
 األردن يطارد الصين واألول عربيا بعدد االصابات 
 47 وفاة و5877 إصابة يرفع اإلجمالي إلى 81,743

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الثالثاء   17  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   3  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5501    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الملك لألمن العام: 
أهمية تكثيف الجهود المبذولة 

لحماية المجتمع

ويبقى السؤال ..  
»متى نصل ذروة كورونا«

17.3% نسبة قياسية بعدد االيجابية مقارنة بعدد الفحوصات حماية صحة المواطن أولوية 

 الشوبكي: قبول الرهن بدل ذمم  المشهد يزداد سخونة بـ »ثالثة عمان« والنبر ينافس بقوة 
مستحقة لمشتركي الكهرباء يهدد 
األمن االقتصادي والمجتمعي لألردن االنباط - عمان

مع بدء العد التنازيل لالنتخابات النيابية التي مل يعد يف�صلنا 

عنها اال ا�صبوع �احد �املقرر اجرا�ؤها يف العا�صر من ت�صرين الثاين 

احلايل، ���صط ظر�ف ا�صتثنائية فر�صتها تداعيات جائحة كور�نا، 

الثالثة يف  الدائرة  االإنتخابي يف  امل�صهد  �صخونة  تدريجيا  تت�صاعد 

العا�صمة عمان املعر�فة با�صم »دائرة احليتان«.

ب��اأن  احل���ايل،  االنتخابي  للم�صهد  �م��راق��ب��ون  حمللون  �ي���رى    

هناك حتو خم�صة قوائم يف الدائرة الثالثة تتناف�س بقوة للو�صول 

اىل قبة العبديل، مع توقعات بح�صول بع�صها عل اكرث من مقعد يف 

جمل�س النواب املقبل، حيث خ�ص�س للدائرة الثالثة �مبوجب قانون 

االنتخاب، اربعة نواب م�صلمني �نائب م�صيحي �اخر �صرك�صي.

ال�صيا�صي  الطابع  ا�صفاء  من  �بالرغم  ان��ه  مراقبون،  �يرجح    

اال  الثالثة،  ال��دائ��رة  يف  االنتخابي  امل�صهد  على  ن�صبياً  �الع�صائري 

املا�صية  االع����وام  خ���الل  �ب�صماته  امل��ر���ص��ح  ����ص��رة  ال�صيا�صي  ان 

تبقى االكرث تاأثرا يف حتديد هوية الفائز، مرجحني ان البو�صلة 

من  اك��رث  على  �صتح�صل  القوائم  اح��دى  ان  اىل  ت�صر  االنتخابية 

»امل�صتقبل«  قائمة  ع��ن  املر�صح  ي��رز  امل�صيحي  املقعد  �ع��ن  مقعد.  

عمر النر كاأقوى املر�صحني عن املقعد امل�صيحي يف الدائرة �املرجح 

للتطورات  �فقا  اللحظة،  حتى  املقعد  يح�صد  �اأن  بقوة  يناف�س  ان 

»الدراماتيكية« �املت�صارعة يف هذه الدائرة.

�املر�صح النر رجل االأعمال معر�ف، �يعتر من ال�صخ�صيات 

�اح���رام  مبحبة  �يحظى  ك��ب��رة  جماهرية  بقاعدة  تتمتع  ال��ت��ي 

الكثرين من اأبناء الدائرة الثالثة �يتميز ب�صخ�صية م�صتقلة متزنة 

�ذ� كفاءة عالية �ينال احرام اجلميع كما ان �صعبيته يف الكثر من 

مناطق الدائرة �غالبية ا��صاطها �جمال�صها ال تخفى على احد.   

�معاناتهم  همومهم  حامال  ال�صباب  مر�صح  يعتر  ان��ه  �االه��م 

دعما  يلقى  حيث  بينهم.  البطالة  معدالت  ارت��ف��اع  ظل  يف  �صيما  ال 

�صبابيا كبرا لثقتهم العالية به �اميانهم باأنه االأقدر على متثيلهم 

�اي�صال �صوتهم �تبني ق�صاياهم.

االأنباط - خا�ص

ب�صوؤ�ن  �املخت�س  االقت�صادي  الباحث  كتب 

على  ال�صوبكي  عامر  املهند�س  �الطاقة  النفط 

يف  بوك”،  “في�س  ع��ل��ى  ال�صخ�صية  �صفحته 

ظ��ل ان�����ص��غ��ال اجل��م��ي��ع ب��االن��ت��خ��اب��ات � اأرت��ف��اع 

ال��ك��ه��رب��اء  ���ص��رك��ة   ، اإ���ص��اب��ات  #كور�نا   اأع����داد 

ت�����ص��ي��ف ره���ن ال���ع���ق���ارات ك��غ��اي��ة م���ن غ��اي��ات��ه��ا 

ال��ت��ج��اري��ة مت��ه��ي��دا ل��ره��ن ع���ق���ارات ا���ص��ح��اب 

بالتوافق. امل�صتهلكني  من  الذمم 

املتعرثين  من  الكثر  �صيجر  هذا  �اأ�صاف 

خدمة  ا���ص��ت��م��رار  ل��ق��اء  ممتلكاتهم  ره��ن  ع��ل��ى 

�هذا  باملزاد،  بيعها  م�صتقبال  �رمبا  الكهرباء 

ل��الأردن،  �املجتمعي  االقت�صادي  االأم��ن  يهدد 

املواطن  بحق  �معيب  مقبول،   غر  اأمر  �هو 

 ، للد�صتور  �خم��ال��ف  ق��ان��وين  �غ��ر  االأردين، 

�دل��ي��ل ���ص��ع��ف اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة، 

امل�صتحقة من �صمنها ن�صبة  خا�صة �اأن الذمم 

 %15 م��ن  اك��رث  فني يف  �ال��غ��ر  الفني  ال��ف��اق��د 

ال�صركات. به  �املت�صببة  القيمة  من 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

 اأع�����رب ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 

القائد االأعلى للقوات امل�صلحة، عن اعتزازه 

�تقديره  ال��ع��ام،  االأم��ن  مديرية  مبنت�صبي 

ل�����د�ره�����م ال���ك���ب���ر يف ح���م���اي���ة امل���واط���ن���ني 

�احلفاظ على اأمن الوطن �ا�صتقراره.

�ق���ال ج��الل��ت��ه، خ���الل اج��ت��م��اع ع��ق��د يف 

بح�صور  االث��ن��ني،  ام�����س  احل�صينية،  ق�صر 

الثاين،  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�صني  االأم��ر  �صمو 

اللواء  ال��ع��ام  االأم���ن  مدير  م��ع  العهد،  �يل 

ال���رك���ن ح�����ص��ني احل���وامت���ة �ك���ب���ار ���ص��ب��اط 

��صباط  ال�صباط  كل  »اأح��ي��ي  العام  االأم��ن 

ال�صف �االأف���راد يف ال��درك �ال��دف��اع املدين 

�االأمن العام«.

�اأ�صاد جاللة امللك باجلهود التي بذلتها 

املطلوبني،  م��الح��ق��ة  يف  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة 

�ب��خ��ا���ص��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ج��رمي��ة ال���زرق���اء 

اأهمية  موؤكداً  املتوا�صلة،  االأمنية  �احلملة 

تكثيف اجلهود املبذ�لة حلماية املجتمع. 

�عر جاللته عن تقديره للجهود التي 

مواجهة  يف  ال��ع��ام  االأم���ن  منت�صبو  يبذلها 

�باء كور�نا .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

على عتبة املنزل يف اأحد اأزقة بلدة الزا�ية غرب مدينة �صلفيت، 

اعتاد املارة على ر�ؤية احلاجة فاطمة �صقر منذ 18 عاماً �هي جال�صة 

تنتظر ع��ودة  ابنها االأ�صر من �صجون االحتالل اال�صرائيلي عماد 

�صقر لتحدثه عن تفا�صيل يومها.

�صباح ام�س، غّيب املوت احلاجة �صقر )92 عاماً( اثر ا�صاباتها 

بفر��س »كور�نا امل�صتجد« الذي تفاقم موؤخراً يف البلدة، ���صلت 

اال�صابات فيها اإىل ما يقارب 65، �حالتي �فاة.

ذاق االأ�صر �صقر ح�صرة �فاة �الده عام 2010 �التي �صكلت �صدمة 

نف�صية ل��ه، �ك��ان قلبه يخفق ل��ر�ؤي��ة �ال��دت��ه �عناقها يف ك��ل زي��ارة 

�تعوي�س ما فقده بعد �فاة �الده.

قبل عدة ا�صابيع، رزق االأ�صر �صقر بحفيده االأ�ل ا�صماعيل من 

ابنته الوحيدة بتول التي كانت بُعمر االأ�صهر عندما اعتقل االحتالل 

�الدها �حكم عليه بال�صجن املوؤبد، بينما اأكملت حياتها بني اأح�صان 

جدتها �ذكريات �الدها حتى تز�جت بالعام 2017.

�كانت احلاجة �صقر حتتفظ مبالب�س جنلها عماد يف خزانته، 

رغم فقدانها ب�صرها ل�صدة بكائها عليه، �كانت تتح�ص�س يف كل يوم 

مالب�صه �ت�صتم رائحته داعيًة من اهلل اأن يعود اإىل منزله �يرتدي 

ل��ه االأط��ع��م��ة التي يحبها  ب��اأ���ص��رع �ق���ت، �اأن تعد  ال��داف��ئ��ة  مالب�صه 

�تطعمه اياها بيدها.

نعمة، �صقيقة االأ�صر عماد قالت: كانت �الدتي كلما ا�صتاقت له 

تقوم بتعليق ثيابه باملنزل ثم تعيد ترتيبها يف اخلزانة ب�صكل منظم، 

�كانت بدلة زفافه �بدلته الع�صكرية االأحب اإىل قلبها، �كانت دائماً 

�اح���دة على مالب�س  غ��رة  تاأتي  �ال  ثيابي  تت�صخ  اأن  »امتنى  تقول 

عماد«. �اأ�صافت، عندما ا�صتد عليها املر�س كانت ترف�س الطعام.

التفا�صيل �ص »14«

ام عماد.. الموت يغيبها قبل زيارة ولدها األسير

الرئيس التنفيذي لـ »البوتاس« 
يؤكد أهمية اإلعداد االقتصادي للدولة 

لخطط الطوارئ

الجغبير يطالب باستمرار عمل المصانع 
خالل أيام الحظر الشامل

الرحامنة نائبًا لرئيس منظمة الجمارك 
العالمية الممثل اإلقليمي لمنطقة شمال 

افريقيا والشرق األدنى واالوسط

في اليوم الـ 99 من إضرابه.. 
األسير األخرس في وضع صحي حرج

االنباط-عمان

البوتا�س  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ���ص��دد 

ال��ع��رب��ي��ة، ال��دك��ت��ور م��ع��ن ال��ن�����ص��ور، ع��ل��ى اأهمية 

االإع�����داد االق��ت�����ص��ادي امل�����ص��ب��ق ل��ل��د�ل��ة خلطط 

ال����ط����وارئ �ذل�����ك الن���ع���ك���ا����ص���ات ه����ذا االإع������داد 

�املجتمع  االقت�صاد  على  �امللمو�س  االإي��ج��اب��ي 

م��و���ص��ح��اً  ال�����ص��ع��ب،  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ت��اأث��ر  اأن  د�ن 

اأن االإع�����داد االق��ت�����ص��ادي ي��ق��وم ع��ل��ى ح�����ص��اب��ات 

مدر��صة  �ت��ن��ب��وؤات  عملية  �اإح�صائيات  دقيقة 

الح���ت���م���االت �اق���ع���ي���ة ك���م���ا اأن�����ه ي��ت��ع��ل��ق ب��ك��اف��ة 

قطاعات الد�لة. �اأ��صح الدكتور الن�صور.

التفا�صيل �ص »13«

االنباط-عمان

ل�صوؤ�ن  الد�لة  �زي��ر  العمل،  �زي��ر  ا�صتمع    

اال�صتثمار الدكتور معن القطامني، خالل لقاء 

�اع�صاء جمل�صي  رئي�س  مع  االحد،  م�صاء  عقد 

الب��رز  �ع���م���ان،  االردن  ���ص��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي  ادارة 

التي تواجه ال�صناعيني. الق�صايا �التحديات 

االأردن،  �ح�صب بيان �صحفي لغرفة �صناعة 

اأهمية  القطامني،  الدكتور  اأكد  االثنني،  ام�س 

دعم القطاع ال�صناعي الذي يلعب د�راً كبراً يف 

تعزيز منو االقت�صاد الوطني، خ�صو�صاً يف ظل 

بالعامل  تع�صف  التي  كور�نا  جائحة  تداعيات 

الت�صاركية  تعزيز  ���ص��ر�رة  على  ����ص��دد  اأج��م��ع. 

احلقيقية  �االأرق���ام  املعلومة  على  تعتمد  التي 

اتخاذ  القرار  �صانع  على  ت�صّهل  التي  �البيانات 

القرار املنا�صب بعد درا�صته مل�صاعدة القطاع.

التفا�صيل �ص »13«

االنباط- عمان

مت ����ص���ب���اح ه�����ذا ام�������س االث����ن����ني امل���واف���ق 

ال���دك���ت���ور  ال�����ل�����واء  اخ����ت����ي����ار   2020/11/2

اجلمارك  عام  مدير   ��� الرحامنة  عبداملجيد 

االأردن���ي���ة ن��ائ��ب��اً ل��رئ��ي�����س م��ن��ظ��م��ة اجل��م��ارك 

ال��ع��امل��ي��ة امل��م��ث��ل االإق���ل���ي���م���ي مل��ن��ط��ق��ة ���ص��م��ال 

اف��ري��ق��ي��ا �ال�����ص��رق االأدن����ى �اال�����ص���ط خ��الل 

م���دراء  ل��ل�����ص��ادة  االإق��ل��ي��م��ي )52(  االج��ت��م��اع 

افريقيا  �صمال  منطقة  يف  اجل��م��ارك  ع��ام��ي 

�ترحيب  باإجماع  �اال��صط  االأدن��ى  �ال�صرق 

االأع�صاء. الد�ل  كامل من جميع 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- وكاالت

اإن  االأخ��ر���س،  االأ���ص��ر ماهر  ز�ج��ة  قالت   

ال��و���ص��ع ال�����ص��ح��ي ل��الأ���ص��ر م��اه��ر االأخ��ر���س 

اإ�صرابه  99 من  ال�  اليوم  بات حرجاً جداً، يف 

االإداري،  العتقاله  رف�صاً  الطعام  عن  املفتوح 

�ي��ت��ع��ر���س ل��ت�����ص��ن��ج��ات م���ت���ك���ررة ����ص��غ��ط يف 

النب�صات. يف  ��صعف  القلب  ع�صلة 

�اأكدت اإم اإ�صالم، اأن ز�جها الذي ال يزال 

يف  كابالن  مب�صفى  الباطني  الق�صم  يف  يرقد 

�صاعات  يعاين من حالة �صعبة منذ  الداخل، 

اليوم. لهذا  الباكر  ال�صباح 

التفا�صيل �ص »14«
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  3 / 11 / 2020 

 حماية صحة المواطن أولوية 

الملك لألمن العام: أهمية تكثيف الجهود المبذولة لحماية المجتمع

 الضمان: اعتماد جهات طبية لمعالجة إصابات العمل الناجمة عن كورونا للكوادر الطبية

مباحثات اردنية سعودية في مجال التعليم العالي

أمين عمان يشارك في ندوة نحو مدن آمنة وشاملة ومستدامة

عطلة رسمية يوم االنتخابات النيابية

 وضع إشارة الحجز التحفظي 
على شركة ربيكون جروب

 الهيئة المستقلة تختتم 
فعالياتها التدريبية في عجلون

وفاة اربعيني بحادث مركبة انشائية بالشيدية

حالة من عدم االستقرار الجوي وامطار 
رعدية بانحاء مختلفة من المملكة

االنباط-عمان

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأع��رب   

ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، عن 

اعتزازه مبنت�سبي مديرية االأمن العام، 

وت��ق��دي��ره ل���دوره���م ال��ك��ب��ري يف ح��م��اي��ة 

الوطن  اأم��ن  امل��واط��ن��ن واحل��ف��اظ على 

وا�ستقراره.

وقال جاللته، خالل اجتماع عقد يف 

ق�سر احل�سينية، ام�س االثنن، بح�سور 

���س��م��و االأم�������ري احل�������س���ن ب����ن ع���ب���داهلل 

ال��ث��اين، ويل ال��ع��ه��د، م��ع م��دي��ر االأم���ن 

ال��رك��ن ح�سن احل��وامت��ة  ال��ل��واء  ال��ع��ام 

كل  “اأحيي  ال��ع��ام  االأم��ن  �سباط  وك��ب��ار 

يف  واالأف����راد  ال�سف  و�سباط  ال�سباط 

الدرك والدفاع املدين واالأمن العام«.

واأ����س���اد ج��الل��ة امل��ل��ك ب��اجل��ه��ود التي 

االأم��ن��ي��ة يف مالحقة  االأج���ه���زة  ب��ذل��ت��ه��ا 

امل���ط���ل���وب���ن، وب���خ���ا����س���ة ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق 

ب��ج��رمي��ة ال����زرق����اء واحل���م���ل���ة االأم��ن��ي��ة 

املتوا�سلة، موؤكداً اأهمية تكثيف اجلهود 

املجتمع.  املبذولة حلماية 

للجهود  تقديره  ع��ن  جاللته  وع��ر 

ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا م��ن��ت�����س��ب��و االأم������ن ال��ع��ام 

يف م���واج���ه���ة وب�����اء ك���ورون���ا وم�����س��اع��دة 

املواطنن، م�سدداً على اأن حماية �سحة 

اأولوية. املواطن 

ك��م��ا اأع�����رب ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ن ثقته 

بقدرة االأجهزة االأمنية على حفظ اأمن 

االنتخابية. العملية 

م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د م��دي��ر االأم���ن العام 

احل��وامت��ة، خالل  الركن ح�سن  ال��ل��واء 

االج��ت��م��اع، اع���ت���زازه وم��ن��ت�����س��ب��ي االأم���ن 

امللك  جاللة  ورع��اي��ة  بدعم  كافة  العام 

للقوات  االأعلى  القائد  الثاين،  عبداهلل 

امل�������س���ل���ح���ة، وح���ر����س���ه ع���ل���ى ال���ت���وا����س���ل 

جاللته  داأب  ل���ق���اءات  ���س��م��ن  امل�����س��ت��م��ر، 

ع��ل��ى ع��ق��ده��ا ل��الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى ���س��ري 

اأف�سل اخلدمات  العمل و�سمان تقدمي 

للمواطنن. االأمنية 

العالية  اجل��اه��زي��ة  احل��وامت��ة  واأك����د 

وعزمهم  العام،  االأم��ن  مرتبات  جلميع 

االأك���ي���د ع��ل��ى ت���اأدي���ة واج��ب��ات��ه��م وف��ق��اً 

عند  للبقاء  وامل��ع��اي��ري،  ال�سبل  الأف�����س��ل 

احلكيمة  الها�سمية  القيادة  ظن  ح�سن 

بهم. وثقتها 

اأنهت  العام  االأم��ن  مديرية  اأن  وب��ن 

اال�����س����ت����ع����دادات ك���اف���ة ل���ت���وف���ري امل��ظ��ل��ة 

الد�ستوري  اال�ستحقاق  خ��الل  االأمنية 

االإدالء  م��ن  امل��واط��ن��ن  لتمكن  امل��ق��ب��ل، 

وع��دال��ة،  ون��زاه��ة  ي�سر  بكل  باأ�سواتهم 

و���س��م��ن ال�������س���روط وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ي 

على  حفاظاً  الدفاع  اأوام��ر  عليها  ن�ست 

العامة ال�سحة 

االنباط-عمان

 اأع���ل���ن���ت امل��وؤ���س�����س��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

االج��ت��م��اع��ي ع���ن اجل���ه���ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي 

ج������رى اع����ت����م����اده����ا مل���ع���اجل���ة امل�������س���اب���ن 

يف  العاملة  ال��ك��وادر  من  كورونا  بفريو�س 

الطبية  واملراكز  واملخترات  امل�ست�سفيات 

اخلا�سة وعلى نفقة املوؤ�س�سة مبا�سرة.

واأ�����س����اف����ت يف ب����ي����ان ����س���ح���ايف، ام�����س 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ن  اأن  االث���ن���ن، 

احل���ك���وم���ي���ة ال�����ذي�����ن ي���ث���ب���ت اإ����س���اب���ت���ه���م 

باإمكانهم  العمل،  نتيجة  بفريو�س كورونا 

اال�ستفادة من العناية الطبية �سريطة اأن 

العمل  اإ�سابات  بتاأمن  م�سمولن  يكونوا 

االأج���ر  م��ن  ب��امل��ئ��ة   2 بن�سبة  ك��ام��ل  ب�سكل 

لل�سمان. اخلا�سع 

وبينت املوؤ�س�سة اأنها اعتمدت جمموعة 

ملعاجلة  اخلا�س  القطاع  م�ست�سفيات  من 

هذه احلاالت وهي: م�ست�سفيات اخلن�ساء 

واال���س��ت��ق��الل واالإ����س���الم���ي واال����س���راء يف 

عمان وم�ست�سفى ق�سر �سبيب يف الزرقاء، 

وم�����س��ت�����س��ف��ى امل���ل���ك امل���وؤ����س�������س ع���ب���د اهلل 

اجلامعي يف اإربد.

يتعن على  ب��اأن��ه  امل��وؤ���س�����س��ة  واأو���س��ح��ت 

���س��اب��ط ارت���ب���اط امل��ن�����س��اأة ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي 

اأح���د امل���وؤم���ن عليهم  اإ���س��اب��ة  ي��ث��ب��ت ف��ي��ه��ا 

عن  بالتبليغ  ي��ق��وم  اأن  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 

اإ���س��اب��ة ال��ع��م��ل م��ن خ���الل ال��دخ��ول على 

www. للموؤ�س�سة  االل��ك��رتوين  امل��وق��ع 

اخ���ت���ي���ار  ث������م  وم�������ن   ssc.gov.jo
اخل���دم���ات االإل��ك��رتون��ي��ة وال�����س��غ��ط على 

“خدمات املن�ساآت” ومن ثم اختيار  خيار 

عمل”  حل����ادث  ف���وري���ة  م��ع��اجل��ة  “طلب 
وكما هو مو�سح بال�سور املرفقة.

كما بينت املوؤ�س�سة باأنه لن يجري قبول 

التبليغ عن اأية اإ�سابة بهذا اخل�سو�س اإال 

للموؤ�س�سة  االل��ك��رتوين  املوقع  خ��الل  من 

كما هو مو�سح اأعاله.

واأك�������دت امل��وؤ���س�����س��ة ال���ت���زام���ه���ا ب��ت��اأدي��ة 

احل����ق����وق ال���ت���ي اأق����ره����ا ال����ق����ان����ون جت���اه 

امل�����س��اب��ن ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا م��ن ال��ك��وادر 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وامل���خ���ت���رات  ال���ع���ام���ل���ة يف 

ال��ط��ب��ي��ة اخل��ا���س��ة وامل���راك���ز ال��ط��ب��ي��ة مبا 

ي�����س��م��ل ذل�����ك حت���م���ل ت���ك���ال���ي���ف ال��ع��ن��اي��ة 

ت�ستدعي  امل�ساب  حالة  كانت  اإذا  الطبية 

الدخول واالإقامة يف امل�ست�سفى باالإ�سافة 

عن  تعطله  فرتة  اأثناء  اليومية  للبدالت 

العمل.

االنباط-عمان

موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  رئي�س  بحث   

ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل و����س���م���ان ج���ودت���ه���ا 

لقائه  ال�سرايرة،لدى  ظافر  الدكتور 

ال�سعودي  الثقايف  امللحق  ام�س االثنن، 

الرميح  بن فهد  الدكتور عي�سى  بعمان 

���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك ب��ن 

التعليم  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ط��رف��ن 

ال����ظ����روف  االأك������ادمي������ي يف ظ�����ل ه������ذه 

اال�ستثنائية.

واأك�������د ال���دك���ت���ور ال�������س���راي���رة ع��م��ق 

م�سرياً  ال�سعودية،  االأردن��ي��ة  العالقات 

اإىل اأهمية تبادل اخلرات العلمية التي 

بن  والثقافية  التعليمية  العملية  تعزز 

ال�سقيقن. البلدين 

من جانبه اأعرب الرميح عن تقديره 

ل��ل��ه��ي��ئ��ة واجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة يف خ��دم��ة 

امل�ستوى  اىل  م�سرياً  التعليمي،  القطاع 

للجامعات  املتميز  والعلمي  االأك��ادمي��ي 

البحث  خ�����س��و���س��ا يف جم���ال  االأردن���ي���ة 

العلمي والتدري�س وخدمة املجتمع .

واأكد اأن امللحقية متثل حلقة الو�سل 

واالأك��ادمي��ي��ة  الثقافية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع 

والتعليمية يف االأردن.

االنباط-عمان

����س���ارك اأم����ن ع��م��ان ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف 

للمدن  العربي  املنتدى  رئي�س  ال�سواربة 

ال��ذك��ي��ة رئ��ي�����س جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل الثقايف 

م��دن  “نحو  ن�����دوة  ال��ع��رب��ي��ة، يف  ل��ل��م��دن 

اآمنة و�ساملة وم�ستدامة” والتي عقدتها 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

وم��ن��ظ��م��ة امل������دن ال���ع���رب���ي���ة، ع����ر ت��ق��ن��ي��ة 

ال��ي��وم  وذل���ك مبنا�سبة  امل��رئ��ي،  االت�����س��ال 

العاملي للمدن.

و������س�����ارك يف ال�����ن�����دوة اأم�������ن م��ن��ط��ق��ة 

الريا�س رئي�س املعهد العربي المناء املدن 

بن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  في�سل  االم���ري  �سمو 

عياف، واالأمن العام ملنظمة املدن العربية 

اأمناء  من  وع��دد  ال�سبيح،  اأحمد  الدكتور 

املحلي  احلكم  جمال�س  وروؤ�ساء  العوا�سم 

وممثلي  وق��ادة  العربية  البلديات  وروؤ�ساء 

املنظمات االإقليمية والدولية.

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي، ق����ال اأم���ن 

وت��وج��ه  ال��ك��ب��ري  االأردن  اه��ت��م��ام  ان  ع��م��ان 

احلفاظ  يف  الر�سيدة  الها�سمية  ال��ق��ي��ادة 

ت��وازن وعمق العالقات االأخوية بن  على 

دع��م  ن��ح��و  يعترطريقاً  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 

التنمية  مهمات  اإجن��از  يف  العربية  مدننا 

امل�����س��ت��دام��ة، مب��ا يف ذل���ك حت��ق��ي��ق اأج��ن��دة 

 ،2030 املتحدة  ل��الأمم  امل�ستدامة  التنمية 

ون�����س��ج ����س���راك���ات م���ت���ج���ددة ودائ����م����ة مع 

امل��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف جم��االت 

التنمية.

