت على  ال��رزاز يف ر�سالة �سوتية  وق��ال 

الإذاع������ات امل��ح��ل��ي��ة وو���س��ائ��ل الإع�����لم ام�س 

امل�����س��ط��ف��وي  ال���ع���رب���ي  “جي�سنا  الأرب�����ع�����اء 

عبد  امللك  جللة  بقيادة  الأمنية  واأجهزتنا 

اهلل الثاين نقول لكم يف يوم اجلي�س وذكرى 

الثورة العربية الكربى، لقد ذدمت عن تراب 

الوطن واأبنائه باأرواحكم يف مواجهة الوباء 

ال�سر�س متاما كما ذدمت قبل ذلك عن اأر�س 

الكرامة وكل �سرب من اأر�سنا الطاهرة”.

يا  “فلت�سموا  ال������وزراء  رئ��ي�����س  واأ����س���اف 

وط��ن��ي ب��ق��د���س��ي��ة اأر����س���ك وح���ري���ة ان�����س��ان��ك 

وك����رام����ة اأم���ت���ك واأ����س���ال���ة ر���س��ال��ت��ك ال��ت��ي 

حماة  اأنتم  ودمتم  ها�سم  اآل  من  توارثناها 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جللة  بقيادة  الديار 

وكل عام واأنتم بخري”.

االنباط-عمان

وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  دع����ت 

ال��ع��ل��م��ي ال��ط��ل��ب��ة الأردن����ي����ني ال���دار����س���ني يف 

على  اأو  نفقتها  على  املبتعثني  �سواًء  اخل��ارج 

العلمية  الدرجات  بجميع  اخلا�سة  نفقتهم 

الأردن��ي��ني  الطلبة  ب��واب��ة  اإىل  ال��دخ��ول  اإىل 

http:// الرابط  على  باخلارج  الدار�سني 

لتعبئة   ،  /rce.mohe.gov.jo/sa
منوذج البيانات املوجود عليها.

متابعة  ال���وزارة من  لتتمكن  ذل��ك  وياأتي 

اأح��������وال ال��ط��ل��ب��ة وم�����س��ك��لت��ه��م ال���ت���ي ق��د 

ي��ت��ع��ر���س��ون ل���ه���ا خ�����لل ف�����رتة درا����س���ت���ه���م، 

وحماولة حلها.

الربعاء،  ام�س  بيان،  ال���وزارة، يف  واأك��دت 

اأنها قد ت�سطر لحقاً لوقف �سرف اأي من 

على  املبتعثني  للطلبة  املالية  املخ�س�سات 

نفقتها اإل ملن قام باإدخال بياناته على هذه 

البوابة، مو�سحة اأنه �سيتم ربط اإ�سدار كتب 

الدرا�سة  من  املمانعة  وعدم  الطالب،  اإثبات 

اإج���راءات  ا�ستكمال  اإىل  اإ���س��اف��ًة  اخل���ارج،  يف 

معادلة ال�سهادات غري الأردنية )بعد تخرج 

املطلوبة  البيانات  باإدخال  بقيامه  الطالب( 

على هذه البوابة.

تفعيل  م��ن  تهدف  ال����وزارة  اأن  اإىل  ي�سار 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م�سلحة  اإىل  ال��ب��واب��ة  ه���ذه 

اأبنائها الطلبة الدار�سني يف اخلارج وح�سر 

اأعدادهم وتوفري قاعدة بيانات كاملة عنهم 

م�سنفة ح�سب التخ�س�س والدرجة والدولة 

مُتكن الوزارة من العودة اإليها وقت احلاجة.

االنباط-عمان

غ�������ادرت اآخ������ر خ��م�����س ح������الت م�����س��اب��ة 

ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ق�����س��م ال��ع��زل 

متاثلها  ب��ع��د  امل��وؤ���س�����س،  امل��ل��ك  مب�ست�سفى 

ل��ل�����س��ف��اء، ب��ح�����س��ب م���دي���ر ع����ام امل�����س��ت�����س��ف��ى 

الدكتور حممد الغزو.

�سحفية،  ت�����س��ري��ح��ات  يف  ال���غ���زو  وق����ال 

اخ���ر خم�س  ب��خ��روج  “انه  الرب���ع���اء،  ام�����س 

ال��ت��ام،  لل�سفاء  متاثلها  بعد  ال��ي��وم  ح���الت 

بالفريو�س  م�ساب  اي  بامل�ست�سفى  يتبق  مل 

ال�سحي  ال��ع��زل  بق�سم  م���وج���ودة  ح��ال��ة  او 

ال��ت��ي  احل����الت  ان  اىل  لف��ت��ا  احرتازيا”، 

للحجر  ان��ت��ق��ل��ت  ال��ي��وم  امل�ست�سفى  غ����ادرت 

ال��ربت��وك��ول  ي��وم��ا بح�سب   14 مل���دة  امل��ن��زيل 

ال�سحي املعمول به.

ي��ت��م  ل  ان  ام����ل����ه  ع����ن  ال����غ����زو  واع��������رب 

ت�سجيل اي حالة جديدة ت�ستدعي الدخول 

ال���ذي يتطلب م��زي��دا  جم���ددا، وه��و الم���ر 

م���ن احل���ر����س واحل�����ذر وت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ب��اع��د 

ات���خ���اذ ج��م��ي��ع  الج���ت���م���اع���ي، ا����س���اف���ة اىل 

العامة. ال�سلمة  و�سائل واحتياطات 

االنباط-عمان

اأك��د وزي��ر اخلارجية و���س��وؤون املغرتبني 

اأمي���ن ال�����س��ف��دي، ام�����س الأرب���ع���اء، ���س��رورة 

ال���ت���ع���اون  م��ن��ظ��م��ة  دول  ج����ه����ود  ت���ك���ات���ف 

الإ�سلمي حل�سد موقف دويل مينع تنفيذ 

اإ�سرائيل لقرارها �سم ثلث دولة فل�سطني 

املحتلة.

ال��وزاري  الجتماع  يف  ال�سفدي،  و�سدد 

للجنة  ال��ع�����س��وي��ة  م��ف��ت��وح  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي 

الإ���س��لم��ي،  ال��ت��ع��اون  ملنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

الذي عقد عرب تقنية الت�سال املرئي ،على 

التي  الأ�س�س،  كل  �سين�سف  ال�سم  ق��رار  اأن 

و�سيجعل  ال�سلمية  العملية  عليها  ق��ام��ت 

مُتاأ�س�س  التي  ال��واح��دة،  الدولة  خيار  من 

ال��ع��ن�����س��ري م����اآل حتميا.  ال��ت��م��ي��ي��ز  ن��ظ��ام 

العادل  ال�سلم  طريق  اإن  ال�سفدي  وق��ال 

هو تلبية جميع احلقوق امل�سروعة لل�سعب 

يف  حقه  وخ�سو�ساً  ال�سقيق  الفل�سطينيني 

من  الرابع  خطوط  على  والدولة  احلرية 

املحتلة  القد�س  1967وعا�سمتها  حزيران 

الها�سمية  الولية  �ساحب  يكر�س  “ التي 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ع��ل��ى م��ق��د���س��ات��ه��ا الإ���س��لم��ي��ة 

وامل�سيحية جللة امللك عبداهلل الثاين كل 

اأن  اإىل  اإمكانات اململكة حلمايتها” م�سرياً 

حماية القد�س وهويتها م�سوؤولية وواجب 

اأن زوال  ج��م��اع��ي. و���س��دد ال�����س��ف��دي ع��ل��ى 

على  الفل�سطينية  الدولة  وقيام  الحتلل 

الوحيد  ال�سبيل  هو  الدولتني  حل  اأ�سا�س 

بدعوة  الجتماع  وعقد  ال�سلم.  لتحقيق 

مب�ساركة  ال�سقيقة،  فل�سطني  دول���ة  م��ن 

اللجنة  الأع�ساء يف  ال��دول  وزراء خارجية 

الإ���س��لم��ي،  ال��ت��ع��اون  ملنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

العربية  اململكة  ع�سويتها  يف  ت�سم  ال��ت��ي 

ال�����س��ع��ودي��ة واجل��م��ه��وري��ة ال��رتك��ي��ة ودول���ة 

الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة 

غامبيا  وج��م��ه��وري��ة  ال�سعبية  ب��ن��غ��لد���س 

وزراء  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ن��ي��ج��ر،  وج��م��ه��وري��ة 

خارجية وممثلي 33 دولة ع�سو يف املنظمة.

التنفيذية  للجنة  اج��ت��م��اع  اآخ���ر  وك���ان 

الق�سية  ح��ول  الإ�سلمي  التعاون  ملنظمة 

ُبحث   2020 �سباط   3 بتاريخ  الفل�سطينية 

فيه الإعلن عن اخلطة الأمريكية.

 وزير الخارجية يدعو لحشد موقف 
دولي يمنع تنفيذ قرار الضم اإلسرائيلي

تراجع فرص مجلس يقوم بتسليم مجلس 

االنباط – عمر كالب 

جتا�سر النائب خالد رم�سان كعادته 

انها حكومة  ، على احلكومة وهو يعلن 

مل��ه��م��ة م�����س��ت��ح��ي��ل��ة ، وي��ق�����س��د ال���س��ه��ام 

يف ا���س��ع��اف امل��ن��اع��ة وامل��ق��اوم��ة الردن��ي��ة 

بو�سفها اي احلكومة ت�ستق�سد تفكيك 

امل��رور  اج��ل  م��ن  وتقليلمناعته  الردن 

الآمن لكل م�ساريع الت�سفية بل و�سفها 

بعبارة بالغة الق�سوة بقوله » انها ن�سخة 

ملمحا   « القت�سادي  القاتل  من  رديئة 

اىل الكتاب القت�سادي ال�سهري » القاتل 

القت�سادي  الذي ك�سف موؤلفه اخلبري 

الق��ت�����س��ادي الأم��ري��ك��ي ج���ون بريكنز، 

وُن�سر يف عام 2004، وُترجم لثلثني لغة 

عنوان  حتت  العربية  اللغة  �سمنها  من 

وهو  للأمم”  الإقت�سادى  “الغتيال 
الذي  ال�سخ�سية،  مذكراته  عن  عبارة 

ي�سف فيه وظيفته ك� “قاتل اقت�سادي” 

الأ�سلوب  ُتلّخ�س  والتي  بح�سب و�سفه، 

الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  اجل��دي��د 

ال��ع��امل  اق��ت�����س��ادي��ات  ع��ل��ى  ال�سيطرة  يف 

الثالث.

ق�سده  كما  امل�ستحيلة  املهمة  مفهوم 

يحاول  م�سروع  اي  ف�سل  هو   ، رم�سان 

ت�سييلها  او  الردن���ي���ة  ال���دول���ة  تفكيك 

للق�سية  ت�����س��ف��وي��ة  م�����س��اري��ع  ل�����س��ال��ح 

الفل�سطينية ، معول رم�سان على حزم 

الردن���ي���ني و���س��لب��ت��ه��م يف ال���دف���اع عن 

دولتهم وي�سف اي حماولة للنتقا�س 

منهم ومن الدولة بانها مهمة م�ستحيلة 

م���ن يحملها  و���س��ي��لق��ي  وف��ا���س��ل��ة  ب���ل 

يعرف  بب�ساطة ل  يعرفه لنه  حزما ل 

الردنيني ، ول يعرف ح�سا�سيتهم حيال 

الثلث  وا�سلعها  بالدولة  م�سا�س  اي 

واجلي�س وال�سعب “ او املثلث  “ العر�س 
الذهبي ح�سب تعبري رم�سان .

الح�سا�س باأن حكومة الرزاز امتداد 

لتيارات نيوليربالية ، ل تنح�سر فقط 

 ، ال���ذي ميثله  وال��ت��ي��ار  بخالد رم�����س��ان 

�سيا�سية  �سخ�سيات  اىل  ي��ت��ع��داه��م  ب��ل 

واقت�سادية باتت ت�ستم رائحة مريبة يف 

وزراء  رئي�س  و�سفها   ، احلكومة  �سلوك 

حكومة  باأنه  امللمح  واقت�سادي  ا�سبق 

ادن��ى  الردن ول متلك  ت��ع��رف  ل  ه���واة 

الفريق  ي�سمى  م��ا  عند  حت��دي��دا  خ��ربة 

القت�سادي ح�سب تعبري رئي�س الوزراء 

خالد  ف��ي��ه  ي�سرت�سل  وال���ذي   ، ال���س��ب��ق 

نابع  يجري  م��ا   : بقوله  اك��رث  رم�سان 

او من  اما من حالة غباء وقلة معرفة 

غباء  خم��رج  لي�س  بانه  موؤكدا   ، تواطوؤ 

بل م�سروع قائم لتفكيك الدولة .

رئي�س الوزراء ال�سبق يوؤكد ان العقل 

احلكومي كان قا�سرا عن فهم اللحظة 

وكان   ، كورونا  الوطنية يف ظل جائحة 

���س��اأن له  ال��ذي ل  ا���س��ريا للقرار الطبي 

الغلق  فكلفة   ، والقت�ساد  بال�سيا�سة 

ليوم واحد ت�ساوي ثمن م�ست�سفى كامل 

م��ت��خ�����س�����س ل���ع���لج ك����ورون����ا ، وح�����س��ب 

التقدير لوزير املالية فاإن كلفة الغلق 

اليومي قرابة املائة مليون دينار ، وهذا 

ي���وؤك���ده وزي����ر ���س��اب��ق ب����اأن ال����س���ل ك��ان 

ال���ت���درج يف الغ����لق ول��ي�����س ال���ت���درج يف 

الفتح ، فكلفة توزيع اخلبز واليام التي 

ك��ان��ت م��وؤذي��ة  ال�����س��ام��ل  �سبقت احل��ظ��ر 

وبائيا اكرث من الفتح .

حكومة الرزاز تتعر�س اليوم لق�سف 

�سابق  وزي����ر  راأي  ح�����س��ب  ت��ع��زز  مم��ن��ه��ج 

التي  ال���وزراء  امللك اىل جمل�س  ب��زي��ارة 

و���س��ف��ه��ا ال���وزي���ر ال�����س��اب��ق ب��اأن��ه��ا تكفني 

ل��ل��ح��ك��وم��ة ، يف ح���ني ق���ال وزي����ر ع��ام��ل 

باأنها  امللكية  ل��ل��م��ف��ردة  وم����درك  ق���دمي 

وداعية للحكومة ويبقى المر ل�ساحب 

المر ، مع بقاء اراء �سيا�سية توؤكد باأن 

حل جمل�س النواب بات قريبا وبالتايل 

رح��ي��ل ح��ك��وم��ة ال����رزاز ، ف��احل��ل باحلل 

ب��ع��د ت��ع��اظ��م ال���ه���ج���وم ع��ل��ى احل��ك��وم��ة 

واق��ت�����س��ادي��ة  �سيا�سية  �سخ�سيات  م��ن 

وت��ل��م��ي��ح��ات ع���ن ����س���دام احل��ك��وم��ة مع 

ذاتها .

رمضان يشن هجمة شرسة ويصف حكومة الرزاز بالقاتل االقتصادي 
الحل بالحل 

 وزير اسبق : عالجت الحكومة ازمة كورونا بطريقة مقلوبة 
فاالغالق بالتدريج وليس العكس

 وزير عامل : نحن في مرحلة الوداع 

يف نهاية اخلم�سينات وبداية ال�ستينات كنا ن�سكن يف مع�سكر العبديل وبجوارنا مديرية 

التعبئة العامة والتجنيد الع�سكري، كان الإنت�ساب للقوات امل�سلحة ُحلم كل �ساب، ف�سعار 

اأ�سحو قبل  اجلي�س العربي على اجلبني كان يعني الرجولة وال�سهامة والكربياء، كنت 

الوطن  بوادي  القادمني من  التجنيد  الراغبني يف  ال�سباب  اأ�سوات  ال�سم�س على  �سروق 

عمر  يف  �سباب  الطبي،  والفح�س  ال�سخ�سية  املقابلت  طابور  يف  يقفون  وه��م  واأري��اف��ه 

الإنت�ساب  الوطن، يف مفهومهم،  �سبيل  وال�سهادة يف  البندقية  الزهور كلهم �سوق حلمل 

للجي�س يعني انهم اأ�سبحوا م�سروع �سهيد حتت الطلب، فل�سطني اأر�س مقد�سة ويطيب 

القتال وال�سهادة يف �سبيلها، مل يكن لدينا ق�سايا م�سريية �سواها، عند الظهرية ومبجرد 

يبداأ  والهجيني  والزغاريد  الدبكة  ُتعقد حلقات  كانت  للتجنيد  املقبولني  اأ�سماء  اإع��لن 

الع�سكري، كانت بدلة ع�سكرية واح��دة، �سماغ  بالزي  اإلتقاط �سور �سخ�سية لهم  بعدها 

واحد، عقال واحد، و�سعار واحد يتناوبون على اإرتدائها للت�سوير وكان كل جمند يحمل 

بني يديه لوحة خ�سبية �سغرية �سوداء ي�سعها على �سدره يكتب عليها اإ�سمه بالطب�سورة، 

مدة  اإنق�ساء  بعد  والرجال،  الرجولة  م�سنع  خو  مع�سكرات  اإىل  املجندون  ُينقل  بعدها 

كنت  لو  املختلفة،  امل�سلحة  القوات  اأ�سلحة  ف��روع  على  توزيعهم  يتم  الأ�سا�سية  التدريب 

اأعلم حينها اأن هوؤلء ال�سباب هم الأبطال الذين �سي�سطرون ق�س�س البطولة والت�سحية 

والفداء على اأر�س فل�سطني، واأن الكثريين منهم �ستزين ا�سمائهم قائمة العز وال�سرف، 

البطولة  وم��ع��ارك  الوغى  �ساحات  يف  اإ�ست�سهدوا  الذين  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سهداء  قائمة 

يف ح��رب ح��زي��ران وم��ع��رك��ة ال��ك��رام��ة وم��ع��ارك الإ���س��ت��ن��زاف واجل����ولن لَقّبلت وجناتهم 

ب�سيارتي  م��ررت  كلما  ال�سري  واأبطئ  احلنني  ي�سدين  هذا  يومنا  اىل  زلت  ما  وجباههم، 

الرجال،  الأردنية وم�سنع  الع�سكرية  التي كانت رحم  او خو،  العبديل  بجوار مع�سكرات 

لأملأ نف�سي من طهر الر�س ومن رائحة الرتاب ومن عبق الع�سكرية الأردنية واأريجها، 

لعلي اأ�ستمع ل�سدى �سرخات اجلنود الباقي فيها الذي قد يكون هو كل ما تبقى يف املكان، 

الدفاع عن  القومي يف  واجبهم  يوما عن  يتخّلوا  امل�سلحة عروبيون مل  قواتنا  منت�سبوا 

الأر�س العربية ول عن جندة اأبناء عروبتهم لأنهم وارثوا ر�سالة ومبادئ الثورة العربية 

عام وجي�سنا  كل  بعيده،  اليوم  نحتفل  ال��ذي  العربي  بكل فخر هذا هو جي�سنا  الكربى، 

وقائده باألف خري  .

د.عصام الغزاوي

 أُهزوجة الجيش العربي كانت 
تبدأ من العبدلي وخو....
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مما  ال�صيف  يف  ف����راح  ا�أل منا�صبات  وت���زداد  ك��ث��رة،  وا�ألت����راح  ا�ألف����راح  منا�صبات 

البحث  ل�صرورة  ي�ؤ�صر  ما  اإنتاجيتهم،  وقلة  وقتهم  و�صياع  النا�س  اإن�صغال  يعني 

بال�اجب؛  القيام  البعيدين يف  للنا�س  الع�صرية  التكن�ل�جيا  واإ�صتخدام  بدائل  عن 

حتمية  كنتيجة  بها  العمل  يجب  جديدة  ثقافات  ك�رونا  جائحة  ر�ّصخت  وبالطبع 

دارجة؛  ثقافات  ُبعد  عن  والتعليم  ُبعد  عن  العمل  فبات  ا�ألر�س؛  على  للم�صتجدات 

للنا�س يف منا�صباتها  الفيزيائي  اللقاء  ا�إلكرتونية �صرورة دومنا  ال�اجبات  وباتت 

التغير  ثقافة  يعزز  وهذا  العامة؛  وال�صالمة  لل�صحة  حماية  وا�ألت��راح  ا�ألف��راح  يف 

ا�إجتماعية  ثقافاتنا  تغير  ونتطّلع من خاللها  ك�رونا؛  لكائبة  كنتيجة  اآلت  التي 

يف  العبث  خم��اط��رة  األو  لل�قت  �صياع  دومن��ا  ُبعد  ع��ن  ا�إجتماعي  الت�ا�صل  لقب�ل 

األو ال�صحة لبني الب�صر: ال�صالمة العامة 

والدرو�س  ك�رونا  جائحة  بعد  �صادت  التي  الرا�صخة  ا�إنطباعات  عن  بالرغم   .1

فال  ا�إجتماعية؛  وتقاليدنا  عاداتنا  تغير  ثقافة  منها  وواح��دة  منها؛  امل�صتفادة 

األن  املمكن  من  لكننا  وتقاليدنا،  وعاداتنا  احل�صاري  م�روثنا  عن  نن�صلخ  ان  ميكن 

بال�اجب وخ�ص��صاً  لكرتونية احلديثة للقيام  ا�إ التكن�ل�جيا  األدوات  نعّظم فعالية 

األو درجة القربى؛  املنا�صبة �ص�اء باملكان  �صحاب  النا�س البعيدة با�ألهمية بالن�صبة �أل

والطرح هنا لثقافة الت�ا�صل عن ُبعد وقب�لها من قبل كل ا�ألطراف.

الر�صالة  األو  بالهاتف  املباركة  األو  العزاء  تقبل  ثقافة جمتمعية  ن�جد  األن  علينا   .2

را�صخ  البعيدين؛ وهذا تعزيز  للنا�س  جتماعي  ا�إ الت�ا�صل  األو و�صائل  ال�ت�صاب  عرب 

ا�آمنة يف زمن ك�رونا؛ ما يحقق  ا�إجتماعي واجل�صدي وامل�صافات  التباعد  لثقافة 

األو  ك���رون��ا  زم��ن  يف  ���ص���اء  ل��الألم��را���س  نقل  ودومن���ا  النا�س  لكل  وال�صحة  ال�صالمة 

غرها.

ال���اج��ب  األو  ال��ت���ا���ص��ل احل��دي��ث��ة  األدوات  ب��ال���اج��ب م��ن خ���الل  ال��ق��ي��ام  3. ف���ائ��د 

واألع�صابهم  واإنتاجيتهم  ومالهم  وجهدهم  النا�س  وق��ت  على  يحافظ  ل��ك��رتوين  ا�إ

ثقافة  ذل���ك  ي��ك���ن  األن  ذل���ك  م��ن  وا�أله����م  وك��ث��ر؛  و���ص��الم��ت��ه��م  واألم��ن��ه��م و�صحتهم 

ا�ألج��ي��ال  ليت�ارثها  ال�صباب  جيل  عليها  وي��رًتّب��ى  ال��ن��ا���س  ب��ن  را���ص��خ��ة  جمتمعية 

وتت�صف بثقافة القب�ل من قبل كل الفئات العمرية.

من  كثر  على  يق�صي  ك�رونا  وزم��ان  ال�صرعة  ع�صر  يف  لكرتوين  ا�إ ال�اجب   .4

األم�رها  ت�صتقيم  األن  نتمنى  التي  جتماعية  ا�إ م�صاكلنا  وبع�س  لدينا  ال�قت  م�صاكل 

واملقربن؛  هل  ا�أل على  املنا�صبات  اإقت�صار  من  األكرث  باملظاهر  تهتم  باتت  النا�س  ن  �أل

وال�ص�فيات  للمظاهر  دث��ر  ذل��ك  يف  كما  وال���ق��ت؛  واجل��ه��د  امل���ال  ت���ف��ر  ذل��ك  ويف 

واإقرتاب من ال�اقعية والعمل احلقيقي وال�اقعي وثقافة ا�إنتاجية.

ال���اج��ب  ث��ق��اف��ة  ق��ب���ل  خ���الل  م��ن  ال��ب��ع�����س  بع�صنا  ع��ل��ى  للتخفيف  ن��ح��ت��اج   .5

ننتقد  اإن�صان كان و�  األي  بعينها و� نتحدث عن  نعالج ظاهرة  لكرتوين، ونحن  ا�إ

األحداً؛ وعندما ترت�صخ هذه الثقافة تك�ن �صائدة عند النا�س وحتظى بالقب�ل دومنا 

همز األو ملز؛ ويتحقق من خاللها ثقافة ا�إحرتام �ألوقات النا�س ودرء لثقافة املدينة 

األو متثيل النا�س على بع�صهم البع�س. الفا�صلة 

واألدوات  الع�صر  لغة  مع  لتت�اءم  جتماعية  ا�إ عاداتنا  وتهذيب  لتغير  نحتاج   .6

ا�آخرين وجهات  األن � نفر�س على  ال�صرعة؛ ونحتاج  جتماعي وع�صر  ا�إ الت�ا�صل 

ن��ظ��رن��ا ب��ق��در م��ا ن��ح��رتم وج��ه��ات ن��ظ��ره��م؛ ون��ح��ت��اج ل��ث��ق��اف��ة العملية وا�إن��ت��اج��ي��ة 

كثراً  ن�صّيع  باألننا  لن�ؤمن  ونحتاج  واجلهد؛  واملال  لل�قت  ك�صباً  احلياة  يف  والعطاء 

من ال�قت يف منا�صبات ن�صتطيع األن نق�صيها بالهاتف؛ وجائزة ك�رونا األثبتت جناعة 

ثقافة الت�ا�صل ا�إجتماعي عن ُبعد واإر�صال التهاين والعزاءات عرب الهاتف دومنا 

هدر للطاقات وال�قت.

