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 خالل مباحثات مع لجان وقيادات في الكونغرس األميركي 

الملك يؤكد أهمّية إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة

 البن�ك االس�امي االردن�ي يف�وز بجائ�زة 
التميز في مج�ال المس�ؤولية المجتمعية 
للمصارف اإلس�امية )الت�زام( لعام 2020

اتحادات طلبة جامعات تطالب بتخفيض رسوم الفصل الصيفي 

االنباط-عمان

ب��ج��ائ��زة  الأردين  الإ����س���ام���ي  ال��ب��ن��ك  ف����از 

ال��ت��م��ي��ز يف جم�����ال امل�������س����ؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

ل��ل��م���ؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة وامل�����س��ارف الإ���س��ام��ي��ة 

)ال����ت����زام( ل��ع��ام 0202 ع��ل��ى م�����س��ت���ى ق��ط��اع 

امل�����س��ارف الإ���س��ام��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 

م���ن ق��ب��ل ال�����س��ب��ك��ة الق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��م�����س���ؤول��ي��ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة ع�����س��� ب��رن��ام��ج المم امل��ت��ح��دة 

للدوراملتميزللبنك  ال��ع��امل��ي،وذل��ك  ل��ات��ف��اق 

امل�س�ؤولة  وتعزيزهللممار�سات  املجتمع  جتاه 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة والتميز يف جمال 

ال�سريفة اخل�سراء.

التفا�صيل �ص »12«

االنباط-عمان

طالبت احتادات الطلبة يف عدد من اجلامعات 

قيمة  بتخفي�ض  واخلا�سة  احلك�مية  الردن��ي��ة 

ر�س�م  من  واإعفائهم  املعتمدة،  ال�ساعات  ر�س�م 

اخل��دم��ات  ور���س���م  ال�سيفي  للف�سل  الت�سجيل 

املدف�عة  الر�س�م  وتر�سيد  اجلامعية،  واملرافق 

ي�ستفيدون  ل  انهم  وبخا�سة  الثاين  الف�سل  يف 

من خدمات ومرافق اجلامعات.

واأو�سح الناطق الإعامي با�سم وزارة التعليم 

ام�ض  اخلطيب  مهند  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل 

ل  ال��ع��ايل  التعليم  مبجل�ض  ممثلة  ال�����زارة  ان 

اأو رفعها  تتدخل بقرارات حتديد قيمة الر�س�م 

من�طة  ال���ق���رارات  وه���ذه  قيمتها،  تخفي�ض  اأو 

مبجال�ض الأمناء يف اجلامعات.

تعليمهم  اأكمل�ا  اإنهم  الطلبة،  من  عدد  وقال 

للف�سل ال��ث��اين امل��ا���س��ي ع��ن ب��ع��د، وب��ال��ت��ايل ل 

يرتتب على اجلامعات كلف ا�سافية خارجة عن 

ر�س�م ال�ساعات الدرا�سة املقط�عة خال الف�سل 

التي مت  املبالغ  اأحقية يف  الدرا�سي، ما مينحهم 

خال  منها  ي�ستفيدوا  ومل  للجامعات  دفعها 

الف�سلني الثاين وال�سيفي املقبل.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ال��ل���اء عبد  نفى م��دي��ر ع��ام اجل��م��ارك 

امل��ج��ي��د ال��رح��ام��ن��ة م��ا ت���ردد م���ؤخ��را من 

ا�ساعات ح�ل اقالته من من�سيه وتعيني 

له.  خلفا  البزايعة  م�سطفى  الل�اء 

الت�ا�سل  م�اقع  نا�سط�ا  بع�ض  وك��ان 

الج���ت���م���اع���ي امل��خ��ت��ل��ف��ة ا����س���اع����ا ت��ع��ي��ني 

نفاه  ما  وه�  للجمارك،  البزايعة  الل�اء 

امل�صدر. 

وي��ع��ت��ر م��دي��ر ع���ام اجل��م��ارك احل��ايل 

ت���ل���ا من�سب  ال��ذي��ن  امل����دراء  اب���رز  م��ن 

الدارة  ���س��ج��ل��ت  ح��ي��ث  اجل���م���ارك  ادارة 

ك��ب��رية من  ت�ليه اجن���ازات  ف��رتة  خ��ال 

امل�اد  كبرية من  وكميات  املهربني  �سبط 

املختلفة. املهربة 

 مدير الجمارك في الميدان 
و تعيين البزايعه إشاعة 

انخفاض ملحوظ.. إصابتان بكورونا وحالة شفاء 

فرق التقصي الوبائي تبدأ فحص 
موظفي القطاعين العام والخاص

االنباط-عمان  

وزارة  يف  ال���ب��ائ��ي  التق�سي  ف��رق  ب���داأت 

ال�����س��ح��ة اج������راء ف��ح�����ض )ال���ب���ي ���س��ي ار( 

اخلا�ض بالك�سف عن فريو�ض ك�رونا، ب�سكل 

ع�س�ائي للم�ظفني يف ال�زارات وم�ؤ�س�سات 

القطاعني العام واخلا�ض.

وق��ال��ت م��دي��رة الم���را����ض ال�����س��اري��ة يف 

ال�����س��ائ��ح  ه��دي��ل  ال���دك���ت����رة  ال�����س��ح��ة  وزارة 

ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي ام�������ض، ان الإج������راء  يف 

ال������زارة للت��سع يف  ي��اأت��ي يف اط���ار خ��ط��ط 

بالفريو�ض،  اخل��ا���س��ة  الفح��سات  اج���راء 

والطمئنان على ال��سع ال�بائي يف اململكة 

يف ظل الع�دة ال�ا�سعة للعمل يف القطاعني 

اجله�د  مع  ين�سجم  ومب��ا  واخل��ا���ض،  العام 

ال���ط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا ومنع 

انت�سار الفريو�ض وال�سيطرة املبكرة على اي 

ب�ؤرة اأو انت�سار له.

ا�ستهداف  ان  ال�سائح  ال��دك��ت���رة  وبينت 

م����ؤ����س�������س���ات ال���ع���م���ل يف ال���ق���ط���اع���ني ال���ع���ام 

ياأتي  الفح��سات،  ه��ذه  ب��اج��راء  واخل��ا���ض 

انطاقا من خ�س��سيتها يف التعامل ب�سكل 

مبا�سر ومتكرر مع اجلمه�ر من م�ظفني 

ومراجعني من خمتلف مناطق اململكة.

ال��ف��رق  اأع�������داد  ال����زي����ادة يف  اأن  واك������دت 

ا����س���ه���م���ت، ب����زي����ادة ال���ف���ح��������س���ات ال��ط��ب��ي��ة 

للك�سف عن ال�سابة بفريو�ض ك�رونا، التي 

جتريها وزارة ال�سحة اىل ح�ايل 10 اآالف 

فح�ض، مبينة اأن اأعداد الفح��سات تخطت 

امل�����س��ت���ي��ات امل��ع��م���ل ب��ه��ا ب��ح�����س��ب امل��ع��اي��ري 

العاملية.

ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  ذلك،  اىل 

اإ����س���اب���ت���ني ج���دي���دت���ني ب���ف���ريو����ض ك����رون���ا 

امل�ستجّد يف اململكة، ام�ض، اإحداهما حملّية 

والأخرى خارجّية، لريتفع العدد الإجمايل 

لاإ�سابات اإىل 981.

التفا�صيل �ص »3«
 الكونغرس األميركي: الملك »صوُت االعتدال« في المنطقة 

رفع العلم األزرق في أيلة على نادي الشاطئ وفندق حياة ريجنسي أيلة

مواد تعقيم بالمقر االنتخابي وعدم 
السماح بدخوله دون كمامات 
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وال��ت������س��ع وحتقيق  الإجن����از  ا�ستثنائية يف  ح��ال��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب���ت��ا���ض  ���س��رك��ة  ت��ب��دو 

م�ؤ�س�سات  دع��م  يف  دوره���ا  ومم��ار���س��ة  الجتماعية  امل�س�ؤولية  يف  والن��خ��راط  الأرب����اح 

ودعم  الرتب�ية  واملبادرات  والريا�سية  ال�سبابية  والأندية  واجلامعات  العلمي  البحث 

امل�ؤ�س�سات الجتماعية . وذلك يت�سح من خال تقريرها ال�سن�ي للعام 2019 والذي 

مت الإعان عنه م�ؤخراً .

الجتماعية  امل�س�ؤولية  مبفه�م  تنتقل  اأن  يف  العربية  الب�تا�ض  �سركة  جنحت  لقد 

 ، املحلية  للمجتمعات  التنمية  ا���س��ت��دام��ة  ر���س��ال��ة   .. ال�طنية  ال��ر���س��ال��ة  مرحلة  اإىل 

ملتابعة  وا���س��ت��م��راراً  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��ال��ة  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  بت�جيهات  وذل���ك 

ت�جيه  �سرورة  اىل  جالته  وتاأكيد  املختلفة،  القت�سادية  القطاعات  لعمل  جالته 

عمل  فر�ض  وت�فري  ال�سباب  متكني  لغايات  لل�سركة  املجتمعية  امل�س�ؤولية  خم�س�سات 

ل�سركة  لي�ض  املجتمعية  امل�س�ؤولية  روؤية ترتقي مبفه�م  ب��س�ح اىل  ي�سري  لهم، وهذا 

الب�تا�ض فقط واإمنا ملختلف ال�سركات العاملة يف اململكة بحيث ت�سبح هذه امل�س�ؤولية 

امل�ساعب  ملعاجلة  مبا�سر  ب�سكل  م�جهة  واجتماعية  تنم�ية  اأه���داف  لتحقيق  اأداة 

والتحديات التي يعاين منها املجتمع الأردين.

به،  ُيحتذى  تعتر من�ذجاً  العربية  الب�تا�ض  �سركة  املجتمعية يف  امل�س�ؤولية  برامج 

خال  قدمت  اإذ  املحلية،  املجتمعات  خمتلف  دع��م  يف  ال��ري��ادي  بدورها  ا�ستمرت  فقد 

اأو  نقدي  دع��م  دينار  ملي�ن   11.3 جمم�عه  ما  ال�سن�ي  تقريرها  وح�سب   2019 ع��ام 

من  عدد  يف  مل�ساريع  مالية  مبالغ  تخ�سي�ض  وجرى  العامة،  والل�ازم  املن�ساآت  ت�فري 

املجتمعات  تنمية  على  الرتكيز  مع  الأردن��ي��ة  اجلغرافيا  تراعي  بعدالة  و  القطاعات 

ال�سامل  املفه�م  يحقق  احلك�مية  للجهات  رديفاً  ذراعاً  ت�سكل  بذلك  وهي  حظاً  الأقل 

للتنمية ) باأن امل�ساريع الإنتاجية احلقيقية؛ هي تلك التي تنتمي للبيئات التي تعمل 

فيها وتنتمي لها(.

اأننا  ن�ؤمن  الأردن  “ نحن يف  الثاين - حفظه اهلل  امللك عبد اهلل  وكما قال جالة 

اأ�سرة واحدة يت�ساوى اأفرادها يف جميع احلق�ق وال�اجبات بغ�ض النظر عن الأ�س�ل 

هذا  وترجمة  ل���اأردن  ال�����س��ادق  احلقيقي  الن��ت��م��اء  اأن  اأي�سا  ن���ؤم��ن  ون��ح��ن  وامل��ن��اب��ت، 

النتماء اإىل عمل واأداء لل�اجبات، ه� مقيا�ض امل�اطنة ال�ساحلة”.

  سامر نايف عبد الدايم

البوتاس .. على قدر 
أهل العزم

مقترح دولي  إلعادة المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
االنباط-وكاالت

اقرتح وزراء خارجية الحت��اد الأوروب��ي، على 

اأن  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي م��اي��ك ب�مبي�، 

اإع���ادة  اإىل  دويل” ي��ه��دف  “مقرتح  يف  ي�����س��ارك 

طاولة  اإىل  الفل�سطينية  وال�سلطة  “اإ�سرائيل” 
املفاو�سات

وزراء  ب��ني  م�سرتكة  جل�سة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

خ��ارج��ي��ة الحت����اد الأوروب������ي ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

ي�م  ك�نفرن�ض(  )بالفيدي�  ب�مبي�  الأمريكي 

اأم�ض الثنني

واأك�������د امل���م���ث���ل الأع����ل����ى ل����اأم����ن وال�����س��ي��ا���س��ة 

اخل��ارج��ي��ة ل��احت��اد الوروب����ي ج���زي��ب ب���ري��ل، 

اأن التكتل امل�حد �سيك�ن جاهزاً لت�سهيل عملية 

“الإ�سرائيلي”  الطرفني  بني  �سلمية  �سيا�سية 

والفل�سطيني وفق حمددات متفق عليها

الطرفني  ت�سجيع  �سرورة  على  ب�ريل  و�سدد 

اإىل  الع�دة  على  والفل�سطيني  “الإ�سرائيلي” 
ط�يل،  وق��ت  منذ  املت�فقة  ال�سيا�سية  العملية 

ح�سب  للمفاو�سات”،  ال��ع���دة  ع��ن  ب��دي��ل  ف�”ل 

كامه

واأ�سار اىل اأن الأوروبيني كان�ا وا�سحني جتاه 

رف�����س��ه��م ل�سم اأرا������ض م��ن ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ل� 

الأمريكي  لل�زير  “�سرحنا  وقال:  “اإ�سرائيل”، 
وج���ه���ة ن��ظ��رن��ا جت����اه الأم������ر واآث��������اره ع��ل��ى حل 

الدولتني وال�ستقرار يف املنطقة”

التفا�صيل �ص »10«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

على  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اطماأن 

ال�ساد�س،  حممد  امل��ل��ك  ج��الل��ة  اأخ��ي��ه  �سحة 

اإجرائه  بعد  ال�سقيقة،  املغربية  اململكة  ملك 

عملية جراحية تكّللت بالنجاح.

وعّب جاللته، خالل ات�سال هاتفي جرى 

امللك  ال��ث��الث��اء، ع��ن متنياته جل��الل��ة  ام�����س 

حممد ال�ساد�س مبوفور ال�سحة والعافية.

وجرى التاأكيد، خالل االت�سال، على عمق 

جتمع  التي  والتاريخية  االأخ��وي��ة  العالقات 

البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

االنباط - اإربد 

ب�������داأت ب���ل���دي���ة اإرب�������د ال����ك����بى، ام�����س 

جلميع  ال��ت��ت��ب��ع  ن��ظ��ام  بتفعيل  ال��ث��الث��اء، 

امل��رك��ب��ات واالآل���ي���ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، لتكون 

بذلك البلدية االأوىل على م�ستوى اململكة 

التي ت�سبط حركات مركباتها ب�سكل كامل 

ودقيق ح�سب رئي�سها املهند�س ح�سني بني 

هاين.

وقال بني هاين يف ت�سريح �سحفي، اإن 

قيام  بعد  ج��اء  االل��ك��رتوين  التتبع  تفعيل 

البلدية منذ فرتة برتكيب وجتهيز اأنظمة 

التتبع اخلا�سة باملركبات ل�سمان مراقبة 

حترك جميع االآليات واملركبات التابعة لها 

اإطار  ا�ستخدامها الأي غايات خ��ارج  وع��دم 

العمل الر�سمي.

االل��ك��رتوين  التتبع  ن��ظ��ام  ان  واأو����س���ح 

عملية  يتيح  املركبات  جميع  ي�سمل  ال��ذي 

موقع  حتديد  فيها  مبا  ال�ساملة  املراقبة 

متحركة  ك��ان��ت  م���ا  اذا  وم��ع��رف��ة  امل��رك��ب��ة 

ت�����س��ري  ال���ت���ي  او م���ت���وق���ف���ة واالجت������اه������ات 

ب��ه��ا، وحت��دي��د ف���رتة ال��ت��وق��ف وال��ت��ح��رك، 

ب���االإ����س���اف���ة اىل حت���دي���د ���س��رع��ة امل��رك��ب��ة 

وم��ق��ارن��ت��ه��ا ب��ال�����س��رع��ة امل�����س��م��وح وه���و ما 

ي�������س���م���ن ال���ت���خ���ف���ي���ف ب�������س���ك���ل ك���ب���ري م��ن 

خمالفات ال�سرعة التي قد يرتكبها بع�س 

ال�سائقني.

واعتب بني هاين ان ت�سغيل نظام تتبع 

ويلغي  العمل  �سري  من  �سيح�سن  املركبات 

اأي �سكوك حول قيام اأي موظف با�ستخدام 

موؤكداً  خا�سة،  الأع��م��ال  البلدية  مركبات 

االليات  بحركة  تقارير  تنظيم  �سيتم  ان��ه 

م���ن ق��ب��ل اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة يف ال��ب��ل��دي��ة 

وتقدميها اوال باأول.

االنباط - عمان 

ا���س��ت��ق��ب��ل ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، بح�سور �سمو 

االأم����ري احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال���ث���اين، ويل 

املهند�س  اأول  امل��الزم  الثالثاء،  ام�س  العهد، 

اجلو  �سالح  مرتبات  من  الك�سا�سبة،  حممد 

امللكي.

واأدائ���ه  الك�سا�سبة  بتفوق  جاللته  واأ���س��اد 

املتميز بعد نيله املركز االأول يف دورة املهمات 

اإ�سناد  اآليات  �سيانة  يف  املتخ�س�سة  االأر�سية 

املتحدة  الواليات  يف  عقدت  التي  الطائرات، 

 Ace االأم��ري��ك��ي��ة، وح�����س��ول��ه ع��ل��ى ���س��ه��ادة

.Award
وياأتي ا�ستقبال جاللته للك�سا�سبة بق�سر 

احل�����س��ي��ن��ي��ة، يف اإط�����ار دع���م ج��الل��ت��ه ل��رف��اق 

ال�����س��الح يف ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة – 

االأمنية، وحر�سه  واالأجهزة  العربي  اجلي�س 

وتطوير  منت�سبيها  متابعة  على  امل��ت��وا���س��ل 

اللقاء  وح�سر  جاهزيتهم.  ورف���ع  ق��درات��ه��م 

امل�سرتكة، وقائد �سالح  االأرك��ان  رئي�س هيئة 

اجلو امللكي. 

الملك يطمئن هاتفيًا على صحة 
المغربي العاهل 

بلدية إربد تفعل نظام التتبع 
لمركباتها االلكتروني 

الملك ُيشيد بتفوق ضابط ونيله 
المركز األول بدورة متخصصة بأمريكا

االنباط - عمان 

طالبت احتادات الطلبة يف عدد من اجلامعات 

قيمة  بتخفي�س  واخلا�سة  احلكومية  االردنية 

ر�سوم  من  واإعفائهم  املعتمدة،  ال�ساعات  ر�سوم 

اخلدمات  ور���س��وم  ال�سيفي  للف�سل  الت�سجيل 

املدفوعة  الر�سوم  وتر�سيد  اجلامعية،  واملرافق 

ي�ستفيدون  انهم ال  الثاين وبخا�سة  الف�سل  يف 

من خدمات ومرافق اجلامعات.

ب��ا���س��م وزارة  ال��ن��اط��ق االإع����الم����ي  واأو�����س����ح 

التعليم العايل والبحث العلمي مهند اخلطيب 

ام�س ان الوزارة ممثلة مبجل�س التعليم العايل 

اأو  ب���ق���رارات حت��دي��د قيمة ال��ر���س��وم  ال ت��ت��دخ��ل 

ال���ق���رارات  وه���ذه  قيمتها،  تخفي�س  اأو  رف��ع��ه��ا 

منوطة مبجال�س االأمناء يف اجلامعات.

وقال عدد من الطلبة، اإنهم اأكملوا تعليمهم 

للف�سل ال��ث��اين امل��ا���س��ي ع��ن ب��ع��د، وب��ال��ت��ايل ال 

خارجة  ا�سافية  كلف  اجل��ام��ع��ات  على  ي��رتت��ب 

خالل  املقطوعة  الدرا�سة  ال�ساعات  ر�سوم  عن 

املبالغ  اأحقية يف  الدرا�سي، ما مينحهم  الف�سل 

منها  ي�ستفيدوا  ومل  للجامعات  دفعها  مت  التي 

خ����الل ال��ف�����س��ل��ني ال���ث���اين وال�����س��ي��ف��ي امل��ق��ب��ل، 

وب���دالت  الت�سجيل  ر���س��وم  برت�سيد  مطالبني 

وا�ستخدام  والت�سجيل  ال�سكنات  عن  اخلدمات 

املرافق اجلامعية وترحيلها لتكون �سمن ح�ساب 

الطالب يف ر�سوم الف�سل ال�سيفي.

وك���ان احت���اد طلبة اجل��ام��ع��ة االردن��ي��ة نظم 

ح��م��ل��ة ط���الب���ي���ة حت����ت ����س���ع���ار )م�������س داف���ع���ني 

ل��ل�����س��ي��ف��ي( ب���ه���دف حت��ق��ي��ق م��ط��ال��ب��ه��م وال��ت��ي 

للنجاح،  االأدن��ى  احل��د  تخفي�س  اي�سا  ت�سمنت 

واعفاء طالبات ال�سكن الداخلي من ايجار املدة 

التي غادرن فيها ال�سكن، وتطبيق نظام ناجح / 

را�سب على املادة املعادة.

ادارة  اأن��ه على توا�سل م��ع  واأو���س��ح االحت���اد 

ق��رار  اأي  االن  لغاية  تتخذ  مل  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة، 

ا���س��ت��م��رار  م���وؤك���دا  ال���ر����س���وم،  ق��ي��م��ة  بتخفي�س 

الطلبة مبطالبهم حتى حتقيقها.

واب����دى ع���دد م��ن طلبة اجل��ام��ع��ة االردن��ي��ة 

تخوفهم من رفع ر�سوم ال�ساعات الدرا�سية على 

من  ع���دد  ع���زوف  ظ��ل  يف  التخ�س�سات؛  بع�س 

الطلبة عن دفع ر�سوم الف�سل ال�سيفي.

ب��دوره��ا، اأك���دت اإدارة اجل��ام��ع��ة االأردن��ي��ة يف 

بيان لها اأم�س االأول اأنها اتخذت اأكرث من 46 

اإج��راء ل�سبط النفقات مل يكن من �سمنها اأي 

قرار يتعلق برفع الر�سوم اجلامعية، واأن اأعداد 

ال�سيفي  للف�سل  للر�سوم  وامل�سددين  امل�سجلني 

يتم  ما  نافية  الطبيعي،  ال�سنوي  املعدل  �سمن 

تداوله حول ت�سكيل جلنة لرفع الر�سوم.

واأ�سارت اإىل اإن اللجنة امل�سكلة جاءت لدرا�سة 

ال��درا���س��ي��ة جل��ع��ل��ه��ا مناف�سة  ال���بام���ج  اأ���س��ع��ار 

م��ع م��ا ه��و م��ط��روح يف اجل��ام��ع��ات االأخ���رى من 

برامج، واأن ذلك ياأتي من باب خف�س �سعر هذه 

البامج من خالل درا�سة علمية م�ستفي�سة.

ف��واز  ال��دك��ت��ور  الها�سمية  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 

التعليم يف  ر���س��وم  اإن  ق��ال  ال��زب��ون،  احل��ق  عبد 

اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة ه��ي يف اال���س��ل اأق���ل من 

ال  وب��ال��ت��ايل  اجل��ام��ع��ات،  تتحملها  ال��ت��ي  الكلف 

حتقق اجلامعات فوائ�س مالية، م�سريا يف هذا 

االطار اإىل اأن اجلامعة الها�سمية ال تتلقى دعما 

حكوميا منذ �سنوات.

واأ����س���اف ال���زب���ون اأن ال��ف�����س��ل ال�����س��ي��ف��ي هو 

الطلبة  ت�سجيل  وعند  للطالب  اختياري  ف�سل 

التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��ك��ل��ي��ف  درا���س��ي��ة  �سعب  يف 

بتنفيذها فهذا ي�سكل كلفا اإ�سافية خالل عطلة 

ي�سطر  ما  القوانني،  ح�سب  التدري�سية  الهيئة 

اجلامعات اىل �سرف مكافاأة عمل اإ�سايف الأع�ساء 

الهيئة التدري�سية خالل الف�سل ال�سيفي.

الها�سمية ال حتقق وفرا  »اأن اجلامعة  وبني 

نتيجة عدم ح�سور الطلبة كما يت�سور البع�س، 

فاجلامعة تعمل حاليا بكامل طاقمها الوظيفي، 

وتتحمل خ�سارة ا�سافية يف ظل اغالق مرافقها 

اخلدمية امل�ستغلة ا�ستثماريا«.

جامعة  طلبة  احتاد  اأع�ساء  طالب  بدورهم، 

ادارة اجلامعة بتخفي�س  العلوم والتكنولوجيا، 

م�سريين  ال�سيفي،  للف�سل  الدرا�سية  الر�سوم 

اىل ان عدم الت�سجيل يف الف�سل ال�سيفي نتيجة 

�سلبا على  �سيوؤثر  الر�سوم احلالية  االبقاء على 

الطلبة، �سيما اخلريجني منهم، داعني اجلامعة 

اىل اأخذ مطالبهم بجدية.

ويف ال�سياق ذاته، اكد طلبة يف جامعة العلوم 

مطالبهم  يف  اال���س��ت��م��رار  اخل��ا���س��ة  التطبيقية 

الرامية اىل تخفي�س قيمة الر�سوم مبا يراعي 

بالعملية  االخ����الل  ودون  ال��ط��رف��ني  م�سلحة 

التعليمية التعلمية.

ب����دوره����م، ا����س���اد ط��ل��ب��ة يف ج��ام��ع��ة ال�����س��رق 

قيمة  بتخفي�س  اجلامعة  اإدارة  بقرار  االأو�سط 

 35 اىل  و�سلت  لن�سب  ال�سيفي  الف�سل  ر�سوم 

باملئة من قيمة ر�سوم ال�ساعات.

خ��ب��رية ال��ت��ع��ل��م ع��ن ب��ع��د، ال��دك��ت��ورة اأ���س��م��اء 

ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن بعد  ك��ل��ف  اأن  اأك������دت  ح��م��ي�����س، 

اأق����ل ب��ك��ث��ري م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ن��ت��ظ��م داخ����ل ح��رم 

بعد  ع��ن  التعليم  ان��ه خ��الل  اجل��ام��ع��ات؛ حيث 

خدمات  وال  مب��راف��ق  ينتفعون  ال  الطلبة  ف��ان 

يتم  بعد  عن  التعليم  برجمية  وان  اجلامعات، 

����س���راوؤه���ا مل����رة واح�����دة م���ن ق��ب��ل اجل���ام���ع���ة، ما 

ي�ستدعي اعادة النظر يف الر�سوم اجلامعية.

واأو�ست اجلامعات ب�سرورة حتديث املن�سات 

مع  التفاعل  اأك��رث مرونة يف  لت�سبح  التعليمية 

على  تعتمد  ال��ت��ي  ال��واج��ب��ات  وتفعيل  الطلبة، 

الطالب  ل�سخ�سية  تعزيز  من  فيه  ملا  االل��ق��اء؛ 

وثقتهم باأنف�سهم، ا�سافة جلعلهم يتعاملون مع 

التعليم عن بعد بجدية اأكرث.

اال���س��ات��ذة اجلامعيني  ب��ت��دري��ب  اأو���س��ت  كما 

والفنية  واالداري���ة  التكنولوجية  النواحي  على 

عن  الطلبة  م��ع  التعامل  لت�سهيل  والنف�سية، 

وعدم  نفعا،  اأك��رث  التعلمية  العملية  بعد وجعل 

وا�ستخدام  احل�ساب  ان�ساء  على  فقط  الرتكيز 

التطبيقات.