واأ���س��ار، اإىل ان ه��ذا ميكننا من حتويل 

امل��ب��ت��ك��رة اإىل ف���ر����س ل��الأع��م��ال  االأف����ك����ار 

وح���ل���ول ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة، 

اآخ��ذي��ن بعن االع��ت��ب��ار دور ق��ادة امل��دن يف 

التاأثري االإيجابي على االأجندات الدولية 

االأم��ر  امل���دن،  يف  اليومية  باحلياة  املعنية 

الذي ي�سب يف حتقيق �سعار يوم املدن هذا 

جمتمعاتنا  اأهمية  “تقدير  وهو  اال  العام 

و���س��ام��ل��ة  اآم���ن���ة  م���دن  لتحقيق  ومدننا” 

وم�ستدامة.

وا�ساف اإن دول العامل ومدننا العربية 

يتزامن  اإ�ستثنائي  بظرف  العام  ه��ذا  متر 

ب��ال��ذك��رى  امل���ت���ح���دة  االأمم  اح���ت���ف���ال  م���ع 

ال�سنوية اخلام�سة وال�سبعن الإن�سائها يف 

بفعل  ا���س��ط��راب��ا  ال��ع��امل  فيه  ي�سهد  وق��ت 

اأزمة �سحية عاملية غري م�سبوقة ذات اآثار 

وهي  اأال  خ��ط��رية  واجتماعية  اقت�سادية 

جائحة كورونا، ا�سافة اىل حتديات كرى 

ال��غ��اي��ات  ل��ب��ل��وغ  اأك���ر  ب���ذل ج��ه��د  ت�ستلزم 

امل�سرتكة ومواكبة النمو املت�سارع للتو�سع 

ال�سكاين والعمراين بخطط وبرامج تعزز 

م��ن ج��ودة احل��ي��اة ع��ر بناء م��دن حديثة 

ومتكاملة املرافق واخلدمات.

وبن ال�سواربة ان االردن يواجه كغريه 

من الدول عدة حتديات ناجتة عن جائحة 

ان عمان على م�ستوى  اإىل  ك��ورون��ا، الفتا 

ال�����س��ي��ا���س��ات، و���س��ع��ت ع���دة ت��و���س��ي��ات بعد 

لفريو�س  املدينة  ا�ستجابة  تقرير  تقدمي 

كورونا تركزت على اإعادة النظر يف اأ�ساليب 

اإن�ساء  التخطيط اال�سرتاتيجي، و�سرورة 

وال��ك��وارث  االأزم����ات  الإدارة  علمي  من���وذج 

ح�سرية  موؤ�سرات  اأ�سا�س  على  الطبيعية 

حقيقية، واإن�ساء قاعدة بيانات تخطيطية 

���س��ام��ل��ة جل��ع��ل ع��م��ان اأك���ر منعة واأم���ان���اً 

م���ن ح��ي��ث ال�����س��ح��ة واالأم�������ن وال��ت��ن��م��ي��ة 

االقت�سادية واالجتماعية.

وقال “ان يوم املدن العاملي ي�سكل فر�سة 

ل��ت��ع��زي��ز ج��ه��ود امل��ج��ت��م��ع ال����دويل وتعزيز 

جماعية  عمل  منظومة  �سمن  ال�سراكات 

امل��دن  �سكان  ب��اأو���س��اع  االرت��ق��اء  ت�ستهدف 

اج���راءات  ات��خ��اذ  يتطلب  امل��دن  فم�ستقبل 

كفيلة بجعلها مكانا اأكر مالءمة للعي�س 

ال����ك����رمي م����ن خ�����الل ت����وف����ري اخل����دم����ات 

تفي  متكاملة  منظومة  وف��ق  ال�����س��روري��ة 

مبتطلبات التنمية امل�ستدامة«.

ت����درك اأن  وا����س���اف ان م��دي��ن��ة ع���ّم���ان 

لي�س  امل�����س��ت��دام��ة،  التنمية  روؤى  حت��ق��ي��ق 

ممكناً دون �سراكة بن اأمانة عّمان واأهايل 

خمتلف  يف  امل��دن��ي��ة  وموؤ�س�ساتها  امل��دي��ن��ة 

امل�ساريع املتعلقة بجوانب احلياة اليومية، 

مت�سي  ع���م���ان  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية  وان 

ب��ك��ل ع���زم م���ن خ���الل ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع��ات 

يف امل���ج���االت ال��ب��ي��ئ��ي��ة، ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ، 

والنظيفة،  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ال�سحية، 

التحول االل��ك��رتوين وب��ن��اء م��دن وذك��ي��ة، 

وخ���ط���ة ع���م���ان مل��واج��ه��ة ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي 

اىل مدينة  ع��م��ان  وخ��ط��ة حت��وي��ل مدينة 

خ�������س���راء، وم�������س���اري���ع ال��ن��ق��ل امل�����س��ت��دام، 

واالقت�ساد االأخ�سر.

�ساكن  )االن�������س���ان(  امل���واط���ن  اأن  واأك�����د 

املدينة وزائرها ياأتي يف �سميم اهتمامنا، 

ل����ذا ك����ان م���ن ال�������س���روري ج��ع��ل��ه حم��ور 

ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال��ه��دف 11 من 

باملدن  املتعلق  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف 

اأي  اه��م��ال  وع��دم  امل�ستدامة،  واملجتمعات 

فئة من فئات املجتمع عند التخطيط.

 االنباط-عمان

ق��رر رئ��ي�����س ال����وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر 

اخل�����س��اون��ة يف ب���الغ ر���س��م��ي ا���س��دره، 

ام�������س االث�����ن�����ن، ت��ع��ط��ي��ل ال���������وزارات 

وال������دوائ������ر ال���ر����س���م���ي���ة وامل���وؤ����س�������س���ات 

وال���ه���ي���ئ���ات ال���ع���ام���ة واخل����ا�����س����ة ي���وم 

ال��ث��الث��اء امل���واف���ق ل��ل��ع��ا���س��ر م���ن �سهر 

وذل��ك   ،  2020 ل�سنة  ال��ث��اين  ت�����س��ري��ن 

ممار�سة  من  املوظفن  متكن  لغايات 

ح��ق��ه��م االن��ت��خ��اب��ي الخ��ت��ي��ار اع�����س��اء 

جمل�س النواب التا�سع ع�سر.

االنباط-عمان

 وج���ه���ت حم��ك��م��ة ب���داي���ة ع���م���ان “ 

اإىل  “ ك��ت��اب��ا  ال���غ���رف���ة االق���ت�������س���ادي���ة 

بو�سع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  اإي�����داع  م��رك��ز 

�سركة  على  التحفظي   احلجز  اإ���س��ارة 

ربيكون جروب املنقولة وغري املنقولة 

واجلائز حجزها قانونيا  بحدود املبلغ 

دينار    )3478291( والبالغ   به  املدعى 

الأي  مملوكة  اأ���س��ه��م  اي  �سمنها  وم��ن 

من للم�ستدعى �سدهم .

واأ�سار الكتاب الذي ح�سلت االنباط 

على ن�سخه منه اأن امل�ستدعي  هو بنك 

االردن

االنباط- عجلون

 اخ��ت��ت��م��ت ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب يف 

حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون ال��ي��وم ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 

النيابية  االنتخابات  ب��اإدارة  للمكلفن  التوعوية 

املقررة يف العا�سر من ال�سهر احلايل .

املحافظة  االنتخابية يف  الدائرة  وقال رئي�س 

ف��ائ��ق اخل�����س��اون��ة اأن ال��ه��ي��ئ��ة ا���س��ت��ك��م��ل��ت ام�����س 

النيابية  االنتخابات  ب���اإدارة  املتعلقة  تدريباتها 

اجل��اري  ال�سهر  م��ن  ال��ع��ا���س��ر  يف  �ستجرى  ال��ت��ي 

تدريبية  م��ه��ارات  اع��ط��اء  ع��ل��ى  ا�ستملت  وال��ت��ي 

املكلفن  عمل  يف  واملهمة  الرئي�سية  املحاور  على 

جاهزيتهم  ورف��ع  االنتخابية  العملية  اإدارة  يف 

وقدرتهم على الربط االلكرتوين يوم االنتخاب 

بن  والتوا�سل  والفرز  االق��رتاع  عمليات  واإدارة 

ال��ل��ج��ن��ة ال��رئ��ي�����س��ة وال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة يف غ��رف 

مناطق  خمتلف  يف  املنت�سرة  الرئي�سية  العمليات 

املحافظة.

اأن اللجان والكوادر العاملة  واأكد اخل�ساونة 

الإج��راء  كامل  ا�ستعداد  على  امل�ستقلة  الهيئة  يف 

م�ساركة  لتعزيز  نزاهة  بكل  االنتخابية  العملية 

عجلة  ل��دف��ع  ال��ق��رار  �سنع  عملية  يف  الناخبن 

اال���س��رتاط��ات  م��راع��اة  م��ع  ال�سيا�سي  االإ���س��الح 

ال�سحية والوقائية يف ظل الظروف اال�ستثنائية 

التي مير بها الوطن.

االإج���راءات  كافة  ا�ستكملت  الهيئة  اأن  وب��ن 

ال����ت����ي ت���ت���ع���ل���ق ب����االن����ت����خ����اب����ات م�����ن ت���رت���ي���ب���ات 

مراكز  تهيئة  تت�سمن  والتي  نهائية  وجتهيزات 

االقرتاع الكرتونيا وفنيا وخدميا بهدف اإجراء 

االنتخابات بكل �سهولة وي�سر

االنباط - جواد اخل�رضي

حتفه   1972 ع��ام  مواليد  اربعيني  �ساب  لقي 

جراء هبوط بكت مركبة ان�سائية عليه مبنطقة 

مناجم  ل�سركة  ال��ت��اب��ع  ال�سيدية  مبنجم  عمله 

ال��ف��و���س��ف��ات االردن���ي���ة ح��ي��ث ي��ع��م��ل امل��ت��وف��ى مع 

م�سادرها  من  علمت  االنباط    . املقاولن  اح��د 

وال�����س��در وج��رى  ال��راأ���س  اال���س��اب��ة مبنطقة  ان 

ملعرفة  ب��ال��ك��رك  ال�سرعي  ال��ط��ب  مل��رك��ز  حتويله 

ا�سباب الوفاة ومت فتح حتقيق باحلادث .

 االنباط-عمان

تاأثري  حت��ت  االإث��ن��ن،  ام�س  اململكة،  تبقى 

حالة عدم اال�ستقرار اجلوي، ويطراأ اإنخفا�س 

على درجات احلرارة، وت�سقط زخات متفرقة 

اأنحاء خمتلفة من  يف  ف��رتات  على  املطر  من 

اأحياناً. اململكة قد ي�سحبها الرعد 

اجل��وي��ة،  االر���س��اد  دائ���رة  تقرير  وبح�سب 

اأح��ي��ان��اً  غ��زي��رة  ال��ه��ط��والت  ت��ك��ون  اأن  يحتمل 

وم�����س��ح��وب��ة ب��ت�����س��اق��ط ح��ب��ات ال���رد ل��ف��رتات 

زم��ن��ي��ة ق�����س��رية ويف م��ن��اط��ق حم������دودة من 

امل��م��ل��ك��ة، وت���دري���ج���ي���اً خ����الل ����س���اع���ات امل�����س��اء 

فر�سة  وت�سعف  الغيوم  كميات  تقل  والليل 

���س��م��ال��ي��ة غربية  ال��ه��ط��والت، وت��ك��ون ال��ري��اح 

وتكون مثرية  اأحياناً  تن�سط  ال�سرعة  معتدلة 

للغبار يف مناطق البادية.

وحت����ذر ال����دائ����رة م���ن خ��ط��ر ت����دين م��دى 

ال�����روؤي�����ة االأف����ق����ي����ة خ�����الل ����س���اع���ات ال��ف��ج��ر 

فوق  ال�سباب  ت�سكل  ب�سبب  الباكر  وال�سباح 

املرتفعات اجلبلية العالية واأجزاء من مناطق 

ال��ب��ادي��ة، وخ��ط��ر االن���زالق على ال��ط��رق��ات يف 

واحتمال  امل��ط��ر،  هطول  ت�سهد  التي  املناطق 

املنخف�سة،  واملناطق  االأودي��ة  يف  املياه  جريان 

ومن خطر تدين مدى الروؤية االأفقية اأحياناً 

ب�سبب الغبار يف مناطق البادية.

ال��ث��الث��اء لطيفة  ال��ي��وم  وت��ك��ون االأج�����واء 

تواجد  م��ع  ع��ام،  بوجه  احل���رارة  معتدلة  اإىل 

كميات من الغيوم على ارتفاعات خمتلفة، مع 

فرتات  على  متفرقة  اأم��ط��ار  هطول  احتمال 

ي�سحبها  ق��د  اململكة،  م��ن  خمتلفة  اأن��ح��اء  يف 

الرعد احياناَ يف �سمال اململكة، وتكون الرياح 

تن�سط  ال�����س��رع��ة  م��ع��ت��دل��ة  غ��رب��ي��ة  ���س��م��ال��ي��ة 

اأحياناً.

وت��ت��اأث��ر امل��م��ل��ك��ة  غ���دا االأرب���ع���اء ت��دري��ج��ي��اً 

درج��ات  وتنخف�س  ج��وي،  منخف�س  بامتداد 

االأجواء غائمة جزئياً  وتكون  قلياًل،  احلرارة 

من  زخات  هطول  ويتوقع  اأحياناً،  غائمة  اىل 

امل��ط��ر ب��ن احل���ن واالآخ����ر يف ���س��م��ال وو���س��ط 

اململكة، وتكون الرياح غربية معتدلة ال�سرعة 

تن�سط على فرتات.

وت�����������رتاوح درج���������ات احل�����������رارة ال��ع��ظ��م��ى 

24 - 14 درج��ة  وال�����س��غ��رى يف ع��م��ان م��ا ب��ن 

20 - 12، ويف  مئوية، ويف املرتفعات ال�سمالية 

22 - 9، ويف مناطق البادية  مرتفعات ال�سراة 

ويف   ،13  -  23 ال�سهول  مناطق  ويف   ،15  -  27

االأغ�����وار  ويف   ،18  -  29 ال�����س��م��ال��ي��ة  االغ������وار 

 ،22 - 30 31 - 22، ويف البحر امليت  اجلنوبية 

ويف خليج العقبة 30 - 21 درجة مئوية.



47 وفاة و5877 
إصابة يرفع 
اإلجمالي إلى 

81,743«

املحلي
30

االغ���وار  ل���واء  �شباب  واخ����واين  ا���ش��دق��ائ��ي  م��ن  مبجموعة  اي���ام  قبل  التقيت 

اجلنوبية - م�شقط الراأ�س ومهوى الفوؤاد - واأخذنا نتبادل اأطراف احلديث يف 

ق�شايا خمتلفة تهم الوطن ب�شكل عام  واللواء ب�شكل خا�س ...

�شهادات  حملة  بينهم   م��ن  ان  ال�شباب   ه���وؤالء  م��ع  حديثي  خ��ال  اآمل��ن��ي  م��ا   

الدكتوراة واملاج�شتري والبكالوري�س منذ �شنوات ومل يح�شلوا على فر�شة عمل 

.... واهلل اعلم كيف “دبروا”  تكلفة درا�شتهم !! ال يحلمون اال بوظيفة ودخل 

ثابت يحفظ لهم كرامتهم.

حتزن على مثل هوؤالء ال�شباب وينفطر قلبك لي�س الأنهم ابناء جلدتك فقط 

... ولكن الأن اب�شط حقوقهم اأ�شبحت جمرد اأمنيات ...

حت���زن ع��ل��ى م��ث��ل ه����وؤالء ال�����ش��ب��اب ع��ن��دم��ا ي��رك��ون ب��ا ع��م��ل وب���ا ا�شتثمار 

اأن يكونوا مبادرين ومنتجني وموؤثرين  الوقت  لطاقاتهم ونطلب منهم بنف�س 

يف جمتمعهم مع اأننا تركناهم وقودا ه�شا لنار البطالة والياأ�س واالحباط ...

ل�شت   ... الغور  عن  دائما  للكتابة  وانحاز  جهوي  باأنني  البع�س  يتهمني  قد 

جوع،  بطالة،  فقر،   ... تفا�شيله  بكل  املرير  الغور  واق��ع  ع�شت  ولكنني  كذلك 

ظروف جوية قا�شية، ُبعد عن ال�شالونات ال�شيا�شية ومراكز �شنع القرار..

اأن�شى  مل  ولكنني  الغور  خ��ارج  وا�شتقر   ا�شكن  ان  عملي  طبيعة  اقت�شت  لقد 

معاناة اهلي وربعي وا�شدقاء الطفولة الذين تقا�شمت معهم الفرح واالأمل ... 

اأن الفقر  كان يطوقنا من  وع�شت معهم  احاما جميلة و�شحكات بريئة رغم 

كل اجلوانب  ... 

قيما  يحمل  ...ك���ان  ومتما�شك  مرابط  لكنه  ب�شيط  جمتمع  يف  نعي�س  كنا 

نبيلة وُمثا ُعليا  ....

وعندما كربنا ادركنا باأن باأن هذه القيم واملُثل بداأت تتا�شى ...

وادركنا اي�شا بعد فوات االأوان اأن اال�شتقرار والطماأنينة وامل�شاواة لن تتحقق 

اأجتماعية ... والعدالة لن تتحقق اال اذا ابتعدنا عن  ما مل تكن هنالك عدالة 

�شبح الظلم والقهر بتوزيع الرثوات وفر�س التعليم وخدمات ال�شحة وت�شييق 

الفجوة بني طبقات املجتمع وتويل  املواقع القيادية وعدم احتكارها ...

 انه الغور اجلميل بكل ما فيه ... وكل ما فيه ي�شتحق الرعاية واالهتمام ... 

ان���ه ال��غ��ور ال���ذي ي�شكل ع��م��ق ال��زخ��م االن��ت��خ��اب��ي يف ال��ك��رك االأب��ي��ة وخ���زان 

اال�شوات الوفية ... 

واالق��ل متثيا على  الوطن   فقرا على م�شتوى  االكرث  املكان   .... الغور  انه 

امل�شتوى ال�شيا�شي يف الدولة االردنية ....

وامنا  دائم  رزق  اىل م�شدر  االفتقار  لي�س فقط  الغور  لنا يف  بالن�شبة  الفقر 

القرار  �شنع  يف  امل�شاركة  فر�س  وانعدام  واالق�شاء  اال�شتبعاد  اىل  ذلك  يتعدى 

....

انه الغور الذي ما زال  يدفع ثمن فاتورة جتاهل احلكومات املتعاقبة له ...

  سعد فهد العشوش

 الغور الجنوبـي

الثالثاء  3 / 11 / 2020 

أمانة عمان تواصل تنفيذ 
شبكات تصريف مياه امطار

المياه: وضع آلية واضحة الستقبال 
المراجعين مع مراعاة شروط السالمة 

17.3% نسبة قياسية بعدد االيجابية مقارنة بعدد الفحوصات

األردن يطارد الصين واألول عربيا بعدد االصابات 

.. ويبقى السؤال »متى نصل ذروة كورونا«

الرحامنة نائبًا لرئيس منظمة الجمارك العالمية الممثل اإلقليمي لمنطقة شمال افريقيا والشرق األدنى واالوسط

 مطار الملكة علياء يحتل المركز األول بجودة خدمات المطارات

 بحث استقطاب طلبة كويتيين للدارسة في الجامعات األردنية

 الشوبكي: قبول الرهن بدل ذمم مستحقة لمشتركي الكهرباء يهدد األمن االقتصادي والمجتمعي لألردن

االنباط - عمان

ن��ح��و  ي��ت��ج��ه  ال���ف���ريو����ش���ي  “الو�شع 
ي��وم��ني  ق��ب��ل  ق��ال��ه��ا  ع���ب���ارة  املجهول”.. 

عبيدات..  نذير  الدكتور  ال�شحة  وزي��ر 

ار���س  على  ترجمتها  جت��د  ال��ع��ب��ارة  ه��ذه 

ب��االع��ان عن رق��م �شادم جديد  ال��واق��ع 

“5877 اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا.. 
“الذروة”،  ن�شل  متى  ت�����ش��اوؤالت  و���ش��ط 

�شادمة  بارقام  حبلى  املقبلة  االي��ام  وهل 

اكرث.. 

ن�����ش��ب��ة ع���دد  ب���ل���غ���ت  ب���ع���د ان  رمب��������ا.. 

اال�شابات االيجابية اإىل عدد الفحو�شات 

اي�شا  قيا�شية  ن�شبة  اىل  االث��ن��ني،  ام�س 

املعتادة  الن�شب  عن  ارت��ف��اع  وه��و   ،%17.3

16 باملئة، وبعد  12 اىل  التي تراوح بني 

 60 امل��رت��ب��ة  يف  االأردن  ت��رت��ي��ب  ج����اء  ان 

ميرز”  “وورد  موقع  ما  بح�شب  عامليا، 

املتخ�ش�س يف اح�شائيات كورونا.

47 وفاة و5877  و�شجلت اململكة ام�س، 

عدد  اإجمايل  لريتفع  بالفريو�س  اإ�شابة 

ح��ال��ة،   )81،743( اإىل  االإ���ش��اب��ة  ح���االت 

وهو رقم يعترب االول من نوعه يف كافة 

العربية. الدول 

ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة نقرب  وب��ت��ل��ك احل�����ش��ي��ل��ة 

ب�شرعة من ال�شني البلد املن�شاأ للفريو�س 

بح�شيلة  ع��امل��ي��ا   56 امل��رت��ب��ة  يف  ال��واق��ع��ة 

حيث  األ���ف.   86،021 نحو  بلغت  اإ���ش��اب��ات 

بلغ اجمايل اال�شابات بكورونا يف االأردن 

منذ بدء اجلائحة 81743.

اإ�شابة  و5877  وف��اة   47 ام�س،  ل  و�ُشجِّ

كما  وتوّزعت  امل�شتجّد.  كورونا  بفريو�س 

يلي:

 )3361( يف حمافظة العا�شمة عّمان. 

)623( يف حمافظة اإربد، منها )290( يف 

الرمثا.

 )12( منها  معان،  )197( يف حمافظة 

العقبة.  حمافظة  يف   )107( ال��ب��را.  يف 

يف   )58( ج����ر�����س.  حم���اف���ظ���ة  يف   )75(

حمافظة  يف   )884( الطفيلة.  حمافظة 

ال��ب��ل��ق��اء.  ال���زرق���اء. )294( يف حم��اف��ظ��ة 

يف   )87( ع��ج��ل��ون.  حم��اف��ظ��ة  يف   )108(

حم��اف��ظ��ة  يف   )75( ال����ك����رك.  حم��اف��ظ��ة 

وبذلك  م��اأدب��ا.  حمافظة  يف   )8( املفرق. 

االإ�شابة يف  ح��االت  ع��دد  اإج��م��ايل  يرتفع 

اململكة اإىل )81،743( حالة.

لريتفع  وف��اة،  حالة   )47( �ُشّجلت  كما 

بلغ   .)913( اإىل  ال��وف��ي��ات  ع��دد  اإج��م��ايل 

دِخ���ل���ت ل��ل��ع��اج يف 
ُ
ع���دد احل����االت ال��ت��ي اأ

امل�شت�شفيات املعتمدة )217(، فيما غادرت 

ويبلغ  �شفائها.  بعد  امل�شت�شفيات   )118(

اإجمايل عدد احلاالت التي تتلّقى العاج 

يف امل�شت�شفيات حالّياً اإىل )1،693(، منهم 

كما  احلثيثة.  العناية  اأ�شّرة  على   )289(

خم��ربّي��اً،  ف��ح�����ش��اً   )33،846( اإج����راء  مّت 

ل��ي�����ش��ب��ح اإج�����م�����ايل ع�����دد ال���ف���ح���و����ش���ات 

.)1،913،801(

االنباط-عمان

مت ���ش��ب��اح ه����ذا ام�������س االث���ن���ني امل���واف���ق 

ال���دك���ت���ور  ال�����ل�����واء  اخ���ت���ي���ار   2020/11/2

عبداملجيد الرحامنة ��� مدير عام اجلمارك 

اجل��م��ارك  منظمة  لرئي�س  ن��ائ��ب��اً  االأردن��ي��ة 

ال��ع��امل��ي��ة امل��م��ث��ل االإق��ل��ي��م��ي مل��ن��ط��ق��ة ���ش��م��ال 

خال  واالو���ش��ط  االأدن���ى  وال�شرق  افريقيا 

االج��ت��م��اع االإق��ل��ي��م��ي )52( ل��ل�����ش��ادة م��دراء 

افريقيا  �شمال  منطقة  يف  اجلمارك  عامي 

وال�شرق االأدنى واالو�شط باإجماع وترحيب 

كامل من جميع الدول االأع�شاء.

و جت����در االإ�����ش����ارة ب����ان اخ���ت���ي���ار ال���ل���واء 

لرئي�س  خلًفا  ياأتي  املن�شب  لهذا  الرحامنة 

ج���م���ارك ال��ب��ح��ري��ن م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ اح��م��د 

بر�شيح  يرغب  ال��ذي  خليفة  اآل  حمد  ب��ن 

و  العاملية  اجلمارك  منظمة  لرئا�شة  نف�شه 

االإقليم  دول  وا�شع من  بدعم  الذي يحظى 

منظمة  يف  ال�شديقة  ال��دول  من  العديد  و 

العاملية. اجلمارك 

االنباط-عمان

املركز  ال��دويل  علياء  امللكة  مطار  احتل   

ال��ق��درة  ذات  امل���ط���ارات  ف��ئ��ة  ���ش��م��ن  االأول 

اال�شتيعابية من 5 اإىل 15 مليون م�شافر يف 

على  الثاين  للعام  االأو�شط  ال�شرق  منطقة 

التوايل، وفق جمل�س املطارات الدويل.

ال��دويل يف هذا  علياء  امللكة  وجاء مطار 

“جودة خدمات  املوقع بعد نتائج ا�شتطاع 

اللقب  ه��ذا  يعد  اإذ   ،2019 لعام  املطارات” 

مل�شغلي  منحه  ميكن  ال���ذي  مكانة  االأع��ل��ى 

امل����ط����ارات ح����ول ال���ع���امل م���ن ق��ب��ل جمل�س 

املطارات الدويل.

وقال الرئي�س التنفيذي ملجموعة املطار 

ال�����دويل ن��ي��ك��وال ك���ل���ود، اإن ح�����ش��ول م��ط��ار 

الثانية  للمرة  اللقب  هذا  على  علياء  امللكة 

عامة  ي�شكل  الثالثة  وللمرة  التوايل  على 

فارقة اأخرى ملطار امللكة علياء الدويل، مما 

يوؤكد على متيز اخلدمات التي نقدمها.

واأ�شاف اأن االإجناز ما كان ليتحقق لوال 

اجلهود اجلماعية التي تبذلها فرق العمل 

واجلهات املعنية باأعمالنا و�شركائنا، موؤكدا 

اخلدمات  مب�شتويات  ب��االرت��ق��اء  التزامهم 

اإيجابية  جتربة  تقدمي  اأجل  من  با�شتمرار 

امل�شافرين. تخلد بذاكرة 

تلك  ت�شميم  ج��رى  اأن��ه  اإىل  كلود  ولفت 

كاأنهم  امل�شافرين  لي�شعر  بعناية  التجارب 

يف ب��ي��وت��ه��م - ب���دءا م��ن االأل���ف���ة م��ع امل��ط��ار 

حفاوة  اإىل  وو���ش��واًل  فيه،  التنقل  و�شهولة 

الرحيب من فريق العمل.

