
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الثالثاء   24  �شوال  1441 هـ  - املوافق    16  حزيران   2020 م - العدد  5366  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

رئيس الوزراء يصدر اوامر الدفاع 13 و 14الصمادي يكتب تصريحا دون تلميح والحكومة صامتة 

اسرار اقصاء مدير دائرة 
االحصاءات العامة 

الرزاز: قطاع السياحة 
سيتعافى وقادم بقوة

الصفدي يدعو المجتمع الدولي التخاذ 
موقف واضح يرفض الضم

تجديد اتفاقية الخطوط االرضية بين القوات 
المسلحة وأورانج األردن

الفايز يدعو لتشكيل موقف عربي موحد 
يتصدى للمخططات اإلسرائيلية

 رحيل الطيار البنغالي الذي قاتل 
ألجل العرب

الوحيد بالعالم الذي أسقط 4 طائرات إسرائيلية في ساعات

االنباط-عمان

املغرتبني  و���ش���ؤون  وزي��ر اخلارجية  اأج���رى 

اأمي����ن ال�����ش��ف��دي ام�����س ات�����ش��ااًل ه��ات��ف��ي��اً مع 

ركز  اوم��ام��و  ريت�شيل  كينيا  خ��ارج��ي��ة  وزي���رة 

يف  والت�شامن  الثنائي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على 

اإ�شافة  وانعكا�شاتها،  كورونا  مواجهة جائحة 

التطورات  خ�شو�شاً  الإقليمية  الق�شايا  اإىل 

املرتبطة بالق�شية الفل�شطينية.

واأكد ال�شفدي واأومامو، احلر�ص امل�شرتك.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

امل�شلحة  وال���ق���وات  الأردن  اأوراجن  ج����ّددت 

خدمات  اتفاقية  العربي  اجلي�ص   - الأردن��ي��ة 

وقع  حيث  الأر���ش��ي��ة،  للخطوط  الت�����ش��الت 

الت��ف��اق��ي��ة م���دي���ر ����ش���اح ال��ا���ش��ل��ك��ي امل��ل��ك��ي 

امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  عن  مندوباً 

وتكنولوجيا  الت�����ش��الت  وم�����دراء  الأردن���ي���ة 

اأوراجن  وع��ن  الأمنية،  الأج��ه��زة  يف  املعلومات 

املوؤ�ش�شي  للقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  الأردن 

وال�شركات.

التفا�صيل �ص »12«

االنباط-عمان

الفايز،  في�شل  الأعيان  جمل�ص  رئي�ص  دعا 

اإىل الت�شدي لأية خمططات وعمليات ت�شوية 

واأم��ن  الوطنية  الثوابت  ت�شتهدف  باملنطقة 

»�شفقة  ع��ر  ك���ان  ���ش��واء  وا���ش��ت��ق��راره  الأردن 

القرن« اأو غريها من املخططات الإ�شرائيلية.

وق����ال خ���ال ل��ق��ائ��ه، ام�����ص الث���ن���ن، ب��دار 

الع�شائر  اأب���ن���اء  م��ن  ع���ددا  الأع���ي���ان،  جمل�ص 

الت�شدي  اإن  العا�شمة،  حمافظة  يف  الأردنية 

لتلك املخططات.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

ق���ال وزي����ر ال���دول���ة ل�����ش��وؤون الإع������ام اأجم���د 

عودة الع�شايلة اإن الأردن يقف اليوم على عتبة 

اإىل  م�شتندا  ك��ورون��ا،  وب��اء  م��ن  التعايف  مرحلة 

اإج��راءات احلماية من  جتربة بر�شيد جيِّد من 

اآخرها  ك��ان  انعكا�شاتها،  مع  والتكيُّف  اجلائحة 

التعامل  م�شفوفة  وف��ق  القطاعات  فتح  خطة 

فتح  اإج���راءات  والتي حتدد  كورونا؛  مع جائحة 

واإغ������اق ال��ق��ط��اع��ات وف���ق���اً مل�����ش��ت��وى اخل��ط��ورة 

ال�����ش��ح��ي.واأك��د ال��ع�����ش��اي��ل��ة اأن ت��ع��ام��ل ال��دول��ة 

الأردنية مع اأزمة كورونا ارتكز اإىل ثاثة ثوابت 

والج��ت��م��اع��ّي��ة،  ال�شحّية  احل��م��اي��ة  ه��ي  رئي�شة 

وال�شتدامة للخدمات والقطاعات القت�شادّية، 

اإج������راءات ت��دع��م وت�شاند  وال��ت��ع��ايف م��ن خ���ال 

يف  ال�شمود  من  لتمكينها  رة  املت�شرِّ القطاعات 

وجه انعكا�شات كورونا، ومعاودة النمو والزدهار 

حاملا ت�شمح الظروف.

اإج����راءات  وق���ال خ���ال فعالية الإع����ان ع��ن 

ل��دع��م ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة الأك���ر ت�شررا 

من اأزمة كورونا، والتي عقدت يف رئا�شة الوزراء 

ال���ي���وم واحل���م���د هلل يف  “نحن  ام�������ص الث���ن���ن، 

�شيطرة  ن�شهد  اإذ  اخل���ط���ورة،  م��ع��ت��دل  م�شتوى 

جيدة على عدد الإ�شابات املحلّية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

��ل��ت ام�����ص 81 اإ���ش��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��ريو���ص  ���ُش��جِّ

و61  حملّيتان،  حالتان  منها  امل�شتجّد،  ك��ورون��ا 

حالة غري حملّية، وعلى النحو الآتي:

حالة واحدة من لواء عن البا�شا من العّينات 

الع�شوائّية، ويتّم ال�شتق�شاء عنها حالّيا، وحالة 

واحدة من لواء الرمثا من العّينات الع�شوائّية، 

ويتّم ال�شتق�شاء عنها حالّياً، و3 حالت ل�شائقي 

���ش��اح��ن��ات، م��ن��ه��م اأردن���ي���ان ق���ادم���ان ع��ر ح��دود 

العمري وواحد غري اأردين قادم من حدود جابر 

مّت التعامل معه وفق الروتوكول املّتبع. كما مت 

اخلارج  من  قادمن  لأردنين  حالة   31 ت�شجيل 

يقيمون يف فنادق احلجر، )5 من ال�شعودّية، و2 

و1  الإم�����ارات،  من  و1  الكويت،  و2  العراق،  من 

الباك�شتان، و1 من �شيكاغو(،  من قطر، و1 من 

الإ�شابة يف  ح��الت  اإجمايل عدد  يرتفع  وبذلك 

اململكة اإىل 979 حالة.

لت اليوم 01 حالت �شفاء يف م�شت�شفى  كما �ُشجِّ

فح�شاً   3918 اإج�����راء  مّت  ف��ي��م��ا  ح��م��زة،  الأم����ري 

ال���ي���وم، وب��ذل��ك ي�شبح اإج���م���ايل ع��دد  خم���رّي���اً 

 376382 الآن  حتى  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  الفحو�شات 

فح�شاً.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

اأن  ال����رزاز  ال��دك��ت��ور عمر  ال����وزراء  اأك���د رئي�ص 

الأولويات القت�شادية التي تعمل احلكومة على 

م�شاعدة  على  تركز  احل��ايل  الوقت  يف  تنفيذها 

القطاعات الكر ت�شررا بتداعيات وباء كورونا 

خطة  وو���ش��ع  النتقالية  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  لتحمل 

للتاأقلم والتعايف واملنعة .

اإعامية  ال��وزراء، خال فعالية  رئي�ص  ولفت 

ع��ق��دت يف دار رئ��ا���ش��ة ال������وزراء ام�����ص الث��ن��ن، 

القطاع  اج���راءات دع��م وم�شاندة  ل��اإع��ان ع��ن 

والإج���������راءات  الول�����وي�����ات  اأن  اإىل  ال�����ش��ي��اح��ي، 

ل���اإج���راءات  ا�شتكمال  ت��اأت��ي  ال��ي��وم  احل��ك��وم��ي��ة 

وت��وف��ري  اجل���اري���ة  ال��ك��ل��ف  لتخفي�ص  ال�����ش��اب��ق��ة 

ال�شيولة الازمة لهذه القطاعات.

ح�شرها  التي  الفعالية  خ��ال  ال����رزاز،  واأك���د 

ال����وزراء وامل�����ش��وؤول��ن وممثلي القطاع  ع��دد م��ن 

ال�شياحي وال�شحي والقطاع اخلا�ص وامل�شريف، 

الأردن  تاأثرا يف  الأك��ر  وهو  ال�شياحة  اأن قطاع 

والعامل، احتل مكانا متقدما يف الأولويات نظرا 

لأهميته الكبرية يف الأردن والنمو الهائل، الذي 

�شهده يف ال�شنوات الخرية.

ال�����ش��ي��اح��ة ك��ان  اأن ق��ط��اع  اإىل  ال�����رزاز  واأ����ش���ار 

موؤكدا  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  ت�شرر  قطاع  اأول 

ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر  اأن ت�����ش��رره مل ي��ك��ن م��رت��ب��ط��ا 

بالإجراءات الداخلية بل نتيجة لتوقف ال�شياحة 

على م�شتوى العامل، واأن املوؤ�شرات تدل على انه 

لن  تعافيه  ف��اإن  القطاعات  فتح  اإع���ادة  مع  حتى 

من  الكثري  فيها  تتعافى  التي  بال�شرعة،  يكون 

القطاعات الأخرى التجارية وال�شناعية .

ال��ق��ط��اع ال�شياحي  ب����اأن  واأع�����رب ع��ن ق��ن��اع��ت��ه 

وب��ع�����ص ال��ق��ط��اع��ات الأخ������رى وح���ت���ى م���ع فتح 

الق��ت�����ش��اد، ل���ن ت��ت��ع��اف��ى ب�����ش��ك��ل ���ش��ري��ع وه��ن��اك 

اأ���ش��ك��ال  ت�شتمر  ب���اأن  ال��ق��ط��اع��ات  لبع�ص  ح��اج��ة 

خال  الجتماعي  ال�شمان  ب��داأه��ا  التي  الدعم 

�شهري ني�شان واأيار املا�شين وحتى يبداأ القطاع 

بالتعايف ب�شياحته الداخلية وتتويجها ب�شياحته 

اخلارجية.

واأع��ل��ن رئي�ص ال����وزراء ا���ش��دار اأم���ري ال��دف��اع 

31 و 41 مل�شاعدة القطاع ال�شياحي، حيث يتعلق 

اأمر الدفاع 31 بالكفالت البنكية، التي قدمتها 

م��ك��ات��ب ال�����ش��ي��اح��ة واحل����ج وال��ع��م��رة واإم��ك��ان��ي��ة 

ا���ش��ت��ع��ادت��ه��ا يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ال��ت��ي ت��واج��ه فيها 

قيمة  تتجاوز  حيث  املالية،  بال�شيولة  م�شكات 

ي�شمل  حن  يف  دينار،  مليون   03 الكفالت  ه��ذه 

الجتماعي  ال�شمان  من  برامج   41 الدفاع  اأمر 

حلماية العاملن يف القطاع ال�شياحي .

ال�شياحة  قطاع  تعايف  ب��اأن  ثقته  ال���رزاز  واأك���د 

رئي�ص  اأن  اإىل  لف��ت��ا  وب��ق��وة،  اهلل  ���ش��اء  اإن  ق���ادم 

واإ�شرار  »باهتمام  اليوم  اأبلغه  ال�شتثمار  هيئة 

من  جم��م��وع��ة  بتنفيذ  خ��ارج��ي��ن  م�شتثمرين 

امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ط��رح��ت ق��ب��ل وب����اء ك���ورون���ا يف 

ال�����ش��ي��اح��ة وق��ط��اع��ات اأخ����رى وه���ي ا���ش��ت��ث��م��ارات 

وه��ذا  اأخ���رى  وم��واق��ع  امل��ي��ت  البحر  �شياحية يف 

ل��اأردن  ينظرون  زال��وا  ل  امل�شتثمرين  اأن  يوؤكد 

بكل ثقة« .

التفا�صيل �ص »3+2«

االنباط-وكاالت

تويف م�شاء الأحد ، الطيار البنغايل �شيف اهلل 

ت��ارك��اً وراءه  الأع��ظ��م، ع��ن عمر ناهز 08 ع��ام��اً، 

اإجن����ازاً ت��اري��خ��ي��اً، ب��اع��ت��ب��اره ال��ط��ي��ار ال��وح��ي��د يف 

التاريخ الذي اأ�شقط لإ�شرائيل 4 طائرات، خال 

العام 7691  اندلعت يف  التي  ال�شتة  الأي��ام  حرب 

“نك�شة  با�شم  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  ُت��ع��رف يف  م��ا  اأو 

حزيران«.

ال��ذات��ي��ة  ال�����ش��رية  ت�شري  اهلل”:  “�شيف  ح��ي��اة 

يف  م�شلمة  لعائلة  ُول���د  اأن���ه  اإىل  اهلل”  ل�”�شيف 

م��دي��ن��ة ب��اب��ن��ا اأق�����ش��ى ���ش��رق��ي ال��ه��ن��د، مبنطقة 

توجد يف بنغادي�ص حالياً، وذلك يف العام 1491، 

وعا�ص مع العائلة يف كالكتا حتى العام 7491، ثم 

تق�شيم  ق��رار  بعد  باك�شتان  اإىل  العائلة  هاجرت 

�شبه ال��ق��ارة ال��ه��ن��دي��ة واإن�����ش��اء ب��اك�����ش��ت��ان وط��ن��اً 

مل�شلمي �شبه القارة.

ب��اأك��ادمي��ي��ة  ذل���ك  اهلل” ب��ع��د  “�شيف  ال��ت��ح��ق 

واأ�شبح   8591 ع��ام  باك�شتان  يف  اجلوية  ال��ق��وات 

طياراً حربياً، وتعززت كفاءته القتالية عام 3691 

بولية  ج��وي��ة  ق��اع��دة  يف  تدريبية  دورة  بتلقيه 

الطريان  خالها  اح��رتف  الأمريكية،  اأري��زون��ا 

ليطري  ع����اد  ث���م  �شابر”،  “اإف-68  ب���ط���ائ���رة 

بالطائرة نف�شها مع �شاح اجلو الباك�شتاين عام 

.3691

والتحق  باك�شتان  يف  تعليمه  الطيار  ا�شتكمل 

بكلية تدريب تابعة ل�شاح اجلو الباك�شتاين عام 

8591 وتخرج فيها عام 0691 لُيعَنّ طياراً، وحلَّق 

يف البداية بطائرة T ansseC-73 ثم التحق 

ولي��ة  يف  الع�شكري  ل��ل��ط��ريان  تدريبية  ب���دورة 

الطريان  خالها  اح��رتف  الأمريكية،  اأري��زون��ا 

ليطري  ع����اد  ث���م   ،erbaS  68-F ب���ط���ائ���رة 

بالطائرة نف�شها يف �شاح اجلو الباك�شتاين عام 

.3691

“�شيف اهلل” الطياَر  ُيعد  اإجن��ازات ع�شكرية: 

الوحيد يف العامل الذي خدم يف بيئة حرب لأربع 

قوات جوية.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط-عمان

البوتا�ص  ل�شركة  العامة  الهيئة  عقدت 

ال���ع���رب���ي���ة اج��ت��م��اع��ه��ا ال����ع����ادي ال��ت��ا���ش��ع 

واخل��م�����ش��ن ب��وا���ش��ط��ة و���ش��ي��ل��ة الت�����ش��ال 

امل����رئ����ي والإل�������ك�������رتوين، وذل�������ك ع���م���ًا 

ل�شنة  رق��م )13(  ال��دف��اع  ق��ان��ون  ب��اأح��ك��ام 

 2020 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�شنة 

امل��ن�����ش��ور يف اجل��ري��دة ال��ر���ش��م��ي��ة ب��ت��اري��خ 

ال�������ش���ادرة  والإج�����������راءات   2020/3/31

ع���ن م��ع��ايل وزي����ر ال�����ش��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

مبوجب   2020/4/9 ب��ت��اري��خ  وال��ت��م��وي��ن 

اأعاه. الدفاع  اأمر 

رئي�ص جمل�ص  برئا�شة  الجتماع  وُعقد 

ال�شيد  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��وت��ا���ص  �شركة  اإدارة 

ج��م��ال ال�������ش���راي���رة، وب��ح�����ش��ور اأع�����ش��اء 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ص  الإدارة  جم��ل�����ص 

ال����دك����ت����ور م���ع���ن ال���ن�������ش���ور وم�����ش��اه��م��ي 

م��راق��ب  ك��م��ا ح�شر الج��ت��م��اع  ال�����ش��رك��ة، 

العرموطي  وائل  الدكتور  ال�شركات  عام 

ال�شركة. ح�شابات  مدققي  ومندوب 

مقرتح  على  العامة  الهيئة  و�شادقت 

نقدية على  اأرباح  بتوزيع  الإدارة  جمل�ص 

املال؛  راأ���ص  من   %100 بواقع  امل�شاهمن 

دي���ن���ار، وذل��ك  83 م��ل��ي��ون  ي��ع��ادل  اأي م��ا 

الإدارة  جمل�ص  لتقرير  مناق�شتها  بعد 

 2019 ل��ل��ع��ام  لل�شركة  امل��ال��ي��ة  وال��ب��ي��ان��ات 

امل�شتقبلية. وخططها 

ووف���ق���اً ل��ل��ب��ن��ود امل���درج���ة ع��ل��ى ج���دول 

جمل�ص  العامة  الهيئة  انتخبت  الأعمال، 

اأربع  مدتها  جديدة  لولية  جديد  اإدارة 

�شنوات مكون من ع�شوية كل من: وزارة 

امل�شاهمات  اإدارة  و�شركة  الأردنية،  املالية 

اإندر�شرتيال  ماجنيا  و�شركة  احلكومية، 

 SDIC ملجموعة  التابعة  ديفلومبنت 

احلكومية. ال�شينية 

التفا�صيل �ص »7«

»البوتاس« توزع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال 

الشركة تعقد اجتماع هيئتها العامة عبر تقنية االتصال المرئي وتقر بياناتها المالية

العضايلة: 
األردن يقف 

على عتبة 
مرحلة التعافي 
من وباء كورونا

18 إصابة 
جديدة بكورونا 

في المملكة 
منها حالتان 

محليتان

 الرحاحلة: اإلجراءات المتخذة هدفها تعزيز القطاع الخاص 

 شويكة: إجراءات الحكومة تهدف إلى ضخ سيولة 
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االنباط - عمان 

�أن  �أكد رئي�س �لوزر�ء �لدكتور عمر �لرز�ز 

احلكومة  تعمل  التي  االقت�صادية  االأول��وي��ات 

ت��رك��ز على  ال��وق��ت احل���ايل  ع��ل��ى تنفيذها يف 

بتداعيات  ت�صررا  االكرث  القطاعات  م�صاعدة 

االنتقالية  املرحلة  ه��ذه  لتحمل  كورونا  وب��اء 

وو�صع خطة للتاأقلم والتعايف واملنعة .

ول���ف���ت رئ���ي�������س ال����������وزراء، خ�����ال ف��ع��ال��ي��ة 

ال�������وزراء  رئ���ا����ص���ة  دار  يف  ع���ق���دت  اإع���ام���ي���ة 

ام�����س االث��ن��ن، ل��اإع��ان ع��ن اج����راءات دعم 

وم�صاندة القطاع ال�صياحي، اإىل اأن االولويات 

ا�صتكماال  تاأتي  اليوم  احلكومية  واالإج���راءات 

لاإجراءات ال�صابقة لتخفي�س الكلف اجلارية 

وتوفري ال�صيولة الازمة لهذه القطاعات.

واأكد الرزاز، خال الفعالية التي ح�صرها 

عدد من الوزراء وامل�صوؤولن وممثلي القطاع 

ال�������ص���ي���اح���ي وال�������ص���ح���ي وال����ق����ط����اع اخل���ا����س 

وامل�����ص��ريف، اأن ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ة وه���و االأك���رث 

تاأثرا يف االأردن والعامل، احتل مكانا متقدما 

يف االأولويات نظرا الأهميته الكبرية يف االأردن 

وال��ن��م��و ال��ه��ائ��ل، ال����ذي ���ص��ه��ده يف ال�����ص��ن��وات 

االخرية.

كان  ال�صياحة  قطاع  اأن  اإىل  ال���رزاز  واأ���ص��ار 

اأول قطاع ت�صرر على م�صتوى العامل، موؤكدا 

مبا�صر  ب�صكل  مرتبطا  ي��ك��ن  مل  ت�����ص��رره  اأن 

ب�����االإج�����راءات ال��داخ��ل��ي��ة ب���ل ن��ت��ي��ج��ة لتوقف 

املوؤ�صرات  واأن  العامل،  م�صتوى  على  ال�صياحة 

اإع��ادة فتح القطاعات  ان��ه حتى مع  ت��دل على 

تتعافى  التي  بال�صرعة،  تعافيه لن يكون  فاإن 

فيها الكثري من القطاعات االأخرى التجارية 

وال�صناعية .

ال�صياحي  القطاع  ب��اأن  قناعته  واأع��رب عن 

وبع�س ال��ق��ط��اع��ات االأخ����رى وح��ت��ى م��ع فتح 

وهناك  �صريع  ب�صكل  تتعافى  ل��ن  االقت�صاد، 

اأ�صكال  ت�صتمر  ب��اأن  القطاعات  لبع�س  حاجة 

الدعم التي بداأها ال�صمان االجتماعي خال 

���ص��ه��ري ني�صان واأي����ار امل��ا���ص��ي��ن وح��ت��ى ي��ب��داأ 

القطاع بالتعايف ب�صياحته الداخلية وتتويجها 

ب�صياحته اخلارجية.

اأمري الدفاع  واأعلن رئي�س الوزراء ا�صدار 

ال�����ص��ي��اح��ي، حيث  ال��ق��ط��اع  مل�����ص��اع��دة   14 و   13

يتعلق اأمر الدفاع 13 بالكفاالت البنكية، التي 

ق��دم��ت��ه��ا م��ك��ات��ب ال�����ص��ي��اح��ة واحل����ج وال��ع��م��رة 

واإم��ك��ان��ي��ة ا���ص��ت��ع��ادت��ه��ا يف ه���ذه امل��رح��ل��ة التي 

املالية، حيث  بال�صيولة  تواجه فيها م�صكات 

30 مليون دينار،  تتجاوز قيمة هذه الكفاالت 

ب��رام��ج من   14 ال���دف���اع  اأم����ر  ي�صمل  يف ح��ن 

ال�����ص��م��ان االج��ت��م��اع��ي حل��م��اي��ة ال��ع��ام��ل��ن يف 

القطاع ال�صياحي .

واأكد الرزاز ثقته باأن تعايف قطاع ال�صياحة 

رئي�س  اأن  اإىل  الفتا  وبقوة،  اهلل  �صاء  اإن  ق��ادم 

هيئة اال�صتثمار اأبلغه اليوم “باهتمام واإ�صرار 

من  جمموعة  بتنفيذ  خارجين  م�صتثمرين 

امل�����ص��اري��ع ال��ت��ي ط��رح��ت ق��ب��ل وب���اء ك��ورون��ا يف 

ا�صتثمارات  وه��ي  اأخ��رى  وقطاعات  ال�صياحة 

اأخرى وهذا  امليت ومواقع  البحر  �صياحية يف 

يوؤكد اأن امل�صتثمرين ال زالوا ينظرون لاأردن 

بكل ثقة« .

ال��ق��ط��اع �صيتعافى  ب����اأن  ق��ن��اع��ت��ه  اأك����د  ك��م��ا 

امللك  ج��ال��ة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  األ��ق��ه  و�صي�صتعيد 

امل�����ص��ت��م��رة وم��ت��اب��ع��ت��ه ل��ت��ف��ا���ص��ي��ل ال�����ص��ي��ا���ص��ات 

واالإج��راءات التي تتخذها احلكومة واالإبداع 

احل��ق��ي��ق��ي ال����ذي ���ص��اه��دن��اه يف ه���ذا ال��ق��ط��اع 

قبل الوباء ونراه اليوم يف قدرة القطاع على 

التاأقلم والتعايف، الفتا اإىل اأن و�صعنا يف هذه 

فر�صا  لنا  تفتح  ال��وب��اء  من  املعتدلة  املرحلة 

ب���اأن ن��ك��ون م��ن اأوائ���ل ال���دول ال��ت��ي تفتح اأوال 

ال�صياحة الداخلية .

وحت��دث رئي�س ال���وزراء ح��ول حجم االأث��ر 

امل�����ايل وال�����ص��ي��ا���ص��ات االق���ت�������ص���ادي���ة ل��ل��ق��ط��اع 

احلكومة  اإج��راءات  اأن  اإىل  م�صريا  ال�صياحي، 

وب���ال���ت���ع���اون م���ع ال��ب��ن��ك امل����رك����زي وال��ق��ط��اع 

القطاع  ه��ذا  تعوي�س  ت�صتطيع  ل��ن  اخل��ا���س 

ب���ال���ك���ام���ل ع����ن ج��م��ي��ع خ�������ص���ارات���ه ال�����ص��اب��ق��ة 

يف  دول����ة  ت�صتطيع  “ال  م�����ص��ي��ف��ا  وال���ق���ادم���ة، 

اأن تعو�س قطاعاتها  العامل بعد وباء كورونا 

بالكامل عما جرى، وندرك باأن ما جرى لي�س 

املكتب  اأو  ال��ف��ن��دق  اأو  امل�صلحة  �صاحب  ذن��ب 

اأن نحمل معا ونحاول  ال�صياحي ولكن يجب 

جتاوز هذه املرحلة«.

ولفت رئي�س ال��وزراء اإىل اأن جهود القطاع 

ال�صياحي من فنادق ومطاعم ومكاتب �صياحة 

واالأدالء  التحف  بيع  �صياحي وحم��ات  ونقل 

وا�صح،  ب�صكل  �صوتهم  واي�صال  ال�صياحين 

ومتابعته  امللف  لهذا  ال�صياحة  وزارة  وق��ي��ادة 

ب�صكل يومي، �صاعدنا على اأن نكون حا�صرين 

بهذه احلزمة ب�صكل مبكر.

اال����ص���ت�������ص���اري  امل���ج���ل�������س  اأن  اإىل  واأ������ص�����ار 

ت�صكيله  جرى  ال��ذي  االقت�صادية،  لل�صيا�صات 

االأول��وي��ات  يعك�س  امللك  جالة  م��ن  بتوجيه 

واملتو�صط  الق�صري  امل���دى  على  االقت�صادية 

وال��ب��ع��ي��د ل��ان��ت��ق��ال م��ن م��رح��ل��ة االإج�����راءات 

االأولية للتاأقلم مع الواقع نحو التعايف واملنعة 

باإذن اهلل .

ال��ذي  اأ�صا�صيا م��ن احل���وار  اأن ج���زءا  واأك���د 

ج�����رى، ك����ان ب���رع���اي���ة امل��ج��ل�����س االق��ت�����ص��ادي 

واالج��ت��م��اع��ي، ال����ذي ج��م��ع وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر، 

بالتعاون  خمتلفة  م�صفوفات  و�صع  وج��رى 

م���ع امل��ع��ن��ي��ن يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س وال���غ���رف 

يف  و�صركائنا  البحثية  وامل��راك��ز  واجل��م��ع��ي��ات 

معلنا عن حزم قطاعية  املختلفة،  القطاعات 

�صتاأتي ب�صكل متدرج وبع�س االإجراءات، التي 

�صتكون عابرة للقطاعات خال االيام القليلة 

املقبلة.

ويف رده على �صوؤال حول موعد فتح املطارات 

واملعابر احلدودية، قال رئي�س الوزراء: حذرنا 

من اال�صتعجال يف فتحها يكمن يف املحافظة 

على و�صعنا الوبائي املطمئن “مرحلة معتدل 

اجل��م��ي��ع  ب��ج��ه��ود  حت��ق��ق  ال�����ذي  اخلطورة” 

اأن  الثاين على  امللك عبداهلل  واإ�صرار جالة 

“رب  ، م�صيفا  االأول��وي��ة  امل��واط��ن ه��ي  �صحة 

�صارة نافعة«.

واأكد الرزاز اأهمية احلذر من االنفتاح على 

جميع الدول، م�صريا اإىل اأن بع�س الدول، التي 

فتحت مطاراتها ت�صهد م�صتوى وبائيا خطرا، 

اإليه  و�صلت  ما  ا�صتثمار  التاأكيد على  جمددا 

اململكة من م�صتوى �صحي خ�صو�صا عند فتح 

مطاراتنا اأمام دول م�صابهة لو�صعنا الوبائي.

كبار  م��ن  ���ص��ي��ك��ون  االأردن  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

ل��ل��م��ط��ارات،  احل��رك��ة  ع���ودة  م��ن  امل�صتفيدين 

وزارت��ي  من  تقارير  على  اطلع  اأن��ه  اإىل  الفتا 

امل��ط��ارات  فتح  موعد  ح��ول  والنقل  ال�صياحة 

وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، وذل����ك م���ن خ��ال 

حمات اإعامية موجهة يف هذا املو�صوع.

وحول ال�صياحة العاجية، اأ�صار الرزاز اإىل 

اأزمة كورونا �صتكون خمتلفة  اأن فر�صها بعد 

وبجهود  االأردن  يكون  اأن  اآم��ا  ال�صابق،  ع��ن 

اجلميع وجهة للمنطقة والعامل يف ال�صياحة 

العاجية.

وجدد رئي�س الوزراء التاأكيد على اأن جميع 

م�صمولة  واحليوية  االقت�صادية  القطاعات 

بت�صهيات البنك املركزي، “وال يوجد قطاع 

الت�صهيات”،  ه���ذه  م��ن  م�صتثناة  ���ص��رك��ة  اأو 

بع�س  فوائد  تغطي  احلكومة  اأن  اإىل  م�صريا 

ال�صركات اخلا�صة التي تدفع كاأجور  قرو�س 

للعاملن لديها.

ك��م��ا اأك�����د م���دي���ر ع����ام م��وؤ���ص�����ص��ة ال�����ص��م��ان 

االج��ت��م��اع��ي ال���دك���ت���ور ح����ازم ال��رح��اح��ل��ة اأن 

املوؤ�ص�صة بادرت، منذ بداية االأزمة، بحزمة من 

الظروف  مع  للتعامل  واالإج����راءات  ال��رام��ج 

امل��رت��ب��ط��ة ب���ال���وب���اء، ب���داي���ة م���ن اأم����ر ال��دف��اع 

اخلا�س  القطاع  منعة  تعزيز  هدفها  1؛  رق��م 

ومتكينه من الظروف املتوقعة.

اإعامية  فعالية  خ��ال  الرحاحلة،  وق��ال 

االثنن،  ام�س  ال����وزراء  رئا�صة  دار  يف  عقدت 

ح���ول ب��رن��ام��ج ح��م��اي��ة ال�����ص��ادر مب��وج��ب اأم��ر 

انتقلنا  اإن��ن��ا   :2020 ل�صنة   )14( رق��م  ال��دف��اع 

مل��رح��ل��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ت��ب��ع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة 

من  بالوباء  املرتبطة  للظروف  واالجتماعية 

برامج ت�صامن وبرامج م�صاند، حيث ا�صتفاد 

من  غالبيتهم  عليه  م��وؤم��ن  األ���ف   260 منها 

االأردنين، واليوم ننتقل اإىل مرحلة جديدة، 

حيث  االقت�صادي  التعايف  مرحلة  دع��م  وه��ي 

برامج،  ثاثة  االثنن  اليوم  املوؤ�ص�صة  تطرح 

منها ب��رن��ام��ج ح��م��اي��ة ل��ت��اأم��ن ال��ع��ام��ل��ن مع 

القطاعات املتاأثرة يف االأزم��ة، برواتب موؤقتة 

االأجر اخلا�صع وبحد  باملئة من   50 مقدارها 

اأدنى 220 دينارا وحد اأعلى 400 دينار.

واأ�صاف الرحاحلة، ان هذه الرواتب ت�صتمر 

اعتبارا من حزيران احلايل وحتى نهاية هذا 

ن�صبة  بتحمل  م��ل��زم  العمل  و���ص��اح��ب  ال��ع��ام، 

باملئة،   20 مب��ق��دار  االأج���ور  ه��ذه  يف  م�صاهمة 

�صتقيد  ت�صرف  التي  املبالغ،  جميع  اأن  مبينا 

كذمم مدينة على املن�صاآت ت�صدد على �صنتن 

بالكامل  تتحملها  باملئة   3 منخف�صة  بفائدة 

احلكومة.

متكن  ب���رن���ام���ج  اأن  ال��رح��اح��ل��ة  واأو�����ص����ح 

ع���بء  ت��خ��ف��ي��ف  اإىل  ي����ه����دف   1 اق���ت�������ص���ادي 

اال�صرتاكات بال�صمان االجتماعي عن القطاع 

تاأثرا  االأك��رث  القطاعات  وي�صتهدف  اخلا�س 

اإعطاء  على  الرنامج  فكرة  وتقوم  ب��االأزم��ة، 

اخليار للمن�صاآت ل�صمول عمالها ب�صكل جزئي 

ال��وف��اة  ت��اأم��ن  مقابل  ال�صيخوخة  ت��اأم��ن  يف 

وبالتايل  والتعطل،  العمل  واإ�صابات  والعجز 

ف��اإن  ال��رن��ام��ج،  لهذا  املن�صاأة  ويف ح��ال جل��وء 

ن�صبة اال�صرتاكات الكلية لل�صمان االجتماعي 

باملئة،  ون�صف   13 اإىل  باملئة   22 من  تخف�س 

خ���ال ال���ف���رتة م���ن ح���زي���ران احل����ايل وح��ت��ى 

نهاية هذا العام .

واأو����ص���ح اأن ب��رن��ام��ج مت��ك��ن االق��ت�����ص��ادي 

ي�صتهدف   ،3 م�����ص��اب��ه  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي   2

العاملن يف القطاعات اخلا�صة االأكرث تاأثرا 

ب���االأزم���ة ل��ت��وف��ري ���ص��ل��ف ط��ارئ��ة ع��ل��ى ح�صاب 

دينار،   200 االأق�صى  واحل��د  الواحدة  الدفعة 

 350 ح��وايل  منه  امل�صتهدفة  الفئة  اأن  مبينا 

األف عامل يف القطاع اخلا�س.

فاإن  ال�صمان،  موؤ�ص�صة  من  بيان  وبح�صب 

الدفاع  اأم��ر  مبوجب  ال�صادر  حماية  برنامج 

2020 ت�صمن دف��ع ج��زء من  رق��م )14( ل�صنة 

رواتب العاملن بالقطاع اخلا�س يف قطاعي 

ال�صياحة والنقل بهدف حماية املوؤمن عليهم 

االجتماعي  بال�صمان  امل�صرتكن  العاملن 

االأردنيات  واأبناء  غزة  قطاع  واأبناء  االأردنين 

عن  التخفيف  ل��غ��اي��ات  امل��م��ل��ك��ة،  يف  امل��ق��ي��م��ن 

من�صاآتهم يف هذين القطاعن وم�صاندتهما يف 

جتاوز هذه االأزمة.

وب��ّي��ن��ت امل��وؤ���ص�����ص��ة اأن���ه���ا ت��ل��ت��زم وف���ق���اً ل��ه��ذا 

االأج���ر  م��ن  ب��امل��ئ��ة   50 بتخ�صي�س  ال��رن��ام��ج 

الفّعالن  للموؤمن عليهم  اخلا�صع لاقتطاع 

وامل�صمولن يف �صهر حزيران من العام احلايل 

2020 ، بحيث ال يقل املبلغ امل�صروف للعامل 

���ص��ه��ري��اً وال ي��زي��د ع��ل��ى 400  ع��ن 220 دي���ن���اراً 

دينار، كما تلتزم املن�صاأة بدفع ن�صبة م�صاهمة 

يف االأجر امل�صروف للعامل وقبل ال�صرف ما 

ن�صبته 20 باملئة من اأجر املوؤمن عليه اخلا�صع 

لاقتطاع ومبا ال يزيد على 200 دينار.

واأو���ص��ح��ت اأن اأ���ص��ه��ر اال���ص��ت��ف��ادة م��ن ه��ذا 

الرنامج هي ل� 7 اأ�صهر بحٍد اأق�صى تبداأ من 

�صهر حزيران ولنهاية العام احلايل 2020.

املن�صاأة  على  يتوجب  اأن��ه  املوؤ�ص�صة  واأك���دت 

ال��راغ��ب��ة يف اال���ص��ت��ف��ادة م���ن ه���ذا ال��رن��ام��ج 

التقدم بطلب موقع من قبل املفو�صن عنها 

ح�صب ال�صجل التجاري، وذلك خال مدة ال 

للنموذج  وف��ق��اً   31/12/2020 ت��اري��خ  تتجاوز 

املعتمد لهذه الغاية واملت�صمن اإقرارا وتعهدا 

من املفو�س بت�صديد تلك املبالغ، كما ت�صتفيد 

ال�صهر  بداية  من  الرنامج  ه��ذا  من  املن�صاأة 

اأنها  اإىل  بالطلب، م�صريًة  فيه  تقدمت  ال��ذي 

�صتعلن خال االأيام املقبلة عن اآلية ا�صتقبال 

طلبات اال�صتفادة من هذا الرنامج.