اتحادات طلبة جامعات يطالبون بتخفيض رسوم الفصل الصيفي 

مع استمرار التعليم عن بعد

الأربعاء    17  /  6  / 2020

االنباط-عمان

اأّك����د ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، اأن اأيَّ 

اإجراء اإ�سرائيلي اأحادي ل�سم اأرا�ٍس يف ال�سفة 

وي��ق��ّو���س فر�س  م��رف��و���س،  اأم���ر  ه��و  الغربية، 

ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة.

و���س��دد ج��الل��ت��ه، خ��الل اج��ت��م��اع��ات عقدها 

ام�س الثالثاء تقنياً وهاتفّياً، مع جلان وقيادات 

يف الكونغر�س االأمريكي، بح�سور �سمو االأمري 

العهد، على  ال��ث��اين ويل  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�سني 

�سرورة اإنهاء ال�سراع الفل�سطيني االإ�سرائيلي 

على اأ�سا�س حل الدولتني.

وج����ّدد ج��الل��ة امل��ل��ك ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ّي��ة 

ذات  امل�����س��ت��ق��ل��ة،  الفل�سطينية  ال���دول���ة  اإق���ام���ة 

الرابع  على خطوط  للحياة،  والقابلة  ال�سيادة 

القد�س  وعا�سمتها   1967 ع��ام  حزيران  من 

ال�سرقية.

وب�����ح�����ث ج����الل����ت����ه ع������الق������ات ال���������س����راك����ة 

املتحدة،  والواليات  االأردن  بني  اال�سرتاتيجية 

مقدمتها  ويف  الراهنة  االإقليمية  والتطورات 

ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، خ���الل ات�����س��ال��ه مع 

زعيم االأغلبية اجلمهورية يف جمل�س ال�سيوخ، 

اخلدمات  وجلنة  مكونيل،  ميت�س  ال�سيناتور 

و”اللجنتني  ال�����س��ي��وخ،  جمل�س  يف  الع�سكرية 

اخل���ارج���ي���ة  وزارة  مل��خ�����س�����س��ات  ال��ف��رع��ي��ت��ني 

املخ�س�سات  جلنتي  يف  اخلارجية”  والعمليات 

مبجل�سي ال�سيوخ والنواب.

واأّك����د ج��الل��ة امل��ل��ك م��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات التي 

واحل��ر���س  امل��ت��ح��دة،  وال���والي���ات  االأردن  جتمع 

كافة،  املجاالت  يف  بينهما  التعاون  تعزيز  على 

ُم��ع��رب��اً ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ل��دع��م امل��ت��وا���س��ل ال��ذي 

العديد  يف  ل���الأردن،  املتحدة  ال��والي��ات  ُتقّدمه 

من املجاالت التنموية والدفاعية.

وجرى بحث االأزمات التي متّر بها منطقة 

اإىل حلول  التو�سل  االأو�سط، وم�ساعي  ال�سرق 

االإقليمية  اجل��ه��ود  ع��ن  ف�سال  ل��ه��ا،  �سيا�سية 

وال��دول��ي��ة امل��ب��ذول��ة يف احل���رب على االإره����اب، 

�سمن نهج �سمويل.

كما مت ا�ستعرا�س اجلهود الدولية ال�ساعية 

التعاون  و�سبل  “كورونا”،  وب��اء  جمابهة  اإىل 

ل��ل��ت�����س��دي ل���الآث���ار االإن�����س��ان��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة 

الناجمة عنه.

وو���س��ف ع���دد م��ن ق���ي���ادات واأع�����س��اء جل��ان 

الكونغر�س جاللة امللك باأنه “�سوُت االعتدال” 

حر�سهم  ذات��ه  الوقت  يف  موؤكدين  املنطقة،  يف 

التطورات  ح��ي��ال  جاللته  اإىل  اال�ستماع  على 

التي ت�سهدها منطقة ال�سرق االأو�سط.

ملجابهة  االأردن  ت��ع��ام��ل  بكيفية  واأ�����س����ادوا 

واالإج��������راءات  امل�����س��ت��ج��د  “كورونا”  ف���ريو����س 

امل��ت��خ��ذة م���ن اأج����ل ح��م��اي��ة ���س��ح��ة امل��واط��ن��ني 

و�سالمة املجتمع.

واأع�����رب�����وا ع����ن ت���ق���دي���ره���م جل���الل���ة امل��ل��ك 

وا���س��ت��م��راره ب��ال��ت��وا���س��ل م��ع ق��ي��ادات واأع�����س��اء 

جلان الكونغر�س برغم الظروف التي ي�سهدها 

جائحة  خلفتها  ال��ت��ي  االآث�����ار  ب�����س��ب��ب  ال���ع���امل 

كورونا.

وح�سر االجتماعات وزير اخلارجية و�سوؤون 

لالت�سال  امللك  جاللة  وم�ست�سار  املغرتبني، 

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

واالإعالم، وال�سفرية االأردنية يف وا�سنطن.

 االنباط - عمان 

وق��ع��ت ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة - 

امل��دين،  الطريان  تنظيم  وهيئة  العربي  اجلي�س 

م�سرتك  وت��ع��اون  تفاهم  مذكرة  الثالثاء،  ام�س 

منظومة  لتطوير  ال�سيباين؛  االأم��ن  جم��ال  يف 

االأمن ال�سيباين الوطني وت�سمينها الت�سريعات 

وال�����س��الم��ة اجل��وي��ة،  امل���دين  ب��ال��ط��ريان  املتعلقة 

وفقاً للمعايري الدولية التي التزم بها االأردن.

ووقع املذكرة، نيابة عن رئي�س هيئة االأركان 

امل�سرتكة امل�ساعد للتخطيط والتنظيم واملوارد 

النعيمات  اإب��راه��ي��م  ال��رك��ن  العميد  ال��دف��اع��ي��ة 

الرئي�س  امل���دين،  ال��ط��ريان  تنظيم  هيئة  وع��ن 

الكابنت  املفو�سني  جمل�س  ورئي�س  التنفيذي 

هيثم م�ستو.

التعاون  تاأطري جوانب  اإىل  املذكرة  وتهدف 

املتعلقة  ال�سيباين  االأم��ن  جم��ال  يف  امل�سرتك 

ب���ت���ب���ادل اخل������بات وت��ع��م��ي��ق امل���ع���رف���ة ال��ف��ن��ي��ة 

باأهميته  الوعي  ون�سر  املجال  هذا  يف  والتقنية 

وارتباطه الوثيق بال�سالمة اجلوية، من خالل 

ال��دورات وور���س العمل التدريبية لتعزيز  عقد 

منظومة االأمن الوطني ال�سامل.

وب����ني م�����س��اع��د رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك��������ان، ان 

م���دي���ري���ة االأم�������ن ال�������س���ي���باين وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

بتقدمي  معنية  امل�سلحة  ال��ق��وات  يف  املعلومات 

امل�����س��ورة ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة جل��م��ي��ع م��وؤ���س�����س��ات 

تنظيم  هيئة  ومنها  االأمنية  واالأج��ه��زة  الدولة 

الطريان املدين .

وق�����ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ه��ي��ئ��ة: »اإن 

املعرفة  ت��ب��ادل  يف  �سي�سهم  امل��ذك��رة  ه��ذه  توقيع 

واخل�������بات ال��ف��ن��ي��ة ب���ني ال���ط���رف���ني«، م��ث��ن��ي��اً 

ع��ل��ى ال����دور ال���ري���ادي ل��ل��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة للقوات 

الوطني  امل�����س��روع  ع��ل��ى  االإ����س���راف  يف  امل�سلحة 

اأمن  بناء منظومة  وعملية  ال�سيباين  لالأمن 

�سيباين وطنية متينة.

ل��ت��و���س��ي��ات منظمة  ت��ط��ب��ي��ق��اً  امل����ذك����رة  وت����اأت����ي 

الطريان املدين الدويل »االيكاو«، التي حتث جميع 

االإج���راءات،  ه��ذه  االأع�ساء على و�سع مثل  ال��دول 

يف  اخل��بات  وتبادل  امل�ستمر  التعاون  على  والعمل 

هذا املجال على امل�ستويني املحلي والدويل.

االنباط - العقبة 

مدينة  يف  ال��وردي��ة  راه��ب��ات  مدر�سة  ت�سلمت 

العقبة �سهادات )االيزو وانظمة البيئة وال�سحة 

وال�سالمة املهنية( من ال�سركة الدولية خلدمات 

االي�����زو /اأن��ت��ل��ك��و، وذل����ك الل��ت��زام��ه��ا ومت��ي��زه��ا 

بتقدمي اف�سل اخلدمات التعليمية.

وق��������ال رئ����ي���������س ����س���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال��ع��ق��ب��ة 

االقت�سادية اخلا�سة املهند�س نايف بخيت لدى 

ال��ي��وم بح�سور  ال�����س��ه��ادات  ت�سلم  ح��ف��ل  رع��اي��ت��ه 

ال��دك��ت��وره  بالعقبة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  م��دي��رة 

راب��ع��ه ال��ع��ي��دي: ان م��در���س��ة راه���ب���ات ال��وردي��ة 

التي  والنموذجية  ال��رائ��دة  امل��دار���س  اأوائ���ل  م��ن 

حت�سل على هذه ال�سهادات على م�ستوى اململكة 

البيئة  انظمة  وادارة  اجل���ودة  �سبط  جم��ال  يف 

املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  با�سرتاطات  والتقيد 

على  التعليم  ال��ت��ط��ورات يف  وم��واك��ب��ة  ال��دول��ي��ة 

امل�ستوى املحلي والعاملي .

وا�ساف بخيت ان املدر�سة �ساهمت يف تطوير 

املنظومة التعليمية يف مدينة العقبة من خالل 

لطلبتها  التعليمية  اخلدمات  الأف�سل  تقدميها 

وت��خ��ري��ج ج��ي��ل م��ت��ع��ل��م م��ن��ت��م ل��وط��ن��ه وق��ي��ادت��ه 

، وك���ان���ت وم����ا زال����ت االمن������وذج االأم���ث���ل جل���ودة 

التعليم.

يف  التعليم  دع��م  على  ال�سلطة  حر�س  واأك���د 

العقبة من خالل توفري البنية التحتية املميزة 

ل��ل��م��دار���س ال���س��ت��ي��ع��اب االأع������داد امل���ت���زاي���دة من 

ت�سهدها  التي  ال�سكانية  الكثافة  ب�سبب  الطلبة 

املدينة �سنويا وتخفيف االكتظاظ الذي ت�سهده 

املدار�س احلكومية ب�سكل خا�س .

وق��ال��ت م��دي��رة امل��در���س��ة دم��ي��ان��ا ب���در خ��الل 

ان  ال��ث��الث��اء:  ال��ي��وم  ال�����س��ه��ادات  ت�سليم  فاعلية 

التعليمية  اخل���دم���ات  اف�����س��ل  ت���ق���دم  امل���در����س���ة 

بتوفري  وتلتزم  اخل��دم��ة  ملتلقي  عالية  وب��ج��ودة 

ا�سرتاتيجيات  وت��ب��ن��ي  ورغ��ب��ات��ه��م  متطلباتهم 

خدماتها  ع��ل��ى  امل�ستمر  وال��ت��ط��وي��ر  التح�سني 

للو�سول اىل تقدمي اخلدمة بكفاءة وفاعلية.

ال��ع��ام  وامل��دي��ر  االدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  وق���ال 

لل�سركة الدولية خلدمات االيزو الدكتور اطراد 

املجايل: ان ال�سركة وتنفيذا للتوجيهات امللكية 

ب�سرورة ان يكون القطاع اخلا�س رافدا وممكنا 

ال��ع��ام  بالقطاعني  ال�سمولية  التنمية  الدوات 

واخلا�س، حر�ست ال�سركة على دعمهما مبا هو 

جديد من موا�سفات اجلودة والتميز وخدمات 

امل��ع��اي��ن��ات الفنية ل��ت��وف��ر اجل��ه��د وامل����ال وت��ط��ور 

اعمالها ملزيد من االجناز �سمن معايري دولية 

وا�سحة.

وبني املجايل ان ال�سركة قامت خالل خم�س 

400 هيئة خا�سة  م��ن  اك���رث  ب��ت��اأه��ي��ل  ���س��ن��وات 

وح��ك��وم��ي��ة يف م��ع��ظ��م ال���ق���ط���اع���ات ال�����س��ي��اح��ي��ة 

والعقارية يف االعتمادات  وال�سناعية  والزراعية 

ال��دول��ي��ة وم��ع��اي��ريه��ا امل��ت��ع��ددة وت�����س��ارك��ت مع 

هيئات دولية يف الدعم املوؤ�س�سي لبع�س قطاعات 

االنتاج يف جمال عملها وا�ست�سافت 62 مدر�سة 

لتعريفها  حكومية وخا�سة يف ندوة متخ�س�سة 

جامعة  مع  اتفاقية  ووقعت  اجل��ودة  مبوا�سفات 

احل�������س���ني ب����ن ط�����الل يف جم�����ال اال����س���ت�������س���ارات 

والتدريب لرفد املجتمع املحلي يف مدينة معان 

منظمة  معايري  جم��ال  يف  التدريبية  ب��ال��دورات 

االيزو الدولية .

 خالل مباحثات مع لجان وقيادات في الكونغرس األميركي 

الملك يؤكد أهمّية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة وهيئة تنظيم الطيران المدني

المهندس بخيت.. حريصون على دعم التعليم في العقبة

راهبات الوردية بالعقبة تتسلم عدة شهادات

 الكونغرس األميركي: الملك »صوُت االعتدال« في المنطقة 

   التعليم العالي.. ال نتدخل بقرارات تحديد قيمة الرسوم
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فرق التقصي الوبائي تبدأ فحص موظفي القطاعين العام والخاص

رفع العلم األزرق في أيلة على نادي الشاطئ وفندق حياة ريجنسي أيلة

انخفاض ملحوظ.. إصابتان بكورونا وحالة شفاء 

تجديد شهادة العلم األزرق الممنوحة لمرسى أيلة

االنباط – عمان

وزارة  يف  ال��وب��ائ��ي  التق�صي  ف���رق  ب����داأت 

ال�����ص��ح��ة اج�������راء ف��ح�����ص )ال����ب����ي ����ص���ي ار( 

اخلا�ص بالك�صف عن فريو�ص كورونا، ب�صكل 

ع�صوائي للموظفني يف الوزارات وموؤ�ص�صات 

القطاعني العام واخلا�ص.

وقالت مديرة االمرا�ص ال�صارية يف وزارة 

ال�صائح يف ت�صريح  الدكتورة هديل  ال�صحة 

اط��ار  ي��اأت��ي يف  االإج�����راء  ان  ام�����ص،  �صحفي 

خطط الوزارة للتو�صع يف اجراء الفحو�صات 

اخل��ا���ص��ة ب���ال���ف���ريو����ص، واالط���م���ئ���ن���ان على 

ال��ع��ودة  اململكة يف ظ��ل  ال��وب��ائ��ي يف  ال��و���ص��ع 

الوا�صعة للعمل يف القطاعني العام واخلا�ص، 

ملكافحة  الوطنية  اجلهود  مع  ين�صجم  ومبا 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وم��ن��ع ان��ت�����ص��ار ال��ف��ريو���ص 

وال�صيطرة املبكرة على اي بوؤرة اأو انت�صار له.

ا�صتهداف  ان  ال�صائح  ال��دك��ت��ورة  وبينت 

م���وؤ����ص�������ص���ات ال���ع���م���ل يف ال���ق���ط���اع���ني ال���ع���ام 

واخل��ا���ص ب��اج��راء ه��ذه ال��ف��ح��و���ص��ات، ياأتي 

انطالقا من خ�صو�صيتها يف التعامل ب�صكل 

موظفني  من  اجلمهور  مع  ومتكرر  مبا�صر 

ومراجعني من خمتلف مناطق اململكة.

ال���ف���رق  اأع��������داد  يف  ال�����زي�����ادة  اأن  واك�������دت 

ا�صهمت، بزيادة الفحو�صات الطبية للك�صف 

عن اال�صابة بفريو�ص كورونا، التي جتريها 

اآالف فح�ص،   10 ح��وايل  اىل  ال�صحة  وزارة 

ت��خ��ط��ت  ال���ف���ح���و����ص���ات  اأع��������داد  اأن  م��ب��ي��ن��ة 

امل�����ص��ت��وي��ات امل��ع��م��ول ب��ه��ا ب��ح�����ص��ب امل��ع��اي��ري 

العاملية.

ت�صجيل  ال�صحة  وزارة  اأعلنت  ذل��ك،  اىل 

اإ����ص���اب���ت���ني ج���دي���دت���ني ب���ف���ريو����ص ك���ورون���ا 

حملّية  اإحداهما  ام�ص،  اململكة،  يف  امل�صتجّد 

واالأخرى خارجّية، لريتفع العدد االإجمايل 

لالإ�صابات اإىل 981.

وت����وزع����ت احل���ال���ت���ان اجل���دي���دت���ان وف��ق 

املوجز االإعالمي ال�صادر عن رئا�صة الوزراء 

حالة  االآت����ي:  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  ال�صحة  ووزارة 

تقوم على  التي  ال�صحّية  الكوادر  واح��دة يف 

وحالة  عّمان،  العا�صمة  يف  امل�صابني  رعاية 

ق��ادم عرب حدود  اأردين  �صاحنة غري  ل�صائق 

العمري، مّت التعامل معه وفق الربوتوكول 

املّتبع. 

�صفاء  ح��ال��ة  ت�صجيل  اإىل  امل��وج��ز  وا���ص��ار 

اإ�صافة  حمزة،  االأم��ري  م�صت�صفى  يف  واح��دة 

ام�����ص،  ف��ح�����ص��اً خم���ربّي���اً   8950 اإج�����راء  اإىل 

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

اأجريت منذ بدء اجلائحة حتى االآن 292623 

فح�صاً.

اأع��ل��ن��ت وزارة ال�����ص��ّح��ة ع��ن اإط���الق  ك��م��ا 

امل�صت�صفيات  املراجعة يف  خدمة طلب موعد 

ة  املن�صّ ع��رب  احل��ك��وم��ّي��ة  ال�صحّية  وامل��راك��ز 

www.emed.( االإل������ك������رون������ّي������ة 

�صمن  ت���اأت���ي  وال���ت���ي   ،)hakeem.jo
الربنامج الوطني حلو�صبة القطاع ال�صّحي 

)حكيم(.

االنباط-العقبة

و�صركائها  البحرية  البيئة  حلماية  امللكية  اجلمعية  رفعت 

ام�ص،العلم االزرق الدويل على عدة مرافق �صاطئية يف م�صروع 

اأيلة ت�صم نادي ال�صاطئ B12 ، ومر�صى اليخوت يف ايلة و�صاطئ 

فندق حياة ريجن�صي اأيلة العقبة.

وياأتي هذا احلدث بالتزامن مع جتديد �صهادة العلم االأزرق 

البيئية املمنوحة �صابقاً ملر�صى اأيلة والذي يعترب املر�صى الوحيد 

وبذلك   . العلم  يرفع  ال��ذي  االحمر  البحر  دول  �صواطئ  على 

املجمعات  فئة  �صمن  االإقليمية  امل�صاريع  اأوئ��ل  من  اأيلة  تكون 

االأزرق  العلم  ترفع  التي  االغرا�ص  املتعددة  امل�صّورة  ال�صياحية 

على هذا العدد من املرافق.

ويظهر هذا احلدث البيئي رفيع امل�صتوى، مدى التزام اأيلة 

الطبيعي،  والتنوع  البيئة  بحماية  اخلا�صة  ا�صراتيجيتها  يف 

اخلا�صة  وتلك  بالقواعدالبيئية  االل��ت��زام  يف  ك��وادره��ا  وجهود 

بال�صحة العامة والتوعية البيئية.

ويعترب رفع العلم االأزرق من قبل اجلمعية امللكية حلماية 

FEE البيئي  التعليم  ومنظمة   JREDS البحرية  البيئة 

على 3 �صواطئ يف اأيلة، نتاج تطبيق ع�صرات املعايري واملتطلبات 

البيئي،  والتعليم  املعلومات  ت�صمل  رئي�صية  موا�صيع  اربعة  يف 

العامة  ال�صالمة  اإىل  باالإ�صافة  املياه،  نوعية  البيئية،  االإدارة 

واخلدمات.

ي��ع��ت��رب ح�����ص��ول اأي���ل���ة ع��ل��ى ه�����ذااالع�����راف ال���ع���امل���ي رغ��م 

تداعياجتائحة كورونا العاملية COVID-19،ثمرة تطبيق 

قواعد بيئية و�صحية �صارمة،تعترب مثااًل يحتذى يف تقدمي 

اأيلة  يف  االأزرق”  “العلم  يرمز  حيث  م�صتدام،  �صياحي  منتج 

والبيئة،واجلهود  العامة  ال�صحة  وحماية  اجل��ودة  مبادئ  اإىل 

وامل��م��رات  البحرية  امل��را���ص��ي  نظافة  على  للحفاظ  املو�صولة 

امل��ائ��ي��ةيف ك��اف��ة اأرك����ان وم��راف��ق امل�����ص��روع، م��ع ���ص��راك��ات فاعلة 

ومبادرات م�صتمرةفيالتثقيف والتوعية البيئية.

وتوا�صل اأيلة جهودها خالل الفرة احلالية لتقدمي منتج 

�صياحي مميز يراعي متطلبات وتطلعات روادها، وتوفري خدمات 

بيئية ولوج�صتية على �صوية متتثل الأف�صل املعايري العاملية، ما 

يجعل اأيلة مق�صداً رئي�صياً على خارطة ال�صياحة االإقليمية.

يكلل هذا االإجناز اجلديد جهود �صركة واحة اأيلة للتطوير 

ف��ي��دور ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص وال��ت�����ص��ارك��ي��ة يف دع���م م��ل��ف تر�صيح 

ال���راث  م��ن��اط��ق  �صمن  ل��ت��ك��ون  العقبة  يف  ال��ب��ح��ري��ة  املحمية 

االقت�صادية  العقبة  منطقة  ت�صعى  والتي  )اليون�صكو(  العاملي 

ال��ع��امل��ي لالمم  ال���راث  اخل��ا���ص��ة لتحقيقه م��ن خ��الل جلنة 

املتحدة للربية والعلوم والثقافة انفاذا للتوجيهات امللكية يف 

هذا اخل�صو�ص.

البيئية  اأبرز العالمات  “العلم االأزرق” اأحد  ويعد برنامج 

العامل  ح��ول  وامل��را���ص��ي  ال�����ص��واط��ئ  اآالف  ويطبق يف  ال��ع��امل��ي��ة، 

العاملية  ال�صياحة  كل من منظمة  قبل  باعراف من  ويحظى 

.UNEP وبرنامج االأمم املتحدة للبيئة

بورصة عمان تغلق على انخفاض

سحب 80 عينة من مخالطي مصاب حوارة

مرصد الزالزل يسجل هزة أرضية 
بقوة 4ر5 درجة جنوبي العقبة

تقرير: تراجع حجم االستثمار األجنبي 
المباشر في األردن %4

االنباط- عمان

اغلقت ب��ور���ص��ة ع��م��ان، ام�����ص  ال��ث��الث��اء، 

بتداول 1ر4 مليون �صهم، موزعة على 1411 

9ر3  بلغت  اإجمالية  ت��داوالت  بقيمة  �صفقة، 

مليون دينار.

النقطة  اإىل  البور�صة  موؤ�صر  وانخف�ص 

اإغ���الق  م��ع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة   1 بن�صبة   1633

اجلل�صة ال�صابقة.

لل�صركات  االإغ��الق  اأ�صعار  مقارنة  ول��دى 

املتداولة اأ�صهمها، تبني اأن 33 �صركة اأظهرت 

ارتفعت  بينما  اأ�صهمها،  اأ�صعار  يف  انخفا�صا 

اأ�صعار  ���ص��رك��ة، وا���ص��ت��ق��رت   29 اأ���ص��ه��م  اأ���ص��ع��ار 

اأ�صهم 28 �صركة اخرى.

االنباط - اربد 

قال مدير ال�صوؤون ال�صحية ملحافظة اربد 

اال�صتق�صاء  ف��رق  اإن  امليا�ص  قا�صم  الدكتور 

الوبائي جمعت، ام�ص الثالثاء، 80 عينة من 

امل�صتجد  امل�صاب بفريو�ص كورونا  خمالطي 

يف بلدة حوارة باربد، والذي يعمل يف دائرة 

اأرا�صي الرمثا، وجرى االإعالن عن ا�صابته 

اأم�ص االثنني.

اال�صتق�صاء  ف��رق  اأن  اإىل  امليا�ص،  واأ���ص��ار 

ال���وب���ائ���ي ال��ع��ام��ل��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة، وع��دده��ا 

األ���ف عينة  ت��ق��وم بجمع ح���وايل  ف��ري��ق��ا،   15

اإم�����ا مل��خ��ال��ط��ني اأو ���ص��ح��ب ع��ي��ن��ات  ي���وم���ي���ا، 

ع�صوائية واأخرى منتقاة ملواطنني وعاملني 

واملن�صاآت  الر�صمية  ال��دوائ��ر  يف  وموظفني 

العامة واخلا�صة .

الوبائي  اال�صتق�صاء  ف��رق  اأن  اإىل  ولفت 

ج��م��ع��ت 26 األ����ف ع��ي��ن��ة م��ن حم��اف��ظ��ة ارب��د 

منذ بداية اأزمة كورونا وت�صجيل اأول اإ�صابة 

فيها.

االنباط- العقبة

ام�ص  االأردين،  ال����زالزل  م��ر���ص��د  �صجل 

الثالثاء، هزة اأر�صية بقوة 4ر5 درجات على 

مقيا�ص ريخر وقعت على م�صافة 230 كم، 

جنوب مدينة العقبة.

ال��ه��زة عند  امل��رك��ز، وق��ع��ت  ووف��ق بيانات 

30ر5 م�صاًء بالتوقيت املحلي وعلى  ال�صاعة 

10 كيلومرات. عمق 

وت�����ص��ه��د م��ن��اط��ق ج��ن��وب��ي امل��م��ل��ك��ة وغ��ور 

االأق�����وى يف  ك���ان  زل��زال��ي��اً  ن�����ص��اط��اً  االأردن، 

مدينة العقبة يف �صهر ت�صرين الثاين العام 

3ر7 درجة على مقيا�ص  1995، وبلغت قوته 

ريخر.

االنباط- وكاالت 

ت��راج��ع��ت ت��دف��ق��ات اال���ص��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي 

يف  دوالر  مليون   916 اإىل  االأردن  يف  املبا�صر 

 955 مع  مقارنة   ،%4 وبن�صبة  املا�صي،  العام 

تقرير  بح�صب   ،2018 ع��ام  يف  دوالر  مليون 

ل��ل��ت��ج��ارة  امل��ت��ح��دة  االأمم  م���وؤمت���ر  اأ�����ص����دره 

والتنمية “اأونكتاد”، ام�ص الثالثاء 

واأ����ص���اف ال��ت��ق��ري��ر، ال���ذي ت��وق��ع انخفا�ص 

العاملي،  املبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار  تدفقات 

بن�صبة 40% العام احلايل، اأن حجم اال�صتثمار 

اخلارجي يف االأردن ال يزال عند ن�صف م�صتوى 

التدفقات يف عام 2017، التي بلغت وقتها 2.03 

اال�صتثمار  خم����زون  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا  دوالر،  م��ل��ي��ار 

االأجنبي املبا�صر االأردين يف االأ�صواق اخلارجية 

العام املا�صي 653 مليون دوالر.

