
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

االثنني   30  �شوال  1441 هـ  - املوافق    22  حزيران   2020 م - العدد  5372  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

  434 التزامًا حكوميًا خالل عامين تحقق منهم %20 

»راصد«.. الحكومة ال تمتثل 
ألمر الدفاع 4 

»ثالثة عمان«.. البقاعي يتنازل عن 
اجماع الشوام لصالح الصفدي

حديث القدس ..موقف اردني شجاع الى جانب شعبنا وقضيته

التركيز على الحلقة األضعف والملك اكد على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية للمواطن18 إصابة غير محلية بـ كورونا 
 عودة 172 أردنّيًا من فلسطين 

ودولة العدو
الرزاز: اإليرادات الحكومية تقلصت خالل اربعة 

اشهر 550 مليون 
االنباط-عمان

�إ�صابة   18 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

اململكة  يف  امل�ستجّد  كورونا  بفريو�س  جديدة 

لريتفع  حملّية،  غري  جميعها  االح��د،  ام�س 

الوباء  بدء  منذ  للإ�سابات  االإجمايل  العدد 

اإىل 1033.

18 اجل��دي��دة وفق  وت��وزع��ت احل��االت ال��� 

املوجز االإعلمي ال�سادر عن رئا�سة الوزراء 

حالة   17 االآتي:  النحو  على  ال�سحة  ووزارة 

الذين  القادمني من اخلارج،  االأردنيني  بني 

م�سر  من   16( احلجر  فنادق  يف  يقيمون 

�ساحنة  ل�سائق  وحالة  ال�سعودّية(،  من  و1 

اأردين قادم عرب حدود العمري.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

احلكومي  االأداء  ملراقبة  را�سد  اأطلق 

حكومة  اأداء  مب��راق��ب��ة  اخل��ا���س  ت��ق��ري��ره 

ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال����رزاز خ��لل ع��ام��ني من 

بقانون  العمل  على  اأ�سهر  وثلثة  عمرها 

احلكومة  ت��ويل  منذ  الفرتة  �سمل  ال��دف��اع 

 2018/6/14 يف  ال��د���س��ت��وري��ة  �سلطاتها 

ت�سمن  ح��ي��ث   ،2020/6/14 ول��غ��اي��ة 

احلكومية  ل��لل��ت��زام��ات  ت��ت��ب��ع��ًا  ال��ت��ق��ري��ر 

تق�سيم  ومت  تنفيذها  وم��دى  عامني  خلل 

حتقق  اىل  االل���ت���زام���ات  حت��ق��ق  درج�����ات 

كما  يبداأ،  ومل  تنفيذه  جاري  كامل،  ب�سكل 

ال��وزراء  جمل�س  ل��ق��رارات  ح�سرًا  ت�سمن 

حل�سر  اإ���س��اف��ة  حم���اور،  اىل  وت�سنيفها 

خلل  احلكومة  وق���رارات  ال��دف��اع  اأوام���ر 

كميًا  تعدادًا  اأي�سًا  ويقدم  كورونا  جائحة 

ل�سفر رئي�س الوزراء والوزراء خلل عامني 

وح�سر  الر�سمية،  اجلريدة  اإىل  باال�ستناد 

القيادية  الوظائف  التعيينات احلكومية يف 

العليا خلل عامني، املن�سات والتطبيقات 

االلكرتونية التي اطلقتها احلكومة للتعامل 

جمل�س  �سكلها  التي  اللجان  ك��ورون��ا،  م��ع 

يف  احلكومة  اأداء  لتتبع  اإ�سافة  ال���وزراء 

وزارة  وح�ساب  وط��ن  همة  �سندوق  اإدارة 

امتثالها  وم��دى  اخل��ري  وح�ساب  ال�سحة 

الأوامر الدفاع.

احلكومة  اأن  التقرير  نتائج  اأظ��ه��رت 

التزمت ب 434 التزامًا خلل عامني، 213 

منها التزمت بهم يف خطة النه�سة 2019-

الوزراء خلل  التزم بها رئي�س   88  ،2020

ولقاءات  اعلمية  ومقابلت  ت�سريحات 

احلكومة  اأول��وي��ات  خطة  يف  وردوا  و133 

حتقق  ن�سب  اىل  وبالنظر   ،2021-2020

اأن  التقرير  بني  عامني  خلل  االلتزامات 

ب�سكل  حتقق  االلتزامات  جمموع  من   %20

يبداأ  مل  و%22  تنفيذه  ج��اري  و%58  كامل 

اللتزامات  وبالنظر  اأن��ه  وب��ني  تنفيذها، 

خطة  اإط��لق  قبل  �سدرت  التي  احلكومة 

وعددها   2021-2020 احلكومة  اولويات 

منها   %25 اأن  النتائج  تظهر  اإلتزام   301

تنفيذه  ج��اري  و%66  كامل  ب�سكل  حتقق 

م��رور  بعد  ب��ه  العمل  ي��ب��داأ  مل  منها  و%9 

خطة  التزامات  من   %15 اأن  وبني  عامني، 

وبع�سها  بها  العمل  بداأ  احلكومة  اولويات 

مكتمل قبل اإطلق اخلطة وت�ساءل التقرير 

يف  االلتزامات  ه��ذه  و�سع  من  الغاية  عن 

�سابق  ب�سكل  تنفيذها  ب��دء  رغ��م  اخل��ط��ة 

للخطة.

ال��وزراء  جمل�س  ب��ق��رارات  يتعلق  وفيما 

اأكد عدم وجود مرجعية حكومية واحدة.

ال�صواعري االنباط-اأمين 

االنتخابي يف عمان  امل�سهد  بداأت ملمح 

اأهمها  ع���دة،  ان��ت��خ��اب��ي��ٍة  دوائ����ٍر  يف  تت�سح 

على  ا�سطلح  وال��ت��ي  الثالثة"  "الدائرة 
احليتان،  بدائرة  االإع��لم  لغة  يف  ت�سميتها 

الدائرة التي اأفرزت وعرب حمطاٍت تاريخية 

عديدة نوابا �سيا�سيني خا�سوا غمار املعركة 

تر�سحوا  اأو  حزبية  ق��وائ��م  ع��ن  االنتخابية 

�سيا�سي  تناف�س  يف  م�ستقلني  ك�سيا�سيني 

الع�سائرية  للتاأثريات  ح�سور  ودون  بامتياز 

على اجتاهات الناخبني فيها. 

اجتماعاٍت  الثالثة"  "الدائرة  و�ست�سهد 

لفرز  البو�سلة  لتوجيه  وحت��رك��ات  ح��ائ��رة 

النيابية  للنتخابات  اجماع  مر�سح  واختيار 

وذل��ك  عمان"  "�سوام  مقعد  ع��ن  القادمة 

اأعلنها  مفاجئة  بعد  ال��ق��ادم  الثلثاء  ي��وم 

كان  الذي  لل�سوام  االإجماع  مر�سح  البقاعي 

اأول املعلنني عن تر�سحه ر�سميا للنتخابات 

خو�س  يف  رغبته  ع��دم  ب�  القادمة  النيابية 

اأحمد  للمر�سح  املقعد  تاركًا  املناف�سة  عمار 

ال�سفدي. 

حول  نا�سطون  وجهها  ان��ت��ق��ادات  ورغ��م 

الختيار  جلنة  ت�سكيل  “ال�سوام”  ق��رارات 

يتهاون  مل  النيابية،  للنتخابات  مر�سحهم 

اأح��د  اقتنا�س  يف  ي��وم��ًا  الثالثة"  "�سوام 
غمار  يف  اأم��ره��م  حا�سمني  الكبار  مقاعد 

معركة العبديل .

 

التفا�صيل �ص »3«

إفتتاح محطة وقود جديدة لشركة 
المناصير للزيوت والمحروقات

إغالق باب استقبال المشاركات في 
هاكاثون الشباب العربي

مصادر: البيت األبيض سيحسم موقفه 
من مخطط الضم خالل يومين

االنباط-عمان

�صمن اإ�صرتاتيجية �صركة املنا�صري للزيوت 

ب��ال��ت��و���ص��ع والإن��ت�����ص��ار يف كافة  وامل���ح���روق���ات 

بعون  مت  الها�صمية،  الإردن��ي��ة  اململكة  اأن��ح��اء 

تقع  لل�صركة  تابعة  وق��ود  حمطة  اإفتتاح  اهلل 

�صمن حمافظة العا�صمة عمان، �صارع الأردن 

، ب��ع��د ت��ق��اط��ع ���ص��ارع ج��ر���ش و����ص���ارع الأردن 

اإ�صم حمطة  باجتاه عمان ب� 7.1كم ، وحتمل 

�صارع الأردن.

قامت  ق��د  �صابق  وق��ت  ال�صركة يف  وك��ان��ت   

الطريق  البي�صاء   ، البي�صاء  باإفتتاح حمطة 

ال����راب����ط ب����ن ط���ري���ق احل�������زام ومم���رع���م���ان 

التنموي قبل تقاطع املا�صونه ب� 5.2 كم.

 ���ص��رك��ة امل��ن��ا���ص��ري ل��ل��زي��وت وامل���ح���روق���ات 

بناء  يف  ال��رائ��دة حملياً  ال�صركات  اأوائ���ل  م��ن 

حيث  ال��وق��ود  حمطات  م��ن  �صل�صلة  وت�صغيل 

ب�صكل   1002 ع��ام  حمطاتها  اأوىل  ت�صغيل  مت 

ت�صاهي  عاملية  ومب��وا���ص��ف��ات  ج���ذاب ومم��ي��ز 

مثيالتها يف الدول املتقدمة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

اأعلنت موؤ�ص�صة ويل العهد ام�ش الأحد، عن 

هاكاثون  يف  امل�صاركات  ا�صتقبال  ب��اب  اإغ��الق 

على  املوؤ�ص�صة  تعمل  ال��ذي  العربي،  ال�صباب 

العربي  ال�صباب  مركز  مع  بال�صراكة  تنفيذه 

يف دولة الإمارات العربّية املتحدة، وبالتعاون 

مع عدد من املوؤ�ص�صات العربية والدولية.

واأو�صحت املوؤ�ص�صة يف بيان اأن عدد امل�صاريع 

ب��ل��غ 581 م�صروعا  ال�����ص��ب��اب  ب��ه��ا  ت��ق��ّدم  ال��ت��ي 

ال��ت��دري��ب  ب����اب  واأن  ع���رب���ّي���ة،  دول�����ة   61 م���ن 

واأّك���دت  للنهائيات.  و���ص��وًل  ب��داأ  للم�صاركن 

�صيقدمون  املتناف�صن  اأن  بيانها  يف  املوؤ�ص�صة 

بتقنية  اأفكارهم  اخلتامية،  الفعالية  خ��الل 

ال��ب��ث احل���ي ع���ر الإن���رتن���ت م��ط��ل��ع ال�صهر 

امل���ق���ب���ل، اأم������ام جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال���ت���ي ت�صم 

الإع��الن  �صيتم  كما  ال�صركاء،  من  جمموعة 

حينها.  يف  والنتائج  اخلتامّية  الفعالّية  عن 

وغ��ّط��ى ال��ه��اك��اث��ون 6 ق��ط��اع��ات ح��ي��وّي��ة هي 

ال�صحي  والنظام  وال��دوائ��ي،  الغذائي  الأم��ن 

ودميومته.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - وكاالت

املتحدة  الوليات  اإن  اإ�صرائيلية  م�صادر  تقول 

تتجه حل�صم موقفها النهائي من خمطط ال�صم 

ال���ص��ت��ع��م��اري ال��ي��وم الإث���ن���ن اأو غ���دا ال��ث��الث��اء 

املوؤ�ص�صة  واإن  الأبي�ش،  البيت  داخ��ل  اجتماع  يف 

الأمنية الإ�صرائيلية التي تخ�صى تبعاته الأمنية 

ال�صيا�صي  امل�صتوى  مع  حا�صم  لجتماع  ت�صتعد 

قريبا.

يفجر  اأن  م��ن  خ�صيتها  ع��ن  املوؤ�ص�صة  وت��ع��رب 

خم��ط��ط ال�����ص��م ان��ت��ف��ا���ص��ة ث��ال��ث��ة ت��ب��داأ يف غ��زة 

ث��م مت��ت��د ل��ال���ص��ت��ع��ال يف ال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وف��ق 

اإن  قالت  التي  “معاريف”  �صحيفة  ت��وؤك��ده  م��ا 

ال��دول  فعل  ردود  يف  التمعن  توا�صل  اإ�صرائيل 

تقديراتها  تقدم  مل  الآن  وحتى  عليه.  العربية 

املحتملة ملخطط  الأمنية  ب�صكل مرتب للتبعات 

ال�صم. 

واإ�صرائيلية  اأمريكية  م�صادر  قالت  املقابل  يف 

اأن يجري البيت الأبي�ش نقا�صا  اإنه من املتوقع 

�صيعطي  كان  اإذا  ما  حول  الأ�صبوع،  هذا  حا�صما 

خطوة  لتنفيذ  الأخ�صر”،  “ال�صوء  اإ���ص��رائ��ي��ل 

القناة  وف��ق  �صيادتها  اإىل  ال�صفة  اأرا����شٍ يف  �صم 

الإ�صرائيلية 31.

التفا�صيل �ص »9«

االأنباط- خا�ص

ت���وق���ع اخل���ب���ري ال��ن��ف��ط��ي ع���ام���ر ال�����ص��وب��ك��ي ت��وج��ه 

احلكومه نهاية �صهر حزيران احل��ايل اىل رفع �صعر 

جميع ان��واع امل�صتقات النفطيه بقيم ت��رتاوح ما بن 

5-6 ق��رو���ش على ك��ل ل��رت، و بن�صب ت���رتاوح م��ا بن 

. %21-6

بن�صبة %6،  البنزين 59  �صعر  رف��ع  يتم  ان  مرجحا 

ورفع �صعر البنزين 09 بن�صبة 8%، اأما الن�صبة الكر 

ف�صتكون من ن�صيب ال�صولر والكاز اذ �صريتفع بن�صبة 

21% من ال�صعر الكلي املباع للمواطن.

يف  تذبذبات  العاملية  النفط  ا���ص��واق  �صهدت  وق���ال   

ال�صعار ال ان الرتفاع كان وا�صحا ب�صكل كبري، فقد 

و�صل معدل �صعر خام برنت يف حزيران احلايل و حتى 

 %53 بن�صبة  مرتفعاً  للرميل  دولر   5.93 اىل  اليوم 

عن 92 دولر للرميل وهو معدل ال�صعر يف �صهر ايار 

املا�صي.

 موؤكداً ان ذلك جاء نتيجة تذبذب ا�صا�صيات �صوق 

فريو�ش  تداعيات  فعدا  والطلب،  العر�ش  يف  النفط 

كورونا و التغريات اجليو�صيا�صية املتنوعه، فقد تعاطت 

اوب��ك+ مع هذه التداعيات و�صددت على اع�صائها يف 

بن�صب  اللتزام  احل��ايل على  ال�صهر  بداية  اجتماعها 

التخفي�ش على النتاح والبالغه باملجمل 6.9 مليون 

برميل، كما مت متديد هذا التفاق حتى نهاية متوز 

وزاري لإج���راء مراجعة  ت�صكيل جمل�ش  م��ع  ال��ق��ادم، 

�صهرية.

 م�صريا من ناحية اخرى اأنه لوحظ حت�صن وا�صح 

على الطلب العاملي وخا�صه يف ا�صيا والعديد من الدول 

تزامنا مع فتح الغالقات، ال ان الفدرايل المريكي و 

العديد من املوؤ�ص�صات الدوليه توقعت بان ان تكون اثار 

ازمة كورونا على القت�صاد طويلة املدى وبالتايل لن 

يعود الطلب العاملي على النفط اىل �صابق عهده حتى 

عام 2202، يف نف�ش الوقت كان اخلوف من تزايد اعداد 

امل�صابن و موجة ثانية لفريو�ش كورونا يخيم على 

ال�صواق ، ال ان العديد من الدول وا�صلت فتح ال�صواق 

م��ع ع���دم وج���ود ن��ي��ه ل��ل��ع��ودة ل��الإغ��الق��ات م���رة ثانيه 

والتعامل مع اجلائحة باأ�صاليب الوقاية الخرى.

 وا�صاف ال�صوبكي حملياً اجرت احلكومة يف بداية 

�صهر حزيران احلايل الرفع الول على ا�صعار امل�صتقات 

ا�صعار  وانهيار  ك��ورون��ا  جائحة  بداية  منذ  النفطية، 

النفط، وك��ان الرت��ف��اع بن�صب ت��رتاوح ما بن %9-4، 

حيث مت رفع �صعر البنزين 59 ) 55فل�ش/لرت( لي�صبح 

)05فل�ش/  09 البنزين  �صعر  ورف��ع   فل�ش/لرت،   028

ل����رت( ل��ي�����ص��ب��ح 006ف���ل�������ش/ل���رت، ورف�����ع ���ص��ع��ر ال��ك��از 

وال�صولر ) 51فل�ش/لرت( لي�صبح 014فل�ش/لرت، كما 

تقرر اإبقاء قيمة فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند 

�صفر، ومت اأي�صاً تثبيت �صعر بيع ا�صطوانة الغاز املنزيل 

عند 7 دنانري لال�صطوانة.

الشوبكي: الحكومة تتجه نهاية حزيران الحالي لرفع جميع انواع المشتقات النفطية

 12 تعيينًا في المناصب القيادية العليا خالل فترة 
قانون الدفاع و65 تعيينًا خالل عامين

 دفع الضريبة واجب والوضع المالي يتطلب من الجميع االلتزام  بدفع الضرائب
 إجراءات الضم ستقود للصراع ونحن نقف جميعا خلف القيادة الهاشمية

    والثوابت األردنية
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اعتصام لحرس آبار جيفكو 
بمنجم الشيدية

االنباط - جواد اخل�رضي 

يعملون  وال��ذي��ن  حار�ش  مبهنة  العاملن  ق��ام 

على اآلبار التي تغذي �صركة جيفكو باملياه منذ 

بعقود  الفو�صفات  ل�صركة  اداري���ا  التابعه   3102

اعت�صامهم  بتجديد  �صنوات  �صبع  منذ  �صنويه 

ال��وح��ي��د وه��م��ه��م هو  ال��ع��م��ل ومطلبهم  مب��وق��ع 

ال��ت��ث��ب��ي��ت ع��ل��ى ك�����ادر ���ص��رك��ة ال��ف��و���ص��ف��ات ا���ص��وة  

بزمالء لهم مت تعيينهم موظفن ب�صركة مناجم 

الفو�صفات الردنية والبالغ عددهم 0042موظف 

ر�صمي بينما احلرا�ش وعددهم 92�صاب ويعيلون 

اأ�صر وكلهم من اأبناء الباديه اجلنوبيه حمافظة 

م��ع��ان وم���ن اأب��ن��اء منطقة اجل��ف��ر ال��ق��ري��ب��ة من 

الرغم من منا�صداتهم  ال�صحراوي. على  املوقع 

امل��ط��ل��ب ح��ل��م وعلى  واه��ت��م��ام��ات��ه��م  لزال ه���ذا 

�صركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  وع���ودات  من  الرغم 

ال��ف��و���ص��ف��ات ال�����ص��اب��ق منهم ع��ام��ر امل��ج��ايل و د . 

حم��م��د ال��ذن��ي��ب��ات احل�����ايل ول���ك���ن ل���الأ����ص���ف مل 

 “ لالنباط   “ قولهم  ح�صب  بالوعد  اأح��د  يفي 

اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ل�صان  على  ال��وع��ود  واآخ���ر 

لهم  نقله  الذنيبات  حممد  د.  الفو�صفات  �صركة 

الفو�صفات  �صركة  يف  العمال  نقابة  رئي�ش  نائب 

حم��م��د ع��ل��ي احل��ج��اي��ا وت��دخ��ل ال��ن��ائ��ب احل��ايل 

�صالح �صاري ابو تايه ، اإل اأنهم فوجئوا  بالعقد 

اجلديد.

التفا�صيل �ص »4«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

التقت جاللة امللكة رانيا العبداهلل اليوم 

امل�ستفيدات من  م��ن  وع���دد  ف��ري��ق عمل  م��ع 

توفري  يف  ���س��اه��م  ال���ذي  “بالفرن”  تطبيق 

من  بيت  اأك���ل  لطلب  ل�سيدات  عمل  ف��ر���ص 

مطابخ منزلية.

وت��ب��ادل��ت احل��دي��ث م��ع امل�����س��ت��ف��ي��دات عن 

ال���ف���وائ���د ال���ت���ي مل�����س��ن��ه��ا م���ن اال�����س����رتاك يف 

ت��ر���س��ي��خ ثقافة  ���س��اه��م يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق وك��ي��ف 

االعتماد على النف�ص وقال املوؤ�س�ص والرئي�ص 

ان  البطيخي  حم��م��د  للتطبيق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

على  وي��ع��م��ل   2016 ع���ام  اط��ل��ق  التطبيق 

من  يطبخن  و���س��ي��دات  امل�ستخدمني  �سبك 

فريق  عمل  كورونا  اأزم��ة  ظل  ويف  منازلهم، 

“بالفرن” على حتويل التطبيق اىل من�سة 
ل��ل��ت�����س��وق م���ن امل���ح���الت ال��ت��ج��اري��ة وامل���راك���ز 

التموينية.

االنباط-عمان

اأج����������رى وزي��������ر اخل�����ارج�����ي�����ة و������س�����وؤون 

ام�����ص االأح���د،  اأمي���ن ال�سفدي،  امل��غ��رتب��ني، 

ات�سااًل هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية 

�سكري،  ���س��ام��ح  ال�سقيقة،  ال��ع��رب��ي��ة  م�سر 

امل�ستمرين  والتن�سيق  ال��ت�����س��اور  ���س��ي��اق  يف 

زي��ادة  �سبل  ح��ول  ال�سقيقني  البلدين  ب��ني 

التطورات  اإزاء  امل��واق��ف  وتن�سيق  ال��ت��ع��اون 

التعامل معها مبا يخدم  االإقليمية واآليات 

الق�سايا العربية ويحقق االأمن واال�ستقرار 

يف املنطقة.

واأك����������د ال��������وزي��������ران، خ�������الل ب��ح��ث��ه��م��ا 

امل�ستجدات املرتبطة بالق�سية الفل�سطينية، 

اإ�سرائيل  �سم  رف�ص  يف  الثابت  موقفهما 

ال��دويل  للقانون  خ��رق��اً  فل�سطينية  اأرا����ص 

العادل.  ال�سالم  حتقيق  لفر�ص  وتقوي�ساً 

االأ�سقاء  اإىل جانب  املطلق  وقوفهما  واأك��دا 

حقوقهم  لتلبية  �سعيهم  يف  الفل�سطينيني 

يف  حقهم  مقدمتها  ويف  كاملة،  امل�سروعة 

احلرية والدولة على ترابهم الوطني على 

اأ�سا�ص حل الدولتني وفق قرارات ال�سرعية 

وال��ذي  العربية  ال�سالم  وم��ب��ادرة  الدولية 

ال�سالم  لتحقيق  ال��وح��ي��د  ال�سبيل  ي�سكل 

ال�سفدي  وا���س��ت��ع��ر���ص  وال�����س��ام��ل.  ال��ع��ادل 

و�سامح التطورات يف جهود التو�سل التفاق 

اأهمية  ال�سفدي  واأك��د  النه�سة.  �سد  ح��ول 

ال�سد  مل��لء  اأح��ادي��ة  اأي خطوات  اتخاذ  ع��دم 

حقوق  يحفظ  الت��ف��اق  التو�سل  و���س��رورة 

ال�سقيقة يف مياه  العربية  جمهورية م�سر 

النيل وحقوق جميع االأطراف وفق القانون 

امل�ستجدات  ال���وزي���ران  بحث  كما  ال����دويل. 

املرتبطة باالأزمة الليبية واجلهود املبذولة 

ل��ل��ت��و���س��ل حل���ل ���س��ي��ا���س��ي ل����الأزم����ة. واأك����د 

ال���وزي���ران ���س��رورة ت��ك��ات��ف جميع اجل��ه��ود 

حلل االأزمة �سيا�سياً بتوافق اأطراف االأزمة 

ي�سمن  ومبا  ممكن،  وقت  باأ�سرع  الليبيني 

ووح��دة  و�سيادتها  وا�ستقرارها  ليبيا  اأم��ن 

املرجعيات  وف��ق  �سعبها  وم�سالح  اأرا�سيها 

ال�سخريات  ات��ف��اق  ت�سمل  وال��ت��ي  املعتمدة 

املن�سجم  القاهرة  وات��ف��اق  برلني  وم��وؤمت��ر 

م����ع خم����رج����ات م����وؤمت����ر ب����رل����ني. و����س���دد 

ال�سفدي على �سرورة بذل كل جهد ممكن 

ل��وق��ف ال��ن��ار وم��ن��ع ك��ل م��ا ميكن اأن يعمق 

اإحالة ليبيا �ساحة لل�سراعات  االأزم��ة عرب 

م�سالح  ح�ساب  على  وال��دول��ي��ة  االإقليمية 

واملنطقة  جوارها  دول  واأم��ن  واأمنها  ليبيا 

اململكة  وق��وف  ال�سفدي  واأك��د  ع��ام.  ب�سكل 

ال��ك��ام��ل اإىل ج��ان��ب االأ���س��ق��اء يف م�����س��ر يف 

وا�ستقرارهم،  الأمنهم  تهديد  اأي  مواجهة 

ف��اأم��ن م�سر ه��و اأم��ن االأردن ورك��ي��زة اأم��ن 

وا�ستقرار املنطقة برمتها. و�سدد ال�سفدي 

والتن�سيق  الت�ساور  ا�ستمرار  على  و�سامح 

مب���ا ي��ع��ك�����ص ���س��الب��ة ال���ع���الق���ات االأخ���وي���ة 

امللك  جاللة  يقودها  التي  اال�سرتاتيجية 

عبداهلل الثاين واأخوه الرئي�ص عبد الفتاح 

ال�����س��ي�����س��ي ن��ح��و اآف�����اق اأو����س���ع م���ن ال��ت��ع��اون 

والتكامل.

االنباط-عمان

ك��ورون��ا  اأزم�����ة  اإدارة  خ��ل��ي��ة  م��دي��ر  اأك����د 

العميد مازن الفراية، و�سول 180 اأردنيا 

طريق  ع��ن  ال�سقيقة  فل�سطني  دول���ة  م��ن 

الثالثة  املرحلة  �سمن  ح�سني،  امللك  ج�سر 

الإعادة الطلبة االأردنيني ومن تقطعت بهم 

ال�سبل من اخلارج، التي تنتهي بتاريخ 24 

حزيران اجلاري.

وقال الفراية ، اإنه �سيتم تطبيق احلجر 

العائدين  جميع  على  االإل���زام���ي  ال�سحي 

مل��دة  ال��غ��اي��ة  ل��ه��ذه  املخ�س�سة  ال��ف��ن��ادق  يف 

احلجر املنزيل عليهم  وتطبيق  يوما،   14
مل���دة اأ���س��ب��وع��ني ب��ا���س��ت��خ��دام ن��ظ��ام االأ���س��اور 

االإل���ك���رتون���ي���ة ف����ور ان���ت���ه���اء م����دة احل��ج��ر 

االإلزامي.

االنباط-عمان

بتعيني  ال�سامية  امللكية  االإرادة  �سدرت 

ع��ط��وف��ة ال���دك���ت���ورة ع��ب��ري ب�����س��ري دب��اب��ن��ة 

امل�ستقلة  الهيئة  ع�سوا يف جمل�ص مفو�سي 

ت��اري��خ مبا�سرتها  اع��ت��ب��ارا م��ن  ل��الن��ت��خ��اب، 

العمل.

ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإرادة  ����س���درت  ك��م��ا 

بتعيني عطوفة ال�سيد عمار اأحمد احل�سيني 

امل�ستقلة  الهيئة  ع�سوا يف جمل�ص مفو�سي 

ت��اري��خ مبا�سرته  اع��ت��ب��ارا م��ن  ل��الن��ت��خ��اب، 

�سلفه  ع�سوية  من  املتبقية  وللمدة  العمل، 

التي  االإبراهيم  خليف  نايف  ال�سيد  �سعادة 

تنتهي بتاريخ 6 – 4 – 2022.

الملكة رانيا العبداهلل تلتقي عددا 
من مستفيدات تطبيق بالفرن

الصفدي ٠٠ أمن مصر هو
 أمن االردن

 وصول 18٠ أردنيا عن طريق جسر 
الملك حسين

 إرادتان ملكيتان بتعيين دبابنة 
والحسيني عضوين في مجلس 

مفوضي الهيئة المستقلة لالنتخاب

االنباط-عمان

اأعلنت نقابة املهند�سني االأردنيني، ام�ص 

االأحد، عن اإ�سهار جمعية �سالمة العمليات 

ل�سعبة  ال��ت��اب��ع��ة  االأردن�����ي�����ة،  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

الكيميائية، وذلك خالل موؤمتر  الهند�سة 

�سحفي عقد يف جممع النقابات.

وق�����ال ن��ق��ي��ب امل��ه��ن��د���س��ني االأردن����ي����ني، 

ا�سهار  اإن  الزعبي،  �سمارة  اأحمد  املهند�ص 

الوطنية  لل�سناعات  دعما  ياأتي  اجلمعية 

وت���ر����س���ي���خ���ا ل���ن���ظ���ام ����س���الم���ة ال��ع��م��ل��ي��ات 

كونها  اإىل  اإ���س��اف��ة  االأردن،  يف  الكيميائية 

م���ن االع���ت���ب���ارات امل��ه��م��ة واجل���وه���ري���ة يف 

والتخ�س�سات  الكيميائية  الهند�سة  جمال 

الهند�سية االأخرى.

ت��زام��ن  اجلمعية  ا���س��ه��ار  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

مع اعالن مركز تدريب املهند�سني اإطالق 

متخ�س�سة  م��ك��ث��ف��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  اأول 

العمليات  ���س��الم��ة  اإدارة  ب��ن��ظ��ام  ب������االأردن 

العمليات  ���س��الم��ة  م��رك��ز  منهجية  ح�سب 

من  العديد  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  االأمريكي، 

بنقابة  التعريفية  واملحا�سرات  ال��ور���س��ات 

اإدارة  ن��ظ��ام  بعنا�سر  املتعلقة  املهند�سني 

���س��الم��ة ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����س��رون واالأع���م���دة 

االأربعة لهذا النظام.

قريبا  ���س��ت��وق��ع  ال��ن��ق��اب��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

مذكرات تفاهم وتعاون مع مراكز �سالمة 

ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة م��ث��ل م���رك���ز ���س��الم��ة 

 ،CCPS الكيميائية االأمريكي  العمليات 

الكيميائيني  املهند�سني  جلمعية  ال��ت��اب��ع 

االأمريكيني.

ولفت ع�سو جمل�ص النقابة رئي�ص �سعبة 

ال��ه��ن��د���س��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، امل��ه��ن��د���ص حممد 

ال�سناعية  احل����وادث  بع�ص  اأن  امل��ح��ام��ي��د 

العديد  التي ح�سلت يف  العاملية  والكارثية 

من دول العامل �ساهمت يف التفكري باإن�ساء 

نظام اإدارة �سالمة العمليات.

الكيميائية  العملية  اللجنة  وقال ع�سو 

العمليات  ���س��الم��ة  جم���ال  يف  امل��ت��خ�����س�����ص 

اإنه  طه،  بني  يعقوب  املهند�ص  الكيميائية، 

ال يوجد كود اأردين حتى اللحظة ل�سالمة 

تلتزم  املن�ساآت  اإن  بل  الكيميائية،  العمليات 

بتعليمات حكومية يف وزارة العمل واملوؤ�س�سة 

تلك  لتنظم  االجتماعي  لل�سمان  العامة 

العملية، الفتا اإىل اأنه ومن �سمن االأهداف 

جمل�ص  مع  التن�سيق  للجمعية  الرئي�سية 

اأردين ل�سالمة  البناء الوطني الإيجاد كود 

العمليات.

نقابة المهندسين تعلن إشهار جمعية سالمة العمليات الكيميائية

االثنني    22  /  6  / 2020

االنباط- عمان 

ال���رزاز،  عمر  الدكتور  ال����وزراء،  رئي�ص  اأك��د 

مع  التعامل  ال��ب��داي��ات  منذ  جتنب  االأردن  اأن 

جائحة كورونا وفقا لنهج مناعة القطيع التي 

ت��دخ��ل،  دون  امل�����س��اب��ني  ت���رك  ت�ستوجب  ك��ان��ت 

وبالتايل تف�سي الوباء يف املجتمع.

وقال رئي�ص الوزراء “اإن نهج مناعة القطيع 

الغاب،  و�سريعة  ل��الأق��وى  البقاء  عمليا  يعني 

مع  وال  ال��دي��ن��ي��ة  قيمنا  م��ع  ين�سجم  ال  وه���ذا 

يف  ج�سدوها  التي  والثقافة  الها�سميني  تاريخ 

ال��دول��ة االأردن��ي��ة على م��دى مائة ع��ام وال مع 

عاداتنا وتقاليدنا”.

بع�ص  متلفز على  تعليق  ال���رزاز، يف  واأ���س��ار 

اال���س��ت��ف�����س��ارات وامل��الح��ظ��ات امل��ت��داول��ة اأخ���رياً، 

ال��واح��دة  اأن االأردن اخ��ت��ار من��وذج االأ���س��رة  اإىل 

املتكافلة املتما�سكة التي تركز وتعنى بالعن�سر 

االأ�سعف وهم املتاأثرون من تداعيات اجلائحة 

�سحيا اأو اقت�ساديا. وقال “بعد حوايل خم�سة 

اأن  علينا  ك��ورون��ا  جائحة  مواجهة  م��ن  اأ�سهر 

نقّيم ما م�سى وما هو قادم ونتطلع اإىل بع�ص 

ت�سل  والتي  اتخذناها  التي  قراراتنا  جوانب 

تقريبا اإىل نحو 400 اإجراء وقرار”.

واملوؤ�سرات  االأرق���ام  اأن  ال���وزراء  واأك��د رئي�ص 

االإ�سابات  فغالبية  جيدة،  باجلائحة  املتعلقة 

من اخلارج “ولكن هذا ال يعني اأن حتدينا قد 

الفريو�ص  انتهى ونحن نرى موجة ثانية من 

نبقى  اأن  وع��ل��ي��ن��ا  وال����ع����امل  اجل������وار  دول  يف 

متيقظني”.

الرزاز  اأ�سار  االقت�سادية،  التداعيات  وحول 

لالنكباأكمله  ���ص  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����س��اد  اأن  اإىل 

الفتا  االأردن،  يف  علينا  انعك�ص  وه��ذا  تعرما�ص 

خالل  تقل�ست  احلكومية  االإي�����رادات  اأن  اإىل 

مليون   550 بنحو  االخ���رية  االأرب��ع��ة  االأ�سهر 

دينار. واأعرب عن اعتقاده اأن االأثر االقت�سادي 

االأك�����رب واالأه�����م ل��ك��ورون��ا ���س��ي��ك��ون ع��ل��ى ���س��وق 

العمل وعلى املوظفني والعاملني يف القطاعات 

نتيجة  كبري  ب�سكل  ت��اأث��رت  ال��ت��ي  االقت�سادية 

توقفها الق�سري عن العمل.

من  العاملة  ال��ق��وى  تركيبة  اأن  اإىل  ولفت 

القطاع  يف  باملائة   40 اإىل  تنق�سم  االأردن��ي��ني 

 60 م��دن��ي��ني وع�سكريني وح����وايل  م��ن  ال��ع��ام 

اأن ن�سف  اإىل  القطاع اخلا�ص، الفتاً  باملائة يف 

العاملني يف القطاع اخلا�ص يعملون يف القطاع 

ال�سمان  يف  امل�����س��رتك��ون  )اأي  املنظم  اخل��ا���ص 

االجتماعي( يف حني اأن الن�سف االآخر يعملون 

املحمي،  املنظم وغري  القطاع اخلا�ص غري  يف 

عن  تعطل  اأو  تقاعدية  روات���ب  لديهم  ولي�ص 

العمل اأو اأي منظومة حماية اجتماعّية.

اأن�����ه وم����ن منطلق  واأك������د رئ��ي�����ص ال�������وزراء 

الرتكيز على احللقة االأ�سعف جاءت توجيهات 

ج���الل���ة امل���ل���ك وج���ه���ود احل���ك���وم���ة وم����ب����ادرات 

االأك��ر  للفئات  وامل�����س��اع��دة  للتربع  االأردن���ي���ني 

تعر�سا خلطر الفقر ورمبا اجلوع لوال تدخل 

جميع اجلهات “وهذه كانت اأولويتنا االأوىل”.

واأ�سار بهذا ال�سدد اإىل اأنه مت تغيري معايري 

����س���ن���دوق امل���ع���ون���ة ال��وط��ن��ي��ة وف���ت���ح ال�����س��م��ان 

للت�سجيل  ال�����س��غ��رية  ل��ل��م��ن�����س��اآت  االج��ت��م��اع��ي 

واال���س��ت��ف��ادة م���ن ال��ت��ع��ط��ل ع���ن ال��ع��م��ل وع��م��ل 

اأن���ه مت  ال��زك��اة ب�سكل م��ث��ايل، م��وؤك��دا  �سندوق 

ت��ك��ون هناك  اإي��ج��اد ���س��ن��دوق همة وط��ن حتى 

وتذهب  النا�ص  لتربع  وا�سحة  واآل��ي��ة  طريقة 

اجلائحة  ل��ت��داع��ي��ات  مبا�سرة  ال��ت��ربع��ات  ه��ذه 

ال�سحية واالجتماعية.

كله  التكافلي  “هذا اجلهد  ال��رزاز  واأ���س��اف 

جاء بجهد اجلميع من قطاع خا�ص وجمتمع 

فقد  املوؤ�س�سات،  وجميع  اأهلي  وجمتمع  مدين 

عملنا معا حتى نحمي هذه الفئة االأ�سعف”.

ولفت اإىل اأن القطاع اخلا�ص املنظم تعر�ص 

توقفت  القطاعات  من  الكثري  الأن  لهزة  اأي�سا 

العمل  ب�سكل كامل لفرتة طويلة نوعا ما عن 

“وقمنا بحّث اأ�سحاب العمل على عدم ت�سريح 
واملحافظة  االأ���س��ك��ال  م��ن  �سكل  ب���اأي  ال��ع��م��ال��ة 

على العاملني لديهم وهذا هو عنوان التكافل 

احلقيقي يف القطاع اخلا�ص”.

