
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

حظر »الجمعة«.. خسائر تراكمية 
بعشرات الماليين

تحويل 58 مدرسة للتعليم عن بعد ومناشدات 
بتعليق الدوام في المدارس

 »كورونا«.. تسجيل 61 إصابة محلية 46 منها
   في العاصمة ووفاة شاب ثالثيني

 دعوات لوقف الحظر الشامل الجمعة وتمديد
  ساعات الجزئي للمنشآت االقتصادية

تزايد اعداد االصابات ومطالبات 
بتغيير آلية التعامل مع الوباء

 الأنباط - عمان - عمرالكعابنة

يعاين الأردنيون من تداعيات �ساعات 

�حل��ظ��ر �الع��ت��ي��ادي��ة �ل��ت��ي ي��ب��د�أ تفعيلها 

و�الأ���س��و�ق  و�مل�سانع  �لتجارية  للمحال 

وحم����ط����ات �مل����ح����روق����ات يف �ل���ع���ا����س���رة، 

ول��ل��م��و�ط��ن��ن يف �حل���ادي���ة ع�����س��رة من 

م�ساء� كل يوم ، ما عد� يوم �جلمعة �لذي 

���س��ام��ًا ملحافظتي  ف��ي��ه �حل��ظ��ر  ي��ك��ون 

�لعا�سمة و�لزرقاء الإ�سبوعن متتالين 

ب�����س��ب��ب �إزي������اد �أع������د�د ح����االت �الإ���س��اب��ة 

�ل�سامل  �حلظرين  كا  فيهما.  بكورونا 

�أث���رت على �الإق��ت�����س��اد �ملحلي  و�جل��زئ��ي 

�حلظر  يكلف  حيث  �سلبي،  ب�سكل  ككل 

�ل�����س��ام��ل �جل��م��ع��ة ل���وح���ده �الق��ت�����س��اد 

م��ل��ي��ون   ٨٠ �إىل  ت�����س��ل  خ�����س��ائ��ر  �مل��ح��ل��ي 

دينار ح�سب خرب�ء �قت�سادين . رئي�س 

فتحي  �ملهند�س  �الأردن  �سناعة  غ��رف��ة 

ب��اأن موقفه  ل���«�الأن��ب��اط«  �أك��د  �جلغبري، 

�و  �ل�سامل  ك��ان  �سو�ء  �حلظر  فكرة  من 

�جل��زئ��ي ه��و �ل��ر�ف�����س و�مل��ت��ح��ف��ظ على 

هذ� �الجر�ء نظر� ملا له من �أثار �سلبية 

�ل��ذي  �القت�ساد  على  جوهرية  وتبعات 

ن��ح��ن �ل���ي���وم يف �أم�������س �حل���اج���ة الث��ب��ات 

قدر�تنا �القت�سادية من حيث �العتماد 

على قطاعاتنا �ملحلية.
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خالل تفقده مرافق مطار الملكة علياء الدولي

الملك: تنفيذ اإلجراءات مسؤولية األطراف 
المعنية لضمان سالمة المسافرين

الملك يؤكد اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة ومستواها المتقدم 

النباط - وكالت

جت��ه��د ���س��ل��ط��ات �الح���ت���ال يف ن��ه��ب �أر�����س���ي 

حمافظة �سلفيت ومو�قعها �الأثرية، يف خطو�ت 

و�الإرث  و�لتاريخ  �ل��وج��ود  ت�ستهدف  متاحقة 

�حل�����س��اري �ل��ط��وي��ل �ل���ذي ي��ع��ود �ىل �أك���ر من 

15٠٠ عام. ��ستياء ونهب ممنهج يطال مو�قع 

و�لتجمعات  �ل��ب��وؤر  �إىل  �سمها  ي��ج��ري  بعينها 

�ال�ستيطانية، وحتويلها ملناطق �سياحية تخ�س 

�مل�ستوطنات  ه���ذه  ت��اري��خ  ل��رب��ط  �مل�����س��ت��وط��ن��ن 

ب��ت��اري��خ �مل��و�ق��ع �الأث���ري���ة �ل��ت��ي ي��ت��م و���س��ع �ليد 

�الإ�سر�ئيلية بالقوة عليها.

�سلطات  �أخ��ط��رت  �ملا�سية،  �لقليلة  �الأي���ام  يف 

�الحتال، باال�ستياء على خربة »دير �سمعان« 

وخ���رب���ة  م�������ر�(،  و75  دومن�������ات   6( مب�����س��اح��ة 

م��ر�(  و915  دومن���ا   17( مب�ساحة  قلعة«  »دي���ر 

�الأثريتن �لو�قعتن غرب �ملحافظة.

�ملحافظة  يف  و�الآث����ار  �ل�سياحة  د�ئ���رة  م��دي��ر 

منت�سر مو�سى قال: �إن هذين �ملوقعن يعترب�ن 

م��ن �أه���م �مل��و�ق��ع �الأث���ري���ة يف �مل��ح��اف��ظ��ة، فهما 

مبنيان من حجارة ُم�سّذبه، مر�سعة �أر�سيتهما 

�ىل  و�ل��رخ��ام،  و�مل��ل��ون��ة  �لبي�ساء  بالف�سيف�ساء 

ج���ان���ب �ل����زخ����ارف �مل��ع��م��اري��ة �ل���ت���ي ت��ن��ت�����س��ر يف 

تظهر  كما  �لبيزنطي،  للعهد  وت��ع��ود  �ملوقعن 

كانت  �لتي  �ال�ستنادية  و�جل��در�ن  �الأدر�ج  بقايا 

توؤدي �إىل هذه �الأديرة.

التفا�صيل �ص »9«

سلفيت.. نهب ممنهج لالراضي والمواقع األثرية 

التربية تعلن أسماء مدارس حولت
 للتعليم عن بعد

 مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد 
وشركة بتر بزنس لتدريب الشباب

 النعيمي يعرض لتجربة التعليم عن بعد 
باجتماع مجموعة العشرين

زين ُتواصل دعمها لبرامج مؤسسة 
الملكة رانيا للتعليم والتنمية

حمالت مكثفة لضبط مخالفات 
التشحيط والقيادة المتهورة

عبد اهلل لوالده األسير: »كُبرت يا 
والدي وما زلت متشّوًقا لرؤيتك«

النباط-عمان

 ���س��ارك وزي���ر �ل��رب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��دك��ت��ور 

يف  �لتعليم  وزر�ء  �جتماع  يف  �لنعيمي،  تي�سري 

�لعربية  �ململكة  برئا�سة  �لع�سرين  جمموعة 

�ل�������س���ع���ودي���ة ع���ن ب���ع���د �ل�����ذي خ�����س�����س ل��ب��ح��ث 

�لثقافية  �لتحديات  مو�جهة  يف  �لتعليم  دور 

و�القت�سادية. و�الجتماعية 

و�أكد �الجتماع �لذي �عتمد مبادرة �لتعليم 

����س��ت��ع��د�د� ل��ق��م��ة �ل��ع�����س��ري��ن، �أه��م��ي��ة ����س��ت��م��ر�ر 

تعليم  وك���ذل���ك  �الأزم������ات،  �أوق�����ات  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م 

�لنعيمي،  �لدكتور  وعر�س  �ملبكرة.  �لطفولة 

�لتعليم  يف  �الأردن  لتجربة  �الج��ت��م��اع،  خ��ال 

�لتعامل. يف  �ال�ستجابة  و�سرعة  بعد،  عن 
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النباط-عمان

وم��وؤ���س�����س��ة  �الأردن  زي����ن  ���س��رك��ة  ج������ّددت   

�تفاقيتهما  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  للتعليم  ر�ن��ي��ا  �مل��ل��ك��ة 

�أع���و�م،  م��ن��ذ  جتمعهما  �ل��ت��ي  �ال���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

�مل��وؤ���س�����س��ة  ج���ه���ود  دع�����م  �إىل  ت���ه���دف  و�ل����ت����ي 

�ل��ع��م��ل��ي��ة  وحت�������س���ن  ت���ط���وي���ر  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة 

و�الأطفال  �ل�سباب  لدى  �الأردن  يف  �لتعليمية 

ووّق��ع  وتنميتها.  �ملحلية  �ملجتمعات  ومتكن 

�لتنفيذي  رئي�سها  زين  �سركة  عن  �التفاقية 

ف��ه��د �جل���ا����س���م، وع����ن م��وؤ���س�����س��ة �مل��ل��ك��ة ر�ن��ي��ا 

با�سم  �لتنفيذي  رئي�سها  و�لتنمية  للتعليم 

يف  �مل�����س��ت��د�م��ة  ��سر�تيجيتها  و���س��م��ن  ���س��ع��د. 

�ملجتمع  جت��اه  �الجتماعية  �مل�سوؤولية  جم��ال 

�الأردين.

التفا�صيل �ص »12«

النباط-عمان

تعليمات  �لعام، عن  �الأمن  �أعلنت مديرية   

م�������س���ددة ل����������اإد�ر�ت �مل�����روري�����ة وم���دي���ري���ات 

بتكثيف  كافة،  و�لدوريات  و�الإد�ر�ت  �ل�سرطة 

�ل���رق���اب���ة وت��ن��ف��ي��ذ ح���م���ات م���روري���ة ي��وم��ي��ة 

بتهور  و�لقيادة  �لت�سحيط  خمالفات  ل�سبط 

وب��ط��رق ����س��ت��ع��ر����س��ي��ة ت��ه��دد ح��ي��اة و���س��ام��ة 

�لطريق. م�ستخدمي 

�إن  �الثنن  �م�س  بيان  يف  �ملديرية  وقالت 

�لعام  �الأم��ن  مدير  ��سدرها  �لتي  �لتعليمات 

ت�سمنت  �حل���و�مت���ة،  ح�����س��ن  �ل���رك���ن  �ل���ل���و�ء 

�حلزم وعدم �لتهاون بحق كل من يقوم مبثل 

�ملو�طنون  منها  ي�ستكي  �لتي  �ملخالفات  تلك 

با�ستمر�ر.
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النباط-عمان

�ل��رب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م �الث��ن��ن،  �أع��ل��ن��ت وز�رة   

ق��ائ��م��ة ب���اأ����س���م���اء �مل����د�ر�����س �ل���ت���ي مت حت��وي��ل��ه��ا 

للتعليم �اللكروين عن بعد ملدة 14 يوماً وذلك 

بعد ت�سجيل ��سابات كورونا فيها.

�أ�سماء �ملد�ر�س: وتالياً 

م���ي���م���ون���ة ب���ن���ت �حل��������ارث )ق�������س���ب���ة �رب������د(، 

7/9/2٠2٠،�ب������������ن �ل��ع��م��ي��د )ل������و�ء �جل���ام���ع���ة(، 

7/9/2٠2٠،ذوق�����������������ان �ل����ه����ن����د�وي �الأ����س���ا����س���ي���ة 

ل��ل��ب��ن��ن )ل������و�ء �جل���ام���ع���ة(، 7/9/2٠2٠،�ب�����������ن 

�ل��ع��م��ي��د �ل��ث��ان��وي��ة ل��ل��ب��ن��ن )ل�����و�ء �جل��ام��ع��ة(، 

)م��ارك��ا(،  �الإع��د�دي��ة  �لنزهة  7/9/2٠2٠،ذك�����ور 

)م����ارك����ا(،  ل���ل���ب���ن���ات  �حل�������ارث  6/9/2٠2٠،�أم 

6/9/2٠2٠،�����س����ع����د ب���ن �أب����ي وق���ا����س )���س��ح��اب(، 

5/9/2٠2٠،�لبقعة �لثانوية بنن )عن �لبا�سا(، 

4/9/2٠2٠،�أح��������م��������د غ��ن��ي��م �الأ����س���ا����س���ي���ة )ع���ن 

بنات  ثانوية  �لبا�سا  5/9/2٠2٠،ع����ن  �لبا�سا(، 

�لثانوية  4/9/2٠2٠،�ل���ك���ر�م���ة  �ل��ب��ا���س��ا(،  )ع��ن 

4/9/2٠2٠،ع����ن  ��ة(،  �جل��ن��وب��يَّ )�ل�سونة  للبنات 

3/9/2٠2٠،عقبة  )عجلون(،  �لثانوية  �لب�ستان 

�الأوىل(،  )�ل��زرق��اء  �لثانية  �الأ�سا�سية  نافع  بن 

)�لتعليم  �ل�����س��ك��ر  ف��ت��اف��ي��ت  3/9/2٠2٠،رو������س�����ة 

�خل�����ا������س(، 31/٨/2٠2٠،�أك��������ادمي��������ي��������ة ع��ل��م��اء 

31/٨/2٠2٠،�لبلد  �مل�ستقبل )�لتعليم �خلا�س(، 

31/٨/2٠2٠،رو�سة  �خلا�س(،  )�لتعليم  �الأمن 

ي����ن����اب����ي����ع �ل�����رب�����ي�����ع )�ل����ت����ع����ل����ي����م �خل������ا�������س(، 

31/٨/2٠2٠،�أك�����ادمي�����ي�����ة �ل��ع��و����س��م �خل�����س��ر�ء 

)�ل��ت��ع��ل��ي��م �خل���ا����س(، 31/٨/2٠2٠،�أك����ادمي����ي����ة 

�ل��ب�����س��ائ��ر�ل��ن��م��وذج��ي��ة/2 )�ل��ت��ع��ل��ي��م �خل���ا����س(، 

31/٨/2٠2٠،رو�سة �لبنان �لنموذجية )�لتعليم 

�لربيع  ن�سيم  31/٨/2٠2٠،رو������س�����ة  �خل���ا����س(، 

�لن�سر  31/٨/2٠2٠،زه����ور  �خلا�س(،  )�لتعليم 

�لكربى )�لتعليم �خلا�س(.
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النباط-عمان

�م�س  �لثاين،  �مللك عبد�هلل   تفقد جالة 

�ل��دويل،  علياء  �مللكة  مطار  مر�فق  �الثنن، 

و�ط����ل����ع ع���ل���ى �الإج�����������ر�ء�ت �ل���ت���ي �ت��خ��ذت��ه��ا 

�حلكومة ال�ستقبال �لرحات �جلوية.

و�أك���د ج��ال��ة �مل��ل��ك، خ��ال �ل��زي��ارة �لتي 

ر�ف����ق����ه ف���ي���ه���ا ����س���م���و �الأم��������ري �حل�������س���ن ب��ن 

تطبيق  �سرورة  �لعهد،  ويل  �لثاين،  عبد�هلل 

�الإج���������ر�ء�ت �ل�����س��ح��ي��ة و�ل���وق���ائ���ي���ة، ح�����س��ب 

�مل�سافرين.  �سامة  ل�سمان  �لعاملية  �ملعايري 

�الإج��ر�ء�ت هو  تنفيذ  �أن  و�سدد جالته على 

م�سوؤولية جميع �الأطر�ف �ملعنية، ما يتطلب 

�لعامة،  �ل�سامة  ل�سمان  و�لتن�سيق  �لتعاون 

د�عياً �إىل �لتقييم �مل�ستمر لاإجر�ء�ت �ملتبعة 

و�تخاذ ما يلزم كلما تطلب �الأمر. 

وج����ال ج��ال��ة �مل��ل��ك يف حم��ط��ات �مل��ط��ار، 

�ل��ق��ادم��ن وخم��ت��رب �لفح�س  ق��اع��ة  م��ت��ف��ق��د�ً 

ختم  ومنطقة  �لفح�س  نتائج  �نتظار  وقاعة 

�ل�سفر.  جو�ز�ت 

عمر  �لدكتور  �ل��وزر�ء  رئي�س  قال  ب��دوره، 

و�ل�سحة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزر�ء  بح�سور  �ل����رز�ز، 

و�لنقل.
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النباط-عمان

م���ذك���رة  �ل���ع���ه���د  ويل  م���وؤ����س�������س���ة  وق����ع����ت   

 Better( بزن�س”  “بر  ���س��رك��ة  م��ع  ت��ف��اه��م 

ح���و�ري���ة  ب����ر�م����ج  ل���ت���ق���دمي   )Business
وور�سات تدريبية جمانية لل�سباب.

ووق�������ع �مل�����ذك�����رة ع����ن �مل���وؤ����س�������س���ة م���دي���ره���ا 

�ل�سركة،  وعن  منكو،  متام  �لدكتورة  �لتنفيذي 

�ملوؤ�س�س و�لرئي�س �لعام عبري قم�سية.

ت �ملذكرة �لتي وقعت يف مقر �ملوؤ�س�سة،  ون�سّ

�إطاق �سل�سلة  على �لعمل ب�سكل م�سرك على 

من �لرب�مج �حلو�رية و�لتدريبية �الإلكرونية 

�لق�سايا  من  ع��دد�  تناق�س  �الأردن،  يف  لل�سباب 

م��ث��ل ت��ط��وي��ر �مل����ه����ار�ت �ل���ري���ادي���ة و�ل��ق��ي��ادي��ة 

تعزيز  بهدف  �ل�سباب،  لدى  �لنف�سية  و�ل�سحة 

�لتحديات  ع��ل��ى  و�ل��وق��وف  �الإي��ج��اب��ي،  دوره���م 

�الأخرى �لتي تو�جههم.

وق����ال����ت م���ن���ك���و: ����س���ي���ج���ري �ل���ع���م���ل ب�����س��ك��ل 

�ملتمّثلة  �ملوؤ�س�سة  عمل  ل��روؤي��ة  وف��ق��اً  م�سرك 

ين�سجم  ومب��ا  طموح”  الأردن  ق���ادر  “�سباب  ب��� 

للعمل  ب��اجل��اه��زي��ة  �ملتمثلة  عملنا  حم���اور  م��ع 

و�ل���ري���ادة، و�ل��ق��ي��ادة، و�مل��و�ط��ن��ة، ون��ط��م��ح من 

و�لتاأثري يف  �سر�كة عملنا هذه للو�سول  خال 

�ململكة كافة. �ل�سباب مبحافظات 

�سركة  مع  �مل�سرك  �لعمل  بد�أ  �أنه  و�أ�سافت 

�ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ف���رة  خ���ال  بزن�س”  “بر 
يف  �سامل  حظر  تنفيذ  �سهدت  و�ل��ت��ي  �ملا�سية، 

لل�سباب  مم��ي��زة  ف��ر���س  ت��وف��ري  ب��ه��دف  �ململكة، 

وم�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى ����س��ت��ث��م��ار �ل���وق���ت ب��ط��رق 

�ي��ج��اب��ي��ة وب����ن����اءة. ويف �ل�����س��ي��اق ذ�ت������ه، ق��ال��ت 

�ملوؤ�س�س و�ملدير �لعام ل�سركة بر بزن�س.
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النباط - وكالت

م���د�ر����س���ه���م  �إىل  ع�������ادو�  �ل����ط����ّاب  �آالف   

��ه��م  ب��ال�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة �مل��ح��ت��ل��ة �م�������س، ب��ع�����سُ

�آب��اوؤه��م،  �الآخ��ر  و�لبع�س  �أم��ه��ات��ه��م،  ر�فقتهم 

ن���������س����رو� �����س����وره����م ع����رب م����و�ق����ع �ل���ت���و�����س���ل 

و�أمنيات  جميلة  ع��ب��ار�ت  وكتبو�  �الجتماعي، 

الأب��ن��ائ��ه��م ب��ال��ت��وف��ي��ق و�ل�����س��ام��ة، ل��ك��ّن ر�ب��ع��ة 

يف  ُيلّح  ال  و�أمنيًة  خمتلًفا  ا  ن�سًّ كتبت  �لعروج 

عن  ب��ع��د 
ُ
و�أ حرّيته  منه  �ُسلبت  م��ن  �إاّل  طلبها 

�ل�سجون. ق�سبان  خلف  و�أحبائه  �أهله 

عبد �هلل �بن �ل�ساد�سة حرمه �الحتال من 

ر�سيًعا،  ك��ان  عندما  �إ�سماعيل  و�ل���ده  ُح�سن 

و�لده  �ملنزل، حرم  بن جنبات  يلهو  ثم طفًا 

م���ّرة،  الأّول  ق��ال��ه��ا  “بابا” ح��ي��ن��م��ا  ك��ل��م��ة  م��ن 

�الأول  �ل�سف  يف  طالًبا  �هلل  عبد  غ��د�  و�ل��ي��وم 

ومل  للمدر�سة  و�ل���ده  ي��ر�ف��ق��ه  مل  �الب��ت��د�ئ��ي، 

�لتي  بالتفا�سيل  وال  �الأول،  �ليوم  يف  به  يفرح 

عنها. و�لديه  و�سيحدث  بها  �سيعود 

�إ�سماعيل �لعروج )36 عاًما( �عُتقل  �الأ�سري 

2٠14، عقب �قتحام منزله يف قرية  12 �آذ�ر  يف 

وبعد  حل��م،  بيت  مدينة  �سرق  جنوبي  �لعروج 

ع���ام���ن ُح���ك���م ب��ال�����س��ج��ن مل����دة ���س��ب��ع ���س��ن��و�ت، 

�آذ�ر من �لعام �لقادم. و�سيتم �الإفر�ج عنه يف 

ت������روي زوج����ت����ه �مل�����ح�����ّررة ر�ب����ع����ة �ل���ع���روج 

ق�������س���ت���ه���م���ا، وك����ي����ف �أن����ه����م����ا ك����ان����ا ي���ن���ت���ظ���ر�ن 

“كنت حامًا  “عبد �هلل”، وتقول:  مولودهما 

�الأخري. �ل�سهر  يف 

التفا�صيل �ص »10«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  8 / 9 / 2020 

خالل تفقده مرافق مطار الملكة علياء الدولي

تقييم اإلجراءات المتبعة وضرورة تطبيق اإلجراءات الصحية والوقائية 

الملك: تنفيذ اإلجراءات مسؤولية األطراف المعنية لضمان سالمة المسافرين

الملك يؤكد اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة ومستواها المتقدم 

حمالت مكثفة لضبط مخالفات التشحيط والقيادة المتهورة

 مذكرة تفاهم بين الثقافة والهيئة الملكية لألفالم

الخارجية تدين استمرار االنتهاكات 
اإلسرائيلية بحق األقصى

 الهيئة الخيرية تستكمل تنفيذ 
مبادرة صحتكم بتهمنا

 ضبط 3 انتحلوا صفة موظفين 
واعتدوا على سيدة وسلبوها

 »األعلى لذوي اإلعاقة« يستنكر التنمر 
على كفيفة أعلنت نيتها الترشح

االنباط-عمان

ام�س  الثاين،  امللك عبداهلل   تفقد جاللة 

ال��دويل،  امللكة علياء  االث��ن��ن، م��راف��ق مطار 

واطلع على االإجراءات التي اتخذتها احلكومة 

ال�ستقبال الرحالت اجلوية.

واأك����د ج��الل��ة امل��ل��ك، خ���الل ال���زي���ارة التي 

رافقه فيها �سمو االأمري احل�سن بن عبداهلل 

الثاين، ويل العهد، �سرورة تطبيق االإجراءات 

العاملية  املعايري  ح�سب  والوقائية،  ال�سحية 

جاللته  و���س��دد  امل�سافرين.  �سالمة  ل�سمان 

على اأن تنفيذ االإجراءات هو م�سوؤولية جميع 

االأطراف املعنية، ما يتطلب التعاون والتن�سيق 

التقييم  اإىل  داعياً  العامة،  ال�سالمة  ل�سمان 

املتبعة وات��خ��اذ م��ا يلزم  ل��الإج��راءات  امل�ستمر 

كلما تطلب االأمر. 

وج����ال ج��الل��ة امل��ل��ك يف حم��ط��ات امل��ط��ار، 

الفح�س  وخم��ت��ر  ال��ق��ادم��ن  ق��اع��ة  متفقداً 

ختم  ومنطقة  الفح�س  نتائج  انتظار  وقاعة 

جوازات ال�سفر. 

ال���وزراء الدكتور عمر  ب���دوره، ق��ال رئي�س 

وال�سحة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  بح�سور  ال�����رزاز، 

والنقل، اإن احلكومة حر�ست على اإع��ادة فتح 

مطار امللكة علياء الدويل اأمام حركة الطريان 

املنتظم اعتباراً من اليوم الثالثاء.

ولفت اإىل اأن اإع��ادة فتح املطار ج��اءت بعد 

حتقيق عدة متطلبات اأ�سا�سية، اأبرزها مراعاة 

للم�سافرين  وال�����س��الم��ة  ال�����س��ح��ة  ����س���روط 

ف�سل  هناك  يكون  واأن  واملغادرين،  القادمن 

امل�سنفة  ال���دول  ب��ن  للم�سافرين  ب��امل�����س��ارات 

تكون  واأن  وح��م��راء،  و�سفراء  خ�سراء  وبائياً 

امل�سافرين  م��ع  امل��ط��ار  يف  العاملن  خمالطة 

باحلد االأدنى واتخاذ كل اإجراءات الوقاية.

ال��ط��ريان  وهيئة  النقل  وزارة  اأن  واأع��ل��ن 

الالزمة مع  الرتتيبات  باإجراء  قامتا  امل��دين 

دول��ة االإم���ارات العربية املتحدة وتركيا لبدء 

الرحالت اجلوية خالل اليومن القادمن.

املعابر  ال���رزاز توجه احلكومة لفتح  واأك��د 

اجل��وي��ة وال��ري��ة وال��ب��ح��ري��ة ب��ال��ك��ام��ل، لكن 

بعد حتقيق املتطلبات واالإج���راءات الوقائية، 

اأن ح�سل  امل��ط��ار ج��اء بعد  اأن فتح  اإىل  الف��ت��اً 

جار  العمل  واأن  ال�سحية،  االع��ت��م��ادي��ة  على 

من  اعتماديته  بعد  جابر  ح��دود  مركز  لفتح 

الناحية ال�سحية. من جانبه، قدم وزير النقل 

الدول  اآليات ت�سنيف  �سيف �سرحاً عن  خالد 

)خ�سراء و�سفراء وحمراء(، والتدرج يف زيادة 

عدد الرحالت، واإجراء الفحو�سات للقادمن، 

وحركة امل�سافر من حلظة نزوله من الطائرة.

وب��ح�����س��ب ����س���ي���ف، ج�����رى حت���دي���د م�����س��ار 

اخل�����س��راء،  ال����دول  م��ن  للقادمن  خم�س�س 

واآخ��������ر ل���ل���ق���ادم���ن م����ن ال��������دول ال�������س���ف���راء 

واحلمراء.

واأكد اأن املطار زود بجميع االأجهزة الطبية 

م��ن م��ا���س��ح��ات ح��راري��ة وخم���ت���رات، اإ���س��اف��ة 

اإىل االإر���س��ادات ال�سحية والوقائية يف جميع 

امل���راف���ق. وق��دم��ت امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجل�س 

جاعوين،  �سلمى  ال�سحية  املوؤ�س�سات  اعتماد 

�سرحاً حول الدعم الفني الذي قدمه املجل�س 

امل��ق��دم��ة،  اخل���دم���ات  ج���ودة  ل�سمان  للمطار 

واحلفاظ على �سالمة امل�سافرين والعاملن.

وبينت اأن املجل�س حدد االأدوار وامل�سوؤوليات 

التي تقع على عاتق كل من وزارة ال�سحة واإدارة 

ال��ع��دوى و�سالمة  وامل��خ��ت��ر، ل�سبط  امل��ط��ار 

امل�سافرين وال��ع��ام��ل��ن و���س��م��ان وج��وده��م يف 

م�سارات وا�سحة، وحتديد بروتوكول ل�سحب 

العينات. ورافق جاللته، رئي�س الديوان امللكي 

الها�سمي، وم�ست�سار جاللة امللك لل�سيا�سات.

االنباط-عمان

اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين، القائد االأعلى 

االإف��ت��اء  مديريتي  دور  اأهمية  امل�سلحة،  للقوات 

ال��وع��ي  ت��ع��زي��ز  امل��ع��ن��وي يف  وال��ت��وج��ي��ه  الع�سكري 

لدى مرتبات القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�س 

العربي.

�سمو  بح�سور  لقائه  خ���الل  ج��الل��ت��ه،  و���س��دد 

العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سن  االأم���ري 

ام�������س االث����ن����ن، م����دي����ري وع��������دداً م����ن ���س��ب��اط 

مديريتي االإفتاء الع�سكري والتوجيه املعنوي يف 

اإىل  الوقوف  م�سوؤولية  اأن  على  امل�سلحة،  القوات 

اجتماعية  ق�سايا  اأي��ة  معاجلة  يف  اجلنود  جانب 

الع�سكري  االإف��ت��اء  عاتق  على  تقع  تواجههم،  قد 

والتوجيه املعنوي.

ولفت جاللة امللك اإىل اأهمية توحيد اخلطاب 

وال��ر���س��ال��ة، وم��وا���س��ل��ة جت��ذي��ر ال��ق��ي��م االأردن���ي���ة 

على  وال��ت��اأك��ي��د  ال�سمحة،  واالإ���س��الم��ي��ة  االأ�سيلة 

ما حتمله ر�سالة اجلي�س العربي امل�سطفوي من 

مبادئ البطولة والت�سحية.

واأكد جاللته، خالل اللقاء، اعتزازه مبنت�سبي 

ال��ع��رب��ي،  – اجل��ي�����س  ال���ق���وات امل�سلحة االأردن���ي���ة 

وامل�ستوى املتقدم الذي و�سلت اإليه.

من جهته، اأكد رئي�س هيئة االأرك��ان امل�سرتكة 

اللواء الركن يو�سف اأحمد احلنيطي دور مديريتي 

االإفتاء الع�سكري والتوجيه املعنوي يف رفع الروح 

املعنوية وتعزيز القيم والتح�سن الفكري ملرتبات 

القوات امل�سلحة، وم�ساهمتهما يف اإي�سال الر�سائل 

والتي  �سفافية وو�سوح  بكل  واالإعالمية  الدينية 

املوكلة  والواجبات  املهام  اأداء  على  اإيجاباً  تنعك�س 

للقوات امل�سلحة بكل مهنية واحرتاف.

واأ�ساف احلنيطي اأن توجيهات جاللة القائد 

باجلانبن  يتعلق  فيما  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى 

الديني واالإعالمي تاأتي على �سلم اأولويات القيادة 

ال���دور  لطبيعة  ن��ظ��راً  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 

التخطيط  �سيتم  ب��ه، حيث  ال���ذي تقوم  احل��ي��وي 

ب�سكل عملي وفعال من اأجل متكن املديريتن من 

اأداء واجباتهما على اأكمل وجه وب�سكل يف�سي اإىل 

حتقيق روؤى وتطلعات جاللة القائد االأعلى.

وق��ال مفتي القوات امل�سلحة االأردن��ي��ة العميد 

الدكتور ماجد الدراو�سة “اإن الدين هو من اأهم 

الركائز يف املجتمع واملحرك لكثري من ال�سيا�سات 

االأردن  واأن  وحديثاً،  قدمياً  العامل  م�ستوى  على 

يحظى بقيادة ها�سمية ذات هوية عربية اإ�سالمية 

وا�سحة املعامل”.

ول��ف��ت ال���دراو����س���ة اإىل ال����دور ال����ذي ت��ق��وم به 

الع�سكري م��ن خ��الل الرتكيز  االإف��ت��اء  م��دي��ري��ة 

على العقيدة االإ�سالمية ال�سمحة، وبناء االأخالق 

ال��ق��وات  ملنت�سبي  ال��ف��ك��ري  والتح�سن  احل��م��ي��دة 

امل�سلحة االأردنية - اجلي�س العربي.

وقال مدير مديرية التوجيه املعنوي العميد 

الركن طالل الغبن “اإن االإعالم الع�سكري ي�سكل 

عن�سراً مهماً يف املنظومة التوجيهية واالأمنية يف 

القوات امل�سلحة، وينطلق من ر�سالة غايتها دعم 

وتعزيز املنظومة الدفاعية”.

ال��ت��وج��ي��ه املعنوي  اأن م��دي��ري��ة  ال��غ��ب��ن  وب���ن 

وتنمية  لتعزيز  االإع�����الم،  و���س��ائ��ل  على  منفتحة 

الروح املعنوية وحت�سن اأفراد القوات امل�سلحة �سد 

م�ساندة  اإىل  اإ�سافة  امل�سللة،  واالأخبار  ال�سائعات 

االإع�����الم ال��ع�����س��ك��ري ل���الإع���الم ال��ر���س��م��ي، ليكون 

مكماًل له يف بناء ال��راأي العام حتقيقاً للم�سلحة 

العليا.

وع���ر����س ���س��ب��اط امل��دي��ري��ت��ن اأم�����ام جاللته 

االأدوات امل�ستخدمة واخلطط احلالية وامل�ستقبلية 

والدينية،  االإعالمية  الر�سائل  وتقدمي  لتنفيذ 

املجتمعية  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ت���ع���زز  ال���ت���ي 

االإيجابية وترفع الروح املعنوية واالنتماء، اإ�سافة 

اإىل تنمية روح املواطنة.

وي��اأت��ي ال��ل��ق��اء ح��ر���س��اً م��ن ج��الل��ة امل��ل��ك على 

يف  امل�سلحة  القوات  مرتبات  مع  الدائم  التوا�سل 

خمتلف مواقعهم، وتاأكيداً على النهو�س بالقوات 

وت�سليحاً  ت��اأه��ي��اًل  �سنوفها  مبختلف  امل�سلحة 

وتدريباً.

وح�سر اللقاء م�ست�سار جاللة امللك لل�سيا�سات.

االنباط-عمان

تعليمات  عن  العام،  االأمن  مديرية  اأعلنت   

م�سددة لالإدارات املرورية ومديريات ال�سرطة 

الرقابة  بتكثيف  كافة،  وال��دوري��ات  واالإدارات 

وت��ن��ف��ي��ذ ح���م���الت م����روري����ة ي���وم���ي���ة ل�����س��ب��ط 

وبطرق  بتهور  والقيادة  الت�سحيط  خمالفات 

م�ستخدمي  و�سالمة  حياة  تهدد  ا�ستعرا�سية 

الطريق.

وق��ال��ت امل��دي��ري��ة يف ب��ي��ان ام�����س االث��ن��ن اإن 

العام  االأم���ن  مدير  ا���س��دره��ا  التي  التعليمات 

ت�سمنت  احل����وامت����ة،  ح�����س��ن  ال���رك���ن  ال���ل���واء 

احلزم وعدم التهاون بحق كل من يقوم مبثل 

املواطنون  منها  ي�ستكي  التي  املخالفات  تلك 

ب���ا����س���ت���م���رار، وت�����س��ب��ب ل���ه���م االزع��������اج وت���ه���دد 

والعقوبات  كافة  االإج���راءات  واتخاذ  حياتهم، 

بعدم  والكفيلة  ال��رادع��ة  واالإداري����ة  القانونية 

تكرار مثل تلك املخالفات م�ستقباًل.

ودع���ت امل��دي��ري��ة امل��واط��ن��ن ل��ل��ت��ع��اون معها 

التي  الق�ساء على تلك الظاهرة  وامل�ساهمة يف 

وحياة  بحياتهم  امل�ستهرتين  بع�س  يرتكبها 

اأية م�ساهدات  الفوري عن  االآخرين، واالبالغ 

ملثل تلك املخالفات عر هاتف الطوارئ املوحد 

 0770999030 اأب  ال��وات�����س  رق���م  ع��ر  اأو   911

امل��خ�����س�����س ال���س��ت��ق��ب��ال ال�������س���ك���اوى امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب���ارت���ك���اب امل��خ��ال��ف��ات اخل���ط���رة م��ث��ل ال��ق��ي��ادة 

التعامل  و�سيجري  واال�ستعرا�سية،  امل��ت��ه��ورة 

مع تلك البالغات ب�سكل حازم و�سري.

االنباط-عمان

مذكرة  االثنن  ام�س  الثقافة،  وزارة  وقعت 

ل��الأف��الم  االأردن���ي���ة  امللكية  الهيئة  م��ع  ت��ف��اه��م 

االأطفال”،  اأف�����الم  “قافلة  م�����س��روع  الإط�����الق 

واإن�ساء مركز اأفالم يف حمافظة الزرقاء.

با�سم  الدكتور  الثقافة  وزي��ر  امل��ذك��رة  ووَق���ع 

لالأفالم  امللكية  الهيئة  ع��ام  ومدير  الطوي�سي 

مهند البكري.

وي�ستهدف م�سروع “قافلة اأفالم االأطفال”، 

املحافظات  يف  ع��ام��ا   14-8 عمر  م��ن  االأط���ف���ال 

للوزارة  تابعة  ثقافية  مراكز  فيها  تتوفر  التي 

جمهزة لتنظيم العرو�س ال�سينمائية، كما يتيح 

اأف��الم  م�ساهدة  العمرية  الفئة  لهذه  الفر�سة 

االإبداعية  االأف��ك��ار  تعزيز  يف  ي�سهم  م��ا  منوعة 

ال���راأي  ع��ن  والتعبري  احل���وار  وت�سجيع  لديهم 

حول املوا�سيع التي تطرحها االأفالم، من خالل 

عقد حلقات نقا�س بعد العرو�س.

اأفالم  اإن�ساء مركز  �سيتم  املذكرة،  ومبوجب 

االأم���رية  م��رك��ز  وال�����س��اب��ات يف  ال�سباب  لتدريب 

���س��ل��م��ى ل��ل��ط��ف��ول��ة ال��ت��اب��ع ل������وزارة ال��ث��ق��اف��ة يف 

حمافظة الزرقاء، بهدف توفري فر�س تطوير 

املهارات واملواهب املتعلقة ب�سناعة االأف��الم من 

خالل تنظيم ور�س عمل منوعة ملرتادي املركز 

واأبناء املحافظة.

النظري  اجلانب  التدريبية  الور�س  وت�سمل 

الق�سرية،  وال��درام��ا  الوثائقي  بالفيلم  املتعلق 

يكون  اأن  على  الن�سو�س  كتابة  على  والتدريب 

م���ن ���س��م��ن خم���رج���ات ال���ور����س اأف�����الم منتجة 

بح�سب طبيعة الور�سة.

