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الدولة األردنية ال تقبل لغة التهديد  الملك يخّرج المشاركين بدورة 
الدفاع الوطني وطلبة ماجستير 

استراتيجيات بمواجهة التطرف 
العضايلة : ال أحد أحرص من الملك 

على معيشة المواطن

ولي العهد: ضرورة التزام مقدمي الخدمات السياحية
 بلوائح السالمة العامة

مجموعة العشرين تناقش خطة عملها ومساهمتها 
بجدول أعمال ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة

 العودة لإلجراءات السابقة  في حال إصابة 1 بالمئة من عدد الفحوصات العشوائية 

جابر: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا

الرزاز:الحزم هدفها مساعدة القطاعات 
المتضررة ونقلة نوعية بمنظومة النقل العام 

سيلمسها كل مواطن

االنباط-عمان

�إن  �أجم��د ع��ودة �لع�ضايلة،  ق��ال وزي��ر �لدولة ل�ضوؤون �لإع���ام، 

قطاعات  لدعم  ق��ر�ر�ت  �ملقبلة  �لفرتة  خ��ال  �ضت�ضدر  �حلكومة 

جديدة ت�ضّررت من �أزمة كورونا، مثل: �لنقل، و�لّزر�عة، م�ضري�ً 

�لإن�����ض��اء�ت،  قطاعات  دع��م  �ضبل  �أي�����ض��اً  تناق�ش  �حلكومة  �أّن  �إىل 

و�لإ�ضكان و�لقطاع �لتجاري.

وزر�ء  م��ع  م�ضرتك  �ضحفي  م��وؤمت��ر  خ��ال  �لع�ضايلة  و�أو���ض��ح 

�لإد�رة �ملحلية و�ل�ضّحة و�لثقافة يف رئا�ضة �لوزر�ء، �م�ش �لربعاء، 

�أن قر�ر�ت دعم بقية �لقطاعات �ضتعلن تباعاً فور �تخاذها، م�ضري�ً 

للعديد  ح��ال��ي��اً  وح����و�ر�ت جت��ري  مناق�ضات  �أن  �إىل  �ل�����ض��دد  ب��ه��ذ� 

�ملجل�ش  خال  ومن  �ملعنّية،  �جلهات  خمتلف  مع  بال�ضر�كة  منها 

�جتماعات  ي��ج��ري  �ل���ذي  �لق��ت�����ض��ادّي��ة  لل�ضيا�ضات  �ل���ض��ت�����ض��اري 

م�����ض��ت��م��ّرة وم��ك��ّث��ف��ة م��ن �أج���ل ذل���ك، وي��ق��وم ب��ت��ح��دي��د �لأول���وّي���ات 

�لقطاعّية و�لإجر�ء�ت �ملطلوبة مل�ضاعدة هذه �لقطاعات على �ملدى 

�ل�ضت�ضاري  �ملجل�ش  �أّن  �إىل  و�أ�ضار  و�لطويل.  و�ملتو�ّضط  �لق�ضري 

�ل��وزر�ء  رئي�ش  برئا�ضة  جل�ضة  �م�ش  عقد  �لقت�ضادّية  لل�ضيا�ضات 

مل�ضاعدة  متكامل  ر  ت�ضوِّ لو�ضع  خ�ض�ضت  �ل����رّز�ز،  عمر  �لدكتور 

�لقطاعات �لأكرث ت�ضّرر�ً.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-الريا�ص

مبجموعة  �لتنمية  عمل  جمموعة  عقدت 

�لع�ضرين �جتماعاً �فرت��ضياً وهدف �لجتماع 

مل��و����ض��ل��ة �ل��ن��ق��ا���ش ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اأول���وي���ات 

جم��م��وع��ة �ل��ع��م��ل. وب���ه���ذ� ن��اق�����ش �لأع�����ض��اء 

وجودة  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �أج��ل  من  �لتمويل 

�لإقليمي  �لرت�بط  �ج��ل  من  �لتحتية  �لبنية 

وحت��دي��ث �إط����ار �مل�����ض��ائ��ل��ة وحت��دي��ث �ل��ري��ا���ش 

�مل��ت��ع��ل��ق مب�����ض��اه��م��ة جم��م��وع��ة �ل��ع�����ض��ري��ن يف 

و�إىل   .0302 لعام  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �أج��ن��دة 

ج��ان��ب ذل���ك، ن��اق�����ض��ت �مل��ج��م��وع��ة خ��ط��ة عمل 

جم��م��وع��ة �ل��ع�����ض��ري��ن ل��ا���ض��ت��ج��اب��ة ل��ف��ريو���ش 

كورونا يف �أفريقيا و�لدول �لأقل منو�ً.

كورونا  فريو�ش  جائحة  لتد�عيات  ونتيجة 

، و�أثرها على  ركود �لقت�ضاد �لعاملي ، تتاأثر 

ب�ضكل خا�ش �أقل �لبلد�ن منو�ً �لأكرث عر�ضة 

�ل�ضديدة.  و�لقت�ضادية  �لجتماعية  للمحن 

جم���م���وع���ة  ع����م����ل  "خطة  ُت��������رز  ول������ذل������ك، 

�ل��ع�����ض��ري��ن ل��ا���ض��ت��ج��اب��ة ل���ف���ريو����ش ك���ورون���ا 

�أف��ري��ق��ي��ا و�ل����دول �لأق���ل منو�" �ل��ت��ز�م��ات  يف 

�لت�ضامنية  �جلهود  نحو  �لع�ضرين  جمموعة 

�مل��ل��م��و���ض��ة مل�����ض��اع��دة �ف��ري��ق��ي��ا و�ل����دول �لأق���ل 

من���و�ً يف ح�����ض��ول �ل�����ض��ع��وب �لأق����ل ح��ظ��اً على 

و�ح���ت���و�ء �جلائحة  �لأ���ض��ا���ض��ي��ة  �ل�����ض��روري��ات 

وتد�عياتها و�ضق �لطريق نحو �لتعايف منها.   

ت�������ض���ع���ى جم���م���وع���ة ع���م���ل �ل���ت���ن���م���ي���ة ن��ح��و 

ت����ع����زي����ز م�������ض���اه���م���ة �ل���������دول �لأع�����������ض�����اء يف 

و�إب���ر�ز  0302؛  لأج��ن��دة  �لع�ضرين  جمموعة 

ج���ه���ود جم��م��وع��ة �ل��ع�����ض��ري��ن ب�������ض���ورة �أك���رث 

و���ض��وح��اً وم�����ض��د�ق��ي��ًة وف��ع��ال��ي��ة، و�مل��ح��اف��ظ��ة 

ع��ل��ى م��و����ض��ل��ة ج��ه��ود جم��م��وع��ة �ل��ع�����ض��ري��ن 

و�ت�ضاقها.

االأنباط - اأمين ال�صواعري

م��ادة  هناك  يكون  ل��ن  �أن��ه  �لطوي�ضي  با�ضم  �لثقافة  وزي��ر  �أك��د 

م�ضاقات  يف  وح���د�ت  ب��ل  �مل��د�ر���ش  يف  �لعامية  بالرتبية  خا�ضة 

معينة حيث �ضيتم �دخال �ملفاهيم باملناهج �ملوجودة �أ�ضًا.

و�أ�ضاف �ضيكون �ل�ضحفيني جزء من مزيج �ملو�رد �لتي �ضتقوم 

وبالتن�ضيق مع  �آخ��رى ح�ضب رغبتهم  فئات  �إىل جانب  بالتدريب 

�لوطني  بالفريق  �لخ��رية هي ع�ضو  �أن  �ل�ضحفيني حيث  نقابة 

للرتبية �لإعامية 

جاء ذلك رد�ً على �ضوؤ�ل ل� »�لأنباط« �لأربعاء، يف موؤمتر �ضحفي 

عقد يف د�ر رئا�ضة �لوزر�ء م�ضاء �أم�ش �لأربعاء �أعلن خاله وزير 

�لوطنية  للمبادرة  �لتنفيذية  �خلطة  �لطوي�ضي،  با�ضم  �لثقافة 

لن�ضر �لرتبية �لإعامية و�ملعلوماتية لاأعو�م )2023-2020(

�ل��وزر�ء،  و�أق��ره��ا جمل�ش  �ل���وز�رة  �أعدتها  �لتي  وتهدف �خلطة 

�لتعامل مع  �ملجتمع يف  لتح�ضني قدرة  برنامج عمل  �إىل تطوير 

م�ضادر �ملعلومات و�لأخبار، و�أدو�ت �لتكنولوجيا �لرقمية.

الطويسي: لن يكون هناك مادة خاصة 
بالتربية اإلعالمية بالمدارس

جابر يتعهد بتشكيل لجنة تحقيق بوفاة 
شاب داخل مستشفى خاص

 السديري يلتقي سفراء المجموعة 
العربية

شركات اسكان تطالب بإطالق حزم 
تحفيزية سريعة

الصفدي : قرار الضم سيقتل كل فرص 
تحقيق السالم الشامل

االنباط-عمان

�ل�ضحة �ضعد جابر بت�ضكيل جلنة  تعهد وزير 

دموي  نزف  نتيجة  �ضاب  وفاة  بتفا�ضيل  حتقيق 

�مل�ضت�ضفيات �خلا�ضة يف  �أحد  حاد ورف�ش كو�در 

عمان �دخاله.

برنامج و�ضط  وق��ال جابر خال مد�خلته يف 

على  �لبدري  �لدكتور هاين  يقدمه  �لذي  �لبلد 

�لوفاة،  تفا�ضيل  �ضتك�ضف  �للجنة  �إن  فن،  ر�دي��و 

وتقف على طريقة تعاطي �مل�ضت�ضفى مع �ملري�ش 

عند و�ضوله �إىل ق�ضم �لطو�رئ.

للرنامج  �ل�ضاب  �أم  �ضكوى  على  رد�ً  و�أ���ض��اف 

�لطرق  ووف��ق  بعناية  �ل�ضكوى  در��ضة  �ضيتم  �أن��ه 

�لقانونية  �للجان  �ملعتمدة من خال  �لقانونية 

�ضتتم  تق�ضريه  يثبت  �ضخ�ش  و�أي  �ل����وز�رة،  يف 

حما�ضبته وفق �لقانون.

وك���ان���ت و�ل�����دة �ل�����ض��اب ق���د ق��ال��ت يف �ت�����ض��اٍل 

برنامج  على  �لبدري  هاين  �لدكتور  مع  مبا�ضر 

فقيدها  �إن  "فن"،  ر�دي��و  على  �لبلد"  "و�ضط 
ت��ع��ر���ش ل��ن��زي��ف ح����اد، وع��ل��ي��ه مت ط��ل��ب �ل��دف��اع 

�ملدين، و��ضعافه لأقرب م�ضت�ضفى خا�ش، وعند 

�ل���ك���و�در �لطبية  و���ض��ول��ه��م ل��ل��ط��و�رئ رف�����ض��ت 

ل��ه �ل مبو�فقة طبيب  �ل���ازم  �إدخ��ال��ه لج���ر�ء 

معتمد يدخله بتعهد منه.

االنباط-عمان

�ل�ضريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  �ضفري  �ل��ت��ق��ى 

�م�ش  �ل�ضديري،  بندر  بن  نايف  �لأردن  لدى 

�لعربية  �ملجموعة  �ضفر�ء  �ل�ضفارة،  مقر  يف 

م��دي��ري  ب��ح�����ض��ور  �لأردن،  ل���دى  �مل��ع��ت��م��دي��ن 

�لد�ئرة �لعربية و�ملر��ضم يف وز�رة �خلارجية 

�لردنية.

ورحب �ل�ضفري �ل�ضديري ب�ضعادة �ل�ضفر�ء 

م�����ض��ي��د� ب��ال��ع��اق��ات �ل��وط��ي��دة �ل��ت��ي ت��رب��ط 

و�أ���ض��ار  و�ضعبها.  باململكة  و�ضعوبهم  دول��ه��م 

خمتلف  �إز�ء  �ململكة  م��و�ق��ف  �إىل  �ل�ضديري 

�ل��ق�����ض��اي��ا �ل��ع��رب��ي��ة و�ل���دول���ي���ة �مل��ط��روح��ة 

يف �ل���وق���ت �ل���ر�ه���ن وح��ر���ض��ه��ا ع��ل��ى حتقيق 

ج��ه��ود  م�ضتعر�ضا  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  �ل���ض��ت��ق��ر�ر 

�ململكة �مل�ضتمرة يف �ضبيل ن�ضرة ق�ضايا �لأمة 

�لق�ضية  مقدمتها  ويف  و�ل�ضامية  �لعربية 

للو�ضاية  �ململكة  دع��م  م��وؤك��د�  �لف�ضطينية 

�ل��ه��ا���ض��م��ي��ة ع���ل���ى �مل���ق���د����ض���ات �لإ����ض���ام���ي���ة 

و�مل�ضيحية يف �لقد�ش.

التفا�صيل �ص »12«

االنباط-عمان

ط��ال��ب مم��ث��ل��و ���ض��رك��ات ����ض��ك��ان ب�����ض��رورة 

�إط��������اق ح������زم حت���ف���ي���زي���ة ����ض���ري���ع���ة ت�����ض��ه��م 

ب��ت��ح��ري��ك ع��ج��ل��ة �ل��ق��ط��اع �ل����ذي ب���ات يعاين 

فريو�ش  تد�عيات  ج��ر�ء  كبرية  حتديات  من 

نظمته  لقاء  خال  �مل�ضتجد.و�ضددو�  كورونا 

غ��رف��ة جت����ارة ع���م���ان، م�����ض��اء �أم�������ش �لول ، 

على ���ض��رورة و���ض��ع ق��ط��اع �ل���ض��ك��ان و�لعقار 

�ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  خ��ال  �لول��وي��ات  �ضلم  على 

�لعاملني  على  وللمحافظة  ���ض��م��وده  ل��دع��م 

�لفو�ئد  تخفي�ش  ���ض��رورة  �إىل  لفتني  فيه، 

�لبنكية على �ل�ضركات و�لفر�د و�عادة �لنظر 

بر�ضوم ت�ضجيل �لر��ضي و�ل�ضقق، مبا يحفز 

�ملبيعات  �ضريبة  وتخفي�ش  �لقطاع،  ن�ضاط 

�حلديد  مثل  �لنتاج  ومدخات  �ل�ضلع  على 

على  �ضنو�ت   5 مل��دة  تكون  �ن  على  و�ل�ضمنت 

�لقرو�ش  جدولة  ب�ضرورة  وطالبو�  �لق��ل. 

�ل�����ض��ك��ن��ي��ة �مل��م��ن��وح��ة ل���اإف���ر�د ب��خ��ا���ض��ة من 

�أ�ضحاب �لدخول �ملتو�ضطة.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

�ملغرتبني  و���ض��وؤون  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  بحث 

�أمي���ن �ل�����ض��ف��دي و�مل��ب��ع��وث �لأمم����ي لعملية 

�ل�ضام نيكولي مادينوف، �جلهود �ملبذولة 

مل��ن��ع ت��ن��ف��ي��ذ �إ���ض��ر�ئ��ي��ل ق���ر�ره���ا ���ض��م �أر������ش 

�لذي  �مل�ضبوق  غري  �خلطر  ودرء  فل�ضطينية 

جهود  ك��ل  على  �ل�ضم  ق���ر�ر  تنفيذ  �ضيمثله 

حتقيق �ل�ضام �لعادل و�لد�ئم يف �ملنطقة.

و�أك���������د �ل�������ض���ف���دي وم�����ادي�����ن�����وف خ���ال 

�م�ش  �مل��رئ��ي  �لت�ضال  تقنية  ع��ر  مباحثات 

�لرب���ع���اء، رف�����ش �ل�����ض��م �ل���ذي ي�ضكل خ��رق��اً 

حتقيق  لفر�ش  وتقوي�ضاً  �لدولية  لل�ضرعية 

قر�ر�ت  �لتز�م  �أهمية  على  م�ضدد�ن  �ل�ضام، 

�ل�ضرعية �لدولية و�عتمادها �أ�ضا�ضا ملفاو�ضات 

فاعلة حلل �ل�ضر�ع وفق حل �لدولتني. وقال 

�ل�ضم  ق���ر�ر  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل  تنفيذ  �إن  �ل�����ض��ف��دي 

�ضيقتل كل فر�ش حتقيق �ل�ضام �ل�ضامل، ما 

ي�ضكل خطر�ً على �لأمن و�ل�ضلم �لإقليميني 

و�لدوليني. 

التفا�صيل �ص »2«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س  18 / 6 / 2020 

الملك يخّرج المشاركين بدورة الدفاع الوطني 
وطلبة ماجستير استراتيجيات بمواجهة التطرف 

اإلسراع بتقديم الدعم والتسهيالت للمنشآت السياحية والعاملين في القطاع

ولي العهد: ضرورة التزام مقدمي الخدمات السياحية بلوائح السالمة العامة

تفقد سير العمل بمشروع الباص السريع

الرزاز.. نقلة نوعية بمنظومة النقل العام سيلمسها كل مواطن

خالل لقائه المبعوث األممي نيكوالي مالدينوف

الصفدي : قرار الضم سيقتل كل فرص تحقيق السالم الشامل

ابو رمان يلتقي موظفي شركة سكة الحديد

 الخارجية تدين استمرار اسرائيل 
بتنفيذ اعمال في األقصى

التنمية تتوقف عن استقبال طلبات 
إعفاء المركبات لذوي االعاقة

االنباط - عمان 

رعى جاللة امللك عبداهلل الثاين، القائد االأعلى 

امللكية  الوطني  ال��دف��اع  كلية  يف  امل�سلحة،  للقوات 

االأردنية، ام�س االأربعاء، حفل تخريج امل�ساركني يف 

دورة الدفاع الوطني 17، وطلبة برنامج ماج�ستري 

ا�سرتاتيجيات مكافحة التطرف واالإرهاب 3.

وكان يف ا�ستقبال جاللته لدى و�سوله الكلية، 

رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة اللواء الركن يو�سف 

اأحمد احلنيطي، واآمر كلية الدفاع الوطني امللكية 

االأردنية. 

املقابلة،  الركن علي  العميد  الكلية  اآم��ر  وق��ال 

خالل حفل التخريج، اإن برنامج الدفاع الوطني 

يركز على االأمن والدفاع ويتناول عنا�سر االأمن 

يركز  بينما  اأب���ع���اده،  بجميع  ومقوماته  ال��وط��ن��ي 

برنامج ماج�ستري ا�سرتاتيجيات مواجهة التطرف 

واالإرهاب على اإعداد ا�سرتاتيجيات ت�سهم بتثقيف 

وتوعية وحت�سني املجتمع �سد الفكر املتطرف.

وا�ساف اأن ر�سالة الكلية تتمثل بتاأ�سي�س قدرات 

ال��ق��ي��ادي��ة  وامل����ه����ارات  اال���س��رتات��ي��ج��ي  التخطيط 

املتقدمة باعتماد اأمناط التفكري يف اإدارة الدولة 

اأزم��ة  اإدارة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  امل�ستقبل،  وا�ست�سراف 

االإدارة،  النمط من  لهذا  اأمنوذجاً  كورونا قدمت 

احلكومة  بني  امل�سرتك  املتميز  االأداء  خ��الل  من 

والقوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنية. و�سلم جاللة 

القائد االأعلى، ال�سهادات للخريجني من �سباط 

وموظفي  االأم��ن��ي��ة  واالأج���ه���زة  امل�سلحة  ال���ق���وات 

وزارات وموؤ�س�سات الدولة املختلفة. ودّون جاللته 

كلمة يف �سجل كبار ال���زوار، عرب فيها عن فخره 

واع���ت���زازه ب��ال��ك��ل��ي��ة، ال��ت��ي ت��ع��د ���س��رح��اً ع�سكرياً 

�ساخماً ومنارة علم، مثمنا جهود القائمني عليها، 

ال��ق��ادة  مل��ا يبذلونه م��ن جهد الإع����داد نخبة م��ن 

االأكفياء.

في�سل  االأم���ري  �سمو  التخريج،  حفل  وح�سر 

ب��ن احل�����س��ني، ورئ��ي�����س ال�����وزراء، ورئ��ي�����س جمل�س 

االأعيان، ورئي�س جمل�س النواب، ورئي�س الديوان 

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

املخابرات  وم��دي��ر  ال��داخ��ل��ي��ة،  ووزي���ر  والتن�سيق، 

العامة، ومدير االأمن العام، ورئي�س جامعة موؤتة. 

ومتنح كلية الدفاع الوطني امللكية االأردنية درجة 

اال�سرتاتيجية  وال��درا���س��ات  االإدارة  يف  املاج�ستري 

مواجهة  يف  ا�سرتاتيجيات  ماج�ستري  وب��رن��ام��ج 

التطرف واالإرهاب.

االنباط - عمان 

عبداهلل  بن  احل�سني  االأم��ري  �سمو  اأك��د 

الثاين، ويل العهد، �سرورة التزام مقدمي 

اخل���دم���ات ال�����س��ي��اح��ي��ة ب��ل��وائ��ح ال�����س��الم��ة 

انت�سار فريو�س كورونا  للحد من  العامة، 

امل�ستجد.

ول���ف���ت ����س���م���وه، خ����الل ت���روؤ����س���ه ام�����س 

االأربعاء اجتماعا عقد يف ق�سر احل�سينية، 

بال�سياحة  املتعلقة  االإج������راءات  ملناق�سة 

الداخلية، اإىل اأهمية التن�سيق بني خمتلف 

انفتاح  ا�ستمرارية  املعنية ل�سمان  اجلهات 

ممكن  �سرر  اأي  وتفادي  ال�سياحة،  قطاع 

حدوثه.

و���س��دد ���س��م��وه، خ���الل االج��ت��م��اع ال��ذي 

�سارك فيه وزراء ال�سياحة واالآثار، واملالية، 

وال�سحة، ورئي�س جمل�س مفو�سي �سلطة 

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

ورئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ت��ن�����س��ي��ط ال�����س��ي��اح��ة، على 

اأه���م���ي���ة االإج������������راءات ال���ت���ي م����ن ���س��اأن��ه��ا 

بقطاع  حلق  ال��ذي  ال�سرر  من  التخفيف 

ال�سياحة خالل الفرتة املا�سية.

االإ���س��راع يف  اإىل ���س��رورة  واأ���س��ار �سموه 

للمن�ساآت  وال��ت�����س��ه��ي��الت  ال���دع���م  ت����قدمي 

ال���ق���ط���اع  وال����ع����ام����ل����ني يف  ال�������س���ي���اح���ي���ة 

اأف�سل  تقدمي  م��ن  لتمكينهم  ال�سياحي، 

اخلدمات وتعوي�س اخل�سائر خالل فرتة 

االإغالق.

تكثيف  اأه��م��ي��ة  العهد  ويل  �سمو  واأك���د 

االإج�������راءات ال��ت��وع��وي��ة واال���س��ت��ف��ادة من 

اأم��ان،  تطبيق  مثل  التقنية،  التطبيقات 

حل���م���اي���ة امل��ج��ت��م��ع وامل�������س���اه���م���ة ب��ح�����س��ر 

اإ�سابات “كورونا” ب�سكل اأ�سرع.

وك��ان��ت احل��ك��وم��ة اأط��ل��ق��ت ح��زم��ة من 

ال�سريبة  بتخفي�س  ت��ق�����س��ي  ال���ق���رارات 

واملطاعم  للفنادق  املبيعات  على  ال��ع��ام��ة 

 16 م���ن  ب�����داًل  ب��امل��ائ��ة   8 اإىل  ال�����س��ي��اح��ي��ة 

ب���امل���ائ���ة، وب��ق��ي��ت ال�����س��ري��ب��ة يف م��ن��ط��ق��ة 

ال��ع��ق��ب��ة االق��ت�����س��ادي��ة اخل��ا���س��ة، ك��م��ا هي 

7 باملائة. بن�سبة 

وخ��ف�����س��ت احل���ك���وم���ة اأي�������س���ا ���س��ري��ب��ة 

اخل�����دم�����ات ع���ل���ى امل����ط����اع����م ال�����س��ي��اح��ي��ة 

 10 ب���داًل م��ن  ب��امل��ائ��ة   5 وال��ف��ن��ادق لت�سبح 

باملائة، اعتبارا من االأول من متوز 2020.

االنباط - عمان 

الرزاز  الدكتور عمر  الوزراء  رئي�س  تفقد 

ام�������س االرب����ع����اء اح�����دى حم���ط���ات م�����س��روع 

اجناز  على  العمل  يتم  التي  ال�سريع  البا�س 

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ه��ا يف م��ن��ط��ق��ة امل��دي��ن��ة 

بعمان. الريا�سية 

وا���س��ت��م��ع رئ��ي�����س ال�����وزراء اإىل اي��ج��از من 

حول  ال�سواربة،  يو�سف  الدكتور  عمان  امني 

امل�سروع  ه��ذا  يف  االجن��از  ون�سبة  العمل  �سري 

احل���ي���وي وامل���ه���م ال�����ذي ���س��ي��خ��دم م��ن��ظ��وم��ة 

ال��ع��ام احل��دي��ث، وي�����س��ه��م يف تخفيف  ال��ن��ق��ل 

العبء املروري الذي يعاين منه املواطن.

�سي�سمن  امل�����س��روع  اأن  ع��م��ان  ام���ني  واك���د 

ت��وف��ري ن��ق��ل ع���ام ي��ل��ي��ق ب��امل��واط��ن م��ن حيث 

الثابتة  ال��ت��وق��ي��ت��ات  او  احل��اف��ل��ة  م��وا���س��ف��ات 

وتنزيل  حتميل  حم��ط��ات  اأو  احل��اف��ل��ة  مل���رور 

ع��م��ان عملت  ام��ان��ة  ان  اإىل  ول��ف��ت  ال��رك��اب. 

خ���الل ف���رتة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��ت��ي �سهدت 

العمل  لتكثيف  املركبات  حركة  يف  انخفا�سا 

البا�س  مل�سروع  التحتية  البنية  م�ساريع  يف 

يف  و�سلت  التي  االجن��از  ن�سب  ورفع  ال�سريع 

 97 اإىل  بع�س املحطات والتقاطعات املرورية 

ه��ذه  االجن���از يف  ن�سبة  تبلغ  ح��ني  ب��امل��ئ��ة، يف 

الريا�سية نحو  باملدينة  امل�سروع  املحطة من 

83 باملئة.

و�سدد رئي�س الوزراء على �سرورة ت�سريع 

وترية العمل واالجناز يف االعمال االن�سائية 

للجدول  ووفقا  للم�سروع  التحتية  والبنية 

الزمني املعد لذلك.

وت����ب����ادل رئ���ي�������س ال���������وزراء احل����دي����ث م��ع 

االردنيني  وال�سابات  ال�سباب  من  جمموعة 

على  اقبالهم  مثمنا  امل�����س��روع،  يف  العاملني 

فر�س العمل املتوفرة يف هذا القطاع.

وا�����س����اد رئ��ي�����س ال��������وزراء يف ت�����س��ري��ح��ات 

عمان  اأم��ان��ة  ك��وادر  جميع  بجهود  �سحفية، 

يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإجن���از ال��ت��ق��اط��ع��ات امل��روري��ة 

ب��ال��وق��ت امل��ط��ل��وب ووف����ق اجل�����دول ال��زم��ن��ي 

املحدد لذلك.

ال���ظ���روف  م����ن  اال����س���ت���ف���ادة  اإىل  وا�����س����ار 

على  بالعمل  ك��ورون��ا  اأزم����ة  خ���الل  ال��ق��اه��رة 

العمل  خالل  من  املرورية  التقاطعات  اإجناز 

بثالث مناوبات بحيث كان عمل الفرق ليال 

احل��ايل  ال��ع��ام  نهاية  وقبل  اأن��ه  مبينا  ن��ه��ارا، 

التقاطعات مفتوحة. �ستكون هذه 

وقال الرزاز: “هذه لي�ست م�ساريع ج�سور 

ب���ل ه���ي ح���ل ل��ق�����س��اي��ا م���روري���ة ع��ان��ى منها 

امل���واط���ن ع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات وخ�����س��و���س��ا يف 

هذا اخلط الذي ي�سبب العديد من االأزمات 

على  املواطن  قدرة  على  توؤثر  التي  املرورية 

املنا�سب«. بالوقت  الو�سول 

مبنظومة  نوعية  نقلة  ننتقل  اأن��ن��ا  واأك���د 

النقل العام اإىل االأمام �سيلم�سها كل مواطن، 

نظرا  االن�ساءات  مرحلة  �سعوبة  اإىل  م�سريا 

ملا تخلفه من اأزمة مرورية، داعيا املواطنني 

اإىل  الو�سول  بغية  امل�سقات،  هذه  حتمل  اإىل 

نهاية العمل بامل�سروع يف نهاية العام احلايل.

ل���ق���ائ���ه م��ع  اإىل  ال��������وزراء  رئ���ي�������س  ول���ف���ت 

ال�سباب وال�سابات العاملني يف موقع امل�سروع 

االن�������س���ائ���ي، م�����س��ي��دا ب��ج��ه��وده��م يف ال��ع��م��ل، 

موؤكدا اأن قطاع االن�ساءات يوفر فر�س عمل 

وجزءا  املهمة  القطاعات  من  ويعد  لل�سباب، 

اقت�سادنا. اأ�سا�سيا من 

ال�������رزاز ان ق���ط���اع االن�������س���اءات  واأ�����س����اف 

امل�سغلني  اأح��د  املقبلة  الفرتة  خ��الل  �سيكون 

اأدع�����و جميع  االأ���س��ا���س��ني ل��ل�����س��ب��اب. ق���ائ���ال: 

القطاع  ل��ه��ذا  يتقدموا  اأن  و�سبابنا  �سباتنا 

وخ�سو�سا  العيب،  ثقافة  اإىل  االلتفات  دون 

اأنه يوفر عائدا ماليا جيدا، واأمانا وظيفيا.

جاللة  وتوجيهات  اجلميع  بهمة  وتابع: 

الثاين �سنعرب هذه اجلائحة،  امللك عبد اهلل 

ب��ك��ث��ري ع��ل��ى م�ستوى  اأق����وى  ب�����س��يء  ون��خ��رج 

وفر�س  املوا�سالت  وو�سائل  التحتية  بنيتنا 

للجميع«. العمل 

االنباط-عمان

املغرتبني  و���س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  بحث 

لعملية  االأمم����ي  وامل��ب��ع��وث  ال�����س��ف��دي  اأمي����ن 

ال�سالم نيكوالي مالدينوف، اجلهود املبذولة 

مل��ن��ع ت��ن��ف��ي��ذ اإ����س���رائ���ي���ل ق���راره���ا ���س��م اأرا�����س 

الذي  امل�سبوق  غري  اخلطر  ودرء  فل�سطينية 

جهود  ك��ل  ع��ل��ى  ال�����س��م  ق���رار  تنفيذ  �سيمثله 

حتقيق ال�سالم العادل والدائم يف املنطقة.

واأك���������د ال�������س���ف���دي وم�����الدي�����ن�����وف خ���الل 

م���ب���اح���ث���ات ع����رب ت���ق���ن���ي���ة االت���������س����ال امل���رئ���ي 

ام�����س االرب���ع���اء، رف�����س ال�����س��م ال����ذي ي�سكل 

لفر�س  وتقوي�ساً  ال��دول��ي��ة  لل�سرعية  خ��رق��اً 

التزام  اأهمية  على  م�سددان  ال�سالم،  حتقيق 

اأ�سا�سا  واعتمادها  الدولية  ال�سرعية  ق��رارات 

مل���ف���او����س���ات ف��اع��ل��ة حل���ل ال�������س���راع وف����ق حل 

اإ�سرائيل  اإن تنفيذ  ال�سفدي  الدولتني. وقال 

قرار ال�سم �سيقتل كل فر�س حتقيق ال�سالم 

وال�سلم  االأمن  على  ي�سكل خطراً  ال�سامل، ما 

ال�����س��م  اأن  واأك�����د  االإق��ل��ي��م��ي��ني وال���دول���ي���ني. 

ال�سراع  ينتهي  لن  ال��ذي  االحتالل  �سيكّر�س 

التفاو�سي  احل��ل  اهمية  م��وؤك��دا  ب��زوال��ه،  اال 

امل�ستقلة  الفل�سطينية  ال��دول��ة  يج�سد  ال��ذي 

وع��ا���س��م��ت��ه��ا ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة ع��ل��ى خ��ط��وط 

الدولتني  حل  1967وف��ق  حزيران  من  الرابع 

ال������ذي اع���ت���م���ده امل���ج���ت���م���ع ال�������دويل ���س��ب��ي��اًل 

ال�سفدي  و���س��دد  ال�����س��الم.  لتحقيق  وح���ي���داً 

ب�سكل  ال���دويل  املجتمع  حت��رك  ���س��رورة  على 

���س��ري��ع وف���اع���ل مل��ن��ع ال�����س��م واإع��������ادة اإح���ي���اء 

ال����ذي تقبله  ال���ع���ادل  ال�����س��الم  اآف�����اق حت��ق��ي��ق 

خياراً  العربية  الدول  كل  واعتمدته  ال�سعوب 

املنطقة كلها  اإن  ال�سفدي  ا�سرتاتيجياً. وقال 

ع��ادل  �سالم  ف��اإم��ا  حا�سم؛  مفرتق  على  تقف 

طريقه حل الدولتني، واإما �سراع طويل األيم 

�سيكون النتيجة احلتمية لقرار ال�سم. و�سدد 

يعني  ال�����س��م  ق���رار  اإ���س��رائ��ي��ل  تنفيذ  اأن  ع��ل��ى 

هي  وتتحمل  ال�سالم،  بدل  ال�سراع  اختيارها 

العالقات  على  اخلطرة  انعكا�ساته  م�سوؤولية 

االأردن����ي����ة اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة وع��ل��ى ك���ل م�����س��اع��ي 

ال�سامل. ال�سالم  حتقيق 

االنباط - جواد اخل�رضي

تطوير  ل�سركة  ال��ت��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ا�ستمع 

العقبة رئي�س جمل�س ادارة �سركة العقبة لل�سكك 

احل��دي��دي��ة د ب�����س��ار اب���و رم���ان مل��ط��ال��ب موظفي 

�سركة �سكة حديد العقبة وعددهم 600 موظف 

تقريبا خالل لقاءه بهم يف قاعة نقابة العاملني 

ب�سكة احلديد بح�سور الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

كري�سان  ي��ا���س��ر  م  احل��دي��دي��ة  لل�سكك  العقبة  

وم�ساعد مدير عام �سركة ت�سغيل وادارة موانئ 

ال�����س��ي��د حممد  االدارة  ع�����س��و جم��ل�����س  ال��ع��ق��ب��ة 

النواي�سه ورئي�س النقابة ابراهيم ابو رخية .

���س��رورة  على  اللقاء  خ��الل  اك���دوا  املوظفني 

اإخراج نظام ال�سركة لريى النور والذي من اأهم 

العمل  وان  خا�سة  الب�سرية  امل���وارد  نظام  بنوده 

متوقف منذ ما يقارب الثالث �سنوات بعد وقف 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ق��ل م����ادة ال��ف��و���س��ف��ات م��ن منجم 

ال�سيدية ملحطة عقبة حجاز وميناء الفو�سفات 

القدمي بالعقبة مما خلق لديهم �سعور باخلوف 

من االأمان الوظيفي ، ا�سافة لعدد من املطالب 

التي تخ�س التاأمني ال�سحي اخلا�س والت�سكني 

ل��ع��دد م��ن امل��وظ��ف��ني وب��ع�����س م��ن��ه��م م��ن يعمل 

رواتبهم  م��ن  واالق��ت��ط��اع��ات  املكافئة  نظام  على 

ال��ك��ورون��ا . كما ت��وج��ه م  قبل جائحة ف��اي��رو���س 

عبداهلل احلميدي باال�ستف�سار حول و�سع �سكة 

احلديد من حيث االلتزام بدفع الرواتب لغاية 

التاريخ واين  2021/12/31 ولكن ماذا بعد هذا 

و�سلت االمور بعد معاملة العاملني على قانون 

دي��وان  نظام  ك��ان��وا على  بعدما  وال��ع��م��ال  العمل 

اخلدمة املدنية ؟.