واأ���س��ار رئي�ص ال���وزراء اإىل االإج���راءات التي 

العمل  اأ���س��ح��اب  مل�ساعدة  احلكومة  بها  قامت 

الدفعات  م��ن  الكثري  وتاأجيل  الكلف  بخف�ص 

واالأق�������س���اط وغ���ريه���ا م���ن ال��ك��ل��ف م���ع ت��اأم��ني 

الكثري من الت�سهيالت.

على  امل��وؤق��ت  اخل�سم  اأّن  اإىل  اأي�����س��اً  واأ���س��ار 

50 باملائة  اأو حتى   40 اأو   30 االأج��ور بن�سب 

من  اأف�سل  العمل  اأماكن  يف  املتواجدين  لغري 

ت�سريح العمالة الذي يوؤثر على املدى املتو�سط 

�سعوبة  ت��درك  احلكومة  اأن  موؤكداً  والطويل، 

عودة من هم يف �سن االأربعني اأو اخلم�سني اإىل 

�سوق العمل اإذا فقدوا وظائفهم.

واأ���س��ار ال����رزاز اإىل اأن ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ال��ذي 

يعترب  العاملة،  ال��ق��وى  م��ن  باملئة   40 ي�سكل 

االأم��ان  ناحية  االأف�سل من  وه��و  قطاعا مهما 

اأو  املنظم  �سواء  القطاع اخلا�ص  الوظيفي من 

غري املنظم.

الذي  امل��ايل  للو�سع  ونتيجة  اأن��ه  اإىل  ولفت 

ك��ان��ت ف��ي��ه احل��ك��وم��ة وج����دت م���ن ال�����س��روري 

لرواتب  الفنّية  العالوات  على  الزيادة  تاأجيل 

املقبل،  العام  بداية  اإىل  العام  القطاع  موظفي 

مبينا اأن احلكومة جلاأت لهذا اخليار للرتكيز 

على القطاعات االأ�سعف، وعمال بروح التكافل 

م���ع ب��ق��ي��ة ال��ق��ط��اع��ات امل��ت�����س��ررة م���ن ال���وب���اء، 

يف  املوظفني  جلميع  �ستعود  الزيادة  اأن  موؤكدا 

بداية عام 2021.

واأ���س��اف ال����رزاز: ات��خ��ذن��ا اإج�����راءات اأخ��رى 

القطاع  موظفي  من  العليا  الفئات  ا�ستهدفت 

وامل��ي��زات �سواء يف  ال��ع��الوات  العام عرب خف�ص 

ال�سركات  اأو  امل�ستقلة  الهيئات  يف  اأو  احلكومة 

منطلق  من  اأي�سا  “وذلك  للحكومة،  اململوكة 

التكافل وحماية الفئة االأ�سعف يف املجتمع”.

اململكة  يف  امل����ايل  ال��و���س��ع  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 

ال�سرائب،  بدفع  االلتزام  يتطلب من اجلميع 

م�سريا اإىل اأن دفع ال�سريبة لي�ست مّنة بل هي 

االأردين  االقت�ساد  يف  رب��ح��ا  يحقق  مل��ن  واج���ب 

وي�ستخدم  االأردن����ي����ة  االأر������ص  ع��ل��ى  وم���وج���ود 

مهارات وموارد اأردنية.

ال�����س��ري��ب��ة واج����ب وح���ق للم  “دفع  وت���اب���ع: 

اج��ت��م��ع��الأردين الأن ه���ذه ال�����س��ري��ب��ة ه���ي ال��ت��ي 

متّول رواتب القطاع العام واخلدمات التعليمية 

التي  االأ�سا�سية  االأم��ور  من  وغريها  وال�سحية 

�ساعدتنا على اجتياز هذه اجلائحة”.

ال�سكر  ال�سدد،  بهذا  ال���وزراء  رئي�ص  ووج��ه 

ال�سائقة  حتملوا  الذين  العمل  اأ�سحاب  لكل 

موظفيهم،  على  واأب��ق��وا  االأزم���ة  ب�سبب  املالية 

مثنيا اأي�����س��ا ع��ل��ى اأ���س��ح��اب ال�����س��رك��ات ال��ذي��ن 

دفعوا ال�سريبة يف وقتها.

ت���درك وتتفهم  اإن احل��ك��وم��ة  ال����رزاز  وق���ال 

و�سع القطاعات التي ت�سررت ب�سبب اجلائحة، 

وت��در���ص م�����س��األ��ة دع��م��ه��ا م��ن خ���الل اإج����راءات 

خا�سة مع االأخذ باالعتبار القطاعات االأ�سعف 

ال�سياحة  كقطاعي  كبرية  لهزة  تعر�ست  التي 

والنقل، م�سريا اإىل اأن احلكومة بداأت بتوجيه 

للو�سول  القطاعني،  لهذين  اإ�سالحية  ح��زم 

اإىل مرحلة التعايف خالل الفرتة املقبلة.

واأ�سار اإىل اأن االأفق يف املرحلة املقبلة يتجه 

اقت�سادنا،  يف  واملنعة  والتح�سن  التعايف  نحو 

بالرحالت  م�سمول  اليوم  االأردن  اأن  اإىل  الفتا 

ال�سياحية التي ترغب الدول املجاورة اإر�سالها 

عند فتح حركة الطريان.

مع  الطريان  حركة  لفتح  “ن�سعى  واأ���س��اف 

الدول امل�سابهة لو�سعنا الوبائي، خ�سو�سا اأننا 

حافظنا على م�ستوى مميز من عدد االإ�سابات 

لغاية االآن واحلمد هلل، موؤكدا اأهمية التم�سك 

ب��ث��ق��اف��ة وم��ن��ه��ج االأ�����س����رة ال����واح����دة امل��ت��ك��اف��ل��ة 

املتعا�سدة بالتوازي مع االإجناز ال�سحي.

املنهج  ه���ذا  “اأمام  ال������وزراء:  رئ��ي�����ص  وق����ال 

ه���ن���اك م��ن��ط��ق اآخ�������ر، ه���ن���اك م��ن��ط��ق م��ن��اع��ة 

ال��ق��ط��ي��ع و���س��ري��ع��ة ال����غ����اب، وم��ن��ط��ق ال��ب��ق��اء 

ل���الأق���وى، وم��ن��ط��ق اال���س��ت��ق��واء ع��ل��ى ال��دول��ة 

دولة  اهلل  وبحمد  االأردن  اأن  موكداً  والقانون، 

ق��وي��ة عندما ت��ذه��ب ب��اجت��اه االأ���س��رة ال��واح��دة 

تر�سى  ال  الأن��ه��ا  ومبادئها،  بقوتها  املتما�سكة 

البقاء لالأقوى، ولكنها ت�سّر على مبداأ اآخر اأال 

اختاره  االأ�سعف وهو خيار وا�سح  وهو حماية 

االأردين االأ�سيل”.

واأكد اأن جاللة امللك عبد اهلل الثاين ي�سّر، 

مراعاة  ���س��رورة  على  للحكومة،  توجيهاته  يف 

وال��ظ��روف  واالجتماعية  االإن�سانية  اجل��وان��ب 

هو  ما  ظل  يف  خ�سو�ساً  للمواطنني،  املعي�سية 

قادم من حتديات وفر�ص كبرية لالأردن.

اأن االأردن  اأكد الرزاز  وحول امللف ال�سحي، 

اأداء يف القطاع الطبي،  ال��دول  اأف�سل  يعد من 

ال����ذي ���س��ي��ك��ون واع����د م�����س��ت��ق��ب��ال، م�����س��ريا اإىل 

ا�ستمرارية االإجراءات احلكومية واالحرتازية 

من املوجة الثانية املحتملة من انت�سار فريو�ص 

ا�ستقبال  موا�سلة  خ��الل  م��ن  وذل���ك  ك��ورون��ا، 

ال��ع��ائ��دي��ن م��ن امل��واط��ن��ني وال���ط���الب وال��ذي��ن 

اخل��ارج، مع احلر�ص  ال�سبل من  بهم  تقطعت 

ع��ل��ى ت�����س��دي��د االإج��������راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��احل��ج��ر 

واحلفاظ  وذوي��ه��م  حمايتهم  بهدف  ال�سحي، 

على �سحة و�سالمة املجتمع.

اإىل  ال���رزاز  اأ���س��ار  االقت�سادي،  امللف  وح��ول 

القريب  اأن هناك قطاعات واع��دة �ستنطلق يف 

العاجل، الفتا اإىل القطاعات التي تاأثرت ب�سبب 

القطاعات  وبع�ص  كال�سياحة  كورونا،  جائحة 

على  احلكومة  تعمل  التي  االأخ���رى،  احليوية 

حزم متكاملة لدعمها، مع اال�ستمرار بحماية 

العمل  و���س��وق  االقت�ساد  يف  االأ���س��ع��ف  احللقة 

ب�سكل كامل.

للمملكة  اخلارجي  بالتحدي  يتعلق  وفيما 

اأرا����ص  ب�سم  االإ�سرائيلية  ب��االأط��م��اع  واملتعلق 

“اإما  ال���وزراء:  رئي�ص  قال  الغربية،  ال�سفة  يف 

موؤكدا  ال�سراع”،  طريق  واإم��ا  ال�سالم  طريق 

ال�سراع  اإىل طريق  �ستقود  ال�سم  اإج��راءات  اأن 

واح��دا  �سفا  جميعا  نقف  ك��اأردن��ي��ني  “ونحن 
خلف القيادة الها�سمية والثوابت االأردنية”.

واخ����ت����ت����م ال�����������رزاز ت�������س���ري���ح���ات���ه ق���ائ���ال: 

املوا�سيع  ه��ذه  ح��ول  با�ستمرار  “�سنتوا�سل 
الأننا بحاجة اإىل اأن نتحاور ون�ستمع ون�سخ�ص 

امل�ستقبل  ح����ول  ال���ت�������س���ورات  ون�����س��ع  ال���واق���ع 

والقادم اأف�سل اإن �ساء اهلل”.

االنباط-عمان

دع����ت ����س���ف���ارة االم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة يف 

املتواجدين  االم����ارات  دول���ة  اإق��ام��ة  ع��ّم��ان، حاملي 

يف االأردن وال��راغ��ب��ني ب��ال��ع��ودة، زي���ارة راب��ط موقع 

https://( واجلن�سية  للهوية  االحتادية  الهيئة 

والتقدم   ،)smartservices.ica.gov.ae

بطلب الدخول.

و���س��روط  متطلبات  �سحايف  ب��ي��ان  يف  وع��ر���س��ت 

ال���دخ���ول اجل���دي���دة وه���ي احل�����س��ول ع��ل��ى امل��واف��ق��ة 

امل��ب��دئ��ي��ة م���ن م���وق���ع ال��ه��ي��ئ��ة االحت����ادي����ة ل��ل��ه��وي��ة 

واجلن�سية.

وا�سارت اىل انه بعد قبول الطلب، تنتقل املوافقة 

وعليه  ك���ورون���ا،  فح�ص  اإج����راء  ط��ل��ب  �سفحة  اإىل 

الدولة  باختيار  ال��راب��ط  خ��الل  من  املتعامل  يقوم 

ب��اأن  علماً  امل��وع��د،  الأخ��ذ  الفح�ص  وم��رك��ز  واملدينة 

الهيئة،  اأردنية حمددة يف موقع  هناك م�ست�سفيات 

كما اأن نتيجة الفح�ص ت�سدر يف مدة اأق�ساها 48 

�ساعة، وتكون مدة �سالحية �سهادة الفح�ص 4 اأيام 

لدخول الدولة من تاريخ �سدورها.

ال��رح��ل��ة اجل��وي��ة يجب على  واأث��ن��اء  ان��ه  وزادت 

وعند  ال�سحية  احل��ال��ة  ا���س��ت��م��ارة  تعبئة  امل��ت��ع��ام��ل 

و�سول املتعامل للدولة يطبق الربوتوكول الطبي 

يت�سمن  ال���ذي  االإم����ارات  ل��دول��ة   Covid-19
اجراء فح�ص كورونا وتنزيل تطبيق احل�سن على 

اأو  يوما،  الهواتف النقالة واحلجر املنزيل ملدة 14 

ي��وم��ا مع   14 مل��دة  )ال��ن��ظ��ام��ي(  املوؤ�س�سي  احل��ج��ر 

حتمل التكلفة.

التركيز على الحلقة األضعف والملك اكد على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية للمواطن

الرزاز: اإليرادات الحكومية تقلصت خالل اربعة 
اشهر 55٠ مليون 

 السفارة االماراتية تدعو المقيمين في االردن الراغبين 
بالعودة السير بعدة إجراءات

 دفع الضريبة واجب والوضع المالي يتطلب من الجميع 
    االلتزام بدفع الضرائب

  إجراءات الضم ستقود للصراع ونحن نقف جميعا خلف
     القيادة الهاشمية والثوابت األردنية
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العمل  وتوقف  املوتى  من  خميفة  اأرق��ام  من  خلفته  وم��ا  انت�شارها  وطريقة  اجلائحة  �شببت 

يف  نوعه  م��ن  فريد  ح��دث  واالف��راد،ف��ه��ي  املجتمعات  على  هائلة  و�شلوكية  نف�شية  با�شطرابات 

املوت وتوقف احلياة،حتى اإنها اإ�شتهدفت قد�شية امل�شلمني هذا العام يف عدم حج بيت اهلل احلرام 

املهو�س داخل  املعا�شر مما خلق حاالت من اال�شطراب  التاريخ  وهو حدث حمدود احل��دوث يف 

اأكرب  لتكون)من  النا�س  هلع  يف  و�شائلها  بكل  ميديا(  ذلك)ال�شو�شيال  يف  ،�شاعدت  املجتمعات 

و�شائل ت�شدير الطاقة ال�شلبية يف املجتمع( ب�شبب ن�شرها العداد و�شخ�شيات قد اأ�شيبت واإنتهى 

اأمرها اىل املوت مما ت�شبب يف تفاقم اخلوف والهلع)واإ�شتهالك حيز كبري من التفكري يف هذه 

اجلائحة،وعك�س نتائج �شلبية على ال�شحة النف�شية(ويف خلق مزيد من اال�شطرابات االمر الذي 

�شاعد على خلق جو �شلوكي م�شطرب نف�شيا ومعقد للغاية هو ما يعرف )بالو�شوا�س القهري(. 

 obsessive - compulsive القهري  الو�شوا�شي  اال�شطراب  او  القهري  والو�شوا�س 

)هو نوع من اال�شطرابات املرتبطةبالقلق )Anxiety( يتميز باأفكار وخماوف غري منطقية 

االفراد.  لدى  تكون مميته  املعدية،قد  الفريو�شات  قهرية(ب�شبب  ت�شرفات  اىل  توؤدي  و�شوا�شية 

توؤدي  اإ�شتحواذية  اأفكار  القهري  الو�شوا�س  مري�س  لدى  لالوبئة)تكون  تهديد  ا�شطراب  فهو 

اخلدمة  موقع  ووف��ق  اليومية(.  احلياة  مع  كبري  ب�شكل  تتعار�س  لدرجة  قهرية،  �شلوكيات  اإىل 

بفكرة  الهو�س  �شواء  القهري)بالهو�س،  الو�شوا�س  و�شف  ميكن  الربيطاين،  الوطنية  ال�شحية 

والقلق،  التوتر  ي�شبب  مما  با�شتمرار،  عقلك  على  يلح  �شيء  من  اخل��وف  اأو  رغبة  اأو  �شورة  اأو 

ر�شيعك(.  اأو  عائلتك  وف��اة  �شببا يف  تكون  ك��اأن  ال�شيئة  امل�شاعر  لتخفيف  ب�شيء  للقيام  ويدفعك 

اذا هو مر�س �شلوكي نف�شي اأ�شا�شه القلق والبوؤ�س واال�شطراب واخلوف من االمرا�س املعدية. 

وللو�شوا�س القهري اأنواع اأهمها)و�شوا�س التلوث،واالجرتار الو�شوا�شي،التدخل واالقحام،التفقد 

التلوث(الذي  هو)و�شوا�س  االن��واع  هذه  واخطر  الرتتيب(.  القهري،وو�شوا�س  القهري،االأكتناز 

اأفراد عائلته من التلوث والتقاط  يعاين �شاحبه من)القلق واخلوف ال�شديد على نف�شه وعلى 

وتكرارا.وتعقيم  م��رارا  واجل�شم  اليدين  بغ�شل  القيام  خالل  من  ذلك  عليه  ويظهر  االأم��را���س، 

بغ�شل  يقومون  اجلائحة  من  ماأمن  يف  باأنهم  ي�شعرالنا�س  ،ولكي  النوم  مكان  وتعقيم  االأ�شطح 

والندوب اجللدية(يف  ي�شببون اجل��روح  اإنهم  درج��ة  ق��ه��ري،اإىل  )ب�شكل  اأوالده��م  واأي��دي  اأيديهم 

اأيديهم رغم ان منظمة ال�شحة العاملية)تن�شح بغ�شيل االأيدي حتى 20 ثانية كلما مل�شنا االأ�شطح 

يف اأماكن ي�شاركنا فيها الغري(. ويتوقع علماء النف�س االجتماعي عن زيادة اإحتماالت الو�شوا�س 

القهري اإذا اإ�شتمرت اجلائحة وحتولت عملية)غ�شل اليدين من و�شيلة حلماية نف�شك اإىل رغبة 

ملحة غري مربرة،واأن ت�شبح كورونا هو كل ما نفكر فيه(. اإن التو�شيات املتعلقة)بغ�شل اليدين 

خالل فرتة الوباء �شتكون حمفزا رئي�شيا للو�شوا�س القهري، حيث ي�شبح هذا ال�شلوك هو�شا(

كلما زاد اإنت�شار اجلائحة. ومن هنا يتوقع اخلرباء اأن تزداد احلاالت امل�شاحبة للو�شوا�س القهري. 

اإنت�شار الفريو�س،لكن  وبالطبع، طاملا اأن غ�شل اليدين لي�س مفرطا فهو �شروري لتقليل خطر 

يف حالة الو�شوا�س القهري،فاإن هذا)التنظيف لي�س عقالنيا، والفرق يكمن يف الهدف من مثل 

هذا ال�شلوك(. واحلقيقة اأن االأ�شخا�س امل�شابني بالو�شوا�س القهري ال)يغ�شلون اأيديهم لتقليل 

خطر اإنت�شار اجلائحة بل لتخفيف العبء الذهني لهو�شهم، واإيجاد الراحة باتباع طقو�س معينة(

لكنهم يزيدون من اإ�شطرابهم الو�شوا�شي،بعد ان ا�شبحت العملية مباهات مفرطة. ومن �شمن 

اإىل ح��دوث تفاقم يف حالة امل�شاب ما يلي: ح��دوث زي��ادة يف الوقت الذي  العالمات التي ت�شري 

يق�شيه امل�شاب مبمار�شة ال�شلوكات القهرية. 

تاأثري ال�شلوكات القهرية يف عوامل اأخرى من حياة الفرد، منها العوامل املرتبطة بعالقاته 

مع االآخرين ومع عمله. عدم انخفا�س م�شتويات القلق لدى االفراد حتى بعد قيامه بال�شلوك 

القهري. 

مالحظة االآخرين لتغريات وا�شحة يف �شلوكيات ملن ي�شاب. 

تراجع قدرة امل�شاب على النوم، وممار�شة الريا�شة، وتناول الطعام، وغري ذلك. ان ال�شرورة 

وت�شخيم  وال��ذع��ر  ال��زائ��د  باخلوف  البع�س  ي�شعر  حيث  اجلائحة،  من  التهويل  تقت�شي)عدم 

منه.  وخماطره(واالحتياط  بالفريو�س  النا�س  تعريف  اي  التوازن  اإىل  يحتاج  فاالأمر  االأم��ور، 

علماء  ذل��ك  اىل  ي�شري  كما  ونف�شية  �شلوكية  ط��رق  هناك  القهري  الو�شوا�س  اإ�شطراب  ولعالج 

 LEan into النف�س االجتماعي والطب النف�شي مثل)ممار�شة طريقة اال�شتفادة من القلق 

الو�شوا�س  با�شطراب  امل�شابني  لت�شجيع  طريقة  LETوهي  وخمت�شرها   ،The anxiety
القهري على الرتكيز حتديدا يف اللحظات التي تثري القلق(واال�شطراب. وطريقة عالج اخرى 

Exposure and response prevention(التي  اال�شتجابة  ومنع  )التعر�س  هي 

املثريات  لبع�س  تدريجي  ب�شكل  امل�شاب  تعري�س  على  تقوم  ERP،والتي  ب���  اخت�شارا  تعرف 

واملحفزات التي ت�شبب له اال�شطراب، وذلك بح�شب حالته، كما يتم تعليم ال�شخ�س بع�س املهارات 

التي ت�شاعده على تخل�س من اال�شطراب. ورغم اننا ال نعرت�س على حكم اهلل بالب�شر اال اننا 

نقول حماكم اهلل وعوائلكم من اجلائحة والو�شوا�س.

د.حمزة محمود شمخي

الجائحة وتزايد حاالت 
الوسواس القهري

»ثالثة عمان«.. البقاعي يتنازل عن اجماع الشوام لصالح الصفدي

عودة 172 أردنّيًا من فلسطين ودولة العدو

OOrangeاألردن تطلق خدمة »المهارات الحياتية«

12 تعيينًا في المناصب القيادية العليا خالل فترة قانون الدفاع و65 تعيينًا خالل عامين

»راصد«.. الحكومة ال تمتثل ألمر الدفاع 4
  434 التزامًا حكوميًا خالل عامين تحقق منهم 20% و 22% لم يبدأ العمل بها

18 إصابة غير محلية بـ كورونا 

ال�سواعري االنباط-اأمين 

دوائ��ٍر  تت�شح يف  االنتخابي يف عمان  امل�شهد  ب��داأت مالمح 

على  ا�شطلح  والتي  الثالثة«  »الدائرة  اأهمها  عدة،  انتخابيٍة 

ت�شميتها يف لغة االإعالم بدائرة احليتان، الدائرة التي اأفرزت 

وعرب حمطاٍت تاريخية عديدة نوابا �شيا�شيني خا�شوا غمار 

ك�شيا�شيني  تر�شحوا  اأو  حزبية  قوائم  عن  االنتخابية  املعركة 

م�شتقلني يف تناف�س �شيا�شي بامتياز ودون ح�شور للتاأثريات 

الع�شائرية على اجتاهات الناخبني فيها. 

وحتركات  حائرة  اجتماعاٍت  الثالثة«  »ال��دائ��رة  و�شت�شهد 

لالنتخابات  اجماع  مر�شح  واختيار  لفرز  البو�شلة  لتوجيه 

النيابية القادمة عن مقعد »�شوام عمان« وذلك يوم الثالثاء 

لل�شوام  االإجماع  مر�شح  البقاعي  اأعلنها  مفاجئة  بعد  القادم 

ال����ذي ك���ان اأول امل��ع��ل��ن��ني ع��ن ت��ر���ش��ح��ه ر���ش��م��ي��ا ل��الن��ت��خ��اب��ات 

النيابية القادمة ب� عدم رغبته يف خو�س عمار املناف�شة تاركاً 

املقعد للمر�شح اأحمد ال�شفدي. 

“ال�شوام”  ق��رارات  حول  نا�شطون  وجهها  انتقادات  ورغم 

مل  النيابية،  لالنتخابات  مر�شحهم  الختيار  جلنة  ت�شكيل 

الكبار  مقاعد  اأحد  اقتنا�س  يف  يوماً  الثالثة«  »�شوام  يتهاون 

ح��ا���ش��م��ني اأم���ره���م يف غ��م��ار م��ع��رك��ة ال��ع��ب��ديل ب���رق���ٍم �شعب 

وخمزن مليء باالأ�شوات و�شط حيتان عمان الثالثة. 

وت��ت��م��ي��ز ه����ذه ال����دائ����رة وم��ر���ش��ح��ي��ه��ا ع���ن ب��ق��ي��ة ال���دوائ���ر 

االن��ت��خ��اب��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة، وب��ا���ش��ت��ع��را���س حم��ط��ات ع��دي��دة من 

تاريخها، ان هناك غياب كامل للربامج اخلدمية للمر�شحني، 

والق�شايا  ال��ربام��ج  االول  املقام  يف  وا�شح  و�شكل  ت��ربز  حيث 

بن�شبة  يعتمد  دمي���غ���رايف  بن�شيج  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال�شيا�شية 

امل�شيحيني  االخ���وة  وق��واع��د  ال�شلطية  الع�شائر  على  ك��ب��رية 

وجمموعات كبرية من »�شوام عمان«. 

تختلف القراءات من دائرة اىل اأخرى يف عمان، فمعطيات 

ع�شائرية  عوامل  تغييب  ع��دم  مع  بامتياز  �شيا�شية  الثالثة، 

اكت�شاب  م��ن  مينعها  مل  ذل��ك  اأن  ب��ي��د  ف��ي��ه��ا،  م��وؤث��رة  عائلية 

�شبغة  تكت�شب  التي  االأخ��رى  الدوائر  عك�س  �شيا�شية،  �شبغة 

ع�شائرية اأكرث منها �شيا�شية. 

وت��ع��ت��رب »ث��ال��ث��ة ع���م���ان« ق��ل��ب ال��ع��ا���ش��م��ة وم���رك���ز ال��ث��ق��ل 

يتناف�س  م��ع��ارك  االنتخابية؛  للمعارك  وم�شرًحا  ال�شيا�شي 

فيها مر�شح ع�شرية مع مر�شح نقابي، وفيها م�شاحة لالأحزاب 

والقوى ال�شيا�شية واأخرى ملر�شحي »البزن�س« واخلدمات. 

باالإ�شافة اأنها من الدوائر الرئي�شية املهمة يف االنتخابات 

دائ��رة  ف��ه��ي  وت��ن��وع��ه��ا،  تركيبتها  لطبيعة  ن��ظ��ًرا  ال��ربمل��ان��ي��ة، 

من  مناطق  ت�شم  اإذ  و�شيا�شًيا،  اجتماعًيا  وم��رك��ب��ة  معقدة 

ال�شرقية، وي�شكن جزء من  الغربية واأخرى من عمان  عمان 

اأبنائها عبدون واأم اأذينة وي�شكن اجلزء االآخر خميم احل�شني 

وامل��ه��اج��ري��ن، وي��ن��ت��م��ي ج���زء م��ن��ه��م اإىل ال��ط��ب��ق��ات ال��ف��ق��رية 

وينتمي اجلزء االآخر اإىل الطبقات الو�شطى بت�شعباتها. 

وت�����ش��م ال����دائ����رة م��ن��اط��ق )امل���دي���ن���ة، زه������ران، ال��ع��ب��ديل( 

م��ن اأم��ان��ة ع��م��ان ال��ك��ربى. خ�ش�س ل��ه��ا يف ال��ق��ان��ون امل��وؤق��ت 

ن����واب م�شلمني ون��ائ��ب  اأرب���ع���ة  ال��ع��ام احل����ايل،  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

م�شيحي، وت�شم اأكرث من 180 األف مواطن، وتبداأ من خميم 

ال�شرور  حي  ومن  عبدون،  يف  الديار  بحي  وتنتهي  احل�شني، 

وحي  وال�شمي�شاين  اأذي��ن��ة  اأم  اإىل  البلد  و���ش��ط  وامل��ه��اج��ري��ن 

املدينة الريا�شية.

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�شحة ت�شجيل 18 اإ�شابة جديدة 

بفريو�س كورونا امل�شتجّد يف اململكة ام�س االحد، 

االإجمايل  العدد  لريتفع  حملّية،  غري  جميعها 

لالإ�شابات منذ بدء الوباء اإىل 1033.

وتوزعت احلاالت ال� 18 اجلديدة وفق املوجز 

االإع���الم���ي ال�����ش��ادر ع��ن رئ��ا���ش��ة ال�����وزراء ووزارة 

ال�شحة على النحو االآتي: 17 حالة بني االأردنيني 

الذين يقيمون يف فنادق  القادمني من اخل��ارج، 

احلجر )16 من م�شر و1 من ال�شعودّية(، وحالة 

ل�شائق �شاحنة اأردين قادم عرب حدود العمري.

�شفاء يف  17 حالة  اإىل ت�شجيل  املوجز  واأ���ش��ار 

م�شت�شفى االأمري حمزة، اإ�شافة اإىل اإجراء 5714 

ع��دد  اإج��م��ايل  لي�شبح  ال��ي��وم،  خم��ربّي��اً  فح�شاً 

الفحو�شات التي اأجريت منذ بدء اجلائحة وحتى 

االآن 330 الفا و869 فح�شاً.

ع���ودة  م���ن  االأوىل  امل���رح���ل���ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

دول  من  ال�ُشُبل  بهم  تقّطعت  الذين  االأردن��ي��ني 

اجلوار )ب��ّراً وبحراً( ما زالت م�شتمّرة، و�شي�شل 

اإىل  ال��ي��وم  نهاية  م��ع  العائدين  االأردن���ي���ني  ع��دد 

ال�شعودّية،  العربّية  اململكة  دول:  م��ن   ،)1230(

وال��ع��راق،  وفل�شطني،  وم�شر،  ولبنان،  و�شوريا، 

واإ�شرائيل.

كما بداأت �شباح ام�س االأحد- بح�شب املوجز- 

ع����ودة االأردن����ي����ني ال���ذي���ن ت��ق��ّط��ع��ت ب��ه��م ال�����ُش��ُب��ل 

تدريجّياً من دولة فل�شطني ال�شقيقة واإ�شرائيل، 

عرب ج�شر امللك احل�شني، وقد بلغ عدد العائدين 

واأردن���ّي���ة،  اأردن���ّي���اً   )172( االأوىل  ال��دف��ع��ة  �شمن 

وتعمل خلّية االأزمة حالّياً على اإجراء الرتتيبات 

ال���الزم���ة ل���ع���ودة ال��دف��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة، ال��ت��ي �شيتم 

االإعالن عن موعدها الحقاً.

االنباط-عمان

مع  بالتعاون  االأردن   Orange اأطلقت 

خدمة  م��وؤخ��راً   BlackNGreen �شركة 

امل����ه����ارات  Life Coachingلتطوير 
على  التغّلب  يف  م�شرتكيها  مل�شاعدة  احلياتية 

التحديات وامل�شاعب التي تواجههم ومتكينهم 

املهنية،  اأو  ال�شخ�شية  غ��اي��ات��ه��م  حت��ق��ي��ق  م��ن 

مبدّربي  اال�شتعانة  فر�شة  اإتاحتها  عرب  وذلك 

من  واال���ش��ت��ف��ادة  املخت�شني  احلياتية  امل��ه��ارات 

واإر�شاداتهم. ن�شائحهم 

االأردن   Orange وخ�����������ش�����������ش�����ت 

م�شرتكوهامن  ليتمكن  ال���رق���م)090090005( 

9 ق���رو����س/ االت�������ش���ال واال������ش�����رتاك م���ق���اب���ل 

امل��دّرب  م��ن  حياتية  لن�شائح  اليوملال�شتماع 

اأح���م���د االأع������ور امل���ع���روف يف ه���ذا امل���ج���ال على 

االأو�شط، حيث يقدم ن�شائحه  ال�شرق  م�شتوى 

يف م��و���ش��وع��ات ال���ت���ط���ّور ال����ذات����ي، ال��ع��الق��ات 

واالأمومة،  واالأبوة  املهني  التطّور  االجتماعية، 

كما �شت�شل مل�شرتكي اخلدمة ر�شائل حتفيزية 

ب�شكل يومي. 

البّناء  الب�شري  التوا�شل  باأهمية  واإمي��ان��اً 

وطلب امل�شورة من اأ�شحاب اخلربة، ال تقت�شر 

اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  االأردن   Orange خ��دم��ات 

بل  املتميز،  للمحتوى  اال�شتماع  اإمكانية  على 

على  Orangeاالت�شال  مل�����ش��رتك��ي  مي��ك��ن 

الرقم 090090006للتحدث مبا�شرة مع مدّرب 

 LCE م����ه����ارات ح��ي��ات��ي��ةم��رّخ�����ش��م��ن م���رك���ز 

ل��ل��ت��ح��ّدث ع��ن امل�����ش��اك��ل وت��ل��ق��ي االإر����ش���اد لك�شر 

التقّدم  و�شبل  ال��ق��ّوة  ن��ق��اط  ومعرفة  ال��ع��وائ��ق 

ل،مع �شمان ال�شرّيةواخل�شو�شية. ب�شكل مف�شّ

اخلطوة  بهذه  االأردن   Orange وت�شري 

���ش��م��ن ال��ت��وج��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��ح�����ش��ني ج���ودة 

احل����ي����اة، ل��ك��ي ت��ت��خ��ط��ى خ���دم���ات االت�������ش���االت 

وت�����ش��م��ل ك���ل م���ا ي���ه���ّم امل�����ش��ت��خ��دم��ني وي���ك���ون 

ازدي��اد  ظ��ل  يف  وخا�شة  حياتهم،  يف  لهم  ع��ون��اً 

م��ت��ط��ل��ب��ات احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة وات�����ش��اع جم��االت 

ت��وظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف خ���دم���ة ال��ع��ن�����ش��ر 

ال�شركة  ي�شكل حمور عمليات  الذي  االإن�شاين، 

وخدماتها.

االنباط - عمان

احل��ك��وم��ي  االأداء  مل���راق���ب���ة  را�����ش����د  اأط����ل����ق 

الدكتور  اأداء حكومة  اخلا�س مبراقبة  تقريره 

م��ن عمرها وثالثة  ال���رزاز خ��الل عامني  عمر 

الفرتة  �شمل  الدفاع  بقانون  العمل  على  اأ�شهر 

يف  ال��د���ش��ت��وري��ة  �شلطاتها  احل��ك��وم��ة  ت��ويل  منذ 

ت�شمن  2020/6/14، حيث  ولغاية   2018/6/14

خالل  احلكومية  ل��الل��ت��زام��ات  تتبعاً  التقرير 

درج���ات  تق�شيم  ومت  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  وم����دى  ع��ام��ني 

حتقق االلتزامات اىل حتقق ب�شكل كامل، جاري 

لقرارات  ح�شراً  ت�شمن  كما  يبداأ،  ومل  تنفيذه 

اإ�شافة  ال��وزراء وت�شنيفها اىل حم��اور،  جمل�س 

اأوام��ر الدفاع وق��رارات احلكومة خالل  حل�شر 

ل�شفر  كمياً  تعداداً  اأي�شاً  جائحة كورونا ويقدم 

رئي�س الوزراء والوزراء خالل عامني باال�شتناد 

التعيينات  وح�����ش��ر  ال��ر���ش��م��ي��ة،  اجل���ري���دة  اإىل 

خالل  العليا  القيادية  الوظائف  يف  احلكومية 

عامني، املن�شات والتطبيقات االلكرتونية التي 

اللجان  للتعامل مع كورونا،  اطلقتها احلكومة 

اأداء  لتتبع  اإ�شافة  ال��وزراء  جمل�س  �شكلها  التي 

وح�شاب  وط��ن  همة  �شندوق  اإدارة  يف  احلكومة 

امتثالها  وم��دى  اخل��ري  وح�شاب  ال�شحة  وزارة 

الأوامر الدفاع.

التزمت  اأن احلكومة  التقرير  اأظهرت نتائج 

ب 434 التزاماً خالل عامني، 213 منها التزمت 

التزم   88  ،2020-2019 النه�شة  خطة  يف  بهم 

بها رئي�س الوزراء خالل ت�شريحات ومقابالت 

اعالمية ولقاءات و133 وردوا يف خطة اأولويات 

احلكومة 2020-2021، وبالنظر اىل ن�شب حتقق 

 %20 اأن  التقرير  بني  عامني  خالل  االلتزامات 

من جمموع االلتزامات حتقق ب�شكل كامل و%58 

جاري تنفيذه و22% مل يبداأ تنفيذها، وبني اأنه 

وبالنظر اللتزامات احلكومة التي �شدرت قبل 

 2021-2020 احل��ك��وم��ة  اول��وي��ات  خطة  اإط���الق 

وعددها 301 اإلتزام تظهر النتائج اأن 25% منها 

و%9  تنفيذه  ج���اري  و%66  ك��ام��ل  ب�شكل  حتقق 

منها مل يبداأ العمل به بعد مرور عامني، وبني 

احلكومة  اولويات  خطة  التزامات  من   %15 اأن 

اإط���الق  ق��ب��ل  مكتمل  وبع�شها  ب��ه��ا  ال��ع��م��ل  ب���داأ 

و�شع  من  الغاية  عن  التقرير  وت�شاءل  اخلطة 

ه��ذه االل��ت��زام��ات يف اخلطة رغ��م ب��دء تنفيذها 

ب�شكل �شابق للخطة.

اأك��د  ال���وزراء  ب��ق��رارات جمل�س  يتعلق  وفيما 

ع���دم وج����ود م��رج��ع��ي��ة ح��ك��وم��ي��ة واح�����دة ت�شم 

كافة قرارات جمل�س الوزراء حيث ا�شتند فريق 

التقرير للقرارات املن�شورة على موقع احلكومة 

االل��ك��رتون��ي��ة وال�����ش��ف��ح��ة ال��ر���ش��م��ي��ة ل��رئ��ا���ش��ة 

الوزراء على في�شبوك وبني اأن احلكومة اأ�شدرت 

االأك��رب  كانت احل�شة  ق���راراً   694 خ��الل عامني 

ن�شبتها  وب��ل��غ��ت  الت�شريعي  ال��ط��اب��ع  ذات  منها 

 %29 بن�شبة  االإداري  امل��ح��ور  ق���رارات  ت��اله   %31

القطاع  اأداء  حم��ور  ن�شيباً  امل��ح��اور  اأق��ل  وكانت 

ومكافحة  وامل�����ش��اءل��ة  ال�شفافية  وحم���ور  ال��ع��ام 

الف�شاد بن�شبة 1% لكل منهما، كما تتبع التقرير 

واملوؤ�ش�شات  ال���وزارات  اأ�شدرتها  التي  ال��ق��رارات 

الر�شمية يف ظل تفعيل قانون الدفاع والتي بلغ 

جمموعها 409 قرار. 

ال���دف���اع  الأوام�������ر  حت��ل��ي��اًل  ال��ت��ق��ري��ر  واأورد 

14 ت�شمنت  ع��دده��ا  وب��ل��غ  ك��ورون��ا  م��ع  للتعامل 

تعليمات  و4  و7ب���الغ���ات  واإج������راء  ق�����رارا   182

ولدى حتليل حمتوى اوامر الدفاع ملحاور بني 

التقرير اأن حمور احلماية االجتماعية وحمور 

تنظيم �شوق العمل هما االأعلى ن�شبة من حماور 

اأوامر الدفاع بن�شبة 18% لكل منهما وبني اأن %8 

من بنود اأوامر الدفاع كانت عبارة عن عقوبات 

و9% منها عملت على اإيقاف وتعطيل ت�شريعات 

معمول بها.