التدريجي  التغير  وق��ت  وح��ان  للنا�س  مرهقة  جتماعية  ا�إ عاداتنا  ب�صراحة: 

وجائحة  ال�ص�تي،  األو  املرئي  والت�ا�صل  لكرتوين  ا�إ بال�اجب  القيام  ثقافة  لقب�ل 

األثبتت للجميع جناح فكرة الت�ا�صل عن ُبعد لكل عاداتنا ا�إجتماعية �ص�اء  ك�رونا 

لالألفراح األو ا�ألتراح؛ واملطل�ب من اجلميع اإ�صتح�صان الفكرة.

د.محمد طالب عبيدات

 الواجبات والتواصل 
اإللكتروني في زمن كورونا

اخلمي�س   11/ 6 / 2020 

االنباط-عمان

التفتي�صية  ع��م��ان  األم���ان���ة  ف���رق  األغ��ل��ق��ت 

 8 9 م��ن�����ص��اآت و3 غ���رف األراج���ي���ل ، وت���ج��ي��ه 

خم��ال��ف��ات واإن�������ذارات ل��� 46 حم��ال جت��اري��ا 

خالل تنفيذها ل� 220 ج�لة األم�س الثالثاء.

وت��������األت��������ي اجل���������������ت ع�����ل�����ى امل����ن���������ص����اآت 

ا�ق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة مل��ت��اب��ع��ة ا�ل��ت��زام 

ب������ا�إج������راءات ال�����ص��ح��ي��ة يف ظ����ل ج��ائ��ح��ة 

خم�صة  وك���ادر  مفت�ص�  يق�م  حيث  ك���رون��ا 

ال�صحية  ال��رق��اب��ة  ل���دائ���رة  ت��اب��ع��ة  م���راك���ز 

ا��صرتاطات  ت�فر  التاألكد من  واملهنية من 

ال�صحية للم�اد الغذائية املتداولة، والتزام 

األعلن  التي  ب��ا�إج��راءات  وامل��ط��اع��م  املقاهي 

للقفازات  العمال  ارت��داء  مثل  �صابقا  عنها 

بن  التباعد  على  وال��رق��اب��ة   ، وال��ك��م��ام��ات 

لهذه  التعقيم  عمليات  واإج��راء  ال��ط��او�ت، 

املن�صاآت.

من  ت�صتمر  الرقابية  اجل����ت  األن  يذكر 

احلادية  ولغاية  �صباحا  والن�صف  الثامنة 

تقدمي  عدم  من  التاألكد  بهدف  لياًل  ع�صرة 

ا�ألراج�����ي�����ل يف ا�ألم�����اك�����ن امل��غ��ل��ق��ة وات���خ���اذ 

ت�صل  قد  التي  املخالفن  بحق  ا�إج���راءات 

اإىل ا�إغالق.

االنباط -عمان

ا�رب��ع��اء،  ام�س  ا�ألومل��ب��ي��ة  اللجنة  األعلنت 

وامل��راك��ز  ا�ك��ادمي��ي��ات  عمل  ب��ع���دة  ال�صماح 

وا�ألندية يف املدار�س اخلا�صة.

ع��ل��ى م�قعها  ا�ومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق��ال��ت 

ب��ن اللجنة  ال��ت��ب��اح��ث  ب��ع��د  اإن���ه  ال��ر���ص��م��ي: 

والتعليم  الرتبية  ووزارة  ا�ألردنية  ا�ألوملبية 

املدر�صية  الريا�صات  احت��اد  م��ع  وبالتن�صيق 

ودائرة الن�صاطات يف وزارة الرتبية والتعليم 

ف��ق��د ت���ق���رر ع������دة ا�ألك����ادمي����ي����ات وامل���راك���ز 

وا�ألندية يف املدار�س اخلا�صة الع�دة للعمل.

ت��األت��ي  للعمل  ال��ع���دة  ان  اللجنة  واألك����دت 

التي  ال�قائية  با�إجراءات  ا�لتزام  �صريطة 

حددتها اللجنة ا�ألوملبية لع�دة عمل القطاع 

الريا�صي.

االنباط-عمان  

ف���رغ���ت ب��ل��دي��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة ال���ك���ربى ع��رب 

مقاول حملي من تنفيذ املرحلة ا�وىل من 

اإن�صاء جدار ا�صتنادي انهار منذ �صن�ات على 

تقاطع منطقة الفرز و�صط مدينة الطفيلة 

لقلعة  نافذ  اإغالق طريق حي�ي  وت�صبب يف 

القدمي. و�ص�قها  الطفيلة 

ومي���ت���د ال���ط���ري���ق ال���ف���رع���ي ن��ح��� ن�����ص��ف 

ا���ص��ت��ن��ادي  ج����دار  ع��ل��ى  ي�صتند  و  م��رت  ك��ي��ل��� 

وبارتفاع  مرتا،   50 على  يزيد  بط�ل  منهار 

ت�����ص��دع  اىل  األدى  مم���ا  األم����ت����ار،   10 ي��ت��ج��اوز 

ام��ام احلركة  واإغ��الق��ه  اج��زاء م��ن الطريق 

امل��روري��ة، وف��ق ع��دد م��ن امل���اط��ن��ن. وا���ص��ار 

جهاد  الطفيلة  مدينة  و�صط  منطقة  مدير 

ا����ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ظ���روف  ان  اإىل  ال�����ص��راي��دة 

جراء انت�صار فرو�س ك�رونا األدت اإىل تاألخر 

العمل يف اجلدار الذي ت�صل كلفته اإىل 100 

الف دينار، مما ت�صبب بتعطيل حركة املرور 

يف تلك املنطقة احلي�ية، �فتا اإىل انه �صيتم 

ق��ري��ب��ا اإجن����از امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن اجل���دار 

منطقتي  بن  ال�ا�صل  ال�صارع  ي�صند  ال��ذي 

الفرز و�صط املدينة والقلعة ويخدم ا�ألحياء 

القريبة من ال��صط التجاري.

االنباط-الزرقاء

ال��زرق��اء ح��ج��ازي ع�صاف  األك��د حمافظ 

����ص���رورة ت�����ص��دي��د ال��رق��اب��ة ع��ل��ى امل��ن�����ص��اآت 

ال���ك���ام���رات  اإىل  وال�����رج������ع  ال���ت���ج���اري���ة 

اخل����ا�����ص����ة ب���ه���ا ل���ل���ت���األك���د م����ن ال���ت���زام���ه���ا 

ال�صحية. بالتعليمات 

وق����ال ع�����ص��اف خ���الل ا�ج��ت��م��اع ال���ذي 

ع��ق��د ام�������س ا�رب����ع����اء، مب��ب��ن��ى حم��اف��ظ��ة 

تكثيفاً  �صت�صهد  املقبلة  ا�ألي��ام  ان  الزرقاء، 

حل��م��الت ال���رق���اب���ة وال��ت��ف��ت��ي�����س م���ن قبل 

العامة يف املحافظة وفرق  ال�صالمة  جلنة 

وجتارة  �صناعة  ملديرية  التابعة  التفتي�س 

ومت�����ي����ن ال�����زرق�����اء وم���دي���ري���ة ال�����ص��ح��ة 

التجارية  املحال  التزام  مدى  من  للتاألكد 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال���������ص����ادرة ع����ن احل��ك���م��ة 

لل�قاية  ا�ح���رتازي���ة  ا�إج������راءات  ب��اإط��ار 

م��ن ان��ت�����ص��ار ف��رو���س ك����رون���ا، م��ن حيث 

احلفاظ على م�صافة ا�ألمان والتباعد بن 

اإ�صافة  الت�ص�ق،  عملية  األث��ن��اء  امل���اط��ن��ن 

ارتداء  مثل  ال�قائية  التدابر  اتخاذ  اإىل 

الكمامة والقفازات وعدم التهاون اإزاء األي 

خمالفات.

���ص��ت��ع��ت��م��د  امل���ح���اف���ظ���ة  ان  اإىل  ول����ف����ت 

األي�������ص���اً ع���ل���ى اجل���������ت ال���ت���ي ي���ق����م ب��ه��ا 

املن�صاآت  على  املجتمعية  ال�صرطة  األف����راد 

ال���ت���ج���اري���ة، ح���ي���ث ����ص���ي���ق����م����ن ب��ت���ث��ي��ق 

ع��م��ل��ي��ات امل��خ��ال��ف��ة ف��ي��ه��ا، ان وج����دت، من 

املعنية  اجل��ه��ات  ق��ب��ل  م��ن  متابعتها  األج���ل 

وات���خ���اذ ا�إج������راءات ال��ق��ان���ن��ي��ة ال��رادع��ة 

بحق األ�صحاب تلك املن�صاآت .

و����ص���دد ع�����ص��اف ع��ل��ى �����ص����رورة ت��ع��ق��ي��م 

وو�صع  ي���م��ي،  وب�صكل  ال��ت��ج��اري��ة،  امل��ح��ال 

املحالت،  وخم��ارج  م��داخ��ل  على  املعقمات 

وع�������دم ال�������ص���م���اح ل���ل���م����اط���ن���ن ب���دخ����ل 

ا���ص��ت��خ��دام��ه��م و���ص��ائ��ل  ب��ع��د  اإ�  امل���ح���الت 

ه��ذه  ان  اإىل  �ف��ت��اً  ال�صخ�صية،  ال���ق��اي��ة 

املحال  األ�صحاب  عاتق  على  تقع  امل�ص�ؤولية 

والعق�بة  املخالفة  �صتقع  حيث  التجارية، 

عليهم .

واأل����ص���اد ع�����ص��اف ب��ح�����ص���ر رئ��ي�����س غرفة 

وجمم�عة  �صرمي  ح�صن  ال��زرق��اء  جت��ارة 

م����ن ال���ت���ج���ار ال����ذي����ن مي���ث���ل����ن خم��ت��ل��ف 

ال���ق���ط���اع���ات ال���ت���ج���اري���ة، ب���اجل���ه����د ال��ت��ي 

على  للمحافظة  احلك�مة  قبل  من  بذلت 

وا�إج����راءات  ال��ع��ام��ة  وال�����ص��الم��ة  ال�صحة 

ك�رونا  جائحة  فرتة  خالل  اتخذت  التي 

امللك،  والتي جاءت بت�جيهات من جاللة 

جاء  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ن�����ص��اآت  فتح  ان  م��صحا 

اثر ر�صد تقيدها والتزامها مع امل�اطنن 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����ص��ح��ي��ة ال���������ص����ادرة ع��ن 

األنه ل�حظ  اإ�  احلك�مة بهذا اخل�ص��س، 

ان ه���ن���اك ت���راج���ع���اً مب�����ص��ت���ى ا�ل����ت����زام، 

ا�ألم�������ر ال������ذي ق����د ي��ن��ع��ك�����س ����ص���ل���ب���اً ع��ل��ى 

امللتزمن  غر  التجارية  املن�صاآت  األ�صحاب 

. ال�صحية  بالتعليمات 

امل����اط���ن���ن  ال����ت����زام  “ ان  ع�������ص���اف  وق������ال 

اإىل  �صيق�دنا  ال�صحية،  بالتعليمات  والتقيد 

نتائج ايجابية تنعك�س على امل�اطن واملجتمع 

وامل�������ص����ؤول���ي���ة  ال���ع���م���ل  ان  وال������دول������ة، ح���ي���ث 

من  األو  امل���اط��ن��ن  قبل  م��ن  ���ص���اء  م�صرتكة، 

التجارية  وامل�ؤ�ص�صات  املن�صاآت  األ�صحاب  قبل 

وغرها”.

م��ن جهته، ق��ال م��دي��ر م��دي��ري��ة ال�����ص���ؤون 

حممد  الدكت�ر  ال��زرق��اء  ملحافظة  ال�صحية 

دراية ووعي  األ�صبح على  امل�اطن  ان  الطحان 

كامل مبخاطر فرو�س ك�رونا، وتعززت ثقته 

ب���اإج���راءات احل��ك���م��ة مل��ن��ع ان��ت�����ص��ار ال��ع��دوى، 

على  للمحافظة  جميعاً  يحدونا  الذي  ا�ألمر 

األمن�ذجاً  ا�ألردن  وبقاء  امل�صرقة  ال�ص�رة  هذه 

يف التعامل مع هذه اجلائحة.

واأل���ص��اف ان م��دي��ري��ة ال�����ص��ح��ة، ب��ك���ادره��ا 

ك������اف������ة، ت�����ب�����ذل ج�������ه��������داً ك�����ب�����رة �إج���������راء 

ك�رونا  عن  للك�صف  الع�ص�ائية  الفح��صات 

من خالل ع�صرة فرق تق�س وبائي، اإذ جتري 

للم�اطنن  ي�مي  ب�صكل  ع�ص�ائية  فح��صات 

من مناطق متن�عة يف املحافظة، م�صراً اإىل 

جتارة  غرفة  مع  للتن�صيق  املديرية  ا�صتعداد 

لبع�س  فح��صات  اإج���راء  األج��ل  م��ن  ال��زرق��اء 

التجار.

ب�����دوره، ل��ف��ت م��دي��ر م��دي��ري��ة ال�����ص��ن��اع��ة 

وال��ت��ج��ارة وال��ت��م���ي��ن ع��م��اد ال���ب���زور اىل ان 

امل��دي��ري��ة ق��ام��ت م��ن��ذ ب���داي���ة ازم����ة ك����رون���ا، 

األنه  اإ�  ا�أل�ص�اق،  على  للرقابة  بت�صكيل جلان 

ل�حظ يف ا�آونة ا�ألخرة عدم التزام من قبل 

واملت�ص�قن  التجارية  املن�صاآت  األ�صحاب  بع�س 

ان  م�ؤكداً  ا�حرتازية،  ال�صحية  بالتعليمات 

العق�بات  بت�صديد  تعليمات  امل��دي��ري��ة  ل��دى 

العق�بة  تقت�صر  ل��ن  حيث  املخالفن،  بحق 

ع��ل��ى امل��خ��ال��ف��ة، ب���ل ���ص��ي��ك���ن ه���ن���اك اإغ����الق 

ل��ل��م��ن�����ص��األة وذل�����ك ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع حم��اف��ظ 

الزرقاء .

االنباط-عمان

املتجددة  للطاقة  العربية  الهيئة  ا�صادت 

امل�صتدامة  بالتنمية  العربي  اجلي�س  ب��دور 

امل���ت���ج���ددة م�����ؤك����دة ان اجل��ي�����س  وال���ط���اق���ة 

للجندية  متكاملة  وطنية  مدر�صة  العربي 

العالية. وا�حرتاف واملهنية 

للطاقة  العربية  الهيئة  عام  امن  وقال 

امل���ت���ج���ددة امل��ه��ن��د���س حم��م��د ال��ط��ع��اين اإن 

اجلي�س العربي من اوائل اجلي��س بالعامل 

يف ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة خل��دم��ة 

امل�اقع احلدودية �ألغرا�س مراقبة احلدود 

وان����ارت����ه����ا، اإ����ص���اف���ة �����ص���ت���خ���دام ال��ط��اق��ة 

والطبخ  املياه  ت�صخن  �ألغرا�س  ال�صم�صية 

الطاقة  وا�صتخدامات  ال�صم�صية  بالطاقة 

�ألغرا�س  ال�صالم  حفظ  ق���ات  يف  املتجددة 

متعددة.

ام�س  �صحفي  ب��ي��ان  يف  ال��ط��ع��اين  وت��اب��ع 

اجلل��س  بعيد  اململكة  احتفا�ت  مبنا�صبة 

امللكي وذكرى الث�رة العربية الكربى وي�م 

البا�صلة  امل�صلحة  ال��ق���ات  داألب����ت  اجل��ي�����س: 

من  ال�صامية  امللكية  ال��ت���ج��ي��ه��ات  بتنفيذ 

اج���ل خ��دم��ة ال��ق��رى ال��ن��ائ��ي��ة وال��ت��ج��م��ع��ات 

ال�����ص��ك��ن��ي��ة ال���ب���ع���ي���دة ب���ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة 

امل�اطنن. م�صاهمة منها بالتخفيف على 

للطاقة  م��رك��ز  األول  ان�����ص��اء  ان��ه مت  وب��ن 

املتجددة يف اجلامعة ا�ردنية بالتعاون مع 

األول  ت�صنيع  ومت  البا�صلة  امل�صلحة  ال��ق���ات 

امل�صرتك  بالتعاون  عربية  �صم�صية  �صيارة 

مع اجلامعة ا�ألردنية ومركز امللك عبداهلل 

 .2003 عام  يف  والتط�ير  للت�صميم  الثاين 

واكد ان معظم احلدود ا�ألمامية خمدومة 

على  دليل  وهي  املتجددة  بالطاقة  بالكامل 

حداثة وتط�ر الق�ات امل�صلحة البا�صلة.

األول  ت��رك��ي��ب  اإن�����ه مت  ال���ط���ع���اين:  وق�����ال 

 ،2002 ال�صم�صية عام  نظام تكييف بالطاقة 

اإ����ص���اف���ة اإىل ت��األه��ي��ل ك������ادر ف��ن��ي��ة م���ؤه��ل��ة 

لرتكيب األنظمة الطاقة ال�صم�صية �ألغرا�س 

ت�ليد الكهرباء واجلي�س العربي من اوائل 

املتجددة  الطاقة  ربطت  التي  للم�ؤ�ص�صات 

الكهرباء  ال�طنية  ال�صبكة  على  الرياح  من 

منذ  الكهرباء  �صلطة  مع  م�قعة  باتفاقية 

األك����رث م���ن 20 ع��ام��ا وق��ب��ل ����ص���دور ق��ان���ن 

املتجددة. الطاقة 

االنباط-عمان

قالت نقابة املهند�صن انه � ي�جد ما 

والته�ية  التكييف  األنظمة  ت�صغيل  مينع 

�صمن  وذل����ك  ال���ع���ب���ادة،  دور  يف  وامل������راوح 

�ص�ابط ت�صمن الت�صغيل ا�آمن لالألنظمة 

ال�صادرة  ا�ر�صادية  بالن�صرة  وردت  التي 

النقابة. عن 

واألو�����ص����ح����ت ال���ن���ق���اب���ة، ب��ح�����ص��ب ب��ي��ان 

األنظمة  ان تعطيل  ا�ألربعاء،  �صحفي ام�س 

لي�س  ال��ه���اء  وتكييف  والته�ية  التدفئة 

انتقال  للحد من  عامليا  به  اإجراًء م��صى 

ال��ت��ق��ي��د ببع�س  ي��ج��ب  واإمن�����ا  ال��ف��رو���س 

وي�صاعد  اآمنا  الت�صغيل  ليك�ن  ا�جراءات 

باحلد من انت�صار فرو�س ك�رونا.

وق������ال ن���ق���ي���ب امل���ه���ن���د����ص���ن امل��ه��ن��د���س 

قامت  النقابة  اإن  الزعبي  �صمارة  األح��م��د 

وال�������ص����ؤون  ا�وق�������اف  وزارة  مب��خ��اط��ب��ة 

اخل�ص��س،  بهذا  ا�إ�صالمية  واملقد�صات 

م���ب���دي���ة ا����ص���ت���ع���داده���ا ل���ت���ق���دمي ج��م��ي��ع 

ل�صمان  والتخ�ص�صية  الفنية  خ��ربات��ه��ا 

دور  يف  وامل����راوح  للمكيفات  اآم���ن  ت�صغيل 

�صابقا  �صكلت  النقابة  ان  م�صيفا  العبادة، 

مبكافحة  الفنية  للم�صاعدة  عمل  فريق 

ا�ألوب������ئ������ة، ����ص���م ع������ددا م����ن امل��ه��ن��د���ص��ن 

والتدفئة  التكييف  جم��ال  يف  املخت�صن 

م��ه��ن��د���ص��ن  اإىل  اإ�����ص����اف����ة  وال����ت����ه�����ي����ة، 

والبيئة  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��الم��ة  يف  خمت�صن 

ج���دة  جمعية  م��ع  وب��ال�����ص��راك��ة  ال�صحية 

وخل�صت  ا�ألم���رك���ي���ة،  ال��داخ��ل��ي  ال���ه����اء 

للت�صغيل  ع��ل��م��ي��ة  ت������ص��ي��ات  اىل  ال��ل��ج��ن��ة 

والتكييف يف ظل  الته�ية  �ألنظمة  ا�آمن 

جائحة ك�رونا.

من جانبه، قال رئي�س جلنة ا�وبئة يف 

النقابة  جمل�س  ع�ص�  املهند�صن،  نقابة 

امل��ه��ن��د���س رائ����د ال�����ص��رب��ج��ي، ان ال��ف��ري��ق 

التربيد  م��ل��ف��ات  بتنظيف  او���ص��ى  ال��ف��ن��ي 

الت�صخن والفالتر كما ه� حمدد لها  األو 

ب��ربن��ام��ج ال�����ص��ي��ان��ة ال���دوري���ة وم���ا تن�س 

الك�دات وت��صيات امل�صنعن. عليه 

اله�اء  ت�فر  الت��صيات  ت�صمنت  كما 

املكان،  �صاغلي  لالأل�صخا�س  الكايف  النقي 

ال��ه���اء نقيا م��ن اخل��ارج  ي��ك���ن ه��ذا  واألن 

وا�ب���اب  الن�افذ  جميع  فتح  طريق  عن 

الته�ية  م���راوح  وت�صغيل  ال��ع��ب��ادة،  ل���دور 

العادية اجلدارية وال�صقفية ملدة �صاعتن 

دار  ا�صتخدام  وقت  وبعد  قبل  ا�ألق��ل  على 

العبادة.

مكان  او  امل��ي��اه  ب����دورات  يتعلق  وف��ي��م��ا 

ال������ص���ء ا����ص���ارت ال��ت������ص��ي��ات اىل ان���ه يف 

العبادة  دور  داخ��ل  من  مدخلها  كان  حال 

�صفط  م��راوح  عمل  على  املحافظة  فيجب 

ال������ص���ء على م��دار  األو م��ك��ان  احل��م��ام��ات 

ومب���ا فيها  ي���م��ي��اً  م��ت���ا���ص��ل��ة  ���ص��اع��ة   24

الن�افذ  وجت��ن��ب  الر�صمية،  العطل  األي���ام 

املراوح  األثناء عمل  احلمامات  املفت�حة يف 

على  للته�ية،  ال�صحيح  ا�جت��اه  ل�صمان 

احلمامات  ه��ذه  ا���ص��ت��خ��دام  حظر  يتم  األن 

واألم��اك��ن ال������ص���ء ل��ال���ص��ت��خ��دام م��ن قبل 

للمرحلة احلالية. امل�صلن 

ك��م��ا ���ص��ددت ال��ت������ص��ي��ات ع��ل��ى ���ص��رورة 

ال����ت����زام  ا�إج�������������راءات  ه������ذه  ي�����راف�����ق  األن 

امل�����ص��ل��ن مب��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ص��الم��ة ال��ع��ام��ة 

ال�اقية  الكمامات  ب��ارت��داء  وال�صخ�صية 

والقفازات واحلفاظ على م�صافة التباعد 

ا�ج���ت���م���اع���ي ال���ت���ي � ت��ق��ل ع���ن م�����ص��اف��ة 

تعليمات  يف  ورد  م��ا  ح�صب  ون�����ص��ف  م��رت 

ال�صادرة  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  اإدارة 

ملجابهة  العمل  اماكن  جتهيز  بخ�ص��س 

امل�صافة  ح�صب  األو  ك�رونا  فرو�س  انت�صار 

األو  ال�صحة  األو  العمل  وزارة  حتددها  التي 

اجلهات الر�صمية ا�ألخرى ذات العالقة.

االنباط-عمان

وق����ع����ت امل����ؤ����ص�������ص���ة ال���ع���ام���ة ل���الإ����ص���ك���ان 

والتط�ير احل�صري الي�م ا�ألربعاء، مذكرة 

الع�صكري،  ا�إئ��ت��م��ان  ���ص��ن��دوق  م��ع  ت��ف��اه��م 

امل�ؤ�ص�صة  م�صاريع  من  امل�صتفيدين  لتم�يل 

الذين تنطبق عليهم األحكام نظام ال�صندوق 

ومبا يتفق مع األحكام قان�ن امل�ؤ�ص�صة.

وي���األت���ي ذل���ك ان��ط��الق��ا م��ن ال��ت���ج��ي��ه��ات 

م�ؤ�ص�صات  عمل  تكاملية  بخ�ص��س  امللكية 

ال���دول���ة، ح��ي��ث ت��ت���ىل امل���ؤ���ص�����ص��ة ح��ل األزم���ة 

املتعلقة ببيع وتخ�صي�س العقارات  ال�صكن؛ 

ومت���ل���ك  مب�جب  ال�����ص��ك��ن��ي��ة  وال�������ح������دات 

ال�صكنية  ال���ح��دات  بيع  �صالحية  قان�نها 

ل��ل��ج��ه��ات امل���م����ل���ة ل���غ���اي���ات اع�������ادة ب��ي��ع��ه��ا 

. للم�صتفيدين 

املهند�صة  امل���ؤ���ص�����ص��ة  ع���ام  م��دي��ر  وق��ال��ت 

ج��م��ان��ة ال��ع��ط��ي��ات خ����الل ت���ق��ي��ع م��ذك��رة 

العامة  ا��صغال  وزير  رعاها  التي  التفاهم 

رئي�س  العم��س،  ف��الح  املهند�س  وا��صكان 

غمرة  يف  تاألتي  انها  امل�ؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س 

اح��ت��ف��ا�ت امل��م��ل��ك��ة ب��ع��ي��د اجل��ل������س امل��ل��ك��ي 

وع��ي��د اجل��ي�����س وال��ث���رة ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��ربى، 

امل�صلحة  ال��ق���ات  جله�د  وت��ق��دي��را  واع���زازا 

ا�ردنية.

وا�����ص����اف����ت ال���ع���ط���ي���ات ان������ه ومب����ج���ب 

امل�صلحة  الق�ات  ملنت�صبي  ميكن  ا�تفاقية 

العام  احل�ص�ل  وا�ألم���ن  العربي  /اجلي�س 

���ص��ك��ن��ي ح�����ص��ب  ع���ل���ى مت����ي���ل ع����ق����اري او 

ا�ئتمانية  ودرا���ص��ت��ه  ال�����ص��ن��دوق  �صيا�صات 

الن�صبة عن  تزيد هذه  لكل حالة بحيث � 

عقد  يف  املحدد  العقار  ثمن  من  باملئة   100

ا�إئتمان  �صندوق  ع��ام  مدير  وق��ال  البيع. 

