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المملكة تدخل نادي المئة وتزايد عدد الوفيات

»كورونا«.. »مناعة القطيع« تفرض ذاتها

االنباط-عمان

تواجه عائلة الرجبي املقد�سية خطر الإخالء 

وال���ط���رد ال��ق�����س��ري م���ن ب��ن��اي��ت��ه��ا يف ح���ي بطن 

الأق�سى  امل�سجد  جنوبي  �سلوان  ببلدة  الهوى 

“ال�سلح”  اأ����س���درت حم��ك��م��ة  ب��ع��دم��ا  امل���ب���ارك، 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ق�����راًرا ي��ق�����س��ي ب��اإخ��الئ��ه��ا منها 

ل�سالح جمعية ا�ستيطانية

الفتاح  عبد  املرحوم  وعائلة   ،2016 عام  ومنذ 

الحتالل  حمكمة  يف  �سراًعا  تخو�ض  الرجبي 

م���ن اأج����ل اإث���ب���ات م��ل��ك��ي��ت��ه��ا ل��ل��ع��ق��ار والأر�������ض، 

ودح�������ض م���زاع���م الح����ت����الل مب��ل��ك��ي��ة الأر������ض 

لليهود منذ عام 1881

وقررت حمكمة “ال�سلح” الإ�سرائيلية م�ساء 

الثنني اإخالء بناية عائلة الرجبي يف حي بطن 

“عطريت  جمعية  ل�سالح  �سكانها،  من  الهوى 

كوهنيم” ال�ستيطانية

الرجبي  ك��اي��د  ي��ق��ول  ال��ق��رار،  تفا�سيل  وع��ن 

لوكالة ً“�سفا” اإن العائلة تفاجاأت م�ساء اأم�ض 

املحامي  عرب  جديًدا  اإ�سرائيلًيا  ق��راًرا  بتلقيها 

ب���اإخ���الء ال��ب��ن��اي��ة ال��ت��ي ت�����س��ك��ن��ه��ا يف ح���ي بطن 

كوهنيم”،  “عطريت  جمعية  ل�سالح  ال��ه��وى، 

بحجة “ملكية الأر�ض لليهود”

وي�سيف اأن حمكمة الحتالل اأمهلت العائلة 

حتى الأول من ني�سان/ اأبريل عام 2021 لتنفيذ 

قرار الإخالء.

التفا�صيل �ص »8«

 شبح اإلخالء القسري ُيالحق عائلة الرجبي بسلوان

»البوتاس« ُتفعل خطط الطوارئ وتؤكد 
استمرارها في عملياتها اإلنتاجية والتصديرية

السديري: مشاركات األردن في كل المحافل 
الدولية اثبتت أنها صاحبة أثر ومبادرات خالقة

أيلة تطلق مبادرة لخفض استخدام 
المواد البالستيكية وإعادة 
استخدامها لزراعة األشتال

  المومني: المختار والمأذون غير مطالبين 
باالستقالة للترشح لالنتخابات

 الجمارك األردنية تدرج شركة 
جديدة لبرنامج القائمة الذهبية

منتدى االعالم التطوعي في يومه 
الثاني يشهد تفاعال من المشاركين

االنباط-عمان

مكانتها  لتعزيز  الدوؤوبة  م�ساعيها  �سمن   

واملحافظة  امل�����س��ت��دام  العي�ض  لنمط  ك��امن��وذج 

ع���ل���ى ال���ب���ي���ئ���ة، اأط���ل���ق���ت ����س���رك���ة واح������ة اأي���ل���ة 

ا�ستخدام  لتقنني  م��ب��ادره  م���وؤخ���راً،  للتطوير 

وا�ستبدالها  البال�ستيكية،  والعبوات  القوارير 

عدد  ا�ستخدام  واإعادة  للبيئة،  �سديقة  باأخرى 

م��ن ه���ذه ال��ق��واري��ر وال��ع��ب��وات ل��غ��اي��ات زراع���ة 

ب��ه��دف خف�ض  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  وا���س��ت��ن��ب��ات الأ���س��ت��ال 

. امل�سرة  املواد 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

ق����ال ال���ن���اط���ق الإع����الم����ي ب���ا����س���م ال��ه��ي��ئ��ة 

اإن  امل����وم����ن����ي،  ل���الن���ت���خ���اب ج���ه���اد  امل�����س��ت��ق��ل��ة 

املكلفني  من  لالنتخابات  بالرت�سح  الراغبني 

م��ط��ال��ب��ني  غ����ري  امل��������اأذون  اأو  امل���خ���ت���ار  ب��ع��م��ل 

عملهم. من  بال�ستقالة 

الأعلى  املجل�ض  فتوى  اأن  املومني  وا�ساف 

ينطبق  ل  املختار  اأن  اأكدت  القوانني  لتف�سري 

ي�����س��رتط  ال����ع����ام ول  امل����وظ����ف  ع��ل��ي��ه و����س���ف 

يتقا�سى  ل  لأنه  كمختار  عمله  من  ا�ستقالته 

اأي دخل مايل من خزينة الدولة.

املتعلقة  القانونية  الفتوى  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

املاأذون. على  اأي�سا  تنطبق  باملختار 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

الدولية  ال�سركة  دائرة اجلمارك  ادرجت    

وامل�ستلزمات  والكيماوية  الدوائية  لل�سناعات 

ال��ق��ائ��م��ة  ب���رن���ام���ج  ال���ط���ب���ي���ة اىل  ال����دوائ����ي����ة 

الت�سدير؛  و  ال���س��ت��رياد  جم��ال  يف  ال��ذه��ب��ي��ة 

ل���ال����س���ت���ف���ادة م����ن ال���ت�������س���ه���ي���الت اجل��م��رك��ي��ة 

امل���م���ن���وح���ة ل���ل�������س���رك���ات امل�����درج�����ة ع���ل���ى ه���ذه 

اللتزام  تدقيق  جلنة  انتهت  اأن  بعد  القائمة 

م���ن ع��م��ل��ي��ات ال��ت��دق��ي��ق امل����ي����داين ل��ل�����س��رك��ة، 

اللتزام  متطلبات  من  التحقق  �سملت  والتي 

ومتطلبات  اجل��م��رك��ي��ة،  باملتطلبات  املتعلقة 

العمل  اأنظمة  على  التدقيق  وكذلك  الأم��ان، 

اخلا�سة. اخلارجية  بالتجارة  املتعلقة 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

ب��ف��اي��رو���ض  ج��دي��دة  حدوث  اإ�سابة  ظ��ل  يف 

وما  ال�سايف  غور   / الكرك  حمافظة  يف  كورونا 

امل�سابة يف املحافظة  ال�سيدة  جنم عن خمالطة 

البوتا�ض  �سركة  اأعلنت  اإ�سافية،  اإ���س��اب��ات  م��ن 

املو�سوعة  الطوارئ  خطط  تفعيل  عن  العربية 

على  ت�ستمل  وال��ت��ي  احل���دث  ه��ذا  م��ع  للتعامل 

ال��ع��دي��د م��ن الإج�������راءات ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا دوائ���ر 

ال�سركة كل ح�سب اخت�سا�سه ودوره.

“البوتا�ض  عن  �سدر  �سحفي  بيان  وبح�سب 

لأن  ن��ظ��راً  الإج���راء  ه��ذا  العربية” ام�ض، ياأتي 

منها  ياأتي  الإ�سابات  فيها  التي ظهرت  املنطقة 

ع���دد ك��ب��ري ن�����س��ب��ي��اً م��ن ال��ع��ام��ل��ني يف ال�����س��رك��ة، 

اإ�سافة اإىل حر�ض ال�سركة على امل�ساهمة ب�سكل 

العالقة  ذات  الر�سمية  الأجهزة  جهود  يف  فّعال 

اآثاره  من  واحلد  الوباء  انت�سار  على  بال�سيطرة 

املجتمعية. وال�سالمة  ال�سحة  على 

العربية  البوتا�ض  �سركة  اأن  البيان،  وجاء يف 

قامت وفور اإعالمها من قبل حمافظ الكرك/ 

رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض الأم���ن���ي يف امل��ح��اف��ظ��ة ب��وج��ود 

جميع  باإعفاء  املنطقة،  يف  الإ���س��اب��ات  م��ن  ع��دد 

ال�����س��ايف  غ���ور  ال��ق��اط��ن��ني يف منطقة  امل��وظ��ف��ني 

من دوامهم وحتى اإ�سعار اآخر، وتطبيق برنامج 

جلميع  ال��الزم��ة  الطبية  الفحو�سات  لإج���راء 

اإ�سابتني  العاملني يف امل�سنع، وذلك بعد ظهور 

املخالطني  �سمن  كانوا  ال�سركة  موظفي  �سمن 

ل��ل��ح��ال��ة ال���ت���ي مت الإع�������الن ع��ن��ه��ا م����وؤخ����راً يف 

حمافظة الكرك/ غور ال�سايف.

العربية”  “البوتا�ض  اأن  ال��ب��ي��ان،  واأو����س���ح 

���س��ت�����س��ت��م��ر يف ت��خ��ف��ي�����ض اأع�������داد ال��ع��ام��ل��ني يف 

ال�����س��ايف، وتطبيق  غ���ور  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف  م��واق��ع��ه��ا 

�سيا�سة التباعد بني املوظفني اإىل جانب ت�سكيل 

اأعمالها  يف  تلتقي  ل  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  جم��م��وع��ات 

مبا�سرة .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

اأك������د ���س��ف��ري خ������ادم احل����رم����ني ال�����س��ري��ف��ني 

اأن  ال�����س��دي��ري،  ب��ن��در  ب���ن  ن��اي��ف  الأردن  ل���دى 

للم�ساركة  الها�سمية  الأردن���ي���ة  اململكة  دع���وة 

 2020 ال��ع��ام  لهذا  الع�سرين  جمموعة  قمة  يف 

على  حا�سم  دليل  الريا�ض؛  ت�ست�سيفها  والتي 

البلدين  بني  الثنائية  العالقات  ومتانة  عمق 

يف  الأردن  م�����س��ارك��ات  اأن  م��و���س��ح��اً  ال�سقيقني، 

اأث��ر  �ساحبة  اأن��ه��ا  اثبتت  ال��دول��ي��ة  املحافل  ك��ل 

ومبادرات خالقة، وهو ما يدعونا يف ال�سعودية 

م�����س��ارك��ت��ه يف  ع��ل��ى  الأردن واحل���ر����ض  ل���دع���وة 

القمة.

ال�سديري  ال�سفري  جاء ذلك خالل م�ساركة 

عمان  جماعة  ام�����ض  نظمتها  ح��واري��ة  ن��دوة  يف 

حل�����وارات امل�����س��ت��ق��ب��ل، ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل��ام��ع��ة 

الأردن���ي���ة؛  حت��ت ع��ن��وان )ق��م��ة دول جمموعة 

ال��ع�����س��ري��ن الق��ت�����س��ادي��ة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سعودية الأهمية والدللت(، بح�سور رئي�ض 

ورئي�ض  الق�ساة،  عبدالكرمي  الدكتور  اجلامعة 

امل�ستقبل،  حل�����وارات  ع��ّم��ان  ج��م��اع��ة  واأع�����س��اء 

وع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات وع����دد م���ن الأك���ادمي���ي���ني و 

والطلبة. املثقفني 

ق��م��ة  اأن  اإىل  ال�������س���دي���ري  ال�����س��ف��ري  ول���ف���ت 

ال��ع�����س��ري��ن ال��ك��ب��ار ال��ت��ي ت��راأ���س��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ه��ذا 

ال��ذي يجعلها  الأم��ر  تاأتي يف وق��ت ح��رج،  العام 

يف  �ستحمل  واأن��ه��ا  ل�سيما  خا�سة،  اأهمية  ذات 

القت�سادية  الآث���ار  لتخفيف  م��ب��ادرات  بنودها 

ال�����س��ل��ب��ي��ة امل���رتت���ب���ة ع��ل��ى م���ا خ��ل��ف��ت��ه ج��ائ��ح��ة 

ومن  النامية،  ال���دول  على  خ�سو�سا  ك��ورون��ا، 

ذلك مبادرة لتاأجيل مدفوعات الدين.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط - وكاالت

اأكد الإعالمي حممد برناوي اأن ال�سحافة 

اللكرتونية تفتح املجال اأمام ال�سباب ، وتتيح 

خمتلفة  وف��ن��ي��ة  تقنية  تخ�س�سات  يف  ال��ع��م��ل 

يعد  الإل��ك��رتوين  ال�سحفي  اأن  اإىل  م�����س��رياً   ،

ع��م��ل��ه ���س��ام��ل ول����ه اأث����ر يف رح���ل���ة اخل����رب م��ن 

امل�����س��در وح��ت��ى ال��و���س��ي��ل��ة ، ج���اء ذل���ك خ��الل 

التطوعي  الإع��الم��ي  م��ن��ت��دى  �سمن  جل�سته 

حتى  وي�ستمر  ال�سرائع  حي  مبركز  املقامة   2

9 م���ن ���س��ه��ر ���س��ب��ت��م��رب اجل�����اري ، وحت���دث  ال������

اخلرب  "رحلة  بعنوان  جل�سته  يف  "برناوي" 
الإل���ك���رتوين " ع��ن ج��وان��ب ع��دي��دة يف اخل��رب 

واهم مميزاته   ، اللكرتوين وقواعد �سياغته 

خ���الل ح��دي��ث��ه مم��ي��زات اخل��رب  واأورد يف    

العمل  اأن  موؤكداً   ، مقوماته  واأهم   ، ال�سحفي 

يف ال�����س��ح��اف��ة الإل���ك���رتون���ي���ة ل ي��ع��د ���س��ه��ال ، 

ختام  ويف   ، الإل��ك��رتوين  للخرب  تعريفا  واأورد 

امل�ساركني  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  رد على  اجلل�سة 

ال��ك��ات��ب  ال���ث���ان���ي���ة حت�����دث  اجل���ل�������س���ة    ويف 

ال�����س��ح��ف��ي الأ���س��ت��اذ اح��م��د ���س��ال��ح ح��ل��ب��ي عن 

الع��الم  اأن  " واأك���د  الأزم����ات  يف  " الإع����الم 
ي��ع��ول ع��ل��ي��ه ك���ث���رياً وي��ع��م��ل على  يف الأزم�����ات 

اأزم��ات  عن  حلبي  وحت��دث   ، اأثارها  امت�سا�ض 

اأث���ر ع��ل��ى الو�سع  ل��ه��ا  ال��ع��امل ك��ان��ت  رائ���دة يف 

منها  ذك���ر  اأم��ث��ل��ة  واأورد  وامل����ايل  الق��ت�����س��ادي 

اأزمة جنون البقر يف اوربا.

التفا�صيل �ص »12«

 ٩٩ إصابة محلية والكرك تقفز
   للمركز الثاني

 العضايلة..المعابر ليست سببًا
   بانتشار الفيروس

 الحكومة تستجيب للضغوط
   وتلغي حظر الجمعة وإغالق

   مدارس جديدة

 التلويح بـ »العزل المنزلي«
   وزيادة عدد األسرة 

3   مؤشرات مقلقة



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء  9 / 9 / 2020 

األردن يستأنف الرحالت الجوية المنتظمة

 وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره المغربي

 فعاليات اقتصادية تثمن قرار وقف الحظر الشامل بالعاصمة والزرقاء وتمديد ساعات العمل 

 االفتاء: يحرم على المصاب بفيروس كورونا إخفاء إصابته

 األمانة تعفي متضرري الباص السريع من رسوم رخص المهن

 الملك يغادر أرض الوطن 
متوجهًا إلى فرنسا

 رئيس هيئة األركان المشتركة 
يستقبل وفدًا عسكريًا إماراتيًا

 وزير الداخلية يوعز بالزام المصلين 
باستخدام أدوات الوقاية  

 مجلس محافظة العاصمة يوافق على استقالة 
للنيابة المترشحين  أعضائه 

 األوقاف: صالة الجمعة المقبلة ستقام
 في مساجد عمان والزرقاء

االنباط-عمان

ا�ستاأنف االأردن، ام�س الثالثاء، الرحالت 

اجل���وي���ة امل��ن��ت��ظ��م��ة ب��ع��د حم�����ددات ف��ر���س��ه��ا 

ظهور فريو�س كورونا امل�ستجد على املالحة 

اجلوية منذ 17 اآذار املا�سي.

بعد  االأوىل  ال��ط��ائ��رة  اإن  م�سادر  وق��ال��ت 

ر�سميا  املنتظم  ال��ط��ريان  ح��رك��ة  ا�ستئناف 

م�ساء  دقيقة من  45ر6  ال�ساعة  عند  �ست�سل 

عار�سة” لطائرة فالي  “رحلة  ام�س، وهي 

ج������وردن ق���ادم���ة م���ن ت���رك���ي���ا، ال����دول����ة ذات 

اللوين  الت�سنيف  وفق  االأخ�سر،  الت�سنيف 

متنها  على  وتقل  والوجهات،  للدول  املحلي 

ق��ادم��ت��ان  ت��ل��ي��ه��ا ط���ائ���رت���ان  140 م�����س��اف��را، 

“منتظمة”  واح�����دة  ذات���ه���ا،  ال���وج���ه���ة  م���ن 

ال�ساعة  ع��ن��د  وت�����س��ل  ال��رتك��ي��ة،  ل��ل��خ��ط��وط 

تتبع  لطائرة  عار�سة  واأخرى  م�ساء،  45ر10 

ال�����س��رك��ة االأردن���ي���ة ل��ل��ط��ريان، وت�����س��ل عند 

45ر12 �سباحا. ال�ساعة 

واأع���ل���ن وزي����ر ال��ن��ق��ل، خ��ال��د ���س��ي��ف، قبل 

اجلوية  الرحالت  ا�ستئناف  موعد  اأن  اأي��ام، 

يف  �سيكون  ع��دة،  ووجهات  دول  مع  املنتظمة 

احلالة  بح�سب  احل���ايل  اأي��ل��ول  م��ن  ال��ث��ام��ن 

الوبائية.

وال���وج���ه���ات،  ال�������دول  االأردن،  و����س���ن���ف 

ت�سنيفات  اإىل  فيها،  الوبائية  احل��ال��ة  وف��ق 

ح��ددت  وح��م��راء،  و�سفراء  خ�سراء  ث��الث��ة: 

14 اأيلول احلايل. �سالحيتها حتى 

وت�����س��م��ل ق��ائ��م��ة ال����دول اخل�����س��راء، كندا 

وق��ر���س وال��ت�����س��ي��ك وال���دمن���ارك وال��ي��ون��ان 

وماليزيا  وليتوانيا  وهنغاريا  كونغ  وهونغ 

وتركيا  وتايلند  و�سوي�سرا  وبولندا  واملغرب 

وتون�س.

من  القادمني  على  الت�سنيف  وي�سرتط 

قبل  ي��وم��ا   14 اآخ���ر  اأن مي�سوا  ال���دول  ه��ذه 

على  ع��الوة  منه،  القادمني  البلد  يف  ال�سفر 

بنتيجة   »PCR« فح�س  اخ��ت��ب��ار  اإح�����س��ار 

قبل  �ساعة   72 خالل  يجرى  اأن  على  �سلبية 

خ�سراء  امل�سنفة  الدولة  من  القدوم  موعد 

اإج���راء  اإىل  اإ���س��اف��ة  ح��م��راء،  اأو  ���س��ف��راء  اأو 

الفح�س من جديد عند و�سول امل�سافر اإىل 

املطار على نفقته اخلا�سة، وانتظار النتيجة 

ال��ق��ادم��ني،  الن��ت��ظ��ار  املخ�س�سة  املنطقة  يف 

اململكة  اأرا�سي  ويدخل  �سفره  ج��واز  ويختم 

ومل  �سلبية،  امل�����س��اف��ر  نتيجة  ك��ان��ت  ح��ال  يف 

يخالط حالة اإيجابية داخل الطائرة.

ال��دول  م��ن  ال��ق��ادم  نتيجة  ك��ان��ت  اإذا  اأم���ا 

اخل�����س��راء اإي��ج��اب��ي��ة، ف����اإن امل�����س��اف��ر ي��ع��ام��ل 

ح�������س���ب ال����رت����وك����ول امل���ت���ب���ع م����ع احل�����االت 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اأح�����د  اإىل  وي��ن��ق��ل  امل�������س���اب���ة، 

العالج لغري  اأن يكون  املعتمدة للعالج، على 

االأردنيني على نفقتهم اخلا�سة، كما يطلب 

بق�سيمة  ع��الج��ه  كلفة  تغطية  ال��ق��ادم  م��ن 

تاأمني خا�سة.

على  اإيجابية  حلالة  املخالطون  وي��خ��ريرّ 

ن��ف�����س ال���ط���ائ���رة، ب���ني ال����ع����ودة ع��ل��ى ن��ف�����س 

اأي���ام   7 مل���دة  اأو احل��ج��ر  اأم��ك��ن  اإن  ال��ط��ائ��رة 

ي���ج���رى يف ال���ي���وم ال�������س���اد����س م��ن��ه��ا ف��ح�����س 

يف  احل��ج��ر  ف���رتة  تنتهي  ح��ني  يف   ،PCR
اإن ك��ان��ت ن��ت��ي��ج��ة ال��ف��ح�����س  ال���ي���وم ال�����س��اب��ع 

�سلبية. الثاين 

حلالة  املخالط  اعتبار  الت�سنيف  وح��دد 

كانت  من  بكل  نف�سها  الطائرة  على  موؤكدة 

ن��ت��ي��ج��ت��ه ���س��ل��ب��ي��ة وك�����ان م��ق��ع��د ج��ل��و���س��ه يف 

اأو ي�سار  الطائرة �سمن مقعدين على ميني 

احلالة امل�سابة اأو كان جال�سا يف اأحد املقاعد 

ل��ل��ح��ال��ة  اأم����ام����ي  اأو  ���س��م��ن ���س��ف��ني خ��ل��ف��ي 

على  ال�سابقة  االع��ت��ب��ارات  وتطبق  امل�سابة، 

على  اإ�سابة  ظهور  حال  يف  امل�سيفني  طاقم 

الطائرة.

اجلزائر  ال�سفراء  الدول  قائمة  وت�سمل 

وهولندا  ومالطا  واإيطاليا  واأملانيا  والنم�سا 

واالإمارات.

امل�سنفة  ال��دول  من  القادمون  ويح�سر 

منهم  لكل  اأجري   PCR بال�سفراء فح�س

يحجرون  ثم  القدوم،  قبل  �ساعة   72 خالل 

املطار،  و�سولهم  بعد  اأي��ام   7 مل��دة  موؤ�س�سيا 

ال���ي���وم  يف   PCR ف��ح�����س  ل���ه���م  وي����ج����رى 

ويف  اخلا�سة  نفقتهم  على  للدخول  االأول 

ال��ي��وم ال�����س��اب��ع م��ن احل��ج��ر، وي���غ���ادرون يف 

نتيجة  كانت  اإذا  احلجر  من  الثامن  اليوم 

بحجر  مغادرتهم  وتتبع  �سلبية،  الفح�س 

منزيل ملدة اأ�سبوع.

وبلجيكا  ال��ب��ح��ري��ن  ال��ت�����س��ن��ي��ف،  وو���س��ع 

وف���رن�������س���ا وال������ع������راق وال����ك����وي����ت ول���ب���ن���ان 

ورو���س��ي��ا  وفل�سطني  وق��ط��ر  وُع��م��ان  وليبيا 

وال�����س��ع��ودي��ة واإ���س��ب��ان��ي��ا وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 

واأوك��ران��ي��ا وال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة 

وم�������س���ر وال�����������س�����ودان و�����س����وري����ة وال���ي���م���ن 

واإ����س���رائ���ي���ل وروم���ان���ي���ا، يف ق��ائ��م��ة ال����دول 

احلمراء.

امل�سنفة  ال��دول  من  القادمون  ويح�سر 

ي��ح��ج��رون  ث��م   ،PCR ب��احل��م��راء ف��ح�����س 

ُيفح�س خاللها جميع  اأيام   7 ملدة  موؤ�س�سيا 

القادمني ملرتني، مرة عند الدخول ومرة يف 

اليوم ال�سابع من احلجر.

امل�سنفة  ال����دول  م��ن  ال��ق��ادم��ون  وي��غ��ادر 

باحلمراء احلجر املوؤ�س�سي يف اليوم الثامن 

م��ن��ه، وي��ح��ج��رون ب��ع��د م��غ��ادرت��ه��م احل��ج��ر 

بارتداء  التزامهم  مع  منازلهم  يف  املوؤ�س�سي 

االإلكرتونية. االأ�ساور 

وفر�ست �سروط ال�سفر اجلديدة غرامة 

الذي  امل�سافر  على  دينار  اآالف   10 مقدارها 

يديل مبعلومات مغلوطة.

االنباط-عمان

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

امل�����غ�����رتب�����ني اأمي����������ن ال���������س����ف����دي ووزي��������ر 

اخل��ارج��ي��ة امل��غ��رب��ي ن��ا���س��ر ب��وري��ط��ة ام�����س 

ال���ث���الث���اء حم���ادث���ات ع���ر ال��ه��ات��ف رك���زت 

تلك  وخ�سو�ساً  االإقليمية  التطورات  على 

وج��ه��ود  الفل�سطينية  ب��ال��ق�����س��ي��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

التو�سل حلل �سيا�سي لالأزمة الليبية.

ك��م��ا ب��ح��ث ال���وزي���ران وف���ق ب��ي��ان ام�����س، 

اآف���������اق رف������ع وت�������رية ال����ت����ع����اون يف ج��م��ي��ع 

املجاالت، واأكدا امل�سي يف ترجمة العالقات 

اململكتني  تربط  التي  التاريخية  االأخ��وي��ة 

عملية  وا�ستمرار  اأو�سع  تعاونا  ال�سقيقتني 

ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت�����س��اور ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ت��وج��ي��ه��ات 

جاللة  واأخيه  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

ال�سفدي  وب��ح��ث  ال�����س��اد���س.  امل��ل��ك حم��م��د 

الفل�سطينية،  الق�سية  تطورات  وبوريطة 

ي��ج�����س��د  ال�����ذي  ال���دول���ت���ني  اأن ح���ل  واأك�������دا 

ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة 

ع��ل��ى خ��ط��وط ال���راب���ع م��ن ح���زي���ران 1967 

اأ�سا�س  على  ال�سرقية  القد�س  وعا�سمتها 

ال����ق����ان����ون ال�������دويل وق����������رارات ال�����س��رع��ي��ة 

�سبيال  العربية  ال�سالم  وم��ب��ادرة  الدولية 

وح���ي���دا حل���ل ال�������س���راع وحت��ق��ي��ق ال�����س��الم 

اجلهود  ال�سفدي  ن  وثمرّ وال�سامل.  العادل 

التي تقوم بها اململكة املغربية وا�ست�سافتها 

بوزنيقة  مدينة  يف  الليبي  احل��وار  جل�سات 

امل��غ��رب��ي��ة ل��ل��ت��و���س��ل حل��ل ���س��ي��ا���س��ي ت��واف��ق��ي 

ب����ني االأط����������راف ال��ل��ي��ب��ي��ة ي���ح���ف���ظ وح����دة 

ج��واره��ا،  واأم��ن  واأمنها  وا�ستقرارها  ليبيا 

اأرا�سيها  ووح���دة  �سيادتها  على  وي��ح��اف��ظ 

�سوؤونها.  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��دخ��الت  ومي��ن��ع 

امل�ستهدفة  اجل��ه��ود  ك��ل  اململكة  دع��م  واأك���د 

ح���ل االأزم�������ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ���س��ي��ا���س��ي��اً وحت��ق��ي��ق 

ال�سقيق. �سعبها  طموحات 

االنباط-عمان

ث��م��ن��ت ف��ع��ال��ي��ات اق��ت�����س��ادي��ة ا���س��ت��ج��اب��ة 

ال�سامل  احلظر  بوقف  ملطالبها   احلكومة 

ي������وم اجل����م����ع����ة مب���ح���اف���ظ���ت���ي ال���ع���ا����س���م���ة 

وال�������زرق�������اء، داع�����ي�����ة اجل���م���ي���ع ل���الل���ت���زام 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال���ق���وان���ني واأوام������ر ال��دف��اع 

حفاظا على �سحة و�سالمة املواطنني.

ملطالب  احل��ك��وم��ة  ا�ستجابة  ثمنت  ك��م��ا 

�ساعات  بتقلي�س  االأق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

احل��ظ��ر اجل���زئ���ي ال��ل��ي��ل��ي م���ن ال�����س��اع��ة 12 

للمن�ساآت والواحدة لالأفراد.

وا�سارت يف بيان م�سرتك ام�س الثالثاء، 

تفهم  وجود  على  يدل  القرارين  �سدور  ان 

وا�سح من قبل احلكومة ملطالب الفعاليات 

االق��ت�����س��ادي��ة ب�����س��رورة م���راع���اة ال��ظ��روف 

القطاعات  خمتلف  تعي�سها  التي  ال�سعبة 

ال���ت���ج���اري���ة واخل���دم���ي���ة وت����اأث����ره����ا ب���اأزم���ة 

فريو�س كورونا.

االأق���ت�������س���ادي���ة  ال���ق���ط���اع���ات  ان  واك�������دت 

من  والتخفيف  اأعمالها  ادام��ة  اىل  بحاجة 

انت�سار  ب��دء  منذ  واجهتها  التي  ال�سغوط 

الوباء وما رافقه من اغالقات اثرت ب�سكل 

باململكة  ال��ت��ج��اري  الن�ساط  على  ملحوظ 

وبخا�سة خالل فرتات املوا�سم.

البيان  على  املوقعة  الفعاليات  و���س��ددت 

����س���راك���ة  ت���ك���ون ه���ن���اك  ع���ل���ى ������س�����رورة ان 

العام  القطاعني  ب��ني  ب��ال��ق��رارات  حقيقية 

واخلا�س خلدمة االقت�ساد الوطني، داعية 

واحد  كفريق  اجلميع  يعمل  ان  اهمية  اىل 

جائحة  �سببتها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ت��ج��اوز 

ف���ريو����س ك���ورون���ا واال����س���ت���ع���داد ل��ل��م��رح��ل��ة 

املقبلة.

عمان  ال��ب��ي��ان، غرفتا جت��ارة  على  ووق��ع 

الغذائية  امل����واد  ون��ق��اب��ات جت���ار  وال���زرق���اء، 

وا���س��ح��اب امل��خ��اب��ز وامل��ط��اع��م واحل��ل��وي��ات 

االردنية 

و�سالونات التجميل و جتار الكهربائيات 

واالل���ك���رتون���ي���ات واالت���������س����االت وحم���الت 

االلعاب  وامل��ج��وه��رات وجت��ار  جت��ارة احللي 

ال�سياحية وجتار  ال�سيارات  تاأجري  ومكاتب 

وم�����س��دري اخل�����س��ار وال��ف��واك��ة واالل��ب�����س��ة 

واالحذية  واالقم�سة 

ك��م��ا وق���ع ع��ل��ى ال��ب��ي��ان ن��ق��اب��ات ا�سحاب 

امل���ه���ن امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة وحم���ط���ات امل��ح��روق��ات 

وم��ن��ت��ج��ي االأث�����اث وحم����الت ت���وزي���ع ال��غ��از 

وم����واد ال��ت��ج��م��ي��ل واالك�����س�����س��وارات وامل����واد 

ال��ط��ب��ي��ة وجت���ار ال��ق��رط��ا���س��ي��ة  وامل��خ��ت��رات 

االردنية  ومهن ال�سالمة العامة  والنحالني 

وجمعيات  اللوج�ستية،  والنقابة  االردنيني  

الزيتون  وم�سدري  ملنتجي  واالردنية  انتاج 

ومنتجي وم�سدري اخل�سار والفواكة.

االنباط-عمان

العام فتوى حترمي  االإفتاء  دائرة   جددت 

اإخ���ف���اء م���ن ا���س��ت��ب��ه ب��اإ���س��اب��ت��ه مب��ر���س م��ع��ٍد 

ك��ال��ك��ورون��ا، اأو خم��ال��ط��ة م�����س��اب��ني؛ ح��ت��ى ال 

ي��ك��ون ���س��ب��ًب��ا يف ن��ق��ل ال���ع���دوى وامل���ر����س بني 

ب�سكٍل  بهم  االإ�سرار  عليه  يرتتب  ما  النا�س، 

ال�سحي  واأم���ن���ه  ب��ال��ب��ل��د  واالإ�����س����رار  خ��ا���س، 

واالقت�سادي ب�سكل عام.

وق�����ال ال���ن���اط���ق االإع����الم����ي ب��ا���س��م دائ����رة 

االإف���ت���اء ال��دك��ت��ور ح�����س��ان اأب���و ع��رق��وب ام�س 

الثالثاء، اإن من اأ�سيب مبر�س معٍد عليه اأال 

يخالط غريه من النا�س، واأن يلتزم باحلجر 

ال�سحي، وااللتزام بالتوجيهات التي تقررها 

فهو  بذلك  يلتزم  ومن مل  ال�سحية،  اجلهات 

اآثٌم �سرًعا، وهو من باب االإف�ساد يف االأر�س.

اأن ك���ل من  اأب����و ع���رق���وب  واك����د ال���دك���ت���ور 

ي��ت��ه��اون يف احل��ج��ر وي��خ��ال��ط االآخ���ري���ن، مع 

مت�سبب  معٍد  مر�سه  واأن  م�ساب  اأن��ه  علمه 

ب����االأذى ل��الآخ��ري��ن وه��و م��وؤاخ��ذ ���س��رع��ا على 

ذلك.

باإ�سابته،  ي�ستبه  م��ن  اأو  امل�����س��اب��ني  ودع���ا 

اأقرب مركز �سحي، التخاذ  اأن يبادر اإىل  اإىل 

واملالئمة حلفظ  الالزمة  ال�سحيرّة  الترّدابري 

ونف�سه. �سحته 

�������د اأب������و ع����رق����وب ح���رم���ة ت�����داول  ك���م���ا اأكرّ

مثل  واملغلوطة  الكاذبة  واالأخ��ب��ار  ال�سائعات 

التي ت�سكك بوجود مر�س كورونا.

االنباط-عمان

قرر جمل�س اأمانة عمان، يف جل�سته التي عقدت 

املحالت  اأ�سحاب  اإعفاء  الثالثاء،  ام�س  ُبعد،  عن 

م�سروع  من  املت�سررة  املهنية  واملكاتب  التجارية 

البا�س �سريع ال��رتدد من جميع الر�سوم املدرجة 

على رخ�سة املهن واملكاتب املهنية ل�سالح االأمانة 

ع��ن ال�����س��ن��ة احل��ال��ي��ة وامل��ا���س��ي��ة ���س��ري��ط��ة ت�سديد 

جميع الر�سوم املرتتبة عن ال�سنوات ال�سابقة على 

رخ�سة املهن. ووفقاً للقرار، �سيجري اإعادة الر�سوم 

ترخي�سها  جرى  التي  املتاأثرة  املحالت  الأ�سحاب 

ه���ذا ال��ع��ام وال���ع���ام امل���ا����س���ي.وواف���ق امل��ج��ل�����س على 

تعديل املادة 9 من نظام و�سائل الدعاية واالإعالن 

داخل مدينة عمان بتخفي�س بع�س الر�سوم على 

اللوحات اال�ستثمارية بن�سبة ت�سل من 30 اإىل 50 

باملئة، باالإ�سافة اإىل تعديل اآلية احت�ساب الر�سوم 

الإ����س���دار رخ�����س ال��ل��وح��ات االإع��الن��ي��ة الأول م��رة 

الر�سوم  م��ن  باملئة   100 بن�سبة  ر���س��وم  باحت�ساب 

ال���واردة يف امل��ادة 9 يف ح��ال ك��ان الرتخي�س خالل 

الر�سوم  من  باملئة  و50  ال�سنة  من  االأول  الن�سف 

ال��ث��اين من  الن�سف  الرتخي�س يف  يف ح��ال �سدر 

املرتتبة  الغرامات  احت�ساب  اآلية  وتعديل  ال�سنة، 

ع��ل��ى رخ�����س ال��ل��وح��ات االإع��الن��ي��ة نتيجة ت��اأخ��ري 

ال��ت��ج��دي��د لت�سبح م��ت��درج��ة ع��ل��ى ف����رتات �سمن 

يف  بالتجديد  امل�سموحة  املهلة  انتهاء  بعد  ال��ع��ام 

ا�ستيفاء  ع��ل��ى  املجل�س  واف����ق  ك��م��ا   .31/3/2020

مل��رة واح���دة فقط. وق��رر  ر���س��وم الفتة موقع بناء 

املجل�س ا�سافة ممار�سة عدد من املهن داخل املنزل 

ا�ستجابة لطلب عدد من الوزارات واملوؤ�س�سات، وهي 

وال�سفر  ال�سياحة  مكاتب  اأع��م��ال  ممار�سة  مهن 

املنزلية،  واحل�سانات  ال�سيافة  وبيوت  اإلكرتونياً، 

م�سريا اإىل اأن رخ�س املهن داخل املنزل معفاة من 

الر�سوم مل��دة ث��الث �سنوات مبوجب ق��رار جمل�س 

املنزيل. ووافق  لالقت�ساد  ودعماً  ال��وزراء حتفيزاً 

اتفاقات مع اجلهات  االأم��ان��ة  املجل�س على توقيع 

الر�سمية ال�سريكة بخ�سو�س الربط البيني وتبادل 

باخلدمات  املتعلقة  والبيانات  والوثائق  املعلومات 

املهن  اإ�سدار رخ�س  االأمانة، ومنها  التي تقدمها 

والرتاخي�س االإن�سائية واأذونات االأ�سغال وغريها 

م���ن اخل����دم����ات.  وواف�����ق ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار االأم���ان���ة 

االإ���س��الم��ي��ة  وامل����دن  ال��ع��وا���س��م  منظمة  بع�سوية 

و���س��ن��دوق ت��ع��اون ال��ع��وا���س��م وامل����دن االإ���س��الم��ي��ة. 

