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الخارجية تدين قيام ميليشيات 
الحوثيين باستهداف السعودية

*عمان 
ميلي�شيات  قيام  املغرتبني  و���ش���ؤون  اخلارجية  وزارة  دان��ت 
حمافظة  يف  احل��دودي��ة  ال��ق��رى  اإح���دى  با�شتهداف  احل�ثيني 
احلرث مبنطقة جازان باململكة العربية ال�شع�دية، ما اأ�شفر عن 

اإ�شابة عدد من املدنيني.
و�ش�ؤون  اخلارجية  وزارة  با�شم  الر�شمي  الناطق  واأع���رب 
التمنيات  خال�ص  عن  الفايز  علي  اهلل  �شيف  ال�شفري  املغرتبني 

بال�شفاء العاجل للُم�شابني.
الإره��اب��ي  الهج�م  ه��ذا  ورف�شها  اململكة  ا�شتنكار  واأك���د 
ال�شع�دية  العربية  اململكة  م��ع  اململكة  وت�شامن  اجل��ب��ان، 
يهدد  ما  كل  وجه  يف  معها  ووق�فها  و�شعبًا،  حك�مًة  ال�شقيقة 
اأمنها واأمن �شعبها. و�شدد على اأن اأمن اململكتني واحد ل يتجزاأ 
واأن اأي تهديد لأمن اململكة ال�شقيقة ه� تهديد لأمن وا�شتقرار 

باأكملها. املنطقة 

استعرض آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات التعامل مع جائحة كورونا

الرزاز:تعدد المصادر وتناقضها شتت واربك المشهد العام
*عمان 

الدكت�ر عمر  ال�زراء  رئي�ص  ا�شتعر�ص 
الأح��د،  الأ�شب�عية،  كلمته  يف  ال����رزاز، 
باإجراءات  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  اآلية 
اجل�انب  يف  ك���رون��ا  جائحة  مع  التعامل 

ال�شحية والإجراءات امليدانية.
ال���زراء وبعد  اأن جمل�ص  ال��رزاز  واأك��د 
واملعل�مات  الت��شيات  جميع  على  اطالعه 
بني  ي���ازن  املعنية،  اجلهات  من  ترد  التي 
وامليدانية  والقت�شادية  ال�شحية  الأبعاد 
حينه  يف  املنا�شب  القرار  باتخاذ  ويق�م 
اإجراءاتنا  دائما  تاأخري حتى تبقى  بدون 
هذه  اأن  اإىل  لفتا  اأم��ك��ن،  م��ا  ا�شتباقية 
يف  ن��رتدد  “ول  للتقييم  تخ�شع  ال��ق��رارات 
حل�ل  وجدنا  اإذا  املراجعة  اأو  الت�شحيح 

اأف�شل وهذا ه� النهج املتخذ عامليا«.
احلك�مة  اأن  ال����زراء  رئي�ص  اأك��د  كما 
واملكا�شفة  الكاملة  بال�شفافية  التزمت 
بجائحة  املتعلقة  امل��ع��ل���م��ات  ت��ق��دمي  يف 
�شهدنا  الأخ���رية  الفرتة  يف  ك�رونا،”لكن 
بع�ص  يف  وت��ن��اق�����ش��ا  امل�����ش��ادر  يف  ت��ع��ددا 
يف  واإرب��اك  ت�شتت  اإىل  اأدى  مما  الأحيان 
�شحة  لأن  مقب�ل  غري  وهذا  العام،  امل�شهد 

امل�اطن على املحك«.
اأن���ه وج��ه  واأ����ش���ار ب��ه��ذا ال�����ش��دد اإىل 
يف  لالنتظام  الإعالم  ل�ش�ؤون  الدولة  وزير 
وزير  يرافقه  الي�مي  ال�شحفي  الإي��ج��از 

جلنة  با�شم  الر�شمي  وال��ن��اط��ق  ال�شحة 
عمليات  ومدير  املعني  ال�زير  اأو  الأوبئة 

خلية الأزمة، يف حال تطلب الأمر ذلك.
عن  وم�ش�ؤول�ن  ملتزم�ن  “نحن  وق��ال 
دقة  م��ن  الإي��ج��از  ه��ذا  يف  ي�شدر  م��ا  ك��ل 
املعتمد  امل�شدر  وه���  للمعل�مة  و�شفافية 
والجتهادات  النظر  ووجهات  الآراء  واأما 

التي تخرج �شابقة اأو لحقة لهذا الإيجاز 
وحدهم  وه��م  اأ�شحابها  م�ش�ؤولية  فهي 

الذين يتحمل�ن تبعاتها«.
ال�زراء:ب�شم  رئي�ص  كلمة  ن�ص  وتاليا 
والإخ���ة  الرحيمالأخ�ات  الرحمن  اهلل 
بكّل  اأوق��ات��ك��م  اهلل  اأ���ش��ع��د  امل���اط��ن���ن 
ب�شفافية كاملة  التزمنا  البداية،  خريمنذ 

املتعلقة  املعل�مات  تقدمي  يف  واملكا�شفة 
الأخرية  الفرتة  يف  لكن  ك�رونا،  بجائحة 
�شهدنا تعددا يف امل�شادر وتناق�شا يف بع�ص 
يف  واإرب��اك  ت�شتت  اإىل  اأدى  مما  الأحيان 
�شحة  لأن  مقب�ل  غري  هذا  العام،  امل�شهد 

امل�اطن على املحك.
تابع �ص2

* عمان 
اأعلن وزير ال�شحة الدكت�ر �شعد جابر، 
ك�رونا  بفريو�ص  اإ�شابة   239 ت�شجيل  عن 
العدد  لريتفع  حملية،  ح��ال��ة   231 منها 
الرتاكمي للحالت التي ادخلت امل�شت�شفيات 
 4779 اإىل  اجلائحة  ب��دء  منذ  املعتمدة 

حالة. 
الت��ي،  النح�  على  احل���الت  وت���زع��ت 
منها  ال�شحي،  احلجر  فنادق  من  ح��الت   8
احدهم  فل�شطني  م��ن  و4  م�شر  م��ن  ح��ال��ة 
ال���لي��ات  م��ن  وح��ال��ة  ع��الج��ي��ة،  �شياحة 
من  وحالة  ال�شع�دية  من  وحالة  املتحدة 
على  فت�زعت  املحلية  احلالت  اما  الك�يت. 
و22  العا�شمة  يف  حالة   149 التي،  النح� 

يف  حالة  و13  ال��ك��رك  حمافظة  يف  حالة 
حمافظه  يف  ح��الت  و5  البلقاء  حمافظه 
اإربد و23 يف حمافظة الزرقاء و12 حالة يف 
حمافظه  يف  واحدة  وحالة  معان  حمافظة 

عجل�ن و6 حالت يف حمافظه املفرق. 
وبني الدكت�ر جابر خالل اإيجاز �شحفي 
عقد الأحد، يف دار رئا�شة ال�زراء، اأن العدد 
الرتاكمي لالإ�شابات منذ 7 اآب املا�شي و�شل 

اإىل 3270 حالة. 
 146 منها  �شفاء  حالة   172 �شجل  كما 
حالة يف منطقة العزل يف البحر امليت و18 
حالة يف م�شت�شفى المري حمزة و8 حالت 
املجم�ع  لي�شبح  علياء،  امللكة  م�شت�شفى  يف 

الرتاكمي حلالت ال�شفاء 2851 حالة.

ك��م��ا اج����رت ف���رق ال��ت��ق�����ش��ي ال���ب��ائ��ي 
الفح��شات  جمم�ع  لي�شبح  فح�شا   13437

الرتاكمي 1070621.
واوعز الدكت�ر جابر بناء على ت��شية 
اإىل  ال���زراء،  جمل�ص  وق��رار  الأوبئة  جلنة 
ال�شلطات املخت�شة عزل الأطفال امل�ج�دين 
ت�قيعهم  بعد  منازلهم  يف  العزل  مناطق  يف 
على تعهد من الأهل للحفاظ عليهم وتطبيق 

�شروط العزل ال�شحي.
اللجنة  با�شم  الناطق  ق��ال  جهته،  من 
نذير  الدكت�ر  الوبئة  ملكافحة  ال�طنية 
كثب  ع���ن  ت��ت��اب��ع  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  ع��ب��ي��دات، 
واإقليميا  عامليا  للمر�ص  ال�بائية  التط�رات 

وحمليا.                   تابع �ص2

*عمان 
برئا�شة  املدنية  اخلدمة  جمل�ص  اأق��ر 
خالل  البطاينة  في�شل  ن�شال  العمل  وزير 
اجتماعه الأحد التعديالت املقرتحة على 

نظام اخلدمة املدنية.

نقاط  اإ�شافة  مفه�م  املجل�ص  واعتمد 
خريجي  من  الت�ظيف  لطلبات  تناف�شية 
برنامج  وخلريجي  العلم  خدمة  برنامج 
املجل�ص  اأح��ال  حيث  لالإناث،  وطن  خدمة 
هذا البند اإىل دي�ان اخلدمة ل��شع ت�ش�ر 

لتطبيق هذا املفه�م، بحيث ت�شاف 5 نقاط 
تناف�شية لكل خريج من الدفعات اجلديدة 

يف الربناجمني.
وقرر املجل�ص اعتماد �شقف 100 باملئة 
للمكافاآت التي يتم �شرفها مل�ظفي اخلدمة 

املدنية، كما وافق على ا�شتحقاق امل�ظفني 
ال�شتقطاب  خالل  من  تكليفهم  مت  الذين 
اأو  انتدابه  مت  حال  يف  باملكافاآت  الداخلي 

نقله اأو تكليفه اإىل دائرة اأخرى.
تابع �ص2

*عمان 
التي  جل�شته  يف  ال�����زراء  جمل�ص  ق��رر 
ال����زراء  رئي�ص  برئا�شة  الح���د  عقدها 
م�شروع  على  امل�افقة  ال��رزاز  عمر  الدكت�ر 
القان�ن املعدل لقان�ن الك�شب غري امل�شروع .

ومب�جب م�شروع القان�ن يتم اعتبار كل 
ثروة  على  يطراأ  طبيعي  غري  من�  اأو  زي��ادة 
اأي م�ظف عم�مي غري م�شم�ل  وم�ج�دات 
مل  اإذا  م�شروع  غري  ك�شبا  القان�ن  باأحكام 
اإىل  قيا�شا  معق�لة  ب�ش�رة  تعليلها  ي�شتطع 

دخله املتاأتي من م�شادر م�شروعة .
اإ�شهار  دائ���رة  ال��ق��ان���ن  م�شروع  وي��ل��زم 

ومكافحة  النزاهة  هيئة  بتزويد  الذمة 
الإقرارات  عن  الأ�شل  طبق  ب�ش�رة  الف�شاد 
عن  تطلبها  م��ع��ل���م��ات  اأو  ب��ي��ان��ات  واأي 
يف  القان�ن  لأحكام  اخلا�شعني  الأ�شخا�ص 
يف  طبيعي  غري  من�  على  دلئل  وج�د  حال 
ثرواتهم، وباإحالة اأي خمالفة اأو �شك�ى اأو 
هيئة  اإىل  م�شروع  غري  بك�شب  يتعلق  اإخبار 
القرار  لتخاذ  الف�شاد  ومكافحة  النزاهة 

الالزم.
اأحكام  عليه  ت�شري  م��ن  ك��ل  يلزم  كما 
املالية  ذمته  ع��ن  اإق���رار  بتقدمي  القان�ن 
النم�ذج  على  الق�شر  واأولده  زوجه  وذمة 

التي  املدة  واحت�شاب  والإلكرتوين  ال�رقي 
ت�شّلمه  ت��اري��خ  م��ن  تقدميه  خاللها  يجب 

الإقرار اأو الإ�شعار الإلكرتوين.
اإ�شافة مهمة مراجعة الإقرار  كما متت 
�شحة  م��ن  وال��ت��اأك��د  ال��دائ��رة  اإىل  امل��ق��ّدم 
الهيئة  مهام  اإىل  فيه  ال����اردة  املعل�مات 
مب�جب  ت�شكيلها  على  املن�ش��ص  الق�شائية 
القان�ن. وين�ص م�شروع القان�ن على اإ�شدار 
املعل�مات  فيها  حت��دد  لتعليمات  الهيئة 
بن�شرها  ي�شمح  والتي  الإق���رار  يف  ال����اردة 

على امل�قع الإلكرتوين الر�شمي للدائرة.
تابع �ص2

*عمان 
نفى رئي�ص دي�ان اخلدمة املدنية �شامح 
النا�شر ما تداولته بع�ص امل�اقع الخبارية 
قرار  من  الن�شانية  احل��الت  ا�شتثناء  عن 
احلك�مة  اق��رت��ه  ال���ذي  التعيينات  وق��ف 
مل�اجهة  اجراءاتها  حزمة  �شمن  م���ؤخ��را 
بيان  يف  النا�شر  وا�شاف  ك���رون��ا.  جائحة 
الأحد،، ان الدي�ان يتابع حاليا مع جمل�ص 

ال�زراء الرتتيبات املتعلقة بتعيني املر�شحني 
اتخاذ  مت  الذين  الن�شانية  احل��الت  على 
التعيني  اأ�ش�ص  ح�شب  تعيينهم  ب�شاأن  ق��رار 
املعتمدة على احلالت الن�شانية قبل �شدور 
قرار تاأجيل التعيينات يف 16 ني�شان 2020، 
بهذا  ال�����زراء  جمل�ص  قبل  م��ن  ق���رار  ول 
اخل�ش��ص حتى تاريخه. واأ�شار النا�شر اإىل 
املا�شي  ال�شب�ع  اأ�شدر  ال���زراء  جمل�ص  اأن 

اخلدمة  ل��دي���ان  امل�افقة  يت�شمن  ق���رارًا 
انتقاء  اج�����راءات  متابعة  ع��ل��ى  امل��دن��ي��ة 
واختيار املر�شحني على ال�ظائف )املدورة( 
احلك�مية  ال�ظائف  ت�شكيالت  جدول  على 
من  ال��دي���ان  متكني  لغايات   2018/2019
واملقابالت  التناف�شية  المتحانات  عقد 
ملبا�شرتهم  املر�شحني  وتهيئة  ال�شخ�شية 

لأعمالهم مطلع العام املقبل.

 239 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا و172 حالة شفاء

مجلس الخدمة المدنية يقر تعديالت على نظام الخدمة

الحكومة تقر مشروع القانون 
المعدل للكسب غير المشروع

نفي استثناء الحاالت االنسانية
 من قرار وقف التعيينات

العضايلة:استمرار العمل 
بإجراءات حماية المواطنين

تسجيل أول إصابة بكورونا 
لطالبة في الجامعة األردنية

العثور على جثة شخص 
داخل محل تجاري في مادبا

رغم كارثة بيروت.. البحث 
مستمر عن 9 مفقودين

واشنطن تنشر تفاصيل جديدة 
عن برنامج الصواريخ اإليرانية

الملك يشارك في اجتماعات 
الجمعية العامة لألمم المتحدة 

وقمتان على هامشها عبر تقنية االتصال المرئي

*عمان 
 قال وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم اأجمد ع�دة الع�شايلة اإن جمل�ص 
ال�زراء ناق�ص خالل جل�شته التي عقدت الي�م الأحد برئا�شة رئي�ص 
وباء  بانت�شار  املتعّلقة  امل�شتجّدات  اأبرز  ال��رّزاز  عمر  الدكت�ر  ال���زراء 

ك�رونا، والتغذية الراجعة لبع�ص القرارات التي مّت اتخاذها اأخريًا.
ا�شتمرار  ���ش��رورة   - الع�شايلة  بح�شب   - ال����زراء  جمل�ص  واأك���د 
امل�اطنني واحلفاظ على  اإىل حماية  الهادفة  الإجراءات  العمل وفق 
�شالمتهم، وم�ازنة هذه الإجراءات مع ا�شتمرار عمل القطاعات واحلّد 

من الآثار املرتّتبة عليها.
ولفت الع�شايلة خالل اإيجاز �شحفي عقد يف رئا�شة ال�زراء اإىل اأنه 
�شيتم البقاء على وترية الإيجاز ال�شحفي خالل اأّيام العمل الر�شمي، 
الناطق  اإىل جانب م�شاركة  الدكت�ر �شعد جابر،  ال�شّحة  برفقة وزير 
الإعالمي با�شم اللجنة ال�طنّية لالأوبئة الدكت�ر نذير عبيدات عند 
الإيجاز  يف  ني  املخت�شّ امل�ش�ؤولني  من  اأّي  م�شاركة  واإمكانّية  احلاجة، 

بح�شب طبيعة امل��ش�عات التي �شتعر�ص.
واأكد اأن البقاء على الإيجاز ال�شحفي ياأتي ل�شمان ا�شتمرار تدّفق 
اأّوًل  امل�شتجّدات  ب�ش�رة  وت�شعهم  امل�اطنني،  تخدم  ب�ترية  املعل�مات 

باأّول، والإجابة على املالحظات التي ت�شلنا.
وفيما يتعلق بقرارات جمل�ص ال�زراء، قال الع�شايلة اإن املجل�ص اأقر 
م�شروع قان�ن اجل�دة وحماية امل�شتهلك ل�شنة 2020، والذي �شي�شدر 
امل�ا�شفات  قان�ن  ه��ي:  ق�انني  ثالثة  مب�جبه  تلغى  اإذ  م��ّرة،  لأّول 
بهدف  وذلك  امل�شتهلك،  حماية  وقان�ن  املناف�شة،  وقان�ن  واملقايي�ص، 
والبيئّية  ال�شحّية  احلماية  وت�فري  ال�طنّية،  املنتجات  ج�دة  �شمان 

وال�شالمة العاّمة للم�اطنني.

*عمان 
اأعلنت اجلامعة الأردنية، الأحد، عن ت�شجيل اأول اإ�شابة بفريو�ص 

ك�رونا امل�شتجد لطالبة يف اجلامعة.
وقالت اجلامعة يف بيان لها اإن الطالبة تتلقى تعليمها عن ُبعد، علما 
اأنها زارت اجلامعة ي�م الأربعاء املا�شي ومل تختلط باأي من الطلبة اأو 

امل�ظفني يف اجلامعة، كما اأنها مل ت�شتعمل اأي من مرافق اجلامعة.
ي�شار اأن اجلامعة الأردنية بداأت با�شتقبال الطلبة لغايات ا�شتكمال 

اجراءات الت�شجيل وال�شحب وال�شافة

*عمان 
يف  جتاري  حمل  داخل  �شخ�ص  جثة  على  الأمنية  الأجهزة  عرثت 

حمافظة مادبا.
وقال الناطق العالمي با�شم مديرية الأمن العام، يف بيان الأحد، 
جثة  ب�ج�د  مادبا  حمافظة  �شرطة  ملديرية  الي�م  ورد  بالغا  اإن 
التحرك  جرى  حيث  مادبا،  حمافظة  يف  جتاري  حمل  داخل  ل�شخ�ص 
�شبب  لتحديد  ال�شرعي  للطب  وحت�يلها  اجلثة  على  والك�شف  للمكان 

ال�فاة والتحقيق جار.

*بريوت
ل  اأ�شخا�ص   9 عن  البحث  عمليات  ت�ا�شل  اللبناين،  اجلي�ص  اأكد 
يزال�ن يف عداد املفق�دين بعد انفجار مرفاأ بريوت ال�شهر املا�شي، وذلك 
بعد الإعالن عن النتهاء من اأعمال م�شح املباين املت�شررة والتي �شملت 

اأكرث من 85 األف وحدة.
من  اأك��رث  مقتل  عن  اأغ�شط�ص   4 يف  وق��ع  ال��ذي  النفجار  واأ�شفر 
اأكرث من 6500 �شخ�ص بجروح، و�شّرد نح� 300  واإ�شابة  190�شخ�شا 

األف من �شكان بريوت ممن ت�شررت منازلهم وم�ؤ�ش�شاتهم اأو تدمرت.
العميد  اللبناين  اجلي�ص  يف  العامة  العالقات  ق�شم  مدير  وق��ال 
يقفل”،  ولن  يقفل  مل  املفق�دين  “ملف  �شحفي:  م�ؤمتر  يف  عاد  اإليا�ص 
م�ؤكدا ال�شتمرار يف اأعمال البحث عن 9 مفق�دين، هم 3 لبنانيني و5 
�ش�ريني وم�شري. واأعلن اجلي�ص يف امل�ؤمتر اأنه “مت م�شح 85744 وحدة 
مت�شررة”، بينها 60818 وحدة �شكنية، و962 مطعما، و19115 م�ؤ�ش�شة 
و�شركة جتارية، و12 م�شت�شفى، و82 م�ؤ�ش�شة تعليمية، و1137 وحدة 
اأثرية، يف اإ�شارة اإىل مبان اأثرية عدة تنت�شر يف املنطقة القريبة من 
املرفاأ. ومن بني الأمثلة على حجم الأ�شرار التي اأعلنها اجلي�ص ح�ايل 
550 األف مرت مربع من الزجاج، واأكرث من 108 اآلف باب داخلي. واأ�شار 
اجلي�ص اإىل اأن عملية م�شح الأ�شرار “تعترب كافية ول حاجة بالتايل 

اىل اإجراء عمليات م�شح اإ�شافية من قبل اجلهات املانحة«.
ومنذ النفجار، انهالت على بريوت م�شاعدات اإن�شانية، وزار البالد 
اإميان�يل  الفرن�شي  الرئي�ص  اأبرزهم  الأجانب  امل�ش�ؤولني  من  العديد 

ماكرون. 
تابع �ص12

*واشنطن
ك�شف تقرير حديث ل�زارة اخلارجية الأمريكية تفا�شيل جديدة 
اعتربته  ال��ذي  الأم��ر  وم�ؤهالتها،  الإيرانية  ال�ش�اريخ  برنامج  عن 

وا�شنطن ي�شكل »تهديدا خطريا لالأمن الإقليمي«.
من  طهران،  ت�شكله  الذي  التهديد  عن  باحلديث  التقرير  وا�شتهل 
خالل تط�يرها لل�ش�اريخ البالي�شتية ون�شرها يف عدد من دول العامل، 

مما يتعار�ص مع قرارات جمل�ص الأمن الدويل التابع لالأمم املتحدة.
وقالت اخلارجية الأمريكية اإن اإيران “متتلك اأكرب ق�ة �شاروخية 
واأكرثها تن�عا يف ال�شرق الأو�شط، مع اأكرث من 10 اأن�اع من ال�ش�اريخ 

البالي�شتية �ش�اء يف خمزونها اأو قيد التط�ير«.
واأ�شافت “ي�ا�شل النظام ن�شر جمم�عة من الأنظمة ق�شرية املدى 

ومت��شطة املدى التي تعمل بال�ق�د ال�شلب وال�شائل«.
�شاروخ  اإي���ران  عر�شت  الأخ���رية،  الع�شكرية  ا�شتعرا�شاتها  ويف 
 »Qiam SRBM»و امل���دى  ق�شري  البالي�شتي   »Zolfaghar«

و«Shahab-3« مت��شط   املدى.
ترقية  جمم�عات  علنا  طهران  ك�شفت  املا�شي،  العام  اأواخ��ر  ويف 
الثقيل  زيزال  �شاروخ  ذلك  يف  مبا  املدفعية،  �ش�اريخ  لتح�يل  م�شممة 

بقطر 610 ملم، اإىل �ش�اريخ دقيقة قابلة للت�جيه اأر�ص-اأر�ص.
ال��ت��ط���ي��ر، ي�شري  ت����زال ق��ي��د  م���ا  ال��ت��ي  ال�����ش���اري��خ  وب�����ش��اأن 
�شاروخ  بينها:  من  الأ�شماء،  من  جمم�عة  اإىل  الأمريكي  التقرير 
قد يبلغ مداه 1300 كيل�مرت ، ف�شال عن �شاروخ  الذي   Hoveizeh
اأن  يزعم   ،Dezful ُيدعى  ال�شلب  بال�ق�د  يعمل  جديد  بالي�شتي 

كيل�مرت.   1000 نطاقه 
�ص7 تابع 

*عمان 
ي�����ش��ارك ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 
العامة  اجلمعية  اجتماعات  يف  الثالثاء،  غ��دا 
وال�شبعني،  اخلام�شة  دورتها  يف  املتحدة  ل��الأمم 
العامة  اجلل�شة  يف  خطابًا  جاللته  يلقي  حيث 
الت�شال  تقنية  عرب  تعقد  التي  لالجتماعات، 

املرئي.
وعلى هام�ص الجتماعات، ي�شارك جاللة امللك 
املنتدى  يعقدها  التي  الأوىل  تتناول  قمتني،  يف 
القت�شادي العاملي الي�م  الثنني، تاأثري التنمية 
امل�شتدامة، فيما تركز الثانية، التي تنظمها الأمم 

املتحدة، على التن�ع البي�ل�جي.

الرزاز:صحة المواطن على المحك
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*عمان 
ا�شتعر�ص رئي�ص ال�زراء الدكت�ر عمر 
الأح��د،  الأ�شب�عية،  كلمته  يف  ال����رزاز، 
باإجراءات  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  اآلية 
اجل�انب  يف  ك���رون��ا  جائحة  مع  التعامل 

ال�شحية والإجراءات امليدانية.
اأن جمل�ص ال���زراء وبعد  واأك��د ال��رزاز 
واملعل�مات  الت��شيات  جميع  على  اطالعه 
بني  ي���ازن  املعنية،  اجلهات  من  ترد  التي 
الأبعاد ال�شحية والقت�شادية وامليدانية 
حينه  يف  املنا�شب  القرار  باتخاذ  ويق�م 
اإجراءاتنا  بدون تاأخري حتى تبقى دائما 
هذه  اأن  اإىل  لفتا  اأم��ك��ن،  م��ا  ا�شتباقية 
يف  ن��رتدد  “ول  للتقييم  تخ�شع  القرارات 
حل�ل  وجدنا  اإذا  املراجعة  اأو  الت�شحيح 

اأف�شل وهذا ه� النهج املتخذ عامليا«.
احلك�مة  اأن  ال����زراء  رئي�ص  اأك��د  كما 
واملكا�شفة  الكاملة  بال�شفافية  التزمت 
بجائحة  املتعلقة  املعل�مات  ت��ق��دمي  يف 
�شهدنا  الأخ��رية  الفرتة  يف  ك�رونا،”لكن 
بع�ص  يف  وتناق�شا  امل�����ش��ادر  يف  ت��ع��ددا 

يف  واإرب���اك  ت�شتت  اإىل  اأدى  مما  الأح��ي��ان 
�شحة  لأن  مقب�ل  غري  وهذا  العام،  امل�شهد 

امل�اطن على املحك«.
وزير  وجه  اأنه  اإىل  ال�شدد  بهذا  واأ�شار 
الدولة ل�ش�ؤون الإعالم لالنتظام يف الإيجاز 
ال�شحة  وزي��ر  يرافقه  الي�مي  ال�شحفي 
اأو  الأوبئة  جلنة  با�شم  الر�شمي  والناطق 
ال�زير املعني ومدير عمليات خلية الأزمة، 

يف حال تطلب الأمر ذلك.
عن  وم�ش�ؤول�ن  ملتزم�ن  “نحن  وق��ال 
دقة  م��ن  الإي��ج��از  ه��ذا  يف  ي�شدر  م��ا  ك��ل 
و�شفافية للمعل�مة وه� امل�شدر املعتمد واأما 
التي  والجتهادات  النظر  ووجهات  الآراء 
اأو لحقة لهذا الإيجاز فهي  تخرج �شابقة 
الذين  وحدهم  وه��م  اأ�شحابها  م�ش�ؤولية 

يتحمل�ن تبعاتها«.
ال�زراء:ب�شم  رئي�ص  كلمة  ن�ص  وتاليا 
والإخ���ة  الرحيمالأخ�ات  الرحمن  اهلل 
بكّل  اأوق��ات��ك��م  اهلل  اأ���ش��ع��د  امل���اط��ن���ن 
كاملة  ب�شفافية  التزمنا  البداية،  خريمنذ 
املتعلقة  املعل�مات  تقدمي  يف  واملكا�شفة 
الأخ��رية  الفرتة  يف  لكن  ك�رونا،  بجائحة 
�شهدنا تعددا يف امل�شادر وتناق�شا يف بع�ص 
يف  واإرب���اك  ت�شتت  اإىل  اأدى  مما  الأح��ي��ان 
�شحة  لأن  مقب�ل  غري  هذا  العام،  امل�شهد 

امل�اطن على املحك.
ب�شاأل  الكل  اللي  بامل��ش�ع  اأبداأ  خليني 

بخ�ش��ص  قراراتنا  بناخذ  كيف  ه�  عنه، 
اإجراءات التعامل مع هذه اجلائحة.

اجلانب  يف  الآل��ي��ة  لكم  اأو���ش��ح  خليني 
ت��شياتها  ترفع  الأوبئة  جلنة  ال�شحي.. 
بدوره  يعر�شها  الذي  ال�شحة  وزير  ملعايل 

على جمل�ص ال�زراء.
م���ن ن��اح��ي��ة الإج�������راءات امل��ي��دان��ي��ة 
فتاأتي  وغريها  كالعزل  التطبيق  واإمكانية 
كت��شية من خلية الأزمة يف املركز ال�طني 
لالأمن واإدارة الأزمات التي ت�شم ممثلني عن 

ال�زارات والأجهزة الأمنية.
واخلدمات  القطاعات  على  الآث��ار  اأم��ا 
ا�شتدامة  جل��ن��ة  م��ن  ف��ت��در���ص  املختلفة 
وزراء  فيها  اللي  والن��ت��اج  العمل  �شال�شل 
امل�شلحة  وال���ق����ات  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

والأجهزة الأمنية.
ال�زراء  جمل�ص  على  يعر�ص  كله  وهذا 
الت��شيات  ه���ذه  ك��ل  ع��ل��ى  بيطلع  ال��ل��ي 
ال�شحية  الأب��ع��اد  بني  وي���ازن  واملعل�مات 
القرار  وناخذ  وامليدانية  والقت�شادية 
تبقى  حتى  تاأخري  بدون  حينه  يف  املنا�شب 
وما  اأمكن  ما  ا�شتباقية  اإجراءاتنا  دائما 

تك�ن ردود فعل.
ول  للتقييم  تخ�شع  القرارات  هذه  كل 
اإذا وجدنا  اأو املراجعة  نرتدد يف الت�شحيح 

حل�ل اأف�شل وهذا ه� النهج املتخذ عامليا.
بفتح  يتعلق  فيما  وخ�ش��شا  ق��رار،  اأي 
يجد  اأن  الطبيعي  من  القطاعات  اإغالق  اأو 

ب��شلتنا  ولكن  ي���ؤي��ده،  وم��ن  يعار�شه  من 
دائما وا�شحة حماية �شحة وق�ت امل�اطن 

الأردين.
خالل اآخر 7 اأ�شهر ا�شتطعنا اأن ن�شاعف 
الإ�شابة  ح��الت  ا�شتيعاب  على  قدرتنا 
بالك�رونا من اأجهزة تنف�ص واأ�شرة وك�ادر 

�شحية.
وك�ادرنا  منظ�متنا  اإرهاق  عدم  هدفنا 
تنهار -ل قدر اهلل- كما  ال�شحية حتى ل 

حدث يف بع�ص الدول.
احلني  ب��ني  ب��اإج��راءات  �شنق�م  لذلك 
والآخر هدفها الرئي�شي التخفيف من حدة 
انت�شار املر�ص ل�شمان قدرة جهازنا وكادرنا 

الطبي على حتمل اأعداد الإ�شابات.
يف  فنحن  الإع���الم���ي  اجل��ان��ب  يف  اأم���ا 
ال�����ش��روري  وم��ن  ال���ب��اء  ه��ذا  م��ع  معركة 
جميعا.  لدينا  م�حدة  املعل�مة  تك�ن  اأن 
امل�شدر  اإىل  ال��ع���دة  علينا  ل��زام��ا  واأ�شبح 
ال��ر���ش��م��ي امل���ح��د. ل��ذل��ك وج��ه��ت معايل 
يف  لالنتظام  الإع��الم  ل�ش�ؤون  الدولة  وزير 
معايل  يرافقه  الي�مي  ال�شحفي  الإيجاز 
وزير ال�شحة والناطق الر�شمي با�شم جلنة 
عمليات  ومدير  املعني  ال�زير  اأو  الأوبئة 

خلية الأزمة، يف حال تطلب الأمر ذلك.
ما  كل  عن  وم�ش�ؤول�ن  ملتزم�ن  ونحن 
و�شفافية  دقة  من  الإيجاز  هذا  يف  ي�شدر 

للمعل�مة وه� امل�شدر املعتمد.
ال��ن��ظ��ر  ووج�����ه�����ات  الآراء  واأم��������ا 

والجتهادات التي تخرج �شابقة اأو لحقة 
لهذا الإيجاز فهي م�ش�ؤولية اأ�شحابها، وهم 

وحدهم الذين يتحمل�ن تبعاتها.
ال�باء  هذا  انت�شار  واأخ�اتي  اإخ���اين 
والعدوى منه �شهلة و�شريعة ولكن ال�قاية 

�شهلة اأي�شا.
نخفف  بنقدر  الكمامة  لب�ص  مبجرد 
ب�شكل  املر�ص  وانت�شار  العدوى  احتمالية 

كبري جدا.
اللتزام  قدي�ص  ن�ش�ف  ملا  م���ؤمل  كثري 
ب�شيط  اإج��راء  وه�  الكمامة،  بلب�ص  قليل 

جدا ولكن فعال ب�شكل كبري.
اأ�شدرنا اأمر الدفاع 16 ك��شيلة رادعة، 
امل�اطن  قناعة  عن  بديال  تك�ن  لن  ولكنها 

حلماية نف�شه واأ�شرته وبلده.
لدينا مناذج رائعة يف اللتزام.

خليها تك�ن هاي قدوة لنا جميعا وهذا 
حمافظة  يف  ب�شريا  يف  الأهل  من  راأيناه  ما 
ف�شكرا  الط�عي...  اللتزام  من  الطفيلة 

لهم.
كل �شخ�ص لزم يك�ن قدوة وبالأخ�ص 

ال�زراء وامل�ش�ؤولني.
لب�ص الكمامة اإلزامي ومطل�ب��شنحا�شب 

غري امللتزم.
�شيدنا  وبت�جيهات  جميعا  بهمتكم 
جميع  م�اجهة  يف  معا  �شننجح  احلكيمة 
تق�دنا  التي  الفر�ص  وا�شتثمار  التحديات 

نح� املئ�ية الثانية.

رئيس الوزراء يستعرض آلية اتخاذ القرارات 
المتعلقة بإجراءات التعامل مع جائحة كورونا *عمان 

ع�دة  اأجمد  الإع��الم  ل�ش�ؤون  الدولة  وزير  قال   
جل�شته  خالل  ناق�ص  ال���زراء  جمل�ص  اإن  الع�شايلة 
ال���زراء  رئي�ص  برئا�شة  الأح��د  الي�م  عقدت  التي 
املتعّلقة  امل�شتجّدات  اأب���رز  ال����رّزاز  عمر  ال��دك��ت���ر 
لبع�ص  الراجعة  والتغذية  ك���رون��ا،  وب��اء  بانت�شار 

القرارات التي مّت اتخاذها اأخريًا.
 - الع�شايلة  بح�شب   - ال�����زراء  جمل�ص  واأك���د 
�شرورة ا�شتمرار العمل وفق الإجراءات الهادفة اإىل 
�شالمتهم، وم�ازنة  امل�اطنني واحلفاظ على  حماية 
هذه الإجراءات مع ا�شتمرار عمل القطاعات واحلّد 

من الآثار املرتّتبة عليها.
يف  عقد  �شحفي  اإيجاز  خ��الل  الع�شايلة  ولفت 
وترية  على  البقاء  �شيتم  اأن��ه  اإىل  ال���زراء  رئا�شة 
الإيجاز ال�شحفي خالل اأّيام العمل الر�شمي، برفقة 
وزير ال�شّحة الدكت�ر �شعد جابر، اإىل جانب م�شاركة 
لالأوبئة  ال�طنّية  اللجنة  با�شم  الإعالمي  الناطق 
واإمكانّية  احل��اج��ة،  عند  عبيدات  نذير  الدكت�ر 
الإيجاز  يف  ني  املخت�شّ امل�ش�ؤولني  من  اأّي  م�شاركة 

بح�شب طبيعة امل��ش�عات التي �شتعر�ص.
ياأتي  ال�شحفي  الإيجاز  على  البقاء  اأن  واأك��د 
تخدم  ب���ت��رية  املعل�مات  ت��دّف��ق  ا�شتمرار  ل�شمان 
باأّول،  اأّوًل  امل�شتجّدات  ب�ش�رة  وت�شعهم  امل�اطنني، 

والإجابة على املالحظات التي ت�شلنا.

قال  ال�����زراء،  جمل�ص  ب��ق��رارات  يتعلق  وفيما 
اجل���دة  قان�ن  م�شروع  اأق��ر  املجل�ص  اإن  الع�شايلة 
وحماية امل�شتهلك ل�شنة 2020، والذي �شي�شدر لأّول 
قان�ن  ه��ي:  ق�انني  ثالثة  مب�جبه  تلغى  اإذ  م��ّرة، 
وقان�ن  املناف�شة،  وقان�ن  واملقايي�ص،  امل�ا�شفات 
حماية امل�شتهلك، وذلك بهدف �شمان ج�دة املنتجات 
والبيئّية  ال�شحّية  احلماية  وت���ف��ري  ال���ط��ن��ّي��ة، 

وال�شالمة العاّمة للم�اطنني.
الع�شايلة-  بح�شب   - ال���زراء  جمل�ص  اأق��ّر  كما 
امل�شروع  غري  الك�شب  لقان�ن  ل  معدِّ قان�ن  م�شروع 
التي  ل��الإج��راءات  ا�شتكماًل  وذل��ك   ،2020 ل�شنة 
اتخذتها احلك�مة يف اإطار تعزيز منظ�مة النزاهة 

ومكافحة الف�شاد.
يهدف  ل  امل��ع��دِّ القان�ن  م�شروع  اأن  اإىل  وا���ش��ار 
وذلك  امل�شروع،  غري  الك�شب  مرتكبي  مالحقة  اإىل 
باعتبار كّل زيادة اأو منّ� غري طبيعي يطراأ على ثروة 
باأحكام  م�شم�ل  اأّي م�ّظف عم�مي غري  وم�ج�دات 
ي�شتطع  مل  حال  يف  م�شروع،  غري  ك�شبًا  القان�ن  هذا 
من  املتاأّتي  دخله  اإىل  قيا�شًا  معق�لة  ب�ش�رة  تعليلها 

م�شادر م�شروعة.
الإيجاز  الإع��الم  ل�ش�ؤون  الدولة  وزير  واختتم 
واأحّباءكم،  �شّحتكم  وحمى  اهلل،  “حماكم  بالق�ل: 
وحفظ ال�طن وقيادته، والإن�شانّية جمعاء، من �شّر 

هذا ال�باء«.

*عمان 
عن  ج��اب��ر،  �شعد  الدكت�ر  ال�شحة  وزي��ر  اأع��ل��ن 
 231 منها  ك���رون��ا  بفريو�ص  اإ�شابة   239 ت�شجيل 
حالة حملية، لريتفع العدد الرتاكمي للحالت التي 
ادخلت امل�شت�شفيات املعتمدة منذ بدء اجلائحة اإىل 
النح� التي،  4779 حالة.  وت�زعت احلالت على 
منها حالة من  ال�شحي،  فنادق احلجر  8 حالت من 
عالجية،  �شياحة  اح��ده��م  فل�شطني  م��ن  و4  م�شر 
ال�شع�دية  من  وحالة  املتحدة  ال�ليات  من  وحالة 
فت�زعت  املحلية  احل��الت  اما  الك�يت.  من  وحالة 
و22  العا�شمة  يف  حالة   149 الت���ي،  النح�  على 
حمافظه  يف  حالة  و13  الكرك  حمافظة  يف  حالة 
البلقاء و5 حالت يف حمافظه اإربد و23 يف حمافظة 
الزرقاء و12 حالة يف حمافظة معان وحالة واحدة 

يف حمافظه عجل�ن و6 حالت يف حمافظه املفرق. 
عقد  �شحفي  اإيجاز  خالل  جابر  الدكت�ر  وبني 
الرتاكمي  العدد  اأن  ال���زراء،  رئا�شة  دار  يف  الأح��د، 

لالإ�شابات منذ 7 اآب املا�شي و�شل اإىل 3270 حالة. 
يف  حالة   146 منها  �شفاء  حالة   172 �شجل  كما 
منطقة العزل يف البحر امليت و18 حالة يف م�شت�شفى 
علياء،  امللكة  م�شت�شفى  يف  حالت  و8  حمزة  المري 
 2851 ال�شفاء  حل��الت  الرتاكمي  املجم�ع  لي�شبح 

حالة.
كما اجرت فرق التق�شي ال�بائي 13437 فح�شا 

لي�شبح جمم�ع الفح��شات الرتاكمي 1070621.
جلنة  ت��شية  على  بناء  جابر  الدكت�ر  واوع��ز 
ال�شلطات  اإىل  ال������زراء،  جمل�ص  وق���رار  الأوب��ئ��ة 
مناطق  يف  امل���ج���دي��ن  الأط��ف��ال  ع��زل  املخت�شة 
العزل يف منازلهم بعد ت�قيعهم على تعهد من الأهل 

للحفاظ عليهم وتطبيق �شروط العزل ال�شحي.
ال�طنية  اللجنة  با�شم  الناطق  قال  جهته،  من 
اللجنة  اإن  ملكافحة الوبئة الدكت�ر نذير عبيدات، 
عامليا  للمر�ص  ال�بائية  التط�رات  كثب  عن  تتابع 

واإقليميا وحمليا.
م�شتندة  اللجنة  ت��شيات  فان  عبيدات  وح�شب 
على الأ�ش�ص والدلئل العلمية ل��شعها اأمام ا�شحاب 
العتبار  بعني  الخذ  مع  الت��شيات  وتقدمي  القرار 
الت��شيات  وان  الت��شيات  لهذه  املختلفة  البعاد 
ال�باء  م��راح��ل  وت��ط���ر  تتغري  ديناميكيا  متغرية 
وان  ال�بائية  اخلارطة  على  امل�شتجدة  واملعطيات 
ال�باء بداأ مبرحلة النت�شار املجتمعي، ما ي�شتدعي 
ال��ل��ج��ن��ة م��راج��ع��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات واخل��ط��ط 
وال�شيا�شات املعم�ل بها حاليا كي تالئم هذه املرحلة 

ومبا يتطلبه ال�اقع وب�شكل م�شتمر.
تعكف  اللجنة  ان  ع��ب��ي��دات  ال��دك��ت���ر  وا���ش��ار 
على  ت�شمل  متكاملة  خطة  وحتديث  مراجعة  على 
ومتابعة  الر�شد  وخطة  امل��ن��زيل  وال��ع��زل  احلجر 
املخربية  والفح��شات  املخالطني  ومتابعة  الر�شد 
امل�ؤ�ش�شات  ق��درات  وبناء  العالجي  وال��ربوت���ك���ل 

ال�شحية.
العزل  بتطبيق  بالبدء  او�شت  اللجنة  ان  وبني 
اطباء  من  ال�شحية  والك�ادر  الطفال  على  املنزيل 
ال�شحية،  امل�ؤ�ش�شات  ومراجعي  و�شيادلة  وممر�شني 
م�شريا اىل ان الك�ادر ال�شحية متتلك املهارات الفنية 
العدوى واحلفاظ على �شحتهم و�شحة  ملنع  الالزمة 
العزل  اأن  اإىل  عبيدات  الدكت�ر  وا���ش��ار  ا�شرهم. 
املنزيل ميكن الت��شع به م�شتقبال لي�شمل فئات او�شع 
احلجر  اأ�ش�ص  ب��شع  بداأت  اللجنة  وان  امل�شابني  من 
وار�شادات  تعليمات  ي�شمل  وال��ذي  املنزيل  والعزل 
لهذا  الت�شدي  يف  النجاح  �شبل  ان  واك��د  و���ش��روط. 
ال�باء ال�شر�ص لن يتحقق ال بالعمل اجلاد امل�شرتك 
والقطاعات  وامل�ؤ�ش�شات  امل���اط��ن  اجلميع  قبل  من 
والر�شادات  بالتعليمات  اللتزام  اىل  داعيا  كافة، 
ك�رونا  فريو�ص  عدوى  من  املجتمع  حلماية  ال�شحية 
وغ�شل  املعقمات  وا���ش��ت��خ��دام  الكمامات  وارت����داء 

اليدين ملحاربة ال�باء.

