
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 العضايلة: برامج الدعم الحكومية وصلت لمليون أسرة

كورونا.. صفر اصابات

3.285 مليون دينار قيمة 
التبرعات لحساب الخير

اخلمي�س   18  ذو القعدة  1441 هـ  - املوافق    9  متوز  2020 م - العدد  5389  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

االستثمارات التي استقطبها االردن خالل كورونا تعكس الثقة به وباقتصاده

الرزاز: الملك يعول على االستثمار

الربضي: ثقة عالمية باالقتصاد االردني وهدفنا
 ضخ السيولة

السعود:  مواقف الملك الصلبة عطلت الكثير 
من المخططات اإلسرائيلية

الأنباط-جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

اهلل على  واأع���ان���ك���م  اأوق���ات���ك���م  اهلل  اأ���س��ع��د   

بكل  حملتموها  ال��ت��ي  اجل�����س��ام  امل�����س��وؤول��ي��ات 

ك���ف���اءة واق����ت����دار يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ف��رو���س 

الكورونا امل�ستجد وكانت حكومتكم الر�سيدة 

وم���ا زال����ت ت��ت��ج��اوز ال�����س��ع��اب ت��ل��و ال�����س��ع��اب 

ال�سيا�سات  وو���س��ع  ال��وب��اء  ه���ذا  مكافحة  يف 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، الإق���ت�������س���ادي���ة، الإج��ت��م��اع��ي��ة، 

ال�ستثناء  هذا  جراء  ترتبت  التي  والثقافية 

الذي لف العامل.

دولة الرئي�س

 دع��ن��ي اأب����داأ م��ب��ا���س��رًة ب�سلب امل��و���س��وع ال 

ُيعترب  والذي  الأردين  الإعالمي  املعهد  وهو 

منارة اإعالمية حتمل بيد الراغبني لتطوير 

م��ه��ارات��ه��م ال�����س��ح��اف��ي��ة والإع���الم���ي���ة وك���ان 

خالل  م��ن  بو�سعه  م��ا  ُي��ق��دم  زال  ول  املعهد 

اإداراته والفريق القائم على العطاء.

دولة الرئي�س

 هناك الكثر من طلبة اجلامعات وحملة 

ال�����س��ه��ادات ال��ُع��ل��ي��ا ال��ذي��ن ل��دي��ه��م الإه��ت��م��ام 

وال���رغ���ب���ة ب��احل�����س��ول ع��ل��ى امل���ا����س���ر ال���ذي 

والإع��الم  ال�سحافة  املعهد يف جمال  مينحه 

ولكن يبقى العائق يف حتديد عدد املنت�سبني 

وهذا يحتاج اإىل و�سع �سيا�سات ت�سمح بزيادة 

عدد من يرغبون بالإنت�ساب.

دولة الرئي�س

 لقد كان الأردن �سباًقا يف التطّور يف �ستى 

متت  التي  التحديات  مثال  وخ��ر  امل��ج��الت 

مواجهتها خالل هذه اجلائحة ومنها جتربة 

»enilno« التعليم والتعّلم عن ُبعد

وق���د اأث��ب��ت��ت جن��اع��ت��ه��ا، م���ن امل��در���س��ة اإىل 

ر�سالت  مناق�سة  وحتى  واجلامعات  املعاهد 

امل��اج�����س��ت��ر وال���دك���ت���ورة ، ل���ذا ي��اأم��ل الكثر 

يكون  اأن  املعهد  يف  بالدرا�سة  الراغبني  م��ن 

ل��ه��م ن�����س��ي��ب ب��احل�����س��ول ع��ل��ى م��ق��ع��د ول��ك��ن 

اأبناء  من  خا�سًة  ُبعد  عن  التعّلم  خ��الل  من 

تقت�سي  والذين  العا�سمة  خ��ارج  املحافظات 

ظروفهم املعي�سية وطبيعة عملهم على عدم 

التعليم  لتلقي  املعهد  اإىل  للتوجه  ال��ُق��درة 

املبا�سر من على مقاعد الدرا�سة.

دولة الرئي�س

تلقيهم  اأن يكون  ه��وؤلء  الكثر من  ياأمل   

عن  التعّلم  منظومة  خ��الل  من  املحا�سرات 

ُب��ع��د ول م��ان��ع اإن ك��ان ه��ن��اك ي��وم يف ال�سهر 

امل��ب��ا���س��ر وذل��ك  ل��الإم��ت��ح��ان  ال��واح��د للتقدم 

���س��ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��ل��ي��ل ال��ن��ف��ق��ات ع���ن ك��اه��ل 

ه������وؤلء ال���ذي���ن ي��ط��م��ح��ون ل��ل��ح�����س��ول على 

���س��ه��ادة امل��ع��ه��د وال��ذي��ن ي��ع��ت��ربون احل�سول 

رغباتهم  حتقيق  نحو  اإيجابية  خطوة  عليها 

ق��درات��ه��م يف جم��ال  ت��ط��وي��ر  م��ن  ومتكينهم 

ال�سحافة والإعالم ويعتربون ال�سهادة التي 

واع���ت���زاز،  ف��خ��ر  م�����س��در  عليها  �سيح�سلون 

ي�سعى  وطنية  موؤ�س�سة  من  عليها  يح�سلون 

الكثر بالتناف�س للح�سول عليها..

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

ربع مليون شيك مرتجع لعدم كفاية 
الرصيد خالل 6 اشهر

 نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد...
األسـير الغرابلي شهـيـًدا

ُعمالء لالحتالل جندوا »عناصر 
داعش« لضرب مؤسسات بغزة

ايران.. مسلسل التفجيرات 
»الغامضة« يتواصل و »إسرائيل« 

تراهن على أزماتها

النباط-عمان

اأط��ل��ق��ت ال��راب��ط��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة ل����دول امل�����س��رق 

العربي، برئا�سة النائب املحامي يحيى ال�سعود، 

مذكرة مفتوحة اإىل قادة العامل و�سعوبه اأعلنت 

ت�ستهدف  حماولة  لأي  وت�سديها  رف�سها  فيها 

اأرا�سي ال�سفة الغربية وغور الأردن.

يف  الفل�سطينية  الأرا�����س����ي  ���س��م  اأن  واأك�����دت 

مليثاق  خ��ط��را  ان��ت��ه��اك��ا  ال��غ��رب��ي��ة مي��ث��ل  ال�سفة 

مع  ويتعار�س  جنيف  واتفاقيات  املتحدة  الأمم 

املعاير الدولية القائمة، داعية املجتمع الدويل 

لالأرا�سي  �سم  اأي  على  للرد  ال��ع��امل  وبرملانيي 

اإج��راءات �سارمة �سد  الفل�سطينية عرب فر�س 

الحتالل الإ�سرائيلي.

جاء ذلك خالل لقاء توا�سلي عقدته الرابطة، 

القد�س(،  لأج��ل  )برملانيون  رابطة  عن  املنبثقة 

تطورات  اآخ��ر  لبحث  »زووم«،  من�سة  عرب  ام�س 

الق�سية الفل�سطينية، �سيما اخلطوات الأحادية 

اأج��زاء  ب�سم  والقا�سية  الح��ت��الل  اأعلنها  التي 

عدد  مب�ساركة  الأردن  وغ��ور  ال�سفة  من  كبرة 

م��ن ال��ربمل��ان��ي��ني املمثلني ع��ن ال���دول الأع�����س��اء 

ب��ال��راب��ط��ة والأم�����ني ال��ع��ام ل��الحت��اد ال��ربمل��اين 

العربي فايز ال�سوابكة.

القد�س،  لأج��ل  برملانيون  رابطة  رئي�س  وق��ال 

ال�سيخ حميد بن عبداهلل الحمر.

التفا�صيل �ص »3«

النباط-عمان

و�سام  ال��دويل  والتعاون  التخطيط  وزي��ر  قال 

ال��رب�����س��ي اإن ال������وزارة ت��ع��د ح��ل��ق��ة ال��و���س��ل بني 

اجلهات املانحة واملوؤ�س�سات احلكومية والوزارات، 

وتهدف لتحقيق التنمية امل�ستدامة وال�ساملة يف 

الأردن من خالل العمل مع ال�سركاء من جهات 

مانحة وموؤ�س�سات جمتمع مدين.

واأ�ساف خالل موؤمتر �سحفي عقد يف رئا�سة 

فجوة  لتغطية  ت��ه��دف  امل�����س��اع��دات  اأن  ال�����وزراء، 

التمويل يف اخلزينة، وحتقيق التنمية، فاملجتمع 

الدويل يقدم م�ساعدات لالأردن لكونه يحرمه 

وي��ح��رم دوره الق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي، واع��راف��ا 

بال�سالحات التي نفذها الأردن خالل ال�سنتني 

ا�سالحا   611 بحوايل  ق��ام  ف���الأردن  املا�سيتني، 

اقت�ساديا كان بع�سها كبرا يف حجمه.

باأن  ال��دويل  املجتمع  ثقة من  اأن هناك  وب��ني 

لتح�سني  ت�سرف  ل����الأردن  امل��ق��دم��ة  امل�����س��اع��دات 

حتمل  ف���الأردن  بكفاءة،  وت���دار  التحتية  البنية 

اأعباء كبرة نيابة عن املجتمع الدويل، وهو ما 

يقدره املجتمع الدويل.

ل��ل��م�����س��اع��دات  اأن������واع   3 ه��ن��اك  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ا�سردادها  يتم  ل  والتي  املنح  اأولها  اخلارجية 

مل�ساريع  اأو  اخل��زي��ن��ة  ل��دع��م  م��ب��ا���س��رة  وت��ذه��ب 

قطاعية ذات اأولوية بح�سب اخلطط احلكومية 

واأولوياتها .

التفا�صيل �ص »3«

النباط-عمان

ك�سف م�سدر حكومي بنه خالل 6 ا�سهر 

املرجتعة 152  ال�سيكات  بلغت قيمة  فقط 

األف �سيك مرجتع لعدم كفاية الر�سيد.

ون����وه امل�����س��در ب��ان��ه ب��ل��غ ح��ج��م ب��رن��ام��ج 

واملتو�سطة  ال�����س��غ��رة  ال�����س��رك��ات  مت��وي��ل 

دي���ن���ار،  م���ل���ي���ون   005 اجل���ائ���ح���ة  خ�����الل 

رف منها حتى اليوم 063 مليون دينار  �سُ

األف دينار، يف حني  ومبتو�سط قر�س 89 

ك���ان ح��ج��م الإق����را�����س ل���� 69 ب��امل��ائ��ة من 

املقر�سني اأقل من 052 األف دينار، بينما 

4 باملائة فقط اأكرث من 052 األف دينار.

برنامج  تنفيذ  مت  ب��ان��ه  امل�����س��در  ول��ف��ت 

متويل ا�ستهدف ال�سركات املت�سررة جراء 

الأزمة والعاملني فيها، ومت متويل حوايل 

واحلرفيني  املهنيني  �سملت  قر�ساً   5463

ال�سغرة  وال�سركات  الفردية  واملوؤ�س�سات 

من  منحه  مت  ما  ن�سبة  وبلغ  واملتو�سطة، 

ال���ق���رو����س لأغ����را�����س دف����ع ال����روات����ب 34 

باملائة تتحمل احلكومة فوائدها.

التفا�صيل �ص »7«

 النباط - وكالت

ا�ست�سهاده  ح��ول  الأن��ب��اء  ت�����س��ارب  بعد 

خ���الل الي����ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة، اأع��ل��ن��ت 

الأربعاء،  ام�س  �سباح  موؤ�س�سات حقوقية 

من  الغرابلي،  �سعدي  الأ���س��ر  ا�ست�سهاد 

ق���ط���اع غ�����زة، داخ�����ل ���س��ج��ون الح���ت���الل 

الإه���م���ال الطبي  ن��ت��ي��ج��ة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

واإ�سابته مبر�س ال�سرطان.

واأكدت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، 

ا�ست�سهاد الأ�سر الغرابلي »57 عاًما« بعد 

اإهمال طبي متعمد، من قبل اإدارة �سجون 

الح��ت��الل، حيث ك��ان ي��ع��اين م��ن مر�س 

ال�سرطان داخل م�سفى �سجن الرملة.

اأم�س،  من  اول  �سّرحت  الهيئة  وكانت 

م���وت  ح���ال���ة  يف  زال  ل  ال���غ���راب���ل���ي  ب������اأن 

اإدارة  ت��رف��ع  اأن  توقعات  و���س��ط  ���س��ري��ري، 

عنه  التنف�س  اأجهزة  ال�سجون«  »م�سلحة 

يتوجه حماموها  اأن  اأي��ة حلظة، على  يف 

ل�سجن »اي�����س��ل« م��ن اأج���ل ال��وق��وف على 

حالته، وذلك اإذا ما مت ال�سماح لذلك من 

قبل اإدارة ال�سجون. 

التفا�صيل �ص »5«

النباط - وكالت

تفا�سيل  ع��ن  اإع��الم��ي��ة،  م�����س��ادر  ك�سفت 

الأمنية  الأج��ه��زة  اأجرتها  التي  التحقيقات 

بوزارة الداخلية بقطاع غزة، حول خمطط 

خ��ط��ر لأج��ه��زة امل��خ��اب��رات »الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« 

»داع�����س«  لتنظيم  تتبع  غ��ط��اء خ��الي��ا  حت��ت 

اإىل  اأم��ن��ي��ة  »ت��وج��ي��ه ���س��رب��ات  اإىل  ي���ه���دف 

موؤ�س�سات حكومية وع�سكرية بغزة«.

وجاء ك�سف املخطط الكبر بعد اأ�سهٍر من 

العنا�سر  م��ن  لعدد  واملتابعات  التحقيقات 

ال�سلفيني يف قطاع غزة.

اأن اجل��ه��ود التي  اأم��ن��ي��ة  وق��ال��ت م�����س��ادر 

ق���ادت���ه���ا الأج����ه����زة امل��خ��ت�����س��ة خ��ل�����س��ت اإىل 

اعتقال عدد من الأفراد ممن يحملون فكر 

»داع�س«، وكانوا يخططون ل�سل�سلة عمليات 

جممع  ت�ستهدف  القطاع،  داخ��ل  تفجرية 

املحاكم وعدداً من الوزارات.

اإث��ر ك�سف  وق��د دخلت الأج��ه��زة الأمنية - 

الثانية،  الدرجة  اخللية- حالة ط��وارئ من 

اإىل  املعتقلني  التحقيقات مع  اأف�ست  بعدما 

واأن���ه  التنفيذ  ق��ي��د  امل��خ��ط��ط  م��ن  ج����زءاً  اأن 

»�سرب  ه��و  الأول  وال��ه��دف  ق��ري��ب��اً،  �سينفذ 

املقاومة«.  ا�سراتيجية يف �سالح  منظومات 

وفق امل�سادر

اإثر ذلك، اعتقل عدد اآخر عرث معهم على 

اإحدى ال�سقق  اأجهزة ومعدات خا�سة داخل 

يف مدينة غزة اجلمعة املا�سي.

التفا�صيل �ص »5«

النباط - وكالت

ي����ت����وا�����س����ل م�������س���ل�������س���ل ال����ت����ف����ج����رات 

»الغام�سة« يف اإيران، اآخرها انفجار فجر 

�سخ�سني  مقتل  اإىل  اأدى  اأم�����س  م��ن  اول 

وج�����رح ث���الث���ة، ق���ال���ت ���س��ل��ط��ات حملية 

منطقة  يف  لل�سلب  م�سنع  يف  وق���ع  اإن���ه 

ك���ه���ري���زاك ج��ن��وب��ي ال��ع��ا���س��م��ة ط��ه��ران، 

���س��ب��ب��ه »الإه������م������ال يف م�����لء ك��ب�����س��ولت 

الأوك�سيجني«.

 يف الأثناء، مل تتوقف »الرثثرة« يف تل 

الهجمات  اأن  مراقبون  راأى  حيث  اأبيب، 

رّج��ح��ت  بينما  حم����دود،  واإن  ت��اأث��ر  ذات 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ���س��ع��وب��ة اأن ي��ب��ادر  ق�����راءات 

الرهان  اقراب  الرّد مع  اإىل  الإيرانيون 

ع���ل���ى اإخ��������راج الن���ت���خ���اب���ات الأم���رك���ي���ة 

لدونالد ترامب من البيت الأبي�س

ويكاد ُيجمع معظم املحّللني الع�سكريني 

الإ�سرائيليني .

التفا�صيل �ص »9«
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النباط-عمان

ق���ال وزي����ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون الع���الم 

اأجمد الع�سايلة اإن هناك ا�سراتيجيات 

جائحة  م��ن  للتعايف  عليها  ال��ع��م��ل  ي��ت��م 

كورونا وتاأثراتها.

واأ�������س������اف خ������الل م����وؤمت����ر ���س��ح��ف��ي 

اأن اليجاز ال�سحفي لفرو�س  الأربعاء، 

ك����ورون����ا ���س��ي��ن�����س��ر ب��ع��د ان���ت���ه���اء امل���وؤمت���ر 

ال�سحفي، معلنا عدم ت�سجيل اأي ا�سابة 

حملية اأو غر حملية بفرو�س كورونا.

ب���رام���ج احل���ك���وم���ة و���س��ل��ت  اأن  وب����ني 

اأن��ه  اإىل  م�سرا  اأ���س��رة،  مليون  حل���وايل 

الثالثة  ال��دف��ع��ة  بت�سليم  ال��ب��دء  �سيتم 

للم�ستفيدين من برنامج دعم العاملني 

باملياومة الأ�سبوع املقبل، والذي ي�ستفيد 

م��ن��ه ق��راب��ة 250 األ���ف اأ����س���رة، ب��واق��ع 27 

الأ�سبوع  خالل  �سيتم  كما  دينار،  مليون 

من  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  ت�سليم  اأي�����س��اً  امل��ق��ب��ل 

برنامج الدعم التكميلي “تكافل” البالغ 

عددهم 55 األف اأ�سرة لهذا العام.

التفا�صيل �ص »3«

النباط - �صالح ابوالغنم

قالت رئي�سة جلنة ح�ساب اخلر رمي 

اب���و ح�����س��ان ان جم��م��وع ال��ت��ربع��ات التي 

ال��ي��وم  و���س��ل��ت اىل احل�����س��اب بلغت ح��ت��ى 

)ام�س( 3.285 مليون دينار من خمتلف 

فئات املجتمع.

وا�سافت ان ت�سنيف التربعات توزعت 

على �سخ�سية بن�سبة 37% والقطاع العام 

خا�س  وقطاع  وال�سركات  والبنوك   %33

املجتمع  وم��وؤ���س�����س��ات  واجل��م��ع��ي��ات   %20

املدين %10. 

وا�سارت خالل حفل تكرمي لل�سركات 

ال�سناعية الداعمة حل�ساب اخلر ام�س 

ان احل�����س��اب ج���اء ب��ه��دف ت��وف��ر ال��دع��م 

ل��ل��ف��ئ��ات امل��ت�����س��ررة م���ن ازم�����ة ف��رو���س 

اية  تتالقى  ل  وال��ت��ي  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

اجتماعية،  �سناديق  او  جهات  م��ن  دع��م 

بال�سافة لبناء الردنيات وقطاع غزة. 

و�سكرت غرفة �سناعة عمان لتعاونها 

امل�ستمر مع ح�ساب اخلر �سواء من جهة 

تغذية احل�ساب.   او  الع��الم��ي  ال��روي��ج 

وبينت ان ح�ساب اخلر قدمي تاأ�س�س عام 

2010 و�سم بعد ازمة كورونا .

التفا�صيل �ص »2«



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الملك يعزي خادم الحرمين بوفاة 
األمير خالد بن سعود 

امن الدولة تؤجل قضية التبغ حتى 15 الجاري

»الزراعيين« تطالب بتوفير حماية إلنتاج الزيتون 

»األطباء« تناقش تحسين إيرادات صندوق التقاعد

»النرويجي لالجئين« يستعد لتوزيع 
لوازم النظافة للوقاية من كورونا

فاعية  استمعت ألكبر عدد من إفادات المتهمين الِدّ

االنباط - عمان 

ام�س،  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بعث 

بييرقييييية تييعييزييية اإىل اأخيييييييه خييييادم احلييرميين 

اليي�ييسييريييفيين املييلييك �ييسييلييمييان بيين عييبييدالييعييزيييز 

ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود،  اآل 

�سمو  باإذن اهلل،  له،  املغفور  بوفاة  ال�سقيقة، 

اآل  عبدالعزيز  بيين  �سعود  بيين  خالد  االأميييري 

�سعود.

واأعييرب جاللته، يف الربقية، عن اأ�سدق 

وبا�سم  با�سمه  واملييوا�ييسيياة  التعزية  م�ساعر 

�سعب اململكة االأردنية الها�سمية وحكومتها 

�ييسييائييال اهلل جلت  االأليييييييييم،  املييي�يييسييياب  بيييهيييذا 

رحمته  بييوا�ييسييع  الييفييقيييييد  يتغمد  اأن  قييدرتييه 

يلهم  واأن  جنانه،  ف�سيح  وي�سكنه  وغفرانه، 

املالكة  واالأ�ييسييرة  ال�سريفن  خييادم احلرمن 

ال�سرب  جميل  ال�سقيق  ال�سعودي  وال�سعب 

وح�سن العزاء.

ان  االنباط - عَمّ

وليييييية اإىل  ا�ييسييتييمييعييت حمييكييميية اأميييييين الييييييَدّ

فاعية للعدد االأكرب من املتهمن  االإفادات الِدّ

ركات  خ�سية وكممثلن عن ال�َسّ ب�سفاتهم ال�َسّ

املتهمة يف ق�سية “الَتّبغ” املنظورة اأمامها.

وعقدت املحكمة جل�سة ام�س االأربييعيياء يف 

هذه الق�سية برئا�سة القا�سي املدين الدكتور 

املدين  القا�سي  وع�سوية  المات  ال�َسّ نا�سر 

عفيف اخلوالدة والرائد القا�سي الع�سكري 

�ييسييفييوان الييزعييبييي، وحيي�ييسييور ممييثييل النيابة 

اأجمييد  الع�سكري  الييقييا�ييسييي  اليييرائيييد  الييعيياميية 

تادر�س.

رت املحكمة تاأخري اأمر البت بالدفوع  وقَرّ

واالعرتا�سات املثارة من قبل املتهمن حتى 

انييتييهيياء ممييثييل اليينيييييابيية الييعيياميية مييين تقدمي 

الردود عليها.

بالق�سية  الَنّظر  تاأجيل  املحكمة  رت  وقيييَرّ

حتى 15 من متوز اجلاري بطلب من وكالء 

فاع عن بقية املتهمن وممثلي ال�سركات  الِدّ

فاعية يف  املتهمة لغايات تقدمي االإفييادات الِدّ

عوى. الَدّ

االنباط - عمان 

طالبت نقابة املهند�سن الزراعين بتوفري 

يف  امل�ستخدم  املحلي  الزيتون  الإنييتيياج  حماية 

ال�سوق  اإغييييراق  ميين  خييوفييا  التخليل  �سناعة 

باالأ�سناف امل�ستوردة.

واأو�سحت النقابة يف بيان ام�س، انها نقلت 

والتجارة  ال�سناعة  لييوزيييري  خماطبتن  يف 

والتموين، والزراعة املكلف والبيئة، العديد 

الييزراعييييين  ميين مييالحييظييات ميين املهند�سن 

الييزيييتييون، بدخول  انييتيياج  قييطيياع  العاملن يف 

امل�ستوردة  الزيتون  ثمار  ميين  كبرية  كميات 

من بلد عربي قبل مو�سم االإنتاج، ما �سيوؤثر 

على ت�سويق املنتج الوطني لغايات ال�سناعة، 

نييتيييييجيية اكييتييفيياء اليي�ييسييوق مييين هيييذه ال�سلعة، 

وبالتايل تكد�س كمياتهم املنتجة وخ�سارتها.

وطييالييبييت اليينييقييابيية بيي�ييسييرورة اتييخيياذ كافة 

االإجييراءات الالزمة حلماية قطاع الزيتون، 

وذلك بعدم ال�سماح بدخول هذه الثمار اىل 

الييزراعييي  املنتج  �سمعة  على  حفاظا  اململكة، 

يف  املناف�سة  عييلييى  قييدرتييه  تييعييزيييز  و  االردين 

اال�سواق املحلية والعربية.

االنباط - عمان 

ناق�ست جلنة ت�سيري اأعمال نقابة االأطباء 

ال�سحة  وزييير  برئا�سة  ام�س  اجتماع  خييالل 

الدكتور �سعد جابر، وح�سور اأع�ساء النقابة 

التقرير املايل ل�سناديق النقابة كافة، واآليات 

حت�سن اإيرادات �سندوق تقاعد االأطباء.

لالإيفاء  خيييييارات  عيييدة  اللجنة  وناق�ست 

بييالييتييزامييات اليي�ييسيينييدوق جلييهيية دفييييع رواتييييب 

منذ  ُت�سرف  مل  والتي  املتقاعدين  االأطييبيياء 

�سنة ون�سف، ودرا�سة التو�سع يف ال�سالحيات 

 50 اإىل  ت�سل  التي  الييدفييع  يف  واال�ستثناءات 

باملئة من قيمة الرواتب لالأطباء املتقاعدين، 

واإمكانية خف�س  وتوفري خم�س�سات مالية 

االأق�ساط  و�سداد  االإنييفيياق  وتر�سيد  النفقات 

املرتتبة على البع�س.

واأكييدت الناطق االإعييالمييي با�سم اللجنة، 

جلنة  ت�سكيل  اأن  عكرو�س،  مي�سم  الدكتورة 

ت�سيري االأعمال جاءت لرتتيب اأو�ساع النقابة 

امللفات  وامتيييام  اأع�سائها  م�سالح  وحتقيق 

العالقة التي تهم اجل�سم الطبي بقطاعاته 

كافة.

االنباط - عمان 

ي�ستعد املجل�س الرنويجي لالجئن بالتعاون 

والهيئة  الييدويل،  للتعاون  االملانية  املوؤ�س�سة  مع 

اخليييرييييية االأردنييييييييية الييهييا�ييسييمييييية وبييتييمييويييل من 

الوزارة االحتادية للتعاون االقت�سادي والتنمية 

األييف جمموعة من  اأكيير من  اأملانيا، لتوزيع  يف 

لوازم النظافة ال�سحية على اال�سر املت�سررة من 

ازمة كورونا.

وحتيييتيييوي املييجييمييوعيية الييييواحييييدة وفييييق بيييييان 

لييالأيييدي وقطع  للمجل�س على مطهر  �سحفي 

ال�سابون غري امل�سبب للح�سا�سية و�سائل ُمبّي�س، 

خم�س�سة ل�سالح االأ�سر املعي�سية من االأردنين 

بهدف  وعييّمييان،  اإربيييد  يف  ال�سورين  والالجئن 

ب�سكل  اأفيييرادهيييا  حت�سن  على  االأ�ييسيير  م�ساعدة 

اأف�سل من الفريو�س.

الطارئة  النقدية  امل�ساعدات  توفري  وجييرى 

الأكر من األف اأ�سرة اأردنية و�سورية مل�ساعدتها 

عييلييى دفييييع تييكيياليييييف اإيييييجييييار اليي�ييسييكيين وفيييواتيييري 

اخلدمات واملياه جراء تاأثر دخلها االأ�سري على 

وقييع اأزمييية كييورونييا. وقييال البيان انييه مت اختيار 

اإىل  ا�ستناداً  امليي�ييسيياعييدات،  ميين  امل�ستفيدة  االأ�ييسيير 

االإحاالت الواردة من وزارة التنمية االجتماعية 

واملييجييليي�ييس اليييرنوييييجيييي لييالجييئيين وامليينييظييمييات 

االأخرى، حيث خ�سعت جميع تلك االأ�سر لتقييم 

و�سول  ميين  للتاأكد  اله�سا�سة  م�ستوى  لقيا�س 

امل�ساعدات اإىل من هم اأ�سد حاجة لها.

وا�سار اىل اأن توزيع لوازم النظافة ال�سحية 

اأمثلة  الطارئة هي جمرد  النقدية  وامل�ساعدات 

وال�سركاء  احلكومة  بيين  امل�سرتك  العمل  على 

املانحن واملنظمات اخلريية املحلية واملنظمات 

و�سول  على  حيير�ييسيياً  الييدولييييية  احلكومية  غييري 

الدعم اإىل النا�س االأ�سد حاجة.

اتخذت  االأردنييييية  احلكومة  ان  البيان  وقييال 

اإجييييراءات �سريعة للحد من  منذ بداية االزمييية 

انييتيي�ييسييار فيييريو�يييس كيييورونيييا وليي�ييسييمييان ا�ييسييتييمييرار 

جناحها يف ذلك علينا جميعاً دور نوؤديه يف دعم 

جهودها امل�ستمرة يف التخفيف من اأثر اجلائحة.

االنباط - عمان 

 رعى رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز 

يف رئييا�ييسيية اليييييوزراء، اميي�ييس االربيييعييياء، توقيع 

مليي�ييسييروعيين وطيينييييين مهمن  اتييفيياقيييييتيين 

املائي واالآخر ل�سبكة  الفاقد  االأول خلف�س 

االألياف ال�سوئية.

واكد رئي�س الوزراء خالل حفل التوقيع، 

امل�سروعن  لهذين  اال�سرتاتيجية  االهمية 

االردين  باالقت�ساد  الثقة  يييوؤكييدان  اللذين 

وقدرته على جتاوز التحديات التي تفر�سها 

االنتقالية  املرحلة  هييذه  يف  كييورونييا  جائحة 

و�سوال اإىل التعايف واملنعة.

الييفيياقييد  ميي�ييسييروع خييفيي�ييس  ان  اإىل  ولييفييت 

املائي �سيكون له دور كبري يف تعزيز االمن 

املائي لالردن الذي يعاين من �سح كبري يف 

ن�سبة  خف�س  على  امل�سروع  و�سيعمل  املياه، 

 “ بيياملييئيية   45 نييحييو  اإىل  اليييذي ي�سل  الييفيياقييد 

كما   .  « املقايي�س  بكل  مرتفعة  ن�سبة  وهييي 

اكييييد اهييمييييية ميي�ييسييروع االألييييييييياف اليي�ييسييوئييييية 

خدمات  اي�سال  تو�سيع  على  �سيعمل  الييذي 

االنيييرتنيييت جلييميييييع ميينيياطييق املييمييلييكيية بكلفة 

معقولة و�سرعات عالية.

وتييياأتيييي اتييفيياقييييية خييفيي�ييس الييفيياقييد املييائييي 

ب�سقيها الفني واالداري التي وقعها الرئي�س 

غييازي  املهند�س  مياهنا  ل�سركة  التنفيذي 

خييليييييل وميييديييير اليي�ييسييركيية امليينييفييذة املييهيينييد�ييس 

مييينيييذر خييليييييفييات �ييسييميين حيييزمييية امليي�ييسيياريييع 

تاأهيل  بهدف  املياه  لقطاع  اال�سرتاتيجية 

�سبكات املياه وحت�سن التزويد املائي.

100 الييف  املييي�يييسيييروع بييخييدميية  و�ييسييييي�ييسييهييم 

ميييواطييين(  ميييليييييييون  )نييي�يييسيييف  اأي  مييي�يييسيييرتك 

 20 نحو  اإىل  باملئة   45 ميين  الفاقد  خلف�س 

باملئة يف مرحلته االوىل التي ت�سمل مناطق 

املياه  كميات  وزيييادة  والزرقاء  وماأدبا  عمان 

حديثة  انظمة  وتركيب  الكلف  وتخفي�س 

ملراقبة الت�سرب وعدادات حديثة ذكية.

واكد وزير املياه والري املهند�س رائد ابو 

ال�سعود، اهمية هذا امل�سروع احليوي لالأردن 

اليييييذي ييييواجيييه حتيييدييييات كيييبيييرية يف قييطيياع 

االمريكية  للوكالة  �سكره  عن  معربا  املياه، 

للتنمية الدولية على دعمها مل�ساريع عديدة 

يف قطاع املياه.

وليييفيييت وزيييييير املييييييياه والييييييري اإىل الييبييدء 

بتنفيذ عدة حزم على �سكل م�ساريع بتمويل 

مييين اليييوكيييالييية االميييريكييييييية خييييالل االعيييييوام 

�ييسييركييات  ميينيياطييق  لييتيي�ييسييمييل   )2023-2020(

املياه  و�سلطة  والعقبة  والييريمييوك  مياهنا 

وكذلك �سلطة وادي االردن )�سبكات الري( 

مب�ساركة القطاع اخلا�س.

االألييييياف  �سبكة  اتييفيياقييييية  تيياأتييي  يف حيين 

اليي�ييسييوئييييية اليييتيييي وقييعييهييا وزيييييير االقييتيي�ييسيياد 

غرايبة  مثنى  املهند�س  والييريييادة  الرقمي 

موؤ�س�سة  يف  اال�ست�سارية  اخلييدمييات  ومدير 

الييتييمييويييل الييدولييييية مليي�ييسيياريييع اليي�ييسييراكيية بن 

ال�سام  بييالد  يف  واخلييا�ييس  الييعييام  القطاعن 

مازن ا�سعد لتو�سيع �سبكة االألياف ال�سوئية 

لت�سمل جميع حمافظات اململكة.

والريادة،  الرقمي  االقت�ساد  وزييير  وقييال 

موؤ�س�سة  مييع  �ييسييراكيية  اتفاقية  نييوقييع  اليييييوم 

الييتييمييويييل الييدولييييية مليي�ييسييروع �سبكة االألييييياف 

اليي�ييسييوئييييية الييوطيينييييية، وهيييو ا�ييسييتييثييمييار كبري 

اليي�ييسيينييوات وعييمييل على  اجنييييزه االردن عييرب 

االردن،  يف  مدر�سة  لكل  االنييرتنييت  اي�سال 

الفتا اإىل ان اتفاقية اليوم �ست�سهم بتو�سيع 

�ييسييبييكيية االألييييييييياف اليي�ييسييوئييييية لييتيي�ييسييل جميع 

املحافظات التي ال توجد بها هذه اخلدمة 

وتخفي�س الكلفة على امل�سرتكن.

االنباط - عمان 

الييوزراء  رئا�سة  ل�سوؤون  الدولة  وزييير  اأكييد 

�سامي الداوود اأن م�ستقبل االإدارة احلكومّية، 

مييرهييون مبييدى تطوير املييهييارات والييكييفيياءات 

اإىل  م�سريا  العاّمن،  للموظفن  والييقييدرات 

يتمّتع  الييتييي  والييكييفيياءات  اخليييربات  اأن حجم 

اإيجاباً  ينعك�س  العليا  الوظائف  �ساغلو  بها 

عييلييى بييقييّييية امليييوّظيييفييين مبييخييتييلييف درجيياتييهييم 

الوظيفّية.

واأ�ييسييار اليييداوود خييالل كلمة له يف جل�سة 

تقنية  احلكومي عرب  االبتكار  حوارية حول 

االتييي�يييسيييال املييييرئييييي، وذليييييك �ييسييميين ميي�ييسيياريييع 

العمل  حتديث  يف  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة 

اأن  اإىل  واالأردن،  االإمييييييارات  بيين  احلييكييومييي 

احليييكيييومييية تيييييدرك متيييامييياً حييجييم اليييكيييفييياءات 

االإدارة  موّظفو  بها  يتمّتع  التي  واخليييربات 

اليييُعيييليييييييا ومييييييدى حيير�ييسييهييم عيييليييى تييعييزيييزهييا 

وتيييطيييوييييرهيييا مييين اأجيييييل ميي�ييسييتييقييبييل اليييوطييين، 

وحت�سن  مييوؤ�ييّسيي�ييسيياتييه،  مب�ستوى  واالرتيييقييياء 

كفاءة اخلدمات املقّدمة لالأفراد.

الرابعة من  الفعالية  اطييالق  اأن  واأو�ييسييح 

وظائف  ل�ساغلي  املوّجهة  الفعاليات  �سل�سلة 

حتمل  والتي  �سويتهم  يف  وميين  العليا  الفئة 

احلكومي”،  الييعييمييل  يف  “االبتكار  عييينيييوان: 

�ساأنه  الذي من  االبتكار  اأهمّية  لتاأكيد  تاأتي 

العمل  امل�ساهمة يف حت�سن جودة خمرجات 

احليييكيييوميييي، وتيينييمييييية املييييهييييارات اليي�ييسييخيي�ييسييّييية 

يف الييتييفييكييري، وتييعييزيييز الييتييفيياعييل اجلييميياعييي، 

وامليي�ييسيياركيية يف جييليي�ييسييات الييعيي�ييسييف الييذهيينييي؛ 

املتعلقة  امل�سكالت  بحّل  اإ�سهامه  اإىل  اإ�سافة 

ببيئة العمل، وتعزيز فر�س التمّيز املوؤ�س�سي.

التي  اليييييداوود خيييالل اجلل�سة  اأ�ييسييار  كييمييا 

اإىل  امييي�يييس،  الييعيياميية  االإدارة  مييعييهييد  نييظييمييهييا 

االأردن  حيييكيييوميييتيييّي  بيييين  اليييوثيييييييق  اليييتيييعييياون 

واالإميييييييييارات، واليييييذي �ييسييكييل نييقييطيية انييطييالق 

يف  بينهما  القائم  الييتييعيياون  لتاأطري  جييديييدة 

جمييييال الييتييحييديييث احليييكيييوميييي، مييين حمييياور 

العمل واملجاالت الهادفة اإىل تقوية القدرات 

واال�ستفادة  احلوكمة،  وحت�سن  املوؤ�س�سّية، 

العمل احلكومي،  املتبادلة يف جمال تطوير 

وبناء املهارات والقدرات املوؤ�س�سّية.

االأردن  يف  احلييكييومييّييية  االإدارة  اأّن  واأكييييد 

واالإمييارات تعد مثاال يحتذى به يف املنطقة، 

ن�سعى  “ونحن  العامل،  دول  العديد من  ويف 

تييعييزيييزهييا  اإىل  بيياليي�ييسييراكيية واليييتيييعييياون ميييعييياً 

وتطويرها لتبقى يف اإطارها املتمّيز«.

