
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

االثنني   23  �شوال  1441 هـ  - املوافق    15  حزيران   2020 م - العدد  5365  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

ل النزاهة« مجلس الوزراء يقّر مشروع »معدِّ

الحكومة.. لم نقدم لتركيا طلبات 
تسليم مطلوبين

اتفاقية شراكة بين اورنج األردن 
وفات إي سبورتس

 خارجية النواب: مواقف جاللة الملك تمثل 
امتدادا هاشميا في حمل قضايا األمة 

ارتفاع عدد المنشآت التي تم اغالقها 
بسبب عدم االلتزام بإجراءات السالمة 

الى 1520 منشأة

التنمية: عاملة الحضانة المصابة بفيروس 
كورونا لم تباشر عملها

االنباط-عمان

الأح��د،  ام�س  الأردن،  اورجن  �شركة  وقعت 

“ ف�����ات اإي  ات���ف���اق���ي���ة ����ش���راك���ة م����ع ����ش���رك���ة 

�إح��دى  �لإلكرتونية،  للريا�ضات  �شبورت�س” 

�ل�����ض��رك��ات �مل��ن�����ض��م��ة ل��ل��م��و���ض��م �ل�����ض��اب��ع من 

�ل�ضركات  منو  لت�ضريع  �ملوجه  �ورجن  برنامج 

و�مل�ضاريع �لريادية �لنا�ضئة “بيج«.

�لرئي�س  �ل��ت��ي وق��ع��ه��ا  وت��ه��دف �لت��ف��اق��ي��ة 

م���اري���ن���ي،  ت�����ري  “اورجن”  ل�����  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 

و�ل�ضريك �ملوؤ�ض�س ل�ضركة “ فات”.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

عربت جلنة �ل�ضوؤون �خلارجية �لنيابية عن 

�لإ�ضر�ئيلية  �خل��ط��و�ت  لكل  �ملطلق  رف�ضها 

�ل��ق��ا���ض��ي��ة ب�����ض��م �أج�����ز�ء ك��ب��رة م���ن �ل�ضفة 

جاللة  �أن  �إىل  لفتة  �لأردن،  وغ��ور  �لغربية 

�ل�ضباق يف وقوفه  ك��ان  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مللك 

بوجه تلك �خلطو�ت و�ملخططات �لظالمية، 

�ليها دولة  ت�ضعى  �لتي  �لأه���د�ف  ع��رى  حيث 

�لح���ت���الل �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي ود�ع��م��ي��ه��ا وك�����ض��ف 

ماآربها.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

�رت���ف���ع ع����دد �مل���ن�������ض���اآت �ل���ت���ي مت �غ��الق��ه��ا 

ملخالفتها �جر�ء�ت �ل�ضالمة �لعامة و�لوقاية 

�حلظر  ب��دء  منذ  من�ضاأة   0251 �ىل  �ل�ضحية 

وح���ت���ى ظ��ه��ر �ل���ي���وم �لح�����د م��ن��ه��ا 99 ح��ال��ة 

بعد  وحتى  �ملا�ضي  �لثالثاء  ي��وم  منذ  �غ��الق 

ظهر �ليوم �لأحد. وبلغ عدد �ملن�ضاآت �لتي مت 

زيارتها منذ بدء �حلظر وحتى بعد ظهر �م�س 

�لأح��د حو�يل 00078 من�ضاأة وحترير حو�يل 

�ل��دف��اع  و�أو�م�����ر  للت�ضريعات  خم��ال��ف��ة   0802

ح��ي��ث ن��ف��ذت �جل����ولت �ل��رق��اب��ي��ة يف خمتلف 

�مل��ح��اف��ظ��ات �ل�������وز�ر�ت و�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة 

�ملعنية و�ضمت مندوبني عن وز�ر�ت �ل�ضناعة 

و�ل����ت����ج����ارة و�ل���ت���م���وي���ن و�ل���ع���م���ل و�ل�����ض��ح��ة 

و�لد�خلية و�لبيئة و�ل�ضياحة و�لد�رة �ملحلية 

و�أمانة عمان و�ملوؤ�ض�ضة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء 

و�ملو��ضفات و�ملقايي�س.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

�لدكتور  �لوطنية لالوبئة  �للجنة  رئي�س  قال 

خالل  كو�بي�س  �ضاهد  �إن��ه  �م�س،  عبيد�ت  نذير 

�أيام ت�ضاعف �أعد�د �مل�ضابني �ملخالطني لل�ضائق 

�خلنا�ضري.

و�أ�ضاف عبيد�ت خالل حو�ر مع �لدكتور هاين 

ر�دي��و  �لبلد” على  “و�ضط  برنامج  يف  �ل��ب��دري 

�لوبائي م�ضيطر عليه حتى  �لو�ضع  �أن  “فن”، 
�لأن، بالرغم من وجود حالت بني �لقادمني بر�ً 

�إىل �ململكة، وهذ� ل يوؤثر وبائياً، ول توؤثر على 

�ملجتمع �لد�خلي.

ي��ز�ل يف  ما  �لوبائي  و�ضعنا  �أن  وب��ني عبيد�ت 

�مل�ضابني  �إىل خف�س عدد  �ملعدل، ون�ضعى  �ملربع 

�لقادمني من خارج �ململكة، و�أن ل تزيد عن هذه 

العداد.

�لعمل،  �إىل  �لقطاعات  من  �ملزيد  ع��ودة  وع��ن 

قال عبيد�ت �إن بح�ضب �مل�ضفوفة �لتي و�ضعتها 

يف  ن���ز�ل  م��ا  للعمل  �لقطاعات  ل��ع��ودة  �حلكومة 

�ملربع �لزرق، و�لعودة حتى هذه �للحظة تعتمد 

على و�ضعنا �لوبائي ب�ضكل ��ضا�ضي، وعلى كيفية 

عمل ذلك �لقطاع يف ظل �لظرف.

و��ضاف عبيد�ت �أن عودة �لقطاعات �إىل �لعمل 

هي �ملعادلة �ل�ضعبة يف �لو�ضع �لر�هن.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

منح مركز �مللك عبد�هلل �لثاين للتميز ب�ضفته 

�جل����ودة؛  لإد�رة  �لأوروب����ي����ة  للموؤ�ض�ضة  �مل��م��ث��ل 

�لع���رت�ف  ���ض��ه��ادة  �ل��دول��ي��ة،  �مل�ضتقلة  �مل��د�ر���س 

بذلك،  لتكون  جن��وم،  ث��الث  مب�ضتوى  بالتمّيز 

�لتي حت�ضل على هذه  �لأوىل  �لأردنية  �ملدر�ضة 

و�لثالثة  �خلا�س،  �لتعليمي  �لقطاع  يف  �ل�ضهادة 

على م�ضتوى موؤ�ض�ضات �ململكة.

وخ�����الل ت�����ض��ل��ي��م��ه �ل�����ض��ه��ادة �م�������س �لح�����د يف 

�مل�ضتقلة  �مل��د�ر���س  �إد�رة  جمل�س  لرئي�س  �مل��رك��ز، 

�مل��دي��ر �لتنفيذي  ن��ب��ي��ل ح�����ض��ني، ق���ال  �ل��دول��ي��ة 

ح�ضول  �إن  �ل��رو�ب��دة  �إبر�هيم  �لدكتور  للمركز 

�ملد�ر�س �مل�ضتقلة على �ضهادة �لعرت�ف بالتميز، 

عالية  معاير  بتطبيق  �ل��ت��ز�م��ه��ا  نتيجة  ي��ات��ي 

للتميز، م�ضر� �إىل �أن منوذج �ملوؤ�ض�ضة �لأوروبية 

�مل��م��ار���ض��ات  �أف�������ض���ل  �إىل  ي�����ض��ت��ن��د  وم���ع���اي���ره���ا 

�لدولية.و�أ�ضاف �لرو�بدة �إن �ملد�ر�س ركزت على 

�إ�ضافة قيمة تعليمية ل�ضالح �ملتعاملني.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

�كدت وز�رة �لتنمية �لجتماعية �إن �لعاملة 

�مل�ضابة بفرو�س كورونا �لتي تعمل بح�ضانة 

يف جامعة �لبلقاء، مل تلتحق بعملها بعد.

وب���ني م��دي��ر م��دي��ري��ة �لأ����ض���رة و�حل��م��اي��ة 

يف �ل����وز�رة حم��م��ود �جل��ب��ور يف ب��ي��ان �ضحفي 

فيها  تعمل  �ل��ت��ي  �حل�ضانة  �ن  �لح���د،  �م�����س 

ت�ضتقبل  ومل  بعد  عملها  ت�ضتاأنف  مل  �مل�ضابة 

ف��رو���س  ف��ح�����س  �ن  �إىل  م�����ض��ر�  ط��ف��ل،  �ي 

بدور�حل�ضانة  و�مل��رب��ي��ات  للعامالت  ك��ورون��ا 

�حل�ضانات،  فتح  لإع���ادة  ��ضا�ضيا  �ضرطا  يعد 

�حل�ضانة  فتح  �ع���ادة  قبل  ��ضتباقي  و�ج���ر�ء 

و�لعمل بها.

و��ضار �إىل �أن �مل�ضلحة �لف�ضلى لالأطفال يف 

بالتعاميم  باللتز�م  تقت�ضي  �حل�ضانات  دور 

�ل��ت��ي ����ض��درت��ه��ا �ل�����وز�رة، و�ل��ت��ي ���ض��ددت على 

عدم عودة �ية ح�ضانة �ىل �لعمل ما مل جتر 

لتطبيق  بالإ�ضافة   ، فيها  للعاملني  فحو�ضا 

�لدليل �لر�ضادي ودليل �لج��ر�ء�ت �لذي مت 

�عد�ده بالتعاون بني �ملجل�س �لوطني ل�ضوؤون 

�ل�ضرة ووز�رتي �لتنمية و�ل�ضحة.

م�����ن ج���ان���ب���ه���ا �أع����ل����ن����ت ج���ام���ع���ة �ل���ب���ل���ق���اء 

فيه  تعمل  �ل��ذي  �ملبنى  ع��زل  ع��ن  �لتطبيقية 

�لعاملة �مل�ضابة، وتعقيم جميع مر�فق و�بنية 

�جلامعة.وقال بيان �ضادر عن �جلامعة �ليوم 

�لأردن��ي��ة )ب��رت�( ن�ضخة  �لن��ب��اء  و�ضل وكالة 

منه، �نه �أثناء ��ضتعد�د�ت �جلامعة للعودة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

ي���و�����ض���ل  ك�����ورون�����ا  ف����رو�����س  ي������ز�ل  ل 

يف  �لأرو�ح  م��ن  �مل��زي��د  وح�ضد  �لن��ت�����ض��ار 

�لأحد  حتى  �جلائحة  ت�ضببت  �إذ  �لعامل، 

�لعامل،  يف  �ضخ�ضا  و475  األفا   432 بوفاة 

8 ماليني. و�إ�ضابة ما يقرب من 

ويف حني �ضجلت �ل�ضني �أعلى عدد من 

�لإ���ض��اب��ات م��ن��ذ �أب��ري��ل �مل��ا���ض��ي، ت��ر�ج��ع 

ب�ضكل  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لوفيات  عدد 

�لالتنية  �أم��رك��ا  يف  دول  لكن  ملحوظ، 

�رتفاعا يف عدد �لإ�ضابات  ل تز�ل ت�ضهد 

كورونا. بفرو�س 

�ملتعلقلة  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ���ر  ي��ل��ي  م��ا  ويف 

�م�س: ليوم  �لعامل  بفرو�س كورونا يف 

 304 �لإم����ار�ت����ي����ة:  �ل�����ض��ح��ة  وز�رة   -

�إ���ض��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا و701 

�ضفاء وحالة وفاة و�حدة. حالة 

جديدة  �إ�ضابة   1259 ي�ضجل  �لعر�ق   -

جم���م���وع  ل��ي�����ض��ب��ح  وف��������اة،  ح����ال����ة   58 و 

�إىل  بالإ�ضافة   209 و  األفا   20 �لإ�ضابات 

لل�ضفاء  مت��اث��ل  ف��ي��م��ا  وف����اة،  ح��ال��ة   607

.8121

ت�����ض��ج��ل  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �ل�����ض��ح��ة  وز�رة   -

4 �إ����ض���اب���ات ج���دي���دة ب��ف��رو���س ك���ورون���ا، 

�إىل  ل��ل��ح��الت  �ل��رت�ك��م��ي  �ل��ع��دد  لرتفع 

.1446

فتح  يعلن  �لإ�ضباين  �ل���وزر�ء  رئي�س   -

دول �لحت�����اد  ك���اف���ة  م����ع  ب������الده  ح������دود 

�لأوروب����������ي �لأح�������د �مل���ق���ب���ل، ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء 

�لربتغال.

ت�ضجيل  �ل��ك��وي��ت��ي��ة:  �ل�����ض��ح��ة  وز�رة   -

كورونا. بفرو�س  �إ�ضابة جديدة   454

- رو�ضيا ت�ضجل 119 حالة وفاة و8835 

خالل  ك��ورون��ا  بفرو�س  ج��دي��دة  �إ���ض��اب��ة 

�شاعة.  24

�إ���ض��اب��ة ج��دي��دة   57 - ���ض��ج��ل��ت �ل�����ض��ني 

ب��ف��رو���س ك����ورون����ا، يف ح�����ض��ي��ل��ة ي��وم��ي��ة 

تتز�يد  وق��ت  �أب��ري��ل، يف  �لأع��ل��ى منذ  هي 

للفرو�س. ثانية  موجة  من  �ملخاوف 

 734 �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات  �أح�������ض���ت   -

وف����اة خ���الل 24 ���ض��اع��ة، ل��رت��ف��ع ب��ذل��ك 

�إج��م��ايل �ل��وف��ي��ات �ل��ن��اج��م��ة ع��ن �ل��وب��اء 

حالة،  و347  األفا   115 �إىل  �لبلد  ه��ذ�  يف 

“جونز  جامعة  �أعدتها  ح�ضيلة  بح�ضب 

هوبكنز”.

�أع��ل��ن��ت  �مل��ك�����ض��ي��ك��ي��ة  �ل�����ض��ح��ة  وز�رة   -

ج��دي��دة  �إ���ض��اب��ة  و494  �آلف   3 ت�����ض��ج��ي��ل 

لي�ضل  وف�����اة،  و424  ك���ورون���ا  ب��ف��رو���س 

�أكرث من  �إىل  �لبالد  �لإجمايل يف  �لعدد 

و872 حالة  األ��ف��ا  و16  �إ���ض��اب��ة،  �أل��ف   142

وفاة.

- �أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات م��ع��ه��د روب���رت ك��وخ 

ت�ضجيل  �أمل��ان��ي��ا،  يف  �مل��ع��دي��ة  ل��الأم��ر����س 

ب��ف��رو���س  �إ���ض��اب��ة ج��دي��دة م���وؤك���دة   247

�لبالد  �مل�ضابني يف  كورونا، لرتفع عدد 

بلغ  �ضخ�ضا، يف حني  و269  األفا   186 �إىل 

8 �آلف و787 حالة. عدد الوفيات 

- �أع���ل���ن رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ���ض��او ب���اول���و يف 

�ل���رب�زي���ل ب��رون��و ك��وف��ا���س �ل���ذي ي��ع��اين 

�أنه  �ملا�ضي،  �لعام  منذ  �ل�ضرطان  مر�س 

لكنه  �مل�ضتجد،  كورونا  بفرو�س  م�ضاب 

مدينة  �أك��رب  ر�أ���س  على  �ضيبقى  �أن��ه  �أك��د 

�لبالد. يف 

وباء كورونا.. مستجدات »عدو البشرية« حول العالم

جديد كورونا .. 7 إصابات بالرمثا 
والبلقاء و 3 مصابين بالعناية الحثيثة

االنباط-عمان  

�أعلن وزير �ل�ضحة �لدكتور �ضعد جابر، 

ت�ضجيل 8 ��ضابات جديدة بفرو�س كورونا 

�مل�ضتجد يف �ململكة لرتفع �لعدد �لإجمايل 

 961 �إىل  ب��دء �جل��ائ��ح��ة  ل��الإ���ض��اب��ات منذ 

حالة.

 وق�����ال �ل���دك���ت���ور ج���اب���ر خ����الل م��وؤمت��ر 

�م�س  �ل���وزر�ء  رئا�ضة  �ضحفي عقد يف مقر 

�لأحد، �ن �حلالت توزعت بني �ضخ�س قدم 

�ىل �لردن من �ليمن و 6 حالت ملخالطني 

يف ل���و�ء �ل��رم��ث��ا، وح��ال��ة �خ���رى مبحافظة 

�ل��ب��ل��ق��اء، م��وؤك��د� �ن��ه مت �ت��خ��اذ �لإج����ر�ء�ت 

�لح�����رت�زي�����ة �ل����الزم����ة م����ن ق���ب���ل �ل���ف���رق 

�ل��ط��ب��ي��ة و�حل���ك���ام �لإد�ري������ني ب��ع��زل بع�س 

�ملناطق و�إغالق من�ضاآت.

 و��ضاف، �نه »مت ت�ضجيل 4 حالت �ضفاء 

�لم���ر  م�ضت�ضفى  يف  �ل���ع���الج  حت���ت  ك��ان��ت 

حمزة لرتفع عدد �ملتعافني من �لفرو�س 

139 م�ضابا حتت  �إىل682 فيما ل يز�ل 

�لعالج.

�ل��وب��ائ��ي  �لتق�ضي  ف���رق  �أن  �إىل  و�أ����ض���ار 

ف��ح��و���ض��ات   8607 �لح�����د  �م�������س  �أج������رت 

عدد  لي�ضل  ك��ورون��ا،  ف��رو���س  ع��ن  للك�ضف 

تف�ضي  ب��دء  منذ  �أج��ري��ت  �لتي  �لفحو�ضات 

اأي   275480 �إىل  �مل��م��ل��ك��ة  يف  �ل����وب����اء 

يف  �لعاملي  �ملعيار  من  �أ�ضعاف  بع�ضرة  �ك��رث 

�لتعامل مع �جلائحة و�لذي يتما�ضى ب�ضكل 

جيد مع �لنفتاح �لقت�ضادي.

�ملو�طنني  �ن ع��دد  �لدكتور جابر  وب��ني   

�لذين قامو� بتنزيل تطبيق “اأمان” و�ضل 

�لتطبيق  �ن  �ىل  م�ضر�  �ل���ف،   600 �إىل 

يحافظ على �ل�ضرية �لتامة يف �لتعامل مع 

�لبيانات. وطالب �ملو�طنني باملحافظة على 

الو�شع الوبائي.

التفا�صيل �ص »2«

 الرزاز ينعى وزير الصناعة والتجارة 
األسبق محمد عصفور

االنباط-عمان

نعى رئي�س �لوزر�ء �لدكتور عمر �لرز�ز، 

حممد  �لأ���ض��ب��ق  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�ضناعة  وزي���ر 

تعاىل  �نتقل �ىل رحمة �هلل  �ل��ذي  ع�ضفور 

�ليوم �لأحد.

و��ضتذكر رئي�س �لوزر�ء �جلهود �لكبرة 

�لتي بذلها �ملرحوم ع�ضفور خدمة لوطنه 

���ض��غ��ل��ه��ا، متقدما  �ل��ت��ي  �مل���و�ق���ع  يف ج��م��ي��ع 

لذويه  و�مل��و����ض��اة  �لتعزية  م�ضاعر  باأ�ضدق 

يتغمده  �أن  تعاىل  هلل  ومت�ضرعا  و����ض��رت��ه، 

بو��ضع رحمته.

وكان �ملرحوم حممد ع�ضفور �ملولود يف 

�ضهادة  على  و�حلا�ضل   ،1935 ع��ام  عمان 

�ملاج�ضتر يف �لقت�ضاد و�إد�رة �لأعمال، قد 

�ضغل �لعديد من �ملنا�ضب.

التفا�صيل �ص »5«

 عبيدات: الخلو 
من كورونا 

الوسيلة الوحيدة 
لدخول المملكة 

بالحجر صحي

 مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز يمنح شهادة التمّيز 
للمدارس المستقلة

ال�صواعري االنباط-امين 

�أن��ه يف  �أك��د وزي��ر �لعدل ب�ضام �لتلهوين 

ف�ضاد  بق�ضايا  مطلوبني  ه��ن��اك  ك��ان  ح��ال 

خارج �لردن فاإن هذه �مل�ضاألة حتكمها عدة 

عمليات �أولها �أن يكون هناك قر�ر ق�ضائي 

�لطلبات  ه���ذه  مب��ث��ل  يتعلق  م��ا  يف  ي�����ض��در 

�ملجرمني  ت�ضليم  طلبات  �أي�����ض��ا  وحتكمها 

�إذ� كان هنالك �تفاقيات موقعة فيما  فيما 

بني �لدول ب�ضكل عام وهذه �لتفاقيات هي 

�لتي حتكم مثل هذه �لأمور 

�مل�ضاألة  �أن  “�أنا على حد علمي  و�أ�ضاف 

هي م�ضاألة ق�ضائية بالتاأكيد لكن مل �أ�ضمع 

ح��ت��ى ه���ذه �ل��ل��ح��ظ��ة �أن ه��ن��اك ط��ل��ب��ات قد 

قدمت �إىل تركيا �أو غرها فيما يتعلق بهذ� 

�ملو�ضوع موؤخر�ً”

“�لأنباط”  ل  �ضوؤ�ل  على  رد�  ذلك  جاء 

رئا�ضة  ب��د�ر  م�ضور  �ضحفي  موؤمتر  خالل 

وزر�ء  بح�ضور  �لأح��د  �أم�س  م�ضاء  �ل���وزر�ء 

ل�ضوؤون  و�ل��دول��ة  و�ل�ضحة  و�ملالية  �لعدل 

�لإع������الم ح��ي��ث ت�����ض��م��ن �مل���وؤمت���ر �لإع����الن 

ع��ن ق����ر�ر�ت جمل�س �ل����وزر�ء ل��ه��ذ� �ل��ي��وم، 

و�حلديث عن جهود �حلكومة يف مكافحة 

�ل��ت��ه��رب �ل�����ض��ري��ب��ي، وم�����ض��ت��ج��د�ت �حل��ال��ة 

�لوبائية يف �ململكة.

التفا�صيل �ص »3«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 إغالق 15 مسجد وعزل مناطق ومنازل بدير عال والرمثا

 لجنة اإلعالم المرئي والمسموع 
تتعامل مع 6 شكاوى العام الماضي

 فارض أتاوات يقع في قبضة رجال األمن

 كهرباء اربد تستحدث مكتبا لها في بني كنانة

تحسن النشاط التجاري بلواء الرصيفة

االنباط-عمان

 تعاملت جلنة �سكاوى االإعالم املرئي 

وامل�سموع، امل�سكلة مبوجب املادة )4/ي( 

من قانون االعالم املرئي وامل�سموع، مع 

 ،2019 6 ���س��ك��اوى خ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي 

وذلك بح�سب تقريرها ال�سنوي.

للجنة  ال�سنوي  التقرير  وا�ستعر�ض 

تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  واجن��ازات��ه��ا  ن�ساطاتها 

وحتى نهاية العام املا�سي.

وت�����س��م��ن ال��ت��ق��ري��ر ال��ت��ع��ري��ف مب��ه��ام 

وم�������س���وؤول���ي���ات ال���ل���ج���ن���ة ال����ت����ي ت��ت��ل��ق��ى 

���س��ك��اوى اجل��م��ه��ور او اي���ة ج��ه��ة اخ��رى 

امل���واد  او  االإع���الم���ي  ب��امل��ح��ت��وى  متعلقة 

او  العر�ض  لغايات  امل�سجلة  او  املبثوثة 

ت�����داول اجل��م��ه��ور، ا���س��اف��ة اىل ت��ق��دمي 

اال�����س����ت���������س����ارات ال���ق���ان���ون���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة 

للنهو�ض بقطاع االإعالم املرئي.

ون�سرت اللجنة ن�ض التقرير على الرابط :
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االنباط-عمان

االح���د  ام�������ض  اأتاوة”  “فار�ض  وق����ع 

اأطلق  اأن  بعد  العام  االم��ن  رج��ال  بقب�سة 

ع����ي����ارات ن���اري���ة ع��ل��ى اح�����دى امل�������زراع يف 

حمافظة البلقاء دون ان ي�سيب اأحد.

وح�������س���ب ال���ت���ف���ا����س���ي���ل ال����ت����ي ����س���رده���ا 

االمن  مديرية  با�سم  االع��الم��ي  الناطق 

بيان  يف  ال�سرطاوي  عامر  العقيد  ال��ع��ام 

���س��ح��ايف ال��ي��وم االح���د، ف��ان ال��ع��ام��ل��ن يف 

على  القب�ض  القوا  اجلنائي  البحث  ادارة 

�سخ�ض قام باطالق عيارات نارية باجتاه 

املزارع يف احدى مناطق حمافظة  احدى 

م�سريا  مالكها،  من  اإت��اوة  وطلب  البلقاء 

اىل عدم وقوع ا�سابات تذكر .

وقال ال�سرطاوي: ان بالغا ورد م�ساء 

ال�سبت للعاملن يف ادارة البحث اجلنائي 

ومن  امل�سبوهن  اال���س��خ��ا���ض  اح��د  بقيام 

نارية  ع��ي��ارات  ب��اط��الق  اال�سبقيات  ذوي 

جتاه مزرعة يف حمافظة البلقاء، م�سيفا 

ان ك����وادر ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي مت��ك��ن��وا من 

امل�سبوه  ال�سخ�ض  ت��واج��د  م��ك��ان  حت��دي��د 

ليتم مداهمته والقاء القب�ض عليه.

ال���ع���ام  االم������ن  رج������ال  ان  اىل  وا�����س����ار 

ناري  �سالح  على  املعتدي  بحوزة  �سبطوا 

التحقيقات  ان  مبينا  العتاد،  من  وكمية 

ب���و����س���رت م����ع ال�����س��خ�����ض ق��ب��ي��ل اح��ال��ت��ه 

للق�ساء.

االنباط-عمان

اف��ت��ت��ح حم��اف��ظ ارب����د ر����س���وان ال��ع��ت��وم 

ام�������ض االح����د م��ك��ت��ب خ���دم���ات امل�����س��رتك��ن 

ببلدة  اربد  كهرباء  �سركة  ا�ستحدثته  الذي 

�سما الرو�سان يف لواء بني كنانة .

على  ت�سهياًل  املكتب  ا���س��ت��ح��داث  وي��اأت��ي 

الف   170 نحو  ي�سم  ال��ذي  اللواء  مواطني 

كانوا  وقرية  بلدة   27 على  يتوزعون  ن�سمة 

ي�����س��ط��رون المت���ام م��ع��ام��الت��ه��م يف م��راك��ز 

ال�سركة مبدينة اربد.

مت�سرف  ح�سره  الذي  االفتتاح  وخالل 

ال���ل���واء وم���دي���ر ���س��رط��ة ارب�����د وج���م���ع من 

�سركة  م��ب��ادرة  العتوم  ثمن  ال��ل��واء،  وجهاء 

من  ال��ذي  املكتب  ال�ستحداث  ارب��د  كهرباء 

���س��اأن��ه ال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ى امل��واط��ن��ن يف ل��واء 

اربد  مدينة  اىل  الو�سول  عناء  كنانة  بني 

ا�سهامه  اىل  ا���س��اف��ة  م��ع��ام��الت��ه��م  الجن���از 

ب��ت��خ��ف��ي��ف ال�����س��غ��ط ع��ل��ى م���راك���ز ال�����س��رك��ة 

انت�سار  مكافحة  ظ��ل  يف  خ��ا���س��ة  الرئي�سة 

فريو�ض الكورونا وما تتطلبه من اجراءات 

ال�سحة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  ال��ت��زاح��م  م��ن  للحد 

العامة .

ب�سار  املهند�ض  ال�سركة  عام  مدير  وقال 

امل�ستحدث  املكتب  ان  االفتتاح،  يف  التميمي 

الرو�سان  �سما  مبنطقة  الدوائر  جممع  يف 

الفواتري  قب�ض  جمال  يف  خدماته  �سيقدم 

املعامالت  واال�سرتاكات اجلديدة وخمتلف 

.

وب����ن ان����ه مت ت�����س��ك��ي��ل جل����ان ل���درا����س���ة 

ا�ستحداث مكاتب ا�سافية يف مناطق اخرى 

وح�����س��ب م��ع��اي��ري حم�����ددة ���س��م��ن ام��ت��ي��از 

ال�سركة يف حمافظات ال�سمال لغاية تقدمي 

املثلى للم�سرتكن ب�سكل مي�سر. اخلدمات 

االنباط-عمان

ق����ال رئ���ي�������ض غ���رف���ة جت�����ارة ال��ر���س��ي��ف��ة 

حم��م��ود اخل��الي��ل��ة، ان ال��ن�����س��اط ال��ت��ج��اري 

فتح  ب��ع��د  حت�سنا  �سهد  الر�سيفة  ل���واء  يف 

بالعمل  وال�سماح  االقت�سادية  القطاعات 

الأوقات اأطول، مقدرا هذا التح�سن بحوايل 

20 باملئة.

وق����ال اخل��الي��ل��ة يف ام�������ض االأح������د، »ان 

خالل  حت�سن  اللواء،  يف  التجاري  الن�ساط 

االأي�����ام امل��ا���س��ي��ة م��ق��ارن��ة م���ع اأي����ام احل��ظ��ر 

الثالثة  اال�سهر  خ��الل  وال�سامل  اجل��زئ��ي 

امل���ا����س���ي���ة ج������راء االج����������راءات احل��ك��وم��ي��ة 

ملواجهة جائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد«.

التجار  حلقت  التي  اال�سرار  اىل  وا�سار 

ب���ف���ع���ل اأزم��������ة ف����ريو�����ض ك�����ورون�����ا وت���وق���ف 

الن�ساطات التجارية، الفتا بهذا اخل�سو�ض 

كلف  وارتفاع  املحالت  ايجارات  ارتفاع  اىل 

الت�سغيل وغري ذلك من االلتزامات.

وزارة الخارجية: تسهيالت لعودة 
المغتربين االردنيين الى بالد اغترابهم

االنباط-عمان 

ب��ا���س��م وزارة  االإع����الم����ي  ال���ن���اط���ق  اك����د 

امل��غ��رتب��ن �سيف  و����س���وؤون  اخل��ارج��ي��ة 

ع��ودة  �ست�سهل  ال����وزارة  ال��ف��اي��ز،ان  اهلل 

حاليا  املتواجدين  االأردنين  املغرتبن 

زيارتهم  خ��الل  علقوا  ممن  االأردن،  يف 

لالأردن جراء فريو�ض كورونا امل�ستجد، 

والراغبن بالعودة اإىل بالد اغرتابهم.

ودع����ا ال��ف��اي��ز امل��غ��رتب��ن االأردن���ي���ن 

امل��م��ل��ك��ة وال���راغ���ب���ن  امل���ت���واج���دي���ن يف 

التوا�سل  اغرتابهم  بلدان  اىل  بالعودة 

م��ع غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات يف ال�����وزارة على 
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االنباط-عمن

با�سرت فرق ميدانية من وزارة التنمية 

احل�سانة  دور  على  التفتي�ض  االجتماعية 

امل��ن��ت�����س��رة يف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ل��ل��ت��اأك��د من 

م�����دى ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ل�������س���روط ال��رتخ��ي�����ض 

وال��دل��ي��ل االج���رائ���ي االر�����س����ادي مل��ك��اف��ح��ة 

بالتعاون بن  اع��د  ال��ذي  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 

مع  وال�سحة  االجتماعية  التنمية  وزارت��ي 

املجل�ض الوطني ل�سوؤون اال�سرة.

ال���وزارة الدكتور برق  و���س��دد ام��ن ع��ام 

ال�����س��م��ور يف ت�����س��ري��ح ام�����ض االح����د، على 

عدم ال�سماح الية ح�سانة لديها خمالفات 

بالعمل يف كل االوق��ات، داعيا اىل  قانونية 

�سرورة اتباع االجراءات الواردة يف الدليل 

االر�سادي وتعاميم الوزارة ذات العالقة.

واو����س���ح ال�����س��م��ور ا���س��ت��م��راري��ة رق��اب��ة 

بانواعها  ق��ط��اع احل�����س��ان��ات  ع��ل��ى  ال����وزارة 

امل��وؤ���س�����س��ي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ط��وع��ي��ة، 

م��وؤك��دا ع���دم ال��ت��ه��اون يف ���س��ح��ة و���س��الم��ة 

االطفال يف دور احل�سانة.

للقرار  ان��ف��اذا  ان��ه  اىل  ال�سمور  وا���س��ار 

ب���دور احل�سانة  ال��ع��م��ل  ب��اع��ادة  احل��ك��وم��ي 

اعتبارا من 6 حزيران احلايل، فان الوزارة 

معيار  من  التاأكد  ا�ستمرارية  على  عملت 

احل���م���اي���ة ل���الط���ف���ال امل���ت���واج���دي���ن داخ���ل 

احل�����س��ان��ات وت��ط��ب��ي��ق ����س���روط ال�����س��الم��ة 

العامة فيما يتعلق بالعاملن واملبنى.

ملف  مع  التعامل  ان  ال�سمور  واأو���س��ح 

جتديد ترخي�ض دور احل�سانة مت التعامل 

دور  االوىل:  جم���م���وع���ت���ن،  ���س��م��ن  م���ع���ه 

خ��الل  ترخي�سها  ان��ت��ه��ى  ال��ت��ي  احل�����س��ان��ة 

الفرتة من 18 اذار اىل 6 حزيران احلايل، 

الرتخي�ض  جت��دي��د  بطلب  ال��ت��ق��دم  عليها 

املن�سو�ض  ال�����س��روط  ا�ستوفيت  ح���ال  ويف 

جتديد  يتم  والتعليمات  النظام  يف  عليها 

تاريخ  من  واعتبارا  رجعي  باثر  ترخي�سها 

ان��ت��ه��اء ال��رتخ��ي�����ض ول��غ��اي��ة ع��ام واح���د، يف 

الثانية  املجموعة  مع  التعامل  �سيتم  حن 

6 حزيران  بعد  ما  ترخي�سها  انتهى  والتي 

�سنة  ومل��دة  املتبعة  احل��ايل وفق االج��راءات 

من تاريخ انتهاء الرتخي�ض اي�سا.

املختلفة  ومديرياتها  ال���وزارة  ان  وب��ن 

القرار  بالعمل على تنفيذ  امليدان بداأت  يف 

خ�����الل م�����دة ال ت���زي���د ع����ن ����س���ه���ري���ن م��ن 

اىل  دور احل�سانة  داع��ي��ا  ال�����س��دور،  ت��اري��خ 

دليل  اي�����س��ا  واملت�سمن  بالتعميم  التقيد 

اجرءات العمل بتدابري ال�سالمة والوقاية 

ال�����س��ح��ي��ة ل��ل��ح��د م����ن ان���ت�������س���ار ف���ريو����ض 

كورونا.

ح�سانات   7 اغلقت  ق��د  ال����وزارة  وك��ان��ت 

15 اذار امل��ا���س��ي،  م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام وح��ت��ى 

اعلنه  ما  بح�سب  كورونا”،  جائحة  “قبل 
ح�سانة   30 اغالق  مقابل  وذلك  ال�سمور، 

ملخالفتها  ح�����س��ان��ات   5 م��ن��ه��ا   ،2019 ع���ام 

على  ب��ن��اء  اخ��رى  و25  الرتخي�ض  ���س��روط 

مالكيها. رغبة 

كما اأنذرت الوزارة 15 دار ح�سانة العام 

عام  يف  ح�سانة   52 ان��ذار  مقابل   ، احل��ايل 

.2019

ويبلغ عدد دور احل�سانة يف اململكة نحو 

م��در���س��ي��ة،   632 م��ن��ه��ا  ح�����س��ان��ة،  دار   1424

و683 من القطاع اخلا�ض، و124 موؤ�س�سية، 

و58 تطوعية.

التنمية : فرق ميدانية تباشر التفتيش على جميع دور الحضانة في المملكة

االنباط-عمان 

جابر،  �سعد  الدكتور  ال�سحة  وزير  اأعلن 

ا�سابات جديدة بفريو�ض كورونا   8 ت�سجيل 

امل�ستجد يف اململكة لريتفع العدد االإجمايل 

لالإ�سابات منذ بدء اجلائحة اإىل 961 حالة.

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

ام�ض  ال���وزراء  رئا�سة  مقر  يف  عقد  �سحفي 

االأحد، ان احلاالت توزعت بن �سخ�ض قدم 

اىل االردن من اليمن و 6 حاالت ملخالطن 

ل���واء ال��رم��ث��ا، وح��ال��ة اخ���رى مبحافظة  يف 

ال��ب��ل��ق��اء، م��وؤك��دا ان���ه مت ات��خ��اذ االإج�����راءات 

االحرتازية الالزمة من قبل الفرق الطبية 

واحل���ك���ام االإداري�������ن ب��ع��زل ب��ع�����ض امل��ن��اط��ق 

واإغالق من�ساآت.

 وا�ساف، انه »مت ت�سجيل 4 حاالت �سفاء 

كانت حتت العالج يف م�ست�سفى االمري حمزة 

لريتفع عدد املتعافن من الفريو�ض اإىل682 

فيما ال يزال 139 م�سابا حتت العالج.

ال��وب��ائ��ي  ال��ت��ق�����س��ي  ف���رق  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

8607 فحو�سات للك�سف  اأجرت ام�ض االحد 

عن فريو�ض كورونا، لي�سل عدد الفحو�سات 

ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب����دء ت��ف�����س��ي ال���وب���اء يف 

اململكة اإىل 275480 اأي اكرث بع�سرة اأ�سعاف 

اجلائحة  مع  التعامل  يف  العاملي  املعيار  من 

االن��ف��ت��اح  م��ع  ج��ي��د  ب�سكل  يتما�سى  وال����ذي 

االقت�سادي.

املواطنن  ان ع��دد  ال��دك��ت��ور جابر   وب��ن 

“اأمان” و�سل  بتنزيل تطبيق  الذين قاموا 

ال��ت��ط��ب��ي��ق  ان  اىل  م�����س��ريا  ال�����ف،   600 اإىل 

يحافظ على ال�سرية التامة يف التعامل مع 

البيانات. وطالب املواطنن باملحافظة على 

ال��و���س��ع ال��وب��ائ��ي اجل��ي��د ال���ذي و�سلت اليه 

اململكة والتعاون ملكافحة انت�سار املر�ض عن 

وال��ت��وج��ه  “اأمان”  تطبيق  حتميل  ط��ري��ق 

اىل اأقرب مديرية �سحة باملحافظة يف حال 

و�سل ال�سخ�ض تنبيها من التطبيق الإجراء 

ف��ح�����ض ك����ورون����ا، ب���االإ����س���اف���ة اىل ال��ت��ب��اع��د 

اجل�����س��دي وارت������داء ال��ك��م��ام��ات وا���س��ت��ع��م��ال 

املعقمات، كون اجلائحة مل تنته كما يعتقد 

اأن��ظ��م��ة  ه���ن���اك  اأن  اىل  م�������س���ريا  ال���ب���ع�������ض، 

اقت�سادية و�سحية داخل االإقليم انهارت يف 

االأيام القليلة املا�سية. ويف رد على ا�ستف�سار، 

حول عودة احلظر ال�سامل يوم اجلمعة اأكد 

تقا�ض  لالإجراءات  العودة  ان  جابر  الدكتور 

ح�سب امل�سفوفة والو�سع الوبائي يف اململكة، 

موؤكدا انه يف حال مت ت�سجيل 10 حاالت ملدة 

من  1باملئة  اإ�سابة  ثبوت  او  متتالية  اي��ام   7

اإىل  العودة  التي جترى ف�سيتم  الفحو�سات 

االإجراءات امل�سددة.