للموؤمن  ُي�صرف  ما  ان  املوؤ�ص�صة،  واأ�صافت 

وتلتزم  املن�صاأة  على  مالية  ذم��ة  يعتر  عليه 

 ،30/6/2023 اأق�صاها  مدة  خال  بت�صديدها 

كما تلتزم املن�صاأة باإبرام اتفاقية تق�صيط لتلك 

املبالغ قبل تاريخ 31/1/2021، وفقاً لاأنظمة 

املعمول بها يف املوؤ�ص�صة وبخاف ذلك تبا�صر 

املوؤ�ص�صة اإجراءات حت�صيل تلك املبالغ، مبينًة 

لهذا  وفقاً  املوؤ�ص�صة  من  امل�صروفة  املبالغ  اأن 

الرنامج، ت�صدد على اأكرث من �صنتن بفائدة 

3 باملئة �صنوياً تتحملها اخلزينة العامة.

ل�صنة   )14( رق��م  الدفاع  اأم��ر  اأن  اإىل  ُي�صار 

2020 ج���اء ا���ص��ت��ك��م��ااًل الإدام�����ة ع��م��ل ال��ق��ط��اع 

اخلا�س حماية لاقت�صاد الوطني وم�صاعدته 

فيما  خا�صة  عليه،  املرتتبة  االأع��ب��اء  لتحمل 

االقت�صادية  واالأن�����ص��ط��ة  بالقطاعات  يتعلق 

االأكرث ت�صرراً ولدعم مرحلة التعايف.

اأ�صدر رئي�س الوزراء الدكتور عمر 

الرزاز ام�س االثنني، اوامر الدفاع رقم 

13 و رقم 14 ل�صنة 2020.

ال�صادر   13 رق��م  ال��دف��اع  اأم���ر  وت��ال��ي��ا ن�س 

ل�صنة   13 رقم  الدفاع  قانون  اأحكام  مبقت�صى 

ل�صنة2020 �صادر  رقم )13(  دف��اع  1992:اأم���ر 

 )13( رق���م  ال���دف���اع  ق��ان��ون  اأح���ك���ام  مبقت�صى 

ل�صنة1992.

دع���م  يف  احل����ك����وم����ة  دور  م�����ن  ان����ط����اق����اً 

ال��ق��ط��اع��ات ال���ت���ي ت�����ص��ررت ب�����ص��ب��ب ج��ائ��ح��ة 

القطاع ال�صياحي، ومل�صاعدة  كورونا وحتديداً 

النقدية  ال�صيولة  ت��اأم��ن  على  ال��ق��ط��اع  ه��ذا 

وتخفيف االإ�صرار الواقعة عليه حتى يتمكن 

من ا�صتعادة عافيته، اأقرر اإ�صدار اأمر الدفاع 

ا���ص��ت��ع��ادة الكفاالت  ي��ج��وز  ال��ت��ايل:اأواًل: 

البنكية املقدمة من مكاتب ال�صياحة وال�صفر 

ال�صياحة  و�صركات  نظام مكاتب  الأحكام  وفقا 

 2016 ل�صنة   )114( رق���م  االأردن���ي���ة  وال�����ص��ف��ر 

احلج  مكاتب  من  املقدمة  البنكية  والكفاالت 

���ص��وؤون احل��ج والعمرة  وال��ع��م��رة وف��ق��ا لنظام 

رقم )21( ل�صنة 2017 والكفاالت املقدمة وفقا 

رقم  االأجانب  و�صوؤون  االإقامة  قانون  الأحكام 

)24( ل�صنة 1973.

اإىل  الكفاالت  ا�صتعادة  طلب  يقدم  ثانيا: 

مبكاتب  يتعلق  فيما  واالآث���ار  ال�صياحة  وزارة 

ال�����ص��ي��اح��ة وال�����ص��ف��ر ب��ف��ئ��ات��ه��ا ك��اف��ة مب��ا فيها 

التي تقدم خدمات احلج والعمرة واىل وزارة 

االأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات االإ�صامية فيما 

يتعلق باملكاتب ال�صياحية التي يقت�صر عملها 

على خدمات احلج والعمرة فقط.

ثالثا: على املكتب الذي يرغب يف ا�صتعادة 

املادة )27(  الكفالة املقدمة منه وفقا الأحكام 

من قانون االإقامة و�صوؤون االأجانب رقم )24( 

مقدارها  عدلية  كفالة  تقدمي   ،1973 ل�صنة 

الداخلية  وزي��ر  معايل  با�صم  دينار   )50000(

ب���االإ����ص���اف���ة ل��وظ��ي��ف��ت��ه وذل�����ك ل��غ��اي��ة ت��اري��خ 

.31/12/2020

رابعا: تعاد الكفاالت وفقا ملا يلي

ال��ذي  للمكتب  ال��ك��ف��ال��ة  قيمة  ك��ام��ل   -1:

خدمة  متلقي  م��ن  ���ص��ك��اوى  بحقه  ي��وج��د  ال 

العمل  اإع��ان  قبل  ت�صويتها  متت  �صكاوى  او 

بقانون الدفاع.

الذي  للمكتب  الكفالة  قيمة  ن�صبة من   -2

اأو  خ��دم��ة  م��ن متلقي  ���ص��ك��اوى  ي��وج��د بحقه 

العمل  اإع���ان  قبل  ت�صويتها  تتم  مل  �صكاوى 

ال�صياحة  وزي��ر  معايل  ويقرر  الدفاع  بقانون 

مبكاتب  يتعلق  ف��ي��م��ا  ال��ن�����ص��ب��ة  ه���ذه  واالآث������ار 

ال�صياحة وال�صفر بفئاتها كافة مبا فيها التي 

تقدم خ��دم��ات احل��ج وال��ع��م��رة، وم��ع��ايل وزي��ر 

االأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات االإ�صامية فيما 

يتعلق باملكاتب ال�صياحية التي يقت�صر عملها 

على تقدمي خدمات احلج والعمرة فقط.

اإليها يف  خام�شا: تلتزم املكاتب امل�شار 

الكفاالت  تقدمي  باإعادة  )اأوال(  البند 

الواردة  الت�شريعات  يف  عليها  املن�شو�ص 

يف البند ذاته عند التقدم بطلب جتديد 

الرتخي�ص يف �شنة 2021 .

�شاد�شا: يوقف العمل باأي ن�ص ورد يف 

اأي ت�شريع يتعار�ص مع اأمر الدفاع هذا.

���ص��ادر   2020 ل�صنة   )14( رق���م  دف����اع  اأم����ر 

رق��م )13(  ال��دف��اع  ق��ان��ون  الأح��ك��ام  باال�صتناد 

ل�صنة 1992 .

ا���ص��ت��ك��م��ااًل الإدام�����ة ع��م��ل ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

على  وم�صاعدته  الوطني  لاقت�صاد  حماية 

حت��م��ل االأع���ب���اء امل��رتت��ب��ة ع��ل��ي��ه خ��ا���ص��ة فيما 

االقت�صادية  واالأن�����ص��ط��ة  بالقطاعات  يتعلق 

االأكرث ت�صرراً ولدعم مرحلة التعايف.

اأق��رر اإ���ص��دار اأم��ر ال��دف��اع ه��ذا ال�صتحداث 

ب���رام���ج احل��م��اي��ة وال��ت��م��ك��ن ال���ت���ال���ي���ة:اأوال: 

برنامج حماية

من  اأي  ال��رن��ام��ج  ه���ذا  م���ن  ت�صتفيد   -1

قطاعي  يف  العاملة  اخلا�س  القطاع  من�صاآت 

ال�����ص��ي��اح��ة وال��ن��ق��ل امل�����ص��م��ول��ة ب��اأح��ك��ام ق��ان��ون 

ال�����ص��م��ان االج���ت���م���اع���ي، ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء امل��ن�����ص��اآت 

اململوكة منها بالكامل للحكومة او املوؤ�ص�صات 

ال��ر���ص��م��ي��ة ال��ع��ام��ة او امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ع��ام��ة اأو 

البلديات .

2- ي�صتفيد من هذا الرنامج املوؤمن عليه 

االجتماعي  ال�صمان  قانون  باأحكام  امل�صمول 

يف �صهر حزيران من عام 2020 ولغاية ال�صهر 

الذي تتقدم فيه املن�صاأة بالطلب .

3- مدة اال�صتفادة من هذا الرنامج ابتداًء 

االأول  كانون  �صهر  ولغاية  حزيران  �صهر  من 

من �صنة 2020 .

قبل  من  موقعاً  بالطلب  املن�صاأة  تتقدم   -4

ال�صجل  ح�صب  عنها  امل��ف��و���ص��ن  اأو  امل��ف��و���س 

 2020-12-31 التجاري خال مدة ال تتجاوز 

لهذه  املوؤ�ص�صة  تعتمده  ال��ذي  للنموذج  وف��ق��اً 

املفو�س  من  وتعهداً  اإق��راراً  واملت�صمن  الغاية 

بت�صديد تلك املبالغ.

ن�صبته  م��ا  بتخ�صي�س  املوؤ�ص�صة  تلتزم   -5

اخل��ا���ص��ع  ع��ل��ي��ه  امل����وؤم����ن  اأج�����ر  م���ن   )% 50(

ي��ق��ل ع���ن )220( دي��ن��ارا  ل��اق��ت��ط��اع ومب���ا ال 

وال يزيد على )400( دينار عن كل �صهر يتم 

ال�صرف عنه ، على اأن تدفع املن�صاأة للموؤ�ص�صة 

اأج��ر  م��ن  ن�صبته )20 %(  م��ا  ال�����ص��رف  وق��ب��ل 

املوؤمن عليه اخلا�صع لاقتطاع ومبا ال يزيد 

التخ�صي�س  يتم  اأن  وعلى  دينار   )200( على 

املن�صاأة  فيه  تقدمت  ال��ذي  ال�صهر  بداية  من 

ب��ال��ط��ل��ب وع��ل��ى اأن ي��ت��م دف���ع ه���ذا امل��ب��ل��غ من 

املوؤ�ص�صة للموؤمن عليه .

6- يتم �صرف املبالغ التي حتملتها املوؤ�ص�صة 

من فائ�س ح�صاب التعطل عن العمل وتعتر 

ديناً على املن�صاأة يتم �صداده يف مدة ال تتجاوز 

. 30/6/2023

لت�صديد  اتفاقية  توقيع  امل��ن�����ص��اأة  على   -7

الدين قبل تاريخ 31/1/2021 وفقاً لاأنظمة 

املعمول بها يف املوؤ�ص�صة ويف حال تخلف املن�صاأة 

عن توقيع االتفاقية اأو عدم االلتزام باأي من 

التح�صيل  اإج���راءات  املوؤ�ص�صة  تبا�صر  بنودها 

مبا فيها احلجز على االأم��وال املنقولة وغري 

مع  يتنا�صب  ومب��ا  للمن�صاأة  اململوكة  املنقولة 

قيمة املبالغ امل�صتحقة عليها.

 )%  3( بن�صبة  فائدة  احلكومة  تتحمل   -8

املوؤ�ص�صة  حتملتها  ال��ت��ي  امل��ب��ال��غ  ع��ن  ���ص��ن��وي��اً 

يتم  ال��ت��ام  ال�صداد  وحتى  ال�صرف  ت��اري��خ  م��ن 

على  �صهر  ك��ل  نهاية  يف  للموؤ�ص�صة  حتويلها 

ان ال تتجاوز املدة التي تلتزم احلكومة بدفع 

وتتحمل   30/6/2023 ت��اري��خ  عنها  ال��ف��ائ��دة 

املن�صاأة الفائدة عن الفرتة التي تلي ذلك .

ثانيًا: برنامج متكني اقت�شادي )1(

من�صاآت  ال��رن��ام��ج  ه���ذا  م��ن  ي�صتفيد   -1

التعليمات  مبوجب  املحددة  اخلا�س  القطاع 
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ان  على  امل�ؤ�س�سة  ت�سدرها  التي  التطبيقية 

اململ�كة  امل��ن�����س��اآت  التعليمات  ت��ل��ك  ت�سمل  ال 

للحك�مة اأو للم�ؤ�س�سات الر�سمية اأو امل�ؤ�س�سات 

ال��ع��ام��ل��ة  امل��ن�����س��اآت  اأو  ال��ب��ل��دي��ات  اأو  ال��ع��ام��ة 

يف ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ال��ي��ة )ال��ب��ن���ك، ال��ت��اأم��ن، 

الكهرباء، املياه، االت�ساالت، التعليم( .

الربنامج  ه��ذا  من  امل�ستفيدة  للمن�ساأة   -2

بتاأمن  جزئي  ب�سكل  لديها  العاملن  �سم�ل 

ب�سكل  ب�سم�لهم  ال��ت��زام��ه��ا  م��ع  ال�سيخ�خة 

كامل بتاأمن العجز وال�فاة وبقية التاأمينات 

االأخرى املطبقة باأحكام القان�ن.

3- مدة اال�ستفادة من هذا الربنامج ابتداًء 

االأول  كان�ن  �سهر  ولغاية  حزيران  �سهر  من 

من �سنة 2020 .

4- تلتزم املن�ساأة امل�ستفيدة بتاأدية ما ن�سبته 

)5 %( من اأج�ر امل�ؤمن عليهم العاملن لديها 

واقتطاع ما ن�سبته )3.25 %( من تلك االأج�ر 

ما  وتاأدية  ال�سيخ�خة،  بتاأمن  �سم�لهم  عن 

�سم�لهم  االأج���ر عن  تلك  ن�سبته )1 %( من 

بتاأمن العجز وال�فاة اإ�سافة اإىل االلتزامات 

باقي  ع��ن  عليه  امل���ؤم��ن  وعلى  عليها  املرتتبة 

املرتتبة  اال�سرتاكات  ذل��ك  يف  مبا  التاأمينات 

ال�سمان  ق��ان���ن  م��ن  امل���ادة )64/ج(  مب���ج��ب 

االجتماعي وح�سب مقت�سى احلال.

الربنامج  ب��ه��ذا  امل�سم�لة  ال��ف��رتة  ُت��ع��د   -5

م��ع��ت��م��دة ب��ال��ك��ام��ل ل���غ���اي���ات اح��ت�����س��اب م��دة 

ا�ستحقاق اأية منفعة تاأمينية مقررة مب�جب 

القان�ن.

بهذا  امل�سم�لة  ال��ف��رتة  ن�سف  تعتمد   -6

ال���ربن���ام���ج ل���غ���اي���ات اح��ت�����س��اب رات�����ب ت��ق��اع��د 

اأن يتم  امل��ب��ك��ر ع��ل��ى  ال�����س��ي��خ���خ��ة وال��ت��ق��اع��د 

ال��ف��رتة  ع���ن  االأج������ر  م���ن  اح��ت�����س��اب )50 %( 

امل�����س��م���ل��ة ب���ه���ذا ال���ربن���ام���ج ل���غ���اي���ات ���س��رف 

الفقرة  يف  امل��ق��رر  ال���اح��دة  ال��دف��ع��ة  تع�ي�ض 

ال�����س��م��ان  ق���ان����ن  م���ن  امل�����ادة )70(  م���ن  )ب( 

االجتماعي . 

من  اال�ستفادة  يف  الراغبة  املن�ساأة  على   -7

ال  مهلة  خ��ال  بطلب  التقدم  الربنامج  ه��ذا 

من  ت�ستفيد  اأن  وعلى   2020-12-31 تتجاوز 

هذا الربنامج من بداية ال�سهر الذي تقدمت 

فيه بالطلب.

ثالثا: برنامج متكني اقت�صادي )2(

1- ي�ستفيد من هذا الربنامج امل�ؤمن عليهم 

اخلا�ض  القطاع  من�ساآت  من  اأي  يف  العامل�ن 

التي  التطبيقية  التعليمات  مب�جب  املحددة 

ت�����س��م��ل تلك  امل���ؤ���س�����س��ة ع��ل��ى ان ال  ت�����س��دره��ا 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل��ن�����س��اآت امل��م��ل���ك��ة ل��ل��ح��ك���م��ة او 

او  العامة  امل�ؤ�س�سات  او  الر�سمية  للم�ؤ�س�سات 

القطاعات  يف  العاملة  املن�ساآت  او  البلديات 

املياه،  الكهرباء،  التاأمن،  )البن�ك،  التالية 

االت�ساالت، التعليم(.

2- ي�ستفيد من هذا الربنامج امل�ؤمن عليه 

اأج���ره اخلا�سعة لاقتطاع يف  الذي ال تزيد 

اآخر من�ساأة على )700( دينار وذلك عن فرتات 

�سم�له باأحكام قان�ن ال�سمان االجتماعي.

الربنامج  ه��ذا  من  للم�ستفيد  ُت�سرف   -3

ب��ن�����س��ب��ة )5 %( من  ���س��ل��ف��ة  ب���ن���اًء ع��ل��ى ط��ل��ب��ه 

جم��م���ع اأج������ره اخل��ا���س��ع��ة ل��اق��ت��ط��اع على 

ح�ساب تع�ي�ض الدفعة ال�احدة وبحد اق�سى 

مقداره )200( دينار ت�سرف دفعة واحدة يتم 

ت�سديدها عند ت�س�ية حق�قه.

رابعًا: اأحكام �شاملة جلميع الربامج

1- ي�ستفيد من هذه الربامج امل�ؤمن عليهم 

واأبناء  املقيم�ن  غزة  قطاع  واأبناء  االأردن��ي���ن 

االأردنيات املقيم�ن يف اململكة.

2- ال ي�ستفيد من برنامج متكن اقت�سادي 

برنامج  م��ن  ا�ستفاد  ال��ذي  عليه  امل���ؤم��ن   )2(

م�ساند )3( مب�جب اأمر الدفاع رقم )9(.

قطاع  اأي  حماية  ب��رن��ام��ج  اىل  ي�ساف   -3

او م��ن�����س��اأة ب���ق���رار م���ن رئ��ي�����ض ال��������زراء ب��ن��اء 

ال�سمان  م���ؤ���س�����س��ة  ع���ام  م��دي��ر  تن�سيب  ع��ل��ى 

االجتماعي .

4- ي��ت��م ����س���رف امل��ب��ال��غ امل�����س��ت��ح��ق��ة ل��ه��ذه 

ال����ربام����ج م����ن ال���ف����ائ�������ض امل����ت�����اف����رة ل���دى 

ال�سمان  اأم����ال  ا�ستثمار  و�سندوق  امل�ؤ�س�سة 

االجتماعي.

من  املن�ساآت  ا�ستفادة  لغايات  ي�سرتط   -5

برنامج حماية اأن ال تك�ن قد ا�ستفادت من اأي 

قرو�ض اأو ت�سهيات قدمتها احلك�مة.

ال�سمان  م�ؤ�س�سة  ع���ام  م��دي��ر  ي��ف������ض   -6

ال��ربام��ج  م��ن  ب���اأي  العمل  ب���ق��ف  االجتماعي 

او  كلياً  ه��ذا  ال��دف��اع  اأم��ر  املن�س��ض عليها يف 

جزئياً .

خام�شًا: اأحكام عامة

ال�سمان  قان�ن  باأحكام  املن�ساآت  ُت�سمل   -1

االج��ت��م��اع��ي م��ن ال��ت��اري��خ، ال���ذي ت��ت��ق��دم فيه 

بطلب ال�سم�ل اأو من تاريخ حم�سر ال�سبط 

من  ال��ف��رتة  خ���ال  اأ���س��ب��ق  اأي��ه��م��ا  والتفتي�ض 

بداية  م��ن   30/9/2020 ول��غ��اي��ة   1/4/2020

ال�����س��ه��ر وب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع��ن ت��اري��خ مم��ار���س��ة 

امل���ن�������س���اأة ن�����س��اط��ه��ا، ويف ح����ال ت���ق���دم امل����ؤم���ن 

لهذا  وفقاً  امل�سم�لة  املن�ساأة  يف  العامل  عليه 

�سم�له  ت��اري��خ  بخ�س��ض  ب�سك�ى  الربنامج 

يتم النظر فيها وفقاً الأحكام قان�ن ال�سمان 

االجتماعي.

2- ي�ساف بند جديد اإىل برنامج م�ساند 3 

ال�ارد يف اأمر الدفاع )9( ما ن�سه: “ي�ستفيد 

من هذا الربنامج امل�ؤمن عليه غري امل�سرتك 

باأمر  العمل  بتاريخ  االجتماعي  ال�سمان  يف 

ال��دف��اع ه���ذا وال ي��زي��د اأج����ره االأخ����ري ع��ل��ى ) 

1000( دينار«.

3- يعاد العمل بالفقرة )اأ( من املادة )94( 

ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي والف�سل  ق��ان���ن  م��ن 

اخلام�ض من نظام ال�سم�ل بتاأمينات امل�ؤ�س�سة 

العامة لل�سمان االجتماعي .

�شاد�شًا: يوقف العمل باأي ن�ص اأو 

ت�شريع يخالف اأي حكم من اأحكام اأمر 

الدفاع هذا

جمد  واالآث���ار  ال�سياحة  وزي���رة  اأعلنت  كما 

وم�ساندة  ل��دع��م  اإج����راءات  ع��دة  ع��ن  �س�يكة، 

ال���ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ي، وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن حجم 

اخل�����س��ائ��ر ال��ت��ي حل��ق��ت ب��ه اإث���ر وب���اء ك���رون��ا، 

ومت��ك��ن ال��ق��ط��اع م��ن اال���س��ت��م��رار ب��ث��ب��ات اإىل 

ال��دويل اإىل  حن ع���دة حركة ال�سفر والنقل 

م�ست�ياتها ال�سابقة.

ال�سحفي،  امل���ؤمت��ر  خ��ال  �س�يكة  وق��ال��ت 

الذي عقد يف دار رئا�سة ال�زراء ام�ض االثنن 

ل����اإع����ان ع���ن اإج���������راءات احل���ك����م���ة ل��دع��م 

املت�سررة من ك�رونا،  القطاعات االقت�سادية 

�سي�لة  �سخ  اإىل  ت��ه��دف  االإج�����راءات  ه��ذه  اإن 

نقدية مبا�سرة وغري مبا�سرة يف القطاع من 

خال دعم قرو�ض مي�سرة، وحتفيز ومتكن 

ال�����س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة ع���رب ت��خ��ف��ي�����ض بع�ض 

ال�سياحة  ب��رام��ج  ودع���م  امل��ب��ا���س��رة،  ال�سرائب 

ال��داخ��ل��ي��ة، م��ن خ��ال دع��م خمتلف مك�نات 

واإدالء  ال�سياحي  كالنقل  ال�سياحي  الن�ساط 

واملن�ساآت  وال�سفر،  ال�سياحة  ومكاتب  ال�سياح، 

ال�سياحية املختلفة، واالإقامة والفعاليات.

اإىل  اأي�سا  تهدف  االج���راءات  ان  واأ�سافت، 

امل�جهة  الت��سع يف برامج احلماية وامل�ساندة 

اىل  م�سرية  ال�سياحي،  القطاع  يف  للعاملن 

اأنه جرى اإعداد هذه االإجراءات بعد درا�ستها، 

القطاع  فاعلن يف  م��ع  وال�����س��راك��ة  ب��ال��ت��ع��اون 

ال�سياحي.

وب��خ�����س������ض اإج����������راءات دع�����م وم�����س��ان��دة 

�سيجري  اإنه  �س�يكة  قالت  ال�سياحي،  القطاع 

ملي�ن   150 بقيمة  البنكية  الت�سهيات  دع��م 

دي���ن���ار م���ن ب���رن���ام���ج ���س��ل��ف ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 

املخ�س�سة للقطاعات االقت�سادية والربنامج 

مل�اجهة  القرو�ض  و�سمان  للتم�يل  ال�طني 

والنفقات  ال���روات���ب  ولتغطية  ك���رون��ا  اأزم����ة 

ال�سياحية  وامل��ن�����س��اآت  ال��ف��ن��ادق  يف  الت�سغيلية 

جميعها، وذلك من خال ت�سهيات مي�سرة، 

ال�سركة  قبل  باملئة من   85 بن�سبة  وم�سم�نة 

االأردنية ل�سمان القرو�ض، الفتة اإىل اأن مدة 

�سمنها  من  �سهرا   42 �ستك�ن  القرو�ض  ه��ذه 

فرتة �سماح ملدة 12 �سهرا، و�ستتحمل احلك�مة 

2 باملئة من ف�ائد هذه القرو�ض طيلة فرتة 

القر�ض.

واأ����س���ارت اإىل اأن����ه ي�����س��رتط ع��ل��ى امل��ن�����س��اآت 

ال�����س��ي��اح��ي��ة امل�����س��ت��ف��ي��دة م���ن ه����ذا ال��ت��م���ي��ل 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة االأردن�����ي�����ة ل��دي��ه��ا 

خ�س�ست  حيث  التم�يل،  �سرف  فرتة  خال 

الربيد  الغاية  لهذه  واالآث���ار  ال�سياحة  وزارة 

Loansupport@« االإل�������ك�������رتوين 

ع���ن  ل������اإج������اب������ة   »mota.gov.jo
اال���س��ت��ف�����س��ارات، وم��ت��اب��ع��ة اأي ح��ال��ة ت���اج��ه 

���س��ع���ب��ات يف ال��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب��ات ال��ت��م���ي��ل من 

امل��رك��زي  البنك  م��ع  املبا�سر  التن�سيق  خ��ال 

وبينت  القرو�ض.  ل�سمان  االأردنية  وال�سركة 

�س�يكة اأنه �سيجري تق�سيط املبالغ امل�ستحقة 

عن  الدخل  ل�سريبة  ال�سياحي  القطاع  على 

ووف��ق  ف���ائ��د،  اأو  غ��رام��ات  دون   2019 ال��ع��ام 

ج�����دول زم���ن���ي وب��ن�����س��ب ����س���داد م��ت�����س��اع��دة، 

االأول  ك��ان���ن  متتد للفرتة م��ن مت���ز وح��ت��ى 

اأ����س���ارت اىل  2020. وم���ن االإج������راءات اي�����س��ا، 

على  العامة  ال�سريبة  تخفي�ض  �سيجري  اأنه 

 8 اإىل  ال�سياحية  واملطاعم  للفنادق  املبيعات 

منطقة  با�ستثناء  ب��امل��ئ��ة،   16 م��ن  ب���داًل  باملئة 

العقبة االقت�سادية اخلا�سة، حيث تبقى كما 

تخفي�ض  اإىل  باالإ�سافة  باملئة،   7 بن�سبة  هي 

�سريبة اخلدمات من قبل املطاعم ال�سياحية 

باملئة،   10 ب��داًل من  باملئة   5 لت�سبح  والفنادق 

وذلك اعتبارا من 1 مت�ز 2020.

�سيجري مت��ك��ن حم��ات  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت��ت 

الّتحف ال�سرقية املرخ�سة من اال�ستفادة من 

ل���اأدالء  املتاحة  املي�سرة  الت�سهيات  ب��رام��ج 

ال�سياحين وقيمتها 3 ماين دينار ب�سمانة 

ه��ذا  �سينفذ  ح��ي��ث  ال�����س��ي��اح��ة،  تن�سيط  هيئة 

�سُتعِلن عنه  الربنامج من خال بنك حملي 

الهيئة. واأ�سارت �س�يكة اإىل اأن اأمر الدفاع رقم 

13، الذي اأ�سدره رئي�ض ال�زراء، يجيز ملكاتب 

ح��ال  يف  اأن���اع��ه��ا  بجميع  وال�����س��ف��ر  ال�سياحة 

وت�سييلها  البنكية  كفاالِتها  ا�ستعادة  رغبتها، 

��ن ه���ذه امل��ك��ات��ب م��ن احل�����س���ل على  مب��ا مي��كِّ

ال�سي�لة ال�سرورية خال هذه الفرتة، الفتة 

30 ملي�ن  ب�ِ�  اأن قيمة هذ الكفاالت تقدر  اإىل 

دي���ن���ار، ح��ي��ث ي��ج��ري ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب��ات على 

ال�سياحة واالآث��ار.  ل���زارة  االإل��ك��رتوين  امل�قع 

وبينت اأنه من خال اإ�سدار اأمر الدفاع رقم 

لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل���ؤ���س�����س��ة  ت���ف��ر  ال���ذي   ،14

“حماية”  ب��رن��ام��ج  االج��ت��م��اع��ي م��ن خ��ال��ه 

يف  العاملن  من  معينة  فئات  مل�ساندة  امل�جه 

القطاع ال�سياحي برواتب �سهرية للفرتة من 

�سيجري   ،2020 اأول  ك��ان���ن  وح��ت��ى  ح��زي��ران 

يف  العاملن  حلماية  اإ���س��اف��ي��ة  مظلة  ت���ف��ري 

القطاع ال�سياحي ودعم ا�ستقرارهم ال�ظيفي، 

ال�سياحية العاملة  املن�ساآت  وذلك عرب متكن 

فيها  العاملن  جت��اه  بالتزاماتها  ال�فاء  من 

واحلفاظ على العاملن لديها من االأردنين.

برامج  دع��م  �سيجري  اإن���ه  �س�يكة،  وق��ال��ت 

جنة.. “اأردننا  وبرنامج  الداخلية  ال�سياحة 

���س��رك��ات  دع����م  خ����ال  م���ن  اأردن����ن����ا بخري”، 

فاي  االأردن��ي��ة،  “امللكية  ال�طنية  ال��ط��ريان 

وذل����ك  للطريان”،  واالأردن������ي������ة  ج����������ردان، 

دي��ن��ار  م��ل��ي���ن  اإىل  ي�����س��ل  م��ب��ل��غ  بتخ�سي�ض 

ل��ت���ف��ري رح����ات ط����ريان ي���م��ي��ة ع��ل��ى م���دار 

االأ���س��ب���ع ب��ن ع��ّم��ان وال��ع��ق��ب��ة، الف��ت��ة اىل اأن 

من  اأق��ل  �ستك�ن  واإي��اب��ا  ذهابا  التذكرة  تكلفة 

40 دينارا.

واأ�����س����اف����ت، وم����ن اإج���������راءات دع����م ب��رام��ج 

�سركات  دع��م  �سيجري  الداخلية،  ال�سياحية 

وال�سفر  ال�سياحة  ومكاتب  ال�سياحي  النقل 

الراغبة يف اال�سرتاك بربنامج “اأردننا جنة” 

نقل  لت�فري  وذل���ك  دي��ن��ار،  م��اي��ن   3 بقيمة 

���س��ي��اح��ي جم���اين جل��م��ي��ع وج��ه��ات ال��ربن��ام��ج 

تن�سيط  هيئة  �ستعلنها  التي  االآل��ي��ة،  وح�سب 

ال�سياحة خال االأيام املقبلة.

ويف ذات ال�سياق، بينت �س�يكة اأنه �سيجري 

امل�ساركة يف  ال�سياحية  دعم مزودي اخلدمات 

بقيمة  املحافظات،  جنة” يف  “اأردننا  برنامج 

ملي�ن و200 األف دينار، وذلك بهدف ت�سجيع 

املبيعات وزي���ادة دخ��ل م��زودي ه��ذه اخلدمات 

�سغرية  م�ؤ�س�سات  من  املحلية  املجتمعات  يف 

ال�سياحي  ال��ن�����س��اط  ع��ل��ى  تعتمد  ومت��سطة 

مثل، املطاعم، واملخيمات البيئية، واملحميات، 

واجل��م��ع��ي��ات امل��ح��ل��ي��ة، ال���ت���ي ت���ق���دم خ��دم��ات 

ال��ط��ع��ام وال�����س��راب. واأو���س��ح��ت اأن���ه �سيجري 

البرتا،  ال�سياحية يف  واملخيمات  الفنادق  دعم 

لتك�ن  مبيت،  ليلة  األ���ف   25 تخ�سي�ض  ع��رب 

جنة”،  “اأردننا  برنامج  �سمن  للزوار  متاحة 

بالتعاون مع �سلطة اإقليم البرتاء، الفتة اىل 

لدعم  م�سابهة  اآلية  تخ�سي�ض  �سيجري  اأن��ه 

الفنادق يف املناطق ال�سياحية االأخرى.

القطاع  دع��م  اإج����راءات  اإن  �س�يكة،  وق��ال��ت 

تدفق  �ست�فر  ال��ي���م  ع��ل��ن��ت 
ُ
اأ التي  ال�سياحي، 

للقطاع  مبا�سر  وغ��ري  مبا�سر  ب�سكل  �سي�لة 

190 ملي�ن دينار، واأن قيمة االإج��راءات  يبلغ 

التي اأعلن عنها �سابقا، والتي ت�سمنت االإعفاء 

والرتاخي�ض  واال�سرتاكات  الر�س�م  بدل  من 

لل�زارة والهيئة بلغت 5 ماين دينار، م�سرية 

اىل اأنه �سيجري تنفيذ برامج لدعم وت�س�يق 

ال�سياحية  والفعاليات  امل��ه��رج��ان��ات  وت��روي��ج 

بقيمة 5 ماين دينار اأي�ساً.

واأ����س���اف���ت، ان اإج���م���ايل ق��ي��م��ة االإج�����راءات 

ب�سكل  ال�سياحي  للقطاع  وامل�ساندة  الداعمة 

200 ملي�ن دينار منذ بدء وباء  مبا�سر بلغت 

األف عامل   55 ك�رونا، ا�ستفاد منها اأكرث من 

3150 م��ن�����س��اأة  ي���ق���ارب م���ن  ال���ق���ط���اع، وم����ا  يف 

�سياحية.

ت��ط���ي��ر  يف  “�سن�ستمر  ���س���ي��ك��ة  واأك�������دت 

وتنفيذ اأي اإجراءات اإ�سافية من �ساأنها متكن 

ال�سياحة، من خال  ا�ستدامة قطاع  و�سمان 

ت���ف��ري ال�����س��ي���ل��ة، واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة 

على  ال��ك��ل��ف  وتخفي�ض  وح��م��اي��ت��ه��ا،  امل���ؤه��ل��ة 

املن�ساآت ال�سياحية وعلى امل�اطنن وال�سياح”، 

ال�سياحة على العمل  اأك��دت حر�ض وزارة  كما 

القطاع  يف  ال�سركاء  جميع  م��ع  وث��ي��ق  ب�سكل 

مل���ع���اجل���ة ال���ت���ح���دي���ات ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة، وحت�����س��ن 

املنظ�مة ال�سياحية من اأثر �سدمات م�سابهة 

يف امل�ستقبل.

اأن ه��ذه االإج����راءات الداعمة  اإىل  واأ���س��ارت 

ح��ذرة  ع����دة  م��ع  ت��ت��زام��ن  ال�سياحي  للقطاع 

ومتدرجة لل�سياحة الداخلية، م�ؤكدة اأن هذه 

االإج��راءات تتطلب من امل�اطنن، والقائمن 

ع��ل��ى امل��ن�����س��اآت ال�����س��ي��اح��ي��ة، وال��ع��ام��ل��ن فيها، 

اإج���راءات  جت��اه  واالل��ت��زام  وامل�س�ؤولية  ال�عي 

على  للمحافظة  والتعقيم،  والتباعد  ال�قاية 

االأردن.  اأجن���زه���ا  ال��ت��ي  ال�سحية  املكت�سبات 

وقالت �س�يكة، اإن اإعادة فتح وت�سغيل من�ساآت 

االآمنة �سحيا باالعتماد على  ال�سياحة  قطاع 

�سيمكننا  اأوىل،  كمرحلٍة  الداخلية  ال�سياحة 

من االإعداد اجليد ال�ستقبال ال�سياح القادمن 

ال�بائية  احل��ال��ة  ت�سمح  ع��ن��دم��ا  اخل����ارج  م��ن 

بجد  العمل  م���ؤك��دة  بذلك،  وخارجيا  داخليا 

واإخا�ض لتك�ن هذه االإجراءات بداية لتعايف 

وم�ساهمته  ن�ساطه  وع����دة  ال�سياحة  ِق��ط��اع 

ال�سرورية يف االقت�ساد.
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االنباط –عمان 

وم�ستلزمات  م��ع��دات  الأردن  ت�سلم   

كورونا،  فريو�س  فح�س  و�سرائح  طبية 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  قدمتها 

ال�����س��ق��ي��ق��ة، يف اإط����ار ال��ت��ع��اون واجل��ه��ود 

الثنائية املبذولة ملواجهة الوباء.

العالقة  عمق  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وجت�سد 

الأخوية والتاريخية، التي جتمع جاللة 

امللك عبداهلل الثاين واأخاه �سمو ال�سيخ 

دولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

ال�سقيقة،  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 

و�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

وال�سعبني  والبلدين  امل�سلحة،  للقوات 

ال�سقيقني. 

 وح�������س���ر ع��م��ل��ي��ة ت�����س��ل��ي��م امل����ع����دات 

وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة، ال���ت���ي و���س��ل��ت 

اإىل م��ط��ار امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء ال����دويل ال��ي��وم 

الث����ن����ني، اأم�����ني ع����ام ال����دي����وان امل��ل��ك��ي 

ال��ه��ا���س��م��ي حم��م��د ال���ك���رك���ي، وال��ق��ائ��م 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  �سفارة  باأعمال 

املتحدة بالإنابة يف عمان فهد العتيبي.  