*عمان 
قرر جمل�ص ال�زراء يف جل�شته التي عقدها الحد 
برئا�شة رئي�ص ال�زراء الدكت�ر عمر الرزاز امل�افقة 
غري  الك�شب  لقان�ن  امل��ع��دل  القان�ن  م�شروع  على 
كل  اعتبار  يتم  القان�ن  م�شروع  ومب�جب   . امل�شروع 
زيادة اأو من� غري طبيعي يطراأ على ثروة وم�ج�دات 
اأي م�ظف عم�مي غري م�شم�ل باأحكام القان�ن ك�شبا 
معق�لة  ب�ش�رة  تعليلها  ي�شتطع  مل  اإذا  م�شروع  غري 

قيا�شا اإىل دخله املتاأتي من م�شادر م�شروعة .
ويلزم م�شروع القان�ن دائرة اإ�شهار الذمة بتزويد 
هيئة النزاهة ومكافحة الف�شاد ب�ش�رة طبق الأ�شل 
عن  تطلبها  معل�مات  اأو  بيانات  واأي  الإق��رارات  عن 
الأ�شخا�ص اخلا�شعني لأحكام القان�ن يف حال وج�د 
دلئل على من� غري طبيعي يف ثرواتهم، وباإحالة اأي 
خمالفة اأو �شك�ى اأو اإخبار يتعلق بك�شب غري م�شروع 
اإىل هيئة النزاهة ومكافحة الف�شاد لتخاذ القرار 
الالزم. كما يلزم كل من ت�شري عليه اأحكام القان�ن 
بتقدمي اإقرار عن ذمته املالية وذمة زوجه واأولده 
الق�شر على النم�ذج ال�رقي والإلكرتوين واحت�شاب 
ت�شّلمه  تاريخ  من  تقدميه  خاللها  يجب  التي  امل��دة 

الإقرار اأو الإ�شعار الإلكرتوين.
املقّدم  الإق��رار  مراجعة  مهمة  اإ�شافة  متت  كما 

ال���اردة  املعل�مات  �شحة  من  والتاأكد  الدائرة  اإىل 
على  املن�ش��ص  الق�شائية  الهيئة  مهام  اإىل  فيه 
القان�ن  م�شروع  وين�ص  القان�ن.  مب�جب  ت�شكيلها 
املعل�مات  فيها  حتدد  لتعليمات  الهيئة  اإ�شدار  على 
ال�اردة يف الإقرار والتي ي�شمح بن�شرها على امل�قع 
حكم  اإ�شافة  ومتت  للدائرة.  الر�شمي  الإلكرتوين 
�شجلت  التي  املنق�لة  وغري  املنق�لة  الأم�ال  مثل  رد 
من  ا�شتفادوا  الذين  ر  الق�شّ واأولده  ال��زوج  با�شم 
هذه  ا�شتهالك  مت  ح��ال  يف  امل�����ش��روع  غ��ري  الك�شب 
م�شادرة  اإمكانية  واإ�شافة  بها،  الت�شرف  اأو  الم�ال 
ين�ص  كما   . منها  ال�شتفادة  قدر  على  الأم���ال  هذه 
اأو  �شريك  اأو  فاعل  كل  اإعفاء  على  القان�ن  م�شروع 
ثلثي  من  امل�شروع  غري  الك�شب  جرمية  يف  متدخل 
الأفعال  هذه  من  باأي  قيامه  عن  اأف�شح  اإذا  العق�بة 
هذا  يك�ن  اأن  على  للمحكمة  الق�شية  اإحالة  قبل 
العرتاف اأدى اإىل ا�شرتداد الأم�ال، ووقف مالحقة 
اجلرمية  اكت�شاف  قبل  بالأمر  باح�ا  اإذا  منهم  اأي 
ومبا�شرة التحقيق فيها. وين�ص م�شروع القان�ن اي�شا 
الأ�شخا�ص  مبتابعة  املتعلقة  الأحكام  تنظيم  على 
امل�شم�لني باأحكام هذا القان�ن واجلهات التابعني لها 
وحفظ واأر�شفة الإقرارات ورقيا واإلكرتونيا مب�جب 

نظام ي�شدره جمل�ص ال�زراء لهذه الغاية .

*عمان 
املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة  اأنهت 
امللكية/ العلمية  اجلمعية  مع  بالتعاون  الأردن،  يف 

العل�م  وجامعة  الطاقة  لبح�ث  ال�طني  امل��رك��ز 
يف  ريادية  تدريبية  دورة  الأردنية،  والتكن�ل�جيا 
الغاز  تكن�ل�جيا  على  املتجددة  الطاقة  م��ش�ع 
الغاز  م�شانع  وت�شغيل  وب��ن��اء  “ت�شميم  احل��ي���ي 
�شحفي  بيان  ح�شب  ال��دورة  يف  و�شارك  احل��ي���ي«. 
خمتلف  م��ن  املتدربني  م��ن  ع��دد  للمنظمة،  الأح���د 
اجلامعات  وط���الب  واملحلية  ال��دول��ي��ة  املنظمات 

وامل�ظفني احلك�ميني واملهند�شني حديثي التخرج.
م�شروع  اأن�شطة  اإطار  �شمن  التدريب  هذا  وياأتي 
خالل  من  والبيئة  الريفية  العي�ص  �شبل  “حت�شني 
ال�شحي  ال�شرف  مياه  لبقايا  املتكامل  ال�شتخدام 
املعاجلة والنفايات ال�شلبة الع�ش�ية لإنتاج الطاقة 
من  املم�ل   ،“ املفرق  حمافظة  يف  وال�شماد  املتجددة 
الحتاد الأوروبي واملنفذ من قبل منظمة الأغذية 

والزراعة لالأمم املتحدة يف الأردن. اجلدير بالذكر 
اأن منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة )الفاو( 
بداأت ببناء وحدة جتريبية للغاز احلي�ي يف خميم 
عن  الناجتة  احل��م��اأة  �شت�شتخدم  حيث  ال��زع��رتي؛ 
امل�اد  اإىل  بالإ�شافة  العادمة،  املياه  تنقية  حمطة 
الع�ش�ية الناجتة عن فرز القمامة يف مرفق ا�شتعادة 
امل�اد كم�اد اأولية لإنتاج الطاقة. واأ�شار عميد كلية 
الأردنية،  والتكن�ل�جيا  العل�م  جامعة  يف  الزراعة 
الدورات  هذه  اأهمية  اإىل  �شماره،  نزار  الربوفي�ش�ر 
النفايات  مل�شكلة  ري��ادي��ة  عملية  حل�ل  اإي��ج��اد  يف 
واملهارات  املعرفة  واكت�شاب  املياه  ومعاجلة  والطاقة 
التقنية الالزمة التي ت�شمن التنفيذ الناجح مل�شاريع 
املقبلة،  التدريبية  ال��دورة  واأن  احلي�ية،  الطاقة 
الغاز  جم��ال  يف  تطبيقي  عملي  طابع  ذات  �شتك�ن 
حديثي  املهند�ش�ن  و�شيق�م  لحق،  وقت  يف  احلي�ي 
التخرج من هذه الدورة بالتدرب على ت�شغيل واإدارة 

هذه ال�حدة التجريبية.

*عمان 
برئا�شة  املدنية  اخلدمة  جمل�ص  اأق��ر 
خالل  البطاينة  في�شل  ن�شال  العمل  وزير 
اجتماعه الأحد التعديالت املقرتحة على 

نظام اخلدمة املدنية.
نقاط  اإ�شافة  مفه�م  املجل�ص  واعتمد 
خريجي  من  الت�ظيف  لطلبات  تناف�شية 
برنامج  وخلريجي  العلم  خدمة  برنامج 

املجل�ص  اأح��ال  حيث  لالإناث،  وطن  خدمة 
هذا البند اإىل دي�ان اخلدمة ل��شع ت�ش�ر 
لتطبيق هذا املفه�م، بحيث ت�شاف 5 نقاط 
تناف�شية لكل خريج من الدفعات اجلديدة 

يف الربناجمني.
وقرر املجل�ص اعتماد �شقف 100 باملئة 
للمكافاآت التي يتم �شرفها مل�ظفي اخلدمة 
امل�ظفني  ا�شتحقاق  وافق على  كما  املدنية، 

ال�شتقطاب  خالل  من  تكليفهم  مت  الذين 
اأو  انتدابه  مت  حال  يف  باملكافاآت  الداخلي 

نقله اأو تكليفه اإىل دائرة اأخرى.
امل�ظفني  ترفيع  ت�حيد  املجل�ص  وقرر 
اخلا�شعني للتقاعد املدين يف حال حل�ل اأي 
منهم يف ال�شنة الرابعة من الدرجة الأوىل 
للدرجة  ترفيعه  لغايات  الأوىل  الفئة  من 
اأو  التقاعد  على  اإحالته  حال  يف  اخلا�شة 

اإنهاء خدماته.
الأ�شخا�ص  تعيني  اآلية  املجل�ص  وحدد 
وفقا  تر�شيحهم  مت  الذين  الإع��اق��ة  ذوي 
بحيث  امل�ظفني،  وتعيني  اختيار  لتعليمات 
لل�ظيفة  ل��ي��اق��ت��ه��م  م���دى  حت��دي��د  ي��ت��م 
تكاف�ؤ  جلنة  ع��ن  ي�شدر  تقرير  مب���ج��ب 
حلق�ق  الأعلى  املجل�ص  يف  امل�شكلة  الفر�ص 

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

العضايلة: مجلس الوزراء يؤكد ضرورة استمرار 
العمل باإلجراءات الهادفة إلى حماية المواطنين

تسجيل 239 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا و172 حالة شفاء

مجلس الوزراء يقر مشروع القانون 
المعدل لقانون الكسب غير المشروع

الفاو تختتم دورة في الطاقة 
المتجددة وتقنية الغاز الحيوي

مجلس الخدمة المدنية يقر 
تعديالت على نظام الخدمة

*عمان 
املياه  �شلطة  عام  اأم��ني  نائب  تفقد 
مياه  ب�شركة  امل��دي��ري��ن  هيئة  رئي�ص 
�شري  الأح���د،  ال��ع��زام،  ف��را���ص  العقبة، 
تنقية  حمطة  م�شروع  تنفيذ  اأع��م��ال 
تنفذها  التي  العقبة،  مدينة  �شمال 
�شركة اأبراج العرب مل�شلحة �شركة مياه 

العقبة.
واط��ل��ع ال��ع��زام ع��ل��ى ���ش��ري اأع��م��ال 
يف  املبا�شرة  امل�ؤمل  من  والتي  التنفيذ 
ت�شغيل املحطة اجلديدة مع نهاية هذا 
األف   28 اإىل  ت�شل  ب�شعة  احلايل  العام 
للت��شعة لقدرة  مرت مكعب ي�ميا قابلة 

ت�شل اإىل 76 األف مرت مكعب.
وح�����ش��ب ب��ي��ان ل��ل�����ش��ل��ط��ة، اأوع����ز 
باملعنيني  ولقائه  ج�لته  خالل  العزام، 
ت��شعة  اأعمال  تنفيذ  على  والقائمني 
حم��ط��ة ت��ن��ق��ي��ة ال��ع��ق��ب��ة اجل���دي���دة، 
ب�����ش��رورة ا���ش��ت��ك��م��ال ك��اف��ة الأع��م��ال 
نهاية  حل�ل  قبل  والهند�شية  الفنية 

العام احلايل.
ال������زارة، وم���ن خ��الل  اأن  واأو����ش���ح 

حت�شني  على  تعمل  العقبة،  مياه  �شركة 
ملدينة  ال�شحي  ال�شرف  خدمات  م�شت�ى 
البيئية  املتطلبات  مل���اك��ب��ة  العقبة 
والطلب  وال��ن��م���  للمدينة  وال�شحية 
للخطة  تنفيذا  اخل��دم��ات  ت��ل��ك  ع��ل��ى 
با�شتغالل جميع  لل�زارة  ال�شرتاتيجية 

امل�شادر البديلة لرفد امل�ازنة املائية.
�شركة  عام  مدير  قال  ناحيته،  من 
مياه العقبة، خالد العبيدين، اأنه ب��شر 
تنقية  حمطة  وتط�ير  ت��شعة  مب�شروع 
حمطة  من  يتك�ن  والذي  العقبة  �شمال 
ال�شحي  ال�شرف  مياه  لتنقية  اإ�شافية 

بقدرة 28000 مرت مكعب ي�ميا واإعادة 
امليكانيكية  املحطة  و�شيانة  ت��اأه��ي��ل 
العاملة حاليا بقدرة 12000 مرت مكعب 
ي�ميا لتعمل اىل جانب املحطة اجلديدة 
عالية  درجة  على  معاجلة  مياه  لإنتاج 
من الن�عية واجل�دة لتاأمني احتياجات 
ال�شياحية  وامل�شاريع  للمدينة  ال��ري 
وال�شتثمارية ودعم احتياجات القطاع 

ال�شناعي.
تاأهيل  يت�شمن  امل�شروع  اأن  واأ�شاف 
خزانات  لت�شبح  القدمية  املعاجلة  برك 
الط�ارئ  حالت  يف  تعمل  ا�شرتاتيجية 
الفائ�شة  امل��ع��اجل��ة  امل��ي��اه  ت��خ��زي��ن  يف 

لإعادة ا�شتخدامها جمددا.
من  �شتتمكن  املحطة  اأن  اإىل  واأ�شار 
اإنتاج الطاقة الالزمة لعمليات الت�شغيل 
الناجت  امليثان  غ��از  ا�شتغالل  خ��الل  من 
اإىل  بالإ�شافة  املعاجلة،  عمليات  عن 
هذا  ليك�ن  ال�شم�شية  الطاقة  ا�شتغالل 
للم�شروع  البيئة  القيمة  اإىل  اإ�شافة 

وا�شهامه يف ا�شتدامة الأعمال.
املعايري  اأعلى  على  املحطة  وتعتمد 
عمليات  يف  امل�شتخدمة  وامل���ا���ش��ف��ات 
م��ع��اجل��ة م��ي��اه ال�����ش��رف ال�����ش��ح��ي مبا 
خالل  من  للبيئة  ال�شديق  عملها  ي�شمن 
من  املنبعثة  ال��روائ��ح  على  ال�شيطرة 

معاجلة  مياه  وانتاج  الت�شغيل  عمليات 
التي  الن�عية  م��ن  عالية  درج��ة  على 
تلبي كافة احتياجات مدينة العقبة من 
ال�شناعي  القطاع  يف  ال�شتخدام  اإعادة 
والزراعي وال�شياحي م�شافا اإليه اعتماد 
البديلة  الطاقة  م�شادر  على  املحطة 
خالل  من  الت�شغيل  عمليات  يف  املت�لدة 
الطاقة  وا�شتخدام  احلي�ية  ال��غ��ازات 
ال��غ��ازات  انبعاثات  وتقليل  ال�شم�شية 
ال�شالمة  معايري  اأعلى  بتطبيق  التزاما 
لدى  البيئة  ومتطلبات  يتما�شى  مب��ا 
القت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة 

اخلا�شة.

العزام يتفقد أعمال توسعة 
محطة تنقية شمال مدينة العقبة



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

االثنين )21( أيلول 2020محلي
3العدد )1676(

*عمان 
امللكي  الثقايف  املركز  يف  اخ��ريا  ب��داأت 
فعاليات  الف��رتا���ش��ي،  العامل  عرب  ومنه 
ال�شبابي  احل��ر  امل�����ش��رح  ل��ي��ايل  م��ه��رج��ان 
ال��شع  �شعار«  حتت  العام  هذا  تقام  التي 

ك�فيد-19 ».
وا���ش��ت��م��ل ح��ف��ل الف��ت��ت��اح امل��ه��رج��ان 
الثقافة  وزارة  ع��ام  اأم��ني  ح�شره  ال��ذي 
الثقافة،  وزير  عن  مندوبا  ال��رباري  هزاع 
امل�شرحية  الأعمال  عن  ق�شري  فيلم  على 
اخر  وفيلم  ال����دورة،  ه��ذه  يف  امل�����ش��ارك��ة 
تاأ�شي�ص  على  ع��ام��ا   20 م���رور  مبنا�شبة 
للمهرجان،  املنظمة  احل��ر  امل�شرح  فرقة 
“�شبعة” اإخراج  وعر�ص م�شرحي بعن�ان 

دعاء العدوان.
اإن  �شحفي،  ت�شريح  يف  الرباري  وقال 
الفعاليات الثفاقية يف ظل جائحة ك�رونا 
وامل�شم�ن  ال�شكل  �شعيد  على  خمتلفة 
ليايل  ملهرجان  العام  هذا  فعاليات  ومنها 

ال�شباب  فئة  اىل  تنحاز  التي  احلر  امل�شرح 
من خالل تخ�شي�ص هذه الدورة لالبداعات 
هذه  ب��ث  ث��م  وم��ن  امل�����ش��رح،  يف  ال�شبابية 
الأعمال امل�شرحية عرب العامل الفرتا�شي 
تطبيقا ل�شروط التباعد الجتماعي التي 

فر�شتها هذه الظروف.
واأ�شاف، اأن امل�شرح كفعل ثقايف يتجاوز 
م�شيدا  واملعيقات  اجل��دران  كل  بف�شاءاته 
هذه  ب��اإط��الق  احل��ر  امل�شرح  فرقة  بجه�د 
وح�ش�رهم  �ش�تهم  لل�شباب  ليك�ن  الدورة 

يف امل�شرح.

احلر  امل�شرح  فرقة  رئي�ص  قال  ب��دوره، 
الذي  املهرجان  اإن هذا  الفنان علي عليان، 
ي�شتمر حتى اخلمي�ص املقبل يقدم 5 اأعمال 
بال  امل�شرح  خ�شبة  على  �شبابية  م�شرحية 
التقنيات،  باأحدث  ت�ش�ر  ثم  ومن  جمه�ر، 
الف��رتا���ش��ي  ال��ع��امل  اىل  مبا�شرة  وت��ب��ث 
وامريكا  فرن�شا  يف  الكرتونية  من�شات  عرب 
لمانة  الثقافية  الدائرة  ومن�شة  وم�شر، 
على  احلر  امل�شرح  ومن�شات  الكربى،  عمان 

م�اقع الت�ا�شل الجتماعي.
ال�شتثنائية  ال��دورة  هذه  يف  وت�شارك 
ال��ت��ي ت���اأت���ي يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا، 

العدوان،  دعاء  “�شبعة” اإخراج  م�شرحية 
عبد  �شفراء” اإخراج  “ ذاكرة  وم�شرحية 
“هذيانات  وم�شرحية  اخلطيب،  ال�شالم 
�شك�شبري”اإخراج اياد الرمي�ين، وم�شرحية 
“ طرق” اإخراج عمر ال�شم�ر، وم�شرحية” 
زيت�ن،  بالل  اإخ��راج  الأر�ص”  حافة  على 
من  “ال�شقف”  مل�شرحية  م�شجل  وعر�ص 

ت�ن�ص، اإخراج �شريين قن�ن.
 5 على  امل�شرحية  الأعمال  وتتناف�ص 
وقيمتها  ممثل  اأف�شل  جائزة  هي:  ج�ائز 
150 دينارا، وجائزة اأف�شل ممثلة وقيمتها 
�شين�غرافيا  اأف�شل  وجائزة  دينارا،   150

وقيمتها 150 دينارا، وجائزة اأف�شل اإخراج 
وقيمتها 150 دينارا، وجائزة اأف�شل عر�ص 

م�شرحي متكامل وقيمتها 200 دينار.
لهذا  املهرجان  حتكيم  جلنة  ويرتاأ�ص 
وع�ش�ية  خما�ص،  م��اه��ر  الفنان  ال��ع��ام، 
ت�ن�ص،  م��ن  العرقي  منري  حممد  الفنان 
فرا�ص  وامل��خ��رج  دبابنة،  اأري���ج  والفنانة 

امل�شري، والدكت�ر عمر فرتات من فرن�شا.
كل  للمهرجان  العليا  اللجنة  ت�شم  كما 
علي  والفنان  الدبا�ص،  اأم��ل  الفنانة  من: 
عليان، وامل��شيقي مالك الربماوي، واملخرج 

اإياد ال�شطناوي، وحممد املرا�شدة.

*عمان 
���ش��ريت ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ريي��ة الأردن���ي���ة 
م�شاعدات  ق��اف��ل��ة  الأح����د،  الها�شمية، 
مع  بالتن�شيق  الغربية،  ال�شفة  اىل  طبية 

ال�شفارة الفل�شطينية يف عمان.
وقال بيان �شحفي �شادر عن الهيئة، اإن 
امل�شاعدات الطبية مت التربع بها من مركز 
امللك �شلمان لالإغاثة والأعمال الإن�شانية، 
واحلك�مة الهندية، بالإ�شافة اإىل القطاع 

اخلا�ص الطبي الأردين.
من  تتك�ن  القافلة  ان  البيان  وذك��ر 
طبية  م�����ش��ت��ل��زم��ات  حت��م��الن  �شاحنتني 
ال�شحة  وزارة  اإىل  ت�شليمها  ليتم  واأدوي��ة 
نظرا  جانبهم  اىل  لل�ق�ف  فل�شطني  يف 

للظروف الراهنة التي متر بها البالد.
وق����ال اأم����ني ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ريي��ة 
الأردنية الها�شمية اأمين املفلح “م�شتمرون 
لتاأمني  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  التن�شيق  يف 
الح��ت��ي��اج��ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة وال�����ش��روري��ة 
الفل�شطينية  ال�شحة  ل����زارة  لت�شليمها 
العالقات  �شبكة  مع  والتعاون  وبالتن�شيق 
الأردنية  الهيئة اخلريية  بها  التي حتظى 

الأول  ال�شكرتري  واأع����رب  الها�شمية«. 
ب�شام  عّمان  يف  الفل�شطينية  ال�شفارة  يف 
الأردنية  للحك�مة  تقديره  عن  حجاوي 

تقدمها  التي  الإن�شانية  امل�شاعدات  على 
الهيئة  دور  مثمنًا  الفل�شطيني،  لل�شعب 

ت�شهيل  يف  الأردن��ي��ة  الها�شمية  اخل��ريي��ة 
مرور امل�شاعدات لفل�شطني.

بدء فعاليات مهرجان ليالي المسرح الحر الشبابي

الخيرية األردنية الهاشمية تسير  
قافلة مساعدات إلى فلسطين

*عمان 
والجتماعية  القت�شادية  امل�ؤ�ش�شة  اأ���ش��درت 
للمتقاعدين الع�شكريني واملحاربني القدماء، حزمة 
مع  للتعامل  ال�قائية  والإج���راءات  التعليمات  من 
ال��ع��دوى،  م��ن  امل���ظ��ف��ني  ك���رون��ا، حلماية  ف��ريو���ص 

ول�شمان ح�شن �شري العمل.
الح��د،  امل�ؤ�ش�شة  ادارة  عن  �شادر  بيان  وا���ش��ار 
على  اأكدت  امل�ؤ�ش�شة،  يف  الأزم��ة  اإدارة  جلنة  اأن  اىل 
فريو�ص  من  لل�قاية   ، العامة  ال�شالمة  اإج���راءات 
امتثاًل  امل�ؤ�ش�شة،  وف��روع  دوائ��ر  كافة  يف  ك���رون��ا، 
�شي�شار  ذلك  وبعك�ص  ال�شاأن،  بهذا  الدولة  لتعليمات 

اإىل تطبيق الل�ائح والإجراءات العقابية املن�ش��ص 
عليها يف الأنظمة والتعليمات النافذة على املخالفني 
لهذه التعليمات. واكدت اللجنة،اللتزام التام باأوامر 
الدفاع وتعليمات ال�شالمة العامة ،وتفعيل عمل فرق 
الط�ارئ واإدارة الأزمات، و�شرورة اللتزام بارتداء 
الإدارة  مبنى  اإىل  الدخ�ل  حلظة  منذ  الكمامات، 
العامة، والإبقاء عليها اأثناء الدوام وداخل املكاتب 
حتميل  باإلزامية  اللجنة  واأوعزت  القاعات.  وخارج 
وتفعيل تطبيق )اأمان( لكافة امل�ظفني والتاأكيد على 
املقدمة  الإلكرتونية  اخلدمات  با�شتخدام  املراجعني 

من امل�ؤ�ش�شة لبع�ص خدماتها. 

*عمان 
وقعت م�ؤ�ش�شة احل�شني لل�شرطان والبنك العربي، 
اتفاقية تعاون يقدم مب�جبها البنك الدعم لربنامج 
»الع�دة اإىل املدر�شة« التابع مل�ؤ�ش�شة ومركز احل�شني 

لل�شرطان للعام الدرا�شي 2020 - 2021.
التفاقية  اإن  الح��د،  بيان  يف  امل�ؤ�ش�شة  وقالت 
لل�شرطان  احل�����ش��ني  م��رك��ز  جل��ه���د  ت��ع��زي��زًا  ت��اأت��ي 
الرامية اإىل متكني املر�شى ممن يرقدون على اأ�شّرة 
م�شرية  انقطاع،  دون  تعليمهم  م�ا�شلة  من  ال�شفاء 
الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  يقام  الربنامج  ان  اىل 
تدري�ص  على  لالإ�شراف  معلمات  بانتداب  والتعليم، 
املر�شى والعمل كحلقة و�شل بينهم ومدار�شهم خالل 
ح�ش�ص  ت�فري  �شيتم  اأنه  اىل  وا�شارت  العالج.  فرتة 
وح�ش�ص  خ�ش��شية،  ودرو�ص  اأ�شب�عية،  تدري�شية 
البنك  م��ن  متط�ع�ن  يديرها  بعد  ع��ن  تعليمية 
امل�شتلزمات والأدوات  اإىل ت�ريد  العربي، بالإ�شافة 
والكتب  القرطا�شية  مثل  ال�شرورية  الأكادميية 
واأجهزة احلا�ش�ب املحم�ل، وتغطية نفقات التحاق 
املر�شى الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة مبراكز 

التدريب.
احل�شني  م�ؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  ثمنت  جهتها،  من 
واإمي��ان��ه  البنك  دور  قطام�ص،  ن�شرين  لل�شرطان 
تت�شمن  والتي  ملر�شانا  ال�شم�لية  الرعاية  مبنهجية 
للعام  والأكادميية  والنف�شية،  الطبية،  اجل�انب 
اأح��الم  حتقيق  يف  ي�شهم  م��ا  ال��ت���ايل،  على  ال��راب��ع 

املر�شى ور�شم م�شتقبل اأف�شل.
�شاملة  ا�شرتاتيجية  العربي  البنك  ويتبنى 
حر�ص  تعك�ص  ال�شتدامة  �شعيد  على  ومتكاملة 
والجتماعي  القت�شادي  اأث��ره  تعزيز  على  البنك 
خمتلف  مع  وثيق  ب�شكل  العمل  خ��الل  من  والبيئي 
التنمية  لتحقيق  و���ش���ًل  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل��ه��ات 
امل�شتدامة. وميثل برنامج البنك العربي للم�ش�ؤولية 
وه�  الت�جه،  هذا  ثمار  اأح��د  “معًا”،  الجتماعية 
وتنمية  تط�ير  على  يرتكز  الأوجه  متعدد  برنامج 
م��ب��ادرات  خ��الل  م��ن  املجتمع  م��ن  خمتلفة  ج���ان��ب 
قطاعات  عدة  خدمة  يف  ت�شهم  متن�عة  ون�شاطات 
البيئة  وحماية  الفقر  ومكافحة  ال�شحة  وه��ي 

والتعليم ودعم الأيتام.

*عمان 
حيث  الثالثاء،  غدا  فلكيًا  اخلريف  ف�شل  يبداأ 
تك�ن ال�شم�ص عم�دية على خط ال�شت�اء ويت�شاوى 
ثالثة  وي�شتمر  تقريبا،  الي�م  هذا  يف  والنهار  الليل 
اأيام  اأول  الأول،  كان�ن   21 الحد  ي�م  تنتهي  اأ�شهر 
الر���ش��اد  اإدارة  مدير  بح�شب  ال�شت�ي،  الن��ق��الب 
اآل  راف���د  رائ���د  املهند�ص  النقل  وزارة  يف  اجل���ي��ة 

خطاب.
اآل خطاب ل�كالة النباء الردنية)برتا(  وقال 
بالعتدال  يت�شم  اخلريف  ف�شل  مناخ  باأن  الأح��د، 
ف�شل  يعترب  لكنه  ع��ام،  ب�جه  احل��رارة  درج��ات  يف 
يتخلله  حيث  وال�شريعة،  احلادة  اجل�ية  التقلبات 
ح���الت م��ن ع��دم ال���ش��ت��ق��رار اجل����ي وال��ت��ي تنتج 
البالد  جن�ب  الحمر  البحر  منخف�ص  امتداد  عن 

والناجت عن تعمق للمنخف�ص ال�ش�داين امل��شمي.
مثل  ت�شاحب  ورعدية  غزيرة  اأمطارا  اأن  وتابع 
هذه احلالت وت�ؤدي اىل حالة من عدم ال�شتقرار، 
للطبيعة  نظرًا  الفجائية  ال�شي�ل  تك�ن  يف  تت�شبب 
والأتربة  الغبار  اإث��ارة  اىل  واأحيانًا  اجلغرافية، 
املرافقة  وال��ه��ب��ات  للرياح  فجائي  ن�شاط  نتيجة 
الروؤية  مدى  تدين  اىل  ي���ؤدي  ما  ق�شرية،  لفرتات 

الفقية.
قد  والتي  احل��رارة  درج��ات  يف  تذبذبا  ان  وقال 

ت�شاحب  درج��ات،   5-3 بني  ما  املعدلت  عن  ترتفع 
اىل  �شريعَا  تع�د  الف�شل،  ه��ذا  يف  اجل�ية  احلالة 
تنخف�ص  قد  انها  اىل  م�شريا  الطبيعية،  املعدلت 

قلياًل عن املعدلت .
وت�شري التنب�ؤات امل��شمية لف�شل اخلريف 2020 
او  معدلتها  ح�ل  تك�ن  �ش�ف  احلرارة  درجات  باأن 
اأعلى بقليل باحتمالية 50 باملئة، وتك�ن الت�قعات 
بني  ما  باحتمالية  بقليل  معدلتها  من  اأقل  لالأمطار 

40-50 باملئة.
وذكر اآل خطاب اأن اإدارة الر�شاد اجل�ية ت�شدر 
القطاعات  لكافة  اجل�ية  وحتذيراتها  تنب�ؤاتها 
و�شالمة  ال��ط��ريان  فيها  مب��ا  واخل��ا���ش��ة  احلك�مية 
املالحة اجل�ية ب�شكل ي�مي منتظم، نظرًا للتقلبات 
اجل�ية ال�شريعة والتي من املمكن ان ت�شهدها مناطق 
اململكة كافة خالل هذا ال�قت من العام، لكي يت�شنى 
اتخاذ التدابري الالزمة ملجابهة اأي اآثار ناجمة عن 

اأي ظ�اهر ج�ية حرجة .
ال�شفحة  على  الطق�ص  حالة  متابعة  اىل  ودعا 
�شبكة  على  الدارة  م�اقع  على  ل��الإدارة  الر�شمية 
النرتنت و�شفحتها على م�قع الت�ا�شل الجتماعي 
على  اجل�ية  الر�شاد  باإدارة  الت�شال  اأو  في�شب�ك، 
 –  06/4916190 ه���ات��ف  على  �شاعة   24 م��دار 

. 06/4916191

*عمان 
وقعت جامعة احل�شني التقنية، اإحدى مبادرات 
م�ؤ�ش�شة  مع  تفاهم  مذكرتي  العهد،  ويل  م�ؤ�ش�شة 
م�شاقات  تط�ير  اىل  ت��ه��دف��ان  للتعليم،  اإدراك 
وتاأ�شي�ص  امل�ؤ�ش�شة  من�شة  خ��الل  من  اإلكرتونية 
�شراكة ا�شرتاتيجية فاعلة بني الطرفني يف جمال 

الإلكرتوين. التعليم 
احل�شني  جامعة  رئي�ص  نائب  التفاقيتني  ووقع 
اإ�شماعيل  الدكت�ر  الأكادميية  لل�ش�ؤون  التقنية 
اإدراك  مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  والرئي�ص  احلنطي، 
الأكادمييني  من  جمم�عة  بح�ش�ر  يعق�ب،  �شريين 

وكبار الإداريني.
عرب  الأحد،  وقعتا،  اللتان  املذكرتان  وبح�شب 
يف  يتعاونان  الطرفني  فاإن  املرئي  الت�شال  تقنية 
الأوىل  املذكرة  تن�ص  حيث  التعليمية؛  املجالت 
بني  املعرفة  وم�شاركة  ال�شرتاتيجي  التعاون  على 
اىل  بالإ�شافة  الفنية  اخلربات  وتبادل  الطرفني 
قن�ات  عرب  املط�رة  للم�شاقات  امل�شرتك  الت�ش�يق 
الثانية،  اأما التفاقية  الت�ا�شل املتاحة للجانبني، 
تن�ص على تعاون الطرفني لتط�ير م�شاق اإلكرتوين 
حتت  التقنية  احل�شني  جامعة  لطلبة  تدري�شه  يتم 
ومبداأ  تركيبها  الكهربائية:  “املح�لت  عن�ان 

الكفاءة«. وح�شابات  وتطبيقاتها  عملها 
م�ؤ�ش�شة  مع  التعاون  اأن  اإىل  احلنطي  واأ���ش��ار 
امل�شتمرة  اجلامعة  م�شاعي  �شمن  ي��اأت��ي  اإدراك 
لتط�ير النظام التعليمي يف اجلامعة ودمج التعليم 
ج��زءًا  لي�شبح  امل��ب��ا���ش��ر،  بالتعليم  الإل���ك���رتوين 
�شرورة  م���ؤك��دًا  امل�شتدام،  التعليمي  النظام  م��ن 
التعليم  حم��ت���ى  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  م���ا���ش��ل��ة 
خالل  من  والتعلم  التعليم  واأ�شاليب  الإل��ك��رتوين 
ة  من�شّ من  املقدمة  املتقدمة  التكن�ل�جيا  اأدوات 

“اإدراك«.
كخيار  الإلكرتوين  التعليم  اأهمية  اىل  ولفت 
من  اأ�شا�شي  ج��زء  واأن��ه  للم�شتقبل،  ا�شرتاتيجي 
رفع  هدفه  ال�شاملة،  اجلامعي  التعليم  منظ�مة 
م���ؤك��دًا  ج���دت��ه،  و�شمان  ال��ع��ايل  التعليم  �ش�ية 
�شي�شهم  الإل��ك��رتون��ي��ة  املن�شات  ع��رب  التعليم  اأن 

لدى  والأه��داف  املكت�شبات  من  العديد  حتقيق  يف 
ال���اح��د  ال��ق��رن  م��ه��ارات  ت��ط���ي��ر  منها  ال��ط��ل��ب��ة، 
التكن�ل�جيا  ت���ظ��ي��ف  يف  املتمثلة  وال��ع�����ش��ري��ن 
والت�ا�شل  الت�����ش��ال  م��ه��ارات  وتعزيز  احلديثة 

وال�شتق�شاء. البحث  مهارات  وتط�ير 
جامعة  مع  بالتعاون  يعق�ب  رحبت  جهتها،  من 
احل�شني التقنية، م�شرية اإىل اأن هذا التعاون يهدف 
اإثراء املحت�ى التعليمي العربي على الإنرتنت  اإىل 
املن�شة،  عرب  وطرحها  م�شاقات  تط�ير  خالل  من 
بني  اخلربات  تبادل  تعزيز  يف  �شي�شهم  الذي  الأمر 
اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف اجلامعة والعاملني يف 
باأهمية  ي�ؤمنان  الطرفني  ان  حيث  اإدراك،  من�شة 
جلميع  اجل�دة  عايل  والتعليم  املعرفة  �شبل  ت�فري 
هذه  تثمر  اأن  وناأمل  عليه،  باحل�ش�ل  الراغبني 
ت�فري  يف  امل�شرتكة  اأهدافنا  حتقيق  عن  ال�شراكة 
من  املختلفة،  والعل�م  املعارف  اإىل  ال��ش�ل  فر�ص 

التعليمية. اإدراك  من�شة  خالل 
غري  م�ؤ�ش�شة  هي  اإدراك  م�ؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ي�شار 
امللكة  م�ؤ�ش�شة  من  مببادرة  تاأ�شي�شها  مت  ربحية 
م�شاقات  باإن�شاء  وتعنى  والتنمية  للتعليم  رانيا 
املتعلمني  جلميع  العربية  باللغة  جمانية  تعليمية 
يف ال�طن العربي، ويف العديد من املجالت، ولديها 
التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  ���ش��راك��ات 
م�قع  احل�شر،  ل  املثال  �شبيل  على  واجل��ام��ع��ات، 
جامعة   ،MIT جامعة  هارفارد،  جامعة   ،edX
الأمريكية  اجلامعة   ،TU Delft جامعة   ،UCL
اجلامعات  من  والعديد  عجمان،  جامعة  بريوت،  يف 
الردنية. وت�شمل من�شة اإدراك على اأكرث من 180 
وجذبت  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  اإلكرتونيا  م�شاقا 
اأكرث من 7ر3 ملي�ن متعلم وح�ايل 4 ماليني متابع 
خمتلف  م��ن  الجتماعي  الت�ا�شل  من�شات  على 

العامل. اأنحاء 
تعترب  التقنية  احل�شني  جامعة  اأن  اإىل  ي�شار 
تاأ�شي�شها  مت  الأردن  يف  تقنية  جامعة  اأح���دث 
الهند�شة  جم��ال  يف  ن���ع��ي  تقني  تعليم  لتقدمي 
الأ�شا�شية  امل��ه��ارات  م��ن  ي��ع��زز  احل��ا���ش���ب  وع��ل��م 

العمل.  ل�ش�ق  املطل�بة  التطبيقية  والتخ�ش�شات 

ان  *عمَّ
ب��ج��رائ��م  حم��ك���ًم��ا   333 ا���ش��ت��ط��اع 
الزنزانة  م��غ��ادرة  م��ن  ب�شيطة  جنح�ية 
م�شدر  على  واملحافظة  للحرية،  البة  ال�شَّ
رت  بعدما قرَّ والبقاء مع عائالتهم،  رزقهم 
بخدمة  احلب�ص  عق�بة  ا�شتبدال  املحكمة 
الدولة،  م�ؤ�ش�شات  من  عدد  يف  اجتماعية 
وامل�اثيق  الأع���راف  مع  من�شجمة  ج��اءت 

ولية. اجلنائية الدَّ
تعديالت قان�نية على قان�ن العق�بات 
على  ب��ن��اء  للمحكمة،  اأت��اح��ت  الأردين، 
املحك�م  وم���اف��ق��ة  الجتماعية  احل��ال��ة 
تق�شي  باأن  التكرار  حالة  خال  فيما  عليه 
اأو  املجتمعية  الإ���ش��الح  ب��دائ��ل  ب��اإح��دى 
جميعها، عند احلكم ب�قف تنفيذ العق�بة 
ت�شريعي  تعديل  يف  للمحك�م،  الأ�شلية 
ع  امل�شرِّ يتبعها  التي  الإ�شالح  م�شرية  �شمن 

الأردين منذ �شن�ات.
عليها  ح�شلت  التي  العدل  وزارة  اأرقام 
اإىل  ت�شري  )برتا(،  الأردنية  الأنباء  وكالة 
بالعق�بات  العمل  �شريان  ب��دء  ومنذ  اأنَّ��ه 
العام  من  اآب   31 تاريخ  وحتى  املجتمعية 
احل�����ايل، ب��ل��غ ع���دد ق������رارات الأح���ك���ام 
 333 العق�بات  بهذه  القا�شية  الق�شائية 
 133 على  العق�بات  تطبيق  مت  ق���رارا، 
اآب  �شهر  يف  ح��ال��ة   19 بينها  م��ن  ح��ال��ة، 
العام  منذ  م���دورة  ح��ال��ة  و114  امل��ا���ش��ي، 

.2020 - 2018
حالة   130 اأنَّ  ال����زارة  اأرق���ام  وتبني 
عاًما،   25 من  اأقل  اأعمارهم  لأ�شخا�ص  هي 
 26 بني  اأعمارهم  ت��راوح��ت  حالة  و156 
حالة   47 هناك  كان  بينما  عاًما،   45  –
 310 واأنَّ  عاًما،  ال���47  جت��اوزت  اأعمارهم 
يحمل�ن  لأ�شخا�ص  كانت  م�شتفيدة  حالت 
حالة   23 بينما  الأردن���ي���ة،  اجلن�شية 
جلن�شيات اأخرى، ت�زعت على 307 حالت 