ويف بند ما ي�ستجد من اأعمال، وافق املجل�س على 

للعطاء اخلا�س   1 رق��م  التغيريي  االأم���ر  اإ���س��دار 

باإن�ساء البنية التحتية مل�سروع البا�س �سريع الرتدد 

/ اجلامعة االردنية �سويلح ��� ياجوز، كما وافق على 

للعطاء اخلا�س   2 رق��م  التغيريي  االأم���ر  اإ���س��دار 

 / ال���رتدد  �سريع  للبا�س  التحتية  البنية  باإن�ساء 

���س��اح��ة ال��ن��واف��ري واإ����س���ارة ع��م��ر م��ط��ر. ك��م��ا واف��ق 

املجل�س على �سراء ح�س�س �سركة توليد الكهرباء 

الغاز  �سركة  باملئة يف   50 بن�سبة  بالكامل  املركزية 

اأمانة  ل�سالح  بالكامل  مملوكة  لت�سبح  احل��ي��وي 

عمان.

االنباط-عمان

 غ����ادر ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 

اأر�����س ال��وط��ن ام�����س ال��ث��الث��اء، يف زي���ارة 

عمل اإىل فرن�سا، يجري خاللها مباحثات 

ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  مع 

البلدين  ب��ني  ال�����س��داق��ة  ت��ت��ن��اول ع��الق��ات 

والدولية. االإقليمية  والتطورات 

واأدى �سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل 

الد�ستورية،  اليمني  العهد،  ويل  ال��ث��اين، 

ب��ح�����س��ور ه��ي��ئ��ة ال�������وزارة، ن��ائ��ب��اً جل��الل��ة 

امللك.

االنباط-عمان

امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة  رئي�س  ا�ستقبل   

مكتبه  يف  احلنيطي  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة، ام�����س ال���ث���الث���اء، وف���داً 

الركن  العميد  برئا�سة  اإم��ارات��ي��اً  ع�سكرياً 

رئي�س  اجل���اب���ري  �سعيد  م��ب��ارك  امل��ه��ن��د���س 

يف  الدفاعية  لل�سناعات  التنفيذية  االإدارة 

وزارة الدفاع االإماراتية.

وبحث اللواء الركن احلنيطي مع الوفد، 

اأوجه  االإماراتي،  الع�سكري  امللحق  بح�سور 

عالقات  تعزيز  و�سبل  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 

التعاون الثنائي مبا يخدم م�سلحة القوات 

ال�سقيقني. البلدين  امل�سلحة يف 

االنباط-عمان

اإىل  اأوعز وزير الداخلية �سالمة حماد،   

امل�سلني  اإل���زام  ب�����س��رورة  امل��ي��دان  حمافظي 

با�ستخدام  اجلمع  اأيام  وخا�سة  امل�ساجد  يف 

العامة  وال�سالمة  وال�سحة  الوقاية  اأدوات 

بالتعاون  وذل���ك  بينهم،  ال��ت��ب��اع��د  و���س��م��ان 

�سمن  االأوق�����اف  م��دي��ري��ات  م��ع  والتن�سيق 

رعاية  جلان  تتحمل  اأن  وعلى  االخت�سا�س 

اأية  امل�ساجد واالأئمة امل�سوؤولية الكاملة عن 

خمالفات.

جاء ذلك يف تعميم وجهه وزير الداخلية 

لزيادة  نتيجة  للمحافظني  الثالثاء،  ام�س 

ع����دد ح����االت االإ����س���اب���ة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا 

مبوجب  ال�سادرة  الدفاع  الأوام��ر  وتفعيال 

قانون الدفاع النافذ.

االنباط-عمان

 واف�������ق جم���ل�������س حم���اف���ظ���ة ال��ع��ا���س��م��ة 

الراغبني  اأع�سائه  من  ع��دد  ا�ستقالة  على 

النيابية. لالنتخابات  بالرت�سح 

ج����اء ذل����ك خ����الل ���س��ل�����س��ل��ة اج��ت��م��اع��اٍت 

الثالثاء،  ام�س  و  اأم�س  اول  متتالية عقدت 

جمل�س  مبنى  يف  االأرب��ع��اء،  غ��دا  وت�ستكمل 

العا�سمة؛ حيث جرى تخ�سي�س  حمافظة 

يوم لكل 3 األوية التزاما باإجراءات التباعد 

االح���رتازي���ة. وت��راأ���س االج��ت��م��اع��ات رئي�س 

جم��ل�����س حم���اف���ظ���ة ال���ع���ا����س���م���ة امل��ه��ن��د���س 

طلبات  مناق�سة  وجرت  العبدالالت.  اأحمد 

الذين  لالأع�ساء  اال�ستقاالت  على  املوافقة 

النواب  جمل�س  النتخابات  الرت�سح  ينوون 

و�سكر  القانون.  ح�سب  القادم  ع�سر  التا�سع 

امل�����س��ت��ق��ي��ل��ني ووزع  ال��ع��ب��دال��الت االأع�������س���اء 

جلهودهم  تثمينا  التقدير،  �سهادات  عليهم 

3 ����س���ن���وات ان��ق�����س��ت م���ن عمر  ع��ل��ى م����دى 

املجل�س.

االنباط-عمان

وال���������س����وؤون  االأوق����������اف  وزارة  اأع���ل���ن���ت   

وامل���ق���د����س���ات االإ����س���الم���ي���ة ع���ن ع�����ودة ف��ت��ح 

امل�����س��اج��د الأداء ���س��الة وخ��ط��ب��ة اجل��م��ع��ة يف 

املوافق  املقبل  اجلمعة  يوم  والزرقاء  عمان 

لــ11 اأيلول احلايل.

الثالثاء:  ام�س  بيان،  يف  ال��وزارة  وقالت 

الأداء �سالة  امل�����س��اج��د  ف��ت��ح  ع���ودة  ���س��وء  يف 

وخ���ط���ب���ة اجل���م���ع���ة ي���ج���ب ع���ل���ى امل�����س��ل��ني 

ال�سحية  وال��ت��داب��ري  ب���االإج���راءات  االل��ت��زام 

م��ن ح��ي��ث اإح�����س��ار ���س��ج��ادة ���س��الة خا�سة 

ول���ب�������س ال���ك���م���ام���ات واالل�����ت�����زام ب��ال��ت��ب��اع��د 

اجل�سدي.
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�أو�ئ��ل من دعا �إىل ترك  �أزم��ة فريو�س كورونا مطلع هذ� �لعام كنت من  منذ بد�يات 

�شريطة  �لطبيعي  �العتيادي  ب�شكلها  �حلياة  و��شتمر�ر  طاقته  بكامل  يعمل  �القت�شاد 

بهذ�  و�لوقائية  �الح��ر�زي��ة  �الإج����ر�ء�ت  كافة  و�ت��خ��اذ  و�حل���دود  للمنافذ  �لتام  �ل�شبط 

�خل�شو�س وذلك بب�شاطة الأن �لفريو�س ياأتي من �خلارج.. 

�أما �ليوم و�إح�شا�ًشا بامل�شوؤولية �لوطنية والأننا ن�شهد �نت�شار� غري مريح على �الطالق 

ب�شبب  �لد�خل  �إىل  ت�شربت  �لتي  �الإ�شابة  كنتيجة طبيعية متوقعة حلاالت  �لوباء  لهذ� 

مو�طن �ل�شعف و�خللل على �ملنافذ و�حلدود والأنني �أتوقع �أن قادم �الأيام �إذ� ترك �الأمر 

على حاله �شيكون �أ�شعب و�أكرث �أملا و�أثر� وتكلفة، لكل هذ� و�أكرث فاأنني �أدعو �إىل ما يلي:

�أوال: �لتحول �لكامل يف جميع �خلدمات و�لفعاليات و�الأن�شطة �لتي تتطلب �لتو�جد 

١٠ دقائق �إىل �خلدمة عن بعد من خالل �شبكة �النرنت  يف نف�س �ملكان ملدة تزيد عن 

�مل��در���ش��ي و�ل��ت��دري��ب  وو���ش��ائ��ل �الت�����ش��ال، وع��ل��ى ر�أ����س ذل��ك �لتعليم �جل��ام��ع��ي و�لتعليم 

و�للقاء�ت و�الجتماعات وما �شابه وذلك ملدة ��شبوعني.. �أرى �أن �خلطورة تكمن يف مدى 

�القر�ب من �ل�شخ�س �مل�شاب ومدة �لتو�جد معه يف نف�س �ملكان..

ث��ان��ي��ا: ت���رك �الق��ت�����ش��اد يعمل يف �ل�����ش��ق �ل�����ش��ن��اع��ي ب��ال��ك��ام��ل م��ع �أخ���ذ �الح��ت��ي��اط��ات 

و�الجر�ء�ت �لوقائية ل�شمان تباعد �لعاملني، �أما �ل�شق �خلدمي فيعمل ب�شكل �عتيادي 

و�أن ال  تباعد مقدمي �خلدمة  �لوقائية ل�شمان  �أخذ �الحتياطات و�الج��ر�ء�ت  �شريطة 

تتجاوز مدة تو�جد �لعمالء و�ملر�جعني ١٠ دقائق �أما �أي خدمات �أو معامالت تزيد عن 

ذلك فعن بعد..

ثالثا: تعمل �الجهزة �حلكومية �ملعنية مبنتهى �جلدية و�حلزم ل�شمان �ملنع �لتام الأي 

ت�شرب الأي حاالت �إ�شابة �إىل �لد�خل مهما كلف �الأمر فتكلفة ذلك �أقل كثري� من و�قعنا 

�ليوم..

�عتقد �أن هذه �لفرة كفيلة بوقف �النت�شار و�شبط �حلاالت وح�شرها وبعدها نعود 

�إىل  �شتعيدنا  �حلدودية  �ملنافذ  يف  فجوة  �إي  �أن  �العتبار  بعني  �آخذين  عليه،  كنا  ما  �إىل 

�الأ�شو�أ كما �أعادتنا غري مرة بعد �أن كنا منوذجا ي�شار �إليه بالبنان ومثاال يحتذى يف هذ� 

�ملجال..

د. خليف الخوالدة

إجراءات مع هذا االنتشار 
للفيروس

االنباط-وكاالت

�شعد  �ل��دك��ت��ور  �لعا�شمة  حم��اف��ظ  ق��ال   

 ١6 عزل  �لثالثاء  �م�س  جرى  �نه  �ل�شهاب 

بناية بعد �كت�شاف �إ�شابات كورونا فيها.

وق������ال �ل�������ش���ه���اب �ن �ل���ب���ن���اي���ات ت���ق���ع يف 

�المري  و�شاحية  و�شحاب  ن��و�رة  �م  مناطق 

ن�شري  و�ب��و  و�جلبيهة  �لعلي  وت��الع  ح�شن 

�لعابد  و�شاحلية  و�لقوي�شمة  و�لكمالية 

و�لها�شمي �ل�شمايل وماركا �ل�شمالية وحي 

عدن وجبل �لن�شر و�شفا بدر�ن ��شافة �ىل 

بنايتني يف نادي �ل�شباق. و�أكد �ل�شهاب �نه 

ملنع  وتعقيمها  �ل��ب��ن��اي��ات  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  مت 

�ل�شحي  �لعدوى وفقا للربوتوكول  �نت�شار 

�ملعتمد.

�ت��خ��اذ  مت  �ن��ه  �لعا�شمة  حم��اف��ظ  وب��ني 

�الإج�����ر�ء�ت �الح���ر�زي���ة �ل��الزم��ة وت��اأم��ني 

دورية �شرطة ل�شمان عدم دخول �أو خروج 

�ي �شخ�س �ىل �لبنايات وحتى تتمكن فرق 

�لتق�شي �لوبائي من �أخذ �لعينات .

االنباط-عمان

 دع�����ا م���دي���ر م�����ش��ت�����ش��ف��ى �الأم�������ري ح��م��زة 

�لدكتور عبد �لرز�ق �خل�شمان، �ملو�طنني �ىل 

و�نت�شار مر�س  �لت�شكيك بحقيقة وجود  عدم 

كورونا وخطورته.

وقال �خل�شمان �م�س �لثالثاء، �إن �لوفيات 

ب�����ش��ب��ب  �م�������س  �ول  و  و  �م�������س  ���ش��ج��ل��ت  �ل���ت���ي 

ف��ريو���س ك��ورون��ا، ال ت��ع��اين م��ن �أي���ة �أم��ر����س 

م��زم��ن��ة وم�����ش��اح��ب��ة، م��ا ي��وؤ���ش��ر �ىل خ��ط��ورة 

�ملر�س و�أهمية عدم �لتهاون يف �لتعامل معه.

�مل�����ش��اب��ني بفريو�س  �ل��ع��دي��د م��ن  �ن  وب��ني 

حالتهم  وكانت  �مل�شت�شفى  �ىل  دخلو�  كورونا 

م�����ش��ت��ق��رة، ول��ك��ن ���ش��رع��ان م��ا ظ��ه��رت عليهم 

�ع���ر�����س وم�����ش��اع��ف��ات ك��االل��ت��ه��اب �ل���رئ���وي 

بع�س  و�أن  �ل��ت��ن��ف�����س،  يف  و�ل�����ش��ع��وب��ة  �حل����اد، 

�حل�������االت ق����د و����ش���ل���ت �ىل م���رح���ل���ة �ل��ف�����ش��ل 

�لكلوي، وبع�شها ماز�لت على �أجهزة �لتنف�س 

�ال�شطناعي.

و����ش���دد �خل�����ش��م��ان ع��ل��ى ����ش���رورة �الل���ت���ز�م 

ب����ارت����د�ء �ل���ك���م���ام���ات و�����ش���ت���خ���د�م �مل��ع��ق��م��ات 

و�البتعاد عن �لتجمعات وبخا�شة يف �ملنا�شبات 

�الج��ت��م��اع��ي��ة، م���ا ي�����ش��ه��م يف �ل�����ش��ي��ط��رة على 

�لو�شع �لوبائي و�حلد من �نت�شار �لفريو�س.

االنباط-عمان

�أعلى  ثاين  و�مل�شاحة  �الأر��شي  د�ئرة  حققت 

ملنطقة  �الأر����ش��ي  �إد�رة  ج��ودة  موؤ�شر  يف  درج��ة 

�ل�����ش��رق �الأو�����ش����ط و���ش��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا ب��ت��ق��ري��ر 

و�ل�شادر   2٠2٠ ل�شنة  �الأعمال  �أن�شطة  ممار�شة 

عن �لبنك �لدويل.

ويبحث هذ� �ملوؤ�شر يف موثوقية وم�شد�قية 

�ل���وث���ائ���ق )�ل�����ش��ج��ل و�خل�����ارط�����ة(، و���ش��ف��اف��ي��ة 

�مل��ع��ل��وم��ات، و�ل��ت��غ��ط��ي��ة �جل��غ��ر�ف��ي��ة، وت�����ش��وي��ة 

�حل�شول  يف  و�مل�شاو�ة  �الأر��شي،  على  �ملنازعات 

على �مللكية. و�أكد كبري �القت�شاديني يف منطقة 

رباح  �لدكتور  �إفريقيا  و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق 

�أرزقي �أن �ح�شائية �إد�رة �الأر��شي جاءت بهدف 

من  �لرئي�شة  و�ل��ت��ح��دي��ات  �الإجن�����از�ت  حت��دي��د 

حيث �إد�رة �الأر��شي وحوكمتها يف بلد�ن �الإقليم 

و�الآثار �القت�شادية و�الجتماعية ذ�ت �ل�شلة.

وتعاون  و�جن��از�ت��ه��ا  �الأردن  بتجربة  و�أ���ش��اد 

�لبنك، يف  �مل�شكلة من قبل  �للجنة  �إد�ر�تها مع 

قيا�س جمموعة من �ملوؤ�شر�ت �الإح�شائية.

وقال �لناطق �الإعالمي با�شم د�ئرة �الأر��شي 

�إن ح�شول  �ل��زب��ن  �ل��دك��ت��ور ط���الل  و�مل�����ش��اح��ة 

�لتكاملي  للجهد  نتاٍج  �ملركز  ه��ذ�  على  �الأردن 

ككل،  و�حل��ك��وم��ة  �مل��ال��ي��ة  ووز�رة  �ل���د�ئ���رة  ب��ني 

�لتحفيزية  �ل����وزر�ء  جمل�س  ق���ر�ر�ت  �أن  مبينا 

�مللكية  بقانون  و�لعمل  و�لعقار  �الإ�شكان  لقطاع 

�لقطاع  يف  �الأع���م���ال  مم��ار���ش��ة  �شهل  �ل��ع��ق��اري��ة 

�لعقاري.

االنباط- عجلون

 �أطلقت مديرية �لدفاع �ملدين يف حمافظة 

�م�س  �الأح��م��ر،  �ل��ه��الل  م��ع  بالتعاون  عجلون 

�لكمامات  ل��ت��وزي��ع  تطوعية  حملة  �ل��ث��الث��اء، 

على طلبة �ملد�ر�س.

�شامي  �ملحافظة  وتعليم  تربية  مدير  و�أك��د 

تعزيز  يف  �حلمالت  هذه  مثل  �أهمية  �شديفات 

�ل��ت�����ش��ارك��ي��ة ب���ني �جل���ه���ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات ك��اف��ة 

جائحة  ملكافحة  ت��ب��ذل  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  مل�شاندة 

كورونا.

�ن��ط��ل��ق��ت م���ن م���د�ر����س  �أن �حل��م��ل��ة  وب����ني 

�جل���ب���ل �الأخ�������ش���ر �ل��ث��ان��وي��ة ل��ل��ب��ن��ات و�جل��ب��ل 

�الأخ�������ش���ر �الأ����ش���ا����ش���ي���ة ل���ل���ذك���ور و�خل�����ش��ي��ب��ة 

�ملختلطة، مثمنا جهود �لدفاع �ملدين و�لهالل 

�الح���م���ر يف �حل���ف���اظ ع���ل���ى ����ش���الم���ة �ل��ط��ل��ب��ة 

�لتدري�شية. و�لكو�در 

نبيهه  �الأح����م����ر  �ل���ه���الل  رئ��ي�����س  و������ش����ارت 

ت��اأت��ي �شمن  ه��ذه �حل��م��ل��ة  �أن  �إىل  �ل�����ش��م��رديل 

�أزم��ة  ب��د�ي��ة  منذ  �طلقها  �ل��ت��ي  �ل��ه��الل  خطة 

ك����ورون����ا ب���ال���ت���ع���اون م���ع �الج����ه����زة �ل��ر���ش��م��ي��ة 

�لعامة. للم�شلحة  و�لتطوعية خدمة 

التلويح ب»العزل المنزلي« وزيادة عدد األسرة مؤشرات مقلقة

٩٩ إصابة محلية والكرك تقفز للمركز الثاني

 استقالة 7 أعضاء من مجلس محافظة البلقاء لخوض االنتخابات النيابية

 الغذاء والدواء: برنامجا التاجر الذهبي والثقة يقدمان حوافز وأساليب حديثة في العمل

المملكة تدخل نادي المئة وتزايد عدد الوفيات

»كورونا«.. »مناعة القطيع« تفرض ذاتها

االنباط-عمان

�أعلن وزير �ل�شحة �لدكتور �شعد جابر ت�شجيل ١٠3 �إ�شابات 

بفريو�س كورونا 99 منها 99 حملية، لريتفع �لعدد �الإجمايل 

لالإ�شابات منذ بدء �جلائحة �إىل 258١ �إ�شابة.

وبني �لدكتور جابر خالل موؤمتر �شحفي عقد يف د�ر رئا�شة 

�لوزر�ء �م�س �لثالثاء �أن �حلاالت توزعت على �لنحو �الآتي: 4 

حاالت لقادمني من �مريكا و�لعر�ق وم�شر يف فنادق �حلجر، و 

57 يف �لعا�شمة عمان 5٠ منهم خمالطون، و7 يتم �ال�شتق�شاء 

ح��االت يف  و5  �لكرك ملخالطني  و25ح��ال��ة يف حمافظة  عنهم، 

�لبلقاء و7 يف �لزرقاء و3حاالت يف حمافظة جر�س، باالإ�شافة 

لت�شجيل وفاتني �ليوم و�م�س لريتفع عدد �لوفيات بالفريو�س 

منذ بدء �جلائحة �إىل ١9وفاة.

�ملحلية منذ يوم  �الإ���ش��اب��ات  �إن  �إىل  �ل��دك��ت��ور ج��اب��ر  و�أ���ش��ار 

ف��رق  �أن  م��و���ش��ح��ا  �إ���ش��اب��ة،   ١١36 �ىل  و���ش��ل��ت  �آب   7 �جل��م��ع��ة 

�إج��م��ايل  لي�شل  فحو�شات   ١2١٠4 �ل��ي��وم  �أج���رت  �ال�شتق�شاء 

�لفحو�شات منذ بدء �جلائحة �إىل 9١5469 .

كما مت ت�شجيل 68حالة �شفاء 5٠ منهم من منطقة �لعزل يف 

�لبحر �مليت و ١8 من م�شت�شفى �المري حمزة لي�شبح جمموع 

حاالت �ل�شفاء منذ بدء �جلائحة ١9٠2.

و�ك����د وزي����ر �ل�����ش��ح��ة �ن �زدي�����اد �حل����االت �مل��ح��ل��ي��ة يتطلب 

بالتباعد �الجتماعي حماية لالأهل  و�لتقيد  �حليطة و�حلذر 

و�ملجتمع، م�شري� �ىل �ن �لقدر�ت �ل�شحية يف �ململكة �رتفعت 

�لتي مت تدريبها  و�لكو�در  باملئة من حيث �الجهزة   8٠ بن�شبة 

�ملركز  مع  خطة  �حلكومة  وو�شعت  �لطرق  باأف�شل  للتعامل 

�لوطني الإد�رة �الزمات.

و��شار �لدكتور جابر �ىل �نه مع �زدياد �حلاالت قد ن�شطر 

لالنتقال �ىل �حلجر �ملنزيل لالأ�شخا�س �لتي ال تظهر عليهم 

�عر��س. وحول �ال�شابات يف حمافظة �لكرك بني وزير �ل�شحة 

�مل�شابة معزولة حاليا، مثمنا  �لعائلة  �لو�شع م�شتقر كون  �ن 

دور �ملحافظة و�الجهزة �الأمنية و�لكو�در �لطبية يف �ملحافظة 

على �ل��دور �لهام �ل��ذي تقوم ب��ه. و�ك��د �ن �لعديد من �ل��دول 

طالبت �حلكومة بال�شماح للقادمني بحرية �ختيار م�شت�شفيات 

يف �لقطاع �خلا�س للعالج بكورونا وق�شاء فرة �لعزل، كا�شفا 

يف  �مل��وج��ود  �ىل  باالإ�شافة  حثيثة  عناية  ١3٠�شرير  وج��ود  عن 

 67 ح���و�يل  ����ش��ت��الم  �شهرين  بعد  و�شيتم  ح��ال��ي��ا،  �مل�شت�شفيات 

�شرير� ��شافية وم�شت�شفى جمهز� وخم�ش�شا للعناية �حلثيثة. 

وبني �لدكتور جابر �ن �لوز�رة متتلك �كرث من 25٠جهاز تنف�س 

�شناعي، موؤكد� �ن �ململكة لن تلجاأ ل�شيا�شة �ملناعة �ملجتمعية �و 

ما يعرف مبناعة �لقطيع و�إمنا �شيتم فتح �لقطاعات بالتو�زن 

مع �الإج��ر�ء�ت �ل�شحية �مل�شددة ل�شمان عدم �نت�شار فريو�س 

كورونا وفقد�ن �ل�شيطرة، موؤكد� �ن �الج��ر�ء�ت �ملتبعة تهدف 

و�شول  م�شوؤولية  يتحمل  م��و�ط��ن  وك��ل  �مل��و�ط��ن��ني،  حلماية 

�لو�شع �لوبائي حلالة ممتازة.

�لتجمعات  ع��ن  �ل��ب��ع��د  �ىل  �مل��و�ط��ن��ني  �ل�شحة  وزي���ر  ودع���ا 

و�الل��ت��ز�م  �لتعليمات  تخالف  �ل��ت��ي  و�الح��ت��ف��االت  و�ملنا�شبات 

ت��ط��ب��ي��ق �ل��ت��ب��اع��د �جل�����ش��دي و�رت������د�ء �ل��ك��م��ام��ات و����ش��ت��خ��د�م 

�ملعقمات.

االنباط-عمان

�لبلقاء  رئي�س جمل�س حمافظة   قال 

�أع�������ش���اء  م���ن   7 �أن  �ل���ع���و�م���ل���ة  م���و����ش���ى 

��شتقالتهم  ق��دم��و�  �مل��ح��اف��ظ��ة  جم��ل�����س 

ب�����ش��ك��ل ر����ش���م���ي م���ن �مل���ج���ل�������س، ل��غ��اي��ات 

�لقادمة. �لنيابية  خو�س �النتخابات 

��شتقالتهم  قدمو�  �لذين  و�الأع�شاء 

�بت�شام  و�لدكتورة  رم��ان  �بو  منار   : هم 

م�شطفى  وري���ك���ات،  ����ش��ام��ة  �ل��د���ش��ي��ت، 

�ل�����دب�����������س، ع�����م�����اد �ل��������ع��������دو�ن، حم��م��د 

�ل��غ��ر�غ��ري، و�ل��دك��ت��ور ع��ل��ي �ب���و رم���ان. 

وث��م��ن �ل��ع��و�م��ل��ة �جل���ه���ود �ل��ت��ي ب��ذل��ه��ا 

تو�جدهم  طيلة  �مل�شتقيلون  �الأع�����ش��اء 

�ملحافظة،  �أه���ايل  خ��دم��ة  يف  �ملجل�س  يف 

�لتوفيق. لهم  متمنيا 

االنباط-عمان

للغذ�ء  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  ق��ال   

و�لدو�ء �لدكتور نز�ر مهيد�ت، �إن برناجمي 

�لتاجر �لذهبي و�لثقة من �مل�شاريع �لريادية 

�ل��ط��م��وح��ة �ل���ت���ي ت���ق���دم ح���و�ف���ز الأ���ش��ح��اب 

�ملن�شاآت و�أ�شاليب حديثة يف �لعمل.

�أن ق��ائ��م��ة  �ل���دك���ت���ور م��ه��ي��د�ت  و�أ�����ش����اف 

�ل�����ش��رك��ات �مل��ن�����ش��م��ة ل��ل��ربن��اجم��ني �خ���ذت 

ب���االت�������ش���اع م���ن خ����الل �ن�����ش��م��ام ع����دد من 

�شعي  ب��االإ���ش��اف��ة �ىل  �مل��ل��ت��زم��ة،  �ل�����ش��رك��ات 

لالن�شمام  �الأخ���رى  �ل�شركات  م��ن  �لعديد 

�إىل �لربناجمني، م�شري� �إىل �أن �مل�شتفيدين 

م��ن �ل��ربن��اجم��ني ب��ل��غ ١٠2 م��ن�����ش��اأة. وح��ول 

�شروط �الن�شمام لربنامج �لتاجر �لذهبي، 

ب���ني �ل���دك���ت���ور م��ه��ي��د�ت �أن�����ه ي��ح��ق جلميع 

�ل��ت��ق��دم بطلبات  �مل�����ش��ت��وردي��ن و�مل�����ش��دري��ن، 

�الن�شمام لدى وحدة �إد�رة �ملخاطر ورقياً �أو 

�إلكرونياً من خالل موقع �ملوؤ�ش�شة وحتديد 

�شريطة  �إليها  �الن�شمام  يرغب  �لتي  �لفئة 

لكل  و�خلا�شة  �لعامة  �ال�شر�طات  تطبيق 

فئة من فئات �لربنامج.

�الن�����ش��م��ام  ط���ال���ب  ي���ك���ون  و�أن  وت����اب����ع، 

للربنامج تاجر�ً منتظماً، و�أن يزود �لوحدة 

حجم  يقل  و�أال  ل��ذل��ك،  �لثبوتية  بالوثائق 

�أو �ل��ت�����ش��دي��ر ل��ل��ت��اج��ر �مل��ت��ق��دم  �ال����ش���ت���ري�د 

ومل  �إر�شالية،   6٠ عن  للربنامج  لالن�شمام 

ي�����ش��در ب��ح��ق��ه ت��ق��اري��ر خم��ال��ف��ة ل��ل��ق��و�ع��د 

�ل��ف��ن��ي��ة خ���الل ف���رة �ل��ت��ق��ي��ي��م، و�أال ي��ك��ون 

ع��ل��ي��ه �أي�����ة ذمم م��ال��ي��ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة خ��الل 

م�شتودعات  لديه  يتوفر  و�أن  �لتقييم،  فرة 

منا�شبة فيها �ال�شر�طات �ل�شحية �خلا�شة 

�لوثائق  جميع  وت��اأم��ني  �لتخزين،  باأماكن 

�ملطلوبة لغايات �الن�شمام، و��شتكمال جميع 

�ملتطلبات �خلا�شة بان�شمامه للفئة �ملحددة 

تاريخ  �أ�شهر من   3 خالل مدة ال تزيد على 

ت���ق���دمي �ل��ط��ل��ب وخ�����الف ذل����ك ي��ع��د طلب 

�الن�شمام الغياً.

وحول �المتياز�ت �ملقدمة للتاجر �مل�شجل 

يف برنامج �لتاجر �لذهبي، �أو�شح مدير عام 

�ملوؤ�ش�شة �أن �لتاجر مينح �أولوية يف �إجر�ء�ت 

�لوثائق  وتدقيق  �لعينات  و�أخ���ذ  �لتفتي�س 

باملوؤ�ش�شة،  �خلا�شة  �ل��و�ح��دة  �لنافذة  على 

�ملعتمدة  �مل��خ��ت��رب�ت  ل��دى  �لعينات  وحتليل 

متطلبات  بتحقيق  �ل��ت��اج��ر  �ل��ت��ز�م  ح��ال  يف 

�لتاجر �لذهبي، كما مينح �متياز�ت �إ�شافية 

ح�شب ما تر�ه �للجنة منا�شباً.

�أم���ا ب��رن��ام��ج �ل��ث��ق��ة و�مل��خ��ت�����س يف جم��ال 

ق��ال  �الغ���ذي���ة،  �الأط��ع��م��ة وت�شنيع  خ��دم��ات 

ي��ت��ك��ون  �ل���ربن���ام���ج  �إن  �ل���دك���ت���ور م���ه���ي���د�ت 

م��ن ث���الث ف��ئ��ات، وه���ي �مل�����ش��ان��ع و�مل��ط��اع��م 

مينح  حيث  �ملتو�شطة،  �لغذ�ئية  و�ملوؤ�ش�شات 

عن  ك��االإع��الن  �لغذ�ئية  للمن�شاأة  �متياز�ت 

وتعميم  �لثقة  �شعار  و�ب��ر�ز  �إعالميا  �ملن�شاأة 

����ش��م �حل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى ���ش��ع��ار �ل��ربن��ام��ج ما 

�ال���ش��و�ق  ب��ني  �مل�����ش��در  �شمعة  ع��ل��ى  ينعك�س 

�ل��ع��امل��ي��ة و�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ن�����ش��ر ع��ل��ى �مل���و�ق���ع 

�لثقة  لربنامج  �لتقدم  �أن  وب��ني  �لر�شمية. 

�أو  للمحكمة  �مل��ن�����ش��اأة  حت��وي��ل  ع���دم  يتطلب 

خمالفة  نتيجة  �أ�شهر  �شتة  خ��الل  �إيقافها 

�الل��ت��ز�م  و���ش��رورة  فنية،  ق��و�ع��د  �أو  �شحية 

بتوفري برنامج تدريبي للعاملني يف �ملن�شاآت 

وزيادة م�شتوى �لوعي �ل�شحي لديهم، و�ن 

متتالية.  �شنو�ت  لثالث  بالر�خي�س  يلتزم 

�ملوجبة  للحاالت  مهيد�ت  �لدكتور  وعر�س 

لتعليق �مل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى م��ن��ح �ل���رب�م���ج، وه��ي 

�شبط خمالفة رئي�شة حرجة توجب �إغالق 

�ملن�شاأة وحتويلها �إىل �لق�شاء.

عمرالكعابنة االأنباط- 

�أن���ظ���ار وم�����ش��ام��ع ك��اف��ة فئات  بينما ك��ان��ت 

�لت�شييق  من  �ملزيد  تنتظر  �الأردين  �ملجتمع 

يف فر�س �حلكومة �إج��ر�ء�ت جديدة  لكيفية 

�لتعامل و�حتو�ء فايرو�س كورونا  خا�شة مع 

�الزدي��اد �لكبري يف   �أع��د�د �الإ�شابات حلاالت 

ك���ورون���ا خ��رج��ت علينا �حل��ك��وم��ة �أم�����س من 

خالل �ملتحدث �لر�شمي لها �جمد �لع�شايلة 

�كرث  ب��ق��ر�ر�ت  �الأردين  �ملو�طن  لتنفي�س عن 

�حلظر  �شاعات  بتقلي�س  و�إي��ج��اب��ي��ة   م��رون��ه 

�لزرقاء  �لعا�شمة عمان وحمافظة  و��شتبعاد 

من حظر �جلمعه 

وبينما نفى �لوزير خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي 

�لذي عقده �أم�س بح�شور وزير �ل�شحه �شعد 

بالفعل  �جت��ه��ت  رمب��ا  �حلكومة  �أن  �إال  ج��اب��ر 

با�شتخد�م  ول��ك��ن  �لقطيع  م��ن��اع��ة  ل�شيا�شة 

م�شطلح �أكرث تنمق وهو مناعة �ملجتمع .

فاحلكومة وعلى ر�أ�شها �جلرن�ل �لع�شكري 

�ل��دك��ت��ور �شعد ج��اب��ر  على ما  وزي���ر �ل�شحة 

ي��ب��دو �أدرك����ت ويف وق���ت  م��ت��اأخ��ر �أن �لتكتيك 

�ل�����ش��اب��ق يف �ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى �ل���ف���اي���رو����س  يف 

لن  للمجتمع  �مل��ن��زيل  �الغ���الق���ات و�حل��ج��ر 

يكون فعال ب�شكل كبري يف �ل�شيطرة و�لق�شاء 

ولي�س  �و���ش��ع  ب�شكل  �نت�شاره  توقف  ب��ل  عليه 

�النفتاح  مع  خا�شة  عليه  �لكامله  �ل�شيطرة 

�لذي ن�شهده من فتح �ملعابر �حلدودية وفتح 

�مل��ج��ال �جل���وي بت�شنيفه �جل��دي��د  وت��ر�ج��ع 

�ملزيد  �لتجار  كبد  مما  �القت�شادية  �حلركة 

من �خل�شائر

�أكد �أجمد �لع�شايلة وزير �لدولة ل�شوؤون 

�لتحقيقات  تثيت  مل  باأنه  لالأنباط  �الإع���الم 

بخ�شو�س  قبل �حلكومة  م��ن  �أج��ري��ت  �ل��ت��ي 

�نت�شار �ل��ف��ريو���س م��ن �مل��ع��اب��ر �حل���دودي���ة يف 

�شببا يف  ك��ان��و�  �لعاملني  ب���اأن    8 �شهر  ب��د�ي��ة 

�إنت�شار �لفريو�س رغم �الإ�شابات �لتي �أ�شابت 

�لبع�س منهم يف تلك �ملعابر وخ�شو�شا معبى 

حدود �لعمري ،  م�شري� �إىل �أنه من كان �شببا 

يف �نت�شار �لفريو�س مرة �أخرى هم �ل�شائقني 

�لقادمني لالأردن  من هذه �ملعابر �حلدودية   .