رئي�س  اأن  ب��ني  ال����وزراء  ب�شفر  يتعلق  وفيما 

ال������وزراء واأع�����ش��اء جم��ل�����س ال������وزراء احل��ال��ي��ني 

وال�����ش��اب��ق��ني ���ش��اف��روا خ���الل ع��ام��ني 379 رحلة 

�شفر نفذها 49 وزيراً، 71% منها معلنة الوجهة 

م�����ش��در  اأن  وب����ني  وج��ه��ت��ه��ا  م��ع��ل��ن  غ���ري  و%29 

وك��االت  ب��اب  هو  ال�شفر  يخ�س  فيما  املعلومات 

الوزراء املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، وبالنظر 

ل���ع���دد رح�����الت ال�����ش��ف��ر ل��ك��ل وزي�����ر ك����ان وزي���ر 

اخلارجية اأمين ال�شفدي هو االأعلى حيث �شافر 

خالل عامني 54 رحلة �شفر تاله وزير ال�شناعة 

والتجارة طارق احلموري ب 32 ووزيرة الطاقة 

هالة زواتي ب 23 ومل يحظى 4 من وزراء الرزاز 

باأي رحلة �شفر.

وب����ني اأن جم��ل�����س ال�������وزراء اأ����ش���در ق����رارات 

بتعيني 65 يف منا�شب قيادية عليا خالل عامني 

ك��ان م��ن �شمن  اإن���اث،  و%14  ذك���وراً  86% منهم 

هذه التعيينات 12 تعييناً �شدروا يف ظل العمل 

بقانون الدفاع.

ك��م��ا ت�����ش��م��ن ال��ت��ق��ري��ر ب���اب���اً خ��ا���ش��اً لتتبع 

احلكومة  اأطلقتها  التي  واحل�شابات  ال�شناديق 

جلمع التربعات خالل اأزمة كورنا وهي �شندوق 

همة وطن وح�شاب وزارة ال�شحة وح�شاب اخلري 

التابع لوزارة التنمية االجتماعية(.

وعمل التقرير على ح�شر املن�شات والنوافذ 

وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات االل���ك���رتون���ي���ة ال���ت���ي اأ���ش��درت��ه��ا 

احل���ك���وم���ة خ�����الل ازم������ة ك����ورون����ا وال����ت����ي ب��ل��غ 

 2 ال��ك��رتون��ي��ة،  من�شة   13 منها   17 جمموعها 

وقدم  ال��ك��رتوين،  2 تطبيق  و  الكرتونية  نافذة 

كلف  ح��ول  ال��ت�����ش��اوؤالت  م��ن  جمموعة  التقرير 

االلكرتونية  والتطبيقات  املن�شات  ه��ذه  اإن�شاء 

اإح��ال��ة  واآل��ي��ة  لها  وامل�شغلة  امل�شممة  واجل��ه��ات 

العطاءات على هذه اجلهات.

إفتتاح محطة وقود جديدة لشركة 
المناصير للزيوت والمحروقات

االنباط-عمان 

للزيوت  املنا�شري  �شركة  اإ�شرتاتيجية  �شمن 

اأنحاء  كافة  يف  واالإنت�شار  بالتو�شع  واملحروقات 

اإفتتاح  اململكة االإردنية الها�شمية، مت بعون اهلل 

حمطة وقود تابعة لل�شركة تقع �شمن حمافظة 

العا�شمة عمان، �شارع االأردن ، بعد تقاطع �شارع 

 ، 1.7ك���م  ب���  ب��اجت��اه عمان  جر�س و���ش��ارع االأردن 

وحتمل اإ�شم حمطة �شارع االأردن.

 وك��ان��ت ال�����ش��رك��ة يف وق���ت ���ش��اب��ق ق��د قامت 

الطريق  البي�شاء   ، البي�شاء  حمطة  باإفتتاح 

الرابط بني طريق احلزام وممرعمان التنموي 

قبل تقاطع املا�شونه ب� 2.5 كم.

من  وامل��ح��روق��ات  ل��ل��زي��وت  املنا�شري  �شركة   

اأوائل ال�شركات الرائدة حملياً يف بناء وت�شغيل 

ت�شغيل  مت  حيث  ال��وق��ود  حم��ط��ات  م��ن  �شل�شلة 

ب�شكل ج��ذاب ومميز   2001 اأوىل حمطاتها عام 

ومبوا�شفات عاملية ت�شاهي مثيالتها يف الدول 

على  البداية  منذ  ال�شركة  وحر�شت  املتقدمة، 

اإ�شتخدام اأحدث التقنيات التكنولوجية خلدمة 

زب��ائ��ن��ه��ا ورواده�����ا م��ن ت��ق��دمي خ��دم��ات ال��دف��ع 

باإ�شتخدام البطاقات االئتمانية للعميل وتقدمي 

حلول اأعادة التعبئة مثل البطاقات االلكرتونية 

امل��دف��وع��ة م�شبقاً  امل��ن��ا���ش��ري  ب�����ش��رك��ة  اخل��ا���ش��ة 

االلكرتونية  التعبئة  اأعادة  وبطاقة    eCash
من املنا�شري ال eFill ،واأي�شاً اخلدمة االأكرث 

والتي     Aman Fill باململكة وهي  تطوراً 

خا�شية  خ��الل  من  بالوقود  ال��ت��زود  على  تعمل 

ترددات الراديو للتعرف على هوية املركبات .

وتوؤمن ال�شركة اأي�شاً جميع حمطاتها باأعلى 

يف  والبيئية  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة  معايري 

االيزو  �شهادة  على  وهي حا�شلة  فروعها،  كافة 

9001 وااليزو 14001 منذ اكرث من ع�شر �شنوات 

وهي اأي�شاً اأول �شركة تعمل بهذا املجال حت�شد 

�شهادة االيزو 45001.

 ك��م��ا ي�����ش��اف ل�����ش��رك��ة امل��ن��ا���ش��ري ل��ل��زي��وت 

املتجددة  الطاقة  بقطاع  اإهتمامها  واملحروقات 

وت����وف����ري احل����ل����ول ل���الإ����ش���ت���ف���ادة م����ن ال��ط��اق��ة 

�شركة  اأول  وت��ع��د  ال��ك��ه��رب��اء  لتوليد  ال�شم�شية 

وفرت خدمة �شحن املركبات الكهربائية للعامة 

 15 ويبلغ عدد وح��دات ال�شحن العاملة  حالياً  

وحدة �شحن  تغطي جميع اأنحاء اململكة والعمل 

جاري على اأ�شافة وحدات اأخرى قريباً.

وك��ان��ت ���ش��رك��ة حم��ط��ات امل��ن��ا���ش��ري ل��ل��زي��وت 

مكافاآت  برنامج  اأول  اطلقت  ق��د  وامل��ح��روق��ات  

يتم  بحيث  اأب�����ش��ر-    - اإ���ش��م  حت��ت  للمحروقات 

اخلا�شة  وال��ع��رو���س  بالهدايا  العمالء  مكافاآة 

ن���ظ���ري م�����ش��رتي��ات��ه��م م����ن امل����ح����روق����ات داخ����ل 

حمطات املنا�شري وهذا الربنامج  يعترب االأول 

االأول على م�شتوى  من نوعه يف اململكة واأي�شاً 

ال�شرق االو�شط يف جمال قطاع املحروقات.

ال�����ش��رك��ة ت�شم  اأن  ب��ال��ذك��ر   وم���ن اجل���دي���ر 

بكادرها اأكرث من 2000 موظف وت�شغل ما يزيد 

ع���ن 75 حم��ط��ة وق����ود ع��ام��ل��ة وت���ق���دم خ��دم��ات 

من  �شل�شلة  م��ث��ل  مب��ح��ط��ات��ه��ا  ع���دي���دة  اأخ�����رى 

ومطاعم  م��ارك��ت(  )ل��وم��ي  التجارية  االأ���ش��واق 

واخل��دم��ات  وال�����ش��ي��دل��ي��ات  ال�شريعة  ال��وج��ب��ات 

ال�����ش��راف االآيل وع����دد من  ال��ب��ن��ك��ي��ة وخ���دم���ة 

امل���ح���الت ال��ت��ج��اري��ة امل��ت��ن��وع��ة ل��ت��وف��ر خ��دم��ات 

متكاملة يف مكان واحد لتوقف العمالء.

االثنني   22/ 6 / 2020
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اال�ستثمار،  يف  خبري  او  نفطي  م�ست�سار  ول�ست  اك�سفورد،  وال  هارفارد  خريج  ل�ست 

لكني بعقلية االردين الب�صيط، املدبر واحلري�ش على كل قر�ش ح�صل عليه بعرق جبينه 

)ا�صرتاتيجي(  خمزون  على  وحتوطت  املا�صية  النفط  ا�صعار  اإنخفا�ش  فرتة  اإ�صتغليت 

الرقبة، وملأت ب�صعة  الديزل حتى طف من  ال�صتاء، ملأت خزان  الديزل لف�صل  من 

جالونات بل�صتك كنت احتفظ بها لزيادة امل�صاحة التخزينية عندي، وراودتني نف�صي 

فعلت  وكذلك  اخ��رى،  مرة  تلوح  لن  قد  فر�صة  النها  امل��اء  بدل  بالديزل  البري  بتعبئة 

يف  وللأ�صف  احلكومة  خزنته  ما  ا�صعاف  ثلثة  خزنت  التي  اخلا�صة  ال�صركات  معظم 

م�صتودعات مملوكة للحكومة ! 

اأ�صعار  انخفا�ش  من  اال�صتفادة  اإىل  امللك  جللة  توجيهات  ورغ��م  النه�صة  حكومة 

بالكاد خزنت كمية  النفطية  امل�صتقات  االإ�صرتاتيجي من  املخزون  تعزيز  النفط بهدف 

80 الف طن فقط من البنزين وال�صوالر، وبلغة اخرى هي كمية اإ�صتهلك اململكة من 

6-8 ايام، و 6٪ فقط من حجم كامل طاقة اململكة التخزينية، وهكذا فرطت احلكومة 

الكبري  اال�صعار  فرق  لربح  ذهبية  فر�صة  االإدارة  و�صوء  املماطلة  ب�صبب  وم�صت�صاريها 

اهتمام  ي�صتحق  االإه��م��ال  منطقية،هذا  باأ�صعار  ملواطنيها  النفطية  امل�صتقات  وتوفري 

هذه  �صياع  يف  امل�صببني  ومعرفة  حتقيق  لفتح  الف�صاد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  وعناية 

الفر�صة وحما�صبة املق�صرين منهم !!

د.عصام الغزاوي

بعقلية االردني البسيط

االثنني   22/ 6 / 2020 

االنباط - جواد اخل�رضي 

ق�����ام ال���ع���ام���ل���ني مب���ه���ن���ة ح����ار�����ش وال���ذي���ن 

ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى اآالب������ار ال���ت���ي ت���غ���ذي ���ص��رك��ة 

اداري���ا  ال��ت��اب��ع��ه   2013 م��ن��ذ  ب��امل��ي��اه  جيفكو 

ل�����ص��رك��ة ال��ف��و���ص��ف��ات ب��ع��ق��ود ���ص��ن��وي��ه منذ 

مبوقع  اعت�صامهم  بتجديد  ���ص��ن��وات  �صبع 

ال���ع���م���ل وم��ط��ل��ب��ه��م ال���وح���ي���د وه���م���ه���م ه��و 

ال��ت��ث��ب��ي��ت ع���ل���ى ك������ادر ����ص���رك���ة ال��ف��و���ص��ف��ات 

موظفني  تعيينهم  مت  لهم  ب��زم��لء  ا���ص��وة  

والبالغ  االردنية  الفو�صفات  مناجم  ب�صركة 

2400موظف ر�صمي بينما احلرا�ش  عددهم 

من  وكلهم  اأ�صر  ويعيلون  29�صاب  وعددهم 

اأبناء الباديه اجلنوبيه حمافظة معان ومن 

امل��وق��ع  ال��ق��ري��ب��ة م��ن  اأب��ن��اء منطقة اجل��ف��ر 

منا�صداتهم  من  الرغم  على  ال�صحراوي. 

حلم  امل��ط��ل��ب  ه����ذا  الزال  واه��ت��م��ام��ات��ه��م  

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وع����ودات رئ��ي�����ش جمل�ش 

ال�صابق منهم عامر  الفو�صفات  �صركة  اإدارة 

ال��ذن��ي��ب��ات احل���ايل  د . حم��م��د  و  امل���ج���ايل 

ح�صب  بالوعد  اأح��د  يفي  مل  للأ�صف  ولكن 

ق��ول��ه��م “ ل��لن��ب��اط “ واآخ���ر ال��وع��ود على 

ل�صان رئي�ش جمل�ش اإدارة �صركة الفو�صفات 

رئي�ش  نائب  لهم  نقله  الذنيبات  حممد  د. 

حممد  الفو�صفات  �صركة  يف  العمال  نقابة 

ع���ل���ي احل���ج���اي���ا وت����دخ����ل ال���ن���ائ���ب احل����ايل 

فوجئوا   اأن��ه��م  اإال   ، ت��اي��ه  اب��و  ���ص��اري  �صالح 

واملجحفه  اجلائره  ببنوده  اجلديد  بالعقد 

البنود  �صمن  وم��ن  بند   39 وه��ي  حقهم  يف 

ع���دم اخ�����ص��اع��ه��م ل��ق��ان��ون ال��ع��م��ل وال��ع��م��ال 

وال��ط��ام��ه ال��ك��رى ي��ري��دون اخ��راج��ه��م من 

م��ن��ط��ق��ة ع��م��ل��ه��م ح��را���ش ع��ل��ى االب����ار ال��ت��ي 

وا���ص��ت��ب��دال��ه��م ب��اأخ��ري��ن ي��ع��م��ل��ون  ب�����ص��رك��ه 

وا�صمه ا  الع�صكريني  للمتقاعدين  ام��ن��ي��ه 

���ص��رك��ة ال�����ص��خ��ره ح�صب م��ا ���ص��رح��وا ب��ه “ 

اأن  بعد  معت�صمني  ه��م  “  واالن  للنباط 

االحد  لليوم  نهائية  مهله  ال�صركه  اعطوا 

2020/6/21 لكي يتم حل ق�صيتهم  املوافق 

نظام  على  التثبيت  وه��و  مطلبهم  وتنفيذ 

�صركة الفو�صفات . وهم يوؤكدون على انهم 

ل��ن ي��رتك��وا عملهم ك ح��را���ش ع��ل��ى االب��ار 

قالوا  اخر  . من جانب  االأم��ر  كلفهم  مهما 

باأن ال�صركة قامت بتحريك �صكوى �صدهم 

ح�صب ماوردهم من اجهزة االمن العام اأنه 

توجد �صكوى بحقهم من �صركة الفو�صفات 

الكلم  وهذا  والتخريب  بالتك�صري  تتهمهم 

مل ي��ح�����ص��ل ب�������ص���ه���ادة االج����ه����زه االم��ن��ي��ه 

املتواجدة يف �صركة الفو�صفات واملوقع .

االنباط-عمان

اأ�صهر، تعود  اأكرث من ثلثة  اإغلق دام  بعد 

ال��ب��ن��ك  ���ص��وم��ان ذراع  م��وؤ���ص�����ص��ة ع��ب��د احل��م��ي��د 

واالجتماعية،  الثقافية  للم�صوؤولية  ال��ع��رب��ي 

عمان  بجبل  مكتبتيها،  الفتتاح  االأح���د،  ال��ي��وم 

واالأ�صرفية.

وت�����ص��ت��ق��ب��ل امل��ك��ت��ب��ة رواده������ا، ب��ال��ت��زام��ن مع 

ت��ط��ب��ي��ق اأق�����ص��ى درج�����ات ال�����ص��ح��ة وال�����ص��لم��ة 

العامة التي ن�صت عليها التعليمات احلكومية، 

الطبية،  الكمامات والقفازات  بارتداء  واملتمثلة 

وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى م�����ص��اف��ة االأم������ان وال��ت��ب��اع��د 

اإقامة التجمعات. االجتماعي وجتّنب 

وق���ال���ت ال��رئ��ي�����ص��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة، 

فالنتينا ق�صي�صية “تعود املكتبة اليوم با�صتقبال 

اجلمهور والرواد، يف ظل عودة االأو�صاع العامة 

اإج����راءات  االأم���ر  اقت�صى  ح��ي��ث  طبيعتها،  اإىل 

�صارمة حفاظا على �صلمة املواطنني«.

حقيقة”  “فر�صة  ك���ورون���ا  اأن  واع���ت���رت 

وزي������ادة عملية  االإب���داع���ي���ة  امل�����ص��اري��ع  الإجن�����از 

املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  الفتة  االف���راد،  ل��دى  ال��ق��راءة 

واك���ب���ت ع���ر ط��واق��م��ه��ا االأزم������ة ب��ح��ذاف��ريه��ا، 

والثقافة  الفكر  للنا�ش  ت��ق��دم  اأن  وا�صتطاعت 

والقراءة بكل حر�ش.

عبد  مكتبة  اأب���واب  اأغلقت  املوؤ�ص�صة  وك��ان��ت 

عمان  جبل  بفرعيها  العامة،  �صومان  احلميد 

احلكومية  ب���االإج���راءات  ال��ت��زام��اً  واالأ���ص��رف��ي��ة، 

ال���ت���ي م��ن��ع��ت ال��ت��ج��م��ع��ات ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����ص��ار 

امل�صتجد. فريو�ش كورونا 

وخ����لل ال���ف���رتة ال��ت��ي ت��راف��ق��ت م���ع ف��ر���ش 

ح��ظ��ر ال���ت���ج���ول يف ال���ب���لد، ق���دم���ت امل��وؤ���ص�����ص��ة 

املتنوعة،  والفعاليات  االأن�صطة  من  جمموعة 

كباراً  باأكملها،  العائلة  اأف���راد  ا�صتهدفت  التي 

و�����ص����غ����اراً، يف حم����اول����ة الإط��������لق م��واه��ب��ه��م 

ومهاراتهم.

وا���ص��ت��م��رت م��ك��ت��ب��ة درب امل��ع��رف��ة ل��لأط��ف��ال 

وال��ي��اف��ع��ني، ب��ع��ر���ش اأن�����ص��ط��ت��ه��ا ال��ي��وم��ي��ة عر 

اإىل ج��ان��ب  ت�����ص��وي��ق��ي��ة وه����ادف����ة،  ف���ي���دي���وه���ات 

تواقيع كتب لكتاب وكاتبات من اململكة.  

امل��ع��رف��ة  ال��ع��ام��ة ودرب  امل��ك��ت��ب��ت��ني،  وق��دم��ت 

املا�صية،  ال��ف��رتة  ل��لأط��ف��ال وال��ي��اف��ع��ني، خ��لل 

اإط��لق  راأ�صها؛  على  ومتنوعة  عديدة  خدمات 

م��ن�����ص��ة ال��ك��ت��ب االإل��ك��رتون��ي��ة مب��ئ��ات امل��وؤل��ف��ات 

ت��ف��ع��ي��ل اال���ص��رتاك��ات  وال��ع��ن��اوي��ن، اإىل ج��ان��ب 

من  اال���ص��ت��ف��ادة  خ��دم��ة  طالبي  جلميع  امل��وؤق��ت��ة 

البيانات  قواعد  اإتاحة  ثم  االإلكرتونية،  املكتبة 

يف املكتبة اأمام الباحثني والدار�صني. 

بت�صليم  امل��ك��ت��ب��ة  ف��ق��ام��ت  ف��ق��ط،  ذل���ك  ل��ي�����ش 

عينية؛  جوائز  للكتب  اإع��ارة  االأك��رث  امل�صرتكني 

اأبجد،  تطبيق  يف  اأ���ص��ه��ر،  لثلثة  ك��اال���ص��رتاك، 

مواقع  على  اليوم”  “كتاب  خدمة  تفعيل  م��ع 

العودة  قرار  مع  واخرياً  االجتماعي،  التوا�صل 

اإىل ال��ع��م��ل اأع�����ادت امل��وؤ���ص�����ص��ة ت��ف��ع��ي��ل خ��دم��ات 

اال�صرتاك واالإعارة واال�صتعارة، �صمن تعليمات 

ال�صحية. ال�صلمة 

وم���ن���ذ ب����داي����ة االأزم��������ة ات����خ����ذت م��وؤ���ص�����ص��ة 

االحرتازية  االإج���راءات  من  ع��دداً  “�صومان” 
وتعقيم  ال��ع��دوى،  انت�صار  م��ن  واحل��د  للوقاية 

اأرجاء املوؤ�ص�صة كافة. 

ال��ع��رب��ي  ال���ب���ن���ك  ذراع  “�صومان”،  وت���ع���د 

ل��ل��م�����ص��وؤول��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، وه��ي 

م��وؤ���ص�����ص��ة ال ت���ه���دف ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����رب����ح، ُت��ع��ن��ى 

ب���اال����ص���ت���ث���م���ار يف االإب����������داع امل����ع����ريف وال���ث���ق���ايف 

املجتمعات  نهو�ش  يف  للم�صاهمة  واالجتماعي 

القيادي  الفكر  خ��لل  م��ن  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف 

واالأدب والفنون واالبتكار.

االنباط-عمان

وم��دي��ري��ة  وال�����ري  امل���ي���اه  وزارة  خ�����ص�����ص��ت 

تدريبيا  برناجما  االأح��د،  ام�ش  العام،  االأم��ن 

ل��ت��ط��وي��ر امل����ه����ارات امل��ت��ع��ل��ق��ة مب�������ص���ادر امل��ي��اه 

واآليات وم�صاريع حمايتها و�صبط االعتداءات 

اإدارة  ع��ل��ي��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ون��ظ��ام 

ال�صيطرة  املياه اجلوفية، وطبيعة عمل مركز 

املركزي. والتحكم 

وق������ال م�������ص���اع���د االأم�������ني ال����ع����ام ل�������ص���وؤون 

االحوا�ش املائية املهند�ش عوين كلوب يف بيان 

ا�صدرته الوزارة اليوم، اإن هذا الرنامج ياأتي 

�صمن التعاون الدائم مع مديرية االأمن العام 

االإدارة  مرتبات  ك��وادر  وتاأهيل  املعرفة  لنقل 

وبناء  مهاراتهم  و�صقل  البيئة  حلماية  امللكية 

م�صادر  بحماية  املتعلقة  املجاالت  يف  قدراتهم 

ب��االع��ت��داء  املتعلقة  امل��خ��ال��ف��ات  و���ص��ب��ط  امل��ي��اه 

ج��دي��د يف هذا  ه��و  م��ا  بكل  وت��زوي��ده��م  عليها 

املعمول  واالن��ظ��م��ة  بالقوانني  واالمل���ام  امل��ج��ال 

بها للقيام بواجباتهم بكفاءة عالية.

واأ���ص��ار اإىل خ��ط��ورة ا���ص��ت��م��رار االع��ت��داءات 

امل����ت����ك����ررة ع���ل���ى م�������ص���ادر امل����ي����اه يف خم��ت��ل��ف 

حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، خ��ا���ص��ة م��ن��ظ��وم��ة م��ي��اه 

 50 نحو  توؤمن  التي  اال�صرتاتيجية  الدي�صي 

ب��امل��ئ��ة، م��ن م��ي��اه ال�����ص��رب م��ا ي��ح��د م��ن ك��ف��اءة 

املياه للمواطنني. و�صول 

البيئة  حلماية  امللكية  االإدارة  مدير  واك��د 

جهاز  اإن  املقابلة  ناه�ش  العميد  وال�صياحة 

االم�����ن ال���ع���ام م��ع��ن��ي ب���ك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اأم���ن 

وح���م���اي���ة ال���وط���ن وان����ف����اذ ال���ق���ان���ون و���ص��ب��ط 

املخالفات يف خمتلف القطاعات واهمها قطاع 

املياه، م�صددا على الت�صاركية املميزة مع وزارة 

امل��ي��اه  م�����ص��ادر  ع��ل��ى  للمحافظة  وال���ري  امل��ي��اه 

م���ن خ���لل اط����لق ح��م��ل��ة اأح���ك���ام ال�����ص��ي��ط��رة 

واالجنازات   2013 عام  املياه منذ  على م�صادر 

ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ج���رى حت��ق��ي��ق��ه��ا ����ص���واء جلهة 

احلد  اأو  املياه  على م�صادر  االعتداءات  �صبط 

املتدربني  داعيا  اجلوفية،  املياه  ا�صتنزاف  من 

ال��ق��وان��ني واالن��ظ��م��ة املعمول  ل��لط��لع ع��ل��ى 

تطبيق  و�صمان  بكفاءة  بواجبهم  للقيام  بها 

القانون.

االنباط-عمان 

ال��ع��ه��د ام�����ش  اأع���ل���ن���ت م��وؤ���ص�����ص��ة ويل 

االأحد، عن اإغلق باب ا�صتقبال امل�صاركات 

تعمل  الذي  العربي،  ال�صباب  يف هاكاثون 

امل��وؤ���ص�����ص��ة ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه ب��ال�����ص��راك��ة مع 

االإم��ارات  دول��ة  يف  العربي  ال�صباب  مركز 

من  عدد  مع  وبالتعاون  املتحدة،  العربّية 

والدولية. العربية  املوؤ�ص�صات 

واأو���ص��ح��ت امل��وؤ���ص�����ص��ة يف ب��ي��ان اأن ع��دد 

امل�����ص��اري��ع ال��ت��ي ت���ق���ّدم ب��ه��ا ال�����ص��ب��اب بلغ 

واأن  ع��رب��ّي��ة،  دول��ة   16 م��ن  م�صروعا   185

ب���اب ال��ت��دري��ب ل��ل��م�����ص��ارك��ني ب���داأ و���ص��واًل 

اأن  بيانها  يف  املوؤ�ص�صة  واأّك��دت  للنهائيات. 

الفعالية  خ��لل  �صيقدمون  املتناف�صني 

احلي  ال��ب��ث  بتقنية  اأف��ك��اره��م  اخلتامية، 

اأمام  املقبل،  ال�صهر  االإنرتنت مطلع  عر 

جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال���ت���ي ت�����ص��م جم��م��وع��ة 

االإع�����لن عن  �صيتم  ك��م��ا  ال�����ص��رك��اء،  م��ن 

حينها.  يف  والنتائج  اخلتامّية  الفعالّية 

وغ���ّط���ى ال��ه��اك��اث��ون 6 ق��ط��اع��ات ح��ي��وّي��ة 

والنظام  وال��دوائ��ي،  الغذائي  االأم��ن  ه��ي 

وفعالية  والتعليم  ودمي��وم��ت��ه،  ال�صحي 

والتعليمية،  الرتبوية  الر�صالة  اإي�صال 

و����ص���وق ال��ع��م��ل وال����ري����ادة، واأخ������رياً دع��م 

املجتمعية.  وامل�صوؤولية  املحلي  االقت�صاد 

عملها  �صركاء  مع  اأعلنت  املوؤ�ص�صة  وكانت 

يف �صهر اأيار املا�صي عن اإطلق الهاكاثون 

العربي  ال�صباب  اأم��ام  املجال  فتح  بهدف 

ل��ت��ق��دمي اق����رتاح����ات وح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة، 

مل��ع��اجل��ة اآث�����ار ج��ائ��ح��ة ف���ريو����ش ك��ورون��ا 

االأفكار  على  ال�صوء  وت�صليط  امل�صتجد، 

مواجهة  يف  ال��ع��رب��ي  لل�صباب  االإب��داع��ي��ة 

من  باال�صتفادة  احللول  واإيجاد  االأزم��ات 

التكنولوجيا.

االنباط-عمان

ن��ّف��ذت م���ب���ادرة ح��ق��ق؛ اح����دى م��ب��ادرات 

فعالّية  االح��د،  ام�ش  العهد،  ويل  موؤ�ص�صة 

ق�صائم  توزيع  بهدف  تقدير”  “باقة  با�صم 

����ص���رائ���ّي���ة ع��ل��ى اأ����ص���ر ب��ع�����ش ال��ع��ام��ل��ني يف 

الذين  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  مكافحة 

ب���ذل���وا ج���ه���ودا ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ّي��ة خ���لل ال��ف��رتة 

املا�صية.

و�صارك يف املبادرة التي نفذت بدعم من 

وف��ار���ص��ة  ف��ار���ص��ا   24 االأردن  اأوراجن  ���ص��رك��ة 

حمافظات  خمتلف  يف  امل��ب��ادرة  فر�صان  من 

تقدير،  ب��اق��ة  اأن  ال��ف��ر���ص��ان  واأّك����د  امل��م��ل��ك��ة. 

للعاملني  ال�صباب  �صكر  عن  للتعبري  جاءت 

خ����لل ال���ف���رتة امل���ا����ص���ي���ة، وال����ذي����ن ب��ذل��وا 

جهودا �صاهمت ب�صكل فّعال يف اإيجاد منوذج 

اأردين مم��ّي��ز مل��ح��ارب��ة ال��وب��اء ال���ذي اج��ت��اح 

جميع  على  بظلله  والقى  باأ�صره،  العامل 

مظاهر احلياة العاّمة وخمتلف القطاعات. 

الفرتة  نفذت خلل  اأن مبادرة حقق  يذكر 

ال�صبابّية  الفعاليات  م��ن  العديد  االأخ���رية 

ال��ت��ي ���ص��اه��م��ت يف دع���م اجل���ه���ود ال��وط��ن��ّي��ة 

م��ك��اف��ح��ة اجل��ائ��ح��ة،  ع��ل��ى �صعيد  امل��ب��ذول��ة 

تخللها الرتويج ل�صرورة التباعد اجل�صدي 

ون�����ص��ر اأ���ص�����ش ال��وق��اي��ة م��ن ال��ف��ريو���ش بني 

ال�صباب. 

االنباط - عمان 

التعليم  م��وؤ���ص�����ص��ات  اع��ت��م��اد  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 

املرحلة  ا�صتكمال  عن  جودتها  و�صمان  العايل 

اإج��راءات احل�صول على االعرتاف  االوىل من 

الدويل من املنظمة الفدرالية العاملية للتعليم 

.)WFME( الطبي

اأن  االأح��د،  ام�ش  بيان  يف  الهيئة  واأو�صحت 

االأردن��ي��ة  الطب  لكليات  يوفر  االع���رتاف  ه��ذا 

م�صرية  دوليا،  اعتمادا  الهيئة  تعتمدها  التي 

�صيزور  املنظمة  يف  اخل��راء  من  فريقا  اأن  اإىل 

ال���ه���ي���ئ���ة خ�����لل ال����ف����رتة ال���ق�������ص���رية امل��ق��ب��ل��ة 

ال���ص��ت��ك��م��ال االإج����������راءات ال��ن��ه��ائ��ي��ة الع��ت��م��اد 

الهيئة.

ولفتت اإىل ان بلدانا عديدة، ومنها الواليات 

ت�صرتط  املتحدة  واململكة  االأم��ريك��ي��ة  املتحدة 

على خريجي كليات الطب الراغبني با�صتكمال 

درا�صتهم العليا اأو تدريبهم ال�صريري اأن تكون 

ك��ل��ي��ات��ه��م ال��ت��ي ت��خ��رج��وا م��ن��ه��ا ح��ا���ص��ل��ة على 

االعتماد الدويل بحلول عام 2023.

وت�����اب�����ع�����ت، ل�����ذل�����ك ت���ق���دم���ن���ا ب���ال���ط���ل���ب���ات 

واالإجراءات اللزمة للح�صول على االعرتاف 

ب��اال���ص��ت��ع��ان��ة ب��ع��دد م��ن اخل����راء االك��ادمي��ي��ني 

حفاظا  واجل��ودة  الطبي  التعليم  يف  االأردن��ي��ني 

ع��ل��ى ف��ر���ش خ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ات ال��ط��ب االأردن���ي���ة 

ب��امل��ن��اف�����ص��ة ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا 

والتدريب واالإقامة ال�صريرية يف اأرقى املحافل 

العاملية. الطبية 

الوحيدة  اجلهة   WFME منظمة  وتعد 

االعتماد  مبوؤ�ص�صات  للعرتاف  عامليا  املخولة 

واالإقليمية. املحلية 

اعتصام لحرس آبار جيفكو بمنجم 
الشيدية

»شومان« تفتتح مكتبتيها أمام الجمهور 
من جديد

 برنامج تدريبي لحماية المصادر المائية

إغالق باب استقبال المشاركات في هاكاثون الشباب العربي

هيئة االعتماد تستكمل إجراءات االعتراف الدولي للتعليم الطبي

 مبادرة حقق تنّفذ فعالّية باقة تقدير



االنباط - عمان 

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

لال�ستفادة  املر�سحني  الطلبة  جميع  العلمي 

م���ن ال��ب��ع��ث��ات وامل���ن���ح وال���ق���رو����ض ال��داخ��ل��ي��ة 

اأعلنت  الذين   2020  /  2019 اجلامعي  للعام 

لقوائم  النهائية  النتائج  �سمن  اأ���س��م��اوؤه��م 

العدلية  الكفاالت  ا�ستكمال  اإىل  املر�سحني، 

ب�سرعة واتفاقيات القرو�ض و�سندات التعهد 

والوثائق.

ون��ب��ه��ت ال��������وزارة يف ب���ي���ان ام�������ض االح����د، 

معامالتهم  ا���س��ت��ك��م��ال  ���س��رع��ة  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة 

املوقع  امل��وج��ودة على  اال���س��ت��ف��ادة  ن��وع  ح�سب 

ال��راب��ط  على  البعثات  مل��دي��ري��ة  االإل���ك���روين 

 )www.dsamohe.gov.jo( التايل

وت�سليهما  االأ�سول  ح�سب  وختمها  وتعبئتها 

اإىل مكتب امل�ست�سار الثقايف يف اجلامعة التي 

يدر�ض فيها الطالب.

ولفتت ال��وزارة اإىل اأن اآخر موعد لت�سليم 

العدلية واالتفاقيات و�سندات  الكفاالت  هذه 

يوم اخلمي�ض  دوام  نهاية  �سيكون مع  التعهد 

ي�ستكمل  وك��ل من مل  املقبل،  2 مت��وز  املوافق 

اأو القر�ض يف الوقت املحدد  اإج��راءات املنحة 

الر�سيح،  يف  حقه  ويفقد  م�ستنكفا  يعترب 

لر�سوم  م�سددا  اعتباره  اأي طالب مت  اأن  كما 

ق��رار  مب��وج��ب  وال�سيفي  ال��ث��اين  الف�سلني 

ومل  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر 

املوعد  املطلوبة منه يف  الوثائق  بت�سليم  يقم 

املحدد، �سيتم مطالبته من اجلامعة بت�سديد 

ر�سوم هذين الف�سلني.

ي�سار اإىل ان وزارة العدل اأعلنت اأن باإمكان 

من  اإلكرونيا  عدلية  كفالة  تنظيم  الطالب 

https://( ال��راب��ط على  ال��دخ��ول  خ��الل 

 )services.moj.gov.jo/signin
الكفالة  لتوقيع  ال��ع��دل  ك��ات��ب  م��راج��ع��ة  ث��م 

العدلية ح�سب االأ�سول.

االنباط-عمان

ج��دي��دة  ط��ري��ق��ة  ال���ع���دل  وزارة  م���ت  ق���دَّ

الع��ت��م��اد اخل�����رباء يف امل��ح��اك��م ال��ن��ظ��ام��ي��ة، 

وه�����ي ا���س��ت��ق��ب��ال ال���ط���ل���ب���ات اإل���ك���رون���ًي���ا يف 

اإن�ساء  اإج���راءات  �سمن  كافة،  االخت�سا�سات 

بعد  وذلك  اإلكرونيا  اخل��رباء  بنك العتماد 

نحو قرن من اإن�ساء اأول وزارة عدل يف االأردن 

عام 1921.

وب����ل����غ ع������دد اخل��������رباء امل���ت���ق���دم���ني ع��رب 

الطريقة اجلديدة 400 طلب حتى اليوم وفق 

�سمية. اأرقام الوزارة الرَّ

ام التَّلهوين  وقال وزير العدل الدكتور ب�سَّ

��ظ��ام اجل��دي��د الع��ت��م��اد اخل����رباء ج��اء  اإنَّ ال��نِّ

لتنظيم عملية ت�سنيف اخلرباء واعتمادهم، 

�سنوات  اخل��دم��ة منذ  ه��ذه  على  وق��د عملت 

حتى و�سلت اإىل �سورتها النهائية، واملتمثلة 

اإىل  اإلكرونًيا وحتويلها  الطلبات  با�ستقبال 

التقدمي  ف��رة  انتهاء  بعد  املخت�سة  اللجنة 

التي بداأت يوم 14 حزيران احلايل و�ستنتهي 

يوم 27 املقبل.

واأ�ساف انَّ عملية الت�سنيف �ستكون وفق 

�سيكون  كما  جم��ال��ه،  يف  ك��ٌل  االخت�سا�سات 

ه���ن���اك ت�����س��ن��ي��ف ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ح��اف��ظ��ة، 

ور اخل����ا�����ض ب���ه���ا؛ ل��ت��ح��ق��ي��ق  وت��ن��ظ��ي��م ال��������دَّ

العدالة يف االختيار وح�سر االأع��داد وجميع 

التخ�س�سات.

اأن�ساأت مديرية  ال���وزارة  اأنَّ  ال��وزي��ر  وب��ني 

خا�سة بذلك؛ لتوفري هذه اخلدمة و�ستقوم 

لينتج  اخل����رباء  ب��اع��ت��م��اد  متخ�س�سة  جل��ن��ة 

اإلكروين للخرباء يوفر  ال��وزارة بنك  لدى 

هذه اخلدمة لالأطراف املعنية كافة.

ت��اأت��ي �سمن  اأنَّ ه��ذه اخل��ط��وة  ول��ف��ت اإىل 

جهود الوزارة يف اأمتتة خدماتها مبا يف ذلك 

ب��ح��ي��ث ي�ستطيع  اع��ت��م��اد اخل�����رباء،  ع��م��ل��ي��ة 

جميع االأ�سخا�ض تقدمي طلباتهم اإلكرونّياً 

م��ن خ���الل ب��واب��ة اخل���دم���ات االإل��ك��رون��ّي��ة، 

م��ا ميكن ال����وزارة م��ن اإع���داد ق��اع��دة بيانات 

اإل����ك����رون����ي����ة ت���ت�������س���م���ن ج���م���ي���ع اخل�������رباء 

بحيث  النظامية  امل��ح��اك��م  ل���دى  املعتمدين 

غري  م��ن  خبري  اأي  اختيار  ذل��ك  بعد  يتعذر 

قاعدة البيانات املعتمدة.