وق����ال ال��دك��ت��ور ال��ط��وي�����س��ي خ���الل م��وؤمت��ر 

امل��ذك��رة  ه��ذه  اإن  التوقيع،  عقب  عقد  �سحفي 

ال���وزارة  به  تقوم  ال��ذي  والتعاون  العمل  توؤطر 

وال��ه��ي��ئ��ة يف جم����ال ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة ال��وع��ي 

العا�سمة،  خ����ارج  وحت���دي���دا  االف����الم  ب�سناعة 

ل��الأف��الم يف حمافظة  ان�ساء مركز  م��ن خ��الل 

الزرقاء وقافلة االأف��الم، وجزء خم�س�س يعنى 

بالتدريب وبناء القدرات لل�سباب ال�سغار، بهدف 

ن�سر الثقافة ال�سينمائية حمليا، وتوفري فر�سة 

من  والعاملية  العربية  ال�سينما  على  ل��الط��الع 

اململكة  الثقافة يف حمافظات  خ��الل مديريات 

كافة.

واأ�ساد بجهود الهيئة خالل ال�سنوات املا�سية 

االردن  وج��ع��ل  ال�سينمائي،  ال��وع��ي  تطوير  يف 

واج���ه���ة ل�����س��ن��اع��ة االف�����الم م���ن خ����الل تعزيز 

ت�سوير  خ��الل  م��ن  الثقافية  ال�سياحة  مفهوم 

اأف��الم عاملية، مبينا ان ال��وزارة والهيئة لديهما 

روؤي��ة م�سرتكة لكيفية دم��ج االجيال اجلديدة 

من خالل ا�ستثمار �سناعة ال�سينما. من جهته، 

قال البكري اإن الهيئة حتر�س على اعتماد نهج 

الوطنية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  العمل  يف  الت�ساركية 

ال�سينما  م�����س��ارك��ة  ت��ر���س��ي��خ  ب���ه���دف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

واالأفالم من خالل الفعاليات الثقافية بالتعاون 

الداعمة  املظلة  تعتر  التي  الثقافة  وزارة  مع 

للو�سول اىل املجتمعات املحلية.

ب����دوره، ق��ال ام��ن ع��ام وزارة الثقافة ه��زاع 

الراري اإن ال�سراكة مع الهيئة امللكية م�ستمرة 

من خالل مهرجان الفيلم االردين الذي تقيمه 

ال������وزارة ���س��ن��وي��ا م��ن خ���الل ال��ت��دري��ب واإق��ام��ة 

خمرجن  من  للم�ساركن  املتخ�س�سة  الور�س 

وكتاب، للعمل على مو�سوعات خمتلفة لتطوير 

مهاراتهم يف كتابة ال�سيناريو، وغريها.

ي�سار اإىل ان الوزارة تتعاون مع الهيئة امللكية 

لالأفالم منذ �سنوات يف تنظيم عرو�س اأفالم يف 

اإطار م�سروع “قافلة االأفالم االأردنية” بالتعاون 

مع مديريات الثقافة، وتنظيم عرو�س لالأفالم 

االأردنية يف دول خمتلفة �سمن فعاليات االأيام 

الثقافية االأردنية التي تقام خارج االأردن.

االنباط-عمان

 دانت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبن 

ام���������س االث�����ن�����ن، ا����س���ت���م���رار االن���ت���ه���اك���ات 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ب���ح���ق امل�������س���ج���د االأق�������س���ى 

واآخرها  ال�سريف،  القد�سي  املبارك/احلرم 

ق���ي���ام ال�������س���رط���ة االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ب��رتك��ي��ب 

والغربي  ال�سمايل  �سماعات فوق اجلدارين 

ال�سرطة  وقيام  املبارك،  االأق�سى  للم�سجد 

ب��اع��ت��ق��ال ع���دد م��ن موظفي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

امل�����س��ج��د  و�����س����وؤون  ال���ق���د����س  اأوق�������اف  اإدارة 

املبارك. االأق�سى 

واأك����د ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال����وزارة 

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

اأن م��ا ت��ق��وم ب��ه ال�����س��رط��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف 

عبثية  ت�سرفات  امل��ب��ارك  االأق�����س��ى  امل�سجد 

ومتثل  وم��دان��ة،  ومرفو�سة  م�سوؤولة  غري 

اأنحاء  جميع  يف  امل�سلمن  مل�ساعر  ا�ستفزازاً 

العامل، وانتهاكاً �سافراً اللتزامات اإ�سرائيل 

وف��ق��اً  ب��االح��ت��الل  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ق��وة  ب�سفتها 

القائم  للو�سع  وانتهاكاً  ال���دويل  للقانون 

والتاريخي. القانوين 

وح���ذر ال��ف��اي��ز م��ن مغبة ا���س��ت��م��رار ه��ذه 

االن���ت���ه���اك���ات، م��ط��ال��ب��ا ب��وق��ف��ه��ا واح�����رتام 

ال���و����س���ع ال���ق���ائ���م ال���ت���اري���خ���ي وال���ق���ان���وين، 

م�سدداً على اأن امل�سجد االأق�سى املبارك هو 

م�ساحته  بكامل  للم�سلمن  خال�س  م�سجد 

اأوق�����اف  اإدارة  واأن  دومن������ا،ً   144 ال��ب��ال��غ��ة 

امل��ب��ارك  االأق�����س��ى  امل�سجد  و���س��وؤون  القد�س 

امل�سوؤولة  احل�سرية  ال�سلطة  هي  االأردن��ي��ة 

عنه وعن االإ�سراف على �سوؤونه كافة.

وط��ال��ب امل��ج��ت��م��ع ال����دويل ب��اال���س��ط��الع 

مب�����س��وؤول��ي��ات��ه وال���ت���ح���رك ل��ل�����س��غ��ط ع��ل��ى 

اإ�سرائيل لوقف االنتهاكات خمالفة للو�سع 

القائم والقانون الدويل.

ال����ي����وم  وج�����ه�����ت  ال���������������وزارة  اأن  وب��������ن 

م���ذك���رة اح���ت���ج���اج ر���س��م��ي��ة ع���ر ال��ق��ن��وات 

كقوة  اإ�سرائيل  فيها  طالبت  الدبلوما�سية، 

انتهاكاتها  ع��ن  ب��ال��ك��ف  ب��االح��ت��الل  ق��ائ��م��ة 

اوقاف  اإدارة  �سلطة  واحرتام  وا�ستفزازاتها 

امل��ب��ارك  االأق�����س��ى  امل�سجد  و���س��وؤون  القد�س 

االأردنية.

االنباط-عمان

وزع��������ت ال���ه���ي���ئ���ة اخل�����ريي�����ة االأردن������ي������ة 

وم��ن�����س��ورات  �سحيا  ط���ردا   714 الها�سمية 

بتهمنا”  “�سحتكم  ملبادرة  ا�ستكماال  توعية 

يف ثالث مدار�س بلواء ماركا على املعلمن 

والطالب يف املدار�س احلكومية.

ووف��ق��ا ل��ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن ال��ه��ي��ئ��ة ام�����س 

االث������ن������ن، مي���ك���ن ل���ل���م���ت���رع���ن االف��������راد 

واملوؤ�س�سات  القطاع اخلا�س  وال�سركات من 

املختلفة الترع بقيمة الطرد ال�سحي، من 

خالل من�سة نوى اإحدى مبادرات موؤ�س�سة 

ويل العهد حيث يتكون الطرد ال�سحي من 

4 كمامات ومعقم اأيد ب�سعة 110 مل.

ي��ذك��ر اأن ال��ه��ي��ئ��ة اط��ل��ق��ت ه���ذه امل��ب��ادرة 

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

للتوعية  امللكية  واجل��م��ع��ي��ة  ن��وى  ومن�سة 

ال�سحية.

االنباط-عمان

 األقت كوادر من البحث اجلنائي القب�س 

ان��ت��ح��ل��وا ���س��ف��ة موظفن  اأ���س��خ��ا���س   3 ع��ل��ى 

ر�سمين واعتدوا على �سيدة و�سلبوها مبالغ 

مالية.

ب��ي��ان  اجل��ن��ائ��ي يف  ال��ب��ح��ث  ادارة  وق���ال���ت 

اإن بالغا ورد بانتحال ثالثة  ام�س االثنن، 

ودخلوا  ر�سمين  موظفن  ل�سفة  ا�سخا�س 

اىل م���ن���زل ���س��ي��دة م���ن ج��ن�����س��ي��ة ع��رب��ي��ة يف 

عليها  ب��االع��ت��داء  وق��ام��وا  ع��م��ان،  العا�سمة 

حيث  منها،  مالية  مبالغ  و�سلب  بال�سرب 

ا���س��ع��ف��ت ال�����س��ي��دة ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ى وه����ي قيد 

العالج االن.

البحث  اإدارة  ك���وادر  اإن  ال��ب��ي��ان  وا���س��اف 

حتقيقي  فريق  خ��الل  م��ن  متكنت  اجلنائي 

م��ت��اب��ع��ة  ل�����ه  وك����������ل 
ُ
اأ االدارة  م�����ن  خ����ا�����س 

التحقيقات يف الق�سية، من ك�سف مالب�سات 

ال��ق�����س��ي��ة ب���زم���ن ق��ي��ا���س��ي، وحت���دي���د ه��وي��ة 

اجلرمية،  نفذوا  الذين  الثالثة  اال�سخا�س 

ح���ي���ث ج������رت م���داه���م���ت���ه���م م���ي���ع���اً وال���ق���ي 

مالب�س  بحوزتهم  و�سبط  عليهم  القب�س 

بانهم  ال�سيدة  الإي��ه��ام  ا�ستخدموها  خا�سة 

بالتحقيق  واع���رتف���وا  ر���س��م��ي��ون،  م��وظ��ف��ون 

ان��ت��ح��ال �سفات  ا���س��ل��وب  ب��ا���س��ت��خ��دام  م��ع��ه��م 

املوظفن الر�سمين والدخول ملنزل ال�سيدة 

ب��ال�����س��رب و���س��ل��ب مبالغ  واالع���ت���داء ع��ل��ي��ه��ا 

مالية من داخل منزلها.

اىل  واملقيمن  امل��واط��ن��ن  االإدارة،  ودع��ت 

اخ��ذ اق�����س��ى درج���ات احل��ي��ط��ة واحل���ذر عند 

واملجهولن  الغرباء  اال�سخا�س  التعامل مع 

ب��ال��ن�����س��ب��ة ال����ي����ه����م، ومم������ن ي����دع����ون ان��ه��م 

م��وظ��ف��ون ر���س��م��ي��ون او ح��ك��وم��ي��ون، وع���دم 

والتوثق  ال��ت��اأك��د  بعد  اال  ملنازلهم  ادخ��ال��ه��م 

ب���ك���اف���ة ال�����س��ب��ل م����ن ه���وي���ات���ه���م ال��ر���س��م��ي��ة 

يف  ان��ه  اإىل  وا���س��ارت  الوظيفية.  و�سفاتهم 

ح���ال ال�����س��ك ب��ه��وي��ات و���س��ف��ات م��ث��ل اول��ئ��ك 

اال�سخا�س، عدم الرتدد باالت�سال باملوؤ�س�سة 

او اجل���ه���ة ال��ر���س��م��ي��ة ال���ت���ي ي���دع���ون ان��ه��م 

الطوارئ  هاتف  على  واالت�سال  لها  يتبعون 

املوحد )911( او مراجعة اقرب مركز امني 

او ق�سم او مفرزة للبحث اجلنائي .

االنباط-عمان

 عر املجل�س االأعلى حلقوق االأ�سخا�س 

وا�ستهجانه  ا���س��ت��ن��ك��اره  ع��ن  االإع���اق���ة  ذوي 

ال�سديدين ملا تعر�ست له اإحدى النا�سطات 

وه����ي ك��ف��ي��ف��ة، م���ن ت��ن��م��ر وت��ع��ل��ي��ق��ات غري 

اأخالقية عر و�سائل التوا�سل االجتماعي، 

م��رح��ب��ا ب��اإع��الن ع���دد م��ن امل��واط��ن��ن ذوي 

االإع���اق���ة ع���ن ن��ي��ت��ه��م ال��رت���س��ح الن��ت��خ��اب��ات 

جمل�س النواب التا�سع ع�سر.

وق����ال امل��ج��ل�����س يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ���س��در 

االإع���اق���ة  ذوي  ت��ر���س��ح  ان  االث���ن���ن،  ام�������س 

امل�ساركة  يف  حقهم  م��ن  ي��ع��زز  لالنتخابات 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ومم��ار���س��ة ح��ق��ه��م ال��د���س��ت��وري 

االأ����س���ي���ل ع��ل��ى اأ����س���ا����س م���ن امل�������س���اواة م��ع 

االآخرين.

واكد دعمه لكل �سخ�س ذي اإعاقة ي�سعى 

ب�����س��رف وع���زمي���ة مل��م��ار���س��ة ح��ق��ه، رغ���م ما 

واجت��اه��ات  بيئية  ع��وائ��ق  م��ن  ذل��ك  يكتنف 

للنا�سطات  ويثمن  رائ��ج��ة،  �سلبية  منطية 

اإجن��ازات��ه��م  االإع��اق��ة  ذوي  م��ن  والنا�سطن 

ومبادراتهم.

واأك�����د ال���ب���ي���ان اح�����رتام ع���م���وم امل��ج��ت��م��ع 

الرت�سح  االعاقة وحقهم يف  لذوي  االأردين 

برقيه  العامل  نفاخر  ال��ذي  االح��رتام  وه��و 

تلك  ان  اإىل  م�����س��ريا  خ��ل��ق��ه،  و���س��م��و  ون��ب��ل��ه 

ال��ق��ل��ة ال��ت��ي مت���ار����س ال��ت��ن��م��ر ال مت��ث��ل اال 

. نف�سها

 الرزاز: إعادة 
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االنباط-عمان

العربية  اأمني عام احتاد اجلامعات  اأكد 

اأن اجلامعات  الدكتور عمرو عزت �سالمة 

العربية جنحت يف حتقيق معايري اجلودة 

جرى  الذي  الإلكرتوين  بالتعليم  املتعلقة 

تطبيقه خالل جائحة كورونا.

وق�����ال ���س��الم��ة خ����الل اف��ت��ت��اح��ه ن���دوة 

“ال�ستثمار  بعنوان  الثنني  ام�س  نقا�سية 

امل����ع����ل����وم����ات وم���ن�������س���ات  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  يف 

عرب  التحكم  واأنظمة  الفرتا�سي  الواقع 

ف��ر���س��ت��ه  ال�����ذي  ال����واق����ع  اإن  النرتنت” 

الوطن  يف  اجلامعات  على  كورونا  جائحة 

وفر�س  املفاهيم  من  الكثري  غري  العربي 

واق���ع���اً ج���دي���داً وا���س��ب��ح ل���زام���اً ع��ل��ي��ن��ا اأن 

ن�����س��ت��ج��ي��ب ل���ه���ذا ال��ت��غ��ري ب��ال��ت��وج��ه ن��ح��و 

التعلم الإلكرتوين اأو الفرتا�سي.

ودعا خالل الندوة التي نظمها الحتاد 

الأوروب��ي��ة  العربية  ال�سبكة  م��ع  بالتعاون 

تقنية  ع��رب  اجلامعية  ال��ق��ي��ادات  ل��ت��دري��ب 

ملرحلة  ال��ت��ح�����س��ري  اإىل  امل���رئ���ي  الت�����س��ال 

رمب����ا ت�����س��ت��م��ر ف����رته اأط������ول، وي���اأت���ي ه��ذا 

ال��ت��ح��ول وال����س���ت���ع���داد ل��ل��م��رح��ل��ة املُ��ق��ب��ل��ة 

بالتزامن مع بدء التحولت التي ي�سهدها 

القطاع التعليمي بكل م�ستوياته يف الدول 

املُتقدمة، نتيجة للثورة ال�سناعية الرابعة 

التعلم عن  نحو  التحول  فيها  والتي يربز 

ُبعد والتعلم الهجني ب�سكل وا�سح.

لنماذج  ال��ن��دوة  امل�����س��ارك��ون يف  وع��ر���س 

وما  ُب��ع��د،  ع��ن  التعُلم  عملية  لنجاح  ع��دة 

ح��ق��ق��ت��ه اجل��ام��ع��ات م��ن جن��اح��ات يف ب��ن��اء 

الف���رتا����س���ي،  ال��ت��ع��ل��م  م��ن�����س��ات  واإدارة 

ال��ع��م��ل��ي��ة  لإدارة  املُ���ب���ت���ك���رة  والأ����س���ال���ي���ب 

موؤكدين  اجلديد،  الطابع  ذات  التعليمية 

الطارئة  للُمتغريات  ال�ستجابًة  ه��ذه  اأن 

ال���ت���ي ف��ر���س��ت��ه��ا اجل���ائ���ح���ة ن���ف���ذت ب��وق��ٍت 

ق��ي��ا���س��ي ب��اع��ت��ب��ار من���ط ال��ت��ع��ل��م ع���ن ُب��ع��د 

من  غ��ريُه  عن  تفا�سيلُه  يف  متاماً  يختلف 

الأمن�����اط ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ���س��ائ��دة 

�سابقاً.

ك��م��ا ع��ر���س��وا لأب�����رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

واج��ه��ت اجل��ام��ع��ات، واحل���ل���ول املُ��ق��رتح��ة 

ال��ت��ي ي��ج��ب م��راع��ات��ه��ا يف ب��ن��اء امل��ن�����س��ات 

الإل�����ك�����رتوين،  ال���ت���ع���ُل���م  امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 

ال��ت��ع��ُل��م وق��ي��ا���س م�ستوى  وم���راع���اة ج���ودة 

�سمن  الدرا�سية  للمادة  الطلبة  ا�ستيعاب 

���س��ب��ط  اإىل  ا����س���اف���ة  ُم���������ددة،  م���ع���اي���ري 

للطالب  احلقيقي  والتح�سيل  الختبارات 

اأخ��رياً  ظهرت  حيُث  الدرا�سية،  امل��ادة  م��ن 

ال��ع��دي��د م���ن ال��ن��م��اذج ال��ت��ي ت�����س��ت��خ��دم يف 

ق���ط���اع���ات ال��ت��ع��ُل��م الف���رتا����س���ي ل�����س��ب��ط 

الختبارات التي يجب ال�ستفادة منها.

االنباط-عمان

�سعد  الدكتور  العا�سمة  مافظ  قال   

 16 الثنني عزل  ام�س  انه جرى  ال�سهاب 

بناية بعد اكت�ساف اإ�سابات كورونا فيها.

وق�����ال ال�����س��ه��اب ان ال��ب��ن��اي��ات ت��ق��ع يف 

و�سحاب/  ح�سن  احل���اج  �ساحية  مناطق 

وجبل  التاج  وجبل  وال�سرفية  العبدلية 

ال��ق��ل��ع��ة وع����رج����ان و���س��وي��ل��ح و���س��اح��ي��ة 

الق�������س���ى وم����ارك����ا ال�����س��م��ال��ي��ة وال���ب���ي���ادر 

وم���ارك���ا اجل��ن��وب��ي��ة و���س��ف��ا ب����دران و���س��ارع 

ا�سافة  ح�سن  الم��ري  و�ساحية  اجلامعة 

اىل بنايتني يف جبل الن�سر .

واأك������د ال�����س��ه��اب ان����ه مت ال��ت��ع��ام��ل مع 

العدوى  انت�سار  ملنع  وتعقيمها  البنايات 

املعتمد. وفقا للربوتوكول ال�سحي 

اتخاذ  مت  ان��ه  العا�سمة  مافظ  وب��ني 

وتاأمني  الالزمة  الح��رتازي��ة  الإج���راءات 

دوري�����ة ���س��رط��ة ل�����س��م��ان ع����دم دخ����ول او 

حتى  و  ال��ب��ن��اي��ات  اىل  �سخ�س  اي  خ���روج 

اأخ��ذ  م��ن  ال��وب��ائ��ي  التق�سي  ف��رق  تتمكن 

العينات .

تحويل 58 مدرسة للتعليم عن بعد ومناشدات بتعليق الدوام في المدارس

تزايد اعداد االصابات ومطالبات بتغيير آلية التعامل مع الوباء

التربية تعلن أسماء مدارس حولت للتعليم عن بعد

االنباط- عمان

 مع تزايد اعداد ال�سابات املحلية املعلنة لفريو�س كورونا 

حتويل  واع���الن  املا�سيني  ال�سبوعني  خ��الل  “كوفيد-19” 
املزيد من املدار�س اخلا�سة واحلكومية اىل “التعلم عن بعد” 

يف  ك��ورون��ا  مر�سى  مُبعاجلة  اخلا�سة  للم�ست�سفيات  وال�سماح 

اجراء هو الول من نوعه مقابل �سروط، عادت املطالب لتغيري 

اآلية التعامل مع الوباء وانت�ساره، ومن ابرز هذه املطالب وقف 

احلظر ال�سامل يف عمان والزرقاء يوم اجلمعة ومتديد �ساعات 

اأولياء  طالب  باملقابل  القت�سادية،  للمن�ساآت  اجلزئي  احلظر 

اأمور باإعادة النظر يف دوام املدار�س بعد ان بات الو�سع الوبائي 

يف العديد منها مقلقا وحت�ّسبا من انت�سار الفريو�س.

 46 ام�س،  جديدة  ملية  ك��ورون��ا  اإ�سابة   61 �سجلت  وفيما 

ل�ساب  وف��اة  حالة  اىل  بال�سافة  العا�سمة  مافظة  يف  منها 

ثالثيني، اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم، عن قائمة لأ�سماء 58 

مدر�سة مت حتويلها للتعليم اللكرتوين عن بعد 14 يوماً بعد 

ت�سجيل ا�سابات كورونا فيها.

وبح�سب اليجاز ال�سادر عن رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة 

يف  حالة   )46( الت���ي:  النحو  على  املحلّية  ال���س��اب��ات  ت��وزع��ت 

م��ن��ه��ا )39( خم��ال��ط��ة مل�سابني  ع���ّم���ان،  ال��ع��ا���س��م��ة  م��اف��ظ��ة 

اإرب����د،  ال���س��ت��ق�����س��اء. )8( يف م��اف��ظ��ة  ���س��اب��ق��ني، و)7( حت��ت 

خمالطة مل�سابني �سابقني. )6( يف مافظة البلقاء، خمالطة 

ال�ستق�ساء.  �سابقني. حالة يف مافظة ماأدبا، حتت  مل�سابني 

و)6( خ��ارج��ّي��ة، ب��ني ال��ق��ادم��ني م��ن اخل���ارج، مّم��ن يقيمون يف 

فنادق احلجر. وبذلك يرتفع اإجمايل عدد حالت الإ�سابة اإىل 

.)2478(

ل�ساب  حمزة  الأم���ري  م�ست�سفى  يف  وف���اة  حالة  �سّجلت  كما 

ثالثيني لريتفع اإجمايل عدد الوفيات اإىل )17(. و�ُسّجلت )61( 

حالة �سفاء، )32( يف م�ست�سفى الأمري حمزة، و)29( يف املنطقة 

 )8967( اإج���راء  ومّت  املّيت.  البحر  يف  امل�سابني  بعزل  ة  اخلا�سّ

فح�ساً خمربّياً، لي�سبح الإجمايل عدد )903365( فح�ساً.

الطلبة   �سفوف  بني  بكورونا،  الإ�سابات  زي��ادة  �سوء  وعلى 

دوام  النظر يف  ب��اإع��ادة  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  ت��زاي��دت مطالب 

امل���دار����س، و���س��ه��دت م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي مطالبات 

اإع��ادة النظر بقرار  و�سرخات ل��وزارة الرتبية والتعليم لبحث 

دوام املدار�س حر�سا على �سالمة الطلبة والهيئات التدري�سية 

والإداري�ة، رغم ما ابداه البع�س من حتفظ على “التعليم عن 

اأنه اأكرث اأمانا لفلذات اكبادهم، بعد ان بات الو�سع  بعد”، اإل 

الوبائي يف العديد من املدار�س مقلق للغاية.

بدوره، حتدث مدير اإدارة التعليم اخلا�س يف وزارة الرتبية 

والتعليم د. فايز املعاريف حول  الو�سع الوبائي يف قطاع املدار�س 

اإح��دى املدار�س اخلا�سة  اأعقاب حتويل  اخلا�سة يف الأردن، يف 

اىل التعلم عن بعد اإثر ت�سجيل اإ�سابة بكورونا لطالبة. وقال، 

اإنه مت اإبالغ اإدارة املدر�سة من قبل عائلة الطالبة امل�سابة، ومت 

وجت��اوز  لها  املخالطني  لفح�س  وب��ائ��ي  تق�سي  ف��ري��ق  اإر���س��ال 

عددهم 60 طالبة بالإ�سافة لأهاليهم. 

واأ���س��اف اأن ال����وزارة ق��ام��ت بتحويل ن��ظ��ام ال����دوام ك��اإج��راء 

احرتازي ملدة 14 يوما، وبح�سب الربوتوكول ال�سحي املتبع، مع 

متديدها 14 يوما جديدا حال ظهور اأي اإ�سابة جديدة خالل 

اأي يوم من الأيام ال� 14 الأوىل.

امل��دار���س  اإن  املعاريف  ق��ال  املخالفات،  بر�سد  يتعلق  وفيما 

الرتاخي�س  ويف  بالتعليمات  العمل  ���س��روط  حتقق  اخل��ا���س��ة 

اأب��رزه��ا  م��ن  املخالفات  بع�س  “نر�سد  وق���ال  ل��ه��ا.    املمنوحة 

املقاعد املزدوجة ومت معاجلة ذلك. وك�سف عن حتويل قرابة 

20 مدر�سة للتعلم عن بعد اإثر وجود اإ�سابات بكورونا فيها. 

اىل  ال��ت��ح��ول  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق���ررت  جانبها  م��ن 

التعليم عن بعد مدة 14 يوما جلميع ال�سفوف يف مدر�ستي ابن 

للبنني،  ال�سا�سية  الهنداوي  وذوق��ان  للبنني  الثانوية  العميد 

التابعتان ملديرية تربية لواء اجلامعة.

االنباط-عمان

الثنني،  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت   

ق��ائ��م��ة ب��اأ���س��م��اء امل���دار����س ال��ت��ي مت حتويلها 

يوماً   14 مل��دة  بعد  الل��ك��رتوين عن  للتعليم 

وذلك بعد ت�سجيل ا�سابات كورونا فيها.

وتالياً اأ�سماء املدار�س:

م��ي��م��ون��ة ب��ن��ت احل�����ارث )ق�����س��ب��ة ارب����د(، 

اجل��ام��ع��ة(،  )ل���واء  العميد  7/9/2020،اب�������ن 

7/9/2020،ذوق�����������ان ال���ه���ن���داوي الأ���س��ا���س��ي��ة 

7/9/2020،اب������ن  )ل����واء اجل��ام��ع��ة(،  للبنني 

اجلامعة(،  )ل���واء  للبنني  الثانوية  العميد 

7/9/2020،ذكور النزهة الإعدادية )ماركا(، 

)م���ارك���ا(،  ل��ل��ب��ن��ات  احل�����ارث  6/9/2020،اأم 

اأب��ي وقا�س )�سحاب(،  بن  6/9/2020،���س��ع��د 

5/9/2020،ال���ب���ق���ع���ة ال��ث��ان��وي��ة ب��ن��ني )ع��ني 

الأ�سا�سية  غنيم  4/9/2020،اأح��م��د  البا�سا(، 

)عني البا�سا(، 5/9/2020،عني البا�سا ثانوية 

ب��ن��ات )ع��ني ال��ب��ا���س��ا(، 4/9/2020،ال���ك���رام���ة 

��ة(،  ال��ث��ان��وي��ة ل��ل��ب��ن��ات )ال�����س��ون��ة اجل��ن��وب��يَّ

4/9/2020،ع������������������ني ال���ب�������س���ت���ان ال���ث���ان���وي���ة 

)ع���ج���ل���ون(، 3/9/2020،ع�����ق�����ب�����ة ب���ن ن��اف��ع 

الأوىل(،  )ال�����زرق�����اء  ال��ث��ان��ي��ة  الأ����س���ا����س���ي���ة 

3/9/2020،رو��������������س�������������ة ف���ت���اف���ي���ت ال�������س���ك���ر 

31/8/2020،اأك��ادمي��ي��ة  اخل��ا���س(،  )التعليم 

ع���ل���م���اء امل�����س��ت��ق��ب��ل )ال���ت���ع���ل���ي���م اخل����ا�����س(، 

31/8/2020،ال�������ب�������ل�������د الأم��������ني )ال��ت��ع��ل��ي��م 

اخلا�س(، 31/8/2020،رو�سة ينابيع الربيع 

31/8/2020،اأك��ادمي��ي��ة  اخل��ا���س(،  )التعليم 

ال��ع��وا���س��م اخل�����س��راء )ال��ت��ع��ل��ي��م اخل��ا���س(، 

31/8/2020،اأكادميية الب�سائرالنموذجية/2 

)ال��ت��ع��ل��ي��م اخل���ا����س(، 31/8/2020،رو������س�����ة 

ال��ب��ن��ان ال��ن��م��وذج��ي��ة )ال��ت��ع��ل��ي��م اخل���ا����س(، 

)التعليم  الربيع  ن�سيم  31/8/2020،رو���س��ة 

اخلا�س(، 31/8/2020،زهور الن�سر الكربى 

)ال��ت��ع��ل��ي��م اخل���ا����س(، 31/8/2020،امل�����رق�����ب 

ال��ث��ان��ي��ة للبنني )ل����واء م��ارك��ا(،  الأ���س��ا���س��ي��ة 

)ل��واء  للبنات  الأ�سا�سية  31/8/2020،اأح������د 

ماركا(، 31/8/2020،املرقب الثانوية الأوىل 

31/8/2020،ل���ي���ل���ى  م���ارك���ا(،  )ل����واء  للبنني 

)لواء  الثانية  املختلطة  الأ�سا�سية  الغفارية 

م����ارك����ا(، 31/8/2020،امل��������رق��������ب ال��ث��ان��وي��ة 

31/8/2020،اأمامة  ماركا(،  )لواء  املختلطة 

ب����ن����ت اأب��������ي ال����ع����ا�����س ال����ث����ان����وي����ة ل��ل��ب��ن��ات 

)ل�������واء م�����ارك�����ا(، 31/8/2020،ث���������اب���������ت ب��ن 

ق��ي�����س الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ب��ن��ني )ل�����واء م���ارك���ا(، 

31/8/2020،ليلى الغفارية الأ�سا�سية الأوىل 

31/8/2020،اإن��������اث  م���ارك���ا(،  )ل����واء  للبنات 

الأ�سرفية الإعدادية الثانية )وكالة الغوث(، 

31/8/2020،ذك����������ور الأ���س��رف��ي��ة الإع���دادي���ة 

31/8/2020،رو�سة  الغوث(،  )وكالة  الأوىل 

)ال��ت��ع��ل��ي��م  ال���ن���م���وذج���ي���ة  الأول  ال���ط���ال���ب 

اخل���������ا����������س(، 31/8/2020،ال������������ط������������ال������������ب 

اخل���ا����س(،  )ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ن��م��وذج��ي��ة  الأول 

31/8/2020،رو�سة زهرة الأ�سرفية )التعليم 

اخل���ا����س(، 31/8/2020،زه�����������رة الأ���س��رف��ي��ة 

)ال��ت��ع��ل��ي��م اخل���ا����س(، 31/8/2020،رو������س�����ة 

ال����������روم ال����ك����اث����ول����ي����ك/ج����ب����ل الأ�����س����رف����ي����ة 

)ال��ت��ع��ل��ي��م اخل���ا����س(، 31/8/2020،رو������س�����ة 

الأرم�����ن الأرث���وذك�������س )ال��ت��ع��ل��ي��م اخل��ا���س(، 

31/8/2020،ال�����ب�����ط�����ري�����رك�����ي�����ة ال��الت��ي��ن��ي��ة 

اخل��ا���س(،  )التعليم  الأ���س��رف��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة/ 

31/8/2020،رو��������س�������ة ال���رائ���د ال��ن��م��وذج��ي��ة 

31/8/2020،����س���اه���اك  اخل���ا����س(،  )التعليم 

م�������س���روب الأرم�������ن ال��ك��اث��ول��ي��ك )ال��ت��ع��ل��ي��م 

الكاثوليك/ 31/8/2020،ال�����روم  اخل��ا���س(، 

ج���ب���ل الأ�����س����رف����ي����ة )ال���ت���ع���ل���ي���م اخل����ا�����س(، 

)التعليم  النموذجية  31/8/2020،ال��������رواد 

النموذجية  31/8/2020،ال���رائ���د  اخل��ا���س(، 

31/8/2020،الأرم��������ن  اخل���ا����س(،  )التعليم 

الأرث��������وذك�����������������س )ال����ت����ع����ل����ي����م اخل������ا�������س(، 

31/8/2020،ال�����وط�����ن�����ي�����ة الأرث���وذك�������س���ي���ة/

الأ�������س������رف������ي������ة )ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م اخل��������ا���������س(، 

31/8/2020،ي����������������ارا )ال��ت��ع��ل��ي��م اخل����ا�����س(، 

الثانية  الأ�سا�سية  تينة  اأم  31/8/2020،ح���ي 

ان(، 31/8/2020،خولة  املختلطة )ق�سبة عمَّ

)ق�سبة  املختلطة  الأ���س��ا���س��ي��ة  الأزور  ب��ن��ت 

����ان(، 31/8/2020،���������س��������ودة ب��ن��ت زم��ع��ة  ع����مَّ

الأ�سا�سية املختلطة م�سائي �سوريني )ق�سبة 

�����ان(، 31/8/2020،ف������اط������م������ة ال����زه����راء  ع�����مَّ

��ان(،  ع��مَّ )ق�سبة  للبنات  ال�ساملة  الثانوية 

للبنني  الأ�سا�سية  حنيفة  31/8/2020،اأب������و 

���ان(، 31/8/2020،������س�����ودة بنت  )ق�����س��ب��ة ع���مَّ

ان(،  عمَّ )ق�سبة  املُختلطة  الأ�سا�سية  زمعة 

31/8/2020،الأم���������������ري م��م��د الأ���س��ا���س��ي��ة 

31/8/2020،���س��الح  ان(،  للبنني )ق�سبة عمَّ

��ان(،  ال��ث��ان��وي��ه للبنني )ق�����س��ب��ة ع��مَّ ال��دي��ن 

الأ�سا�سية  خويلد  بنت  31/8/2020،خديجة 

 31/8/2020 �����ان(،  ع�����مَّ )ق�����س��ب��ة  ل��ل��ب��ن��ات 

���ان(،  ،ب�����در ال��ث��ان��وي��ه ل��ل��ب��ن��ات )ق�����س��ب��ة ع���مَّ

ال�سا�سية  املوؤمنني  ام  31/8/2020،ح��ف�����س��ة 

ان(، 31/8/2020 املختلطة )ق�سبة عمَّ

سالمة: الجامعات العربية حققت معايير 
الجودة المتعلقة بالتعليم اإللكتروني

محافظ العاصمة : عزل 16 بناية بعد 
اكتشاف إصابات كورونا فيها

* »كورونا«.. تسجيل 61 إصابة محلية 46 
منها في العاصمة ووفاة شاب ثالثيني

* دعوات لوقف الحظر الشامل الجمعة وتمديد 
ساعات الجزئي للمنشآت االقتصادية

 االأنباط - عمان - عمرالكعابنة

ي��ع��اين الأردن���ي���ون م��ن ت��داع��ي��ات �ساعات 

احلظر العتيادية التي يبداأ تفعيلها للمحال 

ال��ت��ج��اري��ة وامل�����س��ان��ع والأ�����س����واق وم��ط��ات 

امل��ح��روق��ات يف ال��ع��ا���س��رة، ول��ل��م��واط��ن��ني يف 

احلادية ع�سرة من م�ساءا كل يوم ، ما عدا 

يوم اجلمعة الذي يكون فيه احلظر �ساماًل 

لإ�سبوعني  وال��زرق��اء  العا�سمة  ملحافظتي 

متتاليني ب�سبب اإزياد اأعداد حالت الإ�سابة 

بكورونا فيهما.

اأث��رت  ال�سامل واجل��زئ��ي  ك��ال احلظرين 

�سلبي،  ب�سكل  ككل  املحلي  الإق��ت�����س��اد  على 

حيث يكلف احلظر ال�سامل اجلمعة لوحده 

القت�ساد املحلي خ�سائر ت�سل اإىل 80 مليون 

دينار ح�سب خرباء اقت�ساديني .

املهند�س  الأردن  �سناعة  غ��رف��ة  رئي�س   

ب���اأن  ل�”الأنباط”  اأك����د  اجل��غ��ب��ري،  ف��ت��ح��ي 

موقفه من فكرة احلظر �سواء كان ال�سامل 

او اجلزئي هو الراف�س واملتحفظ على هذا 

الج��راء نظرا ملا له من اأث��ار �سلبية وتبعات 

جوهرية على القت�ساد الذي نحن اليوم يف 

القت�سادية  قدراتنا  لثبات  احلاجة  اأم�س 

من حيث العتماد على قطاعاتنا املحلية من 

جانب وتعزيز متانة وقوة القت�ساد الوطني 

من جانب اخر. 