وبن ان املجتمع الدويل يقف مع بع�سه 

من  ك��ج��زء  واالردن  اجل��ائ��ح��ة  م��واج��ه��ة  يف 

لعالج  م�����س��اع��دات  يتلقى  ال����دويل  املجتمع 

ال�سعب ح�ساب  م��ن  ولكن  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 

م�سريا  االأدوات،  اخ��ت��الف  ب�سبب  التكلفة 

 20 يكلف  الواحد  املخربي  الفح�ض  ان  اىل 

دينارا.

لن  االردن  ان  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور  واو����س���ح 

يتوانى عن تقدمي امل�ساعدة الأي دولة تطلب 

االردن يقدم اخلربات  ان  ذل��ك، م�سريا اىل 

وال��دع��م ال��ط��ب��ي الأك���رث م��ن 31 دول���ة ح��ول 

العامل

االنباط-عمان

ق���ال رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��الوب��ئ��ة 

ال��دك��ت��ور ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات ام�����ض، اإن���ه �ساهد 

ك���واب���ي�������ض خ�����الل اأي�������ام ت�������س���اع���ف اأع������داد 

لل�سائق اخلنا�سري. املخالطن  امل�سابن 

واأ�������س������اف ع����ب����ي����دات خ������الل ح�������وار م��ع 

“و�سط  برنامج  يف  البدري  ه��اين  الدكتور 

ال��و���س��ع  اأن  “فن”،  رادي�����و  ع��ل��ى  البلد” 

بالرغم  االأن،  حتى  عليه  م�سيطر  الوبائي 

م��ن وج���ود ح���االت ب��ن ال��ق��ادم��ن ب���راً اإىل 

اململكة، وهذا ال يوؤثر وبائياً، وال توؤثر على 

الداخلي. املجتمع 

ال��وب��ائ��ي ما  اأن و���س��ع��ن��ا  وب���ن ع��ب��ي��دات 

خف�ض  اإىل  ون�سعى  امل��ع��دل،  املربع  يف  ي��زال 

اململكة،  خارج  من  القادمن  امل�سابن  عدد 

واأن ال تزيد عن هذه االعداد.

وع���ن ع����ودة امل��زي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات اإىل 

امل�سفوفة  بح�سب  اإن  عبيدات  ق��ال  العمل، 

القطاعات  لعودة  احلكومة  و�سعتها  التي 

وال��ع��ودة  االزرق،  امل��رب��ع  ن��زال يف  م��ا  للعمل 

ح��ت��ى ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى و���س��ع��ن��ا 

عمل  كيفية  وعلى  ا�سا�سي،  ب�سكل  الوبائي 

ذلك القطاع يف ظل الظرف.

اأن ع���ودة ال��ق��ط��اع��ات  وا����س���اف ع��ب��ي��دات 

الو�سع  يف  ال�سعبة  املعادلة  هي  العمل  اإىل 

يتم  االوبئة  للجنة  اجتماع  “وكل  الراهن، 

التي  القطاعات  من  املزيد  و�سع  مناق�سة 

من  امل��زي��د  وه��ن��اك  للعمل،  ت��ع��ود  ان  ميكن 

اإىل  االنتقال  من  نتمكن  حتى  التو�سيات، 

املريع االخ�سر يف امل�سفوفة«.

وحول اعتماد فح�ض اخللو من فايرو�ض 

احلجر  دون  اململكة  لدخول  و�سيلة  كرونا 

الطريقة  ه���ذا  اأن  ع��ب��ي��دات  اك���د  ال�����س��ح��ي، 

منظمة  وبح�سب  االن،  حتى  معتمدة  غري 

اعتماد  اإىل  االجتاه  ممكن  العاملية  ال�سحة 

مل  العاملية  املوؤ�سرات  اأن  اال  املناعة،  فح�ض 

تعطي نتائج نهايئة حتى االن.

وق������ال ع���ب���ي���دات ع����ن ت��ت��ب��ع اال����س���اب���ات 

جل��ن��ة  اإن  االإ������س�����اب�����ة،  م�������س���در  جم���ه���ول���ة 

ب�سكل  امل�سدر  حتديد  على  تعمل  التق�سي 

كانت  ح��االت  ع��دة  عن  الك�سف  ومت  حثيث، 

جمهولة م�سدر اال�سابة، وباتت اال�سابات 

جمهولة امل�سدر حمدودة جداً.

االنباط-عمان

للتميز  الثاين  عبداهلل  امللك  مركز  منح 

الإدارة  االأوروب��ي��ة  للموؤ�س�سة  املمثل  ب�سفته 

�سهادة  الدولية،  امل�ستقلة  املدار�ض  اجلودة؛ 

جنوم،  ث��الث  مب�ستوى  بالتمّيز  االع��رتاف 

ل��ت��ك��ون ب��ذل��ك، امل��در���س��ة االأردن���ي���ة االأوىل 

القطاع  يف  ال�سهادة  هذه  على  حت�سل  التي 

م�ستوى  على  والثالثة  اخلا�ض،  التعليمي 

اململكة. موؤ�س�سات 

االح��د  ام�����ض  ال�����س��ه��ادة  ت�سليمه  وخ���الل 

امل��دار���ض  اإدارة  جمل�ض  لرئي�ض  امل��رك��ز،  يف 

املدير  قال  ح�سن،  نبيل  الدولية  امل�ستقلة 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��رك��ز ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م 

امل�ستقلة على  املدار�ض  اإن ح�سول  الروابدة 

ي��ات��ي نتيجة  ب��ال��ت��م��ي��ز،  ���س��ه��ادة االع�����رتاف 

للتميز،  عالية  معايري  بتطبيق  التزامها 

االأوروب��ي��ة  املوؤ�س�سة  من��وذج  اأن  اإىل  م�سريا 

املمار�سات  اأف�سل  اإىل  ي�ستند  ومعايريها 

الدولية.

واأ�ساف الروابدة اإن املدار�ض ركزت على 

املتعاملن  ل�سالح  تعليمية  قيمة  اإ���س��اف��ة 

م��ن ط��الب واأول��ي��اء اأم���ور م��ن ج��ه��ة، وبناء 

وعملت  اأخرى،  جهة  من  م�ستدام  م�ستقبل 

وت�سخري  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  ال���ق���درة  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى 

االإب����داع واالب��ت��ك��ار، واأوج����دت ق��ي��ادة تتمتع 

ب����روؤي����ة وا����س���ح���ة وق��������ادرة ع���ل���ى االإل����ه����ام 

لتحقيقها، ومتيزت مبرونة االإدارة.

التكيف  �سرعة  على  املدار�ض  عملت  كما 

الروابدة،  التغيريات اخلارجية بح�سب  مع 

وع��م��دت اإىل ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز م��ن خ��الل 

م��واه��ب م��وظ��ف��ي امل��دار���ض وق��درات��ه��م من 

اأك��ادمي��ي��ن واإداري������ن، وا���س��ت��دام��ة حتقيق 

امل�����س��ت��وى امل��وؤ���س�����س��ي، م�سريا  ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى 

ح�سلت  الدولية  امل�ستقلة  امل��دار���ض  اأن  اىل 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ث���الث جن���وم ���س��م��ن تقييم 

ح�سن  بّن  جهته  من  بالتميز.  االع��رتاف 

اأن احل�سول على هذا التقدير يوؤكد مدى 

االل����ت����زام ال���داخ���ل���ي يف امل����دار�����ض مب��ع��اي��ري 

ال�سهادة  هذه  اأن  اإىل  الفتا  العاملية،  التمّيز 

توؤكد قدرات املدار�ض امل�ستقلة الدولية ذات 

التغيري  عمليات  ق��ي��ادة  على  ال��ع��ايل  االأداء 

وامل��م��ار���س��ات االإداري������ة امل��م��ي��زة وال��ف��اع��ل��ة، 

وجمابهة  املتاحة،  الفر�ض  اغتنام  ومهارة 

ال���ت���ح���دي���ات امل���اث���ل���ة اأم���ام���ه���ا، وال���ت���ج���اوب 

ال�سريع معها بالكفاءة والفعالية املطلوبة.

جديد كورونا .. 7 إصابات بالرمثا والبلقاء و 3 مصابين بالعناية الحثيثة
تفعيل امر الدفاع 11 وال عودة للحظر اال...

 عبيدات: الخلو من كرونا الوسيلة الوحيدة لدخول المملكة بال حجر صحي

 مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز يمنح شهادة التمّيز للمدارس المستقلة
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 مجازر الطريق الصحراوي 
في زمن كورونا

االثنني    15  /  6  / 2020

االنباط-عجلون

اأك�������دت امل���ج���م���وع���ة االردن�����ي�����ة ل��ل��م��ن��اط��ق 

العمل  ا�ستمرارية  التنموية  واملناطق  احلرة 

مب�سروع تلفريك عجلون.

امل��ج��م��وع��ة  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وق�����ال 

الدكتور خلف الهمي�سات يف بيان ام�س االحد 

املا�سي،  العام  ط��رح  ال��ذي  امل�سروع  تنفيذ  اّن 

ي�سري وفقا للربنامج الزمني املخطط له.

للم�سروع  التنفيذية  العملية  ان  وا�ساف، 

ب�سبب  �سهرين  ا�ستمر  توقفا  �سهدت  ال��ت��ي 

احلظر  واج����راءات  ك��ورون��ا  جائحة  تداعيات 

ب�����داأت م���ن ج��دي��د م���ن خ����ال ك�����وادر ف��ري��ق 

بالتن�سيق  ب��امل��ج��م��وع��ة  اخل���ا����س  االإ�����س����راف 

واملتابعة مع اجلهات الر�سمية ذات العاقة.

وا�سار الهمي�سات اىل ان امل�سنع اخلارجي 

ب�سكل  التلفريك  ن��ظ��ام  ت�سنيع  م��ن  ان��ت��ه��ى 

الذي  امل��ق��اول  اىل  بتوريدها  و�سيقوم  كامل، 

�سيحال عليه العطاء باأقرب فر�سة.

واو�سح ان امل�سروع ا�ستكمل اجناز العديد 

لتنفيذ  ال���داع���م���ة  وامل����ح����اور  االع����م����ال  م���ن 

اأعمال فتح  امل�سروع، منوها اىل االنتهاء من 

ال��ط��رق امل��وؤدي��ة اإىل االأب����راج م��ن قبل ك��وادر 

واالنتهاء  واالإ���س��ك��ان،  العامة  االأ�سغال  وزارة 

من اأعمال فح�س املوقع وفح�س الرتبة من 

قبل ا�ست�ساري ا�ستطاع املوقع. وقال، انه مت 

طرح عطاء مركزي خا�س مبباين حمطات 

خال  م��ن  ل��ه  احلاملة  واالأب����راج  التلفريك 

التعطل  وب�سبب  العطاءات احلكومية،  دائرة 

19 مت ا���س��ت��ك��م��ال  خ���ال ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د- 

اجراءات الطرح واإ�سدار عدة ماحق خال 

ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة، ا���س��اف��ة اىل ط���رح ع��ط��اء 

تنفيذ  على  ل��اإ���س��راف  الهند�سية  اخل��دم��ات 

اأعمال عطاء  وتنفيذ  املركزي  العطاء  اأعمال 

امل��وق��ع ال��ع��ام، وم���ن خ���ال دائ����رة ال��ع��ط��اءات 

احلكومية. يذكر اأن م�سروع تلفريك عجلون 

اأح���ي���ل ع����ط����اوؤه ال���ع���ام امل���ا����س���ي ع��ل��ى ���س��رك��ة 

هذا  يف  ع��امل��ي��اً  ال��رائ��دة  النم�ساوية  دوب��ل��م��ري 

املجال، ليتم تنفيذه وفقاً الأف�سل املمار�سات 

يف م�ساريع التلفريك العاملية.

ويحظى م�سروع تلفريك عجلون برعاية 

اىل  ي��ه��دف  وال���ذي  �سامية،  ملكية  ومتابعة 

امل�������س���اه���م���ة يف ت���ط���وي���ر حم���اف���ظ���ة ع��ج��ل��ون 

وحت��ف��ي��ز اال����س���ت���ث���م���ارات ال�����س��ي��اح��ي��ة ودع���م 

لاأيدي  فر�س  وتوفري  الوطني،  االقت�ساد 

العاملة من ابناء املجتمع املحلي.

الهميسات: استئناف العمل بمشروع 
تليفريك عجلون

ال�سواعري االنباط-امين 

اأن���ه يف  التلهوين  ب�سام  ال��ع��دل  وزي���ر  اأك���د 

حال كان هناك مطلوبني بق�سايا ف�ساد خارج 

االردن فاإن هذه امل�ساألة حتكمها عدة عمليات 

اأن يكون هناك قرار ق�سائي ي�سدر يف  اأولها 

ما يتعلق مبثل هذه الطلبات وحتكمها اأي�سا 

طلبات ت�سليم املجرمني فيما اإذا كان هنالك 

ال��دول ب�سكل عام  اتفاقيات موقعة فيما بني 

هذه  مثل  حتكم  التي  هي  االتفاقيات  وه��ذه 

االأمور 

واأ�ساف “اأنا على حد علمي اأن امل�ساألة هي 

م�ساألة ق�سائية بالتاأكيد لكن مل اأ�سمع حتى 

هذه اللحظة اأن هناك طلبات قد قدمت اإىل 

املو�سوع  بهذا  يتعلق  فيما  غريها  اأو  تركيا 

موؤخراً”

“االأنباط”  ل  ���س��وؤال  على  ردا  ذل��ك  ج��اء 

رئا�سة  ب���دار  م�سور  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ��ال 

وزراء  بح�سور  االأح���د  اأم�����س  م�ساء  ال����وزراء 

ال��ع��دل وامل��ال��ي��ة وال�����س��ح��ة وال���دول���ة ل�����س��وؤون 

االإعام

حيث ت�سمن املوؤمتر االإعان عن قرارات 

جم��ل�����س ال���������وزراء ل���ه���ذا ال����ي����وم، واحل���دي���ث 

ع���ن ج��ه��ود احل��ك��وم��ة يف م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��رب 

يف  الوبائية  احلالة  وم�ستجدات  ال�سريبي، 

اململكة.

واأكد وزير الدولة ل�سوؤون االإع��ام اأجمد 

باإنفاذ  ملتزمة  احلكومة  اأن  الع�سايلة  ع��ودة 

الف�ساد  ال�سامية مبحاربة  امللكّية  التوجيهات 

وال��ق��ان��ون��ّي��ة  ال���رق���اب���ّي���ة  االأدوات  وت���ط���وي���ر 

الازمة لذلك.

ال��وزراء  اأن جمل�س  اإىل   ، الع�سايلة  واأ�سار 

النزاهة  لقانون  ال  م��ع��دِّ ق��ان��ون  م�سروع  اأق��ر 

متهيداً   ،2020 ل�سنة  ال��ف�����س��اد  وم��ك��اف��ح��ة 

ال��ن��واب الإق�����راره وف��ق  اإىل جمل�س  الإح��ال��ت��ه 

االأ�سول الد�ستورّية.

واأو�سح اأن التعديات التي اأقّرها املجل�س 

الف�ساد تعطي  النزاهة ومكافحة  على قانون 

ه��ي��ئ��ة ال���ن���زاه���ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد امل��زي��د 

م��ن اال���س��ت��ق��ال��ّي��ة امل��ال��ّي��ة واالإدارّي��������ة، ومب��ا 

اأداء واجباتها، ويعّزز قدراتها يف  ميّكنها من 

وذل��ك  بالف�ساد؛  املتعّلقة  الق�سايا  ماحقة 

معها  تتعامل  التي  الق�سايا  طبيعة  �سوء  يف 

وخطورتها.

بح�سب  اجلديدة-  التعديات  تعطي  كما 

الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  الع�سايلة- 

بجرائم  املتعّلقة  التحقيقات  ب��اإج��راء  احل��ّق 

الف�ساد،  ق�سايا  عن  الناجمة  االأم���وال  غ�سل 

واإجراء امل�ساحلات مع مرتكبي هذه اجلرائم 

اأو  عليها  ح�سلوا  ال��ت��ي  االأم����وال  اأع����ادوا  اإذا 

اأج�����روا عليها ت�����س��وي��ة وف��ق��اً الأح���ك���ام ق��ان��ون 

اجل���رائ���م االق���ت�������س���ادّي���ة، ���س��ري��ط��ة م��واف��ق��ة 

ذل��ك  مبقت�سى  امل�سكلة  الق�سائّية  اللجنة 

القانون، ومبا ي�سهم ب�سكل مبا�سر وملمو�س 

يف تفعيل ا�سرتداد االأموال واالأ�سول النا�سئة 

عن اأفعال الف�ساد.

ت���ع���ّزز  ال���ت���ع���دي���ات اجل����دي����دة  اأن  واأك�������د 

ل��ل��روة  الطبيعي  ال��ن��م��ّو غ��ري  م��ن م��راق��ب��ة 

لاأ�سخا�س اخلا�سعني الأحكام هذا القانون، 

اإ�سافة اإىل اأن هذه التعديات تعترب االأفعال 

امل��ادة )59( من قانون  ال���واردة يف  اجلرمّية 

ل�سنة   )6( رق���م  ال���ن���ّواب  ملجل�س  االن��ت��خ��اب 

2016 اأفعال ف�ساد، وهي )اجلرائم املتعّلقة 
���س��راء  واأف���ع���ال  االأ����س���ود،  اأو  ال�سيا�سي  ب��امل��ال 

الذمم(.

ال��ت��ع��دي��ات اجل��دي��دة  اأن  اإىل  اأ����س���ار  ك��م��ا 

ت��ع��ال��ج م��و���س��وع ن�����س��ر امل��ع��ل��وم��ات ال��ك��اذب��ة، 

وت�����س��وي��ه ���س��م��ع��ة االأ����س���خ���ا����س، وا���س��ت��غ��ال 

املق�سود  اأن  مبينا  الف�ساد،  جرائم  يف  النفوذ 

اأو  ال��ن��ف��وذ ه��ن��ا: مت��ك��ني �سخ�س  ب��ا���س��ت��غ��ال 

حماولة متكينه للح�سول من االإدارة العاّمة 

على وظيفة اأو خدمة اأو اتفاق توريد اأو عطاء 

غري  اأخ���رى  ميزة  اأّي  اأو  ق��رار  اأو  مقاولة  اأو 

م�ستحّقة.

اأن  على  ال�سدد  ه��ذا  يف  الع�سايلة  و���س��دد 

االأردنّية  الدولة  اإرادة  توؤّكد  التعديات  هذه 

اأدوات  وتطوير  الف�ساد،  ملكافحة  احلقيقّية 

واأفعاله،  الف�ساد  جلرائم  القانونّية  املاحقة 

وال�����س��ع��ي اجل����اّد ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل����ال ال��ع��ام، 

اأ���س��ك��ال��ه،  ال��ف�����س��اد مبختلف  ع��ل��ى  وال��ق�����س��اء 

وحت�سني �سمعة االأردن اإقليمّياً ودولّياً يف هذا 

املجال.

التهرب  ملكافحة  احل��ك��وم��ة  ج��ه��ود  وح���ول 

اأّننا جميعاً يف هذا  الع�سايلة  اأكد  ال�سريبي، 

البلد حتت �سيادة القانون، وبالتايل لن يظلم 

نكون  م��ا  اأح��ر���س  فنحن  اهلل،  مب�سيئة  اأح���د 

على �سمعة االأردن حملّياً وخارجّياً، واأحر�س 

ما نكون اأي�ساً على م�سالح امل�ستثمرين الأّنها 

يف النهاية م�سلحة وطنّية.

ت�سيء  ال  التهّرب  مكافحة  اأّن  على  و�سّدد 

ال��ت��ه��ّرب  “لكن  ت��ع��ّززه��ا،  ب��ل  ال��ب��ل��د  ل�سمعة 

ي�سيء  ال���ذي  ه��و  عليه  وال�سمت  ال�سريبي 

ل�سمعة البلد«.

ال���وزراء  جمل�س  اأن  اإىل  الع�سايلة  ولفت 

املحجوزة  املركبات  نظام  م�سروع  اأي�ساً  اأق��ر 

على  للحفاظ  يهدف  وال��ذي   ،2020 ل�سنة 

اأمور  وتنظيم  املحجوزة،  املواطنني  ممتلكات 

املركبات التي يتّم حجزها وفقاً الأحكام قانون 

التنفيذ.

النظر  يعيد  النظام  م�سروع  ان  واأ���س��اف، 

باإجراءات حجز املركبات، وال�سروط الواجب 

توافرها يف اأماكن احلجز، وااللتزامات التي 

ي��ت��وّج��ب ت��ق��دمي��ه��ا م��ن اجل��ه��ة ال��ت��ي تطلب 

اعتمادها مكاناً للحجز.

للع�سايلة-  وف��ق��ا   - ال��ن��ظ��ام  ��ح  ي��و���سّ ك��م��ا 

ال��ع��دي��د م���ن االأم������ور امل��رت��ب��ط��ة ب��امل��واف��ق��ات 

اأم��اك��ن احلجز م��ن خ��ال وزارة  اإن�����س��اء  على 

العدل، ويحّدد اآلّية ا�ستيفاء املبالغ امل�ستحّقة 

للخزينة العاّمة.

اأقر  ال���وزراء  جمل�س  اإّن  الع�سايلة،  وق��ال 

اًل  م��ع��دِّ ن��ظ��ام��اً  ال��ي��وم  اأي�����س��ا خ���ال جل�سته 

امل�ستقّلة  للهيئة  االإداري  التنظيم  ل��ن��ظ��ام 

اإن�ساء  من  الهيئة  لتمكني  وذل��ك  لانتخاب، 

)املعهد االنتخابي االأردين( الذي يهدف اإىل 

رفع كفاءة موظفي الهيئة، وجميع العاملني 

املحليني  يف االنتخابات، واملهتّمني وال�سركاء 

والدوليني، وتدريبهم وتاأهيلهم.

واأو�سح اأن اإن�ساء املعهد يهدف للم�ساهمة 

وتعزيز مبادئ  االن��ت��خ��اب��ي،  ال��وع��ي  زي���ادة  يف 

االأم���ان���ة وال��ن��زاه��ة واحل���ي���اد وال�����س��ف��اف��ّي��ة يف 

االن��ت��خ��اب��ات، ب��االإ���س��اف��ة اإىل ت��ق��دمي ب��رام��ج 

اال�ست�سارات يف جماالت عمل املعهد الأّي جهة 

البحوث  واإج��راء  دولّية،  اأو  اأو عربّية  حملّية 

عمل  مب��ج��ال  املتعّلقة  العلمّية  وال��درا���س��ات 

املعهد وتوثيقها ون�سرها.

كما اأ�سار وزير الدولة ل�سوؤون االإعام اإىل 

الوطنّية  امل��ب��ادرة  ناق�س  ال����وزراء  جمل�س  اأن 

ل��ن�����س��ر ال��رتب��ي��ة االإع���ام���ّي���ة وامل��ع��ل��وم��ات��ّي��ة 

ل��اأع��وام  امل��ب��ادرة  ل��ه��ذه  التنفيذّية  واخل��ّط��ة 

عليها  ت�����س��رف  ال��ت��ي   )2023  -  2020(

�ستعلن  احل��ك��وم��ة  اأن  مبينا  ال��ث��ق��اف��ة،  وزارة 

املبادرة من خال موؤمتر  تفا�سيل هذه  عن 

���س��ح��ف��ي ل���وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة ال���دك���ت���ور ب��ا���س��م 

الطوي�سي خال االأّيام املقبلة.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اال���س��ت��ف�����س��ارات ال������واردة 

 ،11 الدفاع رقم  اأمر  للحكومة حول تفعيل 

ال����ذي ي��ف��ر���س ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ك��ل م��ن�����س��اأة ال 

ب��ارت��داء  م��رت��ادوه��ا  اأو  فيها  العاملون  يلتزم 

�ساأنها  م��ن  مبمار�سات  القيام  اأو  الكّمامات، 

تعري�س �سّحة املواطنني و�سامتهم للخطر، 

اأن  مبينا  تفعيله،  �سيتّم  اأّن���ه  الع�سايلة  اأك��د 

��ة  وزي����ر ال�����س��ح��ة اأ����س���در ال��ت��ع��ل��ي��م��ات اخل��ا���سّ

11، وهي من�سورة يف اجلريدة  الدفاع  باأمر 

الر�سمّية بتاريخ 72020/5/7، “و�سنقوم 

اتنا  بن�سرها مّرة اأخرى هذه الليلة عرب من�سّ

االإعامّية الر�سمّية«.

ال�سحفيني  الأح�����د  ����س���وؤال  ع���ن  رده  ويف 

املوؤمترات  اإن  الع�سايلة،  قال  املوؤمتر،  خال 

احلكومة  تعقدها  التي  ال�سحفية  واللقاءات 

وال�سفافية  امل�����س��داق��ي��ة  اأ���س��ا���س��ه��ا  وال��ت��ع��ام��ل 

م���ع و����س���ائ���ل االإع��������ام، مل���واج���ه���ة اأي ت��دف��ق 

للمعلومات.

على  ح��ري�����س��ة  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  وا����س���ار 

ت����ق����دمي امل���ع���ل���وم���ة ال�����س��ح��ي��ح��ة ب�����س��ف��اف��ي��ة 

وم�����س��داق��ي��ة ل��دح�����س امل���ع���ل���وم���ات ال��ك��اذب��ة 

واالإ����س���اع���ات، وذل���ك ع��رب ال��ت��وا���س��ل امل�ستمر 

يثق  اأن  االإع���ام، بهدف  و�سائل  وال��دائ��م مع 

م�سدرها  من  الر�سمية  بالرواية  املواطنون 

وال يلتفتوا لاإ�ساعة.

وحول رد احلكومة على تهديدات اإ�سرائيل 

الدولة  اأ�سار وزير  االأردن،  اأرا�سي غور  ب�سم 

ل�سوؤون االإعام اإىل اأن جالة امللك عبداهلل 

�سل�سلة  املا�سية  االأي���ام  اأج���رى خ��ال  ال��ث��اين 

اأج��رى  ال��ع��امل، كما  ق��ادة  من االت�ساالت مع 

ات�ساالت  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزي��ر 

اأي�سا مع نظرائه باالحتاد االأوروب��ي والدول 

هذا  يف  املتعلقة  امل�ستجدات  لبحث  العربية 

املو�سوع.

االأردن  اأن  على  التاأكيد  الع�سايلة  وج��دد 

ن��ف��ذت احل��ك��وم��ة  اإذا  ل���ه رد ر���س��م��ي  ���س��ي��ك��ون 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ق���رار ال�����س��م، م�����س��ّدداً ع��ل��ى اأن 

ال�����س��ام ال��ع��ادل وال�����س��ام��ل ه��و ال���ذي حتميه 

املقبلة،  االأج���ي���ال  ع��ل��ي��ه  ال�����س��ع��وب وحت��اف��ظ 

املنطقة  هذه  تهداأ  لن  ذلك  “وبغري  م�سيفا 

ولن ت�ستقر ال اإ�سرائيل وال غريها اإذا مل ُتعد 

احلقوق امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني«.

من جهته قال وزير املالية الدكتور حممد 

ب��رن��اجم��ا  اع��ت��م��دت  احل��ك��وم��ة  اإن  الع�سع�س 

ال�سريبي،  التهرب  من  للحد  امل�ستوى  عايل 

ل��دى احلكومة لرفع  موؤكدا ع��دم وج��ود نية 

ال�سرائب.

قامت  احل��ك��وم��ة  اأن  ال��ع�����س��ع�����س،  واأو����س���ح 

ال�سريبي  التهرب  ملكافحة  مكثفة  بعمليات 

من خال التدريب ونقل اخلربات على مدار 

يعتمد  االأردن  اأن  مو�سحا  ال�سابقة،  ال�سهور 

ال�سريبية  ال��ع��دال��ة  لتحقيق  ا�سرتاتيجية 

وحت�سني فر�س التناف�س اال�ستثماري، االأمر 

امل�ستثمرين  ح��ق��وق  ع��ل��ى  ���س��ي��ح��اف��ظ  ال����ذي 

ك��ب��ي��ئ��ة ج��اذب��ة  االأردن  م���ن ����س���ورة  وي��ح�����س��ن 

لا�ستثمار تطبق قوانني �سريبية عادلة.

وبني اأن التهرب ال�سريبي يعامل معاملة 

ال��ت��ج��رمي  اأن  اىل  م�����س��ريا  االأم������وال،  غ�سيل 

ال���ق���ان���وين ل��ل��ت��ه��رب ك��ب��ري وذل�����ك ل��ت��اع��ب��ه 

امل���داه���م���ات  اأن  امل���ال���ي���ة. وب����ني  ب��احل�����س��اب��ات 

ال�سريبّية لبع�س املواقع هي اخليار االأخري 

ب��ع��د ع��م��ل��ّي��ات ت��ق�����ٍسّ وا���س��ع��ة، م���وؤك���داً تركيز 

وت��وزي��ع  ال�سريبية  ال��ع��دال��ة  على  احل��ك��وم��ة 

العبء ال�سريبي ب�سكل عادل.

اال�ستهاكية  ال�����س��رائ��ب  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ال ت��ف��رق ب��ني ال��غ��ن��ي وال��ف��ق��ري م��ث��ل �سريبة 

�سريبة  الدخل  �سريبة  اأن  م��وؤك��دا  املبيعات، 

ع��ادل��ة، وق��د ارت����اأت احل��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ز على 

التح�سيل ال�سريبي عرب ال�سرائب املبا�سرة.

وقال، اإن االأولوية الرئي�سة تتمثل بتغيري 

الثقافة ال�سريبّية، م�سرياً اإىل اأن االإجراءات 

لي�ست  ال�سريبي  التهّرب  ملكافحة  احلكومية 

ب�سبب تداعيات وباء كورونا بل �سابقة عليها

ب�سام  الدكتور  العدل  ق��ال وزي��ر  ذل��ك  اىل 

ال��ت��ل��ه��وين اإن م���دي���ر ع����ام ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

الدائرة  موظفي  بتزويد  احلق  له  واملبيعات، 

مب����ذك����رة ت��ف��ت��ي�����س ت��خ��ول��ه��م ال����دخ����ول اإىل 

االأم��وال  دف��ع  والتدقيق من  التحقق  اأم��اك��ن 

ال�سريبية املحددة وفق القانون.

واأ�ساف التلهوين ان هناك تعزيزا الأجهزة 

مبينا  وال��دخ��ل،  املبيعات  و�سريبة  ال�سريبة 

عملية  ب��داي��ة  منذ  تتم  ال��ت��ي  االإج�����راءات  اأن 

ال�سريبة  موظفو  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  ال�سبط 

عن  ب��ع��ي��دا  وال�����س��ف��اف��ي��ة  ب��ال��ع��دال��ة  “تت�سم 
التع�سف وا�ستخدام ال�سلطة، وهذا ما مت مل�سه 

حتى االآن، ويف حال االإخال بامل�سوؤولية فاإن 

ال��ق��ان��ون ه��و الفي�سل يف ذل��ك؛ الأن ه��ذا هو 

مبداأ �سيادة القانون«.

الق�سائي  ال�سبط  عمليات  اأن  اإىل  ولفت 

تراكمية  معلومات  نتيجة  ت��ب��داأ  وال��ق��ان��وين 

حت��ل��ي��ل��ي��ة ت��ق��وم ب��ه��ا دائ�����رة ال�����س��ري��ب��ة وه��ي 

م���ت���اح���ة ل���ل���دائ���رة وف�����ق ال����ق����ان����ون، وك���ذل���ك 

املحدد  املكان  اأو  ال�سركة  موقع  اىل  الدخول 

للتحقق والتدقيق.

وق����ال، اإن االإج������راءات ت��ت��م وف���ق ال��ق��ان��ون 

وت����ب����داأ مب���ذك���رة ت���خ���ول م��وظ��ف��ي ال���دائ���رة 

تتدخل  ال  اأم��ن��ي��ة  ق��وة  مب��راف��ق��ة  بالتفتي�س، 

كامريات  وهناك  ���س��رورة،  هناك  ك��ان  اإذا  اإال 

لوقوع  منعا  املداهمة  عمليات  توثق  مراقبة 

املخالفة اأو اأي تعد من الكوادر ال�سريبية.

واأ���س��ار اإىل اأن يف ح��ال دخ��ول ه��ذه اجلهة 

التفتي�س،  مذكرة  اإب��راز  عليها  مكان  اأي  اإىل 

وت��ن��ظ��ي��م حم�����س��ر ���س��ب��ط وا����س���ح ت��ب��ني فيه 

االإج������راءات ك��اف��ة، ك��ج��زء م��ن ال��ب��ي��ن��ات التي 

ت�ستخدم الحقا اأمام النيابة العامة والق�ساء.

لل�سخ�س  اأتاح  القانون  اأن  التلهوين  وبني 

الذي يتم �سبطه عدة اجراءات منها التظلم 

اأن  ال��ق�����س��اء، م�سريا اىل  اأم���ام  واالع���رتا����س 

ال��ق��ان��ون ف��ر���س ع��ل��ى االردن���ي���ني وع��ل��ى كل 

االل��ت��زام  امل��م��ل��ك��ة  اأر�����س  ع��ل��ى  مقيم  �سخ�س 

باأحكام هذا القانون واحرتامه.

واأك����د ان اجل��م��ي��ع ي��وؤم��ن ب��ال��ع��دال��ة م��ب��داأ 

وال��ق�����س��اء م��ل��ج��اأ، م���وؤك���دا ع���دال���ة ال��ق�����س��اء 

االأردين واأنه وي�ستطيع التعامل مع الق�سايا 

كافة ب�سوية واإجراءات عادلة.

امل���ال���ك���ني  ق�������س���اي���ا  م�������س���ري  اأن  واأك�����������د 

والتي  املا�سية  ال��ف��رتة  خ��ال  وامل�ستاأجرين 

ت��ع��ذر ف��ي��ه��ا ا���س��ت��غ��ال امل����اأج����ور وخ��ا���س��ة يف 

احلظر،  ب�سبب  متوقفة  ك��ان  ال��ت��ي  االأع��م��ال 

التي حتدد  باملاأجور هي  االنتفاع  فاإن عملية 

مبداأ دفع االأجرة من عدمها، وامل�ساألة لي�ست 

�سهلة ويجب اأن يكون هناك توازن بني املوؤجر 

زالت  ما  الق�سية  اأن  اىل  م�سريا  وامل�ستاأجر، 

قيد الدرا�سة من احلكومة من حيث اإن كان 

او �سيرتك االمر للق�ساء  �سيتم التدخل بها 

وهو االأ�سل يف االأمور.

خ��ارج  ف�ساد  بق�سايا  املطلوبني  اإن  وق���ال، 

احل�سول  بينها  من  م�سائل  حتكمها  االردن 

على قرار ق�سائي وطلبات ت�سليم املجرمني، 

وما اإذا كان هناك اتفاقات جتيز ذلك.

واأ�������س������اف، ان�����ه وح�������س���ب م����ا مي���ل���ك م��ن 

معلومات فا وجود ملثل هذه الطلبات وهي 

م�ساألة ق�سائية بحتة تتعلق باملحكومني.

املتعرين  ق�سايا  اأن  ال��ع��دل  وزي���ر  واأك���د 

يحكمها  غريهم  اأو  ال�سجون  من  اخلارجني 

التنفيذ الق�سائي، وحتى االآن فاإن م�سريهم 

�سيبقى على ما هو عليه واالأمر يعود للق�ساء 

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب���ن ����س���درت ب��ح��ق��ه��م اأح���ك���ام 

تنفيذية يف ال�سابق اأو اأي ق�سايا مت ت�سجيلها 

يف دوائر التنفيذ.

ل النزاهة« مجلس الوزراء يقّر مشروع »معدِّ

الحكومة.. لم نقدم لتركيا طلبات تسليم مطلوبين

ب��ات��ت م��وؤرق��ة ج��داً؛  ال�����س��ح��راوي يف زم��ن جائحة ك��ورون��ا  جم���ازر ح���وادث ال�سري على الطريق 

اآخ��ر بعدها؛ وهذه  اأربعة من جهاز االأم��ن العام والدفاع امل��دين ووق��وع ح��ادث  وخ�سو�ساً بعد وف��اة 

على  الزائدة  ال�سرعات  موؤ�سراتها  اأن  بالرغم  وم�سبباتها  اأ�سبابها  عن  اجل��زم  ن�ستطيع  ال  احل��وادث 

غري  الطريق  ب��اأن  يقول  البع�س  اأن  رغ��م  امل��روري��ة؛  التحويات  مناطق  عند  وخ�سو�ساً  الطريق 

موؤثث وفق االأ�سول بعنا�سر ال�سامة املرورية الازمة رغم عدم قناعتي بذلك اإذ اأن وزارة االأ�سغال 

تتابع عن كثب هكذا موا�سيع وفق بروتوكوالت وعطاءات خا�سة وفرق ميدانية  العامة واالإ�سكان 

�ستهتار بع�س �سائقي احلافات الكبرية  متخ�س�سة؛ وهذه احلوادث تقع غالباً على الطرق كنتيجة الإ

حوادث  يف  املعلنة  غري  احل��رب  حجم  على  �سارخة  اأمثلة  اإال  هي  ما  ال�سابقة  واالأمثلة  واملتو�سطة؛ 

ال�سري، وال اأ�ستطيع ان اأطلق على مرتكبي هكذا حوادث اإاّل م�ستهرتي ال�سري:

اإجن��از  يف  التاأخري  منها  الأ�سباب  النا�س  حياة  على  خطورة  ي�سّكل  ب��ات  ال�سحراوي  الطريق   .1

بع�س  و�سلوكيات  وال�سغرية  واملتو�سطة  الكبرية  بني  املركبات  وخليط  التحويات  وكرة  الطريق 

االإجن��از  �سرعة  ف��اإن  ولهذا  اأخ��رى؛  واأم��ور  االإنتباه  وع��دم  واالإ�ستهتار  الزائدة  وال�سرعات  ال�سائقني 

مطلوبة باحلد االأق�سى و�سبط ال�سلوكيات والعقوبات الرادعة مطلوبة من خال دوريات مرورية 

ال��رادارات وكذلك تنظيم حركة ال�سري وتاأثيث الطرق  ثابتة ومتحركة و�سبط �سرعات من خال 

ر يف ذاك. بعنا�سر ال�سامة املرورية الكافية؛ ومطلوب حما�سبة وم�ساءلة كل مق�سّ

٢. �سلوكيات الكثري من �سائقي املركبات الكبرية كحافات النقل اجلماعي وتنكات املياة وال�ساحنات 

ردن مع  خرين؛ وحوادث ال�سري باالأ والقابات وغريها فيها طي�س وال مباالة واإ�ستهتار باأنف�سهم واالآ

خر، وهنالك طي�س وعدم  �سف معظمها ناجت عن عدم وعي مروري واأزمة اأخاق عند الطرف االآ االأ

رواح وتعيق  االأ يت�سبب يف جملة من احل��وادث، فاحلوادث تزهق  البع�س مما  م�سوؤولية كبرية عند 

حركة البع�س وتوؤدي مل�ساكل عدة.