لذك�ر، و26 حالة اإناث.
على  امل�شتفيدة  احل����الت  وت����زع���ت 
 87 كانت  حيث  اململكة،  مناطق  خمتلف 
،وما  حالة   40 منها  ُنفذ  ال�شمال،  يف  حالة 
و�شط  ويف  التنفيذ،  قيد  حالة   47 زال��ت 
منها  نفذ  حالة،   220 هناك  ك��ان  اململكة 
ا  78 حالة، وما زالت 142 قيد التنفيذ، اأمَّ

من  حالة   26 فا�شتفادت  اململكة  جن�ب  يف 
حالة   15 تنفيذ  مت  املجتمعية،  العق�بات 

بينما ما زالت 11 حالة قيد التنفيذ.
ام  ب�شَّ ال��دك��ت���ر  ال��ع��دل  وزي���ر  وق���ال 
)برتا(،  الأردنية  الأنباء  ل�كالة  التَّله�ين 
اإىل  تهدف  املجتمعي  الإ���ش��الح  بدائل  اإنَّ 
البة  ال�شَّ للعق�بة  ال�شلبية  الآث��ار  جتنب 
باجلرائم  عليه  املحك�م  باإعطاء  للحرية 
الن�شيج  �شمن  للبقاء  فر�شة  الب�شيطة 
الجتماعي، ومعاجلة الكتظاظ يف مركز 
من  عليه  يرتتب  وما  والتاأهيل،  ال�شالح 
ومينع  ال��دول��ة،  خزينة  على  م��ايل  ع��بء 
باخلطريين،  املبتدئني  املحك�مني  اختالط 

وانت�شار العدوى وال�شل�ك اجلرمي.
واأ�شاف اإنَّ هذا نابع من الروؤية امللكية 
ال�شاد�شة  النقا�شية  ال�رقة  يف  امية  ال�شَّ
جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني، 
“�شيادة القان�ن  والتي جاءت حتت عن�ان 
مت  عليها  وبناء  املدنية”،  الدولة  اأ�شا�ص 
�شمن  املجتمعي  الإ���ش��الح  بدائل  اإدخ���ال 
 ،2017 عام  متت  التي  الأخرية  التعديالت 
املادة  اإ�شافة  متَّ  حيث  العق�بات،  لقان�ن 
بدائل  على  ن�شت  وال��ت��ي  مكرر”،   25“
مكرر   54“ وامل����ادة  املجتمعي،  الإ���ش��الح 

ت على �شروط تطبيقها. ثانيا” والتي ن�شَّ
اأّن����ه ووف����َق ال��ت��ع��دي��الت  واأ����ش���ار اىل 
العق�بات  قان�ن  على  الأخ��رية  القان�نية 
بهذا اخل�ش��ص، يحق للمحكمة عند احلكم 
يف جناية اأو جنحة اأو احلب�ص مّدة ل تزيد 
على �شنة واحدة اأن تاأمر يف قرارها اإيقاف 
وال�شروط  لالأحكام  وفقًا  العق�بة،  تنفيذ 
راأت  اإذا  القان�ن،  هذا  يف  عليها  املن�ش��ص 
اأو  ما�شيه  اأو  عليه  املحك�م  اأخ��الق  من  اأنَّ 
ه اأو الظروف التي ارتكب فيها اجلرمية  �ِشنِّ
اإىل  يع�د  لن  باأّنه  العتقاد  على  يبعث  ما 

خمالفة القان�ن.
تك�ن  القان�ن  خمالفة  اأن  اإىل  ولفت 
اأو  غ�شب  ث���رة  ب�شبب  الأح��ي��ان  بع�ص  يف 
قرار  جاء  وبالتايل  ال�شل�ك  يف  ا�شطراب 
دورات  عرب  ي�ؤهلهم  بديل  باإيجاد  الأردن 

�شيطرة على الغ�شب.
لها  البديلة  العق�بات  ه��ذه  اأنَّ  وب��ني 
وامل��ح��ك���م،  املجتمع  ع��ل��ى  ك��ب��رية  ف���ائ��د 

م�شدر  ع��ن  ينقطع  ل��ن  املحك�م  اإنَّ  حيث 
على  عبًئا  انقطاعه  �شي�شكل  وال��ذي  رزقه 
ذل��ك وقعت  اأج��ل  وم��ن  واأط��ف��ال��ه،  عائلته 
الزراعة  وزارة  مع  تعاون  مذكرات  ال�زارة 
املحلية  والإدارة  وال�����ش��ب��اب  والأوق�����اف 
الكربى،  ان  عمَّ واأمانة  والتعليم  والرتبية 
ال��ن���ع الج��ت��م��اع��ي وذوي  م��ع م���راع���اة 
الإعاقة، وت�فر بدائل تتنا�شب مع فئاتهم 

وخ�ش��شيتها.
اأ�شبحت  املجتمعية  العق�بات  اإنَّ  وقال 
اجلنائية،  العدالة  نظام  من  مهما  ج��زًءا 
ومت اإدراجها يف العديد من مذكرات الأمم 
الت�شريعات  معظم  بها  واأخ���ذت  املتحدة 
الإيجابي  لأثرها  والإقليمية،  الدولية 

الكبري على املجتمع والفرد والدولة.
بعد  ال��ع��ق���ب��ات  تطبيق  اأن  واو���ش��ح 
عامني ترك اأثرا لدى العديد من العائالت 
العديد  وبداأ  النظام  هذا  من  وامل�شتفيدين 
منهم تنفيذ العق�بات وتتم متابعة التنفيذ 
عرب  و�شفافة  وحمكمة  وا�شحة  اآلية  وفق 
يف  الغاية  لهذه  حمددين  ارتباط  �شباط 
ومتابعة  الإ�شراف  من  لتمكينهم  املحاكم؛ 
مع  بالتن�شيق  املجتمعية  العق�بات  تطبيق 

مديرية العق�بات املجتمعية يف ال�زارة.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ا����ش���ارت ا���ش��ت��اذة علم 
الدكت�رة  الأردنية  اجلامعة  يف  الجتماع 
كلما  اأنَّ��ه  اىل  ل�)برتا(  الروا�شدة  مي�شاء 
�شغرية،  امل�شتهدفة  العمرية  الفئة  كانت 
اأك��رب،  املجتمع  على  نتائجها  كانت  كلما 
ب�شيطة  جنحة  اأو  بجناية  ف��امل��ح��ك���م 
يك�ن  البديلة،  العق�بات  عليه  وتنطبق 

الأثر الإيجابي عليه كبريا جًدا.
من  البديلة  العق�بات  اإنَّ  واأ���ش��اف��ت 
العق�بة  تنفيذ  قبل  تك�ن  اأن  الأف�����ش��ل 
تنفيذ  فاإنَّ  وعليه  املحك�م،  بحق  الأ�شلية 
املحك�م  جتعل  ع��ام��ة  جمتمعية  خ��دم��ة 
فمن  املجتمع،  يف  اأك���رب  ب�شكل  ينخرط 
ال�شن  كبار  على  املثال  �شبيل  على  يعتدي 
يلقي  من  اأو  امل�شنني،  دور  يف  خدمته  تك�ن 
تنفيذ  يك�ن  ممن�عة،  اأماكن  يف  النفايات 
يعتدي  وم��ن  العامة،  بالنظافة  اخلدمة 
على حق�ق الن�شاء تك�ن خدمته يف اأماكن 
باأهمية  �شع�ر  لديه  يت�لد  حتى  م�شابهة، 

بتكراره  يق�م  واأن ل  به،  الذي قام  الذنب 
مرة اأخرى.

املجتمعية  العق�بات  فعالية  اأنَّ  وبينت 
تنفيذها  يف  اجلدية  مع  طرديا  تتنا�شب 
ب�شكل  املحك�م  ومتابعة  عليها،  قابة  والرِّ
���ش��ارم ح��ت��ى ي��ك���ن الأث����ر م��ن��ه��ا ك��ب��ريا، 
والعمل  والن�شراف  باحل�ش�ر  فمتابعته 
ميتاز  اأن  يجب  العامة  اخلدمة  ب�شاعات 
بالتنفيذ الفعلي الكامل، مبعنى ان ل يق�م 
قيامه  على  الت�شرت  اأو  عنه  بالت�قيع  اأحد 

بالعمل والت�شاهل معه.
�شخر  ال���دك���ت����ر  امل��ح��ام��ي  واو����ش���ح 
ال��ع��ق���ب��ات  اأنَّ  ل�����)ب����رتا(،  اخل�����ش��اون��ة 
العق�بات  قان�ن  يف  ا�شتحدثت  املجتمعية 
الأردين، وهي جديدة على امل�شت�ى املحلي، 
لكنها م�ج�دة منذ عق�د ط�يلة يف الدول 
الغربية، وهي �شمن �شيا�شة الإ�شالح التي 
عليهم  املحك�م  ملنح  الأردين  امل�شرع  يتبعها 
املجتمع  وخدمة  اأنف�شهم  لإ�شالح  ا  فر�شً

واملحافظة على م�شادر رزقهم.
ادرة حتى  ال�شَّ القرارات  اإن عدد  وقال 
اأن  متمنًيا  امل��اأم���ل،  بامل�شت�ى  لي�ص  الآن 
اأ�شرع واأ�شمل، حتى ي�شتفيد  يك�ن التنفيذ 
اجلرائم  بهذه  املحك�مني  م��ن  ع��دد  اأك��رب 
العق�بات  ه��ذه  من  الب�شيطة  اجلنح�ية 

وهذا املدخل الت�شريعي الهام.
ترتاوح  التي  العمرية  الفئة  اأنَّ  واأك��د 
بحقها  و���ش��در  ع��ام��ا  و50  ع��ام��ا   20 ب��ني 
هذه  ملثل  بحاجة  ه��ي  اأ�شيلة،  عق�بات 
مت  ف��اإن  للحرية،  ال�شالبة  غري  العق�بات 
ف��اإنَّ  عليهم  املجتمعية  العق�بات  تنفيذ 
املحك�م  على  وعظيمة  ك��ب��رية  ال��ف��ائ��دة 

واملجتمع.
املجتمعية  اخلدمة  القان�ن  ف  وُي��ع��رِّ
بعمل  بالقيام  عليه  املحك�م  اإل��زام  باأنَّها 
ملدة  املجتمع  خلدمة  الأج��ر  مدف�ع  غري 
�شاعة   40 عن  تقل  ل  املحكمة،  حتددها 
يتم  اأن  على  �شاعة،   200 عن  تزيد  ول 
ة ل تزيد عن �شنة،  تنفيذ العمل خالل مدَّ
حتددها  مل��دة  املجتمعية  املراقبة  وتتم 
اأ�شهر ول تزيد عن  املحكمة ل تقل عن 6 

3 �شن�ات. 
ي�د( )برتا-بركات الزِّ

مؤسسة المتقاعدين العسكريين 
تصدر تعليمات للوقاية من كورونا

اتفاقية بين الحسين للسرطان والبنك 
العربي لدعم برنامج العودة إلى المدرسة

األرصاد الجوية: الخريف فصل التقلبات 
السريعة والحادة يبدأ الثالثاء

مذكرتا تفاهم بين جامعة 
الحسين التقنية ومؤسسة إدراك
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*عمان 
حافظت ال�شناعة الأردنية على دمي�مة ان�شياب 
من  الرغم  على  الت�شديرية،  لالأ�ش�اق  منتجاتها 
ال�شادرات  اأن قيمة  اإىل  الر�شمية ت�شري  الأرقام  ان 
ال�شناعية املحلية، تراجعت بنح� طفيف، بن�شبة 1 
باملئة خالل الن�شف الأول من العام احلايل، مقارنة 
اإذ  ال�شابق،  العام  من  نف�شها  الفرتة  �شادرات  بقيمة 
عام  3ر1714  مقابل  دينار،  ملي�ن  3ر1702  بلغت 

.2019
متيز  اإىل  ال�شتقرار،  ه��ذا  �شناعي�ن  وي��ع��زو 
بع�ص  وق���درة  اجل��ائ��ح��ة،  خ��الل  �شناعيًا  اململكة 
بابتكارية  التعامل  على  ال�شناعية  قطاعاتها 
ومرونة مع الظروف ال�شعبة التي فر�شها احلظران 
على  العاملي  الطلب  تراجع  رغم  واجلزئي،  ال�شامل 
�شال�شل  ح��رك��ة  وتقييد  الأ���ش��ا���ش��ي��ة،  غ��ري  ال�شلع 

الت�ريد بني بلدان العامل.
واملبادرات  ال�شامية  امللكية  الت�جيهات  وركزت 
القطاع  خا�شة  الإنتاجية،  القطاعات  دع��م  على 
الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  زار  اإذ  ال�شناعي، 
خالل  العمل  يف  جناحها  اأثبتت  التي  املن�شاآت  بع�ص 
اجلائحة، ملا قدمته من مرونة يف تلبية احتياجات 
اململكة، ما اأعطى القطاعات م�ش�ؤوليات كبرية لرفع 
والت�جيهات  الطم�حات  يلبي  مبا  ال�شناعة،  �ش�ية 

امللكية.
يف  واملحيكات  اجللدية  ال�شناعات  قطاع  ممثل 
ل�كالة  قال  القادري  اإيهاب  الأردن،  �شناعة  غرفة 
القطاع  خ�شائر  حجم  اإن  الردنية)برتا(،  النباء 
ت�ش�د  اإذ  حاليًا،  بدقة  تقديره  ميكن  ل  ال�شناعي 
حالة من “ال�شبابية” على م�شهد القت�شاد املحلي، 
واحتمالية ع�دة احلركة القت�شادية كاملة اأو ل 
والقدرة  الفريو�ص  احت�اء  مبدى  ذلك  وارتباط   ،
التي  بالفرتة  التنب�ؤ  ال�شيطرة عليه، و�شع�بة  على 

�شينت�شر لقاح الفريو�ص فيها عامليًا.
يزال  ل  ال�شناعي،  القطاع  اأن  ال��ق��ادري  وب��ني 
فر�ص  ال��ذي  ال�شامل  احلظر  تداعيات  من  متاأثرًا 
الت�شدير  م�شت�يات  تراجعت  اإذ  الأزم��ة،  بداية  يف 

التي ت�شكل ال�شناعة نح� 93 باملئة منها، وتراجعت 
ما  واملت��شطة،  ال�شغرية  للمن�شاآت  املالية  القدرات 
اإ�شافة  بالتزاماتها،  الإي��ف��اء  ع��دم  على  اأج��ربه��ا 
ل��ت��ح��دي��ات احل�����ش���ل ع��ل��ى م�����اد اأول���ي���ة لزم���ة 
انقطاع  اأو  تكاليفها،  كارتفاع  الإنتاج،  ل�شتمرارية 
تراجع  اإىل  اأدى  ما  اخلارجية،  الت�ريد  �شال�شل 
ال�شلع  على  خا�شة  الطلب،  �شعف  نتيجة  املبيعات، 

غري الأ�شا�شية منها.
عمل  با�شتمرار  ال�شناعي  القطاع  اإن  وا�شاف 
الأزم��ة،  خالل  اأ�شا�شية  �شلع  تنتج  التي  القطاعات 
لحتياجات  وتلبية  ال�شرتاتيجي  للمخزون  دعمًا 
وامل�شتلزمات  والأدوية  الغذائية  كامل�اد  امل�اطنني، 
وقطاع  واملنظفات،  واملعقمات  وال�شحية  الطبية 

التعبئة والتغليف.
التي  الأ�شا�شية،  غ��ري  بالقطاعات  ت��اأث��ر  كما 
ت���ق��ف��ت ع��ن ال��ع��م��ل خ���الل اجل��ائ��ح��ة لأك���رث من 
بعد  حتى  ذلك  تداعيات  من  يعاين  وبع�شها  �شهر، 
ع�دته للعمل، ب�شبب �شعف الطلب املحلي والعاملي، 
والبال�شتيكيات  الثان�ية،  الغذائية  كال�شناعات 
وامل���ط���اط، وال�����ش��ن��اع��ات اخل�����ش��ب��ي��ة والأث������اث، 
واملحيكات،  واجل��ل��دي��ة  الن�شائية،  وال�شناعات 

وال�شناعات الهند�شية والكهربائية.
القيا�شي  الرقم  انخفا�ص  اىل  القادري  وا�شار 
من  الأول  الن�شف  خالل  ال�شناعي  الإنتاج  لكميات 
بالفرتة  مقارنة  باملئة،   20 من  باأكرث  احلايل  العام 
الرقم  ت��راج��ع  نتيجة  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  م��ن  نف�شها 
القيا�شي لكميات اإنتاج ال�شناعات التح�يلية بن�شبة 
ح�ايل  الن�شبية  اأهميتها  ت�شكل  التي  باملئة  5ر21 
ويعزو  ال�شناعي.  الإن��ت��اج  اإجمايل  من  باملئة   86
هذا الرتاجع الكبري ب�شكل رئي�شي اىل تبعات فرتة 
ال�شناعية  القطاعات  معظم  �شهدتها  التي  الإغالق 
خالل �شهر ني�شان، وما ي�ؤكد على ذلك تراجع الرقم 
 88 بن�شبة  ني�شان  ل�شهر  الإنتاج  لكميات  القيا�شي 

باملئة مقارنة بنف�ص ال�شهر من العام املا�شي.
القت�شادي  واملحلل  ال�شناعي  اكد  جانبه،  من 
القطاعات  ع���دد  اأن  ال�����ش��اك��ت،  م������ش��ى  امل��ه��ن��د���ص 

ال�شناعية يف الأردن ه� 10، ت�شرر منها 7 قطاعات، 
لعدد من التحديات، ك�شع�بة التدفق املايل، ب�شبب 
تاأخر بع�ص اأ�شحاب العمل يف احل�ش�ل على قرو�ص 
ال�شامل  احلظر  عن  الناجمة  والإغالقات  مت�يلية، 
يف بداية اجلائحة، اإ�شافة اىل عدم ح�ش�ل بع�شها 
ال�شناعات  بع�ص  اأن  كما  اإط��الق��ًا،  ق��رو���ص  على 
طلبياتها  واأل��غ��ي��ت  خ��ارج��ي��ة  اأ���ش���اق��ا  خ�����ش��رت 
الق�ة  تراجع  ب�شبب  �ش�قية  وخ�شارة  اخلارجية، 
متيزت  التي  القطاعات  اأما  للم�اطنني.  ال�شرائية 
وبع�ص  الغذائية،  ال�شناعات  فهي  اجلائحة،  خالل 
ال�شناعات الكيماوية وال�شناعات الدوائية، وزادت 
القطاعات،  باقي  عك�ص  على  فيها  العمالة  ن�شبة 
وح�شلت على الفر�ص التي اأوجدتها جائحة ك�رونا.
ال�شناعية  العمالق  جمم�عة  م�ؤ�ش�ص  واو�شح 
للم�اطنني  ال�شرائية  الق�ة  اأن  ال�شمادي،  ح�شن 
و�شع�بات  روات��ب��ه��م،  انخفا�ص  بفعل  انخف�شت 
الدين  وتراكم  ال�شحن،  تكاليف  وارتفاع  الت�شدير، 
ب�شبب نق�ص ال�شي�لة، وكلها ع�امل اأبطاأت من دورة 

راأ�ص املال، ما خّف�ص الأرباح، وزاد اخل�شائر.
معاناة  م��ن  زادت  ك���رون��ا  جائحة  اإن  واأ���ش��اف 
امل�شتحقة  ال��ذمم  تراكمت  اإذ  ال�شناعي،  القطاع 
خط�ط  وت�قفت  الرواتب،  وتاأخرت  املن�شاآت،  على 
الت�شغيلية،  التكاليف  ارتفاع  من  زاد  ما  الإن��ت��اج، 
للعمل كانت تدريجية  القطاع  اإعادة  اأن  اإىل  م�شريًا 

حمف�فة باملخاوف ال�شحية والقت�شادية معًا.
�شرامة  اأكرث  �شروط  و�شع  اإىل  ال�شمادي  ودعا 
املحلية  ال�شناعة  اأم��ام  املجال  لإف�شاح  لال�شترياد، 
معظم  اأن  خا�شة  املحلية،  بال�ش�ق  نف�شها  لتعر�ص 
ب�شبب  الداخلية،  املحلية  لل�شناعة  اجتهت  الدول 
البحث  فاأ�شبح  والت�شدير،  ال�شترياد  �شع�بات 
ظل  يف  ال�شع�بة  غاية  يف  اأمر  جديدة  اأ�ش�اق  عن 
لأ�شعار  القيا�شي  الرقم  ك�روناوانخف�ص  جائحة 
الأوىل  اأ�شهر  ال�شبعة  خالل  ال�شناعيني،  املنتجني 
اىل  لي�شل  باملئة،  86ر7  بن�شبة  احل��ايل  العام  من 
عام  من  الفرتة  لنف�ص  21ر120،  مقابل  76ر110 

.2019

التجارة اخلارجية  ال�شهري ح�ل  ويف تقريرها 
اإىل  العامة  الح�شاءات  دائرة  اأ�شارت  الأردن،  يف 
الأول  الن�شف  خ��الل  الكلية  ال�شادرات  قيمة  اأن 
دينار،  ملي�ن  3ر2523  بلغت  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن 
بانخفا�ص ن�شبته 3ر7 باملئة، مقارنة بنف�ص الفرتة 

من عام 2019.
وبلغت قيمة ال�شادرات ال�طنية خالل الن�شف 
دينار،  ملي�ن  6ر2211  نح�  العام  ه��ذا  من  الأول 
الفرتة  بنف�ص  مقارنة  باملئة  ن�شبته 5ر3  بانخفا�ص 
من عام 2019، وبلغت قيمة املعاد ت�شديره 7ر311 
العام،  هذا  من  الأول  الن�شف  خالل  دينار،  ملي�ن 
بانخفا�ص ن�شبته 3ر27 باملئة، مقارنة بنف�ص الفرتة 

من عام 2019.
وبلغ اإجمايل حجم التجارة اخلارجية ال�شلعية 
املعاد  وال�شلع  ال�طنية  ال�����ش��ادرات  وه��ي  ل���الأردن، 
63ر19  املا�شي  العام  خالل  وال���اردات،  ت�شديرها 
مليار دينار وفق درا�شة اأجرتها غرفة جتارة عّمان، 
يف  اخلارجية  التجارة  حجم  م��ن  يقرتب  م��ا  وه��� 

2018 الذي �شجل 7ر19 مليار دينار.
ت�شت�رد  دول��ة   20 اأك��رب  ال��درا���ش��ة،  وت�شمنت 
ال�ليات  ال�شني،  كال�شع�دية،  ب�شائع،  منها  اململكة 

املتحدة، تركيا، الهند، اأملانيا، وم�شر.
دول  ع��دة  اىل  ي�شدر  الردن  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
العراق،  الهند،  ال�شع�دية،  منها: ال�ليات املتحدة، 

الك�يت، الإمارات، وال�شني.
ال�10 يف الردن  ال�شناعية  القطاعات  ان  يذكر 
ال�شناعات  والأث���اث،  اخل�شبية  ال�شناعات  ت�شمل 
الهند�شية  وال�شناعات  واملطاطية،  البال�شتيكية 
وال�شناعات  املعل�مات،  وتكن�ل�جيا  والكهربائية 
وال�شناعات  التجميل،  وم�شتح�شرات  الكيماوية 
اجللدية  وال�شناعات  الطبية،  والل�ازم  العالجية 
والتم�ينية  الغذائية  وال�شناعات  واملحيكات، 
التعبئة  و�شناعات  احلي�انية،  والرثوة  والزراعية 
املكتبية،  وال��ل���ازم  وال��ك��رت���ن  وال����رق  والتغليف 

وال�شناعات الإن�شائية، وال�شناعات التعدينية.
)برتا-عائ�شة عناين(

*عمان 
اخلارجية  التجارة  حجم  اإجمايل  بلغ 
ال�طنية  )ال�����ش��ادرات  للمملكة  ال�شلعية 
وامل�شت�ردات(،  ت�شديرها  املعاد  وال�شلع 
خالل العام املا�شي ما قيمته 631ر19 مليار 

دينار.
عمان،  جت��ارة  لغرفة  درا�شة  وا���ش��ارت 
اىل ارتفاع قيمة ال�شادرات ال�طنية خالل 
العام املا�شي اىل 992ر4 مليار دينار، ذهب 
منها 6ر41 باملئة للدول العربية، تلتها دول 
اأمريكا  ل�شمال  احل��رة  التجارة  اتفاقية 
امل��ت��ح��دة(،  وال���لي��ات  واملك�شيك  )ك��ن��دا 
ال��دول  جمم�عة  ثم  باملئة  6ر28  بن�شبة 

الآ�شي�ية غري العربية 9ر19 باملئة.
لل�شادرات  ال�شلعي  ال��رتك��ي��ب  وت��ن���ع 
ال���ط��ن��ي��ة خ����الل ال���ع���ام امل���ا����ش���ي على 
امل�اد  اأبرزها  ال�شلع  من  متعددة  جمم�عات 
اخلام  وامل�اد  احلية  واحلي�انات  الغذائي�ة 
غ��ري ال�����ش��احل��ة ل��الأك��ل، ع���دا امل��ح��روق��ات 
وامل���اد  الت�شحيم  وم���اد  املعدين  وال�ق�د 
النقل،  ومعدات  الكيماوية  وامل�اد  امل�شابهة 
واأحذية  مالب�ص  من  املتن�عة  وامل�شن�عات 

ومطب�عات وم�شن�عات بال�شتيكية.
امل�شت�ردات  ان  اىل  الدرا�شة،  وا�شارت 
العام  خ��الل  انخف�شت  ل���الأردن  ال�شلعية 
مقارنة  دينار  مليار  729ر13  اإىل  املا�شي 
مع 420ر14 مليار دينار لعام 2018، �شكلت 
امل�شت�ردات ال�شلعية ما ن�شبته 9ر69 باملئة 

من اإجمايل التجارة اخلارجية يف 2019.
وت�زعت امل�شت�ردات الردنية لل�شلع يف 
العام املا�شي على عدد من جمم�عات الدول 
العربية  غ��ري  الآ���ش��ي���ي��ة  ال���دول  اأب��رزه��ا 
العربية  ال��دول  ثم  باملئة  2ر35  بن�شبة 
8ر25 باملئة ودول الحتاد الوروبي 8ر19 
احل��رة  ال��ت��ج��ارة  اتفاقية  ودول  ب��امل��ئ��ة، 

ل�شمال اأمريكا بن�شبة 5ر9 باملئة.
للم�شت�ردات  ال�شلعي  الرتكيب  وتن�ع 
خالل العام املا�شي على جمم�عات متعددة 
من ال�شلع منها امل�اد الغذائي�ة واحلي�انات 
لالأكل  ال�شاحلة  غري  اخل��ام  وامل���اد  احلية 
ع��دا امل��ح��روق��ات وال���ق���د امل��ع��دين وم���اد 
حي�انية  و�شم�ع  وده�ن  وزي�ت  الت�شحيم 
ونباتية وامل�اد الكيماوية واأخرى متعددة.

املعاد  ال�شلع  قيمة  ان  الدرا�شة  وبينت 
ما  بلغت  املا�شي  ال��ع��ام  خ��الل  ت�شديرها 

مع  مقارنة  دي��ن��ار  ماليني   910 جمم�عه 
828 ملي�ن دينار عام 2018 بارتفاع ن�شبته 

9ر9 باملئة.
دول��ة   20 اأك���رب  ال��درا���ش��ة  وت�شمنت 
وهي  و�شلع  ب�شائع  منها  اململكة  ت�شت�رد 
املتحدة  وال���لي��ات  وال�شني  ال�شع�دية 
وايطاليا  وم�شر  واملانيا  والهند  وتركيا 
والمارات العربية وفرن�شا واليابان وك�ريا 
وت��اي���ان  وا�شبانيا  وال��ربازي��ل  اجلن�بية 
ورو�شيا  وه���ل��ن��دا  والرج��ن��ت��ني  وروم��ان��ي��ا 

الحتادية واململكة املتحدة.
 20 اك��رب  ك��ذل��ك  ال��درا���ش��ة  وت�شمنت 
لأ�ش�اقها  منتجاتها  اململكة  ت�شدر  دول��ة 
والهند  وال�شع�دية  املتحدة  ال�ليات  وهي 
العربية  والم�����ارات  وال��ك���ي��ت  وال��ع��راق 
و�شنغاف�رة  واندوني�شيا  وفل�شطني  وال�شني 
وكندا  و�شنغاف�رة  ولبنان  وقطر  وم�شر 
والبحرين  وال��ي��م��ن  و���ش���ري��ا  واجل���زائ���ر 

وال�ش�دان.
ا�شهمت  ل��ع���ام��ل  ال��درا���ش��ة  وا����ش���ارت 
بتط�ر التبادل التجاري للمملكة مع العامل 
اخلارجي، ابرزها الأمن وال�شتقرار ووج�د 
ممار�شة  و�شه�لة  لال�شتثمار  �شديقة  بيئة 
وت�فر  الأ���ش���اق  اإىل  وال��ش�ل  الع��م��ال 
ال�شتثمار  وح�افز  حديثة  حتتية  بنية 
والإعفاءات ال�شريبية وم�ؤ�ش�شات م�شرفية 
للمملكة  اجل��ي��دة  وامل��راك��ز  ق�ية  ومالية 

�شمن امل�ؤ�شرات القت�شادية العاملية.
املزايا  من  العديد  الدرا�شة  وخل�شت 
ل��الأردن  اخلارجية  التجارة  ت�فرها  التي 
واحلد  التنمية  تعزيز  على  امل�شاعدة  منها 
م��ن ال��ف��ق��ر وزي�����ادة ال��ف��ر���ص ال��ت��ج��اري��ة 
اخلا�ص  القطاع  وتط�ير  وال�شتثمارية 

الذي ي�ؤدي اإىل زيادة الإنتاجية.
كذلك  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  وت�شهم 
من  للمملكة  التناف�شية  ال��ق��درة  بتعزيز 
الب�شائع  تكلفة  تقليل  يف  امل�شاعدة  خالل 
على  واحل�ش�ل  املحلية  لل�ش�ق  الداخلة 
وزي��ادة  ال�شتثمارات  خ��الل  م��ن  الأم����ال 
بالإ�شافة  املنتجات،  على  املُ�شافة  القيمة 
الب��ت��ك��ار  وت�شجيع  ال�����ش��ادرات  لتن�يع 
وت�شهيل عملية التبادل املعريف وال�شتثمار 

وبخا�شة الجنبي املبا�شر.
ال��ت��ج��ارة  ان  اىل  ال��درا���ش��ة  وا����ش���ارت 
املحلية  لل�شركات  فر�شًا  ت�فر  اخلارجية 

ي�ؤدي  ما  اجلديدة  الأ�ش�اق  يف  للم�شاركة 
واإزال���ة  التجارية  الأع��م��ال  ت��شيع  اإىل 
وتن�ع  الت�شدير  عملية  وت�شهيل  احل�اجز 
ت��شيع  واخلدمات  لل�شلع  الت�ريد  م�شادر 

اخليارات وخف�ص الأ�شعار على امل�شتهلكني.
تلعب  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ان  وبينت 
ومعايري  اجل�����دة  حت�شني  يف  مهما  دورا 
املناف�شة  زي��ادة  خالل  من  والبيئة  العمل، 
والتبادل املهني بني ال�شركاء وتخلق فر�ص 
عمل ووظائف م�شتقرة وزيادة دخل الفرد 

وحت�شني �شبل العي�ص.
ملجتمع  ي���ف��ر  الردن  ان  واو���ش��ح��ت 
بيئة جتارية و�شناعية وخدمية  الأعمال 
�شه�لة  ان  م��ب��ي��ن��ة  ع��امل��ي��ا،  ب��ه��ا  م��ع��رتف 
من  والعاملية  الإقليمية  لالأ�ش�اق  ال��ش�ل 
على  ال�شرتاتيجي  اململكة  م�قع  خ��الل 
اأهم  من  تعد  العاملية  التجارة  طرق  مفرتق 

مرتكزات بيئة الأعمال املمّيزة.
وا�شارت اىل ان امل�شتثمرين ي�شتطيع�ن 
التجارية  العالقات  من  كذلك  ال�شتفادة 
التي  التجارية  والتفاقيات  التف�شيلية 
يف  ال���دول  م��ن  العديد  م��ع  الأردن  ت��رب��ط 
اأ�شيا  و���ش��رق  واأوروب����ا  ال�شمالية  اأم��ريك��ا 
ا�شهمت  والتي  العامل،  من  اأخ��رى  واأج��زاء 
الأردنية  واخلدمات  ال�شلع  اإدخال  بت�شهيل 

اإىل هذه الأ�ش�اق.
التفاقيات  على  ال��درا���ش��ة  وع��رج��ت 
ان�شم الردن اىل ع�ش�يتها  التي  التجارية 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  ومب��ق��دم��ت��ه��ا 
ومنطقة  – الأوروبية  الأردنية  وال�شراكة 
والتجارة  الكربى  العربية  احلرة  التجارة 
احلرة الأردنية – الأمريكية ودول رابطة 
واي�شلندا  وخلتن�شتاين  )�ش�ي�شرا  الفتا 
واإقامة  �شنغاف�رة،  مع  واحلرة  والرنويج(، 
الدول  بني  احلر  التجاري  التبادل  منطقة 
واحل��رة  )اأغ���ادي���ر(،  املت��شطة  العربية 

الأردنية الكندية.
التي  الغرفة  ان  اىل  الدرا�شة  وا�شارت 
تعزيز  على  تعمل   1923 ع��ام  تاأ�ش�شت 
القت�شادية  الأردن  ع��الق��ات  وت��ط���ي��ر 
وذلك  العامل  بلدان  خمتلف  مع  والتجارية 
م��ن خ���الل ال��ت��ع��ري��ف ب���الإجن���ازات التي 
امل�شت�يات  خمتلف  على  اململكة  حققتها 
ال�شتثمارية  والفر�ص  للمزايا  والرتويج 

للم�ارد والإمكانيات املتاحة باململكة.

*عمان 
لل�شمان  ال��ع��ام��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ة  ج����ددت 
الج��ت��م��اع��ي دع���ت��ه��ا جل��م��ي��ع الأف�����راد 
ترّتبت  ال��ذي��ن  اخل��ا���ص  القطاع  ومن�شاآت 
عليهم مدي�نية لل�شمان لال�شتفادة من اأمر 
املت�شمن   ،2020 ل�شنة   )15( رقم  الدفاع 
اإعادة جدولة املبالغ امل�شتحقة  اأو  تق�شيط 
والغرامات  الف�ائد  من  واعفائهم  عليهم 

بن�شب متفاوتة.
امل�ؤ�ش�شة  ع��ن  �شحفي  ب��ي��ان  وح�����ش��ب 
تنتهي  الأوىل  املرحلة  ف��رتة  ف��ان  الح��د، 
من  اإعفاء  على  للح�ش�ل  اأي��ام  ع�شرة  بعد 
باملئة   )  60( بن�شبة  والغرامات  الف�ائد 
باملئة   )1( م��ق��داره��ا  تق�شيط  وف��ائ��دة 
املتبقية  امل��راح��ل  اأن  م��شحة  ���ش��ن���ي��ًا، 
الآتي:املرحلة  النح�  على  �شتبداأ  الأخرى 

ي�م  نهاية  حتى   2020/10/1 من  الثانية 
من  اإعفاء  على  للح�ش�ل   2020/10/31
باملئة   )30( بن�شبة  والغرامات  الف�ائد 
وفائدة تق�شيط مقدارها )2( باملئة �شن�يًا.
املرحلة الثالثة من 2020/11/1 حتى 
على  للح�ش�ل   2020/11/30 ي�م  نهاية 
اإعفاء من الف�ائد والغرامات بن�شبة )20( 
باملئة وفائدة تق�شيط مقدارها )3( باملئة 

�شن�يًا.
 2020/12/1 م��ن  ال��راب��ع��ة  املرحلة 
للح�ش�ل   2020/12/31 ي�م  نهاية  حتى 
بن�شبة  والغرامات  الف�ائد  من  اإعفاء  على 
)10( باملئة وفائدة تق�شيط مقدارها )4( 

باملئة �شن�يًا.
وق��ال��ت ان���ه يف ح���ال ق��ام��ت امل��ن�����ش��اأة 
دفعة  عليها  امل�شتحقة  املبالغ  بت�شديد 

الإع��ف��اءات  جميع  من  �شت�شتفيد  واح��دة 
تاريخ  ح�شب  وذلك  الدفاع  اأمر  يف  املقررة 

تقدمي الطلب.
امل�شتحقة  املبالغ  وفيما يتعلق بتق�شيط 
لهم  رفت  �شُ الذين  الأف��راد  على  للم�ؤ�ش�شة 
عليهم  يت�جب  فاإنه  حق  وجه  دون  مبالغ 
مراجعة امل�ؤ�ش�شة لال�شتفادة من اأمر الدفاع 

رقم )15(.
ي�شتفيد  اأن���ه  اىل  امل�ؤ�ش�شة  واأ���ش��ارت 
القطاع  من�شاآت  جميع  الربنامج  ه��ذا  م��ن 
البن�ك/  )ق��ط��اع��ات  با�شتثناء  اخل��ا���ص 
املياه(،  الكهرباء/  الت�شالت/  التاأمني/ 
اإىل )املن�شاآت اململ�كة للحك�مة  بالإ�شافة 
العامة  امل�ؤ�ش�شات  اأو  الر�شمية  امل�ؤ�ش�شات  اأو 
اأو البلديات( واأي من�شاأة ت�شتثنى بقرار من 

مدير عام امل�ؤ�ش�شة.

إصدار أول تابلت عربي لألطفال
*عمان 

تابلت  اأول  اإ�شدار  عن  للتقنية،  غزالة  اأب���  طالل  �شركة  اأعلنت 
»اأب�  من  وبدعم  الدولية  امل�ا�شفات  باأعلى  لالأطفال  خم�ش�ص  عربي 

غزالة فاوندي�شن« �شمن براجمها خلدمة املجتمع.
غزالة  اب�  جمم�عة  يف  ال��دويل  للت�ش�يق  التنفيذي  املدير  وقال 
العاملية رامز القنيبي ل�كالة النباء الردنية)برتا( الحد، اإن جهاز 
ووزنه  املجم�عة،  من  واملدع�م  املناف�ص  ب�شعره  يتميز  الذي  التابلت 
جيجا   2 تخزينية  وم�شاحة  غراما،   340 اىل  ي�شل  ال��ذي  اخلفيف 
رام، ا�شافة اىل �شعة تخزينية تبلغ 32 جيجا، كما يت�فر فيه كامريا 
ويدعم  حلمايته،  وغطاء  ال��ش�ح،  عالية  خلفية  وكامريا  اأمامية 

�شريحة ات�شال، �شيتم ت�فريه يف ال�ش�اق بداية ال�شهر املقبل.
وا�شار القنيبي اىل اأن العامل الي�م يتجه اىل ت�فري اجهزة تابلت 
اجلهاز  ه��ذا  ا�شدار  اأن  م�ؤكدا  امل��دار���ص،  وط��الب  لالأطفال  خم�ش�شة 
يتما�شى مع حت�ل وت�جه احلك�مة اىل اأنظمة التعليم الكرتونيًا وعن 

بعد، واأنه �شيك�ن جزءا من م�شروع احلقيبة الذكية.
الطالب  التعليم حتفز  التقنيات احلديثة يف  ا�شتخدام  اإن  وا�شاف 
با�شتخدام  التح�شيلي  م�شت�اه  يف  وال��زي��ادة  والبتكار  الب��داع  على 
اأنظمة حديثة، كما ت�شهم يف اخت�شار ال�قت واجلهد لكل من الطالب 
اأن  ع�شبة،  اب�  �شالح  تيك  تاج  عام  مدير  او�شح  جهته،  من   . واملعلم 
انتاج هذا اجلهاز ميثل انطالقة جديدة ل� “طالل اأب�غزالة العاملية”، 
حيث اأن جميع اأجهزة “تاج تيك” التي مت انتاجها �شابقا، كانت تنا�شب 
جميع الأعمار والفئات، بينما يعترب جهاز التابلت اجلديد ، اأول جهاز 

عربي خم�ش�ص لالأطفال وينا�شب احتياجاتهم.

موجة الحر واصابات كورونا تؤثر 
على مبيعات األلبسة واألحذية

*عمان 
يف  واملج�هرات  والقم�شة  والحذية  اللب�شة  قطاع  ممثل  اكد 
غرفة جتارة الردن ا�شعد الق�ا�شمي، ان م�جة احلر التي ت�ؤثر على 
اململكة منذ اأ�شابيع، وتزايد ال�شابات املحلية بفريو�ص ك�رونا اأوقفت 

مبيعات الألب�شة والأحذية بالأ�ش�اق.
وا�شار الق�ا�شمي يف ت�شريح �شحفي اىل وج�د ت�قف تام يف عمليات 
ال�شتاء  م��شم  دخ�ل  رغم  املحلية  بال�ش�ق  والألب�شة  الأحذية  بيع 

واعتياد جتار القطاع على تبديل الب�شائع ال�شيفية باأخرى �شت�ية.
واو�شح ان القطاع ما زال يعاين من تراكمات متتالية احلقت ال�شرر 
مببيعات التجار رغم ا�شتقرار الأ�شعار، مبينا ان جتارة القطاع مل تزد 

على 20 باملئة منذ بداية العام احلايل رغم انق�شاء امل�ا�شم.
ذات  القطاعات  من  يعترب  والأحذية  الألب�شة  قطاع  ان  واو�شح 
اأزمة فريو�ص  القيمة امل�شافة للتجارة املحلية وكان الكرث ت�شررا من 

ك�رونا.
وا�شار اىل ان القطاع ي�فر ما يقارب 53 الف فر�شة عمل 97 باملئة 
اململكة  بعم�م  منت�شرة  حمل  الف   11 وهناك  الأردنية،  للعمالة  منها 
امل�شاحات  من  باملئة   60 القطاع  يغطي  كما  بالعا�شمة،  منها  باملئة   60

امل�شغ�لة باملراكز التجارية الكربى وامل�لت.
الدافعة  القطاعات  اك��رث  م��ن  القطاع  ان  اىل  الق�ا�شمي  ولفت 
املدف�عة  اجلمركية  القيمة  ان  مبينا  اجلمركية،  والر�ش�م  لل�شرائب 

على البيان اجلمركي تبلغ 48 باملئة لالألب�شة و58 باملئة لالأحذية.
بعد  خ�ش��شا  القطاع  لنعا�ص  حتفيزية  حزم  اط��الق  اإىل  ودع��ا 
ت�شنيفه من بني القطاعات الأكرث ت�شررا من فريو�ص ك�رونا، مقرتحا 
ر�شم  ب��دل  وال��غ��اء  اجلمركية  والر�ش�م  املبيعات  �شريبة  تخفي�ص 

اخلدمات اجلمركية البالغ 5 باملئة.
من  اعفاءات  بالقطاع  العاملني  منح  اىل  كذلك  الق�ا�شمي  ودع��ا 
ق�شية  لإنهاء  الية  وو�شع  واحلك�مية  البنكية  والف�ائد  الغرامات 
ايجارات املحال خالل فرتة ت�قف الن�شاط التجاري والغالقات التي 

متت جراء احلظر ال�شامل واجلزئي.