خدمات  “جودة  ا�شتطاع  اأن  اىل  ي�شار 

املطارات” يعّد املوؤ�شر العاملي لقيا�س مدى 

انطاقه  منذ  املطارات  يف  امل�شافرين  ر�شا 

م��ط��ار   400 ح�����وايل  وي��غ��ط��ي   ،2006 ع����ام 

م�شارك من 95 دولة حول العامل.

وم�������ع اع����ت����م����اد امل�������ط�������ارات امل�������ش���ارك���ة 

بيانات  ق��اع��دة  ت�شمح  نف�شه،  اال���ش��ت��ط��اع 

جوائز ا�شتطاع “جودة خدمات املطارات” 

ب���ع���ق���د م�����ق�����ارن�����ات وحت����ل����ي����ات وا����ش���ح���ة 

ا���ش��ت��ن��اًدا اإىل  وف��وري��ة ب��ني جميع امل��ط��ارات 

وعددها  اال�شتطاع،  يف  ال���واردة  املوؤ�شرات 

و29  امل���غ���ادري���ن،  ب��ا���ش��ت��ط��اع  م��ت��ع��ل��ق��ة   34

حظيت  وقد  القادمني.  با�شتطاع  متعلقة 

ال�شارمة  واالإجراءات  العلمية،  منهاجيتها 

ملراقبة اجلودة، وااللتزام بالنزاهة بتقدير 

“جودة  ا�شتطاعات  لت�شبح  القطاع،  من 

عاملية  معايري  مبثابة  املطارات”  خ��دم��ات 

امل�شافرين. لقيا�س ر�شا 

االنباط-عمان

والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  ناق�س   

العلمي الدكتور حممد اأبو قدي�س، خال 

الكويتي  ال�����ش��ف��ري  االث��ن��ني،  ام�����س  ل��ق��ائ��ه 

ب��ع��م��ان ع���زي���ز ال���دي���ح���اين، اآل���ي���ات زي����ادة 

وتوجيههم  الكويتيني  الطلبة  ا�شتقطاب 

ل��ال��ت��ح��اق ب��ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 

يتواءم  مبا  االأردنية،  والكليات  اجلامعات 

مع متطلبات �شوق العمل الكويتي.

اللقاء على عمق  واأكد اجلانبان خال 

تربط  التي  املتميزة  التاريخية  العاقات 

امل��م��ل��ك��ة م���ع دول����ة ال��ك��وي��ت ال�����ش��ق��ي��ق��ة يف 

خمتلف املجاالت واأ�شاد الوزير اأبو قدي�س 

االأخاقي  وااللتزام  االأكادميي  بامل�شتوى 

ل��ط��اب وط��ال��ب��ات ال��ك��وي��ت ال��دار���ش��ني يف 

موؤ�ش�شات التعليم العايل االأردنية .

عن  الكويتي  ال�شفري  ع��رب  جانبه  م��ن 

اعتزازه مب�شتوى التعليم العايل االأردين، 

اأن ج��م��ي��ع اجل���ام���ع���ات االأردن���ي���ة  م���وؤك���داً 

ال��ر���ش��م��ي��ة واخل��ا���ش��ة ج��ام��ع��ات ن��ع��ت��ز بها 

الكويتية  ال�شلطات  عند  تقدير  وحم��ط 

ذات العاقة.

الكويتيني  الطلبة  ع��دد  اأن  اإىل  ي�شار 

االأردن���ي���ة يبلغ  ال��دار���ش��ني يف اجل��ام��ع��ات 

م���وزع���ني  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب   4200 ن���ح���و 

ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����ش�����ش��ات وال���ربام���ج 

االأكادميية.

االأنباط - خا�ص

ب�شوؤون  واملخت�س  االقت�شادي  الباحث  كتب 

على  ال�شوبكي  عامر  املهند�س  والطاقة  النفط 

ظل  يف  بوك”،  “في�س  على  ال�شخ�شية  �شفحته 

اأع���داد  اأرت��ف��اع  و  ب��االن��ت��خ��اب��ات  اجلميع  ان�شغال 

اإ�شابات  #كورونا  ، �شركة الكهرباء ت�شيف رهن 

متهيدا  التجارية  غاياتها  من  كغاية  العقارات 

امل�شتهلكني  من  ال��ذمم  ا�شحاب  ع��ق��ارات  لرهن 

بالتوافق.

املتعرثين  من  الكثري  �شيجرب  ه��ذا  واأ���ش��اف 

ع��ل��ى ره���ن مم��ت��ل��ك��ات��ه��م ل��ق��اء ا���ش��ت��م��رار خ��دم��ة 

وه��ذا  ب��امل��زاد،  بيعها  م�شتقبا  ورمب��ا  الكهرباء 

ل���اأردن،  واملجتمعي  االق��ت�����ش��ادي  االأم���ن  ي��ه��دد 

امل��واط��ن  اأم���ر غ��ري م��ق��ب��ول،  ومعيب بحق  وه��و 

 ، ل��ل��د���ش��ت��ور  ق��ان��وين وخم��ال��ف  االأردين، وغ���ري 

ودل���ي���ل ���ش��ع��ف اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة، 

ن�شبة  �شمنها  من  امل�شتحقة  ال��ذمم  واأن  خا�شة 

ال��ف��اق��د ال��ف��ن��ي وال��غ��ري ف��ن��ي يف اك���رث م��ن %15 

الغري  ومن  ال�شركات،  به  واملت�شببة  القيمة  من 

امل�شتهلك. املعقول ان يتحمله 

ق��ررت  ق��د  االأردن��ي��ة  الكهرباء  �شركة  وك��ان��ت 

اإ���ش��اف��ة ع���دة غ���اي���ات ف��رع��ي��ة ل��ع��ق��د ال��ت��اأ���ش��ي�����س 

تقدمي  ت�شمنت  ل��ل�����ش��رك��ة،  االأ���ش��ا���ش��ي  وال��ن��ظ��ام 

ال�شركة،  م�شلحة  يحقق  مب��ا  للغري  ال��ق��رو���س 

ال�شمانات  ال��غ��ري، وق��ب��ول  اأم���وال  وق��ب��ول ره��ن 

اإ����ش���اف���ة اإىل ق��ب��ول  ل��ت��ن��ف��ي��ذ غ���اي���ات ال�����ش��رك��ة، 

اأو الرهن مل�شلحة ال�شركة. ال�شمانات، 

وقالت ال�شركة، ردا على ا�شتف�شارات �شحفية 

خال  ج��اء  ال��ذي  اجل��دي��دة،  الغايات  اإ�شافة  اأن 

ت��اأت��ي لتمكني  ع���ادي،  اج��ت��م��اع هيئة ع��ام��ة غ��ري 

ال�����ش��رك��ة م���ن ت��ن��ف��ي��ذ اأع��م��ال��ه��ا ���ش��م��ن غ��اي��ات��ه��ا 

احل�شول  م��ن  ال�شركة  ميكن  ومب��ا  االأ���ش��ا���ش��ي��ة، 

لدى  حقوقها  حلماية  الكافية  ال�شمانات  على 

االأطراف االأخرى، وباالأخ�س املوؤ�ش�شات الكربى 

واملرافق املتعرثة التي تتو�شل ال�شركة معها اإىل 

ت�شببت  التي  املتاأخرة،  الذمم  لت�شديد  اتفاقيات 

مير  التي  ال�شعبة  االقت�شادية  ال��ظ��روف  فيها 

االأردن، وخا�شة نتيجة جائحة كورونا، وما  بها 

وت��وق��ف  ال�����ش��ي��ول��ة،  ن��ق�����س يف  ت��رت��ب عليها م��ن 

الأع��م��ال ك��ث��ري م��ن ال��ق��ط��اع��ات ع��ن ال��ع��م��ل كليا 

ت�شدرها  التي  الدفاع  الأوامر  تطبيقا  جزئيا  اأو 

احلكومة.

واأف�شحت ال�شركة عن بياناتها للربع الثالث 

وا�شحا  حت�شنا  اأظهرت  التي  احل��ايل،  العام  من 

يف ن��ت��ائ��ج��ه��ا امل���ال���ي���ة، ح��ي��ث ح��ق��ق��ت اأرب����اح����ا يف 

�شبتمرب  اأيلول/  اإىل  يوليو،  متوز/  من  االأ�شهر 

2020، بلعت 23.76 مليون دينار، مقابل 13.428 

مليون دينار  للفرة نف�شها من عام 2019.

وبح�شب البيانات الربعية، تراجعت اخل�شائر 

اأيلول/  نهاية  وحتى  العام  بداية  منذ  املراكمة 

مقابل ربح  دي��ن��ار،  مليون   2.236 �شبتمرب اإىل 

6.763 مليون دينار �شجلت يف عام 2019.

االإيجابية  النتائج  اأن  البيانات  واأظ��ه��رت 

لل�شركة جاءت بالرغم من انخفا�س مبيعات 

 %3.7 بن�شبة  الكهربائية  الطاقة  ال�شركة من 

العام،  االأوىل من هذا  الت�شعة  ال�شهور  خال 

مقارنة بالفرة نف�شها من العام املا�شي.

واأ����ش���ارت ال�����ش��رك��ة اإىل اأن���ه رغ��م ال��ظ��روف 

انت�شار  االأردن ج����راء  بها  مي��ر  التي  ال�شعبة 

ج���ائ���ح���ة ك���ورون���ا، وت��ف��ع��ي��ل ق����ان����ون ال���دف���اع 

،واإ����ش���دار احل��ك��وم��ة الأوام����ر ال���دف���اع، ومنها 

مما  ال�شامل؛  واحلظر  الليلي  احلظر  اأوام��ر 

خف�س مبيعات ال�شركة لكثري من القطاعات 

وخ��ا���ش��ة ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة 

وال�����ش��ن��اع��ي��ة وق���ط���اع���ات ال��ب��ن��وك وال��ف��ن��ادق 

فيها  الراجع  ن�شبة  بلغت  التي  واالت�شاالت 

اأكرث من %35.

االنباط- عمان

اأمانة عمان الكربى الدكتور  عقد امني 

اجتماعا  االث��ن��ني،  ام�س  ال�شواربه  يو�شف 

�شم قطاعات االأمانة املعنية لرفع جاهزية 

التعامل مع اأي ظروف جوية طارئة خال 

مو�شم ال�شتاء احلايل .

�شرورة  االجتماع  خال  ال�شواربة  واأكد 

ال��ع��م��ل وال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع ب���اق���ي امل��وؤ���ش�����ش��ات 

وال���ع���م���ل ك��ف��ري��ق واح�����د خ����ال ال���ظ���روف 

اجل�����وي�����ة ال����ت����ي ت���ت���ط���ل���ب اإع��������ان ح�����االت 

اإىل  ودع��ا  والق�شوى.  املتو�شطة  ال��ط��وارئ 

التابعة  ال��ط��وارئ  وم��راك��ز  خطط  تطوير 

التكنولوجيا  الأمانة عمان ورفدها بو�شائل 

احل���دي���ث���ة، م�������ش���ددا ع���ل���ى �����ش����رورة ر���ش��د 

ف��وري  ب�شكل  معها  وال��ت��ع��ام��ل  امل��اح��ظ��ات 

حاليا  عمان  امانة  وتنفذ  ترحيلها.  وع��دم 

6 مليون و350 الف دينار  وبكلفة ت�شل اىل 

اأم��ط��ار ال�شتيعاب  م��ي��اه  ت�����ش��ري��ف  ���ش��ب��ك��ات 

ال��ودي��ان  جم���اري  وم��ي��اه  ال�شطحية  امل��ي��اه 

خ�����ال امل���و����ش���م امل����ط����ري احل������ايل يف ع���دة 

م��واق��ع ل��رف��ع ك��ف��اءة ه���ذه ال�����ش��ب��ك��ات وه��ي 

و�شط البلد، ووادي القمر، والدوار ال�شابع 

) جنيفا (، ووادي الطي. وياأتي تنفيذ هذه 

اال�شراتيجية  ال��ع��ط��اءات  �شمن  امل�شاريع 

م�شاكل  ملعاجلة  امانة عمان  بها  تقوم  التي 

ال�شاخنة  البوؤر  يف  االأم��ط��ار  مياه  ت�شريف 

مياه  ت�شريف  �شبكات  منظومة  ولتعزيز 

ال��ت��ي ت�شهد  امل��ن��اط��ق  االأم��ط��ار احل��ال��ي��ة يف 

امل�شاحات  يف  تو�شع  ي�شاحبه  عمرانيا  منوا 

االإ�شفلتية على ح�شاب االأرا�شي الزراعية.

ع��ب��ارات  تنفيذ  على  االأم��ان��ة  تعمل  كما 

���ش��ن��دوق��ي��ة واأن��ب��وب��ي��ة ب��ك��ل��ف��ة ت�����ش��ل اىل 2 

ال��ط��ي  وادي  يف  دي���ن���ار  ال���ف  و400  م��ل��ي��ون 

30 باملئة، ويف  حيث بلغت ن�شبة االجناز بها 

�شندوقية  عبارات  اإن�شاء  يتم  القمر  وادي 

ن�شبة  و�شلت  حيث  دي��ن��ار  ال��ف   950 بكلفة 

البلد  و�شط  باملئة. ويف منطقة   50 االإجناز 

تعمل االمانة على اإن�شاء عبارات �شندوقية 

اإ���ش��ارات جممع  من  دي��ن��ار،  مليون   2 بكلفة 

رغ�����دان ال�����ش��ي��اح��ي وع��ل��ى اإم���ت���داد ���ش��وارع 

االإجن���از  ن�شبة  وبلغت  والها�شمي  اجلي�س 

25 ب��امل��ئ��ة. ك��م��ا وت��ن��ف��ذ االأم����ان����ة، وب��ك��ل��ف��ة 

اأمطار  مياه  ت�شريف  �شبكات  دينار  مليون 

ال�شابع  ال��دوار   ( جنيفا  فندق  من  بالقرب 

( م���ن ����ش���ارع ���ش��ه��داء احل����رم االإب��راه��ي��م��ي 

االإجن��از  ن�شبة  وبلغت  زه��ران  �شارع  ولغاية 

اأمانة  اأن  اىل  ال�شواربة  واأ���ش��ار   . باملئة   40

عمان اخذت بعني االعتبار عند تنفيذ حزم 

م�شروع البا�س �شريع الردد تنفيذ �شبكات 

ت�����ش��ري��ف م��ي��اه االأم���ط���ار ���ش��م��ن م�����ش��ارات��ه 

ع��ام،  ب�شكل  الت�شريف  منظومة  لتح�شني 

ي�����ش��اح��ب االع���م���ال  ان  م����وؤك����دا �����ش����رورة 

عالية  جاهزية  التحتية  للبنى  االن�شائية 

االأك��رث  امل��واق��ع  يف  خا�شة  املطري  للمو�شم 

تاأثرا بالظروف اجلوية الطارئة .

االنباط-عمان

دع�����ا وزي������ر امل����ي����اه وال�������ري ال���دك���ت���ور 

معت�شم �شعيدان ادارات املياه اإىل �شرورة 

ال��ت�����ش��ه��ي��ل ع��ل��ى امل��راج��ع��ني وو���ش��ع اآل��ي��ة 

ومراعاة  املراجعني،  ال�شتقبال  وا�شحة 

�شروط ال�شامة العامة .

واأوع�����ز خ���ال زي����ارة م��ف��اج��ئ��ة الإدارة 

م����ي����اه ال���ب���ل���ق���اء وم����دي����ري����ة ال��ت�����ش��غ��ي��ل 

اإياء  وال�شيانة، ام�س االثنني، ب�شرورة 

مو�شوع ال�شكاوى اعلى درجات االهتمام 

املياه  بانقطاع  تتعلق  �شكاوى  كانت  �شواء 

او ك�شر يف اخلطوط او �شرف �شحي.

بكميات  املياه  توفري  ان  �شعيدان  واأكد 

رئي�شي  ه��دف  ه��و  ج��ي��دة  ون��وع��ي��ة  كافية 

ل���ل���وزارة، داع��ي��ا اىل رف���ع ج��اه��زي��ة ف��رق 

املطري  للمو�شم  واال���ش��ت��ع��داد  ال�شيانة 

اأول��وي��ات  �شلم  ح�شب  ال�شكاوى  وترتيب 

ب��اأن��واع��ه��ا  ال�����ش��ك��اوى  م��ع��اجل��ة  معتمد يف 

ب����ادوار  امل��خ��ت��ل��ف��ة،ا���ش��اف��ة اىل االل���ت���زام 

املياه مع عدالة التوزيع يف جميع  توزيع 

املناطق وال�شيما يف ظل جائحة كورونا.
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بالقطاع  اهتمامه  اوىل  فقد  ال�سنني  من  الع�سرات  وقبل  االردن  نه�سة  منذ 

ال�سحي . وكان ذلك يف البداية برعاية الراحل العظيم احل�سني بن طالل عليه 

حيث   ، الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  هذه  م�سريته  واكمل  ور�سوانه  اهلل  رحمة 

حمافظاته  خمتلف  يف  واملدنية  الع�سكرية  امل�ست�سفيات  من  العديد  ان�ساء  مت 

امل�ست�سفيات  راأ�س  وعلى  الب�سري  م�ست�سفى  املدنية  امل�ست�سفيات  راأ�س  على  وكان 

امل�ست�سفيات  من  العديد  اقيمت  ثم   . ماركا  يف  الع�سكري  امل�ست�سفى  الع�سكرية 

احلكومية مثل م�ست�سفى اجلامعة االردنية وم�ست�سفى امللك املوؤ�س�س وم�ست�سفى 

ناهيك  اخلا�سة  مب�ست�سفياتها  املحافظات  جميع  حظيت  فيما   ، حمزة  االمييري 

عن املراكز ال�سحية املنت�سرة بجميع انحاء االردن . ويف القطاع الع�سكري فقد 

مع  اخذ  اردين  طبي  مركز  كاأكرب  الطبية  احل�سني  مدينة  م�ست�سفى  ان�ساء  مت 

ثم   . الطبية  التخ�س�سات  ملختلف  جديدة  مباين  اليه  وي�ساف  يتو�سع  ال�سنني 

تبع ذلك افتتاح م�ست�سفى امللكة علياء الع�سكري بعد �سرائه من القطاع اخلا�س 

انحاء  خمتلف  يف  الع�سكرية  والعيادات  امل�ست�سفيات  من  العديد  اىل  باال�سافة 

االردن . ورافق ذلك منو كبري يف امل�ست�سفيات اخلا�سة حيث مت ان�ساء الع�سرات 

تو�سعة  بعمليات  للقيام  امل�ست�سفيات  هذه  دفع  �سديداً  اقبااًل  �سهدت  والتي  منها 

م�ستمرة ودفع م�ستثمرين اآخرين الإقامة املزيد من امل�ست�سفيات .

كييمييا �ييسييهييد االردن اقييبييااًل �ييسييديييداً ميين ابيينييائييه عييلييى درا�ييسيية الييطييب يف جميع 

الطب  كليات  ميين  العديد  افتتاح  مت  ثييم  الييعييامل  انييحيياء  جميع  يف  التخ�س�سات 

 . التخ�س�سات  خمتلف  يف  االطييبيياء  اآالف  خييرجييت  والييتييي  االردن  يف  اجلامعية 

�سبابنا  من  �سديداً  اإقبااًل  �سهدت  والتي  والقبالة  التمري�س  كليات  عن  ناهيك 

و�ساباتنا بحيث امكن اال�ستغناء عن ا�سترياد املمر�سات من اخلارج . كما انت�سر 

يف االردن العديد من املختربات ومراكز اال�سعة والعالج الطبيعي ومب�ستويات 

عالية اجلودة والدقة .

للقيام  �سباقة  واخلا�سة  املدنية  ثم  اوال  الع�سكرية  م�ست�سفياتنا  كانت  وقد 

القلب  واميييرا�يييس  االعيي�ييسيياء  زراعيييية  فيها  مبييا  املييتييقييدميية  اجلييراحييييية  بالعمليات 

 1970 عام  الع�سكري  امل�ست�سفى  اول عملية قلب مفتوح يف  وجراحته حيث متت 

قلب  زراعيية  عملية  اول  متت  كما   . العربي  الوطن  م�ستوى  على  االوىل  وكانت 

ان�ساء  . باال�سافة اىل   1997 يف املنطقة العربية يف مدينة احل�سني الطبية عام 

مركز ملعاجلة امرا�س ال�سكري وم�ست�سفى احل�سني لل�سرطان والذي مت حتديثه 

الطبيب  اثبت  وقييد   . املجال  هييذا  يف  العاملية  امل�ست�سفيات  يناف�س  ا�سبح  بحيث 

العاملي  امل�ستوى  على  منهم  الكثريين  وُعييرف  عمله  يف  ومييهييارة  براعة  االردين 

االمرا�س  وخا�سة  للعالج  ي�سعون  من  قبلة  االردن  ا�سبح  كله  ذلك  وبف�سل   .

امل�ستع�سية وا�سبح مق�سداً لل�سياحة العالجية وا�سبحت هذه ال�سياحة م�سدراً 

مهماً من م�سادر الدخل .

عدد  يف  كثافة  �سهدت  قد  واملدنية  الع�سكرية  امل�ست�سفيات  بع�س  ان  �سحيح 

اللواء المتقاعد مروان العمد

الصحية  منظومتنا 
والكورونا

الثالثاء   3/ 11 / 2020 

االنباط-عمان

الييدوليية ل�سوؤون    اطييلييع وزيييير العمل ووزيييير 

مييوؤ�ييسيي�ييسيية  اإدارة  جمييليي�ييس  رئييييييي�يييس  اال�يييسيييتيييثيييميييار 

على  القطامني  معن  الدكتور  املهني  التدريب 

اأبيييييرز اجنييييييازات وتييطييلييعييات مييوؤ�ييسيي�ييسيية الييتييدريييب 

الوطني  االقت�ساد  يف  ودورهييا  امل�ستقبلية  املهني 

والتنمية ال�ساملة.

واكد القطامني خالل زيارته ام�س االثنني، 

لها،  التنموي  الوطني  اليييدور  اأهمية  املوؤ�س�سة 

الييدوؤوب  املهني وعملها  التدريب  كونها حا�سنة 

لتوفري  جيياذب  مهني  بتدريب  روؤيتها  لتحقيق 

عمالة فنية ماهرة ح�سب متطلبات �سوق العمل.

وا�ساد القطامني بالدور الذي لعبته املوؤ�س�سة 

برامج  خييالل جائحة كورونا من خييالل توفري 

الكامل  وحتولها  للمتدربني  وتعليمية  تدريبية 

يف خدمات املوؤ�س�سة اإلكرتونياً مبا ينعك�س اإيجاباً 

عييلييى خييدميية املييتييدربييني واجليييهيييات امليي�ييسييتييهييدفيية، 

العمل يف  موؤكدا �سرورة احلفاظ على دميومة 

املوؤ�س�سة يف ظل اجلائحة.

زييياد  املهند�س  املوؤ�س�سة  عييام  مييدييير  وعيير�ييس 

عييبيييييدات الأبييييرز اجنييييازات ونيي�ييسيياطييات وفعاليات 

لها نحو االأف�سل من خالل عدة  املوؤ�س�سة، وحتوُّ

املتطورة  التدريبية  والبيئة  كاحلاكمية  حماور 

العمل،  ب�سوق  املرتبطة  التدريبية  والييربامييج 

ميي�ييسييريا اإىل حميييور الييتييحييول االإلييييكييييرتوين من 

خييالل البيئة االفييرتا�ييسييييية والييتييدريييب وبييوابيية 

الطالب والييدفييع االإلييكييرتوين اىل جانب اعييداد 

موقع اإلكرتوين جديد للموؤ�س�سة.

و�ييسييعييت املييوؤ�ييسيي�ييسيية لييبيينيياء �ييسييراكيية فيياعييليية مع 

اليييقيييطييياع اخليييا�يييس �ييسييميين ميينييظييوميية الييتييدريييب 

الييقييطيياع اخلييا�ييس من  املهني ميين خييالل متكني 

م�ساغل  وان�ساء  تدريبية  معاهد  وت�سغيل  اإدارة 

املناهج  تطوير  يف  وامليي�ييسيياركيية  حديثة  تدريبية 

ملتطلبات  املييواكييبيية  التدريبية  الييربامييج  واعيييداد 

�سوق العمل.

 االنباط-عمان

اجلامعة  يف  الطلبة  �سوؤون  عمادة  نّظمت 

االأردنييييييية،  اميي�ييس االثيينييني، نييدوة حييوارييية 

يف  اجلييامييعييات  طييلييبيية  “م�ساركة  بييعيينييوان 

2020”، حتدث فيها  النيابية  االنتخابات 

امل�ستقلة  الهيئة  با�سم  االإعالمي  الناطق 

لالنتخاب جهاد املومني.

وقييييّدم املييوميينييي خيييالل الييينيييدوة عيير�ييسيياً 

اإجييييراء  وميييراحيييل  الييهيييييئيية  عييمييل  لطبيعة 

االنيييييتيييييخيييييابيييييات، جميييييييبيييا عييييلييييى اأ�يييسيييئيييلييية 

وميييييداخيييييالت اليييطيييليييبييية حيييييول حمييييييّددات 

االنتخابات، و�سمانة  ال�سباب يف  م�ساركة 

نيييزاهيييتيييهيييا، وطييبيييييعيية اليييو�يييسيييع اليييوبيييائيييي 

وتاأثريه على �سريها.

ومت بيييث الييينيييدوة، الييتييي اأدارهييييييا نييائييب 

الييعييميييييد الييدكييتييور عييبييد اهلل اليي�ييسييديييفييات، 

القوائم  ُمييّثييلييي  ميين  طييالييبيياً   15 بح�سور 

الطالبية يف اجلامعة يف بث مبا�سر على 

بالعمادة. الفي�سبوك اخلا�سة  �سفحة 

االنباط-عمان

امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  اُحتفلت 

الييعييربييي، اميي�ييس االثيينييني،  االأردنييييية - اجلي�س 

اليي�ييسييريييف، بح�سور  اليينييبييوي  املييولييد  بييذكييرى 

العميد  الب�سرية  والييقييوى  لييييالإدارة  امل�ساعد 

ال�سديفات. الركن عبداهلل 

وبييييداأ االحييتييفييال بييتييالوة اآيييييات عييطييرة من 

القوات  مفتي  بعدها  واألقى  احلكيم،  الذكر 

الييدراو�ييسيية  ميياجييد  الييدكييتييور  العميد  امل�سلحة 

وعيييادٌة  عظيمة  ل�سّنة  اإنييهييا  فيها:  قييال  كلمًة 

االأردنييييية،  امل�سلحة  قواتنا  حتتفل  اأن  ح�سنة 

بييلييد  يف  اليييديييينييييييية  امليييوؤ�يييسييي�يييسيييات  جييييانييييب  اإىل 

الها�سميني، بذكرى ميالد امل�سطفى، تعبرياً 

عن حبنا له، وتذكرياً بالقيم التي دعا اإليها، 

لتكون نربا�ساً للمهتدين وتذكرة للموؤمنني.