ادن��ى  دون  ينطبق  ه���ذا  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

وال��زرق��اء  العا�سمة  مافظتى  ع��ل��ى  ���س��ك 

لالإقت�ساد  الفقري  العمود  تعتربان  اللتان 

اإقت�سادية  ق��وة  م��ن  ت�سكالنه  مب��ا  الأردين 

تتمثل يف تركز ما يزيد على  اأكرث من %65 

من اجمايل الأن�سطة القت�سادية يف اململكة 

اىل  بالإ�سافة  ه��ذا  املحافظتني،  هاتني  يف 

الكثافة ال�سكانية فيهما حيث ي�سمان اأكرث 

ف��اإن  وب��ال��ت��ايل  الأردن،  �سكان  م��ن   %40 م��ن 

فر�س احلظر ال�سامل فيهما ي�سكل �سدمة 

ذلك  ك��ان  �سواء  الوطني،  لالإقت�ساد  كبرية 

املبا�سر لتعطيل الن�سطة  من خالل الث��ر 

القت�سادية التي متتاز بالرتابط والت�سابك 

املبا�سر  غ��ري  او  البع�س  بع�سها  ب��ني  فيما 

الن�سطة  من  لكثري  �سوق  من  ت�سكالنه  ملا 

القت�سادية حتى تلك التي تعمل خارج تلك 

املحافظتني او ما ت�سكالنه من م�سدر لقوى 

العمل ي����وؤدي احل��ظ��ر اىل اإع��اق��ة ك��ب��رية يف 

تنقلها وانتقالها اىل باقي املحافظات.

اجلمعة  ال�����س��ام��ل  احل��ظ��ر  اأن  واأ�����س����اف 

القت�ساد  على  كبرية  �سلبية  اآث���ار  اإىل  اأدت 

الوطني والتي تقدر بحوايل 40 مليون بحد 

ان  العتبار  بعني  اأخذنا  اذا  خ�سو�سا  ادن��ى 

ب�سكل  تتعطل  القت�سادية  الن�سطة  بع�س 

اعتيادي يوم اجلمعًة ومع ذلك فاإن خ�سارة 

الب�سيط  بالرقم  لي�ست  دينار  40 مليون  ال 

ولب��د  الردين.  القت�ساد  مثل  اقت�ساد  يف 

من ال�سارة كذلك يف هذا املقام اىل ان هناك 

بع�س القطاعات الخرى تبلغ ذروة اأن�سطتها 

ومبيعاتها خالل ايام العطل )اجلمعة( على 

هذا  ال�سياحية،  والن�سطة  املطاعم،  غ��رار 

بال�سافة اىل تاأثر القطاع التجاري والنقل، 

وخمتلف القطاعات القت�سادية.

ون����وه ب��اأن��ه وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، مل تعد 

القطاعات القت�سادية تقوى على مزيد من 

اخل�سائر وحتملت تكاليف باهظة منذ بداية 

الأزم��ة، داعيا اإىل �سرورة تن�سيق احلكومة 

مع القطاع اخلا�س يف جميع القرارات ذات 

التبعات القت�سادية للخروج ب�سيغ واليات 

ت��واف��ق��ي��ة حت��ف��ظ منعة الق��ت�����س��اد وت��وق��ف 

نزيف القطاعات القت�سادية. 

واك����د اأن اإ���س��ت��م��رار احل��ظ��ر ال�����س��ام��ل يف 

قرار  اإىل   اإ�سافة  وال��زرق��اء اجلمعة،  عمان 

العا�سرة  عند  واملن�ساآت  القطاعات  اإغ���الق 

الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  �سيحمل  م�����س��اء، 

خ�سائر تراكمية، فكل يوم حظر يكلف اأكرث 

الوطني،  لالقت�ساد  خ�سائر  مليون  من 40 

القطاعات  تتكبدها  م��ا  اىل  بال�سافة  ه��ذا 

القت�سادية من �سررر جراء الغالق املبكر 

بع�س  اأن  ظ��ل  يف  خ��ا���س��ًة   ،10 ال�ساعة  على 

القطاعات تبلغ ذروة عملها م�ساءاً، خ�سو�سا 

العام وهو  يف مثل هذا الوقت املو�سمي من 

بطبيعته  وال�سيف  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ب��داي��ة 

ي�ساعد يف حت�سن الن�سطة القت�سادية ليال، 

اأن عمل القطاعات القت�سادية  م�سريا اإىل 

يت�سم بالتكامل والرتابط فيما بينها، فعلى 

اأ�سراراً  يلحق  اجلزئي  احلظر  املثال  �سبيل 

والكويف  والرتفيه  كاملطاعم  قطاعات  على 

يتم  ال��ق��ط��اع��ات  ه����ذه  اأن  ����س���وب، يف ح���ني 

على  امل�سانع  قبل  من  م�سلتزاماتها  تزويد 

والتبغ غريها من  الغذائية  املنتجات  غ��رار 

واخل�سائر  ال�����س��رر  ف���اإن  ب��ال��ت��ايل  املنتجات، 

وي�سعف  القيمة،  �سال�سل  كامل  على  تعود 

باملح�سلة من النمو القت�سادي. 

واأ������س�����اف اجل���غ���ب���ري احل����ظ����ر ال�����س��ام��ل 

اجلمعة، وح�سر �ساعات العمل حتى العا�سرة 

ال��ع��دي��د  ت��ك��ب��ي��د  يت�سبب يف  ف��ق��ط،  م�����س��اءاً 

كبرية،  خل�سائر  القت�سادّية  الأن�سطة  من 

ويعمق م��ن ت��داع��ي��ات الأزم����ة على خمتلف 

القطاعات القت�سادية، يف وقت نحن باأم�س 

العجلة  وت��ن�����س��ي��ط  دف����ع  ف��ي��ه اىل  احل���اج���ة 

القت�سادية، وبح�سب درا�سة اأعدتها الغرفة، 

على  اجلمعة  ال�سامل  احلظر  تكلفة  تقدر 

مليون   40 ب��ح��وايل  ال�سناعية  ال��ق��ط��اع��ات 

دينار، نظراً لطبيعة العديد من القطاعات 

عملها  يتطلب  ال��ت��ي  ال��ف��رع��ي��ة  ال�سناعية 

ا�ستمرار العملية النتاجية دون توقف على 

مدار العام، وبالتايل فاإن اأي توقف لعملياتها 

النتاجية و�سال�سل توريدها يحملها خ�سائر 

كبرية.

اأ���س��ح��اب مطات  ب�����دوره، ���س��رح نقيب 

ل�”الأنباط” اأن  ال�سعيدات  نهار  املحروقات 

ال�����س��ام��ل كبري  الأث����ر الق��ت�����س��ادي للحظر 

وعمل على �سلل حركة القت�ساد يف املناطق 

التي يتم فيها احلظر، موؤكدا على اإنه قطع 

اأرزاق للنا�س واأثره كبري ووا�سح . 

وعن احلظر العتيادي ت�سائل ال�سعيدات، 

اإل بعد ال 11 م�ساء،  “هل كورونا ل يظهر 
�سيقلل  ه���ذا احل��ظ��ر  ال��غ��اء  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

الزدحامات وحركة النا�س قبيل بدء احلظر 

حيث حتدث اأزمات �سري خانقة. 

املحروقات،  قطاع  على  احلظر  اأث��ر  ع��ن 

ب�سكل  تراجعت  املبيعات  اأن  ال�سعيدات  اأك��د 

الوقود  واخل�سائر كبرية، وم��ط��ات   كبري 

يف و�سع ل حت�سد عليه لأن كلفها الت�سغيلية 

ب�سبب ال��ع��م��ال��ة ع��ال��ي��ة ج���دا ال��ت��ي ب��دوره��ا 

مطات الوقود ل ت�ستطيع ال�ستغناء عنها 

حتى لو باعت بقيمة دينار واحد يف اليوم .

ال���ف���ع���ال���ي���ات  م�����ن  ال����ع����دي����د  اأن  ي����ذك����ر 

القت�سادية املمثلة بغرف التجارة وال�سناعة 

واملهنية  وال�سناعية  التجارية  وال��ن��ق��اب��ات 

طالبت بوقف فر�س احلظر ال�سامل اجلمعة 

من كل ا�سبوع يف العا�سمة والزرقاء، موؤكدة 

ان ذلك يلحق ال�سرر الكبري بعجلة الن�ساط 

الأقت�سادي للعديد من القطاعات ، موؤكدة 

بالغاء  و�سريح  وا�سح  ق��رار  �سدور  �سرورة 

احلظر ال�سامل اعتبارا من اجلمعة املقبلة، 

كونه ل مربر له خا�سة مع عودة الطلبة اإىل 

مدار�سهم وفتح املطار، داعية اإىل ا�ستبداله 

ب�������اأدوات اأخ������رى ل ت�����س��ر ح���رك���ة ال��ن�����س��اط 

التجاري.

ك��م��ا ط��ال��ب��ت ب�������س���رورة مت��دي��د ���س��اع��ات 

احل����ظ����ر اجل�����زئ�����ي ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��ن�����س��اآت 

القت�سادية حتى الثانية ع�سر ليال وبخا�سة 

ل��ق��ط��اع اخل����دم����ات م���ن م��ط��اع��م وخم��اب��ز 

اأن  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ات  واأ����س���ارت   . واحل��ل��وي��ات 

القطاعات القت�سادية مل يعد لديها القدرة 

على حتمل تعطيل اعمالها ووقف ن�ساطاتها 

املبيعات واحل��اق خ�سائر بقطاعات  وتراجع 

ع��دي��دة وب��خ��ا���س��ة ال��ت��ي ت��ت��ع��ام��ل م��ع امل���واد  

ا�ستهالكها  يكرث  التي  الطازجة  الغذائية 

اأيام العطل.

حظر »الجمعة«.. خسائر تراكمية بعشرات الماليين
مطالبات بالغاء الحظر الشامل وتمديد ساعات الجزئي للمنشآت االقتصادية

* الجغبير: اثار سلبية كبيرة للحظر الشامل الجمعة على االقتصاد الوطني
* السعيدات : محطات الوقود في وضع ال تحسد عليه بسبب الحظر 

* فعاليات اقتصادية: لم يعد لدينا القدرة على تحمل تكاليف الحظر

الثالثاء  8/ 9 / 2020
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نتيجة ازدياد عدد �صكان الأردن ب�صكل ملحوظ من مواطنني ومقيمني ونتيجة للظروف الإقت�صادية 

ال�صعبة التي مير بها الأردن ب�صكل خا�ص والعامل ب�صكل عام ازداد اللجوء للق�صاء ونتيجة لذلك ازداد 

عدد الق�صايا املنظورة اأمام الق�صاء الأردين الذي يتمتع ب�صمعة جيدة ويت�صف بالنزاهة واحلرفية.

فح�صب التقرير ال�صنوي لأو�صاع املحاكم النظامية والق�صاء الإداري والنيابة العامة ال�صادر عن 

املجل�ص الق�صائي الأردين بلغ عدد الدعاوى الواردة اإىل جميع املحاكم النظامية يف عام )2016( عدد 

)431455( دعوى اما يف عام )2017( بلغ )449825( دعوى اأما يف عام )2018( بلغ )510022( دعوى. 

املعامالت  قانون  اأن  وحيث  واجلهد  للوقت  واخت�صاراً  النظامية  املحاكم  على  العبء  ولتخفيف 

املعامالت  اأحكام قانون  �صريان  امل��ادة )3/ب/6( بعدم  ل�صنة )2015( ن�ص يف  الإلكرتونية رقم )15( 

الإلكرتونية على لوائح الدعاوى واملرافعات واإ�صعارات التبليغ الق�صائية وقرارات املحاكم ما مل ين�ص 

اأي قانون اآخر على خالف ذلك، كان ل بد من اإ�صدار ت�صريع ي�صمح با�صتعمال الو�صائل الإلكرتونية 

و  امل��واد )5( و )7( و )11( و )12(  بتعديل ن�صو�ص  الأردين  امل�صرع  الق�صائية، فقام  الإج���راءات  يف 

)21( و )58( و )80( و )81( من قانون اأ�صول املحاكمات املدنية مبوجب قانون معدل لقانون اأ�صول 

املحاكمات املدنية الذي �صمح با�صتعمال الو�صائل الإلكرتونية يف اإج��راءات التقا�صي املدين، فاعطت 

املادة )2/5/اأ( من قانون اأ�صول املحاكمات املدنية احلق للمحكمة التحقق من �صحة العنوان الذي 

يزودها به اخل�صم لتبليغ اخل�صم الأخر اأو ال�صهود عليه با�صتخدام و�صائل اإلكرتونية حتدد مبقت�صى 

نظام ي�صدر لهذه الغاية، اأما املادة )1/7/ب( اجازت للمحكمة التبليغ بوا�صطة الهاتف اخللوي اأو اأي 

و�صيلة اإلكرتونية عند تعذر التبليغ بالذات اأو تعذر توقيع ممثل له بال�صتالم، اأما املادة )2/11( اعطت 

للمحكمة احلق من التحقق من �صحة عنوان ال�صاهد باإ�صتعمال اأي و�صائل اإلكرتونية يحددها النظام 

قبل ت�صطري مذكرة اإح�صار بحقه، اأما املادة )2/12( اأعطت للمحكمة احلق من التحقق من �صحة 

العنوان باأ�صتعمال اأي و�صائل اإلكرتونية قبل اإجازة تبليغ اخل�صم بالن�صر قي ال�صحف املحلية، اأما املادة 

)1/21( اجازت تدوين وقائع املحاكمة واإجراءتها بوا�صطة اجهزة احلا�صوب اأو الأجهزة اللكرتونية 

على اأن يتم توقيع كل �صفحة من �صفحات املح�صر من ق�صاة املحكمة والكاتب، اأما امل��ادة )3/58( 

اجازت ا�صتعمال الو�صائل الإلكرتونية لقيام الأطراف بقيد الدعوى واإيداع اللوائح والبينات والطلبات 

و�صائر الأوراق الق�صائية لدى املحكمة وتبليغ الطرف الأخر بها على ان ي�صدر نظام يحدد �صروط 

واإج��راءات ا�صتعمال الو�صائل الإلكرتونية، اأما املادة )1/80( اجازة تدوين حم�صر املحاكمة من قبل 

كاتب ال�صبط بوا�صطة اأجهزة احلا�صوب اأو الأجهزة الإلكرتونية ويوقع عليه مع ق�صاة املحكمة، اأما 

امل��ادة )7/81( اأعطت للمحكمة احلق وبناء على طلب اأحد اخل�صوم ومبوافقة خ�صمه الأخ��ر �صماع 

اأقوال اي �صاهد با�صتخدام و�صائل الت�صال احلديثة بدون مثوله اأمام املحكمة. 

وا�صتناداً للمواد )2/5( و  )3/58( و )7/81( من قانون اأ�صول املحاكمات املدنية �صدر النظام رقم 

رقم )5529(  الر�صمية  رقم )5600( من عدد اجلريدة  ال�صفحة  واملن�صور على  ل�صنة )2018(   )95(

وا�صبح  املدنية  الق�صائية  الإج���راءات  الإلكرتونية يف  الو�صائل  ا�صتعمال  نظام  بتاريخ )2018/9/2( 

�صاري املفعول من تاريخ ن�صره باجلريدة الر�صمية، والذي حدد اإجراءات ت�صجيل الدعاوى الق�صائية 

بالو�صائل الإلكرتونية، وحتديد الو�صائل اللكرتونية املعتمدة لجراء التبليغات الق�صائية.

ومن جانب اأخر ن�ص قانون التحكيم املعدل رقم )16( ل�صنة )2018( واملن�صور على ال�صفحة رقم 

)2317( من عدد جريدة الر�صمية رقم )5513( بتاريخ )2018/5/2( يف املادة )2/27( لهيئة التحكيم 

ا�صتخدام الو�صائل احلديثة لالت�صال للقيام باأي اإجراء من اإجراءات التحكيم.

ومنذ ان اجتاح فريو�ص كورونا الردن مت العمل بقانون الدفاع وبناء عليه مت حظر التجول الكلي 

يف الردن ومن ثم اجلزئي، واأعلن جمل�ص الوزراء تعطيل جميع املوؤ�ص�صات والدوائر الر�صمية با�صتثناء 

قطاعات حيوية يحددها رئي�ص الوزراء بناء على تن�صيب الوزير املعني اإعتباراً من تاريخ )2020/3/18( 

وا�صتمرت فرتة التعطيل حتى تاريخ )2020/5/26( وعودة العمل تدريجياً ملرفق العدالة، وهنا ظهرت 

احلاجة ل�صتعمال الو�صائل الإلكرتونية يف الإجراءات الق�صائية لتخفيف الزدحام يف اأق�صام واأقالم 

املحاكم ودوائر التنفيذ، وت�صهيل وت�صريع الإج��راءات الق�صائية، وح�صن فعل امل�صرع باقرار ا�صتعمال 

الو�صائل الإلكرتونية يف الإجراءات الق�صائية .

ولكن ا�صتعمال الو�صائل الإلكرتونية يف الإج��راءات الق�صائية يحتاج ملزيد من العمل اجلاد من 

حيث تاأهيل الكوادر الب�صرية يف املحاكم على ا�صتخدام الو�صائل اللكرتونية وتقدمي اأحدث الأجهزة 

اللكرتونية للمحاكم والعمل على تطويرها با�صتمرار، وبنف�ص الوقت التدرب على ا�صتخدام الو�صائل 

اللكرتونية من قبل املحامني واملراجعني للمحاكم واقتناء الو�صائل الإلكرتونية احلديثة وال�صرتاك 

بخدمات النرتنت وتوفرها با�صتمرار.

وبعد النجاح الن�صبي با�صتعمال الو�صائل الإلكرتونية يف الإج��راءات الق�صائية، نتطلع ملزيد من 

النجاحات يف املجالت الأخرى ومنها التقا�صي عن بعد والتحكيم الإلكرتوين .

د.سليمان ابو عتمة

الوسائل  استعمال 
اإللكترونية في التقاضي 

الثالثاء   8/ 9 / 2020 

االنباط-عمان

نظمت جماعة عمان حلوارات امل�صتقبل 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل��ام��ع��ة الردن����ي����ة ن���دوة 

ح���واري���ة ا���ص��ت�����ص��اف��ت ب��ع��ن��وان )ق��م��ة دول 

جمموعة الع�صرين القت�صادية يف اململكه 

وال���دللت(  الأه��م��ي��ة  ال�صعوديه  العربيه 

ا���ص��ت�����ص��اف��ت ف��ي��ه��ا ال�����ص��ف��ري ال�����ص��ع��ودي يف 

عمان نايف بن بندر ال�صديري الذي قال 

الع�صرين  قمة  يف  الأردن  م�صاركة  ان    

دل����ي����ل ح���ا����ص���م ع���ل���ى م���ت���ان���ة  ال���ع���الق���ات 

موؤكدا  الردن  و  ال�صعودية  ب��ني  الثنائية 

ال�����ص��ع��ودي��ة كبرية  ال��ع��الق��ات الردن��ي��ة  ان 

قدمية  م�صاهرة  عالقات  فهناك  وعميقة 

البع�ص  ل��ب��ع�����ص��ه��م  م��ك��م��الن  ال�����ص��ع��ب��ان  و 

موؤ�ص�صة  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ع��الق��ة  اإن  ك��م��ا 

فهناك جمل�ص العمال الردين ال�صعودي 

من  وغريهما  الربملانية  ال�صداقة  وجلان 

ال�صتثمار  ك�صندوق  امل�صرتكة  املوؤ�ص�صات 

ال�صعودي الأردين وهناك جمل�ص التن�صيق 

ك��ب��ريم��ن  ع����دد  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  الأع����ل����ى 

التفاقيات على خمتلف ال�صعد التي تاأكد 

عمق ومتانة العالقات الثنائية.

وا�صاف  ان العالقات مل تتوقف اطالقا 

الردن��ي��ة  ف��ال��ع��الق��ات  ال�صعيد   ه��ذا  ع��ن��د 

من  مثيالتها  عن  ج��دا  خا�صة  ال�صعودية 

العالقات مع الدول الخرى.

ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ود  دع��������وةالردن  ان  واك����د 

يف م���وؤمت���ر ال��ع�����ص��ري��ن  ه���و م�����ص��در فخر   

امل��ح��اف��ل  ك��ل  اث��ب��ت يف  ف��م�����ص��ارك��ات الردن 

الدولية انه �صاحب اثر ومبادرات خالقة 

ل��ه��ا اث����ار م��ه��م��ه و ك��ب��رية يف امل��ك��ان ال��ذي 

ال�صعودية  يف  يدعونا  ما  وهو  فيه  ي�صارك 

على  احل��ر���ص  و  ال�����ص��ق��ي��ق  الردن  ل��دع��وة 

جتمع  وه��و  الع�صرين  ق��م��ة  يف   م�صاركته 

مليار   9 ���ص��خ  �صيتم  ان���ه  ح��ي��ث  ج���دا  م��ه��م 

ل���ال����ص���ت���ف���ادة  الع���������ص����اء  ل�����ل�����دول  دولر 

واحلماية من جائحة كورونا .

بنودها  �صتحمل يف  القمة  ان  ولفت اىل 

ا�صافة  ال��دي��ن  م��دف��وع��ات  لتاجيل  ب���ادرة 

الدعم  م��ن  الكثري  هناك  �صيكون  ان��ه  اىل 

للدول امل�صاركة يف مكافحة جائحة كورونا 

والعاملني عليها ا�صافة اىل دعم م�صاريع 

ال��ب��ح��ث ع��ن ل��ق��اح ل��ل��ف��اي��رو���ص م���وؤك���دا ان 

ال��ه��دف م��ن ت��را���ص ال�����ص��ع��ودي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر 

املرجوة من  اهداف  تعزيز و�صول اىل  هو 

املوؤمتر.

وخ���ت���م ال�������ص���دي���ري ان����ه ت�����ص��رف ب��ل��ق��اء 

تعزيز  �صبل  وبحث  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

العالقات موؤكدا ان دعوة الردن للموؤمتر 

و�صريحة  وا���ص��ح��ة  خا�صة  ر���ص��ال��ة  تعترب 

العربية  باململكة  عالقته  و  الردن  ملكانة 

ال�صعودية.

من جهته قال رئي�ص اجلامعة الردنية 

املوؤمتر  ان  الق�صاة  الكرمي  عبد  الدكتور 

عناية  ولها  ل��ل��دول  مهمه  ق�صايا  يناق�ص 

خا�صة وجاللة امللك ي�صارك فيها ك�صيف 

���ص��رف فيها ت��اأك��ي��دا م��ن ج��الل��ت��ه ع��ل��ى ان 

الدور  ال�صعودية للمجموعة تعك�ص  رئا�صة 

امل���ح���وري و ت��وؤك��د م�����ص��اع��ي��ه��ا ل��ال���ص��ت��ق��رار 

العاملي 

الردن�����ي�����ة  ال�����ع�����الق�����ات  ان  وا�������ص������اف 

خمتلف  يف  وم��ت��ي��ن��ة  ع��م��ي��ق��ة  ال�����ص��ع��ودي��ة 

اجل���وان���ب ف��ال�����ص��ع��ودي��ة مل ت��ت��وان��ى ي��وم��ا 

ع���ن دع����م ال��ق�����ص��اي��ا الردن����ي����ة خ�����ص��و���ص��ا 

الق��ت�����ص��ادي��ة وه���وم���ا ي��ت��ط��ل��ب ان ت��دخ��ل 

خاللها  ت�صهد  اع��م��ق  م��رح��ل��ة  ال��ع��الق��ات 

تطور يف العالقات 

ك��ب��ريا  ج���ه���دا  ي���ب���ذل  الردن  ان  وق�����ال 

ال��ع��الق��ات م��ن خ���الل جمل�ص  يف ت��ط��وي��ر 

التبادل  لدفع  ال�صعودي  الردين  العمال 

ال�صتثماري و التجاري و القت�صادي 

م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال رئ��ي�����ص ج��م��اع��ة ع��م��ان 

ان اجلماعة  التل  امل�صتقبل بالل  حلوارات 

ان م�صاركة الأردن يف القمة اخلام�صة ع�صر 

�صتعقد  ال��ت��ي  ال��ع�����ص��ري��ن  ل��ق��م��ة جم��م��وع��ة 

من  تقديراً  العربي،  العامل  يف  م��رة  لأول 

ال�صيا�صية  ل��الأه��م��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  اأع�����ص��اء 

والق���ت�������ص���ادي���ة ل��ل�����ص��ع��ودي��ة ومب��ك��ان��ت��ه��ا 

العربية،  املنطقة  يف  وال��ري��ادي��ة  املحورية 

بالإ�صافة  الإ�صالمي،  للعامل  ولزعامتها 

القت�صاد  ا���ص��ت��ق��رار  ح��ف��ظ  يف  دوره���ا  اإىل 

الع�صرين  ال���ذي مت��ث��ل جم��م��وع��ة  ال��ع��امل��ي 

ثلثي  متثل  لأنها  واك��ر،  الفقري  عموده 

 %75 و  اقت�صاده  من   %85 و  العامل  �صكان 

من جتارته العاملية.

وا���ص��اف ان��ه ي��زي��د م��ن اأه��م��ي��ة ال���دورة 

اخل��ام�����ص��ة ع�����ص��رة ل��ق��م��ة ال��ع�����ص��ري��ن التي 

برئا�صة  ال��ق��ادم  ث��اين  ت�صرين  يف  �صتعقد 

ال��ري��ا���ص،  يف  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 

متر  ا�صتثنائي  ظ��رف  ظ��ل  يف  تعقد  اأن��ه��ا 

العاملي  والقت�صاد  ال��دول  اقت�صاديات  به 

ب�صبب جائحة كورونا، وهو الظرف الذي 

ا�صتثنائية  قمة  عقد  اإىل  ال�صعودية  دف��ع 

امل��ا���ص��ي  اآذار  يف  ال���ع�������ص���ري���ن  مل���ج���م���وع���ة 

خ�����ص�����ص��ت ل��ب��ح��ث ���ص��ب��ل ت��ن�����ص��ي��ق اجل��ه��ود 

اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ك��ورون��ا،  ملكافحة  العاملية 

اإ���ص��ت�����ص��اف��ة ال�����ص��ع��ودي��ة لأك����ر م��ن م��ائ��ة 

اجتماع على امل�صتوى الوزاري وملجموعات 

خ�������رباء وجم����م����وع����ات ع���م���ل ق���ط���اع���ي���ة، 

متهيداً للقمة القادمة، ول�صمان جناحها 

خا�صة، يف جمال الق�صايا التي �صتبحثها 

والقت�صاد  واملناخ  والبيئة  الطاقة  ومنها 

ال��رق��م��ي وال��ت��ج��ارة وال���زراع���ة وال��رع��اي��ة 

ال�صحية والتعليم والعمل، حيث حتر�ص 

تطوير  من  القمة  متكني  على  ال�صعودية 

���ص��ي��ا���ص��ات م���ن ���ص��اأن��ه��ا حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة 

امل�����ص��ت��دام��ة وت��وف��ري ف��ر���ص ال��ع��م��ل ورف��ع 

لل�صعوب  وال��رف��اه��ي��ة  املعي�صة  م�صتويات 

امل��وؤمت��ر  ع��ل��ى  ال�����ص��ع��ودي��ة  �صتطرح  مثلما 

و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقتي  ق�صايا 

اأفريقيا .

ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ع��الق��ة  ان لأن  واك����د 

والأردن  ال�صعودية  اجل��اري��ن  ال�صقيقني 

ا�صتثمر  ح��ي��ث  ورا���ص��خ��ة  متميزة  ع��الق��ة 

خ�������ادم احل�����رم�����ني ال�������ص���ري���ف���ني ف��ر���ص��ة 

ا���ص��ت�����ص��اف��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ل��ق��م��ة ال��ع�����ص��ري��ن 

ت��وؤك��د  وا���ص��ح��ة  �صيا�صية  ر���ص��ال��ة  ل��ي��وج��ه 

م��ت��ان��ة ال���ع���الق���ات الأردن����ي����ة ال�����ص��ع��ودي��ة 

وال��رع��اي��ة ال��ت��ي ي��ول��ي��ه��ا خ���ادم احل��رم��ني 

ل����ه����ذه ال����رع����اي����ة ف����وج����ه دع�������وة لأخ���ي���ة 

احل�صني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

���ص��رف  ���ص��ي��ف  والأردن  ج��الل��ت��ه  ل��ي��ك��ون 

ي��وف��ر  مم��ا  ع�صرين،   ال��ع�����ص��ري��ن  ق��م��ة  يف 

روؤيته  ليعر�ص  ل��الأردن  تاريخية  فر�صة 

القت�صادية وطموحاته يف جمال التنمية 

ال�صاملة، بالإ�صافة اإىل عر�ص روؤيته من 

تدل  عملية  مم��ار���ص��ة  يف  املنطقة  ق�صايا 

البلدين،  قيادتي  بيت  العالقة  على عمق 

وتقدير خادم احلرمني ال�صريفني لأخية 

ج���الل���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل، وه����ي ال��ع��الق��ة 

�صفري  �صعادة  تطويرها  يف  يتفانى  ال��ت��ي 

خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ص��ري��ف��ني ن���اي���ف ب��ن 

ب��ن��د ال�����ص��دي��ري ال�����ذي ن���ح���اوره يف ه��ذه 

قمة  ا�صتثمار  �صبل  حول  لي�ص  الظهرية، 

بل  فقط  الريا�ص  يف  القادمة  الع�صرين 

الأخوية  العالقات  وتعزيز  تطوير  و�صبل 

ال�صعودية. الأردنية 

ع��م��ي��د �����ص����وؤون ال��ط��ل��ب��ة يف اجل��ام��ع��ة 

الردن��ي��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د ���ص��اي��ل ال��زي��د 

قال ان التَّاريُخ ُي�صجل والأردنيوَن كذلك 

عودية  اأنَّ اململكَة العربيَة ال�صَّ وام  على الدَّ

ك��ان��ْت وم���ا زال����ْت و���ص��ت��ب��ق��ى ت��رب��ُط��ن��ا بها 

را�صخٌة  تاريخيٌة  عالقٌة  و�صعبًيا  ر�صمًيا 

والتَّاريِخ  الأخوِة  بحُكم  وممتدٌة  ُمتجذرٌة 

�����ص��اُم��ِن  ��ي��ِب احَل�����ص��ن وال��تَّ واجِل������واِر ال��طَّ

واحِلر�ِص على امل�صالِح امل�صرتكِة، عالقٌة 

الأخوَة  اأنَّ  وام  الدَّ على  و�صعاُرها  عنواُنها 

ت�صموا  الآخر  على  واحلر�َص  والت�صامَن 

على جميِع امل�صالح. 

يحظيا  عودية  وال�صَّ الأردِن  ان  وا�صف 

ب���ع���الق���اِت ط��ي��ب��ٍة وم����واق����ف ل ي��ن��ك��ُره��ا 

اأْن  ق����ذًى م��ن��ذ  ب��ع��ي��ن��ه  اأوم�����ن  اإل م������اأزوٌم 

القرِن  من  الأوِل  الُثلِث  يف  ر�صمًيا  ب��داأت 

ال��ع�����ص��ري��ن م���ن خ����الِل اإب������راِم ات��ف��اق��ي��اٍت 

البلديِن  فِكال  اجِل���واِر،  وُح�صِن  ��ع��اوِن  ال��تَّ

وال��ُع��الق��اِت  احُل��ك��ِم  يف  وا���ص��ٌح  منهجُهما 

ال���ث���ن���ائ���ي���ِة وج�����وه�����ُر ذل�������َك ال���و����ص���ط���ي���ُة 

والع�����ت�����داُل وحم����ارب����ُة ك����لِّ ف���ك���ٍر ���ص��اٍل 

وباأنَّ  واِب  وال�صَّ احلقِّ  جادِة  عن  منحرٍف 

��ُل الآخ������َر يف جم����الِت  ك���ل���ًل م��ن��ه��م��ا ي��ك��مِّ

العمِل والنتاج. 

االنباط-عمان

ان��ه��ا وب��ال��ت��ع��اون  امل���ي���اه وال�����ري  ق��ال��ت وزارة 

الها�صمية  ل��واء  مت�صرف  الداخلية/  وزارة  مع 

الدارة  مع  وبالتن�صيق  مالك خري�صات  الدكتور 

امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ص��ي��اح��ة /م��دي��ري��ة 

���ص��اح��ن��ات حمملة  ���ص��ب��ط��ت )7(  ال���ع���ام  الم����ن 

ذات  اخل��زي��ن��ة  ارا���ص��ي  م��ن  امل�صتخرج  بالبازلت 

العائد القت�صادي املرتفع من الرا�صي الواقعة 

منطقة  يف  ال�صمرا   اخل���رب���ة  حم��ط��ة  ���ص��م��ن 

 )12( رق��م  ال��دف��اع  ق��ان��ون  خمالفة   الها�صمية 

وقانون امل�صادر الطبيعية رقم )19( ل�صنة 2018 

بهدف بيعها بطريقة خمالفة وتوقيف �صائقيها 

وح��ج��زه��م وحت��وي��ل��ه��م ل��ل��م��دع��ي ال���ع���ام وح��ج��ز 

احل��م��ول��ة وال�����ص��ي��ارت ل���دى م��دي��ري��ة امل�����ص��اغ��ل 

املركزية . 

و بالتفا�صيل بني م�صدر م�صوؤول يف الوزارة 

ان كوادر الدارة امللكية حلماية البيئة وال�صياحة 

الحد  يوم  �صباح  �صبطت  الزرقاء  حمافظة  يف 

اث��ن��اء  ال��ب��ازل��ت  ب�صخور  حمملة  ���ص��اح��ن��ات   )4(

حم��اول��ت��ه��م��ا م���غ���ادرة م��ن��ط��ق��ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ومت 

و�صبط  بالواقعة  اخلا�صة  ال�صبوطات  حترير 

املخالفني وهم كال من املدعو ) م. ع .اأ( و) م.م.اأ( 

م.���ص.م( واحلمولة واملركبات ومت حجزهما  و) 

ل���دى م��رك��ز ام���ن ط����ارق واع������داد ال�����ص��ب��وط��ات 

اخلا�صة بالواقعة لتحويلهم للجهات املخت�صة .

و���ص��ب��ي��ح��ة ام�������ص الث����ن����ني مت ���ص��ب��ط )3( 

من  �صباحا   )4،30( ال�صاعة  مت��ام  يف  �صاحنات 

وال�صياحة  البيئة  حلماية  امللكية  الدارة  قبل 

على طريق املفرق – الزرقاء بالقرب من ج�صر 

التن�صيق  ومت  ���ص��ح��اب  ب��اجت��اه  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة 

 )3( وتوقيف  ال���وزارة   ل��دى  المني  املن�صق  مع 

�صائقني هم كل )ه�. م.�ص.اأ( و)م.�ص.م.ج(و)ع.اأ( 

وحجز  بالواقعة  اخلا�صة  ال�صبوطات  واع���داد 

املركبات .

مت�صرف  جهود  وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  وثمنت 

والدارة  خ��ري�����ص��ات  م��ال��ك  د.  ال��ه��ا���ص��م��ي��ة  ل����واء 

جهوده  على  وال�صياحة  البيئة  حلماية  امللكية 

ومرتبات  الداخلية  وزارة  كوادر  وكافة  الدوؤوبة 

ال��زرق��اء على دعمهم  ال��ع��ام يف حمافظة  الم��ن 

الكبري حلماية ممتلكات قطاع املياه واملحافظة 

على �صالمة من�صاأتها واكدت موا�صلة حمالتها 

البيئة  حل��م��اي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  الدارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

والمنية  الر�صمية  الجهزة  كافة  و  وال�صياحة 

ال��ع��ام لر�صد  ال��داخ��ل��ي��ة والم����ن  وزارة  خ��ا���ص��ة 

واإزال�������ة اي����ة اع����ت����داءات  داع���ي���ة ج��م��ي��ع الخ����وة 

املواطنني يف جميع املناطق اىل الب��الغ عن اي 

لطوارىء  املوحد  الرقم  عرب  ذل��ك  ح��ول  �صبهة 

املياه على الرقم )117116( .

االنباط-عمان

الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  �صارك   

تي�صري النعيمي، يف اجتماع وزراء التعليم يف 

العربية  اململكة  برئا�صة  الع�صرين  جمموعة 

لبحث  خ�ص�ص  ال���ذي  ب��ع��د  ع��ن  ال�����ص��ع��ودي��ة 

الثقافية  التعليم يف مواجهة التحديات  دور 

والقت�صادية. والجتماعية 

واأك�����د الج���ت���م���اع ال�����ذي اع��ت��م��د م���ب���ادرة 

اأهمية  الع�صرين،  لقمة  ا�صتعدادا  التعليم 

اأوقات الأزمات، وكذلك  ا�صتمرار التعليم يف 

املبكرة. الطفولة  تعليم 

وع�����ر������ص ال����دك����ت����ور ال���ن���ع���ي���م���ي، خ���الل 

ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  الأردن  ل��ت��ج��رب��ة  الج����ت����م����اع، 

التعامل  ال���ص��ت��ج��اب��ة يف  و���ص��رع��ة  ب��ع��د،  ع��ن 

م��ع ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، وب��ن��اء خ��ط��ة متكاملة 

الطلبة، من خالل  تعلم  ا�صتمرارية  ت�صمن 

اإط������الق م��ن�����ص��ات ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب���ع���د ع��رب 

جلميع  التلفزيوين  والبث  النرتنت  �صبكة 

الدرا�صية. ال�صفوف 

وقال اإن الوزارة نفذت من خالل املن�صات 

للمعلمني  ت��دري��ب��ي��ا  ب��رن��اجم��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

ا�صتجابة ملتطلبات برنامج التعليم عن بعد، 

الطلبة من خالل  لتقييم  اآلية  فيما طورت 

اأن كثفت حمالتها لن�صر  املن�صات، بعد  هذه 

للطلبة  وال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ر���ص��ائ��ل 

من  قدر  اأكرب  ي�صمن  مبا  اأمورهم،  واأولياء 

التفاعل وال�صتفادة من هذا الربنامج.