فيييياإّن  ذلييييك  ميييع  “وان�سجاماً  واأ�ييييسيييياف: 

ميي�ييسييوؤولييّييية اليييقيييييييادات احليييكيييوميييّيييية، ممييّثييليية 

نبذل  اأن  تقت�سي  العليا،  الوظائف  ب�ساغلي 

اأقيي�ييسييى جييهييد ممييكيين لييال�ييسييتييفييادة مييين هييذه 

التعاون والتن�سيق، ومن  املثالّية من  احلالة 

املطروحة؛  والنقا�سّية  التدريبّية  الييربامييج 

م�ستوى  عييلييى  بيياليي�ييسييرورة  �ستنعك�س  والييتييي 

اخليييييييييربات واليييييكيييييفييييياءات الييييتييييي تييييزخيييير بييهييا 

موؤ�ّس�ساتنا الوطنّية من جهة، وعلى م�ستوى 

اخليييدميييات املييقييّدميية لييلييمييواطيينيين مييين جهة 

اأخرى«.

�سي�ستمر  العاّمة  االإدارة  “معهد  وتييابييع: 

خالل ال�سهور املقبلة بدعوتكم للم�ساركة يف 

فعالية اأخرى �سمن �سل�سلة الفعالّيات التي 

تعقد بالتعاون مع قطاع القيادات والقدرات 

احلكومّية يف االإمارات، بحيث يتّم تخ�سي�س 

مييو�ييسييوعيياً حميييييّدداً من  لتناق�س  ور�ييسيية  كيييّل 

احلكومي  العمل  بتطوير  املتعلِّقة  املوا�سيع 

والتي متتاز باحلداثة، ومواكبة امل�ستجدات، 

والتطّورات واملمار�سات العاملّية«.

واأهاب باجلميع االهتمام بهذه الفعاليات، 

واحليير�ييس عييلييى حيي�ييسييورهييا ومييتييابييعيية جميع 

خمرجاتها  من  اال�ستفادة  بهدف  اأن�سطتها، 

على اأر�س الواقع، مبا يعّزز درجة الر�سا عن 

م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنن، داعيا 

على  دوائييرهييم  موظفي  حييّث  اإىل  امل�ساركن 

التي  والور�سات  بالربامج  وااللتزام  التقّيد 

�سيتم عقدها من خالل معهد االإدارة العامة 

�سمن هذا االإطار.

ووجييييه يف خييتييام كييلييمييتييه اليي�ييسييكيير اجلييزيييل 

تقدمي  عييلييى  ال�سقيقة،  االإميييييارات  حلييكييوميية 

للحكومة،  والتعاون  الدعم  اأ�سكال  خمتلف 

وذلييييك �ييسييميين اإطييييار ميييذّكيييرة الييتييفيياهييم التي 

وقييعييت بيين احلييكييومييتيين يف حييزيييران 2018، 

املنّفذين  امليييدّربييين  عييمييل  عييلييى  اأييي�ييسييا  مثنيا 

القائمن  وجميع  التدريبّية  الور�سة  لهذه 

على التنظيم والتن�سيق لها.

وتييخييلييل اجلييليي�ييسيية الييتييي �يييسيييارك بييهييا عييدد 

ميييين االميييينيييياء وامليييييييييدراء اليييعيييامييين ومييييين يف 

واالبتكار  اال�سرتاتيجية  ورئي�س  �سويتهم 

العربية  االإميييارات  دوليية  حلكومة  احلكومي 

الها�سمي، وعدد من  اال�ستاذة هدى  املتحدة 

عر�س  اجلانبن،  من  املخت�سن  املتحدثن 

جمال  يف  البلدين  لكال  املختلفة  للتجارب 

االبتكار.

االنباط - �صالح ابوالغنم

قالت رئي�سة جلنة ح�ساب اخلري رمي ابو ح�سان ان جمموع 

اليوم )ام�س(  بلغت حتى  التي و�سلت اىل احل�ساب  التربعات 

3.285 مليون دينار من خمتلف فئات املجتمع.

وا�سافت ان ت�سنيف التربعات توزعت على �سخ�سية بن�سبة 

37% والقطاع العام 33% والبنوك وال�سركات وقطاع خا�س %20 

واجلمعيات وموؤ�س�سات املجتمع املدين %10. 

الداعمة  ال�سناعية  لل�سركات  تكرمي  حفل  خييالل  وا�ييسييارت 

حل�ساب اخلييري اميي�ييس ان احليي�ييسيياب جيياء بييهييدف تييوفييري الدعم 

والتي ال  امل�ستجد  كورونا  ازميية فريو�س  املت�سررة من  للفئات 

باال�سافة  اجتماعية،  �سناديق  او  جهات  من  دعم  اية  تتالقى 

البناء االردنيات وقطاع غزة. 

ح�ساب  مع  امل�ستمر  لتعاونها  عمان  �سناعة  غرفة  و�سكرت 

تغذية احل�ساب.   او  الرتويج االعالمي  �سواء من جهة  اخلري 

وبينت ان ح�ساب اخلري قدمي تاأ�س�س عام 2010 و�سم بعد ازمة 

كورونا اىل �سندوق همة وطن وهو متخ�س�س لالفراد واال�سر 

التي ت�سررت من اجلائحة.

بكل  تتم  اخلييري  ح�ساب  من  ال�سرف  عمليات  ان  واو�سحت 

ال�سرف  اآليييييات  من  للتاأكد  ح�سابات  مدقق  وهنالك  �سفافية 

هو  اخلييري  ح�ساب  ان  اىل  وا�ييسييارت  دعمها.  يتم  التي  والفئات 

رديف للدولة مل�ساعدة الفئات املت�سررة الفته اىل التعاون مع 

الغرفة وزيارة امل�سانع. 

والتطوير  للتنمية  رافيييد  ال�سناعة  ان  ح�سان  ابييو  وبينت 

وتوفري فر�س العمل وحماربة البطالة وامل�سوؤولية املجتمعية 

�سعار  و�سع  ان  واو�سحت  للمجتمع.  املحتاجة  الفئات  ودعييم 

ح�ساب اخلري على الكثري من املنتجات ال�سناعية تعترب واحده 

من اآليات التربعات وت�سجيع تقدمي الدعم حل�ساب اخلري. 

بيييييدوره، ا�ييسييار وزيييير اليي�ييسيينيياعيية والييتييمييوييين الييدكييتييور طييارق 

احليييميييوري اىل اجلييهييود الييكييبييرية الييتييي يييبييذلييهييا جييالليية امللك 

الييثيياين خييالل ازميية كييورونييا بهدف حماية املواطنن  عييبييداهلل 

كذلك  وا�سار  االقت�سادية.   القطاعات  اال�سرار عن  وتخفيف 

لتوفري  وال�سناعي  التجاري  القطاعن  يبذلها  التي  للجهود 

وم�ستلزمات  والييدوائييييية  الييغييذائييييية  ال�سلع  ميين  اآمييين  خميييزون 

الت�سنيع يف ال�سوق املحلية. 

بييادارة ازميية كورونا حيث مل  واكييد ان االردن جنح باقتدار 

�سلعة  يف  نق�س  اي  ي�سجل  ومل  خييدميية  الييية  انقطاعا  ت�سهد 

غذائية وا�سا�سية.

اخلري  ح�ساب  للجنة  التطوعي  باجلهد  احلييمييوري  وا�ييسيياد 

ودورها يف حتمل جزء من الدعم املقدم للفئات االكر ت�سررا 

من ازمة كورونا. 

من جهته قال رئي�س غرفتي �سناعة االردن وعمان املهند�س 

فتحي اجلغبري ان غرف ال�سناعة بادرت بالتربع لدعم وزارة 

ال�سحة منذ بداية ازمة كورونا مببلغ مئة الف دينار، كما حثت 

منت�سبيها على التربع لهذه الغاية، فكانت التربعات ال�سخية 

وطن  همة  �سندوق  وكذلك  لييلييوزارة  ال�سناعية  ال�سركات  من 

وح�ساب اخلري.

ال�سناعي  القطاع  اأظهرت قدرة  ان جائحة كورونا  وا�ساف 

اال�سا�سية  امل�ستلزمات  ميين  املييواطيينيين  احتياجات  تلبية  على 

ال�سغرية،  البقاالت  دعييم  اهمية  واظييهييرت  منا�سبة،  وباأ�سعار 

الن�ساء  اخلييري  حل�ساب  الييتييربعييات  ا�ستغالل  يتم  اأن  مقرتحا 

بت�سغيل  تييقييوم  املختلفة  املييمييلييكيية  ميينيياطييق  يف  بييقيياالت  �سل�سلة 

لها،  اآخيير  رزق  مييورد  يوجد  ال  التي  الوطنية  العاملة  االيييدي 

حيث �ست�ساهم هذه البقاالت يف الت�سغيل ا�سافة اىل الرتويج 

جلميع  فائدة  يحقق  مما  الوطنية،  ال�سناعية  املنتجات  وبيع 

االأطراف

الرزاز: اهمية استراتيجية لمشروعي خفض فاقد المياه وشبكة األلياف الضوئية

الداوود: مستقبل اإلدارة الحكومّية مرهون بتطوير مهارات الموظفين

3.285 مليون دينار قيمة التبرعات لحساب الخير
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االنباط - عمان 

ان�����ض��م��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة، 

ال��ن��ظ��م  ل��ت��ح��ل��ي��ل  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ة  اإىل 

التطبيقية.

للعلماء  اجلديدة  ال�ضراكة  هذه  وتتيح 

برامج  يف  امل�ضاركة  الأردن��ي��ن  والباحثن 

العلوم  على  تركز  التي  املنظمة  وم��ب��ادرات 

القرار  �ضنع  دع��م  نحو  املوجهة  والبحوث 

متعدد  ت��ع��اوًن��ا  تتطلب  ال��ت��ي  وال�����ض��ي��ا���ض��ات 

اجلن�ضيات. ومتعدد  التخ�ض�ضات 

ت��ف��اه��م بن  ت��وق��ي��ع م���ذك���رة  اإىل  ي�����ض��ار 

العاملي  امل��ن��ت��دى  خ��ال  واملنظمة  اجلمعية 

اجلمعية  ا�ضت�ضافته  الذي   2017 للعلوم 

يف الأردن، مببادرة من �ضمو الأمرية �ضمية 

ب��ن��ت احل�������ض���ن، رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

ال��ت��ع��اون  جم���الت  ا�ضت�ضرفت  ال��ت��ي  امللكية 

ال��ب��ح��ث��ي امل��ح��ت��م��ل ب���ن ال���ط���رف���ن. وك���ان 

الأردن  و����ض���ع  يف  امل���وؤث���ر  ال�����دور  ل�����ض��م��وه��ا 

وحمفز  العلوم  عن  رائ��د  كمدافع  ومتكينه 

للتغيري يف املنطقة، وعلى ال�ضاحة الدولية، 

وه����ي مم��ّك��ن��ة ل��ل��ع��ل��وم يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي 

اأجل  للعلم من  اليون�ضكو اخلا�س  ومبعوث 

جمالت  ال�ضراكة  ه��ذه  وت�ضتك�ضف  ال�ضلم. 

الأو���ض��ط  وال�����ض��رق  الأردن  ل�ضالح  ال��ب��ح��ث 

النظم  لتحليل  ال��دول��ي��ة  املنظمة  واأع�����ض��اء 

التطبيقية يف 22 دولة، من خال الرتكيز 

ب�ضكل خا�س على حتليل البيانات والنظم.

»العلمية الملكية« تنضم إلى المنظمة 
الدولية لتحليل النظم التطبيقية

االنباط - عمان 

اأط��ل��ق��ت ال��راب��ط��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة ل���دول امل�ضرق 

ال�ضعود،  النائب املحامي يحيى  العربي، برئا�ضة 

مذكرة مفتوحة اإىل قادة العامل و�ضعوبه اأعلنت 

ت�ضتهدف  حماولة  لأي  وت�ضديها  رف�ضها  فيها 

اأرا�ضي ال�ضفة الغربية وغور الأردن.

يف  الفل�ضطينية  الأرا����ض���ي  ���ض��م  اأن  واأك�����دت 

ال�����ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة مي��ث��ل ان��ت��ه��اك��ا خ��ط��ريا مليثاق 

مع  ويتعار�س  جنيف  واتفاقيات  املتحدة  الأمم 

املعايري الدولية القائمة، داعية املجتمع الدويل 

لاأرا�ضي  �ضم  اأي  على  للرد  ال��ع��امل  وبرملانيي 

�ضد  �ضارمة  اإج���راءات  فر�س  عرب  الفل�ضطينية 

الحتال الإ�ضرائيلي.

ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ل���ق���اء ت���وا����ض���ل���ي ع��ق��دت��ه 

لأجل  )برملانيون  رابطة  عن  املنبثقة  الرابطة، 

اآخر  لبحث  »زووم«،  من�ضة  عرب  ام�س  القد�س(، 

اخلطوات  �ضيما  الفل�ضطينية،  الق�ضية  تطورات 

الأحادية التي اأعلنها الحتال والقا�ضية ب�ضم 

اأجزاء كبرية من ال�ضفة وغور الأردن مب�ضاركة 

عدد من الربملانين املمثلن عن الدول الأع�ضاء 

ب��ال��راب��ط��ة والأم�����ن ال���ع���ام ل���احت���اد ال��ربمل��اين 

العربي فايز ال�ضوابكة.

القد�س،  لأجل  برملانيون  رابطة  رئي�س  وقال 

الرابطة  اإن  الح��م��ر،  عبداهلل  بن  حميد  ال�ضيخ 

ال���ت���ي اأخ�������ذت ع���ل���ى ع��ات��ق��ه��ا ال���ق���ي���ام ب��واج��ب��ه��ا 

املوؤ�ّض�ضات الت�ضريعّية  الأخاقي والإن�ضاين عرب 

الإن�ضاين  ال�ضمري  متّثل  باعتبارها  ال���دول،  يف 

يف  بواجبها  القيام  عن  تتواَنى  لن  ورقابة  فعًا 

حتويل هذه القّوة العظيمة للنواب والربملانين 

وامل��ق��ّد���ض��ات  ال��ق��د���س  حل��م��اي��ة  ح�ضينة  درع  اإىل 

وحقوق ال�ضعب الفل�ضطيني الكاملة.

واأ�����ض����اف ن��ق��ف ال���ي���وم ب��ك��ل ق��ّوت��ن��ا واإرادت����ن����ا 

التي  ال�ضرائيلّية  ال�ضم  خّطة  �ضد  واإمكاناتنا 

الأردين  وامل�ضتقبل  الفل�ضطيني  احلق  ت�ضتهدف 

ب�ضكل خا�س، ونتطّلع  اآ�ضيا  العربي يف  والف�ضاء 

خندق  يف  للوقوف  للنواب  مميز  رائ���د  دور  اإىل 

التي  الو�ضائل  كل  خ��ال  من  والأم��ة  الإن�ضانّية 

وم��ن  خم��اط��ره��ا  وتك�ضف  اخل��ّط��ة  ه���ذه  تف�ضح 

املنطقة  يف  املنفلتة  التطبيع  عجلة  وق��ف  خ��ال 

وامل�ضالح  والقيم  ل��اأخ��اق  منافية  باعتبارها 

للمعتدي  م��ك��اف��اأة  ومتثل  والقومّية  ال�ضيا�ضّية 

ور�ضالة خاطئة للمحتل.

اأعلنت  ال��ت��ي  ال�ضم  خ��ّط��ة  اأن  الأح��م��ر  واأك���د 

ال��ت��ي وّف����رت لها  عنها احل��ك��وم��ة الإ���ض��رائ��ي��ل��ّي��ة 

اأ�ضكاًل  متّثل  الغطاء،  كامل  الأمريكّية  الإدارة 

عديدة من النتهاكات؛ فمن جهة تنتهك حقوق 

لثقته  اإمكانية  اأّية  وتقّو�س  الفل�ضطيني  ال�ضعب 

باملجتمع الدويل واآلّياته يف رفع الظلم وا�ضتعادة 

اأخ���رى واأخ��ط��ر، ت�ضّكل طعنة  احل��ق، وم��ن جهة 

قاتلة للقيم الإن�ضانّية يف العدل وحقوق الإن�ضان 

وال�ضعوب وتدمريا لاأعراف والقوانن الدولّية 

ق��ّوة  ع��ن  ب��دي��ًا  املعتدية  ال��ق��ّوة  حل��ق  وتكري�ضا 

احل���ق ال��ع��ادل��ة، وم���ا ي��رتّت��ب ع��ل��ى ك��ل ذل���ك من 

احلقيقي  وال�ضلم  لا�ضتقرار  حقيقي  تهديد 

لي�س يف هذه املنطقة بل يف العامل اأجمع.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأك�����د رئ��ي�����س ال���راب���ط���ة، رئ��ي�����س 

وقوف  ال�ضعود،  يحيى  النيابية،  فل�ضطن  جلنة 

امللك عبداهلل  بكل مكوناته خلف جالة  الأردن 

ال��ث��اين ودع���م م��واق��ف��ه احل��ازم��ة جت��اه الق�ضية 

القد�س  عن  والدفاع  الأردن  وغ��ور  الفل�ضطينية 

وم��ق��د���ض��ات��ه��ا الإ���ض��ام��ي��ة وامل�����ض��ي��ح��ي��ة وح��م��اي��ة 

الو�ضع القانوين والتاريخي القائم.

وال�ضلبة  الثابتة  جالته  م��واق��ف  اإن  وق���ال 

عطلت  الفل�ضطينية  ال���دول���ة  اإق���ام���ة  لتحقيق 

التغول  يف  الإ�ضرائيلية  املخططات  م��ن  الكثري 

ع��ل��ى ح���ق ال�����ض��ع��ب ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي؛ ح��ي��ث اأع����اد 

الفل�ضطيني  ال�ضعب  لق�ضية  العاملية  البو�ضلة 

ال��ذي حققه يف عديد م��ن لقاءاته  ال��زخ��م  ع��رب 

والإقليمية  املحلية  وامل��ح��اف��ل  ال��ع��امل  ق���ادة  م��ع 

الفل�ضطينية  الق�ضية  م��ع��ه  ح��ام��ا  وال��دول��ي��ة 

وح��م��اي��ة امل��ق��د���ض��ات الإ���ض��ام��ي��ة وامل�����ض��ي��ح��ي��ة يف 

القد�س ال�ضريف.

اأدارت��ه  ال��ذي  اللقاء  ال�ضعود، خ��ال  وا���ض��اف 

ال��ن��ائ��ب دمي��ا ط��ه��ب��وب، »لي�س م��ن ح��دث اأعظم 

واأخ���ط���ر ع��ل��ى الأم����ة الإ���ض��ام��ي��ة ب��اأ���ض��ره��ا، من 

ُي��ح��اك لفل�ضطن وال��ت��ي ك��ان اآخرها  ه��ذا ال��ذي 

الغربية  ال�ضفة  من  كبرية  اأج��زاء  �ضم  خطوات 

وغور والقد�س، اأوىل القبلتن وثالث احلرمن، 

مهبط الر�ضالت ال�ضماوية، مهد امل�ضيح، واأر�س 

���ض��رورة  اإىل  داع��ي��اً  وال���وئ���ام،  وامل��ح��ب��ة  الت�ضامح 

تعزز  الأر����س  على  ملمو�ضة  مبعطيات  اخل���روج 

احلق الفل�ضطيني.

ق���ام  الأردين  ال����ربمل����ان  اأن  ال�������ض���ع���ود  وب�����ن 

مب��خ��اط��ب��ة اجل��م��ع��ي��ات والحت�������ادات ال��ربمل��ان��ي��ة 

لعدالة  م�ضاند  اتخاذ موقف  اأج��ل  الدولية، من 

الأرا���ض��ي  �ضم  ورف�����س  الفل�ضطينية،  الق�ضية 

الربملانات على  تلك  الأردن ولكي ت�ضغط  وغور 

حكومات بلدانها من اأجل اتخاذ مواقف وا�ضحة 

الت�ضوية  اأ���ض��ك��ال  ال�����ض��ف��ق��ة وك���ل  ت��ل��ك  ت��رف�����س 

الها�ضمة للحق الفل�ضطيني، موؤكدا اأن اخلطوات 

الإ�ضرائيلية مرفو�ضة جملة وتف�ضيا واأن اأمن 

الأردن خط اأحمر لن ن�ضمح امل�ضا�س به.

م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ع�����ض��و جم��ل�����س ال�����ض��ورى 

م���واق���ف قطر  اإن  امل���ري���خ���ي،  ���ض��ق��ر  ال���ق���ط���ري، 

الفل�ضطينية  الق�ضية  ل��دع��م  وث��اب��ت��ة  وا���ض��ح��ة 

الإ�ضرائيلية  ال�ضتيطانية  لل�ضيا�ضة  وراف�����ض��ة 

وخطواتها يف �ضم الأرا�ضي الفل�ضطينية، موؤكداً 

اأن باده �ضتبقى داعمة لل�ضعب الفل�ضطيني.

االنباط-عمان

قال وزير املالية حممد الع�ضع�س اإن ظروف 

جائحة كورونا اأدت اإىل تباطوؤ اقت�ضادي عاملي 

اأثر على الأردن اأ�ضوة ببقية دول العامل.

واأ���ض��اف خ��ال م��وؤمت��ر �ضحفي الأرب��ع��اء، 

اأن الأردن عمل على اتخاذ اجراءات و�ضيا�ضات 

وت�ضخ  امل���ايل  ا���ض��ت��ق��راره  على  حت��اف��ظ  مالية 

�ضيولة يف القطاع اخلا�س.

كان  اأ�ضهر جائحة كورونا  اأن��ه خال  وبن 

التمويل  م�����ض��ادر  ج��ف��اف  م��ن  قلقا  الأردن 

اأ���ض��واق التمويل  وك���ان ي��راق��ب ال��ت��ط��ورات يف 

منت�ضف  يف  بالنفراج  ب��داأت  وعندما  العاملية، 

اآيار مت و�ضع خطة ملراقبة الأ�ضواق حتى يتم 

اليورو  �ضندات  لطرح  املنا�ضب  الوقت  اختيار 

ال���دخ���ول يف  ب��ون��د الأردن���ي���ة، واخ���ت���ار الأردن 

اإىل  م�ضريا  املا�ضية،  بالأ�ضهر  الأوق��ات  اأن�ضب 

اأن �ضندات الأردن التي كانت مطروحة �ضابقة 

الدول  الأق��ل بن  كانت تتداول بفروقات هي 

الأخرى ومل تتاأثر مثل دول اأخرى.

ولفت اإىل اأن ال�ضندات كانت قيمتها 1.75 

 1.25 انق�ضمت على �ضريحتن  مليار دولر، 

 ،5.85% ف���ائ���دة  ب�����ض��ع��ر  ���ض��ن��وات   10 مل����دة 

�ضنوات   5 مل��دة  500 مليون دولر  والأخ���رى 

ب�ضعر فائدة 4.95%.

حت��ت��اج  دائ����م����ا  اخل���زي���ن���ة  اأن  اإىل  وا�����ض����ار 

القطاع  مزاحمة  ع��دم  ال��ه��دف  وك��ان  لتمويل 

داخ��ل��ي��ة  ����ض���ن���دات  وط������رح  الأردين  اخل����ا�����س 

ولي�ضت خارجية، فالتحدي الأكرب كان توفري 

ال�����ض��ي��ول��ة ل��ل��ق��ط��اع اخل���ا����س، واحل���ك���وم���ة مل 

ترغب مبزاحمة القطاع اخلا�س وكان قرارها 

الجت��اه للخارج بعد اج��راء درا���ض��ات تخف�س 

رفع  تعمل على  الفائدة، فاحلكومة  �ضعر  من 

النمو وتخفي�س خدمة الدين.

ال�ضيولة  �ضخ  على  احلكومة  حر�ضت  كما 

مليون   300 ب�ضداد  و�ضتقوم  املحلي  بال�ضوق 

خمتارة  لقطاعات  ملتاأخرة  كم�ضتحقات  دينار 

النمو،  على  كبري  اأث��ر  لها  يكون  حتى  بعناية 

ك��ق��ط��اع امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات وامل���ق���اول���ن وال��ط��اق��ة 

اجمايل  لي�ضل  املحلين،  الأدوي����ة  وم�ضنعي 

مليون   800 ما �ضددته احلكومة كمتاأخرات 

دينار اأردين.

ك��م��ا ���ض��ت��ق��وم احل��ك��وم��ة ب��اط��ف��اء ج���زء من 

ال�ضيولة  ل��زي��ادة  حمليا  امل�ضتحقة  ال�ضندات 

بت�ضديد  احل��ك��وم��ة  ل��ت��ق��وم  اخل��ا���س،  للقطاع 

املحلية. للديون  دينار  مليار   -  800
 1.25 �ضت�ضدد  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ت�ضرين  �ضهر  يف  ب��ون��د  ي���ورو  ك�ضندات  مليار 

دائما  الدين  اأن قرار  املقبل، م�ضددا على  اأول 

وهو  دي��ن  على  يح�ضل  اأح��د  ول  �ضعبا  يكون 

�ضعيد لكن الهدف الآن تعزيز قدرة القت�ضاد 

الأردين ومتانته.

واأكد اأن احلكومة ت�ضعى لتعزيز اليجابيات 

العديد  حتمل  ف���الأردن  ال�ضلبيات  وتخفي�س 

من ال�ضربات اخلارجية خال العقد املا�ضي، 

مو�ضحاً اأن حجم الكتتاب فاق 6 مرات حجم 

6.25 مليار دولر، وو�ضل  الطلب الذي بلغ 

لأك����ر م��ن 200 ب��ي��ت ا���ض��ت��ث��م��اري م��ن دول 

عربية واآ�ضيوية واأوروبية واأمريكا.

ال�ضاحات  يف  دولية  ثقة  هناك  اأن  وب��ن 

اأن  اإىل  الأردن، م�ضرياً  املنفذة يف  القت�ضادية 

�ضندات  لطرح  املنا�ضب  الوقت  يختار  الأردن 

واأق��ل  املكت�ضبات  اأع��ل��ى  لتحقيق  ال��ي��وروب��ون��د 

اخل�ضائر.

االنباط-عمان

ال��دويل  والتعاون  التخطيط  وزي��ر  ق��ال 

حلقة  ت��ع��د  ال��������وزارة  اإن  ال��رب�����ض��ي  و����ض���ام 

ال��و���ض��ل ب��ن اجل��ه��ات امل��ان��ح��ة وامل��وؤ���ض�����ض��ات 

لتحقيق  وت��ه��دف  وال��������وزارات،  احل��ك��وم��ي��ة 

الأردن من  امل�ضتدامة وال�ضاملة يف  التنمية 

خال العمل مع ال�ضركاء من جهات مانحة 

وموؤ�ض�ضات جمتمع مدين.

واأ�����ض����اف خ����ال م���وؤمت���ر ���ض��ح��ف��ي عقد 

امل�����ض��اع��دات تهدف  اأن  ال������وزراء،  رئ��ا���ض��ة  يف 

ل��ت��غ��ط��ي��ة ف���ج���وة ال���ت���م���وي���ل يف اخل���زي���ن���ة، 

وحت���ق���ي���ق ال���ت���ن���م���ي���ة، ف��امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل 

لكونه يحرتمه  ل����اأردن  م�����ض��اع��دات  ي��ق��دم 

والعاملي، واعرتافا  ويحرتم دوره القليمي 

الأردن خ��ال  ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  ب��ال���ض��اح��ات 

بحوايل  ق��ام  ف���الأردن  املا�ضيتن،  ال�ضنتن 

116 ا�ضاحا اقت�ضاديا كان بع�ضها كبريا 

يف حجمه.

اأن هناك ثقة من املجتمع الدويل  وبن 

ب����اأن امل�����ض��اع��دات امل��ق��دم��ة ل�����اأردن ت�ضرف 

ب��ك��ف��اءة،  وت����دار  التحتية  البنية  لتح�ضن 

ف�������الأردن حت��م��ل اأع���ب���اء ك���ب���رية ن��ي��اب��ة عن 

املجتمع  ي��ق��دره  م��ا  وه��و  ال����دويل،  املجتمع 

الدويل.

ولفت اإىل اأن هناك 3 اأنواع للم�ضاعدات 

اخل����ارج����ي����ة اأول�����ه�����ا امل����ن����ح وال����ت����ي ل ي��ت��م 

ا�ضرتدادها وتذهب مبا�ضرة لدعم اخلزينة 

بح�ضب  اأول���وي���ة  ذات  ق��ط��اع��ي��ة  مل�����ض��اري��ع  اأو 

اخلطط احلكومية واأولوياتها ومتول هذه 

تذهب  منح  وهناك  حم��دد،  ب�ضكل  امل�ضاريع 

لاأزمة  الأردن��ي��ة  ال�ضتجابة  خطط  لدعم 

ال�ضورية �ضواء دعم الاجئن اأو املجتمعات 

امل�ضت�ضيفة اأو اخلزينة مبا�ضرة.

هي  امل��ي�����ض��رة  ال��ق��رو���س  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 

قرو�س بفوائد قليلة ترتاوح من 0 3-% 

�ضماح  �ضدادها طويلة ومتتلك فرتة  وم��دة 

وت��ذه��ب  ال��ن��م��و،  وت��ه��دف لتحقيق  ط��وي��ل��ة 

اأو متويل م�ضاريع قطاعية  لدعم اخلزينة 

ت����دار م��ن ق��ب��ل م��وؤ���ض�����ض��ات ح��ك��وم��ي��ة، وه��ي 

الدين  للجنة  تذهب  بحيث  طريقة  لديها 

جمل�س  يقرها  ث��م  عليها  للموافقة  ال��ع��ام 

يف  خ��ا���س  بح�ضاب  ت��دخ��ل  اأن  قبل  ال����وزراء 

ال�ضرف، وهي  �ضند  املركزي بح�ضب  البنك 

ت�ضاهم يف دعم ال�ضتقرار املايل والنقدي يف 

الأردن.

%70 من  م���ن  اأك����ر  اأن  ع��ل��ى  و����ض���دد 

اخلزينة  م��ن  مبا�ضرة  ت�ضرف  امل�����ض��اع��دات 

باملوؤ�ض�ضات  امل��ان��ح��ة  ال���دول  ثقة  يعك�س  م��ا 

الأردنية و�ضفافيتها.

واأك�����د وج����ود ���ض��ح يف ال�����ض��ي��ول��ة ب��ال��ع��امل 

ال�ضيولة يف القت�ضاد  اأهداف ل�ضخ  وهناك 

ال��ع��ام من  ال��دي��ن  وت��خ��ف��ي��ف ن�ضبة خ��دم��ة 

خال قرو�س مي�ضرة بفوائد قليلة، م�ضريا 

اإىل وج�����ود رق���اب���ة ع��ل��ى ال���ق���رو����س وامل��ن��ح 

امل��م��ن��وح��ة ل������اأردن، وه���ي ت��دخ��ل ب���ال���دورة 

الي����رادات  ك��ل  م��ث��ل  احل��ك��وم��ي��ة  امل�ضتندية 

احلكومية.

ت��دخ��ل خزينة  م��ن��ح ل  ه��ن��اك  اإن  وق����ال 

الدولة بل يتم �ضرفها وطرح العطاءات من 

خ��ال اجل��ه��ات املانحة م��ن ط��رح ع��ط��اءات 

امل�����ض��اري��ع،  ���ض��ري  و���ض��رف الأم�����وال بح�ضب 

فالرقابة على هذه امل�ضاريع تخ�ضع للرقابة 

تتابع  التي  املانحة  ال��دول  ورقابة  الأردن��ي��ة 

اأين ت�ضرف اأموالها ونتائجها.

واأ�������ض������اف اأن�������ه ل���غ���اي���ة ال�����ي�����وم و���ض��ل��ت 

امل�ضاعدات اخلارجية التي مت التفاق عليها 

دينار  مليون   340( دولر  مليون   564
مليون   220 مي�ضرة  قرو�س  منها  اأردين( 

 1.6 ك��م��ن��ح،  دولر  م��ل��ي��ون  و344  دولر، 

مليار دولر كمنح وقرو�س �ضيتم احل�ضول 

عليها حتى نهاية العام احلايل.

االنباط-عمان

اأجمد  الع��ام  ل�ضوؤون  الدولة  وزي��ر  ق��ال 

الع�ضايلة اإن هناك ا�ضرتاتيجيات يتم العمل 

عليها للتعايف من جائحة كورونا وتاأثرياتها.

الأربعاء،  �ضحفي  موؤمتر  خال  واأ�ضاف 

ال�����ض��ح��ف��ي ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا  اأن الي���ج���از 

�ضين�ضر بعد انتهاء املوؤمتر ال�ضحفي، معلنا 

اأو غري  ا���ض��اب��ة حم��ل��ي��ة  اأي  ت�����ض��ج��ي��ل  ع����دم 

حملية بفريو�س كورونا.

وبن اأن برامج احلكومة و�ضلت حلوايل 

البدء  �ضيتم  اأن��ه  اإىل  م�ضريا  اأ���ض��رة،  مليون 

من  للم�ضتفيدين  الثالثة  الدفعة  بت�ضليم 

الأ���ض��ب��وع  ب��امل��ي��اوم��ة  العاملن  ب��رن��ام��ج دع��م 

 250 ق��راب��ة  م��ن��ه  ي�ضتفيد  وال����ذي  امل��ق��ب��ل، 

األ���ف اأ����ض���رة، ب��واق��ع 27 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، كما 

ت�ضليم  اأي�����ض��اً  املقبل  الأ���ض��ب��وع  خ��ال  �ضيتم 

التكميلي  ال��دع��م  برنامج  م��ن  امل�ضتفيدين 

“تكافل” البالغ عددهم 55 األف اأ�ضرة لهذا 
ي�ضل  لهم  �س  املخ�ضّ املبلغ  ب��اأّن  علماً  العام، 

اإىل )14( مليون ُتدفع ب�ضكل ربع �ضنوي.

وب����ل����غ ع������دد امل�����ض��ت��ف��ي��دي��ن م����ن ب���رام���ج 

ت�����ض��ام��ن، وم�����ض��ان��د، ومت���ك���ن اق��ت�����ض��ادي 

فيما  م�����ض��ت��ف��ي��د،  األ����ف   466 ق���راب���ة   )2(

برنامج  م��ن  امل�ضتفيدة  امل��ن�����ض��اآت  ع���دد  ب��ل��غ 

والنقل  ال�ضياحة  لقطاعي  امل��وّج��ه  حماية 

)170( من�ضاأة، يف حن و�ضل عدد املن�ضاآت 

اقت�ضادي  متكن  ب��رن��ام��ج  م��ن  امل�ضتفيدة 

)1( 6700 من�ضاأة، �ضملت قرابة )136( 

األف عامل فيها.

السعود:  مواقف الملك الصلبة عطلت الكثير من المخططات اإلسرائيلية
»إقليمية المشرق العربي« تدعو العالم للرد على الضم وفرض إجراءات صارمة ضد االحتالل

العسعس: التحدي األكبر هو توفير السيولة

الربضي: ثقة عالمية باالقتصاد االردني وهدفنا ضخ السيولة

العضايلة: برامج الدعم الحكومية وصلت لمليون أسرة
كورونا.. صفر اصابات

ول  الأ نتاجية  الإ ب�ضكل عام رمبا يكون طريق  �ضتثمار  الإ اأو حتى قبلها  يف زمن جائحة كورونا 

يف  �ضتثمارات  فالإ وبالطبع  واملوؤ�ض�ضات،  ل��اأف��راد  امل��رج��وة  قت�ضادية  الإ ه���داف  الأ حتقيق  �ضوب 

هو  نفعاً  الإ�ضتثمار  اأن��واع  واأك��ر  العامة؛  الوظيفة  من  بكثري  مالياً  نفعاً  اأج��دى  اخلا�س  القطاع 

ل  ونوعاً  كماً  ي�ضكلون  الذين  ال�ضباب  وخ�ضو�ضاً  والكفوؤة  املوؤهلة  الب�ضرية  القوى  يف  الإ�ضتثمار 

ال�ضامية؛  امللكية  ال��روؤى  وفق  امل�ضتقبل  ّناع  و�ضُ التغيري  اأداة  وهم  ل  كيف  باملجتمع؛  به  ي�ضتهان 

امل�ضتقبل  �ضوب  بهم  النهو�س  على  بتكاملية  وغريها  واملدار�س  واجلامعات  ال�ضباب  وزارة  وعمل 

امل�ضرق:

ال�ضريع  والربح  نتاجية  الإ تعزز  والتي  املختلفة  القطاعات  يف  متعددة  اأن��واع  �ضتثمارات  الإ  .1

راأ�س  �ضوى بوجود  اإ�ضتثمار  اأي  اأن ينجح  القطاع اخلا�س؛ ول ميكن  املايل وخ�ضو�ضاً يف  واملردود 

اأكر  الإ�ضتثمار  يكون  ال�ضبابي  العن�ضر  وراأ�س مال مادي مليء؛ ويف حال وجود  كفوؤ  ب�ضري  مال 

واإنتاجية. كفاءة 

جدى نوعاً  كر والأ �ضتثمار يف القوى الب�ضرية عن طريق التعليم ذو نف�س طويل لكنه الأ 2. الإ

بالعقول  الإ�ضتثمار  من  اآخ��ر  ون��وع  اأط��ول  مدة  اإىل  يحتاج  اأن��ه  من  بالرغم  �ضتثمارات؛  الإ كل  من 

الناعمة واملوؤهلة. واملهارات 

واقعية  خدمية  اأو  اإنتاجية  مب�ضاريع  ويربو  ر���س  الأ على  ومرا�س  وتربية  ثقافة  �ضتثمار  الإ  .3

لأن  القطاع  اأو  املهنة  على  دخيًا  يكون  اأن  للم�ضتثمر  ميكن  ول  وهمية؛  بطولت  اأو  اأح��ام  دون 

ذلك بب�ضاطة يحتاج ملهارات لي�ضت وليدة اللحظة بل مكت�ضبة منذ نعومة اأظفار القوى الب�ضرية.

للعاطلن  وخ�ضو�ضاً  ال�ضباب  جيل  لدى  ت�ضود  اأن  يجب  اخلا�س  بالقطاع  �ضتثمار  الإ ثقافة   .4

والعطاء  وامل��ب��اداأة  امل��ب��ادرة  روح  اإم��ت��اك  عليهم  وبالطبع  الوظيفة،  ع��ن  والباحثن  العمل  ع��ن 

بع�س  يف  واأرى  باليد؛  الأخ��ذ  على  ت�ضاعد  وجهات  �ضبابية  مل��ب��ادرات  يحتاج  ذل��ك  لكن  والتحدي؛ 

ذلك؛  يف  يحتذى  منوذجاً  وغريها  الرقمي  والإقت�ضاد  الريادة  ووزارة  ال�ضباب  ك��وزارة  ال��وزارات 

ومطلوب املزيد من هذه الإ�ضتثمارات.

