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2  الحموري: تعديل قائمة القطاعات األكثر تضررا من جائحة كورونا
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»بالغ 8«: للقطاعات االكثر تضررا 
تخفيض االجور 20% و50% للمتعطلين

فعاليات : القضاء على الفساد ركيزة أساسية 
في نهوض القطاعات الوطنية وازدهارها

معلومات تخص الرئيس السوري تقود 
جاسوسا إيرانيا لالعدام 

االنباط - وكاالت

يف كل مرة يحاول �ال�ستيطان �أن يزحف نحو 

ملو�جهة  �أه��ل��ه��ا  يهب  نابل�س،  ج��ن��وب  بيتا  ب��ل��دة 

ي���ردوه  ح��ت��ى  ي���ع���ودو�  وال  �لد�هم”،  “�خلطر 
“خائباً”، كما يوؤكدون بعد كل مو�جهة.

قبل �أيام، ن�سب م�ستوطنون خياماً على جبل 

�إىل  ب��ي��ت��ا، ف��ت��وج��ه �الأه�����ايل  ب��ل��دة  يف  “�سبيح” 
فيها،  �لتمركز  م��ن  �مل�ستوطنني  ملنع  �ملنطقة، 

وخا�سو� مو�جهات عنيفة مع جي�س �الحتالل، 

و�أجربو� �مل�ستوطنني على �الن�سحاب من �جلبل

بلدتنا  �أه��ايل  ب�سمان حمايل:  �لنا�سط  يقول 

عندهم ما ي�سبه “�لفوبيا”، من �مل�ستوطنني، وال 

ي��رددون مبقاومة �ال�ستيطان، حتى لو كلفهم 

ذلك مئات �ل�سهد�ء و�الأ�سرى. و�أ�ساف: �ملو�جهة 

بني �أهايل بيتا و�ال�ستيطان و�الحتالل، ممتدة 

منذ ع�سر�ت �ل�سنني، وال نن�سى �الأح���د�ث �لتي 

و�أ�سفرت  �الأوىل،  �النتفا�سة  يف  �لبلدة  �سهدتها 

بعد  �مل��ئ��ات  و�إ���س��اب��ة  �سبان  ��ست�سهاد ثالثة  ع��ن 

�لت�سدي القتحام �مل�ستوطنني الأر��سي �لبلدة.

هجوماً   ،8891 �ل��ع��ام  يف  �سهدت  بيتا  وك��ان��ت 

 3 ��ست�سهد خالله  �الحتالل،  من جي�س  �سر�ساً 

�سبان، وُهدم  31 منزاًل، و�عتقل 053 �ساباً، و�أبعد 

6 �إىل خارج فل�سطني �ملحتلة.

وق����ال ح��م��اي��ل: “يف �مل��و�ج��ه��ة �الأخ������رة مع 

�أهايل  كل  �لعرمة، هب  �مل�ستوطنني، على جبل 

و�لن�ساء  �الأط��ف��ال  ر�أينا  �جلبل،  حلماية  �لبلدة 

وكبار �ل�سن،ينفرون ويو�جهون جنود �الحتالل 

و�مل�ستوطنني من نقطة �سفر.«

التفا�صيل �ص »9«

»بيتا«: سنقاوم االستيطان على جبل صبيح حتى لو كلفنا ذلك شهداء وأسرى

االنباط - برتا

�لر�سمية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  �أك�����دت جم��م��وع��ة   

مكافحة  يف  �الجتماعي  �لبعد  �أهمية  و�ل�سعبية 

�إىل  �لهادفة  �حلكومة  جهود  دعم  عرب  �لف�ساد، 

�سمن  منابعه،  وجتفيف  �لف�ساد  ج��ذور  �جتثاث 

�إطار تطبيق مبد�أ �سيادة �لقانون على �جلميع.

و�عتربو�، يف �حاديثهم لوكالة �الأنباء �الأردنية 

�ل��ف�����س��اد دخ��ي��ل��ة ع��ل��ى �ملجتمع  �آف����ة  �أن  )ب�����ر�(، 

م�����س��وؤول��ي��ة  �إىل  حت���ت���اج  وم��ك��اف��ح��ت��ه  �الأردين، 

م�����س��رك��ة وت��ع��د و�ج��ب��ا وط��ن��ي��ا ي��ح��ت��م ع��ل��ى كل 

مو�طن �لت�سدي له ورف�سه و�لوقوف يف وجهه 

مهما كان �سكله.

موؤ�س�سات  وخمتلف  �حل��ك��وم��ة  ج��ه��ود  وث��م��ن��و� 

�ل����دول����ة، و�مل���دع���وم���ة ب��ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة �مل��ل��ك 

مل��ك��اف��ح��ة �ل��ف�����س��اد و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �مل�����ال �ل��ع��ام 

ومقدر�ت �لوطن �ملختلفة، الفتني �إىل �أن �لق�ساء 

يف  �أ�سا�سية  ركيزة  ي�سكل  ومفا�سله  �لف�ساد  على 

نهو�س �لقطاعات �لوطنية و�زدهارها.

وقال رئي�س جلنة �الإعالم و�لتوجيه �لوطني 

�إن  �ملهند�س �سخر دودي��ن،  �الأع��ي��ان،  يف جمل�س 

�ملجتمع من  �لعليا يف  �لقيم  “تكري�س منظومة 
خ���الل �ل��رب��ي��ة �مل��ن��زل��ي��ة و�مل��در���س��ي��ة و�الإع����الم 

�ملن�سبط �حل�سيف .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط - وكاالت

تفا�سيل  ع��ن  �إي��ر�ن��ي��ة  �إع���الم  و���س��ائ��ل  ك�سفت 

عمليات جت�س�س مثرة نفذها حممود مو�سوي 

�سباح  بحقه  �الإع����د�م  حكم  نفذ  و�ل���ذي  جم��د، 

�إد�ن���ت���ه بنقل م��ع��ل��وم��ات �إىل �مل��و���س��اد  �م�����س ب��ع��د 

و�ال�ستخبار�ت �الأمريكية.

جمد  مو�سوي  �إن  �الإي���ر�ين  �لتلفزيون  وق��ال 

�أول  �الأم��ري��ك��ي��ة يف  �مل��خ��اب��ر�ت  �سابط  �إىل  ق��دم 

لقاء معه معلومات حول رئي�س فرقة �حلر��سة 

مع  �الأ���س��د،  ب�سار  �ل�سوري  للرئي�س  �ل�سخ�سية 

رقم �جلو�ل �خلا�س به، كما قدم �إىل �ملخابر�ت 

بنية  تطوير  خطة  تفا�سيل  كذلك  �الأمريكية 

�الأجهزة �الأمنية و�ال�ستخبار�تية �ل�سورية �لتي 

دونها قائد فيلق �لقد�س �آنذ�ك قا�سم �سليماين، 

كما قدم معلومات �أمنية �إىل �ملو�ساد �الإ�سر�ئيلي 

ح��ول زي���ارة ق��ام بها وزي��ر �ل��دف��اع �الإي���ر�ين �إىل 

�سوريا، و�أنه تلقى على يد �ملو�ساد تدريبات لفك 

�أن  �لتلفزيون  وذك��ر  �الأم��ن��ي��ة.  �ل��وث��ائ��ق  �سيفرة 

�الأمريكية  �ملخابر�ت  مع  تعاون  جمد  مو�سوي 

مل��دة   7102 و   3102 ع��ام��ي  ب���ني  و�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

مبلغ  تلقيه  مقابل  �سهور،  و�أرب��ع��ة  �سنو�ت  �أرب��ع 

�أنباء  ذك��رت وكالة  �أل��ف دوالر. من جهتها،   082

من �حلر�س �لثوري. “فار�س” �ملقربة 
التفا�صيل �ص »9«

الكباريتي: العقبة الدارة وتشغيل 
الموانىء تسجل نجاحات متتالية 

 ثالثة زوار جدد إلى المريخ هذا العام.. 
منها »مسبار األمل«

 إطالق الدورة الثانية لجائزة ولي العهد 
ألفضل تطبيق خدمات حكومية

االنباط- العقبة

بحث رئي�س غرفة جتارة �الردن ، رئي�س غرفة 

جتارة �لعقبة �لعني نائل �لكباريتى ومدير عام 

�لكابنت  �ملو�نىء  وت�سغيل  �لعقبة الد�رة  �سركة 

من�سور قوقزة  كافة �لق�سايا و�الم��ور �لفنية 

و�للوج�ستيه �ملتعلقة بت�سهيل �ن�سياب �لب�سائع  

وو�سولها �ىل كافة �لقطاعات ب�سهولة وي�سر  

و��ساد  �لعني �لكباريتي باالأجر�ء�ت �ملينائية 

بدء� من و�سول �لباخرة و��سطفافها وكذلك 

ع��م��ل��ي��ات �مل��ن��اول��ة وت��ف��ري��غ �ل��ب�����س��ائ��ع مبهنية 

عالية ووفق �ج��ر�ء�ت �ل�سالمة �لعامة ��سافة 

�لتعقيم  وع��م��ل��ي��ات  �ل��وق��ائ��ي��ة  �الج�����ر�ء�ت  �ىل 

�لقادمة  و�لب�سائع  �ل�سفن  ملختلف  تتم  �لتى 

�ىل م��ي��ن��اء �ل��ع��ق��ب��ة  و�ك����د �ل��ع��ني �ل��ك��ب��اري��ت��ي 

وق�����وف ك���اف���ة �ل���ق���ط���اع���ات �الق���ت�������س���ادي���ة �ىل 

�ل�سريان  مت��ث��ل  �ل��ت��ي  �لعقبة  م��و�ن��ىء  ج��ان��ب 

�لنجاحات  �أن  م��ع��ت��رب�  للمملكة  �الق��ت�����س��ادي 

كورونا  �زمة  �لعقبة خالل  ميناء  �لتى حققها 

و��ستمر�ر تدفق �ل�سلع و�لب�سائع ودون �نقطاع 

ب��ه �جلميع  الفتا �ن  ت��اأخ��ر� �جن��از يفخر   �و 

مو�نىء �لعقبة ��سبحت بف�سل �الد�رة �لقديرة 

�ملو�نىء  �ف�سل  من  �لعالية  و�ملهنية  و�ملتابعة 

باملنطقة مناف�سة ومناولة .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

�ملوؤ�س�سي  �الأد�ء  لتطوير  دول��ة  وزي��ر  �أعلنت 

يا�سرة غو�سة، �م�س �الثنني، عن �إطالق �لدورة 

تطبيق  الأف�سل  �لعهد  �لثانية من جائزة ويل 

خدمات حكومية، و�لتي تاأتي يف �إطار �ل�سر�كة 

ب��ني �الأردن ودول���ة  �ال���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون 

�المار�ت �لعربّية �ملتحدة �ل�سقيقة.

وجاء �الإعالن عقب �جتماع �للجنة �لتوجيهية 

�ل��وزر�ء  رئا�سة  د�ر  �لذي عقد يف  �لعليا للجائزة 

�لعهد  ويل  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  بح�سور 

�ل���دك���ت���ورة مت����ام م��ن��ك��و وم���ن���دوب���ني ع���ن وز�رة 

�لتعليم  ووز�رة  و�ل����ري����ادة  �ل��رق��م��ي  �الق��ت�����س��اد 

�ل��ع��ايل و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، وج���ائ���زة �مل��ل��ك��ة ر�ن��ي��ا 

عبد�هلل  �مللك  وم��رك��ز  �ملتميز  للمعلم  �لعبد�هلل 

�لثاين للتميز، ومب�ساركة ممثلني عن �حلكومة 

�الإمار�تية عرب تقنية �الت�سال �ملرئي.

وقالت غو�سة �إن �للجنة �لتوجيهية للجائزة 

و�فقت على �ملقرحات �ملتعلقة باإ�سافة خم�سة 

للجائزة،  �لثانية  �ل��دورة  �إىل  قطاعات جديدة 

وه����ي �ل����زر�ع����ة و�الأم�������ن �ل���غ���ذ�ئ���ي و�ل�����س��ب��اب 

و�ل�������س���وؤون �الج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��الج��ئ��ني و�الأم����ن 

�ل��دورة �الأوىل  �أن  و�إد�رة �الأزم��ات، م�سرًة �ىل 

�سملت،.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

�ملو�فقة  �الث��ن��ني،  �م�����س  �مل��رك��زي  �لبنك  �أك���د 

�ل�سركات  دع��م  برنامج  �سمن  طلب   249،3 على 

�ل�����س��غ��رة و�مل��ت��و���س��ط��ة مل��و�ج��ه��ة ك���ورون���ا بقيمة 

من   %2.67 ن�سبته  م��ا  �أي  دي��ن��ار،  مليون   8.083

�ج���م���ايل �مل��ب��ل��غ �مل���ت���اح ���س��م��ن �ل���ربن���ام���ج. وق���ال 

�لقرو�س  متو�سط  قيمة  �إن  له،  بيان  يف  �لبنك، 

�ملو�فق عليها بلغت 6.69 �ألف دينار، م�سر� �إىل 

�ملو�فق عليها  �لطلبات  �أن حو�يل 59% من عدد 

تقل قيمتها عن 052 �ألف دينار. وقال �لبيان، �إن 

ن�سبته  ما  تلقى  و�لتجزئة  �جلملة  جت��ارة  قطاع 

تاله  عليها،  �ملو�فق  �لقرو�س  قيمة  من   %5.63

 .%8.91 بن�سبة  �ل��ت��ح��وي��ل��ي��ة  �ل�����س��ن��اع��ات  ق��ط��اع 

�سمن  �مل��ق��دم��ة  �ل��ق��رو���س  قيمة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

�لعاملني  و�ج����ور  �ل���رو�ت���ب  لتغطية  �ل��ربن��ام��ج 

�ملو�فق  �لطلبات  ن�سبته 34% من قيمة  بلغت ما 

ومبا  دي��ن��ار،  مليون   361 ت��ق��ارب  وبقيمة  عليها، 

يخدم 1.97 �ألف عامل على ر�أ�س عمله. ي�سار �إىل 

�أن �لبنك �ملركزي ومنذ بد�ية �زمة كورونا قدم 

�أي�ساً ت�سهيالت �أخرى خارج نطاق هذ� �لربنامج 

مببلغ 2.441 مليون دينار مت منحها من خالل 

برنامج �لتمويل �ملي�سر �ملقّدم من �لبنك �ملركزي 

للقطاعات �القت�سادية و�لبالغ حجمه 2.1 مليار 

�ألف   1.83 لنحو  رو�ت��ب  بتوفر  �ساهمت  دينار، 

وبذلك  دي��ن��ار،  مليون   4.54 بلغت  بقيمة  عامل 

ي��ب��ل��غ جم��م��وع �ل���رو�ت���ب م��ن ك��ال �ل��ربن��اجم��ني 

خدمة  يف  �ساهمت  دي��ن��ار  مليون   4.802 ح���و�يل 

حو�يل 2.711 �ألف عامل على ر��س عملهم. علماً 

�لبنك  م��ن  �مل��ق��ّدم  �ملي�سر  �لتمويل  برنامج  ب��ان 

حجمه  و�لبالغ  �القت�سادية  للقطاعات  �ملركزي 

2.1 مليار.

التفا�صيل �ص »7«

االنباط-وكاالت

زو�ره  م��ن  ث��الث��ة  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �مل��ري��خ  ي�ستقبل 

�جل��دد �لقادمني من كوكب �الأر���س، من بينهم 

�أول م�����س��ب��ار ف�����س��ائ��ي ع��رب��ي �أط��ل��ق��ت��ه �الإم�����ار�ت 

�الأمل«. “م�سبار 
ليل  للف�ساء،  ر����س��د  ب��ن  و�أع��ل��ن مركز حممد 

�الأحد �الثنني، عن تلقيه �أول �إ�سارة من “م�سبار 

�الأمل”، �لذي �نطلق للف�ساء يف رحلة تاريخية 

�إىل  تهدف  عربية  لدولة  �الأوىل  هي  �ملريخ  �إىل 

��ستك�ساف �أجو�ء �لكوكب �الأحمر.

ويعد ��ستقبال �أول �إ�سارة مبثابة جناح �نف�سال 

بعد  �ل��ي��اب��اين  �ل�����س��اروخ  ع��ن  �الأمل”  “م�سبار 

�ساعة من �النطالق �إىل �لف�ساء.

على  تغريدة  �الإم��ار�ت��ي��ة يف  �حلكومة  وذك���رت 

�إىل  و�سالم  و�أمل  فخر  “ر�سالة  “توير” �أنها 
�مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع��رب��ي��ة جن����ّدد ب��ه��ا �ل��ع�����س��ر �ل��ذه��ب��ي 

لالكت�سافات �لعربية و�الإ�سالمية«.

“و�م”:  �الأن����ب����اء �الإم���ار�ت���ي���ة  وك��ت��ب��ت وك���ال���ة 

وتعانق  �حللم  ويتحقق  �الأمل  م�سبار  “ينطلق 
�أح��الم��ن��ا ع��ن��ان �ل��ف�����س��اء«. وق��ال��ت ن��ائ��ب رئي�س 

�مل�سروع ووزيرة �لدولة ل�سوؤون �لعلوم �ملتقدمة، 

“�إنه ���س��ع��ور ال ي��و���س��ف. ه��ذ�  ���س��ارة �الأم�����ري: 

م�ستقبل �الإمار�ت«.

التفا�صيل �ص »12«
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االنباط - وكاالت

�إد�نة  على  �إ�سر�ئيلية  �سادقت حمكمة 

�ملو�طن �الأردين طاهر خلف، “بجرمية 

�إره��اب��ي  عمل  و�رت��ك��اب  بالقتل  �ل�����س��روع 

بحق غو��سني �إ�سر�ئيليني يف �لعام 8102 

بالبحر �الأحمر”، وفر�ست عليه عقوبة 

�ل�سجن ملدة 91 عاما. و�سدر �لقر�ر من 

بئر  يف  �مل��رك��زي��ة  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ملحكمة 

�ل�سبع.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

قال وزير �ل�سحة، �لدكتور �سعد جابر، 

�إن تغررُّ �لو�سع �لوبائي يف بع�س �لدول 

وعودتها ملرحلة خطرة مثل هوجن كوجن 

وتون�س، يثر �لقلق ويتطلب مزيد�ً من 

�حلر�س وتطبيق �الإجر�ء�ت �ل�سحية.

ت�سريحات  يف  ج��اب��ر  �ل��دك��ت��ور  و�أك�����د 

من  مت��ك��ن  �الأردن  �أن  �الث���ن���ني،  �م�������س 

كورونا  ف��رو���س  �نت�سار  على  �ل�سيطرة 

ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ب��ا���س��رة م��ن ج��الل��ة �مللك 

وب��ج��ه��ود �حل��ك��وم��ة و�ل����ت����ز�م �مل���و�ط���ن، 

�الأم��ر �لذي يتطلب �ملزيد من �حلر�س 

�الإجن��از يف �حلالة  للمحافظة على هذ� 

�لوبائية للمملكة.

التفا�صيل �ص »3«

 البنك المركزي: الموافقة على 76.2% من 
طلبات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  21 / 7 / 2020 

 الحموري: تعديل قائمة القطاعات األكثر تضررا من جائحة كورونا

عدد من األمراء يزورون ضريح الملك المؤسس

 أمانة عمان تحدد مواقع وشروط بيع األضاحي ضمن حدودها

 إطالق الدورة الثانية لجائزة ولي العهد ألفضل تطبيق خدمات حكومية

 الملك يطمئن على صحة أمير دولة الكويت

 الصفدي يبحث مع وزير خارجية 
لوكسمبورغ قرار الضم االسرائيلي

جمعية التمور: نصف مليار دوالر 
بالقطاع االستثمارات 

 صرف المعونة المالية الشهرية 
العيد للمنتفعين قبل 

االنباط-عمان

اأع�����ل�����ن وزي�������ر ال�������س���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة 

وال���ت���م���وي���ن ال���دك���ت���ور ط�����ارق احل���م���وري، 

ق��ائ��م��ة ال��ق��ط��اع��ات االأك�����ر ت�����س��ررا من 

عليها  التحديثات  واآخ��ر  ك��ورون��ا،  جائحة 

بح�سب  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  م��ع  بالتن�سيق 

الوبائي. الو�سع  م�ستجدات 

رئا�سة  يف  �سحفي  موؤمتر  خ��ال  وق��ال 

ال������وزراء ام�����ص االث���ن���ن، اإن ب���اغ رق���م 8 

ت���زام���ن م���ع حت���دي���ث ق��ائ��م��ة ال��ق��ط��اع��ات 

على  ب��ن��اء  احل��ايل  ال�سهر  ت�سررا  االأك���ر 

اإع�����ادة ال��ت��ق��ي��ي��م ���س��ه��ري��ا، ت�����س��م��ل امل��ن�����س��اآت 

ال�����س��ي��اح��ي��ة امل���رخ�������س���ة مب���وج���ب ق���ان���ون 

ال�سادرة  والتعليمات  واالأنظمة  ال�سياحة 

املرخ�سة  ال��ت��وظ��ي��ف  وم��ن�����س��اآت  مب��وج��ب��ه، 

ال�سادرة  واالأنظمة  العمل  قانون  مبوجب 

وا�ستخدام  ا���س��ت��ق��دام  وم��ن�����س��اآت  مب��وج��ب��ه، 

ال��ع��ام��ل��ن يف امل���ن���ازل امل��رخ�����س��ة مب��وج��ب 

قانون العمل واالأنظمة ال�سادرة مبوجبه، 

والبحري  والربي  اجلوي  النقل  ومن�ساآت 

ل������اأف������راد، وم���ن�������س���اآت ت����زوي����د ومت���وي���ن 

ال��ط��ائ��رات وخ���دم���ات ���س��ي��ان��ة ال��ط��ائ��رات 

واالأ����س���واق احل���رة يف امل���ط���ارات وم��ن�����س��اآت 

و�سائط النقل العام.

احل��ف��ات  تنظيم  م��ن�����س��اآت  ت�سمل  ك��م��ا 

وامل���ه���رج���ان���ات وامل�����وؤمت�����رات وامل���ع���ار����ص، 

تاأجري  االأفراح، ومن�ساآت  ومن�ساآت �ساالت 

ل������وازم االأف��������راح وامل���ن���ا����س���ب���ات، وم��ن�����س��اآت 

وامل�سابح  والرتفيهية  الريا�سية  االأن��دي��ة 

واحل��م��ام��ات ال�����س��رق��ي��ة، وم��ن�����س��اآت امل��راك��ز 

الثقايف، ومن�ساآت جتارة االألب�سة واالأحذية 

املدار�ص وريا�ص  واالك�س�سوارات، ومن�ساآت 

تاأجري  ومن�ساآت  احل�سانة،  ودور  االأطفال 

االأن��دي��ة  وم��ن�����س��اآت  ال�سياحية،  ال�����س��ي��ارات 

ال�����س��ح��ي��ةواأك��ادمي��ي��ات وم��راك��ز ال��ت��دري��ب 

امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي واالأم����اك����ن ال��رتف��ي��ه��ي��ة 

ال�سينما  دور  ومن�ساآت  العامة،  واحلدائق 

وامل���������س����ارح وامل���ت���اح���ف ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��ق��ط��اع 

اخل���ا����ص وق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ات اخل�����س��ب��ي��ة 

واالأث�������اث وق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ات اجل��ل��دي��ة 

االإن�سائية. ال�سناعات  واملحيكات وقطاع 

م��ن  ع��������ددا  اأن  احل������م������وري  وا�������س������اف 

القائمة  من  األغيت  واالأن�سطة  القطاعات 

وت�����س��م��ل من�ساآت  ل��ل��ع��م��ل،  ل��ع��ودت��ه��ا  ن��ظ��را 

ال�����س��ح��ف ال���ورق���ي���ة وامل���ط���اع���م ال�����س��ع��ب��ي��ة 

وحم���ات ب��ي��ع احل��ل��وي��ات وم���دن االأل��ع��اب 

واملقاهي والكويف �سوب وتقدمي االأراجيل، 

وم��ن�����س��اآت ال���دع���اي���ة واالع������ان واالإن���ت���اج 

ال��ت��ل��ف��زي��وين واجل���م���ع���ي���ات االج��ت��م��اع��ي��ة 

الرعاية  وم��راك��ز  واخل��ريي��ة،  والتطوعية 

امل��ت��خ�����س�����س��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���ص 

وامل���ك���ات���ب ال���ع���ق���اري���ة وم���ك���ات���ب امل��ح��ام��اة 

ال�سياحية  واملن�ساآت  احل�سابات،  وتدقيق 

االقت�سادية  العقبة  منطقة  حدود  �سمن 

اخلا�سة.

ب�سهر  خ��ا���س��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ه���ذه  اإن  وق���ال 

القائمة  اأم���ا  ���س��ه��ري��ا،  وم��راج��ع��ت��ه��ا  مت���وز 

ال�����س��اب��ق��ة ف��ك��ان��ت خ��ا���س��ة ب�����س��ه��ري اأي����ار 

وحزيران.

االنباط-عمان

احل�سن،  بن  في�سل  االأم��ري  �سمو  زار 

ب��اإذن  ل��ه،  املغفور  �سريح  االث��ن��ن،  ام�����ص 

اهلل، ج��ال��ة امل��ل��ك امل��وؤ���س�����ص ع��ب��داهلل بن 

ث������راه، مب��ن��ا���س��ب��ة  احل�������س���ن، ط���ي���ب اهلل 

ال�ست�سهاد  وال�����س��ت��ن  التا�سعة  ال��ذك��رى 

ج��ال��ت��ه ع��ل��ى ع��ت��ب��ات امل�����س��ج��د االأق�����س��ى 

امل�����ب�����ارك ال���ت���ي ����س���ادف���ت ام���������ص، وق�����راأ 

الفاحتة على روحه الطاهرة.

�سمو  الفاحتة،  وقراأ  ال�سريح  زار  كما 

االأم������ري رع����د ب���ن زي�����د، و���س��م��و االأم����ري 

مرعد بن رعد، وعدد من كبار امل�سوؤولن 

والع�سكرين. املدنين 

االنباط-عمان

املواقع  االثنن،  ام�ص  عمان  اأمانة  حددت 

لاأ�ساحي  تخ�سي�سها  مت  ال��ت��ي  واالرا���س��ي 

�سمن حدودها.

تخ�سي�ص  ان  بيان،  يف  االمانة  واو�سحت 

ق��ط��ع ارا�����ص ل��ل��ت��ج��ار وم��رب��ي امل��ا���س��ي��ة لبيع 

االأ�����س����اح����ي، خ���ط���وة اي���ج���اب���ي���ة مل���ن���ع ال��ب��ي��ع 

ال��ع�����س��وائ��ي داخ����ل ال��ع��ا���س��م��ة، االم����ر ال���ذي 

البيئية  الناحية  من  ال�سيطرة  عملية  ي�سهل 

التعقيم  واإمكانية  للمكاره  ومنعاً  وال�سحية 

املواقع. واكدت جاهزية م�سلخ  امل�ستمر لهذه 

اأم���ان���ة ع��م��ان ال���س��ت��ق��ب��ال اال����س���اح���ي ل��ل��ذب��ح 

ا����س���رتاط���ات ���س��ح��ي��ة ون���ظ���ام �سبط  ل��ت��وف��ر 

ت�سمن  ال���ت���ي  ال���ع���ام���ة  وال�������س���ام���ة  اجل������ودة 

التباعد اجل�سدي وتطبيق متطلبات ال�سحة 

املجتمعية مع العلم ان امانة عمان ال ت�ستويف 

اأي مبلغ مقابل هذه اخلدمة. ودعت االمانة 

ج��م��ي��ع م��ت��ل��ق��ي اخل���دم���ة، ال��راغ��ب��ن ب��و���س��ع 

ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا �سمن  امل���واق���ع  ا���س��اح��ي��ه��م يف 

مناطقها، التقدم بطلبات كل ح�سب منطقته 

واالل���ت���زام وال��ت��ق��ي��د ب�����س��روط��ه��ا وه����ي، ان ال 

مربع،  م��رت   100 احل��ظ��رية  م�ساحة  ت��ت��ج��اوز 

امل�ساحة  ه��ذه  يف  القطيع  كثافة  تزيد  ال  وان 

بعيدة  حظرية  كل  تكون  وان  را���ص،   100 عن 

عن االخرى مب�سافة ال تقل عن 10 اأمتار.

وط��ال��ب��ت مب���راع���اة ال�������س���روط ال�����س��رع��ي��ة 

وال�سحية لاأ�ساحي، بحيث تكون االأ�سحية 

خالية من العيوب، ومنها )العمياء اأو العوراء 

اأو  مر�سها  البائن  واملري�سة  عورها،  البائن 

اجلرباء، والعرجاء البائن عرجها، والبهيمة 

ال���ع���ج���ف���اء، وال��ب��ه��ي��م��ة م��ق��ط��وع��ة ال��ل�����س��ان، 

حالة  يف  ت��ك��ون  ال��ت��ي  اأي  ال��وال��دة،  والبهيمة 

بتوفري  احل��ظ��رية  ���س��اح��ب  وال���ت���زام  والدة(، 

مبداأ  وتطبيق  ال��ع��ام��ة،  ال�سامة  متطلبات 

ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي ب��ن امل��واط��ن��ن وت��اأم��ن 

العاملن بو�سائل ال�سحة وال�سامة العامة.

ال��ت��اج��ر  ي��ل��ت��زم  اأن  االأم����ان����ة  وا����س���رتط���ت 

���س��ي��اج ح����ول احل��ظ��ائ��ر ع��ل��ى نفقته  ب��و���س��ع 

اخل���ا����س���ة وف����ق ����س���روط ال���رف���ق ب���احل���ي���وان 

العمل،  ملمار�سة  ال��ازم��ة  اخل��دم��ات  وجميع 

املاء” على  “خزان  وامل�����س��رب  امل��اأك��ل  وت��وف��ري 

ح�سابة اخلا�ص، وو�سعه يف املكان املنا�سب.

ودعت اىل االلتزام باملدة املقررة للتب�سيط 

48 ���س��اع��ة م��ن عيد  يف احل��ظ��رية وه���ي ق��ب��ل 

االأ����س���ح���ى، والأرب���ع���ة اي����ام ال��ع��ي��د ف��ق��ط، مع 

االل����ت����زام ب��ت��ن��ظ��ي��ف امل���وق���ع ع��ن��د االن���ت���ه���اء. 

وا����س���ارت اىل ان ال��راغ��ب��ن ب��اخ��ت��ي��ار م��واق��ع 

اخ����رى، غ��ري امل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا يف م��ن��اط��ق ام��ان��ة 

م�سبق  ط��ل��ب  ت��ق��دمي  ي��ت��م   ،)22( ال�����  ع��م��ان 

بنف�ص  امل��ن��ط��ق��ة، الإن�����س��اء ح��ظ��رية  م��ن��ه��م يف 

ال�����س��روط اأع����اه، وم���ع وج���ود ت��ف��وي�����ص من 

���س��اح��ب االأر�������ص الإق���ام���ة احل���ظ���رية ل��غ��اي��ة 

ا������س�����دار ت�������س���ري���ح م����ن امل���ن���ط���ق���ة، ع���ل���ى ان 

ال�سكن وال�����س��وارع  ب��ع��ي��دة ع��ن  امل��واق��ع  ت��ك��ون 

االأمانة  واك��دت  العامة.  وامل��راف��ق  الرئي�سية 

للرقابة  خا�سعة  �ستكون  احلظائر  جميع  ان 

يف  البيطرين  االأط��ب��اء  ق��ب��ل  م��ن  البيطرية 

االأولوية  اأن  اىل  الفتة  الكربى،  عمان  امانة 

ب��اإق��ام��ة احل��ظ��ائ��ر ت��ع��ط��ى الأ���س��ح��اب رخ�����ص 

امل��ه��ن )امل���اح���م(. وح����ددت االأم���ان���ة م��واق��ع 

“اجلبيهة،  ب��دران  �سفا  وه��ي،  االأ�ساحي  بيع 

احل���م���ود/  اهلل  ���س��ي��ف  ����س���ارع  ن�سري”،  اأب�����و 

املقربة  مقابل  ب��دران  �سفا  امن  مركز  مقابل 

ال�ستن/  ���س��ارع  ال�����س��وق،  خ��ري��ب��ة  ال��ق��دمي��ة، 

امل�سرفية. مقابل 

وم���رج  اجلديدة”،  “بدر  ال�����س��ري  وادي 

احل�����م�����ام، ح����ي ال���ظ���ه���ري/����س���ارع ن��ال��ت�����س��ك، 

اجل�����س��ور  ���س��ارع  العن”،  “را�ص  ال��ق��وي�����س��م��ة 

ال�سعائر”. “�سارع  الع�سرة 

ال��دائ��ري/  احل��زام  �سارع  الن�سر،  منطقة 

م��ن ك��ام��ريا م��راق��ب��ة ال�����س��رع��ة، ���س��ع��وداً اىل 

ال�ساحلية. ج�سر 

يف م��ن��ط��ق��ة م���ارك���ا ����س���ارع امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

ويف  اجل���ي�������ص،  م�����س��ت��ودع��ات  م��ق��اب��ل  االأول/ 

“الريموك”  امل��ق��اب��ل��ن  ن����زال  ب����در/  زه����ران 

م�سلخ  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  ح�سن،  االأم���ري  ���س��ارع 

املا�سونة يف منطقة املا�سونة.