وجاء ذلك رد� على �شوؤ�ل مندوب �الأنباط 

يف �مل����وؤمت����ر �ل�����ش��ح��ف��ي �ل������ذي �أق����ي����م �ل��ي��وم 

وكان   ، �الأردن  يف  �لوبائية  �حلالة  بخ�شو�س 

�ل�شوؤ�ل حول تطبيق �أم��ر �لدفاع رقم 8 على 

�لعاملني يف �ملعابر �حلدودية كونهم �شبب من 

�أ�شباب �نت�شار �لفريو�س مرة �أخرى .

قال وزير �لدولة ل�شوؤون �الع��الم �لناطق 

�إن  �لر�شمي با�شم �حلكومة �أجم��د �لع�شايلة 

جمل�س �ل��وزر�ء قرر خالل جل�شته �لثالثاء، 

�الأ���ش��ب��اب �مل��وج��ب��ة مل�����ش��روع �جل����ودة وحماية 

�ملنتجات  ج���ودة  ل�شمان  �ل��ه��ادف  �مل�شتهلك 

و�لبيئة  �ل�شحية  �حلماية  وتوفري  �لوطنية 

للمو�طنني ومنع �الحتكار

وو�ف�����ق �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت�����ش��وي��ات �شريبية 

تقدمو�  طلبات  على  بناء  و�شركة  مكلفا   77

بها للجنة، يف �ط��ار �الج���ر�ء�ت �حلكومية يف 

من  و�لتخفيف  �ل�شريبي،  �لتهرب  مكافحة 

تر�كم �ملبالغ.

منطقة  �شمول  على  �ملجل�س  و�ف���ق  وك��م��ا 

�لعقبة �القت�شادية ودعم قطاع �لنقل �لربي 

�ل�شركات  على  �مل�شتحقة  �ل��ر���ش��وم  وتق�شيط 

�لعمر  وزي�����ادة  �مل��ق��ب��ل��ة،   6 لل�شهور  و�الأف������ر�د 

�لت�شغيلي لالأمناط �الأكرث ت�شرر� ملدة �شنة.

�شاعات  تقلي�س  �ل��وز�ري��ة  �للجنة  وق���ررت 

�لليل  ل��ت��ب��د�أ م��ن منت�شف  �حل��ظ��ر �جل��زئ��ي 

لالأفر�د  فجر�  و�ل��و�ح��دة  للمن�شاآت  بالن�شبة 

�عتبار� من �الأربعاء.

ولفت �إىل �أنه تقرر رفع �لعزل عن منطقة 

يف حي �لربوة مباركا �عتبار� من �لثالثاء.

و�أك��د �أن �حلكومة قد ت�شطر لعزل �أحياء 

ومناطق تتز�يد بها حاالت �ال�شابة بكورونا، 

وقد تقرر عدم فر�س حظر �لتجول �ل�شامل يف 

عمان و�لزرقاء �أو �أي حمافظة خالل �الأ�شبوع 

�مل�شددة على  �ملقبل، و��شتبد�ل ذلك بالرقابة 

�لتجمعات ودور �لعبادة و�ملتنزهات.

و�شدد على تطبيق �أمر �لدفاع رقم ١١ على 

كل �ملخالفني، كما �شيتم فر�س �لرقابة على 

كل منظم للتجمعات.

و�أ�شار �إىل وجود �جر�ء�ت تنظيمية ل�شبط 

�أي حالة من عدم �اللتز�م باجر�ء�ت �ل�شالمة 

و���ش��ي��ت��م حما�شبة  و�ل��ك��ن��ائ�����س،  �مل�����ش��اج��د  يف 

�لقائمني على دور �لعبادة، وغري �مللتزمني.

�إن�����ه مت �ع������ادة ت�شيري  �ل��ع�����ش��اي��ل��ة  وق�����ال 

�ل��ث��الث��اء،  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �ملنتظمة  �ل���رح���الت 

�أن  �إىل  م�شري�  ج��ي��د،  ب�شكل  ت�شري  و�الأم�����ور 

�ل��دول يتم مر�جعته ب�شكل م�شتمر  ت�شنيف 

وقد يتغري ما بني كل فرة و�أخرى.

�لربية  �ملعابر  عرب  �لقادمني  �أن  و�أ���ش��اف 

يتم �لتعامل معهم وفق تعليمات �لدول �لتي 

قدمو� منها.

وبني �أن �لعام �لدر��شي ي�شري ب�شكل جيد، 

وك���ان م��ن �ملتوقع تعليق �ل����دو�م �مل��در���ش��ي يف 

�أو  ك���ورون���ا،  ����ش��اب��ات  ب�شبب  �مل���د�ر����س  بع�س 

خمالطة م�شابني. ولفت �إىل وجود حتديات 

ت��و�ج��ه �حل��ك��وم��ة ك��ون �ل��ع��ام �ل��در����ش��ي ياأتي 

بظروف غري �عتيادية.

هدفها  �حلكومة  ق���ر�ر�ت  جميع  �أن  و�أك���د 

�حلفاظ على �شحة �الأردنيني و�شالمتهم.

 محافظ العاصمة: عزل 16 بناية بعمان 
بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

 مدير مستشفى األمير حمزة يدعو 
لعدم التشكيك بخطورة كورونا

األراضي والمساحة ثانيا على مستوى 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 عجلون: حملة لتوزيع الكمامات على المدارس 

* العضايلة..المعابر ليست 
سببا بانتشار الفيروس!!

* الحكومة تستجيب للضغوط وتلغي 
حظر الجمعة وإغالق مدارس جديدة

االربعاء  9/ 9 / 2020
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هناك حوايل7و1 مليون  اردين يعي�ش خارج االردن مليون منهم تقريبا يعي�شوا موظفني وعمال 

يعي�شوا ب�شكل موؤقت يف دول عربية غالبيتها خليجيه وهوؤالء ال يعتربوا مغرتبني بل جاليات تعي�ش 

موؤقتا لظروف العمل . بينما البقية ) ثالث ارباع مليون ( هم مغرتبون فعال يعي�شوا يف دول العامل 

جن�شياتها  يحملوا  كمواطنني  اجلديده  دولهم  يف  وقاطنني   / واالمريكيتني  اوروب��ا   / يف  معظمهم 

ويتفاعلوا مع انظمتها وي�شاركوا يف احلياة االجتماعية واالقت�شادية والثقافية وبل ال�شيا�شية فيها 

 .

فانهم  لذويهم   ير�شلوها  التي  بتحويالتهم  االردين  االقت�شاد  رف��د   يف  ه��وؤالء  مل�شاهمة  نظرا  و 

واقاربهم   االقت�شادية واالعباء االخرى لذويهم  ال�شائقه  باخر يف تخفيف حدة  او  ب�شكل  ي�شاهموا 

من  ذوي��ه��م  م�����ش��اع��دة  و  دع���م  م��ن  ب��اخ��ر   او  ب�شكل  ي�شتفيد  اردين  م��ل��ي��ون��ني  ح���وايل  ان  يعني  مب��ا 

ورف��دا  دعما  ي�شكل  مما  اقاربهم  بوا�شطة  او  لهم  ميولوها  التي  امل�شاريع  عن  ع��دا  ه��ذا  املغرتبني. 

اىل  املغرتبني  من  �شنويا  حتويلها  يجري  دوالر  ملياري  حوايل  ان  اىل  االح�شائيات  وت�شري  للبلد  

االردن. ونحن نرى انه باالمكان اال�شتفادة االكرب من املغرتبنب الذين هم را�شمال و كفاءات غري 

م�شتغله.فمنهم رجال اعمال ناجحني و منهم خرباء مبدعني يف جماالت العلوم والتقنيات والطب 

�شمن  واحلكوميه  الدوليه  املنظمات  يف  ناجحني  اردنيني  هناك  وبل  واالع��الم  واالدارة  والهند�شه 

لعل  و  الدوليه  املحافل  يف  واعالميا  �شيا�شيا  راف��دا  ي�شكل  متعدده.مما  بلدان  يف  واح��زاب  برملانات 

الرتويج لالردن والدفاع عنه يف الدوائر واملحافل ال�شيا�شيه هي اكرث اهمية للبلد من الدعم املادي 

املبا�شر لذوي املغرتبني حتديدا.. لذلك فان الدولة االردنيه مدعوة لال�شتفادة من هذا االحتياط 

وقد   . عليه..  ال�شغوط  ت��زداد  و  للبلد  واملعنوي  امل��ادي  الدعم  منابع  فيه  ت�شمحل  وقت  يف  الكبري 

لال�شتفادة  املبادرات  بع�ش  تقدمي  وج��رى  الظاهرة  هذه  اىل  مبكر  ب�شكل  االردنية  الدولة  انتبهت 

وامل��وؤمت��رات  االجتماعات  تلك  توقفت  و  ف�شلت  امل��ب��ادرات  تلك  ان  اال   . الطرق  ب�شتى  املغرتبني  من 

حيث  اخلارجية  وزارة  “يتيمه” من  مببادرة  عامني  قبل  لتعود  لذكرها   جم��ال  ال  كثرية  ال�شباب 

ل��الردن  اال�شتثماريه  لالمكانات  ال��رتوي��ج   فيه  ج��رى  .م��وؤمت��ر  امليت  البحر  �شفاف  على  عقد  مت 

العامني  املغرتبني..وظهر يف  ابداعيه من خربات  افكار ومفرتحات و طروحات  اال�شتماع اىل  بدل 

االخريين الكثري من املجاميع كل منها يدعي متثيل املغرتبني الذي ا�شبحت دوائر غرف التجارة  

كعقول  نقود” ولي�ش  �شحب  “ كجهاز  انهظ   لو  كما  لهم  �شهيتها  تفتح  والبنوك  اال�شتثمار  وهيئة 

الفائدة االكرب.  االو�شع.لتعم  املجاالت  الغنيه يف  ان تنقل خرباتها وكفاءاتها  نا�شطه ميكن  و  كفوؤة 

فهناك خرباء من املغرتبني يف املنظمات الدولية االقت�شادية منها او ال�شيا�شية وهذه ت�شكل رافدا 

.ان  ل��الردن  هاما  كبريه.  خارجبة  واقت�شاديه  �شيا�شية  �شغوطا  يواجه  ل��الردن.ال��ذي  اهمية  اكرث 

اكرث  للمغرتبني  منفرة  تبدو  اجل�شع  من  تخلو  ال  والتي  للمغرتبني  ال�شيقع  و  الق�شرية  النظره 

با�شم  باحلديث  يزعموا  الذين  وال�شما�شره  الو�شطاء  ع��دد  تزايد  بعد  وخ�شو�شا  م�شجعه..  منها 

املغرتبني او يدخلو و�شطاء البتزاز امل�شتثمر املغرتب .او بع�ش من ي�شكل عناوين وم�شميات وهميه 

والمعه ...مما يعطي انطباعات خاطئه عن املغرتبني والذي هم ال يزالوا مرتددين يف اال�شتثمار يف 

املغرتبني  با�شم  .ان خلق منظمات وهيئات وهمية  الو�شطاء  اولئك  ب�شبب مثل  بالذات  االم  وطنهم 

تعطي االنطباع غري ال�شحيح عن حال وواقع املغرتبني. الذين نريدهم ان تتوحد �شفوفهم والذي 

نعمل جاهدين لتحقيق ذلك كاولويه كربى.. عازلني املغرتب املنتمي لالردن من ذاك ال�شم�شار او 

االخر  اجلانب  من  ن�شعى  وقت  يف  يعقوب.   نف�ش  يف  املعار�شه..لغر�ش  اجل  من  املعار�شة  حمرتف 

لتوحيد املغرتبني حتت مظلة م�شرتكه لكي ال تظل جماميع املغرتبني متفرقة و م�شتته و موزعه 

يف العامل دون اطار وغطاء م�شرتك. لنح�شل على احتاد  موحد للمغرتب االردين.كبقية املغرتبني 

من دول العامل. ليظل  كرديف  لكي نقول ان نفوذ  االردن ميتد على كل القارات بابنائه املخل�شني .

د. ياسين رواشده

 المغتربون

الأربعاء    9  /  9  / 2020

السديري: مشاركات األردن في كل المحافل الدولية اثبتت 
أنها صاحبة أثر ومبادرات خالقة

األردن يشارك العالم االحتفال باليوم العالمي لمحو األمية

االنباط-عمان

لدى  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  �شفري  اأك���د 

االأردن نايف بن بندر ال�شديري، اأن دعوة اململكة 

جمموعة  قمة  يف  للم�شاركة  الها�شمية  االأردن��ي��ة 

ت�شت�شيفها  وال��ت��ي   ٢٠٢٠ ال��ع��ام  ل��ه��ذا  الع�شرين 

الريا�ش؛ دليل حا�شم على عمق ومتانة العالقات 

اأن  مو�شحاً  ال�شقيقني،  البلدين  ب��ني  الثنائية 

اثبتت  الدولية  املحافل  كل  يف  االأردن  م�شاركات 

اأن���ه���ا ���ش��اح��ب��ة اأث����ر وم����ب����ادرات خ���الق���ة، وه���و ما 

واحل��ر���ش  االأردن  ل��دع��وة  ال�شعودية  يف  ي��دع��ون��ا 

على م�شاركته يف القمة.

جاء ذلك خالل م�شاركة ال�شفري ال�شديري يف 

ندوة حوارية نظمتها ام�ش جماعة عمان حلوارات 

امل�شتقبل، بالتعاون مع اجلامعة االأردنية؛  حتت 

عنوان )قمة دول جمموعة الع�شرين االقت�شادية 

يف اململكة العربية ال�شعودية االأهمية والدالالت(، 

عبدالكرمي  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  رئي�ش  بح�شور 

الق�شاة، ورئي�ش واأع�شاء جماعة عّمان حلوارات 

امل�شتقبل، وعمداء الكليات وعدد من االأكادمييني 

و املثقفني والطلبة.

ق��م��ة  اأن  اإىل  ال�������ش���دي���ري  ال�������ش���ف���ري  ول����ف����ت 

العام  هذا  اململكة  تراأ�شها  التي  الكبار  الع�شرين 

ال����ذي يجعلها ذات  االأم����ر  ت��اأت��ي يف وق���ت ح����رج، 

بنودها  يف  �شتحمل  واأنها  ال�شيما  خا�شة،  اأهمية 

ال�شلبية  االقت�شادية  االآث���ار  لتخفيف  م��ب��ادرات 

املرتتبة على ما خلفته جائحة كورونا، خ�شو�شا 

لتاأجيل  م��ب��ادرة  ذل��ك  النامية، وم��ن  ال��دول  على 

الكبري  الدعم  اإىل   باالإ�شافة  الدين،  مدفوعات 

الذي �شتلقاه الدول امل�شاركة يف مكافحة فريو�ش 

البحث عن  مل�شاريع  دعم  ذلك  كوفيد-١٩ مبا يف 

لقاح للفريو�ش.

م���ب���ادرة  ان  ال�����ش��دي��ري اىل  ال�����ش��ف��ري  وا����ش���ار 

النقد  �شندوق  مع  بالتعاون  الع�شرين  جمموعة 

النامية  للدول  م�شاعدات  ح��زم  قدمت  ال���دويل، 

�شخ  اإىل  اإ���ش��اف��ة  دوالر،  م��ل��ي��ار   22 م��ن  ب��اأك��رث 

نحو 9 تريليونات دوالر لالقت�شاد العاملي وذلك 

حلماية الوظائف واالأعمال واالقت�شاد، وهذا اأمر 

مل ي�شهد له التاريخ مثيل من قبل.

اململكة  تعهد  اإىل  ال�شديري  ال�شفري  وتطرق 

الدولية  للمنظمات  دوالر  مليون   500 بتقدمي 

يف قطاع ال�شحة العامة لدعم جهودها، موؤكدا ان 

ال�شعودية للموؤمتر هو تعزيز  الهدف من ترا�ش 

الو�شول اىل االهداف املرجوة من القمة.

م���ن ج��ه��ت��ه، ن����وه رئ��ي�����ش اجل��ام��ع��ة االأردن���ي���ة 

الدكتور عبدالكرمي الق�شاة بالعالقات الرا�شخة 

امل��ج��االت،  ك��اف��ة  يف  واالأردن  اململكة  ب��ني  واملتينة 

اأن اململكة مل تبتعد يوماً عن االأردن  م�شريا اىل 

وكانت االأقرب له، خا�شة يف اأزماته.

وحت����دث ال��ق�����ش��اة ع���ن جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن 

ورئ��ا���ش��ة امل��م��ل��ك��ة ل��ه��ا وع���ن اأه��م��ي��ة ه���ذا احل��دث 

الكبري وعن الثقل التي متثله اململكة فيه، مبديا 

ل��الأردن  اململكة  وجهتها  التي  ب��ال��دع��وة  اع��ت��زازه 

البلدين  والتعاون بني  التن�شيق  على  تدل  والتي 

اأن  �شاأنه  ما من  اململكة على تقدمي كل  وحر�ش 

يهيء لالأردن اال�شتفادة من هذا احلدث الكبري. 

ب����دوره، اأك���د رئ��ي�����ش ج��م��اع��ة ع��ّم��ان حل���وارات 

بني  ال��ع��الق��ات  عمق  على  ال��ت��ل،  ب��الل  امل�شتقبل 

البلدين، واأن اململكة بزعامتها للعامل االإ�شالمي 

ع�شوا  منها  جعلت  الدولية  ومكانتها  والعربي 

يف  اقت�شادي  جتمع  الأك��رب  م��وؤث��را  ورئي�شا  فعااًل 

العامل، و املتمثل مبجموعة الع�شرين.

ويف نهاية الندوة مت مناق�شة حماور جمموعة 

ال��ع�����ش��ري��ن وط�����رح االأف����ك����ار خ��ا���ش��ة يف امل���ح���اور 

االقت�شادية والتعليمية.

االنباط-عمان

االحتفال  العامل  دول  �شائر  االأردن  ي�شارك 

باليوم العاملي ملحو االأمية الذي ي�شادف ام�ش 

الثالثاء.

وق�����ال وزي�����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

اإن  املنا�شبة:  ب��ه��ذه  كلمة  يف  النعيمي  تي�شري 

ودول  ال�شقيقة  العربية  ال��دول  ي�شارك  االأردن 

العامل اأجمع االحتفال بهذا اليوم من كل عام، 

وم�شتوى  االأف��راد  حياة  نوعية  لتح�شني  �شعياً 

اأدائ���ه���م ال��وظ��ي��ف��ي، وزي�����ادة اإن��ت��اج��ي��ت��ه��م ورف��ع 

بالكوادر  العمل  �شوق  ورف��د  دخلهم،  م�شتوى 

الفنية املدربة واملوؤهلة.

خلت  ع��ق��ود  منذ  اأدرك  االأردن  اأن  واأ���ش��اف 

م��ن عقبات  ت�شببه  وم��ا  امل�شكلة،  ه��ذه  خ��ط��ورة 

اأمام برامج التنمية امل�شتدامة، فقامت الوزارة 

االأم���ي���ة،  ال��ك��ب��ار وحم���و  م���راك���ز لتعليم  ب��ف��ت��ح 

وتو�شعت فيها حتى �شملت جميع اأرجاء اململكة، 

للمواطنني  التعليمية  ال��ف��ر���ش  ت��وف��ري  ُبغية 

الذين حالت ظروفهم دون موا�شلة تعلمهم يف 

�شن التعليم املدر�شي.

وت���اب���ع ال��ن��ع��ي��م��ي ب�����اأن ال��������وزارة ت���ق���دم كل 

اأن  اإىل  م�شريا  جم��اًن��ا،  ال��درا���ش��ة  م�شتلزمات 

للعام  االأمية  وحم��و  الكبار  تعليم  مراكز  ع��دد 

بواقع  مركًزا   ١5٩ بلغ   ،٢٠٢٠  /٢٠١٩ الدرا�شي 

دار���ًش��ا   ٢١٢5 ت�شم  ل��ل��ذك��ور  و٢4  ل��الإن��اث   ١35

ودار�شة، منهم ١7٩7 دار�شة و3٢8 دار�شا.

بعيدة  االإجرائية  للخطط  نتيجة  اأنه  وبني 

املدى التي نفذتها وتنفذها الوزارة، انخف�شت 

 ١٩5٢ ع��ام  باملئة   88 من  باململكة  االأمية  ن�شبة 

اإىل 6ر67 باملئة عام ١٩6١ واإىل 5ر١٩ باملئة عام 

١٩٩٠ حتى و�شلت الن�شبة العامة لالأمية حتى 

نهاية العام املا�شي اإىل ١ر5 باملئة بواقع 3 باملئة 

االإن����اث بح�شب  ب��ني  باملئة  و3ر7  ال��ذك��ور،  ب��ني 

دائرة االإح�شاءات العامة.

وح������ول خم���اط���ر م�����ش��ك��ل��ة ال���ت�������ش���رب، ق���ال 

ب���ال���ت���ع���اون مع  ن���ف���ذت  ال��������وزارة  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي 

للمت�شربني؛  الثقافة  تعزيز  برنامج  ال�شركاء 

بافتتاح ٢١8 مركًزا لتعزيز الثقافة للمت�شربني 

فيما  ودار���ش��ة،  دار����ش   43٠٠ نحو  فيها  التحق 

التعليم اال�شتدراكي  تعمل على تنفيذ برنامج 

بالتعليم  امل��ل��ت��ح��ق��ني  غ���ري  االأط���ف���ال  ل��ت��زوي��د 

ب��امل��ع��ارف وامل��ه��ارات  ١٢ ع��اًم��ا،  اإىل   ٩ م��ن عمر 

االلتحاق  م��ن  لتمكينهم  ال��الزم��ة  االأ�شا�شية 

بالتعليم النظامي، وافتتحت 68 مركًزا للتعليم 

١١٠4 دار�شني خالل  اال�شتدراكي، التحق فيها 

العام الدرا�شي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

اأ�شبح  ال��رق��م��ي��ة  االأم��ي��ة  اأن حم��و  واأو����ش���ح 

امل�شتجد حمط  ك���ورون���ا  ف��ريو���ش  وب����اء  ج����راء 

اه��ت��م��ام االأف�����راد وامل��وؤ���ش�����ش��ات، وب����ادر اجلميع 

ب��اك��ت�����ش��اب امل���ع���ارف وامل����ه����ارات ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي 

اأ�شبحت متطلًبا رئي�ًشا الإجناز املهام واالأعمال 

بعد  التعليمية عن  امل�شرية  واإكمال  الوظيفية، 

كاإجراء اإحرتازي يعزز البيئة ال�شحية االآمنة 

التعر�ش  اجل��م��ي��ع  وي��ج��ن��ب  وال��ع��م��ل،  للتعلم 

للمخاطر ال�شحية املتعلقة بالوباء.

واأكد النعيمي اأهمية حمو االأمية ال�شحية 

م����ن خ������الل ت��ن��ف��ي��ذ احل�������ش�������ش واجل���ل�������ش���ات 

انت�شار  مبخاطر  التعريف  ب��ه��دف  ال��ت��وع��وي��ة 

واالإر���ش��ادات  منها،  الوقاية  وط��رق  االأم��را���ش 

واأهمية  اجل�شمية،  بال�شحة  املتعلقة  ال�شحية 

ال����غ����ذاء امل�����ت�����وازن، وط�����رق اك��ت�����ش��اب ال���ع���ادات 

ال�شحية االإيجابية.

ودع��ا ال��وزي��ر ك��ل م��ن تخلف ع��ن االلتحاق 

ب���امل���در����ش���ة ب�����ش��ب��ب ظ���روف���ه االج��ت��م��اع��ي��ة اأو 

املختلفة  بالربامج  االلتحاق  اإىل  االقت�شادية 

التعليم غري  ال����وزارة يف جم��ال  تقدمها  ال��ت��ي 

النظامي بح�شب الربنامج املنا�شب له.

املدر�شة  الذين تركوا  الطلبة  اأن  اإىل  ولفت 

اإراداتهم، ميكنهم  الأ�شباب متعددة خارجة عن 

االلتحاق مبراكز تعزيز الثقافة للمت�شربني اأو 

اإكمال  اأو  اال�شتدراكي  التعليم  برنامج  مراكز 

درا�شتهم عن طريق برنامج الدرا�شات املنزلية 

وبرنامج الدرا�شات امل�شائية.

العاملية  القمة  بجائزة  فاز  االأردن  اأن  يذكر 

للقراءة من موؤ�ش�شة القراءة العاملية التي اأعلن 

وحقق  اأك�����ش��ف��ورد،  جامعة  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  عنها 

م�شتوى  حت�شني  يف  م��ل��م��و���ش��اً  ت��ق��دم��ا  االأردن 

القراءة، وبلغت ٩٩ باملئة يف الفئة العمرية بني 

١5 و٢4 عاًما منذ عام ٢٠٠٠.

االنباط-عمان

   وق���ع ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي ملكافحة اجل��وع 

و���ش��وء ال��ت��غ��ذي��ة )جن���م���ة(، وب��رن��ام��ج االغ��ذي��ة 

ال�����ش��ن��دوق االردين  ال��ث��الث��اء، يف مقر  ال��ع��امل��ي 

اإتفاقية  )ج��ه��د(،  الب�شرية  للتنمية  الها�شمي 

لتنفيذ برنامج  تدريبي لبناء قدرات  1500 

عاطل عن العمل وتاأهيلهم ل�شوق العمل.

االم��رية  �شمو  بح�شور  االتفاقية،  ووق��ع     

ب�شمة بنت طالل رئي�شة هيئة التحالف الوطني 

نائب  )جنمة(،  التغذية  و�شوء  اجل��وع  ملكافحة 

الغزواي، و  ال�شيد علي  الوزير اال�شبق  �شموها 

نائب املدير القطري لربنامج االغذية العاملي 

ال�شيد جوناثان كامبل.

  واك������دت ���ش��م��وه��ا، اأه���م���ي���ة ال�����ش��راك��ة بني 

برنامج االغذية العاملي وحتالف جنمة، والبناء 

امل�شتمر  التعاون  حققها  التي  النجاحات  على 

ب���ني اجل���ان���ب���ني يف م��ك��اف��ح��ة اجل�����وع وت��ع��زي��ز 

االم���ن ال��غ��ذائ��ي وحم��ارب��ة ال��ب��ط��ال��ة،  م�شيدة 

توجيه  يف  اجل��ان��ب��ان  اإكت�شبها  التي  ب��اخل��ربات 

برامج التعاون بينهما نحو الفئات واملجتمعات 

امل�شتهدفة واال�شد حاجة للم�شاعدة.

     ك��م��ا ا����ش���ارت ���ش��م��وه��ا اىل ال��ع��دي��د من 

ال��ت��ع��اون  بفعل  حتققت  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح  ق�ش�ش 

ب���ني اجل���ان���ب���ني، واالث������ر االي���ج���اب���ي ل��ل��ربام��ج 

وامل���ب���ادرات امل��ن��ف��ذة يف اط���ار ت��ع��اون اجل��ان��ب��ني، 

على الفئات امل�شتهدفة والتي انتقلت من حالة 

العوز وانتظار امل�شاعدة اىل االمن واال�شتقرار 

امل�شاهمة يف  على  والقدرة  واملعي�شي،  الوظيفي 

حتقيق التنمية امل�شتدامة وال�شاملة.

     ب�������دوره، اك����د ك��ام��ب��ل ال����ت����زام ب��رن��ام��ج 

االغ�����ذي�����ة ال���ع���امل���ي ب����دع����م ج����ه����ود احل���ك���وم���ة 

االجتماعية  للتحديات  لال�شتجابة  االردن��ي��ة  

واالإق����ت���������ش����ادي����ة ال����راه����ن����ة وال���ت���ك���ي���ف م��ع��ه��ا، 

وامل�����ش��اه��م��ة يف ت��ع��زي��ز االم���ن ال��غ��ذائ��ي لال�شر 

والفئات اال�شد ت�شررا.

اإن الربنامج �شيعمل بالتعاون مع     وق��ال  

حت��ال��ف )جن��م��ة( ع��ل��ى االإ���ش��ت��ث��م��ار االأم���ث���ل  يف 

ال�����ش��ب��اب وت��زوي��ده��م ب��امل��ع��رف��ة وامل���ه���ارات التي 

متكنهم من الو�شول اىل فر�ش العمل الدائمة 

واالعتماد على انف�شهم وم�شاعدة اأ�شرهم.

   ويهدف الربنامج، الذي ي�شتمر ملدة 10 

ال���ذات لدى   االع��ت��م��اد على  تعزيز  ���ش��ه��ور، اىل 

امل�����ش��ت��ه��دف��ني واالأك�����رث ح���اج���ة، وب���ن���اء وت��ع��زي��ز 

كفاياتهم املهنية واك�شابهم املهارات الالزمة يف 

جماالت العمل املختلفة والالزمة ل�شوق العمل 

كمهن اإنتاج االأغذية واحلرف اليدوية واللحام 

يف  انخراطهم  فر�ش  يح�شن  ومب��ا  وال��ن��ج��ارة، 

�شوق العمل، ويوفري االمن الوظيفي والغذائي 

التنمية  خطة  اه��داف  مع  ين�شجم  و  ال�شرهم، 

من  احل����د  يف  وي�����ش��ه��م   ،2030 امل�����ش��ت��دام��ة 

البطالة.

   وي�شتهدف الربنامج نحو 1500 عاطل 

ع��ن ال��ع��م��ل م��ن اجل��ن�����ش��ني م��ن ع��م��ر 18 اىل 

اربد  و  عمان  العا�شمة  مناطق  يف  عاما   40
والزرقاء والكرك والعقبة، 30 باملئة منهم من 

الالجئني ال�شوريني، و 70 باملئة من االأردنيني 

االم��رية  مراكز  مع  بالتن�شيق  تدريبهم  �شيتم 

االردين  ل��ل�����ش��ن��دوق  ال��ت��اب��ع��ة  للتنمية  ب�����ش��م��ة 

ه��ذه  يف  )ج��ه��د(  الب�شرية  للتنمية  الها�شمي 

واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شركات  لدى  املناطق، 

ودعم تعافيها من االآثار االقت�شادية  ل�جائحة 

كورونا )كوفيد 19(.

  كما مت تخ�شي�ش ما ن�شبته 20 باملئة من 

ممن  االردن��ي��ني  الربنامج  يف  التدريب  فر�ش 

ف��ق��دوا وظ��ائ��ف��ه��م واأع��م��ال��ه��م ب�����ش��ب��ب  جائحة 

كورونا.

   ومُي��ن��ح  ك��ل م��ت��درب يف ال��ربن��ام��ج خ��الل 

فرتة التدريب 220 دينارا �شهرياأ تعادل احلد 

االدنى من االأجور كبدل موا�شالت، فيما يركز 

امل�شاركات  الن�شاء  متكني  على  اأي�شا  الربنامج 

لتوفري حياة كرمية لهن وال�شرهن.

    وك����ان ال��ت��ح��ال��ف ق��د ن��ف��ذ ب��ال��ت��ع��اون مع 

االأن�شطة  من  �شل�شلة  العاملي  االغذية  برنامج 

ال���ت���دري���ب���ي���ة يف خم��ت��ل��ف حم���اف���ظ���ات امل��م��ل��ك��ة 

اج��راءات  و�شط  �شخ�ش،   6000 منها  ا�شتفاد 

امل�شاركني  و�شحة  �شالمة  ل�شمان  اح��رتازي��ة 

واملجتمع من فريو�ش كورونا.

 اتفاقية بين تحالف نجمة واالغذية العالمي لتنفيذ برنامج 
لبناء القدرات  للعاطلين عن العمل

اتفاقية اردنية سويسرية لتنفيذ برنامج 
وطني لرسم خرائط الفيضانات

 المومني: المختار والمأذون غير مطالبين 
باالستقالة للترشح لالنتخابات

 القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل 
من األراضي السورية

 للتخفيف من اثار السيول

االنباط-عمان

وق������ع وزي�������ر ال���ت���خ���ط���ي���ط وال����ت����ع����اون 

الدويل الدكتور و�شام الرب�شي وال�شفري 

اتفاقية  على  جا�شر  لوكا�ش  ال�شوي�شري 

ل��ل��ت��ع��اون امل�������ش���رتك ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ربن��ام��ج 

ال��وط��ن��ي ل��ر���ش��م خ���رائ���ط ال��ف��ي�����ش��ان��ات، 

االردنية  احلكومة  �شياق جهود  وذلك يف 

للتخفيف من اثار ال�شيول يف اململكة.

اجلهة  عن  نيابة  االتفاقية  ووقع  كما 

امل�����ش��ت��ف��ي��دة ك���ل م���ن وزي����ر امل���ي���اه وال���ري 

امل��ه��ن��د���ش رائ����د اأب����و ال�����ش��ع��ود، وم��ن��دوب 

املركز الوطني لالأمن واإدارة االأزمات .

ت��ع��م��ي��ق  اىل  االت����ف����اق����ي����ة  وت�����ه�����دف 

واملركز  وال��ري  املياه  وزارة  بني  التعاون 

الوطني لالأمن واإدارة االأزمات والوكالة 

ال�����ش��وي�����ش��ري��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وال����ت����ع����اون، يف 

خرائط  لر�شم  الوطني  الربنامج  جمال 

ال��ف��ي�����ش��ان��ات ل�����ش��ال��ح امل��م��ل��ك��ة االأردن���ي���ة 

الها�شمية، 

 وحت�����دد ه����ذه االت���ف���اق���ي���ة االأه������داف 

العامة للربنامج الوطني لر�شم خرائط 

تقدميها  املنوي  وامل�شاهمات  الفي�شانات 

�شيتم  والتي  املوقعة،  االأط��راف  قبل  من 

االل����ت����زام ب���ه���ا وحت���دي���ده���ا مب���زي���د م��ن 

التف�شيل يف اتفاقية تنفيذ امل�شروع التي 

قبل  من  م�شرتك  ب�شكل  �شياغتها  �شيتم 

االأطراف املوقعة الحقاً.

االنباط-عمان

الهيئة  با�شم  االإعالمي  الناطق  قال 

اإن  املومني،  جهاد  لالنتخاب  امل�شتقلة 

من  لالنتخابات  بالرت�شح  ال��راغ��ب��ني 

غري  امل���اأذون  اأو  املختار  بعمل  املكلفني 

مطالبني باال�شتقالة من عملهم.

املجل�ش  ف��ت��وى  اأن  امل��وم��ن��ي  وا���ش��اف 

االأع���ل���ى ل��ت��ف�����ش��ري ال��ق��وان��ني اأك����دت اأن 

املوظف  و�شف  عليه  ينطبق  ال  املختار 

عمله  من  ا�شتقالته  ي�شرتط  وال  العام 

كمختار الأنه ال يتقا�شى اأي دخل مايل 

من خزينة الدولة.

ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ف��ت��وى  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

على  اأي�����ش��ا  تنطبق  ب��امل��خ��ت��ار  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

امل������اأذون غ���ري ال��ع��ام��ل ب��ال��ق��ط��اع ال��ع��ام 

ال  الأنه  لالنتخابات  بالرت�شح  الراغب 

اخلزينة،  من  م��ايل  دخ��ل  اأي  يتقا�شى 

وكل من هو يف حكم املختار واملاأذون.

�شرط  على  التاأكيد  املومني  وج��دد 

ت��ق��دمي اال���ش��ت��ق��ال��ة ق��ب��ل ���ش��ت��ني ي��وم��اً 

للعاملني  على االقل من يوم االقرتاع 

ب��ال��ق��ط��اع ال��ع��ام م��ن روؤ����ش���اء واع�����ش��اء 

جم��ال�����ش ام���ن���اء اجل��ام��ع��ات االردن���ي���ة، 

وم��وظ��ف��ي ال�����ش��م��ان االج��ت��م��اع��ي من 

امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  اع�����ش��اء جم��ل�����ش  غ��ري 

و�شركة  االجتماعي،  لل�شمان  العامة 

ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��ب��ة، وال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 

ل����ل���������ش����دود، و�����ش����رك����ت����ي ال���ف���و����ش���ف���ات 

واب���راز  االردن��ي��ة،  وامللكية  وال��ب��وت��ا���ش، 

ما يثبت تقدميهم اال�شتقالة مع طلب 

الرت�شح.