االأج���ن���ب���ي���ة  اال����ص���ت���ث���م���ارات  “وتنوعت 
يف  م��ل��ح��وظ  ب�����ص��ك��ل  االأردن،  اإىل  امل��ب��ا���ص��رة 

واخلدمات”،  والعقارات  ال�صناعة  قطاعات 

اأن احلكومة  اإىل  اأ�صار  الذي  اأونكتاد،  اأ�صاف 

ت�صهيالت  اال���ص��ت��ث��م��ار  هيئة  خ���الل  ق��ّدم��ت 

ال��ن��اف��ذة  ت��وف��ري  خ���الل  م���ن  للم�صتثمرين 

اال�صتثمارية الواحدة.

تقدمي  اإىل  اال�صتثمارية  النافذة  وتهدف 

االأن�صطة  لرخي�ص  ال��واح��د  امل��ك��ان  خ��دم��ة 

اإج���راءات  ومراجعة  االأردن  يف  االقت�صادية 

نظام  ت��وف��ري  ع��رب  وتب�صيطها،  ال��رخ��ي�����ص 

ي���ت���ي���ح ت����ق����دمي اخل�����دم�����ات واالإج������اب������ة ع��ن 

بح�صب  اإلكرونيا،  امل�صتثمرين  ا�صتف�صارات 

الهيئة.

اال�صتثمار  تقرير  يف  ت��وق��ع  “اأونكتاد”، 
تدفقات  تنخف�ص  اأن   ،2020 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي 

بن�صبة  العاملي،  املبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار 

قيمتها  م��ن   ،2020 ع���ام  يف   %40 اإىل  ت�صل 

البالغة 1.54 تريليون دوالر للعام املا�صي.

�صتخف�ص  ال��ت��وق��ع��ات  ه���ذه  اأن  واأ����ص���اف 

اال���ص��ت��ث��م��ار االأج���ن���ب���ي امل��ب��ا���ص��ر الأق������ل من 

 ،2005 ع��ام  منذ  م��رة  الأول  دوالر  تريليون 

اإ����ص���اف���ة ت���وق���ع���ات ب��ان��خ��ف��ا���ص اال���ص��ت��ث��م��ار 

اأخ��رى يف   %10 اإىل   %5 املبا�صر من  االأجنبي 

العام املقبل، واأن يبداأ التعايف يف عام 2022.

ال��ع��ام الأون��ك��ت��اد، خمي�صا كيتوي،  االأم���ني 

اإىل حد  م���وؤك���دة  ال��ت��وق��ع��ات غ��ري  “اإن  ق���ال 

على  تعتمد  “االآفاق  اأن  اإىل  الف��ت��ا  كبري”، 

ا�صتمرار االأزمة التي تواجه القطاع ال�صحي 

انت�صار  ب�صبب  االق��ت�����ص��اد  على  وت��داع��ي��ات��ه��ا 

جائحة فريو�ص كورونا امل�صتجد”.

�صيا�صات  يف  �صدمة  اإىل  اأدت  “اجلائحة 
ال���ع���ر����ص وال���ط���ل���ب ل��ال���ص��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي 

امل��ب��ا���ص��ر، واإج�������راءات االإغ�����الق ع��م��ل��ت على 

ت����اأخ����ري ت��ن��ف��ي��ذ امل�������ص���اري���ع اال����ص���ت���ث���م���اري���ة 

اأن  م��و���ص��ح��ا  ال��ت��ق��ري��ر،  اأ����ص���اف  القائمة”، 

���ص��ي��ق��ود  ع��م��ي��ق  رك�����ود  “حدوث  اح��ت��م��ال��ي��ة 

ال�صركات متعددة اجلن�صيات اإىل اإعادة تقييم 

امل�صاريع اجلديدة”.

ت��دف��ق��ات  ت��ت��ع��اف��ى  اأن  ت���وق���ع  اأون����ك����ت����اد، 

اال���ص��ت��ث��م��ار ب��ب��طء اب��ت��داء م��ن ال��ع��ام 2022، 

تقودها عمليات اإعادة هيكلة �صال�صل القيمة 

العاملية، وجتديد املخزون الراأ�صمايل، وتعايف 

االقت�صاد العاملي.

املفرق - االنباط-- يو�شف امل�شاقبة 

انطالقاً من الروؤية اال�صت�صرافية جلامعة 

اال�صتاذ  من  مبا�صرة  وبتوجيهات  البيت  اآل 

الدكتور عدنان العتوم رئي�ص اجلامعة.

ال��ث��ان��ي��ة م���ن �صل�صلة  امل��رح��ل��ة  ان��ط��ل��ق��ت  

ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ع��ل��م عن 

االلكروين  التعليم  جلنة  من  بتن�صيق  بعد 

التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  اأداء  تطوير  ومركز 

املتعلقة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال������دورة  ع���ق���دت  ح��ي��ث 

ب��ا���ص��ت��خ��دام من�صة  االل���ك���روين  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 

Moodle مودل

ال��دوي��ري  احمد  الدكتور  اال�صتاذ  واأ���ص��ار 

هيئة  اع�������ص���اء  اأداء  ت��ط��وي��ر  م���رك���ز  م���دي���ر 

التدري�ص اأن هذه الدورات تاأتي �صمن �صل�صلة 

ويقيمها  اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  التدريبية  ال����دورات 

امل���رك���ز ل���ت���زوي���د اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 

بالكفايات ال�صرورية للتعلم االلكروين.

عرباالت�صال  يتم  التدريب  ان  اإىل  ي�صار 

مركز  من  خبريان  بالتدريب  ويقوم  املرئي 

عليم  اب��و  نبيل  ال�صيد  االل��ك��روين  التعلم 

وال�صيد نا�صر ال�صبيل ويف كل دورة تدريبية 

يتم تزويد امل�صاركني بدليل ار�صادي.

م��دار  على  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  وي�صتمر 

ا���ص��ب��وع��ني ل��ي�����ص��م��ل ج��م��ي��ع اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة 

ومراكز  ومعاهد  كليات  جميع  يف  التدري�ص 

اجلامعة .

جامعة آل البيت تطلق المرحلة الثانية من سلسلة 
الدورات التدريبية المتعلقة بالتعلم عن بعد
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ن�سان  خال�ص به، واحلقيقة اأن ا�إل جاءت الر�سا�ت ال�سماوية كافة بدعوة �سريحة للعمل وا�إل

الذي يعمل ويخل�ص بعمله يجني فوائد ومكا�سب كثرية بدءاً من ر�سا اهلل تعاىل ومروراً بر�سا 

خروية املادية  كل من حوله وم�سوؤوليه وو�سوً� لر�ساه عن نف�سه، عدا عن املكا�سب الدنيوية وا�أ

ا�إلنتاج  يتابع  العمل  رّب  حيث  اأكرث  مطلوب  بالعمل  ا�إلخال�ص  بات  كورونا  زمن  ويف  واملعنوية؛ 

تعاىل يجب  اهلل  باأن خمافة  يعني  امل��رن؛ وهذا  والعمل  ُبعد  العمل عن  العامل يف ظل  يرى  و� 

اأن ترت�سخ اأكرث:

ال��رزق  على  واحل�سول  وقناعته،  نف�سه  ع��ن  ن�����س��ان  ا�إل لر�سا  موؤ�سر  العمل  يف  خ��ال���ص  ا�إل  .1

والعطاء  نتاجية  وا�إل بربه  موؤمن  جيل  وتربية  القلق  وع��دم  والطماأنينة  البال  وراح��ة  احل��الل 

ذلك  اأ�سبح  كورونا  زمن  ويف  الرائعة؛  يجابية  ا�إل القيم  من  والكثري  التخاذل،  اأو  الك�سل  وعدم 

اأكرث حيث العالقة بني العبد ورّبه اإلبان العمل عن ُبعد واإلتقان روحية العطاء.

2. ت�ستطيع اأن ترغم احل�سان اأن يذهب اإلىل النهر لكنك � ت�ستطيع اإلرغامه على �سرب املاء، 

النفاق  اأو  فقط  امل�سوؤول  اإلر�ساء  اأو  فقط  ال�ساعات  عد  اأو  للمراآءاة  لي�ص  العمل  اأن  على  كموؤ�سر 

للعمل  و�سيا�سة عري�سة  كورونا �ن هذا عنوان  زمان  �سوفية؛ ويف  اأو  منة  دون  القلب  لكنه من 

املرن والعمل عن ُبعد.

ولوجهه  تعاىل  اهلل  ملر�ساة  عملنا  فليكن  فقط،  املكا�سب  زاوية  من  للعمل  يتطلع  البع�ص   .3

اخلال�ص؛ وهذا ما يقتنع به ا�إلن�سان يف زمن كورونا �أن املكا�سب وحدها � تعني �سيء فا�إلن�سان 

مهدد بحياته و�سيرتك كل �سيء خلفه.

يام من قبل البع�ص منها: الك�سب  �سف ظواهر �سلبية كثرية يف العمل هذه ا�أ 4. تنت�سر مع ا�أ

غري امل�سروع، والعمل لالأ�سخا�ص والنفاق مع امل�سوؤول، وت�سييع الوقت، والتفنن يف و�سائل عدم 

ُبعد  عن  العمل  اأ�سبح  اإلذ  كورونا  زمن  يف  تراجع  كله  ذلك  لكن  الكثري؛  والكثري  الزبون،  خدمة 

ومرناً يف الوقت الذي يطلب فيه من املوظف اإلنتاجيه ومتيز دومنا وقت حمدد.

ي موظف كان من غري راتبه من  اأو مادية تعطى �أ اأو مكا�سب معنوية  اأو مال  اأي هدية   .5

ذوي  بع�ص  عند  ي���ام  ا�أ ه��ذه  تنت�سر  ول��الأ���س��ف  ر���س��وة،  فهي  بعمله  للقيام  كنتيجة  ال��زب��ون  قبل 

رخ�ص! ويف  اأو الزبون ا�أ نف�ص املري�سة طرق ملتوية لذلك �سواء من قبل املوظف الرخي�ص  ا�أ

زمن كورونا �ن ا�إلميان باهلل اأعمق ومن املفرو�ص تراجع هكذا ت�سرفات غري مقبولة.

6. املال العام اأمانه يف اأعناقنا واملحافظة عليه واجب ديني واأخالقي ووطني، ومن � يحافظ 

اأو اخلا�ص فهو خائن لوطنه  العام  القطاع  اأّنى كان يف  اأو  الدولة  اإلبان عمله مع  العام  املال  على 

ول�سمريه ولالإلن�سانية؛ ويف زمن جائحة كورونا مطلوب تطبيق لغة القانون ب�سرامة باحلق.

ن  7. املطلوب من كل موظف اأو عامل اأن ميتلك يف عمله روحية اإلن�سان خمل�ص � مخ ل�ص، �أ

وىل فيها قناعة ور�سا والثانية فبها كل �سيء رذيل! ويف زمن كورونا نرجو اهلل خمل�سني اأن  ا�أ

يكون كل النا�ص من النوع ا�أول من املخل�سني.

د.محمد طالب عبيدات

اإلخالص في العمل في 
زمن كورونا
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 االنباط -اربد

 اأغلقت جلنة ال�سحة وال�سالمة العامة، 

العتوم،  ر�سوان  ارب��د  حمافظ  من  امل�سكلة 

ملخالفته  )م�����ول(  جت���اري���ة  م��ن�����س��اة  ام�������ص، 

�سروط ال�سحة وال�سالمة العامة.

التي  اللجنة،  اإلن  العتوم  املحافظ  وق��ال 

الرقابية  اجلهات  جميع  عن  ممثلني  ت�سم 

خم���ال���ف���ات  وج����ه����ت   ، ا�خ���ت�������س���ا����ص  ذات 

مل��ط��ع��م��ني وحم���م�������ص ج�����راء ع�����دم اإلع�����الن 

12 خمالفة  ت��وج��ي��ه  اإلىل  اإل���س��اف��ة  ا�أ���س��ع��ار، 

لعدد من املن�ساآت التجارية لوجود �سلبيات. 

واأ�سار اإلىل اأن اجلو�ت م�ستمرة على جميع 

املن�ساآت التجارية يف حمافظة اربد؛ للتاأكد 

من مدى التزام العاملني ب�سروط ال�سحة 

وال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة وع���دم خم��ال��ف��ة اأوام���ر 

الدفاع.

 46 م��ن  اأك���رث  زارت  اللجنة  اأن  واأو���س��ح 

ارب�����د ووج�����دت بع�ص  م��ن�����س��اأة جت���اري���ة يف 

امل��خ��ال��ف��ات وع����دم ال���ت���زام ال��ع��ام��ل��ني بتلك 

الكمامات  ال��دف��اع وارت����داء  ب��اأوام��ر  امل��ح��ال 

خمالفات  حترير  ج��رى  وعليه  وال��ق��ف��ازات 

يعملون  التي  املوؤ�س�سات،  واإلغ���الق  بحقهم 

بها ملدة 14 يوما، �فتا اإلىل اأن العدد ا�أكرب 

م���ن امل��ن�����س��اآت م��ل��ت��زم ب���اأوام���ر ال���دف���اع واأن 

املخالفات حمدودة .

االنباط-عمان

ال��ت��ربع��ات  ح�����س��اب  اإلدارة  جل��ن��ة  ن�����س��ب��ت 

اإلىل رئي�ص  الرئي�سة يف �سندوق همة وطن 

الوزراء الدكتور عمر الرزاز للموافقة على 

ع��ودة  نفقات  تغطية  برنامج  دع��م  اعتماد 

ا�أردن���ي���ني م��ن اخل����ارج ال��ذي��ن ي��ف��ت��ق��رون 

املالية. للمالءة 

واأك������د رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ف��ة ب������اإلدارة 

������س�����ن�����دوق ه����م����ة وط����������ن، ع����ب����دال����ك����رمي 

لرئي�ص  بعثه  ر�سمي  ك��ت��اب  يف  الكباريتي، 

وفقاً  �سيكون  التغطية  برنامج  اأن  الوزراء، 

اخلارجية  وزارة  ح��ددت��ه��ا  ال��ت��ي  للمعايري 

و�سوؤون املغرتبني كوجه من وجوه ا�إلنفاق 

الربنامج  اعتماد  بعد  احل�ساب  اأم��وال  من 

ح�سب ا��سول.

و����س���دد ال���ك���ب���اري���ت���ي، يف ت�����س��ري��ح ان�����ص 

وزارة  ت��ق��وم  اأن  ����س���رورة  ع��ل��ى  ال���ث���الث���اء، 

دوري��ة  بتقارير  اللجنة  بتزويد  اخلارجية 

حول �سري الربنامج واملبالغ امل�سروفة.

وكان وزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبني، 

من  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون  م��ب��ل��غ  تخ�سي�ص  ط��ل��ب 

نفقات  لتغطية  وطن  همة  �سندوق  ح�ساب 

اململكة؛  اإلىل  بالعودة  الراغبني  ا�أردن��ي��ني 

امل��ال��ي��ة لتغطية  امل���الءة  ن��ظ��راً �ف��ت��ق��اره��م 

كلفة عودتهم.

اللجنة  تن�سيب  اأن  اإلىل  الكباريتي  واأ�سار 

ل��رئ��ي�����ص ال������وزراء ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اع��ت��م��اد 

من   )5( البند  �أح��ك��ام  ا�ستند  ال��ربن��ام��ج، 

وامل��ادة   ،2020 ل�سنة  رق��م )4(  ال��دف��اع  اأم��ر 

همة  �سندوق  اإلدارة  تعليمات  من  )7/�أ/3( 

وطن.

وق���ال ال��ك��ب��اري��ت��ي: »و���س��ع��وراً م��ن جلنة 

اإلدارة ح�ساب التربعات الرئي�سية ل�سندوق 

للذين  الدعم  توجيه  ب�سرورة  وطن  همة 

ال��ب��الد وغ��ري  ال�����س��ب��ل خ���ارج  ب��ه��م  تقطعت 

ق���ادري���ن ع��ل��ى ال���ع���ودة �ف��ت��ق��اره��م امل���الءة 

مت  الكلف«،  ه��ذه  لتغطية  ال��الزم��ة  املالية 

برنامج  �عتماد  الوزراء  لرئي�ص  التن�سيب 

دعم لهذه الغاية.

االنباط-عمان

الذي  القد�ص(  برنامج )عني على  �سلط 

بثه التلفزيون ا�ردين ا�ثنني، ال�سوء على 

م�سري قرى حميط القد�ص �سمن خمطط 

�سم عدد من ارا�سي ال�سفة الغربية.

وع��ر���ص ال��ربن��ام��ج ت��ق��ري��را م�����س��ورا من 

ال��ق��د���ص، ج���اء ف��ي��ه ان اع���الن ت��رم��ب او ما 

ي�سمى ب� )�سفقة القرن( امر غري قانوين، 

نظرا �أنها ترتكز على �سيا�سة القوة وا�مر 

ال��واق��ع وع���دم ا�ل���ت���زام ب���ق���رارات ال�سرعية 

بند  ال�سفقة  ه��ذه  بنود  وك��ان من  الدولية، 

يت�سمن �سم بع�ص القرى املحيطة بالقد�ص 

التابعة لل�سلطة الفل�سطينية وامل�سنفة )بي 

اجلانب  اىل  او���س��ل��و  اتفاقية  ح�سب  ���س��ي(   ،

ا��سرائيلي، مما يعد انتهاكا �سافرا لقوانني 

ال�سرعية الدولية وحقوق ا�ن�سان.

وب����ني ال��ت��ق��ري��ر ان اخل���ط���ة ا�م��ريك��ي��ة 

من  وامل�ساغة  ا��سرائيلي  للجانب  املنحازة 

جانب ا�حتالل ب�سم ا�را�سي الفل�سطينية 

به  ي��ق��وم  م��ا  لت�سريع  ا��سرائيلي  للجانب 

ا�ح��ت��الل م��ن �سرقة ل��الأرا���س��ي يف حميط 

كامل على  القد�ص يهدف اىل فر�ص ط��وق 

امل��دي��ن��ة امل��ق��د���س��ة و���س��ل��خ��ه��ا ع���ن حميطها 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، وه�����ذا م���ا ي���ن���وي ا�ح���ت���الل 

تطبيقه يف منطقة م�ستوطنة معلي ادوميم 

ومنطقة )اي و ن( التي تقع �سرقي القد�ص.

امني عام جتمع يهتدون يف القد�ص، وليد 

ملناطق  �ستتم  ال�سم  عملية  »اإلن  ق��ال  �سيام، 

)�سي( خلف اجلدار واملعركة هنا دميوغرافية 

ا�سافة لكونها عقائدية، فهناك مناطق من 

غ��رب��ي ال��ق��د���ص مثل ب��ري ن��ب��ا� وب��د والنبي 

�سمويل وقطنا �سيتم �سمها �إل�سرائيل وهو 

اأمر مرفو�ص من قبل الفل�سطينيني، حيث 

اننا لن نقبل ال�سيادة ا��سرائيلية«.

زي��اد،  اب��و  زي��اد  ال�سيا�سي  الكاتب واملحلل 

ذهب اإلىل اأن ا�ستعدادات البناء يف منطقة )اي 

و ن( جتري على قدم و�ساق، موؤكدا انه اذا ما 

ب��داأت ا�سرائيل العمل يف هذه املنطقة تكون 

فعليا قد اكملت الطوق نهائيا حول مدينة 

ا�را���س��ي  باقي  ع��ن  نهائيا  وعزلها  القد�ص 

القرار  فهذا  وبالتايل  املحتلة،  الفل�سطينية 

ه��و اخ��ط��ر م��ا مي��ك��ن ان ت��ق��وم ب��ه �سلطات 

ا�حتالل.

ال��ق��د���ص للم�ساعدة  وق����ال م��دي��ر م��رك��ز 

حتدث  ال���ذي  ال���ع���اروري،  ع�سام  القانونية، 

القمر  ات�سال فيديو عرب  للربنامج خ��الل 

القرن  �سفقة  عن  ُين�سر  ما  »ان  ال�سناعي، 

وخطة ال�سم ا��سرائيلية هو جمرد تكهنات 

ا�ن  لغاية  توجد  و�  اعالمية،  وت�سريبات 

وهناك  ر�سمية  خ��ارط��ة  و�  ر�سمية  رواي����ة 

اك��رث م��ن خ��ارط��ة واك���رث م��ن حتليل، ومن 

خ����الل جت���رب���ة ال�����س��م ال�����س��اب��ق��ة ف���ان���ه من 

ال��ق��رى  م���ن  امل���زي���د  ���س��م  ي��ت��م  ان  امل�ستبعد 

جوهر  �ن  العالية  ال�سكانية  الكثافة  ذات 

القد�ص  م��دي��ن��ة  يف  ا����س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سيا�سة 

مبعنى  اي  ال��ع��رق��ي��ة،  الهند�سة  ع��ل��ى  ي��ق��وم 

املحتلة  ال��ق��د���ص  ت��ري��د مدينة  ا���س��رائ��ي��ل  ان 

ان  م�سيفا  الفل�سطينيني«،  م��ن  ع��دد  باقل 

خمططات ال�سم ا��سرائيلية للقد�ص عامي 

1967 و1968 تظهر خطوطا متعرجة حول 

القد�ص وهي عمدت بهذه املخططات ا�بتعاد 

عن التجمعات ال�سكانية، ولذلك مت ا�ستبعاد 

للكثافة  نظرا  والعيزرية  دي�ص  ابو  مدينتي 

ال�سكانية العالية فيهما.

وع����ن اجل���ان���ب ال���ق���ان���وين يف رد ال��ف��ع��ل 

ق��ال  امل��خ��ط��ط��ات،  ه����ذه  ع��ل��ى  الفل�سطيني 

ال�����ع�����اروري، اإلن ه��ن��ال��ك ن��ق��ا���س��ا ل���ع���دد من 

ال�����ذه�����اب اىل حم��ك��م��ة  اخل������ي������ارات م���ن���ه���ا 

حول  ا�ست�ساري  راأي  لطلب  الدولية  العدل 

منظومتني  ب��وج��ود  ا�ب��ارت��ي��د،  نظام  تبلور 

قانونيتني يف منطقة جغرافية واحدة، بحيث 

تطبق واحدة على امل�ستعمرين واخرى على 

الفل�سطينيني

  االنباط - عمان 

اأك����د رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد م��وؤ���س�����س��ات 

بالوكالة  جودتها  و�سمان  العايل  التعليم 

الدكتور حممد عثمان، جاهزية و�سالمة 

الكاملة  واللوج�ستية  الفنية  ا�إلج���راءات 

ل��ل��م��رك��ز ال���وط���ن���ي ل���الخ���ت���ب���ارات، ل��ع��ق��د 

الكفاءة اجلامعية. امتحان 

جاء ذلك خالل تفقده، ام�ص الثالثاء، 

غرف العمليات التي اأعدها املركز الوطني 

لالختبارات لالإل�سراف على �سري امتحان 

ال��ك��ف��اءة اجل��ام��ع��ي��ة وت��ذل��ي��ل ال�����س��ع��وب��ات 

ال��ت��ي ق���د ت���ط���راأ اأث���ن���اء ع��ق��د ا�م��ت��ح��ان. 

وا�سار الدكتور عثمان اإلىل اأن الهيئة على 

الواردة  ا��ستف�سارات  على  للرد  ا�ستعداد 

م����ن ال��ط��ل��ب��ة واجل����ام����ع����ات، ب��خ�����س��و���ص 

�سيعقد  الذي  اجلامعية  الكفاءة  امتحان 

داعيا   ،  2020  /6  /30-21 ال��ف��رتة  خ��الل 

الناظمة  بالتعليمات  التقيد  �سرورة  اإلىل 

وجمرياته. لالمتحان 

االنباط - عمان 

دع���ا ح���زب ال��ع��دال��ة وا�إل�����س����الح؛ احل��ك��وم��ة اإلىل ����س���رورة م��وا���س��ل��ة دع��م 

وم�ستعجلة  ملمو�سة  اجراءات  �سل�سلة  عرب  باأنواعها  ا�قت�سادية  القطاعات 

اهلل  عبد  امللك  جلاللة  الر�سيدة  ل��ل��روؤى  كمح�سلة  للتعايف  طريقها  لت�سق 

الثاين.

واك���د احل���زب وف��ق��ا ل��ب��ي��ان ا���س��دره ام�����ص ال��ث��الث��اء، ���س��رورة ال��ت��زام كافة 

املوؤ�س�سات وال�سركات يف جميع القطاعات مبعايري و�سروط ال�سالمة العامة 

للحد من انت�سار فريو�ص كورونا.

قبل  من  املبذولة  واحلثيثة  ال��دوؤوب��ة  للجهود  تقديره  عن  احل��زب  وع��رب 

كافة موؤ�س�سات الدولة املدنية والع�سكرية وا�منية ال�ساعية اىل اخلروج من 

اجلائحة باأقل اخل�سائر، مبيناً ان احل�سور ال�سيا�سي وامليداين جلاللته منذ 

بدء اجلائحة و�سع ا�أردن يف مركز ال�سدارة و �سّكل عالمة م�سيئة يف �سماء 

واملمار�سات  امل�سرتك  العمل  ملنهجية  كوين  اإلر�سادي  كنموذج  الدويل  املجتمع 

الت�سدي للجائحة. الت�ساركية يف 

بكافة  ال��ف�����س��اد  ملكافحة  امل��ب��ذول��ة  للجهود  ال��ك��ام��ل  ت��اأي��ي��ده  احل���زب  واك���د 

التي  ال�سريبي  التهرب  لظاهرة  بحزم  الت�سدي  �سرورة  على  انواعه،م�سددا 

ت�سكل )بح�سب البيان( نوعاً متطوراً من الف�ساد املنظم.