االنباط-عمان

اأعلنت وزير دولة لتطوير االأداء املوؤ�س�سي 

ي��ا���س��رة غ��و���س��ة، ام�����ص االث���ن���ن، ع��ن اإط���اق 

الدورة الثانية من جائزة ويل العهد الأف�سل 

تطبيق خدمات حكومية، والتي تاأتي يف اإطار 

ال�سراكة اال�سرتاتيجية والتعاون بن االأردن 

ودولة االمارات العربّية املتحدة ال�سقيقة.

وج�����اء االإع�������ان ع��ق��ب اج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة 

ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ج��ائ��زة ال���ذي ع��ق��د يف 

التنفيذي  املدير  بح�سور  ال��وزراء  رئا�سة  دار 

ال��دك��ت��ورة مت���ام منكو  ال��ع��ه��د  مل��وؤ���س�����س��ة ويل 

ال��رق��م��ي  االق��ت�����س��اد  وزارة  ع���ن  وم���ن���دوب���ن 

وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ووزارة  وال���ري���ادة 

العلمي، وجائزة امللكة رانيا العبداهلل للمعلم 

للتميز،  الثاين  عبداهلل  امللك  ومركز  املتميز 

االإماراتية  احلكومة  عن  ممثلن  ومب�ساركة 

عرب تقنية االت�سال املرئي.

ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  وق���ال���ت غ��و���س��ة 

املتعلقة  امل��ق��رتح��ات  ع��ل��ى  واف���ق���ت  ل��ل��ج��ائ��زة 

الدورة  اإىل  جديدة  قطاعات  خم�سة  باإ�سافة 

ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ج��ائ��زة، وه����ي ال����زراع����ة واالأم����ن 

ال��غ��ذائ��ي وال�����س��ب��اب وال�������س���وؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 

م�سريًة  االأزم��ات،  واإدارة  واالأم��ن  والاجئن 

ق��ط��اع��ات  ���س��م��ل��ت،  االأوىل  ال�������دورة  اأن  اىل 

ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����س��ح��ة وال��ن��ق��ل وب��ي��ئ��ة االأع��م��ال 

وال�سياحة، لي�سبح املجموع الكلي للقطاعات 

اإ�سافة  وجاءت  ع�سرة.  اجلائزة  ت�سملها  التي 

ق��ط��اع ال���زراع���ة ل���ل���دورة ال��ث��ان��ي��ة، ا���س��ت��ج��اب��ًة 

القطاع  باإياء  ال�سامية،  امللكية  للتوجيهات 

الزراعي ُجلَّ العناية نظراً الأهميته الق�سوى 

يف رف����د االق��ت�����س��اد ال���وط���ن���ي، خ�����س��و���س��اً يف 

على  توؤثر  اأن  املمكن  من  التي  االأزم���ات  ظل 

���س��دد جالة  ال��ع��امل��ي، حيث  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن 

امل���ل���ك خ����ال ع����دد م���ن اجل�����والت امل��ي��دان��ي��ة 

ريادية  زراعية  م�سروعات  زي��ارة  �سملت  التي 

ا���س��ت��دام��ة  ع��ل��ى  االأردن،  م��ن��اط��ق  يف خم��ت��ل��ف 

للمملكة.  ال��غ��ذائ��ي  اال���س��رتات��ي��ج��ي  امل��خ��زون 

التعبري  اىل  اجلامعات  طلبة  غو�سة،  ودع��ت 

التطبيقات  بتح�سري  وال��ب��دء  ق��درات��ه��م  ع��ن 

ل���ل���م�������س���ارك���ة ب�����اجل�����ائ�����زة، مت����ه����ي����داً ل��ل��ب��دء 

من  اع��ت��ب��اراً  الطلبات  وا�ستقبال  بالت�سجيل 

�سهرين.  ومل���دة  املقبل  ال��ث��اين  ت�سرين  �سهر 

االإع���ان  �سيتم  ال��ت��ي  اجل��ائ��زة،  قيمة  وت��ب��ل��غ 

 ،2021 امل��ق��ب��ل  اآذار  ���س��ه��ر  يف  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  ع���ن 

م��ئ��ة األ���ف دي��ن��ار م��ق��دم��ة م��ن ح��ك��وم��ة دول��ة 

االإمارات ال�سقيقة، بواقع خم�سن األف دينار 

األفاً للمركز الثاين،  للمركز االأول، وثاثن 

األفاً للمركز الثالث. وع�سرين 

ول����ف����ت����ت ال���ل���ج���ن���ة ال���ت���وج���ي���ه���ي���ة خ����ال 

ت�ستهدف  ال��ت��ي  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  االج��ت��م��اع، 

األ������ف ط���ال���ب وط���ال���ب���ة م��ن   300 اأك������ر م����ن 

اجل��ام��ع��ات االأردن���ي���ة احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة، 

تهدف اإىل ت�سجيع الطاب على ابتكار حلول 

الذكية  الهواتف  اإبداعية يف جمال تطبيقات 

ومب�سطة،  �سهلة  حكومية  خ��دم��ات  لتطوير 

امل�ساركة،  للتطبيقات  تقييم  معايري  �سمن 

الكفاءة والفعالية و�سهولة اال�ستخدام،  وهي 

اإ�سافة اإىل االإبداع واالنطباع العام.

م�����ن ج����ان����ب����ه، اأك��������د رئ����ي���������ص اخل����دم����ات 

حممد  االإم����ارات،  دول��ة  حلكومة  احلكومية 

ب���ن ط��ل��ي��ع��ة، خ����ال م�����س��ارك��ت��ه ب��االج��ت��م��اع 

ع��رب ت��ق��ن��ي��ة االت�����س��ال امل���رئ���ي، اأن االأو����س���اع 

جائحة  فر�ستها  التي  الطارئة  اال�ستثنائية 

ف���ريو����ص ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د، ت���وؤك���د اأه��م��ي��ة 

قدرات  بناء  خال  من  بامل�ستقبل،  اال�ستثمار 

ا�سرتاتيجيات  لتطوير  ومواهبهم  ال�سباب 

ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي واحل��ك��وم��ة االإل��ك��رتون��ي��ة، 

ببنية  املوؤهلة  ال��دول  متكن  �ساأنها  من  التي 

ذكية  حكومية  وخدمات  متينة  تقنية  حتتية 

العاملية  ال�سحية  االأزم��ة  تداعيات  اإدارة  من 

باحتواء  وي�سهم  املخاطر  يقلل  م��ا  ب��اق��ت��دار، 

التكنولوجيا  بتوظيف  و  ال���وب���اء،  ت��داع��ي��ات 

وتطبيقاتها يف املجاالت احليوية مثل العمل 

وال��ت��ع��ل��م ع���ن ب���ع���د، واالق���ت�������س���اد وال�����س��ح��ة 

وغريها من املجاالت.

الثانية من  ال��دورة  اإن  وا�ساف بن طليعة 

خدمات  تطبيق  الأف�����س��ل  العهد  ويل  ج��ائ��زة 

ح��ك��وم��ي��ة مت���ث���ل خ���ط���وة م��ه��م��ة يف م�����س��رية 

اال�سرتاتيجية  االأردنية  االإماراتية  ال�سراكة 

لتعزيز منظومة العمل احلكومي واخلدمات 

االأوىل  ال���دورة  لنجاح  ام��ت��داد  وه��ي  الذكية، 

ال���ت���ي ���س��ه��دت م�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة م���ن ط��اب 

اجلائزة  اأن  اإىل  م�سرياً  االأردن��ي��ة،  اجلامعات 

امل��ت��م��ي��ز يف  ال�����س��ب��اب  تتبنى ط��اق��ات وق����درات 

ق��ط��اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات واالت�����س��االت، 

الب��ت��ك��ار ح��ل��ول خ��دم��ي��ة ذك��ي��ة يف ال��ق��ط��اع��ات 

التي مت�ص حياة النا�ص.

االنباط-عمان

اط���م���اأن ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 

ام�ص االثنن، على �سحة اأخيه �سمو ال�سيخ 

دولة  اأمري  ال�سباح،  اجلابر  االأحمد  �سباح 

عملية  اأج���رى  اأن  ب��ع��د  ال�سقيقة،  ال��ك��وي��ت 

بالنجاح. تكللت  جراحية 

واأع������رب ج���ال���ة امل���ل���ك، خ����ال ات�����س��ال 

هاتفي اأجراه مع �سمو ال�سيخ نواف االأحمد 

الكويت،  دول��ة  عهد  ويل  ال�سباح؛  اجل��اب��ر 

االأحمد  �سباح  ال�سيخ  ل�سمو  متنياته  ع��ن 

اجلابر ال�سباح مبوفور ال�سحة والعافية.

االنباط-عمان

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

ال�����س��ف��دي ووزي�����ر خ��ارج��ي��ة لوك�سمربغ  اأمي����ن 

ركزت  حمادثات  االثنن،  ام�ص  اأ�سلبورن،  ج��ان 

ال��دويل  املوقف  لرتجمة  املبذولة  اجلهود  على 

اأرا���ص فل�سطينية مبا  اإ�سرائيل  الراف�ص ل�سم 

مفاو�سات  اإط���اق  ويعيد  ال��ق��رار  تنفيذ  مينع 

الدولتن  ح��ل  اأ�سا�ص  على  ال�سراع  حل��ل  ج��ادة 

ووفق القانون الدويل.

وا���س��ت��ع��ر���ص ال�����س��ف��دي واأ����س���ل���ب���ورن خ��ال 

امل���ح���ادث���ات ال��ت��ي مت���ت ع���رب ال��ه��ات��ف، امل��واق��ف 

االإقليمية والدولية للحيلولة دون  والتحركات 

تنفيذ قرار ال�سم، واأكدا رف�سهما خلرق القانون 

الدويل وتقوي�ص حل الدولتن. وثمن ال�سفدي 

التحذير من  ال�سريحة يف  مواقف لوك�سمربغ 

خطر ال�سم وتاأكيد رف�ص االعرتاف باأي تغيري 

اإ���س��رائ��ي��ل فر�سه على و���س��ع االأرا���س��ي  حت���اول 

ال���دور  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���دا  امل��ح��ت��ل��ة،  الفل�سطينية 

االأوروبي يف جهود منع ال�سم وفتح اأفق حقيقية 

لتحقيق ال�سام العادل على اأ�سا�ص حل الدولتن 

اأ�سلبورن بالدور  ال��دويل. وا�ساد  القانون  ووف��ق 

االأردين الذي يقوده جالة امللك عبداهلل الثاين 

لتحقيق االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

االنباط-عمان

ك�سف رئي�ص جمعية التمور االأردنية املهند�ص 

اأنور حداد، ان حجم اال�ستثمارات بقطاع النخيل 

امل�ساحة  وان  دوالر،  مليار  ن�سف  بلغ  االأردن  يف 

األف دومن، فيما   35 اإىل  بالنخيل ت�سل  املزروعة 

و�سل عدد اال�سجار اىل نحو 550 األف �سجرة.

تطبيق  األقاها عرب  ح��داد يف حما�سرة  وق��ال 

للبحث  االأردنية  باجلمعية  االأحد،  “زوم” م�ساء 
العلمي والريادة واالإبداع بعنوان “التمور: منتج 

وطني ا�سرتاتيجي”، اإن مزارع النخيل يف االأردن 

توفر نحو 8 اآالف فر�سة عمل،35 باملئة منها من 

الن�ساء.

وتوقع حداد ان ترتفع ح�سة االنتاج االردين 

ال�سنوات  خ��ال  العاملية  ال�����س��وق  يف  ال��ت��م��ور  م��ن 

حديثا  امل��زروع��ة  امل�ساحات  دخ��ول  ب�سبب  املقبلة، 

باالإنتاج وا�ستمرار زخم التو�سع بزراعته وانتاجه، 

الت�سويقية  االخ��ت��ن��اق��ات  م��ن  احل��د  يف  ي�سهم  م��ا 

يف اخل�����س��ار وال��ف��واك��ه االخ����رى، ب��االإ���س��اف��ة اىل 

املكعب من  املرت  انتاجه على  العوائد من  ارتفاع 

املزروعات  باقي  مع  مقارنة  ا�سعاف،  بعدة  املياه 

االخرى.

على  بالقدرة  يتمتع  القطاع  ه��ذا  ان  وا���س��اف 

ب��االإن��ت��اج  احل��دي��ث��ة  وامليكنة  التقنيات  ا���س��ت��خ��دام 

وع��م��ل��ي��ات م��ا ب��ع��د احل�����س��اد، م�����س��ريا اىل وج��ود 

املمار�سات  �سهادة  على  احلا�سلة  امل��زارع  عدد من 

�سهادات  من  وغريها  واالي��زو  احل�سنة  الزراعية 

وال��ت��ح��دي��ث  ال��ت��ط��وي��ر  ال��ع��امل��ي��ة، ب�سبب  اجل����ودة 

امل�ستمر من قبل مزارعي هذا القطاع لتقنيات ما 

قبل وبعد احل�ساد.

وعر�ص حداد خ�سائ�ص التمور االردنية التي 

�سكلت نقلة نوعية يف الطلب عليها عامليا، موؤكدا 

وقوامها  وطعمها  ه�سمها  ب�سهولة  تتميز  انها 

املرغوب لدى امل�ستهلك، اذ يبدا انتاجها يف اململكة 

اخلليج  مناطق  يف  االن��ت��اج  مو�سم  ينتهي  ان  بعد 

ال�سكريات يقت�سر  العربي، كما ان حمتواها من 

ولي�ص  االح��ادي��ة  ال�سكريات  على  رئي�سي  ب�سكل 

م�ستويات  ع��ل��ى  ال�سلبي  ال��ت��اأث��ري  ذات  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

ال�سكر بالدم.

امل��دج��ول االردين  ث��م��ار  وا���س��ار ح���داد اىل ان 

البوتا�سيوم  م��ن  عالية  م�ستويات  على  حت��ت��وي 

واملنغنيز  واملغني�سيوم  والفيتامينات  والف�سفور 

وغريها.

ال���ت���م���ور االردن�����ي�����ة م��ن��ذ  وب�����ن دور ج��م��ع��ي��ة 

التمور  بقطاع  الو�سول  يف   ،2005 ع��ام  تاأ�سي�سها 

وم�ستداما  منظما  قطاعا  يكون  ان  اىل  االردين 

والقيمة، وان يكون  انتاجية عالية اجل��ودة  وذات 

ل��ه ح�����س��ة ه��ام��ة يف ال�����س��وق ال��ع��امل��ي��ة م��ن خ��ال 

متثيل القطاع لدى اجلهات ذات العاقة والعمل 

على ا�ستدامة القطاع ورفع جودة املنتج النهائي 

من التمور االردنية والرتويج لها.

وا�ستملت الندوة، التي ادارها رئي�ص اجلمعية 

االردن����ي����ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال����ري����ادة واالب�����داع 

ال���دك���ت���ور ر����س���ا اخل�����وال�����دة، ع��ل��ى ال���ع���دي���د من 

امل���داخ���ات واال���س��ئ��ل��ة ال��ت��ي ت��رك��زت ع��ل��ى اهمية 

ت�سجيع ودعم قطاع التمور يف االردن.

االنباط-وكاالت

امل��ع��ون��ة الوطنية ع��ن �سرف  اأع��ل��ن ���س��ن��دوق   

من  للمنتفعن  املتكررة  ال�سهرية  املالية  املعونة 

براجمه ل�سهر متوز، مطلع االأ�سبوع املقبل وقبل 

عيد االأ�سحى.

وقال مدير عام ال�سندوق عمر امل�ساقبة ام�ص 

ال�سهر  ل��ه��ذا  املعونة  ت�سليم  عملية  اإن  االث��ن��ن، 

احتياجاته  لتلبية  املحدد؛  موعدها  قبل  �ستكون 

عيد  ب�سبب  االإ�سافية  وم�سروفاتهم  املنتفعن 

االأ�سحى.

بلغ  املعونة  املنتفعة من  االأ���س��ر  ع��دد  اأن  وب��ن 
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�أج���رت جائحة ك��ورون��ا �حل��ك��وم��ات يف �ل��ع��امل على �لتحرك يف ع��دة �جت��اه��ات م��ن �أج���ل حماية 

جمتمعاتها و�قت�صاد�تها. وقد �صملت هذه �لتحركات قيام �مل�صارف �ملركزية باتخاذ ق��ر�ر�ت تخ�ص 

�ل�صيا�صة �لنقدية، مفادها تخفي�ص �صعر �لفائدة، وتخفي�ص �لحتياطات �لإلز�مية لدى �مل�صارف؛ مما 

يوفر لها �ملزيد من �ل�صيولة، كما قامت بع�ص �حلكومات ب�صر�ء �صند�ت �لدين �خلا�صة بها، لت�صجع 

�لأفر�د على �ل�صتهالك.

ولعل �خلطوة �لأبرز هي كما قلنا تخفي�ص �صعر �لفائدة �إىل ما يقارب �ل�صفر تقريبا. ففي �لوليات 

�ملتحدة، �تخذ جمل�ص �لحتياط �لفيدر�يل قر�ر� بخف�ص �صعر �لفائدة بني )�صفر و0.25%(، وهو ما 

�أدى �إىل �تخاذ كافة �لقت�صاد�ت �ملرتبطة بالدولر قر�ر�ت مماثلة، وخف�ص �صعر �لفائدة، كما حدث 

يف بريطانيا، �لتي خف�صت �صعر �لفائدة لي�صل �إىل 0.25%.. وكذلك فعلت دول �خلليج، �لتي تر�وحت 

قر�ر�ت بنوكها �ملركزية بتخفي�ص �صعر �لفائدة بني 0.75 و1.5%. وكانت م�صر �أكر �لدول �لعربية 

تخفي�صا ل�صعر �لفائدة مبعدل %3..

وتذهب �لفر�صية �لقت�صادية -�لتي تعتمد عليها �لقر�ر�ت �لتي �تخذتها �لبنوك �ملركزية للحد 

من �لركود- �إىل �أنه ينبغي �أن ت�صري �ل�صيا�صات �لقت�صادية عك�ص �لأزمة، فاإذ� كانت �حلالة �لقت�صادية 

تعر عن حالة ركود يف �لأ�صو�ق، فيجب �أن تتبنى �ل�صيا�صة �لقت�صادية �أدو�ت حتفز على �ل�صتهالك، 

وزيادة �لطلب، للخروج من �لركود و�لو�صول �إىل �لرو�ج. 

وتتيح هذه �لآلية فر�صة للمدينني من �ل�صركات و�لأف��ر�د لالقرت��ص ب�صعر فائدة �أقل، ل�صد�د 

م�صتحقات عليهم ب�صعر فائدة �أعلى، يكون قد حل �أجلها �أو �قرتب. كما تتيح للحكومات �ملقرت�صة 

�لفر�صة للح�صول على متويالت لتمويل �ملو�زنة �لعامة، �أو لتمويل م�صروعاتها �لعامة �لأخرى. فهذه 

�ل�صيا�صة �صتخفف �أعباء �لديون لهذه �ل�صركات.

كما �أن �لبنوك �صوف ت�صتفيد �أي�صا، وخا�صة �لتي لديها عدد كبري من �لعمالء يف ن�صاط �لتجزئة 

�مل�صرفية؛ فانخفا�ص �صعر �لفائدة لهوؤلء �لعمالء �صيدفعهم ملزيد من �لقرو�ص، وبالتايل �لعمل على 

تن�صيط �صوق �ل�صلع و�خلدمات.

عموما يجب �أن ل نغفل �أن هناك مت�صررين �أي�صا من هذه �ل�صيا�صة، على ر�أ�صهم �ملدخرين، خا�صة 

�أ�صحاب �ملدخر�ت �ل�صغرية، �أو �أ�صحاب �ملعا�صات �لذين يح�صلون على عو�ئد مدخر�تهم من �لبنوك 

ليح�صنو� ظروفهم �ملعي�صية. كذلك �لقت�صاد�ت �لنا�صئة، �لتي لديها ��صتثمار�ت �أجنبية يف دينها �لعام، 

حيث تخرج ��صتثمار�ت �لأجانب يف �لدين �لعام ب�صرعة؛ لكونها �أمو�ل �صاخنة، خمافة �لتعر�ص ملزيد 

من �خل�صائر. 

عموما، �صو�ء نظرنا �إىل جانب �مل�صتفيدين �أو جانب �ملت�صررين، فاأن �لقا�صم �مل�صرتك بينهما هو 

مبد�أ �أ�صا�صي قامت عليه �صيغ �لتمويل �لإ�صالمية وهو تقا�صم �لربح و�خل�صارة مع �لعمالء.

فاإذ� نظرنا �إىل جانب �مل�صتفيدين، نالحظ �إن تخفي�ص �صعر �لفائدة يجعل �صيغ �لتمويل تقرتب 

�أكرث من �لنظرة �لإ�صالمية للعمل �مل�صريف �لتي ترف�ص تقا�صي �لفو�ئد �لربوية و�حت�صاب معدلت 

�لأر���ص وخلق  �إعمار  لت�صجيع  �أهد�فها  وذل��ك كجزء من  و�ل�صتثمار�ت  �لتمويالت  ربح عالية على 

�لوظائف. ولذلك، �أي�صا هي تقدم �لتمويالت وفقا ل�صيغ يجعلها تتحمل جزء من خماطرة هذه 

�لتمويالت ولي�ص �لعميل فح�صب، وبذلك، فهي �صوف تكون �أكر حر�صا على تقدمي متويالت �صليمة 

بعيدة عن �مل�صاربة و�لغرر. 

وترز �أهمية هذ� �لنهج بالذ�ت يف �لوقت �حلا�صر، حيث تت�صم �صيغ �لتمويل �لإ�صالمي بالعديد 

من �ملميز�ت ومن �أهمها �ل�صمولية و�لتعدد و�لتنوع و�ملالئمة لتمويل �مل�صروعات �ملختلفة وخا�صة 

�ل�صغرية و�لتمويل يف �لقت�صاد �حلقيقي و�لتوجه نحو �إنتاج �ل�صلع و�خلدمات لتحقيق معدلت تنمية 

�قت�صادية م�صتد�مة، وهي بال�صبط ما حتتاجه �ملجتمعات يف �لوقت �حلا�صر. وتتنوع �صيغ �لتمويل 

�لإ�صالمي �ملالئمة لتمويل �مل�صروعات �ل�صغرية و�ملتو�صطة كعقود �لبيوع ومنها �ملر�بحة و�ل�صت�صناع 

و�ل�صلم، وعقود �لإجارة، و�لعقود �ملبنية على �مل�صاركة يف �لربح و�خل�صارة كامل�صاركة و�مل�صاربة و�ملز�رعة. 

�أما �إذ� نظرنا �إىل جانب �ملت�صررين مثل �ملدخرين، فاأن خف�ص �صعر �لفائدة قد يحفز هوؤلء على 

�أو ��صتثمارية يكونون  �مل��دى �ملتو�صط وعند ع��ودة �صعر �لفائدة للتح�صن للبحث عن �صيغ �دخارية 

فيها م�صتعدين لتقبل قدر� من �ملخاطرة مقابل �حل�صول على ربح على مدخر�تهم. ونحن ن�صدد 

هنا �أن تكون خماطرة حم�صوبة ومعقولة حتى لو كان �لعائد �أقل. وهنا �أي�صا جند �أن �صيغ �لدخار 

و�ل�صتثمار �لإ�صالمية تقدم �لعديد من �حللول �ملنا�صبة ملثل هوؤلء �ملدخرين.

وختاما، ما نود �لتاأكيد عليه يف هذه �ملقالة �أننا مع منهجية تقا�صم �لعائد و�ملخاطرة، لأن ذلك 

�صوف يحمل �لبنوك م�صئولية �أكر جتاه خماطرة �لتمويالت و�ل�صتثمار�ت �لتي تقدمها وبالتايل 

�صوف حتر�ص على تقدمي منتجات معتدلة �ملخاطرة وذ�ت معدلت فائدة منخف�صة �أي�صا، وهو �لأمر 

�لذي �صوف ي�صجع �ملقرت�صني و�مل�صتثمرين على �حل�صول على �لأمو�ل لتوظيفها يف �إعمار �لأر�ص 

وخلق �لوظائف.

رئي�ص �حتاد �مل�صارف �لعربية �صابقا

رئي�ص جمعية م�صارف �لبحرين

عدنان أحمد يوسف

خفض سعر الفائدة.. 
وصيغ التمويل اإلسالمي

الثالثاء  21 / 7 / 2020 

محكمة إسرائيلية تصادق على 
سجن أردني 19 عاما

»بالغ 8«: للقطاعات االكثر تضررا تخفيض االجور 20% و50% للمتعطلين

ر الوضع الوبائي في بعض الدول يتطلب مزيدًا من الحرص وزير الصحة: تغيُّ
ال اصابات محلية بـ »كورونا« 

»تجارة األردن«: قضية العمالة مرتبطة بالنشاط االقتصادي

الجغبير: ال يمكن للقطاع الصناعي التخلي عن عامليه

فعاليات رسمية وشعبية تؤكد أهمية البعد االجتماعي في مكافحة الفساد
القضاء على الفساد ركيزة أساسية في نهوض القطاعات الوطنية وازدهارها

االنباط - عمان

�م�ص  �لبطاينة  ن�صال  �لعمل  وزي��ر  �أك��د 

�أن رئ��ي�����ص �ل������وزر�ء �ل��دك��ت��ور ع��م��ر �ل����رز�ز 

�أ���ص��در �ل��ب��الغ رق��م 8 مب��وج��ب �أم���ر �ل��دف��اع 

رقم 6 وذلك لرو�تب �صهري متوز و�آب.

���ص��م��ح  �ل���ب���الغ  �ل��ب��ط��اي��ن��ة، �ن  و������ص����اف 

ل��ل��ق��ط��اع��ات �لأك������رث ت�������ص���رر� �لت����ف����اق مع 

لتخفي�ص  بعد  ع��ن  �أو  �ملوؤ�ص�صة  يف  �لعامل 

متوز  ل�صهري   %20 بن�صبة  �ل�صهري  �أج���ره 

�لعمال  �أج���ور  بتخفي�ص  �صمح  فيما  و�آب. 

 %60 50% ب��دل م��ن  �ل��ذي��ن ل ي���وؤدون عمال 

وب���ح���د �أدن������ى ه����و �حل�����د �لأدن�������ى ل���الأج���ور 

و�لبالغ 220 دينار�ً.

�أم���ا �ل��ق��ط��اع��ات غ��ري �لأك���رث ت�����ص��رر�، ل 

ويتلقى  فيها  �ل��ع��ام��ل  ع��ل��ى  �خل�����ص��م  ي��ج��وز 

كان  �صو�ء  خ�صومات،  دون  �لطبيعي،  �أج��ره 

يعمل مبقر �ملوؤ�ص�صة �أو عن بعد.

�أن �ل��ب��الغ ج��اء  ول��ف��ت وزي���ر �ل��ع��م��ل �إىل 

مت��ا���ص��ي��ا م���ع ف��ت��ح �ل��ق��ط��اع��ات �ل��ت��دري��ج��ي 

�صوق  بالأجور يف  �لدفاع  �أم��ر  تدخل  ووق��ف 

�ل��دف��اع  �أم���ر  ����ص��اف��ة �ىل مر�جعته  �ل��ع��م��ل، 

رقم 6.

 42576 �ل��ع��م��ل  وز�رة  ����ص��ت��ق��ب��ل��ت  وق�����ال، 

 8585 �ملا�صي بحق  �آذ�ر  �صكوى عمالية منذ 

من�صاأة، بعدد عاملني بلغ 315295، وت�صمنت 

 1653 منهم  خدمات  �نهاء   5676 �ل�صكاوى 

و3883  ق��ان��وين،  ب�صكل  خدماتهم  �نهاء  مت 

ع��ام��ل وع��ام��ل��ة �ع��ي��دو� �ىل ع��م��ل��ه��م، و140 

�صكوى قيد �ملتابعة، ومت حتويل 248 �صكوى 

للق�صاء للنظر بها مبوجب �أمر �لدفاع.

�مللتزمة  �ملن�صاآت  عدد  �أن  �لبطاينة  وبني 

ب��ع��دد  م���ن�������ص���اأة،   6523 ب��ل��غ  �لأج�������ور  ب���دف���ع 

303115 عامال وعاملة. عاملني 

ل���ل���م���د�ر����ص  زي��������ارة   1150 ت��ن��ف��ي��ذ  ومت 

ع��ل��ى  ���ص��ك��وى   1350 وت�����ص��ج��ي��ل  �خل���ا����ص���ة، 

و200  �أج�����ور   1150 م��ن��ه��ا  خ��ا���ص��ة  م���د�ر����ص 

2200 معلمة  خ��دم��ات مت��ث��ل  �ن��ه��اء  ���ص��ك��وى 

وم��ع��ل��م��ة  م��ع��ل��م   1350 �ع�����ادة  ومت  وم��ع��ل��م، 

790 من�صاأة  للعمل، فيما �صجل �صكاوى على 

ت��اأخ��رت ب��دف��ع �لأج����ور ب��ع��دم��ا ك��ان��ت 5786 

من�صاأة.

�ملدة  حم��ددة  �لعقود  �إن  �لبطاينة  وق��ال 

7/1 وم���ا ب��ع��د جت��دد  �ل��ت��ي ت��ن��ت��ه��ي ب��ت��اري��خ 

حلني  �أو  �لقدمي،  �لعقد  مل��دة  �صو�ء  تلقائيا 

تنتهي  �أيهما  �ل��دف��اع  بقانون  �لعمل  �نتهاء 

قد  �لعقد  يكون  �أن  �صريطة  �لأخ���رى،  بعد 

جدد لثالثة مر�ت على �لأقل.

االنباط-عمان

قال وزير �ل�صحة، �لدكتور �صعد جابر، �إن تغريرُّ 

ملرحلة  �ل��دول وعودتها  بع�ص  �لوبائي يف  �لو�صع 

خ��ط��رة م��ث��ل ه���وجن ك���وجن وت��ون�����ص، ي��ث��ري �لقلق 

ويتطلب مزيد�ً من �حلر�ص وتطبيق �لإج��ر�ء�ت 

�ل�صحية.

و�أكد �لدكتور جابر يف ت�صريحات �م�ص �لثنني، 

�أن �لأردن متكن من �ل�صيطرة على �نت�صار فريو�ص 

ك���ورون���ا ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ب��ا���ص��رة م���ن ج��الل��ة �مل��ل��ك 

�مل��و�ط��ن، �لأم���ر �لذي  وبجهود �حلكومة و�ل��ت��ز�م 

على هذ�  للمحافظة  �ملزيد من �حلر�ص  يتطلب 

�لإجناز يف �حلالة �لوبائية للمملكة.