اأع�������دت من���وذًج���ا  ال���������وزارة  اأن  واأ������س�����اف 

���ا ال���س��ت��ق��ب��ال ال��ط��ل��ب��ات؛  اإل���ك���رون���ًي���ا خ���ا����سً

والتَّن�سيب  املعنية،  اللجنة  قبل  من  لفرزها 

���س��وؤون  تنظيم  جمل�ض  قبل  م��ن  باعتمادها 

اأي  ق��ب��ول  يتم  ل��ن  اأن���ه  اإىل  اخل���ربة، م�سريا 

اأم��ام  اخل���رباء  �سجل  يف  م�سجل  غ��ري  خبري 

مرحلة  من  االنتهاء  بعد  النظامية  املحاكم 

 6 املادة  اعتماد اخلرباء، وذلك �سنًدا الأحكام 

من نظام اخلربة اأمام املحاكم النظامية رقم 

35 ل�سنة 2018.

وبني اأن نظام اخلربة رقم 35 ل�سنة 2018 

�سدر مبقت�سى الفقرة الرابعة من املادة 83 

 24 رقم  املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من 

اعتماد  اإج��راءات  تنظيم  لغايات   1988 ل�سنة 

خالل  من  النظامية  املحاكم  اأم��ام  اخل��رباء 

ماأ�س�سة اإجراءات تقدمي الطلبات واإجراءات 

وم��ع��اي��ري اع��ت��م��اد اخل����رباء واإي���ج���اد ج���داول 

اجلهات  لتمكني  املعتمدين  اخل��رباء  باأ�سماء 

م��ن خالل  اإل��ي��ه��م  ال��و���س��ول  م��ن  الق�سائية 

ال��رب��ط االإل���ك���روين ب��ني ال�����وزارة وامل��ح��اك��م 

لت�سريع اإجراءات التقا�سي وحتقيق العدالة 

الناجزة.

احل��ق��وق  كلية  يف  ال��ت��دري�����ض  هيئة  ع�سو 

ه�سام  ال��دك��ت��ور  امل��ح��ام��ي  الزيتونة  بجامعة 

حامد الك�سا�سبة واخلبري يف جمال التزييف 

وال��ت��زوي��ر واخل��ط��وط وامل�����س��ت��ن��دات وتقدير 

التعوي�ض عن ال�سرر املادي واملعنوي اأو�سح 

ان وزارة العدل عقدت عدة لقاءات خالل عام 

لراأيهم  وا�ستمعت  ك��خ��رباء،  ب�سفتهم   2018

اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  ب�����س��اأن  م�ستفي�ض  ب�����س��ك��ل 

اجتمعت  كما  اخل��رباء،  االإلكروين العتماد 

مع عدد من الق�ساة واملحامني ب�ساأن ذلك.

واأ����س���اف اأنَّ ه���ذا ال��ن��ظ��ام ق���د ُي�����س��ه��م يف 

العدالة  بتوفري  �سحيح  ب�سكل  تفعيله  ح��ال 

وفق  واعتمادهم  اخل���رباء  اختيار  عملية  يف 

تاريخ  يف  م��رة  الأول  جديدة  تقنية  منهجية 

ال��ن��ظ��ام اجل���دي���د هو  اأنَّ  امل��ه��ن��ة، ك��م��ا  ه����ذه 

��ل��ب تخ�س�ض  ���سُ مل����ادة يف  وت��ف��ع��ي��ل  ت��ط��ب��ي��ق 

وهي  االأردن��ي��ة  اجلامعات  يف  احلقوق  كليات 

وكانت  االإلكرونية”،  االإدارة  “ت�سريعات 
هذه اخلطوة يجب اأن تتمَّ منذ زمن بعيد.

اإع��ادة  اإىل  ال��ع��دل  وزارة  الك�سا�سبة  ودع��ا 

���س��روط اع��ت��م��اد اخل���رباء،  ال��ن��ظ��ر يف بع�ض 

منها حتديد اخلربة ب�سنوات معينة يف بع�ض 

جم����االت اخل����ربة، وه��ن��اك ك��ث��ريون لديهم 

خربة اقل وي�ستفيدون من هذا الباب ويجب 

اأن يوؤخذ و�سعهم بعني االعتبار، وكذلك اآلية 

الق�ساة من خالل  ِقبل  اخل��رباء من  تقييم 

نظام ميزان بعد ت�سليم تقارير اخلربة؛ الأنَّه 

اعتماد  ا�ستمرارية  على  كبري  ب�سكل  ي��وؤث��ر 

اخلرباء من عدمه.

من جهته، اكد املحامي �سخر اخل�ساونة 

وبع�ض  احل��ق��وق��ي��ة  الق�سايا  م��ن  ك��ث��رًيا  اأنَّ 

متخ�س�سني  خ���رباء  اإىل  حت��ت��اج  اجل��زائ��ي��ة، 

والعقار  الب�سمة  كخرباء  الفنية  بالنواحي 

و�سنَّاع التوقيع وتقييم االأ�سرار املادية.

واأ�ساف اأنَّ تنظيم هذه اخلدمة اإلكرونًيا 

اليهم  اأط��راف الق�سية الو�سول  ُي�سهل على 

عرب قاعدة بيانات مرجعية وا�سحة، وتكون 

اأجورهم مبوجب قرار ق�سائي ح�سب املهمة 

املوكولة اليهم واجلهد املبذول بها.

وبني اأنَّ عملية الت�سجيل اإلكرونًيا مهمة 

م��ن قبل  االط���الع عليها  اإذا متَّ توفري  ج��ًدا 

على  العثور  وي�سبح  كافة،  املعنية  االأط��راف 

اخلرباء �سهل جًدا، وهي جتربة ممتازة رغم 

تاأخرها يف هذا املجال.

بها �سعوبة  كان  الق�سايا  بع�ض  اإن  وق��ال 

العالمات  ق�سية  مثل  خبري،  على  بالعثور 

قاعدة  تكون  ب��ان  متفائل  ��ه  اأنَّ اإال  التجارية، 

احل��ل يف  لديها  ال��ع��دل  وزارة  ل��دى  البيانات 

������ام، ب��ع��د اع��ت��م��اد اخل����رباء بح�سب  ق���ادم االأيَّ

ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت عنها ال�����وزارة وف��رز 

اللجنة املعنية بذلك.

مديرية   2017 ع���ام  يف  ال�����وزارة  واأن�����س��اأت 

ال��ع��دل  ل�����وزارة  تتبع  اخل���ربة كجهة  ����س���وؤون 

ت���ت���وىل ت��ن��ظ��ي��م ����س���وؤون اخل������رباء، وت��ن��ظ��ي��م 

توفري اخلربة  بهدف  اخل��ربة  ���س��وؤون  �سجل 

ال���ف���ن���ي���ة ال�����الزم�����ة ل��ل��م��ح��اك��م وال���رج���م���ة 

ال��ت��ح��ري��ري��ة وال���ف���وري���ة وم��ت��اب��ع��ة اأع���م���ال 

اخل����رباء وامل��رج��م��ني ال��ق��ان��ون��ي��ني، واإع����داد 

ال���ت���ق���اري���ر ال����دوري����ة وغ����ري ال����دوري����ة على 

م�ستوى اإجنازاتهم، وذلك من خالل جمل�ض 

يراأ�سه وزير العدل، وي�سم يف ع�سويته كال 

اأم��ني ع��ام وزارة العدل وروؤ���س��اء حماكم  من 

ارب���د وم��ع��ان وع��ّم��ان  ك��ل م��ن  اال�ستئناف يف 

ونقيب املحامني و5 اأع�ساء يختارهم الوزير.

ويق�سد با�سطالح اخلربة تكليف �سخ�ض 

م��ن ِق��ب��ل امل��ح��ك��م��ة امل��ع��ن��ي��ة ب���روؤي���ة م��و���س��وع 

النزاع واالإدالء براأيه الفني فيه اإىل املحكمة.

االنباط-اربد

ت�سجيل  ال��ريم��وك عملية  ب��داأت يف جامعة 

ال�سيفي  الدرا�سي  للف�سل  الدرا�سية  امل�ساقات 

اجلامعي  ال��ع��ام  م��ن  اجل��ام��ع��ة  لطلبة  امل��ق��ب��ل 

املوافق  يوم اجلمعة  بداأت  والتي   ،2020/2019

امل�سجلني  الطلبة  بلغ عدد  2020/6/19، حيث 

العلمية  امل�����س��اق��ات  ملختلف   ،16630 االآن  اإىل 

املطروحة لكافة الدرجات العلمية.

واأو�����س����ح ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة ال��ريم��وك 

العجلوين  اأحمد  الدكتور  االأكادميية  لل�سوؤون 

اأن اجلامعة طرحت للف�سل الدرا�سي ال�سيفي 

 1877 ب���واق���ع  درا����س���ي���ا،  م�����س��اق��ا   1278 امل��ق��ب��ل 

���س��ع��ب��ة درا���س��ي��ة مل��خ��ت��ل��ف ال���درج���ات ال��ع��ل��م��ي��ة، 

وذلك مبا يتيح املجال الأكرب عدد من الطلبة 

خططهم  م��ع  تتنا�سب  ال��ت��ي  امل����واد  لت�سجيل 

بعد  ال�سيما  التعليمية،  ومراحلهم  الدرا�سية 

ال��دك��ت��ور زي���دان كفايف  ق���رار رئي�ض اجل��ام��ع��ة 

الت�سجيل  اجل��ام��ع��ة  ط��ل��ب��ة  ب��ال�����س��م��اح جل��م��ي��ع 

ل��ل��ف�����س��ل ال���درا����س���ي ال�����س��ي��ف��ي ب����دون احل��اج��ة 

فيهم  مب��ا  اجلامعية،  للر�سوم  امل�سبق  للدفع 

2019/2018/2017، ممن كان ال  طلبة �سنوات 

للر�سوم، وذلك  الت�سجيل دون دفعهم  ميكنهم 

ظل  يف  وذويهم  الطلبة  على  التخفيف  بهدف 

ي�سهدها  التي  ال�سعبة  االقت�سادية  االو���س��اع 

العامل اأجمع ب�سبب جائحة كورونا، باالإ�سافة 

بالف�سل  االل��ت��ح��اق  فر�سة  الطلبة  منح  اإىل 

الدرا�سي والعملية الدرا�سية بالوقت املحدد.

واأ����س���اف ال��ع��ج��ل��وين اأن اجل��ام��ع��ة وخ��الل 

كافة  عقد  من  �ستنتهي  املقبلة  القليلة  االأي��ام 

حيث  ال��ك��ل��ي��ات،  لطلبة  النهائية  االم��ت��ح��ان��ات 

�سيتم خالل اال�سبوع احلايل عقد االمتحانات 

بع�ض  وام��ت��ح��ان��ات  ال��ط��ب،  لطلبة  ال�سريرية 

املختربات العلمية يف كلية العلوم يف اجلامعة، 

الفتا اإىل اأنه مت عقد 150 األف حركة امتحان 

ال��ث��اين  ال��درا���س��ي  للف�سل  امل�سجلني  للطلبة 

الف   36 حوايل  عددهم  والبالغ   20210/2019

العلمية،  ال���درج���ات  ملختلف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب 

اج��ت��ازوا  ال��ذي��ن  الطلبة  ن�سبة  اأن  اإىل  م�سريا 

االمتحانات يف املواعيد املحددة بلغ %97.

االنباط-عمان

البلديات  يف  للعاملني  العامة  النقابة  وقعت 

واأم����ان����ة ع���م���ان ع��ق��د ع��م��ل ج��م��اع��ي م���ع اأم���ان���ة 

اخلدمات  �سندوق  بعمل  يتعلق  ال��ك��ربى،  عمان 

اإدارت���ه  وم�سوؤولية  للنقابة،  التابع  االإجتماعية 

يقدمها  التي  والتعوي�سات  املنح  على  واالإ�سراف 

للعاملني املنتفعني يف اأمانة عمان.

م�سركة  جلنة  ت�سكيل  مت  العقد،  ومب��وج��ب 

على  االإط��الع  لها  ويحق  ال�سندوق  على  ت�سرف 

ب��ه، وت��ت��ك��ون م��ن �ستة  امل��ال��ي��ة اخل��ا���س��ة  التقارير 

اأع�����س��اء؛ ث��الث��ة م��ن اأم���ان���ة ع��م��ان؛ وه���م نائب 

نائب  واالإداري�����ة،  امل��ال��ي��ة  لل�سوؤون  امل��دي��ن��ة  م��دي��ر 

م��دي��ر امل��دي��ن��ة ل�����س��وؤون امل��ن��اط��ق والبيئة وامل��دي��ر 

ت�سميهم  وث��الث��ة  الب�سرية.  ل��ل��م��وارد  التنفيذي 

النقابة من بينهم الرئي�ض، وينظم عمل اللجنة 

وال�سالحيات املمنوحة لها لوائح مرفقة بالعقد 

املوقع. 

اأمانة  )النقابة،  الفريقني  م��ن  جلنة  وك��ان��ت 

درا�سة  على  املا�سية  الفرة  عمان( عكفت خالل 

اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة م����ن ����س���ن���دوق اخل���دم���ات 

االإجتماعية، وخل�ست اإىل تقرير مف�سل ولوائح 

املقدمة  والتعوي�سات  اخل��دم��ات  حت��دد  داخ��ل��ي��ة 

العقد  ومب��وج��ب  االم��ان��ة.  وم�ستخدمي  لعمال 

املربم بني النقابة واالمانة يتم العمل بها اعتباراً 

من 2020/6/1.

وجاء بالعقد، “يلتزم الفريق الثاين)النقابة( 

باإعادة ا�سراكات �سندوق اخلدمات االجتماعية 

وفق ما ورد بعقد العمل اجلماعي املربم ما بني 

الطرفني واملودع بوزارة العمل برقم )52/2015( 

ب���اجل���ري���دة  وامل���ن�������س���ور   2015/11/16 ت����اري����خ 

الر�سمية«.

كما تلتزم اأمانة عمان مبوجب العقد، بتاأمني 

م��ك��ات��ب ل��ل��ن��ق��اب��ة ل��غ��اي��ات ا���س��ت��ق��ب��ال وا���س��ت��ك��م��ال 

االج������������راءات ال�����الزم�����ة ل���ل���م���ع���ام���الت امل���ق���دم���ة 

لال�ستفادة من اخلدمات التي يقدمها ال�سندوق 

اللوج�ستي  الدعم  اأ�سكال  من  ك�سكل  للمنتفعني 

للنقابة.

وقال رئي�ض النقابة همام املعايطه، “ مبوجب 

اإدارة ال�سندوق واال�سراف  هذه االتفاقية ت�سبح 

واأم��ان��ة  النقابة  م��ن  م�سركة،  م�سوؤولية  عليه 

ع��م��ان ع��ل��ى ح���د ����س���واء، ت��ك��ر���س��ي��ا مل���ب���داأ ال��ن��زاه��ة 

وا�ستمرارية  ال��ع��م��ل   �سري  و���س��م��ان  وال�سفافية 

اخلدمات االإجتماعية التي يقدمها ال�سندوق«.

عملت  العامة  النقابة  اأن  املعايطه،  واأو���س��ح 

اإع��داد هذه االتفاقية  طيلة االأ�سهر املا�سية على 

اأم��ني  بدعم  م�سيدا  ع��م��ان،  اأم��ان��ة  م��ع  بال�سراكة 

التي  امل�����س��رك��ة  اللجنة  ل��ل��ف��ك��رة، وج��ه��ود  ع��م��ان 

وخدماته.  ال�سندوق  عن  �سامال  ت�سورا  قدمت 

وا�سفاً جهودها  ب� “ الرجمة احلقيقية لل�سراكة 

االجتماعية التي جتمع النقابة باأمانة عمان«.

االنباط-معان

ن��اق�����س��ت ج��ام��ع��ة احل�����س��ني ب��ن ط���الل 50 

منذ  تخ�س�سات  ع��دة  يف  ماج�ستري  ر�سالة 

ب���داي���ة اأزم�����ة ك���ورون���ا، وب��وا���س��ط��ة ت��ق��ن��ي��ات 

املرئي. االت�سال 

والدرا�سات  العلمي  البحث  عميد  وق��ال 

الر�ساعي  حممد  الدكتور  باجلامعة  العليا 

دمج  اإن  االأح����د،  ام�����ض  �سحفي  ت�سريح  يف 

الر�سائل  مناق�سة  عملية  يف  التكنولوجيا 

اجلامعية من خالل تقنيات االت�سال املرئي 

اإ���س��اف��ي��ة للجامعة  ب��ع��د؛ ح��ق��ق م��ي��زات  ع��ن 

والطلبة اخلريجني واأع�ساء جلنة املناق�سة 

على حد �سواء؛ ما انعك�ض على جودة املنتج 

العلمي وخربات الكوادر االأكادميية.

مناق�ستها  ال��ت��ي مت��ت  ال��ر���س��ائ��ل  وج���اءت 

الربوية  العلوم  ه��ي:  كليات  ث��الث  �سمن 

والهند�سة واإدارة االأعمال واالقت�ساد، حتت 

اجلامعة  رئ��ي�����ض  ق��ب��ل  م��ن  مبا�سر  اإ����س���راف 

الكليات  وعمداء  كركي  اأبو  جنيب  الدكتور 

خالل  من  الطلبة  ذوي  ومب�ساركة  املعنية، 

روابط تقنيات االت�سال املرئي.

اأن تقنيات  واأ�سار الدكتور الر�ساعي اإىل 

االت�����س��ال امل��رئ��ي ع��ن ب��ع��د، ح��ق��ق��ت م��ي��زات 

اأخ�����رى م��ث��ل؛ اإ�����س����راك م��ن��اق�����س��ني دول��ي��ني 

االأردن ومن جامعات  ذوي خربة من خارج 

اأردن����ي����ة م���ت���ع���ددة، م���ا اأ����س���ف���ى م���زي���دا م��ن 

الكلف  اي�سا  ووف��رت  الر�سائل  على  اجل��ودة 

والع�سو  الطالب  يتحملها  كان  التي  املالية 

امل�����س��ارك واجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ح���د ����س���واء، كما 

اأثناء  التوا�سل والتفاعل  اأتاحت مزيدا من 

املطروحة  الر�سالة  على  التعديالت  اإج��راء 

بكل ي�سر و�سهولة.وبني اأن جامعة احل�سني 

التعليمية  تعمل حاليا على تطوير العملية 

التكنولوجيا  دمج  نطاق  تو�سعة  خالل  من 

ما  م�ستقبال  ال��دم��ج  يتم  بحيث  بالتعليم، 

واالف��را���س��ي��ة؛  الواقعية  الطريقتني  ب��ني 

داخل  اجلامعي  التدري�ض  عمليات  يف  �سواء 

مناق�سة  خ��الل  م��ن  اأو  املحا�سرات،  ق��اع��ات 

على  للح�سول  وذل��ك  اجلامعية،  الر�سائل 

االت�سال  جت��رب��ة  عك�ستها  ال��ت��ي  املكت�سبات 

املرئي موؤخرا.

االنباط-عمان

بالتن�سيق  احليوانية  ال��روة  مربو  �سدر 

م��ع م��دي��ري��ة زراع����ة امل��ف��رق 250 ال���ف راأ����ض 

بداية  لالأ�سواق اخلليجية منذ  االغنام  من 

ال��ع��ام احل����ايل، م��ق��ارن��ة م��ع 263 ال���ف راأ����ض 

مت ت�سديرها خالل نف�ض الفرة من العام 

الدكتور  امل��ف��رق  زراع���ة  ملدير  وفقا  امل��ا���س��ي، 

فايز اخلوالدة.

وق���ال اخل���وال���دة ام�����ض االح����د، ان وزارة 

ال����زراع����ة ق����ررت ت��ع��دي��ل االآل���ي���ة امل��ت��ب��ع��ة يف 

ال��ت�����س��دي��ر، وت�����س��م��ل اح�����س��ار االغ���ن���ام اإىل 

امل��ح��ج��ر ال��ب��ي��ط��ري حم��م��ل��ة ع��ل��ى ���س��ي��ارات 

معتمدة  ال����وزن  ك���رت  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى  حا�سلة 

م��وازي��ن  م��ن  ال��ف��ارغ��ة  لل�ساحنة  وم�سدقه 

ي��ح��دده��ا م��دي��ر زراع����ة امل��ف��رق اأو م��ن اأح��د 

امل����وازي����ن احل��ك��وم��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة ح��ي��ث يتم 

معاينة االر�ساليات ومطابقة اأعدادها ح�سب 

للمطابقة مع  االأغ��ن��ام،  املثبتة على  االأرق���ام 

ال�سهادة ال�سحية.

املحملة  ال�سيارة  وزن  �سيتم  ان��ه  وا���س��اف 

باالأغنام يف ميزان وزارة ال�سناعة والتجارة 

وباإ�سراف  املحجر،  م��ن  القريب  والتموين 

ب��وزارة  امل�سكلة  الفنية  اللجان  مندوبي  من 

الزراعة.

وب�سبب خ�سارة  ان��ه  اىل  اخل��وال��دة  وا�سار 

بن�سبة  ي�سمح  النقل،  عمليات  خ��الل  ال��وزن 

انخفا�ض بالوزن الكلي لالإر�سالية ال يتجاوز 

لالإر�سالية  امل��ط��ل��وب  ال����وزن  ع��ن  ب��امل��ئ��ة،   15

ح�سب العدد والوزن للراأ�ض الواحد واملحدد 

ب�45 كيلو غراما. واو�سح اأن التعديالت التي 

اجريت على عملية الت�سدير اأعطت للجنة 

اأو عينة  االأغنام،  بتنزيل كل  املخت�سة احلق 

منها اذا كان هناك �سك بعددها يف ال�ساحنة، 

االأغنام،  على  املثبتة  االرق��ام  وعدم مطابقة 

ل��ل��ك�����س��ف امل���ق���دم م���ن ���س��اح��ب االإر����س���ال���ي���ة، 

ا���س��اف��ة اىل وج���ود اإن���اث ووج���ود اأغ��ن��ام ذات 

اأوزان خفيفة �سمن حمولة ال�ساحنة، وعدم 

املقدم  ال��وزن  لكرت  ال�ساحنة  رق��م  مطابقة 

من قبل ال�سائق.

املحلي
50 االثنني  22/ 6 / 2020 

احلديث والفعل يف زمن جائحة كورونا يّتجه �سوب مكافحة التهرب ال�سريبي ومكافحة 

الف�ساد ب�سّتى اأنواعه؛ فاملع�سلة الكربى هذه االأيام مكافحة وحماربة الف�ساد بكافة اأ�سكاله؛ 

كثرياً  اإ�ستعلت  االإجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأن  لدرجة  املو�سوع  هذا  حول  كثري  واحلديث 

اجل��زاف من  االإتهام  ون�سّجعه ومنها  نثني عليه  الذي  ال�سائب  وكان منها  املو�سوع؛  حول 

االأ�سف الذي يوؤول اإىل ظلم البع�ض؛ لكن الدعوات هنا من ثبت توّرطه يف ف�ساد اأو تهرب 

املحاكم  يف  ي�ستحق  حيث  اإىل  لتحويله  حديد  من  بيد  ت�سرب  اأن  احلكومة  فعلى  �سريبي 

وال�سجون؛ والت�سريع يف احلكم ليكون عربة لغريه من الفا�سدين:

1. بتوجيهات ملكية �سامية اأخذت احلكومة على نف�سها وعداً مبحاربة الف�ساد واملف�سدين، 

وتقدمي كل من يثبت توّرطت بق�سية ف�ساد لهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد، وهذا عمل رائع 

وموّفق نال الر�سا ال�سعبي الأنه مطلوب من معظم امل�ستويات من املواطنني.

اأو  االإدارة  يف  متمّر�ض  فبع�سهم  اأدوار  ل��ه  وك��ّل  م��ت��ج��ّذرة  الف�ساد  موؤ�س�سة  اأن  يبدو   .2

التخطيط اأو التنظيم اأو الت�سهيالت اأو التربير اأو التغطية اأو االإعالم اأو العالقات العامة 

اأو نقل املعلومة اأو امل�ستفيدون اأو اإتخاذ القرار اأو الت�سريع اأو غريها ودالالت ذلك من وحي 

التهرب ال�سريبي والف�ساد باأنواعه كثرية.

كان  واإن  حتى  جناحه،  ق�س�ض  و  ولوطننا  جميعاً  لنا  ي�سيئون  والفا�سدون  الف�ساد   .3

مقابل كل فا�سد حوايل ع�سرة اآالف نظيف و�سريف من اأبناء الوطن االأ�سم، ولذلك مطلوب 

اأو فنياً مهما عال  اإداري��اً  اأو  العام مالياً  باملال  ال�سرب بيد من حديد على كل فا�سد يعبث 

من  املزيد  نتحّمل  نُعد  ومل  وقانون  موؤ�س�سات  دول��ة  فنحن  االإجتماعي،  موقعه  اأو  من�سبه 

املجاملة اأو الطبطبة اأو اإطفاء احلرائق هنا وهناك، بل نريد منظومة متطّورة وت�ساركية 

يف مكافحة الف�ساد.

4. مطلوب اأن يتم الت�سريع يف البت يف ق�سايا مكافحة الف�ساد التي ورد فيه اأدّلة ملمو�سة، 

وباملقابل مطلوب عدم االإتهام اجلزاف واخلو�ض مع اخلائ�سني من على و�سائل التوا�سل 

االإجتماعي دون اأدّلة.

الف�ساد  مبكافحة  للحكومة  امللك  جاللة  ل��دن  من  العليا  ال�سيا�سية  القيادة  مباركة   .5

يجب اأن يعطيها ال�سوء االأخ�سر بالبدء بالروؤو�ض التي اأينعت وثبت توّرطها وحان قطافها، 

اأّنى  الفا�سدين  بامل�ساءلة وحما�سبة  فلتبادر  وقته،  واالإمتحان وهذا  املحك  فاحلكومة على 

كانوا ليكونوا عربة لغريهم.

6. اأجهزتنا االأمنية والرقابية والق�سائية قادرة وجهوزيتها عالية على توفري املعلومة 

واالأدّلة واإح�سار كل املطلوبني للق�ساء لتوجيه التهم وامل�ساءلة واإعطاء العقوبات الالزمة، 

وما على احلكومة اإال اأن تت�سرف باإمتالك الوالية العامة.

بالنابل  ج وت�سيع وتخلط احلابل  ت��رِوّ التوا�سل االإجتماعي  اأن نبقي و�سائل  7. ال يجوز 

لكل الق�سايا املف�سلية وت�ساهم يف اإ�ستهداف الوطن وتكون اأداة هدم ال بناء، ف�سرورة اإيجاد 

خلية اأزمة اإعالمية بات �سرورة ملحة الإعطاء املعلومة ال�سحيحة يف الوقت املنا�سب ودرء 

يف  االإعالمية  االإ�ستجابة  ولتكون  الوطن  باأمن  امل�سا�ض  يحاول  اأو  عابث  كل  على  الفر�سة 

وقتها.

8. ق�سايا الف�ساد املنظورة يف املحاكم وهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد والتي ثبت تورط 

البع�ض فيها؛ يجب ت�سريعها واإنهاء اإجراءات التقا�سي فيها لينال الفا�سدين جزاءهم اأّنى 

كانوا.

بع�ض  ت�سبيك  ك��ان��وا �سحايا  ال��ذي��ن  ال�����س��رف��اء  م��ن  ال��ق��رار  اأ���س��ح��اب  اإع����ادة  9. مطلوب 

الفا�سدين وتاآمرهم؛ واإع��ادة مثل هوؤالء يعترب كتعوي�ض لهم عن جزء من كرامتهم التي 

مت م�سادرتها واإنتهاكها اأحياناً؛ وهوؤالء بالطبع يجب اأن يعاد األقهم يف موؤ�س�ساتنا العامة

ب�سراحة: نحتاج اإعالن خطوات عملية على االأر�ض ملكافحة الف�ساد وحتويل كل فا�سد 

للق�ساء العادل، واملرحلة حتتاج حرب على الف�ساد ومكافحة التهرب ال�سريبي، واأعتقد اأن 

احلكومة متتلك اأدوات ذلك وهي حتت املحك والتجربة، فالكل قابل للم�ساءلة واملحا�سبة 

وال حتييد الأي راأ�ض كان، ومتفائل بنجاحها يف ذلك بحول اهلل تعاىل.

�سباح الوطن اجلميل

د.محمد طالب عبيدات

حرب على الفساد في 
زمن كورونا

التعليم العالي تدعو الطلبة الستكمال معامالت المنح والقروض

 العدل تنشئ بنًكا العتماد الخبراء إلكترونيا ألول مرَّة منذ 100 عام

بدء التسجيل للفصل الدراسي الصيفي في اليرموك

 عقد جماعي بين نقابة البلديات واألمانة ينظم عمل صندوق الخدمات االجتماعية

جامعة الحسين تناقش 50 رسالة 
ماجستير عن بعد منذ بداية أزمة كورونا

 المفرق: تصدير 250 الف رأس غنم 
لألسواق الخليجية منذ بداية العام



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

ك�������س���ف ال���ت���ق���ري���ر امل�������ايل ال�������س���ن���وي ل��ل��ب��ن��ك 

البنك  اأن  والتنمية،  االإع��م��ار  الإع���ادة  االأوروب���ي 

املا�سي  العام  ي��ورو يف  مليون   777 ل���أردن  ق��ّدم 

 989 اإىل  قيمتها  ت�سل  ومنح  قرو�ض  اأ�سل  من 

مليون يورو للعام باأكمله.

واأ����س���ار ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي ���س��در م���وؤخ���را، اإىل 

اأن االل���ت���زام���ات و���س��م��ان��ات ال��ق��رو���ض ال��ت��ي مل 

212 مليون يورو. ت�سحبها االأردن، بلغت 

مليون   654 االأردن  ���س��ح��ب   ،2018 ع���ام  ويف 

 956 اإىل  قيمتها  ت�سل  قرو�ض  اأ�سل  من  ي��ورو، 

و�سمانات  االلتزامات  بلغت  فيما  ي��ورو،  مليون 

ذات��ه،  للعام  االأردن  ت�سحبها  مل  التي  القرو�ض 

بلغت 302 مليون يورو.

ال��ع��ام  م��ط��ل��ع  اأط���ل���ق  ال��ب��ن��ك،  اإدارة  جم��ل�����ض 

احل������ايل، ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ج����دي����دة الأع���م���ال���ه يف 

اأول��وي��ات   3 وف��ق   ،2025  -  2020 للفرتة  االأردن 

رئ��ي�����س��ي��ة ه���ي: ت��ع��زي��ز االن���دم���اج االق��ت�����س��ادي، 

للبلديات  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  ت��ط��وي��ر 

واملرونة  التناف�سية  وتعزيز  اخل�سراء،  والطاقة 

التمويل  اإىل  ال��و���س��ول  ط��رق  تنويع  خ���ل  م��ن 

االبتكار. وت�سجيع 

ال�سنوات  يف  ب���ذل  “االأردن  اأن  ال��ب��ن��ك  وب���ّ� 

االإ�س�ح  بعجلة  للدفع  كبرية  ج��ه��وداً  االأخ��رية 

نف�سه،  الوقت  ويف  م�ستدام.  �سوق  اقت�ساد  نحو 

ب�سبب  م�سبوقة  غ��ري  حت��دي��ات  ال��ب���د  واج��ه��ت 

اأزمة ال�جئ� يف ال�سرق االأو�سط، حيث يوجد 

يف  م�سجل  �سوري  الج��ئ  مليون   1.4 نحو  اليوم 

اخل��دم��ات  ع��ل��ى  ث��ق��ي��ً�  ع��ب��ئ��اً  ي�سكل  م��ا  االأردن، 

التحتية«. والبنية  االأ�سا�سية 

للبنك  اجل���دي���دة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  و���س��ت��دع��م 

الطاقة  ون��ق��ل  تخزين  تعزيز  يف  االأردن  ج��ه��ود 

امل��ت��ج��ددة وم��وا���س��ل��ة دع��م خ��ارط��ة االإ���س���ح��ات 

الوطنية. الكهرباء  ل�سركة 

وي���در����ض ال��ب��ن��ك اإق���را����ض ���س��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء 

“خطة  من  كجزء  دوالر،  مليون   100 الوطنية 

حيث  دول،  ع���دة  يف  ال��ب��ن��ك  اأط��ل��ق��ه��ا  ت�سامن” 

الكهرباء  �سركة  “م�ساعدة  اإىل  القر�ض،  يهدف 

ا�ستقرار  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  االأردن  يف  ال��وط��ن��ي��ة 

النظام الكهربائي واإدارة قيود ال�سيولة الناجتة 

عن اأزمة فريو�ض كورونا امل�ستجد احلالية«.

و�ست�سهد اال�سرتاتيجية اجلديدة بدء تنفيذ 

اإطار عمل م�سروع املدن اخل�سراء التابع للبنك 

االأوروب������ي مل��ع��اجل��ة ال��ت��ح��دي��ات االأك����ر اإحل��اح��اً 

اإىل  باال�ستناد  املناخ،  وتغري  بالبيئة  يتعلق  فيما 

جتربة البنك مع اأمانة عمان الكربى من خ�ل 

ال�سرف  ومياه  ال�سلبة  النفايات  اإدارة  م�ساريع 

واالإن���ارة،  والنقل  احل�سرية  وال��ط��رق  ال�سحي 

اإىل جانب كفاءة الطاقة يف املباين العامة.

ك��م��ا ���س��ريك��ز ال��ب��ن��ك ب�����س��ك��ل اأك����رب ع��ل��ى دع��م 

يف  للم�ساهمة  االإع��اق��ة  وذوي  والن�ساء  ال�سباب 

العمل من خ�ل تطوير  املزيد من فر�ض  خلق 

مهارات هذه املجموعات، وزيادة فر�ض التمويل 

لها، وحت�س� و�سولها اإىل اخلدمات االأ�سا�سية.

ومنذ بداأ عملياته يف االأردن عام 2012، اأ�سهم 

البنك االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية يف دعم 

اخلا�سة،  ال�سركات  ومتويل  امل�ستدامة،  الطاقة 

اأكر  م�ستثمراً  التحتية،  البنية  اإ�س�ح  وتعزيز 

الب�د،  يف  م�سروعاً   50 يف  ي��ورو  مليار   1.5 من 

73% منها يف القطاع اخلا�ض.

عمان- رويرتز

ام�����ض  االأردين  امل����رك����زي  ال���ب���ن���ك  ق����ال 

ت��راج��ع��ت  امل��غ��رتب���  اإن حت��وي���ت  االأح����د 

العام  االأوىل من  االأربعة  االأ�سهر  5.9% يف 

 1.128( دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   800 اإىل  احل����ايل 

مليار دوالر( مقارنة مع نف�ض الفرتة من 

.2019

يف  االأردني�  العامل�  حتوي�ت  ب��داأت 

هبوط  تداعيات  منذ  �سلبا  تتاأثر  اخل��ارج 

اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ع��ل��ى اق��ت�����س��ادات اخل��ل��ي��ج، 

كورونا. جائحة  تداعيات  عن  ف�س� 

م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة اأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات م��ن 

ام�ض  االأردنية،  العامة  االإح�ساءات  دائ��رة 

 %0.22 امل�ستهلك�  اأ�سعار  انكما�ض  االأحد، 

املا�سي  اأي���ار  ���س��ن��وي يف م��اي��و  اأ���س��ا���ض  ع��ل��ى 

ني�سان. اأبريل  0.58% يف  ارتفاعها  بعد 

تراجعت  ال�سابق،  ال�سهر  مع  ومقارنة 

.%0.65 بن�سبة  االأ�سعار 

ال�����س��ن��وي  االن���خ���ف���ا����ض  و����س���اه���م���ت يف 

ل���أ���س��ع��ار ب�����س��ك��ل رئ��ي�����س��ي ���س��رائ��ح ال��ن��ق��ل 

وال��وق��ود واالإن�����ارة، يف ح��� ارت��ف��ع��ت على 

والبقول  اخل�����س��راوات  اأ�سعار  خا�ض  نحو 

اجل���اف���ة وامل��ع��ل��ب��ة واالأل����ب����ان وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

والبي�ض.

 %1.20 ال�سنوي  الت�سخم  معدل  وبلغ 

ال�����س��ن��ة  م���ن  االأوىل  اخل��م�����س��ة  االأ���س��ه��ر  يف 

احلالية.

و���س��ج��ل م���ع���دل ال��ت�����س��خ��م االأ����س���ا����س���ي، 

يف  ت��ذب��ذب��ا  االأك���ر  ال�����س��ل��ع  ي�ستبعد  ال���ذي 

اأ���س��ع��اره��ا م��ث��ل ال��غ��ذاء وال���وق���ود واالإن����ارة 

اأ�سا�ض �سنوي يف مايو  1.33% على  والنقل، 

اخلم�سة  االأ���س��ه��ر  يف   %1.24 ل��ي��ب��ل��غ  اأي����ار، 

االأوىل.

الزرقاء-االنباط

ن��ق��ل ف��رع��ه حي  ال��ب��ن��ك االإ���س���م��ي االأردين ع��ن  اأع��ل��ن 

م��وق��ع ج��دي��د ومم��ل��وك  اإىل  ال��زرق��اء  مع�سوم / حم��اف��ظ��ة 

ال��ف��اروق،  ���س��ارع  نف�ض  يف  ال��ق��دمي   للموقع  ومقابل  للبنك 

وذلك اعتباراً من ام�ض  االحد   2020/6/21.

وق������ال ال���دك���ت���ور ح�����س��� ���س��ع��ي��د ال���رئ���ي�������ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

م�سرفنا  ل��دى  ان  االأردين  االإ���س���م��ي  للبنك  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى اال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن م��ب��اين ال��ف��روع 

واملكاتب امل�ستاأجرة وا�ستبدالها مبباٍن مملوكة للبنك تراعي 

والتجمعات  متعاملينا  م��ن  ال��ق��ري��ب  اجل��غ��رايف  ال��ت��واج��د 

مواكبة  م��ع  للمنطقة،  االق��ت�����س��ادي  وال��ن�����س��اط  ال�سكانية 

اأف�سل  لتقدمي  احلديثة  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  اح��دث 

م��ب��ادئ  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة  واال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل�سرفية  اخل��دم��ات 

ال��ذي  مع�سوم  ح��ي  ف��رع  نقل  وج��اء   ، االإ�س�مية  ال�سريعة 

البنك  ليحافظ  ج��دي��د  م��وق��ع  اىل  ���س��ن��ة1997  افتتاحه  مت 

اكرب  ث��اين  تعد  التي  ال��زرق��اء  حمافظة  �سمن  موقعه  على 

يوجد  حيث  ال�سكانية  الكثافة  حيث  من  اململكة  حمافظات 

13 فرعاً ومكتباً تغطي خمتلف  للبنك يف حمافظة الزرقاء 

الغويرية،  الر�سيفة،  ال��زرق��اء،   ( وه��ي  املحافظة  مناطق 

الزرقاء  الزرقاء اجلديدة،  الها�سمية، ياجوز، حي مع�سوم، 

املنطقة  عوجان،  حط�،  احلجر،  وادي   ، ،ال�سليل  الغربية 

احل�������رة(اىل ج���ان���ب ت���واج���د ال��ب��ن��ك يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات 

امل�سرفية  اخلدمات  تقدمي  مع  ومكتباً  فرعاً  ب108  اململكة 

الفروع  بع�ض  امل�سائية يف  والفرتة  الر�سمية   العطل  خ�ل 

واملكاتب.