ت���ق��ي��ع  اإن  ح����ج����ازي،  األجم������د  ال��ع�����ص��ك��ري 

املعل�مات  ت��ب��ادل  ع��ل��ى  �صيعمل  ا�ت��ف��اق��ي��ة 

ال���ت���ي ت��خ�����س امل�������ص���اري���ع ال���ت���ي ت��ط��رح��ه��ا 

عنها  ا�ع���الن  و�صيتم  ا����ص��ك��ان  م���ؤ���ص�����ص��ة 

ال��ق���ات  منت�صبي  ج��م��ي��ع  م��ع  وم�����ص��ارك��ت��ه��ا 

امل�����ص��ل��ح��ة وا�ج����ه����زة ا�م���ن���ي���ة ح��ت��ى ي��ت��م 

ال��ع��ق��ار  امل��ن��ت�����ص��ب  وي��خ��ت��ار  عليها  ا�ط����الع 

ينا�صبه. الذي 

�ص�ف  ا�ت��ف��اق��ي��ة  األن  ح��ج��ازي  واأل����ص���اف 

امل�صلحة،  الق�ات  املنت�صبن من  ت�صهل على 

ع��م��ل��ي��ة ان���ت���ق���اء ال��ق��ط��ع واحل�������ص����ل ع��ل��ى 

معدل  من  اق��ل  مدع�مة  با�صعار  التم�يل 

ب�اقع  ثابتة  املرابحة  تك�ن  بحيث  ال�ص�ق، 

من  ا��صتفادة  �صروط  وعر�س  باملئة  5ر2 

الرتب  ح�صب  التم�يل  ون�صبة  ال�صندوق 

والتطلع  ا�إئتمانية  وال�صروط  الع�صكرية 

باخلدمات  املتقاعدين  ل�صم�ل  م�صتقبال 

حجازي  واأل���ص��اف  ال�صندوق  يقدمها  التي 

بطلب  ي��ت��ق��دم  األن  ل��ل��م��ن��ت�����ص��ب  مي��ك��ن  ان����ه 

ع���ن ط��ري��ق تطبيق  اإل��ك��رتون��ي��اً  ال��ت��م���ي��ل 

على  ويح�صل  لل�صندوق  البنكي  امل���ب��اي��ل 

امل�ؤ�ص�صة  يراجع  ثم  ومن  مبدئية  م�افقة 

����ص��ت��ك��م��ال امل��ع��ام��ل��ة، وم����ن ث���م حت���ي��ل��ه��ا 

لل�صندوق ويتم امل�افقة على التم�يل.

وع����ل����ى �����ص�����ء ذل�����ك مت حت����دي����د اإط�����ار 

بن  التعامل  اإج����راءات  وتنظيم  للتفاهم 

هذه  اإب��رام  خالل  من  وال�صندوق  امل�ؤ�ص�صة 

امل���ذك���رة ب��ن ال��ط��رف��ن وح�����ص��ب ا�أل���ص���ل 

املرعية. والق�انن 

ي�صار اىل ان �صندوق ا�ئتمان الع�صكري 

ال�صكنية   ال��ت��م���ي��الت  ت���ف��ر  غ��اي��ات��ه  م��ن 

امل�صتفيدين  احتياجات  لتلبية  والعقارية 

/اجل��ي�����س  امل�����ص��ل��ح��ة  ال���ق����ات  منت�صبي  م��ن 

ال��ع��رب��ي وا�ألج���ه���زة ا�ألم��ن��ي��ة وف��ق��ا �ألح��ك��ام 

ال�صندوق .

 أمانة عمان تغلق وتنذر عددا من 
المحال والمنشآت

 السماح بعودة األكاديميات والمراكز 
واألندية في المدارس الخاصة للعمل

 تنفيذ جدار استنادي في 
الطفيلة بكلفة 100 الف دينار

 عساف: تشديد الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالتعليمات الصحية

 العربية للطاقة المتجددة تشيد بدور الجيش العربي بالتنمية المستدامة

المهندسين توصي بتشغيل أنظمة التكييف بدور العبادة وفق شروط

 االسكان والتطوير الحضري توقع مذكرة تفاهم مع صندوق اإلئتمان العسكري
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يف عيد اجلي�ش من واجبي اأن اأكتب كلمات يف حق درع الوطن و�سياجه املتني 

,اجلي�ش الذي نباهي به العامل , وامل�سهود له بالقوة واالن�سانية والكرامة.

 من خالل درا�ستي املاج�ستري يف �سرح اأكادميي حتت مظلة القوات امل�سلحة 

االأردنية كلية الدفاع الوطني امللكية عرفت حقيقة ما كنت ا�سمعه باأن اجلي�ش 

غري.

يف مقابلتي االوىل اتذكر ان اأحد اع�ساء هيئة التدري�ش �ساألني ملاذا اخرتت 

كلية الدفاع للدرا�سة ؟ فقلت له الأتعرف اكرث على اجلي�ش الأنني ا�سمع دائما 

باأن )اجلي�ش غري ( وبالفعل من جتربتي عرفت باأن اجلي�ش غري الأن ال�سبط 

والربط والثواب والعقاب عنوان , الأن املوؤ�س�سية واملرجعية والرتاتبية اأ�سا�ش.

 , وم��ي��زان  مبوعد  �سيء  كل  واأن  كال�سيف  الوقت  معنى  تعرف  اجلي�ش  ويف 

م�سلحته  اجلميع  الأن  وال�سداقة  للّزمالة  حقيقي  اآخ��ر  معنى  على  تتعرف 

وبو�سلته يف اجتاه واحد ) اهلل , الوطن , امللك (.

الدر�ش  وقاعة  امل��ي��دان  بني  ما  والعالقة   , لل�سالح  رفيق  القلم  اجلي�ش   يف 

تواأمة ا�ستثنائية , فمثلما يت�سلح افراده و�سباطه بالعزميه والقوة , يت�سلحوا 

بالعلم واملعرفة لتطّبق يف امليدان بتكاملية العلم والتطبيق , يف اجلي�ش تتعلم 

, و درا�سة  تطوير الفكر االإ�سرتاتيجي , ومهارات ت�سميم ال�سيا�سات الوطنية 

معا�سل  وتقييم   , الوطني  االأم��ن  يف  واأثرها  الوطنية  القوة  عنا�سر  وحتليل 

 , الوطنية  االأزمات  اإدارة  وتطوير منهجية   , للدفاع  االإ�سرتاتيجي  التخطيط 

ودمج اجلهود ال�سيا�سية و الع�سكرية و االإقت�سادية و العلمية يف ق�سايا الدفاع 

واالأمن �سمن اإطار وطني �سامل.

 يف اجلي�ش ما يقدمك جهدك وعطاوؤك وعالماتك , وما مييزك ما متتلكه 

من معرفة وحنكه يف التمارين و متابعاتك ومالحظاتك وابحاثك , يف اجلي�ش 

ب�سرية  اي�سا موارد  والعتاد وهناك  واالآليات  والقطعات  م�ستودعات لالأ�سلحة 

متميزه وابداع فكري وا�سرتاتيجي وقيادات عليا و�سانعي �سيا�سات.

 يف اجلي�ش تتعرف على نخوة و�سجاعة وكرامة اجلندي االأردين الذي وقف 

ويقف �سامداً للدفاع عن الوطن وحمايته من االأخطار اخلارجية والداخلية 

ويحّول املحن والتحديات اىل فر�ش وجناحات , فتعرف معنى اجلي�ش العربي 

املنتمي الأّمته العربية الذي �سارك على مّر تاريخه يف الكثري من احلروب التي 

 , اأّمته  الطليعة دفاعا عن  يتوانى وكان يف  العربية ومل  املنطقة  خا�ستها دول 

املظلومني  لُيعني  احلكيمة  الها�سمية  قيادته  من  حملها  التي  ر�سالته  تعرف 

وامل�سّردين وينرث ال�سالم يف �ستى بقاع العامل جم�سداً بخلقه وان�سانيته معاين 

ال�سرف الع�سكري املنبثقة من روح اال�سالم ال�سمح ديناً وخلقاً ومنهج حياة.

 تعجز الكلمات و�سف م�ساعر فخر واعتزاز االفراد وال�سباط باأبطال جي�سنا 

الوطن  يوؤدون واجبا مقد�سا دفاعا عن كرامة  ا�ست�سهدوا وهم  الذين  العربي 

ورّووا بدمائهم الزكّية هذا الرثى الطهور وال�سكر والتقدير وعظيم االمتنان 

الت�سحيات  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  ال��ق��دم��اء  وامل��ح��ارب��ني  الع�سكريني  للمتقاعدين 

اجل�سام يف اجمل �سور االنتماء والوالء وهم ال�سند والعزوه لقواتنا امل�سلحة.

والتنمية  والتخطيط  وال��ع��ل��م  ب��ال��ق��وة  متكامله  موؤ�س�سة  ال��ع��رب��ي   جي�سنا 

عبداهلل  االأع��ل��ى  ق��ائ��ده  بتوجيهات  ثابتة  بخطى  ي�سري  واالجن���از  واالن�سانية 

الثاين بن احل�سني املعظم

 بالفعل ت�ستحق ع�سق وافتخار هذا ال�سعب الويف واكرث .

 حمى اهلل االردن وقائده وجي�سه واأجهزته االأمنية و�سعبه الويف العظيم ...

االعالمي حازم الرحاحلة

ألن الجيش غير

االنباط-عمان

اأب��و  العبدالالت  �سامل  ع��ادل  املختار  ق��دم   

امل��خ��ت��ار ح��م��د �سليمان  امل��رح��وم  ���س��امل واأب��ن��اء 

ال���ع���ب���دال���الت ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر وال���ع���رف���ان 

ل��ل��دك��ت��ور حم��م��د اخل��الي��ل��ة وزي����ر االأوق�����اف 

وامل���ق���د����س���ات االإ����س���الم���ي���ة الإ����س���ق���اط���ه احل���ق 

ال�����س��خ�����س��ي ع����ن اب���ن���ه���م ج���ع���ف���ر ع���ل���ي ح��م��د 

ال��ع��ب��دال��الت ب��ع��د االإ�����س����اءة غ���ري امل��ق�����س��ودة. 

�سامل  ع���ادل  امل��خ��ت��ار  يتقدم  ال�سكر:  يف  وج���اء 

املختار  املرحوم  واأبناء  �سامل  اأب��و  العبدالالت 

ال�سكر  ب��اع��ظ��ي��م  ال��ع��ب��دال��الت  �سليمان  ح��م��د 

اخلاليلة  حممد  ملعايل  وال��ع��رف��ان  والتقدير 

لكرمه  االإ�سالمية  واملقد�سات  االأوق��اف  وزي��ر 

ابننا  ال�سخ�سي عن  واإ�سقاط احلق  وت�ساحمه 

جعفر ع��ل��ي ح��م��د ال��ع��ب��دال��الت ب��ع��د االإ���س��اءة 

اأه��ل  واإن��ت  ال��ك��رمي  ب�سخ�سه  مق�سودة  الغري 

ب��ي��ت وع�����س��رية  للعلم وال��ف��ق��ه وت�����س��ام��ح وم���ن 

اأب���ن���اء قبيلة  ك���رمي���ه ول��ي�����ش غ���ري���ب���اً ع��ل��ي��ك��م 

امل�سيخة  و  والت�سامح  العلم  اأه��ل  ح�سن  بني 

واأ�سالح ذات البني يف اململكة.. فلك كل احلب 

واالح����رتام وال��ت��ق��دي��ر ول��ك��م يف ال��ق��ل��ب معزه 

اهلل  اإدام  اخلاليلة”.  حم��م��د  ال�����س��ي��خ  م��ع��ايل 

واالأم��ان  االأم��ن  االأ�سيل  االأردين  ال�سعب  على 

اهلل  واإدام  الها�سمية  الرايه  حتت  واال�ستقرار 

عز امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني

االنباط-عمان

االأنظمة  جميع  اأن  عمان  اأم��ان��ة  اأعلنت 

متاحة  االإلكرتوين  الدفع  وخدمات  املالية 

اأمام املواطنني لال�ستفادة من قرار جمل�ش 

ال�������وزراء االأخ������ري, ال����ذي م��ن��ح خ�����س��وم��ات 

واإع����ف����اءات ع��ن��د ت�����س��دي��د ���س��ري��ب��ة االأب��ن��ي��ة 

واالأرا�سي واملعارف , باالإ�سافة اإىل اإمكانية 

التق�سيط لنهاية العام احلايل.

ودع������ت يف ب���ي���ان ل���ه���ا ام�������ش االأرب�����ع�����اء, 

املواطنني لال�ستعالم عن �سريبة امل�سقفات 

والتحققات من خالل الرابط االلكرتوين 
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والدفع اإلكرتونيا من خالل : موقع اأمانة 

www.amman. االإل��ك��رتوين  عمان 

ال��ب��ن��ك��ي,  ح�����س��اب��ك  ف���وات���ريك���م,  اإي   ,   jo
ال��ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان��ي��ة, حم��اف��ظ امل��وب��اي��ل 

االإل��ك��رتون��ي��ة, اأو ن��ق��دا م��ن خ��الل اأك�����س��اك 

اأو  وال���ب���ن���وك  ف���وات���ريك���م  اإي  ب��ي��ع  ون���ق���اط 

�سركات ال�سرافة املعتمدة .

واأو���س��ح��ت االأم���ان���ة اأن����ه يف ح���ال وج��ود 

هواتف  اأرق���ام  م��ع  التوا�سل  ا�ستف�سار,  اأي 

م����رك����ز خ�����دم�����ات ال�����دف�����ع االل������ك������رتوين, 

  0778523936 064616598وخ��ل��وي  اأر���س��ي  

و   0796813253 و   0778524547 و  

0796813402

االنباط-عمان

الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  ب��داأت 

ب��ا���س��ت��ق��ب��ال ال�����زوار م���رة اأخ�����رى امل��ح��م��ي��ات 

للن�ساطات  امل�����س��م��وح  واالأم���اك���ن  الطبيعية 

ق��رار  بعد  البيئية,  ون��زل��ه��ا  فيها  الب�سرية 

احلكومة اعادة فتح ال�سياحة املحلية.

 وفتحت اجلمعية كافة مرافقها مبا فيها 

بعد  وذل��ك  امل��وج��ب  حممية  يف  ال�سيق  ملمر 

اال�ستعدادات  كافة  م��ن  واالن��ت��ه��اء  جتهيزه 

تنفيذ  �سمان  بهدف  وال�سحية  اللوج�ستية 

كافة اجراءات ال�سالمة العامة..

وقال مدير عام اجلمعية امللكية حلماية 

الطبيعة يحيى خالد يف ت�سريح �سحفي اأن 

املحميات انهت ا�ستعدادها ال�ستقبال الزوار 

يعترب  حيث  ال��ك��ورون��ا  جائحة  انت�سار  قبل 

للمو�سم  بداية فرتة حت�سري  اآذار هو  �سهر 

ا�ستعداداتها  انهت  املحميات  كانت  وبالتايل 

اجلائحة  تفر�ش  ان  قبل  ال��زوار  ال�ستقبال 

اغالقها ب�سكل كلي.

وب���ني ان م��ع��ظ��م امل��ح��م��ي��ات ك��ان��ت ان��ه��ت 

يف  اجلديد  املو�سم  ال�ستقبال  ا�ستعداداتها 

اآذار الذي عادة ما تقوم فيه اجلمعية  �سهر 

ب��ع��م��ل ���س��ي��ان��ة ع���ام���ة ا����س���ت���ع���دادا ل��ل��م��و���س��م 

اجلديد.

واأ�ساف خالد اأن اجلمعية قامت بتعقيم 

اج���راءات  وو���س��ع��ت  م�سبقا,  مواقعها  ك��اف��ة 

ال��زوار  حلماية  املحميات  ك��اف��ة  يف  ���س��ارم��ة 

لتطبيق  امل��ح��ل��ي��ة  وامل��ج��ت��م��ع��ات  وم��وظ��ف��ي��ه��ا 

اع���ل���ى م��ع��اي��ري ال�����س��الم��ة ال���ع���ام���ة يف ظ��ل 

اجلمعية  ان  كما  ال��ك��ورون��ا  جائحة  انت�سار 

لكافة مرافقها  يومي  تعقيم  بعمليات  تقوم 

مكثفة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  الإع��ط��اء  ب��االإ���س��اف��ة 

لكافة العاملني يف املحميات بهدف تدريبهم 

ع��ل��ى اإج�����راءات ال�����س��الم��ة وال��وق��اي��ة .وم��ن 

البيئية  ال�سياحة  اإدارة  م��دي��ر  ق��ال  جانبه 

اجلمعية  ان  ال��ربق��اوي  اأ�سرف  اجلمعية  يف 

ال��ت��زم��ت ب�����س��ك��ل ك��ام��ل ب��ك��اف��ة االإج������راءات 

وزارة  ���س��واء  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  ال�����س��ادرة 

ال�سياحة وقامت اجلمعية  او وزارة  ال�سحة 

امل��واق��ع  خم��ت��ل��ف  يف  تثقيفي  دل��ي��ل  ب���اإع���داد 

بهدف احلد من انت�سار فايرو�ش كورونا. 

وب����ني ال����ربق����اوي ان اجل��م��ع��ي��ة اأط��ل��ق��ت 

25% على  حملة ت�سجيعية من خالل خ�سم 

)با�ستثناء  الفعاليات  او  املبيت  مواقع  كافة 

مم��ر ال�����س��ي��ق( يف خم��ت��ل��ف م��واق��ع��ه��ا بهدف 

الداخلية  ال�سياحة  على  امل��واط��ن  ت�سجيع 

واال�ستمتاع بتجربة فريدة يف املحميات. 

ما�سية  اجلمعية  اأن  ال��ربق��اوي  واأ���س��اف 

من  املحلية  املجتمعات  متكني  يف  دوره��ا  يف 

خ����الل ال��ت�����س��ب��ي��ك ب���ني م��ف��ه��وم ال�����س��ي��اح��ة 

ال�سياحة  واإدخ��ال  املحلي  واملجتمع  البيئية 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة وب�����س��ك��ل 

مبا�سر على هذه املجتمعات.

واأ�سار اإىل اأن اجلمعية افتتحت بالتعاون 

مع البنك اال�ستثماري موؤخرا لعبة العبارة 

اأ�سبحت  الهوائية يف حممية عجلون واالآن 

اليوم متاحة للجميع.

وق���ام���ت اجل��م��ع��ي��ة ب��ت��ط��وي��ر امل��ح��م��ي��ات 

يف ج���ان���ب ال�����س��ي��اح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وامل�����س��اري��ع 

االقت�سادية واالجتماعية واحلرف اليدوية 

للدخل  ومدرة  تنموية  موؤ�س�سات  واأ�سبحت 

املحلية  او للمجتمعات  �سواء للعاملني فيها 

التي طورت منطا من ال�سياحة يعتمد على 

املحميات وجود 

االنباط-عمان

االأ�سر  ان  الوطنية  املعونة  �سندوق  اأك��د 

املياومة  عمال  دعم  برنامج  من  امل�ستفيدة 

 ”2 “تكافل  منتظم  غري  ب�سكل  والعاملني 

�سيح�سلون على الدعم النقدي ملدة ثالثة 

اأ�سهر.

وقال مدير عام ال�سندوق عمر امل�ساقبة 

الدعم  اأق��رت  احلكومة  اإن  االرب��ع��اء,  ام�ش 

ثالثة  مل��دة   ”2 “تكافل  لربنامج  النقدي 

امل�ستفيدة  االأ���س��ر  ت�سليم  مت  ح��ي��ث  اأ���س��ه��ر, 

املرحلة  عن  النقدي  الدعم  الربنامج  من 

يوم  الثانية  الدفعة  و�سيتم حتويل  االأوىل, 

الدفعة  حتويل  يتم  اأن  على  املقبل,  االأح��د 

الثالثة مطلع �سهر متوز املقبل.

وبني ان التكلفة املالية للمرحلة الثانية 

مليون   29 تبلغ   ”2 “تكافل  ب��رن��ام��ج  م��ن 

 10 مبلغ  احل��ك��وم��ة  خ�س�ست  حيث  دي��ن��ار, 

مليونا,   19 وط��ن  همة  و�سندوق  ماليني, 

م��و���س��ح��ا ان االأ�����س����رة امل��ك��ون��ة م���ن ث��الث��ة 

136 دينارا,  اأفراد فاأكرث ح�سلت على مبلغ 

املكونة من �سخ�سني ح�سلت على  واالأ�سرة 

70 دي��ن��ارا, واالأ���س��رة املكونة من ف��رد واحد 

ومعها دفرت عائلة ح�سلت على 50 دينارا.

ت��ت��ق��دم  مل  اأ�����س����رة  اي  ان  اإىل  وا�����س����ار 

ب��ط��ل��ب ���س��اب��ق ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن دع���م عمال 

امل���ي���اوم���ة ت�����س��ت��ط��ي��ع ت���ق���دمي ال��ط��ل��ب على 

امل���وق���ع االل���ك���رتوين ت��ك��اف��ل ع��ل��ى ال��راب��ط 
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لالأ�سر  التظلم  طلبات  لتقدمي  باالإ�سافة 

التظلم يف  لها تقدمي طلب  ي�سبق  التي مل 

االل��ك��رتوين  ال��راب��ط  على  املا�سية  ال��ف��رتة 

https://reg.takmeely.jo/

.Complaints
واو�سح ان احلكومة قررت يف وقت �سابق 

رف���ع ع���دد االأ����س���ر امل�����س��ت��ف��ي��دة م��ن ب��رن��ام��ج 

غري  ب�سكل  والعاملني  املياومة  عمال  دع��م 

اأ�سرة,  اإىل ربع مليون   ,”2 “تكافل  منتظم 

من  امل�ستفيدة  اال���س��ر  ع��دد  ان  اإىل  م�سريا 

اأ�سرة,  األف   230 االآن, نحو  الربنامج لغاية 

اأ�سرة  األ��ف   20 ال��  االإع��الن عن  �سيتم  حيث 

املتبقية خالل الفرتة املقبلة.

�سندوق  ب���اإدارة  املكلفة  اللجنة  وح��ول��ت 

دي���ن���ار  م���ل���ي���ون   27 م��ب��ل��غ  وطن”  “همة 
الوطنية,  املعونة  �سندوق  اأم��ان��ات  حل�ساب 

الإدارة  امل��ك��ل��ف��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت���ربع  اإىل  ا���س��اف��ة 

ح�ساب اخلري مببلغ 766 األف دينار لتنفيذ 

املرحلة االأوىل من الربنامج الذي اأطلقته 

احل��ك��وم��ة ي���وم 16 ن��ي�����س��ان امل��ا���س��ي, ل��دع��م 

يومي”  ب��اأج��ر  “العاملني  امل��ي��اوم��ة  ع��م��ال 

وامل���ت�������س���رري���ن م���ن ح��ظ��ر ال���ت���ج���ول ال���ذي 

ُفر�ش للحد من انت�سار فريو�ش كورونا.

االنباط-عمان

وق���ع���ت م���دي���ري���ة االأم������ن ال����ع����ام, ام�����ش 

االربعاء, مذكرة تفاهم مع جامعة االأمرية 

���س��م��ي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا؛ ل��ل��ت��ع��اون امل�����س��رتك 

. بينهما

ووقع املذكرة م�ساعد مدير االأمن العام 

الركن  العميد  اللوج�ستي  والدعم  لالإدارة 

جامعة  ورئي�ش  �ستال  اأبو  معت�سم  الدكتور 

االأم�������رية ���س��م��ي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��دك��ت��ور 

م�����س��ه��ور ال��رف��اع��ي. واأك����د ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

ت�سعى  امل���دي���ري���ة  اأن  ���س��ت��ال  اأب����و  ال���دك���ت���ور 

جميع  مع  امل�سرتك  التعاون  �سبل  لتعميق 

تنفيذ  واالأه��ل��ي��ة يف  ال��ر���س��م��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 

االأمن  مفهوم  تعزز  التي  الرائدة,  امل�ساريع 

واجلرائم  امل��خ��درات  ومكافحة  ال�سيرباين 

االإل��ك��رتون��ي��ة م��ن خ���الل ت��وح��ي��د اجل��ه��ود 

وال��ت�����س��ارك��ي��ة وف��ت��ح ق���ن���وات االت�����س��ال مع 

كافة. املجتمع  موؤ�س�سات 

كاأحد  ي��اأت��ي  امل��ذك��رة  توقيع  اأن  واأ���س��اف 

م�����س��اري��ع اخل��ط��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة مل��دي��ري��ة 

االأمن العام يف تعزيز ال�سراكة مع اجلامعة 

وال��درا���س��ات, من خالل  البحوث  يف جم��ال 

الدورات التدريبية وور�ش العمل واللقاءات 

ال���ت���ع���اون يف  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  وال�����ن�����دوات, 

العلمي  والبحث  التقني  التاأهيل  جم��االت 

اجلامعة  رئي�ش  واأ���س��ار  ال��ط��رف��ني.  ل��ك��وادر 

اإىل  جهته,  من  الرفاعي,  م�سهور  الدكتور 

العام  االأم���ن  م��ع  القائمة  ال�سراكة  اأهمية 

االلكرتونية  باجلرائم  يتعلق  فيما  خا�سة 

واالأم���������ن ال�������س���ي���رباين واال�����س����ت����ف����ادة م��ن 

ال���ربام���ج ال���ري���ادي���ة يف اجل���ام���ع���ة, م��وؤك��دا 

على  اإيجابا  �ستنعك�ش  الت�ساركية  ه��ذه  اأن 

الطرفني.

االنباط-عمان

ا����س���ت���ع���ر����ش رئ���ي�������ش جل���ن���ة االإع������الم 

االأع��ي��ان  ال��وط��ن��ي يف جمل�ش  وال��ت��وج��ي��ة 

امل���ه���ن���د����ش ����س���خ���ر دودي���������ن, ال���ت���ج���رب���ة 

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

الثاين بالتعامل مع اأزمة كورونا.