�لتجمعات  ع���ن  �ل��ُب��ع��د  �إىل  �مل��و�ط��ن��ني  ودع����ا 

و�لل��ت��ز�م  �لتعليمات،  تخالف  �لتي  و�لح��ت��ف��الت 

�لكمامات  و�رت������د�ء  �جل�����ص��دي  �ل��ت��ب��اع��د  بتطبيق 

و����ص��ت��خ��د�م �ملُ��ع��ق��م��ات مل��زي��د م��ن �ل�����ص��ي��ط��رة على 

�لو�صع �لوبائي؛ لأن �لو�صع �لوبائي قابل للتغري 

ل �صيما بعد دخول بع�ص �لدول يف موجة ثانية من 

�نت�صار �لوباء

 5 ت�صجيل  �ل�صحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت  جهتها  م��ن 

�مل�صتجّد،  كورونا  بفريو�ص  جديدة  �إ�صابة  ح��الت 

جميعها غري حملّية، لأردنيني قادمني من �خلارج، 

ممن يقيمون يف فنادق �حلجر. )2 من �لبحرين، 

و2 من �صوريا، و1 من �ل�صعودّية(.

م�صت�صفى  يف   ، �صفاء  ح���الت   )4( لت  �ُصجِّ كما 

�لأمري حمزة.

وب��ذل��ك يرتفع �إج��م��ايل ع��دد ح��الت �لإ�صابة 

�لرت�كمي �لتي مّت �كت�صافها �إىل )1223( حالة.

خم��رّي��اً،  فح�صاً   )6066( �إج����ر�ء  �ل��ي��وم  ومّت 

�إج���م���ايل ع���دد �ل��ف��ح��و���ص��ات �لتي  وب��ذل��ك ي�صبح 

�أجريت حتى �لآن )519998( فح�صاً..

االنباط - عمان 

جتارة  غرفة  لرئي�ص  �لأول  �لنائب  �أكد 

�لعمالة  ق�صية  �أن  �لرفاعي،  جمال  �لأردن 

م��رت��ب��ط��ة ب��ط��ب��ي��ع��ة �ل��ن�����ص��اط �لق��ت�����ص��ادي 

م��ع��ر�ً عن  �أو �صناعياً،  ك��ان جت��اري��اً  ���ص��و�ء 

���ص��ك��ره ل��ل��ح��ك��وم��ة مل��ر�ج��ع��ات��ه��ا �مل�����ص��ت��م��رة 

ل����الإج����ر�ء�ت �ل��ت��ي �ت��خ��ذت��ه��ا ح�����ص��ب تغري 

�لو�صع �لوبائي يف �ململكة.

وق���ال �ل��رف��اع��ي خ��الل م��وؤمت��ر �صحفي 

م�����ص��رتك �م�����ص، �إن ج��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل 

�لثاين وّجه �حلكومة �أكرث من مرة لتخاذ 

�إجر�ء�ت متو�زنة على �ل�صعيدين �لوبائي 

تغليب  ميكن  ل  �أن��ه  م��وؤك��د�ً  و�لقت�صادي، 

م�صلحة قطاع على �آخر.

�لأخرية  بالفرتة  �صهدنا  “لقد  و�أ�صاف 

�لقت�صادية  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  فتح 

�أن  يعطينا  “هذ�  �أن  موؤكد�ً  كامل”،  ب�صكل 

حقوقهم  نالو�  �لقطاعات  يف  �لعاملني  كل 

ك��ام��ل��ة غ��ري م��ن��ق��و���ص��ة، وه����ذ� ك���ان ي�صعد 

�لعمل«. �صاحب 

�ل��ت��ي  �ل��ق��ط��اع��ات  ب��ع�����ص  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

�لل���ت���زم���ات  �أدت  ج����زئ����ي  ب�����ص��ك��ل  ع���م���ل���ت 

مبيناً  فيها،  �لعاملني  جتاه  عليها  �ملرتتبة 

طرف  لأي  ي�صمح  لن  �لتجاري  �لقطاع  �أن 

�ل��ع��م��ل مب��و�ج��ه��ة مع  ي��ج��ع��ل ���ص��اح��ب  �أن 

�لعامل.

�ل��ت��ي  �ل���ع���الق���ة  �أن  �ل���رف���اع���ي  و�أو�����ص����ح 

عالقة  هي  �لعمل  ب�صاحب  �لعامل  تربط 

طرف  لأي  ميكن  ول  وتكاملية  ت�صاركية 

�ل�صتغناء عن �لآخر، لفتاً �إىل وجود �أعباء 

يف  خا�صة  �ل�����ص��رك��ات  �أ���ص��ح��اب  على  مالية 

�لقطاعات �لتي ل تعمل و�لأكرث ت�صرر�ً.

وعر عن �أمله باأن يكون هناك مر�جعة 

ت�صاعد  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  من  للكثري  �صاملة 

�أد�ء  م��ن  ومتكينها  �مل��ت�����ص��ررة  �ل��ق��ط��اع��ات 

�ل��ت��ز�م��ات��ه��ا وم�����ص��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى �ل��ن��ه��و���ص 

�لتعايف  مرحلة  �إىل  و�صوًل  مب�صوؤولياتها 

خالل  من  �لقطاعات  معظم  وفتح  �لكامل 

و�ل��ت��ج��ارة  �ل�����ص��ن��اع��ة  وز�رة  م��ع  �ل��ت��ن�����ص��ي��ق 

و�لتموين.

يحتاج  ل  ب��اأن  �أمله  عن  �لرفاعي  وع��ر 

م�صتقبلية  ب��الغ��ات  �أي  �خل��ا���ص  �ل��ق��ط��اع 

�لعمل  �صاحب  �أن  م��وؤك��د�ً  بالعمال،  تتعلق 

�لتز�ماته حيال  يكون �صعيد�ً عندما يوؤدي 

لديه. �لعاملني 

االنباط - عمان 

�أكد رئي�ص غرفتي �صناعة �لردن وعمان 

�ل��ق��ط��اع  ف��ت��ح��ي �جل���غ���ب���ري، �ن  �مل���ه���ن���د����ص 

�ل�صناعي ل ميكن له �لتخلي عن �لعاملني 

لديه حتت �أي ظرف من �لظروف.

�مل�صرتك  �ل�صحفي  �ملوؤمتر  خالل  وق��ال 

�لذي عقد برئا�صة �لوزر�ء �م�ص، �ن �لقطاع 

للمحافظة  �لم��ك��ان  ق��در  ع��م��ل  �ل�صناعي 

للحكومة  �صكره  عن  معر�  �لعمالة،  على 

�تخذت  �لتي  �لج��ر�ء�ت  على  و�ل�صناعيني 

لتجاوز �أزمة فريو�ص كورونا.

ك���ورون���ا  ف���ريو����ص  �أزم�����ة  �ث����ار  �ن  ور�أى 

بالتال�صي  ب����د�أت  �ل�����ص��ن��اع��ي  �ل��ق��ط��اع  ع��ل��ى 

عجلة  �ىل  و�ل��ع��ودة  �لخ���رية  مر�حلها  ويف 

�ن �ل�صتغناء عن  �لنتاج �لطبيعية، موؤكد� 

�صيق  �إط��ار  يف  ك��ان  �ل�صناعة  بقطاع  عمال 

كان  �ل�صناعي  �لقطاع  �ن  �ىل  .و�أ�صار  جد� 

ه��م��ه �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل��ع��م��ل و�ل��ع��م��ال ق��در 

، مبينا  �لمكان كونهما ميكمالن بع�صهما 

�ل��ذي  �لتدريب  ن��ال  بال�صناعة  �لعامل  �ن 

ي��ك��ل��ف �ل��ك��ث��ري ���ص��و�ء زم��ن��ي��ا �و م��ادي��ا، كما 

كونه  �ل��ع��م��ل  ���ص��اح��ب  م��ع  عاطفيا  ي��رت��ب��ط 

ي�صتمر لفرتة طويلة تنعك�ص على �لعمل.

�ل��ق��ط��اع  �مل��ه��ن��د���ص �جل��غ��ب��ري �ن  و�أك������د 

�ل�صناعي متو�فق عما ي�صدر من �جر�ء�ت 

�ن�صاف  مت  كما  بالعمالة،  تتعلق  وق���ر�ر�ت 

����ص��ح��اب �ل��ع��م��ل �مل��ت�����ص��رري��ن م��ن �لأزم����ة، 

�ل�صناعيون   يلجاأ  ل  ب��ان  �م��ل��ه  ع��ن  م��ع��ر� 

�ىل �خل�����ص��وم��ات �ل��ت��ي ج���اءت يف ب��الغ رقم 

)8( و�مل�صموح فيها بالتو�فق بني �لطرفني.

يف  �لتاأخري  بخ�صو�ص  ���ص��وؤ�ل  على  ورد� 

�ن  �جلغبري  �ملهند�ص  �أكد  �حلاويات،  ميناء 

ذلك يزيد �لكلف على �ل�صناعيني و�لتجار، 

م�صتمر  وع��م��ل  ت��و����ص��ل  وج���ود  �ىل  م�صري� 

مع �جلهات �ملعنية حلل �لق�صية.

�لأردن ل ميلك خيار�ت كثرية  �أن  وبني 

ب��خ�����ص��و���ص ح���ل ق�����ص��ي��ة �ل��ب��ط��ال��ة �ل من 

ودعم  و�لت�صغيل  �لقت�صادي  �لنمو  خ��الل 

�ل�����ص��ن��اع��ة �مل��رت��ب��ط��ة ب�����ص��ل�����ص��ل��ة ق��ط��اع��ات 

جتارية �خرى، م�صدد� على �صرورة تكاتف 

�أزمة �لبطالة �جلميع لتجاوز 

االنباط - برتا

 �أكدت جمموعة من �لفعاليات �لر�صمية و�ل�صعبية 

�أهمية �لبعد �لجتماعي يف مكافحة �لف�صاد، عر دعم 

�لف�صاد  ج���ذور  �جتثاث  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �حلكومة  ج��ه��ود 

�صيادة  م��ب��د�أ  �إط����ار تطبيق  م��ن��اب��ع��ه، �صمن  وجت��ف��ي��ف 

�لقانون على �جلميع.

�لأردن��ي��ة  �لأن��ب��اء  لوكالة  �حاديثهم  يف  و�ع���ت���رو�، 

�لأردين،  �ملجتمع  على  دخيلة  �لف�صاد  �آف��ة  �أن  )ب���رت�(، 

ومكافحته حتتاج �إىل م�صوؤولية م�صرتكة وتعد و�جبا 

ورف�صه  ل��ه  �لت�صدي  م��و�ط��ن  ك��ل  على  يحتم  وطنيا 

و�لوقوف يف وجهه مهما كان �صكله.

وثمنو� جهود �حلكومة وخمتلف موؤ�ص�صات �لدولة، 

�لف�صاد  ملكافحة  �مل��ل��ك  ج��الل��ة  بتوجيهات  و�مل��دع��وم��ة 

و�ملحافظة على �ملال �لعام ومقدر�ت �لوطن �ملختلفة، 

ي�صكل  ومفا�صله  �لف�صاد  على  �لق�صاء  �أن  �إىل  لفتني 

ركيزة �أ�صا�صية يف نهو�ص �لقطاعات �لوطنية و�زدهارها.

�لوطني يف  و�لتوجيه  �لإع���الم  رئي�ص جلنة  وق��ال 

“تكري�ص  �إن  جمل�ص �لأعيان، �ملهند�ص �صخر دودي��ن، 

�لرتبية  �ملجتمع من خ��الل  �لعليا يف  �لقيم  منظومة 

�ملنزلية و�ملدر�صية و�لإعالم �ملن�صبط �حل�صيف كفيلة 

بزرع و�زع ذ�تي لدى �ملو�طنني تردع من ت�صول له نف�صه 

�لقيام باأي عمل �صلبي«. و�أكد �أن منظومة �لقيم �لعليا 

�أي  �أن جتعل �ملجتمع حم�صنا ومنيعا �صد  �صاأنها  من 

مبعظمها  ت���وؤول  و�ل��ت��ي  قيمية،  �خ��ت��اللت  �أو  �صو�ئب 

�ملجتمع  يتحول  وبذلك  �لف�صاد،  �أ�صكال  من  �صكل  �إىل 

عن  معربا  �لف�صاد”،  �أ�صكال  لكل  “مكافح  �إىل  برمته 

باجتثاث  �ملنيع دور  �أن يكون للمجتمع �حل�صني  �أمله 

�ل��ف�����ص��اد م��ن ج�����ذوره. م��ن ن��اح��ي��ت��ه، ق���ال عميد كلية 

�حلقوق يف �جلامعة �لأردنية، �لدكتور �أحمد �لعبادي، 

�إن جاللة �مللك يوؤكد دوما على �صرورة مكافحة �لف�صاد 

و�ملحافظة على �مل��ال �لعام، وهو �لأم��ر �ل��ذي يعد من 

�أهم وظائف �حلكومة، و�أن �مل�صا�ص به �أمر مرفو�ص من 

�لوجهة �لقانونية و�ل�صيا�صية.

�ملخت�صة  عليها �جلهات  تقدم  �أي خطوة  �أن  وذك��ر 

جتد  �ل��ع��ام  ب��امل��ال  للم�صا�ص  حم��اول��ة  لأي  للت�صدي 

ترحيبا و��صعا من خمتلف �لأو�صاط �ل�صعبية، موؤكد� 

�أنه ل يجوز لأي �صخ�ص �أن يحتمي باأية جمموعة �أو 

تطاول  �لناجتة عن  �لقانونية  �ملالحقة  لتجنب  جهة 

�أن��ه من  �إىل  �لعبادي  �لدكتور  �ل��ع��ام. ولفت  �مل��ال  على 

�أن يكون م�صاند� ود�ع��م��ا للجهود  و�ج��ب ك��ل م��و�ط��ن 

�لر�صمية �لهادفة �إىل �لت�صدي لأي حماولة للم�صا�ص 

باملال �لعام، ل�صيما �أن توجيهات جاللة �مللك للحكومة 

و�جلهات �ملعنية كانت حا�صمة وحازمة ملالحقة كل من 

�لعام، حيث تالقي مو�قف جاللة  �مل��ال  يتطاول على 

�مللك وتوجيهاته ترحيبا �صعبيا و��صعا.

بدروها، قالت رئي�ص ديو�ن �لت�صريع و�ل��ر�أي، فد�ء 

حمود، “�إن �لبناء �لجتماعي و�ل�صيا�صي لن يحقق �أي 

��صتقر�ر �أو منو مع وجود فريو�ص �لف�صاد، دون وقاية 

جمتمعية وحماربة قانونية معا”، لأن “من يدفع ثمن 

�لف�صاد هو �ملو�طن«.

�مل���ري�������ص م����ن حقه  ي���ح���رم  �ل���ف�������ص���اد  �أن  و�أك��������دت 

ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى �ل�����دو�ء و�ل��رع��اي��ة �ل��ط��ب��ي��ة، وي��ح��رم 

�لطالب من �لتنعم ببيئة تعليمية ي�صتحقها، ويقل�ص 

عافية �لقو�نني ويوؤثر على �لبيئة �ملوؤ�ص�صية �لنقية يف 

جمتمعاتنا. و�أكدت حمود �أهمية �لعمل على ن�صر ثقافة 

�حرت�م �ملنظومة �لقانونية و�صيادة �لقانون وتطبيقه 

على �جلميع عر �لأجيال �ملتعاقبة من �صاأنه �لوقاية 

من �لف�صاد، ولي�ص فقط حماربته عند وقوعه، منوهة 

�إىل �أن “�لوقاية من �لف�صاد و�ملحا�صبة بعد�لة قانونية 

�أهمية  وبينت  �جلميع«.  على  ع��ني  فر�ص  مبثابة  ه��و 

�أن يكون �جلميع �صركاء يف حماربة �لف�صاد من خالل 

رفع �حل�ص �لوطني بتتبع ق�صايا �لف�صاد و�لبالغ عنها 

ومر�قبة �أي �صكل من �أ�صكال �لف�صاد، �إىل جانب تفعيل 

�أدو�ت �ل�صبط �لقانوين لدى �ملو�طنني وتعميق �ل�صعور 

مب�صريهم �جلمعي. ودعت حمود �إىل “تاأ�صي�ص ثقافة 

قانونية تت�صم باحل�صم و�ل�صر�مة، لأنه على �لرغم من 

تلك  �أن  �إل  �لف�صاد،  ملكافحة  �لت�صريعي  �لط��ار  �أهمية 

دوره  �ملجتمع  ي��درك  �إذ� مل  روح،  تبقى بال  �لن�صو�ص 

لالأ�صخا�ص  عابر�  �صلوكا  باعتباره  �لف�صاد  يف حماربة 

و�ل��زم��ان و�مل��ك��ان وع���دو�ه �لأخ��ط��ر يف حياة �ملجتمعات 

حتتاج �إىل موقف قيمي للحد منها.

من جانبه، قال �لعني حماد �ملعايطة �إن �لف�صاد �آفة 

للدولة، معتر�  �لإد�ري  �ملجتمع و�جلهاز  دخيلة على 

�إىل  لفتا  �مل�صتويات،  كل  على  مرفو�ص  م�صطلح  �أن��ه 

�أن جاللة �مللك �أوع��ز �إىل �حلكومات مبحاربة �لف�صاد 

بكل �أ�صكاله و�ألو�نه مبوجب �لقو�نني و�لأنظمة، وهو 

ما تقوم به �حلكومة يف �ملرحلة �حلالية. و�أكد �أنه من 

و�جب كل مو�طن منتم �أن يكون مر�قبا بكل م�صد�قية 

يتما�صى  �ل��ذي ل  �لف�صاد،  على كل جانب من جو�نب 

بنيت  �لتي  �لأ�صيلة  و�لقيم  و�لأع����ر�ف  �لقو�نني  م��ع 

عليها �لدولة �لأردنية، مطالبا �ملو�طنني و�أهل �ل�صاأن 

و�لخت�صا�ص �أن يكونو� �صد� منيعا يف مو�جه هذه �لآفة 

للتكنولوجيا  �لعقبة  جامعة  رئي�ص  وثمن  �لدخيلة. 

جهود  �ل�صحاتيت،  �صلحي  �لدكتور  �لأ���ص��ت��اذ  �ل�صابق، 

�حل��ك��وم��ة وخم��ت��ل��ف م��وؤ���ص�����ص��ات �ل���دول���ة، و�مل��دع��وم��ة 

بتوجيهات �لقيادة �لها�صمية مبكافحة و�جتثاث �لف�صاد 

ومنابعه مبختلف �أ�صكاله. وم�صى قائال: “ما ي�صعب 

�ملجتمع  يف  �أف����ر�د  وج���ود  ه��و  �لف�صاد  مكافحة  مهمة 

جتمع  �أو  عائلة  يف  فا�صد  �صخ�ص  وج���ود  �أن  يعترون 

�لتفكري  وه��ذ�  �لتجمع،  �أو  �لعائلة  لهذه  ي�صيء  معني 

خاطئ، لأن جميع ع�صائرنا وقبائلنا �لأردنية م�صهود 

لها بالوطنية و�ملو�قف �لبطولية ول يعيبها �أو ينق�ص 

�أ���ص��اءو� �لت�صرف من  من قدرها وج��ود ف��رد �أو �أف���ر�د 

خالل مو�قعهم �أو �أعمالهم«.

و�صدد �لدكتور �ل�صحاتيت على �أنه “علينا كمجتمع 

�ملنظورة  �لف�صاد  ق�صايا  يف  �أنف�صنا  نقحم  ل  �أن  �أردين 

حاليا يف موؤ�ص�صاتنا �لق�صائية، وعدم �لوقوف �إىل �أي 

جانب على ح�صاب �آخ��ر، �إل بعد �صدور قر�ر �لق�صاء. 

يجب �أن يكون جمتمعنا بجميع �أطيافه خلف معركة 

دعمها  يف  �لها�صمية  قيادتنا  وبجانب  �لف�صاد  حماربة 

�ملطلق لهذ� �لتوجه«.

االنباط - وكاالت

�صادقت حمكمة �إ�صر�ئيلية على �إد�نة �ملو�طن 

“بجرمية �ل�صروع بالقتل  �لأردين طاهر خلف، 

و�رتكاب عمل �إرهابي بحق غو��صني �إ�صر�ئيليني 

2018 بالبحر �لأحمر”، وفر�صت عليه  �لعام  يف 

عقوبة �ل�صجن ملدة 19 عاما.

و����ص���در �ل���ق���ر�ر م���ن �مل��ح��ك��م��ة �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

�ملركزية يف بئر �ل�صبع، �م�ص �لثنني، حيث متت 

�لعمد  �لقتل  �ل�صروع يف  “بجرمية  �إد�ن��ة خلف، 

و�رتكاب عمل �إرهابي و�لت�صبب يف �أ�صر�ر خطرية 

“قومية  خلفية  على  بغو��صني  �لأذى  و�إحل���اق 

�لأحمر،  �لبحر  2018 يف  نوفمر  متطرفة” يف 

وفر�صت عليه عقوبة �ل�صجن �لفعلي ملدة 19 عاما 

و�ألزمته بدفع تعوي�صات بقيمة 250 �ألف �صيكل 

�لإ�صر�ئيلي  �ل��ب��ث  هيئة  بح�صب  للغو��صني”، 

“مكان”.
“�لأردين  �أن  �لإ�صر�ئيلي  �لبث  هيئة  وذك��رت 

طاهر خلف ��صتغل تاأ�صرية �لدخول بهدف �لعمل 

�صهيد�”  “لريتقي  عد�ئية  عملية  يرتكب  ك��ي 

بح�صب م��ا ج���اء يف لئ��ح��ة �لت���ه���ام، ويف �مل��وع��د 

�ملذكور قام ب�صرب �لغو��صني مبطرقة حديدية 

من �أجل قتلهما”.

�رتكبها  �لتي  “�جلر�ئم  �إن  �ملحكمة  وق��ال��ت 

�ملد�ن هي قا�صية للغاية، حيث �أر�د قتل غو��صني 

يف �مليناء لكونهما م�صتوطنني �إ�صر�ئيليني”.

وخ����الل �مل��ح��اك��م��ة �ق���ر ط��اه��ر خ��ل��ف ب��وق��وع 

�حل����ادث����ة م��ع��ت��ر� �ن���ه���ا ����ص���ج���ار، ل��ك��ن �مل��ح��ك��م��ة 

�ل��ذي وق��ع باأنه عملية  �أن ه��ذ� �ل�صجار  �عترت 

“تخريبية«. على حد و�صفها.
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االمة  قالع  اآخ��ر  امل�صري  اجلي�ش  الإ�صتدراج  ��اك  تحُ التي  ال�صيناريوهات  م��ررات 

العربية وتوريطه يف رمال ليبيا املتحركة بدعوى حماية االمن القومي ال ت�صتقيم 

مع غطر�صة اثيوبيا واعالنها بدء ملء �صد النه�صة باملياه، 

من  حمايد  عربي  موقف  وقيادة  القومي  دوره��ا  باإ�صتعادة  اليوم  مطالبة  م�صر 

ايقاف  على  املتناحرة  القوى  كافة  وال���زام  الليبية،  لالزمة  �صلمي  حل  ايجاد  اج��ل 

تعنت  على  امل��زل��زل  القوي  وال��رد  وكيانها،  و�صعبها  ال��دول��ة  مل��وارد  احلا�صل  النزيف 

النيل  مياه  يف  التاريخية  وحقوقها  املائي  القومي  م�صر  امن  على  وتعديها  اثيوبيا 

مبا يتنا�صب مع مكانتها التاريخية وثقلها االقليمي واإرثها احل�صاري الن املاء اكرث 

اهمية من النفط ... 

نتمنى مل�صر واهلها اخلري !

د.عصام الغزاوي

ال تفرطوا بجيش الكنانة 
فتذهب ريحكم

الثالثاء   21/ 7 / 2020 

االنباط-عمان

اأع��ل��ن دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون 

اأول  مع دائرة �صريبة الدخل واملبيعات، عن 

ا�صتقطاب داخلي للموظفني ل�صد احتياجات 

واملتخ�ص�صة  الفنية  الوظائف  من  ال��دائ��رة 

م��ن خ���الل ال��ت��ق��دم اإل��ك��رون��ي��ا ب��ط��ل��ب على 

موقعي الديوان ودائرة ال�صريبة.

النا�صر  �صامح  ال��دي��وان  رئي�ش  واأو���ص��ح 

اأن جل��ن��ة م�صركة  االث��ن��ني،  ام�����ش  ب��ي��ان  يف 

���ص��ت�����ص��ك��ل ل���ف���رز ال���ط���ل���ب���ات امل���ق���دم���ة وف���ًق���ا 

اإ�صغال الوظائف املعلن عنها �صمن  ل�صروط 

اجلغرافية،  املنطقة  ت�صمل  حمددة  �صوابط 

خ��الل  م���ن  للتقييم  امل���وؤه���ل���ون  و���ص��ي��خ�����ص��ع 

امتحانات ومقابالت �صخ�صية تكون املهارات 

اأ�صا�صا  الوظيفية”  “الكفايات  وال���ق���درات 

للمفا�صلة.

�صياق  ياأتي يف  االإع��الن  اأن  النا�صر  وب��ني 

ت��ر���ص��ي��ق اجل���ه���از احل���ك���وم���ي واال����ص���ت���خ���دام 

االأم���ث���ل ل��ل��م��وارد ال��ب�����ص��ري��ة واالح��ت��ي��اج��ات 

ال��ف��ع��ل��ي��ة م��ن امل��وظ��ف��ني، ول�����ص��د اح��ت��ي��اج��ات 

الب�صرية  ال��ك��وادر  من  ال�صرورية  املوؤ�ص�صات 

حاليا يف ظل قرار احلكومة وقف التعيينات 

وتاأجيلها حتى العام املقبل.

وق�����ال�����ت اأم��������ني ع������ام ال������دي������وان ب���دري���ة 

تنفيذها  �صيجري  م��ب��ادرات  اإن  البلبي�صي، 

املثلى؛  بال�صورة  الب�صرية  امل��وارد  ال�صتخدام 

الب�صرية  امل����وارد  تخطيط  ملفهوم  تر�صيخا 

ب��ح�����ص��ب اخل��ط��ة اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة، ومت��ك��ني 

ال����دوائ����ر م���ن اإع�������داد درا�����ص����ة ع����بء ال��ع��م��ل 

التنظيمية  وال��وح��دة  ال��دائ��رة  م�صتوى  على 

واملوظف وتديد االحتياجات كًما ونوًعا.

خطته  �صمن  ال���دي���وان  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 

اال�صراتيجية �صيعيد تاأهيل وتوزيع الكوادر 

هيكلة  اإع���ادة  ق���رارات  عن  الناجتة  الب�صرية 

املوؤ�ص�صات احلكومية وما ينتج عنها من دمج 

اأو اإلغاء، مبا يتيح للموظفني التناف�ش على 

�صواغر جدول الت�صكيالت قبل تعبئتها.

االنباط-عمان

“مطبخ  حملة  علي  اأم  تكية  اأطلقت 

ببيتك” الإي�����ص��ال  ���ص��ار  ع��ل��ي  اأم  ت��ك��ي��ة 

وج���ب���ات ال��ط��ع��ام ال�����ص��اخ��ن��ة اإىل م��ن��ازل 

االأ�صر املحتاجة.

وقالت التكية يف بيان، ام�ش االثنني، 

اإن هذه احلملة تاأتي بعد اإيقاف برنامج 

عماًل  �صبيل”  “عابر  اليومي  االإط��ع��ام 

للتباعد  ال��داع��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ب���ق���رارات 

االج���ت���م���اع���ي ب��ع��د ان اع����ت����ادت ال��ت��ك��ي��ة 

يعادل  مب��ا  ي��وم��ي��اً  املحتاجني  ا�صتقبال 

400 عابر �صبيل منذ اأكرث من 15 عاما.

وجبات  اإي�����ص��ال  اإىل  احلملة  وت��ه��دف 

1000 فرد يومياً  ال�صاخنة لنحو  الغداء 

اأ�صّر  ب��ني  يتوزعون  وال��زرق��اء،  عمان  يف 

ك���ان���ت ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ب���رن���ام���ج االإط���ع���ام 

اليومي”عابر �صبيل” يف احل�صول على 

وجبة غدائها وبني دور امل�صنني واالأيتام.

ويف درا����ص���ة اأج���ري���ت ع��ل��ى ع��ي��ن��ة من 

امل�صتفيدين من برنامج االإطعام اليومي 

ب��امل��ئ��ة   36 اأن  ت��ب��ني  �صبيل”،  “عابر 
ال��ذي��ن  االأف�����راد  ه��م  الكلية  العينة  م��ن 

ي�صتفيدون من برنامج عابر �صبيل ملدة 

ثالثة اأع��وام اأو اأك��رث، واأن 41 باملئة من 

هذه العينة يتناولون وجبة واحدة يومياً 

برنامج  على  يعتمدون  منهم  باملئة  و19 

عابر �صبيل فقط يف تناول الفواكه.

اأم ع��ل��ي ط�����وال ال��ع��ام  وت���ق���وم ت��ك��ي��ة 

ب���اإي�������ص���ال ال����دع����م ال���غ���ذائ���ي ال�����ص��ه��ري 

امل��ع��ت��م��دة �صمن  االأ����ص���ر  اإىل  وامل�����ص��ت��دام 

ب���رن���ام���ج ال����دع����م ال���غ���ذائ���ي امل�������ص���ت���دام، 

ك��م��ا ت���ق���وم ���ص��ه��ري��ا ب���اإي�������ص���ال ال���ط���رود 

التي توي مواد غذائية تفي  الغذائية 

ب��اح��ت��ي��اج��ات االأ����ص���رة ال��ت��غ��ذوي��ة ط���وال 

ال�صهر، كما تقوم خالل االأزمة الراهنة 

ب��اإي�����ص��ال ال���ط���رود ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ط��ارئ��ة 

لالأ�صر املت�صررة.

االنباط- املفرق

املفرق  حمافظة  م�صت�صفيات  ا�صتحوذت 

موازنة  من  دينار  مليوين  على  احلكومية 

جم��ل�����ش حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق ���ص��م��ن م�����ص��روع 

اإدامة عمل امل�صت�صفيات.

االإع����الم����ي يف جمل�ش  ال���ن���اط���ق  وق�����ال 

اإن   ، امل����ف����رق ����ص���ري زي����ادن����ة  حم���اف���ظ���ة 

امل�صت�صفيات احلكومية  اإدامة عمل  م�صروع 

معاجلة  اإىل  ي��ه��دف  امل���ف���رق  حم��اف��ظ��ة  يف 

االختالالت التي تعر�ش عمل امل�صت�صفيات 

والعالجية  ال�صحية  اخل��دم��ات  ل��ت��ق��دمي 

الف�صلى لطالبيها من اأبناء املحافظة.

واأ�صاف اأن امل�صروع ي�صمل �صراء االأجهزة 

ال��ط��ب��ي��ة احل���دي���ث���ة و���ص��ي��ان��ت��ه��ا ل�����ص��م��ان 

امل�����ص��روع  ان  اإىل  ع��م��ل��ه��ا، الف���ت���ا  دمي���وم���ة 

متخ�ص�صة  �صركات  م��ع  التعاقد  يت�صمن 

ب�صيانة االأجهزة الطبية ل�صمان اإ�صالحها 

دون  قيا�صي  وق��ت  خ��الل  تعطلها  ح��ال  يف 

واإعادتها  �صيانتها  احلاجة لالنتظار حتى 

ل��ل��ع��م��ل ال�����ذي ك����ان ���ص��اب��ق��ا ي��ت��ط��ل��ب وق��ت��ا 

طويال.

ا�صافة  ي�صكل  امل�صروع  اأن  زي��ادن��ة  واأك���د 

واالأط��ف��ال  والن�صائية  امل��ف��رق  مل�صت�صفيات 

احلكومية  والروي�صد  ال�صمالية  والبادية 

املحافظة  يف  املنت�صرة  ال�صحية  وامل���راك���ز 

الطبية  االأج��ه��زة  م��ن  بحاجاتها  ل��رف��ده��ا 

وال�صيانة.