بحث التعاون بين مصانع االلبان 
ومنتجي الحليب الطازج

  
*عمان 

بحث اجتماع عقد يف مقر غرفة �شناعة الأردن �شبل تعزيز التعاون 
بني م�شانع اللبان الأردنية ومنتجي احلليب الطازج.

واأكد الجتماع الذي تراأ�شه رئي�ص الغرفة املهند�ص فتحي اجلغبري، 
�شرورة حتقيق م�شلحة الطرفني لأهمية مادة احلليب البقري الطازج 

كمدخل انتاج ا�شا�شي ملنتجات اللبان امل�شنعة حمليا.
الطازج  احلليب  كميات  يف  النق�ص  ان  اىل  الب��ق��ار  مرب�  واأ���ش��ار 
ا�شبابه اىل م�جة احلر التي ت�ؤثر على اململكة منذ  وتع�د  “م�ؤقت” 

ا�شابيع، م�ؤكدين ان النتاج �شيع�د ملعدله الطبيعي خالل ايام.
خالل  كبريا  تزايدا  �شي�شهد  البقار  عدد  ان  اىل  كذلك  وا�شاروا 
مادة  من  الأردن��ي��ة  امل�شانع  احتياجات  �شي�فر  ما  املقبلني  ال�شهرين 

احلليب الطازج.

بورصة عمان تشارك بمؤتمر 
دعم البنوك المركزية ألسواق 

رأس المال في ظل كورونا
*عمان 

املركزية  البن�ك  »دعم  م�ؤمتر  فعاليات  يف  عمان  ب�ر�شة  �شاركت 
من  بتنظيم  عقد  وال��ذي  ك�رونا«،  جائحة  ظل  يف  املال  راأ���ص  لأ�ش�اق 
عرب  العربية  الب�ر�شات  احتاد  مع  وبالتعاون  العربية  امل�شارف  احتاد 
اإن  �شحفي،  بيان  يف  ال�شركة  وقالت  امل��رئ��ي«زووم«.  الت�شال  تقنية 
امل�ؤمتر ناق�ص على مدار ي�مني دور البن�ك املركزية يف تط�ير اأ�ش�اق 
راأ�ص املال واآليات التم�يل ط�يل الأجل التي تقدمها اأ�ش�اق راأ�ص املال 

اإىل القت�شادات العربية وواقع اأ�ش�اق املال العربية.
خالل  ال�ظائفي  م��ازن  عمان  لب�ر�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  واأك���د 
يف  العربية  البن�ك  “دور  ح�ل  امل�ؤمتر  يف  ح�ارية  بجل�شة  م�شاركته 
تط�ير اأ�ش�اق راأ�ص املال” اأهمية دور البن�ك بدعم اأ�ش�اق راأ�ص املال، 
م�شدرين  من  ميثالنه  وما  املايل  النظام  يف  القطاعني  هذين  واأهمية 
القت�شادي  النم�  عجلة  ودفع  القت�شاد  يف  ال��الزم  التم�يل  لت�فري 
اقت�شادات  بها  متر  التي  ال�شعبة  الظروف  ظل  يف  وخا�شة  وتعزيزه 
هذين  اأن  واأ�شاف  ك���رون��ا.   ازم��ة  لتداعيات  نتيجة  العربية  ال��دول 
القطاعني يتكامالن ول يتناف�شان، ف�ج�د قطاع م�شريف ق�ي وم�شتقر 
يتمتع بالثقة ُي�شكل عاماًل رئي�شيًا من ع�امل جناح وا�شتقرار �ش�ق راأ�ص 

املال واأحد ع�امل تعزيز الثقة فيه.
مع  بالتن�شيق  الب�ر�شة  اتخذتها  التي  الإج���راءات  وا�شتعر�ص 
خطة  و�شعت  حيث  اجلائحة،  اآث��ار  مل�اجهة  املالية،  الأوراق  هيئة 
عن  العمل  لإط��الق  الالزمة  التحتية  الفنية  البنية  وجتهيز  ط���ارئ 
ُبعد ل�شمان ا�شتمرارية العمل والتداول يف الب�ر�شة وتقدمي اخلدمات 
ال�شرورية للمتعاملني، اإ�شافة اإىل تخفي�ص �شاعات التداول واحلدود 
ال�شعرية الي�مية امل�شم�ح بها لتغريات اأ�شعار الأوراق املالية املتداولة 
ال�شيانة  هام�ص  تخفي�ص  جرى  اأنه  ال�ظائفي  واأ�شاف  الب�ر�شة.  يف 
التم�يل  ب�شق�ف  املتعلقة  القي�د  بع�ص  وتخفيف  الأويل،  والهام�ص 
القي�د  وتخفي�ص  ال��شيط،  ملكية  حق�ق  �شايف  اإىل  ن�شبة  امل�شم�حة 
على ال�شركات الراغبة ب�شراء الأ�شهم ال�شادرة عنها )اأ�شهم اخلزينة(، 
اإ�شافة اإىل متديد املهلة القان�نية لالإف�شاح عن التقارير ال�شن�ية عن 
ال�شنة املنتهية يف 3132020 والتقارير الربعية عن الفرتة املنتهية يف 

.31122019
وبني اأن هناك درو�شا م�شتفادة من هذه الأزمة وخا�شة يف ظل بقاء 
املالية  امل�ؤ�ش�شات  يف  ي�جد  اأن  �شرورة  اإىل  م�شريا  اليقني،  عدم  حالة 
والعمل عن  املخاطر  واإجراءات لإدارة  للط�ارئ  املايل خطة  والقطاع 

ُبعد يجري حتديثها ب�شكل دوري ل�شمان ا�شتمرار عملها.

الصناعة األردنية تحافظ على ديمومة انسياب 
منتجاتها لألسواق التصديرية رغم جائحة كورونا

تجارة عمان: 631ر19 مليار دينار تجارة 
االردن السلعية العام الماضي

الضمان: 10 أيام على انتهاء المرحلة األولى 
لالستفادة من اإلعفاءات وتسهيالت التقسيط

مقال رئيس التحرير

ح�شدت  ���ش��ن���ات  ق��ب��ل  
يف  العامل  م�شت�ى  على  الثاين  املركز  عمان  �ش�ارع 

»بال  م�قع   به  قام  تقييم  احدث  وفق  للم�شاة  �ش�ارع  اأ�ش�اأ  ك�نها 
م�شت�ى  على  الثاين  باملركز  عامة  عمان  �ش�ارع  وحظيت    « ب�ل  ننج 
عمان  �ش�ارع  يف  الأر�شفة  لأن  نظرا  انه  التقرير  ذكر  حيث  العامل 
يت�ىل بناءها اأ�شحاب الأر�ص والبي�ت املجاورة فان الأر�شفة تتمتع 
وزاد   ، والرتفاعات  املقا�شات  يف  كبرية  واختالفات  متباين  ب�شيق 
التقرير اإن من �شمن امليزات التي ر�شحت �ش�ارع عمان لتك�ن من اأ�ش�اأ 
التجار ي�شتخدم�ن  البي�ت وبع�ص  اأ�شحاب  اأن  للم�شاة  العامل  �ش�ارع 
الأ�شجار  زراع��ة  اجل  من  وحمالتهم  لبي�تهم  املال�شقة  الأر�شفة 
لعر�ص  ا�شتغاللها  اأو  عليها  “الق�ارير”  الزراعية  الح�ا�ص  وو�شع 

الب�شائع واملنتجات .
باهلل عليكم ل� زار امل�قع العاملي  �ش�ارع الزرقاء واأر�شفتها ماذا 
�شيق�ل وما هي النتيجة التي �شتح�شدها املدينة الف��ش�ية بالن�شبة 
و�شارع  واملخيم  الغ�يرية وجناعة  �ش�ارع  ، ول� جت�ل�ا يف  لالر�شفة 
نتيجة  باأي  ال�اد  باب  �شارع  مع  �شاكر  �شارع  وتقاطع  عبداهلل  امللك 

�شيخرج�ن .. بالتاأكيد التقرير �شيك�ن �شارخ و�شادم ؟؟
والبكبات  والعربات  الب�شطات  قبل  من  تام  احتالل  هناك  نعم 
للر�شيف وال�شارع ويف بع�ص الحيان يختفي الر�شيف وال�شارع بتاتا 
امل�ؤرق  امللف  هذا  عن  امل�ش�ؤولة  الجهزة  لبع�ص  �شت�ي  �شبات  وهناك 
او  زوجتة  ا�شطحاب  الزرقاوي  امل�اطن  يحبذ  ول  وال�شكان  للتجار 
بناته اىل ال��شط التجاري ويف كل مرة يخرج علينا روؤ�شاء البلديات 
ان هذه الب�شطات للحالت الن�شانية لبل وتف�شل احلمالت المنية 
يف معاجلة هذه الظاهرة امل�ؤرقة وتك�ن عادة على مبداأ ذر الرماد يف 

العي�ن .
والطامة الكربى الك�شاك الع�ش�ائية يف جممع الزرقاء القدمي 
اخلدمي  التنظيمي  بال�شاأن  املعنية  الجهزة  لكل  تام  غياب  حيث 
القان�ين والبعاد ال�شحية المنية الغائبة يف املجمع وكذلك غياب 
تام لهيئة النقل العام من حيث التنظيم واملخارج واملداخل للمجمع .

عند ال�ش�ؤال يقال ان معظم الب�شطات ميلكها التجار اأنف�شهم وبع�ص 
الب�شطات ميلكها اأو حمرو�شة من بع�ص م�ظفني متنفذين من البلدية 
وغريها وبع�ص الب�شطات جاءت ب�شكل ف��ش�ي والبع�ص منها ميلكها 
عمال وافدين ولجئني �ش�ريني  ولال�شف يف بع�ص الحيان يبدو ان 
ان�شانية  حلالت  كانت  واذا  الدولة  هيبة  من  اأق���ى  الب�شطات  هذه 
 ، الق�شة  هذه  يف  الجتماعية  التنمية  وزارة  ا�شراك  يتم  ل  مل��اذا 
واجزم �شادقا ان بع�ص الباعة ل ميلك�ن �شهادات عدم حمك�مية من 

الجهزة امل�ش�ؤولة ول حتى �شهادات خل� امرا�ص من ال�شحة .
البلدية  مع  لقاءات  عدة  وبعد  الب�شطات  من  املت�شررين   التجار  
والغرفة التجارية ) غ�شل�ا اأياديهم( من امل��ش�ع ب�شبب  عدم وج�د 
اأكلها لبل  ت�ؤتى  التي مل  البلدية واحلمالت المنية  تقدما يف عمل 
ب�شكل  يع�د  ب��داأ  ال�شلبي  ال��شع  لن  ال�شابق  عن  الب�شطات  زادت 
تدريجي مما اثر على املحال التجارية وعطل العمل يف العديد منها ، 
ومما زاد )الطني بلة( اأن بع�ص التجار اما ميلك�ن بع�ص الب�شطات اأو 
يق�م�ن بتاأجريها مبعنى ان عدة اأطراف �شركاء يف جرمية العتداء 

على الر�شفة .
امل�شالح  على  ال��ع��ام��ة  امل�شالح  تطغى  عندما  ال��دول��ة  تتط�ر 
العامة  امل�شلحة  اأهمية  ينكر  اأن  اأح��د  ي�شتطيع  ول  ال�شخ�شية، 
و�شرورة تقدميها على امل�شالح اخلا�شة وال�شخ�شية، حيث اإن املنفعة 
التي  ال�شعاب  كل  تذليل  وجب  وعليه  كافة،  املجتمع  �شت�شمل  العامة 
حت�ل دون حتقيق هذه املنفعة اجلماعية، وبالتايل عندما تتعار�ص 
م�شلحة الفرد مع امل�شلحة العامة من ال�اجب خ�ش�ع م�شلحة الفرد 

للم�شلحة العامة اجلماعية .
لكن هذا الطرح ل ميكن باأي حال من الأح�ال اأن ي�شتغل بطريقة 
ال�شرر  اإحل���اق  خاللها  م��ن  يتم  بحيث  م��ب��الة  دون  وم��ن  ع�ش�ائية 
قطع  اأج��ل  من  كبرية  اأهمية  له  ذل��ك  ف��اإن  ل��ذا  الفردية،  بامل�شلحة 
اأن يحر�ص  امل�ش�ؤول  النف�ذ، وعلى  الطريق على املتجاوزين واأ�شحاب 
البلد  �شالح  يف  واأه��داف��ه  عمله  جل  يجعل  واأن  العام  ال�شالح  على 
حتقق  ل  قد  اأخرى  جت��اوزات  غري  ومن  اأحد،  حلق�ق  جتاوز  دون  من 
امل�شلحة العامة، وه� اأمر من املمكن اأن ي�ؤدي اإىل فقدان ثقة امل�اطن 
هذه  حتقيق  يف  مترده  ورمبا  احلك�مية،  امل�ؤ�ش�شات  او  الأ�شخا�ص  يف 
 ، ال�شتقرار الجتماعي  �شيهدد  ما  القان�ن وه�  امل�شلحة ويف تطبيق 
لال�شف ل�شان او�شاع معاجلة امل�ش�ؤولني لالك�شاك والب�شطات  وتنظيم 

املجمعات بالزرقاء على مبداأ ) اكرام امليت دفنه( .

خالد خازر الخريشا

أرصفة الزرقاء 
ليست للمشاة ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
ال��ب���ا���ش��ل«، خدمة  »خ��دم��ة اجل��ن���د 
هي  وطني،  واج��ب  من  لأك��رث  ترقى  العلم، 
وهي  والأر���ص،  باله�ية  الرتباط  تعزيز 
زمن  يف  ال���اع��ي  الأردين  لل�شباب  ر�شالة 
من  لتطل  �شعيد،  غري  على  بالأزمات  مثقل 
ل�شن�ات، لت�شقل طاقة  انقطاع  جديد بعد 
اجليل اخلالقة وت�شتثمر بقدراته، وتعزز 
من قيم النتماء والن�شباطية والإخال�ص 
الق�مي،  وال�شل�ك  والب�شالة  والت�شحية 
تخطي  اىل  ناظرة  والإنتاجية،  وامل�اطنة 
ظالل البطالة القامتة، ول� باحلد الأدنى، 

وفقا ملعنيني ومتخ�ش�شني.
املتخ�ش�شني  ه�ؤلء  حديث  معر�ص  ويف 
ح�ل  )ب���رتا(  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  ل�كالة 
العلم،  خ��دم��ة  ل��ع���دة  ال�شامية  امل��ع��اين 
العرب  م��ن  عناقيد  ع�دتها  يف  اأن  اأك���دوا 
امل��ع��ززة  ال�طنية  وال��ر���ش��ائ��ل  وال���درو����ص 
لال�شتقرار الأمني والجتماعي، خا�شة يف 
ال�شباب  بني  البطالة  معدلت  ارتفاع  ظل 
اأ�شريا لتكن�ل�جيا  اأو يكاد،  الذي وقع جله 
الت�ا�شل الجتماعي، منقادا دون اأن ي�شعر 
اله�اتف  على  والإدم��ان  الفراغ  ل�شياقات 
الذكية، �شيما يف زمن ك�رونا، وما اأحدثته 
اقت�شادية  اأزم��ات  من  تداعياتها  بت�شعب 
يق�ل  ه���ذا  اىل  ونف�شية.  واج��ت��م��اع��ي��ة 
تكمن  املجايل:  خازر  بكر  والباحث  امل���ؤرخ 
اأهمية خدمة العلم بال�شتثمار يف ال�شباب، 
لأن  �شل�كياتهم،  يف  الإي��ج��اب��ي  وال��ت��اأث��ري 
لل�شخ�شية،  �شقل  فيها  الع�شكرية  احلياة 
واحلركية،  الذهنية  للحالة  وتن�شيط 
الذي  الع�شكري  التدريب  اأن  اإىل  م�شريا 
ق�امه الطاعة والإدراك، �شيطبع �شخ�شية 
املكلف بالت�ا�شع واملثابرة وال�شرب والقدرة 
على التحمل، اذ تعرب احلياة الع�شكرية عن 
جمتمع تكافلي تعاوين منتج، وهذا يختلف 
الذين  حاليا  ال�شباب  معظم  ح��ي��اة  ع��ن 
يق�ش�ن فرتات ط�يلة على و�شائل الت�ا�شل 

الجتماعي، ورمبا دون هدف يذكر.
واعترب اأن اإعادة خدمة العلم وباأ�شل�ب 
اأجل  من  ال�شابقة  امل��دة  لن�شف  خمت�شر 
ال��ت��دري��ب،  يف  امل�شم�لني  ع��دد  م�شاعفة 
بالتن�شيق  العمل  ب���زارة  امل��ش�ع  واإناطة 
حماولة  الأردن��ي��ة،  امل�شلحة  ال��ق���ات  م��ع 
البطالة  لآث��ار  جزئي  لمت�شا�ص  جيدة 
ميكن  ول  20ب���امل���ئ���ة،  ع��ل��ى  ت��زي��د  ال��ت��ي 
خلدمة العلم اأن تك�ن حال نهائيا للبطالة، 
والإعداد  التاأهيل  درب  على  طريق  ولكنها 
انطالقا من واجب  مل�اجهة معرتك حلياة، 
وطني للدفاع عن الأر�ص واملكت�شبات ودرء 

املخاطر.
العلم  خلدمة  ك��ان  امل��ج��ايل،  وي�شيف 
1976�شروراتها  عام  قان�نها  �شدر  ال��ذي 
لرفد الق�ات امل�شلحة الأردنية باملجندين، 
اجلليلة  اخلدمة  بهذه  العمل  ا�شتمر  فيما 
وقف  ق��رار  �شهد  ال��ذي   1991 ع��ام  حتى 

العمل بها.
ويتابع: ومن ثم طراأ تعديل اآخر على 
قان�ن خدمة العلم عام 2019، وه� تعديل 
عام  عن  لختالفها  بامل�شميات  تعلق  �شكلي 
اإىل  ن��ع���د  ح��ني  اأن��ن��ا  اإىل  من�ها   ،1986
اأن  ن�شتذكر  القان�ن،  ذلك  تطبيق  بدايات 
احل�شني  امللك  اهلل،  باإذن  له  املغف�ر  جاللة 
بن طالل، طيب اهلل ثراه، رعى تخريج اأول 
ف�ج من املكلفني بعد انتهاء التدريب بتاريخ 
جاللته  واأل��ق��ى   ،1976 الثاين  ت�شرين   9
اأه��داف  عن  تتحدث  وثيقة  يعترب  خطابا 
بت�شمية  اخل��ط��اب  وب����داأ  ال��ع��ل��م،  خ��دم��ة 
مبعنى  الب�ا�شل”،  اجلن�د  “اأيها  املكلفني 
مكانة  للمكلف  اجلندية  مل�شت�ى  الرتقاء 

وواجبا.
خطاب  يف  جاء  ومما  املجايل،  وي�شيف 
هي  العلم  خدمة  “اأن  وق��ت��ذاك:  جاللته 
لل�طن،  ال����لء  اأن����اع  اأق�شى  ع��ن  اإع���الن 
الأردين  ال�شباب  يلتزم  العلم  خدمة  ففي 
دعا  ما  اإذا  ل�طنه  وحياته  نف�شه  بتقدمي 
اأبناوؤنا  يتعلم  العلم  خدمة  ويف  ال��داع��ي، 

معاين اجلندية، وهي معان يق�م عليها كل 
الإخال�ص  معاين  لأنها  جمتمع،  وكل  وطن 
والعمل  والب�شالة  والن�شباط  والت�شحية 

املخل�ص«.
اجلندية  ر�شالة  اأن  امل��ج��ايل  وي���ؤك��د 
عن  مبعانيها  تختلف  ل  املرحلة  ه��ذه  يف 
امل��راح��ل ال�����ش��اب��ق��ة، غ��ري اأن��ه��ا ج���اءت يف 
ظروف دقيقة مبثل ارتفاع ن�شبة البطالة، 
الذين  ال�شباب  اأف��ك��ار  اجت��اه��ات  وت��ع��دد 
ا�شبح�ا اأ�شرى مل�اقع الت�ا�شل الجتماعي 
املختلفة باإفرازاتها التي تبتعد يف مفا�شل 
بعينها عن قيمنا وعاداتنا، م�شددا على اأن 
لتاأكيد  ومدر�شة  وطني  وعاء  العلم  خدمة 
الرتباط باله�ية والأر�ص، واإحداث تغيري 
الإح�شا�ص  بتدعيم  ال�شباب  �شل�كيات  يف 
ب��امل�����ش���ؤول��ي��ة وت��ع��م��ي��ق م��ع��اين الن��ت��م��اء 

والن�شباطية.
اأن��ن��ا  اإىل  ذات����ه،  ال�����ش��ي��اق  وي��ل��ف��ت، يف 
ال�طنية  يف  كمدر�شة  العلم  خلدمة  نتطلع 
الرتكيز  م��ن  اأك��رث  والإنتاجية  وال��ت��اري��خ 
والر�شا�ص،  البندقية  وتركيب  فك  على 
واملتمتع  امل�ؤهل  ال�اعي  اجليل  نريد  حيث 
الي�م  ال�طن  لأن  وذهنية،  بدنية  بقدرات 
الظروف  هذه  م�اجهة  يف  لأبنائه  يحتاج 

ال�شتثنائية على غري �شياق.
الدكت�ر  املتقاعد  العميد  يق�ل  بدوره، 
على  اث��ن��ان  يختلف  ل  ال�شرمان:  عديل 
اإع��داد  يف  العلم  خدمة  و���ش��رورة  اأهمية 
م�اجهة  على  قدرة  اأكرث  ال�شباب  من  جيل 
م�شاعب احلياة، ودورها يف تعزيز منظ�مة 
القيم والأخالق والن�شباط لديهم و�شقل 
يف  الرفيعة  ومكانتها  ال�طنية،  ه�يتهم 
منظ�مة الأمن ال�طني والجتماعي، وهي 
احلل�ل  كاأحد  اإليها  النظر  من  بكثري  اأبعد 
تقليل  ذلك  لأن  البطالة،  مل�شكلة  امل�ؤقتة 

وحتجيم لدورها ال�طني اجلامع.
وي��ت��اب��ع: ه���ذا ي��ق���دن��ا ب��ال��ت��ايل اإىل 
من  الأ���ش��ا���ص  ال��ه��دف  اأن  م��ف��اده  ا�شتنتاج 
يف  التدريبية  بالفرتة  يتمثل  العلم  خدمة 
ت�شمل  اأن  والتي  الأردنية  امل�شلحة  الق�ات 

اجلميع با�شتثناء فئات حمددة جدا.
وي�شيف ال�شرمان: ومن منظ�ر اأمني فاإن 
خدمة العلم �شتك�ن حمطة فارقة وحلقة 
ورمبا  وال�شتقرار،  الأم��ن  تعزيز  يف  مهمة 
والنحرافات  اجلرمية  من  احلد  يف  ت�شهم 
م�شريا  ال�شباب،  م��ن  فئة  ل��دى  ال�شل�كية 
ت�شحيح  يف  �شت�شهم  العلم  خدمة  اأن  اإىل 
براجمها  ا�شتملت  اإذا  خا�شة  م�شارهم، 
من  ال�قاية  جم��الت  يف  حما�شرات  على 
ومهارات  الإلكرتونية  واجلرائم  املخدرات 
الت�شال وتعزيز ثقافة احل�ار، وغري ذلك 

من اأ�ش�ص تدعيم بناء ال�شخ�شية.
تهذب  ال��ع��ل��م  خ��دم��ة  اأن  اإىل  وي��ل��ف��ت 
ال�شل�ك، م�شيفا: “ل اأ�شك يف ال��ش�ل اإىل 
هذا الهدف بالنظر اإىل اأن الق�ات امل�شلحة 

الأردنية تتميز باحرتافيتها وان�شباطها«.
تك�ن  اأن  اأه��م��ي��ة  ال�����ش��رم��ان  وي���ؤك��د 
الفئة  للجميع �شمن  اإلزامية  العلم  خدمة 
���ش��روط:  با�شتثناء  امل��ح��ددة  العمرية 
الب���ن ال���ح��ي��د ل���ال��دي��ه، وال��درا���ش��ة، 
ال�شاب  يقطع  واأن  ال�شحية،  واحل��ال��ة 
اأ�شهر، وهي فرتة  ملدة ثالثة  العامل عمله 
التدريب الع�شكري يف اأي وقت خالل املدة 
�شن�ات،  لعدة  املمتدة  املحددة  العمرية 
باحت�شاب  العمل  اأرباب  اإلزام  يتم  اأن  على 
ف���رتة ال��ت��دري��ب اإج�����ازة غ���ري م��دف���ع��ة 
مكان  نف�ص  اإىل  بعدها  وي��ع���د  ال��رات��ب، 
املهني  التدريب  م�شرية  ل�شتكمال  عمله 
ترتيبات  و�شمن  اأ�شهر  لت�شعة  واملمتدة 

ت�شرف عليها وزارة العمل.
اأن  ال�شرمان  يقرتح  نظره  وجهة  وم��ن 
اأي وقت  اإقامته يف اخلارج يف  املقيم  يقطع 
يراه منا�شبا ومتاحا طيلة الفرتة العمرية 
تقت�شر  بحيث  اخلدمة  ل�شن�ات  املمتدة 
التدريب  ف��رتة  على  ل��دي��ه  العلم  خ��دم��ة 
حال  يف  خف�شها  ميكن  وال��ت��ي  الع�شكري 
دع��ت ال�����ش��رورة ل��ذل��ك، وت��اأج��ي��ل خدمة 

حتى  الدرا�شة  مقاعد  على  للطالب  العلم 
اأن  على  الأوىل  اجلامعية  املرحلة  انتهاء 
يلتحق بفرتة التدريب الع�شكري من خدمة 
الدرا�شية،  املرحلة  هذه  انتهاء  بعد  العلم 
اأ�شهر  واأن تقت�شر خدمة العلم على ثالثة 
العليا،  درا�شاتهم  باإكمال  للراغبني  فقط 
ت�ؤثر  الق�شرية ول  املدة  اأن هذه  اإىل  لفتا 
الهدف  يتحقق  وبذلك  الدرا�شة،  �شري  على 

املاأم�ل منها.
اجتماع  علم  اأخ�شائي  يق�ل  جهته،  من 
اإن  الع�رتاين:  عامر  الدكت�ر  اجل��رمي��ة، 
باإعادة تفعيل  ال�شامية  امللكية  الت�جيهات 
خدمة الَعَلم، جاءت �شمن خطة ت�ازن بني 
العمل  �ش�ق  ومتطلبات  الع�شكري  التدريب 
ت�شاركّي  اتفاق  يف  املعا�شر،  ال�شباب  وحال 
العمل،  ووزارة  الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة  بني 
ال�شباب  تزويد  على  الأوىل  تعمل  حيث 
الع�شكري،  بالتدريب  املُكّلفة  الفئة  �شمن 
رج�لية  جتربة  اأم��ام  ال�شاّب  ي�شع  وال��ذي 
و�شخ�شيته،  ج�شده  خاللها  ي�شقل  ج��اّدة 
واللتزام  الن�شباط  ق�اعد  فيها  ويخترب 
ماهية  فيعي  النتماء،  معاين  من  ويعزز 
وي��درك  ال���ط��ن  ت���اج��ه  التي  التحديات 

مالمح ه�يته.
وي�شيف، “فيما تعمل وزارة العمل على 
بالتفاق  املهني  للتدريب  برنامج  تنفيذ 
من  يح�شل  اخلا�ص،  القطاع  م�ؤ�ش�شات  مع 
على  حا�شاًل  اأك���ان  ���ش���اء  ال�شاّب  خاللها 
اأو من غري احلا�شلني عليه،  اأكادميّي  م�ؤهل 
املجال  يف  م��ه��ارات  لكت�شاب  فر�شة  على 
املهنّي والتقنّي الذي ميّكنه من دخ�ل �ش�ق 
خالل  عليه  ت��درب  ال��ذي  املجال  يف  العمل 
فرتة اخلدمة، الأمر الذي ي�شهم، ول� بجزء 

ب�شيط، يف احلّد من ظاهرة البطالة.
ال��ع���رت��اين: كانت  ال��دك��ت���ر  وي��ت��اب��ع 
ال�شن�ات  يف  �شعبيًا  مطلبًا  الَعَلم  خدمة 
ثقافته  يف  ي���درك  فاملجتمع  الأخ�����رية، 
القان�ن  لهذا  ك��ان  ما  الرتاثية  اجلمعّية 
على  ونف�شي  واجتماعي  وط��ن��ّي  اأث��ر  م��ن 
خدمة  اأن  مبينا  وثقافتهم،  ال�شباب  �شل�ك 
مع�شكرًا  ُتعترب  ل  اجلديدة  ب�شيغتها  الَعَلم 
اأنها  كما  املكّلفني،  من  مقاتل  جي�ص  لإعداد 
التل�يح  ُتعترب ع�شا �شحرية تختفي مع  ل 
فر�شة  ه��ي  واإمن���ا  البطالة،  ظ��اه��رة  بها 
مزدحم  زم��ن  يف  لأبنائه  ال���ط��ن  يقدمها 
ب���الأزم���ات وال��ث��ق��اف��ات وح��اف��ل ب��ال��ف��راغ، 
م�ّجه  زمنّي  برنامج  �شمن  يديه  لهم  ومُيّد 
لي�شعهم  وُيقّدر طاقاتهم؛  يحرتم قدراتهم 
اكت�شاف  على  ي�شاعدهم  الذي  الجتاه  يف 
واأّنهم  خا�شة  اأول�ياتهم،  وحتديد  ذاتهم 
للق�انني  ويخ�شع�ن  املُكّلفة  الفئة  �شمن 
والأحكام الع�شكرية، الأمر الذي ي�شتدعي 
ومن  قبلهم  من  �شادقًا  وحر�شًا  كاماًل  وعيًا 
واأثرها  اخلط�ة  هذه  باأهمية  ذويهم،  قبل 

يف ت�شكيل م�شتقبلهم.
العميد  اإىل ذلك، يق�ل اخلبري الأمني 
ع���اد  مطلق  ال��دك��ت���ر  امل��ت��ق��اع��د  ال��رك��ن 
تفعيل  باإعادة  احلك�مة  قرار  اإن  الزي�د، 
بالتجنيد  يعرف  ما  اأو  العلم”  “خدمة 
 29  –  25 بني  العمرية  للفئة  الإل��زام��ي 
ع��ام��ا، ب��ق��ال��ب ج��دي��د يف ظ��ل ت��داع��ي��ات 
تنمية  يف  مهم  اأم��ر  ه���  ك���رون��ا،  جائحة 
والن�����ش��ب��اط وحتمل  الن��ت��م��اء  م��ه��ارات 
لدى  املعن�ي  للتك�ين  اإ�شافة  امل�ش�ؤولية، 
واملحا�شرات  ال��درو���ص  خ��الل  م��ن  ال��ف��رد 
والقت�شادية  ال�شيا�شّية  الق�شايا  ح�ل 
وت�طيد العالقات الجتماعية والثقافية 
وال��ف��ك��ري��ة ب��ني ال�����ش��ب��اب، اإ���ش��اف��ة اىل 
التي  والفنية  التقنية  املهارات  اكت�شاب 
متكن ال�شباب من الدخ�ل اإىل �ش�ق العمل 

بكفاءة واقتدار.
ت�شاعد  اأن  اإىل  الزي�د  الدكت�ر  وي�شري 
ال���دع����ات يف ال��ف��رتة الأخ�����رية لإع���ادة 
لأ�شباب  ي��اأت��ي  الأردن،  يف  العلم  خ��دم��ة 
اج��ت��م��اع��ي��ة وف��ك��ري��ة واق��ت�����ش��ادي��ة، من 
وتعديله،  ال�شباب  �شل�ك  تق�مي  اأبرزها: 
للمجتمعات  الأع��م��ى  التقليد  ع��ن  بعيدا 

بهم،  والتغرير  ا�شتغاللهم  وعدم  الغربية، 
احلميدة  القيم  وتعزيز  �شخ�شيتهم  و�شقل 
قيم  وتر�شيخ  بالقان�ن،  والتزامهم  لديهم 
ال�لء والنتماء وامل�اطنة، وتعزيز ثقافة 
عن  العاطلني  ت�شغيل  اإىل  اإ�شافة  احل���ار، 
النتهاء  بعد  املجندين  وا�شتخدام  العمل، 
املجتمع  يف  عاملة  كق�ى  العلم،  خدمة  ِمن 
وت�جيه  اكت�شب�ها،  التي  اخلربات  ب�شبب 
الكفاءات املتخ�ش�شة منهم من ذوي امل�شت�ى 
ال�طني  القت�شاد  لرفد  املتمّيز  التعليمي 

الأردين.
ال��ن��اط��ق  ي��ل��ف��ت  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
الزي�د،  حممد  العمل،  وزارة  يف  الإعالمي 
بقالبها  العلم  خدمة  تفعيل  اإعادة  اأن  اإىل 
اجلديد، ياأتي مت�افقا مع متطلبات املرحلة 
ال�طنية  اله�ية  لتعزيز  وذل��ك  احلالية، 
الن�شباط  مفه�م  وتكري�ص  ال�شباب،  لدى 
اأنف�شهم  جتاه  امل�ش�ؤولية  وحتمل  واللتزام 
تعزيز  ع��ن  ف�شال  وجمتمعهم،  ووط��ن��ه��م 
الذي  التط�عي  والعمل  الإنتاجية  ثقافة 

ير�ّشخ ويزرع قيم النتماء لرتاب ال�طن.
وي�شيف، ان اإعادة تفعيل خدمة العلم 
واملهنية  التقنية  املهارات  ال�شباب  يك�شب 
والعملية، والتي من �شاأنها تاأهيلهم لدخ�ل 
اأن  مبينا  واق��ت��دار،  بكفاءة  العمل  �ش�ق 
اإعادة التفعيل ياأتي وفق برنامج مك�ن من 
12 �شهرا، اإذ اأن الثالثة اأ�شهر الأوىل منه، 
ميادين  يف  مكثفا  ع�شكريا  تدريبا  يت�شمن 

الق�ات امل�شلحة.
وي�شري اإىل اأن الت�شعة اأ�شهر املتبقية من 
�شنة الربنامج، تنق�شم اإىل م�شارين، اأولهما 
التدريب التح�شريي، والذي يت�شمن تدريبا 
فيما  العمل،  ل�ش�ق  التح�شريية  املهارات  يف 
مهني  تدريب  على  الثاين  امل�شار  ي�شتمل 
�ش�ق  يف  العملي  للتدريب  اإ�شافة  تقني، 

العمل.
العمالية،  الق�شايا  يف  امل�شت�شار  ويعترب 
التعاون  اأن  جنمة،  اأب���  ح��م��ادة  املحامي 
يف  اخلا�ص  والقطاع  امل�شلحة  الق�ات  بني 
اإي��ج��اب��ي، ويهدف  اأم��ر  ال��ربام��ج  مثل ه��ذه 
ال�شباب  فئة  لدى  العمل  قيمة  تعزيز  اإىل 
ومبا  واملهنية،  احلياتية  مهاراتهم  وتط�ير 
يتيح الفر�شة للقطاع اخلا�ص احل�ش�ل على 
الالزمة  الأردنية  العمالة  من  احتياجاته 

وامل�ؤهلة واملدربة.
التدريب  ب��رام��ج  تك�ن  اأن  اىل  ودع��ا 
�ش�ق  يحتاجها  وم��ه��ن  لأع��م��ال  م�شممة 
لهم  ع��م��ل  ف��ر���ص  ت���ف��ري  ل�شمان  ال��ع��م��ل، 
تك�ن  اأن  اإىل  اإ�شافة  تدريبهم،  اإنهاء  بعد 
لأ�شحاب  الفنية  املتطلبات  وفق  الربامج 

العمل.
ه��ذه  م�شاهمة  اإم��ك��ان��ي��ة  م���دى  وع���ن 
اإىل  ي�شري  البطالة،  من  احل��د  يف  الربامج 
فر�ص  ا�شتحداث  يرافقها  اأن  ب��د  ل  اأن��ه 
املتجددة  الأعداد  ل�شتيعاب  جديدة  عمل 
اأب�  وب��ني  العمل.  �ش�ق  اىل  الداخلني  من 
يتعامل  الربامج  من  الن�ع  هذا  اأن  جنمة، 
هذه  يف  وهي  عمل،  فر�ص  من  يت�فر  ما  مع 
جدا  حم��دودة  فر�ص  بالتحديد  املرحلة 
خمتلف  على  ك�رونا  جائحة  تاأثري  ظل  يف 
والتي  القت�شادية،  وال�شائقة  القطاعات 
يف  وخا�شة  العظمى  الغالبية  منها  تعاين 
تعد  مل  التي  اخل��ا���ص،  القطاع  م�ؤ�ش�شات 
جديدة،  عمل  فر�ص  ا�شتحداث  على  تق�ى 
الإنتاج  كلف  من  التخفيف  على  تعمل  بل 
وب�شكل خا�ص التخفيف من العمالة وكلفها 

واأج�رها.
ي�شار اىل اأن وزارة العمل ك�شفت اأخريا 
عرب من�شتها الإلكرتونية، عن اآلية التكليف 
�شتق�م  اإذ  ال��ع��ل��م،  خل��دم��ة  وال���ش��ت��دع��اء 
عام  م�اليد  م��ن  ال��ذك���ر  اأ�شماء  برت�شيح 
�شيتم  فيما  وال�شتدعاء،  للتكليف   ،1995
اختيار املكلف خلدمة العلم من قبل الق�ات 
كما  العربي(،  )اجلي�ص  الأردنية  امل�شلحة 
عليهم  تنطبق  ملن  ر�شميا  ال�شتدعاء  �شيتم 

املعايري التي حتددها الق�ات امل�شلحة. 
)برتا- اإخال�ص القا�شي وب�شرى نريوخ(

خدمة العلم تعزيز لقيم البسالة 
واالنضباطية واالرتباط بالهوية واألرض

*الزرقاء 
خمالفات  من  الزرقاء  مبحافظة  م�اطن�ن  �شكا 
»التك�شي  الأج���رة  و�شيارات  العام  النقل  حافالت 
مناطق  خط�ط  معظم  على  العاملة   « وال�شرفي�ص 
املحافظة وعدم اللتزام باأوامر الدفاع وحتميل 75 
اأ�شبح  ما  الدفاع،  اأوامر  ن�شت  كما  �شعتها،  من  باملئة 
جائحة  تداعيات  ظ��ل  يف  امل�اطنني  لقلق  م��دع��اة 

ك�رونا .
وقال م�اطن�ن ل�كالة الأنباء الأردنية )برتا(، 
باأكرث  ركاب  بتحميل  تق�م  احلافالت  من  العديد  ان 
اإدارة  تعليمات  متجاوزة  �شعتها،  من  باملئة   120 من 
عدم  عن  ناهيك  زي��ادة،  رك��اب  حتميل  بعدم  ال�شري 
على  �شراحة  تن�ص  التي  ال��دف��اع  ب��اأوام��ر  التقيد 
وعدم  الركاب  بني  التباعد  على  احلفاظ  �شرورة 
الدفاع  باأوامر  التزامًا  باملئة   75 من  اأك��رث  حتميل 

الرامية ملنع انت�شار فريو�ص ك�رونا.
واأ�شار امل�ظف ح�شن عبد الرحمن اىل اأن ال��شع 
يف  العام  النقل  حافالت  خط�ط  على  حاليًا  القائم 
حمافظة الزرقاء ينذر بع�اقب وخيمة، خا�شة وان 
اأو القفازات  ال�شائقني ل يتقيدون باإرتداء الكمامة 
وكذلك الركاب، ويق�م�ن بتحميل ركاب زيادة اأكرث 

من الأيام العادية قبل جائحة الك�رونا .
عن  خ���ازر  خ��ال��د  املتقاعد  ت�����ش��اءل  جهته  م��ن 
بهذا  العام  النقل  تنظيم  وهيئة  ال�شري  اإدارة  دور 
ذل��ك،  مراقبة  م�ش�ؤولياتها  م��ن  وال��ت��ي  اخل�ش��ص 
داعيًا  ك�رونا،  جائحة  انت�شار  تداعيات  مع  خا�شة 
للحد  وم�شددة  �شارمة  اإج��راءات  و�شع  �شرورة  اإىل 
امل�اطنني  �شحة  على  حفاظًا  التجاوزات  ه��ذه  من 

و�شالمتهم.