ج����اء ذل����ك خ����الل م�����س��ارك��ت��ه مم��ث��اًل 

افرتا�سية  ب��ن��دوة  االأع��ي��ان  جمل�ش  ع��ن 

الربملاين  االإنرتنت االحتاد  عقدها عرب 

الدويل, و�سبكة حلول التنمية امل�ستدامة 

التابعة لالأمم املتحدة, والربملانيون من 

ا�ستجابة  ح��ول  العاملية,  االأه���داف  اأج��ل 

الأه��داف  )كوفيد-19(  احتواء  اإج��راءات 

امل�ستدامة. التنمية 

وق���ال ال��ع��ني دودي����ن يف م��داخ��ل��ة, اإن 

عبداهلل  امللك  جلاللة  احلكيمة  القيادة 

بذلت  التي  للحكومة,  وتوجيهه  الثاين 

ج��داً  ُم��ب��ك��ر  وق���ت  يف  ا�ستثنائية  ج��ه��ودا 

ال���وب���اء  ع���ل���ى  ال�����س��ي��ط��رة  اإىل  اأث����م����رت, 

ال�سحية  اأ���س��راره  من  واحل��د  واحتوائه 

االأردين  ال�سعب  اأن  واالقت�سادية,موؤكدا 

االن�سباط  يف  ب��ه  يحتذى  م��ث��اال  ���س��رب 

واالل������ت������زام ب�����اأوام�����ر ال����دف����اع وق���درت���ه 

مع  م��رن  ب�سكل  وال��ت��اأق��ل��م  التكّيف  على 

ت��داع��ي��ات احل��ظ��ر ال�����س��ارم, ال���ذي رعته 

ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة واالأج����ه����زة االأم��ن��ي��ة 

املختلفة.

واأ�سار العني دودين اإىل وجود الجئني 

 20 ال� يتجاوز  االأردن��ي��ة مبا  االأر���ش  على 

ب��امل��ئ��ة م��ن ع���دد ���س��ك��ان امل��م��ل��ك��ة, م��وؤك��دا 

ال�سوية من  بذات  التعامل معهم  اأنه مت 

كان  اأنه  من  بالرغم  االأردنيني,  معاملة 

اجلائحة  اأن  جدا,مو�سحا  مكلفاً  اأم���ًرا 

�سكلت در�ساً كبرياً للعامل باأ�سره,باهمية 

املجتمعات  خمتلف  بني  اجلهود  تكثيف 

اآفاق  وتعزيز  الدولة,  داخل  والقطاعات 

التعاون بني الدول جميعا.

 وزير االوقاف يسقط حقه 
الشخصي .. والعبدالالت يشكرون 

 األمانة: جميع خيارات الدفع 
اإللكتروني متاحة أمام المواطنين

خصم ٢٥% على كافة المرافق لتشجيع السياحة الداخلية المستدامة

الملكية لحماية الطبيعة تفتتح محمياتها وكافة مرافقها أمام الزوار

 صندوق المعونة: مدة الدعم النقدي لعمال المياومة 3 أشهر

 مذكرة تفاهم بين مديرية األمن العام وجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

دودين : القيادة الحكيمة وتوجيهات الحكومة المبكرة اثمرت



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

 

بدور  املتجددة  للطاقة  العربية  الهيئة  ا�سادت 

وال��ط��اق��ة  امل�����س��ت��دام��ة  بالتنمية  ال��ع��رب��ي  اجل��ي�����ش 

املتجددة موؤكدة ان اجلي�ش العربي مدر�سة وطنية 

متكاملة للجندية واالحرتاف واملهنية العالية.

وق�����ال ام����ن ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة 

اجلي�ش  اإن  ال��ط��ع��اين  حممد  املهند�ش  امل��ت��ج��ددة 

بالعامل يف تطبيقات  اوائ��ل اجليو�ش  العربي من 

ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة خل���دم���ة امل����واق����ع احل���دودي���ة 

الأغ����را�����ش م��راق��ب��ة احل�����دود وان���ارت���ه���ا، اإ���س��اف��ة 

ت�سخن  الأغ��را���ش  ال�سم�سية  الطاقة  ال�ستخدام 

وا�ستخدامات  ال�سم�سية  بالطاقة  والطبخ  املياه 

الطاقة املتجددة يف قوات حفظ ال�سالم الأغرا�ش 

متعددة.

وتابع الطعاين يف بيان �سحفي ام�ش مبنا�سبة 

وذك��رى  امللكي  اجللو�ش  بعيد  اململكة  اح��ت��ف��االت 

ال���ث���ورة ال��ع��رب��ي��ة ال���ك���رى وي����وم اجل��ي�����ش: داأب���ت 

ال��ت��وج��ي��ه��ات  بتنفيذ  ال��ب��ا���س��ل��ة  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات 

النائية  القرى  خدمة  اج��ل  من  ال�سامية  امللكية 

املتجددة  بالطاقة  البعيدة  ال�سكنية  والتجمعات 

م�ساهمة منها بالتخفيف على املواطنن.

وبن انه مت ان�ساء اأول مركز للطاقة املتجددة 

يف اجلامعة االردنية بالتعاون مع القوات امل�سلحة 

عربية  �سم�سية  �سيارة  اأول  ت�سنيع  ومت  البا�سلة 

ومركز  االأردن��ي��ة  اجلامعة  مع  امل�سرتك  بالتعاون 

الثاين للت�سميم والتطوير يف عام  امللك عبداهلل 

.2003

االأم��ام��ي��ة خمدومة  احل���دود  ان معظم  واك���د 

بالكامل بالطاقة املتجددة وهي دليل على حداثة 

وتطور القوات امل�سلحة البا�سلة.

ن��ظ��ام  اأول  ت��رك��ي��ب  اإن����ه مت  ال��ط��ع��اين:  وق����ال 

اإىل  اإ�سافة   ،2002 ال�سم�سية عام  بالطاقة  تكييف 

تاأهيل كوادر فنية موؤهلة لرتكيب اأنظمة الطاقة 

واجلي�ش  ال��ك��ه��رب��اء  ت��ول��ي��د  الأغ���را����ش  ال�سم�سية 

العربي من اوائل للموؤ�س�سات التي ربطت الطاقة 

امل���ت���ج���ددة م���ن ال����ري����اح ع��ل��ى ال�����س��ب��ك��ة ال��وط��ن��ي��ة 

الكهرباء  �سلطة  م��ع  موقعة  باتفاقية  الكهرباء 

منذ اأكرث من 20 عاما وقبل �سدور قانون الطاقة 

املتجددة.

العربية للطاقة المتجددة تشيد بدور الجيش العربي
 بالتنمية المستدامة

االنباط- عمان 

ع��م��اًل ب��اأح��ك��ام ق���ان���ون ال���دف���اع رق���م 13 

ل�������س���ن���ة1992 وام�����ر ال����دف����اع رق����م 5 ل�����س��ن��ة 

م��ع��ايل  ع���ن  ال�������س���ادرة  واالإج��������راءات   2020

بتاريخ  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير 

اأع����اله  ال���دف���اع  ام����ر  مب���وج���ب   2020/4/9

، ع��ق��دت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل�����س��رك��ة ال��ت��اأم��ن 

اال�سالمية اجتماعها العادي ام�ش االربعاء 

االت�����س��ال  ب��وا���س��ط��ة   2020/6/10 امل���واف���ق   

املرئي وااللكرتوين  برئا�سة رئي�ش جمل�ش 

االإدارة/ االأ�ستاذ مو�سى عبد العزيز �سحادة 

واأع�����س��اء امل��ج��ل�����ش وال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي / 

وبح�سور  دحبور  ر�سا  االأ�ستاذ  العام  املدير 

عطوفة مراقب عام ال�سركات الدكتور وائل 

ال��ع��رم��وط��ي واك��ت��م��������ال ال��ن�����س��اب ال��ق��ان��وين 

ل��ل��م�����س��اه��م��ن ال����ذي����ن ي���ح���م���ل���ون ا���س��ه��م��اً 

بن�سبة     ) وال��وك��ال��ة  واالن���اب���ة  )ب��االأ���س��ال��ة 

حوايل )  %80(.

االإدارة  جمل�ش  ت��و���س��ي��ة  ع��ل��ى  وواف���ق���ت  

بن�سبة   امل�ساهمن  على  نقدية  اأرباح  بتوزيع 

�سادقت  اأن  بعد  امل��ال  راأ���ش  من  نقداً   )%6(

اأع��م��ال  وع���ن  االإدارة  ت��ق��ري��ر جم��ل�����ش  ع��ل��ى 

لل�سنة  واخل�سائر  االأرب��اح  وح�ساب  ال�سركة 

واخلطة   2019/12/31 يف  املنتهية  امل��ال��ي��ة 

اأع�����س��اء  ذم��ة  واإب����راء  لل�سركة،  امل�ستقبلية 

ال�سابقة  املالية  ال�سنة  عن  االإدارة  جمل�ش 

ج��دول  على  امل��درج��ة  البنود  جميع  باقي  و 

اعمال االجتماع  .

ج��دي��د  اإدارة  جم��ل�����ش  ان���ت���خ���اب  مت  ك���م���ا    

م��ك��ون م��ن  :-  ال��ق��ادم��ة  االأرب��ع��ة  لل�سنوات 

���س��ح��ادة  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  م��و���س��ى  •االأ�ستاذ/ 
•�سركة الكربونات االأردنية وميثلها معايل 

العن ال�سيد/ اأمين عبد الكرمي حتاحت

وميثله  االأردين  االإ�سالمي  البنك  •�سركة 

�سعيفان   �سعيد  ح�سن  الدكتور/   : من   كل 

اأبو حميميد   مبارك  مو�سى عمر  الدكتور/ 

ال�سيد/ يو�سف ا�سماعيل حممود فتيان  

�سندوق  االأردنين–  املهند�سن  •نقابة 
التقاعد.

 •ال�سركة االإ�سالمية العربية للتاأمن دولة 

وميثلهاال�سيد/  املتحدة  العربية  االأم��ارات 

م�سطفى غازي خريبة.

عجالن. اهلل  عبد  خالد  •ال�سيد 
 •ال�سيد ح�سن حمدي الطباع.

ال�سريف.  �سبحي  جهاد  •االأ�ستاذ 
اللطيف غراب. وقرر  عبد  حممد  •ال�سيد 
االأ���س��ت��اذ  ���س��ع��ادة  ان��ت��خ��اب  االإدارة  جم��ل�����ش 

ملجل�ش  رئي�ساً  �سحادة  العزيز  عبد  مو�سى 

ال��ك��رمي  اأمي���ن ع��ب��د  ال��ع��ن  االإدارة وم��ع��ايل 

حتاحت نائباً لرئي�ش جمل�ش االإدارة . وقال 

ادارة  جمل�ش  رئي�ش  �سحادة  مو�سى  االأ�ستاذ 

انعقاد هذا  ياأتي  التاأمن اال�سالمية  �سركة 

الذي  اال�ستثنائي  الظرف  هذا  االجتماع يف 

ك���ورون���ا مثمنن  ب���ه يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة  من���ر 

هذه  مع  التعامل  يف  الر�سمية  اجلهات  دور 

االإج��راءات  ت�سهيل  و  وتداعياتها  اجلائحة 

لعقد اجتماعات ال�سركات بو�سائل االت�سال 

امل��رئ��ي واالل���ك���رتوين ل�����س��م��ان ا���س��ت��م��راري��ة 

ال��ظ��روف ال�سعبة  االع��م��ال، وب��ال��رغ��م م��ن 

املناف�سة  وا�ستمرار  املنطقة  بها  مت��ر  التي 

ال�سديدة يف �سوق التاأمن املحلي وا�ستمرار 

خ�����س��ائ��ر ال���ت���اأم���ن االل�����زام�����ي ل��ل��م��رك��ب��ات 

خالل  اال�سالمية  ال��ت��اأم��ن  �سركة  وا�سلت 

املحافظة  و  اخل���رية  م�سريتها    2019 ع��ام 

التاأميني  القطاع  يف  املميزة  مكانتها  على 

يف  االإ���س��الم��ي  التكافلي  وال��ت��اأم��ن  االأردين 

الوطني  االقت�ساد  وخدمة  وخارجه  االأردن 

املكتتبة حوايل  االأق�ساط  اإجمايل  بلغ  حيث 

ال��ت��ع��وي�����س��ات  اأم����ا  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون   24،334

ب��ل��غ��ت  ف���ق���د   2019 ع�����ام  خ�����الل  امل���دف���وع���ة 

حوايل  مقابل  دينار  مليون   19،210 حوايل 

بلغت  فيما   ،2018 لعام  دينار  18،595مليون 

 2019 عام  نهاية  املتحققة يف  ال�سركة  اأرب��اح 

دينار  مليون   1،805 ح��وايل  ال�سريبة  قبل 

ل��ع��ام  1.425 م��ل��ي��ون دي��ن��ار  م��ق��اب��ل ح����وايل 

.2018

قبل  االأرب��اح  من  امل�ساهمن  ح�سة  وكانت    

دي���ن���اراً  م��ل��ي��ون   1،633 ح�����وايل  ال�����س��ري��ب��ة 

ل��ع��ام  م��ق��اب��ل ح����وايل 1،409 م��ل��ي��ون دي���ن���ار 

ال���وث���ائ���ق من  ح��م��ل��ة  ح�����س��ة  وب��ل��غ��ت   2018

االأرباح 172 األف دينار مقابل 16 األف دينار 

ال�سركة  اأما جمموع موجودات   .2018 لعام 

لعام 2019 فقد بلغت حوايل 39،784 مليون 

دينار  مليون  ح�����وايل40،339  مقابل  دي��ن��ار 

لعام 2018 ، يف حن بلغت حقوق امل�ساهمن 

حوايل  مقابل  دينار  مليون   19،839 حوايل 

بن�سبة   2018 ل��ع��ام  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   19،904

132% من راأ�سمال ال�سركة.

اال���س��ت��اذ ر���س��ا دحبور  اع���رب   م��ن جانبه 

م��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة ال��ت��اأم��ن االإ���س��الم��ي��ة 

ع���ن اع����ت����زازه ب��ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا  

2019  واالح��ت��ف��اظ  ال�����س��رك��ة خ���الل ع���ام 

االأردين   التاأمن  �سوق  من  جيدة  بح�سة 

وامل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى م��ك��ان��ت��ه��ا م���ن ���س��م��ن 

�سايف  االأوىل من حيث حتقيق  ال�سركات 

ا�ستدامة  على  ق��وي  موؤ�سر  وه��و  االأرب���اح 

اعمالها  وق���وة  وك��ف��اءت��ه��ا  ال�سركة  جن��اح 

م�����وؤك�����داً ا����س���ت���م���راري���ة ال����ت����زام ال�����س��رك��ة 

مب���ع���اي���ري ارق�����ى اخل����دم����ات ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة 

امل��رت��ك��زة ع��ل��ى االل���ت���زام مب��ب��ادئ واح��ك��ام 

ال�����س��ري��ع��ة االإ���س��الم��ي��ة  م���ع اال���س��ت��م��رار 

ب��ت��ث��ب��ي��ت م���ف���ه���وم ال����ت����اأم����ن ال���ت���ع���اوين 

االإ�سالمي وتر�سيخ دعائمه حيث ح�سلت 

التوايل   على  ال�ساد�سة  وللمرة  ال�سركة 

الوكالة  من  عاملي  ائتماين  ت�سنيف  على 

 )IIRA(للت�سنيف الدولية  االإ�سالمية 

التكافلية  امل��ال��ي��ة  ل��ل��ق��درة   )A(بدرجة

��م��ت  ومب��ن��ظ��ور م�����س��ت��ق��ب��ل��ي م�����س��ت��ق��ر وق��يَّ

ما  مب��ع��دل)80-76(  االئتمانية  ال��درج��ة 

يف  املتوفرة  احلماية  معايري  كفاية  يثبت 

 ، امل�ساهمن  زيادة يف حقوق  ال�سركة من 

مالءة   هام�ش  ن�سبة  ال�سركة  حققت  كما 

لعام  294% مقابل%270    بلغ   2019 لعام 

قانونياً  املطلوبة  الن�سبة  باأن  علماً   2018

هي 150% ح�سب تعليمات وزارة ال�سناعة 

ال��ت��اأم��ن  – اإدارة  وال��ت��م��وي��ن  وال��ت��ج��ارة 

، ك��م��ا ل��دى ال�����س��رك��ة اح��ت��ي��اط��ي��ات كافية 

ملواجهة املخاطر مما يدعم منو االأعمال 

وحت�����س��ن ال��رب��ح��ي��ة وح���وك���م���ة ���س��رع��ي��ة 

عمل  يدعم  جيداً  تاأمينياً  فائ�ساً  وتوفر 

ال�سركة .

 االنباط-عمان

  اأعلنت وزارة ال�سياحة واالثار، ان فرق 

وللجهات  لها  التابعة  والرقابة  التفتي�ش 

املعنية االخرى، اأغلقت منذ االأم�ش وحتى 

مطعم  بن  �سياحية  من�ساآت  ع�سر  ال��ي��وم، 

التزامها  لعدم  من�ساأة   31 واأن��ذرت  وفندق، 

وال�سالمة  لل�سحة  ال��وق��ائ��ي��ة  ب��ال��ت��داب��ري 

بعد  وذل��ك  ال���وزارة،  حددتها  التي  العامة 

55 من�ساأة . جوالت ميدانية �سملت 

ام�ش  �سحفي،  بيان  يف  ال���وزارة  وق��ال��ت 

املن�ساآت  على  الك�سف  جل��ان  ان  االأرب���ع���اء، 

التفتي�سية  ج��والت��ه��ا  ك��ث��ف��ت  ال�����س��ي��اح��ي��ة، 

وال���رق���اب���ي���ة خ����الل ال���ي���وم���ن امل��ا���س��ي��ن، 

ح��ي��ث ج����رى ات���خ���اذ امل��ق��ت�����س��ى ال��ق��ان��وين 

ي���ت���ق���ي���دوا  ال�����ذي�����ن مل  امل���خ���ال���ف���ن  ب���ح���ق 

ب����االإج����راءات وال�����س��روط وامل��ح��اذي��ر التي 

و�سعتها الوزارة، و�سملت اجلوالت مناطق 

ال�سويفية، ام اذينة، عبدون، �سارع املدنية 

املنورة، اللويبدة، وجبل احل�سن.

ال��ك�����س��ف على  ف���رق  اأن  ال�����وزارة  وب��ي��ن��ت 

جلنتن  م��ن  ت�سكلت  ال�����س��ي��اح��ي��ة  امل��ن�����س��اآت 

ك���ل واح�����دة يف ع�����س��وي��ت��ه��ا ممثلن  ت�����س��م 

وال�����س��ح��ة  واالث�����ار  ال�����س��ي��اح��ة  وزارات  ع��ن 

والعمل وال�سناعة والتجارة، وامانة عمان 

الكرى، واملوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء، 

وج��م��ع��ي��ة امل��ط��اع��م ال�����س��ي��اح��ي��ة، وج��م��ع��ي��ة 

ال�سياحية. وال�سرطة  الفنادق، 

ال��ت��ي  امل����الح����ظ����ات  اأن  اىل  واأ�������س������ارت 

ر���س��دت��ه��ا ف����رق ال��ت��ف��ت��ي�����ش، مت��ث��ل��ت ب��ع��دم 

املعتمدة  ال�سحية  باال�سرتاطات  االلتزام 

ل��ت��ق��دمي خ���دم���ة االرج���ي���ل���ة، ويف ام��اك��ن 

وعدم  املن�ساآت،  بع�ش  يف  الطعام  حت�سري 

احل���رارة،  لقيا�ش  اج��ه��زة  ب��وج��ود  التقييد 

وعدم  والقفازات،  الكمامات  ارت��داء  وعدم 

االل����ت����زام مب��ع��اي��ري ال��ت��ع��ق��ي��م وال��ن��ظ��اف��ة 

وال����ت����ب����اع����د اجل���������س����دي واالج����ت����م����اع����ي، 

الليلية يف بع�ش  النوادي  وممار�سة اعمال 

املن�ساآت.

واكدت وزارة ال�سياحة ان فرق التفتي�ش 

لل�سحة  الوقائية  التدابري  على  والرقابة 

واجل��ه��ات  ال����وزارة  م��ن  ال��ع��ام��ة  وال�سالمة 

على  امليدانية  جوالتها  �ستوا�سل  االخرى 

التزامها  م��ن  للتاأكد  ال�سياحية،  املن�ساآت 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال���ت���ي ح���ددت���ه���ا يف ال��دل��ي��ل 

اال�سبوع  تعميمه  ج��رى  ال���ذي  االر����س���ادي 

املا�سي، حيث �سيجري و�سع ال�سق خا�ش 

على كل من�ساأة مطبقة لالإجراءات وتلتزم 

بالدليل.

ودع�������ت ال�����������وزارة اأ�����س����ح����اب امل���ن�������س���اآت 

ال���ت���ام وال��ت��ق��ي��د  ال�����س��ي��اح��ي��ة اإىل االل���ت���زام 

ب��ال��دل��ي��ل االر����س���ادي ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �سالمة 

م��ن�����س��اآت��ه��م وال��ع��ام��ل��ن ف��ي��ه��ا وزب��ائ��ن��ه��م، 

وال���ت���ع���اون ق���در االم���ك���ان يف ن�����س��ر ال��وع��ي 

باأهمية االلتزام للحد من انت�سار فريو�ش 

كورونا.

التأمين اإلسالمية تعقد اجتماع الهيئة العامة باالتصال المرئي االلكتروني وتوزع أرباح 
نقدية بنسبة 6 % وتنتخب مجلس إدارة جديد

السياحة تغلق 10 منشآت وتنذر 31 لعدم التزامها بالتدابير الوقائية
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الكباريتي يستهجن مطالبات بإعادة 
النظر بتخمين المستوردات

تجارة عمان: استبيان لتحديد ساعات 
دوام قطاعات تجارية بالعاصمة

االنباط-عمان

غرفة  ادارة  جمل�ش  رئي�ش  ا�ستهجن    

ال��ك��ب��اري��ت��ي  ن���ائ���ل  ال���ع���ن  االأردن  جت����ارة 

ال���دع���وات وامل��ط��ال��ب��ات ال��ت��ي ���س��درت عن 

بع�ش اجلهات ب�ساأن ت�سديد الرقابة على 

على  احلكومة  وحث  امل�ستوردة  الب�سائع 

النظر بعملية تخمينها. اعادة 

وا������س�����ار يف ت�������س���ري���ح ����س���ح���ايف ام�����ش 

النظر  باإعادة  الدعوات  ان  اىل  االرب��ع��اء، 

ب���ال���ت���خ���م���ن احل���ق���ي���ق���ي ه�����و ت���ع���د ع��ل��ى 

اجلمارك  عمل  واآلية  التاجر  م�سداقية 

العاملية بتخمن  ال�سبل  التي تتبع اف�سل 

الب�سائع. وتقييم 

ول��ف��ت ال��ع��ن ال��ك��ب��اري��ت��ي ان ال��غ��رف��ة 

ا�سحاب  مب�سداقية  ت�سكيك  اي  ترف�ش 

ال����ه����م����م ال����ع����ال����ي����ة ال������ذي������ن ي���خ���دم���ون 

ال���وط���ن، ويف م�����س��داق��ي��ة ال��ت��ج��ار ال��ذي��ن 

خمتلف  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ج��ه��د  ب��ك��ل  يعملون 

واأج���ود  تكلفة  ب��اأق��ل  ل��ل��م��واط��ن��ن  ال�����س��ل��ع 

املوا�سفات.

وقال اإن ازمة كورونا قد اخلت بغالبية 

واالق��ت�����س��اد  ال���ع���امل،  دول  اق��ت�����س��ادي��ات 

ال���وط���ن���ي ج�����زء ال ي���ت���ج���زاأ م����ن ال���ع���امل 

ما  ذل��ك  ج��راء  تعر�ش الخ��ت��الالت  حيث 

التجارية  القطاعات  يتطلب من خمتلف 

العمل  والزراعية  واخلدمية  وال�سناعية 

وتعافيه  ال��وط��ن  واح���د خل��دم��ة  ك��ف��ري��ق 

اقت�ساديا.

ازم����ة  خ�����الل  احل���ك���وم���ة  دور  وث���م���ن 

يعول  التجاري  القطاع  ان  مبينا  كورونا، 

ت�سهيالت  وتقدمي  قرارات  التخاذ  عليها 

ل���ل���ق���ط���اع���ات امل���ت�������س���ررة ل���ل���و����س���ول اىل 

اقت�ساد وطني متعاف.

االنباط-عمان

  ق�����ررت غ���رف���ة جت�����ارة ع���م���ان اج����راء 

للو�سول  �سامل  ومهني  علمي  ا�ستبيان 

ت�ساركي وجماعي حول حتديد  اىل قرار 

ال���ت���ج���اري���ة  ال���ق���ط���اع���ات  دوام  ����س���اع���ات 

بالعا�سمة.

واك�����د رئ���ي�������ش ال���غ���رف���ة خ��ل��ي��ل احل����اج 

ال��ك��ث��ري من  ت��ل��ق��ت  ال��غ��رف��ة  اأن  ت��وف��ي��ق، 

االت�������س���االت وامل��ط��ال��ب��ات واالق����رتاح����ات 

دوام  ����س���اع���ات  ������س�����رورة حت����دي����د  ح�����ول 

التجارية. للقطاعات 

وا������س�����ار يف ت�������س���ري���ح ����س���ح���ايف ام�����ش 

ب��ن��اء  ���س��ت��ق��وم  ال��غ��رف��ة  اأن  اإىل  االرب���ع���اء، 

ع��ل��ى ه���ذه امل��ط��ال��ب��ات ب���اإج���راء ا���س��ت��ب��ي��ان 

وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات  اآراء  وا���س��ت��ط��الع 

الأ�سحاب  املمثلة  واجلمعيات  والنقابات 

بالعا�سمة  العاملة  واملتخ�س�سة  العمل 

العمل  �ساعات  حول  توافق  اىل  للو�سول 

التي تنا�سب القطاعات كافة.