كما اأكد الدكتور النعيمي حر�ص الوزارة 

التعليم  اإتاحة  العدالة يف  على حتقيق مبداأ 

ل��ل��ج��م��ي��ع، م���ن خ���الل ت��وف��ري ���ص��ب��ل و���ص��ول 

الو�صائل  الذين ل ميلكون  للطلبة،  التعليم 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��الزم��ة يف ب��ع�����ص امل��ن��اط��ق، 

وجمانية دخولهم اإىل من�صات التعلم.

لتجربة  والتعليم  الرتبية  وزير  وعر�ص 

امل��در���ص��ة، من  اإىل  ال��ع��ودة  الأردن يف جم��ال 

يحر�ص  ���ص��ح��ي  ب��روت��وك��ول  تطبيق  خ���الل 

مو�صحا  ومعلميهم،  الطلبة  �صالمة  على 

ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع الأع�������داد ال��ك��ب��رية يف 

املنا�صبة  ال�صحية  البيئة  وتهيئة  ال�صفوف، 

امل������دار�������ص، وحت���ق���ي���ق �����ص����رط ال��ت��ب��اع��د  يف 

فيها. اجل�صدي 

الأردين  املعلم  التزام  م�صتوى  اإىل  ولفت 

دوره،  اأداء  يف  ب��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  وامل��ه��ن��ي��ة 

وق���درت���ه ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف، وام���ت���الك م��ه��ارات 

متابعة  م���ن  مت��ك��ن��ه  ال��ت��ي  ال��ع�����ص��ر  واأدوات 

التعليمية  العملية  يف  والتطور  امل�صتجدات 

التعلمية، وتوظيف كل ذلك يف اأداء ر�صالته، 

وما اأظهره املعلمون من ا�صتجابة لتحديات 

امل���رح���ل���ة م����ن خ�����الل ت�����ص��ك��ي��ل جم��م��وع��ات 

ل��ل��درو���ص  وت��ق��دمي��ه��م  طلبتهم،  م��ع  للتعلم 

الإل����ك����رتون����ي����ة ال���ت���ي ت����درب����وا ع��ل��ي��ه��ا ع��رب 

املن�صات.

واأع������رب ال���دك���ت���ور ال��ن��ع��ي��م��ي ع���ن ���ص��ك��ره 

الكبرية  اجل��ه��ود  على  ال�صقيقة  لل�صعودية 

التي تبذلها يف تروؤ�صها ملجموعة الع�صرين.

االنباط- العقبة

���ص��ج��ل��ت م���دي���ن���ة ال��ع��ق��ب��ة اأع����ل����ى ح��م��ل 

الثالثة  الأيام  تاريخها خالل  كهربائي يف 

وذل��ك  م��ي��غ��اواط،   200 اىل  و�صل  املا�صية، 

درجات  يف  م�صبوق  غري  لرتفاع  لتعر�صها 

احل�����رارة، ب��ل��غ��ت ذروت���ه���ا ال�����ص��ب��ت امل��ا���ص��ي، 

درج��ة   48 ال�صياحية  املدينة  �صجلت  حيث 

مئوية.

وب������ني ال���رئ���ي�������ص ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ص��رك��ة 

خالد  املهند�ص  العقبة  يف  الكهرباء  توزيع 

الزيدانيني ام�ص الثنني، ان مدينة العقبة 

الكهربائي  احلمل  فيها  “الق�صبة” ارتفع 
ميغاواط   50 وت��وزع��ت  ميغاواط   145 اىل 

ع��ل��ى ب��ق��ي��ة اط����راف امل��دي��ن��ة، لف��ت��ا اىل ان 

الكهربائية  ل��الأح��م��ال  الطبيعي  ال��و���ص��ع 

انها  ال  ميغاواط   75 اىل  ي�صل  املدينة  يف 

من  اكر  و�صجلت  الرقم  ا�صعاف  ارتفعت 

200 ميغاواط خالل ذروة املوجة احلارة.

وقال الزيدانيني ان القدرة ال�صتيعابية 

1000 ميغاواط،  ملحطات الرفع الكهربائي 

فقط  احل��ارة  املوجة  خ��الل  منها  ا�صتهلك 

لنظام  ال�صتيعابية  الطاقة  من  باملئة،   20

 23 اأن  م��و���ص��ح��ا  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  الح���م���ال 

 1000 حم��ط��ة رئ��ي�����ص��ي��ة يف ال��ع��ق��ب��ة ب��ط��ول 

ال�����ص��غ��ط  ال���ك���واب���ل ذات  م���رت ط����ويل م���ن 

1300 حمطة فرعية. املتو�صط مربوطة ب� 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف  امل��ن��ظ��وم��ة  اإن  وا����ص���اف 

تكلفتها  وت�صل  ح��الت��ه��ا،  باأح�صن  العقبة 

 1000 على  م��وزع��ة  دي��ن��ار،  مليون   3،5 اىل 

حم��ط��ة حت���وي���ل ب���ني الح����ي����اء ال�����ص��ك��ن��ي��ة، 

امل�صانع  داخ���ل  ف��رع��ي��ة  حم��ط��ة   300 منها 

وال�������ص���رك���ات ال���ع���ق���اري���ة وال����ص���ت���ث���م���اري���ة 

ال�صياحية. والقطاعات  والفنادق 

التي  الكهربائية  الع��ط��ال  اأن  واو���ص��ح 

ح�صلت خالل اليومني املا�صيني خا�صة يف 

ذروة املوجة احلارة، �صببها ارتفاع الحمال 

الرئي�صية  الكوابل  احد  وقطع  الكهربائية 

م���ن ق��ب��ل اح���د امل���ق���اول���ني، ب��الإ���ص��اف��ة اىل 

الع���ت���داء وا���ص��ت��ج��رار ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

ب��ط��ري��ق��ة غ���ري ق��ان��ون��ي��ة يف ال���ع���دي���د م��ن 

امل��ن��اط��ق، م��وؤك��دا اأن ال�����ص��رك��ة مت��ك��ن��ت من 

اإع�����ادة ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي جل��م��ي��ع امل��ن��ازل 

قيا�صي. بوقت 

 قازان  يطلق كتاب »حكايا وقصص اردنية«

 »عمان لحوارات المستقبل« تنظم ندوة حول قمة العشرين االقتصادية في السعودية

ضبط 7 شاحنات محملة بالبازلت المستخرج بطريقة مخالفة بالهاشمية 

 العقبة تسجل أعلى حمل كهربائي خالل 3 أيام

 النعيمي يعرض لتجربة التعليم عن بعد باجتماع مجموعة العشرين

االنباط-عمان

احتدث يف هذه الكتاب عن احلياة بكل تفا�صيلها 

واركانها والأح��داث التي مير بها الأن�صان وكل ما 

ل��ه م��ن الأمل  و�صقوط واأح����زان واف��راح  يتعر�ص 

،واقوم  مبعاجلة كل ذلك لي�صل اىل نتيجه واحده 

األ وهي : ال�صرب

فقد ذكرت يف الكتاب العالج ملا ا�صابته �صائقة 

او حلق به مكروه او هم او اأمل ، ول يخلو الكتاب 

م���ن الب����ي����ات والي�������ات وك���ذل���ك ال�����ص��ور وال��ع��رب 

والمثال والق�ص�ص .

وه���ذه ال��ت��ج��ارب كلها التي حت��ث الن�����ص��ان ب��اأن 

هي  كما  احل��ي��اة  ويعي�ص  وي�صعد  ويتفائل  ي�صرب 

را�صي بكل ما كتب له  ويف هذه الكتاب الذي يتناول 

الق�صايا وامل�صاكل  الأجتماعية وكيفية  عددا من 

التعامل معها وو�صع احللول املنا�صبة لكل م�صكله 

وذلك باأ�صلوب �صيق وممتع  اإذا كنت �صاأ�صف الكتاب 

�صاأقول  واإذا كنت  الكتاب جميل  باأنه جميل فهذه 

الكتاب عظيم حقا   اأن��ه عظيم فهذه  عن كتاب ما 

اأمتنى  وهي بداية وجتربة ب�صيطة وجهد ب�صيط 

من اهلل ان ينال هذا العمل اعجابكم وتعم الفائدة 

على اجلميع ودمتم بخري  
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لغايات  باحل�سنى  ين�سحونهم  خرين  ا�آل على  قلوبهم  والذين  اخلببرة  اأ�سحاب  غالبا 

قيل  وكببمببا  ال�سليم،  الببطببريببق  �ببسببوب  لتوجيههم  وحكمتهم  خببراتببهببم  عبب�ببسببارة  منحهم 

يتقبل   � البع�ض  اأحببيببانببا  لكن  بجملني؛  كببورونببا  ع�سر  يف  لكنها  بجمل’،  ‘الن�سيحة 
الن�سيحة رغم �سعوره ب�سدقيتها ظّناً منه اأنها اإمالءاآلت واأ�سباب اأخرى:

ن  �أ بها  خببذ  وا�أ اإليها  �ستماع  ا�إ يجب  ور�سالة  روؤيببة  وحمببب  عاقل  من  الن�سيحة   .1

ّب.. احلياة مدر�سة؛ فهي متثل ا�إيجابية اإذا كانت من حمحُ

2. اأ�سا�ض الن�سيحة يرتكز على الثقة بني النا�ض وحمبتهم لبع�سهم لغايات الو�سول 

اأ�سا�ض الفتنة وعزف  هداف املن�سودة؛ ودومنا ثقة باتت و�سائل التوا�سل ا�إجتماعي  ل�أ

ا�أوتار.

3. من اآلداب الن�سيحة ان تكون موزونة وموّقتة واأن تكون �سرية وخا�سة واإ� اإنقلبت 

اإىل �سدها واأ�سبحت ‘ف�سيحة’ وعملت نزاعات و�سغينة بني النا�ض � �سمح اهلل تعاىل. 

ف�سويل  من  والثانية  وخبري  حمب  من  وىل  فببا�أ والتطفل،  الن�سيحة  بني  �ستان   .4

يرغب اأن يزج نف�سه يف كل �سيء.

الفينة  بببني  نحتاج  حببريان  احلليم  فيه  وبببات  بالنابل  احلببابببل  بببه  اإختلط  زمببن  5. يف 

خت�سا�ض لتنوير ب�سريتنا ودربنا. خرى لن�سائج الكبار واأ�سحاب اخلرة واملعرفة با�إ وا�أ

�ببسببيء، ورمبببا  ببباأنببه يف املقدمة يف كببل  يبببام كببل ي�سعر  الببزمببان فالنا�ض هببذه ا�أ 6. تغري 

ن�سات للن�سيحة، لكن العاقل من  خرين ولو با�إ اإ�سرت�سد براأي ا�آل اإذا  يعترها نقي�سة 

اإ�ستفاد من جتارب غريه لت�سويب م�سريته.

لنجعل  الن�سيحة  قبول  واأقلها  �سيء،  كل  يف  خببريببن  ا�آل بببراأي  �سرت�ساد  ا�إ مطلوب   .7

لتزام باآلدابها لتكون يف ميزان ح�سناتهم  قراراتنا �سائبة، ومطلوب من مزجي الن�سيحة ا�إ

بحول اهلل تعاىل. 

ب�سراحة: الن�سيحة من حمب ومن قلبه على متلقيها اأحوج ما نكون اإليها هذا الزمان 

من  اإنتقا�ض  اأنها  ظنهم  اإليها  ي�ستمعون  و�  يرغبونها   � الن�سيحة  متلقي  اأن  بالرغم 

بقاء على عالقات  قدرهم وكرامتهم، وهذا ما تحُعزز يف زمن جائحة كورونا؛ واملطلوب ا�إ

�ستفادة من الراأي الر�سيد واحلكمة واخلرة بني النا�ض للم�سي قدما  املحبة والثفة وا�إ

يف م�سريتنا يف هذه الدنيا.

د. محمد طالب عبيدات

 النصيحة بجملين 
في زمن كورونا

 مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد وشركة بتر بزنس لتدريب الشباب

اتفاقية بين أورانج والصحة لتوفير االتصال المرئي لذوي اإلعاقة السمعية

خبراء: تفعيل قانون االنتخاب كفيل بمحاربة المال األسود

االنباط-عمان

الببعببهببد مببذكببرة   وقبببعبببت مببوؤ�ببسبب�ببسببة ويل 

 Better( ”تفاهم مع �سركة “برت بزن�ض

حببواريببة  بببرامببج  لببتببقببدمي   )Business
وور�سات تدريبية جمانية لل�سباب.

ووقببببع املبببذكبببرة عبببن املببوؤ�ببسبب�ببسببة مببديببرهببا 

الببتببنببفببيببذي البببدكبببتبببورة متببببام مببنببكببو، وعببن 

البب�ببسببركببة، املببوؤ�ببسبب�ببض والببرئببيبب�ببض الببعببام عبري 

قم�سية.

بببت املببببذكببببرة البببتبببي وقبببعبببت يف مببقببر  ونببب�بببسّ

على  م�سرتك  ب�سكل  العمل  على  املوؤ�س�سة، 

اإطبببببالق �ببسببلبب�ببسببلببة مبببن البببرامبببج احلبببواريبببة 

والتدريبية ا�إلكرتونية لل�سباب يف ا�أردن، 

تببنبباقبب�ببض عبببددا مببن الببقبب�ببسببايببا مببثببل تطوير 

املببببهببببارات البببريببباديبببة والببقببيبباديببة والبب�ببسببحببة 

الببنببفبب�ببسببيببة لببببدى الببب�بببسببببببباب، ببببهبببدف تببعببزيببز 

دورهم ا�إيجابي، والوقوف على التحديات 

ا�أخرى التي تواجههم.

الببعببمببل ب�سكل  �ببسببيببجببري  وقببالببت مببنببكببو: 

م�سرتك وفقاً لروؤية عمل املوؤ�س�سة املتمّثلة 

بب “�سباب قادر �أردن طموح” ومبا ين�سجم 

مع حماور عملنا املتمثلة باجلاهزية للعمل 

من  ونطمح  واملواطنة،  والقيادة،  والريادة، 

خالل �سراكة عملنا هذه للو�سول والتاأثري 

يف ال�سباب مبحافظات اململكة كافة.

واأ�ببببسببببافببببت اأنببببببه بببببببداأ البببعبببمبببل املبب�ببسببرتك 

الببفببرتة  خبببالل  بزن�ض”  “برت  �ببسببركببة  مبببع 

تنفيذ  �سهدت  والتي  املا�سية،  ا��ستثنائية 

حظر �سامل يف اململكة، بهدف توفري فر�ض 

ا�ستثمار  على  وم�ساعدتهم  لل�سباب  مميزة 

الوقت بطرق ايجابية وبناءة.

واملدير  املوؤ�س�ض  قالت  ذاته،  ال�سياق  ويف 

بببزنبب�ببض، عبببببري قم�سية  لبب�ببسببركببة بببرت  الببعببام 

موؤ�س�سة  مع  بالعمل  جببًدا  فخورون  “نحن 
ويل العهد ونتطلع اإىل اإطالق هذه الرامج 

ا�إلكرتونية”. التدريبية  احلوارية 

واأ�ببسببافببت: اأثببنبباء فبببرتة احلببجببر املببنببزيل 

با�ست�سافة  قمنا  اأ�سهر،  عدة  ا�ستمر  الببذي 

�ببسببلبب�ببسببلببة مبببن البببور�بببسبببات ا�إلبببكبببرتونبببيبببة مع 

البببعبببهبببد وحببب�بببسبببرهبببا مببئببات  مبببوؤ�بببسببب�بببسبببة ويل 

ا�أ�ببببسببببخببببا�ببببض، وكبببببانبببببت هببببببذه املبببببحببببباورات 

م�ساركة  على  للحفاظ  و�سيلة  والببور�ببسببات 

الببوقببت لتطوير  هبببذا  وا�ببسببتببغببالل  البب�ببسببببباب 

مببهبباراتببهببم الببِعببلببمببيببة والببَعببمببلببيببة. وتببابببعببت، 

بببنبباًء عببلببى هبببذا الببنببجبباح مببع مببوؤ�ببسبب�ببسببة ويل 

للو�سول  امل�ساركة  زيادة هذه  قررنا  العهد، 

ا�أردن  يف  البب�ببسببببباب  مببن  اأكبببر  �سريحة  اإىل 

لهم  ومببهببمببة  اهتمامهم  جتببذب  مبببوا�ببسببيببع 

لنتمكن من التاأثري على حياتهم.

ي�سار اإىل اأن موؤ�س�سة ويل العهد و�سركة 

ببببرت ببببزنببب�بببض نبببفبببذتبببا عبببببددا مبببن اجلببلبب�ببسببات 

من�سة  عر  احلوارية  واجلل�سات  ال�سبابّية 

مبفاهيم  التعريف  جل�سة  مثل  “زووم” 
الببتببمببكببني لبب�ببسببوق الببعببمببل وريبببببادة ا�أعبببمبببال، 

ا�أزمببببات،  وقبببت  يف  �سبابية  قببيببادة  وجببلبب�ببسببة 

املوؤثرين  ال�سباب  بها عدد من  �سارك  حيث 

و�ببسببّنبباع الببقببرار، و�قببت اقببببباً� كبببببرياً لدى 

ال�سباب.

 االنباط-عمان

اتفاقية تعاون مع  اأوراجن ا�أردن   وّقعت 

وزارة ال�سحة وجمعية موؤ�س�سة رحمة حول 

العامل لالإغاثة والتنمية، لتوفري ا�ت�سال 

املرئي لالأ�سخا�ض ذوي ا�إعاقة ال�سمعية يف 

عدد من املراكز ال�سحية التابعة للوزارة.

اإطببببببار ا�تبببفببباقبببيبببة، وفبببببرت جببمببعببيببة  ويف 

تابلت  جببهبباز   24 العامل”  حببول  “رحمة 
ا�إ�بببسبببارة،  لببغببة  وقببببراءة  لببرتجببمببة  خم�س�سا 

ودعببمببا �أجببببور الببرتجببمببة لببلبب�ببسببريببك املببنببّفببذ 

امل�ساواة  حلببق  تبباأكببيببدا  بببوك؛  �سيجن  �سركة 

جميع  على  املجتمع  اأفببراد  جميع  وح�سول 

حقوقهم.

�سحفي،  بيان  يف  ا�أردن  اأوراجن  واأكبببدت 

بتقدمي خطوط  الببتببزامببهببا  ا�ثببنببني،  امبب�ببض 

اإنرتنت جّمانية للمراكز ال�سحية لي�ستفيد 

ا�أ�سخا�ض ذوو ا�إعاقة ال�سمعية من تقنية 

للتوا�سل  ا�إ�ببسببارة  لغة  واإىل  من  الرتجمة 

مع الكوادر الطبية يف تلك املراكز، يف اإطار 

ذوي  با�أ�سخا�ض  املتوا�سل  اأوراجن  اهتمام 

ا�إعببباقبببة، وتببركببيببزهببا عببلببى تببقببدمي خببدمببات 

متببكببنببهببم مببببن ا��بببسبببتبببفبببادة البببقببب�بببسبببوى مببن 

دورهببا  مببن  وانببطببالقبباً  التقنية،  الببتببطببورات 

كمّزود رقمي رائد و�سريك رقمي للمملكة.

وبينت ال�سركة اأن هذه اخلدمة اجلديدة 

�ببسببتببقببدم مبببن خببببالل تببقببنببيببة )�بببسبببايبببن بببوك

اإحببببدى  طبببّورتبببهبببا  الببتببي   )SignBook
اأوراجن  �سركات املو�سم ال�ساد�ض من برنامج 

واملبب�ببسبباريببع  البب�ببسببركببات  منببو  لت�سريع  ا�أردن 

11 من  واأثبببببببتبببت جنبباحببهببا يف  البببريببباديبببة، 

اململكة،  اأنحاء  يف  املنت�سرة  اأوراجن  معار�ض 

ا�إ�سارة  بلغة  الرتجمة  خيارات  تتيح  حيث 

املرئي  ا�ت�سال  خدمة  خببالل  من  الفورية 

لدعم  مي�ّسرة  بطريقة  ال�سوتي  والبب�ببسببرح 

معرفة  من  ال�سمعية  ا�إعاقة  ذوي  ومتكني 

تفا�سيل اخلدمات واملنتجات املطلوبة.

خببالل  فعاليتها  التقنية  هبببذه  واأثبببببتببت 

مع  ا�أردن  اأوراجن  تعاونت  اإذ  كورونا،  اأزمببة 

املببجببلبب�ببض ا�أعبببلبببى حلببقببوق ا�أ�ببسببخببا�ببض ذوي 

التقنية بهدف متكني  ا�إعاقة لتوفري هذه 

البب�ببسببمببعببيببة من  ا�إعبببباقببببة  ا�أ�ببسببخببا�ببض ذوي 

ا�تبب�ببسببال بببرقببم ا�ببسببتببفبب�ببسببارات كببورونببا على 

اخلبببط البب�ببسبباخببن املببخبب�ببسبب�ببض لببهببذه الببغببايببة. 

ي�سار اإىل اأن اأوراجن ا�أردن تعنى باملتطلبات 

الببب�بببسبببحبببيبببة وا�جببببتببببمبببباعببببيببببة والبببثبببقبببافبببيبببة 

لببالأ�ببسببخببا�ببض ذوي ا�إعببباقبببة كببونببهببا حمبببوراً 

رئي�ساً �سمن م�سوؤوليتها ا�جتماعية، حيث 

ولببكببن  خمببتببلببفببة  “قدراتنا  مببظببلببة  اأطببلببقببت 

من  حتببر�ببض  والبببتبببي  اأكيدة”،  اإمببكببانببيبباتببنببا 

و�سخرت  املجتمع،  يف  دجمهم  على  خاللها 

ب�سبكة  ا�ت�سال  لتوفري  التقنية  مببواردهببا 

ا�إنرتنت بجودة عالية مدعمة بتكنولوجيا 

عبباملببيببة تببخببدم جببمببيببع الببقببطبباعببات و�ببسببرائببح 

املجتمع كافة.

االنباط-عمان

اأن قببانببون  اأكببببد قببانببونببيببون ومبببراقبببببببون 

ا�نبببتبببخببباب احلبببببايل وتببعببلببيببمبباتببه اأوجبببببدت 

تبببداببببري و�ببسببمببانببات ملببكببافببحببة املببببال البببذي 

اأو ما  بب�ببسببتببخببدم �أهبببببداف غببري قببانببونببيببة،  يحُ

اأهببمببهببا  مبببن  ا�أ�سود”،  بب”املال  بببعبببرف  يحُ

59 مبببن قبببانبببون ا�نبببتبببخببباب الببتببي  املببببببادة 

ب�سراء  يقوم  من  كل  على  العقوبة  غلظت 

ا�أ�سوات.

جرمية  اإن  منف�سلة  اأحاديث  يف  وقالوا 

تحُخت�سر  ال�سابق  يف  كانت  ا�أ�ببسببوات  �سراء 

كانت  كما  ا�نتخابية،  الدعاية  فرتة  على 

مو�سحني  ال�سابقة،  ا�نتخاب  قوانني  يف 

خالل  تحُالحق  اأ�سبحت  اجلرمية  هببذه  اأن 

العملية ا�نتخابية كافة. مراحل 

واملال  ال�سيا�سي  املال  الفرق بني  وب�ساأن 

ال�سيا�سي  املال  م�سطلح  اإن  قالوا  ا�أ�سود، 

“م�سطلح غري قانوين، فهو م�سطلح  هو 

يف  والعاملون  ال�سحافة  اأطلقته  �سحفي 

ا�نتخابات«.

لي�ض  البب�ببسببيببا�ببسببي  املببببال  “اأن  واأ�بببسبببافبببوا 

جبببرميبببة مببنبب�ببسببو�ببض عببلببيببهببا يف البببقبببانبببون، 

فبباملببنبب�ببسببو�ببض عببلببيببه بببالببقببانببون هببو جرمية 

�سراء ا�أ�سوات«.

قائلني  البببببعبب�ببض،  بببذلببك  خالفهم  فيما 

اإنفاق املال ال�سيا�سي  “من يتحدث عن  اإن 

ببخببالببف  بببا يحُ لبببغبببايبببات انببتببخببابببيببة، هبببو اأيببب�بببسً

معتًرا  ا�نتخابية”،  وا�أنظمة  القوانني 

فهي  مبببببزورة،  اأو  مببزيببفببة  “ت�سمية  اإيببباهبببا 

قانون  عليه  ن�ض  ما  على  التفافية  عملية 

املعنية«. ا�نتخاب وا�أنظمة 

اإىل ذلك، قال الناطق ا�إعالمي ال�سابق 

ح�سني  لالنتخاب،  امل�ستقلة  الهيئة  با�سم 

بني هاين، اإنه � يحُحبذ م�سطلح ا�ستخدام 

“ح�سا�سية  بببثبببري  يحُ �أنببببببه  ا�أ�بببببسبببببود،  املببببببال 

الببذي  املببببال  اإطببببالق  ببفبب�ببسببل  ويحُ �سيا�سية”، 

م�سيًفا  قببانببونببيببة،  غببري  لببغببايببات  يحُ�ستخدم 

يف  املببال  هذا  يحُ�ستخدم  ال�سديد  “لالأ�سف 
يزال  ومببا  ا�أردن،  يف  نيابية  انتخابات  كل 

اأنه ا�ستخدم وما يزال، واإن  كذلك، مبعنى 

كان بطرق واآلليات خمتلفة«.

نبب�ببسببو�ببسببا  اأن هبببنببباك  بببنببي هبببباين  واأكببببببد 

بببكبببافبببح  تحُ وا�بببسبببحبببة يف قببببانببببون ا�نببببتببببخبببباب 

ا�ببسببتببخببدام مببثببل ذلبببك املببببال، داعببًيببا الهيئة 

والتن�سيق  لببلببتببعبباون  لببالنببتببخبباب  امل�ستقلة 

الر�سمية،  الدولة  اأجهزة  مع  ب�سكل مكثف 

التجاوز  يف  املال  هذا  اإنفاق  كيفية  ملراقبة 

على اأحكام قانون ا�نتخاب.

كما دعا بني هاين “م�ستقلة ا�نتخاب” 

هببذا  ا�ببسببتببخببدام  لب”وقف  بببواجبببببهببا  لببلببقببيببام 

القانونية”،  غبببري  البببغبببايبببات  لببتببلببك  املبببببال 

اأن هناك بندا  اإىل  الوقت نف�سه  م�سرًيا يف 

اخلا�سة  التنفيذية  التعليمات  يف  وا�سحا 

بو�سع  ا�نتخابية  القائمة  مبوجبه  تقوم 

حملتها  على  منه  لببالإنببفبباق  بنكًيا  ح�ساًبا 

على  يبب�ببسببهببل  الببببذي  “ا�أمر  ا�نببتببخببابببيببة، 

البنكي،  احلبب�ببسبباب  هببذا  ببراقببب  تحُ اأن  الهيئة 

والبببكبببيبببفبببيبببة البببتبببي مببببن خببباللبببهبببا تبب�ببسببرف 

حمالتهم  على  القائمة  مرت�سحي  اأمببوال 

ا�نتخابية«.

فبباإن  ذلببك،  “بناء على  هبباين  بني  وقببال 

مو�سوع  �سبط  على  القدرة  بعدم  ا�دعبباء 

قانونية،  غري  لغايات  يحُ�ستخدم  الذي  املال 

فما  �سحيح،  غببري  ادعببباء  اأو  �سحيح،  غببري 

دامبببت الببو�ببسببيببلببة مببعببلببومببة ووا�ببسببحببة، فبباإن 

ذلك يحُ�سهل معرفة اإنفاق ذلك املال«.

مبببببن جببببهببببتببببه، قببببببال اأ�ببببسببببتبببباذ الببببقببببانببببون 

الببد�ببسببتببوري بببكببلببيببة احلبببقبببوق يف اجلببامببعببة 

ا�أردنببببيببببة، الببدكببتببور لببيببث نبب�ببسببراويببن، اإن 

مببكببافببحببة املببببال ا�أ�بببسبببود الببببذي هبببو عبببببارة 

اأن  “جند  �ببسببراء ا�أ�ببببسببببوات،  عببن جببرميببة 

الهيئة  وتعليمات  احلايل  ا�نتخاب  قانون 

التدابري  من  العديد  اأوجببدت  التنفيذية، 

اأن  اأهمها  املببال،  هببذا  ملواجهة  وال�سمانات 

59 مببن قببانببون ا�نببتببخببابببات غلظت  املبببادة 

البببعبببقبببوببببة عبببلبببى كبببببل مبببببن يببببقببببوم بببب�بببسبببراء 

جناية  هي  العقوبة  واأ�سبحت  ا�أ�ببسببوات؛ 

اأو  ت�سديد  وهبببذا  �ببسببنببوات،   7 اإىل   3 مببن 

تغليظ يف العقوبات«.

واأ�بببسببباف نبب�ببسببراويببن اأن جببرميببة �ببسببراء 

على  تحُخت�سر  ال�سابق  يف  كببانببت  ا�أ�ببسببوات 

كببانببت  اإذ  ا�نبببتبببخببباببببيبببة،  البببدعبببايبببة  فبببببرتة 

هببذه  تببفببر�ببض  ال�سابقة  ا�نببتببخبباب  قببوانببني 

العقوبة على املر�سح، يف حال قيامه ب�سراء 

ا�أ�سوات«.

وتببابببع نبب�ببسببراويببن اأمببببا قببانببون ا�نببتببخبباب 

احلايل “فقد و�سع من نطاق هذه اجلرمية، 

يببرتببكببب هببذه  اأن  يبب�ببسببرتط  يببعببد  حببيببث مل 

يعد  مل  “اأنه  مو�سًحا  املرت�سح”،  اجلرمية 

نببطبباق هبببذه اجلبببرميبببة، هببي فبببرتة الببدعببايببة 

ا�نتخابية فقط، بل اأ�سبحت هذه اجلرمية 

البببببدء  اأي وقبببت مببنببذ  ببرتببكببب يف  تحُ اأن  ميببكببن 

بالعملية ا�نتخابية”، وهذا ما يوؤكده قيام 

من  العديد  ا�نتخاب” بتحويل  “م�ستقلة 
ا�أ�ببسببخببا�ببض، بتهمة �ببسببراء ا�أ�ببسببوات خالل 

هذه الفرتة اإىل النائب العام، رغم اأن مرحلة 

الدعاية ا�نتخابية مل تبداأ بعد.

واأ�سار اإىل املببادة 59 التي تقول “يحُحظر 

اأو  مبببال  بتقدمي  يببقببوم  اأن  �سخ�ض  اأي  على 

منفعة«.

ا�أخببرى  ا�آللببيببات  اإىل  ن�سراوين  ولفت 

هو  ا�نتخابية،  ا�أ�ببسببوات  �ببسببراء  ملواجهة 

مبوجب  األزمت  ا�نتخاب”  “م�ستقلة  اأن 

انتخابية  قائمة  كببل  اخلببا�ببسببة،  تعليماتها 

على  لل�سرف  بنكي  ح�ساب  لها  يببكببون  اأن 

مبببراحبببل الببعببمببلببيببة ا�نببتببخببابببيببة اخلببا�ببسببة 

بالقائمة«.

�أي  يببجببوز   � “اأنه  ن�سراوين  واأو�ببسببح 

عملية �سرف اأن تتم اإ� من خالل ح�ساب 

بنكي، يكون له مدقق ح�سابات، ف�ساًل عن 

وجود رقابة عليه من قبل الهيئة«.

الهيئة  با�سم  ا�إعببالمببي  الناطق  وقببال 

اإن  املببومببنببي،  جببهبباد  لببالنببتببخبباب،  امل�ستقلة 

على  البببقبببانبببون  “تطبيق  يف  يببكببمببن  احلببببل 

اإرادة  على  للتاأثري  املال  هذا  ي�ستخدم  من 

الناخبني باأي �سكل من ا�أ�سكال”، م�سرًيا 

التي  ا�نتخاب  قببانببون  مببن   59 املبببادة  اإىل 

جرمية  وتعتره  ا��ببسببتببخببدام،  هببذا  ببرم  جتحُ

ال�سجن  اإىل  عقوبتها  ت�سل  قد  انتخابية، 

�سنوات«. �سبع 

هببذه  “تر�سد  الببهببيببئببة  اأن  اإىل  ولبببفبببت 

املبببخبببالبببفبببات، وتببتببلببقببى ببببالغبببات، كببمببا اأنببهببا 

وحت�سل  عببنببه،  التبليغ  يتم  مببن  ت�ستدعي 

عببلببى وثبببائبببق وببببيبببنبببات مببعببيببنببة، تبب�ببسببتببدعببي 

التحقيق يف هذه الق�سايا«.

واأو�ببببسببببح املبببومبببنبببي يف حببببال تبببببني اأنببهببا 

بتحويلها  الهيئة  تقوم  اأ�ببسببود  مببال  ق�سية 

عدلية،  �سابطة  باعتبارها  الق�ساء  اإىل 

الببعببام،  الببنببائببب  اإىل  حتببيببلببهببا  اأن  ت�ستطيع 

�أن  البببببالغ،  �سحة  من  التاأكد  بعد  وذلببك 

بع�سها قد يكون كيدًيا«.

الخارجية تدين الهجوم االرهابي 
في تونس

التحول للتعليم عن بعد 14 يوما 
بمدرستين بلواء الجامعة

 إدارة السير تتعامل مع 396 حادثا 
مروريا نتج عنها وفاة و31 إصابة

االنباط-عمان

و�بببسبببوؤون  اخلبببارجبببيبببة  وزارة  دانبببببت   

املبببغبببرتببببني البببهبببجبببوم ا�إرهببببابببببي البببذي 

�سو�سة  مدينة  يف  اأمببن  رجلي  ا�ستهدف 

اإىل  واأدى  الببتببونبب�ببسببيببة  اجلببمببهببوريببة  يف 

مقتل اأحدهما وا�سابة ا�خر.

واأكبببببببببد الببببنبببباطببببق البببر�بببسبببمبببي بببا�ببسببم 

الببببببوزارة البب�ببسببفببري �ببسببيببف اهلل الببفببايببز، 

تبب�ببسببامببن املببمببلببكببة مبببع حببكببومببة و�ببسببعببب 

اجلببمببهببوريببة الببتببونبب�ببسببيببة البب�ببسببقببيببقببة يف 

مببواجببهببة ا�إرهببببببباب. كببمببا اأكببببد مببوقببف 

العنف  اأ�سكال  جلميع  الراف�ض  اململكة 

دون  اجلميع  ت�ستهدف  التي  وا�إرهبباب 

متييز.

وعبببّر الببفببايببز عببن خببالبب�ببض الببتببعببازي 

و�ببببسببببادق املببببوا�ببببسبببباة لببببببذوي البب�ببسببحببيببة 

العاجل للجريح. بال�سفاء  ومتنياته 

االنباط-عمان

والبببتبببعبببلبببيبببم  الببببرتبببببيببببة  وزارة  قبببببببررت   

 14 مبببدة  بببعببد  عببن  التعليم  اىل  الببتببحببول 

ابن  مدر�ستي  يف  ال�سفوف  جلميع  يببومببا 

العميد الثانوية للبنني وذوقان الهنداوي 

ا��ببسببا�ببسببيببة لببلبببببنببني، الببتببابببعببتببان ملببديببريببة 

تربية لواء اجلامعة.

وقالت الوزارة ان هذا ا�جراء جاء بعد 

ا�سابات لطالب خمالطني  ت�سجيل ثالث 

�سابقا، بفريو�ض كورونا،  ��سابات موؤكدة 

اثنتان منها يف مدر�سة ابن العميد.

االنباط-عمان

حادثا   396 مببع  ال�سري  اإدارة  تعاملت   

الب24  البب�ببسبباعببات  خبببالل  اململكة  يف  مببروريببا 

نتج  عببمببان  حبببادث يف   301 منها  املببا�ببسببيببة، 

21 اإ�سابة ووفاة واحببدة، و95 حادثا  عنها 

يف املحافظات نتج عنها 10 اإ�سابات.

مديرية  با�سم  ا�إعببالمببي  الناطق  وقبببال 

ومن  ال�سري  اإدارة  مرتبات  اإن  العام:  ا�أمببن 

خالل انت�سارها الوا�سع يف حمافظات اململكة 

كافة تعاملت مع 1730 بالغا، وا�ستجابت 

لها بحرفية واقتدار للحفاظ على ان�سيابية 

املرور وتاأمني �سالمة املواطنني.

وبني اأنه وانطالقا من امل�سوؤولية الكبرية 

اأبنائنا  جتاه  ال�سري  رجببال  عاتق  على  امللقاة 

الببطببلبببببة، كببثببفببت دوريبببببببات البب�ببسببري الببثببابببتببة 

واملتحركة رقابتها على با�سات نقل الطالب 

و�ببسبببببطببت 57 خمببالببفببة بببحببق بببا�ببسببات نقل 

لببلببطببالب خببالببفببت قببواعببد البب�ببسببالمببة العامة 

فنيا واأمنيا.

ال�سري  اأن رجببال  الناطق ا�إعالمي  واأكببد 

يتمتعون بح�ض اأمني عال ميكنهم من تنفيذ 

واجباتهم ا�أمنية و�سبط العملية املرورية، 

�سائقني  �سبطوا  ال�سر  رجببال  اأن  اإىل  �فببتبباً 

بينهم  مببن  مببتببعببددة،  اأمببنببيببة  طلبات  بحقهم 

�سائق حافلة طالب بحقه 11 طلبا اأمنيا.

وفبببيبببمبببا يببتببعببلببق بببباملبببخبببالبببفبببات املببتببحببركببة 

ال�سري  اإدارة  يف  العاملون  �سبط  واخلببطببرة، 

ال�سوئية و3  ا�إ�سارة  171 خمالفة لقطع 
املببتببهببورة و35 خمالفة  لببلببقببيببادة  خمببالببفببات 

للعبث بلوحات ا�أرقام.