 واأك��د وزي��ر ال��دول��ة ل�سوؤون الإع��الم 

امل���ع���دات  اأن  ال��ع�����س��اي��ل��ة  ع�����ودة  اأجم�����د 

وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا 

اإط��ار  يف  تاأتي  للمملكة،  الإم���ارات  دول��ة 

البلدين  امل�ساعدات بني  التعاون وتبادل 

ال�����س��ق��ي��ق��ني مل��ك��اف��ح��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، 

والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  مب�����س��ت��وى  م�����س��ي��دا 

الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  بني  العايل 

ودول�������ة الأم�����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة  

امل�ستويات. ال�سقيقة على خمتلف 

  وق����دم ال��ع�����س��اي��ل��ة ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة 

اجل���زي���ل  ال�������س���ك���ر  الأردين  وال�������س���ع���ب 

لدولة الإمارات قيادة و�سعبا، على هذه 

للمبادرات  تاأتي جت�سيدا  والتي  املبادرة، 

ال����ع����دي����دة ال���ت���ي ق���دم���ت���ه���ا ع���ل���ى م���دى 

لالأردن  لي�س  املا�سية  وال�سنوات  العقود 

فح�سب، بل ملختلف دول العامل العربي.

الإم���ارات���ي���ة  امل���ب���ادرة  اأن  اإىل  ول��ف��ت   

ك��ورون��ا  ف��ح�����س  اأج���ه���زة  ت�سمنت  ال��ت��ي 

على  الأردن  م�����س��اع��دة  يف  ���س��ت�����س��اه��م   ،

اليومية  ال��ف��ح��و���س  اإج����راء  يف  ال��ت��و���س��ع 

بني  الفريو�س  انت�سار  من  احلد  بهدف 

املواطنني.

 وا�ساد بدور الإمارات العربية املتحدة 

وال��ت��ع��اون  ال��ع��رب  الأ���س��ق��اء  م�ساعدة  يف 

اآمال  ال��وب��اء،  ملكافحة  معهم  والتن�سيق 

ايجابية  نتيجة  التعاون  ه��ذا  يحقق  اأن 

ل��ل��خ��ال���س م��ن��ه ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��رب��ي 

والعامل. 

 م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ال���ق���ائ���م ب��اأع��م��ال 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  �سفارة 

اإن  ال��ع��ت��ي��ب��ي  ب���الإن���اب���ة يف ع���م���ان ف��ه��د 

ت���ق���دمي ه�����ذه امل�����ع�����دات وامل�������س���ت���ل���زم���ات 

اإطار  يف  تاأتي  الفح�س  و�سرائح  الطبية 

تعزيز  على  الإم��ارات��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  حر�س 

ال��ت�����س��ام��ن ال����دويل ل��ل��ح��د م��ن ان��ت�����س��ار 

ه���ذه اجل��ائ��ح��ة، وب���ن���اًء ع��ل��ى ال��ع��الق��ات 

التي  ال�سرتاتيجية  وال�سراكة  املتميزة 

ال�سقيقني. البلدين  جتمع 

وامل�ستلزمات  امل��ع��دات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

لدعم  ج��اءت  الفح�س  و�سرائح  الطبية 

ملواجهة  الأردين  الطبي  ال��ك��ادر  ج��ه��ود 

فريو�س كورونا.

األردن يتسلم معدات ومستلزمات طبية وشرائح فحص »كورونا« من دولة اإلمارات

و�سائل  ن�سطت  منازلهم؛  يف  ك��ورون��ا  جائحة  اإب��ان  النا�س  معظم  جللو�س  كنتيجة 

التوا�سل الإجتماعي كثرياً؛ مما حدا بالبع�س باإ�ستخدام حق الغري يف امللكية الفكرية 

بالن�سخ والل�سق؛ وهذا بالطبع خمالف للت�سريعات للملكية الفكرية؛ حيث يعترب كل 

�سيء يوؤلفه اأو ينتجه اأو حتى نتاج تفكري اأي اإن�سان حق له مبوجب القانون ول يجوز 

مادة  كانت  �سواء  املوؤلف،  من  وب��اإذن  مل�سدره  بالإ�سارة  اإل  اإ�ستخدامه  اأو  معه  التعامل 

اليوم  لكننا  جتماعي،  الإ التوا�سل  و�سائل  باإ�ستخدام  اأو  مرئية  اأو  مقروءة  اأو  مكتوبة 

بتنا نرى حقوق امللكية الفكرية منتهكة دون مراعاة وخ�سو�ساً على و�سائل التوا�سل 

الفو�سى ت�سوبها: التي باتت  الإجتماعي 

ت �سوب  وت��غ��ريرّ ك��ث��رياً  املناحي تباينت  ك��ل  ��ان��ه��ا يف  واإبرّ ك��ورون��ا  1. احل��ي��اة قبل زم��ن 

الإيجابية اأحياناً و�سوب ال�سلبية اأحياناً اأخرى؛ ففي جمال امللكية الفكرية يوجد يف 

ردن قوانني رادعة ملنع اإنتهاكها كقوانني حق املوؤلف واملطبوعات والن�سر والعقوبات  الأ

فالقانون  ذل��ك  وبعك�س  م�سانة  الفكرية  فامللكية  القوانني  ه��ذه  ومبوجب  وغ��ريه��ا، 

م�ستغاًل  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية  ح���دود  ي  ت��ع��درّ يف  مت���ادى  البع�س  ل��ك��ن  امل��خ��ال��ف��ني؛  ي��ع��اق��ب 

الرتكيز على ملفات اأخرى يف هذا الظرف.

ملكياتهم  على  ي  تعدرّ تعترب  م�سبق  اإذن  دون  للغري  موؤلفات  اإ�ستخدام  ظاهرة   .2

هذه  والل�سق  الن�سخ  خ��الل  من  توثيق  دون  العلمية  امل��ادة  نقل  وخ�سو�ساً  الفكرية، 

وغريها؛  جتماعي  الإ التوا�سل  خالل  ومواد  احلا�سوبية  املنتجات  اإ�ستخدام  اأو  يام  الأ

عن  والتعليم  التعلرّم  لغايات  الطلبة  من  مة  املقدرّ الواجبات  يف  الظاهرة  ه��ذه  وزادت 

ُبعد.

���س��ف ه��ن��ال��ك ���س��وق ���س��وداء ل��ل��م��وؤل��ف��ات وال��ربجم��ي��ات احل��ا���س��وب��ي��ة ���س��واء  3. م��ع الأ

اأن  نالحظ  اأننا  لدرجة  الفكرية  ملكياتها  م��راع��اة  دون  ن��ت��اج  الإ اإع��ادة  اأو  بالت�سوير 

ال��دن��ان��ري،  ب���اآلف  ���س��ل��ي��ة  الأ الن�سخ  بينما  واح���د  ب��دي��ن��ار  ت��ب��اع  ال��ربجم��ي��ات  ه��ذه  ن�سخ 

وهذه خمالفات �سريحة للقوانني املرعية؛ ولذلك فحقوق املوؤلف باتت منتهكة عند 

البع�س وبحاجة لردع هوؤلء من خالل تطبيق لغة القانون ب�سرامة.

جتماعي من نتاج اأفكار يعترب  يام على برامج التوا�سل الإ 4. حتى ما يكتب هذه الأ

ملكية فكرية وحق للموؤلف ول يجوز ن�سخه اأو ل�سقه اإل باإذن املوؤلف؛ والظاهرة باتت 

اأهمية؛ وهذه تعترب حالة  اأو  اإعتبار  اإيالء حق املوؤلف اأميا  بالإنت�سار باإ�سطراد دومنا 

فو�سى تاأليفية ل يجوز ال�سكوت عليها.

اأن  اإذ  اإن��ت��ح��ال؛  اأو  علمية  �سرقة  تعترب  والل�سق  والن�سخ  امل��وؤل��ف  ح��ق  جت���اوزات   .5

للم�سدر،  ���س��ارة  الإ دون  اأو  اإذنهم  دون  للغري  علمية  مل��ادة  تناول  اأو  خ��ذ  لأ حماولة  اأي 

ميكن  ل  م�سيبة  بات  فالإنتحال  العلمي؛  والن�سر  التاأليف  اأبجديات  هذه  وبالطبع 

ال�سكوت عليها ويجب اإعطاء كل ذي حق حقه.

عليها،  البناء  يجب  اإيجابية  جمتمعية  ثقافة  التاأليف  يف  خرين  الآ حق  مراعاة   .6

حلقوقهم  اإن��ت��ه��اك  ه��و  اإذن��ه��م  دون  دب���ي���ة  الأ اأو  العلمية  م��واده��م  اإ���س��ت��خ��دام  اأن  ب��ي��د 

نرتنت  الإ و�سبكات  جوجل  خالل  من  املعلومة  على  احل�سول  �سهولة  مع  وخ�سو�ساً 

لون  ل  حيث  اإن��ت��ح��ال؛  فهو  كبري  اأم  �سغري  املو�سوع  ك��ان  ���ى  واأنرّ الذكية؛  واخل��ل��وي��ات 

رمادي يف الإنتحال؛ فاإما اإنتحال اأم ل ول يوجد بينهما.

‘#ها�ستاغ’  اإيجاد  مت  فقد  جتماعي  الإ التوا�سل  خالل  من  للم�سدر  لالإ�سارة   .7

يعاقب  اإنتحال  فهو  ذلك  وعك�س  اإ�ستخدامها،  �سرورة  عند  اإليها  لالإ�سارة  �سماء  بالأ

عليه القانون؛ وعلينا خلق ثقافة جمتمعية نابذة لهكذا ت�سرفات غري م�سوؤولة.

ملكية  اأن  على  والتاأكيد  الفكرية  امللكية  ح���رتام  لإ اجليل  ه��ذا  لتوعية  نحتاج   .8

النا�س  معظم  �سف  الأ مع  املالحظ  ن  لأ القانون،  وي�سبطها  م�سانة  الفكرية  غرينا 

و�سلب  التعدي  ة  قمرّ وه��ذا  اإليهم؛  ���س��ارة  الإ اأو  اإ�ستئذان  دون  غريها  كتابات  ت�ستخدم 

حقوق الغري دومنا خوفاً من اهلل ول القوانني الو�سعية.

حقوق  يراعي  ل  اليوم  �سباب  معظم  ب��ات  الأ���س��ف؛  مع  ك��ورون��ا  زم��ن  يف  ب�سراحة: 

�سارة  الإ دون  اأو  اإ�ستئذان  دون  لالآخرين  الفكرية  املنتجات  وي�ستخدم  الفكرية  امللكية 

علمية  �سرقة  وتعترب  املوؤلف  وح��ق  الطبع  حلقوق  �سريحة  خمالفة  وه��ذه  للم�سدر 

ال�سدد  هذا  يف  اليوم  ل�سباب  توجيه  واإع��ادة  واإر�ساد  لتوعية  نحتاج  زلنا  وما  باإمتياز، 

الظاهرة  لهذه  نابذة  لثقافة جمتمعية  ونحتاج  الرادعة،  القوانني  وجود  بالرغم من 

غري احل�سارية.

�سباح امللكية الفكرية وحق املوؤلف

د. محمد طالب عبيدات

 الملكية الفكرية والتواصل 
اإلجتماعي في زمن كورونا

مذكرة تفاهم بين رئاسة الوزراء واألعلى للعلوم 
والتكنولوجيا لدعم اتخاذ القرار

وزارة األشغال تحيل مشاريع إنشاء أبنية مدرسية جديدة

العقبة: تفريغ 157 الف رأس من األغنام والعجول

جمعية البيئة تطلق برامج توعوية لمواجهة كورونا

االنباط - عمان 

وق��ع��ت رئ��ا���س��ة ال�����وزراء ام�����س الث��ن��ني 

للعلوم  الأعلى  املجل�س  مع  تفاهم  مذكرة 

وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، ب����ه����دف ب����ن����اء ج�����س��ور 

القرارات  اتخاذ  لدعم  والتن�سيق  التعاون 

احل��ك��وم��ي��ة؛ ومب���ا ي��ن��ع��ك�����س اإي���ج���اب���ا على 

توحيد اجلهود احلكومية يف درا�سة الآثار 

املتوقعة للقرارات قبل اتخاذها.

الرئا�سة مدير  نيابة عن  املذكرة  ووقع 

املوؤ�س�سي وال�سيا�سات هاين  ادارة التطوير 

اأب����و ال�����س��ع��ر وع���ن امل��ج��ل�����س األم����ني ال��ع��ام 

الدكتور �سياء الدين عرفة.

وت�سمنت املذكرة، بح�سب بيان �سحفي 

تقدمي  املوؤ�س�سي،  التطوير  ادارة  ا�سدرته 

ال��وزراء  ملجل�س  العلمية  املجل�س  امل�سورة 

ال�سيا�سات والقرارات وال�سرتاتيجيات  يف 

ل���ل���ق���ط���اع���ات ال���ت���ن���م���وي���ة ال����ت����ي ت��ع��ر���س 

بالتغذية  ال���وزراء  جمل�س  وت��زوي��د  عليه، 

ال��ت��ع��اون  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��راج��ع��ة ح��ول��ه��ا، 

يف جم����ال اإع������داد ال���درا����س���ات والأب���ح���اث 

فيما  امل�����س��رتك��ة  الفنية  ال��ل��ج��ان  وت�سكيل 

ي��ت��ع��ل��ق ب���امل���وا����س���ي���ع ال���ت���ي ي��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا 

الطرفان اإذا تطلب الأمر. وقال البيان اإن 

اإن�ساء وح��دة دعم  امل��ذك��رة ج��اءت يف �سوء 

ال���وزراء مبوجب  رئا�سة  ال��ق��رار يف  ات��خ��اذ 

ل�سنة  ل��ل��رئ��ا���س��ة  الإداري  التنظيم  ن��ظ��ام 

2018، فيما اأن�ساأ املجل�س الأعلى للعلوم 
ال�سيا�سات  لتحليل  وح��دة  والتكنولوجيا 

عام 2017.

  االنباط - عمان 

والإ�سكان  العامة  الأ�سغال  وزارة  اأحالت 

م�����س��روع��ا لإن�����س��اء اأب��ن��ي��ة م��در���س��ي��ة ج��دي��دة 

الثالثة  املرحلة  من  الثانية  احلزمة  �سمن 

وبكلفة  امل��ع��ريف  القت�ساد  م��دار���س  مل�سروع 

دولر. مليون  7ر11 
وي���ه���دف امل�������س���روع امل���م���ول م���ن ال��وك��ال��ة 

حت�سني  اإىل  ال��دول��ي��ة،  للتنمية  الأم��ريك��ي��ة 

ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م وزي������ادة ف��ر���س ال��ط��ل��ب��ة يف 

ت��واك��ب  اآم��ن��ة  تعليمية  بيئة  �سمن  التعلم 

ع�سر القت�ساد املعريف.

ب��ي��ان �سحفي  ال����وزارة بح�سب  واأ���س��اف��ت 

تتوزع  اجلديدة  امل��دار���س  اأن  الثنني،  ام�س 

واختريت  املختلفة،  اململكة  حمافظات  على 

مواقع املدار�س، بالتعاون مع وزارة الرتبية 

اأهمها  والتعليم بناء على معايري عدة، من 

ح��اج��ة امل��ن��ط��ق��ة وال���ت���وزي���ع ال�����س��ك��اين فيها 

وحولها وم�ساحة الر�س، و�سهولة الو�سول 

ال���ي���ه���ا وت����وف����ر خ����دم����ات ال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة 

وطبوغرافية املوقع وغريها من العوامل.

اأن ذل���ك ي��اأت��ي لدعم  ال�����وزارة  وا���س��اف��ت 

م��دار���س حكومية  بناء  خ��الل  م��ن  جهودها 

جديدة باململكة ُمهياأة متاماً خلدمة عملية 

اأح��دث  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  والتعلم  التعليم 

على  امل��و���س��وع��ة  امل��در���س��ي��ة  التحتية  ال��ب��ن��ى 

اأف�سل اخلدمات  اأ�س�س تربوية بحيث توفر 

جلميع اأطراف العملية الرتبوية من طلبة 

وم��ع��ل��م��ني وم���دي���ري���ن واأه��������ايل وجم��ت��م��ع 

حملي.

وفق  امل��دار���س  ت�سميم  اأن��ه مت  واو�سحت 

الهند�سية  وامل��ق��اي��ي�����س  امل��وا���س��ف��ات  اح����دث 

وامل���ت���ط���ل���ب���ات وامل����ع����اي����ري ال����رتب����وي����ة ب��ه��ذا 

اخل�����س��و���س، ومب��ع��اي��ري ت���راع���ي ال�����س��الم��ة 

و���س��ول  وت��اأم��ني  البيئية،  والم����ور  ال��ع��ام��ة 

املرافق  جلميع  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

وت���وف���ري م�����س��ع��د يف ك���ل م��در���س��ة، وت��وف��ري 

كما  باملدر�سة،  العاملني  لأطفال  ح�سانات 

حتتوي املدار�س على جناح للمجتمع املحلي 

يتكون من قاعة متعددة الغرا�س ومكتبة 

الجهزة.  باأحدث  جمهز  حا�سوب  وخمترب 

بت�سميم  املعريف  القت�ساد  مدار�س  وتتميز 

وم�ساحات  باحلركة  امل��رون��ة  يراعي  داخلي 

للعمل اجلماعي واماكن للتخطيط لإن�ساء 

بيئة مدر�سية تفاعلية اآمنة و�سحية، اإ�سافة 

اإىل �ساحات للن�ساطات و�ساحات ال�سطفاف 

وامل���ظ���الت وامل���الع���ب ال��ري��ا���س��ي��ة وام���اك���ن 

مواقف ال�سيارات ومناطق خ�سراء.

االنباط - خليل الفرايه 

وت�سغيل  لإدارة  العقبة  �سركة  تولت   

البواخر  من  ع��دد  تفريغ  عملية  امل��وان��ئ 

م��ن  راأ�����������س  ال�������ف   157 ن����ح����و  حت����م����ل 

الأعالف  من  وكميات  والعجول  الأغنام 

وال�����ن�����رتات وال�������س���ك���ر وال���ق���م���ح وال������ذرة 

نفطية خمتلفة. وم�ستقات 

وق�����ال م���دي���ر ع����ام ال�����س��رك��ة ال��ك��اب��ن 

جميع  اإن  الثنني،  ام�س  قوقزة  من�سور 

امل�����س��ت��وردات ت�سهم يف رف��د خم��زون  ه��ذه 

امل��م��ل��ك��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي م���ن ال��ب�����س��ائ��ع، 

لفتا اإىل ان املنظومة املينائية يف العقبة 

لتوفري  النتاجية  طاقتها  بكامل  تعمل 

ال��ب�����س��ائ��ع ك��اف��ة ب��ح��رك��ة ان�����س��ي��اب��ي��ة عرب 

مدن  جميع  اإىل  لت�سل  اجل��دي��د  امل��ي��ن��اء 

اململكة.

ت�سهد  ال��ع��ق��ب��ة  م��وان��ئ  اأن  اإىل  وا���س��ار 

ح��رك��ة ���س��ف��ن م��ل��ح��وظ��ة حت��م��ل خم��زون��ا 

ا����س���رتات���ي���ج���ي���ا م�����ن امل���������واد ال���غ���ذائ���ي���ة 

التخلي�س  بعد  اململكة  اإىل  وال�سناعية 

جمركيا. عليها 

االنباط - عجلون 

ام�س  الأردنية  البيئة  جمعية  اأطلقت 

ت�ستمل  البيئية  ال��ربام��ج  لإق��ام��ة  خطة 

ع��ل��ى ح��زم��ة م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����س��ط��ة 

امل���ت���ع���ددة امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف 

ملواجهة كورونا.

املحامي  اجلمعية  رئي�س  نائب  وق��ال 

ور�سات  تت�سمن  اخلطة  اإن  البدور  معاذ 

عرب  ال��وب��اء  ملواجهة  وتثقيفية  توعوية 

اأي��ام  وتنفيذ  بعد  ع��ن  الت�����س��ال  تقنيات 

ت��ط��وع��ي��ة مب��ن��ا���س��ب��ة ي���وم ال��ب��ي��ئ��ة ال��ع��امل��ي 

الأردين  الإ����س���الم���ي  ال��ب��ن��ك  م���ن  ب��دع��م 

واأم�����ان�����ة ع����م����ان ����س���م���ن ال�����س����رتاط����ات 

ال�����س��ح��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�������س���ادرة ع��ن 

احلكومة.

وت�����س��ت��م��ل اخل��ط��ة ع��ل��ى ح��م��ل��ة نظافة 

اإط��ار  يف  اأ�سجار  وتقليم  اأط��اري��ف  وده��ان 

م�������س���ان���دة اجل���ه���ود ال��ر���س��م��ي��ة مل��واج��ه��ة 

كورونا، وكذلك جل�سات حوارية للتوعية 

على  ذلك  واث��ر  عليها  واحلفاظ  بالبيئة 

ال��ب��ي��ئ��ة م���ن خ����الل ت��وظ��ي��ف ال��ت��ق��ن��ي��ات 

احل����دي����ث����ة وا�����س����ت����خ����دام ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات 

الإلكرتونية عن بعد.

االمير مرعد يلتقي مدير عام 
»مؤسسة المتقاعدين«

ة رفع العزل عن 3 منازل بالكريمَّ

االنباط - عمان 

ال��ت��ق��ى �سمو الأم����ري م��رع��د ب��ن رع��د 

للم�سابني  ال��ه��ا���س��م��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 

ال���ع�������س���ك���ري���ني، يف م���ق���ر ال��ه��ي��ئ��ة ام�����س 

الثنني، مدير عام املوؤ�س�سة القت�سادية 

الع�سكريني  للمتقاعدين  والجتماعية 

وامل����ح����ارب����ني ال���ق���دم���اء ال����ل����واء ال���رك���ن 

املتقاعد ثالج الذيابات.

ال���ذي ح�سره  ال��ل��ق��اء  وج���رى خ���الل 

م����دي����ر ع�����ام ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���م���ي���د ال���رك���ن 

�سبل  بحث  امل�����س��اروة،  ج���اداهلل  املتقاعد 

التعاون والتن�سيق بني الهيئة واملوؤ�س�سة 

مب����ا ي���ع���ود ب���ال���ن���ف���ع ع���ل���ى امل��ت��ق��اع��دي��ن 

ال���ع�������س���ك���ري���ني، وب���خ���ا����س���ة امل�������س���اب���ني 

منهم. الع�سكريني 

االنباط - االغوار ال�شمالية 

اأزم��ة كورونا  اإدارة خلية  ق��ررت جلنة 

يف ال�سمال رفع العزل عن ثالثة منازل 

يف بلدة الكرمية بلواء الغوار ال�سمالية 

للفحو�سات  �سلبية  ن��ت��ائ��ج  ظ��ه��ور  ب��ع��د 

فيها. للقاطنني  النهائية 

وق�������ال م����دي����ر ال���������س����وؤون ال�����س��ح��ي��ة 

خلية  اإدارة  جلنة  وع�سو  ارب��د  ملحافظة 

قا�سم  الدكتور  ال�سمال  يف  كورونا  اأزم��ة 

ميا�س اإن اللجنة قررت ام�س رفع العزل 

ع���ن ث���الث���ة م���ن���ازل يف ال���ك���رمي���ة ب��ل��واء 

عزلها  تقرر  قد  كان  ال�سمالية،  الغ��وار 

4 مواطنني خالطوا احد  اإ�سابة  ب�سبب 

امل�سابني بفريو�س كورونا �سابقا.

وا�ساف اإن رفع العزل جاء بعد ظهور 

ن��ت��ائ��ج ���س��ل��ب��ي��ة ل��ل��ف��ح��و���س��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

للقاطنني يف املنازل امل�سار اإليها.

الثالثاء   16/ 6 / 2020
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القانون وحماربة الف�ساد اأولوية، واأغلبية االأردنيني يرغبون هذا التوجه، وال  “�سيادة 
اأحد فوق القانون”.. بهذه الكلمات �سدد جاللة امللك عبد اهلل الثاين على اأهمية العمل 

والفا�سدين،  الف�ساد  على  حديد  من  بيد  ت�سرب  ب��اأن  احلكومة  اىل  ور�سالة   ، ب�سفافية 

واملحافظة على مقدرات الوطن ومكت�سباته، م�ستهدفة قطع دابر كل من ي�ستغل م�ساحله 

ال�سخ�سية لال�ستغالل والتك�سب غري ال�سرعي، مهما كان من�سبه اأو مكانته.

اأن التوجه البارز يف ا�سرتاتيجية احلكومة مواجهة اأدوات الف�ساد والق�ساء على اأدواته، 

الأن ذلك ميثل مدخاًل للنمو واال�ستقرار، فال اطمئنان يف املجتمع مع وجود اأدوات الف�ساد 

التي ت�سعى يف االأر�ض لتمحو معاين ال�سرف وقيم الكرامة، وبهذه املواجهة لتيار الف�ساد 

تكون اأر�ض الوطن خ�سبة الأ�سجار التنمية والنه�سة.

كل مواطن يعي�ض على اأر�ض االأردن هو �سريك مع احلكومة يف تطبيق نهج ال�سفافية 

تعزيز  اأج��ل  الف�ساد ومن  اإج��راءات حماربة  والعدالة يف جميع  الدقة  واملكا�سفة وتوخي 

النزاهة يف املجالني الت�سريعي واالإجرائي.

ج��الل��ة امل��ل��ك عبد اهلل ال��ث��اين ي��وؤك��د دائ��م��اً يف ك��اف��ة ال��ل��ق��اءات ���س��واء م��ع احلكومة او 

املواطنني على �سرورة حت�سني موؤ�س�سات الدولة �سد الف�ساد، من خالل تعزيز الرقابة 

مبا ينعك�ض ب�سكل اإيجابي على حياة املواطنني.

حماية  يف  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  به  تقوم  ال��ذي  الكبري  ال��دور  على  ون��وؤك��د 

املال العام وعدم ال�سماح بالعبث به حتت اأي مربر اأو من اأية جهة كانت واإنفاذ القانون 

وااللتزام والتم�سك مببادئ النزاهة وال�سفافية وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�ض..

اأملنا جميعاً يف وطننا الغايل احلبيب اأن توؤتي كل تلك القرارات والتوجيهات امللكية 

اأكلها كاماًل يف حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد  ال�سامية الكرمية واالأنظمة والقوانني 

وتر�سيخ مبداأ امل�ساءلة لكل م�سوؤول وحما�سبة كل مق�سر مهما كان موقعه الأن الفا�سدين 

ال مكان لهم بيننا .

سامر نايف عبد الدايم

 ال مكان للفاسدين بيننا

العضايلة: األردن يقف على عتبة مرحلة التعافي من وباء كورونا

18 إصابة جديدة بكورونا في المملكة منها حالتان محليتان

االنباط-عمان

قال وزير الدولة ل�سوؤون االإعالم اأجمد عودة الع�سايلة 

وباء  من  التعايف  مرحلة  عتبة  على  اليوم  يقف  االأردن  اإن 

اإج���راءات  م��ن  ��د  ج��يِّ بر�سيد  جت��رب��ة  اإىل  م�ستندا  ك��ورون��ا، 

احلماية من اجلائحة والتكيُّف مع انعكا�ساتها، كان اآخرها 

جائحة  مع  التعامل  م�سفوفة  وف��ق  القطاعات  فتح  خطة 

كورونا؛ والتي حتدد اإجراءات فتح واإغالق القطاعات وفقاً 

ال�سحي. مل�ستوى اخلطورة 

اأزم��ة  م��ع  االأردن���ي���ة  ال��دول��ة  تعامل  اأن  الع�سايلة  واأك���د 

ك���ورون���ا ارت���ك���ز اإىل ث���الث���ة ث���واب���ت رئ��ي�����س��ة ه���ي احل��م��اي��ة 

والقطاعات  للخدمات  واال�ستدامة  واالجتماعّية،  ال�سحّية 

وت�ساند  تدعم  اإج���راءات  خ��الل  من  والتعايف  االقت�سادّية، 

رة ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا م���ن ال�����س��م��ود يف وج��ه  ال��ق��ط��اع��ات امل���ت�������س���رِّ

ت�سمح  حاملا  واالزده���ار  النمو  وم��ع��اودة  ك��ورون��ا،  انعكا�سات 

الظروف.

وق�����ال خ����الل ف��ع��ال��ي��ة االإع�������الن ع���ن اإج���������راءات ل��دع��م 

كورونا،  اأزم��ة  من  ت�سررا  االأك��ر  االقت�سادية  القطاعات 

وال��ت��ي ع��ق��دت يف رئ��ا���س��ة ال�����وزراء ام�����ض االث���ن���ني، “نحن 

ن�سهد  اإذ  اخل��ط��ورة،  معتدل  م�ستوى  يف  هلل  واحلمد  اليوم 

�سيطرة جيدة على عدد االإ�سابات املحلّية تتنا�سب وقدرات 

هذه  حلماية  يدفعنا  ما  وهو  ال�سحّية،  الرعاية  منظومة 

بت�سحيات  حت��ّق��ق��ت  وال��ت��ي  ال��ع��زي��زة  ال�����س��ح��ّي��ة  املكت�سبات 

وجهود كبرية، ويدفعنا اأي�ساً للتطلع ملراحل اأف�سل واأقرب 

للعودة للحياة الطبيعية باإذن اهلل«.

مهّمة يف  اليوم متّثل مرحلة  فعالية  اأن  الع�سايلة  واأكد 

من  النعكا�ساتها،  والت�سدي  ك��ورون��ا  جائحة  مع  التعامل 

ت�سرراً  االأك��ر  القطاعات  وت�ساند  تدعم  اإج���راءات  خ��الل 

من انعكا�سات هذا الوباء

االنباط-عمان

اإ�����س����اب����ة ج���دي���دة   18 ام���������ض  ���ل���ت  ���جِّ ����سُ

حالتان  منها  امل�ستجّد،  ك��ورون��ا  بفريو�ض 

وعلى  حملّية،  غ��ري  حالة  و16  حملّيتان، 

النحو االآتي:

البا�سا من  ل��واء عني  واح��دة من  حالة 

اال�ستق�ساء  وي��ت��ّم  ال��ع�����س��وائ��ّي��ة،  ال��ع��ّي��ن��ات 

عنها حالّيا، وحالة واحدة من لواء الرمثا 

اال�ستق�ساء  ويتّم  الع�سوائّية،  العّينات  من 

�ساحنات،  ل�سائقي  حاالت  و3  حالّياً،  عنها 

منهم اأردنيان قادمان عرب حدود العمري 

ق��ادم من ح��دود جابر  اأردين  وواح��د غري 

املّتبع.  الربوتوكول  وفق  معه  التعامل  مّت 

كما مت ت�سجيل 13 حالة الأردنيني قادمني 

من اخلارج يقيمون يف فنادق احلجر، )5 

من ال�سعودّية، و2 من العراق، و2 الكويت، 

من  و1  قطر،  من  و1  االإم�����ارات،  من  و1 

ال��ب��اك�����س��ت��ان، و1 م���ن ���س��ي��ك��اغ��و(، وب��ذل��ك 

ي��رت��ف��ع اإج��م��ايل ع��دد ح���االت االإ���س��اب��ة يف 

اململكة اإىل 979 حالة.

يف  �سفاء  ح��االت   10 ال��ي��وم  لت  �ُسجِّ كما 

اإج��راء  مّت  فيما  حمزة،  االأم��ري  م�ست�سفى 

وب��ذل��ك  ال���ي���وم،  ف��ح�����س��اً خم���ربّي���اً   8193

ي�����س��ب��ح اإج���م���ايل ع���دد ال��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي 

اأجريت حتى االآن 283673 فح�ساً.

ال���ذي���ن تثبت  ل��الأ���س��خ��ا���ض  وب��ال��ن�����س��ب��ة 

اإ���س��اب��ت��ه��م ب��ف��ريو���ض ك��ورون��ا امل�����س��ت��ج��ّد يف 

م���واق���ع احل���ج���ر مب��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر امل���ّي���ت، 

مّت اإن�����س��اء م��وق��ع خ���ا����ّض ل��ع��زل��ه��م ه��ن��اك 

)م�ست�سفى م�سّغر( ويتلّقون فيه الرعاية 

ال�سحّية الالزمة، حيث بلغ عددهم حتى 

تزايد  ب�سبب  وياأتي ذلك  20 م�ساباً.  االآن 

العائدين  املواطنني  بني  االإ�سابة  ح��االت 

من اخلارج.

الرزاز يعمم باالستفادة من »امان« 
وتفعيله اثناء تواجد الموظفين بعملهم

اجرى مباحثات مع وزيري خارجية 
وافغانستان كينيا 

الصفدي يدعو المجتمع الدولي التخاذ 
موقف واضح يرفض الضم

االنباط - عمان 

عمم رئي�ض الوزراء الدكتور عمر الرزاز 

احلكومية  وال��دوائ��ر  ال����وزارات  على  ام�����ض 

وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ة ل��ت��وج��ي��ه م��وظ��ف��ي��ه��ا 

امان وحتميله على  لال�ستفادة من تطبيق 

خالل  ت��واج��ده��م  اث��ن��اء  وتفعيله  هواتفهم 

لهم  احلماية  ت��وف��ري  ب��ه��دف  العمل  اوق���ات 

احد  وتنبيههم يف حال خمالطة  والأ�سرهم 

بالفريو�ض. امل�سابني 

�سرورة  التعميم  يف  الوزراء  رئي�ض  واكد 

تطبيق  ا�ستخدام  باأهمية  املوظفني  تعريف 

ام�����ان يف ����س���وء اك��ت�����س��اف ب��ع�����ض احل����االت 

امل�سابة من خالل التطبيق واتخاذ ما يلزم 

لت�سجيع املراجعني للوزارات والدوائر على 

تفعيله.

فتح  اإعادة  مع  بالتزامن  التعميم  وياأتي 

ل��دور  ت��دري��ج��ي، ون��ظ��را  ال��ق��ط��اع��ات ب�سكل 

ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة يف امل�����س��اع��دة 

ب��ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال����وب����اء وق���درت���ه���ا ع��ل��ى 

بح�سب  املجتمعية  ال��ع��دوى  �سل�سلة  ك�سر 

ال�����س��ح��ة  وزارة  ق���ام���ت  ح��ي��ث  ال����درا�����س����ات، 

ب����اإط����الق ت��ط��ب��ي��ق ام�����ان ال�����ذي ي�����س��ت��خ��دم 

ع����رب ال����ه����وات����ف ال���ذك���ي���ة ب����ه����دف ح��م��اي��ة 

اال���س��خ��ا���ض م��ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���ض ك��ورون��ا، 

اخلا�سة  العدوى  حاالت  اكت�ساف  وت�سريع 

بالفريو�ض يف مراحل مبكرة.

ي�سار اإىل ان عدد املواطنني امل�ستخدمني 

نحو  ام�ض  ي��وم  حتى  و�سل  ام��ان،  لتطبيق 

ال����ف م���واط���ن. وب���االإم���ك���ان االط����الع   600

ع����ل����ى ت���ف���ا����س���ي���ل ال���ت���ط���ب���ي���ق م�����ن خ����الل 

ولتحميل   ،https://amanapp.jo
httpp://onelink.to/ التطبيق 

.amanjo

االنباط - عمان 

اأجرى وزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبني 

مع  هاتفياً  ات�����س��ااًل  ام�����ض  ال�سفدي  اأمي���ن 

ركز  اومامو  ريت�سيل  كينيا  خارجية  وزيرة 

والت�سامن  ال��ث��ن��ائ��ي  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 

وانعكا�ساتها،  ك��ورون��ا  جائحة  مواجهة  يف 

خ�سو�ساً  االإقليمية  الق�سايا  اإىل  اإ�سافة 

التطورات املرتبطة بالق�سية الفل�سطينية.

واأك������د ال�����س��ف��دي واأوم�����ام�����و، احل��ر���ض 

الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  امل�����س��رتك 

التي �سهدت عرب ال�سنوات املا�سية انطالقة 

الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  قادها  جديدة 

اأوهورو كينياتا. وفخامة الرئي�ض 

وب���ح���ث ال�����وزي�����ران ���س��ب��ل ال���ب���ن���اء ع��ل��ى 

جرى  ال���ذي  الهاتفي  االت�����س��ال  خم��رج��ات 

كينياتا  اأوه������ورو  وال��رئ��ي�����ض  ج��الل��ت��ه  ب���ني 

التقدم  اأهمية  اكد  والذي  املا�سي  اخلمي�ض 

يف  وحتديداً  املجاالت  جميع  يف  بالعالقات 

م��واج��ه��ة ت��ب��ع��ات ك���ورون���ا. واأك����د ال��وزي��ران 

ا����س���ت���م���رار ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مل��ح��ارب��ة 

التي  العقبة  اجتماعات  واأه��م��ي��ة  االإره����اب 

الثاين منرباً  امللك عبداهلل  اطلقها جاللة 

ملاأ�س�سة عمل جماعي ملكافحة االإرهاب.