ي اإ�ضتثمار ناجت عن مبادرة �ضبابية متوفر وبجدوى اإقت�ضادية فاعلة لدى  5. التمويل الازم لأ

�ضندوق التنمية والت�ضغيل ملن ميتلك املهارة ول ميتلك املال الكايف لاإ�ضتثمار؛ بالإ�ضافة للجهات 

اجلمعيات  اإ�ضتحداث  تنامي  خ�ضم  يف  الأيام  هذه  اأكرها  وما  ال�ضباب؛  مع  تعمل  والتي  الداعمة 

ومنظمات املجتمع املدين التي تعزز هذه الروؤية على الأر�س.

بداأت  اإ�ضتثمارية  �ضبغتها  ر���س  الأ على  �ضبابية  ملبادرات  النجاح  ق�ض�س  من  الكثري  هنالك   .6

والب�ضري  امل��ادي  املال  لراأ�س  وم�ضغلة  كربى  اإنتاجية  مل�ضاريع  واآل��ت  ومتو�ضطة  �ضغرية  مب�ضاريع 

على  ذل��ك  على  دليل  خري  الأع��م��ال  بيئة  يف  الريادية  وامل��ب��ادرات  جمدية؛  عمل  لفر�س  وحمققة 

ال�ضبابية  العمل  لفر�س  جاذبة  بيئة  خللق  الت�ضغيلية  فر�ضهم  واإ�ضتحداث  ال�ضباب  ت�ضغيل  �ضبيل 

وامل�ضاهمة يف حل م�ضكلة البطالة التي يعاين منها خريجو اجلامعات هذه الأيام كثرياً.

مب�ضاريع  ف���وراً  وال��ب��دء  النهو�س  الغد  و���ض��ّن��اع  التغيري  فر�ضان  ال��ي��وم  �ضباب  م��ن  مطلوب   .7

ع�ضفور  من  اأكر  ن�ضرب  اأن  لغايات  وطموحاتهم  ومهاراتهم  رغباتهم  وفق  واإ�ضتثمارية  اإنتاجية 

قت�ضاد الوطني،  نتاجية وننمي الإ جتماعي ونعزز الإ من الإ بحجر، نق�ضي على البطالة ونحقق الأ

وندعم  لل�ضباب  املنتج  والإ���ض��ت��ث��م��ار  الأع��م��ال  ري���ادة  بيئة  خلق  يف  ون�ضاهم  اأخ����رى؛  ج��م  وف��وائ��د 

باإ�ضطراد. الوطني  الإقت�ضاد 

جناح  ق�ض�س  يحقق  ال�ضباب  جيل  ل��دى  اخلا�س  القطاع  يف  وامل��ب��ادرات  �ضتثمار  الإ ب�ضراحة: 

املوؤهلة؛واملطلوب  الب�ضرية  القوى  يف  لاإ�ضتثمار  كنتيجة  بالطبع  ذلك  ويكون  بالبنان،  لها  ي�ضار 

بدًل من  تاأخري  اأو  تباطوؤ  دون  فوراً  والبدء  كانت  اأّنى  �ضتثمارات  الإ ال�ضباب �ضوب  وتوجه  توجيه 

�ضطفاف يف طوابري العاطلن عن العمل. الإ

ال�ضبابي �ضتثمار  نتاج والإ �ضباح العمل والإ
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ا�ستبدال  تقرر  احلكومة  اململكة:  قناة  على  زواتي  الإ�ستئجار،  من  �سنوات  �سبع  بعد 

�سفينة الغاز العائمة امل�ستاأجرة يف العقبة التي تكلف الردن )مبلغاً كبرياً( ببناء حمطة 

ار�سية تعمل عمل الباخرة خالل �سنتني حتى ل يدفع املبلغ الذي يدفعه حالياً !!! 

للتذكري مت توقيع عقد ال�ستئجار بتاريخ 2013/7/31 ملدة ع�سر �سنوات مت متديدها 

 135 اأي  دينار  مليون  خم�سني  ال�سنوية  الجرة  تبلغ  اخرى،  �سنوات  خلم�س  العام  هذا 

الف دينار يومياً ما يعني ان احلكومه دفعت بدل اجور اكرث من ثمنها بدل من �سرائها 

ُي�سمح  التفاقية  بنود  احد  وح�سب  دينار،  مليون   177 ال  يتجاوز  ل  بالكامل  و�سعرها 

ل�سركة الكهرباء الوطنية اإنهاء عقد ال�ستئجار بعد م�سي خم�س �سنوات �سريطة اإبالغ 

24 �سهرا،  ال�سركة املالكة للباخرة قبل 

اإىل  اإ�سافة  دي��ن��ار،  مليون  ب100  �ساطئية  وح��دة  بناء  كلفة  �سابقة  درا���س��ة  وق���درت 

ا�ستئجار باخرة �سغرية خم�س�سة فقط للتخزين، للعلم تبلغ مديونية �سركة الكهرباء 

الوطنية اململوكة للحكومة 3ر5 مليار دينار تقريبا، وتبلغ خدمة هذا الدين 116مليون 

دينار �سنويا مما يجعل ا�سعار الكهرباء يف الردن الأعلى يف ال�سرق الو�سط ..

د.عصام الغزاوي

من يملك السفينة ؟

اخلمي�س   9/ 7 / 2020 

االنباط-عمان 

���س��م��ن اإ���س��رات��ي��ج��ي��ة ���س��رك��ة امل��ن��ا���س��ري 

يف  والإنت�سار  بالتو�سع  واملحروقات  للزيوت 

مت  الها�سمية،  الإردن��ي��ة  اململكة  اأن��ح��اء  كافة 

بعون اهلل اإفتتاح حمطة وقود تابعة لل�سركة 

اإربد،  اإقليم ال�سمال يف حمافظة  تقع �سمن 

اب��ي �سعيد  اب��ي �سعيد ، بعد بلدية دي��ر  دي��ر 

ل��واء  ل���  والتعليم  الربية  مديرية  ومقابل 

اب��ي �سعيد،  اإ�سم حمطة دي��ر  الكورة وحتمل 

يف  املنا�سريالعاملة  حم��ط��ات  ع��دد  لي�سبح 

حالياً  حمطة   13 ع��ن  ي��زي��د  ال�سمال  اإقليم 

اجلغرافية  للمنطقة  اأك��ر  تغطية  ل�سمان 

وخل����دم����ة اأف�������س���ل ل��ل��ج��م��ه��ور وع��م��الئ��ه��ا 

بال�سمال.

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

ال��رائ��دة حملياً يف بناء  ال�سركات  اأوائ���ل  من 

وت�سغيل �سل�سلة من حمطات الوقود حيث مت 

ت�سغيل اأوىل حمطاتها عام 2001 ب�سكل جذاب 

ومميز ومبوا�سفات عاملية ت�ساهي مثيالتها 

منذ  ال�سركة  وحر�ست  املتقدمة،  ال���دول  يف 

التقنيات  اأح�����دث  اإ���س��ت��خ��دام  ال��ب��داي��ة ع��ل��ى 

من  ورواده����ا  زبائنها  خلدمة  التكنولوجية 

البطاقات  باإ�ستخدام  الدفع  تقدمي خدمات 

اأع����ادة  الئ��ت��م��ان��ي��ة للعميل وت��ق��دمي ح��ل��ول 

التعبئة مثل البطاقات اللكرونية اخلا�سة 

  eCash ًب�سركة املنا�سري املدفوعة م�سبقا

وب��ط��اق��ة اأع������ادة ال��ت��ع��ب��ئ��ة الل��ك��رون��ي��ة من 

،واأي�ساً اخلدمة الأكرث   eFill املنا�سري ال

تطوراً باململكة وهي Aman Fill   والتي 

تعمل على التزود بالوقود من خالل خا�سية 

ترددات الراديو للتعرف على هوية املركبات .

حمطاتها  جميع  اأي�ساً  ال�سركة  وت��وؤم��ن 

املهنية  وال�����س��الم��ة  ال�سحة  معايري  ب��اأع��ل��ى 

والبيئية يف كافة فروعها، وهي حا�سلة على 

�سهادة اليزو 9001 واليزو 14001 منذ اكرث 

من ع�سر �سنوات وهي اأي�ساً اأول �سركة تعمل 

بهذا املجال حت�سد �سهادة اليزو 45001.

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

وامل����ح����روق����ات اإه��ت��م��ام��ه��ا ب��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة 

امل��ت��ج��ددة وت��وف��ري احل��ل��ول ل��الإ���س��ت��ف��ادة من 

وتعد  ال��ك��ه��رب��اء  لتوليد  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 

اأول ���س��رك��ة وف����رت خ��دم��ة ���س��ح��ن امل��رك��ب��ات 

الكهربائية للعامة ويبلغ عدد وحدات ال�سحن 

العاملة  حالياً  15 وحدة �سحن  تغطي جميع 

اأن��ح��اء اململكة وال��ع��م��ل ج���اري ع��ل��ى اأ���س��اف��ة 

وحدات اأخرى خالل ال�سهر القادمة.

للزيوت  املنا�سري  حمطات  �سركة  وكانت 

واملحروقات  قد اطلقت اأول برنامج مكافاآت 

للمحروقات حتت اإ�سم - اأب�سر-  بحيث يتم 

مكافاآة العمالء بالهدايا والعرو�س اخلا�سة 

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

حم��ط��ات املنا�سري وه���ذا ال��رن��ام��ج  يعتر 

الأول من نوعه يف اململكة واأي�ساً الأول على 

الو����س���ط يف جم���ال قطاع  ال�����س��رق  م�ستوى 

املحروقات.

ت�سم  ال�سركة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم��ن 

ما  وت�سغل  موظف   2000 من  اأك��رث  بكادرها 

ي��زي��د ع��ن 77 حم��ط��ة وق����ود ع��ام��ل��ة وت��ق��دم 

خ���دم���ات اأخ������رى ع���دي���دة مب��ح��ط��ات��ه��ا مثل 

�سل�سلة من الأ�سواق التجارية )لومي ماركت( 

وال�سيدليات  ال�سريعة  ال��وج��ب��ات  ومطاعم 

الآيل  ال�سراف  وخدمة  البنكية  واخل��دم��ات 

وعدد من املحالت التجارية املتنوعة لتوفر 

خ���دم���ات م��ت��ك��ام��ل��ة يف م��ك��ان واح����د لتوقف 

العمالء.

االنباط-عمان

اأط���ل���ق���ت امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

الج��ت��م��اع��ي يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ����س���ادر عن 

م��رك��زه��ا الإع��الم��ي خ��دم��ة ج��دي��دة ت�سمح 

ب��ت��ق��دمي ط��ل��ب رات����ب ت��ق��اع��د ال�����س��ي��خ��وخ��ة 

اإل���ك���رون���ي���اً، وي���اأت���ي ذل����ك �سمن  وامل���ب���ك���ر 

خ��ط��ت��ه��ا يف ت���ط���وي���ر وحت���دي���ث خ��دم��ات��ه��ا 

وال��ت�����س��ه��ي��ل  دوري  ب�����س��ك��ل  الإل���ك���رون���ي���ة 

وت����وف����ري ال����وق����ت وال���ك���ل���ف ع���ل���ى م��ت��ل��ق��ي 

اخلدمة، مبينًة اأن اخلدمة اجلديدة ت�سمح 

تخ�سي�س  ب��ط��ل��ب  ال��ت��ق��دم  ع��ل��ي��ه  ل��ل��م��وؤم��ن 

مدار  على  واملبكر  ال�سيخوخة  تقاعد  راتب 

ال�ساعة من داخل وخارج اململكة. 

املوؤمن  على  يتعني  اأن��ه  املوؤ�س�سة  وبّينت 

ع��ل��ي��ه ال����ذي ا���س��ت��وف��ى ����س���روط ا���س��ت��ح��ق��اق 

املبكر(  اأو  )ال�سيخوخة  التقاعدي  الراتب 

موقع  يف  ال�سخ�سي  ح�سابه  اإىل  ال��دخ��ول 

www.ssc.( الإل����ك����روين  امل��وؤ���س�����س��ة 

امل��ت��ق��اع��دي��ن  خ���دم���ات  وم����ن   )gov.jo

اخ����ت����ي����ار خ����دم����ة )ط����ل����ب رات��������ب ت���ق���اع���د 

مبكر(  تقاعد  رات���ب  طلب  اأو  ال�سيخوخة 

الوثائق  وارف��اق  املطلوبة  البيانات  وتعبئة 

وار�سال الطلب.

لهاتني  التقدم  ب��اأن  املوؤ�س�سة  واأو�سحت 

اخل���دم���ت���ني اأ����س���ب���ح اإل����زام����ي����اً م����ن خ���الل 

وي�ستثنى  الإل��ك��رون��ي��ة  اخل���دم���ات  ب���واب���ة 

طلب  تت�سمن  ال��ت��ي  امل��ع��ام��الت  ذل���ك  م��ن 

اأو �سم فرات  اإع��ادة تعوي�س دفعة واح��دة 

ا�سراك لغايات ا�ستكمال �سروط ا�ستحقاق 

�سي�ستمر  ال��ت��ي  ال�سيخوخة  ت��ق��اع��د  رات���ب 

ا�ستقبالها من خالل مركز ات�سال خدمات 

ال�سمان على الرقم )117117(.

الأ�سابيع  خ��الل  اأن��ه��ا  املوؤ�س�سة  وك�سفت 

املقبلة �سوف تطلق خدمة احت�ساب الراتب 

املوؤمن  والتي متّكن  الفرا�سي  التقاعدي 

رواتبهم  قيمة  احت�ساب  من  الأفراد  عليهم 

ال��ت��ق��اع��دي��ة احل��ال��ي��ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وق��ب��ل 

اللجوء اإىل تقدمي طلب تخ�سي�س الراتب 

التقاعدي.

االنباط-عمان

ع��دي��دة  ���س��ك��اوئ  امل�ستهلك  ح��م��اي��ة  ت��ل��ق��ت   

م���ن امل��واط��ن��ني م���ن ك��اف��ة حم��اف��ظ��ات اململكة 

التي تقدمها �سركات  تتعلق ب�سعف اخلدمات 

بالعقود  التزامها  وع���دم  اخللوية  الت�����س��الت 

ب�سرعة  يتعلق  فيما  امل��واط��ن��ني  م��ع  امل��رم��ب��ة 

النرنت و قيمة ال�سراكات ال�سهرية وحزم 

الن���رن���ت امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ع��ق��د امل�����رم بني 

ال��ط��رف��ني  .وط��ال��ب ال��دك��ت��ور حممد عبيدات 

ب���ي���ان �سحفي  امل�����س��ت��ه��ل��ك يف  رئ��ي�����س ح��م��اي��ة 

الت�سالت  قطاع  تنظيم  هيئة  الرب��ع��اء  اليوم 

اأن�سئت  التي  ومهامها  مب�سوؤولياتها  بالقيام 

م��ن اج��ل��ه��ا وه���ي ح��ف��ظ ك��اف��ة ح��ق��وق اط���راف 

العملية التبادلية ولي�س حماية حقوق �سركات 

الت�������س���الت ع��ل��ى ح�����س��اب امل����واط����ن ال��ط��رف 

ال��ت��زام �سركات  اأن ع��دم  دائ��م��ا. ذل��ك  ال�سعف 

مع  عليها  املتفق  اخلدمة  بتقدمي  الت�سالت 

وخا�سة  النرنت  ب�سرعة  واملتعلقة  املواطنني 

خدمة )fiber ( يعتر خمال لهم �سرط من 

�سروط العقد املرم بني الطرفني، فعلى �سبيل 

املثال يتم توقيع عقد انرنت ما بني ال�سركة 

واملواطن ل�سراء خدمة انرنت فاير ب�سرعة  

Mbps 100 ومببلغ ثالثون دينار يف ال�سهر 
وهذا املبلغ يعتر مرتفعا ومبالغ به ول يتنا�سب 

للمواطنني خا�سة يف ظل  املالية  القدرات  مع 

يعي�سونها  التي  ال�سعبة  القت�سادية  الظروف 

وعند قيا�س �سرعة النرنت جندها 50 اأو 60 

عبيدات  الدكتور  فقط.وا�ستهجن   Mbps
قيام بع�س �سركات الت�سالت اخللوية بتغيري 

ال��رج��وع  دون  ال�سهرية  امل��واط��ن��ني  ا���س��راك��ات 

مالية  اع��ب��اء  وحتميلهم  م��واف��ق��ت��ه��م  اأخ����ذ  اأو 

ا�سافية جديدة على ا�سراكاتهم ال�سهرية اذا 

وكذلك  ال���س��راك،  بهذا  ال�ستمرار  ارادوا  ما 

حجب خدمة تلقي املكاملات يف نف�س اليوم الذي 

ي�ستحق فيه ال���س��راك ال�سهري، وه��ذا المر 

يعتر تعدي على حقوق امل�ستهلك وخمالفة ل 

ميكن ال�سكوت عليها ويجب على هيئة تنظيم 

قطاع الت�سالت ا�ستخدام �سالحياتها من اجل 

املواطنني.كما  على  ال�سركات  هذه  تغول  وقف 

طالب د عبيدات هيئة تنظيم قطاع الت�سالت 

تنظيم عقود ال�سراكات ال�سنوية بني �سركات 

الت�������س���الت اخل��ل��وي��ة وامل���واط���ن���ني اذ ان���ه من 

العقود  اأن تبقى ه���ذه  امل��ع��ق��ول وامل��ق��ب��ول  غ��ري 

)عقود اذع��ان( تتحكم فيها هذه ال�سركات من 

خالل و�سع التعليمات وال�سروط املنا�سبة لها 

حتفظ  ول  حقوقها  جميع  لها  حتفظ  وال��ت��ي 

للمواطنني اأي حق من حقوقهم ومن ابرز هذه 

ال�سروط اجبار املواطنني التوقيع على عقد ملدة 

�سنتني م�ستغلني حاجة املواطنني اىل ا�ستخدام 

اليومية وخا�سة يف ظل  النرنت يف حياتهم 

ب�سبب  الن  نعي�سة  ال��ذي  ال�ستثنائي  الظرف 

الطلبة  اب��ن��اوؤن��ا  اعتمد  حيث  ك��ورون��ا  جائحة 

وكذلك  اليومية  درا�ستهم  يف  الن��رن��ت  على 

املوؤ�س�سات وال�سركات واملدار�س واملن�ساءات على 

اكمال اعمالها من خالل �سبكة النرنت.

االنباط-عمان

اط��ل��ق وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة وزي����ر ال���زراع���ة املكلف 

الدكتور �سالح اخلراب�سة ام�س الربعاء، م�سروع 

�سجرة  ماليني   10 ل��زراع��ة  الوطني  التحريج 

حرجية لزيادة كثافة الغطاء النباتي يف اململكة.

وقال الدكتور اخلراب�سة يف بيان، اإن امل�سروع 

�سيمكننا اليفاء باللتزامات الدولية، ول�سيما 

ومكافحة  الكربون،  انبعاثات  بخف�س  املتعلقة 

احل��ي��وي،  ال��ت��ن��وع  عنا�سر  وح��م��اي��ة  الت�سحر، 

وتخفي�س كميات ثاين اأك�سيد الكربون املنبعثة، 

واحلفاظ على راأ�س املال الطبيعي الذي يعتر 

الذي  الخ�سر  النمو  مبادئ  ا�سا�سيا من  مبداأ 

تبنت وزارة البيئة تطبيقه منهجا عمليا يهدف 

اإىل حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة وامل�����س��ت��دام��ة. 

احلفاظ  يف  اي�سا  �سي�سهم  امل�سروع  اأن  وا�ساف 

البيئية  النظمة  وتدعيم  احليوي  التنوع  على 

يف الأردن، والتاأثري ايجابيا على النظم البيئية 

وم��ك��اف��ح��ة ال��ت�����س��ح��ر ال����ذي ب���ات م���ن امل�ساكل 

الكبرية التي تقت�سي الت�سدي لها ومواجهتها.

لإع����ادة  امل���ج���ال  �سيفتح  امل�������س���روع  اأن  وب����ني 

ت��وازن النظام البيئي من خ��الل زي��ادة الغطاء 

ب�����س��ورة ملحوظة  �سلبا  ت��اأث��ر  ال����ذي  ال��ن��ب��ات��ي 

ال��رثوة احلرجية  ب�سبب العتداء اجلائر على 

وتغري  ال��غ��اب��ات  ل�سالمة  الطبيعي  وال��ت��ده��ور 

العوامل اجلوية والنمط املطري اأو بفعل بع�س 

الآفات.

ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ري��ج  اأن م�������س���روع  واو�����س����ح 

فر�س  ت��وف��ري  يف  املحلية  املجتمعات  �سي�ساعد 

عمل دائمة، وتخ�سي�س املوارد الالزمة لت�سميم 

ع���دد م��ن امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية داخ����ل ال��غ��اب��ات، 

وت��وف��ري بع�س ال��ت��ج��م��ع��ات امل��ائ��ي��ة يف ال��ب��ادي��ة 

اخلدمات  تقدمي  بهدف  ال�سحراوية  واملناطق 

ال�سا�سية لروادها.

الدرا�سة  الع��ت��م��اد على  اإىل  ال��وزي��ر  واأ���س��ار 

واأن���واع  امل�ساحات  حتديد  يف  العلمي  والتحليل 

ال���س��ج��ار ال��ت��ي �سيتم زراع��ت��ه��ا ح�����س��ب امل��وق��ع 

اجل����غ����رايف واخل����ارط����ة امل���ط���ري���ة واح��ت��ي��اج��ات 

النظمة البيئية واملجتمعات املحلية يف املناطق 

امل�ستهدفة.

وق��ال اإن وزارت��ي البيئة والزراعة �ستعمالن 

على  والداعمة،  املعنية  اجلهات  مع  وبالتعاون 

ت��ط��وي��ر امل�����س��ات��ل امل��ن��ت��ج��ة ل��الأ���س��ج��ار وام��ه��ات 

الأ����س���ج���ار ل��ت��ك��ون ع�����س��ري��ة ق�����ادرة ع��ل��ى تلبية 

اح��ت��ي��اج��ات ال��ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ي، ول��دي��ه��ا ال��ق��درة 

التطوير  مراكز  مع  مبا�سر  ب�سكل  العمل  على 

وال��ب��ح��وث ال��زراع��ي��ة، وال���س��ت��ف��ادة م��ن خ��رات 

الدول الأخرى بهذا املجال.

�سينفذ  املكلف  العمل  ف��ري��ق  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

حملة ت�سويق اجتماعي لتدعيم ال�سلوك ال�سليم 

ال�����س��ل��وك ال�سلبي وم��ع��رف��ة الأ���س��ب��اب  وت��ع��دي��ل 

ال��ت��ي ت��دف��ع ال��ب��ع�����س ل��الع��ت��داء ع��ل��ى ال��غ��اب��ات 

ومعاجلتها.

واو�سح اأن خارطة حرجية �سيجري اإن�ساوؤها 

خمتلف  يف  الغابات  ومواقع  م�ساحات  لتحديد 

مناطق اململكة، وتطوير تطبيق للهواتف الذكية 

امل�ستخدم  لتمكني  اخلارطة  ه��ذه  على  يحتوي 

من التوا�سل املبا�سر مع اجلهات املعنية وادارات 

ال���غ���اب���ات ل��ت��ق��دمي الق�����راح�����ات وال�����س��ك��اوى، 

وت�سويق الغابات كرثوة وطنية.

االنباط-عمان

ث��م��ن��ت ال���ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 

دور جاللة  واملهن احلرة  العامة  اخلدمات 

ال���وق���وف بوجه  ال��ث��اين يف  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

منطقة  ب�����س��م  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  امل��خ��ط��ط��ات 

الأغ������وار وامل�����س��ت��وط��ن��ات. م�����س��ي��دًة ب��ال��دور 

الكبري الذي لعبه جاللته يف ح�سد موقف 

دويل وخلق جبهة موحدة مناوئة لأي قرار 

اأحادي اأو خمالف لل�سرعية الدولية. 

ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان ����س���ادر ع���ن ال��ن��ق��اب��ة 

القيادة  حول”  التفافها  فيه  بّينت  ام�����س 

بتم�سكها  ال��ع��امل  ف��اج��اأت  ال��ت��ي  الها�سمية 

ب���احل���ق، وح��ن��ك��ت��ه��ا، وم��وق��ف��ه��ا ال�����س��ل��ب يف 

والدفاع  الفل�سطينية  الق�سية  عن  الدفاع 

عن اأرا�سيها، ويف ظل احلراك الدبلوما�سي 

ال��ف��ع��ال مت��ك��ن ج��الل��ت��ه م��ن ب��ل��ورة موقف 

ال�سم  ق���رارات  تنفيذ  اأن  وه��و  واح��د  دويل 

ميثل  مم��ا  ال�سلمية  اجل��ه��ود  ك��ل  �سين�سف 

���س��غ��ط��ا دول���ي���ا ك��ب��ريا ع��ل��ى ���س��ل��ط��ة ال��ك��ي��ان 

الغا�سب”.

 وو����س���ف���ت م���وق���ف ج���الل���ت���ه م����ن ق����رار 

ال�����س��م، اأح����د اأك����رث امل���واق���ف ���س��الب��ة ب��ه��ذا 

يدرك  “جاللته  اأن  مو�سحًة  اخل�سو�س، 

العملية  ي��ن�����س��ف  ق��د  ال���ق���رار  ه���ذا  م��ث��ل  اأن 

ال�����س��ل��م��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف ح��ل ال��دول��ت��ني وق��د 

ي����وؤدي ذل���ك اإىل ت��ق��وي�����س ف��ر���س ال�����س��الم 

التعنت  ه��ذا  وج��ه  يف  واق��ف��ا  طويلة،  لعقود 

ال�������س���ه���ي���وين وال���ع���ق���ل���ي���ة ال��ي��م��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي 

الكيان  هذا  مقاليد احلكم يف  على  ت�سيطر 

كما  �سعبه  �سمري  عن  عر  لأن��ه  الغا�سب، 

هو دوما.”

امللكية  الت�سالت  “اأن  النقابة،  واأك��دت 

مع دول العامل وت�سريحات جاللته والتي 

�سد  الثابت  اْلردن  موقف  على  فيها  �سدد 

ال�سرعية  ق��رار يخالف  اأو  اأح��ادي  ق��رار  اأي 

تلك  م��ث��ل  اأن  فيها  اع��ت��ر  وال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 

القرارات تعد عدوانا جديدا على الأرا�سي 

عدائية  وخ��ط��وة  والأردن���ي���ة  الفل�سطينية 

ال�سادرة  الدولية  للقرارات  �سارخا  وخرقا 

ب��ه��ذا اخل�����س��و���س، ك���ل ه���ذا م���ن ���س��اأن��ه اأن 

ي�����س��ع ع��م��ل��ي��ة ال�����س��الم مب��ج��م��ل��ه��ا يف اإط���ار 

امل��راج��ع��ة وات��ف��اق��ي��ات ال�����س��الم يف م��رح��ل��ة 

اعادة النظر.”

ال���ذي  الردين  امل���وق���ف   “ اأن  واأ�����س����ارت 

ا�سرف عليه واأداره بكل اقتدار جاللة امللك 

ال�سرعية  اأ�سا�سه  فيه   لب�س  وا�سحا ل  كان 

يف  املوقعة  والتفاقيات  وقراراتها  الدولية 

موؤكدا  مطلقة،  و�سرعية  دويل  قانون  ظل 

حر�سه يف الدفاع عن الق�سية الفل�سطينية 

وتعوي�سهم  العودة  يف  الفل�سطينيني  وحق 

واإق����ام����ة دول���ت���ه���م م��ت��م��ث��ل��ة يف ع��ا���س��م��ت��ه��ا 

فهذا  بغريب  لي�س  وهذا  ال�سريف،  القد�س 

الها�سميني” نهج 

ال�سعب  ك��م��ا  ال��ن��ق��اب��ة  يف  “اإننا  وخ��ت��م��ت 

واأف���ك���اره  واأل����وان����ه  اأط���ي���اف���ه  ب��ك��ل  الردين 

امللك  قيادة جاللة  واح��دا خلف  �سفا  نقف 

نقف  وكلنا  حوله  التفافنا  ونوؤكد  احلكيمة 

ج���ن���ودا خ��ل��ف��ه ون���دع���م م��واق��ف��ه ال��ع��روب��ي��ة 

الفل�سطيني.” والداعمة للحق  املوؤيدة 

االنباط-عمان

قرر وزير العمل ن�سال في�سل البطاينة 

وت�سكيل  ال��زم��ال��ي��ة  م�����س��ن��ع  اإغ����الق  اإع�����ادة 

ال��ع��م��ل  م���ن وزارة  م�����س��رك��ة  جل��ن��ة حت��ق��ق 

امل��دين  ال��دف��اع  ال�����س��ح��ة وم��دي��ري��ة  ووزارة 

لإعادة تقييم و�سع امل�سنع ومدى جاهزيته 

للعمل.

وزارة  با�سم  الإع��الم��ي  الناطق  واأو���س��ح 

ال��ع��م��ل حم��م��د ال���زي���ود ان���ه ال��ت��ح��ق �سباح 

امل�����س��ن��ع ب�سكل  ب��ال��ع��م��ل يف  الأرب���ع���اء  ام�����س 

طبيعي دون اأية م�ساكل 585 عاملة، م�سريا 

عرن  بالعمل  امللتحقات  العامالت  اأن  اإىل 

عملهن  ع��ن  التوقف  يف  رغبتهن  ع��دم  ع��ن 

لعدم وجود اأي مرر للتوقف. 

�سكون  عاملة   39 اأن  اإىل  ال��زي��ود   ولفت 

الدوام  بداية  بالعمل وعند  التحاقهن  عند 

من اأعرا�س �سحية خمتلفة وطلنب  نقلهن 

معظمهن  م��غ��ادرة  م��وؤك��دا  امل�ست�سفى،  اإىل 

امل�ست�سفى بعد التاأكد من حالتهن ال�سحية 

اأعرا�س عليهن  وجميعهن  اأي  بعدم وجود 

بحالة �سحية جيدة.

ت�سكيل  اأن  الإع����الم����ي  ال���ن���اط���ق  واأك������د 

اللجنة امل�سركة بني اجلهات املخت�سة جاء 

تقرير  وتقدمي  احل��ال  واق��ع  على  للوقوف 

امل�سنع  يف  ال��و���س��ع  حقيقة  يظهر  حم��اي��د 

�ساحب  بني  تقع  قد  خالفات  لأي��ة  وجتنبا 

والعامالت. العمل 

ق���ام���ت منذ  ال�������وزارة  اأن  ال���زي���ود  وب����ني 

املعيارية  الإجراءات  بكافة  املا�سي  الأ�سبوع 

امل��ت��ب��ع��ة يف م���ث���ل ه�����ذه احل������الت امل��ت��م��ث��ل��ة 

كافة  واإت��خ��اذ  اأي���ام   7 مل��دة  امل�سنع  ب��اإغ��الق 

الإجراءات الالزمة للتاأكد من خلو امل�سنع 

اآثار لأية مواد ا�ستخدمت بال�سابق  اأية  من 

بتهيئة  املتعلقة  الإج�����راءات  ك��اف��ة  واج���راء 

العمال  ل��ع��ودة  منا�سب  ب�سكل  العمل  بيئة 

اإىل عملهم.

اإغالق  اإعادة  اأن قرار  و�سدد الزيود على 

امل�����س��ن��ع اإج�����راء اح�����رازي وج���اء اح��رام��اً 

لراأي القلة من العامالت ودعما لل�سفافية 

اللجنة  اأخرى من  للتاأكد مرة  املجتمع  مع 

من  امل�سنع  خلو  ومن  الغاية  لهذه  امل�سكلة 

والتعقيم  الر�س  عملية  عن  ناجتة  اآث��ار  اأي 

التي متت �سابقا.

 إفتتاح محطة وقود جديدة 
لشركة المناصير 

الضمان تطلق خدمة جديدة لتقديم طلب 
راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر إلكترونيًا

 حماية المستهلك تطالب بوقف تغول شركات االتصاالت

الخرابشة يطلق مشروع التحريج الوطني لزراعة 10 ماليين شجرة

وزير العمل يعيد إغالق مصنع الزمالية في االغوار الشمالية 
 وجه بفحص المصنع بشكل مشترك مع الصحة والدفاع المدني 

 نقابة الخدمات: نقف خلف الملك وندعم مواقفه المؤيدة للحق الفلسطيني



املحلي
50

 ، يتم حتديد �لتط�ر �البتكاري �لناجح للمجتمع من خالل �لتغيري�ت �مل�ؤ�س�سية �إىل حد كبري 

و�لتي تعتمد على �لطبيعة �لنظامية لالبتكار. تظهر بع�ض �ل�سع�بات �أثناء تنفيذ ن�ساط م�سروع 

�أنظمة �البتكار ، وهي �أ�سكال جديدة من هيكل �البتكار. ترتبط هذه �حل��جز باال�ستخد�م �لفعال 

لبع�ض �الأ�ساليب و�الإجر�ء�ت. يجب ذكر �أحد �أ�سباب ظه�ر هذه �مل�ساكل �إجر�ء �لفح�ض. يف هذ� �ل�سياق 

، يتطلب �الهتمام �خلا�ض تط�ير �أ�ساليب جديدة وحتديث �لقدمية ، كاأد�ة للنجاح لتحقيق �لغر�ض.

تقليديا »فح�ض �مل�سروع« يعني تقييم فر�ض �مل�سروع و�ختيار �الأف�سل لتحقيقه �ملقبل. تت�سمن 

هذه �لعملية �ملر�جعة �ل�سابقة وق��عد �لبيانات �مل�ستلمة ح�ل �لتاأثري �القت�سادي �أو �جلهد �ملبذول 

و�ملكلف. يف �لنهاية ، �سيتم �ختيار �أف�سل فر�سة للم�سروع و�ستك�ن �لنتيجة �لنهائية.

تت�سمن عملية �لفرز حتلياًل مقارناً لفر�ض �مل�سروع للمعايري �الأولية )�مل�سلحة �ال�سرت�تيجية 

؛ طبيعة عمل �مل�سروع ؛ قدرة �مل��رد ؛ �ملركز �لتناف�سي ؛ جاهزية �لعمالء( و�ملعايري �لثان�ية )وقت 

�لتعادل ؛ �لتاأثري�ت �لد�خلية ؛ و�سع �ل�س�ق وح�سة �ل�س�ق ؛ �الأعمال �ملخاطر ؛ تكلفة �مللكية(.

ينبغي �لتاأكيد على �أن هذ� �لنهج ي�ستخدم عادة يف جماالت �إد�رة �الأعمال ومن �ل�سعب ��ستخد�مه 

يف جماالت �لبح�ث �الأ�سا�سية و�لعلمية و�لتطبيقية ن�ساط �مل�سروع الأنظمة �البتكار.

فيما يتعلق بامل��د �لتي مت �لنظر فيها ، يبدو �أن هناك حاجة يف ت�سكيل �إجر�ء مناهج فح�ض �مل�سروع 

�لتي �ست�سمح بتاأكيد �ختيار �أف�سل بد�ئل �مل�سروع يف �ملر�حل �ملبكرة من عملية �البتكار )مبا يف ذلك 

�لر�ديكالية(

لتطبيق �لفح�ض يف �ملر�حل �ملبكرة من عملية �البتكار �سروري لتحديد �ملعايري �لتي �ستعقد حتليل 

�خلرب�ء من �لبد�ئل. وبناًء على هذه �ملعايري ، ميكن تعريف فح�ض �مل�سف�فة ، �لذي �سيك�ن �أ�سا�ض 

�إجر�ء�ت �لتقييم و�الختيار.

تعترب �ملناهج �أ�سا�سية لتط�ير طرق فح�ض �مل�سروع يف �ملر�حل �الأوىل من عملية �البتكار وحتديد 

�ملزيد من �لبحث ح�ل:

- �أن�سطة �ملر�قبة

- ت�قعات

- ت�فري �ال�ستد�مة و�لنجاح

م.عامر الدرابسه

 تنظيم منهج لعرض المشروع على 
المراحل المبكرة من عملية االبتكار

اخلمي�س  9 / 7 / 2020 

مداهمات لعدة اشخاص من 
مروجي المواد المخدرة

 هيئة االعتماد تقر نموذج تسكين 
المؤهالت على اإلطار الوطني

االستثمارات التي استقطبها االردن خالل كورونا تعكس الثقة به وباقتصاده

الرزاز: الملك يعول على االستثمار

 وزير الداخلية يلتقي سفيرة اإلتحاد األوروبي

المياه تطلق تطبيق ووتر آب على الهواتف الذكية للتسهيل على المواطنين

السفير المكسيكي: األردن مؤهل ليكون بوابة لمنطقة الشرق االوسط 

االنباط-عمان

�إن  �ل����رز�ز،  �لدكت�ر عمر  �ل�����زر�ء  رئي�ض  ق��ال 

وتكافلها  ومتانتها  ق�تها  �ثبتت  �الأردنية  �لدولة 

جت��اوز  م��ن  مكنتها  ر��سخة  مب�ؤ�س�سات  ومتتعها 

�لتحديات و�ملحن و�خلروج منها �ق�ى.

ول��ف��ت رئ��ي�����ض �ل��������زر�ء خ����الل زي���ارت���ه �م�����ض 

�الربعاء، �إىل هيئة �ال�ستثمار ولقائه رئي�ض �لهيئة 

�لدكت�ر خالد �ل�زين وجمم�عة من �مل�ستثمرين 

�ملحليني و�لعرب، �إىل �أن حجم �ال�ستثمار�ت �لتي 

ك���رون��ا  جائحة  ف���رتة  خ���الل  �الردن  ��ستقطبها 

قطاعات  يف  ج��دي��د�  ����س��ت��ث��م��ار�   52 بلغت  و�ل��ت��ي 

�ل�����س��ن��اع��ة و�ل�����س��ي��اح��ة و�ل�����س��ح��ة وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 

دينار  50 ملي�ن  ي�سل  ��ستثمار  �ملعل�مات بحجم 

ب���االأردن  �لثقة  تعك�ض  �أردين   1100 نح�  وت�سغل 

وباقت�ساده.

���س��ن��د�ت  و�������س�����ار �إىل ح���ج���م �الق�����ب�����ال ع���ل���ى 

�ل��ي���روب���ن��د �ل��ت��ي ����س��دره��ا �الردن �خ���ري� بلغ 6 

����س��ع��اف ح��ج��م �الك��ت��ت��اب وب��ف��ائ��دة �أق���ل مم��ا كنا 

نت�قع، وهي �لفائدة رمبا �الأقل �لتي حت�سل عليها 

�لدولة.