االنباط-عمان

ال�صيانة  وفرق  الفنية  الطواقم  �صبطت 

مع  بالتن�صيق  وال���ري،  املياه  ل���وزارة  التابعة 

مياه  ال���وزارة، �صهريج  ل��دى  االمني  املن�صق 

ي��ع��ت��دي ع��ل��ى خ���ط ن��اق��ل م��ي��اه ال��دي�����ص��ي يف 

للمدعي  اح��ال��ت��ه  ومت  ال��ق��ط��ران��ة،  منطقة 

العام.

ال��وزارة يف بيان ام�ش االثنني، ان  وقالت 

االعتداء متثل بقيام �صائق ال�صهريج بك�صر 

احدى الهوايات على خط ناقل مياه الدي�صي 

ولدى  اي��ام  ع��دة  قبل  القطرانة،  يف منطقة 

حم���اول���ة ���ص��ب��ط��ه الذ ب��ال��ف��رار م���ن امل��وق��ع، 

التي  االمنية  اجلهات  مع  التن�صيق  وج��رى 

ال�صائق  على  القب�ش  وال��ق��ي  االم���ر،  تابعت 

ال�صهريج  وت��وق��ي��ف��ه وح��ج��ز  ال��ي��وم،  ���ص��ب��اح 

امل��خ��ال��ف وت��وي��ل��ه اىل م��دع��ي ع���ام ال��ك��رك 

التخاذ االجراءات القانونية الالزمة.

وتقديرها  �صكرها  ع��ن  ال����وزارة  واع��رب��ت 

مل��دي��ري��ة االم����ن ال���ع���ام وط��واق��م��ه��ا وم��دي��ر 

���ص��رط��ة ال��ك��رك ورئ��ي�����ش ق�����ص��م ام���ن وق��ائ��ي 

الكرك ورئي�ش مركز امن القطرانة ورئي�ش 

ق�صم البحث اجلنائي على جهودهم امل�صاندة 

املواطنني  داع��ي��ا  امل��ي��اه،  منظومة  حماية  يف 

بهذه  للعبث  حم��اول��ة  اي  ع��ن  االب����الغ  اىل 

املنظومة الوطنية الهامة.

االنباط-عمان

ال��ت��ق��ى وزي�����ر ال�������ص���وؤون ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

املعايطة،  مو�صى  املهند�ش  والرملانية 

ائتالف  ال���وزارة،  االثنني يف مقر  ام�ش 

االأحزاب الي�صارية والقومية.

واأكد املعايطة خالله لقائه باالأحزاب 

ع��ل��ى ال������دور ال�����ذي ق���ام���ت ب���ه ال���دول���ة 

اأزم��ة  اإدارة  يف  امللك  جاللة  بتوجيهات 

قدم  االأردن  اأن  مبيناً  ك��ورون��ا،  جائحة 

مثااًل يف متا�صك وتكاتف كافة موؤ�ص�صاته 

الوباء،  املدنية والع�صكرية ملواجهة هذا 

واحلفاظ على �صحة املواطن.

االأح��زاب  دور  اأن  اإىل  املعايطة  واأ�صار 

ه���و مت��ث��ي��ل امل��ج��ت��م��ع ع���ر امل�����ص��ارك��ة يف 

االن��ت��خ��اب��ات ���ص��م��ن ب��رن��ام��ج ان��ت��خ��اب��ي 

مو�صحا  ال��رمل��ان،  اىل  للو�صول  وا�صح 

على  مبنياً  �صيكون  االأح���زاب  متويل  اأن 

ه����ذه امل�����ص��ارك��ة وف����ق اأ����ص�������ش وم��ع��اي��ري 

منها احل��م��الت االن��ت��خ��اب��ي��ة واالإع����الم 

وم�صاركة ال�صباب والن�صاء وعدد املقاعد 

التي �صيح�صل عليها احلزب يف الرملان.

اأن جاللة امللك هو  اإىل  ونوه الوزير 

والهيئة  االنتخابات،  باإجراء  ياأمر  من 

امل�����ص��ت��ق��ل��ة ل���الن���ت���خ���اب ت������دد م��وع��د 

اإجرائها، مو�صحا اأن اإجراء االنتخابات 

ال�صحي  االأم��ن  على  باحلفاظ  مرتبط 

للمواطنني.

ال��ت��وج��ي��ه��ات  اأن  امل��ع��اي��ط��ة  واأ�����ص����اف 

مكافحة  يخ�ش  فيما  وا���ص��ح��ة،  امللكية 

يعد  ال�صريبي،الذي  والتهرب  الف�صاد 

ن���وع���اً م���ن غ�����ص��ي��ل االأم��������وال، وال اأح���د 

اأن���ه مت  ف��وق ���ص��ي��ادة ال��ق��ان��ون، مو�صحاً 

تعديل قانون النزاهة ومكافحة الف�صاد 

واإر�صاله اإىل جمل�ش النواب.

االح��زاب  ا���ص��اد ممثلو  م��ن جهتهم 

الق�صية  جت��اه  امللك  جاللة  مبواقف 

ق��درة  ع��ل��ى  م��وؤك��دي��ن  الفل�صطينية، 

احتواء  يف  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  وك��ف��اءة 

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

الفريو�ش.

وا�صاروا اإىل وجود اإجماع على دعم 

الدولة يف مواجهة ا�صرداد املال العام 

تقع  امل�صوؤولية  واأن  عليه،  واحل��ف��اظ 

اأن مو�صوع  على اجلميع، الفتني اإىل 

انعكا�ش  له  ف�صاد  ال�صريبي  التهرب 

على خمتلف معامل احلياة.

يذكر اأن ائتالف االأحزاب الي�صارية 

يتكون من اأمني عام احلزب ال�صيوعي 

فرج اطميزه، واأمني عام حزب البعث 

احلم�صي،  اأك���رم  اال���ص��راك��ي  العربي 

واأم�������ني ع�����ام ح�����زب ال���ب���ع���ث ال��ع��رب��ي 

ال��ت��ق��دم��ي ف������وؤاد دب������ور، واأم������ني ع��ام 

االردين  الدميقراطي  ال�صعب  ح��زب 

عام  علبه،واأمني  اأب��و  عبلة  “ح�صد” 
الدميقراطي  ال�صعبية  الوحدة  حزب 

ذي����اب، ومم��ث��ل ح���زب احل��رك��ة  �صعيد 

القومية عبدالرحمن ك�صاب .

ح�����ص��ر ال��ل��ق��اء اأم����ني ع���ام ال�����وزارة 

رئي�ش جلنة �صوؤون االأح��زاب الدكتور 

علي اخلوالدة ومدير مديرية �صوؤون 

االأحزاب يف الوزارة ال�صيد عبدالعزيز 

ال���زب���ن واأم������ني ���ص��ر جل��ن��ة االح�����زاب 

فخري �صنيكات .

االنباط-برتا

قال مدير العمليات االنتخابية يف الهيئة 

اإن  احلبا�صنة،  نا�صر  لالنتخاب  امل�صتقلة 

الهيئة اأنهت م�صًحا ميدانًيا لتحديد 1800 

ومنا�صب  م��وؤه��ل  اق���راع  م��رك��ز   2000 اإىل 

فر�صتها  التي  العامة  ال�صالمة  الإج��راءات 

اأزمة فريو�ش كورونا امل�صتجد.

واأ�صار خالل لقاء ام�ش االثنني، اإىل اأن 

موزعة  مدر�صة   3463 �صمل  امليداين  امل�صح 

ع��ل��ى 42 م���دي���ري���ة ت��رب��ي��ة ت��اب��ع��ة ل�����وزارة 

ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

اململكة.

وع���ر����ش احل��ب��ا���ص��ن��ة، ب��ح�����ص��ور م��دي��ر 

الدين  �صرف  بالهيئة  واالت�����ص��ال  االإع���الم 

اأب����و رم�����ان، الأب�����رز امل��ح��ط��ات ال��رئ��ي�����ص��ة يف 

مرحلة  م��ن  ب���دءا  االنتخابية  االإج�����راءات 

الت�صجيل واإعداد جداول الناخبني، مرورا 

الغري  ت�صجيل  على  االع��را���ش  مبرحلة 

مرحلة  ثم  لالعرا�ش،  القانونية  وامل��دد 

الر�صح و�صواًل اإىل يوم االق��راع واإعالن 

النتائج.

ت��ع��ل��ي��م��ات  ع����ّدل����ت  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن  وب������ني 

باملراحل  املتعلقة  التنفيذية  االن��ت��خ��اب��ات 

االنتخابية، والتعليمات التنفيذية اخلا�صة 

ب�����اإع�����داد ج�������داول ال���ن���اخ���ب���ني، واالأخ�������رى 

اخل����ا�����ص����ة ب����ق����واع����د ح����م����الت ال���دع���اي���ة 

الهيئة  اأن  اإىل  الف��ت��ا   ،2020 االن��ت��خ��اب��ي��ة 

االأولية  اجل��داول  زادت عدد مراكز عر�ش 

للناخبني لت�صل اإىل 253 مركًزا، اإىل جانب 

اإلكرونًيا عر املوقع االإلكروين  اإتاحتها 

التباعد  بتعليمات  التزاًما  للهيئة  الر�صمي 

اجل�صدي.

االع��را���ص��ات  اأن  اإىل  احلبا�صنة  ول��ف��ت 

جتري عر عملية اإلكرونية لكنها تحُ�صجل 

للتحقق،  ال�صخ�صي  احل�����ص��ور  خ��الل  م��ن 

الر�صح  طلبات  تقدمي  عملية  تكون  فيما 

حمكومية،  ع��دم  ب�صهادة  مرفقة  وج��اه��ي��ا 

لاللتزام  تعهد  بكتابة  مقدمها  يلزم  حيثحُ 

ب�����اإج�����راءات ال�����ص��الم��ة ال��ع��ام��ة وال��وق��اي��ة 

واجل��ه��ات  الهيئة  ح��ددت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�صحية 

احلكومية.

تتاج  االنتخابية  العملية  اأن  واأ���ص��اف 

�صخ�ش  األ��ف   60 اإىل  ت�صل  ب�صرية  ل��ك��وادر 

واجلهات  الهيئة  يف  العاملني  بني  موزعة 

احلكومية اإ�صافة اإىل املتطوعني، مبيًنا اأن 

الكوادر مق�صمة اإىل 8 فئات لكل منها مهام 

ووظائف حمددة.

�صتجري  الهيئة  اأن  احلبا�صنة  وك�صف 

ب��داي��ة االأ���ص��ب��وع املقبل يف اإح���دى م��دار���ش 

ملختلف  حماكاة  عملية  الر�صيفة،  منطقة 

االإجراءات االنتخابية التي متر بها العملية 

تر�ش  الهيئة  اأن  م��وؤك��دا  الدميقراطية، 

على وجود مركز على االأق��ل يكون موؤهال 

ومنا�صبا لذوي االحتياجات اخلا�صة يف كل 

دائرة من الدوائر االنتخابية البالغ عددها 

23 دائرة.

اأن ال��ه��ي��ئ��ة ح���ددت  اأب�����و رم������ان،  واأك������د 

عالقاتها مع القطاع االإعالمي والعاملني 

يف  ومراقبا  بالتوعية  �صريكا  ليكون  فيه، 

الوقت ذاته على الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب 

التي تتعامل وفقا الأعلى درجات ال�صفافية 

وروح املحُبادرة مع االإعالم.

نحو  اإقامة  تبحث  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�صار 

100 زاوية )بوث(، ت�صعها يف كرى املراكز 

التي  احلكومية  ال��دوائ��ر  واأم���ام  التجارية 

ت�صهد حركة م�صتمرة، اإىل جانب احلمالت 

الهيئة  تتبعها  التي  والتثقيفية  التوعوية 

للوقاية  املتبعة  واالإج����راءات  يتما�صى  مبا 

من الفريو�ش التاجي.

املختلف  االإع��الم  اأبو رمان و�صائل  ودعا 

الهيئة  دور  اإ���ص��ن��اد  اإىل  ف��ي��ه��ا  وال��ع��ام��ل��ني 

يف ال����رق����اب����ة ون�������ص���ر ال���ت���وع���ي���ة ال���الزم���ة 

جانب  اإىل  اإج��رائ��ه��ا،  واآل��ي��ات  باالنتخابات 

ر�صد املخالفات واالإبالغ عنها مبا ي�صهم يف 

اأهمية  موؤكًدا  االنتخابية،  العملية  جتويد 

ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ن امل��ع��ل��وم��ات م���ن م�����ص��ادره��ا 

ال��ر���ص��م��ي��ة ق��ب��ل ت��داول��ه��ا ل�����ص��م��ان اإي�����ص��ال 

املعلومات ال�صحيحة للجميع.

ويف ب���داي���ة ال���ل���ق���اء، ت����دث م��دي��ر ع��ام 

اأهمية  م��دى  ع��ن  حجازين،  فايق  الزميل 

اإق����ام����ة م��ث��ل ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ل��ت��و���ص��ي��ح 

بالعملية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االإج���������راءات  خم��ت��ل��ف 

االنتخابية واإتاحة املعلومة للجميع.

واأكد بح�صور م�صاعد مدير عام الوكالة 

ل���ل�������ص���وؤون ال�����ص��ح��ف��ي��ة ال���زم���ي���ل ال��دك��ت��ور 

الوكالة  �صحفي  من  وع��دد  هيالت،  خالد 

اإعالميا  �صريكا  لتكون  وكوادرها  ا�صتعداد 

فاعال للهيئة عر طرح ومعاجلة خمتلف 

الق�صايا املتعلقة بالعملية االنتخابية.

االنباط- العقبة

 ، االردن  غ���رف���ة جت�����ارة  رئ��ي�����ش  ب��ح��ث 

نائل  ال��ع��ني  العقبة  جت���ارة  غ��رف��ة  رئ��ي�����ش 

ال��ك��ب��اري��ت��ى وم���دي���ر ع����ام ���ص��رك��ة ال��ع��ق��ب��ة 

من�صور  الكابنت  املوانىء  وت�صغيل  الدارة 

ال��ق�����ص��اي��ا واالم����ور الفنية  ق���وق���زة  ك��اف��ة 

ان�صياب  بت�صهيل  املتعلقة  واللوج�صتيه 

القطاعات  كافة  اىل  وو�صولها  الب�صائع  

وي�صر   ب�صهولة 

ب��االأج��راءات  الكباريتي  ال��ع��ني  وا���ص��اد  

امل���ي���ن���ائ���ي���ة ب������دءا م����ن و�����ص����ول ال���ب���اخ���رة 

وا���ص��ط��ف��اف��ه��ا وك���ذل���ك ع��م��ل��ي��ات امل��ن��اول��ة 

ووف��ق  ع��ال��ي��ة  ال��ب�����ص��ائ��ع مبهنية  وت��ف��ري��غ 

اج�����راءات ال�����ص��الم��ة ال��ع��ام��ة ا���ص��اف��ة اىل 

التعقيم  وع��م��ل��ي��ات  ال��وق��ائ��ي��ة  االج�����راءات 

ال���ت���ى ت��ت��م مل��خ��ت��ل��ف ال�����ص��ف��ن وال��ب�����ص��ائ��ع 

القادمة اىل ميناء العقبة 

واك����د ال��ع��ني ال��ك��ب��اري��ت��ي وق����وف ك��اف��ة 

القطاعات االقت�صادية اىل جانب موانىء 

االقت�صادي  ال�صريان  متثل  التي  العقبة 

ال��ت��ى  ال���ن���ج���اح���ات  اأن  م��ع��ت��را  ل��ل��م��م��ل��ك��ة 

كورونا  ازم��ة  خالل  العقبة  ميناء  حققها 

ودون  والب�صائع  ال�صلع  تدفق  وا�صتمرار 

انقطاع او تاأخريا اجناز يفخر  به اجلميع  

بف�صل  ا�صبحت  العقبة  موانىء  ان  الفتا 

العالية  واملهنية  واملتابعة  القديرة  االدارة 

مناف�صة  ب��امل��ن��ط��ق��ة  امل���وان���ىء  اف�����ص��ل  م���ن 

ومناولة 

من جانبة اكد مدير عام �صركة العقبة 

من�صور  الكابنت  املوانىء  وت�صغيل  الدارة 

ق��وق��زه ان م��ي��ن��اء ال��ع��ق��ب��ة اجل��دي��د واك��ب 

ظ�����روف ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ب��ك��ل اق����ت����دار ، 

ال�صفن  ملختلف  العمل  ادام��ة  من  ومتكن 

والب�صائع دون توقف او انقطاع ،  بتعاون 

كافة اجلهات مع املوانىء ،

ال��ع��ق��ب��ة  م��ي��ن��اء  ان  ق���وق���زه اىل  وا����ص���ار 

ايجابا  انعك�صت  متتالية  جن��اح��ات  �صجل 

على �صمعة امليناء داخليا وخارجيا كواحد 

من اف�صل املوانىء باملنطقة

االنباط-عمان

اأج���رى ف��ري��ق طبي ج��راح��ي م��ن مركز 

يف  القلب  وج��راح��ة  الأم��را���ش  علياء  امللكة 

ا�صتئ�صال  عملية  الطبية،  احل�صني  مدينة 

ورم يف ح��ج��رة االأذي����ن االأي�����ص��ر م��ن القلب 

بوا�صطة تقنية املنظار ملري�صة اأربعينية.

وق�����ال م���دي���ر امل���رك���ز ال��ع��م��ي��د ال��ط��ب��ي��ب 

ال��ع��م��ل��ي��ة م��ن  اإن ه�����ذه  ع����ب����داهلل ع��م��ي�����ش 

ال���ن���ادرة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اململكة  ال��ع��م��ل��ي��ات 

اجلراحة  تقنية  اأن  اإىل  م�صرياً  واالإق��ل��ي��م، 

ب��امل��ن��ظ��ار ب������داأت م��ن��ذ ع����دة ����ص���ن���وات، وه��ي 

امللكية  الطبية  اخلدمات  �صيا�صة  من  ج��زء 

الإدخال اأحدث التقنيات واالأجهزة مل�صاعدة 

امل��ر���ص��ى. وب���ني م�����ص��ت�����ص��ار ج���راح���ة القلب 

اأج��رى  ال��ذي  املنظار  ج��راح��ة  فريق  رئي�ش 

احليا�صات  باهي  الطبيب  العقيد  العملية 

اأن املري�صة عانت من الورم ل�صنوات، وحني 

جراحة  بتقنية  ا�صتئ�صاله  ج��رى  اكت�صافه 

واقت�صرت  الق�ش،  عظمة  فتح  دون  املنظار 

�صغري  وج��رح  �صغرية  ثقوب  على  العملية 

مل يتجاوز 4 �سم.

امل��ن��ظ��ار  ج����راح����ة  ت��ق��ن��ي��ة  اأن  واأو������ص�����ح 

ال��ك��ع��ري  ال�����ص��ري��ان  ال���ص��ت��خ��راج  ت�صتخدم 

لتطعيم  امل�����ص��ت��خ��دم  ال�����ص��اف��ن  وال����وري����د 

بفتحات  املر�صى  ملعظم  التاجية  ال�صرايني 

�صغرية جداً دون جروح وا�صحة، باالإ�صافة 

ال�صمامات  وت��رم��ي��م  ت��ب��دي��ل  عمليات  اإىل 

العملية  اأن  اإىل  م�صريا  باملنظار،  القلبية 

تكللت بالنجاح، واأن املري�صة تتعافى ب�صكل 

ر�ش ومطمئن. محُ

ك��م��ا اأج������رى اأط����ب����اء دائ������رة االأذن����ي����ة يف 

زراعة  عملية   14 امللكية،  الطبية  اخلدمات 

قوقعة جديدة الأطفال يعانون من م�صاكل 

ران��ي��ا  امل��ل��ك��ة  م�صت�صفى  يف  ال�صمع  و���ص��ع��ف 

وتاأتي  الطبية.  احل�صني  مبدينة  العبداهلل 

الور�صة  جريت خالل 
حُ
اأ التي  الزراعات  هذه 

زراع���ة  ل��رن��ام��ج  ا���ص��ت��ك��م��ااًل  امل�صت�صفى،  يف 

القوقعة يف اخلدمات الطبية امللكية �صمن 

اأطلقها  ال��ت��ي  حدود”  ب��ال  “�صمع  م��ب��ادرة 

�صمو ويل العهد االأمري احل�صني بن عبداهلل 

العميد  امل�صت�صفى  مدير  واأو���ص��ح  ال��ث��اين. 

الطبيب ح�صني اخلري�صا اأن اإجراء عمليات 

االأطفال  ع��الج  اإىل  تهدف  القوقعة  زراع��ة 

واأن  ال�صمع،  يف  م�صاكل  من  يعانون  الذين 

لها  اجلراحية  ال��ور���ص��ات  بعقد  اال�صتمرار 

اإي��ج��اب��ي كبري على امل��ر���ص��ى وال��ك��وادر  اأث���ر 

عملية   1200 اإج����راء  اإىل  م�����ص��رياً  الطبية، 

امللكة  م�صت�صفى  افتتاح  منذ  قوقعة  زراع��ة 

واأ����ص���ار رئي�ش   .2010 ع���ام  ال��ع��ب��داهلل  ران��ي��ا 

دائرة االأذنية العميد الطبيب اأياد ال�صفدي 

اأن هذه الور�صات يجري خاللها عدد كبري 

م��ن ال��ع��م��ل��ي��ات، وت��دري��ب ال���ك���وادر الطبية 

اأي�صا على مثل هذه العمليات

 الخدمة: استقطاب الموظفين 
للتنافس على شواغر في الضريبة

 تكية أم علي تطلق حملة مطبخ صار ببيتك

 المفرق: مليونا دينار إلدامة عمل 
المستشفيات الحكومية

 المياه: ضبط صهريج مياه يعتدي 
على خط ناقل الديسي بالقطرانة

 المعايطة يلتقي ائتالف األحزاب اليسارية والقومية

 المستقلة لالنتخاب تنهي مسًحا ميدانًيا الختيار مراكز االقتراع

المدينة الطبية: استئصال ورم بواسطة المنظار وزراعة 14 قوقعة

الكباريتي:العقبة الدارة وتشغيل الموانىء تسجل نجاحات متتالية 
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�حلياة رحلة �أو م�شرية و�أحياناً مدر�شة ورمبا م�شرحية وكّل يعرفها ح�شبما ي�شاء، بيد 

�أن �لقو��شم �مل�شرتكة فيها مل�شاتها �لإن�شانية و�لتي يجب �أن ل تفارق �أّي مّنا، لأنها بب�شاطة 

ت�شّكل ميز�ن ح�شناتنا �أو حتى عملنا �ل�شالح �لذي �شيبقى بعدنا عند مفارقة هذه �لدنيا 

�لفانية �شو�ء يف زمن كورونا �أو غريه:

1. �لإبت�شامة و�لإن�شات و�لإح��رت�م و�مل��دح وتقدير �لآخ��ر وت�شجيع �لنجاح و�لتو��شع 

و�ملحبة و�لإعتذ�ر و�لت�شامح و�للطف و�ل�شعادة و�ل�شكر و�لرتحيب و�لتفاوؤل وغريها �لكثري 

كلها ب�شمات ومل�شات �إن�شانية �شحرية؛ وهذه �لب�شمات �لإن�شانية �أحوج ما نكون �إليها هذه 

�لأيام �لع�شبيات يف زمن كورونا..

2. فن �لتعامل مع �لأبناء و�لأهل و�لأ�شدقاء و�لزمالء يف �لعمل و�ملروؤ�شني و�لروؤ�شاء 

كلها حتتاج ملهار�ت �إت�شال وتو��شل �أ�شا�شها فّن يف �للم�شات �لإن�شانية؛ فالتو��شل �لإن�شاين 

�شرورة ولي�س ت��رف؛ فمعظم �لعالقات �ملتوترة بني �لبع�س من �لنا�س �شببها �شعف يف 

تطبيق مهار�ت �لإت�شال.

و�لفقر�ء  و�ملحتاجني  و�لأي��ت��ام  و�ملحرومني  �لأط��ف��ال  وج��وه  على  �لإبت�شامة  ر�شم   .3

ر�مل و�ملر�شى كّلها مل�شات �إن�شانية ُتك�شبنا �لدنيا و�لآخرة؛ وهذه �للم�شات فيها روحية  و�لأ

�لعطاء وحب �لآخرين و�إميان يف �أوجه �خلري.

ك��اف��ة وم�شاعدتهم مليئة  �ل��ن��ا���س على �لأ���ش��ع��دة  ك��ل  �ل��رح��م و�ل��ت��و����ش��ل م��ع  4. �شلة 

بالب�شمات �لإن�شانية؛ ف�شلة �لأرحام مفتاح �لرزق و�لر�حة �لنف�شية.

و�مل�شاركة  �ألفاظنا  �لنا�س وتقديرهم و�ملحا�شبة على  �مللهوف و�لإح�شان لكل  �إغاثة   .5

ت��ر�ح فيها �لعديد من �للم�شات �لإن�شانية؛ وهذ� يعزز �لعالقات �لإجتماعية  فر�ح و�لأ بالأ

و�لإن�شانية.

6. كفالة �لأيتام ودعم �ملتمّيزين و�ملبدعني و�ملحتاجني مادياً ومعنوياً رو�ئع من �للم�شات 

�لإن�شانية؛ وهذ� �أخذ بيد �لنا�س للخري لغايات �لإ�شتثمار �لناجح بهم.

ن�شانية لرنجح ميز�ن ح�شناتنا، ومطلوب ب�شمات �إن�شانية  7. مطلوب تعظيم مل�شاتنا �لإ

لكل �إن�شان ليلقى �هلل ر��شياً مر�شياً؛ فكلكم بحاجة ما�شة لهذه �لب�شمات للر�حة �لنف�شية 

و�لإطمئنان.

�لأن��ا  عن  و�لتخّلي  �لتعامل  وف��ّن  �لت�شّرف  وُح�شن  و�ملعاملة  �خُللق  ُح�شن  ب�شر�حة: 

وروحّية �لعطاء و�لإبت�شامة كلها مفاتيح للم�شات �إن�شانية ُتقّوي عالقاتنا ببع�س وحُت�ّشن 

من تعا�شد وتكافل �ملجتمع؛ ونتطلع ملزيد من �لب�شمات �لإن�شانية يف �لنو�حي كافة.

د. محمد طالب عبيدات

بصمات إنسانية
 في زمن كورونا

ابو السعود: يدعو للتعامل المسؤول مع المياه مع ارتفاع درجات الحرارة

 وزير الصحة يجري عملية قلب مفتوح لمريض في مستشفى األمير حمزة

االنباط-عمان

دعا وزير �ملياه و�لري �ملهند�س ر�ئد �بو 

و�د�ر�ت  �لفنية  �ل��ط��و�ق��م  جميع  �ل�شعود، 

�مل��ي��اه و�ل�شركات �مل���زودة خل��دم��ات �مل��ي��اه يف 

�لعمل على مد�ر  �إىل  �ململكة كافة،  مناطق 

درجات  �رتفاع  للتعاطي مع موجة  �ل�شاعة 

�حل��ر�رة، مثمنا تفهم وتعاون �ملو�طنني يف 

لتاأمني  �ملخل�شة  �لوطنية  �جل��ه��ود  �جن��اح 

جميع  يف  �ل�شحي  و�ل�شرف  �ملياه  خدمات 

�ملناطق.

�ل�شعود يف بيان �م�س �لثنني،  �أبو  وقال 

�مل��ت��ب��ع��ة و�مل���ط���ب���ق���ة ل���دى  �ن �لج����������ر�ء�ت 

بتاأمني �لحتياجات  �ملائية، كفيلة  �لد�ر�ت 

�لرت��ف��اع يف  بالرغم م��ن حت��دي��ات  بو�قعية 

قيا�شية،  م�شتويات  �ىل  وو���ش��ول��ه  �لطلب 

ب�شبب �ملوجة �حلارة و�أزمة كورونا.

و�أك����د �ل��وزي��ر �ن �ل���ش��ت��ع��د�د�ت �جل��ي��دة 

�لتي تتخذها �د�ر�ت قطاع �ملياه توؤتي �كلها 

يف ظ���ل وع���ي �مل���و�ط���ن يف ت��ف��ه��م �ل��ظ��روف 

�ملائية و�ملحافظة على كميات �ملياه �لو��شلة 

و�ل��ت��وزي��ع  �مل��ائ��ي��ة  �لعمليات  �د�رة  و�ن  ل���ه، 

تعمل على �لوفاء باحل�ش�س �ملائية �لكفيلة 

و�ل�شخ�شية  �ملنزلية  �لح��ت��ي��اج��ات  بتلبية 

للمو�طنني دون هدر �و ��شر�ف.

ول���ف���ت �ىل �����ش����رورة �ت���ب���اع �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 

�ملطبقة من �لد�ر�ت �ملائية يف �حلفاظ على 

بعمليات  يتعلق  م��ا  خا�شة  �مل��ي��اه،  م�����ش��ادر 

�ل���ه���در �مل���ائ���ي وت�����ش��رب �مل���ي���اه ع���ن �أ���ش��ط��ح 

ل�شتخد�م  �خل��اط��ئ��ة  و�ل�شلوكيات  �مل��ن��ازل 

�مل����ي����اه، �و ح��ت��ى ع����دم �لل����ت����ز�م ب��ت�����ش��دي��د 

لإد�ر�ت  �ملرتتبة  �ملالية  و�مل�شتحقات  �لذمم 

و�شركات �ملياه.

وطالب �لوزير �جلميع ب�شرورة �لبتعاد 

بها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �خل��اط��ئ��ة  �ل�شلوكيات  ع��ن 

بع�س �ملو�طنني يف خمتلف �ملناطق، مذكر� 

بحق  �خلا�شة  �لتعليمات  تطبيق  ب�شريان 

كل من يهدر �ملياه ��شتناد� لأحكام تعديالت 

كل  حما�شبة  �ملت�شمن  �ملياه،  �شلطة  قانون 

من يهدر �ملياه كونها جرمية يعاقب عليها 

�ل��ق��ان��ون، خ��ا���ش��ة �ذ� م��ا ع��رف��ن��ا �ن �لم��ن 

�ذ� مل  �ملائي �لوطني يتعر�س خلطر كبري 

و��شتخد�مها  م��اء  قطرة  كل  على  يحافظ 

بكفاءة وفاعلية.

�ملياه  ر���س  �ن عمليات  �ل�شعود  �ب��و  وب��ني 

�ث���ن���اء �لرت���ف���اع �حل����اد ل���درج���ات �حل����ر�رة 

�ملتوقع  من  �لتي  و�مل��م��ر�ت،  �لر�شفة  على 

يعر�س  مرتفعة  ح���ر�رة  درج���ات  ت�شجل  �ن 

وعدم  لالرتباك  للمجاورين  �ملياه  و�شول 

�لنتظام.

�ل���ت���ي ت�شخ  �مل���ي���اه  ك��م��ي��ات  �ن  و�����ش���اف 

لال�شتخد�مات  خم�ش�شة  هي  للمو�طنني 

�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة و�مل��ن��زل��ي��ة ول���غ���اي���ات �ل�����ش��رب 

وك��ذل��ك ���ش��رورة وج��ود خ��ز�ن��ات �ر�شية يف 

و�شول  ل�شمان  �لعالية،  و�ملنازل  �لعمار�ت 

ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة م���ن �مل���ي���اه، وع����دم �ل��ل��ج��وء 

�ىل رب���ط ���ش��اع��ات �مل��ي��اه ع��ل��ى م���ات���ور�ت �و 

م�شخات �ملياه مبا�شرة، ملا له من �شرر على 

�مل�شرتكني �لخرين وخلخلة نظام �لتزويد 

ح��ي��ث ي��ت��م ف�شل �مل��ي��اه ع��ن ك��ل م��ن يربط 

عد�ده بهذه �لطريقة.