خرين حتماً هو مفتاح جتنب احل��وادث، فاحلوادث الرئي�سة ناجتة معظمها عن  ٣. اإتقاء �سر االآ

اأخطاء لاآخرين تقع عليك ولي�س العك�س؛ واالإ�ستهتار والطي�س وعدم امل�سوؤولية وعدم الوعي عند 

البع�س من ال�سباب �سبب رئي�س يف احلوادث والتي معظمها وبن�سبة تزيد عن ٨٥٪ اأ�سا�سه العن�سر 

الب�سري؛ وبقية الن�سبة يتقا�سمها ت�سميم لطرق واأحوال البيئة وجهوزية املركبات.

على  امل��رور وخ�سو�ساً  اأ�سباب ح��وادث  اأه��م  بات من  املركبات  قيادة  اإب��ان  اإ�ستخدام اخلليويات   .٤

الطرق اخلارجية عند ال�سرعات الزائدة؛ وهكذا نوع من احلوادث مميت وقاتل؛ ولذلك فالت�سريعات 

ت�ستخدم  ال�سباب  فئة  ول��اأ���س��ف  املحمولة؛  ال��ه��وات��ف  م�ستخدمي  على  العقوبات  لتغليظ  حت��ت��اج 

التلفزيوين  والبث  والفيديوهات  واالإنرتنت  واملرا�سات  للمهاتفات  املركبات  قيادة  اإبان  اخلليويات 

وغريها؛ ما ي�سّكل خطورة على ال�سائق وغريه من ال�سائقني وامل�ساة.

�ستهتار وعدم  ٥. هنالك فرق بني وقوع احلوادث كنتيجة لاإميان بالق�ساء والقدر من جهة واالإ

امل�سوؤولية من جهة اأخرى؛ اإذ يعاين كثري من ال�سباب من نق�س يف الثقافة املرورية وامل�سوؤولية والتي 

توؤول حتماً لل�سامة املرورية.

ال�سائقني،  من  الكثري  عند  القانون  وثقافة  املرورية  الثقافة  لتعزيز  توعوية  لربامج  نحتاج   .٦

�سارات احلمراء والقيادة عك�س ال�سري وت�سرفات على �ساكلتها جرائم ال تغتفر اأثناء ال�سري  فقطع االإ

ردن واأهمها التوعية املرورية وتخفيف  واملرور؛ ومطلوب اأ�سياء كثرية لتعزيز ال�سامة املرورية يف االأ

اأعداد املركبات بالن�سبة للمواطنني واإيجاد نظام فعال للنقل العام وتفعيل قانون �سري معزز لعقوبات 

جراءات. رادعة للمخالفني و�سبط ال�سلوكيات الرعناء، والكثري من االإ

٧. مطلوب اإجراءات جديدة اأكر �سرامة مع املخالفني وامل�ستهرتين وخ�سو�ساً جمرمي ال�سري؛ 

فما ذنب رّب العائلة الذي يذهب لعمله وال يعود الأطفاله كنتيجة حلادث �سري من م�ستهرت؛ وما 

الذين  االأط��ف��ال  ذن��ب  الطرق اخلارجية؛ وم��ا  ل�سائق م�ستهرت على  �سّلم روح��ه  ال��ذي  الراكب  ذن��ب 

تاأخذهم حوادث امل�ساة؛ والقائمة تطول واأ�سباب وم�سببات ونتائج احلوادث كثرية.

٨. مطلوب وب�سرعة زيادة جرعة تاأثيث كل الطرق اخلارجية بعنا�سر ال�سامة املرورية؛ ومطلوب 

�سبط �سلوكيات ال�سائقني ومتابعة املخالفات املرورية وفق القانون؛ ومطلوب اأن نتطلع ونوؤمن باأن 

اأرواح النا�س جرائم يحا�سب النا�س عليها وفق القوانني الو�سعية وقتل نف�س يحا�سبوا عليها  زهق 

عند اهلل تعاىل؛ كيف ال واالإن�سان اأغلى ما منلك! فمطلوب املحافظة عليه من كل اجلهات.

٩. الوعي امل��روري مطلوب ف��وراً رغم اأنه وفق برامج طويلة االأم��د ملحاربة ح��وادث ال�سري؛ لكن 

باملقابل �سبط �سلوكيات ال�سائقني هي االأهم عند من يحملون هموم الوطن واالأن�سانية؛ وبالتكاملية 

بني االإجراءات الرادعة ل�سبط ال�سامة املرورية بني اجلهات الر�سمية واإن�سباط ال�سائقني واإتقاء 

�سر امل�ستهرتين ن�ستطيع عمل �سيء يف جمال تقليل حوادث ال�سري واأعداد االإ�سابات املميتة واخلطرة 

واملتو�سطة على ال�سواء.

�سواء  الطريق  ذل��ك  �سالكي  النا�س  لكل  خطورة  هاج�س  اأ�سبح  ال�سحراوي  الطريق  ب�سراحة: 

وقانونية  واأخاقية  حكومية  لهّبة  بحاجة  باتت  ال�سحراوي  الطريق  وجم��ازر  رّك��اب؛  اأم  �سائقني 

�سبط  يف  عليها  يعّول  يعد  مل  لوحدها  خ���اق  واالأ املركبات؛  قيادة  يف  االإ�ستهتار  �سلوكيات  ل�سبط 

ل�سبط  رادع  �سري  لقانون  نحتاج  لكننا  وال��داخ��ل��ي��ة؛  اخل��ارج��ي��ة  ال��ط��رق  على  ال�سائقني  �سلوكيات 

خمالفات ال�سائقني ونحتاج ل�سرامة وعدالة يف تطبيقه، كما نحتاج لتجرمي اإ�ستخدام اخللوي اإبان 

واالأهم  اخلاطئة؛  وال�سلوكيات  املرورية  التقاطعات  من  الكثري  وت�سويب  لت�سذيب  ونحتاج  القيادة 

من ذلك نحتاج لتاأثيث كل طرقنا بعنا�سر ال�سامة املرورية وخ�سو�ساً التقاطعات واملواقع اخلطرة 

والنقاط ال�سوداء منها.

 العسعس: الحكومة تهدف إلى 
استراتيجية أساسها العدل في العبء 

الضريبي

أموال  على  التدقيق  إجراءات  التلهوني:   
الضريبة تتم وفق القانون  
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االنباط-عمان

ق��ال��ت �جل��ام��ع��ة �لأردن���ي���ة �إن��ه��ا مل تقرر 

رفع �لر�سوم �جلامعية، و�إن ما يتم تد�وله 

ح����ول ت�����س��ك��ي��ل جل��ن��ة ل���رف���ع �ل���ر����س���وم غري 

�سحيح، و�إنها �تخذت �أكرث من 46 �إجر�ء 

ل�سبط �لنفقات مل يكن من �سمنها �أي قر�ر 

�مل�سجلني  �أع��د�د  و�إن  �لطلبة،  بر�سوم  مي�س 

و�مل�سددين للر�سوم للف�سل �ل�سيفي �سمن 

�ملعدل �ل�سنوي �لطبيعي.

�لأح��د،  �م�س  بيان  �جلامعة يف  و�أ���س��ارت 

ل��در����س��ة  ج�����اءت  �مل�����س��ك��ل��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �إن  �إىل 

مناف�سة  جلعلها  �لدر��سية  �لرب�مج  �أ�سعار 

م��ع م��ا ه��و م��ط��روح يف �جل��ام��ع��ات �لأخ���رى 

باب خف�س  ياأتي من  و�أن ذلك  بر�مج،  من 

�سعر هذه �لرب�مج من خالل در��سة علمية 

م�ستفي�سة.

ودع�����ت �جل��ام��ع��ة و���س��ائ��ل �لع������الم �إىل 

توخي �لدقة و�ملو�سوعية فيما ين�سر و�أخذ 

�ملعلومات من م�سادرها �لر�سمية �ملوثوقة.

وك��ان �حت��اد طلبة �جلامعة �لأردن��ي��ة قد 

للمطالبة  �ل�سبت، حملة  �أم�س  م�ساء  �أطلق 

�إط��الق  خ��الل  م��ن  �جلامعة  طلبة  بحقوق 

و�سم على موقع �لتو��سل �لجتماعي تويرت 

م�س_د�فع_لل�سيفي   # ع��ب��ارة  ت�سمن 

وت�سدر قائمة �لأكرث تد�ول.

وت�����س��م��ن��ت �حل��م��ل��ة ع���دة م��ط��ال��ب، ك��ان 

�أب����رزه����ا رف�������س دف����ع �ل���ر����س���وم �جل��ام��ع��ي��ة 

للف�سل �ل�سيفي، و�ملطالبة برت�سيد ر�سوم 

�ملا�سي بحجة  �خلدمات و�ل�سكنات للف�سل 

�نهم مل ي�ستفيدو� منها.

ك��م��ا ط���ال���ب �لحت�����اد ب��ت��خ��ف��ي�����س ر���س��وم 

�ل�������س���اع���ات ل��ك��ل ت��خ�����س�����س، ل ���س��ي��م��ا و�ن 

�ملا�سي  للف�سل  در��ستهم  �أك��م��ل��و�  �ل��ط��الب 

�إلكرتونيا ومل تتكلف �جلامعة �أية �أعباء يف 

ذلك.

�مل��وؤمت��ر  حل�سور  �لطلبة  �لحت����اد  ودع���ا 

�ل�سحفي �لذي تنظمه حملة �ملقاطعة �ليوم 

�حت��اد  �سفحة  ع��رب  م�ساء  �لثامنة  �ل�ساعة 

�لطلبة و�لقو�ئم �لطالبية.

 الجامعة األردنية: ال رفع للرسوم والمسجلون للصيفي ضمن المعدل

 �بدعت �لباحثة رهام يو�سف �لعي�سوي يف �أن تكون ر�سالة �ملاج�ستري �لتي نوق�ست يف 

كلية �لإع��الم يف جامعة �ل�سرق �لأو�سط بعنو�ن)روؤية جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين �بن 

�حل�سني يف ن�سر ثقافة �لت�سامح ومكافحة �لرهاب(

�ل��ذي يحمل عمقا  �لعنو�ن  و�إع��الم��ي لفت نظري كقارىء ومتابع   �أك��ادمي��ي  وك��وين 

�لدر��سات  عن  و�لبعيد  �لبحث  على  �ملو�فقة  يف  �لأو���س��ط  �ل�سرق  جلامعة  بعد�  ويحمل 

�لتقليديه و هذ� ما �دعو� د�ئما ويف كل مناق�سة و��سر�ف يل على طلبة �ملاج�ستري �لتي 

تزيد عن �أربعني ر�ساله حتى �لن و�آخرها �أثناء �حلظر ويف ر�أيي باأن �لباحثه �جادت يف 

�لبحث و�لذي بينت فيه باأن ) �لإرهاب ي�سكل خطر� �أكرب حمليا و�إقليميا ودوليا كما يرى 

جاللة �مللك و �لإرهاب حماوله لت�سويه �لدين �لإ�سالمي �حلنيف و��سفا  جاللته �حلرب 

على �لإرهاب بانه حرب عامليه ثالثه �منا باأدو�ت خمتلفه(

وترى �لباحثه �ملتميزه يف �لبحث وعنو�نه وما مت بحثه وطرق در��سته  و�لذي ي�سكل 

و�نا �سخ�سيا  �ملتقدم  �لثاين  �مللك عبد �هلل  ��سافه جديده وطريقا لدر��سة فكر جاللة 

�أو  ب��ه  يتحدث  م��ا  مبا�سرة  حتلل  �لتي  مقالتي  يف  �أي�����س��ا   ويظهر  حوله  ب��در����س��ه  �ق��وم 

يوجه جاللة �مللك  ويف �لن�ساطات �لوطنيه جلامعة �لبلقاء �لتطبيقيه ومنها كلية �ربد 

نهجا  يتطلب  فيها  �لكامل  )�لن�سر  �لعي�سوي  يو�سف  ره��ام  �لباحثه  وت��رى  �جلامعيه    

ب�سرورة  يكمن  �لت�سامح  ثقافة  ون�سر  �ملتطرف  �لفكر  ملجابهة  �سبيل  خري  و�ن  �سموليا 

تر�سيخ �لقيم �لروحيه �لتي جتمعنا كمبادىء �لت�سامح و�لرحمه و�لتعاطف مع �لآخرين 

و�لحرت�م �ملتبادل (

ويف ر�أيي باأن مثل هذه �لدر��سه �لهامه و�لنوعيه)روؤية جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين يف 

ن�سر ثقافة �لت�سامح ومكافحة �لرهاب( يجب �أن تكون يف متناول كل من يقوم بتدري�س 

�ليجابيه،،  �لوطنيه،�ملو�طنه  مثل)�لرتبية  �جلامعات   يف  و�لختياريه  �لجباريه  �ملو�د 

�لثقافه �ل�سالميه، �لريادة و�لبتكار و�لبد�ع، �لقانون و�لإعالم و�ملجتمع ، �للغة �لعربيه 

( على �سكل كتب �أو �ليكرتونيه  لن مكافحة �لإرهاب و�جب وطني ومنه �أي�سا مكافحة 

يتميز  �لتي  �لت�سامح  ثقافة  ن�سر  بد من  �ل�سلبي  ول  �لتفكري  و منه  �لفكري   �لإره��اب 

و�لت�سامح  �ملعظم   �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  جاللة  بقيادة  �لها�سميون  قادتنا  بها  وينفرد 

قيمه ومبد� متجذر يف قلب وعقل �لها�سميني بقيادة جاللة �مللك عبد �هلل �ملعظم ولدينا  

�ملو�قف �لتي تظهر قيم �لت�سامح �ملتا�سله كمبد�أ ر��سخ فقيم �لت�سامح موجوده يف �ل�سعب 

�لأردين  ومتثل هذه �لقيم منهج حياة لدى �لقائد و�ل�سعب  وميثل قائدنا منري� وهاديا 

لنا جميعا ونرب��سا يف ن�سر.  قيم �لت�سامح ومكافحة �لرهاب   ونحن كلنا مدعوون لن�سر 

ثقافة �لت�سامح ومكافحة �لرهاب 

بكل �أمانه فقد �عجبني �لبحث ويف ر�أيي بانه هاديا لن�سر �أبحاث �أخرى فروؤية جاللة 

�أمثله يف �لت�سامح  �مللك يف ن�سر ثقافة �لت�سامح ومكافحة �لرهاب ثابته وثاقبه ولدينا 

ومكافحة �لرهاب 

��سكر �لباحثة رهام يو�سف �لعي�سوي وجامعة �ل�سرق �لأو�سط 

حمى �هلل �لوطن و�ل�سعب و�جلي�س و�لأجهزة �لمنيه  وقيادتنا �لها�سميه �لتاريخيه 

بقيادة جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين �ملعظم

د. مصطفى محمد عيروط

 رؤية جاللة الملك في نشر ثقافة 
التسامح ومكافحة اإلرهاب

 خارجية النواب: مواقف جاللة الملك تمثل امتدادا 
هاشميا في حمل قضايا األمة 

التنمية: عاملة الحضانة المصابة بفيروس كورونا لم تباشر عملها

 »البلقاء التطبيقية« تصدر بيان حول إصابة عاملة نظافة بفيروس كورونا

االنباط-عمان

ع�������ربت جل����ن����ة �ل�������������س������وؤون �خل����ارج����ي����ة 

�خلطو�ت  لكل  �ملطلق  رف�سها  عن  �لنيابية 

كبرية  �أج���ز�ء  ب�سم  �لقا�سية  �لإ�سر�ئيلية 

من �ل�سفة �لغربية وغور �لأردن، لفتة �إىل 

�أن جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين كان �ل�سباق 

يف وقوفه بوجه تلك �خلطو�ت و�ملخططات 

�لظالمية، حيث عرى �لأهد�ف �لتي ت�سعى 

ود�عميها  �لإ�سر�ئيلي  �لحتالل  دولة  �ليها 

وك�����س��ف م���اآرب���ه���ا و�ل���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا زي����ادة 

�لحتقان يف �ملنطقة و�لعامل.

ودع����ت �ل��ل��ج��ن��ة، �ل����دول �ل��د�ع��م��ة لتلك 

�لنظر  �إع�����ادة  �إىل  �ل��ت�����س��ع��ي��دي��ة  �خل���ط���و�ت 

مبو�قفها �بتعاد� عن �لأجند�ت �لنتخابية، 

وتهديد  �لفل�سطينية  �لق�سية  �أن  م��وؤك��دة 

كيفما  ت��ط��رح  �أور�ق������ا  ل��ي�����س��ت  �لأردن  �أم����ن 

ل  ح�سا�سة  ملفات  باعتبارها  �ساوؤو�  و�أينما 

يجوز �لقرت�ب منها �أو �مل�سا�س بها.

موقف �للجنة جاء خالل �جتماع عقدته 

برئا�سة  �لأح���د،  �م�س  �ل��ن��و�ب  ب��د�ر جمل�س 

�آخ��ر  بحث  فيه  �خل��ز�ع��ل��ة، مت  ر�ئ��د  �لنائب 

�خلطو�ت  بعد  �سيما  �ملنطقة  يف  �مل�ستجد�ت 

�لإ�سر�ئيلية �لت�سعيدية �لأخرية.

وق��ال �خل��ز�ع��ل��ة، �إن��ه ب��ات م��ن �ل�سرورة 

�لكفيلة  �ل�سبل  �إيجاد  �لأردنية  �لدولة  على 

حازمة  ب�سورة  �خلطو�ت  تلك  مع  للتعامل 

مب����ا ي��ن�����س��ج��م م����ع م����وق����ف ج����الل����ة �مل��ل��ك 

�لق�سية  �ل���ذي ي�سع  �ل�����س��اأن،  ب��ه��ذ�  �حل���ازم 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى �أع���ل���ى ���س��ل��م �أول���وي���ات���ه 

باعتبارها �حدى ثو�بت �لأردن �ملركزية.

�لتي  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �خل���ط���و�ت  �ن  وز�د، 

�أع��ل��ن��ت��ه��ا ح��ك��وم��ة �لح���ت���الل ت��ت��ط��ل��ب من 

مع  رف�����س��ه��ا  جت����اه  �ل���زخ���م  زي������ادة  �لأردن 

�لتاأكيد على حق �ل�سعب �لفل�سطيني �ملطلق 

باإقامة دولته �مل�ستقلة وعا�سمتها �لقد�س.

“�منا  ت��ل��وي��ح دول����ة �لح���ت���الل  �أن  وب���ني 

نفعا”،  ي��ج��دي  ل��ن  و���س��ط��و�  بلطجة  مي��ث��ل 

�لقا�سية  �أن تلك �خلطو�ت �سيما  �إىل  لفتا 

ب�سم غور �لأردن تخرج من بوتقة �لعالقات 

�ل�سلمية بحيث ت�سكل تهديد� و��سحا لأمن 

كل  ��ستخد�م  �إىل  �لأردن  يدفع  م��ا  �لأردن، 

�خليار�ت �ملتاحة �أمامه.

من جانبهم، دعا �لنو�ب: ر�سمية �لكعابنة 

و����س���ع���ود �أب������و حم���ف���وظ و�ن�����دري�����ه ع����زوين 

�لعو�ي�سة  �لرحمن  وعبد  �لطعيمة  وف��وزي 

و�إبر�هيم بني هاين وقي�س زيادين، �جلميع 

�مللك،  ج��الل��ة  خلف  �ل�سفوف  توحيد  �إىل 

�حل���ازم جتاه  م��وق��ف جاللته  �أن  م��وؤك��دي��ن 

تلك �خلطو�ت يجد �لدعم و�مل�ساندة.

وق���ال���و�، �إن م���و�ق���ف ج��الل��ة �مل��ل��ك �من��ا 

حمل  يف  م��و���س��ول  ها�سميا  �م���ت���د�د�  مت��ث��ل 

ق�سايا �لأمة �لعربية و�لإ�سالمية .

ما  �لفل�سطينية  �لق�سية  �ن   : وت��اب��ع��و� 

�لر��سخة  جاللته  ثو�بت  من  ثابتا  �ل  هي 

و�لتي حملها معه �أينما ذهب حمافظا على 

�لفل�سطيني  و�لإن�سان  �لفل�سطينية  �لأر�س 

و�مل���ق���د����س���ات �لإ����س���الم���ي���ة و�مل�����س��ي��ح��ي��ة يف 

�لقد�س.

وط��������رح �ل������ن������و�ب ج���م���ل���ة م�����ن �ل��������روؤى 

�مل�ستجد�ت  م��ع  �لتعامل  ح��ول  و�مل��ق��رتح��ات 

�لتي متر بها �ملنطقة، مو�سحني �أن مو�قف 

�لأ�سرة �لدولية  �لأردن جتاهها تن�سجم مع 

لأمن  �ملنا�سبة  �لبيئة  تاأ�سي�س  �إىل  �لد�عية 

و��ستقر�ر حقيقي قابل للبناء و�لنماء.

ودع������و� �مل��ج��ت��م��ع �ل������دويل و�مل��وؤ���س�����س��ات 

ع��ل��ى  �ل�����س��غ��ط  �إىل  �ل���دول���ي���ة  �ل���ربمل���ان���ي���ة 

�ل�ساغطة  �لإج������ر�ء�ت  لت��خ��اذ  حكوماتها 

�لتي من �ساأنها وقف �خلطو�ت �لإ�سر�ئيلية 

تعزيز� ملنظومة �لأمن و�ل�ستقر�ر �لعاملي.

ويف خ���ت���ام �ج���ت���م���اع���ه���ا، ث��م��ن��ت �ل��ل��ج��ن��ة 

�لإج�������ر�ء�ت �حل��ك��وم��ي��ة �لح���رت�زي���ة جت��اه 

�مل�ستجد،  كورونا  فريو�س  �نت�سار  من  �حلد 

�ل��ت��ي  �إن �لإج��������ر�ء�ت �ل���س��ت��ب��اق��ي��ة  ق��ائ��ل��ة، 

بتوجيهات  �ل�����س��اأن،  بهذ�  �ململكة  بها  قامت 

ج��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين، تتطلب من 

�جل��م��ي��ع �ل��ت��وق��ف ورف����ع �ل��ق��ب��ع��ات �أم��ام��ه��ا 

ظل  يف  �مل��و�ط��ن  �سحة  على  حافظت  كونها 

�لإمكانات �ملتو��سعة.

االنباط-عمان

�كدت وز�رة �لتنمية �لجتماعية �إن �لعاملة 

�مل�سابة بفريو�س كورونا �لتي تعمل بح�سانة 

يف جامعة �لبلقاء، مل تلتحق بعملها بعد.

وب���ني م��دي��ر م��دي��ري��ة �لأ����س���رة و�حل��م��اي��ة 

�ل���وز�رة حممود �جل��ب��ور يف بيان �سحفي  يف 

فيها  تعمل  �لتي  �حل�سانة  �ن  �لح���د،  �م�س 

�مل�سابة مل ت�ستاأنف عملها بعد ومل ت�ستقبل 

ف��ريو���س  ف��ح�����س  �ن  �إىل  م�����س��ري�  �ي ط��ف��ل، 

بدور�حل�سانة  و�مل��رب��ي��ات  للعامالت  ك��ورون��ا 

�حل�سانات،  فتح  لإع���ادة  ��سا�سيا  �سرطا  يعد 

�حل�سانة  فتح  �ع���ادة  قبل  ��ستباقي  و�ج���ر�ء 

و�لعمل بها.

و��سار �إىل �أن �مل�سلحة �لف�سلى لالأطفال 

يف دور �حل�سانات تقت�سي باللتز�م بالتعاميم 

�ل��ت��ي ��سدرتها �ل����وز�رة، و�ل��ت��ي ���س��ددت على 

عدم عودة �ية ح�سانة �ىل �لعمل ما مل جتر 

بالإ�سافة لتطبيق   ، فحو�سا للعاملني فيها 

�لدليل �لر�سادي ودليل �لج��ر�ء�ت �لذي مت 

�عد�ده بالتعاون بني �ملجل�س �لوطني ل�سوؤون 

�ل�سرة ووز�رتي �لتنمية و�ل�سحة.

م����ن ج���ان���ب���ه���ا �أع���ل���ن���ت ج���ام���ع���ة �ل��ب��ل��ق��اء 

�ل��ذي تعمل فيه  �لتطبيقية عن ع��زل �ملبنى 

�لعاملة �مل�سابة، وتعقيم جميع مر�فق و�بنية 

�جلامعة.

وقال بيان �سادر عن �جلامعة �ليوم و�سل 

وكالة �لنباء �لأردنية )برت�( ن�سخة منه، �نه 

�إىل �لعمل  ��ستعد�د�ت �جلامعة للعودة  �أثناء 

�إد�رة �جلامعة  �لثالثة( فقد طلبت  )�ملرحلة 

من �لعاملني �لقاطنني يف مناطق جغر�فية 

�سبق و�ن �سجل بها ��سابات بفريو�س كورونا 

�أن يقومو� باإجر�ء فح�س كورونا على نفقة 

�جلامعة، ليتبني �أن �إحدى عامالت �لنظافة 

��سابتها  �لفح�س  بعد  ثبت  قد  �جلامعة  يف 

بالفريو�س، ومت �خذ كافة �لإجر�ء�ت �لالزمة 

و�إبالغ �جلهات �ملعنية.

�ل��ع��ام��ل��ني  �إىل �ن ج��م��ي��ع  �ل��ب��ي��ان  و�����س���ار 

يف ج��ام��ع��ة �ل��ب��ل��ق��اء �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة م��ل��ت��زم��ون 

ب����الإر�����س����اد�ت و����س���روط �ل�����س��الم��ة �ل��ع��ام��ة، 

لفتا �لبيان �إىل عزل �ملبنى �لذي تعمل فيه 

�مل�سابة وتعقيم جميع مر�فق و�بنية �جلامعة 

و�سالح  �لكربى  �ل�سلط  بلدية  مع  بالتعاون 

�لهند�سة �مللكي.

االنباط-البلقاء   

 �أث��ن��اء ����س��ت��ع��د�د�ت �جل��ام��ع��ة ل��ل��ع��ودة �إىل 

�إد�رة  طلبت  فقد  �لثالثة(  �ملرحلة   ( �لعمل 

�جلامعة من �لعاملني يف �جلامعة و�لقاطنني 

يف مناطق جغر�فية �سبق و�ن �سجل بها حالت 

لفريو�س كورونا باأن يقومو� باإجر�ء فح�س 

كورونا وعلى نفقة �جلامعة .

وحيث تبني باأن �إح��دى عامالت �لنظافة 

يف �جلامعة قد ثبت بعد �لفح�س باأن نتيجتها 

�يجابية )م�سابة بفريو�س كورونا ( فقد مت 

�خذ كافة �لإجر�ء�ت �لالزمة من حيث �إبالغ 

�سحة  وم��دي��ري��ة  �لبلقاء  حم��اف��ظ  عطوفة 

�لبلقاء ، وقام حمافظ �لبلقاء بعزل �ملنطقة 

�لتي تقطنها �لعاملة وحتركت فرق �لتق�سي 

كافة  �لعينات كما وطلب من  �لوبائي لأخ��ذ 

�ل��ع��ام��ل��ني م���ن ن��ف�����س �مل��ن��ط��ق��ة �جل��غ��ر�ف��ي��ة 

بيوتهم  ب��ال��ت��ز�م  �مل�سابة  �سكن  م��ن  �لقريبة 

حتى يتم �إجر�ء �لفحو�سات �لطبية لهم .

ه���ذ� م��ع �ل��ع��ل��م ب���ان �ل��ع��ام��ل��ني يف جامعة 

ب��الإر���س��اد�ت  ملتزمون  �لتطبيقية  �لبلقاء 

�ل�سالمة  �سروط  حيث  من  كافة  �حلكومية 

�لعامة وق��د مت ع��زل �ملبنى �ل��ذي تعمل فيه  

على  �لعمل  ويجري  �مل�سابة  �لنظافة  عاملة 

�لكربى  �ل�سلط  بلدية  بالتعاون مع  تعقيمه 

كما �سيقوم �سالح �لهند�سة يف �لقو�ت �مل�سلحة 

�جلامعة  يف  للتعقيم  �ل��الزم��ة  ب���الإج���ر�ء�ت 

وخا�سة �ملبنى �ملذكور.

�ل�����س��الم��ة  �جل��ام��ع��ة  �إد�رة  وت��ت��م��ن��ى  ه���ذ� 

للموظفة �مل�سابة و�ن ينعم �هلل عليها بال�سفاء 

�لعاجل و�ن يجنب �لأردنيني �سر هذ� �لوباء .

كما تدعو �إد�رة �جلامعة �إىل عدم �لتهويل 

يف  �إغ��الق��ات  عن  �ملعلومات  نقل  يف  و�ملبالغة 

�جلامعة �و بع�س �لكليات و�ن كافة �لأعمال 

�خذ  مع  �ملعتادة  بال�سورة  باجلامعة  جت��ري 

كافة �لحتياطات �لالزمة.

 3 من المصابين بفيروس كورونا بالعناية 
الحثيثة بمستشفى األمير حمزة

الجامعة الهاشمية تنهي 
امتحاناتها اإللكترونية

االنباط-عمان

حمزة  �لأم���ري  م�ست�سفى  م��دي��ر  �أع��ل��ن 

�ل���دك���ت���ور ع��ب��د �ل������رز�ق �خل�����س��م��ان، عن 

بفريو�س  �مل�سابني  م��ن  ح��الت   3 وج��ود 

ك���ورون���ا يف ق�����س��م �ل��ع��ن��اي��ة �حل��ث��ي��ث��ة، من 

بينها مري�س من جن�سية عربية.

وق��������ال �ل����دك����ت����ور �خل���������س����م����ان �م�������س 

ت�سخي�سه  مت  �لعربي  �ملري�س  �إن  �لأح��د، 

�لقطاع  م�ست�سفيات  �أح���د  م��ن  وحت��وي��ل��ه 

حاد  دماغي  نزيف  من  ويعاين  �خل��ا���س، 

�أن  مبينا  �لتنف�س،  جهاز  على  �لآن  وه��و 

من  �ل�ساد�س  �لعقد  يف  �لثالثة  �ملر�سى 

�لعمر.

االنباط-الزرقاء

  

�إج��ر�ء  �لها�سمية  �جلامعة  ��ستكملت 

�لثاين،  للف�سل  �لإلكرتونية  �متحاناتها 

و�لتي �متدت على مد�ر �أربعة �أ�سابيع.

ب��ح�����س��ب  �لم����ت����ح����ان����ات  و������س�����ارك يف 

رئ��ي�����س �جل��ام��ع��ة �ل��دك��ت��ور ف���و�ز �ل��زب��ون 

ن��ح��و 22 �أل����ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ت��وزع��و� 

ك��ل��ي��ة   15 يف  ت���خ�������س�������س���ا   53 ع����ل����ى 

تخ�س�سا  و25  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س  مل��رح��ل��ة 

مل��رح��ل��ة �ل���در�����س���ات �ل��ع��ل��ي��ا )�ل���دك���ت���ور�ة 

و�ملاج�ستري(.

�أث��ب��ت��ت  وق����ال �ل����زب����ون: �ن �جل��ام��ع��ة 

ق���درت���ه���ا �ل��ف��ن��ي��ة ب����اج����ر�ء �لم��ت��ح��ان��ات 

�جلامعة،  لطلبة  �لإلكرتونية  �لنهائية 

�لإلكرتوين  �لتعليم  عملية  باأن  مو�سحاً 

�أظ���ه���رت �ل���ق���در�ت �ل��ك��ام��ن��ة ل���دى �أب��ن��اء 

و�لوحد�ت  �لكليات  خمتلف  يف  �جلامعة 

و�ملر�كز.

�لإل��ك��رتون��ي��ة  �لم��ت��ح��ان��ات  �إن  وب���ني 

قاربت  وتقني  فني  جن��اح  بن�سبة  �جن��زت 

�ل��ك��و�در  �ن  �ىل  م��ن��وه��ا  ب��امل��ائ��ة،   98 �ل 

�ل��ف��ن��ي��ة ت��ع��ام��ل��ت م���ع ع����دد حم����دود من 

�مل���الح���ظ���ات �ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ة. و�����س���ار 

ف��رق��اً  ���س��ك��ل��ت  �ل���زب���ون �ىل �ن �جل��ام��ع��ة 

من  و�لتقني  �لفني  و�ل��دع��م  للم�ساندة 

ك��و�در مركز  و�خل��رب�ء من  �ملتخ�س�سني 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات وك��ل��ي��ة �لأم����ري 

لتكنولوجيا  �لثاين  عبد�هلل  بن  �حل�سني 

�أخ��رى  �مل��ع��ل��وم��ات وم��ن كليات ووح����د�ت 

�لتقني  و�ل��دع��م  �لتدريب  وف��رو�  �ل��ذي��ن 

�لالزم.

م�����ن ج����ان����ب����ه، �أ�������س������ار م����دي����ر م���رك���ز 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل���ع���ل���وم���ات و�لت�������س���الت 

�لإل������ك������رتوين يف �جل���ام���ع���ة  و�ل���ت���ع���ل���ي���م 

�إىل �ن ع��دد  �ل��ه��ن��ان��دة  ف��ر����س  �ل��دك��ت��ور 

�لم���ت���ح���ان���ات �لإل���ك���رتون���ي���ة و����س���ل �ىل 

عرب  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت  �م���ت���ح���ان���اً،   2423
ت��ط��ب��ي��ق��ات: م���اي���ك���رو����س���وف���ت، وم�����ودل، 

وبرنامج �متحانات �جلامعة.

خطة  �أع��د  �مل��رك��ز  �ن  �لهناندة:  وق��ال 

ط������و�رئ م���ن���ذ ب���د�ي���ة ج���ائ���ح���ة ف���ريو����س 

لأع�ساء  دور�ت  عقد  �ىل  وب��ادر  ك��ورون��ا، 

�ل���ه���ي���ئ���ة �ل���ت���دري�������س���ي���ة ت���ن���اول���ت ك��ي��ف��ي��ة 

�لإلكرتوين  �لتعليم  برجميات  ��ستخد�م 

�مل���ت���ن���وع���ة ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م����ن �����س���ت���خ���د�م 

�ملحا�سر�ت  عقد  حيث  م��ن  �لربجميات 

�إع��ادة  �إىل  �إ�سافة  بعد،  عن  مبا�سر  ببث 

مع  لتتنا�سب  �لرئي�سية  �خل���و�دم  تهيئة 

�ملختلفة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لأن��ظ��م��ة  تفعيل 

عن بعد.

�للغات يف  َعَقَد مركز  �آخر،  من جانب 

�جلامعة جل�سة لالمتحان �ملكافئ باللغة 

�لإجن��ل��ي��زي��ة ل��ط��ل��ب��ة �ل���در�����س���ات �ل��ع��ل��ي��ا 

��ستفاد منه عدد من �ل�سباط �لد�ر�سني 

يف كلية �لدفاع �لوطني �مللكية �لأردنية/ 

�ل���ق���و�ت �مل�����س��ل��ح��ة �لأردن����ي����ة - �جل��ي�����س 

�لعربي.

االثنني   15/ 6 / 2020
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االنباط-عمان

الدم  لبنك  اال�سرتاتيجي  امل��خ��زون  ع��اد 

ا�سهمت  اأن  ب��ع��د  امل��ع��ت��ادة،  م�ستوياته  اإىل 

احلمالت والربامج املكثفة يف دعمه.

وق����ال����ت م����دي����رة م���دي���ري���ة ب���ن���ك ال����دم 

ال���دك���ت���ورة  ال�����س��ح��ة  وزارة  يف  ب���ال���وك���ال���ة 

اآ���س��ي��ا ال���ع���دوان ، مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي 

ل��ل��م��ت��ربع��ن ب���ال���دم ال����ذي ي�����س��ادف ام�����س 

االأحد، اإن البنك عاد للعمل ب�سكل طبيعي، 

بعد تاأثر خمزونه يف الفرتة املا�سية بن�سبة 

التي  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب  باملئة   40
اإق��ب��ال  ن�����س��ب��ة  يف  وا����س���ح  ت���راج���ع  اإىل  اأدت 

املتربعن على مراكز وبنوك الدم. وا�سارت 

بتنفيذ حمالت  البدء  اأن��ه مت  اإىل  العدوان 

وبرامج مكثفة للتربع بالدم ل�سالح البنك 

باأن  مو�سحة  فيه،  احلا�سل  النق�س  ل�سد 

م��دي��ري��ة ب��ن��ك ال����دم وال��ب��ن��وك ال��ف��رع��ي��ة، 

مل ت���ت���وان ع���ن ت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا خ��الل 

املحتاجن،  امل��ر���س��ى  جلميع  ك��ورون��ا  اأزم���ة 

ووفرت الدم االآمن بح�سب اأهمية احلاالت 

واأول��وي��ات��ه��ا، م��ع االل��ت��زام ال��ت��ام ب��اإج��راءات 

ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة واالج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة 

املتبعة عاملياً، كارتداء الكمامات والقفازات 

وغ��ط��اء ال��راأ���س وامل��ع��ق��م��ات ل��ل��ك��ادر الطبي 

اأهمية  واأك��دت  �سواء.  حد  على  واملتربعن 

الطريقة  باعتباره  ب��ال��دم  املنتظم  ال��ت��ربع 

ال����وح����ي����دة ال����ت����ي ت����رف����د ال���ب���ن���ك ب���ال���دم 

ال�سحية  ال��ف��وائ��د  اىل  م�����س��رة  امل����اأم����ون، 

ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ت��ع��ود على امل��ت��ربع��ن ج��راء 

الإن��ت��اج  العظم  ن��خ��اع  ن�ساط  ك��زي��ادة  ذل���ك، 

ال���دورة  خ��الي��ا دم ج��دي��دة، وزي����ادة ن�ساط 

ب��ال��دم،  احل��دي��د  ن�سبة  وخف�س  ال��دم��وي��ة، 

وان�سداد  القلب  باأمرا�س  االإ�سابة  لتجنب 

ال�سراين.

واو����س���ح���ت ان ك������وادر ب���ن���ك ال�����دم ق���ام 

املتعافن من  م��ن  ب��الزم��ا  وح���دات  ب�سحب 

رغبتهم،  ح�سب  كورونا  بفرو�س  اال�سابة 

�سمن  م�ستقباًل  ال��ع��الج  يف  ال�ستخدامها 

امل��ع��اي��ر وال�������س���روط امل��ع��م��ول ب��ه��ا ع��امل��ي��اً، 

�سفاء  بعد  مت��ت  ال�سحب  عملية  ان  مبينة 

خ��ل��وه من  م��ن  وال��ت��اأك��د  ت��ام  ب�سكل  امل�ساب 

ب��اع��ت��م��اد تقنية ح��دي��ث��ة، وه��ي  ال��ف��رو���س، 

اجل  من   “ االمرا�س  م�سببات  تثبيط   “
�سالمة الدم ومكوناته.

املتربعن  املتطوعن  ن�سبة  اأن  وا�سافت 

الن�سب  اأع��ل��ى  م��ن  تعترب  االأردن  يف  ب��ال��دم 

اململكة  يف  املتربعن  ع��دد  بلغ  حيث  عاملياً، 

ال����ع����ام امل���ا����س���ي يف ك���اف���ة م����واق����ع ال���ت���ربع 

احل�سن  وم�ست�سفى  الطبية  ك��اخل��دم��ات 

متربعا،   237729 وغ��ره��ا  لل�سرطان 

يف حن بلغ عدد املتربعن يف مديرية بنك 

ل��وزارة  التابعة  الفرعية  ال��دم  وبنوك  ال��دم 

ال�سحة 132263 متربعا.