�مللك عبد�هلل  �أن جاللة  �ل����زر�ء  و�أك��د رئي�ض 

�لثاين يع�ل على �ال�ستثمار، ويركز دوما على �أن 

هناك فر�سة ل��الأردن �أن ي�سبح نقطة جذب على 

تخدم  ��ستثمار�ت  ال�ستقطاب  �القليم  م�ست�ى 

�لبلد و�ملنطقة و�لعامل.

وقال “نحن م�سرون على �لتعلم من جتربة 

جائحة ك�رونا باجتاه �لتعايف و�لع��مل �لتي تزيد 

من منعة �القت�ساد �الردين �س��ء يف �لطاقة و�ملياه 

و�ل��ق��درة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  ل��ل��م����د  �لتخزينية  وق��درت��ن��ا 

وج����د  �إىل  الف��ت��ا  و�لت�سديرية”،  �لت�سنيعية 

تناف�سية  م��ي��ز�ت  فيها  �الردن  ميتلك  ق��ط��اع��ات 

و�ل��ع��دي��د م��ن �ل�����س��رك��ات �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ك��ربى تفتح 

فروعا لها يف �الردن.

�لقليلة  �ال�سهر  خ��الل  تعلمناه  “ما  و����س��اف 

�ملا�سية �أن هناك ر�سالة و��سحة لبيئة �ال�ستثمار، 

فالعامل باأجمعه يبحث عن فر�ض ��ستثمارية يف 

بيئة م�ستقرة “.

و�كد “�ننا بقيادتنا �لها�سمية نتمتع با�ستقر�ر 

ولدينا  ون��ق��دي  و�ق��ت�����س��ادي  وجمتمعي  �سيا�سي 

�حتياطي من �لعملة �ل�سعبة تغطي م�ست�رد�تنا 

ملدة 8 ��سهر، باالإ�سافة �إىل تكافل �لنا�ض �لذي ثبت 

خالل �جلائحة ف�سال عن و�سعنا �ل�سحي بجه�د 

�لقطاعني  وت��ع��اون  �مللك  وق��ي��ادة جاللة  �جلميع 

ب��اأن  �ل��ع��ام و�خل��ا���ض، وه��ذه ر�سالة للعامل �جمع 

هناك ��ستقر�ر� حقيقيا يف هذ� �لبلد وم�ؤ�س�ساته 

�لر��سخة �لقادرة على جتاوز �ل�سعاب كافة”.

�لقطاع �خلا�ض عانى �سع�بات  �أن  �إىل  ولفت 

كيف  �م��ام��ن��ا  “و�لتحدي  ك��ل��ه،  �ل��ع��امل  يف  ج��م��ة 

نذللها ونقتن�ض فر�سا ��سا�سية برزت يف ظل هذه 

كفر�ض  �خل��ا���ض  �لقطاع  معها  ويتعامل  �الزم���ة 

��ستثمارية”.

و�ثنى رئي�ض �ل�زر�ء على جه�د �لهيئة باإجناز 

م�سروع �أمتتة جميع خدماتها مع نهاية ت�سرين 

�الأول �ملقبل، مثلما �أكد �أهمية وحدة متابعة �س�ؤون 

�مل�ستثمرين �لتي �وجدتها �لهيئة ملتابعة وتذليل 

�ي عقبات ت��جه �مل�ستثمرين.

وقال خماطبا �مل�ستثمرين “�سكر� على ثقتكم 

ب������االأردن و�ق��ت�����س��اده و�ال���س��ت��ث��م��ار ف��ي��ه، و�ل�سكر 

�أو �لتي ��سافت  لل�سناعات �لقائمة �لتي ت��سعت 

خط�طا �نتاجية جديدة �أو �سلعا مل تكن تنتجها 

�أو �ل��س�ل �إىل جهات ت�سديرية مل تكن ت�سلها 

من قبل ونحن يف �حلك�مة �سندعم بكل طاقتنا 

هذ� �لت�جه”.

جاللة  مبعية  “�أم�ض  �ل������زر�ء  رئ��ي�����ض  وق����ال 

�مللك كنا يف زي��ارة للبنك �ملركزي �ل��ذي خ�س�ض 

نح� 5ر2 مليار دينار ت�سهيالت من خالل �لقطاع 

�لبنكي ملن�ساآت �سغرية وكبرية و�حلك�مة تغطي 

فائدة 2 باملئة بالكامل فيما يتعلق بدفع �لرو�تب 

�ل�سع�بات  حلجم  �در�ك���ا  �لت�سغيلية  و�مل�ساريف 

�لتي تعانيها �لعديد من �لقطاعات يف هذه �ملرحلة 

�النتقالية”.

خالد  �ل��دك��ت���ر  �ال�ستثمار  هيئة  رئي�ض  وك���ان 

�ل�زين، �أكد �أن هذه �لزيارة، وهي �لر�بعة لرئي�ض 

�ل�زر�ء �لدكت�ر عمر �لرز�ز �إىل هيئة �ال�ستثمار، 

�لهيئة  تقدمه  �حلك�مة مبا  �هتمام  م��دى  ت�ؤكد 

للم�ستثمرين من ح��فز وت�سهيالت.

و�أ�ساف �أن رئي�ض �ل���زر�ء �طلع خالل �لزيارة 

ع��ل��ى �ال���س��ت��ث��م��ار�ت �جل���دي���دة �ل��ت��ي مت��ت خ��الل 

�ل���ف���رتة م���ن ب���د�ي���ة �ل���ع���ام �حل�����ايل وح��ت��ى �سهر 

ك�رونا  جائحة  فرتة  خالل  وخ�س��سا  حزير�ن، 

و�الإغالق �جلزئي و�ل�سامل للقطاعات.

م�ساريع   905 ه��ن��اك  �أن  �إىل  �ل������زين  ول��ف��ت 

جديدة وت��سعة خالل �ل�سه�ر �ل�ستة �ملا�سية يف 

عنها  �الإع���الن  مت  م�سروعا   52 �أن  مبينا  �ململكة، 

�ملا�سيني،  ح��زي��ر�ن  �إىل  �آذ�ر  م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل 

بحجم ��ستثمار يزيد عن 50 ملي�ن دوالر، �نعك�ض 

على �يجاد 1100 وظيفة جديدة يف مناطق عديدة 

باململكة.

و�أو�سح �أن �الجتماع تناول �لت�جهات �جلديدة 

�الأردن،  يف  �ال�ستثمار  وت��روي��ج  حتفيز  يف  للهيئة 

وعر�ض �لفر�ض �جل��دي��دة د�خ��ل وخ���ارج �ملناطق 

�لتنم�ية بالتعاون مع �لقطاع �خلا�ض، و�حلديث 

عن 45 فر�سة ��ستثمارية جديدة يف هذه �ملناطق، 

�إ�سافة �إىل 14 فر�سة ��ستثمارية جديدة بالتعاون 

بني �لقطاع �خلا�ض و�لقطاع �خلا�ض �ال�ستثماري 

�لذي يرغب يف �ال�ستثمار من خارج �ململكة.

�أي�سا �حل��دي��ث عن  وت��اب��ع، �الج��ت��م��اع ت�سمن 

يف  لال�ستثمار  �ل���رتوي���ج  يف  �جل���دي���دة  �ل������س��ائ��ل 

�جلديدة  �لت���سل  و�سائل  عرب  وال�سيما  �الأردن، 

ُب���ع���د(، ودور �ل��ب��ع��ث��ات �ل��دب��ل���م��ا���س��ي��ة �لتي  )ع���ن 

ت�ساعد �لهيئة يف �لرتويج و�لتحفيز لال�ستثمار.

ك��م��ا �أ����س���ار �ل������زين �إىل ل��ق��اء رئ��ي�����ض �ل������زر�ء 

وق�س�ض  لهم�مهم،  و�ال�ستماع  �مل�ستثمرين  مع 

جناحهم يف �ال�ستثمار باالأردن، م�سيفا “هذ� �سيء 

جديد باأن يك�ن لدينا جمم�عة من �مل�ستثمرين 

و�سع�� ��ستثمار�تهم يف �ململكة، ويتطلع�ن مل�ستقبل 

و�ع����د ل��ه��ذه �ال���س��ت��ث��م��ار�ت يف ق��ط��اع��ات متعددة 

ك��ال�����س��ح��ة وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا �مل��ع��ل���م��ات، و�ل�����س��ي��اح��ة 

و�لزر�عة، و�ل�سناعات �لغذ�ئية”.

و�أكد �أن هذ� �للقاء يربز �أهمية �لثقة باالقت�ساد 

�الأردين و��ستد�متها و�النتقال من مرحلة �لتعايف 

�إىل �ملنعة �لكاملة يف �ال�ستثمار وحتقيق �لع��ئد 

�ملختلفة �ملرغ�بة يف �ال�ستثمار باالأردن.

ب���دوره، ق��ال �مل�ستثمر يف �سركة م�سانع �سيما 

للطاقة �ملتجددة نا�سر �حل�سني، �إن �للقاء �لي�م 

ج�سد روح �لتعاون و�لتالحم بني �لقطاعني �لعام 

�ل��ذي �ستظهر نتائجه يف �الأردن خالل  و�خلا�ض 

يف  �لهيئة  بعمل  م�سيد�  �ملقبلة،  �لقليلة  �ل��ف��رتة 

حتفيز وترويج �ال�ستثمار.

�ل�سركة وف��رت خ��الل �لفرت�ت  �أن  �إىل  و����س��ار 

�ملا�سية �أكرث من 150 فر�سة عمل يف �أحد �مل�سانع، 

مبينا �أن �ل�سركة مقبلة على تط�ير بع�ض �مل�ساريع 

بالتعاون مع م�ستثمرين من �خلارج.

و�أ�سار رئي�ض هيئة �ملديرين يف جمم�عة طالل 

�أب� غز�لة �سالح �أب� ع�سبة �إىل �أن �سركة طالل 

�أول م�سنع  �إن�����س��اء  ب����د�أت يف  �لتقنية  غ��ز�ل��ة  �أب���� 

لت�سميم و�إنتاج �أجهزة �حلا�س�ب �ملحم�ل و�لتابلت 

وغريها من �الأجهزة يف منطقة ماأدبا �لتنم�ية، 

وذلك من خالل �ال�ستفادة من �لت�سريعات �لتي 

متنحها هيئة �ال�ستثمار.

وب���ني �أن �ل��ف��ك��رة ج���اءت م��ن �أه��م��ي��ة م��س�ع 

�ل��ت��ح���ل �ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي و�حل���اج���ة �إىل �مل���ع���د�ت 

لال�ستفادة من �ملنح و�حل��فز �لتي تقدمها هيئة 

�ال�ستثمار يف هذ� �ملجال.

وق�����ال �مل�����س��ت��ث��م��ر �مل�����س��ري ه����اين جن���ي���ب، �إن 

�ال�سكان  ق��ط��اع  يف  ب����د�أت  �الأردن  يف  ��ستثمار�ته 

يف  �ال�ستثمار  هيئة  دور  على  مثنيا  �ل�سياحة،  ثم 

�لعرب  للم�ستثمرين  و�حل��فز  �لت�سهيالت  منح 

و�الأجانب، و�سرعتها يف �إجناز �ملعامالت.

االنباط-عمان

بحث وزير �لد�خلية �سالمة حماد لدى لقائه 

يف مكتبه بال�ز�رة �م�ض �الأربعاء �سفرية �الإحتاد 

�الأوروبي يف �ململكة ماريا هادجيثي� دو�سي�، �سبل 

متتني �أو��سر �لتعاون �لثنائي بني �جلانبني،ال 

�سيما يف �ملجاالت �لتنم�ية و�الإقت�سادية.

وت����ط����رق �ل���ل���ق���اء �ىل ب���ح���ث �آل����ي����ة ت��ع��زي��ز 

�لناجمة  �لتحديات  مع  �لتعامل  يف  �الإ�ستجابة 

�ململكة  �ل��ت��ي تتعر�ض لها  �ل��ل��ج���ء  �أزم����ات  ع��ن 

�ملحلية  �ملجتمعات  دع���م  وكيفية   ، ناحية  م��ن 

�مل�ست�سيفة لالجئني من ناحية �خرى.

و�كد وزير �لد�خلية يف بد�ية �للقاء ، حر�ض 

�ل�ز�رة على فتح �آفاق �أو�سع للتعاون و�لت�سبيك 

مع �الإحت��اد �الأوروب��ي ، م�سيد� بدور �الحت��اد يف 

دعم �مل�ساريع �لتنم�ية و�الإقت�سادية �لتي يجري 

تنفيذها يف خمتلف مناطق �ململكة.

و�أو���س��ح �ل���زي��ر �ن �مل��ل��ف �لتنم�ي ج��زء ال 

�لتي  �لد�خلية  وز�رة  ��سرت�تيجية  من  يتجز�أ 

�مل�ستد�مة  �لتنمية  لتحقيق  با�ستمر�ر  تعمل 

،وت����ف���ري �مل�����س��اري��ع �ل��ت��ي ت��ن�����س��ج��م م���ع �مل��ز�ي��ا 

�ن�سجاما  وذل���ك   ، �ململكة  ملحافظات  �لن�سبية 

�ىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل�سامية  �مللكية  �لت�جيهات  م��ع 

�مل�ساريع  و�إق��ام��ة  �لتنم�ية  بالعملية  �لنه��ض 

للحد م��ن �مل�����س��اك��ل و�ل�����س��ع���ب��ات �ل��ت��ي تعاين 

منها �ملحافظات.    من جانبها �أك��دت �مل�س�ؤولة 

�الوروب�����ي�����ة �ه��م��ي��ة زي������ادة م�����س��ت���ى �ل��ت��ع��اون 

،وم�ساعدة  �الحت��اد  ودول  �الردن  ين  و�لتن�سيق 

�ململكة يف تعاطيها �الإيجابي مع �أزمات �للج�ء 

، م�سددة على  دعم �الإحتاد لهذ� �لدور ؛ مل�ساعدة 

�الردن من جت��اوز �الآث��ار �ل�سلبية �لناجمة عن 

�الوروب��ي��ة  �ملنظمة  �أن  وق��ال��ت  �الأزم������ات.  ه���ذه 

يف  م�سروعاتها  تط�ير  �إىل  با�ستمر�ر  ت�سعى 

لتمكينه  ؛  �مل�����س��اع��د�ت  ح��ج��م  وزي�����ادة   ، �الردن 

�لتي ي��جهها  �لتحديات و�ل�سعاب  من جت��اوز 

�الإقت�ساد �ملحلي.

االنباط-عمان 

�أعلن وزير �ملياه و�لري �ملهند�ض ر�ئد �أب� �ل�سع�د 

�الردن  ل���دى  �لي�ن�سيف  منظمة  مم��ث��ل  ون��ائ��ب��ة 

 Water( بدء تطبيق م�سروع �إيتي هيكنز عن 

على  �لت�سهيل  بهدف  �لذكية  لله��تف   )App
�الخ������ة �مل����ط��ن��ني وت��ب�����س��ي��ط �ج���ر�ء�ت خ���دم���ات 

�ملياه و�ل�سرف �ل�سحي بدعم من �سمن منظمة 

�لي�ن�سيف �سمن خطة وز�رة �ملياه و�لري يف �أمتتة 

للم��طنني  �مل��ق��دم��ة  خ��دم��ات��ه��ا  جميع  وح������س��ب��ة 

)E – Service ) مبا ي�فر �ل�سه�لة و�ملرونة 

يف �ل��ت��ع��اط��ي م���ع خ���دم���ات �مل���ي���اه و�الط������الع �أوال 

ب��اأول على �الج���ر�ء�ت �ملتخذه تنفيذ� للت�جيهات 

�مللكية �ل�سامية للحك�مة بالتح�ل �ىل �خلدمات 

�اللكرتونية وتخفيف �العباء عن �مل��طنني.

و�أ�سار �ل�زير خالل �طالق �لتطبيق بح�س�ر 

�أم��ني ع��ام �ل����ز�رة م. علي �سبح ونائب �م��ني عام 

�الزم��ات  �د�رة  ومدير  �ل��ع��ز�م  فر��ض  �ملياه  �سلطة 

و�ل�����س��ي��ط��رة �ب��ر�ه��ي��م ع��ب��ادة من�سق �ل��ت��ع��اون مع 

�الت�������س���االت  �إد�رة  وم���دي���ر  �ل���ن�����س��ي��ف  م��ن��ظ��م��ة 

وتكن�ل�جيا �ملعل�مات م.عي�سى �حللبي وعدد من 

ك���رون��ا  �أن جائحة  �مل��ي��اه  �مل�����س���ؤول��ني بقطاع  ك��ب��ار 

�لدولة  و��ست�سر�ف  جناعة  �أثبتت   )19 )ك�فيد- 

�الردنية وم�ؤ�س�ساتها يف �لتح�ل �اللكرتوين �لذي 

حقق �لعديد من �الجناز�ت و�سهل على �مل��طنني 

�د�رة  )نظام  مر�حل  جميع  ��ستكمال  بعد  خا�سة 

حيث  و�خلارجية(  �لد�خلية  و�ملذكر�ت  �ملعامالت 

يتم �جناز �ملعامالت ب�سه�لة وي�سر وعن بعد مما 

�سهل خالل �أزمة ك�رونا يف ��ستمر�ر تقدمي معظم 

�ل�سحي يف  و�ل�����س��رف  ب��امل��ي��اه  �ملتعلقة  �خل��دم��ات 

جميع مناطق �ململكة.

و�أو����س���ح �ل����زي���ر �أن �ل��ه��دف م��ن �إط����الق ه��ذ� 

و�ال���س��ر�ع  و�جل��ه��د  �ل���ق��ت  لتقليل  ه���  �لتطبيق 

ب���االج���ر�ء�ت ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ل��م����ط��ن م��ن حتميل 

�أن��عها  مبختلف  �لذكية  �له��تف  على  �لتطبيق 

)Google Play و App Store(  �لذي 

وي��ح���ي  و�الجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  باللغتني  يعمل 

خ��دم��ات �جل��م��ه���ر ك��م��ر�ك��ز �خل��دم��ات و�حت�ساب 

�لف��تري و�حل�س�ل على ك�سف ح�ساب للم�سرتك 

و�ال���س��ت��ع��الم ع��ن قيم �ل��ف����ت��ري وت��ق��دمي طلبات 

�ل�سحي  و�ل�����س��رف  للمياه  �جل��دي��دة  �ال����س���رت�ك 

وك���ذل���ك �ل��ت��ب��ل��ي��غ ع���ن �الع�����ت�����د�ء�ت و�ل�����س��ك��اوي 

و�ل�سرقات و�ال�ستخد�مات غري �مل�سروعة وغريها 

مثل �ال�ستعالم عن قر�ءة �لعد�د �أوال باأول.

و�أ�ساف �إن قطاع �ملياه ي�سرع �خلطى للت��سع يف 

�خلدمات �اللكرتونية �لتي ميكن �د�رتها عن بعد 

يف كافة �لظروف و�الوقات مبا ي�سهل على �مل��طن 

�الج����ر�ء�ت  وتب�سيط  �النتاجية  م�ست�ى  وي��رف��ع 

على  �لفاعلة  �لرقابة  وحتقيق  �لنفقات  وخف�ض 

�سري �جناز �ملعامالت مع �إلغاء �ملعامالت �ل�رقية 

وخ��ف�����ض ك��ل��ف��ه��ا وك��ل��ف ن��ق��ل �ل���ربي���د م���ع �سرعة 

�أي وقت يف ظل ت�فري  �ل��س�ل الأي معاملة ويف 

�ملتقدم و�سمان  �أعلى درج��ات �الم��ان �اللكرتوين 

�لفاعلة  �ل�سر�كة  وتعزيز  و�خل�س��سية  �ل�سرية 

�مل�سد�قية  درج��ات  �أعلى  تعطي  �لتي  �مل��طن  مع 

و�ل�ق�ف على �ل��قع �أوال باأول.

�الردن  ل��دى  �لي�ن�سيف  منظمة  ممثل  نائبة 

دعم  يف  م�ستمرة  �ملنظمة  �ن  �ك���دت  هيكنز  �ي��ت��ي 

خدمات  باأ�ستد�مة  و�ملتعلقة  �لتنم�ية  �مل�ساريع 

�ملياه و�ل�سرف �ل�سحي وح�سب �الول�يات �ل��ردة 

�ن  مبينة   2021  -2018 للعام  �ل��ربت���ك���ل  �سمن 

وز�رة  ت���سل عملها جنبا �ىل جنب مع  �ملنظمة 

�ملياه و�ل��ري مبا ي�سمن حتقيق �ه��د�ف �لتنمية 

�مل�ستد�مة .

مدير  �حللبي  عي�سى  م.  �أو�سح   ناحيته  م��ن 

�أن  �مل��ع��ل���م��ات  وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  �الت�������س���االت  �إد�رة 

�سيتيح  �جل��دي��د   )Water App ( تطبيق 

ل��ك��اف��ة �مل����ط��ن��ني �ل��ت�������س��ل ع��ل��ى م����د�ر �ل�ساعة 

وط��ل��ب �خل���دم���ة ب�����س��ه���ل��ة م���ن خم��ت��ل��ف �مل����ق��ع 

�لفني  �لدعم  ي�فر  �لتطبيق  �أن  م�ؤكد�  و�ملناطق 

مع  وربطهم  للم��طنني  و�لت�ع�ي  و�الع��الم��ي 

مركز �ل�سكاوي �مل�حد وكذلك �مكانية �لت���سل 

مع كافة �خلدمات مبا ي�سمن �ل�سه�لة و�ل�سرعة 

و�ل�سال�سة يف �ل��س�ل �ىل �خلدمات �ملتعلقة باملياه 

�لتخفيف  وك��ذل��ك  للم��طن  �ل�سحي  و�ل�سرف 

�مل��طنني  م��ع  �لتعاطي  ب�سال�سة  �لعاملني  على 

باجناز �أعمالهم ت�فري� لل�قت و�ملال و�جلهد .

جمانية  خ��دم��ات  �سيقدم  �لتطبيق  �أن  وي�سار 

تتعلق بطرق �لرت�سيد و�ملحافظة على �ملياه و�حلد 

و�لت�عية  �لرت�سيد  ف����ئ��د  وتعظيم  ه��دره��ا  م��ن 

�حلديثة  �لتقنيات  �ح��دث  على  و�الط���الع  �ملائية 

�مل�فرة للمياه وكذلك �لت���سل مع �مل��طنني �وال 

باأول حال حدوث �ي خلل يف منطقة ما �و �الطالع 

على �لن�سائح �ملختلفة .

االنباط-عمان

قال �ل�سفري �ملك�سيكي يف عمان روبرت� رودريغيز 

�إن �الأردن بلد م�ستقر ويتمتع مب�قع  هرنانديز، 

جغر�يف متميز، ي�ؤهله ليك�ن ب��بة ملنطقة �ل�سرق 

�الو�سط ومركز� لها.

و��ساد �ل�سفري �م�ض �الأرب��ع��اء، مبنا�سبة مرور 

�لدبل�ما�سية  �ل��ع��الق��ات  تاأ�سي�ض  على  ع��ام��ا   45

�لتي  و�الج���ر�ء�ت  باالآلية  و�ملك�سيك،  �الأردن  بني 

�تخذها �الأردن بالتعامل مع جائحة ك�رونا.

و�عترب �ل�سفري �أن جائحة ك�رونا ت�سكل فر�سة 

�لتجاري  �ل��ت��ب��ادل  ل��زي��ادة حجم  ج��دي��دة ومهمة 

ميكن  �لتي  و�مل�����د  و�لب�سائع  �مل��ج��االت  ومعرفة 

�ن يتم �لعمل على زيادة �لتعاون بخ�س��سها بني 

�الردن و�ملك�سيك، م�سري� �ىل وج�د مفاو�سات بني 

�جلانبني لت�قيع �تفاقية جتارة حرة، ال�سيما و�ن 

�لبلدين لديهما �تفاقيات جتارة حرة مع �ل�اليات 

وج�د  �إىل  باالإ�سافة  وك��ن��د�،  �المريكية  �ملتحدة 

�تفاقية تبادل جمركي.

�أكرث  �أن  �ل�سفري  �أو�سح  �ل�سياحي،  �ل�ساأن  ويف 

�لعام  �ململكة  ز�رو�  مك�سيكي  �سائح  �أل���ف   18 م��ن 

�مل��ا���س��ي ق��ب��ل ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا، وه���� �سعف ع��دد 

�ل�سياح �ملك�سيكيني �لذين ز�رو� �الردن عام 2018.

وقال �ن �لبلدين يعمالن على تط�ير مبادر�ت 

�لر�سمية  باللغة  �ملعرفة  وتعزيز  �ل�سياحة  لدعم 

للتقدم  بينهما،  و�لثقافة  و�جلغر�فيا  و�ل��ت��اري��خ 

�ملنتجات  وتط�ير  �لثنائية  �ل�سياحية  جم��ال  يف 

و�لبنية �لتحتية، مبينا �همية �لعمل على ترويج 

و�لتن�ع  �الرث  وج����د  ظ��ل  يف  �سياحيا،  �لبلدين 

�لقدمية  �ملك�سيك  ث��ق��اف��ات  خ��ا���س��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ني، 

و�ل��ت��ي تثري �هتمام �الردن��ي��ني. و����س��اف �ن عدد 

ب��امل��ائ��ة   60 ن�����س��م��ة،  م��ل��ي���ن   126 �ملك�سيك  ���س��ك��ان 

�هتمام  ولهم  �لكاث�ليك،  �مل�سيحيني  م��ن  منهم 

كبري بال�سياحة �لدينية وزيارة �ملغط�ض و�لبرت�ء 

�ملك�سيك  �ن  وق��ال  �ململكة.  �ملقد�سة يف  و�الم��اك��ن 

�سنفت يف �ل��ع��ام �ملا�سي، م��ن ب��ني �أك��رب 25 دول��ة 

قيمة  بلغت  حيث  �الأردن،  �إىل  للب�سائع  م�سدرة 

107,8 ملي�ن دينار  �ملك�سيك �ىل �ململكة  �سادر�ت 

�الأردن  من  �ملك�سيك  و�رد�ت  قيمة  وبلغت  �أردين، 

ما جمم�عه 8,7 ملي�ن دينار. و�حتلت �ملن�س�جات 

�ملر�تب  و�الأ���س��م��دة  �ل��زر�ع��ي��ة  و�مل��ع��د�ت  و�الألب�سة 

من  �مل�سدرة  �لرئي�سية  �ملنتجات  بني  من  �الأوىل 

�ل�����س��ي��ار�ت  ح��ني مت��ث��ل  �مل��ك�����س��ي��ك، يف  �ىل  �الأردن 

�لغاز  وح��اوي��ات  �لن�وية  و�الأحما�ض  و�لبق�ليات 

و�ل�����س���ك���الت��ة �مل��ن��ت���ج��ات �الك���رث ����س��ت��ري�د� من 

ومذكر�ت  �التفاقيات  �ل�سفري  وعر�ض  �ملك�سيك. 

�لتعاون  كاتفاقية  �لبلدين،  بني  �مل�قعة  �لتفاهم 

و�مل�ساعدة �ملتبادلة يف �مل�سائل �جلمركية، ومذكرة 

ذ�ت  �مل�سائل  ب�ساأن  للت�ساور  �آل��ي��ة  الإن�����س��اء  تفاهم 

�اله��ت��م��ام �مل�����س��رتك، و�ت��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون ب��رمل��اين، 

و�تفاقية  �لدبل�ما�سي،  للتعاون  تفاهم  ومذكرة 

تفاهم بني  وم��ذك��رة  و�لثقايف،  �ل��رتب���ي  �لتعاون 

وزيري �ل�سياحة يف �لبلدين، و�التفاقية �الإطارية 

ح�ل �لتعاون �لفني، ومذكرة تفاهم ب�ساأن تبادل 

�خل��رب�ت و�لتدريب يف �الأم��ن و�ل��دف��اع، ومذكرة 

ت�سليم  ومعاهدة  �ل�سرطي،  �لتعاون  ح�ل  تفاهم 

و�و�سح  �جل���ي��ة.  �خل��دم��ات  و�تفاقية  �ملجرمني 

�ن �الردن و�ملك�سيك يدعمان بع�سهما �لبع�ض يف 

�ملحافل �لدولية معربا عن �سكره وتقديره لالردن 

على دعم �ملك�سيك لع�س�ية جمل�ض �المن �لدويل 

�ملك�سيك  �ن  �ىل  م�سري�   ،2022/2021 ل��الأع����م 

تعتزم خ��الل ع�س�يتها يف جمل�ض �الأم��ن تعزيز 

�ملتكامل  “�حلل  �أهمها،  �أم���ر  م�ساهمتها يف ع��دة 

و�الأم��ن  �ل�سالم  ع��ن  �لبحث  �مل�سلحة،  للنز�عات 

�لدويل مع �المتثال �لتام للقان�ن �لدويل، خا�سة 

ميثاق �الأمم �ملتحدة و�ملبادئ �لد�ست�رية لل�سيا�سة 

�خلارجية، وحماية �ملدنيني يف �لنز�عات �مل�سلحة، 

و�ملحافظة على كر�مة �الإن�سان و حت�سني �َلية عمل 

�سيادة  ودع���م  �ل���دويل،  �ل��ق��ان���ن  وتعزيز  �ملجل�ض، 

�لقان�ن”.

و�ك�����د دع����م �مل��ك�����س��ي��ك ل��ق�����س��اي��ا �مل��ن��ط��ق��ة ويف 

مقدمتها �لق�سية �لفل�سطينية و�همية �لت��سل 

�ىل حل �لدولتني من خالل �ملفاو�سات.

ي�سار �ىل �ن �لعالقات �لدبل�ما�سية بني �الأردن 

و�ملك�سيك تاأ�س�ست يف �لتا�سع من �أيل�ل عام 1975, 

بزيارة  �إي�سفرييا  ل�ي�ض  �ملك�سيكي  �لرئي�ض  وق��ام 

 2002 �ًذ�ر  ويف   ،1975 �َب  يف  �الأردن  �إىل  ر�سمية 

ق��ام جاللة �مللك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين ب��زي��ارة مدينة 

م�نتريي �سمال �ملك�سيك، �لتقى خاللها بالرئي�ض 

عام  من  �سباط  ويف  ف�ك�ض،  بي�سينتيه  �ملك�سيكي 

2014 قام جاللته بزيارة �أخرى للمك�سيك و�لتقى 

�ل��زي��ارة  و�سهدت  نيت�،  بينيا  �نريكيه  بالرئي�ض 

مباحثات هامة وت�قيع عدة �تفاقيات تعاون بني 

�لبلدين.

االنباط-عمان

�الم��ن  با�سم مديرية  �الع��الم��ي  �لناطق  ق��ال 

�مل��خ��در�ت  م��ك��اف��ح��ة  �د�رة  �ل��ع��ام��ل��ني يف  �ن  �ل��ع��ام 

وباإ�سناد من �لفريق �خلا�ض �لتابع لالإد�رة نفذو� 

�سباح �م�ض مد�همات لعدة ��سخا�ض من مروجي 

�مل��د �ملخدرة �سمن �خت�سا�ض �لبادية �ل��سطى.

و������س����اف �ل���ن���اط���ق �الع����الم����ي �ن �مل���د�ه���م���ات 

بق�سايا  و�مل�����س��ب���ه��ني  �مل��ط��ل���ب��ني  ل��ال���س��خ��ا���ض 

�مل����خ����در�ت ج�����اءت ب��ع��د �ل���ت���اأك���د م���ن مم��ار���س��ت��ه��م 

�مل����د  وترويج  بحيازة  �رتبطت  جرمية  لن�ساطات 

�ملخدرة حيث �ف�ست �ملد�همات اللقاء �لقب�ض على 

�سبعة ��سخا�ض من �سمنهم �ربعة ��سخا�ض �لقي 

�ملنازل،وهم مطل�ب�ن  �حد  د�خ��ل  �لقب�ض عليهم 

وم�����س��ن��ف���ن ب��اخل��ط��ري��ن وم���ن ذوي �ال���س��ب��ق��ي��ات 

بح�زتة  و�سبط   ، ����س��ر�ر  ع�سابة  ت�سكيل  بق�سايا 

�ملقب��ض عليهم كميات متفرقة من �مل��د �ملخدرة .

�يام  قبل  �الد�رة  نفذت  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 

مد�همتني مل�قعني يف �حدى مناطق غرب �لبلقاء 

�سخ�سني  قبل  من  ��ستخد�مهما  من  �لتاأكد  بعد 

لزر�عة مادة �ملاريج��نا �ملخدرة حيث �لقي �لقب�ض 

على �حدهما وه� م�سنف باخلطري جد�ً و�مل�سلح 

و�سبط بح�زته �سالح ناري ومركبة حتمل ل�حة 

�رق��ام م��زورة ، وبتفتي�ض �مل�قعني ُعرث على كمية 

من ��ستال مادة �ملاريج��نا �ملخدرة وما ز�ل �لبحث 

جارياً عن �ملطل�ب �الآخر.

االنباط-عمان

�لتعليم  م�ؤ�س�سات  �عتماد  هيئة  جمل�ض  �أق���ر 

�م�ض  �ملنعقدة  و�سمان ج�دتها يف جل�سته  �لعايل 

�الأرب���ع���اء، من����ذج ت�سكني �مل����ؤه���الت ع��ل��ى �الإط���ار 

�ل�طني �الأردين للم�ؤهالت.

�ملجل�ض  �أن  �ل��ي���م،  ب��ي��ان  �لهيئة يف  و�و���س��ح��ت 

�لتم�يل  و�ف��ق على �العتماد �خلا�ض لتخ�س�سي 

م�ؤتة،  �ملاج�ستري يف جامعة  برنامج  و�ال�ستثمار/ 

و�ملعل�مات و�الأر�سفة �لرقمية/ برنامج �ملاج�ستري 

يف جامعة �حل�سني بن طالل.

ك��م��ا و�ف����ق �مل��ج��ل�����ض يف جل�سته �ل��ت��ي ت��ر�أ���س��ه��ا 

بال�كالة،  �ملجل�ض  رئي�ض  عثمان  حممد  �لدكت�ر 

ع��ل��ى �����س���ت���م���ر�ري���ة �الع���ت���م���اد �خل���ا����ض ل��ك��ل من 

تخ�س�سات: �د�رة �العمال برناجمي �لبكال�ري��ض 

�لبكال�ري��ض،  ب��رن��ام��ج  و�لت�س�يق  و�ملاج�ستري، 

ونظم  �ملاج�ستري،  برنامج  �اللكرتوين  و�لت�س�يق 

�ملعل�مات �الد�رية برنامج �لبكال�ري��ض، و�ملحا�سبة 

برناجمي �لبكال�ري��ض و�ملاج�ستري، و�قت�ساديات 

�ملال و�الأعمال برناجمي �لبكال�ري��ض و�ملاج�ستري، 

و�لعل�م �ملالية و�مل�سرفية برنامج �لبكال�ري��ض يف 

جامعة م�ؤتة.

�العتماد  ��ستمر�رية  على  �ملجل�ض  و�ف��ق  فيما 

�ملكتبات، وتكن�ل�جيا  �خلا�ض للتخ�س�سات: علم 

�ملعل�مات، برنامج �لبكال�ري��ض يف جامعة �حل�سني 

بن طالل، و�أم��ن �ملعل�مات برنامج �لبكال�ري��ض 

يف جامعة �لبرت�، وذكاء �العمال وحتليل �لبيانات 

برنامج �لبكال�ري��ض يف جامعة �لبرت�.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

ح����ذرت ���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة من 

انتحال �سفة ال�سركة على مواقع التوا�سل 

االج���ت���م���اع���ي م���ن خ����ال ���س��ف��ح��ات حتمل 

م��زورة  اعانات  بو�سع  تقوم  ال�سركة  ا�سم 

لطلب موظفني هدفها اثارة البلبلة وجمع 

لها  للم�ستجيبني  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 

 ، احتيالية  عمليات  يف  ال�ستغالها  وذل��ك 

وقالت يف بيان ام�س االأربعاء :

ت��ظ��ه��ر م���ن ح���ني الآخ�����ر ���س��ف��ح��ات على 

�سفة  تنتحل  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 

���س��رك��ة ال���ب���وت���ا����س ال��ع��رب��ي��ة ت���ق���وم ب��و���س��ع 

اإدارة  ع����ن  ت�������س���در  مل  م�������زورة  اإع�����ان�����ات 

تعلن عن وظائف  ال�سركة، ومنها �سفحات 

البيانات  جمع  اأو  و/  البلبلة  اإث��ارة  هدفها 

ال�����س��خ�����س��ي��ة ل��ل��م�����س��ت��ج��ي��ب��ني ل���ه���ا وذل����ك 

ال�ستغالها يف عمليات احتيالية

لهذه  اال�ستجابة  من  ال�سركة  حتذر  واإذ 

اإع��ان��ات��ه��ا  اأن  ال�����س��ف��ح��ات امل�����زورة ل��ت��وؤك��د 

امل��ع��ت��م��دة ت��ظ��ه��ر ع��ل��ى امل���وق���ع االإل���ك���رتوين 

يف  لها  احلقيقية  ال�سفحة  وعلى  لل�سركة 

و�سائل  االج��ت��م��اع��ي ويف  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع 

االإعام املعتربة

اجل���رائ���م  ق����ان����ون  اأن  ال�������س���رك���ة  وت���ب���ني 

يجرم  االأردين   2015 ل�سنة  االل��ك��رتون��ي��ة 

اأو  امل��واق��ع  يف  ال��غ��ري  �سفة  ينتحل  م��ن  ك��ل 

ال�����س��ف��ح��ات االإل��ك��رتون��ي��ة. ه����ذا، و���س��ت��ق��وم 

وراء  يقف  ملن  القانونية  باملاحقة  ال�سركة 

هذه ال�سفحات املزورة

 االنباط-عمان

ن��ف��ى ���س��ن��دوق ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت�����س��غ��ي��ل ما 

ي��ت��م ت���داول���ه يف ب��ع�����س ���س��ف��ح��ات و���س��ائ��ل 

ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي ح�����ول م���و����س���وع 

�سندوق  منحها  التي  اجلماعية  القرو�س 

 ،2017 2016 وبداية  التنمية والت�سغيل عام 

ت�سمن  الفردية  للقرو�س  واعادة اجلدولة 

مغالطات ومعلومات غري دقيقة.