و�و���ش��ح �ن �حل��ق��وق �مل��ائ��ي��ة ه��ي حقوق 

م�����ش��رتك��ة ل��ل��ج��م��ي��ع وي���ج���ب م����ر�ع����اة حق 

�لخرين فيها بعد�لة، مبينا �ن كل م�شرتك 

�ذ� مت �شبط ت�شرب مياه د�خلي �و خارجي 

ب��ه��در كميات كبرية  ق��ام  �و  م��ن �خل��ز�ن��ات 

ب��ال م����رر، كتنظيف �لر���ش��ف��ة  �مل��ي��اه  م��ن 

غ�شيل  يف  �لربي�س  ��شتخد�م  �و  �خلارجية 

ولن  خمالفته،  �شيتم  و�ل�شو�رع،  �ل�شيار�ت 

يتم �لنظر يف طلب �ي �عرت��س يقدم على 

فاتورة �ملياه من قبل �ي م�شرتك لديه مثل 

هذه �ملخالفات م�شتقبال.

و������ش����ار �ىل �ن����ه ي��ت��م ت��وث��ي��ق �حل����الت 

يف  ثم  �ل�شور  حفظ  خ��الل  من  �مل�شبوطة 

حال ثبوت تكر�ر �مل�شرتك ملثل هذه �لعمال 

�شيتم حتويل ملف �مل�شرتك �ىل جلنة عليا 

ت��ق��وم ب��ات��خ��اذ ق���ر�ر بتحويل ����ش��رت�ك��ه من 

م��ن��زيل �ىل �����ش���رت�ك جت����اري وب��ع��د ذل��ك 

للمحكمة  حتويله  م��ع  نهائيا  �مل��ي��اه  ف�شل 

لتطبيق �حكام �لقانون.

و�ك�����د وزي�����ر �مل���ي���اه �ن����ه ���ش��ي��ت��م خم��ال��ف��ة 

ك��ل م��ن ي��ق��وم ب��ه��در �مل��ي��اه وع����دم �لل��ت��ز�م 

بالتعليمات، وذلك يف �طار �جلهد �حلكومي 

�مل��ن�����ش��ب ع��ل��ى ت���اأم���ني �مل���ي���اه ل��ل��م��و�ط��ن��ني 

ب��ع��د�ل��ة وك���ف���اءة، و����ش���رورة �مل��ح��اف��ظ��ة على 

�ملياه كاأولوية ق�شوى لغايات �ل�شرب يف ظل 

�لظروف �ل�شتثنائية �لتي ت�شهدها �ململكة.

و��شاف �ن �حلكومة تتحمل �عباء كبرية 

للمحافظة على ��شتمر�ر �ي�شال كل قطرة 

وبالتايل  �شديد،  عناء  بعد  للمو�طن  مياه 

لبد من �ملحافظة عليها وحمايتها بجميع 

�ل��و���ش��ائ��ل و�ل����ط����رق وم���ن���ع �ي ع��ب��ث ب��ه��ا، 

وكذلك حمايتها من �لهدر �شو�ء بق�شد �و 

غري ق�شد.

و�أ�����ش����اد �ل���وزي���ر ب��ال��وع��ي �ل��ك��ب��ري ل��دى 

تفهم مثل  �ملو�طنني يف  و��شعة من  �شر�ئح 

ه���ذه �لج������ر�ء�ت، وم���ا يتحلى ب��ه �مل��و�ط��ن 

���ش��دي��دي��ن  وح����ر�����س  وع�����ي  م����ن  �لردين 

�جلميع  م�شلحة  تغليب  لأهمية  وتفهمه 

ع��ل��ى �مل�����ش��ال��ح �خل���ا����ش���ة، وك���ذل���ك �ل����دور 

�لكبري لو�شائل �لعالم يف �لتوعية باأهمية 

هذ� �لمر لإجناح جهود وز�رة �ملياه و�لري 

و�شرعة ��شتجابة �لجهزة �ملعنية يف تطبيق 

�حكام �لقانون.

االنباط-عمان

�شعد جابر  �لدكتور  �ل�شحة  �ج��رى وزي��ر 

يبلغ  ملري�س  مفتوح”  “قلب  جر�حة  عملية 

�لأم���ري  م�شت�شفى  يف  ع��ام��ا   49 �ل��ع��م��ر  م���ن 

حمزة.

وق���ال���ت �ل������وز�رة يف ب��ي��ان ���ش��ح��ف��ي، �م�س 

�ملد�خالت  �جرى  �لدكتور جابر  �إن  �لثنني، 

�ل��ط��ب��ي �ملتخ�ش�س  �ل��ف��ري��ق  �جل��ر�ح��ي��ة م��ع 

ن��ت��ي��ج��ة لت�شيق يف  �ل����ذي �دخ����ل  ل��ل��م��ري�����س 

و�شالت  تركيب  وج��رى  �لتاجية،  �ل�شر�يني 

�لقلب  ع�شلة  ل��ت��غ��ذي��ة  ووري���دي���ة  ���ش��ري��ان��ي��ة 

�شر�يني  جميع  يف  �ل�شديد  للت�شيق  نتيجة 

جر�حة  ق�شم  رئي�س  بني  جهته،  من  �لقلب. 

�لدكتور  حمزة  �لأم���ري  م�شت�شفى  يف  �لقلب 

�إىل  �أدخ������ل  �مل���ري�������س  �أن  �ل���دب���وب���ي،  ح�����ش��ني 

يف  لت�شيق  نتيجة  ط��ارئ��ة  بحالة  �مل�شت�شفى 

باملئة   70 بن�شبة  �لأي�����ش��ر  �لرئي�س  �ل�شريان 

بن�شبة  �لأي�شر  �لأمامي  �ل�شريان  يف  وت�شيق 

90 باملئة وت�شيق بال�شريان �خللفي �ملنعك�س 

�لمين  �لتاجي  بال�شريان  وت�شيق  باملئة   90

بن�شبة 95 باملئة. و��شار �لدكتور �لدبوبي �إىل 

�أن �لعملية �جريت �شمن �لتدخالت �لطارئة 

من قبل �لفريق �لطبي لإنقاذ حياة �ملري�س 

�أن �لعملية �لتي  �ملنا�شب، مو�شحا  يف �لوقت 

�متدت 4 �شاعات جاءت �شمن �ملعايري �لطبية 

�ل��ع��امل��ي��ة م��ن ح��ي��ث ت��وف��ر �لأج���ه���زة �لطبية 

�ملتقدمة و�حلديثة. و�شارك يف �إجر�ء �لعملية 

�ل��دك��ت��ور ميخائيل  �ل��ق��ل��ب  ت��خ��دي��ر  ط��ب��ي��ب 

���ش��وي�����س، وج������ر�ح �ل��ق��ل��ب �ل���دك���ت���ور ع��م��اد 

�لعريان، بالإ�شافة �إىل فريق متخ�ش�س من 

كو�در ق�شم جر�حة �لقلب يف �مل�شت�شفى.

 اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة اإلشارة
االنباط-عمان

موؤ�ش�شة  �لعام مع  �لإف��ت��اء  د�ئ��رة  وقعت 

رحمة حول �لعامل لالإغاثة و�لتنمية، �م�س 

بلغة  �ل��ف��ت��اوى  لرتجمة  �تفاقية  �لث��ن��ني، 

�لأ�شخا�س  لفئة  �لفتوى  و�إي�شال  �لإ�شارة 

ذوي �لإعاقة �ل�شمعية.

مفتي  �شماحة  وقعها  �لتي  و�لتفاقية 

عام �ململكة �ل�شيخ عبد �لكرمي �خل�شاونة، 

�شتمكن  �ل�شايب،  �شاهر  �ملوؤ�ش�شة  وم��دي��ر 

ف��ئ��ة �ل�����ش��م م���ن �حل�����ش��ول ع��ل��ى �مل��ع��ل��وم��ة 

�ل�شحيحة و�لفتوى �ملبا�شرة بلغة �لإ�شارة 

م���ن خ���الل �لت�����ش��ال �مل���رئ���ي مب��رك��ز لغة 

�لإ�شارة لل�شم و�شركة �لكتاب �ملر�شد.

وتاأتي �لتفاقية يف �إطار حر�س �لد�ئرة 

�ل�شحيحة  �لفقهية  �ملعلومة  �إي�شال  على 

�لو�شطي  �لفكر  ون�شر  �لعلمية  و�لفتاوى 

�ملعتدل بني �أفر�د فئة �ل�شّم �لتي تعد من 

�لفئات �ملهمة يف �ملجتمع.



االنباط-عمان

ام�س  الأردين   امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  اأ����ص���در 

و���ص��ح  ال����ب����ن����وك  اإىل  ت���ع���م���ي���م���اً  الث�����ن�����ن، 

تاأجيل  لغايات  املت�صرر  مفهوم  اأن  مبوجبه 

تراجعت  من  كل  ي�صمل  القرو�س  اأق�صاط 

رات��ب��ه  ان��ق��ط��اع  ال��ن��ق��دي��ة؛ نتيجة  ت��دف��ق��ات��ه 

تاأجيل  م��ن مت  ك��ل  وك��ذل��ك  ان��خ��ف��ا���ص��ه،  اأو 

ك���ان من  ال��ت��ي  زي��ادات��ه��م و/اأو ع��اوات��ه��م 

اأن يح�صلوا عليها. املُفرت�س 

وكان املركزي اأ�صدر بتاريخ 2020/3/15 

بتاأجيل  مب��وج��ب��ه  ي�صمح  للبنوك  تعميماً 

النقدية  تدفقاتهم  تاأثرت  من  كل  اأق�صاط 

اليوم  تعميم  وج��اء  ك��ورون��ا  بجائحة  �صلباً 

اأع��اه  امل��ذك��ورة  احل���الت  جميع  اأن  ليوؤكد 

تقع �صمن هذا املفهوم.

تعميمه  يف  امل����رك����زي  ال��ب��ن��ك  اأك�����د  ك��م��ا 

الظروف  هذه  يف  التعامل  �صرورة  للبنوك 

ب��اأق�����ص��ى درج������ات امل����رون����ة، وات����خ����اذ ك��اف��ة 

الإجراءات الازمة بهذا اخل�صو�س.

 االنباط-عمان

الت�����ص��الت،  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  اأط��ل��ق��ت 

ن����ظ����ام ق�����اع�����دة ال����ب����ي����ان����ات الإل�����ك�����رتوين 

التجريبية. مبرحلته 

ام�س  �صحفي  ب��ي��ان  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  وق��ال��ت 

متكن  اإىل  ي��ه��دف  ال��ن��ظ��ام  اإن  الث���ن���ن، 

الت�صالت  قطاعي  يف  املرخ�صة  ال�صركات 

وال���ري���د م���ن ال���دخ���ول اإل���ك���رتون���ي���ا على 

ال�صنوية  ال��ب��ي��ان��ات  وتعبئة  الهيئة  م��وق��ع 

اخلا�س  ال�صتبيان  على  واملالية  والربعية 

ب���ك���ل ����ص���رك���ة، وت���ق���ل���ي���ل وق�����ت احل�������ص���ول 

بالتقارير  الإدارة  ورف���د  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 

الإلكرتونية.

ا�صت�صارية  �صركة  مع  الهيئة  وتعاقدت 

حملية ل��ب��ن��اء ال��ن��ظ��ام ل��ي��ح��وي م��ا ي��ق��ارب 

من  اوتوماتيكياً  حتت�صب  اداء  موؤ�صر   90

البيانات املدخلة على النظام.

ك��م��ا ن��ظ��م��ت ور���ص��ة ت��دري��ب��ي��ة ل�����ص��رك��ات 

النظام  الت�صالت والنرتنت قبل اطاق 

وب������دء ا����ص���ت���خ���دام���ه ف��ع��ل��ي��ا، ب���ع���د اإدخ������ال 

ال��ب��ي��ان��ات ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ل��ل��ف��رتة م��ن 2010 

اإىل 2018.

مرخ�صي  دع���ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

ل�صتام  مراجعتها  اإىل  اململكة  يف  الريد 

بكل  اخلا�صة  املرور  وكلمة  امل�صتخدم  ا�صم 

�صركة لتعبئة البيانات املطلوبة من خال 

الإلكرتوين. النظام 

 االنباط-عمان

الأردن،  جت�����ارة  غ���رف���ة  ا���ص��ت�����ص��اف��ت 

للجنتي  م�صرتكا  اجتماعا  اأم�س،  م�صاء 

اإدارة ح�صابي ال�صحة واخلري التابعتن 

باعتبار الغرفة  ل�صندوق “همة وطن”، 

اأحد الداعمن لأن�صطة ال�صندوق.

ام�س  للغرفة،  �صحفي  بيان  وبح�صب 

التن�صيق  اآليات  الثنن، بحث الجتماع 

وال���ت���ع���اون ب���ن ال��ل��ج��ن��ت��ن واإم��ك��ان��ي��ة 

ال��ت��ن�����ص��ي��ق واأه���م���ي���ة درا�����ص����ة جم����الت 

ال��ت�����ص��ارك��ي��ة يف جم���ال ج��م��ع ال��ت��رع��ات 

وت�����ص��م��ي��م واإع�������داد وت��ن��ف��ي��ذ احل��م��ات 

الإعامية.

ح�����ص��اب  اإدارة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  واأك�������د 

ال�����ص��ح��ة ال��دك��ت��ور حم��م��ود ال�����ص��ي��اب اأن 

باأمور  تتعلق  ال�صحة  ح�صاب  اأول��وي��ات 

حتديد  حاليا  ال�صعب  م��ن  م�صتقبلية 

الأردن  ح�صول  دع��م  واأه��م��ه��ا  تكلفتها، 

ع���ل���ى م���ط���ع���وم ف����ريو�����س ك����ورون����ا ع��ن��د 

ترخي�صه، واإن�صاء مركز لعلم الأوبئة.

ح�صاب  اإدارة  جل��ن��ة  رئي�صة  واأ����ص���ارت 

اأوج���ه  اأن  اإىل  ح�����ص��ان،  اأب���و  اخل���ري رمي 

والأ�صر  ب��الأف��راد  تتعلق  احل�صاب  انفاق 

الأك�����ر ت�����ص��ررا م���ن ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 

حل�صاب  �صعار  اإع���داد  تطلب  م��ا  ك��ورون��ا 

�صرورة  م��وؤك��دة  ر�صاًلته،  يعك�س  اخل��ري 

اإن�����ص��اء م��وق��ع اإل��ك��رتوين وال��ت��ع��اق��د مع 

الت�����ص��ال  جم��ال  يف  متخ�ص�صة  ���ص��رك��ة 

واإع�������داد احل���م���ات الإع���ام���ي���ة جلمع 

الترعات.

وج����رى الت���ف���اق، خ���ال الج��ت��م��اع، 

اخلري  ح�صاب  اإدارة  جلنة  تقوم  اأن  على 

ال�����ص��ح��ة  ح�����ص��اب  اإدارة  جل��ن��ة  ب��ت��زوي��د 

ب��ال�����ص��روط امل��رج��ع��ي��ة لخ��ت��ي��ار ���ص��رك��ة 

الأن�صب. الت�صال 

االنباط-عمان

كما دعت يف بيان �صحفي ام�س الثنن، 

اىل �صرورة توريد ن�صبة امل�صاهمة الوطنية 

دفعها  يتم  ان  على  الدفعات  بتلك  املتعلقة 

ب�صكل منف�صل وم�صتقل عن مبالغ �صريبة 

�صريبة  ق��ان��ون  بح�صب  امل�صتحقة  ال��دخ��ل 

الدخل.

يذكر اأن املادة 19 من القانون قد حددت 

امل��ئ��وي��ة امل��ط��ل��وب��ة ك��دف��ع��ة ن�صف  ال��ن�����ص��ب��ة 

من  باملئة   40 بواقع  احل�صاب  على  �صنوية 

البيانات  اإىل  ا�صتناداً  املحت�صبة  ال�صريبة 

املعنية  الفرتة  عن  للدائرة  املقدمة  املالية 

انه يف حال عدم وجود   19 امل��ادة  بينت  كما 

ب��ي��ان��ات م��ال��ي��ة ل��ت��ل��ك ال��ف��رتة ي��ت��م اع��ت��م��اد 

ال�صريبي  الإق�����رار  يف  ال�����واردة  ال�����ص��ري��ب��ة 

ل��ل��ف��رتة ال�����ص��ري��ب��ي��ة ال�����ص��اب��ق��ة م��ب��ا���ص��رة 

40 باملئة . وبن�صبة 

ك��م��ا ي��ج��وز خ�����ص��م م���ا ن�����ص��ب��ت��ه 2 ب��امل��ئ��ة 

م���ن ق��ي��م��ة امل�������ص���ت���وردات ال��ت��ي دف��ع��ت عند 

ال����ص���ت���رياد م���ن ال��دف��ع��ة ن�����ص��ف ال�����ص��ن��وي��ة 

عن  الدخل  �صريبة  ح�صاب  على  امل�صتحقة 

اقتطاعات  اأي  خ�صم  عدم  مع  الفرتة  تلك 

اأخرى

 االنباط-عمان

النفطية  امل�صتقات  اأ�صعار  انخف�صت 

الثالث  الأ�صبوع  الكاز، عامليا خال  عدا 

م���ن ���ص��ه��ر مت����وز احل�����ايل، م��ق��ارن��ة مع 

م���ع���دل اأ����ص���ع���اره���ا ل���اأ����ص���ب���وع ال���ث���اين، 

الطاقة  وزارة  اأعلنتها  ب��ي��ان��ات  بح�صب 

والروة املعدنية  ام�س الثنن.

ووف���ق���ا ل��ل��ب��ي��ان��ات، ���ص��ج��ل ال��ب��ن��زي��ن 

اأوكتان 90 �صعرا بلغ 6ر380 دولر للطن 

الثاين  الأ�صبوع  يف  دولر  6ر384  مقابل 

كما  1ر1باملئة،  بلغت  انخفا�س  وبن�صبة 

من   95 اأوك��ت��ان  البنزين  �صعر  انخف�س 

دولر  2ر396  اىل  للطن  دولر  8ر407 

8ر2 باملئة. وبن�صبة انخفا�س بلغت 

اأم�����ا ���ص��ع��ر ال����دي����زل ف��ان��خ��ف�����س م��ن 

دولر  1ر368  اىل  للطن  دولر  6ر371 

باملئة،   1 بلغت  انخفا�س  وبن�صبة  للطن 

اأم�����ا ���ص��ع��ر ال���ك���از ف��ق��د اأظ���ه���ر ارت��ف��اع��ا 

دولرا   3434 وبلغ  ال�صبوع  هذا  طفيفا 

 0،6 وبن�صبة  دولر  8ر340  مقابل  للطن 

باملئة.

اأم�����ا ���ص��ع��ر زي����ت ال����وق����ود ف��ق��د حقق 

انخفا�صا طفيفا بن�صبة 0،2 باملئة، حيث 

اىل  للطن  دولر  3ر249  م��ن  انخف�س 

من  ال��ث��ال��ث  الأ���ص��ب��وع  يف  دولر  7ر248 

ال�صهر.

ال��غ��از  �صعر  ا�صتمر  اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 

 345 عند  متوز  ل�صهر  امل�صال  البرتويل 

دولرا للطن، مقارنة مع �صعره امل�صجل 

يف �صهر حزيران املا�صي والذي بلغ 335 

دولرا.

وك�����ان ���ص��ع��ر خ����ام ب���رن���ت ق���د ارت���ف���ع 

دولر  9ر43  اىل  ال��ث��ال��ث  الأ����ص���ب���وع  يف 

الأ�صبوع  يف  �صعره  مع  مقارنة  للرميل 

الثاين والذي بلغ 2ر43 دولر.
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 االنباط-برتا

اأم���ه���ل���ت دائ�������رة م���راق���ب���ة ال�������ص���رك���ات، 

اإليها  املقدمة  الت�صجيل  طلبات  مقدمي 

وال��ت��ي مل   ،2019 الأول م��ن ح��زي��ران  قبل 

ا�صتيفاء  يتم  ومل  ال��دائ��رة،  لدى  ت�صتكمل 

 20 الر�صوم عنها، ل�صتكمال طلباتهم قبل 

اآب املقبل.

وق������ال م����راق����ب ع�����ام ال�������ص���رك���ات وائ����ل 

ال��ع��رم��وط��ي يف ت�����ص��ري��ح ل����)ب���رتا( ام�����س 

ان��ط��اق��ا من  ي���اأت���ي  ال���ق���رار  اإن  الث���ن���ن، 

ال�����ص��رك��ات  ع��م��ل  ت��ع��زي��ز  ال����دائ����رة يف  دور 

ان  مبينا  ت�صجيلها،  اج�����راءات  وت�����ص��ه��ي��ل 

املقرتحة  ال�صماء  اإل��غ��اء  �صي�صمل  ال��ق��رار 

يف ال��ط��ل��ب��ات امل��ق��دم��ة ق��ب��ل ه���ذا ال��ت��اري��خ 

وحذفها من النظام اللكرتوين.

 االنباط-عمان

اأغ��ل��ق��ت ب��ور���ص��ة ع��م��ان، ام�����س الث��ن��ن، 

على  موزعة  �صهم،  مليون  8ر4  ت��داول  على 

2476 �صفقة بقيمة تداولت اإجمالية بلغت 

4ر4 مليون دينار. 

النقطة  اإىل  ال��ب��ور���ص��ة  م��وؤ���ص��ر  وارت��ف��ع 

اغاق  مع  مقارنة  باملئة  40ر0  1588بن�صبة 

ال�صابقة.  اجلل�صة 

بينما  �صركة،   50 اأ�صهم  اأ�صعار  وارتفعت 

انخف�صت اأ�صعار اأ�صهم 19 �صركة، وا�صتقرت 

اأ�صعار اأ�صهم 34 �صركة اأخرى. 

االنباط-عمان

اف��ت��ت��ح ال��ب��ن��ك ال���ع���رب���ي م����وؤخ����راً ف��رع��ه 

ال���ك���رك وال����واق����ع يف م��ن��ط��ق��ة  اجل���دي���د يف 

الثنية – مقابل غرفة جتارة الكرك، وذلك 

اإىل تعزيز  ال��ه��ادف��ة  ال��ب��ن��ك  اإط���ار خ��ط��ة  يف 

الدائم  والتوا�صل  اململكة  يف  فروعه  �صبكة 

ق���اع���دة ع��م��ائ��ه يف خمتلف  وال���ف���ّع���ال م���ع 

اململكة. مناطق 

وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق����ال ال�����ص��ي��د ي��ع��ق��وب 

امل�صرفية  دائ���رة اخل��دم��ات  م��دي��ر  م��ع��ت��وق، 

لاأفراد يف البنك العربي– الأردن: “ياأتي 

بت�صميمه  اجل���دي���د  ال��ث��ن��ي��ة  ف����رع  اف���ت���ت���اح 

ال��ع�����ص��ري وخ���دم���ات���ه امل�����ص��رف��ي��ة امل��ت��م��ي��زة 

اأف�صل  لتقدمي  الدائم  البنك   �صعي  �صمن 

احل���ل���ول واخل����دم����ات امل�����ص��رف��ي��ة ل��ع��م��ائ��ه 

وتطلعاتهم.”  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ي��ل��ب��ي  ومب����ا 

ك��اف��ة  اجل��دي��د  ال��ف��رع  “�صيوفر  واأ����ص���اف: 

و�صائل الراحة لعمائنا لإمتام معاماتهم 

وي�صر”. ب�صهولة  امل�صرفية 

امل�صرفية  اخل��دم��ات  ب��اق��ة  ج��ان��ب  واإىل 

الفرع  يقدمها  ال��ت��ي  ال�صاملة  ال�صخ�صية 

ط��ري��ق  ع���ن  برمييوم”  “عربي  ل��ع��م��اء 

م���دي���ر ع���اق���ة م��ت��خ�����ص�����س، ي���وف���ر ال��ف��رع 

ك��ذل��ك جم��م��وع��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م��ن اخل��دم��ات 

مبختلف  احل�صابات  فتح  ت�صمل  امل�صرفية 

وق��رو���س  ال�صخ�صية  وال��ق��رو���س  اأن��واع��ه��ا 

وب��ط��اق��ات  ال�صكنية  وال��ق��رو���س  ال�����ص��ي��ارات 

الإئتمان بالإ�صافة اإىل اخلدمات امل�صرفية 

الرقمية.

االنباط-عمان 

الث���ن���ن،  ام�������س  ال��ع��م��ل  وزارة  اأط���ل���ق���ت 

ت�صتمر  الأطفال  عمل  على  تفتي�صية  حملة 

مل���دة �صهر ك��ام��ل ل��ل��ت��اأك��د م��ن م���دى ال��ت��زام 

العمل  ق��ان��ون  باأحكام  املختلفة  القطاعات 

وتعدياته فيما يتعلق بعمل الأطفال.

وق�����ال وزي�����ر ال��ع��م��ل ن�����ص��ال ال��ب��ط��اي��ن��ة 

�صت�صمل  احل��م��ل��ة  اإن  ���ص��ح��ف��ي،  ت�����ص��ري��ح  يف 

خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات م����ع ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى 

ب��ع�����ص��ه��ا ك��ق��ط��اع ا����ص���اح امل���رك���ب���ات وب��ي��ع 

�صتكثف  الوزارة  اأن  موؤكدا  ال�صائلة،  القهوة 

الأي���ام  يف  امل��ي��دان��ي��ة  التفتي�صية  ال���زي���ارات 

امل��ق��ب��ل��ة، و���ص��ت��ت��خ��ذ الإج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

بحق املخالفن للقانون من اأ�صحاب العمل 

بخ�صو�س عمل الأطفال.

ا�صكال  ال��وزارة ترف�س جميع  وا�صار اىل 

ا�صتغال الأطفال اقت�صاديا، داعيا اجلميع 

ل��ل��ح��د م���ن ع��م��ل الأط���ف���ال  ال���ت���ع���اون  اإىل 

ورف�س املررات لذلك.

المركزي: تأجيل أقساط قروض من انقطع أو انخفض راتبه او تأجلت عالواته

تنظيم االتصاالت تطلق نظام قاعدة البيانات اإللكتروني التجريبي

اجتماع تنسيقي للجنتي إدارة حسابي الصحة والخير

الضريبة تدعو لتوريد الدفعة المقدمة على حساب ضريبة الدخل قبل 30 تموز

انخفاض أسعار معظم المشتقات النفطية عالميا

مراقبة الشركات تمهل مقدمي 
طلبات التسجيل الستكمالها

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على ارتفاع

البنك العربي يفتتح فرعه الجديد 
في الكرك

وزارة العمل تطلق حملة تفتيشية 
على عمل األطفال

الثالثاء   21 / 7 / 2020 

االقت�صادي



االنباط-عمان

اأك�����د ال��ب��ن��ك امل����رك����زي ام�������س االث���ن���ن، 

برنامج  �ضمن  طلب   3,942 على  امل��واف��ق��ة 

دع�����م ال�������ض���رك���ات ال�������ض���غ���رة وامل��ت��و���ض��ط��ة 

ملواجهة كورونا بقيمة 380.8 مليون دينار، 

املبلغ  اج��م��ايل  م��ن   %76.2 ن�ضبته  م��ا  اأي 

امل��ت��اح �ضمن ال��رن��ام��ج. وق���ال ال��ب��ن��ك، يف 

بيان له، اإن قيمة متو�ضط القرو�س املوافق 

عليها بلغت 96.6 األف دينار، م�ضرا اإىل اأن 

حوايل 95% من عدد الطلبات املوافق عليها 

وق��ال  دي���ن���ار.  األ����ف   250 ع��ن  قيمتها  ت��ق��ل 

والتجزئة  اجلملة  جتارة  قطاع  اإن  البيان، 

تلقى ما ن�ضبته 36.5% من قيمة القرو�س 

امل����واف����ق ع��ل��ي��ه��ا، ت����اه ق���ط���اع ال�����ض��ن��اع��ات 

اأن  اإىل  ول��ف��ت   .%19.8 بن�ضبة  التحويلية 

الرنامج  �ضمن  املقدمة  ال��ق��رو���س  قيمة 

بلغت  العاملن  واج���ور  ال��روات��ب  لتغطية 

املوافق  الطلبات  قيمة  من   %43 ن�ضبته  ما 

دينار،  مليون   163 ت��ق��ارب  وبقيمة  عليها، 

ومب���ا ي��خ��دم 79.1 األ����ف ع��ام��ل ع��ل��ى راأ����س 

ومنذ  امل��رك��زي  البنك  اأن  اإىل  ي�ضار  عمله. 

ب��داي��ة ازم��ة ك��ورون��ا ق��دم اأي�����ض��اً ت�ضهيات 

اأخ���رى خ���ارج ن��ط��اق ه��ذا ال��رن��ام��ج مببلغ 

خال  من  منحها  مت  دينار  مليون   144.2

البنك  من  املقّدم  املي�ضر  التمويل  برنامج 

والبالغ  االقت�ضادية  للقطاعات  امل��رك��زي 

بتوفر  �ضاهمت  دي��ن��ار،  مليار   1.2 حجمه 

األف عامل بقيمة بلغت   38.1 رواتب لنحو 

جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  دي��ن��ار،  مليون   45.4

ال����روات����ب م���ن ك���ا ال���رن���اجم���ن ح���وايل 

خ��دم��ة  ���ض��اه��م��ت يف  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   208.4

حوايل 117.2 األف عامل على را�س عملهم. 

امل��ق��ّدم  املي�ضر  التمويل  برنامج  ب��ان  علماً 

من البنك املركزي للقطاعات االقت�ضادية 

حتى  �ضاهم  قد  مليار   1.2 حجمه  والبالغ 

بقيمة  م�ضروعاً   1,272 متويل  يف  تاريخه 

مالية بلغت نحو 915 مليون دينار، �ضاهمت 

بخلق نحو 12,116 فر�ضة عمل جديدة يف 

خمتلف حمافظات اململكة.

دبي - العربية

قالت �ضركة اأ�ضتيكو لاأبحاث العقارية 

اأ���ض��ع��ار ال�����ض��ق��ق يف دب���ي ت��راج��ع��ت %4  اإن 

خ��ال ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل���اري، 

ت��راج��ع��ت  ف��ي��م��ا  االأول،  ب��ال��رب��ع  م��ق��ارن��ة 

اأ�ضعار  4%، وتراجعت  بن�ضبة  الفلل  اأ�ضعار 

امل�ضاحات املكتبية بن�ضبة %2.

اط��ل��ع��ت عليه  ت��ق��ري��ر  واأو����ض���ح���ت، يف 

“العربية.نت”، اأن ن�ضبة هذه الرتاجعت 
عند  ل��ل�����ض��ق��ق  ب��ال��ن�����ض��ب��ة   %11 اإىل  ت�����ض��ل 

 ,2019 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  بالربع  مقارنتها 

اأي�����ض��ا بنف�س  اأ����ض���ع���ار ال��ف��ل��ل  وت���راج���ع���ت 

ال��ن�����ض��ب��ة، ف��ي��م��ا ك�����ان ت����راج����ع االأ����ض���ع���ار 

للم�ضاحات املكتبية بن�ضبة %9.

وت���راج���ع���ت اأ����ض���ع���ار اإي����ج����ارات ال�����ض��ق��ق 

مقارنة  ال��ث��اين  ال��رب��ع  خ��ال   %4 بن�ضبة 

بالربع االأول، فيما تراجعت اأ�ضعار الفلل 

بن�ضبة 3% وامل�ضاحات املكتبية بن�ضبة %5.

ال�ضقق  اإي��ج��ارات  تراجع  ن�ضبة  وبلغت 

 ,2019 ب��ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن  13% م��ق��ارن��ة 

 %10 بن�ضبة  الفلل  اأ�ضعار  تراجعت  فيما 

وامل�ضاحات املكتبية بن�ضبة %13.

وتتوقع ا�ضتيكو اأن ي�ضتمر هذا الرتاجع 

نتيجة  املقبلة  الفرتة  خ��ال  ي��زداد  قد  اأو 

تراجع  م��ع  املعرو�س  يف  املتوقعة  للزيادة 

املدى  على  ك��ورون��ا  ب�ضبب  الكبر  الطلب 

الطويل واملتو�ضط.