االنباط-عمان

 اأحبطت املنطقة الع�شكرية ال�شمالية، 

واجهاتها،  اإح���دى  على  ال��ث��الث��اء،  ام�����ش 

حم���اول���ة ت�����ش��ل��ل ���ش��خ�����ش م���ن االأرا����ش���ي 

ال�شورية اإىل االأرا�شي االأردنية.

وق������ال م�������ش���در ع�����ش��ك��ري م�������ش���وؤول يف 

االأردن��ي��ة  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة 

ج����رى تطبيق  اإن����ه  ال���ع���رب���ي،  اجل��ي�����ش   –
قواعد اال�شتباك ما اأدى اإىل القب�ش عليه، 

وحتويله اإىل اجلهات االأمنية املخت�شة.

الع�شكرية  املنطقة  اأن  امل�شدر  واأ�شاف 

مع  وح��زم  ق��وة  بكل  �شتتعامل  ال�شمالية 

اأي����ة ع��م��ل��ي��ة ت�����ش��ل��ل اأو حم��اول��ة ت��ه��ري��ب، 

ب���ه���دف ح��م��اي��ة امل����واط����ن واأم������ن ح���دود 

اململكة.
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يف  �سواء  امليزان،  كفتي  بني  للتوازن  كثرية  ثنائيات  هنالك  احلياتية  م��ور  ا�أل لتتواءم 

زمن كورونا األو بعده؛ فعلى �سبيل األمثلة الثنائيات والتكامليات: ا�ألخذ والعطاء، واحلق 

والواجب، والراحة والتعب، وهكذا، حيث املطلوب املواءمة بني كل ثنائيتني:

1. املوقع العام: كثريون يعتربون املوقع العام عطاء تلزمي األو ت�سريف، لكن احلقيقة 

هو تكليف ب�سرف، فاملطلوب املواءمة بني التكليف والت�سريف لل�سعور بالتكليف!

من  فيها  ما  بقدر  املغامن  على  حم�سورة  لي�ست  فهي  األمانة  امل�سوؤولية  امل�سوؤولية:   .2

األمانة امل�سوؤولية، فاملطلوب املواءمة بني املغامن من جهة وامل�ساءلة من جهة األخرى.

حلوب  بقرة  لي�س  فالوطن  والواجبات،  احلقوق  ميزانها  كفتي  املواطنة  املواطنة:   .3

احلقوق  بني  امل��واءم��ة  واملطلوب  احلقوق،  على  الواجبات  تعظيم  يتطلب  لكنه  للحقوق 

والواجبات.

او  ال��رات��ب  على  للح�سول  ال��ازم  اجلهد  تقدمي  يتطلب  �سريف  عمل  األي  العمل:   .4

احلقوق كاملة، فاملطلوب املواءمة بني اجلهد واملعا�س األو املكافاألة.

5. النتيجة: األي نتيجة تتطلب النجاح حتتاج جلهد ووقت ومال، واملطلوب املواءمة بني 

يجابية واإدارة الوقت. النتيجة ا�إ

حرتام  ن�سانية: بالقدر الذي يتعب النا�س فيه خللق حالة املحبة وا�إ 6. العاقات ا�إ

بالقدر الذي يتوقعون فيه الوفاء، واملطلوب املواءمة بني املحبة والوفاء.

نواءم  ان  واملطلوب  املواءمة،  لثقافة  التي حتتاج  الثنائيات  املزيد من هذه  هنالك   .7

قل فيما بينهما، ولكن اإن رجحت كفة الواجبات فذلك األف�سل واألكرث اإنتماء ووفاء. على ا�أل

يفكر  األن  قبل  م�ساءلته  ح�ساب  يح�سب  األن  امل�سوؤول  وعلى  األمانة  امل�سوؤولية  ب�سراحة: 

امليزان للحقوق والواجبات لكل �سيء  املواءمة بني كفتي  األو مغامنه، ومطلوب  كم راتبه 

باحلياة وخ�سو�ساً ما بعد زمن كورونا.

د. محمد طالب عبيدات

كفتا الميزان في زمن 
كورونا »البوتاس « ُتفعل خطط الطوارئ وتؤكد استمرارها في عملياتها اإلنتاجية والتصديرية

 بعد ظهور إصابات جديدة في محافظة الكرك

 التلهوني يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

 اللجنة االستشارية الشبابية تشارك باجتماع دعم البنك الدولي لألردن 

 الجمارك األردنية تدرج شركة جديدة لبرنامج القائمة الذهبية

أيلة تطلق مبادرة لخفض استخدام المواد البالستيكية وإعادة استخدامها لزراعة األشتال

االنباط-عمان

يف ظل حدوث  اإ�سابة جديدة بفايرو�س 

كورونا يف حمافظة الكرك / غور ال�سايف 

وم��ا جن��م ع��ن خم��ال��ط��ة ال�����س��ي��دة امل�سابة 

األعلنت  اإ�سافية،  اإ�سابات  من  املحافظة  يف 

�سركة البوتا�س العربية عن تفعيل خطط 

ال����ط����وارئ امل��و���س��وع��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ه��ذا 

ال��ع��دي��د من  ع��ل��ى  ت�ستمل  وال��ت��ي  احل���دث 

ا�إجراءات التي تنفذها دوائر ال�سركة كل 

ح�سب اخت�سا�سه ودوره.

وب���ح�������س���ب ب����ي����ان ���س��ح��ف��ي �����س����در ع��ن 

ه��ذا  ام�س، ياألتي  العربية”  “البوتا�س 
ظهرت  ال��ت��ي  املنطقة  �ألن  ن��ظ��راً  ا�إج����راء 

ف��ي��ه��ا ا�إ����س���اب���ات ي���األت���ي م��ن��ه��ا ع����دد كبري 

اإ�سافة  ال�سركة،  يف  العاملني  م��ن  ن�سبياً 

ب�سكل  امل�ساهمة  على  ال�سركة  حر�س  اإىل 

ف��ّع��ال يف ج��ه��ود ا�ألج���ه���زة ال��ر���س��م��ي��ة ذات 

ال��وب��اء  ان��ت�����س��ار  ع��ل��ى  بال�سيطرة  ال��ع��اق��ة 

وال�سامة  ال�سحة  على  اآث��اره  من  واحل��د 

املجتمعية.

األن ���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���س  وج���اء يف ال��ب��ي��ان، 

ال��ع��رب��ي��ة ق��ام��ت وف���ور اإع��ام��ه��ا م��ن قبل 

ا�ألمني  املجل�س  رئي�س  ال��ك��رك/  حمافظ 

يف املحافظة بوجود عدد من ا�إ�سابات يف 

املنطقة، باإعفاء جميع املوظفني القاطنني 

يف منطقة غور ال�سايف من دوامهم وحتى 

اإ����س���ع���ار اآخ�����ر، وت��ط��ب��ي��ق ب��رن��ام��ج �إج����راء 

ال����ازم����ة جلميع  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ف��ح��و���س��ات 

ال��ع��ام��ل��ني يف امل�����س��ن��ع، وذل����ك ب��ع��د ظ��ه��ور 

اإ���س��اب��ت��ني �سمن م��وظ��ف��ي ال�����س��رك��ة ك��ان��وا 

�سمن املخالطني للحالة التي مت ا�إعان 

ال��ك��رك/ غ��ور  عنها م���وؤخ���راً يف حم��اف��ظ��ة 

ال�سايف.

واألو�سح البيان، األن “البوتا�س العربية” 

يف  العاملني  األع��داد  تخفي�س  يف  �ست�ستمر 

مواقعها املختلفة يف غور ال�سايف، وتطبيق 

جانب  اإىل  املوظفني  بني  التباعد  �سيا�سة 

ت�سكيل جمموعات العمل التي � تلتقي يف 

وذلك  العمل،  األماكن  يف  مبا�سرة  األعمالها 

للتقليل من خطر ا�ختاط والعدوى.

واألكدت ال�سركة يف بيانها، األنها م�ستمرة 

يف عملياتها ا�إنتاجية والوفاء بالتزاماتها 

التعاقدية مع زبائنها حول العامل. موؤكدة 

زال���ت تطبق  األن��ه��ا �  ع��ل��ى  ال��وق��ت  ذات  يف 

األق�����س��ى م��ع��اي��ري ال�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة يف 

ج��م��ي��ع م��راف��ق��ه��ا ا�إن��ت��اج��ي��ة واخل��دم��ي��ة، 

وتقدم الدعم الازم للموؤ�س�سات والدوائر 

ان��ت�����س��ار  م����ع  ب���ال���ت���ع���ام���ل  ال���ع���اق���ة  ذات 

الفايرو�س يف املحافظة وتتعاون معها.

االنباط-عمان

الوطنية  اللجنة  رئي�س  ال��ع��دل  وزي���ر  األك���د 

حلقوق ا�إن�سان الدكتور ب�سام التلهوين خال 

�سه اليوم الثاثاء اإجتماع اللجنة يف وزارة 
ُ
تراأل

حقوق  مبلف  احلكومي  ا�إهتمام  على  العدل، 

توجيهات  اإىل  وامل�ستند  ا�ألردن   يف  ا�إن�����س��ان 

ترجمت  وال��ت��ي  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جالة 

ال�ساملة حلقوق  الوطنية  اإىل �سياغة اخلطة 

ا�إن�سان لاألعوام )2016-2025(.

حم��اور  ث��اث��ة  تت�سمن  اخل��ط��ة  األن  وب���ني 

ا�أله����داف  م��ن  جم��م��وع��ة  عنها  ينبثق  رئي�سة 

منظومة  ب��ت��ع��زي��ز  ال��ع��اق��ة  ذات  وا�ألن�����س��ط��ة 

رك���زت يف م�سامينها  وال��ت��ي  ا�إن�����س��ان  ح��ق��وق 

ع��ل��ى حم���اور احل��ق��وق امل��دن��ي��ة وا�إق��ت�����س��ادي��ة 

تعر�ساً  ا�ألك����رث  ال��ف��ئ��ات  وحم���ور  وال�سيا�سية 

ا�إهتمام  األن  اإىل  املجتمع م�سرياً  لاإنتهاك يف 

ب��ح��ق��وق ا�إن�����س��ان لي�س ب��ج��دي��د ع��ل��ى ال��دول��ة 

وكافة  ا�ألردين  الد�ستور  كفلها  التي  ا�ألردنية، 

ال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ن��اظ��م��ة يف ه���ذا امل��ج��ال وال��ت��ي 

ال�سيا�سات  �سعيد  على  ج��دل  األي  ي�سوبها   �

واملمار�سات والتطبيقات.

بناء  جاء  اليوم  اإجتماع  األن  التلهوين  وق��ال 

الرزاز  الدكتور عمر  ال��وزراء  على قرار رئي�س 

بهدف  اخل��ط��ة  �سياغة  جلنة  ت�سكيل  ب��اإع��ادة 

الوطنية  اخلطة  اإجن���ازات  ومراجعة  حتديث 

ال�ساملة حلقوق ا�إن�سان )2016-2025(، 

واإلتزامات  الوطنية،  الثوابت  مع  يتوافق  مبا 

اململكة بهذا اخل�سو�س.

ا�إجتماع  األن��ه مت خ��ال  التلهوين  واأل���س��اف 

احل��ك��وم��ة  ب��ه  ق��ام��ت  ال���ذي  التقييم  مناق�سة 

بالتعاون مع مركز احلياة )را�سد( حول ما مت 

اإجنازه خال اخلم�س �سنوات املا�سية من بنود 

نتائج قيا�س م�ستوى  اخلطة وما ت�سمنه من 

التنفيذ جلميع الن�ساطات.

اإىل األن���ه ول��ه��ذه ال��غ��اي��ة مت ا�إت��ف��اق  �ف��ت��اً 

ع��ل��ى ت�����س��ك��ي��ل ف���ري���ق ف��ن��ي م��ن��ب��ث��ق ع���ن جلنة 

التي  والتحديات  املعيقات  لدرا�سة  ال�سياغة 

املنبثقة  وا�ألن�����س��ط��ة  ا�أله����داف  حتقيق  ت��واج��ه 

ع���ن اخل��ط��ة ل��غ��اي��ات م��ع��اجل��ت��ه��ا وف���ق ا�ألط���ر 

من  ل��اإجن��از  حت��دي��ده��ا  �سيتم  ال��ت��ي  الزمنية 

قبل اللجنة.

العدل  وزي��ر  يراأل�سها  ال��ت��ي  اللجنة  وت�سم 

وال���راألي  الت�سريع  دي���وان  رئي�س  ع�سويتها  يف 

فداء احلمود، واملفو�س العام للمركز الوطني 

حل��ق��وق ا�إن�����س��ان ع��اء ال��ع��رم��وط��ي، واملن�سق 

ال��ع��ام احل��ك��وم��ي حل��ق��وق ا�إن�����س��ان يف رئ��ا���س��ة 

الوزراء نذير العواملة مقرراً للجنة، وا�ألمني 

الدكتورة  امل��راألة  ل�سوؤون  الوطنية  للجنة  العام 

���س��ل��م��ى ال��ن��م�����س، ون��ق��ي��ب ال�����س��ح��ف��ي��ني راك���ان 

ال�����س��ع��اي��دة، وغ��دي��ر اإ���س��ك��ن��دراين م��ن رئ��ا���س��ة 

الوزراء �سكرترية للجنة.

االنابط- اجمد الكرميني 

ال�سبابية  ا��ست�سارية  اللجنة  األع�ساء  �سارك 

للبنك ال���دويل يف  ا�ج��ت��م��اع ال��ت�����س��اوري ال��ذي 

مت ع��ق��ده ا�ث���ن���ني ب��ت��ق��ن��ي��ة ا�ت�����س��ال ع���ن بعد 

ل����األردّن يف  ال���دويل  للحديث ح��ول دع��م البنك 

اللقاء  ك��ورون��ا. مّت الرتكيز يف ه��ذا  ظل جائحة 

األهمية  اإدارت��ه عن ُبعد، على  ال�سبابّي وال��ذي مت 

وحو�سبة  وا�لكرتويّن،  الرقمّي  التحول  تعزيز 

تنموية  األف��ك��ار  ط���رح  مت  ك��م��ا  امل��ال��ي��ة،  العمليات 

ت�����س��اه��م يف دع����م ال�����س��ب��اب وت��ع��زي��ز ا����س��ت��ث��م��ار 

وا�ستدامة ُفر�س العمل، األهمية التو�سع يف برامج 

احلماية ا�جتماعية، وغريها من ا�ألفكار التي 

ال�سناعة  ال����زراع����ة، دع���م  ق��ط��اع  ب��دع��م  ت��ت��ع��ل��ق 

وامل�ساريع ال�سغرية، وال�سحة والتعليم، واألهمية 

املواطنني  واإ���س��راك  الامركزية،  برامج  تعزيز 

يف �سنع القرار.  من اجلدير بالذكر األن اللجنة 

ا����س��ت�����س��اري��ة ال�����س��ب��اب��ي��ة ق����ام ال��ب��ن��ك ال����دويل 

العديد  وت�سم   2019 العام  مطلع  بت�سكيلها 

متعددة،  حم��اف��ظ��ات  م��ن  ا�ألرديّن  ال�سباب  م��ن 

وتهدف اإىل �سماع �سوت ال�سباب وتو�سياتهم مبا 

يتعلق بدعم البنك للربامج التنموية يف اململكة.

���س��ارك يف ا�ج��ت��م��اع ع��دد م��ن خ���رباء البنك 

ال���دويل يف ع��م��ان وب����ريوت، وك���ًا م��ن م. األحمد 

ن�����س��ال ع�����ّواد، م. ع��ب��داهلل ب��ن��ي ه���اين، م. معتز 

العطني، ا�آن�سة ها عبيدات، م. �سعد الزواهرة 

ا��ست�سارية  ال�سبابية  باللجنة  األع�ساء  ب�سفتهم 

للبنك الدويل / مكتب ا�ألردّن.

االنباط-عمان

  ادرج�����ت دائ�����رة اجل���م���ارك ال�����س��رك��ة ال��دول��ي��ة 

وامل�ستلزمات  وال��ك��ي��م��اوي��ة  ال��دوائ��ي��ة  لل�سناعات 

الذهبية  القائمة  برنامج  اىل  الطبية  ال��دوائ��ي��ة 

الت�سدير؛ لا�ستفادة من  و  ا��سترياد  يف جم��ال 

الت�سهيات اجلمركية املمنوحة لل�سركات املدرجة 

ع��ل��ى ه���ذه ال��ق��ائ��م��ة ب��ع��د األن ان��ت��ه��ت جل��ن��ة تدقيق 

لل�سركة،  امل��ي��داين  التدقيق  عمليات  ا�ل��ت��زام من 

وال���ت���ي �سملت ال��ت��ح��ق��ق م���ن م��ت��ط��ل��ب��ات ا�ل���ت���زام 

املتعلقة باملتطلبات اجلمركية، ومتطلبات ا�ألمان، 

وك���ذل���ك ال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى األن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل املتعلقة 

بالتجارة اخلارجية اخلا�سة باإجراءات ا��سترياد 

ال�سركة  ال���ت���زام  م���دى  تقييم  ب��ع��د  وال��ت�����س��دي��ر، 

حققت  حي�ث  اجلمركية،  وا�ألنظمة  بالت�سريعات 

ال�سركة �سروط ومعايري برنامج القائمة الذهبية 

فئة  �سمن  ت�سنيفها  ومت  ا����س��ت��رياد،  جم���ال  يف 

اخلطورة املتدنية. 

احلقيق�ي  التج�س�يد  �س�ياق  ف�ي  ذل��ك  وي�����األت�����ي 

لل�سراكة الفاعلة بني القطاعني: العام واخلا�س، 

لا�س�تثمار  خ�سب�ة  بيئ�ة  ا�ألردن  جعل  �سبيل  يف 

لقطاع�ات  املتمي�زة  اخلدم�ة  تقدي�م  خ�����ال  م�ن 

املتعاملي�ن م�ع اجلم�ارك ا�ألردني�ة، والت�ي ت�س�مل: 

والتخلي��س،  وال��ت�����س��دي�����ر،  ا����س�����ت��رياد  ���س�����رك��ات 

والنق�ل، وامل�س�تودعات، اإ�ساف�ة ال�ى ال�س�ركات املقام�ة 

الربنام�ج  ويق�وم  املوؤهل�ة.  ال�سناعي�ة  امل�����دن  ف�ي 

با�ألنظم�ة  الطوع�ي  ا�لت�زام  مب�داأل  عل�ى  امل�ذكور 

والت�س�ريعات م�ن قب�ل ال�س�ركات �ساحب�ة الع�اق�ة.

وم����ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ف����ان األب������رز ا�أله������داف 

املتمثل  الذهبية  القائمة  برنامج  يحققها  ال��ت��ي 

�سهل  ب�سكل  ال�سلع  انتقال  بت�سجيع  امل�ساهمة  يف 

واآم������ن، وت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ك��ال��ي��ف، م���ن خ����ال ت�سهيل 

اإجراءات التخلي�س على ال�سلع يف احلدود واملراكز 

اجلمركية الوطنية واملوانئ العاملية وكذلك تطبيق 

اجلمركية  للرقابة  احلديثة  والتقنيات  الربامج 

�سل�سلة  وت�سهيل  األم���ن  معايري  م��ع  تن�سجم  ال��ت��ي 

التزويد يف التجارة العاملية اىل جانب توفري الدعم 

املعنوي لل�سركات املدرجة �سمن القائمة الذهبية، 

باملتطلبات  با�لتزام  ا��ستمرار  على  وت�سجيعها 

اجلمركية ومتطلبات ا�ألمان.

 االنباط-عمان

مكانتها  لتعزيز  ال���دوؤوب���ة  م�ساعيها  �سمن 

كامنوذج لنمط العي�س امل�ستدام واملحافظة على 

البيئة، األطلقت �سركة واحة األيلة للتطوير موؤخراً، 

م��ب��ادره لتقنني ا���س��ت��خ��دام ال��ق��واري��ر وال��ع��ب��وات 

البا�ستيكية، وا�ستبدالها باألخرى �سديقة للبيئة، 

واإعادة ا�ستخدام عدد من هذه القوارير والعبوات 

لغايات زراعة وا�ستنبات ا�أل�ستال املختلفة، بهدف 

خف�س املواد امل�سرة يف البيئة ورفع الوعي لدى 

باألهمية  وزواره�����ا  وقاطنيها  األي��ل��ة  يف  العاملني 

احلفاظ على املوارد الطبيعية.

وانتهت األيلة من جمع هذه العبوات والقوارير 

خم�س�سة  للبيئة  �سديقة  ب��األخ��رى  وا�ستبدالها 

ا�ستعما�ت ب�سكل ح�سري لكل م�ستخدم،  لعدة 

فيما يجري حالياً اإعادة ا�ستخدامها من جديد 

يف ح��دائ��ق األي��ل��ة ل��غ��اي��ات زراع�����ة ب����ذور واأل���س��ت��ال 

النباتات.

وتتكامل هذه املبادرة مع �سل�سلة من الربامج 

األيلة  م�سوار  يف  الكبرية  وا��ستثمارات  البيئية 

الطويل بربامج حماية املوارد الطبيعية وخف�س 

ا�نبعاثات وتقليل املواد ال�سارة وتلك املخت�سة 

باإعادة التدوير واعتماد الطاقة املتجددة، وتعزيز 

امل�ساحات اخل�سراء.

تخفي�س  �سيجري  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ومب��وج��ب 

ذات  البا�ستيكية  والقوارير  العبوات  ا�ستخدام 

ا��ستخدام ملرة واحدة يف خمتلف مرافق العمل 

النفايات، ويرفع  األيلة ما يقلّل من حجم  داخ��ل 

كافة  يف  البيئية  ا�ألب��ع��اد  مراعاة  باألهمية  الوعي 

العبوات  ا�ستخدام  �سا�سل العمل ومن ثم يعاد 

املجنونة ال��ان��ت��ان��ا،  األ���س��ت��ال؛  ل��زراع��ة  ال�سغرية 

، با�إ�سافة اإىل ا�ألكا�سيا   Bougainvillea
األيلة  األكادميية  �ساحات  تزيني  يف  ت�ستخدم  التي 

للجولف ومرافق األخرى.

وقال م�ساعد مدير زراعة ومتابعة ا�ستدامة 

األي��ل��ة وال��ق��ائ��م على مبادرة  ماعب اجل��ول��ف يف 

ا�ستخدام العبوات البا�ستيكية يف زراعة ا�أل�ستال 

باإعادة  األيلة  “نفخر يف  م��دان��ات:  املهند�س معتز 

امل�����س��رة يف  البا�ستيكية  امل����واد  ه���ذه  ا���س��ت��خ��دام 

فبدً�  البيئة،  ل�سالح  امل���رة  ه��ذه  ولكن  البيئة، 

م��ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا مل���رة واح����دة وم���ن ث��م ت�سبح 

نفايات، نقوم بجمعها ون�ستخدم العبوات �سغرية 

احلجم لغايات زراعة البذور واإكثارها وا�ستخدام 

القوارير البا�ستيكية ا�ألكرب حجماً لغايات منو 

هذه ا�أل�ستال التي ت�سم نباتات زينة متثل احلياة 

الطبيعية يف ا�ألردن مثل ا�ألكا�سيا املنت�سرة بكرثة 

يف اململكة، وكل ذلك يعزز من امل�ساحات اخل�سراء 

ويكر�س مبادئ ا��ستدامة على األر�س الواقع«.

وحتتفي ه��ذه امل��ب��ادرة ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للحد 

األيلة  ت�ستجيب  البا�ستيك، حيث  ا�ستخدام  من 

للدعوة العاملية للتغلب على التلوث البا�ستيكي، 

وت�سعى لتو�سيع نطاقها يف الفرتات املقبلة على 

األو�سع نطاق بالبحث عن بدائل �سديقة للبيئة 

ب����دً� م��ن ا���س��ت��خ��دام ت��ل��ك امل�����س��رة ب��ه��ا، واإع����ادة 

تدويرها يف م�سارات خ�سراء، تنفيذاً لالتزامات 

املتنامية  ال��دول��ي��ة  ال��ه��واج�����س  ظ��ل  يف  البيئية 

من األثر ارتفاع البا�ستيك يف امل�سطحات املائية 

على  الفادحة  واأل���س��راره��ا  البحرية  احلياة  على 

الطبيعة والتنوع احليوي.

األف�سل  يطّبق  ع��امل��ي  نهج  اإىل  األي��ل��ة  وتن�سم 

املمار�سات البيئية وتلك اخلا�سة بحماية املوارد 

خليج  على  موقعها  م��ن  با��ستفادة  الطبيعية 

العقبة وا�ستنادا اإىل ا�سرتاتيجة متعددة ا�ألبعاد 

ع��ل��ى احل���ي���اة الطبيعية  ع��ل��ى احل���ف���اظ  ت���ق���وم 

البحرية والربية، وو�سوً� اإىل الطيور املهاجرة 

البيئي  كالتثقيف  دائمة  األن�سطة  على  والرتكيز 

والطبيعي.

 التربية: ال انتقال لفيروس كورونا 
داخل المدارس

 التعليم العالي تنفي تشكيل لجنة تحقيق 
بعملية تقييم رئيس الجامعة األردنية

 المياه تنفي فرض ضريبة أبنية 
ومعارف جديدة

 مدير االذاعة والتلفزيون: ال تشفير 
لقنوات المؤسسة

االنباط-عمان

 األكدت وزارة الرتبية والتعليم، ان املدار�س 

كورونا  لفريو�س  انتقال  ح��ا�ت  اي  ت�سهد  مل 

بني الطلبة واملعلمني داخلها، مبينة ان جميع 

احلا�ت التي �سجلت فيها جاءت من خارجها.

الر�سمي،  موقعها  بح�سب  ال���وزارة  وبينت 

ان 14 مدر�سة فقط مت حتويل نظام التعليم 

ف��ي��ه��ا ع���ن ب��ع��د م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام ال��درا���س��ي 

كورنا  بفريو�س  ا�سابات  ت�سجيل  بعد  احلايل، 

ب���ني ط��ل��ب��ت��ه��ا وم��ع��ل��م��ي��ه��ا ج��م��ي��ع��ه��ا خم��ال��ط��ة 

�إ�سابات موؤكدة.

وق���ررت ال����وزارة، ام�����س ال��ث��اث��اء، التحول 

مدر�ستي  يف  يوما،   14 ملدة  بعد  عن  للتعليم 

األم ال��ه�����س��ي��م ا�أل���س��ا���س��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة وال��ظ��اه��ر 

بيرب�س ا�أل�سا�سية املختلطة التابعتني ملديرية 

اجلنوبية،  ا�ألغ����وار  ل��ل��واء  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 

بعد ت�سجيل اإ�سابة يف كل مدر�سة خمالطتني 

�إ�سابة معلن عنها، �فتة اىل ان 45 مدر�سة 

اخرى مت التحول يف النظام التعليم فيها عن 

بعد مل ت�سجل ا�سابات، وامنا ب�سبب وجودها 

يف مناطق معزولة.

االنباط-عمان

 نفت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

ما مت ن�سره يف اإحدى ال�سحف اليومية، �سباح 

ام�����س ال��ث��اث��اء، ح��ول ق��ي��ام وزي��ره��ا الدكتور 

حمي الدين توق بت�سكيل جلنة حتقيق ملعرفة 

األثناء  ا�ألردنية  الذي حدث يف اجلامعة  اخللل 

قبل  من  اجلامعة  رئي�س  تقييم  عملية  تنفيذ 

التدري�س. األع�ساء هيئة 

واألك�����دت ال������وزارة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، ام�����س 

ال��ث��اث��اء، ب���األن ه���ذا اخل���رب ع���اٍر ع��ن ال�سحة 

اإىل  وا�إع��ام��ي��ني  ال�سحفيني  داع��ي��ة  مت��ام��اً، 

يتم  التي  املعلومات  يف  الدقة  توخي  ���س��رورة 

باملو�سوعات  املتعلقة  تلك  و��سيما  ن�سرها 

ال��ه��ام��ة ال���ت���ي مت�����س ���س��م��ع��ة ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م 

العايل ا�ألردين.

االنباط-عمان

 نفت وزارة املياه والري ام�س الثاثاء، �سحة 

ا�إخبارية  املواقع  بع�س  ن�سرتها  التي  املعلومات 

األبنية ومعارف  ا�إلكرتونية ب�ساألن فر�س �سريبة 

جديدة.

وقالت الوزارة يف بيان ام�س: اإن �سريبة ا�ألبنية 

واملعارف موجودة األ�سا بالقانون بن�سبة تبلغ 3 

اإىل   30 يتجاوز   � ب�سيطا  مبلغا  ومتثل  باملئة، 

عام عن  كل  واحدة  ملرة  تدفع  �سنويا  دينارا   50
كل عقار.

ال�سريبة  ه��ذه  قيمة  األن  البيان:  يف  واأل�سافت 

مرتبطة بقيم ومدخات معاجلة مياه ال�سرف 

ال�سرف  الناجتة عن حمطات  ال�سحي واحلماألة 

امل��واد  مثل  كبرية؛  بن�سب  ارتفعت  التي  ال�سحي 

الكيماوية وقيمة الكهرباء.

وب��ي��ن��ت األن ه����ذه ال�����س��ري��ب��ة م��رت��ب��ط��ة األي�����س��ا 

بقيمة ربط العقارات بخدمات ال�سرف ال�سحي 

قيمتها بني  وت���رتاوح  و�سلة �سرف �سحي،  لكل 

األلف دينار للو�سلة الواحدة، وكذلك  اإىل 12   7
ارتفاع قيمة معاجلة املرت املكعب الواحد من مياه 

ال�سرف ال�سحي لنحو 60 قر�سا.

واألو�سحت األن �سريبة ا�ألبنية واملعارف موجودة 

املطالبات  ت��زاي��د  ظ��ل  تقر حديثا، يف  �سابقا ومل 

ال���ك���ث���رية وامل����ت����ع����ددة ب��خ��دم��ة م��ن��اط��ق ج��دي��دة 

بال�سرف ال�سحي، و�سعي الوزارة للتو�سع يف تنفيذ 

م�ساريع ال�سرف ال�سحي للمحافظة على البيئة 

وال�سحة العامة.

 االنباط-عمان

 نفى مدير عام موؤ�س�سة ا�إذاع��ة والتلفزيون 

ا�ألردنية حممد بلقر، ما يتم تداوله عرب مواقع 

التوا�سل ا�جتماعي من ت�سريحات حول ت�سفري 

قنوات التلفزيون ا�ألردين يف مطلع 2021.

واأل�سار بلقر يف ت�سريح �سحفي ام�س الثاثاء، 

اإىل األن التلفزيون ا�ألردين موؤ�س�سة وطنية عريقة، 

مكونات  جلميع  مفتوحة  وف�����س��اءات��ه��ا  األب��واب��ه��ا 

ر�سالة  نقل  يف  تتمثل  وروؤي��ت��ه��ا  املجتمع،  وف��ئ��ات 

الدولة ا�ألردنية وموؤ�س�ساتها واألفرادها مبا حتمله 

و�ستبقى  و�ستقدم،  قدمت  فيما  نوعي  اإرث  م��ن 

ق��ن��وات��ه��ا وم��ن�����س��ات��ه��ا يف خ��دم��ة ���س��وت ال��وط��ن 

و�سورته للداخل واخلارج..

ت�سريحات  من  البع�س  يتداوله  ما  األّن  واألك���ّد 

و�سيتم  األوً�،  األخ��اق��ي��ا  م��رف��و���س  دق��ي��ق��ة  غ���ري 

الوطنية موؤ�س�سة  للموؤ�س�سة  األي م�سيء  ماحقة 

ا�إذاعة والتلفزيون ا�ألردنية.

االربعاء  9/ 9 / 2020



االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 االنباط-عمان

ل���إب��ق��اء  االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ���رف���ة  دع����ت 

ع��ل��ى االإع����ف����اءات ال�����س��ري��ب��ي��ة واجل��م��رك��ي��ة 

واملن�سو�ص  التنموية  للمناطق  املمنوحة 

عليها بقانون اال�ستثمار واالأنظمة ال�سادرة 

مبوجبه.

امل��ه��ن��د���ص فتحي  ال��غ��رف��ة  واأك�����د رئ��ي�����ص 

ت�������س���ري���ح ����س���ح���ف���ي، ام�������ص  اجل����غ����ب����ري، يف 

ال��ث���ث��اء، اأن ال��ف��ك��رة م��ن اإن�����س��اء امل��ن��اط��ق 

التنمية  م��ك��ت�����س��ب��ات  ت��وزي��ع  ه��ي  ال��ت��ن��م��وّي��ة 

اإل��غ��اء احل��واف��ز التي  امل��ح��اف��ظ��ات، وان  ب��ن 

بعملية  ال�����س��رر  �ستلحق  ال��ق��ان��ون  ي��وف��ره��ا 

ا���س��ت��ق��ط��اب اال���س��ت��ث��م��ارات وجت��ع��ل��ه��ا اأك���ر 

بالعا�سمة عمان وجوارها. تركزاً 

و�����س����دد ع���ل���ى ������س�����رورة درا������س�����ة ق�����س��ي��ة 

اخلا�ص  القطاع  م��ع  بال�سراكة  االإع��ف��اءات 

ال��ق��رارات  اأن  م��وؤك��دا  ق���رار،  اأي  ات��خ��اذ  قبل 

املتعلقة باال�ستثمار يجب ان تكون م�ستقرة، 

خا�سة احلوافز التي اأعلن عنها نهاية العام 

املا�سي.

باملناطق  امل�ستثمرين  اأن  اجلغبري  وب��ن 

اأعلى  اإنتاجية  تكاليف  يتحملون  التنموية 

ل��ستفادة  وذلك  خارجها،  امل�ستثمرين  من 

من احلوافز التي يوفرها قانون اال�ستثمار 

واالأنظمة ال�سادرة مبوجبه.

االنباط-عمان

 اأ����س���درت دائ���رة االإح�����س��اءات ال��ع��ام��ة ام�ص 

الث�ثاء، تقريرها الربعي حول معدل البطالة 

حيث   ،2020 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  للربع  اململكة  يف 

ب��ل��غ م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة خ����ل ال��رب��ع ال��ث��اين من 

3.8 نقطة  بارتفاع مقداره   )%23.0( 2020 عام 

مئوية عن الربع الثاين من عام 2019.

الربع  خ���ل  ل��ل��ذك��ور  البطالة  م��ع��دل  وب��ل��غ 

الثاين من عام 2020 )21.5%( مقابل )%28.6( 

ارتفع  قد  البطالة  معدل  اأّن  ويت�سح  ل���إن��اث، 

ن��ق��ط��ة م��ئ��وي��ة وارت���ف���ع   4.4 ل���ل���ذك���ور مب���ق���دار 

1.4 ن��ق��ط��ة م��ئ��وي��ة م��ق��ارن��ة  ل����إن���اث مب���ق���دار 

بالربع الثاين من عام 2019.

ال��ب��ط��ال��ة ك��ان  اأن م���ع���دل  ال��ن��ت��ائ��ج  وب��ي��ن��ت 

مرتفعاً بن حملة ال�سهادات اجلامعية )االأفراد 

بكالوريو�ص  م��وؤه��ل  يحملون  مم��ن  املتعطلون 

املوؤهل  لنف�ص  العمل  قوة  على  مق�سوماً  فاأعلى 

بامل�ستويات  مقارنة   %26.6 بلغ  حيث  العلمي(، 

االأخرى. التعليمية 

اإجمايل  51.6 % من  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت 

امل��ت��ع��ط��ل��ن ه���م م���ن ح��م��ل��ة ال�����س��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة 

فاأعلى، واأن 48.4% من اإجمايل املتعطلن كانت 

اأقل من الثانوي. موؤه�تهم التعليمية 

امل�ستوى  ح�سب  املتعطلن  ن�سبة  وت��ب��اي��ن��ت 

املتعطلن  ن�سبة  بلغت  التعليمي واجلن�ص، حيث 

 %26.0 فاأعلى  البكالوريو�ص  حملة  من  الذكور 

مقابل 78.2% ل�إناث.