وق����ال م��دي��ر ع���ام ال�����س��ن��دوق ب��ال��وك��ال��ة 

ام�س  ب��ي��ان  يف  ال�سفا�سفة  ق��ي�����س  ال��دك��ت��ور 

ك��ان��ت  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  اإن  االرب����ع����اء، 

لتنفيذ  ال���وزراء  جمل�س  وق���رارات  وا�سحة 

رئي�س  العمل  وزي��ر  بها  ���س��رح  وال��ت��ي  ذل��ك 

�سهر  يف  ���س��اب��ق��ا  ال�����س��ن��دوق  ادارة  جم��ل�����س 

����س���ب���اط امل����ا�����س����ي، ف���ي���م���ا ي���خ�������س احل��ج��ز 

ال��ت��ح��ف��ظ��ي ع��ل��ى االأم������وال امل��ن��ق��ول��ة وغ��ري 

املنقولة، فقد تقرر املوافقة على رفع اإ�سارة 

اتفاق  ملحق  توقيع  بعد  التحفظي  احلجز 

االأم���وال  على  ج��زئ��ي  ب�سكل  ال���ذمم،  ف�سل 

املنقولة. املنقولة وغري 

ال��ق��رارات حتافظ على  ه��ذه  ان  وا�ساف 

حقوق ال�سندوق، اإ�سافة اإىل وقف اإجراءات 

ال���ت���ق���ا����س���ي وح�������س���ب ال����ت����زام امل��ق��رت���س��ني 

اأق�ساط القر�س. والكفاء بت�سديد 

ق��رر متديد  ال���وزراء  ان جمل�س  واو�سح 

املقرت�سني  مع  الذمم  ف�سل  ملحق  توقيع 

وكفائهم لغاية 31 متوز اجلاري، بدال من 

نهاية �سهر ني�سان املا�سي.

م��ن��ح جميع  ان���ه مت  اىل  ال��ب��ي��ان  وا����س���ار 

ال�����ربام�����ج  يف  امل����ل����ت����زم����ني  امل����ق����رت�����س����ني 

ت�سجيعياً  خ�سماً  بالت�سديد  االق��را���س��ي��ة 

عند  امل��راب��ح��ة  قيمة  م��ن  ب��امل��ئ��ة   10 ن�سبته 

بالت�سديد  االلتزام  �سريطة  �سنة،  نهاية كل 

يتخّلف  واأال  ال�سنة،  طيلة  املحدد  املوعد  يف 

اعتباراً  م��وع��ده،  يف  ق�سط  اأي  ت�سديد  ع��ن 

من تاريخ �سدور قرار جمل�س الوزراء.

ي�����س��م��ل  ال  اخل�������س���م  ه�����ذا  ان  وا������س�����اف 

خ�سومات  متنح  التي  االإقرا�سية  الربامج 

التي  والقرو�س  املبكر  وال�سداد  ت�سجيعية 

يتم ف�سل الذمم اأو اإعادة اجلدولة لها.

ب���رن���ام���ج  اإع�����ف�����اء م���ق���رت����س���ي  ك���م���ا مت 

ال��ت�����س��غ��ي��ل ال���ذات���ي اجل��م��اع��ي م���ن ر���س��ي��د 

والتح�سيل  االإدارة  ب��دل  ور���س��ي��د  االأرب����اح 

مبوجب  بذمتهم  ترتبت  التي  وال��غ��رام��ات 

ق��ان��ون  اأو مب���وج���ب  ال���ق���رو����س  ات��ف��اق��ي��ات 

باالإ�سافة  النافذ،  العامة  االأموال  حت�سيل 

اأت���ع���اب امل��ح��ام��اة  اإىل االع���ف���اء م���ن ر���س��ي��د 

ور���س��ي��د ذمم ال��ت��اأم��ني ع��ل��ى احل��ي��اة ال��ت��ي 

ت��رت��ب��ت ع��ل��ي��ه��م ح��ت��ى ت��اري��خ اإج�����راء ف�سل 

ب��ت��وق��ي��ع ملحق  ي��ق��وم��وا  اأن  ع��ل��ى  ال�����ذمم، 

انتهاء  قبل  املقرت�سني  ذمم  ف�سل  ات��ف��اق 

املحددة. املهلة 

اع����ف����اء م��ق��رت���س��ي  ال���ب���ي���ان اىل  ول���ف���ت 

الذين  اجلماعي  الذاتي  الت�سغيل  برنامج 

تاريخ  قبل  قائمة  غري  م�ساريعهم  اأن  تبني 

حتققت  مبالغ  اأي��ة  من  املا�سي،  �سباط   11

 / امل��ح��ل��ي��ة  االدارة  وزارة  ل����دى  ب��ذم��ت��ه��م 

الدخل  �سريبة  ودائ��رة  املختلفة،  البلديات 

العامة  واملوؤ�س�سة  املالية،  وزارة  واملبيعات/ 

اأن ملحق  ا�سافة اىل  لل�سمان االجتماعي، 

ات��ف��اق ف�سل ال��ذمم )ال��ق��رو���س اجل��دي��دة( 

لربنامج الت�سغيل الذاتي اجلماعي �سيكون 

دون ارباح.

وع���م���ل ال�������س���ن���دوق ع���ل���ى اآل����ي����ة ل��ف�����س��ل 

ال����ذات����ي  ال���ت�������س���غ���ي���ل  “برنامج  ق�����رو������س 

ك��ل  اأع���������س����اء  ب���ق���ي���ام  ت����ب����داأ  اجلماعي”، 

جم��م��وع��ة )جم��ت��م��ع��ني( م���ن جم��م��وع��ات 

على  اجل��م��اع��ي،  ال��ذات��ي  الت�سغيل  ب��رن��ام��ج 

الذمم(  اإجراء جتزئة )ف�سل  تقدمي طلب 

املرتتبة عليهم،  االلتزامات  ت�سديد  لغايات 

واح��د من  اإق��رار منهم بح�سة كل  وتقدمي 

اأ���س��ل ال��ق��ر���س؛ ا���س��ت��ن��اداً ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ة 

ع�سو  ك��ل  وق��ي��ام  اخل�سو�س،  بهذا  املوقعة 

اأن ي��ك��ون  ب��ت��ق��دمي ك��ف��ي��ل ���س��خ�����س��ي، ع��ل��ى 

ال��ك��ف��ي��ل اجل���دي���د خ�����ارج اأع�������س���اء ب��رن��ام��ج 

اأو  مقرت�ساً  يكون  واأال  اجلماعي  القر�س 

كفيا الأي قر�س اآخر يف ال�سندوق.

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ق��رو���س اجل��م��اع��ي��ة، ح��دد 

امل�ستقبلية  االأق�����س��اط  ���س��داد  ف��رتة  ال��ب��ي��ان 

تاريخ  م��ن  �سنوات”  “ع�سر  ���س��ه��راً   120 ب��� 

اأن  على  ال��ذمم،  ف�سل  اتفاق  ملحق  توقيع 

يتم توزيع قيمة املبلغ الذي �ستتم جدولته 

ي��ت��ف��ق عليها  ال��ت��ي  ال�������س���داد  ���س��ن��وات  ع��ل��ى 

اأق�����س��اط �سهرية  امل��ق��رت���س، ومب��وج��ب  م��ع 

م��رور  ب��ع��د  م��ن��ه��ا  االأول  ال��ق�����س��ط  ي�ستحق 

ف�سل  اتفاق  ملحق  توقيع  تاريخ  من  �سهر 

ال���ذمم واإع�����ادة اجل���دول���ة، اإال اأن���ه يف ح��ال 

ال�سهرية  االق�����س��اط  جم��م��وع  ق��ي��م��ة  زادت 

الناجتة عن اتفاق ف�سل الذمم يف القر�س 

الواحدة  لاأ�سرة  دينار   100 عن  اجلماعي 

دفرت  )نف�س  ال��واح��د  امل��دين  القيد  �سمن 

ف�سل  اتفاق  ملحق  توقيع  بتاريخ  العائلة( 

ال���ذمم، ي��ت��م مت��دي��د م���دة ���س��داد اجل��دول��ة 

لاأ�سرة ملدة زمنية بحيث ال تتجاوز قيمة 

100 دينار. الق�سط ال�سهري لاأ�سرة 

ب���ال���ق���ر����س  ل���ل�������س���رك���اء  ال���������س����م����اح  ومت 

ال��ت��ي مولت  امل�����س��اري��ع  اجل��م��اع��ي يف جميع 

���س��م��ن ب��رن��ام��ج ال��ق��رو���س اجل��م��اع��ي��ة غري 

ب�ساأنها  منا�سبا  يرونه  ما  باتخاذ  القائمة 

مع اجراء زيارة ميدانية لهذه امل�ساريع من 

قبل ال�سندوق ومب�ساركة ديوان املحا�سبة.

تقرر  املقرت�سات،  الن�ساء  يخ�س  وفيما 

الت�سغيل  برنامج  من  با�ستبدالهن  ال�سماح 

الذاتي اجلماعي بالذكور عند اإجراء اإعادة 

اجل��دول��ة )ب��ات��ف��اق وم��واف��ق��ة ال��ط��رف��ني(، 

اأو  مقرت�ساً  البديل  ي��ك��ون  ال  ان  �سريطة 

واإح�سار  ال�سندوق،  �سخ�س يف  الأي  كفيًا 

االأق�ساط  �سداد  ت�سمن  منا�سبة  �سمانات 

بها يف  املعمول  ال�سمانات  معايري  )اعتماد 

ال�سندوق(.

ام�����ا ف��ي��م��ا ي���ت���ع���ّل���ق ب����ربام����ج ال��ت��م��وي��ل 

الفردية، وافق جمل�س الوزراء على تن�سيب 

اجلدولة  ب��اإج��راء  ال�سندوق  اإدارة  جمل�س 

ب��ن��اء ع��ل��ى درا���س��ة اج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة 

م���ن واق�����ع ال���ب���ي���ان���ات ال���رتاك���م���ي���ة ل�����وزارة 

على  اخ��رى  جهة  او  االجتماعية  التنمية 

التي  االأ�سر  لفئة  اجلدولة  اع��ادة  تكون  اأن 

650 دي��ن��اراً  ال ي��زي��د دخ��ل��ه��ا ال�����س��ن��وي ع��ن 

باملئة   25 ال�سهري  الق�سط  وقيمة  �سهرياً، 

االتفاقية  االأ���س��رة ح�سب  دخ��ل  م��ن  ف��اأك��ر 

اإعادة جدولة  تتّم  احلالية للقر�س، بحيث 

ر�سيد  م��ن  واإع��ف��اوؤه��ا  ال��ف��ردي��ة،  القرو�س 

وامل�ستحقة. املتبقية  االأرباح 

االأق�ساط  �سداد  ف��رتة  ال�سندوق  وح��دد 

االأق�ساط  �سداد  ف��رتة  حت��دد  يلي:  ملا  وفقا 

36 �سهراً “3 �سنوات” كحد اأعلى اإذا كانت  ب�

 2000 اأقل من  �سيتم جدولتها  التي  املبالغ 

دي��ن��ار، حت���دد ف���رتة ���س��داد االأق�����س��اط 120 

واإذا كانت  اأعلى،  “10 �سنوات” كحد  �سهرا 

اإىل   2001 من  جدولتها  �ستتم  التي  املبالغ 

االأق�ساط  ���س��داد  ف��رتة  دي��ن��ار، حت��دد   9000

اإذا  اأع��ل��ى  �سنة” ك��ح��د   12“ ���س��ه��را   144 ب�����

ك��ان��ت امل��ب��ال��غ ال��ت��ي ���س��ي��ت��م ج��دول��ت��ه��ا من 

�سداد  ف��رتة  حت��دد  دينار،  اإىل19000   9001

�سنة” كحد   14“ ���س��ه��راً   168 ب����� االأق�����س��اط 

�سيتم جدولتها  التي  املبالغ  كانت  اإذا  اأعلى 

تزيد عن 19000 دينار.

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ربام��ج ال��ت��م��وي��ل ال��ف��ردي��ة 

ت���ك���ون اآل���ي���ة اح��ت�����س��اب ق��ي��م��ة امل��ب��ل��غ ال��ت��ي 

قيمة  التايل:   النحو  على  جدولتها  �ستتم 

ات��ف��اق��ي��ة ال��ق��ر���س اال���س��ل��ي��ة )راأ�����س امل���ال( 

م��ن��ق��و���س��اً م��ن��ه��ا ال��ت�����س��دي��دات ال��ت��ي ط���راأت 

ملحق  توقيع  ت��اري��خ  حتى  امل��ال  را���س  على 

على  املرابحة  ن�سبة  تكون  اجلدولة،  اتفاق 

ح�سب  للقر�س  اجل��دي��دة  اجل��دول��ة  قيمة 

ن�سبة املرابحة االأ�سلية يف اتفاقية القر�س 

االأ�سلية �سنوياً، م�سافاً اإليها ر�سيد اأتعاب 

املحاماة ور�سيد التاأمني على احلياة،  ويتم 

جدولته  �ستتم  ال���ذي  امل��ب��ل��غ  قيمة  ت��وزي��ع 

مع  عليها  يتفق  التي  ال�سداد  �سنوات  على 

اأق�ساط  ومبوجب  الكفاء  و/اأو  املقرت�س 

االأول  الق�سط  دف��ع  يتم  اأن  على  �سهرية، 

اتفاق  ملحق  توقيع  ت��اري��خ  م��ن  �سهر  بعد 

اجلدولة.

ومت���ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اإع���ف���اء ال��ق��رو���س 

ال���ف���ردي���ة ال���ت���ي ت���وف���ى م��ق��رت���س��وه��ا قبل 

����س���م���ول م���ق���رت����س���ي ال�������س���ن���دوق مب��ظ��ل��ة 

ال��ت��اأم��ني ع��ل��ى احل���ي���اة، وت��ل��ك ال��ت��ي توفى 

ويتحملها  ال��ت��اأم��ني  يغطها  ومل  �ساحبها 

الورثة.

الفردية،  ال��ق��رو���س  ل��ربام��ج  وبالن�سبة 

الكفاء  با�ستبدال  للمقرت�سني  ال�سماح 

وال�سمانات  الكفاء  ا�ستبدال  اأ�س�س  ح�سب 

املعمول بها يف ال�سندوق.

البوتاس تحذر من إعالنات توظيف مزورة

التنمية والتشغيل تنفي إعادة جدولة القروض الفردية القديمة

اخلمي�س   9  /  7  / 2020

االنباط-عمان

االردن��ي��ة  امل�ستثمرين  جمعية  ثمنت 

ب�����س��رورة  ال�����س��ام��ي��ة،  امللكية  ال��ت��وج��ي��ه��ات 

ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ق���ط���اع���ات ال�����س��ن��اع��ات 

الغذائية والدوائية وامل�ستلزمات الطبية، 

والتو�سع نحو قطاعات اأخرى، ذات قيمة 

م�سافة وا�سرتاتيجية، داعية امل�ستثمرين 

ل����دي����ه����ا حل���������س����د اخل������������ربات ل���ت���ج���وي���د 

منتجاتهم.

اجلمعية  ادارة  جمل�س  رئ��ي�����س  وق���ال 

ب�����س��ام ح��م��د يف ب��ي��ان ام�����س االرب���ع���اء، ان 

مع  اجتماعاته  خال  جالته  توجيهات 

الت�سنيع  قطاعات  يف  التوجيهية  اللجنة 

الطبية،  وامل�ستلزمات  والدوائي  الغذائي 

وال����زي����ارات ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا اإىل ع���دد من 

اهتمام وعزم  توؤكد  اال�ستثمارية،  املن�ساآت 

ج��ال��ت��ه ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���ق���ط���اع، واع�����ادة 

ال�سناعة االردنية لتكون مركزاً  متو�سع 

اإقليمياً يف منتجات و�سناعات خمتلفة.

واك����د ح��م��د ان اجل��م��ع��ي��ة م��ا���س��ي��ة يف 

ت��ف��ع��ي��ل ال����روؤي����ة ال�����س��ام��ي��ة، ع���رب دع���وة 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ل���دي���ه���ا ل���ا����س���ت���ف���ادة م��ن 

امل��ت��اح��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى تو�سيع  ال��ف��ر���س 

قواعد خرباتها العلمية والعملية بهدف 

والت�سديرية  التناف�سية  قدرتهم  زي���ادة 

ا�سافة  والعاملية،  االإقليمية  االأ�سواق  اإىل 

اىل توفري فر�س العمل وتطوير االعمال 

امل�سابهة التي تعمل على ت�سنيع مدخات 

و�سا�سل انتاجية.

وا�ساف انه رغم التحديات التي تواجه 

�سترتكها  ال��ت��ي  االث�����ار  ���س��ي��م��ا  ال���ق���ط���اع، 

املن�ساة  ���س��ادرات  ان  اال  ك��ورون��ا،  جائحة 

ال�سناعية املن�سوية حتت مظلة اجلمعية 

�سهدت حت�سنا طفيفا، م�سريا اىل اجلودة 

العالية التي تتمتع بها املنتجات الوطنية، 

باالأ�سواق  مناف�سة وطلبا  اكر  ما جعلها 

اخلارجية.

االردن��ي��ة  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  جمعية  وت��ع��د 

ت�سم  ربحية  غري  م�ستقلة  خا�سة  هيئة 

300 م�ستثمر اردين وعربي تتجاوز  نحو 

حجم ا�ستثماراتهم 4 مليار دينار، وت�سعى 

ن�����س��اط��ات  وت��ن��م��ي��ة  ت��و���س��ي��ع ودع������م  اإىل 

م�ستثمري و�سناعيي منطقة جنوب �سرق 

عمان وما يجاورها من مناطق �سناعية.

جمعية المستثمرين تثمن توجيهات الملك بالتركيز 
على القطاعات الغذائية الدوائية

إرادة ملكية بتعيين ديرانية 
وبسيسو عضوين بمجلس ادارة 

البنك المركزي

هيئة االتصاالت تشارك عن ُبعد في 
المؤتمر السنوي للرابطة الدولية لمشغلي 

الهواتف المتنقلة

بورصة لندن تدرج سندات يوروبوند 
األردن في سوقها

االنباط-عمان

بتعيني  ال�سامية  امللكية  االإرادة  �سدرت 

ر����س���ان دي��ران��ي��ة وه���ال���ة ب�����س��ي�����س��و ل��ط��وف 

ع�سوين يف جمل�س ادارة البنك املركزي.

الرئي�س  نائب  من�سب  ديرانية  وي�سغل 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي/ امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ال��ي��ة 

واال�سرتاتيجية يف اأوراجن االأردن.

البكالوريو�س  درج���ة  دي��ران��ي��ة  وي��ح��م��ل 

ال�سرف  ب��درج��ة  واحل��ا���س��وب  امل��ح��ا���س��ب��ة  يف 

املاج�ستري  ودرج���ة  ال��ريم��وك  ج��ام��ع��ة  م��ن 

يف املحا�سبة من اجلامعة االردنية و�سهادة 

ج��ام��ع��ة  م���ن  وال���رق���اب���ة  امل���ال���ي���ة  يف  اورجن 

.ESCP

من  العلمي  التفوق  درع  على  وحا�سل 

خلريجي  التميز  ودرع  ال��ريم��وك  جامعة 

اجلامعة.

منا�سب  عدة  ب�سي�سو  هالة  �سغلت  فيما 

حكومية يف االأردن، وهي ع�سو يف عدد من 

امل��وؤ���س�����س��ات، در���س��ت يف اجل��ام��ع��ة االأردن��ي��ة 

وحت���م���ل درج�����ة ال���ب���ك���ال���وري���و����س م��ن��ه��ا يف 

ثم   1987 التطبيقي  واالإح�ساء  االقت�ساد 

واالإدارة  امل��ح��ا���س��ب��ة  يف  م��اج�����س��ت��ري  در����س���ت 

والعلوم  لاقت�ساد  لندن  كلية  من  املالية 

.1990 ال�سيا�سية 

و����س���غ���ل���ت م���ن�������س���ب وزي����������رة ال��ت��ن��م��ي��ة 

االج��ت��م��اع��ي��ة يف ح��ك��وم��ة ال���دك���ت���ور ع��م��ر 

الرزاز.

االنباط-عمان

هيئة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  �سارك 

ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع االت�������س���االت/ ال��رئ��ي�����س 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال���دك���ت���ور امل��ه��ن��د���س غ���ازي 

اجل���ب���ور يف ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر ال�����س��ن��وي 

ل��ل��راب��ط��ة ال���دول���ي���ة مل�����س��غ��ل��ي ال��ه��وات��ف 

و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  املتنقلة 

 Mobile360 MENA اأفريقيا 

فعالياته  انطلقت  ال���ذي   -GSMA
ُبعد مب�ساركة  الثاثاء وملدة يومني عن 

اف��رتا���س��ي��ة وا���س��ع��ة م���ن مم��ث��ل��ي ك��ربى 

ال�سيا�سات واملنظمني  ال�سركات و�سانعي 

واالك����ادمي����ي����ني واخل��������رباء يف م��ن��ط��ق��ة 

حيث  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 

ال��ع��ام مناق�سة  ل��ه��ذا  ال��راب��ط��ة  اع��ت��م��دت 

م���و����س���وع حم������وري واأ�����س����ا�����س����ي ي��ت��م��ث��ل 

املتحولة  التكنولوجيا  ا�ستخدام  بتحفيز 

يف اال���س��ت��ج��اب��ة ل��ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة وب��اء 

.COVID-19 كورونا امل�ستجد 

وق��������دم ال����دك����ت����ور اجل�����ب�����ور ع���ر����س���اً 

فعاليات  ���س��م��ن  ب��ع��د(  )ع���ن  تو�سيحيا 

اليوم الثاين 7/8 يف اجلل�سة املخ�س�سة 

ل����دور ال�����س��رك��ات وم��ن��ظ��م��ي االت�����س��االت 

يف  املتحولة  التكنولوجيا  ا���س��ت��خ��دام  يف 

م��واج��ه��ة االأع���ب���اء امل��رتت��ب��ة ع��ن جائحة 

 ،Covid-19 امل�ستجد  ك��ورون��ا  وب���اء 

التي  االأردنية  التجربة  ا�ستعر�س  حيث 

التي  االج��راءات  من  جمموعة  ت�سمنت 

قامت بها الهيئة ملواجهة االآثار الناجمة 

ع��ن ال��وب��اء واب��رزه��ا ال��ع��م��ل ع��ل��ى ادام��ة 

اململكة  يف  االت�����س��االت  ل�سبكات  ال��ع��م��ل 

وفعالياتها خال فرتة احلظر وما بعد 

االج���راءات  �سل�سلة من  خ��ال  ذل��ك من 

ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة اال����س���ت���ب���اق���ي���ة امل���ب���ت���ك���رة 

وب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة اأط�����راف ال��ع��اق��ة 

املتنقلة  االت�ساالت  خدمات  م�سغلي  من 

واالنرتنت واجلهات احلكومية واالأهلية 

ذات العاقة.

واأك����������د ال�����دك�����ت�����ور اجل�����ب�����ور ح���ر����س 

ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى امل�������س���ارك���ة يف ال��ف��ع��ال��ي��ات 

التي  الظروف  من  الرغم  على  الدولية 

حيث  احل���ايل،  بالوقت  ال��ع��امل  ي�سهدها 

الرتتيبات  ك��اف��ة  ب���اإج���راء  الهيئة  ت��ق��وم 

يف  بعد  ع��ن  ح�سورها  لتعزيز  ال��ازم��ة 

اململكة  متثيل  ل�سمان  الفعاليات  ه��ذه 

ذات  الفعاليات  كافة  يف  وج��ه  اأكمل  على 

العاقة.

ال��راب��ط��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  وم���ن اجل���دي���ر 

ال���دول���ي���ة مل�����س��غ��ل��ي ال���ه���وات���ف امل��ت��ن��ق��ل��ة 

ال���دول���ي���ة  اجل���ه���ة  ت��ع��ت��رب   GSMA
االت�ساالت  قطاع  بتنمية  املعنية  االأوىل 

امل���ت���ن���ق���ل���ة يف ال�����ع�����امل ح���ي���ث ت�������س���م يف 

�سركة   400 و  م�سغل   750 ع�سويتها 

خلدمات االت�ساالت املتنقلة من خمتلف 

بلدان العامل.

االنباط-عمان

اأدرج��������ت ب���ور����س���ة ل���ن���دن االإ�����س����دار 

‘اليوروبوند’ اخلا�سة  ل�سندات  االأخري 

وبقيمة  الرئي�سي،  �سوقها  يف  ب����االأردن 

ح���ددت  وال������ذي  دوالر،  م��ل��ي��ار   1.75
احل��ك��وم��ة ج���زءا منه ل�����س��داد م��ت��اأخ��رات 

القطاع اخلا�س.

�سندات  اأدرج���ت  اإن��ه��ا  بور�سة  وق��ال��ت 

يف  م����زدوج����ة  ب�����س��ري��ح��ة  ‘يوروبوند’ 
ال���������س����وق ال���رئ���ي�������س���ي���ة، ب���ح���ي���ث ج�����اءت 

 1.25 ب���ق���ي���م���ة  االأوىل  ال�������س���ري���ح���ة 

 5.85٪ بفائدة  اأم��ريك��ي  دوالر  مليار 

وال�سريحة   ،2030 مت���وز  ا���س��ت��ح��ق��اق 

دوالر  م��ل��ي��ون   500 ب��ق��ي��م��ة  ال��ث��ان��ي��ة 

 4.95٪ ب���ل���غ���ت  ب����ف����ائ����دة  اأم������ريك������ي 

ا�ستحقاق متوز2025.

�سندات  اأن  ل��ن��دن  ب��ور���س��ة  واأظ��ه��رت 

ب��������االأردن،  اخل���ا����س���ة  ‘اليوروبوند’ 
اأك��ر من  لها  االكتتاب  جت��اوزت طلبات 

6 م����رات، ح��ي��ث ت��ل��ق��ت ط��ل��ب��ات اك��ت��ت��اب 
تزيد عن 6.25 مليار دوالر.

موقعها  على  لندن  بور�سة  واأ�سافت 

ا�ستخدام  يعتزم  االأردن  اأن  االإلكرتوين 

عجز  لتمويل  ال�����س��ن��دات  اإ���س��دار  قيمة 

امل����وازن����ة، وال���دي���ون امل�����س��ت��ح��ق��ة الإع����ادة 

م��ل��ي��ار   1.25 ذل����ك  يف  مب���ا  ال��ت��م��وي��ل 

يف  امل�ستحقة  ال�����س��ن��دات  اأم��ريك��ي  دوالر 

وزي�����ادة   2020 االأول  ت�����س��ري��ن   30
االأجنبية. احتياطياتها 
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االنباط-عمان

الدكتور  املركزي  البنك  حمافظ  قال   

ال��ب��ن��ك  اإن  زي�����اد ف���ري���ز ام�������س االرب�����ع�����اء، 

امل�����رك�����زي �����ش����رف ق����رو�����ش����اً ل���ل�������ش���رك���ات 

مليون   370 بقيمة  واملتو�شطة  ال�شغرية 

دينار منذ بداية اأزمة “جائحة كورونا«.

الدكتور  واأ�شاف فريز خالل حوار مع 

البلد”  “و�شط  برنامج  يف  ال��ب��دري  ه��اين 

امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  اأن  “فن”،  رادي�����و  ع��ل��ى 

ك��ق��رو���س  دي����ن����ار  م���ل���ي���ون   500 خ�����ش�����س 

ولالأفراد  واملتو�شطة،  ال�شغرية  لل�شركات 

ج���راء  ع���ج���ز  اي  ل�����ش��د  “وذلك  ك���ذل���ك؛ 

اجلائحة ودفع رواتب املوظفني والعمال«.

وع������ر ف����ري����ز ع����ن اع������ت������زازه وف���خ���ره 

اأن  بالزيارة امللكية للبنك املركزي، موؤكداً 

املركزي ي�شري وفق توجيهات جاللة امللك 

ال�شيا�شة  اأن  اإىل  م�شرياً  ال��ث��اين،  عبداهلل 

النقدية حمط اهتمام ملكي.

ال��ن��ق��دي يف  اأن اال���ش��ت��ق��رار  اإىل  واأ����ش���ار 

وامل�شداقية  الثقة  تعزيز  يف  �شاهم  اململكة 

االأمر  هذا  اأن  اإىل  الفتاً  وخارجياً،  حملياً 

ال�شندات  من  االأخ��ري  االإ�شدار  يف  انعك�س 

الدولية.

تتمتع  االأردنية  البنوك  اأن  فريز  وبني 

املعايري  ح�شب  مرتفعة،  اأم���وال  ب��روؤو���س 

ال��ع��امل��ي��ة، وم�����ش��ت��وي��ات ���ش��ي��ول��ة م��رت��ف��ع��ة، 

ال��دي��ون  م��ن  منخف�شة  م��ع��دالت  م��ق��اب��ل 

5 ب���امل���ائ���ة من  امل���ت���ع���رة امل���ق���درة ب�����ن�����ش��ب��ة 

جممل الديون.

االقت�شاد  م��وؤ���ش��رات  اأب���رز  وا���ش��ت��ع��ر���س 

ال��وط��ن��ي وال�����ش��ي��ا���ش��ة ال��ن��ق��دي��ة وال��ق��ط��اع 

اخل����ارج����ي، واإج���������راءات ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 

الح����ت����واء االآث�������ار امل���رت���ب���ة ع����ن ج��ائ��ح��ة 

كورونا.

م��ي��زان  حت�����ش��ن  اأن  اإىل  ف���ري���ز  واأ�����ش����ار 

ال���ع���امل اخل���ارج���ي، بف�شل  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 

البيئة  اإيجاد  �شاعد يف  امللكية،  التوجيهات 

اقت�شادياً،  االأردن  لدعم  املالئمة  الدولية 

ال�����ش��ادرات الوطنية  زي��ادة من��و  م��ن حيث 

ال�����ش��ي��اح��ي وت��ن��وي��ع م�شادر  امل��ن��ت��ج  وت��ن��وع 

الأمتتة  البنك  ت��وج��ه  اإىل  الف��ت��اً  ال��ط��اق��ة، 

واأن  احلكومي  القطاع  م��دف��وع��ات  جميع 

القطاع  مدفوعات  الأمت��ت��ة  منحة  هنالك 

اخلا�س.

اأم�����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����االإج�����راءات ال��ت��ي 

تبعات  من  للحد  املركزي  البنك  اتخذها 

فقد مت تنفيذ برنامج متويل  “كورونا”، 
ا�شتهدف ال�شركات املت�شررة جراء االأزمة 

ف���ي���ه���ا، ومت مت���وي���ل ح����وايل  وال���ع���ام���ل���ني 

واحلرفيني  املهنيني  �شملت  قر�شاً   3645

ال�شغرية  وال�شركات  الفردية  واملوؤ�ش�شات 

من  منحه  مت  ما  ن�شبة  وبلغ  واملتو�شطة، 

القرو�س الأغرا�س دفع الرواتب 43 باملائة 

تتحمل احلكومة فوائدها، اإذ ا�شتفاد منها 

 156 اإىل  و���ش��ل��ت  بقيمة  م��وظ��ف  األ���ف   75

مليون دينار.

ال�شركات  ب��رن��ام��ج مت��وي��ل  ح��ج��م  وب��ل��غ 

 500 ال�شغرية واملتو�شطة خالل اجلائحة 

 360 رف منها حتى اليوم  مليون دينار، �شُ

م��ل��ي��ون دي��ن��ار ومب��ت��و���ش��ط ق��ر���س 98 األ��ف 

دينار.

 96 يف ح���ني ك����ان ح��ج��م االإق�����را������س ل���� 

األف   250 من  اأق��ل  املقر�شني  من  باملائة 

 250 اأكر من  باملائة فقط   4 بينما  دينار، 

األف دينار.

ميونيخ - رويرتز

دوالر   1800 م�����ش��ت��وى  ال���ذه���ب  ت��خ��ط��ى 

م���رة منذ  الأول  االأرب����ع����اء  ام�����س  ل��الأوق��ي��ة 

ب�شاأن  املتزايدة  املخاوف  دفعت  حيث   2011

���ش��رع��ة ان��ت�����ش��ار ف��ريو���س ك��ورون��ا يف اأن��ح��اء 

املالذات  �شوب  للتدافع  امل�شتثمرين  العامل 

االآمنة.

ب���ت���وق���ي���ت   1217 ال���������ش����اع����ة  وب����ح����ل����ول 

ج��ري��ن��ت�����س، ارت���ف���ع ال���ذه���ب يف امل��ع��ام��الت 

دوالر   1802.15 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.4 ال��ف��وري��ة 

اأع��ل��ى  ب��ع��دم��ا �شجل  ل��الأوق��ي��ة )االأون�����ش��ة( 

 2011 الثاين  م�شتوى منذ نوفمر ت�شرين 

من  ���ش��اب��ق  وق���ت  يف  دوالر   1804.41 ع��ن��د 

اجلل�شة.

و����ش���ع���دت ال���ع���ق���ود االأم���ري���ك���ي���ة االآج���ل���ة 

دوالر   1814.10 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.2 ل��ل��ذه��ب 

لالأوقية.

وجتاوزت حاالت االإ�شابة بفريو�س كورونا 

يف الواليات املتحدة ثالثة ماليني حالة كما 

ت�شهد االإ�شابات زيادة يف اأنحاء العامل.

وع����ر م�������ش���وؤول���ون يف ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 

زي��ادة  ت��ه��دد  اأن  م��ن  ع��ن قلقهم  االأم��ري��ك��ي 

االإ�����ش����اب����ات اإن�����ف�����اق امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني وزي������ادة 

الوظائف وهو ما عزز املخاوف االقت�شادية.

وبالن�شبة للمعادن النفي�شة االأخرى، زاد 

دوالر   1925.30 اإىل  باملئة   0.5 ال��ب��الدي��وم 

لالأوقية.

االنباط-عمان

ك�����ش��ف م�������ش���در ح���ك���وم���ي ب���ن���ه خ���الل 

6 ا���ش��ه��ر ف��ق��ط ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال�����ش��ي��ك��ات 

لعدم  م��رجت��ع  �شيك  األ���ف   251 امل��رجت��ع��ة 

الر�شيد. كفاية 

برنامج  حجم  بلغ  ب��ان��ه  امل�����ش��در  ون��وه 

واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�����ش��رك��ات  مت��وي��ل 

دي���ن���ار،  م���ل���ي���ون   500 اجل���ائ���ح���ة  خ�����الل 

360 م��ل��ي��ون  ال���ي���وم  ���رف م��ن��ه��ا ح��ت��ى  ����شُ

دي��ن��ار،  األ��ف   98 ق��ر���س  دي��ن��ار ومبتو�شط 

96 باملائة  ل�  يف حني كان حجم االإقرا�س 

دينار،  األف   250 اأقل من  املقر�شني  من 

األف   250 من  اأك��ر  فقط  باملائة   4 بينما 

دينار.

برنامج  تنفيذ  مت  بانه  امل�شدر  ولفت 

مت��وي��ل ا���ش��ت��ه��دف ال�����ش��رك��ات امل��ت�����ش��ررة 

ج������راء االأزم��������ة وال���ع���ام���ل���ني ف���ي���ه���ا، ومت 

���ش��م��ل��ت  ق���ر����ش���اً   3645 ح������وايل  مت���وي���ل 

الفردية  واملوؤ�ش�شات  واحلرفيني  املهنيني 

وبلغ  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�شغرية  وال�����ش��رك��ات 

ن�شبة ما مت منحه من القرو�س الأغرا�س 

43 باملائة تتحمل احلكومة  دفع الرواتب 

األ����ف   75 م��ن��ه��ا  ا����ش���ت���ف���اد  اإذ  ف����وائ����ده����ا، 

مليون   156 اإىل  و���ش��ل��ت  بقيمة  م��وظ��ف 

لل�شركات  ق��رو���س  �شرف  مت  كما  دي��ن��ار، 

 370 ب���ق���ي���م���ة  وامل���ت���و����ش���ط���ة  ال�������ش���غ���رية 

‘جائحة  اأزم���ة  ب��داي��ة  منذ  دي��ن��ار  مليون 

دينار  مليون   500 فيما خ�ش�س  كورونا’، 

واملتو�شطة،  ال�شغرية  لل�شركات  كقرو�س 

عجز  اي  ل�شد  ‘وذلك  كذلك؛  ول��الأف��راد 

ج���راء اجل��ائ��ح��ة ودف���ع روات���ب املوظفني 

والعمال‹.

251 ألف شيك مرتجع لعدم كفاية الرصيد خالل 6 اشهر

فريز: المركزي صرف قروضا بـ 370 مليون دينار منذ
 بداية« أزمة كورونا«

الذهب يخترق حاجز 1800 دوالر لألوقية ويتجه صوب ذروة 9 أعوام

اخلمي�س    9  /  7  / 2020

لندن -رويرتز

اإىل ح��د كبري  ال��ن��ف��ط  اأ���ش��ع��ار  ا���ش��ت��ق��رت   

زيادة  اأدت  اإذ  االأربعاء  ام�س  الرابعة  للجل�شة 

حاالت  وارت��ف��اع  االأمريكية  اخل��ام  خمزونات 

االإ����ش���اب���ة ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا يف ال���والي���ات 

امل��ت��ح��دة ل��ت��وق��ف ت��ع��اف يف االآون�����ة االأخ����رية 

نتيجة تخفيف اإجراءات العزل.

1135 بتوقيت جرينت�س،  وبحلول ال�شاعة 

ارت���ف���ع���ت ال���ع���ق���ود االآج����ل����ة خل����ام ب���رن���ت 10 

43.18 دوالر للرميل. كما زادت  �شنتات اإىل 

الو�شيط  تك�شا�س  غرب  خلام  االآجلة  العقود 

دوالر   40.65 اإىل  �شنتات  ث���الث  االأم��ري��ك��ي 

للرميل.

لت�شجيل  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ان  اخل���ام���ان  وي��ت��ج��ه 

املئوية  الن�شبة  ح��ي��ث  م��ن  ي��وم��ي��ة  ت��غ��ي��ريات 

اأو هبوطا  تقل عن واحد باملئة �شواء �شعودا 

الرابعة. للجل�شة 

ثالثة  بكورونا  االإ�شابة  حاالت  وجتاوزت 

يوم  املتحدة حتى  الواليات  ماليني حالة يف 

ال��ث��الث��اء حيث اأع��ل��ن��ت امل��زي��د م��ن ال��والي��ات 

ر�شد اأعداد قيا�شية من احلاالت اجلديدة.

وك�شفت بيانات معهد البرول االأمريكي 

يف  زادت  االأم���ري���ك���ي���ة  اخل�����ام  خم���زون���ات  اأن 

االأ�شبوع املا�شي على الرغم من اأن خمزونات 

اأك��ر  انخف�شت  التقطري  ون���واجت  البنزين 

من املتوقع.