وب�����ن ان اال����س���ت���ب���ي���ان ح�����ول حت��دي��د 

�ساعات الدوام للقطاع التجاري واخلدمي 

�سيطال قطاعات حمددة بتوقيت يتوافق 

م���ع ح���رك���ة ت�����س��وق امل���واط���ن���ن وم��وا���س��م 

الت�سوق �سواء يف ال�ستاء او ال�سيف و�سهر 

املن�ساأة  عمل  وطبيعة  واالع��ي��اد  رم�سان 

التجارية. واملوؤ�س�سة 

ال��غ��رف��ة  ت���وف���ي���ق ان  واو�����س����ح احل������اج 

�ستتبنى  اال���س��ت��ب��ي��ان  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  وب���ن���اء 

اجلهات  مبخاطبة  وتقوم  االغلبية  راأي 

ال���ر����س���م���ي���ة ب���خ�������س���و����ش ذل������ك ل���غ���اي���ات 

التنظيم �سمن اطار قانوين .
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

جت����اوزت قيمة ال��ف��وات��ري ال��ت��ي ���ُس��ددت 

ب��داي��ة  فواتريكم” م��ن��ذ  “اإي  ن��ظ��ام  ع��ر 

ال���ع���ام احل�����ايل، وح��ت��ى ن��ه��اي��ة اأي���ار/م���اي���و 

املا�سي مليارين و660 مليون دينار اأردين

امل�سددة  املبالغ  ف��اإن  البيانات،  وبح�سب 

جرى دفعها من خالل 7 ماليني 725 األف 

دفعة )فاتورة( تقريبا.

بداية  منذ  احل��رك��ات  جم��م��وع  بلغ  كما 

وحتى   ،2015 يف  فواتريكم  اإي  نظام  عمل 

دفعة،  مليون   38 املا�سي  اأيار/مايو  نهاية 

مب��ب��ل��غ جت����اوز 19 م��ل��ي��ارا ون�����س��ف امل��ل��ي��ار 

دينار.

ك���م���ا ب���ل���غ ع�����دد اجل����ه����ات ال���ت���ي ت��وف��ر 

املفوترة(  )اجلهات  النظام  عر  خدماتها 

250 ج���ه���ة، م����ع وج������ود ج���ه���ات ج���دي���دة 

�ستن�سم للنظام خالل العام احلايل.

�����س����رك����ة  اإدارة  جم�����ل�����������س  رئ�����ي�����������س 

“اإي  ل���ن���ظ���ام  امل���ن���ف���ذة  “مدفوعاتكم” 
اجلهات  اإن  قال  �سالح  فواتريكم” نا�سر 

معظم  “ت�سمل  ال��ن��ظ��ام  ع���ر  امل�����س��م��ول��ة 

اخلدمات احلكومية، و�سركات االت�ساالت 

وال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه واجل��ام��ع��ات و���س��رك��ات 

ال����ت����اأم����ني وم������دار�������س و�����س����رك����ات م��ال��ي��ة 

وحمافظ موبايل وغريها العديد”.

»إي فواتيركم«: 2.660 مليار دينار ُسددت خالل 5 أشهر

  االنباط-برتا

التنفيذي/املدير  الرئي�س  نائب  اكد 

يف  واال�سرتاتيجية  للمالية  التنفيذي 

دور  دي��ران��ي��ة  ر����س���الن  االأردن،  اأوراجن 

ال��دول��ة يف  اورجن االردن يف دع��م ج��ه��ود 

احتواء تداعيات اأزمة كورونا من خالل 

اال�ستثمار املتوا�سل يف قطاع االت�ساالت 

املعلومات. وتكنولوجيا 

اإن ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س  وق����ال دي��ران��ي��ة 

املجتمعات  على  فر�ست  امل�ستجد  كورونا 

التاأقلم معها،  ا�ستثنائية ت�ستلزم  ظروفاً 

ك����ان اأه���م���ه���ا االع���ت���م���اد ع��ل��ى ال��رق��م��ن��ة 

ل�����س��م��ان ���س��ري ع��ج��ل��ة احل���ي���اة ب��ال��ق��در 

امل�����س��ت��ط��اع وال���ت���ي مل ت��ك��ن مم��ك��ن��ة ل��وال 

اململكة.  الرقمية يف  التحتية  البنية  قوة 

وا�ساف ديرانية يف لقاء مع وكالة االأنباء 

االت�ساالت  ق��ط��اع  “برتا” اأن  االأردن��ي��ة 

امل���ع���ل���وم���ات ، مت��ي��ز ع��ن  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و 

غ�����ريه ك����ون����ه م���ك���ن ب���ق���ي���ة ال���ق���ط���اع���ات 

اخل���ا����س���ة وال����ع����ام����ة ل���ل���ق���ي���ام ب����دوره����ا 

امل��ط��ل��وب يف جم��اب��ه��ة االزم�����ة احل��ال��ي��ة 

يف ظ��ل االج���راءات االح��رتازي��ة امل�سددة 

ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة مل��ن��ع ان��ت�����س��ار 

اخلا�س  القطاع  دور  موؤكدا  الفريو�س، 

ملجابهة  احلكومية  اجل��ه��ود  م�ساندة  يف 

القطاع اخلا�س  اجلائحة. ودعا �سركات 

ال����ق����ادرة ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��ت�����س��دي��د ام����وال 

ب��اأ���س��رع  ت��ب��ادر  ان  للحكومة  ال�����س��رائ��ب 

وق���ت مم��ك��ن يف ظ��ل ت��راج��ع االإي�����رادات 

هذه  واأن  خا�سة  االأزم��ة،  نتيجة  العامة 

املبالغ �ست�ساعد يف رفد االقت�ساد وعودة 

خ����الل تخفيف  م���ن  ل����ل����دوران  ع��ج��ل��ت��ه 

االأعباء املالية عن موازنة الدولة.

كجزء  �ساهمت  ال�سركة  ان  اىل  وا�سار 

والوطن  املجتمع  جتاه  م�سوؤوليتها  من 

ت�سرراً  واالأكرث  امل�ستحقة  الفئات  بدعم 

3ر1  م��ب��ا���س��ر مب��ب��ل��غ  ب�سكل  ك���ورون���ا  م��ن 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار مت حت��وي��ل��ه��ا ل��ل��ح��ك��وم��ة، 

خ�����س�����س م��ل��ي��ون دي���ن���ار م��ن��ه��ا ل�����س��ال��ح 

األ����ف دي��ن��ار  ���س��ن��دوق ه��ّم��ة وط����ن، و20 

ل��دع��م ع��ّم��ال امل��ي��اوم��ة وع��ائ��الت��ه��م من 

خالل مبادرة “يوميتهم علينا” ، ودعم 

دينار  ال��ف   70 من  باأكرث  ال�سحة  وزارة 

األفا منها ترع مبا�سر من ال�سركة  و35 

م�ستخدمي  قبل  من  ترعات  األفا  و35 

اورجن   “ االلكرتونية  ال�سركة  حمفظة 

موين “ وال�سركة نف�سها.

بالتعاون  ال�سركة  ان  دي��ران��ي��ة  وق���ال 

ت��رع��ات  ق��دم��ت  اأوراجن،  م��وؤ���س�����س��ة  م��ع 

ن��ق��دي��ة وع��ي��ن��ي��ة ب��ق��ي��م��ة ت��زي��د ع��ل��ى 95 

اذ  ال�����س��ح��ة،  ل�����س��ال��ح وزارة  دي��ن��ار  ال���ف 

مت ت���وري���د امل����ع����دات ال��ط��ب��ي��ة ل����ل����وزارة، 

دينار  األ��ف   130 بقيمة  خلوية  وخطوط 

م�ست�سفيات  يف  ال��ت��م��ري�����س��ي��ة  ل��ل��ك��وادر 

االأ�سخا�س  ال�ستقبال  املخ�س�سة  العزل 

اأو امل�سابني بفريو�س كورونا. املحتملني 

وفيما يتعلق باأداء ال�سركة املايل ا�سار 

بتطبيق  ب��داأت  ال�سركة  ان  اإىل  ديرانية 

ح���زم���ة اإج��������راءات، م��ن��ه��ا اع�����ادة ال��ن��ظ��ر 

متطلبات  م��ع  ل��ت��ت��واءم  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  يف 

املرحلة، وكانت اخلطوة االوىل بتو�سية 

العامة  لهيئتها  ال�سركة  اإدارة  جمل�س 

ال���ت���ي ���س��ت��ع��ق��د اج���ت���م���اع���ه���ا يف ال��ث��ال��ث 

وال��ع�����س��ري��ن م���ن مت���وز امل��ق��ب��ل ب��اق��رتاح 

 70 بن�سبة  امل�ساهمني  على  ارب��اح  توزيع 

، وهو   2019 العام  ارباح  باملئة من �سايف 

االأرب��اح  كامل  بتوزيع  اعتادته  ما  عك�س 

عليهم.

وا�ساف ان االإدارة التنفيذية لل�سركة 

ارت��������اأت ب�����ان ت��خ��ف�����س ت����وزي����ع االرب������اح 

الي��ج��اد ن���وع م��ن ال���ت���وازن ب��ني ح��اج��ات 

واالبقاء  الظرف  هذا  يف  املالية  ال�سركة 

يعزز  مم��ا  م�ساهميها،  مكت�سبات  ع��ل��ى 

ال�سيولة  ع��ل��ى  ل��الإب��ق��اء  �سيا�ستها  م��ن 

االحتياطية حت�سبا الأي ظرف او حاجة 

تخفي�س  �سيتم  اأن���ه  مبينا  م�ستقبلية، 

على  ي��وؤث��ر  ال  مب��ا  الت�سغيلية  ال��ن��ف��ق��ات 

م�ستوى االأداء العايل الذي نتميز به.

خدماتها  تقدمي  ا�ستمرار  ول�سمان 

خ����الل ف�����رتات احل���ج���ر امل����ن����زيل، وف��ق��اً 

بعد،  ع��ن  بالعمل  احلكومية  ل��ل��ق��رارات 

م�سبقاً  موظفيها،  ال�سركة  زودت  فقد 

خططها  و���س��م��ن  اآذار  ���س��ه��ر  ب��داي��ة  م��ع 

بكافة  االأع��م��ال،  وا�ستمرارية  للطوارئ 

امل�����وارد ال���الزم���ة مب���ا ي�����س��م��ل االت�����س��ال 

ب���ال�������س���ب���ك���ة اخل����ا�����س����ة االف����رتا�����س����ي����ة، 

ل�سمان  بعينها  عمل  اأنظمة  وا�ستخدام 

ال���ك���ف���اءة ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة واال����س���ت���م���راري���ة، 

واأم�����ن�����ت اأج�����ه�����زة ك���م���ب���ي���وت���ر حم��م��ول��ة 

واأجهزة هواتف ذكية.

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����س��ال���س��ل ال���ت���وري���د 

ق��ال  االردن  اورجن  ل����دى  واخل����دم����ات 

ع��ل��ى  ال�����س��رك��ة ح��ر���س��ت  اإن  دي���ران���ي���ة: 

الحتياجاتها،  التوريد  عمليات  ا�ستمرار 

اأولهما  رئي�سيني  هدفني  بذلك  لتحقق 

ب��ق��درة عالية  ���س��م��ان م��وا���س��ل��ة ع��م��ل��ه��ا 

جزء  تخفيف  وثانيها  متناهية،  وج��ودة 

امل���ت���وق���ع ان ت��واج��ه��ه��ا  ال���ت���ح���دي���ات  م���ن 

اإدارة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  امل�����وردة،  ال�����س��رك��ات 

االأزمة يف ال�سركة قيمت احتياجاتها من 

امل��وردي��ن  وخ��دم��ات  الداخلية  اخل��دم��ات 

ومل  قائمة،  بينهما  االت��ف��اق��ي��ات  واأب��ق��ت 

العمل  تتاأثر بهذه االزمة، فالهدف كان 

ال�سلبية  االنعكا�سات  لتقوي�س  امل�سرتك 

على االقت�ساد ب�سكل عام.

معظم  اىل  بالنظر  اورجن  قامت  كما 

ال�����س��رك��ات ال��ت��ي ت����ورد خ��دم��ات��ه��ا ل��ه��ا ، 

خدماتها  ت��وري��د  م��ن  تتمكن  مل  وال��ت��ي 

خ����الل ف����رته االغ������الق، وخ��ا���س��ه ال��ت��ي 

ك���ان���ت ام����وره����ا امل���ال���ي���ة غ���ري م�����س��ت��ق��رة 

ه��ذه  روات�����ب  ب��ت��غ��ط��ي��ة  اوراجن  ق��ام��ت  و 

ال�سركات.

وفيما يتعلق باأداء ال�سركة من ناحية 

املنزيل  احلجر  ف��رتات  خ��الل  خدماتها 

اورجن  ان  دي���ران���ي���ة  ق����ال  االآن  وح���ت���ى 

بالن�سبة  خدماتها  اأهمّية  تقدر  االردن 

ل��ل��م�����س��رتك��ني وامل���ج���ت���م���ع ب�����س��ك��ل ع����ام، 

ا�ستخدام  على  امل��واط��ن��ني  �سّجعنا  وق��د 

لذلك  واالإلكرتونية،  الرقمية  الو�سائل 

االأزم�����ة  اإدارة  ���س��ي��ا���س��ة  و���س��م��ن  ق��م��ن��ا، 

يف ال�����س��رك��ة، مب��راج��ع��ة اآل���ي���ات وق��ن��وات 

مبا  ترتيبها  واإع����ادة  ب��ال��زب��ائ��ن  العناية 

من  امل��خ��ت��ل��ف��ة  خ��دم��ات��ن��ا  ت��واف��ر  ي�سمن 

خ���الل ت��ط��ب��ي��ق��ات ال�����س��رك��ة وم��ن�����س��ات��ه��ا 

باالأ�سا�س  لديها  امل��ت��وف��رة  االإل��ك��رتون��ي��ة 

قدرتها  رفعت  ال�سركة  اأن  اىل  م�سريا   ،

على  املتزايد  الطلب  لتلبية  الت�سغيلية 

اأو  االأف��راد  �سواء من  االإن��رتن��ت  خدمات 

ال�سركات، وذلك من خالل توفري �سعات 

�سعات  وزي��ادة  للزبائن  جمانية  انرتنت 

ال��ب��واب��ات ال��دول��ي��ة وبكلف  االإن��رتن��ت يف 

اإ�سافية حتملتها ال�سركة. كبرية و 

ال��ع��دي��د  ال���ط���ل���ب ع���ل���ى  وا�����س����اف ان 

ل��دي��ن��ا زاد يف  امل���ق���دم���ة  م���ن اخل����دم����ات 

حمفظة  دور  اىل  م�سريا  االزم���ة،  وق��ت 

 “ م��وين  “ اورجن  االلكرتونية  ال�سركة 

للمواطنني  اليومية  احل��ي��اة  ت�سهيل  يف 

وغريهم خا�سة واأنها متاحة مل�سرتكيها 

حيث  االأخ��رى،  ال�سبكات  يف  وامل�سرتكني 

املالية  مبعامالتهم  القيام  من  مكنتهم 

اآمنة، و�سهلة وب�سيطة من خالل  بطرق 

ال���ه���ات���ف اخل����ل����وي ك�����س��ح��ن خ���ط���وط و 

وما  الت�سوق  او  املالية  االل��ت��زام��ات  دف��ع 

ال�سحب  خ��دم��ات  اإىل  اإ�سافة  ذل��ك،  اإىل 

واالي������داع، وا���س��ت��ق��ب��ال و ���س��رف دف��ع��ات 

املعونة  و���س��ن��دوق  االجتماعي  ال�سمان 

و�سول  يف  االأث���ر  لها  ك��ان  كما  الوطنية 

يف  امل�سمولني  غري  لالأ�سخا�س  االم��وال 

البنكية. اخلدمات 

اثبتت  ال�سركة  ان  على  ديرانية  واكد 

من  الهائل  الكم  ا�ستيعاب  على  قدرتها 

ال��ب��ي��ان��ات خ����الل ف����رتة ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول 

، واالع���ت���م���اد ع��ل��ى االإن����رتن����ت مل��خ��ت��ل��ف 

ال��ق��ط��اع��ات خ��ا���س��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����س��ح��ة 

ارتفعت  حيث  عليها  الكبري  وال�سغط 

ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى �سبكات  ال��ب��ي��ان��ات  ح��رك��ة 

 “ “ اي دي ا�س ال  اخللوي و الفاير و 

ما  ت��راوح��ت  بن�سبة  املختلفة  والبيانات 

بني 40باملئة و 70 باملئة.

االنباط-عمان

القاهرة  لبنك  العامة  الهيئة  واف��ق��ت 

عقدته  ال��ذي  العادي  اجتماعها  يف  عمان 

 2020 حزيران   10 املوافق  االأرب��ع��اء  ام�س 

ب��وا���س��ط��ة االت�����س��ال امل��رئ��ي واالل��ك��رتوين 

2019 وك��اف��ة  ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة ل��ع��ام 

االرب��اح  بلغت  ، وقد  بنود ج��دول االعمال 

مبلغ  ال���دخ���ل  ���س��ري��ب��ة  ق��ب��ل   2019 ل��ع��ام 

44.2 مليون دينار مقابل 42 مليون دينار 

مل�ساهمي  العائدة  االرب��اح  بلغت  حني  يف   ،

مليون   28.1 ال��دخ��ل  �سريبة  بعد  البنك 

دينار.

وبني رئي�س جمل�س االإدارة يزيد املفتي 

ا�سرتاتيجيته  بف�سل  متكن  البنك  اأن   ،

احل�سيفة  واإدارت����ه  املتحفظة  و�سيا�سته 

باأف�سل  التزامه  اإىل  باالإ�سافة  للمخاطر 

نتائج  حتقيق  من  امل�سريف  العمل  معايري 

ج���ي���دة ، ح���ي���ث من���ت م����وج����ودات ال��ب��ن��ك 

دينار  مليون   3،133.8 لتبلغ   %6.8 بن�سبة 

وح��ق��ق��ت ودائ������ع ال���ع���م���الء من����وا ب��ن�����س��ب��ة 

دي��ن��ار.  مليون   2،051 اإىل  لت�سل   %7.16

االئتمانية  الت�سهيالت  ر�سيد  وانخف�س 

مليون   1،599.1 اىل  لت�سل   %3.1 بن�سبة 

املحفظة  ج��ودة  على  املحافظة  م��ع  دي��ن��ار 

حيث بلغت ن�سبة الت�سهيالت غري العاملة 

4.84% وهي اقل من املعدل �سمن القطاع 

معدل  بلغ  وق��د  ه��ذا  االردن.  يف  امل�سريف 

 %8.19 امل�����س��اه��م��ني  ال��ع��ائ��د ع��ل��ى ح��ق��وق 

فيما بلغت ن�سبة كفاية را�س املال %18.01 

البنك  املقررة من  الن�سب  اعلى من  وهي 

املركزي االأردين.

�سي�ستمر  ال��ب��ن��ك  اأن  اإىل  امل��ف��ت��ي  ون���وه 

���س��ي��ا���س��ات��ه  ت��ن��ف��ي��ذ  يف   2020 ع����ام  خ����الل 

اأعماله  تطوير  االإ�سرتاتيجية يف  وخطته 

ال�سيولة  ن�سب  على  املحافظة  خالل  من 

ب��االإ���س��اف��ة  االئ��ت��م��ان��ي��ة،  املحفظة  وج���ودة 

امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع  دع���م  امل�����س��اه��م��ة يف  اإىل 

كجزء من م�سوؤولية البنك االإجتماعية.

امل��ف��ت��ي  ت���ق���دم  ن���ه���اي���ة االج����ت����م����اع  ويف 

وم�ساهميه  ال��ب��ن��ك  ع��م��الء  اإىل  بال�سكر 

والتي  املتوا�سلة  وم�ساندتهم  ثقتهم  على 

النتائج،  ه��ذه  حتقيق  م��ن  ال��ب��ن��ك  مكنت 

اجل����اد  ل��ع��م��ل��ه��م  ال���ب���ن���ك  م���وظ���ف���ي  واإىل 

املركزي  والبنك  واإخال�سهم،  وانتمائهم 

الدائم،  املخل�سة ودعمه  االأردين جلهوده 

م��ت��ط��ل��ع��ا اإىل حت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن ال��ن��م��و 

والنجاح يف االأعوام القادمة.

ديرانية : أورانج االردن ادت التزاماتها المالية للخزينة قبل استحقاقها

الهيئة العامة لمساهمي بنك القاهرة عمان تقر نتائج اعمال 
البنك لعام 2019
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7ر34 دينار سعر غرام الذهب
 بالسوق المحلية

بورصة عمان تغلق تداوالتها
 على انخفاض

االنباط-برتا

10 حزيران )برتا( - بلغ �سعر    عمان 

رغبة  االأك��رث   21 عيار  الذهب  غ��رام  بيع 

م���ن امل��واط��ن��ني ب��ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة، ام�����س 

�سراء  لغايات  دينار  70ر34  عند  االربعاء، 

مقابل  ال�ساغة،  حم��الت  م��ن  املواطنني 

90ر32 دينار جلهة البيع.

ووف���ق���ا الأم�����ني ���س��ر ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة 

الأ�سحاب حمالت جتارة و�سياغة احللي 

بيع  �سعر  بلغ  ع��الن  رب��ح��ي  وامل��ج��وه��رات 

الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات 

50ر41  ال�سراء من حمالت ال�ساغة عند 

و 70ر30 دينار على التوايل.

وا�سار عالن يف ت�سريح لوكالة )برتا( 

 7 وزن  ال���ر����س���ادي  ال���ل���رية  ���س��ع��ر  ان  اىل 

�سعر  بلغ  فيما  دي��ن��ارا،   243 بلغ  غ��رام��ات 

 278 8 غ��رام��ات  ال��ل��رية االجن��ل��ي��زي وزن 

دينارا.

املحلية  ب��ال�����س��وق  ال��ط��ل��ب  ان  واو����س���ح 

متو�سط،  عر�س  يقابله  �سعيفا،  زال  ما 

يف  ال�ساغة  �سوق  حركة  انتعا�س  متوقعا 

بالعودة  االف����راح  ل�����س��االت  ال�سماح  ح��ال 

مل��م��ار���س��ة اع��م��ال��ه��ا ول���و ج��زئ��ي��ا وامل��غ��ل��ق��ة 

جراء تداعيات فريو�س كورونا امل�ستجد.

ا���س��ع��ار ال��ذه��ب  وا����س���ار ع���الن، اىل ان 

اليوم  العاملية  بال�سوق  تعامالتها  فتحت 

االربعاء عند 1720 دوالرا لالأون�سة.

و�سانع  تاجرا   850 يقارب  ما  ويوجد 

اردين  ب��راأ���س��م��ال  اململكة  ع��م��وم  يف  ذه��ب 

خال�س يبلغ اكرث من 5 مليارات دينار يف 

حده االأدنى.

 االنباط-عمان

االربعاء،  ام�س  عمان،  بور�سة  اأغلقت 

موزعة  �سهم،  مليون  4ر14  ت���داول  على 

ت�������داوالت  ب��ق��ي��م��ة  ���س��ف��ق��ة   1735 ع���ل���ى 

7ر12 مليون دينار.  اإجمالية، بلغت 

اإىل  ال���ب���ور����س���ة  وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر 

مقارنة  باملئة  16ر0  بن�سبة   1650 النقطة 

مع اأغالق اجلل�سة ال�سابقة. 

29 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   33 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

29 �سركة اأخرى.  وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة » حممود علي » و�سبح  وامل�سجلة يف �سجل 

  2015/7/28 بتاريخ   )112220( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : » حممود علي » و�سبح

اإىل �سركة : هيثم �سبح و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عالء واحمد اجلمل  

 )  105266( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2012/9/5 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

560060

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  الزيود   واحمد  ح�سن  �سركة  بان  والتجارة 

  2017/4/6 بتاريخ   )116490( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ح�سن واحمد الزيود

اإىل �سركة : ح�سن واحمد الزيود و�سريكهم

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف : مراد 

محمد محمود طقاطق

مبا انك تغيبت عن عملك يف 

�سركة تقنية مي�ساب اعتبارا 

اذن  ب��دون   2020/6/1 من 

فاننا   ، مقبول  عذر  او  ر�سمي 

عملك  اىل  بالعودة  ننذرك 

ن�سر  تاريخ  من  يومني  خالل 

فاقدًا  تعترب  وال  الع���الن 

القانونية  حقوقك  جلميع 

وال��ع��م��ال��ي��ة ح�����س��ب ق��ان��ون 

العمل الردين .

اعالن صادر عن وزارة العدل
» استقبال طلبات خرباء املحاكم النظامية «

يف �سوء �سدور نظام اخلربة املعدل اجلديد رقم ) 22 ( ل�سنة ) 2020 ( وتعديالته 

واملن�سور يف عدد اجلريدة الر�سمية رقم ) 5622 ( تاريخ 2020/3/1 لغايات اعتماد 

طلبات  با�ستقبال  البدء  عن  العدل  وزارة  تعلن   ، النظامية  املحاكم  ام��ام  اخل��رباء 

 2020/6/14 “ وفق النموذج املعد الكرتونيًا اعتبارًا من تاريخ  “ الكرتونيًا  اخلرباء 

ولغاية تاريخ 2020/6/28 وذلك لغايات فرز طلباتهم من قبل اللجنة الفنية لغايات 

التن�سيب بالعتماد من قبل جمل�س تنظيم �سوؤون اخلربة .

خالل  من  طلباتهم  تقدمي  لالعتماد  التقدم  يف  الراغبني  اخلرباء  جميع  من  راجني 

املوقع اللكرتوين لوزارة العدل �سمن املدة املذكورة 

 http://services.moj.gov.jo ، مرفقني كافة الوثائق املطلوبة .