خطة  بتنفيذ  م�ستمر  البنك  ان  ح�س�  ال��دك��ت��ور  وب��� 

بافتتاح  احل��ايل  ال��ع��ام  خ���ل  اجل��غ��رايف  واالنت�سار  التو�سع 

فروع ومكاتب جديدة او حتويل مكاتب اىل فروع او نقلها 

التو�سع  مع  وبالتوازي  للبنك  ومملوكة  جديدة  مواقع  اىل 

امل�سريف  كاملوبايل  الرقمية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  ال����دوؤوب 

 ،   I-Banking االإن��رتن��ت  ع��رب  امل�سرفية  اخل��دم��ات  و 

وال��ت��و���س��ع يف اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة ع��رب اج��ه��زة ال�����س��راف 

وتوفري خدمة  258 جهاز،  اىل    و�سل عددها  والتي  االآيل 

،  ليتمكن متعاملو م�سرفنا من    smsالر�سائل الق�سرية

احل�سول على اأف�سل اخلدمات بكل �سهولة وي�سر.

موقع جديد لفرع البنك االسالمي االردني بحي معصوم الزرقاء

األوروبي إلعادة األعمار يقدم ٧٧٧ مليون يورو لألردن 
العام الماضي

تراجع تحويالت األردنيين بالخارج 6% لـ 1.1 مليار دوالر

االثنني    22  /  6  / 2020

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على انخفاض

ارتفاع التضخم بنسبة %1.20 
لألشهر الخمسة األولى

 االنباط-عمان

اأغ��ل��ق��ت ب��ور���س��ة ع��م��ان ام�����ض االأح���د، 

على تداول 4ر6 مليون �سهم، موزعة على 

اإج��م��ال��ي��ة،  ت����داوالت  بقيمة  1537���س��ف��ق��ة 

6ر5 مليون دينار.  بلغت 

اإىل  ال���ب���ور����س���ة  وان���خ���ف�������ض م���وؤ����س���ر 

مقارنة  باملئة  08ر0  بن�سبة   1631 النقطة 

مع اإغ�ق اجلل�سة ال�سابقة. 

31 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   26 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

34 �سركة اأخرى.  وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

 االنباط-عمان

ارت�����ف�����ع ال�����رق�����م ال���ق���ي���ا����س���ي الأ����س���ع���ار 

“ ل�أ�سهر اخلم�سة  “الت�سخم  امل�ستهلك 

20ر1  بن�سبة  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  االأوىل 

باملئة، و�سوال اإىل النقطة 3ر100 مقارنة 

والبالغة   2019 عام  الفرتة من  نف�ض  مع 

1ر100 نقطة.

اأم�����ا ع���ل���ى امل�������س���ت���وى ال�������س���ه���ري، ف��ق��د 

الأ�سعار  ال��ع��ام  القيا�سي  ال��رق��م  انخف�ض 

احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  اأي���ار  ل�سهر  امل�ستهلك 

بن�سبة 22ر1 باملئة، حيث و�سل اإىل نقطة 

4ر100 مقابل 6ر100 نقطة لنف�ض ال�سهر 

دائ��رة  تقرير  بح�سب  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  م��ن 

ال�سهري. العامة  االإح�ساءات 

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر، ان��خ��ف�����ض ال��رق��م 

ل�سهر  امل�ستهلك  الأ�سعار  العام  القيا�سي 

65ر0 باملئة،  اأيار من العام احلايل بن�سبة 

1ر101 يف �سهر  4ر100 مقابل  حيث بلغت 

املا�سي. ن�سيان 

اأم�����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي 

االأ�سا�سي الأ�سعار امل�ستهلك ل�سهر اأيار من 

با�ستبعاد  يقا�ض  )وال����ذي  احل���ايل  ال��ع��ام 

ملجموعة  باأ�سعارها  تذبذباً  االأكر  ال�سلع 

ال��غ��ذاء وال��وق��ود واالإن���ارة وال��ن��ق��ل(، فقد 

ن��ف�����ض  خ������ل  6ر67  م���ق���اب���ل  5ر68  ب���ل���غ 

ارتفاعاً  املا�سي م�سجً�  العام  ال�سهر من 

ن�سبته33ر1 باملئة .

وعلى امل�ستوى الرتاكمي، ارتفع الرقم 

امل�ستهلك  الأ���س��ع��ار  االأ���س��ا���س��ي  ال��ق��ي��ا���س��ي 

العام  ه��ذا  من  االأوىل  اخلم�سة  ل�أ�سهر 

3ر68  ب��ل��غ  ح��ي��ث  ب���امل���ئ���ة،  24ر1  ب��ن�����س��ب��ة 

مقابل5ر67 مقارنة مع نف�ض الفرتة من 

املا�سي. العام 

االنباط-عمان

تطوير  نحو  امل�ستمر  �سعيه  اإط���ار  يف 

خ��دم��ات��ه وب���راجم���ه امل�����س��رف��ي��ة، اأع��ل��ن 

ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي م����وؤخ����راً ع���ن حت��دي��ث 

واليافع�  باالأطفال  اخلا�ض  برناجمه 

بحلته  واإط�����ق����ه  ���س��ن��ة   17 ع��م��ر  ح��ت��ى 

جونري”  ا�سم”عربي  حت���ت  اجل���دي���دة 

وبباقة �ساملة من املزايا اجلديدة كلياً.

جونري”  “عربي  ب���رن���ام���ج  وي���وف���ر 

من  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة  اجل��دي��دة  بحّلته 

�سممت  البنكية  وغ���ري  البنكية  امل��زاي��ا 

االدخ���ار  على  واالأم��ه��ات  االآب���اء  لت�سجع 

التوفري  م��ن  ولتجعل  اأبنائهم  مل�ستقبل 

ل���أط��ف��ال  ق��ي��م��ة  وذات  جت���رب���ة مم��ت��ع��ة 

املالية لديهم  الثقافة  زرع  ي�سهم يف  مما 

يف ���س��ن م��ب��ك��رة. وت�����س��م��ل ه���ذه امل���زاي���ا: 

خ���ي���ارات م��ت��ع��ددة م��ن ال���ودائ���ع ب��اأ���س��ع��ار 

احلد  ر�سوم  من  اإعفاء  تف�سيلية،  فائدة 

من  ال��ت��ح��وي��ل  ور���س��وم  للر�سيد  االأدن����ى 

“عربي  ح�����س��اب  اإىل  ال��وال��دي��ن  ح�����س��اب 

بت�سميم  ال��دف��ع  فيزا  بطاقة  جونري”، 

خ��ا���ض وب����دون ر���س��وم ���س��ه��ري��ة وم��ت��اح��ة 

ل��ل��دف��ع ع��رب االإن���رتن���ت، اإ����س���وارة ال��دف��ع 

م��ن  م��ع��ف��ي��ة   »BandPay»الذكي

منا�سبة  واأحجام  باألوان  االإ�سدار  ر�سوم 

الدفع  تتيح  والتي  واليافع�،  ل�أطفال 

م��ن ح�����س��اب ب��ط��اق��ة ف��ي��زا ال��دف��ع ب��دون 

وذلك  الفعلية،  البطاقة  الإب��راز  احلاجة 

م��ن خ���ل مت��ري��ر االإ����س���وارة على جهاز 

الدفعات  تقبل  التي  االأماكن  يف  التاجر 

ب��االإ���س��اف��ة  ه���ذا  ال���ت���م�����س��ي��ة،  بتقنية 

متكن  وال��ت��ي  الفوري”  “التوفري  مل��ي��زة 

تلقائياً  الأبنائهم  التوفري  من  الوالدين 

مع كل عملية �سراء يقومون بها ببطاقة 

اأو ال��ب��ط��اق��ة االئ��ت��م��ان��ي��ة، وذل��ك  ال��دف��ع 

قيمة  اأو  مئوية  ن�سبة  من خ�ل حتويل 

ت��ق��ري��ب��ي��ة، ي���ح���دده���ا ال�����وال�����دان ب�����س��ك��ل 

ليتم  ال�سراء  عمليات  قيمة  من  م�سبق، 

حتويلها مع كل عملية �سراء اإىل ح�ساب 

ب��ال��ط��ف��ل.  اخل���ا����ض  جونري”  “عربي 
جونري”  “عربي  ب��رن��ام��ج  ي��ق��دم  ك��ذل��ك 

ونقاط  احل�ساب  فتح  عند  فورية  هدية 

“نقاط  برنامج  مكافاآت ترحيبية �سمن 

نقدية  جوائز  على  و�سحوبات  العربي” 

�سهرية ت�سل لغاية10،000 دينار.

على  جونري”  “عربي  ي�����س��ت��م��ل  ك��م��ا 

م�ساريف  لتاأم�  خا�ض  ادخ��ار  برنامج 

اأول  م��ن  االإع���ف���اء  م��ع  ل���أب��ن��اء  التعليم 

خ�سومات  اإىل  باالإ�سافة  �سهري،  ق�سط 

من  جم��م��وع��ة  ل��دى  ح�سرية  وع��رو���ض 

حم����ت ال��ت�����س��وق واالأل����ع����اب وال��رتف��ي��ه 

وم���راك���ز ال��ت��ع��ل��ي��م وغ���ريه���ا، ب��االإ���س��اف��ة 

ع��ن��د  ت���رح���ي���ب���ي���ة  م����ك����اف����اآت  ن����ق����اط  اإىل 

جونري”  “عربي  برنامج  م��ن  االنتقال 

 17 ����س���ن  ب���ع���د  “�سباب”  ب���رن���ام���ج  اإىل 

ع���ام. وي��ت��ي��ح ال��ربن��ام��ج ك��ذل��ك اإم��ك��ان��ي��ة 

مبلغ  اإىل  املكافاآت  نقاط  ر�سيد  حتويل 

اإىل  ال��وال��دي��ن  م��ن ح�ساب  نقدي  ادخ���ار 

برنامج  �سمن  جونري”  “عربي  ح�ساب 

االط���ع  واإم��ك��ان��ي��ة  العربي”،  “نقاط 
“عربي  ح�سابات  واأر�سدة  تفا�سيل  على 

جونري” يف اأي وقت ومن اأي مكان عرب 

تطبيق “عربي موبايل” واال�ستفادة من 

“اإي-توفري”  الرقمي  التوفري  خدمة 

وال��ت��ي  موبايل”  “عربي  ت��ط��ب��ي��ق  ع��رب 

ت�ساعدي  ف��ائ��دة  ب�سعر  ال��ت��وف��ري  ت��ت��ي��ح 

والعديد من املزايا واملكافاآت االأخرى.

ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى اإط�����ق ال��ربن��ام��ج 

اجل���دي���د، ق���ال ال�����س��ي��د ي��ع��ق��وب م��ع��ت��وق، 

م����دي����ر دائ���������رة اخل�����دم�����ات امل�������س���رف���ي���ة 

االأردن:  العربي–  ال��ب��ن��ك  يف  ل����أف���راد 

جونري”  “عربي  برنامج  اإط�ق  “ياأتي 
ا�����س����ت����م����راراً مل�����ب�����ادرات ال���ب���ن���ك ال��ع��رب��ي 

ال���رائ���دة وح��ر���س��ه ال���دائ���م ع��ل��ى تقدمي 

ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د ومم��ي��ز ل��ع��م���ئ��ه مبا 

ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه��م امل�����س��رف��ي��ة احل��ال��ي��ة 

“ميثل  واأ��������س�������اف:  وامل�ستقبلية”. 

ال��ربن��ام��ج اجل��دي��د اخل��ا���ض ب��االأط��ف��ال 

و�سيلة  ���س��ن��ة   17 ع��م��ر  ح��ت��ى  وال��ي��اف��ع��� 

ادخ���اري���ة م��ث��ال��ي��ة ل��ل��وال��دي��ن واالأب���ن���اء، 

حيث يزخر الربنامج بالعديد من املزايا 

الفئة  ه��ذه  لتنا�سب  امل�سممة  ال��ف��ري��دة 

ل���أه��ل  م�سافة  قيمة  وت��ق��دم  ال��ع��م��ري��ة 

اإر�ساء قاعدة مالية متينة  مل�ساعدتهم يف 

اأبنائهم«. مل�ستقبل 

اإط����ق  اأن  اإىل  االإ����س���ارة ه��ن��ا  وجت���در 

�سمن  ي��اأت��ي  جونري”  “عربي  ب��رن��ام��ج 

���س��ل�����س��ل��ة ال���ربام���ج واحل���ل���ول امل�����س��رف��ي��ة 

امل��ت��ك��ام��ل��ة وامل����ع����ززة ب���اأح���دث اخل��دم��ات 

والقنوات الرقمية والتي يقدمها البنك 

امل�سرفية  االح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ال��ع��رب��ي 

مل��خ��ت��ل��ف اأف�������راد ال��ع��ائ��ل��ة ع���رب م��راح��ل 

ح��ي��ات��ه��م امل��خ��ت��ل��ف��ة. وت��غ��ط��ي ال���ربام���ج 

االأطفال  احتياجات  البنك  يقدمها  التي 

وال�����س��ب��اب وامل���وظ���ف���� وامل��ه��ن��ي���، ه��ذا 

وخدمات  امل�سرفية  الربامج  جانب  اإىل 

الدخل  اإىل فئات  املوجهة  اإدارة الروات 

امل���ت���و����س���ط وامل���رت���ف���ع وك����ذل����ك خ���دم���ات 

امل�سريف. التاأم� 

البنك العربي يطلق برنامج التوفير الخاص باألطفال واليافعين بحلته الجديدة

السعودية تطلق صندوقا للتنمية 
السياحية بأربعة مليارات دوالر

المركزي: 2.1 مليار دوالر مفقودة من 
وايركارد لم تدخل النظام المالي الفلبيني

دبي-رويرتز

ام�ض  ال�سعودية   ال�سياحة  وزارة  قالت   

ل��ت��د���س���  ت��خ��ط��ط  ال�������س���ع���ودي���ة  اإن  االأح������د 

����س���ن���دوق ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة ب��راأ���س��م��ال 

مبدئي اأربعة مليارات دوالر.

ال�سندوق  اأن  ب��ي��ان  يف  ال���وزارة  اأو���س��ح��ت 

واالأ�سهم  الدين  يف  ا�ستثمار  اأدوات  �سيطلق 

بنوك  مع  بالتعاون  ال�سياحة  لتطوير قطاع 

ا�ستثمار. خا�سة وبنوك 

مانيال -رويرتز

 ق���ال ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي  ام�����ض 

دوالر  م��ل��ي��ار   2.1 اأن  ي��ب��دو  ال  اإن����ه  االأح�����د 

م��ف��ق��ودة م��ن �سركة ح��ل��ول ال��دف��ع االأمل��ان��ي��ة 

وايركارد قد دخلت النظام املايل الفلبيني.

وقال حمافظ البنك بنيام� ديوكنو يف 

وبنك  اأوين-ب��ن��ك  ب����ي.دي.اأو  بنكي  اإن  بيان 

جزر الفلب� مل يتكبدا خ�سائر، رغم تداول 

ا�سميهما فيما يتعلق باالأموال املفقودة.

التنفيذي  الرئي�ض  ب��راون  ماركو�ض  كان 

ل����واي����رك����ارد، وال�������ذي ج���ع���ل ال�������س���رك���ة م��ن 

بقطاع  ل�هتمام  جذبا  اال�ستثمارات  اأك��ر 

ا�ستقال  قد  اأوروب���ا،  يف  املالية  التكنولوجيا 

ي���وم اجل��م��ع��ة ب��ي��ن��م��ا ت��واج��ه ال�����س��رك��ة اأزم���ة 

�سحية  كانت  رمبا  اإنها  قالت  بعدما  �سيولة 

احيتال عملية 

وو���س��ل��ت ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ح��ث ع���ن امل����ال اإىل 

البنك�  ل��ك��ن  ال��ف��ل��ب���،  م�����س��دود يف  ط��ري��ق 

الفلبيني� قاال اإن الوثائق التي تفيد اإيداع 

ال�سركة االأملانية املبلغ لديهما مزورة.

مفاده  املبدئي  ”التقرير  ديوكنو  وق��ال 

البنك�  واأن  الفلب�  تدخل  مل  االأم��وال  اأن 

البنك  اأن  اأ�ساف  لكنه  خ�سائر“  يتكبدا  مل 

املركزي يجري حتقيقا.

ا�ستغلت  امل���ال���ي���ة...  ”الف�سيحة  وت��اب��ع 

ب����ي.دي.اأو  ال��ب���د -  اأك���رب بنك� يف  ا���س��م��ي 

للتغطية  حماولة  يف   - الفلب�  ج��زر  وبنك 

على اآثار اجلناة.“

اأو����س���ح���ا  ال��ب��ن��ك���  اإن  امل���ح���اف���ط  وق������ال 

اأن واي���رك���ارد ل��ي�����س��ت ع��م��ي��� ل��دي��ه��م��ا واأن���ه 

ب��ال�����س��رك��ة  ع����ق���ات ع��م��ل  اأي  ت��رب��ط��ه��م��ا  ال 

االأملانية.

ل��ك��ن ب��ن��ك ج����زر ال��ف��ل��ب��� اأب���ل���غ روي����رتز 

ظهر  مدير  م�ساعد  اأوق��ف  اأن��ه  ال�سبت  ي��وم 

واأخطر  امل��زورة.  الوثائق  اأح��د  على  توقيعه 

م�سوؤويل  اأحد  اأن  املركزي  البنك  ب��ي.دي.اأو 

الت�سويق زور على ما يبدو �سهادة للبنك.
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االنباط-وكاالت

�أن  يكفي  ت���أك��ي��د،  بكل  خمتلفة  �َسنة  �إن��ه��� 

 EA س��رك��ة �لأل���ع����ب �لأم��ري��ك��ي��ة �ل�����س��ه��رة���

ت �سكل وم��ك���ن م��وؤمت��ره��� �ل�سنوي  ق��د غ����َررّ

�لذي لط�مل� عجرّ مبحبي �لألع�ب �لإلكرتونية 

يف ك��ل م��ك���ن. ول��ك��ن �لإع����ان ع��ن لعبة فيف� 

�ملوؤمتر  مف�ج�آت  وبقية   FIFA 21/  21
�ل�����س��ن��وي �أت����ى ع��ر �لإن���رتن���ت ه���ذه �مل����رة. يف 

ق�م  �ملب��سر  �ل��ب��ث  وع��ر  �فرت��سية  م�س�حة 

�أن�����درو وي��ل�����س��ون، �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة 

EA، بتقدمي �ملوؤمتر و�لرتحيب ب�مل�س�ركني. 
وتو�لت من بعد كلمة ويل�سون �ملف�ج�آت �لتي 

دن� �إي�ه� عماق �لألع�ب �لإلكرتونية.  ط�مل� عورّ

�إليك �أهم 5 �إعان�ت من �ملوؤمتر.

-1 لعبة فيف� FIFA 21 21 ولعبة 

Madden 21
�أ���س��ب��ح��ت ه����ذه ف���ق���رة ���س��ن��وي��ة ث���ب��ت��ة يف 

�جل��دي��دة  �لن�سخة  �إط���اق   .EA م��وؤمت��ر�ت 

�لع�ملي  للجمهور  �لقدم  لكرة  فيف�  لعبة  من 

�ل��ق��دم  ل���ك���رة   Madden ل��ع��ب��ة  وك���ذل���ك 

�ل��ولي���ت  �سك�ن  يف�سله�  و�ل��ت��ي  �لأم��ري��ك��ي��ة 

�مل��وؤمت��ر ع��ن �لكثر حول  �مل��ت��ح��دة. مل يعلن 

�لتطوير�ت �خل��سة ب�للعبة، ولكن بكل ت�أكيد 

ف�إن �لغر�فيك �خل��ص ب�للعبة قد تقدم للغ�ية 

يف لعبة فيف� 21. ي�سعب ب�سكل فعلي، متييز 

��ستعر�ست  �لو�قعية.  �ل�سور  عن  �لاعبني 

�ل��غ��ر�ف��ي��ك وك��م��ي��ة �لتف��سيل  �ل�����س��رك��ة دق���ة 

بلقط�ت �سريعة ومركزة يف �لفيديو �أعاه.

STEAM 2 �لنتق�ل �إىل من�سة-

كثر من �لألع�ب �ستكون مت�حة علي 

�ستيم وب�لطبع لعبة فيف� 21

يعد هذ� �لإع��ان طلب�ً جم�هري�ً لع�س�ق 

�نتقلت عديد من  �لآن،  �لألع�ب يف كل مك�ن 

�سيكون   ،STEAM ملن�سة   EA �أل���ع����ب 

 STEAM م��ن�����س��ة  مل�����س��ت��خ��دم��ي  م���ت����ح����ً 

�ل�سركة،  �أل��ع���ب  م��ن  بعديد  �ل�ستمت�ع  �لآن 

لعبة  ت�سمل  متعددة  عن�وين  �ملن�سة  �ستتيح 

 The Sims �ل�سهرة  �لفرت��سي  �لو�قع 

 Dead �حل��ي���ة  قيد  على  �لبق�ء  ولعبة   3
itanfall 2 و �ألع�ب  وكذلك   Space 3
و  Unravel Twoو  A Way Out
و  FIFA 20و  Apex Legends

.Battlefield 5
ر �لألع�ب �ل�سويدي من �أ�سل  -3 مطِورّ

لبن�ين جوزيف ف�ر�ص يطلق لعبة جديدة

و�ملخرج  �لألع�ب  ر  يعرف مطِورّ ل  منرّ�  من 

�ل�سينم�ئي �ل�سويدي من �أ�سل لبن�ين جوزيف 

ف�ر�ص؟ رمب� تتذكره عندم� ق�م ب�سبرّ ج�ئزة 

�لأو�سك�ر ب�ألف�ظ خ�رجة، مب��سرة على �مل�سرح، 

 The Game ج���ئ��زة  على  ح�سل  بعدم� 

ع�مل  يف  �لأو�سك�ر  ت��و�زي  �لتي   Awards
�لأل���ع����ب �لإل��ك��رتون��ي��ة. ي��ع��ود �إل��ي��ن��� ج��وزي��ف 

من جديد ليعلن عدم ندمه على �سبرّ ج�ئزة 

�لأو���س��ك���ر، ولكن �لأه���م �أن���ه يعلن ع��ن لعبته 

اجلديدة، It Takes Two. �للعبة حتكي 

م  ق�سة طفلة تت�أثر بطاق و�لديه� و�ستتحَكرّ

كاعب يف �ثنني من �لدمى �خل��سة ب�لفت�ة، 

م�س�عدة  �إىل  ت��ه��دف  ع�طفية  م��غ���م��ر�ت  يف 

يقول  �لعقب�ت،  �ل�سغرة على تخطي  �لفت�ة 

كل  يف  �لتحكم  �ست�ستطيع  “�إنك  ج��وزي��ف: 

�سيء، �ستقوم حتى ب�لتحكم يف م�س�عرهم�«. 

-4 لعبة Apex Legends تنتقل 

Switch ملن�سة

�سويت�ص  نينتيندو  جه�ز  متتلك  كنت  �إذ� 

“كريبتو” �مل��ق���ت��ل  م��غ���م��ر�ت  وم���ن حم��ب��ي 

ب���أل��ع���ب  �ل�سبيهة  روي������ل  �ل��ب���ت��ل  م��ع���رك  يف 

PUBG وFortnite، ف�سي�سعدك �سم�ع 
�إت�حة ن�سخة  �أعلنت �ل�سركة عن  هذ� �خلر، 

�لكنوز �ملفقودة/ Lost Treasures من 

�أجهزة  على   Apex Legends �سل�سلة 

نينتيندو �سويت�ص، �ستكون �للعبة مت�حة لكل 

يونيو/حزير�ن   23 م��ن  ب���دء�ً  �مل�ستخدمني 

�أي بعد �أي�م قليلة من �ملوؤمتر.  ،2020
 StarWars 5 ب�لطبع حرب �لنجوم-

على �لق�ئمة

�لنجوم  ح��رب  منرّ� ل يحب مغ�مر�ت  م��ن 

Star Wars؟ حتتل �سل�سلة �لأفام مك�نة 
خ��سة يف قلوب �جلميع، وقد �زد�دت �سعبيته� 

ديزين  �سركة  �إنت�ج  بعد  �ل�س�بق،  �لع�م  خال 

�ل��ذي   The Mandalorian مل�سل�سل 

يحكي �لق�سة �لأ�سلية للج�د�ي يود�. �أعلنت 

�للعبة  من  جديدة  ن�سخة  �إطاق  عن   EA
 .Star Wars Squadrons ت�سمى 

من  لعديد  تف�سيلي�ً  عر�س�ً  �ل�سركة  قدمت 

�ملز�ي� يف �للعبة عر �لفيديو �أع��اه، �ست�سمح 

�ل��ل��ع��ب��ة ب���ل��ل��ع��ب �مل������زدوج، وك���ذل���ك �سيمكنك 

�لخ����ت����ي�����ر ب����ني ���س��خ�����س��ي��ت��ني يف �حل���م���ات 

�لفردية. 

Skate 6 �لن�سخة �لر�بعة من لعبة-

ك�ن هذ� يف نه�ية �ملوؤمتر، تركتن� �ل�سركة 

 Skate مع مف�ج�أة �سخمة، �ستعود �سل�سلة

�أخر�ً يف �لن�سخة �لر�بعة، مل تعلن �ل�سركة �أية 

تف��سيل �أخرى غر �أن �للعبة قيد �لتطوير، 

�ص كثرون حول �لع�مل للن�سخة �جلديدة  حتَمرّ

�لتزلج.  ل��وح  �أل��ع���ب  يف  �لأ�سهر  �ل�سل�سلة  من 

�للعبة  من  و�لث�نية  �لأوىل  �لن�سخت�ن  ك�نت 

مب��ث���ب��ة ك��ا���س��ي��ك��ي���ت ل��ك��ل حم��ب��ي �لأل���ع����ب 

ج���ءت  �لث�لثة  �لن�سخة  ول��ك��ن  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 

��ب��ة لآم�����ل ك��ث��ري��ن، ب�سبب ع��دي��د من  ��ِيرّ خمخُ

�لتي و�جهت �لاعبني، مع  �لفنية  �لأخ��ط���ء 

�ل��ذي و�سعته �ل�سركة حول �للعبة  �لغمو�ص 

�لن�سخة  ت�أتي  �أن  ن�أمل  �أن  �سوى  ميكنن�  فا 

�لر�بعة خ�لية من �لأخط�ء.

ود�ع�����ً،  ملحبيه�:  �ل�����س��رك��ة  ت��ق��ول  �أن  ق��ب��ل 

�أع��ل��ن��ت ع���ن ع���دد م���ن �لأل���ع����ب �ل��ت��ي يجري 

تطويره� ح�لي�ً، وميكنن� توقع �إ�سد�ره� قبل 

�لألع�ب  ه��ذه  ت�سمل  �ل��ق���دم،  يونيو/حزير�ن 

ن�سخة ج���دي���دة م���ن ل��ع��ب��ة ���س��ب���ق �ل�����س��ي���ر�ت 

وكذلك   ،Need For Speed �ل�سهرة 

�ست�أتي  �لتي   Battlefield لعبة �حل��روب 

�ملغ�مرة  لعبة  و�أخ���ر�ً  �ل�س�د�ص،  �إ�سد�ره�  يف 

 .Dagon Age
يكن  مل  �ل���ع����م  ه���ذ�  �أن  ي��ب��دو  �إذ�ً،  ح�����س��ن���ً 

خمتلف�ً كثر�ً عن �س�بَقيه من حيث �لإعان�ت 

ع���ن �أل���ع����ب ج���دي���دة وم���ف����ج����آت ك����رى، فتم 

�لإعان �أي�س�ً عن �إطاق لعبتني جديدتني: 

 Lost Inو  Rocket Arena
�لوحيد  �ل�����س��يء  �أن  فيبدو   ،Random
�لذي �ختلف هو عدم ح�سور �جلمهور ب�سبب 

فرو�ص كورون�.

أهم 7 إعالنات من مؤتمر شركة EA السنوي
STEAM لعبة فيفا 21 واالنتقال إلى منصة

»سامسونج إلكترونيكس« تقدم أجهزتها بإصدارات 
S20+ و Samsung Galax S20 + 5G   :BTS

 »ناسا« تمّول أبحاثا للعثور على »حياة ذكية« في الفضاء

االنباط-عمان

�إلكرتونيك�ص”  �سركة”�س�م�سوجن  ك�سفت 

ع���ن ت��ع���ون��ه��� م���ع ف���رق���ة م��و���س��ي��ق��ى �ل��ب��وب 

BTS، يف  �ل��ع���مل��ي��ة،  �ل��ث��ق���يف  و�لإح�����س������ص 

 Galaxy S20+ 5G BTSإ�سد�ر�

 Galaxy S20+BTS و   ،  Edition
 Galaxy Buds+و  ،  Edition
ف��ر���س��ة  ي��ت��ي��ح  مم����   ،BTS Edition

�أنح�ء �لع�مل  ح�سرية للم�سجعني يف جميع 

للتو��سل مع فرقتهم �ملف�سلة ب�سكل �أوثق.

 BTS يتميرّز �لت�سميم �جلديد لإ�سد�ر

�لأرج����و�ين. خ�رجيب�للون  وم��ع��دن  ب��زج���ج 

  + Galaxy Budsتتوفر�سم�ع�ت ك��م��� 

  + Buds�به �خل������س��ة  �ل�����س��ح��ن  ح���ف��ظ��ة  و 

�سع�ر  وهيتحمل  �لأرج����و�ين،  ب�للون   � �أي�سً

�ل���ف���رق���ة ورم������وز �ل��ق��ل��ب �لأرج���������و�ين، مم� 

�ل��ع���مل  �أن���ح����ء  ج��م��ي��ع  يف  للمعجبني  ي��ت��ي��ح 

�لذكية  هو�تفهم  خ��ال  من  ولئهم  �إظ��ه���ر 

و�لأجهزة �لق�بلة لارتد�ء.

وت���ع���ل���ي���ق����ً ع���ل���ى ه������ذ� �ل����ت����ع�����ون، ق���ل��ت 

ن�������ئ������ب �ل�����رئ�����ي�����������ص �لأع��������ل��������ى ورئ����ي���������س����ة 

 Mobile �ل����ع�����مل����ي  �ل���ت�������س���وي���ق  ف����ري����ق 

   Communications Business
�إلكرتونيك�ص”،  �سركة”�س�م�سوجن  ل���دى 

“ت�أتي�إ�سد�ر�ت  ت���������س����وي:  ����س���ت���ي���ف����ين 

و     Galaxy S20+ BTS Edition
Galaxy Buds+ BTS Edition
�ل��ت��ي   ،BTS ب��ي��ن��ف��رق��ة  ل��ل��ت��ع���ون  ن��ت��ي��ج��ة 

من  و�ل��وئ���م  �حل��ب  ر�س�ئل  ين�سر�أع�س�وؤه� 

“�س�م�سوجن  و����س���رك���ة  �مل��و���س��ي��ق��ى،  خ����ال 

�أف�سل  �إلكرتونيك�ص” �لتي تخلق م�ستقبًا 

�أن  ب�إبتك�ره�دف”.و�أ�س�فتت�سوي:”ن�أمل 

ي�سكل هذ� �لتع�ون م�سدًر� للفرح و�لرتفيه 

�أن��ح���ء  ج��م��ي��ع  يف  و�مل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  للمعجبني 

�لع�مل«.

االنباط-وكاالت

“ن��س�”  �أعلنت وك�لة �لف�س�ء �لأمركية 

دولر  �آلف   287 م��ب��ل��غ  ت��خ�����س��ي�����ص  ع���ن 

للتمديد،  ق�بلة  ع�مني،  مد�ر  على  �أمركي 

ل��ت��م��وي��ل �لأب����ح�����ث �خل������س��ة ب���ل��ب��ح��ث عن 

�أ�سك�ل للحي�ة �لذكية يف �لف�س�ء.

وي�����أت����ي �لإع��������ان �جل����دي����د ل��ن������س��� ب��ع��د 

ن�����س��رت يف جملة  ب��ح��ث��ي��ة  ك�����س��ف��ت ورق����ة  �أن 

قد  �أن��ه  �ل�سهر،  ه��ذ�  �لفلكية”  “�لفيزي�ء 
يف  �لق�ئمة  �حل�س�ر�ت  ع�سر�ت  هن�ك  يكون 

جمرة درب �لتب�نة يف �نتظ�ر �أن يتم �لعثور 

عليه�.

�أي  �إ�����ص  “يو  �سحيفة  ذك����رت  م����  ووف����ق 

تود�ي” �لأمركية، ف�إن �لتمويل �سيخ�س�ص 

بن�ء  �لف�س�ء  يف  ح��ي���ة  ع��ن  �لبحث  مل�س�ريع 

�أو  �خل��و����ص  وه��ي  �لتقنية،  �مل��وؤ���س��ر�ت  على 

�ل��ت���أث��ر�ت �ل��ق���ب��ل��ة ل��ل��ق��ي������ص، و�ل��ت��ي توفر 

�أو  م��سية  تقني�ت  وج��ود  على  علمي�  دليا 

ح�لية يف موقع م�.

ون��ق��ل��ت �ل�����س��ح��ي��ف��ة �لأم���رك���ي���ة ع���ن �أيف 

“ه�رف�رد”  ج�معة  يف  �لعلوم  �أ�ست�ذ  لويب، 

و�أحد �مل�ستفيدين على �ملنحة، قوله: “متثل 

غريبة  مم��ي��زة  تقني�ت  �لتقنية،  �مل��وؤ���س��ر�ت 

تقدم�  �أك��ر  �أو  منتلكه�  �لتي  لتلك  �سبيهة 

تلوث  �مل��وؤ���س��ر�ت  ه���ذه  وق���د تت�سمن  م��ن��ه���. 

�أ�سو�ء  �ء �سن�ع�ت، ور�سد  �لأج��و�ء من ج��ررّ

وبنى  �سن�عية  و�أقم�ر  كهرو�سوئية  وخاي� 

�سخمة”.

�أ���س��ت���ذ  ف����ر�ن����ك،  �آدم  ق�����ل  وم����ن ج���ن��ب��ه 

�ل����ف����ل����ك يف ج����م���ع���ة  �ل�����ف�����ي�����زي������ء وع�����ل�����م 

“مثرّل �لبحث عن حي�ة ذكية  “روت�س�سرت”: 

للعلم�ء،  �ل���دو�م حتدي�  على  �لأر����ص  خ���رج 

يجب  �لتي  ب�ملو�قع  يتعلق  فيم�  وخ�سو�س� 

�لتقنية  منحتن�  لقد  فيه�.  �لبحث  تركيز 

�لكثر حيث عرفن� بف�سله� كو�كب قد تكون 

ق�بلة لحت�س�ن �حلي�ة”.

�حل�����س���ر�ت  “ترت�فق  ف��ر�ن��ك:  و�أ����س����ف 

ملوث�ت،  عنه�  ي�سدر  و�لتي  �لط�قة  ب�إنت�ج 

لذ� �سين�سب تركيزن� يف �لبحث عن �مللوث�ت 

و�آث�ر �لألو�ح �ل�سم�سية”.

�ل�����س��ن��و�ت  يف  �لعلمية  �ل��ب��ح��وث  و�أث������رت 

وجود  �حتم�ل  حول  �أ�سئلة  �مل��سية  �خلم�ص 

�لأر����ص، وذلك  �أخ��رى غر  حي�ة يف كو�كب 

بعد �كت�س�ف موؤ�سر�ت عديدة كتو�جد بخ�ر 

�مل�ء يف �لغاف �جلوي.

�لأع���و�م  م���د�ر  على  �ل��ب���ح��ث��ون  و�كت�سف 

�ل�25 �مل��سية �أكر من 4 �آلف كوكب خ�رج 

�سبيهة  كو�كب  فيه�  مب�  �ل�سم�سي،  نظ�من� 

تتمتع مبقوم�ت  ق���درة  تكون  وقد  ب�لأر�ص، 

�حلي�ة.

 الجزائر.. تحذير صحي من لدغات 
»بعوض النمر«

االنباط-وكاالت

و�إ�ساح  و�ل�سك�ن  �ل�سحة  وز�رة  �سددت 

�مل�����س��ت�����س��ف��ي���ت �جل���ز�ئ���ري���ة، �مل��و�ط��ن��ني على 

�سرورة �أخذ �لتد�بر �لحرت�زية للحدرّ من 

هذه  تن�سط  حيث  �لنمر”،  “بعو�ص  �نت�س�ر 

�ل�سيف  ف�سل  خال  مكثف  ب�سكل  �حل�سرة 

وحتى نوفمر.

وبد�أت بع�ص �ملن�س�آت �ل�سحية يف ��ستقب�ل 

ح�لت ملو�طنني ب�لغني و�أطف�ل، يع�نون من 

�آث�ر لدغ�ت هذه �لبعو�سة، خ��سة يف ولي�ت 

ح�سبم�  وب��وم��رد����ص،  وزو  وت��ي��زي  �لع��سمة 

ذكرت �سحيفة “�ل�سروق” �جلز�ئرية.

ون���ق���ل���ت �ل�������س���ح���ي���ف���ة �جل�����ز�ئ�����ري�����ة ع��ن 

�لنمر يتو�جد  �إن بعو�ص  خمت�سني قولهم، 

وزو  تيزي  خ��سة  �ل��ولي���ت،  من  �لعديد  يف 

ووه������ر�ن و�جل����ز�ئ����ر وج��ي��ج��ل، وي��ن��ت�����س��ر يف 

مع  ب�سهولة  يت�أقلم  كم�  �حل�سرية،  �ملن�طق 

يق�وم  وبي�سه  �حليوية،  �لنط�ق�ت  خمتلف 

�جلف�ف طويا.

�مل���و�ط���ن���ني  �ل�������س���ح���ة  وز�رة  ون�������س���ح���ت 

ب�لتوجه نحو �ملركز �ل�سحي �لأقرب �إليهم، 

ح�ل  يف  لديهم  مقلقة  �أع��ر����ص  ظهور  عند 

تعر�سهم لل�سع�ت.