مناقب  الدراو�سة  الدكتور  العميد  وذكيير 

الييير�يييسيييول اليييكيييرمي و�ييسييريتييه اليييعيييطيييرة، الييتييي 

َعييَرفييت االأميييية جييمييعيياء عييلييى مييبييادئ الرحمة 

بهذه  االحييتييفييال  اأهمية  مييوؤكييداً  والت�سحية، 

امليينييا�ييسييبيية الييعييطييرة ملييا لييهييا ميين مييعيياٍن �سامية 

جتييلييت مبييولييده عييليييييه اليي�ييسييالم وطييميي�ييسييت بها 

مييعييامل اجلييهييل والييوثيينييييية وظيييالم الييعييبييودييية، 

لتوؤكد حياة العزة واالإقدام واخلري للب�سرية 

يبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  مبيناً  جمعاء، 

الثاين،  عبداهلل  امللك  االأعلى  القائد  جاللة 

كل  يف  لالإ�سالم  احلقيقية  ال�سورة  لتو�سيح 

والدولية. االإقليمية  املنابر 

اأنا�سيد  على  ا�ستمل  الذي  احلفل  وح�سر 

دينية ومدائح نبوية اأدتها جمموعة من اأئمة 

مييديييرييية االإفيييتييياء الييعيي�ييسييكييري، عيييدد ميين كبار 

و�سباط  و�ييسييبيياط  امل�سلحة  الييقييوات  �ييسييبيياط 

 – االأردنييييييية  امل�سلحة  الييقييوات  واأفيييييراد  �ييسييف 

العربي. اجلي�س 

 االنباط-عمان

قييييييييام ديييييييييييييوان اخلييييييدميييييية املييييدنييييييييية 

ظل  يف  ال�سحة  وزارة  مع  وبالت�سارك 

والظروف  ال�سحية  امل�ستجدات  ت�سارع 

ب�سبب  اململكة  فيها  التي متر  الطارئة 

طبيب   200 بتعيني  كيييورونيييا،  جييائييحيية 

فيينييي  و25  قيييييانيييييوين  ميييير�ييييس  و500 

العمل  الوزارة، الفتا اىل  خمتربات يف 

جار حاليا على متابعة اإجراءات تعيني 

100 طبيب.

وقيييييييييال رئييييييييي�ييييس دييييييييييييوان اخلييييدميييية 

حول  بيان،  يف  النا�سر،  �سامح  املدنية 

االإجييييييييراءات اليييتيييي اتييخييذهييا اليييدييييوان 

الطبية  ال�سحة  وزارة  �سواغر  لتعبئة 

 10 والييفيينييييية، اأن اليييدييييوان قيييام خيييالل 

الطلبيات  ورود  ميين  فعلية  عمل  اأييييام 

بييياإ�يييسيييتيييكيييميييال  اليييي�ييييسييييحيييية،  وزارة  مييييين 

التناف�سية  االمتحانات  عقد  اجييراءات 

االأكفاأ  الختيار  ال�سخ�سية  واملقابالت 

واالأجدر من بني املر�سحني.

وا�يييسييياف اليينييا�ييسيير اأن اليييدييييوان قييام 

ميييوزعييية   725 اليييييي  الييي�يييسيييواغييير  بييتييعييبييئيية 

على  طبيب   100 الييتييايل:  النحو  على 

ميير�ييسيية   300 الييعييا�ييسييميية،  حمييافييظيية 

ومييييير�يييييس قيييييانيييييوين عيييليييى حمييافييظيية 

على  فيينييي خميييتيييربات   25 الييعييا�ييسييميية، 

طييبيييييب   100 اليييعيييا�يييسيييمييية،  حميييافيييظييية 

مر�سة  و120  الييو�ييسييط،  اإقييليييييم  عييلييى 

و50  البلقاء،  حمافظة  على  ومر�سا 

مييير�يييسييية ومييير�يييسيييا عيييليييى حمييافييظيية 

على  ومر�سا  مر�سة  و30  الييزرقيياء، 

العا�سمة. حمافظة 

واو�يييسيييح اأن اليييدييييوان يييعييمييل حييالييًيييا 

عييلييى مييتييابييعيية اإجييييييييراءات تييعيييييني مييئيية 

طبيب عام حيث مت التن�سيب بع�سرين 

طييبيييييبييا لييلييتييعيييييني كيييونيييهيييم ا�ييسييتييكييمييلييوا 

اميييتيييحيييانيييات  اجييييييييييراءات االخييييتيييييييييار يف 

تيينييافيي�ييسييييية ومييقييابييالت �ييسييخيي�ييسييييية، و76 

�ساغرا  �ستني  لتعبئة  مر�سحا  طبيبا 

عييلييى اإقيييليييييييم اليي�ييسييمييال مييين اجيييتيييازوا 

االميييتيييحيييان الييتيينييافيي�ييسييي بيييوقيييت �ييسييابييق، 

و�ييسيييييتييم خيييالل اال�ييسييبييوع احليييايل عقد 

حمافظة  يف  لهم  ال�سخ�سية  املقابالت 

لتعبئة  ميير�ييسييحييا  طييبيييييبييا  و87  اإربييييييد، 

اجليينييوب،  اإقييليييييم  على  �ييسيياغييرا  ع�سرين 

لهم  التناف�سي  االمتحان  عقد  و�سيتم 

خالل اال�سبوع احلايل.

وكييييييان اليييييدييييييوان قييييد ر�يييسيييح خيييالل 

كييورونييا  جييائييحيية  �سبقت  الييتييي  الييفييرتة 

وظائف  يف  مر�سًحا   362 جمموعه  ما 

امل�ساندة  الطبية  واملهن  الييعييام،  الطب 

وغريها،  وخمييتييربات  اأ�سعة  فنيي  ميين 

وبيييا�يييسيييروا عييمييلييهييم قييبييل نييهيياييية �ييسييهيير 

حيييييزييييييران امليييا�يييسيييي لييييي�ييسييل اإجييييمييييايل 

ال�سحة  وزارة  يف  واملعينني  املر�سحني 

الييطييبييييية  اليييوظيييائيييف  عييلييى   1187 اإىل 

والفنية )فقط(.

اليييدييييوان  اأن  اىل  اليينييا�ييسيير  واأ�ييييسييييار 

و�سمن مفهوم اإدارة االأزمات واملخاطر 

والييتييعييامييل ميييع امليي�ييسييتييجييدات الييتييي قد 

تييفيير�ييسييهييا عييمييلييييية الييتيي�ييسييدي ملييرحييليية 

 17 انت�سار الفريو�س، كان قد و�سع يف 

املهن  يف  خمييزونييه  كييامييل  املييا�ييسييي  اذار 

الطبية وال�سحة حتت ت�سرف الوزارة 

تييزويييد  ت�سمن  منظمة  اآلييييية  و�ييسييميين 

االأحقيات  ح�سب  باحتياجاتها  الييوزارة 

الييتيينييافيي�ييسييييية، وقييييييام بييتييجييهيييييز قيييوائيييم 

بييجييميييييع اليييكيييوادر الييطييبييييية واليي�ييسييحييييية 

اليي�ييسييحيية  وزارة  حتييتيياجييهييا  قييييد  اليييتيييي 

املر�سحني  الخ�ساع  متهيًدا  م�ستقباًل، 

ا�ستناًدا  وذلييك  ا�ستباقية،  الإمتحانات 

14 من تعليمات االختيار  الأحكام املادة 

النافذة والتي تتيح للديوان  والتعيني 

الييرت�ييسيييييح لييالإمييتييحييانييات الييتيينييافيي�ييسييييية 

اليي�ييسييخيي�ييسييييية دون  املييييقييييابييييالت  وعيييقيييد 

التهيئة  بهدف  �سواغر  لتوفر  احلاجة 

الفوري مع  للتعامل  امل�سبق  والتجهيز 

اأي احتياجات من الوظائف املختلفة.

ديييوان  عييام  اأمييني  قالت  من جهتها، 

اإن  البلبي�سي  بييدرييية  املييدنييييية  اخلييدميية 

الديوان وعلى الرغم من �سيق الوقت 

اأنه اأجرى االمتحانات  املتاح اأمامه اإال 

التناف�سية املبنية على االأطر املرجعية 

لييلييكييفييايييات الييوظيييييفييييية ومبييييا ييي�ييسييميين 

اخييتيييييار امليير�ييسييحييني املييوؤهييلييني الإ�ييسييغييال 

املييييهيييين الييي�يييسيييحييييييية وميييييين يييتييمييتييعييون 

وذلييك  وال�سلوكية،  الفنية  بالكفايات 

لييتييحييقيييييق تييكييافييوؤ الييفيير�ييس والييعييداليية 

اخ�ساعهم  خييالل  من  املتناف�سني  بني 

فيها  يتوفر  تقييم  واأدوات  الإمتحانات 

حيث  من  القيا�س  من  امل�ستوى  نف�س 

املختلفة. والكفايات  املجاالت 

اجتازوا  الذين  املر�سحني  اأن  وبينت 

االمتحانات بنجاح خ�سعوا للمقابالت 

املييييوؤمتييييتيييية وامليييبييينييييييية عيييليييى اليييكيييفييياييييات 

االإمتحان  يق�سها  مل  التي  الوظيفية 

تفعيل  ا�ييسييهييمييت يف  والييتييي  الييتيينييافيي�ييسييي 

االأكييفيياأ  املر�سحني  اختيار  يف  املفا�سلة 

بيياآثييار  �سينعك�س  مييا  الييوظييائييف  ل�سغل 

اإيجابية على تقدمي اأعلى م�ستوى من 

للمواطنني. ال�سحية  اخلدمات 

الييديييوان  ان  البلبي�سي  واو�ييسييحييت 

قيييام بييهييدف تيي�ييسييريييع الييتييحيياق اليييكيييوادر 

الييطييبييييية مبيييواقيييع عييمييلييهييم بيياملييوافييقيية 

املر�سحني  طلبات  على  ال�سحة  لوزراة 

واالكتفاء  مبا�سرة،  بعملهم  بااللتحاق 

بييياإحييي�يييسيييار وثيييييييقييية عييييييدم حمييكييومييييية 

واليييفيييحييي�يييس اليييطيييبيييي فييييقييييط، بييحيييييث 

ي�ستكمل املر�سح بقية الوقائق الالزمة 

امل�ست�سفى/  يف  عمله  خيييالل  للتعيني 

ال�سحي. املركز 

االنباط-عمان

الييتييقييى وزييييير الييعييمييل ووزييييير الييدوليية 

لييي�يييسيييوؤون اال�يييسيييتيييثيييميييار اليييدكيييتيييور مييعيين 

الييقييطييامييني يف مييكييتييبييه  امييي�يييس �ييسييفييرية 

بنغالد�س لدى اململكة ناهدة �سبحان.

وبييحييث اجلييانييبييان اأطييير الييتييعيياون بني 

امل�ستقبل  يف  تييعييزيييزهييا  و�ييسييبييل  الييبييلييدييين 

يحقق  مبا  العمايل  املجال  يخ�س  فيما 

امل�سالح امل�سرتكة بني اجلانبني.

الييعييمييل  وزارة  اأن  الييقييطييامييني  واأكيييييد 

حتيير�ييس عييلييى الييرقييابيية امليي�ييسييتييمييرة على 

عييمييل امليينيي�ييسيياآت يف خمييتييلييف الييقييطيياعييات، 

لييلييتيياأكييد مييين مييييدى الييتييزامييهييا بييقييانييون 

للعمالة  اآمنة  عمل  بيئة  وتوفري  العمل 

االأردنية والوافدة على حد �سواء.

اأن اليييييوزارة عييلييى ا�ييسييتييعييداد  واأ�يييسييياف 

ميين  عييمييالييييية  �يييسيييكييياوى  اأي  ال�ييسييتييقييبييال 

ب�سكل  لها  واال�ستجابة  الوافدة  العمالة 

ا�ستعداد  عييلييى  اأنيييه  اإىل  ميي�ييسييرياً  فيييوري، 

�ييسييبييل  لييتييطييوييير  ميييقيييرتح  اأي  ليييدرا�يييسييية 

التعاون بني البلدين ال�سديقني.  

على  تييعييكييف  اليييييوزارة  اأن  اإىل  واأ�يييسيييار 

توعوية،  ب�سيطة  واأفييالم  كتيبات  اإعييداد 

بحقوقهم  اليييوافيييدة  الييعييميياليية  لييتييوعييييية 

وواجييبيياتييهييم الييعييمييالييييية وتييرجييمييتييهييا اإىل 

اأكيييير ميين لييغيية، لييتيي�ييسييل املييعييلييومييات اإىل 

اأكييييرب عيييدد مييين الييعييميياليية اليييوافيييدة من 

اجلن�سيات. خمتلف 

اال�ستثمارية  الفر�س  اللقاء  وتناول 

�سمن  م�ستقباًل  املتوقعة  البلدين  بني 

اأطر التعاون امل�سرتك. 

اأكدت ال�سفرية البنغالية  من جانبها 

نييياهيييدة �ييسييبييحييان عييلييى حييير�يييس بييالدهييا 

اململكة  مع  املثمر  التعاون  تدعيم  على 

قيادة  اإطييار حر�س  املجاالت يف  كافة  يف 

العالقات  وتعزيز  تطوير  على  البلدين 

الثنائية خ�سو�سا يف جمال العمل.

وبيييحيييثيييت الييي�يييسيييفيييرية ميييييع اليييدكيييتيييور 

الييقييطييامييني مييييدى اإميييكيييانييييييية ميي�ييسيياعييدة 

اأرا�سي  غييادروا  الذين  البنغال  العمال 

اململكة قبل جائحة كورونا ومل يتمكنوا 

من العودة حتى االآن.

الييعييمييل  وزارة  دور  �ييسييبييحييان  وثييميينييت 

االأردنييييييية يف حييفييظ حييقييوق الييعييمييال من 

خمييتييلييف اجليينيي�ييسيييييات ودورهيييييا الييرقييابييي 

لهم  اآمنة  عمل  بيئة  توفري  من  للتاأكد 

يف مواقع العمل.

االنباط-عمان

 قيييام وزيييير املييييياه والييييري الييدكييتييور معت�سم 

�سعيدان يرافقه امني عام �سلطة املياه بالوكالة 

االأزمييات  ادارة  ومدير  عليمات  احمد  املهند�س 

وال�سيطرة ال�سيد ابراهيم عبادة بزيارة مفاجاأة 

اليوم  دوام  بييداييية  مييع  البلقاء  مييييياه  ادارة  اىل 

2 /11 لالطالع على واقييع احلييال عن  االثنني 

مبنى  تفقد  حيث  البلقاء  مييييياه  ادارة  يف  كثب 

ب�سرورة  واأوعييييز  امل�سرتكني  ومييديييرييية  االدارة 

وا�سحة  اآلية  وو�سع  املراجعني  على  الت�سهيل 

ال�ستقبال املراجعني ومراعاة �سروط ال�سالمة 

ادخال  وعييدم  ال�سروط  بكافة  وااللتزام  العامة 

اي مراجع اىل مبنى االدارة ال يرتدي الكمامة 

. وتيييابيييع اليييدكيييتيييور مييعييتيي�ييسييم �ييسييعيييييدان جييولييتييه 

بزيارة مديرية الت�سغيل وال�سيانة حيث التقى 

منهجية  اىل  وا�ييسييتييمييع  امليييييدانيييييني  بييالييعييامييلييني 

للخطوط  ال�سيانة  عمليات  يف  املعتمدة  العمل 

االحتياجات  هييي  ومييا  ال�سكاوي  مييع  والتعامل 

 . املمكنة  بال�سرعة  ال�سكاوي  ملعاجلة  املطلوبة 

واأوعز الوزير ب�سرورة اإيالء مو�سوع ال�سكاوي 

اعييلييى درجيييييات االهييتييمييام �يييسيييواء كييانييت �ييسييكيياوي 

انقطاع مياه او ك�سور خطوط او �سرف �سحي 

ونوعية  كافية  بكميات  املياه  توفري  ان  مييوؤكييدا 

رفع  اىل  داعيا  للوزارة  رئي�سي  جيدة هو هدف 

للمو�سم  واال�ييسييتييعييداد  ال�سيانة  فييرق  جيياهييزييية 

اأولويات  �سلم  ال�سكاوي ح�سب  وترتيب  املطري 

املختلفة  باأنواعها  ال�سكاوي  معاجلة  يف  معتمد 

املياه مع  توزيع  بيييادوار  االلييتييزام  اىل  باال�سافة 

عدالة التوزيع يف كافة املناطق وخا�سة يف ظل 

ظروف جائحة كورونا .

االنباط-عمان

رئي�س  رعييد،  بيين  االأميييري مرعد  ت�سلم    

ذوي  االأ�ييسييخييا�ييس  االأعييلييى حلييقييوق  املجل�س 

ال�سفارة  مقر  يف  االثيينييني،  ام�س  االإعيياقيية، 

كوريا  �سفري  من  مقدمة  منحة  الكورية، 

تييدابييري  لييدعييم  وان،  جيييي-  املييمييلييكيية يل  يف 

يييبييذلييهييا املجل�س  الييتييي  الييوقيياييية  وخييدمييات 

ملجابهة فريو�س كورونا.

وجيييييياء الييييدعييييم املييييقييييدم ميييين الييي�يييسيييفيييارة 

اليييكيييوريييية لييتييعييزيييز جيييهيييود املييجييليي�ييس عييلييى 

امل�ستوى الوطني خالل جائحة كورونا.

وا�ييسييتييمييلييت امليينييحيية عييلييى جمييمييوعيية من 

مييييواد اليينييظييافيية واليي�ييسييالميية اليييعيييامييية، مبا 

الإعيييادة  القابلة  الييواقييييية  االأقيينييعيية  ذلييك  يف 

والقفازات  االأيييدي  ومعقمات  االإ�ستخدام 

والتي  احلييرارة،  قيا�س  الأجهزة  باالإ�سافة 

الييرئييييي�ييسييي يف  املييبيينييى  تييوزيييعييهييا عييلييى  �سيتم 

املييجييليي�ييس ومييكيياتييب االإرتييييبيييياط الييتييابييعيية له 

وامليينييظييمييات غيييري احلييكييومييييية الييعييامييليية يف 

جمال االإعاقة.

االأميييري  اأعييييرب  امليينييحيية،  ت�سليم  وخيييالل 

ميييرعيييد عيييين اميييتييينيييانيييه لييليي�ييسييفييري اليييكيييوري 

قبلهم،  ميين  املييقييدم  الييدعييم  على  وال�سفارة 

املتعلقة  بييالييتييدخييالت  يتعلق  فيما  خا�سة 

واحلر�س  املر�س،  من  واحلماية  بالوقاية 

تدابري  جميع  توفر  �سمان  �ييسييرورة  على 

الييوقيياييية واليي�ييسييالميية الييعيياميية وجييعييلييهييا يف 

متناول االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

املييجييليي�ييس عييمييل منذ  اأن  �ييسييمييوه  واأ�يييسييياف 

وزارة  يف  اليي�ييسييركيياء  مييع  املييا�ييسييي  اآذار  �سهر 

لتقدمي  الييعييالقيية  ذات  واجلييهييات  ال�سحة 

�ييسييليي�ييسييليية ميييين اليييتيييدخيييالت ليييليييوقيييايييية ميين 

اليييفيييريو�يييس، مبيييا يف ذلييييك دليييييييل مييعييايييري 

االأ�ييسييخييا�ييس ذوي  وتييدابييري لفح�س وعييزل 

باإ�سابتهم  امل�ستبه  اأو  امليي�ييسييابييني  االإعيياقيية 

بييفييريو�ييس كيييورونيييا، بيياالإ�ييسييافيية اىل دليييييل 

خدمات املجل�س االأعلى حلقوق االأ�سخا�س 

ذوي االإعاقة اأثناء جائحة كورونا.

اىل  الييكييوري  ال�سفري  اأ�ييسييار  جانبه،  ميين 

عر�سة  اأكيير  االإعيياقيية  ذوي  االأ�سخا�س  اأن 

يتطلب  الذي  االأميير  بالفريو�س  لالإ�سابة 

اتييييخيييياذ تييييدابييييري واجيييييييييييراءات احييييرتازييييية 

ا�سافية.

واأعيييييرب عييين تييقييديييره جلييهييود املييجييليي�ييس 

ذوي  االأ�ييييسييييخييييا�ييييس  اأو�ييييييسيييييياع  حتييي�يييسيييني  يف 

االإعييياقييية خيييالل جييائييحيية كيييورونيييا، مييوؤكييداً 

جهود  بييدعييم  للم�ساهمة  اليي�ييسييفييارة  �ييسييعييي 

املجل�س حلماية االأ�سخا�س االأكر عر�سة 

للعدوى من فريو�س كورونا.

اليييعيييالقيييات  ويف ميييعييير�يييس حيييدييييثيييه عيييين 

الييثيينييائييييية بييني الييبييلييدييين، قيييال اليي�ييسييفييري اإن 

نف�سها  الوقائية  االإجييراءات  اتخذت  بالده 

انت�سار  ميين  للتخفيف  اململكة  يف  املتبعة 

تام  اطالع  على  ال�سعب  وابقاء  الفريو�س، 

بكافة اخلطوات املتبعة من قبل احلكومة، 

ال�سعب  قييبييل  اجيييمييياع مييين  ذليييك  و�ييسيياحييب 

احلكومة  ملييطييالييبييات  لالإ�ستجابة  الييكييوري 

بيييييارتيييييداء قييينييياع الييييوجييييه واحلييييفيييياظ عييلييى 

املواطنني،  االإجتماعي بني جموع  التباعد 

ميييوؤكيييداً ا�ييسييتييمييرار دعيييم اليي�ييسييفييارة جلييهييود 

اململكة يف جمابهة جائحة كورونا.

ي�سار اإىل ان احلكومة الكورية بالتعاون 

مييع احلييكييوميية االأردنييييييية بييذلييت وميينييذ عييام 

بييييارزة يف  2019 جيييهيييوداً  عيييام  2017 وحييتييى 

دعيييم االأ�ييسييخييا�ييس ذوي االإعييياقييية، حيييييث مت 

االإ�سطناعية  االأطييييراف  ميين  عييدد  تييوزيييع 

امليينييخييفيي�ييسيية  الييتييكييلييفيية  ذات  االإليييكيييرتونييييييية 

�سخ�س   100 ميين  الأكيير  اخلفيف  واليييوزن 

اململكة  يف  العلوية  االأطيييراف  فيياقييدي  ميين 

الدويل  للتعاون  الكورية  الوكالة  من قبل 

“كويكا«.

القطامين يطلع على أبرز إنجازات 
وتطلعات مؤسسة التدريب المهني

الجامعة األردنية تنظم ندوة حول 
مشاركة طلبة الجامعات باالنتخابات

القوات المسلحة تحتفل بذكرى 
المولد النبوي الشريف

تعيين 200 طبيب و500 ممرض و25 فني مختبرات خالل جائحة كورونا

وزير العمل يلتقي السفير البنغالية

السفارة الكورية تدعم تدابير وخدمات المجلس األعلى لذوي االعاقة للوقاية من كورونا

وزير المياه والري يتفقد خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة البلقاء 



 االنباط-عمان

اأك������د رئ���ي�������س جم��ل�����س الأع�����ي�����ان ف��ي�����ص��ل 

امل��ل��ك  ج���ال���ة  ب���ق���ي���ادة  الأردن  ان  ال���ف���اي���ز 

ج���ان���ب  اإىل  ����ص���ي���ب���ق���ى  ال������ث������اين  ع������ب������داهلل 

ال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي يف ���ص��ع��ي��ه امل��ت��وا���ص��ل 

م���ن اأج����ل احل���ري���ة وال����ص���ت���ق���ال، وحت��ق��ي��ق 

ث��واب��ت��ه ال��وط��ن��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة ب��اإق��ام��ة ال��دول��ة 

على  للحياة  والقابلة  امل�صتقلة  الفل�صطينية 

وعا�صمتها  الفل�صطيني  ال��وط��ن��ي  ال����راب 

ال�صريف. القد�س 

اأع��وام   103 م��رور  اأن��ه وبعد  الفايز  وق��ال 

ع��ل��ى وع���د ب��ل��ف��ور امل�������ص���وؤوم، ال����ذي ت�����ص��ادف 

ذكراه الب�صعة ام�س الإثنني، لقد ا�صبح من 

ال�صمت  التزام  الدويل  املجتمع  على  املعيب 

اأمام اأطول احتال يف تاريخ الب�صرية يعاين 

ا�صتمرار  ظ��ل  يف  الفل�صطيني،  ال�صعب  منه 

العراف  ورف�صها  الإ�صرائيلية  الغطر�صة 

قرارات  وتنفيذ  الفل�صطيني  ال�صعب  بحقوق 

بالق�صية  ال�����ص��ل��ة  ذات  ال��دول��ي��ة  ال�����ص��رع��ة 

الفل�صطينية.

وق����ال يف ب��ي��ان اأ�����ص����دره ام�����س الإث���ن���ني، 

باحلرية  ي��ن��ادي  ال��ذي  ال���دويل،  املجتمع  اإن 

والعدالة وحق ال�صعوب يف تقرير م�صريها، 

ع���ل���ي���ه حت���م���ل م�������ص���وؤول���ي���ات���ه ال���ق���ان���ون���ي���ة 

الفل�صطيني  ال�صعب  لتمكني  والخ��اق��ي��ة، 

الوح�صية  الع���ت���داءات  ووق���ف  ح��ق��وق��ه  م��ن 

اإ�صرائيل بحقه. التي متار�صها 

وب���ني اأن ���ص��م��ت امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل اأم���ام 

ج��رائ��م احل���رب ال��ت��ي ت��رت��ك��ب ب��ح��ق ال�صعب 

ع���ار يف جبينه،  و���ص��م��ة  ه���ي  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، 

ف���الح���ت���ال الإ����ص���رائ���ي���ل���ي ل��ف��ل�����ص��ط��ني مل 

موؤ�ص�صاته  بكل  ال��ع��امل  وع��ل��ى  مقبول،  يعد 

املمار�صات  ف�صح  اج��ل  م��ن  ق��وة  بكل  العمل 

ال�صغوطات  جميع  وممار�صة  الإ�صرائيلية، 

اإ�صرائيل للقبول بقيام الدولة  املمكنة لدفع 

الدولية  ال��ق��رارات  وتطبيق  الفل�صطينية، 

الفل�صطينية. بالق�صية  املتعلقة  كافة 

وق����ال ال��ف��اي��ز اإن وع���د ب��ل��ف��ور امل�����ص��وؤوم، 

الفل�صطيني  العربي  ال�صعب  باقتاع  ت�صبب 

م���ن ار����ص���ه، وت��ه��ج��ريه وت��ع��ري�����ص��ه لأب�����ص��ع 

ال�صروري  م��ن  وب��ات  الظلم،  ان���واع  واأق�����ص��ى 

ال��ك��رى وال��راع��ي��ة لعملية  ال���دول  ت��ق��وم  ان 

ال�صعب  معاناة  انهاء  على  بالعمل  ال�صام، 

الفل�صطيني ومتكينه من حقوقه.