وع����ر�����ض ال�������س���ف���دي خ�����الل االت�������س���ال 

تنفيذ  �سيمثله  الذي  امل�سبوق  غري  للخطر 

فل�سطينية  اأرا����ض  �سم  لقرارها  اإ�سرائيل 

العادل،  ال�سالم  حتقيق  فر�ض  على  حمتلة 

م���وؤك���دا ����س���رورة ات���خ���اذ امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 

موقفاً وا�سحاً وفاعاًل يرف�ض ال�سم خرقاً 

حتقيق  لفر�ض  وتقوي�ساً  الدويل  للقانون 

ال�سالم ويحول دون تنفيذه. 

اجتماعات  ع��ق��د  ع��ل��ى  ال���وزي���ران  وات��ف��ق 

اق�����رب وق����ت ممكن  امل��خ��ت�����س��ة يف  ال���ل���ج���ان 

مل��ت��اب��ع��ة اإجن�������از االت���ف���اق���ي���ات واخل����ط����وات 

ال�����الزم�����ة ل��ت��ف��ع��ي��ل ال����ت����ع����اون ال���ت���ج���اري 

واالقت�سادي. 

ال�����س��ف��دي م���ع وزي���ر  ب��ح��ث    اإىل ذل�����ك، 

اخلارجية االأفغاين بالوكالة حممد حنيف 

اأمت�����ر، ���س��ب��ل ت��ط��وي��ر ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

ال�سفدي  ورح���ب  االإق��ل��ي��م��ي��ة.  وال��ت��ط��ورات 

بجهود احلكومة االأفغانية الإحالل ال�سالم 

االإره��اب��ي��ة  الهجمات  ودان  اأفغان�ستان.  يف 

التي تعر�ست لها اأفغان�ستان خالل اال�سهر 

املا�سية.

اجلهود  كل  اململكة  دعم  ال�سفدي  واأك��د 

االأم��ن  وا�ستعادة  االإره���اب  دح��ر  امل�ستهدفة 

وا�ستعر�ض  ال�سالم.  وحتقيق  واال�ستقرار 

ك��ورون��ا  جائحة  مكافحة  ج��ه��ود  ال��وزي��ران 

و����س���ب���ل ال����ت����ع����اون يف م���ك���اف���ح���ة ال��ت��ب��ع��ات 

للجائحة. وال�سحية  االقت�سادية 

التعاون  تعزيز  �سبل  الوزيران  كما بحث 

ال����ق����ط����اع����ات ال��ط��ب��ي��ة  ال���ب���ل���دي���ن يف  ب�����ني 

االأدوية. وال�سحية والتعليمية وقطاع 

وث����ّم����ن اأمت������ر وق������وف امل���م���ل���ك���ة جل��ان��ب 

واملواقف  االإ�سالمية  اأفغان�ستان  جمهورية 

واخل���ط���وات ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا على 

م������دى ال�������س���ن���وات ل����دع����م ج����ه����ود حت��ق��ي��ق 

جماالت  يف  اأب��دت��ه  ال��ذي  والتعاون  ال�سالم 

اال�ستمرار  على  ال��وزي��ران  وات��ف��ق  ع��دي��دة. 

ذات  الق�سايا  اإزاء  والتن�سيق  التوا�سل  يف 

منظمة  اإطار  ويف  ثنائياً  امل�سرتك  االهتمام 

االإ�سالمي. التعاون 

الصمادي يكتب تصريحا دون تلميح والحكومة صامتة

االنباط – خا�ص 

ال��ت��خ��ط��ي��ط  اق������وال وزي�����ر  اذا ���س��ح��ت 

اال�سبق تي�سري ال�سمادي عن ا�سباب اقالة 

والتي   ، العامة  االح�����س��اءات  دائ��رة  مدير 

ف��اإن   ، اللحظة  حتى  احل��ك��وم��ة  تنفها  مل 

العام  ل��ل��راأي  ت�سليال  م��ار���س��ت  احل��ك��وم��ة 

ول�����س��ان��ع ال��ق��رار ع��ل��ى ال�����س��واء ، وتك�سف 

اك����ر اح����د اب�����رز ا�����س����رار ت��ن��ا���س��ل م��راك��ز 

ال���درا����س���ات وا���س��ت��ط��الع��ات ال������راأي ال��ت��ي 

االخرية  ال�سهور  يف  ارنبي  ب�سكل  تنا�سلت 

م���ن ع��م��ر احل��ك��وم��ة ، وك���ل ه���ذه امل��راك��ز 

ر�سى  عن  ارق��ام��ا  تنقل  كانت  امل�ستحدثة 

ال��ع��ادي  “ امل��واط��ن  ال��ع��ام ب�سقيه  ال����راأي 

وقادة الراأي » .

ال�سمادي ن�سر على �سفحته التفاعلية 

حتت عنوان : حول حيثيات انهاء خدمات 

مدير عام االح�ساءات تو�سيح بال تلميح 

ما يلي ن�سه : 

ه���ذه  ع���ل���ى  ن�������س���رت���ه  م����ا  اإىل  اإ�������س������ارة 

ال�����س��ف��ح��ة، ي����وم ال���ث���الث���اء امل���ا����س���ي، من 

خدمات”  “اإنهاء  حيثيات  حول  ت�ساوؤالت 

م��دي��ر ع���ام االإح�������س���اءات، ويف ���س��وء ع��دم 

حول  ر�سمي  حكومي  ت�سريح  اأي  �سدور 

اأ�سباب ذلك القرار، فقد اأ�سبح لزاما علي 

تو�سيح ما ذكرته يف املن�سور املذكور، وعلى 

النحو التايل :

اأوال : على خالف ما ذكره البع�ض فاإن 

ما كتبته مل يت�سمن اأي تهديد الأي جهة 

كان  ب�ساطة،  بكل  ب��ه،  طالبت  فما  كانت؛ 

ال��ق��رار،  ذل��ك  خللفيات  ر�سميا  تو�سيحا 

م��ع اإع���ط���اء احل��ك��وم��ة وق��ت��ا ك��اف��ي��ا ل��ل��رد، 

ولكن دون جدوى! وهنا ال بد من اال�سارة 

اإىل مكاملة هاتفية جرت بيني وبني وزير 

و���س��ام  د.  ال�����دويل،  وال��ت��ع��اون  التخطيط 

ال��رب�����س��ي، م�����س��اء ال��ي��وم ال���ذي ظ��ه��ر فيه 

املكاملة مببادرة  تلك  املن�سور؛ حيث جاءت 

م�سكورة من معاليه ، وقد اأو�سحت ملعاليه 

املق�سود مما جاء يف املن�سور، دون التطرق 

اإىل  معاليه  اأ�سار  جانبه  ومن  للتفا�سيل، 

مع  عليها،  وافقته  التي  احليثيات  بع�ض 

تاأكيدي له باأنه مل يكن مق�سودا مبا جاء 

باملن�سور مطلقا .

مل  كتبته  ما  اأن  التاأكيد  بد  ال   : ثانيا 

ي��ك��ن دف��اع��ا ع��ن م��دي��ر ع���ام االح�����س��اءات 

، رغ����م اإح����رتام����ي وت���ق���دي���ري ل���ه ورغ���م 

ال�سداقة التي جمعتنا منذ اأن عملنا �سويا 

يف دائرة االأبحاث يف البنك املركزي ، فاأنا 

�سخ�سيا كان يل مالحظات على اأداء دائرة 

االإح�ساءات ، وقد داأبت على مناق�ستها مع 

عطوفته بكل �سراحة وو�سوح، حيث كان 

يتقبلها بكل رحابة �سدر ، اأما املن�سور فقد 

كان هدفه الدفاع عن ا�ستقاللية الدائرة 

وع�����دم ال���ت���دخ���ل يف ع��م��ل��ه��ا مب���ا ي��خ��ال��ف 

ر�سالتها  ع��ن  ي��ح��ي��ده��ا  مب��ا  اأو  ال��ق��ان��ون، 

املوؤ�سرات  ح��ول  البيانات  بن�سر  وواجبها 

االإقت�سادية واالإجتماعية . 

املتابعني  ي��ع��د خ��اف��ي��ا ع��ل��ى  ث��ال��ث��ا : مل 

الفريق  اأع�����س��اء  بع�ض  رغ��ب��ة  وامل��راق��ب��ني 

اأو  البيانات  بع�ض  بتجميل  االق��ت�����س��ادي 

االأمثلة  اأب���رز  ولعل   ! ن�سرها  حظر  حتى 

البيانات  م��ن  ج���زء  ن�سر  م��ن��ع  ذل���ك  ع��ل��ى 

يخالف  م��ا  وه���و  ال��ف��ق��ر؛  ب��خ��ط  املتعلقة 

“ قانون �سمان حق احل�سول  ن�ض وروح 

ب��اأن توفري مثل  “ ؛ علما  املعلومات  على 

ال��ق��رار  ل�سناع  ج��دا  ال��ب��ي��ان��ات مهم  ه��ذه 

والباحثني واالأكادمييني وحتى املواطنني 

جلنة  ت�سكيل  ع��ن  ناهيك    ، العموم  على 

الإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف ب��ي��ان��ات ال��ن��اجت املحلي 

االإج��م��ايل ؛ وحت��دي��دا بحث اآل��ي��ة  زي��ادة 

ق��ي��م��ة ال���ن���اجت ب��ن�����س��ب��ة م��ع��ي��ن��ة م���ن حجم 

امل��ع��روف  وم��ن   ، “ املنظم  “غري  القطاع 

“ انخفا�ض  اإىل  �سيوؤدي  التعديل  اأن هذا 

�سوري “ لن�سب العديد من املوؤ�سرات اإىل 

الناجت ، ومنها الدين العام وعجز املوازنة 

العامة ، ويف هذا املجال ال بد من االإ�سارة 

حجم  بن�سر  امل��ال��ي��ة  وزارة  ب���دء  اإىل  ه��ن��ا 

ون�سبة الدين العام بدون الدين احلكومي 

ال�سمان  اأموال  اإ�ستثمار  ل�سندوق  العائد 

االقت�سادي،  الفريق  اأن  اأي   ، االإجتماعي 

اإىل  جاهدين  ي�سعون   ، اع�ساءه  بع�ض  اأو 

تخفي�ض ن�سبة الدين العام للناجت املحلي 

االإجمايل من خالل ت�سغري الب�سط تارة ، 

ومن خالل ت�سخيم املقام ، تارة اأخرى ، اأو 

من خالل االأمرين معا ؛ وهو ما ينفعهم 

ب�سكل اأكرب يف حتقيق بع�ض االإجنازات “ 

الورقية واالفرتا�سية “ التي متيزت بها 

هذه احلكومة عن �سابقاتها .

راب��ع��ا : اإدراك�����ا م��ن��ه الأه��م��ي��ة احل��ف��اظ 

“ التي  “ االإف��رادي��ة  البيانات  على �سرية 

، وق�سر  االإح�ساءات بجمعها  دائرة  تقوم 

اإ�ستخدامها على اإعداد املوؤ�سرات املختلفة 

التي تدخل �سمن مهام الدائرة ، فقد اأكد 

قانون االإح�ساءات العامة، رقم )12( لعام 

�سرية  على  احل��ف��اظ  ���س��رورة  على   ،2012

البيانات “االإفرادية” بكل ال�سبل املمكنة. 

ك��م��ا ن�����ض ال��ق��ان��ون ع��ل��ى ع��ق��وب��ات ت�سل 

اإىل جانب غرامات  �سنة  ملدة  اإىل احلب�ض 

مالية، تطال كل من يخالف ذلك )اأنظر 

التف�سيل(.  من  ملزيد   16 و   15( امل��ادت��ني 

الدائرة  اأي  حماولة لدفع  ف��اإن  وبالتايل 

للقيام بتزويد البيانات “االإفرادية” التي 

امل�����س��وح��ات  ب��ع�����ض  م��ن خ���الل  مت جمعها 

االإح�سائية الأي جهة، عامة اأو “خا�سة”، 

متثل �سابقة بالغة اخلطورة تخالف ن�ض 

القانون ب�سكل ال يقبل اللب�ض ، وت�ستحق 

والتقدير  ال�سكر  ك��ل  االإح�����س��اءات  دائ���رة 

عن  املتابعني  بع�ض  يتناقله  م��ا  �سح  اإذا 

ورف�سها  امل���ح���اوالت  ه���ذه  مل��ث��ل  ت�سديها 

اأن  فعال  الغريب  وم��ن   ، وتف�سيال  جملة 

النه�سة”  “حكومة  ظ��ل  يف  ذل��ك  يحدث 

ال��ت��ي جعلت م��ن ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون حم��ورا 

النه�سوي  برناجمها  حم��اور  من  رئي�سيا 

ال��وزراء  بع�ض  مبحاولة  يذكرين  وه��ذا   ،

ال���ت���دخ���ل ب���اآل���ي���ة ع���م���ل دائ��������رة امل����وازن����ة 

العامة قبل ح��وايل عامني ؛ االأم��ر الذي 

دف���ع م��دي��ره��ا ال��ع��ام ال�����س��اب��ق اإىل تقدمي 

ال�سهرية  ع��ب��ارت��ه  ق��ال  اأن  بعد  ا�ستقالته 

باأن ت�سبح هذه الدائرة جمرد  اأقبل  “لن 
الرئي�ض  خ��رج  وب��ع��ده��ا  بريد”،  ���س��ن��دوق 

ال��������رزاز ب��ت�����س��ري��ح��ات ت���وح���ي ب������اأن ت��ل��ك 

املدير  تقبل  ل��ع��دم  ج���اءت  ق��د  اال�ستقالة 

“النوعية” اجلديدة  امل�ستقيل للمنهجية 

امل��وازن��ة؛  اإع���داد  يف  اعتمادها  �سيتم  التي 

 2019 ال��ع��ام  م��وازن��ة  اأن  النتيجة  وك��ان��ت 

ا���س��ت��ح��ق��ت، ب��ك��ل ج�����دارة، امل��رت��ب��ة االأوىل 

�سوءا  االأك���ر  العامة  امل��وازن��ات  قائمة  يف 

يف ت��اري��خ امل���وازن���ات االأردن���ي���ة ؛ م��ن حيث 

االإي��رادات  تقديرات  ال�سديد بني  التباين 

التقدير  اإع�����ادة  ب��ي��ان��ات  وال��ن��ف��ق��ات وب���ني 

االأمر الذي رفع قيمة العجز املايل بن�سبة 

�ساروخية .

ووزي��ر  لتخطيط  ا�سبق  وزي���ر  الكاتب 

نف�ض  م��ن  ان��ه  اي  ال��ع��ام  القطاع  لتطوير 

فاإن  وبالتايل  خارجها  من  ولي�ض  العلبة 

ما كتبه �سراحة يحتاج اىل اجابات ويجب 

للزمن  وا�ستخال�ساته  ا�سئلته  ترك  عدم 

كي يقتلها .

موازنة 2019 االسوأ في تاريخ المملكة 
اسرار اقصاء مدير دائرة االحصاءات العامة وقبله مدير الموازنة 

 عبث في الحفاظ على سرية 
االفرادية البيانات 
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االنباط - عمان 

اأط���ل���ق���ت اجل���م���ع���ي���ة امل���ل���ك���ي���ة حل��م��اي��ة 

بلدك”  ج����وا  “�سافر  ح��م��ل��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة 

ب����ه����دف ت�������س���ج���ي���ع ال�������س���ي���اح���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

امل�ستدامة.

وت��ت�����س��م��ن احل��م��ل��ة خ�����س��وم��ات ع��ل��ى 

م���راف���ق امل��ح��م��ي��ات وامل��ب��ي��ت ب��ن�����س��ب��ة 25 

الأردن��ي��ن  ث��ق��ة  بتعزيز  ي�سهم  م��ا  ب��امل��ئ��ة 

ب���ال�������س���ي���اح���ة ال���داخ���ل���ي���ة ال����ت����ي ت�����س��م��ن 

املجتمعات  وع���ادات  ثقافة  على  تعرفهم 

املحلية وعي�ش جتربة فريدة يف الطبيعة 

املميزة. الأردنية 

وقال مدير عام اجلمعية يحيى خالد 

اإىل  تهدف  الرتويجية  احلملة  اإن  ام�ش 

وا�ستدامة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�سياحة  ت�سجيع 

ح��م��اي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة م���ن خ����ال ال�����س��ي��اح��ة 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف امل��ح��م��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ودع���م 

املجتمع املحلي، وزيادة امل�ساهمة يف النمو 

القت�سادي.

توعوي  جانب  لها  احلملة  اأن  واأو�سح 

بلدهم  بطبيعة  املواطنن  لتعريف  ي�سعى 

املناطق  واأه��م  املحلية  املجتمعات  وع��ادات 

امل��ح��م��ي��ة والح����ي����اء ال���ري���ة يف امل��م��ل��ك��ة، 

الت�ساري�ش  من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة 

احلملة  ان  اإىل  لفتا  اخلابة،  وامل�ساهد 

اململكة  يف  واملقيمن  الأردنين  ت�ستهدف 

وال�سفر. ال�سياحية  وال�سركات 

يف  البيئية  ال�سياحة  اإدارة  مدير  وقال 

اجلمعية  اأن  ال��رق��اوي  اأ���س��رف  اجلمعية 

ت�����س��ع��ى م���ن خ����ال احل��م��ل��ة اإىل ت��روي��ج 

وت��ع��ري��ف اجلمهور  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة 

ب���الأم���اك���ن ال���ف���ري���دة ال���ت���ي ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة  اأن  م��ب��ي��ن��ا  الردن، 

ال��ع��دي��د  ت��ت�����س��م��ن  اأن���ه���ا  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

اأم��اك��ن امل��غ��ام��رة؛ م��ث��ل مم��ر ال�سيق  م��ن 

يف حم��م��ي��ة امل��وج��ب، وال��ع��ب��ارة ال��ه��وائ��ي��ة 

يف حم��م��ي��ة غ���اب���ات ع��ج��ل��ون، وامل�������س���ارات 

اي�سا  ت�سهم  فهي  املحميات،  خمتلف  يف 

بدعم املجتمعات املحلية من خال اإقامة 

ال�سيوف والزوار يف املحميات الطبيعية.

يف  والت�سويق  املبيعات  م��دي��رة  وق��ال��ت 

الإح�سائيات  اإن  �سامة  نادين  اجلمعية 

مواطن  مليوين  م��ن  اأك���ر  اأن  اإىل  ت�سري 

اإىل اخلارج العام املا�سي، واأنفقوا  �سافروا 

دي��ن��ار مقابل  750 مليون  ع��ن  ي��زي��د  م��ا 

اإنفاقهم 61 مليونا على ال�سياحة املحلية.

ا���س��ت��ع��داد  اإىل درا����س���ات ح���ول  ول��ف��ت��ت 

امل���واط���ن لإن���ف���اق امل���زي���د ع��ل��ى ال�����س��ي��اح��ة 

ال�سياحي  امل��ن��ت��ج  ت��وف��ر  م��ا  اإذا  ال��داخ��ل��ي��ة 

املنا�سب، الأمر الذي عملت على تطويره 

اجلمعية يف ال�سنوات املا�سية. -

حماية الطبيعة تطلق حملة سافر جوا بلدك لدعم السياحة الداخلية

الفني  الت�سميم  ملهام  املجال  �سابًقا يف هذا  ا�ستخدامها  يتم  التي مل  النتظام  اجتذاب  ق�سايا 

للطريان التي تقع عند تقاطع امل�ساكل الرئي�سية للعلوم احلديثة والتكنولوجيا والفل�سفة واملجالت 

اجلديدة للعلوم ، والتي ت�سمل ، على �سبيل املثال ، التازر ، وما اىل ذلك. يقرتح الت�سميم املفاهيمي. 

الطائرات املدنية وطائرات النقل مع متثيل لقوانن الت�سميم ال�سا�سية ال�سبعة: 1. ترتبط الفكار 

او النف�ش بت�سكيل الفكار ، بال�سافة اىل ت�سور ا�سكال وهياكل الكائن امل�سمم. 2. قانون املقارنات. 

3. قانون الهتزاز. 4. قانون ال�سداد. 5. قانون الدورات واليقاعات. 6. قانون ال�سبب والنتيجة. 7. 

قانون الت�سميم والبداع. مت اقرتاح نهج لت�سكيل هرمية جديدة ملعايري الت�سميم على ا�سا�ش حتليل 

وتوليف هذه القوانن. يتم النظر يف م�سكلة التكوين والتكوين الهيكلي مل�سروع م�ساحة الطاقة ، 

مما ي�سمح بتحديد �سبكة خطوط الطاقة وانواع الطاقة الولية والهياكل البلورية للعنا�سر. يتم 

عر�ش قوانن الت�سميم ال�سا�سية ال�سبعة وو�سفها بعدد من المثلة. يتم و�سف م�ساحة الت�سميم 

با�ستخدام خمطط �سجرة احلياة ، مق�سمة اىل ع�سرة جمالت للعوامل ، وت�سكل اربعة م�ستويات من 

التجلي: افكار الت�سميم ؛ تنفيذ الفكار )عملية التفكري( ؛ ال�سعاع )مبا يف ذلك العواطف وامل�ساعر( 

؛ العمل )التنفيذ( ، وكذلك تق�سيم كل من هذه املجالت اىل م�ستويات فرعية. تظهر امكانية ح�ساب 

م�ستويات الطاقة املنف�سلة وا�ستخدامها لو�سف املنتجات التي يتم ت�سميمها وتو�سيفها ، ف�سًا عن 

امليل اىل ا�ستبدال اخليارات التقليدية بخيارات متكاملة وخمتلطة ومتحولة.

العديد  حل  حم��اوًل   ، الطايرات  هند�سة  لهند�سة  ال�سا�سية  القوانن  ع��ادًة  امل�سمم  يعالج  ل 

من امل�ساكل مع املتطلبات والقواعد املت�ساربة املختلفة التي مت و�سعها على ا�سا�ش الح�سائيات ، 

بال�سافة اىل اخلرة الغنية للتطورات ال�سابقة والت�سنيع والت�سغيل. هيكل الطريان. يف جمال 

وعمر  واملوثوقية  واملتانة  والتكنولوجيا  الهوايية  الديناميكا  املتطلبات:  ه��ذه  ت�سمل   ، الطريان 

اخلدمة ، والت�سغيل ، والتح�سن ، والبيية ، وغريها. على الرغم من املوثوقية والتحقق الكافين 

من النهج احلديث القامي على القوانن النظرية والتجريبية ، وكذلك القوانن التجريبية البحتة 

، فانه من امل�ستحيل فهم حقايق تعميق طبيعة القوانن وتطبيق مناهج وحلول جديدة. يف عملية 

الت�سميم.

يف ت�سميم  الطايرات احلديثة ، ي�سعى املطور اىل �سمان اق�سى قدر من الكفاءة الديناميكية 

الهوائية ل�سطح التحميل ، مع وجود احلد الدنى من الكتلة التي ميكن ان ت�ستوعب كمية كبرية 

من الوقود ، ووجود مورد حمدد م�سبًقا ب�سيط ، اي م�سنوع �سناعًيا ، وما اىل ذلك. اهداف امل�سروع 

عادة ما تكون متعددة املعايري ، ولكن كلها تقريًبا املعايري متناق�سة ، لن فن امل�سممن هو القدرة 

على ايجاد حلول و�سط ، مما يعقد تنفيذ اهداف امل�سروع. من الناحية العملية ، يتم حتديد م�ساكل 

معينة يف ت�سميم التكنولوجيا با�ستخدام ت�سل�سل هرمي ملعايري املثالية وعدد من الطرق الخرى 

، على وجه اخل�سو�ش ، ا�ستخدام اخلرة ال�سابقة يف �سكل بيانات اح�سائية على النموذج الويل. 

ندر�ش افاق التطوير والتغريات املتوقعة يف خ�ساي�ش الطريان الرئي�سية واملعلمات الن�سبية لهذا 

ان�ساء  ، يتم  ، وفًقا للجداول الح�سائية  النوع من الطايرات يف ال�سنوات القادمة. لهذا الغر�ش 

ر�سوم بيانية ديناميكية وثابتة ل�سل�سلة قدمية من معلمات النموذج الويل املهمة ، ويتم البحث عن 

وظايف اجتاهها لتقدير اخطاء التقريب والقيم املتوقعة. ُتظهر ممار�سة ت�سميم النظم التقنية 

املعقدة انه من الهمية مبكان لفعالية النظام وقابليته امل�ستقبلية يف مرحلة الت�سميم ، وعلى وجه 

اخل�سو�ش ، يف املرحلة الولية - اختيار املفهوم واختيار املعلمات الرئي�سية ، وان هذه املرحلة ميكن 

ان ت�ستغرق ما ي�سل اىل 50-70٪ من جناح امل�سروع. منذجة هذه املرحلة مع الخذ بعن العتبار 

التغريات احلتمية يف ظروف ال�سوق ، مبا يف ذلك ظهور انظمة جديدة ، والتغريات يف الولويات 

واخلدمات اللوج�ستية ، والتكنولوجيات اجلديدة ، واملواد واملعدات والنظمة وغريها الكثري. مع 

املوثوقية الكافية ، يكاد يكون هذا م�ستحيًا.

املفاهيمي  الت�سميم  م�ستوى  تقييم  يتم  ما  غالًبا  املزعوم.  املفاهيمي  الت�سميم  ، ظهر  لذلك 

ذلك  يف  مبا   ، الهوائي  والديناميكي  ال�سامل  الكمال  خ��ال  من  النقل  وط��ائ��رة  املدنية  للطايرة 

املووؤ�سرات القت�سادية مثل تكلفة النقل وتكلفة �ساعات طريان افراد الطريان واملتطلبات البييية 

لل�سو�ساء والنبعاثات.

م. عامر الدرابسه

القوانين االساسية 
لتصميم الطايرات

الفايز يدعو لتشكيل موقف عربي موحد يتصدى 
للمخططات اإلسرائيلية

حماد: قطاع السياحة من الروافد الرئيسة لالقتصاد الوطني

بدء العطلة الصيفية للطلبة ايذانا بانتهاء العام الدراسي

ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لتطوير منتج سياحي متكامل

االنبط - عمان 

دعا رئي�ش جمل�ش الأعيان في�سل الفايز، 

اإىل ال��ت�����س��دي لأي�����ة خم��ط��ط��ات وع��م��ل��ي��ات 

الوطنية  الثوابت  ت�ستهدف  باملنطقة  ت�سوية 

ك���ان عر  ���س��واء  وا���س��ت��ق��راره  الأردن  واأم�����ن 

املخططات  من  غريها  القرن” اأو  “�سفقة 
الإ�سرائيلية.

وق���ال خ��ال ل��ق��ائ��ه، ام�����ش الث��ن��ن، ب��دار 

الع�سائر  اأب��ن��اء  م��ن  ع���ددا  الأع���ي���ان،  جمل�ش 

الأردنية يف حمافظة العا�سمة، اإن الت�سدي 

لتلك املخططات والت�سويات يتم من خال 

الوطنية  جبهتنا  تعزيز  اإىل  جميعا  �سعينا 

وال���وق���وف  الج��ت��م��اع��ي  ن�سيجنا  ومت��ا���س��ك 

���س��ف��ا واح������دا خ��ل��ف ج���ال���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

الثاين، ودعم جهوده الرامية للحفاظ على 

ت�سكيل  اإىل  اإ�سافة  وا�ستقراره،  الأردن  اأم��ن 

موقف عربي موحد وتكثيف الت�سالت مع 

الدول احلليفة وال�سديقة لرف�ش مثل هذه 

املخططات.

الأردن  اأن  الأع��ي��ان  جمل�ش  رئي�ش  واأك���د 

ب��ق��ي��ادة ج���ال���ة امل���ل���ك ل���ن ي���ف���رط ب��ث��واب��ت��ه 

ال���وط���ن���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا، ف�������اءات ج���ال���ة امل��ل��ك 

وفل�سطن  الأردن،  ه��و  “الأردن  وا���س��ح��ة، 

العودة لكافة الاجئن  هي فل�سطن، وحق 

وتعوي�سهم حق مقد�ش، والو�ساية الها�سمية 

ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات ال���س��ام��ي��ة وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف 

القد�ش خط اأحمر«.

وعر�ش الفايز اأبرز التحديات التي تواجه 

به،  املحيطة  الأو���س��اع  ع��ن  الناجمة  الأردن 

على  وت��اأث��ريه  القت�سادي  التحدي  وخا�سة 

حياة املواطنن املعي�سية، اإ�سافة اإىل تداعيات 

جائحة كورونا، التي اأ�سابت العامل اأجمع.

ب��ك��ل جهد  امل��ل��ك ي�سعى  اأن ج��ال��ة  واأك����د 

وي��وج��ه احلكومة  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة تلك 

ب��ا���س��ت��م��رار ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى جت���اوزه���ا وت��وف��ري 

اأن  اإىل  م�سريا  للمواطنن،  الكرمية  احلياة 

التاأ�سي�ش،  الأردن واجه حتديات كبرية منُذ 

وك����ان ي��ت��ج��اوزه��ا وي���خ���رج م��ن��ه��ا اأك����ر ق��وة 

و�سابة.

بدوره اأكد ال�سيخ برج�ش احلديد با�سمه 

وب���ا����س���م احل�������س���ور وق���وف���ه���م خ��ل��ف ج��ال��ة 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، م��ع��را ع��ن فخرهم 

التي  واجلهود  جالته  مبواقف  واعتزازهم 

يبذلها للدفاع عن الأردن واأمنه وا�ستقراره، 

ول���ل���دف���اع ع���ن ال��ق�����س��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��ادل��ة 

وحماية  الفل�سطينية،  الق�سية  راأ�سها  وعلى 

القد�ش  يف  وامل�سيحية  ال�سامية  املقد�سات 

ال�سريف.

واأك�����د احل�����س��ور اأن���ه���م ���س��ي��ت�����س��دون بكل 

ق���وة ل��ك��ل م��ن ي��ح��اول ال��ع��ب��ث ب��اأم��ن ال��وط��ن 

وجلميع  الج��ت��م��اع��ي  ون�سيجه  وا���س��ت��ق��راره 

مروجي خطاب الكراهية والفتنة واخلطاب 

للجميع،  الوطن  فهذا  والإقليمي،  الطائفي 

والكل فداء له وللعر�ش الها�سمي.

االنباط - عمان 

ق���ال وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ���س��ام��ة ح��م��اد اإن 

من  يعد  �سنوفه  مبختلف  ال�سياحة  قطاع 

ول  الوطني،  لاقت�ساد  الرئي�سة  ال��رواف��د 

ميكن التغا�سي ب��اأي ح��ال من الح��وال عن 

دوره، ول���س��ي��م��ا ب��ع��د ال���رك���ود ال����ذي ا���س��اب 

ال��ق��ط��اع ج����راء الج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة التي 

انت�سار  ملنع  املا�سية  ال��ف��رتة  خ��ال  ات��خ��ذت 

فريو�ش كورونا.

جاء ذلك خال تروؤ�ش وزير الداخلية يف 

اللجنة  ام�ش الثنن اجتماع  ال��وزارة  مبنى 

�سياحي  منتج  لتطوير  التوجيهية  الوزارية 

العقبة  م��ن��اط��ق  م��ن  ك��ا  ي�سمل  م��ت��ك��ام��ل، 

بح�سور  ع��رب��ة،  ووادي  رم  ووادي  وال��ب��رتاء 

خالد  والنقل  �سويكة  جمد  ال�سياحة  وزراء 

والمينن  ب��ري��زات  ف��ار���ش  وال�����س��ب��اب  �سيف 

العامن لوزارة الداخلية الدكتور خالد ابو 

حمور واملالية الدكتور عبد احلكيم ال�سبلي، 

ومب�����س��ارك��ة حم��اف��ظ��ي امل��ي��دان “عن ب��ع��د “ 

املرئي وامل�سموع، وعدد  عر تقنية الت�سال 

من املعنين وامل�سوؤولن.

ال��وزارة معنية بدعم هذا  اإن  واك��د حماد 

ال��رن��ام��ج واإزال������ة امل��ع��وق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه 

امل���رج���وة منه  ال��غ��اي��ة  اإىل حت��ق��ي��ق  و����س���ول 

امل��زاي��ا  م��ع  ين�سجم  �سياحي  منتج  وت��ط��وي��ر 

التناف�سية املوجودة يف كل حمافظة وت�سويق 

هذا املنتج با�سلوب ع�سري ومتطور.

املحافظن  اأن  اإىل  ح��م��اد  ال��وزي��ر  وا���س��ار 

يف  التنفيذية  ال�سلطة  روؤ���س��اء  وباعتبارهم 

دع��م  يف  ���س��ي�����س��ارك��ون  اخت�سا�سهم  م��ن��اط��ق 

ال��رن��ام��ج و���س��م��ان ا���س��ت��م��راري��ة ال��ع��م��ل به 

���س��م��ن حم�������اوره امل��خ��ت��ل��ف��ة، وخ������ال امل����دة 

انه  اإىل  للتنفيذ، م�سريا  املو�سوعة  الزمنية 

�سيتم تنظيم زي��ارات ميدانية للوقوف على 

متطلبات  وا�ستكمال  املناطق  ه��ذه  جاهزية 

تطوير املنتجات ال�سياحية.

ولفت الوزير اإىل ان هذا الرنامج �سيتم 

ال�سياحية  املناطق  جميع  لي�سمل  تطويره 

يف اململكة ومب�ساركة وتعاون جميع اجلهات 

والجهزة املعنية.

واكدت �سويكة اأن الرنامج يت�سمن عدة 

التي  املوؤ�س�سية  احلاكمية  اب��رزه��ا  حم���اور، 

تت�سمن جميع اجراءات ال�سمولية املطلوبة 

مثل  ال�سركاء؛  مع  اتفاقيات  عقد  وامكانية 

ال��ن��ق��ل ال�����س��ي��اح��ي وت�����س��غ��ي��ل ب��ع�����ش امل��واق��ع 

ال�����س��ي��اح��ي��ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف م��ن��اط��ق 

املواقع  ه��ذه  بع�ش  ان  اإىل  م�سرية  اجلنوب، 

جاهز والأخرى قيد التنفيذ.

ملناطق  و�سعت  �ساملة  خطة  اإن  وق��ال��ت 

وال��ع��ق��ب��ة،  ورم  ووادي  وال�����س��وب��ك  ال���ب���رتاء 

ه��ذه  يف  �سياحية  منتجات  ت��ط��وي��ر  و�سيتم 

اإىل  ا�سافة  القادمة،  الفرتة  خال  املناطق 

املناطق  هذه  تربط  موا�سات  �سبكة  ايجاد 

وت��اأه��ي��ل امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة ل��ت��واك��ب ه��ذه 

املنتجات ال�سياحية والتعريف بها والعان 

عنها.

ل��ل��ت��ع��ري��ف  ي���اأت���ي  اأن الج���ت���م���اع  وب��ي��ن��ت 

وم��ت��اب��ع��ة ك���ل امل�������س���اري���ع ال���ت���ي مت ط��رح��ه��ا 

والجراءات املطلوبة من اجلميع ومب�ساركة 

جميع اجلهات املعنية بالتنفيذ.

واكد وزير النقل ان الوزارة جاهزة لدعم 

واملتعلق  عنه  املنبثقة  وامل�����س��اري��ع  ال��رن��ام��ج 

م��ن��ه��ا ب��ق��ط��اع ال��ن��ق��ل وت���وف���ري احل���اف���ات 

و�سركات النقل �سمن املناطق امل�ستهدفة.

وا�سار وزير ال�سباب اإىل ان الوزارة �ستعمل 

للتعامل  املحلية  املجتمعات  على دعم تنمية 

التاأملية  وال�سياحة  ال�سياحية  املنتجات  مع 

التي  باملواقع  كاملة  منظومة  يوجد  حيث 

ميكن ان ترتبط ب�سياحة التاأمل، ا�سافة اإىل 

وال�سباقات  واملو�سيقى  املهرجانات  �سياحة 

والنحت وغريها.

ت�سكيل  على  ات��ف��ق  الج��ت��م��اع،  نهاية  ويف 

فرق عمل كل �سمن اخت�سا�سه من اجلهات 

مل��ت��اب��ع��ة م��ت��ط��ل��ب��ات تنفيذ وت��ط��وي��ر  امل��ع��ن��ي��ة 

الرنامج وامل�ساريع املتعلقة به.

االنباط - عمان 

ب���داأت اع��ت��ب��ارا م��ن ام�ش الث��ن��ن العطلة 

اي��ذان��ا  اململكة  يف  امل��دار���ش  لطلبة  ال�سيفية 

بانتهاء العام الدرا�سي 2020/2019، بعد 

انتهاء الختبارات املدر�سية النهائية،اول من 

املدار�ش احلكومية من ال�سف  ام�ش، لطلبة 

الرابع وحتى الثاين ع�سر، التي اجرتها وزارة 

الرتبية والتعليم عر من�سة در�سك وب��داأت 

بالرابع من �سهر حزيران احلايل.