من جهة اخرى، ا�ستمرت اإدارة الدوريات 

للمخالفات  الت�سدي  يف  بواجبها  اخلارجية 

املببروريببة اخلببطببرة على الببطببرق اخلببارجببيببة، 

كم   173 ب�سرعة  ت�سري  مركبة  و�سبطت 

الطريق  على  املحمدية  مبنطقة  ال�ساعة  يف 

ال�سحراوي، وتعاملت مع عدد من احلوادث، 

اأببببرزهبببا حبببادث مببببروري بببعببد اإ�بببسبببارة الببرامببا 

باجتاه اجلنوب نتج عنه 4 اإ�سابات، وجرى 

اإ�سعافها من قبل كوادر الدفاع املدين.

الثالثاء  8/ 9 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

اأكد وزير املالية الدكتور حممد الع�سع�س 

ان ب��ع��ث��ة ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل ���س��ت��ب��داأ 

مع  ال�سندوق  لربنامج  االوىل  مبراجعتها 

"افرتا�سيا" ال�سهر احلايل. اململكة 

نظمها  حوارية  خالل  الع�سع�س  واأ�ساف 

منتدى عبد احلميد �سومان الثقايف بعنوان 

"مناعة االقت�ساد: التحديات وال�سيا�سات"، 
ال��دويل  النقد  ب��رن��ام��ج ���س��ن��دوق  اأه��م��ي��ة  ان 

ال���ذي وق��ع��ت��ه امل��م��ل��ك��ة ب��داي��ة ال��ع��ام احل��ايل 

االردين  االقت�ساد  معاجلة  على  "ترتكز 
ان  مبينا  االردين"،  االق��ت�����س��اد  ي��راه��ا  ك��م��ا 

به  ي�ستمر  ال���ذي  االول  ه��و  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 

ال�سندوق من خالل املراجعات.

يف  االوىل  ال����رك����ي����زة  ان  اىل  وا�������س������ار 

وال��ذي  النمو  زخ��م  ا�ستعادة  ه��ي  ال��ربن��ام��ج 

من  واالقت�سادي  املايل  باال�ستقرار  يتحقق 

خالل تخفي�س تكاليف االنتاج وعلى راأ�سها 

الكهربائية. الطاقة  كلفة 

مع  اتفقت  احلكومة  ان  الع�سع�س  وب��ن 

ام��ور  على  ال��ربن��ام��ج  خ��الل  م��ن  ال�سندوق 

اأن��ن��ا  م��وؤك��دا  ال�سفافية،  ت��ع��زي��ز  اىل  ت��ه��دف 

ونقوم  الربنامج  مفا�سل  خمتلف  "منلك 
ب��ع��م��ل��ي��ة اال�����س����الح ب���ه���دف ال���ن���م���و وخ��ل��ق 

الوظائف".

وب�����ن ان احل���ك���وم���ة ت�����س��ع ع���ل���ى راأ������س 

القطاعات  امام  العقوبات  تذليل  اولوياتها 

ب��ك��اف��ة االجت��اه��ات وال تبحث  االق��ت�����س��ادي��ة 

عن ال�سعبوية يف قراراتها.

ان  ال�����س��ن��دوق  "اكد  الع�سع�س  وبح�سب 

ق����ادر ع��ل��ى جت����اوز االزم����ة وال�����س��ري  االردن 

يف اال���س��الح االق��ت�����س��ادي ال���ذي ب��ن��ي عليه 

ان  اىل  م�����س��ريا  اململكة"،  م���ع  ال���ربن���ام���ج 

احلكومة لن تقدم على رفع ال�سريبة واإمنا 

والتح�سيل من  ال�سريبة  ايرادات  �ستح�سن 

ب��اإج��راء  ال�سريبي  التهرب  حم��ارب��ة  خ��الل 

تعديالت وهيكلة مديريات الدائرة.

وبن انه مثلما هناك ت�سدد �سريبي فاإن 

من  للملتزمن  �سريبية  ت�سهيالت  هناك 

ال�سريبية لدائرة  املنظومة  خالل مراجعة 

ذهبية  قائمة  واطالق  واجلمارك  ال�سريبة 

�سريبيا. للملتزمن 

اىل  ي��اأت��ي  ل��ن  "اال�ستثمار  ان  اىل  وا���س��ار 

ي��ك��ن ه��ن��اك م�����س��اواة يف دف��ع  اإن مل  ب��ل��د  اأي 

ع��ان��ى  االردن  ان  م��و���س��ح��ا  ال�سرائب"، 

يف  ال�سريبي  التهرب  م��وؤ���س��رات  م��ن  كثريا 

ت��ق��اري��ر ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة واال���س��ت��ث��م��ار ال��ع��امل��ي��ة. 

ال���وف���اء  ا����س���ت���ط���اع���ت  ان احل���ك���وم���ة  وب�����ن 

اخلبز،  كدعم  املواطنن  جت��اه  بالتزاماتها 

واملتاأتية امواله من خالل حت�سيل تهربات 

�سريبية. وت�سويات 

 االنباط-عمان

ا�س”،  ت�����ي  “ا�س  �����س����رك����ة  اأع����ل����ن����ت 

تكنولوجيا  حلول  تقدمي  يف  املتخ�س�سة 

وحلول  ال�سحابية  واحل��ل��ول  امل��ع��ل��وم��ات 

التحول الرقمي تنفيذها مل�سروع تو�سعة 

لتكنولوجيا  ال��رق��م��ي��ة  التحتية  البنية 

املعلومات للبنك االأردين الكويتي.

وق����ال����ت ال�������س���رك���ة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي 

البنى  اأنظمة  اإنها وظفت  االثنن،  ام�س 

امل��ق��دم��ة م��ن �سركة  امل��دجم��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

ح��ي��ث  ال���ع���امل���ي���ة،  تكنولوجيز”  “ديل 
ج���دي���دة م�سممة  ت��ق��ن��ي��ة  امل�����س��روع  ق���دم 

وقابلة  عالية  تخزين  م�ساحات  لتوفري 

احلا�سوبية  للقدرات  اإ�سافًة  للتطوير، 

االأداء  زي���ادة  على  ينعك�س  م��ا  املتقدمة، 

ل���ل���خ���دم���ات ال��ب��ن��ك��ي��ة امل���دجم���ة وزي�����ادة 

�سرعة �سري العمليات واخلدمات وتقليل 

والتكاليف. النفقات 

 وق����ال رئ��ي�����س ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

اأب��و  ال��ك��وي��ت��ي، م��اه��ر  ال��ب��ن��ك االأردين  يف 

���س��ع��ادة اإن ق����رار ال��ب��ن��ك ب��اخ��ت��ي��ار احل��ل 

ا�س” ج��اء  ت��ي  “ا�س  ���س��رك��ة  م��ن  امل��ق��دم 

ب���ن���اًء ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م ف��ن��ي ك��ام��ل ل��ل��ح��ل��ول 

البنك  ال��ع��ائ��دة على  وال��ف��وائ��د  امل��ق��دم��ة 

وب��ال��ت��ايل  ال���ع���ايل،  االأداء  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة 

النفقات. تقليل 

وقال مدير ق�سم مبيعات �سركة “اإ�س 

اإن  امل���زاه���رة   زي���د  االأردن،  يف  اإ�س”  ت���ي 

ملعنى  حقيقي  جت�سيد  ه��و  امل�����س��روع  ه��ذا 

ال�����س��راك��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، ح��ي��ث عمل 

معا  البنك  عمل  وف��ري��ق  ال�سركة  فريق 

للبنك  الرقمي  التحول  روؤي��ة  لتج�سيد 

وتنفيذ امل�سروع باأف�سل طريقة ممكنة.

االنباط-عمان

  ب��ل��غ ع����دد ال��ب��ع��ائ��ث ال���ربي���دي���ة امل��ح��ل��ي��ة 

وال��ع��ام  اخل��ا���س  ال��ربي��د  مل�سغلي  وال��دول��ي��ة 

2019، منها  ب��ري��دي ع���ام  8ر14م��ل��ي��ون ط���رد 

حوايل 11 مليون بعيثة حملية بارتفاع ن�سبته 

6 باملئة عما كانت عليه يف 2018 .

تنظيم  هيئة  ع��ن  �سحفي  ب��ي��ان  وح�����س��ب 

ق��ط��اع االت�����س��االت ام�����س االث��ن��ن، انخف�س 

ع��دد ال��ط��رود ال��ربي��دي��ة ال��دول��ي��ة بن�سبة 45 

على  ب��ن��اًء   ،2018 ع��ام  عليه  ك��ان��ت  عما  باملئة 

خالل  من  الهيئة  اإىل  ال���واردة  االإح�سائيات 

م�سغلي الربيد اخلا�س، بينما بلغ عدد طرود 

التجارة االإلكرتونية الواردة اإىل اململكة عرب 

االإلكرتونية، مليون  التجارة  من�سات مواقع 

وثالثمائة طرد تقريبا.

واأك������د رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

التجارة  اأن  اجلبور  غ��ازي  املهند�س  الدكتور 

ال�سركات/ عدد  بزيادة  ا�سهمت  االلكرتونية 

ال��ربي��دي��ة،  اخل��دم��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  املوؤ�س�سات 

اأ���س��ا���س��ي على  ب�����س��ك��ٍل  ال��ت��ي تعتمد  وال���س��ي��م��ا 

ت��و���س��ي��ل ط��ل��ب��ات ال��ت��ج��ارة االل��ك��رتون��ي��ة من 

ومواقع  اخللوية  الهواتف  تطبيقات  خ��الل 

الت�سوق االلكرتوين، ما يعك�س احلجم املتزايد 

اىل  االإلكرتونية،ا�سافة  التجارة  حركة  على 

التي تعمل  التو�سيل  ن�سبة خدمات  زيادة  اأن 

خلق  اإىل  ادى  الذكية  التطبيقات  خالل  من 

فر�س عمل جديدة وحيوية.

اململكة  الربيدي يف  القطاع  اأن  اىل  وا�سار 

لغايات  ت��ت��ك��ام��ل  م��ت�����س��ارع��ة  ت���ط���ورات  ي�سهد 

تعزيز خدماته مبجال التجارة االإلكرتونية.

نقرتب �سيئاً ف�سيئاً من ا�ستحقاق د�ستوي اأدعو اهلل ان ي�ستقر بنا الو�سع الوبائي على 

النحو الذي ي�سمح للجميع من ممار�سة حقهم الد�ستوري وافراز من جند فيهم االمل 

قلوبنا  على  الغايل  احلمى  ه��ذا  يف  العطاء  ف�سول  من  جديد  ف�سل  خلق  يف  والعزميه 

جميعاً.

ولعلنا جميعاً ندرك اأن هنالك العديد من املعطيات التي �سيتوقف عندها الناخب قبل 

االدالء ب�سوته لهذا املر�سح اأو ذاك، فذلك �سيمتنع عن االدالء ب�سوته ل�سبب اأو الآخر، 

واآخر من �سيعظم مر�سح الع�سرية، واآخر �سيكون اختياره وفقا خلدمات نالها من ذلك 

املر�سح او غريه وحان موعد ال�سداد، واآخر �سيكون خياره مبني على �سداقة اأو زمالة اأو 

تزكية من هذا او ذاك، وغريه الكثري من االعتبارات التي حتدد توجه الناخب يف هذا 

العر�س الوطني.

املتابعن لهذا  العديد من  اليها  ا�سئلة رمبا تطرق  اأو ذاك،  وما ي�ستوقفني من هذا 

ال�ساأن املحلي،،، اأين نحن من واقعية الربامج االنتخابيه؟؟ اأين نحن من مر�سح الفكر 

اأولئك الذين كان لهم دور يف �سياغة الراأي العام امل�ستنري  اأين نحن من  والتنوير؟؟؟ 

لكافة ق�سايا الوطن؟؟؟ اأين نحن من اأولئك الذين يوؤمنون بالدور احلقيقي ل�سلطة 

اأولئك  اأين نحن من  الذين يفعلون ما يقولون؟؟؟  اأولئك  اأين نحن من  الت�سريع؟؟؟ 

الذين يقبلون مبحا�سبتهم ومكا�سفتهم؟؟؟

فقر  الكال�سيكية،،،،  االنتخابيه  للربامج  الف�سفا�سة  املحاور  من  �سئمنا جميعاً  لقد 

نريدها  كذلك،،،  نريدها  ال  عرمرمية،،  ووع��ود  وخدمات  وحم�سوبية،  وف�ساد  وبطالة، 

اأ�ستقرت بنا نتيجة  اأوج��اع وطموحات  ا�سياًل، فكراً عملياً يدغدغ ما بداخلنا من  فكراً 

يقود  ممار�سات ال جمال لتناولها يف هذه العجالة، نريدها فكراً ميثلنا جميعاً، وفكراً 

بنا اىل حما�سبة وم�ساءلة من يحمله اىل داخل هذا ال�سرح الوطني ) جمل�س النواب(.

ال نريد فقاعات �سابون تتناثر يف الهواء عند اأول اختبار، نريد �سابوناً اأ�سياًل قادر 

على غ�سل القبيح،،، وك�سف امل�ستور،،، ومداواة اجلرح،،، وبغري ذلك، �سيبقى احلال كما 

املخرجات،  يف  االعتيادي  امل�سهد  ويتكرر  اجلميع،  لدى  البو�سلة  و�ست�سيع  احل��ال،  هو 

وعندها لن ينفع جلد الذات وجلد االخرين... ودمتم بخري وحمبة      

بشير علي الزعبي  

حمى االنتخابات النيابيه... 
وفقاعة البرامج االنتخابية

العسعس: صندوق النقد يبدأ مراجعة برنامجه 
مع المملكة افتراضيا

شركة اس تي اس تزود البنك األردني الكويتي بحلول للبنى 
التحتية المدمجة

8ر14 مليون طرد بريدي في عام  2019

الثالثاء   8  /  9  / 2020

االنباط-عمان

عامليا  النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  انخف�ست 

خالل االأ�سبوع االأول من �سهر ايلول احلايل 

املا�سي  اآب  ل�سهر  اأ�سعارها  معدل  مع  مقارنة 

وال��روة  الطاقة  وزارة  اأعلنتها  لبيانات  وفقا 

املعدنية، ام�س االثنن.

اأوك��ت��ان  البنزين  �سجل  البيانات  وبح�سب 

 398 للطن مقابل  دوالر  1ر395  بلغ  �سعرا   90

باملئة،  7ر0  بلغت  ان��خ��ف��ا���س  وبن�سبة  دوالرا 

وان��خ��ف�����س ���س��ع��ر ال��ب��ن��زي��ن اأوك����ت����ان 95 من 

1ر407 دوالر وبن�سبة  9ر410 دوالر للطن اىل 

انخفا�س بلغت 9ر0 باملئة.

من جانب اآخر، انخف�س �سعر الديزل من 

4ر346 دوالر وبن�سبة  3ر363 دوالر للطن اىل 

�سعر  وانخف�س  ب��امل��ئ��ة،  7ر4  بلغت  انخفا�س 

الكاز من 3ر340 دوالر للطن اىل 4ر317 دوالر 

وبن�سبة 7ر6 باملئة.

اأما �سعر زيت الوقود فقد ارتفع يف االأ�سبوع 

للطن  دوالر  8ر264  اىل  ال�����س��ه��ر  م��ن  االأول 

مقارنة مع ال�سعر امل�سجل يف �سهر اآب والبالغ 

261 دوالرا وبن�سبة ارتفاع بلغت 4ر1باملئة.

ل�سهر  امل�سال  البرتويل  الغاز  �سعر  وارتفع 

مع  م��ق��ارن��ة  للطن  دوالر  5ر357  اىل  اي��ل��ول 

بلغ  وال��ذي  املا�سي  اآب  �سهر  امل�سجل يف  �سعره 

350 دوالرا.

وكان �سعر خام برنت قد �سجل انخفا�سا يف 

اال�سبوع االأول من هذا ال�سهر حيث بلغ 5ر42 

يف  امل�سجل  �سعره  مع  مقارنة  للربميل  دوالر 

�سهر اآب والذي بلغ 8ر44 دوالر.

المستهلك تدعو إلعادة النظر بقرار 
تقليص ساعات العمل

اتفاقية شراكة بين جيدكو 
ومؤسسة نهر األردن

بورصة عمان تغلق تعامالتها على ارتفاع

 االنباط-عمان

دعا رئي�س جمعية حماية امل�ستهلك الدكتور 

حم��م��د ع���ب���ي���دات، اإىل اإع�������ادة ال��ن��ظ��ر ب��ق��رار 

واحلظر  اليومية  العمل  �ساعات  عدد  تقلي�س 

�سلبيا على  ل��ت��اأث��ريه  ي���وم اجل��م��ع��ة  امل��ف��رو���س 

اأ�سحاب املن�ساآت التجارية وال�سناعية.

وق������ال ع���ب���ي���دات يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

اأ�سهم  ال��ع��م��ل  ���س��اع��ات  تخفي�س  اإن  االث��ن��ن: 

واأ�سحاب  املواطنن  اأغ��ل��ب  م�سالح  تعطل  يف 

ال�����س��راء وال��ب��ي��ع النخفا�س  امل�����س��ال��ح وح��رك��ة 

ن�����س��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ب�����س��ب��ب حت��دي��د 

اأوقات احلظر. وطالب اجلهات املعنية بدرا�سة 

مطالبات اأ�سحاب املن�ساآت التجارية واخلدمية 

ال�ساعة  ب���دء احل��ظ��ر  واأب���رزه���ا  وال�����س��ن��اع��ي��ة، 

احلادية ع�سرة ليال للمن�ساآت، والثانية ع�سرة 

ميدانية  درا�سة  اإىل  واأ�سار  للمواطنن.  فجرا 

نفذتها اجلمعية على عينة جمتمعية اأظهرت 

م��وؤ���س��را اإي��ج��اب��ي��ا ع��ن م��دى ال��ت��زام املواطنن 

بتطبيق �سروط ال�سحة العامة.

االنباط-عمان

  وقعت املوؤ�س�سة االأردنية لتطوير امل�ساريع 

اتفاقية  ام�س االثنن،  االقت�سادية )جيدكو( 

لتنفيذ  االأردن،  ن��ه��ر  م��وؤ���س�����س��ة  م���ع  ���س��راك��ة 

اأن�����س��ط��ة ت��ط��وي��ر ودع����م جم��م��وع��ات االدخ����ار 

واالئتمان واجلمعيات والدعم الفني وتوجيه 

اأعمال امل�ساريع ال�سغرية.

وت����اأت����ي االت���ف���اق���ي���ة ال���ت���ي وق���ع���ه���ا امل���دي���ر 

الزعبي،  ب�ّسار  الدكتور  ل�)جيدكو(  التنفيذي 

الربي�سي،  اأنعام  االأردن  نهر  موؤ�س�سة  ومديرة 

االقت�سادية  التنمية  م�سروع  اأن�سطة  �سمن 

ال��ري��ف��ي��ة وال��ت�����س��غ��ي��ل امل���م���ول م���ن ال�����س��ن��دوق 

املوؤ�س�سة  وتنفذه  ال��زراع��ي��ة  للتنمية  ال���دويل 

االأردنية لتطوير امل�ساريع االقت�سادية.

وي�����س��ت��ه��دف امل�����س��روع ال�����س��ب��اب وال�����س��ي��دات 

واملزارعن يف حمافظات ماأدبا والبلقاء وجر�س 

م�ساريع  �سل�سلة  ���س��م��ن  وامل���ف���رق،  وع��ج��ل��ون 

ت��ن��ف��ذه��ا ج��ي��دك��و مت��ا���س��ي��ا م���ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

“احلد من م�سكلتي الفقر والبطالة يف االأردن 
لالأعوام 2013-2020 “ والتي ترّكز على ن�سر 

الريفية من خالل توفري  املناطق  امل�ساواة يف 

فر�س العمل املنتجة واملدرة للدخل للحد من 

الفقر والبطالة.

التنمية  اإن م�سروع  الزعبي  الدكتور  وقال 

م�سروع  ه��و  والت�سغيل  الريفية  االقت�سادية 

زراعي تنموي يهدف اإىل دمج �سغار املزارعن 

احل�سول  فر�س  وحت�سن  القيمة  �سل�سلة  يف 

خالل  من  الريفية  املناطق  يف  التمويل  على 

بناء القدرات الفنية والتناف�سية لهم وتفعيل 

القدرات  وبناء  القيمة  �سال�سل  م�ساركتهم يف 

وت�سجيعهم  واالأع���م���ال  الفنية  ال��ن��واح��ي  م��ن 

وحت�سن  وجمعيات  جمموعات  ت�سكيل  على 

خالل  م��ن  وتطويرها  القيمة  �سل�سلة  ك��ف��اءة 

والفواكه  ال�سادرات من اخل�سار  زيادة حجم 

ف��ر���س عمل  ال��ع��ال��ي��ة وت���وف���ري  ال��ق��ي��م��ة  ذات 

باملناطق الريفية.

واأك�����دت ال��ربي�����س��ي ح��ر���س م��وؤ���س�����س��ة نهر 

اإىل  التنموية  ر�سالتها  اي�����س��ال  على  االأردن 

خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة ب���ه���دف متكن 

االقت�سادية  ق��درات��ه��م  وتنمية  امل�ستفيدين 

واالجتماعية بالتعاون مع خمتلف القطاعات 

واجلهات املعنية.

ومبوجب االتفاقية التي متتد �سبعة اأ�سهر 

ودع��م  بتطوير  االأردن  نهر  موؤ�س�سة  �ستقوم 

برامج  تنفيذ  خ��الل  م��ن  االدخ���ار  جمموعات 

بالتعاون والتن�سيق  1000 مزارع  لبناء قدرات 

مع املركز الوطني للبحث واالر�ساد الزراعي، 

وار�ساد  لتوجيه  ميدانية  زي��ارة   2800 وتنفيذ 

اأ�سحاب االعمال وتدريبات متخ�س�سة ل���300 

م�ستفيد من املجموعات وو�سع جمموعة من 

املوؤ�سرات ال�ستدامة امل�سروع.

 االنباط-عمان

اأغ���ل���ق���ت ب���ور����س���ة ع���م���ان، ام�������س االث���ن���ن، 

مليون  9ر7  ب��ت��داول  ارت��ف��اع،  على  تعامالتها 

ب��ق��ي��م��ة  ���س��ف��ق��ة،   3037 ع��ل��ى  م���وزع���ة  ���س��ه��م، 

8ر4 مليون دينار. تداوالت اإجمالية بلغت 

وارتفع موؤ�سر البور�سة اىل النقطة 1583، 

اجلل�سة  اإغالق  مع  مقارنة  باملئة  13ر0  بن�سبة 

ال�سابقة.

لل�سركات  االإغ����الق  اأ���س��ع��ار  م��ق��ارن��ة  ول���دى 

اأظهرت  �سركة   23 اأن  تبن  اأ�سهمها،  املتداولة 

ارتفعت  بينما  اأ���س��ه��م��ه��ا،  اأ���س��ع��ار  يف  انخفا�سا 

اأ�سهم  اأ�سعار  45 �سركة، وا�ستقرت  اأ�سهم  اأ�سعار 

29 �سركة اخرى.

انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا خالل األسبوع األول من شهر ايلول 
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ت�شنغفي  رن  ه���واوي  موؤ�ش�س  اأو���ش��ح 

على  يتعني  �أنه   )Ren Zhengfei(

�لعمالقة  �ل�صينية  �الت�����ص��االت  ���ص��رك��ة 

ت��غ��ي��ر �ل���ع���دي���د م���ن �الأج�������ز�ء وت��ع��دي��ل 

للتعامل  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا،  يف  �خل���و�رزم���ي���ات 

م���ع �حل���ظ���ر �الأم����رك����ي �مل���ت���ز�ي���د �ل���ذي 

�الأمركية  �لتكنولوجيا  ت�صدير  يغطي 

�الأ�صلية �إىل �ل�صركة.

حديث  خطاب  يف  ت�صنغفي،  رن  وق��ال 

�ل�����ص��رك��ة �جل�����دد، وف���ًق���ا لن�ص  مل��وظ��ف��ي 

 ،)Xinsheng Shequ( يف  ���ص��در 

�مل���ن�������ص���ة �ل���ر����ص���م���ي���ة مل��ج��ت��م��ع م��وظ��ف��ي 

�الآالف  تعديل  �إىل  “��صطررنا  ه��واوي: 

م��ن �ل��ل��وح��ات �الإل��ك��رون��ي��ة، و����ص��ت��ب��د�ل 

�الأج������ز�ء، و�خل���و�رزم���ي���ات ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

�ل��ب��و�ب��ة  ب��ح�����ص��ب  �الأمركي”،  �حل��ظ��ر 

�لتقنية. لالأخبار  �لعربية 

ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  :”�لتحديات  و�أ����ص���اف 

�أبطال”، حيث  ت�صكيل  ت�صاعد يف  هو�وي 

تتعطل  �ل�صركة  �أن  �إىل  ل��الإ���ص��ارة  �صعى 

لكنها مل تتوقف.

م��اي��و  ���ص��ه��ر  يف  ت��رم��ب  �إد�رة  وق���ام���ت 

ه���و�وي  ���ص��رك��ة  ���ص��د  ع��ق��وب��ات��ه��ا  بتو�صيع 

من  لها،  م��ق��ر�ً  �صنت�صن  م��ن  تتخذ  �لتي 

�لرقاقات  خالل مطالبة �صركات ت�صنيع 

�لتكنولوجيا  ت�صتخدم  �ل��ت��ي  �الأج��ن��ب��ي��ة 

على  للح�صول  طلب  بتقدمي  �الأمريكية 

���ص��رك��ة  �إىل  �ل���رق���اق���ات  ل��ب��ي��ع  ت��رخ��ي�����ص 

�ل�صينية. �الت�صاالت 

ن��ط��اق  ت��و���ص��ي��ع  �إىل  ذل����ك  �أدى  وق����د 

ك��ب��ر من  �إىل ح���د  �الأم����رك����ي  �حل���ظ���ر 

لت�صنيع  ���ص��رك��ة  �أك�����ر  �إخ�������ص���اع  خ����الل 

�ل���رق���اق���ات يف �ل���ع���امل وم������وردة ه����و�وي 

�أ�صباه  ل�صناعة  تايو�ن  �صركة  �لرئي�صية 

.)TSMC( ملو�صالت�

�أ���ص��اف  للموظفني،  ت�صريحاته  ويف 

)رن ت�صنغفي( �أن �صركة هو�وي ��صطرت 

م�����ص��ت��م��رة  ت���غ���ي���ر�ت  �إج������ر�ء  �إىل  �أي�������ص���ا 

ع���ل���ى ت�������ص���م���ي���م���ات م���ن���ت���ج���ات���ه���ا و����ص���ط 

�الإ����ص���ر�ت���ي���ج���ي���ة �الأم���رك���ي���ة �مل��ت��ط��ورة 

�لتكنولوجيا  �إىل  �ل�صركة  لتقييد و�صول 

�الأ�صلية. �الأمريكية 

ف���رة �صعبة  ي��ق��ر:  م��وؤ���ص�����ص ه����و�وي 

جد�

و�ع���������رف م���وؤ����ص�������ص ه����������و�وي، وه���و 

�ل�صركة  ب���اأن  ���ص��اب��ق،  ع�����ص��ك��ري  م��ه��ن��د���ص 

�ل�صينية لي�ص لديها �أي جمال للر�جع 

�صعبة  ف���رة  م��و�ج��ه��ة  يف  ت�صتمر  ح��ي��ث 

للغاية ب�صبب �حلظر �الأمركي.

“�إن فريق �لبحث  وقال رن ت�صنغفي: 

قو�مه  �لبالغ  لل�صركة  �لتابع  و�لتطوير 

ي��ك��ون  �أن  �إىل  ي��ح��ت��اج  ل���ن  ف���رد  �أل����ف   90

�أف�صل  و�صول  لديه  ك��ان  �إذ�  ج��د�  كبر� 

�ل�صركات  مثل  �جل��ودة  عالية  م��و�رد  �إىل 

�لغربية«.

لبع�ص  تاأهب  حالة  يف  ه��و�وي  وكانت 

�ملركز  �حتالل  من  متكنت  لكنها  �لوقت، 

�ل��رب��ع  يف  �ل���ذك���ي���ة  �ل���ه���و�ت���ف  يف  �الأول 

�لثاين.

ويقول �ملحللون: “�إن �لقيود �الأخرة 

�ل�صركة  �أغرقت  و��صنطن  فر�صتها  �لتي 

وجعلتها تو�جه و�صع حياة �أو موت«.
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�ل���رئ���ي�������ص  �أن  �ل���ك���رم���ل���ني  �أع�����ل�����ن 

�لرو�صي بوتني حتدث هاتفياً مع خادم 

بن  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني  �حلرمني 

عبد�لعزيز.

وق���ال �ل��ك��رم��ل��ني �إن ب��وت��ني و�مل��ل��ك 

���ص��ل��م��ان رح���ب���ا ب��ك��ي��ف��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذ �ت��ف��اق 

�لنفطي. �أوبك+ 

��صتعر��ص  �الت�صال،  خالل  وجرى 

�لتي  �لع�صرين  جمموعة  دول  �أع��م��ال 

�ل��ع��ام، و�جل��ه��ود  ه��ذ�  �ململكة  ت��ر�أ���ص��ه��ا 

للتغلب  �ج��ت��م��اع��ات��ه��ا  ���ص��م��ن  �مل���وح���دة 

�إىل  و�لعودة  كورونا  جائحة  �آث��ار  على 

�لطبيعية. �حلياة 

وق���������د �أب�������������دى خ�����������ادم �حل�����رم�����ني 

�ل�����ص��ري��ف��ني، ل��ل��رئ��ي�����ص ب��وت��ني ح��ر���ص 

�لثنائية  �لعالقات  تعزيز  على  �ململكة 

مع رو�صيا �الحتادية، و�الرتياح لزيادة 

�لتبادل �لتجاري بني �لبلدين، موؤكد�ً 

�الحت��ادي��ة  لرو�صيا  �لبناء  �ل���دور  على 

لتحقيق  ب��ل�����ص(  )�أوب�����ك  جم��م��وع��ة  يف 

��صتقر�ر وتو�زن �ل�صوق �لبرولية.

م���ن ج��ه��ت��ه، �أ�����ص����اد ب���وت���ني ب��ج��ه��ود 

�مل���م���ل���ك���ة خ�����الل رئ���ا����ص���ت���ه���ا مل��ج��م��وع��ة 

بتطور  �صعادته  عن  معر�ً  �لع�صرين، 

�ل���ع���الق���ات ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن و�ل���ت���ع���اون 

�ل��ط��اق��ة،  �ململكة يف جم��ال  م��ع  �مل��ث��م��ر 

�جل���اري حالياً  �ل��ت��و����ص��ل  �إىل  م�����ص��ر�ً 

�لرو�صي لفرو�ص كورونا  �للقاح  حول 

�مل�صتجد.

ويف �صياق مت�صل قال وزير �لطاقة 

ب�صاأن  معلومات  ميلك  ال  �إن��ه  �لرو�صي 

ط��ل��ب �أع�������ص���اء �أوب������ك+ �مل���ر�خ���ني يف 

�الإنتاج  تعوي�ص  فرة  متديد  �اللتز�م 

مناق�صة  �حتمال  ي�صتبعد  وال  �ل��ز�ئ��د، 

�الأمر يف �صبتمر.

الحظر األميركي يربك »هواوي«.. واألخيرة 
تصارع بتعديل منتجاتها

الملك سلمان وبوتين يرحبان بكيفية تنفيذ 
اتفاق أوبك+ النفطي

الثالثاء    8  / 9 / 2020

»طيران االمارات« تعيد 1,4 مليار دوالر 
لزبائنها بسبب كورونا

 مياه اليرموك: تعيينات المهندسين بمحطة 
المنشية اختصاص الشركة الُمشغلة

وكاالت - اأبوظبي

مبالغ  �الإمار�ت”  “طر�ن  جم��م��وع��ة  �أع����ادت 

�لفرة  يف  لزبائنها  دوالر  مليار   1،4 نحو  بقيمة 

�إل��غ��اء حجوز�ت  على خلفية  وي��ون��ي��و،  م��ار���ص  ب��ني 

ت�صعى  وق��ت  يف  �مل�صتجد،  ك��ورون��ا  ف��رو���ص  ب�صبب 

تبعات  لتخطي  ت�صاعدي  ب�صكل  وجهاتها  لزيادة 

�الأزمة.

حاليا  ت�صررّ  �لتي  �الإمار�ت”  “طر�ن  وقالت 

80 وج��ه��ة م��ن �أ���ص��ل �أك���ر م��ن 140،  رح���الت �إىل 

طلب  مليون   1،4 من  �أك��ر  “ت�صوية  �أجن��زت  �أنها 

جمموعة  م��ن  باملئة   90“ ميثل  مم��ا  ��صرد�د”، 

�ملطالبات«.

�لتي  ق��ي��م��ة ط��ل��ب��ات �ال����ص���رد�د  �أن  و�أو���ص��ح��ت 

5 م��ل��ي��ار�ت دره���م )1،4  �أك���ر م��ن  �أجن��زت��ه��ا بلغت 

مليار دوالر(، وفق ما ذكرت وكالة فر�ن�ص بر�ص.

عن  �ملا�صي  مايو  يف  �أعلنت  قد  �ل�صركة  وكانت 

بقيمة  مار�ص  يف  �ملنتهية  �ل�صنة  يف  �أرب���اح  حتقيق 

288 مليون دوالر، مما ي�صر �إىل �حتمال ت�صجيل 

مار�ص  يف  تنتهي  �لتي  �حلالية  �ل�صنة  يف  خ�صائر 

�ملقبل، وذلك الأول مرة منذ �أكر من 3 عقود.

وق���ب���ل ت��ف�����ص��ي ف���رو����ص ك����ورون����ا، ك���ان���ت �أك���ر 

ع�صر�ت  تنقل  �الأو���ص��ط  �ل�صرق  يف  ط��ر�ن  �صركة 

�لتي  دب���ي،  و�إىل  م��ن  �صنويا  �مل�����ص��اف��ري��ن  م��الي��ني 

من  �أكر  منذ  حياة  �صريان  فيها  �ل�صياحة  ت�صكل 

ز�ئ��ر  مليون   16،7 م��ن  �أك��ر  و��صتقبلت  عقدين، 

�ملا�صي. �لعام 

الأ�صابيع  رحالتها  تعليق  يف  ت�صبب  �لوباء  لكن 

ثم تقلي�ص وجهاتها ب�صكل كبر.

االنباط-حمافظات

تعيينات  �ن  �ل��رم��وك،  م��ي��اه  �صركة  �أو���ص��ح��ت 

�ملن�صية  �أخ�����ر�ً يف حم��ط��ة  �مل��ه��ن��د���ص��ني  م���ن  ع���دد 

�ل��ع��رب تخت�ص  م��ي��اه و�دي  مل�����ص��روع ج��ر  �ل��ت��اب��ع��ة 

�صلة  وال  للمحطة  �مل�صغلة  �لركية  �ل�صركة  بها 

بها. لل�صركة 

وقال �لناطق �العالمي لل�صركة معتز عبيد�ت، 

يف ت�صريحات �صحفية، �م�ص �الثنني، �ن �ل�صركة 

بخر�ت  مهند�صني  تعيني  �صالحية  لها  �لركية 

عامني  ملدة  �ملحطة  لت�صغيل  عقد  مبوجب  عالية 

�صركة  �ن  مو�صحا  و�ل���ري،  �مل��ي��اه  وز�رة  ب��اإ���ص��ر�ف 

�ل���وزر�ء  جمل�ص  ب��ق��ر�ر  ملتزمة  �ل��رم��وك  م��ي��اه 

�لتعيينات. بوقف  �لقا�صي 

و��صار �ىل �ن �ل�صركة عملت على نقل عدد من 

تنقالت  �صمن  �ملن�صية  حمطة  يف  للعمل  كو�درها 

د�خلية، لغاية تلقي �لتدريب على ت�صغيل �ملحطة 

من قبل كو�در �ل�صركة �لركية.

وكان عدد من خريجي �لهند�صة من �بناء لو�ء 

�حتجاجية  وقفة  �م�ص  نفذو�  �ل�صمالية  �الغ��و�ر 

د�خ���ل م�����ص��روع حمطة ج��ر م��ي��اه و�دي �ل��ع��رب يف 

مهند�صني  تعيني  على  �حتجاجاً  �ملن�صية،  منطقة 

للتعيني  �لتي تقدمو�  �ملحطة  �للو�ء يف  من خارج 

مهند�صني  تعيني  مت  �ن��ه  �إال  �صهر  نحو  قبل  فيها 

د�عني  �خل��رة،  �صروط  ب�صبب  �ملنطقة  خ��ارج  من 

�ىل منحهم �أولوية �لتدريب و�لت�صغيل يف �ملحطة 

وخ�صو�صا مع �رتفاع ن�صبة �لبطالة يف �ملنطقة.

على  ���ص��ت��ع��م��ل  �مل��ن�����ص��ي��ة  حم��ط��ة  �ن  �ىل  ي�����ص��ار 

ع��ب��د �هلل �صمن  �مل��ل��ك  ق��ن��اة  م��ي��اه  وت��ن��ق��ي��ة  حتلية 

وز�رة  تنفذه  �لذي  �لعرب  و�دي  مياه  م�صروع جر 

بتمويل  دوالر  م��ل��ي��ون   125 بكلفة  و�ل����ري  �مل��ي��اه 

 30 ن��ح��و  �إىل  ت�����ص��ل  ت�صميمية  وب��ط��اق��ة  �وروب����ي 

�مل�صروع  �صرفد  فيما  �صنوياً،  مكعب  مر  مليون 

�الأوىل  مرحلته  يف  �حلايل  �لعام  ت�صغيله  �ملرتقب 

مكعب  م��ر  ماليني   5 بنحو  �ل�صمال  حمافظات 

ل�صد �حتياجاتها .