يقودها  التي  الكبرية  اجلهود  اإىل  واأ�صار 

على  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  ويبذلها 

الفل�صطيني،  احلق  عن  دفاعا  كافة،  ال�صعد 

واحلفاظ على هوية القد�س ومنع تهويدها، 

ورع�����اي�����ة ج���ال���ت���ه ال����دائ����م����ة ل��ل��م��ق��د���ص��ات 

ال����ص���ام���ي���ة وامل�����ص��ي��ح��ي��ة ف��ي��ه��ا واع���م���اره���ا 

الها�صمية  الو�صاية  و�صيانتها، انطاقا من 

عليها، موؤكدا ان الأردن بقيادة جالة امللك 

ت�صوية  م�صاريع  اية  يرف�س  الثاين  عبداهلل 

ت��ت��ج��اوز ع��ل��ى ال��ث��واب��ت الأردن���ي���ة ول متكن 

التاريخية  حقوقه  من  الفل�صطيني  ال�صعب 

يف فل�صطني.

توحيد  اإىل  العربية  الم��ة  الفايز  ودع��ا 

���ص��ف��وف��ه��ا وجت����اوز ح��ال��ة ال��ف��رق��ة وال��ه��وان 

ا�صتعادة  على  العمل  اجل  من  تعي�صها،  التي 

حلمتها وجتاوز حتدياتها، ومبا ميكنها من 

لنيل حقوقه. الفل�صطيني  ال�صعب  م�صاعدة 

   العقبة -االنباط

�صلطة  مفو�صي  جمل�س  رئي�س  ت�صلم 

اخلا�صة  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ع��ق��ب��ة  منطقة 

امل��ه��ن��د���س ن���اي���ف ب��خ��ي��ت م��ل��ف ت��ر���ص��ي��ح 

حم��م��ي��ة ال��ع��ق��ب��ة ال��ب��ح��ري��ة م���ن امل��م��ث��ل 

الإمنائي  املتحدة  الأمم  لرنامج  املقيم 

تاأ�صي�س  اوليفا، ويت�صمن  �صارة فريير 

املحمية على ال�صاحل الأردين من خليج 

الأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ب��ه��دف  العقبة 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف اخل��ل��ي��ج وح��م��اي��ة ال�����ص��ع��اب 

امل�صتدامة. التنمية  املرجانية وحتقيق 

وقال بخيت يف ت�صريح �صحفي،  ام�س 

جاء  الر�صيح  ملف  اع���داد  ان  الث��ن��ني، 

ال�صامية  امللكية  للتوجيهات  ا�صتجابة 

ال�صلطة  ان  م��وؤك��دا  املحمية،  بتاأ�صي�س 

ات���خ���ذت ج��م��ي��ع الإج����������راءات ال���ازم���ة 

للتنفيذ من خال اعداد خارطة طريق 

امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

الإمنائي واعان املحمية ح�صب الأ�ص�س 

لدى  بها  املعمول  واملتطلبات  وال�صروط 

وت�صكيل  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة 

اللجان التوجيهية والفنية ملتابعة اعداد 

امل��ل��ف وع��ق��د ال��ل��ق��اءات ال��ت�����ص��اوري��ة مع 

باملحمية  املعنيني  الخت�صا�س  اأ�صحاب 

امل���ق���رح���ة م���ن ال��������وزارات وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

املختلفة. والدولية  الر�صمية والأهلية 

وبني بخيت ان برنامج الأمم املتحدة 

الإمن����ائ����ي ق����ام ب����اع����داد م���ل���ف ت��ر���ص��ي��ح 

امل��ح��م��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة م���ن خ����ال ت��ع��ي��ني 

بالتعاون  حم��ل��ي  واخ���ر  دويل  م�صت�صار 

ال�صلطة  ك���وادر  م��ع  امل��ب��ا���ص��ر  والتن�صيق 

يف  لل�صلطة  وت�صليمه  امل��ل��ف  اجن���از  ومت 

ال�����ذي مت حت���دي���ده يف خ��ارط��ة  امل���وع���د 

الطريق.

املتحدة  الأمم  برنامج  ان  اىل  واأ�صار 

الوثائق  باعداد  اأي�صا  �صيقوم  الإمنائي 

تاأ�صي�س  ت��دع��م  ال��ت��ي  الأخ���رى  ال��ازم��ة 

الإداري��ة  للخطة  اط��ار  واهمها  املحمية 

والتاهيل  ال��ت��دري��ب  وب��رام��ج  للمحمية 

ال���ازم���ة ل��ل��ك��وادر ال��وط��ن��ي��ة يف جم��ال 

وت��ن��ف��ي��ذه��ا،  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ح��م��ي��ات  اإدارة 

بت�صليم  ���ص��ت��ق��وم  ال�صلطة  ان  م��و���ص��ح��ا 

امل���ل���ف ر���ص��م��ي��ا ل�������وزارة ال��ب��ي��ئ��ة ل��ل�����ص��ري 

يف اإج��������راءات اع�����ان حم��م��ي��ة ال��ع��ق��ب��ة 

الناظمة  الت�صريعات  وح�صب  البحرية 

لذلك.

مفو�س  ب��ح�����ص��ور  امل��ل��ف  ت�صليم  ومت 

�صليمان  ال�صلطة  يف  والق��ل��ي��م  ال��ب��ي��ئ��ة 

ال��ن��ج��ادات وم��دي��ر م��دي��ري��ة ال�����ص��واط��ئ 

ال�صوؤون  وم�صت�صار  ع��وايل  اب��و  عبداهلل 

ومدير  �صليمان  امين  الدكتور  البيئية 

واحلد  املناخي  والتغري  البيئة  برنامج 

م���ن خم���اط���ر ال����ك����وارث ل����دى ب��رن��ام��ج 

ن�صال  الدكتور  الإمنائي  املتحدة  الأمم 

العوران.

االنباط-عمان

الهيئة  ب��ا���ص��م  الع���ام���ي  ال��ن��اط��ق  اأع��ل��ن 

قيام  تابعت  الهيئة  ان  لانتخاب  امل�صتقلة 

حتتوي  بطاقات  باعداد  املر�صحني  من  عدد 

على  ت��وزع  )باركود(  الكروين  �صريط  على 

ن��اخ��ب��ي��ه��م وي��ت��م ق���راءت���ه م���ن خ����ال ق���ارئ 

ت�صتخدم  ان��ه��ا  امل��ر���ص��ح��ون  ي��دع��ي  ���ص��وئ��ي، 

ل����غ����اي����ات ت���ن���ظ���ي���م ال����ع����اق����ة ب���ي���ن���ه���م وب���ني 

ناخبيهم.

وا������ص�����اف، يف ت�������ص���ري���ح ���ص��ح��ف��ي ام�����س 

الث��ن��ني، ان��ه وبعد درا���ص��ة ه��ذه احل��ال��ة من 

ق��ررت  فقد  قانونيتها،  وم��دى  الهيئة  قبل 

ما  اأو  البطاقات  هذه  ا�صتخدام  منع  الهيئة 

ي�صابهها.

ي��اأت��ي حر�صاً  ذل��ك  ان  امل��وم��ن��ي،  واو���ص��ح 

النتخابية  العملية  �صامة  على  الهيئة  من 

البطاقات  لهذه  اخلاطئ  ال�صتخدام  ومنع 

النتخابية  العملية  على  للت�صوي�س  ومنعاً 

ال�صائعات حولها. ون�صر 

�صتقوم من خال جلان  الهيئة  ان  وتابع 

الن��ت��خ��اب ب��ت��وق��ي��ع م��ف��و���ص��ي ال��ق��وائ��م على 

ال��ت��ع��ه��دات ال���ازم���ة حت��ت ط��ائ��ل��ة امل�����ص��اءل��ة 

القانونية.

االنباط-برتا

ال��دع��م  ال��ت��ي ت�صلمت  ب��ل��غ ع��دد الأ���ص��ر    

و  مليونا  اخلبز  دع��م  برنامج  من  النقدي 

اأ�صرة، بح�صب مدير عام �صندوق  األف   100

امل�صاقبة. املعونة الوطنية عمر 

وق����ال امل�����ص��اق��ب��ة ل��وك��ال��ة )ب�����را( ام�����س 

حالًيا  ينظر  امل��ع��ون��ة  ���ص��ن��دوق  ان  الث��ن��ني، 

مبا تبقى من طلبات التظلمات املقدمة من 

القرار  واتخاذ  درا�صتها  ليتم  الأ�صر  اأرب��اب 

بخ�صو�صها.

وب����ني ان ال�����ص��ن��دوق ���ص��ي��ق��وم ب��اي�����ص��ال 

الدعم النقدي لاأ�صر التي مت درا�صة طلب 

ال��ث��اين  ت�صرين  �صهر  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  تظلمها 

احلايل، موؤكًدا ان باب التظلمات اأغلق بعد 

فتحه ملدة 3 اأ�صهر.

يتابع  ال�صندوق  ان  ايل  امل�صاقبة  وا�صار 

با�صتقبال  م�صكلة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  احل����الت 

ال�����دع�����م ال����ن����ق����دي م�����ن خ������ال امل���ح���اف���ظ 

امل�صاكل  ه��ذه  ح��ل  يتم  حيث  الل��ك��رون��ي��ة، 

ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع ال��ب��ن��ك امل���رك���زي وم����زودي 

اخلدمة.

االنباط-عمان

  اأعلنت وزارة الربية والتعليم، عن �صرف 

التعليم  العاملني على ح�صاب  املعلمني  روات��ب 

الإ�صايف للطلبة الأردنيني، واملعلمني العاملني 

يف مراكز ومدار�س الطلبة ال�صوريني عن �صهر 

اأيلول 2020 والأ�صبوع الأخري من �صهر اآب.

وق���ال���ت ال��������وزارة يف ب���ي���ان ���ص��ح��ف��ي ام�����س 

اخلا�صة  املالية  ال�صيكات  �صلمت  انها  الثنني، 

بالرواتب، داعية املعلمني ملراجعة بنك القاهرة 

من  اع��ت��ب��ارا  راوت��ب��ه��م  ل�صتام  املعتمد  ع��م��ان 

ام�س.

 االنباط-عمان

و���ص��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اع��ل��ن��ت 

امل��غ��رب��ني ع���ن ال��ت��وق��ف م��وؤق��ت��ا عن 

ا���ص��ت��ق��ب��ال امل��راج��ع��ني ب�����ص��ب��ب ا���ص��اب��ة 

الت�صديقات  ق�صم  يف  املوظفني  اح��د 

بالوزارة بفريو�س كورونا.

وق������ال ال���ن���اط���ق ال���ر����ص���م���ي ب��ا���ص��م 

ال�����وزارة ال�����ص��ف��ري ���ص��ي��ف اهلل ال��ف��اي��ز 

اأن�����ه ث��ب��ت��ت اإ����ص���اب���ة اأح�����د امل��وظ��ف��ني 

ال��ع��ام��ل��ني يف ق�����ص��م ال��ت�����ص��دي��ق��ات يف 

الوزارة بفريو�س كورونا، علما  مركز 

باأن الق�صم ما�صق للمبنى الرئي�صي 

مت  اأن��ه  موؤكدا  داخله،  ولي�س  للوزارة 

الإج���راءات  ات��خ��اذ جميع  ال��ف��ور  على 

ال��روت��وك��ول ال�صحي  ال��ازم��ة وف��ق 

والإج�������������راءات ال���ق���ي���ا����ص���ي���ة امل���ع���م���ول 

ال���وزارة  اإغ���اق مبنى  ب��ه��ا، ح��ي��ث مت 

اح���رازي���ا وع��زل��ه وال��ع��م��ل ج���ار على 

تعقيمه.

ب��اإم��ك��ان  اأن�����ه  اإىل  ال���ف���اي���ز  واأ�����ص����ار 

الت�صديق  اأق�صام  مراجعة  املواطنني 

)م��ك��ات��ب( يف ك��ل م���ن: غ��رف��ة جت��ارة 

�صناعة  وغرفة  ال�صمي�صاين،   / عّمان 

ع��م��ان / ال�����دوار ال���ث���اين، وال�����ص��ام��ل 

ب��ج��ان��ب  ل���ل���خ���دم���ات احل���ك���وم���ي���ة / 

ووزارة  – ال���ع���ب���ديل،  ال���ع���دل  ق�����ص��ر 

 / ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 

اجل��ب��ي��ه��ة، ودائ����رة ق��ا���ص��ي ال��ق�����ص��اة / 

ال��وزارة  اأن  مبينا  التل،  و�صفي  �صارع 

ت��ط��ب��ق ال����روت����وك����ول ال�����ص��ح��ي م��ن 

حيث تخفي�س اأعداد املوظفني للحد 

الأدنى وفقا للدليل الإر�صادي للعودة 

ل��ل��ع��م��ل يف ال���ق���ط���اع ال���ع���ام، واإج�����راء 

فحو�صات دورية، واللتزام بالقواعد 

املطلوبة. ال�صحية  والروتوكولت 

املحلي
50 الثالثاء  10/3 / 2020 

حزب الكنبة هو حزب غري معلن عن تاأ�صي�صه وغري منّطم ر�صمياً ودون رئي�س 

لكنه يجمع عدد كبري من املواطنني احلاليني يف بيوتهم واجلال�صني على الكنبة 

لكل  وامل��داخ��ات  والإن��ت��ق��ادات  التنظري  م��ن  الأف��ع��ال  ردود  م��ن  �صيًا  وي��وّج��ه��ون 

النا�س وعلى نظرية ‘اأبو الُعّريف’؛ فهذا احلزب عري�س وفّعال وفردي ول تن�صيق 

الام�صوؤولية  من  ب��دءاً  جتمعهم  م�صركة  قوا�صم  هنالك  لكن  اإليه  املنتمني  بني 

الأغلبية  فهم  ال��واج��ب��ات؛  قبل  احل��ق��وق  اإذك���اء  اإىل  وو���ص��وًل  بالتنظري  وم����روراً 

العازفني  من  اأرائكهم  وعلى  التلفاز  اأم��ام  يجل�صون  الذين  النا�س  من  ال�صامتة 

التي  ال�صامتة  الأغلبية  ميثل  الكنبة  ح��زب   .1 كثرية:  لأ�صباب  الإنتخابات  عن 

اأو امل�صاركة  تعزف عن ال�صيا�صة باأ�صكالها كافة �صواء الإنخراط بالعملية احلزبية 

الإ�صاعات والتنظري وغري ذلك؛ وهذا  �صيل من  اإطاق  الإنتخابات من خال  يف 

باملواطنة  الأ���ص��ل  لأن  مبواطنتهم  املنتمني  املواطنني  ميثل  ل  النا�س  من  النوع 

املواءمة بني م�صاألتي احلقوق والواجبات. 2. حزب الكنبة يراقب من على �صا�صات 

ذوي  ومناق�صة  العامة  والثقافة  املعرفة  لغايات  ب�صاعة  �صاعة  الأخ��ب��ار  التلفاز 

مل  لكنهم  �صيا�صية  اأجندة  لديه  منهم  وجزء  مثقفون  هم  وبالتايل  الإخت�صا�س؛ 

الكنبة من  اأع�صاء حزب   .3 لأ�صباب عديدة.  الإنتخابية  العملية  ي�صاركوا يف  ولن 

واملثقفون  املتعلمني  وغري  واملتعلمون  وامل��راأة  والكهول  ال�صباب  من  الفئات  �صّتى 

ال��ب��ي��وت وال��ع��م��ال وغ��ريه��م م��ن خمتلف ف��ئ��ات وق��ط��اع��ات  وغ��ري املثقفني ورب���ات 

م�صاركتهم  اأن  بيد  بال�صيا�صة  اإهتمامهم  هو  واح��د  �صيء  يجمعهم  لكن  املجتمع؛ 

معدومة �صواء يف الإنتخابات اأو الراجمية اأو اأي ن�صاط �صيا�صي اآخر على الأر�س. 

٤. حزب الكنبة منت�صر يف كل دول العامل وهو الأ�صهر يف اأمريكا وم�صر وغريها؛ 

مليون   206 اأ�صل  من  اأمريكيني  وناخبة  ناخب  مليون   90 نحو  عزف  مثًا  حيث 

يف  جرت  التي  الرئا�صية  النتخابات  يف  امل�صاركة  عن  الت�صويت  حق  لهم  اأمريكي 

 .٥ ثانية.  لولية  لأمريكا  رئي�صاً  اأوباما  ب��اراك  فيها  انتخب  والتي   2012 نوفمر 

يف  ���ص��واء  للم�صاركة  وال��ن��داءات  الإ�صتغاثات  ك��ل  يتجاهلون  الكنبة  ح��زب  اأع�صاء 

بيوتهم  البقاء يف  الإنتخابات؛ فهوؤلء يف�صلون  اأو  ال�صيا�صية  العملية  اأو  الأحزاب 

لأي  دائمون  منتقدون  فهم  البتة؛  مواطنتهم  حتّركهم  ول  ب�صيء  م�صاركة  دومنا 

فكلهم  راأ���س  لهم  ولي�س  ثابت  موقف  اأو  اأيدولوجية  لهم  ولي�س  حكومي؛  عمل 

روؤو�س وكل فيهم يغّني على لياه. 6. بالطبع اأع�صاء حزب الكنبة يعزفون اأحياناً 

كورونا  جائحة  من  �صياأخذوا  فمثًا  امل�صاركة  عدم  ب�صاأن  ومثبطات  �صلبيات  على 

ومرتاحني؛  الكنبة  على  جال�صني  ليبقوا  الإن��ت��خ��اب��ات  يف  امل�صاركة  ل��ع��دم  ذري��ع��ة 

ُبعد  والتعليم عن  والبطالة  والف�صاد  كالعدالة  اأخرى  اأوتار  على  يعزفون  واأحياناً 

يف  للم�صاركة  ه��وؤلء  حتريك  يتم  كيف  هو  املهم  ال�صوؤال   .٧ وغريها.  العام  والهم 

ال�صيا�صي وذروة �صنامه يف العملية الإنتخابية والتوجه ل�صناديق الإقراع  العمل 

اأن الطبع غلب  لاإنتخابات النيابية؟ بالطبع هذا الأمر لي�س بال�صهل وخ�صو�صاً 

التطّبع! فالأمر يحتاج لإ�صراتيجيات واقعية ومنهج حياة جديد للتعامل معهم 

لتغيري حياة جيل باأكمله؛ ونحتاج ملواجهة التحديات والأوتار التي يعزفون عليها 

روؤى  لتحويل  نحتاج   .٨ م�صاكلهم وهمومهم.  وتطلعاتهم وحل  لإر�صاء ف�صولهم 

حزب الكنبة من التنظري للم�صاركة والعمل؛ ونحتاج لإقناعهم باأن املواطنة دون 

ونحتاج  لاإنتخابات؛  والعزوف  املقاطعة  خطر  لدرء  ونحتاج  منقو�صة؛  م�صاركة 

هوؤلء  لإنخراط  عملية  لو�صائل  ونحتاج  الإنتخابات؛  وواج��ب  حق  على  للتاأكيد 

باإ�صطراد؛  الكنبة  ب�صراحة: جماعة حزب  للكثري.  ونحتاج  النا�س؛  مع  جمتمعياً 

حتريك  ومفرو�س  غريها؛  اأدوات  لتحريكها  حتتاج  التي  ال�صامتة  الأغلبية  فهم 

امل�صاركة يف  ملزيد من  ونتطلع  ال�صيا�صية وغريها؛  امل�صاركة  لغايات  هوؤلء  مكامن 

الإنتخابات النيابية؛ لكن بنف�س الوقت نحتاج للعمل على حل امل�صاكل والتحديات 

التي يعانوا منها.

د.محمد طالب عبيدات

حزب الكنبة في اإلنتخابات

وزير العمل يبحث مع نقيب المهندسين التعاون بالقطاع الهندسي

في ذكرى وعد بلفور.. الفايز ُيجدد تأكيد وقوف األردن إلى جانب الشعب الفلسطيني

العقبة الخاصة تتسلم ملف ترشيح محمية العقبة البحرية

المستقلة لالنتخاب: منع المرشحين من استخدام الرمز الشريطي

المعونة: تسليم دعم الخبز لمليون و100 ألف أسرة

صرف رواتب المعلمين على حساب 
االضافي وبمراكز الطلبة السوريين

الخارجية تتوقف عن استقبال المراجعين 
الصابة أحد موظفيها بكورونا

 االنباط-عمان

  بحث وزير العمل ووزير الدولة 

ل�����ص��وؤون ال���ص��ت��ث��م��ار ال��دك��ت��ور معن 

القطامني خال لقائه م�صاء  الحد 

م����ع ن��ق��ي��ب امل��ه��ن��د���ص��ني الأردن����ي����ني 

امل��ه��ن��د���س اأح���م���د ����ص���م���ارة ال��زع��ب��ي، 

بالقطاع  املتعلقة  الأم���ور  م��ن  ع���ددا 

ال��ه��ن��د���ص��ي وال���ت���ع���اون يف امل���ج���الت 

امل��خ��ت��ل��ف��ة م����ن اأج������ل زي�������ادة ف��ر���س 

تدريب وت�صغيل املهند�صني والفنيني 

الأردنيني داخل اململكة.

واأوع�����ز ال��دك��ت��ور ال��ق��ط��ام��ني اإىل 

املهنية  املهارات  وتطوير  تنمية  هيئة 

التفاقية  درا�صة  ب�صرورة  والتقنية، 

القوات  مع  توقيعها  املقرر  من  التي 

امل�������ص���ل���ح���ة، ل����ت����دري����ب امل���ه���ن���د����ص���ني، 

ل��زي��ادة  منها  الن��ت��ه��اء  على  وال��ع��م��ل 

املهند�صني  وت�صغيل  ت��دري��ب  ف��ر���س 

املحافظات،  خمتلف  م��ن  الأردن��ي��ني 

�صمن  �صتقدم  ال���وزارة  اأن  اإىل  لف��ت��اً 

الهيئة  خ���ال  م���ن  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه 

فيما  متدرب  لكل  �صهرياً  دينارا   220

٥0 دينارا لكل منهم،  �صتقدم النقابة 

و���ص��ت��وف��ر ال���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة م��واق��ع 

للمهند�صني. التدريب 

على  عملت  ال��وزارة  اأن  اإىل  واأ�صار 

ت��ن��ف��ي��ذ امل�������ص���روع ال��وط��ن��ي ل��ت��دري��ب 

وت�������ص���غ���ي���ل امل���ه���ن���د����ص���ني الأردن�����ي�����ني 

ح����دي����ث����ي ال����ت����خ����رج وه������و م�������ص���روع 

م�������ص���رك ب����ني ال��������وزارة م����ن خ���ال 

املهنية  املهارات  وتطوير  تنمية  هيئة 

وال���ت���ق���ن���ي���ة م����ع ن���ق���اب���ة امل��ه��ن��د���ص��ني 

ع��ل��ى ت���وف���ري ال���ت���دري���ب وال��ت�����ص��غ��ي��ل 

60 ب��امل��ئ��ة م���ن ال���ع���دد امل�����ص��ت��ه��دف  ل���� 

 1200 امل�����ص��روع وال��ب��ال��غ ع��دده��م  يف 

مهند�س حديث التخرج.

واأ�صاف القطامني ان الوزارة من 

ل��  الكامل  الدعم  الهيئة تقدم  خال 

املحافظات  اأب��ن��اء  م��ن  مهند�س   600

اللغة  لتعلم  دورات  ع��ل��ى  للح�صول 

الأمل��ان��ي��ة، اإ���ص��اف��ة اإىل ت��دري��ب اأك��ر 

خم��ت��ل��ف  م����ن  م���ه���ن���د����س   ٤600 م����ن 

اللغة  لتعلم  الهند�صية  التخ�ص�صات 

كفاءاتهم  لت�صويق  متهيدا  الأملانية 

لدى القطاع اخلا�س الأملاين.

ب�������دوره، ق����ال ن��ق��ي��ب امل��ه��ن��د���ص��ني 

ال��راه��ن��ة يف ظ��ل جائحة  ال��ف��رة  اإن 

ف���ريو����س ك����ورون����ا، ت��ت��ط��ل��ب ال��ب��ح��ث 

ع���ن اآل���ي���ات وط����رق ج���دي���دة لإع����داد 

وت��اأه��ي��ل ك�����وادر م���درب���ة ق�����ادرة على 

ظل  يف  خا�صة  املقبلة،  املرحلة  قيادة 

الإغ���اق���ات امل��ت��اح��ق��ة يف الأ����ص���واق 

وارت����ف����اع ن�����ص��ب ال��ب��ط��ال��ة وخ�����ص��ارة 

العديد من فر�س العمل.

وبحث املهند�س �صمارة مع الوزير 

ال��ق��ط��ام��ني، اإم��ك��ان��ي��ة ع��ق��د اج��ت��م��اع 

م�����ص��رك ل��ان��ت��ه��اء م���ن الت��ف��اق��ي��ة 

ال���ت���ي م���ن امل���ق���رر خ���ال���ه���ا ت���دري���ب 

امل�����ص��ل��ح��ة  ال�����ق�����وات  امل���ه���ن���د����ص���ني يف 

الأردنية، ملدة 6 اأ�صهر، بحيث ت�صاهم 

تنمية  وهيئة  العمل  ووزارة  النقابة 

والتقنية  املهنية  امل��ه��ارات  وت��ط��وي��ر 

مبا يرتب على اتفاقية التدريب.

وا�صتعر�س �صمارة اآخر امل�صتجدات 

املتعلقة بالرنامج الوطني للتدريب 

���ص��رورة  م��وؤك��داً  الت�صغيل،  اأج��ل  م��ن 

اإع�����ادة ت��ف��ع��ي��ل��ه ب��اع��ت��ب��اره م��ن اأجن��ح 

الرامج املوقعة مع وزارة العمل.

وب����ح����ث ال���ل���ق���اء ت���وق���ي���ع م���ذك���رة 

املهند�صني  تدريب  مركز  بني  تعاون 

واأك����ادمي����ي����ة امل��ه��ن��د���ص��ني ل��ل��ت��ط��وي��ر 

يف  العمل  ووزارة  املهني،  وال��ت��دري��ب 

لرفع  م�����ص��رك��ة  دورات  ع��ق��د  جم���ال 

لدى  والإداري  الفني  اجلهاز  كفاءة 

وزارة العمل.

اإيجاد �صيغة  واأكد �صمارة �صرورة 

ات���ف���اق مع  اإىل  ل��ل��ت��و���ص��ل  م�����ص��رك��ة 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارة  ف��ن��ل��ن��دا  دول����ة 

ال���ع���م���ل، لإع��������داد ك�������وادر ه��ن��د���ص��ي��ة 

الوزارة  تكون  موؤهلة، بحيث  وتقنية 

العمل،  ذلك  يف  ا�صراتيجياً  �صريكا 

اأك��ر قدر ممكن من فر�س  لتوفري 

للمهند�صني. العمل 

ون���اق�������س ال���ل���ق���اء اآخ�����ر م���ا و���ص��ل 

الأمل��ان��ي��ة  اللغة  تعليم  ب��رن��ام��ج  ال��ي��ه 

امل�صغلني  مع  لت�صبيكهم  للمهند�صني 

الأمل���اين،  القطاع اخل��ا���س  الأمل���ان يف 

ح���ي���ث مت ال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى �����ص����رورة 

م�����ص��اع��ف��ة اجل����ه����ود م����ع امل�����ص��غ��ل��ني 

وال�������ص���رك���ات الأمل����ان����ي����ة واحل���ك���وم���ة 

الأملانية بهذا اخل�صو�س.