ون���ف���ذت امل���دي���ري���ة ب��ح�����س��ب ال���دك���ت���ورة 

للتربع  حملة  العدوان العام املا�سي، 196 

املنظم  الطوعي  التربع  جانب  اىل  ب��ال��دم، 

ال������ذي ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ت��ه م����ن ال����ع����دد ال��ك��ل��ي 

باملئة   42 مقابل  باملئة،   58 للمتربعن 

للتربع العائلي.

ل��ل��دم  ا����س���ت���م���رار احل���اج���ة  اإىل  ول��ف��ت��ت 

امل����اأم����ون، ن���ظ���راً الأه��م��ي��ة ال����دم ل��ل��ع��الج اأو 

حل������االت ال���ت���دخ���ل امل�����س��ت��ع��ج��ل��ة وح�����االت 

الكوارث  مثل؛  اأ�سكالها،  بجميع  الطوارئ 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وح��������وادث ال�������س���ر واأم����را�����س 

ف�ساًل  وغ��ره��ا،  والتال�سيميا  ال�����س��رط��ان 

عن دوره االأ�سا�سي يف اإنقاذ االأرواح يف �سياق 

رعاية االأمهات واملواليد.

التربع  على  املواطنن  ت�سجيع  ولغايات 

ب����ال����دم، اك�����دت ال����ع����دوان ح�����س��ول امل��ت��ربع 

�ستة  مل��دة  �سحي  تاأمن  على  للدم  املنتظم 

ال�سحة  وزارة  م�ست�سفيات  جميع  يف  اأ�سهر 

يف ح����ال ت���ربع���ه ل���ث���الث م�����رات م��ت��ت��ال��ي��ة، 

ف�����س��اًل ع��ن اإم��ك��ان��ي��ة ا���س��ت��ف��ادة امل��ت��ربع من 

ر�سيده الأقاربه من الدرجة االأوىل. وكانت 

مبنا�سبة  اطلقت  العاملية  ال�سحة  منظمة 

الذي  للمتربعن  العاملي  باليوم  االحتفال 

ينقد  امل��اأم��ون  “الدم  حملة  اليوم  ي�سادف 

واجعل  بدمك  “ تربع  واختارت  االأرواح”، 

���س��ع��ارا لهذه  اأوف���ر �سحة”،  م��ك��ان��اً  ال��ع��امل 

االأف��راد  م�ساهمة  على  تركز  التي  احلملة 

املتربعن للدم يف حت�سن �سحة االآخرين 

يف امل��ج��ت��م��ع امل���ح���ل���ي. ومي���ث���ل ه����ذا ال��ي��وم 

توفر  نحو  للعمل  دع��وة  املنظمة،  بح�سب 

النظم  واإن�����س��اء  ال���دم،  م��ن  الكافية  امل����وارد 

اأن�سطة  لتعزيز  ال��الزم��ة  التحتية  والبنى 

ج��م��ع ال�����دم م���ن امل���ت���ربع���ن ط���وع���اً ودون 

اجليدة  الرعاية  تقدمي  اإىل جانب  مقابل، 

اال�ستخدام  اإج���راءات  وتعزيز  للمتربعن، 

ال�سريري املالئم للدم وتنفيذها.

بنك الدم:عودة المخزون االستراتيجي إلى مستوياته المعتادة

والع�سرين،  الثامنة  رحيلك  ذك��رى  يف  اأ�سابعي  بن  ترجتف  حرفاً  وع�سرون  ثمانية 

حاولت جمع احلروف املبعرثة الأكتب يف الذكرى، والأول مرة تخونني كلماتي يف اإخراج 

ما بن اأوتاري، خذلتني فلم اجد يف القوامي�س ما ي�سدق الو�سف عنك، فمثلك يا اأبي ال 

يو�سف باأحرف وكلمات، فراقك مل يكن اأبداً بال�سيء الي�سر، واحزان يوم رحيلك كانت 

ح��دث ع�سر، رغ��م م��رور كل ه��ذه ال�سنن، ما زال ي��راودين خليط من ال�سوق واحل��زن 

واحلنن، وان كان قلبي قارب على النهاية، ما زلت اقول ما اأ�سعب احلياة دون وجودك 

ُقبل  معي كما كانت البداية، فاأنا ما زلت اأحتاج اإليك يف كل االأحيان، واأ�ساأل اهلل العون ملمِ

االيام واالأزمان !! 

يا روح��اً طاهرة ترقد حتت ال��رتاب، عليكمِ مني ول��كمِ �سالم احلب وال��ود واال�ستياق، 

بتمِ برو�س الفردو�س ان �ساء اهلل دارا ونعيما !! وطمِ

د.عصام الغزاوي

أبي الحبيب ...  ارتفاع عدد المنشآت التي تم اغالقها بسبب عدم 
االلتزام بإجراءات السالمة الى 1520 منشأة

 الرزاز ينعى وزير الصناعة والتجارة األسبق محمد عصفور

 »العدل« تطور نظاما جديدا  للخبرة وتبدأ باستقبال الطلبات 

 تفقد حوالي 87 ألف منشأة

االنباط-عمان

ارت���ف���ع ع���دد امل��ن�����س��اآت ال��ت��ي مت اغ��الق��ه��ا 

مل��خ��ال��ف��ت��ه��ا اج���������راءات ال�������س���الم���ة ال��ع��ام��ة 

منذ  من�ساأة   1520 اىل  ال�سحية  والوقاية 

االح��د منها  اليوم  ب��دء احلظر وحتى ظهر 

الثالثاء املا�سي  يوم  منذ  اغالق  حالة   99
وحتى بعد ظهر اليوم االأحد. 

منذ  زيارتها  مت  التي  املن�ساآت  ع��دد  وبلغ 

ب��دء احل��ظ��ر وح��ت��ى بعد ظهر ام�����س االأح��د 

87000 م��ن�����س��اأة وحت��ري��ر ح��وايل  ح���وايل 

2080 خمالفة للت�سريعات واأوامر الدفاع 

خمتلف  يف  الرقابية  اجل���والت  نفذت  حيث 

ال�����وزارات واجل��ه��ات احلكومية  امل��ح��اف��ظ��ات 

املعنية و�سمت مندوبن عن وزارات ال�سناعة 

وال���ت���ج���ارة وال���ت���م���وي���ن وال���ع���م���ل وال�����س��ح��ة 

واالدارة  وال�����س��ي��اح��ة  وال��ب��ي��ئ��ة  وال��داخ��ل��ي��ة 

امل��ح��ل��ي��ة واأم���ان���ة ع��م��ان وامل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة 

للغذاء والدواء واملوا�سفات واملقايي�س.

وت��رك��ز اجل����والت ال��رق��اب��ي��ة ع��ل��ى توعية 

اج���راءات  تطبيق  باأهمية  املن�ساآت  اأ�سحاب 

ال�سالمة العامة والوقاية ال�سحية ملواجهة 

احلماية  منظومة  يعزز  ومب��ا  ك��ورون��ا  وب��اء 

و����س���م���ان ���س��الم��ة امل���واط���ن���ن و����س���ر عمل 

خمتلف االأن�سطة كما خطط له.

وق����د اأط���ل���ع وزي�����ر ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

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

جم����ري����ات ع��م��ل��ي��ات ال���رق���اب���ة وال���ت���ق���اري���ر 

امل��ي��دان��ي��ة ال������واردة م���ن اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة 

والتن�سيق امل�ستمر فيما بينها ل�سمان التزام 

العامة  ال�سالمة  ب���اإج���راءات  امل��ن�����س��اآت  ك��اف��ة 

والوقاية ال�سحية.

و�سدد د. احلموري على �سرورة موا�سلة 

املن�ساآت من قبل فرق  الرقابة على  عمليات 

ذات  الرقابية  واجل��ه��ات  امل��وح��دة  التفتي�س 

كل  وحما�سبة  املحافظات  كافة  يف  العالقة 

م���ن ي��خ��ال��ف ال��ت�����س��ري��ع��ات واأوام������ر ال��دف��اع 

ال��ن��اف��ذة واوام�����ر ال���دف���اع ال��ن��اف��ذة ال �سيما 

م��ن��ع��ا الن��ت�����س��ار  رق����م )11(  ال����دف����اع  ام����ر 

واملزودين  املن�ساآت  وحماية  كورونا  فايرو�س 

وامل�ستهلكن. 

ال��ت��زام  م��ن  ال��ت��اأك��د  وت�ستهدف اجل���والت 

بخا�سة  العامة  ال�سالمة  باإجراءات  املن�ساآت 

ا���س��ت��خ��دام اأج���ه���زة ال�����س��الم��ة ك��ال��ك��م��ام��ات 

التعقيم  م�����س��ت��ل��زم��ات  وت���وف���ر  وال���ق���ف���ازات 

ومراعاة التباعد بن الزبائن. 

واأكدت فرق الرقابة اأهمية تعاون اجلميع 

من  العامة  ال�سالمة  ب���اإج���راءات  واالل��ت��زام 

على  للمحافظة  وامل��ن�����س��اآت  امل��واط��ن��ن  ق��ب��ل 

املنجزات التي حتققت على �سعيد مواجهة 

وباء كورونا وكذلك �سمان ا�ستمرارية عمل 

غالبية القطاعات بعد و�سول االأردن ملرحلة 

اخلطورة املعتدلة.

وج�������اء ت���وح���ي���د اجل����ه����د ال����رق����اب����ي ب��ن 

ت�سهيل  ب��ه��دف  املعنية  واجل��ه��ات  ال�����وزارات 

االج���راءات وع��دم ارب��اك املن�ساآت من خالل 

ت��ع��دد اجل���ه���ات واجل������والت ال��رق��اب��ي��ة ب��ه��ذا 

ال�ساأن.

االنباط-عمان

نعى رئي�س ال��وزراء الدكتور عمر الرزاز، 

وزي���ر ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة االأ���س��ب��ق حممد 

تعاىل  اهلل  رحمة  اىل  انتقل  ال��ذي  ع�سفور 

اليوم االأحد.

الكبرة  الوزراء اجلهود  رئي�س  وا�ستذكر 

لوطنه  خدمة  ع�سفور  املرحوم  بذلها  التي 

يف ج��م��ي��ع امل���واق���ع ال���ت���ي ���س��غ��ل��ه��ا، م��ت��ق��دم��ا 

لذويه  وامل��وا���س��اة  التعزية  م�ساعر  ب��اأ���س��دق 

يتغمده  اأن  ت��ع��اىل  هلل  ومت�سرعا  وا���س��رت��ه، 

بوا�سع رحمته.

يف  املولود  ع�سفور  حممد  املرحوم  وك��ان 

�سهادة  على  واحلا�سل   ،1935 ع��ام  عمان 

قد  االأعمال،  واإدارة  االقت�ساد  يف  املاج�ستر 

�سغل ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ا���س��ب اأب���رزه���ا: وزي��ر 

1999، ورئي�س  ال�سناعة والتجارة يف عام 

احتاد غرف التجارة االأردنية، ورئي�س غرفة 

امللكية  اإدارة  جمل�س  وع�سو  ع��م��ان،  جت���ارة 

االردن��ي��ة، ورئ��ي�����س غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة الدولية 

الكوكب  و���س��ام  ع��ل��ى  ح�سل  ك��م��ا  االردن،   /

االأردين من الدرجة االوىل.

االنباط-عمان

بداأت وزارة العدل ام�س االحد با�ستقبال 

الكرتونياً، وذلك يف  طلبات خدمة اخلرباء 

امل��ع��دل اجلديد  ���س��دور نظام اخل��ربة  �سوء 

رقم “22” ل�سنة 2020 العتماد اخلرباء 

م��ن قبل  وف��رزه��ا  النظامية،  امل��ح��اك��م  اأم���ام 

باالعتماد  التن�سيب  لغايات  الفنية  اللجنة 

من قبل جمل�س تنظيم �سوؤون اخلربة . 

 واكد وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين 

ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ه����ذه اخل���دم���ة االل��ك��رتون��ي��ة 

ال��ت��ي ت��اأت��ي �سمن ج��ه��ود ال�����وزارة يف اأمت��ت��ة 

خ��دم��ات��ه��ا،ب��ال��ت��ع��اون م���ع م�������س���روع ���س��ي��ادة 

ال���ق���ان���ون امل���م���ول م���ن ال���وك���ال���ة االم��ري��ك��ي��ة 

من  اخل��رباء  متكن  ،حيث  الدولية  للتنمية 

بوابة  طريق  عن  اعتمادهم  طلبات  تقدمي 

اخلدمات االلكرتونية.

اأع��دت قاعدة  ال���وزارة  وب��ن التلهوين ان 

ب���ي���ان���ات ال���ك���رتون���ي���ة ت��ت�����س��م��ن ال�������س���روط 

واملعاير املطلوبة العتماد اخلرباء .

التلهوين اكد على اأن هذه اخلدمة تهدف 

املحاكم  اأم����ام  اخل����رباء  اع��ت��م��اد  تنظيم  اىل 

ال��ن��ظ��ام��ي��ة م���ن خ����الل م��اأ���س�����س��ة اج�����راءات 

اجلهات  لتمكن  اخل���رباء  اعتماد  ومعاير 

ولت�سريع  ال��ي��ه��م  ال��و���س��ول  م��ن  الق�سائية 

اجراءات التقا�سي وحتقيق العدالة الناجزة 

 .

 مبيناً ان الوزارة اأعدت منوذجا الكرتونيا 

وال�سروط  املعاير  من  جملة  ي�سم  خا�سا 

فرزها  لغايات  وذل��ك  الطلبات؛  ال�ستقبال 

من قبل اللجنة املعنية والتن�سيب باعتمادها 

من قبل جمل�س تنظيم �سوؤون اخلربة . 

35 ل�سنة   ويذكر  ان نظام اخلربة رقم 

2018 �سدر مبقت�سى الفقرة الرابعة من 
“83” م��ن ق��ان��ون ا���س��ول املحاكمات  امل���ادة 

املدنية رقم “24” ل�سنة “1988

 الهالل األحمر يبدأ باستقبال طلبات 
التسجيل لكفاالت االيتام

 اعتداء على ثالثة ممرضين في 
مستشفى الجامعة االردنية

 البحث الجنائي يكشف مالبسات احدى قضايا 
القتل المجهولة عام 1999م في العقبة 

قافة المفرق تستمر ببث أفالم وثائقية 
عن فنانين مبدعين

االنباط-عمان

بالتعاون  االأردين  االأح��م��ر  ال��ه��الل  ب���داأ 

م��ع ال��ه��الل االأح��م��ر االم��ارات��ي اعتبارا من 

الت�سجيل  ط��ل��ب��ات  با�ستقبال  ال�����س��ب��ت،  ي���وم 

لكفاالت االيتام يف اجلمعية وفروعها بكافة 

حمافظات اململكة.

واو�سحت اجلمعية يف بيان �سحايف ام�س 

ال�ساعة  �سي�ستمر حتى  الت�سجيل  اأن  االأح��د، 

ال���واح���دة ظ��ه��را م��ن ي���وم اخل��م��ي�����س املقبل 

و�سوال  يتيم   1500 ت�سجيل  اىل  متطلعة 

بعدد الكفاالت اىل 5000 يتيم.

ي��ذك��ر ان ب��رن��ام��ج ك��ف��االت االي��ت��ام ال��ذي 

ي���ه���دف اىل ت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��ات��ه��م، ب�����داأ ع��ام 

يتيم  يقبل  حيث  يتيما،   856 ب���   2004
ال�8، على  ال��والدة، ولغاية �سن  االأب حديث 

اأن يكون اأردين اجلن�سية، و�سريطة ا�ستكمال 

ال�سروط املتعلقة باالأوراق الثبوتية.

االنباط-عمان

م�ست�سفى  يف  مم��ر���س��ن  ث���الث���ة  ت��ع��ر���س 

اجلامعة االردنية بينهم ع�سو يف جمل�س نقابة 

ادخالهم  ومت  ام�س،  ليلة  الع��ت��داء  املمر�سن 

اال���س��اب��ات  م���ن  ال���ع���الج  ل��ت��ل��ق��ي  للم�ست�سفى 

الناجتة عن االعتداء.

وطالب نقيب املمر�سن خالد ربابعة بايقاع 

قاموا  ال��ذي��ن  املعتدين  بحق  ال��ع��ق��وب��ات  ا���س��د 

باالعتداء عن �سبق ا�سرار وتر�سد للممر�سن 

وال�سباب غر مفهومه.

وق���ال رب��اب��ع��ة ان���ه مت ال��ت��وا���س��ل م��ع وزارة 

ال�سحة وادارة امل�ست�سفى واجلهات االمنية ذات 

العالقة التخاذ ا�سد العقوبات بحق املعتدين، 

تاديتهم  اث��ن��اء  للممر�سن  تعر�سوا  كونهم 

لواجبهم الر�سمي واالن�ساين.

هذا  مبتابعة  �ستقوم  النقابة  ان  وا���س��اف 

االع����ت����داء م���ع اجل���ه���ات االأم���ن���ي���ة وال��ق�����س��اء 

ل��ت��ح�����س��ي��ل ح���ق���وق امل��م��ر���س��ن وال����دف����اع عن 

كرامتهم.

وابدى ممر�سون ا�ستياء وا�سعا من حادثة 

االع����ت����داء االخ������رة ال���ت���ي ط���ال���ت زم��الئ��ه��م، 

موؤكدين على �سرورة و�سع حد لتلك احلاالت.

قاموا  التي  الكبرة  اجل��ه��ود  اىل  وا���س��اروا 

التي  والت�سحيات  ال��ك��ورون��ا  ازم���ة  خ��الل  بها 

قدموها للحفاظ على �سحة املواطنن ومنع 

ان��ت�����س��ار ال��ف��اي��رو���س، ل��درج��ة ا���س��ب��ح بع�سهم 

�سحية لالإ�سابة بالفايرو�س.

االنباط-عمان

 

مديرية  با�سم  االع��الم��ي  الناطق  ق��ال 

امل�سكلة  التحقيق  جل���ان  ان  ال��ع��ام  االم���ن 

ب��اأم��ر م��دي��ر االم����ن ال��ع��ام ال���ل���واء ال��رك��ن 

البحث اجلنائي  ادارة  ح�سن احلوامتة يف 

مل��راج��ع��ة واع�����ادة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات يف ق�����س��اي��ا 

احدى  يف  التحقيق  اعادت  املجهولة  القتل 

والتي  العقبة  حمافظة  يف  الق�سايا  تلك 

وقعت يف عام 1999م حيث عرث يف حينه 

العمر  م��ن  ع��ام��ن  تبلغ  طفلة  ج��ث��ة  ع��ل��ى 

داخل منزل مهجور وعليها اثار دماء .

وا����س���اف ال��ن��اط��ق االع���الم���ي ان اع���ادة 

ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ال��ق�����س��ي��ة م��ك��ن��ت امل��ح��ق��ق��ن 

قد  ج��دي��دة  معلومات  على  احل�����س��ول  م��ن 

 ، الق�سية  تلك  يف  امل��ت��ورط  ل�سبط   تقود 

ومب��ت��اب��ع��ة ت��ل��ك امل��ع��ل��وم��ات وق���ع اال���س��ت��ب��اه 

يقطن  ع��رب��ي��ة  جن�سية  م��ن  �سخ�س  ع��ل��ى 

يف حم��اف��ظ��ة ال����زرق����اء ج����رى ا���س��ت��دع��اوؤه 

ب��امل��ع��ل��وم��ات  وب��ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه ومب����ا ورد 

يف  العقبة  مدينة  ي�سكن  كان  بانه  اع��رتف 

عام 1999م ويف احد االيام واثناء عودته 

���س��اه��د ط��ف��ل��ة �سغرة  م��ن��زل��ه ع�����س��راً  اىل 

وو�سعها على �سور احدى املدار�س لت�سقط 

م���ن ي����ده وت��ف��ق��د ال���وع���ي ل��ي��ق��وم ع��ن��ده��ا 

بنقلها وو�سعها داخل احد املنازل املهجورة 

وم����غ����ادرة امل���ك���ان وت�����رك م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة 

واالنتقال للعي�س يف حمافظة الزرقاء  .

العام  للمدعي  ال�سخ�س  وجرى حتويل 

ي���وم���اً يف اح��د   14 اي���ق���اف���ه  وال������ذي ق����رر 

مراكز اال�سالح والتاأهيل عن تهمة القتل 

الق�سد .

االنباط-عمان

املفرق  حمافظة  ثقافة  مديرية  ت�ستمر 

من�ستها  وع��ل��ى  ال��ث��ق��اف��ي��ة  فعالياتها  ب��ب��ث 

ل��ل��ت��وا���س��ل االج���ت���م���اع���ي، ���س��م��ن ب��رن��ام��ج 

كورنا  جائحة،  مواجهة  يف  الثقايف  التكيف 

بعنوان:”الثقافة عن قرب”.

وق������ال م���دي���ر ث���ق���اف���ة امل����ف����رق، ف��ي�����س��ل 

وب��ال��ت��ع��اون مع  امل���دي���ري���ة،  اإن  ال�����س��رح��ان، 

ج��م��ع��ي��ة ال���ث���ق���اف���ة وال����ف����ن����ون ال��ب�����س��ري��ة 

وثائقية  اأف���الم  �سل�سلة  ت��ب��ث  واالإب��داع��ي��ة، 

ثقافة  مديرية   / الثقافة  وزارة  انتاج  من 

امل����ف����رق، ت���ت���ح���دث ع����ن ع�����دد م����ن ف��ن��ان��ن 

وت�سلط  امل���ف���رق،  حم��اف��ظ��ة  يف  ت�����س��ك��ي��ل��ي��ن 

اأعمالهم واإبداعاتهم وهي من  ال�سوء على 

اإخراج حازم اأبو عوي�سة وحممد الزبيدي.

ولفت اإىل اأن املديرية عر�ست جمموعة 

ال��ث��ق��اف��ي��ة االأ���س��ب��وع املا�سي  م��ن االأن�����س��ط��ة 

للخطاط  العربي  للخط  معر�س  تخللها 

ف���دع���و����س ال�������س���رح���ان، واأم�������س���ي���ة ���س��ع��ري��ة 

مبنا�سبة  ال�سردي  امل��ري��ان  �سالح  لل�ساعر 

ال�سالمة”  “مع  واأغ��ن��ي��ة  امل��ل��ك��ي،  اجل��ل��و���س 

واحل��ان  كلمات  من  ال�سرحان  رائ��د  للفنان 

جناح  اإىل  الفتا  اخل��ال��دي،  حكمت  ال�ساعر 

ت��ف��اع��ال كبرا  �سهد  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 

من املواطنن من خالل حجم امل�ساهدات.

كورونا  جائحة  اأن  اإىل  ال�سرحان  واأ�سار 

مل مت��ن��ع اجل��ه��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة من 

م��ت��اب��ع��ة اأن�����س��ط��ت��ه��ا، ل��ك��ن��ه��ا حت���ول���ت م��ن 

عرب  االفرتا�سية  اإىل  املبا�سرة  الفعاليات 

االن����رتن����ت الإع����ط����اء ال�������س���ع���ور ل��ل��م��ه��ت��م��ن 

االأج��واء  عن  ينقطعوا  مل  اأنهم  واجلمهور 

ال��ث��ق��اف��ي��ة م���ن خ���الل ت��خ�����س��ي�����س وق���ت يف 

البيت. يومياتهم يق�سونها يف 

االثنني   15/ 6 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 االنباط-عمان

ط���ال���ب مم��ث��ل��ون ل�����س��رك��ات ع��ام��ل��ة 

وال�سادرة  الوافدة  ال�سياحة  بقطاعات 

وت�����ذاك�����ر ال�������س���ف���ر، ب���ت���ح���دي���د م��وع��د 

بالكثري من  اأ���س��وة  امل��ط��ار  فتح  الإع���ادة 

بالقطاع  اململكة  ت�سارك  التي  ال���دول 

ال�����س��ي��اح��ي، وذل����ك ل��رتت��ي��ب م��واع��ي��د 

ال�سياحية. افواجها 

كما طالبوا خالل لقاء نظمته غرفة 

جت����ارة ع��م��ان م�����س��اء ال�����س��ب��ت مب��ق��ره��ا 

ل�����س��رك��ات وك����الء ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر، 

ب�سروط  البنوك  مالية من  بت�سهيالت 

الدخل  �سريبة  من  واعفاءات  مي�سرة، 

جزء  وحتمل   ،2019 املا�سي  ال��ع��ام  ع��ن 

من العبء املتعلق بالعاملني.

وال�سفر  ال�سياحة  ان مكاتب  واكدوا 

مل ت�ستفد من الت�سهيالت التي قدمها 

القرو�ض  بخ�سو�ض  امل��رك��زي  البنك 

م��ط��ال��ب��ني ب���اإع���ادة ال��ن��ظ��ر ب��ال�����س��روط 

ال���ت���ي مت حت���دي���ده���ا ل��ال���س��ت��ف��ادة من 

اج��راءات  اي  بعيدا عن  القرو�ض  هذه 

معقدة.

و�����س����ددوا ع��ل��ى �����س����رورة ت��خ��ف��ي�����ض 

ال�سياحة  واملكاتب  ال�سركات  ايجارات 

ال��ت��ي تعطلت  وب��خ��ا���س��ة ع��ن اال���س��ه��ر 

االقت�سادية،  القطاعات  اأع��م��ال  فيها 

وحوافز  �سريبية  الإعفاءات  باالإ�سافة 

مطالباتهم  يف  وامل�����س��اع��دة  ت�سجيعية 

الطريان  �سركات  على  املرتتبة  املالية 

امل��ح��ل��ي��ة ����س���واء ك���ان���ت ع���ن ت���ذاك���ر او 

ع���م���والت ن���ظ���را حل��اج��ت��ه��م ل��ل�����س��ي��ول��ة 

املرتتبة  بااللتزامات  الوفاء  اأج��ل  من 

عليهم جتاه الغري.

م��ن  اإن  ال����ل����ق����اء،  خ������الل  وق�����ال�����وا 

اأه�����م ال��ق�����س��اي��ا ال�������س���روري���ة وامل��ل��ح��ة 

ه���ي ادام�����ة وا����س���ت���دام���ة ه����ذا ال��ق��ط��اع 

م���ن خ����الل احل���ف���اظ ع��ل��ى امل��وظ��ف��ني 

وث��ب��ات دخ��ل��ه��م ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام اىل 

ح���ني ع�����ودة ال��ن�����س��اط ال�����س��ي��اح��ي من 

اأزم���ة فريو�ض  اأن  اإىل  ج��دي��د، الف��ت��ني 

تعاف  من  حتقق  ما  بكل  ه��وت  كورونا 

حتقق  ال��ذي  ال�سياحي  للقطاع  ومن��و 

بقوة  مر�سحا  وك��ان  االخ��رية  بالفرتة 

بعرثت  اجلائحة  لكن  لال�ستمرارية، 

اوراقه.

واك�����دوا ان ال�����س��ي��اح��ة ه���ي امل��ح��رك 

اال����س���ا����س���ي ل��الق��ت�����س��اد ال���وط���ن���ي م��ا 

ي��ت��ط��ل��ب م���ن اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ���س��رع��ة 

ال����ت����ح����رك مل���ع���اجل���ة اال�������س������رار ال���ت���ي 

ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  اأزم���ة  حلقتها ج���راء 

وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى دمي��وم��ت��ه��ا و���س��م��ود 

ن�ساط  ي��ب��داأ  ان  م��ت��وق��ع��ني  ���س��رك��ات��ه��ا، 

القطاع بالتعايف مطلع العام املقبل.

وب����ل����غ ح���ج���م ال�����دخ�����ل ال�������س���ي���اح���ي 

 2019 امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  خ���الل  للمملكة 

ب��زي��ادة  دي��ن��ار  مليار  108ر4  قيمته  م��ا 

يف  عليه  ك��ان  عما  باملئة  2ر10  ن�سبتها 

2018.. يف حني بلغ حجم االنفاق  عام 

مليار  038ر1  نحو  قيمته  ما  ال�سياحي 

985 م��ل��ي��ون دي��ن��ار ع��ام  دي��ن��ار م��ق��اب��ل 

2018 ، بزيادة ن�سبتها 4ر5 باملئة.

م���ن ج��ه��ت��ه، ا����س���ار رئ��ي�����ض ج��م��ع��ي��ة 

وك������الء ال�������س���ي���اح���ة وال�������س���ف���ر حم��م��د 

يعد  ال�����س��ي��اح��ة  ق��ط��اع  اأن  اإىل  ���س��م��ي��ح، 

من اأهم القطاعات الرافدة لالقت�ساد 

م��ه��ن��ة   90 م����ع  وي���ت�������س���اب���ك  ال���وط���ن���ي 

وت�سم  مبا�سرة  غ��ري  بطريقة  اخ��رى 

وال�سفر  لل�سياحة  مكتبا  اجلمعية814 

عمل  فر�سة  االف   10 يقارب  ما  توفر 

لالأردنيني.

وال�سفر  ال�سياحة  مكاتب  اإن  وق��ال 

االأوىل  واحل��ل��ق��ة  ال�سياحة  ب��واب��ة  ه��ي 

ال�سياح  وجذب  ا�ستقطاب  يف  واالأ�سا�ض 

اىل اململكة والرتويج ملنتجات وميزات 

العاملني  اأن  موؤكدا  ال�سياحية،  االردن 

“كارثيا”  و�سعا  يعانون  القطاع  بهذا 

كون اأعمالهم ما زالت معطلة بالكامل 

حركة  وتوقف  املطارات  اإغالق  نتيجة 

ال�سفر.

���س��رك��ات  ا����س���ت���ث���م���ارات  ان  وا�����س����اف 

كبري  ب�سكل  تعتمد  وال�سفر  ال�سياحة 

اململكة  الب�سري وت�سويق  العن�سر  على 

م�����س��روف��ات  اأن  اإىل  م�����س��ريا  خ��ارج��ي��ا، 

ال��ع��ام  خ��الل  بلغت  �سياحة  مكتب   30

5ر2 م��ل��ي��ون دي��ن��ار  امل��ا���س��ي اك���رث م���ن 

ح�سب درا�سة اجرتها اجلمعية.

ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  ان  �سميح  وب��ني 

النمو  ح��ال��ة  بفعل  ا���س��ت��ث��م��ارات��ه  و���س��ع 

الذي عا�سها القطاع منذ منت�سف عام 

2018 والعام املا�سي لكن ازمة فريو�ض 

القطاع  مفا�سل  ك��ل  �ستطال  ك��ورون��ا 

التعايف. و�ستنعك�ض �سلبا على حركة 

ب��اإج��راءات  اجلمعية  رئي�ض  وطالب 

الذي  ال�سرر  دائ��رة  تو�سع  ملنع  عاجلة 

العاملني  على  للحفاظ  القطاع  ط��ال 

الداخلية  ال�سياحة  ان  مو�سحا  فيه، 

بديال  تكون  لن  انها  اال  اأهميتها  رغم 

باملئة   8 �سوى  ت�سكل  كونها ال  للوافدة 

من حجم ال�سياحة.

ام��ني �سر غرفة جت��ارة عمان  وق��ال 

ال�سياحي  القطاع  اإن  ح��م��دان،  بهجت 

�سهدت  التي  القطاعات  اأه��م  من  يعد 

بدليل  املا�سيني  العامني  خ��الل  من��وا 

امل�ساهمة الكبرية لهذا القطاع بالناجت 

امل���ح���ل���ي االج�����م�����ايل، م����وؤك����دا اأه��م��ي��ة 

دميومة  اأج��ل  من  جانبه  اىل  الوقوف 

ويتجاوز  ن�ساطه  ي�ستعيد  حتى  عمله 

تداعيات فريو�ض كورونا امل�ستجد.

ال�����س��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ي����ع����اين م����ن حت����دي����ات وا�����س����ع����ة ع��ل��ى 

يتعلق  فيما  الروؤية  و�سوح  راأ�سها عدم 

ب��ت��اري��خ ب���دء ال��ع��م��ل م��ن ج��دي��د وفتح 

امل����ط����ارات وامل���ن���اف���ذ احل����دودي����ة ام���ام 

او  ال��ق��ادم��ني  ���س��واء  امل�سافرين  ح��رك��ة 

املغادرين.

ب��ال��ق��ط��اع  ال���ع���ام���ل���ني  اأن  واأو������س�����ح 

اأي  ال��ت��ع��اق��د م���ع  ال مي��ك��ن��ه��م ح��ال��ي��ا 

اململكة  خ��ارج  من  �سياحية  جمموعات 

حمددة  مبواعيد  الروؤية  و�سوح  لعدم 

ل��ب��دء ال��ع��م��ل م���ن ج���دي���د، م���وؤك���دا ان 

ذلك يزيد من اخل�سائر وطول االزمة 

ال�سياحي. بالقطاع 

ال�سياحة  مكاتب  اأن  ح��م��دان  وب��ني 

وال�سفر مبثابة �سفراء االردن باخلارج 

ل��ت�����س��وي��ق امل��م��ل��ك��ة وامل����واق����ع امل��ت��ع��ددة 

ال��ت��ي ي��زخ��ر ب��ه��ا مب��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت، 

املكاتب  بهذه  العاملني  اأن  اإىل  م�سريا 

ه��م م��ن ا�سحاب ال��ك��ف��اءات واخل��رات 

للتعامل مع الدول من اأجل ا�ستقطاب 

ال�سياحية. املجموعات 

مبثابة  ال�سياحة  امل��ك��ات��ب  اأن  واأك���د 

املجموعات  ال�ستقطاب  االوىل  البوابة 

ال�����س��ي��اح��ي��ة اىل امل��م��ل��ك��ة م���ا ي��ع��ن��ي ان 

ن�����س��اط ب��اق��ي ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي تعمل 

حت���ت م��ظ��ل��ة ه����ذا ال���ق���ط���اع م��رت��ب��ط��ة 

ب�سكل كبري. ال�سياحية  باملكاتب 

وقال حمدان “رغم ادراك احلكومة 

حل���ج���م ال�������س���رر ال���ك���ب���ري ال������ذي حل��ق 

اللقاءات  و�سل�سلة  ال�سياحي  بالقطاع 

ال���ت���ي مت ع���ق���ده���ا م����ا ب����ني ال��ع��ام��ل��ني 

مل  ان��ه  اال  املعنية  واجل��ه��ات  بالقطاع 

ال��ق��ط��اع مبا  ل��دع��م  ق���رارات  اأي  يتخذ 

واخل�سائر  ال�سرر  حجم  مع  يتنا�سب 

الذي حلق به«.

شركات السياحة والسفر تطالب بتحديد موعد لفتح المطار

 االنباط-عمان

ام�ض  االأردن،  اورجن  ���س��رك��ة  وق��ع��ت 

االأح������د، ات��ف��اق��ي��ة ���س��راك��ة م���ع ���س��رك��ة 

ل��ل��ري��ا���س��ات  �سبورت�ض”  اإي  ف���ات   “
االإل�����ك�����رتون�����ي�����ة، اإح���������دى ال�������س���رك���ات 

برنامج  من  ال�سابع  للمو�سم  املن�سمة 

ال�سركات  من��و  لت�سريع  امل��وج��ه  اورجن 

“بيج«. النا�سئة  الريادية  وامل�ساريع 

وت����ه����دف االت���ف���اق���ي���ة ال���ت���ي وق��ع��ه��ا 

تريي  “اورجن”  ل�  التنفيذي  الرئي�ض 

ل�سركة  امل��وؤ���س�����ض  وال�����س��ري��ك  م��اري��ن��ي، 

تطوير  اإىل  املجايل،  حممد  فات”   “

وتنمية  االإلكرتونية  االألعاب  جماالت 

املواهب يف اململكة.

من�ساأة  اإع���داد  االت��ف��اق��ي��ة  وت�سمنت 

باأحدث  االإلكرتونية  لالألعاب  تدريب 

طراز يف قرية اورجن الرقمية يف عّمان.

�سي�ست�سيف  االت��ف��اق��ي��ة،  ومب��وج��ب 

ال���ط���رف���ان ب���ط���والت اأح�����دث االأل���ع���اب 

ب�سكل  اأو  االإن��رتن��ت  ك��ان��ت ع��ر  ���س��واء 

ف��ع��ل��ّي، م���ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى جم��م��وع��ة 

خمتارة.

ال�����س��راك��ة  اإن ه���ذه  وق����ال م��اري��ن��ي، 

ت��ف�����س��ح امل����ج����ال ل���ل���ت���ع���اون يف ���س��ب��ي��ل 

ي��زداد  التي  الريا�سات  بهذه  االرت��ق��اء 

اململكة  يف  ملحوظ  ب�سكل  حمرتفوها 

باأكملها. واملنطقة 

م���ن ج��ه��ت��ه، ب���ني امل���ج���ايل، اأن ه��ذه 

امل��واه��ب  ت��ط��وي��ر  يف  �ستثمر  ال�����س��راك��ة 

وتنمية  التناف�سية  واالألعاب  االأردنية 

عامل االألعاب.

اإح��دى  �سبورت�ض”  اإي  “فات  وت��ع��ّد 

اإن�ساء  يف  املخت�سة  االأردن��ي��ة  ال�سركات 

حمتوى األعاب عاملي، كما تعزز جمتمع 

اإدارة  خالل  من  واملحرتفني  املهتمني 

وتنظيم  الالعبني،  واكت�ساف  ال��ِف��رق، 

واإدارة  امل��ب��ا���س��ر  وال���ب���ث  ال��ف��ع��ال��ي��ات، 

املواهب.

االنباط-عمان

وق���ع���ت م��وؤ���س�����س��ة خ���ط���وات ال��ت��ن��م��وي��ة 

وجمعية قرى االأطفال االأردنية) ا�ض او 

ا�ض( اتفاقية تعاون بهدف دعم االأطفال 

قراها  يف  اجلمعية  بخدمات  امل�سمولني 

كل  يف  وال�سابات  ال�سباب  وبيوت  الثالث 

من عمان واإربد والعقبة.

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ايف و���س��ل ام�����ض 

�ستعمل  خ���ط���وات  م��وؤ���س�����س��ة  ف���ان  االح����د 

مب���وج���ب االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ت��غ��ط��ي��ة كلف 

لالطفال  ق��رى  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 

وملدة ثالثة ا�سهر ت�سمل وجبات الطعام، 

االطفال  ق��رى  متطلبات  اىل  باالإ�سافة 

وب���ي���وت ال�����س��ب��اب وال�������س���اب���ات م���ن م���واد 

واملعقمات. التنظيف 

وق����ال ال��ب��ي��ان ان االت��ف��اق��ي��ة ت��اأت��ي يف 

خطوات  موؤ�س�سة  اطلقتها  م��ب��ادرة  اط��ار 

ب���ه���دف   ،)19 ك���وف���ي���د   ( ����س���ع���ار  حت�����ت 

ت���ق���دمي امل�������س���اع���دات ال���ط���ارئ���ة ل��ل��ج��ه��ات 

وامل���ج���ت���م���ع���ات امل���ت�������س���ررة م����ن ج��ائ��ح��ة 

االآث���ار  وم�����س��اع��دت��ه��ا يف تخطي  ك���ورون���ا، 

ال�سلبية التي حلقت بها جراء اجلائحة، 

التي  االإ�سافية  التكاليف  والتخفيف من 

خدماتها  ل��ق��اء  اجلمعية  على  فر�ستها 

ظل  يف  ال�سباب  وبيوت  االطفال  قرى  يف 

حمدودية املوارد املالية املتاحة.