االنباط-عمان

�����ص����ب����ط����ت ك���������������و�در �ل�����رق�����اب�����ة 

و�ل��ت��ف��ت��ي�����ص �ل���ت���اب���ع���ة ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة 

�ل�صمال   يف  و�ل��دو�ء  للغذ�ء  �لعامة 

ك��م��ي��ة  م��ن �مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل��غ��ر 

����ص���احل���ة ل���الإ����ص���ت���ه���الك �ل��ب�����ص��ري 

�أطنان ون�صف )4389  �أربع  تقدر ب 

�صكوى  تلقيها  ب��ع��د  وذل���ك   ، ك��غ��م( 

حلماية  �مل��ل��ك��ي��ة  �الإد�رة  م��ن  و�ردة 

تفيد   ،   ) �ل�صمال  مباحث   ( �لبيئة 

�لغذ�ئية  �مل���و�د  م��ن  كميات  ب��وج��ود 

م���ع���رو����ص���ه ع���ل���ى �ل���ر����ص���ي���ف �ل���ع���ام 

جتلب  �ملبا�صرة  �ل�صم�ص  �أ�صعة  حتت 

. �ل�صبهه 

�ملدير  م��ن  مبا�صرة  وبتوجيهات 

نز�ر حممود  �لدكتور  �الأ�صتاذ  �لعام 

م���ه���ي���د�ت ، ق���ام���ت ف����رق �مل��وؤ���ص�����ص��ة 

، حيث مت  �ملوقع  �إىل  فور�  بالتوجه 

�لك�صف على �ملو�د �ملعرو�صة و تبني 

ب���اأن���ه���ا غ���ر ���ص��احل��ة ل��ال���ص��ت��ه��الك 

�ل�����ب�����������ص�����ري وب����ع���������ص����ه����ا م���ن���ت���ه���ي 

�ل�������ص���الح���ي���ة وب����ت����و�ري����خ خم��ت��ل��ف��ة 

تالفة  خارجية  ع��ب��و�ت  يف  م��وج��ودة 

م��و�د  عليها  م�صكوب  �مل���و�د  وبع�ص 

تنظيف  وم�����و�د  وق��ل��وي��ة  ك��ي��م��اوي��ة 

وزيوت �صيار�ت من ثم قامت كو�در 

�مل��وؤ���ص�����ص��ة ب���ات���الف ك���ام���ل �ل��ك��م��ي��ة 

�ال�صول. ح�صب  �مل�صبوطة 

ع��ل��ى �همية  م��ه��ي��د�ت  و�ك���د  ه���ذ� 

�ل���������ص����ر�ك����ة و�ل���ت���ن�������ص���ي���ق  م�����ا ب��ني 

�مل���وؤ����ص�������ص���ة و�الأج�����ه�����زة �الأم���ن���ي���ة و 

�جلهات �لرقابية  �الخرى يف �صبط 

�ي خمالفة غذ�ئية �و دو�ئية مت�ص 

�ر�ص  على  �ملقيمني  و�صالمة  �صحة 

�مل��و�ط��ن��ني   بجميع  مهيبا   ، �ململكة 

�مل��وؤ���ص�����ص��ة  �ب������الغ  �ل������ردد يف  ع�����دم 

�و  ����ص���ك���وى  �و  م���الح���ظ���ة  �ي  ع����ن 

�ل��دو�ء  �و  ب��ال��غ��ذ�ء  ��صتف�صاريتعلق 

�الت�صال  و�صائل  جميع  خ��الل  م��ن 

وعلى  باملوؤ�ص�صة  �خلا�صة  و�لتو��صل 

م���د�ر �ل�����ص��اع��ة  و يف ظ��ل �ل��ظ��روف 

باململكة  متر  �لتي  �حلالية  �جلوية 

درج��ات  يف  �مل�صبوق  غ��ر  و�الرت��ف��اع 

�حل�����ر�رة ت��ز�م��ن��ا م���ع ع����ودة ط��الب 

�لدو�م. �ملد�ر�ص و�جلامعات �ىل 

 الغذاء والدواء تضبط مواد غذائية غير صالحة 
لالستهالك البشري  في الشمال



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

ا�سماعيل      وروان  اجلعافره  زياد  �سركة   باأن  والتجارة  ال�سناعة 

 ) 110949 وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن   حتت الرقم  ) 

من  �سفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    2014/12/22 بتاريخ 

ال�سركة  ا�سم  وتغري  ب�سيطة  تو�سية  �سركة  اىل  ت�سامن  �سركة 

اىل زياد اجلعافره واولده .

يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الهبارنه  عماد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)75726 ( بتاريخ 2005/5/8 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200108216(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة ماجد زينه و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2010/1/10 حتت الرقم )96962( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2018/7/26 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ماجد منذر حممد زينه  م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:  الروابي  ال�سابع ح حي  الدوار   : امل�سفي  باأن عنوان  علما 

0797413580

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اخري (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سركة الفريوز لالبنية وال�سقق ال�سكنية امل�سجلة لدينا ك�سركة  

ذ.م.م حتت الرقم )2981( بتاريخ )1992/10/26( قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/7/22 ( املوافقة 

دينار   )30،000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ض  على  بالجماع 

اردين لي�سبح )5000( دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200159831(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة خلود �سالح �سليمان الر�سايدة و�سركائها  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )116153( بتاريخ 2017/2/21 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/7 

املراعيه   عوده  حمد  ابراهيم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : معان - املحمديه – ت: 0775452114

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200177565(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة مازن ال�سافوطي و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   2020/7/2 حتت الرقم )120863( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/7 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  زكريا حممد عبد احلميد هندي  

م�سفيا لل�سركة .

موؤ�س�سة  خلف   – اجلنوبية  ماركا   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

�سراغمة – ت: 0796476642

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200079766(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  حمبوز   م�سطفى  م�سلم  ورث��ة  �سركة  ب��اأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2000/7/18 بتاريخ   )8631( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/8/30 

حمبوز   م�سطفى  م�سلم  امي��ن  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – عبداهلل  امللك  �ض.  الزرقاء   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0797463436

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

و�سريكه   احلموي  فهد  �سامر  �سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )46437( بتاريخ 

1997/5/20  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سامر فهد احلموي و�سريكه

اإىل �سركة : �سامر فهد احلموي و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200020353(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   النعمات  �سمري  �سركة  باأن  

ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   1987/6/15 حتت الرقم )18728( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/7 

النرب  م�سفيا  �سليم  �سليم نوري  ال�سيد /ال�سيدة   وقد مت تعيني 

لل�سركة .

ت:   – التل  و�سفي  �سارع   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0798833777

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200133974(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة حمزه الرتيمات و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�شامن 

حتت الرقم )107117( بتاريخ 2013/5/23 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/7 

عريوه  احل��اف��ظ  عبد  غيث  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

الرتيمات  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : طرببور – مقابل مديرية ارا�سي �سرق 

عمان – ت: 0797277272

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ليف عوده ليف بني عطيه 

و�سركاه  

 )  115525( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/11/15 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200176340(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة حممد علي عيد الزوايده

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة بنات واحلويطات و�سريكهم

بتاريخ   )120604( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2020/2/13

قام  2020/9/7 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/9/7

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ابو جوده  بيان  �سركة  ا�ستكمال اجراءات ت�سفية  عن 

و�سريكاتها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)114579 ( بتاريخ 2019/9/5 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وحممد  ايهاب  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ال�سردي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)48564 ( بتاريخ 1998/2/8 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200000308(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة امال فوؤاد ا�سعد اجلري�ض و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   1996/5/9 بتاريخ   )6734( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/7 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  فار�ض امال فوؤاد اجلري�ض  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ام اذينه ال�سرقي – مقابل فندق الفور 

�سيزون – ت: 0795055069

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200173037(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  احلتو   وزكريا  حممد  �سركة  ب��اأن  

ت�شامن 

حتت الرقم )119753( بتاريخ 2019/6/23 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/3 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد خليل حممد احلتو  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – ال�سابع  ال����دوار   – ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0795855755

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة ه�سام 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه  املخامرة 

تقدمت    2010/8/1 بتاريخ   )99096( الرقم  حتت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ه�سام املخامرة و�سركاه

اإىل �سركة : ه�سام املخامرة و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

الرقم الوطني للمنشأة : )200033157(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  املوؤقت   وغ�سان  ومعت�سم  حامت  �سركة  باأن  

�شركات ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   1990/7/30 حتت الرقم )23941( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/28 

او  ال��روا���س��دة  خالد  حمزه  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

عبداهلل حامت فريد املوؤقت  م�سفيا لل�سركة .

العقاد  جممع   – الداخلية  دوار   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

التجاري – ت: 0797487194

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن فقدان جواز سفر

�سالح  م��روان  دان��ه  ان��ا  اعلن 

عن  اجلن�سية  عراقية  �سالح 

وال��ذي  �سفري  ج��واز  فقدان 

A 10804631  رقمه

ال���رج���اء مم��ن ي��ج��ده اب��الغ 

اقرب مركز امني او الت�سال 

بالهاتف رقم 0797158490

الثالثاء  8/ 9 / 2020

اعالن رقم ) 17 / 2020 ( 
اعالن بيع مخلفات انشائية غري صالحة لالستعمال باملزاد العلني

ال�سوؤون  ملديرية  والعائدة  لال�ستعمال  �ساحلة  غري  ان�سائية  خملفات  بيع  رغبتها  عن   ال�سحة  وزارة  تعلن 

ال�سحية يف حمافظة معان .

ال�سوبك  �سحي  مركز  �ساحة  يف  عليها  للمزاودة  واحل�سور  اللوازم  معاينة  بال�سراء  الراغبني  ال�سادة  فعلى 

ال�سامل ، وذلك يف متام ال�ساعة احلادي ع�سرة من �سباح يوم الربعاء املوافق 2020/9/9.

علما باأن، مدة املزاودة ن�سف �ساعة من بدئها وعملية البيع والت�سليم تتم ح�سب الك�سوفات املرفقة بقرار 

، على ان ل يتم ارجاع  امل�سرتي  املقررة واجور العالن مهما تكررت تقع على عاتق  الر�سوم  البيع وجميع 

مبلغ التاأمني ال بعد ان يتم اخالء �ساحة البيع من جميع اللوازم املباعة وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ قرار 

البيع من جميع اللوازم املباعة وال �سيتم م�سادرة  مبلغ التاأمني دون �سابق انذار على ان يتم حتميل املتعهد 

امل�سوؤولية عن اية ا�سرار قد يحدثها اثناء وخالل حتميله املواد املباعة وللجنة البيع احلق بتحديد املبلغ 

الذي تبداأ به املزاودة وعلى املتعهد  تقدمي �سورة عن اثبات ال�سخ�سية والتوقيع على �سروط البيع اخلا�سة 

قبل البدء باملزاودة وتقدمي مبلغ التاأمني كامال .

وزارة الصحــــــــــــة



الدويل
 90 الثالثاء  8/ 9 / 2020 

االنباط - وكاالت

نقل جوليان �أ�ساجن )49 عاماً(، ال�صحايّف 

�م�س،  �لربيطانّية،  �ل�سلطات  لدى  �لأ�سري 

ل��ن��دن للمثول  ���س��م��ال  ب��ل��م��ار���س  ���س��ج��ن  م��ن 

ل  �أمام حمكمة تنظر يف طلب �أمريكي مف�سّ

مت��ه��ي��د�ً  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �إىل  لت�سليمه 

ملحاكمته هناك، وفق قائمة من �لتهم ي�سل 

 175 �إد�ن���ت���ه، �إىل  جم��م��وع ع��ق��وب��ات��ه��ا، ح���ال 

عاماً، من دون �أمل بالإفر�ج عنه نهائياً.

�ل�����س��رط��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ك���ان���ت �ع��ت��ق��ل��ت 

م��وؤ���س�����س م��وق��ع »وي��ك��ي��ل��ي��ك�����س«، �لأ���س��ر�يل 

حلظة  �مل��ا���س��ي  �ل��ع��ام  ني�سان  يف  �جل��ن�����س��ي��ة، 

�لإك��و�دور  �سفارة  مقر  من  مرغماً  خروجه 

�سنو�ت ق�ساها هناك  �سبع  بعد  لندن،  لدى 

لجئاً �سيا�سياً يف ظروف قا�سية وحتت رقابة 

�ل�ستخبار�ت  قبل  من  م�سروعة  غري  تاّمة 

للقانون  �سريحاً  �ن��ت��ه��اك��اً  تعترب  �مل��رك��زي��ة 

�لدويل. 

�إّن  وقتها  �لربيطانية  �ل�سلطات  وقالت 

قانونية  لكفالة  ك�سره  على  �سيحاكم  �أ�ساجن 

�أمام  للمثول  كان مطلوباً  2012 عندما  عام 

جن�سية  �ع��ت��د�ء�ت  بتهم  �ل�سويدي  �لق�ساء 

)�أ�سقطتها  ملفقة  �أنها  تبّي  �سيدتي  �سد 

2019 من  �لثاين  �ل�سويد ر�سمياً يف ت�سرين 

دون توجيه �أي تهم(.

وك����ان �أ����س���اجن، �ل����ذي ك�����س��ف ل��ل��ع��م��وم يف 

�ل���وث���ائ���ق  م����ن  ���س��خ��م��ة  ك���ّم���ي���ة  ع����ن   2010

�ل�سديد  �لطابع  ذ�ت  �لأم��ريك��ي��ة  �لر�سمية 

�ل�سّرية، قد جلاأ خوفاً على حياته �إىل مقر 

�ل�سيا�سي  �للجوء  وطلب  �لإك���و�دور  �سفارة 

�إل���ي���ه���ا. وو�ف���ق���ت �حل��ك��وم��ة �لإك�����و�دوري�����ة، 

�مل��ن��اه�����س��ة وق��ت��ه��ا ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، على 

�لربيطانيون  �أ�سّر  بينما  �أ�ساجن،  ��ست�سافة 

ع��ل��ى �ع��ت��ق��ال��ه وف��ر���س��و� ح�����س��ار�ً ت��ام��اً على 

�ل�����س��ف��ارة ����س��ت��م��ر ل�����س��ب��ع ���س��ن��و�ت، ق��ب��ل �أن 

�لتابعة  �جل��دي��دة،  �لإك���و�دور  �سلطات  تقرر 

للوليات �ملتحدة، طرده منها. وقد �سارعت 

مبدئي  طلب  تقدمي  �إىل  و��سنطن  عندها 

بت�سليم  �ل��ربي��ط��اين  �ل��ق�����س��اء  �إىل  ع��اج��ل 

��ل��ة  �أ����س���اجن �إل���ي���ه���ا، �أحل���ق���ت���ه ب��ق��ائ��م��ة م��ف�����سّ

ب���� 18 ت��ه��م��ة ت��ت��ع��ّل��ق مب�����س��اع��دت��ه ل��ل��م��ج��ّن��دة 

ماننيغ  ت�سيل�سي   - �ل�سابقة   – �لأم��ريك��ّي��ة 

لأجهزة  �مل���رور  كلمة  ب��روت��وك��ول  ك�سر  على 

و�لتاآمر معها عرب موقع  حا�سوب فدر�لية، 

ر�سمية  وثائق  لن�سر  �ل�سهري  »ويكيليك�س« 

�ل�سّرية. عالية 

وي��ر���س��م جم��م��وع �مل�����و�د �مل�����س��ّرب��ة، �ل��ت��ي 

لأ�ساجن  كتاب  ويف  �ل�سحف  يف  بع�سها  ن�سر 

�سورة  للعموم،  »ويكيليك�س«  على  وتتو�فر 

قامتة متخمة باجلر�ئم و�لتاآمر عن طريقة 

و�أ�ساليبها  �لأمريكية  �لإمرب�طورية  عمل 

�ل�سعوب.  على  هيمنتها  متديد  يف  �ل��ق��ذرة 

ل��ك��ن �ل��ق�����س��ة �ل���ت���ي ق�����س��م��ت ظ��ه��ر �ل��ب��ع��ري 

�لت�سريحات  كل  يكّذب  فيديو  �سريط  كانت 

�مللحقي  �ل�سحافيي  و�سهاد�ت  �لأمريكية 

بال  فيها  قتل  حرب  جرمية  ب�ساأن  باجلي�س 

و�أظهر  �لعر�قيي،  �ملدنيي  ع�سر�ت  د�ع  �أّي 

�ل�سريط حقيقة �حلادثة و��ستخفافاً بحياة 

�ملدنيي من قبل طاقم �ملروحية �لأمريكية 

�لذي �رتكب �جلرمية.

وي��ب��دو �أن �ل�����س��ل��ط��ات �لأم���ريك���ي���ة، رغ��م 

ك���ل ����س���يء، ل مت��ت��ل��ك دل���ي���اًل ق���اط���ع���اً على 

�أعادت  �أ�ساجن، ولذ� فقد  �إىل  �ملوجهة  �لتهم 

�ملجندة  �عتقال  قانوين  �سند  �أي  دون  ومن 

بعد  خرجت  كانت  �أن  بعد  ماننيغ،  �ل�سابقة 

�لأم��ريك��ي  �لرئي�س  م��ن  بعفو  �سنو�ت  �سبع 

ب�سدة  �أوباما، وت�سغط عليها  بار�ك  �ل�سابق 

لل�سهادة �سد �أ�ساجن �أمام �ملحّلفي، لكن من 

دون جناح ذلك حتى �لآن.

ويقول فريق �لدفاع عن �أ�ساجن �إن �لرجل 

دفاعه  باأي فر�سة حقيقة لإعد�د  مل يحظ 

معّر�س  و�إّن��ه  �لأمريكية،  �لتهم  قائمة  �سد 

لالإ�سابة ب»كورونا«، ويعي�س ما ي�سبه حالة 

تعذيب �سيكولوجي مكّثف، وفق �أحد خرب�ء 

�لأمم �ملتحدة، وحرم من حقوقه �لقانونية 

ومل  بكفالة،  لإخالئه  طلبات  عّدة  ورف�ست 

ي�سمح له باللتقاء ب�سريكته �ستيال موري�س 

وجابرييل، ثالث  �سنة،  )ماك�س،  و�أولدهما 

�أ�سبوعي. وقالت موري�س،  �إل قبل  �سنو�ت( 

ويعاين  ب�����س��ّدة«  ي��ت��اأمّل  »ج��ول��ي��ان  �إن  وقتها، 

من �سحوب ونق�سان يف �لوزن، وترّد عام يف 

�سحته وقدر�ته �لإدر�كّية.

وُت����ظ����ه����ر �حل����ك����وم����ة �لأ�����س����ر�ل����ي����ة، 

�مل����ع����روف����ة ب���اأن���ه���ا خ���ا����س���ع���ة ل��ل��رغ��ب��ات 

لق�سية  م��ت��ع��ّم��د�ً  �إه���م���اًل  �لأم���ريك���ي���ة، 

�لربيطانية  �لقا�سية  فيما  م��و�ط��ن��ه��ا، 

�لت�سليم  م��ل��ف  يف  �ل��ن��ظ��ر  ت��ت��وىل  �ل��ت��ي 

م���ت���زوج���ة م����ن م����ق����اول ت��ع��م��ل ���س��رك��ت��ه 

م��ع �أج���ه���زة �ل���س��ت��خ��ب��ار�ت �لأم��ريك��ي��ة، 

وه�������ي م�������س���ت���م���ّرة يف م���ن�������س���ب���ه���ا رغ����م 

�ليمي  ي�سيطر  فيما  �مل�سالح،  تعار�س 

�ل���ربي���ط���اين ع��ل��ى م��ف��ا���س��ل �حل���ك���م يف 

تفاوؤًل  �ملر�قبي  �أكرث  فاإن  ولذ�،  لندن. 

يف ل��ن��دن ل ي��ج��د ب���د�ً م��ن �لإق�����ر�ر ب��اأن 

�إن جنا من �لغتيال بطريقة  �ل�سحايف 

بلمار�س،  ب�سجن  وجوده  خالل  غام�سة 

حتماً  و�سيو�جه  و��سنطن  �إىل  ف�سي�سّلم 

�أمام �لق�ساء �لأمريكي. م�سري�ً معتماً 

ويرى مر�قبون �ن م�ساركة �أنظمة يف 

يف  �ملتحدة،  �لوليات  جانب  �إىل  �لغرب، 

ت�سفيته  وحم��اول��ة  �أ���س��اجن  على  �ل�تاآمر 

ل��ك��ن  م�������س���ت���غ���رب���ة،  ل��ي�����س��ت  ت��غ��ي��ي��ب��ه  �أو 

�لعاملّية،  لل�سحافة  �مل�ساركة،  هو  �ملذهل 

و�لأك���ادمي���ي���ي و�مل����وؤرخ����ي وم��ن��ظ��م��ات 

ح����ق����وق �لن���������س����ان يف ه������ذه �جل���رمي���ة 

10 �سنو�ت. �مل�ستمّرة منذ 
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فل�سطينية،  حقوقية  وموؤ�س�سات  هيئات  دعت 

�نتهاكات  لوقف  �ل�سعبي  �ل�سغط  ت�سعيد  �إىل 

�لح��ت��الل وج��ر�ئ��م��ه ب��ح��ق �لأ����س���رى. ود�ن����ت يف 

موؤمتر �سحفي، �م�س، �سيا�سة �لهمايل �لطبي 

م��وؤخ��ر�  ����س��ف��رت  و�ل��ت��ي  �لأ����س���رى،  �ملتعمد بحق 

�سجن  يف  �خلطيب،  د�وود  �لأ�سري  ��ست�سهاد  عن 

عوفر.

�لأ�سرى و�ملحررين  وقال رئي�س هيئة �سوؤون 

بحق  �رتكبت  �لتي  �إن �جلرمية  بكر،  �أب��و  ق��دري 

�إ�سابته  �إبقائه يف �لأ�سر بعد  �خلطيب تتمثل يف 

2017 وخ�سوعه لعملية قلب  بجلطة قلبية عام 

مفتوح. و�أ�ساف �أن 4300 �أ�سري و�أ�سرية يعي�سون 

ظروفاً �سعبة يف �سجون �لحتالل، خا�سة يف ظل 

�أن  و�أك��د  �ملعتقالت.  ع��دد من  ك��ورون��ا يف  �نت�سار 

�ملر�سى و�ملقعدين  �لأ�سرى، خا�سة  �لإبقاء على 

وكبار �ل�سن منهم، وعدم �إطالق �سر�حهم، ميثل 

جرمية جديدة ت�ساف ل�سل�سة جر�ئم �لحتالل، 

�لتي تنفذ ب�سكل ممنهج يف �ملعتقالت و�ل�سجون.

و�أ�ساف �أن �إد�رة �ل�سجون مل ت�ستجب لدعو�ت 

�تخاذ �لإجر�ء�ت و�لتد�بري �خلا�سة مبنع تف�سي 

ب��ازدي��اد  �ل��ذي ينذر  �لأم���ر  �ل�سجون،  ك��ورون��ا يف 

�أع��د�د �مل�سابي يف �سفوف �لأ�سرى. و�سدد على 

�سرورة �لإ�سناد �ل�سعبي �لو��سع لق�سية �لأ�سرى 

�لمناء  �جتماع  و��ستغالل  �سجون �لحتالل،  يف 

برنامج  للتو�فق على  للف�سائل موؤخر�ً  �لعامي 

�ل��دويل  �ملجتمع  �سمت  حالة  يف  �سيما  ن�سايل، 

�لذي يكتفي بالإد�نة و�ل�سجب، موؤكد�ً �أن �لوحدة 

�لفل�سطينية  �أكرب د�عم للق�سية  �لوطنية متثل 

عامة ولالأ�سرى على وجه �خل�سو�س.

ويف ذ�ت �ل�����س��ي��اق، ق���ال رئ��ي�����س ن���ادي �لأ���س��ري 

بها  �ل��زج  �ملعتقلي مت  �ن ق�سية  ف��ار���س،  ق���دروة 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  �ل�سيا�سية  �ل�����س��ر�ع��ات  �أت����ون  يف 

5 وزر�ء جلي�س �لحتالل يف  �أن �آخر  �إىل  م�سري�ً 

جثامي  ت�سليم  ع��دم  ق���ر�ر�ت  تبنو�  �حل��ك��وم��ات 

�ل�����س��ه��د�ء ل��ذوي��ه��م مل��و�ر�ت��ه��م �ل���رثى، يف �إج���ر�ء 

عن�سري فا�سي يعك�س �لرغبة ممار�سة �ل�سغط 

“�سباط  و�أ����س���اف  �لفل�سطيني.  �ل�����س��ع��ب  ع��ل��ى 

�ل�سجون و�ل�ساباك و�جلي�س ونتيجة للتحري�س 

�سيمار�س  من  ب��اأن  مناخ  لديهم  توفر  �ملتو��سل، 

كبطل  �سيقدم  �لفل�سطيني  �ل�سعب  من  �لنتقام 

يف �إ�سر�ئيل«.

ودع�����ا ���س��ل��ط��ات �لح����ت����الل ل��الإف�����س��اح عن 

�ل���ربوت���وك���ول �ل�����س��ح��ي �مل��ت��ب��ع يف �مل��ع��ت��ق��الت، 

�سببه  لل�سجون  �ل��ف��ريو���س  و���س��ول  �أن  م��وؤك��د�ً 

هناك  “لي�س  و�أ�ساف،  و�ل�سجانون،  �ملحققون 

يتم  ت��ع��ق��ي��م ومل  م�����و�د  وق���اي���ة ول  �إج��������ر�ء�ت 

�ل�سجاني،  م��ع  �لح��ت��ك��اك  م�ستوى  تخفي�س 

حالها  على  �لإج����ر�ءت  �ل�سجون  �إد�رة  و�أب��ق��ت 

و�ل��ع��دد  �ل�سبابيك  فح�س  حيث  ت��ع��دي��ل،  دون 

و�لقتحامات مل تتغري«.

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي �إىل �خل����روج  �ل�����س��ع��ب  ودع�����ا 

و�لن�سالية  �ل�سعبية  �لفعاليات  يف  و�مل�ساركة 

�لتي �سيتم �لتو�فق على تنظيمها، و�لبناء على 

�لأخ��ري  �للقاء  بعد  �سادت  �لتي  �لتو�فق  حالة 

�لإيجاببي  و�ملناخ  للف�سائل،  �لعامي  لالأمناء 

ل�سخ روح ن�سالية، و�أ�سار �إىل �أن حالة �لنق�سام 

كانت �سبباً يف عجز �حلركة �لأ�سرية عن بلورة 

خطة ن�سالية تكتيكية �أو ��سر�تيجية ملو�جهة 

�إجر�ء�ت �لحتالل و�نتهاكاته �ملتو��سلة.

ب�����دروه، ق���ال رئ��ي�����س �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ل��ي��ا ملتابعة 

���س��وؤون �لأ���س��رى و�مل��ح��رري��ن �أم��ي �سومان، �إن 

�حلركة �ل�سرية تعي�س �و�ساعا كارثية، تتمثل 

225 �سهيد�ً يف �ل�سجون، و�ل�ستمر�ر  يف �رتقاء 

يف جت��دي��د �لع��ت��ق��ال �لد�ري، وق��م��ع �ل���س��رى 

وعدم  �لكهربائية،  �لأجهزة  و�سحب  �ملتو��سل، 

“كورونا” و��ستمر�ر  توفر و�سائل �لوقاية من 

حرمان �لهايل من �لزيار�ت. وطالب �ملوؤ�س�سات 

جتاه  م�سوؤولياتها  بتحمل  �لدولية  �حلقوقية 

�ل�سجون،  و�إد�ر�ت  �لح��ت��الل  �نتهاكات  تعرية 

�ل��ت��ي ت�����س��رب ب��ع��ر���س �حل���ائ���ط ك���ل �لع����ر�ف 

و�لقو�ني �لدولية. ودعا �إىل توفري �سبكة �أمان 

وحماية من �لتغول �ل�سر�ئيلي، وتو�سيع د�ئرة 

��سناد �حلركة �ل�سرية حملياً.

عن  �لدفاع  مركز  مدير  طالب  جانبه،  من 

�لأع�������رج، مم��ث��ل��ي فل�سطي  �حل���ري���ات ح��ل��م��ي 

ل���ل���دع���وة لج���ت���م���اع ع���اج���ل ل���ل���دول �ل�����س��ام��ي��ة 

ق�سية  لطرح  جنيف  �تفاقيات  على  �ملتعاقدة 

�لأ����س���رى و�لن��ت��ه��اك��ات �ل��ت��ي ي��ت��ع��ر���س��ون لها، 

�ل�ستمر�ر  �إىل  دعا  كما  تدويلها.  على  و�لعمل 

يف �لتوجه �إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية.
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�أر��سي  نهب  يف  �لحتالل  �سلطات  جتهد 

حم��اف��ظ��ة ���س��ل��ف��ي��ت وم��و�ق��ع��ه��ا �لأث����ري����ة، يف 

خطو�ت متالحقة ت�ستهدف �لوجود و�لتاريخ 

�ىل  يعود  �ل��ذي  �لطويل  �حل�ساري  و�لإرث 

�أكرث من 1500 عام.

����س��ت��ي��الء ون���ه���ب مم��ن��ه��ج ي���ط���ال م��و�ق��ع 

و�لتجمعات  �لبوؤر  �إىل  �سمها  يجري  بعينها 

مل��ن��اط��ق �سياحية  �ل���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة، وحت��وي��ل��ه��ا 

ت��خ�����س �مل�����س��ت��وط��ن��ي ل���رب���ط ت����اري����خ ه���ذه 

�مل�ستوطنات بتاريخ �ملو�قع �لأثرية �لتي يتم 

و�سع �ليد �لإ�سر�ئيلية بالقوة عليها.

يف �لأيام �لقليلة �ملا�سية، �أخطرت �سلطات 

�لح����ت����الل، ب��ال���س��ت��ي��الء ع��ل��ى خ��رب��ة “دير 

م��ر�(،  و75  دومن���ات   6( مب�ساحة  �سمعان” 

وخربة “دير قلعة” مب�ساحة )17 دومنا و915 

مر�( �لأثريتي �لو�قعتي غرب �ملحافظة.

مدير د�ئرة �ل�سياحة و�لآث��ار يف �ملحافظة 

�مل��وق��ع��ي  ه��ذي��ن  �إن  ق����ال:  م��و���س��ى  منت�سر 

يعترب�ن من �أهم �ملو�قع �لأثرية يف �ملحافظة، 

مر�سعة  ُم�سّذبه،  ح��ج��ارة  م��ن  مبنيان  فهما 

و�مللونة  �لبي�ساء  بالف�سيف�ساء  �أر�سيتهما 

و�لرخام، �ىل جانب �لزخارف �ملعمارية �لتي 

�لبيزنطي،  للعهد  وتعود  �ملوقعي  يف  تنت�سر 

كما تظهر بقايا �لأدر�ج و�جلدر�ن �ل�ستنادية 

�لتي كانت توؤدي �إىل هذه �لأديرة.

و�أ���س��اف: ه��ذه �مل��و�ق��ع تتعر�س حلفريات 

�لثمانينات،  منظمة من قبل �لحتالل منذ 

وي���ت���م م�������س���ادرة �ل��ق��ط��ع �لأث�����ري�����ة، وخ���الل 

�لفرة �لأخرية قامت ما ت�سمى د�ئرة �لآثار 

�لإ�سر�ئيلية بعدة �قتحامات للمو�قع �لأثرية 

�ملحافظة، خا�سة يف  وبلد�ت  ق��رى  يف مر�كز 

كفر �لديك، وبروقي، و�سرطة، ودير بلوط، 

�أن��ه مت  ويقومون بالتقاط �ل�سور لها. وبي 

كمنظمة  �لعاملية  للمنظمات  �ل�سكاوى  رف��ع 

ل��ل��رب��ي��ة و�ل��ع��ل��م و�ل��ث��ق��اف��ة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 

�ل��ع��امل��ي،  �لآث�������ار  وجم��ل�����س  “�ليون�سكو”، 
باعتبار ذلك ي�سكل �نتهاكا فا�سحا للقو�ني 

�����ّرم �مل�سا�س  و�لت��ف��اق��ي��ات �ل��دول��ي��ة �ل��ت��ي حُتَ

باملناطق �لأثرية.

ح��ب��ي��ب �ل���دي���ك �أح����د �أ���س��ح��اب �لأر�����س���ي 

�مل�ستهدفة من بلدة كفر �لديك، �أ�سار �ىل �أن 

�ملو�قع و�لأدي��رة �مل�ستهدفة تعترب من �أجمل 

�ملناطق يف فل�سطي، وقال “ن�ستم منها عبق 

وحتى  عريقة..  بح�سار�ت  وتربطنا  �لتاريخ 

فرة قريبة كنا ن�ستطيع �لو�سول �إليها حتى 

مت منعنا بالكامل”، لفتا �ىل �أن دير �سمعان 

�أ�سبحت حماطة بوحد�ت ��ستيطانية �سمن 

بوؤرة ��ستيطانية جديدة ت�سمى “لي�سم«.

وحتتوي حمافظة �سلفيت على 140 موقعاً 

�أثرياً تعك�س تنوعا ح�ساريا يعود حلقب زمنية 

خمتلفة، كالآ�سورية و�لرومانية و�لإ�سالمية، 

دم��ر ع��دد منها حت��ت ج��د�ر �ل�سم و�لتو�سع 

�لعن�سري، مثل مغارة �لنطافة ببلدة �لز�وية، 

وع���زل ج���زء كبري خلف �جل����د�ر مثل خربة 

�مل�ستوطنات  وتبتلع  بلوط،  دي��ر  غ��رب  ك�سفة 

ديربلوط،  يف  قلعة  دي��ر  مثل  �لآخ���ر  بع�سها 

ودي��ر  �سلفيت،  م��دي��ن��ة  �ل�����س��ج��رة يف  وخ��رب��ة 

�سمعان يف كفر �لديك، كما �أن هناك 39 مقاماً 

وقرب� تعر�ست غالبيتها للنب�س و�لتخريب.

وفيما يتعلق بدير قلعة، �ملطلة على �سهل 

دي���ر ب��ل��وط، ق���ال م��ال��ك ي��و���س��ف: “نتعر�س 

للهجوم كلما حاولنا �لو�سول �إىل �ملنطقة من 

قبل �مل�ستوطني، ولحظنا يف �لأعو�م �ملا�سية 

�ملوقع،  �إىل  للو�سول  �إر�سادية  �إ���س��ار�ت  وج��ود 

ومت تاأهيله لل�سياح �لإ�سر�ئيليي«.

وبح�سب در��سة �أكادميية تخت�س باملو�قع 

عمر  للمهند�س  �سلفيت  مبحافظة  �لأث��ري��ة 

موقدي، فاإن �أحد �لأ�سباب لت�سمية بلدة دير 

ب��ل��وط ب��ه��ذ� �ل���س��م �رت��ب��اط��ه��ا ب��ه��ذه �لأدي����رة 

�مل�سهورة �ملحيطة بها.

�أجريت  �لتي  �لأث��ري��ة  �لتنقيبات  وك�سفت 

يف دير قلعة عام 1993 عن دير بيزنطي بني 

يف �لقرن �ل�ساد�س �مليالدي يف عهد ج�ستنيان، 

وي��ع��ت��رب م��ن �أف�����س��ل �لأدي�����رة �ل��ت��ي م��ا ز�ل��ت 

حتتفظ ببقاياها، فيما ك�سفت �ل�سور �جلوية 

عن �سياج من �لأر��سي �لزر�عية حول �لدير 

160 م����ر�، بينما  ق��ط��ره��ا  ن�����س��ف  د�ئ�����رة  يف 

�ل�سور  د�خ��ل  �أر��سي مزروعة  لوحظت قطع 

وعلى �ملنحدر �لغربي للدير، كما يقع حمجر 

بزر�عة  ت�ستهر  �لتي  �ملنطقة  و�سط  يف  كبري 

�لزيتون.

وفيما يتعلق بدير �سمعان، تبي �لدر��سة 

�أن���ه ي��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د ث��الث��ة كيلو م���ر�ت من 

�ل�سمال �لغربي لكفر �لديك متو�سطاً �ملنطقة 

�لديك  وكفر  غ��رب��اً  بلوط  دي��ر  ب��ي  �جلبلية 

�سرقاً، ويرتفع عن �سطح �لبحر حو�يل 350م 

�إط��الل��ة مم��ي��زة على حميطه  وه���ذ� يعطيه 

و�ملو�قع �لقريبة منه.

في مواجهة الخصم والحكم.. مؤسس موقع »ويكيليكس« وحيدًا 

مؤسسات حقوقية فلسطينية تدعو لتصعيد الضغط الشعبي لدعم األسرى

سلفيت.. نهب ممنهج لالراضي والمواقع األثرية 
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 �أع����ل����ن م���������س����وؤول م���ل���ف م���ق���اوم���ة 

�لغربية  �ل�سفة  �سمال  يف  �ل�ستيطان 

�مل��ح��ت��ل��ة، غ�����س��ان دغ��ل�����س، ع���ن �إط���الق 

حملة “�لزحف �إىل �جلبال” يف نابل�س، 

بهدف حمايتها من �ل�ستيطان، وذلك 

�أن  “كرفانات” عليها، على  عرب و�سع 

يتم تعميمها يف بقية �ملحافظات.