كما دعا اىل �شرورة مراقبة �شرطة ال�شري لذلك 
التي  اأ�شحاب احلافالت  وو�شع حدد ل�شتهتار بع�ص 
وج�د  مع  به  امل�شم�ح  من  اأكرث  ركاب  بتحميل  تق�م 
�شعة  من  باملئة   75 من  اأكرث  حتميل  بعدم  تعليمات 

احلافالت وذلك مب�جب ن�ص اأوامر الدفاع .
اأ�شحاب  ان  اخل��ال��ق،  عبد  نائل  التاجر  وق��ال 
كاملة  ال�شيارة  بتحميل  يق�م�ن  التك�شي  �شيارات 
 “ ال�شرفي�ص   “ �شيارات  اأ�شحاب  وكذلك  بالركاب، 
حمافظة  بني  اأو  الداخلية  اخلط�ط  بني  العاملة 
ارت��داء  ي�شرتط�ن  ول  عمان،  والعا�شمة  ال��زرق��اء 
من  ال��ع��دي��د  ع��ن  ناهيك  ال��رك��اب،  على  الكمامات 
احلافالت  داخل  التدخني  ومنها  الخرى  املمار�شات 
و�شيارات الجرة والذي ي�شر ب�شحة الركاب ومنهم 

كبار ال�شن والطفال .
تنظيم  هيئة  مكتب  م��دي��رة  قالت  جهتها،  م��ن 
الهادي،  عبد  لبنى  الزرقاء  مبحافظة  الربي  النقل 
انه بناًء على املالحظات ال�اردة فقد مت الت�ا�شل مع 
جهات عديدة منها حمافظ الزرقاء حجازي ع�شاف 
و�شائط  مراقبة  لأجل  منا�شبة  اآلية  اإيجاد  بهدف 
النقل العام و�شيارات الجرة “التك�شي وال�شرفي�ص” 

ملنع هذه التجاوزات.
منظمة  حمالت  تنظيم  �شيتم  انه  اىل  وا�شارت 
العام  للنقل  احلافالت  اأ�شحاب  التزام  مدى  ملراقبة 
التي تن�ص على  الدفاع والتعليمات ال�شحية  باأوامر 
باأكرث من 75 باملئة من �شعتها  عدم حتميل احلافلة 
بني  امل�شتجد  ك�رونا  فريو�ص  ن�شر  ملنع  التحميلية 
امل�اطنني، والتي من �شمنها عدم حتميل اأي راكب يف 
املقعد الأمامي، �ش�اًء يف احلافالت اأو �شيارات الجرة 

�شمرة( وال�شرفي�ص«.)برتا-عمر  “التك�شي 

*إربد 
ق���ال م��دي��ر م�����ش��روع ال���ش��ت��ث��م��ار يف امل��ج��رتات 
ال�شغرية وانت�شال الأ�شر الريفية من الفقر املهند�ص 
وبالتعاون  راهنًا  يجري  العمل  اإن  الربكة،  في�شل 
البدء  على  وال���دواء،  للغذاء  العامة  امل�ؤ�ش�شة  مع 
يف  التعاونية  للجمعيات  حقلية  م��دار���ص  بتنظيم 
على  املحلي  املجتمع  اأبناء  لتدريب  كنانة،  بني  ل�اء 
عمليات التداول ال�شليم وعمليات التغليف والتعبئة 
غذائي  منتج  اإىل  و�ش�ًل  املختلفة  الغذائية  للم�اد 

مب�ا�شفات عالية اجل�دة.
امل�شروع ومن خالل  اأن  ل�)برتا(،  واأ�شاف الربكة 
املجتمع  تدريب  على  �شيعمل  احلقلية  املدار�ص  هذه 
اخلا�شة  ب��الإج��راءات  املتعلقة  الأم���ر  على  املحلي 
طرق  وبخا�شة  الغذائية  امل���اد  وت���داول  ب�شالمة 
احلفظ والت�شنيع والتغليف وبح�شب الأ�شناف املراد 

ت�شنيعها.
وبني اأن فكرة هذه املدار�ص احلقلية جاءت بناء 
لحتياجات  متت  التي  والدرا�شات  امل�ش�حات  على 

والتي  ال�شمال  اإق��ل��ي��م  يف  التعاونية،  اجلمعيات 
ال�شغرية،  امل��ج��رتات  يف  ال�شتثمار  م�شروع  نفذها 
املجتمع  اأبناء  امل�شروع من  العاملني يف  لتاأهيل  وذلك 
الت�شنيع  بج�دة  املتعلقة  بالأم�ر  وتعريفهم  املحلي 

الغذائي.
واأو���ش��ح ال��ربك��ة اأن خ��رباء يف ه��ذا امل��ج��ال من 
زراعة  ومديرية  وال��دواء  للغذاء  العامة  امل�ؤ�ش�شة 
حمافظة اإربد، �شيق�م�ن بتقدمي الدورات التدريبية 
واملحا�شرات املتخ�ش�شة يف خمتلف جمالت التداول 

ال�شليم للم�اد الغذائية.
تنتج  التعاونية  الزراعية  اجلمعيات  اأن  يذكر 
امل�شنعة  الغذائية  امل���اد  من  كبرية  كميات  �شن�يًا 
وعلى  املختلفة  وامل���اد  الأ�شناف  ومبختلف  منزليًا 
الذي  الأمر  الزراعية،  امل�ا�شم  وبح�شب  العام  مدار 
عمليات  على  ال��رق��اب��ة  وتكثيف  املتابعة  يتطلب 
على  احل�ش�ل  ل�شمان  والتعبئة  والتغليف  الت�شنيع 
امل���اد  من  خالية  اجل���دة  عالية  غذائية  منتجات 

الكيميائية احلافظة.

*العقبة 
منطقة  �شلطة  نظمتها  تعريفية  ور�شة  ناق�شت 
ال��ث��الث��اء،  اأم�����ص  اخل��ا���ش��ة،  القت�شادية  العقبة 
املخالفات البيئية وعق�باتها لل�شل�كيات واملمار�شات 
ال�شلبية يف البيئة البحرية والنا�شئة عن م�شتخدمي 
البيئية  النظمة  ح�شب  وذلك  ال�ش�اطئ،  ومرتادي 

ال�شارية يف اململكة واملنطقة.
ال�شلطة  البيئة و�ش�ؤون الإقليم يف  واكد مف��ص 
تعريف  يف  ال���ر���ش��ة  اه��م��ي��ة  ال��ن��ج��ادات  �شليمان 
ال�شركاء بامل�اد القان�نية التي ن�شت عليها النظمة 
البيئية ال�شارية يف اململكة ومنطقة العقبة اخلا�شة 
نظام   ،  2001 ل�شنة   21 رقم  البيئة  حماية  )نظام 
 ،  2001 ل�شنة   22 رق��م  ال��ب��ح��ري  العقبة  متنزه 
ل�شنة   16 رقم  النفايات  لإدارة  الإط��اري  القان�ن 
ال�شلبية  وال�شل�كيات  باملمار�شات  واملتعلقة   ،)2020

يف �ش�اطئ املدينة والتي قد ت�شدر عن امل�شتخدمني 
ال�ر�شة  ان  واأ���ش��اف  ال�ش�اطئ.  لهذه  وامل��رت��ادي��ن 
املكلفني  للم�ظفني  القان�نية  امل�اد  �شرح  اىل  تهدف 
باإنفاذ القان�ن من �شرطة البيئة وال�شياحة وك�ادر 
ال�شلطة، واأن�اع ال�شل�كيات واملمار�شات ال�شلبية التي 
بخليج  البحرية  البيئة  يف  وال�شرر  الأذى  تلحق 
العتداء  او  النفايات  ورمي  اإلقاء  كظاهرة  العقبة 
وغري  الع�ش�ائي  ال�شيد  او  املرجانية  ال�شعاب  على 
املنظم اأو العتداء على املرافق العامة يف ال�ش�اطئ 

وت�ش�يه جماليتها.
حمالت  نظمت  ال�شلطة  ان  ال��ن��ج��ادات  وب��ني 
النظافة  كحمالت  البيئة  حلماية  �شابقا  ت�ع�ية 
جل�ف البحر، ا�شافة اىل ت�زيع الن�شرات الت�ع�ية 
ن�شرها  مت  التي  الإر�شادية  واليافطات  اللكرتونية 

يف مدينة العقبة و�ش�اطئها.

*إربد 
بحث مدير �شباب حمافظة اإربد الدكت�ر حممد 
لالإناث  املهني  التدريب  معهد  مديرة  مع  ج���رادات 

فدوى العجل�ين جمالت التعاون والتدريب.
وقالت العجل�ين ل� )برتا( انه مت خالل الجتماع 
بحث التعاون بني الطرفني خلدمة اأكرب عدد ممكن 
يف  وامل�شاهمة  اإرب��د،  حمافظة  يف  ال�شباب  قطاع  من 
وت�عيتهم  وتاأهيلهم  وتدريبهم  ال�شباب  كفاءة  رفع 

باأهمية التدريب املهني يف �ش�ق العمل.
الدورات  لأهم  اللقاء  خالل  العجل�ين  وعر�شت 
اخلياطة،  ومنها  املعهد  يعقدها  التي  التدريبية 
من�شق  و�شكرتاريا،  طباعة  بيانات،  مدخل  التجميل، 
اإداري طبي، معاون رعاية لكبار ال�شن، واإنتاج اخلبائز 
ما  الت�شجيل  اأن  اىل  م�شرية  واحلل�يات،  واملعجنات 

املعهد  يف  الطلبة  دوام  �شيبداأ  حيث  م�شتمرا  ي��زال 
اأ�شار  جهته  من  املقبل.  الأول  ت�شرين   4 من  اعتبارا 
جرادات اىل اأن هذا اللقاء جاء ا�شتكمال لتفاقية 
اأبرمت بني وزير ال�شباب ومدير عام م�ؤ�ش�شة التدريب 
املهني بهدف عقد برامج متخ�ش�شة لل�شباب وال�شابات 
املهارات  واإك�شابهم  متخ�ش�شة  مهن  على  وتدريبهم 
�ش�ق  اىل  دخ�لهم  قبل  الالزمة  واملعرفة  واخلربات 
بني  احلالية  البطالة  م�شكلة  على  والق�شاء  العمل 
�شف�ف ال�شباب . ي�شار اىل اأن التفاقية تن�ص على 
واإعداد  وقدراتهم،  ال�شباب  مهارات  وتط�ير  تاأهيل 
وبناء  ا�شتثمار طاقاتهم  برامج تدريبية متكنهم من 
ال�طن  نح�  بامل�ش�ؤولية  اإح�شا�شهم  وتعزيز  قدراتهم 
واملجتمع، وتفعيل دورهم كعن�شر اأ�شا�شي وم�شارك يف 

العملية التنم�ية ال�شاملة.

*عجلون 
عجل�ن  مبحافظة  او�شرة  بلدة  يف  م�اطن�ن  �شكا 
ي�ما،   18 من  اأكرث  منذ  ت�شلهم  مل  التي  املياه  نق�ص  من 
مطالبني مديرية مياه املحافظة بحل امل�شكلة التي تتكرر 
يف كل ف�شل �شيفي ومعاجلة امل��ش�ع باأ�شرع وقت ممكن.

وت�زيعا  تنظيم  �ش�ء  هناك  اإن  )برتا(  ل�  واأك��دوا 
ول  �شعيفة  املياه  وت�شل  املائية،  للح�ش�ص  عادل  غري 
جيد  ب�شكل  ت�شخ  ول  واح��د  لي�م  حاجاتهم  تكفي 
�شراء  اإىل  الأه��ايل  بع�ص  ي�شطر  مما  املياه  خلزانات 
تنكات مياه لتغطية النق�ص احلا�شل يف املياه، م�شريين 
الي�م حمافظ عجل�ن  التقى  اأن وفدا من الأهايل  اإىل 
من  لأكرث  ت�شل  مل  التي  املياه  نق�ص  يف  معاناتهم  لنقل 

املياه. املمكنة لزمة  واإيجاد احلل�ل  اأ�شابيع   3
وقال مدير اإدارة مياه عجل�ن املهند�ص �شامل ال�شل�ل 
اإن الإدارة �شمن خطتها يف ف�شل ال�شيف و�شعت برناجما 
لت�زيع املياه ب�شكل عادل بني التجمعات ال�شكانية، م�شريا 
اإىل ان نق�ص املياه يع�د اإىل ارتفاع ن�شبة ا�شتهالك املياه 
انخفا�ص  اإىل  بالإ�شافة  احلرارة  درجات  ارتفاع  ب�شبب 
من�ش�ب املياه يف الينابيع التي يتم ال�شخ منها اإىل درجة 
 40 اإىل  اأن�اعه  ب�شتى  الفاقد  ن�شبة  وارتفاع  متدنية 

باملئة مما زاد من حدة امل�شكلة يف املحافظة.
قليلة  اربد  من  ت�شل  التي  املحافظة  ح�شة  اأن  وبني 
ول تفي بالغر�ص نظرا لزيادة الطلب على املياه ما يزيد 
الأمر تعقيدا، م�شريا اإىل اأن املديرية تق�م باإي�شال املياه 
للم�اطنني الذين م�شى على دورهم فرتة ط�يلة ب�ا�شطة 
ال�شهاريج اخلا�شة بالإدارة حلل جانب من الأزمة التي 

ت�شهدها املحافظة ب�شبب زيادة الطلب على املياه .

الزرقاء : شكاوى من مخالفات حافالت 
النقل العام وسيارات األجرة ألوامر الدفاع

مشروع االستثمار في المجترات ينظم 
مدارس حقلية للجمعيات التعاونية

العقبة: ورشة تناقش 
المخالفات البيئية وعقوباتها

مديرية شباب إربد ومعهد 
التدريب يبحثان التعاون

نقص حاد للمياه في بلدة اوصرة
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*رام اهلل 
وا�����ش����ل����ت ����ش���ل���ط���ات الح����ت����الل 
الت�ايل  على  الثاين  للي�م  الإ�شرائيلي 
ال�شريف  الب��راه��ي��م��ي  احل���رم  اإغ���الق 
الغربية  ال�شفة  جن�ب  اخلليل  مبدينة 
فيه،  ال�����ش��الة  اق��ام��ة  ومنعت  املحتلة، 

اليه�دية. الأعياد  بحجة 
وق����ال م��دي��ر احل����رم الب��راه��ي��م��ي 

الأح��د،  له  بيان  يف  �شنينة  اأب���  حفظي 
احل��رم  اأغ��ل��ق��ت  الح��ت��الل  ���ش��ل��ط��ات  اإن 
وحتى  ال�شبت،  م�شاء  منذ  البراهيمي 
ال�شنة  راأ���ص  عيد  ملنا�شبة  الي�م،  م�شاء 
ال��ع��ربي��ة. واأ����ش���اف اأب����� ���ش��ن��ي��ن��ة، ان 
البراهيمي  احل��رم  �شيغلق  الح��ت��الل 
يف  اغ��الق��ه  �شيتم  ح��ي��ث  ف����رتات،  ع��ل��ى 
ملنا�شبة  اجل���اري،  ال�شهر  م��ن  و28   27

ال�شهر  م��ن  و9   7 ويف  ال��غ��ف��ران،  ع��ي��د 
واأ���ش��ار  ال��ع��ر���ص.  عيد  ملنا�شبة  امل��ق��ب��ل، 
فر�شه  ق��د  ك��ان  احل���رم  اغ���الق  اأن  اإىل 
اأعقاب  يف   ،1994 العام  منذ  الحتالل 
املجزرة  بعد  ومكانيا،  زمانيا  تق�شيمه 
 29 �شحيتها  وراح  داخله،  ارتكبت  التي 
حيث  جريحا،   150 اإىل  اإ�شافة  م�شليا، 
امل�شت�طنني،  ل�ش�ائب  ا�شتباحته  يتعمد 

او دخ�ل  الأذان  رفع  منع  اإىل  بالإ�شافة 
ان  وبني  الحيان.  من  كثري  يف  امل�ظفني 
مدينة  ع��ن���ان  ه���  البراهيمي  احل��رم 
اأن  م�ؤكدا  والديني،  التاريخي  اخلليل 
وممار�شة  ال�شالة  اأداء  من  امل�شلمني  منع 
ا�شد  م��ن  يعترب  فيه  الدينية  ال�شعائر 
ان����اع ال��ظ��ل��م، وم��ن��اف��ي��ا ل��ك��ل الع���راف 

والن�شانية. الدينية 

االحتالل يغلق الحرم اإلبراهيمي 
بالخليل بحجة األعياد اليهودية *وكاالت

عادت بع�ص الأرقام املتزايدة لالإ�شابات بفريو�ص 
ك�رونا اإىل الع�دة للظه�ر جمددا يف عدد من الدول، 
مع اقرتاب عدد احلالت عامليا من 31 ملي�نا، يف حني 

بلغ عدد ال�فيات اأكرث من 961 األفا.
فقد قالت وزارة ال�شحة الربازيلية، اإنها �شجلت 
بفريو�ص  م���ؤك��دة  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة  حالة   33057

ك�رونا، و739 وفاة على مدار اأربع وع�شرين �شاعة.
الإجمايل  العدد  اأن  ال����زارة  بيانات  واأظ��ه��رت 
لالإ�شابات يف اأكرب بلد باأمريكا اجلن�بية جتاوز 4.5 
ملي�ن حالة منذ ظه�ر ال�باء، مما ي�شعها يف املركز 
الثالث يف انت�شار املر�ص عامليا بعد ال�ليات املتحدة 
يف  عامليا  الثاين  الرتتيب  الربازيل  وحتتل  والهند. 
باأكرث من 136  املتحدة  ال�ليات  بعد  ال�فيات  عدد 

األف حالة وفاة.
املك�شيكية  ال�شحة  وزارة  قالت  املك�شيك،  ويف 
بفريو�ص  م�ؤكدة  جديدة  اإ�شابة   5167 �شجلت  اإنها 
ك�رونا، و455 وفاة، م�شرية اإىل اأن العدد الإجمايل 
األفا  اإ�شابة و73  األفا و121  اإىل 694  بالبالد و�شل 

و258 وفاة.
ال�شحة،  وزير  نائب  ل�بيز-جاتل،  ه�ج�  وقال 

اإن العدد الفعلي لالإ�شابات يف البالد اأعلى بكثري من 
العدد املعلن.

لالأمرا�ص  ك���خ  روب��رت  معهد  بيانات  واأظ��ه��رت 
الإ�شابات  ع��دد  ارتفاع  الأح��د،  اأملانيا،  يف  املعدية 
مما  حالة،   1345 ب�اقع  ك�رونا  بفريو�ص  امل�ؤكدة 
ال�باء  ظه�ر  منذ  بالبالد  امل�شجل  الإجمايل  يرفع 

اإىل 271 األفا و415 اإ�شابة.
واأظهرت البيانات اأي�شا ارتفاع عدد ال�فيات اإىل 

9386 بعد ت�شجيل حالتني جديدتني.
ال�شني،  يف  لل�شحة  ال�طنية  اللجنة  واأعلنت 
الأحد، ت�شجيل 10 حالت اإ�شابة جديدة بفريو�ص 

ك�رونا.
وذكرت اللجنة يف بيان اأن كل احلالت اجلديدة 
وافدة من اخلارج، م�شيفة اأنها ر�شدت اأي�شا 21 حالة 
جديدة خالية من الأعرا�ص وذلك مقابل 24 حالة 

يف الي�م ال�شابق.
من  اخلالية  العدوى  ح��الت  ال�شني  ت�شجل  ول 

الأعرا�ص اإ�شابات م�ؤكدة بالفريو�ص.
ويبلغ العدد الإجمايل حلالت الإ�شابة بك�رونا 
يف ال�شني حاليا 85 األفا و279 حالة، يف حني ل يزال 

عدد ال�فيات ثابتا عند 4634 حالة.

*القدس املحتلة
�شاطئية  مظاهرة  الإ�شرائيليني  ع�شرات  نظم 
اإعداد  ت�شاعد  اليها  دفع  التي  الإغ��الق،  قي�د  �شد 
بر�ص”،  “اأ�ش��شيتد  نقلت  ما  ووفق  ك�رونا.  اإ�شابات 
اعتمد متظاهرون، على ثغرة يف ت�جيهات الإغالق، 
اأتاحت لهم ال�شفر اإىل ما بعد حد الكيل�مرت ال�احد 

املفرو�ص، اإذا كان�ا �شي�شارك�ن يف مظاهرة.
تل  مبدينة  �شاطئ  على  امل��ت��ظ��اه��رون  وجت��م��ع 
اأبيب وارتدوا مالب�ص ال�شباحة، ورفع�ا اأعالما �ش�د 
ووردية ت�شري اإىل احلركات الحتجاجية املختلفة.

اإىل حد كبري جائحة ك�رونا  اإ�شرائيل  واحت�ت 
القت�شاد،  فتح  اأع��ي��د  ذل��ك  بعد  لكن  ال��رب��ي��ع،  يف 
مراقب�ن  قال  بينما  اليمني،  جديدة  حك�مة  واأدت 
اإدارة  يف  فاعليتها  من  قلل  الداخلي”  “ال�شراع  اإن 

اجلائحة بنجاح.
عن  ال�شلطات  اأعلنت  الأخ��رية،  الأ�شهر  وخ��الل 
قي�د خمتلفة مت جتاهلها، اأو عك�شها، حتى مع ارتفاع 
ما  وفق  قيا�شية،  م�شت�يات  اإىل  اجلديدة  احل��الت 

نقلت “اأ�ش��شيتد بر�ص«.
وقاد اأ�شحاب الأعمال الحتجاجات �شد رئي�ص 
مل  احلك�مة  اإن  وقال�ا  نتانياه�،  بنيامني  ال���زراء 
الإغالق  خالل  خ�شارتهم  عن  عادل  ب�شكل  تع��شهم 
اإغالق  فر�ص  الإ�شرائيلية  احلك�مة  وقررت  الأول. 
ثان بعد ت�شجيل ال�شلطات ال�شحية اآلف الإ�شابات 
من  امل�ؤكدة  ال�فيات  ح�شيلة  بلغت  وبعدما  ي�ميا، 

جراء الفريو�ص نح� 1200.
وبداأ الغالق على امل�شت�ى ال�طني، اجلمعة، مع 

احتفال اليه�د براأ�ص ال�شنة اليه�دية اجلديدة.

*الرياض
مقذوفا  الإرهابية  احل�ثية  امليلي�شيات  اأطلقت 
احلرث  حمافظة  يف  احلدودية  القرى  اإحدى  جتاه 
 5 اإ�شابة  اإىل  اأدى  مما  ال�شبت،  ج���ازان،  مبنطقة 

مدنيني، وت�شبب يف اأ�شرار اأخرى.
اليمنية،  الأرا���ش��ي  داخ��ل  من  املقذوف  واأطلق 
وفق ما نقلت وكالة الأنباء ال�شع�دية عن املتحدث 

الإعالمي ملديرية الدفاع املدين مبنطقة جازان.
اأن  الغامدي  يحيى  بن  حممد  العقيد  واأو���ش��ح 
الذي  امل��ق��ذوف  �شق�ط  عن  بالغًا  تلقت  املديرية 
اأدى اإىل ت�شرر 3 مركبات مدنية، واإ�شابة 5 مدنيني 
نتج  كما  ال�شظايا،  تطاير  نتيجة  خفيفة  باإ�شابات 
املحمي  املدنية،  الأعيان  اأح��د  واجهة  ت�شرر  عنه 

مب�جب القان�ن الدويل الإن�شاين.
ومت نقل امل�شابني للم�شت�شفى، وحالتهم ال�شحية 
الإج����راءات  تنفيذ  مبا�شرة  مت��ت  كما  م�شتقرة، 
املعتمدة يف مثل هذه احلالت، وفق ما نقلت “وا�ص«.

وداأبت امليلي�شيات احل�ثية، املدع�مة من اإيران، 
مفخخة  م�شرية  وط��ائ��رات  ���ش���اري��خ  اإط���الق  على 

جن�بي  بال�شكان  الآه��ل��ة  املدنية  املناطق  باجتاه 
اململكة، لكن حتالف دعم ال�شرعية جنح يف اعرتا�ص 

وتدمري معظمها.

*رام اهلل 
ق���ال���ت ه��ي��ئ��ة ����ش����ؤون الأ�����ش����رى وامل��ح��رري��ن 
الفل�شطينيني يف تقرير اأ�شدرته الأحد، اإن الأ�شرى 
بق�شم  حاليًا  املحتجزين  القا�شرين  الفل�شطينيني 
وال��ب��ال��غ  الح��ت��اليل  »ال���دام����ن«  معتقل  يف   )1(
عددهم 20 اأ�شريًا، يعان�ن اأو�شاعًا حياتية غاية يف 
ال�ش�ء، واأن اإدارة املعتقل ال�شرائيلية تتعمد اإهمال 

ظروفهم العتقالية ب�شكل متعمد.
واأو�شحت الهيئة يف تقريرها، اأن الق�شم رقم )1( 
ل ي�شلح للعي�ص الآدمي، ُيحتجز فيه قا�شرون داخل 

كريهة،  ورائحتها  وال�شاءة،  الته�ية  عدمية  غرف 
داخ��ل  واحل��م��ام��ات  واجل����رذان،  باحل�شرات  مليئة 
الغرف وبدون اأب�اب، كما حترمهم اإدارة املعتقل من 
�شيقة  الف�رة  �شاحة  باأن  واأ�شافت  ال�شاخنة.  املياه 
مب�شاحة  الغرف  بني  ممر  عن  عبارة  وه��ي  للغاية، 
�شغرية جدًا واأر�شية غري م�شت�ية، بال�شافة اإىل اإن 
غرفة ال�شجانني م�ج�دة بالق�شم ذاته، ومع انت�شار 
فريو�ص ك�رونا امل�شتجد بات الأمر خطرًا على حياة 
ه�ؤلء الأ�شرى الأ�شبال نتيجة الحتكاك املت�ا�شل 

مع ال�شجانني.

*واشنطن 
اأقرت منظمة ال�شحة العاملية، بروت�ك�ل علميا 
على  اختبارات  ب��اإج��راء  لل�شركات  وي�شمح  ينظم 
اأدوية ع�شبية افريقية، كعالجات حمتملة لفريو�ص 
�شه�ر   9 بعد  وذلك  اأخرى،  وبائية  واأمرا�ص  ك�رونا 
وحماولة  العامل،  يف  اخلطري  الفريو�ص  انت�شار  من 
�شركات عاملية عدة ا�شتخدام الأع�شاب يف عالجه. 
وقال املدير القليمي للمنظمة برو�شرب ت�م��شيمى 
“ اإذا تبينت �شالمة وجناعة  يف بيان الي�م الأحد، 
اأحد منتجات الطب التقليدي، فاإن منظمة  وج�دة 
ال�شحة العاملية �شت��شي به، من اأجل ت�شنيعه حمليا 
املنظمة  واأق��رت  وا�شع«.  نطاق  وعلى  �شريع  ب�شكل 
الربوت�ك�ل بال�شراكة مع املركز الأفريقي ملكافحة 
الحت��اد  ومف��شية  منها،  وال���ق��اي��ة  الأم���را����ص 
من  خرباء  وكان  الجتماعية.  لل�ش�ؤون  الأفريقي 
منظمتني  من  لهم  زمالء  مع  اأقروا  ال�شحة،  منظمة 
املرحلة  اختبارات  “بروت�ك�ل لإجراء  اأفريقيتني 
الثالثة من التجارب ال�شريرية على اأدوية ع�شبية 
و�شالحيات  ميثاق  اإىل  اإ�شافة  ك�فيد-19،  لعالج 
البيانات”  وجمع  ال�شالمة  ملراقبة  جمل�ص  لتاأ�شي�ص 

للتجارب ال�شريرية على الأدوية الع�شبية.

*وكاالت
ح�����ذر وزي�������ر ال�����دف�����اع ال��ق��رب���ش��ي 
اأن  من  الأح���د،  بيرتدي�ص،  �شارالمب��ص 
يف  القلق،  تثري  املت��شط  �شرق  يف  الأو�شاع 
ا�شتمرار ال�شتفزازات الرتكية، داعيا  ظل 
من  دعمه  اظ��ه��ار  اإىل  الوروب���ي  الحت���اد 

خالل »م�قف حا�شم«. 
وق����ال وزي����ر ال���دف���اع ال��ق��رب���ش��ي يف 
الحت��اد  على  اإن  �شحفية،  ت�شريحات 
حا�شمة” اإىل  “ر�شالة  ي�جه  اأن  الوروبي 
اأن�شطتها  حيال  م�قفه  وحدة  ت�كد  تركيا 

غري القان�نية يف �شرق املت��شط. 
تلقت  بالده  اأن  القرب�شي  ال�زير  واأكد 
ر�شائل  من  العديد  املا�شية  الفرتة  خالل 
يف  الأزم��ة،  حيال  مل�قفها  والتاأييد  الدعم 
النفط  عن  للتنقيب  اأنقرة  اإج��راءات  ظل 
ذكرت  ما  وف��ق  املت��شط،  �شرق  يف  وال��غ��از 

وكالة الأنباء القرب�شية.
مددت  اإنها  ي�مني،  قبل  تركيا  وقالت 
ال���زل���زايل  ل��ل��م�����ش��ح  �شفينتها  ع��م��ل��ي��ات 
“بربرو�ص خري الدين با�شا” قبالة �شاحل 
جن�ب �شرق قرب�ص حتى 18 اأكت�بر املقبل، 

راف�ص  قرب�شي  فعل  رد  اأث��ار  ال��ذي  الأم��ر 
لهذه اخلط�ة.

وتركيا  قرب�ص  بني  اخل��الف  ويتمح�ر 
مرتبطة  اإقليمية  مياه  يف  التنقيب  ح�ل 
بتق�شيم اجلزيرة بني القبار�شة الي�نانيني 
قرب�ص  �شمايل  اأنقرة  واحتلت  والأت��راك. 
باعرتاف  �ش�ى  حتظى  ول   ،1974 عام  يف 

اأنقرة.
اأي��ام  ثالثة  بعد  تركيا  اإع��الن  وياأتي 
اأنقرة عمليات �شفينتها للتنقيب  من متديد 
 12 حتى  قرب�ص  �ش�احل  قبالة  “ياووز” 

باأنها  قرب�ص  و�شفتها  خط�ة  يف  اأكت�بر، 
“ا�شتفزازية«.

نزاع  يف  اأي�شا  وهي  الي�نان،  عربت  كما 
البحر  �شرق  مياه  خلفية  على  تركيا  مع 

املت��شط، عن قلقها من اخلط�ة الرتكية.
�شفينة  املا�شي  ال�شهر  تركيا  ن�شر  ودفع 
منطقة  يف  عروج”،  “ري�ص  الزلزايل  امل�شح 
اإىل  البلدين  لها،  تابعة  اأنها  الي�نان  ت�ؤكد 
مت�ازية  وبحرية  ج�ية  تدريبات  اإج��راء 
يف امل���ي���اه ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ني ق��رب���ص 

وجزيرة كريت الي�نانية.

كورونا حول العالم.. أرقام اإلصابات 
تعود للتزايد في دول عدة

إسرائيل.. مظاهرة
 »شاطئية« ضد اإلغالق

إصابة مدنيين بمقذوف
 حوثي على جازان

هيئة االسرى الفلسطينية تحذر من 
األوضاع السيئة في معتقل الدامون

الصحة العالمية تقر بروتوكول اختبارات 
على أدوية عشبية لعالج كورونا

وزير الدفاع القبرصي يدعو أوروبا 
إلى »موقف حاسم« من تركيا

*واشنطن
مل ت�شتخدم ال�ليات املتحدة حتى 
حتدثت  الذي  احل��راري،  �شالحها  الآن 
املظاهرات  تزايد  مع  لكن  عنه لأع�ام، 
الأم���ريك���ي���ة امل��ن��اه�����ش��ة ل��ل�����ش��رط��ة، 
طريقة  يف  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  تفكر 

ل�شتخدامه.
با�شم  احل����راري  ال�����ش��الح  وي�شمى 
“نظام املنع الن�شط” �شمن اآلية اجلي�ص 
ال�شحفيني  لأح���د  ووف��ق��ا  الأم���ريك���ي، 
تاأثريه  فاأن  به،  الإ�شابة  جرب�ا  الذين 
يف  كبرية  ب��ح��رارة  “الإ�شابة  ي�شابه 
وب�شرعة،  ب��ق���ة  ال��ف��رن  مثل  ال���ج��ه 
لكنها تزول بعد دقائق”، وه� ما يجعل 

ال�شالح مالئما مل�اجهة املتظاهرين.
ووفقا مل�قع “ب�بي�لر ميكانيك�ص”، 
الن�شط”  امل��ن��ع  “نظام  ت�شميم  مت 
يف  يت�شبب  مم��ا  ف����ري،  اأمل  لإح����داث 
لل�شلطات  وال�شماح  احل�ش�د  تفريق 

باإعادة فر�ص النظام.
هذا  اأن  اخل���رباء  يق�ل  ذل��ك،  وم��ع 
اأن  وميكن   ،“ للغاية  “خميف  ال�شالح 
ي�شاب النا�ص باأمل كبري يط�ل التخل�ص 

منه.
وي�شتخدم ال�شالح الذي ُيطلق عليه 
اأحيانا ا�شم �شالح “الأ�شعة احلرارية”، 
يف  امل�جه  الكهرومغناطي�شي  الإ�شعاع 
اإ�شعاع  وي�شتخدم  متاما.  خمتلف  نطاق 
الق�شرية  امل���ج��ة  ذي  امل��ي��ك��رووي��ف 
اإىل  ي���ؤدي  مما  اجللد،  �شطح  لت�شخني 
اأولئك  لدى  “باحلرق”  ف�ري  اإح�شا�ص 

الذين ي�شاب�ن به.
“ف�رب�ص” اإن امل�جات  وتق�ل جملة 
الدقيقة تخرتق فقط 1 من 64 جزء من 
الب��شة من اجللد. ويبلغ مدى الت�ش�يب 
مثل  “ت�جيهه  وميكن  الأمتار،  مئات  من 
اأق�ى  مع  حتى  ويعمل   ، �ش�ئي”  ك�شاف 

الأج�شاد.
ل  اأنه  املكثفة  الختبارات  واأظهرت 
اأن  ق�يا،  ك��ان  مهما  �شخ�ص،  لأي  ميكن 
ث���ان.  ب�شع  من  لأك��رث  ال�شعاع  يتحمل 
كرد  للهروب  بعيدا  اجلميع  يقفز  حيث 

فعل فطري.
من  مئات  عدة  فعاليته  مدى  وتبلغ 

مثل  ب�شه�لة  ت�جيهه  وميكن  الأم��ت��ار 
�ش�ء الك�شاف.

احل��راري  ال�شالح  اأن  م��ن  وبالرغم 
حتى  النهائية  امل�افقة  على  يح�شل  مل 
املظاهرات  يف  ا�شتخدامه  يتم  كي  الآن، 
يف  العنف  ارت��ف��اع  لكن  ال�شج�ن،  يف  اأو 
ال�ليات الأمريكية، قد يدفع ال�شلطات 

للم�افقة عليه اأخريا.
ال�شلطات  رف�شت  حالة،  كل  يف  لكن 
ال�شالح. كما ت�شري  ا�شتخدام  النهاية  يف 
قب�لها  روؤي���ة  ال�شعب  “من  ف���رب�����ص، 
الأمريكيني  املدنيني  �شد  لال�شتخدام 
امل�قف  يف  حقيقي  تغيري  دون  العاديني 

من قبل ال�شلطات”.

سالح أميركا الحراري »الجبار«.. 
هكذا يمكن استخدامه
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*واشنطن
اخلارجية  ل�زارة  حديث  تقرير  ك�شف 
برنامج  عن  جديدة  تفا�شيل  الأمريكية 
الأم��ر  وم�ؤهالتها،  الإي��ران��ي��ة  ال�ش�اريخ 
»تهديدا  ي�شكل  وا�شنطن  اعتربته  ال��ذي 

خطريا لالأمن الإقليمي«.
وا�شتهل التقرير باحلديث عن التهديد 
تط�يرها  خالل  من  طهران،  ت�شكله  الذي 
عدد  يف  ون�شرها  البالي�شتية  لل�ش�اريخ 
ق��رارات  مع  يتعار�ص  مما  العامل،  دول  من 
جمل�ص الأمن الدويل التابع لالأمم املتحدة.
اإيران  اإن  الأمريكية  اخلارجية  وقالت 
واأك��رثه��ا  �شاروخية  ق���ة  اأك��رب  “متتلك 
اأكرث من 10  تن�عا يف ال�شرق الأو�شط، مع 

يف  �ش�اء  البالي�شتية  ال�ش�اريخ  من  اأن���اع 
خمزونها اأو قيد التط�ير«.

واأ�شافت “ي�ا�شل النظام ن�شر جمم�عة 
من الأنظمة ق�شرية املدى ومت��شطة املدى 

التي تعمل بال�ق�د ال�شلب وال�شائل«.
الأخرية،  الع�شكرية  ا�شتعرا�شاتها  ويف 
 »Zolfaghar« ���ش��اروخ  اإي���ران  عر�شت 
 Qiam»و امل�����دى  ق�����ش��ري  ال��ب��ال��ي�����ش��ت��ي 
SRBM« و«Shahab-3« مت��شط   املدى.
ويف اأواخر العام املا�شي، ك�شفت طهران 
لتح�يل  م�شممة  ترقية  جمم�عات  علنا 
�ش�اريخ املدفعية، مبا يف ذلك �شاروخ زيزال 
الثقيل بقطر 610 ملم، اإىل �ش�اريخ دقيقة 

قابلة للت�جيه اأر�ص-اأر�ص.

وب�����ش��اأن ال�����ش���اري��خ ال��ت��ي م��ا ت��زال 
الأمريكي  التقرير  ي�شري  التط�ير،  قيد 
بينها:  من  الأ���ش��م��اء،  من  جمم�عة  اإىل 
يبلغ  ق��د  ال���ذي   Hoveizeh ���ش��اروخ 
�شاروخ  عن  ف�شال   ، كيل�مرت   1300 مداه 
ال�شلب  بال�ق�د  يعمل  جديد  بالي�شتي 
 1000 اأن نطاقه  Dezful، يزعم  ُيدعى 

كيل�مرت.
من  العديد  تط�ير  اإي��ران  ت�ا�شل  كما 
التقنيات الالزمة لتط�ير اأنظمة ال�ش�اريخ 
مركبة  ب��رن��ام��ج  خ��الل  م��ن  امل���دى  ط�يلة 

.)SLV( الإطالق الف�شائية
اأمريكا  اعتربت  الف�شاء،  يخ�ص  وفيما 
اأن جه�د اإيران يف تط�ير مركبات ف�شائية 

لإي���ران  ت�شمح  لأن��ه��ا  خا�شا  “قلقا  تثري 
ب��اك��ت�����ش��اب اخل����ربة حت��ت ���ش��ت��ار ب��رن��ام��ج 

الف�شاء ال�شلمي”.
خالل  م��ن  ذل��ك  ظهر  “وقد  واأ���ش��اف��ت 
يف  منا�شبات  ثالث  يف  الفا�شلة  حماولتها 
عام 2019 ل��شع قمر ا�شطناعي يف مداره 
با�شتخدام مركبيها من طراز Simorgh و

.»Safir
“�شت�شتمر  بالق�ل  التقرير  وخل�ص 
ال����لي���ات امل��ت��ح��دة يف ت��ن��ف��ي��ذ وف��ر���ص 
ب��ربن��ام��ج  يتعلق  ف��ي��م��ا  ب��ق���ة  ال��ع��ق���ب��ات 
النظام  ي�افق  حتى  الإي���راين  ال�ش�اريخ 
على التخلي عن طم�حاته الن�وية كجزء 

من �شفقة جديدة �شاملة”.

واشنطن تنشر تفاصيل جديدة 
عن برنامج الصواريخ اإليرانية *بغداد 

اأن  الأح��د،  رفيع،  عراقي  ع�شكري  م�شدر  اأك��د 
التحالف الدويل بالعراق �شريك مهم وي�شاند الق�ات 

العراقية منذ 2014.
امل�شرتكة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
اإن  ال��ي���م،  ال��ل���اء حت�شني اخل��ف��اج��ي،  ال��ع��راق��ي��ة، 
ال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل ���ش��ري��ك يف ع��م��ل��ن��ا مب��ح��ارب��ة 
اجل�ية  ال�شربات  واإن  الإرهابية،  داع�ص  ع�شابات 
اأن  م�ؤكدًا  الدويل،  التحالف  مع  بالتعاون  ازدياد  يف 
خمتلف  يف  بالعمل  م�شتمرة  اجل�ية  ال�شتطالعات 

الجتاهات �شد ع�شابات داع�ص .
جمال  يف  مهم  التحالف  ق���ات  عمل  اأن  واأ�شاف 

خالل  من  العراقية،  الأمنية  الق�ات  مع  التن�شيق 
ما تق�م به من دور يف جمال ال�شربات اجل�ية، وما 
يقدم لنا من معل�مات ا�شتخبارية، وا�شتطالع، مبينًا 
التحالف الدويل مهمة  ال�شربات ج�ية من قبل  اأن 

جدًا، يف دعم الق�ات العراقية ورفدها.
العراق  مع  يعمل  الدويل  املجتمع  اأن  اإىل  واأ�شار 
من  العراقية،  احلك�مة  من  بطلب   2014 عام  منذ 
حتمل  والتي  املتجذرة  الع�شابات  هذه  اإنهاء  اأج��ل 

اأفكارًا متطرفة.
غادروا  اخلرباء  من  كثريا  اأن  اخلفاجي  واأو�شح 
اأ�شا�شية  قاعدة  وبن�ا  وهياأوا  درب�ا  اأن  بعد  البالد، 

للق�ات الأمنية العراقية.

*وكاالت
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  تعهد  وقت  يف 
بامل�شي �شريعا يف تعيني قا�ص جديد باملحكمة العليا، 
غين�شب�رغ،  ب��ادر  روث  ق�شاتها،  عميدة  وف��اة  غ��داة 
اأبدت �شنات�ر جمه�رية اعرتا�شها على تلك اخلط�ة، 

وك�شفت اأ�شبابها.
تعيني  يف  “�شريعا”  بامل�شي  تعهده  ترامب  واأك��د 

خلف لغين�شب�رغ، ورجح اأن يك�ن امراأة.
اأحدهم  �شاألني  اإذا  الأمريكي”  الرئي�ص  واأو�شح 
نعم،  الأول،  املقام  يف  ام��راأة  �شتك�ن  �شاأق�ل  الآن، 

اأعتقد اأن اختيار امراأة �شيك�ن بالتاأكيد منا�شبا«.
قالت،  ك�لينز  �ش�زان  اجلمه�رية  ال�شنات�ر  لكن 
ميالأ  األ  الأمريكي  ال�شي�خ  جمل�ص  على  اإن  ال�شبت، 
النتخابات  بعد  اإل  العليا  باملحكمة  ال�شاغر  املقعد 
اإىل  م�شرية  ن�فمرب،  من  الثالث  يف  املقررة  الرئا�شية 
املر�شح  اختيار  له  يحق  من  ه�  بالرئا�شة  الفائز  اأن 
معركة  ت�اجه  التي  ك�لينز،  واأ�شافت  املقعد.  لهذا 

�شر�شة يف ولية مني لالحتفاظ مبقعدها يف جمل�ص 
الذي  الأمريكي،  ال�شعب  “ل�شالح  بيان  يف  ال�شي�خ، 
�شيختار اإما اإعادة انتخاب الرئي�ص اأو انتخاب رئي�ص 
جديد، ينبغي اأن يك�ن قرار تعيني �شخ�ص يف من�شب 
مدى احلياة يف يد الرئي�ص الذي �شُينتخب يف الثالث 

من ن�فمرب”، وفق ما نقلت “رويرتز«.
العليا  باملحكمة  القا�شية  غين�شب�رغ  وك��ان��ت 
ت�فيت اجلمعة، بعد معركة مع �شرطان البنكريا�ص، 
عن عمر 87 عاما، لي�شبح مقعدها �شاغرا وذلك قبل 

اأقل من �شهرين على انتخابات الرئا�شة الأمريكية.
البالد  يف  احل��زن  من  م�جة  وفاتها  اأث��ارت  وقد 
اإن و�ش�ل قا�ص  اإذ  الدميقراطيني،  وقلقًا يف �شف�ف 
يعينه ترامب �شيجعل املحكمة يف قب�شة املحافظني 
املحكمة  تعد  مل  غين�شب�رغ  وفاة  وبعد  ط�يلة.  ملدة 
و�ش�نيا  ك��اغ��ان  اإيلينا  هما  ام��راأت��ني  ���ش���ى  ت�شم 
باراك  ال�شابق  الرئي�ص  عّينهما  وقد  �ش�ت�ماي�ر، 

اأوباما.