املديرة  اجلمعية  عن  االتفاقية  ووق��ع 

ال��وط��ن��ي��ة رن����ا ال���زع���ب���ي وع����ن م��وؤ���س�����س��ة 

االإقليمي  واملايل  االإداري  املدير  خطوات 

اأمني االأحمد.

ونقل البيان عن الزعبي تاأكيدها عقب 

املوؤ�س�سة  م��ن  امل��ق��دم  ال��دع��م  اأن  التوقيع 

الت�ساركية  يعك�ض  وال�����س��ب��اب  ل��الأط��ف��ال 

ملجابهة  متكامل  كمجتمع  وال��ت�����س��ام��ن 

ال��ت��ح��دي ال��ع��امل��ي، يف ح��ني اأك���د االح��م��د 

التي  19 واالت��ف��اق��ي��ة  ك��وف��ي��د  م��ب��ادرة  ان 

امل�سوؤولية  اطار  يف  تاأتي  مبوجبها  وقعت 

االجتماعية ملوؤ�س�سة خطوات جتاه بع�ض 

خدمات  تقدم  التي  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات 

وبخا�سة لالأطفال. اإن�سانية 

االأط����ف����ال  ق�����رى  ج��م��ع��ي��ة  اأن  ي����ذك����ر 

االأردنية، هي جمعية وطنية غري ربحية 

1983، وتقدم الرعاية لنحو  تاأ�س�ست عام 

ال�سند  االأي��ت��ام وف��اق��دي  250 ط��ف��اًل م��ن 

32 م��ن��زاًل ع��ائ��ل��ي��اً يف ق��راھا  االأ���س��ري يف 

ال��ث��الث��ة يف ع���ّم���ان واإرب�����د وال��ع��ق��ب��ة ويف 

التابعة  الت�سعة  وال�سابات  ال�سباب  بيوت 

لها.

 ،2006 عام  موؤ�س�سة خطوات  وتاأ�س�ست 

برامج  توفري  بهدف  املتحدة  اململكة  يف 

اجلن�سني  من  لالأطفال  �سحية  ريا�سية 

من عمر 8 اىل 16 عاما يف كل من االردن 

املوؤ�س�سة  تركز  حيث  ولبنان،  وفل�سطني 

خ���دم���ات���ه���ا ع���ل���ى خم���ي���م���ات ال���الج���ئ���ني 

االأكرث تهمي�ساً. واملناطق 

اتفاقية شراكة بين اورنج األردن
 وفات إي سبورتس

اتفاقية تعاون بين خطوات التنموية
 واس او اس االردنية

االثنني    15  /  6  / 2020

غرفة تجارة االردن تشكل لجنة لدراسة 
قطاع االسكان

األردن يتقّدم في مؤشر سرعات 
اإلنترنت عالميًا خالل جائحة كورونا

األردنية لضمان القروض تضمن 1223 
قرضا العام الماضي

االنباط-عمان

ت�سكيل  االردن  غ��رف��ة جت���ارة  ق���ررت    

جل��ن��ة ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ادارت���ه���ا 

ال����ع����ني ن����ائ����ل ال����ك����ب����اري����ت����ي، ل����درا�����س����ة 

اال�سكان  قطاع  ت��واج��ه  التي  ال�سعوبات 

باململكة.

االث��ار  درا���س��ة  ع��ل��ى  اللجنة  و�ستعمل 

ال�سلبية التي ترتبت على قطاع اال�سكان 

ت�سررت  التي  القطاعات  اأكرث  من  كونه 

ج�����راء اأزم������ة ف���ريو����ض ك����ورون����ا وو����س���ع 

املنا�سبة واملالئمة للتخفيف من  احللول 

االأعباء التي اثرت على اعماله.

وت�سم اللجنة ممثل قطاع االن�ساءات 

ال���غ���رف���ة ج���م���ال عبد  ال���ب���ن���اء يف  وم������واد 

ح�سني  االدارة  جمل�ض  واع�����س��اء  امل���وىل 

وحامت  الرواجبة  هيثم  واملهند�ض  �سرمي 

الزعبي اىل جانب 10 من اأع�ساء الهيئة 

بقطاع  االخت�سا�ض  اأ�سحاب  من  العامة 

اال�سكان.

ام�ض  للغرفة  �سحفي  ل��ب��ي��ان  ووف��ق��ا 

خطة  اعداد  على  اللجنة  �ستعمل  االأحد، 

عمل م�ستقبلية واخلروج منها بتو�سيات 

القرار  الأ�سحاب  �سرتفع  ه��ادف��ة  عملية 

الواقع  ار���ض  على  وبلورتها  بها  لالأخذ 

للتخفيف من حدة ال�سعوبات والرتاجع 

الذي ا�ساب ن�ساط قطاع اال�سكان.

وب��ي��ن��ت ال���غ���رف���ة ان ق���ط���اع اال���س��ك��ان 

ي��ع��د م��ن اأك���ر ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

الناجت  يف  مبا�سر  ب�سكل  وي�سهم  املحلية 

امل��ح��ل��ي االج���م���ايل وي��رت��ب��ط ب��ع��دد كبري 

م���ن ال��ق��ط��اع��ات امل�����س��ان��دة ����س���واء ك��ان��ت 

وم�سرفية  وخدمية  و�سناعية  جت��اري��ة 

وهند�سية.

 االنباط-عمان

ارت����ف����ع م���وؤ����س���ر ����س���رع���ات االإن����رتن����ت 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة ح�������س���ب ال���ت���ق���اري���ر ال��ع��امل��ي��ة 

 Globalواالأداء االإن��رتن��ت  ل�سرعات 

.Speed Text Index
يف  االأردن  ق���ف���ز  ال���ت���ق���اري���ر،  ووف������ق 

جائحة  خالل  االإنرتنت  تنزيل  �سرعات 

فريو�ض كورونا امل�ستجد من املرتبة 107 

املرتبة  اإىل   2019 االول  كانون  يف  عاملياً 

حتقيق  املتوّقع  وم��ن  املا�سي  اي��ار  يف   87

تقّدم اإ�سايف يف هذا املجال ليكوَن االأردن 

�سي�سدر  الذي  التقرير  67 يف  املرتبة  يف 

يف متوز 2020.

وك�������س���َف رئ���ي�������ض جم���ل�������ض م��ف��و���س��ي 

الهيئة، الدكتور املهند�ض غازي اجلبور، 

يف بيان �سحفي، ام�ض االأحد، عن حت�ّسن 

م��ل��م��و���ض يف م���ع���دل ����س���رع���ات ال��ت��ن��زي��ل 

 28.26(  %  54 بن�سبة  اخللوية  لل�سبكات 

م��ي��ج��اب��ت يف ال��ث��ان��ي��ة( خ���الل ال��ف��رتة 2 

اأيار؛ حيث كانت الهيئة  اآذار حتى نهاية 

العامل  تنظيمية على م�ستوى  اأول هيئة 

ت�����س��م��ح ب�����س��ك��ل ا���س��ت��ب��اق��ي ب��اال���س��ت��خ��دام 

مل�سغلي  الرتددي  للطيف  املجاين  املوؤقت 

ال���ه���ات���ف امل���ح���م���ول مل���واج���ه���ة ال�����س��غ��ط 

اأدى  االإغ��الق مما  املنتظر خالل فرتات 

 8 بن�سبة  البيانات  حركة  منو  زي��ادة  اإىل 

%وحت�����س��ني ���س��رع��ة امل�����س��ت��خ��دم ح��ت��ى 73 

%؛ ح��ي��ث ع��م��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى م��راق��ب��ة 

ال��رتددات على  تاأثري منح  وقيا�ض مدى 

با�ستخدام  الرئي�سية  االأداء  م��وؤ���س��رات 

الأداء  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  امل���راق���ب���ة  اأن���ظ���م���ة 

والثابتة. املتنقلة  ال�سبكة 

انت�سار  ب��دء  اأن��ه ومنذ  جت��در االإ���س��ارة 

االأردن  يف  امل�����س��ت��ج��ّد  ك����ورون����ا  ف���ريو����ض 

وم��ا اأع��ق��ب ذل��ك م��ن ق���رارات اح��رتازي��ة 

ت�����س��ّم��ن��ت االإغ�������الق ال���ت���ام ل��ل��ق��ط��اع��ات 

احل��ي��وي��ة وم��ع��ظ��م امل��وؤ���س�����س��ات وال��دوائ��ر 

احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة اأن�������س���اأت ال��ه��ي��ئ��ة 

برئا�سة  والطوارئ  االأزمات  الإدارة  خلّية 

املدراء  و�سّمت  رئي�ض جمل�ض مفو�سيها 

ال��ف��ن��ي��ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني مل�����س��غ��ل��ي ال��ه��ات��ف 

التحديات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  للتغّلب  اخل��ل��وي 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب����خ����دم����ات  ال�������س���ل���ة  ذات 

امل���ع���ل���وم���ات واالت���������س����االت م���ث���ل زي�����ادة 

اأدائ��ه��ا  وم��راق��ب��ة  ال�سبكة  على  ال�سغط 

و���س��م��ان ا���س��ت��م��راري��ة ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

للجمهور بجودة عالية.

 االنباط-عمان

ال�����س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ق����ال 

االأردن���ي���ة ل�����س��م��ان ال��ق��رو���ض، ال��دك��ت��ور 

منحت  ال�سركة  اإن  ح�سن،  ال�سيخ  ماهر 

ب��رام��ج  2019 وم����ن خ����الل  ع����ام  خ����الل 

���س��م��ان ق���رو����ض امل�����س��روع��ات ال�����س��غ��رية 

1223 ق��ر���س��اً  ل���  ال�����س��م��ان  وامل��ت��و���س��ط��ة، 

بقيمة ا�سمية و�سلت اىل نحو 70 مليون 

امل�سمونة  القرو�ض  ع��دد  وو�سل  دينار، 

 4299 املا�سي  العام  نهاية  حتى  القائمة 

ح��وايل  ب��ل��غ��ت  م�����س��م��ون��ة  بقيمة  ق��ر���س��اً 

104 مليون دينار.

العامة  الهيئة  اجتماع  واأ�ساف خالل 

ل���ل�������س���رك���ة ام���������ض االأح���������د، ع����ر ت��ق��ن��ي��ة 

ت�سعى  ال�����س��رك��ة  ان  امل���رئ���ي،  االت�������س���ال 

لتمويل  ال���الزم���ة  ال�����س��م��ان��ات  ل��ت��وف��ري 

ودعم  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات 

الوطنية. ال�سادرات 

ال��ظ��روف  اىل  ال��دك��ت��ور ح�سن  ول��ف��ت 

االردن  ب���ه���ا  ال���ت���ي مي����ر  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

وال��دور  ك��ورون��ا  اأزم��ة  يف مواجهة  حالياً 

ال���وط���ن���ي ال��ك��ب��ري ل��ل�����س��رك��ة م���ن خ��الل 

����س���م���ان ال���ت���م���وي���الت امل���م���ن���وح���ة ���س��م��ن 

ال��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��م��وي��ل و���س��م��ان 

وال��ذي  ك��ورون��ا  ازم��ة  ملواجهة  القرو�ض 

 500 اط���ل���ق���ه ال���ب���ن���ك امل����رك����زي ب��ق��ي��م��ة 

التمويل  تي�سري  �سبيل  يف  دي��ن��ار  مليون 

ل���ل���م���ه���ن���ي���ني واحل�����رف�����ي�����ني وا�����س����ح����اب 

ال�سغرية  وال�سركات  الفردية  املوؤ�س�سات 

واملتو�سطة ومتكينهم من احل�سول على 

مل�ساعدة  ب�سروط وكلف مي�سرة  التمويل 

احتياجاتها  تغطية  ع��ل��ى  ال��ف��ئ��ات  ه���ذه 

ال��ت��م��وي��ل��ي��ة ل���غ���اي���ات مت���وي���ل ال��ن��ف��ق��ات 

وكذلك  العامل،  امل��ال  وراأ���ض  الت�سغيلية 

من  االقت�سادية  القطاعات  هذه  متكني 

املحافظة على �سري اعمالها ودفع رواتب 

م��وظ��ف��ي��ه��ا وت��غ��ط��ي��ة خم��ت��ل��ف ن��ف��ق��ات��ه��ا 

وتقدمي  ن�ساطاتها  وموا�سلة  الت�سغيلية 

خ���دم���ات���ه���ا خ�����الل ظ������روف واج��������راءات 

اي�ساً  كورونا ومتكينهم  احتواء فريو�ض 

م��ن ا���س��ت��ئ��ن��اف ن�����س��اط��ات��ه��م ب��امل�����س��ت��وي��ات 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وت��و���س��ع��ة اع��م��ال��ه��م خ��الل 

القادمة. املراحل 

اطالقه  تاريخ  منذ  الرنامج  وي�سري 

وف�����ق م����ا ه����و م���ت���وق���ع، ح���ي���ث جت�����اوزت 

من  لال�ستفادة  املتقدمة  الطلبات  قيمة 

ال��رن��ام��ج م��ن ال�����س��رك��ات امل��وؤه��ل��ة مبلغ 

امل��واف��ق��ة على  دي��ن��ار، ومت��ت  600 مليون 

289 مليون دينار منها لغاية تاريخه.



االعالين
07

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 �سفوان خالد و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل 

  2007/6/4 بتاريخ   )86286( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سفوان خالد و�سريكه

اإىل �سركة : �سفوان خالد 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

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

املعمارية  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ال�سركات ذات م�سوؤولية  ال�ستثماريه  وامل�سجلة لدينا يف �سجل 

حمدودة حتت الرقم )3009( بتاريخ 1992/11/30 قد قررت 

املوافقة    2020/6/14 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

نعمان  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

وان  لل�سركة،  م�سفيا  �سعاده   حممد  وعالء  الراوي  اجلبار  عبد 

عنوان امل�سفي هو :

رقم  – بناية  �سرف  احلميد  عبد  – �سارع  – ال�سمي�ساين  عمان 

118- هاتف 0795861502

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة امين 

ابو عمرو و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )99842( بتاريخ 2010/10/31  تقدمت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : امين ابو عمرو و�سريكه

اإىل �سركة : قا�سم ابو عمرو و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ملنتجات  ما�س  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

ال�سركات ذات م�سوؤولية  امليت   وامل�سجلة لدينا يف �سجل  البحر 

حمدودة حتت الرقم )8645( بتاريخ 2004/3/23  قد قررت 

املوافقة    2020/6/11 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

عبد  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

الكرمي عبد احلميد اديب الدلبي   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان 

امل�سفي هو :

7اأ- هاتف  – عمارة  �سوم  – �سارع  الت�سالت  – خلف  الرابية 

0797789755

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة خليل 

وعماد حممد عا�سور  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت    1998/1/8 بتاريخ   )48331( الرقم  حتت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

حممد  وعماد  خليل   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

عا�سور

اإىل �سركة : خليل وحممد عا�سور

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  املعماريه ال�ستثماريه  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 3009 ( بتاريخ

)1992/11/30 ( 

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

الراوي وعالء حممد  نعمان عبد اجلبار   : ال�سركة  ا�سم م�سفي 

�سعاده

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – �سارع عبد احلميد �سرف

خلوي ) 0795861502 ( 

م�سفي ال�سركة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سم التجاري

عبد   ( با�سم   )75716( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) ال�سهباء  مياه   (

النا�سر احمد حممد ال�سيخ  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عمر مروان احمد ال�سيخ ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باقار�س  ماجد  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2020/2/26 بتاريخ   )  120659(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 560060

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   امل��ي��ت   البحر  ملنتجات  ما�س  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

 ) 8645 وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 

بتاريخ ) 2004/3/23(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبدالكرمي عبداحلميد اديب الدلبي

– �سارع  الت�سالت  – خلف  – الرابية  عمان   : امل�سفي  عنوان 

�سوم – عمارة 7اأ

خلوي ) 0797789755 ( 

م�سفي ال�سركة

انذار
من الشركة املتقدمة لخدمات 

النقل والشحن الربي
اىل املوظف : سليمان 
حسن سليمان النعيمي

من  اع���ت���ب���ارًا  ال��ع��م��ل  ع���ن  لتغيبك  ن���ظ���رُا 

�سبب  ب���دون  الن  ول��غ��اي��ة   2010/5/26

خلدمات  املتقدمة  ال�سركة  فان  لذا  م�سروع 

النقل وال�سحن الربي تنذرك بالعودة لعملك 

وبخالف  اي��ام  ثالثة  تتجاوز  ل  م��دة  خ��الل 

بف�سلك  خدماتك  بانهاء  �ستقوم  فانها  ذلك 

م�سوؤولية  ادن��ى  ودون  ا�سعار  دون  عملك  من 

باأحكام  عماًل  وذل��ك   ، ال�سركة  عاتق  على 

الردين  العمل  قانون  من   ) ه�   /  28  ( املادة 

واملعدل   1996 ل�سنة   )  8  ( رقم  وتعديالته 

 ،  2010 ل�سنة   )  26  ( رقم  القانون  مبوجب 

والرجوع عليك ومطالبتك باحلقوق املرتتبة 

لها اجتاهك مبا يتفق والقانون .

الشركة املتقدمة لخدمات 
النقل والشحن الربي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )216/ج(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة ) ابو ج�سم العقارية ( وامل�سجلة لدينا ك�سركة  

) ت�سامن (  حتت الرقم  )34816( بتاريخ 1993/11/17 

�سركة  من  القانونية  �سفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد 

ت�سامن اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة .

الغري  او  الدائنني  من  ذل��ك  على  اعرتا�س  له  ممن  يرجى 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  مراقبة  دائ���رة  مراجعة 

والتجارة خالل خم�سة ع�سرة يوما من تاريخ ن�سر العالن .

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

�سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

ال�سيد وحداد  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 

الرقم )106978( بتاريخ 2013/5/6  تقدمت بطلب 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ال�سيد وحداد

اإىل �سركة : احمد ورميا ال�سيد

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

الثنني   15/ 6 / 2020

الدعوة إلجتماع الهيئة العامة العادي لشركة 
مستشفى ابن الهيثم وجدول اعمالها

حضرات املساهمني الكرام 

حتية طيبة وبعد ،

عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�سنة 2020 ، والإجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة 

والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خالل و�سائل الإت�سال املرئي والإلكرتوين 

)zoom(، ي�سّر جمل�س الإدارة دعوتكم حل�سور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي �سيعقد يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهر يوم الثالثاء 

املوافق 2020/6/23 مل�ساهمي ال�سركة وذلك من خالل الرابط الإلكرتوين املن�سور على املوقع الإلكرتوين لل�سركة  واملذكور اأدناه والذي يوفر 

و�سيلة الإت�سال املرئي للم�ساهمني ، وذلك للنظر يف الأمور التالية واإتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها :-

جدول اعمال الهيئة العامة العادية واملت�سمن ما يلي:

1-تالوة قرارات اجتماع الهيئة العامة ال�سابق.

2-الت�سويت على جمل�س الإدارة عن اأعمال ال�سركة خالل �سنة 2019، واخلطة امل�ستقبلية.

3-الت�سويت على تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2019/12/31.

4-الت�سويت على  على القوائم املالية لل�سركة كما يف 2019/12/31 وامل�سادقة عليها .

5-اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن العام 2019 �سمن احلدود التي ن�س عليها القانون.

6-انتخاب مدقق ح�سابات ال�سركة لل�سنة املالية املقبلة وحتديد اأتعابهم اأو تفوي�س جمل�س الإدارة بتحديدها.

توكيل  او   )www.ihh.com.jo( الإلكرتوين  ال�سركة  موقع  على  املخ�س�س  اللكرتوين  الرابط  خالل  من  الجتماع  هذا  ح�سوركم  يرجى 

م�ساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة الق�سيمة املرفقة وتوقيعها على ان تر�سل اللكرتونيًاعلى الربيد الإلكرتوين 

او على رقم )0796764653( وذلك �سمن الرابط املخ�س�س قبل التاريخ املحدد بالجتماع املذكور اعاله .  )osama_w@ymail.com(

وجتدر بال�سارة باأنه يحق لكل م�ساهم طرح ال�سئلة وال�ستف�سارات اللكرتونيًا قبل التاريخ املحدد لالإجتماع من خالل الرابط اللكرتوين امل�سار 

اليه اعاله لي�سار اىل الرد عليها وذلك عماًل باأحكام البند خام�سًا/ج من الجراءات ال�سادرة عن معايل وزرير ال�سناعة والتجارة والتموين ، 

علمًا باأن امل�ساهم الذي يحمل ا�سهمًا ل تقل عن 10% من ال�سهم املمثلة بالجتماع يحق له طرح ال�سئلة وال�ستف�سارات خالل الجتماع �سندًا 

للبند خام�سًا/ط من ذات الجراءات امل�سار اليها اعاله .

وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام ،،،
رئيس مجلس االدارة / هجرة محمد الفارس حماد الدعوة إلجتماع الهيئة العامة العادي 

لشركة األوىل للتمويل وجدول اعمالها
حضرات املساهمني الكرام 

حتية طيبة وبعد ،

عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�سنة 2020 ، والإجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة والتموين 

بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خالل و�سائل الإت�سال املرئي والإلكرتوين )zoom(، ي�سّر 

 2020/6/23 املوافق  الثالثاء  يوم  �سباح  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  متام  يف  �سيعقد  والذي  العادي  العامة  الهيئة  حل�سور اجتماع  دعوتكم  الإدارة  جمل�س 

مل�ساهمي ال�سركة وذلك من خالل الرابط الإلكرتوين املن�سور على املوقع الإلكرتوين لل�سركة  واملذكور اأدناه والذي يوفر و�سيلة الإت�سال املرئي للم�ساهمني 

، وذلك للنظر يف الأمور التالية واإتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها :-

جدول اعمال الهيئة العامة العادي واملت�سمن ما يلي:

1-تالوة قرارات اجتماع الهيئة العامة ال�سابق.

2-ال�ستماع اىل تقرير هيئة الرقابة ال�سرعية عن ال�سنة املالية 2019

3-الت�سويت على  تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2019/12/31.

4-الت�سويت على جمل�س الإدارة عن اأعمال ال�سركة خالل �سنة 2019، واخلطة امل�ستقبلية.

5-الت�سويت على  على القوائم املالية لل�سركة كما يف 2019/12/31 وامل�سادقة عليها .

6-امل�سادقة على قرار جمل�س الإدارة بتعيني ال�سادة ال�سركة العقارية الأردنية للتنمية خلفًا للع�سو امل�ستقيل ال�سيد عدنان عبد الكرمي �سليمان البلبي�سي 

، اأو انتخاب من ميالأ املركز ال�ساغر من امل�ساهمني الذين تنطبق عليهم �سروط الع�سوية .

7-اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن العام 2019 �سمن احلدود التي ن�س عليها القانون.

8-املوافقة على توزيع ما ن�سبته )3%(  من راأ�سمال ال�سركة كاأرباح على امل�ساهمني .

9-املناق�سة واملوافقة على اعدام ديون متعرثة للعمالء املتعرثين مبا يقارب خم�سة ماليني دينار .

10-انتخاب مدقق ح�سابات ال�سركة لل�سنة املالية املقبلة وحتديد اأتعابهم اأو تفوي�س جمل�س الإدارة بتحديدها.

يرجى ح�سوركم هذا الجتماع من خالل الرابط اللكرتوين املخ�س�س على موقع ال�سركة الإلكرتوين )www.ffc.jo( او توكيل م�ساهم اخر عنكم ، 

وذلك بتعبئة الق�سيمة املرفقة وتوقيعها على ان تر�سل الكرتونيًاعلى الربيد الإلكرتوين )osama_w@ymail.com(او على رقم )0796764653( 

وذلك �سمن الرابط املخ�س�س قبل التاريخ املحدد بالجتماع املذكور اعاله .

اليه  امل�سار  الرابط اللكرتوين  لالإجتماع من خالل  املحدد  التاريخ  الكرتونيًا قبل  ال�سئلة وال�ستف�سارات  م�ساهم طرح  لكل  باأنه يحق  بال�سارة  وجتدر 

اعاله لي�سار اىل الرد عليها وذلك عماًل باأحكام البند خام�سًا/ج من الجراءات ال�سادرة عن معايل وزرير ال�سناعة والتجارة والتموين ، علمًا باأن امل�ساهم 

10% من ال�سهم املمثلة بالجتماع يحق له طرح ال�سئلة وال�ستف�سارات خالل الجتماع �سندًا للبند خام�سًا/ط من ذات  الذي يحمل ا�سهمًا ل تقل عن 

الجراءات امل�سار اليها اعاله .

وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام ،،،
رئيس مجلس االدارة / هجرة محمد الفارس حماد

الدعوة إلجتماع الهيئة العامة العادي لشركة العربية 
الدولية للتعليم و االستثمار وجدول اعمالها

حضرات املساهمني الكرام 
حتية طيبة وبعد ،

عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�سنة 2020 ، والإجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة 

والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خالل و�سائل الإت�سال املرئي والإلكرتوين 

)zoom( ، ي�سّر جمل�س الإدارة دعوتكم حل�سور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي �سيعقد يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباح يوم الثالثاء املوافق 

2020/6/23 مل�ساهمي ال�سركة وذلك من خالل الرابط الإلكرتوين املن�سور على املوقع الإلكرتوين لل�سركة  واملذكور اأدناه والذي يوفر و�سيلة 

الإت�سال املرئي للم�ساهمني ، وذلك للنظر يف الأمور التالية واإتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها :-

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة واملت�سمن ما يلي: 

1-تالوة قرارات حم�سر اجتماع الهيئة العامة ال�سابق وامل�سادقة عليه .

2-الت�سويت على مناق�سة تقرير جمل�س الدارة عن اعمال ال�سركة ل�سنة 2019 واخلطة امل�ستقبلية وامل�سادقة عليها .

3-الت�سويت على  تقرير مدققي ح�سابات ال�سركة عن امليزانية واحل�سابات اخلتامية ل�سنة 2019 .

4-الت�سويت على  ح�سابات وميزانية ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 2019/12/31 وامل�سادقة عليها .

5-الت�سويت على على توزيع ما ن�سبته )12.5%(  من راأ�سمال ال�سركة كاأرباح على امل�ساهمني .

6-ابراء ذمة اع�ساء جمل�س الدارة عن عام 2019 

7-انتخاب مدقق احل�سابات لل�سنة املالية 2020 وحتديد اتعابهم او تفوي�س جمل�س الدارة بتحديدها .

يرجى ح�سوركم هذا الجتماع من خالل الرابط اللكرتوين )www.asu.edu.jo( او توكيل م�ساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة الق�سيمة 

املرفقة وتوقيعها على ان تر�سل الكرتونيًا بوا�سطة الربيد اللكرتوين )osama_w@ymail.com(  او على رقم )0796764653( وذلك 

قبل التاريخ املحدد بالجتماع املذكور اعاله .

وجتدر بال�سارة باأنه يحق لكل م�ساهم طرح ال�سئلة وال�ستف�سارات الكرتونيًا قبل التاريخ املحدد لالإجتماع من خالل الرابط اللكرتوين امل�سار 

اليه اعاله لي�سار اىل الرد عليها وذلك عماًل باأحكام البند خام�سًا/ج من الجراءات ال�سادرة عن معايل وزرير ال�سناعة والتجارة والتموين ، 

علمًا باأن امل�ساهم الذي يحمل ا�سهمًا ل تقل عن 10% من ال�سهم املمثلة بالجتماع يحق له طرح ال�سئلة وال�ستف�سارات خالل الجتماع �سندًا 

للبند خام�سًا/ط من ذات الجراءات امل�سار اليها اعاله .

وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام ،،،
رئيس مجلس االدارة/ هجرة محمد الفارس حماد

حضرات املساهمني الكرام 
حتية طيبة وبعد ،

ال�سناعة  وزير  معايل  عن  ال�سادرة  والإج��راءات   ،  2020 ل�سنة   )5( رقم  الدفاع  واأم��ر   1992 ل�سنة   )13( رقم  الدفاع  قانون  باأحكام  عماًل 

والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خالل و�سائل الإت�سال املرئي 

، ي�سّر جمل�س الإدارة دعوتكم حل�سور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي �سيعقد يف متام ال�ساعة الواحدة ظهر يوم   )zoom(والإلكرتوين

الثالثاء املوافق 2020/6/23 مل�ساهمي ال�سركة وذلك من خالل الرابط الإلكرتوين املن�سور على املوقع الإلكرتوين لل�سركة  واملذكور اأدناه والذي 

يوفر و�سيلة الإت�سال املرئي للم�ساهمني ، وذلك للنظر يف الأمور التالية واإتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها :-

جدول اعمال الهيئة العامة العادي واملت�سمن ما يلي:

1-تالوة قرارات اجتماع الهيئة العامة ال�سابق.

2-الت�سويت على جمل�س الإدارة عن اأعمال ال�سركة خالل �سنة 2019، واخلطة امل�ستقبلية.

3-الت�سويت على  تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2019/12/31.

4-الت�سويت على  على القوائم املالية لل�سركة كما يف 2019/12/31 وامل�سادقة عليها .

5-اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن العام 2019 �سمن احلدود التي ن�س عليها القانون.

6-انتخاب مدقق ح�سابات ال�سركة لل�سنة املالية املقبلة وحتديد اأتعابهم اأو تفوي�س جمل�س الإدارة بتحديدها.

او توكيل   )www.jrcd.com.jo( ال�سركة الإلكرتوين يرجى ح�سوركم هذا الجتماع من خالل الرابط اللكرتوين املخ�س�س على موقع 

)osama_w@ymail.com( م�ساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة الق�سيمة املرفقة وتوقيعها على ان تر�سل الكرتونيًاعلى الربيد الإلكرتوين

او على رقم )0796764653( وذلك �سمن الرابط املخ�س�س قبل التاريخ املحدد بالجتماع املذكور اعاله .

وجتدر بال�سارة باأنه يحق لكل م�ساهم طرح ال�سئلة وال�ستف�سارات الكرتونيًا قبل التاريخ املحدد لالإجتماع من خالل الرابط اللكرتوين امل�سار 

اليه اعاله لي�سار اىل الرد عليها وذلك عماًل باأحكام البند خام�سًا/ج من الجراءات ال�سادرة عن معايل وزرير ال�سناعة والتجارة والتموين ، 

علمًا باأن امل�ساهم الذي يحمل ا�سهمًا ل تقل عن 10% من ال�سهم املمثلة بالجتماع يحق له طرح ال�سئلة وال�ستف�سارات خالل الجتماع �سندًا 

للبند خام�سًا/ط من ذات الجراءات امل�سار اليها اعاله .

وتف�سلوا بقبول فائق الإحرتام ،،،

رئيس مجلس االدارة
د. هيثم عبداهلل ابو خديجة

الدعوة إل
العقارية األردنية للتنمية وجدول اعمالها

شركة األمناء لالستثمار 
وإدارة املحافظ املالية

ذات مسؤولية محدودة

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

يت�سرف هيئة مديرين �سركة الأمناء لال�ستثمار واإدارة املحافظ املالية بدعوة ال�سادة ال�سركاء 

املرئي  الإت�سال  و�سيلة  بوا�سطة  �سيعقد  والذي  العادي  لل�سركة  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�سور 

. )www.alomanaa.jo(  والإلكرتوين من خالل الدخول على موقع ال�سركة الإلكرتوين

، وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ظهر يوم الثالثاء املواف���ق 2020/6/23 وذلك للنظر يف الأمور 

املدرجة على جدول الأعمال املرفق على موقع الإلكرتوين لل�سركة

يرجى من ال�سادة ال�سركاء املحرتمني ح�سور الإجتماع يف املوعد املعني بوا�سطة و�سيلة الإت�سال 

ت�سجيل  اجراءات  واملت�سمن  املخ�س�س  الإلكرتوين  الرابط  على  الدخول   ، والإلكرتوين  املرئي 

ح�سورهم لالإجتماع  واملن�سور على املوقع الإلكرتوين لل�سركة اعاله

السيدة هجرة محمد الفارس حماد

رئيـس هيئة املديرين 

تعلن جامعة آل البيت 
عن اعادة طرح رقم

)2020/11 ( مشروع 
اعادة تأهيل مبنى النشاء مصنع

لتعبئة كاسات املياه ) لصالح صندوق االستثمار (

ابنية  ان�ساء  فاأعلى  رابعة  فئة  امل�سنفون  املقاولون  فعلى 

الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة دائرة العطاءات 

يوم  من  اعتبارُا  املفرق  يف  البيت  اآل  جامعة  يف  وامل�سرتيات 

�سباحا  الثامنة  ال�ساعة  ،من   2020/6/15 املوافق  الثنني 

رخ�سة  معهم  م�سطحبني  يوميًا،  ظهرًا  ع�سرة  الثانية  ولغاية 

مهن و�سهادة ت�سجيل �ساريتي املفعول �سمن املجالت اعاله :

ثمن ن�سخة العطاء)50 ( خم�سون دينارًا غري م�سرتدة .

الثانية  ال�ساعة  اع��اله  للعطاء  العرو�س  لتقدمي  اخرموعد 

ع�سرة ظهر يوم الحد املوافق 2020/7/5 .

 ) %3  ( بن�سبة  �سيك م�سدق  او  بالعر�س كفالة  بنكية  يرفق 

من قيمة العر�س ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف 

مغلف منف�سل .

تقدم املناق�سة من ثالث ن�سخ ) ا�سلية – �سورتني ( تو�سع كل 

تو�سع   ، منف�سل  مغلف  يف  والكفالة  منف�سل  مغلف  يف  ن�سخة 

امل�سرتك  ا�سم  عليه  ويكتب  خمتلف  مغلف  يف  املغلفات  جميع 

وعنوانه ورقم دعوة العطاء ويودع يف �سندوق دائرة العطاءات 

وامل�سرتيات ح�سب املواعيد اعاله .

ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  اع��اله  العطاء  مظاريف  فتح  موعد 

�سباح يوم الثنني املوافق 2020/7/6م.

ل ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر العالن على من ير�سو عليه العطاء اعاله .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة

اعالن صادر 
عن جامعة آل البيت

تعلن جامعة اآل البيت عن اإعادة طرح العطاءين

العطاءين  هذين  يف  بال�سرتاك  الراغبني  واملتعهدين  ال�سركات  فعلى 

مراجعة دائرة العطاءات وامل�سرتيات يف جامعة اآل البيت يف املفرق اعتبارُا 

2020/6/15 ،من ال�ساعة الثامنة �سباحا ولغاية  من يوم الثنني املوافق 

ت�سجيل  و�سهادة  مهن  رخ�سة  معهم  م�سطحبني  يوميًا،  ظهرًا  ع�سرة  الثانية 

�ساريتي املفعول �سمن املجالت اعاله :

ظهر  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  اعاله  للعطاءين  العرو�س  لتقدمي  اخرموعد 

يوم الحد املوافق 2020/7/5 .

قيمة  من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�س  يرفق 

العر�س ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف منف�سل .

يف  ن�سخة  كل  تو�سع   ) – �سورتني  ا�سلية   ( ن�سخ  ثالث  من  املناق�سة  تقدم 

املغلفات يف مغلف  ، تو�سع جميع  مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل 

العطاء ويودع يف  امل�سرتك وعنوانه ورقم دعوة  ا�سم  خمتلف ويكتب عليه 

�سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب املواعيد اعاله .

يوم  �سباح  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  اع��اله  العطاء  مظاريف  فتح  موعد 

الثنني املوافق 2020/7/6م.

ل ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر العالن على من ير�سو عليه العطاء اعاله .