�سل�سلة  �أن  �لث���ن���ي،  �م�������س  و�أك�����د 

�ج���ت���م���اع���ات ���س��ت��ع��ق��د م����ع �مل��ج��ال�����س 

�لقروية و�أمناء �سر تنظيم حركة فتح 

تطبيق  كيفية  لبحث  �خل�سو�س  بهذ� 

ه�����ذه �حل���م���ل���ة ع���ل���ى �لأر���������س يف ظ��ل 

�مل�ستوطني  �ع��ت��د�ء�ت  وت���رية  �رت��ف��اع 

�ل��ع��رب��دة  وم��و����س��ل��ت��ه��م  نابل�س  ج��ن��وب 

نابل�س  بي  �ملارة  �ل�سيار�ت  و��ستهد�ف 

من  حت��ذي��ره  دغل�س  وج��دد  �هلل.  ور�م 

جم��م��وع��ة �إره���اب���ي���ة م���ن �مل�����س��ت��وط��ن��ي 

�أط�������ر�ف  ت���ن���ف���ذ ج����ر�ئ����م م���ب���ا����س���ر يف 

�ل��ب��ل��د�ت ب��دع��م م��ن ق����و�ت �لح��ت��الل 

�لإ�سر�ئيلي.
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�ل���ع���اه���ل  �أن  �ل�����ري�����ا������س  �أع����ل����ن����ت 

�ل�������س���ع���ودي، �مل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب����ن ع��ب��د 

�لرئي�س  م��ع  �ت�����س��ال  �أك���د يف  �ل��ع��زي��ز، 

�لأم����ري����ك����ي، دون����ال����د ت����ر�م����ب، دع���م 

�ململكة ملبادرة �ل�سالم �لعربية لت�سوية 

�ل�������س���ر�ع �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

. وك�سرط للتطبيع 

�ل�سعودية  “و��س”  وك��ال��ة  و�أف���ادت 

�ل��ر���س��م��ي��ة، يف ب���ي���ان، ب�����اأن �لت�����س��ال 

�ملنطقة”،  يف  “�لأو�ساع  �إىل  ت��ط��رق 

تقدير  “عن  �سلمان  �مللك  �أعرب  حيث 

�لوليات  تبذلها  �لتي  للجهود  �ململكة 

�ل�سالم«.  لإح��الل  �لأمريكية  �ملتحدة 

بالده  حر�س  �ل�سعودي  �لعاهل  و�أك��د 

وعادل  د�ئم  حل  �إىل  �لو�سول  “على 
�ل�سالم  �لفل�سطينية لإحالل  للق�سية 

�ململكة،  �لأ�سا�سي جلهود  �ملنطلق  وهو 

لل�سالم«. �لعربية  وللمبادرة 

�لذي  �لوقت  يف  �ملكاملة  ه��ذه  وتاأتي 

�لأم��ري��ك��ي  �ل��رئ��ي�����س  �إد�رة  ف��ي��ه  تكثف 

�سالمها  خ��ط��ة  تطبيق  �إىل  ج��ه��وده��ا 

يف �ل�����س��رق �لأو����س���ط �مل��ع��روف��ة ب��ا���س��م 

�ل�����س��ر�ع  لت�سوية  �لقرن”  “�سفقة 
�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي مب����ا يف 

تطبيع  �إىل  �لعربية  �ل��دول  دف��ع  ذل��ك 

�إ�سر�ئيل. �لعالقات مع 
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�لح���ت���الل  ����س���ج���ون  �إد�رة  ن��ق��ل��ت 

�لأ����س���ري �مل�����س��رب ع���ن �ل��ط��ع��ام عبد 

�لنقب  �سجن  م��ن  �سعيبات  �ل��رح��م��ن 

وف��ق  �لرملة”،  “عيادة  ���س��ج��ن  �إىل 

عبد  عائلة  عن  �لأ�سري  ن��ادي  نقل  ما 

�لرحمن، �م�س �لإثني.

على   19 �ل��� لليوم  �لأ�سري  ويو��سل 

ا  �إ���س��ر�ب��ه ع��ن �ل��ط��ع��ام رف�سً �ل��ت��و�يل 

جانب  �إىل  وذل��ك  �لإد�ري،  لعتقاله 

�مل�سرب  �لأخ���ر����س  م��اه��ر  �لأ���س��ريي��ن 

����ا لع���ت���ق���ال���ه  رف���������سً ي����وًم����ا   42 م���ن���ذ 

�مل�سرب  �لرزة  و�لأ�سري ح�سام  �إد�رًي��ا، 

م��ن��ذ �أ���س��ب��وع �ح��ت��ج��اًج��ا ع��ل��ى جتديد 

�عتقاله.

إطالق حملة »الزحف إلى 
الجبال« لمواجهة االستيطان

الملك سلمان يؤكد دعم الرياض 
للمبادرة العربية

االحتالل ينقل األسير المضرب 
شعيبات من »النقب« لـ»الرملة«
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علقت �صحيفة “الغارديان” يف افتتاحيتها 

على املواجهة الرتكية- اليونانية حول الطاقة 

ب��اأن��ه��ا مواجهة  املتو�صط  م��ي��اه  الإح��ف��وري��ة يف 

خطرية. وميكن اأن تتحول مياه البحر اإىل نزاع 

دويل. وقالت: “هناك من يزعم اأنها )الطاقة( 

موجودة من عدة ق��رون ومنذ اأن نظر للبحر 

القوى  للتاريخ. ولكن  املتو�صط كم�صرح قيادة 

تتناف�س  ل�صواطئه  املحاذية  وال���دول  العظمى 

اأو على الأق��ل منطقة  لل�صيطرة على ثرواته، 

�صرق املتو�صط”.

وظهرت امل�صاكل على ال�صطح ال�صهر املا�صي 

ترافق  كانت  تركية  فرقاطة  ت�صادمت  عندما 

�صفينة  م��ع  والنفط  ال��غ��از  ع��ن  تنقيب  �صفينة 

ح��رب��ي��ة ي��ون��ان��ي��ة. وم��ن��ذ ذل���ك ال��وق��ت ازدادت 

احل����رارة حيث منحت اأزم���ة ق��ر���س ال��ت��ي مل 

حتل بعد نقطة توتر بني البلدين. ويف الأ�صبوع 

املا�صي اأجرت البحرية اليونانية مناورة حول 

�صتقوم  رو���ص��ي��ا  اأن  ت��رك��ي��ا  واأع��ل��ن��ت  ق���ر����س. 

مبناورة بحرية.

اأن هناك حاجة  الناتو م�صيبا  وك��ان حلف 

على  تهنئته  ويجب  احل����رارة  درج���ة  لتخفيف 

الدول  وعلى  التوتر.  الهادفة خلف�س  جهوده 

اللكمات.  ل  الكالم  تبادل  الناتو  يف  الأع�صاء 

وقالت هناك يف تركيا نزعة نحو الديكتاتورية 

يف النظام الرئا�صي التنفيذي، حيث مت تو�صيع 

يف  والقت�صادية  والثقافية  الع�صكرية  ال��ق��وة 

ظل الرئي�س رجب طيب اأردوغان. فلم يحدث 

منذ الإمراطورية العثمانية اأن يكون لرتكيا 

اأن��ق��ذت قواتها  ف��ق��د  ك��ال��ي��وم.  دول��ي��ة  ب�صمات 

وطائراتها امل�صرية احلكومة التي تعرتف بها 

الأمم املتحدة يف ليبيا. ورغم حالة الركود التي 

ت�صبب بها كوفيد-19 اإل اأن ال�صركات الرتكية 

اح��ت��ف��ظ��ت ب��ال��ت��ف��وق ال�����دويل وا���ص��ت��ف��ادت من 

العمالة الرخي�صة التي اأ�صبحت اأرخ�س ب�صبب 

اللرية الرتكية ال�صعيفة واملنافذ على الأ�صواق 

الأوروبية.

وح���از اأردوغ������ان ع��ل��ى ث��ن��اء ال��ع��امل العربي 

���ص��وري.  لج���ئ  م��الي��ني   4 ل�صتقباله  ال�صني 

اكت�صاف  ي�صتطيع  بلده ل  اأن  وم��ا يزعجه هو 

اأن��ه  ويعتقد  املتو�صط.  البحر  ق��اع  وا�صتغالل 

كما  البحر  ك��ن��وز  ع��ن  البحث  ت�صتحق  ب���الده 

ف��ع��ل��ت م�����ص��ر وق���ر����س واإ����ص���رائ���ي���ل. وت��زع��م 

اأن ج��دارا من اجل��زر اليونانية مينعها  اأن��ق��رة 

هو  وال�صوؤال  البحرية.  مياهها  ا�صتغالل  من 

ع��ن م��دى التعامل م��ع الأرخ��ب��ي��ل م��ن اجل��زر 

ق���رب ال�����ص��اح��ل ال���رتك���ي ع��ن��د ت��ط��وي��ر امل��ح��ور 

القت�صادي. فقانون الأمم املتحدة للبحر الذي 

والو�صع  اليونان  يدعم  تركيا  عليه  توقع  مل 

الراهن.

ويقدم اأردوغان النزاع الدويل على اأنه جزء 

ل  ال�صيا�صية  فتقاليده  التاريخ.  ت�صحيح  من 

اأنها  على  احل��دي��ث��ة  تركيا  ولدة  م��ع  تتعامل 

ال�صبب  ولهذا  �صائعة.  كفر�صة  ولكن  انت�صار 

حتولت املناطق التي خ�صرت يف معاهدة لوزان 

عام 1923 ور�صمت ح��دود تركيا احلديثة، مبا 

فيها اجلزر يف بحر اإيجة التي اأ�صبحت يف قلب 

�صيا�صته اخلارجية.

وترى اأن املبارزة بني الأعداء القدماء حول 

احل����دود، وح��ق��ول ال��غ��از وال��ك��رام��ة الوطنية، 

متثل خطرا بظهور الفو�صى. ويجب اأن تكون 

كيفية  الأحفورية حول  الطاقة  على  املناف�صة 

التوقف عن ا�صتخدامها. وتقول ال�صحيفة اإن 

اأردوغ���ان  ال���دول العربية اخلائفة م��ن م��ارك��ة 

ورمب��ا مل  اليونان.  دعمت  ال�صيا�صي  لالإ�صالم 

اإعالنه  يكن بحاجة لغاز البحر املتو�صط بعد 

عن اكت�صافه الغاز يف قعر البحر الأ�صود.

والتزمت اأمريكا التي تعتر �صامنا لل�صالم 

�صار  وال��ب��اب  بال�صمت.  اإي��ج��ة  بحر  دول  ب��ني 

مفتوحا لكي تتحرك اأوروب��ا. ودعت امل�صت�صارة 

الأمل��ان��ي��ة ال��ت��ي تو�صلت لت��ف��اق م��ع اأردوغ����ان 

لوقف تدفق الالجئني للحوار. وهناك م�صاحة 

ل���الأخ���ذ وال���ع���ط���اء. وه����دد الحت�����اد الأوروب�����ي 

ب��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ق��ط��اع ال��غ��از وال��ن��ف��ط ال��رتك��ي 

امل��ب��ارزة. وختمت  ا�صتمرت  لو  تو�صع  اأن  ميكن 

لو اأراد اأردوغ��ان نيل الح��رتام ك�صريك فعليه 

الت�صرف مثل ذلك.
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ترامب  دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  يحاول 

التغلب على مناف�صه الدميقراطي جو بايدن 

با�صرتاتيجية ال�صتقطاب العن�صري يف وليات 

الغرب الأو�صط التي يغلب عليها البي�س، حتى 

والغرب  اجلنوب  يف  الدميقراطيني  تقدم  مع 

ذي امليول اجلمهورية.

ترامب  اإن  اأمريكية  اإع���الم  و�صائل  وت��ق��ول 

����ص���ريّك���ز ع��ل��ى ا����ص���ت���ه���داف ب����اي����دن ب��اع��ت��ب��اره 

جم����رد واج���ه���ة جل���ن���اح ي�����ص��اري رادي����ك����ايل يف 

ا���ص��ت��ه��داف  ي���ري���د  واأن������ه  “الدميقراطي”، 
اأن  وتلفت  الفو�صى.  وي�صيع  ال�صرطة  ق��ط��اع 

اخل��وف  زرع  على  ت��ق��وم  ت��رام��ب  ا�صرتاتيجية 

ل����دى الأم���ريك���ي���ني ال��ب��ي�����س واجل��م��ه��وري��ني 

املعتدلني لدفعهم للتكتل خلفه.

نيوز”،   مورنينغ  “دال�س  �صحيفة  ووف���ق 

بغالبيتهم من  ت��رام��ب  م��وؤي��دي  ف���اإن جمهور 

البي�س، )60%(، بينما قاعدة دعم بايدن جلها 

الالتينيني  اإىل  بالإ�صافة   ،)%58( ال�صود  من 

.)%87(

ووج����دت ا���ص��ت��ط��الع��ات راأي اأج���ري���ت ل��دى 

كال احلزبني، اأن ال�صباق م�صتقر اإىل حد كبري 

ولكنه يتقل�س قلياًل يف بع�س الوليات، حيث 

الناخبني  ال��دع��م م��ن  ت��رام��ب بع�س  ا���ص��ت��ع��اد 

الريفيني ذوي امليول املحافظة الذين اجنرفوا 

بعيداً و�صط تف�صي كورونا. ومع ذلك، ل يزال 

امل��ن��اط��ق  يف  �صيما  ل  ب��ال��ت��ق��دم  يتمتع  ب���اي���دن 

املكتظة بال�صكان، حيث ُي�صجل اأعداداً كبرية من 

امل�صابني بكورونا.

وم������ن������ح الإط���������������ار الإح�������������ص������ائ������ي مل��ج��ل��ة 

“الإيكونومي�صت” بايدن حظوظاً بن�صبة %87 
للفوز باملجمع النتخابي، بح�صب موؤ�صرات 31 

اآب املا�صي.

وي��راه��ن ت��رام��ب على ان��ط��الق امل��ن��اظ��رات 

ب��اي��دن،  ب��وج��ه  امل��ب��ادرة  اأي��ل��ول ل�صتعادة  يف 29 

املتاأرجحة  الوليات  على  احلمالت  و�صترتكّز 

ال���ك���ب���ري م����ن م���ن���دوب���ي امل��ج��م��ع  ال����ع����دد  ذات 

النتخابي. كما يحاول الرتكيز على ما يعتره 

ال���وف���اء ب��ال��ت��زام��ات��ه يف ال�����ص��ي��ا���ص��ة اخل��ارج��ي��ة 

ل  للهرب من الخفاقات الداخلية، بينما يف�صّ

ال���دمي���ق���راط���ي���ون ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى امل��وا���ص��ي��ع 

الداخلية للت�صويب على ترامب.

ال���راأي  ا�صتطالعات  يف  ت��رام��ب  يتقدم  مل 

ال��ع��ام��ة يف ولي����ات ل ب��د م��ن ال��ف��وز ب��ه��ا مثل 

فلوريدا. ومع ذل��ك، ف��اإن ف��وزه املفاجئ 2016، 

ي��ل��ق��ي ب��ث��ق��ل��ه ع��ل��ى ت��ف��ك��ري ال��دمي��ق��راط��ي��ني 

حد  على  املتفائلني  واجلمهوريني  املتوترين 

���ص��واء. وي���رى ك��ال احل��زب��ني اأن ت��رام��ب اأم���ام 

طريق �صيق لإع��ادة انتخابه مير عر وليات 

وي�صكون�صن  م��ث��ل  ع��ال��ي��ة  �صكانية  ك��ث��اف��ة  ذات 

ت�������ص���اع���ده  اأن  مي���ك���ن  ح���ي���ث  وم���ي���ن���ي�������ص���وت���ا، 

التفوق  يف  العرقي  النق�صام  يف  ا�صرتاتيجيته 

على بايدن. ومع ذلك، فاإن الرئي�س يعمل اأي�صاً 

يف جمال الدفاع يف خمتلف الوليات اجلنوبية 

2016، مبا يف ذلك  ع��ام  التي حملها  والغربية 

فلوريدا ونورث كارولينا واأريزونا وجورجيا.

ومن املقرر اأن يزور بايدن ولية بن�صلفانيا 

الإثنني ومي�صيغان الأربعاء، وهي ثالث رحالته 

اإىل ولي��ات متاأرجحة حرجة، عندما  ورابعها 

يدح�س  خ��ط��اب  لإل��ق��اء  بيت�صرغ  اإىل  �صافر 

هجمات ترامب، ثم اإىل كينو�صا، ووي�صكون�صن 

ح��ي��ث ال��ت��ق��ى ب��ع��ائ��ل��ة الأم����ريك����ي م���ن اأ���ص��ول 

اأف��ري��ق��ي ج��اي��ك��وب بليك ال���ذي اأط��ل��ق �صرطي 

اأبي�س عليه طلقات نارية واأ�صابه بال�صلل.

مورغان جاك�صون، اأحد كبار م�صت�صاري روي 

كارولينا،  لنورث  الدميقراطي  احلاكم  كوبر، 

اأن  اإىل  ت�صري  ال�����راأي  اإن”ا�صتطالعات  ق���ال 

بايدن يتمتع مبيزة ثابتة، واإن كانت متوا�صعة، 

قلقني  ك��ان��وا  املتاأرجحني  م��ن  القليل  وال��ع��دد 

حول الوباء«.

اأما ال�صناتور “اإميي كلوبو�صار” من ولية 

ال�صابقة  الدميقراطية  واملر�صحة  ميني�صوتا، 

الآن  “بايدن �صرب حتى  اإن  فقالت  للرئا�صة، 

الوتر ال�صحيح جلمهور الغرب الأو�صط«. 

كذلك قال الدميقراطيون اإن فريق بايدن 

يدر�س كيفية ن�صر منظمي احلملة يف امليدان 

يف خ�صم اأزمة ال�صحة العامة. اأحد اخليارات 

هو اإر�صال مفو�صني لت�صليم الكتيبات اإىل باب 

منازل الأمريكيني. اإل اأن حملة ترامب تقوم 

ب��ج��ولت م��ن ال��ب��اب اإىل ال��ب��اب، رغ���م انت�صار 

الفريو�س.

وي��ع��ت��ق��د ح��ل��ف��اء ت��رام��ب اأن����ه ل ت��وج��د اأي 

فر�صة تقريباً للفوز بالت�صويت ال�صعبي، وقد 

راأوا بع�س الوليات يف خريطته املنت�صرة لعام 

2016 تتحول بعيداً عنها ب�صكل ملحوظ. 

ويبدو اأن حملة ترامب تواجه اأزم��ة مالية 

وت��وق��ف��ت اإىل ح���د ك��ب��ري ع���ن الإع�������الن على 

�صا�صات التلفزيون، حتى عندما ب��داأ بايدن يف 

الإنفاق ب�صكل كبري من �صندوق احلزب بعد اأن 

جمع حواىل 365 مليون دولر يف اآب

اأي��د اأك��ر من 20 �صيا�صي جمهوري املر�صح 

ج��اء �صمن  التاأييد  ب��اي��دن.  الدميقراطي جو 

ح��م��ل��ة م���ن تنظيم ف��ري��ق ب���اي���دن الن��ت��خ��اب��ي 

لبايدن«. كما �صهد  “جمهوريون  حتت عنوان 

الأ�صبوع املا�صي تاأييد 73 من م�صوؤويل الأمن 

ب��اي��دن، ومت  ال�صابقني،  اجل��م��ه��وري  ال��ق��وم��ي 

و�صف ترامب باأنه غري لئق للخدمة.. 

وم����ن امل���ق���رر اإج�������راء ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ص��ة 

الأمريكية يف 3 ت�صرين الثاين املقبل.

غارديان: المواجهة التركية- اليونانية تهدد 
بالفوضى بشرق المتوسط ومساحة الحوار موجودة

في غرف ضيقة وسيئة.. االحتالل العنصرية والعنف وكورونا.. في السباق المحتدم بين ترامب وبايدن
يواصل عزل 7 أسرى بـ«مجدو«

موسكو: ندعم سوريا بحربها ضد 
اإلرهاب وإعادة إعمارها

غانتس يصادق على بناء آالف 
الوحدات االستيطانية بالضفة

مقتل جنديين صوماليين وإصابة 
ضابط أمريكي بانفجار 
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واملحررين  الأ���ص��رى  ���ص��وؤون  ق��ال��ت هيئة 

معتقل  اإدارة  اإن  ام�����س،  اأ���ص��درت��ه  تقرير  يف 

اأ���ص��رى بظروف   7 ع��زل  توا�صل  “جمدو” 
اعتقالية قا�صية ومقلقة.

حالياً  املعزولني  الأ���ص��رى  اأن  واأو���ص��ح��ت 

داخ��ل زن��ازي��ن “جمدو” ه��م: حممد جابر 

من رام اهلل، ووائل نعريات من جنني، وعمر 

خ���رواط ووائ���ل فنون وع��م��اد ال��ب��ط��ران من 

اخلليل، ووائل اجلاغوب وحممود عطا اهلل 

ت�صلب  ال�صجن  اإدارة  اأن  ولفتت  نابل�س.  من 

الأ�صا�صية،  حقوقهم  اأب�صط  الأ�صرى  ه��وؤلء 

حيث يتم زجهم داخ��ل غ��رف �صيقة ق��ذرة، 

���ص��ي��ئ��ة ال��ت��ه��وي��ة والإن����������ارة، ومت��ن��ع��ه��م من 

التوا�صل مع العامل اخلارجي وزيارة ذويهم.

ك��ورون��ا تتخذ  واأ���ص��اف��ت يف ظ��ل جائحة 

اإج������راءات  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ب��ح��ق��ه��م  امل��ع��ت��ق��ل  اإدارة 

تنكيلية، حيث ل توفر لهم اأية مواد تنظيف 

ي�صمى  مب��ا  القيام  تتعمد  كما  معقمات،  اأو 

“الفح�س الأمني” )دق ال�صبابيك( مرتني 
الوباء  ب��اأن��ه منذ ظهور  ال��ي��وم، علما  خ��الل 

اأقدمت اإدارات �صجون الحتالل على القيام 

بالفح�س الأمني مرة فقط وذلك للتخفيف 

م����ن م�������ص���ت���وى الح����ت����ك����اك ب����ني الأ�����ص����رى 

وال�صجانني.
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اأكد نائب رئي�س الوزراء الرو�صي، يوري 

بوري�صوف، ام�س الثنني، ا�صتمرار مو�صكو 

يف دع���م ���ص��وري��ا يف ح��رب��ه��ا ع��ل��ى الإره�����اب 

اإع����ادة  وك��ذل��ك يف ج��ه��وده��ا ال��رام��ي��ة اإىل 

اإعمارها، وفق ما اأورد مكتبه الإعالمي.

اأثناء  قوله  بوري�صوف  عن  املكتب  ونقل 

ال���وزراء  رئي�س  م��ع  دم�صق  ع��ق��ده يف  ل��ق��اء 

اإن هذه  ال�صوري اجلديد، ح�صني عرنو�س 

اللقاء كان “بالغ الأهمية بالن�صبة لفهمنا 

امل�صرتك لكيفية تطور العالقات الرو�صية 

اأن  ذك��ر  ال��ق��ري��ب«. كما  الأف���ق  ال�صورية يف 

رئا�صة احلكومة  توليه  قبل  �صغل  عرنو�س 

من�صب وزي���ر امل�����وارد امل��ائ��ي��ة، وق���ام ب��دور 

املهمة  امل�صاريع  م��ن  ع��دد  حتقيق  يف  كبري 

والقت�صادية  التجارية  للعالقات  بالن�صبة 

ب��ني رو���ص��ي��ا و���ص��وري��ا. وع���ر ع��ن اأم��ل��ه اأن 

راأ�س احلكومة  يعطي تعيني عرنو�س على 

العالقات  لتطوير  جديدا  زخما  ال�صورية 

ال��وث��ي��ق��ة وال��ب��ن��اءة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن. واأع��ل��ن 

اأن  ال�����ص��وري  ال�����وزراء  لرئي�س  ب��وري�����ص��وف 

���ص��واء  ���ص��وري��ا،  دع���م  يف  �صت�صتمر  رو���ص��ي��ا 

ال�صعيد  الإره������اب وع��ل��ى  ع��ل��ى  يف ح��رب��ه��ا 

ب��ن��اء الق��ت�����ص��اد  اإع������ادة  اأو يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي، 

ال�صوري
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اإن  ال��ع��ري��ة،   ”12“ ال��ق��ن��اة  ق��ال��ت 

وزي�����ر احل�����رب يف ح��ك��وم��ة الح���ت���الل 

ح��وايل  بناء  على  واف��ق  غانت�س،  بيني 

ج���دي���دة  ا���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة  وح������دة   5000

املحتلة. بال�صفة 

القرار  ه��ذا  اأن  اإىل  القناة  واأ���ص��ارت 

ياأتي بعد حوايل ن�صف عام من جتميد 

البناء بال�صفة، واأن غانت�س ينوي عقد 

اج���ت���م���اع مل��ج��ل�����س ال��ت��خ��ط��ي��ط الأع���ل���ى 

وبح�صب  اخلطة.  هذه  على  للموافقة 

ال��ق��ن��اة ف���اإن غ��ان��ت�����س ي��ع��م��ل ع��ل��ى عقد 

اجتماع املجل�س خالل الأ�صبوع القادم، 

وق����د اأب���ل���غ ن��ت��ن��ي��اه��و اأي�������ص���اً ب�����ص��رورة 

الأعلى للتخطيط. املجل�س  اجتماع 

واأ�صافت اأن غانت�س يرغب بالتقرب 

م��ن ق����ادة امل�����ص��ت��وط��ن��ات ب��ال�����ص��ف��ة بعد 

���ص��ع��وره��م ب���ال���ي���اأ����س، يف اأع���ق���اب ق���رار 

ويف  ح��ال��ي��اً،  ال�����ص��م  بتجميد  ن��ت��ن��ي��اه��و 

ح����ال رف�������س ن��ت��ن��ي��اه��و ع��ق��د اج��ت��م��اع 

امل��ج��ل�����س ���ص��ت��وج��ه ل��ه الت��ه��ام��ات ب��اأن��ه 

ال�صتيطانية  ال��وح��دات  ب��ن��اء  يرف�س 

بال�صفة.
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اأر�س  ولي��ة  بحكومة  م�صوؤول  ذكر 

ج��ن��دي��ني من  اأن  ب��ال�����ص��وم��ال  ج��وب��ا 

ال���ق���وات اخل��ا���ص��ة ال�����ص��وم��ال��ي��ة قتال 

واأ����ص���ي���ب ���ص��اب��ط اأم���ري���ك���ي ب��ج��روح 

���ص��ي��ارة ملغومة  ان��ف��ج��ار  خ��ط��رية، يف 

خارج قاعدة ع�صكرية بجنوب البالد.

مدير  �صري  اأح��م��د  حممد  وق��ال 

الت���������ص����الت ب��ق�����ص��ر ال����ولي����ة ام�����س 

ق��وات  “قتل ج��ن��دي��ان م��ن  الث���ن���ني: 

دن����ب )اخل���ا����ص���ة( واأ����ص���ي���ب اآخ�����ران. 

اأ����ص���ي���ب ����ص���اب���ط اأم����ري����ك����ي ب���ج���روح 

ال�������ص���ي���ارة  اأن  واأ�������ص������اف  خ�����ط�����رية«. 

امللغومة انفجرت خارج قاعدة القوات 

اخلا�صة.

يف  الهجوم  وق��ع  امل�صادر،  وبح�صب 

 60 ق��ري��ة ج��ن��اي ع��ب��د اهلل، ع��ل��ى ب��ع��د 

ك�صمايو  تقريبا من مدينة  كيلومرتا 

ال�صاحلية، عا�صمة ولية اأر�س جوبا.
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مدار�صهم  اإىل  ع���ادوا  ال��ط��اّلب  اآلف   

هم  بع�صُ ام�س،  املحتلة  الغربية  بال�صفة 

راف���ق���ت���ه���م اأم���ه���ات���ه���م، وال���ب���ع�������س الآخ����ر 

اآب����اوؤه����م، ن�����ص��روا ���ص��وره��م ع���ر م��واق��ع 

ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، وك��ت��ب��وا ع��ب��ارات 

ج��م��ي��ل��ة واأم���ن���ي���ات لأب���ن���ائ���ه���م ب��ال��ت��وف��ي��ق 

ال���ع���روج كتبت  ل���ك���ّن راب���ع���ة  وال�������ص���الم���ة، 

اإّل  طلبها  يف  ُيلّح  ل  واأمنيًة  خمتلًفا  ا  ن�صًّ

اأهله  ع��ن  ب��ع��د 
ُ
واأ ح��رّي��ت��ه  منه  �ُصلبت  م��ن 

واأحبائه خلف ق�صبان ال�صجون.

عبد اهلل ابن ال�صاد�صة حرمه الحتالل 

كان  عندما  اإ�صماعيل  وال���ده  ُح�صن  م��ن 

ر�صيًعا، ثم طفاًل يلهو بني جنبات املنزل، 

حرم والده من كلمة “بابا” حينما قالها 

لأّول مّرة، واليوم غدا عبد اهلل طالًبا يف 

ال�صف الأول البتدائي، مل يرافقه والده 

للمدر�صة ومل يفرح به يف اليوم الأول، ول 

و�صيحدث  بها  �صيعود  ال��ت��ي  بالتفا�صيل 

والديه عنها.

عاًما(   36( ال��ع��روج  اإ�صماعيل  الأ���ص��ري 

اق��ت��ح��ام  ع��ق��ب   ،2014 اآذار   12 يف  اع��ُت��ق��ل 

م��ن��زل��ه يف ق��ري��ة ال���ع���روج ج��ن��وب��ي ���ص��رق 

م��دي��ن��ة ب��ي��ت حل����م، وب���ع���د ع���ام���ني ُح��ك��م 

بال�صجن ملدة �صبع �صنوات، و�صيتم الإفراج 

عنه يف اآذار من العام القادم.

ت���روي زوج��ت��ه امل���ح���ّررة راب��ع��ة ال��ع��روج 

ق�����ص��ت��ه��م��ا، وك��ي��ف اأن��ه��م��ا ك��ان��ا ي��ن��ت��ظ��ران 

“كنت  وت��ق��ول:  اهلل”،  “عبد  م��ول��وده��م��ا 

حاماًل يف ال�صهر الأخري، اعُتقل اإ�صماعيل 

يف  الدنيا  اإىل  اهلل  عبد  وج��اء  اآذار،   12 يف 

“كانت  وُت�صيف:  ذاته”.   ال�صهر  نهاية 

لو  اأمتنى  كنت  علي،  ج��ًدا  �صعبة  حلظات 

الحتالل  لكّن  تفا�صيلها،  معي  عا�س  اأنه 

ح��رم��ن��ا م��ن��ه��ا، وب��ق��ي اإ���ص��م��اع��ي��ل ف���رتة ل 

���ا ب�صبب  اأي�������صً ���ص��ي��ًئ��ا ون��ح��ن  ي��ع��رف ع��ّن��ا 

التحقيق، لكن يف النهاية و�صله اخلر”.

عبد اهلل زار والده لأول مّرة يف ال�صجن، 

لكنه  �صهور،  �صتة  نحو  عمره  كان  عندما 

مل ي�صتطع احت�صانه، وعندما اقرتب من 

فكانت  م��ّرة،  لأّول  احت�صنه  الأول  عامه 

حلظة �صعبة على كليهما.

“اإن ت��رب��ي��ة ط��ف��ل��ه��ا مل  ت��ق��ول راب���ع���ة: 

تكن بالأمر ال�ّصهل، فهي تقوم مبهام الأم 

دائماً،  حا�صرة  وال��ده  �صورة  لكن  والأب، 

وت�صيف “اأكر املواقف التي كانت �صعبة 

اأنا”.  اعتقل  على ثالثتنا حينما اعُتقلت 

الح���ت���الل راب��ع��ة م��ن م��ن��زل��ه��ا ب��ع��د نحو 

واقتادها  اإ�صماعيل،  اعتقال  على  عامني 

كانت  )حينها  الر�صيع  ابنها  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا 

���ص��ج��ون  وم��ك��ث��ت يف  ُم���ر����ص���ع���ة(،  زال  م���ا 

ف��رج 
ُ
اأ ثم  �صهر،  ملدة  والتحقيق  الحتالل 

عنها.

على  مّرت  الأ�صر  من  طويلة  “�صنوات 
العزل  اإ�صماعيل، ونحو عامني ون�صف يف 

بالفرج  الأم���ل  لكن  �صيًئا،  عنه  ن��ع��رف  ل 

حا�صًرا  ك��ان  اإ�صماعيل  يغب،  مل  القريب 

الفرح  اأوق���ات  يف  حياتنا،  تفا�صيل  ك��ل  يف 

كان  والعائلة  اهلل  عبد  ووج���ود  واحل���زن، 

ميّدين بالقّوة وباليقني باأن احلرية باتت 

قريبة”، تقول رابعة.

امل���ح���ررة راب���ع���ة ك��ت��ب��ت ر���ص��ال��ة ب��ل�����ص��ان 

اب���ن���ه���ا ع���ب���د اهلل ع���ل���ى ���ص��ف��ح��ت��ه��ا ع��ر 

 “ له:    درا�صي  يوم  اأول  “في�صبوك” يف 
ج��ي��ت ي��ا ب��اب��ا ع��ل��ى ه��ال��دن��ي��ا وم���ا �صفتك، 

وحكيت  �صفتك،  وم��ا  خ��ط��وة  اأول  م�صيت 

وخل�صتها  ال��رو���ص��ة  ودخ��ل��ت  ك��ل��م��ة،  اأول 

وك��م��ان م��ا �صفتك، وه��ي ال��ي��وم راي��ح على 

اأ�صوفك  نف�صي  ك��م��ان  واأن���ا  الأول  ال�صف 

اأبوي، فرج اهلل كربك، يا  واأقبل راأ�صك يا 

اأب��و عبد اهلل ال��ع��روج، وف��رج اهلل ك��رب كل 

الأ�صرى”.

ح�����ال اإ����ص���م���اع���ي���ل وراب����ع����ة وع���ب���د اهلل 

ك���ح���ال م���ئ���ات الأ�����ص����رى ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 

عائالتهم،  مع  العي�س  من  ُحرموا  الذين 

تفا�صيل  وم�����ص��ارك��ة  زوج��ات��ه��م،  اأب��ن��ائ��ه��م، 

احلياة التي ل مُيكن اأن تتكّرر.

عبد اهلل لوالده األسير: »كُبرت يا والدي وما زلت متشّوًقا لرؤيتك«
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الـريـا�ضي

امريكا - وكاالت

التن�س  بطل  اإق�صاء  العام،  احلكم  قرر 

على  الأول  وامل�صنف  ديوكوفيت�س  نوفاك 

خاللها  واج����ه  ال��ت��ي  امل���ب���اراة  العامل من 

ك���اري���ن���ي���و ب��و���ص��ت��ا ���ص��م��ن ال������دور ال���راب���ع 

بعد  للتن�س،  امل��ف��ت��وح��ة  اأم��ري��ك��ا  ل��ب��ط��ول��ة 

ق�صد، و  ب���غ���ر  اخل�����ط  حل��ك��م��ة  اإي�����ذائ�����ه 

ب���ال���ت���ايل ي���ت���اأه���ل ب��و���ص��ت��ا ل���رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي 

اإر���ص��ال��ه  ���ص��وط  خ�صر  اأن  مبا�صرًة. وبعد 

الف��ت��ت��اح��ي��ة،  امل��ج��م��وع��ة  6-5 يف  ل��ي��ت��اأخ��ر 

���ص��رب دي��وك��وف��ي��ت�����س ال��غ��ا���ص��ب ال���ك���رة يف 

اخل��ط،  مب��راق��ب��ة  لت�صطدم  امللعب  اأر����س 

ل��ي��ق��رر احل��ك��م ال���ع���ام ط����رده م���ن امل���ب���اراة 

غ��ر  ب�صبب �صلوكه  خ���ا����ص���را  واع���ت���ب���اره 

على  ال�صربي  الالعب  الريا�صي.واعتذر 

ال��ف��ور مل��راق��ب��ة اخل���ط ق��ب��ل اأن ي��دخ��ل يف 

البطولة. ورغم  ح��ك��م  م��ع  ط��وي��ل  ن��ق��ا���س 

�صرب  يق�صد  مل  باأنه  ديوكوفيت�س  تاأكيد 

يف  ا�صتبعد  فاإنه  اخل��ط،  مراقبة  يف  الكرة 

ال�صربي  النجم  و���ص��اف��ح  امل��ط��اف،  نهاية 

م��ن��اف�����ص��ه ك��اري��ن��ي��و ب��و���ص��ت��ا وغ����ادر امل��ل��ع��ب 

مثرة  النهاية  متثاقلة. وكانت  بخطوات 

ال���  لقبه  اإح����راز  يف  الأول  امل�صنف  لآم���ال 

ال���ك���رى، وه��و  ال��ب��ط��ولت الأرب�����ع  18 يف 

اإىل حد كبر مع م�صي  اأمر كان مرجحا 

ال��ري��ط��اين  البطولة. واأبلغ  م���ب���اري���ات 

بطولة  م��ن  ا�صتبعد  ال���ذي  هينمان،  تيم 

ومي����ب����ل����دون ب�����ص��ب��ب واق����ع����ة مم���اث���ل���ة يف 

القرار  “اإنه  ب��رامي  اأم��ازون  من�صة   ،1995

�صرب  يق�صد  “مل  ال�صحيح«. واأ�صاف 

ال����ك����رة يف م���راق���ب���ة اخل������ط، ل��ك��ن��ه ���ص��دد 

م�صوؤول عن  تكون  اأن  ويجب  بعيدا  الكرة 

ت�صرفاتك«.