تكثيف  �صرورة  اللقاء  تناول  كما 

اتفاقية  بتوقيع  يتعلق  فيما  اجلهود 

م����ع ال���وك���ال���ة الأمل����ان����ي����ة ل��ل��ت�����ص��غ��ي��ل 

لتوفري فر�س العمل ودعم وتدريب 

امل���ه���ن���د����ص���ني، وال���ب���ح���ث ع����ن ج��ه��ات 

خم��ت��ل��ف��ة وال��ت�����ص��ب��ي��ك م��ع��ه��ا لإي��ج��اد 

ف����ر�����س ال����ع����م����ل، وال����ت����وا�����ص����ل م��ع 

اجل��ام��ع��ة الأمل���ان���ي���ة الردن���ي���ة ل���ذات 

الغر�س.

ال��ل��ق��اء اإىل م�����ص��روع  ك��م��ا ت��ط��رق 

للمخططات  الإل��ك��روين  التدقيق 

ال����ه����ن����د�����ص����ي����ة وع����م����ل����ي����ة ال�����رب�����ط 

ومديرية  النقابة  ب��ني  الل��ك��روين 

الدفاع املدين وامانة عمان الكرى.

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

ال��ع��م��ل ف����اروق احل���دي���دي، ورئ��ي�����س 

هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية 

ال�صفا�صفة،  قي�س  الدكتور  والتقنية 

املهند�س  امل��ه��ن��د���ص��ني  ن��ق��ي��ب  ون��ائ��ب 

نقابة  جمل�س  وع�صو  م�صعد،  فوزي 

الطراونة،  ب�صار  الدكتور  املهند�صني 

ورئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة امل��ك��ات��ب وال�����ص��رك��ات 

غو�صة،  عبداهلل  املهند�س  الهند�صية 

والأم�����������ني ال�����ع�����ام امل����ه����ن����د�����س ع��ل��ي 

a.نا�صر
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

التميمي  ن�سال  حممد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه

 )  97248( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2010/2/1 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

و�سريكتها   ال��ق��رال��ه  الر�سايده  حنان  �سركة  ب��ان  وال��ت��ج��ارة 

 )113528( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

التغيريات  لإج���راءات  بطلب  تقدمت    2016/3/23 بتاريخ 

التالية :

القراله  الر�سايده  حنان   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكتها

اإىل �سركة : حنان الر�سايده القراله و�سريكها

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : احمد محمد علي ابو شرخ.

الرقم الوطني : ٢٠٠٠٧٠٦٩٦٨

اأيام متتالية دون عذر  اأكرث من ع�سرة  نظرًا لغيابك  عن العمل 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف 

تعترب فاقد لوظيفتك وحقوقك ا�ستنادًا لأحكام املادة 

) 28( الفقرة )ه�( من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 

وتعديالته.

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

يغمور  عبده  م�سطفى  ورث��ة  �سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )43585( بتاريخ 

1996/6/23  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ورثة م�سطفى عبده يغمور

اإىل �سركة : عا�سم م�سطفى يغمور 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�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة فرا�س 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   الزغري  �سامل 

  2006/8/9 بتاريخ   )82250( الرقم  حتت  ت�سامن 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

الزغري  �سامل  فرا�س   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : احمد اخلروبي وفرا�س الزغري و�سريكهم

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

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

الملاين  امل�سنن  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

لتجارة معدات ال�سنان وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

 2018/9/5 بتاريخ   )52353( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/9/17  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

عماد حممد خليل البكريات  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

عمان – �سارع ال�سحافة – بجانب جريدة الد�ستور – عمارة رقم 

11 – الطابق الرابع – �س.ب 963499 عمان 11196 الردن  - 

موبايل 0796904977

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن تبليغ حكم غيابي بالنشر
صادر عن محكمة 
العقبة الشرعية

اىل املدعى عليه : فادي حممد كامل �سامل 

حمل  جم��ه��ول   / م�����س��ري��ه(  اجل��ن�����س��ي��ة   (

 – الق��ام��ة حاليا واآخ���ر م��ك��ان اق��ام��ه ل��ه 

مطعم  ق��رب   – القدميه  البلد   – العقبة 

– منزل  ابو حدايد  ن�سر  – عمارة  انطاليا 

زهري ابو حدايد .

 103  ( رقم  ا�سا�س  الدعوى  يف  انه  اعلمك 

لالفتداء  تفريق  ومو�سوعها   )  2020  /

واملتكونة بينك وبني زوجتك ب�سحيح العقد 

بها  املختلي  ول  بها  داخ��ل  الغري  ال�سرعي 

مروه  املدعيه  ال�سحيحة  ال�سرعية  اخللوة 

 ، ال�سرعي  العقد  يف  حممد  احمد  ال�سيد 

القرار  مبوجب  ا�ستئنافا  احلكم  �سدق  قد 

 4892  –  2020/265 رق��م  ال�ستئنايف 

حمكمة  عن  ال�سادر  2020/9/20م  تاريخ 

احلق  لك  وان  املوقرة  ال�سرعية  ا�ستئناف 

العليا  امل��ح��ك��م��ة  ام����ام  ب��احل��ك��م  ب��ال��ط��ع��ن 

اليوم  من  ايام  ع�سرة  خالل  باإذن  ال�سرعية 

جرى  فقد  وعليه  تبليغك  لتاريخ  ال��ت��ايل 

يف  حت��ري��را  ال���س��ول  ح�سب  ذل��ك  تبليغك 

1442/3/4ه� املوافق 2020/10/21م .

قا�سي حمكمة العقبة ال�سرعية 

عبد العزيز عوده احلويطات

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  احلبوب الكاملة لتجارة املواد الغذائية  

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 49145 ( بتاريخ ) 2017/10/3(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : يزيد فاروق عفيف ها�سم

عنوان امل�سفي : عمان – جبل اللويبده – �سارع ال�سعدي – عمارة 20

خلوي ) 0799425994 ( 

م�سفي ال�سركة

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

ال�سوابكه  روان  �سركة  ا�ستكمال اجراءات ت�سفية  عن 

و�سركاوؤها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)114562 ( بتاريخ 2016/9/4 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 مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�سنة 

1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  امل�سنن الملاين لتجارة معدات ال�سنان  ذ.م.م  

 )  52353  ( الرقم   حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  ل��دى  وامل�سجلة 

بتاريخ ) 2018/9/5(

�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة 

الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، 

وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عماد حممد خليل البكريات

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع ال�سحافة – بجانب جريدة الد�ستور – 

عمارة رقم 11 – الطابق الرابع 

�س.ب ) 963499 ( الرمز الربيدي ) 11196 (

خلوي ) 0796904977 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )٢٠٠15٧5٦٠(

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 منار ابراهيم حممد �سقا اهلل و�سركاه  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/10/31 بتاريخ   )115356( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/21 

عوده   ابو  ه�سام  مفلح  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : م��ع��ان / ح��ي اب���و ب��ك��ر – ت: 

0775515351

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إشعار بالعودة إىل العمل  
   املوظف : وليد خالد علي قطان.   
 الرقم الوطني : ٩٧11٠٠٧55٣   

    
 نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة اأيام متتالية دون عذر 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.       

  املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن

الثالثاء   3/ 11 / 2020

مديرية االمن العام

اعالن بيع بالظرف املختوم

تعلن مديرية المن العام / ادارة عمليات حفظ ال�سالم عن رغبتها لبيع حاويات �سحن غري �ساحلة 

) 20 ( قدم عدد ) 28 ( حاوية .

على من يرغب بامل�ساركة احل�سور اىل �ساحة النقليات املركزية ) مكتب الرزم وال�سحن (/ طرببور 

اثناء �ساعات الدوام الر�سمي ملعاينة احلاويات م�سطحبا معه مبلغ ) 10 % ( من القيمة الجمالية 

كدخول عطاء علما بانه اخر موعد لقبول املناق�سات يوم الربعاء املوافق 2020/11/4 م .

علما بان اجور العالن والطوابع امل�ستحقة على من تر�سو عليه العطاء .

رئيس لجنة البيــــــع

اعالن طرح عطاء

امللكية  الطبية  الردنية / مديرية اخلدمات  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  تعلن 

.c / 1 ( UROSTOMY  ) / 2020 /17 عن طرح عطاء رقم �س

يف  املركزية  امل�سرتيات  �سعبة  مراجعة  العطاء  هذا  يف  بال�سرتاك  الراغبني  على 

معهم  م�سطحبني  الر�سمي  الدوام  �ساعات  خالل  امللكية  الطبية  اخلدمات  مديرية 

رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 

20 ( ع�سرون دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�س يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم 

الربعاء املوافق 2020/11/18 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( 

من العر�س ول تقبل على الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني 

لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

القيادة العامة للقوات املسلحة االردنية
 – الجيش العربي

مديرية املشرتيات الدفاعية
هاتف : 5٠٠٠1٣٨- فاكس : 5٠٠11٨٦ - ص.ب :٩٢٦٦٨٠

دعوة طرح عطاء لشراء كرتون

ترغب القوات امل�سلحة الردنية – اجلي�س العربي / مديرية امل�سرتيات الدفاعية بطرح عطاء رقم م �س 

133000 ( مائة وثالثة وثالثون الف كرتونة حل�ساب  7 /45 /2020 / كرتون اخلا�س ل�سراء كمية ) 

قيادة جمموعة املخابز الع�سكرية على ان يكون الت�سليم خالل الن�سف الثاين من �سهر كانون اول / 2020 .

�سروط العطاء ح�سب املالحق التالية :

�سالحيات رئي�س هيئة الكان امل�سرتكة يف حال اخالل املتعهد بتنفيذ قرار الحالة كما هي مبينة بامللحق ) اأ (.

ال�سروط العامة للدخول يف العطاء كما هي مبينة بامللحق ) ب ( .

املوا�سفات الفنية وكما هو مبني بامللحق ) ج ( .

ثمن الن�سخة ) 20 ( ع�سرون دينار اردين غري م�سرتدة .

على املتعهدين ت�سليم املناق�سات وعينات عدد ) 3 ( ثالث قبل ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم 

الثالثاء املوافق 2020/11/17 اىل مديرية امل�سرتيات الدفاعية / امني �سر جلنة العطاءات املركزية ول 

تقبل اية مناق�سات ترد بعد هذا التاريخ مطلقًا .

اعالن
بمقتضى املادة ) ٢1 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) 1٩ ( لسنة 1٩٨٨ وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يومًا من تاريخه جدول تقدير قيمة امل�ساحة امل�ستملكة من قطعة 

564 + 565 ( حو�س )2 ( ذراع اخلان القبلي من ارا�سي قرية معاذ لغايات م�سار  الر�س رقم ) 

وادي �سع�ساعه .

ال�سونة   / وامل�ساحة  الرا�سي  دائ��رة  لوحة  على   2020/10/27 املوافق  الثالثاء  يوم  علق  قد 

ال�سمالية باعتباره حماًل بارزًا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�س بلدية معاذ بن جبل  لطالع 

اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�س على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يومًا 

من تاريخ انتهاء مدة العالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�س 

من   ) 21/و   ( املادة  باأحكام  عماًل  التقدير  على  لالعرتا�س  كاأمانة  ينارًا   ) ع�سر  خم�سة   ( مبلغ 

القانون املذكور .

رئي�س جلنة تقدير الرا�سي 

املهند�س �سامر حممد الدويري
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    3  /  11  / 2020

االنباط-عمان

اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة زي���ن ال�����س��رك��ة ال���رائ���دة يف 

ال�سرق  اأ�سواق  يف  الرقمية  االبتكارات  جم��االت 

االأو�����س����ط واأف���ري���ق���ي���ا اأن���ه���ا ���س��رك��ة االت�����س��االت 

قائمة  العربيةالتي جاءت يف  املنطقة  االأوىل يف 

 World›s( ال��ع��امل يف  اأرب���اب عمل  »اأف�����س��ل 

جملة  عن  ال�سادرة   )Best Employers
كما   ،)Forbes( فورب�س  االأمريكية  االأعمال 

�سمن  م��ن  العاملي  للت�سنيف  وفقا  ج��اءت  اأن��ه��ا 

اأف�سل اأربع �سركات يف اأ�سواق ال�سرق االأو�سط.

واأو���س��ح��ت امل��ج��م��وع��ة يف ب��ي��ان ���س��ح��ايف اأن 

فيها  اأرباب عمل ظهر  العاملية الأف�سل  القائمة 

وعربية  خليجية  وم��وؤ���س�����س��ات  ���س��رك��ات  اأ���س��م��اء 

والطريان،  النقل  وال��غ��از،  الطاقة  قطاعات  يف 

�سمت  اإذ  والتكنولوجيا،  امل�سارف،واالت�ساالت 

اجلن�سيات  متعددة  �سركة   750 فورب�س  قائمة 

على م�ستوى العامل.

الأف�سل  العاملية  القائمة  اأن  بالذكر  اجلدير 

����س���رك���ات اأرب������اب ع��م��ل ال�������س���ادرة م����وؤخ����را هي 

»فورب�س«التي  االأمريكية  للموؤ�س�سة  ال��راب��ع��ة 

تعد اأكرث قوائم الت�سنيف �سهرة يف العامل، ويف 

ال�سوق  اأبحاث  �سركة  مع  تعاونت  الن�سخة  هذه 

العمل،  اأرباب  �ستاتي�ستا جلمع قائمتها الأف�سل 

اإذ قامت باإجراءات بحثا�ستق�سائية يف االأ�سواق 

امل��وظ��ف��ن  م���ن  األ���ف���اً   160 اآراء  مل�����س��ح  ال��دول��ي��ة 

اأكرث من  والعاملن بدوامات كاملة وجزئيةيف 

عملياتها  تنت�سر  موؤ�س�سات  يف  يعملون  دولة   58

يف االأ�سواق الدولية ومناطق جغرافية بعيدة.

امل�����س��ارك��ن يف جم���االت مناهج  وُط��ل��ب م��ن 

اأرب��اب  تزكية  يف  رغباتهم  بتقييم  القيام  امل�سح 

ع��م��ل ل��ل��دائ��رة امل��ح��ي��ط��ة م��ن��ه��م م���ن اأ���س��دق��اء 

البحث  اوراق  ت�سمنت  كما  العائلة،  اأف���راد  اأو 

مدى  عن  ر�ساهم  بتقييم  امل�ساركن  من  طلب 

ك��وف��ي��د-19،  جلائحة  العمل  اأرب���اب  ا�ستجابات 

وم����ا ق��ام��ت ب���ه ه����ذه ال�����س��رك��ات م���ن م���ب���ادرات 

اأي�سا  وُطلب  االأزم��ة،  هذه  مع  للتعامل  وحلول 

م��ن امل�����س��ارك��ن ت��ق��ي��ي��م ال��ب�����س��م��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

لتنمية  امل��ت��وف��ر  االه��ت��م��ام  وطبيعة  لل�سركات، 

اجلن�سن  بن  امل�ساواة  وانطباعهمعن  املواهب، 

وجماالت اال�ستدامة.

والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  وقال 

التنفيذي يف جمموعة زين بدر نا�سر اخلرايف 

ب��ن  االأول  امل���رك���ز  زي����ن  »اح����ت����ال جم��م��وع��ة 

����س���رك���ات االت�������س���االت يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ةيف 

العمل يف  اأرباب  �سركات  قائمة فورب�س الأف�سل 

به  تقوم  ال��ذي  املوؤ�س�سي  االإجن��از  ي��رز  العامل، 

توفر  عمل  بيئة  ت��وف��ري  يف  التنفيذية  االإدارة 

االأعمال،ويف  لقطاع  املاءمة  االأكر من  القدر 

ن���ف�������س ال����وق����ت ت���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ع��ور 

وزي��ادة  املوظفن،  ثقة  ونيل  بالتكافوؤ،  ال��دائ��م 

بالفخر«.  اإح�سا�سهم 

واأو�����س����ح اخل������رايف ق���ائ���ا »ه�����ذا االخ���ت���ي���ار 

ال����ذي ي�����س��ع زي����ن اأي�����س��ا ���س��م��ن اأف�����س��ل اأرب����ع 

���س��رك��ات الأرب������اب ال��ع��م��ل يف ال�����س��رق االأو����س���ط 

قطاع  يف  عريقة  كموؤ�س�سة  مكانتنا  من  يكر�س 

اجتاه  التزاماتها  تعرف  االت�ساالت  تكنولوجيا 

جغرايف  انت�سار  اأكر  زين  متتلك  اإذ  موظفيها، 

ننظر  الثقافات،لذلك  بتنوع  ميتاز  املنطقة  يف 

وال��ق��درة  امل��واه��ب  اأف�����س��ل  ت��وظ��ي��ف  اإىل عملية 

االأم��ورامل��ح��وري��ة  باأنهامن  بها  االح��ت��ف��اظ  على 

خططنا  على  للحفاظ  لنا  واالأ�سا�سيةبالن�سبة 

اال�سرتاتيجية«.

القائمة  يف  زي��ن  دخ��ول  اأن  اخل���رايف  وك�سف 

و�سط كرى ال�سركات العاملية يرز اال�ستجابة 

خال  بها  تقوم  زال��ت  وما  قامت  التي  الكبرية 

جائحة كوفيد-19، اإذ اتخذت تدابري ا�ستباقية 

جمتمعاتها  تواجهها  التي  التحّديات  ملواجهة 

االإدارة  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ك����ورون����ا،  ج��ائ��ح��ة  مل��ك��اف��ح��ة 

االأزمة  الإدارة  جلنة  بتاأ�سي�س  قامت  التنفيذية 

اأّن ك��اف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات االح���رتازي���ة  ل��ل��ت��اأّك��د م���ن 

ت��ت��ط��ّب��ق ب�����س��ك��ل ���س��ح��ي��ح، وال��ت��ح��ق��ق م��ن م��دى 

يف  اللجنة  تتخذها  التي  للقرارات  اال�ستجابة 

التعامل مع هذا الظرف اال�ستثنائي.

ك��ان��ت  زي�����ن  اأن جم���م���وع���ة  واأك������د اخل������رايف 

ح��ري�����س��ة ع���ل���ى ����س���م���ان ���س��ح��ةامل��وظ��ف��ن م��ن 

خ���ال و���س��ع ���س��ام��ت��ه��م يف ���س��ل��ّم اأول��وي��ات��ه��ا، 

اإجراءات حا�سمة لدعم كافة املوظفن،  باتخاذ 

هذه  مع  للتاأقلم  الازمة  ب��االأدوات  وتزويدهم 

عن  امل�����س��وؤول��ة  اللجنة  حر�ست  كما  ال��ظ��روف، 

االإر�سادات  قائمة من  توفري  على  االأزم��ة  اإدارة 

اخلا�سة، ف�سًا عن ن�سر التوعية على م�ستوى 

وال�سامة. ال�سّحة 

وكانت جمموعة زينمن اأوىل ال�سركات التي 

كافة  يف  امل��خ��اوف  ملعاجلة  عمليا  نهجا  اتبعت 

الداخلية  االت�ساالت  اإج���راء  مت  كما  امل��ج��االت، 

واخل����ارج����ي����ة م����ن خ�����ال و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل 

االج��ت��م��اع��ي، ال��ري��د االإل����ك����رتوين، ال��ر���س��ائ��ل 

ق��ن��وات  االت�����س��ال،  ن��غ��م��ات  ال��ق�����س��رية،  الن�سية 

واللوحات  التقليدية،  االإعام  و�سائل  الراديو، 

بالعمل  امل��وظ��ف��ن  بطلب  وق��ام��ت  االإع��ان��ي��ة، 

ع��ن ب��ع��د، فتم ت��زوي��ده��م ب��امل��وارد ال��ازم��ة مبا 

االفرتا�سية  اخلا�سة  بال�سبكة  االت�سال  ي�سمل 

اأن��ظ��م��ة  ا���س��ت��خ��دام  VPN، وال��ت�����س��ج��ي��ع ع��ل��ى 
ع��م��ل ب��ع��ي��ن��ه��ا ل�����س��م��ان ال���ك���ف���اءة ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 

واال�ستمرارية.

االنباط-عمان

البوتا�س  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  �سدد 

ال���ع���رب���ي���ة، ال����دك����ت����ور م���ع���ن ال���ن�������س���ور، ع��ل��ى 

اأه��م��ي��ة االإع�����داد االق��ت�����س��ادي امل�����س��ب��ق للدولة 

خل��ط��ط ال����ط����وارئ وذل�����ك الن��ع��ك��ا���س��ات ه��ذا 

االقت�ساد  على  وامل��ل��م��و���س  االإي��ج��اب��ي  االإع����داد 

ال�سعب،  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ت��اأث��ر  اأن  دون  واملجتمع 

اأن االإع�����داد االق��ت�����س��ادي ي��ق��وم على  م��و���س��ح��اً 

وتنبوؤات  عملية  واإح�سائيات  دقيقة  ح�سابات 

اأن���ه يتعلق  م��درو���س��ة الح��ت��م��االت واق��ع��ي��ة كما 

ب��ك��اف��ة ق��ط��اع��ات ال����دول����ة. واأو�����س����ح ال��دك��ت��ور 

االأزم��ات  »اإدارة  بعنوان  عمل  ورق��ة  يف  الن�سور، 

املوؤمتر  خال  قّدمها  والتي  والعر«  الدرو�س 

االقت�سادي الرابع » االقت�ساد االأردين ما بعد 

جائحة كورونا« الذي عقدته اجلمعية االأردنية 

للبحث العلمي والريادة واالبداع بالتعاون مع 

االقت�ساد  اأن  املا�سي،  ال�سبت  ال��ب��رتاء  جامعة 

هو القاعدة االأ�سا�سية لقوة الدولة وهو املمول 

الرئي�سي  وامل���وؤث���ر  وخ��ط��ط��ه��ا  عملياتها  ل��ك��ل 

ع��ل��ى ق���درت���ه���ا ع��ل��ى ال����دف����اع ع���ن م�����س��احل��ه��ا 

اأن حتويل  اإىل  الن�سور،  الدكتور  ولفت  العليا. 

اقت�ساد الدولة من الو�سع الطبيعي اإىل و�سع 

الدولة  اإمكانيات  كافة  بح�سر  يتم  ال��ط��وارئ 

وال�سناعية،  الطبيعية  ومواردها  االقت�سادية 

و�سع  جانب  اإىل  واملالية،  االإنتاجية  وقدراتها 

االإمكانات  تلك  لتعبئة  ودقيقة  �ساملة  خطة 

وامل��������وارد وال�����ق�����درات وج��ع��ل��ه��ا حت���ت ت�����س��رف 

االإعداد  اأن متطلبات  مبيناً  الطوارئ،  جمهود 

االقت�سادي للطوارئ تتمثل يف حتديد املطالب 

االق��ت�����س��ادي��ة، و حت��دي��د اإم��ك��ان��ي��ات وق����درات 

ال����دول����ة، واالأ����س���ل���وب االأم����ث����ل ال���س��ت��خ��دام��ه��ا 

وحت����دي����د امل���ط���ال���ب اخل���ارج���ي���ة ح�����ول ط��اق��ة 

وكيفية  وامكانياتها  ال��دول��ة  وم���وارد  وق���درات 

يتطلب  الن�سور،  الدكتور  وبح�سب  تدبريها.  

من  جمموعة  للطوارئ  االقت�سادي  االإع���داد 

التخطيط  على  ال��ق��درة  اأب��رزه��ا؛  االأ�سا�سيات 

اال���س��رتات��ي��ج��ي ال��ع��ام وال��ت��ف�����س��ي��ل��ي ال�����س��ام��ل، 

اأجهزة  ال�سيا�سات واالأه��داف وو�سائل  وحتديد 

التنفيذ ومراحلها واأجهزة الرقابة، وذلك من 

خال جهاز تخطيطي على اأعلى امل�ستويات يف 

الدولة، و�سرعة التحول من احلالة االعتيادية 

اإىل حالة الطوارئ بوا�سطة اأجهزة التخطيط 

التف�سيلي  التخطيط  اإىل  اإ���س��اف��ة  الفرعية، 

لاأجهزة  عمليات  غ��رف  وان�����س��اء  ج��ه��از،  لكل 

وامل��ج��م��وع��ات االق��ت�����س��ادي��ة، وجت��ه��ي��ز خطط 

تبادلية، للمناورة وملواجهة التطورات املفاجئة 

ال�سلبية  باالنعكا�سات  يتعلق  وفيما  للطوارئ. 

ل���ع���دم االإع�������داد االق���ت�������س���ادي ل���ل���ط���وارئ على 

انعكا�سات  اأنها  الن�سور  اأو�سح الدكتور  الدولة، 

ع��ام��ة ع��ل��ى االق��ت�����س��اد م��ن اأب���رزه���ا؛ ت��وق��ف اأو 

و�سعف  التنمية،  م�����س��روع��ات  يف  ال��ع��م��ل  ب���طء 

ون��درة فر�س العمل ما ي��وؤدي اإىل تزايد ن�سب 

اخلارجية  الديون  زي��ادة  اإىل  اإ�سافة  البطالة، 

وم�ستوى  امل��دف��وع��ات،  م��ي��زان  اخ��ت��ال  ب�سبب 

الركود  اإىل  والو�سول  االنفاق على اخلدمات، 

والتجارة  ال�سناعة  حالة  وت��ردي  االقت�سادي، 

وال����زراع����ة ب�����س��ك��ل ع����ام. اأم����ا ان��ع��ك��ا���س��ات ع��دم 

املجتمع  ل��ل��ط��وارئ على  االق��ت�����س��ادي  االإع����داد 

العبء  الن�سور، يف زيادة  الدكتور  فتتمثل وفق 

وارت��ف��اع  ال�����س��رائ��ي��ة  ال��ق��وة  و���س��ع��ف  ال�سريبي 

ن�����س��ب��ة ال��ت�����س��خ��م ال���ن���ق���دي، و����س���ح امل��ن��ت��ج��ات 

اال���س��ت��ه��اك��ي��ة يف االأ�����س����واق امل��ح��ل��ي��ة وارت���ف���اع 

اأهمية  اإىل  الن�سور،  الدكتور  ولفت  اأ�سعارها. 