*بغداد 
يف  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  ممثلة  ح��ذرت 
العراق جينني بال�شخارت، من تفاقم العنف الأ�شري 

بالعراق ب�شكل خطري جراء اأزمة ك�رونا.
وقالت بال�شخارت يف كلمة بامل�ؤمتر الدويل الثاين 
تدابري  اإن  بغداد،  يف  املراأة  �شد  العنف  ملناه�شة  ع�شر 

اإىل  اأدت  العراق  يف  ك�رونا  جائحة  ملخاطر  الت�شدي 
اأن  من  اأ�شفها  عن  واأعربت  املنازل.  يف  العنف  تفاقم 
العنف �شد الن�شاء والفتيات واقع ي�مي قا�ص يف العراق 
حالت  من  العديد  ال��ع��راق  وت�شهد  اأخ���رى.  واأم��اك��ن 
العنف منذ فر�ص التدابري والإجراءات ال�شحية عقب 

انت�شار فريو�ص ك�رونا مطلع العام احلايل.

*روما
�شناديق  اىل  حمدود  �شكل  يف  الإيطالي�ن  ت�جه 
الق���رتاع الأح���د، م��ع ع����دة تف�شي ف��ريو���ص ك���رون��ا 
امل�شتجّد، من اأجل الإدلء باأ�ش�اتهم يف ا�شتفتاء وطني 
روؤ�شاء  لنتخاب  ا  اأي�شً ولكن  الربملانيني،  ع��دد  ح���ل 
قرن  ن�شف  منذ  الي�شار  معقل  ت��شكانا،  مثل  مناطق 

والذي يطمح اليمني املتطرف اإىل ال�شيطرة عليه. 
امل�شاركة يف ال�شتفتاء ال�طني حتى  ن�شبة  وبلغت 
الإيطالية.  الداخلية  وزارة  بح�شب   ،%  12،3 الظهر 
يف  باأ�ش�اتهم  الدلء  اىل  �شخ�ص  ملي�ن   46 ودع��ي 
ا�شتفتاء ح�ل خف�ص عدد الربملانيني، ومن املفرت�ص اأن 
يتحقق هذا ال�عد الذي تعهدت به حركة خم�ص جن�م 
خالل حملتها النتخابية. وقد ُيخّف�ص هذا العدد من 
اأكرب برملان  اإيطاليا حاليًا ثاين  945 اإىل 600. ولدى 
يف اأوروبا بعد اململكة املتحدة )نح� 1400 ع�ش�(، تليها 

فرن�شا )925 ع�ش�ًا(.
مناطق،  �شت  يف  ج��دد  روؤ���ش��اء  ان��ت��خ��اب  ويتعني   
تتجه  التي  )ت��شكانا  منها  اأرب��ع  على  الي�شار  ي�شيطر 
واليمني  ومارت�شي(  وب�ليا  وكامبانيا  الأنظار،  اإليها 
مر�شحني  وج�د  مع  وفينيت�(.  )ليغ�ريا  اثنتني  على 
واليمني  ال��شط  ميني  بني  للتحالف  ميكن  منفردين، 
املتطرف اأن يكت�شح املناطق "احلمراء" حيث املر�شح�ن 
الي�شاري�ن امل�شتت�ن، ما ي�شكل �شربة حلك�مة ج�زيبي 
احلزب  بني  عام  قبل  ت�شكيله  مت  ائتالف  وه�  ك�نتي، 
تختار  كما  جن����م.  خم�ص  وح��رك��ة  ال��دمي���ق��راط��ي 
م�شت�شاريها  ال�شغرية،  داو�شتا  فايل  ال�شابعة،  املنطقة 
يف  وليته  املنتهية  الفريق  ت���رط  حيث  الإقليميني، 
النتخابات  يف  ندراجنيتا  مافيا  تدخل  ب�شاأن  حتقيق 

الإقليمية لعام 2018.
ويتك�ن حتالف اليمني امل�ؤلف من الرابطة بزعامة 
"فراتيلي  وح��زب  متطرف(  )مي��ني  �شالفيني  ماتي� 
ميل�ين  ج�رجيا  بزعامة  اإيطاليا(  )اأ�شقاء  ديطاليا" 
بزعامة  اإيطاليا"  "ف�رتزا  وح��زب  متطرف(  )مي��ني 
�شيلفي� برل��شك�ين )ميني(، ويخ��ص املعركة يف كافة 
ت��شكانا،  اإىل  املراقبني  جميع  اأنظار  وتتجه  املناطق. 
معقل الي�شار منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية، حيث 
الفارق �شئياًل بني  اأن يك�ن  الراأي  ا�شتطالعات  تت�قع 
الي�شار واليمني. واقرتع حتى الظهر 14،4 %  مر�شحي 

من الناخبني. 
من  فيامريي  ب��ارب��ارة  ال�شيا�شية  املحللة  وتق�ل 
يف  "النتخابات  اإن  اوري"   24 �ش�يل  "ايل  �شحيفة 
�شالفيني".  ملاتي�  بالن�شبة  حا�شمة  �شتك�ن  ت��شكانا 
كما تر�شحت عن املنطقة �ش�زانا ت�شيكاردي، وهي ع�ش� 

�شابق يف الربملان الأوروبي عن الرابطة.
 وت�اجه ب�شكل خا�ص مر�شح مايت� رينزي، رئي�ص 

ال�زراء الأ�شبق )احلزب الدمي�قراطي( الذي يحاول 
"اإيطاليا  اجلديد  حزبه  خالل  من  جم��ددًا  ينطلق  اأن 
فيفا" )اإيطاليا حية(. وميكن اأن يك�ن م�شتقبل زعيم 
املحك  على  زينغاريتي  نيك�ل  الدمي�قراطي  احل��زب 
زعيم حركة خم�ص جن�م  اأما م�شري  املنطقة.  يف هذه 
"نعم" ال�شتفتاء،  على  اأكرث  فيعتمد  ماي�  دي  ل�يجي 

احدى ق�شاياه الرئي�شية.
ديطاليا"  "فراتيلي  م��ن  مر�شحني  اخ��ت��ي��ار  مت   
وب�ليا.  مارت�شي  يف  احلملة  لقيادة  اإيطاليا(  )اأ�شقاء 
زعيمة  ب��شع  �شيك�ن  م��زدوج،  ف���ز  حتقيق  ح��ال  ويف 
كبرًيا  تقدًما  اأح��رزت  التي  ميل�ين،  جي�رجيا  احلزب 
مناف�شها  على  التغلب  الراأي،  ا�شتطالع  يف  ال�شيف  هذا 
الرابطة  رئي�ص  يبدو  فينيت�،  يف  �شالفيني.  ماتي� 
للمرة  يرت�شح  ال��ذي   ، زيا  ل�كا  ب�شعبية  يحظى  ال��ذي 
الثالثة، اأكرث ثباًتا من مناف�شه الي�شاري، الذي اأ�شيب 
الفرتا�شية  حملته  ويتابع  امل�شتجد  ك�رونا  بفريو�ص 

من امل�شت�شفى.
ال�باء،  تف�شي  ب��دء  منذ  ُينّظم  اق��رتاع  اأول  ويف 
يبدو ان تردد الناخبني الأكرب �شي�ؤثر كثريا يف ن�شبة 
مفت�حة  �شتك�ن  التي  القرتاع  �شناديق  على  القبال 
املحلي  بالت�قيت  و23،00   07،00 ال�شاعة  بني  الأحد 
لكن  و15،00.   07،00 ال�شاعة  بني  الثنني  وكذلك 
ل�رنزو �شالفي�ين، وه� طالب من روما، يرى عك�ص ذلك 
لأن "ال�شع�بات التي ت�اجها البالد ب�شبب ك�فيد" قد 
معزولني  فقط  ناخبًا   1820 وطلب  الإيطاليني.  حتفز 
يف منازلهم ب�شبب وباء ك�فيد-19، الت�ش�يت عن بعد.

�شيلفي�  الأ���ش��ب��ق  ال�����زراء  رئي�ص  ه����ؤلء  وب��ني   
خرج  لكنه  باملر�ص  اإ�شابته  ثُبتت  الذي  برل��شك�ين 
منذ ب�شعة اأيام من امل�شت�شفى. يف روما، اقام م�شت�شفى 
ال�باء،  �شد  الرعاية  جم��ال  يف  الرائد  �شبالنزاين 
 93 حاليًا  امل�شت�شفى  وي���ؤوي  داخله.  ت�ش�يت  مركز 
املركزة.  العناية  يف  ع�شرة  بينهم  بك�فيد-19  م�شابًا 
القرتاع  مراكز  وروؤ�شاء  املراقبني  ينتاب  اخل�ف  لكن 
البالد  اأن��ح��اء  كافة  يف  منهم  كبري  ع��دد  اأعلن  الذين 
الن�شحاب. واأطلقت مدينة ميالن� نداًء عاجاًل ال�شبت 
عرب م�اقع الت�ا�شل الجتماعي ل�شتبدال مئة رئي�ص 
�شينزع�ن  الناخبني  اأن  القلق  يثري  وما  اقرتاع.  مركز 
ه�ياتهم  م��ن  والتثبت  وج�ههم  لإظ��ه��ار  الكمامات 
املتخ�ش�ص  الطبيب  وي��رى  باأ�ش�اتهم.  الإدلء  قبل 
هذه  اأن  ميالن�  يف  غايل  ما�شيم�  املعدية  الأمرا�ص  يف 
من  �شرب  هي  ع��دة  م��رات  اأُرج��ئ��ت  التي  النتخابات 

"اجلن�ن". 
و�شّجلت اإيطاليا ال�شبت 1628 اإ�شابة جديدة و24 
والع�شرين  الأرب��ع  ال�شاعات  يف  الفريو�ص  جراء  وفاة 

الأخرية.

*مينسك
ال�شخا�ص الحد  اآلف  جتمع ع�شرات 
احتجاجا  جديدة  تظاهرة  يف  مين�شك  يف 
بيالرو�شيا  رئي�ص  ان��ت��خ��اب  اع���ادة  على 
ق�ات  �شغ�ط  رغم  ل�كا�شينك�،  الك�شندر 
ارت���دوا  ال��ذي��ن  املحتج�ن  و���ش��ار  الم���ن. 
والبي�ص  الحمر  املعار�شة  بل�ين  مالب�ص 
طريقهم  يف  وك��ان���ا  املنت�شرين  ج��ادة  يف 

غرب  �شمال  الرئا�شي  املقر  اىل  الظهر  بعد 
ل�كا�شنك�  انتخاب  اإعادة  ومنذ  العا�شمة. 
تنظم  اآب/اأغ�����ش��ط�����ص،  م��ن  ال��ت��ا���ش��ع  يف 
اأحد  كل  م�شب�قة  غري  �شخمة  تظاهرات 
يحكم  ال��ذي  الرئي�ص  برحيل  للمطالبة 

البالد منذ 26 عاما. 
و"انتهت  "ارحل!"  حم��ت��ج���ن  وردد 
الرئي�ص  ���ش��ع��ارات  وط��ال��ت  اللعبة!". 

الرئي�شي  الداعم  ب�تني  فالدميري  الرو�شي 
بيالرو�ص  تهز  التي  الزم��ة  يف  لل�كا�شنك� 
مرا�شل  واف����اد  ���ش��ه��ر.  ون�����ش��ف  �شهر  م��ن��ذ 
لفران�ص بر�ص ان املتظاهرين جتمع�ا رغم 
�شغ�ط ق�ات مكافحة ال�شغب التي عمدت 
و�شط  يف  الظهر  بعد  ا�شخا�ص  اعتقال  اىل 

مين�شك.
غ��رودن���  م��دن  يف  اف���راد  اعتقل  كما   

اي�شا  الآلف  نزل  حيث  وبري�شت  وغ�ميل 
اىل ال�شارع. وكانت ال�شرطة فرقت ال�شبت 
بالق�ة م�شرية ن�شائية اعُتقلت خاللها 415 
امراأة يف مين�شك و15 يف مدن اأخرى، وفًقا 
عن  اأُف��رج  املجمل،  ويف  الداخلية.  ل���زارة 
ال��ذي  نف�شه  امل�شدر  بح�شب  منهن،   385
غري  جتمعات  يف  امل�شاركني  مبالحقة  هدد 

مرخ�ص لها. 

مصدر عسكري عراقي يؤكد 
الحاجة للتحالف الدولي

ترامب يرجح امرأة للمقعد 
الساخن.. واالنتخابات تطل برأسها

األمم المتحدة تحذر من 
تفاقم العنف األسري بالعراق

اإليطاليون يصّوتون في انتخابات محلية 
واستفتاء وطني رغم تفشي كوفيد-19 مجددا

عشرات آالف المتظاهرين في شوارع 
العاصمة البيالروسية رغم الضغوط األمنية

*لندن
متاأخر  وقت  يف  بريطانيا،  اأعلنت 
�شارمة  ج��دي��دة  ت��داب��ري  ع��ن  ال�شبت، 
بفريو�ص  الإ���ش��اب��ات  ت��زاي��د  مل�اجهة 
ك�رونا، ت�شمل فر�ص غرامات ت�شل اإىل 
األف   13( اإ�شرتليني  جنيه  اآلف   10
دولر( على الأ�شخا�ص الذين يخالف�ن 

اجراءات بعينها.
الربيطاين  ال����زراء  رئي�ص  وك��ان 
الأ�شب�ع،  هذا  حذر،  ج�ن�ش�ن  ب�ري�ص 
“م�جة  املتحدة ت�اجه  اململكة  اأن  من 
)وبائية( ثانية”، مما دفعه اإىل فر�ص 
قي�د جديدة تطال ماليني الأ�شخا�ص.
من  اع��ت��ب��ارا  اإن���ه  ج�ن�ش�ن  وق���ال 
بريطاين  ك��ل  ���ش��ي��ك���ن  �شبتمرب   28
ح��ال  يف  ذات��ي��ا  نف�شه  ب��ع��زل  م��ل��زم��ا 

مت  اأو  ك�رونا  بفريو�ص  اإ�شابته  ثبتت 
برنامج  قبل  من  ذلك  ب�شرورة  اإبالغه 
الفح�ص والتعقب التابع لهيئة اخلدمة 

ال�شحية ال�طنية.
ب��ي��ان  يف  ج����ن�������ش����ن  واأ������ش�����اف 
ملكافحة  الأف�����ش��ل  “الطريقة  اأن 
ب��ات��ب��اع اجلميع  ال��ف��ريو���ص ه��ي  ه���ذا 
اإن  ذاتيا  اأنف�شهم  وع��زل  الإج���راءات 
ف��ريو���ص  ن��ق��ل  خل��ط��ر  معر�شني  ك��ان���ا 

ك�رونا” اإىل اأ�شخا�ص اآخرين.
التقليل  اأحد  “ل يجب على  وحذر 
ف��الإج��راءات  الأم���ر،  ه��ذا  اأهمية  من 
بفعل  قان�نا  ملزم  اأنك  تعني  اجلديدة 

ذلك”.
وُيطلب حاليا من الأ�شخا�ص الذين 
اأو  ك�فيد-19،  اأعرا�ص  عليهم  ظهرت 

كانت نتيجة فح��شهم اإيجابية، التزام 
احلجر ال�شحي ملدة 10 اأيام، اأما الذين 
عليهم  ظهرت  اأ�شخا�ص  م��ع  يعي�ش�ن 
فح��شهم  نتيجة  ك��ان��ت  اأو  اأع��را���ص 
اإيجابية فيت�جب عليهم حجر اأنف�شهم 

14 ي�ما.
ال��غ��رام��ات  اأن  م�����ش���ؤول���ن  واأف����اد 
األ����ف جنيه  م���ن  ���ش��ت��ب��داأ  اجل���دي���دة 
اإ�شرتليني ملن يخالف اجراءات احلجر 
اآلف   10 اإىل  لرتتفع  ال�شفر،  بعد 
اأم��ا  املخالفة،  ت��ك��رار  ح��ال  يف  جنيه 
اأ�ش�ا املخالفات فتتعلق بال�شركات التي 
اأنف�شهم  يعزل�ن  الذين  امل�ظفني  تهدد 

بالت�شريح.
الل��ت��زام،  على  امل�اطنني  وحل�ص 
من  املنخف�ص  الدخل  اأ�شحاب  �شيتمكن 

املطالبة مببلغ اإ�شايف قدره 500 جنيه، 
املنزل  من  العمل  من  يتمكن�ا  مل  اإذا 

خالل فرتة احلجر.
وقال ج�ن�ش�ن “بينما يبذل معظم 
لالمتثال  ج��ه��ده��م  ق�����ش��ارى  ال��ن��ا���ص 
و�شعا  اأرى  اأن  اأري���د  ل  ل���الإج���راءات، 
قادرين   غري  اأنهم  اأ�شخا�ص  فيه  ي�شعر 

ماليا على عزل اأنف�شهم«.
وب��ل��غ اإج���م���ايل ع���دد ال���ف��ي��ات 
بريطانيا  يف  ك���ف��ي��د-19  ج��راء  م��ن 
يف  ح�شيلة  اأ�ش�اأ  وهي  األفا،   42 نح� 

اأوروبا.
وبعد فرتة ا�شتقرار خالل ال�شيف، 
ب�شرعة  لريتفع  الإ�شابات  معدل  عاد 
مرة اأخرى، مما دفع ج�ن�ش�ن للتحذير 

من م�جة ثانية.

العقوبة األقسى.. 10 آالف إسترليني 
الرتكاب »خطيئة كورونا«
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*وكاالت
عن  الأح���د،  بريطاين،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
لفريق  ال�شيفي  امل��ريك��ات���  ب�����ش��اأن  ج��دي��د  ت��ط���ر 

بر�شل�نة.
ال��ف��رتة  خ���الل  ب��ق���ة  يعمل  بر�شل�نة  وك���ان 
املا�شية حل�شم اأكرث من �شفقة، اأبرزها ج�رجيني� 
ديباي  وممفي�ص  ليفرب�ل،  و�شط  لعب  فاينالدوم 

مهاجم لي�ن، بطلب من املدرب رونالد ك�مان.
فاإن  الربيطانية،  “مريور”  ل�شحيفة  ووف��ًق��ا 
اأي  اإب��رام  من  حالًيا  بر�شل�نة  متنع  الليجا  رابطة 
اإىل  ينتقال  لن  الالعبني  فاإن  لذا  جديدة،  �شفقة 

“كامب ن�«.
مالية  اإر���ش��ادات  فر�ص  مت  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ارت 
فريو�ص  اأزمة  اأعقاب  يف  الليجا  اأندية  على  �شارمة 
التي  لالأم�ال  حًدا  الرابطة  و�شعت  حيث  ك�رونا، 
هذا  وامل���ظ��ف��ني  الن��ت��ق��الت  على  اإنفاقها  ميكن 
ال�شيف، وذلك اعتماًدا على النتائج املالية للنادي 

يف اآخر 5 �شن�ات.
املتاأثرين  اأك���رث  ك��ان  البار�شا  اأن  واأو���ش��ح��ت 
 510 تبلغ  روات���ب  يدفع  لأن��ه  الليجا،  ب��ق��رارات 
ب�شراء  له  ي�شمح  لن  لذا  �شن�ًيا،  اإ�شرتليني  ماليني 
اأوًل  الأم�ال  النادي  ما مل يجمع  اأي لعب جديد 

من املبيعات.
تقدمي  بر�شل�نة  على  ا  اأي�شً يجب  اأنه  وذك��رت 
بعد  الإ�شبانية،  احلك�مة  اإىل  ال�شفقة  مبلغ  نف�ص 
مالية  م�شاعدة  على  الليجا  يف  الأن��دي��ة  ح�ش�ل 

خالل اأزمة ك�رونا.
وقالت ال�شحيفة اإن اأزمة ك�رونا كلفت الرب�شا 
طلب  حيث  اأ���ش��ه��ر،   6 يف  اإ�شرتليني  ملي�ن   300
اإىل 70% من  ما ي�شل  الفريق احل�ش�ل على  جن�م 

رواتبهم.
م�افقة  على  ح�شل  بر�شل�نة  اأن  واأ���ش��اف��ت 
ال�شخ�شية  ال�شروط  ب�شاأن  ودي��ب��اي  فاينالدوم 
لدى  ي�شبح  مل  مي�شي،  لي�نيل  بقاء  مع  لكن  للعقد، 

البار�شا اأي اأم�ال لعقد �شفقات جديدة.

مفاجأة.. برشلونة ممنوع 
من إبرام صفقات جديدة

*وكاالت
يف  حائًرا  بر�شل�نة،  مهاجم  �ش�اريز  ل�ي�ص  بات 
املريكات� ال�شيفي، بعد اأن خرج من ح�شابات مدربه 
رونالد ك�مان، ثم تلقيه �شدمة اأخرى من ي�فنت��ص.

وكان اأندريا بريل� مدرب الي�يف، �شرح اأن �ش�اريز 
ح�ش�له  اإج��راءات  لأن  العج�ز،  لل�شيدة  ين�شم  لن 

على اجلن�شية الإيطالية حتتاج وقًتا ط�ياًل.
ووفًقا ل�شحيفة “م�ندو ديب�رتيف�” الإ�شبانية، 
فاإن فابي� باراتيت�شي املدير الريا�شي للي�يف، ات�شل 
�شخ�شًيا ب�ش�اريز، واأبلغه اأن النادي الإيطايل �شرف 

النظر عن ال�شفقة.
اأن  �ش�اريز  اأي�شا  اأبلغ  باراتيت�شي  اأن  واأ�شافت 
ي�فنت��ص لديه الآن اتفاق كامل مع الب��شني اإيدين 

دجيك� مهاجم روما، و�شيح�شم ال�شفقة قريًبا.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن هذا الت�شال جاء بعد 
على  احل�ش�ل  اختبارات  بر�شل�نة  مهاجم  اجتاز  اأن 

اجلن�شية الإيطالية يف بريوجيا.
واأو�شحت اأن �ش�اريز كان يفكر فقط يف النتقال 
اإىل ي�فنت��ص، عقب تلقيه ات�شال من ك�مان للبحث 
جعلت  الأخ���رية  التط�رات  لكن  جديد،  فريق  عن 
نهاية  ي�ًما من  م�شتقبل الالعب غري وا�شح قبل 15 

املريكات� ال�شيفي.
يعمل  �ش�اريز  اأن  ديب�رتيف�”  “م�ندو  وذك��رت 
حالًيا على تقييم العرو�ص الأخرى التي لديه، كما 
حتى  بر�شل�نة  يف  ال�شتمرار  خيار  ي�شتبعد  ل  اأنه 
نهاية عقده، اإذا مل يجد امل�شروع الذي يثري اهتمامه.

*وكاالت
ال�شمالية  الع�شكرية  املنطقة  فريقا  يلتقي 
واملنطقة الع�شكرية ال��شطى عند ال�شاعة العا�شرة 
الريا�شة  ق�شر  �شالة  يف  الثنني  الي�م  �شباح  من 
الق�ات  دوري  نهائي  يف  لل�شباب  احل�شني  مبدينة 

امل�شلحة الأردنية اجلي�ص العربي للكرة الطائرة.
الي�م  مباراة  يف  اللقب  على  الفريقان  ويتناف�ص 

املت�قع ان ت�شهد اإثارة وندية. و�شهد الي�م الأحد ف�ز 
اجلن�بية  املنطقة  فريق  على  املدفعية  �شالح  فريق 
فريق  على  اجل�  �شالح  فريق  فاز  فيما   0-3 بنتيجة 
وحل   .0-3 بنتيجة  ال�شرقية  الع�شكرية  املنطقة 
رابعا  اجل�  و�شالح  الثالث  املركز  يف  املدفعية  فريق 
واجلن�بية خام�شا وال�شرقية �شاد�شا بانتظار حتديد 

ه�ية البطل الي�م بني ال�شمالية وال��شطى. 

*وكاالت
اآر�شنال  م��درب  اأرتيتا  ميكيل  الإ�شباين  اأب��دى 
اجلديد  امل��شم  يف  فريقه  ببداية  �شعادته  اللندين، 
للدوري الجنليزي املمتاز، لكنه يعتقد اأن الفريق ل 

يزال بعيدا عن املناف�شة على لقب البط�لة.
الدوري  فرق  بني  الثامن  املركز  اأر�شنال  واأحتل 
املمتاز يف امل��شم املا�شي، متخلفا بفارق 43 نقطة عن 
البطل ليفرب�ل، لكنه حقق بداية طيبة يف امل��شم 

اجلديد بالف�ز يف اأول ج�لتني.
على   )0-3( بالف�ز  م��شمه  اأرتيتا  فريق  وب��داأ 
ف�لهام ال�افد اجلديد، قبل اأن ينت�شر ب�شق الأنف�ص 
ي�نايتد،  ه��ام  و���ش��ت  اللندين  اجل���ار  على   )1-2(

ال�شبت.
اأننا  “اأعتقد  عاما:  ال���38  �شاحب  اأرتيتا  وقال 
فيه،  الت�اجد  نريد  ال��ذي  املكان  عن  جدا  بعيدون 
لكن هذا رمبا يك�ن حال معظم مدربي الدوري املمتاز 
للم��شم  امل�شغرة  “ا�شتعداداتنا  واأ�شاف:  حاليا«. 

تط�ير  يف  م�شتمرون  ونحن  ممتازة،  كانت  اجلديد 
ي�شرتدوا  مل  الالعبني  بع�ص  اأن  كما  الأم���ر  بع�ص 
الف�ز  بعد  كبرية  بداية  لكنها  لياقتهم،  كامل  بعد 
وجمع 6 نقاط ون�شتمر يف البحث عن �شبل مل�ا�شلة 
قرب  عن  التقارير،  بع�ص  وحتدثت  النت�شارات«. 
انتقال مهاجم اآر�شنال األك�شندر لكازيت من الفريق، 
لكن املدرب الإ�شباين مل يتحدث كثريا يف هذا الأمر.

“هذا لعب  الفرن�شي:  املهاجم  اأرتيتا عن  وقال 
كبرية  ثقة  اأظهرنا  اأننا  واأعتقد  ب�ج�ده،  �شعيد  اأنا 
فيه منذ و�ش�يل، لكن ل ميكننا البدء يف التكهنات، 
نهايته  من  عقده  يقرتب  لع��ب  اأي  اأن  نعرف  نحن 

ي�شبح م��ش�عا للحديث«.
حمادثات  اأي  نبداأ  “مل  اآر���ش��ن��ال:  م��درب  واأمت 
تتعلق بتجديد التعاقد، واأمامنا اأم�ر اأخرى يف هذه 

ال�ش�ق، والآن نحن نركز على هذه الأم�ر«.
املحرتفني  راب��ط��ة  ك��اأ���ص  يف  اآر���ش��ن��ال  و�شيلتقي 

املحلية مع لي�شرت �شيتي، الأربعاء القادم.

*وكاالت
ا�شماء  ال��ك��رات��ي��ه، ع��ن  اأع��ل��ن احت���اد 
الحزمة  ترقية  اختبارات  يف  الناجحني 
ال�ش�داء التي جرت يف �شالة الأمري را�شد 

مبدينة احل�شني لل�شباب.
جلنتان  الفح��شات  على  وا���ش��رف��ت 
حممد  وع�ش�ية  زاي���د،  حممد  برئا�شة 
برئا�شة  والثانية  عياد،  وح��ازم  عفانة 
فائق اجلعفري وع�ش�ية ابراهيم الدق�ص 

و�شامل املرزوق.
وتاليا ا�شماء الناجحني يف الفح��شات 
بيان  يف  الكراتيه  احت��اد  عنها  اعلن  كما 

�شحفي:
الدان الول :

حممد  امل�شاحلة،  حمزه  البق�ر،  علي 
ن�ر غنام، حممد  الرما�شنة، حممد غنام، 
عيا�ص،  �شحى  ال��ب��دري،  �شدين  �شليمان، 
حممد  زي��ن،  �شهام  �شعر،  اب���  منري  حممد 
ع�دة،  خالد  عريقات،  حمزه  التكروري، 
ر���ش���ان ع��ب��دال��ق��ادر، ���ش��الح ال��دي��ن اب� 
مايلة، ريان اب� ع�شب، قي�ص العارف، عالء 
ال�ش�باين، زيد التكروري، عمر ال�ش�باين، 
البظم،  ابراهيم  تيم،  حمد  البدري،  لني 
ج���دة،  ج���دة  النهار،  عمر  زغ��ل،  �شياء 

ابراهيم كنعان، عبد اهلل اللفتاوي، �شلطان 
عليان،  احمد  الفريحات،  ريتاج  جم�ل، 
ندى عليان، زيد اب� كف، غيث اب� العينني، 
معت�شم  �شتيه،  اب���  عمر  ال��رف���ع،  احمد 
ج���رادات،  حممد  غنيم،  ب��ت���ل  ال��رج��ب��ي، 
حمم�د غيا�شة، يزن غيا�شة، عمر ح�شني، 
روعه  حمادة،  العزيز  عبد  �شالح،  خالد 
اب�  رغ��د  الفريحات،  رميا�ص  النجداوي، 
ماهر  ي��شف،  حممد  خ�شر،  ال�ليد  ال��رب، 
ا�شماعيل، حممد عدية، حذيفة اخلطبان، 
معيل�ص،  اب���  اهلل  عبد  �شنينة،  اب���  ثائر 
ا�شرف معت�ق، تال نا�شر، احمد ا�شماعيل، 
حممد  عدية،  اب���  ب�شار  ال�شالمات،  عمر 
اخلزاعلة،  زي��د  اجل���اب��رة،  حممد  ح��رب، 
حممد  ال�شيد،  اب���  بهاء  ال�شعافني،  عمر 
حبيب  عليان،  الرحمن  عبد  اب��شبيح، 
اآية  معيل�ص،  اب�  علي  ب��زاري،  ن�ر  ح�شني، 

ب��دران،  حممد  داود،  علي  حممد  ج����دة، 
الفرتي،  حمزة  برهم،  اجمد  دب�ر،  فرا�ص 
ع��م��ر ا���ش��ع��د، ح�����ش��ني ال�����ش��ع���د، حم��م���د 
ميار  ن�فل،  يزيد  زوان��ة،  ر�ش�ان  �شمع�ن، 
رماحة،  ا�شرف  الكيايل،  رميا�ص  زنط،  اب� 
عبد  م�شطفى،  بني  طارق  ح�ا�شني،  كرمل 
اهلل ي��ع��ق���ب، حم��م��د ي��ع��ق���ب، جم��دول��ني 
م�شطفى  احل��را���ش��ي�����ص،  حم��م���د  ب����دري، 
�شلطان  اخل��ط��اط��ب��ة،  م��ع��ت��ز  ال��ع��ك��اي��ل��ة، 
ال�شليحات، و�شام الن�ش�ر، غيث بن طريف، 
�شبيح،  اب����  حم��م��د  ال��ع��ب��دال��الت،  حم��م��د 
حممد  ال�شرايرة،  حمزه  ج���رادات،  ملك 
حمدان،  حمم�د  حقي،  خالد  ال�شرايرة، 
عبد  الريالت،  ابراهيم  علي،  اب�  �شلطان 
رائد،  �شالح  دربا�ص،  حمم�د  احلايك،  اهلل 
ع�شاف،  مايا  الع�شي،  حممد  دربا�ص،  ايهم 
ال�شم�ر،  عمرو  عناب،  ا�شيد  م��شى،  را�شد 
بادي  ال��رواب��دة،  حمزه  ال��رواب��دة،  م��شى 

جراح، ركان بلتاجي، ح�شن الن�اتي، حمزه 
ال��ل���زي،  اهلل  عبد  املفلح،  �شامر  حم��م���د، 
عطا  م�ؤمن  عبيد،  اهلل  عبد  النجار،  معني 
اهلل، م�شطفى النجار، حممد دربا�ص، مالك 
الع�شي، �شاره الدعي�شات، حممد ال�حيدي، 
الط��ر���ص،  حممد  اخل��راب�����ش��ة،  اهلل  عبد 
حممد ال�شريف، احمد عفانة، ايهم عفانة، 
عبدالعال،  ال��دي��ن  �شم�ص  ال���ش��ط��ة،  لن��ا 
عطية،  فرا�ص  ع��ص،  يحيى  عبادي،  ليث 
دروي�ص،  عبدالرحمن  عبدالرزاق،  ريتاج 
ع����اروري،  حم��م���د  خ��رم��ة،  اب����  الن�شمي 
خرمة،  اب�  ال�شيخ  ج�د  دوي�ص،  اهلل  عبد 
حممد  اجن���ادات،  م���ؤم��ن  الغرايبة،  ج���د 
ليث  ع��ا���ش���ر،  عبدالرحمن  ال�����ش���احل��ة، 
الب�شايرة، عمار اب� حميدة، ليث الفي�مي، 

ج�اد ابراهيم.
الدان الول ذوي الحتياجات اخلا�شة 

: جمد الهنداوي وحممد ن�فل.

الدان الثاين :
علي  نا�شر،  نا�شر  فقها،  ال��دي��ن  تقي 
جابر،  اب���  م�شطفى  �شدقة،  زي��اد  خليل، 
خالد  �شلطان  ح�شني،  خل�د  �شديد،  احمد 
�شعد، �شخر اخلزاعلة، هيثم كمال، ي��شف 
اب� �شافية، امني فتيان، احمد طاهر ح�شن، 
عقل،  حممد  الل�زي،  كنده  القا�شي،  عمر 
ابراهيم،  اهلل  عبد  �شملة،  اب���  ابراهيم 
غ�شان  ال�شباعي،  ع��م��اد  خمي�ص،  حممد 
القي�شي،  ب�شري  عبيد،  حمم�د  اليعق�ب، 
و�شعدي  ع��ص  حممد  ح��شة،  اب�  خمي�ص 

ال�شغري.
الدان الثالث :

اآي��ات  ال�ش�يكي،  نبيل  كب��ص،  نق�ل 
�شالح  رحمة،  نهى  طري�ص،  حممد  فتيان، 
اب�  �شرحان  الهندي،  ف��را���ص  ال���ري��ك��ات، 
اله�شلم�ن  اح��م��د  خ��ط��اب،  اي�شل  غنيم، 

وا�شامة احلاج عيد.

يوفنتوس يصيب سواريز بالحيرة

الشمالية والوسطى يتأهالن لنهائي 
الدوري العسكري للكرة الطائرة

أرتيتا: بعيدون عن لقب الدوري.. 
وهذه حقيقة رحيل الكازيت

اتحاد الكراتيه يعلن اسماء 
الناجحين بفحص األحزمة السوداء

*وكاالت
ا�شتثنائيا  م��شما  ج��ريم��ان  �شان  باري�ص  ق��دم 
ال��ش�ل  اإىل  اإ�شافة  املحلية،  الرباعية  بتحقيقه 
تاريخه،  يف  مرة  لأول  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  لنهائي 
مي�نخ  ب��اي��رن  اأم���ام  ب�شع�بة  اللقب  خ�شارة  قبل 

الأملاين.
 50 مبرور  الباري�شي  النادي  احتفالت  اأن  اإل   
والعرو�ص  بالنتائج  والحتفاء  تاأ�شي�شه،  على  عاما 
الق�ية التي قدمها الفريق حمليا وقاريا، اأحبطتها 
اأحدث  ال��ذي  ك�رونا،  فريو�ص  بتف�شي  عاملية  اأزم��ة 

خلال اقت�شاديا لالأندية الأوروبية الكبرية.
لي�ناردو  اأجندة  بدورها  ك�رونا  اأزمة  واأربكت   
تركيزه،  و�شتت  الباري�شي،  للنادي  الريا�شي  املدير 
لتدعيم  ال�شعيف  حتركه  يف  وا�شحا  ب��دا  ما  وه��� 
�شك�ى  م��ن  تبعه  وم��ا  ج��دي��دة،  ب�شفقات  الفريق 

متكررة ملدرب الفريق، ت�ما�ص ت�خيل.

اأجندة  �شاعت  كيف  “ك�وورة”  وي�شتعر�ص   
�شفقات باري�ص و�شط الأزمة العاملية؟

 احلل ال�شهل
�ش�ق  يف  للغاية  حم��دودا  لي�ناردو  حت��رك  ك��ان 
الأ�شهل  اأو  امل��ت��اح  للحل  اأك���رث  وم���ال  الن��ت��ق��الت، 
بتح�يل ا�شتعارة املهاجم الأرجنتيني ماورو اإيكاردي 

واحلار�ص الإ�شباين �شريجي� ريك� اإىل بيع نهائي.
النادي  ا�شتعار  �شديد،  م��ايل  تق�شف  وو���ش��ط   
فل�رينزي  األي�شاندرو  الإيطايل  الظهري  الباري�شي، 
ت�ما�ص  البلجيكي  رحيل  ليع��ص  روم��ا،  �شف�ف  من 
م�نييه، الذي انتقل اإىل ب�رو�شيا دورمت�ند الأملاين.

 ف�ات الأوان
اإ�ص  بي  اإدارة  قررت  املا�شي،  اآذار/مار�ص   31 يف 
كافاين  اإدين�ش�ن  الثالثي  تعاقد  جتديد  عدم  جي 
لتاأكيدات  وفقا  �شيلفا،  وتياج�  م�تينج  وت�ش�ب� 

لي�ناردو نف�شه.

اآب/اأغ�شط�ص  لنهاية  امل��شم  امتداد  مع  لكن   
ب�شبب ت�قف ك�رونا، كان لزاما على لي�ناردو اإقناع 
دوري  يف  املهمة  ل�شتكمال  بال�شتمرار  الثالثي 

الأبطال.
يف  الباري�شي،  للنادي  الريا�شي  امل��دي��ر  جن��ح   
الحتفاظ بكل من وت�ش�ب� م�تينج وتياج� �شيلفا، 

بينما رحل اإدين�ش�ن كافاين.
هذا  ا�شتمرار  يف  العلنية  ت�خيل  رغبة  وم��ع   
الثنائي، التي اأكدها بعد مباريات اأتالنتا وليبزيج 
لي�ناردو  غ��ري  الأب��ط��ال،  دوري  يف  مي�نخ  وب��اي��رن 

قناعاته.
ولكن  الالعبني،  مع  جم��ددا  لي�ناردو  وتفاو�ص 
بعد ف�ات الأوان، حيث كان تياج� �شيلفا ا�شتقر على 
الن�شمام لت�شيل�شي الإجنليزي، بينما رف�ص م�تينج 
العر�ص الباري�شي، وطمع يف تعاقد اأط�ل من امل��شم 

ال�احد.  نق�ص و�شذاجة

حدد ت�ما�ص ت�خيل ن�اق�ص الفريق الباري�شي 
حاجته  م�ؤكدا  الراحلني،  لتع�ي�ص  يحتاجها  التي 
حربة،  وراأ���ص  و�شط  لعب  دف��اع،  قلب  مع  للتعاقد 
ومل يتحرك لي�ناردو حتى الآن حل�شم هذه امللفات 
اإغالقه  �شيتم  النتقالت  �ش�ق  باأن  علما  الثالثة، 

ي�م 5 ت�شرين الأول/اأكت�بر املقبل.
يف  الباري�شي  النادي  فرط  تامة،  وب�شذاجة   
م�اهب �شابة كانت كفيلة ن�شبيا ل�شد العجز، حيث 
اأب��رز  اأح��د  ك�ا�شي  تاجن�ي  ال��شط  لع��ب  انتقل 
بعدما  مي�نخ  بايرن  اإىل  املا�شي  امل��شم  اكت�شافات 

رف�ص ت�قيع اأول عقد احرتايف مع بي اإ�ص جي.
كما �شار على دربه عادل ع��شي�ص بانتقاله اإىل 
مبي  ل�ي  ال�شاب  املهاجم  اأما  جمانا،  اإيتيان  �شانت 
بيعه  مت  فقد  ال�دية،  املباريات  يف  ملع  ال��ذي  �ش�ه، 
ماليني   5 مقابل  الإجنليزي  ف�ر�شت  لن�تنجهام 

ي�رو.

كورونا يفضح المشروع التائه في باريس
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*وكاالت
اأ���ش��اد الأمل����اين ي���رج��ن ك��ل���ب، م��درب 
جنمه  م�شت�ى  وثبات  بالتزام  ليفرب�ل، 
امل�شري حممد �شالح خالل اأكرث من م��شم 

متتايل.
اأبرزتها  ت�شريحات  يف  ك��ل���ب،  وق���ال 
“اقرتاب  الربيطانية:  “مريور”  �شحيفة 
�شالح من ت�شجيل 100 هدف مع ليفرب�ل؟ 
اأول وقبل كل �شيء اإن الف�شل يف هذا الأمر 
يع�د له ولي�ص يل، كما اأن هناك الكثري من 
مل�شاعدته  كفريق  بها  نق�م  التي  الأ�شياء 
على التاألق.. هذا �شحيح وه� يعرف ذلك«.
النظر عن هذا،  “لكن ب�شرف  واأ�شاف: 
حم��ددة  �شخ�شية  لديك  تك�ن  اأن  يجب 
م�شريتك  يف  الأم�����ر  م��ن  ال��ك��ث��ري  لتحقق 
لي�ص  ���ش��الح  وب��امل��ن��ا���ش��ب��ة  الح��رتاف��ي��ة، 

ال�حيد الذي يفعل ذلك الأمر يف فريقنا«.
وتابع كل�ب: “عندما ي�شجل لعب 44 
قليل  عدد  �شيق�ل  الأول،  م��شمه  يف  هدًفا 
رائًعا  هذا  كان  )ح�شًنا  الالعبني  من  ج��ًدا 
اأخرى  اأ�شياء  نفكر يف حتقيق  والآن دع�نا 
خارج  جماًل  اأكرث  احلياة  جنعل  كيف  مثل 

امللعب(«.
ووا�شل: “لكن �شالح عك�ص ذلك متاًما. 
اأن  اإنه ظل ج�شًعا ولديه حما�ص كبري، كما 
فه�  لذا  ا�شتثنائي،  املباريات  خالل  عمله 
واإذا  احلقيقة،  هي  ه��ذه  للغاية.  حم��رتف 
كنت تكتب كتاًبا عن كيفية البقاء ناجًحا، 
بها  تق�م  التي  والأ�شياء  التدريب  عن  اأو 
نقطة  ي�شكل  الأم��ر  ه��ذا  ف��اإن  امل��ب��اراة،  يف 

رئي�شية«.
الالعبني  “كل  ليفرب�ل:  مدرب  واأكمل 

يتعلق  الأم��ر  لكن  لهم،  تق�له  ما  يفعل�ن 
بكيفية روؤيتك لالأمر بنف�شك، وهذا يجعل 
جميع  يف  مت��اًم��ا  خمتلفة  عقلية  ل��دي��ك 
الأم�ر، حيث تريد اأن تقدم اأف�شل ما لديك 

وهذا ما يريده �شالح«.
واأردف: “اأين تذهب لتجد مهاجًما لعب 
الأرقام؟  ناد وحقق هذه  �شن�ات مع  ملدة 4 
ل ي�جد الكثري يف العامل يف هذه اللحظة. 
وكنت  �شحيح  هذا  ا�شتثنائية.  اأرقامه  اإن 

�شعيًدا حًقا له يف مباراة ليدز«.
تر  مل  “اإذا  الأمل��اين:  املدرب  وا�شتطرد 
�شالح يف املباراة، قد تعتقد اأنه �شجل ركلتي 
اإذا  لكن  رائع،  هذا  ح�شًنا..  وهدف،  جزاء 
راأيته اإنه قدم اأداء ي�شتحق عليه اأكرث من 
ت�شتمر  وقد  جيدة  بداية  اإنها  اأه��داف.   3

لفرتة ط�يلة«.