ب��ع��د اال���س��ت��م��اع للعاملني ق���ال اب���و رم���ان ان 

ومبوجب  اخلا�س  القطاع  بنظام  ت��دار  ال�سركة 

 . والعمال وحتت مظلة احلكومة  العمل  قانون 

وهي  مت�س  لن  للعاملني  املكت�سبة  احلقوق  واأن 

النظام  ان  . كما اكد على  حمفوظة وم�سمونة 

الب�سرية جاهز  امل���وارد  ون��ظ��ام  وامل���ايل  الداخلي 

و�سيتم عر�سه على العاملني لالإطالع عليه .

اأب���و رم���ان على ان ال��ن��ظ��ام اجلديد  واأ���س��اف 

�سيتم تطبيقه على من �سيتم تعيينهم وت�سغيلهم 

كما  حقوقهم  �ستبقى  القدامى  بينما  م�ستقبال 

الوظيفي  االم����ان  ال��ن��ظ��ام  وا���س��ا���س  مثبتة  ه��ي 

بقيادة  الها�سمية  بقيادته  االردن  ك��ون  للجميع 

واملوؤ�س�سات  القانون  دول��ة  عبداهلل  امللك  جاللة 

ي��ن��ظ��رون م���ن خ��الل  داع���ي���ا امل�سككني وال���ذي���ن 

امليناء  اأن  ويدعون  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 

قد مت بيعه  للمواجهة واملحاورة موؤكدا على عدم 

بيع اأر�س امليناء . لكنه اأو�سح باأن مدينة العقبة 

ات�سعت وال يعقل اأن يكون ميناء و�سط املدينة فتم 

اختيار موقع جديد .

ال��ع��ق��ب��ة لل�سكك  ���س��رك��ة  وح�����ول م�����س��ت��ق��ب��ل 

احل���دي���دي���ة ب���ني اب����و رم�����ان ان امل�������س���روع ق��ائ��م 

ويعترب م�سروع وطني هام او ما ي�سمى مب�سروع 

الثانية وه��ذا ما ي�ستدعي وج��ود �سركاء  املئوية 

ال��ث��الث  ت��ت��ع��دى  ال��ت��ي  للكلفة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ني 

ابو  اج��اب  بالن�سبة لالقتطاعات  اأم��ا  م��ل��ي��ارات. 

رمان على ذلك بان االردن مير بحالة ا�ستثنائية 

جراء جائحة فايرو�س الكورونا وان على اجلميع 

الوقوف اىل جانب الوطن .

االنباط-عمان

و������س�����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  دان��������ت 

امل���غ���رتب���ني ال����ي����وم االأرب�����ع�����اء، ا���س��ت��م��رار 

ق��ي��ام ال�����س��ل��ط��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب��اأع��م��ال 

االأق�����س��ى  للم�سجد  ال��غ��رب��ي  احل��ائ��ط  يف 

الذي  ال�سريف  القد�سي  احل��رم  املبارك/ 

ي�سكل جزءاً اليتجزاأ من امل�سجد.

ال���وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأك���د 

ام�س،  بيان  يف  الفايز  اهلل  �سيف  ال�سفري 

امل�سجد  و���س��وؤون  القد�س  اأوق��اف  اإدارة  اأن 

الوطنية  ال�سلطة  ه��ي  امل��ب��ارك  االأق�����س��ى 

اإدارة  يف  احل�سري  االخت�سا�س  �ساحبة 

امل��ب��ارك  االأق�����س��ى  امل�سجد  ���س��وؤون  جميع 

جميع  واأن  ال�����دويل،  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب 

امل�سجد  يف  وال��رتم��ي��م  ال�����س��ي��ان��ة  اأع���م���ال 

144 دومن�����اً -مب���ا يف  ال��ب��ال��غ��ة م�����س��اح��ت��ه 

ال�سالحيات  �سمن  ه��ي  االأ����س���وار-  ذل��ك 

واأن  ال��ق��د���س،  اأوق����اف  الإدارة  احل�����س��ري��ة 

باالحتالل-  قائمة  -كقوة  اإ�سرائيل  على 

اح���رتام ال��ت��زام��ات��ه��ا ب��ه��ذا ال�����س��اأن ووق��ف 

االعمال فوراً.

و����س���دد ال���ف���اي���ز ع��ل��ى ����س���رورة ال���ت���زام 

والقانوين  التاريخي  بالو�سع  اإ�سرائيل 

القائم يف امل�سجد االأق�سى املبارك/احلرم 

-كقوة  اإياها  حممال  ال�سريف/  القد�سي 

عن  امل�سوؤولية  كامل  باالحتالل-  قائمة 

امل�سجد واأ�سواره. �سالمة 

اأر���س��ل��ت  ال������وزارة  اأن  ال��ف��اي��ز  واأو����س���ح 

م�����ذك�����رة اح����ت����ج����اج ر����س���م���ي���ة ل���ل���ج���ان���ب 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي ب��خ�����س��و���س االأع�����م�����ال يف 

الغربي. احلائط 

االنباط-برتا

اأعلنت وزارة التنمية االجتماعية، ام�س 

االأرب����ع����اء، ع���ن وق���ف ا���س��ت��ق��ب��ال ال��ط��ل��ب��ات 

اخلا�سة باإعفاء املركبات لالأ�سخا�س ذوي 

االعاقة.

اأ�سرف  وقال الناطق االإعالمي للوزارة 

ت�ستقبل  لن  الوزارة  اإن مديريات  خري�س، 

ال���ط���ل���ب���ات اخل���ا����س���ة ب����اإع����ف����اء امل���رك���ب���ات 

لالأ�سخا�س ذوي االعاقة.

ت��ق��دمي  اأن  اإىل   ، ت�����س��ري��ح  يف  واأ�����س����ار 

جلنة  عرب  فقط  متاًحا  �سيكون  الطلبات 

اجلمارك  دائ��رة  يف  اجلمركية  االع��ف��اءات 

العامة.

من  )5/ب/1(  امل���ادة  اأن  خ��ري�����س  وب��ني 

ال���ن���ظ���ام امل���ع���دل ل��ن��ظ��ام اإع����ف����اء م��رك��ب��ات 

على  ت��ن�����س  االع����اق����ة،  ذوي  االأ����س���خ���ا����س 

ا����س���ت���ق���ب���ال ال���ط���ل���ب���ات اخل���ا����س���ة ب���اإع���ف���اء 

امل��رك��ب��ات ورق��ًي��ا اأو اإل��ك��رتون��ًي��ا م��ن خالل 

جل��ن��ة االع���ف���اءات اجل��م��رك��ي��ة، املُ�����س��ك��ل��ة يف 

دائ����رة اجل��م��ارك ال��ع��ام��ة مب��وج��ب اأح��ك��ام 

النظام.

وت��ت��ّوىل جل��ن��ة االع���ف���اءات اجل��م��رك��ي��ة، 

وف���ًق���ا الأح����ك����ام ال���ن���ظ���ام م���ه���ام ا���س��ت��ق��ب��ال 

ورقًيا  املركبات  باإعفاء  اخلا�سة  الطلبات 

اإل��ك��رتون��ًي��ا، ودرا���س��ت��ه��ا وال��ت��ح��ق��ق من  اأو 

ا���س��ت��ح��ق��اق ط��ال��ب��ي��ه��ا، وال��ت��اأك��د م��ن توفر 

�سروط منح االعفاء كافة، وفح�س طالب 

االعفاء لغايات اعتماد تقرير الت�سخي�س، 

ورفع التن�سيب باملوافقة على منح االعفاء 

م���ن ع���دم���ه اأو ���س��ح��ب��ه مل���دي���ر ع����ام دائ����رة 

اجلمارك، الإ�سدار القرار النهائي.
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االنباط-عمان

����ص���رك���ة واح������د ���ص��ف��ر ���ص��ف��ر ل��ل��ت��ج��ه��ي��زات 

تعقيم  جهاز  لت�صنيع  ال��ي��وم  ب���داأت  ال�صناعية  

بالأ�صعة الفوق البنف�صجي )UVC( ل�صركات 

الطريان للق�صاء على   الفريو�صات والبكترييا 

ع���ل���ى اأ����ص���ط���ح يف ك��اب��ي��ن��ة ال����ط����ائ����رة. وك���ذل���ك  

دق��ائ��ق   10 م���ن  “اأقل  يف  ال��ط��ائ��رة  م��ق�����ص��ورة 

التكاليف ول تتجاوز تكاليفها عدد  اقل  مقابل 

ال����دولرات فقط لكل رحلة ط��ريان وذل��ك  م��ن 

لطائرات متو�صطة احلجم اإىل اأ�صاطيل �صركات 

الطريان الكبرية”.

����ص���رك���ة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س  و������ص�����رح 

واح�����د ���ص��ف��ر ���ص��ف��ر ل��ل��ت��ج��ه��ي��زات ال�����ص��ن��اع��ي��ة  

ف��وًزا  ال��ع��ر���س  ه��ذا  ان    100JORDAN
عن  يبحثون  الذين   ، الطريان  ل�صركات  كبرًيا 

ك��ب��ائ��ن��ه��م و  ال��ت��ك��ل��ف��ة لتنظيف  ط���رق م��ي�����ص��ورة 

م��ق�����ص��ورات ال��ط��ائ��رة ب�صكل ف��ع��ال و���ص��ري��ع بني 

الرحالت اجلوية”  .

للتجهيزات  �صفر  �صفر  واح��د  �صركة  تقول 

ال�صناعية اأن نظام 

UV Cabin System
اخلا�صة  امل�صروبات  عربة  بحجم  “تقريًبا   

متتد   UVC خفيفة  اأذرع  ولديه  بالطائرة” 

فوق اجلزء العلوي من املقاعد ومت�صح املق�صورة 

ملعاجلة اأ�صطح الطائرات.

 UVC و نعلن انه : “مت تطبيق م�صابيح

الدرا�صات  ب�صكل �صحيح على جرعات و وجدت 

والبكترييا  الفريو�صات  من  تقلل  اأنها  الطبية 

املختلفة ، مبا يف ذلك الفريو�صات التاجية مبا 

فيها كورونا “.

ومع ذلك ، تختلف النتائج بناًء على جرعة 

الأ�صعة فوق البنف�صجية وتطبيقها .

�صركتنا  ت��ع��م��ل   زال�����ت  م���ا  و  ع��م��ل��ت  و  ه����ذا 

فوق  الأ�صعة  تعقيم  و  تقنية  اأج��ه��زة  اإن��ت��اج  على 

وبيعها  عنها  والإع����الن  املحمولة  البنف�صجية 

ل���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف ���ص��ن��اع��ة ال����ط����ريان. و  اأن��ن��ا 

العديد من �صركات  جنري حالًيا مناق�صات مع 

ال���ط���ريان وم��ق��دم��ي اخل���دم���ات ل��ن��ظ��ام اج��ه��زة 

التعقيم  بالأ�صعة فوق البنف�صجية.

وه�������ذا ق������د  مت ا����ص���ت���خ���دام الأ�����ص����ع����ة ف���وق 

ال��ه��واء  وف��الت��ر   ، امل�صت�صفيات  يف  البنف�صجية 

واملياه ، وخمتربات الأحياء الدقيقة ، وتطبيقات 

اأخرى. حتتوي معظم امل�صابيح املنزلية على ما 

من  )ن��ان��وم��ر(  نانومر   700 و   500 ب��ني 

ي�صري   ، وب��امل��ق��ارن��ة  البنف�صجية.  ف��وق  الأ���ص��ع��ة 

باأطوال  البنف�صجي  ف��وق  ال�صوء  اإىل   UVC
نانومر. موجية تراوح بني 200 و 280 

يعمل باألشعة الفوق البنفسجية

»100jordan«تباشر بتصنيع جهاز 
تعقيم للطائرات

االنباط-عمان

ج��اب��ر،  �صعد  ال��دك��ت��ور  ال�صحة  وزي���ر  اأع��ل��ن 

اإ���ص��اب��ات ج��دي��دة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا   6 ت�صجيل 

اململكة  يف  الإ�صابات  اإجمايل  لريتفع  امل�صتجد، 

منذ بدء اجلائحة اإىل 987 اإ�صابة.

وب���ني خ���الل م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي ع��ق��د يف دار 

اأن الإ���ص��اب��ات  ام�����س الأرب���ع���اء،  ال����وزراء،  رئا�صة 

اجل���دي���دة ت���وزع���ت ع��ل��ى ال��ن��ح��و الآت������ي: ح��ال��ة 

يف حم��اف��ظ��ة ال����زرق����اء، واأخ������رى يف حم��اف��ظ��ة 

ال��ع��ا���ص��م��ة، وح���ال���ت���ان لأردن����ي����ني ق���ادم���ني من 

يعمل  واف���د  لعامل  وح��ال��ة  وم�����ص��ر،  ال�صعودية 

يف م��رك��ز ح���دود ال��ك��رام��ة يف حمافظة امل��ف��رق، 

ويجري التق�صي عن املخالطني، وحالة ل�صائق 

من جن�صية عربية على حدود العمري.

ال�صتق�صاء  ف��رق  اأن  جابر  ال��وزي��ر  واأو���ص��ح 

للك�صف  فح�صاً   9879 ام�س  اأج���رت  ال��وب��ائ��ي 

عن كورونا يف جميع حمافظات اململكة، لي�صل 

تف�صي  بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�صات  عدد 

الفريو�س يف الأردن اإىل 303502، وهو اأكرث 

التعامل  ال��ع��امل��ي يف  امل��ع��ي��ار  م��ن  اأ���ص��ع��اف  ب�10 

العاملي مع اجلائحة.

التعاون  اإىل  املواطنني  جابر  الدكتور  ودع��ا 

م���ع ف���رق ال��ت��ق�����ص��ي ال��وب��ائ��ي ل���زي���ادة احل��م��اي��ة 

امل��ع��روف��ة  غ��ري  احل����الت  واك��ت�����ص��اف  املجتمعية 

التي  ال��وب��ائ��ي،  ال���ص��ت��ق��رار  بحالة  لال�صتمرار 

درا���ص��ة  وج���ود  اإىل  م�����ص��رياً  اململكة،  لها  و�صلت 

لتغري ا�صراتيجية احلجر ومتابعة امل�صابني.

اليوم  �صت�صل  الإلكرونية  الأ�صاور  اأن  وبني 

اإ���ص��وارة   300 �صيتم جت��رب��ة  اخل��م��ي�����س، ح��ي��ُث 

اأن  اإىل  لف��ت��ا  ا�صتجابتها،  م��دى  لقيا�س  منها 

يف  كبري  ب�صكل  ي�صاعد  التكنولوجيا  توظيف 

التقليل من انت�صار املر�س.

ونوه جابر اإىل اأن خدمة طلب املوعد ملراجعة 

امل��ن�����ص��اآت ال�����ص��ح��ي��ة ع��رب امل��ن�����ص��ة الإل��ك��رون��ي��ة 

ال��وق��ت  ع���بء  بتخفيف  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل  �صت�صهم 

الكوادر  عمل  وتنظيم  املراجعني،  على  واجلهد 

امل��ح��دد،  امل��وع��د  يف  امل��ر���ص��ى  وا�صتقبال  العاملة 

جتمع  التي  “�صحتك”،  من�صة  اأن  اإىل  م�صريا 

توعوية  ر���ص��ائ��ل  ب��ث  اإىل  ت��ه��دف  من�صات  ع���دة 

ور�صائل نوعية بلغة �صهلة وُمب�صطة.

واأ�صاف اأن وزارة ال�صحة تدر�س التعاقد مع 

كبري  لعدد  الأدوي��ة  لإي�صال  التو�صيل  �صركات 

للمخالطة،  جتنباً  منازلهم،  اإىل  املر�صى  م��ن 

وتوفرياً للوقت واجلهد.

وط���ال���ب وزي����ر ال�����ص��ح��ة امل���واط���ن���ني، ال��ذي��ن 

�صخ�س  مب��خ��ال��ط��ة  تنبيهية  ر���ص��ال��ة  ت�����ص��ل��ه��م 

م�����ص��اب، ال��ت��وج��ه لأق�����رب م��دي��ري��ة ���ص��ح��ة اأو 

111، واإجراء فح�س كورونا  الت�صال بالرقم 

ال��ر���ص��ائ��ل  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  وخ����وف،  خ��ج��ل  دون 

اأ�صخا�س راجع منهم  ل�509  اأر�صلت  التنبيهية 

300 �صخ�س فقط مديريات ال�صحة، علماً اأن 
التطبيق يحافظ على ال�صرية التامة يف تعامله 

مع البيانات.

واأ�صاف اأن احلكومة قلقة من عودة احلجر 

اليوم  كلفة  اأن  اإىل  م�صرياً  امل��واط��ن،  م��ن  اأك��رث 

ال���واح���د ب��احل��ج��ر ت���ع���ادل ك��ل��ف��ة ال�����ص��رف على 

القطاع ال�صحي.

ا�صترياد دواء  اإمكانية  �صوؤال حول  على  ورداً 

اأن  ج��اب��ر،  ال��دك��ت��ور  اأك���د  “ديك�صاميثازون”، 
ال����دواء ال��ربي��ط��اين م��وج��ود بكميات ك��ب��رية يف 

الل��ت��ه��اب  ح���الت  ع���الج  يف  وي�صتخدم  الأردن، 

الرئوي احلاد امل�صابه لكورونا ويف اأمرا�س الكلى 

اإيجابي يف  ب�صكل  يوؤثر  ال��دواء  اأن  مبيناً  ا،  اأي�صً

عالج احلالت مبقدار 8/1 من امل�صتخدمني.

واأك�����د ع��ل��ى ج��اه��زي��ة ال��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي يف 

اإىل  لفتاً  اململكة،  يف  الوبائي  الو�صع  التعامل 

اأيام  اأن��ه يف حال مت ت�صجيل 10 ح��الت ملدة 7 

متتالية اأو اإ�صابة 1 باملئة من عدد الفحو�صات 

الع�صوائية �صيتم العودة لالإجراءات ال�صابقة.

كما اأكد الدكتور جابر اأن ال�صعب الأردين ل 

ميلك مناعة ب�صبب قلة احلالت، م�صرياً اإىل اأن 

مناعة القطيع ل ميكن الو�صول اإليها اإل بثمن 

باه�س ولن ت�صتخدم يف الأردن.

االنباط-عمان

ق��ال وزي��ر ال��دول��ة ل�صوؤون الإع���الم، اأجم��د 

خالل  �صت�صدر  احلكومة  اإن  الع�صايلة،  ع��ودة 

لدعم قطاعات جديدة  ق��رارات  املقبلة  الفرة 

ت�������ص���ّررت م���ن اأزم������ة ك����ورون����ا، م���ث���ل: ال��ن��ق��ل، 

تناق�س  احل��ك��وم��ة  اأّن  اإىل  م�����ص��رياً  وال���ّزراع���ة، 

اأي�صاً �صبل دعم قطاعات الإن�صاءات، والإ�صكان 

والقطاع التجاري.

�صحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  الع�صايلة  واأو���ص��ح 

وال�صّحة  املحلية  الإدارة  وزراء  م��ع  م�صرك 

اأن  ال��وزراء، ام�س الربعاء،  والثقافة يف رئا�صة 

قرارات دعم بقية القطاعات �صتعلن تباعاً فور 

اتخاذها، م�صرياً بهذا ال�صدد اإىل اأن مناق�صات 

وحوارات جتري حالياً للعديد منها بال�صراكة 

م���ع خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات امل���ع���ن���ّي���ة، وم����ن خ��الل 

القت�صادّية  لل�صيا�صات  ال�صت�صاري  املجل�س 

من  ومكّثفة  م�صتمّرة  اجتماعات  يجري  الذي 

اأجل ذلك، ويقوم بتحديد الأولوّيات القطاعّية 

القطاعات  مل�صاعدة هذه  املطلوبة  والإج��راءات 

على املدى الق�صري واملتو�ّصط والطويل.

واأ�صار اإىل اأّن املجل�س ال�صت�صاري لل�صيا�صات 

رئي�س  برئا�صة  جل�صة  ام�س  عقد  القت�صادّية 

ال��وزراء الدكتور عمر ال��رّزاز، خ�ص�صت لو�صع 

ر م��ت��ك��ام��ل مل�����ص��اع��دة ال��ق��ط��اع��ات الأك���رث  ت�����ص��وِّ

ت�����ص��ّرراً ع��ل��ى ال��ت��اأق��ل��م وال��ت��ك��ّي��ف م��ع امل��رح��ل��ة 

احلالّية والنتقال اإىل مرحلة التعايف واملنعة.

الإج���راءات  حزمة  اإىل  الع�صايلة  اأ�صار  كما 

وال����ق����رارات ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة اأخ�����رياً، 

اأم���رّي ال��دف��اع رق��م��ّي )13  اإ���ص��دار  وا�صتدعت 

وا�صتحداث  ال�صياحي،  القطاع  لدعم   )14 و 

ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��م��ا ويف بع�س  ب���رام���ج حل��م��اي��ة 

القطاعات الأخرى التي ت�صّررت.

واأك��د اأن ه��ذه ال��ق��رارات والإج���راءات جاءت 

مع  احلكومة  اأجرتها  التي  ل��ل��ح��وارات  نتيجة 

املعنّية  وال��ق��ط��اع��ات  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ممثلي 

للتطبيق يف ظّل  قابلة  للخروج بحلول عملّية 

الظروف التي منّر بها.

وجّدد الع�صايلة التاأكيد على اأّن الهدف من 

كّل الإجراءات والقرارات احلكومية املتخذة هو 

احلفاظ على القطاعات القت�صادية، لإنعا�صها 

و�صوًل  املرحلة،  هذه  جت��اوز  على  وم�صاعدتها 

اإىل التعايف، واملحافظة ما اأمكن على العاملني.

ويف رّده على �صوؤال �صحفي خالل املوؤمتر 

ب�����ص��اأن وق��ف  امل��ع��ّل��م��ني  ن��ق��اب��ة  ح���ول ت�صعيد 

ال����زي����ادة يف ال����ع����الوات، ق����ال وزي�����ر ال���دول���ة 

ل�������ص���وؤون الإع�������الم: “ل اأح�����د اأح���ر����س من 

معي�صة  على  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��الل��ة 

اأو  اأو ج��ن��دي��اً  امل����واط����ن، ����ص���واء ك����ان م��ع��ل��م��اً 

جاللته  اأن  اإىل  م�صرياً  موظفاً”،  اأو  عاماًل 

املواطنني،  معي�صة  لتح�صني  احلكومة  وج��ه 

احلكومة  اأق���ّرت  امللكي،  التوجيه  على  وبناء 

للجهازين  الفنّية  ال��ع��الوات  على  ال��زي��ادات 

املدين والع�صكري ابتداء من كانون الثاين يف 

العام احلايل.

جائحة  ظ����روف  اأّن  ال��ع�����ص��اي��ل��ة  واأو����ص���ح 

كورونا وما تبعها من حظر وفقدان العديد 

امل��ال��ّي��ة، �صاهم يف اتخاذ  ال��دول��ة  م��ن م���وارد 

احلكومة لقرار وقف الزيادات على العالوات 

الفنية حتى نهاية العام احلايل، على اجلميع 

مبا يف ذلك اجلندي، واملوظف، واملعلم.

وج����ّدد ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأّن ال���زي���ادة امل��ق��ّررة 

من  اع��ت��ب��اراً  �صتعود  الفنّية  ال��ع��الوات  على 

عليه  كانت  كما  املقبل،  للعام  ال��ث��اين  ك��ان��ون 

�صابقاً، م�صدداً يف الوقت ذاته على اأّن الدولة 

التهديد وترف�س لغة  الأردنية ل تقبل لغة 

املغالبة اأو التلويح باإ�صقاط العام الدرا�صي.

اأبنائنا  “م�صلحة  ال��ع�����ص��اي��ل��ة:  واأ����ص���اف 

اأخ��رى، وناأمل  اأّي م�صلحة  اأه��م من  الطلبة 

ج��ان��ب��ن��ا يف  اإىل  امل��ع��ل��م��ني  ن��ق��اب��ة  ت���ك���ون  اأن 

م�صلحة الطلبة، ونحن نحرم وجنل املعلم، 

لكن نرف�س �صيا�صة ال�صتقواء والتهديد

االنباط-عمان

خ�����ص�����س الج��ت��م��اع ال����ذي ت��راأ���ص��ه رئي�س 

الرب��ع��اء  ام�س  ال���رزاز  الدكتور عمر  ال���وزراء 

القت�صادية  لل�صيا�صات  ال�صت�صاري  للمجل�س 

القطاعات  مل�����ص��اع��دة  متكامل  ت�����ص��ور  ل��و���ص��ع 

التاأقلم  على  كورونا  بجائحة  ت�صررا  الك��رث 

م��ع امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة والن��ت��ق��ال اإىل مرحلة 

التعايف واملنعة.

امل��ج��ل�����س عمل  اأن  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  واك�����د 

حتديد  ع��ل��ى  تاأ�صي�صه  م��ن��ذ  موؤ�ص�صي  ب�صكل 

املطلوب  والج�����راءات  القطاعية  الول���وي���ات 

املدى  على  القطاعات  هذه  مل�صاعدة  اتخاذها 

انه  اإىل  الق�صري واملتو�صط والطويل، م�صريا 

مت ويتم العمل على اعداد م�صفوفات تت�صمن 

ومتكينها  القطاعات  ه��ذه  لدعم  مقرحات 

من جتاوز هذه الزمة.

وخ����الل اج��ت��م��اع امل��ج��ل�����س ال����ذي ع��ق��د يف 

اع�صاء  غالبية  بح�صور  ال���وزراء،  رئا�صة  دار 

امل��ج��ل�����س، ف��ي��م��ا ����ص���ارك ب��ق��ي��ة الع�����ص��اء عرب 

اأن  تقنية الت�صال املرئي، اكد رئي�س ال��وزراء 

القرارات والإجراءات التي اتخذتها احلكومة 

خ�����الل ال����ص���اب���ي���ع امل���ا����ص���ي���ة ج������اءت ن��ت��ي��ج��ة 

القطاع  ممثلي  م��ع  اجرتها  ال��ت��ي  ل��ل��ح��وارات 

بحلول  للخروج  املعنية  والقطاعات  اخلا�س 

عملية قابلة للتطبيق يف ظل املحددات املالية 

والقت�صادية.

ام�س  اول  ان���ه مت  اإىل  ال�����ص��دد  ب��ه��ذا  ول��ف��ت 

القطاع  مل�صاعدة  معقولة  مب�صفوفة  اخل���روج 

ب��الأزم��ة  ت��اأث��را  الك��رث  القطاع  وه��و  ال�صياحي، 

لدعم  م��ق��رح��ات  ب��ب��ل��ورة  م�صتمرون  “ونحن 
ال��ق��ط��اع��ات الخ�����رى، وم��ن��ه��ا ال��ن��ق��ل وال���زراع���ة 

والن�صاءات وقطاع ال�صكان والقطاع التجاري”.

وقال: اإن اجلميع يدرك باأن اخل�صائر التي 

تعر�صت لها القطاعات خالل ال�صهر املا�صية 

م���ن ال�����ص��ع��ب ت��ع��وي�����ص��ه��ا، ول ت���وج���د دول���ة 

بالعامل قادرة على ذلك، موؤكدا اأن الجراءات 

هذه  على  املحافظة  ت�صتهدف  بها  نقوم  التي 

القطاعات ووقف النزف احلا�صل وم�صاعدتها 

التعايف  اإىل  و�صول  املرحلة  ه��ذه  على جت��اوز 

مع املحافظة ما امكن على العاملني لديها.

ون�����وه رئ��ي�����س ال��������وزراء ب��ال��ع��م��ل واجل��ه��د 

امل��رك��زي مع  البنك  به  ق��ام  ال��ذي  ال�صتثنائي 

انه  اإىل  لفتا  املا�صية،  الفرة  خالل  البنوك 

التي  والفجوات  التمويل  ببدائل  النظر  يتم 

ل زال��ت موجودة والج���راءات املطلوبة �صواء 

توفري ال�صيولة اأو التفكري بو�صائل اخرى.

واع��������رب ال���������رزاز ع����ن ����ص���ك���ره ل��ل��م��ج��ل�����س 

الق��ت�����ص��ادي والج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى ج���ه���وده يف 

جت��م��ي��ع امل��ق��رح��ات وال��ت��و���ص��ي��ات وب��ل��ورت��ه��ا 

املجل�س  يف  القطاعية  ال��ل��ج��ان  م��ع  بالتعاون 

ال���ص��ت�����ص��اري ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ات الق��ت�����ص��ادي��ة اإىل 

اولويات ليتم العمل على تنفيذها.

وحت�������دث رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س الق���ت�������ص���ادي 

عن  حمارنة  م�صطفى  الدكتور  والجتماعي 

ع��م��ل ال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة ال��ق��ط��اع��ي��ة ح��ي��ث مت 

الوزير  بح�صور  قطاعية،  جل�صات   10 عقد 

املعني، تبعها عقد خلوة جرت خاللها حوارات 

اإىل  املقرحات  حتويل  امكانية  حول  معمقة 

�صيا�صات قابلة للتطبيق والتي كانت باكورتها 

ال�صياحي التي اعلنتها  اجراءات دعم القطاع 

احلكومة اول ام�س.

كما حتدث عدد من الوزراء اع�صاء املجل�س 

اتخذتها  التي  الج����راءات  ا�صتعر�صوا  حيث 

والتخفيف من  ال��ق��ط��اع��ات  ل��دع��م  احل��ك��وم��ة 

ال���ت���داع���ي���ات الق��ت�����ص��ادي��ة جل��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 

وم�������ص���اع���دة ه�����ذه ال���ق���ط���اع���ات ع���ل���ى جت����اوز 

التحديات.

واأ�صار رئي�س الحتاد العام لنقابات العمال 

عقب  �صحفية  ت�صريحات  يف  املعايطة  م��ازن 

اللقاء، اإىل مقرح قدمه الحتاد اليوم با�صم 

النقابات العمالية وهيئاتها العامة بخ�صو�س 

عودة  بعد   6 رق��م  الدفاع  باأمر  العمل  ايقاف 

خمتلف القطاعات القت�صادية للعمل.

ولفت املعايطة اإىل ان امر الدفاع 6 خدم 

الجتماعيني  وال�صركاء  القت�صادية  العملية 

�صهدت  التي  املا�صية  الثالثة  ال�صهر  خ��الل 

اإغالقا للقطاعات، موؤكدا اأن البعد اليجابي 

لأم��ر ال��دف��اع متثل بعدم ان��ه��اء ال��ع��ق��ود، وان 

ك��ان  وق���ت  يف  ك��ام��ل  ب�صكل  تطبيقه  ي��ت��م  مل 

كامل  ب�صكل  الج����ور  تخفي�س  تطبيق  ي��ت��م 

حتى على العمال الذين مل تتطلب الظروف 

تخفي�س اجورهم.

ب��اإخ�����ص��اع  ي��ط��ال��ب  اأن الحت������اد  واأو�����ص����ح 

العالقة بني �صاحب العمل والعمال للعر�س 

وال���ط���ل���ب وت��ط��ب��ي��ق ق���ان���ون ال��ع��م��ل يف ح��ال 

امل���ن���ازع���ات ب���ني ال��ع��ام��ل واأ����ص���ح���اب امل��ن�����ص��اآت 

احلد  ع��ن  العاملني  اأج���ور  تقل  األ  و���ص��رورة 

اأي ن�صبة على  ل��الأج��ور، وع��دم خ�صم  الأدن���ى 

راتب العامل.

واكد رئي�س غرفة �صناعة الأردن املهند�س 

اثبتت  الأردنية  ال�صناعة  اأن  اجلغبري  فتحي 

وخ�صو�صا  الأزم��ات  مع  التاأقلم  على  قدرتها 

ت��وف��ري جميع  ا���ص��ت��ط��اع��ت  اإذ  ك���ورون���ا،  اأزم����ة 

خالل  امل��واط��ن��ون  احتاجها  التي  امل�صتلزمات 

الأزمة مثل الدواء والغذاء وغريها.

ولفت اجلغبري اإىل اأن اأزمة كورونا ق�صمت 

 60 اأن  مبينا  اأج���زاء،  اإىل  ال�صناعي  القطاع 

باملئة من هذا القطاع �صهد ازدهارا، يف املقابل 

ت���اأث���رت ال�����ص��ن��اع��ات الأخ�����رى م��ن اجل��ائ��ح��ة، 

كيفية  ه��و  الآن  بحثه  يتم  م��ا  “اأن  مو�صحا 

كالقطاع  الوباء  من  املتاأثرة  القطاعات  دع��م 

الن�صائي والهند�صي وغريها”.

احلكومة  بني  والتعاون  ال�صراكة  اأن  واك��د 

والقطاع اخلا�س جتلت اأكرث بدرا�صة خمتلف 

ال��ق�����ص��اي��ا ال��ت��ي ي��ع��اين منها ال��ق��ط��اع يف ظل 

اأزمة كورونا، م�صريا اإىل اأهمية العتماد على 

على  الركيز  خ��الل  م��ن  ال�صناعة  ال���ذات يف 

والتعامل  واملقايي�س،  واملوا�صفات  ال���واردات، 

املعيقات  بع�س  ت�صع  التي  ال���دول  م��ع  باملثل 

ل��ل�����ص��ادرات الأردن���ي���ة، ب��ه��دف اإي��ج��اد تناف�س 

عادل ومنطقي.

اأن ه��ن��اك درا���ص��ة ملو�صوع  وب���ني اجل��غ��ب��ري 

القطاع  بعمل  ت��ف��اوؤل��ه  مبديا  ال��ط��اق��ة،  كلف 

ال�����ص��ن��اع��ي رغ����م ال����ظ����روف ال���ت���ي مي���ر ب��ه��ا، 

مع  وفعالة  حقيقية  �صراكة  بوجود  ول�صيما 

احلكومة.

وقال نائب رئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي 

اإن  دروزة،  م���ازن  احلكمة”  “اأدوية  ل�صركة 

لها  كان  املرحلة  هذه  يف  الدوائية  ال�صناعات 

يلزم  التحتية مبا  البنية  توفري  دور كبري يف 

من عالجات ملنظومة ال�صحة �صواء يف الأردن 

اأو خارجه.

ب��ني  ك������ان  ال�������ذي  ال����ت����واف����ق  اإىل  واأ�������ص������ار 

باملنطقة وبني  التي حتيط  الدول  احتياجات 

ال�����دواء، م��وؤك��دا  ط��اق��ة الن���ت���اج الأردين م��ن 

اإيجاد  يف  ال�صباقة  ال��دول  ك��ان من  الأردن  اأن 

ال���زم���ر ال���دوائ���ي���ة امل��ن��ا���ص��ب��ة مل��ت��ط��ل��ب��ات ع��الج 

توفريها  وا�صتطاع  امل�صتجد،  كورونا  فريو�س 

ملختلف الدول العربية.

الأردنية  ال�صناعات  جميع  اأن  دروزة  واأك��د 

ا�صتيعابها  م��ن  وت��زي��د  ج��ي��دة،  ب��ط��اق��ة  تعمل 

الت�صدير  وت�صتهدف  اخل��ارج��ي��ة،  ل��الأ���ص��واق 

ل����الأ�����ص����واق غ����ري ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة م���ث���ل ال�����ص��وق 

الأمريكي والأوروبي.