بهدف  ال�سناعة  لقطاع  االقت�سادي  االإع���داد 

لتحقيق  والت�سدير  ال��ذات��ي  االكتفاء  حتقيق 

ال���ع���وائ���د، م���ن خ����ال ال��ت��خ��ط��ي��ط يف ال��زم��ن 

االعتيادي ليكون هنالك قاعدة �سناعية ترتكز 

ي�سمل  الطوارئ، بحيث  الدولة يف زمن  عليها 

ال�سناعي  ال��ن�����س��اط  اأوج�����ه  ك��اف��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 

اال�سرتاتيجية  ال�سناعات  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع 

الوطنية،  اال�ستثمارات  وا�ستغال  واحليوية 

اإن�ساًء  لل�سناعة،  اأول��وي��ات  و���س��ع  اإىل  اإ���س��اف��ة 

املتقدمة  والتقنية  الأهميتها،  طبقاً  وتطويراً 

وامل��ت��اح��ة، وال���ك���وادر ال��ف��ن��ي��ة – ت��واف��ر طبقة 

خمتلف  يف  والباحثن  الوطنين  العلماء  من 

العلوم لبناء ال�سناعات احلديثة. وعلى �سعيد 

الن�سور  الدكتور  اأكد  العربية،  البوتا�س  �سركة 

تدر�س  ح��ال��ة  تعتر  ال�سركة  ب��ه  ق��ام��ت  م��ا  اأن 

اإذ  ال��ط��وارئ،  م��ع  املوؤ�س�سات  تعامل  كيفية  يف 

مت��ك��ن��ت ال�����س��رك��ة م��ن جت����اوز ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

التخطيط  خ���ال  م��ن  ال�سلبية  وت��داع��ي��ات��ه��ا 

وال��ق��وى  امل��ح��ك��م،  والتنفيذ  امل�سبق  واالإع�����داد 

جتارية  وع��اق��ات  وال��ك��ف��وؤة،  امل��درب��ة  الب�سرية 

والثقة،  بالتميز  تت�سم  امل�ستهلكن  مع  عاملية 

مائمة  ا�ستثمارية  حا�سنة  وجود  اإىل  اإ�سافة 

احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��دع��م  تتمثل  وداع���م���ة 

عملياتها  تنفيذ  يف  ال�سركة  م��ع  العاقة  ذات 

ولفت  واللوج�ستية.  والت�سديرية  الت�سنيعية 

العربية«  »البوتا�س  اأن  اإىل  الن�سور،  الدكتور 

مل ُت��غ��ف��ل اأه��م��ي��ة ك����وادره����ا ال��ب�����س��ري��ة، حيث 

لبدء  االأول  اليوم  منذ  ط��وارئ  و�سعت خطط 

و�سامتهم  �سحتهم  على  للحفاظ  اجلائحة 

اإىل ج��ان��ب و���س��ع خ��ط��ط ا���س��ت��دام��ة االأع��م��ال 

واملبيعات  والتزويد  االن��ت��اج  ا�ستمرار  ل�سمان 

وال��ت�����س��وي��ق وق����درة ال�����س��رك��ة ع��ل��ى اال���س��ت��م��رار 

االأح��داث  اأثناء  وخدماتها  منتجاتها  بتقدمي 

و�سعت  ال�سركة  اأن  مو�سحاً  االعتيادية،  غري 

على  التي  االج����راءات  تو�سح  موثقة  خ��ط��وات 

ال�سركة اتخاذها اثناء االأحداث غري االعتيادية 

وغ��ريه��ا. واأ���س��اف ال��دك��ت��ور ال��ن�����س��ور، اأن هذه 

�سركة  حتقيق  يف  اأ�سهمت  جمتمعة  ال��ع��وام��ل 

وتاريخية  قيا�سية  مل�ستويات  العربية  البوتا�س 

يف االإنتاج والت�سويق يف ال�سهور الت�سعة االأوىل 

من العام اجلاري، اإذ زادت كميات االإنتاج بن�سبة 

1.966 مليون طن، فيما زادت  اإىل  5%  لي�سل 

مليون   2.004 اإىل  لت�سل   %15 بن�سبة  املبيعات 

من  اأي�ساً  متكنت  ال�سركة  اأن  اإىل  الف��ت��اً  ط��ن، 

خف�س كلفة اإنتاج الطن الواحد من البوتا�س 

حتى نهاية ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام اجل��اري 

ال��ف��رتة من  ب��امل��ق��ارن��ة م��ع نف�س  ب��واق��ع )%6( 

ال���ع���ام امل���ا����س���ي، مم���ا ك����ان ل���ه دور رئ��ي�����س��ي يف 

يف  ع��امل��ي��اً،  لل�سركة  التناف�سي  امل��وق��ع  حت�سن 

ظل تناف�س حمموم يف اأ�سواق االأ�سمدة العاملية 

خال الفرتة املا�سية. اأما على �سعيد االأرباح، 

بلغ �سايف اأرباح« البوتا�س العربية« حتى نهاية 

2020، بح�سب  الربع الثالث من العام اجلاري 

ال��دك��ت��ور ال��ن�����س��ور ق��راب��ة )95( م��ل��ي��ون دي��ن��ار 

ور�سوم  واملخ�س�سات  ال�سرائب  اقتطاع  بعد 

ال��ت��ع��دي��ن وال��ت��رع��ات ل�����س��ن��دوق ه��ّم��ة وط��ن، 

فيما بلغت ح�سة »البوتا�س العربية« من اأرباح 

حتى  دي��ن��ار  مليون   40 االأردن  ب��روم��ن  �سركة 

نهاية الربع الثالث من العام اجل��اري، واأرب��اح 

ل�سركة  ب��ال��ك��ام��ل  )امل��م��ل��وك��ة  كيمابكو  ���س��رك��ة 

ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��ي ت��ن��ت��ج م����ادة ن��رتات 

البوتا�سيوم( حتى نهاية الربع الثالث من العام 

واأ�سار  دينار.  13 مليون  بلغت ح��وايل  اجل��اري 

ال�سرائب  جم��م��وع  اأن  اإىل  الن�سور،  ال��دك��ت��ور 

ور����س���وم ال��ت��ع��دي��ن وال���ر����س���وم االأخ������رى ال��ت��ي 

ال��دول��ة  خلزينة  العربية«  »ال��ب��وت��ا���س  رفدتها 

ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام احل��ايل 

دينار  مليون   )24( منها  دي��ن��ار،  مليون   )43(

البوتا�س  �سركة  اأن  اإىل  منوهاً  دخ��ل،  �سريبة 

من  تعد  واحلليفة  التابعة  و�سركاتها  العربية 

اململكة من  احتياطي  رف��د  امل�ساهمن يف  اأك��ر 

 )780( ح��وايل  بلغت  والتي  ال�سعبة  العمات 

من  االأوىل  الت�سعة  ال�سهور  يف  دوالر،  مليون 

العام اجلاري.

 االنباط-عمان

ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  العمل،  وزي��ر  ا�ستمع    

لقاء  خال  القطامن،  معن  الدكتور  اال�ستثمار 

جمل�سي  واع�ساء  رئي�س  مع  االح��د،  م�ساء  عقد 

الب���رز  وع���م���ان،  االردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي  ادارة 

التي تواجه ال�سناعين. الق�سايا والتحديات 

االأردن،  �سناعة  لغرفة  �سحفي  بيان  وح�سب 

اأهمية  القطامن،  الدكتور  اأك��د  االث��ن��ن،  ام�س 

دعم القطاع ال�سناعي الذي يلعب دوراً كبرياً يف 

ظل  يف  خ�سو�ساً  الوطني،  االقت�ساد  منو  تعزيز 

بالعامل  تع�سف  ال��ت��ي  ك��ورون��ا  جائحة  ت��داع��ي��ات 

اأجمع.

و�����س����دد ع���ل���ى �����س����رورة ت���ع���زي���ز ال��ت�����س��ارك��ي��ة 

احلقيقية  واالأرق����ام  املعلومة  على  تعتمد  ال��ت��ي 

اتخاذ  القرار  �سانع  على  ت�سّهل  التي  والبيانات 

القطاع،  مل�ساعدة  درا���س��ت��ه  بعد  املنا�سب  ال��ق��رار 

ن��ظ��ام ح��ك��وم��ي ه��و متكن  اأي  اأن ه���دف  م���وؤك���داً 

القطاع اخلا�س ودعمه.

واأ�سار اإىل اأن ترتيب االأولويات يختلف حالياً 

ت�سع  ل��ذا  ك��ورون��ا،  جائحة  قبل  عليه  كانت  عما 

اأ�سا�سين،  حمورين  �سمن  اأولوياتها  احلكومة 

نتيجة  االأردين  املواطن  �سحة  حماية  هو  االول 

ت��داع��ي��ات اجل��ائ��ح��ة، وال���ث���اين االق��ت�����س��اد ال��ذي 

ي��ت��م��ت��ع ك���ذل���ك ب���اأول���وي���ة ك���ب���رية، ل���ه���ذا ت�����س��ع��ى 

على  للمحافظة  ال��ت��وازن  حتقيق  اإىل  احلكومة 

املحورين.

ال��ذي  اللقاء  خ��ال  القطامن  ال��وزي��ر  واأك��د 

ح�سره اأمن عام وزارة العمل فاروق احلديدي، 

عدم وجود توجه عند وزارة العمل للت�سيق على 

تعمل  ال���وزارة  اأن  اإىل  م�سرياً  ال��واف��دة،  العمالة 

على حماية العامل االأردين من مزاحمة الوافد 

على  تعمل  ذات��ه  الوقت  ويف  املهن  من  الكثري  يف 

�سبط العمالة الوافدة املخالفة.

عمالة  فيها  توجد  ال��ع��امل  دول  ك��ل  اأن  وق��ال 

وحجم  البلد  اأب��ن��اء  فيها  يعمل  ال  ومهن  واف���دة 

لكل  االقت�سادي  النمو  على  يعتمد  العمالة  هذه 

دولة، موؤكداً حر�س الوزارة على العامل وحفظ 

يعمل يف  واأن  واف��داً  اأو  اأردن��ي��اً  كان  �سواء  حقوقه 

بيئة عمل اآمنة، اإ�سافة اىل حر�سها على �ساحب 

العمل، ليعمل با معيقات وحتديات تعوق تقدم 

وا�ستثماره. عمله 

ال�ستقبال  ال��ت��ام  ا���س��ت��ع��داده  ال���وزي���ر  واأب�����دى 

العقبات  تذليل  �ساأنها  من  التي  املقرتحات  كل 

اأم����ام ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي ودرا���س��ت��ه��ا وت��ن��ف��ي��ذ ما 

تت�سمن  م�سفوفة  اعداد  اىل  داعيا  منها،  ميكن 

وف��ق ج��دول زمني  ملتابعتها  ق��ط��اع  ك��ل  اأول��وي��ات 

التحديات. وجتاوز 

وعمان  االأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  وا�سار 

العمالة  ن�سبة  اأن  اإىل  اجلغبري  فتحي  املهند�س 

باملئة   9 تتجاوز  ال  ال�سناعي  القطاع  يف  الوافدة 

ال�سناعات  قطاع  يف  العمالة  ا�ستثناء  مت  حال  يف 

اجل��ل��دي��ة وامل��ح��ي��ك��ات، م��ط��ال��ب��اً ب���اإع���ادة جت��دي��د 

االتفاقيات مع وزارة العمل بخ�سو�س ن�سبها.

وط��ال��ب امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري ب��ا���س��ت��م��رار عمل 

امل�����س��ان��ع خ���ال اأي�����ام احل��ظ��ر ال�����س��ام��ل و���س��م��ن 

ال��ت�����س��اري��ح ال��ق��دمي��ة، م��ت�����س��ائ��ًا مل���اذا ال ُي��ع��ام��ل 

ان�����س��ي��اب  ح��ي��ث  م���ن  ب��امل��ث��ل  ال���ع���امل  دول  االأردن 

االأردنّية. ال�سادرات 

وا����س���ت���ع���ر����س احل�������س���ور ال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 

يواجهها كل قطاع من القطاعات ال�سناعية .

واك������د احل�������س���ور �����س����رورة حت���دي���ث ال��ن�����س��ب 

ال�سريبّية، وتغيري املهن من قطاع الآخر، وزيادة 

العاملة  االأيدي  وتدريب  الوافدة  العمالة  ن�سبة 

االأردن���ي���ة وت�����س��وي��ب اأو����س���اع ال��ع��م��ال��ة ال��واف��دة، 

وتاأجيل اأق�ساط القرو�س امل�ستحقة على القطاع 

ال�سراكة  تعزيز  ب�����س��رورة  مطالبن  ال�سناعي، 

من  الوطني  االقت�ساد  حلماية  القطاعن  ب��ن 

تداعيات كورونا.

وزير العمل يستمع لمطالب القطاع الصناعي

الرئيس التنفيذي لـ »البوتاس« يؤكد أهمية اإلعداد 
االقتصادي للدولة لخطط الطوارئ

الجغبير يطالب باستمرار عمل المصانع خالل أيام الحظر الشامل

تعليق الدوام بإدارة االستهالكية 
المدنية اثر اصابات بكورونا

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على 7ر3 مليون دينار

حماية المستهلك تجري دراسة 
حول أسعار 96 سلعة

المالية تعتذر عن استقبال مراجعيها 
بمديرية التقاعد والتعويضات

السياحة: ضرورة تقيد المنشآت 
السياحية بتدابير الوقاية 

والسالمة العامة

 االنباط-عمان

املدنية،  اال�ستهاكية  املوؤ�س�سة  علقت 

يف  امل��راج��ع��ن  وا�ستقبال  موظفيها  دوام 

و�سوقي عن غزال  العامة،  االإدارة  مبنى 

بعد  االإث��ن��ن،  ام�س  من  اعتبارا  وجر�س، 

اإ���س��اب��ة ع��دد م��ن ال��ك��وادر العاملة  ث��ب��وت 

فيها بفريو�س كورونا.

التق�سي  ف��رق  ان  املوؤ�س�سة  واو�سحت 

قامت ال�سبت املا�سي باإجراء الفحو�سات 

اأم�س. وظهرت نتائجها 

وق�����ال م���دي���ر ع����ام امل��وؤ���س�����س��ة ���س��ل��م��ان 

ال��ق�����س��اة اإّن������ه مت ت��ع��ل��ي��ق ال�������دوام ام�����س 

ج��م��ي��ع  ات�����خ�����اذ  ي���ت���م  اأن  اإىل  االأث�����ن�����ن 

االإج�������راءات ال�����س��ح��ي��ة وال��وق��ائ��ي��ة، وف��ق 

الغاية،  لهذه  املعد  ال�سحي  ال��رت��وك��ول 

و�سوقي  االداره  مبنى  تعقيم  بينها  ومن 

عن غزال وجر�س.

ي�ستثنى  ال�����دوام  ت��ع��ل��ي��ق  اأن  واأ����س���اف 

مع  للموؤ�س�سة،  االأزم���ة  اإدارة  ف��ري��ق  منه 

للمواطنن  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  ا���س��ت��م��رار 

اأنه  اإىل  م�سريا  املوؤ�س�سة،  ا�سواق  باقي  يف 

من  اع��ت��ب��اراً  امل��راج��ع��ن  ا���س��ت��ق��ب��ال  �سيتم 

العمل  وعودة  املقبل،  االأربعاء  يوم  �سباح 

غ���زال  ع���ن  و����س���وق���ي  االإدارة  م��ب��ن��ى  يف 

وجر�س.

 االنباط-عمان

االثنن،  ام�س  عمان،  بور�سة  اغلقت 

على  م��وزع��ة  �سهم،  مليون  2ر4  ب��ت��داول 

اإجمالية  ت��داوالت  بقيمة  �سفقة،   1411

7ر3 مليون دينار. بلغت 

وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر ال���ب���ور����س���ة اىل 

20ر0 باملئة مقارنة  1534 بن�سبة  النقطة 

مع اإغاق اجلل�سة ال�سابقة.

ول�������دى م����ق����ارن����ة اأ�����س����ع����ار االإغ�������اق 

ل��ل�����س��رك��ات امل��ت��داول��ة اأ���س��ه��م��ه��ا، ت��ب��ن اأن 

اأ���س��ع��ار  يف  انخفا�سا  اأظ��ه��رت  ���س��رك��ة   34

 27 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت  بينما  اأ�سهمها، 

�سركة   34 اأ�سهم  اأ�سعار  وا�ستقرت  �سركة، 

اخرى.

االنباط-عمان

امل�ستهلك  حماية  اأجرتها  درا�سة  اأظهرت 

حول التغريات التي طراأت على اأ�سعار ال�سلع 

م��ق��ارن��ة م��ع اأ���س��ع��اره��ا ب��داي��ة ال���ع���ام، ارت��ف��اع 

بن�سبة  وا�ستهاكية  غذائية  �سلعة   12 اأ�سعار 

�سلعة   15 اأ���س��ع��ار  وان��خ��ف��ا���س  ب��امل��ئ��ة،  9ر25 

69 �سلعة. 8ر19 باملئة، وثبات اأ�سعار  بن�سبة 

بع�س  اأ�سعار  ارتفعت  ال��درا���س��ة،  وبح�سب 

اأن������واع اخل�����س��ار ب�����س��ك��ل م��ل��ح��وظ، و���س��ج��ل��ت 

بن�سبة  ارتفاع  اأعلى  والزهرة  البندورة  �سلعتا 

 33 الثوم  ثم  باملئة،  3ر33  فاجلزر  باملئة،   50

6ر16  البلدية  اخل�سراء  والفا�سوليا  باملئة، 

باملئة  5ر28  بن�سبة  الكبري  والباذجنان  باملئة، 

البطاطا  انخف�ست  فيما  باملئة،   25 واخليار 

40 ب���امل���ئ���ة، وث���ب���ات اأ����س���ع���ار ال��ف��ل��ف��ل  ب��ن�����س��ب��ة 

االأخ�سر وامللفوف واخل�س.

املوز  اأما بالن�سبة للفواكه فانخف�س �سعر 

اأ�سعار التفاح  32 باملئة، وثبات  البلدي بن�سبة 

امل�ستورد واملوز امل�ستورد والرتقال.

وارتفعت اأ�سعار حلم اخلاروف اال�سرتايل 

ال�����روم�����اين  اخل����������اروف  ب����امل����ئ����ة، وحل������م   25

اخل���اروف  وحل��م  ب��امل��ئ��ة،  3ر15  بن�سبة  امل���رد 

ب���امل���ئ���ة، وحل����م اخل�����اروف   13 ال���ن���ي���وزل���ن���دي 

ب���امل���ئ���ة، وحل��م  6ر6  امل�����س��ل��خ  ال����روم����اين ذب����ح 

ال��ع��ج��ل امل�����س��ت��ورد 3ر8 ب��امل��ئ��ة، وث��ب��ات اأ���س��ع��ار 

البلدية. اللحوم 

ك��م��ا ان��خ��ف�����س��ت اأ���س��ع��ار ال���دج���اج ال��ط��ازج 

باملئة   20 النباتي  والدجاج  باملئة  6ر7  بن�سبة 

املجمد  والدجاج  النتافات  دجاج  �سعر  وثبات 

واالأ�سماك. والنباتي 

طبق  اأ�سعار  ارتفاع  الدرا�سة  اأظهرت  كما 

البي�س بن�سبة 4ر44 باملئة، وال�سمنة النباتية 

وال�ساي  االأرز  اأ�سعار  وثبات  باملئة،   10 بن�سبة 

وال�����س��ك��ر وال��ب��ق��ول��ي��ات واحل��ل��ي��ب واالأل���ب���ان 

واالأجبان والزيوت النباتية واملعلبات.

االنباط- عمان

ا���س��ت��ق��ب��ال  ع���ن  امل���ال���ي���ة  وزارة  اع����ت����ذرت 

املراجعن يف مديرات التقاعد والتعوي�سات، 

اع���ت���ب���ارا م���ن ���س��ب��اح ام�����س االث���ن���ن وح��ت��ى 

انتهاء دوام اليوم  الثاثاء.

ام�س  ب��ي��ان �سحفي،   ال����وزارة يف  واك���دت 

بهذه  املراجعن  ا�ستقبال  وقف  ان  االثنن، 

حيث  املبنى  تعقيم  لغايات  ياأتي  املديريات 

���س��ت��ق��وم امل���دي���ري���ات امل��ال��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ات 

ب��ت��ق��دمي خ���دم���ات ال��ت��ق��اع��د ل��ل��م��راج��ع��ن، 

م��و���س��ح��ة ان����ه ���س��ي��ت��م ا���س��ت��ئ��ن��اف ا���س��ت��ق��ب��ال 

املراجعن يف املديرية اعتباراً من �سباح يوم 

االأربعاء املوافق الرابع من ت�سرين الثاين.

 االنباط-برتا

ف��رق  اإن  واالآث�����ار  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  ق��ال��ت 

الرقابة والتفتي�س التابعة للوزارة واجلهات 

الرقابة  بت�سديد  �ستقوم  االخرى،  املخت�سة 

ع��ل��ى امل��ن�����س��اآت ال��ف��ن��دق��ي��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة فيما 

يخ�س تطبيق القرارت احلكومية اجلديدة، 

الوقاية  بتدابري  واالإل��ت��زام  التقيد  وكذلك 

�سيتم  ان����ه  م��و���س��ح��ة  ال���ع���ام���ة،  وال�����س��ام��ة 

حترير خمالفات بحق املن�ساآت املخالفة.

على  عممته  ك��ت��اب  يف  ال�����وزارة  واأ����س���ارت 

ال�سياحية  املطاعم  الفنادق وجمعية  جمعية 

م�������س���اء االأح�������د، وح�����س��ل��ت وك����ال����ة االأن����ب����اء 

اأن  م��ن��ه، اىل  ن�سخة  ع��ل��ى  )ب���رتا(  االأردن���ي���ة 

اإغاق  ت�سمنت  ال�سادرة  اجلديدة  القرارت 

اللياقة البدنية وامل�سابح يف الفنادق،  مراكز 

ومت����دي����د ف�����رتة احل���ظ���ر ال��ل��ي��ل��ي ال��ي��وم��ي 

للمن�ساآت  ليبداأ  االثنن،  ام�س  من  اعتبارا 

 10 9 م�����س��اء، و ل���اأف���راد م���ن  م���ن ال�����س��اع��ة 

ال�ساد�سة �سباحا. م�ساء، وحتى 

»زين« األولى في قطاع االتصاالت في الشرق األوسط في قائمة فوربس لـ »أفضل أرباب العمل« في العالم
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االنباط - وكاالت

�آيف  �لإ�����س����ر�ئ����ي����ل����ّي  �ملُ�������س���ت�������س���ِرق  ق������ال   

�لوطيدة مع  �ملعروف ب�سالته  ي�س�سخارف، 

نتائج  �إّن  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�سطينّية  �ل�سلطة 

و�إمكانية  �لأمريكية،  �لرئا�سية  �لنتخابات 

دونالد  �حل��ايل  للرئي�س  ف��وز  عن  تفرز  �أْن 

ت����ر�م����ب، ����س���ت���وؤدي ع��ل��ى �لأرج�������ح لإج�����ر�ء 

�لفل�سطينية،  �لأر����س��ي  يف  عامة  �نتخابات 

ت����ب����د�أ ب���امل���ج���ل�������س �ل���ت�������س���ري���ع���ي، وم������ن ث��م 

�لرئا�سية. �لنتخابات 

ن�سره  ت��ق��ري��ر  يف  ي�س�سخاروف  و�أ���س��اف 

ب�سحيفة )معاريف( �لعربّية �إّنه منذ توىل 

16 عاًما، يبدو  حممود عبا�س من�سبه قبل 

�أّن ح��رك��ة ف��ت��ح ت��ت��ج��ه ل��ر���س��ي��ح��ه جم���دًد�، 

رغم �أنه يبلغ 85 عاًما من �لعمر.

 ويف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ق��ي��ادي �ل��ف��ت��ح��اوي، 

�إّن  ي�س�سخاروف،  ق��ال  �ل��ربغ��وث��ي،  م���رو�ن 

�ملعتقل  �ل��ربغ��وث��ي،  تر�سح  ل��ن  فتح  ق��ي��ادة 

خم�سة  ويق�سي  �لإ�سر�ئيلّية  �ل�سجون  يف 

يبلغ  �ل��ربغ��وث��ي،  �إّن  و�أ����س���اف  م����وؤب����د�ت.  

مهند�س  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ون  وُيلقبه  ع��اًم��ا،   62

بتفجريها،  و���س��اه��م  �ل��ث��ان��ي��ة،  �لن��ت��ف��ا���س��ة 

وم��ن��ذ �ن��دلع��ه��ا ك��ان م��ن �أو�ئ���ل �لد�عمني 

 ،2002 ني�سان  ويف  وع�سكرتها،  لت�سليحها 

ب���ع���د م����ط����اردة ط���وي���ل���ة، �ع���ت���ق���ل يف م��ن��زل 

حّد  �هلل، على  ب��ر�م  ع��ني  �أب��و  زي��اد  �سديقه 

تعبريه.

هيئة  رئ��ي�����س  ع���ني،  �أب����و  �أّن  �إىل  ُي�����س��ار   

م���ق���اوم���ة �جل�������د�ر و�ل����س���ت���ي���ط���ان وع�����س��و 

يف  ��سُت�سهد  ف��ت��ح  حل��رك��ة  �ل��ث��وري  �ملجل�س 

�لعتد�ء عليه من  بعد   ،2014 �لعام  �أو�خ��ر 

و��ستهد�فه  بال�سرب  �لحتالل  جنود  قبل 

�ملدمع، خالل م�سرية يف بلدة  �لغاز  بقنابل 

ترم�سعيا �سمال ر�م �هلل.

ز�ل  ما  �لربغوثي  �أّن  �ملُ�ست�سرق  و�أو�سح 

�لرئا�سية،  لالنتخابات  �لر�سح  على  ي�سر 

�أْو  ك���ان مم��ث��ال ع���ن ف��ت��ح،  ����س���و�ء  �إذ� مت���ت، 

م��ر���س��ًح��ا م�����س��ت��ق��اًل، ويف ح���ال �خ��ت��ارت فتح 

�سيخو�س  �ل��ربغ��وث��ي  ف���اإّن  �آخ���ر،  م��ر���س��ًح��ا 

�حل��ايل،  �لوقت  يف  �أّن��ه  مع  ���س��ّده،  �ملناف�سة 

�لفل�سطينّية،  �ل��ر�أي  ل�ستطالعات  ووف��ًق��ا 

على  م�سدًد�  �لأول،  �ملر�سح  يحتل  ي��ز�ل  ل 

�إ�سر�ئيل  �أْن ت�ستيقظ  �أّن �حتماًل موؤكًد� يف 

�لفل�سطيني  �لرئي�س  �أّن  وتكت�سف  ما،  يوًما 

�ملنتخب لي�س �سوى �سجينها �لأمني �لأكرث 

لإي�س�سخاروف. �سهرة، طبًقا 

يعتقدون  �لربغوثي  رف��اق  �أّن  و�أ���س��اف،   

�أّن����ه ل ج���دوى م��ن �ت��خ��اذ ق���ر�ر يف �ل��وق��ت 

�حل����ايل ب�����س��اأن م�����س��ارك��ت��ه يف �لن��ت��خ��اب��ات، 

قر�ر  عّبا�س  �ل�سلطة  رئي�س  ي�سدر  وعندما 

�لنتخابات �لرئا�سية، ف�سيعلن بعد ذلك ما 

�أّن��ه  �حتمالت  هناك  لكن  ب��ه،  �لقيام  ينوي 

كان  �إْن  �أع��رف  ول  بالفعل،  نف�سه  �سري�سح 

�حلركة،  على  يعتمد  ه��ذ�  ل،  �أم  فتح  با�سم 

يكون  �أْن  ويتوقع  مر�سحها،  تختار  وكيف 

�أكرث من مر�سح، لكن �لربغوثي ما  لديها 

من  حتى  للفوز،  فر�سة  �أف�سل  ل��دي��ه  ز�ل 

�إي�سخاروف. �ل�سجن، قال 

االنباط - وكاالت

ي��رق��ب �ل��ع��امل ن��ت��ائ��ج �لن��ت��خ��اب��ات �لأم��ري��ك��ي��ة 

�ل��وزر�ء  رئي�س  �أن  �إل  �لأ�سر�س،  تعد  �لتي   2020

ينتظر  حت��دي��د�ً  نتنياهو  بنيامني  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

ه�����ذه �ل��ن��ت��ائ��ج ب�����س��م��ت وت����رق����ب م��ت��م��ن��ي��اً ف��وز 

تر�مب على مناف�سه  دونالد  �ملر�سح �جلمهوري 

�لدميقر�طي جو بادين.