يف  �ساهم  وم��ن  ال�سريبي  بالتهرب  املتورطني  حما�سبة  اىل  احل��زب  ودع��ا 

التهرب ال�سريبي �سواء من القطاع العام او اخلا�ص وذلك عرب ا�سرتاتيجية 

ممنهجة. اإلجرائية 

االنباط - عمان 

التعليمات  ع��ل��ى  ت��ع��دي��الت  اأج�����ازت   

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة اخل��ا���س��ة ب���اع���داد ج����داول 

طلبات  ت��ق��دمي   ،2020 ل�سنة  الناخبني 

اجل�����داول  يف  ال��ن��اخ��ب��ني  ا���س��م��اء  ادراج 

ا�لكرتونية. بالو�سائل  ا�ولية 

ن�سرتها  ال��ت��ي  ال��ت��ع��دي��الت  وح�����س��ب 

اجل���ري���دة ال��ر���س��م��ي��ة يف ع���دده���ا ام�����ص 

ال���ث���الث���اء، ف����ان ك���ل ���س��خ�����ص مل ي���درج 

للناخبني  ا�ول��ي��ة  اجل����داول  يف  ا���س��م��ه 

مي����ك����ن����ه ال�����ت�����ق�����دم ب����ط����ل����ب خ����ط����ي او 

املدنية  ا�ح��وال  مكتب  لدى  الكرتوين 

 ، ا�سمه يف اجل���داول  واجل���وازات �دراج 

وذلك خالل اربعة ع�سر يوماً من اليوم 

ا�ولية  اجل��داول  عر�ص  لتاريخ  التايل 

ام��ك��ان��ي��ة  ب���ا�إل����س���اف���ة اىل  ل��ل��ن��اخ��ب��ني، 

ت�سجيل  على  “الكرتونيا”  ا�عرتا�ص 

للناخبني  ا�ول��ي��ة  اجل����داول  يف  ال��غ��ري 

وا�سرتطت  ا�نتخابية.  الدائرة  �سمن 

ت��ع��ل��ي��م��ات م���ع���ّدل���ة ل���ق���واع���د ح��م��الت 

2020، توفري  الدعاية ا�نتخابية ل�سنة 

ا�نتخابي،  امل��ق��ر  داخ���ل  التعقيم  م���واد 

ب��دخ��ول  ���س��خ�����ص  ال�����س��م��اح �أي  وع�����دم 

الكمامات  ارت��داء  دون  ا�نتخابي  املقر 

وال���ق���ف���ازات، وح��ظ��ر اي اج��ت��م��اع ي��زي��د 

املقر  م�ساحة  ع��ل��ى  ف��ي��ه  احل�����س��ور  ع��دد 

امل���ح���ددة وامل����واف����ق ع��ل��ي��ه��ا م���ن ال��ه��ي��ئ��ة 

لالنتخاب. امل�ستقلة 

ك���م���ا ت��ت�����س��م��ن ال����ت����ع����دي����الت، ع���دم 

ت���ق���دمي ا�ط���ع���م���ة وامل�������س���روب���ات داخ���ل 

امل��ق��ر ا�ن��ت��خ��اب��ي، مب��ا يف ذل���ك امل���اء اإل� 

ت��ت��واءم  بال�ستيكية  او  كرتونية  ب����اآوان 

العامة،  وال�سالمة  ال�سحة  ومتطلبات 

ف�������س���اًل ع�����ن ال���ت���ب���اع���د ب�����ني امل����ق����رات 

ا�ن���ت���خ���اب���ي���ة ب��ح��ي��ث � ت���ق���ل امل�����س��اف��ة 

بينهما عن 200 مرت، ومبا ي�سمن عدم 

احل�سول  �سرورة  اىل  ا�سافة  التزاحم، 

معد  من��وذج  على  م�سبقة  موافقة  على 

من  خطيا  تعهدا  به  مرفقا  الهيئة  من 

ال�سحة  مبتطلبات  با�لتزام  املر�سحني 

تعليمات  ن�ست  كما  العامة.  وال�سالمة 

م���ع���ّدل���ة �ع���ت���م���اد امل���راق���ب���ني امل��ح��ل��ي��ني 

على   ،2020 ل�سنة  ا�نتخابية  للعملية 

يتبع  الذي  التحالف  او  املوؤ�س�سة  توقيع 

خا�سة  �سلوك  م��دون��ة  على  امل��راق��ب  ل��ه 

الهيئة،  ت��ع��ده��ا  ا�ن��ت��خ��اب��ي��ة  بالعملية 

ب��د� من   18 ال��� “بلوغ” �سن  وا���س��رتاط 

اعتمادة،وان � يكون  يتم  “�مت” فيمن 
املراقب عاماًل يف اللجان ا�نتخابية او 

املتطوعني،  او  الفرز  او  ا�ق��رتاع  جلان 

اعتماد اي  انهاء  التعديالت  كما اجازت 

او  امل��وؤ���س�����س��ة  ت��ق��رره  �سبب  م��راق��ب �ي 

التحالف الذي يتبع له.

اربد: إغالق مول لمخالفته شروط الصحة 

همة وطن ينسب لتغطية نفقات عودة 
األردنيين غير المقتدرين من الخارج

عين على القدس يناقش مصير قرى محيط القدس المحتلة

هيئة اعتماد التعليم العالي تؤكد جاهزية عقد امتحان الكفاءة الجامعية

العدالة واالصالح يدعو لمحاسبة المتورطين بالتهرب الضريبي  

تعديالت على التعليمات التنفيذية الخاصة باالنتخابات النيابية

مواد تعقيم بالمقر االنتخابي وعدم السماح بدخوله دون كمامات وقفازات 



االنباط - عمان 

ق����ال م���دي���ر ع����ام ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��ل 

�سيتم  اإن��ه  ال��ل��وزي،  �سالح  بالوكالة  ال��ري 

اإعادة هند�سة الإجراءات التنظيمية للنقل، 

�سل�سلة  اك��ت��م��ال  ب��ع��د  م��ن��اق�����س��ت��ه��ا  واإع������ادة 

الج���ت���م���اع���ات م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة، ومب��ا 

يخدم جميع الأطراف.

اللوزي  ان  الهيئة يف بيان ام�س،  وذكرت 

ا����س���ار خ���الل ت��روؤ���س��ه لج��ت��م��اع ال�����س��رك��ات 

من  ال��ن��ق��ل  واإدارة  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ل��ة 

اجتماع  عقد  �سيتم  اأنه  اإىل  العقبة،  موانئ 

مع ممثلي �سركات النقل والناقلني الأفراد 

امل�ستفيد  ك��ون��ه��م  امل��ق��ب��ل،  الأ���س��ب��وع  م��ط��ل��ع 

�سي�سمن  ال���ذي  التنظيم  ه���ذا  م��ن  الأول 

العدالة لهم يف التحميل من العقبة.

جلميع  م��و���س��ع��ا  اج��ت��م��اع��ا  ان  واأ�����س����اف 

بالتو�سيات  للخروج  ذلك  �سيتبع  الأطراف 

الإطار  وحتديد  عليها  التوافق  �سيتم  التي 

الزمني لبدء تنفيذها.

مفو�س  ح�سره  ال��ذي  الجتماع  وبحث 

منطقة  �سلطة  يف  وال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ي��اح��ة 

�سرحبيل  اخل��ا���س��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��ق��ب��ة 

م��ا���س��ي، الإج������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا هيئة 

ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��ل ال�����ري م���ن خ����الل ت��وزي��ع 

الناقلني  ب��ني  ال��ع��دال��ة  ل�����س��م��ان  الأح���م���ال 

وحت���دي���د اأج�����ور ال��ن��ق��ل ل��ل��ب�����س��ائ��ع ال��ع��ام��ة 

�سمن املعادلة ال�سعرية املعتمدة من الهيئة 

لل�ساحنات. الت�سغيلية  الكلف  والتي تراعي 

من  ال��ه��دف  اأن  ما�سي  اأك���د  جهته،  م��ن 

ه��ذه الج����راءات ه��و ب��ن��اء ن��ظ��ام نقل متني 

مي��ك��ن ال���دول���ة م��ن دع���م ب��اق��ي ال��ق��ط��اع��ات 

الق��ت�����س��ادي��ة وم���ن خ���الل ال��ت�����س��ارك��ي��ة مع 

ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س وب���ا����س���ت���خ���دام و���س��ائ��ل 

التكنولوجيا احلديثة لإدارة اأ�سطول النقل 

الثقيل.

ل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الج��ت��م��اع  وح�سر 

لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال�����ذراع  الزرق  ال�����س��ع��اع 

ت��ن��ظ��ي��م ال���ن���ق���ل ال������ري، م�����س��غ��ل م�����س��روع 

امل��ن��ظ��وم��ة الإل���ك���رون���ي���ة ل��وث��ي��ق��ة ال��ن��ق��ل 

ال���ري، وم��دي��ر ال��ع��م��ل��ي��ات يف ���س��رك��ة نافذ 

ال�ساحنات  ومراقبة  حتكم  م�سروع  م�سغل 

�سركة  وم��دي��ر  ال��ع��ق��ب��ة،  منطقة  �سلطة  يف 

م��������دارج اخل�����دم�����ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة م��ن��ظ��م 

والتجارة  ال�سناعة  ل��وزارة  النقل  عمليات 

والتموين.

االنباط - عّمان 

اتفاقيتا  ام�����س،  الع��ي��ان  جمل�س  يف  وقعت 

وال�ُسكان  والبيئة  ال�سحة  جلنة  ب��ني  ت��ع��اون 

وبنك  املجل�س،  يف  وال���راث  ال�سياحة  وجلنة 

رئي�س  ب��ح�����س��ور  الأردين،  وال�����س��ح��ة  ال�����س��ف��اء 

الفايز. املجل�س في�سل 

ووق������ع الت���ف���اق���ي���ت���ني اأم������ني ع�����ام جم��ل�����س 

الإداري��ة  الهيئة  ورئي�س  الزيود،  علي  الأعيان 

ل��ب��ن��ك ال�����س��ف��اء وال�����س��ح��ة اأ����س���رف ال��ك��ي��الين، 

الدكتور  العني  ال�سحة  جلنة  رئي�س  بح�سور 

ي��و���س��ف ال��ق�����س��و���س، ورئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����س��ي��اح��ة 

ال��ع��ني غ���ازي اأب���و ح�����س��ان، وع���دد م��ن اأع�����س��اء 

اللجنتني.

وت��ن�����س الت��ف��اق��ي��ت��ني ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ب��رام��ج 

الرعاية  جم��ال  يف  تخت�س  وطنية  وم�ساريع 

ال�����س��ح��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال���راث 

التوا�سل  و�سائل  ل�ستخدام  اإ�سافة  الأردين، 

الج���ت���م���اع���ي يف ع���ق���د ن�������دوات وور��������س ع��م��ل 

مناطق  ت�سمل خمتلف  وفعاليات  وحما�سرات 

عديدة  �سحية  مو�سوعات  وتت�سمن  اململكة، 

العالجية. ال�سياحة  من �سمنها 

من جهته قال رئي�س جلنة ال�سحة والبيئة 

الق�سو�س  ي��و���س��ف  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ني  وال�����ُس��ك��ان 

املرحلة  متطلبات  لتلبية  ج���اءت  امل��ذك��رة  اإن 

احل��ال��ي��ة ب�����س��رورة ت��ك��ات��ف ج��م��ي��ع م��وؤ���س�����س��ات 

املجال  يف  املعنية  واخلا�سة  الر�سمية  الدولة 

ال�سحي لتقدمي اأف�سل اخلدمات للمواطنني، 

م�سددا على اأهمية توحيد اجلهود يف مكافحة 

املوؤ�س�سات  قبل  من  املُ�ستجد  كورونا  فريو�س 

والأفراد .

واكد رئي�س جلنة ال�سياحة والراث العني 

ال�سفاء قدم خالل  بنك  اأن  اأب��و ح�سان،  غ��ازي 

وم�ساريع  برامج  اأف��ك��ار  ع��دة  الأخ��رية  الفرة 

تنموية ت�سهم يف احلفاظ على الراث الأردين 

وتن�سر الثقافة ال�سحية بني املواطنني.

واأ�سار رئي�س الهيئة الإدارية للبنك اأ�سرف 

اأن هذه التفاقية ت�سكل خطوة  اإىل  الكيالين 

ي�سعى  الذي  البنك،  عمل  م�سرية  يف  متقدمة 

الأردين،  ال�����س��ح��ي  الأم����ن  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ع��زي��ز 

تنعك�س  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  مبينا 

اإي����ج����اب����اً ع���ل���ى م�����س��ت��وى خ���دم���ات���ه يف جم���ال 

الفقرية  للفئات  ال�ساملة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

وال�سعيفة يف خمتلف اأنحاء الوطن.

املجانية  ال�سحة  ال��رع��اي��ة  ال��ب��ن��ك  وي��ق��دم 

تكاليف  دف��ع  ع��ل��ى  امل��ق��ت��دري��ن  غ��ري  للمر�سى 

من  للحماية  الأدن���ى  احل��د  ب�سمان  عالجهم 

ال�سحية  احل��ي��اة  اأمن����اط  وت��ع��زي��ز  الأم���را����س 

يعمل  كما  الدولية،  املعايري  �سمن  الإيجابية 

ع���ل���ى رف�����ع م�����س��ت��وى ال����وع����ي ال�����س��ح��ي ع��ر 

جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن ال���رام���ج وامل�����س��اري��ع 

والتثقيفية. التوعوية 

االنباط - عمان 

الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ق������ررت 

اجلمعيات  ل�سالح  الترعات  جمع  ارج��اء 

�سعار  اىل  اململكة  م�ستوى  على  اخل��ريي��ة 

اآخ����ر، والب���ق���اء ع��ل��ى جمعها داخ���ل ح��دود 

املحافظة فقط.

وق�����ال ال���ن���اط���ق الع����الم����ي يف ال������وزارة 

ت�������س���ري���ح ���س��ح��ف��ي  ا������س�����رف خ���ري�������س يف 

مديرياتها  على  عممت  ال����وزارة  ان  ام�����س 

اأي كتب او موافقات  اإعطاء  امليدانية بعدم 

من  الترعات  جلمع  اخلريية  للجمعيات 

خارج املحافظة التي تن�سط فيها اجلمعية، 

خري�س  وبني  املحافظة.  داخل  واقت�سارها 

بحكم  �سابقا  املقدمة  الطلبات  جميع  ان   ،

امللغاة.

واو�����س����ح ان����ه يف ح����ال رغ���ب���ة اجل��م��ع��ي��ة 

ف��ان  ت��رع��ات ج��دي��دة  تنفيذ ح��م��ل��ة ج��م��ع 

مديرية  لدى  جديد  بطلب  التقدم  عليها 

ي��ق��ت�����س��ر جمع  امل��ع��ن��ي��ة، ع��ل��ى ان  ال��ت��ن��م��ي��ة 

الترعات �سمن املحافظ النقدية.

االنباط – عمان

قرر وزير الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

�سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الإ�سالمية/ 

تخفي�س  اخلاليلة،  حممد  الدكتور  احلج 

ال�سندوق  يف  بها  امل��ع��م��ول  امل��راب��ح��ة  ن�سبة 

 3.75 ل��ت�����س��ب��ح  ال���ت���م���وي���الت  ع��ل��ى ج��م��ي��ع 

10 ح��زي��ران  ب��امل��ائ��ة، وذل����ك اع��ت��ب��ارا م���ن 

اجلاري ولغاية نهاية العام احلايل .

وق����ال م��دي��ر ع���ام ���س��ن��دوق احل���ج ف���وؤاد 

كوري يف ت�سريح �سحفي ام�س: اإن القرار 

ج���اء ا���س��ت��ج��اب��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك 

املواطنني  على  للتخفيف  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

يف ظ��ل ال���ظ���روف ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي متر 

اأن �سندوق  اإىل  بها اململكة. واأ�سار الكوري 

احلج، يتيح للمواطنني متويل م�سرياتهم 

كال�سقق  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  وفق 

وال��ع��ق��ارات وال�����س��ي��ارات م��ن خ��الل عملية 

املنتهية  والإجارة  بال�سراء  لالآمر  املرابحة 

بالتمليك.

االنباط - عمان 

�سبطت وزارة املياه وال��ري، يف منطقة وادي 

ال�سري حي القي�سية، �سهريج مياه و�سائقه اأم�س 

الثنني، لتعبئتهم مياه غري �ساحلة لل�سرب من 

م�سادر ملوثة، والع��ت��داء على مياه نبعة وادي 

ال�سري، امل�سدر الرئي�سي للتزويد املائي للمنطقة، 

من  امل�ستخدمة  وال��راب��ي�����س  امل�سخات  واإزال�����ة 

امل��وق��ع وم�����س��ادرت��ه��ا، وازال����ة خ��ط��وط الكهرباء 

املمدودة بطريقة خمالفة من املوقع.

وق��ال��ت ال����وزارة يف بيان ام�����س، ان��ه مت ايقاف 

ال�������س���ائ���ق، م����وؤك����دة اأن ال���ه���دف م���ن احل��م��الت 

املياه  وتعبئة  ال�سهاريج  ا���س��ح��اب  ت��ع��دي  وق���ف 

على  بناء  ان��ه  وا�سافت  لل�سرب.  ال�ساحلة  غري 

معلومات وردت للوزارة عن العتداء، مت ت�سكيل 

امللكية  الدارة  م��ك��ت��ب  م���ن  وف��ن��ي  ام��ن��ي  ف��ري��ق 

حلماية البيئة/ وزارة املياه والري ملتابعة مو�سوع 

لل�سرب،  �ساحلة  غ��ري  مب��ي��اه  ال�سهاريج  تعبئة 

كونه ميثل م�سا�سا ب�سحة املواطنني.

وا�سار البيان اإىل اأنه وبالتن�سيق مع مت�سرفية 

وادي ال�سري ومدير املركز الأمني، متت مداهمة 

املوقع و�سبط خزان مياه اأر�سي كبري �سعة 150 

وغري  ال�ساحلة  غ��ري  باملياه  مليئا  مكعبا  م��را 

رقم  ال�سرب  ملياه  الردن��ي��ة  للموا�سفة  املطابقة 

وادي  لنبعة  جم����اور  م��ن��زل  داخ����ل   2015/286

ال�����س��ري، وم��رك��ب ع��ل��ي��ه 3 م�����س��خ��ات غ��اط�����س��ة 4 

ان�س وبرابي�س عدد 3 لتعبئة ال�سهاريج، بحيث 

مكعب  مر   16 �سعة  ال�سهريج  تعبئة  ي�ستغرق 

نحو 5 دقائق.

وتوقيف  املخالفات  كافة  ازال���ة  ان��ه مت  وب��ني 

على  امل�سرف  باعتباره  املنزل  �ساحب  ابناء  اح��د 

واتخاذ  التحقيق  ل�ستكمال  ال�سهاريج،  تعبئة 

املعتدين  بحق  والداري����ة  القانونية  الج����راءات 

والبحث جار عن اخرين.

االنباط- عمان 

ب��ح��ث م�����س��اع��د الأم�����ني ال���ع���ام ل��ل�����س��وؤون 

الفنّية / مدير مديرية ال�سيا�سات التجارية 

اخلارجية يف وزارة ال�سناعة والتجارة زاهر 

قطاع  على  ك��ورون��ا  جائحة  اأث���ر  ال��ق��ط��ارن��ه 

القطاع  ممثل  مع  والإلكرونيات  الكهرباء 

الزعبي وعدد  الأردن حامت  يف غرفة جتارة 

من ال�سركات املمثلة للقطاع.

واكد القطارنه خالل اجتماع عقد ام�س 

يف مبنى الوزارة اهمية العمل الت�ساركي بني 

القطاعني العام واخلا�س يف اإطار ا�ستكمال 

لبحث  اجتماعاتها،  القطاعّية  العمل  فرق 

امل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري، 

با�ستكمال  ملتزمة  ال���وزارة  اأن  اىل  م�سريا 

الفرعّية  التجارية  القطاعات  مع  اللقاءات 

�ساأنها  م��ن  اأف��ك��ار ج��دي��دة  اأّي���ة  ك��اف��ة لبحث 

التاجر  كاهل  على  التخفيف  يف  ت�ساهم  اأن 

املختلفة  القطاعات  متانة  وتعزيز  الأردين 

يف مواجهة الأثار ال�سلبية جلائحة كورونا.

وق���ال���ت ال�������وزارة يف ب���ي���ان ���س��ح��ايف ان��ه��ا 

ت��ع��ام��ل��ت م���ع ج��م��ي��ع امل���الح���ظ���ات ال������واردة 

يف م�����س��ف��وف��ة امل��ع��ي��ق��ات اخل��ا���س��ة ب��ال��ق��ط��اع 

بالتعاون مع اجلهات املخت�سة، موؤكدة على 

اللجان  ك��اف��ة  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف  اإ����س���راك 

املوا�سفات  وتعديل  باإعداد  اخلا�سة  الفنّية 

الأردنّية. الفنّية  القيا�سية والقواعد 

اتخذت  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  ول��ف��ت 

جملة من القرارات لدعم القطاع التجاري 

واملتمثلة يف  فايرو�س كورونا  خالل جائحة 

الجتماعي  ال�سمان  اأق�����س��اط  دف��ع  ت��اأج��ي��ل 

بتاأجيل  وال�سماح  لحقة  ملرحلة  وتق�سيطها 

الق�����س��اط امل�����س��ت��ح��ق��ة ع��ل��ى ال�����س��رك��ات دون 

ف��ر���س ع��م��ولت ا���س��اف��ي��ة اأو ف��وائ��د ت��اأخ��ري 

مع  يتوافق  وب�سكل   2020 ع��ام  نهاية  حتى 

للبنوك  �سمح  كما  امل�����س��ريف،  العمل  ق��واع��د 

ملديونيات  جدولة  اإع��ادة  اأو  جدولة  باإجراء 

ع��م��ول��ة  اأو  ن���ق���دي���ة  دف���ع���ة  دون  ال���ع���م���الء 

اإ�سافية.

الكهرباء  ق��ط��اع  ممثل  ا���س��ار  جانبه  م��ن 

ا���س��ت��ج��اب��ة وزارة  ب��ف��ع��ال��ّي��ة  والإل��ك��رون��ي��ات 

للمعيقات  وال��ت��م��وي��ن  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

وامل��ق��رح��ات ال��ت��ي ق��دم��ت ل���ل���وزارة، وع��ل��ى 

مبوؤ�س�سة  امل��ت��ع��ّل��ق��ة  ت��ل��ك  اخل�����س��و���س  وج���ه 

وال��ت��ي عملت على  وامل��ق��اي��ي�����س،  امل��وا���س��ف��ات 

ت��خ��ف��ي�����س الأط�����ر ال��زم��ن��ّي��ة مل��ج��م��وع��ة من 

الج�������راءات ال��ف��ن��ّي��ة والإداري��������ة، و ت��ع��دي��ل 

اأوقات الدوام الر�سمي يف خمتر العقبة

املحلي
50 االربعاء  17/ 6 / 2020 

العام  الوعي  لإذكاء  �سنويا  واجلفاف  الت�سحر  ملكافحة  العاملي  باليوم  ُيحتفل 

لتذكري  فريدة  فر�سة  املنا�سبة  هذه  وُتعد  الت�سحر.  ملكافحة  الدولية  باجلهود 

اأثر تدهور الأرا�سي ميكن حتقيقه من خالل حل امل�سكالت  اجلميع باأن حتييد 

وامل�ساركة املجتمعية القوية والتعاون على جميع امل�ستويات.

على  الطلب  يزيد  حت�سراً،  واأك��ر  اأث��رى  ويغدون  ال�سكان  عدد  يزيد  فعندما 

طاقة  يتجاوز  مم��ا  وغ��ريه��ا  للمالب�س  والأل��ي��اف  احليوانية  والأع���الف  ال��غ��ذاء 

للزراعة  ال�ساحلة  الأرا���س��ي  واإنتاجية  �سحة  ف��اإن   ، نف�سه  الوقت  ويف  الأر����س. 

احلالية يف تدهور مت�سل بل وتتفاقم ب�سبب تغري املناخ.

قطاعات  على  الزاحفة  الت�سحر  ظ��اه��رة  تنامي  اأن  خ��راء  اعتر  الأردن  يف 

امللك  جاللة  توجيهات  ج��اءت  لذلك  للقلق،  مدعاة  اململكة،  اأرا�سي  من  وا�سعة 

لوزارة  التابعة   الزراعية  املحطات  بال�ستفادة من  اإىل احلكومة  الثاين  عبداهلل 

الزراعة، لتكون حوا�سن للم�ساريع الزراعية املتقدمة. وتاأتي زيارة جاللته اإىل 

اخلا�س  القطاع  مع  �سراكات  بناء  اأهمية  يف  معان  حمافظة  يف  اأوه��ي��ده  حمطة 

واإعادة  الزراعية  املحطات  جميع  تقييم  و�سرورة  املحطات.  هذه  من  لال�ستفادة 

تفعيلها، من حيث الإدارة واآلية نظم الزراعة والري واملزروعات.

تعد  لأنها  بالنفع،  الزراعي  القطاع  على  �ستعود  ال�سامية  امللكية  التوجيهات 

القت�سادية  باأبعادها  للتنمية  اأ�سا�سية  ورك��ي��زة  الوطنية،  الأول��وي��ات  اأه��م  م��ن 

والبيئية. والجتماعية 

ف��ف��ي ال��وق��ت ال���ذي اأع����ادت ف��ي��ه اأزم���ة ك��ورون��ا ت��رت��ي��ب الأول���وي���ات للقطاعات 

احليوية يف اململكة ، فر�س القطاع الزراعي نف�سه على راأ�س الأولويات ، اذ مثل 

�سمام اأمان ولبنة اأ�سا�سية يف منظومة الأمن الغذائي الوطني .

امللكية  التوجيهات  تنفيذ  والبيئة وجهودهم يف  الزراعة  وزارة  دور  وهنا يرز 

والركيز على دعم القطاع الزراعي كم�سدر لتوفري ال�سلع الزراعية والغذائية 

املحلية واأهميته يف حتقيق �سبل العي�س للعاملني يف القطاع كاأحد اأهم القطاعات 

التي  العمل  ف��ر���س  ا�ستغالل  على  ،ع���الوة  وامل��ح��اف��ظ��ات  الأط���راف  يف  التنموية 

ُت�سغلها العمالة الوافدة يف ت�سغيل الأردنيني وخا�سة املت�سررين من الأزمة.

اأن ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ، ���س��ت��ك��ون اأ���س��ا���س وم��ن��ه��اج عمل 

يلزم  ما  كل  لتوفري  ال�ساعة،  م��دار  وعلى  املرحلة،  ه��ذه  يف  املختلفة  للقطاعات 

�سائاًل  والثبات،  القوة  بذات  القا�سية،  املرحلة  هذه  جميعاً  نعر  حتى   ، املواطن 

�سر هذه اجلائحة  واأن يكفي اجلميع  والعباد،  البالد  اأن يحفظ  املوىل عز وجل 

العاملية.

سامر نايف عبد الدايم

التوجيهات الملكية .. واليوم 
العالمي لمكافحة التصحر

رؤساء جامعات عربية يناقشون التحديات التي تواجه التعليم عن بعد

إعادة هندسة اإلجراءات التنظيمية لقطاع النقل

توقيع اتفاقيتين في مجلس األعيان لتنفيذ برامج صحية وتنموية

  التنمية : جمع التبرعات للجمعيات الخيرية من داخل المحافظة فقط

تخفيض نسبة مرابحات صندوق الحج إلى %3.75

توقيف شخص عبأ صهريجا بمياه غير 
صالحة في وادي السير

الصناعة  تبحث أثر جائحة كورونا على قطاع 
الكهرباء واإللكترونيات مع عدد من ممثلي القطاع 

االنباط - عمان 

حلقة  يف  عربية  ج��ام��ع��ات  روؤ���س��اء  ال��ت��اأم 

ن��ق��ا���س��ي��ة ع����ر ت��ق��ن��ي��ة الت���������س����ال امل���رئ���ي 

وامل���������س����م����وع يف م�������س���ع���ى لإي������ج������اد ح���ل���ول 

التعليم عن  تواجه عملية  التي  للتحديات، 

بعد يف موؤ�س�سات التعليم العايل العربية .

ودع��ا روؤ���س��اء اجل��ام��ع��ات، خ��الل احللقة 

ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا احت�����اد اجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ت��ق��ن��ي��ات  ت���وف���ري  اإىل  ام�������س، 

يف  بعد  ع��ن  التعليم  عملية  لنجاح  حديثة 

العربية. اجلامعات 

وق����دم����وا، خ����الل احل��ل��ق��ة ال���ت���ي ج���اءت 

يف  ال��ع��رب��ي��ة  اجل���ام���ع���ات  “جتارب  ب��ع��ن��وان 

مناذجا  كورونا”،  زم��ن  يف  ُبعد  عن  التعلم 

التعامل  وُط��رق  ُبعد  عن  للتعليم  ُمتقدمة 

يف  العربي  اجلامعي  التعليمي  ال��واق��ع  مع 

ظل وباء فريو�س كورونا .