واأعرب دروزة عن تفاوؤله الكبري مب�صتقبل 

ناحية  م��ن  الأردن،  يف  ال��دوائ��ي��ة  ال�صناعات 

املحلي  ال�صوق  احتياجات  وتغطية  الت�صدير 

م���ن خ����الل ال��ع��م��ل م���ع ال��ق��ط��اع��ني ال��ط��ب��ي 

املنا�صبة،  احللول  اإيجاد  اأج��ل  من  وال�صيدلة 

 24 م�����دار  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل  الآن  “نحن  م��ب��ي��ن��ا 

الأردن من  الزيادات يف  باإنتاج  �صاعة و�صنقوم 

جميع الزمر الدوائية التي حتتاجها املرحلة 

احلالية واملقبلة”. --)برا(

جابر: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا
 العودة لإلجراءات السابقة  في حال إصابة 1 بالمئة من عدد الفحوصات العشوائية 

الدولة األردنية ال تقبل لغة التهديد 

العضايلة : ال أحد أحرص من الملك على معيشة المواطن

خالل ترأسه اجتماع المجلس االستشاري للسياسات االقتصادية

الرزاز:الحزم هدفها مساعدة القطاعات المتضررة 

من راهن ويراهن على اأن اإرادة الدوله الردنيه غري قويه فهو واهم و�صقط يف فخ ق�صر النظر 

اأحاديث  اأمام جمموعات  اتخذت من كتابات او  اإرادة الدوله ت�صتكني  اأن  ومن راهن ويراهن على 

اعالم غري مهني  اأو  الجتماعي  التوا�صل  قنوات  والفنت واحلقد واجلهويه عرب  الكذب  ي�صودها 

فهو واهم و�صقط اأي�صا يف فخ لن يخرج منه اإىل الأبد  ومن راهن ويراهن على اأن الدوله ل تعرف 

كل �صغريه وكبريه وعن اجنازات وق�ص�س النجاح وعن اماكن اخللل فهو واهم اأي�صا 

البلقاء  جامعة  يف  الواقع  على  اجن��ازات  يف  حتقق  ما  ب��اأن  تعرف  التي  القويه  لدولتنا  ف�صكرا 

وماليه  واداري��ه  اكادمييه  اجن��ازات  من  الت�صور  يفوق  املا�صيه  الأرب��ع  ال�صنوات  خالل  التطبيقيه 

وخدماتيه وهي موثقه يف ال�صوره والرقم واحلقيقه ومن يريد اأن يعرف ومن حقه كذلك فابواب 

اجلامعه يف املركز وامليدان مفتوحه اأمام اجلميع 

�صنوات  اأربع  الزعبي  �صرور  اهلل  عبد  اأد  اجلامعه  لرئي�س  جددت  التي  الردنيه  لدولتنا  ف�صكرا 

اأخ��رى ليعمل مبزيد م��ن العمل والإجن���از والإب����داع  و���ص��ريون على الأر����س وال��واق��ع م��زي��دا من 

العام واملعلن فلم  العمل  ٤٥ عاما من  اإىل ق�صة جناح فانا عرب  الإجن��ازات والتي حولت اجلامعه 

اأنني  بحياتي  يعرف  ومل  الأك��ادمي��ي  والعمل  الع��الم  يف  والوطني  املهني  ب��دوري  واق��وم  اج��ام��ل 

ال�صنوات  خالل  عليه  ومطلع  التطبيقيه  البلقاء  جامعة  يف  حتقق  فما  ولذلك  ال�صح  غري  نقلت 

اإىل اجنازات  الو�صف من اجنازات ت�صاف  امليدان يفوق  املا�صيه يف مركز اجلامعه وكليات  الأربع 

وتنفيذ  التعليم  وتطوير  والإجن��از   الكفاءه  على  العتماد  �صيدنا يف  روؤي��ة جاللة  وتنفيذ   وطننا 

واجن��اح  والتقني  التطبيقي  التعليم  وت��وط��ني  الب�صرية  امل���وارد  لتنمية  الوطنيه  ال�صراتيجيه 

التعليم عن بعد

�صكرا للدوله التي اأعطت منوذجا يف تقدير كل من ينجح وينجز يف الطلب منه ال�صتمرار يف 

العمل والإجناز يف مكانه 

�صكرا للدوله التي اأعطت منوذجا لكل من يتهم ويثري الفنت ويكتب ويتحدث كذبا دون حقيقه 

فعليه اأن يذكر ا�صمه اأو يذهب اإىل املوؤ�ص�صات املعنيه ليثبت ما يقوله 

اأن  ي�صو�س وي�صوه ويعمل باخلفاء ويحر�س ويبتز  اأعطت منوذجا لكل من  التي  للدوله  �صكرا 

ي�صكت 

والإجن��از  العمل  هو  الداري��ه  للمواقع  طريقك  باأن  والدر�س  الأم��ل  اأعطت  التي  للدوله  �صكرا 

والكفاءه والعداله و�صيادة القانون فقط 

واملناطقيه  الو�صوح  وغري  الدهلزه  على  يعتمد  من  لكل  قويا  در�صا  اأعطت  التي  للدوله  �صكرا 

وال�صلليه والف�صاد بانه لن يتقدم وينتهي

�صكرا للدوله التي اأعطت در�صا عنوانه 

الكفاءه فقط وحان وقت الكفاءات

�صكرا لتجديد ملدة اأربع �صنوات لال�صتاذ الدكتور عبد اهلل �صرور الزعبي رئي�صا جلامعة البلقاء 

لتطبيقيه  ا

لأنه كفاءه وينجز ويعمل 

اأر�س  �صكرا لكل من قال احلقيقه ووداعا لكل من �صوه و�صو�س واثار الفنت ون�صر الكذب لن 

الأردن تريد كفاءات وخمل�صه بغ�س النظر عن �صهادة ميالدها 

ان الأردن مع اأبي احل�صني قد قرنا 

كالبدر وال�صم�س يف الآفاق قد نظما 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  بقيادة  المنيه  والأج��ه��زة  واجلي�س  وال�صعب  الوطن  اهلل  حمى 

املعظم
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القوات  بني  متبادل  وعملياتي  تدريبي  ع�سكري  تعاون  هنالك  كان  ال�ستينات  منذ 

حروبه  يف  لالردن  الداعمة  باك�ستان  ملواقف  وتقديراً  والباك�ستانية،  االردنية  امل�سلحة 

وار�سل  الهند،  مع  حربها  اثناء  وم�ساندتها  دعمها  االردن  قرر  ال�سهيوين،  العدو  مع 

 F104 �ستارفايرت  ط��راز  م��ن  اجل��وي  �سالحه  ط��ائ��رات  م��ن  �سرب   1971 ع��ام  نهاية  يف 

اجل��وي،  �سالحها  ط��ائ��رات  معظم  باك�ستان  فقدت  ان  بعد  عاجلة  ع�سكرية  كم�ساعدة 

الطيار  برئا�سة  اردن��ي��ون  ط��ي��ارون  يقودها   9 رق��م  االأردين  ال�سرب  ط��ائ��رات  انطلقت 

اح�سان �سردم ترافقها طائرة C130 حمملة بال�سيدواندر واملعدات االخرى من قاعدة 

والكويت  احلبانية  م��ط��ارات  يف  ب��ال��وق��ود  ال��ط��ائ��رات  ت���زودت  االردن،  يف  ح�سن  االم��ر 

 13/12/71 ب��ت��اري��خ  ج���واً،  ب��ال��وق��ود  ال��ت��زود  بتجهيزات  م���زودة  تكن  مل  كونها  واي����ران، 

و���س��ل��ت ال��ط��ائ��رات اىل ب��اك�����س��ت��ان وع��ن��دم��ا ا���س��ب��ح��ت ع��ل��ى ب��ع��د ح���وايل 200 م��ي��ل من 

اأمان  الطيار  بقيادة  الباك�ستانية  املقاتلة  الطائرات  من  جوي  ت�سكيل  رافقها  كرات�سي 

اهلل اإىل قاعدة م�سرور )موريبور( اجلوية حلمايتها حيث مل تكن الطائرات االردنية 

وطالئها  ا�ساراتها  بتغير  الفنيون  �سارع  الطائرات  هبطت  ان  ما  باال�سلحة،  مذخرة 

وباك�ستانيون  اردنيون  طيارون  الطائرات  تلك  قاد  الباك�ستاين،  اجلو  �سالح  بعالمات 

حيث  الباك�ستاين،  اجل��وي  املجال  داخ��ل  اجل��وي  للدفاع  اعرتا�سية  ط��ران  طلعات  يف 

احلدود  عرب  هجومية  مهام  يف  بالتحليق  لهم  الباك�ستانية  اجلوية  القوات  ت�سمح  مل 

مع  جوي  ا�ستباك  يف  االردنية  الطائرات  اح��دى  �سقطت  وقد  الهندية،  االأرا�سي  فوق 

 Samad وا�سمه  الباك�ستاين  طيارها  وق��ت��ل  ب��اجل��و  وان��ف��ج��رت  الهندية  ال��ط��ائ��رات 

Changezi، بعد توقف القتال وانتهاء احلرب عادت الطائرات االردنية وطياريها 
اىل االردن، بقي االمر �سراً اىل ان ك�سفت الوثائق االأمريكية التي رفعت عنها ال�سرية 

عملية النقل، والتي اعرتفت بها باك�ستان يف النهاية..

د. عصام الغزاوي.

 فزعة سالح الجو الملكي األردني 
ورد الجميل لباكستان عام 1971 

اخلمي�س   18/ 6 / 2020 

االنباط - عمان 

رائ��د  املهند�س  وال��ري  امل��ي��اه  وزي��ر  بحث 

اب���و ال�����س��ع��ود، ام�����س االرب���ع���اء، م��ع ال��ق��ائ��م 

ب����اأع����م����ال ال�������س���ف���ارة االم����رك����ي����ة ك���اري���ن 

���س��ا���س��اه��ارا، امل�����س��اري��ع امل��ائ��ي��ة امل��م��ول��ة من 

ال���وك���ال���ة االم���رك���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��دول��ي��ة 

واملنوي تنفيذها خالل املرحلة املقبلة.

ال��ذي  ال��ل��ق��اء  اب��و ال�سعود خ��الل  وث��م��ن 

االمركية  الوكالة  بعثة  مديرة  ح�سرته 

املتوا�سل  الدعم  �سبر،  مارغريت  باالإنابة 

خا�سة  االأم��رك��ي��ة،  احلكومة  م��ن  وامل��ق��دم 

التحديات  املياه ومتكينه من جتاوز  قطاع 

ال��ك��ب��رة خ��ا���س��ة يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا. 

وب����ني احل���اج���ة امل��ل��ح��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع 

ا����س���اف���ي���ة ت��ك��ف��ل ت����اأم����ني ال���ع���ج���ز ال��ك��ب��ر 

واملتزايد واالرتفاع يف الطلب نتيجة ازدياد 

اال�ستخدام املنزيل حيث ارتفع الطلب اإىل 

اكرث من 610 ماليني م3 ب�سبب كورونا. 

وث��م��ن ال���وزي���ر ه���ذا ال���دع���م االأم���رك���ي 

املتوا�سل الذي له اكرب االثر يف التخفيف 

م��ن ال��ع��ج��ز امل��ائ��ي وت��اأم��ني م�����س��ادر مائية 

املياه  ق��ط��اع  ا���س��ن��اد  اإىل  متطلعا  ا���س��اف��ي��ة، 

اال�سرتاتيجية  امل�ساريع  عدد من  تنفيذ  يف 

امل���ه���م���ة؛ م��ن��ه��ا ال���ن���اق���ل ال���وط���ن���ي وحت��ل��ي��ة 

م���ي���اه ال��ب��ح��ر االح���م���ر، وت��و���س��ع��ة حمطة 

الطفيلة،  تنقية  وحمطة  ال�سمرا،  تنقية 

والتي  الفاقد  وخف�س  الوطني  وامل�����س��روع 

االثر يف حت�سني خدمات  اأكرب  لها  �سيكون 

امل��ي��اه وال�����س��رف ال�����س��ح��ي. واأ����س���ار اإىل اأن 

مع  تفاقمت  مائية  ظ��روف��ا  ي��واج��ه  االردن 

املياه  على  الطلب  بارتفاع  كورونا  جائحة 

ل��ال���س��ت��خ��دام��ات امل��ن��زل��ي��ة الأك����رث م���ن 40 

باملئة، وبالتايل زيادة يف املياه العادمة التي 

تن�ساب اإىل حمطات معاجلة مياه ال�سرف 

ال�سحي. 

البالغة  �سعادتها  عن  �سا�ساهارا  وعربت 

ل��ل��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء وامل��ث��م��ر خ���الل ال�����س��ن��وات 

املتحدة  ال��والي��ات  اهتمام  موؤكدة  املا�سية، 

حلول  وت��ق��دمي  ال��ت��ع��اون،  اآف���اق  تو�سيع  يف 

امل��ي��اه احل��دي��ث��ة م��ن خالل  اإدارة  يف جم��ال 

ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات واخل����ربة االأم��رك��ي��ة، 

خ��ا���س��ة م���ن خ����الل ال���وك���ال���ة االم��رك��ي��ة 

ل���ل���ت���ن���م���ي���ة ال�����دول�����ي�����ة. واك���������دت اه���ت���م���ام 

املائية  امل�ساريع  بتنفيذ  باالإ�سراع  الوكالة 

تطوير  يف  �ست�سهم  وال��ت��ي  اال�سرتاتيجية 

امل��ائ��ي وحت�����س��ني خ��دم��ات ال�سرف  ال��واق��ع 

ال�سحي.

االنباط - عمان 

ب��ح��ث��ت جل��ن��ة امل������راأة و�����س����وؤون االأ����س���رة 

االرب��ع��اء،  ام�س  اجتماعها  ل��دى  النيابية 

دلبوح، ظروف  اأبو  رمي  الدكتورة  برئا�سة 

والتحديات  العمل،  وفر�س  العاملة  املراأة 

الناجمة عن جائحة كورونا.

اأن االج��ت��م��اع  اب����و دل���ب���وح،  واو����س���ح���ت 

يهدف لو�سع خطة عمل للمرحلة املقبلة 

تت�سمن جملة من الربامج واللقاءات مع 

التحديات  لبحث  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل��ه��ات 

ال��ت��ي واج��ه��ت امل���راأة خ��الل ازم���ة ك��ورون��ا، 

وال��ت��داع��ي��ات االق��ت�����س��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

ل���الزم���ة واخل���ط���ط احل��ك��وم��ي��ة امل��زم��ع��ة 

واأرق��ام��ه��ا  البطالة  وح��ج��م  ال�����س��اأن،  ب��ه��ذا 

امل��ت��زاي��دة وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن ب��ع��د، ب��االإ���س��اف��ة 

خا�سة  بيانات  قاعدة  توفر  اإمكانية  اإىل 

باملراأة العاملة. ودعت اإىل توحيد اجلهود 

االقت�سادية  والتداعيات  االآثار  من  للحد 

واالج����ت����م����اع����ي����ة ل����ل����ج����ائ����ح����ة، وال���ع���م���ل 

ب����روح ال��ف��ري��ق ال���واح���د ل��و���س��ع اخل��ط��ط 

توفر  �ساأنها  من  التي  واال�سرتاتيجيات 

يف  الوطن  �سحة  حلماية  الناجعة  ال�سبل 

خمتلف جماالته.

االنباط - عمان 

اأط��ل��ق��ت ال�����س��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وم��وؤ���س�����س��ة 

االربعاء، مبادرة جمتمعية  ام�س  العهد،  ويل 

بهدف  بخر”  نظل  “ع�سان  بعنوان  توعوية 

ح���ث امل��واط��ن��ني ع��ل��ى االل���ت���زام ب����االإج����راءات 

وا���س��ت��خ��دام  االج��ت��م��اع��ي  وال��ت��ب��اع��د  ال�سحية 

و�سائل ال�سالمة العامة، بالتزامن مع انفتاح 

االقت�سادية واحليوية. القطاعات 

وي��ع��رب ���س��ع��ار امل���ب���ادرة ع���ن امل��رح��ل��ة ال��ت��ي 

اإليها اململكة يف مكافحة وباء كورونا،  و�سلت 

على  للحفاظ  وال��ت��ك��ات��ف  التما�سك  واه��م��ي��ة 

امل��ك��ت�����س��ب��ات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت وع���دم ال��ع��ودة اإىل 

زي��ادة  ال��ذي تفر�سه  االإغ��الق  ال��وراء ومربع 

امل�سابني. اأعداد 

م�ستقبلية  ف��ع��ال��ي��ات  امل���ب���ادرة  وت��ت�����س��م��ن 

الر�سالة  اململكة الإي�سال  مبختلف حمافظات 

املواطنني  قدر من  الأكرب  والتوعية  ال�سحية 

ون�سر الوعي ال�سحي للحفاظ على ما و�سل 

اإل��ي��ه االأردن م��ن جن��اح��ات يف م��واج��ه��ة وب��اء 

كورونا.

ال�سرطة  واأف���راد  �سباط  من  ف��رق  وكانت 

فر�سان  م��ن  جمموعة  يرافقهم  املجتمعية، 

وف��ار���س��ات م��ب��ادرة “حقق” اإح���دى م��ب��ادرات 

ت���وزع���ت يف االأم���اك���ن  ال��ع��ه��د،  م��وؤ���س�����س��ة ويل 

ووزع��وا  اململكة،  حمافظات  مبختلف  العامة 

وكفوف  كمامات  من  العامة  ال�سالمة  اأدوات 

املواطنني. على 

االنباط - عمان 

حققت وزارة االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

االإ�سالمية املركز االأول بجائزة امللك عبداهلل 

ال��ث��اين ب��ن احل�����س��ني الأ���س��ب��وع ال��وئ��ام العاملي 

نظمتها  فعالية  عن   ،2020 لعام  االأدي��ان  بني 

ات��ب��اع  ب��ني  ال���وئ���ام  اأمن����وذج  االأردن   « ب��ع��ن��وان 

املذاهب واالأديان«.

وت�����س��ل��م وزي����ر االأوق������اف ال��دك��ت��ور حممد 

اخل���الي���ل���ة م���ن ن���ائ���ب م���دي���ر ع����ام م��وؤ���س�����س��ة 

نبيل  االإ����س���الم���ي  ل��ل��ف��ك��ر  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ب��ي��ت  اآل 

االأردن  يف  ان�ساأتها   التي  اجل��ائ��زة  ال�ساحب، 

التي  للم�ساعي  تقديرا  ومتنحها   ،2013 عام 

اأتباع خمتلف  اأجل ن�سر الوئام بني  ُتبذل من 

االأديان.

وثمن وزير االأوقاف يف بيان �سحفي ام�س 

االأرب����ع����اء، اجل���ه���ود ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

ال��وئ��ام بني  ال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق  امل��وؤ���س�����س��ة يف 

االأردن  دور  واإظ��ه��ار  املختلفة  امل��ذاه��ب  اأت��ب��اع 

يف ن�سر قيم الت�سامح واملحبة، التي طاملا دعا 

اإليها جاللة امللك عبد اهلل الثاين.

وتنطلق اجلائزة، من املبادرة التي اأطلقها 

ال�  اأمام الدورة  الثاين،  امللك عبد اهلل  جاللة 

�سهر  يف  املتحدة  ل��الأمم  العامة  للجمعية   65

باالإجماع  تبنيها  ومت   ،2010 العام  من  اأيلول 

ال��ع��ام نف�سه م��ن قبل  اأق��ل م��ن �سهر م��ن  بعد 

العاملي  الوئام  اأ�سبوع  لي�سبح  املتحدة،  االأمم 

اأ�سبوع من �سهر �سباط من  اأول  االأديان،  بني 

كل عام.

بني  ال���وئ���ام  اأ����س���ب���وع  ف��ك��رة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

االأدي������ان ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال���رائ���د مل��ب��ادرة 

2007 ودعت  )كلمة �سواء(، التي انطلقت عام 

ك���ال م���ن ال��ع��ل��م��اء امل�����س��ل��م��ني ورج�����ال ال��دي��ن 

امل�سيحي للحوار بناء على و�سيتني اأ�سا�سيتني 

اجلار”  وح���ب  اهلل  “حب  ه��م��ا  م�����س��رتك��ت��ني، 

الدينية  املعتقدات  من  ب��اأي  امل�سا�س  دون  من 

الو�سيتان  ه��ات��ان  ت��ع��د  ح��ي��ث  ب��ه��م،  اخل��ا���س��ة 

لتوفر  الثالث،  ال�سماوية  االأدي��ان  �سميم  يف 

اأر�سية دينية عقائدية �سلبة. بذلك 

االنباط - عّمان 

اأف����اد ق��ا���س��ي ال��ق�����س��اة ال�����س��ي��خ ع��ب��د احل��اف��ظ 

ال��ط��الق مبختلف  اإج��م��ايل ح���االت  ب���اأن  الربطة 

بن�سبة  حالة،   25323 املا�سي  العام  بلغت  اأن��واع��ه 

5ر4 % م��ق��ارن��ة م���ع احل����االت  ب��ل��غ��ت  ان��خ��ف��ا���س 

املُ�سجلة عام 2018، بعد اأن �سهدت احلاالت خالل 

ال�سنوات اخلم�س االأخرة ا�ستقرارا ن�سبيا.

اإن  االأرب��ع��اء،  ام�س  �سحفي  ت�سريح  يف  وق��ال 

حالة،   67696 بلغت  املا�سي  العام  ال���زواج  ح��االت 

بينما بلغت 81343 حالة يف عام 2016، وهي ال�سنة 

التي بداأ فيها ظهور انخفا�س حاالت الزواج.

لل�سنة  ت��وؤك��د  االأرق�����ام  اأن  �سماحته  واأو����س���ح 

الرابعة على التوايل انخفا�سا وا�سحا يف حاالت 

الزواج، ما ُيعمق الفجوة بني اأرقام حاالت الزواج 

ي�ستدعي  االأم��ر  اأن  م��وؤك��ًدا  اململكة،  وال��ط��الق يف 

اأهل االخت�سا�س لدرا�سة هذا  نظرة معمقة من 

على  واالق��ت�����س��ادي��ة  االجتماعية  واآث����اره  ال��واق��ع 

االأ�سرة واملجتمع.

الأع��م��ال  ال�����س��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

اأ�سبح   2019 ل��ع��ام  ال�سرعية  وامل��ح��اك��م  ال���دائ���رة 

م��ت��اح��ا ل��ل��ج��م��ي��ع م���ن خ����الل امل���وق���ع ال��ر���س��م��ي 

 ،)www.sjd.gov.jo( االإلكرتوين للدائرة

يف  االجتماعية  احلالة  يعك�س  التقرير  اأن  مبينا 

واملهتمني  للباحثني  مهما  مرجعا  وُيعد  اململكة، 

واملوؤ�س�سات املعنية بقطاع االأ�سرة واملراأة والطفل.

ال���دائ���رة م��ن خ���الل مكاتب  اأن ج��ه��ود  وب���ني 

االإ���س��الح االأ���س��ري �ساهمت يف احل��د م��ن ارتفاع 

ح����االت ال���ط���الق، ب��ع��د اأن ح��ّول��ت ال��ع��ام امل��ا���س��ي 

20197 ق�سية من اج��راءات اخل�سومة واملرافعة 

ونتج  الر�سائية،  االت��ف��اق��ي��ات  اإىل  امل��ح��اك��م  اأم���ام 

عنها تو�سل 5537 اأ�سرة اإىل ال�سلح والوفاق.

تطوير  يف  ال��دائ��رة  ا���س��ت��م��رار  �سماحته  واأك���د 

االإلكرتونية  االأ�سرة  ببطاقة  املتعلقة  االإج��راءات 

والدفع االإلكرتوين التي متكن �ساحب احلق من 

ا�ستيفاء حقه من خالل ال�سراف االآيل اأو نقاط 

املا�سي  العام  البطاقات  و�سلت  اأن  بعد  ال�سراء، 

 %110 اأ�سرة، مبا ي�سكل زيادة بن�سبة  األف   20 اإىل 

عن العام 2018.

ولفت اإىل اأن املبالغ املقدمة من خالل خدمة 

حماكم  ملراجعة  حاجة  دون  االإل��ك��رتوين  ال��دف��ع 

التنفيذ زادت عام 2019 بن�سبة 100 باملئة، مقارنة 

امل��ب��ال��غ  اأن و���س��ل جم��م��وع  ب��ع��د   ،2018 ع���ام  م���ع 

املقدمة 5ر4 مليون دينار.

االنباط - عمان 

جامعة  يف  الهند�سة  كلية  طلبة  انتهى 

موؤ�س�سة  مبادرات  اإحدى  التقنية،  احل�سني 

وت�سنيع  ت�سميم وحماكاة  العهد، من  ويل 

ج���ه���از ال��ت��ع��ق��ي��م االأوت���وم���ات���ي���ك���ي ال���ذك���ي 

 HTU sanitizing( ل���ل���م���داخ���ل 

عليه  ب��ال��ع��م��ل  ب��ا���س��روا  وال����ذي   ،  )Gate
ب���اإ����س���راف م��ب��ا���س��ر م���ن م�����س��ريف امل�����س��اغ��ل 

الهند�سية يف اجلامعة منذ بدء اجلائحة.

وي��ت��م��ّي��ز اجل���ه���از ال����ذي ���س��ن��ع ب��ال��ك��ام��ل 

الت�سميم  مبراعاة  اجلامعة،  طلبة  باأيدي 

�سلوك  ودرا���س��ة  و�سرعته  التعقيم  ل��ك��ف��اءة 

امل�������س���ت���خ���دم ل���ت���ح�������س���ني جت����رب����ة ال���ب���واب���ة 

ب��االإ���س��اف��ة اإىل ت��وف��ر اجل��ه��از  ل����الأف����راد، 

امل�ستخدمة،  املعقمة  وامل��واد  التعقيم  لوقت 

ب��ح�����س��ب اأع���ل���ى امل���وا����س���ف���ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي 

وتعتمد  واالأم��ان.  ال�سالمة  معاير  تراعي 

ح�سا�س  �سين�سور  وج��ود  على  اجلهاز  فكرة 

من  ال�سخ�س  اق���رتاب  مبجرد  يعمل   ،IR
ر�سا�سات  بت�سغيل  امل�سخة  لتقوم  ال��ب��واب��ة 

حتتوي على �سائل معقم بخاري ما ي�ساهم 

يف تقليل حدة تناقل الفرو�سات.

م��دي��ر امل�����س��اغ��ل ال��ه��ن��د���س��ي��ة يف ج��ام��ع��ة 

العكور،  يو�سف  املهند�س  التقنية،  احل�سني 

االحدث لطلبة  يعترب  امل�سروع  ان هذا  اأكد 

التعليم  مفهوم  ير�سخ  وهو  الهند�سة  كلية 

التكنولوجيا  على  املبني  والتعليم  التقني 

 STEM( وال����ري����ا�����س����ي����ات  وال�����ع�����ل�����وم 

.)Education
تتميز مبوا�سفات  البوابة  اأن  اإىل  واأ�سار 

وم��ع��اي��ر ع��امل��ّي��ة، وحت��ت��وي ع��ل��ى ع���دد من 

واجلهاز  امل�سخة  من  لكل  احلماية  اأنظمة 

لف�سلهم جزئياً يف حال حدوث اأعطال.

فريق  ع�سو  اجل����زازي  حم��م��د  ال��ط��ال��ب 

ال��ث��ال��ث��ة يف اجل��ام��ع��ة  ���س��ن��ت��ه  امل�������س���روع امت 

اأن  اأو���س��ح  ميكانيكية،  ه��ن��د���س��ة  تخ�س�س 

هيكل البوابة امليكانيكي مدرو�س ومتما�سك 

ويراعي خفة الوزن ويقلل خطوات االإنتاج، 

غرفة  عزل  ل�سمان  حماكاة  الت�سميم  واأن 

احت�ساب  واملخرج، ومت  املدخل  التعقيم عن 

ت��غ��ط��ي��ة كاملة  ل��ت��وؤم��ن  ال��ر���س��ا���س��ات  زواي����ا 

لالأفراد يف وقت ق�سر جداً وبالتايل متنع 

هدر �سائل التعقيم.

م����ن ن���اح���ي���ت���ه، اأ�����س����ار ال���ط���ال���ب ه��ا���س��م 

اأن  كهربائية  هند�سة  ثالثة  �سنة  طعامنة 

البوابة حتتوي على دائرتي حتكم �سناعي 

واملوؤقتات  للم�سخة  اإحداهما  منف�سلتني 

اإ�سافة  الزمني،  التعقيم  ملوؤ�سر  واالأخ���رى 

املتبقي  ال��وق��ت  ل��ع��ك�����س  زم��ن��ي  م��وؤ���س��ر  اىل 

 progress indicatorقبل اخلروج

عندما  �سوت  ب��اإ���س��دار  يقوم  تنبيه  ون��ظ��ام 

 300 اإىل  �سعته  ت�سل  وال��ذي  اخل��زان  يفرغ 

لرت من �سائل التعقيم.

ال�سيوف �سنة ثالثة  وقال الطالب �سيف 

هو  امل�سروع  يف  ما  اأجمل  اإن  طاقة  هند�سة 

م��واد  م��ن  تعلمناه  م��ا  تطبيق  على  قدرتنا 

ن��ظ��ري��ة يف اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى م�����س��روع ب��واب��ة 

لنوع  اختيارنا  املثال  �سبيل  فعلى  التعقيم، 

بناًء  مت  للبوابة  املنا�سبة  امل�سخات  وق��درة 

على ما تعلمناه يف مادة ديناميكية ال�سوائل 

.  »fluid dynamics
واأ�ساف اأن اجلامعة ذللت كافة العقبات 

وعملت  امل�سروع،  يف  قدما  للم�سي  اأمامنا 

ع��ل��ى ت��اأم��ني امل����واد امل��ح��ل��ي��ة االأول���ي���ة وف��ت��ح 

امل�����س��اغ��ل ال��ه��ن��د���س��ي��ة وامل���خ���ت���ربات ي��وم��ي��ا 

جم��ال  يف  اخل���ربة  اأ���س��ح��اب  م��ع  وت�سبيكنا 

م��راع��اة  م��ع  ال�سحية  واالج���ه���زة  التعقيم 

م��ع��اي��ر ال�����س��الم��ة وال�����س��ح��ة امل��ت��ب��ع��ة يف 

اململكة.

وق����ام����ت اجل����ام����ع����ة مم���ث���ل���ة ب��رئ��ي�����س��ه��ا 

الطلبة  بت�سليم  اخل�����س��را،  لبيب  ال��دك��ت��ور 

ب�سيطة؛  مالية  وم��ك��اف��اأة  تقدير  ���س��ه��ادات 

ت���ق���دي���راً م����ن اجل���ام���ع���ة جل���ه���ود ال��ط��ل��ب��ة 

لفخرها  وت��ع��ب��راً  امل�����س��روع  على  القائمني 

مبا اأجنزوه.

ال��ت��ق��ن��ي��ة،  اأن ج��ام��ع��ة احل�����س��ني  ي���ذك���ر 

ال��ع��ه��د  م�����ب�����ادرات م���وؤ����س�������س���ة ويل  اإح�������دى 

جامعة  اأح���دث  وتعترب   2016 ع��ام  تاأ�س�ست 

ت��ق��ن��ي��ة اأردن����ي����ة ت��ت��خ��ذ م����ن جم���م���ع امل��ل��ك 

احل�����س��ني ل���الأع���م���ال )ع����م����ان( م���ق���را ل��ه��ا، 

ومت���ن���ح درج�����ة ال���ب���ك���ال���وري���و����س وال���درج���ة 

الهند�سة  ب��رام��ج  يف  امل��ت��و���س��ط��ة  اجل��ام��ع��ي��ة 

وزير المياه يبحث مع القائم بأعمال وعلوم احلا�سوب.
السفارة االميركية مشاريع مائية

المرأة النيابية تبحث التحديات الناجمة 
عن كورونا

الشرطة المجتمعية تطلق مبادرة لاللتزام بالسالمة العامة

األوقاف تفوز بجائزة الملك عبداهلل الثاني ألسبوع الوئام العالمي بين األديان

انخفاض حاالت الطالق لعام 2019 بنسبة 5ر4 %

طلبة الحسين التقنية يصنعون بوابة تعقيم بمواصفات عالمية
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طالب رئي�س احتاد مزارعي وادي الأردن 

ونقيب اجليولوجيني �صخر  عدنان خدام، 

التخزينية  ال�سعة  رف���ع  ب�����س��رورة  ال��ن�����س��ور 

ل�����ص��دود امل��ي��اه، وال��ب��ح��ث ع��ن م�����ص��ادر مياه 

اإ�صافية لتح�صني القطاع الزراعي، وال�صيما 

وان امل���ي���اه ت��ع��ت��ر م���ن اأه����م ع���وام���ل جن��اح 

وازدهار الزراعة.

ك��م��ا ط��ال��ب��ا وزارة امل��ي��اه وال����ري ب��زي��ادة 

ح�ص�ص املزارع من املياه، واإقامة م�صروعات 

مائية ت�صمن ا�صتمرار �صخها.

فيما او�صح م�صت�صار وزير املياه م�صاعد 

االأم�����ني ال���ع���ام ل��ل�����ص��دود واحل�����ص��اد امل��ائ��ي، 

ال��وزارة وب�صكل  اأن  املهند�ص ه�صام احلي�صة 

الطاقة  ل��زي��ادة  م�����ص��روع��ات  تنفذ  م�صتمر 

ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة ل���ل�������ص���دود،وخ�������ص���و����ص���ا ال��ت��ي 

ت�صتخدم مياهها للزراعة.

وق����ال اإن����ه ي��وج��د يف امل��م��ل��ك��ة 14 ���ص��دا 

336 مليون مرت  رئي�صيا بطاقة تخزينية 

ن��ي��ة �صمن  ه��ن��اك  ان  م�����ص��را اىل  م��ك��ع��ب، 

ا�صرتاتيجية الوزارة لرفع ال�صعة التخزينية 

عام 2025 اإىل 400 مليون مرت مكعب، 

اذ ان مياه ال�صدود ت�صتخدم لغايات ال�صرب 

وال���زراع���ة وال�����ص��ن��اع��ة وت��غ��ذي��ة االح��وا���ص 

املائية اجل��وف��ي��ة، وت��رتاب��ط م��ع ق��ن��اة امللك 

واخلطوط  ال�صرقية  الغور  وقناة  عبداهلل 

املائية  االحتياجات  لتاأمني  للمياه  الناقلة 

جلميع القطاعات خا�صة الزراعية.

وبني احلي�صة اأنه يوجد يف اململكة 411 

ب�����ص��ع��ة تخزينية  امل���ائ���ي،  ل��ل��ح�����ص��اد  م��وق��ع��ا 

مكعب، ت�صتخدم مياهها  مرت  115مليون 
ل��غ��اي��ات ال���زراع���ة وري امل��ا���ص��ي��ة، م��وؤك��دا ان 

�صدود امللك طالل ووادي العرب والكفرين 

تراقب  فيما  ل��ل��زراع��ة،  ت�صتخدم  و�صعيب، 

�صلطة وادي االردن وبالتعاون مع اجلمعية 

ال��ع��ل��م��ي��ة امل���ل���ك���ي���ة ن���وع���ي���ة وج��������ودة امل���ي���اه 

املخ�ص�صة لل�صرب والزراعة.

ولفت احلي�صة اإىل اأن الوزارة تنفذ حاليا 

الوالة لتزرع، وبالتعاون  م�صروع تعلية �صد 

ال��ت��ع��وي�����ص��ات  وب��رن��ام��ج  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  م���ع 

االأع���الف  الإن��ت��اج  دومن  األ���ف   16 البيئية، 

امل�صتدامة يف جنوب عمان وب�صهول ذيبان.

واأكد خدام اأن وزارة املياه والري وافقت 

امل��احل��ة يف  امل��ي��اه  اآب���ار  على ترخي�ص وحفر 

امل��زارع��ني،  مل�صاعدة  االأردن  وادي  منطقة 

احلفر  تراخي�ص  ر���ص��وم  ارت��ف��اع  اإىل  الف��ت��ا 

على املزارعني، اذ تبلغ قيمة الكفالة البنكية 

دينار. اآالف   10

من  ي��ع��ت��ر  االردن  ان  ال��ن�����ص��ور  وب����ني 

مب�����ص��ادر  ال����ع����امل  يف  دول  خ��م�����ص  اأف����ق����ر 

امل�صطردة،  ال�صكانية  ل��ل��زي��ادة  ن��ظ��را  امل��ي��اه 

وموجات اللجوء الق�صري، واآخرها اللجوء 

ال�صوري، ما ا�صهم بزيادة الطلب على املياه 

ح���دوث  اإىل  واأدى  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  مب�����ص��ادره��ا 

���ص��خ ج��ائ��ر ل���الأح���وا����ص امل��ائ��ي��ة اجل��وف��ي��ة، 

وبالتايل  امل��ي��اه،  �صطح  من�صوب  وانخفا�ص 

االنتاجية  االآب��ار ونق�صان  امللوحة يف  زي��ادة 

وتراجعها .