و2150  ���ض��ق��ة،   5750 ت�����ض��ل��ي��م  وج�����رى 

فلة، و500 األف قدم مربعة من امل�ضاحات 

الربع  2020. ويف  االأول  الربع  املكتبية يف 

الثاين من العام اجلاري، مت ت�ضليم 4200 

وحدة �ضكنية، و2300 فلة، و300 األف قدم 

مربعة مكتبية.

ومن املتوقع اأن يتم ت�ضليم 12.65 األف 

وحدة �ضكنية، و3750 فيا، و1.15 مليون 

ق���دم م��رب��ع��ة م���ن امل�����ض��اح��ات امل��ك��ت��ب��ي��ة يف 

ال�ضتة اأ�ضهر االأخرة من العام اجلاري.

االقت�صادي
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 المركزي: الموافقة على 76.2% من طلبات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

 اسعار العقارات في دبي تتراجع ٤% خالل أزمة كورونا

هبوط أسواق أوروبا.. واألنظار 
على محادثات صندوق التعافي

ستاندرد آند بورز تكشف حجم 
عجوزات دول الخليج

دبي - رويرتز

ام�س  االأوروب��ي��ة،  االأ�ضهم  تراجعت 

االث���ن���ن، م���ت���اأث���رة ب������االأداء ال�����ض��ع��ي��ف 

ال���دورة  ب��ح��رك��ة  امل��رت��ب��ط��ة  للقطاعات 

ح��االت  يف  ت�ضاعد  و�ضط  االقت�ضادية 

االإ���ض��اب��ة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا يف اأن��ح��اء 

ال����ع����امل، ب��ي��ن��م��ا ي���ب���دي امل�����ض��ت��ث��م��رون 

�ضندوق  حمادثات  حيال  حذرا  تفاوؤال 

التعايف االقت�ضادي لاحتاد االأوروبي.

وت����راج����ع م���وؤ����ض���ر اأ����ض���ه���م م��ن��ط��ق��ة 

ال��ع��م��ل��ة  ق���ف���زت  ح��ي��ث   ،%0.5 ال���ي���ورو 

املوحدة اإىل ذروة اأربعة اأ�ضهر.

يحرز قادة االحتاد االأوروبي تقدما 

بخ�ضو�س  اأي����ام  ل��ث��اث��ة  ���ض��ج��ال  ب��ع��د 

خ���ط���ة الإن���ع���ا����س اق���ت�������ض���ادات���ه���م ال��ت��ي 

لكن  ك��وف��ي��د-19،  جائحة  بها  ع�ضفت 

روته  م��ارك  الهولندي  ال��وزراء  رئي�س 

تواجه  مازالت  املباحثات  اأن  من  حذر 

خطر االنهيار.

ونزل املوؤ�ضر االأو�ضع نطاقا لاأ�ضهم 

ا�ضتمر  اأي�ضا، يف حن   %0.5 االأوروبية 

االآ�ضيوية  ب��االأ���ض��واق  ال�ضعيف  االأداء 

كورونا  فرو�س  اإ�ضابات  تزايد  و�ضط 

يف دول عديدة. وانخف�س موؤ�ضر قطاع 

 ،%2.2 االأوروب�������ي  وال���رتف���ي���ه  ال�����ض��ف��ر 

القارة،  يف  القطاعات  خ�ضائر  مت�ضدرا 

اأ�ضهم �ضركات النفط  يف حن تراجعت 

والغاز و�ضناع ال�ضيارات والبنوك اأكرث 

من %1.

وت�����راج�����ع ����ض���ه���م ج���ول���ي���و����س ب��اي��ر 

 ،%5.5 ال����رثوات  الإدارة  ال�����ض��وي�����ض��ري��ة 

ب��ع��دم��ا اأع��ل��ن��ت ال�����ض��رك��ة ع���ن ت��راج��ع 

يف   %6 االإدارة  حت���ت  االأ�����ض����ول  ح��ج��م 

يونيو/حزيران  حتى  ال�ضتة  االأ���ض��ه��ر 

عنه يف نهاية 2019.

العربية اأبوظبي: 

ت���وق���ع���ت وك����ال����ة ����ض���ت���ان���درد اآن�����د ب����ورز 

بالدين  قيا�ضيا  ارت��ف��اع��ا  امل���ايل  للتقييم 

احل��ك��وم��ي ل����دول اخل��ل��ي��ج، مب���ق���دار 100 

ت��زاي��د  ب�����ض��ب��ب  ال���ع���ام،  م��ل��ي��ار دوالر ه����ذا 

جائحة  اأزم���ة  و���ض��ط  التمويل  اح��ت��ي��اج��ات 

اأ�ضعار النفط. كورونا وانخفا�س 

وق���درت ال��وك��ال��ة اأن احل��ك��وم��ات ب��دول 

اخل��ل��ي��ج ���ض��ت�����ض��ج��ل ع���ج���زا يف م��ي��زان��ي��ات 

اإىل  180 مليار دوالر، م�ضرة  يبلغ  الدول 

اخلليجية  احلكومية  امليزانيات  ج��ودة  اأن 

�ضتوا�ضل الرتاجع حتى عام 2023.

امل��ج��م��ع  ال��ع��ج��ز  اأن  ال���وك���ال���ة  وت�������ض���رح 

�ضيجري  دوالر،  مليار   180 بنحو  �ضيكون 

ب���االق���رتا����س  م��ن��ه��ا  م���ل���ي���ار   100 مت���وي���ل 

طريق  ع��ن  دوالر  مليار   80 نحو  وت��وف��ر 

ال�ضحب من اأ�ضول حكومية.

وق��ال��ت وك��ال��ة ���ض��ت��ان��درد اآن����د ب����ورز يف 

اخلا�ضة  الفرتا�ضاتنا  وا�ضتنادا  اإن��ه  بيان 

ت�����ض��ه��د  اأن  ن���ت���وق���ع  ال���ك���ل���ي،  ب���االق���ت�������ض���اد 

م���ي���زان���ي���ات ح���ك���وم���ات جم��ل�����س ال���ت���ع���اون 

.2023 اخلليجي تراجعا حتى العام 

�ضعر  يبلغ  ب���اأن  لتوقعات  ذل��ك  ي�ضتند 

تبقى  30 دوالرا للرميل فيما  برنت  خام 

من العام اجلاري و50 دوالرا يف 2021 و55 

دوالرا يف 2022.

جراء  اخلليج  دول  ميزانيات  ت�ضررت 

انخفا�س  ب�ضبب  ذل��ك  وت��ف��اق��م  اجل��ائ��ح��ة 

الدول عجزا  لتتوقع معظم  النفط  اأ�ضعار 

يف خانة الع�ضرات.

يبلغ  اأن  ال��ت�����ض��ن��ي��ف��ات  وك��ال��ة  وت��ت��وق��ع 

 490 ح���وايل  اخلليج  دول  ح��ك��وم��ات  عجز 

مليار دوالر بن 2020 و2023.

-2014 يف  النفط  اأ���ض��ع��ار  انهيار  ومنذ 

كبر  ب�ضكل  اخلليج  دول  اعتمدت   ،2015

ع��ل��ى اال���ض��ت��دان��ة وج��م��ع��ت اأك����رث م���ن 80 

وخارجية  حملية  دي��ون  م��ن  دوالر  مليار 

م�ضتوى  ت�ضجيل  وب��ع��د  و2017.   2016 يف 

العام،  مليار هذا   100 قيا�ضي عند حوايل 

ت��ت��وق��ع ���ض��ت��ان��درد ان���د ب����ورز اأن ت��رتاج��ع 

مليار   70 ح����وايل  اإىل  ال��دي��ن  اإ�����ض����دارات 

دوالر يف 2023.

الثالثاء   21/ 7 / 2020



االعالين
08

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
على  الموافقة   2020/2/23 تاريخ   )  140  ( رقم  بقرارها  ق��ررت 
 ) الجبيهة   /2019/339/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط 

المتضمن : الموافقه على الغاء جزء من شارع امام القطعة رقم 
كأمانات  الفضلة  ثمن  واستيفاء  العوف  ابو   )  1  ( حوض   )373  (
تاريخ 2019/9/8 وكما   )  2085 ( رقم  اللوائية  اللجنة  قرار  وحسب 
هو موضح على المخطط في منطقة ) الجبيهة ( ووضعه موضع 
قانون  ) 24( من  المادة     ( من   6 ( الفقرة  استنادًا الحكام  التنفيذ 

تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .

امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
قررت بقرارها رقم ) 217 ( تاريخ 2020/6/10 الموافقة على  ايداع 
المخطط التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2020/605/ خريبة السوق 
( المتضمن : الموافقة على اعطاء القطعة رقم ) 933 ( حوض  ) 5 ( 
الحنو احكام خاصة ) 10 ( رخص مهن للبناء القائم على القطعة رقم 
اعاله وحسب قرار اللجنة اللوائية / ابنية رقم ) 27 ( تاريخ 2020/1/5 
وكما هو موضح على نسخة المخطط   حيث يمكن لذوي العالقة 
اللجنة المحلية لمنطقة  االطالع على المخطط المذكور في مكتب 
) خريبة السوق (  اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر 
االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك 
ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في 

المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت بقرارها 
رقم ) 237 ( تاريخ 2020/6/21 الموافقة على  ايداع المخطط التعديلي 
التنظيمي رقم ) أ ع /2020/846/ القويسمة ( المتضمن : بالموافقة على 
اعطاء القطعة رقم ) 492 ( حوض  ) 9 ( الدبوبية احكام خاصة – الطابق 

االرضي تجاري محلي ضمن سكن ) ب ( االرتداد الجانبي من جهة القطعتين
 ) 487،491 ( من نفس الحوض ) 6 ( م – فتح ابواب التجاري اتجاه شارع رشيد 
الرواحنة فقط – وفرض تعويض بواقع ) 35 ( خمسة وثالثون دينار / م2 
الواحد من مساحة الجزء المستغل تجاري باالستناد للمادة ) 47 ( من قانون 
التنظيم وقبل التصديق   حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط 
الدوام  اثناء    ) القويسمة   ( لمنطقة  المحلية  اللجنة  مكتب  في  المذكور 
الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين 
اعتراضاتهم  تقديم  عليه  االعتراض  يوجب  ما  اذا كان هناك  محليتين حتى 
الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االط��الع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
على  الموافقة   2018/4/22 تاريخ   )  282  ( رقم  بقرارها  ق��ررت 
المخطط التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2017/1088/ وادي السير  
( المتضمن : بالموافقه على تحويل صفة استعمال جزء من القطعة 
رقم ) 23 ( حوض ) 6 ( صلخد من سكن ) ج ( الى منطقة زراعية اولى 
المخطط  ( وحسب نسخة  ) ج  الى سكن  اولى  زراعية  ومن منطقة 
واستيفاء تعويض بواقع ) 2 ( دينارين/م2 الواحد من مساحة الجزء 
المحول من منطقة زراعية اولى الى سكن ) ج ( باالستناد للمادة ) 47 
( من قانون التنظيم وقبل التصديق وكما هو موضح على المخطط 
في منطقة ) وادي السير ( ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام 
الفقرة ) 6 ( من المادة    ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية 

رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت بقرارها 
رقم ) 245 ( تاريخ 2020/6/28 الموافقة على  ايداع المخطط التعديلي 
التنظيمي رقم ) أ ع /2020/845/ القويسمه ( المتضمن : الموافقة على 
خاصة  احكام  العاله   )  5  ( حوض    )   25  +  426  ( رقم  القطعتين  اعطاء 
وكما هي مدونه على نسخة المخطط – لمن يرغب – والغاء جزء من شارع 
وفرض تعويض بواقع ) 10 ( عشرة دنانير م2 الواحد من مساحة القطعة 
باالستناد للماده ) 47 ( من قانون اتنظيم وقبل التصديق   حيث يمكن لذوي 
العالقة االطالع على المخطط المذكور في مكتب اللجنة المحلية لمنطقة 
) القويسمه (  اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر االعالن في 
الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما يوجب االعتراض 
اعاله  الية  المشار  المكان  المحلية في  اللجنة  الى  اعتراضاتهم  تقديم  عليه 

خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االط��الع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بأنها قررت بقرارها رقم ) 214 ( تاريخ 2020/6/10 الموافقة 
 /2019/592/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط  على 
والغاء  استحداث  على  الموافقه   : المتضمن   ) السوق  خريبة 
اجزاء من شوارع ضمن القطع ذوات االرقام ) 52 ، 59 ( حوض 
استنادًا  التنفيذ  موضع  المخطط  ووضع  الغربي  الحنو   )  4  (
الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة    ) 24( من قانون تنظيم المدن 

والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .

امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
قررت بقرارها رقم ) 204 ( تاريخ 2020/6/1 الموافقة على  ايداع 
المخطط التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2020/343/ احد ( المتضمن 

: الموافقة على اعطاء القطعة رقم ) 997 ( حوض 
 ) 1 ( حنوريا احكام خاصة – مواقف سيارات – لخدمة البناء القائم 
اللجنة  قرار  الحوض وحسب  نفس  ( من   1723 ( رقم  القطعة  على 
اللوائية / ابنية رقم ) 3250 (تاريخ 2019/12/29  حيث يمكن لذوي 
المحلية  اللجنة  المذكور في مكتب  المخطط  على  االطالع  العالقة 
لمنطقة ) احد (  اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر 
االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك 
ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في 

المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايداع  على   الموافقة   2020/6/21 تاريخ   )  238  ( رقم  بقرارها 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2020/351/ النصر ( المتضمن : بالموافقة 
على اعطاء القطعتين ذوات االرقام ) 6917+6915 ( حوض  ) 1 ( عويس 
احكام خاصة – الطابق االرضي تجاري محلي باحكام خاصة وحسب المخطط 
أ ع د /1524 وفرض تعويض بواقع ) 35 ( خمسة وثالثون دينار / م2 الواحد 
من مساحة الجزء المستغل تجاري باالستناد للمادة ) 47 ( من قانون التنظيم 
وقبل التصديق   حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط المذكور 
ولمدة  الرسمي  الدوام  اثناء    ) النصر   ( لمنطقة  المحلية  اللجنة  في مكتب 
شهرين من تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى 
اذا كان هناك ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية 

في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االط��الع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
قررت بقرارها رقم ) 203 ( تاريخ 2020/6/1 الموافقة على المخطط 
المتضمن   ) النصر   /2019/1  / أ ع /307   ( التنظيمي رقم  التعديلي 
 )  2810 ( رقم  للقطعة  االرت��دادات  تعديل حكم  على  الموافقه   :
حوض  ) 3 ( المغيرات لتصبح ) 10 م ( من كافة الجهات عدا الجهة 
الشمالية الجانبية ) 5 م ( وباقي االحكام كما هي مصدقة وحسب 
تاريخ 2016/3/27 ووضع   )  854 ( رقم  ابنية   / اللوائية  اللجنة  قرار 

المخطط موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة  
لسنة   )  79 ( رقم  واالبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  24( من   (   

. 1966
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت بقرارها 
رقم ) 216 ( تاريخ 2020/6/10 الموافقة على  ايداع المخطط التعديلي 
التنظيمي رقم ) أ ع /2020/117/ راس العين ( المتضمن : الموافقة على 
اعطاء القطعة رقم ) 1569 ( حوض  ) 42 ( ام صويوينه الجنوبي احكام 

خاصة – مواقف سيارات – لخدمة القطعة رقم
 ) 1568 ( من نفس الحوض وحسب قرار اللجنة اللوائية / ابنية رقم ) 250 ( 
تاريخ 2020/2/2 وكما هو موضح على نسخة المخطط   حيث يمكن لذوي 
العالقة االطالع على المخطط المذكور في مكتب اللجنة المحلية لمنطقة 
) راس العين (  اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر االعالن في 
الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما يوجب االعتراض 
اعاله  الية  المشار  المكان  المحلية في  اللجنة  الى  اعتراضاتهم  تقديم  عليه 

خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االط��الع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200076287(

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

احمد روحي احمد الهندي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة روحي الهندي و�سريكه

 )6953( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1996/9/19

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/19 وقد قام 

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

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/20

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

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

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

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

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة القوا�سمه وبدوره  

 )  120899( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2020/7/12 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

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

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة �سيوؤول لال�سترياد 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  والت�سدير   

2009/9/9 قد قررت  حمدودة حتت الرقم )19636( بتاريخ 

املوافقة    2020/7/20 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

احمد  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

خالد حممد نعامنه  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

اربد – �سارع الثالثني - هاتف 0777699683

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة �سماء فيجو 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  للمطاعم    

حمدودة حتت الرقم )56001( بتاريخ 2019/12/1 قد قررت 

املوافقة    2020/7/17 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد رمزي عبد 

القادر عبد الرحيم قنديل  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

عمان – خلدا – �سارع و�سفي التل - هاتف 0796222745

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

واعادة  التاأمني  و�ساطة  خلدمات  تراث  �سركة   دائني  من  اأرجو 

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   التاأمني   

الرقم  ) 44076 ( بتاريخ ) 2016/5/16(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ح�سام جربيل خليل اجلبارات

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع زهران – عمارة ) 190 ( الدوار 

ال�ساد�س

�س.ب ) 852526 ( الرمز الربيدي ) 11185 ( 

تلفون ) 5906900 (

 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

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

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة الوائل خلدمات 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  التدريبية     الطفال 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )19084( بتاريخ 2009/6/29 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/6/11  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

زياد حممد عي�سى اجلعربي  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

هاتف   – الثاين  الطابق   –  167 عمارة   – مكة  �سارع   – عمان 

06/5815001 – الرمز الربيدي 11953 �سندوق بريد 4888 

 ziad@trurhfirm.com الربيد اللكرتوين

 خلوي 0797928966

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن)اول (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

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

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سركة �سم�س خلدمات املطاعم واحلدائق امل�سجلة لدينا ك�سركة  

ذ.م.م حتت الرقم )11052( بتاريخ )2005/11/16( قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/7/13 ( املوافقة 

بالجماع على تخفي�س راأ�سمال ال�سركة من )500،000( دينار 

اردين لي�سبح )50،000( دينار اردين 

تخفي�س  على  خطيا  العرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200132381(

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

ناجح حممد عطا الدباب�سه

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة زكريا املو�سى و�سريكه

 )17175( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2013/3/18

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/20 وقد قام 

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

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/20

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

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

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

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

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   والت�سدير    لال�سترياد  �سيوؤول  �سركة  دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 19636 ( 

بتاريخ ) 2009/9/9(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : احمد خالد حممد نعامنه

عنوان امل�سفي : اربد – �سارع الثالثني

خلوي ) 0777699683 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  �سماء فيجو للمطاعم   ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 56001 ( بتاريخ 

)2019/12/1 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : رمزي عبد القادر عبد الرحيم قنديل

عنوان امل�سفي : عمان – خلدا – �سارع و�سفي التل

خلوي ) 0796222745 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة اخلواجا واخلطيب  

 )  115276( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/10/24 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

التدريبية    الطفال  خلدمات  الوائ��ل  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

 ( الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م  

19084 ( بتاريخ ) 2009/6/29(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : زياد حممد عي�سى اجلعربي

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع مكة – عمارة 167 – الطابق الثاين 

�س.ب ) 4888 ( الرمز الربيدي ) 11953 ( 

تلفون ) 06/5815001 (

ziad@trurhfirm.com الربيد اللكرتوين

خلوي ) 0797928966 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

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

للتدريب     جيم  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 

باجتماعها  قررت  قد   2013/10/27 بتاريخ   )34381( الرقم 

غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/6/11  املوافقة على ت�سفية 

عي�سى  حممد  زي��اد  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

اجلعربي  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

هاتف   – الثاين  الطابق   –  167 عمارة   – مكة  �سارع   – عمان 

06/5815001 – الرمز الربيدي 11953 �سندوق بريد 4888 

  ziad@trurhfirm.com الربيد اللكرتوين

خلوي 0797928966

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   للتدريب    جيم  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم ) 34381 ( بتاريخ 

)2013/10/27 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : زياد حممد عي�سى اجلعربي

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع مكة – عمارة 167 – الطابق الثاين 

�س.ب ) 4888 ( الرمز الربيدي ) 11953 ( 

تلفون ) 06/5815001 (

ziad@trurhfirm.com الربيد اللكرتوين

خلوي ) 0797928966 ( 

م�سفي ال�سركة

الثالثاء   21/ 7 / 2020



الدويل
 90 الثالثاء  21/ 7 / 2020 

االنباط - وكاالت

ك�صفت و�صائل اإعالم اإيرانية عن تفا�صيل 

ع��م��ل��ي��ات جت�����ص�����س م���ث���رة ن��ف��ذه��ا حم��م��ود 

م��و���ص��وي جم���د، وال����ذي ن��ف��ذ ح��ك��م الإع����دام 

بحقه �صباح ام�س بعد اإدانته بنقل معلومات 

اإىل املو�صاد وال�صتخبارات الأمريكية.

مو�صوي  اإن  الإي����راين  ال��ت��ل��ف��زي��ون  وق���ال 

الأمريكية  املخابرات  �صابط  اإىل  قدم  جمد 

رئ��ي�����س  ل��ق��اء م��ع��ه م��ع��ل��وم��ات ح���ول  اأول  يف 

فرقة احلرا�صة ال�صخ�صية للرئي�س ال�صوري 

ب�صار الأ���ص��د، م��ع رق��م اجل���وال اخل��ا���س به، 

كذلك  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��خ��اب��رات  اإىل  ق��دم  كما 

تفا�صيل خطة تطوير بنية الأجهزة الأمنية 

قائد  دونها  التي  ال�صورية  وال�صتخباراتية 

كما  �صليماين،  قا�صم  اآن���ذاك  القد�س  فيلق 

قدم معلومات اأمنية اإىل املو�صاد الإ�صرائيلي 

ح��ول زي���ارة ق��ام بها وزي��ر ال��دف��اع الإي���راين 

اإىل ����ص���وري���ا، واأن�����ه ت��ل��ق��ى ع��ل��ى ي���د امل��و���ص��اد 

تدريبات لفك �صيفرة الوثائق الأمنية.

وذكر التلفزيون اأن مو�صوي جمد تعاون 

م��ع امل��خ��اب��رات الأم��ري��ك��ي��ة والإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

�صنوات  اأرب��ع  مل��دة   2017 و   2013 بني عامي 

األف   280 واأربعة �صهور، مقابل تلقيه مبلغ 

دولر.

من جهتها، ذكرت وكالة اأنباء “فار�س” 

مو�صوي  اأن  ال��ث��وري،  احل��ر���س  م��ن  املقربة 

املوؤ�ص�صات  م��ن  لأي  ينتمي  ي��ك��ن  مل  جم��د 

ي��ك��ن ع�����ص��وا يف احل��ر���س  ال��ع�����ص��ك��ري��ة ومل 

يف  للقتال  املتطوعني  بني  من  اأو  ال��ث��وري، 

���ص��وري��ا، واأ���ص��اف��ت اأن م��و���ص��وي جم��د ك��ان 

يعي�س يف �صوريا بعد اأن هاجر والداه اإليها 

يف �صبعينيات القرن املا�صي، واأنه متكن من 

التوا�صل مع بع�س امل�صت�صارين الإيرانيني 

يتقن  ك��ان  حيث  كمرتجم،  معهم  والعمل 

اللهجة ال�صورية واللغة الإجنليزية، وعلى 

معرفة مبختلف املناطق اجلغرافية واملدن 

الإي��ران��ي��ني  امل�صت�صارين  وراف���ق  ال�صورية، 

التي كانوا يتواجدون فيها بني  املناطق  يف 

اإدلب والالذقية. حمافظتي 

وا���ص��اف��ت، ان��ه متكن م��ن دخ��ول اأم��اك��ن 

ح�������ص���ا����ص���ة، واحل���������ص����ول ع���ل���ى م��ع��ل��وم��ات 

ح���ول ال���وح���دات ال���ص��ت�����ص��اري��ة الإي���ران���ي���ة 

الت�����ص��ال  واأن��ظ��م��ة  احل��رب��ي��ة  وت�صليحاتها 

واأماكن تنقلهم، وعلى  امل�صت�صارين  واأ�صماء 

�صليماين. راأ�صهم 

جم��د  م���و����ص���وي  اإن  “فار�س”  وق���ال���ت 

ال�صبحة  وي��ح��م��ل  ب��ال��ت��دي��ن  ي��ت��ظ��اه��ر  ك���ان 

امل�صت�صارين  اأثناء عمله مع  اللحية  ويطلق 

اأن��ه  التحقيقات  اأث��ب��ت��ت  فيما  الإي��ران��ي��ني، 

ومي�صي  الكحولية  امل�صروبات  يتناول  كان 

اأوقاته يف املالهي الليلية يف لبنان

االنباط - وكاالت

ا�صتولت قوات الحتالل فجر ام�س على 

تقوع  بلدة  يف  احلجم  كبرة  اأث��ري��ة  قطعة 

م�صادر  واأو�صحت  حل��م،  بيت  مدينة  �صرق 

ال��ذي يعود  اأن��ه��ا ع��ب��ارة ع��ن ح��و���س العماد 

تاريخه اإىل القرن ال�صاد�س امليالدي.

وق����ال م���دي���ر ب��ل��دي��ة ت���ق���وع ت��ي�����ص��ر اأب���و 

ق���وات الح��ت��الل ده��م��ت منزله  اإن  م��ف��رح، 

اأفراد  واحتجزت  البلدية  مقر  من  القريب 

الأثرية  القطعة  على  ا�صتولت  ثم  العائلة، 

علما  م��ن��زل��ه،  ق��رب  بها  يحتفظ  ك��ان  ال��ت��ي 

اأنها تعر�صت اإىل ال�صرقة اأكرث من مرة من 

الأث��ري��ة،  ال��دي��ر  مكانها الأ���ص��ل��ي يف خ��رب��ة 

لنقلها  متهيدا  ب��ه��ا،  الح��ت��ف��اظ  مت  وعليه 

اإىل متحف اأثري.

يعود  الذي  الأث��ري  اأن احلو�س  واأ�صاف 

منقو�س  ع��ام،   1600 من  اأك��رث  اإىل  تاريخه 

ع��ل��ي��ه ك��ت��اب��ات ب��ل��غ��ات خم��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث يبلغ 

ق��ط��ره ح����وايل م���رتا ون�����ص��ف امل����رت، وي��زن 

قرابة 7 اأطنان.

االنباط - وكاالت

اأ����ص���در ال��زع��ي��م ال���ك���وري ال�����ص��م��ايل 

قرارا بعزل وا�صتبدال جميع امل�صوؤولني 

القائمني على بناء م�صفى يف العا�صمة 

بيونغ يانغ وحتويلهم للق�صاء.

ف����خ����الل زي��������ارة ق�����ام ب���ه���ا ال���زع���ي���م 

اأون،  ال�����ص��م��ايل، ك��ي��م ج��ون��غ  ال���ك���وري 

موقع  ع��ل��ى  م��ي��داين  تفتي�س  لإج����راء 

بتوبيخ  قام  يانغ،  بيونغ  بناء م�صت�صفى 

الإن�������ص���اءات يف  تنفيذ  ع��ن  امل�����ص��وؤول��ني 

“بال  امل�صروع املذكور لقيامهم بالعمل 

منا�صبة  خ��ط��ة  و���ص��ع  ودون  مبالة” 

ل��ل��م��ي��زان��ي��ة. ووّج����ه ان��ت��ق��ادات ���ص��دي��دة 

الإم��دادات  تاأمينهم  لعدم  للم�صوؤولني 

امل���ط���ل���وب���ة ل���ل���م�������ص���روع م�����ن م���ع���دات 

وم�صتلزمات ومواد بناء.

وب���ح�������ص���ب ت���ق���ري���ر ن�������ص���رت���ه وك���ال���ة 

ال�صمالية،  ال��ك��وري��ة  امل��رك��زي��ة  الأن��ب��اء 

ام�����س الث��ن��ني، ف��اإن كيم اأم��ر ب��اإج��راء 

امل�صوؤولة  التن�صيق  جلنة  م��ع  حتقيق 

عن تنفيذ امل�صروع.

اآذار  �صهر  اأع��ل��ن، يف  ق��د  ك��ي��م  وك���ان 

املا�صي، عن البدء ببناء م�صت�صفى عام 

اأن  حديث و�صخم يف بيونغ يانغ، على 

الأول  ت�صرين  �صهر  يف  ج��اه��زاً  ي��ك��ون 

الذكرى  مع  افتتاحه  ليزامن  املقبل، 

العمال احلاكم يف  لتاأ�صي�س حزب   75 ل�

البالد.

ع��دد  م��ن  ال�صمالية  ك��وري��ا  وت��ع��اين 

م����ن امل�������ص���اك���ل الق���ت�������ص���ادي���ة ب�����ص��ب��ب 

تفر�صها  ال��ت��ي  ال�����ص��ارم��ة  ال��ع��ق��وب��ات 

وا�صنطن على البالد ب�صبب برناجمها 

“يورو  ن��ق��ل��ت  م���ا  ب��ح�����ص��ب  ال����ن����ووي، 

نيوز«.

االنباط - وكاالت

يف ك��ل م���رة ي��ح��اول ال���ص��ت��ي��ط��ان اأن يزحف 

نحو بلدة بيتا جنوب نابل�س، يهب اأهلها ملواجهة 

ي���ردوه  ح��ت��ى  ي���ع���ودوا  ول  الداهم”،  “اخلطر 
“خائباً”، كما يوؤكدون بعد كل مواجهة.

على  خ��ي��ام��اً  م�صتوطنون  ن�صب  اأي�����ام،  ق��ب��ل 

الأه���ايل  فتوجه  بيتا،  ب��ل��دة  يف  “�صبيح”  جبل 

اإىل املنطقة، ملنع امل�صتوطنني من التمركز فيها، 

وخا�صوا مواجهات عنيفة مع جي�س الحتالل، 

واأجربوا امل�صتوطنني على الن�صحاب من اجلبل

يقول النا�صط ب�صمان حمايل: اأه��ايل بلدتنا 

عندهم ما ي�صبه “الفوبيا”، من امل�صتوطنني، ول 

ي��رتددون مبقاومة ال�صتيطان، حتى لو كلفهم 

ذلك مئات ال�صهداء والأ�صرى. واأ�صاف: املواجهة 

بني اأهايل بيتا وال�صتيطان والحتالل، ممتدة 

ال�صنني، ول نن�صى الأح���داث التي  منذ ع�صرات 

واأ�صفرت  الأوىل،  النتفا�صة  يف  البلدة  �صهدتها 

بعد  امل��ئ��ات  واإ���ص��اب��ة  �صبان  ا�صت�صهاد ثالثة  ع��ن 

الت�صدي لقتحام امل�صتوطنني لأرا�صي البلدة.

هجوماً   ،1988 ال��ع��ام  يف  �صهدت  بيتا  وك��ان��ت 

 3 ا�صت�صهد خالله  الحتالل،  من جي�س  �صر�صاً 

�صبان، وُهدم  13 منزًل، واعتقل 350 �صاباً، واأبعد 

6 اإىل خارج فل�صطني املحتلة.