الفئتن  ل��ل��ب��ط��ال��ة يف  م��ع��دل  اأع��ل��ى  و���ُس��ج��ل 

بلغ  حيث  �سنة،   24-20 �سنة   19-15 العمريتن 

املعدل 57.7% و42.2% لكل منهما على التوايل.

اأما على م�ستوى املحافظات فقد �ُسجل اأعلى 

بن�سبة  العا�سمة،  حمافظة  يف  للبطالة  معدل 

بلغت 25.8%، واأدنى معدل للبطالة يف حمافظة 

.14.7 الكرك بن�سبة بلغت 

ال�سكان  جمموع  من  امل�ستغلن  ن�سبة  وبلغت 

15 �سنة فاأكر %26.3.

وتركز 58.6% من امل�ستغلن الذكور يف الفئة 

الن�سبة  بلغت  ح��ن  يف  ���س��ن��ة،   39-20 ال��ع��م��ري��ة 

ل�إناث %60.1.

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ن�����س��ف امل�����س��ت��غ��ل��ن ك��ان��ت 

و%9.1  الثانوي  من  اأق��ل  التعليمية  موؤه�تهم 

ثانوي و40.7% اأعلى من الثانوي.

امل�����س��ت��غ��ل��ن  اأن غ��ال��ب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 

للذكور   %82.1( باأجر  م�ستخدمن  هم   %84.6

مقابل 95.2% ل�إناث(.

توزيع  يف  وا���س��ح��اً  ت��ف��اوت��اً  النتائج  واأظ��ه��رت 

واجلن�ص،  التعليمي  امل�ستوى  ح�سب  العمل  قوة 

59.3% من جمموع قوة العمل الذكور  اأن  حيث 

ك��ان��ت م�����س��ت��وي��ات��ه��م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة دون ال��ث��ان��وي��ة 

اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  ل�إناث.   %12.7 مقابل 

االإن��اث  م��ن  العمل  ق��وة  م��ن جمموع   %68.7 اأن 

فاأعلى  بكالوريو�ص  التعليمي  م�ستواهّن  ك��ان 

مقارنة مع 24.9% بن الذكور.

وبلغ معدل امل�ساركة االإقت�سادية اخلام )قوة 

العمل من�سوبة اإىل جمموع ال�سكان( %23.8 .

املنقح  االإقت�سادية  امل�ساركة  معدل  بلغ  كما 

�سنة   15 ال�����س��ك��ان  اإىل  م��ن�����س��وب��ة  ال��ع��م��ل  )ق����وة 

 %14.1 مقابل  للذكور   %53.8(  %34.1 فاأكر( 

ل����إن���اث(، وذل���ك ل��ل��رب��ع ال��ث��اين م��ن ع��ام 2020 

و%14.5  ل��ل��ذك��ور   %53.9(  %34.6 م��ع  م��ق��ارن��ة 

ل�إناث(، وذلك للربع الثاين من عام 2019.

االنباط-عمان

اأن  ����س���ن���وات  م��ن��ذ  االأردن  اأوراجن  اأدرك������ت 

اأ�سبحت  التي  امل��ه��ارات  اأه��ّم  اإح��دى  الربجمة 

ت���وؤث���ر ع��ل��ى ك���اف���ة ال��ق��ط��اع��ات ول�����ذا ت��وا���س��ل 

ج��ه��وده��ا يف ت��ع��زي��ز ه���ذا اجل���ان���ب، ف��ق��د رع��ت 

امل�����س��ت��ق��ب��ل  “مربجمي  م�������س���اب���ق���ة  م������وؤخ������راً 

تعقدها  ال��ت��ي  ال��ت��ا���س��ع��ة  بن�سختها  العربية” 

مع  بالتعاون  �سنوياً  التطبيقية  العلوم  جامعة 

مركز امللكة رانيا العبدهلل لتكنولوجيا التعليم 

واملعلومات لط�ب املدار�ص، كما قدمت ع�سرة 

اأجهزة خلوية للفائزين دعماً وت�سجيعاً لهم.

رعاية  على  االأردن  اأوراجن  ح��ر���ص  وي��اأت��ي 

هذه امل�سابقة، نظراً لدورها يف حتقيق اأهداف 

والتدريب  ال�سركة ل�رتقاء بقطاع الربجمة 

يف ه����ذا امل���ج���ال ال����ه����ام، ال ���س��ي��م��ا واأن����ه����ا ق��د 

املجتمعية  ا�سرتاتيجيتها  من  جزءاً  خ�س�ست 

ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة واأط��ل��ق��ت اأك���ادمي���ي���ة ال��ربجم��ة 

ت�ستقبل  وال���ت���ي  ف��ي��ه��ا،  امل���وه���وب���ن  ل��ت��دري��ب 

مبهراً  جناحاً  حققت  اأن  بعد  الثانية  دفعتها 

يف عامها االأول.

الربجمة  يف  االأ�سخم  تعّد  التي  امل�سابقة، 

ال�سف  ب��ن  م��ا  امل��دار���ص  طلبة  م�ستوى  على 

الكت�ساف  ت��ه��دف  التوجيهي،  وح��ت��ى  العا�سر 

االأردن  م����دار�����ص  يف  امل���ب���دع���ن  امل����ربجم����ن 

تنمية  ع���رب  ت�����س��ج��ي��ع��ه��م  ال���ع���رب���ي���ة،  وال������دول 

ق��درات��ه��م ال��ربجم��ي��ة، وحت��وي��ل اأف��ك��اره��م اإىل 

ق�س�ص جناح، ف�سً� عن حتفيز روح التناف�ص 

والتميز. العلمي 

يف  �سارك  مرحلتن،  على  امل�سابقة  اأجريت 

دول   8 من  فريقاً   142 االإن��رتن��ت  االأوىل عرب 

عربية هي االأردن، اجلزائر، العراق، فل�سطن، 

املرحلة  اأما  ال�سعودية و�سوريا،  املغرب،  م�سر، 

ال��ث��ان��ي��ة ف�����س��ه��دت ت��ن��اف�����ص 15 ف��ري��ق��اً يف ح��رم 

10 فائزين مبنح درا�سية يف  اجلامعة واختيار 

مت  كما  باجلامعة،  املعلومات  تكنولوجيا  كلية 

يف ختام امل�سابقة االإع�ن عن الفائزين خليل 

احل�ساد  م��دار���ص  م��ن  االأده��م��ي  ح�سن  خالد 

مدر�سة  من  ال��وراوره  ع�ء  حممد  الرتبوي، 

امللك عبداهلل للتميز مبادبا ونور البزور ونور 

عبداهلل ال�سمايلة من مبادرة كودابيليتي.

اهتماماً  تويل  االأردن  اأوراجن  اأن  اإىل  ي�سار 

ك��ب��رياً ل��ق��ط��اع ال��ربجم��ة ك��ون��ه ي��وف��ر ف��ر���س��اً 

كما  م��ت��ن��ّوع��ة،  ق��ط��اع��ات  يف  لل�سباب  وظيفية 

ي��ل��ب��ي م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات من 

امل���ربجم���ن وال���ف���ن���ي���ن ال��ت��ق��ن��ي��ن امل���وؤه���ل���ن 

وال���ق���ادري���ن ع��ل��ى م��واك��ب��ة اأح����دث ال��ت��ط��ورات 

املطلوبة،  الربجمة  لغات  يف  والتميز  العاملية 

لي�سهم ذلك يف دفع عجلة التنمية االقت�سادية 

الرقمي. التحول  وت�سريع 

الجغبير: إلغاء اإلعفاءات 
الضريبية بقانون االستثمار 
يقضي على المناطق التنموية

ارتفاع معدل البطالة في األردن إلى 23% للربع الثاني

أورانج األردن ترعى مسابقة »مبرمجي المستقبل العربية 9«

الأربعاء   9  /  9  / 2020

االنباط-عمان

ال��ب��واب��ة  اأن  االإ����س���ت���ث���م���ار  ه��ي��ئ��ة  اأك������دت 

االردن”،  يف  “ا�ستثمر  االإل����ك����رتون����ي����ة 

وجمعية  االإ�ستثمار  هيئة  اأطلقتها  وال��ت��ي 

االع���م���ال  ورج��������ال  ����س���ي���دات  “توا�سل” 
االردن����ي����ن امل���غ���رتب���ن م���ن خ�����ل امل��وق��ع 

 12 ت��ل��ق��ت   ،  )investinjo.com(

اإهتمام من قبل م�ستثمرين مهتمن  طلب 

م�ساريع  الإق��ام��ة  االأردن  يف  االإ���س��ت��ث��م��ار  يف 

اإ�ستثمارية يف االأردن يف قطاعات اإ�ستثمارية 

متنوعة.

وح�����س��ب ال���ب���ي���ان���ات امل�����س��ج��ل��ة م���ن قبل 

امل�������س���ت���ث���م���ري���ن امل���ه���ت���م���ن ع���ل���ى ال���ب���واب���ة 

مت  االأردن”،  يف  “ا�ستثمر  االإل���ك���رتون���ي���ة 

االإ���س��ت��ث��م��ار  ان ح��ج��م  قبلهم  م��ن  ال��ت��اأك��ي��د 

 11.5 لغاية  �سي�سل  امل�ساريع  لهذه  املبدئي 

مليون دوالر اأمريكي.

خالد  ال��دك��ت��ور  اال�ستثمار  هيئة  رئي�ص 

اأن اإط�ق البوابة االإلكرتونية  اأكد  الوزين 

م��ع  وب���ال���ت���ع���اون  االردن”  يف  “ا�ستثمر 
“توا�سل” �سيدات ورجال االعمال  جمعية 

االردن���ي���ن امل��غ��رتب��ن ج���اء ب���ه���دِف حتفيز 

امل��غ��رتب��ن االأردن���ي���ن وغ��ريه��م م��ن رج���ِال 

االأعمال يف اخلارج ل��ستثمار يف االأردن.

�سيتم من خ�ل فريق عمل  اأن��ه  موؤكداً 

الرتويج يف هيئة االإ�ستثمار مبتابعة هوؤالء 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن امل��ه��ت��م��ن وال��ت��وا���س��ل معهم 

وت���ق���دمي ك��اف��ة ال���دع���م وال��ت�����س��ه��ي���ت لهم 

اأر���ص  على  االإ�ستثمارات  ه��ذه  روؤي��ة  بهدف 

الواقع، اإ�سافة اإىل عر�ص فر�ص اإ�ستثمارية 

اإع��داده��ا  مت  ل�إ�ستثمار  وجمدية  متنوعة 

واخل��ا���ص  ال��ع��ام  القطاعن  م��ع  بالت�سارك 

االأردين، وجتميعها مبلف اإ�ستثماري خا�ص 

ب��اأه��م ال��ف��ر���ص االإ���س��ت��ث��م��اري��ة ال���واع���دة يف 

اململكة.

االإلكرتونية  البوابة  اأن  الوزين  واأ�ساف 

�سهر  يف  اأط��ل��ق��ت  االردن”  يف  “ا�ستثمر 
اإه��ت��م��ام��ات  ووج������ود   ،2020 ع����ام  م���ن  اآب 

ال��ف��رتة  ه���ذه  خ����ل  ق��ب��ل م�ستثمرين  م��ن 

ال��ق�����س��رية ي����دل ع��ل��ى االإه���ت���م���ام ال��وا���س��ح 

البيئة  يف  وث��ق��ت��ه��م  امل�ستثمرين  ق��ب��ل  م��ن 

هيئة  اأن  م��وؤك��داً  االأردن،  يف  االإ���س��ت��ث��م��اري��ة 

مبا�سرة  حكومية  وبتوجيهات  االإ�ستثمار 

ج��اذب��ة  اإ���س��ت��ث��م��اري��ة  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  اإىل  ت�سعى 

وتطلعات  طموحات  مع  تتما�سى  ومناف�سة 

امل�ستثمرين.

ادارة  جمل�ص  رئي�ص  او���س��ح  جانبه  م��ن 

االردنين  االعمال  ورج��ال  �سيدات  جمعية 

الطلبات  ان حجم  املجايل  ف��ادي  املغرتبن 

التي ترد للبوابة االلكرتونية” ا�ستثمر يف 

بيئة  يف  امل�ستثمرين  ثقة  تعك�ص  االردن” 

امل�����س��اري��ع  ان  واو����س���ح  االردن  يف  االع���م���ال 

ال���ت���ي ���ُس��ج��ل��ت ت��ن��وع��ت يف ع����دة ق��ط��اع��ات 

منطقة  يف  كال�ساليهات  ال�سياحية  اهمها 

ع���ج���ل���ون وم�������س���اري���ع زراع�����ي�����ة م���ث���ل ب���رك 

املعلومات  تكنولوجيا  وم�ساريع  ل�أ�سماك 

م�����س��اري��ع تعليمية وم��ن�����س��ات جت��اري��ة  م��ث��ل 

ال��ك��رتون��ي��ة ب���االإ����س���اف���ة مل�����س��اري��ع جت��اري��ة 

وعقارية متعددة.

�سيدات  “توا�سل”  جمعية  اأن  م��وؤك��دا 

ورج�������ال االع����م����ال االردن�����ي�����ن امل��غ��رتب��ن 

االإ�ستثمار  هيئة  مع  التعاون  على  حر�ست 

االإ�ستثمارات  بجذب  املعنية  اجلهة  كونها 

ه��ي��ئ��ة  اأن  وق������ال  اخل����ارج����ي����ة ومت���ك���ي���ن���ه���ا، 

مبلف  اجلمعية  بتزويد  ق��ام��ت  االإ�ستثمار 

ال��ف��ر���ص االإ���س��ت��ث��م��اري��ة يف امل��م��ل��ك��ة اإ���س��اف��ة 

هيئة  م��ن  اإرت���ب���اط  ���س��اب��ط  تخ�سي�ص  اإىل 

اجلمعية  م��ع  بالتوا�سل  معني  االإ�ستثمار 

وت���ق���دمي ك��اف��ة ال���دع���م وال��ت�����س��ه��ي���ت لكل 

م��ن ي��رغ��ب م��ن ���س��ي��دات ورج����ال االع��م��ال 

االردنين املغرتبن يف االإ�ستثمار يف االأردن.

بورصة عمان تغلق تعامالتها 
على ارتفاع

انخفاض شهادات المنشأ لتجارة 
عمان 15 بالمئة

هيئة النقل: تطبيق إجراءات الحجر 
الجديدة على السائقين القادمين

 عبر المنافذ البرية

االنباط-عمان

الث�ثاء،  ام�ص  عمان،  بور�سة  اأغلقت 

6ر7 م��ل��ي��ون ���س��ه��م، م��وزع��ة على  ب���ت���داول 

اإجمالية  ت����داوالت  بقيمة  �سفقة،   3239

بلغت 2ر5 مليون دينار.

ال��ب��ور���س��ة اىل النقطة  وارت��ف��ع م��وؤ���س��ر 

1584، بن�سبة 01ر0 باملئة مقارنة مع اإغ�ق 

اجلل�سة ال�سابقة.

ولدى مقارنة اأ�سعار االإغ�ق لل�سركات 

���س��رك��ة   27 اأن  ت��ب��ن  اأ���س��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

اأ�سهمها، بينما  اأ�سعار  اأظهرت انخفا�سا يف 

وا�ستقرت  �سركة،   49 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

اأ�سعار اأ�سهم 29 �سركة اخرى.

االنباط-عمان

  ان��خ��ف�����ص ع���دد ���س��ه��ادات امل��ن�����س��اأ ال��ت��ي 

ا�سدرتها غرفة جتارة عمان خ�ل ال�سهور 

الثمانية من العام احلايل بن�سبة 15 باملئة، 

مقارنة مع الفرتة نف�سها من عام 2019.

ووف����ق����ا مل���ع���ط���ي���ات اإح�������س���ائ���ي���ة خ��ا���س��ة 

ب��ال��غ��رف��ة، ب��ل��غ ع���دد ���س��ه��ادات امل��ن�����س��اأ التي 

الثمانية  ال�سهور  خ�ل  الغرفة  اأ�سدرتها 

املا�سية 21428 �سهادة، مقابل 25234 �سهادة 

خ�ل الفرتة نف�سها من العام املا�سي.

���س��ه��ادات املن�ساأ  ان��خ��ف��ا���ص ع���دد  وراف����ق 

خ�ل تلك الفرتة تراجع قيمة ال�سادرات 

 694 ن��ح��و  604 م���ي��ن دي��ن��ار م��ق��اب��ل  اإىل 

 ،2019 م��ن  نف�سها  ل��ل��ف��رتة  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون 

وبن�سبة 13 باملئة.

اأ�سدرتها  التي  املن�ساأ  ���س��ه��ادات  وذه��ب��ت 

اأب��رزه��ا  ال��ب��ل��دان،  م��ن  العديد  اإىل  الغرفة 

االإم�����ارات  ت��ل��ت��ه��ا   ،5255 ب��ع��دد  ال�����س��ع��ودي��ة 

ثم   ،930 ف��ال��ع��راق   ،1138 قطر  ث��م   ،3285

�سوي�سرا بعدد 36 �سهادة.

وذه��ب��ت غ��ال��ب��ي��ة ����س���ادرات ال��غ��رف��ة اإىل 

العراق بقيمة نحو 119 مليون دينار، ت�ه 

���س��وي�����س��را 115 م��ل��ي��ون دي���ن���ار؛ ف���االإم���ارات 

 49 ال�سعودية  ث��م  دي��ن��ار،  مليون   96 بنحو 

مليون دينار، وقطر بقيمة نحو 38 مليون 

دينار.

وح�������س���ب امل���ع���ط���ي���ات، ب��ل��غ��ت �����س����ادرات 

امل��ن��ت��ج��ات االأج��ن��ب��ي��ة )اإع�����ادة ت�����س��دي��ر(، ما 

قيمته نحو 244 مليون دينار، والزراعية 89 

مليون دينار، وال�سناعية بقيمة 62 مليون 

دي���ن���ار، ث���م امل��ن��ت��ج��ات ال��ع��رب��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 16 

ال�سادرات  باقي  ذهبت  فيما  دينار،  مليون 

ملنتجات اأخرى.

وت���ق���وم غ���رف���ة جت�����ارة ع���م���ان ب���اإ����س���دار 

����س���ه���ادات امل���ن�������س���اأ ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة 

االأردنية  الطبيعية  وال��روات  واحليوانية 

اخل�����ام ول��ل��ب�����س��ائ��ع االأج��ن��ب��ي��ة ال���ت���ي ي��ع��اد 

امل�سرتاة  االأجنبية  وللب�سائع  ت�سديرها 

من ال�سوق املحلية �سمن �سروط حمددة.

ك��م��ا ت�����س��در ال���غ���رف���ة ����س���ه���ادات امل��ن�����س��اأ 

للمنتجات ال�سناعية االأردنية بح�سب طلب 

املُ�سّدر، ا�ستناداً اإىل فاتورة املُ�سّنع االأ�سلّية 

ُم�سدقة من غرفة �سناعية و�سهادة من�ساأ 

�سادرة  االأ���س��ول  ح�سب  وم�سدقة  اأ�سلية 

الب�ساعة من  اأن  عن غرفة �سناعية تثبت 

من�ساأ اأردين.

--)برتا(

االنباط-عمان

  ق���ال م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م النقل 

الربي �س�ح اللوزي، اإن اإج��راءات احلجر 

املنافذ  عرب  للقادمن  اجل��دي��دة  املوؤ�س�سي 

ال�سائقن  على  �ستطبق  اجلوية  احلدودية 

القادمن عرب املنافذ احلدودية الربية.

واأ������س�����اف ال����ل����وزي يف ت�����س��ري��ح ام�����ص 

ال��ث���ث��اء، اأن اإج�����راءات احل��ج��ر اجل��دي��دة 

�ستكون ح�سب ت�سنيف الدولة القادم منها 

ال�سائق، �سواء خ�سراء اأو �سفراء اأو حمراء، 

و���س��ي��ط��ب��ق ع���ل���ى ال�����س��ائ��ق��ن االإج���������راءات 

املخ�س�سة للتعامل مع كل دولة.

اجل���دي���دة  احل���ج���ر  م�����دة  اأن  واأو������س�����ح 

ل��ل�����س��ائ��ق��ن ال���ق���ادم���ن م���ن ال������دول ذوات 

الت�سنيفن االأحمر واالأ�سفر �ستكون 7 اأيام 

 PCR على االأكر مع اإح�سارهم لفح�ص

اأجري لكل منهم خ�ل 72 �ساعة من موعد 

�سيجرى  اأن���ه  مبينا  احل����دود،  اإىل  ال��ق��دوم 

لهم فح�ص اآخر عند و�سولهم احل��دود يف 

اليوم االأول.

�ستكون  ال����ذي  ال�����س��ائ��ق  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

موؤ�س�سيا  �سيحجر  �سلبية  فح�سه  نتيجة 

مل���دة 7 اأي������ام، وي��ف��ح�����ص يف ال���ي���وم ال�����س��اب��ع 

نتيجة  كانت  واإذا  ثانية،  م��رة  احلجر  م��ن 

الفح�ص �سلبية يغادر احلجر.

و����س���دد ال����ل����وزي ع��ل��ى �����س����رورة ال���ت���زام 

ال�����س��ائ��ق��ن ال���ق���ادم���ن م���ن ال������دول ذوات 

الت�سنيف االأحمر باحلجر املنزيل وارتداء 

من  القادمن  اأم��ا  االإلكرتونية،  االإ���س��وارة 

الدول ذوات الت�سنيف االأ�سفر �سيحجرون 

منزليا دون ارتداء االإ�سوارة االإلكرتونية.

ال��ق��ادم��ن من  ال�����س��ائ��ق��ن  اأن  واأ����س���اف 

الدول ذوات الت�سنيف االأخ�سر، يح�سرون 

فح�ص PCR اأجري لهم خ�ل 72 �ساعة 

ثم  ال��ربي��ة،  احل���دود  و�سولهم  موعد  قبل 

يجرون فح�سا ثانيا عند و�سولهم احلدود 

نتيجة  كانت  حال  ويف  نتيجته،  وينتظرون 

�سفرهم،  ج���وازات  تختم  �سلبية،  فح�سهم 

ويدخلون اإىل اأرا�سي اململكة.

»استثمر في االردن« : 12 طلب إهتمام لمشروع إستثماري برأسمال 11.5 مليون 



االعالين
07

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

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة مازن ال�سافوطي 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)120863 ( بتاريخ 2020/7/2 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  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

�سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

ن�سال عيد و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية 

  2014/9/4 بتاريخ   )18026( الرقم  حتت  ب�سيطة 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ن�سال عيد و�سركاه

اإىل �سركة : �سيف الدين و�سركاه

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 : )200006663(

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 احلوت والق�سي�س  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2002/5/22 حتت الرقم )63639( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/8 

الق�سي�س   �سابا  يعقوب  ف��وؤاد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مرج احلمام – خلف املدار�س العاملية 

– ت: 0795151503
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة �سميه ح�سنني و�سريكتها  وامل�سجلة يف �سجل 

  2012/6/11 بتاريخ   )104610( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سميه ح�سنني و�سريكتها

اإىل �سركة : حممد البوزان و�سريكته

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

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

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة خليل ادمون ملك 

واخوانه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)18444 ( بتاريخ 1987/3/31 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

زكريا  و  حممد  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

احلتو  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2019/6/23 بتاريخ   )  119753(

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

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

خليل  حممد  ال�سعيد  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته  

)119615( بتاريخ 2019/5/8  تقدمت بطلب لإجراءات 

التغيريات التالية :

خليل  حممد  ال�سعيد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكته

اإىل �سركة : ال�سعيد حممد خليل و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200003064(

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 حمروقات دهاج اخوان  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1983/3/2 بتاريخ   )12344( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/8 

احلنيطي   جملي  حممد  خالد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – اليا�سمني  �ساحية   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0795565247

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 : )200116956(

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  م�سطفى   وب��در  احمد  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2011/3/7 حتت الرقم )100822( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/8 

يو�سف  الرحمن  عبد  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

القاموق  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – خلدا – جممع عيد الزيادات 

– ت: 0796612004
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  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

ومعت�سم  حامت  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

وغ�سان املوؤقت  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)23941 ( بتاريخ 1990/7/30 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

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حمزه الرتيمات 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2013/5/23 بتاريخ   )  107117(

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

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) �سيدلية الطب احلديث ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )213968( با�سم 

) ا�سيل علي احمد الق�ساه  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عرين ح�سن ابراهيم الديات 

( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

انذار فصل من العمل

صادر عن الشركة 

االردنية الرقمية النظمة 

االمن والحماية

اىل املوظف : احمد 

حسني موسى سعاده

غيابًا  العمل  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��رًا 

م��ت�����س��ال اع����ت����ب����ارا م����ن ت���اري���خ 

اي  دون  ت��زال  ول   2020/8/17

�سبب م�سروع ، فاننا ننذرك بالعودة 

تاريخ  من  يومني  خالل  عملك  اىل 

تعترب  فانك  وال  الن��ذار  هذا  ن�سر 

 28 املاده  لن�س  �سندا  لعملك  فاقدا 

/ 5 من قانون العمل الردين .

الشركة االردنية الرقمية 
النظمة االمن والحماية

الربعاء  9/ 9 / 2020

اعالن صادر عن
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

يعلن للعموم انه  مبقت�سى احكام الفقرة ) اأ ( من املادة رقم ) 43 ( من قانون منطقة العقبة القت�سادية 

اخلا�سة رقم ) 32 ( ل�سنة 2000 وتعديالته ان جمل�س مفو�سي �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة  

قرر مبوجب قراره رقم ) 464 ( يف جل�سته رقم ) 38 / 2020 ( املنعقدة بتاريخ 2020/6/30 منح املوافقة 

التنظيمية على تعديل م�سار ال�سارع التنظيمي املار بقطعة الر�س رقم ) 707 ( لوحة ) 5 ( حو�س 

) 1 / البلد ( من ارا�سي قرية الدي�سه مع تو�سعته لي�سبح ) 16 م ( بدل من ) 10 م ( .

حو�س  بلدية  او  القليم  �سوؤون  مديرية  اىل  خطي  باعرتا�س  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

الدي�سه خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .

م  نايف احمد البخيت 
رئيس مجلس املفوضني
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة



الدويل
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االنباط-عمان

ت��واج��ه ع��ائ��ل��ة ال��رج��ب��ي امل��ق��د���س��ي��ة خطر 

بنايتها يف  م��ن  ال��ق�����س��ري  وال��ط��رد  الإخ����اء 

ح���ي ب��ط��ن ال���ه���وى ب��ب��ل��دة ����س���ل���وان ج��ن��وب��ي 

امل�����س��ج��د الأق�����س��ى امل���ب���ارك، ب��ع��دم��ا اأ���س��درت 

حمكمة “ال�سلح” الإ�سرائيلية قراًرا يق�سي 

ا�ستيطانية باإخائها منها ل�سالح جمعية 

امل���رح���وم عبد  وع��ائ��ل��ة   ،2016 ع���ام  وم��ن��ذ 

حمكمة  يف  �سراًعا  تخو�ض  الرجبي  الفتاح 

للعقار  ملكيتها  اإث��ب��ات  اأج���ل  م��ن  الح��ت��ال 

مبلكية  الحتال  مزاعم  ودح�ض  والأر���ض، 

الأر�ض لليهود منذ عام 1881

الإ�سرائيلية  “ال�سلح”  حمكمة  وق���ررت 

م�ساء الثنني اإخاء بناية عائلة الرجبي يف 

حي بطن الهوى من �سكانها، ل�سالح جمعية 

ال�ستيطانية كوهنيم”  “عطريت 
وعن تفا�سيل القرار، يقول كايد الرجبي 

م�ساء  ت��ف��اج��اأت  العائلة  اإن  ً“�سفا”  لوكالة 

عرب  جديًدا  اإ�سرائيلًيا  ق��راًرا  بتلقيها  اأم�ض 

يف  ت�سكنها  ال��ت��ي  ال��ب��ن��اي��ة  ب���اإخ���اء  امل��ح��ام��ي 

“عطريت  جمعية  ل�سالح  الهوى،  بطن  حي 

“ملكية الأر�ض لليهود” كوهنيم”، بحجة 

اأم��ه��ل��ت  وي�����س��ي��ف اأن حم��ك��م��ة الح���ت���ال 

عام  اأب��ري��ل  ني�سان/  من  الأول  حتى  العائلة 

اأن  اإىل  لف��ًت��ا  الإخ����اء،  ق���رار  لتنفيذ   2021

ال��ع��ائ��ل��ة ت��ل��ق��ت ق��ب��ل ع����دة ���س��ن��وات ب��اغ��ات 

تطالب  ال�ستيطانية  اجلمعية  من  ق�سائية 

العائلة  اأن  اإل  البناية،  عليها  املقام  بالأر�ض 

توجهت للمحكمة لإثبات حقها يف العقار

التي  البناية  يف  ال��رج��ب��ي  عائلة  وتعي�ض 

ت�����س��م ث����اث ���س��ق��ق ���س��ك��ن��ي��ة، م��ن��ذ اح��ت��ال 

مدينة القد�ض عام 1967، لكن �سبح الإخاء 

ف��رًدا   30 نحو  يتهدد  ال��ي��وم  ب��ات  والتهجري 

يقطنون فيها، معظمهم من الأطفال

اليوم  �ستقدم  العائلة  اأن  الرجبي  ويوؤكد 

الإ�سرائيلية  امل��رك��زي��ة  للمحكمة  ا�ستئناًفا 

ع��ل��ى ق����رار الإخ������اء، ويف حم���اول���ة ج��دي��دة 

ل��ل��ب��ق��اء يف ال���ع���ق���ار، وذل����ك رغ����م ال��ت��ك��ال��ي��ف 

التي ندفعها للمحكمة الباهظة 

ورغ����م اإج�������راءات الح���ت���ال ال��ع��ن�����س��ري��ة 

ُت�����س��ر على  اأن���ه���ا  اإل  ال��رج��ب��ي،  ب��ح��ق ع��ائ��ل��ة 

للم�ستوطنني  تركها  وعدم  اأر�سها  يف  البقاء 

مهما كلفها من ثمن، لأننا “نعي�ض يف اأر�ض 

الأجداد والآباء”

وي�سري الرجبي اإىل اأن هناك اأربع عائات 

اإخ��اء من منازلها يف  اأوام��ر  اأخ��رى ت�سلمت 

حي بطن الهوى، وهي )دويك، عودة، عو�ض 

عبد ال��ف��ت��اح ال��رج��ب��ي، و���س��وي��ك��ي(، ول زال��ت 

تخو�ض �سراًعا يف حماكم الحتال

كوهنيم”  “عطريت  ج��م��ع��ي��ة  وت�����س��ع��ى 

5 دومنات و200  ال�ستيطانية لل�سيطرة على 

مرت مربع من حي احلارة الو�سطى منطقة 

من  ليهود  ملكيتها  بحجة  الهوى”،  “بطن 
اليمن منذ عام 1881

وي��و���س��ح رئ��ي�����ض جل��ن��ة ح��ي ب��ط��ن ال��ه��وى 

ما  عليها  م��ق��ام  الأر�����ض  اأن  ال��رج��ب��ي  زه���ري 

حوايل  يقطنها  �سكنية،  بناية   35 عن  يزيد 

احلي  يعي�سون يف  ال�سكان  عائلة، وجميع   80

الأرا�سي  �سرائهم  بعد  ال�سنني،  ع�سرات  منذ 

ب��اأوراق  ال�سابقني  اأ�سحابها  من  واملمتلكات 

ر�سمية

وق����ب����ل ع�����دة �����س����ن����وات، ب��������داأت اجل��م��ع��ي��ة 

امل���ت���ط���رف���ة ب��ت�����س��ل��ي��م ال���ع���ائ���ات ال���ب���اغ���ات 

ال��ق�����س��ائ��ي��ة ت��ط��ال��ب��ه��ا ب����الأر�����ض، وب��ال��ت��ايل 

مت  اليوم  وحتى  للمحاكم  املت�سررون  توجه 

ل�سالح  جميعها  كانت  ملفات  بخم�سة  البت 

امل�ستوطنني

لا�ستياء  ال�ستيطانية  وتعمل اجلمعية 

ع��ل��ى م���ن���ازل وع����ق����ارات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

م��دي��ن��ة ال��ق��د���ض، ب��دع��م ح��ك��وم��ي اإ���س��رائ��ي��ل��ي 

من  ترحيلهم  ب��ه��دف  وذل���ك  م�����س��ب��وق،  غ��ري 

وبلدة  القدمية  البلدة  يف  الإ���س��ام��ي  امل��رب��ع 

���س��ل��وان واأم���اك���ن اأخ�����رى، م���ن اأج����ل ت��وط��ني 

مكانهم اليهود 

تطهري عرقي

�سلوان  اأرا����س���ي  ع��ن  ال��دف��اع  جل��ن��ة  ع�سو 

“�سفا” اإن  لوكالة  ي��ق��ول  دي��اب  اأب��و  ف��خ��ري 

قرارات الحتال باإخاء العائات املقد�سية 

التطهري  �سيا�سة  �سمن  ي��اأت��ي  منازلها  م��ن 

العرقي واإبعاد النا�ض عن القد�ض، لتفريغها 

من �سكانها الأ�سليني ب�ستى الو�سائل

اليهود  ب��ام��ت��اك  الدع����اءات  اأن  وي��و���س��ح 

لاأرا�سي يف حي بطن الهوى قبل اأكرث من 

�سكان احلي ميتلكون  لأن  باطلة،  عاًما،   120

الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها

ت�ستغل  الح��ت��ال  �سلطات  اأن  وي�سيف 

كافة الظروف الإقليمية وجائحة “كورونا” 

وت���وظ���ف���ه���ا م����ن اأج�������ل اإمت��������ام م�����س��اري��ع��ه��ا 

باملدينة والت�سفوية  التهويدية 

وي���ت���خ���وف امل���ق���د����س���ي���ون- ب��ح�����س��ب اأب����و 

تنفيذ  الح��ت��ال على  ي��ق��دم  اأن  م��ن  دي���اب- 

اإخاء  وعمليات  بالقد�ض  كبرية  خمططات 

العربي  التطبيع  ا�ستمرار  ظل  يف  للمنازل، 

م����ع الح�����ت�����ال، وغ����ي����اب ال����دع����م ال��ع��رب��ي 

�سمود  ودع���م  ال��ق��د���ض  لن�سرة  والإ���س��ام��ي 

�سكانها

اأنه ل يحق لاحتال تنفيذ  اإىل  وي�سري 

ول  للمواطنني  الق�سري  التهجري  عمليات 

وعقاراتهم  منازلهم  على  ال�ستياء  حتى 

ب��امل��دي��ن��ة وف��ق ال��ق��ان��ون ال���دويل وال��ق��رارات 

ال��دول��ي��ة، ل��ك��ن الح���ت���ال ف��ر���ض م��ا ي��ري��د 

بالقوة

االنباط-وكاالت

 اأع��رب��ت دول الحت��اد الأوروب���ي ع��ن قلقها 

وم��ع��ار���س��ت��ه��ا ال�������س���دي���دة ل�����س��ي��ا���س��ة ���س��ل��ط��ات 

الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ع��م��ل��ي��ات 

الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  املباين  ه��دم 

امل���ح���ت���ل���ة، مب�����ا ف���ي���ه���ا ال����ق����د�����ض ال�������س���رق���ي���ة، 

املتخذة  والإجراءات  ال�ستيطانية  ول�سيا�ستها 

يف هذا ال�سياق

وقالت: “اإن ا�ستمرار هذه ال�سيا�سة ينتهك 

اإمكانية حل الدولتني  القانون الدويل ويعيق 

املنطقة  دائ����م يف  ���س��ام  واح���ت���م���الت حت��ق��ي��ق 

وي���ق���و����ض ب�����س��ك��ل خ��ط��ري ام��ك��ان��ي��ة ان ت��ك��ون 

للدولتني” م�ستقبلية  عا�سمة  القد�ض 

وج����اء يف ب��ي��ان ����س���ادر ع���ن مم��ث��ل الحت���اد 

الأوروب��ي  “بعثات دول الحت��اد  اأن  الأوروب���ي، 

م��وا���س��ل��ة  ب��ق��ل��ق  ت��ت��اب��ع  اهلل  ورام  ال��ق��د���ض  يف 

عمليات  بتنفيذ  القيام  الإ�سرائيلية  ال�سلطات 

الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  املباين  ه��دم 

عام  يف  ال�سرقية،  ال��ق��د���ض  فيها  مب��ا  املحتلة، 

وال��ت��ي  ه���ذه  ال��ه��دم  ع��م��ل��ي��ات  اأدت  ل��ق��د   .2020

�سملت من�ساآت مولها الحتاد الأوروبي ودوله 

وت�سرر  الفل�سطينيني  ت�سريد  اإىل  الأع�ساء، 

 ،2020 اآب   31 حتى  الفل�سطينية.  املجتمعات 

�سكنية  وح�����دات   107 جم��م��وع��ه  م���ا  ه����دم  مت 

و46 وح����دة اأخ����رى )ت�����س��م��ل امل��ت��اج��ر، وغ��رف 

ال�سرقية  القد�ض  ذلك( يف  اإىل  وما  التخزين، 

وحدها”