ول��ف��ت اىل وج����ود ف��اق��د ب��ن�����ص��ب ك��ب��رة 

ينق�صم اإىل نوعني: ت�صرب يف �صبكات املياه، 

على  ،واالع��ت��داء  امل�صروع  غر  واال�صتجرار 

خ��ط��وط رئ��ي�����ص��ي��ة، م���ا رف���ع ن�����ص��ب��ة ال��ف��اق��د 

الفني اإىل 50 باملئة تقريباً، و�صاعف جهود 

االع��ت��داءات، م�صددا  ه��ذه  ال���وزارة ملواجهة 

االع��ت��داء على  تغليظ عقوبة  ���ص��رورة  على 

ال�صبكات الرئي�صية.

للم�صكلة  م���ق���رتح���ات  ال��ن�����ص��ور  وق�����دم 

الوطني  الناقل  مب�صروع  كاالإ�صراع  املائية 

لتحلية مياه البحر االأحمر لتعزيز النق�ص 

احل���ا����ص���ل يف االأح�����وا������ص امل���ائ���ي���ة، وال���ت���ي 

ك���ان اآخ���ره���ا ح��و���ص ال��دي�����ص��ي ح��ي��ث ت�صر 

اأن��ه يتم �صخ ما  اإىل  امل��ي��اه اجلوفية  من��اذج 

ي���ق���ارب م��ئ��ة م��ل��ي��ون م���رت م��ك��ع��ب ل��ت��زوي��د 

حم��اف��ظ��ت��ي ال��ع��ا���ص��م��ة وال����زرق����اء وب��ع�����ص 

اأن ه��ذا احلو�ص  حم��اف��ظ��ات ال�����ص��م��ال، م��ع 

غر متجدد. ودعا اىل ال�صعي اجلاد لتقليل 

العاملية  الن�صب  اإىل  لي�صل  الفني،  الفاقد 

النظر يف حقوق  واإع��ادة  باملئة،   10 بحدود 

دولة  املعتدى عليها من قبل  املائية  االأردن 

االع��ت��داء على م�صبات  ووق���ف  االح��ت��الل، 

النظر  واإع�����ادة  وال���رم���وك،  االأردن  ن��ه��ري 

للحدود  العابرة  املياه  ب�صاأن  االتفاقيات  يف 

ل�صمان  ال�صقيقة  ���ص��وري��ا  م��ع  وب��االأخ�����ص 

ان�صياب احل�صة املتفق عليها منذ ثمانينيات 

القرن املا�صي.

ك���م���ا دع�����ا اىل ت��ف��ع��ي��ل احل�������ص���اد امل���ائ���ي 

ا�صتهالك  تر�صيد  واإط��الق حملة  واحلفائر 

امل���ي���اه يف ال��ق��ط��اع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة )امل��ن��زل��ي��ة ، 

ال�����ص��ن��اع��ي��ة وال����زراع����ي����ة(، وات����ب����اع ال��ط��رق 

احلديثة يف الزراعة لرت�صيد ا�صتهالك املياه، 

وتعزيز ا�صتخدام املياه الرمادية يف الزراعة.

اأن قرار جاللة امللك  اإىل  الن�صور  واأ�صار 

ال��ع��م��ل مبلحقي  ب���وق���ف  ال���ث���اين  ع���ب���داهلل 

والغمر  الباقورة  منطقتي  ب�صاأن  االتفاقية 

واقت�صادية  �صيا�صية  كثرة  مكا�صب  حقق 

ومائية.

مطالب بضرورة رفع السعة التخزينية للسدود وإيجاد مصادر مائية إضافية

يف زمن جائحة كورونا وكنتيجة لالأو�صاع االإقت�صادية واآث��ار اجلائحة على النمو االإقت�صادي 

واالإ�صتثمار والفقر والبطالة وغرها من املفردات االإقت�صادية فقد زادت باإ�صطراد حاالت الفقر 

واجلوع ال�صامت؛ حاالت الفقر اإنت�صرت بني النا�ص باإ�صطراد كنتيجة للو�صع االإقت�صادي العاملي 

والت�صّخم وزيادة االأ�صعار وقّلة الدخل، وبع�ص النا�ص الفقراء �صامتون وال ي�صاألون اأحداً لغايات اأن 

ي�صّد رمقهم، فال ي�صعرون اأحداً باأو�صاعهم املعي�صية؛ بب�صاطة الأنهم ميتازون بالِعّفة وعّزة النف�ص، 

ولذلك هوؤالء من ي�صتحقون اأن نكت�صفهم ون�صاعدهم الأنهم “ال ي�صاألون النا�ص اإحلافاً”، فهم ال 

يطلبون وال يت�صّولون بل �صابرون وي�صرعون لرب العّزة:

1. يف ظل اأزمة كورونا اإت�صعت دائرة العوز والفقر ب�صبب ترك بع�ص العمال مواقعهم كاإنعا�ص 

للو�صع االإقت�صادي؛ وبالرغم من اجلهود الر�صمية ملحاربة الفقر وجهود الوزارات اواملوؤ�ص�صات ذات 

العالقة وق��رارات الدفاع املتوالية لذلك دعماً للمتعطلني عن العمل واملحتاجني وعمال املياومة 

وغرهم؛ اإاّل اأن اجلهود ال�صعبية يجب اأن ُت�صارك لغايات الق�صاء على الفقر وامل�صاهمة باإجتثاثه من 

خالل حت�ّص�ص اأ�صحاب احلاجات احلقيقية.
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االإجتماعي وروحية العطاء ملحاربة الفقر واإدخ��ال الب�صمة على حُمّيا كل الفقراء؛ فكيف اإن كان 

ذلك يف زمن كورونا؟ فاالأ�صل تقا�صم الغذاء بني النا�ص للتكافل والرتاحم؛ والت�صاركية هنا مطلوبة 

اأّنى كان الأن اإمتالك روحية العطاء مطلوب لغاياحتفظ كرامات النا�ص.

3. اجلوع ال�صامت يتكاثر يف البيئات العفيفة والتي ال ميكن اأن تبادر بطلب امل�صاعدة، وواجبنا 

يتطلب  اإكت�صافهم وم�صاعدتهم كل يف منطقته؛وهذا حتماً  يتطّلب  واالإن�صاين  والوطني  الديني 

جهود م�صاعفة يف زمن كورونا الأن اأ�صحاب احلاجة زادوا كثراً.

4. رمبا املت�صولون والذين اأجزم اأنهم غر حمتاجني قد تغّولوا على حاجات اأ�صحاب “اجلوع 

اأه��ل اجل��وع ال�صامت؛ ويف زمن  اأدع��و لتحري �صدقيتهم والرتكيز على  ال�صامت”، ولهذا فاإنني 

كورونا بات املحتاج وا�صحاً الأنه دون عمل اأو ت�صغيل؛ وبات النا�ص يدركون الغّث من ال�صمني مالياً.

5. املعلومات االأولية ت�صر لوجود اأكرث من 20 األف عائلة اأو حوايل مئة األف مواطن يعانون 

من اجلوع ال�صامت باململكة، وعلى اأهل اخلر تقدمي امل�صاعدة والعون لهم؛ ويف زمن كورونا زادت 

بالطبع هذه االأرقام اأو رمبا ت�صاعفت لي�صبح الفقر يف كل مكان؛ فاحلذر واجب.

6. حتماً ال ميكن اأن ميوت هوؤالء من اجلوع الأن رّب العّزة تكّفل برزقهم، لكن املطلوب ماأ�ص�صة 

م�صاعدتهم دون فزعات؛ فمطلوب من منظمات املجتمع املدين التحّرك على كل امل�صتويات لغايات 

اإنقاذ برامج التنمية االإجتماعية؛ ويف زمن كورونا اأ�صبح وكنتيجة لزيادة اجلرعة االإميانية الكل 

يوؤمن بالرزق اأنه مق�صوم.

7. املطلوب اأي�صاً اأن تقّدم احلكومة لهوؤالء ب�صكل فردي اأو على �صكل جمموعات م�صاريع �صغرة 

منتجة على نظرّية “ال تعطني �صمكة بل عّلمني كيف اأ�صطادها”، واأن ت�صاهم اأي�صاً يف تثقيفهم 

�صحياً وجمتمعياً لغايات تنظيم الن�صل لديهم؛ وهذا ما يتم يف زمن كورونا من خالل �صندوق 

التنمية والت�صغيل وقرارات الدفاع املتوالية.

ب�صراحة: حتى يف زمن كورونا اجلوع ال�صامت يوؤّثر على االأمن املجتمعي، ونحتاج الإكت�صاف 

حت�صني  يف  ت�صاهم  تنموية  مب�صاريع  بل  بفزعات  لي�ص  جلانبهم  وال��وق��وف  مل�صاعدتهم  اأ�صحابه 

اأو�صاعهم املعي�صية، ونحتاج لت�صافر اجلهود بني احلكومة واأهل اخلر لهذه الغاية.

د. محمد طالب عبيدات

 الجوع الصامت 
في زمن كورونا

العدل تطلق المرحلة الثانية لمشروع المحاكمة عن ُبعد الشهر المقبل

العمل: عودة 2534 عامال ممن فقدوا اعمالهم

المياه واألمن العام يبحثان الحد من االعتداءات على المصادر المائية

ان  االنباط - عَمّ

 تعتزم وزارة العدل اإطالق املرحلة الَثّانية 

�صهر  خ��الل  ُبعد  ع��ن  املحاكمة  م�صروع  م��ن 

7 مراكز  6 حماكم بداية و  مت��وز املقبل يف 

اإ�صالح وتاأهيل منت�صرة يف مناطق اململكة.

وقالت ال��وزارة، يف بيان �صحفي ام�ص، اإَنّ 

مع  بال�صراكة  تنفيذها  �صيتم  املرحلة  ه��ذه 

املجل�ص الق�صائي ومديرية االأمن العام.

���ام  وب�����ني وزي�������ر ال�����ع�����دل، ال����دك����ت����ور ب�������َصّ

امل�صروع  م��ن  الثانية  املرحلة  اأَنّ  التلهوين، 

��ل��ط وامل��ف��رق  ت�صمل حم��اك��م ال��ب��داي��ة يف ال�����َصّ

والزرقاء وا�صتئناف عمان وبداية عمان ق�صم 

مراكز   7 اإىل  اإ�صافة  عمان،  و�صرق  جنوب، 

و�صواقة  ال��زرق��اء  من  كل  يف  وتاأهيل  اإ�صالح 

واأم اللولو والبلقاء وقفقفا واملوقر 1 و�صجن 

الن�صاء. وكانت الوزارة اأطلقت املرحلة االأوىل 

من م�صروع املحاكمة عن بعد يف متوز املا�صي 

الذي يعتر خطوة رائدة يف الق�صاء االأردين 

بعد التعديالت الت�صريعية التي اأدخلت على 

ق��ان��ون اأ����ص���ول امل��ح��اك��م��ات اجل��زائ��ي��ة للعام 

التقنيات  ا�صتخدام  اأج��ازت  والتي   ،2018
احل��دي��ث��ة يف اإج����راء امل��ح��اك��م��ة؛ ح��ي��ث ج��رى 

ت���وف���ر و����ص���ائ���ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ت��ق��ن��ي��ات 

احلديثة والربط االإلكرتوين؛ لتتم حماكمة 

احل�����ص��ور  دون  ع��ل��ن��ي��ة  ج��ل�����ص��ات  امل���ت���ه���م يف 

للمحكمة من خالل الربط االإلكرتوين بني 

املحاكم ومراكز االإ�صالح والتاأهيل؛ اخت�صارا 

وحماية  للنفقات  وت��وف��را  واجل��ه��د  للوقت 

الأمن املجتمع وتخفيفاً حلركة انتقال النزالء 

من ال�صجون وفق اأعلى درجات االأمن.

وبني التلهوين اأنه مت عقد 3 اآالف و 22 

جل�صة حماكمة عن بعد منذ اإطالق امل�صروع 

حماكم  لتغطية  م��راح��ل   3 يت�صمن  ال���ذي 

مراكز  مع  وربطها  اململكة  يف  كافة  البداية 

االإ�صالح والتاأهيل.

وي�صمل امل�صروع يف مرحلتيه 10 حماكم 

و11 مركزا من مراكز االإ�صالح والتاأهيل؛ 

حم��اك��م،   4 االأوىل  امل��رح��ل��ة  ت�صمنت  ح��ي��ث 

وه��ي ق�صر ع��دل عمان واجل��ن��اي��ات الكرى 

وحم��ك��م��ة ب��داي��ة اإرب����د وب���داي���ة ال���ك���رك، و4 

مراكز اإ�صالح وتاأهيل، وهي الكرك واجلويدة 

واإربد وماركا.

االنباط - عّمان 

قال وزير العمل ن�صال البطاينة اإن اأوامر 

الدفاع اخلا�صة بقطاع العمل اأ�صهمت بعودة 

2534 عامال، منهم 800 عامل يف قطاع 
اأعمالهم  فقدوا   4146 اأ�صل  من  التعليم 

خالل اأزمة جائحة كورورنا.

واو�����ص����ح خ�����الل اج���ت���م���اع جل���ن���ة ال��ع��م��ل 

االأع��ي��ان  جمل�ص  يف  االجتماعية  والتنمية 

ب��رئ��ا���ص��ة ال��ع��ني ال��دك��ت��ورة ���ص��و���ص��ن امل��ج��ايل 

اأنهيت  ع��ام��ال   1422 اأن  االرب���ع���اء،  ام�����ص 

الدفاع  الأم��ر  ب�صكل غر خمالف  خدماتهم 

رقم 6 والبالغ ال�صادر مبوجبه، ف�صاًل عن 

حاليا. االإجراء  قيد  زالت  ما  �صكوى   190
ال���وزارة  البطاينة الأب���رز ج��ه��ود  وع��ر���ص 

اأثناء اأزمة فرو�ص كورونا امل�صتجد يف حماية 

جميع اطراف عملية االنتاج واإيجاد توازنات 

بني العامل واأ�صحاب املن�صاآت، موؤكدا العودة 

للعمل بقانون العمل والعمال ب�صكل متدرج.

ت���داع���ي���ات االإغ�������الق وح��ظ��ر  اإن  وق������ال: 

من  للحد  احلكومة  فر�صته  ال��ذي  التجول 

اآذار  �صهر  منت�صف  منذ  ال��ف��رو���ص  انت�صار 

العمال،  وخ�صو�صا  اجلميع  طالت  املا�صي، 

املتعلقة  ال��دف��اع  اأوام���ر  ا���ص��دار  ا�صتوجب  ما 

بحماية اأطراف عملية االنتاج، الفتا اإىل اأن 

ال��دف��اع رقم  اأم��ر  املنبثق عن   7 البالغ رق��م 

بعقود  العاملني  اآالف  ت�صريح  ملنع  جاء   ،6
حم����ددة امل�����دة، م��ث��م��ن��ا خ��ط��وة ال��ع��دي��د من 

اأج��وره��م  العاملني  اأع��ط��ت  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ات 

كاملة رغم اتاحة اأمر الدفاع تخفي�ص اأجور 

العاملني.

اأم����ر ال���دف���اع رق���م 9 ف��ّع��ل  واأ�����ص����اف، اأن 

ال�صمان  موؤ�ص�صة  يف  التعطل  ب��ّدل  �صندوق 

اال���ص��ت��ف��ادة منه  وات���اح فر�صة  االج��ت��م��اع��ي، 

ل��غ��ر امل�����ص��رتك��ني �صمن ���ص��واب��ط حم���ددة، 

للم�صرتكني  م�����ص��م��م  ال�����ص��ن��دوق  اأن  رغ����م 

بال�صمان  لال�صرتاك  اجلميع  داعيا  فقط، 

كو�صيلة للحماية والتكافل.

وك�����ص��ف ال���وزي���ر ع���ن ع�����ودة االت�����ص��االت 

م��ع اجل��ان��ب ال��ق��ط��ري ب��ه��دف امل�����ص��ي قدما 

ال��ف فر�صة عمل   20 ت��وف��ر  اإج�����راءات  يف 

ل��الأردن��ي��ني ع��ل��ى االأرا����ص���ي ال��ق��ط��ري��ة التي 

اأعلنت عنها الدوحة �صابقا.

يف  االأردنيني  لت�صغيل  م�صروع  اإىل  وا�صار 

احلكومة  مبوجبه  تتحمل  ال��زراع��ة،  جم��ال 

والتاأمني  االجتماعي  ال�صمان  اقتطاعات 

ال�صحي وجزءا من رواتب العاملني.

و�صددت العني املجايل، على اهمية �صمان 

العمل،  اأ�صحاب  جانب  اإىل  العمالة  حقوق 

واتخاذ تدابر لتهيئة �صوق العمل بعد اأزمة 

االأردن��ي��ني يف  املغرتبني  اإىل جانب  ك��ورون��ا، 

اخلارج، وخ�صو�صا اخلليج.

ح��ج��م  ُي����������درك  اجل����م����ي����ع  اإن  وق������ال������ت: 

وخ�صو�صا  ك��ورون��ا،  اأزم���ة  ج��راء  التداعيات 

ت��ب��ع��ات االأزم����ة االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة 

وال�صحية، حمذرة من تفاقم حجم البطالة 

امل��ت��وق��ع��ة، وم��ث��م��ن��ة م��ب��داأ ال��ت�����ص��ارك��ي��ة التي 

خمتلف  مع  الت�صاور  يف  احلكومة  اتخذتها 

القطاعات املعنية باإ�صدار اأوامر الدفاع.

وا���ص��ار االأع���ي���ان اإىل امل��ن�����ص��اآت امل��ت�����ص��ررة، 

اأو  اغلقت  التي  املوؤ�ص�صات  مراعاة  و���ص��رورة 

واإمكانية  االأزم���ة،  نتيجة  ذل��ك  على  اأو�صكت 

اإح�����الل ال��ع��م��ال��ة امل��ح��ل��ي��ة م��ك��ان ال���واف���دة، 

وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اال���ص��ت��ث��م��ار خ���الل ال��ف��رتة 

التعامل مع عودة  اآليات  اإىل  ا�صافة  املقبلة، 

متوقعة للمغرتبني االردنيني.

االنباط - عمان 

ق��ال وزي���ر امل��ي��اه وال���ري، املهند�ص رائ���د اأب��و 

ال�����ص��ع��ود، اإن احل��م��الت االأم��ن��ي��ة ال��ت��ي تنفذها 

وزارة  املعنية يف  االأجهزة  بالتعاون مع  ال���وزارة 

ال��داخ��ل��ي��ة وم���دي���ري���ة االأم������ن ال����ع����ام، حققت 

جناحات كبرة خالل الفرتة املا�صية.

واأ�صاف اأبو ال�صعود، خالل لقائه م�صاعدي 

م��دي��ر االأم�����ن ال���ع���ام ام�����ص االأرب����ع����اء مبكتبه، 

مل��زي��د م��ن االإج������راءات لو�صع حد  اأن��ن��ا نحتاج 

وخطوط  م�صادر  على  امل�صتمرة  ل��الع��ت��داءات 

املياه الرئي�صة، وخا�صة منظومة مياه الدي�صي. 

واأك��د اأن احلكومة وال���وزارات املعنية تويل هذا 

امللف االهتمام ال�صديد مبا ي�صمن حماية حقوق 

املواطنني املائية، كا�صفا عن عزم الوزارة تعزيز 

�صراكتها مع االأجهزة املختلفة، وخا�صة مديرية 

وحمالت  وبرامج  خطط  وتنفيذ  العام  االأم��ن 

توؤثر  التي  التجاوزات  لهذه  و�صع حد  ت�صمن 

على ح�ص�ص وكميات املياه للمناطق املختلفة. 

االأردن��ي��ة واحلكومة لن  ال��دول��ة  اأن  اإىل  ولفت 

تتوانى عن تاأمني احلماية لكافة امل�صادر املائية 

واتخاذ االإجراءات الكفيلة بوقفها.

اأم����ني ع���ام ال�������وزارة، املهند�ص  وا���ص��ت��ع��ر���ص 

ال��وزارة  الدائم بني  التعاون  اأوج��ه  علي �صبح، 

واالأم�������ن ال���ع���ام، م���وؤك���دا اأن احل��ك��وم��ة وم��ن��ذ 

ت��ول��ي��ه��ا ل��ل��م�����ص��وؤول��ي��ة اأع��ل��ن��ت ب��ك��ل و���ص��وح عن 

اإج������راءات رادع����ة ب��ح��ق امل��ع��ت��دي��ن ع��ل��ى �صبكات 

وحمطات وخطوط املياه. وبني اأنه �صيتم اأخذ 

وانهائه  املو�صوع  ه��ذا  لوقف  االحتياطات  ك��ل 

ب�صكل جذري وحا�صم، كما اأن قانون العقوبات 

العقوبات فيه  تغليظ  املياه مت  املتعلق بق�صايا 

على  ت��زي��د  مل��دة  ال�صجن  اإىل  فيها  ت�صل  ال��ت��ي 

ع���دة ���ص��ن��وات وغ���رام���ات ب����اآالآف ال��دن��ان��ر لكل 

اأو العبث  من يحاول االع��ت��داء على خط مياه 

الو�صلة  اأو  ال�صحي  وال�صرف  املياه  مبقدرات 

املنزلية.

واأك���د م�صاعد م��دي��ر االأم���ن ال��ع��ام ل���الإدارة 

�صتال  اأب��و  العميد معت�صم  اللوج�صتي  والدعم 

العام  االأم���ن  مدير  م��ن  ومبتابعة  املديرية  اأن 

�صتوا�صل م�صاندتها الدائمة لوزارة املياه والري 

يف حماية امل�صادر املائية وتطبيق اأحكام القانون 

اأي من  على  اأي��ة حم���اوالت لالعتداء  و�صبط 

االأعباء  من  بالرغم  املياه  خطوط  اأو  مقدرات 

التي يقوم بها جهاز االأمن العام. وح�صر اللقاء 

للعمليات  ال��ع��ام  االم��ن  مدير  م�صاعد  العميد 

ال��ع��م��ي��د ط����ارق احل��ب��ا���ص��ن��ة، وم���دي���ر م��دي��ري��ة 

وا�صتعر�ص  ال��دب��ا���ص.  رام��ي  العميد  العمليات 

و�صيناريوهات  املبذولة  اجلهود  كافة  احل�صور 

املناطق ال�صاخنة، خا�صة �صمن حدود منظومة 

ت�صكيل جلان  على  االتفاق  الدي�صي، ومت  مياه 

متخ�ص�صة لتن�صيق عمليات �صبط االعتداءات.

وبحثوا عددا من ال�صيناريوهات بهدف اإيجاد 

احللول الناجعة وتطبيق القانون ب�صكل ي�صمن 

املحافظة على كميات االأردن املائية كما ونوعا 

وحمايتها مبا ي�صمن عدالة التوزيع وح�صول 

امل��واط��ن على ح�ص�ص املياه وف��ق ال���دور ب�صكل 

ج��ي��د. وت��ن��اول االج��ت��م��اع االآل���ي���ات ال��ت��ي �صيتم 

تنفيذها خالل الفرتة املقبلة، ومنها التن�صيق 

املناطق  يف  وح��م��الت  دوري���ات  وت�صير  املبا�صر 

الدي�صي،  م��ي��اه  خ��ط  م�صار  ط��ول  على  املمتدة 

وال��ت��ي ت��وؤث��ر على ت��زوي��د م��ي��اه ال�����ص��رب لكافة 

االع��ت��داءات  اأن  اإىل  اإ�صافة  اململكة،  حمافظات 

املتكررة على م�صادر الكهرباء املزودة للم�صادر 

من  يحد  ما  املياه  �صخ  بتوقف  تت�صبب  املائية 

كفاءة توزيع املياه.

ولة ُتنهي االستماع لشهود  أمن الدَّ
النِّيابة العامة بقضية التبغ

القوات المسلحة تحبط محاولة 
تهريب حبوب مخدرة

ان  االنباط - عمَّ

ولة من �صماع  فرغت حمكمة امن الدَّ

��ب��غ،  ال��تَّ ق�صية  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  بينة 

��ه��م��ني  واأم��ه��ل��ت وك����الء ال���دف���اع ع���ن امل��تَّ

املتَّهمة  ��رك��ات  ال�����صَّ ومم��ث��ل��ي  ��ه��م��ني  وامل��تِّ

فاعية. الدِّ اإعداد االإفادات والبينات 

وع���ق���دت امل��ح��ك��م��ة، ام�������ص االأرب����ع����اء، 

ج��ل�����ص��ة اال����ص���ت���م���اع يف ق�����ص��ي��ة ال��ت��ب��غ، 

ب��رئ��ا���ص��ة ال��ع��م��ي��د ال��ق��ا���ص��ي ال��ع�����ص��ك��ري 

املبي�صني،  الدكتور علي حممد 

المات  ال�صَّ نا�صر  الدكتور  وع�صوية 

وال����رائ����د ����ص���ف���وان ال���زع���ب���ي، وامل���دع���ي 

العام.

االنباط - عمان 

ال�صمالية،  الع�صكرية  املنطقة  اأح��ب��ط��ت 

ال��ث��الث��اء، حماولة  اإح���دى واج��ه��ات��ه��ا،  على 

تهريب حبوب خمدرة.

و�����ص����رح م�������ص���در ع�����ص��ك��ري م�������ص���وؤول يف 

االأردن��ي��ة-  امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة 

 30420 �صبط  ان���ه مت  ال��ع��رب��ي،  اجل��ي�����ص 

حبة بالريكا، و4500 حبة جابنتني اأ�صفر، 

اأث���ن���اء  اأح���م���ر،  ج��اب��ن��ت��ني  ح��ب��ة  و12588 

عملية بحث وتفتي�ص للمنطقة، ومت حتويل 

امل�صبوطات اإىل اجلهات االأمنية املخت�صة.

ال�صمالية  الع�صكرية  املنطقة  اأن  واأك����د 

�صتتعامل بكل قوة وحزم مع اأي عملية ت�صلل 

وتهريب من اأجل حماية الوطن واملحافظة 

على اأمن وحدود اململكة.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 االنباط-عمان

وقعت هيئة اال�ستثمار، ام�س االأربعاء، 

م��ذك��رة ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة روؤي����ة ع��ّم��ان 

تعزيز  ب��ه��دف  وال��ت��ط��وي��ر،  ل��ا���س��ت��ث��م��ار 

ا�ستق�ساء  جم���ال  يف  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 

وت��ب��ادل  اال�ستثمارية  ال��ف��ر���س  وت��روي��ج 

و�سف امل�ساريع ودرا�سات اجلدوى.

ووق�������ع االت����ف����اق����ي����ة رئ���ي�������س ال��ه��ي��ئ��ة 

جمل�س  ورئي�س  ال���وزين  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 

اإدارة ال�سركة الدكتور يو�سف ال�سواربة.

واأكد ال�سواربة اأن ال�سركة هي املطّور 

اال�ستثمار  ورخ�����س  ل��اأرا���س��ي  الرئي�ِس 

امل��م��ل��وك��ة ل��اأم��ان��ة، وت��ق��دم ال��ع��دي��د من 

ال��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة على 

االأرا������س�����ي واالأ������س�����ول ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 

ال���راغ���ب���ن ب��ت��ن��ف��ي��ذ م�������س���اري���ع ن��اج��ح��ة 

وجمدية.

كجهة  الهيئة  م��ع  امل��ذك��رة  وقال”اإن 

حتفيز  يف  اخت�سا�س  �ساحبة  حكومية 

القطاعات  ملختلف  اال�ستثمارات  وج��ذب 

احل���ك���وم���ي���ة واخل�����ا������س�����ة، م�����ن ����س���اأن���ه���ا 

الأ�سول  اال�ستثمارية  للفر�س  الرتويج 

االأم�����ان�����ة مب����ا ي���ح���ق���ق ع����وائ����د جم��زي��ة 

وم��ن��ت��ظ��م��ة م���ع احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ق��ي��م��ة 

احلقيقية ملوجودات االأمانة واأ�سولها«.

واأكد الوزين اأن االأردن ميتلك العديد 

م���ن ال���ف���ر����س اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال���واع���دة 

اأن  اإىل  م�سريا  للم�ستثمرين،  واجلاذبة 

ال��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي اأع���دت من 

تعد  ال��ه��ي��ئ��ة،  ب��ه��ا  ال�����س��رك��ة وزودت  ق��ب��ل 

املجاالت  من  العديد  يف  متنوعة  فر�سا 

امل�ستثمر  الأن  للم�ستثمرين،  اجل���اذب���ة 

تكون  حقيقية  فر�س  ع��ن  يبحث  ال��ي��وم 

ذات عائد على راأ�س املال امل�ستثمر.

ل��ل��ف��ر���س  ����س���رتوج  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  وب����ن 

الفر�س  من  حزمة  �سمن  اال�ستثمارية 

القطاعن  مع  بالتعاون  الهيئة  اأعدتها 

باتباع  وخارجيا،  حمليا  واخلا�س  العام 

ك���اف���ة ال��و���س��ائ��ل ال��رتوي��ج��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة 

واحل���دي���ث���ة ����س���واء م���ن خ����ال ت��وظ��ي��ف 

املبا�سر  للتوا�سل  احلديثة  التكنولوجيا 

م���ع امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ومب�����س��اع��دة ���س��ف��ارات 

اإ���س��اف��ة اإىل م��واق��ع  امل��م��ل��ك��ة يف اخل����ارج، 

ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي يف ظ����ل ح��ظ��ر 

ف��ريو���س  ت��داع��ي��ات  ج���راء  ح��ال��ي��ا  ال�سفر 

امل�ستجد. كورونا 

وقال: اإن الهيئة �سعت لتوقيع املذكرة 

عاقات  تر�سيخ  يف  رغ��ب��ة  ال�سركة؛  م��ع 

املجاالت  يف  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون 

والبحثية،  واال�ستثمارية  االقت�سادية 

ب��ن  ال��ت�����س��ارك��ي��ة  ت��ع��ظ��ي��م  اإىل  اإ����س���اف���ة 

القطاعن العام واخلا�س.

لل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  وق����ال 

ال�����س��رك��ة  اإن  احل������اج  ح���م���زة  امل���ه���ن���د����س 

ت��وف��ر جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن ال��ف��ر���س 

اال���س��ت��ث��م��اري��ة ل��ت��ل��ب��ي��ة ح���اج���ات ال�����س��وق 

وامل�������س���ت���ث���م���ري���ن وت����ط����ل����ع����ات االأم�����ان�����ة 

ع���دة  خ������ال  م����ن  االأردين  وامل���ج���ت���م���ع 

احلقيقية  بال�سراكة  ا�ستثمارية  خيارات 

لتحقيق  واخلا�س  العام  القطاعن  بن 

ع�����وائ�����د ا����س���ت���ث���م���اري���ة ع�����ر م�������س���اري���ع 

االأردن  م�������س���ه���د  ت�����واك�����ب  م�������س���ت���دام���ة 

احل���������س����اري احل�����دي�����ث، داع�����ي�����ا ج��م��ي��ع 

امل��ه��ت��م��ن ال���س��ت��ط��اع ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة 

اأو  االإل��ك��رتوين  املوقع  عر  لها  والتقدم 

زيارة مكاتب ال�سركة.

االنباط- عمان 

ب�سرورة  ا�سكان  �سركات  ممثلو  طالب 

اإط������اق ح�����زم حت��ف��ي��زي��ة ���س��ري��ع��ة ت�����س��ه��م 

يعاين  ب��ات  ال��ذي  القطاع  عجلة  بتحريك 

من حتديات كبرية جراء تداعيات فريو�س 

امل�ستجد. كورونا 

و�سددوا خال لقاء نظمته غرفة جتارة 

ع��م��ان، م�����س��اء اأم�����س االول ، ع��ل��ى ���س��رورة 

و���س��ع ق��ط��اع اال���س��ك��ان وال��ع��ق��ار ع��ل��ى �سلم 

االول���وي���ات خ���ال امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ل��دع��م 

فيه،  العاملن  على  وللمحافظة  �سموده 

ال��ف��وائ��د  ت��خ��ف��ي�����س  اإىل ����س���رورة  الف��ت��ن 

واع���ادة  واالف����راد  ال�����س��رك��ات  ع��ل��ى  البنكية 

وال�سقق،  االرا�سي  ت�سجيل  بر�سوم  النظر 

مب���ا ي��ح��ف��ز ن�����س��اط ال���ق���ط���اع، وت��خ��ف��ي�����س 

���س��ري��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات ع��ل��ى ال�����س��ل��ع وم��دخ��ات 

االن��ت��اج م��ث��ل احل��دي��د واال���س��م��ن��ت ع��ل��ى ان 

تكون ملدة 5 �سنوات على االقل.

وط��ال��ب��وا ب�����س��رورة ج���دول���ة ال��ق��رو���س 

من  بخا�سة  ل��اإف��راد  املمنوحة  ال�سكنية 

اأ����س���ح���اب ال���دخ���ول امل��ت��و���س��ط��ة وامل��ت��دن��ي��ة 

اأخ���رى،  ر���س��وم  اأو  ف��وائ��د  اأي  ت��رت��ي��ب  دون 

�سيما  للقطاع  متويلية  برامج  وتخ�سي�س 

ال��ت��ي  ال��ت�����س��ه��ي��ات  م���ن  اال����س���ت���ف���ادة  وان 

قدمها البنك املركزي بخ�سو�س القرو�س 

حم�������دودة م����ن ق���ب���ل ال�������س���رك���ات ال��ع��ام��ل��ة 

بالقطاع. ودعوا اىل درا�سة ت�سهيل �سروط 

م��ن��ح االق���ام���ة ل��ل��راغ��ب��ن ب�����س��راء ال�����س��ق��ق 

واال�ستفادة من ميزة اململكة يف جمال اإدارة 

ال�ستقطاب  ال�سحي  والبعد  ك��ورون��ا  اأزم��ة 

م��زي��د م��ن امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ل��ت��ح��ري��ك عجلة 

ال���ق���ط���اع، ا���س��اف��ة اىل ا����س���دار ام����ر دف���اع 

ي��ج��م��د ن���ظ���ام االب���ن���ي���ة احل�����ايل واإ�����س����دار 

لتن�سيط  حم��ددة  ل��ف��رتة  خا�سة  تعليمات 

القطاع. وت�سهيل اعمال 

امل�ستثمرين  جمعية  رئي�س  نائب  وق��ال 

اإن  ال��������داوود،  يف ق���ط���اع اال����س���ك���ان ن�����س��ال 

اجل��م��ع��ي��ة ع��ق��دت خ���ال ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة 

احلكومية  اجلهات  مع  اجتماعات  �سل�سلة 

املعنية ومت ت�سكيل جلنة م�سرتكة لدرا�سة 

القطاع  ت��واج��ه  التي  والتحديات  امل�ساكل 

اجلمعية  ان  اىل  كورونا،الفتا  اأزم��ة  ج��راء 

لتحريك  املقرتحات  من  جمموعة  قدمت 

ال���ق���ط���اع خ����ال ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة ومت��ك��ن 

االردن����ي����ن وغ���ريه���م م���ن مت��ل��ك ال�����س��ق��ق 

حتميل  دون  ال��ع��ام��ل��ن  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 

اأعباء  اأي  احلكومة او ال�سمان االجتماعي 

مالية.

وب��ح�����س��ب ال������داوود، ت��ت��م��ث��ل امل��ق��رتح��ات 

يف مت��دي��د ف���رتة ت�����س��دي��د ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

دون  احل��ايل  ال��ع��ام  نهاية  حتى   2019 لعام 

واإع��ف��اء  غ��رام��ات  اأي  ذل��ك  ان يرتتب على 

كامل �سريبة الدخل املتحققة على ال�سقق 

املباعة حتى نهاية عام 2023 .