وق����ال وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

تي�سري النعيمي، اإن العدد الرتاكمي للطلبة 

النهائية عر  ل��اخ��ت��ب��ارات  ت��ق��دم��وا  ال��ذي��ن 

 405 و  ال��ف��ا   698 و  مليونن  بلغ  املن�سة 

باملئة،   75 بلغت  م�ساركة  وبن�سبة  ط���اب، 

ال��ذي��ن  للطلبة  ال��رتاك��م��ي  ال��ع��دد  ب��ل��غ  فيما 

تقدموا لاختبارات باجلولة الوىل يف �سهر 

 128 و  مليوًنا  املن�سة  ع��ر  املا�سي  ني�سان 

األفا و 986 طالبا وطالبة، وبن�سبة م�ساركة 

ان  النعيمي  الدكتور  وب��ن  باملئة.   82 بلغت 

بقية الطلبة الذين مل ي�ساركوا يف اجلل�سات 

الوىل  املن�سة يف اجلولتن  الختبارية عر 

التقييمية والثانية النهائية، مت تقييمهم من 

معلميهم واآثروا عدم التقدم لاختبارات عر 

عامات  ر�سدوا  املعلمن  ان  املن�سة.واأو�سح 

الطلبة يف ريا�ش الطفال وال�سفوف الثاثة 

لهذا  الرب��ع��ة  التقييم  حم��ط��ات  يف  الوىل، 

ه��ذه  تقييم  �سيا�سة  م��ع  ان�����س��ج��ام��ا  ال��ف�����س��ل 

ال�سفوف املتبعة يف الوزارة.

وقال ان نتائج الطلبة جلولة الختبارات 

)اأوب��ن  من�سة  على  حتميلها  �سيتم  النهائية 

للطلبة  ليتاح  املقبلة،  الأي���ام  خ��ال  امي�ش( 

واأول����ي����اء الأم������ور الط�����اع ع��ل��ي��ه��ا وم����ن ثم 

تدقيقها  بعد  املدر�سية  ال�سهادات  ا�ستخراج 

من قبل الهيئات التدري�سية والإدارية متهيدا 

لعتمادها.

واعرب الدكتور النعيمي، مبنا�سبة انتهاء 

الخ��ت��ب��ارات املدر�سية وال��ع��ام ال��درا���س��ي، عن 

�سكره جلميع الطلبة على تفاعلهم الإيجابي 

التي  بعد  التعليم عن  والكبري مع منظومة 

اأطلقتها الوزارة يف ظل الظروف ال�ستثنائية 

التي فر�ستها جائحة كورونا، وحر�سهم على 

رغم  لاختبارات  والتقدم  تعلمهم  موا�سلة 

تداعيات اجلائحة.

كما اأعرب عن تقدير الوزارة للدور الكبري 

من  ب��ذل��وه  وم��ا  واملعلمات  املعلمن  للزماء 

قيِّمة خال هذه اجلائحة ل�ستدامة  جهود 

التعليم والتفاعل مع طلبتهم، م�سيدا كذلك 

بدور اولياء الأمور الذين ج�سدوا اأروع �سور 

ال�سراكة وامل�سوؤولية واملتابعة واحلر�ش على 

الهام  ب��ال��دور  وبناتهم.وا�ساد  اأبنائهم  تعلم 

لكوادر ال��وزارة من معلمن واإدارات مدر�سية 

وم�سرفن واخت�سا�سيي الختبارات واجلودة 

واملناهج، وكوادر مركز امللكة رانيا لتكنولوجيا 

ال��ت��ع��ل��ي��م، ع��ل��ى ج��ه��وده��م ال��ك��ب��رية يف اجن��از 

املحتوى اللكرتوين والختبارات التقييمية 

وت��ق��دمي��ه للطلبة ب��اأف�����س��ل ال��و���س��ائ��ل، ومب��ا 

م��ه��ارات  م��ن  اكت�سبوه  وم���ا  تعلَمهم  يقي�ش 

وقدرات خال عملية التعليم عن بعد.

ل�سركائها  ال�������وزارة  ت��ق��دي��ر  ع���ن  واع�����رب 

والخ��ت��ب��ارات  بعد  ع��ن  التعليم  منظومة  يف 

املدر�سية التقييمية والنهائية، واملتمثلة بوزارة 

الأردين،  وال��ت��ل��ف��زي��ون  ال��رق��م��ي،  الق��ت�����س��اد 

وم��و���س��وع، واأب�����واب، وج��و اأك���ادمي���ي، واإدراك 

وموؤ�س�سة اإجن��از، ملا بذلوه من جهود وتعاون 

مع الوزارة ل�ستدامة التعليم عن بعد، ودعم 

جهودها ل�سمان حق الطلبة يف احل�سول على 

التعليم خال هذه اجلائحة.

الخارجية تدين الهجوم االرهابي في العراق

التنمية: البدء باستقبال طلبات ترخيص 
مراكز ذوي االعاقة في تموز

إحباط محاولة تهريب 150 الف 
حبة مخدرة

االنباط - عمان 

و������س�����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  دان�������ت 

الذي  الإره��اب��ي  الهجوم  ام�ش  املغرتبن 

واأودى  بالعراق،  ديايل  حمافظة  يف  وقع 

ب��ح��ي��اة ع����دد م���ن الأ����س���خ���ا����ش واإ����س���اب���ة 

اآخرين.

ون�����ددت ال������وزارة ب�����س��دة يف ب��ي��ان ه��ذا 

العنف  اأع��م��ال  راف�سة  الإره��اب��ي،  العمل 

الأم��ن  زع��زع��ة  ي�ستهدف  ال���ذي  الأع��م��ى 

والإخال ب�سامة وا�ستقرار الباد.

واكدت موقف اململكة الراف�ش جلميع 

ت�ستهدف  التي  والإره���اب  العنف  اأ�سكال 

اجلميع دون متييز، وت�سامن اململكة مع 

عن  م��ع��رة  ال�سقيق،  ال��ع��راق  جمهورية 

لذوي  املوا�ساة  و���س��ادق  التعازي  خال�ش 

ال�����س��ح��اي��ا ومت��ن��ي��ات��ه��ا ال�����س��ف��اء ال��ع��اج��ل 

للجرحى.

االنباط - عمان 

اأعلنت وزارة التنمية الجتماعية عن البدء 

مراكز  ترخي�ش  جت��دي��د  طلبات  با�ستقبال 

ال�سخا�ش ذوي العاقة اليوائية اعتبارا من 

الول من متوز املقبل.

وقال الناطق العامي يف ال��وزارة ا�سرف 

خري�ش ام�ش، ان ال��وزارة عممت على روؤ�ساء 

املديريات  الإعاقة يف  ذوي  الأ�سخا�ش  اأق�سام 

مراكز  جتديد  طلبات  ا�ستقبال  لها  التابعة 

التابعة  الي��وائ��ي��ة  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�ش 

للقطاعن اخلا�ش والتطوعي.

وب������ن ان ت���رخ���ي�������ش ع������دد م�����ن م���راك���ز 

التابعة  الي��وائ��ي��ة  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�ش 

انتهى خال  والتطوعي  للقطاعن اخلا�ش 

جائحة كورونا وهي مطالبة بتقدمي طلبات 

املقبل،  ب��داي��ة مت���وز  م��ن  اب��ت��داء  الرتخي�ش 

الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ش  مراكز  ان  مو�سحا 

اليوائية �سرتخ�ش ملدة عام من تاريخ اإ�سدار 

املوافقة على جتديد الرتخي�ش لكل مركز.

ويبلغ عدد مراكز الأ�سخا�ش ذوي العاقة 

اليوائية 25 مركزا.

االنباط - عمان 

امل����خ����درات  م���ك���اف���ح���ة  ادارة  اأح���ب���ط���ت 

خمدرة  حبة  ال��ف   150 تهريب  حماولة 

والقت  ال�سحن  مركبات  اح��دى  بوا�سطة 

القب�ش على اربعة متورطن بالق�سية.

مديرية  با�سم  العامي  الناطق  وقال 

ان معلومات  ام�����ش،  بيان  ال��ع��ام يف  الم��ن 

وردت للعاملن يف ادارة مكافحة املخدرات 

ح���ول ن��ي��ة ارب��ع��ة ا���س��خ��ا���ش جت��ه��ي��ز كمية 

ك���ب���رية م���ن احل���ب���وب امل����خ����درة م���ن اج��ل 

ال�سحن  مركبات  احدى  بوا�سطة  تهريبها 

لإحدى دول اجلوار .

وا����س���اف ان���ه مب��ت��اب��ع��ة ت��ل��ك امل��ع��ل��وم��ات 

ج������رى ال����ت����اأك����د م���ن���ه���ا وحت�����دي�����د ه���وي���ة 

ال�سحن  مركبة  وج��ود  ومكان  ال�سخا�ش 

ووق����ت ن��ق��ل��ه��م ل��ل��م��واد امل���خ���درة م��ن اج��ل 

ت���خ���زي���ن���ه���ا داخ��������ل امل����رك����ب����ة ح���ي���ث مت��ت 

و�سبط  عليهم  القب�ش  والقاء  مداهمتهم 

الف حبة خمدرة بحوزتهم .  150
الإعامي  الناطق  قال  اخر،  �سياق  ويف 

انه وردت لاإدارة معلومات حول حماولة 

ت�����س��ري��ف ع��م��ل��ة نقدية  اح���د ال���س��خ��ا���ش 

م��زي��ف��ة ع��ل��ى ب��ع�����ش امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة يف 

و�سبط  عليه  القب�ش  وال��ق��ي  العا�سمة، 

بحوزته 30 ورقة نقدية مزيفة،

التحقيقات وجود   كما ثبت من خال 

ومت  كذلك  عليه  القب�ش  القي  له  �سريك 

امن  حمكمة  ع��ام  ملدعي  الق�سية  حتويل 

الدولة.

الثالثاء   16/ 6 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الصرايرة: إنجازات غير مسبوقة على صعيد اإلنتاج وضبط الُكلف
     في العام الماضي

 النسور : تنفيذ خطة استراتيجية عشرية محاورها االستثمار في البنية
    التحتية والتوسع في اإلنتاج وتنويع المنتجات

االنباط-عمان

اأع��ل��ن رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي هيئة 

غازي  الدكتور  االت�ساالت  قطاع  تنظيم 

انرتنت  تعليمات  اأق��ر  املجل�س  اأن  اجلبور 

اال�ست�سارة  باإجراءات  ال�سري  بعد  اال�سياء 

ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��ط��اع وال��ت��ي ا���س��ت��غ��رق��ت ع��دة 

ا�سهر.

االث��ن��ن  ام�����س  ب��ي��ان �سحفي  واأك����د يف 

التنظيمية  الهيئات  اوائ��ل  من  الهيئة  اأن 

التعليمات  هذه  مثل  تقر  التي  العامل  يف 

باملنطقة. لها  وال�سباقة 

ان���رتن���ت  ت��ق��ن��ي��ة  اإن  اجل����ب����ور:  وق������ال 

اال����س���ي���اء م��ف��ه��وم ح���دي���ث، وه����ي ت��ق��ن��ي��ة 

)االأج��ه��زة(  اال���س��ي��اء  ب��ن  التوا�سل  تتيح 

امل���رتاب���ط���ة م���ع ب��ع�����س��ه��ا ال��ب��ع�����س؛ مثل 

واحل�����س��ا���س��ات  وامل�����س��ت�����س��ع��رات  االأدوات 

املختلفة  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  واأدوات 

وغريها.

اأنها  اإنرتنت االأ�سياء  اإن ما مييز  وقال 

اأن  اأي  املكان،  من  التحرر  للإن�سان  تتيح 

االأدوات  يف  التحكم  ي�ستطيع  ال�سخ�س 

ل��ل��ت��واج��د يف م��ك��ان حم��ّدد  دون احل��اج��ة 

للتعامل مع جهاز معن.

االأ�سياء يف تفعيل  اأهمية انرتنت  واأكد 

ال��ت��ح��ول واالق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي ال���ذي ُيعد 

التناف�سي،  الع�سر  للنجاح يف هذا  حا�سما 

ف���وف���ق���اً ل���دل���ي���ل االإن�����ف�����اق ال���ع���امل���ي ع��ل��ى 

اإن���رتن���ت االأ����س���ي���اء ال����ذي ي�����س��در م��رت��ن 

���س��ن��وي��ا، م���ن امل��ت��وق��ع اأن ي�����س��ل االإن���ف���اق 

ال�سرق  منطقة  يف  االأ�سياء  اإن��رتن��ت  على 

االأو�سط واإفريقيا اإىل 62ر12 مليار دوالر 

ال�سركات  �سخ  ظ��ل  يف   2021 ع��ام  بحلول 

وامل���وؤ����س�������س���ات امل���زي���د م���ن اال���س��ت��ث��م��ارات 

يف االأج����ه����زة وال���رجم���ي���ات واخل���دم���ات 

وقدرات التو�سيل الكفيلة بتطوير حلول 

االأ�سياء. اإنرتنت 

التقنية  ا���س��ت��خ��دام  ميكن  اأن���ه  واو���س��ح 

ل��ت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ك��ال��ي��ف وحت�������س���ن ال���ك���ف���اءة 

حيث  الطاقة،  كفاءة  وبالذات  الت�سغيلية 

وال�سناعية  االنتاجية  للقطاعات  ميكن 

م���ع���رف���ة وحت���ل���ي���ل ال���ط���اق���ة امل�����س��ت��ه��ل��ك��ة 

لل�ستخدام،  الفعلي  الوقت  وتكاليفها يف 

املنخف�سة  الكفاءة  ذات  االأنظمة  ومعرفة 

خلل  م��ن  ميكن  كما  التكاليف  لتقليل 

باأنظمة  االأمثل  التحكم  اال�سياء  انرتنت 

ال��ت��ك��ي��ي��ف واالإ�������س������اءة ال����ذك����ي����ة. ول��ف��ت 

اجل��ب��ور اإىل اأن���ه -ك��م��ا ه��و احل���ال م��ع اأي 

ت��ق��ن��ي��ة ج���دي���دة- ف����اإن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

ك�سركات وم�ستثمرين يبحث عن الفوائد 

وال��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة يف ه��ذه 

البنى  يف  واال�ستثمار  تبنيها  قبل  التقنية 

تقارير  واأ���س��ارت  ب��ه��ا.  اخل��ا���س��ة  التحتية 

دولية متخ�س�سة باأن حجم �سوق انرتنت 

 2020 ع��ام  م���رات   5 �سيت�ساعف  االأ���س��ي��اء 

ل��ي�����س��ب��ح اأك����ر ���س��وق اأج���ه���زة يف ال��ع��امل، 

يف  ال�سركات  م��ن  العديد  دخ��ول  متوقعا 

�سوق انرتنت اال�سياء.

مجلس مفوضي االتصاالت يقرتعليمات انترنت االشياء

االنباط-عمان

البوتا�س  ل�سركة  العامة  الهيئة  عقدت 

ال���ع���رب���ي���ة اج���ت���م���اع���ه���ا ال����ع����ادي ال��ت��ا���س��ع 

واخل��م�����س��ن ب��وا���س��ط��ة و���س��ي��ل��ة االت�����س��ال 

باأحكام  عمًل  وذلك  واالإلكرتوين،  املرئي 

قانون الدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 واأمر 

يف  املن�سور   2020 ل�سنة   )5( رق��م  ال��دف��اع 

 2020/3/31 ب��ت��اري��خ  الر�سمية  اجل��ري��دة 

واالإج������راءات ال�����س��ادرة ع��ن م��ع��ايل وزي��ر 

ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن ب��ت��اري��خ 

2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعله.

رئي�س جمل�س  برئا�سة  االجتماع  وُعقد 

ال�سيد  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��وت��ا���س  ���س��رك��ة  اإدارة 

ج���م���ال ال�������س���راي���رة، وب��ح�����س��ور اأع�����س��اء 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������س  االإدارة  جم��ل�����س 

الدكتور معن الن�سور وم�ساهمي ال�سركة، 

كما ح�سر االجتماع مراقب عام ال�سركات 

ال���دك���ت���ور وائ������ل ال���ع���رم���وط���ي وم���ن���دوب 

ال�سركة. مدققي ح�سابات 

مقرتح  على  العامة  الهيئة  و���س��ادق��ت 

على  نقدية  اأرب��اح  بتوزيع  االإدارة  جمل�س 

امل��ال؛  راأ����س  م��ن   %100 ب��واق��ع  امل�ساهمن 

دي���ن���ار، وذل���ك  م��ل��ي��ون   83 ي���ع���ادل  م���ا  اأي 

االإدارة  جمل�س  ل��ت��ق��ري��ر  مناق�ستها  ب��ع��د 

 2019 وال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة ل��ل�����س��رك��ة ل��ل��ع��ام 

امل�ستقبلية. وخططها 

ووف���ق���اً ل��ل��ب��ن��ود امل���درج���ة ع��ل��ى ج���دول 

جمل�س  العامة  الهيئة  انتخبت  االأع��م��ال، 

اأرب��ع  ج��دي��دة مدتها  ل��والي��ة  ج��دي��د  اإدارة 

�سنوات مكون من ع�سوية كل من: وزارة 

امل�ساهمات  اإدارة  و�سركة  االأردن��ي��ة،  املالية 

اإندر�سرتيال  ماجنيا  و�سركة  احلكومية، 

 SDIC ملجموعة  ال��ت��اب��ع��ة  دي��ف��ل��ومب��ن��ت 

العامة  وامل��وؤ���س�����س��ة  احل��ك��وم��ي��ة،  ال�سينية 

العربية  وال�سركة  االجتماعي،  لل�سمان 

لل�ستثمار- ال��ع��ام��ة  والهيئة  للتعدين، 

وال�سركة  العراقية،  واحلكومة  الكويت، 

اخلارجية. لل�ستثمارات  الليبية 

اأو�سح  العامة،  الهيئة  اأم��ام  كلمته  ويف 

العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ان��ع��ق��اد  اأن  ال�سرايرة:” 

ل�����س��رك��ة ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة ي��اأت��ي يف ظل 

ظ������روف ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ت�����س��ه��ده��ا امل��م��ل��ك��ة 

ف��ريو���س  ان��ت�����س��ار  اأج��م��ع فر�سها  وال��ع��امل 

االنت�سار  ه��ذا  راف��ق  وم��ا  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

ال��دول  خمتلف  على  �سلبية  تداعيات  من 

“البوتا�س”  اأن  اإىل  الفتاً  واقت�ساداتها”، 

ك���ان���ت م���ن اأوائ������ل ال�����س��رك��ات ال���ت���ي هبت 

اأث��ار  اح��ت��واء  مل�ساندة ج��ه��ود احل��ك��وم��ة يف 

ه����ذه االأزم�������ة ال�����س��ح��ي��ة واالق���ت�������س���ادي���ة 

الطبية  ال��رع��اي��ة  وت��وف��ري  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

ال���لئ���ق���ة ل��ل��م�����س��اب��ن ب���ه ح���ي���ث ت��رع��ت 

مليون   20 ب���  امل�ساهمن  جميع  مب��واف��ق��ة 

دي��ن��ار ل�����س��ن��دوق ه��ّم��ة وط���ن و3 م��لي��ن 

ال�سحة،  وزارة  ل�سندوق  دينار  األف  و250 

2 م��ل��ي��ون  وم�����س��اه��م��ات اأخ������رى ب���ح���وايل 

دينار«.

التي  امل��ال��ي��ة  النتائج  على  تعليقه  ويف 

بن  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��وت��ا���س  ���س��رك��ة  حققتها 

لل�سركة  ال�سافية  االأرب���اح  اأن  ال�سرايرة 

 2019 ال��ع��ام  يف   %21 بن�سبة  من���واً  حققت 

بعد  اأردين  دي��ن��ار  مليون   152 اإىل  لت�سل 

ور���س��وم  واملخ�س�سات  ال�سريبة  اق��ت��ط��اع 

125 م��ل��ي��ون دي��ن��ار  ال��ت��ع��دي��ن، م��ق��ارن��ة ب��� 

الفتاً   ،2018 العام  يف  حتقيقها  مت  اأرب��اح��اً 

اإىل اأن النمو يف االأرباح تاأتى ب�سكل رئي�سي 

لعمليات  الت�سغيلي  ال��رب��ح  يف  النمو  م��ن 

اإىل  و�سلت  التي  البوتا�س،  وت�سويق  اإنتاج 

منو  بن�سبة  اأي  دي��ن��ار  مليون   139 ح��وايل 

2018، ورغم انخفا�س  87% عن عام  بلغت 

م�ستوى اأ�سعار مادة البوتا�س عاملياً والتي 

تاأثرت �سلباً ب�سعف الطلب العاملي وزيادة 

االإنتاج من مادة البوتا�س.

واأكد ال�سرايرة، اأن ارتفاع االأرباح عّزز 

من مكانة ودور ال�سركة الريادي كموؤ�س�سة 

اأرب��اح��ه��ا  وب��ات��ت  وا�ستثمارية،  اقت�سادية 

ال���ي���وم واح�����دة م���ن اأه����م رواف�����د ال���دول���ة، 

املبا�سرة  م��دف��وع��ات��ه��ا  اإج��م��ايل  ب��ل��غ  ح��ي��ث 

مليون   )113( املا�سي  ال��ع��ام  يف  للخزينة 

 ،2018 العام  عن   %60 بلغت  ب��زي��ادة  دينار 

التابعة  و�سركاتها  البوتا�س  اأن  اإىل  الفتاً 

واحلليفة تعد من اأكر امل�ساهمن يف رفد 

اململكة،  يف  االأجنبية  العملت  احتياطي 

 1.1 جمموعه  ما  امل�ساهمة  ه��ذه  بلغت  اإذ 

مليار دوالر خلل عام 2019.

وحت�����دث ال�������س���راي���رة ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

اأي�����������س�����اً، ع�����ن اجل�����ه�����ود ال�����ت�����ي ب���ذل���ت���ه���ا 

وق��ادت  املا�سي  العام  خ��لل  “البوتا�س” 
اأن  مبيناً  االأرب����اح،  ه��ذه  لتحقيق  ب��دوره��ا 

ال�����س��رك��ة ح��ق��ق��ت حت�����س��ن��اً م��ل��م��و���س��اً على 

���س��ع��ي��د ك��ل��ف االإن����ت����اج م���ن خ����لل اإي��ج��اد 

ح��ل��ول ب��دي��ل��ة مل�����س��ادر ال��ط��اق��ة ب��االإ���س��اف��ة 

حيث  االإنتاجية،  العملية  كفاءة  رف��ع  اإىل 

 50 ي��ع��ادل  مب��ا  الطاقة  كلف  تخفي�س  مت 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار خ����لل االأع�������وام اخل��م�����س��ة 

ال�سركة  تتمكن  اأن  املتوقع  ومن  املا�سية، 

م��ن حتقيق وف����ورات اإ���س��اف��ي��ة م��ن خ��لل 

ا�ستخدام  عن  الناجتة  االأبخرة  ا�ستغلل 

الغازي. التوربن 

اأم������ا ع���ل���ى ���س��ع��ي��د ع���م���ل���ي���ات االإن����ت����اج 

اأن  ال�����س��راي��رة  ب��ن  وامل��ب��ي��ع��ات،  والت�سويق 

البوتا�س حققت يف عام 2019 رقماً قيا�سياً 

يف جم���ال االإن���ت���اج ه���و االأع���ل���ى يف ت��اري��خ 

ال�سركة؛ حيث مت اإنتاج 2.486 مليون طن 

مليون   2.440 مقابل  البوتا�س،  م��ادة  من 

بلغ  فيما   ،2018 العام  يف  اإنتاجها  مت  طن 

ح��ج��م م��ب��ي��ع��ات ال�����س��رك��ة خ����لل ف��رتت��ي 

املقارنة )2.408 و 2.440 ( مليون طن من 

املبيعات على التوايل.

ال�����س��رك��ة  اأن  اإىل  ال�������س���راي���رة  واأ�����س����ار 

ال���ب���وت���ا����س   ،2019 ع�����ام  خ�����لل  اأن���ت���ج���ت 

ب��ج��ودة ع��ال��ي��ة ت�سّنف  احُل��ب��ي��ب��ي االأح��م��ر 

���س��م��ن االأف�������س���ل ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل 

ال��ق��رار  ل��ه��ذا  وخ��لل وق��ت قيا�سي، وك��ان 

ال�سركة  ا�ستطاعت  ا�سرتاتيجي حيث  ُبعٌد 

-ب��االإ���س��اف��ة اإىل ق��درت��ه��ا ع��ل��ى احل��ف��اظ 

الو�سول  م��ن  الرئي�سين-  زبائنها  على 

الرازيلي  ال�سوق  اأبرزها  جديدة  الأ�سواق 

اأ�سواق  ثلثة  اأك��ر  �سمن  من  ُيعد  ال��ذي 

عاملياً. للبوتا�س 

وح����ول اخل��ط��ط ال��ت��و���س��ع��ي��ة ل��ل�����س��رك��ة، 

ب���ن ال�����س��راي��رة اأن���ه���ا ت��ق��وم ع��ل��ى ث��لث��ة 

حم����اور رئ��ي�����س��ي��ة ه���ي؛ ال��ت��و���س��ع يف اإن��ت��اج 

لرفع  ال�سمالية  املنطقة  البوتا�س يف  مادة 

مب��ق��دار140  لل�سركة  االإن��ت��اج��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

 130 األ�������ف ط����ن ����س���ن���وي���اً وب���ك���ل���ف���ة ت���ب���ل���غ 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار، ور����س���د 12 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 

ك��م��خ�����س�����س��ات الإج�����راء درا����س���ات ف��ن��ي��ة يف 

ت��ع��اق��دت وزارة  ال��ل�����س��ان، ح��ي��ث  م��ن��ط��ق��ة 

فنية  �سركة  مع  املعدنية  وال��روة  الطاقة 

يف  البوتا�س  خم��زون  لدرا�سة  متخ�س�سة 

الثالث  امل��ح��ور  ي��ق��وم  فيما  املنطقة،  تلك 

للتو�سع يف  ج���دوى  درا����س���ات  اإع����داد  ع��ل��ى 

امتياز  �سمن  الواقعة  اجلنوبية  املناطق 

البوتا�س.

للعملية  امل��ي��اه  توفري  �سعيد  على  اأم��ا 

مالياً  اأثراً  ال�سركة  الت�سنيعية، فقد مل�ست 

اإن�ساء �سد وادي ابن  بعد متويلها  اإيجابياً 

االأردن،  وادي  �سلطة  ت�سيده  ال��ذي  حماد 

مليون   51.5 مبلغ  ال�سركة  قدمت  حيث 

دي���ن���ار، وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ت��ب��ل��غ ���س��ع��ة ه��ذا 

االأق��ل  على  مكعب  م��رت  م��لي��ن   4 ال�سد 

االإ�سافية  امل��ي��اه  كميات  ت�ستخدم  بحيث 

ل���غ���اي���ات ال��ت�����س��ن��ي��ع وك���ذل���ك ال���س��ت��ه��لك 

املحلي. املجتمع 

و����س���م���ن ب����رام����ج ال�������س���رك���ة ل�����س��م��ان 

ال�سرايرة  اأ�سار  الكفوؤ،  االإنتاج  ا�ستمرارية 

خطة  و�سعت  التنفيذية  االإدارة  اأن  اإىل 

املحيطة  ال�����س��دود  ك��ف��اءة  ل��ت��دع��ي��م ورف���ع 

ب��امل��لح��ات، م��ن خ���لل احل���د م��ن ت�سرب 

على  العمل  اإىل  اإ���س��اف��ة  املحلي،  املحلول 

كلفتها  تبلغ  ج��دي��دة  �سخ  حمطة  اإن�����س��اء 

على  للمحافظة  دينار  مليون   164 حوايل 

قدرة �سخ مياه البحر امليت اىل املّلحات.

م�ستمرة  البوتا�س  اأن  ال�سرايرة،  واأكد 

بالعمل على رفع قدراتها يف حفر التكتلت 

امل��ل��ح��ي��ة امل��ت�����س��ك��ل��ة يف ال����رك وامل���لح���ات 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ح��ي��ث ت��ق��رر ���س��راء حفارتن 

جر�س  حفارتي  اإىل  باالإ�سافة  جديدتن 

وم��وؤت��ة ال��ل��ت��ن مت اإدخ��ال��ه��م��ا يف اخل��دم��ة 

اأما فيما يتعلق بقدرة   .2018 العام  خلل 

املوقع،  يف  التعبئة  عمليات  على  ال�سركة 

فما زال العمل جاٍر لبناء خمزن للبوتا�س 

ع��امل��ي��ة وجتهيزه  وم��ق��اي��ي�����س  مب��وا���س��ف��ات 

ال��ذي  االأم���ر  احل��دي��ث��ة،  التعبئة  مب��ع��دات 

املنتج ورفع  من �ساأنه احلفاظ على جودة 

التحميل. لعمليات  اللوج�ستية  الكفاءة 

املجتمعية،  امل�����س��وؤول��ي��ة  ب��رام��ج  وح���ول 

العربية  ال��ب��وت��ا���س  ���س��رك��ة  ا���س��ت��م��رت  ف��ق��د 

ال�������ري�������ادي يف دع�������م خم��ت��ل��ف  ب������دوره������ا 

عام  خ��لل  قدمت  اإذ  املحلية،  املجتمعات 

دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   11.3 جم��م��وع��ه  م��ا   ،2019

وال��ل��وازم  املن�ساآت  توفري  اأو  نقدي  كدعم 

مالية  مبالغ  تخ�سي�س  وج��رى  ال��ع��ام��ة، 

اأب��رزه��ا؛  القطاعات  م��ن  ع��دد  يف  مل�ساريع 

م�ساريع يف القطاع ال�سحي كاإن�ساء مراكز 

ل���لح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����س���ة يف حم��اف��ظ��ات 

ودعم  واالأغ���وار،  وعجلون  وجر�س  املفرق 

االجتماعية  وال�����س��وؤون  التعليم  جم��االت 

وغريها. والريا�سية 

التابعة  ال�سركات  ب���اأداء  يتعلق  وفيما 

اأرب����اح  اأن  واحل��ل��ي��ف��ة، اأو����س���ح ال�����س��راي��رة 

بعمليات  اإي��ج��اب��اً  ت��اأث��رت  البوتا�س  �سركة 

من  ح�ستها  ارت��ف��ع��ت  اإذ  ال�����س��رك��ات،  ه��ذه 

�سركة  واأهمها  احلليفة،  ال�سركات  اأرب���اح 

لت�سل   %  50 ب��ن�����س��ب��ة  االأردن،  ب���روم���ن 

كما   ،2019 العام  يف  دينار  مليون   52 اإىل 

���س��اه��م��ت االأرب�������اح ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ���س��رك��ة 

ك��ي��م��اب��ك��و )امل���م���ل���وك���ة ب��ال��ك��ام��ل ل�����س��رك��ة 

البوتا�س العربية والتي تنتج مادة نرتات 

دينار  مليون   14.2 والبالغة  البوتا�سيوم( 

يف زيادة ربحية �سركة البوتا�س العربية.

اللوج�ستية،  ال��ع��م��ل��ي��ات  �سعيد  وع��ل��ى 

اأو�����س����ح ال�������س���راي���رة اأن������ه ق����د مت ال���ب���دء 

ب��ا���س��ت��خ��دام امل���ي���ن���اء ال�����س��ن��اع��ي اجل��دي��د 

والذي متتلك البوتا�س فيه ح�سة ن�سبتها 

ال�سناعية  املوانئ  �سركة  خلل  من   %  50

زي��ادة  يف  امليناء  ه��ذا  و�سي�سهم  االأردن��ي��ة. 

�سعة امل��ن��اول��ة ع��ل��ى ر���س��ي��ف ال��ت�����س��دي��ر يف 

العقبة والعمل على جتنب حاالت التاأخري 

وما  طويلة  الأوق��ات  البواخر  وا�سطفاف 

ي��رتت��ب ع��ل��ي��ه م���ن ن��ف��ق��ات اإ���س��اف��ي��ة على 

البوتا�س  مادة  تعبئة  اإىل  اإ�سافة  ال�سركة، 

تقنيات  اأف�����س��ل  خ��لل  م��ن  عالية  ب��ج��ودة 

العاملية. التحميل 

املختلطة  للأملح  النمرية  �سركة  اأما 

وال����ط����ن امل���م���ل���وك���ة ب���ال���ك���ام���ل ل�����س��رك��ة 

ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة، ف��م��ا ت����زال ال�����س��رك��ة 

اجلديدة  واإدارتها  مديريها  بهيئة  ممثلة 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

مب�ستوى  االإرت���ق���اء  م��ن  متكنها  خم�سية 

اإىل  اإ���س��اف��ة  وامل��ال��ي��ة  االإداري�����ة  عملياتها 

والت�سويق. والت�سنيع  البحث  عمليات 

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  بدوره، عّلق 

الن�سور،  معن  الدكتور  العربية  البوتا�س 

العام  خلل  املتحققة  املالية  النتائج  على 

ال��ن��ت��ائ��ج  ه����ذه  ت��ع��ت��ر  قائًل:”  امل���ا����س���ي 

م��ن تلك  خ��ا���س��ة واأن ج����زءاً  ج��ي��دة ج����داً 

كلف  تخفي�س  خ��لل  م��ن  حتقق  االأرب����اح 

الناجمة  ال��وف��ورات  عن  الناجمة  االإن��ت��اج، 

بالتزامن  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن 

البوتا�س  الإن��ت��اج  قيا�سي  رق��م  حتقيق  م��ع 

ه����و االأع����ل����ى يف ت����اري����خ ال�������س���رك���ة، ح��ي��ث 

العام  ال��ب��وت��ا���س  م���ادة  اإن��ت��اج  كميات  بلغت 

اأ�سهم يف  املا�سي )2.486( مليون طن، ما 

الكلف  م��ن  املنتج  ال��ط��ن  ح�سة  تخفي�س 

الثابتة«.

�ساعفت  الن�سور:”  ال��دك��ت��ور  وت���اب���ع 

ك��م��ي��ات  وارت���ف���اع  ال��ك��ل��ف  اإدارة  ���س��ي��ا���س��ات 

االإن�����ت�����اج، م���ق���رون���ة ب����االرت����ف����اع يف ���س��ع��ر 

ب��ي��ع ال��ب��وت��ا���س ال��ع��امل��ي، م���ن رب��ح��ي��ة بيع 

ال��ط��ن ال��واح��د م��ن ال��ب��وت��ا���س ع��م��ا كانت 

وا�سحاً  ذل��ك  وب���دا   ،2018 ال��ع��ام  يف  عليه 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���رب���ح ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي، حيث 

وبيع  اإن��ت��اج  م��ن  الت�سغيلية  االأرب����اح  من��ت 

البوتا�س بن�سبة 78% يف العام 2019 لت�سل 

ل��ع��ب جن��اح  139 م��ل��ي��ون دي��ن��ار ح��ي��ث  اإىل 

دوراً  االإن��ت��اج  تكاليف  �سبط  يف  ال�����س��رك��ة 

حمورياً يف هذا ال�ساأن«.

���س��وق  اأن  ال���ن�������س���ور،  ال����دك����ت����ور  وب�����ن 

خلل  حت�سناً  �سهد  ق��د  العاملي  البوتا�س 

العام 2019 على م�ستوى الطلب واالأ�سعار 

اأ���س��واق  ب���داأت  ال��ع��ام  ول��ك��ن م��ع نهاية ذات 

ال��ب��وت��ا���س ب��ال��ت��ب��اط��وؤ م��ت��اأث��رة ب��ال��رتاج��ع 

االق���ت�������س���ادي يف اأه�����م ال�����دول امل�����س��ت��وردة 

م�سيفاً  واالأمريكيتن،  اآ�سيا  يف  للبوتا�س 

اأن��ه وم��ع ب��داي��ة ع��ام 2020 ت��اأث��رت اأ���س��واق 

ال���ب���وت���ا����س ال���ع���امل���ي���ة ب��ج��م��ي��ع ال���ع���وام���ل 

ال�����س��ل��ب��ي��ة ال���ت���ي اأث������رت ع���ل���ى االق��ت�����س��اد 

العاملية كاحلروب  التجارة  العاملي وحركة 

وال�سغوط  االأم��را���س  وانت�سار  التجارية 

الزراعية  املنتجات  اأ�سعار  وتراجع  البيئية 

االأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي اأ���س��ع��ف��ت ال��ط��ل��ب على 

االأ�سمدة.