علما بانه لن يتم قبول اي خبري غري م�سجل يف �سجل اخلرباء امام املحاكم النظامية 

نظام  من   )  6  ( املادة  لحكام  �سندًا  وذلك  اخلرباء  اعتماد  مرحلة  من  النتهاء  بعد 

اخلربة امام املحاكم النظامية رقم ) 35 ( ل�سنة 2018.

وزير العدل
د. بسام التلهوني

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ال�سركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

ال�سناعة والتجارة باأن �سركة خالد حممود احلاج ح�سن و�سركاه    

 )  68131  ( الرقم   حتت  ت�سامن    �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2003/9/2  قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة 

ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة وتغري ا�سم ال�سركة اىل خالد 

حممود احلاج ح�سن و�سركاه .

يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  •لال�ستف�سار 
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة نا�سر هندي و�سريكه

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )84965 ( 

بتاريخ 2007/3/14 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 560060

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200154221(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة هناء ال�سناع و�سريكتها  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )113811( بتاريخ 2016/5/16 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/2/16 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  رجا عي�سى ابراهيم املوج  م�سفيا 

لل�سركة .

ع��ل��م��ا ب����اأن ع���ن���وان امل�����س��ف��ي ع��م��ان / ح���ي ال���رواب���ي – ت: 

0799535282

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200139714(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   اقريع  �سامر  �سركة  باأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2014/3/3 حتت الرقم )109061( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2017/5/26 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سامر حممد خريي ر�سوان اقريع  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الريا�سية  امل��دي��ن��ة  ع��م��ان  امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0799221112

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عبد الكرمي الدلبي ويافا 

الطاهر  

 )  56489( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2000/6/26 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

560060

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

وامل�سجلة  وعبده     ال�سعود  ابو  �سركة  باأن  والتجارة  ال�سناعة 

بتاريخ   )  56856  ( ال��رق��م   حتت  ت�سامن    �سركات  �سجل  يف 

2000/8/7  قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة ت�سامن 

عبده  انور  اىل  ال�سركة  ا�سم  وتغري  ب�سيطة  تو�سية  �سركة  اىل 

و�سريكه .

يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  •لال�ستف�سار 
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200061007(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة احمد الر�سيد و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2002/5/13 حتت الرقم )63521( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/10 

الر�سيد   حممد  احمد  ب�سار  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

يعقوب  منتنزه  من  بالقرب  املقابلني  امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

ال�سلطي – ت: 0797195043

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200176578(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة ماجد باقار�س و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120659( بتاريخ 2020/2/26 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/10 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ليايل عبد املجيد حممد ابو فرده  

م�سفيا لل�سركة .

مكافحة  بجانب  اليا�سمني  �ساحية  امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

املخدرات – ت: 0797644462

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ال�سقارين  عطاهلل  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )107674 (

 بتاريخ 2013/8/18 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 560060

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة اح�سان وفرح قاقي�س و�سركاهم  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )83633( بتاريخ 

2006/12/13  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : اح�سان وفرح قاقي�س و�سركاهم

اإىل �سركة : فرح قاقي�س و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 215 ( من قانون ال�سركات رقم 

) 22 ( ل�سنة 1997 يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة باأن �سركة علي وكرم جامو�س و�سريكهم وامل�سجلة يف 

بتاريخ   )  18962  ( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل 

2016/9/8 قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة تو�سية 

ب�سيطة اىل �سركة ت�سامن .

يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  •لال�ستف�سار 
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  وح��ل��وق   الطهراوي  �سركة  ب��ان  والتجارة 

  2019/4/11 بتاريخ   )119512( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : الطهراوي وحلوق

اإىل �سركة : �ساهني وحنيحن

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اخلمي�س   11/ 6 / 2020

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء �سراء اجهزة ) UPS ( وبطاريات ملراكز ال�سالح والتاأهيل .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�س ( / ادارة امل�سرتيات / امانة 

�سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�س من ال�سركة للمندوب .

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2020/6/29م وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء 

يوم الثالثاء .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2020/6/30م ول تقبل بعد هذا املوعد 

على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�س املايل ولن ينظر باأي عر�س من اي 

�سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

 / امل�سرتيات  ادارة   /  )   www.psd.gov.jo  ( النرتنت  �سبكة  على  امل�سرتيات  ادارة   / العام  الم��ن  مديرية  موقع 

العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء 

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء �سراء جرابات لون ا�سود كمية ) 300000 ( زوج  .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�س ( / ادارة امل�سرتيات / امانة 

�سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�س من ال�سركة للمندوب .

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2020/6/29م وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء 

يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2020/6/30م ول تقبل بعد هذا املوعد 

على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�س املايل ولن ينظر باأي عر�س من اي 

�سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينار غري م�سرتدة .

موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات / العطاءات 

املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء 

www.moa.gov.jo ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اللكرتوين لوزارة الزراعة

وزيــــــــــــــــــــر البيئة
ووزير الزراعة املكلف 
الدكتور صالح الخرابشة

اعـالن
املبينة يف دعوات  للمواد  واللوازم عن حاجتها  العطاءات  الزراعة / مديرية  تعلن وزارة 

العطاءات التالية :

ثمن نسخة المادةرقم الدعوة
العطاء

اخر موعد لبيع العطاء 
الساعة ) 12 (

اخر موعد لتسليم 
العروض الساعة ) 12 (

خدمات تنظيف مبنى مديرية 16/2020
زراعة محافظة العقبة 

والمراكز التابعة لها

24/6/202025/6/2020) 25 ( دينار
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االنباط-وكاالت

�إن  �ل������ع������ري  “و�ال”  م�����وق�����ع  ق�������ال 

امل�����س��ت��وي��ات االأم��ن��ي��ة يف دول����ة االح��ت��ال 

ترى  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  من  حتذر 

ي��وازي يف  القادم  اأن يوم االأول من يوليو 

النكبة والنك�سة قيمته يومي 

وحذرت امل�ستويات االأمنية االإ�سرائيلية 

من اأن هذا التوتر حول قرار �سم ال�سفة 

ق��د ي���وؤدي الن���دالع م��وج��ة م��ن املواجهات 

العنيفة مع قوات االحتال

االأمنية  التقديرات  اأن  املوقع  واأ�ساف 

ت�سري اإىل اأن الرئي�س عبا�س يعترب خطوة 

ال�سم كنهاية حلل الدولتني

ورغم ذلك هنالك احتمال �سعيف جداً 

امل�سلحة،  اأو  ال�سعبية  باأن يدعو للمقاومة 

على  ي��رد  ق��د  الفل�سطيني  ال�����س��ارع  ول��ك��ن 

ال�سم ب�سكل مفاجئ وعنيف جداً

ال���ت���ق���دي���رات  ف������اإن  “و�ال”  وب��ح�����س��ب 

اأن حادثة واحدة قد ت�سعل  االأمنية توؤكد 

ك��ل امل��ن��ط��ق��ة، ول��ذل��ك اأم���ر وزي���ر احل��رب 

يف دول����ة االح���ت���ال ب��ن��ي غ��ان��ت�����س ب��زي��ادة 

اجلهوزية يف اجلي�س

اليوم  م��ن  االأم��ن��ي��ة  امل�ستويات  وحت���ذر 

ال����ذي ي��ت��ل��و رح��ي��ل ال��رئ��ي�����س ع��ب��ا���س من 

حركة  ق���ادة  اأن  “و�ال”  وي��زع��م  من�سبه، 

فتح قد ي�سعروا حينها بال�سعف مبواجهة 

“اإ�سرائيل”، و�سيذهبوا للوحدة الوطنية 
مع قادة حركة حما�س يف ال�سفة املحتلة

وزع�����م امل����وق����ع اأن�����ه رغ����م ت�����س��ري��ح��ات 

ال��رئ��ي�����س ع��ب��ا���س ف����اإن ال��ت��ن�����س��ي��ق االأم��ن��ي 

م�����س��ت��م��ر ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات ال�����س��غ��رية يف 

امل����ي����دان، ول���ك���ن ل��ي�����س اأك�����ر م����ن ذل����ك، 

الطرفني  ف��اإن  احتكاك  اأي  ح��دوث  وعند 

املدنية  االإدارة  ع��رب  ال��ر���س��ائ��ل  ي��ت��ب��ادالن 

يف  م��وؤث��ري��ن  مدنيني  اأ�سخا�س  بوا�سطة 

املنطقة
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ال�سابق  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  نائب  اأع���رب 

ج����و ب����اي����دن، ع����ن اع���ت���ق���اده ب������اأن ال��ت��م��ي��ي��ز 

يف  مكان  كل  يف  موجود  املنهجي،  العن�سري 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ول��ي�����س ف��ق��ط يف هيئات 

احلفاظ على القانون

وق�����ال ب����اي����دن، ال�����ذي ���س��م��ن ت��ر���س��ي��ح��ه 

لتمثيل احلزب الدميقراطي يف االنتخابات 

توجد  هل  �سوؤال  على  ردا  املقبلة،  الرئا�سية 

عن�سرية منهجية يف هيئات حماية القانون 

اأي  بدون  موجودة  “العن�سرية  االأمريكية: 

�سك”

يقت�سر فقط  “االأمر ال  بايدن:  واأ�ساف 

اإنه يف  على هيئات حماية وتطبيق القانون، 

كل مكان، يف جمال ال�سكن وكذلك التعليم. 

ن�ساطنا.  ق��ط��اع��ات  ك��ل  يف  م��وج��ود  التمييز 

هذه حقيقة...هذا اأمر جدي”

“لي�س كل �سباط  اأنه  و�سدد بايدن، على 

رج��ال  ي��وج��د  عن�سريني،  ال��ق��ان��ون  تطبيق 

�سرطة جيدين للغاية، لكن خال عمل هذه 

االأمثلة  الكثري من  �ساهدنا  االآن،  املوؤ�س�سات 

على هذه العن�سرية”

واأك����د ب���اي���دن، اأن���ه ال ي��وؤي��د ال���دع���وة اإىل 

اأوؤي��د  “اأنا  وق��ال:  ال�سرطة.  متويل  تقلي�س 

تقدمي التمويل الفدرايل لل�سرطة، �سريطة 

جمال  يف  معينة  اأ�سا�سية  ملعايري  متتثل  اأن 

ال�سلوك واالأخاق”
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ام�س  اجل��ري��دة  ن�سرته  رئا�سي  ق���رار  اأظ��ه��ر 

االأربعاء اأن الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 

عني حكاما جددا يف 41 اإقليما

وقالت اجلريدة اإن ه��وؤالء احلكام بينهم 23 

حاكما مت نقلهم بني االأقاليم بينما مت تعيني 18 

حاكما جديدا، ولدى تركيا 81 اإقليما

اإط��ار م�ساعي  التعيينات اجلديدة يف  وتاأتي 

الرئي�س الرتكي ملزيد تثبيت اأقدامه يف احلكم 

ال�سيا�سية  الطبقة  انتقادات  ت�ساعد  وق��ع  على 

احل���اك���م���ة ف�����س��ل ال���ن���ظ���ام احل������ايل يف اإن��ع��ا���س 

االقت�ساد الرتكي املتاأزم وال�سيا�سات اخلارجية 

اأن��ق��رة  ع��زل��ة  م��زي��د  �ساهمت يف  ال��ت��ي  العقيمة 

اإقليميا ودوليا

تعك�س  التعيينات  ه��ذه  اإن  م��راق��ب��ون  وق���ال 

خماوف الرئي�س الرتكي من دور املعار�سة يف اأي 

انتخابات مقبلة، خ�سو�سا بعد ا�ستقالة قيادات 

وتاأ�سي�سها  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح���زب  يف  وازن����ة 

الأح��زاب جديدة ان�سمت اإىل اجلبهة املناه�سة 

ال��ق��رارات التي دخلت حيز  الأردوغ���ان وبح�سب 

الر�سمية،  اجلريدة  يف  ن�سرها  مبجرد  التنفيذ 

فقد مت تعيني 18 والًيا جديًدا، وتعيني 17 ممن 

متت اإقالتهم كبار مفت�سني بعدد من الوزارات، 

فيما مت تعيني وايل والي��ة موغا، �سمن كبار 

م�ست�ساري الرئي�س، اأردوغان

وت�����س��ن ال�����س��ل��ط��ات ال��رتك��ي��ة ح��م��ل��ة اإق����االت 

وا�سعة يف �سلب موؤ�س�سات الدولة بتعّلة حماولة 

اأردوغ���ان  منها  يتخذ  التي  الفا�سلة  االن��ق��اب 

بالباد  واالإم�����س��اك  خ�سومه  لت�سفية  غ��ط��اء 

بقب�سة من حديد

االأمن يف خدمة اأهداف اأردوغان

وكانت اأقالت ال�سلطات حكام اأقاليم وروؤ�ساء 

بلديات بتهمة االنتماء اإىل تنظيمات اإرهابية اأو 

امل�ساركة يف حماولة االنقاب متوز 2016

ي��ذك��ر اأن ع��م��دة دي���ار ب��ك��ر، ع��دن��ان �سلجوق 

الدميقراطي”  “ال�سعوب  حزب  من  ميزراكلي 

ورئي�سة  ت���ورك  اأح��م��د  م��اردي��ن،  بلدية  ورئي�س 

مت  ق��د  اإرت����ان  اأوزجوكت�سي  بديعة  ف���ان،  بلدية 

ي��زع��م من  م��ا  ب�سبب  م��ن منا�سبهم  اإق��ال��ت��ه��م 

�ساتهم بحزب العمال الكرد�ستاين املحظور

اإ�سطنبول  عمدة  طالب  ذل��ك،  على  وتعليقا 

ب�”الظلم”،  باإنهاء ما و�سفه  اأوغلو  اإم��ام  اأك��رم 

وقال اإن “ما فعلته حكومة رجب طيب اأردوغان 

باإقالتها روؤ�ساء بلديات منتخبني وتعيني و�ساة 

ب���دال م��ن��ه��م الأ���س��ب��اب غ���ري ق��ان��ون��ي��ة وال تقنع 

ال�سمري العام، هو جهل و�سال«

يف  والدولية  املحلية  االنتقادات  وت�ساعدت 

الفرتة االأخرية ل�سيا�سات اأردوغان التي تتنافى 

كليا مع مبادئ الدميقراطية وحرية التعبري، 

و�سط انتهاكات متوا�سلة حلقوق االإن�سان
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المعلمي: البد أن تعود سورية 
للجامعة العربية 

 أصداء وفاة جورج فلويد تتردد 
في عدة دول أوروبية
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قال ال�سفري عبد اهلل بن يحيى املعلمي 

الدائم  ال�سعودية  العربية  اململكة  مندوب 

اأن  ب��د  ���س��وري��ا ال  اإن  امل��ت��ح��دة  ل��دى االأمم 

العربية  ال����دول  ج��ام��ع��ة  اإىل  ي��وم��ا  ت��ع��ود 

وهذا بحاجة لعدة خطوات

�إن   RT ل� ح��دي��ث  يف  املعلمي  واأ���س��اف 

العاقات بني الريا�س ودم�سق ممكن اأن 

اإذا  حلظة  واأي  ي��وم  اأي  يف  بب�ساطة  تعود 

بني  التوافق  ومت  ال�سورية  االأزم��ة  انتهت 

التوجهات  على  ال�سوري  ال�سعب  ف�سائل 

الباد امل�ستقبلية يف 

اململكة  ���س��ف��ارة  ف��ت��ح  اإم��ك��ان��ي��ة  وح����ول 

العربية  االإم�����ارات  غ���رار  ع��ل��ى  دم�����س��ق  يف 

حاليا  توجد  ال  اأن��ه  املعلمي  ق��ال  املتحدة 

خ��ط��وة م�����س��اب��ه��ة يف االأف����ق ال��ق��ري��ب الأن 

الوقت مل يحن بعد ح�سب قوله
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ت�����س��ب��ب��ت وف����اة رج����ل اأع�����زل م���ن اأ���س��ول 

اأبي�س  اأفريقية بينما كان يحتجزه �سرطي 

و�سغط بركبته على عنقه لنحو ت�سع دقائق 

على  ال�سوء  اإلقاء  يف  املتحدة،  ال��والي��ات  يف 

ح����االت مم��اث��ل��ة م��ن ال���ذاك���رة احل��دي��ث��ة يف 

اأوروبا

ويف ق������ارة ل���ك���ل دول������ة ف��ي��ه��ا ت��رك��ي��ب��ت��ه��ا 

اخل��ا���س��ة م��ن امل��ج��ت��م��ع��ات وت���اري���خ الهجرة 

واإرث ا�ستعماري يف كثري من احلاالت، كانت 

حركة العدالة من اأجل جورج فلويد، نقطة 

البداية اأي�سا ملناق�سات اأو�سع نطاقا

ففي فرن�سا، حيث ي�سكو �سكان ال�سواحي 

الفقرية ومتعددة االأعراق منذ فرتة طويلة 

ومتييزية،  عنيفة  �سرطية  مم��ار���س��ات  م��ن 

تتحدث  ال��ب��اد  جعل  اإىل  فلويد  وف��اة  اأدت 

عن موقفها جتاه االأمن العام

كما اأثريت انتقادات كذلك �سد ممار�سات 

من  االحتجاجات  جت��اه  القا�سية  ال�سرطة 

ج��ان��ب ح��رك��ة ال�����س��رتات ال�����س��ف��راء ، على 

ال�ساحقة  اأغلبيتها  �سرطية  عنا�سر  اأي��دي 

ل��ل��ح��رك��ة  االأوىل  االأي�������ام  يف  ال��ب��ي�����س  م���ن 

املعا�سات  اإ���س��اح��ات  و���س��د  االح��ت��ج��اج��ي��ة، 

املقررة

واأظهرت مقاطع فيديو من االحتجاجات 

ال��ه��راوات  ت�ستخدم  وه���ي  ال�����س��رط��ة  م����رارا 

االأ�سخا�س  العديد من  واأ�سيب  ب�سكل حر، 

بجروح خطرية، وفقد البع�س اأعينهم، من 

ر�سا�س ال�سرطة املطاطي

وق�����ال ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي اإمي���ان���وي���ل 

ال�سابق عن  داف��ع ب�سدة يف  ال��ذي  م��اك��رون، 

قوات االأمن، اإنه يرغب يف مراجعة القواعد 

ب�ساأن اأخاقيات ال�سرطة

وخال فرتة االإغ��اق موؤخرا يف الباد 

ب�سبب ف��ريو���س ك��ورون��ا، ك��ان��ت ه��ن��اك عدة 

اح��داث ب��ارزة لعنف ت��ردد اأن��ه مت من جانب 

ال�سرطة �سد �سبان من اأ�سر مهاجرين

اأدام���ا ت����راوري، وه��و �ساب  اأ���س��رة  ولعبت 

م��ن اأ���س��ول اأفريقية ت��ويف يف ظ��روف حمل 

نزاع، بعد اعتقاله عام 2016، دورا رئي�سيا يف 

خروج ال�سباب اإىل ال�سوارع

وت���ع���ق���دت ق�����س��ي��ة ع���ن���ف ال�������س���رط���ة يف 

االأمد حول  ال�سواحي جراء اجلدل طويل 

كيفية تعامل فرن�سا مع االأقليات

وكان النهج التقليدي للباد هو التعامل 

م��ع ج��م��ي��ع امل��واط��ن��ني ع��ل��ى ق���دم امل�����س��اواة. 

العرق،  اأ�سا�س  على  البيانات  جمع  ويعترب 

بالقانون  اأم��ر حم��ظ��ورا  امل��ث��ال،  �سبيل  على 

على اأ�سا�س اأنه يت�سم بالتمييز

فرن�سية،  ظ��اه��رة  جم���رد  لي�ست  وه����ذه 

ت���اي���ل���ور، رئي�سة  ك���اري���ن  ال��ن��ا���س��ط��ة  ح�����س��ب 

ال�سبكة االأوروبية �سد العن�سرية

وق��ال��ت ت��اي��ل��ور ل��وك��ال��ة االأن��ب��اء االأمل��ان��ي��ة 

)د.ب.اأ(: معظم الدول االأوروبية ال جتمع 

عنف  وع���ن  عن�سرية  اأح�����داث  ع��ن  ب��ي��ان��ات 

املجمعة عن  ال��ب��ي��ان��ات  ال�����س��رط��ة، وخ��ا���س��ة 

بلدها  وذك���ر   ، ال�سرطة  عنف  ح��ول  ال��ع��رق 

اأملانيا كمثال

واأ�سافت: لذلك ال منلك �سورة وا�سحة 

حول ما يحدث بالفعل يف اأوروبا

وف��اة  اإزاء  الغ�سب  ا���س��ط��دم  بلجيكا،  ويف 

���س��اب م��وؤخ��را 19/ ع��ام��ا/ ي��دع��ى ع���ادل خال 

م��اح��ق��ت��ه م���ن ق��ب��ل ال�����س��رط��ة م���ع م��ن��اق�����س��ة 

اأخرى، هي كيف تتعامل الدولة ال�سغرية مع 

ما�سيها اال�ستعماري الوح�سي

ومت يف االأي�����ام االأخ������رية، ط��م�����س ع���دد من 

متاثيل ليوبولد الثاين، امللك البلجيكي الذي 

املطاط  ال�ستغال  �سخمة  حملة  على  اأ�سرف 

الكونغويل مما ت�سبب يف وفاة املايني

وك���ان ح�����س��ور امل��ل��ك ال���ذي ي��ع��ود للقرن 

ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر يف ����س���وارع ب��روك�����س��ل، م��ث��ار 

ولكن  الن�سطاء.  من  االأم��د  طويلة  �سكاوى 

يف االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، ح��ظ��ي ال��ت��م��ا���س عرب 

االإن����رتن����ت ي��ط��ال��ب ب���اإ����س���ق���اط ك���ل مت��ث��ال 

االآالف من  ب��ع�����س��رات  ال���ث���اين  ل��ي��وب��ول��د  ل���� 
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ق������ال الأم��������ن ال����ع����ام ل��������أمم امل���ت���ح���دة 

ال�شرطة  وح�شية  اإن  غوتريي�ش،  اأنطونيو 

فلويد،  ج���ورج  مقتل  واق��ع��ة  يف  الأم��رك��ي��ة 

امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف  الح��ت��ج��اج��ات  وراء 

والعامل

اإىل  ر����س���ال���ة  يف  غ���وت���ري�������ش  واأ������س�����اف 

وال�����س��ح��ف��ي��ن  امل���ت���ح���دة  الأمم  م���وظ���ف���ي 

نيويورك،  يف  الدولية  باملنظمة  املعتمدين 

ال�سرطة،  ووح�سية  الإج��رام��ي  “العمل  اأن 

ال��ن��ط��اق يف  اإىل الح��ت��ج��اج��ات وا���س��ع��ة  اأدى 

يف  والآن  الأم���رك���ي���ة،  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 

جميع اأنحاء العامل”

وه��و  ع���اج����،  حت��دي��ا  “نواجه  وت���اب���ع: 

امل��ت��ح��دة  ال��ع��ن�����س��ري��ة، وم��وق��ف الأمم  وب���اء 

الب�ء  وه���ذا  ج���دا،  وا���س��ح  العن�سرية  م��ن 

ينتهك ميثاق الأمم املتحدة وي�سعف قيمنا 

الأ�سا�سية كل يوم”

“مكتب  ق���ي���ام  اإىل  غ��وت��ري�����ش  واأ�����س����ار 

بتوزيع  املتحدة  ل���أمم  التابع  الأخ�قيات 

جم��م��وع��ة م���ن ت��وج��ي��ه��ات ال�����س��ل��وك ع��ل��ى 

وت��ل��ك  م����وؤخ����را.  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��وظ��ف��ي 

التوجيهات ل ت�سر باأي �سكل من الأ�سكال 

�سيظلون  املتحدة  ب��الأمم  املوظفن  اأن  اإىل 

على  بل  العن�سرية،  مواجهة  يف  حمايدين 

ال��ع��ك�����ش م���ن ذل�����ك، ل ي���وج���د ح��ظ��ر ع��ل��ى 

اأعمال  اأو  للت�سامن  ال�سخ�سية  التعبرات 

ال�سلمية” املدنية  امل�ساركة 

وكانت الحتجاجات يف الوليات املتحدة 

امل��واط��ن  ان��دل��ع��ت عقب مقتل  ق��د  وال��ع��امل 

الأمركي من اأ�سول اإفريقية جورج فلويد 

خنقا على يد �سرطي، ما اأثار موجة غ�سب 

اأ�سلوب معاملة  اأمركا وخارجها من  داخل 

ال�سرطة ل�أمركين من اأ�سل اإفريقي

االنباط-وكاالت

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���س��م  متحدثة  ق��ال��ت 

يف  امل�����س��ارك��ة  ت��رف�����ش  ب���ده��ا  اإن  ال�سينية 

حمادثات ث�ثية ب�ساأن نزع ال�س�ح النووي 

مع الوليات املتحدة ورو�سيا

م�������س���وؤول���ون  ي��ل��ت��ق��ي  اأن  امل����ق����رر  وم������ن 

اأمريكيون ورو�ش يف فيينا يوم 22 حزيران/ 

حمادثات  م��ن  ج��دي��دة  جولة  لعقد  يونيو، 

النووي الت�سلح  ال�سيطرة على 

ت�ستطيع  اأن  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وت��اأم��ل 

رو����س���ي���ا اإق����ن����اع ال�������س���ن ب���الن�������س���م���ام اإىل 

امل���ف���او����س���ات ح����ول احل����د م���ن امل���خ���زون���ات 

النووية للدول الث�ث

اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  وقالت 

اأعلنت  بكن  اإن  ت�سونيينغ،  ه��وا  ال�سينية، 

م���ن ق��ب��ل اأن���ه���ا ل���ن ت�����س��ارك يف امل��ح��ادث��ات 

الث�ثية

املتحدة  الوليات  اأن  لحظنا  واأ�سافت: 