�سريبة  تخفي�س  املقرتحات  ت�سمل  كما 

واملواد  ال�سلع  على  50باملئة  بن�سبة  املبيعات 

حمليا،ا�سافة  وامل�سنعة  باملنتج  ال��داخ��ل��ة 

اىل اع���ط���اء ح���واف���ز ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن ال���ذي 

حتى  تكون  بحيث  م�سروعاتهم  يبا�سرون 

م��ن��ح ط��اب��ق��ن  خ����ال  م���ن   ،  2022 ن��ه��اي��ة 

و  ج  و  ب  و  )اأ  �سكن  م��ن��اط��ق  يف  ا���س��اف��ي��ن 

ال�سكن  خ�سو�سية  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  م��ع  د( 

اخلا�س واالأخ�سر.

وط����ال����ب ال�����������داوود ب���������س����رورة ت��ع��ل��ي��ق 

ال��ع��م��ل ب��ن��ظ��ام ال��ك��ث��اف��ة وجل��م��ي��ع م��ن��اط��ق 

امل��م��ل��ك��ة وال���ع���ودة ب��ال��ع��م��ل ب��ن��ظ��ام ال��ر���س��وم 

ت�سهيل  اىل  ا�سافة  ال�سابق،  والرتاخي�س 

على  واحل�سول  املباين  ترخي�س  اج��راءات 

اإذن االإ�سغال لتخفي�س االأعباء املالية على 

م�سريا  البيع،  حركة  وت�سهيل  امل�ستثمرين 

ب��ن��اوؤه��ا  ال��ت��ي مت  ال�����س��ق��ق  اىل ان جم��م��وع 

خال العام املا�سي بلغ نحو 34 األف �سقة.

ق��ال ع�سو غ��رف��ة جت���ارة عمان  ب���دوره، 

ب��داأت  ال��غ��رف��ة  اإن  ب���دران،  ج��م��ال  املهند�س 

ب��ت��ن��ظ��ي��م ل����ق����اءات ل��ل��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة 

لديها،  العامة  الهيئة  الأع�ساء  واخلدمية 

تواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 

بها  ال��ت��ي حلقت  اال���س��رار  واالط���اع على 

ج����راء ت��ب��ع��ات ف���ريو����س ك���ورون���ا وال�����س��ع��ي 

اجلهات  مع  ومتابعتها  احللول  ايجاد  اىل 

اأعمالها. احلكومية املعنية الإدامة 

و����س���دد امل��ه��ن��د���س ب�����دران ع��ل��ى ���س��رورة 

اط����اق ح��زم��ة حت��ف��ي��زي��ة خ��ا���س��ة الإن��ق��اذ 

ب��ه،  املت�سلة  وال��ق��ط��اع��ات  اال���س��ك��ان  ق��ط��اع 

م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة اأن ي��ك��ون ���س��م��ن اأول���وي���ات 

املقبلة. وخطط احلكومة للمرحلة 

شركات اسكان تطالب بإطالق حزم تحفيزية سريعة تسهم بتحريك عجلة القطاع

مذكرة تفاهم بين هيئة االستثمار ورؤية عّمان لالستثمار

اخلمي�س    18  /  6  / 2020

اجتماع يبحث تبعات أزمة كورونا على 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

بورصة عمان تغلق على انخفاض 

االنباط-عمان

ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  يف  ع��ق��د  اج��ت��م��اع  ب��ح��ث 

وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن، ت��ب��ع��ات اأزم����ة ف��ريو���س 

ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د ع��ل��ى ق���ط���اع االت�������س���االت 

الكفيلة  وال�����س��ب��ل  امل��ع��ل��وم��ات،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

لها  تتعر�س  التي  ال�سغوط  م��ن  بالتخفيف 

ب��اإدام��ة  م�ساعدتها  واآل���ي���ات  ال��ق��ط��اع  ���س��رك��ات 

اأعمالها داخل اململكة وخارجها.

وطرح ممثل قطاع االت�ساالت وتكنولوجيا 

املهند�س  االأردن  جت���ارة  غ��رف��ة  يف  امل��ع��ل��وم��ات 

الرواجبة خال االجتماع الذي تراأ�سه  هيثم 

الفنّية  ل��ل�����س��وؤون  ال�����وزارة  ع���ام  اأم���ن  م�ساعد 

مدير مديرية ال�سيا�سات التجارية اخلارجية 

زاه������ر ال���ق���ط���ارن���ة، ال���ع���دي���د م����ن ال��ق�����س��اي��ا 

وخا�سة  ال�سركات،  ت��واج��ه  التي  والتحديات 

خال فرتة توقف اأعمالها منذ انت�سار جائحة 

مرتبطة  منها  الكثري  اأن  وال�سيما  ك��ورون��ا، 

مبعامات خارج االأردن.

واأ�����س����ار امل��ه��ن��د���س ال���رواج���ب���ة يف ت�����س��ري��ح 

اأن االج��ت��م��اع  اإىل  االأرب����ع����اء،  ام�����س  ���س��ح��ف��ي، 

الذي ح�سرته جمموعة من اأ�سحاب �سركات 

والرجمة  االت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا 

وحم�����ال اخل���ل���وي���ات واأك����ادمي����ي����ات ال��ت��دري��ب 

وال���ت���ط���وي���ر، ن���اق�������س ال���ع���دي���د م����ن امل�����س��اك��ل 

االإجرائية التي بحاجة اإىل م�ساعدة لتخفيف 

وحت�سن وتب�سيط االجراءات املتعلقة بها.

ال���ت���دري���ب  مل�����راك�����ز  ال�������س���م���اح  اإىل  ودع�������ا 

على  ن�ساطها  العتماد  بالعمل  واالأك��ادمي��ي��ات 

م�ساقات  توفريها  خ��ال  من  ال�سيف  مو�سم 

متكن  وب��رام��ج  وامل���دار����س  للطلبة  تعليمية 

لالتزام مبتطلبات  ا�ستعدادها  موؤكدا  امل��راأة، 

وا�سرتاطات التباعد اجل�سدي والتعقيم.

واأك�����د امل��ه��ن��د���س ال���رواج���ب���ة ����س���رورة دع��م 

امل����ب����ادرات واالأف����ك����ار االإب���داع���ي���ة ال��ت��ي ت��ط��رح 

وال��ذك��اء  التعقيم  جم��ال  يف  مقرتحة  ح��ل��وال 

اال���س��ط��ن��اع��ي ل��ل��م��ع��دات واالأج����ه����زة، اإ���س��اف��ة 

مل���ع���اجل���ة امل�������س���اك���ل ال����ت����ي ت�����واج�����ه ����س���رك���ات 

االت���������س����االت؛ امل�����س��غ��ل��ة الأع��������داد ك���ب���رية م��ن 

املوظفن، ولديها ا�ستثمارات كبرية باململكة.

اإىل  ت����ط����رق  االج����ت����م����اع  اأن  اإىل  ول����ف����ت 

وال�سحن  امل�سبق  ال��دف��ع  بطاقات  بيع  ق�سية 

اأ�سحاب  ي�ستكي  حيُث  واالأل��ع��اب،  للخلويات 

تبيعها عر من�سات  التي  االت�ساالت  �سركات 

اإلكرتونيه لل�سركات وبع�س تطبيقات البنوك، 

“ال�سوبرماركت”  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ال  اأن  م��ن 

التي  اجل��م��ل��ة،  �سعر  م��ن  اأق���ل  باأ�سعار  تبيعها 

ت�سرتيها به �سركات االت�ساالت.

االجتماع  اأن  ال��رواج��ب��ة  املهند�س  واأو���س��ح 

عينات  بفح�س  املتعلقة  الق�سايا  اإىل  تطرق 

من  عليها  الر�سوم  ودفع  واخللويات  االأجهزة 

خال هيئة تنظيم قطاع االت�ساالت وموؤ�س�سة 

املوا�سفات واملقايي�س، وال�سيما بعد م�ساعفة 

ت��ك��ال��ي��ف ف��ح�����س ج��م��ي��ع ال��ع��ي��ن��ات امل��ع��رو���س��ة 

املقبولة(  غ��ري  اأو  املقبولة  ل��اأج��ه��زة  )���س��واء 

امل��وردة  االأجهزة  و�سرورة فح�س  م��رات،  عدة 

من ال�سركات االأم.

واأكد �سرورة دعم �سركات الرجمة املحلية 

واعتماد احللول املقدمة منها وخا�سة املتعلقة 

بالتطبيقات احلا�سوبية املهمة؛ مثل “تطبيق 

لل�سركات”،  العامة  الهيئة  اجتماعات  ح�سور 

م�سددا على �سرورة اأن تكون تلك التطبيقات 

مراقبة  مديرية  ل�سروط  ومطابقة  معتمدة 

تطبيق  الأي  ر�سمي  وكيل  ووج���ود  ال�سركات، 

اآخر خوفا من وجود اختاالت.

اعفاء  ق�سية  ناق�س  االجتماع  اأن  واأ���س��اف 

ال�����س��رك��ات م���ن ر����س���وم االأر����س���ي���ات يف امل��ط��ار، 

ن��ت��ي��ج��ة االغ�������اق واحل����ظ����ر ال������ذي ف��ر���س��ت��ه 

كورونا،  فريو�س  انت�سار  من  للحد  احلكومة 

وتاأجيل ت�سديد ال�سرائب والر�سوم يف الفرتة 

ال�سوق  يف  �سيولة  ل��ت��وف��ري  اإ���س��اف��ة  احل��ال��ي��ة، 

املبالغ  ودف���ع  “الرديات”،  م��ب��ال��غ  وا����س���رتداد 

وال��دوائ��ر  املوؤ�س�سات  ع��ط��اءات  ع��ن  امل�ستحقة 

الر�سمية.

امل�ساركن  ع��ن  ال��رواج��ب��ة  املهند�س  ون��ق��ل 

باالجتماع تاأكيدهم �سرورة وجود نظام خا�س 

معينة  وم�سافات  اخل��ل��وي��ات،  اأج��ه��زة  مب��ح��ال 

ال��ب��ع��ي��دة ع��ن االأ���س��واق  ب��ن امل��ح��ال للمناطق 

الت�سوق  اأنظمة  وتطوير  وت�سجيع  امل��رك��زي��ة، 

والبيع وال�سراء من خال االإنرتنت، وت�سويق 

املنتجات التكنولوجية والرامج خارج االأردن 

م��ن خ���ال ت��وف��ري ات��ف��اق��ي��ات وم��ظ��ات دع��م 

وتطوير للمنتجات الوطنية.

و�����س����دد امل���������س����ارك����ون، ب��ح�����س��ب امل��ه��ن��د���س 

بال�سورة  االه��ت��م��ام  ���س��رورة  على  ال��رواج��ب��ة، 

ال�سعرية للمنتجات، واأن تكون اأ�سعار املنتجات 

لت�سجيع  العاملية،  اأ�سعارها  من  قريبة  حمليا 

ال�������س���رك���ات اخل���ارج���ي���ة وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن ع��ل��ى 

الدخول لاأ�سواق املحلية، وتوفري مزيد من 

جميع  يف  احلكومية  االإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 

ال��وزارات للت�سهيل على املواطنن والتخفيف 

من املراجعات واالكتظاظ.

كما اأكد املهند�س الرواجبة اهتمام الوزارة 

�سركات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  الق�سايا  حل��ل  و�سعيها 

ومتابعتها  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ساالت 

مع اجلهات املعنية، وخا�سة تلك ذات الطابع 

االجرائي، اإ�سافة ل�سعيها لتفعيل العديد من 

اخلدمات االإلكرتونية لديها.

االنباط- عمان 

اغلقت بور�سة عمان، ام�س االربعاء، 

�سهم،  مليون  7ر3  على  ال��ت��داول  عملية 

ب��ق��ي��م��ة  ����س���ف���ق���ة،   1600 ع���ل���ى  م����وزع����ة 

1ر3 م��ل��ي��ون  ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  ت�����داوالت 

دينار.

وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر ال���ب���ور����س���ة اىل 

ب��امل��ئ��ة،  40ر0  ب��ن�����س��ب��ة   1626 ال��ن��ق��ط��ة 

مقارنة مع اإغاق اجلل�سة ال�سابقة.

ول�������دى م����ق����ارن����ة اأ�����س����ع����ار االإغ�������اق 

اأن  ت��ب��ن  اأ���س��ه��م��ه��ا،  امل��ت��داول��ة  لل�سركات 

اأ�سعار  يف  انخفا�سا  اأظ��ه��رت  �سركة   33

 15 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت  بينما  اأ�سهمها، 

33 �سركة  اأ�سهم  اأ�سعار  �سركة، وا�ستقرت 

اخرى.

االنباط-عمان

للتاأمن  العربي  ال�سرق  �سركة  عقدت 

الثاين  ال��ع��ادي��ة  العامة  الهيئة  اجتماعي 

العادية  غري  العامة  والهيئة  والع�سرين 

ال�������س���اد����س ع�����س��ر ي�����وم االإث����ن����ن امل���واف���ق 

املرئي  االت�سال  و�سيلة  عر   2020/6/15

االإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ب��ح�����س��ور  وذل����ك 

ن��ا���س��ر ال���ل���وزي وك���اف���ة اأع�������س���اء امل��ج��ل�����س 

وائ��ل  د.  ال�سركات  ع��ام  م��راق��ب  وع��ط��وف��ة 

العرموطي وممثلي اإدارة التاأمن يف وزارة 

باالإ�سافة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

مكتب  ممثل  �سخاترة  اأ�سامة  ال�سيد  اإىل 

يونغ-  و  اإرن�ست  ال�سادة  احل�سابات  تدقيق 

الهيئة  اج��ت��م��اع  خ���ال  مت  وق���د  االأردن. 

العامة العادية اتخاذ القرارات التالية:

1. امل�سادقة على تقرير جمل�س االإدارة 

املنتهية  لل�سنة  اخلتامية  املالية  والبيانات 

يف 2019/12/31.

واأع���������س����اء  رئ����ي���������س  ذم�������ة  اإب������������راء   .2

يف  امل��ن��ت��ه��ي��ة  ال�����س��ن��ة  ع���ن  االإدارة  جم��ل�����س 

.2019/12/31

ال��ع��ادي��ة  ال��ع��ام��ة  للهيئة  ال��ت��و���س��ي��ة   .3

املنتهية  املالية  ال�سنة  اأرب��اح  كامل  بتدوير 

يف 2019/12/31 اإىل ال�سنة املالية 2020.

4. ان��ت��خ��اب م��ك��ت��ب ت��دق��ي��ق احل�����س��اب��ات 

املالية  لل�سنة  االأردن(  وي��ون��غ/  )اإرن�����س��ت 

بتحديد  االإدارة  جمل�س  وتفوي�س   2020

اأتعابهم.

وع���ل���ى اجل����ان����ب االآخ������ر ف���ق���د ات���خ���ذت 

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة غ���ري ال��ع��ادي��ة ال���ق���رارات 

التالية:

1. ت��ع��دي��ل ا����س���م ال�����س��رك��ة م���ن ���س��رك��ة 

�سركة  لي�سبح  ل��ل��ت��اأم��ن  ال��ع��رب��ي  ال�����س��رق 

جم���م���وع���ة اخل���ل���ي���ج ل�����ل�����ت�����اأم�����ن-االأردن 

ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  وت��ف��وي�����س 

ب��ال�����س��ري يف االإج����������راءات ال����ازم����ة ب��ه��ذا 

وال��وزارات  اجلهات  كافة  لدى  اخل�سو�س 

والهيئات  احلكومية  والدوائر  وال�سلطات 

وال�سركات. واالأ�سخا�س  واملوؤ�س�سات 

ال�����س��رك��ة  ت���اأ����س���ي�������س  ع���ق���د  ت���ع���دي���ل   .2

احل��ال  واق���ع  ليعك�س  االأ���س��ا���س��ي  ونظامها 

ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  وت��ف��وي�����س 

ب��ال�����س��ري يف االإج����������راءات ال����ازم����ة ب��ه��ذا 

وال��وزارات  اجلهات  كافة  لدى  اخل�سو�س 

والهيئات  احلكومية  والدوائر  وال�سلطات 

وال�سركات. واالأ�سخا�س  واملوؤ�س�سات 

شركة الشرق العربي للتأمين )gig-Jordan( تعقد 
اجتماعي الهيئة العامة العادية وغيرالعادية



االقت�صادي
70

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

دبي - العربية

امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  ب���ي���ان���ات  اأظ����ه����رت 

اال�ستثمارات  اأن  )اأون��ك��ت��اد(  والتنمية  للتجارة 

االأجنبية �سيع�سف بها فريو�س كورونا امل�ستجد 

عاما،   15 اإىل  م�ستوياتها  و�سيعيد  ال��ع��ام،  ه��ذا 

على  ت�سيطر  ال��ت��ي  ال��ي��ق��ن  ع���دم  ح��ال��ة  ظ��ل  يف 

امل�سهد االقت�سادي و�سبابية التوقعات لل�سنوات 

املقبلة.

ومن املتوقع اأن تهبط اال�ستثمارات االأجنبية 

924 مليار دوالر تقريبا هذا العام،  املبا�سرة اإىل 

ما  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  دوالر  تريليون   1.54 مقابل 

ميثل تراجعا بن�سبة 40%، وفقا لبيانات اأونكتاد.

ل��ا���س��ت��ث��م��ارات  ت����راج����ع  اأول  ه�����ذا  ومي���ث���ل 

االأجنبية املبا�سرة دون الرتيليون دوالر، وت�سل 

باال�ستثمارات االأجنبية اإىل م�ستويات عام 2005 

وال��ت��ي ���س��ج��ل��ت خ��ال��ه��ا ت��دف��ق��ات ق��ي��م��ت��ه��ا 916 

اأونكتاد التي  مليار دوالر، بح�سب قاعدة بيانات 

العربية.نت. عليها  اطلعت 

العام  على  فقد  تقت�سر  ال  اأون��ك��ت��اد  توقعات 

�سيتوا�سل  ال��رتاج��ع  اإن  قالت  ولكنها  اجل���اري، 

تنخف�س  اأن  ت��ت��وق��ع  اإذ  امل��ق��ب��ل،  ال���ع���ام  خ����ال 

 ،2021 5 و10% يف  اال�ستثمارات مبا يرتاوح بن 

2022، مع  ابتداء من  االنتعا�س ببطء  يبداأ  واأن 

االجت��اه  اإىل  املبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار  ع��ودة 

االأ�سا�سي الذي كان عليه قبل انت�سار الوباء.

وتوقع التقرير اأن تنخف�س تدفقات اال�ستثمار 

اأي   ،%45 اإىل   30 اأوروب������ا  اإىل  امل��ب��ا���س��ر  االأج��ن��ب��ي 

اأم��ريك��ا  اإىل  اال�ستثمار  تدفقات  م��ن  بكثري  اأك��ر 

ال�����س��م��ال��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن االق��ت�����س��ادات امل��ت��ق��دم��ة 

)التي انخف�ست يف املتو�سط 20 اإىل %35(.

ت��ن��خ��ف�����س  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن  اإف���ري���ق���ي���ا،  ويف 

25 اإىل  ت��دف��ق��ات اال���س��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر 

املتوقع  فمن  النامية،  اآ�سيا  ويف   .2020 يف   %40

اإىل   30 املبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار  ينخف�س  اأن 

.%45

اإىل  ال��ت��دف��ق��ات  ت��ن��خ��ف�����س  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 

 30 بن�سبة  انتقالية  مبرحلة  مت��ر  ال��ت��ي  ال���دول 

و%45.

كورونا يعصف باألجانب.. استثماراتهم 
تتراجع ألدنى مستوى في 15 عاما

 االنباط-عمان

املعدنية/  والروة  الطاقة  وزيرة  �سلمت 

رئي�سة جلنة اإدارة �سندوق الطاقة املتجددة 

امل��ه��ن��د���س��ة ه���ال���ة زوات������ي، ل���وزي���ر ال��رتب��ي��ة 

ام�س  النعيمي  تي�سري  ال��دك��ت��ور  والتعليم 

خمتلف  من  مدر�سة   134 ملفات  االأرب��ع��اء، 

بالطاقة  ت��زوي��ده��ا  مت  اململكة،  حم��اف��ظ��ات 

املتجددة وو�سائل تر�سيد الطاقة.

ت�سريح �سحفي خال  زوات��ي يف  وقالت 

ياأتي  امل��دار���س  م�����س��روع  اإن  الت�سليم،  حفل 

ال��ذي  املدار�س”  “تدفئة  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن 

امللكية  امل��ب��ادرة  ال�����س��ن��دوق يف اط���ار  ي��ن��ف��ذه 

اأهمية  م��وؤك��دة  امل��دار���س،  لتدفئة  ال�سامية 

وتعليمة  �سفية  بيئة  ت��وف��ري  يف  ال��رن��ام��ج 

للطلبة. مائمة 

املهند�سة  وفق  االن  حتى  امل�سروع  و�سمل 

134 م��در���س��ة م��وزع��ة ع��ل��ى خمتلف  زوات����ي 

بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  بكلفة  امل��م��ل��ك��ة،  حم��اف��ظ��ات 

9 م��اي��ن دي���ن���ار، م���ول ���س��ن��دوق ال��ط��اق��ة 

امل����ت����ج����ددة 50ب����امل����ئ����ة م���ن���ه���ا وال����ب����اق����ي مت 

ب��ال�����س��راك��ة م��ع م��وؤ���س�����س��ات اأخ����رى، وت��ق��دمي 

ال���دع���م ل���ه م���ن ج��ه��ات وم��ن��ظ��م��ات م��ان��ح��ة 

دولية.

ال����ذي ينفذ  اأه��م��ي��ة ال��رن��ام��ج  واأك�����دت 

وفق  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 

مدر�سة   2600 اىل  للو�سول  �سنوية  خطط 

ح���ك���وم���ي���ة م�����س��ت��ه��دف��ة خ������ال ال�������س���ن���وات 

تنخرط  �سامل  وطني  جهد  �سمن  املقبلة، 

واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعن  موؤ�س�سات  فيه 

ومبادرات دولية.

التي  للمدار�س  اجلغرايف  التوزيع  وع��ن 

زوات��ي،  قالت  االن  لغاية  الرنامج  �سملها 

اإنه �سمل اأقاليم اململكة الثاث، مع مراعاة 

املناطق االأكر برودة وحرارة، حيث ا�ستفاد 

وط��ال��ب��ة يف خمتلف  ط���ال���ب  ال����ف   68 م��ن��ه 

امل����راح����ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واأع���������س����اء ال��ه��ي��ئ��ات 

التدري�سية يف هذه املدار�س.

وع���ر����س���ت زوات������ي خ��ط��ة امل�������س���روع ل��ع��ام 

2020 وقالت، اإن ال�سندوق ي�ستهدف اإجناز 

اأع��م��ال ت��ر���س��ي��د وح��ف��ظ ال��ط��اق��ة وال��ط��اق��ة 

عام  خ��ال  ج��دي��دة  مدر�سة   30 ل���  املتجددة 

خمتلف  ال�����س��ن��وي��ة،يف  خطته  �سمن   ،2020

اململكة. حمافظات 

بالعمل  اع��ت��زازه��ا  ع��ن  زوات����ي  واأع���رب���ت 

احل��ث��ي��ث ال�����ذي ي��ن��ف��ذه ����س���ن���دوق ال��ط��اق��ة 

املبادرة  الإجن��اح  الطاقة  وتر�سيد  املتجددة 

تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ري  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة 

م��ائ��م��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة يف خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات 

اململكة.

الطاقة  “م�ستمرون يف �سندوق  وقالت: 

م���ا ي�سهم  ل��ك��ل  ال���دع���م  وت���ق���دمي  ب��ال��ع��م��ل 

ب��ت��ح�����س��ن ب��ي��ئ��ة احل��ي��اة وال��ع��م��ل وال��ت��ع��ل��ي��م 

ومدار�س  منازل  من  قطاعاتنا  خمتلف  يف 

وغريها”،  وف��ن��ادق  وم�سانع  عبادة  وبيوت 

م�����س��ي��دة ب��ج��ه��ود ال��ع��ام��ل��ن ع��ل��ى امل�����س��روع 

واجلهات الداعمة له.

، قال وزير الرتبية والتعليم  من جانبه 

يحقق  امل�سروع  اإن  النعيمي  تي�سري  الدكتور 

ال��وط��ن��ي��ة وال��رتب��وي��ة  جملة م��ن االأه����داف 

من حيث تر�سيد ا�ستهاك الطاقة وتوفري 

التعليمية االآمنة واجلاذبة واملحفزة  البيئة 

ملدر�سته  ال��ط��ال��ب  ان��ت��م��اء  ي��ع��زز  م��ا  للطلبة 

وهذا  العلمي  حت�سيله  م�ستوى  من  ويرفع 

جتريها  التي  الرتبوية  التجارب  اأكدته  ما 

الوزارة.

التوجيهات  م��ع  امل�����س��روع  ان�سجام  واك���د 

امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة و���س��وال ل��ت��خ��ري��ج اأج��ي��ال 

الفتا  املناف�سة،  الب�سرية  امل���وارد  م��ن  ك��ف��وؤة 

ك��ب��رية يف  ا���س��واط��ا  ال�����وزارة قطعت  ان  اىل 

وان  االآمنة  التعليمية  البيئة  توفري  جمال 

و�ستنعك�س  نوعية  نقلة  ي�سكل  امل�سروع  هذا 

اآث�������اره اإي���ج���اب���ا ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

م�ستقبا.

ك��م��ا اك����د ���س��ع��ي ال��������وزارة جل��ع��ل ج��م��ي��ع 

املوا�سفات  ه��ذه  �سمن  م�ستقبا  امل��دار���س 

م��ن اجل����ودة يف ت��وف��ري ال��ط��اق��ة وال��ت��دف��ئ��ة 

للطلبة،  ال�ساخنة  املياه  وتوفري  والتكييف، 

ف���ات���ورة  ي��خ��ف�����س  امل�������س���روع  ان  اىل  الف���ت���ا 

ال��ك��ه��رب��اء وي��وف��ر م��ب��ال��غ ك��ب��رية ت��وج��ه اىل 

جم����االت اأخ����رى ت�����س��ه��م ب��ت��ط��وي��ر امل��در���س��ة 

املحلي. واملجتمع 

واأع�����رب ال��دك��ت��ور ال��ن��ع��ي��م��ي ع���ن ���س��ك��ره 

املتجددة  الطاقة  و�سندوق  الطاقة  ل��وزارة 

واجلهات  والتعليم  الرتبية  وزارة  ولكوادر 

ال���داع���م���ة وال�����س��ري��ك��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ امل�����س��روع، 

موؤكدا حر�س الوزارة على ا�ستدامة وجناح 

والتعامل  املتابعة  خ��ال  م��ن  امل�سروع  ه��ذا 

ال�سليم وال�سيانة الازمة باعتبارها موارد 

االهتمام. ت�ستحق  وطنية 

ل�سندوق  التنفيذي  امل��دي��ر  ق��ال  ب���دوره، 

الدكتور  الطاقة  وتر�سيد  املتجددة  الطاقة 

تركيب  �سمل  ال��رن��ام��ج  اإن  ح��م��زة  ر���س��م��ي 

نحو 46 األف وحدة اإنارة ليد عالية اجلودة، 

 134 تركيب  مت  تكييف،كما  وح���دة  و3330 

ميغاوات،  7ر2  بقدرة  �سم�سية  خايا  نظام 

بحيث تغطي كامل حاجة هذه املدار�س من 

الكهرباء. ا�ستهاكات 

وتوقع ان حتقق هذه املعدات وفرا �سنويا 

األف  على وزارة الرتبية والتعليم بنحو667 

األف   50 ونحو  الكهرباء،  فواتري  دينار على 

لهذه  املحروقات  فاتورة  على  �سنويا  دينار 

الكهربائية  الطاقة  اأ�سهمت  كما  امل��دار���س، 

امل���ول���دة وف���ق ح��م��زة ب��ت��خ��ف��ي�����س ان��ب��ع��اث��ات 

طن،   1700 مبقدار  الكربون  اأوك�سيد  ثاين 

التزامات  بتحقيق  ي�سهم  ال��ذي  االأم��ر  وهو 

الكربون  ان��ب��ع��اث��ات  يف  االأردن  وم�ساهمات 

املناخي. التغري  وق�سايا 

ق��د ح�سل على  ال��ط��اق��ة  وك���ان ���س��ن��دوق 

االأ�سطح  على  ينفذ  م�سروع  اأف�سل  جائزة 

من جمعية �سركات الطاقة املتجددة لل�سرق 

االأو����س���ط و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، ع���ن م�����س��روع 

املدار�س وا�ستلم اجلائزة �سمن حفل �سنوي 

خا�س يف اأبوظبي العام املا�سي.

االنباط- عمان 

وق����ع����ت ال���ن���ق���اب���ة ال����ع����ام����ة ل���ل���ع���ام���ل���ن يف 

العاملية  ال�����س��رك��ة  م��ع  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ال�����س��ن��اع��ات 

ام�س   ال��ن��ب��ات��ي��ة،  ال��زي��وت  ل�سناعة  احل��دي��ث��ة 

مل��ن��ح العاملن  االرب���ع���اء، ع��ق��د ع��م��ل ج��م��اع��ي 

فيها حوافز مادية.

النقابة  رئي�س  من  املوقع  العقد  ومبوجب 

ن��ادر  ال�سركة  ع��ام  وم��دي��ر  اأب��و خ�سرا،  اأح��م��د 

���س��ن��داح��ة ، ت��ل��ت��زم ال�����س��رك��ة ب��ت��وف��ري ال��ت��اأم��ن 

بولي�سة  ���س��م��ن  ل��ل��ع��م��ال،  ال�����س��ام��ل  ال�����س��ح��ي 

و�سرف  احل���ايل،  ال�سهر  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ت��اأم��ن 

مكافاأة �سنوية ت�سل قيمتها اإىل راتب �سهرين 

االأدن��ى  بحدها  �سهر  ون�سف  االأع��ل��ى،  بحدها 

ا�ستناداً اإىل نتائج تقييم عام 2019.

ك��م��ا ي��ن�����س ال��ع��ق��د ع��ل��ى اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف 

االإدارة  جمل�س  موافقة  بعد  ال�سنوية  الزيادة 

يف اجتماعه ب�سهر ت�سرين اأول املقبل، على اأن 

ت�سرف باأثر رجعي من �سهر ني�سان املا�سي.

خ�سرا،  اأب���و  اأح��م��د  ال��ن��ق��اب��ة،  رئي�س  وق���ال 

لنقابة  عقد  اأول  هو  اجلماعي  العقد  هذه  اإن 

ع��م��ال��ي��ة يف ال����ظ����روف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي 

�سيتم  حيث  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب  ن�سهدها 

مثمناً  االأ�سول،  وفق  العمل  وزارة  يف  اإيداعه 

باال�ستجابة  ال�سركة  ت��ع��اون  ذات��ه؛  ال��وق��ت  يف 

العاملن  لرواتب  و�سرفها  النقابة،  ملطالب 

ك��ام��ل��ة خ����ال االأزم�������ة، وال���ت���زام���ه���ا ب�����س��رف 

مكافاأة راتب الثالث ع�سر يف موعده املحدد.

ال��ع��ق��د  اأب������و خ�������س���را، ان ه�����ذا  واأ������س�����اف 

التي  للعاقة  اي��ج��اب��ي  ه��و من���وذج  اجل��م��اع��ي 

حت���ك���م ال���ع���م���ال ب�������س���اح���ب ال���ع���م���ل يف م��ث��ل 

ه���ذه ال���ظ���روف االق��ت�����س��ادي��ة ال�����س��ع��ب��ة ال��ت��ي 

“ناأمل  م�سيفاً،  كورونا،  اأزمة  جراء  نعي�سها، 

اأن ت�سري  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات  م��ن ج��م��ي��ع 

عمالها  ح��ق��وق  ب�����س��م��ان  ال��ط��ري��ق  ذات  ع��ل��ى 

ومكت�سباتهم«.

رويرتز-بكني

اإذ  االأرب��ع��اء،  ام�س  ال��ذه��ب  اأ�سعار  ا�ستقرت 

تلقت ال��دع��م م��ن خم���اوف ن��اب��ع��ة م��ن ارت��ف��اع 

اأعداد امل�سابن بفريو�س كورونا يف بكن، بينما 

لكوفيد-19  حمتمل  ع��ق��ار  يف  االآم����ال  كبحت 

وارت����ف����اع ال�������دوالر االأم���ري���ك���ي ت���ق���دم امل��ع��دن 

االأ�سفر.

عند  الفورية  املعامات  يف  الذهب  وا�ستقر 

بحلول  )االأون�����س��ة(  لاأوقية  دوالر   1727.72

يف  ليقبع  جرينت�س،  بتوقيت   0533 ال�����س��اع��ة 

ُي��ذك��ر  ت��غ��ري  ي��ط��راأ  ومل  دوالرات.  �ستة  ن��ط��اق 

االآج��ل��ة للذهب عند  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��ع��ق��ود  على 

1736.30 دوالر.

ال�سوق  حمللي  كبري  ه��ايل  جيفري  وق���ال 

اآخ��ر،  زال يف مكان  ”االهتمام ما  اأوان���دا  ل��دى 

ك��وف��ي��د-19  لكن  االأ���س��ه��م.  اأ���س��واق  معظمه يف 

يثري القلق فيما يجب اأن يقدم متديد االإغاق 

يف بكن بع�س الدعم يف اأي انخفا�سات“.

حاالت  عدة  عن  بكن  يف  م�سوؤولون  واأعلن 

جديدة م�سابة بكوفيد-19 لليوم ال�ساد�س على 

التوايل، بينما بلغ عدد االإ�سابات اجلديدة يف 

قيا�سيا مرتفعا  م�ستوى  اأمريكية  والي��ات  �ست 

يوم الثاثاء.

لكن الدوالر ارتفع 0.1 باملئة مقابل عمات 

مناف�سة، مما يرفع تكلفة الذهب على حائزي 

العمات االأخرى.

زي����ادة قيا�سية يف  ت��دع��م  ذل���ك،  يف غ�����س��ون 

مايو  يف  املتحدة  ب��ال��والي��ات  التجزئة  مبيعات 

ال��رك��ود يف  اإن  التي تقول  النظر  اأي���ار وج��ه��ات 

قدمت  فيما  نهايته،  من  يقرتب  رمب��ا  اأمريكا 

نتائج اإيجابية لتجارب على عاج لكوفيد-19 

الدعم ملعنويات امل�ستثمرين.

دبي - العربية

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ح����االت االإف���ا����س ال��ت��ي يتم 

اأن هناك  اإال  الفينة واالأخ��رى،  االإع��ان عنها بن 

�ستنمو  اإيراداتها  اإن  بل  �سامدة،  مازالت  �سركات 

خال عام اأزمة كورونا.

العامل  يعي�سها  ال��ت��ي  اخل��ان��ق��ة  االأزم���ة  وو���س��ط 

واأغلقت  الدول  اتخذتها  اإجراءات احرتازية  جراء 

ع���ل���ى اإث����ره����ا امل�������س���ان���ع وامل����ح����ال وامل���ك���ات���ب، ل��ك��ن 

املت�سوقن على ما يبدو لن يكفوا عن اإنفاق مئات 

احتياجاتهم. ل�سراء  املاين 

وتظهر بيانات اطلعت عليها “العربية.نت” اأن 

�ستنمو  العامل  �سركات جتزئة يف   10 اأكر  اإي��رادات 

يف 2020 بن�سبة %14.

 ،»Kantar« كانتار  �سركة  لتقديرات  ووفقا 

���س��رك��ات جت��زئ��ة خ��ال   10 اأك���ر  اإي�����رادات  �ست�سل 

العام اجلاري اإىل 1.75 تريليون دوالر.

حزم  من  تقريبا   %16 االإي���رادات  تلك  وت�ساوي 

االآن  حتى  العامل  حكومات  اأقرتها  التي  التحفيز 

والتي تبلغ 11 تريليون دوالر.

ال��ق��ائ��م��ة ب�ست  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  وت��ت�����س��در 

امل�سهد،  ���س��دارة  ومل���ارت يف  �سركة  وت��ظ��ل  ���س��رك��ات. 

دوالر،  م��ل��ي��ار   527.8 ت��ب��ل��غ  م��ت��وق��ع��ة  ب�����اإي�����رادات 

كو�ستكو  ث��م  دوالر،  م��ل��ي��ار   268.2 ب���  اأم�����ازون  ث��م 

االأمريكية ب� 156.6 مليار دوالر.