االإدارة  اأن  اأك�����د  ال���ن�������س���ور،  ال���دك���ت���ور 

اأج���ل  وم����ن  البوتا�س”  ل�”  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل���ت���غ���ريات امل�����س��ت��م��رة على 

ال�ساحة الدولية بكافة اأنواعها وتاأثرياتها، 

ع�سرية  ا�سرتاتيجية  خطة  بتطبيق  بداأت 

ت��ت��م��ح��ور ح���ول ت��دع��ي��م اأ���س�����س ال��ع��م��ل��ي��ات 

احل��ايل  االإن��ت��اج  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  الرئي�سية 

ل��ل�����س��رك��ة، وو����س���ع ب���رام���ج ل�����س��ب��ط كلف 

التو�سع  ودرا�سة  النفقات  وتر�سيد  االإنتاج 

يف االإن��ت��اج م��ن خ��لل م�����س��اري��ع خمتلفة، 

لتلك  الفنية  ال��درا���س��ات  ح��ال��ي��اً  وجُت����رى 

بالتو�سع  ال��ق��رار  �سيكون  حيث  امل�����س��اري��ع 

والعائد  االقت�سادية  اجلدوى  على  مبنٌي 

ال�سركة  مل�����س��اه��م��ي  امل��ت��وق��ع  اال���س��ت��ث��م��اري 

م��ن ت��ل��ك امل�����س��اري��ع، اإىل ج��ان��ب ال��ت��و���س��ع 

اإن�ساء  خ��لل  م��ن  امل�ستقة،  ال�سناعات  يف 

مثل  كيميائية  م��واد  باإنتاج  معنية  �سركة 

الكلورين، واأنواع متخ�س�سة من االأ�سمدة 

.MKPو�سماد DKPمثل �سماد

»البوتاس العربية« تعقد اجتماع هيئتها العامة عبر تقنية االتصال المرئي وتقر بياناتها المالية

توزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال أي ما يعادل
 83 مليون دينار على المساهمين

الثالثاء    16  /  6  / 2020

ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا 
في األسبوع الثاني من حزيران

 االنباط-عمان

ارت���ف���ع���ت اأ����س���ع���ار ال���ن���ف���ط وامل�����س��ت��ق��ات 

من  الثاين  االأ�سبوع  خلل  عامليا  النفطية 

معدل  م��ع  مقارنة  احل��ايل  ح��زي��ران  �سهر 

ال�سهر نف�سه  االأول من  اأ�سعارها للأ�سبوع 

ال��ط��اق��ة  وزارة  اع��ل��ن��ت��ه��ا  ب��ي��ان��ات  ب��ح�����س��ب 

والروة املعدنية ام�س االثنن.

اأوكتان  البنزين  �سجل  البيانات  ووف��ق 

مقابل  للطن  دوالر  4ر360  بلغ  �سعرا   90

وبن�سبة  االأول  االأ���س��ب��وع  يف  دوالر  1ر333 

�سعر  ارت��ف��ع  كما  باملئة،  2ر8  بلغت  ارت��ف��اع 

للطن  دوالرا   360 95 من  اأوكتان  البنزين 

اىل 7ر384 دوالر وبن�سبة ارتفاع بلغت 9ر6 

باملئة.

دوالر  3ر313  من  الديزل  �سعر  وارتفع 

ارت��ف��اع  وبن�سبة  دوالر  6ر335  اىل  للطن 

ب��ل��غ��ت 1ر7 ب��امل��ئ��ة، ك��م��ا ارت��ف��ع ���س��ع��ر ال��ك��از 

دوالر  4ر315  اىل  للطن  دوالر  2ر292  من 

9ر7 باملئة. وبن�سبة ارتفاع 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 االنباط-عمان

اأعلنت هيئة اال�ستثمار اأنها �ستقوم بفتح 

الهيئة  ملبنى  املراجعني  ال�ستقبال  اأبوابها 

والذين يرغبون باحل�سول على اخلدمات 

اعتباراً  اال�ستثمارية  بامل�سروعات  املتعلقة 

التا�سعة  ال�ساعة  م��ن  الثالثاء  ال��ي��وم  م��ن 

�سباحاً وحتى ال�ساعة الثالثة ع�سراً.

ب��ي��ان ام�����س االث��ن��ني،  وق��ال��ت الهيئة يف 

ان ال���ت���ق���دم جل��م��ي��ع خ��دم��ات��ه��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة 

زال  ما  بعد،  اال�ستثمارية عن  بامل�سروعات 

م�ستمرا وذلك حفاظاً على �سحة و�سالمة 

مل��ق��ره��ا،  وامل��راج��ع��ني  امل�ستثمرين  ج��م��ي��ع 

اأنه لن يتم ا�ستقبال اي مراجعني  موؤكدة 

ال�سرورية  للحاالت  اإال  اال�ستثمار  لهيئة 

ال�سحية  املعايري  و�سمن  فقط  الق�سوى 

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  و�سعتها  ال��ت��ي 

االأوبئة من حيث االلتزام بو�سع الكمامات 

الطبية والقفازات.

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ت���ق���دم ل��ل��خ��دم��ات 

جميع  ي�ستطيع  ب��ع��د،  ع��ن  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن وامل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ق��ان��ون 

بالطلبات  التقدم   ،2014 ل�سنة  اال�ستثمار 

اال�ستثمارية من خالل املوقع االإلكرتوين 

www.jic.gov.( اال�ستثمار  لهيئة 

خالل تطبيق الهاتف الذكي  من  اأو   ،)jo
للهيئة .

واأ������س�����اف�����ت ه���ي���ئ���ة اال����س���ت���ث���م���ار اأن�����ه 

ول��ل��ت�����س��ه��ي��ل ع��ل��ى امل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف ح��ال 

ي��رغ��ب��ون  ا���س��ت��ف�����س��ارات  اأي  ه���ن���اك  ك����ان 

اأرق��ام  تخ�سي�س  مت  عنها،  باال�ستي�ساح 

ه���وات���ف ���س��اخ��ن��ة مل��وظ��ف��ني م���ن ال��ه��ي��ئ��ة 

مبا�سرة  معهم  التوا�سل  ل�سهولة  وذل��ك 

للتعرف على اآلية التقدم للخدمات التي 

ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا ع��ن ب��ع��د واأي ا���س��ت��ف�����س��ارات 

اأخ����رى ي��رغ��ب��ون ب��ال��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه��ا، وه��ي 

�سوت امل�ستثمر0782889999، او العالقات 

 0799182382  : ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة 

االل��ك��رتوين:  وال��ري��د   0799778147  -

.  info@jic.gov.jo
وحول اآلية التقدم بطلبات امل�ستثمرين، 

على  ال���دخ���ول  ب��ع��د  امل�����س��ت��ث��م��ر  ي�ستطيع 

امل���وق���ع االإل����ك����رتوين ل��ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار 

عن  الهيئة  خدمات  نافذة  على  ال��دخ��ول 

بعد والتي تتيح له تعبئة الطلب وتقدميه 

م���ع م��رف��ق��ات��ه ب�����س��ك��ل ال����ك����رتوين، وي��ت��م 

الإعالمه  للم�ستثمر  فورية  ر�سالة  ار�سال 

بانه قد مت ا�ستالم الطلب وبنف�س الوقت 

املعني  للمدير  الكرتونية  ر�سالة  ار���س��ال 

يف الهيئة حتتوي على الطلب ومرفقاته 

وحتتوي اأي�سا على رقم الطلب.

زال��ت  ال  اأن��ه��ا  اال�ستثمار  هيئة  واأك����دت 

االإج���راءات  م��ن  العديد  تبني  على  تعمل 

اال�ستثمارية،  العملية  لتن�سيط  الداعمة 

ح���ي���ث ي���ت���م ال���ع���م���ل ع���ل���ى اأمت����ت����ة ج��م��ي��ع 

اخلدمات التي تقدمها الهيئة اإلكرتونياً، 

وذل�����ك ب���ه���دف ت�����س��ري��ع ت���ق���دمي اخل��دم��ة 

اإ�سافة  املعلومات،  وتوفري  للم�ستثمرين 

والتقليل من  ج��ودة اخلدمة  اىل حت�سني 

الوقت واجلهد والتكلفة على امل�ستثمرين 

من اجل تقدمي اخلدمة االمثل وبالتايل 

حتقيق ر�سا امل�ستثمرين ومتلقي اخلدمة.

هيئة االستثمار تعلن آلية استئناف استقبال المراجعين

االنباط-عمان

وافقت الهيئة العامة ل�سركة م�سفاة 

جمل�س  تو�سية  على  االأردنية  البرتول 

باملئة   17 ن�سبة  ب��ت��وزي��ع  ال�����س��رك��ة  اإدارة 

ن���ق���داً ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ني م���ن راأ�����س امل���ال 

170 فل�سا لل�سهم الواحد  املدفوع بواقع 

امل�سجل  ال�سهم  ملالك  ال�سريبة  خال�س 

عن  وذل��ك  ال�سركة،  �سجالت  يف  اأ���س��وال 

.2019 اأعمال ال�سركة ل�سنة 

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل اج���ت���م���اع ال��ه��ي��ئ��ة 

العامة العادي الرابع وال�ستني مل�ساهمي 

ال�سركة، الذي عقدته ال�سركة عن بعد، 

بوا�سطة تقنية االت�سال املرئي، برئا�سة 

املهند�س  االإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

ع�����الء ال���ب���ط���اي���ن���ة وب���ح�������س���ور اأع�������س���اء 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س  االإدارة  جم��ل�����س 

لل�سركة،  الكرمي عالوين  املهند�س عبد 

ع��م��اًل ب��اأح��ك��ام ال��ب��ن��د )2( م��ن ال��ف��ق��رة 

الدفاع رقم )5( ل�سنة  اأمر  “ثانيا” من 
الدفاع  قانون  مبقت�سى  ال�سادر   2020

واالإج������راءات   ،1992 ل�����س��ن��ة   )13( رق���م 

والتجارة  ال�سناعة  وزي��ر  عن  ال�سادرة 

وال��ت��م��وي��ن مب��وج��ب اأم����ر ال���دف���اع، كما 

ح�����س��ر االج��ت��م��اع م��ن��دوب م��راق��ب ع��ام 

ال�����س��رك��ات ال��دك��ت��ور ���س��ام��ي اخل��راب�����س��ة 

وم���ن���دوب م��دق��ق��ي ح�����س��اب��ات ال�����س��رك��ة 

)اأ���س��ال��ة  ا�سهماً  يحملون  وم�ساهمون 

راأ����س���م���ال  م���ن   %58 ن�����س��ب��ت��ه��ا  ووك����ال����ة( 

ال�سركة.

وح��ق��ق��ت ال�����س��رك��ة رب��ح��اً ���س��اف��ي��اً بعد 

م��ل��ي��ون   44.2 ب���ل���غ  ال�������س���ري���ب���ة  خ�����س��م 

مليون   36.9 مقابل   ،2019 ل��ع��ام  دي��ن��ار 

بلغت  ارت��ف��اع  بن�سبة   ،2018 ل��ع��ام  دي��ن��ار 

ارتفاع  نتيجة  وذل��ك  دينار،  مليون   7.3

اأرباح �سركة ت�سويق املنتجات البرتولية 

االأردن����ي����ة امل��م��ل��وك��ة ب��ال��ك��ام��ل ل�����س��رك��ة 

م�سفاة البرتول االأردنية.

و�����س����ادق����ت ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة خ���الل 

االإدارة  جمل�س  تقرير  على  االج��ت��م��اع، 

عن اأعمال ال�سركة خالل ال�سنة املنتهية 

ب��االإ���س��اف��ة  امل�ستقبلية،  واخل��ط��ة   2019

ل��ت��ق��ري��ر م���دق���ق���ي ح�������س���اب���ات ال�����س��رك��ة 

اخلتامية  وح�ساباتها  ميزانياتها  ع��ن 

.2019 واأو�ساعها املالية لعام 

و���س��وت��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ب��امل��واف��ق��ة 

باقتطاع  االإدارة  جمل�س  تو�سية  ع��ل��ى 

10 باملئة من االأرباح ال�سنوية  ما ن�سبته 

ال�سافية اخلا�سة بن�ساط �سركة ت�سويق 

حل�ساب  االأردن��ي��ة  ال��ب��رتول��ي��ة  املنتجات 

وقف  وا�ستمرار  االإج��ب��اري،  االحتياطي 

كاإحتياطي  باملئة   10 ن�سبته  ما  اقتطاع 

ال�سافية  ال�سنوية  االأرب��اح  من  اإجباري 

ال�سركة. اأن�سطة  لباقي 

وواف�������ق�������ت ال����ه����ي����ئ����ة ال�����ع�����ام�����ة ع��ل��ى 

دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   10.4 ن��ح��و  ت��خ�����س��ي�����س 

حل���������س����اب االح����ت����ي����اط����ي االخ�����ت�����ي�����اري 

يحددها  التي  ل��الأغ��را���س  وا�ستخدامه 

لتخ�سي�س  باالإ�سافة  االإدارة،  جمل�س 

حل�����س��اب  دي����ن����ار  م���ل���ي���ون   10.4 م���ب���ل���غ 

م�سروع  الأغ��را���س  اخل��ا���س  االحتياطي 

ال��ت��و���س��ع��ة ال���راب���ع، وا���س��ت��ع��م��ال ر���س��ي��د 

االح����ت����ي����اط����ي االخ�����ت�����ي�����اري امل���ت���ج���م���ع 

الأغرا�س م�سروع التو�سعة الرابع.

ال�سركة  ان  البطاينة،  املهند�س  وقال 

التحديات  متجاوزة  م�سريتها  وا�سلت 

ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا، م��رت��ك��زة ع��ل��ى ال��دع��م 

ومتانة  وق���وة  م�ساهميها  م��ن  امل�ستمر 

مركزها املايل ومواردها الب�سرية.

واأ�سار البطاينة، اىل ان قيمة مبيعات 

ب��امل��ئ��ة،   16 بن�سبة  ان��خ��ف�����س��ت  ال�����س��رك��ة 

مقابل  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ار   1.46 بلغت  ح��ي��ث 

وذل���ك   ،2018 ل���ع���ام  دي���ن���ار  م��ل��ي��ار   1.7

ن�ساط  مبيعات  كميات  انخفا�س  ب�سبب 

ان  االأ�سعار، م�سيفا  التكرير وانخفا�س 

بتوفري  ملزمة  غ��ري  اأ�سبحت  ال�سركة 

امل�ستقات  من  املحلي  ال�سوق  احتياجات 

ال��ن��ف��ط��ي��ة اجل���اه���زة يف ����س���وء ال�����س��م��اح 

باال�سترياد. الت�سويقية  لل�سركات 

وع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، ق��ال ان اإج��م��ايل 

 1.29 اىل  انخف�س  ال�سركة  م��وج��ودات 

مليار   1.44 م��ع  م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ار 
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انخفا�س  نتيجة  وذل���ك  دي��ن��ار،  مليون 

امل����وج����ودات امل���ت���داول���ة وخ�����س��و���س��ا بند 

نتيجة  اأخرى  واأر�سدة مدينة  املدينيني 

ق��ي��ام احل��ك��وم��ة ب�����س��داد ج���زء ك��ب��ري من 

عليها. امل�ستحقة  املديونية 

وح������ول م�������س���روع ال��ت��و���س��ع��ة ال���راب���ع 

اإجناز  مت  انه  البطاينة  اأعلن  للم�سفاة، 

مثل  امل�سروع  هذا  تخ�س  مهمة  مراحل 

االقت�سادية،  للجدوى  االأولية  الدرا�سة 

واخ���ت���ي���ار ت��رك��ي��ب��ة م��ن�����س��اآت ال��ت��و���س��ع��ة، 

واخ��ت��ي��ار ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اخل��ا���س��ة ب��ه��ذا 

امل�����������س�����روع، وا����س���ت���ك���م���ال ال���ت�������س���ام���ي���م 

للم�سروع. االأ�سا�سية 

 Tecnicas ���س��رك��ة  ان  واأ�����س����اف 

ب��االن��ت��ه��اء  االإ���س��ب��ان��ي��ة   Reunidas
التف�سيلية  الهند�سية  الت�ساميم  م��ن 

ب��داي��ة   FEED ل��ل��م�����س��روع  االأول����ي����ة 

اخ��ت��ي��ار  2019، يف ح��ني مت  ���س��ه��ر مت���وز 

ب��ن��ك ����س���ت���ان���درد ت�������س���ارت���رد ك��م�����س��ت�����س��ار 

ا�ستكمال  اأم��ر  ليتوىل  للم�سروع  م��ايل 

م��ت��ط��ل��ب��ات ال���ت���م���وي���ل وامل���ب���اح���ث���ات م��ع 

اه��ت��م��ام��ا بتمويل  ت��ب��دي  ال��ت��ي  اجل��ه��ات 

هذا امل�سروع.

ال�سركة  ان  اأي�����س��ا،  البطاينة  واأع��ل��ن 

تعاقدت مع م�ست�سار قانوين عاملي ومع 

Technip الإدارة امل�سروع مبا  �سركة 

متعهدي  تاأهيل  �سروط  اإع��داد  يت�سمن 

ال��ت��ن��ف��ي��ذ وت��ق��ي��ي��م ع��رو���س��ه��م واخ��ت��ي��ار 

االإ���س��راف على  وك��ذل��ك  االأن�����س��ب منهم 

امل�سروع. تنفيذ 

ويقوم امل�ست�سار املايل االآن بالتوا�سل 

م�����ع ع������دد م�����ن اجل�����ه�����ات ال����ت����ي اأب������دت 

اهتمامها بامل�ساركة يف هذا امل�سروع.

����س���رح���ت  االج������ت������م������اع  خ������ت������ام  ويف 

على  االأرب��اح  توزيع  �سيتم  باأنه  ال�سركة 

عقد  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سبوع  بعد  امل�ساهمني 

اجتماع الهيئة العامة العادي.

 االنباط-عمان

ن����اق���������س مم����ث����ل ق�����ط�����اع االأل���ب�������س���ة    

واملجوهرات يف غرفة جتارة االأردن ا�سعد 

العاملني  مع  االثنني،  ام�س  القوا�سمي، 

ا�سرتاتيجية وخطة عمل  بالقطاع و�سع 

التي  االزمة  من  للخروج  املقبلة  للفرتة 

ي��ع��اين م��ن��ه��ا ال���ق���ط���اع، ج����راء ت��داع��ي��ات 

فريو�س كورونا.

الذي عقد يف  وجرى خالل االجتماع 

وال�سحة  ال�سالمة  �سروط  تطبيق  ظل 

العامة مبقر غرفة جتار االأردن، مناق�سة 

درا�����س����ة امل����خ����زون اال����س���رتات���ي���ج���ي م��ن 

للمو�سم  واالأقم�سة  واالأح��ذي��ة  االألب�سة 

ال�سيفي، حيث تبني وجود كميات كافية 

اآلية  درا�سة  اإىل  اإ�سافة  املحلية،  بال�سوق 

م�سادر  وتوفري  ال�ستاء  ملو�سم  التح�سري 

جديدة لال�سترياد.

ك���م���ا ج������رى ب���ح���ث ام���ك���ان���ي���ة ���س��ب��ط 

م��واع��ي��د ف��ت��ح واإغ������الق االأ�����س����واق ومب��ا 

ي���ت���ن���ا����س���ب م����ع ج���م���ي���ع جت�����ار االأل���ب�������س���ة 

واالأحذية مع مراعاة اأماكن عملها �سواء 

امل��ن��اط��ق  اأو يف  ال��ت��ج��اري��ة  امل���راك���ز  داخ����ل 

م�ستودعات  اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة  االأخ���رى، 

اح��ت��ي��اط��ي��ة ب���دي���ل���ة ل��ل��ت��خ��زي��ن يف ح���ال 

باأ�سعار  ت��ك��ون  م�ستقبلية  اأزم���ة  ح�سول 

منا�سبة.

وب��ح��ث امل��ج��ت��م��ع��ون و���س��ع خ��ط��ة على 

م�ستوى اململكة لتنظيم اأوقات التنزيالت 

ت�سوق  اأي���ام  وع��م��ل  املخف�سة  وال��ع��رو���س 

ال�سرائية،  ال��ق��درة  ل��زي��ادة  وم��ه��رج��ان��ات 

املحلية  ال�سوق  حجم  دار�سة  اإىل  اإ�سافة 

وعدم  ال�سكاين  النمو  مع  يتنا�سب  ومب��ا 

ملا  املناطق  بع�س  يف  جديدة  اأ���س��واق  فتح 

ي�سببه من اأ�سرار ودعوة احلكومة لربط 

ال�سوق  وحجم  جت��اري��ة  جممعات  اإن�����س��اء 

املحلية.

ناق�ست  ال��غ��رف��ة  اإن  القوا�سمي  وق���ال 

املقدمة  امل�سفوفة  بالقطاع  العاملني  مع 

من الغرفة اإىل وزارة ال�سناعة والتجارة 

من  العديد  تت�سمن  وال��ت��ي  وال��ت��م��وي��ن، 

ال���ت���ح���دي���ات واحل����ل����ول امل��ن��ا���س��ب��ة، م��ن��ه��ا 

وال�سرائب  وامل�ستاأجرين  املالكني  ملف 

اأن  مبينا  املالية،  والت�سهيالت  والر�سوم 

حالة  جراء  كارثيا  و�سعا  يعاين  القطاع 

حاليا  االأ����س���واق  ت�سهدها  ال��ت��ي  اجل��م��ود 

اأجل  من  جانبه  اإىل  الوقوف  يتطلب  ما 

العاملني  على  واحل��ف��اظ  عمله  دمي��وم��ة 

لديه حتى ي�ستعيد ن�ساطه من جديد.

من  مزيد  بفر�س  القوا�سمي  وط��ال��ب 

باتت  التي  الريدية  الطرود  القيود على 

ت��وؤث��ر �سلبا ع��ل��ى جت��ار االأل��ب�����س��ة حت��دي��دا 

اإ�سافة  التجارية،  العالمات  اأ�سحاب  من 

القائم  الإن��ه��اء اجل���دل  اي��ج��اد ح��ل��ول  اإىل 

خ�سو�سا  وامل�����س��ت��اأج��ري��ن،  امل��ال��ك��ني  ب���ني 

ال�سامل،  خ��الل ف��رتة االإغ���الق واخل��ط��ر 

و�سرورة اإعادة النظر بالر�سوم اجلمركية 

وال�������س���رائ���ب امل���ف���رو����س���ة ع���ل���ى ال��ق��ط��اع 

وك�سر  االأ���س��ع��ار  تخفي�س  يف  للم�ساهمة 

حالة اجلمود التي ت�سهدها االأ�سواق.

و������س�����دد ال���ق���وا����س���م���ي ع���ل���ى �����س����رورة 

االلتزامات  وتق�سيط  بتاأجيل  اال�ستمرار 

املوؤ�س�سات  ل�سالح  القطاع  على  املرتتبة 

وال�سمان  الرتاخي�س  ومنها  احلكومية، 

الدخل. االجتماعي و�سريبة 

ال�سيولة  ل�����س��خ  ح��ل��ول  الإي���ج���اد  ودع���ا 

من  مالية  ت�سهيالت  توفري  طريق  ع��ن 

ال��ب��ن��وك ب�����س��روط م��ي�����س��رة، ب��ع��ي��دا عن 

االإج����������راءات امل���ع���ق���دة م���ن اأج�����ل مت��ك��ني 

ال����وف����اء  ال����ق����ط����اع ع���ل���ى  ال���ع���ام���ل���ني يف 

الغري  جتاه  عليهم  املرتتبة  بااللتزامات 

خ�����س��و���س��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���دف���ع روات����ب 

لديهم. العاملني 

وق����در ال��ق��وا���س��م��ي ق��ي��م��ة االإي���ج���ارات 

االألب�سة  ق��ط��اع  م��ن  �سهريا  ت��دف��ع  ال��ت��ي 

11 األ���ف  واالأح����ذي����ة ال�����ذي ي�����س��م ن��ح��و 

واملقدرة  اململكة  عموم  يف  موزعة  من�ساأة، 

قيمة  ت�سل  فيما  دينار،  مليون   32 بنحو 

 55 نحو  البالغ عددهم  املوظفني  روات��ب 

األف عامل، اإىل 21 مليون دينار �سهريا.

 االنباط-عمان

اأعلنت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، 

ام�س االثنني، عن خطتها اال�سرتاتيجية 

ت��ت�����س��م��ن   2021 اإىل   2019 ل�����الأع�����وام 

الوزارة  �ستعمل  التي  وامل�ساريع  الرامج 

على تنفيذها خالل الفرتة املقبلة.

م�����س��ت��وى  رف����ع  اإىل  وت���ه���دف اخل���ط���ة 

الفني  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ط��اع  االأداء 

حتقيق  يف  للم�ساهمة  و���س��وال  واالإداري 

االأهداف الوطنية واأمن التزود بالطاقة 

ب�����س��ك��ل م�����س��ت��دام واال����س���ت���غ���الل االأم���ث���ل 

الطبيعية. للموارد 

ورك����زت اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى حم��اور 

ت��ر���س��ي��خ وت��ع��زي��ز ال��ف��ك��ر اال���س��رتات��ي��ج��ي 

ومم���ار����س���ات احل��وك��م��ة وت��ن��وي��ع م�����س��ادر 

املحلية  الطاقة  م�سادر  وتطوير  الطاقة 

وت��ر���س��ي��د ا���س��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة وحت�����س��ني 

ك��ف��اءت��ه��ا وزي������ادة اال���س��ت��ث��م��ار يف ق��ط��اع 

وتقييم  وحتليل  ور�سد  املعدنية  ال��رثوة 

امل��ع��ل��وم��ات ال���زل���زال���ي���ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون ال���دويل ورف��ع 

كفاءة االأداء املوؤ�س�سي.

اأم���������������ا االأه������������������������داف ال�����ق�����ط�����اع�����ي�����ة 

ل��ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، ف���رك���زت ع��ل��ى ت��ن��وي��ع 

م�������س���ادر ال���ط���اق���ة واأ����س���ك���ال���ه���ا وزي������ادة 

م�����س��اه��م��ة م�����س��ادر ال��ط��اق��ة امل��ح��ل��ي��ة يف 

خ��ل��ي��ط ال���ط���اق���ة ال��ك��ل��ي وزي�������ادة ك��ف��اءة 

القطاعات  جميع  يف  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��خ��دام 

وخ��ف�����س ك��ل��ف��ة ال��ط��اق��ة ع��ل��ى االق��ت�����س��اد 

الوطني وتطوير منظومة قطاع الطاقة 

لتبادل  اإقليميا  مركزا  جلعلها  االأردن  يف 

القيمة  وتعظيم  اأ�سكالها  بجميع  الطاقة 

امل�����س��اف��ة ال���س��ت��غ��الل اخل���ام���ات امل��ع��دن��ي��ة 

املتوفرة.

وال��������رثوة  ال����ط����اق����ة  وزارة  وت���ع���م���ل 

امل��ع��دن��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��خ��ط��ي��ط ع��ل��ى امل��دي��ني 

ال��ط��وي��ل وال��ق�����س��ري ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ن��ه��ج 

املعنية  اجلهات  مع  وبالتعاون  الت�ساركي 

بتحقيق  املتمثلة  روؤي��ت��ه��ا  لتحقيق  كافة 

اأم����ن ال���ت���زود ب��ال��ط��اق��ة ب�����س��ك��ل م�����س��ت��دام 

الطبيعية  للموارد  االأم��ث��ل  واال�ستغالل 

ووثيقة  امللكية  ال��روؤى  مع  يتوافق  ومب��ا 

روؤية االأردن 2025 .

»مصفاة البترول« توزع 17% نقدًا من راس المال المدفوع على المساهمين

تجارة األردن تبحث استراتيجية إنقاذ قطاع األلبسة
 من تداعيات كورونا

وزارة الطاقة تعلن خطتها االستراتيجية لألعوام 2019 إلى 2021

الثالثاء    16  /  6  / 2020

2ر35 دينار سعر غرام الذهب
 بالسوق المحلي

مجلس مفوضي االتصاالت 
يقرتعليمات انترنت االشياء

 االنباط-عمان

 21 ب��ل��غ �سعر ب��ي��ع غ���رام ال��ذه��ب ع��ي��ار 

االأك������رث رغ���ب���ة م���ن امل���واط���ن���ني ب��ال�����س��وق 

دي��ن��ار  20ر35  االث���ن���ني،  ام�������س  امل��ح��ل��ي��ة، 

ل���غ���اي���ات ����س���راء امل���واط���ن���ني م���ن حم��الت 

جلهة  دي���ن���ار  40ر33  م��ق��اب��ل  ال�����س��اغ��ة، 

البيع، و�سط طلب وعر�س �سعيفني.

وب��ح�����س��ب اأم����ني ���س��ر ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة 

الأ�سحاب حمالت جتارة و�سياغة احللي 

بيع  �سعر  بلغ  ع��الن،  ربحي  وامل��ج��وه��رات 

الغرام من الذهب عياري 24

م����ن حم���الت  ال�������س���راء  ل���غ���اي���ات  و18 

على  دي��ن��ار  20ر31  و  دي��ن��ارا   42 ال�ساغة 

التوايل.

ال���ل���رية  ���س��ع��ر  اأن  اإىل  ع����الن  واأ�����س����ار 

247 دينارا،  7 غرامات بلغ  الر�سادي وزن 

 8 وزن  االجنليزي  اللرية  �سعر  بلغ  فيما 

غرامات 288 دينارا.

واأو�سح اأن ا�سعار الذهب بلغت بال�سوق 

 1715 االثنني،  ام�س  ظهر  حتى  العاملية، 

دوالرا لالأون�سة.

االنباط-عمان

اأع��ل��ن رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي هيئة 

غازي  الدكتور  االت�ساالت  قطاع  تنظيم 

انرتنت  تعليمات  اأقر  املجل�س  اأن  اجلبور 

اال�ست�سارة  باإجراءات  ال�سري  بعد  اال�سياء 

ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��ط��اع وال��ت��ي ا���س��ت��غ��رق��ت ع��دة 

ا�سهر.

االث��ن��ني  ام�����س  ب��ي��ان �سحفي  واأك���د يف 

التنظيمية  الهيئات  اوائل  من  الهيئة  اأن 

التعليمات  هذه  مثل  تقر  التي  العامل  يف 

باملنطقة. لها  وال�سباقة 

ان���رتن���ت  ت��ق��ن��ي��ة  اإن  اجل����ب����ور:  وق������ال 

اال����س���ي���اء م��ف��ه��وم ح���دي���ث، وه����ي ت��ق��ن��ي��ة 

)االأج��ه��زة(  اال�سياء  ب��ني  التوا�سل  تتيح 

امل���رتاب���ط���ة م���ع ب��ع�����س��ه��ا ال��ب��ع�����س؛ مثل 

واحل�����س��ا���س��ات  وامل�����س��ت�����س��ع��رات  االأدوات 

املختلفة  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  واأدوات 

وغريها.

وقال اإن ما مييز اإنرتنت االأ�سياء اأنها 

اأن  اأي  املكان،  من  التحرر  لالإن�سان  تتيح 

االأدوات  يف  التحكم  ي�ستطيع  ال�سخ�س 

ل��ل��ت��واج��د يف م��ك��ان حم��ّدد  دون احل��اج��ة 

للتعامل مع جهاز معني.

واأكد اأهمية انرتنت االأ�سياء يف تفعيل 

ُيعد  ال��ذي  الرقمي  واالق��ت�����س��اد  التحول 

حا�سما للنجاح يف هذا الع�سر التناف�سي، 

ف���وف���ق���اً ل���دل���ي���ل االإن�����ف�����اق ال���ع���امل���ي ع��ل��ى 

اإن���رتن���ت االأ����س���ي���اء ال����ذي ي�����س��در م��رت��ني 

���س��ن��وي��ا، م���ن امل��ت��وق��ع اأن ي�����س��ل االإن���ف���اق 

ال�سرق  منطقة  يف  االأ�سياء  اإنرتنت  على 

االأو�سط واإفريقيا اإىل 62ر12 مليار دوالر 

ال�سركات  �سخ  ظل  يف   2021 ع��ام  بحلول 

وامل���وؤ����س�������س���ات امل���زي���د م���ن اال���س��ت��ث��م��ارات 

يف االأج����ه����زة وال���رجم���ي���ات واخل���دم���ات 

وقدرات التو�سيل الكفيلة بتطوير حلول 

االأ�سياء. اإنرتنت 

التقنية  ا�ستخدام  ميكن  اأن��ه  واو���س��ح 

ل��ت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ك��ال��ي��ف وحت�������س���ني ال���ك���ف���اءة 

حيث  الطاقة،  كفاءة  وبالذات  الت�سغيلية 

وال�سناعية  االنتاجية  للقطاعات  ميكن 

م���ع���رف���ة وحت���ل���ي���ل ال���ط���اق���ة امل�����س��ت��ه��ل��ك��ة 

الفعلي لال�ستخدام،  الوقت  وتكاليفها يف 

املنخف�سة  الكفاءة  ذات  االأنظمة  ومعرفة 

خالل  م��ن  ميكن  كما  التكاليف  لتقليل 

باأنظمة  االأمثل  التحكم  اال�سياء  انرتنت 

التكييف واالإ�ساءة الذكية. ولفت اجلبور 

تقنية  اأي  م��ع  احل���ال  ه��و  -ك��م��ا  اأن���ه  اإىل 

ك�سركات  اخل��ا���س  القطاع  ف��اإن  ج��دي��دة- 

وم�������س���ت���ث���م���ري���ن ي���ب���ح���ث ع�����ن ال���ف���وائ���د 

وال��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة يف ه��ذه 

البنى  يف  واال�ستثمار  تبنيها  قبل  التقنية 

تقارير  واأ���س��ارت  ب��ه��ا.  اخل��ا���س��ة  التحتية 

دولية متخ�س�سة باأن حجم �سوق انرتنت 

 2020 ع��ام  م��رات   5 �سيت�ساعف  االأ���س��ي��اء 

ل��ي�����س��ب��ح اأك����ر ���س��وق اأج���ه���زة يف ال��ع��امل، 

يف  ال�سركات  م��ن  العديد  دخ��ول  متوقعا 

�سوق انرتنت اال�سياء.



االعالين
09

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سامي  الء  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

الزميلي و�سريكيها  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)15927 ( بتاريخ 2011/3/8 اعتبارا من تاريخ 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  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200057777(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   خليل  الكرمي  عبد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2000/8/2 بتاريخ   )56821( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبدالكرمي حممد حمدان خليل  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عرجان – قرب م�ست�سفى الرويال – ت: 

0796505414

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وامل�سجلة  و�سريكته   زناد  ن�سال  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )17393( بتاريخ 

2013/7/7 تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ن�سال زناد و�سريكته

اإىل �سركة : ن�سال بني عي�سى و�سريكته

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

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الب�سري  امين  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

احلجاج  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)84897 ( بتاريخ 2007/3/11 اعتبارا من تاريخ 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 مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

الي�سر  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  امل�سوؤولية    حم��دودة  لال�ستثمارات 

بتاريخ   )3865( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

بتاريخ   املنعقد  العادي  1995/2/16 قد قررت باجتماعها غري 

2020/6/14  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

�سعاده  حممد  وعالء  ال��راوي  اجلبار  عبد  نعمان  ال�سيد  وتعيني 

جمتمعان  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – ال�سمي�ساين- �سارع ال�سريف عبد احلميد �سرف- بناية 

رقم 122 - هاتف 0795861502

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200176291(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سركة �سامر وماهر درد�س  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )120596( بتاريخ 2020/2/11 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سامر عي�سى عبد القادر درد�س  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – �سرمي  حممد  �سارع   – طرببور  امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0796662529

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200082500(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عاهد ورمزي ابو ال�سند�س  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2004/7/7 بتاريخ   )71932( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  رمزي اني�س حميد ابو ال�سند�س  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان - البيادر – ت: 0795123318

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

مري�س  يو�سف  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)5271 ( بتاريخ 1993/12/13 اعتبارا من تاريخ 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  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200157193(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة فاطمة حممد العرود و�سركاءها  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/10/17 بتاريخ   )115185( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عوين را�سي عبد القادر خرفان  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عجلون - حالوة – ت: 0781899226

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

اكرم  ذوق��ان  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

الرو�سان و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2014/12/3 بتاريخ   )  110847(

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  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200094956(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   �سالمه  خليل  حمزه  �سركة  ب��اأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة

قد تقدمت بطلب   2008/4/16 حتت الرقم )13831( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/15 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حمزه خليل حممد �سالمه  م�سفيا 

لل�سركة .

ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي ارب����د – احل���ي ال�����س��رق��ي – ت: 

0790699170

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة رنده القي�سي و�سريكتها  وامل�سجلة يف �سجل 

  2018/3/6 بتاريخ   )117993( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : رنده القي�سي و�سريكتها

اإىل �سركة : حنني الق�سا�س و�سريكها

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن
بلدية  يف  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  باأن  العموم  لطالع  يعلن    

 2020/2/4 152/6( تاريخ  الزرقاء قد قررت بقرارها رقم ) 

املوافقة على خمطط تغري �سفة ا�ستعمال للقطعة رقم ) 2533 

( �سمن حو�س ) 7 ( بركة برخ لوحة ) 9 ( من ارا�سي البرتاوي 

ا�ستعمال جتاري  التنظيمية وذلك من �سفة   )  3  ( �سمن لوحة 

حملي اىل �سفة ا�ستعمال �سكن باء وح�سب تنظيم املجاور وبناء 

على طلب مالك القطعة .

واعالن ذلك لالعرتا�س ملدة ) �سهر ( من تاريخ ن�سره يف اجلريدة 

تقدمي  العالقة  ل��ذوي  ويجوز  حمليتني  وجريدتني  الر�سمية 

مكاتب  لدى  لالعرتا�س  القانونية  الفرتة  خالل  اعرتا�ساتهم 

اللجنة املحلية يف بلدية الزرقاء ومدعمه باملخططات والوثائق 

الالزمة .