ثمن  من  اعاله  للعطاءين  ال�سابق  الطرح  يف  ا�سرتكت  التي  ال�سركات  تعفى 

ن�سخة العطاء .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة

ثمن النسخة غير مستردةموضوعهرقم العطاء
توريد وتركيب وتشغيل اجهزة 3/2020

ومعدات حاسوبية
25 دينار

25 دينارتصنيع وتوريد حافظات شهادات التخرج8/2020 
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االنباط-وكاالت

اأعربت م�سادر “اإ�سرائيلية” ام�س الأحد 

ع���ن ق��ل��ق��ه��ا م���ن ان��ت�����س��ار وام����ت����داد عمليات 

االح���ت���ج���اج وال���رف�������ض ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة �سد 

خم��ط��ط ال�����س��م االإ���س��رائ��ي��ل��ي، م���ن ال�سفة 

الغربية اإىل قطاع غزة

“معاريف”  ���س��ح��ي��ف��ة  ل��ت��ق��ري��ر  ووف����ق����اً 

حركة  تتبعه  ال���ذي  واخل���ط  ال�سيا�سة  ف���اإن 

ال�����س��ن��ور،  يحيى  ق��ي��ادة  حت��ت   ، “حما�ض” 
يف االأ���س��ه��ر االأخ�����ر ه���و حت�����س��ن االأو����س���اع 

االقت�سادية يف القطاع، اإال اأن نوايا ال�سم قد 

اأمني ومواجهة مع دولة  اإىل ت�سعيد  ت��وؤدي 

مطلع  املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  االحتالل 

ال�سهر القادم يف حال مت االإعالن عن تنفيذ 

خطة ال�����س��م، وه��ز اال���س��ت��ق��رار احل���ايل على 

احلدود مع قطاع غزة، خا�سة يف حال عمدت 

ال�سلطة الفل�سطينية اإىل تقلي�ض امليزانيات 

ال�سلطة يف  ملوظفي  تدفعها  التي  وال��روات��ب 

قطاع غزة

ال��وزراء االإ�سرائيلي بنيامن  وكان رئي�ض 

ن��ت��ن��ي��اه��و ق���د اأع���ل���ن اأن ح��ك��وم��ة االح��ت��الل 

امل�ستوطنات  وجميع  االأردن  غور  �سم  تعتزم 

بداية  م��ع  الغربية،  ال�سفة  يف  االإ�سرائيلية 

ال�سهر املقبل

االنباط-وكاالت

ه��دم��ت اآل���ي���ات االح���ت���الل ام�����ض االأح����د، 

ت��ع��ودان  االإن�����س��اء  ق��ي��د  �سكنّيتن  م��ن�����س��اأت��ن 

ب��ال��داخ��ل  ال��ل��د  اأب���و زاي���د يف م��دي��ن��ة  لعائلة 

الفل�سطيني املحتل

اأن  االإخ�����ب�����اري   ٤٨ ع�����رب  م���وق���ع  واأف��������اد 

جرافات االحتالل برفقة قوات من ال�سرطة 

اأب��و  لعائلة  منزلن  ال��ي��وم  �سباح  اقتحمت 

و�سرعت  اللد،  املحطة مبدينة  زاي��د يف حي 

بهدمها، بحجة البناء غر املرخ�ض

منعت  االح����ت����الل  ���س��رط��ة  اأن  واأ�����س����اف 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن م���ن االق�������راب م���ن م��ك��ان 

حتى  املنطقة،  على  ط��وًق��ا  وفر�ست  ال��ه��دم، 

االنتهاء من عملية الهدم

وقال ع�سو بلدية اللد حممد اأبو �سريقي 

م�����س��ت��م��رة دون  ال��ل��د  ال���ه���دم يف  ���س��ي��ا���س��ة  اإن 

ت��وق��ف، و���س��ل��ط��ات االح���ت���الل ال ت��ري��د منح 

االأهايل تراخي�ض بناء، ويف الوقت ذاته تهدم 

دون توفر بديل

ل��ع��ائ��ل��ة  ي����ع����ودان  امل���ن���زل���ن  اأن  واأ�����س����اف 

اأب�����و زاي�����د وه���م���ا ق��ي��د االإن�������س���اء، ك���ل واح���د 

قرار  م��ًرا، حيث �سدر   60 منهما مب�ساحة 

الهدم  الأوام���ر  ت�سّدت  والعائلة  بهدمهما، 

منذ �سنوات

املحتل  ال��داخ��ل  يف  مناطق  ع��ّدة  و�سهدت 

ت�سعيًدا يف هدم املن�ساآت ال�سكنية والتجارية 

وال�سناعية، وذلك بذريعة عدم الرخي�ض، 

يافا،  م��اه��ل،  ع��ن  ال��ط��رة،  يف؛  ح�سل  كما 

�سفاعمرو، كفر قا�سم، قلن�سوة، كفر يا�سيف، 

اأخ���رى يف منطقة  وب��ل��دات عربية  ع��رع��رة، 

النقب جنوبي البالد

االنباط-وكاالت

ب��اأن  ال��ق��د���ض،  ���س��وؤون  اأف���اد خمت�ض يف 

املغاربة  باب  اأ�سفل  نفًقا جديًدا مت حفره 

وح���ائ���ط ال������راق يف امل�����س��ج��د االأق�������س���ى، 

ر�سمًيا مطلع  �سيتم ك�سفه واالإعالن عنه 

املقبل متوز/يوليو 

وق������ال امل��خ��ت�����ض يف �����س����وؤون ال��ق��د���ض 

�سحفية  ت�سريحات  يف  دي��اب  اأب��و  فخري 

يعملون  امل�����س��ت��وط��ن��ن  م��ن  جم��م��وع��ة  اإن 

ك��م��ت��ط��وع��ن يف ح��ف��ر ال��ن��ف��ق ال����ذي يقع 

اخل��ارج  من  املغاربة  ب��اب  منطقة  بن  ما 

ب��ال��ق��رب م��ن ال��ق�����س��ور االأم���وي���ة، ب��اجت��اه 

للم�سجد  الغربي  )اجلدار  الراق  حائط 

االأق�سى(

ي�ستخرجون  امل�ستوطنن  اأن  ويو�سح 

االأتربة  من  كبرة  كميات  احلفر  خ��الل 

وال�������س���خ���ور وب��ع�����ض احل����ج����ارة واالآث������ار 

ال����ع����رب����ي����ة االإ�����س����الم����ي����ة م�����ن امل��ن��ط��ق��ة 

بهدف  جمهولة؛  مناطق  اإىل  وينقلونها 

جت���ي���ره���ا وت����زوي����ره����ا وط��م�����س��ه��ا ح��ت��ى 

عرية  اأثرية  وم��وج��ودات  تاريًخا  ي�سنع 

ومعار�ض  مبتاحف  عر�سها  يتم  م��زورة، 

االحتالل

درب  لنفق  ا�ستكمااًل  النفق  هذا  وياأتي 

االأمريكي  ال�سفر  افتتحه  الذي  احلجاج 

يف دولة االحتالل ديفيد فريدمان يف 30 

اأ�سفل  املا�سي،  العام  يونيو من  حزيران/ 

حي وادي حلوة يف بلدة �سلوان، بعد �ست 

����س���ن���وات م���ن ع��م��ل��ي��ات احل���ف���ر يف ب��اط��ن 

االأر�ض

ال��ن��ف��ق  اأن ه����ذا  اأب�����و دي�����اب  وي�����س��ي��ف 

االأق�������س���ى، الف��ًت��ا  امل�����س��ج��د  اإىل  ���س��ي�����س��ل 

و�سلت  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ف��ري��ات  اأن  اإىل 

اإىل ال�����س��ور ال��غ��رب��ي واجل��ن��وب��ي ال��غ��رب��ي 

كبرة  بخطورة  ينذر  ما  وهذا  للم�سجد، 

ع��ل��ى االأق�����س��ى، الأن ج��دران��ه واأ���س��ا���س��ات��ه 

ب��ات��ت م��ع��ل��ق��ة ب��ال��ه��واء ب�����س��ب��ب ا���س��ت��م��رار 

اأع��م��اق  اإىل  احل���ف���ري���ات، وال���ت���ي و���س��ل��ت 

كبرة اأ�سفل امل�سجد ويف حميطه

وي�سر اإىل اأن اجلمعيات اال�ستيطانية 

ت��ع��م��ل ب�����س��ك��ل ح��ث��ي��ث ل��الن��ق�����س��ا���ض على 

امل�����س��ت��ه��دف من  االأق�������س���ى، الأن  امل�����س��ج��د 

افتتاح هذا النفق هو الو�سول للم�سجد

ون���������س����ر م����وق����ع م�����ا ي�������س���م���ى ���س��ب��ي��ب��ة 

ال���ت���الل اال���س��ت��ي��ط��اين، ال����ذي ان�����س��م يف 

يف  املزعوم  الهيكل  جماعات  اإىل  م�ساعيه 

مقاطع  االأق�سى،  للم�سجد  االقتحامات 

عملية  ُت�سور  ُحذفت،  ثم  لدقائق  فيديو 

ح���ف���ر ن���ف���ق وم�������س���ارك���ة ع�����دد ك���ب���ر م��ن 

امل�����س��ت��وط��ن��ن، ك���ان���وا ي��ح��م��ل��ون ال����راب، 

وي��ت��ب��ادل��ون م���ع���دات احل��ف��ر وي��ل��ت��ق��ط��ون 

�سوًرا لبع�سهم البع�ض وهم يف حالٍة من 

الن�سوة والفرح يف اإ�ساءٍة خافتة

امل��ح��ذوف،  الت�سجيل  م��ن  ي��ب��دو  وك��م��ا 

ي��ق��ع امل���وق���ع اأ����س���ف���ل ب����اب امل���غ���ارب���ة ق��رب 

حلوة  وادي  مدخل  يف  الزوار”  “مركز 
وم��ن��ط��ق��ة ال��ق�����س��ور االأم���وي���ة امل��ال���س��ق��ة 

للجدار اجلنوبي للم�سجد االأق�سى، عند 

من  امل�����رواين  للم�سلى  ال��ث��الث��ي  ال��ب��اب 

اخلارج

وُيظهر الت�سجيل ثالثة م�ستويات من 

ي�سر  ما  البع�ض،  بع�سها  اأ�سفل  احلفر 

واالأن���ف���اق ج��زء  ه���ذه احل��ف��ري��ات  اأن  اإىل 

تو�سيعها  جرى  قدمية  مياه  قنوات  منها 

ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافة  وعمل تفرعات لها، 

م����واد ك��ي��م��اوي��ة يف ت���ذوي���ب ال�����س��خ��ور يف 

باطن االأر�ض، وفق مطلعن وخراء

غزة والضفة على صفيح ساخن ..و»إسرائيل« تخشى التصعيد

 آليات االحتالل تهدم منزلين في مدينة اللد

 نفق جديد يهّدد أساسات المسجد األقصى المبارك

 مسؤول فلسطيني: خطة الضم ستنفذ 
تدريجيًا الحتواء الغضب الفلسطيني  

 إسرائيل تقيم »مستوطنة ترامب« 
في الجوالن

 صحيفة: من غير المحتمل أن يحدث الضم 
قبل االنتخابات الرئاسية األمريكية

 حلم يتحطم

االنباط-وكاالت

اليوم”  “اإ�سرائيل  �سحيفة  ن��ق��ل��ت 

اأبو  من  مقرب  فل�سطيني  م�سوؤول  عن 

ال��ت��ي و�سلت  ال��ر���س��ائ��ل  اإن  ق��ول��ه  م���ازن 

اأن  اإىل  ت�����س��ر  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ل��ل��ق��ي��ادة 

�سيكون  ال�سم  االحتالل خلطة  تطبيق 

ب�سكل تدريجي ولي�ض دفعة واحدة

واأ������س�����اف امل���������س����وؤول ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

ال���������س����ي����ادة  ف�����ر������ض  اأن  ل���ل�������س���ح���ي���ف���ة 

الكبرة  امل�ستوطنات  على  االإ�سرائيلية 

ال���ق���ادم، ولكن  ي��ول��ي��و  �سهر  ي��ت��م يف  ل��ن 

يف  ال�سم  و�سي�سمل  متاأخرة،  يف مرحلة 

اأدوميم”  “معاليه  م�ستوطنة  البداية 

“غو�ض  م�ستوطنة  وا�سعة من  ومناطق 

عت�سيون«

وب���ح�������س���ب امل�����������س�����وؤول اأي���������س����اً ف�����اإن 

ال�سارع  “اإ�سرائيل” حتاول منع غ�سب 
وبدعم  العربي،  وال�سارع  الفل�سطيني 

العربية  وال��دول  املتحدة  الواليات  من 

خطة  �سيطبق  االح��ت��الل  ف��اإن  املعتدلة 

ب�سكل تدريجي ال�سم 

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن رئ��ي�����ض ال�������وزراء االإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

بنيامن نتنياهو، ام�ض االأحد، عن �سروع 

�سبيل  ع��م��ل��ي��ة يف  ب��ب��ذل ج��ه��ود  ح��ك��وم��ت��ه 

اإق���ام���ة م�����س��ت��وط��ن��ة ج���دي���دة يف اجل���والن 

امل��ح��ت��ل حت��م��ل ا���س��م ال��رئ��ي�����ض االأم��ري��ك��ي 

دونالد ترامب

واأك�������د م��ك��ت��ب ن��ت��ن��ي��اه��و ب������اأن رئ��ي�����ض 

م�ستهل جل�سة حكومية  ال��وزراء �سرح يف 

باتخاذ خطوات  اليوم  “�سنبداأ  اأ�سبوعية: 

عملية من اأجل اإقامة بلدة ه�سبة ترامب 

يف اجلوالن«

وذّك�������ر ن��ت��ن��ي��اه��و ب������اأن ه�����ذه اخل���ط���وة 

االأم��ري��ك��ي  الرئي�ض  ل��ق��رار  تكرميا  ت��اأت��ي 

اإ�سرائيل على اجلوالن  االعراف ب�سيادة 

اإجراء يتناق�ض  املا�سي، يف  العام  يف مايو 

اأن  ين�ض على  ال��ذي  ال��دويل  القانون  مع 

اجلوالن اأر�ض �سورية حمتلة

وك���ان���ت احل���ك���وم���ة االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ق��د 

احتفالية  م��را���س��م  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  نظمت 

مل  لكنها  اجل��دي��دة،  امل�ستوطنة  لتد�سن 

يف  عملية  خ��ط��وات  اأي  االآن  ح��ت��ى  تتخذ 

اإقامتها �سبيل 

االنباط-وكاالت

اأحرنوت”  “يديعوت  �سحيفة  ك�سفت 

العرية �سباح ام�ض االأحد، عن حلم ال�سم 

الذي  االأردن  الفل�سطينية وغور  لالأرا�سي 

“يتحطم” موؤكدًة اأّنه: “من غر املحتمل 
اأن يحدث ال�سم قبل االنتخابات الرئا�سية 

االأمريكية يف ال�3 من نوفمر القادم«.

وق�������ال�������ت ي������دي������ع������وت ع�������ر م���وق���ع���ه���ا 

اأن  “من الوا�سح مت��اًم��ا  اأّن���ه  االإل��ك��روين، 

من   ٪30 ي�سمل  ال��ذي  الكامل  ال�سم  حلم 

ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ق���د حت���ط���م، ف��م��ن غر 

املحتمل حدوثه قبل االنتخابات الرئا�سية 

االأمريكية.

“ترامب  اإّن  العرية،  ال�سحيفة  وقالت 

االآن يف مكانة خمتلف متاماً”، فيما �سيتعن 

على نتنياهو ال�سم الرمزي لالأرا�سي.

ال�سفر  مع  اجتماعا  نتنياهو  و�سيعقد 

االأم��ري��ك��ي يف اإ���س��رائ��ي��ل دي��ف��ي��د ف��ري��دم��ان 

ووزير اجلي�ض االإ�سرائيلي “بيني غانت�ض” 

ورئي�ض  اأ�سكنازي  غابي  اخلارجية  ووزي���ر 

�سياغة  ب��ه��دف  ل��ي��ف��ن،  ي��اري��ف  الكني�ست 

خطة متفق عليها من جميع االأطراف.

ا�ستعداد  لي�ض على  نتنياهو  اأّن  ونّوهت، 

للت�سوية ب�سم اإحدى الكتل فقط “معاليه 

اأدوميم اأو غو�ض عت�سيون”، و�سي�سر على 

زيادة ال�سم اإىل اأق�سى حد ممكن«. 

“ثالثة  ع����ن  “يديعوت”  وحت����دث����ت 

�سيناريوهات حمتملة دون خريطة توافقية 

يعار�ض  “نتنياهو  اأّن  اإىل  فعلية”، م�سرًة 

�سم كتلة واح��دة ويخ�سى اأن ت�سر بقاعدة 

ناخبيه اليمينين ب�سكل خطر«.

ي�سعى جاهًدا  نتنياهو  اأّن  اإىل  واأ���س��ارت، 

اأق�����س��ى ق���در م���ن ال�����س��م يف ه��ذا  لتحقيق 

ل��ن تكون هناك  اأن���ه  اليقن  ال��وق��ت لعلمه 

م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ر���س��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة، م�سيفاً 

من  بالقلق  �سي�سعرون  “االأمريكيون  اأّن 

ال��دول العربية ولن يكون هناك  تهديدات 

�سم يف النهاية«

االثنني   15/ 6 / 2020
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االنباط-عمان

ا�صدر حمافظ اخلليل جربين البكري، 

الأح������د، ت�����ص��ري��ًح��ا م��ه��ًم��ا ح����ول ال��ق��وائ��م 

التوا�صل  مواقع  على  املتداولة  والأ�صماء 

الج���ت���م���اع���ي مل��ت��ه��م��ن ب��ت�����ص��ري��ب اأرا��������ضٍ 

للم�صتوطنن وعقارات 

عرب  ت�صريح  يف  اخلليل  حمافظ  وق��ال 

موقع  على  للمحافظة  الر�صمية  ال�صفحة 

موؤخرا تداول بع�ض  لوحظ  “في�صبوك”: 

ن�صطاء مواقع التوا�صل الجتماعي ا�صماء 

وق���وائ���م م��ت��ه��م��ة ب��ت�����ص��ري��ب وب��ي��ع اأرا����ص���ي 

وعقارات للم�صتوطنن، يف ال�صفة الغربية 

م�صادر  م��ن  اأن��ه��ا  قيل  اخلليل  وحم��اف��ظ��ة 

اإ�صرائيلية” �صحفية 

ب��امل��واط��ن��ن  “نهيب  ال��ب��ك��ري:  وا���ص��اف 

ال����ك����رام ع�����دم ال���ت���ع���اط���ي م����ع اأي������ة ق���وائ���م 

م�����ص��دره��ا ج���ه���ات م�����ص��ب��وه��ة ت�����ص��ع��ى اإىل 

ال�صارع  لإ�صغال  الجتماعي  الن�صيج  �صرب 

ب��ق�����ص��اي��ا م�����ص��ب��وه��ة ت��ب��ع��د امل���واط���ن���ن عن 

ال�صيا�صية مبواجهة �صفقة  القيادة  معركة 

القرن وموؤامرة ال�صم”

لإبعاد  تهدف  الإ�صاعات  “هذه  ان  واأك��د 

النا�ض عن ق�صية �صرقة حكومة الإحتالل 

امل�صلحة  و���ص��رب  الفل�صطينية،  ل��الأر���ض 

الوطنية التي ت�صهد تالحًما غري م�صبوق، 

الفل�صطينية”،  واحلكومة  املواطنن  بن 

�صلطات  يزعج  الأم��ر  “هذا  اأن  اإىل  م�صريا 

الإح����ت����الل مم���ا دف����ع ال���ط���اب���ور اخل��ام�����ض 

�صفوف  ب��ن  البلبلة  م��ن  ح��ال��ة  خ��ل��ق  اإىل 

املواطنن”

ان������ه مت الإي�����ع�����از  ال����ب����ك����ري،  واو������ص�����ح 

ل��الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة مب��ت��اب��ع��ة م�����ص��در ه��ذه 

القانونية  الإج����راءات  وات��خ��اذ  الإ���ص��اع��ات، 

توفرت  ح��ال  اأن��ه يف  م��وؤك��ًدا  �صد مثرييها، 

اي  بت�صريب  قام  �صخ�ض  اأي  عن  معلومات 

واعتقاله،  مالحقته،  �صيتم  عقار،  او  اأر�ض 

وتقدميه للق�صاء، واإنزال اأق�صى العقوبات 

بحقه

االنباط-وكاالت

متار�صها  التي  ال�صغوط  ت�صتمر  بينما   

مبا�صر  ب�صكل  الغربية  ال��دول  من  العديد 

وعربية  اإقليمية  واأخ���رى  اإ���ص��رائ��ي��ل،  على 

ع���رب اأم���ري���ك���ا، مل��ن��ع ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة ال�����ص��م، 

�صر  اأم��ن  عريقات  �صائب  الدكتور  ك�صف 

عن  التحرير،  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 

لل�صفري  ع��ب��ا���ض،  حم��م��ود  الرئي�ض  تكليف 

ري��ا���ض  امل���ت���ح���دة،  الأمم  يف  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 

م��ن�����ص��ور، ب���ط���رح ت�����ص��ك��ي��ل ائ���ت���الف دويل 

مل��واج��ه��ة خ��ط��ة ال�����ص��م ال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة على 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة

ع��ب��ا���ض  ال���رئ���ي�������ض  اإن  ع���ري���ق���ات  وق������ال 

اجتماع  متثيل  م�صتوى  برفع  اأي�صا  كلفه 

24 من  ال���� امل��ق��رر ع��ق��ده يف  جمل�ض الأم���ن 

ال�صهر اجلاري، ليكون على م�صتوى وزراء 

اخلارجية ولي�ض املندوبن

�صبكة  توفري  اىل  العربية  ال��دول  ودع��ا 

مرحلي  ك��ق��ر���ض  لفل�صطن  م��ال��ي��ة  اأم����ان 

���ص��ه��ري��ا، حتى  دولر  م��ل��ي��ون  م��ئ��ة  ب��ق��ي��م��ة 

ت�����ص��ت��ط��ي��ع م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات امل��ح��دق��ة 

بق�صيتنا

الحتاد  طالبت  فل�صطن  اأن  اإىل  واأ�صار 

الوروب�����ي مب��وق��ف ر���ص��م��ي اأوروب�����ي ي��وؤك��د 

نفذت  ح��ال  ا�صرائيل  على  عقوبات  فر�ض 

خطة ال�صم ف�صال عن العرتاف بالدولة 

حل  ي��ري��د  م��ن  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  الفل�صطينية، 

ال���دول���ت���ن، ف����اإن ع��ل��ي��ه الع�����رتاف ب��دول��ة 

فل�صطن

طلبت  فل�صطن  اأن  ع��ري��ق��ات  واأو����ص���ح 

م���ن الحت�����اد الأوروب��������ي اأي�����ص��ا امل�����ص��اع��دة 

يف ت��غ��ط��ي��ة ال���ع���ج���ز امل������ايل ل���وك���ال���ة غ���وث 

ي��ك��ون  ال��الج��ئ��ن الأون������روا واأن  وت�����ص��غ��ي��ل 

�صالم  م��وؤمت��ر  لعقد  دويل  ائ��ت��الف  �صمن 

الدولة  واق��ام��ة  الح��ت��الل،  لإن��ه��اء  يف�صي 

وحل   ،1967 ع��ام  ح��دود  على  الفل�صطينية 

ق�صية الالجئن واإطالق �صراح الأ�صرى

ال��دول��ي��ة  امل����واق����ف  اأن  ع���ري���ق���ات  واأك������د 

اأر�صلها  ال��ت��ي  ال��ر���ص��ال��ة  �صيما  ل  الأخ����رية 

وحت��ذر  الأم��ري��ك��ي،  الكونغر�ض  يف  اأع�����ص��اء 

م����ن ت�������ص���اع���د اع������ت������داءات امل�����ص��ت��وط��ن��ن، 

خارجية  ل��وزراء  الطارئ  املوؤمتر  وق��رارات 

ال��ت��ع��اون ال����ص���الم���ي، وامل���وق���ف الأوروب�����ي 

وم�����واق�����ف رو����ص���ي���ا وال���������ص����ن، ت����وؤك����د اأن 

دويل  ائ��ت��الف  ح�صد  ا�صتطاعت  فل�صطن 

للق�صية داعم 

وو�صف عريقات يف ت�صريحات �صحافية 

الن�صان  حلقوق  الأوروب��ي��ة  املحكمة  ق��رار 

امل��ت��ع��ل��ق ب���اأع�������ص���اء يف ح���رك���ة امل��ق��اط��ع��ة ب��� 

التاريخي

الذي  هو  الإدان���ة  ي�صتحق  من  اإن  وق��ال 

وال�صتيطان،  والحتالل  اجلرائم  يرتكب 

بال�صم ولي�ض من يعمل على وقف  ويعمل 

اإىل  اإ�صارة  يف   ، ال�صلمية  بالطرق  اجلرائم 

ق���رار ���ص��اب��ق مل��ح��ك��م��ة ف��رن�����ص��ي��ة اأدان�����ت فيه 

عددا من اأع�صاء حركة املقاطعة

ال��ل��ج��ن��ة  اأ������ص�����ادت  ق����ري����ب،  ����ص���ي���اق  ويف 

ال��رئ��ا���ص��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل�������ص���وؤون ال��ك��ن��ائ�����ض يف 

ف��ل�����ص��ط��ن، مب����واق����ف جم��ل�����ض ال��ك��ن��ائ�����ض 

الأو�صط،  ال�صرق  كنائ�ض  وجمل�ض  العاملي، 

وجم���ال�������ض ك��ن��ائ�����ض ه���ول���ن���دا وال����روي����ج، 

وك��ن��ائ�����ض ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، 

امل��ط��ال��ب��ة ب��ات��خ��اذ اج������راءات ح��ازم��ة جت��اه 

خ��ط��ة ال�����ص��م الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة لأرا���ص��ي دول��ة 

املحتلة فل�صطن 

ودع������ت يف ب���ي���ان اأ������ص�����دره م���دي���ر ع���ام 

ال�����ص��ن��دوق ال��ق��وم��ي ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي رم���زي 

باقي  اللجنة،  اأي�صا  يرتاأ�ض  ال��ذي  خ��وري، 

ات��خ��اذ  اإىل  ال���ع���امل وجم��ال�����ص��ه��ا  ك��ن��ائ�����ض 

يف  وال�صالم  وال��ع��دل  للحق  داعمة  مواقف 

امل��ن��ط��ق��ة مل��واج��ه��ة ال���ع���دوان وال���ص��ت��ي��ط��ان 

والح���ت���الل وم�����ص��اري��ع��ه يف ���ص��م الأرا���ص��ي 

الفل�صطينية التي �صتكون لها نتائج كارثية 

على الأمن وال�صتقرار يف املنطقة

توا�صل  على  اأن��ه��ا  اىل  اللجنة  واأ���ص��ارت 

دائ�����م م���ع مم��ث��ل��ي امل��ج��ال�����ض ال��ك��ن�����ص��ي��ة يف 

�صيا�صات  على  اطالعهم  اأج��ل  من  ال��ع��امل، 

حرمان  اىل  الهادفة  الحتالل  واإج���راءات 

���ص��ع��ب��ن��ا م���ن اإق���ام���ة دول���ت���ه امل�����ص��ت��ق��ل��ة على 

يزيد  م��ا  ل�صم  م��ن خ��الل خططه  اأر���ص��ه، 

على 30% من اأرا�صي دولة فل�صطن

وقالت اإن خوري اأطلعهم على ما يعانيه 

وقمعه  الح���ت���الل  ظ��ل��م  م��ن  �صعبنا  اب��ن��اء 

وم���ا مي��ار���ص��ه م���ن ج���رائ���م ���ص��ده��م و���ص��د 

اإىل  عليها،  امل�صتوطنات  وب��ن��اء  اأرا���ص��ي��ه��م 

املقد�صات  �صد  املتوا�صلة  انتهاكاته  جانب 

وامل�صيحية الإ�صالمية 

اأر�صلت ر�صائل �صكر وتقدير  اإنها  وقالت 

الكن�صية  املجال�ض  ممثلي  م��ن  كبري  لعدد 

ح�����ول ال����ع����امل ع���ل���ى م���واق���ف���ه���م ال���داع���م���ة 

للق�صية الفل�صطينية، ودعتهم من خاللها 

ل��ت��ح��ق��ي��ق  م����ن اجل����ه����ود  م���زي���د  ب�����ذل  اإىل 

ال�صالم فل�صطن ومتكن  اأر�ض  ال�صالم يف 

م�صريه  تقرير  م��ن  الفل�صطيني،  ال�صعب 

اأرا�صيهم واإقامة دولته  وعودة لجئيه اىل 

ال�صرقية القد�ض  وعا�صمتها  امل�صتقلة 

االنباط-وكاالت

امل��ائ��ي��ة  وامل���������وارد  ال������ري  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

يونيو/حزيران،   14 الأح��د  اليوم  امل�صرية، 

النه�صة  �صد  ب�صاأن  اأن هناك موقفا حا�صما 

بعد 24 �صاعة

واأو�صحت الوزارة امل�صرية يف بيان ن�صرته 

���ص��ف��ح��ة رئ��ا���ص��ة جم��ل�����ض ال������وزراء امل�����ص��ري 

على  الت��ف��اق  مت  اأن���ه  في�صبوك  م��وق��ع  على 

م�صر  بن  يونيو/حزيران،   15 يوم  اجتماع 

وال�صودان واإثيوبيا

واأ�صارت وزارة الري اإىل اأنه �صيتم خالل 

الجتماع تقييم م�صار املفاو�صات الأخرية

وزارة  قالت  ال�صبت،  اأم�ض  اجتماع  وع��ن 

الري امل�صرية: عك�صت امل�صاورات التي جرت 

ب��ن ال����دول ال��ث��الث اأن ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 

الق�صايا الرئي�صية ل تزال حمل رف�ض من 

اجلانب الأثيوبي

وعددت الوزارة تلك الق�صايا على النحو 

التايل:

اعرتا�ض اأثيوبيا على البنود التي ت�صفي 

ال�صبغة الإلزامية قانوناً على التفاق

اآلية قانونية لف�ض النزاعات التي  و�صع 

قد تن�صب بن الدول الثالث

  رف�ض اإثيوبيا التام للتعاطي مع النقاط 

امل�����ص��ري، ب�صاأن  امل��ث��ارة م��ن اجل��ان��ب  الفنية 

اإج��راءات مواجهة اجلفاف واجلفاف املمتد 

و�صنوات ال�صح املائي

اأك��دت م�صر  امل�صري  ال��ري  وزارة  وقالت 

العنا�صر  ه���ذه  الت���ف���اق  ت�����ص��م��ن  ����ص���رورة 

اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف اأي ات��ف��اق  ب��اع��ت��ب��اره��ا ع��ن��ا���ص��ر 

اأك��ر من  وج��ود مت�ض حياة  بق�صية  يتعلق 

150 مليون ن�صمة هم قوام ال�صعبن امل�صري 

وال�صوداين

وكان الجتماع الثالثي الرابع )امل�صري 

ال�����ص��وداين الإث��ي��وب��ي( ب�����ص��اأن ���ص��د النه�صة 

م�صاء ال�صبت، قد تو�صل اإىل تكليف ال�صودان 

باإعداد م�صودة وثيقة توافقية جديدة

 محافظ الخليل يكشف حقيقة القوائم واألسماء المتداولة 
لمتهمين بتسريب عقارات للمستوطنين

عباس يكلف السفير منصور بطرح تشكيل »ائتالف دولي« لمواجهة خطة الضم 

 مصر: موقف حاسم بشأن سد النهضة بعد 24 ساعة

 باباجان: احتماالت بقاء نظام أردوغان 
حتى موعد االنتخابات المقبلة ضعيفة

 تأجيل المحادثات الروسية التركية 
لبحث ملفي سوريا وليبيا

 هبات البنتاغون من األسلحة تسهم 
في عسكرة الشرطة األمريكية

 أول تعليق من بوتين على 
االحتجاجات في الواليات المتحدة  

االنباط-وكاالت

اأك�������د ع���ل���ي ب����اب����اج����ان رئ���ي�������ض ح���زب 

)ديفا(  ال��رتك��ي  والتقدم  الدميقراطية 

طيب  رج��ب  بزعامة  ال��رتك��ي  النظام  اأن 

القانون  ف��وق  اأن��ه  على  يتعامل  اأردوغ���ان 

احلكم  يف  بقائه  عدم  مرجحاً  والد�صتور 

حتى النتخابات القادمة.

عن  ال��رتك��ي��ة  زم���ان  �صحيفة  ون��ق��ل��ت 

اإن  اليوم  له  باباجان قوله يف ت�صريحات 

“احتمالت بقاء نظام اأردوغان يف احلكم 
 2023 ح��ت��ى م��وع��د الن��ت��خ��اب��ات يف ع���ام 

الن��ت��خ��اب��ات  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  �صعيفة” 

 2022 اأو   2021 ع��ام  املبكرة قد جت��ري يف 

على اأبعد تقدير.

واأ�����ص����اف ب���اب���اج���ان ال�����ذي ان�����ص��ق عن 

عام  قبل  احلاكم  والتنمية  العدالة  حزب 

ت��ق��ري��ب��اً وان�����ص��م اإىل ���ص��ف��وف امل��ع��ار���ص��ة 

“الفرق  اإن  اجل��دي��د  حزبه  تاأ�صي�ض  بعد 

هو  وح��زب��ه  والتنمية  العدالة  ح��زب  ب��ن 

حرية  اأن  اإىل  لف��ت��اً  القانون”  اح����رتام 

ال��ت��ع��ب��ري وال�����ص��ح��اف��ة ت��ع��د اأم������راً م��ه��م��اً 

اأن ح��زب��ه  اأي�������ص���اً وم��ب��ي��ن��اً  ل���ه  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 

ي��وا���ص��ل ت��ق��وي��ة ���ص��ف��وف��ه ب���اأ����ص���رع وق��ت 

مم��ك��ن ل��ال���ص��ت��ع��داد يف ح����ال اإج������راء اي 

مبكرة انتخابات 

االنباط-وكاالت

وزاري��ة  حمادثات  وتركيا  رو�صيا  اأجلت 

كان من املتوقع اأن تركز على ملفي ليبيا 

و���ص��وري��ا، ح��ي��ث ت�����ص��ان��د ال��ب��ل��دان اأط��راف��ا 

خمتلفة يف �صراعن طال اأمدهما

اإن  ال��رتك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 

ال��وزي��ر م��ول��ود ج��اوي�����ض اأوغ��ل��و ون��ظ��ريه 

تاأجيل  ق���ررا  لف���روف  �صريجي  ال��رو���ص��ي 

املحادثات خالل مكاملة هاتفية، الأحد

“نائبا  ب���ي���ان  يف  ال���������وزارة  واأ�����ص����اف����ت 

التوا�صل  يف  �صي�صتمران  البلدين  وزي��ري 

املحادثات  املقبلة.  ال��ف��رتة  يف  وامل��ح��ادث��ات 

�صتنعقد يف موعد  ال��وزاري  امل�صتوى  على 

لحق”

وكانت قناة “�صي اإن اإن ترك” قد اأفادت 

يف وقت �صابق اأن وزير اخلارجية الرو�صي 

�صريغي لف��روف ووزي��ر ال��دف��اع �صريغي 

�صويغو �صيزوران اإ�صطنبول، الأحد

واأ�صارت اإىل اأنهما �صيلتقيان نظرييهما 

ليبيا.كما  يف  الأو���ص��اع  لبحث  ال��رتك��ّي��ن 

�صيتطرق الطرفان اإىل امللف ال�صوري

وق���ب���ي���ل امل���ب���اح���ث���ات امل���رت���ق���ب���ة، ن��ق��ل��ت 

و�����ص����ائ����ل اإع���������الم رو�����ص����ي����ة ع�����ن اخل���ب���ري 

وال�صيا�صي املعروف غريغوري لوكيانوف، 

ف��ي��ه��ا وزراء  ي�����ص��ارك  ال��ت��ي  امل��ب��اح��ث��ات  اأن 

اخل��ارج��ي��ة وال���دف���اع م���ن ال���دول���ت���ن، قد 

فيها  ت��غ��رّي  كبرية”.  “�صفقة  ع��ن  ت�صفر 

الت�صوية  جت��اه  نهجهما  واأن��ق��رة  مو�صكو 

طريق  خ��ارط��ة  اإع����داد  يتم  وق��د  الليبية، 

للت�صوية يف ليبيا

النتائج  ُت��ق��دم  اأن  ذل���ك  ب��ع��د  وُي��ن��ت��ظ��ر 

لرئي�صي الدولتن

يهمها  تركيا،  اأن  اإىل  لوكيانوف  واأ�صار 

مع  التعاون  عن  رو�صيا  تتوقف  اأن  كثرياً، 

الو�صيط يف  دور  تلعب  واأن  خليفة حفرت، 

ال��ن��واب  جمل�ض  ب��ن  املبا�صرة  امل��ف��او���ص��ات 

بقيادة عقيلة �صالح وحكومة ال�صراج

وم����ن امل��ح��ت��م��ل اأن ي��ت��م رب����ط ال��و���ص��ع 

الليبي بالو�صع يف �صوريا

اأن  الأرب����ع����اء،  امل��ت��ح��دة،  الأمم  وق��ال��ت 

حم���ادث���ات ج���دي���دة ل��وق��ف اإط�����الق ال��ن��ار 

بداأت بن الأطراف املتحاربة يف ليبيا

اأن  واأك���������دت اخل����ارج����ي����ة الأم����ريك����ي����ة 

امل���ح���ادث���ات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة والأم���ن���ي���ة ال��ت��ي 

برلن  ومباحثات  املتحدة  الأمم  تقودها 

ملتابعة حل  دولًيا  املتفق عليها  الأط��ر  هي 

الأزمة الليبية

يجب  اإن  الأمريكية  اخلارجية  وقالت 

الأج��ان��ب من  امل��رت��زق��ة واملقاتلن  اإخ���راج 

ل��ي��ب��ي��ا، م�����ص��ددة ع��ل��ى اأن ج��م��ي��ع اجل��ه��ات 

من  الع�صكرية  معداتها  �صحب  اخلارجية 

ليبيا

واأع����رب����ت اخل���ارج���ي���ة الأم���ريك���ي���ة عن 

ت���ق���دي���ره���ا جل���ه���ود ال���ق���اه���رة يف اإع�����الن 

مبادرة لوقف النار يف ليبيا برعاية الأمم 

الليبية  الأط����راف  داع��ي��ة جميع  امل��ت��ح��دة، 

اإىل النخراط بجدية يف حمادثات 5+5

وت��ت��دخ��ل ت��رك��ي��ا ع�����ص��ك��ري��ا يف ك���ل من 

�صوريا، حيث النفوذ الرو�صي الطاغي، ويف 

بقيادة  الوطني  اجلي�ض  يلقى  حيث  ليبيا 

خليفة حفرت دعما من مو�صكو

اآلف���ا م��ن املرتزقة  اأن��ق��رة  اأر���ص��ل��ت  كما 

ال�صورين والع�صكرين الأتراك اإىل ليبيا 

تهيمن  التي  الف�صائل  جانب  اإىل  للقتال 

على حكومة فائز ال�صراج يف طرابل�ض

ات��ف��اق��ا تو�صطت  اأن  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 

فيه تركيا ورو�صيا قبل ثالثة اأ�صهر اأ�صفر 

عن وقف لإطالق النار و�صع حدا للقتال 

يف منطقة اإدلب �صمال غرب �صوريا اإل اأن 

ال�صربات اجلوية جتددت مرة اأخرى على 

املنطقة الأ�صبوع املا�صي

االنباط-وكاالت

عن  اأمريكيون  ونا�صطون  نواب  اأعرب 

الأم��ري��ك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  ب���اأن  قناعتهم 

ال�����ص��ن��وات  يف  ����ص���ارك���ت  “البنتاغون” 
الأخرية بع�صكرة ال�صرطة يف البالد عرب 

الآل��ي��ات  م��ن  بفائ�صها  جم��ان��ا  ت��زوي��ده��ا 

طريق  ع��ن  احلربية  والأ���ص��ل��ح��ة  امل��درع��ة 

برنامج مثري للجدل.

الفرن�صية  ال�صحافة  وكالة  وبح�صب 

الكونغر�ض  نائب يف  فقد قدم نحو مئتي 

قانون  م�صروع  دميقراطيون  غالبيتهم 

اأن تلك  ي��ن�����ض ع��ل��ى  ال�����ص��رط��ة  لإ����ص���الح 

امل������وارد ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا ال��ب��ن��ت��اغ��ون هي 

اأ���ص��ل��ح��ة ح��رب��ي��ة واأ����ص���ب���ح ي��ن��ب��غ��ي وق��ف 

ع�صكرة قوات الأمن.

واأح���ي���ت ���ص��ور ل��ع��ن��ا���ص��ر يف ال�����ص��رط��ة 

بلبا�ض ع�صكري وبنادق هجومية موجهة 

ع��ن��ف  ���ص��د  الن����ت����ق����ادات  امل��ح��ت��ج��ن  اإىل 

الربنامج  ه��ذا  ح��ي��ال  واجل���دل  ال�صرطة 

ال����ذي ق��ل�����ص��ه ال��رئ��ي�����ض ال�����ص��اب��ق ب����اراك 

لكن   2015 ع���ام  ك��ب��ري يف  ب�����ص��ك��ل  اأوب���ام���ا 

يف  تفعيله  اأع��اد  ترامب  دون��ال��د  الرئي�ض 

....2017

االنباط-وكاالت

ع��ل��ق ال��رئ��ي�����ض ال���رو����ص���ي، ف��الدمي��ري 

ت�صهدها  التي  الحتجاجات،  على  بوتن، 

ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة مقتل 

املواطن الأمريكي، جورج فلويد، على يد 

الرو�صية  الأوىل  القناة  ونقلت  ال�صرطة. 

ب��رن��ام��ج  ب���ه يف  اأدىل  ل��ب��وت��ن  ت�����ص��ري��ح��ا 

وانتقد  بوتن”،   - الكرملن   - “مو�صكو 
فيه ردود اأفعال حكام الوليات الأمريكية 

ترامب.  دون��ال��د  الرئي�ض  توجيهات  على 

يقول  )ت��رام��ب(  “الرئي�ض  بوتن:  وق��ال 

اإنه من ال�صروري فعل كذا وكذا، واحلكام 

)الوليات( يقولون اذهب اأنت بعيدا«.

ه��ن��اك  ح�����دث  “ما  اإن  ب���وت���ن  وق������ال 

لبع�ض  ه��و متظهر  امل��ت��ح��دة(  )ال���ولي���ات 

ال��واق��ع،  يف  العميقة.  الداخلية  الأزم����ات 

نراقب هذا منذ فرتة طويلة. منذ  نحن 

اللحظة التي و�صل فيها الرئي�ض احلايل 

وا���ص��ح  ب�صكل  ف���از  ع��ن��دم��ا  ال�����ص��ل��ط��ة،  اإىل 

وب��ط��ري��ق��ة دمي���ق���راط���ي���ة، ف�����اإن ال��ط��رف 

اخل��راف��ات،  اأن����واع  جميع  اختلق  اخل��ا���ص��ر 

فقط للت�صكيك يف �صرعيته«.