ويف املركز الرابع تاأتي جمموعة �سوارز االأملانية 

ب� 133.3 مليار دوالر، ثم �سركة كروجر االأمريكية 

باإيرادات متوقعة تقدر ب� 124.9 مليار دوالر.

وجاءت �سركة وجلرينز بوت�س اإلين�س يف املركز 

مليار   116.4 ق��دره��ا  متوقعة  ب��اإي��رادات  ال�ساد�س 

مليار   111.3 قدرها  باإيرادات  ديبوت  وهوم  دوالر، 

مليار   110.6 ب���  االأمل��ان��ي��ة  األ���دي  �سركة  ث��م  دوالر، 

دوالر.

ويف املركز التا�سع، تاأتي �سركة دي جي ال�سينية 

ثم  دوالر،  م��ل��ي��ار   103.3 تبلغ  متوقعة  ب���اإي���رادات 

كارفور ب� 94.2 مليار دوالر.

تزويد 134 مدرسة بالطاقة المتجددة ووسائل ترشيد الطاقة

نقابة الصناعات الغذائية توقع عقد عمل 
جماعي مع شركة الزيوت النباتية

الذهب مستقر مع ارتفاع أعداد المصابين 
بالكورونا وصعود الدوالر يكبح الخسائر

متسوقون ينفقون 1.75 تريليون دوالر بهذه 
المتاجر 2020

اخلمي�س    18  /  6  / 2020



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200076226(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  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

مها عطااهلل حنا القرع

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة عليان والقرع وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن حتت الرقم  )32077( 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 2020/6/17

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

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*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 العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

واحمد  غيث  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

احليا�سات  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2018/3/22 بتاريخ   )  118078(

ن�سر هذا العالن

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

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

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

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة الطبيعه لال�سكان     

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد   2012/5/23 بتاريخ   )28727( الرقم 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/6/17  املوافقة على ت�سفية 

ابو  حممد  احمد  املحامي  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

حمده  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

وادي �سقره – 47 �سارع عرار – الطابق اخلام�س – مكتب 503 - 

هاتف 0796829874

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

املعايعه  ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حليمه  عن 

واجلازيه املعاعيه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2018/10/28 اعتبارا من تاريخ  )118888 ( بتاريخ 

ن�سر هذا العالن

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

على الرقم 560060

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

ال�سناعة والتجارة

العبدالالت  وفيق  خليل  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

 )  44557( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1996/10/15 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200013539(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  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

�ساكر احمد �سليم الزعبي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة نايف م�سلح الزعبي و�سركاه وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم  )54102( بتاريخ 1999/10/11

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/17 وقد قام 

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

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/17

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

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*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 العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  �سركة الطبيعه لال�سكان  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 28727 ( بتاريخ ) 

)2012/5/23

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي احمد حممد ابو حمده

عنوان امل�سفي : عمان – وادي �سقره – 47 �سارع عرار – الطابق 

اخلام�س – مكتب 503

�س. ب ) 7124 ( الرمز الربيدي ) 1118 (

خلوي ) 0796829874 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200027241(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  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

مازن رفيق بدر الدين ظبيان

�سجل  وامل�سجلة يف  و�سركاه  معاذ ظبيان  �سركة  ال�سريك/ال�سركاء يف 

�سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم  )2018( بتاريخ 1984/4/12

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 2020/6/17

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

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*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 العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد واحمد �سربه   

 )  119608( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2019/5/7 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200088054(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عبد الفتاح الب�ستنجي و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2003/6/29 حتت الرقم )67392( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/17 

�سعبان   ح�سن  حممد  جميل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي ال���زرق���اء – ح��ي رم����زي – ت: 

0776113811

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ال�سركات  264/اأ ( من قانون   ( املادة  ا�ستنادًا لأحكام 

مراقب  يعلن  وتعديالته،   1997 ل�سنة   )  22  ( رق��م 

عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن الهيئة 

وتدقيق  املهنية  للخدمات  ج���دارا  ل�سركة  ال��ع��ام��ة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجله  احل�سابات 

بتاريخ   )  20472  ( الرقم  حتت  حم��دودة  م�سوؤولية 

العادي  غ��ري  باجتماعها  ق��ررت  ق��د   2009/12/27

ت�سفية  ع��ن  ال��ع��دول   2020/6/15 بتاريخ  املنعقد 

ال�سركة .

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

املوظف : 
د. محمد عبد الفتاح 

سالمة / رئيس االطباء

املوضوع : انذار نهائي 
بالعودة اىل العمل

يوم  م��ن  العمل  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��رُا 

 2020/6/10 امل��واف��ق  الرب���ع���اء 

هذا  ت��اري��خ  حتى  ر�سمي  ع��ذر  دون 

اىل  بالعودة  ننذرك  فاننا   ، الكتاب 

تاريخ  م�سى  اذا  حيث  ف��ورًا  العمل 

للعمل  عودتك  دون   2020/6/20

القانوين  الج����راء  ات��خ��اذ  �سيتم 

لوظيفتك  فاقد  باعتبارك  بحقك 

بال�سافة  ال��ك��ن��دي  م�ست�سفى  يف 

الذي  بالتعوي�س  اليك  الرجوع  اىل 

�سببته للم�ست�سفى .

املنذر : مستشفى الكندي 

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  لال�ستثمار  الب��داع  ن��ور  ب��اأن 

الرقم  حتت  حمدودة/  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

)29475( بتاريخ )2012/8/1( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/17(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200152297(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  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

حممد خري خالد عقله ابو دلبوح

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة فوؤاد و “ حممد خري “ ابو دلبوح وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم  )113206( بتاريخ 2016/2/2

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/17 وقد قام 

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

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/17

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

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*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 العرموطي

اخلمي�س   18/ 6 / 2020

اعالن اعادة طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن اعادة طرح 

عطاء رقم د ت / معدات / 2020 /3 ) معدات امل�سبغة ملدينة احل�سني الطبية  ل�سراء غ�سالة عدد 

) 1 ( �سعة )75 ( كغم  (.

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 املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 20 ( ع�سرون دينار اردين غري م�سرتدة.

الثالثاء  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  تودع 

املوافق 2020/6/30 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�س ول تقبل على 

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن طرح عطاء
العطاءات  هذه  يف  الدخول  الراغبني  فعلى   ، ادن��اه  يف  املدونة  العطاءات  طرح  عن  اجلمارك  دائ��رة  تعلن 

�سارية  مهن  رخ�سة  معه  م�سطحبًا  ح�سني  امللك  �سارع  يف  الكائنة  اجلمارك  دائرة   / اللوازم  ق�سم  مراجعة 

املفعول و�سهادة غرفة ال�سناعة والتجارة للح�سول على ال�سروط واملوا�سفات املطلوبة .

اخر موعد لبيع مواد العطاءرقم العطاء
نسخة العطاء

اخر موعد 
لتقديم وفتح 
العروض

ثمن نسخة 
العطاء بالدينار

قيمة تأمين 
الدخول للعطاء

طرح 
عطاء رقم 
2020/22

شراء اختام 
بمقاسات مختلفة 
لدائرة الجمارك

6/7/20207/7/2020

الساعة 
11:00 ص

بقيمة 250 دينار25 دينار

تمديد طرح 
عطاء رقم 
2020/48

شراء خطوط 
االتصال لنظام 

المراقبة التلفزيوني 
MPLS بتقنية

22/6/202023/6/2020
الساعة 

11:00 ص

%3 من قيمة 25 دينار
العرض المقدم
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االنباط – وكاالت

ح����ذرت و���س��ائ��ل اإع����ام اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة من 

“دقة  م�����س��روع  اهلل  ح��زب  ا�ستكمل  اإذا  اأن���ه 

جو  ����س���اح  ل���دي���ه  ف�����س��ي��ك��ون  ال�سواريخ” 

م��ن دون ط��ائ��رات، م�����س��ددة ع��ل��ى اأن���ه على 

تهزمها  ال  كي  �سيء  كل  فعل  “اإ�سرائيل” 
�سواريخ العدو«.

ون�سر مركز “بيغن- ال�سادات للدرا�سات 

“عوزي  اإعداد  اال�سرتاتيجية” درا�سة من 

م�����س��روع  ����س���اب���ق���اً  ت����راأ�����س  روبني” ال������ذي 

“احلت�س” للدفاع �سد ال�سواريخ يف وزارة 
تبذل  “اإ�سرائيل”  اأن  ف��ي��ه��ا  اأك���د  االأم�����ن، 

“م�سروع  اإح���ب���اط  يف  م��ل��ح��وظ��ة  ج���ه���وداً 

امل�����س��روع  ه����ذا  الأن  اهلل،  ل�����ح��زب  الدقة” 

وعندما  ج��دي��د،  م��ك��اٍن  يف  احل���زب  �سي�سع 

ُي�ستكمل، �سيكون بيد حزب اهلل عملياً �ساح 

ج��و خ��ا���س ب��ه، م��ع ت��ف��ّوق ج���ّوي هجومي، 

اأن  م���ن  ل��ك��ن م���ن دون ط����ائ����رات، حم�����ذراً 

“�سُيمكنها  اهلل  حلزب  الدقيقة  ال�سواريخ 

اأن ت�سيب نقطوياً من�ساآٍت حيوية يف اأنحاء 

اإ�سرائيل وتفتيت قدراتها«. 

اأن��������ه يف ه���ج���وم  ال�����درا������س�����ة  وك�������س���ف���ت 

اجلوية  القاعدة  على  االإي��راين  ال�سواريخ 

االأمريكية عني االأ�سد يف العراق يف مطلع 

اأ���س��اب  االإي��ران��ي��ة  ال�����س��واري��خ  اأح���د  ال�سنة، 

ق��ن��اة األ���ي���اٍف ب�����س��ري��ة ك��ان��ت ت��رب��ط م��رك��ز 

ب��اأج��ه��زة  م�����س��رّية  ط��ائ��رات  ع��ل��ى  ال�سيطرة 

امل�سّغلون  االت�سال للطائرات، وبذلك فقد 

طائرات  �سرب  على  ال�سيطرة  االأمريكيون 

الهجوم  خال  اجلو  يف  يحّلق  كان  م�سرية 

اأن���ه  اإىل  م�����س��رية  االإي���������ران،  ال�������س���اروخ���ي 

االت�سال  ع��ي��د 
ُ
اأ �ساعات  لعدة  جم��ه��وٍد  بعد 

هبطت الطائرات امل�سرّية ب�سام.
ُ
واأ

االأم��ريك��ي��ة  اجل��وي��ة  “القوة  اإن  وق��ال��ت 

كانت  ال��ق��اع��دة  يف  متمو�سعة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

ع���اج���زة اأم�����ام ���س��ل��ي��ة ال�����س��واري��خ. ب��ع��ب��ارة 

احل��ال��ة  ه���ذه  يف  حققت  “اإيران  ب�سيطة: 

ت��ف��وق��اً ج��وي��اً م��ن خ���ال ���س��واري��خ دقيقة 

ومن دون ا�ستخدام طائرات«.  واأ�سافت اأنه 

يف حرٍب م�ستقبلية  اأنه  االفرتا�س  “ميكن 
“عملية  تنفيذ  ���س��ي��ح��اول  اهلل،  ح���زب  م��ع 

بوؤرة” خا�سة بها بوا�سطة �سليات �سواريخ 

ل�”اإ�سرائيل”  دقيقة ل�سل القواعد اجلوية 

ف��ور ب��دء امل��ع��رك��ة، حم���ذرًة م��ن اأن ال��دف��اع 

احلديدية”،  “القبة  الن�سط  االإ�سرائيلي 

بالغ  م�ستقبلي  اليزر  اأو  دافيد”،  “مقاع 
القوة، ال ي�سمن �سداً حمكماً لاأجواء.

واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن ا�ستجابة مكّملة 

الهجومية  ال��ق��درات  تنويع  ه��ي  اإ���س��اف��ي��ة، 

“تاآكٍل موؤقت  ل�”اإ�سرائيل”، كتعوي�س عن 

لقدرة �ساح اجلو يف اإنتاج طلعاٍت جوية”، 

ي�ستطيع  اهلل  ح��زب  ك��ان  “اإذا  اأن��ه  معتربة 

م����ن دون ط����ائ����رات،  ج����و  �����س����اح  اإق�����ام�����ة 

ف���اإ����س���رائ���ي���ل اأي�������س���اً مي��ك��ن��ه��ا ف���ع���ل ه����ذا«.  

العائق  ب��اأن  يثور  “انطباعاً  اأن  واأو���س��ح��ت 

اإقامة �ساح جو دون طائرات، ميكنه  اأمام 

دعم طائرات �ساح اجلو، هو حرب كرامة 

االإ�سرائيلي  اجلي�س  اأذرع  بني  وميزانيات 

ولي�س م�سكلة تكنولوجية ما«. 

“ال�سواريخ  م���ق���ول���ة  اأن  و�������س������ددت 

ُت��رب��ح حرباً”،  ال�����س��اروخ��ي��ة ال  وال��ق��ذائ��ف 

اأب�����داً، واأ���س��ب��ح��ت تنطوي  مل ت��ك��ن دق��ي��ق��ة 

ال  “�سعوذة  تاريخية،  مفارقة  على  ال��ي��وم 

احلديثة  “ال�سواريخ  اأن  م��وؤك��دة  غري”، 

قوة  ع��ن  تقل  ال  �ساحقة  ق��وة  ال��ي��وم  لديها 

ال���ط���ائ���رات احل���دي���ث���ة، وت�����س��غ��ي��ل��ه��ا اأ���س��ه��ل 

ُمكلفة  ���س��خ��م��ة  ل��ق��واع��د  الأن���ه���ا ال حت��ت��اج 

وع���ر����س���ة ل���اإ����س���اب���ة«. وح�������ذرت م����ن اأن 

حديثة  و����س���واري���خ  ���س��اروخ��ي��ة  “قذائف 
حتتية  بنى  �سّل  ميكنها  نقطوياً،  ودقيقة 

والت�سبب  كاملة  ل��دول  ومدنية  ع�سكرية 

ال�سواريخ  اأيامنا،  “يف  بهزميتها”،وقالت 

حروباً”،  ُت��رب��ح  ال�����س��اروخ��ي��ة  وال��ق��ذائ��ف 

“اإ�سرائيل” فعل كل  اأنه على  م�سددة على 

“�سواريخ  تهزمها  ال  ك��ي  مطلوب  ه��و  م��ا 

العدو وكي تهزم �سواريخها العدو«.

االنباط – وكاالت

اإع���ان رئي�س  ام�����س االأرب���ع���اء،  ال���دول العربية،  دان���ت جامعة 

“رامات  م�ستوطنة  اإقامة  نتنياهو  بنيامني  االإ�سرائيلي  ال���وزراء 

ا�سمها تكرميا  ال�سوري املحتل، والتي جاء  ترامب” يف اجل��والن 

للرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، العرتافه بال�سيادة االإ�سرائيلية 

على اله�سبة.

اأب��و علي، االأم��ني العام امل�ساعد ل�سوؤون فل�سطني  واأك��د �سعيد 

اأو قانونية  واالأرا�سي العربية املحتلة باجلامعة، عدم م�سروعية 

امل�ستوطنات اال�ستعمارية يف اجل��والن العربي ال�سوري كما اأر�س 

دولة فل�سطني.

واأعرب عن اإدانته ال�سديدة لهذا العدوان اجلديد على حقوق 

ال�سعب ال��ع��رب��ي ال�����س��وري يف اجل�����والن، وا���س��ت��م��رار االن��ت��ه��اك��ات 

اأر���س  على  الق�سري  ال��واق��ع  االأم���ر  فر�س  و�سيا�سات  اجل�سيمة، 

واملواثيق  ال���دويل  املجتمع  الإرادة  �سارخ  حتد  يف  حمتلة،  عربية 

والقرارات ال�سرعية الدولية ذات ال�سلة.

واعتزازها  دعمها  توؤكد  للجامعة  العامة  “االأمانة  اإن  وق��ال 

اأبناء اجلوالن العربي ال�سوري الذين يواجهون يوميا  بن�ساالت 

اآخ��ره��ا قيام  ك��ان  م�ساريع اال�ستيطان وال��ه��دم وامل�����س��ادرة، والتي 

�سلطات االحتال االإ�سرائيلي مب�سادرة ما يزيد عن 4500 دومن 

من االأرا���س��ي الزراعية الأه��ايل اجل��والن لبناء مزيد من امل��راوح 

بالطاقة  االإ�سرائيلية  امل�ستوطنات  متد  التي  ال�سخمة  الهوائية 

الزراعية  االأرا�سي  من  كبرية  م�ساحات  تدمر  والتي  الكهربائية 

اململوكة الأهايل اجلوالن وتعمل على خنق القرى العربية وحتد 

ال�سائكة  من تو�سعها العمراين وهي املحا�سرة ا�سا باالأ�ساك 

والهدم امل�ستمر للمنازل، وكذلك ا�ستنزاف ثرواته املائية والتنقيب 

العربي  اجل���والن  ل���روات  وب�سع  جائر  ا�ستغال  يف  النفط  ع��ن 

ال�سوري املحتل وتدمري وا�ستنزاف مقدراته والت�سييق على اأهله 

بهدف تهجريهم يف نهاية املطاف«.

االح��ت��ال  �سلطات  على  بال�سغط  ال����دويل  املجتمع  وط��ال��ب 

باالمتثال  واإلزامها  العدوانية،  االأعمال  لوقف هذه  االإ�سرائيلية 

لقرارات ال�سرعية الدولية واملواثيق الدولية، ومنها قرار جمل�س 

االأمن رقم 497 عام 1981 الذي دعا اإ�سرائيل اإىل اإلغاء قرارها ب�سم 

مرتفعات اجلوالن بحكم االأمر الواقع، واأن قرارها ب�ساأن �سمه الغ 

اأث��ر قانوين دويل، وم��ا �سبق ذل��ك من ق��رارات  وباطل ولي�س له 

جمل�س االأمن منها القرار رقم 242 عام 1967 والقرار رقم 338 عام 

1973، وكذلك قرارات اجلمعية العامة املتتالية التي توؤكد اأن قرار 

اإ�سرائيل بفر�س قوانينها وواليتها واإدارتها على اجلوالن ال�سوري 

املحتل الغ وباطل ولي�ست له اأية �سرعية على االإطاق.

االنباط - وكاالت

على تال خربة جبعيت يف قرية املغري 

وقف  بال�سم،  املهددة  اهلل  رام  �سرق  �سمال 

بني  عليا  اأبو  اأمني  القروي  املجل�س  رئي�س 

روؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية وقنا�سل دول 

االحتاد االأوروبي، م�ستعر�سا م�سل�سل قتل 

االح��ت��ال احل��ي��اة واالأم���ل يف ق��ل��وب �سكان 

ال��ق��ري��ة ع��ل��ى م���دار ع��ق��ود وب���رت اأط��راف��ه��ا 

و�سوال اإىل ال�سم.

اأقيمت على عجل قبل و�سول  يف خيمة 

ال��وف��د واأزي���ل���ت ب��ع��د م��غ��ادرت��ه، خ��وف��ا من 

الذي  االحتال  قبل جنود  م�سادرتها من 

اأو حتى مرحا�س  اأي خيمة  اإقامة  مينعون 

باعتباره خمالفا لقانون الغطر�سة والقوة 

وال��ت��ط��ه��ري ال��ع��رق��ي ال����ذي مت��ار���س��ه بحق 

اأبو عليا احلا�سرين  �سكان القرية، خاطب 

ل��ه��ا م��ع��ن��ى  اأن زي���ارت���ك���م  ن��ت��ف��ه��م  ق���ائ���ا: 

���س��ي��ا���س��ي، ول��ك��ن��ن��ا ن��ري��د اأف���ع���اال وم��واق��ف 

اإق��ام��ة دولتنا  ب��اجت��اه  ت��دف��ع  على االأر�����س، 

اإىل  االح��ت��ال  ي�سعى  ال��ت��ي  الفل�سطينية، 

اإنهاء اإمكانية قيامها.

اهلل  رام  حمافظات  تتو�سط  التي  املغري 

ون��اب��ل�����س واأري���ح���ا، ب��ت��ع��داد ���س��ك��ان 872 ع��ام 

ل��اإح�����س��اء  امل��رك��زي  اجل��ه��از  ح�سب   2017

األف دومن، من   40 الفل�سطيني، ومب�ساحة 

اأرا�سيها بخطة ال�سم التي  القرى املهددة 

اأعلنت عنها حكومة االحتال، ليتم ق�سم 

اأكر من 30 األف دومن من اأرا�سيها �سمن 

املخطط، ح�سب التوقعات.

االح��ت��ال  �سلطات  اإن  ع��ل��ي��ا،  اأب���و  وق���ال 

ال��ق��ري��ة  اأه���م���ي���ة   1967 ع����ام  اأدرك�������ت م��ن��ذ 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، وم��ن��ذ ذل��ك احل��ني ب��داأت 

اإقامة مع�سكر  اأرا�سيها بدء من  با�ستهدف 

اأرا�سي  على  ال�سبعينات  بداية  يف  للجي�س  

باإقامة  م��رورا  القرية  �سرق  جبعيت  خربة 

االع��ت��داء  جانب  اإىل  اال�ستيطانية،  ال��ب��وؤر 

اإىل  الو�سول  من  ومنعهم  املواطنني  على 

االح��ت��ال  اإدراج  اإىل  و���س��وال  اأرا���س��ي��ه��م، 

الأرا�سي القرية �سمن خطة ال�سم.

وبني اأن قرابة 3 اآالف دومن من اأرا�سي 

دومن،  األ��ف   40 م�ساحتها  البالغة  القرية 

�سنفت مبنطقة “ب” ح�سب اتفاق اأو�سلو، 

دومن  األ��ف   30 منها  “ج”،  دومن  األ��ف  و37 

االحتال  اأق��ام��ه  ال��ذي  ال�����س��ارع  �سرق  تقع 

وف�سل اأرا�سي املواطنني عن قريتهم.

ث���اث���ة جت��م��ع��ات يف اجل���ه���ة ال�����س��رق��ي��ة 

املعزولة تواجه خطر التهجري منذ �سنوات، 

وامل�ستوطنون  االحتال  �سلطات  وتوا�سل 

ال��ت�����س��ي��ي��ق ع��ل��ى ���س��ك��ان��ه��ا وح��رم��ان��ه��م من 

والعمرانية،  الزراعية  التحية  البنى  اإقامة 

وتوا�سل االعتداء عليهم ب�سكل م�ستمر.

يف  م��واط��ن��ا   150 ن��ح��و  “يقطن  وق����ال: 

جتمعات جبعيت، وعني الر�سا�س، والقبون، 

اأرب���ع���ني ع��ام��ا، وجميعهم  اأك����ر م��ن  م��ن��ذ 

هذه  �سكان  اأن  واأك��د  بالتهجري«.  مهددون 

التجمعات يعي�سون ظروفا حياتية �سعبة، 

واأن  با�ستمرار،  للخطر  معر�سة  وحياتهم 

يوا�سلون  وامل�ستوطنني  االح��ت��ال  جي�س 

اإىل  الو�سول  االعتداء عليهم ومنعهم من 

والزراعة  للرعي  املحيطة  القرية  اأرا���س��ي 

خيمة  اأي  اأو  م��ع��دات  اأي  على  وي�ستولون 

املراحي�س  حتى  التجمعات،  ه��ذه  يف  تقام 

مينع اإقامتها.

القرية  جت��اه  االح��ت��ال  �سيا�سة  وح��ول 

اأقيم  اأن مع�سكرا  املا�سية، بني  منذ العقود 

على اأرا�سيها يف بداية ال�سبعينات، لت�سهيل 

وال�����س��ي��ط��رة على  حت��رك جي�س االح��ت��ال 

ال��غ��ور مل��وق��ع��ه اال���س��رتات��ي��ج��ي، ويف ب��داي��ة 

الثمانينات حاول االحتال و�سع يده على 

االأرا����س���ي وم��ن��ع امل���زارع���ني م��ن ال��و���س��ول 

اإليها فاحقوا الرعاة واأقاموا �سياجا على 

طول اخلط االلتفايف، م�سيفا اأن املواطنني 

ا�ستطاعوا ومن خال حماوالت عدة على 

مدار �سنوات، اإزالة هذا ال�سياج. واأو�سح اأنه 

بوؤرة  اقيمت  االأق�سى  انتفا�سة  اندالع  بعد 

وترم�سعيا  املغري  اأرا�سي  على  ا�ستيطانية 

دومن   600 نحو  القرية  ففقدت  وق��ري��وت، 

املجاورة،  القرى  والبقية من  اأرا�سيها  من 

م�سريا اإىل اأنه قبل ثاث �سنوات مت اإقامة 

�سرق  القبون  منطقة  يف  ا�ستيطانية  ب��وؤرة 

القرية،

املجاورة  والقرى  القرية  اأه��ايل  فخرج   

فيها  اأ����س���ي���ب  اح��ت��ج��اج��ي��ة،  م�������س���ريات  يف 

ال��ع�����س��رات، وب��ع��ده��ا ق���ام ج��ن��ود االح��ت��ال 

بتفكيك البوؤرة ونقلها اإىل داخل املع�سكر.

برك�سات  اأق��ام��وا  م�ستوطنني  اإن  وق���ال 

ومزارع يف املنطقة، ف�سيطروا على منطقة 

بنحو  م�ساحتها  تقدر  التي  جبعيت  �سرق 

10 اآالف دومن، واأي مزارع يدخل اإىل تلك 

املنطقة يعتقله اجلي�س ويعتدي عليه.

وتابع: �سابقا كان لدينا فائ�س يف االنتاج 

الزراعي، والنباتي واحليواين حتى اأوا�سط 

راأ�س غنم  األف   30 لدينا  وكان  الت�سعينات، 

واألف راأ�س بقر، واليوم ال تزيد املوا�سي عن 

4 اآالف راأ�س غنم فقط، ل�سيطرة االحتال 

على املراعي، ومنعه املزارعني من الو�سول 

اإىل اأرا�سيهم الزراعية لفاحتها.

�سي�ستهدف  ال�����س��م  اأن  “نعتقد  وق���ال: 

ال���ق���ري���ة م���ن اجل���ه���ة ال�����س��رق��ي��ة امل��ح��اذي��ة 

امل��ح��اذي��ة ملخطط  ال�سمال  وم��ن  ل��اأغ��وار، 

األ����ون اال���س��ت��ي��ط��اين، ل�����س��م االأرا����س���ي اإىل 

وربطها  املنطقة  يف  اال�ستيطانية  ال��ك��ت��ل 

باالأغوار«.

وي���ح���د ال���ق���ري���ة م����ن ال�������س���رق ال��ع��وج��ا 

دوم��ا  ال�سمال  وم��ن  االأغ����وار،  يف  وف�سايل 

وم����ن اجل���ن���وب ك��ف��ر م���ال���ك، وم����ن ال��غ��رب 

ترم�سعيا واأبو فاح.

تخّوف إسرائيلي: هل سيكون لحزب اهلل سالح جو من دون طائرات ؟

الجامعة العربية تدين إقامة مستوطنة »رامات ترامب« في الجوالن 

المغير.. سياسة شد األطراف وبترها 
وصوال الى الضم

حالة من االحتقان والغليان تسود 
سجون  االحتالل

باريس: ال يمكن للناتو تجاهل سلوك 
تركيا العدواني

االنباط – وكاالت

ح����ذر رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ����س���وؤون االأ����س���رى 

اإ�ستمرار  من  بكر،  اأب��و  ق��دري  واملحررين 

ب��االأ���س��رى  وال��ت��ف��رد  ال��واق��ع  اأم���ر  �سيا�سة 

داخل ال�سجون واملعتقات، وما نتج عنها 

االإقتحامات  ج��راء  وغليان  اإحتقان  م��ن 

وم��ا  االأ����س���رى  وغ���رف  الأق�����س��ام  امل�ستمرة 

برافقها من تنكيل واعتداءات.

املا�سية  االأ���س��اب��ي��ع  “ �سهدت  واأ���س��اف 

عدد  اإ�ستهدفت  وقمع  اإقتحامات  حملة 

م����ن امل���ع���ت���ق���ات وال�������س���ج���ون، مت����ت م��ن 

ق��ب��ل وح������دات ال��ق��م��ع اخل���ا����س���ة ال��ي��م��ام 

واليماز ودرر، وم�ساندة وحدة قمع ادارة 

ال�سجون، حيث مت تفريغ اق�سام وتخريب 

مم��ت��ل��ك��ات االأ����س���رى ب�����س��ورة ا���س��ت��ف��زازي��ة 

وتوزيع  منهم  جمموعة  وع��زل  وعبثية، 

ال�سماح  اأخرى دون  اأق�سام  االآخرين على 

لهم باأخد ماب�سهم اأو اإخراج اأي �سي من 

غرفهم«.

اأب���و بكر ج���اءت خ��ال تكرميه  اأق���وال 

مقر  يف  املحررين  االأ�سرى  من  ملجموعة 

حم��اف��ظ��ة ج��ن��ني مم���ن اأم�������س���وا اأح���ك���ام 

عالية داخل ال�سجون واملعتقات.

ك���م���ا ق�����ام اأب������و ب���ك���ر ب����زي����ارة ع��ائ��ل��ت��ي 

 41 االأ�سريين املري�سني معمر ال�سباح ) 

ويعاين  ع��ام��ا،   18 منذ  واملعتقل   ) ع��ام��ا 

م���ن ال��ت��ه��اب��ات ح����ادة وم�����س��اك��ل ب��ال��رئ��ة، 

وكمال اأبو وعر ) 46 عاما (، ويعاين من 

مر�س ال�سرطان منذ عدة �سهور، وحالته 

بحاجة اىل عاجات فورية وجدية.

وبني اأبو بكر اأن اجلرائم الطبية بحق 

الفرتة  يف  ت�ساعدت  واملعتقلني  االأ�سرى 

ب�����س��ك��ل م���ل���ح���وظ، وال ي��وج��د  االأخ�������رية 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اأ���س��ك��ال  م��ن  �سكل  اأي 

تقدم  اأن  املفرت�س  من  التي  والعاجات 

ادارة  وت��ق��دمي  منتظم،  ب�سكل  ل��اأ���س��رى 

االأم��را���س  لكل  امل�سكنات  ل��ذات  ال�سجون 

االأ�سري  بحياة  االإ�ستخفاف  مدى  يك�سف 

االإح��ت��ال،  ك��ي��ان  ق��ب��ل  م��ن  الفل�سطيني 

داع���ي���ا امل��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ي���ة االإن�����س��ان��ي��ة 

حياتهم،  الإن��ق��اذ  واحلقوقية  وال�سحية 

م�ست�سفى  ي�سمى  فيما  االأ�سرى  حتديدا 

�سجن الرملة.

االنباط – وكاالت

م�سئول  ع���ن  “رويرتز”  وك���ال���ة  ن��ق��ل��ت 

بوزارة الدفاع الفرن�سية، اأنه ال ميكن حللف 

الناتو جتاهل �سلوك تركيا العدواين.

واتهمت فرن�سا البحرية الرتكية بانتهاج 

تقوم  يونانية  �سفينة  �سد  ع���دواين  �سلوك 

مبهمة حللف الناتو.

االأحد  الفرن�سي  الرئا�سة  ق�سر  واأ�سدر 

ر�سمية  اتهامات  خاله  وجه  بياًنا  املا�سي، 

ل��ك��ل م���ن ت��رك��ي��ا ورو����س���ي���ا ب���ال���ت���واط���وؤ م��ًع��ا 

لل�سيطرة على ثروات منطقة املتو�سط.

قال  الفرن�سية  بالرئا�سة  م�سوؤول  وك��ان 

اإج���راء حمادثات  تريد  فرن�سا  اإن  االث��ن��ني، 

مع الدول االأع�ساء يف حلف �سمال االأطل�سي 

نحو  على  “العدواين”  تركيا  دور  ملناق�سة 

اخلارجية  وزارة  واتهمت  ليبيا  يف  متزايد 

اأن����ق����رة ب���اإح���ب���اط ج���ه���ود ال��ت��و���س��ل ل��ه��دن��ة 

ب��خ��رق��ه��ا ح��ظ��را ل��ل�����س��اح ت��ف��ر���س��ه االأمم 

املتحدة على ليبيا.

وتدعم تركيا احلكومة املعرتف بها دوليا 

يف طرابل�س وق��د ع���ززت وج��وده��ا يف ليبيا 

بامل�ساعدة يف �سد هجوم �سنته على طرابل�س 

قوات �سرق ليبيا )اجلي�س الوطني الليبي( 

ال��ذي يلقى دعما من  بقيادة خليفة حفرت 

االإمارات وم�سر ورو�سيا. 

اإن حكومة  االث��ن��ني  وق��ال م�سدر تركي 

تركيا  ا�ستخدام  احتمال  تناق�س  طرابل�س 

قاعدتني ع�سكريتني يف ليبيا بهدف اإقامة 

وجود دائم لها.

يف  الفرن�سية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 

زي��ادة  “التدخل اخل��ارج��ي وال �سيما  ب��ي��ان، 

م��ا و�سفته  ذل���ك  ال��دع��م الرتكي” مب��ا يف 

بخرق حظر ال�ساح يحبط جهود التو�سل 

لوقف الإطاق النار.وقال امل�سوؤول الرئا�سي 

“اأ�سبحت تلك التدخات ت�سبب م�سكات 
ك��ب��رية.. وال��و���س��ع يتعر على ال��رغ��م من 

جهودنا. هذا املوقف العدواين ب�سكل متزايد 

اأن  املفرت�س  “من  واأ���س��اف  مقبول«.  غ��ري 

تركيا �سريك يف حلف �سمال االأطل�سي لذا ال 

ميكن ا�ستمرار ذلك«.
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االنباط – وكاالت

تقول �سحيفة “اإ�سرائيل اليوم” �إن رئي�س 

تق�سيم  يف  يفكر  نتنياهو  بنيامني  احلكومة 

ب��ح��ي��ث يتم  اإىل م��رح��ل��ت��ني،  ال�����س��ي��ادة  خ��ط��وة 

القائمة  امل�ستوطنات  الأوىل يف  املرحلة  تنفيذ 

يف اأعماق ال�سفة الغربية، وفقاً ملا ي�ستدل من 

حمادثات اأجراها مع عدة جهات موؤخراً.

املرحلة  يف  �سيتم  املخطط،  ه��ذا  وبح�سب 

على  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����س��ي��ادة  ف��ر���ض  الأوىل 

�سل�سلة من امل�ستوطنات يف عمق املنطقة خارج 

ال��ك��ت��ل ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة ال��ك��ب��رة. وت�����س��م ه��ذه 

10% من اأرا�سي ال�سفة. املنطقة ن�سبة 

“اإ�سرائيل”  �ستتوجه  املرحلة،  ه��ذه  وبعد 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة  اإىل  اأخ�������رى  م�����رة 

ا�ستمر  واإذا  املفاو�سات.  طاولة  اإىل  وتدعوها 

الفل�سطينيون يف رف�سهم، �ستقوم ب�سم ن�سبة 

20% اأخرى يف املرحلة الثانية.

نتنياهو  مكتب  ي��ق��وم  لل�سحيفة،  ووف��ق��اً 

ب��درا���س��ة الق����راح يف الأي����ام الأخ�����رة. وم��ن 

بني اأمور اأخرى، فاإنهم يريدون �سماع موقف 

الوليات املتحدة يف هذا ال�ساأن. ول يزال هذا 

يتم  ومل  للغاية،  اأول��ي��ة  مرحلة  يف  الق���راح 

ر�سم اخلرائط بعد.