واأ������س�����ار اأم������ني ع�����ام احت������اد اجل���ام���ع���ات 

اإىل  �سالمة  ع��زت  عمرو  الدكتور  العربية 

ال����دور امل���ح���وري، ال����ذي ي��ق��وم ب��ه الحت���اد 

يف ح���ث اجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 

منظومة التعليم عن ُبعد لديها.

وقال �سالمة اإن حتديات هذا النوع من 

عربي  عام  اط��ار  ايجاد  اإىل  يحتاج  التعليم 

م���وح���د ي��ع��ال��ج الخ����ت����اللت يف اجل���وان���ب 

ينتج من خالل  التي قد  والفنية،  العلمية 

تطبيق هذا النوع من التعليم.

التعليم  عملية  يف  خلل  اأي  اأن  واأ���س��اف 

ع��ن ب��ع��د ق��د ي��وؤث��ر ع��ل��ى ���س��الم��ة عنا�سر 

ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، اأب�����رزه�����ا امل���ن���ه���اج، 

وامل�������س���اق���ات ال���درا����س���ي���ة، والم���ت���ح���ان���ات، 

هيئات  اأع�����س��اء  واأداء  ال��ط��ال��ب،  وح�����س��ور 

التدري�س.

و�سدد الدكتور �سالمة على اأهمية توفر 

ل�سمان  احلديثة  التكنولوجية  التقنيات 

مت��ك��ني ج��م��ي��ع الأط�����راف م��ن امل�����س��ارك��ة يف 

بنجاح. التعليمية  العملية  تنفيذ 

وثمن الإجراءات، التي قامت اجلامعات 

العربية باتخاذها ملواجهة التحديات، التي 

ف��ر���س��ه��ا ت��ف�����س��ي وب����اء ك���ورون���ا ع��ل��ى ق��ط��اع 

التعليم العايل يف الوطن العربي والعامل.

وق�����ال الأم������ني ال���ع���ام امل�����س��اع��د لحت���اد 

عبدالرحيم  ال��دك��ت��ور  العربية  اجل��ام��ع��ات 

اإن احت����اد اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة  احل��ن��ي��ط��ي 

والتعليم  امل��ف��ت��وح  للتعليم  م��ع��اي��ريا  و���س��ع 

ال�سر�سادية  املعلومات  لتوفري  ُبعد  ع��ن 

الالزمة مل�ستخدمي هذا النوع من التعليم 

يف اجلامعات العربية.

اأه����م ال��ع��ن��ا���س��ر،  واأ����س���ار احل��ن��ي��ط��ي اإىل 

جودة  ل�سمان  عليها  املحافظة  يجب  التي 

التعليم عن ُبعد، موؤكداً ان الحتاد �سُيتابع 

ال���ت���ط���ورات ك���اف���ة يف ه����ذا امل���ج���ال ل��ي��ق��وم 

بتزويد اجلامعات العربية بها.

و�سارك يف احللقة رئي�س جامعة حلوان 

امل�����س��ري��ة ال���دك���ت���ور م���اج���د جن���م ورئ��ي�����س 

العتوم  ع��دن��ان  الدكتور  البيت  اآل  جامعة 

وم���دي���ر ع����ام ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف ت��ون�����س 

الدكتور عبد املجيد عماره ورئي�س جامعة 

امل��ون�����س��ت��ري ال��ت��ون�����س��ي��ة ال���دك���ت���ور ال���ه���ادي 

التطبيقية  العلوم  جامعة  ورئي�س  بلحاج 

يف البحرين الدكتور غ�سان عواد.
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة مال نهاية لل�سياحة وال�سفر ذ.م.م م�سجلة 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )53922( بتاريخ )2019/3/12( 

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/16(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد وثلجي القي�سي  

 )  112560( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2015/9/21 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

560060

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

غريب     وتامر  �س�اقد  جميله  �سركة  ب��اأن  والتجارة  ال�سناعة 

 101739  ( الرقم   حتت  ت�سامن    �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

من  �سفتها  لتح�يل  بطلب  تقدمت  قد    2011/6/14 بتاريخ   )

ال�سركة  ا�سم  وتغري  ب�سيطة  ت��سية  �سركة  اىل  ت�سامن  �سركة 

اىل تامر كامل غريب و�سريكه .

يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  •لال�ستف�سار 
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200052329(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

�سالمه عي�سى �سالمه القي�سي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سالمه القي�سي واخيه

بتاريخ   )32435( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1993/3/11

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/16 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/16

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القان�ن  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة املرفا العاملية لال�ستثمار ذ.م.م م�سجلة لدينا 

يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة/ حتت الرقم 

)10228( بتاريخ )2005/6/7( 

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/15(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

اعالن
  يعلن لطالع العم�م باأن اللجنة الل�ائية للتنظيم يف بلدية الزرقاء 

قد قررت بقرارها رقم ) 150/17( تاريخ 2020/1/27 امل�افقة على 

تعديل م�سار �سارع ب�سعة ) 10 مرت ( مع املحافظة على �سعته التنظيمية 

واملار من خالل القطعة رقم ) 367 (وامل�سنفة مقربة والقطعة رقم

 ) 1329 ( �سمن ح��ض )9 ( البي�ض ل�حة ) 15 ( من ارا�سي عطل 

الزرقاء والر�سيفة �سمن ل�حة ) 7 ( التنظيمية ك�نه ي�جد جزء من 

القطعة ) 367 ( يحجب القطع رقم ) 3069 ، 3068 ، 369 ( من نف�ض 

�سارع  اعتماده  املقرتح  اجلزء  بان  علما  ال�سارع  عن  والل�حة  احل��ض 

غري م�ستغل من املقربة وح�سب املخطط املرفق .

اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  من   ) �سهر   ( ملدة  لالعرتا�ض  ذلك  واع��الن 

تقدمي  ال��ع��الق��ة  ل���ذوي  وي��ج���ز  حمليتني  وج��ري��دت��ني  الر�سمية 

اللجنة  مكاتب  لدى  لالعرتا�ض  القان�نية  الفرتة  خالل  اعرتا�ساتهم 

املحلية يف بلدية الزرقاء ومدعمه باملخططات وال�ثائق الالزمة .

رئيس اللجنة اللوائية يف بلدية الزرقاء 
املهندس عماد املومني

اعالن بيع باملزاد العلني

تن�ي  جر�ض  بداية  حمكمة  ب��ان  للعم�م  يعلن 

بيع المانات اجلرمية والتي يج�ز بيعها باملزاد 

لل�سن�ات  لالتالف  قابل  ه�  ما  وات��الف  العلني 

اخلمي�ض  ي���م  وذل��ك   2017 وحتى   2012 م��ن 

فمن  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة   2020/6/25

�ساحة  يف  الت�اجد  وال�سراء  ب��امل��زاوده  يرغب 

املحكمة قبل بدء افتتاح املزاد العلني .

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200166896(

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 غيث واحمد احليا�سات  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )118078( بتاريخ 2018/3/22 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/3/5 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد ر�س�ان حممد احليا�سات  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الريا�سية  املدينة   – ال�سلط  امل�سفي  عن�ان  ب��اأن  علما 

0780766626

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200007313(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة حم�ده عبد الروؤوف ح�سن دب�ض

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ح�سن عبد الروؤوف و�سركاه

بتاريخ   )48919( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1998/3/7

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/16 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/16

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القان�ن  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف  حسام 

يوسف عبداهلل يونس

دون  عملكم  ع��ن  لتغيبكم  ن��ظ��را 

�سبب م�سروع ملدة تزيد عن 10 ايام 

فان  ال�احدة  ال�سنة  خالل  متتالية 

م�سغل انط�ن هربه تنذركم بالع�دة 

من  اي���ام  ث��الث��ة  خ��الل  العمل  اىل 

وبخالف  الع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ 

لديها  خدماتكم  انهاء  �سيتم  ذل��ك 

وفقا لحكام املادة 28/ه� من قان�ن 

 2020 ل�سنة   8 رقم  الردين  العمل 

وتعديالته .

مشغل انطون هربه

انذار اىل العامل

 مصطفى حافظ خليل الطيان

من  العمل  ع��ن  تغيبت  حيث 

تعد  ومل   2019/12/25

فان  التاريخ  ذل��ك  منذ  للعمل 

املنذر �سركة حممد جهاد �سب 

احكام  بتطبيق  تنذركم  لنب 

امل����اده )28/ه������( م��ن ق��ان���ن 

العمل الردين 

وقد اعذر من انذر

انذار اىل العامل 

احمد موسى خليل عوده

من  العمل  ع��ن  تغيبت  حيث 

تعد  ومل   2019/12/25

فان  التاريخ  ذل��ك  منذ  للعمل 

املنذر �سركة حممد جهاد �سب 

احكام  بتطبيق  تنذركم  لنب 

امل����اده )28/ه������( م��ن ق��ان���ن 

العمل الردين 

وقد اعذر من انذر

انذار بالعودة اىل العمل

السيد : ادم عادل توفيق الخولي

لدى  عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 

)متام  للدواجن  الدولية  ال�سركة 

متتالية  اي���ام  ع�سرة  م��ن  لك��ر   )

دون  م   2020  /  6/  3 ت��اري��خ  م��ن 

تنذركم  ال�سركة  فان  ال�سركة  اذن 

ل  م��دة  خ��الل  العمل  اىل  بالع�دة 

هذا  ت��اري��خ  م��ن  �ساعة   48 تتجاوز 

فاقد  تعترب  ذل��ك  وبعك�ض  الن���ذار 

من  )ه���(  الفقرة  ح�سب  ل�ظيفتك 

املادة 28 من قان�ن العمل الردين .

الشركة الدولية للدواجن

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200171513(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة عالء خالد حممد ح�سن

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة عالء ح�سن وطارق حامد

بتاريخ   )119330( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2019/2/25

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/16 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/16

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القان�ن  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200112548(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة ح�سن ح�سني ح�سن �سالمه

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه  ح�سن  ن�سر  �سركة  يف  ال�سريك/ال�سركاء 

�سركات ت�سامن حتت الرقم  )98992( بتاريخ 2010/7/18

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/16 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/16

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القان�ن  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

الربعاء   17/ 6 / 2020

العالناتكم يف 

065200100
065200114

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للق�ات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

من  لكل   )  3  ( عدد   cough assist machine اجهزة  �سراء   (  61  /  2018  /500 �ض  رقم 

م�ست�سفى امللكة علياء الع�سكري ومركز امللكة علياء لمرا�ض وجراحة القلب ومركز التاأهيل امللكي (.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذ العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفع�ل للح�س�ل 

على ن�سخة من دع�ة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 10 ( ع�سرة دينار اردين غري م�سرتدة.

ت�دع العرو�ض يف �سندوق العطاءات يف م�عد اق�ساه ال�ساعة ال�احدة من ظهر ي�م الثنني امل�افق 

على  تقبل  ول  العر�ض  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2020/6/29

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد وال�قت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة امل�قع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للق�ات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ض 500/ 2017 / 5 ) �سراء جهاز video bronchoscope  عدد ) 1 ( 

وجهاز fiber bronchoscope عدد )1 ( مل�ست�سفى امللكة رانيا العبداهلل لالطفال (.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفع�ل للح�س�ل 

على ن�سخة من دع�ة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 10 ( ع�سرة دينار اردين غري م�سرتدة.

ت�دع العرو�ض يف �سندوق العطاءات يف م�عد اق�ساه ال�ساعة ال�احدة من ظهر ي�م الثنني امل�افق 

على  تقبل  ول  العر�ض  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2020/6/29

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد وال�قت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة امل�قع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

www.moa.gov.jo ملزيد من املعل�مات يرجى زيارة امل�قع اللكرتوين ل�زارة الزراعة

وزيــــــــــــــــــــر البيئة
ووزير الزراعة املكلف 
الدكتور صالح الخرابشة

اعالن
دع�ات  يف  املبينة  للم�اد  حاجتها  عن  والل�ازم  العطاءات  مديرية   / الزراعة  وزارة  تعلن 

العطاءات التالية :

ثمن نسخة المادةرقم الدعوة
العطاء

اخر موعد لبيع العطاء 
الساعة ) 12 (

اخر موعد لتسليم 
العروض الساعة ) 12 (

مبيدات حشرية وفرمونات 19/2020
جاذبة ومصائد

1/7/20202/7/2020) 25 ( دينار



االقت�صادي
90

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

اأع����ل����ن����ت جم���م���وع���ة زي������ن ان�����س��م��ام��ه��ا 

ه��ا���س��غ��راف  ه���ي���دي���را  اإدارة  جم��ل�����س  اإىل 

 ،)Hedera Hashgraph  (

وه���ي ���س��ب��ك��ة ت�����س��ت��ه��دف ق��ط��اع امل��وؤ���س�����س��ات، 

املوزع  احل�سابات  دفرت  تقنية  على  وتعتمد 

املوزع"  االأ����س���ت���اذ  دف����رت  "تكنولوجيا  اأو 

ال���  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ت�����س��م��ن  )DLT(التي 

بلوك ت�سني.

�سحايف  بيان  يف  زي��ن  جمموعة  وك�سفت 

هذا  اإىل  تن�سم  املنطقة  يف  �سركة  اأول  اأنها 

للمبتكرين  جمتمع  اأكرب  لت�سارك  امل�سروع، 

على م�ستوى العامل، حيث ي�سارك يف جمل�س 

 Hedera  ( ه��ا���س��غ��راف  ه��ي��دي��را  اإدارة 

Hashgraph ( �سركات عاملية من كافة 
 Boeing ، Deutsche القطاعات: 

 Telekom ، DLA Piper ،

 FIS )WorldPay( ، Google
 ، IBM ، LG Electronics،

 Magalu ،Nomura ،Swirlds
 ،Swisscom Blockchain
 ،Tata Communications
 ، University College

.Wipro و   ،  London
واأو�����س����ح����ت زي�����ن ال���ت���ي مت���ل���ك وت���دي���ر 

اأ����س���واق  8 ���س��ب��ك��ات ات�������س���االت م��ت��ط��ورة يف 

م��ه��ام  اأن  واأف���ري���ق���ي���ا،  االأو������س�����ط  ال�������س���رق 

ه��ا���س��غ��راف(  )ه��ي��دي��را  اإدارة  جمل�س  ع��م��ل 

ل�سمان  العملية  اخلطط  و�سع  يف  تتمثل 

موثوقية العمل، وقيادة �سنع القرار، حيث 

 Hedera Hashgraph  ( ت���وف���ر 

( اجل��ي��ل ال���ت���ايل م���ن احل�����س��اب��ات امل���وزع���ة، 

وه����و اأ����س���رع واأك�����ر اأم���ان���ا م���ن اأن��ظ��م��ة ال��� 

التقليدية.  blockchains
ي��وف��ر  امل�������س���روع  اأن  امل��ج��م��وع��ة  واأف�������ادت 

ط����ري����ق����ة ج�����دي�����دة مل���ج���ت���م���ع���ات االأف����������راد 

بع�سهم  اأفرادها  يعرف  ال  التي  وال�سركات 

ال��ب��ع�����س  ب��ع�����س��ه��م  ي��ث��ق��ون يف  اأو  ال��ب��ع�����س 

ل��ل��ت��ع��اون ب��اأم��ان وال��ت��ع��ام��ل ع��رب االإن��رتن��ت 

مبينة  به،  و�سيط موثوق  اإىل  دون احلاجة 

�ستكت�سب  ال���ت���ع���اون  ه���ذا  خ���ال  م���ن  اأن���ه���ا 

حول  الرقمية  عملياتها  يف  مبتكرة  روؤى 

دفرت  جم��االت  يف  والتطبيقات  االجت��اه��ات 

DLT (، حيث �ستكون  احل�سابات املوزع ) 

لتطوير  املتاحة  الفر�س  تقييم  على  قادرة 

م�ستقبا. منتجاتها 

اأنها ب�سفتها موؤ�س�سة دولية  واأكدت زين 

فاإنها  الرقمية،  اخل��دم��ات  قطاع  يف  رائ���دة 

ت��ب��ح��ث ب��ا���س��ت��م��رار ع���ن اأف�����س��ل اخل���ي���ارات 

ت��وف��ر من  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

خ���ال���ه���ا ح���ل���وال ج����دي����دة ل��ع��م��ائ��ه��ا م��ن 

االأفراد وال�سركات، ومبا اأن من�سة )هيديرا 

اخ��رتاع  ب���راءة  على  احلا�سلة  ه��ا���س��غ��راف( 

تعالج الق�سايا البيئية ذات االأهمية العاملية 

للغاية،  ف��ع��ال  ل��ه��ا  ال��ط��اق��ة  ن��ظ��ام  اأن  ح��ي��ث 

ن��ظ��را ال���س��ت��خ��دام ج���زءا م��ن ال��ط��اق��ة التي 

 blockchain ال�  من�سات  ت�ستخدمها 

ع�سوية  م��ع  يتما�سى  ال��ت��وج��ه  ذل��ك  ف���اإن   ،

الك�سف  مب�سروع  والتزامها  زين  جمموعة 

امل��ب��ك��ر ع���ن ال���ك���رب���ون، ال����ذي ي��وف��ر اإط����ارا 

الإع�����داد ال��ت��ق��اري��ر امل��وج��ه��ة مل��ع��اجل��ة تغري 

املناخ.

)ه���ي���دي���را  روؤي������ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 

اأكر  اإنرتنت  توفري  يف  تتمثل  ها�سغراف( 

عوامل  اإن�ساء  من  املجتمعات  لتمكني  اأمانا 

م�����س��رتك��ة وت��ط��وي��ره��ا ب�����س��ك��ل ج��م��اع��ي يف 

ث��م م�ساعدة  وم���ن  االإل���ك���رتوين،  ال��ف�����س��اء 

متكن  موثوقة  تطبيقات  بناء  يف  املطورين 

والرتفيه  العمل  ممار�سة  م��ن  االأ�سخا�س 

النهائيني  امل�ستخدمني  اأي�سا  ومتكني  معا، 

ب�سهولة  واخلدمات  ال�سلع  وبيع  �سراء  من 

م��رك��زي��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ت��ك��ل��ي��ف  واأم��������ان، دون 

باالطاع على اخل�سو�سية والبيانات.

ال��رتك��ي��ز على  اإىل  روؤي��ت��ه��ا  ت��ه��دف  ك��م��ا 

العتماد  اأ�سا�سية  حت��دي��ات  اأرب��ع��ة  معاجلة 

 )DLT( امل�����������ووزع  احل���������س����اب����ات  دف�������رت 

وه���ي: ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، االأم����ن، اال���س��ت��ق��رار، 

الروؤية  هذه  حتقيق  اأج��ل  ومن  واحلوكمة، 

من  وا�سعة  جمموعة  يحكمها  اأن  يتطلب 

مناطق  ع��ل��ى  وامل��وزع��ة  خمتلفة،  ق��ط��اع��ات 

جغرافية.

احل�سابات  دفرت  تكنولوجيا  وت�ستخدم 

ت�ستند  اإجماع  )DLT(خوارزمية  امل��وزع 

اإىل ه��ا���س��غ��راف ل��ل�����س��م��اح الأف����رع م��ت��ع��ددة 

م���ن ال��ك��ت��ل ع��و���س��ا ع���ن ���س��ل�����س��ل��ة واح�����دة، 

ال�سجات  حلفظ  رقمي  نظام  وفق  وذل��ك 

والتاأكد  معينة،  اأ���س��ول  مبالكي  اخلا�سة 

من توازن احل�سابات، وتعمل هذه التقنية 

امل�ستخدمة  امل��رك��زي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  م��ن  ب��دال 

التقنية  ه��ذه  تقوم  كما  عليها،  وامل��ت��ع��ارف 

ب��ال�����س��م��اح ل��ل��ج��م��ي��ع داخ������ل ه�����ذه االآل���ي���ة 

عليها،  واملوافقة  املعامات  على  باالطاع 

حيث يقوم النظام بحفظ البيانات موؤرخة 

�سجل دفرت احل�سابات  املعامات يف  لكافة 

امل�سفر.

االإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ائ��ب  واأع�����رب 

وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة زي���ن ب��در 

ن��ا���س��ر اخل������رايف ع���ن ���س��ع��ادت��ه الن�����س��م��ام 

)هيديرا  اإدارة  جمل�س  اإىل  زين  جمموعة 

من  قائمة  فيه  ي�سارك  ال��ذي  ها�سغراف( 

وقال  ال��ع��امل،  يف  ابتكارا  االأك��ر  ال�سركات 

اإىل توفري  امل�سروع  اإدارة  " يتطلع جمل�س 
 )DLT( امل���وزع  احل�����س��اب��ات  دف��رت  تقنية 

امل��دف��وع��ات  عمليات  ت�سهيل  على  ال��ق��ادرة 

وت��خ��زي��ن امل��ل��ف��ات ودع���م ال��ع��ق��ود ال��ذك��ي��ة، 

التي يحتاجها تطور االقت�ساد الرقمي".

اجلديد  "الواقع  قائا  اخلرايف  وك�سف 

التكنولوجية  االب��ت��ك��ارات  فر�سته  ال���ذي 

واإن��رتن��ت  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  م��ن خ��ال 

االأ�سياء، والعديد من التطبيقات االأخرى، 

ت��ت��م��ا���س��ى  ج���دي���دة  ح��اك��م��ة  اأدوات  ت��ط��ل��ب 

جم��االت  لتفتح  امل��ت��ط��ور،  امل�سهد  ه��ذا  م��ع 

اأو����س���ع يف م��ع��ام��ات االأف�����راد وامل��وؤ���س�����س��ات 

ع��ل��ى ال�����س��ب��ك��ة، وت���واك���ب يف ن��ف�����س ال��وق��ت 

االجت���اه���ات ال��رق��م��ي��ة ل��اأ���س��واق ال��ع��امل��ي��ة، 

وه������ذا ب�������دوره ي��ت��م��ا���س��ى م����ع ت��وج��ه��ات��ن��ا 

يف جم���م���وع���ة زي�����ن، ون���ظ���رت���ن���ا امل��ت��ف��ائ��ل��ة 

الرقمية". خلدماتنا 

التقنية  "هذه  ق��ائ��ا  اخل���رايف  واأو���س��ح 

واالأم���ان،  الثقة  عن�سري  ت��وف��ر  امل��ت��ط��ورة 

ولذلك …

االنباط- عمان 

املالية  االأوراق  هيئة  رئي�س  ن��ائ��ب  اأك���د 

اأن جم��م��ل ع��دد  ال���دك���ت���ور ع��م��ر ال���زع���ب���ي 

ال�����س��رك��ات امل�����س��اه��م��ة ال��ع��ام��ة امل���درج���ة يف 

ال��ه��ي��ئ��ة  زودت  وال���ت���ي  ال��ن��ظ��ام��ي  ال�������س���وق 

ب��ب��ي��ان��ات��ه��ا امل���ال���ي���ة امل���دق���ق���ة وب��ال��ت��ق��ري��ر 

ال�سنوي للعام 2019  بلغ )179( �سركة من 

اأ�سل )185( لت�سكل ما ن�سبته  )%96.7(.  

وبالتعاون  الهيئة  اأن  الزعبي  واأو���س��ح 

م��ع ���س��رك��ة ب��ور���س��ة ع��م��ان ت���ويل اه��ت��م��ام��اً 

ب��ال��غ��اً ل��ت��ط��ب��ي��ق ت��ع��ل��ي��م��ات االإف�������س���اح ال��ت��ي 

الدورية  تقاريرها  بتقدمي  ال�سركات  تلزم 

والتعليمات  املالية  االأوراق  بقانون  املحددة 

ال�������س���ادرة مب��ق��ت�����س��اه ويف ال���وق���ت امل��ح��دد 

بالقانون، وذلك ل�سمان اإطاع امل�ساهمني 

كافة ويف وقت واحد وبكل �سفافية وعدالة 

ع��ل��ى اأو�����س����اع ه����ذه ال�������س���رك���ات ل��ي��ك��ون يف 

مقدورهم اتخاذ قراراتهم اال�ستثمارية يف 

�سوء هذه االإف�ساحات.

وق���ال اأن ذل��ك االه��ت��م��ام ي��اأت��ي يف اإط��ار 

للهيئة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  االأه�����داف  ت��ن��ف��ي��ذ 

امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ح��م��اي��ة امل�����س��ت��ث��م��ري��ن وال�����س��وق 

االأوراق  ق��ط��اع  يف  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 

ب��اأن  مبيناً  املحتملة،  امل��خ��اط��ر  م��ن  امل��ال��ي��ة 

عمان  بور�سة  مع  وبالتن�سيق  تقوم  الهيئة 

بهذه  املتعلقة  والبيانات  املعلومات  بن�سر 

فوري  وب�سكل  باأول  اأواًل  الدورية  التقارير 

ع��ل��ى امل���وق���ع االإل����ك����رتوين ل��ك��ل م���ن هيئة 

اأن  واأ�ساف  املالية وبور�سة عمان.  االأوراق 

عدد ال�سركات التي مل تف�سح عن بياناتها 

6 �سركات. املالية يبلغ 

االأوراق  املادة )43( من قانون  اأن  يذكر 

امل��ال��ي��ة ت��ل��زم ال�����س��رك��ات امل�����س��درة ل���اأوراق 

امل��ال��ي��ة ب��ت��ق��دمي ع���دة ت��ق��اري��ر دوري����ة ه��ي: 

امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  يت�سمن  ���س��ن��وي  ت��ق��ري��ر 

قانوين خال  مدققة من مدقق ح�سابات 

املالية،  �سنته  ان��ت��ه��اء  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��اً   90

30 ي���وم���اً من  ت��ق��ري��ر رب����ع ���س��ن��وي خ����ال 

ت��اري��خ ان��ت��ه��اء ال��رب��ع امل��ع��ن��ي م��راج��ع��اً من 

نتائج  مدقق ح�سابات قانوين، تقرير عن  

ح�سابات  مدقق  قيام  بعد  االأولية  االعمال 

االأول��ي��ة  امل��راج��ع��ة  عملية  ب��اإج��راء  ال�سركة 

45 ( ي��وم م��ن انتهاء  ل��ه��ا، وذل���ك خ��ال ) 

وت��ق��ري��ر يتعلق  ل��ل�����س��رك��ة،  امل��ال��ي��ة  ال�����س��ن��ة 

ي  ت��غ��ي��ري  واأي  االإدارة  جم��ل�����س  ب��ان��ت��خ��اب 

واإ�سدار  اأع�سائه،  اأي من  اأو هوية  ت�سكيله 

بيان علني باأي معلومة جوهرية فورالعلم 

بها وتزويد الهيئ بها. علماً باأن هذه املدد 

متديدها  مت  قد  الت�سريعات  يف  القانونية 

م���ن ق��ب��ل ال��ه��ي��ئ��ة ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

مبدة 40 يوماً.