رئيس اللجنة اللوائية يف بلدية الزرقاء 
املهندس عماد املومني

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة في�سل ووليد ابو 

طربو�س  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)45661 ( بتاريخ 1997/3/11 اعتبارا من تاريخ 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

حم��دودة  لال�ستثمارات  الي�سر  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   امل�سوؤولية  

حتت الرقم  ) 3865 ( بتاريخ ) 1995/2/16(

كانت  ���س��واء  ال�سركة  جت��اه  مطالباتهم  تقدمي  ���س��رورة 

تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذل��ك   ، ل   ام  الدفع  م�ستحقة 

للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

وعالء  ال��راوي  اجلبار  عبد  نعمان   : ال�سركة  م�سفي  ا�سم 

حممد �سعاده

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – �سارع ال�سريف عبد 

احلميد �سرف – بناية 122

خلوي ) 0795861502 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة مطعم �سيوؤول ال�سياحي ذ.م.م م�سجلة لدينا 

يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت الرقم 

)54483( بتاريخ )2019/5/28( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/15(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200049479(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( 

ل�سنة 1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

و�سريكه   العبدالالت  وفيق  خليل  �سركة  ب��اأن   والتجارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد   1996/10/15 ب��ت��اري��خ   )44557( ال��رق��م  حت��ت 

بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت 

 2020/2/15

هي�سان  وف��ي��ق  خليل  /ال�����س��ي��دة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

العبدالالت  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي جبل عمان – ت: 0791000583

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

الثالثاء   16/ 6 / 2020

نذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

عدي حسن محمد وحشي

ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

تزيد عن ع�سرة ايام متتالية 

للماكولت  تبولة  �سركة  لدى 

م�سروع  �سبب  ب��دون  ال�سعبية 

اوعذر ر�سمي لذا فان ال�سركة 

عملك  اىل  بالعودة  ت��ن��ذرك 

�سيتم  ال  و  ايام  ثالثة  خالل 

�سندا  لديها  خدماتك  انهاء 

لح���ك���ام امل�����ادة 28/ه������ من 

ل�سنة   8 رق��م  العمل  ق��ان��ون 

1996

شركة تبولة 
للماكوالت الشعبية

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء �سراء احبار طابعات ليزرية وريبونات حتبري وقطع الغيار 

واملواد الرتكيبية وامل�ستهلكة والعدد اليدوية وم�ستلزمات ادامة عمل الطابعات واجهزة الكمبيوتر وملحقاتها .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�س ( / ادارة امل�سرتيات / 

امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�س من ال�سركة للمندوب .

ال�سبوع  ايام  وطيلة  2020/7/6م  املوافق   ) الثنني   ( ليوم  الر�سمي  ال��دوام  نهاية  العطاء  ن�سخة  لبيع  موعد  اخر 

با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2020/7/7م ول تقبل بعد هذا املوعد 

على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�س املايل ولن ينظر باأي عر�س من 

اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينار غري م�سرتدة .

www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات /  موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) 

العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء 

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

. DMR تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء تو�سعة �سبكة

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�س ( / ادارة امل�سرتيات / 

امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�س من ال�سركة للمندوب .

ال�سبوع  ايام  وطيلة  2020/7/6م  املوافق   ) الثنني   ( ليوم  الر�سمي  الدوام  نهاية  العطاء  ن�سخة  لبيع  موعد  اخر 

با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2020/7/7م ول تقبل بعد هذا املوعد 

على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�س املايل ولن ينظر باأي عر�س من 

اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

ثمن ن�سخة العطاء ) 300 ( دينار غري م�سرتدة .

www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات /  موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) 

العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء 

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء توريد اجهزة كامريات واعمدة وعمل حفريات وانظمة متييز لوحات املركبات .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�س ( / ادارة امل�سرتيات / امانة �سر جلنة عطاءات المن 

العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�س من ال�سركة للمندوب .

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2020/7/6م وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2020/7/7م ول تقبل بعد هذا املوعد على ان يتم تقدمي عر�س 

فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�س املايل ولن ينظر باأي عر�س من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينار غري م�سرتدة .

موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات / العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء 
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االنباط-وكاالت

ت���ويف م�����س��اء الأح�����د ، ال��ط��ي��ار ال��ب��ن��غ��ايل 

80 عاماً،  �سيف اهلل الأعظم، عن عمر ناهز 

تاركاً وراءه اإجنازاً تاريخياً، باعتباره الطيار 

لإ�سرائيل  اأ�سقط  ال��ذي  التاريخ  يف  الوحيد 

4 ط��ائ��رات، خ��ال ح��رب الأي���ام ال�ستة التي 

اندلعت يف العام 1967 اأو ما ُتعرف يف الوطن 

العربي با�سم “نك�سة حزيران«.

حياة “�سيف اهلل”: ت�سري ال�سرية الذاتية 

ل�”�سيف اهلل” اإىل اأنه ُولد لعائلة م�سلمة يف 

مبنطقة  الهند،  �سرقي  اأق�سى  بابنا  مدينة 

العام  يف  وذل��ك  حالياً،  بنغادي�ش  يف  توجد 

حتى  كالكتا  يف  ال��ع��ائ��ل��ة  م��ع  وع��ا���ش   ،1941

العام 1947، ثم هاجرت العائلة اإىل باك�ستان 

بعد قرار تق�سيم �سبه القارة الهندية واإن�ساء 

باك�ستان وطناً مل�سلمي �سبه القارة.

“�سيف اهلل” بعد ذلك باأكادميية  التحق 

القوات اجلوية يف باك�ستان عام 1958 واأ�سبح 

عام  القتالية  كفاءته  وتعززت  حربياً،  طياراً 

1963 بتلقيه دورة تدريبية يف قاعدة جوية 

احرتف خالها  الأمريكية،  اأريزونا  بولية 

عاد  ثم  �سابر”،  “اإف-86  بطائرة  الطريان 

اجل��و  ���س��اح  م��ع  نف�سها  ب��ال��ط��ائ��رة  ليطري 

الباك�ستاين عام 1963.

ا���س��ت��ك��م��ل ال��ط��ي��ار ت��ع��ل��ي��م��ه يف ب��اك�����س��ت��ان 

اجلو  ل�ساح  تابعة  ت��دري��ب  بكلية  والتحق 

ال��ب��اك�����س��ت��اين ع���ام 1958 وت��خ��رج ف��ي��ه��ا ع��ام 

ال��ب��داي��ة  وح���لَّ���ق يف  ط����ي����اراً،  ل���ُي���ع���َ�ّ   1960

ال��ت��ح��ق  ث���م   37-Cessna T ب���ط���ائ���رة 

ب������دورة ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��ط��ريان ال��ع�����س��ك��ري يف 

اح��رتف خالها  الأمريكية،  اأري��زون��ا  ولي��ة 

عاد  ثم   ،Sabre  86-F بطائرة  الطريان 

ل��ي��ط��ري ب��ال��ط��ائ��رة ن��ف�����س��ه��ا يف ���س��اح اجل��و 

الباك�ستاين عام 1963.

اهلل”  “�سيف  ُي��ع��د  ع�����س��ك��ري��ة:  اإجن�����ازات 

الطياَر الوحيد يف العامل الذي خدم يف بيئة 

حرب لأربع قوات جوية لدول خمتلفة، هي: 

باك�ستان وبنغادي�ش والأردن والعراق.

يف ال����ب����داي����ة، �����س����ارك ال���ط���ي���ار ب���احل���رب 

�سمن   1965 ع����ام  ال��ه��ن��دي��ة  ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة 

تنفيذ هجمات  ال��ذي جنح يف  ال���17  ال�سرب 

وح��ا���س��رت��ه طائرتان  ه��ن��دي��ة،  اأه����داف  على 

اإحداهما  اإ�سقاط  يف  وجنح  باجلو  هنديتان 

اجلوية،  �سارجودا  قاعدة  اإىل  �ساملاً  والعودة 

الثاين يف  لل�سرب  قائداً  ��ي  ُرِقّ احل��رب  وبعد 

�ساح اجلو الباك�ستاين عام 1966.

ل��ف��ت جن��اح��ه اه��ت��م��ام امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة، 

ويف العام 1966 ُعِ�ّ “�سيف اهلل” م�ست�ساراً 

وبعد  الأردين،  امل��ل��ك��ي  اجل���و  ل�����س��اح  م��ع��اراً 

اأ�سهر وحتديداً يوم 5 يونيو/حزيران 1967، 

مبا�سرة  م��واج��ه��ة  يف  نف�سه  ال��ط��ي��ار  وج���د 

ق�سفت  حينما  الإ�سرائيلية،  الطائرات  مع 

الأخ����رية ق��اع��دة امل��ف��رق اجل��وي��ة الأردن���ي���ة، 

بعد وقت ق�سري من تدمري طائرات ل�ساح 

اجلو امل�سري. 

اهلل”  “�سيف  ى  ت�سَدّ الهجوم،  ه��ذا  بعد 

وطيارون اأردنيون اآخرون لهجوم اإ�سرائيلي 

اإ�سرائيلية،  ط��ائ��رة  اإ�سقاط  وا�ستطاع  ث��اٍن، 

واإ���س��اب��ة اأخ���رى مل تتمكن م��ن ال��ع��ودة اإىل 

قاعدتها و�سقطت باإ�سرائيل. 

عدداً  الإ�سرائيلي  الطريان  تدمري  وبعد 

من الطائرات الأردنية، انتقل “�سيف اهلل” 

امل��ع��رك��ة  ليكمل  ال��ع��راق��ي  اجل���و  ���س��اح  اإىل 

��ن م��ن اإ���س��ق��اط طائرت�  م��ن ه��ن��اك، ومت��َكّ

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ت��� ُم���غ���ريت����، ل��ي�����س��ج��ل ا���س��م��ه 

باعتباره  للمنطقة  الع�سكري  ال��ت��اري��خ  يف 

اأرب��ع  اإ�سقاط  م��ن  يتمكن  مقاتل  طيار  اأول 

 72 غ�سون  يف  اإ�سرائيلية  حربية  ط��ائ��رات 

�ساعة فقط.

اأن  اإىل  “ويكيبيديا”  م��و���س��وع��ة  ت�سري 

“�سيف اهلل” ح�سل على “و�سام ال�سجاعة” 
من �ساح اجلو الباك�ستاين بعد م�ساركته يف 

على  1965، وح�سل  عام  الهند  �سد  احل��رب 

امللكي  اجلو  �ساح  ال�ستقال” من  “و�سام 
الأردين تقديراً مل�ساركته يف حرب عام 1967.

�ساح  م��ن  ال�سجاعة”  “و�سام  ن��ال  كما 

احلرب  يف  مل�ساركته  تقديراً  العراقي؛  اجلو 

عام  الأم��ري��ك��ي  م��ه اجلي�ش  ك��َرّ وق��د  نف�سها، 

 22 اأف�����س��ل  ب��ق��ائ��م��ة  ا���س��م��ه  بت�سم�   2000

طياراً على قيد احلياة والتي ُت�سمى “قائمة 

الن�سور الأحياء«.

االنباط-وكاالت

�سباح  متطرفون  م�ستوطنون  اقتحم 

ام�����ش الث��ن��� امل�����س��ج��د الأق�����س��ى امل��ب��ارك 

م�سددة،  اأمنية  بحرا�سة  املغاربة،  باب  من 

وو�����س����ط ق����ي����ود م���ف���رو����س���ة ع���ل���ى دخ����ول 

للم�سجد الفل�سطيني� 

وذك������رت دائ������رة الأوق�������اف الإ���س��ام��ي��ة 

37 م�ستوطًنا اقتحموا  بالقد�ش املحتلة اأن 

امل�سجد الأق�سى خال الفرتة ال�سباحية، 

�ساحاته  يف  ا���س��ت��ف��زازي��ة  ج���ولت  ون��ظ��م��وا 

بحماية م�سددة من �سرطة الحتال

واأو���س��ح��ت اأن م��ر���س��دي��ن ي��ه��ود ق��دم��وا 

“الهيكل”  ع��ن  ���س��روح��ات  للم�ستوطن� 

املزعوم خال اقتحامهم الأق�سى، وحاول 

بع�سهم اأداء طقو�ش تلمودية يف امل�سجد

ال�ساعة  وكانت �سرطة الحتال فتحت 

امل��غ��ارب��ة،  ب��اب  �سباًحا  والن�سف  ال�سابعة 

يف  اخلا�سة  ووحداتها  عنا�سرها  ون�سرت 

امل�����س��ج��د الأق�����س��ى وع��ن��د ب��واب��ات��ه، واأم��ن��ت 

امل�ستوطن� الكاملة لقتحامات  احلماية 

واح���ت���ج���زت ���س��رط��ة الح����ت����ال ب��ع�����ش 

اخلارجية،  البوابات  عند  امل�سل�  هويات 

ووا�سلت منع الع�سرات من دخول امل�سجد 

لإبعادهم عنه لفرتات متفاوتة

وك����ان����ت ط���ال���ب���ات م����ن م����ا ت�����س��م��ى ب�” 

الهيكل” امل��زع��وم  لأج����ل  ط���اب  ج��م��اع��ة 

والتقطن  الأق�سى  امل�سجد  اأم�ش  اقتحمن 

ال�سخرة  ق��ب��ة  ���س��م��ال  ال��ت��ذك��اري��ة  ال�����س��ور 

امل�سرفة

)عدا  يومًيا  الأق�سى  امل�سجد  ويتعر�ش 

ي���وم���ي اجل���م���ع���ة وال�������س���ب���ت( لق��ت��ح��ام��ات 

وانتهاكات من امل�ستوطن�، وعلى فرتت� 

وم�سائية �سباحية 

االنباط-وكاالت

ح����ذر الأم������� ال���ع���ام جل���ام���ع���ة ال����دول 

الو�سع  اأن  الغيط، من  اأبو  اأحمد  العربية، 

لنهيار  يتعر�ش  ق��د  اليمن  يف  الإن�����س��اين 

م�سوؤولياته  العامل  يتحمل  مل  اإذا  م��روع، 

ب�سرعة

العامة  بالأمانة  م�سوؤول  م�سدر  وق��ال 

الغيط،  اأب���و  اإن  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول  جلامعة 

والهيئات  املنظمات  كافة  اإىل  بنداء  توجه 

الإن�����س��ان��ي��ة وال����دول ال���ق���ادرة ع��ل��ى تقدمي 

على  “لاإبقاء  ع��اج��ل  ب�����س��ك��ل  امل�����س��اع��دة 

ب��رام��ج الأمم امل��ت��ح��دة يف ال��ي��م��ن، وت��ف��ادي 

حتت  يحدث  اأن  ينبغي  ل  كارثي  �سيناريو 

ب�����س��ر و���س��م��ع ال���ع���امل يف ال���ق���رن احل����ادي 

والع�سرين«

كان  الذي  املانح�،  موؤمتر  اأن  واأ�ساف 

من  برعاية  اجل��اري،  يونيو   2 يف  ُعقد  قد 

يف  ينجح  مل  امل��ت��ح��دة،  والأمم  ال�����س��ع��ودي��ة 

مل  اإذ  كامل،  ب�سكل  التمويلية  الفجوة  �سد 

637 مليون دولر، وهو  توفر الدول �سوى 

اأقل من ن�سف ما تعهدت به من  ما مُيثل 

املطلوب  املبلغ  اأن  ح�  يف  وت��رع��ات،  منح 

اليمن  يف  الن�����س��اين  الو�سع  لإن��ق��اذ  فعليا 

يتجاوز الأربعة مليارات دولر

���س��ك��ان  م���ن   %80 اأن  امل�������س���در  واأو�����س����ح 

ال��ي��م��ن ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى املُ�������س���اع���دات لكي 

اليمن  اأن  م��وؤك��دا  احل��ي��اة،  قيد  على  يبقوا 

اليوم،  العامل  اإن�سانية يف  اأزمة  اأكر  مُيثل 

حيث يواجه هجمة جائحة “كوفيد-19”، 

م��ع اأم���را����ش وب��ائ��ي��ة اأخ���رى م��ث��ل امل��اري��ا 

وحمى ال�سنك والكولريا

االنباط-عمان

موت  احتمال  م��ن  الث��ن���  ام�����ش  املتحدة  الأمم  ح��ذرت 

اأكرث من 50 األف طفل اإ�سايف دون �سن اخلام�سة يف ال�سرق 

اإث����ر ا���س��ط��راب   ،2020 اأف��ري��ق��ي��ا ن��ه��اي��ة  الأو����س���ط و���س��م��ال 

املدير  وقال  كورونا.  الناجم عن جائحة  ال�سحية  الرعاية 

و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  لليوني�سف  الإقليمي 

ال�سحة  ملنظمة  الإق��ل��ي��م��ي  وامل��دي��ر  ���س��ي��ب��ان،  ت��ي��د  اأف��ري��ق��ي��ا 

“الأنظمة  اإن  امل��ن��ظ��ري  اأح��م��د  امل��ت��و���س��ط  ل�����س��رق  ال��ع��امل��ي��ة 

ب�سبب  املنطقة تخ�سع ل�سغوط غري م�سبوقة  ال�سحية يف 

كوفيد-19«. جائحة 

الإ����س���اب���ة  ح�����الت  اأن  “رغم  ب���ي���ان  يف  امل���������س����وؤولن  واأ�����س����اف 

يف املنطقة لي�ست كثرية، اإل اأنه من  الأطفال  ب�”كوفيد-19” ب� 

الوا�سح اأن اجلائحة توؤثر على �سحة الأطفال ب�سكل مبا�سر«.

األ���ف طفل   51 اأك���رث م��ن  “موت  وح���ذرا م��ن اح��ت��م��ال��ي��ة 

يف  املنطقة  يف  ���س��ن��وات  اخلم�ش  �سن  دون  ه��م  مم��ن  اإ���س��ايف 

اإذا ا�ستمر ال�سطراب الذي ت�سهده حاليا   2020 نهاية عام 

انت�سار  وازداد  الأ�سا�سية،  وال��غ��ذائ��ي��ة  ال�سحية  اخل��دم��ات 

�سوء التغذية ب� الأطفال«.

 %40 البيان زيادة يف عدد وفيات الأطفال بن�سبة  وتوقع 

عما كانت عليه قبل اأزمة فريو�ش كورونا امل�ستجد.

هذا  يف  ت�ساهم  ع��وام��ل  ه��ن��اك  اأن  اإىل  املنظمة  واأ���س��ارت 

ال��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ل��� يف  ت��رك��ي��ز  اأب���رزه���ا  “القامت”،  ال��ت��ن��ب��وؤ 

جهودهم،  وا�ستنفاذ  للجائحة  ال�ستجابة  على  ال�سحية 

الرعاية  اإىل  الأف���راد  و���س��ول  اإمكانية  على  الإغ���اق  واأث��ر 

ال�����س��ح��ي��ة، مب��ا ف��ي��ه��ا ال��ت��ل��ق��ي��ح وع���اج ال��ت��ه��اب��ات الأط��ف��ال 

حديثي ال���ولدة واأم��را���ش الأط��ف��ال وال��رع��اي��ة اأث��ن��اء فرتة 

احلمل والولدة.

 رحيل الطيار البنغالي الذي قاتل ألجل العرب
الوحيد بالعالم الذي أسقط 4 طائرات إسرائيلية في ساعات

 عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحراسة مشددة
 أدوا طقوًسا تلمودية

 أبو الغيط يحذر من إنهيار الوضع اإلنساني في اليمن

األمم المتحدة : 50 ألف طفل عربي مهددون بالموت 

 حمدونة: محاكمة األسرى »عن بعد« 
ردعية وغير قانونية

 مجلس األمن يبحث ب 24 الجاري 
مخطط الضم

 محكمة روسية تقضي بسجن 
أمريكي 16عاما بتهمة التجسس

االنباط-وكاالت

للدرا�سات  الأ���س��رى  مركز  مدير  دع��ا 

راأف�����ت ح��م��دون��ة امل��وؤ���س�����س��ات احل��ق��وق��ي��ة 

والن�����������س�����ان�����ي�����ة حل�����م�����اي�����ة الأ��������س�������رى 

ي�سمى  م��ا  عنجهية  م��ن  الفل�سطيني� 

والردعية  ال�سورية  الع�سكرية  باملحاكم 

الأح��ك��ام  ت�سل  وال��ت��ي  القانونية،  وغ��ري 

فيها ل�سبع و�ست� موؤبًدا )مدى احلياة( 

على ال�سخ�ش الواحد

�سحفي  ت�سريح  يف  ح��م��دون��ة  واأ���س��ار 

الأ�����س����رى  حم���اك���م���ة  اأن  اإىل  الث����ن����� 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��� جت����ري ع����ن ب���ع���د ع��ل��ى 

خدمة “الفيديو كونفرن�ش” وخا�سة يف 

وعدم  “كورونا  “النقب” بحجة  معتقل 

توقف  ال�سجون  اإدارة  واأن  الختاط”، 

زيارة املحام� لاأ�سرى يف ال�سجون

وط�������ال�������ب امل�����ن�����ظ�����م�����ات احل����ق����وق����ي����ة 

والن�����س��ان��ي��ة ب��ال�����س��غ��ط ع��ل��ى الح��ت��ال 

ل���وق���ف امل���ح���اك���م ال��ع�����س��ك��ري��ة ال���ردع���ي���ة 

وا�ستئناف زيارة املحام�

ك��م��ا ط���ال���ب ب���الط���اع ع��ل��ى ظ���روف 

اجل�سدية  ال�سغط  واأ�ساليب  اعتقالهم، 

وال���ن���ف�������س���ي���ة ل���ن���ي���ل الع���������رتاف م��ن��ه��م، 

الحتال”  “دولة  مب��اه��ي��ة  وال��ت��ع��ري��ف 

ال�����ب�����ع�����ي�����دة ع������ن الأع����������������راف وال����ق����ي����م 

ال��دويل  والقانون  الدولية  والتفاقيات 

الإن�ساين

االنباط-وكاالت

ق�����ال م����ن����دوب ف��ل�����س��ط��� ل�����دى الأمم 

املتحدة يف نيويورك ال�سفري ريا�ش من�سور 

اإن��ه مت الت��ف��اق على رف��ع م�ستوى اجتماع 

جمل�ش الأمن ليكون على امل�ستوى الوزاري 

ال�سهر  م���ن   24 ب����  ال�����س��ب��اح��ي��ة  ال���ف���رتة  يف 

اجلاري، لبحث خمطط حكومة الحتال 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي ل�����س��م اأج�������زاء م���ن ال�����س��ف��ة 

الغربية املحتلة

ورج����ح م��ن�����س��ور يف ت�����س��ري��ح اإذاع�����ي اأن 

ي�������س���ارك الأم������� ال���ع���ام ل�����اأمم امل��ت��ح��دة 

ملناق�سة  ب��الج��ت��م��اع،  غوتريي�ش  اأنطونيو 

الت�سدي لنوايا حكومة الحتال بال�سم، 

اأنه متت الدعوة للم�ساركة على  اإىل  لفًتا 

امل�ستوى الوزاري اأو اأعلى

و�سدد على اأهمية الجتماع كونه �سيعقد 

مب�����س��ارك��ة ع���دد م��ن ال����دول ع��ل��ى م�ستوى 

وزراء اخلارجية، وممثلي الدول املختلفة، 

الدولية مثل حركة  الكتل  لروؤ�ساء  ا�سافة 

عدم النحياز وجامعة الدول العربية، كما 

�سيحظى بتغطية اعامية مبا�سرة ما يعني 

اأن الر�سالة �ستكون قوية ووا�سحة

واأع����رب ع��ن اأم��ل��ه ب���اأن يتحمل جمل�ش 

الأم�������ن م�������س���وؤول���ي���ات���ه وي���ط���ال���ب ح��ك��وم��ة 

اإ�سارة اإىل  الحتال بوقف ال�ستيطان. يف 

الأم��ن  اأمريكا يف جمل�ش  حم���اولت ممثل 

ال�سم، نظًرا  برف�ش  املجل�ش  ارادة  تعطيل 

ال�سوء  الأمريكية احلالية  الإدارة  لإعطاء 

الأخ�سر حلكومة الحتال للتقدم مب�ساألة 

ال�سم يف حتد وا�سح للقانون الدويل

اجلهود  ا���س��ت��م��رار  على  من�سور  و���س��دد 

الدولية  اجلبهة  ه��ذه  لتزداد  والت�سالت 

ال���ت���ي ب������داأت ت��ت�����س��ك��ل م��ن��ذ ف����رتة ل���ت���زداد 

على  ال�سغط  تكثيف  ب��ه��دف  وم��ت��ان��ة  ق��وة 

لت�سغط  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 

بدورها على حكومة الحتال لتحول دون 

تنفيذ ال�سم

االنباط-وكاالت

ام�ش  مو�سكو،  مدينة  حمكمة  ق�ست 

الث��ن���، ب�سجن امل��واط��ن الأم��ري��ك��ي، بول 

اإدان��ت��ه بتهمة  16 ع��ام��ا، بعد  وي���ان، مل��دة 

التج�س�ش

مل��دة  “ال�سجن  احل��ك��م:  ن�����ش  يف  وورد 

���س��ن��ة وق�����س��اء ف���رتة احل��ك��م يف �سجن   16

باإجراءات اأمنية م�سددة«

اأن ويان  اإعام رو�سية  وذكرت و�سائل 

ال��ولي��ات  ه��ي  دول  اأرب���ع  جن�سيات  يحمل 

املتحدة وكندا وبريطانيا واإيرلندا، ونقلت 

ال�سادر  احلكم  �سي�ستاأنف  اأن��ه  امل���دان  ع��ن 

�سده

ويف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، ع��ّل��ق ن��ائ��ب وزي���ر 

اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي، ���س��ريغ��ي ري��اب��ك��وف، 

ع��ل��ى اإم���ك���ان���ي���ة م���ب���ادل���ة الأم���ري���ك���ي ب��ول 

ويان، املدان يف رو�سيا بالتج�س�ش، قال اإن 

مو�سكو عر�ست على وا�سنطن مرارا تبادل 

مواطني البلدين الذين يق�سون عقوبات 

فعلية

وقال ريابكوف يف هذا ال�ساأن: “ينطلق 

النظر  قيد  الق�سية  اأن  دائما من  موقفنا 

املحكمة  امل��ح��ك��م��ة، وح���� تتخذ  ق��ب��ل  م��ن 

قرارها ويت�سح جوهر هذا القرار، عندها 

���س��ي��ظ��ه��ر و����س���ع خم��ت��ل��ف. اأم�����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة 

ل��ل��ت��ب��ادل ب�����س��ك��ل ع����ام، م���ن ح��ي��ث امل��ف��ه��وم 

وال��ن��ه��ج، اق��رتح��ن��ا يف ك��ث��ري م��ن الأح��ي��ان 

الأمريكي�  املواطن�  ه��وؤلء  خيارات من 

ال���ذي���ن ي��ق�����س��ون ع��ق��وب��ات��ه��م يف الحت����اد 

باملواطن�  ا�ستبدالهم  مي��ك��ن  ال��رو���س��ي، 

ال����رو�����ش ال����ذي����ن ي��ق�����س��ون يف م��ع��ظ��م��ه��م 

قانونية  وغ��ري  خمتلقة  بتهم  عقوباتهم 

اأن  على  م�سددا  املتحدة(”،  ال��ولي��ات  )يف 

باده ل تزال تتم�سك بهذا املوقف

وت��اب��ع ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الرو�سي 

مل��ن��اق�����س��ة ما  اأ���س��ا���ش  ل���دي  “لي�ش  ق��ائ��ا: 

باملوقف  نتم�سك  نحن  لحقا.  يحدث  قد 

على  اخليارات  هذه  عر�ست  وقد  ال�سابق، 

الأمريكي� عدة مرات«

الثالثاء   16/ 6 / 2020



الثالثاء    16  /  6  / 2020

الـريـا�ضي

برلني ـــ وكاالت

واح��د  ف��وز  اإىل  ميونخ  ب��اي��رن  يحتاج 

يف  ال��ت��وايل  على  ال��ث��ام��ن  لقبه  ل�ضمان 

اأمام  مبتغاه  يحقق  وقد  البوند�ضليجا، 

ف����ردر ب��رمي��ن ال���ي���وم ال���ث���اث���اء. وق���ال 

هو  “هدفنا  ب��اي��رن  م���درب  فليك  ه��ان��ز 

ال���ف���وز ب��ه��ذه امل���ب���اراة اأي�����ض��ا يف ب��رمي��ن 

�ضل�ضلة  وم��وا���ض��ل��ة  ال��ل��ق��ب  ح�����ض��م  ون���ود 

انت�ضاراتنا”.

نهائي  اإىل  ال��ذي و�ضل  بايرن،  وف��از   

كاأ�س اأملانيا اأي�ضا، يف اآخر ع�ضر مباريات 

بالدوري وهزم بورو�ضيا مون�ضنجادباخ 

2-1 ليحافظ على فارق �ضبع نقاط مع 

برو�ضيا دورمتوند �ضاحب املركز الثاين 

وال  باملو�ضم.  م��ب��اري��ات  ث��اث  تبقي  م��ع 

ي���ن���وي ف�����ردر ال��ب��ط��ل ال�������ض���اب���ق، ال���ذي 

اأي  م��ن  اأك��ر  االأ���ض��واء  ا�ضتمر يف دوري 

ف���ري���ق اآخ�����ر، اال���ض��ت�����ض��ام يف م��واج��ه��ة 

5-1 على  ب��اي��رن. وب��ع��د ف���وزه ال�����ض��اح��ق 

ب�����ادرب�����ورن م��ت��ذي��ل ال���رت���ي���ب ت�����ض��اوى 

ف������ردر م����ع ف���ورت���ون���ا دو�����ض����ل����دورف يف 

بفر�ضة  ويتم�ضك  ال�ضعود  ملحق  مركز 

جت��ن��ب ال��ه��ب��وط ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة يف 40 

ع��ام��ا وف���از ف���ردر ث��اث م���رات يف اآخ��ر 

كوفيلت  فلوريان  وقال  مباريات.  خم�س 

كانت  املا�ضية  “االأ�ضابيع  ف��ردر  م��درب 

�ضاقة واأظهرنا قدرتنا على التعامل مع 

حتى  هدفنا  نحقق  مل  لكننا  ال�ضغوط 

االآن”.

مدريد ـــ وكاالت

اأع���ل���ن ك��ي��ك��ي ���ض��ي��ت��ن امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

ل��ر���ض��ل��ون��ة، ق��ائ��م��ة ف��ري��ق��ه ال��ك��ت��ال��وين، 

ا���ض��ت��ع��داًدا مل��واج��ه��ة ل��ي��ج��ان��ي�����س، ال��ي��وم 

الثاثاء، يف اإطار اجلولة ال� 29 من عمر 

ويت�ضدر  االإ���ض��ب��اين.  ال����دوري  م�ضابقة 

بر�ضيد  الليجا  ترتيب  جدول  بر�ضلونة 

61 نقطة.

اأق��رب ماحقيه  نقطتن عن  بفارق   

قائمة  و�ضهدت  نقطة.   59 مدريد  ري��ال 

يوجن  دي  فرينكي  ت��واج��د  البلوجرانا، 

جن��م و���ض��ط ال��ب��ار���ض��ا، وال����ذي ق��ي��ل اأن��ه 

تعر�س لاإ�ضابة يف املباراة املا�ضية اأمام 

بر�ضلونة  قائمة  وج��اءت  مايوركا.  ري��ال 

كالتايل:   تر �ضتيجن، نيتو، �ضيميدو، 

ب��ي��ك��ي��ه، ل��ي��ن��ج��ل��ي��ت، ���ض��رج��ي روب��رت��و، 

راكيتيت�س،  ف��رب��و،  ج��ون��ي��ور  اأوم��ت��ي��ت��ي، 

�ضواريز،  لوي�س  ميلو،  اآرث��ر  بو�ضكيت�س، 

ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ض��ي، اأن����ط����وان ج��ري��زم��ان، 

ب��راي��ث��واي��ت، دي ي���وجن، اأرت����ورو ف��ي��دال، 

اإي���ن���اك���ي ب���ي���ن���ا، ري���ك���ي ب����وي����ج، ك������والدو، 

اأن�����ض��و ف��ات��ي، اأراخ����و، رام���ون رودري��ج��ي��ز 

خيمينيز.

مدريد ـــ وكاالت

زي��دان،  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�ضي  دخ��ل 

امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل���ري���ال م���دري���د، ق��ائ��م��ة 

خال  امللكي،  ال��ن��ادي  مل��درب��ي  تاريخية 

اإيبار. مباراة 

وا���ض��ت��ق��ب��ل ري����ال م���دري���د، ، ن��ظ��ره 

اإي������ب������ار، ع���ل���ى م���ل���ع���ب األ�����ف�����ري�����دو دي 

���ض��ي��ت��ف��ان��و، ���ض��م��ن م���ب���اري���ات اجل���ول���ة 

“اأوبتا”  ���ض��ب��ك��ة  ل��ل��ي��ج��ا.وب��ح�����ض��ب   28

حتمل  املباراة  هذه  ف��اإن  لاإح�ضائيات، 

القيادة  راأ���س  على  لزيدان،   200 الرقم 

ال��ف��ن��ي��ة ل���ري���ال م���دري���د.وب���ذل���ك يحل 

املدربن  كاأكر  الثالث  املركز  زيدان يف 

ق���ي���ادة ل���ل���ري���ال يف ج��م��ي��ع امل�����ض��اب��ق��ات، 

م��ب��اري��ات(،   605( م��ون��وز  ميجيل  ب��ع��د 

م��ب��اراة(.   246( بو�ضكي  دي��ل  وفي�ضنتي 

ك��م��درب  199 م���ب���اراة  زي�����دان  وخ���ا����س 

 ،131 للريال قبل مباراة االحد، فاز يف 

وتعادل يف 42، وخ�ضر يف 26.

االنباط - عمان

ا�ضتئناف  ع��ن  الفي�ضلي  ال��ن��ادي  اع��ل��ن 

ت��دري��ب��ات��ه، ب��ع��د ان��ق��ط��اع م��ا ي��ق��ارب ثاثة 

ا����ض���ه���ر، وذل������ك م�������ض���اء ال����ي����وم يف م��ل��ع��ب��ه 

ال��ت��دري��ب��ي ، ب��ق��ي��ادة م��درب��ه اجل��دي��د هيثم 

ال�ضبول، الذي عن موؤخراً خلفاً لالباين 

الفي�ضلي  النادي  اإدارة  جيجا.وكان جمل�س 

اجتمع  ق��د  ال��ع��دوان  �ضلطان  بكر  برئا�ضة 

ع�ضر  والاعبن  واالإداري  الفني  باجلهاز 

االث���ن���ن، ح��ي��ث رح����ب  ب��اجل��ه��ازي��ن الفني 

واالإداري اجلديد للفريق االأول.

 واأك��������د رئ���ي�������س ال�����ن�����ادي ب���ح���دي���ث���ه م��ع 

على  والاعبن  واالإداري  الفني  اجلهازين 

اهمية املرحلة احلالية واجلدية التي يجب 

اإ�ضتعداداً  االإع���داد  مرحلة  على  تطغى  اأن 

ل��ع��ودة امل��ن��اف�����ض��ات امل��ح��ل��ي��ة وال��ق��اري��ة التي 

تنتظر الزعيم، ال �ضيما اأن �ضغط املباريات 

���ض��ي��ك��ون ك���ب���راً، ك��م��ا ���ض��دد رئ��ي�����س ال��ن��ادي 

العامة  ال�ضامة  ب��اإج��راءات  االإل��ت��زام  على 

لاعبن خال املرحلة املقبلة. ومن جانب 

اآخ�����ر، ���ض��ك��ر امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��زع��ي��م هيثم 

التي  ثقتهم  على  االإدارة  جمل�س  ال�ضبول 

و�ضعوها به ليكون على �ضدة اجلهاز الفني، 

ووعد باأن ال يدخر جهداً لتحقيق االأهداف 

رح��ب  ك��م��ا  االإدارة،  و���ض��ع��ه��ا جم��ل�����س  ال��ت��ي 

االن�ضباط  �ضرورة  على  و�ضدد  بالاعبن 

اأن  ال��ق��ادم��ة وال��ع��م��ل بجهد، واك���د  ال��ف��رة 

العمل  واأن  عنده  �ضوا�ضية  الاعبن  جميع 

واجلهد املبذول هو الذي �ضيعطي االولوية 

ابراهيم  الفريق  كابنت  رحب  كما  لاعب. 

واالإداري  ال��ف��ن��ي  ب��اجل��ه��ازي��ن  ال����زواه����رة 

اجل��دي��دي��ن ن��ي��اب��ة ع��ن زم����اوؤه ال��اع��ب��ن 

يف  وجديتهم  ال��اع��ب��ن  ال��ت��زام  على  واأك���د 

الفرة املقبلة .