وم���� ي��زي��د م��ن خ��ط��ورة �ن��ت�����س���ر بعو�ص 

�لنمر، و�سعه� للبيو�ص بكمي�ت كبرة ت�سل 

400 بي�سة، تطرح يف �أم�كن متفرقة،  �إىل 

وهي  له�،  �ملن��سبة  �لأم���ك��ن  لذلك  وتخت�ر 

�مل�ء و�لرطوبة و�حلر�رة.

�لنوع من  ف�إن هذ�  �إىل ذلك،  وب�لإ�س�فة 

�حل�سر�ت ي�ستقبل فرو�ص “�ل�سيكونغوني�” 

وحمى �ل�سنك وفرو�ص “زيك�”.

�تخ�ذه�  �لو�جب  �لإج��ر�ء�ت  وبخ�سو�ص 

�ملخت�سة  �مل�����س���ل��ح  ف�����إن  م��ن��ه���،  �ل��وق���ي��ة  �أو 

بعو�ص  “�نت�س�ر  تعتر  “ب��ستور”  ملعهد 

�ل�س�حلية  ل��ل��ولي���ت  حقيقي�  خ��ط��ر�  �لنمر 

�جلز�ئرية و�ملن�طق �لرطبة”.

هذه  تك�ثر  م��ن  حت��ذي��ر�  �ملعهد  و�أ���س��در 

�حل�سرة، د�عي� �إىل �حلدرّ من م�س�دره� �لتي 

�حل�وي�ت  ل�سيم�  �أنف�سهم،  �ل�سك�ن  ينتجه� 

�مل�����س��ت��ع��م��ل��ة  و�مل����ي�����ه  و�لإط�����������ر�ت  و�لأو�ين 

�لنمر  بعو�ص  �أن  علم�  و�لر�كدة،  و�ملهجورة 

يه�جم خال �لنه�ر ولي�ص فقط عند �لفجر 

�أو �لغ�سق.

ح���لت  �أول  ت�سجيل  �أن  ب���ل��ذك��ر  ج��دي��ر 

�إىل  يعود  �جلز�ئر  يف  �لنمر  ببعو�ص  �إ�س�بة 

ليظهر  وزو،  ت��ي��زي  ب��ولي��ة   2010 ي��ون��ي��و 

2015 مبنطقة عيون  جم��دد� يف دي�سمر 

�ل��رتك بولية وه��ر�ن، وب�جلز�ئر يف يوليو 

2016، ومن ثم يف �أوت وجيجل 2017.
�لع�م  �ل�سحية  �ملن�س�آت  خمتلف  و�سجلت 

�ل��ف���ئ��ت ت��و�ف��د م��� ي��ن���ه��ز 4 �آلف م��و�ط��ن 

�أو  يعتقد  بلدغ�ت  �لإ�س�بة  ب�س�أن  للفح�ص 

يتخوف من �أن تكون بعو�سة �لنمر.

االثنني   22/ 6 / 2020



االعالين
08

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  م�ستودع ادوية اوميجا ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 31313 ( بتاريخ ) 

)2013/2/4

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : احمد ن�سال طاهر احل�سري

عنوان امل�سفي : عمان – مرج احلمام – دوار املرزوق – بجانب 

املدار�س الرباء بن مالك

خلوي ) 0799331689 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ماجالن ال�سرق االو�سط لتطوير االعمال  

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 46111 ( بتاريخ ) 2017/1/3(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي مالك جميل احمد حمد

 – املنورة  املدينة  – �سارع  العلي  – تالل  امل�سفي : عمان  عنوان 

مكتب ) 104 ( – رقم ) 246 ( – جممع العبو�سي

�س.ب ) 1670 ( الرمز الربيدي ) 11953 (

فاك�س )5658774 /06 ( تلفون ) 06/5658773 (

خلوي ) 0795291830 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

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

للتجاره  غبور  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  العامه    

حمدودة حتت الرقم )32006( بتاريخ 2013/3/27 قد قررت 

املوافقة    2020/6/18 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

عبد  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

املجيد ا�سماعيل �سعادة  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �سارع االذاعة – جممع موؤته – الطابق الرابع – مكتب 

411 - هاتف 0799919909

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ل�سنة   22 رقم  ال�شركات  قانون  من   37 امل��اده  الأحكام  ا�ستنادا 

والتجاره  ال�سناعه  ال�سركات يف وزاره  1997  يعلن مراقب عام 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجله  �سركاه  و  العاين  �سو�سن  �سركه  باأن 

 2009  /10/  18 بتاريخ   15017 الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية 

قد تقدمت بطلب لت�سفية ال�سركه ت�سفية اختيارية بتاريخ\ 

�سامل  غ�سان  ال�سيدة   / ال�سيد  تعيني  مت  قد  و   2020  /3  /16

مطلق ال�سعايده م�سفيا لل�سركه

الثامنة  ال�سكنية  املنطقة  العقبة  امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0797412925

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   ب��االظ��اف��ر   للعناية  االبي�س  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 49963 ( 

بتاريخ ) 2017/12/24(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عماد حممود �سعيد العم�سي

عنوان امل�سفي : عمان – مرج احلمام – خلوي ) 0798868358 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200141637(

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

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

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

زياد احمد عبد الدين عباد

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ال�سنابره وعباد وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم  )109710( بتاريخ 2014/5/26

باإبالغ  قام  وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

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

بتاريخ  ال�سركة  م��ن  امل��ن��ف��ردة  ب����االرادة  باالن�سحاب  رغبته 

2020/6/21

وا�ستنادا الأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

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

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

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

العامه  ذ.م.م  وامل�سجلة  اأرجو من دائني �سركة  غبور للتجارة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 32006 ( بتاريخ ) 

)2013/3/27

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبد املجيد ا�سماعيل �سعادة

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع االذاعة – جممع موؤته – الطابق 

الرابع – مكتب 411

خلوي ) 0799919909 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

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

للعنايه  االبي�س  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  باالظافر  

قد   2017/12/24 بتاريخ   )49963( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2020/6/17 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

عماد حممود �سعيد العم�سي  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

مرج احلمام – هاتف 0798868358

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ريتان الدولية للتجارة واال�ستثمار  ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 41505 ( 

بتاريخ ) 2015/8/31(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : علي ح�سني حممد خرمي

�سارع   – ط��ارق  منطقة   – طرببور   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

عبداهلل الهدبان – حي طارق – منزل رقم ) 8 (

خلوي ) 0795890006 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

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

ال�سناعة والتجارة بان �سركة اميان الغويرين واياد الزيود  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )118556( 

2018/7/29  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات  بتاريخ 

التالية :

واياد  الغويرين  امي��ان   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

الزيود

اإىل �سركة : اميان �سالح الغويرين و�سريكها

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ل�سنة   22 رقم  ال�شركات  قانون  من   37 امل��اده  الأحكام  ا�ستنادا 

والتجاره  ال�سناعه  ال�سركات يف وزاره  1997  يعلن مراقب عام 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجله  �سريكه  و  ال�سوا  ط��ارق  �سركه  ب��اأن 

ت�سامن حتت الرقم 104748 بتاريخ 26 /6/ 2012 قد تقدمت 

بطلب لت�سفية ال�سركه ت�سفية اختيارية بتاريخ 21/ 6/ 2020 

ال�سوا   توفيق  حممد  ط��ارق  ال�سيدة   / ال�سيد  تعيني  مت  قد  و 

م�سفيا لل�سركه

املوؤ�س�سه  مقابل  اخلام�سة.  العقبة.  امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

الع�سكرية 0799987788

لال�ستف�سار يرجى االت�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 : )200082757(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة احمد توفيق عبدالفتاح �سعد و�سريكه  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2004/9/20 حتت الرقم )72839( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2019/3/26 

�سعد   عبدالفتاح  توفيق  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي العقبة – جتارية ثالثة – مقابل حمالت 

عيد ابو خليل – ت: 0795050153

لال�ستف�سار يرجى االت�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 : )200166197(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

ال�سيد / باأن   : باأن  ال�سناعة والتجارة  ال�سركات يف وزارة  يعلن مراقب عام 

ال�سادة

عالء عطا حممد م�ستهى 

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة

ورثة عطا حممد بدوي م�ستهى 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية  ب�سيطه  حتت الرقم  )19705( بتاريخ 

2018/2/12

باإبالغ  قام  و   2020/6/18 بتاريخ  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

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

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/18

وا�ستنادا الأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

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

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

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي 

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن اال�سم التجاري

) رو�سة براعم اجلنة ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )1529( با�سم 

) امل عبد احلميد ح�سن ن�سار  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) ما�سات ح�سني علي العلي 

( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

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

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  للمنظفات  ال�سباغ  �سركة  باأن 

الرقم  حتت  حمدودة/  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

)54600( بتاريخ )2019/6/19( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/21(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200099040(

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

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

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

بالل حممد احمد العوده

و�سركاه  ع��وده  ابراهيم  احمد  �سركة  يف  ال�سريك/ال�سركاء 

 )92443( ال��رق��م   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2008/10/22

قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/21 وقد 

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

يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 

2020/6/21

وا�ستنادا الأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

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

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

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

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

الثلج  جزيرة  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  التجاريه  

حمدودة حتت الرقم )44573( بتاريخ 2016/7/18 قد قررت 

املوافقة    2020/6/16 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد عبداهلل 

وفاء الدين م�سطفى الغروز  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

عمان – مرج احلمام – �سارع الفلل – بالقرب من جامع املح�سنني 

- هاتف 0797195168

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إنذار
من الشركة املتقدمة لخدمات 

النقل والشحن الربي
اىل املوظف : فضل 

محمد صالح املصري 
ن��ظ��را ل��ت��غ��ي��ب��ك ع���ن ال��ع��م��ل اع���ت���ب���ارا من  

2020/6/9  ولغاية االن بدون �سبب م�سروع 

و  النقل  خلدمات  املتقدمة  ال�سركة  فاأن  لذا 

ال�سحن الربي ، تنذرك بالعودة لعملك خالل 

مدة ال تتجاوز ثالثة ايام وبخالف ذلك فانها 

عملك  من  بف�سلك  خدماتك  بانهاء  �ستقوم 

عاتق  على  م�سوؤولية  اأدنى  ودون  ا�سعار  دون 

/28( املادة  باأحكام  عمال  ذلك  و   ، ال�سركة 

ه�( من قانون العمل االردين وتعديالته رقم 

القانون  مبوجب  واملعدل   1996 ل�سنة   )8(

عليك  وال��رج��وع   ،  2010 ل�سنة   )26( رق��م 

ومطالبتك باحلقوق املرتتبة لها اجتاهك مبا 

يتفق والقانون

الشركة املتقدمة لخدمات 
النقل والشحن الربي 

انذار اىل املوظف

احمد السيد اسماعيل محمد 

املوضوع :غياب عن العمل

مبا انك تغيبت عن العمل من تاريخ 

م�سروع  ع��ذر  ب��دون   2020-06-7

اىل  العوده  ب�سرورة  ننذرك  فاننا 

تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  خالل  عملك 

االعالن واال تعتربين فاقدة لعملك 

فقره   )28( للمادة  ا�ستنادا  وذل��ك 

مع  االردين  العمل  قانون  من  )ه���( 

بكافه  باملطالبه  ال�سركة  احتفاظ 

حقوقها

مؤسسة قاسم مالح التجارية

انذار للموظف : 
خالد راتب اخميس

نظرًا لتغيبك عن مركز عملك 

 2020/6/17 ت��اري��خ  م��ن��ذ 

العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاننا 

ايام  ثالثة  خالل  عملك  اىل 

االع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  من 

ف��اق��دا  تعترب  ذل���ك  وخ���الف 

الحكام  ا�ستنادا  لوظيفتك 

قانون العمل االردين املادة 

) 28 / ه� ( .

املنذر / شركة ضرار 
الصرايره واوالده 
للهندسة والتعهدات

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  جزيرة الثلج التجاريه  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 44573 ( بتاريخ

)2016/7/18 ( 

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبداهلل وفاء الدين م�سطفى الغروز

– بالقرب  – �سارع الفلل  – مرج احلمام  عنوان امل�سفي : عمان 

من جامع املح�سنني

خلوي ) 0797195168 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

م�ستودع  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ادوية اوميجا  وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية 

2013/2/4 قد قررت  حمدودة حتت الرقم )31313( بتاريخ 

املوافقة    2020/6/21 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

احمد  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

ن�سال طاهر احل�سري  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

مرج احلمام – دوار املرزوق – بجانب املدار�س الرباء بن مالك - 

هاتف 0799331689

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

االثنني   22/ 6 / 2020

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية االمن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء �سراء انظمة مراقبة تلفزيونية .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية االمن العام )  عمي�س ( / ادارة امل�سرتيات / 

امانة �سر جلنة عطاءات االمن العام ( ال�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق اال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�س من ال�سركة للمندوب .

2020/7/13م وطيلة ايام اال�سبوع  اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) االثنني ( املوافق 

با�ستثناء يوم الثالثاء .

2020/7/14م وال تقبل بعد هذا  اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 

املوعد على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة االمور الفنية ومنف�سل  عن العر�س املايل ولن ينظر باأي 

عر�س من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

موقع مديرية االمن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة االنرتنت ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات / 

العطاءات املطروحة .

اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء 

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية االمن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء �سراء انظمة ت�سجيل ور�سد مكاملات وتوابعها .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية االمن العام )  عمي�س ( / ادارة امل�سرتيات / 

امانة �سر جلنة عطاءات االمن العام ( ال�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق اال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�س من ال�سركة للمندوب .

2020/7/13م وطيلة ايام اال�سبوع  اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) االثنني ( املوافق 

با�ستثناء يوم الثالثاء .

2020/7/14م وال تقبل بعد هذا  اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 

املوعد على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة االمور الفنية ومنف�سل  عن العر�س املايل ولن ينظر باأي 

عر�س من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

ثمن ن�سخة العطاء ) 40 ( دينارًا غري م�سرتدة .

موقع مديرية االمن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة االنرتنت ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات / 

العطاءات املطروحة .

اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء 
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ق���ال ح��ن��ا ع��ي�����س��ى الأم�����ن ال���ع���ام للهيئة 

الإ����س���ام���ي���ة امل�����س��ي��ح��ي��ة ل��ن�����س��رة ال��ق��د���س 

اإ�سرائيلي  خم��ط��ط  ه��ن��اك  اإن  وامل��ق��د���س��ات، 

ي���ه���دف ل��ت��ح��وي��ل ال��ق��د���س خ����ال الأع�����وام 

املقبلة اإىل مدينة يهودية مركزية.

ام�س،  �سحفي  ت�سريح  يف  عي�سى،  وذك��ر 

تهويد  اإج�����راءات  ت��وا���س��ل  “اإ�سرائيل”  اأن 

ل��ل��م�����س��ج��د الأق�������س���ى ع���ر حت��وي��ل��ه ملتحف 

م���ن خ����ال اأع���م���ال احل��ف��ر حت��ت��ه، اإ���س��اف��ة 

الوحدات  املزيد من  لبناء  لطرح مناق�سات 

ال��ق��د���س.  اأح��ي��اء  خمتلف  يف  ال�ستيطانية 

واعتر اأن النتهاكات الإ�سرائيلية اجل�سيمة 

والثقافية  والدينية  التاريخية  للممتلكات 

يف ال��ق��د���س اع���ت���داء ع��ل��ى ال�����راث ال��ث��ق��ايف 

على  �سارًخا  وتعدًيا  للمدينة،  واحل�ساري 

ال�سرعية  وق��رارات  ال��دويل  القانون  قواعد 

الدولية.

التي  ال���دويل  القانون  “قواعد  واأ���س��اف 

للقد�س  الع�سكري  الحتال  ب�ساأن  تتمحور 

ب�سلطات  اإل  الح��ت��ال  �سلطات  ت��خ��ّول  ل 

حمدودة من اأجل متكينها من اإدارة الإقليم 

اخلا�سع لها، وذلك يعني �سمنياً بطان اأي 

اإجراءات ت�سريعية اأو اإدارية جتريها �سلطات 

الإقليم  يف  الواقع  الأم��ر  لتغيري  الحتال 

املحتل، وهو ما ينطبق بطبيعة احلال على 

الو�سع يف القد�س«.

التي  الفعلية  ال�����س��ي��ادة  اأن  عي�سى  واأك���د 

بالقوة  القد�س  على  “اإ�سرائيل”  تفر�سها 

تك�سبها  ل  ال��واق��ع  الأم���ر  بحكم  الع�سكرية 

ال�سرعية ب�سبب رف�س املجتمع الدويل لها. 

ا�ستعمال  يحّرم  ال��دويل  التنظيم  اأن  وذك��ر 

لتحقيق  ك���اأداة  اأو  تو�سعية  لأغ��را���س  ال��ق��وة 

“اإ�سرائيل” اأو  القومية من جانب  ال�سيادة 

كو�سيلة لكت�ساب الإقليم.

كما اعتر اأن �سيا�سة ال�سم التي نفذتها 

باإرادتها  القد�س  مدينة  جتاه  “اإ�سرائيل” 
اإج���راء  ب��اط��ل��ة؛ لأن��ه��ا ترتبت على  امل��ن��ف��ردة 

غ����ري م�������س���روع يف ال���ق���ان���ون ال�������دويل وه���و 

ا�ستعمال القوة.

اإنه يرتب على �سلطات الحتال  وقال 

م�سوؤولية املدينة باإعادة احلال اإىل ما كانت 

ذلك.  الأم��ر  اقت�سى  اإذا  والتعوي�س  عليه، 

ا، وفق عي�سى،  اأي�سً ويرتب على الحتال 

م�����س��وؤول��ي��ة ج��ن��ائ��ي��ة وحم��ا���س��ب��ة م��رت��ك��ب��ي 

النتهاكات اجل�سمية من جهة اأوىل، ودعوة 

الت�سدي  يف  جهوده  لبذل  ال��دويل  املجتمع 

القد�س  م��وق��ع  “اإ�سرائيل”  اإدراج  ملحاولة 

لت�سجيله  الأث��ري��ة  التمهيدية  قائمتها  يف 

ك��م��وق��ع اإ����س���رائ���ي���ل���ي ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال����راث 

العاملي.

مخطط اسرائيلي لتحويل القدس لمدينة يهودية مركزية

المقاومة تنشر فيديو يرصد إحداثيات لمواقع 
داخل اسرائيل بعنوان »أُنِجز األمر« 

تخّوف إسرائيلي.. الضم قد يتسبب بانتفاضة ثالثة

مصادر: البيت األبيض سيحسم موقفه من مخطط الضم خالل يومين

بعد أّيام على خطاب نصر اهلل.. 
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العام  الأم���ن  اأي���ام قليلة على خطاب  بعد 

حل��زب اهلل ال���ذي و���س��ف ب��اأن��ه الأك���ر اأهمية 

حزب  �سيا�سية  معامل  ر�سمه  جلهة  وخ��ط��ورة 

التجويع  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  وح��ل��ف��ائ��ه جت���اه  اهلل 

الأمريكية  الإدارة  تنتهجها  التي  والركيع 

اأن  اأعلن ن�سراهلل  جتاه �سورية ولبنان، حيث 

�سيكون لاعداء ولن منوت باجلوع”  “املوت 
اإ����س���ارة ه��ام��ة اإىل اأن حت��ال��ف امل��ق��اوم��ة يف  يف 

املنطقة قد يلجاأ اإىل الت�سعيد الع�سكري.

اأول ر���س��ال��ة  ب��ع��ث ح���زب اهلل  ق��ب��ل ي��وم��ن 

الإع���ام  اأب��ي��ب ع��ر فيديو ن�سره  ه��ام��ة لتل 

احلربي التابع للحزب بعنوان “اجنز الأمر”، 

ويت�سمن الفيديو املرجم اىل اللغة العرية 

اإحداثياٍت ملواقع مهمٍة لاحتال الإ�سرائيلي 

يف عمق فل�سطن املحتلة، مع مقطع �سوتي 

من خطاٍب لاأمن العاّم حلزب اهلل، يتحّدث 

فيه عن القدرة على �سرب اأهداٍف اإ�سرائيليٍة 

الفيديو  حم��ّددة، ويقول ن�سراهلل يف �سريط 

اليوم ل�سنا فقط قادرين على �سرب تل  “اإننا 
اهلل  اهلل وبحول  �ساء  ان  واإمن��ا  اأبيب كمدينة 

وق��وت��ه ق�����ادرون ع��ل��ى ���س��رب اه����داف حم��ددة 

اأي م��ك��ان يف فل�سطن  اأب��ي��ب ويف  ج��دا يف ت��ل 

املحتلة… مهما فعلت يف قطع الطريق لقد 

انتهى الأمر واجنز الأمر«.

واهتمت و�سائل اإعام ا�سرائيلية بالفيديو 

ر�سالة موجهة اىل تل  ان��ه  واع��ت��رت  املن�سور 

الدقيقة حلزب  ال�سواريخ  ب��اأن م�سروع  اأبيب 

اهلل ق��د اأجن���ز وب���ات ج��اه��زا ل��دخ��ول املعركة 

ب��ن احل��زب  اأي��ة مواجهة ع�سكرية مقبلة  يف 

اإىل  املعطيات  ت�سري فيه  . يف وقت  واإ�سرائيل 

بامتاك  م�سروعه  م��ن  انتهى  اهلل  ح��زب  اأن 

�سواريخ دقيقة عالية التوجيه منذ زمن.

وي��رى حمللون ان ه��ذا الفيديو قد يكون 

حزب  ي�سنها  التي  النف�سية  احل���رب  اإط���ار  يف 

اهلل �سد اإ���س��رائ��ي��ل، وق��د ي��ك��ون ك��ذل��ك بداية 

حملة ت�سعيد متدرجة حزب اهلل جزء منها، 

رمب���ا ي��ل��ج��اأ اإل��ي��ه��ا حت��ال��ف امل��ق��اوم��ة ردا على 

التي  الق�سوى  وال�سغوط  التجويع  �سيا�سية 

تتبعها الإدارة الأمريكية جتاه �سورية ولبنان 

ال��ذي يعتره احللف  ومتثلت بقانون قي�سر 

اإعان حرب على هذه الدول با�ستخدام �ساح 

احل�سار.

االنباط - رام اهلل 

ام�س  العرية،  معاريف  �سحيفة  ذك��رت 

الإ�سرائيلية  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  اأن  الأح���د، 

ب���ان���دلع  ال�������س���م،  ي��ت�����س��ب��ب  اأن  م����ن  ق��ل��ق��ة 

ثالثة. فل�سطينية  انتفا�سة 

وب��ح�����س��ب ال�����س��ح��ي��ف��ة، ف������اإن امل��وؤ���س�����س��ة 

تقييًما  بعد  تقدم  مل  والع�سكرية  الأم��ن��ي��ة 

م��ن��ا���س��ًب��ا وراأًي�����ا م��ه��ن��ًي��ا دق��ي��ًق��ا ب�����س��اأن الآث���ار 

الأمنية لإمكانية تنفيذ خطة ال�سم.

مناق�سات  خ���ال  الآراء  ب��ع�����س  وت��رج��ح 

اأم��ن��ي��ة ج���رت ب��ن ج��ه��از ال�����س��اب��اك وجي�س 

ال�سم  باأن  اأخرى،  اأمنية  واأجهزة  الإحتال 

قد يوؤدي اإىل موجة عنف وخا�سًة مع قطاع 

غزة، وقد ميتد لبع�س مناطق ال�سفة، ويف 

جولة  اإىل  تتحول  اأن  ال�سيناريوهات  اأ���س��واأ 

عنف كبرية ورمبا اإىل حد انتفا�سة ثالثة.

ومن بن ال�سيناريوهات التي مت درا�ستها 

التقديرات  رغ��م  ال�سلطة،  تفكيك  اإمكانية 

حممود  الرئي�س  ب��اأن  ال�ساباك  جهاز  ل��دى 

ع���ب���ا����س ل ي���ري���د اإن�����ه�����اء م�������س���ريت���ه ب��ه��ذه 

الطريقة.

تبداأ  اأن  من  الأمنية  الأج��ه��زة  وتتخوف 

من  بغزة  املارقة”  “املنظمات  و�سفتها  م��ا 

خطوة  ات��خ��ذت  ح���ال  يف  الأو����س���اع  ت�سعيد 

منع  حما�س  ت�ستطيع  ل��ن  وحينها  ال�����س��م، 

تلك املنظمات من الت�سعيد.

الت�سعيد  ام��ت��داد  م��ن  تتخوف  اأن��ه��ا  كما 

اجلي�س  مييل  حيث  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة  اإىل 

اإىل تقدير اإمكانية اأن تقوم عنا�سر م�سلحة 

امل�ستوطنن  ع��ل��ى  ال��ن��ار  ب��اإط��اق  ف��ت��ح  م��ن 

 ،2000 واجلي�س يف ال�سفة كما جرى عام 

و���س��ط خم���اوف م��ن اأن ي��دف��ع ذل���ك ب��اجت��اه 

خافات  هناك  واأن  خا�سًة  ثالثة،  انتفا�سة 

الفل�سطينية  وال�سلطة  كتنظيم،  فتح  ب��ن 

�سيادية. كجهة 

ويتزامن ذلك مع ا�ستمرار التن�سيق بن 

اجلي�س وال�ساباك بعقد مناق�سات م�سركة، 

م�سركة  مناورة  املقبل  الأ�سبوع  و�سي�سهد 

ال�سم. �سيناريوهات  للجانبن حول 
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ت��ق��ول م�����س��ادر اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اإن ال��ولي��ات 

من  النهائي  موقفها  حل�سم  تتجه  املتحدة 

الإثنن  ال��ي��وم  ال�ستعماري  ال�سم  خمطط 

البيت  داخ����ل  اج��ت��م��اع  ال��ث��اث��اء يف  غ���دا  اأو 

الإ�سرائيلية  الأمنية  املوؤ�س�سة  واإن  الأبي�س، 

التي تخ�سى تبعاته الأمنية ت�ستعد لجتماع 

حا�سم مع امل�ستوى ال�سيا�سي قريبا.

وتعرب املوؤ�س�سة عن خ�سيتها من اأن يفجر 

غزة  يف  تبداأ  ثالثة  انتفا�سة  ال�سم  خمطط 

الغربية وفق  ال�سفة  ثم متتد لا�ستعال يف 

قالت  التي  “معاريف”  �سحيفة  ت��وؤك��ده  م��ا 

فعل  ردود  يف  التمعن  ت��وا���س��ل  اإ���س��رائ��ي��ل  اإن 

تقدم  مل  الآن  وحتى  عليه.  العربية  ال���دول 

الأمنية  للتبعات  م��رت��ب  ب�سكل  تقديراتها 

املحتملة ملخطط ال�سم. 

يف امل����ق����اب����ل ق����ال����ت م���������س����ادر اأم���ري���ك���ي���ة 

اإن�����ه م���ن امل���ت���وق���ع اأن ي��ج��ري  واإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

الأ�سبوع،  هذا  حا�سما  نقا�سا  الأبي�س  البيت 

“ال�سوء  اإ�سرائيل  �سيعطي  كان  اإذا  ما  حول 

يف  اأرا������سٍ  ���س��م  خ��ط��وة  لتنفيذ  الأخ�سر”، 

ال�سفة اإىل �سيادتها وفق القناة الإ�سرائيلية 

13، مو�سحة اأنه من املقرر اأن يغادر ال�سفري 

فريدمان  ديفيد  اإ�سرائيل  ل��دى  الأم��ري��ك��ي 

يف  للم�ساركة  وا�سنطن،  اإىل  الإثنن  لي�سل 

الثاثاء  اأو  الإثنن  �سيجري  الذي  النقا�س، 

اأن ي�سارك  امل��ت��وق��ع  ب��ه��ذا اخل�����س��و���س. وم��ن 

بومبيو،  ومايك  كو�سرن،  جاريد  املناق�سة  يف 

وروبرت اأوبراين، ورمبا ترامب

املبعوث  ك��ان  الإ�سرائيلية  القناة  وح�سب 

اآيف  الأو�������س������ط،  ال���������س����رق  اإىل  الأم����ري����ك����ي 

بريكوفيت�س، يعتزم اإجراء زيارة اإىل اإ�سرائيل 

ه���ذا الأ����س���ب���وع، ل��ك��ن��ه األ���غ���ى ال����زي����ارة، بغية 

امل�ساركة يف النقا�س الإ�سراتيجي. و�ستجري 

يف  داخ��ل��ي  نقا�س  خلفية  على  املناق�سة  ه��ذه 

اإعطاء  ك��ان يجب  اإذا  ما  ح��ول  ترامب،  اإدارة 

ال�سم،  لتنفيذ  الأخ�����س��ر  ال�����س��وء  اإ���س��رائ��ي��ل 

ال�سفري  نعم، فكيف يدعم  واإذا كان اجل��واب 

اأن  ح��ن  يف  الآن،  ال�����س��م  تنفيذ  ف��ري��دم��ان 

الأط��راف الأخ��رى تتحفظ على ذل��ك. وعاد 

بومبيو من زيارته لإ�سرائيل قبل نحو �سهر، 

ال�سم،  على  التحفظات  م��ن  جمموعة  م��ع 

الأردن،  على  ب��ال��ت��اأث��ري  يتعلق  فيما  خا�سة 

وال�ستقرار يف املنطقة كذلك، وبومبيو مييل 

تنفيذ  م�سار  يدعم  وق��د  ف��ري��دم��ان،  ب��اجت��اه 

ال�سم الآن.

ال�سيادة”  “حركة  اأق����ام����ت  امل���ق���اب���ل  يف 

دي��وان  مقابل  اح��ت��ج��اج  خيمة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة الح���ت���ال اح��ت��ج��اج��ا على 

ل���دول���ة  ت��ف�����س��ي  ال���ت���ي  ال�سم”  “�سفقة 
فل�سطينية. 

م������ن ج����ه����ت����ه ح��������ذر وزي����������ر اخل����ارج����ي����ة 

مقال  يف  بيلن  يو�سي  الأ���س��ب��ق  الإ�سرائيلي 

ت��ب��ع��ات  م����ن  هيوم”  “ي�سرائيل  ن�����س��رت��ه 

�سيكون  اإنه  ال�سم وقال  دبلوما�سية لتطبيق 

حليفاتها  اإق��ن��اع  اإ�سرائيل  على  ال�سعب  من 

مل���اذا عندئذ تفر�س دول���ة واح��دة  ال��غ��رب  يف 

ي��ت�����س��اوى ف��ي��ه��ا اجل��م��ي��ع مم���ا ���س��ي��دخ��ل��ه��ا يف 

مواجهة جديدة يف احللبة الدولية.

10% من أسرى غزة محكومون بالمؤبد 
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�سئون  رئ��ي�����س هيئة  م�����س��اع��د  وك��ي��ل  اأك���د 

الأ�����س����رى وامل���ح���رري���ن ل���������اإدارات ال��ع��ام��ة 

امل�����س��ان��دة وم�����س��وؤول ال��ه��ي��ئ��ة يف امل��ح��اف��ظ��ات 

من   10% اأن  امل��ج��دلوى  ب�سام  اجلنوبية 

مدى  باملوؤبد  حمكومون  غ��زة  قطاع  اأ�سرى 

احلياة.

واأ����س���اف امل���ج���دلوي، يف ب��ي��ان ام�����س، اأن 

املحاكم الع�سكرية يف دولة الحتال �سورية 

وردعية وغري قانونية.

والن�سانية  احلقوقية  املنظمات  وطالب 

ب��ال�����س��غ��ط ع��ل��ى الح���ت���ال ل��وق��ف امل��ح��اك��م 

ال��ع�����س��ك��ري��ة ال���ردع���ي���ة وا����س���ت���ئ���ن���اف زي�����ارة 

املحامن، والطاع على ظروف اعتقالهم، 

واأ�ساليب ال�سغط اجل�سدية والنف�سية لنيل 

العراف منهم. وذكر املجدلوي اأن هناك 

28 اأ�سرًيا حمكومون باملوؤبد مدى احلياة.

ترامب ُيُهاجم ألمانيا: ُتدين لحلف الناتو بمليار 
دوالر ويجب حماية برلين من موسكو

ارتفاع عمليات هدم المنازل الفلسطينية 
على أيدي قوات االحتالل لـ%250

االنباط - وكاالت

ترامب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ج��دد 

انتقاده لأملانيا خال اأول جتمع جماهريي له 

منذ بداية اأزمة انت�سار وباء كورونا.

واأكد ترامب خال ظهوره يف مقاطعة تل�سا 

ل�سحب  الرامية  اأوك��اه��وم��ا خططه  ب��ولي��ة 

نحو ع�سرة اآلف جندي اأمريكي من اأملانيا.

تدين  اأملانيا  اإن  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  وق��ال 

احلقيقة  يف  “ناتو”  الأطل�سي  �سمال  حللف 

نفقات  كفاية  ع��دم  ب�سبب  دولر”  “مليار  ب��� 

الدفاع خال ال� 25 عاما املا�سية.

ويف �سياق مت�سل وجه ترامب انتقادا خلط 

له  املخطط  �سرمي2”  “نورد  الغاز  اأنابيب 

عر بحر البلطيق الذي من �ساأنه نقل الغاز 

الطبيعي من رو�سيا اإىل اأملانيا.

وقال ترامب و�سط ت�سفيق من احل�سور: 

رو�سيا”،  م��ن  اأمل��ان��ي��ا  حماية  علينا  “يتعن 
وا�ستدرك قائا: “ولكن اأملانيا تدفع لرو�سيا 

م��ل��ي��ارات ال������دولرات م��ق��اب��ل احل�����س��ول على 

ال��ط��اق��ة ال��ت��ي ت��اأت��ي م��ن خ��ط اأن��اب��ي��ب، خط 

اأنابيب جديد”.

ف��رة  م��ن��ذ  ينتقد  ت���رام���ب  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

طويلة اأملانيا لكونها ل حتقق الهدف املن�سود 

حللف الأطل�سي بالن�سبة لنفقات الدفاع.

جدير بالذكر اأن هناك هدفا حللف الناتو 

ين�س على اأن تنفق كل دولة ع�سو باحللف 2 

املحلي  الناجت  اإج��م��ايل  الأق���ل من  باملئة على 

اخلا�س بها بحلول .2024

وت��اب��ع ط��امل��ا اأن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة جت��ادل 

مع احلكومة الأملانية ب�ساأن نفقات الأ�سلحة، 

اأملانيا،  يف  الأمريكية  ال��ق��وات  خف�س  فيمكن 

وق��ال ت��رام��ب: ” قلت م��اذا ع��ن ال��� 25 عاما 

ال��ت��ي تدينون لنا  ك��ل الأم����وال  املا�سية وع��ن 

بها؟ ن�سيتم كل الأموال التي مل يتم دفعها”، 

واأ�ساف: “ماذا عن املليار دولر التي تدينون 

بها حقا؟”.

اأنه  املا�سي  اأعلن الثنن  اأن ترامب  يذكر 

من املقرر خف�س عدد اجلنود الأمريكين يف 

األف. اأملانيا اإىل 25 

اأن هناك نحو 34500 جندي  اإىل  ي�سار 

اأمريكي متمركزون حاليا يف اأملانيا.

وي�سعى ترامب من خال ال�سحب اجلزئي 

برلن  ملعاقبة  اأملانيا  من  الأمريكية  للقوات 

على قلة نفقات الدفاع اخلا�سة بها من وجه 

نظره.

االنباط - وكاالت

ر���س��د تقرير دويل ق��ي��ام ق���وات الح��ت��ال 

مي��ل��ك��ه��ا  م���ب���ن���ى   70 وم�������������س������ادرة  ب�����ه�����دم 

ترخي�س،  دون  ال��ب��ن��اء  بحجة  فل�سطينيون، 

والتي ت�سدرها ال�سلطات الإ�سرائيلية.

وي��و���س��ح ت��ق��ري��ر ���س��ادر ع��ن مكتب الأمم 

املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية يف الأر�س 

عمليات  ر�سد  )اأوت�سا(،  املحتلة  الفل�سطينية 

ال���ه���دم والع������ت������داءات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة خ��ال 

اأدت  العمليات  تلك  اأن  املا�سين،  الأ�سبوعن 

اإىل تهجري 90 واإحل��اق الأ���س��رار باأكر من 

280 اآخرين.
واأو�سح ااأن عمليات الهدم وامل�سادرة متثل 

املعدل  مع  باملقارنة   250% ن�سبته  ارتفاعا 

الأ�سبوعي للمباين التي ا�سُتهدفت منذ مطلع 

املباين  61 مبنى من  اأن  ال��ع��ام. وي�سري  ه��ذا 

ت�سعة  منها  )ج(،  املنطقة  يف  تقع  امل��ت�����س��ررة 

ُقدمت يف ال�سابق كم�ساعدات اإن�سانية.