11

�صلط عد�صة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع اللكرتوين

 الحكم يطرد ديوكوفيتش من امريكا للتنس

 غنام ينهي ارتباطه مع معان

 السيلية القطري يحتفي 
بالنجم شرارة

 الشلهوب لم يقرر االعتزال

االنباط - عمان

ف�����ص��خ ال��الع��ب اأ���ص��ام��ة غ��ن��ام، عقده 

م���ع ف���ري���ق م���ع���ان ب���ال���رتا����ص���ي، ب��ع��دم��ا 

م���ث���ل ف���ري���ق ك�����رة ال����ق����دم م���ن���ذ ب���داي���ة 

امل����و�����ص����م احل������ايل.وك������ت������ب غ����ن����ام ع��ر 

التوا�صل  موقع  على  اخلا�صة  �صفحته 

ف��ك  “مت  ب�������وك،  ف���ي�������س  الج����ت����م����اع����ي 

ارتباطي مع معان، كل احلب والحرتام 

جل���م���اه���ر ال���ف���ري���ق«.  ومت���ن���ى غ���ن���ام، 

اأول ظهور له  لفريق معان، التوفيق يف 

الأردين. امل��ح��رتف��ن  دوري  ب��ط��ول��ة  يف 

وك����ان م��ع��ان ق��د ف�����ص��خ ق��ب��ل اأي�����ام، عقد 

ب��ال��رتا���ص��ي،  مبي�صن  ع�����ص��ام  ال��الع��ب 

النجم  م��ع  فيه  تعاقد  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 

الدويل �صعيد مرجان.

االنباط - عمان

اح���ت���ف���ل ن������ادي ال�����ص��ي��ل��ي��ة ال���ق���ط���ري، 

ب��ن��ج��م��م ال���رم���ث���ا وم��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي 

الفريق،  لعب  �صرارة،  زري��ق  اأب��و  حممد 

مع انتهاء فرتة اإعارته.وحر�صت الإدارة 

ع��ل��ى ت��ودي��ع ال���الع���ب، ح��ي��ث اح��ت��ف��ل به 

زم����الوؤه واجل��ه��از ال��ف��ن��ي، ق��ب��ل ان��ط��الق 

ملباراة  ا�صتعدادا  ال��ي��وم،  م�صاء  التدريب 

ال�صد، غدا، يف اجلولة الثانية بالدوري.

وق�������ّدم �����ص����رارة م�����ص��ت��وي��ات مم���ي���زة م��ع 

وتاألق  املنق�صي،  املو�صم  خالل  ال�صيلية، 

الأخ��رة  املباريات  خ��الل  كبرة  ب�صورة 

الفني  اجل��ه��از  جعل  م��ا  وه��و  احلا�صمة، 

ل��ل�����ص��ي��ل��ي��ة ي��ف��ك��ر يف ا����ص���ت���م���راره امل��و���ص��م 

اجل����دي����د، الأم�������ر ال������ذي رف�������ص���ه ن����ادي 

ال�صيلية  طلب  على  الرمثا  الرمثا. ورد 

ب���الع���ت���ذار ع���ن ع���دم امل��واف��ق��ة ع��ل��ى مد 

خلدمات  الفريق  حلاجة  ���ص��رارة؛  اإع��ارة 

الالعب يف املرحلة املقبلة.

الريا�ض - وكاالت

وقائد  ال�صلهوب، جنم  ك�صف حممد 

اعتزاله  ع��ن  ت��ردد  م��ا  ال��ه��الل، حقيقة 

ك���رة ال���ق���دم، ب��ن��ه��اي��ة امل��و���ص��م احل���ايل، 

واجت�����اه�����ه ل���ل���ع���م���ل الإداري. وق����������������ال 

ال�����ص��ل��ه��وب، يف ت�����ص��ري��ح��ات ل��رن��ام��ج 

“اإم  ق���ن���اة  ع���ر  املالعب”،  “�صدى 
ونحتفل  ن��ف��رح  “دعونا   :”1 ���ص��ي  ب��ي 

الكامل..  حقه  ونعطيه  الدوري،  بلقب 

وامل����ه����م  ب����ع����د،  ق��������رار  اأي  اأت�����خ�����ذ  مل 

ع��ن��دي م�����ص��ل��ح��ة ال���ن���ادي«. واأ����ص���اف: 

بالعتزال  ���ص��واًء  م�صتقبلي  “�صاأحدد 
املقبلة،  الأي����ام  خ���الل  ال���ص��ت��م��رار،  اأو 

والإعالن بعد نهاية الدوري«. واأردف: 

وا�صتقنا  ال��ه��الل  جل��م��اه��ر  “اأبارك 
لكنكم  امل���درج���ات،  يف  ونفتقدكم  ل��ك��م، 

ت�صجيعكم  وي�صلنا  ق��ل��وب��ن��ا،  يف  دائ��م��ا 

ودعمكم وم�صاندتكم لنا، واألف مروك 

باإذن اهلل«. ونلتقي على خر   ال��دوري، 

اجل��اب��ر، جنم  �صامي  علق  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

على  ال�صابق،  الزعيم  ورئي�س  وم��درب 

اإم��ك��ان��ي��ة اع���ت���زال ال�����ص��ل��ه��وب، ب��ق��ول��ه: 

اأكرث،  ال�صلهوب  ا�صتمرار  يف  “نرغب 
ينطبق  املثل  ه��ذا  رق��م،  جم��رد  والعمر 

ال�����ه�����الل«. ووج�����ه  روح  ف���ه���و  ع���ل���ي���ه، 

ال�صلهوب �صكره الكبر للجابر، قائال: 

من  واعتره  كثرا،  �صامي  اأحب  “اأنا 
اأن  ���ص��م��ن الأ����ص���اط���ر ال���ت���ي ل مي��ك��ن 

اأن�صاها، �صواء يف امللعب اأو خارجه«.

االنباط - عمان

اأ�������ص������در احت��������اد ك�������رة ال�����ق�����دم ج�����دول 

م���ب���اري���ات م��رح��ل��ة ال���ذه���اب م���ن ال����دوري 

والذي   ،2020 ملو�صم  للمحرتفات  الن�صوي 

و����ص���ط تطبيق  ال����ق����ادم،  ال�����ص��ب��ت  ي��ن��ط��ل��ق 

ب���روت���وك���ول ���ص��ح��ي م�����ص��دد، ح��ف��اظ��اً على 

ال�����ص��الم��ة ال��ع��ام��ة. ويف اف��ت��ت��اح م��ب��اري��ات 

الأوىل،  اجل��ول��ة  �صمن  يلتقي  ال��ب��ط��ول��ة، 

ف��ري��ق��ا ال��ق��اد���ص��ي��ة والأه���ل���ي ع��ن��د ال��ث��ان��ي��ة 

اأن ي��واج��ه  اأي���ل���ول، ق��ب��ل   12 ظ��ه��ر ال�����ص��ب��ت 

عند  الأردن  ���ص��ب��اب  ن��ظ��ره  الأرث��وذك�����ص��ي 

اخلام�صة ع�صراً، على اأن تختتم املواجهات 

م�صاًء،  الثامنة  عند  والن�صر  عمان  بلقاء 

ح��ي��ث ت��ق��ام ال��ل��ق��اءات ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال��ب��ول��و 

اأع���ل���ن يف وق����ت ���ص��اب��ق،  1. وك����ان الحت�����اد 

 14 مل��دة  اح���رتازي���اً  ن�صاطاته  ك��اف��ة  تعليق 

ي���وم���اً، ب���ق���رار جل��ن��ة ال����ط����وارئ، ق��ب��ل اأن 

ت��ع��اود ا���ص��ت��ئ��ن��اف ال��ن�����ص��اط م��ع ان��خ��ف��ا���س 

ذاته  الوقت  يف  مراعية  اخل��ط��ورة،  موؤ�صر 

اإ���ص��دار ج���داول م��واع��ي��د ج��دي��دة ملختلف 

البطولت واملناف�صات، ومن بينها الدوري 

ال��ن�����ص��وي ل��ل��م��ح��رتف��ات ال����ذي ك���ان م��ق��رر 

وي�صارك  املا�صي.  ال�صهر  اأواخ��ر  انطالقه 

الأردن،  )����ص���ب���اب  اأن�����دي�����ة:  ال���ب���ط���ول���ة  يف 

الأهلي،  ال�صتقالل،  الأرثوذك�صي،  عمان، 

املباريات  تقام  حيث  القاد�صية(،  الن�صر، 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال��ب��ول��و يف م��دي��ن��ة احل�����ص��ن 

ل��ل�����ص��ب��اب.وك��ان الحت����اد اأق����ام ور���ص��ة عمل 

امل�صرفة  التنظيمية  والكوادر  الفرق  ملدراء 

ت�صمنت  الن�صوي،  ال��دوري  مباريات  على 

ال��الع��ب��ات  ت�صجيل  واآل���ي���ة  ل��ن��ظ��ام  ���ص��رح��اً 

واعتماد الك�صوفات، اإ�صافة اإىل ا�صتعرا�س 

املطبق  ال�����ص��ح��ي  ال���روت���وك���ول  ت��ف��ا���ص��ي��ل 

الأوىل  الن�صخة  اأن  املناف�صات.يذكر  خالل 

املو�صم  يف  انطلقت  املحرتفات،  دوري  من 

لقبها  الأردن  �صباب  وحقق   ،2019 املا�صي 

الفا�صلة  املباراة  يف  عمان  على  تغلبه  بعد 

بهدف نظيف.

االنباط - عمان

 اأك�����د وزي�����ر ال�����ص��ب��اب ال���دك���ت���ور ف��ار���س 

يف  ال�����ص��ب��اب  دور  تفعيل  اأه��م��ي��ة  ال��ري��زات 

بامل�صاركة  املتمثلة  ال�صيا�صية،  امل�����ص��ارك��ة 

وخ�صو�صاً  املقبلة  الرملانية  بالنتخابات 

اإنتخابية  م�صاركة  ت�صهد  التي  املناطق  يف 

حم������دودة ب���ن ال�������ص���ب���اب، و زي������ادة ن�����ص��ب��ة 

الإنتخابية  بالعملية  ال�صبابية  امل�صاركة 

امل���ق���ب���ل���ة، لإ�����ص����راك����ه����م يف ع��م��ل��ي��ة ���ص��ن��ع 

واإت����خ����اذ ال����ق����رار، واخ���ت���ي���ار م���ن مي��ث��ل��ه��م 

اإ�صهار  حفل  خالل  ذلك  القبة. جاء  حتت 

وال��ت��ي  يفرق”،  ب��ك��را  “ ط�����ص��وت��ك  ح��م��ل��ة 

مع  ب��ال�����ص��راك��ة  ال�����ص��ب��اب  وزارة  اط��ل��ق��ت��ه��ا 

وال��رمل��ان��ي��ة،  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال�������ص���وؤون  وزارة 

ال���ي���وم الإث���ن���ن يف ق��اع��ة ع��م��ان ال��ك��رى، 

ب��ه��دف ت�����ص��ج��ي��ع ال�����ص��ب��اب ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة 

ح�صورهم  واإب����راز  الإن��ت��خ��اب��ي��ة  بالعلمية 

يف  املُقرة  املقبلة،  الرملانية  النتخابات  يف 

الريزات  املقبل. واأ�صاف  الثاين  ت�صرين 

ان ال����وزارة وم��ن خ��الل امل��ح��وري��ن الثاين 

وال����ث����ال����ث م�����ن حم�������اور ال����ص���رتات���ي���ج���ة 

ال�صباب   ”،2025-2019 لل�صباب  الوطنية 

وامل�صاركة  “ال�صباب  الفاعلة” و  واملواطنة 

متكن  اإىل  ت�����ص��ع��ى  ال���ف���اع���ل���ة«،  وال���ق���ي���ادة 

والجتماعي  ال�صيا�صي  املجال  يف  ال�صباب 

واٍع  �صباٍب  وتنمية  وتن�صئة  والقت�صادي، 

ل��ذات��ه وق���درات���ه، م��ن��ت��ٍم ل��وط��ن��ة وم�����ص��ارك 

وطرح  �صياغة  يف  فاعلة  حقيقية  م�صاركة 

ان  اىل  ال��ري��زات  ال�صيا�صي. ولفت  فكره 

وزارة  مع  بالتعاون  خطة  و�صعت  ال���وزارة 

املجتمع  وم��وؤ���ص�����ص��ات  ال�صيا�صية  ال�����ص��وؤون 

امل������دين ل��ت�����ص��ج��ي��ع ال�������ص���ب���اب وحت��ف��ي��زه��م 

ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة يف ال��ع��م��ل��ي��ة الإن��ت��خ��اب��ي��ة، 

م��ن خ���الل ج��م��ل��ة م��ن ال���رام���ج وال��ور���س 

مركز  خ��الل  من  تنفذها  التي  التدريبية 

القيادات  و�صبكة  ال�صبابية  القيادات  اإعداد 

ال�صبابية  احل��ك��وم��ة  وم�����ص��روع  ال�����ص��ب��اي��ي��ة 

التدريبي. من  ال�صبابي  الرملان  وم�صروع 

ج��ان��ب��ه ق����ال وزي�����ر ال�������ص���وؤون ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

اإن  املعايطة،  مو�صى  املهند�س  والرملانية 

ن�صبة  ت��ع��زي��ز وزي����ادة  اإىل  ي��ه��دف  امل�����ص��روع 

الرملانية،  النتخابات  ال�صباب يف  م�صاركة 

عملية  يف  امل�����ص��ارك��ة  اأو  ب��ال��رت���ص��ي��ح  ����ص���واًء 

اأه��م��ي��ة م�����ص��ارك��ة  اإىل  الق������رتاع، م�����ص��راً 

ال�صباب، للم�صاهمة يف اختيار من ميثلهم 

يلبي  ال��ذي  ال��ق��ادم  املجل�س  �صكل  وتقرير 

وطموحاتهم . احتياجاتهم 

لندن - وكاالت

اأع�����ل�����ن ن���������ادي م���ان�������ص�������ص���رت ���ص��ي��ت��ي 

اإ���ص��اب��ة جنميه اجل��زائ��ري  الإجن��ل��ي��زي، 

ري���ا����س حم�����رز، وال��ف��رن�����ص��ي اإمي���ري���ك 

لبورت بفرو�س كورونا امل�صتجد. وذكر 

الر�صمي  موقعه  ع��ر  ب��ي��ان  يف  ال�صيتي 

ك����ورون����ا  ف����رو�����س  حت���ل���ي���ل  ن���ت���ائ���ج  اأن 

اخلا�صة بالثنائي حمرز ولبورت جاءت 

الثنائي  اأن  ال��ن��ادي  اإيجابية. واأ�صاف 

يخ�صع حالًيا لفرتة من العزلة الذاتية 

وف��ًق��ا ل��روت��وك��ول ال���دوري الإجن��ل��ي��زي 

ب�����ص��اأن احل��ج��ر ال�����ص��ح��ي، م�����ص��دًدا على 

عليهما  ي��ظ��ه��ر  مل  ولب�����ورت  حم���رز  اأن 

الآن. ومتنى  ح��ت��ى  ال��ف��رو���س  اأع��را���س 

قبل  للثنائي،  ال��ع��اج��ل  ال�����ص��ف��اء  ال��ن��ادي 

�صينطلق  الذي  اجلدديد،  املو�صم  بداية 

الأ�����ص����ب����وع امل���ق���ب���ل. وع���ل���ق حم���رزع���ل���ى 

اإ����ص���اب���ت���ه ب���ف���رو����س ك�����ورون�����ا، ب��ع��دم��ا 

اإيجابية. و�صدد  امل�صحة  نتيجة  ج���اءت 

يظهر  ل  ال��الع��ب��ن  اأن  ع��ل��ى  ال����ن����ادي، 

الآن،  حتى  ال��ف��رو���س  اأع��را���س  عليهما 

ل��ك��ن��ه��م��ا ي��خ�����ص��ع��ان ل���ف���رتة م���ن ال��ع��زل 

ال����ذات����ي. وك����ت����ب حم�����رز ع����ر ح�����ص��اب��ه 

“�صكًرا  ت����وي����رت  ال����ت����وا�����ص����ل  مب����وق����ع 

 ل��ل��ج��م��ي��ع ع���ل���ى ر���ص��ائ��ل��ك��م اجل��م��ي��ل��ة«.

اآمنن  اب��ق��وا  ج��ي��دة،  بحالة  “اأنا  وت��اب��ع 

جميًعا«.  وي�صتعد  ب��اأن��ف�����ص��ك��م  واع��ت��ن��وا 

املو�صم اجلديد  لبداية  �صيتي  مان�ص�صرت 

م����ن ال���رمي���رل���ي���ج، ال������ذي ���ص��ي��ن��ط��ل��ق 

�صيخو�س  ال�صماوي  لكن  املقبل،  ال�صبت 

الأ����ص���ب���وع  م���ن  ب���داي���ة  م���ب���اري���ات���ه  اأوىل 

الثاين من امل�صابقة.

دوري كرة السيدات ينطلق السبت

 أشهار مشروع » صوتك بكرا يفرق «

 كورونا تنال من رياض محرز

 سواريز يتواصل مع اتلتيكو مدريد
مدريد - وكاالت

مهاجم  �صواريز،  لوي�س  وكالء  اإن  اإ�صباين،  �صحفي  تقرير  قال 

الالعب  خدمات  لعر�س  مدريد،  اأتلتيكو  مع  توا�صلوا  بر�صلونة، 

�صواريز  وك��الء  اأن  ديبورتيفو«،  �صحيفة »موندو  عليهم. وذكرت 

الراتب  مع  التعامل  على  مدريد،  اأتلتيكو  ق��درة  معرفة  يريدون 

�صواريز  بيئة  اأن  ل. واأ�صافت  اأم  الأوروج��وي��اين  للنجم  ال�صخم 

�صاألت اأتلتيكو عن اإمكانية التعاقد معه، اإل اأن راتبه الكبر يجعل 

الأمر معقًدا، مو�صحة اأنه حتى لو خف�س الالعب راتبه، فاإنها ل 

�صواريز  باأن  للروخي بالنكو�س.وختمت  تزال عملية غر منا�صبة 

على  القادر  الفريق  لأنه  ليوفنتو�س،  الن�صمام  من  قريًبا  اأ�صبح 

دفع رواتب �صخمة لالعبن.
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االنباط-عمان

وم�ؤ�س�سة  الأردن  زي��ن  �سركة  ج��ّددت   

اتفاقيتهما  والتنمية  للتعليم  رانيا  امللكة 

اال����س���رات���ي���ج���ي���ة ال���ت���ي جت��م��ع��ه��م��ا م��ن��ذ 

ت���ه���دف اإىل دع����م ج��ه��ود  اأع�������وام، وال���ت���ي 

وحت�سني  تطوير  اإىل  ال��رام��ي��ة  املوؤ�س�سة 

ل���دى  االأردن  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 

املجتمعات  ومت��ك��ني  واالأط���ف���ال  ال�����س��ب��اب 

وتنميتها. املحلية 

ووّق�������ع الت���ف���اق���ي���ة ع����ن ����س���رك���ة زي���ن 

وع��ن  اجل��ا���س��م،  ف��ه��د  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  رئي�سها 

والتنمية  للتعليم  ران��ي��ا  امللكة  موؤ�س�سة 

�سعد. با�سم  التنفيذي  رئي�سها 

و���س��م��ن ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا امل�����س��ت��دام��ة 

يف جم���ال امل�����س��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة جت��اه 

�سركة  �ستقوم  وتنميته  االأردين  املجتمع 

ل��رام��ج وم��ب��ادرات  ال��دع��م  زي��ن بتقدمي 

بهدف  تعمل  والتي  رانيا،  امللكة  موؤ�س�سة 

حت��ق��ي��ق اأه�������داف امل��وؤ���س�����س��ة ال���ت���ي ُت��ع��ن��ى 

واالجتماعية.  التعليمية  باملبادرات 

االنباط-وكاالت

ر�سد  يتيح  جديدا  فح�سا  باحثون  طور 

جينيا،  امل��ع��دل��ة  الكندي”  “الكولزا  ب���ذور 

غ���ر امل�����س��م��وح ب���ه يف االحت������اد االأوروب��������ي، 

اإب��راز حتوره  االآن  اإىل  ي�ستع�سى  كان  ال��ذي 

اجل���ي���ن���ي، يف ت���ق���دم ي�����س��اع��د ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق 

م���ا ك�سفت  ب��ح�����س��ب  االأوروب�����ي�����ة،  ال���ق���واع���د 

درا�سة حديثة.

ب�سكل  زراع��ت��ه  تنت�سر  ال���ذي  وال��ك��ان��وال 

����س���رك���ة  ك����ن����دا وا����س���ت���ح���دث���ت���ه  خ����ا�����ص يف 

الكولزا  م��ن  ن��وع  االأم��رك��ي��ة،  “كيوبي�ص” 
“من  امل��ع��دل جينيا  ال��زي��ت��ي(  ال��ل��ف��ت  )ب���ذر 

تقنيات  ب��اإح��دى  ع��ول��ج  اجلديد”،  اجل��ي��ل 

تعديل اجلني ليقاوم مبيدات االأع�ساب.

وهذا النبات من االأ�سناف املعدلة جينيا 

االحت��اد  يف  العدل  حمكمة  ت�سنيف  بح�سب 

التحور  ي�ستع�سى ر�سد  اأنه  االأوروب��ي، غر 

ومن  امل��خ��ت��رات،  يف  يحمله  ال���ذي  اجليني 

ث��م مت��ي��ي��زه ع��ن االأ���س��ن��اف غ��ر اخلا�سعة 

لتعديالت.

وي���ع���ت���ر م���ع���ار����س���و االأ����س���ن���اف امل��ع��دل��ة 

تقنية  وه���و  اجل��ي��ن��ات،  ت��ع��دي��ل  اأن  ج��ي��ن��ي��ا، 

ت�����س��م��ح ب���اإج���راء حت���ور يف ال��ن��ب��ات م��ن دون 

اإ����س���اف���ة م����واد ج��ي��ن��ي��ة غ��ري��ب��ة، ي�����وؤدي اإىل 

اإىل حد ما ال  “خارج عن ال�سيطرة  تالعب 

تعرف تاأثراته”، بح�سب الباحث اإيف برتو 

يف  لالأبحاث  الفرن�سي  الوطني  املعهد  من 

جمال الزراعة واالأغذية والبيئة.

اال�ستخدام  ي�سكل  اأن  العلماء  ويخ�سى 

على  خطرا  املنتجات  لهذه  النطاق  الوا�سع 

اأو البيئة. ال�سحة 

ومل يكن ل��دى ب��ل��دان االحت��اد االأوروب���ي 

اأي اأداة تتيح لها ر�سد وجوده يف ال�سادرات.

اإ����س���راف معهد  اأن جم��م��وع��ة حت��ت  غ��ر 

االأبحاث ال�سحية يف والية اآيوا االأمركية، 

يف  تفا�سيلها  ن�سرت  جديدة  تقنية  ابتكرت 

ه��ذا  ر���س��د  تتيح  “فودز” ال��ع��ل��م��ي��ة،  جم��ل��ة 

املعدل جينيا. ال�سنف 

جزيئات  فح�ص  ع��ن  كناية  االأداة  وه��ذه 

ق����ائ����م ع���ل���ى ت��ق��ن��ي��ة ت���ف���اع���ل ال���ب���ول���ي���م���راز 

امل�ستخدمة  بالفحو�سات  �سبيه  الت�سل�سلي، 

التقليدية  االأ�سناف  لدرا�سة  املخترات  يف 

املعدلة جينيا، ح�سبما ك�سفت هذه الدرا�سة 

ب��ت��م��وي��ل م���ن ع���دة منظمات  ال��ت��ي ح��ظ��ي��ت 

غ��ر ح��ك��وم��ي��ة وج��م��ع��ي��ات ت��وزي��ع وح��م��اي��ة 

امل�ستهلكني.

متويل  يف  �ساهمت  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  وراأت 

“ي�سمح  االك���ت�������س���اف  اأن  االأب�����ح�����اث،  ه����ذه 

بدح�ص مزاعم ال�سناعيني الذين يعترون 

املعدلة  االأ�سناف  هذه  ر�سد  املتعذر  من  اأن 

جينيا ومن ثم تطبيق القانون«.

االنباط-وكاالت

م��ر���س��ى  اأن  اإىل  ج���دي���دة  درا����س���ة  خ��ل�����س��ت 

كورونا الذين عوجلوا يف امل�ست�سفيات، يعانون 

ت��ل��ف��ا يف ال���رئ���ة ي�����س��ت��م��ر ل���ع���دة اأ����س���اب���ي���ع ب��ع��د 

من  �سفائهم  اأع��ق��اب  يف  امل��ن��زل،  اإىل  ع��ودت��ه��م 

امل�ستجد. الفرو�ص 

واأ�����س����ارت ال���درا����س���ة ال��ت��ي اأع���ده���ا ب��اح��ث��ون 

اأن  اإىل  ال��ن��م�����س��ا،  م��ت��ع��ددة يف  م��وؤ���س�����س��ات  م���ن 

اأ�سابيع،   6 بعد  تتح�سن  املر�سى  معظم  حالة 

ذكرت  ح�سبما  حاله،  على  يبقى  البع�ص  لكن 

“غارديان” الريطانية. �سحيفة 

وطلب باحثون من مر�سى فرو�ص كورونا، 

امل�ست�سفيات،  العالج يف  الذين تطلبت حالتهم 

اإىل  ال��ع��ودة  ال��ن��م�����س��ا،  غ��رب��ي  ت���رول  مبنطقة 

امل�ست�سفى لتقييم حالتهم على بعد 6 و12 و24 

اأ�سبوعا من خروجهم من امل�ست�سفى.

ن�سف  م��ن  اأك���ر  ك��ان  االأول،  التقييم  ويف 

املر�سى يعانون عار�سا واحدا على االأقل، وهو 

يف الغالب �سيق التنف�ص وال�سعال.

الرئة  يف  تلفا  اأظهرت  االأ�سعة  �سور  لكن 

بن�سبة 88 باملئة لدى امل�سمولني يف الدرا�سة.

االأعرا�ص  حت�سنت  الثاين،  التقييم  ويف 

فقط  باملئة   56 اإىل  الرئة  تلف  وانخف�ص 

م���ن ال��ع��ي��ن��ة، ف��ي��م��ا ال ي����زال م���ن ال�����س��اب��ق 

يف  التقييمات  نتائج  على  احل�سول  الأوان��ه 

.24 االأ�سبوع 

وق�����ال�����ت ����س���اب���ي���ن���ا ����س���اه���ان���ي���ك ال��ط��ب��ي��ب��ة 

“اخلر  اإن  اإن�سروك،  واالأكادميية يف جامعة 

ال�سيئ هو اأن املر�سى يظهرون �سعفا يف الرئة 

حتى بعد اأ�سهر من خروجهم من امل�ست�سفى«.

اأم�����ا اخل����ر اجل���ي���د ف��ه��و اأن ح���ال���ة ال��رئ��ة 

الرئتني  اأن  يعني  مما  الوقت،  مبرور  تتح�سن 

اآلية لالإ�سالح الذاتي. لديهما 

اأن���ه  اإىل  ال��ن��م�����س��اوي��ة  ول��ف��ت��ت االأك���ادمي���ي���ة 

وظيفي  خلل  اأي  ي��ط��راأ  مل  احل��ظ،  “حل�سن 
على  اقت�سر  ال�سرر  اأن  يعني  مبا  القلب”،  يف 

التنف�سي فقط. اجلهاز 

زين ُتواصل دعمها لبرامج مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية

 الكولزا الكندي.. »بذور محّرمة« بات ضبطها ممكنا

 كورونا والرئتان.. أخبار مقلقة عن »الفيروس العنيد«

حاول طرد ذبابة فدمر منزله

 قتلت أطفالها الخمسة ثم وقفت 
أمام القطار.. جريمة تروع ألمانيا

االنباط-وكاالت

م���ن ب���ني اأ����س���واأ االأ����س���ي���اء ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 

ذبابة  الطعام،  تناول  اأث��ن��اء  لالإن�سان  حت��دث 

ال تكف عن االإزعاج والطران حوله حماولة 

احلط فوق طبقه.

فرن�سي،  ثمانيني  ل��رج��ل  ح���دث  م��ا  ه���ذا 

اأجزاء  اأكر كارثية الأنه دمر  لكن االأمر كان 

كبرة من منزله اأثناء حماولة �سيد احل�سرة 

اأ����س���ب���ح غر  ال��ب��ي��ت  اأن  ل���درج���ة  امل���زع���ج���ة، 

نيوز”  “�سكاي  اأف��ادت  لل�سكن، ح�سبما  �سالح 

الريطانية.

وك�سف امل�سدر اأن الرجل كان يتناول طعام 

ال��ع�����س��اء يف م��ن��زل��ه ب��اإق��ل��ي��م دوردون���ي���ي غربي 

فرن�سا، م�ساء اجلمعة، عندما بداأت ذبابة يف 

م�سايقته.

اإزع��اج  ال��رج��ل ق���ادرا على حتمل  ومل يعد 

احل�������س���رة امل���ت���ط���ف���ل���ة، ف��الح��ق��ه��ا ب��امل�����س��رب 

الكهربائي املخ�س�ص ال�سطياد الذباب.

لكن اأثناء مالحقة الذبابة، �سرب الرجل 

ع��ن ط��ري��ق اخل��ط��اأ اأ���س��ط��وان��ة غ��از يف امل��ن��زل، 

االأم��ر ال��ذي اأف�سى اإىل ت�سرب غ��از، وه��و ما 

اأدى اإىل انفجار يف مطبخه وانهيار جزء من 

�سقف منزله الذي مل يعد �ساحلا لل�سكن.

حمقق،  م��وت  من  باأعجوبة  الرجل  وجن��ا 

اإذ مل ي�سب �سوى بحروق ب�سيطة على يديه.

�سيقيم  الرجل  اإن  نيوز”  “�سكاي  وقالت 

املنزل  عائلته  ت�سلح  ريثما  م��وؤق��ت  �سكن  يف 

املدمر، لكن الطريف اأنه مل يعرف ماذا حل 

بالذبابة بعد كل ما حدث.

االنباط- وكاالت

ب��ع��د اأق����ل م���ن اأ���س��ب��وع ع��ل��ى ج��رمي��ة قتل 

م��روع��ة ه��زت اأمل��ان��ي��ا.. جتمع اأك���ر م��ن 800 

الدتهم  اأن  يعتقد  اأط��ف��ال،   5 لتاأبني  �سخ�ص 

قتلتهم يف منزلهم يف مدينة �سولينغن غربي 

البالد.

واأ���س��ع��ل اجل����ران واالأ����س���دق���اء وغ��ره��م 

ال�سموع، م�ساء ال�سبت، اأمام املبنى الذي كانت 

االأ�سرة تعي�ص فيه، حدادا على وفاة االأطفال 

اخلم�سة ال�سغار.

ك��م��ا ج��ل��ب احل���ا����س���رون زه������ورا واأل���ع���اب���ا 

القتلى:  االأط���ف���ال  اأ���س��م��اء  عليها  وب��ال��ون��ات 

ميلينا.. وليوين.. و�سويف.. وتيمو.. ولوكا.

العمر  م��ن  البالغة  امل����راأة  االدع����اء  وات��ه��م 

27 ع��ام��ا، وال����دة االأط���ف���ال اخل��م�����س��ة، ال��ذي��ن 

منزلهم،  احلياة يف  ف��ارق��وا  وق��د  عليهم  عر 

اخلمي�ص، بالقتل. وت�سببت الواقعة يف �سدمة 

وا�سعة النطاق.

ال��ت�����س��ري��ح  اإن ف��ح��و���ص  وق�����ال حم��ق��ق��ون 

التي اأج��ري��ت على االأط��ف��ال، ال��ذي��ن ت��راوح 

اأعمارهم بني عام و8 اأعوام، اأظهرت عالمات 

ال��ت��خ��دي��ر واخل���ن���ق، ل��ك��ن م���ا زال م���ن غر 

بال�سبط، وذلك ح�سبما  الوا�سح كيف ماتوا 

االأنباء  وكالة  عن  بر�ص”  “اأ�سو�سيتد  نقلت 

االأملانية.

واأر�سلت املراأة ابنها ال�ساد�ص، وهو االأكر، 

على  الحقا  تقدم  اأن  قبل  ج��دت��ه،  م��ع  للبقاء 

حم���اول���ة االن���ت���ح���ار ب��ال��ق��ف��ز اأم������ام ق���ط���ار يف 

���س��ك��ك ح���دي���د دو�����س����ل����دورف، لكنها  حم��ط��ة 

لكنها ال تهدد  اأ�سيبت بجروح خطرة  فقط 

حياتها، ومل ي�ستجوبها املحققون بعد.

ال�سبي،  اأن  االأملانية  االأنباء  وكالة  وذكرت 

11 ع���ام���ا، ال ي�����زال مع  ال���ب���ال���غ م���ن ال��ع��م��ر 

العون ب�ساأن ال�سدمة  جدته ويتلقى كالهما 

الكرى.

االأم  اأن  اإع�����الم حم��ل��ي��ة،  و���س��ائ��ل  وذك�����رت 

ال�سغار  االأرب��ع��ة  اأوالده���ا  وال��د  ع��ن  انف�سلت 

عالمات  عليها  تظهر  ك��ان��ت  واأن���ه  ع���ام،  قبل 

منذ  و�سعها  ب�سبب  واال���س��ط��راب  االإج���ه���اد 

فرة.

االنباط-وكاالت

ان���ق�������ص ف����رو�����ص ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د 

دول  من  ع��دد  على  قب�سته  واأح��ك��م  بقوة 

االآالف،  م��ئ��ات  �سحيته  ليذهب  ال��ع��امل، 

املك�سيك  اح��ت��ل��ت  ال����دول  ت��ل��ك  ب��ني  وم���ن 

امل��رك��ز ال��راب��ع م��ن ح��ي��ث ع��دد ال��وف��ي��ات، 

يف  ال���وف���اة  ���س��ه��ادات  ن��ف��اد  اإىل  اأدى  مم���ا 

معاناة  وفاقم  البلد،  والي��ات  من  الكثر 

ال�سحايا. اأ�سر 

����س���ري���ت  “وول  ����س���ح���ي���ف���ة  وذك��������رت 

والي���ت���ي  اأن  االأم�����رك�����ي�����ة،  جورنال” 

ب��االإ���س��اف��ة  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  وب��اه��ا  مك�سيكو 

ال���ع���ا����س���م���ة  م���ي���ك�������س���ي���ك���و،  م����دي����ن����ة  اإىل 

من  جميعها  تعاين  للمك�سيك،  الفدرالية 

املتوفرة،  الوفاة  �سهادات  اأعداد  يف  نق�ص 

عن  الناجم  الوفيات  ع��دد  الرتفاع  نظرا 

امل�ستجد. كورونا  فرو�ص 

وحت��ت��ل امل��ك�����س��ي��ك امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة يف 

ب��اأك��ر  “كوفيد-19”  وف��ي��ات  يف  ال��ع��امل 

املتحدة  الواليات  بعد  األف حالة،   66 من 

وال��رازي��ل وال��ه��ن��د. وي��رج��ح م�����س��وؤول��ون 

احلقيقية  اخل�سائر  ب��اأن  �سحة  وخ���راء 

ب��ك��ث��ر، ول��ك��ن مل يكن  اأع���ل���ى  ت��ك��ون  ق���د 

لقلة  نظرا  بدقة،  حتديدها  ال�سهل  من 

اإجراوؤها. يتم  التي  كورونا  فحو�سات 

اأنه  االأمركية،  ال�سحيفة  واأو�سحت 

خ���الل م��ع��ظ��م ال�����س��ن��وات، ف���اإن احل��ك��وم��ة 

�سهادة  األف   900 وتوزع  تطبع  الفدرالية 

وف�����اة ع���ل���ى خم��ت��ل��ف ال����والي����ات ���س��ن��وي��ا، 

األ����ف ح��ال��ة وف����اة يف   750 ل��ت��غ��ط��ي��ة ن��ح��و 

املتو�سط.

 150 اإىل   100 بني  ما  يتبقى  ما  وعادة 

م�����س��ت��خ��دم��ة، حتتفظ  ���س��ه��ادة غ��ر  األ���ف 

كورونا  لوباء  نظرا  اأنه  اإال  الواليات،  بها 

االأرجح  اأدت على  االإ�سافية  الوفيات  فاإن 

من  االحتياطية  ال�سهادات  تلك  نفاد  اإىل 

الواليات. بع�ص 

وزادت ه��ذه االأزم���ة م��ن ع��م��ق امل��اأ���س��اة 

ل�سببني  نظرا  املك�سيكيون،  يعي�سها  التي 

ب��ع�����ص  اأن  يف  ي��ك��م��ن  االأول  رئ��ي�����س��ي��ني، 

ع���ائ���الت ال�����س��ح��اي��ا اأ���س��ب��ح��ت م�����س��ط��رة 

منزلهم  يف  ف��ق��ي��ده��م  ب��ج��ث��ة  ل��الح��ت��ف��اظ 

اإ�سدار �سهادة وفاة. الأيام، حلني 

اأح����د دور اجل���ن���ازات يف  وق����ال رئ��ي�����ص 

���س��ال��ي��ن��ا���ص:  اإدواردو  ي���دع���ى  امل��ك�����س��ي��ك، 

يف  باجلثة  احتفظت  ال��ع��ائ��الت  “بع�ص 
ع��ل��ى  م�����س��ددا  اأيام”،   5 اأو   4 ل����� م��ن��زل��ه��ا 

خ����ط����ورة ال����و�����س����ع، خ���وف���ا م����ن ان���ت���ق���ال 

الآخرين. العدوى 

مدى  يو�سح  ال��ذي  االآخ��ر  ال�سبب  اأم��ا 

�سوق  ظهور  يف  فيكمن  الو�سع،  خ��ط��ورة 

ابتكرها  الوفاة،  ب�سهادات  خا�سة  �سوداء 

اأطباء.

االأط��ب��اء  بع�ص  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 

اأ���س��ب��ح��وا ي��ت��ق��ا���س��ون م��ب��ال��غ ت����راوح ما 

ب��زي��اردة  للقيام  دوالر   400 اإىل   200 ب��ني 

بالرغم  وف���اة،  ���س��ه��ادة  واإ����س���دار  م��ن��زل��ي��ة 

اإ���س��دار  اأن  ي��ن�����ص ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون  اأن  م��ن 

جمانا. يتم  الوفاة  �سهادات 

بسبب كورونا.. نفاد شهادات الوفاة في هذه الدولة