بتقدير  يحظى  ل  “�شالح  وا�شتمر: 
م�شجعي  اأن  اأع��ت��ق��د  اجل��م��اه��ري؟  ب��ع�����ص 
يحققه  م��ا  بال�شبط  ي��ع��رف���ن  ليفرب�ل 
روؤي��ة  هي  ما  اأع��رف  ل  ب���ج���ده.  الفريق 
اجلمه�ر له. قد يك�ن لديهم اآراء خمتلفة 

عني، لكني ل اأرى ذلك«.
اأي  م��ث��ل  “�شالح  ك��ل���ب:  وا���ش��رت���ش��ل 
�شخ�ص اآخر هنا، نت�قع اأن يعمل بق�ة يف كل 
تدريب، لكن هذا ل يعني اأننا ل نقدر %100 
مما يقدمه لنا، والأمر نف�شه متاًما نت�قعه 
منهم  ننتظر  حيث  الآخرين،  الالعبني  من 
يقدم�نه.  ما  وه��ذا  جهدهم  ق�شارى  بذل 

اأحياًنا ي�شجل�ن واأحياًنا ل ي�شجل�ن«.
بع�شه  ي��دف��ع  ال��ف��ري��ق  “هذا  واأمت: 
مًعا  اللعب  يحب�ن  اإنهم  با�شتمرار.  البع�ص 

ويحرتم�ن بع�شهم البع�ص حًقا “.

كلوب: هذا ما يريده صالح.. 
وال أعرف رؤية الجمهور له *وكاالت

قال وزير اخلارجية الي�ناين، نيك��ص دينديا�ص، 
تركيا،  مع  احل�ار  على  منفتحة  بالده  اإن  الأربعاء، 
ت�شعيد  اإىل  اإ�شارة  يف  التهديد«،  حتديد  لي�ص  »لكن 

اأنقرة ب�شرق املت��شط.
مع  �شحفية  مقابلة  يف  الي�ناين،  ال�زير  واأو�شح 
متفق  م�شار  ي�جد  ل  اأنه  الر�شمية،   »ERT« قناة 
يف  واأثينا  اأن��ق��رة  بني  املباحثات  ب��دء  لأج��ل  عليه 

ال�قت احلايل.
الرئا�شة  با�شم  املتحدث  ق��ال  الثالثاء،  وي���م 
الرتكية، اإبراهيم كالني، اإن بالده قد ت�قف عمليات 
لبع�ص  املت��شط  البحر  �شرق  يف  الطاقة  ا�شتك�شاف 

ال�قت، انتظارا ملحادثات مع الي�نان.

وذكر كالني يف مقابلة مع قناة “�شي اإن اإن ترك” 
اأردوغان طلب  الرئي�ص رجب طيب  اأن  التلفزي�نية، 
تعليق اأن�شطة التنقيب عن البرتول يف �شرق املت��شط 

ملدة معينة، كنهج بّناء جتاه املفاو�شات.
بني  ط�يلة  فرتة  منذ  القائم  الت�تر  وت�شاعد 
خالل  الأطل�شي،  �شمال  حلف  يف  الع�ش�ين  البلدين 
الرتكية  البحرية  اأ�شدرت  بعدما  املا�شي،  الأ�شب�ع 
ن�شرة حتذيرية ح�ل اإجراء عمليات م�شح زلزايل يف 

املياه ال�اقعة بني قرب�ص وكريت.
الغاز  عن  التنقيب  ب��دء  عزمها  اأنقرة  واأعلنت 
�شمن  اأنها  تزعم  مناطق  يف  املت��شط،  البحر  �شرقي 
مياهها  يف  اإنها  الي�نان  تق�ل  بينما  القاري،  جرفها 

الإقليمية.

*واشنطن
ال�ليات  املعدية يف  الأمرا�ص  قال كبري خرباء 
ح��الت  اإن  ال��ث��الث��اء،  فاوت�شي،  اأن��ت���ين  امل��ت��ح��دة، 
وليتي  يف  »ك���ف��ي��د-19«  امل�شتجد  ك���رون��ا  فريو�ص 
فل�ريدا وكاليف�رنيا وقلة اأخرى من ال�ليات الأكرث 
من  اأخ��رى  اأج��زاء  لكن  للذروة،  و�شلت  رمبا  ت�شررا 

البالد رمبا تك�ن على اأعتاب تف�ص متزايد للمر�ص.
وفاقت زيادة عدد احلالت يف فل�ريدا وتك�شا�ص 
واأريزونا وكاليف�رنيا هذا ال�شهر قدرات امل�شت�شفيات 
خط�ات  عن  ال��رتاج��ع  اإىل  واأدت  ال�شتيعاب  على 
تداعي  من  خماوف  واأث��ارت  القت�شاد  فتح  لإع��ادة 

اجله�د، التي تبذلها البالد لحت�اء التف�شي.
اأمريكا”  م�رنينغ  “ج�د  برنامج  مع  مقابلة  ويف 

حالة  اإىل  فاوت�شي  اأ�شار  اإيه.بي.�شي،  قناة  على 
التف�شي يف عدد من وليات حزام ال�شم�ص الأمريكية 
وت��ع��اود  ل��ل��ذروة  و�شلت  “رمبا  ق��ائ��ال:  اجلن�بية 

النخفا�ص«.
واأ�شاف اأن هناك “م�ؤ�شرا مبكرا للغاية” على اأن 
الن�شبة املئ�ية لفح��ص ك�رونا، التي جاءت نتيجتها 
اأوهاي�  مثل  اأخرى  وليات  يف  تزيد  بداأت  اإيجابية 

واإنديانا وتني�شي وكنتاكي.
وارت��ف��ع ع���دد ال���ف��ي��ات ال��ن��اج��م��ة ع��ن مر�ص 
يف  ك�رونا  فريو�ص  فيه  يت�شبب  الذي  “ك�فيد-19”، 
ال�ليات املتحدة اإىل 148446، الثنني، فيما جتاوز 
عدد حالت الإ�شابة امل�ؤكدة 4.3 ملي�ن حالة وفقا 

لأحدث اإح�شاء جتريه رويرتز.

*اخلرطوم
ال�18  ال�ش�دان  ولي��ات  من  ولي��ة   14 اأ�شبحت 
خالية من فريو�ص ك�رونا امل�شتجد، ومل ت�شجل فيها 
املا�شيني،  الأ�شب�عني  خالل  جديدة،  اإ�شابات  اأي 
يف  ال�شحية  للط�ارئ  العليا  اللجنة  اأعلنت  ح�شبما 
البالد. وت�شري بيانات وزارة ال�شحة يف ال�ش�دان، اإىل 
اأن البالد �شجلت 72 اإ�شابة جديدة بفريو�ص ك�رونا، 
احلالت  عدد  لي�شل  والثنني،  الأح��د  ي�مي  خالل 
اإىل 11496. وبلغ اإجمايل حالت ال�شفاء منذ بدء 
انت�شار اجلائحة، يف يناير املا�شي، اأكرث من 6 اآلف، 

بينما و�شل عدد ال�فيات اإىل 725.
�شجل  يف  ال��ك��ب��ري  التح�شن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

احلالت، فقد حذرت ال�شلطات ال�شحية ال�ش�دانية 
والتباعد  الحرتازية  الإج��راءات  عن  التخلي  من 

الجتماعي، خا�شة يف اأيام العيد.
واأو�شت با�شتمرار الإجراءات املعلنة م�شبقا ملدة 
ثالثة اأ�شابيع اأخرى مع اإ�شافة مزيد من الإجراءات 
ال�شحي  ال��شع  �شالمة  من  للتاأكد  وذلك  اجلديدة، 

وعدم حدوث م�جة ثانية لل�باء.
وتت�شمن الإجراءات ال�قائية اجلديدة �شرورة 
خ��ارج  م��ن  ال��ع���دة  يف  الراغبني  امل�اطنني  ح�ش�ل 
يف  ال�شفارات  لدى  معتمد  فح�ص  نتيجة  على  البالد 
البلد املعني، واأن تك�ن �شلبية اأو م�شت عليها ثالثة 

اأ�شابيع اإذا كانت اإيجابية.

الخارجية اليونانية: ال تفاوض مع 
تركيا في ظل التهديدات

فاوتشي: »بارقة أمل« تلوح في 
هذه الواليات األميركية

استمرار اإلجراءات االحترازية..
 و14 والية سودانية بال كورونا
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نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وغاياتها الرئيسية، وعالقتها بالشركات ا�خرى سواء كانت أم أو تابعة أو 
شقيقة أو حليفة.

نبذة مختصرة
باالقساط  البيع  بعمليات  متخصصة  واستثمارية  تجارية  كشركة   ٢٠٠٠/٤/١٧ بتاريخ  االستثمار  و  للتجارة  بندار  شركة   تأسست 
للسلع االستهالكية المعمرة وخاصة السيارات، وهي من اوائل الشركات المساهمة االردنية التي عملت في هذا المجال 
معتمدة على اسس علمية وادارية متطورة في اعمالها منسجمة مع المبادئ والقوانين التي تحكم هذا النشاط، ومواكبة 

للمتغيرات االيجابية التي يشهدها االقتصاد االردني في بناه االساسية التشريعية واالستثمارية واالجتماعية.
واكبت مسيرة الشركة وزيادة الطلب على خدماتها وارتفاع حجم مبيعاتها زيادة مستمرة لرأس المال حيث اصبح ٢٠ مليون 

سهم/دينار في نهاية شهر ١٠ للعام ٢٠٠٨.
أنشطة الشركة الرئيسية

تتمثل أنشطة الشركة في كافة أنواع التمويل للمركبات والعقارات والسلع ا¶ستهالكية المعّمرة والمشاريع المتوسطة 
السيارات والعقارات  التاسيس في عمليات تمويل  الرئيسي منذ  الشركة  تركز نشاط  الصناعية، ولقد  والصغيرة والمعدات 

المتمثلة بالشقق السكنية وا¹راضي.
التوزيع الجغرافي للشركة وعدد الموظفين في كل منها.

عالقة الشركة بالشركات االخرى
١- في عام ٢٠١٧ استحوذت شركة تمكين للتأجير التمويلي على ما نسبته ٩٢٪ من راس مال الشركة وهي شركة تابعة للبنك 

االستثماري وبذلك اصبحت شركة بندار للتجارة واالستثمار تابعة للبنك االستثماري
٢- الشركات التابعة للشركة وهي مملوكة بنسبة ١٠٠٪

أ. شركة ربوع الشرق العقارية
ب. شركة راكين العقارية

ج. شركة بندار للتأجير التمويلي

وصٌف ل¡وراق المالية المصدرة من قبل الشركة وتلك التي ترغب الشركة بإدراجها.
٥٠,٠٠٠ (خمسون ألف) دينار أردني للسند الواحد  ان اسناد القرض المكتتب بها تتمثل بعدد ٦٠ (ستون سند) وبقيمة اسمية 
وبقيمة اجمالية ٣,٠٠٠,٠٠٠ (ثالثة ماليين) دينار أردني، بتاريخ اصدار ٢٠٢٠/٠٦/١٦ وتاريخ استحقاق ٢٠٢١/٠٦/١٠ وقد قررت الشركة االكتفاء 

بعدد االسناد المكتتب بها علما بان الجهات التالية قامت باالكتتاب في االسناد:

أسماء أعضاء مجلس ا¶دارة وأسماء ورتب أشخاص ا¶دارة التنفيذية العليا وا¹وراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو 
أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات ا¹خرى

االوراق المالية المملوكة من اسماء اعضاء مجلس ا¥دارة
قبل اي منهم او اقاربهم

االوراق المالية المملوكة من قبل اي 
منهم او اقاربهم

١٠,٠٠٠

-

-

١٢,٢٠٠

-

-

نائب رئيس مجلس االدارة / شركة بترا للصناعات 

الهندسية

عضو في هيئة مديري شركة الموارد للوساطة 

المالية

-

عضو في مجلس ادارة شركة النابلسي والعمد
عضو في مجلس ادارة الشركة العربية لÔستثمار 

قيرغستان شركة فضي وأبيض

عضو في هيئة مديري شركة الموارد للوساطة 

المالية

عضو في مجلس إدارة شركة تمكين للتأجير 

التمويلي

عمر ابراهيم عمر ابو وشاح – ممثل عن  
شركة تمكين للتأجير التمويلي  

عامر "محمد سفيان" حسين بشناق - 
ممثل عن  شركة تمكين للتأجير التمويلي 

شادي صبحي أنيس إسماعيل - ممثل 
عن  شركة تمكين للتأجير التمويلي 

حسان إبراهيم سعيد العمد 

عوني محمود ذياب أعمر - ممثل عن  
شركة تمكين للتأجير التمويلي

االدارة التنفيذية العليا  المدير العام رعد 
منير عبد الرحيم ابو رصاع 

المكتتبين بأسناد القرض
القيمة االسمية االجمالية

٥٠٠,٠٠٠
٤٠٠,٠٠٠
٦٠٠,٠٠٠
٣٥٠,٠٠٠
٢٥٠,٠٠٠
٢٠٠,٠٠٠
٢٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠  دينار أردني

اسم المكتتب
االهلي للوساطة المالية

تمارا سعد خلف التل
رغده حمدي خليل منكو

زينا سعد خلف التل 
زينه نزار عبدالرحيم جردانه

شركة دارات االردنية القابضة
عماد نهاد خليل جريس

نبيل جورج عيسى الصفدي
المجموع

تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مساهمي شركة بندار للتجارة واالستثمار (شركة مساهمة عامة محدودة)

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة 
الــرأي

واالستثمار  للتجارة  بندار  لشركة  المالي  المركز  الجوهرية  النواحي  كافة  من  عادلة  بصورة  تظهر  الموحدة  المالية  القوائم  إن  رأينا،  في 
(«الشركة») وشركتها التابعة (الحقÝ «المجموعة») كما في ٣١ كانون ا¹ول ٢٠١٩، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

وفقÝ للمعايير الدولية للتقارير المالية.
نطاق التدقيق

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة للمجموعة والتي تشمل ما يلي:

• قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ كانون ا¹ول ٢٠١٩،
• قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ،

• قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ،
• قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ،

• إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة التي تشمل ملخصÝ للسياسات المحاسبية الهامة.
أساس الرأي

لقد قمنا بعملية التدقيق وفقÝ لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا وفقÝ لهذه المعايير مبينة في فقرة مسؤوليات المدقق فيما يخص 
تدقيق القوائم المالية الموحدة من هذا التقرير. 

نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسÝ لرأينا.
االستقاللية

إننا مستقلون عن المجموعة وفقÝ لقواعد السلوك ا¹خالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك ا¹خالقي الدولية 
للمحاسبين، وقد استوفينا مسؤولياتنا ا¹خالقية ا¹خرى وفقÝ لتلك القواعد.

منهجيتنا في التدقيق
نظرة عامة

كجزء من تخطيطنا لعملية التدقيق، قمنا بتحديد ا¹همية النسبية وتقييم مخاطر ا¹خطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة. على 
وجه التحديد، أخذنا بعين االعتبار المجاالت التي قامت بها ا¶دارة باجتهادات حكمية، مثل الحاالت المتعلقة بالتقديرات المحاسبية الهامة 
التي تضمنت عمل افتراضات وأخذ ا¹حداث المستقبلية، التي بطبيعتها غير مؤكدة، بعين االعتبار. وكما هو الحال في كافة عمليات التدقيق 
التي نقوم بها، فقد أخذنا بعين االعتبار مخاطر تجاوز ا¶دارة ¹نظمة الرقابة الداخلية، والتي تتضمن، إضافة الى أمور أخرى، مراعاة ما إذا كان 

هناك دليل على تحيز يشير إلى خطر وجود أخطاء جوهرية ناتجة عن احتيال.

قمنا بتصميم نطاق التدقيق لتنفيذ إجراءات كافية تمكننا من ابداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، آخذين بعين االعتبار هيكلية 
المجموعة والعمليات المحاسبية والضوابط وقطاع أعمال المجموعة.

أمور التدقيق الهامة
أمور التدقيق الهامة هي ا¹مور التي اعتبرت، وفقÝ لحكمنا وتقديرنا المهني، ا¹كثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. 
تم أخذ هذه ا¹مور بعين االعتبار في سياق تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ككل وفي تكوين رأينا حولها، إال أننا ال نبدي رأيÝ منفصًال حول 

هذه ا¹مور.

المعلومات ا�خرى
إن أعضاء مجلس ا¶دارة مسؤولون عن المعلومات ا¹خرى. وتشمل المعلومات ا¹خرى تقرير مجلس ا¶دارة والذي من المتوقع إتاحته لنا بعد 

تاريخ تقريرنا (ولكنها ال تشمل القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات بشأنها).

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يتطرق إلى المعلومات ا¹خرى، وال نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت.

وفيما يتعلق بتدقيقنا على القوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات ا¹خرى المحددة أعاله، وفي سبيل ذلك فإننا 
ننظر في ما إذا كانت المعلومات ا¹خرى تتعارض بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي توصلنا إليها أثناء 

التدقيق، أو ما إذا كانت تبدو أنها تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى.

عندما نتطلع على المعلومات االخرى التي لم نحصل عليها بعد، فان مسؤوليتنا هي قراءة هذه المعلومات ا¹خرى، بحيث اذا كانت تتضمن 
أخطاء جوهرية، فانه علينا ابالغ هذا االمر للقائمين على الحوكمة.

مسؤوليات ا¡دارة واولئك المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن أعضاء مجلس ا¶دارة مسؤولون عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقÝ للمعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة إلى 
توفير نظام رقابة داخلي تراه ا¶دارة ضروريÝ لغرض إعداد قوائم مالية موحدة تخلو من ا¹خطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو 

خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، تكون ا¶دارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة وا¶فصاح، حيثما 
تطلب ا¹مر، عن ا¹مور المتعلقة باالستمرارية واستخدام ا¹ساس المحاسبي للمنشأة المستمرة إال إذا كانت ا¶دارة تنوي تصفية المجموعة أو 

وقف عملياتها، أو ليس لديها بديل واقعي سوى القيام بذلك. 

إن أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن ا¶شراف على عملية إعداد التقارير المالية الموحدة للمجموعة.

مسؤوليات المدقق فيما يتعلق تدقيق القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل تخلو من ا¹خطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة 
عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا. يعتبرالتأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد، لكنه ال يضمن أن تكشف عملية 
التدقيق، التي تتم وفقÝ لمعاييرالتدقيق الدولية،  دائمÝ عن ا¹خطاء الجوهرية عند وجودها. يمكن أن تنشأ ا¹خطاء عن إحتيال أو خطأ، وتعتبر 
جوهرية إذا كانت منفردة أو مجتمعة تؤثر بشكل معقول على القرارات ا¶قتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية 

الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق التي تتم وفقÝ لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بممارسة االجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع 
مراحل التدقيق. كذلك فإننا نقوم بما يلي:

• تحديد وتقييم مخاطر ا¹خطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات 
تدقيق تتناسب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسÝ لرأينا. يعتبر خطر عدم اكتشاف ا¹خطاء الجوهرية 
الناتجة عن إحتيال أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، حيث قد ينطوي ا¶حتيال على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز للرقابة 

الداخلية.
• الحصول على فهم للرقابة الداخلية للمجموعة ذات الصلة بعملية التدقيق بهدف تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس 

ـّة في المجموعة. لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلي
• تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وا¶فصاحات ذات العالقة التي قامت بها ا¶دارة.

• التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام ا¶دارة لêساس المحاسبي للمنشأة المستمرة، وفي ما إذا كانت هناك شكوك جوهرية، 
بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، متعلقة بأحداث أو ظروف قد تشكك في قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة. 
المالية  القوائم  في  العالقة  ذات  ا¶فصاحات  إلى  المدقق  تقرير  في  االنتباه  لفت  علينا  فيتوجب  جوهرية،  شكوك  وجود  استنتجنا  إذا 
المجموعة، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك ا¶فصاحات غير كافية. تستند إستنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها لغاية تاريخ تقرير المدقق. 

ولكن يمكن ¹حداث أو ظروف مستقبلية أن تؤدي بالمجموعة إلى وقف أعمالها كمنشأة مستمرة.
• تقييم العرض الشامل للقوائم المالية الموحدة وبنيتها ومحتواها، بما في ذلك ا¶فصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعكس 

المعامالت وا¹حداث بطريقة تحقق عرضÝ عادًال.
• الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشركات أو ا¹نشطة التجارية داخل المجموعة ¶بداء رأي حول 
القوائم المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق على المجموعة وا¶شراف عليها وأدائها، ونظل مسؤولين دون غيرنا 

عن رأينا حول التدقيق.

إننا نتواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة حول عدة أمور، من بينها نطاق وتوقيت التدقيق المخطط لهما ومالحظات التدقيق الهامة، بما 
في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية نقوم بتحديدها خالل عملية التدقيق. 

كما نقوم بتزويد أولئك المكلفين بالحوكمة بما يؤكد إمتثالنا للمتطلبات ا¹خالقية ذات الصلة باالستقاللية، وإبالغهم عن جميع العالقات 
وا¹مور ا¹خرى التي من المعقول أن يعتقد بأنها تؤثر على استقالليتنا، وا¶جراءات الوقائية ذات العالقة حيثما تتطلب ذلك.

من ضمن ا¹مور التي تم إبالغها ¹ولئك المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد ا¹مور ا¹كثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة للفترة 
الحالية والتي تمثل أمور التدقيق الهامة. كما نقوم بذكر هذه ا¹مور في تقرير المدقق، ما لم تحظر القوانين أو ا¹نظمة ا¶فصاح العلني عن 
هذه ا¹مور، أو عندما نحدد في حاالت نادرة جدë أنه ال ينبغي االفصاح عن هذه المسائل ضمن تقريرنا ¹نه من المعقول التوقع أن تفوق ا¹ثار 

السلبية لذلك منافع المصلحة العامة المتحققة عن ذلك ا¶فصاح.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية ا�خرى 
تحتفظ المجموعة بسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية الموحدة المرفقة 

ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.
بالنيابة عن برايس وترهاوس كوبرز «ا¹ردن» ذ.م.م

حازم صبابا
إجازة رقم (٨٠٢)

عمان - المملكة ا¹ردنية الهاشمية
٥ شباط ٢٠٢٠

أمور التدقيق الهامة

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
االئتمانية  الخسائر  نموذج  بتطبيق  المجموعة  تقوم 
المقاسة  المالية  أدواتها  جميع  على  المتوقعة 
في  بما  المالي  الضمان  وعقود  المطفأة  بالتكلفة 
ذلك التزامات التمويل وفقÝ لمتطلبات المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم (٩) "ا¹دوات المالية".

كما تمارس المجموعة أحكامÝ هامة وتضع عددë من 
االئتمانية  الخسائر  نماذج  إعداد  عند  االفتراضات 
احتساب  ذلك  ويتضمن  بها،  الخاصة  المتوقعة 
التعثر بشكل منفصل لمحافظ الشركات  احتمالية 
وا¹فراد وتحديد الخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض 
وغير  الممولة  التعرضات  من  لكل  التعثر  عند  الناتج 
الممولة، والتعديالت المستقبلية، ومعايير التصنيف 

في المراحل.

المجموعة  تضع  للتعثر،  بالتعرضات  يتعلق  وفيما 
المستقبلية  النقدية  التدفقات  حول   Ýأحكام
قيمة  ذلك  في  بما  فردي  تعرض  لكل  المتوقعة 

الضمان.

لدى  القيمة  في  االنخفاض  سياسة  عرض  تم 
المجموعة وفقÝ للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المالية  القوائم  هذه  من   (٢-١٢) ا¶يضاح  في   (٩)

الموحدة.

أمور  من  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  قياس  ُيعد 
التدقيق الهامة ¹ن المجموعة تطبق أحكامÝ هامة 
تصنيف  معايير  حول  االفتراضات  من   ëعدد وتضع 
إعداد  المالية وحول  ا¹دوات  المطبقة على  المراحل 
الحتساب  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  نماذج 

مخصصات االنخفاض في القيمة لدى المجموعة.

كيف قمنا با¶ستجابة ¹مور التدقيق الهامة

االئتمانية  الخسائر  احتساب  عند  التالية  التدقيق  إجراءات  بتنفيذ  قمنا  لقد 
المنتهية في ٣١  المالية الموحدة للمجموعة للسنة  المتوقعة في القوائم 

كانون ا¹ول ٢٠١٩:

- قمنا بتقييم واختبار تصميم وكفاءة الضوابط على حسابات انخفاض القيمة.
الخسائر  احتساب  في  المستخدمة  المعلومات  ودقة  اكتمال  مدى  اختبرنا   -

االئتمانية المتوقعة.
المجموعة  تطبيق  مالءمة  مدى  من  تحققنا  التعرضات،  عينة  إلى  وبالنسبة   -

لمعايير التصنيف في المراحل.
الجوانب  تقييم  أجل  من  المتخصصين  الداخليين  بخبرائنا  باالستعانة  قمنا   -

التالية:
- ا¶طار المفاهيمي المستخدم في وضع سياسة االنخفاض في القيمة لدى 
المجموعة في سياق التزامها بمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

.(٩)
في  المستخدمة  والحسابات  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  نموذج  منهجية   -
احتساب احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عند التعثر 

لفئات ا¹دوات المالية لدى المجموعة.
- معقولية االفتراضات المستخدمة عند إعداد إطار عمل النموذج بما في ذلك 
االفتراضات المستخدمة لتقييم السيناريوهات المستقبلية والزيادة الجوهرية 

في مخاطر االئتمان.
- وبا¶ضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بمحفظة الشركات في المرحلة الثالثة، فقد 
خضع تحديد مدى مالءمة افتراضات المخصصات لتقييم مستقل من خالل 
عينة من التعرضات المختارة على أساس الخطر وأهمية التعرضات الفردية. 
على  بناًء  وذلك  بها،  المعترف  المخصصات  مستويات  من  التأكد  وتم 
المعلومات التفصيلية المتاحة حول القروض وا¹طراف المقابلة في ملفات 
خضعت  فقد  الثالثة،  المرحلة  في  ا¹فراد  لمحفظة  بالنسبة  أما  االئتمان. 
من  التأكد  وتم  المنتجات  فئات  من  فئة  لكل  مستقل  لتقييم  االفتراضات 

مستويات المخصصات المعترف بها لكل مستوى للفئات.

التزامها  للتأكد من  الموحدة  المالية  القوائم  بتقييم ا¶فصاحات في  - قمنا 
بالمعيار الدولي للتقارير المالية  رقم (٧) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
مطابقة  خالل  من  ا¶فصاحات  هذه  ودقة  اكتمال  من  كذلك  وتأكدنا   ،(٩)

المعلومات مع السجالت المحاسبية.

أمور التدقيق الهامة                      قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩

إيرادات وعموالت من التمويالت التجارية والمرابحة
إيرادات تشغيلية أخرى

مجموع ا¥يرادات
رواتب وأجور ومنافع الموظفين

مصاريف إدارية 
استهالك وإطفاءات 

المردود من مخصص خسائر إئتمانية متوقعة موجودات مالية 
بالكلفة المطفأة

مخصصات متنوعة
مصاريف تمويل

مجموع المصاريف
الدخل الناتج من ا�نشطة التشغيلية

المسترد من مخصص تدني استثمارات عقارية
إيرادات توزيعات أرباح أسهم

إيرادات أخرى 
الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

مصروف ضريبة الدخل 
ربح السنة

بنود الدخل الشامل ا�خرالتي لن يتم إعادة تصنيفها إلى 
أرباح وخسائر في الفترات الالحقة:

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اïخر

إجمالي الدخل الشامل للسنة 
حصة السهم ا�ساسية والمخفضة من ربح السنة العائد 

الى مساهمي الشركة (دينار/ سهم)

٢٠١٩
دينار

٤,٢٥٩,٣٢٤
١,٣١٨,٨٣٤

٥,٥٧٨,١٥٨
(١,٠٠٦,١٦٤)

(٤٩٧,٣٦٢)
(١٥٦,٢٤٠)
٤٩٢,٧٣٩

(٤٧,٨٤٠)
(٩٥٩,٧١٢)

(٢,١٧٤,٥٧٩)
٣,٤٠٣,٥٧٩

٨٣,٩٦٣
١٤,٤٤٧

٧,٠٩٤
٣,٥٠٩,٠٨٣

(٩٦٦,٣٦٩)
٢,٥٤٢,٧١٤

٦,٤٢١

٢,٥٤٩,١٣٥
٠,١٢٧

٢٠١٨
دينار

٤,٠٧٣,٦٢٩
١,٥٦٩,٨٥٥
٥,٦٤٣,٤٨٤
(١,٠٦٣,٦٦٨)
(٦٠٧,٧٥٧)
(٧٨,٣٩٤)
٢٣٤,٤٩٦

(١٣,٦٥٦)
(١,١١٨,١٢٦)

(٢,٦٤٧,١٠٥)
٢,٩٩٦,٣٧٩

-
-
-

٢,٩٩٦,٣٧٩
(٤٧٧,٣٤٦)

٢,٥١٩,٠٣٣

٥,٠٧٤

٢,٥٢٤,١٠٧
٠,١٢٦

الموجودات
نقد في الصندوق ولدى البنوك

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
ا½خر

موجودات مالية بالكلفة المطفأة
أرصدة مدينة أخرى

إستثمارات عقارية
أرض وعقارات مستملكة لقاء ديون مستحقة

حق استخدام أصول مستأجرة
ممتلكات ومعدات

موجودات ضريبية مؤجلة
مجموع الموجودات

المطلوبات و حقوق المساهمين
المطلوبات 
قروض بنكية

ذمم تجارية وأرصدة دائنة اخرى 
مخصصات متنوعة

إسناد قرض
التزامات عقود إيجارات تشغيلية

مخصص ضريبة الدخل
مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين
رأس المال المكتتب به والمدفوع

عالوة إصدار 
إحتياطي قانوني

إحتياطي تقييم موجودات المالية 
أرباح مدورة 

مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

٢٠١٩
دينار

٢١٩,٥٨١
١٤٦,٥٤٨

٣٥,٨٨٢,٣٥٦
١٥٢,٣٠٨

٢,٧٩٢,٦٩٥
١,٠٩٧,٣٥٩

٤٢٧,٥٧٠
٢٣٦,٠٢٩

١,٥٦٢,١٦٤
٤٢,٥١٦,٦١٠

٧,٦٦١,٣٤١
٤٠٧,٤٨٧
٧٦,٧٢٥

٦,٧٥٠,٠٠٠
٤١٩,٢٩٦
٦٩٣,٦١١

١٦,٠٠٨,٤٦٠

٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٦٠٢

٢,٦٤٤,١٢٦
١١,٤٩٥

٣,٨٥٠,٩٢٧
٢٦,٥٠٨,١٥٠
٤٢,٥١٦,٦١٠

٢٠١٨
دينار

١٩٦٫٧٧٩١٩٦,٧٧٩
١٤٠,١٢٧

٣١,١٦٩,٥٥١
١٢٨,٣٩٢

٢,٧١٥,٥٣١
٤٤٩,٩٣٥

-
١٩٤,٤٦٤

١,٦٩٠,٠٨٤
٣٦,٦٨٤,٨٦٣

٣,١٧٧,٤٠٣
٤٧٢,٥٧٩

٢٨,٨٨٥
٨,٥٠٠,٠٠٠

-
٥٤٦,٩٨١

١٢,٧٢٥,٨٤٨

٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٦٠٢

٢,٢٩٣,٢١٧
٥,٠٧٤

١,٦٥٩,١٢٢
٢٣,٩٥٩,٠١٥

٣٦,٦٨٤,٨٦٣

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩

٢٠١٩
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠١٩

المحول لالحتياطيات (إيضاح ١٥)
التغير في احتياطي تقييم موجودات مالية

ربح السنة
الرصيد كما في ٣١ كانون ا¹ول ٢٠١٩

٢٠١٨
(Äكما تم إظهاره سابق) الرصيد كما في ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٧

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩)
المحول من إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

الرصيد المعدل كما في أول كانون الثاني ٢٠١٨
المحول لالحتياطيات (إيضاح ١٥)

التغير في احتياطي تقييم موجودات مالية
ربح السنة

الرصيد كما في ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٨

رأس المـال
المكتتب به والمدفـوع

دينار

٢٠,٠٠٠,٠٠٠
-
-
-

٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠,٠٠٠
-
-

٢٠,٠٠٠,٠٠٠
-
-
-

٢٠,٠٠٠,٠٠٠

عالوة
اصدار
دينار

١,٦٠٢
-
-
-

١,٦٠٢

١,٦٠٢
-
-

١,٦٠٢
-
-
-

١,٦٠٢

إحتياطـي
قانوني

دينار

٢,٢٩٣,٢١٧
٣٥٠,٩٠٩

-
-

٢,٦٤٤,١٢٦

١,٩٩٣,٥٧٩
-
-

١,٩٩٣,٥٧٩
٢٩٩,٦٣٨

-
-

٢,٢٩٣,٢١٧

إحتياطي مخاطر
مصرفية عامة

دينار

-
-
-
-
-

٢٨٠,٠٠٠
-

(٢٨٠,٠٠٠)
-
-
-
-
-

احتياطي تقييم موجودات 
المالية-بالصافي

دينار

٥,٠٧٤
-

٦,٤٢١
-

١١,٤٩٥

-
-
-
-
-

٥,٠٧٤
-

٥,٠٧٤

أربــاح
مــدورة

دينار

١١,٦٥٩,١٢٢
(٣٥٠,٩٠٩)

-
٢,٥٤٢,٧١٤
٣,٨٥٠,٩٢٧

١,٨٤٢,٩٤٢
(٢,٦٨٣,٢١٥)

٢٨٠,٠٠٠
(٥٦٠,٢٧٣)
(٢٩٩,٦٣٨)

-
٢,٥١٩,٠٣٣
١,٦٥٩,١٢٢

مجموع حقوق
المساهمين

دينار

٢٣,٩٥٩,٠١٥
-

٦,٤٢١
٢,٥٤٢,٧١٤
٢٦,٥٠٨,١٥٠

٢٤,١١٨,١٢٣
(٢,٦٨٣,٢١٥)

-
٢١,٤٣٤,٩٠٨

-
٥,٠٧٤

٢,٥١٩,٠٣٣
٢٣,٩٥٩,٠١٥

@  يتضمن رصيد ا¹رباح المدورة مبلغ ١,٥٦٢,١٦٤ دينار تمثل موجودات ضريبية مؤجلة مقيد التصرف بها كما في ٣١ كانون ا¹ول ٢٠١٩ مقابل ١,٦٩٠,٠٨٤ دينار كما في ٣١ كانون ا¹ول ٢٠١٨.
 @ بموجب تعليمات البنك المركزي ا¹ردني رقم (٢٠١٨/١٣) فقد تم نقل الرصيد المتراكم لبند إحتياطي المخاطر المصرفية العامة والبالغ ٢٨٠,٠٠٠ دينار كما في ٣١ كانون ا¹ول ٢٠١٧ الى بند ا¹رباح المدورة للتقاص مع أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩).

@@ تبلغ قيمة ا¹رباح المدورة القابلة للتوزيع على مساهمي الشركة ٢,٢٨٨,٧٦٣ دينار كما في ٣١ كانون ا¹ول ٢٠١٩.

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩

التغيرات للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٠

(مراجعة غير مدققة)

كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢٠

اجمالي الدخل الشامل للفترة

الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٠

التغيرات للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٩ 

(مراجعة غير مدققة)

كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٩

اجمالي الدخل الشامل للفترة

الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٩

رأس المال المكتتب به 

والمدفوع

٢٠,٠٠٠,٠٠٠

-

٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠,٠٠٠

-

٢٠,٠٠٠,٠٠٠

عالوة

 إصدار

١,٦٠٢

-

١,٦٠٢

١,٦٠٢

-

١,٦٠٢

احتياطي

 قانوني

٢,٦٤٤,١٢٦

-

٢,٦٤٤,١٢٦

٢,٢٩٣,٢١٧

-

٢,٢٩٣,٢١٧

احتياطي تقييم موجودات 

مالية بالصافي

١١,٤٩٥

(٢,١٩٠)

٩,٣٠٥

٥,٠٧٤

٢٣٨

٥,٣١٢

أرباح 

مدورة 

٣,٨٥٠,٩٢٧

-

٣,٨٥٠,٩٢٧

١,٦٥٩,١٢٢

-

١,٦٥٩,١٢٢

الربح

 للفترة

-

١,١٥٢,٤٥٣

١,١٥٢,٤٥٣

-

١,٠٠٨,٨٧٥

١,٠٠٨,٨٧٥

المجمـوع

٢٦,٥٠٨,١٥٠

١,١٥٠,٢٦٣

٢٧,٦٥٨,٤١٣

٢٣,٩٥٩,٠١٥

١,٠٠٩,١١٣

٢٤,٩٦٨,١٢٨

@ تتضمن ا¹رباح المدورة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٠ موجودات ضريبية مؤجلة بمبلغ ١,٥٥٤,٧١٦ دينار (٢٠١٩: ١,٥٦٢,١٦٤ دينار) يحظر التصرف بها أو توزيعها على المساهمين وفقÝ لتعليمات هيئة ا¹وراق المالية.