و���ص��ه��دت ال���ولي���ات الأم��ري��ك��ي��ة موجة 

اح��ت��ج��اج��ات ع��ن��ي��ف��ة، اإث����ر وف����اة م��واط��ن 

اأم���ري���ك���ي م���ن اأ����ص���ل اإف���ري���ق���ي يف م��دي��ن��ة 

مينيابولي�ض على يد �صرطي اأبي�ض.

وب����ع����د الح����ت����ج����اج����ات ال����ت����ي حت��ول��ت 

ت��رام��ب  اأع��م��ال �صغب ون��ه��ب، ط��ال��ب  اإىل 

الوطني،  احل��ر���ض  بن�صر  ال��ولي��ات  ح��ك��ام 

ولي��ات  ع��دة  ال�صلطات يف  م�����ص��وؤويل  لكن 

وم��ن��اط��ق ق���ال���وا اإن ب��اإم��ك��ان��ه��م ال��ت��ع��ام��ل 

م��ع ال���ص��ط��راب��ات ب���دون ت��دخ��ل احل��ر���ض 

الوطني اأو اجلي�ض.

وان��ت��ق��د ت��رام��ب ع��م��ل ع���دد م��ن حكام 

ودع��اه��م  بالتق�صري،  واتهمهم  ال��ولي��ات 

اإىل �صرورة اتخاذ اإج��راءات لوقف اأعمال 

ال�صغب والتخريب.

االنباط-وكاالت

ن�صرت �صحيفة   ال�صنداي تاميز مقالة 

مل��اث��ي��و ك��ام��ب��ل ت���ت���ن���اول ت���راج���ع احل�����ص��ور 

الأمريكي يف اأوروب��ا مقابل التقدم الرو�صي 

وال�صيني يف العامل.

وي���ت���ح���دث ال���ك���ات���ب ع���ن خ��ط��ة ت��رام��ب 

ل�صحب 9500 جندي اأمريكي من اأملانيا

اأن  امل�صتغرب  م��ن  لي�ض  اأن���ه  اإىل  وي�صري 

خطة الرئي�ض دونالد ترامب ل�صحب 9500 

اأمل��ان��ي��ا( بحلول  اأم��ري��ك��ي��ة يف  منهم )ق����وات 

�صبتمرب/اأيلول من هذا العام، اأحدثت هزات 

اأ�صبه بالزلزالية يف عوا�صم اأوروبية

وي��ن��ق��ل ال��ك��ات��ب ع��ن ك��الي��ن ب��روك��ه��وف، 

ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ���ص��ن��دوق م��ار���ص��ال الأمل�����اين، 

خم���اوف���ه م���ن اأن ي�����ص��ج��ع ���ص��ح��ب ال���ق���وات 

الأمريكية من اأوروبا الكرملن

اأمريكا جتاه  يفهم موقف  اإن���ه ل  وق���ال 

رو�صيا

الرئي�ض  خطة  اأن  امل�صتغرب  م��ن  لي�ض 

دون��ال��د ت��رام��ب ل�صحب 9500 م��ن ال��ق��وات 

الأمريكية من اأملانيا بحلول �صبتمرب/اأيلول، 

بالزلزالية يف عوا�صم  اأ�صبه  ه��زات  اأحدثت 

اأوروبية

وق���د اأث����ار اخل���الف امل��ت��زاي��د داخ���ل حلف 

�صمال الأطل�صي الناتو تكهنات باأنه قد ي�صل 

ترامب  ه��دد  بينما  الطريق،  نهاية  اإىل  الآن 

بالن�صحاب منه اإذا اأعيد انتخابه يف نوفمرب/

ال�صيناريوهات  اأح���د  ب�صبب  ال��ث��اين  ت�صرين 

التي مت بحثها كثرياً، وفق الكاتب

ونقل عن كارين فون هيبل، مديرة املعهد 

امللكي للخدمات املتحدة اأي اأي اإ�ض اإ�ض قولها 

الدميقراطي يف  املر�صح  انتخاب  اإذا مت  اإن��ه 

انتخابات الرئا�صة الأمريكي جو بايدن فاإنه 

لن تكون عودة اإىل العمل كاملعتاد ، وبدًل من 

اجلاذبية  مركز  يف  التحول  اأن  يبدو  ذل��ك، 

ال�صرتاتيجي من اأوروبا الغربية اإىل ال�صرق 

الأق�صى اأمر مرجح
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الـريـا�ضي

االنباط – عمان

الريا�ضية  احل��رك��ة  رواد  هيئة  ن��ع��ت 

وال�����ض��ب��اب��ي��ة الأردن����ي����ة ف��ق��ي��د ال��ري��ا���ض��ة 

رئي�س  خمي�س  ع��م��ر  ال��راح��ل  الأردن���ي���ة 

رحمته  اإىل  ان��ت��ق��ل  ال���ذي  البقعة  ن���ادي 

ت��ع��اىل ي����وم ام�����س يف م�����ض��ت�����ض��ف��ى امل��ل��ك��ة 

علياء عن عمر يناهز 60 عاما.

اأب��و  جميل  حممد  ال�ضيد  واأ���ض��ت��ذك��ر 

ال��ط��ي��ب رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال�����رواد اإجن����ازات 

وت�����ض��ح��ي��ات وع���ط���اء ال��ف��ق��ي��د ال���راح���ل 

واإ�ضهاماته يف م�ضرية احلركة الريا�ضية 

وال�ضبابية من خالل العديد من املواقع 

ال��ت��ي ت��ق��ل��ده��ا لع��ب��ا دول���ي���ا يف ري��ا���ض��ة 

امل��الك��م��ة وام��ي��ن��ا ل�����ض��ر احت����اد امل��الك��م��ة 

دورة  م��ن  لأك��ر  البقعة  ل��ن��ادي  ورئي�ضا 

وع�����ض��وا يف راب��ط��ة ال��الع��ن ال��دول��ي��ن، 

ال��ف��ي��د  ي��ت��غ��م��د  اأن  داع���ي���ا اهلل ع���ز وج���ل 

جنانه  ف�ضيح  ي�ضكنه  واأن  رحمته  بوا�ضع 

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

وبح�ضب الزميل حممد قدري ح�ضن 

اأمن �ضر هيئة الرواد الناطق الإعالمي 

�ضالة  بعد  �ضي�ضيع  الفقيد  جثمان  ف��اإن 

15-ح�������زي�������ران م��ن  ظ���ه���ر ي الأث�����ن�����ن 

م�ضجد غزة يف خميم البقعة اإىل مقربة 

موب�س.

 االنباط- عمر الزعبي

اع��ل��ن م��ت��ع��ه��د ع��ط��اء ���ض��ي��ان��ة ملعب 

زب���ده يف ارب����د، ع��ن ن��ه��اي��ة ال��ع��ط��اء بعد 

����ض���ي���ان���ة وجت����ه����ي����زه ل���ي�������ض���ب���ح ج����اه����زاً 

وذلك  الريا�ضية،  الن�ضاطات  ل�ضتقبال 

ب��ع��د م��ك��رم��ة م��ل��ك��ي��ة م���ن ج��الل��ة امل��ل��ك 

ع��ب��داهلل ب��ن احل�����ض��ن. وا���ض��ت��ل��م��ت ام�س 

امل�ضرتك  التدريبي  امللعب  ال�ضباب  وزارة 

لنادي احل�ضن والعربي من املتعهد، بعد 

املتوقع  ومن  العام.  قرابة  �ضيانة  فرتة 

تدريباتهم  والعربي  احل�ضن  يرحل  ان 

اىل  والتح�ضريية  ال��ودي��ة  ومبارياتهم 

امل��ل��ع��ب اجل��دي��د، ب��ع��دم��ا ك���ان ال��ف��ري��ق��ان 

ي��ع��ان��ان م���ن ���ض��ح امل���الع���ب وع����دم ت��وف��ر 

توفر ار�ضية منا�ضبة للعب الكرة.ويذكر 

ان م��ل��ع��ب ال��ع��رب��ي واحل�����ض��ن امل�����ض��رتك 

مت���ت ع��م��ل��ي��ة ت��اأه��ي��ل��ه مب��ك��رم��ة م��ل��ك��ي��ة 

ال�����ض��ب��اب  وزارة  ا����ض���راف  ���ض��ام��ي��ة وحت���ت 

ار�ضية  فر�س  اع��ادة  على  ا�ضتملت  حيث 

امل��ل��ع��ب وع���م���ل ان�����ارة ت��دري��ب��ي��ة وغ��رف��ة 

خدمات واعمال �ضيانة عامة .

 االنباط – عمان

 ع��م��م احت�����اد ك����رة ال���ق���دم ع��ل��ى اأن���دي���ة 

ال�ضالمة  وار���ض��ادات  تعليمات  امل��ح��رتف��ن، 

ال���ع���ام���ة خ�����الل احل�������ض�������س ال���ت���دري���ب���ي���ة، 

من  اع��ت��ب��ارا  املناف�ضات  ل�ضتئناف  متهيداً 

الحت�����اد،  واأك������د  امل���ق���ب���ل.  اأغ�����ض��ط�����س   / اآب 

لكافة  اأر�ضله  الذي  الر�ضمي  الكتاب  خالل 

املن�ضوية  والأك��ادمي��ي��ات  املحرتفن  اندية 

بتعليمات  الل��ت��زام  ���ض��رورة  مظلته،  حت��ت 

ال�����ض��الم��ة ال��ع��ام��ة اخل��ا���ض��ة ب��ال��ت��دري��ب��ات، 

ال���ربوت���وك���ول  م�������ض���رياً اىل ق����رب ا�����ض����دار 

املناف�ضات، حال  املخ�ض�س خلو�س  ال�ضحي 

احلكومية. ال�ضحية  اجلهات  من  اعتماده 

التايل  النحو  على  التعليمات  ن�س  وج���اء 

يعانون  الذين  وال��ك��وادر  الالعبن  :-على 

اأع��را���س  م��ن  اأي  اأو  العط�س  اأو  ال���ربد  م��ن 

احل���م���ى، ال��ب��ق��اء يف امل���ن���زل واب�����الغ ال��ك��ادر 

�����ض����رورة  الدارة.  جم���ل�������س  اأو  ال���ط���ب���ي 

امل��ل��ع��ب خ��الل  م��ع��ال��ج يف  اأو  ت��واج��د طبيب 

ال���ت���دري���ب���ات. - ت��ع��ق��ي��م م���ع���دات ال��ت��دري��ب 

ك����اف����ة، ق���ب���ل وب���ع���د ك����ل ت����دري����ب. اإغ�����الق 

، وجتنب  امل��الع��ب ً  كافة  املالب�س يف  غ��رف 

ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا ن��ه��ائ��ي��ا م���ن ق��ب��ل ل��الع��ب��ن 

اأو  قبل  الكتظاظ  عدم  ل�ضمان  واملدربن، 

الالعبن  تق�ضيم  التدريب.  بعد  اأو  خ��الل 

كحد  لع��ب��ن   8  ( �ضغرية  جم��م��وع��ات  اإىل 

اأق�����ض��ى يف ك���ل جم��م��وع��ة( وال��ت��ب��اع��د ق��در 

المكان بن هذه املجموعات. - الطلب من 

الالعبن واجلهاز الفني والداري التباعد 

اأث��ن��اء اق��ام��ة ال��ت��دري��ب��ات وع���دم الح��ت��ك��اك 

املعدات،علب  م�ضاركة  جتنب  المكان.  قدر 

الالعبن.- بن  والأدوات  وال��ك��رات  امل��ي��اه، 

الب��ت��ع��اد ع��ن ت��زوي��د امل�����ض��روب��ات ووج��ب��ات 

ال��ط��ع��ام، ح��ي��ث ي��ت��وىل ك���ل لع���ب اح�����ض��ار 

زج���اج���ات امل���ي���اه اخل��ا���ض��ة ب���ه م���ن امل��ن��زل. 

ال�����ض��م��اح ف��ق��ط ل��ل��ج��ه��از ال��ط��ب��ي وال��ف��ن��ي 

والداري بح�ضور التدريبات.

االنباط – عمان

 ب���ا����ض���ر ف���ري���ق ال�����وح�����دات ل���ك���رة ال���ق���دم 

الأول  ت���دري���ب���ه  اأج������رى  ح���ي���ث  ت���دري���ب���ات���ه، 

غمدان  يف  النادي  ملعب  على  ال�ضبت  م�ضاء 

ب��ح�����ض��ور ال���الع���ب���ن ك���اف���ة. وت����اأت����ي ع���ودة 

تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بناء على 

الكتب الر�ضمية التي و�ضلت للنادي وت�ضمح 

تطبيق  ب�ضرط  تدريباتها  باإقامة  لالأندية 

الوحدات  العامة.ويعترب  ال�ضالمة  اإجراءات 

اأول فريق يف دوري املحرتفن يبداأ تدريباته 

 )٧0( من  لأك��ر  توقفها  بعد  ر�ضمي  ب�ضكل 

يوما ب�ضبب جائحة كورونا. و�ضبق التدريب 

الإدارة  جم���ل�������س  ب����ن  الأول  اج���ت���م���اع���ان 

وال���الع���ب���ن، وال���ث���اين ب���ن اجل���ه���از ال��ف��ن��ي 

والإداري للفريق مع الالعبن بهدف و�ضع 

املرحلة  يف  للتدريبات  العري�ضة  اخلطوط 

امل��ق��ب��ل��ة وال��ت��ي ت��رت��ك��ز ب�����ض��ك��ل اأ���ض��ا���ض��ي على 

التدريبات  التفكري يف  البدين، قبل  اجلانب 

ال���ت���ي ت��ع��ن��ى ب���اجل���ان���ب ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي. وي���ويل 

اجلهاز الإداري للفريق بقيادة ع�ضو جمل�س 

مروان  الفريق  ومدير  �ضلباية،  زياد  الإدارة 

ال�����ض��م��ايل اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا يف ت��وف��ري امل���واد 

ال�ضحية من  بالوقاية  تعنى  التي  الأ�ضا�ضية 

�ضابه  وم��ا  تعقيم  وم���واد  وك��م��ام��ات  ق��ف��ازات 

ب�ضكل  ال���وح���دات  ت��دري��ب��ات  وت�ضتمر  ذل���ك. 

النادي يف منطقة غمدان  يومي على ملعب 

على  بناء  اجلمعة  ح��دد  راح��ة  ي��وم  با�ضتثناء 

اأب��و  ع��ب��داهلل  ال��ك��اب��ن  الفني  امل��دي��ر  تن�ضيب 

زمع. من جهة اخرى اجتمع رئي�س واأع�ضاء 

ال���وح���دات م��ع اجل��ه��از  ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س 

يف  الأول  ال��ف��ري��ق  ولع��ب��ي  والإداري  الفني 

جم��م��ع ال���ن���ادي ب��غ��م��دان ع��ق��ب ال��ت��دري��ب��ات 

احلايل  الكروي  املو�ضم  ل�ضتكمال  ا�ضتعدادا 

ب���داي���ة ���ض��ه��ر اآب امل��ق��ب��ل. و���ض��ه��د الج��ت��م��اع 

ح�ضور رئي�س نادي الوحدات الدكتور ب�ضار 

احل���وام���دة ون��ائ��ب ال��رئ��ي�����س غ�����ض��اب خليل 

اإىل ج��ان��ب الأع�����ض��اء ع��و���س ال���ض��م��ر وزي��د 

علي  وامل��ه��ن��د���س  �ضلباية  وب�����ض��ام  حميد  اب���و 

ووليد  معيل�س  اأب��و  ح��امت  واملهند�س  م�ضلم 

الفنية  اللجنة  اأع�ضاء  جانب  اإىل  ال�ضعودي 

ه��ي��ث��م اأح��م��د وامل��ح��ام��ي رم�����ض��ان خم��ل��وف.

ورح������ب م����دي����ر ن�������ض���اط ك�����رة ال����ق����دم زي����اد 

احل�ضور،  على  و�ضكرهم  بالالعبن  �ضلباية 

جديد  م��ن  الن�ضاط  ع��ودة  تكون  اأن  متمنيا 

احلياة  ع��ودة  ان  �ضلباية  واأك��د  خ��ري.  فاحتة 

اإىل ك���رة ال���ق���دم الأردن����ي����ة ان��ت�����ض��ار ل��ن��ادي 

الوحدات والكرة الأردنية، خا�ضة اأن النادي 

بعودة  ومطالبا  ج��ادا  ك��ان  اإدارت����ه  وجمل�س 

ال���دوري  اإل��غ��اء  ك��ون  ال��ب��داي��ة،  الن�ضاط م��ن 

الفنية  ال��ن��واح��ي  م��ن  �ضلبيا  اث���را  ���ض��ي��رتك 

والإداري�����ة وامل��ال��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د رئي�س 

ن���ادي ال���وح���دات ال��دك��ت��ور ب�����ض��ار احل��وام��دة 

كنا  حيث  ق�����ض��وى،  اأول��وي��ة  ه��ي  ال�ضحة  اأن 

من  خا�ضة  الالعبن  م��ع  التوا�ضل  دائ��م��ي 

كان  ال��ذي  �ضلباية  زي��اد  الن�ضاط  مدير  قبل 

اأول  الفريق  التي تخ�س  بالتفا�ضيل  ي�ضعنا 

باأول ”.

االنباط – عمان

ن��اق�����س احت���اد غ���رب اآ���ض��ي��ا ل��ك��رة ال��ق��دم 

م���ع الحت������ادات الأه��ل��ي��ة امل��ن�����ض��وي��ة حتت 

م��ظ��ل��ت��ه امل�����ض��ت��ج��دات ال���ت���ي ط������راأت ع��ل��ى 

توقفت  كانت  التي  امل�ضرتكة،  الن�ضاطات 

ب�ضبب جائحة كورونا. وعقد الأمن العام 

لحت��اد غ��رب اآ���ض��ي��ا خليل ال�����ض��امل واأم��ن��اء 

ُبعد(،  )ع��ن  اجتماعاً  الحت���ادات  ه��ذه  �ضر 

مت خ��الل��ه ا���ض��ت��ع��را���س الأو����ض���اع ال��ع��ام��ة 

وحتديداً فيما يتعلق بالن�ضاطات الكروية 

التي مت حتديد  �ضواًء تلك  الإقليم،  داخل 

موعد عودتها اأو املواعيد املقرتحة لذلك. 

وح�ضر الجتماع اأمناء ال�ضر: �ضمر ن�ضار 

)ف��ل�����ض��ط��ن(،  ���ض��ل��ب��ي  ����ض���وزان  )الأردن(، 

حم���م���د ه������زام ال���ظ���اه���ري )الإم�����������ارات(، 

اإب�����راه�����ي�����م ال���ب���وع���ي���ن���ن )ال����ب����ح����ري����ن(، 

ابراهيم  )ال�����ض��ع��ودي��ة(،  القا�ضم  اب��راه��ي��م 

اأب���ا زي���د )���ض��وري��ا(، حم��م��د ف��رح��ان عبيد 

)ال�����ع�����راق(، ���ض��ع��ي��د ال��ب��ل��و���ض��ي )ُع����م����ان(، 

م���ن�������ض���ور الأن���������ض����اري )ق�����ط�����ر(، ���ض��الح 

ال���ق���ن���اع���ي )ال����ك����وي����ت(، ج���ه���اد ال�����ض��ح��ف 

)ل���ب���ن���ان(، ح��م��ي��د ال�����ض��ي��ب��اين )ال��ي��م��ن(. 

املبا�ضر  التن�ضيق  �ضبل  املجتعون  وناق�س 

ب��ن ج��م��ي��ع الأط�����راف مب��ا ي��راع��ي اإع����ادة 

ج��دول��ة ال��ب��ط��ولت امل��درج��ة ع��ل��ى اأج��ن��دة 

احت����اد غ���رب اآ���ض��ي��ا وت��ل��ك ل���دى روزن���ام���ة 

الحتادات الأهلية ب�ضورة منا�ضبة ت�ضمن 

اأي����ة ت���داخ���الت، اإىل ج��ان��ب  ع���دم ح����دوث 

ينظمها  التي  البطولت  برامج  ا�ضتطالع 

الحت����اد الآ���ض��ي��وي ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د الأن��دي��ة 

ج��رى  ذل�����ك،  ج���ان���ب  واإىل  وامل���ن���ت���خ���ب���ات. 

ال���وق���وف ع��ل��ى اآخ����ر م�����ض��ت��ج��دات ب��ط��ول��ة 

امل���ق���ررة حت��ت �ضيافة  ال��ع��ا���ض��رة  ال���رج���ال 

الحت����اد الإم����ارات����ي، وم���ا مت اإجن����ازه من 

الآن،  حتى  املعنية  الأط��راف  بن  ترتيبات 

واتفق املجتعون على اأهمية هذه البطولة 

وق��ي��م��ت��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة واإ���ض��ه��ام��ات��ه��ا 

وحتديداً  الإقليم  منتخبات  على  الكبرية 

اإ�ضافة  احت���اداً   1٢ م�ضاركة  �ضت�ضهد  اأن��ه��ا 

اإىل املنتخب الإماراتي الذي ي�ضارك لأول 

مرة بالتزامن مع قيام احتاده با�ضت�ضافة 

البطولة لأول مرة كذلك.

 وت���ق���رر ب���الإج���م���اع، ت��ف��وي�����س الأم���ان���ة 

العامة  اآ�ضيا والأمانة  العامة لحتاد غرب 

ل���الحت���اد الإم����ارات����ي و���ض��رك��ة ل��ل��ت�����ض��وي��ق، 

التن�ضيقية  الجتماعات  من  �ضل�ضلة  لعقد 

ت�ضيب  ق��د  ت��ط��ورات  اأي���ة  لبحث  ال��ق��ادم��ة 

البطولة، مع الأخذ بعن العتبار مراجعة 

وقت  يف  حتديده  مت  ال��ذي  اإقامتها  موعد 

���ض��اب��ق م��ط��ل��ع ال���ع���ام امل��ق��ب��ل، واح��ت��م��الت 

يراعي  لها  ومنا�ضب  جديد  موعد  اختيار 

ال���ت���زام���ات ج��م��ي��ع الحت�������ادات الأع�������ض���اء، 

ويتوافق مع الأجندتن القارية والدولية، 

يف ظ���ل م���ا ف��ر���ض��ه ال��و���ض��ع ال���راه���ن من 

تغيري اإجباري على كافة برامج الحتادات 

ازدح��ام يف ن�ضاطاتها،  ذل��ك من  راف��ق  وم��ا 

بعد  مت  كما  كورونا.  وب��اء  تداعيات  ب�ضبب 

الثامنة  البطولة  تفا�ضيل  مراجعة  ذلك، 

اإق��ام��ت��ه��ا  امل��ق��رر  م��ن  ك���ان  ال��ت��ي  للنا�ضئن 

يف ال�����ض��ع��ودي��ة ن��ي�����ض��ان امل���ا����ض���ي، وك��ذل��ك 

البطولة الثانية لل�ضباب التي كانت �ضتقام 

يف الأردن اآذار املا�ضي.

 وج����رى ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اإق��ام��ة 

م��واع��ي��د مالئمة  ال��ب��ط��ول��ت��ن يف  ه��ات��ن 

بهما  امل�����ض��ارك��ة  للمنتخبات  فر�ضة  ت��وف��ر 

خو�س مباريات تناف�ضية ترفع من وترية 

ا���ض��ت��ع��دادات��ه��ا وق��ب��ل ف���رتة زم��ن��ي��ة لي�ضت 

نهائيات  يف  بع�ضها  ظ��ه��ور  ت�ضبق  طويلة 

اآ�ضيا لل�ضباب التي �ضتجري يف اأوزبك�ضتان.

املنتخبات  بطولة  اإىل  التطرق  مت  كما   

املفرت�س  من  ك��ان  التي  الثانية  الأوملبية 

وفق  املقبل  �ضبتمرب  اأيلول/  يف  تنطلق  اأن 

اآل��ي��ة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى اإق��ام��ة م��ب��اري��ات��ه��ا على 

و٢0٢1 ومببداأ   ٢0٢0 يف  فيفا  اأي��ام  امتداد 

تبادل الزيارات بن املنتخبات امل�ضاركة .
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الكبرية  فرقنا  قيادة  ملهمة  يت�ضدى  الوطني  امل��درب  ن�ضاهد  ونحن  ال�ضعادة  تغمرنا 

الق��رتاب  ك��ان  ان  ..بعد  وغريها  واحل�ضن  واجل��زي��رة  والرمثا  وال��وح��دات  ..الفي�ضلي 

منها ي�ضكل خطورة ل يقدم عليها �ضوى ا�ضحاب القلوب القوية ..على اعتبار ان ادارات 

القادر على  املدرب الجنبي مهما كانت جن�ضيته ..هو وحده  القناعة بان  انديتنا لديها 

ت�ضاعده  التي  الدوات  ميلك  ..باعتباره  املختلفة  البطولت  وح�ضد  الجن��ازات  حتقيق 

يف  يت�ضاوى  ان��ه  ..رغ���م  وغ��ريه��ا  ومكافات  وام��ت��ي��ازات  روات���ب  م��ن  النجاح  ت�ضجيل  على 

ان  دون  بعيد  امل�ضهد من  اىل  ينظر  الذي  الوطني  امل��درب  مع  واملقدرة  واملوهبة  الكفاءة 

ميلك املقدرة على تغيري الواقع ..باعتباره بات الطرف ال�ضعف يف املعادلة الكروية ..!!

ولهذا كانت ال�ضعادة غامرة ونحن نتلقى خرب تعين املدرب هيثم ال�ضبول على را�س 

والبطولت  الجنازات  من  بالعديد  �ضاهم  الذي  ..وهو  الفي�ضلي  لفريق  الفنية  الدارة 

التي حققها الزرق طوال م�ضريته كالعب ..قبل ان يخو�س جتربة التدريب يف م�ضوار 

التميز  العربي ..وهو ما منحه  الوطن  ناجح وم�ضريه قادته لنقل جتربته اىل مالعب 

البطولت  عا�ضق  الفريق  مع  �ضعوبة  الكر  للمهمة  للت�ضدي  منا�ضب  كخيار  وو�ضعه 

وان  �ضبق  الذين  الكبار  الفر�ضان  ا�ضمه كواحد من  ..لي�ضجل  الطويلة  امل�ضرية  و�ضاحب 

ت�ضدوا للمهمة وحققوا البداعات مع اقدم فرق الدوري املحلي ...

و�ضع  اأهمية  الكالم عن  �ضهية  نفو�ضنا  يثري يف  الوطني  امل��درب  ان احلديث عن  غري 

اجلهد  من  وبذلوا  وجاهدوا  تعبوا  ..الذين  املدربن  من  الوطن  ابناء  نفو�س  يف  الثقة 

املتدنية  ب��الج��ور  والر�ضى  �ضعبة  بظروف  والعمل  التدريبية  ال���دورات  ..ع��رب  الكثري 

ويثبتوا  ح�ضورهم  ي��وؤك��دوا  لكي  كافحوا  ذل��ك  ورغ��م  الجنبي  امل��درب  يناله  مبا  قيا�ضا 

وجودهم ..ومن الهمية مبكان ان يجدوا اليوم الهتمام والتقدير من ادارات الندية 

ت�ضديهم  بدليل  املحرتفن  اندية  لكل  بالن�ضبة  اول  اليوم خيارا  باتوا  وانهم  �ضيما  ..ل 

الذين  الدوري ..ونحن  تاريخ  الدوري يف ظاهرة رمبا حتدث لول مرة يف  لقيادة فرق 

الفرق  وخ�ضو�ضا  فرقنا  ملعظم  الفنية  الدارة  على  الجنبي  امل��درب  هيمنة  على  اعتدنا 

املناف�ضة على اللقاب ..!!

الكثري من التعليقات التي �ضدرت بعد قرار تعين ال�ضبول مدربا للفي�ضلي ..ذهبت 

باجتاه �ضلبي  مييل اىل عدم قدرة املدرب على ال�ضمود مع الفريق .. اعتمادا على �ضوابق 

هذا  ..ح��دث  بقليل  اك��ر  او  خ�ضارة  اول  عند  موقعه  يفقد  امل��درب  خاللها  ك��ان  ما�ضية 

الفرق  من  وغ��ريه  الفي�ضلي  ومع   .. الوطنين  املدربن  من  وغ��ريه  ال�ضابق  امل��درب  مع 

اأج��واء �ضحية  يف  يعمل  امل��درب  ت��رك  باهمية  للمطالبة  يدفعنا  ال��ذي  ..الم��ر  الخ��رى 

م�ضلحة  اجلميع  ه��دف  دام  ..م��ا  وامل��وؤام��رات  والتكتالت  التدخالت  ع��ن  بعيدا  نظيفة 

ان  ..وال�ضل  لنديتنا  والوح��د  الول  اخليار  ا�ضبح  الوطني  امل��درب  دام  ..وم��ا  الفريق 

ترتكوه يعمل ول حتكموا على التجربة قبل ان تن�ضج مثلما يحدث يف العادة ..�ضاهموا 

بنجاحه ولي�س احباطه ..!!

عوني فريج

 المدرب الوطني .. خيار 
ولكن !!

�ضلط عد�ضة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع اللكرتوين

 الريال يحدد سعر التخلي عن حكيمي
مدريد - وكاالت 

اأك����د ت��ق��ري��ر ���ض��ح��ف��ي اإ����ض���ب���اين، الأح�����د، اأن 

خدمات  ع��ن  التخلي  �ضعر  ح��دد  م��دري��د  ري���ال 

املعار  املريجني  ظهري  حكيمي،  اأ�ضرف  املغربي 

حكيمي  اإعارة  دورمتوند.وتنتهي  بورو�ضيا  اإىل 

امل��و���ض��م احل�����ايل، ومل  ب��ن��ه��اي��ة  اإىل دورمت���ون���د 

اإ����ض���راره على  ي��وؤك��د ري���ال م��دري��د ح��ت��ى الآن 

عودة الالعب اإىل “�ضانتياجو برنابيو” خالل 

�ضريو”  “اأوندا  لإذاع���ة  ووف��ًق��ا  املقبل.  املو�ضم 

3 عرو�س جاهزة  الإ�ضبانية، فاإن حكيمي لديه 

واإنرت  ميونخ  وبايرن  دورمتوند  بورو�ضيا  من 

اأن  م��ي��الن. واأ����ض���ارت الإذاع�����ة الإ���ض��ب��ان��ي��ة اإىل 

ال��ن��ادي امل��ل��ك��ي ل��ن ي��واف��ق ع��ل��ى رح��ي��ل حكيمي 

اأن حكيمي  ي��ورو.ي��ذك��ر  م��ل��ي��ون   60 م��ن  ب��اأق��ل 

43 مباراة،  �ضارك مع دورمتوند هذا املو�ضم يف 

وجنح يف اإحراز 9 اأهداف وتقدمي 10 متريرات 

حا�ضمة.

اتحاد الكرة يعمم ارشادات السالمة

 الوحدات يباشر تدريباته

 اتحاد غرب اسيا يناقش نشاطاته المشتركة

روما ـــــ وكاالت

دور  تغيري  عن  �ضحفي،  تقرير  ك�ضف 

ك��ري�����ض��ت��ي��ان��و رون���ال���دو جن��م ي��وف��ن��ت��و���س، 

ع���ل���ى اأر����������س امل����ل����ع����ب، ع���ن���دم���ا ي���واج���ه 

نهائي  يف  نابويل،  نظريه  البيانكونريي 

يلتقي  اأن  امل���ق���رر  اإي��ط��ال��ي��ا.وم��ن  ك���اأ����س 

املقبل،  الأربعاء  يوم  ونابويل،  يوفنتو�س 

مب��ل��ع��ب الأومل���ب���ي���ك���و يف روم�������ا، ب��ن��ه��ائ��ي 

واإنرت  ميالن  على  تفوقهما  بعد  الكاأ�س، 

على الرتتيب يف ن�ضف النهائي. 

ميديا�ضت”،  “�ضبورت  �ضبكة  وذك��رت 

ال����دف����ع  ع����ل����ى  ����ض���ي���ع���ت���م���د  �������ض������اري  اأن 

ال�ضريح  املهاجم  مركز  يف  بكري�ضتيانو 

ب������دًل م����ن ال���ل���ع���ب ك���ج���ن���اح اأي�������ض���ر وه���و 

ال�����دون ع��ل��ى �ضغله  ال����ذي اع���ت���اد  امل���رك���ز 

اأن  ليوفنتو�س.واأ�ضافت  ان�ضمامه  منذ 

يوفنتو�س،  مهاجم  هيجواين،  جونزالو 

مل يتعاٍف بعد من الإ�ضابة التي تعر�س 

لها يف الأيام القليلة املا�ضية يف ع�ضالت 

ال���ف���خ���ذ، وب���ال���ت���ايل ���ض��ت��ك��ون اخل���ي���ارات 

اإلزامية.ولفتت  ���ض��اري  اأم��ام  الهجومية 

امل��ه��اج��م  ���ض��ي��ك��ون  ك��ري�����ض��ت��ي��ان��و  اأن  اإىل 

ال�����ض��ري��ح ل��ل��ي��ويف يف ال��ن��ه��ائ��ي، م��ن اأج��ل 

م�ضريته  يف   30 رق���م  ال��ك��اأ���س  ا���ض��ط��ي��اد 

“لجازيتا  ���ض��ح��ي��ف��ة  واأف������ردت  امل��ه��ن��ي��ة. 

غ��الف��ه��ا  يف  م�����ض��اح��ة  �ضبورت”،  دي��ل��ل��و 

حتويل  لعملية  الأحد،  ال�ضادر  الرئي�ضي 

رون���ال���دو اإىل م��ه��اج��م ���ض��ري��ح ب���دًل من 

اإىل  “حتويل رون��ال��دو  اجل��ن��اح، وق��ال��ت: 

يوؤمن  CR7: و�ضاري  CR9 بدًل من 
به«.

 رونالدو مهاجم صريح في النهائي

 هيئة الرواد تنعى الراحل عمر خميس

 تجهيز ملعب الحسين والعربي التدريبي
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 االرجنتين تتقدم بهدفين على كورونا

برشلونة يزلزل مايوركا

االرجنتني - وكاالت 

ا���ص��ت��ب��ع��د وزي����ر ال�����ص��ح��ة الأرج��ن��ت��ي��ن��ي، 

ال��ق��دم يف  خيني�س ج��ون��زال��ي�����س، ع���ودة ك��رة 

ال��ظ��روف  وج����ود  ل�”عدم  ال���راه���ن  ال���وق���ت 

فريو�س  اأزم���ة  ا���س��ت��م��رار  ظ��ل  املنا�صبة” يف 

امل�����س��ت��ج��د. وق���ال وزي���ر ال�سحة يف  ك��ورون��ا 

 ،»TyC Sports« حم��ط��ة  م��ع  مقابلة 

“اخلطوة  اإ�سرتاتيجية  ات��ب��اع  يف�سل  اإن���ه 

ل���ع���ودة  حل���ظ���ة  اأف�������س���ل  ل��ب��ح��ث  بخطوة” 

ك��رة  ع�����ودة  “اأمتنى  و����س���رح  ال���ب���ط���والت. 

ال���ق���دم م��ث��ل ك���ل ج��م��اه��ري ال���ك���رة. اأ���س��ت��اق 

اأن  يجب  االأم��ر  لكن  كم�سجع،  القدم  لكرة 

لكن  ديكتاتوًرا،  ل�ست  بخطوة.  خطوة  يتم 

قرار  اتخاذ  دون  حتول  التي  االأ�سباب  لديَّ 

عودة الكرة”. وقال اإنَّ البالد حتقق جناًحا 

كرة  لغة  “يف  واأو���س��ح  للوباء،  الت�سدي  يف 

ونتقدم  االأول  ال�سوط  ننهي  نحن  ال��ق��دم، 

اأو ه��دف��ن. م��ازال��ت ه��ن��اك �سعة يف  ب��ه��دف 

االأ�سرة  من  الكثري  هناك  ال�سحي.  النظام 

املركزة”.و�سدد  العناية  وح��دات  يف  املتاحة 

ي��ت��وا���س��ل ب�سكل  اأن����ه  ال�����س��ح��ة ع��ل��ى  وزي����ر 

م�����س��ت��م��ر م��ع رئ��ي�����س االحت����اد االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

يتفقان  واأنهما  تابيا،  القدم، كالوديو  لكرة 

وعدم خلق  املواطنن  “رعاية  �سرورة  على 

توقعات خاطئة«.

مدريد - وكاالت 

ق�����دم ب���ر����س���ل���ون���ة، ل���وح���ة ف��ن��ي��ة ع��و���س��ت 

ج��م��اه��ريه ف���رتة غ��ي��اب��ه ال��ط��وي��ل��ة، ب��ع��دم��ا 

�سد  نظيفة  برباعية  ا  عري�سً انت�ساًرا  حقق 

مناف�سات  ���س��م��ن  م��اي��ورك��ا،  ري���ال  م�سيفه 

اجلولة 28 من الليجا.

اأنه  بدا  واحتفظ بر�سلونة برونقه، حيث 

 3 مل يتاأثر بفرتة التوقف التي امتدت نحو 

حيث  كورونا،  فريو�س  تف�سي  ظل  يف  اأ�سهر، 

�سجل رباعية عن طريق فيدال، برايثوايت، 

و93(   ،79  ،37  ،2( بالدقائق  ومي�سي  األ��ب��ا، 

ع���ل���ى ال����رتت����ي����ب.وب����ه����ذا االن����ت���������س����ار رف���ع 

�سدارة  يف  نقطة   61 اإىل  ر�سيده  بر�سلونة 

ري��ال  اإىل  ال�����س��غ��ط  لينقل  ال��ل��ي��ج��ا،  ت��رت��ي��ب 

و�سع  بعدما  ال�سدارة،  على  مناف�سه  مدريد 

امللكي  ل��ق��اء  قبل  ن��ق��اط،   5 اإىل  معه  ال��ف��ارق 

غ���ًدا االأح����د، ���س��د اإي���ب���ار.يف امل��ق��اب��ل، جتمد 

ر�سيد ريال مايوركا عند 25 نقطة يف املركز 

الهروب من  ليتعقد موقفه يف �سراع  ال�18، 

دوامة الهبوط.

جنم  مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني  وحقق 

وق���ائ���د ب��ر���س��ل��ون��ة، اإجن������اًزا ج���دي���ًدا، خ��الل 

االن���ت�������س���ار ع��ل��ى ري�����ال م���اي���ورك���ا ب��رب��اع��ي��ة 

 28 ن��ظ��ي��ف��ة، يف اإط����ار م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة ال����

ال��راب��ع  ال��ه��دف  مي�سي  الليجا.و�سجل  م��ن 

هدفن.  و�سنع   ،93 الدقيقة  يف  لرب�سلونة 

فاإن  لالإح�سائيات،  “اأوبتا”  �سبكة  وبح�سب 

ُي�سجل  الليجا  ت��اري��خ  يف  الع��ب  اأول  مي�سي 

متتاليا  م��و���س��م��ا   12 يف  اأك����ر  اأو  ه��دف��ا   20

فنية  ل��وح��ة  بر�سلونة،  وق���دم  ال��ب��ط��ول��ة.  يف 

ع��و���س��ت ج��م��اه��ريه ف���رتة غ��ي��اب��ه ال��ط��وي��ل��ة، 

��ا ب��رب��اع��ي��ة  ب��ع��دم��ا ح��ق��ق ان���ت�������س���اًرا ع��ري�����سً

اليوم  م��اي��ورك��ا،  ري��ال  م�سيفه  �سد  نظيفة 

28 من  ال�����س��ب��ت، ���س��م��ن م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة 

الليجا.