دول الحتاد  بعثات  اأ�سارت  ال�سياق،  يف هذا 

ا�ستمرت  قد  الهدم  عمليات  اأن  اىل  الأوروب���ي 

اأوائل  يف  “كوفيد-19”  وباء  انت�سار  بدء  منذ 

ع��ات��ق  ع��ل��ى  امل���ت���ع���ددة  امل�����س��وؤول��ي��ات  اآذار رغ���م 

الإن�ساين  القانون  مبوجب  الح��ت��ال  �سلطة 

الدويل

ال���ث���اب���ت  “املوقف  ع���ل���ى  ال���ب���ي���ان  و�����س����دد 

ل���احت���اد الأوروب���������ي ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����س��ي��ا���س��ة 

وال��ت��ي تعترب غري  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال���س��ت��ي��ط��ان 

ال����دويل كغريها  ال��ق��ان��ون  ق��ان��ون��ي��ة مب��وج��ب 

مثل  ال�سياق  ه��ذا  يف  املتخذة  الإج����راءات  م��ن 

والهدم  والطرد،  الق�سري،  التهجري  عمليات 

املنازل” وم�سادرة 

“ال�سلطات  الأوروب�����������ي  الحت��������اد  وح�����ث 

املباين  ه��دم  عمليات  وق��ف  على  الإ�سرائيلية 

املحكمة  “بقرارات  ورح����ب  الفل�سطينية”، 

ال��ع��ل��ي��ا ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب��اإل��غ��اء ق����رارات ه���دم يف 

حمافظتي جنني واخلليل”

االنباط-وكاالت

املتحدة  الأمم  م��وظ��ف��ي  م��ن   42 اأ���س��ي��ب 

واأف�������راد ع��ائ��ات��ه��م ب���ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د يف 

���س��وري��ا، وف���ق م��ا اأف����اد ن��اط��ق ب��ا���س��م مكتب 

للمنظمة  التابع  الإن�سانية  ال�سوؤون  تن�سيق 

وكالة فران�ض بر�ض الثاثاء، يف وقت ي�سهد 

يزداد تف�سي الوباء يف الباد

وق������ال م���ت���ح���دث ب���ا����س���م م��ك��ت��ب ت��ن�����س��ي��ق 

لرك��ي  ين�ض  جنيف  يف  الإن�سانية  ال�����س��وؤون 

الأمم  موظفي  م��ن  �سخ�ض  مئتي  نحو  اإن 

امل��ت��ح��دة واأق��ارب��ه��م ظ��ه��رت عليهم ع��وار���ض 

ثُبتت  منهم   42 اأن  م��و���س��ح��اً   ، ك��وف��ي��د-19 

ُي��ح��دد  اأن  ب��ال��ف��ريو���ض، م��ن دون  اإ���س��اب��ت��ه��م 

اأو  ���س��م��ن��ه��م  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��وظ��ف��ي  ع���دد 

تهم جن�سيا

اأّن احل���الت الأخ���رى  اإىل  واأ���س��ار لرك���ي 

 14 مل��دة  حجر  لفرتة  وتخ�سع   )  ( معزولة 

يوماً وهم يتوزعون على وكالت عدة تابعة 

لاأمم املتحدة يف اأنحاء �سوريا

وت���ظ���ه���ر ع���ل���ى امل�������س���اب���ني م����ن م��وظ��ف��ي 

خفيفة  عوار�ض  لرك��ي  وف��ق  املتحدة  الأمم 

. ومّت اجاء ثاثة منهم اإىل بريوت لتلقي 

العاج

ملحوظاً  ازدي���اداً  م��وؤخ��راً  �سوريا  وت�سهد 

وزارة  و�سّجلت  بالوباء.  الإ�سابات  ع��داد  يف 

بينها  اإ���س��اب��ة   3229 ال���ي���وم  ح��ت��ى  ال�����س��ح��ة 

ال���وزارة يف وق��ت �سابق  137 وف���اة. واأ���س��ارت 

)..( لإجراء  الإمكانيات  امتاكها  اإىل عدم 

م�سحات عامة يف املحافظات

واأع������رب لرك����ي ع���ن اع���ت���ق���اده ب����اأن ع��دد 

املعلن  ال��ع��دد  يتخطى  احلقيقي  الإ���س��اب��ات 

ر�سمياً

ووت�����ض  راي��ت�����ض  ه��ي��وم��ن  ون��ق��ل��ت منظمة 

���س��وري��ني يف تقرير  ع��ن مم��ر���س��ني واأط��ب��اء 

امل�������س���ايف  اأّن  امل����ا�����س����ي  الأ�����س����ب����وع  ن�������س���رت���ه 

احل��ك��وم��ي��ة اجل���اه���زة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ح���الت 

ال�ستيعابية،  ق��درت��ه��ا  تخطت  ك��وف��ي��د-19 

امل�ست�سفيات  م��ن  غ��ريه��ا  مت��ل��ك  ل  ح��ني  يف 

اإىل  ذل��ك  وع��زوا  ال��ازم��ة.  التحتية  البنية 

ع��دم ت��وّف��ر ق��واري��ر الأوك�����س��ي��ج��ني واأج��ه��زة 

والأ�سّرة ال�سطناعي  التنف�ض 

وكالة  اأف���ادت  ع��دة  طبية  م�سادر  وك��ان��ت 

اآب/اأغ�����س��ط�����ض عن  ب��ر���ض منت�سف  ف��ران�����ض 

ارت����ف����اع ع����دد امل�����س��اب��ني وامل���ت���وف���ني ج���راء 

ال���ف���ريو����ض يف ���س��ف��وف ال���ط���واق���م ال��ط��ب��ي��ة 

خ�����س��و���س��اً يف دم�����س��ق، حُم�����ذرة م���ن و���س��ع 

خميف يف م�ساف تكتظ بامل�سابني

وا���س��ت��ن��زف��ت ت�����س��ع ����س���ن���وات م���ن احل���رب 

امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ح��ي��ة يف اأن���ح���اء ���س��وري��ا، مع 

الطبية،  ال��ك��وادر  ونق�ض  امل�ست�سفيات  دم��ار 

وجاء تف�سي الوباء ليفاقم الو�سع

االنباط-وكاالت

 ق����ال����ت ه���ي���ئ���ة ال����ب����ث الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، 

ال���ث���اث���اء، اإن وف����دا م���ن و���س��ل ���س��را من 

الإث��ن��ني،  اأم�����ض  م�ساء  اإ�سرائيل  اإىل  ت�ساد 

الوزراء  رئي�ض  مع  الثاثاء  اليوم  ويلتقي 

نتنياهو بنيامني  الإ�سرائيلي 

برئا�سة  الت�سادي،  الوفد  اأن  واأ�سافت 

ع���ب���د ال�����ك�����رمي دي����ب����ي )جن������ل ال���رئ���ي�������ض 

الأم���ن  م�ست�سار  وي�����س��م  دي��ب��ي(،  اإدري�������ض 

املجال  يف  وم�سوؤولني  الت�سادي،  القومي 

ال�ستخباراتي

و�سل  الت�سادي  الوفد  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

اإ�سرائيل الليلة املا�سية �سرا اإىل 

اأو  ال��زي��ارة  ه��ذه  ع��ن  م�سبقا  يعلن  ومل 

برناجمها

الإ�سرائيلي  ال�ستخبارات  وزي��ر  واأك��د 

الإ�سرائيلية،  ال��ب��ث  لهيئة  ك��وه��ني،  اإي��ل��ي 

وجود الوفد الت�سادي يف اإ�سرائيل

ال��وف��د  اأن  اإىل  ال���ب���ث  ه��ي��ئ��ة  واأ�����س����ارت 

الإ�سرائيلي،  ال���وزراء  رئي�ض  مع  �سيلتقي 

بنيامني نتنياهو، والوزير كوهني

تتعلق  موا�سيع  الوفد  يبحث  وقالت: 

اإ�سرائيل  بني  القت�سادي  التعاون  بتعزيز 

كان  قد  كوهني  ال��وزي��ر  ب��اأن  علما  وت�ساد، 

القت�ساد  وزي��ر  من�سب  ذل��ك  قبل  اأ�سغل 

ديبي  اإدري�����ض  الت�سادي  الرئي�ض  وال��ت��ق��ى 

ون�سف  ع��ام  قبل  لإ�سرائيل،  زيارته  ل��دى 

العام

وك����ان رئ��ي�����ض ت�����س��اد اإدري�������ض دي��ب��ي قد 

ن��وف��م��رب/ ن���ه���اي���ة  اإ����س���رائ���ي���ل  اإىل  و����س���ل 

ت�سرين الثاين 2018، يف اأول زيارة ر�سمية 

لرئي�ض من هذه الدولة اإىل اإ�سرائيل

و����س���ب���ق ل���ت�������س���اد، ال����دول����ة الإف���ري���ق���ي���ة 

اإ�سرائيل  اأن قطعت عاقاتها مع  امل�سلمة، 

يف العام 1972

 شبح اإلخالء القسري ُيالحق عائلة الرجبي بسلوان

 االتحاد األوروبي: سياسة الهدم واالستيطان اإلسرائيلية انتهاك للقانون الدولي

 42 إصابة بكوفيد-19 في صفوف موظفي األمم المتحدة وعائالتهم في سوريا

 وفد تشادي في زيارة سرية إلى إسرائيل

االنباط-عوكاالت

اعتقلت قوات الحتال الإ�سرائيلي ام�ض 

)الثاثاء( اأكرث من 50 فل�سطينياً من ال�سفة 

الغربية واخلليل بينهم فتاة و�سيدة والغالبية 

العظمى كانوا اأ�سرى �سابقني واأفرج عنهم

واأعلن نادي الأ�سري الفل�سطيني اأن حملة 

العام  ب��داي��ة  الأك����رب منذ  الع��ت��ق��الت تعترب 

بلدة  يف  اع��ت��ق��الت  ح��م��ل��ة  �سبقتها  احل�����ايل، 

يعبد يف جنني يف مايو املا�سي، عدا جمموعة 

من احلمات املتكررة التي نفذت يف القد�ض 

وب��ل��دات��ه��ا، وا����س���ف���اً ال��ت�����س��ع��ي��د الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ب���»اجل��رمي��ة« يف ظ��ل ا���س��ت��م��رار ان��ت�����س��ار وب��اء 

كورونا وازدي��اد ح��الت امل�سابني بني �سفوف 

الأ����س���رى ب��ال��ف��اي��رو���ض، الأم����ر ال���ذي ُيعر�ض 

حياتهم وم�سريهم للخطر، ف�سًا عن خطر 

اأدوات القمع والتنكيل

واأ�سار بيان نادي الأ�سري اإىل اأن الحتال 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي رد ع��ل��ى امل��ط��ال��ب��ات امل�����س��ت��م��رة 

بالإفراج عن الأ�سرى ل �سيما املر�سى منهم 

مبزيد من العتقال

وح���ّم���ل ال���ن���ادي الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

املعتقلني،  ال��ك��ام��ل��ة ع���ن م�����س��ري  امل�����س��وؤول��ي��ة 

خا�سة اأن جزءا منهم يعانون من اأمرا�ض وهم 

بحاجة اإىل متابعة �سحية

االنباط-وكاالت

 مل ي�ستبعد مايكل كوهني، املحامي ال�سابق 

اإمكانية  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الأمريكي  للرئي�ض 

ويبداأ  “بعيدا”  احل��ايل  الرئي�ض  مي�سي  اأن 

حربا من اأجل تاأمني اإعادة انتخابه يف ال�سباق 

الرئا�سي يف نوفمرب

نيوز”  �سي  بي  “اإن  �سبكة  ويف مقابلة مع 

قال كوهني: “دونالد ترامب �سيفعل اأي �سيء 

للفوز، واأعتقد اأن ذلك ي�سمل تزوير القرتاع. 

اأعتقد اأنه ميكنه اأن مي�سي اإىل اأبعد من ذلك 

ب��دء ح��رب حتى ل يخ�سر  اإىل درج���ة  بكثري، 

ل  “اأن  يخ�ساه  ما  اأك��رث  اأن  م�سيفا  من�سبه، 

عام  لل�سلطة” يف  �سلمي  انتقال  هناك  يكون 

2020وكان حمامي ترامب ال�سابق األف كتابا، 

بعنوان  �سبتمرب،   8 يف  ي�سدر  اأن  امل��ق��رر  م��ن 

كوهني،  ملايكل  احلقيقية  الق�سة  “اخلائن: 
دونالد  للرئي�ض  ال�سابق  ال�سخ�سي  املحامي 

تقارير  وف��ق  ت��رام��ب،  و�سف  وفيه  ترامب”، 

ومتنمر  وحم��ت��ال  “ خم���ادع  ب��اأن��ه  �سحفية، 

وعن�سري، ومفرت�ض وغ�سا�ض”

�سنوات  ث��اث  بال�سجن  ُحكم على كوهني 

بتهمة ارتكاب خمالفات مالية وغريها. واأطلق 

�سراحه يف مايو، وو�سع رهن الإقامة اجلربية 

بالعاقة مع جائحة الفريو�ض التاجي

وم������ع ذل��������ك، ظ���ه���ر ك����وه����ني يف �����س����وارع 

نيويورك، واأرتاد مطاعم باملدينة. واأعيد اإىل 

ال�سجن يف 9 يوليو، اإل اأن املحكمة ق�ست بعد 

ذلك باإطاق �سراحه من ال�سجن مرة اأخرى

ك���ان ك��وه��ني ق��د ان��ت��ق��د ت��رام��ب ب�����س��دة يف 

ال�سابق و�سّرح باأنه �ساعده يف املا�سي يف حل 

م�ساكل م�سبوهة، مبا يف ذلك دفع ثمن �سمت 

ن�ساء ك�سفن عاقتهن برتامب

ك���وه���ني اأدي������ن ب��ان��ت��ه��اك ق���وان���ني مت��وي��ل 

احلمات النتخابية والكذب على الكونغر�ض 

يف حم��اول��ة حل��م��اي��ة ت��رام��ب ون��ف�����س��ه. وعلى 

الرغم من ذل��ك، ظهر كوهني مرة اأخ��رى يف 

الكونغر�ض، قبل اإر�ساله اإىل ال�سجن، موجها 

التهامات �سد ترامب

االنباط-وكاالت

الف�سائل  ب��ن��اء  �سيا�سيون،  حمللون  ا�ستبعد 

الأم���ن���اء  اج��ت��م��اع  خم���رج���ات  ع��ل��ى  الفل�سطينية 

العامني الذي عقد يف العا�سمة اللبنانية بريوت، 

اهلل  رام  مدينة  م��ع  بالتزامن  امل��ا���س��ي،  اخلمي�ض 

بال�سفة الغربية املحتّلة، وتطبيقها

وابدى املحللون يف ت�سريحات �سحفية، خيبة 

اآمالهم اإزاء ما ا�ستعر�سته الف�سائل من مواقف، 

خال خطاباتها يف الجتماع”، يف ظل عدم اجراء 

امل�ساحلة الفل�سطينية

و�سّدد املحللون يف حديث لوكالة “النا�سول”، 

اأن الفجوة بني الف�سائل يف التفاق على العديد 

زال��ت كبرية”،  “ما  ال�سيا�سية  الربامج منها  من 

التحرير  منظمة  اإ���س��اح  من  املُتباين  وموقفها 

الفل�سطينية وقال الكاتب واملحلل ال�سيا�سي عبد 

املجيد �سويلم، اإن “اأجواء من التفاوؤل احلذر ت�سود 

ال�سارع الفل�سطيني، اإزاء اإمكانية تطبيق خمرجات 

اجتماع بريوت”، لوجود خ�سية من اأن يكون هذا 

الجتماع تغطية حلالة التعرّث الفل�سطينية

هناك  تكون  ب��اأن  الفل�سطيني  ال�سعب  وي��اأم��ل 

حماولت جادة لتجاوز الواقع والذهاب لإجراءات 

حقيقية”، وفق �سويلم وحذر الكاتب يف ت�سريحات 

حلالة  تغطية  الج��ت��م��اع  يكون  اأن  م��ن  �سحفية، 

التعرث ور�سوة للمجتمع الفل�سطيني اأكرث من ما 

هي برامج ونية وخطوات حقيقية لتجاوز الواقع

واأ�سار اإىل اأن التجربة ال�سابقة واجهت عقبات 

العقبات  كانت  ���س��واء  امل��رج��و،  حتقيق  دون  حالت 

“داخلية اأو اإقليمية”، ما زاد من حالة احلذر لدى 
ال�سعب من الإفراط يف التفاوؤل

الأم��ن��اء  م��ا ج��اء يف اجتماع  اأن  �سويلم،  وذك���ر 

العامني “مل ي�سمل ق�سايا حم�سومة �سلفا، ت�سي 

برغبة حقيقية يف الذهاب لتج�سيد حالة الوحدة”

كما واأ�سار اإىل اأن عدم “وجود خارطة طريق 

لدى الف�سائل للخروج من املاأزق”

ال���داخ���ل���ي���ة  الأزم����������ة  اأن م�������س���ار ح����ل  وب�������نّي 

“مللمة  الأوىل  يكون عرب مرحلتني  الفل�سطينية 

اجلراح”، والثانية “التاأ�سي�ض ملرحلة جمابهة من 

خ��ال بناء نظام دميقراطي را�سخ وق��وي يذهب 

بال�سعب نحو ال�سراكة ال�سيا�سية امللزمة”

الأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي، ع��ق��د الأم����ن����اء ال��ع��ام��ون 

اج��ت��م��اع��ا،  اخل��م��ي�����ض،  الفل�سطينية،  للف�سائل 

مبدينتي رام اهلل، وبريوت، ب�سكل متزامن، ملناق�سة 

“حتديات الق�سية الفل�سطينية”
اأم�����ا ال��ك��ات��ب وامل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي م�سطفى 

الفل�سطينية  الف�سائل  ق��ادة  اأن  اأو���س��ح  اإب��راه��ي��م، 

حر�سوا خال خطاباتهم على تبادل “املجامات 

واجلمل الت�ساحلية، واحلديث عن ال�سراكة، بينما 

غابت ب�سكل وا�سح اأ�س�ض تو�سيف الواقع والتدهور 

احلا�سل يف الق�سية”

“ُبعد  اإن  ح��دي��ث �سحفي،  اإب��راه��ي��م يف  وق���ال 

الإج��رائ��ي��ة يجعل  امل�سامني  ه��ذه اخلطابات عن 

منها خطابات اإن�سائية”، م�ستبعدا تطبيقها على 

اأر�ض الواقع واأ�ساف اأن احلديث عن ت�سكيل جلان 

احل��ال  طبيعة  يف  “يعني  امل�ساحلة  اآل��ي��ة  لبحث 

اأن هذا امللف لن يتحقق”، مرجعا ذلك اإىل عدم 

التي كانت عالقة  “حلول جذرية للق�سايا  و�سع 

يف ملف امل�ساحلة، والتي منعت تطبيقه على مدار 

امل�ساحلة،  اأراد  “من  اأن��ه  الكاتب:  �سنوات” ون��وه 

ك��ان عليه اأن يعلن ع��ن خ��ط��وات اإج��رائ��ي��ة تقرب 

اإج��راءات  امللف، كرفع  الكامل لهذا  التطبيق  من 

واإتاحة  غ��زة،  قطاع  عن  فتح(  )تديرها  ال�سلطة 

احلريات للعمل ال�سيا�سي يف ال�سفة وغزة”

ال�����س��ل��ط��ة  اأرا�������س������ي  ي�������س���ود   ،2007 ع������ام  يف 

الفل�سطينية )ال�سفة الغربية وقطاع غزة( انق�سام 

�سيا�سي، ب�سبب خافات حادة بني حركتي “فتح” 

و”حما�ض”، وت�سمرت حلتى الن

ال�سيا�سي  وامل��ح��ل��ل  ال��ك��ات��ب  راأى  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

تي�سري حمي�سن، اأن تاأثري خاف احلركتني على 

ملف اإعادة ت�سكيل منظمة التحرير الفل�سطينية 

الجتماع  مبخرجات  يدفع  موؤ�سرا  واإ�ساحها، 

بعيدا عن التنفيذ

واأو�سح حمي�سن، اأن امللف انهاء النق�سام من 

حيث  “حما�ض”،  حركة  ل��دى  اجلوهرية  امللفات 

يفتح باب ال�سراكة ال�سيا�سية ومينع حالة التفرد 

الن�سايل  الربنامج  ويوّحد  الفل�سطيني،  بالقرار 

للف�سائل ملواجهة العدو، يف حيم مل يطراأ جديد 

على موقف احلركتني فيما يتعلق باإ�ساح منظمة 

التحرير الفل�سطينية”

واأ�سار اإىل اأ “توافق حركة “فتح على الت�سكيلة 

احلالية للمنظمة اأو موؤ�س�ساتها”

ال�سلمية  الت�سوية  “حما�ض”، م�سار  وتعار�ض 

الذي تتباه املنظمة؛ حيث ي�سّكل هذا امل�سار هاج�سا 

لديها ولدى حركة اجلهاد الإ�سامي، وفق الكاتب

يف حني، قال حمي�سن اإن “حمتوى اخلطابات 

ال��و���س��ع  ب���اإن���ه���اء  ال���ن���واي���ا  اإىل ����س���دق  ي�����س��ر  مل 

وب��دء مرحلة جديدة تقوم  الفل�سطيني احل��ايل، 

على التوافق وال�سراكة ال�سيا�سية”

الق�سايا  لبحث  اللجان،  ت�سكيل  اأن  واأ���س��اف 

الوطنية دائما وعلى مدار �سنوات، كانت توؤدي اإىل 

“املماطلة اأو تاأجيل خطوات التنفيذ”

 حمالت اعتقاالت إسرائيلية تطال 50 فلسطينيًا

 كوهين: ترامب قد يشعل حربا 
لضمان فوزه في االنتخابات

 محللون يستبعدون بناء الفصائل 
على مخرجات اجتماع أمناء العاميين
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االنباط-وكاالت

 دعا وزير �ش�ؤون القد�س فادي الهدمي 

االحتاد  حذو  يحذو  الأن  ال��دويل  املجتمع 

برف�س  فيه،  االأع�شاء  وال��دول  االأوروب��ي 

���ش��ي��ا���ش��ة ه���دم م���ن���ازل امل����اط���ن���ن ودع����ة 

ل�قفها اإ�شرائيل 

ث���م���ن ال����ه����دم����ي يف ب����ي����ان ل������ه، ام�������س 

ال���ث���اث���اء، م����ق���ف االإج����م����اع االأوروب�������ي 

ال�����داع�����ي ل�����ق����ف اإ�����ش����رائ����ي����ل ���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا 

من  وغ��ره��ا  الفل�شطينية  امل��ن��ازل  ب��ه��دم 

اأنه  اإىل  م�شرا  االإ�شرائيلية،  االنتهاكات 

جاء من�شجما مع امل�قف الفل�شطيني

“نثمن م�قف االحتاد  الهدمي:  وقال 

عنه  التعبر  ال���ذي مت  ال��ث��اب��ت  االأوروب����ي 

والتهجر  اال�شتيطان  اأن  ي���ؤك��د  وال���ذي 

واال�شتياء  وال��ه��دم  وال��ط��رد،  ال��ق�����ش��ري، 

ع���ل���ى امل����ن����ازل اإج����������راءات غ����ر ق��ان���ن��ي��ة 

مب�����ج����ب ال�����ق�����ان������ن ال�����������دويل، ون����دع����� 

املباين  ه��دم  عمليات  وق��ف  اإىل  اإ�شرائيل، 

الفل�شطينية”

ال��ه��دم��ي م��ن خم��اط��ر ت�شاعد  وح���ذر 

عمليات الهدم االإ�شرائيلية خا�شة يف ظل 

“ك�رونا” امل�شتجد انت�شار فرو�س 

االنباط-وكاالت

اأك�����د وزي�����ر االق���ت�������ش���اد االأمل��������اين  ب��ي��ر 

 ARD ل����ق����ن����اة  ح�����دي�����ث  يف  ال����ت����م����اي����ر، 

العق�بات  اأن  ام�س،  االأملانية،  التلفزي�نية 

لن جترب رو�شيا على تغير م�قفها

الربملان  “اأنا يف  االأمل���اين:  ال���زي��ر  وق��ال 

حالة  حتى  وال  اأع��رف  ال   ... عاما   26 منذ 

مثل  دول��ة  العق�بات  جترب  عندما  واح��دة، 

رو�شيا، على تغير �شل�كها”

وب��ح�����ش��ب ال����زي���ر، ف����اإن ف��ر���س ال��ق��ي���د 

وال���ع���ق����ب���ات، ����ش���ي����ؤدي ع��ل��ى االأغ����ل����ب اإىل 

نف�شه،  ال���ق��ت  يف  ال�شيا�شة”.  “ت�شديد 
على  ع��ق���ب��ات  ف��ر���س  األ��ت��م��اي��ر  ي�شتبعد  مل 

رو����ش���ي���ا، ب�����ش��ب��ب امل����ق���ف امل��ح��ي��ط ب���امل���دون 

نافالني األيك�شي  املعار�س،  الرو�شي 

وتده�رت �شحة نافالني يف 20 اأغ�شط�س 

املا�شي، عندما كان على منت طائرة ركاب 

م��ت���ج��ه��ة م���ن م��دي��ن��ة ت���م�����ش��ك يف ���ش��م��ال 

�شرقي رو�شيا اإىل العا�شمة م��شك�

وه��ب��ط��ت ال���ط���ائ���رة ب�����ش��ك��ل ا���ش��ط��راري 

اإىل  امل�����دون  ن��ق��ل  اأوم�����ش��ك ومت  يف م��دي��ن��ة 

م�شت�شفى حملي يف حالة غيب�بة

ون���ف���ى رئ��ي�����س امل�����ش��ت�����ش��ف��ى يف اأوم�����ش��ك، 

���ش��ام��ة يف ج�شم  اآث�����ار م������اد  ال���ع���ث����ر ع��ل��ى 

نافالني

الرو�س  االأطباء  �شمح  اأغ�شط�س   22 ويف 

العاج  مل�ا�شلة  اأمل��ان��ي��ا  اإىل  نافالني  بنقل 

هناك، بناء على طلب عائلته، وبعد ي�من 

“�شاريتيه”  م�شت�شفى  يف  االأط���ب���اء  زع���م 

اأنه تعر�س  اأدلة تثبت  بربلن بالعث�ر على 

للت�شمم

وذك����رت احل��ك���م��ة االأمل��ان��ي��ة م����ؤخ���را اأن 

ال��ف��ح������ش��ات ك�����ش��ف��ت ع���ن اأدل�����ة ت��ث��ب��ت اأن 

ن���ع  م��ن  كيميائية  مب���ادة  ت�شمم  ن��اف��ال��ن��ي 

“ن�فيت�ش�ك”

االنباط-بريوت

انفجار  ق�شية  يف  ال��ع��ديل  املحقق  ي�شتمع   

م��رف��اأ ب��روت القا�شي ف��ادي ���ش���ان يف االأي��ام 

القليلة املقبلة اإىل اإفادات وزير االأ�شغال العامة 

والنقل يف حك�مة ت�شريف االأعمال ومديري 

جهازين اأمنين، وفق ما اأف��اد م�شدر ق�شائي 

وكالة فران�س بر�س الثاثاء

ب��روت يف  انفجار �شخم يف م��رف��اأ  وت�شّبب 

اأك��ر من 190 �شخ�شاً  4 اآب/اأغ�شط�س مبقتل 

اأك��ر من 6500 اآخ��ري��ن ب��ج��روح. كما  واإ�شابة 

األ��ف من �شكان العا�شمة ممن  �شّرد نح� 300 

تهّدمت منازلهم اأو ت�شررت

ا�شتدعى  اإن �ش�ان  الق�شائي  وق��ال امل�شدر 

ال�زير مي�شال جنار واملدير العام الأمن الدولة 

اإفادتيهما  اإىل  �شليبا لا�شتماع  الل�اء ط�ين 

اخل��م��ي�����س ب�شفة ���ش��اه��دي��ن. واأو����ش���ح اأن����ه يف 

تق�شر  �شبهات عن  اأو  ت�فرت معطيات  ح��ال 

عليه  م��دع��ى  اإىل  حت���ي��ل��ه  مي��ك��ن  منهما  الأي 

وا�شتج�ابه بهذه ال�شفة

كما ا�شتدعى �ش�ان وفق امل�شدر ذاته املدير 

ال��ع��ام ل��اأم��ن ال��ع��ام ال���ل����اء ع��ب��ا���س اب��راه��ي��م، 

ب�شفة  املقبل  االإث��ن��ن  اإف��ادت��ه  اإىل  لا�شتماع 

�شاهد اأي�شاً

وي��ح��ق��ق ����ش����ان، ال�����ذي ا���ش��ت��م��ع االأ���ش��ب���ع 

رئ��ي�����س ح��ك���م��ة ت�شريف  اإف������ادة  اإىل  امل��ا���ش��ي 

االأعمال ح�شان دي��اب، مع كبار امل�ش�ؤولن عن 

امل�ش�ؤوليات  حتديد  بهدف  واأمنه،  املرفاأ  اإدارة 

وحتديد  امل���روع  االن��ف��ج��ار  ماب�شات  ومعرفة 

ه���ي��ة االأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن اأه��م��ل���ا اأو جتاهل�ا 

خطر اإبقاء كميات هائلة من نيرات االأم�ني�م 

خمزنة يف املرفاأ

اآب/اأغ�����ش��ط�����س، اأي  وك���ان جن��ار ت�شّلم يف 3 

ق��ب��ل ي����م م���ن االن��ف��ج��ار ال����ذي ح����ّ�ل ب���روت 

مدينة منك�بة، ر�شالة �شاغها املجل�س االأعلى 

للدفاع الذي ي�شم قادة كل االأجهزة الع�شكرية 

واالأمنية، ح�ل وج�د كمية كبرة من نيرات 

االأم�ني�م التي ت�شتعمل للمتفجرات يف املرفاأ

وق����ال جن���ار ل��ف��ران�����س ب��ر���س ب��ع��د اأي����ام من 

الر�شالة، طلب من  تبلغه  ف���ر  اإن���ه  االن��ف��ج��ار 

م�شت�شاره االت�شال برئي�س جمل�س اإدارة املرفاأ 

لا�شتف�شار،  ح��ال��ي��اً  امل���ق���ف  قريطم  ح�شن 

وط��ل��ب م��ن��ه اإر����ش���ال ك���ل امل�����ش��ت��ن��دات املتعلقة 

بالق�شية اإىل ال����زارة، وه� ما ح�شل. لكن يف 

الي�م التايل، وقع االنفجار

اإىل  اإث��ر وق�عه  االنفجار  ال�شلطات  وع��زت 

االأم���ن��ي���م كانت  2750 طناً من م��ادة نيرات 

امل��رف��اأ منذ �شت  12 يف  العنرب رق��م  خمزنة يف 

�شن�ات، من دون اإجراءات وقاية كافية

واأعلن جهاز اأمن الدولة بعد االنفجار اأنه 

امل����اد مب�جب  ه��ذه  ال�شلطات بخط�رة  اأع��ل��م 

�شرقات  فيه من ح�ش�ل  ح��ّذر  تقرير مف�شل 

م��ن ال��ع��ن��رب نتيجة ف��ج���ة ك��ب��رة يف احل��ائ��ط 

اجلن�بي

وذك�������رت ت���ق���اري���ر اإع���ام���ي���ة ع�����دة م���ث��ق��ة 

مب�شتندات ر�شمية اأن كمية نيرات االأم�ني�م 

التي انفجرت اأقل بكثر من 2750 طناً، اإذ تبن 

اأن كميات كبرة اأخرجت من العنرب )�شرقت 

وكان  املا�شية.  ال�شن�ات  خ��ال  االأرج���ح(  على 

هذا اأحد االأ�شباب التي دفعت �شلطات املرفاأ اىل 

اإ�شاح الفج�ة يف العنرب

واأعلنت قيادة اجلي�س اخلمي�س اأنها ك�شفت 

جهاز  ل���دى  م���ج���دة  ك��ان��ت  م�شت�عبات  على 

اجل���م���ارك، ت��ب��ن اأن��ه��ا حت��ت���ي ع��ل��ى ح����اىل 4 

اأط���ن���ان و350 ك��ل��غ م��ن ن��ي��رات االأم����ن���ي����م ، 

تخل�شت منها الحقاً. ومل يت�شح ما اإذا كانت 

هذه جزءاً من الكمية االأ�شا�شية

التحقيق  ملف  ت�شّلمه  منذ  �ش�ان  واأوق���ف 

يف االن��ف��ج��ار 25 ���ش��خ�����ش��اً مب���ج��ب م��ذك��رات 

ت���ق��ي��ف وج��اه��ي��ة، بينهم امل��دي��ر ال��ع��ام للنقل 

الربي والبحري عبد احلفيظ القي�شي ورئي�س 

جمل�س اإدارة املرفاأ ح�شن قريطم واملدير العام 

واأرب��ع��ة �شباط. ومن  ب��دري �شاهر  للجمارك 

بينهم اأي�شا ثاثة عمال �ش�رين كان�ا ت�ل�ا 

ق��ب��ل ���ش��اع��ات م��ن االن��ف��ج��ار تلحيم ف��ج���ة يف 

العنرب رقم 12

 الهدمي يدعو المجتمع الدولي لرفض سياسة هدم المنازل الفلسطينية

 وزير ألماني: العقوبات لن تجدي نفعا مع روسيا

 القضاء اللبناني سيستمع إلى وزير األشغال 
ومديري جهازين أمنيين في قضية انفجار المرفأ

 الرئاسة الفلسطينية: نرفض المساس بالرموز 
السيادية للدول العربية بما فيها اإلمارات

 االحتالل ُيجبر عائلة مقدسية على 
هدم 5 محالت تجارية قسرًيا

 حسين الشيخ: عقدت لقاءات مهمة 
مع المسؤولين القطريين بالدوحة 

االنباط-وكاالت

الرئا�شة  با�شم  الر�شمي  الناطق  اأك��د   

حمم�د  الرئي�س  رف�س  ردينة،  اأب���  نبيل 

ال�شيادية  الرم�ز  باأي من  امل�شا�س  عبا�س 

مبا  ال�شقيقة،  العربية  ال���دول  م��ن  الأي 

فيها االمارات العربية املتحدة.

�شيادته  حر�س  على  ردينة  اأب���  و�شدد 

االأخ�ية  العاقات  على  فل�شطن  ودول��ة 

م��ع ج��م��ي��ع ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ق��اع��دة 

االح�����رام امل���ت���ب���ادل، م���ع وج�����ب مت�شك 

اال�شقاء العرب باملبادرة العربية لل�شام، 

كما جاءت يف العام 2002.

ال��ت��ع��اون  ملجل�س  ال��ع��ام  االأم����ن  وك���ان 

ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت���ر ن��اي��ف 

احل�����ج�����رف ا����ش���ت���ن���ك���ر، ي��������م االإث�����ن�����ن، 

الف�شائل  ومغالطات” بع�س  “حتري�س 
املجل�س. الفل�شطينية �شد دول 

ذك��ر  م��ا  ال��ع��ام،  االأم���ن  ا�شتهجن  ك��م��ا 

مب���اق��ف  وت�����ش��ك��ي��ك  “مغالطات”  م���ن 

وال���داع���م���ة  ال���ت���اري���خ���ي���ة  امل���ج���ل�������س  دول 

م�قع  ذك��ره  ما  وفق  الفل�شطيني،  للحق 

املجل�س.