قائمة التغيــّرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة المختصرة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية  الموحدة المختصرة
للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٩

ا�نشطة التشغيلية
الربح للسنة قبل الضريبة 

تعديالت:
استهالكات ممتلكات ومعدات وعقود مستأجرة

استهالك استثمارات عقارية
المردود من مخصص تدني موجودات مالية بالكلفة المطفأة

المسترد من مخصص تدني استثمارات عقارية 
مخصصات متنوعة

مصاريف تمويل
ارباح (خسائر) بيع ممتلكات ومعدات

التغيرات في رأس المال العامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة

أرصدة مدينة أخرى
تأمينات نقدية مقابل قروض وتسهيالت بنكية

ذمم وأرصدة دائنة اخرى
صافي التدفقات النقدية من ا�نشطة التشغيلية قبل ضريبة 

الدخل المدفوعة
ضريبة الدخل المدفوعة

صافي التدفقات النقدية الناتجة من ا�نشطة التشغيلية
ا�نشطة االستثمارية

شراء ممتلكات ومعدات 
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في ا�نشطة االستثمارية 
االنشطة التمويلية

قروض بنكية  
إسناد قرض

تكاليف التمويل المدفوعة
دفعات وعقود مستأجرة

توزيعات أرباح مدفوعة 
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في االنشطة التمويلية

صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

النقد وما في حكمه كما في ٣١ كانون ا�ول

٢٠١٩
دينار

٣,٥٠٩,٠٨٣

١٥٦,٢٤٠
٦,٨٠٠

(٤٩٢,٧٣٩)
(٨٣,٩٦٤)

٤٧,٨٤٠
٩٥٩,٧١٢
(٩,٩٨٨)

٤,٠٩٢,٩٨٤

(٤,٨٦٧,٤٩٠)
(٢٣,٩١٦)

-
(١٢٣,٣٦٣)
(٩٢١,٧٨٥)

(٦٩١,٨١٩)
(١,٦١٣,٦٠٤)

(١٢١,٨٣٨)
٢٢,٤٩٩

(٩٩,٣٣٩)

٤,٤٨٣,٩٣٨
(١,٧٥٠,٠٠٠)

(٨٨٥,٢٧٥)
(١١١,٩٥٣)

(٩٦٥)
١,٧٣٥,٧٤٥

٢٢,٨٠٢
١٩٦,٧٧٩
٢١٩,٥٨١

٢٠١٨
دينار

٢,٩٩٦,٣٧٩

 ٧٨,٣٩٤
 ٦,٨٠٠

(٢٣٤,٤٩٦)
 -
-

١,١١٨,١٢٦
٩٨٦

٣,٩٦٦,١٨٩

(١,٢٩١,٩٥٠)
 ٧٧,٨٧٧
 ٢,٠٠١,٣١٤
(٦,٩٧٥)

٤,٧٤٦,٤٥٥

(٦٠٤,٣٤٢)
٤,١٤٢,١١٣

(١٢,٥٠٧)
-

(١٢,٥٠٧)

(٨,٦٣٤,٣١٢)
 ٣,٥٠٠,٠٠٠

(٩٨٠,٣٧٣)
-

(١١,١٦٨)
(٦,١٢٥,٨٥٣)

(١,٩٩٦,٢٤٨)
 ٢,١٩٣,٠٢٧

١٩٦,٧٧٩

قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل 
ا³خر المرحلية الموحدة المختصرة 

إيرادات وعموالت من التمويالت التجارية والمرابحة

إيرادات تشغيلية أخرى

مجموع ا¡يرادات

رواتب وأجور ومنافع الموظفين

مصاريف إدارية 

مصاريف االستهالكات وا¶طفاءات 

( مصروف) المسترد من خسائر ائتمانية متوقعة للموجودات 

المالية بالتكلفة المطفأة

مخصصات متنوعة 

مصاريف تمويل

أرباح (خسائر) اخرى

الربح للفترة قبل ضريبة الدخل

ضريبة الدخل

الربح للفترة

بنود الدخل الشامل ا¹خرى

إجمالي الدخل الشامل للفترة 

حصة السهم ا�ساسية والمخفضة من ربح الفترة (دينار/ 
سهم)

٢٠٢٠

دينــار

١,٢١٠,٢٩٠

٢٣٣,٠٠٠

١,٤٤٣,٢٩٠

(٢٣٢,٣٧٥)

(١٠٥,٠٦٠)

(٤١,٥٧٨)

(١٠٣,٦١٦)

-

(٣١١,٧٣٨)

-

٦٤٨,٩٢٣

(١٩٥,٩٧٠)

٤٥٢,٩٥٣

(٢,١٩٠)

٤٥٠,٧٦٣

٠,٠٢٣

للثالثة أشهر المنتهية
 في ٣٠ حزيران

(مراجعة غير مدققة)

٢٠١٩

دينــار

٩٩٩,٩٧٢

٢٧١,٢٠٩

١,٢٧١,١٨١

(٢٤٦,١٨٩)

(١٠٩,٨٧٢)

(٤٤,٢٥٢)

(٦٠,٨٢٩)

-

(٢٢٠,١٢٦)

(٣,٤٤٤)

٥٨٦,٤٦٩

(١٦٥,١٩٦)

٤٢١,٢٧٣

٨٥٥

٤٢٢,١٢٨

٠,٠٢١

٢٠٢٠

دينــار

٢,٤٨٤,٠٩٧

٦٠٤,٣١٦

٣,٠٨٨,٤١٣

(٤٩٨,٦٨١)

(٢٤٧,١٠٣)

(٨٥,٦٩٩)

(١٧,٢٩٠)

-

(٦١٧,٠٠٦)

٤٦٠

١,٦٢٣,٠٩٤

(٤٧٠,٦٤١)

١,١٥٢,٤٥٣

(٢,١٩٠)

١,١٥٠,٢٦٣

٠,٠٥٨

للستة أشهر المنتهية 
في ٠٣ حزيران

(مراجعة غير مدققة)

٢٠١٩

دينــار

٢,٠٣٠,٨٥٩

٤٨٢,١٨٠

٢,٥١٣,٠٣٩

(٤٩٢,٣١٨)

(٢٢٢,٣٤٠)

(٨٨,٨٣٣)

١٩٥,٥٥٢

(٣٢,٨٤٠)

(٤٦٠,٧٣٢)

(٣,٤٤٤)

١,٤٠٨,٠٨٤

(٣٩٩,٢٠٩)

١,٠٠٨,٨٧٥

٢٣٨

١,٠٠٩,١١٣

٠,٠٥٠

بالدينار ا�ردني

الموجودات
النقد في الصندوق ولدى البنوك

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اïخر
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

أرصدة مدينة أخرى
استثمارات عقارية 

موجودات مستملكة لقاء ديون مستحقة
حق استخدام اصول مستأجرة

ممتلكات ومعدات
موجودات ضريبية مؤجلة

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 
المطلوبات

قروض بنكية
ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى

مخصصات متنوعة
إسناد قرض

التزامات عقود تأجير
مخصص ضريبة الدخل

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين
رأس المال المكتتب به والمدفوع

عالوة إصدار
احتياطي قانوني

احتياطي تقييم موجودات مالية - بالصافي 
أرباح مدورة

ربح الفترة
مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

كما في ٣٠ حزيران 
 ٢٠٢٠

(مراجعة غير 
مدققة)

٤٩١,٠٠٠
١٤٤,٣٥٨

٤٢,٠٧٠,٦٠٨
٣٣١,٨١٦

٢,٧٨٩,٢٩٥
١,٢٢٥,٢١٣
٣٧٧,٥٢٤
٢٠٨,٧٨٦

١,٥٥٤,٧١٦
٤٩,١٩٣,٣١٦

١٦,٨٣٦,٥٨٨
٨٥٦,٩١٧

٣٢,٨٤٠
٣,٠٠٠,٠٠٠

٣٥٠,٩١٣
٤٥٧,٦٤٥

٢١,٥٣٤,٩٠٣

٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٦٠٢

٢,٦٤٤,١٢٦
٩,٣٠٥

٣,٨٥٠,٩٢٧
١,١٥٢,٤٥٣

٢٧,٦٥٨,٤١٣
٤٩,١٩٣,٣١٦

كما في ٣١ كانون 
ا¹ول ٢٠١٩ 

(مدققة)

٢١٩,٥٨١
١٤٦,٥٤٨

٣٥,٨٨٢,٣٥٦
١٥٢,٣٠٨

٢,٧٩٢,٦٩٥
١,٠٩٧,٣٥٩

٤٢٧,٥٧٠
٢٣٦,٠٢٩

١,٥٦٢,١٦٤
٤٢,٥١٦,٦١٠

٧,٦٦١,٣٤١
٤٠٧,٤٨٧
٧٦,٧٢٥

٦,٧٥٠,٠٠٠
٤١٩,٢٩٦
٦٩٣,٦١١

١٦,٠٠٨,٤٦٠

٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٦٠٢

٢,٦٤٤,١٢٦
١١,٤٩٥

٣,٨٥٠,٩٢٧
-

٢٦,٥٠٨,١٥٠
٤٢,٥١٦,٦١٠

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٠

 ٥٤,٩٢٠
 ١,٥٨٣,٢٤٨
 ٢,٧٦٤,٧٦٨

 ٥٦,٧٩٣,٨٣٠
 ١,٠٩٧,٣٥٩

 ٢٣١,٧٥٨
 ١٤٦,٥٤٨

 ١,٠٧٣,٣٤٣
 ٦٣,٧٤٥,٧٧٤

 

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠
 ١,٦٠٢

 ٤,٦٦٦,٥١٨
 ١١,٤٩٥

 ١٦,٢٦٢,٨٨٤
 ٤٠,٩٤٢,٤٩٩

 ١٢,٨٦٢,٩٤١
 ٧,٠٠٠,٠٠٠

 ٢,٩٤٠,٣٣٥
 ٢٢,٨٠٣,٢٧٦
 ٦٣,٧٤٥,٧٧٤

٢٠٢٣ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ قائمة المركز المالي الموحد

 ٦٣,٥٦٠
 ١,٥٠١,٧٨٣

 ٢,٧٧١,٧٥٠
 ٥١,٧٢٨,٤٣٠

 ١,٠٩٧,٣٥٩
 ٢٨٦,٥٦٣
 ١٤٦,٥٤٨
 ٩٨٦,٦٤٠

 ٥٨,٥٨٢,٦٣٢
 

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠
 ١,٦٠٢

 ٤,٠٨٨,٢٥٥
 ١١,٤٩٥

 ١٢,٧٤٠,٩٢٩
 ٣٦,٨٤٢,٢٨١

 ١٢,٢٦٢,٩٤١
 ٧,٠٠٠,٠٠٠

 ٢,٤٧٧,٤١٠
 ٢١,٧٤٠,٣٥١

 ٥٨,٥٨٢,٦٣٢

 ٧٢,٢٠١
 ١,٤٢٣,٠١٤

 ٢,٧٧٨,٧٣٢
 ٤٦,١٨٥,٠٣٠
 ١,٠٩٧,٣٥٩

 ٣٨٤,٣٠٠
 ١٤٦,٥٤٨

 ٩٤٦,٥٨٤
 ٥٣,٠٣٣,٧٦٧

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ 
 ١,٦٠٢

 ٣,٥٧٥,٦٩٠
 ١١,٤٩٥

 ٩,٥٥٢,٧٣٥
 ٣٣,١٤١,٥٢٣

 ١٠,٦٦٢,٩٤١
 ٧,٠٠٠,٠٠٠

 ٢,٢٢٩,٣٠٣
 ١٩,٨٩٢,٢٤٤
 ٥٣,٠٣٣,٧٦٧

الموجودات
ممتلكات ومعدات

موجودات ضريبية مؤجلة
استثمارات عقارية

موجودات مالية بالكلفة المطفاة
أرض وعقارات مستملكة لقاء ديون هالكة

ارصدة مدينة اخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

نقد في الصندوق ولدى البنوك
مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
حقوق المساهمين

رأس المال المكتتب به والمدفوع
عالوة إصدار

إحتياطي قانوني 
إحتياطي تقييم موجودات المالية - بالصافي

أرباح مدورة
مجموع حقوق المساهمين

المطلوبات  
قروض بنكية
إسناد القرض

ذمم وأرصدة دائنة
مجموع المطلوبات

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 7,046,149

 1,741,047

 8,787,195

 1,117,440

 559,785

 1,169,494

 77,461

 80,394

 3,004,574

 5,782,621

 5,782,621

(1,682,404)

 4,100,217

٢٠٢٣ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ قائمة االدخل الشامل الموحد

 6,670,009

 1,570,306

 8,240,315

 1,083,169

 543,481

 1,143,287

 225,532

 119,197

 3,114,666

 5,125,649

 5,125,649

(1,424,891)

 3,700,759

 6,087,950

 1,554,180

 7,642,129

 1,049,950

 527,651

 1,051,623

 41,028

 184,628

 2,854,881

 4,787,249

 4,787,249

(1,386,296)

 3,400,953

ايرادات وعموالت من التمويالت التجارية والمرابحة

ايرادات تشغيلية اخرى

مجموع االيرادات

رواتب وأجور ومنافع الموظفين

مصاريف االدارية

مصاريف تمويل

مخصص تدني موجودات مالية بالكلفة

استهالك ممتلكات ومعدات

مجموع المصاريف

الدخل الناتج من االنشطة التشغيلية

الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

ضريبة الدخل

ربح السنة

 5,782,621

 80,394
 6,982

 77,461
 1,169,494

 7,116,952

(5,398,311)
(8,434)

 462,925
(81,466)

 2,091,666

(1,424,891)
 666,775

(10,578)
(10,578)

 600,000
(1,169,494)
(569,494)

 86,703
 986,640

 1,073,343

٢٠٢٣ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ قائمة التدفقات النقدية الموحد

 5,125,649

 119,197
 6,982

 225,532
 1,143,287

 6,620,647
     

(5,768,932)
(2,354)
(100,091)

(78,769)
 670,502

(1,076,693)
(406,192)

(10,465)
(10,465)

 1,600,000
(1,143,287)

 456,713
 40,056

 946,584
 986,640

 4,787,249

 184,628
 6,982
 41,028

 1,051,623
 6,071,509

(5,461,187)
(2,319)
(100,091)

(11,488)
 496,425

(1,009,478)
(513,053)

(10,353)
(10,353)

 2,000,000
(1,051,623)
 948,377
 424,972

 521,612
 946,584

ا�نشطة التشغيلية
الربح للسنة قبل الضريبة

تعديالت:
استهالكات ممتلكات ومعدات

استهالك إسثمارات عقارية
المردود من مخصص تدني موجودات مالية بالكلفة المطفاة

مصاريف التمويل

التغيرات في راس المال العامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة

أرصدة مدينة أخرى
ذمم وأرصدة دائنة أخرى

موجودات ضريبية مؤجلة
صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية قبل ضريبة 

الدخل المدفوعة
ضريبة الدخل المدفوعة

صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية  
ا�نشطة ا¡ستثمارية

شراء ممتلكات ومعدات
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في ا�نشطة ا¡ستثمارية

ا�نشطة التمويلية
قروض بنكية

تكاليف التمويل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في ا�نشطة التمويلية

صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه كما في اول كانون الثاني

النقد وما في حكمه كما في ٣١ كاون ا¹ول

الخطة المستقبلية للشركة للسنوات الثالث القادمة المراجعة من قبل شركة تدقيق حسابات (المخرج لتدقيق 
الحسابات ) بحيث تتضمن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة.

قائمة التدفقات النقديـة المرحلية الموحدة المختصرة 
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٠

التدفقات النقدية من ا�نشطة التشغيلية
الربح للفترة قبل الضريبة 

تعديالت:
استهالكات ممتلكات ومعدات 

استهالك استثمارات عقارية
استهالك حق استخدام أصول مستأجرة

مخصصات متنوعة
مخصص (المردود من) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على الموجودات المالية بالتكلفة 

المطفأة
(أرباح) خسائر اخرى

مصاريف تمويل
التدفقات النقدية من العمليات قبل التغير في بنود رأس المال العامل 

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
أرصدة مدينة أخرى

مخصصات متنوعة
المتحصل من بيع موجودات مستملكة لقاء ديون مستحقة

ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من ا�نشطة التشغيلية قبل ضريبة 

الدخل المدفوعة
ضريبة الدخل المدفوعة

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من ا�نشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من ا�نشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) ا¹نشطة االستثمارية 

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
التغير في القروض البنكية

اسناد القرض
دفعات التزامات عقود تأجير

تكاليف التمويل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) االنشطة التمويلية

صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة

النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة

حركات غير نقدية
المحول من موجودات مالية بالتكلفة المطفأة إلى موجودات مستملكة لقاء ديون 

مستحقة

٢٠٢٠

١,٦٢٣,٠٩٤

٣٢,٢٥٣
٣,٤٠٠

٥٠,٠٤٦
-

١٧,٢٩٠
(٤٦٠)

٦١٧,٠٠٦
٢,٣٤٢,٦٢٩

(٦,٣٩٢,١٩٤)
(١٧٩,٥٠٨)
(٤٣,٨٨٥)

٥٩,٢٥٨
٤٤٢,١١٨

(٣,٧٧١,٥٨٢)

(٦٩٩,١٥٩)
(٤,٤٧٠,٧٤١)

(٥,٠١٠)
(٥,٠١٠)

٩,١٧٥,٢٤٧
(٣,٧٥٠,٠٠٠)

(٨٠,٦٢٢)
(٥٩٧,٤٥٥)

٤,٧٤٧,١٧٠

٢٧١,٤١٩
٢١٩,٥٨١

٤٩١,٠٠٠

١٨٦,٦٥٢

٢٠١٩

١,٤٠٨,٠٨٤

٣٢,٨٠٥
٣,٤٠٠

٥٢,٦٢٨
٣٢,٨٤٠

(١٩٥,٥٥٢)
-

٤٦٠,٧٣٢
١,٧٩٤,٩٣٧

٩٨٩,٦٠٨
(٣٩٥,٢٨١)

-
-

٢٩٦,٦٨٨
٢,٦٨٥,٩٥٢

(٥٥٢,٥٣١)
٢,١٣٣,٤٢١

(١١,٠٣٧)
(١١,٠٣٧)

٥,١٦٩,٢٥٩
(٦,٥٠٠,٠٠٠)

(٨٠,٠٩٧)
(٤٦٠,٧٣٢)

(١,٨٧١,٥٧٠)

٢٥٠,٨١٤
١٩٦,٧٧٩

٤٤٧,٥٩٣

٤٣٤,٩٧٤

للستة أشهر المنتهية  في ٣٠ حزيران
(مراجعة غير مدققة)

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة 
المختصرة 

السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة بندار للتجارة واالستثمار
(شركة مساهمة عامة محدودة)

عـمان - المملكة ا�ردنية الهاشمية

مقدمة
للتجارة  بندار  لشركة  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالي  المركز  قائمة  بمراجعة  قمنا 
واالستثمار – شركة مساهمة العامة -("الشركة") وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما في ٣٠ 
حزيران ٢٠٢٠ وكل من قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر المرحلية الموحدة المختصرة 
النقدية  التدفقات  التغيرات في حقوق الملكّية المرحلية الموحدة المختصرة وقائمة  وقائمة 
المرحلية الموحدة المختصرة للستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة مسؤولة 
عن إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقÝ للمعيار المحاسبي الدولي 
رقم (٣٤) " إعداد التقارير المالية المرحلية" المعدل وفقÝ لتعليمات البنك المركزي. إن مسؤوليتنا 
هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة استنادا إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعــة
لقـد قمنا بمراجعتنا وفقÝ للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة (٢٤١٠) "مراجعة القوائم 
المالية  القوائم  مراجعة  إن   ." المستقل  الحسابات  مدقق  بها  يقوم  التي  المرحلية  المالية 
ا¹شخاص  من  أساسي  بشكل  باستفسارات  القيام  تتضمن  المختصرة  الموحدة  المرحلية 
المسؤولين عن ا¹مور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. ان 
للتدقيق،  الدولية  للمعايير  وفقا  يتم  الذي  التدقيق  نطاق  من   Ýجوهري أقل  المراجعة  نطاق 
وبالتالي فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع ا¹مور الهامة التي يمكن تحديدها 

في عملية التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.

االستنتاج
المالية  القوائم  بأن  نعتقد  تجعلنا  أمور  أي  انتباهنا  إلى  يرد  لم  فإنه  مراجعتنا،  إلى   ëاستناد
جميع  من  اعدادها  يتم  لم   ٢٠٢٠ حزيران   ٣٠ في  كما  المرفقة  المختصرة  الموحدة  المرحلية 
النواحي الجوهرية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي ٣٤ "إعداد التقارير المالية المرحلية" المعدل 

وفقÝ لتعليمات البنك المركزي.

أمر آخر
إن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا¹ول ٢٠١٩ والقوائم المالية المرحلية 
تم  قد  المقارنة  ¹غراض  تظهر  والتي   ٢٠١٩ حزيران   ٣٠ في  المنتهية  للفترة  المختصرة  الموحدة 
تدقيقها ومراجعتها من قبل مدقق حسابات آخر والذي أصدر تقرير غير متحفظ واستنتاج غير 

متحفظ حولها بتاريخ ٥ شباط ٢٠٢٠ و٣١ تموز ٢٠١٩ غلى التوالي.
                                                                                                                       
القواسمي وشركاه
KPMG

عمان – المملكة ا¹ردنية الهاشمية                                                      حاتم القواسمي 
٢٩ تموز ٢٠٢٠
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*بريوت
اللبناين، ت�ا�شل عمليات  اأكد اجلي�ص 
البحث عن 9 اأ�شخا�ص ل يزال�ن يف عداد 
ال�شهر  مرفاأ بريوت  انفجار  بعد  املفق�دين 
النتهاء  عن  الإع��الن  بعد  وذلك  املا�شي، 
والتي  املت�شررة  املباين  م�شح  اأعمال  من 

�شملت اأكرث من 85 األف وحدة.
واأ���ش��ف��ر الن��ف��ج��ار ال���ذي وق���ع يف 4 
190�شخ�شا  من  اأكرث  مقتل  عن  اأغ�شط�ص 
بجروح،  �شخ�ص   6500 من  اأكرث  واإ�شابة 
و�شّرد نح� 300 األف من �شكان بريوت ممن 

ت�شررت منازلهم وم�ؤ�ش�شاتهم اأو تدمرت.
يف  العامة  العالقات  ق�شم  مدير  وقال 
يف  ع��اد  اإليا�ص  العميد  اللبناين  اجلي�ص 
“ملف املفق�دين مل يقفل  م�ؤمتر �شحفي: 
اأعمال  يف  ال�شتمرار  م�ؤكدا  يقفل”،  ولن 
البحث عن 9 مفق�دين، هم 3 لبنانيني و5 

�ش�ريني وم�شري.
واأعلن اجلي�ص يف امل�ؤمتر اأنه “مت م�شح 
 60818 بينها  مت�شررة”،  وحدة   85744
و19115  مطعما،  و962  �شكنية،  وح��دة 

م�شت�شفى،  و12  جتارية،  و�شركة  م�ؤ�ش�شة 
وح��دة  و1137  تعليمية،  م�ؤ�ش�شة  و82 
عدة  اأث��ري��ة  مبان  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  اأث��ري��ة، 

تنت�شر يف املنطقة القريبة من املرفاأ.
الأ�شرار  حجم  على  الأمثلة  بني  ومن 
مرت  األف   550 ح�ايل  اجلي�ص  اأعلنها  التي 

مربع من الزجاج، واأكرث من 108 اآلف باب 
داخلي.

م�شح  عملية  اأن  اإىل  اجلي�ص  واأ���ش��ار 
الأ�شرار “تعترب كافية ول حاجة بالتايل 
اإ�شافية من قبل  م�شح  اإجراء عمليات  اىل 

اجلهات املانحة«.
ب��ريوت  على  انهالت  الن��ف��ج��ار،  ومنذ 

العديد  البالد  وزار  اإن�شانية،  م�شاعدات 
الرئي�ص  اأبرزهم  الأجانب  امل�ش�ؤولني  من 

الفرن�شي اإميان�يل ماكرون.
م�ؤمترا  اأغ�شط�ص   9 يف  فرن�شا  ورع��ت 
امل�شارك�ن  خالله  تعهد  لبنان  لدعم  دوليا 
بتقدمي اأكرث من 250 ملي�ن ي�رو مل�شاعدة 
الأمم  برعاية  تقدم  اأن  على  اللبنانيني، 

اللبناين،  لل�شعب  مبا�شر  وب�شكل  املتحدة 
املتهمة  الدولة  مب�ؤ�ش�شات  متر  اأن  دون  من 

بالف�شاد.
بعد  لبنان  اإىل  الثانية  زيارته  وخالل 
تنظيم  عزمه  م��اك��رون  اأع��ل��ن  الن��ف��ج��ار، 
يف  باري�ص  يف  للبنان  جديد  دع��م  م���ؤمت��ر 

الن�شف الثاين من �شهر اأكت�بر

*وكاالت
الكثري  فيه  اأق��ب��ل��ت  ال���ذي  ال���ق��ت  يف 
اإغالق  اأوام��ر  تطبيق  على  العامل  دول  من 
ك���رون��ا  ف��ريو���ص  تف�شي  ب��دء  م��ع  م�شددة 
امل�شتجد، اأثارت ال�ش�يد حفيظة الكثري من 
احلك�مات وم�ش�ؤويل ال�شحة ب�شبب قرارها 
اإبقاء الأم�ر على حالها وكاأن الفريو�ص مل 
يكن، اإل اأن انخفا�ص عدد حالت الإ�شابة 
الدول  من  بغريها  مقارنة  الآن  ال�ش�يد  يف 
اأثار حرية علماء وجعلها حمل  الأوروبية، 
التي يتم فيها ارتداء  اإ�شادة. ويف الأماكن 
اأقنعة ال�جه ب�شكل �شائع يف معظم اأنحاء 
الكمامات  ال�ش�يدي�ن  يرتدي  ل  العامل، 
اأو  ماركت  ال�ش�بر  حمال  اأو  القطارات  يف 
مراكز الت�ش�ق، مع انخفا�ص اأعدا الإ�شابة 

ب�”ك�فيد-19«.
اأوروب���ا  دول  معظم  اأغ��ل��ق��ت  وع��ن��دم��ا 
امل���دار����ص وامل��ط��اع��م و����ش���الت الأل��ع��اب 
تف�شي  بدء  مع  احل��دود،  وحتى  الريا�شية 
بالعديد  يتمتع�ن  ال�ش�يدي�ن  ظل  ال�باء، 

من احلريات.
منخف�شة  ال�شرتاتيجية  وا�شتح�ذت 
لكنها  العامل،  اهتمام  على  ن�شبيا  امل�شت�ى 
وفيات  معدل  مع  تزامنت  نف�شه  ال�قت  يف 
يف  عليه  ه���  مم��ا  بكثري  اأع��ل��ى  ك��ان  للفرد 

بلدان ال�شمال الأوروبي الأخرى.
مرة  ال��ع��دوى  اأع���داد  ارت��ف��اع  مع  الآن، 
اأوروبا، فاإن الدولة  اأنحاء  اأخرى يف معظم 
�شخ�ص  ماليني   10 �شكانها  عدد  يبلغ  التي 
ل��دي��ه��ا اأق���ل ع���دد م��ن ح���الت الإ���ش��اب��ة 
مري�شا  و14  اجل��دي��د،  ك���رون��ا  ب��ف��ريو���ص 

بالفريو�ص فقط يف العناية املركزة.
اإذا  ما  امل�ؤكد  مع ذلك، ل يزال من غري 
كانت ا�شرتاتيجية ال�ش�يد ناجحة بالفعل 
ول  ال�شحية،  �شلطاتها  ت�ا�شل  اإذ  ل،  اأم 
اأندر�ص  الدكت�ر  �شيما كبري علماء الأوبئة 
اأنه  وه���  م��األ���ف،  حتذير  تكرار  تيغنيل، 
“من ال�شابق لأوانه معرفة ذلك، واأن جميع 

البلدان يف مرحلة خمتلفة من ال�باء«.
م�ش�ؤويل  كبرية  مينع  مل  ذل��ك  اأن  اإل 

العاملية  ال�شحة  منظمة  يف  ال���ط����ارئ 
الق�ل  م��ن  �شم�ل�ود،  كاثرين  ب��اأوروب��ا، 
اأو�شع  درو�شا  تتعلم  اأن  ميكن  “القارة  اإن 
مكافحة  يف  ت�شاعد  اأن  ميكن  ال�ش�يد،  من 

الفريو�ص يف اأماكن اأخرى«.
واأ�شافت: “يجب اأن ندرك اأن ال�ش�يد، 
التي  ال��زي��ادة  جتنبت  احل��ايل،  ال�قت  يف 
�ش�هدت يف بع�ص البلدان الأخرى يف اأوروبا 
الغربية.. اأعتقد اأن هناك درو�شا من ذلك. 
�شنك�ن حري�شني للغاية على العمل و�شماع 
املزيد عن النهج ال�ش�يدي”، وفق ما ذكرت 

وكالة اأ�ش��شييتد بر�ص.
ملكافحة  الأوروب������ي  ل��ل��م��رك��ز  ووف��ق��ا 
الأمرا�ص، فقد �شجلت ال�ش�يد 30.3 حالة 
األ��ف   100 لكل  بك�رونا  ج��دي��دة  اإ�شابة 
ب���292.2  مقارنة  ي�ما،   14 اآخر  يف  ن�شمة 
و61.8  فرن�شا،  يف  و172.1  اإ�شبانيا،  يف 
الدمنارك.  يف  و69.2  املتحدة،  اململكة  يف 
يف  �شارمة  اإغ��الق  عمليات  فر�شت  وكلها 

وقت مبكر من ال�باء.

ب�شكل عام، فقد �شجلت ال�ش�يد 88237 
اإ�شابة و5864 حالة وفاة جراء الفريو�ص، 
 100 لكل  وف��اة  حالة   57.5 يعادل  ما  اأي 

األف ن�شمة، منذ بداية الأزمة.
اأن الطريقة التي  وبالتايل، فاإنه يبدو 
ال�ش�يد  ا�شرتاتيجية  اإىل  النظر  بها  مت 
على  كبري  حد  اإىل  تعتمد  ال��ب��الد،  خ��ارج 
مرحلة ال�باء التي كان املراقب مير بها يف 

ذلك ال�قت.
ف��ف��ي ال���ب���داي���ة، ك����ان ال���ك���ث���ريون يف 
وهم  ال�ش�يديني  �ش�ر  ي�شدق�ن  ل  اخلارج 
يتناول�ن الطعام مع الأ�شدقاء يف املطاعم 
ال�اجهة  على  امل�����ش��روب��ات  يحت�ش�ن  اأو 
البحرية يف �شت�كه�مل، ثم جاءت ال�شدمة 
عندما اجتاح الفريو�ص دور رعاية امل�شنني 

ودور العجزة يف البالد.
وبحل�ل منت�شف اأبريل، مت اإعالن اأكرث 
ال�ش�يد،  يف  ي���م  كل  وف��اة  حالة   100 من 
اأماكن  بينما انخف�شت معدلت ال�فيات يف 

اأخرى يف اأوروبا.

*القاهرة
لالأدوية،  فارما«  »اإيفا  �شركة  ت�شتعد 
العقار  »ف��اف��ي��ب��رياف��ري«،  دواء  لت�شدير 
الرو�شي امل�شتخدم يف عالج فريو�ص ك�رونا 
خارج  اإىل  امل�شرية،  ال�ش�ق  يف  امل�شتجد 

البالد.
دواء  م��ث��ي��ل  “فافيبريافري”  وي��ع��د 
اأول  فارما”،  “اإيفا  وُتعترب  “الأفيجان” 

ُت�شنع  واإفريقية  وعربية  م�شرية  �شركة 
للخارج،  وت�شدره  م�شر،  اأر�ص  على  الدواء 
ال��ذي  “رمدي�شيفري”  دواء  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
املحلية،  لل�ش�ق  اأي�شا  ال�شركة  تنتجه 
قارات   3 يف  لبلدان  ت�شديره  على  وتعمل 
اإيفا  بالعامل. وقال الع�ش� املنتدب ل�شركة 
اأحد  ال��دواء  اإن  اأرماني��ص،  ريا�ص  فارما 
تعمل  والتي  للفريو�شات،  امل�شادة  العقارات 

التكاثر  عن  ن�شاطه  تثبيط  اأو  اإيقاف  على 
داخل اخلاليا امل�شابة بتلك الفريو�شات.

واأو�شح اأنه دواء ذو كفاءة يف م�اجهة 
ن���زلت ال���ربد احل����ادة، وع���دد الأم��را���ص 
اأي�شا  وي�شتخدم  التنف�شية،  الفريو�شية 
امل�شبب  امل�شتجد  ك�رونا  فريو�ص  عالج  يف 
ا�شتخدامات  وع��ن   .19- ك�فيد  مل��ر���ص 
ل��ل��ف��ريو���ش��ات  ك��م�����ش��اد  “فافيبريافري” 

التنف�شية، قال الدكت�ر اأ�شرف حامت، وزير 
اللجنة  وع�ش�  الأ�شبق،  وال�شكان  ال�شحة 
العليا للفريو�شات التنف�شية ب�زارة التعليم 
العايل والبحث العلمي امل�شرية، اإن الدواء 
امل�افقة  متت  وقد  “اأقرا�ص”،  عن  عبارة 
باليابان،  الإنفل�نزا  لعالج   2014 يف  عليه 
كما ح�شل على م�افقة ا�شتخدام الط�ارئ 

للك�رونا من وزارة ال�شحة الرو�شية.

رغم كارثة بيروت.. البحث 
مستمر عن 9 مفقودين

السويد تثير حيرة أوروبا.. 
إصابات أقل بكورونا بال قيود صارمة

قريبا.. بدء تصدير دواء لعالج 
كورونا من مصر إلى الخارج

*واشنطن
ك�شفت �شحيفة “ني�ي�رك تاميز” الأمريكية اأن 
ال�شلطات تعرفت على ه�ية من يقف خلف حماولة 
من  �شابق  وقت  يف  ترامب،  دونالد  الرئي�ص  ت�شميم 

هذا الأ�شب�ع.
الأبي�ص  بالبيت  القان�ن  اإنفاذ  �شلطات  وكانت 
م��ادة  على  حت��ت���ي  ح��زم��ة  ال�شبت  ي���م  اعرت�شت 

الري�شني ال�شامة م�جهة اإىل ترامب.
وذكر امل�شدر اأن احلزمة عبارة عن ظرف بريدي 
يعتقد اأنه جرى اإر�شاله من كندا، م�شيفا “امل�ش�ؤول�ن 

تعرف�ا على ه�ية املراأة �شاحبة احلزمة«.
م��رك��ز بريد  ال��ظ��رف يف  اع��رتا���ص  “مت  وت��اب��ع 

حك�مي، قبل و�ش�له اإىل البيت الأبي�ص«.
ح��دود  اإىل  يتم  مل  اأن��ه  اأم��ن��ي  م�ش�ؤول  وك�شف 
واأي  الر�شالة  ب��ني  �شلة  اأي  على  العث�ر  ال�شاعة 

منظمة اإرهابية دولية. 
يتم  ال�شمية  �شديد  مركب  هي  الري�شني  وم��ادة 
ا�شتخراجه من حب�ب اخلروع، التي مت ا�شتخدامها 

من قبل يف عدد من العمليات الإرهابية.
حبيبات  اأو  م�شح�ق  �شكل  يف  ا�شتخدامه  وميكن 
والقيء  الغثيان  ي�شبب  ابتالعه  حال  ويف  دخان،  اأو 
ف�شل  يليه  ثم  والأم��ع��اء،  املعدة  يف  داخليا  ونزيفا 
ال���دورة  بانهيار  وامل����ت  وال��ك��ل��ى  وال��ط��ح��ال  الكبد 

الدم�ية.
وقال م�قع “بيزني�ص اإن�شايدر” اإن تناول جرعة 
واحدة من م�شح�ق الري�شني قادر على قتل الإن�شان 

يف غ�ش�ن 3 اإىل 5 اأيام.
ويف وقت �شابق، عرثت ال�شلطات الأمريكية على 
طردين على الأقل، ي�شتبه يف احت�ائهما على مادة 

الري�شني، كانت م�جهة اإىل البنتاغ�ن.

*واشنطن
قالت اإدارة الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب، اإن 
كل عق�بات الأمم املتحدة على اإيران �شتبقى �شارية، 
لن  عليها  املفرو�ص  التقليدية  الأ�شلحة  حظر  واإن 

ينتهي اأجله يف منت�شف اأكت�بر املقبل كما ه� مقرر.
لكن 13 دولة ع�ش�ا من اأ�شل 15 يف جمل�ص الأمن 
الدويل، ومن بينهم حلفاء قدامى لل�ليات املتحدة، 

تعار�ص خط�ة وا�شنطن جتاه طهران.
ال��دول  م��ن  فقط  قلة  اإن  دبل�ما�شي�ن  وي��ق���ل 
التي  الإج���راءات  تلك  فر�ص  الأرج��ح  على  �شتعيد 
كانت قد رفعت مب�جب التفاق الن�وي الذي وقعته 
من  منعها  بهدف  العاملية  الق�ى  مع   2015 يف  اإي��ران 

تط�ير اأ�شلحة ن�وية.
ب�مبي�  مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
نح�  خط�ة  هي  الي�م  للعق�بات  “الع�دة  بيان:  يف 
ال�شالم والأمن الدوليني... يف الأيام املقبلة.. �شتعلن 
الإج���راءات  م��ن  جمم�عة  ع��ن  املتحدة  ال���لي��ات 
املتحدة  الأمم  عق�بات  تطبيق  لتعزيز  الإ�شافية 

وحما�شبة املخالفني«.
فر�ص جمل�ص الأمن الدويل حظر الأ�شلحة على 
هذا  اأجل  ينق�شي  اأن  املقرر  ومن   .2007 عام  اإيران 
لعام  الن�وي  اأكت�بر مب�جب التفاق  احلظر يف 18 
اإيران ورو�شيا وال�شني واأملانيا وبريطانيا  2015 بني 

وفرن�شا وال�ليات املتحدة.
اأ�شلحة ن�وية  ومينع التفاق طهران من تط�ير 
التفاق  اإدراج  ومت  عنها.  العق�بات  تخفيف  مقابل 

يف قرار ملجل�ص الأمن عام 2015.
الأم��ريك��ي  الرئي�ص  ان�شحب   ،2018 ع��ام  ويف 
اأبرمته  ال��ذي  الن�وي  التفاق  من  ترامب  دونالد 
باأنه”اأ�ش�اأ  اإي��اه  وا�شفا  اأوباما،  ب��اراك  �شلفه  اإدارة 

اتفاق على الإطالق«.
يف  املا�شي  ال�شهر  املتحدة  ال���لي��ات  واأخفقت 
حم��اول��ة مت��دي��د احل��ظ��ر امل��ف��رو���ص على اإي���ران يف 

جمل�ص الأمن.
التفاق  يف  م�شاركة  ظلت  التي  الأط��راف  قالت 

اإيران  وقالت  عليه.  باحلفاظ  ملتزمة  اإنها  الن�وي 
اإن التفاق �شيظل �شاريا رغم اخلط�ة الأمريكية يف 

الأمم املتحدة.
الأمن  ملجل�ص  واأملانيا  وفرن�شا  بريطانيا  وقالت 
عق�بات  من  اإي��ران  اإعفاء  اإن  اجلمعة  ي�م  ال��دويل 

الأمم املتحدة �شي�شتمر ملا بعد 20 �شبتمرب.
يف  الثالثة  الأوروبية  الأط��راف  مبع�ث�  وكتب 
بال  “عملنا  روي��رتز:  عليه  اطلعت  للمجل�ص  خطاب 
ومازلنا  الن�وي  التفاق  على  احلفاظ  اأجل  من  كلل 

ملتزمني بذلك«.
تلزم  اأن  املتحدة  الأمم  عق�بات  ع�دة  �شاأن  من 
بالتخ�شيب  املتعلقة  الأن�شطة  جميع  بتعليق  اإيران 
والتط�ير،  البحث  ذل��ك  يف  مبا  املعاجلة،  واإع���ادة 
تلك  يف  ي�شاهم  اأن  ميكن  �شيء  اأي  ا�شترياد  وحظر 
الأ�شلحة  اإط���الق  اأنظمة  تط�ير  يف  اأو  الأن�شطة 

الن�وية.
الأ�شلحة  حظر  فر�ص  معاودة  كذلك  و�شت�شمل 
بالي�شتية  �ش�اريخ  تط�ير  من  ومنعها  اإي��ران،  على 
فر�ص  وا�شتئناف  ن�وية  اأ�شلحة  اإطالق  على  قادرة 

عق�بات حمددة على ع�شرات الأفراد والكيانات.
ال�شحنات  فح�ص  على  ال���دول  ح��ث  �شيتم  كما 
�شحنة  اأي  مب�شادرة  لها  وال�شماح  واإليها  اإي��ران  من 

حمظ�رة.
اإ�شدار  يعتزم  ترامب  اإن  لرويرتز  م�شادر  قالت 
من  كل  على  عق�بات  بفر�ص  له  ي�شمح  تنفيذي  اأمر 
على  املفرو�ص  التقليدية  الأ�شلحة  حظر  ينتهك 
اإ�شرار  لتعزيز  املتحدة، يف حماولة  اإيران من الأمم 
اأجل غري  اإىل  اأ�شبح ممددا  اأن الإجراء  اأمريكا على 
م�شمى ملا بعد 18 اأكت�بر. وقالت امل�شادر، التي طلبت 
اإ�شدار  املت�قع  اإنه من  اأ�شمائها، اخلمي�ص،  ن�شر  عدم 
�شي�شمح  واإن��ه  املقبلة،  الأي���ام  يف  التنفيذي  الأم��ر 
للرئي�ص مبعاقبة املخالفني الأجانب، اإذ اإن الكيانات 
تعامالت  باأي  القيام  من  بالفعل  ممن�عة  الأمريكية 
متعلقة بالأ�شلحة مع اإيران، وحرمانهم من ال��ش�ل 

اإىل ال�ش�ق الأمريكية.

التعرف على هوية من حاول 
تسميم ترامب.. »سيدة«

ماذا يعني استمرار »العقوبات 
األميركية« على إيران؟

*القاهرة
امل�شري،  ال�����زراء  جمل�ص  رئي�ص  تفقد 
الأعمال  منطقة  ال�شبت،  مدب�يل،  م�شطفى 
املركزية بالعا�شمة الإدارية اجلديدة، حيث 
اخلام�ص  ال���دور  ح���ائ��ط  �شب  اأع��م��ال  �شهد 
اأعلى  وه�  الأيق�ين”،  “الربج  من  والأربعني 

برج يف القارة الأفريقية.
وال����ربج اأح����د امل��ب��اين امل��م��ي��زة مل�����ش��روع 
اكتماله  عند  ويرتفع  اجل��دي��دة،  العا�شمة 
حاليا  ال������ش���ل  مت  وق��د  م���رتًا،   385 لنح� 
ارتفاع  يتخطى  ما  وه���  م��رتا،   220 لرتفاع 
رئا�شة  ح�شاب  نقل  م��ا  وف��ق  ال��ق��اه��رة،  ب��رج 

جمل�ص ال�زراء على “في�شب�ك«.
الأع��م��ال  منطقة  اأن  م��دب���يل  واأو���ش��ح 
بالعا�شمة  مميزة  عالمة  �شت�شبح  املركزية 
مكلفا  للم�شريني،  �شتك�ن مزارا  بل  اجلديدة، 
بالنتهاء  للم�شروع  املنفذة  ال�شينية  ال�شركة 

من كامل اأعمال البناء اخلارجي بالأبراج اآخر 
اأكت�بر 2021.

اإىل  امل�شري  ال�����زراء  رئي�ص  ا�شتمع  كما 
ع��ر���ص جُم��م��ع ل��الأع��م��ال امل��ن��ج��زة يف خمتلف 

وزير  من  املركزية،  الأعمال  منطقة  مك�نات 
العمرانية،  واملجتمعات  وامل��راف��ق  الإ���ش��ك��ان 
عا�شم اجلزار. ومت ا�شتعرا�ص م�قف تف�شيلي 
باملنطقة  الأخرى  الأب��راج  من  برج  كل  لتنفيذ 
مت  وما  العمل،  �شري  معدل  حيث  من  حدة،  على 

واأعمال  اخلر�شانة،  �شبة  اأعمال  من  تنفيذه 
التاأ�شي�ص، والأعمال الكهروميكانيكية، واأعمال 
احلفر  واأعمال  الزجاجية،  ال�اجهات  تركيب 
املتبقية  الأع��م��ال  وكذلك  اخل��دم��ات،  لأن��ف��اق 
والربنامج الزمني لالنتهاء من هذه امل�شروعات.

*وكاالت
ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئي�ص  اأعلن 
مباركته التفاق املبدئي بني “تيك ت�ك” مع 
�شراكة  اإبرام  لهما  تتيح  اأمريكيتني،  �شركتني 
ال�ليات  اأرا�شي  على  معه  وجتارية  تقنية 
اأكد متحدث با�شم التطبيق  املتحدة، يف وقت 
املخاوف  ينهي  الت��ف��اق  اأن  ال�شهري  ال�شيني 

الأمنية ب�شاأنه.
اأعطيت  “لقد  الأمريكي:  الرئي�ص  وقال 
اأوردت  م��ا  وف��ق  مباركتي”،  ال�شفقة  ه��ذه 
اأنها  “اأعتقد  واأ���ش��اف:  بر�ص”.  “فران�ص 
ح�شلتا  “اإن  واأردف:  رائعة”،  �شفقة  �شتك�ن 
رائعا،  ذلك  �شيك�ن  عليها  وووملارت(  )اأوراكل 

واإن مل حت�شال عليها فال باأ�ص«.
يف  حظرت  قد  املتحدة  ال���لي��ات  وكانت 
وقت �شابق تنزيل تطبيق ت�شجيالت الفيدي� 
الق�شرية ال�شيني الرائج، على خلفية اعتباره 

ن��زاع  اإىل  اأدى  مم��ا  ال��ق���م��ي،  ل��الأم��ن  تهديدا 
مت�شاعد مع ال�شني ح�ل التكن�ل�جيا.

الإع��الن  اإىل  ت���ك  تيك  تطبيق  و���ش��ارع 
لتك�ن  اأوراك���ل  �شركة  مع  اتفاق  اإع���داد  عن 

املزود التقني له يف ال�ليات املتحدة و�شركة 
قبل  التجاري،  ال�شريك  لتك�ن  “ووملارت” 
ال�شركة  على  ف��درايل  حظر  �شريان  من  ي���م 

ال�شينية التي متلك التطبيق.
وق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ت��ي��ك ت����ك ال��ذي 

�شعداء  “نحن  دان�ص”:  “بايت  �شركة  متلكه 
واأوراك���ل  ت���ك  تيك  من  املقدم  العر�ص  ب��اأن 
لالإدارة  الأمنية  املخاوف  يحل  �ش�ف  وووملارت 
م�شتقبل  ح�ل  الت�شاوؤلت  وينهي  المريكية، 

تيك ت�ك يف ال�ليات املتحدة«.

تجاوز برج القاهرة.. مصر 
تقترب من »أيقونتها الجديدة«

اتفاق تيك توك ينال مباركة ترامب.. 
ويبدد مخاوف »األمن القومي«