96.7% نسبة الشركات الملتزمة بتزويد الهيئة 
ببياناتها المالية وبتقاريرها السنوية 

»مجموعة زين« تنضم لمجلس إدارة »هيديرا هاشغراف« 
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السماح  للعمالة غير االردنية العاملة بمهنة 
عامل زراعي  االنتقال لمحال النتافات 

الصناعة : استقبلنا 24 ألف طلب براءة 
اختراع وعالمة تجارية إلكترونيا للحد 

من انتشار فيروس كورونا

االنباط- عمان 

ق����رر وزي����ر ال��ع��م��ل ن�����س��ال ال��ب��ط��اي��ن��ة 

ال�����س��م��اح ل��ل��ع��م��ال��ة غ���ري االأردن����ي����ة ممن 

ي��ح��م��ل��ون ت�����س��اري��ح ع��م��ل مب��ه��ن��ة ع��ام��ل 

زراع�����ي ���س��م��ن م�����زارع ال����دواج����ن ف��ق��ط، 

الدواجن  نتافات  حمات  اإىل  باالنتقال 

احل�سول  �سريطة  تنظيف  عامل  مبهنة 

على براءة ذمة َاخاء طرف من �ساحب 

ال�سابق. العمل 

وذكرت الوزارة يف بيان ام�س الثاثاء، 

ان وزي���ر ال��ع��م��ل ب��ح��ث خ��ال ل��ق��ائ��ه ي��وم 

جمل�س  واأع�����س��اء  ب��رئ��ي�����س  االول،  اأم�����س 

اإدارة االحتاد العام للمزارعني االأردنيني، 

م���ط���ال���ب االحت��������اد امل���ت���ع���ل���ق���ة ب��ال��ق��ط��اع 

العمالة  ل��ع��ودة  ح��ل��ول  اي��ج��اد  ال���زراع���ي، 

ال��زراع��ي��ة مم��ن غ����ادروا اململكة  ال��واف��دة 

ال���ع���ودة  ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن  اإج��������ازات، ومل  يف 

ب�سبب جائحة كورونا، وعدم زيادة ر�سوم 

بعد  دينارا   320 عن  الزراعية  الت�ساريح 

ب��اال���س��اف��ة اىل  امل��ق��ب��ل،  االأول م��ن مت���وز 

عدد من الق�سايا اخلا�سة باالحتاد لدى 

االجتماعي. لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة 

ووعد البطاينة جمل�س االحتاد خال 

االجتماع، بدرا�سة مطالبهم ب�سكل جدي 

وال����وق����وف ج��ن��ب��اً اىل ج��ن��ب م���ع امل�����زارع 

ي��ع��ان��ي��ه م��ن ظ��روف  م��ا  االأردين يف ظ��ل 

راهنة. اقت�سادية 

العمالة  ب��ا���س��ت��ق��دام  ال�����س��م��اح  اأن  واأك���د 

م��ق��رون ب��و���س��ع ت�����س��ري��ع��ات ت��ع��اق��ب على 

ت�سربها من القطاع الزراعي، م�سريا اىل 

احليازات  مبراجعة  مرتبط  املو�سوع  اأن 

وا���س��ت��ح��ق��اق��ه��ا ل��ل��ع��م��ال��ة غ���ري االأردن���ي���ة 

العمل  وزارت���ا  حاليا  عليه  تعمل  وال���ذي 

والزراعة .

ك��م��ا اأط����لَ����َع ال����وزي����ر رئ��ي�����س االحت����اد 

على  املجل�س،  واأع�����س��اء  ال��روا���س��دة  ع��ودة 

وزارة  م��ع  امل�سرتكة  العمل  وزارة  خطط 

ال����زراع����ة وامل��وؤ���س�����س��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

خا�س  نظام  باإعداد  املتمثلة  االجتماعي، 

ب��ع��م��ال ال���زراع���ة ح�����س��ب م��ا ورد يف امل���ادة 

ع�����س��ري،  ب�سكل  ال��ع��م��ل  ق��ان��ون  م��ن   )3(

القطاع  يف  العامل  حماية  ي�سمن  والذي 

عمل  بيئة  خلق  اىل  باال�سافة  ال��زراع��ي، 

يف  ل��ل��ع��م��ل  االردين  ل��ل�����س��ب��اب  م���ائ���م���ة 

الزراعي. القطاع 

وبني اأنه مت ت�سكيل جلنة فنية من قبل 

وزارتي العمل والزراعة واملوؤ�س�سة العامة 

هذا  م�سودة  الإعداد  االجتماعي  لل�سمان 

املمثلة  اجلهات  مع  الت�ساور  ليتم  النظام 

الزراعي بخ�سو�سه. للقطاع 

الت�ساركية  يف  رغبته  البطاينة  وابدى 

ب��ال��ع��م��ل م���ع مم��ث��ل��ي ال���ق���ط���اع ال���زراع���ي 

ل��و���س��ع اخل���ط���ط امل�����س��ار ال��ي��ه��ا، م���وؤك���داً 

�����س����رورة ع���ق���د اج���ت���م���اع���ات دوري�������ة م��ع 

ال��ق��ط��اع م���ن خ����ال جم��ل�����س ال�����س��راك��ة، 

متثيل  اأك��رب  لي�سم  ت�سكيله  �سيعاد  ال��ذي 

ممكن للمزارعني يف املحافظات الزراعية 

اململكة. الرئي�سية يف 

ول���ف���ت اىل �����س����رورة م��ك��ن��ن��ة ال��ق��ط��اع 

الزراعي من خال اإتباع تقنيات وو�سائل 

ان���ت���اج ح��دي��ث��ة، وال��ع��م��ل ب��ت�����س��ارك��ي��ة مع 

واجلهات  املكلف  والزراعة  البيئة  وزيري 

عمليات  تطوير  بهدف  املانحة  الدولية 

االن�����ت�����اج يف ه�����ذا ال���ق���ط���اع وا����س���ت���خ���دام 

ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة ك���ال���زراع���ة امل��ائ��ي��ة 

التكنولوجيا  على  تقوم  التي  وال��زراع��ات 

احلديثة.

عودة  االحت��اد  رئي�س  ثمن  جهته،  من 

الروا�سدة واأع�ساء جمل�س االإدارة، جهود 

ال���زراع���ة،  ق���ط���اع  دع����م  يف  ال��ع��م��ل  وزارة 

وخ���ط���ط اح�����ال ال��ع��م��ال��ة االردن����ي����ة يف 

ال�����س��وق امل��ح��ل��ي ب�����س��ك��ل ت��دري��ج��ي داخ���ل 

ظاهرة  على  والق�ساء  ال��زراع��ي،  القطاع 

الزراعة  عمال  وت�سرب  الت�ساريح  جتارة 

اىل قطاعات اأخرى.

االنباط- عمان 

والتجارة  ال�سناعة  وزارة  ا�ستقبلت 

وال���ت���م���وي���ن/ م���دي���ري���ة ح��م��اي��ة امل��ل��ك��ي��ة 

ال�����س��ن��اع��ي��ة ن��ح��و 24 األ����ف ط��ل��ب ب���راءة 

اخرتاع وعامة جتارية اإلكرتونيا، منذ 

للحد  والوقاية  احلظر  اإج��راءات  بداية 

من انت�سار فريو�س كورونا.

وافادت الوزارة يف بيان ام�س الثاثاء، 

اإج��راءات  اتخذت جمموعة  ال��وزارة  بان 

واالق��ت�����س��ادي��ة  امل��ال��ي��ة  االآث����ار  لتخفيف 

النظامية  املهل  م��ددت  حيث  لعمائها، 

ل���ل���خ���دم���ات امل���ق���دم���ة مل���ق���دم���ي ط��ل��ب��ات 

براءات االخرتاع والعامات التجارية.

متطلبات  ا�ستكمال  التمديد  و�سمل 

ال���ع���اق���ة  ذات  ال���������ردود  اأو  ال����ت����ق����دمي 

باإجراءات املنح اأو الت�سجيل اأو التعديل، 

وامل��ق��اب��ل امل����ايل ال�����س��ن��وي، اإ����س���اف���ًة اإىل 

من  امل�سدقة  امل�ستندات  اأ�سول  ا�ستام 

املعنية. اجلهات 

الطلبات  جميع  املديرية  وا�ستقبلت 

وبراءات  التجارية  للعامات  اإلكرتونيا 

واملقدمة  املا�سي  اآذار   18 االخ��رتاع منذ 

م���ن ال���وك���اء وال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات 

األ���ف خدمة   23679 وال��ب��ال��غ��ة  ب��ع��د  ع��ن 

اإلكرتونية.

االنباط- برتا 

يف  التهريب  مكافحة  مديرية  �سبطت 

دائ���رة اجل��م��ارك ال��ع��ام��ة ام�����س ال��ث��اث��اء، 

اإح��دى  م��ه��رب يف  ك��روز �سجائر  األ��ف   250

للمملكة  دخلت  ع��م��ان،  العا�سمة  مناطق 

بطريقة غري م�سروعة )مهربة(.

التهريب  وقال مدير مديرية مكافحة 

وق����ائ����د احل���م���ل���ة ال��ع��ق��ي��د ج����م����ارك رائ����د 

لدائرة  وردت معلومات  اإنه  ال�سياب  اأحمد 

اجل��م��ارك ال��ع��ام��ة منذ اأ���س��ب��وع ع��ن وج��ود 

ال�سجائر  اأنواع  كبرية من خمتلف  كميات 

م�سروعة  غ��ري  بطريقة  للمملكة  داخ��ل��ه 

قانونيا )مهربة( يف اإحدى مناطق عمان.

واأ�ساف ال�سياب لوكالة االأنباء االأردنية 

وم��دي��ري��ة  اجل���م���ارك  دائ����رة  اإن  “برتا” 
م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��ري��ب واالأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة، 

بتقييمها  ب�����داأت  امل��ع��ل��وم��ات  ورود  وب��ع��د 

واالأماكن املتوقع تخزين املهربات فيها.

وب���ني ال�����س��ي��اب ان���ه ت��ق��رر ب���دء احلملة 

ال�������س���اع���ة ال����ع����ا�����س����رة م����ن م�������س���اء اأم�������س 

االأمنية،  االأجهزة  مع  وبالتعاون  االثنني، 

مب��داه��م��ة م��ك��ان ت��خ��زي��ن امل��ه��رب��ات، حيث 

ال�سابعة  ال�ساعة  حتى  احلملة  ا�ستمرت 

ال��ث��اث��اء، ووج����دت كميات  ال��ي��وم  ���س��ب��اح 

عددها  بلغ  امل��ه��رب��ة  ال�سجائر  م��ن  ك��ب��رية 

اأن��واع خمتلفة، داخل  ك��روز من  األ��ف   250

حمكمة  حديدية  )ج�سور  ثقيلة  من�ساآت 

االإغاق(.

احل��م��ل��ة  م����دة  اأن  اإىل  ال�����س��ي��اب  ول��ف��ت 

امل�����س��ارك��ني  اأن  م��و���س��ح��ا  ك���ان���ت ط���وي���ل���ة، 

ون�سر كميات كبرية  قاموا بق�س  باحلملة 

لكميات  للو�سول  احلديدية  اجل�سور  من 

ال�����س��ج��ائ��ر امل��ه��رب��ة ك��اف��ة، م�����س��ريا اىل ان��ه 

العامة  النيابة  املهربات على  �سيتم عر�س 

اجلمركية الإجراء املقت�سى القانوين.

الجمارك تضبط 250 ألف كروز سجائر مهرب 
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االنباط-وكاالت

ل��ل��درا���س��ات،  فل�سطني  اأ���س��رى  م��رك��ز  اأك���د 

باأنه رغم جائحه كورونا والدعوات لإطالق 

���س��راح الأ����س���رى الداري�����ني امل��ع��ت��ق��ل��ني ب��دون 

الع�سكرية  الح��ت��الل  حم��اك��م  اأن  اإل  تهمه، 

وا�سلت ا�سدار الوامر الإدارية، حيث ر�سد 

)500( قرار اإداري منذ بداية العام احلايل

اإن الح���ت���الل  ف��ل�����س��ط��ني،  اأ�����س����رى  وق�����ال 

العتقال  �سيا�سة  ا�ستخدام  ع��ن  يتوقف  مل 

رغم  الفل�سطينيني،  الأ���س��رى  بحق  الإداري 

امل��ن��ا���س��دات ال��ت��ي ����س���درت ع���ن ال��ع��دي��د من 

املتحدة  المم  بينها  من  الدولية  املوؤ�س�سات 

ب�����س��رورة اط����الق ����س���راح الداري������ني ك��ون��ه��م 

اتهام يف ظل  لوائح  �سيا�سيني، دون  معتقلني 

انت�سار جائحه كورونا

واأو������س�����ح ال���ن���اط���ق الإع�����الم�����ي ل��ل��م��رك��ز 

الباحث ريا�ض الأ�سقر، باأن من بني القرارات 

الإدارية التي �سدرت منذ بداية العام )328( 

اخ��رى  ل��ف��رات  اإداري  اعتقال  جتديد  ق��رار 

وو�سلت  �سهور،   6 اإىل  �سهرين  بني  ما  متتد 

اىل )5( مرات لبع�ض الأ�سرى، بينما )172( 

اأ�سرى لأول مرة،  �سدرت بحق  اإداري��اً  ق��رارا 

اأ�سرى حمررين اعيد اعتقالهم معظمهم 

الحتالل  ا�ستمرار  اأن  الأ���س��ق��ر،  واع��ت��ر 

الأوامر الدارية يف ظل الظروف  يف ا�سدار 

انت�سار  مع  العامل  يع�سها  التي  ال�ستثنائية 

ف����رو�����ض ك����ورون����ا ي��ع��ت��ر ا����س���ت���ه���ت���ارا ب��ك��ل 

باملوؤ�س�سات  وا�ستخفاف  والقوانني  الأع��راف 

الدولية التي دعت لإطالق �سراحهم خ�سية 

الحتالل  اأن  عن  عو�ساً  ه��ذا  حياتهم،  على 

جماعي  كعقاب  الإداري  العتقال  ي�ستخدم 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، دون م��راع��اة  ال�����س��ع��ب  ب��ح��ق 

ل��ل��م��ح��اذي��ر ال��ت��ي و���س��ع��ه��ا ال��ق��ان��ون ال���دويل 

وال��ت��ي ح���دت م��ن ا���س��ت��خ��دام��ه، ال يف اط��ار 

�سيق وخا�سه انه طال كافة �سرائح املجتمع 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م���ن ن������واب، وق������ادة ف�����س��ائ��ل، 

ون�ساء، واأطفال، ومر�سى

���س��ي��ا���س��ة  الإداري  الع���ت���ق���ال  اأن  ������د  وعَّ

اج���رام���ي���ة ال���ه���دف م��ن��ه��ا ا���س��ت��ن��زاف اأع��م��ار 

�سند  دون  ال��ق�����س��ب��ان  خ��ل��ف  الفل�سطينيني 

قانوين، �سوى اأهواء �سباط جهاز املخابرات 

ومي��ل��ى  امل����ل����ف،  ه�����ذا  اإدارة  ي����ت����وىل  ال������ذي 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ل��ل��م��ح��اك��م ال�����س��وري��ة ب��اإ���س��دار 

اأوام�����ر اإداري�����ة ج��دي��دة اأو جت��دي��د ل��ف��رات 

اأخرىبناًء على ملفات �سرية ل ي�سمح لحد 

عليها بالطالع 

يعتقل  ي����زال  الح���ت���الل ل  ب����اأن  وك�����س��ف 

غالبيتهم  ادارى،  اأ���س��ر   )400( �سجونه  يف 

ف����رات خمتلفة  ق�����س��وا  اأ����س���رى حم���رري���ن 

داخل ال�سجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، 

بينهم  اخرى، ومن  ملعظمهم لفرات  وجدد 

)4( من نواب املجل�ض الت�سريعي، واأ�سرتني 

من  ع���ام���اً(  الطويل” )26  “ ب�����س��رى  ه��م��ا 

البدن”  حممد  “ �سروق  والأ���س��رة  البرة، 

)26 عاماً( من بيت حلم، اإ�سافة اإىل طفلني 

قا�سرين

ج���اد  دويل  الأ�����س����ق����ر، مب���وق���ف  وط����ال����ب 

الج��رام��ي��ة  ال�سيا�سة  ه���ذه  جت���اه  وح��ق��ي��ق��ي 

ي�ستغل  الح��ت��الل  ان  حيث  الأ���س��رى،  بحق 

ال��ل��ج��وء لالعتقال  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  اإج���ازة 

وب�����س��ك��ل  ق��ه��ري��ة  اأم���ن���ي���ة  لأ����س���ب���اب  الإداري 

كعقاب  ا�ستخدامها  لنف�سه  ويبيح  ا�ستثنائي، 

ج��م��اع��ي ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ب�����س��ك��ل ت��ع�����س��ف��ي، 

دون  طويلة  ل��ف��رات  منهم  امل��ئ��ات  ويحتجز 

تهمه

االنباط-وكاالت

اأكد تقريٌر للمعهد الدويل لأبحاث ال�سالم 

ع��دد  رف��ع��ت  “اإ�سرائيل”  اأن  ���س��ت��وك��ه��ومل  يف 

من  بحوزتها  التي  النووية  احلربية  الروؤو�ض 

راأ�سا   90 اإىل  املا�سي،  العام  يف  نووًيا  راأ�سا   80

نووًيا، يف العام احلايل

وي�����اأت�����ي ارت�����ف�����اع ال������روؤو�������ض ال����ن����ووي����ة يف 

اإىل  ال��ع��امل  فيه  يتجه  وق��ت  يف  “اإ�سرائيل” 
خ��ف�����ض ع���دد ال���روؤو����ض ال��ن��ووي��ة ب��ح��وزة دول 

املختلفة العامل 

واأ�ساف التقرير اأن عدد الروؤو�ض احلربية 

النووية بحوزة ت�سع دول متتلك اأ�سلحة نووية 

13,400 راأ�ض حربي  اإىل   13,865 انخف�ض من 

نووي، خالل العام املا�سي

الت�سع،  ال��دول  هذه  بني  اأن  التقرير  وتابع 

ورو�سيا  وبريطانيا  املتحدة  ال��ولي��ات  ن�سبت 

حربية  روؤو�سا  حتمل  �ساروخا   3,720 وفرن�سا 

1800 م��ن��ه��ا يف ح��ال��ة ج��ه��وزي��ة  ن���ووي���ة، وك���ان 

عالية

الإج����م����ايل  ال����ع����دد  خ���ف�������ض  اأن  واأو������س�����ح 

ل��الأ���س��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة يف ال��ع��امل ن��اب��ع م��ن ن��زع 

نووية، علما  اأ�سلحة  املتحدة  والوليات  رو�سيا 

90% من  اأن بحوزة هاتني الدولتني اأكرث من 

ال�سالح النووي يف العامل

ورغ������م ذل������ك، ف����اإن����ه مل ي��ح�����س��ل ت��ق��دم��ا 

غر  الأ�سلحة  انت�سار  م��ن  للحد  ات��ف��اق  نحو 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ب��ع��دم��ا ان��ت��ه��ت م��دة ات��ف��اق �سابق 

ال���ذي  الأم�����ر   ،2010 ع����ام  ت��وق��ي��ع��ه  ك���ه���ذا مت 

ال�����س��الح  اإن���ت���اج  ت���زاي���د  ع��ل��ى  خ��ط��را  “ي�سكل 
النووي جمددا”

ال����ي����وم،  “معاريف”  ���س��ح��ي��ف��ة  وذك��������رت 

الثالثاء، اأن الوليات املتحدة ورو�سيا ت�ستثمر 

اأم�������وال ط���ائ���ل���ة يف ح�����س��رن��ة م��ن��ظ��وم��ت��ي��ه��م��ا 

ال��ن��ووي��ة، وذل���ك خ��الف��ا للتوجه احل��ا���س��ل يف 

دور  بتقلي�ض  ال��ب��اردة  احل���رب  ان��ت��ه��اء  اأع��ق��اب 

ال�سالح النووي يف الدفاع القومي

ت��ط��ور  ال�������س���ني  اأن  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  ول���ف���ت 

تو�سع  فيما  ن���ووي،  ب�سالح  م�سلحة  ط��ائ��رات 

النووي،  للت�سلح  براجمهما  وباك�ستان  الهند 

و����س���ع���دت ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة جت���ارب���ه���ا ع��ل��ى 

�سواريخ طويلة املدى

“تراجع  اإىل  الإ�سارة  اإىل  التقرير  وخل�ض 

خطر يف �سفافية القدرات النووية للدول

االنباط-وكاالت

اأعلن الأمني العام لالأمم املتحدة، اأنطونيو 

ما  اأعمارهم  ت��راوح  77 طفال  اأن  غوتري�ض، 

امل�سلح يف  النزاع  6 و17 عاما قتلوا خالل  بني 

ليبيا

وذك����ر غ��وت��ري�����ض يف ت��ق��ري��ر خ��ا���ض ح��ول 

امل�سلحة  النزاعات  يف  الأط��ف��ال  من  ال�سحايا 

 77 خ���الل ال��ع��ام اجل����اري، اأن م��ا ل ي��ق��ل ع��ن 

امل�سلح  لل�سراع  نتيجة  �سوهوا  اأو  قتلوا  طفال 

حفر(  )بقيادة  الليبي  الوطني  اجلي�ض  بني 

وقوات حكومة الوفاق الوطني يف ليبيا

الغالبية  اأن  املتحدة  الأمم  تقرير  ور���س��د 

ال��ع��ظ��م��ى م���ن ه����ذه ال�����س��ح��اي��ا وق��ع��ت خ��الل 

ال���ه���ج���وم ال�����ذي ���س��ن��ه اجل��ي�����ض ال��ل��ي��ب��ي ع��ل��ى 

ط���راب���ل�������ض، وال������ذي ت��خ��ل��ل��ه ق�����س��ف م��دف��ع��ي 

وغارات جوية، مبا يف ذلك بطائرات م�سرة، 

ع��الوة على ما جنم عن خملفات احل��رب من 

متفجرات

و���س��ج��ل ال��ت��ق��ري��ر الأمم����ي حت��ق��ق��ه م��ن 24 

ع��ل��ى  و15  م����دار�����ض  ع���ل���ى  م��ن��ه��ا   9 ه���ج���وم���ا، 

اآخر على  24 هجوما  م�ست�سفيات، عالوة على 

مرافق �سحية يف ليبيا

اأن الأع���م���ال ال��ع��دائ��ي��ة  واأو����س���ح ال��ت��ق��ري��ر 

220 م��در���س��ة ع��ل��ى الإغ����الق  اأج����رت ح����وايل 

داخ�����ل ط��راب��ل�����ض وم����ا ح���ول���ه���ا، وت�����س��ب��ب��ت يف 

الأقل من حقهم  األف طفل على   116 حرمان 

التعليم يف 

االنباط-وكاالت

اقرح وزراء خارجية الحتاد الأوروبي، 

ع��ل��ى وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الأم���ري���ك���ي م��اي��ك 

دويل”  “مقرح  يف  ي�����س��ارك  اأن  ب��وم��ب��ي��و، 

وال�سلطة  “اإ�سرائيل”  اإع����ادة  اإىل  ي��ه��دف 

املفاو�سات اإىل طاولة  الفل�سطينية 

ج���اء ذل���ك خ���الل ج��ل�����س��ة م�����س��رك��ة بني 

وزراء خ��ارج��ي��ة الحت����اد الأوروب�����ي ووزي���ر 

)بالفيديو  بومبيو  الأم��ري��ك��ي  اخل��ارج��ي��ة 

كونفرن�ض( يوم اأم�ض الثنني

وال�سيا�سة  ل��الأم��ن  الأع��ل��ى  املمثل  واأك���د 

اخل���ارج���ي���ة ل����الحت����اد الوروب��������ي ج���وزي���ب 

ج��اه��زاً  �سيكون  امل��وح��د  التكتل  اأن  ب��وري��ل، 

ل��ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ���س��ل��م��ي��ة ب��ني 

والفل�سطيني  “الإ�سرائيلي”  ال��ط��رف��ني 

وفق حمددات متفق عليها

و����س���دد ب���وري���ل ع��ل��ى �����س����رورة ت�����س��ج��ي��ع 

والفل�سطيني  “الإ�سرائيلي”  ال��ط��رف��ني 

على العودة اإىل العملية ال�سيا�سية املتوفقة 

ال��ع��ودة  ب��دي��ل ع��ن  منذ وق��ت ط��وي��ل، ف�”ل 

للمفاو�سات”، ح�سب كالمه

واأ�سار اىل اأن الأوروبيني كانوا وا�سحني 

ال�سفة  اأرا������ض م���ن  ل�����س��م  جت���اه رف�����س��ه��م 

“�سرحنا  وق���ال:  “اإ�سرائيل”،  ل���  الغربية 

للوزير الأمريكي وجهة نظرنا جتاه الأمر 

واآث���اره على ح��ل ال��دول��ت��ني وال���س��ت��ق��رار يف 

املنطقة”

اأم������ا ح�����ول امل����ق����رح الأمل��������اين ب���ال���ع���ودة 

اإىل ع��م��ل م��ت��ع��دد الأط����راف حل��ل ال�����س��راع 

بوريل  بدا  فقدا  الفل�سطيني،  الإ�سرائيلي 

اإىل  ا���س��ت��م��ع  ب��وم��ب��ي��و  اأن  اأك����د  اإذ  غ��ام�����س��اً، 

اأو  يرف�سها  ول��ك��ن��ه مل  ه��ذه  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ة 

يقبلها

ت���دع���م  اأوروب�����������ا  “اإن  ب�����وري�����ل:  وق�������ال 

امل����ف����او�����س����ات حل����ل ال�����ن�����زاع الإ����س���رائ���ي���ل���ي 

الفل�سطيني وفًقا ملعاير معرف بها دولًيا

ل��ل�����س��الم  ت���رام���ب  “اإن خ��ط��ة  واأ�����س����اف: 

يعتمد  مل  لأنه  م�سدود،  طريق  اإىل  و�سلت 

على املعاير التي تريدها اأوروبا

واأكد بوريل اأن املفاو�سات يجب اأن تكون 

�ستقرر  الأم��ور  واأن  م�سبقة،  �سروط  ب��دون 

وتتطور خالل تلك الفرة

الوزراء  مواقف  اإىل  بومبيو  ا�ستمع  كما 

قبل  م��ن  ل��الأرا���س��ي  املحتمل  ال�سم  ب�����س��اأن 

ع��ن  ال��ت��ع��ب��ر  “مت  وق������ال:  “اإ�سرائيل”، 
م���واق���ف خم��ت��ل��ف��ة - اأح����ده����ا ح����ول امل��ج��ر 

والآخر حول لوك�سمبورج”

اأو����س���ح  اأن������ه  اإىل  اأ�����س����ار  ب��وم��ب��ي��و  ل���ك���ن 

امل��ت��ح��دة مهتمة  ال��ولي��ات  اأن  ل��الأوروب��ي��ني 

���ا ب���دول���ة ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ول���ك���ن ل��ي�����ض  اأي�������سً

الأوروبية باملعاير 

ح��ل  ن����دع����م  “اإننا  ب���وم���ب���ي���و  واأو������س�����ح 

خطط  اأ�سا�ض  على  لي�ض  ولكن  ال��دول��ت��ني، 

الحتاد الأوروبي لكن وفق خطة ترامب”

وعر ما�ض عن موقف اأملانيا �سد ال�سم 

وح�����ذر م���ن ال���ع���واق���ب ال�����س��ل��ب��ي��ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ة 

وال��و���س��ع الأم���ن���ي الإق��ل��ي��م��ي. واأو����س���ح اأن 

العالقات  اآثار على  ا  اأي�سً له  �سيكون  ال�سم 

“اإ�سرائيل” مع 
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 االنباط-وكاالت