وب��ح�����س��ب ن��ت��ن��ي��اه��و، ف���اإن���ه ي��ج��ب درا����س���ة 

من  وا�سعة  جمموعة  بفعل  ال�سيادة  تق�سيم 

اخل��ط��وة  ه����ذه  ���س��ت��ظ��ه��ر  اأوًل،  الع���ت���ب���ارات: 

“اإ�سرائيل”  اأن  واملنطقة  ال���دويل  للمجتمع 

بحذر.  خطواتها  وتنفذ  النتقاد  اإىل  ت�سغي 

ك��م��ا ت���ائ���م خ���ط���وة امل��رح��ل��ت��ني ن��ه��ج ال��ب��ي��ت 

الأب��ي�����ض، ال����ذي ي��ع��ت��ر روؤي����ة ت��رام��ب خطة 

بني  نتنياهو  ق��ام  واإذا  ���س��م.  ولي�ست  ���س��ام، 

م��ازن  اأب��و  ب��دع��وة  والثانية  الأوىل  املرحلتني 

امل���ح���ادث���ات م��ع  ا���س��ت��ئ��ن��اف  اأخ������رى اإىل  م����رة 

خطة  منطق  �سيائم  ه��ذا  ف��اإن  “اإ�سرائيل”، 
للفل�سطينيني  تنقل  اأن  ت��ري��د  ال��ت��ي  ت��رام��ب 

ر�سالة مفادها اأن الوقت ينفد.

يتعلق  م��ا  اأن���ه يف  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وت�����س��ر 

ب���امل���ن���ط���ق���ة ال����ت����ي ���س��ي��ط��ب��ق ف���ي���ه���ا ال���ق���ان���ون 

يف  ال��ب��دء  اإىل  نتنياهو  “مييل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

امل�ستوطنات العميقة لعدة اأ�سباب: جتنب �سم 

الفعل  رد  قد يخفف  احل��ايل  الوقت  الغور يف 

اأي�ساً.  الأمركية  الإدارة  الذي يقلق  الأردين 

اإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، ه��ن��اك اإج���م���اع اإ���س��رائ��ي��ل��ي 

وا�سع على اأن غور الأردن �سيبقى يف اإ�سرائيل 

يف اأي اتفاق م�ستقبلي، وبالتايل تقّل احلاجة 

امللحة للبدء فيه«.

ع��دم  نتنياهو  ��ل  ي��ف�����سّ مم��اث��ل��ة،  ولأ���س��ب��اب 

ال��ب��دء ب��ال��ك��ت��ل ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة ال��ك��ب��رة، مثل 

وغ��و���ض عت�سيون،  اأدوم��ي��م  وم��ع��ال��ي��ه  اأري��ئ��ي��ل 

ف��ه��ي، وف��ق��اً ل��ك��ل خ��ط��ط ال�����س��ام ال��ت��ي �سبق 

اأن ت�سبح ج���زءاً من  امل��ف��ر���ض  ط��رح��ه��ا، م��ن 

“اإ�سرائيل” على اأي حال.
الإ�سرائيلية  ال�����س��ي��ادة  تطبيق  اأن  ول��ف��ت��ت 

التي  امل��ن��اط��ق  يف  الأع��م��اق،  م�ستوطنات  على 

ال��ق��دمي��ة،  اإ�سرائيل”  “اأر�ض  ق��ل��ب  ت��ع��ت��ر 

���س��ي��ك��ون ب��ي��ان��اً ���س��ي��ا���س��ي��اً ذا اأه��م��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة، 

و����س���ي���زي���ل ع����ن ج������دول الأع�����م�����ال اإم���ك���ان���ي���ة 

امل�ستقبل. اقتاعها يف 

�سبب  هناك  ان  قالت  اليوم”  “اإ�سرائيل 
اآخ���ر ل��ل��ت��اأخ��ر ال��ك��ب��ر يف اخل��ط��وات – ر�سم 

الأول��ي��ة  الن�سخة  ر���س��م  مّت  ح��ي��ث  اخل���رائ���ط. 

خل��ري��ط��ة ال�����س��ي��ادة م���ن ق��ب��ل ال��ع��ق��ي��د داين 

ال�سابق م�سار اجل��دار  ال��ذي ح��دد يف  ت��ري��زا، 

ال��ف��ا���س��ل. وت��ت�����س��م��ن ه����ذه اخل��ري��ط��ة ال��ت��ي 

“يي�ساع” ت��وا���س��ًا  جم��ل�����ض  لح���ق���اً  ن�����س��ره��ا 

الدولة  عليها  �ستقوم  التي  لاأرا�سي  اإقليمياً 

من  ال��ع��دي��د  ل��ك��ن  امل�ستقبلية،  الفل�سطينية 

عار�ستها. اليمينية  الأطراف 

ووف��������ق ه�������ذه اخل����ل����ف����ي����ة، ع����ر�����س����ت ع��ل��ى 

الأم����رك����ي����ني خ���ري���ط���ة خم��ت��ل��ف��ة وم��ري��ح��ة 

توا�سل  اأي  تت�سمن  ل  لأن��ه��ا  للم�ستوطنات، 

ج����غ����رايف ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني. وع����ق����دت جل��ن��ة 

اخلرائط الإ�سرائيلية الأمركية العديد من 

تتو�سل  ومل  اخلريطة،  هذه  حول  املناق�سات 

اإىل اتفاق.

تق�سيم  اإىل  نتنياهو  مييل  اأي�ساً،  هنا  من 

ول���ذل���ك،  م��رح��ل��ت��ني.  اإىل  ال�������س���ي���ادة  ع��م��ل��ي��ة 

ب�ساأن  حا�سم  ق��رار  ات��خ��اذ  الأوىل  يف   يتم  ل��ن 

“اإ�سرائيل” والدولة  بني  امل�ستقبلية  احلدود 

خطة  �سروط  مبوجب  اأنه  رغم  الفل�سطينية، 

ت���رام���ب، ف����اإن اح��ت��م��ال اإن�����س��اء ه���ذه ال��دول��ة 

اأرا�سي  فاإن م�ساألة حجم  ذلك،  �سعيف. ومع 

للغاية  للجدل  مثرة  ه��ذه  النظرية  ال��دول��ة 

“اإ�سرائيل”، ومع الأمركيني. وفر�ض  داخل 

ال�����س��ي��ادة اجل��زئ��ي��ة ع��ل��ى م��ن��اط��ق م��ع��ي��ن��ة، من 

احلاجة  ي��وف��ر  الآن،  م�ستمر  خ��ط  ر���س��م  دون 

ق���رار ح��ا���س��م الآن يف اجل���دال مع  ات��خ��اذ  اإىل 

الذي  الإ�سرائيلي  واليمني  املتحدة  الوليات 

يعار�ض بع�سه اخلطة.

توجد  “ل  م��ع��ّق��ب��اً:  الأب��ي�����ض  البيت  وق���ال 

ر���س��م  جل���ن���ة  الآن.  ح���ت���ى  ����س���ي���ادة  خ���ري���ط���ة 

اخل����رائ����ط ت���وا����س���ل ع��م��ل��ه��ا، وع��م��ل��ي��ة ر���س��م 

“اإ�سرائيل  بح�سب  بعد”،  تنته  مل  اخل��رائ��ط 

اليوم«.

االنباط – وكاالت

اتفاق  اإىل  تو�سلها  ع��ن  ال�سني  اأع��ل��ن��ت 

الع�سكري  الت�سعيد  خف�ض  على  الهند  مع 

خلفية  على  بينهما،  احل���دود  عند  ال��ق��ائ��م 

على  ع�����س��ك��ري��ا   20 ب������اأرواح  اأودى  ا���س��ت��ب��اك 

الأقل من اجلانب الهندي.

واأك�����دت اخل��ارج��ي��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة ام�����ض اأن 

الت���ف���اق امل����رم ي��ق�����س��ي ب��ت�����س��وي��ة اخل���اف 

يف  الت�سعيد  وخف�ض  نزيهة”  “بطريقة 
اأ���س��رع وق���ت مم��ك��ن. ول��ف��ت ال��ب��ي��ان اإىل اأن 

اإل��ي��ه يف مكاملة  ال��ت��و���س��ل  الت���ف���اق مت  ه���ذا 

اخلارجية  وزي��ري  بني  اليوم  جرت  هاتفية 

و�سرحمانيام  يي،  وانغ  والهندي،  ال�سيني 

جي�سنكار.

وذكر البيان اأن وزير اخلارجية ال�سيني 

�سدد لنظره الهندي يف املكاملة على �سرورة 

اأن تتحرك نيودلهي ل�”حما�سبة امل�سوؤولني 

على  وال�سيطرة  ق��ا���ض  ب�سكل  احل���ادث  ع��ن 

الأمامية«.  اخلطوط  على  املنت�سرة  قواتها 

واأك�����د اأن ال��ط��رف��ني ات��ف��ق��ا ع��ل��ى الل���ت���زام 

ب��الت��ف��اق��ات ال��ت��ي مت ال��ت��و���س��ل اإل��ي��ه��ا بني 

قيادة قواتهما عند احلدود يف اجتماع عقد 

يف ال�ساد�ض من يونيو اجلاري.

اأم�ض  م��ن  اول  ال��ه��ن��دي  اجلي�ض  واأع��ل��ن 

ع�سكرييه،  م��ن  الأق���ل  ع��ل��ى   20 مقتل  ع��ن 

بينهم �سابط برتبة عقيد، جراء ال�ستباك 

الذي اندلع الثنني يف منطقة جبلية غرب 

اإىل وقوع خ�سائر  الهيماليا، م�سرا  جبال 

ومل  اأي�����س��ا،  ال�سينية  ال���ق���وات  ���س��ف��وف  يف 

تعلن بكني عنها حتى الآن.

وح���م���ل���ت ن���ي���ودل���ه���ي وب���ك���ني اإح���داه���م���ا 

ع��ن احل���ادث وتبادلتا  امل�����س��وؤول��ي��ة  الأخ���رى 

الفا�سل  ال�سيطرة  خط  بانتهاك  اتهامات 

ب���ني ال���ط���رف���ني يف امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي ت�����س��ك��ل 

م��و���س��ع ن����زاع ح�����دودي ق��ائ��م ب��ي��ن��ه��م��ا منذ 

ب��ني  ح�����رب  ان�������دلع  اإىل  اأدى  م����ا  ع����ق����ود، 

البلدين عام 1962.

النباط - وكاالت

ق���ال���ت رئ��ي�����س��ة جم��ل�����ض ال����ن����واب الأم���رك���ي 

وقعه  ال��ذي  الرئا�سي  الأم��ر  اإن  بيلو�سي  نان�سي 

ال��رئ��ي�����ض دون���ال���د ت��رام��ب “اأقل ب�����س��ك��ٍل حم��زن 

الظلم  وب���اء  ملكافحة  ه��و مطلوب  وخ��ط��ر مم��ا 

العن�سري ووح�سية ال�سرطة التي تقتل املئات من 

الأمركيني ال�سود«.

تدابر  اإىل  ال��ق��رار  ه��ذا  “يفتقر  واأ���س��اف��ت: 

م�ساءلة اإلزامية ذات مغزى لإنهاء �سوء ال�سلوك«. 

وتابعت: “خال هذه اللحظة من الأمل القومي، 

ولي�ض  اجل����ريء،  التغير  على  الإ����س���رار  يجب 

وقالت:  الأدن����ى«.  احل��د  اإىل  بخنوع  ال�ست�سام 

والبيت  ال��ك��ون��غ��ر���ض  يف  اجل��م��ه��وري��ني  “نحّث 
الأب��ي�����ض ع��ل��ى الن�����س��م��ام اإل��ي��ن��ا ل��دع��م التغير 

احلقيقي. ال�سعب الأمركي يراقب ويتوقع منا 

اأن جند اأر�سية م�سركة لإنقاذ الأرواح«.

وك����ان ت���رام���ب ق���ال اإن ال��رئ��ي�����ض الأم���رك���ي 

ال�سابق  الرئي�ض  ون��ائ��ب  اأوب��ام��ا  ب���اراك  ال�سابق 

املر�سح الدميقراطي جو بايدن، املناف�ض لرامب 

يف النتخابات، مل يفعا �سيئاً لإ�ساح ال�سرطة، 

ج��زء  ال��ي��وم  ب��ه��ا  ن��ق��وم  ال��ت��ي  اخل��ط��وة  “وهذه 
من الإ�ساح”، وف��ق تعبر ت��رام��ب.  واأ���س��اف: 

“ن�سّخر اأف�سل الكوادر للعمل مع اأفراد ال�سرطة، 
و�ساأعمل مع الكونغر�ض ل�سّن قوانني ن�سل فيها 

اإىل حل، وتقدم ال�سامة العامة«.

ترامب اأع��رب عن اعرا�سه اأي م�ساٍع لوقف 

متويل ال�سرطة، وق��ال: “علينا حت�سني ظروف 

التنفيذي  الأم���ر  اأن  واع��ت��ر  عنا�سرها«.   عمل 

ال��ع��دل  وزارة  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ع��ل��ى  “�سي�سجع 
وال�سرطة، لإيجاد اأر�سية م�سركة تتعلق ببيانات 

عنا�سرها«. 

ال��ث��اث��اء،  اأم�����ض  ووق���ع الرئي�ض الأم���رك���ي، 

على قرار ل�”تكييف �سلوك ال�سرطة وفق اأف�سل 

“الأمر  اأن  اإىل  لف��ت��اً  واملعاير”،  امل��وا���س��ف��ات 

التنفيذي �سي�سّجع على التعاون بني وزارة العدل 

وال�سرطة، لإيجاد اأر�سية م�سركة تتعلق ببيانات 

عنا�سرها«. 

االنباط – وكاالت

ق��د خرج  ك��ان  ذات���ه،  ال��ي��وم  جل�ض معه يف 

ق�����س��ائ��ه ثمانية  ب��ع��د  ال�����س��ج��ن ح��دي��ًث��ا  م���ن 

حديُث  “مولوتوف”،  ���س��رب  ب�سبب  �سهور 

اأٍب لبنه الذي يخاف عليه وعلى م�ستقبله، 

ببنت  ينب�ض  ���س��ام��ًت��ا ومل  ب��ق��ي  ل��ك��ن حم��م��د 

�سفة.

يف 15 اآب 2019 خرج حممد ال�سيخ برفقة 

العيزرية  بلدة  رومي من  اأبو  ن�سيم  �سديقه 

���س��رق م��دي��ن��ة ال��ق��د���ض امل��ح��ت��ل��ة ل��ل�����س��اة يف 

مواقع  �سّجت  ثم  املبارك،  الأق�سى  امل�سجد 

�سابني  تنفيذ  ب��ن��ب��اأ  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

عملية طعن قرب اأحد اأبواب امل�سجد.

اأ������س�����وات اإط��������اق ن������ار، اإغ��������اق اأب������واب 

الأق�����س��ى، واأب�����واب ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة، ق��وات 

الحتال تهرع ملكان احلدث -باب ال�سل�سلة 

نّفذا  وال�سيخ قد  اأبو رومي  بالطفلني  واإذ   -

ع��م��ل��ي��ة ط��ع��ن يف امل���ك���ان، اأُ���س��ي��ب ف��ي��ه��ا اأح��د 

الحتال. عنا�سر 

اأحد  اإن  ال�سيخ، والد حممد  يقول خ�سر 

�سباط املخابرات اّت�سل به و�ساأله عن اأبنائه، 

اإىل  اآخ��ر، وعندما عاد  �سيء  ب��اأي  يبّلغه  ومل 

على  املنت�سرة  الفيديو  مقاطع  �ساهد  منزله 

مواقع التوا�سل حول العملية، ليتفاجاأ باأنه 

“ن�سيم”. حّيه  ابنه “حمودة” ورفيق 

ع������ادت ات�������س���الت امل����خ����اب����رات جم�������ّدداً، 

“مل  وال�ستدعاءات للتحقيق، وقال ال�سيخ: 

اأُ�سيب،  اأم  بنّي  ا�سُت�سهد  اأعرف بعد هل  اأكن 

ا�ست�سهادهما  الأنباء مت�ساربة ما بني  كانت 

ويف  الآخ����ر،  وا�ست�سهاد  اأح��ده��م��ا  اإ���س��اب��ة  اأو 

حرج  ب�سكل  ُم�ساب  جنلي  اأن  بلغني  النهاية 

واأنه يتلقى العاج يف امل�سفى”.

“حمودة” منذ  اب��ن��ه  خ�����س��ر  ي�����س��اه��د  مل 

ُي�����س��م��ح له  ال���ي���وم، مل  اآب ح��ت��ى  اع��ت��ق��ال��ه يف 

حماميه  على  العتماد  وكان  اأب��ًدا،  بالزيارة 

خا�سة  حممد(  )وال��دة  وزوجته  طماأنته  يف 

اأن اإ�سابته كانت حرجة بعدما اخرقت نحو 

ا�ستقّرت  اإح��داه��ا  ج�����س��ده،  ر���س��ا���س��ات  ت�سع 

اأ�سفل القلب وما زالت موجودة حتى اليوم. 

حممد  ب�سجن  ق�ست  الح��ت��ال  حمكمة 

فرة  ق�سى  ���س��ن��وات،  ع�سر  مل��دة  ع��اًم��ا(   16(

يتم  وق��د  ع��وف��ر،  �سجن  يف  املا�سية  توقيفه 

نقله اإىل �سجن “الدامون” يف اأي وقت.

“اأفتخر بابني، من ي�ساهد  يقول خ�سر: 

ي�سعر  ل  بالعملية،  اخلا�ض  الفيديو  مقطع 

ب���اأن���ه���م���ا ط���ف���ان، ك���ان���ا ب���األ���ف رج�����ل، زلم 

ب�سوارب”.

�سيب 
ُ
واأ احلادثة،  يف  رومي  اأبو  ا�سُت�سهد 

حم��م��د ب���ع���ّدة ر����س���ا����س���ات جت��ع��ل��ه ب��ح��اج��ة 

ل���رع���اي���ة ط��ب��ي��ة واه���ت���م���ام ب���ال���غ، وه�����ذا م��ا 

ي���ف���ت���ق���ده الأ������س�����رى اجل����رح����ى يف ���س��ج��ون 

الحتال. 

وبنف�ض  و�سجاع،  وج��ريء  ج��دع،  “ابني   

بفّكر”،  ب�����س��و  ب��ت��ع��رف  م���ا  غ��ام�����ض  ال���وق���ت 

“يوم احلدث، كنت  ال�سيخ، وي�سيف:  يقول 

اأجل�ض معه، واأحدثه عن خويف عليه، خا�سة 

ب�سبب  العتقال  �سهور يف  ثمانية  اأنه ق�سى 

مولوتوف”. “�سرب 
البكر  وابنه  حم��ّرر،  اأ�سر  ال�سيخ  خ�سر 

���س��وك��ت اأ����س���ر حم��ت��ج��ز يف ���س��ج��ن ج��ل��ب��وع، 

ُحكم ملدة عام حيث اعتقلته قوات الحتال 

العملية،  “حمودة”  تنفيذ  م��ن  اأي����ام  ب��ع��د 

و�سيخرج قريًبا من �سجون الحتال.

بانتظار سماع موقف واشنطن.. خطة نتنياهو للضم على مرحلتين

الصين: اتفقنا مع الهند على تسوية 
الخالف وعلى نيودلهي معاقبة المسؤولين

بيلوسي: أمر ترامب الرئاسي 
محزن وخطير

»طفل بألف رُجل« .. حمودة أسير جريح أُصيب بتسع رصاصات 

االنباط – وكاالت

ق��ال��ت ك��وري��ا ال�����س��م��ال��ي��ة، ام�����ض، اإن��ه��ا 

باإر�سال  اجلنوبية  ك��وري��ا  ع��ر���ض  رف�ست 

باإعادة  متعهدة  اإليها،  خا�سني  مبعوثني 

املنزوعة  احلدودية  الوحدات  اإىل  القوات 

ال�������س���اح يف اأح������دث خ���ط���وة ن��ح��و اإل���غ���اء 

اتفاقيات ال�سام بني الكوريتني.

وع����ر�����ض رئ���ي�������ض ك����وري����ا اجل���ن���وب���ي���ة 

م���ون ج���ي���ه-اإن الث��ن��ني امل��ا���س��ي، اإر���س��ال 

اإي��وي  ت�سوجن  القومي  لاأمن  م�ست�ساره 

هون  �سو  امل��خ��اب��رات  ج��ه��از  ورئي�ض  ي��وجن 

الأن��ب��اء  وك��ال��ة  لكن  خ��ا���س��ني،  كمبعوثني 

امل��رك��زي��ة ال��ك��وري��ة ال�����س��م��ال��ي��ة ق��ال��ت اإن 

ال��ك��وري  ال��زع��ي��م  �سقيقة  ي��و ج���وجن  ك��ي��م 

وامل�������س���وؤول���ة  اأون  ج����وجن  ك��ي��م  ال�����س��م��ايل 

على  “رف�ست  احلاكم  احل��زب  ال��ب��ارزة يف 

نحو قاطع القراح البغي�ض وال�سرير”، 

الكورية  “يونهاب”  وكالة  ح�سب  وذل��ك 

اجلنوبية.

ونقلت الوكالة عن كيم يو جونغ قولها 

مبعوثني  اإر�سال  ب�سدة  يف�سل  “مون  �إن 

ويطرح  الأزم����ات،  على  للتغلب  خا�سني 

متكرر،  ب�سكل  معقولة  غ��ر  م��ق��رح��ات 

ولكن عليه اأن يفهم بو�سوح اأن مثل هذه 

اخل���دع���ة ل���ن ت��ن��ط��ل��ي ع��ل��ي��ن��ا«. واأ���س��اف��ت 

والناجمة عن عدم  الأزمة احلالية  “حل 
وعدم  اجلنوبية  الكورية  ال�سلطات  كفاءة 

ميكن  ول  م�ستحيل  ���س��يء  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا 

اإنهاوؤه اإل عند دفع الثمن املنا�سب.«

ويف تطور لفت، قالت كوريا ال�سمالية 

اإىل  الدخول جمددا  “�سيعاود  اإن جي�سها 

كومكانغ،  وجبل  كي�سونغ  ح��دود  مناطق 

التي مت نزع �ساحها مبوجب التفاقيات 

الأرك���ان  هيئة  وق��ال��ت  الكوريتني”.  ب��ني 

ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ي�����ض ال���ك���وري ال�����س��م��ايل اإن 

اأنواع  “جميع  �ست�ستاأنف  ال�سمالية  كوريا 

بالقرب  املنتظمة”  الع�سكرية  التدريبات 

م���ن احل�����دود ب���ني ال��ك��وري��ت��ني يف خ��ط��وة 

وا�سحة لإلغاء �سفقة ع�سكرية للحد من 

.»2018 التوتر وقعتها الكوريتان عام 

وتاأتي هذه الأح��داث، بعد �ساعات من 

الت�سال  مكتب  ال�سمالية  كوريا  تفجر 

امل�����س��رك مب��دي��ن��ة ك��ي�����س��ون��غ احل���دودي���ة، 

املجمع  اإىل  قواتها  �ستعيد  اأنها  وتاأكيدها 

احل��دود  على  كي�سونغ  بقرية  ال�سناعي 

ال���غ���رب���ي���ة وم��ن��ط��ق��ة م��ن��ت��ج��ع ك��وم��ك��ان��غ 

ال�سرقي. ال�ساحل  ال�سياحية على 

االنباط – وكاالت

الأربعاء  ام�ض  فل�سطيني  م�سوؤول  قال 

التن�سيق  اأوقفت  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإن 

م���ع اإ����س���رائ���ي���ل ب�������س���اأن حت���دي���ث���ات ���س��ج��ل 

ال�����س��ك��ان ال���ذي ك���ان م��ع��م��ول ب��ه مبوجب 

اأو�سلو لل�سام املرحلي. اتفاقية 

ورحب ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير تي�سر خالد  بهذه اخلطوة التي 

ال�سكاين  ال�سجل  “�ستحرر”  اأنها  اعتر 

ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني م�����ن رق�����اب�����ة و����س���ط���وة 

يف  “حتمل  اخل��ط��وة  اأن  وراأى  اإ���س��رائ��ي��ل. 

دول��ة  �سيادة  رم��وز  م��ن  رم��زا  م�سامينها 

فل�سطني دون غرها على مواطنيها مبا 

اإ�سدار �سهادات الولدة و�سهادات  يف ذلك 

ال���وف���اة وال���ه���وي���ات ال�����س��خ�����س��ي��ة ورخ�����ض 

ميت  م��ا  وك��ل  ال�سفر  وج����وازات  ال�سياقة 

بال�سجل املدين”. ب�سلة 

الوقوف عند حدود  اأنه ل يجب  واأكد 

ببيانات  اإ���س��رائ��ي��ل  ت��زوي��د  ع��ن  الم��ت��ن��اع 

ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ح��دي��ث��ات ال�����س��ج��ل ال�����س��ك��اين 

اأو هيئة  �سلطة  “اإذ ل توجد  الفل�سطيني 

وطنية اأو دولة حترم نف�سها ومواطنيها 

توافق اأن يكون �سجل �سكانها حتت رقابة 

جهة  اأنها  عن  عدا  اأجنبية  جهة  واإ�سراف 

يف اإ�سارة اإىل اإ�سرائيل. معادية” ، 

تفتح  اخلطوة  “هذه  اأن   ، خالد  واأك��د 

ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع�����س��ي��ان ال��وط��ن��ي يف وج��ه 

داعيا اإىل تفهم ودعم �سعبي  الحتال”، 

ال�سلطات  اع��راف  القلق من عدم  وع��دم 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ب���ال���وث���ائ���ق ال�����س��خ�����س��ي��ة 

الفل�سطينية.

االنباط – وكاالت

اأظ������ه������ر ا�����س����ت����ط����اع ل������ل������راأي ال����ع����ام 

الليكود  ح���زب  ق���وة  ت��ع��اظ��م  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

بزعامة رئي�ض وزراء الإ�سرائيلي بنيامني 

حال  م��ق��ع��ًدا   41 على  بح�سوله  نتنياهو 

اأجريت النتخابات اليوم.

وج����اء يف ال���س��ت��ط��اع، ت���راج���ع ح��زب 

وزي���ر  ي��ت��زع��م��ه  ال����ذي  “اأبي�ض-اأزرق” 
5 مقاعد  ب��واق��ع  ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����ض  اجل��ي�����ض 

بينما  ف��ق��ط،   10 م��ق��اع��د  ع��ل��ى  بح�سوله 

حافظ حتالف حزبي يائر لبيد ومو�سي 

 15 ع��ل��ى  م��ق��اع��ده بح�سوله  ع��ل��ى  ي��ع��ل��ون 

مقعًدا.

اأم������ا الأح���������زاب ال���ع���رب���ي���ة، ف��ح�����س��ل��ت 

على  حمافظة  م��ق��ع��ًدا   16 على  جمتمعة 

م���ق���اع���ده���ا، وح�����س��ل��ت اأح�������زاب ي��ق��وده��ا 

اأف���ي���غ���دور ل��ي��رم��ان وامل��ت��دي��ن��ني ع��ل��ى 8 

عزز  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  منها،  لكل  مقاعد 

م��ن  ال���ي�������س���اري  “مرت�ض”  ح����زب  ف��ي��ه 

اأ�سل  من  مقاعد   7 على  بح�سوله  قوته 

3 حالياً.

خطوة  دعم  حول  ب�سوؤال  يتعلق  وفيما 

اأي��د  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة  م�ستوطنات  ���س��م 

ال�����س��م  اآراوؤه����������م  امل�����س��ت��ط��ل��ع��ة  م����ن   %27

 %21 اأي���د  بينما  للم�ستوطنني،  ال�����س��ري��ع 

23%، بينما مل  تاأجيل اخلطوة، وعار�سها 

اأما  امل�ساألة،  من  موقفهم  عن   %29 يعرب 

 %39 الليكود فقد دعم  ناخبي  يف �سفوف 

ال�سم. خطوة 

كوريا الشمالية ترفض »العرض الشرير« 
وتقرر إعادة نشر قواتها 

السلطة الفلسطينية توقف التنسيق مع 
إسرائيل بشأن تحديثات سجل السكان

استطالع إسرائيلي يكشف تعاظم أحزاب وانهيار أخرى
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الـريـا�ضي
11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع االلكرتوين

 التوصية بالغاء بطوالت الفئات الكروية
االنباط – عمان

اأم�س  القدم،  ك��رة  احت��اد  يف  واملالعب  امل�سابقات  جلنة  اأو�ست 

املقبل. اآب   3 يف  املحرتفني  دوري  مناف�سات  با�ستئناف  الثالثاء، 

واأكد مدير دائرة امل�سابقات يف احتاد كرة القدم عو�س �سعيبات يف 

ت�سريح ل )برتا( ، اأنه مت اأي�سا التو�سية باإلغاء بطوالت الفئات 

االأول  ت�سرين   19 يوم  وحتديد  كورونا،  جائحة  ب�سبب  العمرية 

ت�سرين   16 ويوم  االأوىل،  الدرجة  دوري  النطالق  موعدا  املقبل 

االأول موعدا النطالق دوري الدرجة الثانية، ا�سافة اىل اعتماد 

23 العبا بك�سف املباراة وال�سماح باإجراء خم�سة تبديالت

 تحديد مواعيد دوري ابطال أوروبا

 هاليب لن تشارك في امريكا للتنس

عوا�صم – وكاالت

ال��ق��دم  ل��ك��رة  ك�سف االحت���اد االأوروب�����ي 

بطولتي  الإن���ه���اء  خ��ط��ت��ه  ع���ن  “يويفا” 
دوري اأب��ط��ال اأوروب���ا وال���دوري االأوروب���ي 

دوري  م�سابقتي  تعليق  ومت  املو�سم.  ه��ذا 

اأوروب��ا وال��دوري االأوروب��ي، ب�سبب  اأبطال 

ك���ورون���ا، ح��ي��ث مل يكتمل  اأزم����ة ف��ريو���س 

16 حتى يومنا هذا. وبح�سب �سبكة  دور ال�

االحتاد  ا�ستقر  فقد  �سبورت�س”،  “�سكاي 
على  “يويفا”  ال���ق���دم  ل���ك���رة  االأوروب��������ي 

اإقامة مباريات الدور ربع النهائي ون�سف 

ال��ن��ه��ائ��ي وال��ن��ه��ائ��ي ب����دوري االأب���ط���ال يف 

اإىل  واأ���س��ارت  واح��دة.  مباراة  من  ل�سبونة 

�ستقام   16 ال� دور  املتبقية من  املباريات  اأن 

ُتلعب  اأن  املقرر  من  كان  التي  املالعب  يف 

 ،7 فيها قبل تف�سي فريو�س كورونا يومي 

ال��دور  يقام  اأن  املقرر،  وم��ن  اأغ�سط�س  و8 

 15 اإىل   12 بني  ما  الفرت  النهائي يف  رب��ع 

اأغ�سط�س، ثم �سيقام الدور ن�سف النهائي 

ت��ق��ام  اأن  ع��ل��ى  اأغ�����س��ط�����س،  18و19  ي��وم��ي 

23 اأغ�سط�س. املباراة النهائية يوم 

اأم������ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل����ل����دوري االأوروب���������ي، 

ف�����س��ي��ق��ام يف اأمل���ان���ي���ا، ح��ي��ث ���س��ي��ل��ع��ب اإن���رت 

اإ�سبيلية  �سد  وروم��ا  خيتايف،  �سد  ميالن 

بالن�سبة  بينما  واح��دة،  مباراة  من  هناك 

ل��ل��ف��رق االأخ������رى ال���ت���ي ���س��ت�����س��ط��ر فقط 

م��ب��ارات��ه��ا  �ستلعب  االإي�����اب،  م��ب��اراة  للعب 

ُتلعب  اأن  املقرر  من  كان  التي  املالعب  يف 

فيها قبل تف�سي فريو�س كورونا. و�ستقام 

اإىل   10 م��ن  ال��ف��رتة  يف  النهائية  االأدوار 

مدن  يف  وحتديًدا  اأملانيا،  يف  اأغ�سط�س   21

فرانكفورت،  جلزنكري�سن،  “دوي�سبورج، 
وكولونيا«.

عوا�صم – وكاالت

هاليب،  �سيمونا  با�سم  متحدثة  قالت 

امل�����س��ن��ف��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��امل��ي��ا، االأرب����ع����اء، اإن 

“من غ��ري امل��رج��ح  ال��الع��ب��ة ال��روم��ان��ي��ة 

اأم��ري��ك��ا  ب��ط��ول��ة  يف  للغاية” م�����س��ارك��ت��ه��ا 

امل��ف��ت��وح��ة ل��ل��ت��ن�����س، م���ع و���س��ع امل��ن��ظ��م��ني 

ب����رت����وك����والت ���س��ح��ي��ة ����س���ارم���ة ب�����س��ب��ب 

االحت��اد  وتلقى  ك��ورون��ا.  فريو�س  جائحة 

االأم���ري���ك���ي ل��ل��ت��ن�����س ال�������س���وء االأخ�������س���ر، 

الإق���ام���ة ال��ب��ط��ول��ة يف ن��ي��وي��ورك ك��م��ا هو 

اآب و13 �سبتمرب  اأغ�سط�س   31 مقرر، بني 

اأيلول بدون جماهري. وقال اأندرو كومو، 

�سيتخذ  االحت�����اد  اإن  ن���ي���وي���ورك،  ح���اك���م 

“اإجراءات احرتازية ا�ستثنائية” حلماية 
البطولة  امل�ساركني يف  الالعبني، وجميع 

ال���ك���ربى، مب��ا يف ذل���ك اإج����راء اخ��ت��ب��ارات 

م���ك���ث���ف���ة وع���م���ل���ي���ات ت���ط���ه���ري وت��ن��ظ��ي��ف 

اإ�سافية  م�����س��اح��ات  ت��وف��ري  م��ع  اإ���س��اف��ي��ة، 

ل���غ���رف ال���الع���ب���ني وال���الع���ب���ات. وق��ال��ت 

اجلميع  “اليزال  هاليب  با�سم  املتحدثة 

تفا�سيل  ع��ن  ر���س��م��ي  اإع����الن  ان��ت��ظ��ار  يف 

ب��ط��ول��ة اأم��ري��ك��ا امل��ف��ت��وح��ة، وال��ب��ط��والت 

اإذا  “لكن  واأردف����ت  للمو�سم”.  االأخ����رى 

ك��ان��ت ال�����س��روط ك��م��ا ج���اءت ع��ل��ى ال���ورق، 

فمن  املفتوحة،  اأمريكا  لبطولة  بالن�سبة 

غري املرجح ب�سكل كبري م�ساركة �سيمونا 

داري��ن  هاليب،  م��درب  وق��ال  )هاليب(”. 

بروتوكوالت  اإن  املا�سي،  االأ�سبوع  كاهيل، 

ال  ورمب����ا  للغاية”،  “�سعبة  ال��ب��ط��ول��ة 

بطولتني  على  احلا�سلة  الالعبة  تنا�سب 

كبريتني.