ور������س�����د ال����ت����ق����ري����ر ك�����ذل�����ك ال���ه���ج���م���ات 

الإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة الأخ������������رى �����س����د امل���ن���اط���ق 

من  فل�سطينيا،   25 اإن  وق��ال  الفل�سطينية، 

ب��ي��ن��ه��م ت�����س��ع��ة اأط����ف����ال، اأ���س��ي��ب��وا ب���ج���روح يف 

ال�سفة  الإ�سرائيلية يف  القوات  مواجهات مع 

ال��غ��رب��ي��ة، واأو����س���ح اأن����ه خ���ال ال���ف���رة التي 

الإ�سرائيلية  القوات  نّفذت  التقرير،  يغطيها 

 190 ط��ال��ت  واع��ت��ق��ال  بحث  عملية   120
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االنباط-وكاالت

ق��ال��ت �صحيفة ع��ري��ة �م�����س �لأح����د، �إن 

اجلي�ش الإ�سرائيلي نفذ �سراً مئات التجارب 

اأ�سلحة على حيوانات، بينها كالب  لتطوير 

واأغنام

اأح���رون���وت  ي��دي��ع��وت  �سحيفة  ون�����س��رت 

وثيقة ح�سلت عليها جمعية دعوا احليوانات 

تعي�ش )اإ�سرائيلية غري حكومية( من وزارة 

الدفاع، تك�سف تنفيذ الأخ��رية األ��ف جتربة 

على حيوانات خمتلفة خالل الثالث �سنوات 

الأخرية

اجلي�ش  نفذ   2018  -2017 ع��ام��ي  وب���ن 

واأج��ه��زة اأمنية اأخ��رى جت��ارب على 40 كلبا 

و25 ماعزا و10 خ��راف و125 خنزيرا و186 

رم��ل  ف���اأر  و160  غينيا  خ��ن��زي��را  و25  ج���رذا 

�سمن )نوع من القوار�ش(

ا�ستخدام  مت  ال��ت��ج��ارب،  ه��ذه  بع�ش  ويف 

احليوانات ملحاكاة حادث متعدد ال�سحايا يف 

الو�سط البحري، وفق امل�سدر ذاته

وكان احليوان الأكرث ا�ستخداًما للتجارب 

هو  الع�سكري  ال��ت��دري��ب  دورات  يف  الطبية 

اخلنزير، ب�سبب بنية قلبه وجهازه التنف�سي، 

التنف�سي  واجل��ه��از  القلب  ببنية  ال�سبيهة 

للإن�صان

ويتفاوت م�ستوى معاناة هذه احليوانات، 

خالل  ُي�ساب  وبع�سها  قتله  يتم  فبع�سها 

ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي تتم ب�سكل ���س��ري، م��ا مينع 

ال�سفافية حولها، بح�سب ال�سحيفة

واأ�سارت يديعوت اإىل اأن املعلومات الواردة 

يف ت��ق��ري��ره��ا وال��ت��ي و���س��ل��ت جلمعية دع��وا 

احليوانات تعي�ش انطالقا من قانون حرية 

امل��ع��ل��وم��ات ه���ي ج��زئ��ي��ة ف��ق��ط، ول جتيب 

بدعوى  الب�سيطة  الأ�سئلة  من  الكثري  عن 

اإن ك��ان��ت احل��ي��وان��ات  ال�����س��ري��ة، كمعرفة م��ا 

اأم ظلت على قيد  التجارب  نهاية  نفقت يف 

احلياة

ب�سوؤال  توجهت  اإن��ه��ا  ال�سحيفة  وق��ال��ت 

ال����رد عليه ب�سكل  ي��ت��م  ال���دف���اع، مل  ل�����وزارة 

كبري  ب�سكل  للتكهن  الباب  يفتح  ما  قاطع، 

اإىل قيام اجلي�ش الإ�سرائيلي ببيع حيوانات 

للخارج لإجراء جتارب ع�سكرية عليها

اختربت  اأن  �سبق  ذات��ه،  امل�سدر  وبح�سب 

مثل  عنا�سر  احليوانات  على  ال��دف��اع  وزارة 

ردة فعل ج�سم على انفجار اأو رذاذ متفجر

ون��ق��ل��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ع���ن ���س��اب��ط ���س��اب��ق 

اإن  التدريب الطبي قوله  باجلي�ش عمل يف 

الدع���اء ب���اأن ا�ستخدام ه��ذه احل��ي��وان��ات هو 

ال���دورات  يف  للحياة  املنقذ  للتدريب  فقط 

الطبية للجي�ش الإ�سرائيلي هو مبثابة اإلقاء 

غطاء من الدخان والقيام باخلداع

وت��اب��ع يف ال��ت��دري��ب الطبي ب��ال��ع��امل، مبا 

يف ذلك باأرقى اجلامعات، انتقلوا منذ وقت 

طويل ل�ستخدام الدمى الذكية

وات�����ه�����م ال�������س���اب���ط ال�������س���اب���ق اجل��ي�����ش 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ب���اإج���راء جت����ارب ق��ا���س��ي��ة على 

احليوانات، بعيدا عن اأعن ال�سحافة

من جانبها قالت جمعية دعوا احليوانات 

وانعدام  الق�سوة  على  نحتج  بيان  يف  تعي�ش 

ال�����س��ف��اف��ي��ة ون���ط���ال���ب ب���وق���ف ا����س���ت���خ���دام 

احليوانات يف التجارب داخل موؤ�س�سة الدفاع 

وب�سكل عام

ب��دوره، زعم اجلي�ش الإ�سرائيلي يف بيان 

يف  ق��ل��ي��اًل  اإل  احل��ي��وان��ات  ي�ستخدم  ل  اإن����ه 

اإ���س��راف  وال��ت��دري��ب، وحت��ت  الطبي  البحث 

طبيب بيطري موؤهل

االنباط - وكاالت

اأعلنت عدد من ال��دول عربية والوليات 

امل�سري،  الرئي�ش  لبيان  تاأييدها  املتحدة، 

مت  فيما  ليبيا،  ب�ساأن  ال�سي�سي،  عبدالفتاح 

ر�سم اخلطوط احلمراء عند �سرت واجلفرة.

وذك���رت اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة، اأن بيان 

ليبيا  ت��ع��م��ل  اأن  اأه���م���ي���ة  ي���وؤك���د  ال�����س��ي�����س��ي 

الفاعلة  اخلارجية  اجلهات  وك��ل  وجريانها 

م��ع��ا لتعزيز وق���ف اإط����الق ال��ن��ار ع��ن��د خط 

املواجهة احل��ايل يف �سرت واجلفرة لتجنب 

الت�سعيد اإىل �سراع اأكرب.

واأو�سح البيان اأن “خريطة الطريق اإىل 

ال�ستقرار تنطوي على وقف لإطالق النار 

والعودة الفورية لإنتاج النفط الليبي وبدء 

عملية �سيا�سية«.

امل��ت��ح��دة تدعم  ال���ولي���ات  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

اجلهود اجلارية حاليا لالتفاق على �سيغة 

يعمل  مب��ا  الليبي،  النفط  اإن��ت��اج  ل�ستعادة 

ع��ل��ى حت�����س��ن ال����ظ����روف الأم���ن���ي���ة وت��ع��ايف 

القت�ساد الليبي. وذكر اأن الوليات املتحدة 

الليبين يف و���س��ع حد  ت��دع��م رغ��ب��ة جميع 

ل��ل��ت��دخ��ل ال��ع�����س��ك��ري الأج��ن��ب��ي والم��ت��ث��ال 

حلظر الأ�سلحة الذي تفر�سه الأمم املتحدة 

واللتزامات الأخرى، التي مت التعهد بها يف 

موؤمتر برلن.

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأك������دت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 

ال�سعودية اأن اأمن م�سر جزء ل يتجزاأ من 

اأم��ن��ه��ا وت��ع��رب ع��ن ت��اأي��ي��ده��ا حل��ق م�سر يف 

حماية حدودها الغربية من الإرهاب. وذكرت 

اأنه اإحلاقاً لبيان تاأييد حكومة اململكة اإعالن 

الإع��الن  ج��رى  التي  ليبيا،  ب�ساأن  القاهرة 

اإىل  �سعت  وال��ت��ي   ،2020 يونيو   6 يف  عنها، 

اإطالق  الليبية ووق��ف  �سيا�سي لالأزمة  حل 

الدماء، واملحافظة على وحدة  النار وحقن 

امل�سلحة  تفت�سيه  مب��ا  الليبية،  الأرا����س���ي 

الوطنية يف ليبيا، فاإن حكومة اململكة توؤكد 

على اأن اأم��ن م�سر جزء ل يتجزاأ من اأمن 

ال�سعودية والأمة العربية باأكملها.

كما اأعربت دولة الإمارات عن تاأييدها ملا 

الفتاح  عبد  امل�سري،  الرئي�ش  كلمة  يف  ورد 

ال�سي�سي، يف �سيدي براين بخ�سو�ش ليبيا.

واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 

ت�سامن الإمارات ووقوفها اإىل جانب م�سر 

يف كل ما تتخذه من اإجراءات حلماية اأمنها 

وا�ستقرارها من تداعيات التطورات املقلقة 

امل�سرية  اجل��ه��ود  ال����وزارة  وثمنت  ليبيا.  يف 

احلثيثة للتو�سل اإىل ت�سوية �سيا�سية �ساملة 

يف ليبيا، خا�سة مبادرة القاهرة املت�سقة مع 

كافة القرارات الدولية.

واأعربت البحرين عن تاأييدها ملا ت�سمنه 

الدفاع  يف  ب��الده  حق  ب�ساأن  ال�سي�سي،  بيان 

عن اأمنها القومي، جتاه تطورات الأحداث 

دًة ع��ل��ى دع����م م���ا ت��ت��خ��ذه  يف ل��ي��ب��ي��ا، م�������س���دِّ

م�����س��ر م���ن اإج��������راءات ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى اأم��ن��ه��ا 

وا�ستقرارها. واأعربت املنامة، عن تقديرها 

حماية  ع��ل��ى  م�سر  ع���زَم  ال�سي�سي  ل��ت��اأك��ي��د 

وتاأمن حدودها بعمقها ال�سرتاتيجي من 

واملرتزقة.  الإرهابية  امليلي�سيات  تهديدات 

واأ�سادت بخطاب الرئي�ش امل�سري، باعتباره 

ر�سالة وا�سحة لكل من ينوي امل�سا�ش باأمن 

م�سر والأمن القومي العربي، مثمنًة حكمة 

القيادة امل�سرية، التي جتلت يف مبادرة اإعالن 

ال�سعب  ت��ط��ل��ع��ات  لأج����ل حتقيق  ال��ق��اه��رة، 

الليبي يف الأمن وال�ستقرار وال�سالم.

وقال ال�سي�سي اأثناء تفقده وحدات اجلي�ش 

امل�سري يف املنطقة الع�سكرية الغربية: “�إننا 

م�سيفا  فارقة”،  مرحلة  اأم���ام  ال��ي��وم  نقف 

مبا�سرة  تهديدات  ح��دودن��ا  على  “تتاأ�س�ش 
ما  يف  لي�ش  والتعاون  التكاتف  منا  تتطلب 

الليبي  ال�سعب  م��ن  اأ�سقائنا  م��ع  اإمن��ا  بيننا 

وال�����دول ال�����س��دي��ق��ة حل��م��اي��ة وال���دف���اع عن 

بلدينا ومقدرات �سعوبنا من العدوان الذي 

ت�سنه امليلي�سيات امل�سلحة الإرهابية واملرتزقة 

بدعم كامل من قوى” خارجية.

امل�����س��ري��ة  ال���ق���وات  “جاهزية  اأن  وذك�����ر 

للقتال �سارت اأم��را �سروريا”، م�سددا على 

�أن “م�سر حري�سة على التو�سل اإىل ت�سوية 

“على  اأنها حري�سة  كما  ليبيا”،  �ساملة يف 

�سيادة ووحدة الأرا�سي الليبية«. وقال: “اإذا 

كان يعتقد البع�ش اأنه ي�ستطيع اأن يتجاوز 

خط �سرت اأو اجلفرة فهذا بالن�سبة لنا خط 

اأحمر”، موؤكدا اأن “ليبيا لن يدافع عنها اإل 

اأهلها و�سن�ساعدهم يف ذلك«. ودعا ال�سي�سي 

يف  حاليا  القائم  الو�سع  على  احلفاظ  اإىل 

ليبيا دون تغيريه، والبدء فورا يف مفاو�سات 

�سيا�سية لإنهاء الأزمة

االنباط-وكاالت

17 ���س��ن��ة واآم����ن����ة م�����س��اع��ي��د م��ن 

طوبا�ش تنتظر يون�سها، عّله يون�ش 

ق��ل��ب��ه��ا ال������ذي اأوج����ع����ه الن���ت���ظ���ار، 

واأره�����ق�����ه ال����وق����وف ع���ل���ى ب���واب���ات 

�ل�صجون

ا�ستاقت  اإن��ه��ا  الثمانينية  ت��ق��ول 

ك����ث����رًيا لب���ن���ه���ا الأ�����س����ري اجل���ري���ح 

ع��اًم��ا(،   44( م�ساعيد  على  يون�ش 

اإىل  باإعادته  املطالبة  عن  تكّف  ول 

الأمرا�ش  هّدتها  اأن  بعد  اأح�سانها 

واأعجزتها عن زيارته

ح�سن م�ساعيد، يقول اإن اعتقال 

اأحزن  �سنة،   17 منذ  يون�ش  �سقيقه 

واأتعبها،  نف�سيتها  على  واأّث���ر  اأّم���ه 

وب��داأت بعد ذل��ك الأم��را���ش جتتاح 

ج�������س���م���ه���ا، ف���ال���ق���ل���ب وال�������س���غ���ط 

وال�سكري وم�ساكل ال�سمع والنظر، 

�سريرها حبي�سة  جعلتها 

وي�سري اإىل اأّن ما يخفف عن اأمه 

هذه الأيام روية �سور ابنها الأ�سري 

ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د  امل���ن���زل،  يف حم��ي��ط 

زي���ارت���ه يف ���س��ج��ن��ه مب��ث��اب��ة ال��ع��ي��د 

موعد  قبل  تنام  تكن  فلم  املنتظر، 

ال���ل���ق���اء ب���ي���وم���ن، وه�����ي م��ن�����س��غ��ل��ة 

بالرتتيب للقاء واأحاديثه، ويتبعها 

بعد ذلك ذكريات الزيارة

ي��ون�����ش امل���ول���ود ال��ع��ا���س��ر ب��ن 11 

م���ن الأخ������وة والأخ��������وات، در�����ش يف 

ال�سف  اأن��ه��ا  اإىل  طوبا�ش  م��دار���ش 

اأ�سرته  اأعباء  الأول ثانوي، وحتّمل 

وال��ب��ن��اء  ال���زراع���ة  ب���اك���ًرا، فعمل يف 

اعتقله  اأن  اإىل  والبناء،  واحلرا�سة 

دي�سمرب  اأول/  كانون  يف  الحتالل 

2003

اأ�سيب  اإن��ه  ح�سن  �سقيقه  يقول 

اإ���س��اب��ة ك���ادت ت���ودي ب��ح��ي��ات��ه، بعد 

اإح��دى  بحرا�سة  مبهامه  ي��ق��وم  اأن 

اأ�سابه  حيث  اهلل،  رام  يف  البنايات 

جعلته  �سدره،  يف  الحتالل  جنود 

املكثفة  العناية  يف  ي��وًم��ا   21 ميكث 

ل��ي��ع��ت��ق��ل��ه  اهلل،  رام  مب�����س��ت�����س��ف��ى 

الح����ت����الل ب��ع��د ذل�����ك، وي��خ�����س��ع��ه 

ا�ستمر �سهرين لتحقيق قا�ش 

وي�������س���ي���ف ����س���ق���ي���ق���ه: ع��ل��م��ن��ا يف 

املحكمة بان�سمامه خللية ع�سكرية 

وامل�����س��ارك��ة يف م��ق��اوم��ة الح��ت��الل، 

معه  قلقنا  ورح��ل��ة  رح��ل��ت��ه  وب����داأت 

من  اب��ت��داًء  �سجن،  اإىل  �سجن  م��ن 

الذي  جلبوع  حتى  والنقب  رمي��ون 

نعلم  اأن  دون  ح��ال��ًي��ا،  فيه  يحتجز 

عنه �سيًئا يف ظل منع الزيارات مع 

تف�سي وباء كورونا

داخ��������ل ����س���ج���ن���ه، ت����اب����ع ي���ون�������ش 

درا�����س����ت����ه، ف��ح�����س��ل ع���ل���ى ����س���ه���ادة 

جلامعة  وانت�سب  العامة،  الثانوية 

جغرافيا(،  )بكالوريو�ش  الأق�سى 

يف  املاج�ستري  درا�سة  يكمل  وحالًيا 

�ل�صيا�صي �لتاريخ 

جيش االحتالل ينفذ الف تجربة قاسية لتطوير األسلحة على الحيوانات

بدعم عربي وأميركي.. مصر تضع »خطوط حمراء« في ليبيا

آمنة تنتظر »يونسها« منذ 17 سنة 

االنباط-وكاالت

القد�ش  يف  الح��ت��الل  بلدية  اأج����ربت 

فرا�ش  ال�سقيقن  الأح���د،  ام�ش  املحتلة، 

واإي�����اد دع��ن��ا م��ن ب��ل��دة ���س��ل��وان ع��ل��ى ه��دم 

منزلهما ذاتًيا، بدعوى عدم الرتخي�ش

ال�سقيقن  واأرغ��م��ت بلدية الح��ت��الل 

باأيديهما،  ال��ه��دم  ق��رار  تنفيذ  على  دعنا 

واإل ف�سيدفعان تكاليف اأجرة الهدم بنحو 

50 األف �سيقل

وم��ن��ذ مطلع ال��ع��ام اجل����اري، اأج���ربت 

اأكرث من 20 مقد�سًيا  �سلطات الحتالل 

ع���ل���ى ه������دم م���ن���ازل���ه���م؛ ب����دع����وى ع���دم 

الرتخي�ش

االنباط - وكاالت

حكمت حمكمة جنايات اأمن الدولة العليا 

يف م�سر، برئا�سة امل�ست�سار حممد ال�سربيني، 

املوؤبد، لإدانتهم  13 متهما بال�سجن  مبعاقبة 

الن�سرة”  “جبهة  جل���م���اع���ة  ب���الن�������س���م���ام 

الإرهابية، وامل�ساركة يف عملياتها.

اأحالت  العليا،  ال��دول��ة  اأم���ن  نيابة  وك��ان��ت 

امل��ت��ه��م��ن ل��ل��م��ح��اك��م��ة، وت�����س��م��ن اأم����ر اإح��ال��ة 

املتهمن اأنهم اأ�س�سوا وتولوا قيادة يف جماعة 

اإىل تعطيل  ال��دع��وة  ال��غ��ر���ش منها  اإره��اب��ي��ة 

اأح���ك���ام ال��د���س��ت��ور وال��ق��ان��ون والع���ت���داء على 

احل���ري���ات ال��ع��ام��ة ل��ل��م��واط��ن��ن، والإ�����س����رار 

ب��ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة، ب����اأن ان�����س��م��وا جلماعة 

ت��اب��ع��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة الإره�����اب�����ي، ت��دع��و 

لتكفري احلاكم ووجوب اخلروج عليه، وقتال 

وا�ستهداف  وال�سرطة،  امل�سلحة  القوات  رجال 

دماء  وا�ستباحة  العامة،  واملن�ساآت  من�ساآتهما 

امل�سيحين، وكان الإره��اب من الو�سائل التي 

ت�ستخدمها تلك اجلماعة يف حتقيق اأغرا�سها.

واأ�سافت حتقيقات الق�سية، اأن اثنن من 

الن�سرة”  “جبهة  جلماعة  ان�سما  املتهمن 

ع�سكرية،  ت��دري��ب��ات  فيها  وتلقيا  ���س��وري��ا،  يف 

اإىل م�سر،  و�ساركا يف عملياتها غري املوجهة 

الق�سية  يف  املتهمن  م��ن  ع��دد  �ساركهما  كما 

يف ارتكاب جرمية الن�سمام لتنظيم “جبهة 

الن�سرة”، واإمدادهم بالأموال الالزمة لل�سفر 

اإىل �سوريا.

االنباط - وكاالت

اأقالت اإدارة دونالد ترامب ال�سبت املدعي 

العام الفدرايل يف مانهاتن الذي حقق ب�ساأن 

مقربن من الرئي�ش الأمريكي، بعد رف�سه 

بها  تقوم  اآخ��ر خطوة مدوية  ال�ستقالة، يف 

تنديد  واأث�����ارت  اجل��م��ه��وري  الرئي�ش  اإدارة 

الدميوقراطين.

جيفري   2018 ع��ام  ترامب  اإدارة  وعينت 

وهو  مانهاتن،  يف  ف��درال��ي��اً  مدعياً  ب��ريم��ان 

ملايكل  التهام  على توجيه  اأ�سرف خ�سو�ساً 

كوهن، حمامي ترامب ال�سخ�سي ال�سابق.

وك����ان وزي����ر ال���ع���دل اأع���ل���ن اجل��م��ع��ة عن 

منتقدي  احتجاج  اأث��ار  ما  بريمان  ا�ستقالة 

ترامب، بل اأي�ساً ا�ستياء بع�ش حلفائه. وبعد 

ذلك الإع��الن بقليل، اأعلن بريمان اأن لي�ش 

واأن���ه مل  “اأي نية” مب��غ��ادرة من�سبه،  لديه 

يعلم بذلك اإل من خالل بيان الوزير وليام 

بار، م�سدداً اأنه مل ي�ستقل.

واأجابه بار يف ر�سالة ال�سبت “لأنك اأعلنت 

من  طلبت  بال�ستقالة،  نية  لديك  لي�ش  اأن 

اأكد  ذل��ك،  الرئي�ش ط��ردك، وفعل”. وعقب 

“على  �سيغادر من�سبه  اأن��ه  بيان  بريمان يف 

�لفور«.

“ببيانك  ب���ريم���ان  خم���اط���ب���اً  واأ�����س����اف 

ال�سحايف الليلة املا�سية، اخرتت ال�ستعرا�ش 

ال��ع��ام ع��ل��ى اخل��دم��ة ال��ع��ام��ة«. وت��اب��ع “من 

الوا�سح اأن باإمكان الرئي�ش اأن يقيل مّدعياً 

عاماً فدرالياً معّيناً من جانب حمكمة«.

وب���ع���د اع�����رتاف�����ات م����دوي����ة، ح���ك���م على 

حمامي ترامب ال�سخ�سي كوهن بال�سجن 

بعد   ،2018 الأول  ك��ان��ون  يف  ���س��ن��وات  ث���الث 

اإدان��ت��ه بتهم ع��دة بينها دفعه اأم���واًل خالل 

احلملة النتخابية لرتامب يف 2016 ل�سراء 

عالقات  اأقامتا  اإنهما  قالتا  امراأتن  �سمت 

غرامية مع امللياردير اجلمهوري، يف انتهاك 

الحتيال  اإىل  اإ�سافة  النتخابات،  لقوانن 

ال�سريبي والكذب على الكونغر�ش.

م�ساعي  يف  التحقيق  ب��ريم��ان  ق���اد  ك��م��ا 

رودي جولياين، املحامي ال�سخ�سي احلايل 

ل��ل��رئ��ي�����ش، واث���ن���ن م���ن زم���الئ���ه ل��ت�����س��وي��ه 

املناف�ش  اأ���س��ب��ح  ال����ذي  ب���اي���دن،  ج���و  �سمعة 

ال���دمي���وق���راط���ي ل���رتام���ب يف الن��ت��خ��اب��ات 

الرئا�سية املقّررة يف ت�سرين الثاين/نوفمرب. 

وهو حقق اأي�ساً بق�سايا مرتبطة بجولياين 

�سخ�سياً. وكان اأي�ساً م�سوؤوًل عن التحقيق 

اتهم بريمان  اإذ  اإب�ستن،  يف ق�سية جيفري 

علًنا الأم��ري اأن��درو يف اأوائ��ل حزيران/يونيو 

ب��ال��ت��ظ��اه��ر ب��ال��ت��ع��اون يف م��ل��ف ال���س��ت��غ��الل 

اجلن�سي لقا�سرات.

بريمان  ا�ستبدال  ت��رام��ب  اإدارة  وت��ري��د 

باملدعي العام جاي كاليتون، املدير احلايل 

لهيئة الأوراق املالية والبور�سات الأمريكية.

الدميوقراطية  امل��ع��ار���س��ة  زع��ي��م  اع��ت��رب 

يف جمل�ش ال�سيوخ �ساك �سومر اأن الإعالن 

املفاجئ عن اإقالة برمان “ تفوح منه رائحة 

“ما  واأ����س���اف  حمتملة” ل��ل��ع��دال��ة.  عرقلة 

الذي اأغ�سب الرئي�ش ترامب؟ خطوة �سابقة 

قام بها هذا املدعي العام اأم عمل كان ب�سدد 

�سحب  اإىل  دع��ا كاليتون  كما  ب���ه؟«.  القيام 

تر�سيحه للمن�سب.

ي�سيطر عليه  ال��ذي  النواب  ويف جمل�ش 

اللجنة  رئ��ي�����ش  ات���ه���م  ال���دمي���وق���راط���ي���ون، 

الق�سائية ج��ريي ن��ادل��ر وزي��ر ال��ع��دل باأنه 

���س��ب��ق ب��ال��ف��ع��ل اأن ع���رق���ل اأك�����رث م���ن م��رة 

“حتقيقات جنائية ل�سالح ترامب«.
“�ستفتح  اأن��ه��ا  اللجنة  اأع��ل��ن��ت  ب��ي��ان  ويف 

فوراً حتقيقاً يف احلادثة، يف اإطار حتقيقات 

اأو�سع حول ت�سيي�ش بار غري املقبول لوزارة 

العدل«.

م��ن  ال���ع���دي���د  ت����رام����ب  اإدارة  واأق�����ال�����ت 

امل�سوؤولن املكلفن مبراقبة عمل احلكومة.

وت�����س��اءل �سلف ب��ريم��ان، ب��ري��ت ب��ه��ارارا، 

الذي اأقيل اأي�ساً بعد رف�سه ال�ستقالة بناء 

على طلب ترامب، على تويرت “ملاذا يتخل�ش 

رئي�ش من م��دع ع��ام اختاره بنف�سه ملنطقة 

اأ�سهر” من  نيويورك...قبل خم�سة  جنوب 

النتخابات الرئا�سية.

 سلوان: االحتالل يجبر شقيقين على هدم منزلهما 

مصر.. المؤبد لـ13 متهما باالنخراط 
بـ»جبهة النصرة« والقتال معها

إدارة ترامب تقيل مدعيًا عامًا حقق بشأن حلفاء الرئيس
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الـريـا�ضي

الدوحة – خا�ص

منرية  املهند�سة  تكن  مل  اأع�����وام،  �ستة  قبل   

�ستبداأ  اأنها  تعلم  اجلابر، خريجة جامعة قطر، 

اأوىل خطوات رحلتها املهنية بالعمل يف م�سروع 

حموري  ب��دور  والقيام  التعليمية،  املدينة  ا�ستاد 

ال�ست�سافة  جاهزية  اال���س��ت��ادات  ثالث  تنفيذ  يف 

ترى   .٢٠٢٢ قطر   FIFA العامل  كاأ�س  بطولة 

رحلة  ك��ان مبثابة  امل�سروع  يف  عملها  اأن  اجل��اب��ر 

اخل��رات،  م��ن  الكثري  خاللها  اكت�سبت  مذهلة 

ن�سخة  اأول  م��ب��اري��ات  متابعة  اإىل  االآن  وتتطّلع 

من املونديال يف ال�سرق االأو�سط والعامل العربي 

التعليمية، لرتى هذا احللم  املدينة  ا�ستاد  على 

الذي طال انتظاره يتحول اإىل واق��ع. باعتبارك 

كبري مهند�سي امل�سروع؛ حدثينا عن دورك منذ 

بداية م�ساركتك يف بناء ا�ستاد املدينة التعليمية؟ 

�ساركت يف كافة مراحل العمل يف م�سروع اال�ستاد، 

والت�سييد  امل�سرتيات  اإىل  الت�سميم  م��ن  ب��داي��ة 

ب��اإدارة  ُكلفت  وق��د  امل�سروع.  جوانب  كافة  واإدارة 

االأم��ور املتعلقة بالت�سييد، و�سمل ذلك التن�سيق 

امل��ق��اول��ن وال�������س���رك���اء. وح��ي��ن��م��ا ان�سممت  م���ع 

مرحلة  يف  اال���س��ت��اد  ك���ان  م����رة،  الأول  للم�سروع 

اأعمال احلفر، وكما ترون االآن حتول اإىل ا�ستاد 

رائعة  رحلة  بحق  كانت  لقد  مذهل.  مونديايل 

ال��ك��رى، لقد كان  ال�سقف  رف��ع  اأن�سى عملية  ال 

الهيكل اخلا�س  انتهينا من  اإجن��از كبري حينما 

بال�سقف! لقد كانت مبثابة �سرارة البدء ل�سل�سة 

نهاية  اأعطتنا يف  والتي  ال�سخمة  االأن�سطة  من 

ذل��ك يف  ك��ان  االإن�سائي لال�ستاد.  ال�سكل  املطاف 

نوفمر ٢٠18، ال زلت اأذكر هذا االإجناز الكبري. 

اإنها  اأعمال واجهة اال�ستاد.  اكتمال  اأي�ساً  واأذك��ر 

النهائي  ال�سكل  ظهر  اأن  بعد  تن�سى  ال  حلظات 

لفكرة جوهرة ال�سحراء. اأ�سف اإىل ذلك حلظات 

فر�س اأر�سية اال�ستاد بالع�سب الطبيعي وتركيب 

مقاعد امل�سجعن، فحينما تنتهي من تلك املراحل 

اأن���ك يف ا���س��ت��اد ل��ك��رة ال��ق��دم. االآن  ت�سعر اأخ����رياً 

اأ�سبحت االأر�سية واملقاعد جاهزة وال ينق�سه اإال 

ا�ستاد  العمل يف بناء  الالعبن وامل�سجعن. يعد 

املدينة التعليمية امل�سروع االأول يل بعد التخرج 

والكثري.  الكثري  خالله  وتعلمت  اجلامعة،  من 

للمهند�سن  الفر�سة  اإت��اح��ة  حقاً  ال��رائ��ع  فمن 

ال�سباب للم�ساركة يف اإدارة هذا امل�سروع، ما اأ�ساف 

يل خرة ال مثيل لها، وي�سعب احل�سول عليها يف 

اأي مكان اآخر يف العامل.و�سيخدم اال�ستاد املجتمع 

بعد انتهاء البطولة من جوانب عدة؛ فهو قادر 

على ا�ست�سافة الفعاليات واملعار�س واملوؤمترات، 

العلوية  الطبقة  مبقاعد  ال��ت��ّرع  �سيجري  كما 

التحتية  البنية  اإىل  تفتقر  ل���دول  اال���س��ت��اد  م��ن 

الريا�سية مبا يدعم ثقافة كرة القدم يف خمتلف 

ال���ب���ل���دان. و���س��ت��ت��ح��ول اأج�����زاء م���ن اال���س��ت��اد اإىل 

باخت�سار،  للطالب.  وريا�سية  درا�سية  م�ساحات 

املحلي. للمجتمع  مذهاًل  اإرث���اً  اال�ستاد  �سيوفر 

بالتاأكيد �ساأكون فخورة با�ست�سافة اال�ستاد لهذا 

احلدث العاملي املذهل، و�ستكون حلظات ال تن�سى 

يف تاريخ بالدي عندما تنّظم الن�سخة االأوىل من 

املونديال يف ال�سرق االأو�سط والعامل العربي.

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكرتوين

 طاولة الجيش تنطلق اليوم
االنباط – عمان

االأردنية  امل�سلحة  القوات  بطولة  مناف�سات  االثنن،  اليوم  تنطلق 

�سالة  يف  البطولة  مناف�سات  ال��ط��اول��ة.وت��ق��ام  ل��ك��رة  ال��ع��رب��ي  اجلي�س 

ف��رق مت��ث��ل خمتلف  ب��ع��م��ان، مب�����س��ارك��ة  الع�سكري  ال��ري��ا���س��ي  االحت���اد 

الريا�سي  االحتاد  مدير  واأو�سح  االأردنية.  امل�سلحة  القوات  ت�سكيالت 

ت��اأت��ي يف م�ستهل  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  ق��ط��ي�����س��ات،  ال��ع��م��ي��د ج��ه��اد  ال��ع�����س��ك��ري 

ال��ب��ط��والت ال��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا االحت�����اد ب��ع��د ال�����س��م��اح ب���ع���ودة ال��ق��ط��اع��ات 

الريا�سية للعمل. واأ�سار اأن بطولة كرة الطاولة �ستقام بدون جمهور، 

الالعبن  �سالمة  على  للحفاظ  الوقائية  التدابري  جميع  اتخاذ  مع 

اع��اد  ال��ع�����س��ك��ري،  ال��ري��ا���س��ي  االحت���اد  اأن  قطي�سات  واالإداري����ن.وذك����ر 

جدولة بطوالته يف خمتلف االلعاب، ب�سبب تداعيات فريو�س كورونا.

 المهندسة الجابر فخورة بالمشاركة في استاد المدينة التعليمية

 شوبير يقاضي رئيس نادي الزمالك

 روني يقارن صالح برونالدو

 ديوكوفيتش الى نهائي بطولته للتنس

القاهرة – وكاالت

ت��ق��دم اأح��م��د ���س��وب��ري، ن��ائ��ب رئي�س 

ال�سابق،  القدم  لكرة  امل�سري  االحتاد 

���س��د مرت�سى  ال���ع���ام  ل��ل��ن��ائ��ب  ب��ب��الغ 

الزمالك. وكتب  نادي  رئي�س  من�سور 

مبوقع  الر�سمي  ح�سابه  عر  �سوبري 

امل��واج��ه��ة  ق���رار  “اأخذت  “تويرت”: 
ب��ال��ق��ان��ون واالأخ�������الق وال��ق��ي��م ال��ت��ي 

ت��ع��ودن��اه��ا يف ب��ي��وت��ن��ا وب��ل��دن��ا ال��غ��ايل 

ال�سبيل”.  ق�����س��د  اهلل  وع��ل��ى  م�����س��ر 

3 بالغات ر�سمية  ون�سر �سوبري �سور 

ب��اأرق��ام  االأح���د،  ال��ع��ام  للنائب  قدمها 

٢6٠47 و٢6٠49 و٢6٠5٠ �سد مرت�سى 

�سد  التحقيق  يف  للمطالبة  من�سور 

والت�سهري  وال��ق��ذف  ال�����س��ب  ات��ه��ام��ات 

ب���رن���ام���ج )زم���ل���ك���اوي(  ب�����س��م��ع��ت��ه يف 

قد  مرت�سى  وك���ان  ال��زم��ال��ك.  ب��ق��ن��اة 

وج���ه ات���ه���ام���ات ل�����س��وب��ري ب��احل�����س��ول 

جنيه  مالين   6 ق��دره��ا  عمولة  على 

ان��ت��ق��ال ���س��الح حم�سن  م���ن ���س��ف��ق��ة 

لالأهلي.

لندن - وكاالت

اأ�����س����ط����ورة  روين،  واي��������ن  ق��������ارن 

م��ان�����س�����س��رت ي���ون���اي���ت���د، ب���ن اأ����س���ل���وب 

ل���ع���ب امل�������س���ري حم���م���د ����س���الح جن��م 

كري�ستيانو  وال��رت��غ��ايل  ل��ي��ف��رب��ول، 

احلايل،  يوفنتو�س  مهاجم  رون��ال��دو، 

وال�����س��ي��اط��ن احل��م��ر ال�����س��اب��ق. وق��ال 

روين، يف ت�سريحات اأبرزتها �سحيفة 

“بداأ  الريطانية، االأحد:  “مريور” 
رفقة  رون��ال��دو  فعله  ما  يفعل  �سالح 

م��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د. اإن����ه ب���ات يظل 

ي��ع��ود  وال  ال��ه��ج��وم��ي��ة،  االأم����اك����ن  يف 

العب  كنت  “اإذا  واأ���س��اف:  للدفاع”. 

املناف�س  الفريق  يف  مدافًعا  اأو  و�سط 

ل�����س��الح ���س��ت�����س��ع��ر ب��ال��ت��ه��دي��د دائ���ًم���ا، 

خ��ا���س��ة يف ال��ه��ج��م��ات امل����رت����دة ع��ل��ى 

كري�ستيانو  روين،  وزام��ل  مرماك”. 

يف مان�س�سرت يونايتد من ٢٠٠4 وحتى 

ماديرا  �ساروخ  ينتقل  اأن  قبل   ،٢٠٠9

���س��الح  اأن  ي��ذك��ر  م���دري���د.  ري����ال  اإىل 

الرميريليج  ه���داف  لقب  على  ح��از 

يف  �سجل  حيث  املا�سين،  باملو�سمن 

�سجل  بينما  هدًفا،   3٢ االأول  مو�سمه 

اأح��رز  فيما  ه��دًف��ا،   ٢٢ املا�سي  املو�سم 

هذا املو�سم 16 هدًفا.

كرواتيا – وكاالت

امل�سنف  دي��وك��وف��ي��ت�����س،  ن��وف��اك  ���س��ع��د 

اخل��ريي��ة  بطولته  لنهائي  ع��امل��ًي��ا،  االأول 

للتن�س، بعدما فاز يف مباراتن مبناف�سات 

زادار  منتجع  يف  اأدري���ا  مب�سابقة  ال��ف��ردي 

واأنقذ ديوكوفيت�س  ال�ساحلي يف كرواتيا،. 

يفوز  اأن  قبل  املجموعة  حل�سم  ف��ر���س   3

ب��ي��دي��ا  ال�����س��رب��ي  ع��ل��ى  و)1-4(   ،)3-4(

مناف�سه  على  يتفوق  اأن  وق��ب��ل  كر�ستن، 

�ساحب االأر�س الكرواتي بورنا ت�سوريت�س 

م��ن  اآالف  ع����دة  اأم������ام  و)3-4(   ،)1-4(

قام  ال��ذي  ديوكوفيت�س،  وق��ال  امل�سجعن. 

امل�سابقات  توقف  اأثناء  البطولة  بتنظيم 

يف   ،19 كوفيد  جائحة  ب�سبب  الر�سمية؛ 

نكون  اأن  “اأمتنى  االنت�سار:  مقابلة عقب 

قوًيا”.واأ�ساف  ا  عر�سً اجلماهري  منحنا 

“كانت النقاط هنا وهناك و�سبت االأمور 
يف م�����س��ل��ح��ت��ي. ك���ل ال�����س��ك��ر ل��ل��ج��م��اه��ري 

متاأخر.  وقت  حتى  وبقيت  ح�سرت،  التي 

)ب�سبب  �سعبة؛  االأخ����رية  االأ���س��ه��ر  ك��ان��ت 

يف  الكثريين  ح�سور  واأمت��ن��ى  اجلائحة(، 

���س��دارة  ديوكوفيت�س  النهائي”.و�سمن 

يلعب  اأن  ح��ت��ى  ق��ب��ل  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة 

يوم  النهائي  و�سيخو�س  االأخ��رية،  املباراة 

االأحد �سد مت�سدر املجموعة الثانية.

االنباط – عمان

عم احلزن يوم ام�س الو�سط الكروي يف االردن 

وال��ع��راق ل��وف��اة جن��م ال��ك��رة ال�سابق واح���د جنوم 

الكرة العراقية الكابنت احمد را�سي بعد ا�سابته 

بفريو�س كورونا ..وكان من املقرر ان ي�سل املرحوم 

را�سي اىل عمان يوم ام�س لتلقي العالج لكن املنية 

وافته قبل ان ي�سل كما كان مقررا ح�سب توجيهات 

�سمو االمري علي بن احل�سن رئي�س احتاد الكرة 

ال���ذي ك��ت��ب ع��ل��ى �سفحته ع��ل��ى ت��وي��رت رح���م اهلل 

االخ وال�سديق النجم العربي الكبري احمد را�سي 

الذي كان يف طريقه اىل عمان لتلقي العالج من 

م�����س��اع��ف��ات ف��اي��رو���س ك���ورون���ا ل��ق��د ف��ق��دن��ا هامة 

ريا�سية نفخر ونهتز بها ومثاال باخالقه وعزميته 

والوطن  ال��ع��راق  ول�سعب  لعائلته  احل���ارة  تعازينا 

العربي ويلهمنا العلي القدير ال�سر وال�سلوان ..