اإي��ران��ي��ة، يف  �سمحت م�سر مب��رور �سفينة 

ال�سوي�ض، على  �سوريا، من قناة  اإىل  طريقها 

عك�ض حادثة �سابقة منعت فيها عبور ناقالت 

اإي��ران��ي��ة. وف��ق م�سدر م�سري، عرت  وق���ود 

الناقلة قبل اأيام من »دون اإبداء مالحظات ما 

القانونية«.  الر�سوم  �سداد  التزمت  قد  دام��ت 

املنع  ع��ن  بو�سوح  ق��د حتدثت  دم�سق  وك��ان��ت 

امل�����س��ري ال�����س��اب��ق، ل��ك��ن ال��ق��اه��رة ن��ف��ت ذل��ك 

اآن��ذاك. تعقيباً على ذلك، يقول امل�سدر اإن ما 

اأك��رث من عام »ارتبط مب�سايقات  جرى قبل 

اأُنهيت  لكنها  �سيا�سية،  لأ���س��ب��اب  معلنة  غ��ر 

كلياً الآن«، م�سراً اإىل اأن الناقالت الإيرانية 

تعر القناة ب�سورة اعتيادية، ومنها الناقالت 

اأخ����راً.  ف��ن��زوي��ال  اإىل  و�سلت  ال��ت��ي  اخلم�ض 

ك��م��ا ذك���ر اأن م���رور ه���ذه ال��ن��اق��الت »يخ�سع 

ويف  ال��دول��ي��ة،  للمالحة  املنظمة  لالتفاقات 

مقدمتها اتفاقية الق�سطنطينية املوقعة عام 

م�ساألة  ال�سفن  وجهات  اأن  اإىل  لفتاً   ،»1888

مرتبطة بن�ساطها ل باعتبارات اأخرى، ف�ساًل 

عن اأنه ل بالغات ب�ساأن الناقلة املتوجهة اإىل 

�سوريا. وتابع: »الأمم املتحدة مل تبلغ م�سر 

اليرانية،  ال�سفن  ح��ول  م�سكالت  اأي  بوجود 

ومل نعرث على خمالفات، وهم �سّددوا الر�سوم، 

ف��ن��زوي��ال...  اأم  �سوريا  اإىل  امل��ت��وّج��ه��ون  ���س��واء 

هناك �سفن كثرة حتمل اأعالماً خمتلفة تعر 

القناة وتتوجه اإىل �سوريا دون اأي منع«

االنباط-وكاالت

حما�ض  ال�سالمية  املقاومة  حركة  نفت 

ام�ض الثالثاء ، ما يتم تناقله حول جهوزية 

واحلفاظ  املحتلة،  ال�سفة  ا�ستالم  احلركة 

على ال�سالم بعد انهيار �سلطة رام اهلل

وب����ني م��ك��ت��ب ع�����س��و امل��ك��ت��ب ال�����س��ي��ا���س��ي 

بع�ض  ان   ، ح���م���اد  ف��ت��ح��ي  ح��م��ا���ض  حل���رك���ة 

تناقلت  امل�����س��ب��وه��ة  الإع��الم��ي��ة  ال�����س��ف��ح��ات 

ت�سريحاً من�سوب لالأخ اأ. فتحي حماد “اأبو 

حم�ض  الت�سريحات  ان  معتراً  م�سعب” ، 

مبواقف  امل�ّض  اإىل  يهدف  واأكاذيب  فركات 

احل���رك���ة، وح����رف ال��ب��و���س��ل��ة ع���ن م�����س��اع��ي 

ال�����س��ف��ة ومت��ري��ر  ال�����س��ه��ي��وين ل�سم  ال��ع��دو 

القرن �سفقة 

وق���ال مكتب ح��م��اد ب���اأّن ه��ذه امل��ح��اولت 

ت��ن��ط��ل��ي  ل���ه���ا ق���ي���م���ة، ول  ل��ي�����ض  ال���ب���ائ�������س���ة 

�سيقاوم  ال���ذي  امل��ج��اه��د  �سعبنا  اأب��ن��اء  ع��ل��ى 

ال�سبل  ب��ك��ل  ال�سهيوين  ال��ع��دو  خم��ط��ط��ات 

املتاحة

االنباط-وكاالت

اأك����������دت م���������س����ادر ل����وك����ال����ة روي�������رز 

ال���ري���ط���ان���ي���ة ب�������اأن ج���م���ه���وري���ة اإي�������ران 

الإ����س���الم���ي���ة ت��ت��ح��دى رئ��ي�����ض ال���ولي���ات 

امل��ت��ح��دة الم��ري��ك��ي��ة دون��ال��د ت��رام��ب بعد 

نفوذ  �سيو�سع  ا�سراتيجي  ق��رار  اتخاذها 

ايران ب�سكل كبر

اأن ايران قد تر�سل  واأو�سحت امل�سادر، 

مبيعات  �سمن  �سهريا  ث��الث  اأو  �سحنتني 

منتظمة من البنزين اإىل فنزويال”

وقالت امل�سادر: “اإن الوحدة الع�سكرية 

القوية للحر�ض الثوري الإيراين، هي من 

فيما  فنزويال”،  ب�����س��اأن  ال�سيا�سة  حت���دد 

اإيراين على دراية بال�سيا�سة  قال متعامل 

الأج��ل  ط��وي��ل  ا���س��رات��ي��ج��ي  ق���رار  “هذا 
اتخذته الدولة لتو�سيع النفوذ”

وك���ان���ت اإي�����ران ق���د اأر���س��ل��ت 5 ن��اق��الت 

نفط اإىل فنزويال، معربة عن ا�ستعدادها 

البلد  اإىل  ال��ن��ف��ط��ي��ة  ���س��ح��ن��ات��ه��ا  مل��وا���س��ل��ة 

الالتيني، اإذا طلبت كاراكا�ض املزيد

ف���ي���م���ا ق�������رر ال����رئ����ي���������ض ال���ف���ن���زوي���ل���ي 

ب��ع��د و���س��ول �سحنات  ن��ي��ك��ول���ض م����ادورو، 

ون����اق����الت ن��ف��ط اإي���ران���ي���ة حت��م��ل وق����ودا 

وم�ستقات نفطية، رفع اأ�سعار الوقود بدءا 

حيث  اجل��اري  يونيو  ح��زي��ران/  �سهر  من 

البالد  يف  النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  كانت 

�سبه جمانية يف وقت �سابق

االنباط-وكاالت

خ��ر تدمر  ال�سمالية على  ك��وري��ا  علقت 

مكتب الت�سال امل�سرك بني الكوريتني الذي 

نقلته و�سائل اعالم لكوريا اجلنوبية

املركزية  ت�سو�سون  اإذاع���ي  لتقرير  ووف��ًق��ا 

الت�سال  “اإن مكتب  ال�سمالية قال:  الكورية 

امل�سرك بني الكوريتني يف كي�سونغ دمر ب�سكل 

بائ�ض مع �سوت انفجار قوي يف ال�ساعة الثانية 

و50 دقيقة بعد ظهر اليوم الثالثاء”

“لقد قطعنا  الإذاع����ي:  التقرير  واأ���س��اف 

ثم  الكوريتني،  بني  الت�سال  خطوط  جميع 

يف نهاية املطاف دمرنا اليوم مكتب الت�سال 

جممع  يف  بالكامل  الكوريتني  ب��ني  امل�سرك 

يف  احل��دودي��ة  امل��دي��ن��ة  يف  ال�سناعي  كي�سونغ 

كوريا ال�سمالية”

وج����اء ذل���ك ا���س��ت��ج��اب��ة مل�����س��اع��ر اجل��م��ه��ور 

الغا�سبة باأن علينا اأن جنعل القمامات واأولئك 

الذين جتاهلوا م�ساعرنا الغا�سبة �سيدفعون 

الثمن مقابل ذنبهم”

اع��الم اجلنوبية، فقد مت  لو�سائل  ووف��ًق��ا 

ر�سد �سعود دخان كثيف من منطقة جممع 

يف  احل��دودي��ة  امل��دي��ن��ة  يف  ال�سناعي  كي�سونغ 

ان��ف��ج��ارات  دي  �سمع  فيما  ال�سمالية،  ك��وري��ا 

كبرة يف املنطقة

الع��الم  لو�سائل  ع�سكري  م�سدر  ورج���ح 

تفجر  ال�سمالية  ك��وري��ا  ت��ك��ون  اأن  اجلنوبية 

يف  الكوريتني  ب��ني  امل�سرك  الت�سال  مكتب 

العامة جلي�ض  الأرك���ان  كي�سونغ وكانت هيئة 

اإمكانية  تدر�ض  اأنها  اأعلنت  ال�سمالية،  كوريا 

ال�سالح،  م��ن  امل��ج��ردة  املنطقة  ق���وات يف  ن�سر 

الفور  “على  �سينفذ  اجلي�ض  اأن  اإىل  لف��ت��ة 

من  وم��ر���س��وم  ق����رار  اأي  م�ستمر”،  وب�����س��ك��ل 

احلزب واحلكومة

مصر تسمح بمرور سفينة إيرانية إلى سوريا

 حماس تنفي تصريحات حول جهوزيتها 
استالم الضفة بعد انهيار السلطة

 إيران تتحدى ترامب بقرار استراتيجي خطير

 هل بدأت حرب الكوريتين بعد تفجير 
مكتب االتصاالت المشترك
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الـريـا�ضي

لندن

تعود عجلة الدوري الإنكليزي املمتاز للدوران اعتبارا 

من اليوم الأربعاء بعد توقف نحو 100 يوم ب�سبب فريو�س 

ك��ورون��ا امل�ستجد، م��ع ك��رة ق��دم غ��ريرّ ال��وب��اء م��ن �سكلها 

املرتقب  التتويج  ب�سكل كبري، وو�سط عنوان رئي�سي هو 

البطولة  عقود.و�ستكون  ثالثة  انتظار  بعد  لليفربول 

التي تعود  الأوروبية  القارة  الثالثة بني كبار  الإنكليزية 

اأر���س امللعب بال جمهور، بعد البوند�سليغا الأملانية  اىل 

الإ�سبانية  والليغا  املا�سي،  اأي��ار/م��اي��و   16 يف  ع��ادت  التي 

ال����92 املتبقية من  امل��ب��اري��ات  الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي. وتنطلق 

مو�سم ال��دوري الإنكليزي بلقاءين موؤجلني من املرحلة 

اأ���س��ت��ون ف��ي��ال و�سيفه  ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����س��ري��ن، الأول ب��ني 

�سيفيلد يونايتد، والثاين - والأه��م - بني حامل اللقب 

اأر�سنال اللندين. واعتبارا من  مان�س�سرت �سيتي و�سيفه 

وعنوانها  الثالثني،  املرحلة  مناف�سات  تنطلق  اجلمعة، 

الأبرز مباراة ليفربول وم�سيفه غرميه اإيفرتون الأحد.

امل��درب  بقيادة  �سيتي  بني  اليوم  م��ب��اراة  نتيجة  و�ستكون 

امل�ساعد  بقيادة  واأر�سنال  غ��واردي��ول،  جو�سيب  الإ�سباين 

م�سار  فا�سلة يف حتديد  اأرتيتا،  ميكيل  لالأخري  ال�سابق 

اللقب. فليفربول يت�سدر الرتتيب بفارق 25 نقطة قبل 

ت�سع مراحل على النهاية. ويف حال خ�سارة �سيتي مباراة 

اليوم �سيكون فريق املدرب الأملاين يورغن كلوب يف حاجة 

يف  الأول  لقبه  ل�سمان  اإي��ف��رت��ون  على  ال��ف��وز  اإىل  فقط 

بطولة اإنكلرتا منذ العام 1990. ويف اأي حال من الأحوال، 

الت�سع  مبارياته  من  فقط  فوزين  اإىل  ليفربول  يحتاج 

املتبقية، للتتويج ب�سرف النظر عن نتائج مطارده �سيتي.

ال��ك��رة الإن��ك��ل��ي��زي��ة الأرب���ع���اء �سفحة م�سار  وت��ط��وي 

ال��ع��ودة، من  ب�ساأن  وال���رد  النقا�سات والأخ���ذ  طويل م��ن 

خماوف بع�س الالعبني كالأرجنتيني �سريخيو اأغويرو 

وخماطر  ال�ستئناف  خمطط  حيال  �سرتلينغ  ورح��ي��م 

اإقامة مباريات  اإىل اجلدل حول  “كوفيد-19”، و�سول 
غالبية  كما  الإنكليزية،  الكرة  حمايدة.لكن  مالعب  يف 

اأم��ام واقع  ا�ستاأنفت مناف�ساتها، �ستكون  البطولت التي 

امل�سجعني  ب��ال��درج��ة الأوىل ع��ل��ى غ��ي��اب  ي��رت��ك��ز  م��غ��اي��ر 

ال�سغوفني عن مدرجات املالعب، والج��راءات ال�سحية 

وعلى  امل��ج��ري��ات.  على  نف�سها  �ستفر�س  التي  ال�سارمة 

رغم اأن بع�س الأندية �ستلجاأ اإىل و�سائل عدة لتعوي�س 

الغيابات، مثل و�سع جم�سمات م�سجعني م�سنوعة من 

الورق املقورّى يف املدرجات، اأو عر�س �سرائط م�سورة عرب 

ال�سا�سات يف امللعب وحتى اأ�سوات ت�سجيلية، لكن الأجواء 

احلما�سية املعتادة التي ا�ستهرت بها املالعب الإنكليزية، 

ال�سحي  الربوتوكول  اآخر.وبح�سب  اإ�سعار  �ستغيب حتى 

الذي �سيتم تطبيقه، �سي�سمح بدخول 300 �سخ�س كحد 

اأق�سى اإىل امللعب. كما �سيتم اعتماد اجراءات تعقيم �ساملة 

الكرات،  املالب�س،  تبديل  غ��رف  اأماكن خمتلفة، مثل  يف 

قوائم املرمى، رايات زوايا الركنية ولوحات التبديالت.

املبا�سر  بتفادي الحتكاك  الطلب من الالعبني  كما مت 

الأه����داف،  بت�سجيل  الح��ت��ف��ال  امل��ع��ت��ادة خ��الل  واملعانقة 

وتفادي الب�سق على اأر�س امللعب.واأقر اأرتيتا يف موؤمتره 

ال�����س��ح��ايف ل��ي��ل الإث���ن���ني، ب���اأن ك���رة ال��ق��دم ت��غ��ريت.وق��ال 

“اللعبة باتت خمتلفة )...( احلدة تراجعت بع�س ال�سيء 
ال��ذي  ال�����س��غ��ط  امل����درج����ات(.  امل�سجعني ع��ن  )يف غ��ي��اب 

يفر�سه اجلمهور مل يعد م��وج��ودا، وك��م ك��ان امل�سجعون 

�سغوفني يف اإنكلرتا!«.
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هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

 غابي يرحل عن السد
الدوحة - وكاالت

اأعلن ال�سد بطل الدوري القطري ر�سمياً رحيل قائده الإ�سباين غابي بعد 

م�سوار دام مو�سمني.وذكر احل�ساب الر�سمي لل�سد على تويرت: “�سكراً غابي 

على كلرّ �سيء خالل املو�سمني املا�سيني، كل التوفيق لك ولعائلتك يف ما هو 

قادم و�ستبقى دائماً جزءاً من عائلة ال�سد الكبرية”. وان�سم غابي اىل ال�سد 

ببطولة  الفوز  و�ساهم يف  الإ�سباين  اأتلتيكو مدريد  من  قادماً    2018 مو�سم 

الدوري املو�سم املا�سي والكاأ�س ال�سوبر وكاأ�س قطر، والتاأهل اإىل ن�سف نهائي 

دوري اأبطال ا�سيا 2019. وذكرت تقارير �سحافية اإ�سبانية باأنرّ غابي �سين�سم 

اإىل اجلهاز الفني لناديه ال�سابق اأتلتيكو مدريد باإ�سراف املدرب الأرجنتيني 

ت��رك من�سبه  ال���ذي  ب��ورغ��و���س  ب���دًل م��ن م��ون��و  دييغو �سيميوين، واحل��ل��ول 

م�ساعداً ل�سيميوين ال�سهر املا�سي. وينتظم ال�سد يف مع�سكر مغلق ا�ستعداداً 

ل�ستئناف املو�سم، وقد خلت قائمة الفريق من ا�سم غابي للمباريات اخلم�سة 

32 نقطة،  ال��دوري الذي يحتل فيها ال�سد املركز الثالث بر�سيد  املتبقية يف 

وباتت حظوظه �سعبة يف الحتفاظ باللقب.

 عودة الدوري اإلنجليزي الممتاز الليلة

سولدادو ينقذ غرناطة من الخسارة

 نيمار يتمسك بالعوة الى البرشا

 أمريكا للتنس بدون جمهور

مدريد

خيم التعادل الإيجابي بهدفني ملثليهما، 

ال���ذي ح��ل فيه غرناطة  امل��ث��ري  ال��ل��ق��اء  على 

�سيفا على ريال بيتي�س، على ملعب )بينيتو 

ال��دوري  من   29 اجلولة  �سمن  فيامارين(، 

منذ  النتيجة  يف  غرناطة  تقدم  الإ���س��ب��اين. 

ال��دق��ي��ق��ة 29 ع��ن ط��ري��ق م��ه��اج��م��ه ال�����س��اب 

ك��ارل��و���س ف��رن��ان��دي��ز، وظ���ل حم��اف��ظ��ا على 

ب�5  الأ�سلي  الوقت  نهاية  قبل  حتى  الهدف 

دقائق.وا�ستفاق لعبو ريال بيتي�س بهدفني 

وج��اء هدف  دق��ائ��ق،   3 متتاليني يف غ�سون 

ال���ت���ع���ادل يف ال��دق��ي��ق��ة 85 م���ن رك��ل��ة ج���زاء 

ي�سجل  اأن  قبل  كانالي�س،  �سرخيو  نفذها 

التقدم.  ال�ساب كري�ستيان تيو هدف  النجم 

وحاولوا  غرناطة  لعبو  ي�ست�سلم  مل  ولكن 

اق��ت��ن��ا���س ن��ق��ط��ة، وه���و م��ا ح���دث بالفعل يف 

الوقت املحت�سب بدل من ال�سائع عن طريق 

ارتفع  وب��ه��ذا،  ���س��ول��دادو.  روب��رت��و  املخ�سرم 

ر�سيد بيتي�س اإىل 34 نقطة يحتل بها املركز 

ال�13 موؤقتا، بينما اأ�سبح ر�سيد غرناطة 42 

نقطة يف املرتبة الثامنة ب�سكل موؤقت.

مدريد - وكاالت

جنم  �سيلفا،  دا  نيمار  الربازيلي  يتم�سك 

باري�س �سان جريمان، بالعودة اإىل بر�سلونة 

خ���الل امل��ريك��ات��و ال�����س��ي��ف��ي امل��ق��ب��ل. ووف��ًق��ا 

الإ�سبانية،  ديبورتيفو”  “موندو  ل�سحيفة 

فاإن اإدارة �سان جريمان ل تزال عازمة على 

عام  بعد  ما  اإىل  عقده  بتمديد  نيمار  اإقناع 

2022. وعلمت ال�سحيفة الإ�سبانية اأن نيمار 

تبلغ  جت��دي��د  م��ك��اف��اأة  على  احل�سول  رف�����س 

100 مليون يورو، نظري التوقيع على العقد 

اجلديد، ب�سبب مت�سك الالعب بالعودة اإىل 

املدير  ل��ي��ون��اردو،  اأن  وذك���رت  نو”.  “كامب 
ال��ري��ا���س��ي ل�����س��ان ج���ريم���ان، ي��خ�����س��ى ت��ك��رار 

ب��وج��ود  امل��ا���س��ي،  ال�سيفي  امل��ريك��ات��و  و���س��ع 

للح�سول  بر�سلونة،  من  عديدة  مفاو�سات 

“موندو  وق����ال����ت  ن���ي���م���ار.  خ����دم����ات  ع���ل���ى 

خم���اوف  ل���ي���ون���اردو  ل���دى  اإن  ديبورتيفو” 

يف  باري�س  م��ع  نيمار  ا�ستمرار  ب�ساأن  ��ا  اأي�����سً

�سيكون  املقبل دون جتديد، وبالتايل  املو�سم 

 ،2021 �سيف  يف  بيعه  على  جم���رًبا  ال��ن��ادي 

قبل نهاية عقده بعام واحد

امريكا - وكاالت

ذك����رت ع����دة ت��ق��اري��ر اأن الحت�����اد الأم��ري��ك��ي 

العام  املفتوحة هذا  اأمريكا  اإقامة  للتن�س قرر 

ك��وف��ي��د-19،  جائحة  خ�سم  يف  جماهري  دون 

رغ����م خم�����اوف ب��ع�����س ال���الع���ب���ني ال���ب���ارزي���ن 

ال��وب��اء.وت��وق��ع��ت جملة  ب�سبب  امل�����س��ارك��ة  م��ن 

ن��ق��ال ع���ن ع���دة م�����س��ادر مل ت�سمها  ف��ورب�����س 

م��واف��ق��ة احت���اد ال��الع��ب��ني امل��ح��رتف��ني واحت��اد 

ال���الع���ب���ات امل���ح���رتف���ات ع���ل���ى خ���ط���ة اإق���ام���ة 

البطولة بني 31 اأغ�سط�س/ اآب و13 �سبتمرب/ 

اإن  لفورب�س  م�سدر  نيويورك.وقال  يف  اأيلول 

ات��ف��اق الحت���اد الأم��ري��ك��ي للعبة م��ع احت��ادي 

و�سيكا”.  “بات  وامل����ح����رتف����ات  امل���ح���رتف���ني 

م�سدر  ع��ن  )ئ���ي.اإ����س.ب���ي.اإن(  �سبكة  ونقلت 

قريب من اخلطة قوله اإن الحتاد الأمريكي 

للتن�س ينتظر احل�سول على ال�سوء الأخ�سر 

م��ن ال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة.ومل ي��رد 

من  طلب  على  الفور  على  الأمريكي  الحت��اد 

الإل���ك���رتوين للتعليق.  ال��ربي��د  روي����رتز ع��رب 

با�سم  متحدث  عن  الأمريكية  ال�سبكة  ونقلت 

خطوة  بكل  “نلتزم  قوله:  الأمريكي  الحت��اد 

يف اإجراءات ا�ستئناف الن�ساط وناأمل الإعالن 

يف   2020 املفتوحة  اأمريكا  انطالق  عن  قريبا 

موعدها”.واأبدى نوفاك ديوكوفيت�س امل�سنف 

الأول عامليا ورفائيل نادال حامل لقب اأمريكا 

امل��ف��ت��وح��ة ولع���ب���ون اآخ������رون خم��اوف��ه��م من 

امل�ساركة يف البطولة املقررة يف نيويورك.

االنباط – عمان

ت��دخ��ل الأردن���ي���ة ل��ري��ا���س��ة ال�����س��ي��ارات ع��امل 

ال�����س��ب��اق��ات ال��رق��م��ي��ة م��ن خ���الل ك��اأ���س الأردن 

تويوتا  “املركزية” وك��الء  مع  بالتعاون  الأول 

 4 م��ن  ال��ك��اأ���س  م��ن��اف�����س��ات  وت��ت��ك��ون  الأردن،  يف 

���س��ب��اق��ات و���س��ب��اق اأخ����ري ي�����س��ارك ف��ي��ه اف�����س��ل 

مت�سابقا   13 ���س��ب��اق  ك��ل  وي�����س��م  مت�سابقا   13

باب  مت�سابقا.ويغلق  امل�ساركني52  ع��دد  ويبلغ 

ي��وم  الأول  ال�����س��ب��اق  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  الت�سجيل 

20 حزيران )يونيو( احل��ايل، ويف حال  ال�سبت 

ت�����س��اع��ف ع����دد امل�����س��ارك��ني ع���ن 52 م�����س��ارك��ا ، 

امل�ساركني  بعدد  للو�سول  ت�سفيات  عمل  �سيتم 

يوم  الأول  ال�سباق  وينطلق  م�����س��ارك��ا،   52 اىل 

وتقام  )ي��ون��ي��و( احل���ايل،  26 ح��زي��ران  اجلمعة 

على  جمعة  ي��وم  كل  تباعا  الرقمية  ال�سباقات 

املت�سابقني  بني  ت�سفيات  وتقام  خمتلفة  حلبة 

متوز   24 ي��وم  اخلام�س  النهائي  ال�سباق  لبلوغ 

برعاية  الكاأ�س  ه��ذا  و�سيكون  املقبل.  )يوليو( 

املركزية – تويوتا، ا�سارات بريدج�ستون، حلبة 

منجا و هال و بلي�س. وكانت الأردنية لريا�سة 

الأردن  ك��اأ���س  تعليمات   اأ���س��درت  ق��د  ال�سيارات 

الأ���س��ب��وع  ال��رق��م��ي��ة م��ط��ل��ع  ل��ل�����س��ي��ارات  الأول  

�سباق من  يتكون كل  التعليمات  احل��ايل ووف��ق 

ال�ساعة  اإىل  11 �سباحا  ال�ساعة  �سباقات من   4

12.30 ظهرا  للفئة ايه 1 ومن ال�ساعة 12.30 

ومن   2 اي��ه  للفئة  ع�سرا   2 ال�ساعة  اىل  ظهرا 

ث��م ب��ال��ف��رتة م��ن ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��را اإىل 

ال�ساعة 3 ع�سرا يدخل امل�ساركون يف ا�سرتاحة 

ومن ثم يعاودون امل�ساركة من ال�ساعة 3 ع�سرا 

3 ومن ثم من  4.30 ع�سرا للفئة  ال�ساعة  اإىل 

ال�ساعة  4.30 م�ساء اإىل ال�ساعة 6 م�ساء للفئة 

ايه 4.

الأول  الأردن  كاأ�س  تعليمات   وفق  ويح�سل 

املركز  �ساحب  الرقمية  ال�����س��ي��ارات  ل�سباقات 

الأول على 25 نقطة و�ساحب املركز الثاين على 

20 نقطة و�ساحب املركز الثالث على 18 نقطة 

و�ساحب املركز الرابع على 16 نقطة، و�ساحب 

امل���رك���ز اخل���ام�������س ع��ل��ى 14 ن��ق��ط��ة، و���س��اح��ب 

املركز  و�ساحب  نقطة   12 على  ال�ساد�س  املركز 

الثامن  املركز  و�ساحب  نقاط   10 على  ال�سابع 

 6 على  التا�سع  امل��رك��ز  و���س��اح��ب  ن��ق��اط   8 على 

نقاط.   4 على  العا�سر  امل��رك��ز  و�ساحب  نقاط 

اأقوى مت�سابقي �سباقات  ومن املنتظر م�ساركة 

ري��ا���س��ة ال�����س��ي��ارات الأردن���ي���ة، يف ال��ك��اأ���س ال��ذي 

يتيح  لبطل الأردن لل�سباقات الرقمية فر�سة 

الفوز ب�سيارة  توين كارت اأر 401 .وتاأتي فكرة 

ال�سيارات  ل�سباقات  الأول   الأردن  كاأ�س  اقامة  

ال���رق���م���ي���ة،  مت���ا����س���ي���ا م����ع ت���ط���ل���ع���ات الحت�����اد 

“ فيا” يف ظل تف�سي فريو�س كورونا  ال��دويل 

التكلفة والرتكيز على اقامة مثل هذه  باأقل   ،

البطولت لتنمية مواهب الواعدين.