كانت جتر ال�سن اإىل الق�سية كلما اأثرت 

بنّية البتعاد عن م�سوؤوليتها

االنباط- وفا

ال�سرائيلي،  الحت�ل  �سلطات  اأخطرت 

160 دومنا  بال�ستي�ء على  الأربعاء،  ام�ش 

اأرا�سي حمافظة قلقيلية من 

الإ�سرائيلي،  الحت�ل  �سلطات  و�سلمت 

قلقيلية،  حم��اف��ظ��ة  يف  امل��واط��ن��ن  ع�����س��رات 

بال�ستي�ء على جزء  يق�سي  قرارا جديدا 

اأرا�سيهم من 

واأو����س���ح م�����س��وؤول م��ل��ف ال���س��ت��ي��ط��ان يف 

حمافظة قلقيلية حممد اأبو ال�سيخ ل�وكالة 

اأن  “وفا”،  الر�سمية  الفل�سطينية  الأن��ب��اء 

اإخ��ط��ارا ل��ستي�ء   166 اأ���س��در  الح��ت���ل 

اأرا����س���ي م��ن مدينة  160 دومن����ا، م��ن  ع��ل��ى 

ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة، وق��ري��ت��ي ح��ب��ل��ة ج��ن��وب��ا، وال��ن��ب��ي 

اأن بع�ش هذه الأرا�سي  اليا�ش �سرقا، علما 

تقع خلف جدار الف�سل العن�سري

االنباط-االنا�ضول

ن���ظ���م م���ئ���ات ال�������س���ودان���ي���ن م�����س��رة 

اخلرطوم،  العا�سمة  و�سط  احتجاجية 

ب��ع��دم دخ��ول  ام�����ش الأرب��ع��اء، مطالبن 

البعثة ال�سيا�سية الأممية اإىل الب�د

ووف�����ق م���را����س���ل الأن����ا�����س����ول، جتمع 

تقاطع  عند  العا�سمة  و�سط  املحتجون 

�سارعي ال�سيد عبد الرحمن و اأملك منر

الوطنية  الأع����م  املحتجون  وح��م��ل 

ولف��ت��ات عليها ع��ب��ارات م��ن ق��ب��ي��ل: ل 

ل��ستعمار الأجنبي لل�سودان و حكومة 

العم�ء ت�سقط ب�ش

ال�سعب  ب��ي��ن��ه��ا:  ه��ت��اف��ات  رددوا  ك��م��ا 

يريد اإ�سقاط النظام ، و ت�سقط ب�ش

حتى  كيلومرت  نحو  املحتجون  و�سار 

و����س���ل���وا ت���خ���وم م��ق��ر ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة 

بالعربات  طرقها  اأغلقت  التي  للجي�ش، 

الأ�سمنتية واحلواجر  الع�سكرية 

جي�ش  واح���د..  �سعب  هتاف:  ورددوا 

واحد

امل�ساركن،  اأح��د  ف�سل،  حممد  وق��ال 

ل����أن���ا����س���ول: ه�����ذه امل�������س���رة ت��رف�����ش 

ال�������س���ودان، ممث�  ال��ت��دخ��ل الأمم����ي يف 

يف ال��ب��ع��ث��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ط��ل��ب��ت��ه��ا 

النتقالية احلكومة 

جتاوزت  النتقالية  احلكومة  وتابع: 

احلكومة  مهام  ب��اأداء  وتقوم  تفوي�سها 

املنتخبة

املتظاهرين  مطالب  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

����س���م���ل���ت، اأي�����������س�����ا، حت�������س���ن ال���و����س���ع 

الق���ت�������س���ادي ل��ل��م��واط��ن��ن، وامل��ط��ال��ب��ة 

بوحدة القوات النظامية

عمر  بالرئي�ش  اجلي�ش  اأط���اح  وم��ن��ذ 

اإث��ر   2019 ن��ي�����س��ان  اأب���ري���ل/  ال��ب�����س��ر يف 

ان��ت��ف��ا���س��ة ���س��ع��ب��ي��ة، دخ����ل ال�������س���ودان يف 

�سيا�سي انتقال  عملية 

يحكم   2019 اآب  اأغ�����س��ط�����ش/  وم��ن��ذ 

ال���ب����د جم��ل�����ش ����س���ي���ادي خم��ت��ل��ط من 

م��دن��ي��ن وع�����س��ك��ري��ن، وح���ك���وم���ة م��ن 

امل���دن���ي���ن ل���ف���رتة ان��ت��ق��ال��ي��ة م���دت���ه���ا 3 

�سنوات

والأرب�����ع�����اء امل���ا����س���ي، واف�����ق جم��ل�����ش 

الأم������ن ع��ل��ى ق����راري����ن ن�������ّش اأح��ده��م��ا 

ال�سودان  يف  �سيا�سية  بعثة  ت�سكيل  على 

فيما  النتقالية،  املرحلة  دع��م  مهمتها 

ن�����ّش ال���ث���اين ع��ل��ى مت��دي��د م��ه��م��ة ق��وة 

من  يوناميد  دارف���ور  يف  ال�س�م  حفظ 

 31 ح��ت��ى  الأول  ت�����س��ري��ن  اأك���ت���وب���ر/   31

دي�سمرب/ كانون الأول املقبلن

ورح�������ب جم���ل�������ش الأم��������ن وال����دف����اع 

ال�������س���وداين ب���اخل���ط���وة، لف���ت���ا يف ب��ي��ان 

حكومة  لطلب  ا�ستجابة  تاأتي  اأنها  اإىل 

ال�������س���ودان م���ن الأم������ن ال���ع���ام ل����أمم 

27 ف���رباي���ر/ ���س��ب��اط  امل��ت��ح��دة ب��ت��اري��خ 

اأي  تت�سمن  ل  �سيا�سية  ببعثة  املا�سي 

ع�����س��ك��ري��ن وف����ق ال��ب��ن��د ال�����س��اد���ش من 

ميثاق الأمم املتحدة

ه���ذه  اأن  ال����ب����ي����ان  اع����ت����رب  وب���ي���ن���م���ا 

وا���س��ت��ق��رار  دع���م  يف  �ست�سهم  ال���ق���رارات 

معار�سون  ي��راه��ا   ، النتقالية  ال��ف��رتة 

ا����س���ت���م���رارا ل��ل��و���س��اي��ة الأج��ن��ب��ي��ة على 

الب�د

دارف������ور منذ  ي��ون��ام��ي��د يف  وت��ن��ت�����س��ر 

بعثة  اأك����رب  ث����اين  وه����ي   ،2008 م��ط��ل��ع 

اإذ جت�����اوز ع��دد  ����س����م اأمم���ي���ة؛  ح��ف��ظ 

اأم����ن  ق�������وات  األ����ف����ا م����ن   20 اأف������راده������ا 

ي��ت��ب��ن��ى جم��ل�����ش  اأن  ق���ب���ل  وم���وظ���ف���ن، 

 ،2017 ي��ون��ي��و/ ح��زي��ران   30 الأم����ن، يف 

خطة تدريجية لتقلي�ش عددها

ن��زاع��ا   ،2003 م��ن��ذ  الإق��ل��ي��م،  و���س��ه��د 

م�سلحا بن القوات احلكومية وحركات 

ح��وايل  بحياة  اأودى  م��ت��م��ردة،  م�سلحة 

 2.5 ن��ح��و  و����س���رد  ���س��خ�����ش،  األ�����ف   300

مليون اآخرين، وفق الأمم املتحدة

وت��ق��رتب احل��ك��وم��ة ال�����س��ودان��ي��ة من 

ال��ت��و���س��ل اإىل ات��ف��اق ���س���م ن��ه��ائ��ي مع 

احل����رك����ات امل�����س��ل��ح��ة يف دارف��������ور، ع��رب 

جنوب  دول���ة  فيها  تتو�سط  م��ف��او���س��ات 

ال�سودان

 غوتيريش: وحشية الشرطة األميركية وراء احتجاجات الواليات المتحدة

 الصين ترفض المشاركة في محادثات »نووية« مع الواليات المتحدة وروسيا

 جيش االحتالل يخطر باالستيالء على 160 دونما من أراضي قلقيلية

 الخرطوم.. سودانيون يحتجون على دخول البعثة األممية

االنباط-وكاالت

م�سادر  ع��ن  بر�ش”  “فران�ش  نقلت 

حم��ل��ي��ة ���س��م��ال ���س��رق��ي ن��ي��ج��ري��ا، اأن 

م�سلحن من تنظيم “داع�ش” يف غرب 

�سرق  �سمال  يف  قرية  هاجموا  اإفريقيا 

اأ���س��ف��ر عن  م��ا  ال��ث���ث��اء،  ي��وم  نيجريا 

59 �سخ�سا مقتل 

و���س��ه��دت الأ����س���ه���ر الأخ�������رة، زي����ادة 

ك��ب��رة يف ال��ه��ج��م��ات ع��ل��ى امل��دن��ي��ن يف 

نيجريا �سمال 

و���س��ج��ل اأك�����رب ع����دد م���ن ال��ه��ج��م��ات 

يف ولي����ات زم���ف���ار وك���ادون���ا و���س��وك��وت��و 

وكات�سينا

وي������اأخ������ذ ق�����ط�����اع ال�����ط�����رق ره����ائ����ن 

ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ف���دي���ة، وي��خ��ت��ط��ف��ون 

ويفر�سون  ال�سكان،  ويخيفون  املا�سية، 

ال�سرائب بطلبات خمتلفة عليهم 

االنباط-عمان

�سميح  ن��اب��ل�����ش  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ش  ق����دم 

ط��ب��ي��ل��ة واث���ن���ان م���ن اأع�������س���اء امل��ج��ل�����ش 

ال����ب����ل����دي ا����س���ت���ق���الت���ه���م الأرب�������ع�������اء؛ 

نابل�ش  “جتاوز حمافظ  احتجاًجا على 

البلدية” �س�حيات 

�سحفي  م��وؤمت��ر  خ���ل  طبيلة  وت��� 

فيه  معلًنا  ال�ستقالة،  ب��ي��ان  مكتبه  يف 

دوي��ك��ات  ���س��اه��ر  وال��ع�����س��وي��ن  ا�ستقالته 

حركة  كتلة  ب�سفتهم  اخل��اروف  و�سماح 

البلدي باملجل�ش  فتح 

دفعته  التي  الأ���س��ب��اب  طبيلة  و���س��رح 

باإ�سدار  واملتمثلة  ا�ستقالته،  لتقدمي 

لبناء  �سب  اإذن  اأم�����ش  نابل�ش  حمافظ 

البلدية، متجاوًزا  داخل حدود  خمالف 

���س���ح��ي��ات جل��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م وال��ب��ن��اء 

املحلية

وجاء اإع�ن ال�ستقالة عقب اعت�سام 

يف  العاملون  نظمه  البلدية  مبنى  اأمام 

من  وع��دد  طبيلة  فيه  و�سارك  البلدية 

اأع�ساء املجل�ش، واأعلنت جلنة العاملن 

ع����ن ت��ع��ل��ي��ق ال��������دوام ب��ج��م��ي��ع م���راف���ق 

الطوارئ با�ستثناء  البلدية 

وك������ان حم���اف���ظ ن���اب���ل�������ش اإب���راه���ي���م 

متاأخرة  �ساعة  يف  ببيان  توجه  رم�سان 

من الليلة املا�سية، اأعلن فيه اأنه جاهز 

القانونية  امل�����س��ّوغ��ات  وت��ق��دمي  لعر�ش 

جلنة  لأّي  ق��راره  يف  اإليها  ا�ستند  التي 

قانونية فنية- 

 مجزرة جديدة على يد »الدولة 
اإلسالمية« في نيجيريا

 استقالة رئيس بلدية نابلس احتجاًجا 
على تجاوز محافظ المدينة صالحياته
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�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع االلكرتوين

 اللجنة البارالمبية تتأهب لالستحقاقات القادمة

 غياب ديمبلي ولينجليت عن برشلونة

االنباط  -عمان

الباراملبية  اللجنة  اإدارة  جمل�س  خ�س�س 

الأردن���ي���ة ج��ان��ب��ا ك��ب��ريا م��ن اإج��ت��م��اع��ه ال��ذي 

اأ.د ح�سني  عقده ظهر ام�س الأربعاء برئا�سة 

اأب���و ال���رز وح�����س��ور مها ال��رغ��وث��ي )الأم���ني 

الرئي�س(،  )نائب  الرو�سان  �سليمان  ال��ع��ام(، 

اإب���راه���ي���م احل��ل��ي��ق )اأم������ني ال�������س���ن���دوق(، د. 

�سحادة  داوود  املجل�س(،  ال�سعار )ع�سو  عامر 

)م��ق��رر( خ�س�س ج��ان��ب��ا م��ن ه��ذا الج��ت��م��اع 

مل��ن��اق�����س��ة واإق������رار ت��رت��ي��ب��ات ع����ودة ت��دري��ب��ات 

امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة واإ���س��ت��ئ��ن��اف 

اأ�سهر   3 ق��راب��ة  منذ  توفقت  ال��ت��ي  اأن�سطتها 

امل�ستجد.  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ت��داع��ي��ات  ب�سبب 

ح��ي��ث اأك����د امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ����س���رورة واأه��م��ي��ة 

الل��ت��زام ال��ت��ام ب���الإج���راءات ال��وق��ائ��ي��ة للحد 

التوجيهات  وتنفيذ  ال��ف��ريو���س،  انت�سار  م��ن 

احلكومية وجلنة الأوبئة، بناء على توجيهات 

اللجنة الأوملبية الأردنية بهذا اخل�سو�س.

وث��م��ن امل��ج��ل�����س اإل���ت���زام لع��ب��ي ولع��ب��ات 

وتعليمات  ب���اإج���راءات  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  املنتخبات 

وحر�سهم  الوملبية  واللجنة  ال�سحة  وزارة 

ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ال���ت���دري���ب���ات خ����ال ف���رات 

احل��ظ��ر ح��ي��ث ح��ر���س��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 

على تزويد الاعبني والاعبات بالتجهزات 

باإ�سراف  منازلهم  يف  التدريب  وم�ستلزمات 

م��درب��ي��ه��م ع���ن ب��ع��د ت��اأه��ب��ا ل��اإ���س��ت��ح��ق��اق��ات 

باراملبيك  العاب  دورة  مقدمتها  ويف  القادمة 

ط��وك��و ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة ال�����س��ي��ف احل��ايل 

القادم  العام  من  الأخ��ري  الثلث  حتى  واأجلت 

.2021

وب��ع��د ع���دة اج��ت��م��اع��ات ع��ن ب��ع��د  ت��زام��ن 

مقرها  يف  الأول  الباراملبية  اللجنة  اجتماع 

امل��م��ل��ك��ة بعيد  اأ���س��ه��ر م���ع اح��ت��ف��الت  م��ن��ذ 3 

وذكرى  والع�سرين،  احل��ادي  امللكي  اجللو�س 

ال���ث���ورة ال��ع��رب��ي��ة ال���ك���رى، وي����وم اجل��ي�����س؛ 

ح��ي��ث ق����دم امل��ج��ل�����س اج���م���ل اأي������ات ال��ت��ه��ن��ئ��ة 

امل�سلحة  وللقوات  الوطن  لقائد  والتريكات 

البا�سلة )اجلي�س العربي( والأجهزة الأمنية 

وال�سعب الأردين.

مدريد

خ��ا���س ب��ر���س��ل��ون��ة م���ران���ه ���س��ب��اح ام�����س 

الأربعاء، مب�ساركة جميع الاعبني، وذلك 

ا�ستعداًدا ملواجهة ريال مايوركا يف اجلولة 

امل��ق��ب��ل. وبح�سب  ال�����س��ب��ت  ي���وم  ل��ل��ي��ج��ا،   28

الإ�سبانية،  ديبورتيفو”  “موندو  �سحيفة 

فقد بدا الأرجنتيني ليونيل مي�سي جاهًزا 

خل��و���س م��ب��اراة م��اي��ورك��ا بعد تعافيه من 

م�سكلة يف ع�سات الفخذ الأمي��ن، اأبعدته 

عن املران اجلماعي لب�سعة اأيام. يف الوقت 

ذاته، بات باإمكان �سيتني العتماد على لوي�س 

تعافى  بعدما  م��اي��ورك��ا،  م��ب��اراة  �سواريز يف 

متاًما من اإ�سابة الغ�سروف، وح�سل على 

الأمر  املباريات.  خلو�س  الطبي  الت�سريح 

اأومتيتي الذي تعر�س  نف�سه مع �سامويل 

لإ�سابة ع�سلية مع عودة التدريبات.  وبات 

نيل�سون �سيميدو جاهًزا هو الآخر خلو�س 

املباريات، بعدما تعافى من اآلم يف غ�سروف 

ركبته اليمنى، وكذلك لعب الفريق ال�ساب 

م�ساكل  م��ن  �سابقا  ا�ستكى  ال���ذي  مون�سو 

ع�سلية يف ال�ساق اليمنى

 وب���ات م��ن امل��وؤك��د ح��ت��ى ه���ذه اللحظة، 

ري��ال مايوركا  اأن بر�سلونة �سيدخل مباراة 

من دون لعبني فقط هما عثمان دميبلي 

لاإ�سابة، وكليمينت لينجليت لاإيقاف.

االنباط – عمان

اأك����د الحت����اد ال��ع��راق��ي ل��ك��رة ال��ق��دم اأن 

و���س��وري��ا  الأردن  ���س��ي��واج��ه  الأول  امل��ن��ت��خ��ب 

امل��زدوج��ة   الت�سفيات  ا���س��ت��ئ��ن��اف  ق��ب��ل  ودي���ا 

امل��ق��ب��ل.  الأول  ت�����س��ري��ن  اك���ت���وب���ر/  ب�����س��ه��ر 

وق����ال م��دي��ر امل��ن��ت��خ��ب ب��ا���س��ل ك��ورك��ي�����س يف 

ح���دد  الحت�������اد  اإن   ، خ���ا����س���ة  ت�����س��ري��ح��ات 

موعدا  املقبل  اأيلول  �سبتمر/  من  الثامن 

العا�سمة  يف  الأردن  منتخب  ملواجهة  اأوليا 

بني  التفاق  مت  اأن  بعد  الدوحة،  القطرية 

م���ب���اراة جتريبية.  خ��و���س  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ني 

وبني اأن املباراة الثانية اأمام منتخب �سوريا 

ال�سهر  نف�س  من  ع�سر  ال�ساد�س  يف  �ستكون 

اأن  اإىل  مكانها.واأ�سار  الآن  اإىل  يتحدد  ومل 

اأبدى رغبته يف خو�س مباراة ثالثة  املدرب 

اأي��ل��ول   / �سبتمر  �سهر  بنهاية  فيتنام  يف 

ل�ستئناف  التح�سريات  اإطار  �سمن  املقبل 

الت�سفيات.

االنباط – عمان

ان  موثوقة  م�سادر  من  النباط  علمت 

البنك  مع  لتفاق  تو�سل  القدم  كرة  احتاد 

ل��دوري  الرعاية  خط  على  ليدخل  العربي 

انطاقته  ي�����س��ت��اأن��ف  ان  امل��ق��رر  امل��ح��رف��ني 

الذي  ق��رار الحت��اد  القادم بعد  يف �سهر اب 

جمل�س  اجتماع  خ��ال  الول  ام�س  ات��خ��ذه 

احل�سني  ب��ن  ع��ل��ي  الم���ري  ب��رئ��ا���س��ة  الدارة 

لاندية  املطلوب  الدعم  �سيوفر  ما  ..وه��و 

اىل  املطلوب  الدعم  غياب  من  تعاين  التي 

ج��ان��ب ات��ف��اق��ي��ة ال��رع��اي��ة م���ع ال��ت��ل��ف��زي��ون 

دي��ن��ار  امل��ل��ي��ون  ع���ن  ت���زي���د  وال���ت���ي  الردين 

..وي�����ذك�����ر ان ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي ي���ع���د اح���د 

الداعمني لاحتاد منذ �سنوات ما�سية 

االنباط – عوين فريج   

رئي�س  العدوان  �سلطان  بكر  ال�سيد  اكد 

ال���ن���ادي ال��ف��ي�����س��ل��ي ب���ان ال���ن���ادي م���ع ق���رار 

املحرفني  ك��رة  دوري  م��ب��اري��ات  ا�ستئناف 

ب��ع��د ق����رار احت����اد ال���ك���رة ال���ي���وم ال����ذي يعد 

الكروي  الفريق  وان   .. الندية  لكل  مظلة 

مناف�سات  لدخول  ال�ستعداد  يبا�سر  �سوف 

الدوري بكل قوة كما العادة ..لكنه ا�سار يف 

حديثه ل “ النباط “ ان الحتاد كان عليه 

اتخاذ  قبل  املهمة  الم��ور  بع�س  يف  البحث 

قرار ا�ستئناف الدوري ومن ابرزها المور 

امل���ال���ي���ة ح��ي��ث ت���ع���اين الن����دي����ة م���ن غ��ي��اب 

مبتطلبات  ب��ال��وف��اء  املطالبة  وه��ي  ال��دع��م 

اىل  ..ه��ذا  التدريبية  والج��ه��زة  الاعبني 

تتعلق  ال��ت��ي  ال�سحية  الم���ور  بحث  ج��ان��ب 

ب�سامة الاعبني ومنظومة كرة القدم ل 

�سيما واننا كما العامل منر بظروف �سحية 

�سعبة خلفها فريو�س كورونا ومن الهمية 

مب���ك���ان ات���خ���اذ الح���ت���ي���اط���ات ال�����س��روري��ة 

ا�سابة  ومنها  يحدث  ق��د  ام��ر  لي  حت�سبا 

ان  يعني  وه��ذا  اهلل  ق��در  ل  الاعبني  اح��د 

ي��ت��م احل��ج��ر ع��ل��ى ك��ل ال��ف��ري��ق وق��د ي�سمل 

الاعب   امامه  لعب  ال��ذي  الفريق  احلجر 

..وفيما يتعلق بغياب اجلمهور ح�سب قرار 

ب����دون جمهور  امل���ب���اري���ات  ب��اق��ام��ة  الحت����اد 

ام��ت��ث��ال ل���ق���رار جم��ل�����س ال������وزراء ..ان��ت��ق��د 

العدوان قرار غياب اجلمهور عن املباريات 

الكرة  منظومة  يف  اله��م  العامل  باعتباره 

اىل  الاعبني  حلما�س  الرئي�سي  واملحرك 

يوفره اجلمهور  الذي  املايل  امل��ردود  جانب 

ال�سروري  م��ن  ..وك���ان  الن��دي��ة  ل�سناديق 

بح�سور  املباريات  اقامة  مبكان  والهمية 

بفاكهة  ت�سميته  على  اتفق  الذي  اجلمهور 

امل���اع���ب ..م�����وؤك�����دا ب����ان ال����ن����ادي ���س��ي��زف��ر 

ل��ل��ف��ري��ق ال���ك���روي ك���ل م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ن��ج��اح 

ل���ي���ك���ون ك���ع���ادت���ه م��ن��اف�����س��ا ق���وي���ا ع���ل���ى ك��ل 

البطولت .

االنباط – عمان

رح���ب لع��ب��و اأن���دي���ة امل��ح��رف��ني لكرة 

ال���ق���دم، ب���ق���رار احت����اد ال���ك���رة وامل��ت�����س��م��ن 

املو�سم  مناف�سات  ا�ستكمال  على  املوافقة 

ت��وق��ف خ��ال �سهر  ال��ذي  ال��ك��روي 2020 

ك���ورون���ا.  ج��ائ��ح��ة  ب�����س��ب��ب  امل���ا����س���ي  اذار 

واع����ت����ر لع���ب���و اأن�����دي�����ة امل���ح���رف���ني يف 

لبى  ال���ق���رار  اأن  )ب�����را(  ل  ت�����س��ري��ح��ات 

ط��م��وح��ات��ه��م، ول����ه ان��ع��ك��ا���س��ات اي��ج��اب��ي��ة 

ع���ل���ى م��ن��ظ��وم��ة ك����رة ال���ق���دم الأردن����ي����ة، 

م�������س���رط���ني اق�����ران�����ه ب����ال����دع����م امل������ادي 

ل��اأن��دي��ة وال��اع��ب��ني، وا���س��ت��ق��ب��ل ح��ار���س 

مرمى فريق الفي�سلي معتز يا�سني خر 

غ��ام��ر، متمنيا  ب��ف��رح  امل��و���س��م  ا���س��ت��ك��م��ال 

لعجلة  ع��ودة  املقبلة  ال�ساعات  ت�سهد  اأن 

املقبلة. للمرحلة  ا�ستعدادا  التدريبات، 

وق���ال ي��ا���س��ني: ك��ن��ا م��ت��خ��وف��ني م��ن ق��رار 

الكرة  احتاد  يعقد  اأن  قبل  املو�سم،  باإلغاء 

ا�ستكمال  ف��ي��ه  وي��ع��ل��ن  اأم�������س،  اج��ت��م��اع��ه 

ي�سب  ايجابي  اأم��ر  وه��و  ال��ك��روي  املو�سم 

لعب  واعتر  الأردن��ي��ة.  الكرة  مب�سلحة 

العودة  اأن  �سلباية  فرا�س  الوحدات  فريق 

ل���س��ت��ك��م��ال امل��و���س��م ك���ان ق�����رارا ح��ك��ي��م��ا، 

وي�����س��ب يف م�����س��ل��ح��ة ال���ك���رة الردن����ي����ة، 

ق��رار  ال���ق���رار،  ه���ذا  ي�����س��اح��ب  اأن  متمنيا 

اآخ���ر ب��ت��وف��ري دع���م م���ادي ل��اأن��دي��ة التي 

م�ستحقات  توفري  يف  �سعوبة  من  تعاين 

لعبيها.واأكد �سلباية اأن عودة عجلة كرة 

القدم للدوران، تخدم م�سلحة املنتخبات 

ال��وط��ن��ي��ة، ول���س��ي��م��ا امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 

مهمة  م���ب���اري���ات  ت��ن��ت��ظ��ره  ال�����ذي  الأول 

بت�سفيات كاأ�س العامل، معربا عن اأمله يف 

جناح املنتخب باجتياز الت�سفيات بنجاح، 

التي  العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل  والتاأهل 

ب���دوره، طالب   .2022 ع��ام  ت��ق��ام يف قطر 

لعب فريق احل�سني اربد نزار الر�سدان، 

مادي  دع��م  توفري  ب�سرورة  الكرة  احت��اد 

لاأندية لإعانتها على اليفاء بالتزامات 

لع��ب��ي��ه��ا، م��ع��ت��را اأن احت����اد ال���ك���رة ك��ان 

بعد  ال��ك��روي  املو�سم  ا�ستئناف  يف  حكيما 

خماوف من قرار بالإلغاء.