اإدارة معلومات الطاقة االأمريكية  وقالت 

اخلام  اإنتاج  تراجع  املتوقع  من  اإنه  الثالثاء 

يوميا  برميل  األ���ف   600 مب��ق��دار  االأم��ري��ك��ي 

خالل العام احلايل وهو تراجع اأقل من 670 

األف برميل يوميا يف توقعات �شابقة.

النفط مستقر مع زيادة إصابات كورونا ونمو المخزونات 
األمريكية يعرقل التعافي

فينكا للتمويل األصغر تطلق نموذج 
عملها الجديد

صعود طفيف لألسهم األمريكية 
بفضل آمال التعافي رغم قفزة

 في إصابات كورونا

 االنباط-عمان

اأطلقت فينكا للتمويل االأ�شغر، منوذج 

ركائز  ث��الث  على  القائم  اجلديد  عملها 

ورق��م��ن��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات،  رئي�شية،”مركزية 

العمليات الرئي�شية وقنوات التوا�شل مع 

العمالء، واإعادة هيكلة الفروع«.

من  االأ���ش��غ��ر  للتمويل  فينكا  وت��ه��دف 

اأن  اإج�����راء ه���ذه ال��ت��غ��ي��ريات، اىل  خ���الل 

ت�����ش��ب��ح امل��وؤ���ش�����ش��ة ال����رائ����دة يف ال��ت��ح��ول 

اىل  االأع��م��ال  التقليدي يف  ال��ن��م��وذج  م��ن 

م��وؤ���ش�����ش��ة ت��ع��م��ل ب��ط��ري��ق��ة دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 

وم���ب���ت���ك���رة ورق����م����ي����ة، م����ا �����ش����ي����وؤدي اىل 

على  للح�شول  امل�شتهدف  الوقت  تقليل 

القرو�س.

وق����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 

ع��ب��د ال��ق��دي��ر ���ش��ات��وروف، خ���الل م��وؤمت��ر 

اجل���دي���د  ال���ع���م���ل  من������وذج  اإن  ����ش���ح���ف���ي، 

����ش���رُيك���ز ع���ل���ى م���رك���ز االت���������ش����ال ال����ذي 

املوؤ�ش�شة،  عمليات  وحمور  جوهر  �شيكون 

اإىل اخل���دم���ات  ال���و����ش���ول  ���ش��ي��ج��ع��ل  مم���ا 

امل���ال���ي���ة اأ����ش���ه���ل واأ������ش�����رع وب����ط����رق اأك����ر 

مالءمة لعمالء ال�شركة االأكر احتياجاً 

خل��دم��ات��ه��ا، و����ش���ي���وؤدي ت��ط��ب��ي��ق م��رك��زي��ة 

ورقمنة العمليات اىل توفري مزايا مهمة 

واالأداء  وال���ف���وري���ة  امل���ري���ح���ة  ك���اخل���دم���ة 

ال����ع����ايل، م��و���ش��ح��ا ان����ه ���ش��ي��ت��م اع��ت��م��اده 

من  الثاين  الربع  يف  ال�شركة  يف  بالكامل 

عام 2121.

�شيقلل  اجل���دي���د  ال���ن���م���وذج  ان  وب����ني 

ال��ق��ر���س  ع��ل��ى  للح�شول  ال����الزم  ال��وق��ت 

الفروع، حيث  العمالء اىل  زي��ارات  وعدد 

ملرة  الفرع  اىل  للذهاب  العميل  �شيحتاج 

القر�س،  وا�شتالم  العقد  لتوقيع  واح��دة 

و���ش��ي��ت��م ت�����ش��ج��ي��ل ج��م��ي��ع امل���ك���امل���ات حتى 

ن��ت��م��ك��ن م���ن م���راق���ب���ة ج�����ودة اخل���دم���ات 

والتح�شيل  املبيعات  دائرتْي  من  املقدمة 

وذل����ك ل�����ش��م��ان ح�����ش��ول ال��ع��م��الء على 

جت����رب����ة اأف�������ش���ل،ك���م���ا ���ش��ي��ت��م م��ن��اق�����ش��ة 

منتجات وُحلول جديدة �شتجعل العمالء 

اأك���ر ر���ش��ى، و���ش��ي��ت��م االإع����الن ع��ن ذل��ك 

الحقاً.

ياأتي  النموذج  هذا  اأن  �شاتوروف  واأّكد 

يف اإطار التحول الذي ي�شهده العامل نحو 

يف  خ�شو�شاً  ورقمنتها  العمليات  مركزية 

ظ��ل ان��ت�����ش��ار وب���اء ك��ورون��ا، و���ش��ع��ي فينكا 

للتمويل االأ�شغر حلماية عمالئها، حيث 

يتما�شى هذا النموذج مع تعليمات البنك 

املركزي االأردين وحماية امل�شتهلك.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ا����ش���ارت ن��ائ��ب��ة ال��رئ��ي�����س 

واملدير االإقليمي ملنطقة ال�شرق االأو�شط 

منوذج  ان  اىل  واردك،  زار  اآ�شيا،  وجنوب 

ال��ت��ج��اري��ة يجمع ب��ني االب��ت��ك��ار  االأع��م��ال 

نهج  م��ع  امل��ال��ي��ة،  التكنولوجيا  جم��ال  يف 

حم��وره اجل��ان��ب االإن�����ش��اين وال��ذي ي��وؤدي 

خلدمة  الرقمية  التكنولوجيا  تعزيز  اىل 

ال���ع���م���الء م���ع احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ع��الق��ات 

اإن�����ش��اوؤه��ا م��ن خ��الل التفاعل  ي��ت��م  ال��ت��ي 

. ال�شخ�شي 

ل��ل��ت��م��وي��ل  ف��ي��ن��ك��ا  ����ش���رك���ة  ان  ي����ذك����ر 

فينكا  ملوؤ�ش�شة  تابعة  �شركة  هي  االأ�شغر، 

املركزي  البنك  لرقابة  وتخ�شع  العاملية، 

اأ���ش��غ��ر  مت��وي��ل  ���ش��رك��ة  وث����اين  االأردين، 

حت�����ش��ل ع���ل���ى ����ش���ه���ادة ح���م���اي���ة ال��ع��م��ي��ل 

العاملية، تقديراً اللتزامها الطويل االأمد 

الت�شنيف  ه��ذا  وج���اء  ال��ع��م��الء،  بحماية 

���ش��ي��ا���ش��ات  ج��م��ي��ع  م���راج���ع���ة  اأن مت  ب��ع��د 

ال�شركة و معايري حماية العمالء ومدى 

مالءمتها مع املعايري العاملية الرائدة يف 

تقدمي اخلدمات املالية.

 2007 ع����ام  اأواخ�������ر  ع��م��ل��ه��ا يف  ب������داأت 

وت���خ���دم ح���ال���ي���اً م���ا ي���ق���رب م���ن 34 ال��ف 

ع��م��ي��ل يف ك���ل م���ن حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ش��م��ة 

وال�شمال والو�شط، حيث تقدم جمموعة 

املالية  واخل��دم��ات  املنتجات  من  متنوعة 

ل��ل��ري��ادي��ني واأ���ش��ح��اب امل�����ش��اري��ع، مب��ا يف 

ذلك قرو�س جماعية لل�شيدات �شاحبات 

املنزلية. امل�شاريع 

نيويورك - رويرتز

ارت����ف����ع����ت االأ�����ش����ه����م االأم���ري���ك���ي���ة 

مع  االأرب��ع��اء  ام�س  الفتح  عند  قليال 

موؤ�شرات  ب��ني  امل�شتثمرين  مفا�شلة 

وبني  اقت�شادي  انتعا�س  على  مبكرة 

ب����واع����ث ال���ق���ل���ق م����ن اإغ������الق ���ش��ام��ل 

االإ�شابة  ح��االت  زي��ادة  جديد يف ظل 

اأنحاء  يف  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 

البالد.

ال�شناعي  جونز  داو  املوؤ�شر  �شعد 

باملئة   0.23 يعادل  مبا  نقطة   59.88

وفتح  نقطة،   25950.06 اإىل  لي�شل 

 500 امل���وؤ����ش���ر ����ش���ت���ان���درد ان�����د ب������ورز 

باملئة   0.25 اأو  نقطة   7.75 مرتفعا 

وت��ق��دم  ن��ق��ط��ة،   3153.07 ل��ي�����ش��ج��ل 

نقطة   65.46 املجمع  نا�شداك  املوؤ�شر 

اأو 0.63 باملئة اإىل 10409.35 نقطة.



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200123362(

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

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

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

حممد جمال عبد احلليم عبد احلليم

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد ورامي عبد احلليم

بتاريخ   )103320( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2012/1/10

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/8

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

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

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

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

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ح�سن  عثمان  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

عبد القادر العتال و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)56100 ( بتاريخ 2000/5/17 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

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

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

اخلليفات  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

واحلميدات  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2019/3/28 بتاريخ   )  119449(

ن�سر هذا العالن

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

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة نايل ابو راجوح 

ومها حمدان  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/7/28 بتاريخ   )  114129(

ن�سر هذا العالن

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

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200149912(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

الكرمي فريج الحيوات و�سريكه  وامل�سجلة يف  باأن �سركة عبد 

�سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2015/9/7 بتاريخ   )18500( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/2 

را�سد  ف��ري��ج  ال��ك��رمي  عبد  /ال�����س��ي��دة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

الحيوات  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : العقبة – اخلزان – بجانب امل�سجد  – 

ت: 0786796148

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200065131(

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

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

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

كمال حممد علي ابو �سعده

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سالح حمدان و�سريكه

بتاريخ   )72873( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2004/9/23

قام  2020/7/7 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

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

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/8

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

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

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

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

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200173834(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  املغاربه   ومدين  العمله  احمد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن

حتت الرقم )119956( بتاريخ 2019/8/21 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/30 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  احمد عبد  الرحمن طلب العمله  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان  – ت: 0777257854

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن استمالك
صادر عن دائرة االراضي واملساحة الغراض

وزارة الرتبية والتعليم

13 ( ل�سنة 2019 اعلن انني بعد  181 ( من قانون امللكية العقارية رقم )  عماًل باأحكام املادة ) 

مرور خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ ن�سر هذا العالن يف ال�سحف املحلية �ساأتقدم اىل جمل�س الوزراء 

قطعة  من  مربعًا  مرتًا  م�ساحته)057(  ما  وحيازة  ا�ستمالك  على  باملوافقة  قرار  ا�سدار  بطلب 

 ) 1 4 ( من ارا�سي جرينه / مادبا والبالغة م�ساحتها )  726( من احلو�س رقم )  الر�س رقم ) 

دومن واحد و)372( مرتًا مربعًا والعائدة ملكيتها لل�سيد يو�سف حممود يو�سف ال�سوابكه ا�ستمالكا 

للنفع  م�سروعا  املدر�سية  البنية  لغايات  والتعليم  الرتبية  وزارة  فورية لغرا�س  وحيازة  مطلقًا 

العام باملعني املق�سود يف قانون ال�ستمالك .

مدير عام دائرة االراضي واملساحة / بالوكالة
محمد حسني الصوافني

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200033517(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة جمال ع�سا ويو�سف هديب   وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )24295( بتاريخ 1990/10/11 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/5 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  جمال علي �سالمة ع�سا  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - ال�سرفية – ت: 0795829963

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200174170(

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

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

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

هالة بنت ال�سادق جويني حرم مقالده

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة احمد ابو الرب و�سريكته

 )120034( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2019/9/15

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/8 وقد 

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

يت�سمن رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 

2020/7/8

وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

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

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

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الكايد  عي�سى  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2015/10/26 اعتبارا من تاريخ  )112736 ( بتاريخ 

ن�سر هذا العالن

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

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

التجارية  ل��ل��وك��الت  التخ�س�سية  ال��ف��ا  �سركة  ب���اأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )48133( الرقم  حتت  حم��دودة/  م�سوؤولية 

 )2017/6/22(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/7(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200095793(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عدنان وابراهيم العتال   وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2008/5/19 حتت الرقم )90754( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2014/10/13 

العتال  م�سفيا  ال�سيد /ال�سيدة  ابراهيم عثمان  وقد مت تعيني 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – ابو علندا – ت: 0797170066

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200042211(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة �سميه جميل عبد النور و�سركاوؤه التجاريه   وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   1985/1/26 بتاريخ   )2174( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/8 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عي�سى حنا جورج حب�س  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : خلدا – دخلة ايفرهوم عماره 5 – ت: 

0778000007

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200030041(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة نادي وهارون نبهان   وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2007/6/11 حتت الرقم )86371( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/8 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  هارون علي حممد نبهان  م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:  ال��ن��خ��ي��ل  – ح��ي  ع��م��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0790665697

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

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

يا�سني  حممود  حممد  حممود  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

الرقم  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه  

لإج��راءات  بطلب  تقدمت    2014/9/1 بتاريخ   )110305(

التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حممود حممد حممود  يا�سني 

و�سريكه

اإىل �سركة : حممود يا�سني و�سركاه

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

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اخلمي�س   9/ 7 / 2020

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 2 / 3 ( تاريخ 2019/1/22
يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق قد قررت 

اللجنة  ، واملوافقة على قرار   2019/1/22 3/2 ( بتاريخ  بقرارها رقم ) 

املحلية ملنطقة املفرق رقم ) 2 ( تاريخ 2019/1/7 م .

وا�ستحداث  الغاء  يتم  بحيث  تنظيمية  تعديالت  على  املوافقة  واملت�سمن 

�سارع �سعة ) 20 ( م مقتطع من القطعة رقم ) 436 ( �سمن احلو�س رقم 

ال�سارع املراد الغائه  ) 9 ( نوارة ال�سرقي وذلك لوجود بناء قائم يف �سعة 

بني  ق�سائي  اف��راز  معاملة  ولوجود  املرفق  امل�ساح  بتقرير  مبني  هو  وكما 

لهذه  واملعد  املرفق  باملخطط  مبني  هو  وكما  املفرق  منطقة  �سمن  ال�سركاء 

الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س 

العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية  باجلريدة  �سهر  ملدة 

الطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية 

، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�س خالل املدة القانونية 

لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن  طرح عطاء

 )تنك ماء سعة ) 8 ( مرت مكعب عدد ) 15 ( وتنك 
نضح سعة ) 8 ( مرت مكعب عدد )10 ((

تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية – اجلي�س العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

طرح العطاء رقم م �س ع 3 / 41 / 20 / 2020 �سراء )تنك ماء �سعة ) 8 ( مرت مكعب عدد ) 15 ( وتنك ن�سح �سعة ) 8 ( مرت مكعب 

عدد )10 (( فعلى املتعهدين الراغبني بال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دعوة 

250 (  مئتني وخم�سون دينار غري م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�سة املهن وال�سجل التجاري و ) الرقم  العطاء مقابل دفع مبلغ ) 

الوطني للمن�ساأة ( �ساريتي املفعول و�سورة عنهما وكتاب تفوي�س من ال�سركة ملندوبها.

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية ) 1300 ( الواحدة ظهرا حتى 

يوم الثنني املوافق 2020/8/3 ) با�ستثناء يومي الحد واخلمي�س من كل ا�سبوع وايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم قبل ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2020/8/4 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ل تقل عن ) 5 % ( من القيمة الجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�س ( وكل مناق�سة غري مرفق 

بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل ول ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد الغالق اعاله او 

بدون عينات ترف�س ولن يتم ا�ستالمها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

تلفون ) 5000184 ( ، ) 5000800 فرعي 57531 / 57532 (

فاك�س ) 5000146 (

موقعنا على النرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�سفات الفنية املطلوبة ( .

اعالن معدل لدعوة العطاء لوازم رقم ) 2020/8 
( الخاص بتقديم خدمات تنجيد مقاعد 

مركبات واليات متنوعة يف السلطة

يف  الراغبة  املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  تدعو 

ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني معهم رخ�سة مهن 

�سارية املفعول وال�سجل التجاري ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

مقاعد  تنجيد  خدمات  بتقدمي  اخلا�س   )  2020/  8  ( رقم  ل��وازم  العطاء   : العطاء  وا�سم  رقم 

مركبات واليات متنوعة يف ال�سلطة ح�سب ال�سروط واملتطلبات الفنية الواردة يف وثائق العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 25 ( خم�سة وع�سرون دينار غري م�سرتدة .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 500 ( خم�سمائة دينار �سادر من ال�سركة 

او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�س املتقدم للعطاء 

ومثبتا عليه رقم العطاء .

مبوعد  ال�سلطة  مبنى  يف  وال�سغال  اللوازم  ق�سم  يف  الكائن  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  تودع 

اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم الثنني املوافق 2020/7/20 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت

رئيس مجلس املفوضني
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ب����ع����د ت�����������ض�����ارب الأن��������ب��������اء ح����ول 

ا���ض��ت�����ض��ه��اده خ����ال الي������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة 

حقوقية  موؤ�ض�ضات  اأعلنت  املا�ضية، 

���ض��ب��اح ام�������س الأرب�����ع�����اء، ا���ض��ت�����ض��ه��اد 

الأ������ض�����ر ����ض���ع���دي ال����غ����راب����ل����ي، م��ن 

الحتال  �ضجون  داخ��ل  غ��زة،  قطاع 

الطبي  الإهمال  نتيجة  الإ�ضرائيلي، 

ال�ضرطان. واإ�ضابته مبر�س 

واأك�������دت ه��ي��ئ��ة �����ض����وؤون الأ�����ض����رى 

وامل�����ح�����رري�����ن، ا����ض���ت�������ض���ه���اد الأ�����ض����ر 

اإه��م��ال  ب��ع��د  عاًما”   75“ ال��غ��راب��ل��ي 

�ضجون  اإدارة  قبل  من  متعمد،  طبي 

الح�����ت�����ال، ح���ي���ث ك�����ان ي���ع���اين م��ن 

ال�ضرطان داخل م�ضفى �ضجن  مر�س 

الرملة.

ال��ه��ي��ئ��ة ���ض��ّرح��ت اول من  وك��ان��ت 

حالة  يف  زال  ل  الغرابلي  ب��اأن  اأم�����س، 

م����وت ����ض���ري���ري، و����ض���ط ت���وق���ع���ات اأن 

ال�ضجون”  “م�ضلحة  اإدارة  ت��رف��ع 

حلظة،  اأي���ة  يف  ع��ن��ه  التنف�س  اأج��ه��زة 

ل�ضجن  حم��ام��وه��ا  ي��ت��وج��ه  اأن  ع��ل��ى 

على  ال���وق���وف  اأج����ل  م���ن  “اي�ضل” 

حالته، وذلك اإذا ما مت ال�ضماح لذلك 

واأكدت على  ال�ضجون.  اإدارة  من قبل 

وت�ضريحه،  بت�ضليم جثمانه،  املطالبة 

وت�ضييعه اإىل مثواه الأخر.

حقوقية  موؤ�ض�ضات  اأن  اإىل  ُي�����ض��ار 

نباأ  اأم�س،  من  اأول  ن�ضرت  واإعامية 

الغرابلي يف �ضجون  الأ�ضر  ا�ضت�ضهاد 

الطبي  الإه���م���ال  ن��ت��ي��ج��ة  الح���ت���ال 

اأن  قبل  ال�ضرطان،  مبر�س  واإ�ضابته 

ا�ضت�ضهاده  ليعلن  ذل��ك،  عن  ترتاجع 

الأربعاء. �ضباح 

وُي���ع���ّد الأ����ض���ر ���ض��ع��دي ال��غ��راب��ل��ي 

ث����اين اأك�����ر اأ����ض���ر م���ن ق���ط���اع غ���زة 

ب��ع��د الأ�����ض����ر ف������وؤاد ال�����ض��وب��ك��ي )80 

ع�������اًم�������ا(، وح�����ك�����م الح������ت������ال ع��ل��ى 

ال�����ض��ه��ي��د ال��غ��راب��ل��ي ب��ال�����ض��ج��ن امل��وؤب��د 

اأح��د  اإدان��ت��ه بقتل  بعد  م��دى احل��ي��اة 

يف   1994 عام  الإ�ضرائيليني  ال�ضباط 

مدينة “تل اأبيب«.

وارت�����ف�����ع ع�����دد ����ض���ه���داء احل���رك���ة 

الأ���ض��رة يف ���ض��ج��ون الح��ت��ال، بعد 

 224 اإىل  الغرابلي  الأ�ضر  ا�ضت�ضهاد 

�ضهيًدا، وذلك منذ عام 1967.
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ل تتورع الدولة العرية عن ا�ضتخدام 

بهدف  عليهم  التجارب  لإج���راء  جنودها 

ا  الو�ضول اإىل حتقيق اأهدافها، وخ�ضو�ضً

حت�ضر اأنواع قاتلة من ال�ضّم لقتل القادة 

يف  القائد  م��ع  ج��رى  كما  الفل�ضطينيني، 

اجلبهة ال�ضعبية ال�ضهيد وديع حداد، وكما 

ال��دائ��رة  رئي�س  اغتيال  “املو�ضاد”  ح��اول 

“حما�س”،  حركة  يف  ال�ضاِبق  ال�ضيا�ضية 

ال��ع��ا���ض��م��ة  1997 يف  ع����ام  م�����ض��ع��ل،  خ��ال��د 

ان. الأردنية، عمَّ

�ضحيفة “معاريف” ك�ضفت النقاب عن 

حتديد  ق��ررت  ًة  خا�ضّ ع�ضكرّيًة  جلنًة  اأّن 

ا�ضتعمال اجلنود يف هذه التجارب، ومنعت 

اجلنود  على  بال�ضغط  القيام  ال��ق��ادة من 

مل  التي  الطبية،  التجارب  يف  للم�ضاركة 

ب�ضبب  طبيعتها،  ع��ن  ال�ضحيفة  تك�ضف 

اأّن  اإىل  الع�ضكرية، ولفتت  الرقابة  مق�س 

هذا القرار اجلديد جاء بعد اأْن مّت الك�ضف 

جي�س  يف  اجل���ن���ود  م���ن  ال��ع��دي��د  اأّن  ع���ن 

جروا على امل�ضاركة يف 
ُ
الحتال، الذين اأ

جلرثومة  م�ضاد  م�ضل  لتطوير  جت��ارب 

اأْو )اجل���م���رة اخل��ب��ي��ث��ة(،  )الأن���رتاك�������س( 

اأ�ضيبوا وقّدموا دعاوى بع�ضرات مايني 

ال�ضواقل �ضّد الدولة.

ال�ضوؤون  حُملِّل  لفت  ال�ضياق  ه��ذا  ويف 

ي��و���ض��ي ميلمان،  الإ���ض��رائ��ي��ل��ّي،  الأم��ن��ّي��ة 

املعروف ب�ضاته الوطيدة جًدا مع املوؤ�ض�ضة 

بح�ضب  اأّن���ه  اإىل  وال�ضتخبارّية  الأم��ن��ّي��ة 

بال�ضوؤون  املُتخ�ض�ضة  الفرن�ضّية،  املجّلة 

 Intelligence( والع�ضكرّية  الأمنّية 

يف  الأب���ح���اث  معهد  ف����اإّن   ،)Online
ن�س ت�ضيونا تلّقى يف املا�ضي من الوليات 

م��ئ��ات مايني  اإىل  ه��ب��ًة و�ضلت  املُ��ت��ح��ّدة 

املعهد  الباحثون يف  ال���دولرات لكي يِجد 

طريقًة علمّيًة لتلقيح املوظفني الكبار يف 

اأمريكا من )اجلمرة اخلبيثة(، ُم�ضيًفا اأّن 

باأّن  ال�ضتباه  بال�ضحيفة عزز  الن�ضر  هذا 

لي�س  للتجارب”،  ك�”اأرانب  بيعوا  اجلنود 

فقط من اأجل احلفاظ على اأمن الدولة 

العرّية، اإمّنا من اأجل م�ضالح اأجنبّية، اأْي 

م�ضالح الوليات املُتحّدة، اأّكد ميلمان.

“يديعوت  �ضحيفة  ك�ضفت  ذل���ك،  اإىل 

اأحرنوت”النقاب عن اأّن اجلي�س واملنظومة 

على  جت��ارب  اأج��رت  الإ�ضرائيلية  الأمنية 

الثاثة  الأع���وام  خ��ال  احليوانات  مئات 

املا�ضية. ووفًقا لل�ضحيفة، “1000 حيوان 

ل�ضالح  وذل����ك  خمتلفة”  اأ���ض��ن��اف  م���ن 

وت��ط��وي��ر و�ضائل  ت��دري��ب��ات طبية  اإج����راء 

قتالية.

وتابعت اإّن���ه م��ن ب��ني احل��ي��وان��ات التي 

الأمنية  واملنظومة  اجلي�س  عليها  اأج��رى 

40 كلًبا،  املا�ضية،  الأع���وام  جت��ارب خ��ال 

25 م��اع��ًزا، 10 خ��رف��ان، 154 خ��ن��زي��ًرا، 25 

خنزيًرا مائًيا، 160 فاأر الرمل ال�ضمني، 10 

فئران، 186 عر�ضة “جرذ”.

و�ضلت  ال��ت��ي  للمعلومات  ووف��ق��ا  ه���ذا 

ل��ل�����ض��ح��ي��ف��ة، مّت ا���ض��ت��خ��دام ب��ع�����س ه��ذه 

احليوانات خال مناورة تدريبية حتاكي 

اأ�ضفر  البحرية  ال�ضاحة  يف  ح���دث  وق���وع 

عنه وقوع اإ�ضابات. واأ�ضفر ا�ضتخدام هذه 

احليوانات يف املناورات ويف حقول التجارب 

املختلفة عن مقتل واإ�ضابة الكثر منها، 

حتت غطاء ع��اٍل ج��ًدا من ال�ضرّية عاوة 

بع�س  ببيع  الأم��ن��ي��ة  املنظومة  ق��ي��ام  ع��ن 

هذه احليوانات جلهاٍت خارجّيٍة لأغرا�س 

اإجراء جتارب ع�ضكرية عليها.

ومن بني ال�ضتخدامات التي ا�ضتغلتها 

هذه  على  الإ�ضرائيلية  الأمنية  املنظومة 

الأ�ضلحة  كفاءة  م��دى  اختبار  احليوانات 

وح���ج���م ال����ق����وة الن����ف����ج����ارّي����ة ل��ل��ع��ب��وات 

وال�ضواريخ.

والعمل  اجلرمية  علوم  اأ�ضتاذة  وكانت 

الجتماعّي يف اجلامعة العرية بالقد�س، 

كيفوركيان،  �ضلهوب  ن���ادرة  الروفي�ضور 

ك�ضفت  ال���داخ���ل،  م���ن  فل�ضطينّية  وه���ي 

اأّن ك���ي���ان الح����ت����ال ي��ق��وم  ال��ن��ق��اب ع���ن 

الأط��ف��ال  على  ع�ضكرية  ب���اإج���راء جت���ارب 

الأرا�ضي  حولت  اأّنها  كما  الفل�ضطينيني، 

املحتلة التي يقطن فيها فل�ضطينيون اإىل 

حقول جتارب لل�ضناعات الع�ضكرّية.

ووفًقا لإذاع���ة جي�س الح��ت��ال، فاإّنها 

الت�ضريحات  لهذه  ت�ضجيل  على  ح�ضلت 

خال حما�ضرة جرت يف جامعة كولومبيا 

مبدينة نيويورك بح�ضور ع�ضرات الطلبة 

حول العنف �ضّد الفل�ضطينيني يف القد�س 

ال�ضرقية املُحتّلة. واأ�ضارت كيفوركيان اإىل 

تو�ضلت  التي  اخل��ط��رة  النتائج  ه��ذه  اأّن 

اإليها جاءت كنتائج لبحٍث علميٍّ قامت به، 

ا الأطفال  مبيّنة اأّن اإ�ضرائيل ت�ضتخدم اأي�ضً

الفل�ضطينيني كتجارب لأ�ضلحتها.
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بالكرملني  ال�ضحفية  اخلدمة  قالت 

بوتني  ف��ادمي��ر  الرو�ضي  الرئي�س  اإن 

اأج�����رى ات�����ض��ال ه��ات��ف��ي��ا م���ع ال��رئ��ي�����س 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي حم���م���ود ع���ب���ا����س، واأك����د 

ال��زع��ي��م ال��رو���ض��ي جم����ددا دع��م��ه حلل 

الفل�ضطيني.  الإ�ضرائيلي  لل�ضراع  عادل 

ي�ضار اإىل اأن املحادثة جرت مببادرة من 

الفل�ضطيني. اجلانب 

�ضامل  ت��ب��ادل  “جرى  ال��ب��ي��ان  وق��ال 

ال�ضرق  ت�ضوية  ب�ضاأن  النظر  لوجهات 

الأو���ض��ط، واأك���د اجل��ان��ب ال��رو���ض��ي من 

ج��دي��د م��وق��ف��ه امل��ب��دئ��ي ال���داع���م حلل 

ع�����ادل ودائ�����م ل��ل�����ض��راع ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي 

الإ���ض��رائ��ي��ل��ي وف��ق��ا ل��اإط��ار ال��ق��ان��وين 

على  التاأكيد  مت  كما  احل��ايل،  ال��دويل 

الفل�ضطينية«. الوحدة  تعزيز  اأهمية 

وزارة  اأع���ل���ن���ت  ذات������ه،  ال�����ض��ي��اق  ويف 

اأن نائب  ام�����س،  ال��رو���ض��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة 

بوغدانوف  ميخائيل  اخلارجية  وزي��ر 

الأحمد  الهاتف، مع عزام  ناق�س، عر 

ع�������ض���و ال���ل���ج���ن���ة امل�����رك�����زي�����ة حل���رك���ة 

ف���ت���ح اآف������اق ال��ت�����ض��وي��ة ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة 

الإ�ضرائيلية وتن�ضيق اجلهود ل�ضتعادة 

الفل�ضطينية. الوطنية  الوحدة 

وت��ع��م��ل رو����ض���ي���ا ب�����ض��ك��ل دائ�����م ع��ل��ى 

الت�ضالت  ل�ضتئناف  الظروف  تهيئة 

والإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ني،  الفل�ضطينيني  ب��ني 

الأم��ن  اإط���ار جمل�س  ذل��ك ويف  مب��ا يف 

لل�ضرق  ال��دول��ي��ة  وال��رب��اع��ي��ة  ال����دويل 

الأو�ضط.

بوتين يؤكد لعباس دعمه لحل عادل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

االنباط - وكاالت

تفا�ضيل  عن  اإعامية،  م�ضادر  ك�ضفت 

اأجرتها الأجهزة الأمنية  التحقيقات التي 

بوزارة الداخلية بقطاع غزة، حول خمطط 

“الإ�ضرائيلية”  املخابرات  لأجهزة  خطر 

حتت غطاء خايا تتبع لتنظيم “داع�س” 

اإىل  اأم��ن��ي��ة  ���ض��رب��ات  “توجيه  اإىل  ي��ه��دف 

موؤ�ض�ضات حكومية وع�ضكرية بغزة«.

وج�������اء ك�����ض��ف امل���خ���ط���ط ال���ك���ب���ر ب��ع��د 

اأ�ضهٍر من التحقيقات واملتابعات لعدد من 

العنا�ضر ال�ضلفيني يف قطاع غزة.

التي  اجلهود  اأن  اأمنية  م�ضادر  وقالت 

ق��ادت��ه��ا الأج����ه����زة امل��خ��ت�����ض��ة خ��ل�����ض��ت اإىل 

اع��ت��ق��ال ع���دد م��ن الأف�����راد مم��ن يحملون 

“داع�س”، وكانوا يخططون ل�ضل�ضلة  فكر 

عمليات تفجرية داخل القطاع، ت�ضتهدف 

جممع املحاكم وعدداً من الوزارات.

وقد دخلت الأجهزة الأمنية - اإثر ك�ضف 

اخللية- حالة طوارئ من الدرجة الثانية، 

املعتقلني  م��ع  التحقيقات  اأف�����ض��ت  بعدما 

التنفيذ  قيد  املخطط  م��ن  ج����زءاً  اأن  اإىل 

هو  الأول  وال���ه���دف  ق��ري��ب��اً،  �ضينفذ  واأن����ه 

�ضاح  يف  ا�ضرتاتيجية  منظومات  “�ضرب 
اعتقل  ذل��ك،  اإث��ر  امل�ضادر  وف��ق  املقاومة”. 

عدد اآخ��ر عرث معهم على اأجهزة ومعدات 

خا�ضة داخل اإحدى ال�ضقق يف مدينة غزة 

اجلمعة املا�ضي.

جّندها  اخل��ل��ي��ة  اأن  ب��ّي��ن��ت  التحقيقات 

اأح����د ع��م��اء ال��ع��دو الإ���ض��رائ��ي��ل��ي، بعدما 

اأوه�����م جم��م��وع��ة م���ن ال�����ض��ب��ان اأن����ه يعمل 

ل�»داع�س«، واأن��ه يتلّقى دعماً من التنظيم، 

ثم طلب منهم جمع معلومات عن املقاومة 

الف�ضائل،  بع�س  �ضد  ل�ضربات  والتجهيز 

والأم����ن  الت�����ض��الت  منظومتي  وخ��ا���ض��ة 

اإىل  اإ�ضافة  امل��ق��اوم��ة،  لقيادات  ال�ضخ�ضي 

الق�ضاء الذي اأ�ضدر اأحكاماً بحق �ضلفيني 

�ضابقاً.

يف ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات اأي�������ض���اً، اع����رتف راأ�����س 

اخللية )مل يف�ضح عن ا�ضمه( باأنه مرتبط 

وبداأ  �ضنوات،  منذ  الإ�ضرائيلية  باملخابرات 

ال��ت��ج��ه��ي��ز مل��خ��ط��ط��ه م��ن��ذ اأ���ض��ه��ر ق��ب��ل اأن 

و�ضع  التفا�ضيل، كان مقرراً  ُيكت�ضف. ويف 

وتنفيذ  املحاكم،  جممع  داخ��ل  متفجرات 

ان��ت��ح��اري��ة ���ض��د ح��واج��ز  ع��م��ل��ي��ات  �ضل�ضلة 

نا�ضفة  اأح��زم��ة  با�ضتخدام  اأمنية  وم��راك��ز 

ودراجات نارية مفخخة مت جتهيز بع�ضها.

اأ������ض�����درت وزارة  ال�����ع�����ادة،  وع���ل���ى غ����ر 

الداخلية يف غزة بياناً عاجًا فجر اجلمعة، 

ك�����ض��ف��ت ف��ي��ه اع��ت��ق��ال خ��ل��ي��ة ُم��وّج��ه��ة من 

الحتال، خال قيامها على عمل تخريبي 

�ضد املقاومة، مو�ضحة اأن الأجهزة الأمنية 

»اك��ت�����ض��ف��ت حت���رك���ات م�����ض��ب��وه��ة ل��ع��دد من 

وب��ا���ض��رت حتقيقات مكثفة  الأ���ض��خ��ا���س... 

اإىل اعتقالهم بعد  اأف�ضت  وعمليات تعقب 

وم�����ض��ادرة  اأي���ام���اً،  ا�ضتمرت  اأم��ن��ي��ة  عملية 

معّدات تقنية«.

ووف���ق ال��ب��ي��ان، ���ض��ادرت ال�����وزارة مبالغ 

ت���ل���ق���اه���ا ع���ن���ا����ض���ر اخل���ل���ي���ة م����ك����اف����اأة م��ن 

الح���ت���ال، ك��م��ا ت��ب��نّي اأن��ه��م ك��ان��وا ب�ضدد 

تنفيذ اأعمال تخريبية اأخرى �ضد املقاومة 

مبتابعة مبا�ضرة من خمابرات الحتال.

وياأتي ك�ضف هوؤلء العنا�ضر بعد تكرار 

خم��اب��رات الح��ت��ال ا�ضتغال ح��الت من 

فكرياً”  “املنحرفون  ب��اأن��ه��م  ي��و���ض��ف��ون 

ل�ضتهداف الأجهزة احلكومية واملقاومة.

اآخ��ر حم��اول��ة لهم يف ت�ضرين  وجنحت 

ان��ت��ح��اري��ني  ت��ف��ج��ر  ب��ع��د  امل��ا���ض��ي  الأول 

نف�ضيهما يف حاجزين لل�ضرطة، ما اأدى اإىل 

مقتل ثاثة واإ�ضابة اآخرين جنوب مدينة 

غزة، وتبني لحقاً جتنيدهم من �ضخ�ضيات 

وهمية عر الإنرتنت، وبعد التحقيق ُك�ضف 

اأنهم �ضباط اإ�ضرائيليون انتحلوا �ضخ�ضيات 

داع�ضية.

ُعمالء لالحتالل جندوا »عناصر داعش« لضرب مؤسسات بغزة

بعد التجارب الطبّية الممنوعة على األسرى واألطفال الفلسطينيين

جيش االحتالل يستخدم الحيوانات في تجاربه ويبيع النتائج لدول أجنبّية

نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد.. األسير الغرابلي شهيًدا
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»الغام�ضة«  التفجريات  يتوا�ضل م�ضل�ضل 

يف اإي��ران، اآخرها انفجار فجر اول من اأم�س 

اأدى اإىل مقتل �ضخ�ضني وجرح ثالثة، قالت 

لل�ضلب  وق��ع يف م�ضنع  اإن��ه  �ضلطات حملية 

يف م��ن��ط��ق��ة ك���ه���ري���زاك ج��ن��وب��ي ال��ع��ا���ض��م��ة 

ط��ه��ران، �ضببه »االإه��م��ال يف م��لء كب�ضوالت 

االأوك�ضيجني«.

 يف االأث��ن��اء، مل تتوقف »ال��رث��رة« يف تل 

ذات  الهجمات  اأن  راأى مراقبون  اأبيب، حيث 

ق���راءات  رّج��ح��ت  ت��اأث��ري واإن حم����دود، بينما 

اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة ���ض��ع��وب��ة اأن ي��ب��ادر االإي��ران��ي��ون 

اإىل ال����رّد م��ع اق����راب ال���ره���ان ع��ل��ى اإخ���راج 

من  ترامب  لدونالد  االأمريكية  االنتخابات 

البيت االأبي�س

الع�ضكريني  املحّللني  معظم  ُيجمع  ويكاد 

االإ�ضرائيليني على اأن االنفجارات التي هّزت 

امل��ا���ض��ي��ة، وال��ت��ي ا�ضتهدف  اإي�����ران يف االأي�����ام 

وال�ضاروخي،  ال��ن��ووي  الربناجمني  بع�ضها 

لن متنع طهران من الو�ضول اإىل هدفها، بل 

يرون اأن ما ميكن لهذه ال�ضربات هو التاأخري 

فقط، فمنفذوها يدركون اأنهم لن ي�ضتطيعوا 

اإي��ق��اف تخ�ضيب ال��ي��وران��ي��وم، ب��ل ال ميلكون 

اآالف  اإي����ران متتلك  ذل���ك الأن  ع��ل��ى  ال��ق��درة 

اأجهزة الطرد من اجليل االأول التي ميكنها 

ل��ذل��ك، ما  امل��ط��ل��وب.  اإىل امل�ضتوى  ال��و���ض��ول 

ي�ضعون اإليه هو زيادة ال�ضغط على »النظام«، 

وخا�ضة يف ظل االأزمة االقت�ضادية واالن�ضغال 

يف مواجهة كورونا، واأي�ضاً حماولة منعها من 

دعم حمور املقاومة.