االنباط - عمر الزعبي

الرمثا عن عقد اجتماع بن  نادي  اعلن 

وذلك  والاعبن،  واالداري  الفني  اجلهاز 

ال��ن��ادي،  ، يف مبنى  ال��ث��اث��اء  ال��ي��وم  م�����ض��اء 

املحرفن  فيهم  مب��ا  الاعبن  وبح�ضور 

الاعبن  الرمثا  ادارة  االج��ان��ب.واخ��رت 

ال��ع��ودة  مب��وع��د االج��ت��م��اع، لتحديد م��وع��د 

اىل ال���ت���دري���ب���ات، واالت����ف����اق ع��ل��ى ال��ع��دي��د 

م���ن ال��ن��ق��اط امل��ه��م��ة، واال���ض��ت��م��اع مل��ط��ال��ب 

ال��اع��ب��ن. وم���ن امل��ت��وق��ع ان ي��ت��م حت��دي��د 

ل��ل��ت��دري��ب��ات  امل��ق��ب��ل اول م���وع���د  اخل��م��ي�����س 

حيث  ال���رك،  عي�ضى  الفني  امل��دي��ر  بقيادة 

���ض��ي��خ��و���س ال��ف��ري��ق ت��دري��ب��ات��ه ع��ل��ى ملعب 

ال��ت��ن��ق��ي��ة يف م��دي��ن��ة ال��رم��ث��ا. وك����ان الع��ب��و 

30٪  من  ال��رم��ث��ا واف���ق���وا ع��ل��ى ت��خ��ف��ي�����س 

رواتبهم تعاطفاً مع النادي الذي مر بفرة 

�ضعبة جراء ازمة فايرو�س كورونا .

االنباط – عمان

لاحتاد  بطلب  الكويت  ن��ادي  اإدارة  تقدمت 

مناف�ضات  ال���ض��ت�����ض��اف��ة  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  االآ���ض��ي��وي 

التي  االآ�ضيوي،  االحتاد  لكاأ�س  الثانية  املجموعة 

توقفت مناف�ضاته ب�ضبب انت�ضار فرو�س كورونا.

 ج��اء ط��ل��ب االأب��ي�����س ب��ع��د اع��ت��م��اد االحت��اد 

االآ�ضيوي اإقامة امل�ضابقة بنظام الدورة املجمعة 

االأول  ت�ضرين  اأكتوبر/   27 من  الفرة  خال 

يقام  اأن  املقبل، على  �ضباط  4 فراير/  وحتى 

مطلع  النهائي  وق��ب��ل  النهائي  ن�ضف  ال���دور 

دي�ضمر/ كانون االأول ويلعب النهائي 12 من 

املجموعة  �ضمن  العميد  ذاته.ويلعب  ال�ضهر 

الثانية التي ت�ضم اإىل جانبه الوثبة ال�ضوري 

والفي�ضلي. اللبناين  واالأن�ضار 

 وي��ت�����ض��در ال��ك��وي��ت ت��رت��ي��ب امل��ج��م��وع��ة ب��� 4 

مع  والتعادل  الفي�ضلي  على  الفوز  بعد  نقاط 

 3 ب�  الو�ضافة  يف  االأن�ضار  ياأتي  فيما  الوثبه 

واحده  ونقطة  للوثب  نقطتن  مقابل  نقاط 

. للفي�ضلي
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�ضلط عد�ضة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع االلكروين

 البزور ينهي مشواره مع شباب االردن
االنباط- اربد

 ان����ه����ى  و����ض���ي���م ال����ب����زور اح�����د اع�����ض��اء 

عقده  االردن  �ضباب  ل��ن��ادي  الفني  اجل��ه��از 

للكادر  لان�ضمام  ا�ضتعداداً   الفريق،   مع 

املدير  بقيادة  الفي�ضلي  للنادي  التدريبي 

عر  ال��ب��زور  وك��ت��ب  ال�����ض��ب��ول.  هيثم  الفني 

مت   : ب��وك  الفي�س  على  ال�ضخ�ضي  ح�ضابه 

ف�����ض��خ ع��ق��دي ال��ت��دري��ب��ي م���ع ن����ادي ���ض��ب��اب 

ال�ضكر  بجزيل  ،وات��ق��دم  بالرا�ضي  االردن 

را���ض��ه��ا  وع��ل��ى  االردن  ���ض��ب��اب  ن����ادي  الدارة 

وتفهمهم  تعاونهم  على  خر  �ضليم  معايل 

ال����ض���ب���اب ال��ف�����ض��خ ، ���ض��ك��را ج���زي���ا ل��ك��ام��ل 

والع��ب��ن  وم���درب���ن  اداره  م���ن  امل��ن��ظ��وم��ة 

وامتنى التوفيق لهم يف قادم االيام .

الفيصلي يخوض تدريبه االول بقيادة الشبول

 ادارة الرمثا تجتمع بالجهاز الفني والالعبين

 الكويت يطالب باستضافة مجموعة الفيصلي

االنباط – الكرك

اط��ل��ق ال��ك��ات��ب ال�����ض��ح��ف��ي ال��زم��ي��ل ���ض��ال��ح 

ذات  ن���ادي  الن��ق��اذ  ا�ضتغاثة  �ضرخة  ال��ط��راون��ه 

ابناء  من  املحبن  كل  ونا�ضد  الغرق  من  را���س 

النادي  ان��ق��اذ  العمل على  وامل�����ض��وؤول��ن  ال��ن��ادي 

وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��ك��ت�����ض��ب��ات ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا يف 

ع��ل��ى �ضفحته على  ..وك��ت��ب  امل��ا���ض��ي��ة  االع����وام 

الفي�س بوك .. نادي ذات را�س الذي ر�ضم �ضورة 

�ضيذكرة  م�ضاء  ذات  الن�ضر  واحت�ضن  االإب���داع 

التي  االأج��ي��ال  تلك  اىل  وحنن  ب�ضوق  التاريخ 

اأح�ضنت ق���راءة االإب����داع وك��ي��ف ي��ك��ون ، وال��ي��وم 

ي��ق��ف ع���اج���زاً ع���ن االإ����ض���ت���م���رار وال���ب���ق���اء على 

وتراكمات  ال��دي��ون  اأثقلتة  بعدما  احل��ي��اة  قيد 

وب��ات  م��ك��ان  ك��ل  يف  علية  ال��ري��ا���ض��ي��ة  الق�ضايا 

الريا�ضة  �ضاحة  من  باالأنقرا�س  مهدد  فعلياً 

االأردن��ي��ة وه��و ال��ذي �ضال وج��ال وحقق ما مل 

على  الريا�ضي  بالوجود  �ضبقته  اأندية  حتققه 

�ضاحة الكرة االأردنية .

اأن تتوارى  غ�ضة حزن يتبعها دمعه حتاول 

ع��ل��ى ه���ذا ال���ن���ادي ال����ذي ّك���ر م��ع��ن��ا ح���ن كنا 

نرى من بعيد كل الوجوة التي خدمت النادي 

النادي ال ينت�ضب  اأمام ما يعاين وكاأن  تتوارى 

لذات القرية التي جاء منها او لهذه املحافظة 

النادي  باإنهيار  فعلياً  ت�ضاهم  اي�ضاً  ه��ي  التي 

وتركه اىل م�ضرة املجهول .

وق�ضايا  وغ��رام��ات  ودي��ون العبن  مدربن 

وج��ود  ب��ا  عامه  وهيئة  لل�ضقوط  اآي��ل  ومبنى 

وموؤ�ض�ضات  �ضركات   ( ولدينا  النادي  واقع  هذا 

اإقت�ضاد  ك��ل  تدير   ) اأهلية  وهيئات  وجمعيات 

ال��وط��ن وت��ق��ف ع��اج��زه ع��ن دف��ع دي��ن��ار للنادي 

جم��دداً  االأ���ض��واء  اىل  بالعوده  ترغبون  فكيف 

.وكيف لرئي�س النادي اأن يعطي اإجور الاعبن 

اأن يدفع  واملو�ضم على االأبواب ..وكيف للنادي 

للع�ضاف واالآخرين مبالغ يطالبه فيها االأحتاد 

التي  الريا�ضية  حمكمته  خ��ال  م��ن  ال���دويل 

ه��ددت��ه ب���اإن���زال ن��ق��اط م��ن جم��م��وع��ه ال��ع��ام يف 

حال عدم ال�ضداد قبل اخلام�س ع�ضر من متوز 

ال��ق��ادم وال��ذي ي�ضكل ع��دم ال�ضداد خ��ال هذه 

الفره هبوطه للدرجة الثانية تلقائياً ثم يلي 

ذلك الهبوط اىل الثالثه وهكذا ي�ضقط كل هذا 

االإرث الريا�ضي وال�ضبابي املبدع .

فاأي هيئة عامه اأنتم اأمام اإنهيار هذا النادي 

وماذا اأنتم فاعلون اليه ؟

����ض���ي���اق م����ا ���ض��ب��ق ) اجل���م���ي���ع م��ط��ال��ب  يف 

ب��ال��وق��وف م��ع ال���ن���ادي ( م��ن ن���واب ، جمال�س 

حم��اف��ظ��ات ، ب��ل��دي��ات ، ���ض��رك��ات ، اأف����راد ( ولن 

يغفر لكم التاريخ ابداً حن ي�ضقط النادي اىل 

امل��ك��ان ال���ذي م��ن خ��ال��ه ي�ضعب ال��ع��ودة ب��روح 

االإب���داع ال��ذي ك��ان عليه ن��ادي ذات را���س يوماً 

مثال يحتذى بالريا�ضه والثقافه واالإبداع .

 نادي ذات راس يغرق بالديون  ويحتضر

 ميونخ يدنو من اللقب

 برشلونة يحشد اسلحته لمواجهة ليجانيس

 زيدان يدخل تاريخ الريال
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اوامر الدفاع وضعت الحرب بغير مكان الحرب 

عمر كالب

بهدوء

املالك  بيين  العالقة  يف  تتدخل  ليين  احلكومة  ان  الييعييدل  وزييير  فيها  قييال  التي  اللحظة  يف 

وامل�ستاأجر , فتح الباب وا�سعا ل�سوؤال اكرث ا�سكالية , وملاذا �سمحت احلكومة لنف�سها بالتدخل 

االمر  فهذا  مبا�سرة  الواجهة  اىل  يقفز  فالرتابط  ؟  العمل  و�ساحب  العامل  او  املوظف  بن 

الف�سل  املييوظييف ميين  او  العامل  التدخل احلكومي حلماية  كييان مييرر  فييياإذا   , بييذاك  مييربييوط 

والدخول يف �سوق البطالة , فاإن االمر مت�سل ومرتابط بال�سرورة , فكيف �سيقوم امل�ستاأجر 

بدفع بدل االيجار اذا كان غري منتفع باملحل التجاري ا�سال مبوجب امر الدفاع الذي اغلق 

احلياة العامة مبجملها .

القرار احلكومي الذي جتراأ على املوظف او العامل و�ساحب العمل على ال�سواء , بتقلي�ص 

الرواتب من جهة واجبار �ساحب العمل على دفع جزء منها �سمن م�سفوفة ثالثية االبعاد , 

مل تراع حجم التقل�ص الذي ا�ساب الراتب مقارنة مع �سلة االنفاق , فااليجار جزء من ال�سلة 

, فاإذا راعت احلكومة حجم االنفاق على ال�سلة الغذائية , فهي مل تراع حجم االنفاق االآخر 

على فواتري الهاتف واملياه والكهرباء واالنرتنت , والتي بقيت كما هي رغم ان قطاعات وا�سعة 

مل ت�ستفد من اخلدمة مطلقا وبقيت الفواتري على حالها , فاملواطن مل ينتفع من مكتبه او 

مطعمه وباقي قطاعات االعمال , ومل ينتفع من خدمات املياه والكهرباء واالت�ساالت , فلماذا 

�سمتت على ذلك , وهل ال�سمت انحياز لقطاعات االت�ساالت والكهرباء على ح�ساب املواطن 

ب�سرف النظر عن ت�سنيفه ك�ساحب عمل او موظف او عامل ؟

االت�ساالت  قطاع  ل�سالح  احلكومة  انحياز  عن  وا�سعة  قطاعات  تثريها  م�سروعة  ا�سئلة 

قييامييوا بتقدمي  املييوؤجييرييين  ان كثري ميين  , رغييم  ال�ساأن  والبنوك على وجييه اخل�سو�ص يف هييذا 

الر�سمية وقامت  البلديات وامانة عمان و�سائر اجلهات  راأ�سهم  مل�ستاأجريهم وعلى  ت�سهيالت 

دفاع  باأمر  الت�سهيالت  لتاأطري هذه  الباب  , مما يفتح  للمالكن  ت�سهيالت  بتقدمي  احلكومة 

يح�سم االمر , خ�سم ايجار �سهرين  من عقد االيجار , او على االقل ربط تلك الت�سهيالت مبن 

, ولكن يبدو ان احلكومة خ�سيت من قطاع االت�ساالت  امل�ستاجرين  التخفيف عن  يبادر اىل 

املو�سوفة  القطاعات  وباقي  الكهرباء  �سركات  على  اكرث  وخ�سيت  الرقمنة  وزييير  من  املدعوم 

باحليتان , فحتى �سركات التاأمن جتراأت على املواطن وعاقبته على قرار احلكومة باالغالق 

, بغرامات تاأخري .

 , التجارية  القطاعات  الرئي�ص , حم�سوب على تلك  املقرب من  احلكومة وبع�ص طاقمها 

وبالتايل من حقنا توجيه ا�سابع االتهام وال�سك باالنحياز , فهذا اجلزء من الطاقم حم�سوب 

على تلك القطاعات وم�ساحله معها �سابقا والحقا , فهو يوؤ�س�ص ملا بعد الوظيفة احلكومية 

م�ساهمات  متلك  البنوك  ومعظم  االت�سال  و�سركات  البنوك  يف  الوثرية  مكاتبه  اىل  بالعودة 

كبرية يف �سركات التامن ان مل تكن متلك بع�سها بالكامل .

احلكومة اعلنت انحيازها وفقدت �سرعية احلياد ومراعاة الق�سم اال�سا�ص بخدمة الد�ستور 

و�سعت  فهي   , باأمانة  اليها  املوكولة  بالواجبات  تقم  ومل  املواطنن  ت�ساوي  على  ن�ص  الييذي 

احلرب بغري مكان احلرب وحيث احلرب تقلدت �سيفن من اخل�سب .

االنباط- عمان

 

كا�ص”  “زين  �يييسيييركييية  اأبيييييرميييييت 

“طلبات االأردن”,  اتفاقية تعاون مع 

اأكييييير ميينيي�ييسيية لييطييلييب اليييطيييعيييام عيير 

ليييتيييكيييون  امليييينييييطييييقيييية,  يف  االإنيييييييرتنيييييييت 

كا�ص”  “زين  االإلكرتونية  املحفظة 

لت�ساعد  املعتمدة  املالية  احللول  اأحد 

يف طيييرق اليييدفيييع وتيي�ييسييليييييم الييدفييعييات 

لل�سركة. طلبات  موظفي  من  املالية 

 ووقيييع االتييفيياقييّييية كييل ميين املييدييير 

هال  االأردن”  “طلبات  ل�سركة  العام 

املتميزة  ل�سركة  العام  �سراجواملدير 

خليييدميييات اليييدفيييع االإليييييكيييييرتوين ميين 

كا�ص”,  “زين  النّقال  الهاتف  خالل 

“زين  �سركة  مقر  ك�سورةيف  �سلطان 

كا�ص«.

�سيتمكن  االتييفيياقييييية,  خييالل  وميين 

مييين  “طلبات”  �ييييسييييركيييية  عيييييميييييالء 

كا�ص”  “زين  بيييطييياقييية  ا�يييسيييتيييخيييدام 

للدفع  كو�سيلة  باملحفظة  املرتبطة 

وامليييييتيييييوفيييييرة كييييياأحيييييد طيييييييرق الييييدفييييع 

“طلبات”.ومن  تطبيق  على  املتاحة 

نيياحييييية اأخييييرى, �ييسيييييتييم فييتييح حمييافييظ 

“طلبات”  �سركة  ملوظفي  اإلكرتونية 

مييزايييا  عييلييى  احليي�ييسييول  لييهييم  ليت�سنى 

امليييتيييعيييددة,  كا�ص”  “زين  وخييييدمييييات 

ولييتيي�ييسييهيييييل تيي�ييسييليييييم الييدفييعييات املييالييييية 

اخليييا�يييسييية بيياليي�ييسييركيية عييين بيييعيييد, دون 

ال�سركة,  مييقيير  يف  لييلييتييواجييد  احليياجيية 

اأي  اأو  بيياالإ�ييسييافيية ال�ييسييتييالم رواتييبييهييم 

دفييييعييييات ميييالييييييية اأخييييييرى بييا�ييسييتييخييدام 

بهم. “زين كا�ص” اخلا�سة  حمافظ 

وعيييييليييييى هيييياميييي�ييييص حييييفييييل تيييوقيييييييع 

ل�سركة  العام  املدير  عّلق  االتفاقية, 

قائاًل:  ك�سورة  كا�ص” �سلطان  “زين 
مع  وتييعيياونيينييا  ب�سراكتنا  “فخورون 
بيياأن  نييطييمييح  “طلبات” حيييييث  �ييسييركيية 

اآلييييييية  نيي�ييسيياهييم يف تيي�ييسييهيييييل وتييييي�ييسييري 

اليييييدفيييييع املييييعييييتييييمييييدة لييييييدى ميييوظيييفيييي 

“طلبات” وتوفري زين كا�ص كمن�سة 
ولييذلييك  طييلييبييات  تطبيق  عييلييى  لييلييدفييع 

منظومة  تعزيز  يف  ن�سارك  باأن  ناأمل 

اليييييدفيييييع االإليييييييكيييييييرتوين الييييتييييي تييتيييييح 

معامالتها  اإمتييام  اإمكانية  لل�سركات 

املييالييييية بيين مييوظييفيييييهييا بييكييل �ييسييهييوليية 

وي�سر«.

مييين جييانييبييهييا, قييياليييت هيييال �يييسيييراج, 

“طلبات  لييي�يييسيييركييية  اليييييعيييييام  امليييييديييييير 

املييثييميير  تيييعييياونييينيييا  “ياأتي  االأردن”: 

ليكون  كا�ص”  “زين  �سركة  مييع  هييذا 

والع�سرية  العملية  اخلطوة  مبثابة 

عملياتنا  لييتييطييوييير  اتييخييذنيياهييا  الييتييي 

ميين اليينيياحييييية الييتييقيينييييية, حيييييث اأ�ييسييبييح 

بيياإمييكييان مييوظييفييييينييا اليييييييوم االعييتييميياد 

عييلييى هيييذه اخليييدمييية املييالييييية املييميييييزة, 

احللول  هييذه  لتوفري  �ييسييعييداء  ونييحيين 

احليييدييييثييية جليييميييييييع �يييسيييائيييقييييييينيييا, كييمييا 

انييطييالقيياً  تييياأتيييي  الييي�يييسيييراكييية  هييييذه  اأن 

مييين ا�ييسييرتاتيييييجيييييتيينييا اخليييا�يييسييية بييياأن 

نييكييون �ييسييركيية عييمييلييييية, تيي�ييسييعييى لييدعييم 

من  جديد  هو  ما  كل  تقدمي  مفهوم 

اخلدمات يف بلدنا االأردن«.

“زين  بييييييييييياأن  بييييياليييييذكييييير  يييييييجييييييدر 

و�سهلة  اآميينيية  بييكييونييهييا  تييتييمييّيييز  كا�ص” 

احلركات  جميع  تتم  اإذ  اال�ستخدام؛ 

و�سّرّية  ب�سال�سة  املالية  االإلكرتونية 

الوقت  توفري  اإىل  باالإ�سافة  مطلقة, 

وتيييكييياليييييييف اليييتييينيييقيييل لييلييميي�ييسييرتكيين, 

لهم  ت�سمح  فاإنها  ذلييك,  جانب  واإىل 

بييياإجيييراء عييمييليييييات الييدفييع والييتييحييويييل 

كا�ص”  “زين  وتعمل  مكان.   اأّي  من 

وفييًقييا لييليي�ييّسييراكيية مييع الييبيينييك املييركييزي 

نييظييام  عيييليييى  الييييربييييط  عيييير  االأردين 

الييبييّداليية الييوطيينييّييية لييلييدفييع بييالييهيياتييف 

اليييتيييي   ))JoMoPay اليييينييييّقييييال 

على  ويقوم  املييركييزي,  البنك  اأطلقها 

عليها. واالإ�سراف  ت�سغيلها 

اإطيييييييالق  ميييييع   ,2004 عيييييييام  يف 

تييغيييييري  حييييييدث  “طلبات”,  �يييسيييركييية 

جييييييذري لييعييمييلييييية طيييليييب اليييطيييعيييام يف 

ميينييطييقيية الييي�يييسيييرق االأو�ييييسييييط. اليييييييوم, 

املييينييي�يييسييية  هيييييي  “طلبات”  مييينييي�يييسييية 

الييييييرائييييييدة خلييييدميييية طييييلييييب اليييطيييعيييام 

وتييو�ييسيييييلييه, وتيييوفييير خييدميياتييهييا حييول 

ال�سركة  توفر  كما  االأو�سط.  ال�سرق 

خيييدمييية تييو�ييسيييييل طيييليييبيييات بييخييا�ييسييييية 

تييتييبييع اليييطيييليييب. مت اإطيييييالق خييدمييات 

مع   .2015 يف  االأردن  يف  اليي�ييسييركيية 

ميييدرج على  500 مييطييعييم  ميين  اأكيييرث 

تربط  االأردن,  يف  “طلبات”  من�سة 

املف�سلة  مبطاعمه  امل�ستهلك  املن�سة 

بيي�ييسييرعيية و�ييسييهييوليية. انيي�ييسييمييت �ييسييركيية 

هريو  ديليفري  عائلة  “طلبات” اإىل 
“طلبات”  من�سة  ت�سّكل   .2015 يف 

هريو”,  “ديليفري  من  جييزءاً  حالياً 

اليي�ييسييركيية اليييرائيييدة لييطييلييب وتييو�ييسيييييل 

عاملياً. االإنرتنت  عر  الطعام 

االنباط-عمان

امل�سلحة  والقوات  االأردن  اأوراجن  جّددت 

االأردنية - اجلي�ص العربي اتفاقية خدمات 

االت�ساالت للخطوط االأر�سية, حيث وقع 

امللكي  الال�سلكي  �ييسييالح  مييدييير  االتييفيياقييييية 

مندوباً عن القيادة العامة للقوات امل�سلحة 

وتكنولوجيا  االت�ساالت  ومييدراء  االأردنية 

امليييعيييليييوميييات يف االأجييييهييييزة االأمييينييييييية, وعيين 

للقطاع  التنفيذي  املييدييير  االأردن  اأوراجن 

وال�سركات. املوؤ�س�سي 

ال�سراكة  لتعزز  االتفاقية  هييذه  وتيياأتييي 

اال�ييسييرتاتيييييجييييية اليييتيييي جتييمييع الييطييرفيين, 

احليي�ييسييري  املييييييزّود  اأوراجن  واأن  �ييسيييييمييا  ال 

االأردين,  لييلييجييييي�ييص  االتييي�يييسييياالت  خليييدميييات 

حيييييث تيييوا�يييسيييل اليي�ييسييركيية تيييزوييييد اجلييييي�ييص 

بيييخيييدميييات اخليييييط اليييثيييابيييت اليييتيييي تيي�ييسييمييل 

خطوط   ,ADSL الي  لالأعمال,  الفاير 

  ILL) ,IPVPN)باالإنرتنت االت�سال 

ال�سبكة  اإىل  بيياالإ�ييسييافيية   ,APVPNو

.)PSTN) الهاتفية

املوؤ�س�سي  التنفيذي للقطاع  املدير  واأّكد 

�سامي  االأردن,  اأوراجن  ليييدى  واليي�ييسييركييات 

�ييسييمييريات, اأن هيييذه االتييفيياقييييية تييعييّد اأحيييد 

اجليييوانيييب الييتييي جتيي�ييّسييد اهييتييمييام اليي�ييسييركيية 

اإذ حتيير�ييص  الييييوطيييين,  حيييمييياة  مبييتييطييلييبييات 

عرو�ص  واإطيييالق  ت�سميم  على  با�ستمرار 

وخيييطيييوط وحيييميييالت تييلييبييي احييتييييياجيياتييهييم 

يهمم,  ما  بكل  ات�سال  على  دوميياً  وتبقيهم 

نييييظييييراً لييييدورهييييم يف احلييييفيييياظ عيييليييى اأميييين 

اململكة.

تعتز  اليي�ييسييركيية  اأن  �ييسييمييريات  واأ�ييييسيييياف 

بيي�ييسييراكييتييهييا املييمييتييدة الأكيييرث ميين 15 عيياميياً 

واليييييتيييييي تييييوا�ييييسييييل مييييين خيييالليييهيييا تيييقيييدمي 

جمييمييوعيية مييتييكييامييليية مييين اأفيي�ييسييل احلييلييول 

هذه  لت�ساند  عالية,  وبييكييفيياءة  واخلييدمييات 

املييوؤ�ييسيي�ييسيية الييوطيينييييية والييعييريييقيية يف كييافيية 

اتييفيياقييييية  ا�ييسييتييكييمييال  اإىل  اأعييمييالييهييا, الفيييتييياً 

تيييزوييييد خيييدميييات اخليييليييوي اأيييي�يييسييياً لييلييقييوات 

امل�سلحة االأردنية واالأجهزة االأمنية.

االنباط-عمان

الييتييقيينييييية  اثييبييتييت درا�ييييسيييية حييديييثيية ان 

اليييييييييابييييانييييييييية اجلييييييديييييييدة اليييييواقييييييييييية ميين 

اليييفييياييييرو�يييسيييات وامليييييييكيييروبيييات املييخييتييلييفيية 

املنت�سرة يف الهواء “اير دكتور”, احدثت 

ظل  يف  ال�سحية,  الوقاية  عييامل  يف  ثييورة 

انت�سار املزيد من املايكروبات بن النا�ص, 

ويف ظل ازمة جائحة كورونا .

“كوبي  ليي�ييسييركيية  الييعييامل  املييدييير  واكييييد 

“اير  مليينييتييج  امليي�ييسييتييوردة  انرتنا�سونال” 

اإن  عييلييو�ييص   ميييدحيييت  دكتور” اليييييييابييياين 

بييعييد تف�سي  مييييوؤخييييراً  امليييعيييدة  اليييدرا�يييسيييات 

الييييعييييامل,  حيييييول  “كورونا”  فييييايييييرو�ييييص 

الوقائية  االإجييييراءات  اتييخيياذ  اإن  اظييهييرت 

هيييي اليي�ييسييبيييييل االأمييييثييييل ليييعيييدم االأ�يييسيييابييية 

بييامليير�ييص, واحليييفييياظ عييلييى �ييسييحيية وحييييياة 

ال�سن  وكبار  االأطييفييال  وخا�سة  االإن�سان 

اليييييذيييييين يييييعييييانييييون مييييين �يييسيييعيييف املييينييياعييية 

اىل  االأحيييييان, الفييتيياً  اأغييلييب  اجل�سدية يف 

اأثبتت  العاملية واملحلية  ان كافة البحوث 

املتطورة  التقنية  هذه  وجناعة  ماأمونية 

املتناقلة عر  املايكروبات  الوقاية من  يف 

الهواء.

واأ�ساف علو�ص يف ت�سريحات �سحفية 

“اير  ا�ستطاع منتج  املنطلق,  اأن من هذا 

�ييسييحييتييه  اثيييبيييات  مييين  اليييوقيييائيييي  دكتور” 

العلمية  وامكاناته  وقييدراتييه  وفعاليته, 

والييتييقيينييييية الييكييبييرية ميييا بيييدد اي �ييسييكييوك 

�ييسييابييقيية بيي�ييسيياأنييه وتييعييزيييز ثييقييافيية وقييائييييية 

جديدة يف “زمن الكورونا”, وخا�سة بعد 

تبني قطاعات �سحية وتعليمية ومن�ساأت 

دكتور”  “اير  منتج  وجتييارييية  �سناعية 

الييوقييائييي, واحلييا�ييسييليية عييلييى الييعييديييد من 

منتجاً  ا�سبح  انه  كما  العاملية  ال�سهادات 

املخت�سة  املحلية  الييدوائيير  ميين  معتمداً 

بعد اجتيازه املراجعات  الالزمة وتقدمي 

كما  العلمية  واالثييبيياتييات  العلمي  املييلييف 

ثبتت  ماأمونيته. 

واكيييد عييلييو�ييص اأن هييذا امليينييتييج اليييييابيياين 

حماية  ت�ستهدف  التي  املنتجات  من  هو 

االإنيي�ييسييان ميين الييفييايييرو�ييسييات وامليييييكييروبييات 

اليييظيييروف  اليينييتيي�ييسييرة يف اجلييييييو, يف ظييييل 

العامل,  يواجهه  التي  ال�سعبة  ال�سحية 

العاملية  ال�سحة  منظمة  دعييوات  ال�سيما 

واحلذر  واحليطة  الوقاية  تدابري  الخذ 

من فايرو�ص كورونا امل�ستجد. 

“اير دكتور”  اأن منتج  واأو�سح علو�ص 

تييقيينييييية يييابييانييييية حييديييثيية متييثييل عيي�ييسييراً 

عاملياً,  املتبعة  الييوقيياييية  طييرق  يف  جييديييداً 

القوة  ا�ستخدام  على  تعتمد  اأنييهييا  حيث 

اك�سيد”,  داي  “الكلورين  ملادة  الثالثية 

من  التخل�ص  يف  فعال  تاأثري  لها  والتي 

العديد من امليكروبات.

زين كاش توقع اتفاقية تعاون مع شركة
 »طلبات األردن«

تعزيزًا للشراكة االستراتيجية

تجديد اتفاقية الخطوط االرضية بين القوات 
المسلحة وأورانج األردن

 تحذير من وباء جديد بسبب
 »عظام األسود«

 سويسرا.. 
آالف النساء 
تصرخ ضد 

»العنف 
واإلجحاف«

االنباط-وكاالت

اأزمييية  ميين  بييعييد  الييعييامل  ي�ستفق  مل  بينما 

فريو�ص كورونا امل�ستجد, حذر خراء من اأن 

التجارة يف عظام االأ�سود من اأجل ا�ستخدامها 

يف �ييسيينيياعيية االأدوييييييية واليينييبيييييذ واملييجييوهييرات, 

ميكن اأن تت�سبب يف جائحة جديدة على غرار 

االأ�سهر  العامل على مدار  اأربييك  الذي  الوباء 

املا�سية.

مزرعة   333 اإفريقيا  جنوب  يف  وتييوجييد 

تقتل  الييتييي  االأ�ييييسييييود,  اآالف  تيي�ييسييم  ميي�ييسيييييجيية 

هذه  يوثق  كتاب  بح�سب  عظامها,  اأجييل  ميين 

رئي�ص  نائب  اأ�سكروفت,  لييورد  األييفييه  التجارة 

حزب املحافظن الريطاين ال�سابق.

املزدهرة  التجارة  اأن  الكتاب كيف  ويك�سف 

التي  املييربيياة,  لييالأ�ييسييود  العظمية  الهياكل  يف 

تييقييدر مبييالييين الييييييدوالرات �ييسيينييويييا, يغذيها 

الييتييقييليييييدييية و�سناعة  االأدوييييييية  عييلييى  الييطييلييب 

�سرق  ال�سن ودول جنوب  النبيذ واحللي يف 

اآ�سيا.

ميل”  “ديلي  �يييسيييحيييييييفييية  وبييييحيييي�ييييسييييب 

اأن  االأكييرث رعبا هو  االأميير  فيياإن  الريطانية, 

كتاب اأ�سكروفت يك�سف اأن هذه االأ�سود ميكن 

اأن تنقل اأمرا�سا قاتلة اإىل الب�سر, مبا يف ذلك 

ال�سل اأو الت�سمم الغذائي, كما ميكن اأن تكون 

�سرارة جلائحة جديدة.

عملية  تفا�سيل  اإىل  ال�سحيفة  واأ�ييسييارت 

�سرية للجي�ص الريطاين للك�سف عن فظائع 

اإذ  اإفريقيا,  االأ�سود يف جنوب  بعظام  التجارة 

قام فريق اأمني بتجنيد تاجر كوكيل مزدوج, 

اأجهزة تتبع يف جماجم االأ�سود  اأجل زرع  من 

املقرر بيعها.

اأ�سهر   8 ا�ستمرت  التي  العملية  وك�سفت 

عن ا�ستخدم �سياد رو�سي ثري جمموعة من 

اأ�ييسييد تربى يف قف�ص,  ملييطيياردة وقتل  الييكييالب 

وكذلك ا�سطياد االأ�سبال الرية يف بوت�سوانا 

وتهريبها اإىل جنوب اإفريقيا.

اليي�ييسييريييون اإىل عييدد  وانيي�ييسييم املييحييقييقييون 

مييين اليي�ييسيييييادييين اليييذيييين كيييانيييوا يييخييطييطييون 

خالل  من  بوت�سوانا  يف  الرية  االأ�سود  لقتل 

البطن,  يف  عليها  اليينييار  اإطيييالق  اأو  ت�سميمها 

ل�سمان عدم تلف عظامها.

اأنييه  ال�سرية  املهمة  يف  للمحققن  وتييبيين 

يتم نييزع عييظييام بع�ص االأ�ييسييود وهييي ال تييزال 

على قيد احلياة, الأن هذا ي�سمن عظما بلون 

الييدم عليه, وهو ما  بقايا  ب�سبب  وردي مميز 

يعتر حمل تقدير كبري من قبل امل�سرتين.

وجتيييييري هييييذه اليييتيييجيييارة غيييري الييقييانييونييييية 

حيث  جوهان�سرغ,  يف  عييام  �سوق  يف  عالنية 

جنب  اإىل  جنبا  االأ�ييسييود  وجلود  جماجم  تباع 

مع جلود حيوان البنغول املهددة باالنقرا�ص, 

انتقال فريو�ص  وبيين  بينه  الييربييط  الييذي مت 

كورونا للب�سر.

وحذر الدكتور بيرت كالدويل, الذي يدير 

بريتوريا  يف  الييرييية  للحياة  بيطرية  عيييييادة 

الغذائي,  الت�سمم  اأن  ميين  اإفييريييقيييييا,  بجنوب 

الع�سبي,  اجلييهيياز  تهاجم  قاتلة  عييدوى  وهييو 

اتييبيياع  امليييربييياة ب�سبب عيييدم  �ييسييائييع يف االأ�يييسيييود 

معايري النظافة, وميكن اأن ينتقل اإىل الب�سر 

عن طريق العظام اأو اجللد امل�ساب.

الت�سمم  هذا  م�سدر  اأن  كالدويل  واأو�سح 

تنمو يف  اأن  اليي�ييسييمييوم, وميييكيين  تنتج  جييراثيييييم 

ذلك اللحم والعظم امليت, م�سريا اإىل االأ�سود 

اأن تكون م�سممة,  مت�سغ العظام التي ميكن 

االنباط-وكاالت

اإذا ما ذكرت �سوي�سرا تتبادر لالأذهان فورا حالة 

حقيقة  لييكيين  هيينيياك,  اليي�ييسييعييب  يعي�ص  الييتييي  اليييرخييياء 

للن�ساء  بالن�سبة  االأقيييل  على  كييذلييك,  لي�ست  االأمييير 

الالتي يعانن التمييز والعنف.

و�ييسيياركييت اآالف اليينيي�ييسيياء يف �ييسييوييي�ييسييرا, االأحييييد, يف 

مع  مت�ساوية  مبعاملة  للمطالبة  احتجاجية,  حركة 

الرجال واإنهاء العنف املمار�ص بحقهن يف املنازل.

اأكرث من مدينة,  �سهدته  الذي  وخالل االحتجاج 

�سرخت الن�ساء ملدة 60 ثانية, وحتديدا عند ال�ساعة 

3:24 م�ساء, ح�سبما اأوردت “�سكاي نيوز”, ويف هذا 
بال  العمل  يف  ح�سابيا  الن�ساء  تبداأ  اليوم  من  الوقت 

مقابل, ب�سبب فجوة االأجور مقارنة بالرجال.

ووقفت الن�ساء اأي�سا دقيقة �سمت, تكرميا لذكرى 

ن�ساء قتلن على اأيدي اأزواجهن اأو اأ�سدقائهن.

واأدت القيود التي فر�ستها ال�سلطات يف �سوي�سرا 

ن�سبة  انخفا�ص  اإىل  كييورونييا  فريو�ص  تف�سي  ب�سبب 

اإذ تييظيياهيير الييعييام  امليي�ييسيياركييات يف امليي�ييسييرية اليي�ييسيينييوييية, 

املا�سي نحو 50 األف امراأة, يف حن قل العدد كثريا 

هذا العام.

اإنييهييا  الييعييميير (19 عييامييا(  وقييالييت فييتيياة تبلغ ميين 

اأجل  من  “لي�ص  فيها  و�سرخت  امل�سرية  يف  �ساركت 

اأمها التي قتلت على يد زوجها, بل من اأجل الن�ساء 

بن�سبة  اأقييييل  راتييبييا  اليينيي�ييسيياء  االأخييريييات«.وتييتييقييا�ييسييى 

بح�سب  الرجال,  عليه  يتح�سل  اخلم�ص مقارنة مبا 

�سوي�سرية. بيانات حكومية 

30 عاما  واأ�ييسييبييح هيييذا االأميييير مييعييمييوال بييه قييبييل 

بن�سبة  اأقيييل  تتقا�سى  اليينيي�ييسيياء  كييانييت  وقبلها  فييقييط, 

الثلث.

»اير دكتور« يعزز ثقافة الوقاية في »زمن الكورونا«