 االنباط – عمان  

لل�سباب  احل�����س��ن  م��دي��ن��ة  اإدارة  ق����ررت 

اإل������زام رواده������ا م���ن ه�����واة ري���ا����س���ة امل�����س��ي 

البدنية  واللياقة  الر�ساقة  عن  والباحثني 

م��ن اأب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ع��ل��ى ���س��رورة 

وال�سادر  الأخري  الدفاع  لقانون  المتثال 

عن رئا�سة الوزراء بعدم دخول حرم املدينة 

واهمية  والقفازات  الكمامات  ارت��داء  دون 

التباعد اجل�سدي اثناء ممار�سة ريا�ستهم 

املف�سلة داخل املدينة. واأ�ساد مدير املدينة 

وتفهم  تعاون  مبدى  �سالمه  بني  حممود 

على  املتبعة  اجلديدة  لالجراءات  الأهايل 

اإق��ب��ال  ت�����س��ه��د ي��وم��ي��ا  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  رواد 

م��ت��زاي��دا م��ن اأه����ايل امل��دي��ن��ة و���س��واح��ي��ه��ا 

ل��ك��ون��ه��ا اأ���س��ب��ح��ت امل��ت��ن��ف�����س ال���وح���ي���د يف 

م���دي���ن���ة اإرب������د يف ظ����ل ا����س���ت���م���رار اإغ�����الق 

احل��دائ��ق ال��ع��ام��ة م��ن��ذ ع��دة ا���س��ه��ر ب�سبب 

اك��د فيه  ال���ذي  ال��وق��ت  ك��ورون��ا يف  جائحة 

ال�سالة  جاهزية  م��دى  على  �سالمه  بني 

اللعبة  فرق  تدريبات  ل�ستقبال  التدريبية 

الواعدين  مراكز  �ستبداأ  والتي  ال�سمال  يف 

ت��دري��ب��ات��ه��م وذل�����ك اع���ت���ب���ارا م���ن م��ط��ل��ع 

عمل  ا�ستمرار  اإىل  ولفت  املقبل.  الأ�سبوع 

وبعد  ق��ب��ل  عملها  وال��ت��ع��ق��ي��م  ال��ر���س  ف���رق 

ان��ت��ه��اء الأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة يف امل��دي��ن��ة 

ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى ال�������س���ح���ة وال�������س���الم���ة 

العامة.

الريا�ض - وكاالت

ح����دد ن�����ادي ال����ه����الل، م��ت�����س��در ال�����دوري 

ال�سعودي للمحرتفني، نهاية ال�سهر اجلاري 

للفريق  اجلماعية  التدريبات  لعودة  موعدا 

ال���ك���روي. وق����ال ال���ن���ادي، ع��رب ح�����س��اب��ه على 

الأول  الكروي  الفريق  “اأع�ساء  “تويرت”: 
الأي��ام  خ��الل  الطبية  فحو�ساتهم  �سيبداأون 

الريا�سي  املو�سم  ا�ستعدادا ل�ستكمال  املقبلة، 

وقرر  كورونا”.  جائحة  ب�سبب  توقفه؛  بعد 

لو�سي�سكو،  ب��ق��ي��ادة  ل��ل��ه��الل،  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از 

ن��ه��اي��ة ي���ون���ي���و/ح���زي���ران اجل�������اري، م��وع��دا 

اكتمال  بعد  ال��ت��دري��ب��ات،  ل�ستئناف  مبدئيا 

الريا�س.وتوا�سل  اإىل  الفريق  لعبي  ع��ودة 

الفريق  اأع�ساء  اإجراءات عودة  الهالل،  اإدارة 

ال��ري��ا���س،  اإىل  امل��م��ل��ك��ة  امل���ت���واج���دي���ن خ�����ارج 

ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع اجل���ه���ات امل��خ��ت�����س��ة.وي��ن��ت��ظ��ر 

اإع��دادي��ا  مع�سكرا  ال��ك��روي  الفريق  يقيم  اأن 

يوليو/ �سهر  خ���الل  ال��ط��ائ��ف،  حم��اف��ظ��ة  يف 

املناف�سات  ل�ستئناف  ا�ستعدادا  املقبل،  مت��وز 

الريا�سية.

 األردنية تنظم كأس األردن لسباقات السيارات الرقمية

إلزام رواد مدينة الحسن بشروط السالمة

 الهالل يعود الستئناف التدريبات
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االنباط-عمان

ب��ج��ائ��زة  الأردين  الإ����س���ام���ي  ال��ب��ن��ك  ف����از 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل���������س�����ؤول����ي����ة  ال���ت���م���ي���ز يف جم������ال 

ل��ل��م���ؤ���س�����س��ات امل���ال���ي���ة وامل�������س���ارف الإ���س��ام��ي��ة 

2020 ع��ل��ى م�����س��ت���ى ق��ط��اع  ل��ع��ام  )ال���ت���زام( 

امل�������س���ارف الإ����س���ام���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 

م����ن ق���ب���ل ال�����س��ب��ك��ة الق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��م�����س���ؤول��ي��ة 

امل��ت��ح��دة  ب���رن���ام���ج المم  ع�����س���  الج��ت��م��اع��ي��ة 

ل��ات��ف��اق ال���ع���امل���ي،وذل���ك ل��ل��دورامل��ت��م��ي��زل��ل��ب��ن��ك 

امل�س�ؤولة  وتعزيزهللممار�سات  املجتمع  جت��اه 

جمال  يف  والتميز  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق 

العمل. بيئة  على  اخل�سراءوعك�سها  ال�سريفة 

وق������د اأع����ل����ن ال���روف���ي�������س����ر ي��������س���ف ع��ب��د 

الإقليمية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الغفار 

ل��ل��م�����س���ؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة م��دي��ر ع���ام امل��رك��ز 

ال��ع��امل��ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ع���ن ف����ز ال��ب��ن��ك 

خ���ال  اجل����ائ����زة  ب���ه���ذه  الأردين  الإ�����س����ام����ي 

ع���ق���د ف���ع���ال���ي���ات م����ؤمت���ر وج����ائ����زة امل���ؤ���س�����س��ات 

امل����ال����ي����ة وامل���������س����ارف الإ�����س����ام����ي����ة اخل���ام�������س 

 2020 لعام  املجتمعية  وامل�س�ؤولية  لل�سراكة 

ب��ت��اري��خ  الزوم”  تطبيق”  ع����ر  ع���ق���د  ال�����ذي 

.11/6/2020
م���ت���م���ن���ي���اً امل����زي����د م����ن ال���ن���ج���اح���ات ل��ل��ب��ن��ك 

اآم���ًا ان ت��ك���ن ه��ذه اجل��ائ��زة داف��ع��اً ق���ي��اً لدى 

ل��ل��م���ؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة الأخ����رى ل��ا���س��ت��ف��ادة من 

جت���رب���ة ال��ب��ن��ك ل��ل��م�����س��ي يف ت��ع��زي��ز وم���ائ��م��ة 

التنمية  مفه�م  لتحقق  امل�سرفية  امل��م��ار���س��ات 

اخل�سراء. امل�ستدامة 

ال��دك��ت���ر ح�سني  وع���ن ه���ذه اجل���ائ���زة ع���ر 

للبنك  العام  املدير  التنفيذي  الرئي�س  �سعيد 

الأردين  الإ�سالمي 

ع��ن�����س��ع��ادت��ه واع�����ت�����زازه ب�����الإجن�����ازات ال��ت��ي 

جن��اح  ع��ل��ى  ب��ا���س��ت��م��رارم���ؤك��داً  ال��ب��ن��ك  يحققها 

ينفذها  ال��ت��ي  وال���س��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ن��ه��ج  �سيا�سة 

يف  ودجمها  امل�ستدامة  التنمية  البنكلتحقيق  

ال�سبكة  قامت  ال�ساميحتى  امل�سريف  العمل 

الق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��م�����س���ؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ب��اإع��ادة 

اجلائزة  لهذه  الأردين   الإ�سامي  البنك  منح 

 2017 العام  عن  عليها  ح�سل  ان  �سبق  التي 

، مم��اي��دف��ع ال��ب��ن��ك  ل��ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه���د 

امل�س�ؤولية  جم��ال  يف  اأخ���رى  جن��اح��ات  لتحقيق 

الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة وال��ت��ح���ل 

جتربة  ل��ت��ك���ن   ، اخل�����س��راء  لل�سريفة  ال��ك��ام��ل 

رائدة  املجال  هذا  الأردين يف  الإ�سامي  البنك 

وم��ت��م��ي��زة ك��م��ا ه���ي اجن����ازات����ه ال���دائ���م���ة ع��ل��ى 

ال�سعد. خمتلف 

وجاء عقد هذا امل�ؤمتر بتنظيم ال�سبكة الإقليمية 

العاملي  املركز  وبالتعاون مع  الجتماعية  للم�س�ؤولية 

للم�س�ؤولية  ال���دويل  والحت���اد  امل�����س��ت��دام��ة  للتنمية 

جمم�عة  مع  ال�سراتيجية  وبال�سراكة  املجتمعية 

ال��رك��ة امل�����س��رف��ي��ة ومب�����س��ارك��ة ورع���اي���ة م��ن ال��ب��ن��ك 

“ ال�سريفة  م������س���ع  وت��ن��اول  الأردين،  الإ���س��ام��ي 

اخل�����س��راء وادوات���ه���ا ل��ت��ع��زي��ز امل��م��ار���س��ات امل�����س���ؤول��ة 

املغف�رله  ا�سم  امل�ستدامة”وحمل  التنمية  وحتقيق 

كامل”تقديراً  ع��ب��داهلل  ���س��ال��ح  “ال�سيخ  اهلل  ب����اإذن 

مل�����س��ريت��ه اخل����رية ول������دوره امل��م��ي��ز يف رع���اي���ة ودع���م 

ال��ع��م��ل امل�����س��ريف ال���س��ام��ي، وب��رع��اي��ة ف��خ��ري��ة من 

امل�سرفية  الركة  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س  قبل 

الدويل  ال�سفري  ي��سف  اأحمد  عدنان  الأ�ستاذ  �سعادة 

�سرف  ���س��ي��ف  ومب�����س��ارك��ة   ، املجتمعية  ل��ل��م�����س���ؤول��ي��ة 

مكتب  رئي�س  ح�سني  ها�سم  الدكت�ر  �سعادة  امل�ؤمتر 

ت��روي��ج ال���س��ت��ث��م��ار وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا مب��ن��ظ��م��ة الأمم 

ومب�ساركة  “الي�نيدو”،  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة 

الإ�سامية  ال�سريفة  جمالت  يف  ومتحدثني  خراء 

وامل�����س���ؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة من 

ال���ع���دي���د م���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة والإ����س���ام���ي���ة وم��ن 

خارجها.

التميز  ال��ف���زب��ج���ائ��ز  ع��ن  الإع���ان  مت  كما 

يف جم���ال امل�����س���ؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��م���ؤ���س�����س��ات 

2020اىل  لعام  الإ�سامية  وامل�سارف  املالية 

م��ن  ك�����ٍل  الأردين  الإ�����س����ام����ي  ج���ان���ب���ال���ب���ن���ك 

جم��م���ع��ة ال���رك���ة امل�����س��رف��ي��ة يف ال��ب��ح��ري��ن، 

باجلامعة  الإ�سامية  وامل�سرفية  املايل  واملعهد 

الإ����س���ام���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة يف م��ال��ي��زي��ا، و���س��ن��دوق 

ال���ت�������س���ام���ن الإ�����س����ام����ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة /ال���ب���ن���ك 

�سخ�سية  جائزة  منح  للتنمية،ومت  الإ�سامي 

ال����ع����ام امل���ت���م���ي���زة يف جم�����ال ال���ع���م���ل امل�������س���ريف 

ال���دك���ت����ر  ل��ل�����س��ي��خ   2020 ل���ع���ام  الإ����س���ام���ي 

مملكة  من  العبا�سي  يعق�بي  حممد  بن  نظام 

البحرين.

االنباط-وكاالت

ك�سفت درا�سة حديثة اأنه قد يك�ن هناك 

درب  جمرة  يف  القائمة  احل�سارات  ع�سرات 

ال��ع��ث���ر عليها،  ي��ت��م  اأن  ان��ت��ظ��ار  ال��ت��ب��ان��ة يف 

الأم�����ر ال�����ذي ي��ل��ق��ي ال�����س���ء ع��ل��ى م�سري 

احلياة الب�سرية على وجه الكرة الأر�سية.

وب���ح�������س���ب و����س���ائ���ل اإع�������ام ب��ري��ط��ان��ي��ة 

واأمريكية خمتلفة، فقد اأ�سارت ورقة بحثية 

ن�سرت يف جملة “الفيزياء الفلكية” اإىل اأن 

ت��ك���ن م�طنا  اأن  الأخ���رى ميكن  ال��ك���اك��ب 

اأن  اف��را���س  ال��غ��ري��ب��ة، م��ن خ��ال  للحياة 

بطريقة  الك�اكب  تلك  على  تتط�ر  احلياة 

مماثلة لكيفية تط�رها على ك�كب الأر�س، 

والتي ميكن اأن تك�ن م�طنا لتط�ر حي�ي 

افرا�سي مماثل.

وق�����ال الأ����س���ت���اذ يف ج��ام��ع��ة ن���ت��ن��غ��ه��ام، 

تك�ن  اأن  “يجب  ك�ن�سيلي�س:  كري�ست�فر 

ه���ن���اك ع�������س���رات احل�������س���ارات ال��ن�����س��ط��ة يف 

الذكية  احلياة  اأن  اف��را���س  على  جمرتنا، 

على  لتت�سكل  �سنة  م��ل��ي��ارات   5 اإىل  حت��ت��اج 

ك�اكب اأخرى كما ه� احلال على الأر�س”.

يف  ال��ن��ظ��ر  ه���ي  “الفكرة  اأن  واأ�����س����اف 

ال���ت���ط����ر، ول���ك���ن ع��ل��ى ن���ط���اق ك������ين، من 

بحد  ت�سمى  ح�سابات  على  العتماد  خ��ال 

ك�برنيك��س البي�فلكي”.

وت�����اأت�����ي ح�������س���اب���ات ح����د ك���ب��رن��ي��ك������س 

ال��ب��ي���ف��ل��ك��ي��ة ع��ل��ى ���س��ك��ل��ني: احل����د ال��ق���ي 

ذك�����رت �سحيفة  ك��م��ا  ال�����س��ع��ي��ف،  واحل�����د 

الندبندنت الريطانية.

اأن  اإىل  ال�سعيف  احل��د  ح�سابات  وت�سري 

اأي  يف  ك���ك��ب  على  تت�سكل  ال��ذك��ي��ة  احل��ي��اة 

ح�سابات  واأم���ا  �سنة.  مليارات   5 بعد  وق��ت 

احلد الق�ي فهي التي ت�سري اإىل اأن احلياة 

الذكية تت�سكل بعد 4.5 مليار و5 مليارات 

�سنة.

وا�ستخدم البحث اجلديد ح�سابات احلد 

ه��ذه احل�سارات  اأن  اف��را���س  على  ال��ق���ي 

بيئات  يف  ال��ت��ط���ر  اإىل  �ستحتاج  اجل��دي��دة 

الب�سرية  احلياة  لأن  وذل��ك  باملعادن.  غنية 

تط�رت بالقرب من بيئة غنية باملعادن.

وت�������س���ري الأب�����ح�����اث ال�����س��اب��ق��ة م����ن ع���ام 

اأدن��ى من املعدن  “حد  وج���د  اإىل   2012
النجمي” املنا�سب املطل�ب لت�سكيل ك�اكب 

مماثلة لك�كب الأر�س.

واعتمد الباحث�ن على تلك الفرا�سات 

ح�ل الك�اكب التي قد تت�سكل فيها احلياة 

اأو احل�����س��ارة ال��ذك��ي��ة ب��ه��دف م��ع��رف��ة ع��دد 

التبانة التي ميكن  الك�اكب يف جمرة درب 

ال��ظ��روف  تلك  تلبية  على  ق���ادرة  ت��ك���ن  اأن 

احلي�ية.

جم��رت��ن��ا  يف  ح�������س���ارات  اأي  واك���ت�������س���اف 

يعتمد بق�ة على مدى متكننا من التقاط 

م��ن خال  ال��ف�����س��اء،  املر�سلة يف  الإ����س���ارات 

الإ�����س����ارات امل��ر���س��ل��ة ع��ر م���ج��ات ال��رادي��� 

والأقمار ال�سناعية.

واإذا ما متكنت هذه احل�سارات الذكية 

الب�سرية  احل�سارة  مثل  ال�ستمرار  من 

باإر�سال  والتي تق�م  الأر���س،  على ك�كب 

اإ����س���ارات خ���ال ال��ق��رن امل��ا���س��ي، فيمكن 

ذكية  ح�سارة   36 نح�  هناك  اأن  تقدير 

م�����س��ت��م��رة ع��ل��ى ك����اك���ب اأخ�����رى يف درب 

التبانة.

الإ�سارات على  باإر�سال  الأمر  كان  واإذا 

التفاعل  فاإن  حاليا،  يجري  الذي  النح� 

مع تلك احل�سارات �سيك�ن �سعبا، �سيما 

ح�����س��ارة  اأي  اإىل  امل�����س��اف��ة  م��ت������س��ط  واأن 

ممكنة �ستبلغ نح� 17 األف �سنة �س�ئية، 

مما يجعل الت�ا�سل �سعبا للغاية.

احلياة  اأن  فه�  الآخ��ر،  ال�سيناري�  اأم��ا 

الذكية يف جمرة درب التبانة هي احلياة 

واأن احل�سارات على  الأر���س  على ك�كب 

نتمكن  اأن  قبل  تندثر  الأخ��رى  الك�اكب 

على  للبقاء  الآف����اق  واأن  اكت�سافها،  م��ن 

قيد احلياة على املدى الط�يل على هذا 

الك�كب اأقل مما نعتقد.

درا�ستنا  “ت�سري  ك�ن�سيلي�س:  ويق�ل 

احل�سارات  عن  البحث  اأن  اإىل  اجلديدة 

الذكية خارج الأر�س ل يك�سف فقط عن 

وج�د كيفية اأ�سكال احلياة على الك�اكب 

اأدل����ة على  اأي�����س��ا  يعطينا  ب��ل  الأخ������رى، 

قبل  ح�سارتنا  فيها  �ست�ستمر  التي  امل��دة 

اندثارها.”

واأ�ساف: “اإذا وجدنا اأن احلياة الذكية 

ف��اإن  اأم���ر �سائع،  ال��ك���اك��ب الأخ���رى  على 

هذا من �ساأنه اأن يك�سف عن اأن ح�سارتنا 

من  وملئات  اأط���ل  لفرة  تبقى  اأن  ميكن 

العث�ر على  نتمكن من  واإذا مل  ال�سنني، 

اأخ���رى يف  ح�����س��ارات ن�سطة على ك���اك��ب 

�سيئة ملدى  ع��ام��ة  ف��ه��ذه  ال��ت��ب��ان��ة،  درب 

ا���س��ت��م��رار احل���ي���اة ال��ب�����س��ري��ة ع��ل��ى امل���دى 

الط�يل.”

م��ن خال  اأن��ه  اإىل  ك�ن�سيل�س  واأ���س��ار 

الك�اكب  يف  ذك��ي��ة  ح��ي��اة  اأي  ع��ن  البحث 

الأخ��رى، حتى ل� مل جند واح��دة، فاإننا 

وم�سري  م�ستقبل  ع��ن  �سيئا  �سنكت�سف 

احلياة الب�سرية على وجه الأر�س.

التي  الأوىل  لي�ست  ال��درا���س��ة  وه����ذه 

ل��ل��ح��ي��اة ال��ذك��ي��ة على  ت�����س��ري اإىل ت��ط���ر 

ك�اكب اأخرى يف جمرة درب التبانة.

فقد عرث العلماء على ك�كب حمتمل 

بي”  “بروك�سيما  ي�سمى  لل�سكن  �سالح 

بروك�سيما  ال��ن��ج��م  ح����ل  ي����دور  وال�����ذي 

�سنت�ري، ويبعد ح�ايل 4.2 �سنة �س�ئية 

من ال�سم�س.

ويتلقى هذا الك�كب كميات من طاقة 

النجم مماثلة لتلك التي يتلقاها ك�كب 

الأر�س من ال�سم�س.

اأ�سكال  وج���د  على  العث�ر  مت  م��ا  واإذا 

مادية �سائلة، فاإن ذلك يعني اأن الك�كب 

ميكن اأن يك�ن م�ئا للحياة الذكية.

اأن هناك  اإىل  اأ���س��اروا  الباحثني  اأن  اإل 

اأم�را كثرية يتعني القيام بها للتاأكد من 

ه��ذا الأم���ر، كالتحقق م��ن وج���د غاف 

اأن تدعم  م���اد كيميائية ميكن  اأو  ج���ي 

احلياة على وجه الك�كب.
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 لقاح جامعة أكسفورد.. صفقة  36 حضارة على كواكب أخرى في درب التبانة
الـ400 مليون جرعة »تتوسع«

مجموعة فاين الصحية القابضة تدعم مبادرة
 »بّرًا بمكة المكرمة«

االنباط-وكاالت

ب���ع���دم���ا وق����ع����ت ����س���رك���ة اأ������س�����را زي��ن��ي��ك��ا 

ال��ري��ط��ان��ي��ة ل��ل��ع��ق��اق��ري ال��ط��ب��ي��ة ع��ق��دا مع 

بلقاحها  املنطقة  لإم���داد  اأوروب��ي��ة  حك�مات 

�سفقة  اأح��دث  يف  ك���رون��ا،  لفريو�س  املحتمل 

عقارها  ب��ت��ق��دمي  ال�����س��رك��ة  مب�جبها  تتعهد 

ل��ل��م�����س��اع��دة يف ك��ب��ح اجل��ائ��ح��ة، ت�����س��ع��ى دول 

جديدة، ذات تعداد �سكاين عماق، لان�سمام 

اإىل ال�سفقة املرتقبة.

ي�سمل  العقد  اإن  ال�سبت،  ال�سركة،  وقالت 

م��ل��ي���ن جرعة   400 اإىل  ي�����س��ل  م��ا  ت��ق��دمي 

اك�سف�رد،  جامعة  ط���رت��ه  ال��ذي  اللقاح،  م��ن 

م�سيفة اأنها تفكر يف الت��سع بت�سنيع اللقاح، 

اإن���ه �سيباع م��ن دون رب��ح خال  ال���ذي ت��ق���ل 

اجلائحة.

ال��ت��ج��ارب  ال���ل���ق���اح يف م��رح��ل��ة  ي�����زال  ول 

ال�سريرية. واإذا جاءت نتائج التجارب مقنعة 

ملنظمي ���س���ق ال��ع��ق��اق��ري ال��ط��ب��ي��ة ب��اأن��ه اآم��ن 

الت�سليم  تبداأ عملية  اأن  املت�قع  وفعال، فمن 

بحل�ل نهاية 2020.

حت���ال���ف  ي����ق���ع���ه  ع���ق���د  اأول  ه������  وه��������ذا 

حتالف  وه���  اأوروب�����ا،  يف  ال�سامل  التح�سني 

ي�����س��م ف��رن�����س��ا واأمل���ان���ي���ا واإي��ط��ال��ي��ا وه���ل��ن��دا 

ل��ت���ف��ري ج��رع��ات ال��ل��ق��اح��ات جل��م��ي��ع ال���دول 

الأع�ساء فيه يف اأ�سرع وقت ممكن.

الإيطالية  ال�سحة  وزارة  وق��ال م�سدر يف 

اإن اللقاحات جلميع الدول الأع�ساء بالحتاد 

الأوروبي. و�ستدفع الدول الأربع التي اأبرمت 

ال�سفقة اإجمايل املبلغ، والذي مل يك�سف عنه 

اأخرى  دول  بان�سمام  ال�سركة  �ست�سمح  بينما 

لل�سفقة وفق ال�سروط ذاتها.

ال�����س��ني وال����رازي����ل وال��ي��اب��ان  اإن  وق�����ال 

ورو�سيا اأبدت هي الأخرى اهتمامها.

با�سكال  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 

�س�ري�ت لل�سحفيني “هذا �سي�سمن ح�س�ل 

اأوروب��ا على  مئات املايني من الأ�سخا�س يف 

�سنعرفه  م��ا  وه����  جن��ح  اإذا  بالطبع  ال��ل��ق��اح، 

بنهاية هذا ال�سيف«.

م��ع  “�سيعمل  ال���ت���ح���ال���ف  اأن  واأ������س�����اف 

امل��ف������س��ي��ة الأوروب����ي����ة وال������دول الأخ������رى يف 

اأوروبا على التاأكد من اأن كل �سخ�س باأنحاء 

اأوروبا �سيح�سل على اللقاح«.

فاعلة  اإم��داد  �سل�سلة  “لدينا  قائا  وتابع 

للغاية يف اأوروبا”، مع وج�د �سركات م�سنعة 

يف ه�لندا واأملانيا واإيطاليا �سمن دول اأخرى.

االنباط- عمان 

ق����دم����ت جم���م����ع���ة ف����اي����ن ال�����س��ح��ي��ة 

يف  ال��رائ��دة  املجم�عات  اإح��دى  القاب�سة، 

جم���ال ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة و���س��ن��اع��ة ال����رق 

مب��ك��ة  “بّراً  حل��م��ل��ة  ال����دع����م  ال�������س���ح���ي، 

���س��ع���دي��ة  م���ب���ادرة  ت��ع��د  وال��ت��ي  املكرمة”، 

اإن�����س��ان��ي��ة مت اإط���اق���ه���ا ل��ت��ق��دمي ال��ع���ن 

يف  واملت�سررة  املحتاجة  والأ���س��ر  ل��اأف��راد 

م��ك��ة ج����راء ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا، م���ن خ��ال 

ال���ت���رع ب��ك��م��ي��ات ك���ب���رية م���ن ح��ف��ا���س��ات 

 130 قيمته  بيبي” مبا  “فاين  الأطفال 

األف دولر اأمريكي ل�سالح العائات التي 

ان��ق��ط��ع��ت ع��ن��ه��ا الح��ت��ي��اج��ات الأ���س��ا���س��ي��ة 

فيها. لاأطفال 

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه����ذا ال�������س���اأن، ���س��رح��ت 

القاب�سة  ال�سحية  فاين  جمم�عة  اإدارة 

امل��ج��م���ع��ة  ك���ر����س���ت  “لطاملا  ب����ال����ق�����ل: 

م�س�ؤولياتها  لتاأدية  واإمكاناتها  جه�دها 

جتاه املجتمعات املحلية. وحيث اأن احلالة 

ت�ستدعي  العامل  اأنحاء  يف  الي�م  ال�سائدة 

القيام  ت�سافر اجله�د، فقد حر�سنا على 

والتي  املحتاجة  ال��ع��ائ��ات  ب��رف��د  ب��دورن��ا 

لديها اأطفال يف مكة املكرمة باحلفا�سات 

رعاية  الأ���س��ي��ا���س��ي��ات يف  اإح���دى  تعد  ال��ت��ي 

الأطفال.«

ت��اأت��ي  امل�����س��اه��م��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  وي�����س��ار 

يف اإط����ار ال��ت��رع��ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ف��اي��ن 

ل��ل��ج��ه��ات احل��ك���م��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات 

امل��ج��ت��م��ع امل�����دين ع��ل��ى ���س��ك��ل م�����س��اع��دات 

واأقنعة  ال�سحية،  ف��اي��ن  منتجات  ت�سمل 

 ،»Fine Guard جارد  “فاين  ال�جه 

ه���ذا ب��الإ���س��اف��ة ل��ل��م�����س��اع��دات ال��ن��ق��دي��ة، 

الإغاثة  �سندوق  م�ساعدات  �سمن  وذل��ك 

اخل��ا���س ب���اأزم���ة ف��ريو���س ك���روون���ا، ال��ذي 

�سابق  وقت  يف  املجم�عة  اأ�س�سته  قد  كانت 

دولر،  م��ل��ي���ن   2 قيمته  مبلغ  ب��اإج��م��ايل 

تعمل  التي  املجتمعات  على  يركز  وال��ذي 

فاين فيها وهي الأردن وم�سر وال�سع�دية 

والإمارات العربية املتحدة واملغرب.