االثنني    15 /  6  / 2020

لندن - وكاالت 

ب��ال��ف��ع��ل ف����از ال��ن��ج��م امل�����س��ري حممد 

���س��الح ب�����دوري اأب���ط���ال اأوروب������ا ك��م��ا ق��اد 

كاأ�س  لنهائيات  لل�سعود  ب��الده  منتخب 

الو�سيك  التتويج  ف��اإن  وبالتاأكيد  العامل 

ب��ل��ق��ب ال������دوري االإجن���ل���ي���زي امل��م��ت��از مع 

فريقه ليفربول �سري�سخ مكانته وتاريخه 

يف  ال�سعبية  اللعبة  م�ستوى  على  املتميز 

العمر.و�سالح  م��ن  والع�سرين  الثامنة 

1992 هو  ح��زي��ران  يونيو/   15 امل��ول��ود يف 

اأي�سا هداف ليفربول هذا املو�سم بر�سيد 

16 هدفا بينما يقرتب الفريق من الفوز 

ال����دوري امل��م��ت��از ل��ل��م��رة االأوىل يف  ب��ل��ق��ب 

30 ع��ام��ا.وي�����س��ع��ى ال��ن��ج��م امل�����س��ري دوم��ا 

اجل��ان��ب  ه����ذا  يف  اأف�������س���ل  اأداء  ل��ت��ق��دمي 

ل��ل��م��ه��اج��م.ويف  ب��ال��ن�����س��ب��ة  االأه����م  ب�سفته 

وك��ان��ت  ال����دوري  م��ب��اراة خا�سها يف  اأخ���ر 

اآذار  م���ار����س/  ب���ورمن���وث يف  م��واج��ه��ة  يف 

الدقيقة  يف  ه��دف��ا  ���س��الح  �سجل  امل��ا���س��ي 

ال����دوري ما  100 يف  رق���م  م��ب��ارات��ه  70 يف 

ي��ع��ك�����س حت�����س��ن��ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��رتك��ي��ز 

عنه  نقلها  ت�سريحات  يف  والتوجه.وقال 

موقع ليفربول: “بداأت يف العمل ب�سورة 

الذهني.” واأ���ص��اف:  اجل��ان��ب  على  اأك���رب 

واإن��ه��اء  ال��ت�����س��دي��د  ع��ل��ى  اأي�����س��ا  “وتدربت 
ال��ه��ج��م��ات ط����وال ال���وق���ت ول��ي�����س جم��رد 

لعبت  اأنني  بل  الهجمات  واإنهاء  الت�سديد 

امل��ب��اراة  م��راك��ز خمتلفة خ���الل  اأي�����س��ا يف 

من  الكثري  على  حت�سن  ط��راأ  ال��واح��دة.. 

الكثرية  التدريبات  نتيجة  اأدائ��ي  جوانب 

على ذلك.«

وك�������س���ف �����س����الح دوم������ا ع����ن م����ه����ارات 

وقدرات خالقة قبل انتقاله اإىل ليفربول 

يف منت�سف 2017 لكن ال �سك يف اأن اأداءه 

ت��ط��ور ك��ث��ريا ج��دا واأ���س��ب��ح اأك���ر فاعلية 

قادما  االإجنليزي  للنادي  ان�سمامه  منذ 

م��ن روم���ا االإي��ط��ايل.و���س��ت��ت��اأك��د ث��م��رة كل 

ه���ذه اجل��ه��ود يف وق���ت الح���ق م��ن ال�سهر 

ال��دوري  مباريات  ا�ستئناف  عند  اجل��اري 

امل���م���ت���از ب���ع���د ت���وق���ف���ه���ا ب�����س��ب��ب االأزم�������ة 

�سريع  كورونا  لفريو�س  العاملية  ال�سحية 

ظل  يف  املا�سي  اآذار  م��ار���س/  يف  االنت�سار 

املحلي  باللقب  ليفربول  تتويج  اإمكانية 

يف 21 ي��ون��ي��و/ ح���زي���ران ع��ن��دم��ا ي��واج��ه 

ج����اره اإي��ف��رت��ون.و���س��ي��ك��ون ه����ذا مب��ث��اب��ة 

بداأت  التي  هائل يف م�سرية �سالح  اإجناز 

يف بيئة متوا�سعة يف قرية تبعد نحو 130 

العا�سمة امل�سرية. كيلومرتا عن 

م��ب��اري��ات  ع����ودة  اق�����رتاب  وم����ع  واالآن 

ال���������دوري االإجن����ل����ي����زي امل���م���ت���از ي��ق��رتب 

التتويج  م��ن  ال�����س��ه��ري  امل�����س��ري  ال��الع��ب 

م�ستوى  اإىل  نقله  �ساأنه  من  مميز  بلقب 

م�سري  اأول  �سيكون  اأن���ه  وخ��ا���س��ة  اأرف���ع 

يرفع درع الدوري املمتاز يف اإجنلرتا.

 ترامب يهدد بمقاطعة الدوري

 كورونا تصيب نجم نوريتش

 حضور جماهيري في براج

 ميسي يخالف البرتوكول الصحي

عوا�صم - وكاالت 

ه�����دد ال���رئ���ي�������س االأم����ري����ك����ي دون���ال���د 

ترامب، بعدم م�ساهدة مباريات الدوري 

بعدما  االأمريكية،  القدم  لكرة  الوطني 

التنديد  م��ق��رتح  الالعبن  غالبية  اأي��د 

ع��زف  خ���الل  ال���رك���وع  ع��رب  بالعن�سرية 

الوطني. الن�سيد 

ح�سابه  على  ت��غ��ري��دة  ت��رام��ب  ون�سر   

قال  ال�سبت  “تويرت”  ب�سبكة  اخل��ا���س 

لكرة  الوطني  ال���دوري  اأن  “يبدو  فيها 

االجتاه  هذا  يف  ي�سري  االأمريكية  القدم 

ال��رك��وع  اأن  اأ�ساهده”.يذكر  ل��ن  ولكني 

ع��الم��ة ت�سامن  ب��ات  واح���دة  رك��ب��ة  على 

���س��د ال��ع��ن�����س��ري��ة ع��ق��ب االح��ت��ج��اج��ات 

موؤخرا  املتحدة  الواليات  ت�سهدها  التي 

ل��ل��ت��ن��دي��د مب��ق��ت��ل امل����واط����ن م����ن اأ����س���ل 

اإف��ري��ق��ي، ج���ورج ف��ل��وي��د. وت���ويف فلويد، 

اأبي�س  �سرطي  ي��د  على  امل��ا���س��ي  ال�سهر 

و���س��ع رك��ب��ت��ه ع��ل��ى ع��ن��ق��ه، ل��ع��دة دق��ائ��ق، 

دون اأن يهتم مبناجاته بعدم قدرته على 

اأنفا�سه. التقاط 

لندن - وكاالت 

ك�����س��ف ن����ادي ن��وري��ت�����س اإ����س���اب���ة اأح���د 

الع���ب���ي���ه ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د، 

ال��دوري  راب��ط��ة  تاأكيد  م��ن  �ساعات  بعد 

االإن��ك��ل��ي��زي امل��م��ت��از ل��ك��رة ال���ق���دم ث��ب��وت 

االأح���دث من  اإ���س��اب��ة يف اجل��ول��ة  حالتي 

لعودة  متهيداً  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  الفحو�س 

املناف�سات االأ�سبوع املقبل. ومن املقرر اأن 

 17 املمتاز يف  الدوري  ت�ستاأنف مناف�سات 

ثالثة  لنحو  توقف  بعد  حزيران/يونيو 

اأ���س��ه��ر ب�����س��ب��ب ت��ب��ع��ات ف���ريو����س ك��ورون��ا 

منذ  ال��دوري  رابطة  و�سرعت  امل�ستجد. 

من  متتالية  جوالت  باإجراء  اأيار/مايو، 

ال��ف��ح��و���س ل��ك��ل اأف�����راد ال���ف���رق مت��ه��ي��داً 

)مع  املتبقية  الت�سع  املراحل  ال�ستكمال 

مباراتن موؤجلتن(، والتي �ستقام خلف 

اأبواب مو�سدة ويف ظل اإجراءات �سحية 

�سارمة.ويف بيان ، اأكدت رابطة الدوري 

ناٍد خ�سعوا  وع�سو يف  1200 العب  “اأن 
حزيران/  11 اخلمي�س  يومي  لفحو�س 

يونيو واجلمعة 12 منه. من بن هوؤالء، 

نادين”. اإيجابيتان من  �سجلت حالتان 

وك��ع��ادت��ه��ا، مل ت��ك�����س��ف راب���ط���ة ال����دوري 

لكن  ب��احل��ال��ت��ن،  متعلقة  تفا�سيل  اأي 

اأحد  اأن  ذل��ك  بعد  بيان  يف  اأك��د  نوريت�س 

اإيجابية  فح�سه  نتيجة  “جاءت  العبيه 

ب���ع���د اجل����ول����ة االأح���������دث م����ن ف��ح��و���س 

+كوفيد-19+”.

خ�سو�سية  اح�����رتام  ال���ن���ادي  وط��ل��ب 

امل���ع���ن���ي، م����وؤك����دا ان االأخ�����ري،  ال���الع���ب 

قبل  من  املعتمد  الربوتوكول  ومبوجب 

لفرتة  نف�سه  ب��ع��زل  “�سيقوم  ال����دوري، 

قبل اخل�سوع لفح�س جديد  اأيام  �سبعة 

اأن  ن��وري��ت�����س  الحق”.واأكد  م���وع���د  يف 

تاأتي  لفح�س  “اخل�سوع  ال��الع��ب  على 

ي��ت��م��ك��ن من  اأن  ق��ب��ل  ���س��ل��ب��ي��ة،  ن��ت��ي��ج��ت��ه 

العودة اإىل التمارين«.

عوا�صم - وكاالت 

ت���ق���ام ب��ط��ول��ة ب�����راج اال���س��ت��ع��را���س��ي��ة 

ماركيتا  الت�سيكيتن  مب�ساركة  للتن�س، 

ف����ودرو�����س����وف����ا وب������ارب������ورا ���س��رتي��ك��وف��ا، 

اأقنعة  ارت���داء  دون  ج��م��اه��ريي  بح�سور 

ط��ب��ي��ة.وت��ل��ع��ب ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة اخل��ريي��ة 

ع��ل��ى االأرا����س���ي ال��رتاب��ي��ة، يف ع���دة م��دن 

ا  بجمهورية الت�سيك، وي�سارك فيها اأي�سً

ب��ي��رتا ك��ف��ي��ت��وف��ا وك��ات��ري��ن��ا ���س��ي��ن��ي��اك��وف��ا 

بلي�سكوفا. وكارولينا 

اجلمهور،  ب��دخ��ول  املنظمون  و�سمح 

م���ع ال�����س��م��اح ب��ت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ات وا���س��ع��ة 

����س���خ�������س.وت���خ���ف���ف   500 مب���������س����ارك����ة 

اإج��راءات  تدريجًيا  الت�سيكية،  احلكومة 

احلجر ال�سحي التي فر�ست يف مار�س/

فريو�س  تف�سي  م��ن  للحد  املا�سي،  اآذار 

امل�ستجد. كورونا 

مدريد  - وكاالت 

مي�سي،  ليونيل  االأرجنتيني  تنا�سى 

ق���ائ���د ب���ر����س���ل���ون���ة، ق����واع����د ب���روت���وك���ول 

بر�سلونة  ف��وز  عقب  االإ�سباين،  ال��دوري 

ال��ع��ري�����س ع��ل��ى ري���ال م��اي��ورك��ا، يف اأول 

مباراة للفريقن بعد ا�ستئناف الن�ساط.

واك��ت�����س��ح ب��ر���س��ل��ون��ة م�����س��ي��ف��ه م��اي��ورك��ا 

خاللها  مي�سي  �سجل  رد،  دون  برباعية 

93، وذل��ك  ال��ه��دف ال��راب��ع يف ال��دق��ي��ف��ة 

28 ل���ل���دوري  ���س��م��ن م���ب���اري���ات اجل���ول���ة 

االإ�����س����ب����اين. وع����ق����ب ان���ت���ه���اء امل�����ب�����اراة، 

الكامريات مي�سي وهو  التقطت عد�سات 

مايوركا،  العبي  اأحد  مع  قمي�سه  يبدل 

وه�����و م����ا ي���خ���ال���ف ق����واع����د ب���روت���وك���ول 

الدوري االإ�سباين واالإجراءات الوقائية. 

ومي��ن��ع ب���روت���وك���ول ال�����دوري االإ���س��ب��اين 

تبادل القم�سان بن الالعبن، ملنع نقل 

عدوى فريو�س كورونا.

املقبلة  االأي��ام  ت�سهد  اأن  املتوقع  ومن   

ق����راًرا م��ن راب��ط��ة ال��ل��ي��ج��ا جت���اه مي�سي 

والعب مايوركا.

 صالح في انتظار االنجاز التاريخي
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االنباط-عمان

اأوجلفي الأردن م�ؤخراً عن  اأعلنت ميماك 

قرار  بعد  عاماً  م��دي��راً  ريحانا  حبيب  تعيني 

ا�ستمرت  والتي  خدمته  اختتام  كمال  حممد 

اأع�ام،  لفرتة لي�ست بق�سرية جتاوزت الع�سر 

ب��ه ك���ن��ه واح����داً من  اإرث����اً ل ي�ستهان  ت��ارك��اً 

قطاعالت�س�يق  يف   م�هبًة  الأ�سخا�ص  اأك��ر 

اأوجلفي  ميماك  وكالة  قاد  وال��ذي  الإبداعي، 

الت�سالت  وك��الت  اأب��رز  من  لت�سبح  الأردن 

الت�س�يقية يف الأردن.

وتعيني حبيب  كمال،  تنّحي حممد  وعن   

الرئي�ص   - ن�متانز”  “بات�  حتّدثت  ريحانا، 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ي��م��اك اأوج���ل���ف���ي ق���ائ���ل���ة: “من 

ال�سيد حممد  التي ت�ّل بها  اللحظة الأول 

الأردن  يف  اأوجلفي  ميماك  اإدارة  مهام  كمال 

ق��ب��ل ع�����س��ر ����س���ن����ات، ���س��ه��دت ال����ك���ال���ة من����ّ�اً 

م��ن��ق��ط��ع ال��ن��ظ��ري، واأ���س�����س��ت��ل��ث��ق��اف��ة م��ت��ف��ردة، 

الإب��داع  الأ�سماء يف عامل  اأب��رز  واأ�سبحت من 

 - يغادرنا  وه���   - الي�م  ي�سعنا  ول  الأردن،  يف 

والت�فيق  النجاح  املزيد من  له  نتمّنى  اأن  اإّل 

ال�سيدة  وت��اب��ع��ت  كان”.  اأي��ن��م��ا  م�ستقبله  يف 

“بات�”: “اإن اختيارنا ل� حبيب ريحانا ليتقّلد 
من�سب املدير العام، نابع من خربته الط�يلة 

بيد مع حممد  ي��داً  اأوجلفي  ميماك  اإدارة  يف 

كمال ك�نه قد �سغل من�سب نائب املدير العام 

قدراتهالقيادية  اأن  عن  ف�ساًل  �سن�ات،  لعدة 

عليه  نعّ�ل  فنحن  ل��ذا  ا�ستثنائية؛  والإداري���ة 

ك���ث���رياً يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، ال��ت��ي ن��ث��ق ب��اأّن��ه��ا 

�ست�سهد تغرياً اإيجابياً كبرياً ل�سالح العمالء، 

فلدينا يف ميماك اأوجلفي الأردن الي�م فريق 

ع��م��ل مي��ت��ل��ك ال�����س��غ��ف، وامل���ه��ب��ة والل���ت���زام، 

ويكّر�ص ُجل اإبداعه ملنح اأعمال عمالئنا قيمة 

م�سافة ذات اأثر ثقايف على الدوام«. 

ال��ع��ام اجلديد  امل��دي��ر  اأع���رب  وم��ن جانبه، 

عن  ري��ح��ان��ا  حبيب  الأردن  اأوج��ل��ف��ي  مل��ي��م��اك 

�سكره وامتنانه ل��محمد كمالعلى الدعم الذي 

ت����اج���ده يف ال�سركة  ق��ّدم��ه ل��ه خ���الل ف���رتة 

قائاًل: “لقد �سّكل وج�د حممد كمال خالل 

�سراكة  يل  بالن�سبة  املا�سية  الع�سر  ال�سن�ات 

ا�ستطعت  فقد  خا�ص،  ن���ع  من  ا�سرتاتيجية 

اأعّد  اأن  و�سداقته  وقيادته  ت�جيهاته  بف�سل 

اأت�����س��ّ�ر اأب���داً  نف�سي ل��ه��ذه امل��رح��ل��ة، فلم اأك���ن 

واأ�ساف:”لقد  مثله”،  مر�سداًمثالياً  اأجد  اأن 

ب�كالتنا  ل��ل������س���ل  ك��ب��ري  ك��م��ال��ب��ج��ه��د  ع��م��ل 

وعمالئها اإل مكانة ريادية، والي�م واأنا اأت�ّل 

ه���ذه امل��ه��م��ة، اأج����دين م�����س��ت��ع��داً خل������ص ه��ذا 

التحدي، وال�ستمرار يف احلفاظ على م�سرية 

ا�سرتاتيجية  ات�سال  برامج  وتط�ير  النجاح، 

وال�سركات  الأف���راد  ي���اج��ه  فالي�م  عمالئنا، 

على حّد �س�اء حتديات غري م�سب�قة، وتتنّ�ع 

لذا  جيل،  بعد  جياًل  واملتطّلبات  الحتياجات 

ف���اإن وك����الت الإع����الن وال��ت�����س���ي��ق الإب��داع��ي 

الأع��م��ال  دع���م  يف  ورئ��ي�����س��اً  ه��ام��اً  دوراً  تلعب 

منلك  باأّننا  ثقة  وك��ّل��ي  والثقافات،  والأف����راد 

ل��ال���س��ت��م��رار يف  والإم��ك��ان��ي��ات  الأداوت  ك��ام��ل 

متثيل ثقافتنا وجمتمعنا املحلي الأردين«.

ه��������ذا وق��������د ع��������رّب حم�����م�����د  ك�����م�����ال ع��ن 

الأردن  اأوج��ل��ف��ي  م�����س��اع��ره��ل��م��غ��ادرةم��ي��م��اك 

ال��ت��ي  ال�����س��ن���ات��ال��ع�����س��ر  ���س��ّك��ل��ت  قائاًل:”لقد 

حت��ّ�ل  م�سرية  اأوج��ل��ف��ي  ميماك  يف  ق�سيتها 

م��ه��ن��ّي لف��ت��ةيف ح��ي��ات��ي، وال���ي����م واأن����ا اأغ����ادر 

ه���ذه ال���ك��ال��ة ال��رائ��ع��ة وه���ذا ال��ف��ري��ق امل��ب��دع 

خمتلطة،  م�ساعر  تنتابني  لقلبي،  ال��ق��ري��ب 

فقد �سهدُت تطّ�ر هذه ال�كالة عاماً بعد عام، 

وتابعت تقّدمها اإل اأن اأ�سبحت ُتقّدم خدمات 

الت�س�يقية،  الت�����س��الت  �سناعة  يف  تكاملية 

ب�اأن  واأنا على يقني  النظري،  منقطع  واإبداعاً 

حبيب،  ب��ق��ي��ادة  ت��ط��ّ�ره��ا  �ست�ا�سل  ال�����س��رك��ة 

و�سيحقق فريقها امل�ه�ب م�ستقباًل م�سرقاً”. 

على  اأوجلفي  ميماك  لفريق  واأ�ساف:”�سكراً 

له  واأمت��ن��ى  يل،  الكبري  وحبه  امل�ستمّر  دعمه 

املزيد  وحتقيق  ب��الإجن��ازات  مليئاً  م�ستقباًل 

من ر�ساء العمالء«. 

وم���ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر، اأن امل���دي���ر ال��ع��ام 

يف  املهنية  حياته  ب��داأ  ريحانا،  اجلديدحبيب 

Impact BBDO  يف جدة يف ال�سع�دية، 
ال��ع��رب��ي��ة  اإل دب����ي يف الإم��������ارات  ان��ت��ق��ل  ث���م 

امل��ت��ح��دة، وان�����س��م ل��ف��ري��ق م��ي��م��اك اأوج��ل��ف��ي 

ال�قت  ليك�ن منذ ذلك   ،2010 الأردن عام 

م�س�ؤوًل عن اأكرب عمالء ال�كالة، ف�ساًل عن 

اإ�سهامه يف من�هاوتطّ�رها. 

االنباط-عمان

املنتدى  م��ن  ال�سابعة  الن�سخة  ان��ط��ل��ق��ت  

الذى   )GNF( للنيك�تني  ال�سن�ي  العاملى 

املبا�سر  ال��ب��ث  تقنية  ع��رب  م���رة   لأول  ي��ع��ق��د 

م��دار  ع��ل��ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه  وت�ستمر  الإل���ك���رتوين، 

30 ع���امل���اً من  ي����م���ني مب�����س��ارك��ة اأك����ر م���ن 

الأكادميي�ن والعلماء وخرباء ال�سحة العامة 

ب���الإ����س���اف���ة ل�����س��ان��ع��� ال�����س��ي��ا���س��ات ومم��ث��ل��ني 

النيك�تني  م��ن��ت��ج��ات  وم���زع��ي  م�سنعي  م��ن 

على  ال�����س���ء  لت�سليط  وذل���ك  اأم���اًن���ا،  الأك���ر 

م�ستقبل �سناعة التبغ ح�ل العامل ومنتجات 

على  تعتمد  وال��ت��ى  ���س��رراً  الأق���ل  النيك�تني 

ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ت�����س��خ��ني ل��ل��ح��د م���ن الأ�����س����رار 

على  ال��ق��ائ��م  التقليدي  بالتدخني  املرتبطة 

التقليدية«. “ال�سجائر  التبغ  حرق 

من جهته قال الدكت�ر جريي �ستيم�س�ن، 

ال��ف��خ��ري بجامعة  امل���ؤمت��ر والأ���س��ت��اذ  م��دي��ر 

الفخري  والأ���س��ت��اذ  ل��ن��دن  ك�ليدج  اإم��ربي��ال 

ال�����س��اب��ق يف ك��ل��ي��ة ل���ن���دن ل��ل�����س��ح��ة وال��ط��ب 

الإ�ست�ائي- يف بداية امل�ؤمتر- : اإن تخفي�ص 

التبغ،  يتعار�ص مع مكافحة  التبغ ل  اأ�سرار 

ت�سجيع ثقافة  ولكنه جزء منه، لذلك يجب 

باعتبارها  �سرراً  الأقل  البدائل  اإل  التح�ل 

ت�����س��اه��م يف حت�����س��ني ودع����م ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة 

اإيجاد  �سرورة  اإل  لفتاً  جيدة.  بيئة  وخلق 

���س��ب��ل ل��ل��ت��ع��اون ب���ني امل��ن��ظ��م��ات وامل���ؤ���س�����س��ات 

�ست�ساهم  التي  ال��روؤي��ة  تلك  لتبنى  الدولية 

بال �سك يف تقليل عدد ال�فيات ح�ل العامل 

ب�سبب التدخني الذين و�سل�ا هذا العام اإل 

٧ ماليني �سخ�ص. 

من جانبه حتدث الدكت�ر ديفيد �س�ين�ر 

م���ن م���رك���ز ق���ان����ن و���س��ي��ا���س��ة واأخ���الق���ي���ات 

يف  واملتخ�س�ص  اأوت����اوا،  جامعة  يف  ال�سحة 

ال���دع���اوى ال��ق�����س��ائ��ي��ة ���س��د ���س��رك��ات ال��ت��ب��غ، 

وقال: “اإن املدخنني ح�ل العامل خا�سة يف 

وهى  واليابان  واأي�سلندا  الرنويج  مثل  دول 

ال����دول ال��ت��ي ت�����س��م��ح وت��ق��ن امل��ن��ت��ج��ات ذات 

اإل  يتح�ل�ن  امل��خ��اط��ر،  خف�ص  احتمالية 

ت�فر  نتيجة  التقليدية،  ال�سجائر  ب��دائ��ل 

واأ���س��راره��ا  ال�سجائر  اأن  م���ؤك��داً  ال��ب��دائ��ل، 

يجد  ع��ن��دم��ا  امل��ا���س��ى  م��ن  ت�سبح  اأن  مي��ك��ن 

امل����دخ����ن الخ���ت���ي���ار امل���ن���ا����س���ب الأم����رال����ذى 

���س��ي�����س��اه��م يف اإح������داث ن��ق��ل��ة ن���ع��ي��ة وغ��ري 

م�سب�قة يف تاريخ ال�سحة العامة.«

وخ������الل ج���ل�������س���ات امل����ن����ت����دى، ت����ن����اول٣٠ 

ع��امل��اً وخ���ب���رياً ع��ل��ى م�����س��ت���ى ال���ع���امل، اأه��م 

امل��������س����ع���ات ال���ت���ي ت�����س��غ��ل ال���ع���امل ح��ال��ي��اً 

وباء ك�رونا  اأن  اإل  ت�سري  التي  خا�سة تلك 

امل�����س��ت��ج��د ���س��ي��ت�����س��ب��ب يف وف����اة اأك����ر م���ن ٧ 

ال���ع���امل، معظمهم  ح����ل  ���س��خ�����ص  م��الي��ني 

على منتجات  يعتمدون  الذين  املدخني  من 

حرق التبغ، وطالب اخلرباء ب�سرورة و�سع 

الأ���س��رار  لتخفي�ص  وا�سحة  ا�سرتاتيجية 

احلرق  على  القائم  التدخني  عن  الناجمة 

وت�سجيع املنتجات البديلة الأقل �سرراً.

ك��م��ا دع���ا امل��ج��ت��م��ع���ن اإل ت��ب��ن��ى ال���دول 

الإج��������راءات ال��ق��ان���ن��ي��ة والأط������ر ال��الزم��ة 

التبغ  منتجات  ت��داول  بتنظيم  ت�سمح  التي 

�سرر  تخفي�ص  م��ب��داأ  تعتمد  التي  امل�سخن 

اإلكرتونية(  )�سجائر   vapes مثل  التبغ، 

النيك�تني. ال�س�يدي وحقائب  وال�سن��ص 

تقدم  التي  والأب��ح��اث  الدرا�سات  واأك��دت 

ب��ه��ا اخل�����رباء، اأن ت��دخ��ني ال��ت��ب��غ ه���� اأك���رب 

�سبب لالأمرا�ص غري املعدية، كما اأنه ي�ؤدى 

اإل وفاة ن�سف املدخنني، حيث تقدر درا�سة 

اأدى  العاملية” اأن التدخني  “العبء املر�سي 
�سخ�ص  ملي�ن   7.1 وف��اة  يف  مبا�سر  ب�سكل 

ملي�ن   1.2 ج��ان��ب  اإل   ،2017 ع���ام  يف 

حالة وفاة اإ�سافية ب�سبب التدخني ال�سلبي.

يتم   GFN اأن مت���ي��ل  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

ع����ادة م���ن خ���الل ر����س����م ال��ت�����س��ج��ي��ل ف��ق��ط.

عادة، اإل اأنه يتم هذا العام جماًنا مع حتمل 

التكلفة.  املنظمني 

االنباط-وكاالت

يف ظ����ل ت�������س����ق امل����الي����ني ع����رب ال���ع���امل 

املمن�ع بفعل وباء فريو�ص ك�رونا،  لل�سفر 

اب��ت��ك��ر م��ط��ار يف ت���اي����ان ح���ال ف���ري���دا ملن 

يريدون تذكر التجربة بعد انقطاع ط�يل 

عن الرحالت.

العا�سمة  يف  �س�نغ�سان  مطار  و�سيعطي 

بال�سفر”،  “للتظاهر  ف��ر���س��ة  ت��اي��ب��ي��ه 

م��ن خ���الل ال��ق��ي��ام ب��ج���ل��ة داخ���ل مرافقه 

وا����س���ت���ع���ادة جت���رب���ة امل�������رور ع����رب ���س��ب��اط 

ال��ه��ج��رة وال�����س���ق احل���رة وال�����س��ع���د على 

م��ن ال��ط��ائ��رة، ث��م ال���ن���زول وال���ع����دة اإل 

املنزل.

امل��ط��ار يف  وج���اء يف من�س�ر ع��ل��ى م���ق��ع 

الإن���رتن���ت: “ل مي��ك��ن��ك م��غ��ادرة ت��اي���ان. 

تظاهر بال�سفر اإل اخلارج يف �س�نغ�سان”، 

امل��ط��ار الأ���س��غ��ر ب��ني م��ط��اري��ن دول��ي��ني يف 

تايبيه.

�سبه  ب�سكل  الدولية  ال�سياحة  وت�قفت 

اأغلقت  حيث  العامل،  اأنحاء  معظم  يف  كلي 

البلدان حدودها يف حماولة لتجنب تف�سي 

ف��ريو���ص ك���رون��ا ال���ذي اأ���س��اب ح��ت��ى الآن 

نح� 8 ماليني �سخ�ص يف العامل.

واأغلقت تاي�ان حدودها يف �سهر مار�ص 

امل���ا����س���ي، ول ت�����زال ال���ب���الد م��غ��ل��ق��ة اأم����ام 

ال�سياح الأجانب من اخلارج.

وب���ح�������س���ب م�����ا ن���������س����ره م�����ق����ع م���ط���ار 

هناك  �ستك�ن  الإن��رتن��ت،  على  �س�نغ�سان 

3 ج�لت للتظاهر بال�سفر اأيام 2 و4 و7 
من �سهر ي�لي� املقبل.

مدير  ن��ائ��ب  وان���غ  ت�سينغ  ت�سيه  وق���ال 

�ست�ستغرق  اجل���لت  اإن  �س�نغ�سان،  مطار 

ما  بتجربة  ل��ل��زوار  و�ست�سمح  ي���م  ن�سف 

عند  الهجرة  ق�سم  يف  احل��ال  عليه  �سيك�ن 

املغادرة، ثم رك�ب الطائرة.

مل  الذين  الأ�سخا�ص  اأن  وان��غ  واأ���س��اف 

دولية  برحالت  للقيام  الفر�سة  لهم  تتح 

يف ���س���ن��غ�����س��ان، مي��ك��ن��ه��م ا���س��ت��خ��دام ه��ذه 

ال��ف��ر���س��ة ل��ت��ج��رب��ة وم���ع���رف���ة امل���زي���د عن 

ال�سفر، وكذلك خدمات ومرافق املطار.

يف  للم�ساركني  ال�سماح  �سيتم  اأن��ه  واأك��د 

كما  ط��ائ��رة  م��ن  على  بال�سع�د  التجرية 

وبعد  ب��ال��ف��ع��ل،  رح��ل��ة  ي�ستقل�ن  ك��ان���ا  ل��� 

ق�سم  خ��الل  وي��ع���دون من  �سينزل�ن  ذل��ك 

الهجرة.

واأو����س���ح م��ن�����س���ر م��ط��ار ���س���ن��غ�����س��ان يف 

الرحالت  رواد  اأن  الإن��رتن��ت،  على  م�قعه 

ي��خ��ت��رب  م���ن  اأول  ���س��ي��ك���ن���ا  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 

اأن��ه  امل��ط��ار، م�سيفا  يف  اجل��دي��دة  امل��راف��ق 

مي��ك��ن ل���ل���زوار ����س���راء ه���داي���ا ل��ع��ائ��الت��ه��م 

واأ�سدقائهم من ال�س�ق احلرة اأي�سا.

حبيب ريحانا مديرًا عامًا لميماك أوجلفي األردن

بمشاركة ٣٠ عالمًا وخبيرًا على مستوى العالم 

انطالق فعاليات المنتدى العالمي السنوي السابع 
 )GNF(للنيكوتين

التظاهرات و »خطر كورونا«.. 
توجيهات »طبية«

 تعافى من كورونا بعد شهرين.. 
وفاتورة المستشفى مليون دوالر

االنباط-وكاالت

من  ع��دد  يف  باملحتجني  امل��ي��ادي��ن  غ�ست 

دول ال��ع��امل، خ���الل الآون����ة الأخ�����رية، رغ��م 

واللتزام  ال�قاية  اإل  ال�سحة  هيئات  دع�ة 

انت�سار  ك��ب��ح  ب��ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي لأج����ل 

فريو�ص ك�رونا امل�ستجد )ك�فيد 19(.

واأ�����س����درت امل���راك���ز الأم���ريك���ي���ة مل��راق��ب��ة 

جديدة  اإر�سادات  منها،  وال�قاية  الأمرا�ص 

لأج�������ل مم����ار�����س����ة احل�����ي�����اة، يف ظ�����ل ك���رة 

املظاهرات وعزم الرئي�ص دونالد ترامب على 

الع�دة اإل اإقامة التجمعات النتخابية.

ب��ست”  “وا�سنطن  �سحيفة  واأوردت 

ع��دد  ت�سهد  فيما  ت��اأت��ي  ال��ن�����س��ائ��ح  ه���ذه  اأن 

م��ن ال����لي���ات الأم��ريك��ي��ة ارت��ف��اع��ا يف ع��دد 

ال���ذي ظ��ه��ر يف ال�سني،  ب��ال���ب��اء  امل�����س��اب��ني 

اإل جائحة  املا�سي، ثم حت���ل  العام  اأواخ��ر 

عاملية.

وت������س��ي ال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ي��ة الأم��ريك��ي��ة 

ب�سرورة ارتداء كمامات ال�جه اأو تغطيتها، 

يف حال ح�س�ر تلك التجمعات، فيما جتاوز 

ع����دد امل�����س��اب��ني ب���ال���ف���ريو����ص يف ال����لي���ات 

املتحدة ملي�ين �سخ�ص.

وق����ال م�����س���ؤول��� ���س��ح��ة ف��ي��درال��ي���ن يف 

ال�ليات املتحدة، اجلمعة، اأن هذه الن�سائح 

ت�سعى اإل حماية املجتمع، يف ظل اإعادة فتح 

الق��ت�����س��اد ب��ع��دد م��ن ال����لي���ات، اإل جانب 

ن��ي��ة ب��ع�����ص امل��ن��اط��ق ل���س��ت��ئ��ن��اف احل��ف��الت 

وامل��ه��رج��ان��ات وامل����ؤمت���رات وح��ف��الت ال���زواج 

والأن�سطة الريا�سية.

املعدية يف  الأم��را���ص  خ��رباء  ونبه كبري 

ال�ليات املتحدة، اأنت�ين فاوت�سي، اجلمعة، 

اإل اأن جتمع عدد كبري من النا�ص ل يزال 

بتجمعات  الأم��ر  تعلق  �س�اء  خطريا؛  اأم��را 

ترامب النتخابية اأو بالحتجاجات.

منظمي  ع��ل��ى  اأن����ه  الإر�����س����ادات  واأوردت 

الأن�سطة، يف ظل انت�سار ك�رونا، اأن يلتزم�ا 

ب���ع���دد م���ن الإج���������راءات م��ث��ل خ��ف�����ص ع��دد 

احل�س�ر لأجل مراعاة التباعد الجتماعي، 

وتفادي الكتظاظ، ل�سيما اأن هذه اللقاءات 

احتمال  من  تزيد  وهتافات  �سراخا  ت�سهد 

تطاير اللعاب والرذاذ.

ف�������س���ال ع������ن ذل���������ك، ت�����ق�����رتح امل�����راك�����ز 

الأم��ريك��ي��ة ال�����س��م��اح ب��ح�����س���ر الأ���س��خ��ا���ص 

الذين ي�سكن�ن يف نف�ص املنطقة، ف�سال عن 

ظهرت  الذين  الأ�سخا�ص  ا�ستبعاد  اإمكانية 

�سخ�ست  اأن  �سبق  اأو  املر�ص  اأعرا�ص  عليهم 

حالتهم بالإيجابية.

االنباط-وكاالت

ت��ع��اف��ى م��ري�����ص اأم��ريك��ي م��ن ف��ريو���ص 

ك����رون���ا ب��ع��د اإق���ام���ت���ه ل��ن��ح��� ���س��ه��ري��ن يف 

امل�ست�سفى، لكنه تلقى مفاجاأة قا�سية كادت 

اأن تقتله، رغم اأنه اعرتف باأنه كان ح�سن 

احلظ ب�سكل كبري.

“�سياتل  ���س��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت��ه  مل���ا  ووف���ق���ا 

تاميز” ف��ق��د ب���غ��ت م��اي��ك��ل ف��ل���ر، ال��ذي 

�سمال  اأق�سى  وا�سنطن،  ولي��ة  يف  يعي�ص 

ف��ات���رة تكلفة  ال��ب��الد، ح��ني تلقى  غ��رب��ي 

 181 يف  ج��اءت  التي  بامل�ست�سفى  عالجه 

ورق����ة، وذل���ك ب��ع��د اإق��ام��ة دام���ت مل���دة 62 

ي�ما.

 اأما التكلفة الإجمالية لفات�رة العالج 

1.1 ملي�ن  ال��ف��ات���رة،  ب��ل��غ��ت، وف���ق  ف��ق��د 

دولر.

فات�رة  ا�ستملت  فقد  لل�سحيفة  ووفقا 

الإقامة على ما يلي:

دولر.. مقابل البقاء ملدة  األف    408
42 ي�ًما يف غرفة العناية املركزة املجهزة 
الطبيعة  ب�سبب  ب�سكل خا�ص كغرفة عزل 

املعدية للفريو�ص.

للقلب  تكاليف عالج  األ��ف دولر..   10

الفريو�ص  اأدى  التي  والكليتني  والرئتني 

اإل �سبه ف�سل كامل يف وظائفها.

األف دولر.. تكلفة ا�ستخدام جهاز   82
التنف�ص ال�سناعي ملدة 29 ي�ما.

وت��ت��ج��اوز ت��ك��ل��ف��ة ال���ع���الج يف ال����لي���ات 

التكاليف  ك��ب��رية،  وب��درج��ة  ع���ادة،  املتحدة 

امل�سابهة يف الدول الغنية الأخ��رى، ولكن، 

وحل�سن حظ الرجل البالغ من العمر 70 

تاأمني  اأن��ه ميتلك وثيقة  عاًما، فقد تبني 

�سحية، �ست�سمح له بدفع قدر حمدود من 

القيمة اخليالية.

�سياتل  ل�سحيفة  فل�ر  ق��ال  ذل��ك  وم��ع 

على  البقاء  حيال  بالذنب  “اأ�سعر  تاميز: 

“ملاذا  ب��اأن��ه  اأ�سئلة  “هناك  احلياة”.  قيد 

اأنا؟ ملاذا ا�ستحق كل هذه الأم�ال”؟

اأن قدرا كبريا من الذنب ينبع  وك�سف 

ال�سرائب وعمالء  داف��ع��ي  اأن  اإدراك���ه  م��ن 

تكلفة  يف  �سي�ساهم�ن  الآخ��ري��ن  ال��ت��اأم��ني 

اإبقائه على قيد احلياة.

حياتي  اإن��ق��اذ  ا���س��ت��دع��ى  “لقد  وت��اب��ع: 

ملي�ن دولر، بالطبع اأود اأن اأق�ل اإن هذه 

لكنني  ي�ستحق..  اأم��ر  يف  اأنفقت  الأم����ال 

الذي  ال�حيد  اأك���ن  قد  اأنني  ا  اأي�سً اأعلم 

يق�ل ذلك«.

 »التظاهر بالسفر«.. مطار يبتكر أحدث صيحات
 كسر اإلغالق