وق����ال ح��م��اي��ل: “يف امل��واج��ه��ة الأخ�����رة مع 

اأه��ايل  العرمة، هب كل  امل�صتوطنني، على جبل 

والن�صاء  الأط��ف��ال  راأي��ن��ا  اجلبل،  البلدة حلماية 

وكبار ال�صن،ينفرون ويواجهون جنود الحتالل 

وامل�صتوطنني من نقطة �صفر.«

العرمة،  جبل  على  امل��واج��ه��ات  اأن  اإىل  ُي�صار 

من  امل�صتوطنني  ملنع  بيتا  اأه���ايل  خا�صها  التي 

ال�صتيالء على املكان، �صهدت ا�صت�صهاد ال�صابني 

اإ�صالم دويكات، وحممد عبد الكرمي حمايل

اأ���ص��ب��ح��وا  “امل�صتوطنني  اأن  ح��م��اي��ل  واأك�����د 

بيتا،  اأه��ايل  الدخول يف مواجهة، مع  يتجنبون 

ملا عاينوه وخربوه من باأ�س واإ�صرار على منعهم 

من ال�صتيالء اأو ال�صتيطان على اأرا�صي البلدة« 

حتى  يتمكنوا  مل  “امل�صتوطنني  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

اللحظة من ال�صتيالء على اأي قطعة اأر�س، يف 

بيتا، ومل ت�صهد البلدة اأي عمليات بيع لهم.«

وتابع: “كان هناك وعودات من هيئة مقاومة 

لتعزيز  م�صاريع  بتوفر  وال�صتيطان،  اجل���دار 

���ص��م��ود الأه������ايل ع��ل��ى ج��ب��ل ال��ع��رم��ة، ل��ك��ن مل 

الو�صع  بحجة  اللحظة،  حتى  �صيء  منها  ينفذ 

املايل ال�صعب الذي تعي�صه احلكومة، بعد اأزمة 

اأه��ايل  م��ن  “عدداً  اأن  واأو���ص��ح حمايل  ك��ورون��ا« 

البلدة بدلوا اأرا�س لهم يف مناطق اأخرى، مقابل 

اأرا�س يف جبل العرمة، بهدف تعمره وحمايته 

من ال�صتيطان«

الع�صرات من  يعتقل  اأن الحتالل  اإىل  ي�صار 

اأبناء بلدة بيتا، يف �صجونه، ويق�صي عدد منهم 

اأحكاماً عالية وبال�صجن املوؤبد.

معلومات تخص الرئيس السوري تقود جاسوسا إيرانيا لالعدام 

بيت لحم .. االحتالل يسرق قطعة أثرية تعود للقرن 16

الجميع أمام التحقيق...زعيم كوريا الشمالية يقيل القائمين على بناء مستشفى 

المواجهة بين أهالي البلدة واالستيطان واالحتالل ممتدة منذ عشرات السنين

»بيتا«: سنقاوم االستيطان على جبل صبيح حتى لو كلفنا ذلك شهداء وأسرى 

االنباط - وكاالت

للعاهل  بال�صفاء  ال��دع��وات  ت�صدرت 

ال�صعودي امللك �صلمان بن عبد العزيز، 

وذل��ك  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ص��ل  �صبكات 

امل�صت�صفى  دخ���ول���ه  ع���ن  الإع�����الن  ب��ع��د 

ب�صبب التهاب يف املرارة.

ي��ا  “�صالمتك  و����ص���م  ت�������ص���در  وق�����د 

اب��و  ي���ا  ال�������ص���وء  و”خطاك  اأبوفهد”، 

الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  م��وق��ع  فهد”، 

ال�صعودية. “تويرت” يف 
بال�صفاء  ال��دع��اء  ح��م��ل��ة  يف  و���ص��ارك 

ال�����ص��ع��ودي م�����ص��وؤول��ون ونخب  ل��ل��ع��اه��ل 

�����ص����ع����ودي����ة ون����ا�����ص����ط����ون ع�����رب م���وق���ع 

“تويرت«.
ووفق بيان الديوان امللكي، فقد دخل 

م�صت�صفى  اأم�س  من  اول  �صلمان،  امللك 

الريا�س  يف  التخ�ص�صي  في�صل  امل��ل��ك 

لإجراء بع�س الفحو�صات جراء التهاب 

يف املرارة.

االنباط - وكاالت

لإدارة  التابعة  القمع  قوات  اقتحمت 

)5( يف  ق�صم  ام�����س،  الح��ت��الل،  �صجون 

“رميون«. �صجن 

ع��ن��ا���ص��ر  اإن  الأ�����ص����ر،  ن�����ادي  وق�����ال 

تفتي�س،  عمليات  نفذت  القمع  وح��دات 

4 من غرف الأ�صرى بالق�صم، و�صط  يف 

اأق�صام الأ�صرى،  حالة من التوتر ت�صود 

واأ�صار اإىل اأن هذا هو القتحام الثاين، 

اأي��ام،  الأ�صرى خالل  له  يتعر�س  ال��ذي 

بحق  ج��رت  وا�صعة  اقتحام  عملية  بعد 

“عوفر.« الأ�صرى ب�صجن 

الح��ت��الل  ���ص��ج��ون  اإدارة  اأن  ي��ذك��ر 

والقمع  القتحام  عمليات  من  �صّعدت 

ب��ح��ق الأ�����ص����رى، وك�����ان ذروت���ه���ا ب��داي��ة 

العام املا�صي، حيث �صهد اأعنف عمليات 

القمع منذ �صنوات.

االنباط - وكاالت

حتقيق  يف  اأملها  ع��ن  رو�صيا  اأع��رب��ت 

ت�����ص��وي��ة ع��اج��ل��ة ل���ل���ن���زاع ب���ني اأرم��ي��ن��ي��ا 

على  �صي�صاعد  ذل���ك  لأن  واأذرب���ي���ج���ان، 

ت��خ��ف��ي��ف ال���ت���وت���ر ب����ني اأب�����ن�����اء ه��ات��ني 

الدولتني املقيمني يف رو�صيا.

وق�������ال امل���ت���ح���دث ب���ا����ص���م ال���رئ���ا����ص���ة 

ب���ي�������ص���ك���وف، ردا  ال���رو����ص���ي���ة دم����ي����رتي 

ال��ك��رم��ل��ني،  ك���ان  اإذا  ����ص���وؤال ع��م��ا  ع��ل��ى 

اأب��ن��اء  ب��ني  ال��ت��وت��ر وامل�صاكل  ق��د لح��ظ 

املقيمني يف مو�صكو  واأرمينيا  اأذربيجان 

مو�صكو  يف  يعي�س  تعلمون  “كما  ام�س: 

الكثر  ع���ام،  ب�صكل  رو���ص��ي��ا  يف  وك��ذل��ك 

م��ن الأذرب��ي��ج��ان��ي��ني والأرم�����ن، ال��ذي��ن 

وه��ن��اك  ال��رو���ص��ي��ة،  اجلن�صية  يحملون 

ك���ذل���ك ع���م���ال م���ه���اج���رون م���ن ه��ات��ني 

ال���دول���ت���ني ي��ق��ي��م��ون يف ب����الدن����ا. م��ن 

اأن ال��ت�����ص��ع��ي��د ع��ل��ى احل���دود  ال��وا���ص��ح، 

الأرم���ن���ي���ة الأذرب���ي���ج���ان���ي���ة، ي���وؤث���ر على 

ال���و����ص���ع ال��ن��ف�����ص��ي ل����ه����وؤلء امل��واط��ن��ني 

وكذلك على العالقات فيما بينهم«.

دع���ت  م���و����ص���ك���و،  اأن  ع���ل���ى   ، و�����ص����دد 

وال��ع��ودة  النف�س،  �صبط  اإىل  اجلانبني 

الفورية لوقف اإطالق النار، وو�صع حد 

لأي مظاهر للعنف.

االنباط - وكاالت

الإ�صرائيلية  العقارات  �صركة  ب��داأت 

حي  ب��ن��اء  مل�����ص��روع  بالت�صويق  “دارا” 
ال���ق���د����س  ق���ل���ب  يف  ت�صيون”  “نوف 
املحتلة، وي�صم 12 مبنى مكون من 216 

ا�صتيطانية. وحدة 

وي��ق��ع احل���ي ال���ص��ت��ي��ط��اين اجل��دي��د 

ع���ل���ى م���ق���رب���ة م�����ن ح�����ي ج���ب���ل امل���ك���رب 

ويتكون  القدمية،  البلدة  من  القريب 

لكل  طوابق   6-5 بارتفاع  مبنى   12 من 

منها.

اإط��������ار خ��ط��ة  امل���������ص����روع يف  وي�����اأت�����ي 

ال����رام����ي   »5800  Jerusalem«

�صياحي  م��رك��ز  اإىل  ال��ق��د���س  ل��ت��ح��وي��ل 

عاملي.

الإ�صرائيلي  الأع��م��ال  رج��ل  وميتلك 

ال�صهرة  التجارية  املجمعات  و�صاحب 

يف  الأ����ص���ه���م  غ��ال��ب��ي��ة  ليفي”  “رامي 
امل�صروع.

دعوات الشفاء للملك سلمان 
تتصدر مواقع التواصل بالسعودية

وحدات القمع تقتحم سجن »ريمون«

روسيا تأمل بتسوية عاجلة 
للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان

 216 وحدة استيطانية جديدة في القدس
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نعم ما زلنا نح�سي �سحايا قتل الفتيات والن�ساء يف زمن التطور والتقدم 

ولنا يف الأردن حكايا وروايات عديدة حول هذه الإ�سكالية املتجذرة، وال�سبب 

�سريف، اأي �سرف باأن تقتل اإبنتك اأو اأختك بهدف �سون �سرفك .

كان  فما  واحلا�سدين،  املنافقني  قبل  من  بالزنا  عائ�سة  �سيدتنا  تتهم  اأمل 

اأبي بكر ر�سى اهلل  اإىل ال�سرب وخماطبة �سيدتنا عائ�سة يف بيت  من ر�سولنا 

كنُت  ف��اإن  وك��ذا،  كذا  عنك  بلغني  فاإنه  عائ�سة،  )يا  لها:  قال  راأه��ا  فلما  عنه، 

بريئة ف�سيربئك اهلل، واإن كنُت اأملمت ب�سيء فا�ستغفري اهلل وتوبي اإليه، فاإن 

العبد اإذا اعرتف بذنبه ثم تاب تاب اهلل عليه( ]�سحيح البخاري، فردت عليه 

وتلت  برائتها،  من  واثقة  واأّنها  تقرتفه،  مل  ذنب  عن  تتوب  لن  باأنها  قائلة 

]يو�سف:18.،  ُفوَن(  َت�سِ َما  َعلَى  امْلُ�ْسَتَعاُن   ُ َواهلَلّ َجِميٌل  )َف�َسرْبٌ  تعاىل:  قوله 

حتى نزل الوحي واأثبت برائتها يف �سورة النور. 

ور�سوله  الإ���س��ام  حاربها  التي  والتقاليد  ال��ع��ادات  بع�ض  يف  الت�سدد  مل��اذا 

نقبلها  ل  فلماذا  التوبة  يتقبل  اهلل  اإن  بقتلها،    .... واإن  احل��ل  هل  الكرمي، 

قد  بتهمة  بناتنا  نقتل  “اأ�ساو�ض” حينما   رجال  ن�سبح  اننا  اأم  كب�سر،  نحن 

ل تكون �سحيحة، مثل تلك التهم حتتاج لإثباتات حتى تتحقق واإن حتققت 

فالقتل لي�ض احلل من الناحية ال�سرعية والخاقية. 

“ركيكة”  الأردين  العقوبات  قانون  يف  اجل��رائ��م  لتلك  ال��رادع��ة  القوانني 

واأخ�ض  تاأهيل  اإع��ادة  اأو  اإلغاء  اإىل  “حمر�سة”، وحتتاج  تكون  تكاد  قد  بل  ل 

بالذكر هنا املادتني ٩8 و٩٩ من قانون العقوبات الأردين ون�سها 

املخفف  العذر  من  ي�ستفيد  املخفف..  العذر  من  امل�ستفيدون   -٩8 “املادة   

ناجت عن عمل  غري  �سديد  ب�سورة غ�سب  عليها  اأق��دم  ال��ذي  فاعل اجلرمية 

فاعل  ي�ستفيد  وال  ع��ل��ي��ه،  امل��ج��ن��ي  اأت����اه  اخل���ط���ورة  م��ن  ج��ان��ب  وع��ل��ى  حم��ق 

اجلرمية من هذا العذر، )املخفف اإذا وقع الفعل على اأنثى بدواعي ال�سرف(

» واملادة  ٩٩- العقوبات على اجلرائم عند توفر ا�سباب خمففة... ».

ال�سائكة حتى ل يذهب �سحايا  امل�سائل  اإحقاق احلق يف تلك  اإذا ل بد من 

جدد بحجة ال�سرف، وليعاقب من ت�سول له نف�سه املري�سة بفعل ذلك عقابا 

كان  ما  داخلنا  يف  اأيقظت  املغدورة  �سرخة  النكراء،  جرميته  بحجم  �سديدا 

�ساكنا واإن مل ندافع عنها من منربنا فبئ�ض لنا وملنربنا .

عمرالكعابنة 

صرخة المغدورة 
هزت جوارحنا 

االنباط - وكاالت

اأك�����دت ح��رك��ة »ح���م���ا����ض«، ام�����ض الث���ن���ني، اأن ق��ط��اع غ��زة 

القادمة،  القليلة  الأي��ام  خال  مركزيا  مهرجانا  �سيحت�سن 

ورئي�ض  عبا�ض،  حممود  الرئي�ض  م��ن  ك��ل  فيه  و«�سي�سارك« 

املكتب ال�سيا�سي للحركة اإ�سماعيل هنية.

خليل  “حما�ض”،  حل��رك��ة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  وق���ال 

يف  الفل�سطينية  اجل��ه��ود  ل��ت��وح��ي��د  “ا�ستكمال  اأن���ه  احل��ي��ة، 

ال��ت��واف��ق  مت  القرن”،  و”�سفقة  ال�سم”  “خطة  م��واج��ه��ة 

ع��ل��ى ع��ق��د م��ه��رج��ان م���رك���زي، ���س��ي�����س��ارك ف��ي��ه مم��ث��ل��ون عن 

كلمات  و�سيت�سمن  الفل�سطيني،  ال�سعب  م��ك��ون��ات  خمتلف 

الفل�سطينية  امل�ساركة  اإىل  اإ�سافة  ر�سمية،  دولية  وم�ساركات 

اإ�سماعيل هنية رئي�ض  للرئي�ض حممود عبا�ض، وكلمة  بكلمة 

ر�سالة  املهرجان  “هذا  واأ�ساف:  للحركة«.  ال�سيا�سي  املكتب 

وق��واه  بف�سائله  املوحد  �سعبنا  موقف  توؤكد  الأط���راف،  لكل 

و�سفقة  ال�سم،  م�سروع  �سد  ت��واج��ده  اأم��اك��ن  كل  ويف  كافة، 

القرن، وكل املوؤامرات، التي ت�ستهدف ق�سية �سعبنا وحقوقه 

التاريخية«.

فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  �سر  اأم��ني  اأعلن  جهته،  من 

اأن��ه مت الت��ف��اق مع حركة حما�ض،  ال��رج��وب،  ال��ل��واء جربيل 

على اإقامة مهرجان وطني يف قطاع غزة خال الأيام املقبلة.

���س��ي��ك��ون حمطة  امل���ه���رج���ان  ه����ذا  اأن  ال����رج����وب  واأ�����س����اف 

مواجهة  يف  امل��وح��د  الفل�سطيني  امل��وق��ف  لتج�سيد  تاريخية 

م�سروع  خ��ال  م��ن  الفل�سطينية  الق�سية  ت�سفية  م�سروع 

�سوت  اإي�سال  اأهمية  على  و�سدد  الع�سر”.  و”�سفقة  ال�سم 

امل�ستقلة  دولته  بقيام  واملتم�سك  املوحد  الفل�سطيني  ال�سعب 

وعا�سمتها القد�ض على حدود عام 67 وعودة الاجئني وفق 

التحرير  منظمة  ق��ي��ادة  حت��ت  ال��دول��ي��ة،  ال�سرعية  ق����رارات 

الفل�سطينية.

اأن هذا احلل هو املدخل باعتبار القانون وال�سرعية  واأكد 

واملدخل  الفل�سطينية،  الق�سية  حلل  املرجع  هما  الدوليني 

ال�����س��ام وال���س��ت��ق��رار الإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي. واأع��ل��ن  لتحقيق 

خال  عبا�ض  حم��م��ود  للرئي�ض  كلمة  �سيكون  اأن���ه  ال��رج��وب 

ع�سو  تكليف  مت  اأن��ه  اإىل  م�سريا  وطنيني،  ول��ق��ادة  املهرجان 

اللجنة املركزية حلركة “فتح” اأحمد حل�ض ملوا�سلة التفاق 

على الآليات وحتديد الزمان واملكان.

االنباط - وكاالت

�سّعدت م�سر لهجتها قبيل قمة اأفريقية مرتقبة الثاثاء 

القادم، ي�سارك فيها قادة م�سر وال�سودان واإثيوبيا بحثا عن 

�سودانية عن  بينما حتدثت م�سادر  النه�سة،  �سد  لأزمة  حلٍّ 

انح�سار مفاجئ يف مياه النيل ورافديه.

تقف  ل��ن  القاهرة  اإن  للربملان  امل�سري  ال��ري  وزي��ر  وق��ال 

مكتوفة الأيدي اإزاء �سد النه�سة، واإنها ل تقوم بدور املتفرج.

وذكرت الرئا�سة امل�سرية اأن الرئي�ض عبد الفتاح ال�سي�سي 

الأو���س��اع  جممل  وب��ح��ث  ال��وط��ن��ي،  ال��دف��اع  مبجل�ض  اجتمع 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والأم���ن���ي���ة وال��ع�����س��ك��ري��ة ع��ل��ى ك��اف��ة الجت���اه���ات 

الراهنة  التحديات  تطورات  اإطار  يف  للدولة،  الإ�سرتاتيجية 

املختلفة على ال�ساحتني الإقليمية والدولية«.

وقال املتحدث با�سم الرئا�سة ب�سام را�سي اإن الرئي�ض اطلع 

على م�ستجدات ملف �سد النه�سة وامل�سار التفاو�سي الثاثي 

الراهن، واجلهود الرامية لبلورة اتفاق �سامل يلبي طموحات 

ومطالب م�سر وال�سودان واإثيوبيا يف التنمية واحلفاظ على 

احلقوق املائية ب�سكل عادل ومتوازن. واأ�ساف اأن املجل�ض اأكد 

على ا�ستمرار م�سر يف العمل على التو�سل اإىل اتفاق �سامل 

ب�ساأن امل�سائل العالقة يف ق�سية �سد النه�سة، واأهمها القواعد 

يوؤمن  الذي  النحو  وذلك على  ال�سد،  وت�سغيل  مللء  احلاكمة 

علي  ويحافظ  والتنموية،  املائية  م�ساحلها  الثاث  للدول 

المن وال�ستقرار القليمي.

لقمة  الأن��ظ��ار  تتجه  النه�سة،  �سد  اأزم��ة  تت�ساعد  وبينما 

الأفريقي  اإن الحتاد  �سوداين،  اأفريقية م�سغرة قال م�سدر 

دع���ا ل��ه��ا ال��ث��اث��اء امل��ق��ب��ل، و���س��ي�����س��ارك فيها رئ��ي�����ض ال����وزراء 

ورئي�ض  ال�سي�سي،  والرئي�ض  ح��م��دوك،  اهلل  عبد  ال�����س��وداين 

الق�سايا  ال��ق��م��ة  و�ستناق�ض  اأح��م��د.  اآب���ي  الإث��ي��وب��ي  ال����وزراء 

�سنوات  اآث��ار  معاجلة  واأبرزها  النه�سة،  �سد  ب�ساأن  اخلافية 

اجلفاف الق�سرية واملتو�سطة والطويلة، اأثناء تعبئة وت�سغيل 

اإليها  التو�سل  �سيتم  التي  التفاقات  اإلزامية  وم��دى  ال�سد، 

حول  ن�ساأت  اإذا  النزاعات  ف�ّض  وكيفية  الثاث،  ال��دول  بني 

التفاقات.

ب�سرورة  تتم�سكان  والقاهرة  اخلرطوم  اإن  امل�سدر  وق��ال 

قد  التي  اخلافات  واإخ�ساع  عليه،  التفاق  يتم  ما  اإلزامية 

بالتفاو�ض  تقبل  اإثيوبيا  اأن  حمددة.واأ�ساف  ملرجعية  تظهر 

كمرجعية لف�ض اخلافات.

�سد  مفاو�سات  يف  ال�سودانية  الفنية  اللجنة  رئي�ض  وق��ال 

يحرمها  األ  ت��ري��د  اإثيوبيا  اإن  ح��ام��د  حمد  �سالح  النه�سة 

التفاق مع ال�سودان وم�سر من بناء �سدود اأخرى. واأو�سح اأن 

اإقامتها م�ساريع  اإمكانية  التفاق  اأن يحدد  تريد  اأبابا  اأدي�ض 

اأخرى اإىل جانب �سد النه�سة م�ستقبا.

اإن  ال�����س��وداين  ال���ري  م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال يا�سر عبا�ض وزي���ر 

النه�سة، كون  ل�سد  الأح��ادي  امللء  تتاأثر بخطوات  باده لن 

ال�سودان يخزن ح�سته املائية نهاية اأغ�سط�ض/اآب.

مهرجان مركزي في غزة بمشاركة عباس وهنية

ماكرون يفقد أعصابه... سد النهضة.. مصر تصّعد لهجتها وانحسار مفاجئ بمياه النيل 
اجتماع عاصف لقادة أوروبا 

االنباط - وكاالت

بر�ض” عن  “فران�ض  وكالة  نقلت 

اجتماع  تفا�سيل  دبلوما�سي فرن�سي، 

عا�سف بني دول الحتاد الأوروبي يف 

بروك�سل، يوم الأحد.

الرئي�ض  ب��اأن  الدبلوما�سي  واأف���اد 

ماكرون “فقد اأع�سابه مرارا و�سرب 

بَيده على الطاولة” يف القمة ب�سبب 

غ�����س��ب��ه م���ن ب��ع�����ض ال�����دول ال��ت��ي ل 

متويل  يف  للم�ساركة  حما�سا  ت��ب��دي 

خ��ط��ة اأوروب����ي����ة م���وح���دة ل��ل��ن��ه��و���ض 

الق���ت�������س���ادي مل��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د وب���اء 

كورونا.

وه���اج���م م���اك���رون ال���ب���ل���دان ال��ت��ي 

“مقت�سدة”  ا����س���م  ع��ل��ي��ه��ا  ُي���ط���لَ���ق 

)ه����ول����ن����دا، ال�������س���وي���د، ال����دمن����ارك 

وهي  فنلندا،  اإىل  اإ�سافة  والنم�سا( 

للغاية  متحّفظة  مقاربة  تتبّنى  دول 

اإزاء خطة الإنعا�ض القت�سادي.

وان����ت����ق����د ال����رئ����ي���������ض ال���ف���رن�������س���ي 

خ�����س��و���س��اً م���ع���ار����س���ة ه�����ذه ال�����دول 

مل��ط��ل��ب��ه ت��خ�����س��ي�����ض ج����زء ك��ب��ري من 

�ستمول  التي  الإنعا�ض  خطة  اأم��وال 

ب����ق����ر�����ض م���������س����رتك م������ن الحت�������اد 

الأوروب�������ي ل��ت��ق��دمي اإع���ان���ات ل��ل��دول 

الأع�ساء.

ماكرون  اإن  اأوروب���ي  م�سدر  وق��ال 

ال���ّل���ت���ان  ه���م���ا  واأمل����ان����ي����ا  ف���رن�������س���ا  اأّن 

و”اأنهما  اخلطة”  ه��ذه  “�ستمولن 
اأن  حني  يف  اأوروب���ا  مل�سلحة  تقاتان 

الأنانية  يف  غارقة  املقت�سدة  ال��دول 

ول تقدم اأي تنازلت«.

ك���م���ا ان���ت���ق���د ����س���ل���وك امل�����س��ت�����س��ار 

الذي  كورتز  �سيبا�ستيان  النم�ساوي 

نه�ض وغادر الطاولة لإجراء مكاملة 

الأم��ر  اأن  امل�����س��در  واأ���س��اف  هاتفية، 

“قوله  حد  الفرن�سي  بالرئي�ض  بلغ 

يعقد  اأن  ع��ل��ى  امل���غ���ادرة  ��ل  ي��ف�����سّ اإن����ه 

�سّيئا«. اتفاقا 

وي�����رتك�����ز اخل�������اف ح������ول خ��ط��ة 

ي��ورو  مليار   750 وقيمتها  الإن��ع��ا���ض 

فكرة  وه��ي  م�سرتك،  قر�ض  ميولها 

م�������س���ت���وح���اة م����ن اق�������رتاح ت����ق����ّدم ب��ه 

اأنغيا  الأملانية  وامل�ست�سارة  ماكرون 

مريكل.
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الـريـا�ضي

االنباط –عمان

الأردن��ي��ة  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  اللجنة  وف��د  زار 

اأب��و  ح�سني  ا.د  اللجنة  رئي�س  م��ن  امل��ك��ون 

ال�����رز، والأم������ني ال���ع���ام م��ه��ا ال���رغ���وث���ي، 

واأم������ني ال�������س���ن���دوف اإب����راه����ي����م احل��ل��ي��ق، 

داوود  زيد  الأمري رعد بن  ومدير جممع 

�سحادة، مقر وزارة ال�سباب.واجرى الوفد 

م��ب��اح��ث��ات م���ع وزي����ر ال�����س��ب��اب د. ف��ار���س 

ال�سباب  وزارة  اأمني عام  بريزات، بح�سور 

د. ح�سني اجلبور تركزت على بحث تعزيز 

اأوج����ه ال��ت��ع��اون امل�����س��رك ب��ني اجل��ان��ب��ني، 

ودع����م الأن���دي���ة ال��ري��ا���س��ي��ة ل���أ���س��خ��ا���س 

ذوي الع���اق���ة. وخ����ل ال���زي���ارة اأك���د اأب��و 

بني  الع�قة  عمق  على  والرغوثي  ال��رز 

وقدما  ال�سباب  ووزاة  الباراملبية  اللجنة 

الباراملبية  اللجنة  م�سرية  ح��ول  ملخ�سا 

اأبطالها  واإجن��ازات  ومبادراتها  وان�سطتها 

اأب�����دى وزي���ر  م���ن ذوي الإع����اق����ة. ب�����دوره 

ب���ال���زي���ارة واأك�����د �سعي  ���س��ع��ادت��ه  ال�����س��ب��اب 

لريا�سة  اخلدمات  اف�سل  تقدمي  ال��وزارة 

�سمن  الباراملبية  واللجنة  الع��اق��ة  ذوي 

الم��ك��ان��ي��ات امل���ت���اح���ة، م��ب��دي��ا ا���س��ت��ع��داده 

لزيارة مقر اللجنة خ�ل الفرة القادمة 

ل���س��ت��ك��م��ال امل���ب���اح���ث���ات ب����ني اجل���ان���ب���ني. 

كتاب  م��ن  ن�سخة  ت��ق��دمي  ال��زي��ارة  وتخلل 

“اأ�سواء على ريا�سة املعوقني يف الأردن” 
اإعده مدير  الذي  الأول والثاين،  بجزئيه 

الباراملبية  اللجنة  يف  الريا�سي  الن�ساط 

ال�سيد جا�سر نويران.

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكروين

 تعاون مشترك بين اللجنة البارالمبية ووزارة الشباب

 السد يتعاقد مع كازورال

 حجب الكرة الذهبية

 لجنة الحكام تشرح التعديالت الجديدة

الدوحة – وكاالت

اأع���ل���ن ال�����س��د ال��ق��ط��ري ت��ع��اق��ده مع 

�سانتي كازورل لعب فياريال الإ�سباين، 

املقبل،  املو�سم  من  بداية  الثنني،  ام�س 

يف ���س��ف��ق��ة ان��ت��ق��ال ح����ر. وذك����ر ال��ن��ادي 

ال��ق��ط��ري ع���ر ح�����س��اب��ه ال��ر���س��م��ي على 

الجتماعي:  للتوا�سل  “توير”  موقع 

“التفاق مت بيننا وبني �سانتي، ال�عب 
ال����دوح����ة لإمت����ام  اإىل  ق���ري���ب���ا  ���س��ي�����س��ل 

ب���اق���ي ال��ت��ف��ا���س��ي��ل، م��رح��ب��ا ���س��ان��ت��ي يف 

لعب  اأن  ل��ك��ازورل  و�سبق  ال�سد”.  ن��ادي 

اإىل ج��ان��ب ت�����س��ايف ه��رين��ان��دي��ز، امل��دي��ر 

وذلك  القطري،  للفريق  احل��ايل  الفني 

وكان  الإ�سباين.  املنتخب  �سفوف  �سمن 

ك����ازورل ب���داأ م�����س��ريت��ه م��ع ف��ري��ق ري��ال 

اأوفيدو قبل اأن ينتقل اإىل فياريال ومنه 

2012 حيث  اآر�سنال عام  اإىل مالجا، ثم 

 2018 ع��ام  حتى  ال��ل��ن��دين  للفريق  لعب 

قبل اأن يعود جمددا اإىل فياريال. وكان 

الحت�����اد ال��ق��ط��ري ل���ك���رة ال���ق���دم اأع��ل��ن 

من  احل��ايل  املو�سم  مناف�سات  ا�ستئناف 

24 متوز / يوليو  دوري جنوم قطر يوم 

م��ن��اف�����س��ات  ت��ن��ط��ل��ق  اأن  ع��ل��ى  اجل�������اري، 

اأيلول /  الثالث من  املو�سم اجلديد يوم 

املقبل. �سبتبمر 

باري�س – وكاالت

فوتبول”  “فران�س  جم��ل��ة  اأع���ل���ن���ت 

الكرة  متنح  ل��ن  اأن��ه��ا  ام�����س،  الفرن�سية، 

ب�سبب  ال��ع��ام،  ال��ذه��ب��ي��ة لأي لع��ب ه��ذا 

كرة  تعي�سها  التي  ال�ستثنائية  الظروف 

لفرة  واإيقافها  العامل،  اأنحاء  يف  القدم 

ب�سبب وباء كورونا. واأ�سافت املجلة عر 

ُتعطى  لن  اجلائزة  اأن  الر�سمي،  موقعها 

لأي لعب، لأول مرة منذ انط�قها عام 

1956، ب�سبب عدم وجود “�سروط عادلة 

اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر  ل��ت��ق��دمي��ه��ا.  كافية” 

اآخر  هو  بر�سلونة،  جنم  مي�سي،  ليونيل 

املا�سي،  العام  الذهبية  بالكرة  ت��وج  من 

ب��ع��دم��ا ت��ف��وق ع��ل��ى ف��ريج��ي��ل ف���ان داي��ك 

رونالدو  وكري�ستيانو  ليفربول،  مدافع 

مهاجم يوفنتو�س. وميتلك “الربغوث” 

الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ال��رق��م ال��ق��ي��ا���س��ي، يف ع��دد 

ب��اجل��ائ��زة )6(، وي��اأت��ي  ال��ت��ت��وي��ج  م����رات 

خلفه كري�ستيانو رونالدو )5(.

االنباط – عمان

ور���س��ة  الول   ام�������س  ان��ط��ل��ق��ت 

دائرة احلكام،  التي تنظمها  العمل 

لن���دي���ة امل��ح��رف��ني ب���ه���دف ���س��رح 

ط��راأت  التي  اجل��دي��دة  التعدي�ت 

ع���ل���ى ق����وان����ني ال���ل���ع���ب���ة.وي�������س���رف 

ال��ي��وم  ال��ت��ي تختتم  ال��ور���س��ة  ع��ل��ى 

الث�ثاء وتقام عر تقنية الفيديو 

املحا�سرين  م��ن  ك��ل  بعد”،  “عن 
احلكام  دائرة  م�سوؤول  الآ�سيويني، 

ن��ا���س��ر دوري�����س، اىل ج��ان��ب ع��وين 

تطبيق  يتم  ان  وينتظر  ح�سونة. 

التعدي�ت اجلديدة على مباريات 

يوم  �سينطلق  الذي  املو�سم احلايل 

امل��ق��ب��ل م��ن خ����ل م��ب��اري��ات  اآب   3

دوري  م������ن  ال������ث������اين  ال������س�����ب�����وع 

املحرفني.

االنباط – عمان

الفي�سلي  ع��ل��ى  ال�����س��ري��ح  ف��ري��ق  ف���از 

ال���ودي���ة  امل����ب����اراة  يف   ،”1-3“ ب��ن��ت��ي��ج��ة 

ال��ث��ان��ي��ة ال���ت���ي ج��م��ع��ت��ه��م��ا م�����س��اء ام�����س 

للم�ساركة  ا�ستعداداتهما  اإطار  يف  الول 

الأردين  امل��ح��رف��ني  دوري  ب��ط��ول��ة  يف 

لكرة القدم والتي تنطلق ال�سهر املقبل. 