�ضحيفة  يف  ال��ع�����ض��ك��ري  امل��ح��ل��ل  وي���ق���ول 

اإن  في�ضمان،  األيك�س  اأح���رون���وت«  »ي��دي��ع��وت 

»نافذة  هناك  اأن  ي��رون  التفجريات  منفذي 

ف��ر���س ف��ت��ح��ت، واإي������ران يف اأزم�����ة، وه����ذا هو 

ال���وق���ت ل�����ض��رب��ه��ا ح��ي��ث��م��ا مي����ك����ن... ل��ه��دم 

املعنويات، وك�ضف ه�ضا�ضة احلكم اأمام ال�ضكان، 

وخلق عبء اقت�ضادي على النظام«. يف راأيه، 

اإْن كانت اإيران يف »اأزمة هائلة، فهذه فر�ضة 

ملحاولة �ضع�ضعة النظام، وت�ضجيع املعار�ضني 

من الداخل، واإلزامه )النظام( با�ضتثمار املال 

على  التحتية  البنى  بناء  واإع����ادة  ال��دف��اع  يف 

ح�ضاب م�ضاريع ع�ضكرية«. 

مفتوحة  �ضتبقى  النافذة  ه��ذه  اأن  وي��رى 

ال���ذي تتجه  »امل��وع��د  ال��ث��اين،  ح��ت��ى ت�ضرين 

ت��رام��ب. ثمة  اآي��ات اهلل برحيل  اإليه �ضلوات 

اأن���ه ح��ت��ى ذل���ك احل���ني �ضيمتنع  م��ن يعتقد 

و�ضاملة  مك�ضوفة  مواجهة  ع��ن  االإي��ران��ي��ون 

اإ���ض��ارة  يف  وال�����ض��غ��ري«،  الكبري  ال�ضيطان  م��ع 

املحلل  رب���ط  كما  اأب��ي��ب.  وت���ل  وا�ضنطن  اإىل 

اإن القا�ضم  الع�ضكري بني التفجريات بقوله 

بنى حتتية  اأنها  االأه���داف  ل�ضل�ضلة  امل�ضرك 

ق��وم��ي��ة، واث���ن���ان م��ن��ه��ا ل��ل��م�����ض��روع ال���ن���ووي: 

خمترب لتطوير اأجهزة طرد مركزي من نوع 

ال�ضواريخ  الإنتاج  ومن�ضاأة  نطنز،  يف  متطور 

ال��ب��ال��ي�����ض��ت��ي��ة يف ب���ار����ض���ني. ل��ك��ن ف��ي�����ض��م��ان، 

املعروف بقربه من املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية، اأكد اأن 

»املهاجم يعرف اأن الهجوم لن يوقف امل�ضروع 

النووي... ال�ضرر الذي حلق مبخترب تطوير 

اأجهزة الطرد ميكنه اأن يوؤخر قلياًل الو�ضول 

اآالف  اإي�����ران  ب��ح��وزة  اإذ  ال���درج���ة،  ه���ذه  اإىل 

اأجهزة الطرد القدمية التي تعرف كيف تقوم 

بالعمل«.

اإع��الم  ط��وال االأي��ام املا�ضية تلمح و�ضائل 

حتدثت  ب��ل  اإ�ضرائيل،  م�ضوؤولية  اإىل  ال��ع��دو 

عن  االإع���الم  اإىل  الع�ضكرية  القيادات  بع�س 

عبوة  بتفجري  ُن��ف��ذ  واأن����ه  ال��ه��ج��وم  تفا�ضيل 

زرع���ت داخ���ل م��ن�����ض��اأة ن��ط��ن��ز، ع��ل��م��اً ب���اأن ه��ذا 

عن  اإي����راين  ك�ضف  اأي  قبل  ���ض��در  الت�ضريح 

»ن��ي��وي��ورك  ت��ول��ت �ضحيفة  ك��م��ا  امل���و����ض���وع. 

ت���امي���ز« ن�����ض��ر ت��ف��ا���ض��ي��ل ال��ه��ج��وم ن��ق��اًل عن 

م�ضدر ا�ضتخباري �ضرق اأو�ضطي، وهي ال�ضفة 

التي تعطى ل�ضباط العدو عندما يتحدثون 

اإىل و���ض��ائ��ل اأج��ن��ب��ي��ة ب�����ض��ب��ب م��ن��ع ال��رق��اب��ة 

نطنز  يف  ج��رى  م��ا  اإن  وق��ال��ت  االإ�ضرائيلية. 

ه��و ه��ج��وم ه��دف��ه »م��ن��ع اإي����ران م��ن امتالك 

اأيام مقالة  القنبلة النووية«، ثم ن�ضرت منذ 

���ض��ارك يف اإع���داده���ا ال�����ض��ح��ايف االإ���ض��رائ��ي��ل��ي 

رونني بريغمان )معروف بقربه من روؤ�ضاء 

»املو�ضاد«، وفيها اأن تل اأبيب هي امل�ضوؤولة عن 

زرع هذه العبوة التي حدد نوعها باأنها �ضديدة 

االنفجار. والحقاً تبنّي اأن م�ضدر ال�ضحيفة 

هو كوهني الذي اتهمه وزير االأم��ن االأ�ضبق 

اأف���ي���غ���دور ل��ي��ربم��ان ب�����ض��ورة غ���ري م��ب��ا���ض��رة 

بت�ضريب املعلومات، قائاًل اإن »القيادة االأمنية 

ه��و«، مطالباً  م��ن  تعرف  ال��ب��الد  باأكملها يف 

رئي�س الوزراء ب�»غلق فم امل�ضرب«.

يف غ�ضون ذلك، قال الرئي�س ال�ضابق لفرع 

اال�ضتخبارات  �ضعبة  اإي��ران يف  االأبحاث حول 

الع�ضكرية والباحث حالياً يف »مركز القد�س 

اإي���ران  اإن  �ضيغال،  ميكي  ال��ع��ام��ة«،  لل�ضوؤون 

املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  االت��ه��ام  اأ�ضابع  توجه 

واإ�ضرائيل، لكنها رمبا تفكر يف الوقت املتبقي 

حتى انتهاء والية ترامب، ولذلك لن تتخذ 

اإ�ضرائيلي  رد  اإىل  ي��وؤدي  اأن  �ضاأنه  اإج���راًء من 

ال�ضابعة عن  القناة  ونقلت  ق��وي.  اأم��ريك��ي   ��

اأذرع��ه��ا  تفعيل  ميكنها  »اإي�����ران  اأن  ���ض��ي��غ��ال، 

يف ال��ع��راق و���ض��وري��ا ول��ب��ن��ان وال��ي��م��ن ل�ضرب 

امل�ضالح االإ�ضرائيلية واالأمريكية، لكن االأزمة 

اإي��ران ولبنان بداأت  امل�ضتمرة يف  االقت�ضادية 

ت���وؤث���ر يف ق��ط��ع ال�����ض��ط��رجن االإي���ران���ي���ة ه��ذه 

اأي�ضاً«.

االنباط- وكاالت

قال وزير اخلارجية الرو�ضية، �ضريغي الفروف، اأن مو�ضكو 

ترحب با�ضتئناف م�ضر وال�ضودان واإثيوبيا للمفاو�ضات من اأجل 

التو�ضل اإىل اتفاق ب�ضاأن �ضد النه�ضة االإثيوبي.

ترويكا  وزراء خارجية  م��ع  وق���ال الف���روف عقب حم��ادث��ات 

وم�ضر  الدميقراطية  الكونغو  )جمهورية  االأفريقي  االحت��اد 

وجنوب اأفريقيا( بات�ضال بالفيديو “من امل�ضجع اأن االأطراف 

ات��ف��ق��ت م����رة اأخ�����رى ع��ل��ى ت�����ض��ري��ع االت�������ض���االت ب���ني ال�����وزراء 

تن�ضيق  با�ضتكمال  تطالب  مو�ضكو  اأن  اإىل  واأ���ض��ار  امل�ضوؤولني«. 

النهج املقبول ب�ضكل عام باأقرب وقت ممكن على اأ�ضا�س القانون 

الدويل وم�ضالح كل جانب.

ويف وقت �ضابق اأفادت االأنباء اأن م�ضر وال�ضودان واإثيوبيا، من 

خالل و�ضاطة االحتاد االأفريقي، ا�ضتاأنفوا املفاو�ضات للتو�ضل 

بعد  ح��زي��ران  االإن�����ض��اء، يف  قيد  النه�ضة  �ضد  ب�ضاأن  ات��ف��اق  اإىل 

انقطاع دام ثالثة اأ�ضهر يف املفاو�ضات.

واتفقت على اإن�ضاء جلنة مب�ضاركة خرباء تقنيني وقانونيني 

االأفريقي  االحت��اد  اإىل ممثلني عن  باالإ�ضافة  دول،  من ثالث 

واملنظمات املراقبة الدولية للتفاو�س على وثيقة نهائية ب�ضاأن 

ال�ضد. وتعهدت اأدي�س اأبابا بعدم البدء يف ملء ال�ضد دون مثل 

هذه الوثيقة.

االأم��ن  ر�ضميا جمل�س  ال�ضابق  يف  نا�ضدت  ق��د  وك��ان��ت م�ضر 

اأحادية  املفاو�ضات لتجنب خطوات  التدخل يف  ال��دويل طالبة 

اجلانب من اأدي�س اأبابا.

وق��ال��ت ال��ق��اه��رة اإن��ه��ا ات��خ��ذت م��ث��ل ه���ذه اخل��ط��وة ب�ضبب 

املفاو�ضات “املتوقفة” فيما يتعلق باملوقف “ال�ضلبي” الإثيوبيا 

وافتقارها اإىل “الرغبة ال�ضيا�ضية«.

وتنفذ اإثيوبيا م�ضروع بناء ال�ضدود على نطاق وا�ضع منذ عام 

2012، وبح�ضب اخلرباء، اإن ملء البحرية خلفه، �ضيوؤدي حتما 

اإىل نق�س املياه يف ال�ضودان وم�ضر، الواقعة اأ�ضفل امل�ضب.

اأك��ر من  بالفعل  ال��ث��الث  ال���دول  البناء، عقدت  ب��دء  ومنذ 

واإط����الق من�ضاأة  امل��ي��اه  ت��وزي��ع  اج��ت��م��اع��ات حل��ل ق�ضايا  ع�ضرة 

جديدة، ولكن ال تزال هناك خالفات.

االنباط - وكاالت

قال م�ضوؤول ام�س االأربعاء اإن 239 �ضخ�ضا على االأقل قتلوا 

اأعقبت مقتل املغني ال�ضهري  اإثيوبيا، يف االحتجاجات التي  يف 

ها�ضالو هوندي�ضا.

النار عليه فى �ضاحية  اإط��الق  اإث��ر  ٌقتل  ك��ان هوندي�ضا قد 

االأ���ض��ب��وع  اآب��اب��ا  اأدي�����س  م�����ض��ارف  على  كوندومينيومز  ج��ي��الن 

املا�ضي، حيث حّمل جمهوره قوات االأمن امل�ضوؤولية عن جرمية 

قتله التي راأوا اأنها ذات “دافع �ضيا�ضي” .

  وقد لقى ما اليقل عن 229 �ضخ�ضا، بينهم ت�ضعة جنود، يف 

منطقة اأوروميا خالل االحتجاجات العنيفة التي اندلعت بعد 

رئي�س  تادير،  قاله  م�ضطفي  ما  املغني، بح�ضب  ح��ادث مقتل 

مفو�ضية �ضرطة املنطقة ل�ضبكة والتا انفو احلكومية.

وٌق��ت��ل ث��م��ان��ي��ة اأ���ض��خ��ا���س واث���ن���ان م��ن رج����ال ال�����ض��رط��ة يف 

اإلقاء  ب��دء االح��ت��ج��اج��ات، وج��رى  اأب��اب��ا منذ  اأدي�����س  العا�ضمة 

القب�س على 3500 �ضخ�س ل�ضلتهم باأعمال العنف، بح�ضب ما 

قالته ال�ضرطة.

ولكن  ه��ادئ��ا  اوروم��ي��ا  ومنطقة  العا�ضمة  يف  الو�ضع  وب��دا 

ي�ضوبه التوتر ام�س، بعدما قطعت احلكومة خدمة االنرنت 

خالل الت�ضعة اأيام املا�ضية من اأجل تقييد القدرة على تنظيم 

مظاهرات عرب مواقع التوا�ضل االجتماعي.

ع��ن حقوق  ت��داف��ع  ه��ا���ض��ال��و  مو�ضيقى  اأن  ك��ث��ريون  وي���رى 

عرقية االأورومو باإثيوبيا، وهي العرقية االأكرب عددا يف الدولة 

تهمي�س  م��ن  العرقية  ه��ذه  اأب��ن��اء  وي�ضكو  العرقيات.  متعددة 

احلكومة لهم منذ اأمد طويل.

ايران.. مسلسل التفجيرات »الغامضة« 
يتواصل و«إسرائيل« تراهن على أزماتها

الفروف: محادثات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا مشجعة

تصاعد االحتجاجات في إثيوبيا وسقوط 239 قتيال 

ابنة شقيق ترامب تكشف: »كيف 
صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم«

أزمة جديدة بين »الليكود« 
و»أزرق أبيض«

االنباط - وكاالت

االأمريكي  الرئي�س  �ضقيق  ابنة  وجهت 

ال�ضحافة  ن�ضرت  ك��ت��اب،  ت��رام��ب يف  م���اري 

حادة  انتقادات  منه،  مقتطفات  االأمريكية 

لدونالد ترامب، حيث و�ضفته ب�”الرنج�ضي 

واملتعجرف”. واعتربت اأنه “دمر والدها” 

الذي تويف يف 1981 الإدمانه الكحول، “وال 

ميكنها اأن تدعه يدمر بالدها”. ومن املقرر 

اأن ت�ضدر ماري ترامب مذكراتها يف 14 متو 

و�ضط معركة ق�ضائية ملنع ن�ضرها. ويحمل 

الكتاب عنوان “اأكر مما ينبغي وغري كاف 

اأخطر رج��ل يف  اأب���دا: كيف �ضنعت عائلتي 

العامل؟«.

املتخ�ض�ضة  ع��ام��ا(   55( م����اري  وك��ت��ب��ت 

اأن ترامب اعترب  يف علم النف�س ال�ضريري 

“نيويورك  اأ�ضلوب حياة”، بح�ضب  “الغ�س 
ب�”العجرفة  ال��رئ��ي�����س  وات��ه��م��ت  تاميز”. 

واجلهل املتعمد” منذ �ضغره.

وق��ال��ت اإن����ه دف���ع اأم�����واال ل�ضخ�س اآخ��ر 

�ضاعده  ما  “�ضات”،  المتحانات  للخ�ضوع 

االأع��م��ال  الإدارة  وارت����ون  كلية  دخ���ول  على 

بجامعة بن�ضلفانيا. 

240 �ضفحة  امل��وؤل��ف من  الكتاب  وي�ضري 

اإىل اأن ترامب تاأثر ب�ضخ�ضية والده “املعتل 

موؤذية  بيئة  ال��ذي خلق  اجتماعيا” فريد، 

و�ضادمة بالن�ضبة لعائلته يف املنزل 

“نيويورك تاميز”، فاإن ماري  وبح�ضب 

“املت�ضلط” ك��ان  ج��ده��ا  اأن  ك��ي��ف  و���ض��ف��ت 

“يهزاأ” من والدها، وكيف اأن دونالد الذي 
ي�ضغره ب�ضبعة اأع��وام “تعلم كيفية الكذب 

لكي يربز نف�ضه” بعدما �ضهد على االإذالل 

الذي تعر�س له �ضقيقه.

وكتبت اأي�ضا، اإن دونالد ترامب “متبعا 

اأ���ض��ل��وب ج���دي وم���ع ع���دم حت���رك و�ضمت 

اأ�ضقائه و�ضقيقاته، دمر والدي. وال ميكنني 

اأن اأدعه يدّمر بالدي«.

روب��رت  االأ�ضغر  الرئي�س  �ضقيق  وح��اول 

اأن  اإىل  م�ضريا  ال��ك��ت��اب،  ن�ضر  منع  ت��رام��ب 

ماري انتهكت اتفاقا بعدم الك�ضف عن اأ�ضرار 

2001 بعدما  عائلية مت التوقيع عليه �ضنة 

متت ت�ضوية م�ضائل عالقة ب�ضاأن عقار تابع 

جلدها.

وقرر قا�س يف نيويورك االأ�ضبوع املا�ضي 

ال�ضماح لدار الن�ضر “�ضامين اآند �ضو�ضر” 

طباعة الكتاب، نظرا الأن ال�ضركة “مل تكن 

طرفا يف االتفاق«.

ورد البيت االأبي�س فورا على االتهامات، 

وا�ضفا كتاب ماري ترامب حتت عنوان باأنه 

املتحدث  نائبة  وق��ال��ت  اأكاذيب”.  “كتاب 
ب��ا���ض��م ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س ����ض���اره م��اث��ي��وز اإن 

ك��اذب  ال�ضخيف  ب�����ض��ات  امل��رت��ب��ط  “االتهام 
على  رده�����ا  يف  م���اث���ي���وز  وق���ال���ت  متاما”. 

كان  وال���ده  اإن  “قال  الرئي�س  اإن  امل��ذك��رات 

اأب��دا قا�ضيا يف تعامله معه  حمبا ومل يكن 

كطفل«.

 االنباط - وكاالت

ب����رزت، ام�����س االأرب���ع���اء، اأزم����ة ج��دي��دة 

بني حزبي “الليكود” الذي يقوده رئي�س 

الوزراء بنيامني نتنياهو و”اأزرق اأبي�س” 

الذي يتزعمه وزير احلرب بيني غانت�س.

واأث�������ريت االأزم�������ة ب���ع���د اإع������الن ح���زب 

اإن�ضاء  ل�ضالح  �ضي�ضوت  اأن��ه  “الليكود” 
جل��ن��ة ب���رمل���ان���ي���ة، ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف ت�����ض��ارب 

الق�ضاة. م�ضالح 

وت���ق���ول اأح�����زاب ال��و���ض��ط وال��ي�����ض��ار يف 

العداء  ُتكن  اليمني  اأح���زاب  اإن  اإ�ضرائيل 

ل��ل��ن��ظ��ام ال���ق�������ض���ائ���ي، وحت������اول ت��خ��وي��ف 

الق�ضاة.

األغت  قد  االإ�ضرائيلية  املحاكم  وكانت 

اأحزاب ميينية،  املا�ضي، قرارات �ضنتها  يف 

مب����ا يف ذل�����ك ق����ان����ون ال���ت�������ض���وي���ة، ال����ذي 

اأرا���س  على  اال�ضتيالء  الإ���ض��رائ��ي��ل  يجيز 

بال�ضفة  خا�ضة  ملكية  ذات  فل�ضطينية 

الغربية.

ال��ت��ع��ام��ل  م���ن  “بدال  غ��ان��ت�����س:  وق����ال 

م����ع ال���ب���ط���ال���ة وال���ع���ام���ل���ني حل�����ض��اب��ه��م 

اخل���ا����س، ي���ري���د ال��ل��ي��ك��ود ال��ت��ح��ق��ي��ق مع 

الذين  اأول��ئ��ك  “اإن  واأ���ض��اف:  الق�ضاة”. 

يف�ضلون تخريب الدميقراطية بداًل من 

ي��وؤذون  الب�ضر،  اإن��ق��اذ حياة  االن��خ��راط يف 

االإ�ضرائيليني ولن ن�ضمح بذلك”.

اأم�����ا ���ض��ري��ك��ه وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة غ��اب��ي 

اأ����ض���ك���ن���ازي ف��ك��ت��ب ع���ل���ى ت���وي���ر ي���ق���ول: 

ل�ضالح  ال��ت�����ض��وي��ت  ال��ل��ي��ك��ود  ق���رار  “اإن 
وجه  يف  ب�ضق  هو  ق�ضائية  حتقيق  جلنة 

اإنفاذ  ونظام  االإ�ضرائيلية  الدميقراطية 

ال��ق��ان��ون، ه��ذه )راي���ة ���ض��وداء( لنا ونحن 

لن نوافق على مثل هذه اخلطوة!”.

وكان ع�ضو الكني�ضت اليميني بت�ضلئيل 

الكني�ضت  اإىل  ال��ق��رار  ق��ّدم  �ضموتريت�س، 

“الليكود”  م��ن  الكني�ضت  ع�ضو  واأع��ل��ن 

ل�ضالح  �ضي�ضوت  حزبه  اأن  زوه��ار  ميكي 

الدفع  يعني  ه��ذا  يكون  اأن  نافيا  ال��ق��رار، 

باجتاه انتخابات جديدة.

ب������������دوره، ك����ت����ب رئ����ي���������س ال���ك���ن���ي�������ض���ت  

ع��ل��ى  ل���ي���ف���ن���ي  ي������اري������ف  “الليكود” 
جل��ن��ة  ل��ت�����ض��ك��ي��ل  ت���اأي���ي���دا  “في�ضبوك” 
فيها  يخ�ضى  كان  التي  “االأيام  التحقيق: 

انتقاد النظام الق�ضائي ولت”. الكني�ضت 

وث���م���ة اأزم������ات اأخ������رى، ب���ني احل��زب��ني 

ال����ل����ذي����ن ي�������ض���ك���الن احل����ك����وم����ة، وم��ن��ه��ا 

ال����دول����ة،  “ميزانية”  ح�����ول  اخل������الف 

خمطط  حيال  النظر  وجهات  واخ��ت��الف 

�ضم اأرا�س وا�ضعة يف ال�ضفة الغربية.

االنباط - وكاالت

اأك�����دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملُ��ن��ظ��م��ة التحرير 

التكتيكات  ملختلف  املُطلق  رف�ضها  الفل�ضطينية 

خطة  لتنفيذ  الهادفة  االأمرييكية– االإ�ضرائيلية 

ال�ضم واالأبرتهايد، موؤكدة اأن االأول من متوز الذي 

االإ�ضرائيلية  للحكومة  االئتاليف  االتفاق  يف  ُح��دد 

ُيعترب موعداً لبداية االإجراءات لتنفيذ خُمططات 

ُح��دد يف خريطة )خطة  واالأب��رت��ه��اي��د كما  ال�ضم 

ي��وم 28 كانون  ُط��رح��ت  – نتنياهو( التي  ت��رام��ب 

الثاين ولي�س موعداً نهائياً للتنفيذ.

االأرب��ع��اء  ام�س  اجتماعها،  يف  اللجنة  و���ض��ددت 

الفل�ضطينية  القيادة  وق����رارات  ق��رارات��ه��ا  اأن  على 

 19 ي��وم  عبا�س  الرئي�س حممود  عنها  اأع��ل��ن  التي 

اأيار 2020، ومبا ي�ضمل اإلغاء االتفاقات والتفاهمات 

مع اجلانبني االأمريكي واالإ�ضرائيلي، ومبا يف ذلك 

التفاهمات االأمنية، دخلت حيز التنفيذ، واأن قيام 

ال�ضم  بتوقيت  بالتالعب  االإ�ضرائيلية  احلكومة 

العامل  مُتاَر�س خل��داع  اأالعيب  اأو م�ضاحته جمرد 

وحماولة للظهور وكاأنها تراجعت، اأو قللت م�ضاحة 

الدويل  القانون  ال�ضم ح�ضب  “اإن  ال�ضم.وقالت: 

وما  بالقوة،  الغري  اأرا�ضي  احتالل  دميومة  يعني 

اإال  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي  االأم��ري��ك��ي-  الت�ضفوي  امل�����ض��روع 

دول��ة  قيام  اإمكانية  تدمري  م�ضروع  تنفيذ  ب��داي��ة 

ال�ضرقية  القد�س  بعا�ضمتها  امل�ضتقلة  فل�ضطني 

على حدود 4 حزيران 1967، وحل ق�ضايا الو�ضع 

ال��ن��ه��ائ��ي ك��اف��ة، وع��ل��ى راأ���ض��ه��ا ق�ضية ال��الج��ئ��ني 

واالإف���راج   ،)194( العامة  اجلمعية  لقرار  ا�ضتناداً 

ع��ن االأ����ض���رى، وك��ذل��ك ت��دم��ري ال��ه��وي��ة الوطنية 

الفل�ضطينية، وحق ال�ضعب الفل�ضطيني يف تقرير 

على  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأب��ن��اء  واإج��ب��ار  م�ضريه، 

العي�س يف معازل وجيوب )مع�ضكرات اعتقال( كما 

�ضماها رئي�س ال��وزراء بنيامني نتناياهو، وبالتايل 

ف���اإن �ضم �ضرب واح���د م��ن االأرا���ض��ي الفل�ضطينية 

املحتلة، اأو �ضمها جميعاً، يعني ال�ضيء ذاته، ويوؤدي 

اإىل النتائج نف�ضها، وحتديداً تدمري ال�ضلطة التي 

ُول����دت ب��ات��ف��اق ت��ع��اق��دي ب��ني املنظمة واإ���ض��رائ��ي��ل، 

اإىل  االح���ت���الل  م���ن  الفل�ضطيني  ال�����ض��ع��ب  ل��ن��ق��ل 

خدمية  اإىل  الوظيفة  ه��ذه  وحت��وي��ل  اال�ضتقالل، 

اأداة  لتكون  البلدية،  اخل��دم��ات  م�ضتوى  م��ن  اأق��ل 

من اأدوات دميومة االحتالل و�ضرعنة اال�ضتيطان 

اال�ضتعماري االإ�ضرائيلي، وال�ضم واالأبرتهايد.

واأ�ضافت: اإن تدمري ال�ضلطة �ضيعني بال�ضرورة 

م�ضوؤولياتها  )اإ�ضرائيل(  االحتالل  �ُضلطة  ل  حتمُّ

ك��اف��ة، ا���ض��ت��ن��اداً ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل وم��ي��ث��اق جنيف 

م��ن مواقف  م��ا �ضدر  وثمنت   .1949 لعام  ال��راب��ع 

ع��ن االج��ت��م��اع��ات ال����وزاري����ة ال��ع��رب��ي��ة، ال��ت��ي ك��ان 

ملتابعة  العربية  ال��وزاري��ة  اللجنة  اجتماع  اآخ��ره��ا 

مبادرة ال�ضالم العربية، الذي ُعقد اول من اأم�س. 

كما ثمنت مواقف دول االحت��اد االأوروب���ي ورو�ضيا 

وال�ضني وال��ي��اب��ان ودول ع��دم االن��ح��ي��از واالحت���اد 

والكاريبي،  الالتينية  اأمرييكا  ودول  االأف��ري��ق��ي، 

خا�ضة  االإن�ضان،  حقوق  وجمل�س  املتحدة،  واالأمم 

املحكمة  ودع���ت  االأخ�����رية،  ب��ق��رارات��ه  يتعلق  فيما 

اإىل االإ�����ض����راع يف اخل��ط��وات  ال���دول���ي���ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 

امل�ضوؤولني  وحُم��ا���ض��ب��ة  ُم�����ض��اءل��ة  �ضاأنها  م��ن  ال��ت��ي 

يرتكبون  زال��وا  وم��ا  ارتكبوا  الذين  االإ�ضرائيليني 

الفل�ضطيني، ومب��ا يف  ال�ضعب  ج��رائ��م ح��رب بحق 

ذلك االإعالن عن تنفيذ خطة ال�ضم واالأبرتهايد 

االإ�ضرائيلية  اال���ض��ت��ع��م��اري��ة  ال��ن�����ض��اط��ات  وتكثيف 

واالإعدامات امليدانية والتطهري العرقي واحتجاز 

جثامني ال�ضهداء واحل�ضار واالإغالق واالعتقاالت، 

ورف�س االإفراج عن االأ�ضرى، خا�ضة املر�ضى وكبار 

ال�ضن واالأطفال والن�ضاء، ح�ضب القانون الدويل يف 

التعامل مع االأ�ضرى يف زمن انت�ضار االأوبئة.

لعقد  تعمل  اأنها  التنفيذية  اللجنة  واأو�ضحت 

املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  للجمعية  خا�ضة  جل�ضة 

اإن�����ض��اء حت��ال��ف دويل ���ض��د ال�ضم،  ل���الإع���الن ع��ن 

مع اإع��الن اإج���راءات وق���رارات عقابية �ضد �ضلطة 

تنفيذ  اأقدمت على  )اإ�ضرائيل( يف حال  االحتالل 

فل�ضطني  دول���ة  اأرا����ض���ي  م��ن  م�ضاحة  الأي  ال�ضم 

امل���ح���ت���ل���ة، ك���م���ا ث��م��ن��ت اإع�������الن ح���رك���ت���ي “فتح” 

هذا  ُمتابعة  وج��وب  م��وؤك��دة  و”حما�س” املُ�ضرك 

االإع�����الن ب��ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل واجل��ه��د امل�����ض��رك بني 

الفل�ضطينية  والفعاليات  والف�ضائل  القوى  كافة 

الإ�ضقاط موؤامرة ال�ضم و�ضفقة القرن.

المنظمة: تغيير توقيت الضم أو مساحته أالعيب ُتماَرس لخداع العالم
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مليالن،  الفني  املدير  بيويل  �ستيفانو  عرب 

عن اإعجابه بفريقه بعد قدرتهم على العودة 

يف النتيجة والتغلب على يوفنتو�س، بنتيجة 

الدوري  31 من  )4-2(، يف مناف�سات اجلولة 

ل�سبكة  بيويل يف ت�سريحاته  الإيطايل.وقال 

لالعبني،  يذهب  الثناء  »ك��ل   :»DAZN«

حتى  ت�سدق،  ل  وروح  عقلية  اأظ��ه��روا  حيث 

يف الأوق��������ات ال�����س��ع��ب��ة ظ���ه���روا م��ت��م��ا���س��ك��ني 

ل��ذل��ك ه���ذا الن��ت�����س��ار العظيم  وم���وؤم���ن���ني، 

العمل  ن��ت��اج  “هذا  واأ����س���اف  لهم”.  م��ك��اف��اأة 

الذي نقوم به يف ميالن، كنا نعلم اأن مركزنا 

يف ج��دول الرتتيب ل يعك�س جودتنا، لذلك 

قمنا بعزل اأنف�سنا وركزنا على العمل والقيام 

مبا ن�ستطيع«.

العتماد  ميكنني  “الآن  �ستيفانو  وت��اب��ع 

عليهم  يجب  م��ا  يعرفون  فهم  اجلميع  يف املباراة املقبلة، لذلك علينا اأن نر�سى عن فعله، اإنه مو�سم غري عادي، و�سنواجه نابويل على 

هذا النت�سار ثم ننظر لالختبار التايل«.

اأف�سل،  ه��و  م��ا  نفعل  اأن  “ميكننا  واأردف 

ت�سميمنا  اأو  تركيزنا  كان  اإذا  اأن��ه  نعلم  نحن 

دفعنا  لقد  باهًظا،  ثمًنا  �سندفع  فاإننا  قليل 

بالفعل ثمن هذا املو�سم، وانتهينا من ارتكاب 

هذه الأخطاء”.وزاد بيويل “لقد قمنا بعمل 

اجل��زاء  ركلة  من  الق�سوى  لال�ستفادة  جيد 

وا�ستعادة حما�سنا، اأمر موؤ�سف على الطريقة 

التي ا�ستقبلنا بها الهدف الثاين، لأن الدفاع 

كان باإمكانه القيام بعمل اأف�سل. عقلية هذا 

الفريق ت�سنع الفارق يف الوقت احلايل، وهذا 

�سيء يجب اأن ن�ستمر يف حتفيزه”. وا�ستطرد 

بع�سنا  ن��ع��رف  لأن��ن��ا  ف��ري��ًق��ا  اأ�سبحنا  “لقد 
البع�س ونعرف نقاط القوة وال�سعف لدينا، 

لإنهاء  للغاية هنا، فخور ومت�سوق  �سعيد  اأنا 

ما  اأع���رف  اأن��ا ل  اأع��ل��ى م�ستوى،  املو�سم على 

عندما  �سرنى  لكننا  امل�ستقبل،  يل  �سيجلبه 

تاأتي هذه اللحظة«.
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�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

 مدرب ميالن سعيد بهزيمة اليوفي

 وفاة نجم التزلج االسترالي

 سيميوني يتوقع منافسة شرسة

 اكاديمية عمان للتنس تواصل نشاطاتها

�سيدين - وكاالت

ذك����رت ت��ق��اري��ر اإع��الم��ي��ة اأ���س��رتال��ي��ة، 

ال�����ذي ف�����ارق احل���ي���اة ام�����س  اأن ال���رج���ل 

الأ�سماك  �سيد  ممار�سة  خالل  الأرب��ع��اء، 

ب���ال���رم���ح، ق��ب��ال��ة اأح�����د ����س���واط���ئ م��دي��ن��ة 

ُيعتقد  اأ�سرتاليا،  ب�سرقى  كو�ست  جولد 

اأن����ه جن��م ال��ت��زل��ج ع��ل��ى اجل��ل��ي��د الأومل��ب��ي 

عاما(   32( بولني  بولني.و�سارك  األيك�س 

يف ثالث ن�سخ من دورة الألعاب الأوملبية 

حامل  وك���ان   ،2010 يف  اأول���ه���ا  ال�����س��ت��وي��ة، 

�سوت�سي  اأومل���ب���ي���اد  يف  الأ�����س����رتايل  ال��ع��ل��م 

�سرطة  وذك���رت  برو�سيا.  ال�ستوي   2014

اأن رج���ال ك���ان ي�سبح  ولي���ة ك��وي��ن��زلن��د، 

�ساطئ  قبالة  ال�سطناعية،  ال�سعاب  عند 

بامل بيت�س، ، وُيعتقد اأنه فقد الوعي لدى 

بال�سرطة  م�سوؤول  امل��اء.وق��ال  يف  تواجده 

ال�ساطئ،  يف ت�سريحات لل�سحفيني على 

قاع  يف  م�ستلقيا  الرجل  وج��د  غطا�سا  اإن 

امل�ساعدة. الغطا�س  طلب  وق��د  املحيط، 

واأو�سح م�سوؤول بالإ�سعاف يف كوينزلند، 

البالغ،  موقع  اإىل  ح�سروا  امل�سعفني  اأن 

وبذلوا ق�سارى اجلهد لكنهم مل ينجحوا 

يف اإنعا�سه.

مدريد - وكاالت

�سيميوين،  دييجو  الأرجنتيني  اب��دى 

املدير الفني لأتلتيكو مدريد، حزنه عقب 

بهدف  فيجو  �سيلتا  اأم����ام  ف��ري��ق��ه  ت��ع��ادل 

���س��م��ن اجل���ول���ة ال������35 ل��ل��ي��ج��ا، ب��ع��د ف�سل 

الالعبني يف ا�ستغالل “الفر�س العديدة” 

يف  الأول،  ال�����س��وط  يف  ل��ه��م  �سنحت  ال��ت��ي 

“جلميع”  فيه حاجته  اأك��د  ال��ذي  الوقت 

�سعبة  �ستظل  “املناف�سة  لأن  الالعبني، 

وحمتدمة حتى النهاية”. وقال �سيميوين 

التي  املباراة  ال�سحفي بعد  املوؤمتر  خالل 

“�سنعنا  )ب��الي��دو���س(  ملعب  احت�سنها 

ه��دف،  م��ن  ب��اأك��ر  للتقدم  ع��دي��دة  فر�سا 

بها.  التي جاء  بالطريقة  الهدف  ثم جاء 

�سعرنا يف ال�سوط الأول باأن املباراة ت�سري 

التي  بالطريقة  نلعب  وك��ن��ا  �ساحلنا،  يف 

ت�سريحاته  �سيميوين  وت��اب��ع  نريدها”. 

اأن  ن�سعر  وك��ن��ا  م��رم��ان��ا،  ه��دد  “املناف�س 
باإمكاننا ت�سجيل الهدف الثاين من خالل 

هجماتنا املرتدة، ثم جاء التعادل الغريب، 

ولكنه كان هدفا مهما بالن�سبة لهم. بينما 

كما  �سيلتا  مرمى  تهديد  م��ن  نتمكن  مل 

حدث يف ال�سوط الأول«.

ق���وي���ة  جم����م����وع����ة  “منتلك  وت�����اب�����ع 

وتناف�سية من الالعبني الذين نثق كثريا 

ي�سارك  مل  ال��ي��وم  ال��ك��روي��ة.  خ�سالهم  يف 

بع�س ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن ب����داأوا م��ب��اري��ات 

����س���اب���ق���ة، ال���الع���ب���ون ي���ح���اول���ون ت��ق��دمي 

لكل  نحتاج  املمكنة.  الطرق  بكل  الأف�سل 

�سر�سة  �ستظل  املناف�سة  لأن  ال��الع��ب��ني، 

حتى النهاية«.

االنباط -عمان

فتح  للتن�س  ع��م��ان  اك��ادمي��ي��ة  ت��وا���س��ل 

اب��واب��ه��ا وم��الع��ب��ه��ا يف ج��م��ي��ع م��واق��ع��ه��ا 

)املدينة الريا�سية، نادي دوينز، والنادي 

بعد  البكالوريا(  ومدر�سة  الرثوذك�سي، 

ا�ستكمال كل متطلبات واجراءات ال�سحة 

وال�سالمة التي و�سعتها لنا وزارة ال�سحة 

مدير  الردن��ي��ة.واأك��د  الومل��ب��ي��ة  واللجنة 

�سنلتزم  اننا  نفاع  خالد  الك��ادمي��ي��ة  ع��ام 

درج��ات  اعلى  ل�سمان  التعليمات  بكامل 

الجتماعي  والتباعد  وال�سالمة  ال�سحة 

ان  .موؤكدا  ،للمالعب  امل�ستمر  والتعقيم 

لتا�سي�س  ب��راجم��ه��ا  ت��وا���س��ل  الك��ادمي��ي��ة 

عالية  مب��ه��ارات  التن�س  لعبي  م��ن  جيل 

ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة  ال��ع��ام��ة  ال���ظ���روف  ،وان 

كورونا حالت دون اقامة املع�سكر ال�سيفي 

يف ،اأكادميية نادال.