مدريد

اأع��ل��ن الحت����اد الإ���س��ب��اين ل��ك��رة ال��ق��دم 

قبل  �سمت  دقيقة  �سيقفون  الاعبني  اأن 

امل���ب���اري���ات ال��ت��ي ت�����س��ت��اأن��ف ب��ه��ا امل��ن��اف�����س��ات 

ت��ك��رمي��ا ل�سحايا  وذل���ك  اخل��م��ي�����س  م�����س��اء 

الحتاد  امل�ستجد.واأو�سح  كورونا  فريو�س 

اأي�سا  �سيتم  ال��ت��ك��رمي  ه���ذا  اأن  الإ���س��ب��اين 

والأدوار  ال��ث��ان��ي��ة  ال��درج��ة  م��ب��اري��ات  ق��ب��ل 

ال��ف��ا���س��ل��ة ل��ل��درج��ت��ني ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة. 

وي�����س��ت��اأن��ف ال��ن�����س��اط ال���ك���روي يف اإ���س��ب��ان��ي��ا 

فريو�س  ب�سبب  اأ�سهر  لثاثة  توقفه  بعد 

راي���و  مب���ب���اراة  الأرب����ع����اء  “كوفيد-19”، 
الدرجة  دوري  �سمن  واألبا�سيتي  فايكانو 

دوري  ع���ج���ل���ة  ت����ع����ود  اأن  ع���ل���ى  ال���ث���ان���ي���ة، 

اخلمي�س  ال������دوران  اإىل  الأوىل  ال���درج���ة 

ريال  اإ�سبيلية وجاره  الأندل�س بني  بدربي 

وحامل  املت�سدر  بر�سلونة  ويلعب  بيتي�س. 

ال��ل��ق��ب م���ع م�����س��ي��ف��ه م���اي���ورك���ا ال�����س��ب��ت، 

املبا�سر  م��ط��ارده  مدريد  ري��ال  يلعب  فيما 

وغرميه التقليدي الأحد مع �سيفه اإيبار.

وي��ت�����س��در ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين ال��رت��ي��ب 

 11 امللكي قبل  النادي  اأمام  بفارق نقطتني 

مرحلة من نهاية املو�سم. وجنحت اإ�سبانيا 

يف الأ�سابيع الأخرية من احتواء “فريو�س 

من  واح�����دة  ت��ب��ق��ى  ل��ك��ن��ه��ا  كوفيد-19”، 

من  اأكرث  تاأكيد  مع  ت�سررا  الأكرث  الدول 

27 األ���ف وف���اة وف��ق��ا لأح���دث الأرق����ام التي 

ن�سرت

قطر في  العراق  يلتقي  النشامى   

 هل يدخل البنك العربي على خط الرعاية

 العدوان .. ماذا لو اصيب العب بكورونا  !

 نجوم الكرة يرحبون بعودة الدوري

 دقيقة صمت تكريما لضحايا كورونا

املالية والداري���ة والفنية ..ق��ب��ل ان ي�سدر ق��رار  ال��ق��دم ام��ورة  ه��ل رت��ب احت��اد ك��رة 

املقررة  الر�سمية  والبطولت  املحرفني  دوري  بطولة  عر  ال��ك��روي  املو�سم  ا�سئناف 

الخرى ..وهل رمى الحتاد الكرة يف مرمى الندية لي�سمع رايها بعد فرة طويلة من 

جمدية  غري  ت�سريحات  �سوى  خالها  ن�سمع  نكن  ..مل  الطرفني  بني  واجل��ذب  ال�سد 

من  حم��ددة  �سروط  وف��ق  اقامته  او  العام  لهذا  ال��ك��روي  املو�سم  الغاء  يوؤكد  من  منها 

البطولة ال بعد  مرحلة واحدة ..وبع�سها ي�سري اىل ان الندية لن تقبل بقرار عودة 

الاعبني  جت��اه  بالتزاماتها  ال��وف��اء  على  ق��ادرة  لتكون  املالية  م�ستحقاتها  تت�سلم  ان 

البطولة بعد اجتماع ق�سري  اقامة  ..لكن كيف قرر الحتاد  الفنية وغريها  والجهزة 

وحتى دون ان تعلم الندية مبا ح�سل داخل الجتماع ..!!؟

نعتقد بان قرار عودة الدوري وان كان يحمل الب�سرى لبع�س الندية واجلماهري .. 

ال ان القرار مل يعالج ا�سا امل�سكلة القائمة وهي املتعلقة مب�ستحقات الندية ..وهي 

املتعددة  الجتماعات  وعر  للماعب  العودة  قبل  ال�سرط  بهذا  الحت��اد  طالبت  التي 

التي متت بني الطراف كلها ..فكيف �سيتدبر الحتاد المر وهل هناك وعود بالرعاية 

الحتاد حاليا  به  الذي مير  ال�سعب  املايل  الو�سع  بانقاذ  ت�ساهم  ان  �ساأنها  تلقاها من 

له  امل��ايل  الدعم  تقدمي  اجل  من  للحكومة  وجهها  التي  املتعددة  بالنداءات  ..و�ساهم 

موقفا  الن��دي��ة  �ستقف  ك��ورون��ا..وه��ل  فريو�س  من  املت�سررة  الط���راف  اح��د  باعتباره 

�سلبا جتاه حت�سيل حقوقها املالية من الحتاد قبل املوافقة على ا�ستئناف الدوري ..ل 

التخل�س  يبا�سر خطوات  الدوري حتى  الغاء  قرار  ينتظر  كان  البع�س منها  وان  �سيما 

من العباء املالية املتلعقة بالاعبني بالطرق الر�سمية ..!!

الكروية من  البطولت  ترافق عودة  التي قد  ال�سلبيات  العديد من  بان هناك  نرى 

اتخاذ  ..واهمية  ب�سبب كورونا  ال�سائد حاليا  ال�سحي  بالو�سع  يتعلق  ..منها ما  جديد 

اخلا�سة  واحلافات  الغيار  وغ��رف  واملاعب  الندية  يف  امل�سددة  ال�سحية  الج��راءات 

ان يحجر  �سانه  م��ن  ق��در اهلل  ا���س��اب��ة لع��ب ل  بال�سباب لن  ن��اخ��ذ  ..ح��ت��ى  ب��الن��دي��ة 

ت�ساهم  ق��د  طويلة  لفرة  وغ��ريه��م  واحل��ك��ام  اي�سا  املناف�س  والفريق  باكمله  الفريق 

النادي  رئي�س  اليه  نبه  امر  ..وه��و  البطولة  موا�سلة  وعرقلة  ال��دوري  ج��دول  بارباك 

ان  اجلماهري  غياب  �سيركه  الذي  ال�سلبي  الثر  جانب  ..اىل  النباط  عر  الفي�سلي 

واملحفز لاعبني  واملوؤثر  املهم  العن�سر  باعتباره  املعنوية  ..او  املالية  النواحي  كان من 

!!..

العودة  م��ن  اليجابيات  ..ف���اأن  ال�سلبيات  بع�س  ال���دوري  ا�ستئناف  يف  جن��د  ومثلما 

..حتى ل  ال�سباب  كانت  انقطاع مهما  اي  دون  الكروية  املوا�سم  توا�سل  باهمية  تكمن 

بعد مرحلة من  الفرق  �ستخدم  العودة  ان  ..ثم  ال�ساحة  كرتنا غيابها عن  ي�سجل على 

تنتظر  ..وباتت  واملدربني  الاعبني  �سعيد  على  اجنزتها  التي  والتعاقدات  ال�ستعداد 

�سي�ستعل لحقا  الذي  التناف�س  �سيما وان  ..ل  العودة  الدوري مهما كان �سكل  انطاق 

ال���ذي ي�ستعد  ال��وط��ن��ي  ي��ق��دم خ��دم��ة ك��ب��رية ملنتخبنا  ���س��اأن��ه ان  ال���دوري م��ن  ب��ني ف��رق 

خلو�س مواجهتي الكويت وا�سراليا يف الت�سفيات ال�سيوية و�ستكون مباريات الدوري 

قوية  اع��داد  مباريات  او  خارجة  مع�سكرات  اقامة  لتعذر  املنتخب  لنجوم  اع��داد  خري 

مع  تتنا�سب  قوية  ال��ع��ودة  تكون  حتى  امل��ايل  الن��دي��ة  و�سع  الحت��اد  يعالج  ان  ..نتمنى 

لهفة اجلمهور للمتابعة ولو عن بعد !!

عوني فريج

عودة الدوري ..كيف  !!
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عمر كالب

بهدوء

اىل  واالنتقال  االقت�صاد  تفعيل  على  احلكومات  كل  فيه  تعمل  ال��ذي  الوقت  يف 

املواجهة الثانية مع جائحة كورونا على حد تعبري امللك خالل زيارته االخرية اىل 

دار رئا�صة الوزراء , تقوم الطواقم االقت�صادية يف رئا�صة الوزراء ح�صرا بتجميد كل 

الوحدة االقت�صادية �صمعها كاتب  ادارة  املتاحة واملمكنة و�صط �صكوى من  امل�صاريع 

املقال من اكرث من وزير يفوق عددهم عدد ا�صابع اليد الواحدة , وال�صكوى ت�صل 

اىل حد القول جهارا نهارا باأن ادارة الوحدة لديها لب�س يف املفاهيم الب�صيطة وعدم 

مع  ال�صراكة  مفاهيم  بني  وتخلط  ودوره��ا  الوحدة  عمل  طبيعة  فهم  على  املقدرة 

, و�صط �صمت رئي�س احلكومة على كل  امل�صاريع  القطاع اخلا�س وبني غريها من 

ال�صكاوى .

اول خطوة يتوقف عندها اي عقل �صليم هو مكان الوحدة , فاملكان داخل رئا�صة 

الوزراء مبعنى ان اي م�صتثمر او مراجع يحتاج اىل موافقات امنية قبل الدخول , 

هذا اذا توفر من يرد على الهاتف , وتوفر لديه مكان ا�صطفاف , ناهيك عن باقي 

املعيقات اللوج�صتية من �صكل ا�صتقبال وتعامل قبل الو�صول اىل مدير الوحدة الذي 

ح�صل على رواتب جمزية ومكافاأة جمزية جدا ومع ذلك فاإن اداء الوحدة وم�صتوى 

اجنازها اقل من العادي بل طاردة الكرث من م�صروع وم�صتثمر كما ا�صتكى اع�صاء 

من الفريق الوزاري , فما بال امل�صتثمرين و�صكاويهم .

الرئي�س  ف��اإن  ذلك  الواقع ومع  تقراأ  اللحظة مل  للرئا�صة حتى  التابعة  الوحدة 

امل�صتوى  اىل  �صننتقل  فكيف   , املتتالية  ال�صكاوى  كم  اىل  وي�صتمع  ويرقب  �صامت 

ال��ث��اين م��ن احل���رب على ك��ورون��ا وه��ي احل���رب االقت�صادية ال��ت��ي ب���داأت تنه�س كل 

مكونات املجتمع االردين الغني والفقري , فبدل ان تفتح الوحدة اوراقها وامل�صاريع 

ال�صابقة وتبداأ باالت�صال مع امل�صتثمرين واجراء حوار �صريع ومثمر , لكن كل ذلك 

ما زال ا�صري ال�صمت والرتهل والتنظري وااللتفات اىل ما بعد الوظيفة احلكومية .

قائمة م�صاريع طويلة تنتظر حتريك اوراقها وحتديدا خمرجات موؤمتر لندن 

الذي عولنا عليه كثريا , علما ان م�صادر متعددة اكدت ان االموال موجودة وتنتظر 

فقط ان تتحرك امل�صاريع , ومع ذلك ال يوجد اجراء حكومي يحمل �صفة اال�صتعجال 

و���ص��رورة  االقت�صادية  احل��رك��ة  مفاعيل  على  واث��ره��ا  اجلائحة  معنى  وي�صتدرك 

الفهم  العقل احلكومي عاجز عن  ان  يوؤكد  بعد كورونا مما  ملا  الواعية  اال�صتجابة 

واحلركة .

ثمة فر�س موجودة وم�صاريع قابلة للتنفيذ وحتمل كثريا من اخلري لالردنيني 

, لكن التعنت والعنجهية يحوالن دون ذلك من طبقة االدارة الو�صيطة ورمبا ثمة 

م�صتور يف عدم ت�صريع القرار احلكومي لال�صتفادة من الفر�س ومعاجلة االختالالت 

القائمة فعمر احلكومة على املحك واجلميع ينتظر انتهاء املهمة او اال�صتمرار يف 

تعميق اجلرح .

االنباط-وكاالت

25 يونيو  اأب��واب��ه يف  اإي��ف��ل فتح  ب��رج  يعيد 

ب��ع��د اإغ����الق دام ث��الث��ة اأ���ص��ه��ر, اأم����ام ال��ذي��ن 

الطابق  اإىل  ب��ال��و���ص��ول  ف��ق��ط  ل��ه��م  �صي�صمح 

اعتبارا  االإل��زام��ي  الكمامة  و�صع  مع  ال��ث��اين, 

من �صن احلادية ع�صرة, وال�صعود فقط عرب 

ال�صالمل.

وقالت ال�صركة امل�صغلة لهذا املعلم ال�صهري, 

الذي اأغلق اأبوابه يف 13 مار�س عرب موقعها 

من  اأك���رث  ا�صتمر  اإغ���الق  “بعد  االل��ك��رتوين 

ثالثة اأ�صهر يف اإطار جائحة كوفيد19-, وهي 

اأطول فرتة اإغالق منذ احلرب العاملية الثانية 

�صيعيد برج اإيفل فتح اأبوابه اأمام اجلمهور يف 

عند ال�صاعة العا�صرة �صباحا. يونيو   25
واأو���ص��ح��ت اأن ع��دد ال���زوار �صيكون حم��ددا 

يف الباحة والطوابق, و�صيعتمد اجتاه للتنقل 

مع �صعود عرب ال�صالمل ال�صرقية, ونزول عرب 

ال�صالمل الغربية.

واأ�صافت ال�صركة “�صتبقى القمة مغلقة يف 

الوقت الراهن لتجنب االكتظاظ يف امل�صاعد 

وهي  القمة,  اإىل  ال��ث��اين  الطابق  م��ن  امل��وؤدي��ة 

ال���زوار  ال��ق��م��ة  و�صت�صتقبل  م�����ص��اح��ة.  اأ���ص��غ��ر 

جمددا خالل ال�صيف«.

الو�صع  ت��ط��ور  بح�صب  اإن���ه  ال��ب��ي��ان  وت��اب��ع 

ال�صحي “قد ي�صتاأنف العمل بامل�صاعد املوؤدية 

“�صريعا يف  ال��ث��اين  ال��ط��اب��ق  اإىل  ال��ب��اح��ة  م��ن 

ظروف متكيفة” مع الو�صع.

البطاقات عرب  ببيع  العمل  اإع��ادة  و�صيعلن 

ال��زوار على  ت�صجيع  “قريبا”, مع  االإن��رتن��ت 

�صراء البطاقات من املوقع املخ�ص�س لها.

ال��ع��زل, ك��رم املعلم ال�صهري,  وخ��الل ف��رتة 

324 م�����رتا, االأ���ص��خ��ا���س  ال��ب��ال��غ ارت���ف���اع���ه 

يف  امل�صتجد  كورونا  فريو�س  يحاربون  الذين 

لفرتة  االأ����ص���واء  ب��اإن��ارة  االأم��ام��ي��ة  ال�صفوف 

ط��وي��ل��ة ع��ن��د ال�����ص��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة م�����ص��اء, وم��ن 

خالل عر�س كلمة “�صكرا” ف�صال عن ر�صائل 

حت�س على مالزمة املنازل.

وبنى غو�صتاف اإيفل برج اإيفل عام 1889, 

وهو ي�صتقبل نحو 7 ماليني زائر �صنويا.

االنباط-وكاالت

بعدما ارتبط ا�صم اخلفا�س واآكل النمل احلر�صفي 

بنقل عدوى فريو�س كورونا امل�صتجد يف ال�صني, بات 

احليوانان حتت اأنظار بكني ال�صاعية للمحافظة على 

من  ال��وب��اء  من  تعافيها  وعلى  جهة,  من  حيواناتها 

جهة اأخرى.

من  م�صتخرجة  ع��ق��اق��ري  ال�����ص��ني  �صطبت  ف��ق��د 

النمل احلر�صفي من  اآكل  ف�صالت اخلفافي�س ومن 

اأوردت  الئحتها الر�صمية لالأدوية التقليدية, وفقما 

و�صائل اإعالم حملية.

واأفادت �صحيفة “هيلث تاميز” التابعة لل�صني, 

اآكل النمل احلر�صفي بقي خارج الئحة  اأن  الثالثاء, 

جانب  اإىل  ال��ع��ام,  لهذا  الر�صمية  ال�صينية  االأدوي���ة 

ب��راز  م��ن  اأدوي����ة م�صنوعة  بينها  م��ن  اأخ����رى  م���واد 

اخلفافي�س.

احلر�صفي,  النمل  اآك��ل  اأن  العلماء  بع�س  ويعتقد 

وهو اأكرث الثدييات التي تتم التجارة بها يف العامل, 

هو امل�صيف املحتمل لفريو�س كورونا امل�صتجد, الذي 

ظهر يف �صوق يف مدينة ووهان ال�صينية العام املا�صي.

وت���ب���اع ح��را���ص��ف��ه ب���اأ����ص���ع���ار م��رت��ف��ع��ة يف ال�����ص��وق 

الطب  يف  �صائع  ب�صكل  ا�صتخدامها  يتم  اإذ  ال�صوداء, 

ال�صيني التقليدي, رغم اأن العلماء يقولون اإن لي�س 

لديها قيمة عالجية.

اجلمعة,  ال�صينية,  ال��غ��اب��ات  هيئة  منحت  وق���د 

اأعلى م�صتوى من احلماية يف  اآكل النمل احلر�صفي 

البالد, ب�صبب و�صعه املهدد.

بيع هذه  االأخ����رية  االأ���ص��ه��ر  ال�صني يف  وح��ظ��رت 

احل��ي��وان��ات ال��ربي��ة الأه����داف غ��ذائ��ي��ة, م�����ص��رية اإىل 

خطر انت�صار االأمرا�س اإىل الب�صر, اإال اأن التجارة بها 

البحوث  اأخ��رى مبا فيها  ال تزال قانونية الأغرا�س 

والطب التقليدي.

ورحب ال�صندوق العاملي للطبيعة بخطوة ال�صني 

لرفع م�صتوى حماية هذه احليوانات.

االنباط-وكاالت

اأن  اأول��ي��ة ح��دي��ث��ة,  اأم��ريك��ي��ة  درا���ص��ة  ك�صفت 

حماية  يف  دورا  ت��ل��ع��ب  اأن  مي��ك��ن  ال���دم  ف�صيلة 

���ص��اح��ب��ه��ا م����ن االإ�����ص����اب����ة ب���ف���ريو����س ك���ورون���ا 

امل�صتجد.

�صركة  اأجرتها  التي  الدرا�صة  نتائج  واأ�صارت 

يف اإجراء االختبارات  املخت�صة  مي”,  اآند   23“
اجلينية, اأن االأ�صخا�س الذين لديهم ف�صيلة دم 

O يحظون بحماية اأكرب من االإ�صابة بفريو�س 
نيوز”  “فوك�س  �صبكة  ذك���رت  وف��ق��م��ا  ك���ورون���ا, 

االأمريكية.

 وب��������داأت ال�������ص���رك���ة درا����ص���ت���ه���ا ال���ت���ي ����ص���ارك 

اأب���ري���ل امل��ا���ص��ي,  األ����ف ���ص��خ�����س, يف   750 ف��ي��ه��ا 

اإذ ا���ص��ت��خ��دم��ت االخ���ت���ب���ارات اجل��ي��ن��ي��ة مل�����ص��اع��دة 

ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ف��ه��م اأف�����ص��ل ل��ل��دور ال���ذي تلعبه 

العوامل الوراثية يف االإ�صابة بفريو�س كورونا.

وك��ان��ت ال��درا���ص��ة حت���اول ف��ك ل��غ��ز اخ��ت��الف 

الذين  االأ�صخا�س  على  تظهر  التي  االأع��را���س 

ي�����ص��اب��ون ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا, وت���ف���اوت���ه���ا ب��ني 

اأظهرت  اأن  اإىل  ال�صديدة والطفيفة واملتو�صطة, 

اأخرى  وراثية  وعوامل  الدم  ف�صيلة  اأن  النتائج 

تلعب دورا بهذا اخل�صو�س.

يف  االث��ن��ني,  مي”,  اآن���د   23“ ���ص��رك��ة  وق���ال 

“البيانات  اإن  ب���االإن���رتن���ت,  م��دون��ة  ع��ل��ى  ب��ي��ان 

على  االأدل��ة  من  مزيدا  تقدم  للدرا�صة  االأول��ي��ة 

ال�����ص��خ�����س يف اال���ص��ت��ج��اب��ة  ف�����ص��ي��ل��ة دم  اأه��م��ي��ة 

لفريو�س كورونا من عدمها«.

ثابتة  بقيت  ال��درا���ص��ة  “نتائج  اأن  واأ���ص��اف��ت   

ح��ت��ى م��ع ت��غ��ري ال��ع��م��ر واجل��ن�����س وم��وؤ���ص��ر كتلة 

اجل�صم والعرق والتاريخ املر�صي لدى امل�صاركني 

بني  طفيفة  “اختالفات  اإىل  م�����ص��رية  فيها”, 

ف�صائل الدم االأخرى«.

اأوت��ون,  اآدم  للدرا�صة  الرئي�صي  املوؤلف  وق��ال 

“هناك تقارير عن وجود روابط بني مر�س  اإن 

كوفيد 19 الذي ي�صببه فريو�س كورونا, وتخرث 

الدموية”,  واالأوع���ي���ة  ال��ق��ل��ب  واأم���را����س  ال���دم 

بع�س  ق��دم��ت  ال��ت��ق��اري��ر  “هذه  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 

�صلة  ذات  تكون  ق��د  التي  للجينات  التلميحات 

باملو�صوع«.

لكن اأوتون اأكد اأنه “من املبكر اجلزم بوجود 

ظل  يف  باملر�س  باالإ�صابة  تتعلق  وراثية  عوامل 

اأج��ري��ت يف ه��ذا املجال”,  ال��درا���ص��ات التي  ن��درة 

مزيد  اإىل  بحاجة  العلمي  “املجتمع  اإن  قائال 

االأ�صئلة  م��ن  ع��ن كثري  ل��الإج��اب��ة  االأب��ح��اث  م��ن 

ال�صدد«. بهذا 

اأن  �صينية  درا�صة  وجدت  املا�صي,  مار�س  ويف 

قد   O ال��دم  ف�صيلة  اإىل  ينتمون  الذين  اأولئك 

كورونا, يف حني  اأكرث مقاومة لفريو�س  يكونوا 

الدم  ف�صيلة  اإىل  ينتمون  الذين  االأ�صخا�س  اأن 

االإ�صابة  خلطر  عر�صة  اأك��رث  يكونوا  ق��د   A
باملر�س.

بعد 3 شهور.. برج إيفل يفتح أبوابه »بشرطين«

 الخفافيش وآكل النمل الحرشفي.. قرارات جديدة 
صارمة في الصين

 دراسة تكشف فصيلة الدم األكثر مقاومة لكورونا

شرطة لندن تطارد رجال أساء 
إلى »فرخ بجعة«

االنباط-وكاالت

العا�صمة  ���ص��رط��ة احل��دائ��ق يف  ت��ط��ارد 

العمر  من  يبلغ  رج��ال  لندن,  الربيطانية 

60 عاما ب�صبب “فرخ بجعة”, وطلبت ممن 

يتعرف على اأو�صافه اإبالغها على الفور.

واأع���ل���ن���ت ال�����ص��رط��ة يف ح�����ص��اب��ه��ا على 

اأنها تبحث عن رجل ركل بجعة  “تويرت”, 
���ص��غ��رية, ب��ي��ن��م��ا ك����ان ي��رك�����س يف حديقة 

ريت�صموند, وم�صى يف طريقه من دون اأن 

ي�صاعدها, وفق ما ذكر موقع “�صكاي نيوز«.

اإن الرجل امل�صتبه فيه  وقالت ال�صرطة 

بركل البجعة ال�صغرية “اأبي�س ويبلغ من 

العمر 60 عاما, وطوله حوايل مرت ون�صف 

امل��رت, وك��ان ي��رت��دي ���ص��رواال اأ���ص��ود و�صرتة 

عندما وقع احلادث«.

اأن  تغريدتها,  يف  ال�صرطة  واأو���ص��ح��ت 

اآم��ن,  مكان  اإىل  “نقلت  ال�صغرية  البجعة 

ملجاأ  يف  خمت�صون  ح��ال��ي��ا  ب��ه��ا  يعتني  اإذ 

للبجع«.

اأن  يخ�صى  ال�����ص��رط��ة,  من�صور  وح�����ص��ب 

الدماغ,  بتلف يف  اأ�صيب  قد  الطائر  يكون 

“�صيئة  ال�����ص��ح��ي��ة  ح��ال��ت��ه  اأن  خ�����ص��و���ص��ا 

للغاية«.

احل���ادث���ة وقعت  اأن  ال�����ص��رط��ة  وذك�����رت 

ح����وايل ال�����ص��اع��ة اخل��ام�����ص��ة وال��ن�����ص��ف من 

م�صاء االثنني, لكنها مل تتمكن حتى االآن 

من الو�صول اإىل الفاعل.