متقدماً  الول  ال�سوط  ال�سريح  واأنهى 

اأوليفريا  املحرفني  اأحرزهما  بهدفني 

واإمي���ان���وي���ل. واأ����س���اف امل��ه��اج��م جم��دي 

ال��ع��ط��ار ال���ه���دف ال��ث��ال��ث ل��ل�����س��ري��ح يف 

ال�سوط الثاين، قبل اأن يحرز الفي�سلي 

ه���دف���ه ال���وح���ي���د ع����ن ط���ري���ق ع���ب���داهلل 

ف��از  ق��د  الفي�سلي  وك���ان  ع��و���س.  خ��ال��د 

م��ع  ج��م��ع��ت��ه  ال���ت���ي  الأوىل  امل����ب����اراة  يف 

وحيد  بهدف  املا�سي  الأ�سبوع  ال�سريح 

ه��ذه  وت��ع��ت��ر  ال��ع��ج��ال��ني.  ���س��امل  �سجله 

حيث  للفي�سلي،  الثالثة  الودية  املباراة 

خا�س قبل اأيام لقاء مع ال�سلط وفاز به 

.3-4 بنتيجة 

االنباط - عمان

ت��ع��ل��ن الأردن����ي����ة ل��ري��ا���س��ة ال�����س��ي��ارات  

امل�ساركني  قائمة  ال��ث���ث��اء  ال��ي��وم  ع�سر 

الأوىل  من  ال���درف���ت اجل��ول��ة  ���س��ب��اق  يف 

التي  ال��درف��ت،  ل�سباقات  الأردن  بطولة 

احل��ايل   ال�سهر   24 اجلمعة  ي��وم  تنطلق 

يف ح��ل��ب��ة ال�����س��ي��ان��ة ���س��وف��ك�����س. و���س��ي��ت��م 

اململكة   ق��ن��اة  ع��ر  مبا�سرة  ال�سباق  نقل 

ويوتيوب  في�سبوك  خ���ل  م��ن  الرقمية 

ال�����س��ب��اق  يف  ي�������س���ارك  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 

ووفق  الدرفت  �سباقات  اأبطال  من  نخبة 

يوم  وتقام  لل�سباق،  التكميلية  التعليمات 

اخل��م��ي�����س 23 ال�����س��ه��ر احل����ايل  ب��ال��ف��رة 

من ال�ساعة 5 م�ساء اإىل 7  م�ساء، عملية 

الت�سابق  اأرقام  وتوزيع  الإداري  التدقيق 

وخمطط  امل�سار على املت�سابقني وعملية 

ال��ف��ح�����س ال���ف���ن���ي يف ح��ل��ب��ة ���س��وف��ك�����س، 

اليوم  ذات  م�ساء   8 ال�ساعة  عند  و�سيتم 

امل�����س��ارك��ني امل�سرح  الع�����ن ع��ن ق��ائ��م��ة 

دخ���ول  اإىل  ا����س���اف���ة  ب���الن���ط����ق،  ل���ه���م 

ال�سيانة.ويتكون  موقف  اإىل  ال�سيارات 

ث��ال��ث��ة لف�سل  و  ال�����س��ب��اق م��ن ج��ول��ت��ني 

الأوىل  اجلولتني  يف  نتيجة   13 لف�سل 

اللتزام  املت�سابقني  والثانية.ويجب على 

عليهم  وي���ج���ب  ال��وق��ائ��ي��ة  ب����الج����راءات 

ارت������داء ال���ق���ف���ازات امل��ن��ا���س��ب��ة واحل���ف���اظ 

اآم��ان وع��دم الخت�ط مع  على  م�سافة 

والتنظيف  العقيم  م��واد  وتوفري  الفرق 

داخ�����ل م���وق���ع ال�����س��ي��ان��ة اخل���ا����س ب��ه��م، 

وع��ل��ي��ه��م ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات ال����س���راك يف 

�سابط  مع  والتوا�سل  الكرونيا  ال�سباق 

����س���وؤون امل��ت�����س��اب��ق��ني ب��وا���س��ط��ة ال��ه��ات��ف، 

2 مر  ع��ن  تقل  ل  م�سافة  ت��رك  وي��ج��ب 

ال�سيانة  موقف  يف  ال�سيانة  موقع  بني 

الداري  ال��ت��دق��ي��ق  ب���رن���ام���ج  وال��ت��ق��ي��د 

لحقا  �سيعلن  ال���ذي  ال��ف��ن��ي  وال��ف��ح�����س 

يعر�س  اخلح�سو�س  بهذا  خمالفة  واأي 

عليها  املن�سو�س  للعقوبة  نف�سه  ال�سائق 

يف البند 3 من املادة 1.17 من التعليمات 

العامة لبطولة الأردن ل�سباقات الدرفت 

جلنة  ال�سباق  على  2020.وي�����س��رف  لعام 

)رئي�سا(  بي�ستو  اأن�س  من  املكونة  احلكام 

ال�سريف  وليث  النجار  اأمي��ن  والأع�ساء 

ال�����س��ب��اق مو�سى  وع��م��ر زع����رور، وم��دي��ر 

���س��ام��ر عبيدو  امل��راق��ب��ني  ح��زي��ن��ة وك��ب��ري 

وم�����س��وؤول ال�����س���م��ة ع��ب��داهلل ج��ان��خ��وت 

قدومي  نا�سر  الفني  الفح�س  وم�سوؤول 

و���س��اب��ط ���س��وؤون امل��ت�����س��اب��ق��ني: مي���ان اأب��و 

ال���ع���د����س وم���������س����وؤول ال��ع��م��ل��ي��ات حم��م��د 

ال��دب��وب��ي، و���س��اب��ط��ا الإت�������س���الت م��وؤي��د 

م��ك��اوي واإب���راه���ي���م ج�����رادات وم�����س��وؤويل 

النتائج  نرج�س ال�سريدة ودمية زرعيني 

و�سامي عبيدو ويزن ح�سان ويزن مرعي 

حم��م��د  الإداري  ال���ت���وث���ي���ق  وم���������س����وؤول 

والإع����م  الت�سويق  وم�����س��وؤول��ة  �ستيوي، 

دال���ي���ا ن��ا���س��ر ال���دي���ن وجل���ن���ة ال��ف��ح�����س 

الفني املكونة نتا�سا دخقان وعي�سى خري 

وم���راد م���راد و���س��رف امل��ج��ايل وم�����س��وؤول 

موقف ال�سيانة  حمزة عثمان  وم�سوؤول 

حنا  للم�سمار  ال�سيارات  وخ��روج  دخ��ول 

نقطة  وم�سوؤول  الظاهر  واأحمد  قبطي  

التزويد  ال�سيخ وم�سوؤول  البداية حممد 

ب��ه��اء ق��ن��ي�����س  وامل�������س���وؤول امل����ايل حممد 

ال�سواعري  خليل  الأمن  وم�سوؤول  ال�سيد 

وم�سوؤول اللوازم ر�سا بكر.

مدريد – وكاالت

م��ن��ح ال��ب��دي��ل ع��دن��ان ي���ان���وزاي، ري��ال 

م�ست�سيفه  مع   1-1 التعادل  �سو�سيداد 

اأت���ل���ت���ي���ك���و م����دري����د، يف خ���ت���ام ال������دوري 

الإ�����س����ب����اين ل��ي�����س��م��ن اح����ت�����ل امل���رك���ز 

ال�����س��اد���س وال��ت��اأه��ل ل��ل��دوري الأوروب����ي. 

 70 ورف���ع ال��ت��ع��ادل ر���س��ي��د اأت��ل��ت��ي��ك��و اإىل 

بفارق  متاأخرا  الثالث،  املركز  يف  نقطة 

و12  البطل  مدريد  ري��ال  عن  نقطة   17

ال��و���س��ي��ف.وت��اأه��ل  بر�سلونة  ع��ن  نقطة 

الث�ثي اإىل دوري اأبطال اأوروبا بجانب 

اأ�سبيلية الذي انت�سر 1-0 على فالن�سيا، 

يف  ت�ساويه  رغ��م  ال��راب��ع  املركز  يف  وثبت 

النقاط مع اأتلتيكو )70(.

اأتلتيك بيلباو  و�سحق غرناطة �سيفه 

ومقعدا  ال�����س��اب��ع،  امل��رك��ز  لي�سمن   0-4

يف ال�����دور ال���ث���اين ل��ت�����س��ف��ي��ات ال�����دوري 

الأوروب���������ي. وم���ن���ح روب����رت����و ����س���ول���دادو 

قبل   ،29 الدقيقة  يف  لغرناطة  التقدم 

بويرتا�س  اأنطونيو  م��ن  ك��ل  ي�سيف  اأن 

مونتورو  واأنخيل  فرنانديز  وكارلو�س 

الثاين لريفع  ال�سوط  اأهداف يف  ث�ثة 

الفريق ر�سيده اإىل 56 نقطة. و�سبق اأن 

والتاأهل  اخلام�س  املركز  فياريال  �سمن 

ل���دور امل��ج��م��وع��ات ب��ال��دوري الأوروب����ي، 

ليفانتي  اأم���ام   0-1 خيتايف  �سقط  فيما 

احتل  اإذ  للبطولة،  ال��ت��اأه��ل  يف  ليف�سل 

وكان  نقطة.   54 بر�سيد  الثامن  املركز 

التاأهل  بطاقة  تذهب  اأن  املفر�س  من 

ال���ث���ال���ث���ة ل����ل����دوري الأوروب����������ي ل��ل��ف��ائ��ز 

ب���ك���اأ����س م���ل���ك اإ����س���ب���ان���ي���ا، ل���ك���ن ���س��اح��ب 

امل���رك���ز ال�����س��اب��ع ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا ب��ع��دم��ا 

بيلباو،  واأتلتيك  �سو�سيداد  ري��ال  طلب 

ط��رف��ا ال��ن��ه��ائ��ي، ت��اأج��ي��ل امل��واج��ه��ة حتى 

اجلماهري  بو�سع  لي�سبح  املقبل  املو�سم 

احل�����س��ور. وك���ادت اأح����م ���س��و���س��ي��داد يف 

الدوري الأوروبي تتبخر، رغم احتياجه 

لنقطة واحدة، عندما هياأ األفارو موراتا 

ليهز  ك���وك���ي  اإىل  ال���ق���دم  ب��ك��ع��ب  ال���ك���رة 

لكن  �ساعة.  ن�سف  م��رور  عند  ال�سباك 

قبل 3 دقائق من النهاية، اأدرك يانوزاي 

�سو�سيداد  ليتاأهل  ح��رة  بركلة  التعادل 

اإىل الدوري الأوروبي.

الصريح يفوز على الفيصلي وديا

 حلبة سوفكس تحتضن سباق الدرفت االول  

 سوسيداد وغرناطة الى الدوري االوروبي
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 ثالثة زوار جدد إلى المريخ هذا العام.. منها »مسبار األمل«

االنباط-وكاالت

من  ث��اث��ة  ال���ع���ام  ه���ذا  امل���ري���خ  ي�ستقبل 

الأر���ض،  كوكب  القادمني من  اجل��دد  زواره 

من بينهم اأول م�سبار ف�سائي عربي اأطلقته 

الإمارات “م�سبار الأمل«.

للف�ساء،  را�سد  بن  حممد  مركز  واأعلن 

اإ���س��ارة  اأول  تلقيه  ع��ن  الث��ن��ني،  الأح���د  ليل 

للف�ساء  انطلق  الذي  من “م�سبار الأمل”، 

الأوىل  ه��ي  امل��ري��خ  اإىل  ت��اري��خ��ي��ة  يف رح��ل��ة 

اأج��واء  ا�ستك�ساف  اإىل  تهدف  عربية  لدولة 

الكوكب الأحمر.

جناح  مبثابة  اإ���س��ارة  اأول  ا�ستقبال  ويعد 

ال�����س��اروخ  ع��ن  الأمل”  “م�سبار  ان��ف�����س��ال 

ال���ي���اب���اين ب��ع��د ���س��اع��ة م���ن الن���ط���اق اإىل 

الف�ساء.

تغريدة  الإم��ارات��ي��ة يف  وذك��رت احلكومة 

واأم���ل  ف��خ��ر  “ر�سالة  اأن��ه��ا  “تويرت”  ع��ل��ى 

بها  ال��ع��رب��ي��ة جن����ّدد  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  و����س���ام 

ال��ع�����س��ر ال���ذه���ب���ي ل��اك��ت�����س��اف��ات ال��ع��رب��ي��ة 

والإ�سامية«.

“وام”:  الإماراتية  الأنباء  وكالة  وكتبت 

احللم  وي��ت��ح��ق��ق  الأم����ل  م�����س��ب��ار  “ينطلق 

وتعانق اأحامنا عنان الف�ساء«.

وق���ال���ت ن��ائ��ب رئ��ي�����ض امل�������س���روع ووزي����رة 

ال���دول���ة ل�����س��وؤون ال��ع��ل��وم امل��ت��ق��دم��ة، ���س��ارة 

ه��ذا  ي��و���س��ف.  ل  ���س��ع��ور  “اإنه  الأم�������ري: 

م�ستقبل الإمارات«.

بعد  الأمل”  “م�سبار  م��ه��م��ة  ت���اأت���ي  و 

الإطاق الناجح يف العام 2018 ل�”خليفة 

�سات”، اأول قمر �سناعي اإماراتي خم�س�ض 

لر�سد الأر�ض، ومن املتوقع اأن ي�سل امل�سبار 

اإىل كوكب املريخ بحلول فرباير 2021.

و����س���ي���ع���م���ل امل���������س����ب����ار ع����ل����ى �����س����رب غ����ور 

دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات ال��ط��ق�����ض يف امل���ري���خ، ودرا���س��ة 

املناخية  ال��ت��غ��رات  غ��اف��ه اجل����وي، وف��ه��م 

احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى ال��ك��وك��ب الأح���م���ر، ودرا���س��ة 

ظ�������اه�������رة ه�����������روب غ�����������ازي الأك���������س����ج����ني 

وال���ه���ي���دروج���ني م���ن غ���اف���ه اجل�����وي عرب 

درا�سة العاقة بني طبقات الغاف اجلوي 

ال�سفلية والعلوية.

ومن �ساأن حتليل بيانات امل�سبار اأن ت�سهم 

يف ر�سم �سورة وا�سحة و�ساملة عن طبقات 

الغاف اجلوي للمريخ ما يوؤدي بدوره اإىل 

املريخ من  لأ�سباب حت��ّول كوكب  اأك��رب  فهم 

عامل كان رطبا اإىل كوكب جاف وبارد الآن.

ملدة  امل��دار  يف  الأمل”  “م�سبار  و�سيظل 

687 ي��وم��ا على  ي��ع��ادل  اأي م��ا  ع���ام ك��ام��ل 

دورة،  لكل  �ساعة   55 و�سي�ستغرق  الأر����ض، 

و�سيتم التحكم يف امل�سبار من دبي.

من جانبها تدخل ال�سني �سباق اكت�ساف 

خ�سائ�ض  ب��ث��اث  ف�سائية  مبركبة  امل��ري��خ 

مميزة، و�ستحمل “تيانوين-١” على متنها 

�ستهبط  ف�سائية  ومركبة  ف�سائيا،  م�سبارا 

ع��ل��ى امل����ري����خ، وم���رك���ب���ة ف�����س��ائ��ي��ة ج���وال���ة، 

ح�سبما ذكرت “وام«.

مركبتها  ال�سني  تطلق  اأن  املتوقع  وم��ن 

ه��ذا  اأن  غ���ر  ي���ول���ي���و،   23 يف  ال��ف�����س��ائ��ي��ة 

التاريخ غر موؤكد حتى الآن.

ق��در  اأك�����رب  “تيانوين-١”  و���س��ت��ج��م��ع   

جانب  اإىل  املريخ  حول  البيانات  من  ممكن 

اجلوي  والغاف  املغناطي�سي  املجال  درا�سة 

للكوكب، ور�سم خرائط ل�سطحه با�ستخدام 

كامرا عالية الدقة، يف حني �ستكون املركبة 

ر�سم  يف  �ست�سهم  مب��ع��دات  جمهزة  اجل��وال��ة 

خرائط لباطن املريخ، والتحقيق من وجود 

اجلليد على الكوكب الأحمر.

وت���ع���ت���زم ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة - ال���دول���ة 

ال���وح���ي���دة ال���ت���ي جن��ح��ت يف اإن������زال م��رك��ب��ة 

ف�����س��ائ��ي��ة ع��ل��ى ���س��ط��ح امل���ري���خ ح��ت��ى الآن - 

اإطاق مركبة جديدة لتن�سم اإىل املركبتني 

اأ�سمل  لدرا�سة  املريخ  يف  حاليا  املوجودتني 

للكوكب الأحمر.

اإط�������اق م��رك��ب��ة  ي���ت���م  اأن  امل����ق����رر  ف���م���ن 

اأن  على  يوليو   30 يف  “بر�سيفران�ض” 
ت��ه��ب��ط يف ف���وه���ة ج���ي���زي���رو وه����ي م��ن��ط��ق��ة 

و  اأنهارا  ال�سنني  مليارات  قبل  حتوي  كانت 

فر�سة  توفر  املنطقة  ف��اإن  وبالتايل  ب��ح��ارا 

حياة  وج��ود  على  دلئ��ل  على  للعثور  عالية 

مليكروبات على الكوكب الأحمر.

وتخزين  جتميع  ع��ل��ى  امل��رك��ب��ة  و���س��ت��ق��وم 

ع���ي���ن���ات م����ن ال�������س���خ���ور جل��ل��ب��ه��ا ل���اأر����ض 

ل���درا����س���ت���ه���ا وال���ت���ي ق���د حت���ت���وي ب��داخ��ل��ه��ا 

ع��ل��ى دللت ع��ل��ى وج���ود ح��ي��اة لأن����واع من 

امليكروبات.

“بر�سيفران�ض”  م��رك��ب��ة  و���س��ت��ن��ق��ل 

اإىل امل���ري���خ م��رك��ب��ة ج���دي���دة م���ن ن��وع��ه��ا و 

�ستكون  وال��ت��ي  اإجنينيوتي”   “ مركبة  ه��ي 

امل��ري��خ،  �سطح  ع��ل��ى  �ستحلق  م��روح��ي��ة  اأول 

باملهمة  لي�ض  امل��ري��خ  يف  التحليق  اأن  علما 

ال�سهلة نظرا ملناخ �سديد الربودة والأجواء 

منخف�سة الكثافة.

»كراون بالزا« عمان يطلق برنامجًا 
لالقامة العائلية بأسعار مخفضة جدًا

الداخلية تشجيعًا للسياحة 

االنباط-عمان

لا�ستمتاع  وب��رام��ج حم��ف��زة  ج��دي��دة  اف��ك��اراً  بازا” ع��م��ان  “كراون  ف��ن��دق  اط��ل��ق 

اغاق  بعد  وذل��ك  اململكة؛  يف  الداخلية  لل�سياحة  وت�سجيعاً  دعماً  العامة،  مبرافقه 

احلدود واملطارات؛ ب�سبب “جائحة كورونا«. 

يدعو  برنامج حتفيزي،  اأكرث من  وعمد فندق” كراون بازا” عمان على اطاق 

املواطن الردين من خمتلف املحافظات  للتمتع مبرافقه الرتفيهية  وخدمات الطعام 

تف�سيلية؛  وباأ�سعار   ، واجنحة  بغرف  وال�سيافة  اخلدمة  م�ستويات  بارفع  وال�سراب 

وذلك لتحفيز املواطن وخا�سة العائات، لزيارة الفندق والإقامه به. 

عدة  ع��ن  الجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  �سفحاته  خ��ال  م��ن  الفندق  واع��ل��ن 

اختيار  العائلة  ب��اإم��ك��ان  حيث  خمتلفة،  باأ�سعار  وال��زي��ارة(  )الإق��ام��ة  تخ�ض  ب��رام��ج 

وحمام  الريا�سية  للنوادي  جم��اين  دخ��ول  على:  حتتوي  اأن��ه��ا  وخا�سة  ينا�سبها،  م��ا 

الأ�سعار  الوقت  وب��ذات  اليومي،  لا�ستخدام  غرفة  حجز  مت  اإذا  اخلارجي؛  ال�سباحة 

لل�سرائب.  �ساملة 

وحتتوي الربامج كذلك خ�سومات خا�سة على الأطعمة وامل�سروبات، ت�سل اإىل 25 

“دلل نف�سك مع العر�ض اليومي” و”احجز اقامتك الأن  باملئة، �سمن باقة عرو�ض 

يف فندق كراون بازا عمان«.

 طريقة لبنانية »مبتكرة« لمشاهدة األفالم
االنباط-وكاالت

خال  الأف����ام  مل�ساهدة  مبتكرة  ط��رق��ا  اللبنانيون  وج��د 

كورونا  فرو�ض  جائحة  تف�سي  ب�سبب  املفرو�ض  العام  العزل 

امل�����س��ت��ج��د م��ن��ه��ا ع��ل��ى ���س��ا���س��ات ع��ر���ض ك��ب��رة اأم�����ام اأح���وا����ض 

ال�سباحة وهم يف حالة ا�سرتخاء على زوارق �سغرة اأو مبجرد 

اجللو�ض يف �سياراتهم.

200 �سخ�ض فيلما الأ�سبوع  ففي جونية �ساهد اأكرث من 

الطلق يف حر  الهواء  بن�سمات  املا�سي على م�سبح م�ستمتعني 

ال�سيف.

بعني  ال�سامة  اإج���راءات  ي��اأخ��ذون  اإنهم  املنظمون  ويقول 

العتبار ويراعون التباعد الجتماعي.

“ال�سبب  ���س��ي��ل��ني  ت���دع���ى  وق���ال���ت واح������دة م���ن احل�������س���ور 

الرئي�سي الذي جعلنا نتجمع هو اأن نكون �سعداء. نتجمع مع 

كل اأ�سدقاءنا ومن�سي وقت جيد مع بع�ض«.

الطلق،  ال��ه��واء  يف  اآخ���ر  �سينمائي  ع��ر���ض  ُن��ظ��م  جبيل  ويف 

انتظار  �ساحة  اإىل  �سياراتهم  احل�سور  خاله  ق��اد  اجلمعة، 

خالية مل�ساهدة اأحد الأفام وهم يف �سياراتهم.

بعر�سني  لبنان  املبادرة مناطق خمتلفة يف  و�ستجوب هذه 

كل يوم جمعة و�سبت واأحد، وتوفر �سركات �سغرة من القطاع 

اخلا�ض املاأكولت اخلفيفة مل�ساهدي الأفام.

وقال كرمي اأبو غيدا اإنهم “يحاولون بكل الطرق م�ساعدة 

بالو�سع  يعني  الو�سع  ه��ذا  ظل  يف  خا�سة  اللبناين،  ال�سعب 

نعطيهم  الأقل  نعاين منه، على  �سيء نحن  بكل  القت�سادي، 

ب�سي�ض من الأمل«.

اإ�سابة  حالة   2775 �سجل  قد  لبنان  كان  ال�سبت،  وحتى، 

بكوفيد19- و40 خالة وفاة من املر�ض الناجت عن الفرو�ض 

منذ فرباير املا�سي.

 ظاهرة تحير األطباء.. تراجع الوالدات المبكرة في زمن كورونا
االنباط-وكاالت

لحظ الأطباء اأمرا غريبا خال الأ�سهر 

الأخ��رة، يف ظل اإج��راءات الإغ��اق وفر�ض 

املبكرة  ال���ولدات  اأن  وه��و  ال�سحي،  احلجر 

تعرف  مل  فيما  ج��دا،  كبر  ب�سكل  تراجعت 

اأ�سباب هذا التحول.

تاميز”،  “نيويورك  �سحيفة  وبح�سب 

ف�����اإن اأط����ب����اء يف ال����دمن����ارك لح���ظ���وا ه��ذا 

الأم��ر  اأن  التغير، ثم تبني يف وق��ت لح��ق، 

ل��وح��ظ اأي�����س��ا يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ودول 

اأخرى من العامل.

ج��رت ماحظته  ما  اأن  الباحثون  وي��رى 

ي�ستحق درا�سات مف�سلة، لأنه قد يعني على 

الإمكان، نظرا  املبكرة قدر  ال��ولدات  تفادي 

ملا متثله من خطر على �سحة الأم واجلنني.

يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، م��ث��ا، ي��ول��د كل 

ر�سيع من بني ع�سرة، ب�سكل مبكر، اأي قبل 

اإمتام مدة احلمل ب�سكل طبيعي.

وي�����س��ت��غ��رق احل��م��ل اأرب���ع���ني اأ���س��ب��وع��ا يف 

ال���ع���ادة، وك���ل ولدة جت���ري ق��ب��ل الأ���س��ب��وع 

ال��ولدات  �سمن  تندرج  والثاثني،  ال�سابع 

املبكرة.

وب��ح�����س��ب امل����راك����ز الأم���رك���ي���ة مل��راق��ب��ة 

الأم���را����ض وال��وق��اي��ة م��ن��ه��ا، ف���اإن الأط��ف��ال 

الذين يولدون مبكرا، ل�سيما قبل الأ�سبوع 

الثاين والثاثني، يواجهون خطرا متزايدا 

وال�سمع،  ال��روؤي��ة  يف  با�سطرابات  لاإ�سابة 

ف�سا عن احتمال ال�سلل الدماغي والوفاة.

وي�����ق�����ول ال����ب����اح����ث امل���خ���ت�������ض يف ع���ل���وم 

اجلامعي،  ليمريك  مب�ست�سفى  الأع�����س��اب 

من  للوقاية  �سبيل  اأف�سل  اأن  فيليب،  روي 

ه����ذه ال����س���ط���راب���ات ه���و ت���ف���ادي ال�����ولدات 

املبكرة.

اأواخ��ر  العمل، يف  اإىل  وع��اد هذا الطبيب 

اأن �سهرا كاما  ث��م لح��ظ  امل��ا���س��ي،  م��ار���ض 

اأي ر�سيع  ب��دون ولدة  امل�ست�سفى  قد مر يف 

ب�سكل مبكر.

ال���ولدات  ع��دد  اأن  ال���دمن���ارك، ظهر  ويف 

امل���ئ���ة، بني  90 يف  ب��ن�����س��ب��ة  ت���راج���ع  امل��ب��ك��رة 

اجل��اري،  العام  اأبريل من  و12  مار�ض   12

م���ق���ارن���ة ب���ال���ف���رتة ن��ف�����س��ه��ا م���ن ال�����س��ن��وات 

اخلم�ض املا�سية.

احل��ايل،  ال��وق��ت  يف  الباحثون  يعرف  ول 

املبكرة،  ال��ولدات  يف  الكبر  الرتاجع  �سبب 

الأم��ر ناجما عن  اأن يكون  لكنهم يرجحون 

ا�ستفادة احلوامل من الراحة، يف ظل حالة 

الإغ�����اق وم��ك��وث ال��ن��ا���ض ل��وق��ت اأط����ول يف 

بيوتهم.

احل��وام��ل  الن�ساء  ال���دول،  بع�ض  واأع��ف��ت 

كونهم  اإىل  نظرا  العمل،  من  ال�سن،  وكبار 

اأكرث عر�سة لاإ�سابة بفرو�ض كورونا،

ح�سلن  احل��وام��ل  الن�ساء  ف��اإن  وبالتايل، 

ع��ل��ى ق�����س��ط اأط����ول م��ن ال���ن���وم، ك��م��ا تلقني 

رعاية اأف�سل من العائلة.

يف  مكثن  ق��د  احل��وام��ل  الن�ساء  اأن  ومب��ا 

يتفادين  اأن  اأي�����س��ا  ا�ستطعن  ف��ق��د  ال��ب��ي��ت، 

املو�سمية  الإنفلونزا  مثل  اأخ��رى  فرو�سات 

ت�ساهم  �سحية  ا�سطرابات  وه��ي  وغ��ره��ا، 

اأي�سا يف الولدات املبكرة.

ي��وؤث��ر على �سحة  ال��ه��واء  تلوث  اأن  ومب��ا 

ال��ن�����س��اء احل���وام���ل، ف���اإن ه���ذا الأم����ر ت��راج��ع 

فر�ست  بعدما  الإغ��اق،  اأي�سا خال فرتة 

دول  خمتلف  يف  التنقل  على  �سارمة  قيود 

على  امل�سرة  الن��ب��ع��اث��ات  فرتاجعت  ال��ع��امل 

نحو ملحوظ.

كاني ويست في تجمع انتخابي: 
مليون دوالر لكل طفل

االنباط-وكاالت

اأطلق مغني الراب كاين وي�ست، م�ساء الأحد، اأول فعالية خا�سة بحملته النتخابية 

للرئا�سة الأمركية، يف نورث ت�سارل�ستون بولية �ساوث كارولينا، قبل يوم من املوعد 

النهائي الذي حددته الولية لتقدمي طلبات الرت�سح بالن�سبة للمر�سحني امل�ستقلني 

الراغبني يف التناف�ض بال�سباق الرئا�سي القادم.

راأ�سه،  وظهر كاين وي�ست اأمام ح�سد جماهري وهو ي�سع الرقم “2020” على 

الق�سايا  حول  امل�سرح  خ�سبة  على  للتحدث  احل�سور  من  �سابتني  �سيدتني  دعا  حيث 

التي تهمهن، مثل عدم امل�ساواة يف التعليم وعنف ال�سرطة.

املوا�سيع كرغبة والده يف  الراب عن جمموعة كبرة من  وبعد ذلك حتدث مغني 

اإجها�سه قبل ولدته، واإجناب زوجته كيم كاردا�سيان لطفلهما الأول رغم عدم رغبته 

بذلك.

وبنّي وي�ست اأنه يوؤيد جعل الإجها�ض قانونيا مع توفر الدعم ملن يقدمون عليه، 

قريب  رقم  اأو  دولر  مليون  على  يح�سل  اأن  يجب  طفل  لديه  �سخ�ض  “كل  م�سيفا: 

منه”، ح�سبما نقل موقع “اأي بي �سي نيوز” الإخباري.

لانتخابات  الرت�سح  يريد  من  على  ينبغي  كارولينا،  �ساوث  ولي��ة  قوانني  ووف��ق 

“املر�سحني  ف��ئ��ة  ���س��م��ن  ق��ب��ول��ه  ق��ب��ل  ت��وق��ي��ع،  اآلف   10 ع��ل��ى  ال��رئ��ا���س��ي��ة، احل�����س��ول 

امل�ستقلني«.

بالت�سويت  ال�سبت،  وجمهوره  موؤيده  وي�ست  دعا  الأ���س��وات،  هذه  جمع  اأج��ل  ومن 

ل�ساحله ليكون �سمن املر�سحني عن �ساوث كارولينا.

اإن حملة وي�ست  “اأي بي �سي نيوز” عن م�سدر و�سفته باملطلع قوله  كذلك نقلت 

تعمل جيدا يف وليات عديدة جلمع التوقيعات.

الرئي�ض دونالد  اأنه مل يعد يدعم  ال�سهر،  الثامن من هذا  اأكد يف  وكان وي�ست قد 

الرئا�سة  انتخابات  �سباق  دخ��ل  اأن��ه  موؤكدا  منا�سريه،  اأب��رز  من  ك��ان  اأن  بعد  ترامب، 

“للفوز«. الأمركية 

وقال وي�ست ملجلة “فورب�ض”: “بهذه املقابلة اأنا اأخلع القبعة احلمراء”، يف اإ�سارة 

لقبعات البي�سبول احلمراء التي حتمل �سعار “لنجعل اأمركا عظيمة جمددا”، التي 

اأ�سبحت �سعارا مميزا حلملة ترامب النتخابية.

وم�سى يقول: “مثل اأي �سيء فعلته طوال حياتي.. اأنا اأقوم بذلك كي اأفوز«.

ونفى وي�ست اأن يكون الهدف من تر�سحه هو “انتزاع اأ�سوات الأمركيني من اأ�سول 

اأفريقية”، وتقوي�ض فر�ض جو بايدن مناف�ض ترامب عن احلزب الدميقراطي.