االنباط – عمان

التي  احل�سني  ملع�سكرات  متجددة  ع��ودة 

ت�����س��ه��د ت���وا����س���ال مم���ي���زا م��ن��ذ ان اط��ل��ق��ه��ا 

اهلل  طيب  احل�سني  امللك  جاللة  له  املغفور 

و�سفي  املرجوم  ال�سهيد  بعهد  ونفذت  ثراه 

ال��ت��ل ..ح���ي���ث ت��ع��ود ال���ي���وم و���س��ط ظ���روف 

�سعبة وحتمل  �سعار “معاكم بالبيت نتعلم 

االأحد  ال�سباب،  وزارة  تطلق  وننتج”،حيث 

والبناء  للعمل  احل�سني  مع�سكرات  املقبل، 

���س��اب  األ���ف   31 ال��رق��م��ي��ة، مب�����س��ارك��ة   2020

عاما،   30-12 العمرية  الفئة  �سمن  و�سابة 

عرب و�سائل االت�سال املرئية عن بعد، نظراً 

ل��ل��ظ��روف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��اين منها 

العامل اأجمع من تداعيات فريو�س كورونا، 

املجتمع  �سحة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اأج���ل  وم��ن 

وتطبيق  خا�س،  ب�سكل  وال�سباب  عام  ب�سكل 

وجت�سيد مفهوم التباعد االجتماعي. وزير 

ال�سباب الدكتور فار�س الربيزات اأعلن عن 

وذل��ك  االرب��ع��اء،  ام�س  املع�سكرات  ان��ط��الق 

خ����الل امل���وؤمت���ر ال�����س��ح��ف��ي ال����ذي ع��ق��د يف 

اج���راءات  و���س��ط  لل�سباب،  احل�سني  مدينة 

راعت متطلبات ال�سحة وال�سالمة العامة، 

بح�سور اأمني عام الوزارة د. ح�سني اجلبور 

اأ�سار  ال��وزارة. الربيزات  وع��ددا من م��دراء 

يوم  تبداأ  التي  املع�سكرات  اأن  املوؤمتر  خالل 

ع�سر  ال��ث��ال��ث  حتى  وت�ستمر  املقبل  االح���د 

ا�ستثنائية  ظ��روف  يف  ج��اءت  اآب،  �سهر  من 

االإجتماعي  التباعد  م��راع��اة  فيها  تطلب 

خالل  ال��ع��ادة  ج��رت  كما  التجمعات  وع���دم 

ال��ع��ق��ود امل��ا���س��ي��ة، وذل���ك ال���س��ت��ث��م��ار اأوق���ات 

بالعديد  ومتكينهم  ال�سباب،  ل��دى  ال��ف��راغ 

اإ�ستثمار  التي ت�ساعدهم على  املوا�سيع  من 

اأف����ك����اره����م ، ح���ي���ث اأن����ه����ت ال���������وزارة ك��اف��ة 

التح�سريات والتجهيزات الفنية من اإعداد 

مع  تتنا�سب  التي  االإلكرتونية  املع�سكرات 

فعاليات  الإقامة  احلالية  الظروف  طبيعة 

من  بالعديد  ال�سباب  ت��زود  هادفة  وبرامج 

املوؤمتر  وخالل  والعملية.  العلمية  املهارات 

عر�س الربيزات االجراءات التي قامت بها 

�سورة  يف  ال�سبابية  امل��راك��ز  لو�سع  ال���وزارة 

اال���س��ت��ع��داد االم���ث���ل الن���ط���الق امل��ع�����س��ك��رات 

جاللة  من  بتوجيهات  والدتها  جاءت  التي 

امل���رح���وم امل��ل��ك احل�����س��ني ب���ن ط���الل طيب 

ال�سهيد  ا�سم  ذل��ك  بعد  وحملت  ث���راه،  اهلل 

و����س���ف���ي ال���ت���ل، وه����ي مت���ث���ل ارث�����ا ���س��ب��اب��ي��ا 

وق��وم��ي��ا غ��ال��ي��ا ع��ل��ى ق��ل��وب االردن���ي���ني، ويف 

وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  على  اجابته  معر�س 

رج���ال االع���الم اأك���د ال���ربي���زات اأن ال���وزارة 

وهي  اأذرع��ه��ا  الأب���رز  داع��م��ا  و�ستبقى  ك��ان��ت 

والزيارات  االأندية، من خالل االجتماعات 

مع  اأم�س  يوم  اآخرها  كان  والتي  امل�ستمرة، 

اأن���دي���ة امل��ح��رتف��ني، ال��ت��ي اأك����د اأن���ه���ا ت��ق��دم 

وت��ق��وم  االأردين  ل��ل�����س��ب��اب  ج��ل��ي��ل��ة  خ���دم���ات 

ب���دوره���ا ال��وط��ن��ي ب�����س��ورة م��ت��م��ي��زة، حيث 

يتفق اجلميع على اأهمية ايجاد ا�ستثمارات 

برامج  اأب��رز  عر�س  كما   ، لالأندية  حقيقية 

املقبلة ويف مقدمتها  الفرتة  الوزارة خالل 

اإن�سار بنك التطوع االأردين واإطالق جائزة 

احل�����س��ني ب���ن ع���ب���داهلل ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 

العهد ومنظمة  بال�سراكة مع موؤ�س�سة ويل 

الريا�سة  يف  ال��ري��ادة  وم��ب��ادرة  اليوني�سف، 

للرياديني  الثاين  الوطني  امللتقى  واطالق 

ال�����س��ب��اب يف جم����االت ال�����س��ح��ة وال�����س��ي��اح��ة 

وال��زراع��ة واالم���ن ال��غ��ذائ��ي، ب���دوره عر�س 

ال�سوابكة  فرا�س  ال�سبابية  ال�سوؤون  مدير 

والتي  الرقمية  املع�سكرات  واأن���واع  اأه���داف 

ت��ق��ام ل��ه��ذا ال��ع��ام ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمموعة 

االأردن،  ن��ه��ر  موؤ�س�سة  منها  ال�����س��رك��اء  م��ن 

وم���رك���ز ت��ط��وي��ر االع���م���ال، اإجن�����از، اإن���ت���اج، 

وكلية  االأردنية،  واجلامعة  املعرفة،  وفريق 

ليمونو�س، وزارة ال�سحة، ومدربني اأمناط 

املتحدة  االأمم  ومنظمة  ال�سحية،  احل��ي��اة 

ل��ل��ط��ف��ول��ة ال��ي��ون��ي�����س��ي��ف، وه��ي��ئ��ة اأج���ي���ال 

ال�����س��الم، وج��م��ع��ي��ة ال��ك�����س��اف��ة وامل��ر���س��دات، 

ال��زراع��ي��ة،  البحوث  مركز  ال��زراع��ة،  وزارة 

حمطات  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ح�ساد، 

امل��ع��رف��ة اأن���ا اأت��ع��ل��م، م��دي��ري��ة االأم����ن ال��ع��ام 

ال��ع��ام  ه���ذا  ت�سهد  امل��ع�����س��ك��رات  اأن  واأ����س���اف 

ع��دة حت��اك��ي متطلبات  اإل��ك��رتون��ي��ة  ب��رام��ج 

اإىل  باالإ�سافة  االأردين،  ال�سباب  وطموحات 

تعزيز مفهوم ثقافة التميز لدى ال�سباب.

ب�����دوره اأج�����اب اأم����ني ع���ام ال������وزارة على 

ب��ع�����س ا���س��ت��ف�����س��ارات االإع���الم���ي���ني وال��ت��ي 

ال����وزارة  واأن�����س��ط��ة  ب��رام��ج  ت��ن��اول��ت طبيعة 

انطالق  املقبلة، وحت�سريات  الفرتة  خالل 

ان���ه  اىل  م�������س���ريا  االأردين  ال���ت���ط���وع  ب���ن���ك 

كل  ���س��ورة  يف  االع����الم  و���س��ع  اىل  �سي�سار 

اأن  منوها  ال�����س��ورة،  تكتمل  ح��ني  امل�ساريع 

والريادي  االبداعي  التفكري  على  االعتماد 

نفذت  التي  الربامج  يف  بعد  عن  والتفاعل 

االأك��رب  الهاج�س  كانت  كورونا  اأزم��ة  خ��الل 

و�سالمة  �سحة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  ل��ل��وزارة 

ال�������س���ب���اب، م��ع��رج��ا ع��ل��ى ب��ع�����س ت��رت��ي��ب��ات 

والتي  وال��ب��ن��اء  للعمل  احل�سني  مع�سكرات 

ب����داأ ال��ت�����س��ج��ي��ل ف��ي��ه��ا ال���ي���وم ع��ل��ى ال��راب��ط  

www .alhusse incamps .

ي��ق��وم بها  ال��ت��ي  gov.jo م��ق��درا اجل��ه��ود 
ال�سبابية  احلركتني  دعم  يف  االإعالم  رجال 

والريا�سية.

االنباط - عمان

لالعب  عر�س  بتقدمي  جدياً  يفكر  القرب�سي  بافو�س  نادي  اأن  اىل  اعالمية  تقارير  حتدثت 

اأن  اإىل  اأ�سارت  وذلك للعب يف �سفوفه املو�سم املقبل. و  “�سرارة”  اأبو زريق  نادي الرمثا حممد 

الباب متاماً  اأغلق  اأبويل  نادي  اأن  اإال   ، التعمري  ي�ستهدف كذلك �سم مو�سى  كان  بافو�س  نادي 

اأمام اأي فكرة لبيع النجم االأردين الأي ناٍد قرب�سي يذكر اأن اأبو زريق يلعب االآن لنادي ال�سيلية 

اليوناين  اأثينا  اأيك  لنادي  ينتقل  اأن  وكاد   ، املو�سم  نهاية  الرمثا حتى  نادي  من  القطري معاراً 

– الذي يلعب يف  بافو�س  نادي  اأن  التاأ�سرية. يذكر  اإ�سدار  التاأخر يف  املو�سم لوال م�سكلة  بداية 

الدوري املمتاز ومت الغاوؤه هذا املو�سم – حل يف املركز ال�سابع مع ختام املباريات االأ�سا�سية ال� 22 

االأوىل  املراكز  اأ�سحاب  التي يتناف�س فيها  التاأهل للجولة اخلتامية  ، وبفارق نقطة واحدة عن 

12 على  اإىل   7 املراكز من  اأ�سحاب  ، فيما يتناف�س  اأخري  الدوري �سمن دوري م�سغر  على لقب 

والهبوط. ال�سعود 

االنباط – عمان

ال��ع��رب��ي  اجل�����واد  ن����ادي  اإدارة  ت��ن��ظ��م    

ج���ول���ة حت�����س��ريي��ه يف م�����س��اب��ق��ة ال��ق��ف��ز 

ع��ن احل��واج��ز وذل����ك  ي���وم ال�����س��ب��ت )20(

ح��زي��ران اجل���اري على امل��ي��دان اخل��ارج��ي 

ال�ساعة )3:00  العربي من  لنادي اجلواد 

ع�����س��راً( ول��غ��اي��ة ال�����س��اع��ة )7:00م�������س���اء( 

ب����اب )امل�������س���ارك���ة م��ف��ت��وح جلميع  ،وف���ت���ح 

ل�������س���روط و  ال���ف���ر����س���ان (. وذل�����ك وف����ق����اً 

االأردين  امللكي  الفرو�سية  احتاد  تعليمات 

للفرو�سية.  الوطنية  ال��ب��ط��والت  مل��زاول��ة 

عن  الق�سري  خ�سر  ال��ن��ادي  م��دي��ر  وق���ال 

فئات الكور�س التدريبي :-

� 100�سم،� 110�سم،� 120-125 �سم،-130� 

135 �سم

اخلمي�س  اليوم  للت�سجيل  موعد  واخر 

ح���ي���ث ت��ت��ب��ع ���س��ي��ا���س��ة االحت�������اد ال�����دويل 

ل��ل��ف��رو���س��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ���س��الم��ة امل��ن��اف�����س��ة 

تقييم  اإكمال  .و   19 خالل جائحة كوفيد 

امل��خ��اط��ر م��ن ق��ب��ل امل��ن��ظ��م )ي��ت��م ت��وف��ريه 

و  للفرو�سية(  الدويل  �سيا�سة االحتاد  مع 

اإ�سدار قرار اإقامة البطولة بالت�ساور مع 

، مراقبة  االردين  امللكي  الفرو�سية  احتاد 

وعاملًيا  حملًيا   19-Covid و�سع  تطور 

و اال�ستمرار بتقييم الو�سع اإذا لزم االأمر.

على  �ساملة لال�ستجابة  و�ستتواجد خطة 

حاالت الطوارئ مع اخلطوات التي علينا 

ح��رارة  درج��ة  ل�سخ�س  �سجل  اإذا  اتباعها 

م��ئ��وي��ة،���س��ن��ن��ف��ذ  درج�����ة   37.5 م���ن  اأع���ل���ى 

ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي��ة يف جميع  ت��داب��ري 

ي�����س��م��ح  امل���رك���ز ول����ن  اأو  ال����ن����ادي  اأن����ح����اء 

القدوم  املت�سابق  اجلمهور،على  بح�سور 

اأن  مي��ك��ن  وال   ، مب���ف���رده  ال��ب��ط��ول��ة  اإىل 

اأحد با�ستثناء الفر�سان حتت �سن  يرافقه 

18 ي�سمح لهم باإح�سار مرافق واحد لهم.  

مدريد – وكاالت

الفني لرب�سلونة،  املدير  �سيتني  اأب��دى كيكي 

على  رد،  دون  ب��ه��دف��ني  ب��االن��ت�����س��ار  ���س��ع��ادت��ه 

ليجاني�س، يف اإط��ار مناف�سات اجلولة ال� 29 من 

ت�سريحات  خ���الل  �سيتني  وق���ال  ال��ل��ي��ج��ا.  ع��م��ر 

امل��ب��اراة  اأن  اأع��ل��م  “كنت  م��ارك��ا  �سحيفة  نقلتها 

لكن  جيد  ب�سكل  ب��داأن��ا  ومعقدة،  �سعبة  �ستكون 

بعد ذلك خ�سرنا بع�س الكرات ومنحنا الفر�س 

الكاأ�س”.  م���ب���اراة  يف  ح���دث  م��ا  وه���ذا  للخ�سم، 

واأ�ساف “بعد ذلك جنحنا يف ال�سيطرة يف اآخر 20 

دقيقة من ال�سوط االأول رغم غلقهم للم�ساحات 

الكثري  هناك  “التغيريات؟  جيد”.وتابع  ب�سكل 

جيد،  ب�سكل  امل��ب��اراة  اإدارة  نحاول  ال�سكوك،  من 

وننتظر روؤي��ة �سري اللقاء. عك�س مباراة الكاأ�س، 

�سجلنا يف البداية هناك، وكان االأمر �سعًبا علينا 

اليوم، ومل يكن من ال�سهل اإيجاد م�ساحات«.

“الالعب  اأو���س��ح �سيتني  وح���ول ج��ري��زم��ان، 

الفرن�سي يقوم بعمل ي�ستحق الثناء عليه، واليوم 

�سجل هدًفا لكن مل يتم احت�سابه”. ونوه “فاتي 

املا�سية،  االأ�سابيع  يف  ع�سلي  اإن��زع��اج  م��ن  عانى 

ولعب اليوم 45 دقيقة وافتتح الت�سجيل لنا، �سعيد 

وي�ساعدنا”. وعما  ال��دف��اع  كثرًيا يف  يعمل  الأن��ه 

يفتقده بر�سلونة، اأجاب “لي�س من ال�سهل العثور 

على امل�ساحات حني يرتاكم الالعبون يف املنطقة، 

وا�ستكمل  النقطة”.  ه��ذه  يف  ال��دق��ة  اإىل  نفتقر 

“ريكي بويج؟ لقد قام بعمل غري عادي، لي�س من 

ال�سهل االن�سمام للفريق، لكن هذا ما يجب عليه 

القيام به. من املوؤ�سف اأنه مل ُي�سجل الأنه كان على 

و�سك حتقيق ذلك”. وزاد “التغيريات ميكن اأن 

ت�ساعدنا يف احلفاظ على ال�سغط على املناف�س، 

لكن يف احلقيقة اأن ال�سغط مينعنا من الرك�س 

اإىل ال��وراء، لكن يف النهاية اأن تتقدم لالأمام 10 

اأمتار اأف�سل من الرتاجع 40 اإىل الوراء«.

اأجاب  وحول غياب اجلماهري يف الكامب نو، 

“لقد ذهبت للم�سي قبل املباراة، االأمر خمتلف 
متاًما، اأ�سبه بفقد جزء مهم يف كرة القدم، نفتقد 

ال�سجيج والت�سفيق والت�سجيع، ويوؤمل غيابهم 

خ��ارج  امل��ب��اري��ات  يف  ل��ن��ا  مفيد  لكنه  ملعبنا،  يف 

اأر�سنا«.

وت��اب��ع “هناك ف���رق ت��وؤث��ر ج��م��اه��ريه��ا على 

من  امل��ث��ال،  �سبيل  على  لنا  وبالن�سبة  الالعبني، 

ي��وم اجلمعة  ب��دون جماهري  االأف�سل لنا اللعب 

�سد اإ�سبيلية«.

 عودة متجددة لمعسكرات الحسين » نتعلم وننتج «

 شرارة على رادار 
القبرصية االندية 

 جولة تحضيريه لفروسية القفز لنادي الجواد

 مدرب برشلونه سعيد ياجتياز ليجانيس

اليم  مايل  واقع  امام  ت�سعها  �سعبة  بظروف  االردنية  االندية  متر  ان  متاما  نفهم 

والفرق  الفنية  واالجهزة  الالعبني  امام  الوفاء مبتطلباتها  قادرة على  ..يجعلها غري 

واجل��زي��رة  وال��وح��دات  الفي�سلي  امل��ع��روف��ة  االن��دي��ة  م��ع  ال��ي��وم  ه��ذا  ..يح�سل  املختلفة 

..لكننا  اال�ستمرار  من  متكنها  التي  املالية  ال�سيولة  جتد  بالكاد  التي  وه��ي  وغريها 

عنها  ..وكتبنا  بها  تغنينا  م��ا  كثريا  التي  املحلية  االن��دي��ة  الح��د  ميكن  كيف  نفهم  ال 

�سماء  مت��الأ  م�سى  ق�سري  وق��ت  اىل  ..وك��ان��ت  املختلفة  وامل��دائ��ح  وامل��ع��ل��ق��ات  الق�سائد 

..ويغدو  الن�سيان  ان يتوارى وان يلفه  الريا�سة االردنية عطاءا واجنازا ..كيف ميكن 

اليوم يبحث عن طوق النجاة االخري حتى ال يجد �سفينته وقد غرقت ..ومات كل من 

كان عليها ..!!

..ومنوذج  كبرية  جميلة  جتربة  ي�سكل  نادي  عن  نتكلم  املعاناة  عن  نتحدث  وعندما 

مميز الندية االردن الذي حفر بال�سخر حتى يجد لنف�سه مكانا بني الكبار..رغم كل 

املعاناة التي �سادفها حتى يبلغ الهدف الذي من اجله انطلق .. وهو الذي وجد وقتها 

من حوله الكثري من الع�ساق واملحبني من ابناء الكرك وغريهم .. نتحدث عن نادي 

الكبار عند  ناف�س  ..الذي  املده�س  الكروي  اندية اجلنوب عرب فريقه  را�س ممثل  ذات 

�سعوده ذات يوم اىل م�ساف النجومية ..تفوق على الفرق العريقة التي �سبقته كثريا 

يف هذا املجال الفي�سلي والوحدات والرمثا وغريها ..ال بل انه وخالل �سنوات ب�سيطة 

بني  من  االردن  كاأ�س  لقب  يخطف  ان  ..ا�ستطاع  والعطاء  ال�سهرة  مع  بدايته  ت�سكل 

الكبار ..وان يناف�س على مراكز املقدمة يف الدوري املمتاز وان ميثل الكرة االردنية يف 

بطولة كاأ�س االحتاد اال�سيوي ..!!

تخيلوا ي��ا رع��اك��م اهلل ب���اأن ه��ذا ال��ن��ادي ال���ذي اط��ل��ق ه��ذا ال��ف��ري��ق ال��رائ��ع ..ال���ذي 

ا�سيا   ف��رق  وق���ارع  م��ع��ه..  ال��ع��ط��اء  جت��رب��ة  ليخو�سوا  ال��ك��ب��ار  ال��ن��ج��وم  اي�����س��ا  ا�ستقطب 

وتاهل  العماين  وال�سويق  اللبناين  وال�سفاء  ار�سه  يف  عليه  وتغلب  الطاجكي  راف�سان 

اىل الدور الثاين من البطولة يف اول ظهور خارجي له  ..ي�سارع اليوم من اأجل البقاء 

يوم  ذات  با�سعادهم  �ساهم  وعمن  الداعمني  وعن  املحبني  عن  ويبحث   .. البقاء  فقط 

الرفاق وتركوه وحده يقلع �سوكه بيديه  ان تفرق  ..بعد  القليل منهم  فال يجد �سوى 

ويبحث عمن ي�سدد نفقاته الكبرية وديونه املرتاكمة منذ �سنوات طوال ..!!

النادي  بها  مير  التي  املعاناة  حجم  عن  الطراونه  �سالح  الكاتب  ال�سديق  حدثني 

..وكتب ي�ستنجد االخيار من املحبني النقاذ هذا النادي اال�سيل ..الأن يف غيابه �سوف 

على  حي  مثال  ..و�سارت  الكروي  الفريق  مع  ح�سرت  التي  اجلميلة  التجربة  ت�سيع 

العزمية واال�سرار وع�سق االنت�سار ..االمر الذي من �ساأنه ان ي�ساهم ب�سياع التمثيل 

الكروي الندية جمتهدة واعدة تبحث لها عن مكان بني الكبار ..ولهذا نطالب املحبني 

را�س  ذات  نادي  ينقذوا  ان  الوطنية  و�سركاتنا  الداعمني  الكرك وغريهم من  اهل  من 

وان يقدموا له الدعم  ليعود كما كان قويا مميزا ..فهل يفعلوا ..!!؟

عوني فريج

ذات راس ..مجرد 
ذكريات    !!
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االنباط-عمان

هو  ال�سياحة  قطاع  ب��اأن  فيه  �سك  ال  مما 

كورونا  جائحة  جراء  �سرراً  االأك��ر  القطاع 

منذ  القطاع  هذا  �سهد  حيث  وحملياً،  عاملياً 

اب��ت��داء اج��ت��ي��اح ه���ذا ال��وب��اء خ�����س��ائ��ر ُق���درت 

ب��امل��اي��ن ن��ت��ي��ج��ًة خل�����س��ارة ال�����ُس��ي��اح ال��ذي��ن 

ي��ع��ت��رون مب��ث��اب��ة ن��ق��ط��ة االإرت����ك����از وب����وؤرة 

ل����اأرب����اح امل��ال��ي��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة ب�����س��ك��ل ع����ام، و 

ب�سكل خا�ص.  للفنادق 

ك��م��ا ت�����س��ر اأغ��ل��ب ال���درا����س���ات ب���اأن ت��ع��ايف 

ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة ي��ع��ت��م��د ب�����س��ك��ل ك��ل��ي على 

اإختفاء هذا الوباء، وهو االأمر الذي ي�سعب 

ل��ع��دم وج��ود  ال��راه��ن  ال��وق��ت  ب��ه يف  التكهن 

لقاح اأو عاج ُمعلن حتى االآن. 

كمبن�سكي  ف���ن���دق  روؤي�����ة  ي��خ�����ص  وف��ي��م��ا 

ال�سيد  ع��ل��ق  ال�����س��ي��اح��ة،  م�ستقبل  يف  ع��م��ان 

ف���ار����ص ح���ج���ازي���ن م���دي���ر ال���ف���ن���دق ق���ائ���ًا: 

عهده  ���س��اب��ق  اإىل  ال�����س��ي��اح��ة  ق��ط��اع  “عودة 
ل��ي�����ص ب���االأم���ر ال�����س��ه��ل ول��ك��ن��ه ل��ي�����ص ب��االأم��ر 

�سغف  بكل  نتطلع  فنحن  كذلك،  امل�ستحيل 

اإع�����ادة ف��ت��ح ال��ف��ن��دق م��ن ج��دي��د، حيث  اإىل 

لفريق  جتربة  مبثابة  املرحلة  ه��ذه  �ستكون 

ع��م��ل��ن��ا يف ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال�����س��ي��وف 

يتما�سى  ومب���ا  االأم���ث���ل  ب��ال��ط��ري��ق��ة  ال���ك���رام 

العامة،  وال�����س��ام��ة  ال�سحة  متطلبات  م��ع 

ال�سياحة  تن�سيط  يف  االأوىل  اخل��ط��وة  وه��ي 

ال�سياحة  ب��اأن  ن��درك  نحن  بينما  الداخلية، 

اخل���ارج���ي���ة ���س��ت��اأخ��ذ م��ن��ح��ى اآخ�����ر م��رت��ب��ط 

وافتتاح  للبلدان  ال�سحي  الو�سع  با�ستقرار 

هذه  �سنتجاوز  لكننا  ذل��ك،  وغ��ر  امل��ط��ارات 

اعتدنا  كما  و�سنكون  اال�ستثنائية  الظروف 

ل��ل��رح��ي��ب جم����دداً  اال����س���ت���ع���داد  اأمت  ع���ل���ى 

ب�سيوفنا من كافة اأنحاء العامل«.

االنباط-عمان

يتوا�سل �سراع ال�سركات الفنية يف م�سر 

على حقوق �سوت كوكب ال�سرق، رغم ح�سم 

الق�ساء النزاع على املالك احلقيقي حلقوق 

�سركة  ل�سالح  ك��ل��ث��وم  اأم  ���س��وت  ا���س��ت��غ��ال 

�سوت القاهرة.

االقت�سادية،  ال��ق��اه��رة  حمكمة  وق�ست 

االث��ن��ن امل��ا���س��ي، حكما واج���ب ال��ن��ف��اذ، وال 

يجوز الطعن بالنق�ص عليه، ل�سالح �سركة 

�سوت القاهرة مبلكية ت�سجيات اأم كلثوم، 

وفقا للعقود املرمة معها يف حياتها، وعدم 

االعتداد بعقود وقعها بع�ص ورثتها موؤخرا.

الغنائي  م�سر  ر�سيد  اأن  احلكم  وي��وؤك��د 

التابعة  القاهرة،  �سركة �سوت  الذي متلكه 

اأن ي��دع��ي غر  ل��ل��دول��ة، ل��ه��ا، ولي�ص الأح���د 

ذلك.

�سركة  رفعتها  ق�سية  اإىل  االأزم��ة  وتعود 

�ستارز �سد �سركة �سوت القاهرة بخ�سو�ص 

جت������اوز االأخ��������رة يف ا����س���ت���غ���ال احل���ق���وق 

اأم  الأغ��اين  �ستارز  �سركة  من  لها  املمنوحة 

كلثوم وا�ستغالها بطريقة الديجيتال.

بيانا  جابر  حم�سن  الفني  املنتج  واأ�سدر 

قال فيه: “لي�ص �سحيحا اأن حكم املحكمة 

ك��ل��ث��وم مملوكة  اأم  ال�����س��ي��دة  اأغ����اين  اأن  ذك���ر 

ل�����س��رك��ة ���س��وت ال��ق��اه��رة، ب��ل ع��ل��ى العك�ص 

فقد اأكدت املحكمة على ملكية �سركة �ستارز 

)التي ميلكها جابر( حلقوق اأغانيها”.

�ستارز  دع���وى  رف�����ص  “احلكم  و�أ����ض���اف 

ت��اأ���س��ي�����س��ا ع��ل��ى اأن���ه���ا م��ن��ح��ت ���س��رك��ة ���س��وت 

اال�ستغال مبوجب  ه��ذا  احل��ق يف  القاهرة 

اأكتوبر   17 ب��ت��اري��خ  بينهما  امل��ح��رر  العقد 

كلثوم  اأم  اأغ��ن��ي��ات  ف���اإن  ول��ذل��ك   ،2010
التي  ���س��ت��ارز  ل�سركة  ك��ام��ا  ملكا  م��ازال��ت 

اأعطت بدورها حق ا�ستغال ل�سركة �سوت 

القاهرة”.

واأ�سار اإىل اأن “�سركة �ستارز رفعت، منذ 

ملخالفة  العقد  ه��ذا  لف�سخ  ق�سية  ع��ام��ن، 

���س��رك��ة ����س���وت ال���ق���اه���رة ل���ب���ن���وده، وحت��ق��ق 

الدعوى  وه��ذه  الفا�سخ  ال�سريح  ال�سرط 

موؤجلة جلل�سة 23 من ال�سهر احلايل”.

االنباط - الريا�ض 

هيونداي  مركبة   7077 ا�ستدعاء  ع��ن  ال�سعودية  ال��ت��ج��ارة  وزارة  اأعلنت 

�سوناتا موديل 2020.

وقالت الوزارة اإن �سبب اال�ستدعاء يعود اإىل وجود خلل يف املحرك قد يوؤدي 

اإىل ا�ستهاك الزيت ب�سكل اأعلى من الطبيعي مما يزيد من احتمالية تعطل 

املحرك.

ودعت الوزارة ماك املركبات امل�سمولة يف هذا اال�ستدعاء وفق رقم الهيكل 

اإىل مراجعة الوكيل الإ�ساح اخللل جماًنا.

 رؤية فندق كمبنسكي 
عمان في مستقبل 

السياحة 

 صراع على كوكب الشرق.. من يمتلك حقوق صوت أم كلثوم؟

خلل بالمحرك يستدعي 
7077 هيونداي سوناتا 

2020 في السعودية 

 فحوصات جديدة تؤكد على 
 Fine Guard فعالية قناع

 السديري يلتقي سفراء 
المجموعة العربية

االنباط-عمان

يف اإجناز جديد ا�ستحوذ على اهتمام عاملي، 

القاب�سة،  ال�سحية  ف��اي��ن  جمموعة  اأع��ل��ن��ت 

و�سناعة  العامة  ال�سحة  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 

الفحو�سات  اآخ��ر  نتائج  عن  ال�سحي،  ال��ورق 

 Livinguard تقنية  على  اأج��ري��ت  التي 

التي  الوجه  اأقنعة  يف  امل�ستعملة  ال�سوي�سرية 

 ،»Fine Guard ج���ارد  “فاين  تنتجها، 

وذلك من قبل معهدين اأكادميين مرموقن 

يف جمال علم الفرو�سات واالأقم�سة يف اأملانيا 

تقنيات  ومعهد  احل��رة،  برلن  جامعة  وهما 

الن�سيج يف جامعة اآخن للتكنولوجيا.

التعقيم  فاعلية  على  النتائج  اأك���دت  وق��د 

قتل  يف   Livinguard لتقنية  ال���ذات���ي 

االأقم�سة  يف  ا�ستعماله  عند  ك��ورون��ا  فرو�ص 

التقنية  ل��ه��ذه  ميكن  حيث  االأ���س��ط��ح،  وع��ل��ى 

ت���ع���ط���ي���ل ع���م���ل وال����ق���������س����اء ع���ل���ى ج���زي���ئ���ات 

الفم  عر  ا�ستن�ساقها  يتم  التي  الفرو�سات 

اأو االأن����ف، مب��ا فيها ف��رو���ص ك���ورون���ا، ومب��ا 

ن�سبته  %99.9، وهو ما يجعل هذه التقنية 

على  الق�ساء  يف  ال��ي��وم  حتى  فاعلية  االأك���ر 

الفرو�سات.

م��ا جاء  ل��ت��وؤك��د على  النتائج  ه��ذه  وت��اأت��ي 

جامعة  م��وؤخ��راً  اأجرتها  التي  الفحو�سات  يف 

كما  االأمريكية؛  املتحدة  الواليات  يف  اأريزونا 

اأنها يف وقت يزيد من اأهميتها، وذلك يف �سوء 

البلدان  قبل  م��ن  احل��ظ��ر  اإج����راءات  تخفيف 

حول العامل وعودة احلياة فيها اإىل طبيعتها.

 

ويف ت��ع��ل��ي��ق ل���ه ع��ل��ى ه����ذه ال��ن��ت��ائ��ج، ق��ال 

درا���س��ات  معهد  م��ن  رو�سلر  اأوي  الروف�سور 

���س��ح��ة احل���ي���وان وال��ب��ي��ئ��ة يف ج��ام��ع��ة برلن 

ال��ت��ي  ال��ف��ح��و���س��ات  اأث���ب���ت���ت  “لقد  احل������رة: 

ب��ت��ق��ن��ي��ة  امل��������زودة  االأق���م�������س���ة  اأن  اأج���ري���ن���اه���ا 

اأق��ن��ع��ة  يف  وامل�����س��ت��ع��م��ل��ة   Livinguard
الوجه ميكنها تعطيل عمل الفرو�سات ب�سكل 

م�ستمر، وبالتايل فهي تعد من اأكر الطرق 

االأقم�سة  لهذه  ميكن  كذلك،  واأم��ان��اً.  وقاية 

ال�سحية  امل�ساكل  من  التخفيف  على  العمل 

االأخرى التي تتجاوز فرو�ص كوفيد19-.«

وم����ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

جيم�ص  القاب�سة،  ال�سحية  فاين  ملجموعة 

م���و����س���وع ح��م��اي��ة  “يعد  م��اي��ك��ل الف����رت����ي: 

ال�سحة العامة اأمراً بالغ االأهمية، خا�سة يف 

توا�سل  حيث  القادمة؛  والفرة  الوقت  هذا 

العديد من البلدان تخفيف اإجراءات احلظر 

واإعادة احلياة اإىل طبيعتها واإنعا�ص االقت�ساد. 

ل�سركة  ال�سركاء احل�سرين  ب�سفتنا  ونحن، 

Livinguard يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
نكون  ب���اأن  ف��خ��ورون  فاإننا  اأف��ري��ق��ي��ا،  و�سمال 

الرواد فيما يخ�ص م�ستقبل احللول املبتكرة 

والنظافة  العامة  بال�سحة  اخلا�سة  والكفوؤة 

اأن  اإذ  للم�ستهلكن؛  ومزوديها  العامل  ح��ول 

قناع فاين جارد Fine Guard ما هو اإال 

من  ومتكاملة  منوعة  باقة  الإط��اق  البداية 

التقنية  بهذه  م��ع��ززة  �ستكون  التي  املنتجات 

وال���ت���ي ���س��ت��وف��ر احل��م��اي��ة ال�����س��خ�����س��ي��ة �سد 

غرها  اإىل  باالإ�سافة  كوفيد19-  ف��رو���ص 

من الفرو�سات واجلراثيم ال�سارة.«

اخلالية   Livinguard تقنية  وتقوم 

من املواد الكيميائية بالق�ساء على البكتريا 

وال��ف��رو���س��ات ع��ل��ى امل�����س��ت��وى اجل��زي��ئ��ي من 

خال تعطيل تركيبها وعملها. وتت�سم اأقنعة 

مبتانتها   «  Fine Guardجارد “فاين 
مرة   30 حتى  غ�سلها  ميكن  اإذ  وك��ف��اءت��ه��ا؛ 

وا�ستعمالها ملدة �سنة كاملة دون تاأثر فعالية 

اأق�سى  امل�ستخدمن  مينح  م��ا  وه��و  التقنية، 

على  احل��ف��اظ  م��ع  والقيمة  احلماية  درج���ات 

البيئة.

االنباط-عمان

ال��ت��ق��ى ���س��ف��ر خ����ادم احل��رم��ن 

بن  نايف  االأردن  ل��دى  ال�سريفن 

ال�������س���دي���ري، ام�������ص يف مقر  ب���ن���در 

ال�سفارة، �سفراء املجموعة العربية 

بح�سور  االأردن،  ل��دى  املعتمدين 

العربية واملرا�سم  الدائرة  مديري 

يف وزارة اخلارجية االردنية.

ورح�������ب ال�������س���ف���ر ال�������س���دي���ري 

ب���������س����ع����ادة ال�����������س�����ف�����راء م�������س���ي���دا 

تربط  التي  ال��وط��ي��دة  بالعاقات 

دولهم و�سعوبهم باململكة و�سعبها. 

م��واق��ف  اإىل  ال�������س���دي���ري  واأ�����س����ار 

ال��ق�����س��اي��ا  خم��ت��ل��ف  اإزاء  امل��م��ل��ك��ة 

ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة امل��ط��روح��ة يف 

ال���وق���ت ال���راه���ن وح��ر���س��ه��ا على 

حت��ق��ي��ق اال����س���ت���ق���رار يف امل��ن��ط��ق��ة، 

امل�ستمرة  اململكة  م�ستعر�سا جهود 

يف ���س��ب��ي��ل ن�����س��رة ق�����س��اي��ا االأم����ة 

العربية واال�سامية ويف مقدمتها 

دعم  موؤكدا  الف�سطينية  الق�سية 

على  الها�سمية  للو�ساية  اململكة 

وامل�سيحية  االإ�سامية  املقد�سات 

يف القد�ص.

ال�سديري على حر�ص  كما اكد 

ب��ت��ق��دمي جبهة  امل��م��ل��ك��ة  وال����ت����زام 

م��وح��دة ���س��د ال��ت��ه��دي��د امل�����س��رك 

ال�����ذي مي��ث��ل��ه وب�����اء ك��وف��ي��د 19، 

ال����وب����اء  م���ع���اجل���ة  اإن  م���و����س���ح���ا 

واآث�������اره ال�����س��ح��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

واالقت�سادية املت�سابكة هي اأولوية 

مطلقة للمملكة، واأن هذا ما اأكدت 

ق�����ادة دول جم��م��وع��ة  ع��ل��ي��ه ق��م��ة 

برئا�سة  االف��را���س��ي��ة  ال��ع�����س��ري��ن 

امللك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 

م��ار���ص   26 يف   - اهلل  ح��ف��ظ��ه   -

2020م.