االنباط - عمان

ط���ال���ب جم���م���وع���ة م����ن م����درب����ي اأن���دي���ة 

املحرتفني، احتاد كرة القدم، بتعديل ك�سف 

الالعبني يف مباريات الدوري، بحيث ي�سمح 

لكل فريق بت�سجيل 23 لعبا بدل من 18 يف 

ك��ل م��ب��اراة.ووق��ع 10 م��درب��ني م��ن اأ���س��ل 12 

على مذكرة ر�سمية مت رفعها لحتاد الكرة، 

الكرة  ي��خ��دم  ال���ذي  التعديل  اج���راء  لطلب 

الردنية وفق وجهة نظرهم.

وكان احتاد كرة القدم اعتمد ر�سميا قبل 

لكل  ف��ق��ط  ت�سجيل18 لع��ب��ا  ا���س��اب��ي��ع،  ع���دة 

فريق يف ك�سف املباراة.

عي�سى  الرمثا  لفريق  الفني  املدير  واأك��د 

23 لعبا بدل  ال��رتك ل )ب��رتا( اأن ت�سجيل 

م�سلحة  يف  ي�����س��ب  م���ب���اراة  ك���ل  يف   18 م���ن 

ال��ك��رة الأردن���ي���ة، داع��ي��ا اىل ���س��رورة الخ��ذ 

الفني  املدير  اأ�سار  جهته،  وتطبيقه.من  به 

اأب��و زم��ع، اإىل اأن  لفريق ال��وح��دات ع��ب��داهلل 

10 اأندية وافقت على هذا املطلب، ما يجعل 

خم��اط��ب��ة الحت�����اد ر���س��م��ي��ا اأم�����را ���س��روري��ا، 

م��درب  التعديل.ولفت  ه��ذا  اج���راء  اأم��ال يف 

الوحدات اإىل اأن اقت�سار ك�سف الفريق على 

ب��ل ي�سهم يف  الأن���دي���ة،  ي��خ��دم  18 لع��ب��ا ل 

ح�سر خيارات املدربني، متمنيا اأن ي�ستجيب 

الحتاد لهذا الطلب.

اأما ع�سو جمل�س احتاد كرة القدم حممد 

�سمارة، فقد اأكد اأن اعتماد 18 لعبا يف ك�سف 

املباراة، يعترب اأكر عدل وان�سافا لالأندية، 

وان تعديل ك�سف الالعبني ورفع العدد اإىل 

ال��ك��ب��رية واملناف�سة  ال��ف��رق  ي��خ��دم  23 لع��ب��ا 

التي ت�سم عددا كبريا من الالعبني، فيما 

تتمكن من  التي مل  بالأندية  ال�سرر  يلحق 

التعاقد مع عدد كاف من الالعبني.

االنباط - عمان

القدم  كرة  باحتاد  الفنية  الدائرة  عقدت 

اجتماعا مع حما�سري الدورات التدريبية.

وت���خ���ل���ل الج���ت���م���اع ا����س���ت���ع���را����س ال���ربام���ج 

�ستقام  ال��ت��ي  ل��ل��دورات  والعملية،  النظرية 

اإقليمي  يف  وال��ق��ادم  اجل���اري  ال�سهر  خ��الل 

وقدم  امل�ستويات.  ولكافة  وال�سمال،  الو�سط 

امل���ح���ا����س���رون ���س��رح��ا ت��ف�����س��ي��ل��ي��ا ل��ربن��ام��ج 

الدورات التدريبية القادمة، بح�سور املدير 

وتاأتي  جيتزي.  اليك�ساندر  لالحتاد  الفني 

ال��ل��ق��اءات  �سل�سلة  �سمن  الإج��ت��م��اع��ات  ه��ذه 

مع  الفنية  ال��دائ��رة  تعقدها  التي  ال��دوري��ة، 

يف  التدريبية،  املناهج  لتطوير  املحا�سرين، 

بالدورات  اخلا�سة  اجلديدة  الأج��ن��دة  اط��ار 

التدريبية.

وك���ان احت���اد ك���رة ال��ق��دم، اأع��ل��ن ع��ن ب��دء 

ا���س��ت��ق��ب��ال ط���ل���ب���ات امل�������س���ارك���ني ب����ال����دورات 

تنطلق  والتي  امل�ستويات،  ملختلف  التدريبية 

وتراعي  اجل���اري،  مت��وز  �سهر  منت�سف  قبل 

ك��اف��ة اإج�����راءات ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة.وح��ددت 

ب��ال��دورات  الت�سجيل  اآل��ي��ة  الفنية  ال��دائ��رة 

م���ن خ����الل امل���وق���ع الإل����ك����رتوين ل���الإحت���اد، 

لت�سجيل  التدريبية”،  “الدورات  ق�سم  عرب 

للم�ساركني  املطلوبة  واملعلومات  البيانات 

ب������اأي دورة.وت�������س���ت���ق���ب���ل ال�����دائ�����رة ال��ف��ن��ي��ة 

مقر  يف  بالت�سجيل،  وال��راغ��ب��ني  امل��راج��ع��ني 

م��ن كل  الث��ن��ني واخلمي�س  الحت���اد، يومي 

ا���س��ب��وع، ل���س��دار رخ�����س م��زاول��ة ال��ت��دري��ب 

وت�سديد الر�سوم.

االنباط - عمان

 ب��ال��ت��ع��اون الف��رتا���س��ي م��ع م��رك��ز اإع����داد 

اردنية  مب�ساركة  دار���س   591 مب�ساركة  ال��ق��ادة 

واأجنبية عقدت دورة دولية  23 دول��ة عربية  و 

ريا�سى  م��ع  وال��ت��وا���س��ل  العمل  مفاهيم  ح��ول 

ل���الأومل���ب���ي���اد اخل���ا����س ب��ال��ت��ع��اون الف��رتا���س��ي 

والتي   ، بالإمارات  القادة  اإع��داد  ورعاية مركز 

و  الإم��ارات��ي  اخلا�س  الأوملبياد  بتنظيمها  ق��ام 

بال�سرق  ال���دوىل  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  باعتماد 

الو���س��ط و���س��م��ال اف��ري��ق��ي��ا،���س��ارك ف��ى ال���دورة 

الأردن  واأجنبية  23 دول عربية  م�ساركون من 

، الإم�����ارات ، ال��ب��ح��ري��ن ،اجل���زائ���ر ، ال�����س��ودان 

،العراق ، الكويت ، املغرب ، ال�سعودية ، اليمن 

، �سوريا  ، عمان  ، جزراُلقم���ر  ، تون�س  اإي��ران   ،

ارمنيا،   ، فرن�سا  ج��ان��ب  اىل  م�سر،   ، لبنان   ،

الفلبني ، الهند ، جزر فيجي ، رومانيا و�سهدت 

الدورة م�ساركة 591 دار�سا و�سارك من الردن 

ع��ب��دال��رح��ي��م �سباح  ،اأ���س��م��اء  اإخ��ال���س ح�سني 

،اأك������رم ن��ع��ي��م ت��ي��م ،ث���ري���ا ح��م��ام ،ج���م���ال حمد 

�سليمان حبوب  ،ح�����س��ن  غ��ال��ب  ج��ه��اد  ،ج��م��ان��ة 

،خالد ايوب كليب ،. ليلى فتحي زيد الكيالين 

كامل  ن��ظ��ام  ،ع���اء  مطر  داود  ا�سماعيل  ،داود 

�سليم غب�س  ،رمي  برهم  �سليمان  برهم  ،رائ��دة 

،�سهيب  �سفوان  ،�سباء  ح��ج��ازي  اب��و  ،�سامي 

،ع�سام  الناطور  فايز  ،عامر  الدراغمه  يو�سف 

ال��ف��ت��ي��اين ،ع���ف���راء ع��ب��د الم����ري ���س��ع��ي��د ،ع��ل��ي 

اأب����و ق��م��ر ،ع���م���ران ع�����س��ري ،ف���را����س ال����دولت 

�سليمان  حممد  ،حممود  خنفر  وليد  ،حممد 

�سعدي  ،مهدي  البكريات  الربيحات،م�سطفى 

ال��دورة  �سهدت  ال��ربب��راوي كما  ، ورود حممد 

و  الوطنى  املحا�سر  اإ�سماعيل  رحمه  م�ساركة 

الوطنى  امل��درب  برنامج  �سهادة  على  احلا�سلة 

لالوملبياد اخلا�س .

 كشف الالعبين يثير احتجاج المدربين

اتحاد الكرة يجتمع مع محاضري الدورات

 مشاركة اردنية في دورة لالولمبياد الخاص
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االنباط-عمان

اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة زي���ن ع���ن ان�����ض��م��ام��ه��ا 

 ،”500  The Valuable“ ق��ائ��م��ة  اإىل 

اإب���راز قيمة  اإىل  م��ب��ادرة دول��ي��ة ت�ضعى  وه��ي 

الأ����ض���خ���ا����ص ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون م���ن ال��ع��ج��ز، 

وال����ع����م����ل ع���ل���ى اح�����ت�����واء ودم�������ج اأ����ض���ح���اب 

اإدارات  اأول��وي��ات  اإىل  اخلا�ضة  الح��ت��ي��اج��ات 

املوؤ�ض�ضات وال�ضركات حول العامل.

واأو����ض���ح���ت زي����ن ال���ت���ي مت��ل��ك وت���دي���ر 8 

ال�ضرق  اأ�ضواق  يف  متطورة  ات�ضالت  �ضبكات 

الأو�ضط واأفريقيا اأن هذه املبادرة تهدف اإىل 

الذين  الأعمال  قادة  500 من  توحيد جهود 

مي��ث��ل��ون ال�����ض��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ل��ي��ك��ون��وا ق��دوة 

يف ق���ي���ادة ال��ت��غ��ي��ر الج��ت��م��اع��ي م���ن خ��ال 

الحتياجات  اأ�ضحاب  على  ال�ضوء  ت�ضليط 

مهما  كيف ميثلون قطاعا  واإب��راز  اخلا�ضة، 

يف املجتمع.

اأنها  �ضحايف  ب��ي��ان  يف  املجموعة  وذك���رت 

دول  يف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإىل  تن�ضم  �ضركة  اأول 

���ض��رك��ة   285 ج���ان���ب  اإىل  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ص 

 Coca  : منها  اأخ����رى،  ع��امل��ي��ة  وم��وؤ���ض�����ض��ة 

 Cola European Partners
 ،  Citi Group ،  Microsoft ،

 Omnicom Group  ، Virgin
امل��ث��ال،  ���ض��ب��ي��ل  ع��ل��ى   SKYو  ،   ، Shell
رائ���دة  اأطلقتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  وت��وؤ���ض�����ض��ه��ذه 

كا�ضيفي  ك���ارول���ن  الج��ت��م��اع��ي��ة  الأع����م����ال 

الق��ت�����ض��ادي  للمنتدى  ال�����ض��ن��وي  الج��ت��م��اع 

ت�ضعى  عاملية  حركة  اإىل  داف��و���ص  يف  العاملي 

لح��ت��واء ال�����ض��رك��ات لأ���ض��ح��اب الح��ت��ي��اج��ات 

اخلا�ضة يف كافة اأ�ضواق العامل.

الإدارة  جم���ل�������ص  رئ���ي�������ص  ن����ائ����ب  وق�������ال 

بدر  زي��ن  جمموعة  يف  التنفيذي  والرئي�ص 

جم��الت  يف  اأول��وي��ات��ن��ا  “اإن  اخل���رايف  نا�ضر 

بيئة  لدينا  يكون  اأن  على  تركز  ال�ضتدامة 

اأع���م���ال مت��ت��از ب��ال��ت��ن��وع وال���ض��ت��م��ال، لذلك 

التوجه على جدول  حر�ضنا على و�ضع هذا 

خاملبادرتنا  فمن  الإدارة،  جمل�ص  اأع��م��ال 

اأ�ضحاب  دم��ج  ن�ضتهدف   WE ABLE
جم�������الت  يف  اخل�����ا������ض�����ة  الح������ت������ي������اج������ات 

امل�ضاواة  حتقيق  يف  جهودنا  اأعمالنا،وتعزيز 

العمل  قوة  من  جزءا  ي�ضبحوا  كي  ال�ضاملة 

بحلول العام 2022”.

زين  جمموعة  يف  “نلتزم  قائا  واأ���ض��اف 

اإىل  ونتطلع  لدينا،  ال�ضتمال  ثقافة  بتعزيز 

 The Valuable( مبادرة  مع  التعاون 

ال��ن��ظ��ر  وج����ه����ات  يف  ن���ت�������ض���ارك  ح���ت���ى   )500

والأف���ك���ارال���ت���ي ت�����ض��اع��د ع��ل��ى دم���ج اأ���ض��ح��اب 

ما  وه��و  عاملة،  كقوة  اخلا�ضة  الحتياجات 

�ضيوؤدي يف النهاية اإىل ن�ضر ثقافة عمل اأكرث 

اإيجابية”.

واأو�ضح اخلرايف قائا “كان الإعان عن 

الجتماع  ( يف   500  The Valuable  (

يف  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ض��ادي  للمنتدى  ال�����ض��ن��وي 

هذه  و�ضعت  حيث  تاريخية،  حلظة  دافو�ص 

على  اخلا�ضة  الحتياجات  اأ�ضحاب  املبادرة 

فهناك  لأول مرة،  العاملية  الفعاليات  م�ضرح 

�ضكل من  اأكرث من مليار �ضخ�ضيعانون من 

اأ���ض��ك��ال ال��ع��ج��ز، ه��ذا يف ال��وق��ت ال���ذي ت�ضر 

الإنفاق  اأن حجم  اإىل  الدولية  التقارير  فيه 

اأ�ضكال العجز  لاأ�ضخا�ص الذي يعانون من 

مع جمتمعات اأ�ضدقائهم وعائاتهم  ي�ضل 

اإىل نحو 8 تريليونات دولر �ضنويا، وهي قوة 

ل يجب جتاهلها”.

حالياً  ي�ضهد  ال��ع��امل  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

اأ�ضحاب  اجتاه  الوعي  من  اأف�ضل  م�ضتويات 

اتفاقية  ت�ضجع  اخلا�ضة،حيث  الحتياجات 

الأ���ض��خ��ا���ص  ب��ح��ق��وق  املعنية  امل��ت��ح��دة  الأمم 

ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون م����ن ع���ج���ز ع���ل���ى ع��م��ل��ي��ات 

املجتمع،وياأتي  يف  الكامل  والدمج  الحتواء 

الهتمامبالتنمية  تزايد  مع  بالتزامن  ذلك 

هذا  احلقوق،  ه��ذه  مع  التعامل  يف  الدولية 

يف الوقت الذي ك�ضفت فيه التقارير الدولية 

اأن  التي تناولت اقت�ضاديات الإعاقة العاملية 

ال�ضركات تركز على تقدمي عرو�ص  4% من 

�ضاملة لأ�ضحاب الحتياجات اخلا�ضة.

من ناحيتها قالت كارولن كي�ضي موؤ�ض�ضة 

)  The Valuable 500 ( “ لقد وجدنا 

ا���ض��ت��ج��اب��ة رائ���ع���ة م���ن ���ض��رك��ات الت�����ض��الت 

الإن�ضانية،حيث  املبادرة  هذه  اجت��اه  العاملية 

بات العديد منها ي�ضع م�ضاألة دمج اأ�ضحاب 

الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ض��ةع��ل��ى ج����دول اأع��م��ال 

جمال�ص اإدارتها “.

تن�ضم  اأن  “ ي�����ض��ع��دن��ا  ك��ي�����ض��ي  واأ���ض��اف��ت 

�ضركة يف جمل�ص  ك��اأول  زين  اإلينا جمموعة 

واحدة  اإلينا  تن�ضم  اأن  الرائع  التعاون،فمن 

م��ن اأك���ر امل��وؤ���ض�����ض��ات يف ق��ط��اع الت�����ض��الت 

اأب��دت  وال��ت��ي  واأفريقيا،  الأو���ض��ط  ال�ضرق  يف 

ت���ع���ه���دات اجت������اه دم�����ج واح�����ت�����واء اأ����ض���ح���اب 

الحتياجات اخلا�ضة يف العمل”.

���ض��ن��اع��ة  “اأثبتت  ب���ق���ول���ه���ا  وت����اب����ع����ت 

الت�����ض��الت اأن��ه��ا م��ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة 

البقاء  ق��درة اجلميع على  م��ن  ع��ززت  ال��ت��ي 

ع��ل��ى ات�����ض��ال دائ����م، خ�����ض��و���ض��ا خ���ال ف��رة 

ب�ضبب جائحة  العامل  �ضهدها  التي  الإغاق 

تكون هذه  اأن  ال�����ض��روري  ك��وف��ي��د-19، فمن 

اخل����دم����ات م���ت���اح���ة ل��ل��ج��م��ي��ع يف ظ����ل ه���ذه 

الظروف ال�ضعبة”.

اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن جم��م��وع��ة زي���ن من 

امل��وؤ���ض�����ض��ات ال��ت��ي ت��ب��ن��ت م����ب����ادرات م��وج��ه��ة 

لأ���ض��ح��اب اح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ض��ة، وذل���ك من 

ال���ت���ي   WE ABLE م�����ب�����ادرة  خ������ال 

ت�������ض���ت���ه���دف دم�����ج اأ�����ض����ح����اب الح���ت���ي���اج���ات 

عملها  ق��وة  من  ج��زءا  ي�ضبحوا  اخلا�ضةكي 

واأظ���ه���رت جم��م��وع��ة   ،2022 ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول 

زين التزامها يف جمالت التنوع وال�ضتمال 

ب��ت��وف��ر اإط������ار ع���م���اإر����ض���ادي ل���دم���ج ذوي 

جميع  اإىل  و�ضمهم  اخل��ا���ض��ة،  الحتياجات 

اأوجه �ضيا�ضات وثقافة منظومةالعمل.

وت���ع���م���ل امل���ج���م���وع���ة ع���ل���ى زي���������ادة ع���دد 

يف  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  من  املوظفن 

�ضمان  ع��ل��ى  حت��ر���ص  عملياتها،كما  جميع 

�ضاملة  ال��ت��دري��ب  ب���رام���ج  ج��م��ي��ع  ت��ك��ون  اأن 

اأ���ض��ح��اب الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ض��ة، واأن تعمل 

التقنيات امل�ضاعدة على زيادة �ضمان اإمكانية 

الو�ضول اإىل الأماكن واملواقع، وفتح املجال 

اخلا�ضة  الحتياجات  اأ�ضحاب  من  للمزيد 

لان�ضمام اإىل قوة العمل.

الرقمية  ا�ضراتيجيتها  زي���ن  وت��ك��ر���ص 

املهتمة  املبادرات  با�ضتمرار على دعم  للعمل 

ت��وؤدي  التي  ال�ضاملة  التنمية  جهود  بدفع 

اإىل ال��ن��م��و الج��ت��م��اع��ي والق��ت�����ض��ادي، مبا 

ي��ت��م��ا���ض��ى م��ع اأه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة 

ترك  ع��دم  على  التي حت��ث  املتحدة،  ل��اأمم 

اأح����د يف اخل���ل���ف، وب�����ض��ف��ت��ه��ا ع�����ض��وا يف  اأي 

 ،)500  The Valuable   ( م����ب����ادرة 

التزامابت�ضمن  تبدي  زي��ن  جمموعة  ف��اإن 

على  اخلا�ضة  الحتياجات  اأ�ضحاب  احتواء 

وت��ف��ع��ي��ل  الإدارة،  جم��ل�����ص  اأع���م���ال  ج�����دول 

ق��ن��وات��ال��ت��وا���ض��ل مل�����ض��ارك��ة ال��ت��زام��ات��ه��ا مع 

مبادرة ) The Valuable 500( داخليا 

املعلومات  يف  م�ضاركاتها  وتاأكيد  وخارجيا، 

 The( وت�����ب�����ادل اخل��������رات م����ع جم���ت���م���ع

.)  500  Valuable

االنباط- الكرك

تقوم  موؤخراًاتفاقية  الأردن  اأوراجن  وّقعت 

مب��وج��ب��ه��ا ب��ت��زوي��د ن����ادي الإب������داع يف ال��ك��رك 

ب��خ��دم��ات الإن���رن���ت، وجت��ه��ي��ز ق��اع��ة ال��ن��ادي 

ب��امل��ع��دات ال���ازم���ة، وذل����ك دع���م���اً جل���ه���وده يف 

الإبداعية،خا�ضًة  الطاقات  ورعاية  ا�ضتك�ضاف 

من فئة ال�ضباب، والبحث عن الطاقات الكامنة 

وتنميتها �ضمن برامج منهجية وا�ضحة، حيث 

الربحية  امل��راك��ز غر  من  واح���داً  ال��ن��ادي  يعّد 

املميزة على م�ضتوى املحافظة واململكة.

لنادي  ال�ضركة من خال رعايتها  وت�ضعى 

اإىل تعزيز وتو�ضيع جهوده  الإب��داع يف الكرك 

يف ت��ن��م��ي��ة امل����ه����ارات وال����ق����درات ل����دى اأه����ايل 

ال���ذي  ال���ن���ادي  ه����ذا  واأّن  ���ض��ي��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة، ل 

من  العديد  ي�ضتقطب  امل��رج  منطقة  يف  يقع 

القيم  منظومة  لر�ضيخ  واملبدعن  املهتمن 

ال��ب��ّن��اء والتعليم  الإن�����ض��ان��ي��ة وث��ق��اف��ة احل���وار 

امل�ضتند اإىل اأ�ضاليب حديثة، وتبادل اخلرات 

وت���ط���وي���ر امل����ه����ارات احل���ي���ات���ي���ة، ف�����ض��ًا ع��ن 

العمل  �ضوق  يتطّلبه  ما  الطّابحول  توعية 

وت���زوي���ده���م ب��امل�����ض��ورة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ّل��ق ب���ري���ادة 

الأعمال.

وم���ن ج��ان��ب اآخ�����ر، ت��ع��ك�����ص ه���ذه ال��رع��اي��ة 

جهود ال�ضركة يف اإثراء اجلانب الثقايف ورفع 

وبناء  التعاون  روح  الإن�ضاين وت�ضجيع  احل�ص 

للدعم  يحتاجون  ال�ضباب  اأّن  حيث  املجتمع، 

يف  ت�ضهم  متمّيزة  من��اذج  لي�ضبحوا  والتعزيز 

تطوير ورفعة وطنهم.

ع��ل��ى تنويع  ه���ذا وحت���ر����ض���اأوراجن���الأردن 

م��ب��ادرات��ه��ا ال��ّداع��م��ة ل��ك��اّف��ة ���ض��رائ��ح املجتمع 

جميع  يف  منها  امل�ضتفيدين  ق��اع��دة  وتو�ضيع 

الرقمي  ال�ضمول  ملفهوم  حتقيقاً  املحافظات، 

ع��ر اإت���اح���ة ال��ت��ق��ن��ي��ات ورف����ع ال��ت��وع��ي��ة ح��ول 

للدور  نظراً  الأم��ث��ل،  بال�ضكل  ا�ضتخداماتها 

ال���ه���اّم ال�����ذي ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا 

و�ضريكها  اململكة  يف  الرائد  الت�ضالت  م��زّود 

للم�ضوؤولية  روؤيتها  اإط��ار  يف  وذل��ك  الرقمي، 

لأكر  الفر�ص  اإتاحة  يف  املتمثلة  الجتماعية 

ع����دد مم��ك��ن م���ن ال���ن���ا����ص ل��ل��ت��ط��ّور وت��ن��م��ي��ة 

ب�ضمة  ي��رك  ف��اع��ل  ب���دور  للقيام  م��ه��ارات��ه��م 

يف  جمتمعهم  وت��ق��ّدم  حياتهم  على  اإيجابية 

�ضتى املجالت.

اأوراجن  م�������راك�������ز  م����ظ����ل����ة  اأن  ي������ذك������ر 

الأردن��امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��رق��م��ي��ة امل���وّزع���ة يف كافة 

اأن����ح����اء امل��م��ل��ك��ة ال���ب���ال���غ ع���دده���ا 13 م���رك���زاً 

اأ���ض��ب��ح��ت ت�����ض��م��ل ن����ادي الإب������داع يف ال��ك��رك، 

لي�ضل جمموعها اإىل 14 مركزاً.

 المجموعة تشارك في المبادرة الدولية الحتواء أصحاب االحتياجات الخاصة في المجتمعات االقتصادية

زين تنضم إلى قادة األعمال في قائمة
»The Valuable 500«  

لتعزيز دوره في نشر روح اإلبداع 

أورانج راعي االتصاالت 
لنادي اإلبداع في الكرك

االنباط-عمان

“كراون بازا” و”هوليداي  طبق فندقا 

الطويلة  الإق��ام��ة  مفهوم  امليت،  اإن” البحر 

باأ�ضعار تف�ضيلية جداً واقعياً خال الأ�ضابيع 

الأخرة املا�ضية؛ حر�ضاً من اإدارة الفندقن 

على ت�ضجيع ال�ضياحة الداخلية، بعد اطاق 

ازمة  اعقبت  �ضياحية  وع��رو���ص  برامج  ع��دة 

كورونا خال ال�ضهر املا�ضية. 

 3 الداخلية قبل  ال�ضياحة  باب  ومنذ فتح 

تطبيق  على  الفندقن  اإدارة  عمدت  اأ�ضابيع، 

الفندقان  ويكون  الواقع،  اأر�ص  على  املفهوم 

مفهوم  تطبق  ال��ت��ي  اململكة  ف��ن��ادق  اأول  م��ن 

الإقامة الطويلة للعائات باأ�ضعار تف�ضيلية 

“جائحة  تاأثر  ا�ضتمرار   بالرغم من  جداً؛ 

والقت�ضاد  ال�ضياحي  القطاع  على  كورونا” 

برمته. 

وحر�ص الفندقان على تخفي�ص ال�ضعار 

كلياً، وا�ضتغال فر�ضة تعط�ص الأردنين اإىل 

احلظر  من  ا�ضهر  بعد  والراحة  ال�ضتجمام 

ت�ضمل  حيث   ، للحركة  املقيدة  والج����راءات 

غرفة  اأو  جناح  يف  كامل  اأ�ضبوع  ملدة  الإقامة 

خ�ضومات  واأي�ضاً  الوجبات،  جميع  عائلية، 

طعام  جت��ارب  كذلك  وال�ضراب،  الطعام  على 

خمتلفة على اأكواخ ال�ضاطئ. 

ان”  و”هوليداي  بازا”  “كراون  وعمد 

ال��ب��ح��ر امل���ي���ت ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق امل��ف��ه��وم ب��ك��اف��ة 

ت��ف��ا���ض��ي��ل��ه، وب���ا����ض���ع���ار يف م���ت���ن���اول ال����ض���رة 

الردن����ي����ة ومب�����ض��ت��وى راق����ي م���ن اخل��دم��ات 

الفندقية وخدمات الطعام وال�ضراب .

فندقا »كراون بالزا« و »هوليداي إن« البحر الميت يطبقا واقعيًا مفهوم اإلقامة الطويلة بأسعار تفضيلية جدًا

 ماكرون يستخدم تطبيق 
»تيك توك« للمرة األولى.. ويوجه رسالة

 ابتكار علمي جديد.. مكيف هواء 
»يقضي« على كورونا

 علماء في سنغافورة يولدون
 الكهرباء من »الظل«

االنباط-وكاالت

اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�ص  ا�ضتخدم 

“تيك  م��ن�����ض��ة  الأوىل  ل��ل��م��رة  م���اك���رون 

ال�����ض��ه��ادة  يف  ال��ن��اج��ح��ن  توك” ل��ت��ه��ن��ئ��ة 

عن  “خارجة  �ضنة  بعد  العامة  الثانوية 

املاألوف” يف فيديو نال ا�ضتح�ضنانا كبرا 

وجلب له 145 األف م�ضرك.

�ضور  ال���ذي  الفرن�ضي  الرئي�ص  وق���ال 

بعد  ال��رئ��ا���ض��ي  الق�ضر  ح��دائ��ق  يف  واق��ف��ا 

����ض���اع���ات ع���ل���ى �����ض����دور ن���ت���ائ���ج ال�����ض��ه��ادة 

�ضهادة  على  ح�ضلتهم  حال  “يف  الر�ضمية 

ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��و ه����ذه ال��ر���ض��ال��ة 

ذل��ك  اأت���ى  ل��ق��د  اإل��ي��ك��م. تهانينا!  م��وج��ه��ة 

نتيجة لعملكم”.

“اأنتم  ال��ق�����ض��ر  ال�����ض��ري��ط  يف  وت���اب���ع 

اأحيانا جيل عامل ما  اجليل الذي ن�ضميه 

بعد” كورونا.

���ض��ن��ة خ��ارج��ة  “لقد ع��رف��ت��م  واأ����ض���اف 

عن املاألوف، �ضنة جائحة واأ�ضابيع طويلة 

يف امل���ن���زل..وح���رم���ت���م خ���ال���ه م���ن ل��ق��اء 

اأ�ضدقائكم ومن الدرا�ضة ب�ضكل طبيعي”. 

وق���د األ��غ��ي��ت  الم��ت��ح��ان��ات ال��ر���ض��م��ي��ة يف 

فرن�ضا وا�ضتبدلت باختبارات متوا�ضلة.

ع��امل  اأم�����ام  “جيلكم  ي���ق���ول:  وخ���ت���م   

اأق��وى  ليكون  ج��دي��د  م��ن  اب��ت��ك��اره  ينبغي 

واأك����رث ت�����ض��ام��ن��ا وم���راع���اة ل��ل��ب��ي��ئ��ة. واأن���ا 

تعمل  لكي  موقعي  من  امل�ضتطاع  �ضاأبذل 

احلكومة على اأن يكون العامل اأف�ضل واأن 

نرجع اإىل هذه الأ�ض�ص املتينة”.

التوا�ضل  اإميانويل ماكرون على  ودرج 

“توير”  من  الجتماعي  ال�ضبكات  عر 

و”ليكند  و”يوتيوب”  و”في�ضبوك” 

اإن”.

“تيك  م�������ض���ت���خ���دم���ي  ع��������دد  وب�����ل�����غ   

ال�ضينية  املجموعة  متلكها  ال��ت��ي  توك” 

يف   ���ض��خ�����ص  م��ل��ي��ون   800 “بايتدان�ص” 
يف  كبرا  اإق��ب��ال  ت�ضهد  وه��ي   2020 يناير 

���ض��ف��وف ال�����ض��ب��اب ب��ف�����ض��ل ال��ف��ي��دي��وه��ات 

الطريفة واملو�ضيقية والراق�ضة.

االنباط-وكاالت

مت��ك��ن ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة ه��ي��و���ض��ن 

ب��ولي��ة ت��ك�����ض��ا���ص الأم��رك��ي��ة م��ن اب��ت��ك��ار 

“التقاط”  على  قادر  اإنه  يقولون  مكيف، 

ج��زئ��ي��ات ف���رو����ص ك���ورون���ا امل��ت��ط��اي��رة يف 

الهواء، و”قتلها فورا”.

“ميديكل  م���وق���ع  ذك�����ر  م����ا  وب���ح�������ض���ب 

اإك�ضر�ص” العلمي، الثاثاء، فقد �ضارك يف 

تطوير مكيف الهواء، باحثون من اجلامعة 

الفائقة فيها  املو�ضلية  بقيادة مدير مركز 

زي��ف��ن��غ ري����ن، اإىل ج��ان��ب م��ن��ذر ح����وراين، 

“مدي�ضتار”  ل�ضركة  النتفيذي  الرئي�ص 

املعنية بتطوير امل�ضاريع الطبية.

يف  اجل��دي��د  البتكار  تفا�ضيل  ون�ضرت 

دورية “ توديه فيزيك�ص” العلمية.

واأج����رى ال��ب��اح��ث��ون جت��رب��ة يف خمتر 

فرو�ضات  م��ن  امل��ئ��ة  يف   99.8 اأن  اأظ��ه��رت 

ك���ورون���ا امل���وج���ودة يف ال���ه���واء ق��ت��ل��ت، بعد 

ت�ضغيل املكيف.

وي�����ض��ت��خ��دم امل��ك��ي��ف رغ�����وة ال��ن��ي��ك��ل يف 

وت�ضخن  ال��ف��رو���ض��ات  حم��ا���ض��رة  عملية 

درجة حرارتها، متهيدا “لقتلها”.

وي��ع��ت��ق��د ال��ب��اح��ث��ون اأن ه���ذا الب��ت��ك��ار 

واملكاتب  الطائرات  يف  ا�ضتخدامه  ميكن 

وامل����دار�����ص، وغ���ره���ا م���ن امل��ن�����ض��اآت ال��ت��ي 

تكتظ بالب�ضر.

املكيف اجلديد يحد  اأن  اإىل  وي�ضرون 

ملر�ص  امل�ضبب  كورونا  تف�ضي فرو�ص  من 

“كوفيد-19”، الذي يجتاح العامل، وقتل 
حتى الآن اأكرث من ن�ضف مليون �ضخ�ص.

وي��اأت��ي الب��ت��ك��ار ب��ال��ت��زام��ن م��ع حديث 

دليل  وج��ود  عن  العاملية  ال�ضحة  منظمة 

ي�ضر اإىل احتمال انت�ضار فرو�ص كورونا 

عر ج�ضيمات �ضغرة للغاية يف الهواء.

ح��ث��ت  اأن  ب����ع����د  الع�����������راف  وي������اأت������ي 

جم���م���وع���ة م����ن ال���ع���ل���م���اء امل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى 

انت�ضار  كيفية  ب�ضاأن  اإر���ض��ادات��ه��ا،  حتديث 

م���ر����ص اجل����ه����از ال��ت��ن��ف�����ض��ي ك���وف���ي���د-19 

الناجم عنه.

وكانت �ضحيفة “نيويورك تاميز” قد 

دول��ة   32 يف  عاملا   239 اأن  ال�ضبت،  ذك���رت، 

ط��رح��وا الأدل�����ة يف ر���ض��ال��ة م��ف��ت��وح��ة اإىل 

املنظمة الدولية.

وق���ال���وا يف الأدل������ة، اإن����ه ت��ب��ن ل��ه��م اأن 

اجل�������ض���ي���م���ات ال���ت���ي ت���خ���رج م����ع ال���زف���ر 

ال���ذي���ن  الأ����ض���خ���ا����ص  ت�����ض��ي��ب  اأن  مي���ك���ن 

ي�ضتن�ضقونها.

االنباطوكاالت

لتطوير  �ضنغافورة  يف  العلماء  ي�ضعى 

و�ضيلة جديدة لتوليد الكهرباء بالعتماد 

مدفوعن  ال��ظ��ال،  على  كبرة  ب�ضورة 

م����ا، من  ي��وم��ا  ي��ت��م��ك��ن��وا،  اأن  ب���الأم���ل يف 

�ضديدة  عليها  يطلق  التي  املدن  م�ضاعدة 

التح�ضر على تزويد نف�ضها بالطاقة.

ويتمتع )مولد الطاقة بتاأثر الظل( 

الوطنية  �ضنغافورة  الذي تطوره جامعة 

بالقدرة على جمع الطاقة والتحكم فيها 

مثلما تفعل اخلايا ال�ضم�ضية، لكن دون 

و�ضوء  مفتوحة  م�ضاحات  اإىل  احل��اج��ة 

م�ضتمر.

اجلهاز  يتطلب  بفعالية،  يعمل  ولكي 

���ض��ي��ئ��ن.. ال�������ض���وء وال����ظ����ام. وب��ن��ف�����ص 

ف��ك��رة الأل������واح ال�����ض��م�����ض��ي��ة، ي��ع��ت��م��د على 

لتن�ضيط  ال�ضيليكون  على  ال�ضوء  تعامد 

الإلكرونات.

ول���ك���ن، ب��ا���ض��ت��خ��دام األ�����واح ب��ه��ا طبقة 

رقيقة من الذهب اأو الف�ضة اأو الباتن 

���ض��دة  ال��ت��ب��اي��ن يف  ف����اإن  ال��ت��ن��ج�����ض��ن،  اأو 

مناطق  م��ن  الإل��ك��رون��ات  يدفع  ال�ضوء 

ال��ن��ور اإىل ال��ظ��ل، ف��ت��ت��ول��د ال��ك��ه��رب��اء يف 

املناطق الظليلة.

وق���ال رئ��ي�����ص ف��ري��ق ال��ب��ح��ث ال��دك��ت��ور 

الظل يف  تاأثر  “مولد  تان  ت�ضينغ  �ضوي 

املناطق  تلك  يف  و�ضعه  ميكن  امل��ت��ن��اول. 

الذي اعر�ضه �ضيء ما  ال�ضوء  لتجميع 

وقطع طريقه”.

الأوىل،  مراحله  يف  البحث  ي��زال  ول 

اإمكانية  يف  بالفعل  يفكر  تان  فريق  لكن 

اإن�������ض���اء ���ض��رك��ة ل��ي�����ض��ب��ح اجل���ه���از م��ت��اح��ا 

لا�ضتخدام املنزيل.

وي��ب��ل��غ ح��ج��م الأل����واح ال��ت��ي يخترها 

���ض��ن��ت��ي��م��رات مربعة   6 ح����وايل  ال��ف��ري��ق 

الأمر  ٌربع فولت فقط،  اإنتاج  ق��ادرة على 

20 لوحا  الذي يعني احلاجة اإىل حوايل 

�ضحن  اأو  ك��ه��رب��ائ��ي،  م�����ض��ب��اح  ل��ت�����ض��غ��ي��ل 

هاتف حممول.

امل���ث���ال���ي���ة  ال����ب����ي����ئ����ة  اإن  ت�������ان  وق���������ال 

فيها  تتغر  التي  امل��دن،  هي  لا�ضتخدام 

اليوم  طوال  والظال  ال�ضوء  م�ضتويات 

وهو اأمر ناجت عن وجود كتل من املباين 

ال�����ض��اه��ق��ة وم���وق���ع ال�����ض��م�����ص امل��ت��غ��ر يف 

ال�ضماء.

�ضم�ضية  خ��اي��ا  “و�ضع  ت��ان  واأ���ض��اف 

لذا فقد  لي�ص عمليا.  املدن  يف مثل هذه 

يكون اجلهاز مفيدا يف اأماكن مثل املدن 

ناطحات  توجد  حيث  بال�ضكان،  املكتظة 

ال�����ض��ح��اب يف ك��ل م��ك��ان، وال��ظ��ل م��وج��ود 

با�ضتمرار”.