وط�����ال�����ب االأم���������ن ال�����ع�����ام احل���ج���رف 

ال����ق����ي����ادات ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة امل�������ش����ؤول���ة، 

وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا ال��رئ��ي�����س حم��م���د ع��ب��ا���س، 

والت�شريحات  التجاوزات  عن  باالعتذار 

واملغل�طة”. “اال�شتفزازية 
ال���ت�������ش���ري���ح���ات  ه�������ذه  اأن  واع������ت������رب 

وتاريخ  واق��ع  مع  “تتنافى  الفل�شطينية 

امل��ج��ل�����س وال�����ش��ع��ب  ب���ن دول  ال���ع���اق���ات 

الفل�شطيني”.

االنباط-وكاالت

االإ�شرائيلي  االح��ت��ال  بلدية  اأج��ربت 

على  مقد�شية  عائلة  املحتلة  القد�س  يف 

5 حم���ات جت���اري���ة يف ق��ري��ة جبل  ه���دم 

املكرب جن�ب �شرق املدينة ق�شرًيا، بحجة 

عدم الرخي�س

واأو�����ش����ح ع��ب��د ����ش���ري -اأح������د م��ال��ك��ي 

االحتال  بلدية  اأن  التجارية-  املحات 

اأج���ربت���ه وع��ائ��ل��ت��ه ع��ل��ى ه���دم حماتهم 

ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي ي��ع��ت��ا���ش���ن م��ن��ه��ا، رغ��م 

ا�شدار  �شن�ات   10 مدار  على  حماولتهم 

رخ�شة بناء دون جدوى

ح��ل���ة  وادي  م��ع��ل���م��ات  م���رك���ز  ون���ق���ل 

لبناء  ا���ش��ط��رت  ال��ع��ائ��ل��ة  اأن  ���ش��ري  ع��ن 

وبداأت  �شن�ات،   4 قبل  التجارية  املحات 

ماحقتها منذ ذلك ال�قت

فر�شت  االح��ت��ال  بلدية  اأن  واأ���ش��اف 

60 األ���ف  ع��ل��ي��ه��م خم��ال��ف��ة ب��ن��اء ق��ي��م��ت��ه��ا 

�شيكل، وال تزال ُتدفع حتى الي�م، ورغم 

ذلك تلق�ا ات�شااًل من البلدية الإجبارهم 

على هدم املحات، واإال عليهم دفع اأجرة 

“للبلدية  �شيكل  األ���ف   70 قيمتها  ه���دم 

والق�ات املرافقة لها”

االنباط-وكاالت

امل���دن���ي���ة، ع�ش�  ال�������ش����ؤون  ق����ال وزي�����ر 

ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة حل��رك��ة ف��ت��ح، ح�شن 

واإيجابية  مهمة  لقاءات  عقد  اإنه  ال�شيخ، 

خال  القطرين  امل�ش�ؤولن  مع  ومثمرة 

زيارته للعا�شمة القطرية الدوحة

واأ����ش���اف ال�����ش��ي��خ، يف ت��غ��ري��دة ل��ه على 

“امل�ش�ؤول�ن  الثاثاء:  �شباح  “ت�ير” 
الثابت  اأك����دوا ع��ل��ى دع��م��ه��م  ال��ق��ط��ري���ن 

القيادة  ومل���اق��ف  الفل�شطينية  للق�شية 

مببادرة  التزامهم  وكذلك  الفل�شطينية 

ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�����ش��ام وق�������رارات ال�����ش��رع��ي��ة 

الدولية”

دعمها  اأك����دت  “قطر  ال�����ش��ي��خ:  وت��اب��ع 

الفل�شطينية  ال�طنية  امل�شاحلة  جله�د 

االنق�شام” واإنهاء 

اللجنة  ع�ش�  ���ش��اب��ق  وق��ت  يف  وك�����ش��ف 

اإنه  “فتح”عزام االأحمد  املركزية حلركة 

“بالرغم من وج�د خافات بن القيادة 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة واالأ�����ش����ق����اء ال��ق��ط��ري��ن، 

عن  القطرية  ال��ق��ي��ادة  ت�قفت  اأن  وب��ع��د 

بعد  م��ال��ي��اً  الفل�شطينية  ال�شلطة  دع���م 

دع��ٍم  م��ن  تقدمه  مب��ا  واكتفت  االنق�شام، 

“، وب��ع��د  “ ح��م��ا���س  ل��ق��ط��اع غ����زة ع���رب 

���ش��ف��ق��ة ال���ق���رن وم���ا ت��ب��ع��ه��ا م���ن جتفيف 

طلبنا  امل��ال��ي��ة،  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  مل�����ارد 

ومتت  دوالر،  ملي�ن   300 بقيمة  قر�شاً 

بقيمة  ���ش��ه��ري��اً  امل���اف��ق��ة ع��ل��ي��ه و���ش��رف��ه 

دوالر  ملي�ن   50 منها  دوالر،  ملي�ن   25

قدمتها قطر لنا كمنحة”

القر�س  “اقرب  االأح���م���د:  واأ����ش���اف 

اإىل  ال�شيخ، ت�جه  على االنتهاء، وح�شن 

ب�شبب  مايل  قر�س  جتديد  لطلب  هناك 

ال��شع  بحث  جانب  اإىل  املالية،  االأزم���ة 

ال�شيا�شي”

االنباط-وكاالت

يراقب  ال��ذي  »اإيريني«  اأ�شط�ل  ك�شف 

عملية حظر ت�ريد ال�شاح اإىل ليبيا، اأنه 

ر�شد منذ بدء ن�شاطه مطلع ماي� املا�شي 

زي��ارة  و12  حرا�شة  عملية   600 م��ن  اأك��ر 

التجارية،  ال�شفن  بع�س  م��نت  اإىل  ودي��ة 

ال�شاحل  قبالة  امل�شب�هة  ال�شفن  ع�شرات 

الليبي

اأن��ه  )ال��ث��اث��اء(،  ام�س  بيان  واأع��ل��ن يف 

ر���ش��د ���ش��ف��ن��اً م�����ش��ب���ه��ة يف اأك����ر م���ن 10 

رح��ل��ة   80 اإىل  اإ����ش���اف���ة  ون���ق���اط،  م����ان���ئ 

ع�شكرية و25 مهبطا

تراقب  التي  اإيريني«  »عملية  واأف���ادت 

ال�����ذي ت��ف��ر���ش��ه االأمم  ح��ظ��ر االأ����ش���ل���ح���ة 

امل��ت��ح��دة، وم��ك��اف��ح��ة ت��ه��ري��ب ال��ن��ف��ط من 

اإىل  خا�شاً  تقريراً   14 رفعت  باأنها  ليبيا، 

طريف  ب�شاأن  املتحدة  االأمم  خ��رباء  فريق 

النزاع يف ليبيا، مثبتة بذلك حيادها

تزامن هذا االإعان مع ت�شديد الدول 

االأوروب���ي���ة ع��ل��ى ���ش��رورة االل��ت��زام ب�قف 

ال��ل��ي��ب��ي��ة،  اإىل االأرا�����ش����ي  ال�����ش��اح  ت��دف��ق 

اأنهك  الذي  ال�شراع  التدخات يف  ووقف 

ل�شن�ات الباد 

وع���م���ل���ي���ة اإي����ري����ن����ي اأط���ل���ق���ه���ا االحت�����اد 

مكان  لتحل  امل��ا���ش��ي،  م��اي���  االأوروب�����ي يف 

 ،2015 ع���ام  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  ���ش���ف��ي��ا  مهمة 

ال��ت��ي ك��ان��ت ت�����ش��م��ل اإىل ج��ان��ب ال�����ش��اح 

ال��ق��ادة  ات��ف��ق  اأن  بعد  امل��ه��اج��ري��ن،  تهريب 

ال��دول��ي���ن خ��ال م���ؤمت��ر ب��رل��ن لل�شام 

يف يناير، على االإبقاء على حظر الت�شليح 

االأممي

�شهر  قرابة  تاأجل  املهمة  اإط��اق  وك��ان 

اإيطاليا والي�نان  على خلفية خاف بن 

ح����ل ق��ي��ادت��ه��ا. ل��ك��ن االحت����اد االأوروب�����ي 

بن  القيادة  ت��داول  على  النهاية  يف  اتفق 

6 اأ�شهر البلدين كل 

وتعمل املهمة يف �شرق املت��شط ملراقبة 

ال�����ش��ف��ن ال��ت��ي ي�����ش��ت��ب��ه يف ن��ق��ل��ه��ا اأ���ش��ل��ح��ة 

ومقاتلن اإىل ليبيا التي اأدى النزاع فيها 

اإىل مقتل املئات ونزوح اأكر من 200 األف 

�شخ�س

 »إيريني«: توريد السالح إلى ليبيا لم يتوقف

االربعاء  9/ 9 / 2020

 طالبها بقرض مالي جديد



الأربعاء   9/ 9 /  2020

الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت

ال��ث��ق��ة م��ن رئي�س  م��ق��رح��و �سحب  اأع��ل��ن 

ب��ارت��وم��ي��و،  ب��ر���س��ل��ون��ة، جو�سيب م��اري��ا  ن���ادي 

حتى  متكنوا  اأنهم  الثالثاء،  اإدارت���ه  وجمل�س 

الآن من جمع 7497 توقيعا من اأ�سل 16520 

متكن  ال�ستفتاء. وقد  لإج��راء  لزم��ا  توقيعا 

اأ�سحاب املقرح من جمع هذه التوقيعات يف 

14 يوما  الأي��ام ال�سبعة الأوىل من مهلة ملدة 

ال��ن��ادي،  للوائح  وفقا  الغر�س،  لهذا  حم��ددة 

17 من �سبتمرب/اأيلول اجلاري. و�ستنتهي يف 

وق���ال م���ارك دوت�������س، اأح���د امل��ت��ح��دث��ن با�سم 

املبادرة، خالل موؤمتر �سحفي: “اإننا يف نطاق 

لتحقيق  اإليها  نتو�سل  اأن  علينا  التي  الن�سب 

اأن  يجب  ل  “الأع�ساء  اأن  م��وؤك��دا  هدفنا”، 

ينبهروا بالرقم ويجب اأن يوا�سلوا التوقيع«.

اإ���س��رات��ي��ج��ي��ات  تطبيق  علينا  “لذا  وت���اب���ع: 

الأع�����س��اء  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ج��دي��دة  لوج�ستية 

الذين ل يعرفون كيف ي�ساركون يف املذكرة«.

يعي�س  ال��ن��ادي  اأن  بارتوميو  معار�سو  وي��رى 

األقت  وريا�سية  وموؤ�س�سية  اقت�سادية  اأزم���ة 

الذي ودع  للكرة  الأول  الفريق  بظاللها على 

بطولة دوري الأبطال من الدور ربع النهائي 

ب��ع��د خ�����س��ارة م��ذل��ة ع��ل��ى ي���د ب���اي���رن م��ي��ون��خ 

احلالية  الإدارة  تخبط  8-2. واأدى  بنتيجة 

ليونيل  الرجنتيني  الفريق،  جنم  طلب  اإىل 

مي�سي، الرحيل هذا ال�سيف عن �سفوفه بعد 

20 عاما ق�ساها داخل البلوجرانا.وقال  نحو 

ت�سريحات  اإن  ف���اورا،  ري��ك��ارد  اآخ���ر،  متحدث 

مي�سي يف مقابلة ن�سرت اجلمعة، قال خاللها 

بارتوميو  اتهم  لكنه  الفريق،  يف  �سيبقى  اإن��ه 

ب���ع���دم ال���وف���اء ب��ك��ل��م��ت��ه، ���س��ج��ع��ت امل���زي���د من 

للمذكرة. و�سيجري  الن�سمام  على  املوقعن 

الإع����������الن ع�����ن ال�����ع�����دد ال���ر����س���م���ي امل���ح���دث 

يف  الغر�س  لهذا  جمعها  مت  التي  للتوقيعات 

14 من �سبتمرب/اأيلول.

01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكروين

 تواصل التوقيع لالطاحة برئيس البرشا

 تعديل تعليمات تصنيف المدربين

 ارتباط رونالدو بصديقته جورجينا

االنباط - عمان

ق������ررت ال���ل���ج���ن���ة ال���ف���ن���ي���ة ل���ل���م���درب���ن يف 

م��رك��ز اإع�����داد ال���ق���ي���ادات ال�����س��ب��اب��ي��ة، اإج����راء 

ت��ع��دي��الت ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م��ات ت�����س��ن��ي��ف وت��رق��ي��ة 

 2002 امل���درب���ن ال��ري��ا���س��ي��ن ال�������س���ادرة ع���ام 

هذا  للمركز. وجاء  اجلديد  النظام  بح�سب 

الثالثاء،  للجنة  الأول  الجتماع  يف  التعديل 

ح��ازم  ال��دك��ت��ور  برئا�سة  ت�سكيلها  اإع���ادة  بعد 

ال�����ع�����ب�����ادي. وق�����ال رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة خ���الل 

اعتماد  ع��ن  م�����س��وؤول��ة  اللجنة  اإن  الج��ت��م��اع، 

يعقدها  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال������دورات  ب���رام���ج 

الريا�سية  الحت�����ادات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��رك��ز 

وت�سنيف وترقية مدربي الألعاب الريا�سية، 

املتخ�س�سة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال�����س��ه��ادات  وم��ع��ادل��ة 

يف جم����الت ال��ت��دري��ب ال��ري��ا���س��ي، وت��ق��دمي 

والأندية  الريا�سية  لالحتادات  ال�ست�سارات 

مبختلف  التدريب  ممار�سة  رخ�س  واإ���س��دار 

ال���درج���ات، ف�����س��ال ع���ن اق����راح ال��ت��ع��دي��الت 

امل���ط���ل���وب���ة ع���ل���ى ت��ع��ل��ي��م��ات اإع�������داد وت���اأه���ي���ل 

امل���درب���ن ال��وط��ن��ي��ن.ووف��ق خ��رب ���س��ادر عن 

م�ساعد  اأكد  ال�سبابية،  القيادات  اإعداد  مركز 

اأم���ن ع���ام وزارة ال�����س��ب��اب ل��ل��ت��دري��ب وم��دي��ر 

م��رك��ز اإع����داد ال��ق��ي��ادات ال�����س��ب��اب��ي��ة ال��دك��ت��ور 

من  عددا  ينتظرها  اللجنة  اأن  ع�سيلة  ماجد 

ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د للمركز  اإق�����رار  ب��ع��د  امل��ه��ام 

مدربي  ترخي�س  اأبرزها  ومن  املا�سي،  للعام 

ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة ال��ع��ام��ل��ن يف 

ال�سحية يف  البدنية والأندية  اللياقة  مراكز 

اململكة ب�سفة مركز اإعداد القيادات ال�سبابية 

الدورات  هذه  بعقد  املخولة  الوحيدة  اجلهة 

وترخي�س املدربن بح�سب نظام املركز.

روما - وكاالت

اأك�����د ت��ق��ري��ر ���س��ح��ف��ي اإ����س���ب���اين، اأن 

ال����ربت����غ����ايل ك���ري�������س���ت���ي���ان���و رون�����ال�����دو، 

جن���م ي��وف��ن��ت��و���س، ع��ل��ى اأع���ت���اب خ��ط��وة 

حياته. ونقلت  يف  ج����دي����دة  ر����س���م���ي���ة 

����س���ح���ي���ف���ة »م���ارك���ا« الإ����س���ب���ان���ي���ة ع��ن 

���س��ح��ف��ي ب���رت���غ���ايل، اق�����راب رون���ال���دو 

م����ن الرت������ب������اط ر����س���م���ًي���ا ب�����س��دي��ق��ت��ه 

ج����ورج����ي����ن����ا رودري������ج������ي������ز. واأ�������س������ارت 

الأم���ر  اأن  اإىل  الإ���س��ب��ان��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ف��ة 

اأ�سابيع  اإىل حفل خا�س قبل عدة  يعود 

���س��ه��د ت����واج����د رون�����ال�����دو وج���ورج���ي���ن���ا 

ف��ك��رة  اأن  واأ�سدقائهما. واأو�سحت 

اإىل ج��ورج��ي��ن��ا  ت���ع���ود  ت��ن��ظ��ي��م احل���ف���ل 

ان��ده��ا���س رون��ال��دو  ف��ق��ط، م��ا ت�سبب يف 

ال���������ذي ف�����وج�����ئ ب������روؤي������ة اأ�����س����دق����ائ����ه 

ب��ال��رك��وع  م��ادي��را  ���س��اروخ  هناك. وقام 

ال��زواج  اأم��ام اجلميع يف احلفل، وطلب 

ن�����س��رت  اأي�������ام  جورجينا. وعقب  م����ن 

ب�سبكة  ح�سابها  على  رون��ال��دو  �سديقة 

احلفل،  من  لهما  �سورة  “اإن�ستجرام” 
“ماركا”  “نعم«. وذكرت  عليها  وكتبت 

اأي  ي��وؤك��دا  اأن رون��ال��دو وج��ورج��ي��ن��ا مل 

علينا  ���س��ي��ت��ع��ن  ل���ذا  الآن،  ح��ت��ى  ���س��يء 

النتظار ملعرفة حقيقة الأمر.

االنباط - عمان

اأع���ل���ن الحت�����اد ال��ع��م��اين ل���ك���رة ال��ق��دم 

اجلديد  التح�سريي  الربنامج  عن  اليوم 

اإط���������ار حت�������س���ريات���ه  مل���ن���ت���خ���ب ع����م����ان يف 

 2022 العامل  كاأ�س  ت�سفيات  يف  للم�ساركة 

املنتخب  و�سيخو�س    .2023 اآ�سيا  وك��اأ���س 

م�سقط  يف  الأول  م��ع�����س��ك��ري��ن،  ال��ع��م��اين 

12 اأك��ت��وب��ر/  20 ح��ت��ى  خ���الل ال��ف��رة م��ن 

ت�سرين الأول املقبل، فيما �سيكون املع�سكر 

العربية  الإم��ارات  دولة  الثاين خارجيا يف 

17 نوفمرب/ ت�سرين  اإىل   7 يف الفرة من 

ال�����ث�����اين.  واأع����ل����ن الحت������اد ال���ع���م���اين اأن 

منتخبي  اأم��ام  وديتن  �سيخو�س  املنتخب 

عمان  م��ب��اراة  وال��ك��وي��ت.و���س��ت��ق��ام  الأردن، 

وال����ك����وي����ت ال����ودي����ة يف الإم�����������ارات. وم���ن 

برانكو  الكرواتي  امل��درب  يعلن  اأن  املتوقع 

العماين  املنتخب  اإيفانكوفيت�س عن قائمة 

قريبا.

ر�سميا  ق��رر  ق��د  العماين  وك��ان الحت��اد 

ا�ستكمال مباريات الدوري والكاأ�س.

االنباط - عمان

الباراملبية  للجنة  العام  الأم��ن  اج��رت 

م��ه��ا ال���ربغ���وث���ي م��ب��اح��ث��ات م���ع ���س��ف��رية 

ع��ن��اب  ل��ي��ن��ا  ال�����س��ي��دة  ال���ي���اب���ان  يف  الأردن 

ع��رب ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��وا���س��ل ع��ن ب��ع��د »زووم« 

الردن��ي��ة  ل��ل��وف��ود  العقبات  تذليل  ب��ه��دف 

2021. وح�سر  امل�ساركة بباراملبيك طوكيو 

الجتماع من جانب اللجنة الباراملبية كل 

من ال�سيدين جا�سر نويران وداود �سحادة 

وال�سيدة ر�سا اخلياط ومن جانب ال�سفارة 

م�ساروة. و�سرحت  طالل  ال�سيد  الأردنية 

واجندة  الية  الجتماع  خ��الل  الربغوثي 

امل���ع�������س���ك���رات ال���ت���دري���ب���ي���ة ال���ت���ي ���س��ت�����س��ب��ق 

ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  الأل����ع����اب  دورة  يف  امل�����س��ارك��ة 

2021. وبينت الربغوثي  القادمة بطوكيو 

ال���ب���ارامل���ب���ي���ة ح���ر����س���ت ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  ان 

الأردين  الريا�سي  للوفد  املع�سكر  اإق��ام��ة 

امل�������س���ارك يف ال�������دورة مب���دي���ن���ة ن��و���س��ريو 

خالل  الأردين  ال��وف��د  �ست�ست�سيف  ال��ت��ي 

دورت����ي الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة وال��ب��ارامل��ب��ي��ة.

ب��ذل كافة  ع��ل��ى  ع��ن��اب  اأك���دت  م��ن جانبها 

اجل���ه���ود ل��ت��وف��ري ال��ت��ج��ه��ي��زات امل��ط��ل��وب��ة 

واأم�����اك�����ن ال���ت���دري���ب م����ع ع���م���دة امل��دي��ن��ة 

واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة الأخ�����رى، واأ����س���ارت اأن 

العقبات  كفاة  �ستذلل  الأردن��ي��ة  ال�سفارة 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ع�����س��ك��ر م���ن ح��ي��ث الإق���ام���ة 

والتغذية واملوا�سالت املنا�سبة اإ�سافة اإىل 

التجهيزات الريا�سية واأماكن التدريبات، 

املع�سكر  مدة  حتديد  اللجنة  مع  و�ستتابع 

املدينة  اإىل   للو�سول  املتوقعه  واملواعيد 

لاللتحاق  املع�سكر  انتهاء  بعد  ومغادرتها 

الج��ت��م��اع  الباراملبية. وتطرق  ب���ال���دورة 

اإىل معلومات حول اإقامة البعثة الأردنية 

يف ال��ق��ري��ة الأومل��ب��ي��ة يف ط��وك��ي��و واأم��اك��ن 

املتعلق  وال���ربام���ج  وال��ت��دري��ب  امل�����س��اب��ق��ات 

للوفد. وبينت  املتوقع   واحلجم  بامل�ساركة 

�سايتو  ال�سيد  م��ع  �ستتوا�سل  ان��ه��ا  ع��ن��اب 

واأك��دت  طوكيو  مدينة  يف  نو�سريو  عمدة 

ال�سفرية باأنها وكافة العاملن يف ال�سفارة 

كافة  لتوفري  ق�سارى جهودهم  �سيبذلون 

مبا  الأردن���ي���ة  للم�ساركة  ال��ن��ج��اح  اأ���س��ب��اب 

م�����س��رف��ة..وا���س��ادت  نتائج  حتقيق  ي�سمن 

ع����ن����اب ب���ت���اري���خ الأب�����ط�����ال ال���ري���ا����س���ي���ن 

امل��ع��وق��ن الردن��ي��ن احل��اف��ل ب��الإجن��ازات 

ب��ب��ارامل��ب��ي��ك  الأردن  املتميزة. وي�سارك 

طوكيو بالعاب رفع الثقال، كرة الطاولة 

الباراملبية  اللجنة  وتكثف  القوى،  والعاب 

ب�����اأع�����داد ال���الع���ب���ن امل���وؤه���ل���ن وامل���ت���وق���ع 

تاأهيلهم.

االنباط - عمان

ق������دم ال�����الع�����ب حم���م���د اأب�������و زري�����ق 

لإدارة  وت���ق���دي���ره  ����س���ك���ره  »�������س������رارة«، 

الذي  التكرمي  على  القطري،  ال�سيلية 

مع  ع��ق��ده  ان��ت��ه��اء  مبنا�سبة  ب���ه،  ح��ظ��ي 

�سفحته  ع��رب  ����س���رارة،  النادي. وكتب 

ان��ق�����س��اء  “بعد  “في�سبوك”:  ع���ل���ى 

ال�سكر  اأقدم  ال�سيلية،  مع  كامل  مو�سم 

واإخ��واين  الفني  والكادر  النادي  لإدارة 

على  لكم  “�سكرا  الالعبن«. واأ�ساف: 

كل حلظة فرح ع�سناها معا، �سكرا لكم 

قد  �سرارة  اجلميل«. وكان  املو�سم  على 

خارجية،  احرافية  جتربة  اأول  خا�س 

يف م�����س��ريت��ه ال���ك���روي���ة، م���ع ال�����س��ي��ل��ي��ة 

م���ع���ارا م���ن ال���رم���ث���ا.وب���ان���ت���ه���اء ع��ق��ده 

يعود  اأن  ُينتظر  ال��ق��ط��ري،  ال��ن��ادي  م��ع 

فريقه  لتدريبات  وين�سم  الأردن  اإىل 

دوري  اإياب  لي�سارك يف مرحلة  الرمثا، 

املحرفن.

منتخبنا الوطني يلتقي نظيره العماني

 معسكر تدريبي لمنتخبات البارالمبيك

 شرارة يعود للرمثا ويشكر السيلية

 نرقب بحذر واأمل عودة مباريات دوري املحرفن التي توا�سل ح�سورها اعتبارا من يوم اخلمي�س 

..بعد مرحلة طويلة من الرباك ا�سهمت بغيابه عن م�سرح الحداث الريا�سية بداية من قرار الحتاد 

امل�ستغرب بتاأجيل انطالق املو�سم الكروي ل�سهر طوال دون غرينا من دول العامل ..مرورا بجائحة 

ال��دوري وم��روره مبحطات عديدة من التوقف  كورونا التي �ساهمت هي الخ��رى بتقطيع او�سال 

الق�سري ..كاد ان ينهي م�سواره بقرار الغاء الدوري لهذا العام وخ�سو�سا بعد ال�سابات التي نالت من 

بع�س جنوم الفي�سلي ..ال ان الجراءات التي متت بعد ذلك وا�سرار الحتاد والندية ا�سهمت بعودة 

احلياة اىل امل�سابقة القدم حمليا ...!!

ال���دوري يف ظل تلك الو���س��اع ال�سحية ال�سعبة التي مير بها الوطن ..مثل  ان ع��ودة مباريات 

غريه من دول العامل ..تتطلب الكثري من احلذر والتقيد بالجراءات ال�سحية ال�سارمة من خالل 

الربوتوكول ال�سحي الذي عممه الحتاد على الندية ..بهدف حماربة فريو�س كورونا وجتنب ا�سابة 

اي لعب او اداري او فريق ..بعد ان ا�سهمت ال�سابات التي ظهرت موؤخرا بتاجيل الدوري والرباك 

الذي ح�سل من جراء هذا التوقف ..الذي قد ي�سهم لحقا بكثري من الرباك ملنظومة كرة القدم اذا 

ما ح�سل اي مكروه لي �سخ�س لديه ارتباط بالفرق والالعبن ..المر الذي يوجب على الندية 

الت�سدد مبراقبة  الالعبن والجهزة الفنية ..واحلر�س على ابعادهم عن اجلماهري يف ايام التدريب ..

وان كنا نفهم متاما حر�س الحتاد على توا�سل الدوري برغم كل الظروف ال�سحية املحيطة ل 

�سيما وان تطور الو�سع الوبائي ..�ساهم بظهور ال�سوات التي طالبت بالغاء الدوري لهذا املو�سم ا�سوة 

بدوريات الدرجات الخرى .. ال ان الجراءات ال�سحية ال�سارمة التي قام بها الحتاد بالتعاون مع 

اجلهات الر�سمية ومنها جلنة الوبئة ..�ساهمت بعودة الدوري من جديد لكنها اي الجراءات مل جتب 

حتى اللحظة على ال�سوؤال امل�سروع ..م��اذا لو ا�سيب اي فريق او لعب او مدرب او اداري بفريو�س 

كورونا ..هل �سيتم تعليق ن�ساط الدوري اىل حن اجراء الفحو�سات الالزمة على كل من خالط اي 

م�ساب ...!!

مطلوب من احتاد الكرة ان يبحث الن عن البدائل وعن الجراءات التي �سيقوم بها لحقا ان ح�سل 

اي مكروه ل قدر اهلل لي �سخ�س له ارتباط مبا�سر مع الفرق ..حتى ل يقف عاجزا عن اتخاذ القرار 

كما ح�سل يف حادثة الفي�سلي ..فهل يكون احلل باعادة تعليق مباريات الدوري من جديد مع التاخري 

املتوا�سل يف عمر امل�سابقة ..او موا�سلة اقامة املباريات مع تاجيل مباريات الفريق الذي تثبت ا�سابة 

احد افراده ..ام ان لدى الحتاد بدائل من املمكن تقدميها لو افر�سنا ح�سول ال�سوء يف قابل اليام 

ونحن نعي�س ع�سر كورونا يف دوري اتفقنا على ت�سميته دوري كورونا بالنظر لدخول هذا الفريو�س 

اخلطري طرفا يف حتديد م�سري الدوري ..!!

عوني فريج

دوري كورونا ..يتواصل !

 تأخير موعد تسجيل الالعبين
االنباط - عمان

قرر احتاد كرة القدم اإجراء تعديل على فرة ت�سجيل الالعبن 

للمو�سم  ال��درج��ات  وجميع  املحرفن  لأن��دي��ة  الثانية  الرئي�سية 

ال���ك���روي احل����ايل 2020. وخ����اط����ب احت����اد ال��ك��رة ر���س��م��ي��ا الأن��دي��ة 

التي كانت مقررة  الثانية  القيد  اأن فرة  املعنية ر�سميا، لإبالغها 

14 ال�سهر املقبل، خ�سعت لتعديل، بحيث  3 اإىل  خالل الفرة من 

الأندية  املقبل.واأكدت  ال�سهر   20 اإىل   11 من  الفرة  يف  اأ�سبحت 

على  التعديل  اإج���راء  ي��وؤك��د  الحت���اد  م��ن  ر�سمي  خل��ط��اب  ت�سلمها 

تتيح  الثانية  القيد  فرة  اأن  اإىل  الالعبن. ي�سار  ت�سجيل  موعد 

الفرة  خالل  الفريق  لتمثيل  جدد،  لعبن  مع  التعاقد  لالأندية 

التالية.



الريا�ضي
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هيجواين الى ميامي االمريكي

 عودة ميسي للتدريب بحافز كومان

 أزارينكا تواصل مشوارها في امريكا للتنس

 مان سيتي يحشد الصفوف الستعادة الهيبة

لندن - وكاالت

طرق  مفرتق  عند  �سيتي  مان�س�سرت  يقف 

اإىل حد كبري يف املو�سم اجلديد بعدما خ�سر 

واأخفق مرة  املمتاز  الإجنليزي  الدوري  لقب 

اأخ���رى يف دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا حت��ت ق��ي��ادة 

�سيتي  جوارديول. و�سيحاول  ب��ي��ب  امل����درب 

ت��ف��وق��ه ع��ل��ى ليفربول  ا���س��ت��ع��ادة  ت��اأك��ي��د  ب��ك��ل 

حم��ل��ي��ا، اإىل ج��ان��ب ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ن��ج��اح يف 

اأخ����رى  ب��ع��د اخل�����روج م����رة  دوري الأب����ط����ال 

القارية. لكن  امل�سابقة  يف  الثمانية  دور  من 

النادي  على  �سيتعني  اإذ  اأكرب  حتديات  هناك 

ال����ذي ي��ن��ف��ق ب��ب��ذخ ات���خ���اذ ب��ع�����ض ال���ق���رارات 

ط��وي��ل��ة امل�����دى ح����ول ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع 

 10 ب��ع��د  ���س��ي��ل��ف��ا  دي��ف��ي��د  الت�سكيلة. ورحل 

�سنوات من الإبداع بقدمه الي�سرى يف و�سط 

ال��ه��داف  اأج���وي���رو  �سريجيو  وي��دخ��ل  امل��ل��ع��ب 

عقده  يف  الأخ��ري  مو�سمه  للنادي  التاريخي 

نهاية  يف  الحت���اد  ملعب  اأي�سا  ي��غ��ادر  ورمب��ا 

اأن عقد جوارديول  املو�سم. والأهم من ذلك 

2021. وق��������ال  ي��ن��ت��ه��ي يف ي���ون���ي���و/ح���زي���ران 

ملان�س�سرت  التنفيذي  الرئي�ض  املبارك  خلدون 

“ب�سكل  ح�����س��م��ه  ���س��ي��ت��م  امل���وق���ف  اإن  ���س��ي��ت��ي، 

اأن  يعني  ل��ل��و���س��وح  الف��ت��ق��ار  طبيعي” ل��ك��ن 

النادي يجب اأن ير�سم خطة حقيقية طويلة 

حتى  كبريتني  �سفقتني  �سيتي  امل��دى.واأب��رم 

وينظر  ال�سباب  نحو  يتجه  اأن��ه  وي��ب��دو  الآن 

الهولندي  املدافع  �سم  بعدما  امل�ستقبل  اإىل 

25 ع��ام��ا واجل��ن��اح  ال��ب��ال��غ ع��م��ره  اآك���ي  نيثن 

عاما.  20 وع��م��ره  توري�ض  ف��ريان   الإ���س��ب��اين 

وي��ن��ت��ظ��ر ���س��ي��ت��ي امل���زي���د م���ن لع���ب ال��و���س��ط 

اأي�سا  20 عاما  يبلغ عمره  الذي  فيل فودين 

بعد  اأك��رب  ف��رتة  يف  ي�سارك  اأن  املتوقع  وم��ن 

مب��دى  ه��ن��ا  ال�����س��وؤال  �سيلفا. ويتعلق  رح��ي��ل 

وتاأقلمهم  ال�سبان  اإ�سراك  على  �سيتي  ق��درة 

على  املناف�سة  ذات��ه  الوقت  ويف  الت�سكيلة  مع 

ت�سكيلة  والقارية. ومتلك  املحلية  الأل��ق��اب 

ح�سد  على  القادرة  العنا�سر  بالفعل  �سيتي 

ل��ق��ب ال����دوري ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة يف 4 م��وا���س��م، 

نقطة   18 بفارق  الثاين  املركز  احتل  بعدما 

ع��ن ل��ي��ف��رب��ول ال��ب��ط��ل امل��و���س��م امل��ا���س��ي، وم��ع 

هائلة. وتعافى  ه��ج��وم��ي��ة  ق�����وة  ام����ت����اك 

اأج�����وي�����رو م����ن الإ�����س����اب����ة و���س��ي��ت��ن��اف�����ض م��ع 

الت�سكيلة  يف  مكان  على  جي�سو�ض  جابرييل 

بينما هناك خيارات عديدة ملركز  الأ�سا�سية، 

اجل���ن���اح ب���وج���ود رح��ي��م ���س��رتل��ي��ن��ج وري��ا���ض 

حم���رز وب����رن����اردو ���س��ي��ل��ف��ا وت���وري�������ض، ورمب���ا 

ي��ت��ع��اق��د  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر،  اأي�������س���ا.وم���ن  ف���ودي���ن 

اآك��ي  جانب  اإىل  جديد  دف��اع  قلب  م��ع  �سيتي 

ق��ب��ل غ��ل��ق ب����اب الن���ت���ق���الت ال�����س��ي��ف��ي��ة مع 

الدفاعية  امل�ساكل  ح��ل  ج��واردي��ول  حم��اول��ة 

���س��ت��ون��ز  ل��ل��ث��ق��ة يف ج�����ون  اف���ت���ق���اره  يف ظ����ل 

باأنه  اخلطر  اأوتامندي. ويتعلق  ونيكول�ض 

ح�سم  دون  امل���و����س���م،  يف  ���س��ي��ت��ي  ت���ق���دم  ك��ل��م��ا 

م�سري امل���درب ج���واردي���ول، ف���اإن ه��ذا الأم��ر 

خطورة  مع  الفريق  حول  الهتمام  �سيجذب 

اإىل  امل�ستقبل  ح���ول  ال��غ��م��و���ض  ه���ذا  و���س��ول 

ال��اع��ب��ني.وب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ط���ول ف��رتة 

ب��ق��اء ج���واردي���ول، وه���و الأم���ر ال���ذي يعتمد 

روما - وكاالت

ك�������س���ف ت����ق����ري����ر ����س���ح���ف���ي اإي�����ط�����ايل، 

الثاثاء، عن تطور جديد ب�ساأن م�ستقبل 

مهاجم  هيجواين،  جونزالو  الأرجنتيني 

ي��وف��ن��ت��و���ض.وي��ن��ت��ه��ي ع��ق��د ه��ي��ج��واي��ن مع 

املقبل،  ال��ع��ام  �سيف  يف  ال��ع��ج��وز  ال�����س��ي��دة 

منه  للتخل�ض  ت�سعى  ي���ويف  اإدارة  اأن  اإل 

والتعاقد مع مهاجم جديد. ووفًقا ل�سبكة 

نيكول�ض  فاإن  اإيطاليا”،  �سبورت  “�سكاي 
و�سل  جونزالو،  و�سقيق  وكيل  هيجواين 

اإي��ط��ال��ي��ا ب���الأم�������ض، لإج�����راء امل��ف��او���س��ات 

اإىل  “البيبيتا”  رح��ي��ل  ح���ول  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

اأن  اإىل  الأمريكي. واأ�سارت  ميامي  اإن��رت 

م�����س��وؤويل  م��ع  ج��ل�����س��ة  �سيعقد  ن��ي��ك��ول���ض 

عن  بالرتا�سي،  العقد  لإنهاء  يوفنتو�ض، 

ط��ري��ق ح�����س��ول ال���اع���ب ع��ل��ى ج���زء من 

راتبه املتبقي مع ال�سيدة العجوز. وذكرت 

�سنوي  رات���ب  على  يح�سل  هيجواين  اأن 

���س��اٍف م��ع ي��وف��ن��ت��و���ض ب��ق��ي��م��ة 7 م��اي��ني 

الفني  امل��دي��ر  ب��ريل��و،  اأن��دري��ا  يورو. وكان 

اجل���دي���د ل��ي��وف��ن��ت��و���ض، ����س���رح ل���اإع���ام 

املو�سم  يف  ح�ساباته  خ���ارج  ه��ي��ج��واي��ن  اأن 

اجلديد.