وعررَّ ناديا الفي�سلي والوحدات، عن حزنهما 

اأحمد  العراقية  القدم  ك��رة  جنم  برحيل  ال�سديد 

را�سي، ون�سر الفي�سلي عر موقعه الر�سمي، ن�س 

برقية التعزية، جاء فيها: “بقلوب موؤمنة بق�ساء 

برئا�سة  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  يتقدم  وق���دره  اهلل 

ال�سيخ بكر �سلطان العدوان بالتعزية واملوا�ساة من 

اأ�سرة االحت��اد العراقي لكرة القدم، وذوي الفقيد 

اهلل  �سائلن  را�سي  اأحمد  ال��دويل  الالعب  بوفاة 

تعاىل اأن يرزق عائلته ال�سر وال�سلوان. اإنه �سميع 

الر�سمي  موقعه  وع��ر  ال��وح��دات  جميب«.ونعى 

وفاة را�سي بقوله: “يتقدم رئي�س واأع�ساء جمل�س 

اإدارة الوحدات، وهيئته العامة، وفرقه الريا�سية، 

وج���م���اه���ريه ال��ع��ري�����س��ة، واأ�����س����رة حت���ري���ر امل��رك��ز 

االإعالمي، لل�سعب العراقي واالأ�سرة الريا�سية يف 

بالد الرافدين، باأحر التعازي واملوا�ساة لوفاة جنم 

منتخب العراق، ونادي الزوراء اأحمد را�سي«.

ب�سدمة  العراق  يف  الريا�سي  ال�سارع  واأ�سيب 

كبرية، بعد اإعالن خر وفاة علي هادي، االأ�سبوع 

املا�سي، وتبعه ام�س وفاة االأ�سطورة اأحمد را�سي 

اأحمد  الراحل  كورونا.وطالب  فريو�س  بتداعيات 

اآخ��ر ظهور له مبقطع فيديو م�سجل،  را�سي، يف 

ال�سعب العراقي ب�سرورة االلتزام باحلظر ال�سحي 

را�سي، يف  املغادرة.و�سدد  وع��دم  املنازل  والبقاء يف 

ر�سالته االأخرية على اأن الفريو�س خطري وانت�ساره 

بهذا الكم الكبري يربك االأجهزة الطبية، موؤكدا اأن 

اأدى حل��االت وفاة  اأجهزة تنف�س كافية  عدم توفر 

يلتزم اجلميع حفاظا  اأن  “نتمنى  متكررة. وتابع 

على �سالمتهم بعد اأن ح�سد كورونا ع��ددا كبريا 

بلدان  يف  ب��ل  ال��ع��راق  يف  فقط  لي�س  االأرواح،  م��ن 

عن  عجزت  ذل��ك  وم��ع  ال�سحي  باملجال  متطورة 

مواجهة الفريو�س«.

وختم “اأمتنى اأن يلتزم اجلميع بتعليمات وزارة 

ال�سحة وتطبيق �سروط الوقاية”. ورحل اأ�سطورة 

العراق اأحمد را�سي، عن عمر ناهز 56 عاما متاأثر 

بتداعيات وباء كورونا يف م�ست�سفى النعمان و�سط 

العا�سمة بغداد.

االنباط – عمان

عمل  ور���س��ة  فعليات  اجلمعة  م�ساء  اختتمت 

اقامها  والتي  القدم”،  كرة  لتطوير  “ملهمون 
االحت������اد ع��ل��ى ام���ت���داد اال���س��ب��وع��ن امل��ا���س��ي��ن، 

عر  اقيمت  ن��وع��ي��ة،  حم��ا���س��رات   )9( وتخللها 

م�ساركة  و���س��ط  ُبعد”،  “عن  ال��ف��ي��دي��و  تقنية 

نحو  وم�ساركة  ح�سور  الور�سة  كبرية.و�سهدت 

انطالقها  منذ  دول���ة   )٢1( م��ن  متابع   )3٠٠٠(

يف )4( حزيران وحتى اليوم االخري الذي �سهد 

الكادميية  الفني  املدير  قدمها  الفتة  حما�سرة 

ال�سباب يف نادي اياك�س الهولندي كلفن دوفري، 

متحدثاً عن العديد من املحاور البارزة يف عمل 

النادي، وال��ذي و�سعه يف ري��ادة اكت�ساف مواهب 

ك��رة ال��ق��دم ح��ول ال��ع��امل.وق��دم��ت االم���ن العام 

وتقديرها جلميع  �سكرها  ن�سار،  �سمر  لالحتاد 

العمل،  ور�سة  باجناح  ا�سهموا  الذين  امل�ساركن، 

ال��ق��دم، من  ك��رة  ن�ساط  ف��رتة توقف  وا�ستغالل 

خ��الل ت��ق��دمي حم��ا���س��رات نوعية ت��ع��زز تطوير 

اخلرات املرتاكمة لدى املدرب الوطني، ولكافة 

امل�ساركن. واأكدت ن�سار حر�س االحتاد املتوا�سل 

ع��وام��ل  ب��ك��اف��ة  امل������درب االردين  اح���اط���ة  ع��ل��ى 

التطوير والنجاح، واأهمية ا�ستثمار فرتة التوقف 

من خالل عقد ور�س العمل والندوات النوعية، 

ال��ف��ئ��ات، خا�سة قطاع  ت��رك��ز على جميع  وال��ت��ي 

النا�سئن وال�سباب، وال��ذي ي�سكل نواة م�ستقبل 

اللعبة، وحمور التطوير الرئي�سي. 

م���ن ج���ان���ب���ه، اك����د امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل���الحت���اد، 

ال��ي��ك�����س��ان��در ج��ي��ت��زي، ان ور����س���ة ال��ع��م��ل ج���اءت 

لتج�سيد التعاون بن االحتاد والعديد من الدول 

اطر  وتو�سيع  اخل���رات  ت��ب��ادل  بهدف  امل�ساركة، 

التدريبي  باملحتوى  االرتقاء  امل�سرتك يف  العمل 

جلميع  ���س��ك��ره  م��ق��دم��اً  ع����ام،  ب�سكل  املنطقة  يف 

ق�سم  رئي�س  جانب  اىل  وامل�ساركن،  املحا�سرين 

التعليم يف االحت��اد �سالح دغ�س، ورئي�س الق�سم 

االداري بالدائرة الفنية علي �سهاب، على اجلهود 

الكبرية خالل الور�سة. و�سهدت الور�سة �سل�سلة 

من املحا�سرات، بداأها املدرب الوطني عبداهلل ابو 

زمع بعنوان “الروؤية الأُ�سلوب اللعب والتدريب”، 

بكلية  الريا�سي  النف�س  علم  اأ.د  يتناول  ان  قبل 

ال��رتب��ي��ة ال��ري��ا���س��ي��ة يف م�سر حم��م��د ال��ع��رب��ي، 

ك��رة  يف  ل��ل��م��ب��اري��ات  العقلي  “االإعداد  م��و���س��وع 

ال���ق���دم، واالإ���س��ت��ع��داد ل��ع��ودة امل��ن��اف�����س��ات يف ظل 

ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  ����س���ارك  كورونا”.كما  ف���ريو����س 

لالإحتاد الكويتي عبد العزيز حمادة مبحا�سرة 

“روؤية الكرة الكويتية الأ�سلوب اللعب والتدريب”، 
ومدرب املنتخب ال�سعودي للنا�سئن م�سبب عمر 

زياد ب�”ملخ�س لرنامج التدريبات اال�سبوعية، 

التمارين  الفنية عر  االأه���داف  وكيفية حتقيق 

املدرب  اال�سبوع”.وقدم  خالل  االأحمال  وتوزيع 

“روؤية  الوطني عي�سى الرتك حما�سرة بعنوان 

ثم  التدريب”،  وتطوير  اللعب  وفل�سفة  ا�سلوب 

عر�س املدير الفني لالإحتاد القطري فهد ثاين 

“االإجتاه اجلديد يف كرة القدم”، قبل ان يتحدث 
املدرب ال�سوري ماهر بريقدار عن روؤية تطوير 

حرا�س املرمى لفئة 6 – 1٢ عام، لياأتي اخلتام من 

االكادميية الهولندية االكرث خرة على �سعيد 

اكت�ساف املواهب.

مدريد – وكاالت

ثمينة  نقاط   3 مدريد  اأتلتيكو  اقتن�س 

ب��ع��د اأن ح��ق��ق ف����وزا ب�����س��ق االأن��ف�����س ب��ه��دف 

بلد  “املكافح”  �سيفه  ح�ساب  على  نظيف 

ال�سبت  جمعهما  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  يف  ال��ول��ي��د 

ال��درج��ة  3٠ م���ن دوري  ال������ ���س��م��ن اجل���ول���ة 

االأوىل االإ�سباين لكرة القدم “الليجا«.

ميرتوبوليتانو(،  )وان���دا  ملعب  وع��ل��ى 

كتيبة  اأم���ام  ���س��ام��دا  ال�سيف  ال��ف��ري��ق  ظ��ل 

االأرجنتيني دييجو �سيميوين اإىل اأن جاءت 

جلماهري  ال�سار  النباأ  لتحمل   81 الدقيقة 

البديل فيكتور  براأ�س  “الروخيبالنكو�س” 
خ��ط��اأ  ا���س��ت��غ��ل  ال����ذي  “فيتولو”  م��ات�����س��ن 

يف  كارو  اأنطونيو  خو�سيه  ال�سيوف  حار�س 

ليتابع  العر�سية،  الكرات  الإح��دى  اخل��روج 

تقنية  وتدخلت  امل��رم��ى.  اإىل  براأ�سه  الكرة 

لتوؤكد   »VAR« امل�����س��اع��د  ال��ف��ي��دي��و  ح��ك��م 

جتاوز الكرة خلط املرمى بكامل حميطها. 

وبهذا يوا�سل االأتلتي انت�ساراته يف الليجا 

ل��ل��م��ب��اراة ال��ث��ان��ي��ة ت���وال���ي���ا، ب��ع��د خ��م��ا���س��ي��ة 

اأو����س���ا����س���ون���ا ع��ل��م��ا ب�����اأن ال���ف���ري���ق ك����ان ق��د 

متتاليتن  جولتن  ال��ت��ع��ادل  ف��خ  يف  �سقط 

م��ن��ذ ال��ع��ودة م��ن ال��ت��وق��ف ال��ط��وي��ل ب�سبب 

الفريق  واقتن�س  امل�ستجد.  فريو�س كورونا 

الذي  اإ�سبيلية،  الثالث من  املركز  املدريدي 

رف��ع  اأن  ب��ع��د  بر�سلونة  اأم���ام  �سلبيا  ت��ع��ادل 

بفارق  اأف�سليته  نقطة، مع   5٢ اإىل  ر�سيده 

ال��ف��ري��ق االأن��دل�����س��ي. بينما  االأه�����داف ع��ن 

نقطة يف   33 عند  الوليد  بلد  ر�سيد  جتمد 

املركز اخلام�س ع�سر، بعد اأن تكبد خ�سارته 

11 هذا املو�سم. ال�

االسرة الكروية تفقد النجم احمد راضي

 ختام ورشة عمل لتطوير كرة القدم

 اتلتيكو مدريد يخطف المركز الثالث
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االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن���ت امل���ع���اه���د ال��وط��ن��ي��ة الأم���رك���ي���ة 

لل�سحة، اأنها اأوقفت جتربة �سريرية لتقييم 

“هيدروك�سي  املالريا  وفعالية عقار  �سالمة 

يف  كوفيد19-  مر�سى  لعالج  كلوروكني” 

امل�ست�سفيات.

واأ���س��اف��ت امل��ع��اه��د يف ب��ي��ان اأن ال��درا���س��ة 

وج����دت اأن ه��ي��دروك�����س��ي ك��ل��وروك��ني، ال��ذي 

بعالج  ترامب  دونالد  الرئي�س  و�سفه  طاملا 

على  للمر�سى  فائدة  اأي  يقدم  مل  حمتمل، 

الرغم من اأنه مل ي�سرهم.

وقبل اأيام، قالت منظمة ال�سحة العاملية 

كلوروكني،  هيدروك�سي  اختبار  اأوقفت  اإنها 

البلدان  م��ن  بعدد  ال��ك��رى  جتربتها  �سمن 

على مر�سى “كوفيد19-”، بعد اأن اأظهرت 

بيانات ودرا�سات جديدة عدم جدواه.

الأمركية،  وال���دواء  الغذاء  اإدارة  واألغت 

لعقار  الطارئ  الثنني، ترخي�سا ل�ستخدام 

هيدروك�سي كلوروكني كعالج لكوفيد19-.

وروج ترامب لهذا الدواء كعالج حمتمل، 

حقيقية  “فر�سة  لديه  اإن  مار�س  يف  قائال 

الطب”  ت���اري���خ  ك��ب��ر يف  ت��غ��ي��ر  لإح�������داث 

اإذا ج���رى ا���س��ت��خ��دام��ه م��ع امل�����س��اد احل��ي��وي 

“اأزيرثومي�سني«.
قال  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  مفاجئ  اإع���الن  ويف 

بعد  وقائي  ب�سكل  ال��دواء  تناول  اإن��ه  ترامب 

اأن مت ت�سخي�س اإ�سابة �سخ�سني يعمالن يف 

البيت الأبي�س بكوفيد19-.

م����ن ج���ان���ب���ه���ا، اأع���ل���ن���ت ����س���رك���ة الأدوي�������ة 

“نوفارتي�س”  ال���ع���م���الق���ة  ال�����س��وي�����س��ري��ة 

املتعلقة  ال�سريرية  التجربة  �ستوقف  اأن��ه��ا 

لعالج  كلوروكوين  هيدروك�سي  با�ستخدام 

نق�س  ب�سبب   -19 كوفيد  ب��وب��اء  امل�سابني 

امل�ساركني.

اأنها  اأب��ري��ل،   20 امل��ج��م��وع��ة، يف  واأع��ل��ن��ت 

ال���غ���ذاء  “اإدارة  م����ع  ات����ف����اق  اإىل  ت��و���س��ل��ت 

الأم��رك��ي��ة  ال��ف��ي��درال��ي��ة  الهيئة  والدواء”، 

امل�����س��رف��ة ع��ل��ى ���س��الم��ة الأط��ع��م��ة وت�����س��وي��ق 

الأدوية يف الوليات املتحدة، لإجراء املرحلة 

الثالثة من التجارب ال�سريرية لهيدروك�سي 

ك���ل���وروك���وي���ن ع��ل��ى امل�����س��اب��ني ب��ال��ف��رو���س 

والذين يتلقون عالجهم يف امل�ست�سفى.

ت��ق��ي��ي��م  اإىل  ال����ت����ج����ارب  ه������ذه  وت����ه����دف 

ا����س���ت���خ���دام ه����ذا ال���ع���الج ع��ل��ى ن��ح��و 440 

ي���ت���وزع���ون ع���ل���ى 10 م����واق����ع يف  م���ري�������س���اً 

الوليات املتحدة.

اأنها  اجلمعة  ب��ي��ان  يف  املجموعة  وذك���رت 

التجربة  واإن���ه���اء  ب��اإي��ق��اف  “قراراً  ات��خ��ذت 

ال�����س��ري��ري��ة ع��ل��ى ا����س���ت���خ���دام ه��ي��دروك�����س��ي 

ترعاها  ال��ت��ي  كوفيد19-  ���س��د  ك��ل��وروك��ني 

ب�سبب �سعوبات بالغة يف اإيجاد” م�ساركني، 

ما يجعل “م�ستحياًل” اإنهاء الدرا�سة.

خ���الل  اأن�������ه  اإىل  امل���ج���م���وع���ة  واأ�������س������ارت 

اأي خم��اوف تتعلق  “مل يبلغ عن  ال��درا���س��ة، 

مل  ال��درا���س��ة  اأن  اإىل  م�����س��رًة  بال�سالمة”، 

فعالية”  ب�ساأن  نتائج  “با�ستخال�س  ت�سمح 

هيدروك�سي كلوروكني �سد فرو�س كورونا.

وت��خ��ط��ى ع��ق��ار ه��ي��دروك�����س��ي ك��ل��وروك��ني 

ُبعده الطبي وحتّول اإىل مادة جتاذب �سيا�سي 

انق�سم حولها الراأي العام.

الأ�سبوع  العاملية  ال�سحة  منظمة  وقررت 

مر�سى  على  للعقار  جتاربها  وق��ف  املا�سي 

امل�ست�سفيات،  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س 

امل�ساد  ال����دواء  ه��ذا  اأن  اإىل  تو�سلت  بعدما 

ل��ل��م��الري��ا مل ي�����س��ه��م يف خ��ف�����س م��ع��دلت 

الوفيات يف امل�ست�سفيات.

م��ن��ع  اأب�����ري�����ل   28 يف  ف���رن�������س���ا  وق���������ّررت 

عقار  بوا�سطة  كوفيد19-  مر�سى  معاجلة 

الطبيب  ك��ان  ال��ذي  كلوروكني  هيدروك�سي 

كبار  من  راوول  ديدييه  الفرن�سي  والباحث 

املرّوجني ل�ستخدامه.

زين ُتفاجئ الرابح الثالث وتصطحبه في جولة فوق العاصمة عّمان

 قرار طبي بشأن »عقار ترامب« لعالج كورونا

حديث القدس ..
موقف اردني شجاع الى جانب 

شعبنا وقضيته

 رئيس شركة سبيس إكس يبدأ بـ »التخلص« من جميع ممتلكاته المادية

 مدينة أمريكية تبتكر عملة لمساعدة سكانها خالل كورونا
االنباط-عمان

تلقاها  ال��ت��ي  الر�سالة  ان  �سك  ل 

العاهل  من  عبا�س  حممود  الرئي�س 

ال���ث���اين،  اهلل  ع���ب���د  امل���ل���ك  الردين 

وال�����ت�����ي ن���ق���ل���ه���ا وزي��������ر اخل����ارج����ي����ة 

ل���رام اهلل يوم  زي��ارت��ه  ل��دى  الردين 

على  وا�سح  دليل  املا�سي،  اخلمي�س 

الردين   - الفل�سطيني  التن�سيق  ان 

هو على الدوام م�سدر قوة للبلدين، 

لن هذا التن�سيق، هو الذي �سيجعل 

واكرث  مرتني  تفكر  الحتالل  دول��ة 

ق���ب���ل الق��������دام ع���ل���ى ����س���م الغ������وار 

وامل�ستوطنات،  امليت  البحر  و�سمال 

خا�سة وان الردن هدد بالغاء اتفاق 

ال�سالم مع دولة الحتالل واملعروف 

باتفاق وادي عربة.

الردن  ان  بل  وح�سب  ه��ذا  ولي�س 

وق��ي��ادت��ه يف  �سعبنا  ج��ان��ب  وق��ف اىل 

رف�س ال�سم لنه يهدد اي�سا المن 

الح���ت���الل  ق������وات  ل���ك���ون  الردين، 

الردن،  م���ع  احل�����دود  ع��ل��ى  ���س��ت��ك��ون 

الردين  ال��ع��اه��ل  رف�����س  ج��ان��ب  اىل 

معه  اجراه  هاتفي  ات�سال  على  الرد 

رئي�س حكومة الحتالل نتنياهو.

نقلها  التي  الر�سالة  اىل  وبالعودة 

ابو  للرئي�س  الردن  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر 

م���ازن ف��ق��د اك���دت ع��ل��ى دع���م الردن 

مقدمتها  ويف  الفل�سطينية،  للحقوق 

واقامة  امل�سر  وتقرير  ال��ع��ودة  ح��ق 

القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الدولة 

ال�سريف.

الردن  خ����ارج����ي����ة  وزي�������ر  وق�������ال 

امل�����وؤمت�����ر ال�������س���ح���ف���ي م����ع وزي����ر  يف 

الردن  موقف  ان  املالكي  اخلارجية 

ك��م��ا اع��ل��ن��ه وح�����دده امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

الثاين هو املوقف اىل جانب ال�سعب 

الفل�سطينية  والقيادة  الفل�سطيني 

يف رف�����س ال�����س��م لن���ه ي��ه��دد الم��ن 

وال�����س��ل��م يف امل��ن��ط��ق��ة ب���ل يف ال��ع��امل 

اجمع.

ال��وا���س��ح  الردين  امل���وق���ف  ف���ه���ذا 

العالقات  عمق  على  يوؤكد  ال�سريح، 

الردن��ي��ة   - الفل�سطينية  الخ���وي���ة 

وال���ت���ي ع���م���دت ب���ال���دم يف اك����رث من 

م��وق��ع وم��ع��رك��ة خ��ا���س��ة يف م��ع��رك��ة 

ال���ك���رام���ة ال���ت���ي م���رغ���ت ان����ف ق���وات 

واحل����ق����ت  ال������وح������ل  يف  الح������ت������الل 

النكراء يف جي�س الحتالل  الهزمية 

الذي  اجلي�س  بانه  يدعي  كان  الذي 

ل يقهر ول يهزم.

وي����ا ح���ب���ذا ل���و ان ج��م��ي��ع ال����دول 

ال��ع��رب��ي��ة خ��ا���س��ة ال������دول امل��ح��ي��ط��ة 

ب��ف��ل�����س��ط��ني امل���ح���ت���ل���ة م���ث���ل امل���وق���ف 

الفل�سطينية  الق�سية  لن  الردين، 

هي ق�سية المة العربية جمعاء ، بل 

ق�سيتهم املركزية، لن فل�سطني هي 

واجب  وان  العربية،  الم��ة  جزء من 

هذه المة الدفاع عنها والوقوف اىل 

لنتهاكات  الت�سدي  يف  �سعبنا  جانب 

وج���رائ���م الح���ت���الل ال��ت��ي مي��ار���س��ه��ا 

يوميا �سد �سعبنا وار�سه وممتلكاته 

امل�سجد  خا�سة  ومقد�ساته  الخ��رى 

الق�سى املبارك م�سرى نبينا حممد 

القبلتني  �سلى اهلل عليه و�سلم اوىل 

احلرمني  وث��ال��ث  امل�سجدين  وث���اين 

ال�سريفني.

ق�����س��م  ق���د  ال���س��ت��ع��م��ار  ك����ان  واذا 

ال���ع���امل ال��ع��رب��ي اىل دوي������الت، ف��ان 

ه����ذا ل ي��ع��ف��ي��ه��ا م����ن امل�����س��اه��م��ة يف 

دح���ر الح���ت���الل وم��ن��ع��ه م���ن تنفيذ 

خم���ط���ط���ات���ه ال���ت�������س���ف���وي���ة ل��ق�����س��ي��ة 

�سعبنا.

العربية  ال����دول  ب��ق��ي��ة  ت��ق��ف  ف��ه��ل 

لدعم  نثمنه  الذي  الردين  كاملوقف 

الراف�س  الثابت  الفل�سطيني  املوقف 

ل�سفقة  ول��ك��ن  ل��ل�����س��م  ف��ق��ط  ل��ي�����س 

ال����ق����رن ال������ذي ي��ع��ت��ر ال�������س���م اح���د 

�سعبنا. لت�سفية ق�سية  بنودها 

اننا لن نن�سى هذا املوقف الردين 

عروبته،  على  يوؤكد  وال��ذي  ال�سجاع 

رغ�����م ان�����ه م����ن واج�������ب ك����ل ال�����دول 

ال�سهيوين  احللف  مواجهة  العربية 

والمركي.

االنباط-وكاالت

�سركة  ورئ��ي�����س  الأم���رك���ي  امل��ل��ي��اردي��ر  ب���اع 

���س��ب��ي�����س اإك�����س ل��ل��ف�����س��اء، اإي���ل���ون م��ا���س��ك اأح��د 

29 مليون دولر،  منازله التي ميتلكها مببلغ 

املادية. لبيع كل ممتلكاته  اأوىل  يف خطوة 

���س��ري��ت ج��ورن��ال  وذك�����رت ���س��ح��ي��ف��ة وول 

“ت�سال”  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  اأن 

يف  اأير”  “بيل  منطقة  يف  ال��واق��ع  منزله  ب��اع 

امللياردير  يتملكها  �سركة  اإىل  اأجنلو�س  لو�س 

�سركة  ورئي�س  موؤ�س�س  دينغ؛  وليام  ال�سيني 

 NetEase ”األعاب الإنرنت “نت اإيز اإنك

.Inc
وك���ان اإي��ل��ون م��ا���س��ك ق��د اأع��ل��ن يف ت��غ��ري��دة 

املا�سي  ال�سهر  توير  موقع  على  ح�سابه  على 

اإن����ه ي��ن��وي ب��ي��ع م��ن��زل��ه، وق����ال يف ت��غ��ري��دت��ه: 

ولن  تقريبا،  املادية  ممتلكاتي  جميع  “�ساأبيع 
اأي منزل.” اأمتلك 

���س��رط��ا واح���دا  اإن ه��ن��اك  واأ����س���اف ق��ائ��ال 

ال��ك��وم��ي��دي  امل��م��ث��ل  م��ن��زل  اأم��ل��ك  “اأنا  ل��ل��ب��ي��ع 

ملن  ميكن  ل  القدمي.  وايلدر  جني  الأم��رك��ي 

اأو يفقده روحه”. اأن يهدمه  ي�سريه 

برنامج  يف  روغ��ان  جو  مع  مقابلة  وخ��الل 

ع����ر ال���ب���ودك���ا����س���ت يف م����اي����و، ق�����ال م��ا���س��ك: 

امل��رء،  ���س��اأن  م��ن  تقلل  املمتلكات  اأن  “اأعتقد 
وه������ي م���ن���ط���ل���ق اأي���������س����ا ل���ل���ت���ه���ج���م وت���وج���ي���ه 

اأيها  ل��ك:  يقولون  ع��ادة  فالنا�س  الن��ت��ق��ادات، 

الأ�سياء!” هذه  كل  لديك  امللياردير، 

ثروته  اإجمايل  يبلغ  الذي  ما�سك،  واأو�سح 

ا���س��رى منزل  اأن���ه  دولر،  م��ل��ي��ار   38 ح���واىل 

يقع بجوار  ك��ان  لأن��ه   2013 ع��ام  واي��ل��در يف 

م��ن��زل��ه ال��رئ��ي�����س��ي يف امل��ن��ط��ق��ة، وك����ان ي��رم��ي 

اأكر  ق�سر  لبناء  املجال  لإف�ساح  البناء  لهدم 

قرر  املنزل،  �سرائه  بعد  اأن��ه  م�سيفا  واأح��دث، 

عدم هدمه حفاظا على روح جني وايلدر.

هو  امل��ب��اع  امل��ن��زل  ك��ان  اإذا  فيما  يت�سح  ومل 

منزل جني وايلدر اأو م�سكن ما�سك الرئي�سي.

ويف الوقت الذي اأعلن فيه ما�سك عن نيته 

اإىل  اأنه يتطلع  اإىل  اأ�سار  بيع جميع ممتلكاته، 

 39.5 مببلغ  اإي��ر  بيل  منطقة  يف  منزله  بيع 

هوليوود  موقع  اأورده  ملا  وفًقا  دولر،  مليون 

ريبورتر.

االنباط-وكاالت

التابعة  الأمريكية،  تينينو  جلاأت مدينة 

اأجل  اإىل حل مبتكر، من  لولية وا�سنطن، 

م�ساعدة �سكانها املحتاجني للخروج يف ظل 

وذل��ك عن طريق طباعة  ك��ورون��ا،  فرو�س 

الأموال اخلا�سة من اخل�سب. 

األفّي  م��ن  اأق��ل  ت�سم  التي  املدينة،  ففي 

���س��خ�����س وت���ق���ع ب���ني ���س��ي��ات��ل وب���ورت���الن���د، 

اإث��ب��ات  ي�ستطيعون  ال��ذي��ن  لل�سكان  مي��ك��ن 

م��واج��ه��ت��ه��م ل�����س��ع��وب��ات اق��ت�����س��ادي��ة ب�سبب 

اجلائحة، احل�سول على ما ي�سل اإىل 300 

دولر �سهرياً من ال��دولر اخل�سبي املدعوم 

ال��ب��ل��دي��ة، ح�سب تقرير  ب��رن��ام��ج م��ن��ح  م��ن 

ن�سرته �سبكة CNN الأمريكية. 

من  النقود  وُت�سنع  اخل�سب:  م��ن  نقود 

 25 منها  ك��ل  قيمة  وتبلغ  اخل�سب  ق�سرة 

بلدية  اإر�����س����ادات  ب��ح�����س��ب  مي��ك��ن،  دولراً. 

مدينة تينينو، ا�ستخدامها ل�سراء املنتجات 

ال�سرورية واخلدمات من مقدمي اخلدمة 

املرخ�سني اأو املعتمدين.

ال�����دولر اخل�سبي  ا���س��ت��ب��دال   ل مي��ك��ن 

بالنقود. واحلد الأق�سى امل�سموح به للباقي 

99 �سنتاً، ول ميكن ا�ستخدامه ل�سراء  هو 

امل�سروبات الكحولية اأو التبغ اأو املاريغوانا، 

وهي قانونية يف ولية وا�سنطن.

اإىل ذل�����ك، ت��ق��ب��ل ال��ع��دي��د م���ن امل��ت��اج��ر 

ال��ع��م��ل��ة  ه����ذه  الآن  ت��ي��ن��ي��ن��و  يف  وامل���ط���اع���م 

بالدولر  ا�ستبدالها  ميكنهم  التي  البديلة، 

الأمريكي يف البلدية.

ل��واي��ن ف��ورن��ي��ي��ه، ع��م��دة املدينة،  ووف��ق��اً 

ت���واج���ه امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة ال���ت���ي ي��ك��ون 

ح��ج��م��ه��ا مم���اث���اًل حل��ج��م ت��ي��ن��ي��ن��و ع��ق��ب��ات 

اأو احلكومة  ال��ولي��ة  اإغ��اث��ة  تلقي  اأك���ر يف 

الفيدرالية ملواجهة اجلائحة، وبالتايل فاإن 

العملة هي ا�ستجابة املدينة للظروف.

املرة  هي  ه��ذه  ولي�ست  التاريخ:  جتديد 

تينينو  م��دي��ن��ة  ف��ي��ه��ا  ت��ل��ج��اأ  ال��ت��ي  الأوىل 

اأوق����ات  اأم���وال���ه���ا اخل��ا���س��ة يف  اإىل ط��ب��اع��ة 

ذلك من  اإذ حدث  القت�سادية.  ال�سعوبات 

قبل، خالل الركود العظيم.

املدينة،  م��وؤرخ  اإدواردز،  لريت�سارد  وفقاً 

فقد ُطبعت دولرات تينينو اخل�سبية لأول 

 ،1931 الأول  دي�����س��م��ر/ك��ان��ون  يف  م���رة 

املحلي   Citizens ب��ن��ك  ان���ه���ار  ع��ن��دم��ا 

وُجمدت جميع احل�سابات امل�سرفية.

مدعومة  العملة  كانت  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف 

م��ن غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة امل��ح��ل��ي��ة، ل احلكومة 

املحلية، وكانت من بنات اأفكار دون ميجور، 

���ر يف  ن��ا���س��ر ال�����س��ح��ف امل��ح��ل��ي��ة، ال�����ذي ف���َكّ

ا�ستخدام مطبعته لهذا الغر�س.

واأم���ك���ن ل��ل�����س��ك��ان حت��وي��ل م��ا ي�����س��ل اإىل 

غرفة  يف  امل�سرفية  ودائ��ع��ه��م  م��ن   25%
ال��ت��ج��ارة م��ق��اب��ل ال��ع��م��ل��ة ال��ب��دي��ل��ة، وال��ت��ي 

م��ن اخل�����س��ب، وهي  اأي�����س��اً  ك��ان��ت م�سنوعًة 

مادة متوفرة بكرثة يف �سمال غرب املحيط 

اأول عملة خ�سبية  ت��داول  ال��ه��ادئ. وق��د مت 

ع���ام  اإىل   1931 ع�����ام  م����ن  ت��ي��ن��ي��ن��و  م����ن 

1933، واأ�سبحت فيما بعد عن�سراً لهواة 
اجلمع.

ن���وع ج��دي��د م��ن ال�����س��ن��دات: م��ن جانبه 

م�سروع  من�سق  اأوغ�سبرغر،  ليونارد  ق��ال 

 Newman Numismatic بوابة 

لوي�س،  �سانت  يف  وا�سنطن  ولي��ة  بجامعة 

ب��دائ��ل  اإن  الأم���ري���ك���ي���ة   CNN ل�����س��ب��ك��ة 

كبرة  ب�سعبية  حظيت  وال�سندات  العمالت 

خ���الل ف���رة ال��ك�����س��اد، خ��ا���س��ًة ب��ع��د عطلة 

1933 التي اأمر بها الرئي�س  البنوك عام 

روزفلت.

هناك  “كانت  اأوغ�سبورغر:  ق��ال  كذلك 

امل��ط��روح��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال�����س��ن��دات  اآلف م���ن 

تاأتي  كانت  ما  وكثراً  الك�ساد،  خالل فرة 

اأو  التجارة،  اأو غرف  البلديات املحلية،  من 

يف  وك��ان��ت  ال�سركات.  اأو  التعليم،  جمال�س 

النا�س معتادين  البالد، وكان  اأنحاء  جميع 

على روؤيتها”.

�سلطة طباعة  ت��ق��ع  ق��ان��ون��ي��ة؟  ه��ي  ه��ل 

الفيدرالية،  احل��ك��وم��ة  ع��ات��ق  على  ال��ن��ق��ود 

القانوين  العطاء  ه��و  الأم��ري��ك��ي  وال���دولر 

الوحيد يف البالد.

النقود  بطباعة  تينينو  تقوم  ه��ل  ولكن 

امل�ساعد يف  املن�سق  كرافت،  بالفعل؟ جي�سي 

جمعية النقود الأمريكية، ل يعتقد ذلك.

 :CNN ل�سبكة  ك��راف��ت  ق��ال��ت  ح��ي��ث 

اأح����د ع��ل��ى ذل���ك لأن���ه���م ل  ُي��ح��ا���س��ب  “لن 
ُيعرفها  التي  النقود،  بخلق  فعلياً  يقومون 

ال��ق��ان��ون. ب��ل ه���ذه جم���رد ع��م��الت رم��زي��ة 

ز القت�ساد”. حُتِفّ

ما  ���س��وؤال:  ه��ذا  “يطرح  كرافت:  اأ�ساف 

�سيء  ه��ي جم��رد  احلقيقة  النقود؟ يف  ه��ي 

يرغب �سخ�س ما يف اإنفاقه ويرغب الآخر 

يف قبوله”.

ف��ي��م��ا ي���رى اأوغ�����س��ب��ورغ��ر اأن����ه م��ن غر 

امل��ح��ت��م��ل اأن ت��ق��ل��ق احل��ك��وم��ة ال��ف��ي��درال��ي��ة 

اأ�سبح  اإذا  اإل  تينينو  مدينة  عملة  ب�����س��اأن 

ا�ستخدامها وا�سع النطاق.

االنباط-عمان

ال�����س��ب��ت  الأردن  زي����ن  ���س��رك��ة  اأع���ل���ن���ت   

وع����ر ���س��ف��ح��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ف��ي�����س��ب��وك ع��ن 

�سمن  الثالثة  الأ�سبوعية  اجل��ائ��زة  راب��ح 

األف   25 وقيمتها  زين«  »�سيفك  حملتها 

اأبو العبا�س  دينار، والتي فاز بها امل�سرك 

اإج����راء  اأن مت  ب��ع��د  ���س��ع��ود،  ع��ب��داحل��م��ي��د 

حتت  اخلمي�س  ي���وم  الأ���س��ب��وع��ي  ال�سحب 

اإ�سراف وزارة ال�سناعة والتجارة.

وف��اج��اأت زي��ن ال��راب��ح برحلة ج��وّي��ة يف 

بالفوز  اإب��الغ��ه  خاللها  مت  ع��ّم��ان،  �سماء 

الرابح  لي�سبح  ال��ط��ائ��رة،  م��ن  على  وه��و 

الثالث من اأ�سل 12 رابحاً يتم اختيارهم 

اأطلقتها  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  ���س��م��ن  اأ���س��ب��وع��ي��اً 

احتفالها  م��ع  بالتزامن  م��وؤخ��راً  ال�سركة 

مب����رور 25 ع��ام��اً ع��ل��ى ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا ك����اأّول 

�سركة ات�سالت رائدة يف اململكة. 

ال��راب��ع؛  اأ�سبوعها  احلملة  دخ��ول  وم��ع 

 25 منها  ك��ل  قيمة  ج��وائ��ز   9 تبّقى  فقد 

م�سركي  جلميع  ميكن  حيث  دينار،  األ��ف 

وال�سراك جماناً  الت�سجيل  الأفراد  زين 

باحلملة التي ت�ستمر حتى 20 اآب القادم، 

 *#444 الرمز  من خالل الت�سال على 

http://  :اأو عر الدخول اإىل الرابط

حيث   ،zain.jo/summer2020
النقاط  جتميع  مبداأ  على  احلملة  تعتمد 

م����ن خ�����الل ت�����س��دي��د ف����وات����ر اخل���ط���وط 

اإع����ادة  اأو  امل��دف��وع��ة لح��ق��اً )ال���ف���وات���ر(، 

���س��ح��ن اخل���ط���وط امل���دف���وع���ة م�����س��ب��ق��اً، اإذ 

يح�سل امل�سرك على نقطة واحدة مقابل 

كل دينار، ويف حال قيام امل�سرك بت�سديد 

اأو ���س��ح��ن اخل��ط��وط امل��دف��وع��ة  ال��ف��وات��ر 

م�������س���ب���ق���اً م����ن خ������الل اإح��������دى ال���ق���ن���وات 

كاملوقع  بال�سركة،  اخلا�سة  الإلكرونية 

للهواتف  اأو عر تطبيق زين  الإلكروين 

اأو تطبيق زين كا�س   »ZainJo« الذكية

احت�ساب  ف�سيتم  “Zain Cash”؛ 
مقابل  واح����دة  ن��ق��ط��ة  م��ن  ب���دًل  نقطتني 

زادت  النقاط  عدد  زادت  وكلما  دينار،  كل 

فر�سة امل�سرك بالربح. 

ك���م���ا ���س��ي��ت��م��ك��ن م�������س���رك���و زي������ن م��ن 

م�ساعفة نقاطهم عن طريق الإجابة على 

باحلملة  ال�سراك  عند  اليومية  الأ�سئلة 

- علماً باأن تكلفة الر�سالة الواحدة ن�سف 

مقابل  امل�����س��رك  �سيح�سل  ح��ي��ث  دي��ن��ار- 

و2  نقطة   20 على  ال�سحيحة  الإج��اب��ة 

يح�سل  واح���د  ل��ي��وم  ���س��احل��ة  جيجابايت 

و10  يومياً،  واح��دة  مرة  امل�سرك  عليها 

واحد  ليوم  �ساحلة  جيجابايت  و1  نقاط 

يف حال كانت اإجاباته خاطئة.