مدريد - وكاالت

ك�����س��ف ت��ق��ري��ر ���س��ح��ف��ي اإ����س���ب���اين، عن 

كومان  رون��ال��د  بني  اجتماع  اأول  كوالي�ض 

الفريق  وق��ائ��د  لرب�سلونة،  الفني  امل��دي��ر 

ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي ب��ع��د ع���ودت���ه ل��ل��ت��دري��ب��ات 

االإث���ن���ني.وع���اد م��ي�����س��ي ل��ل��ت��درب م��ن��ف��رًدا 

املو�سم  ه��ذا  بالبقاء  ق���راره  ات��خ��ذ  بعدما 

ملف  وتاأجيل  البلوجرانا،  �سفوف  �سمن 

ال��رح��ي��ل ح��ت��ى ال�����س��ي��ف امل��ق��ب��ل.وب��ح�����س��ب 

كومان  فاإن  �سحيفة »�سبورت« الإ�سبانية، 

ال��ت��ق��ى مب��ي�����س��ي ن�����س��ف ����س���اع���ة، وط��ال��ب��ه 

اللتزام. واأ�سافت:  م���ن  ق����در  ب��اأق�����س��ى 

مي�سي  ���س��ي��ج��ع��ل  ب���اأن���ه  م��ق��ت��ن��ع  “كومان 
�سيكون  وب��ر���س��ل��ون��ة  لأوام������ره،  م��ت��ح��م�����ًس��ا 

���ي���ًف���ا م�����رة اأخ��������رى وي��ح��ظ��ى  ف���ري���ًق���ا مخُ

“عاد  اأوروب����ا«. وت����اب����ع����ت:  يف  ب���الح���رتام 

م��ي�����س��ي وك����وم����ان ط��ل��ب م��ن��ه ت���ق���دمي كل 

الأ�سابيع  اإزالة ما حدث يف  �سيء، ملحاولة 

الأخ���������رية وامل���������س����ارك����ة ب�����س��ك��ل ك����ام����ل يف 

“قال  ال�����س��ح��ي��ف��ة:  امل�سروع«. ووا�سلت 

ال��ذي  الأداء  ق���دم  اإذا  مي�سي  اإن  ك��وم��ان 

يخُقدمه عادة �سيكون �سعيًدا جًدا به«. يخُذكر 

اأن مي�سي خ�سع لختبار فريو�ض كورونا، 

وب��ع��دم��ا ظ��ه��رت ال��ن��ت��ي��ج��ة ���س��ل��ب��ي��ة، ين�ض 

ب���روت���وك���ول ال��ل��ي��ج��ا ع��ل��ى اأن�����ه ي��ج��ب اأن 

الأ�سبوع. وك�سف  ه���ذا  مب���ف���رده  ي���ت���درب 

ت���ق���ري���ر ���س��ح��ف��ي اإ�����س����ب����اين، ال����ث����اث����اء، 

الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �سيحتله  ال����ذي  امل���رك���ز  ع���ن 

خطة  يف  بر�سلونة،  جن��م  مي�سي،  ليونيل 

الفني  امل��دي��ر  ك��وم��ان،  رون��ال��د  الهولندي 

عن  تغيب  مي�سي  للبار�سا.وكان  اجل��دي��د 

ب�سبب  بر�سلونة  مع  الإع���داد  ف��رتة  بداية 

لأول  يظهر  اأن  ق��ب��ل  ال��رح��ي��ل،  يف  رغ��ب��ت��ه 

الكتالونية. ووفًقا  ال��ت��دري��ب��ات  يف  م���رة 

ديبورتيفو« الإ�سبانية،  ل�سحيفة »موندو 

ف������اإن م��ي�����س��ي ����س���ي�������س���ارك م����ع ب��ر���س��ل��ون��ة 

امل����ق����ب����ل،  ال���������س����ب����ت  ودي�����������ة،  م�������ب�������اراة  يف 

ل�����ك�����وم�����ان. الأول  ال������ظ������ه������ور   خ���������ال 

ال���ه���ول���ن���دي  امل��������درب  اأن  اإىل  واأ�������س������ارت 

وف����ًق����ا   ،1-3-2-4 خ����ط����ة  ����س���ي���ع���ت���م���د 

 مل�����س��ادر م���ن غ���رف���ة م��اب�����ض ب��ر���س��ل��ون��ة.

واأو�سحت اأن مي�سي �سي�سغل مركز اجلناح 

الأمين الوهمي، حيث اإنه �سيبداأ بالتواجد 

جهة اليمني، ثم �سيتحرك بحرية لاأمام 

الأدوار  م����ن  حت����ري����ره  م����ع  ال���ع���م���ق،  ويف 

�سيعتمد  املقابل  يف  اأن��ه  الدفاعية.وذكرت 

ك���وم���ان يف اجل���ه���ة ال��ي�����س��رى ع��ل��ى ج��ن��اح 

دميبلي  عثمان  مثل  امللعب  لفتح  حقيقي 

اأو اأن�سو فاتي اأو فران�سي�سكو ترينكاو.

امريكا - وكالت

دور  اإىل  اأزاري����ن����ك����ا  ف��ي��ك��ت��وري��ا  ت���اأه���ل���ت 

ال��ث��م��ان��ي��ة يف اإح������دى ال���ب���ط���ولت الأرب�����ع 

الكربى لأول مرة يف اأكرث من اأربع �سنوات 

لتهزم  مبجموعة  ت��اأخ��ره��ا  عو�ست  بعدما 

الت�سيكية كارولينا موخوفا 5-7 و6-1 و4-6 

املفتوحة  اأمريكا  لبطولة  الرابع  ال��دور  يف 

بطلة  عاما(   31( اأزارينكا  للتن�ض.وخ�سرت 

اإر�سالها  �سوط  مرتني  املفتوحة  اأ�سرتاليا 

لكن  الفتتاحية  املجموعة  يف  م��رات  ثاث 

باإ�سابة  متاأثرة  بدت   20 امل�سنفة  موخوفا 

يف ال��ف��خ��ذ الأي�����س��ر يف امل���ب���اراة ال��ت��ي ج��رت 

اأرم�سرتوجن. وا�ستغلت  ل��وي�����ض  ب��ا���س��ت��اد 

مرتفعة  مب��ع��ن��وي��ات  تلعب  ال��ت��ي  اأزاري��ن��ك��ا، 

�سنوات  اأرب���ع  يف  الأول  بلقبها  ف��وزه��ا  ب��ع��د 

متاعب  امل��ف��ت��وح��ة،  �سين�سناتي  ب��ط��ول��ة  يف 

وتعادل  الثانية  باملجموعة  لتفوز  موخوفا 

م��وخ��وف��ا  املباراة. واحتاجت  يف  ال��ن��ت��ي��ج��ة 

امللعب  اإىل  وع��ادت  للعاج  طويل  وق��ت  اإىل 

يف  الأي�����س��ر  فخذها  ح��ول  كثيفة  ب�سمادات 

امل�سنفة  اأزارينكا  لكن  احلا�سمة  املجموعة 

لتح�سم  م�ست  �سابقا  ال��ع��امل  على  الأوىل 

الثمانية مع  اللقاء وت�سرب موعدا يف دور 

مريتنز. اإلي�سه 

روما - وكاالت

ق���ط���ع اإن������رت م���ي���ان خ���ط���وة ج���دي���دة 

ن��ح��و احل���ف���اظ ع��ل��ى خ���دم���ات م��ه��اج��م��ه 

الأرج��ن��ت��ي��ن��ي لوت������ارو م��ارت��ي��ن��ي��ز خ��ال 

بتقدير  الاعب  املقبل. ويحظى  املو�سم 

كبري لدى م�سوؤويل بر�سلونة، الذين �سبق 

اأن قدموا اأكرث من عر�ض حل�سم ال�سفقة 

ل�سحيفة »لجازيتا  ال�سيف.ووفًقا  ه��ذا 

اإن���رت  ف����اإن  �سبورت« الإيطالية،  دي��ل��ل��و 

ملناق�سة  موؤخًرا،  لوت��ارو  وكاء  ا�ستدعى 

جديد.واأ�سارت  عقد  على  الاعب  توقيع 

اإىل اأنه مت التفاق على ا�ستمرار مارتينيز 

ن��ظ��ري احل�����س��ول ع��ل��ى رات���ب ���س��ن��وي يبلغ 

بند  لإل��غ��اء  بالإ�سافة  ي���ورو،  مايني   10

العقد احل��ايل  ال�����س��رط اجل��زائ��ي.وك��ان 

يت�سمن  ال���ن���ريات���زوري  م���ع  مل��ارت��ي��ن��ي��ز 

يورو. مليون   111 بقيمة  جزائًيا  �سرًطا 

واأو����س���ح���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة الإي���ط���ال���ي���ة اأن 

اإن����رت �سيتم  جت��دي��د ع��ق��د لوت�����ارو م���ع 

الإعان عنه يف نهاية املريكاتو ال�سيفي 

اجلاري.

لندن - وكاالت 

ال��ث��اث��اء،  ي��ون��اي��ت��د،  مان�س�سرت  ن���ادي  ق��دم 

خال  ال��ك��رة  بفريق  اخل��ا���ض  الثالث  قمي�سه 

امل��و���س��م اجل���دي���د. وج���اء ق��م��ي�����ض ال�����س��ي��اط��ني 

احلمر باللون الأبي�ض مع خطوط �سوداء على 

الت�سميم باأكمله، بالإ�سافة اإىل اأخرى حمراء 

الكتفني فقط. وقال مان�س�سرت يونايتد،  اأعلى 

القمي�ض  ت�سميم  اإن  ال��ر���س��م��ي،  موقعه  ع��رب 

ال���ث���ال���ث م�����س��ت��وح��ى م����ن ب���ع�������ض ال��ق��م�����س��ان 

م��ان�����س�����س��رت  اأن  للنادي. يذكر  ال���ت���اري���خ���ي���ة 

يونايتد اأنهى املو�سم ال�سابق من الربميريليج 

يف املركز الثالث، ما يوؤهله للم�ساركة يف دوري 

اأبطال اأوروبا خال املو�سم اجلديد.

الريا�ض - وكاالت

اإدارة نادي الن�سر ال�سعودي، ر�سميا  اأكملت 

جونزالو  الأرجنتيني  م��ع  التعاقد  �سفقة 

مارتينيز،  بيتي  با�سم  امل��ع��روف  مارتينيز، 

اإدارة  الأمريكي. وت�سلمت  اأت��الن��ت��ا  لع��ب 

لاأرجنتيني  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ط��اق��ة  ال��ن�����س��ر، 

مارتينيز، ومت ت�سجيله يف ك�سوفات النادي، 

مت��ه��ي��دا لع��ت��م��اده يف ال��ق��ائ��م��ة الآ���س��ي��وي��ة 

�سناع  اأف�سل  اأحد  مارتينيز  للفريق. ويعد 

اللعب يف امريكا اجلنوبية، وتاألق ب�سدة مع 

النتقال  قبل  الأرجنتيني،  ريفربليت  نادي 

الن�سر. ث��م  الأم��ري��ك��ي، وم��ن  اأت��الن��ت��ا  اإىل 

وي�����س��ت��ع��د ال��ن�����س��ر ل���س��ت��ئ��ن��اف م��ن��اف�����س��ات 

اآ�سيا،  اأب��ط��ال  دوري  م��ن  احلالية  الن�سخة 

ال�سهر اجلاري. منت�سف 

 مارتينيز لن يغادر انتر ميالن

 قميص جديد للشياطين الحمر

 االرجنتيني مارتينيز نصراوي
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االنباط-وكاالت

�أك����د �لإع���ام���ي حم��م��د ب���رن���اوي �أن 

�ل�صحافة �للكرتونية تفتح �ملجال �أمام 

تخ�ص�صات  يف  �لعمل  وتتيح   ، �ل�صباب 

�أن  �إىل  م�صري�ً   ، خمتلفة  وفنية  تقنية 

�صامل  عمله  يعد  �لإلكرتوين  �ل�صحفي 

ول���ه �أث����ر يف رح��ل��ة �خل���ر م���ن �مل�����ص��در 

وحتى �لو�صيلة ، جاء ذلك خال جل�صته 

 2 �ل��ت��ط��وع��ي  �صمن م��ن��ت��دى �لإع��ام��ي 

�ل�����ص��ر�ئ��ع وي�صتمر  �مل��ق��ام��ة مب��رك��ز ح��ي 

 ، �جل���اري  �صبتمر  �صهر  م��ن   9 �ل���� حتى 

ب��ع��ن��و�ن  جل�صته  يف  »ب���رن���اوي«  وحت���دث 

»رحلة �خلر �لإلكرتوين » عن جو�نب 

ع��دي��دة يف �خل��ر �لل��ك��رتوين وق��و�ع��د 

�صياغته ، و�هم مميز�ته 

  و�أورد يف خال حديثه مميز�ت �خلر 

�أن  م��وؤك��د�ً   ، مقوماته  و�أه��م   ، �ل�صحفي 

يعد  ل  �لإلكرتونية  �ل�صحافة  �لعمل يف 

�صها ، و�أورد تعريفا للخر �لإلكرتوين 

�أ���ص��ئ��ل��ة  ع���ل���ى  رد  �جل��ل�����ص��ة  خ���ت���ام  ويف   ،

�مل�صاركني  و��صتف�صار�ت 

�لكاتب  حتدث  �لثانية  �جلل�صة  ويف    

حلبي  �صالح  �ح��م��د  �لأ���ص��ت��اذ  �ل�صحفي 

�أن  ع���ن » �لإع�����ام يف �لأزم������ات » و�أك����د 

كثري�ً  عليه  ي��ع��ول  �لأزم����ات  �لع���ام يف 

، وحتدث  �أثارها  �مت�صا�ص  ويعمل على 

�لعامل كانت  ر�ئ��دة يف  �أزم��ات  حلبي عن 

�لو�صع �لقت�صادي و�ملايل  �أثر على  لها 

ج��ن��ون  �أزم�����ة  م��ن��ه��ا  ذك����ر  �أم��ث��ل��ة  و�أورد 

�ملالية  �أورد �لزم��ة  ، كما  �لبقر يف �ورب��ا 

مو�جهة  عن  تف�صيات  وذك��ر   ، �لعاملية 

�لإع�����ام �ل��ع��امل��ي و�ل��ع��رب��ي و�مل��ح��ل��ي يف 

م���و�ج���ه���ة �جل���ائ���ح���ة �ل���ع���امل���ي���ة ك���ورون���ا   

 19-COVID
�ع�����ام �لزم�����ات  �أن  و�أك������د ح��ل��ب��ي     

تطلق من �جل �ن تعر�ص ماهو �إيجابي 

لتعمم  تعمل  �أن  ويجب   ، �لعك�ص  ولي�ص 

خ��ت��ام  ، ويف  �ل���ن���ا����ص  ب����ني  �ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

�جل��ل�����ص��ة رد ح��ل��ب��ي ع��ل��ى ����ص��ت��ف�����ص��ار�ت 

�مل�صاركني  و�أ�صئلة 

ب��ني  ����ص���ارك  �ل���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات     ويف 

�لريا�صية  �ل�صوؤون  م�صوؤول  �جلل�صتني 

�جلوكم  عي�صى  �لأ�صتاذ  �ليوم  ب�صحفة 

وحت������دث خ�����ال ف���ا����ص �ع����ام����ي ع��ن 

�لع�����ام وت�����درج �لإع���ام���ي وع��م��ل��ه يف 

�أن �جل��ان��ب  ، و�أك�����د  �أك����ر م���ن و���ص��ي��ل��ة 

�لعملي يف �مل�صو�ر �لإعامي �أكر �أهمية 

من �جلانب �لنظري ، و�أو�صح �ن هناك 

�أماكن  ويف  �لعامني  كبار  من  �لعديد 

مقومات  �دن���ى  يفتقدون  لكنهم  مهمة 

تفاعا  �مل�صاركون  و�صجل   ، �لر�أي  كتاب 

ك����ب����ري� م����ن �إط��������ال �جل����وك����م وت��ل��ق��ت 

حول  �لأ�صئلة  من  �صيل  �ملنظمة  �للجنة 

جل�صتي  و�أد�رة  �جل��وك��م   ب��ه  حت��دث  م��ا 

�إىل  �لدكتور علي هو�صاوي  �ملقدم  �ليوم 

�لثالث  �ليوم  يف  �مل�صاركون  يتلقى  ذل��ك 

فاته  ن��وح  بامل�صور  �لأوىل  �جلل�صة  يف 

�ل�صحفي  �لت�صوير   « ب��ع��ن��و�ن  بجل�صة 

، ف��ي��م��ا ي�����ص��ارك �مل��ه��ن��د���ص ح�����ص��ني ن��اف��ع 

يف  ج��وج��ل  تطبيقات   « ب��ع��ن��و�ن  بجل�صة 

�جلل�صتني  ب��ني  ويطل  �خل��ريي«  �لعمل 

�لع�������ام �مل���خ�������ص���رم �ل���دك���ت���ور ح�����ص��ني 

جن�����ار وي���ق���دم���ه �مل����ق����دم �ل����ب����ارع ع����ادل 

�ملقدم ماهر  �لغد  ، يدير جل�صات  بارباع 

. �مل�صطفى 

االنباط-عمان

و�نت�صارها  ك��ورون��ا  جائحة  ب��د�ي��ة  منذ 

�ل��ن��ا���ص  �أ����ص���ب���ح  �ل����ع����امل،  دول  يف خم��ت��ل��ف 

م����ه����وو�����ص����ني ب���ت���ع���ق���ي���م وت����ط����ه����ري ك�����ل م��ا 

يكفيهم  �لأمر  هذ�  �أن  معتقدين  يلم�صونه، 

“كوفيد-19”. �صر 

وك����ان����ت �ل���ت���ق���اري���ر �ل��ع��ل��م��ي��ة حت�����ذر يف 

�لبد�ية من �أن “�لفريو�ص �لتاجي” ينتقل 

م���ن �لأ����ص���ط���ح �مل���ل���وث���ة، وه����و �لأم�����ر �ل���ذي 

يلم�صه  ما  كل  مع  �حل��ذر  نوعا من  يتطلب 

�لإن�صان يف حياته �ليومية.

�لعاملية  �ل�صحة  منظمة  ذكرت  وبعدها، 

و�لوقاية  مر����������ص  �لأ مكافحة  ومر�كز 

ل��وب��اء  �مل�����ص��ب��ب  ك���ورون���ا،  ف��ريو���ص  �أن  منها 

ك���وف���ي���د-19، ي��ن��ت��ق��ل ب�����ص��ك��ل �أ����ص���ا����ص���ي من 

�صغرية  ج�صيمات  خال  من  لآخر  �صخ�ص 

للغاية يف �لهو�ء.

وم���ع ذل����ك، ي��و����ص��ل �خل�����ر�ء �ل��ت��اأك��ي��د 

على �صرورة �ل�صتمر�ر يف تطهري �لأ�صطح 

�لعملية  ه���ذه  �أن  �ع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  و�مل��ق��اب�����ص، 

حتمي “جزئيا” من �لإ�صابة بالعدوى.

���ص��ح��ي��ف��ة  ن���ق���ل���ت  �ل�����������ص�����دد،  ه������ذ�  ويف 

ع��ن  �لأم����ريك����ي����ة  بو�صت”  “و��صنطن 
�إمي��ان��وي��ل غ��ول��دم��ان، �أ���ص��ت��اذ علم �لأح��ي��اء 

ن��ي��و�آرك  �ل��ط��ب مب��دي��ن��ة  �ل��دق��ي��ق��ة يف كلية 

“�لأ�صطح  �إن  ق��ول��ه  ن��ي��وج��ري���ص��ي،  ب��ولي��ة 

�لأ�صا�صية”. �مل�صكلة  لي�صت هي 

مفرط  ب�صكل  �لأ�صطح  “تعقيم  و�أو�صح 

�صعور�  �لنا�ص  ومي��ن��ح  هاج�ص  �إىل  يتحول 

ز�ئفا بالأمان و�لر�حة �لنف�صية”.

ينبغي  “ما  �أن  ع��ل��ى  غ��ول��دم��ان  و���ص��دد 

ف���ع���ل���ه ح���ق���ا ه����و �ل����رتك����ي����ز ع���ل���ى �ل���ط���رق 

�لتنف�ص”،  �أي  ك��ورون��ا،  لن��ت��ق��ال  �لرئي�صة 

على  �أك��ر  �لرتكيز  �لنا�ص  “على  م�صيفا 

�ل��ك��م��ام��ات و�حل��ف��اظ ع��ل��ى م�صافة  �رت����د�ء 

�لأمان وجتنب �لأماكن �ملغلقة”.

�أن  ي��ج��ب  �ل��ت��ع��ق��ي��م  �أن  �إمي��ان��وي��ل  وذك����ر 

ي�صبح  ل  و�أن  �مل��ع��ق��ول  ح����دود  “يف  ي��ب��ق��ى 

هو�صا”.

االنباط وكاالت

م��ن �مل��ن��ت��ظ��ر �أن ت��ع��ي��د �ل�����ص��ل��ط��ات �ل��ه��ن��دي��ة 

�أب��رز معلم  �لذي يعد  “تاج حمل”،  �أب��و�ب  فتح 

يف  و�ل�صائحني  �ل��زو�ر  �أم��ام  �لباد،  يف  �صياحي 

�لثلث �لأخري من �صهر �صبتمر �جلاري.

�لثاثاء،  �ليوم  �لهندية،  �ل�صلطات  وقالت 

ب�صبب  �صهور   6 م��ن  �أك���ر  د�م  �إغ���اق  بعد  �إن���ه 

“تاج  �أب��و�ب  فتح  �صيعاد  فاإنه  كوفيد-19،  �أزم��ة 

21 �صبتمر مع �عتماد  �ل��زو�ر يف  �أم��ام  حمل”، 

تد�بري �صحية جديدة، على �لرغم من �لتف�صي 

�ملت�صارع لفريو�ص كورونا يف �لباد.

يف  �ل�صياحة  وز�رة  يف  �مل�صاعد  �مل��دي��ر  وق��ال 

ولي����ة �أوت�����ار ب��ر�دي�����ص، ���ص��م��ايل �ل��ه��ن��د، �أم��ي��ت 

“تاج  �إن  ب��ر���ص  ف��ر�ن�����ص  ل��وك��ال��ة  �صريفا�صتافا 

�صبتمر”،   21 يف  �أب���و�ب���ه  ف��ت��ح  ���ص��ي��ع��ي��د  حم���ل 

�ملرتبطة  �لروتوكولت  كل  “�صنطبق  م�صيفا 

�لكمامة  و�صع  بينها  م��ن  ك��وف��ي��د-19،  مبر�ص 

�جل�صدي”. و�لتباعد 

و�أو�صح �صريفا�صتافا �أن عدد �لزو�ر �مل�صموح 

كان  فيما  يوميا،  ز�ئ��ر   5000 على  �صيقت�صر  به 

�ألف   20 �إىل  �صابقا ي�صل  �ليومي للزو�ر  �ملعدل 

ز�ئر.

حمل،  ت��اج  �صريح  �أغلقت  �ل�صلطات  وكانت 

جاهان  �صاه  �مل��غ��ويل  �لإم��ر�ط��ور  �صيده  �ل��ذي 

ت���ك���رمي���ا ل���ذك���رى زوج���ت���ه مم���ت���از حم���ل �ل��ت��ي 

ب�صبب  م��ار���ص  �أو����ص��ط  يف   ،1631 �صنة  ت��وف��ي��ت 

تف�صي فريو�ص كورونا �جلديد.

�لإ���ص��اب��ات  فيه  تت�صارع  وق��ت  ه��ذ� يف  ي��اأت��ي   

�لثنني  �أ�صبحت،  حيث  �لهند،  يف  بالفريو�ص 

�ل����دول����ة �ل���ت���ي ت�����ص��ج��ل ث����اين �أك�����ر ع����دد م��ن 

�أكر  وبلغت  بكوفيد-19،  �لعامل  يف  �لإ�صابات 

من 4،2 مايني �إ�صابة، خلف �لوليات �ملتحدة، 

بعدما تخطت �لر�زيل.

لها  تتبع  �لتي  بر�دي�ص،  �أوت��ار  �أن ولية  كما 

م��دي��ن��ة �أغ����ر� ح��ي��ث ي��وج��د ت���اج حم���ل، ه��ي من 

�أكر من  مع  ت�صرر�  �لأكر  �لهندية  �لوليات 

270 �ألف �إ�صابة معلنة حتى �ل�صاعة.

وت�صجل �لهند، وهي ثاين �أكر بلد�ن �لعامل 

1،3 مليار  م��ع  �ل�����ص��ني  ب��ع��د  ب��ال�����ص��ك��ان  ت���ع���د�د� 

يومية يف  قيا�صية  �أرقاما  �أغ�صط�ص  ن�صمة، منذ 

غري  بكوفيد-19،  بالإ�صابات  �لرتفاع  معدلت 

ن�صاطاتها  �إط��اق  �إع��ادة  ذلك  رغم  �أنها حتاول 

باقت�صاد  حلقت  �لتي  �لكبرية  �خل�صائر  ظل  يف 

�لباد جر�ء �لأزمة �ل�صحية �لعاملية.

منتدى االعالم التطوعي في يومه الثاني يشهد تفاعال من المشاركين

 التعقيم.. قد ال يمنع إصابتنا بكورونا لكنه يشعرنا بالراحة

تاج محل يفتح أبوابه قريبا رغم تسارع تفشي كورونا

 أسرع من الصوت.. الكشف عن 
طائرة »خارقة« للرئيس األميركي

 »فيسبوك« تدفع أمواال 
لمستخدميها إلغالق حساباتهم

االنباط-وكاالت

�لطري�ن  نا�صئة يف جمال  �صركة  فازت 

لتطوير  بعقد   ”Hermeus“ تدعى 

مبحرك  �لأم��ريك��ي��ة،  �لرئا�صية  �لطائرة 

خ����ارق ي��ج��ع��ل��ه��ا ق�����ادرة ع��ل��ى �ل�����ص��ف��ر من 

نيويورك �إىل باري�ص يف 90 دقيق فقط.

�أن  �إن�صايدر”  “بزن�ص  م��وق��ع  وذك����ر 

�ل�����ص��رك��ة ف����ازت ب��ع��ق��د ت��ط��وي��ر �ل��ط��ائ��رة 

بعد  �لأم���ريك���ي،  �ل��رئ��ي�����ص  �صتحمل  �ل��ت��ي 

من��وذج  و�خ��ت��ب��ار  وب��ن��اء  بت�صميم  قيامها 

�ل��ط��ائ��رة  �أويل مل��ح��رك ق����ادر ع��ل��ى ج��ع��ل 

5 مر�ت من �صرعة  تتحرك ب�صرعة �أكر ب�

3300 ميل يف  يعادل نحو  �أي ما  �ل�صوت، 

�ل�صاعة.

وجن���ح���ت �ل�����ص��رك��ة يف �إك���م���ال جت��ارب��ه��ا 

�ملتعلقة مبحرك �لطائرة يف مار�ص �ملا�صي، 

وفق ما �أو�صح موقع “�أفيي�صن ويك”.

����ص���رك���ة  ت����ق����وم  �أن  �مل����ف����رت�����ص  وم������ن 

�ل��رئ��ا���ص��ة  ط����ائ����رة  ب��ت�����ص��ل��ي��م  “بوينغ” 
�مل��ق��ب��ل،  �ل��ع��ام  �مل��ع��دل��ة،   8-747 �ل��ق��ادم��ة 

“هريميو�ص”  ط���ائ���رة  ���ص��ت��ك��ون  ح���ني  يف 

نحو  بعد  “�خلارقة”  لرحاتها  ج��اه��زة 

10 �صنو�ت.

االنباط-وكاالت

قررت  “في�صبوك” �أنها  �صركة  ك�صفت 

�أجل  من  مل�صتخدميها  معينة  مبالغ  دفع 

في�صبوك  تطبيق  يف  ح�صاباتهم  �إغ���اق 

�لرئا�صية  �لنتخابات  قبيل  و�إن�صتغر�م، 

�لأم��ريك��ي��ة وذل���ك مل��ع��رف��ة ت��اأث��ري م��و�ق��ع 

�لتو��صل على �لر�أي �لعام.

ورجحت �ل�صركة، ��صرت�ك ما بني 200 

�مل�صروع،  يف  م�صتخدم  �ألف   400 �إىل  �ألف 

�ل�صركة  �صتتمكن  �ل����ص���رت�ك،  ومب��ج��رد 

�مل�صتخدمني  تفاعل  كيفية  معرفة  م��ن 

في�صبوك  ���ص��م��ن��ه��ا  وم���ن  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  م���ع 

“نيويورك  ل�صحيفة  وفقا  و�إن�صتغر�م، 

بو�صت” �لأمريكية.

مع  �صر�كة  يف  دخلت  �أنها  عن  و�أعلنت 

باحثني لدر��صة تاأثري منتجات �لتو��صل 

�ملجتمع،  على  بها  �خل��ا���ص��ة  �لجتماعي 

�لأمريكية  �لرئا�صية  �لنتخابات  خ��ال 

�ملقبلة.

ومت��ن��ح �ل�����ص��رك��ة خ���ي���ار�ت ب��ق��ي��م��ة 10 

يف  دولر�  و20  دولر�  و15  دولر�ت 

�لأ�����ص����ب����وع، ح���ي���ث ���ص��ُي��ط��ل��ب م����ن ب��ع�����ص 

�أ�صبوع  ملدة  �لتن�صيط  �إلغاء  �مل�صتخدمني 

و�ح����د، ب��ي��ن��م��ا ق��د ُي��ط��ل��ب م��ن �لآخ��ري��ن 

مغادرة �ملن�صة ملدة ت�صل �إىل 6 �أ�صابيع.

و�أ����ص���اف���ت �أن���ه���ا ق���د ت��دف��ع ل��اأع�����ص��اء 

دولر�   120 �إىل  ي�����ص��ل  م���ا  �مل���خ���ت���اري���ن 

لإلغاء تن�صيط ح�صاباتهم بدء� من نهاية 

�صبتمر.

“في�صبوك”،  با�صم  �ملتحدثة  وذك��رت 

“�صيتم  �مل��ا���ص��ي:  �لأ���ص��ب��وع  ب��ورغ��و�،  ليز 

�ل���ص��رت�ك  ي��خ��ت��ار  �صخ�ص  �أي  ت��ع��وي�����ص 

تن�صيط  �ألغى  �أو  ��صتبيانات  �أكمل  �صو�ء 

�إن�صتغر�م لفرتة من �لوقت.  �أو  في�صبوك 

هذ� هو �ملعيار �إىل حد ما لهذ� �لنوع من 

�لأكادميي”. �لبحث 

و�أ�صافت: “�صيتم �ختيار عينات علمية 

مت��ث��ي��ل��ي��ة م���ن �لأ���ص��خ��ا���ص يف �ل���ولي���ات 

�لدر��صة.  يف  للم�صاركة  ودعوتها  �ملتحدة 

����ص���ريى ب���ع�������ص �مل�������ص���ارك���ني �مل��ح��ت��م��ل��ني 

�إ�صعار� يف في�صبوك �أو �إن�صتغر�م يدعوهم 

للم�صاركة يف �لدر��صة”.

ع��ي��ن��ات  ت�����ص��م��ي��م  “�صيتم  وت���اب���ع���ت:   

�مل�����ص��ارك��ني  �أن  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د  �ل����در������ص����ة 

ي��ع��ك�����ص��ون ت���ن���وع �ل�������ص���ك���ان �ل���ب���ال���غ���ني يف 

م�صتخدمي  وك��ذل��ك  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات 

�ملتوقع  م��ن  فيما  و�إن�����ص��ت��غ��ر�م،  في�صبوك 

�أن ت�����ص��در ن��ت��ائ��ج �ل��در����ص��ة لح��ق��ا �ل��ع��ام 

�ملقبل”.

االنباط-وكاالت

ت��وم  �لأم��ريك��ي��ة،  �ل�صينما  جن��م  ظ��ه��ر 

“مغامرة  على  يقدُم  وهو  موؤخر�،  كروز، 

�أثناء ت�صوير �جلزء  جريئة” يف �لرنويج 

“مهمة  �ل�صهرية  �ل�صل�صلة  م��ن  �ل�صابع 

. م�صتحيلة”

“ديلي  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت  م���ا  وب��ح�����ص��ب 

�ل���ذي  �ل��ن��ج��م  ف����اإن  ميل” �ل���ري���ط���اين، 

على  ن��اري��ة،  ب��در�ج��ة  �صار  عاما،   58 يبلغ 

ثم  هيلي�صلت،  منطقة  يف  جبلي  منحدر 

�لهاوية. �صفري  �إىل  �رمتى 

�لدر�جة  كروز  توم  ترك  ذلك،  وعقب 

ف��ي��م��ا  �لأ�����ص����ف����ل،  �إىل  ت�����ص��ق��ط  �ل����ن����اري����ة 

ب�����ص��ام ع���ن ط��ري��ق  ي��ه��ب��ط  �أن  ����ص��ت��ط��اع 

�مل���ظ���ل���ة، ب���ع���دم���ا ق����ام مب���ج���ازف���ة حت��ب�����ص 

�لأنفا�ص.

مروحية  طائرة  فيديو  مقطع  و�أظهر 

“�ملغامرة  خ���ال  �مل���ك���ان  يف  حت��ل��ق  وه���ي 

باملخاطر. �ملحفوفة  �لتمثيلية” 

�مل�صاهد  ه��ذه  ت�صوير  ت��اأخ��ري  وج���رى 

م�صتحيلة”  ”مهمة  ل� �ل�صابع  �جلزء  من 

5 �أ���ص��ه��ر م���ن ج����ر�ء ت��ف�����ص��ي وب���اء  ط��ي��ل��ة 

�مل�صتجد. كورونا 

على  ب�صدة  �أث��رت  �لوباء  ظ��روف  ولأن 

م��ي��ز�ن��ي��ة �ل��ف��ي��ل��م، ف�����اإن ع��ر���ص��ه ب�����ص��ك��ل 

 ،2021 ن��وف��م��ر  ���ص��ي��ت��اأخ��ر ح��ت��ى  ر���ص��م��ي 

وه���و م���ا ي��ع��ن��ي �ن��ت��ظ��ار� ط��وي��ا ل��ع�����ص��اق 

. ل�صل�صلة �

�ل���ف���ي���ل���م �إىل  �إن����ت����اج  �ن���ت���ق���ل  وب���ع���دم���ا 

�ل����رنوي����ج، ذك�����رت ت���ق���اري���ر ���ص��ح��ف��ي��ة �أن 

ت���وم ك����روز ����ص��ت��اأج��ر ���ص��ف��ي��ن��ة ب���اأك���ر من 

طاقم  حماية  لأجل  دولر،  مليون  ن�صف 

�لإ�صابة  من  ماأمن  يف  و�إبقائه  �لت�صوير 

بكورونا. 

�أن  م���وؤخ���ر�،  �مل�����ص��ادر،  ب��ع�����ص  و�أوردت 

�لعزل  �صروط  �إع��ف��اوؤه من  ك��روز مت  ت��وم 

له  �ل�صماح  �أجل  من  �لرنويج  يف  �لقائمة 

�ل�صهري. �لفني  �لعمل  بت�صوير 
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