وب��ال���س��ك مي��ث��ل ف���وز �مل��ر���س��ح �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 

�إ�سكالية  �ل��ي��وم  �مل��ق��ررة  �لرئا�سية  بالنتخابات 

كبرية لنتنياهو«.

�مل��ح��ل��ل يف �سحيفة  �ي�����س��خ��اروف،  �آيف  وق����ال 

فوز  يريد  نتنياهو  فاإن  �سك  “معاريف”:”بال 
رهانه عليه،  بالنتخابات فهو ي�سع كل  تر�مب 

وخ�سارته �ستمثل م�سكلة كبرية بالن�سبة له على 

على  نتنياهو  “ر�هن  و�أ����س���اف:  ف�����وزه«.  عك�س 

�ل�سنو�ت  خ��الل  و��ستطاع  �سنو�ت  منذ  ت��ر�م��ب 

�ملا�سية بناء عالقة �سخ�سية قوية لي�س فقط مع 

تر�مب و�إمنا مع �أفر�د عائلته مبن فيهم �سهره 

)وم�ست�ساره( جاريد كو�سرن«. وتابع “هناك نوعا 

وتر�مب  نتنياهو  بني  �ل�سخ�سي  �لتحالف  من 

ومن �ل�سعب على �أي منهما �أن يجد نف�سه خارج 

ب��اي��دن لي�س  �أن  “يف ح��ني  �حل���ك���م«. وي�����س��ي��ف: 

معاديا لإ�سر�ئيل ول ميكن ت�سنيفه يف مع�سكر 

ولكن  �أب��ي��ب،  ت��ل  �سد  للفل�سطينيني  �مل��وؤي��دي��ن 

ومع  معه  �جل�����س��ور  م��ن  �لكثري  �أح����رق  نتنياهو 

حزبه«.

 ،2017 �لثاين  ت��ر�م��ب، يف كانون  ت��ويل  ومنذ 

هاجم  �ل���ذي  نتنياهو  بتاأييد  �سيا�ساته  حظيت 

�لرئي�س �ل�سابق بار�ك �أوباما، �إثر �سماحه بتمرير 

�ل�ستيطان  �ع��ت��رب  �ل����ذي  �لأمم����ي   2334 ق����ر�ر 

غ��ري ���س��رع��ي ن��ه��اي��ة 2017. ك��م��ا ه��اج��م �لت��ف��اق 

�لدويل حول �لربنامج �لنووي �لير�ين. و�عترب 

�ل�سابقة  �لدميقر�طية  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة  �أن 

�مل�سوؤولة عنه، وهو ما ��ستخدمه تر�مب و�إد�رته 

�سد �حلزب �لدميقر�طي. 

وكان تر�مب قدم لنتنياهو ما مل يقدمه �أي 

رئي�س �آخ��ر، بدء� من �عر�فه بالقد�س عا�سمة 

لإ�سر�ئيل ونقل �ل�سفارة �لأمريكية من تل �أبيب 

�إىل �ملدينة �ملقد�سة، �إ�سافة لعرفه ب�سيادة تل 

�أب��ي��ب على �جل���ولن �ل�����س��وري. كما �أغ��ل��ق مكتب 

�عتبار  و�أوق����ف  و��سنطن،  يف  �لتحرير  منظمة 

�مل�ستوطنات خمالفة للقانون �ل��دويل، وق��دم ما 

�سماه “�سفقة �لقرن” �ملنحازة لالإ�سر�ئيليني.

�سحيفة  يف  �مل��ح��ل��ل  ���س��ال��ي��ف،  خ��ي��م��ي  ور�أى 

“نتنياهو  �أن  �فر��سية  ن���دوة  يف  “هاآرت�س” 
�لأخ��ري  م��ا خ�سر  و�إذ�  ت��ر�م��ب  ب��ق��وة يف  ��ستثمر 

فاإن و�سعه �سيت�سرر«.و��ستدرك “�أما �إذ� ما فاز 

تر�مب فاإنه )نتنياهو( �سريبح ب�سكل كبري، وقد 

�ل�سيا�سي«.  مل�ستقبله  موجها  �ل��ف��وز  ه��ذ�  يكون 

وقال عن تر�مب �إنه “على قناعة بفوزه بولية 

لكنه  �أح���د،  يتوقعه  ل  �أم���ر  وه��و  ثانية،  رئا�سية 

مالئم  “نتنياهو  �أن  �إىل  ول��ف��ت  ج����د�«.  ط��م��وح 

�أن يقول له ل، وه��و من  لر�مب فال ي�ستطيع 

�ل��ذي��ن ل يقدر  �إ�سر�ئيل  روؤ���س��اء وزر�ء  ك��ل  ب��ني 

معار�سته«.  على  �حل��ايل(  �لأمريكي  )�لرئي�س 

�لو�سع و��سح جد�«.  ف��اإن  بايدن  “�إذ� فاز  وتابع 

يكنها  �ل��ت��ي  �مل���و�ق���ف  م��ن  “�لكثري  �أن  و�أو����س���ح 

�حل����زب �ل��دمي��ق��ر�ط��ي ب�����س��اأن �إ���س��ر�ئ��ي��ل تتعلق 

بنتنياهو �سخ�سيا فهو �ل�سديق �لكبري لر�مب، 

و�عتقد �أن هذه �ل�سخ�سنة �ستفر�س نف�سها بقوة 

�إذ� فاز بايدن«.

ولفت �إىل �لمتياز�ت �لتي متتع بها نتنياهو 

“و�لتي قد ل تتو��سل يف  خ��الل ولي��ة تر�مب، 

ح��ال ف��از ب��اي��دن«. وق���ال: “على م��دى 4 �سنو�ت 

ظلت �إ�سر�ئيل، ولأول مرة، تعي�س بدون مر�قبة 

تبدي  �إد�رة  �أي  حتى  ول  �لأب��ي�����س،  �لبيت  م��ن 

و�ل��ت��وج��ه��ات جت��اه  �ل���س��ت��ي��ط��ان  م��ن  �متعا�سها 

�لفل�سطينيني«. و�أعرب عن �عتقاده باأنه “�إذ� ما 

فاز تر�مب فاإن نتنياهو �سي�سعر باأنه ح�سل على 

4 �سنو�ت �إ�سافية )كولية ثانية( لفعل ما يريد«. 

�إد�رت���ه �ستعود  �إذ� ما فاز بايدن ف��اإن  “�أما  وتابع 

لإبد�ء مو�قفها �ملعار�سة )فيما يتعلق باإ�سر�ئيل( 

لبع�س �ملمار�سات بني �لفينة و�لأخرى«.

من جهته، �أ�سار موقع “�أك�سيو�س” �لأمريكي 

�لن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ي��ج��ة  ت�����س��اع��د  �أن  “ميكن  �أن�����ه 

�إ���س��ر�ئ��ي��ل  �لأم��ري��ك��ي��ة يف حت��دي��د م���ا �إذ� ك��ان��ت 

���س��ت��و�ج��ه ق��ري��ًب��ا �ن��ت��خ��اب��ات �أخ�����رى«. وذك����ر، �إن 

على �أر�سية �سيا�سية متزعزعة،  يقف  “نتنياهو 
فقد تر�جعت معدلت �سعبيته و�سط موجة ثانية 

“قد يجد  �أن نتنياهو  �إىل  و�أ���س��ار  ك��ورون��ا«.  من 

نف�سه يف �ملحكمة ثالثة �أي��ام يف �لأ�سبوع �عتباًر� 

م��ن ك��ان��ون �ل��ث��اين ل��ل��دف��اع ع��ن نف�سه �سد تهم 

�ملرجح  تر�مب، فمن  فاز  “�إذ�  و�أ�ساف  �لف�ساد«. 

للتعايف  �لوثيقة  عالقته  نتنياهو  ي�ستخدم  �أن 

خالل  من  مكانته  ��ستعادة  يحاول  فقد  حملًيا، 

خ�سر  �إذ�  “لكن  و��ستدرك  �ملبكرة«.  �لنتخابات 

وق��ت ي�سعب  ك��ب��رية يف  �ستكون �سربة  ت��ر�م��ب، 

فيه على نتنياهو حتملها، فلديه عالقة طويلة 

���س��يء ي�سبه �لتو�فق  ب��اي��دن، لكن ل  وودي���ة م��ع 

�لأيديولوجي و�ل�سيا�سي مع تر�مب«.

االنباط - وكاالت

بلدة  �أزق��ة  �أحد  �ملنزل يف  على عتبة 

�عتاد  �سلفيت،  مدينة  غ��رب  �ل��ز�وي��ة 

�ملارة على روؤية �حلاجة فاطمة �سقري 

منذ 18 عاماً وهي جال�سة تنتظر عودة  

�ب��ن��ه��ا �لأ���س��ري م��ن ���س��ج��ون �لح��ت��الل 

عن  لتحدثه  �سقري  عماد  �ل�سر�ئيلي 

يومها. تفا�سيل 

���س��ب��اح �م�����س، غ��ّي��ب �مل���وت �حل��اج��ة 

����س��اب��ات��ه��ا  �ث�����ر  ع����ام����اً(  ���س��ق��ري )92 

�ل��ذي  �مل�ستجد”  “كورونا  ب��ف��ريو���س 

ت��ف��اق��م م����وؤخ����ر�ً يف �ل���ب���ل���دة، وو���س��ل��ت 

 ،65 ي���ق���ارب  م���ا  �إىل  ف��ي��ه��ا  �ل����س���اب���ات 

وحالتي وفاة.

وف���اة  ���س��ق��ري ح�����س��رة  �لأ�����س����ري  ذ�ق 

�سدمة  �سكلت  و�لتي   2010 عام  و�لده 

ل��روؤي��ة  يخفق  قلبه  وك���ان  ل��ه،  نف�سية 

و�لدته وعناقها يف كل زيارة وتعوي�س 

ما فقده بعد وفاة و�لده.

�لأ����س���ري  رزق  �����س���اب���ي���ع،  ع����دة  ق��ب��ل 

من  ��سماعيل  �لأول  بحفيده  �سقري 

بُعمر  كانت  �لتي  بتول  �لوحيدة  �بنته 

�لأ����س���ه���ر ع���ن���دم���ا �ع���ت���ق���ل �لح���ت���الل 

�مل��وؤب��د،  بال�سجن  عليه  وحكم  و�ل��ده��ا 

ب��ي��ن��م��ا �أك��م��ل��ت ح��ي��ات��ه��ا ب���ني �أح�����س��ان 

جدتها وذكريات و�لدها حتى تزوجت 

.2017 بالعام 

وك����ان����ت �حل����اج����ة ����س���ق���ري حت��ت��ف��ظ 

مبالب�س جنلها عماد يف خز�نته، رغم 

عليه،  بكائها  ل�سدة  ب�سرها  فقد�نها 

مالب�سه  ي��وم  ك��ل  يف  تتح�س�س  وك��ان��ت 

وت�ستم ر�ئحته د�عيًة من �هلل �أن يعود 

�لد�فئة  مالب�سه  ويرتدي  منزله  �إىل 

ب��اأ���س��رع وق����ت، و�أن ت��ع��د ل��ه �لأط��ع��م��ة 

�لتي يحبها وتطعمه �ياها بيدها.

قالت:  عماد  �لأ�سري  �سقيقة  نعمة، 

تقوم  ل��ه  ��ستاقت  كلما  و�ل��دت��ي  كانت 

بتعليق ثيابه باملنزل ثم تعيد ترتيبها 

بدلة  وكانت  ب�سكل منظم،  يف �خلز�نة 

�إىل  �لأح��ب  �لع�سكرية  وبدلته  زفافه 

�أن  “�متنى  تقول  د�ئماً  وكانت  قلبها، 

و�ح���دة  غ���ربة  ت��اأت��ي  ول  ث��ي��اب��ي  تت�سخ 

عندما  و�أ�سافت،  عماد«.  مالب�س  على 

����س��ت��د ع��ل��ي��ه��ا �مل���ر����س ك���ان���ت ت��رف�����س 

ع��م��اد  �أن  ل���ه���ا  ن���ق���ول  �ل���ط���ع���ام ح���ت���ى 

�ل�����س��الم وي��ري��ده��ا ب�سحة  ل��ه��ا  ي��ب��ع��ث 

ت�ساألنا:  ثم  ت�سبع،  حتى  فتاأكل  جيدة، 

م��ت��ى ���س��ي��ت��م �لف������ر�ج ع���ن���ه؟ وق���ال���ت: 

منزل  قلبها  �إىل  �لأح��ب  �ملكان  “كان 
وترتيبه  بزر�عته  تقوم  عماد،  �لأ�سري 

�أن  وت�����س��ع��ر  ن��ظ��ي��ف��اً،  عليه  و�مل��ح��اف��ظ��ة 

ه��ذ� و�ج��ب��ه��ا ن��ح��وه«. وت��اب��ع��ت: كانت 

ول  بالدقيقة،  زي��ارت��ه  م��وع��د  تنتظر 

ت�سعر بالتعب و�مل�سقة �سوى يف طريق 

ت��رك  �أن��ه��ا  فت�سعر  ل��ل��م��ن��زل،  �ل��ع��ودة 

وت��رف��ع  �ل�����س��ج��ن،  ق�����س��ب��ان  ب��ني  قلبها 

دعو�تها لل�سماء باأن يخفف عليها �أمل 

�لبعد، ويطلق �سر�حه وباقي �لأ�سرى 

يف �أقرب وقت.

�سقري  �هلل  ع��م��اد عبد  �لأ���س��ري  ول��د 

و�عتقل   ،1972 �ل��ث��اين  ت�سرين   25 يف 

خم�س مر�ت، يف �لأوىل مل يكن يتجاوز 

16 عاماً، و�سارك يف فعاليات �نتفا�سة 

و�أ�سيب  �لأق�سى،  و�نتفا�سة  �حلجارة 

كانت  م��ر�ت،  ث��الث  �حل��ي  بالر�سا�س 

�لأوىل يف �لكتف بالعام 1987، و�لثانية 

و�لثالثة  �لأمين،  �لفخذ  1988 يف  عام 

ب��ع��دة ر���س��ا���س��ات  2002 و�أ���س��ي��ب  ع���ام 

يف �ل�������س���در، ب��ع��د ����س��ت��ب��اك و���س��دي��ق��ه 

�لحتالل،  ق��و�ت  مع  موقدي  من�سور 

لن�سف  ينزف  وبقي  �سنرييا،  قرية  يف 

���س��اع��ة غ����اب ف��ي��ه��ا ع���ن �ل����وع����ي، قبل 

عليه  وي��ح��ك��م  �لح���ت���الل  ي��ع��ت��ق��ل��ه  �أن 

بال�سجن مدى �حلياة.

�نتفا�سة  لن���دلع  �لثالث  �ل��ي��وم  يف 

�لأق�������س���ى، ن�����س��ب �لح����ت����الل ك��م��ي��ن��اً 

غربي  م�سحة  ق��ري��ة  م��دخ��ل  ع��ل��ى  ل��ه 

�عتقاله  م��ن  يتمكن  �أن  دون  �سلفيت، 

لعامني، حتى �عتقل يف  وبقي مطارد�ً 

متوز 2002.

ع��ان��ق��ت��ه و�ل���دت���ه لأول م���رة يف ع��ام 

�أك��رث  2017، وك����ان ق��د ق�����س��ى ح��ي��ن��ه��ا 

معتقل  يف  �لعتقال  من  عاماً   16 من 

عن  وتوقفت  �ل�سحر�وي،  “رميون” 
�ل  كورونا،  جائحة  بد�ية  منذ  زيارته 

�أنها كانت دوماً يف طليعة �مل�ساركني يف 

فعاليات دعم �لأ�سرى �إ�سناد�ً له.

ا للفوز باالنتخابات الرئاسية  مروان البرغوثي األوفر حّظً

بين بايدن وترامب: نتنياهو يراقب نتائج االنتخابات بصمت وقلق

ام عماد.. الموت يغيبها قبل زيارة ولدها األسير

االنباط- وكاالت

 قالت زوجة �لأ�سري ماهر �لأخر�س، �إن 

�لأخ��ر���س  ماهر  لالأ�سري  �ل�سحي  �لو�سع 

بات حرجاً جد�ً، يف �ليوم �ل� 99 من �إ�سر�به 

�ملفتوح عن �لطعام رف�ساً لعتقاله �لإد�ري، 

يف  و�سغط  م��ت��ك��ررة  لت�سنجات  ويتعر�س 

ع�سلة �لقلب و�سعف يف �لنب�سات.

و�أكدت �إم �إ�سالم، �أن زوجها �لذي ل يز�ل 

كابالن  مب�سفى  �لباطني  �لق�سم  يف  يرقد 

يف �ل��د�خ��ل، ي��ع��اين م��ن ح��ال��ة �سعبة منذ 

�ساعات �ل�سباح �لباكر لهذ� �ليوم، مطالبًة 

م�سريًة  حياته،  لإن��ق��اذ  �لعاجل  بالتحرك 

على �إ�سر�ره على موقفه بعدم فك �إ�سر�به 

عن �لطعام حتى �ل�ستجابة ملطلبه �لعادل 

و�مل�سروع يف �إنهاء �عتقاله �لإد�ري و�حلرية، 

بالرغم من عدم وج��ود �أي ب��و�در حقيقية 

لال�ستجابة  �لح��ت��الل  �سلطات  ق��ب��ل  م��ن 

ملطلبه، و�لتي تو��سل تعنتها ول مبالتها 

بحالته.

االنباط - وكاالت

����س���ادق���ت ���س��ل��ط��ات �لح�����ت�����الل، على 

�جل����وز يف  و�دي  ل��ت��ه��وي��د منطقة  خ��ط��ة 

�لقد�س �ملحتلة من خالل م�سروع “و�دي 

ب��ه��دم  �سيت�سبب  �ل�����ذي  �ل�سيليكون” 

وجتارية  �سناعية  من�ساأة   200 من  �أك��رث 

“عرب  م��وق��ع  وبح�سب  للفل�سطينيني. 

�ل�ستيالء  �خلطة  مبوجب  �سيتم   ،”48

خ���ا����س���ة  مب���ل���ك���ي���ة  دومن   2000 ع����ل����ى 

 200 م���ن  �أك�����رث  وه�����دم  للفل�سطينيني، 

من�ساأة �سناعية يف �ملنطقة، لبناء حو�يل 

��ستيطانية. و�سي�سق  900 غرفة فندقية 

�لحتالل على ح�ساب �أر��سي �ملقد�سيني 

للقطار �خلفيف  وخ��ط��ا  ج��دي��دة  ط��رق��ا 

من  بالقرب  ��ستيطانية  حديقة  ويفتتح 

و�دي قدرون.

وك���ان���ت ب��ل��دي��ة �لح���ت���الل ق���د �أع��ل��ن��ت 

ق��ب��ل ن��ح��و �أ���س��ب��وع��ني ع��ن �إط����الق خطة 

ت���ه���وي���دي���ة ج����دي����دة يف ����س���رق �ل���ق���د����س، 

ت�����س��ت��م��ل ع��ل��ى م�������س���روع ���س��خ��م لإن�����س��اء 

عن  ع��ب��ارة  وه���و  �ل�سيليكون”،  “و�دي 
م�ساحات  تو�سيع  �سيتم  مبوجبها  خطة، 

قطاع �مل��ال و�لأع��م��ال و�مل��ح��ال �لتجارية 

ك��ب��ري �سرق  �ل��ف��ن��دق��ي��ة بحجم  و�ل���غ���رف 

�ل�سناعية  �ملنطقة  ح�ساب  على  �لقد�س 

�لتي �ستدمر بالكامل. ويوؤدي �مل�سروع �إىل 

�لأح��ي��اء  وع��زل  �لقدمية  �لبلدة  تطويق 

�لفل�سطينية، و�ل�سيطرة على 2000 دومن 

حمل   200 و�إز�ل�����ة  ح�سا�سة،  منطقة  يف 

بع�سها  �جل����وز  و�دي  يف  وك����ر�ج  جت����اري 

وميتد  بالفعل.  ب��الإز�ل��ة  �إن�����ذ�ر�ت  تلقى 

بتكلفة   2023 �لعام  �ملخطط حتى  تنفيذ 

2.1 مليار �سيقل، وي�سمل تو�سيع م�ساحات 

�لأع����م����ال و�مل���ح���ال �ل��ت��ج��اري��ة و�ل���غ���رف 

�لفندقية �سرقي �ملدينة.

االنباط - وكاالت

�حد�ث  وق��وع  ��سر�ئيلي  م�سوؤول  قدر 

����س���غ���ب ق����د ت���ت���ط���ور �ىل ح������رب �ه��ل��ي��ة 

�لتايل  �ليوم  �ل��ولي��ات �ملتحدة يف  د�خ��ل 

ل��الن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���س��ي��ة �مل���ق���ررة �ل��ي��وم. 

�ل�سر�ئيلي  �ل�سفري  �يالون  د�ين  وح��ذر 

�ل�سيناريو  م��ن  و��سنطن  ل��دى  �ل�سابق 

ب�سكل غري  ت��ر�م��ب  فيه  �سيخ�سر  �ل���ذي 

�إىل  ف�سيذهب  ب��اي��دن  ف���از  “�إذ�  م��ق��ن��ع: 

ت��ك��ون لدينا  �أن  �مل��ت��وق��ع  �مل��ح��ك��م��ة وم���ن 

�أ�سابيع طويلة من �ملناق�سات و�ملناق�سات 

و����س��اف   .« �لق�س�س  و���س��رد  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 

�إذ�  �أعمال �سغب �سديدة  “�أخ�سى حدوث 
مت �إع��الن فوز تر�مب لأن �ن�سار بايدن 

ي�سعرون �أنهم قد �ُسلبو� من �لنتخابات 

ولي�سو� على ��ستعد�د لتحمل فكرة �أربع 

�سنو�ت �أخرى من تر�مب. .�ستكون هناك 

�عمال �سغب يف �ملدن ولي�س حربا �ساملة«.

���وه���د �ل��ع��م��الء  يف غ�����س��ون ذل�����ك ����سُ

ي�سطفون �أمام متجر “ريفل �سابالي” 

بولية  بيت�س  هنتنغتون  يف  لالأ�سلحة 

�رتفاع  ع��ن  �أن��ب��اء  و�سط  �أجنلو�س  لو�س 

م��ب��ي��ع��ات �لأ���س��ل��ح��ة ق��ب��ي��ل �لن��ت��خ��اب��ات 

�ل��رئ��ا���س��ي��ة. وح�����س��ب �أح���د �ل��زب��ائ��ن ف��اإن 

�مل����ن����اخ �ل�����س��ي��ا���س��ي �حل������ايل و�مل����خ����اوف 

م���ن �ل����س���ط���ر�ب���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة بعد 

�لن���ت���خ���اب���ات ت���دف���ع �ل��ن��ا���س �إىل ���س��ر�ء 

�لأ�سلحة �لنارية.

وح�������س���ب در�������س�����ة �أج����رت����ه����ا ���س��رك��ة 

 Small Arms Analytics
مبيعات  ف���اإن   & Forecasting
�لأ�سلحة �لنارية و�سلت �إىل 1.8 مليون 

ق��ط��ع��ة يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة يف �أي��ل��ول 

مقارنة  باملائة   66 قدرها  ب��زي��ادة   ،2020

بال�سهر نف�سه من �لعام �ملا�سي.

في اليوم الـ99 من إضرابه.. األسير 
األخرس في وضع صحي حرج

تشمل هدم 200 منشأة.. االحتالل 
يصادق على خطة لتهويد وادي الجوز

قبل االنتخابات.. األميركيون يتهافتون على السالح 
ومسؤول اسرائيلي يتوقع اعمال شغب 
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الـريـا�ضي

القاهرة – وكاالت

من  العبني   6 م�صر  منتخب  ا�صتدعى 

توجو،  مل��ب��ارات��ي  الإع���داد  ملع�صكر  الأه��ل��ي، 

نوفمرب/ت�شرين  و17   14 يومي  املقررتني 

ث���ان اجل�����اري، ���ص��م��ن م��ن��اف�����ص��ات اجل��ول��ة 

الثالثة والرابعة من ت�صفيات كاأ�س الأمم 

الإفريقية. والالعبون ال�صتة هم »حممد 

هاين،  وحممد  اأ���ص��رف،  واأمي��ن  ال�صناوي، 

وعمرو ال�صولية، وحمدي فتحي، وحممد 

جمدي اأف�صة«. وا�صتبعد مدرب الفراعنة، 

ح�����ص��ام ال���ب���دري، لع���ب ال��ف��ري��ق الأح��م��ر، 

حممود عبد املنعم كهربا، اإثر م�صادته مع 

اخلما�صية  اللجنة  ع�صو  ف�����ص��ل،  حم��م��د 

ال��ت��ي ت��دي��ر احت���اد ال��ك��رة امل�����ص��ري، اأث��ن��اء 

ت��ت��وي��ج الأه����ل����ي ب�����درع ال����دوري.ك����م����ا مل 

مهاجم  حم�صن،  م���روان  ال��ب��دري  ي�صتدع 

للمنتخب  الن�صمام  اعتاد  ال��ذي  الأهلي، 

وق�����ال حممد  ال�����ص��اب��ق��ة.  امل��ع�����ص��ك��رات  يف 

ب���رك���ات، م��دي��ر م��ن��ت��خ��ب م�����ص��ر، يف ب��ي��ان 

�صين�صمون  ال�صتة  الالعبني  اإن  ر�صمي، 

ملع�صكر الفراعنة، بداية من غٍد الأربعاء

51

�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع اللكرتوين

البدري يستدعي نجوم االهلي لمنتخب مصر

كورونا تنال من االسطورة توتي

عوض مدربا لفريق الفيصلي

التونسية جابر تبدأ االعداد

روما – وكاالت

ت���ع���ر����س الإي����ط����ايل ف��ران�����ص��ي�����ص��ك��و 

ال�صابق،  واأ���ص��ط��ورة روم��ا  ت��وت��ي، جن��م 

امل�صتجد.  ك��ورون��ا  بفريو�س  لالإ�صابة 

وذك���������رت ����ص���ح���ي���ف���ة »لري���ب���وب���ل���ي���ك���ا« 

عليه  ظ���ه���رت  ت���وت���ي  اأن  الإي���ط���ال���ي���ة، 

اأع��را���س ف��ريو���س ك��ورون��ا، مثل  بع�س 

احل��م��ى وال�����ص��ع��ور ب��ال�����ص��ع��ف، ول��ه��ذا 

اإج�����راء م�����ص��ح��ة ملعرفة  ق���رر  ال�����ص��ب��ب، 

نتيجة  اأن  واأ�صافت  الختبار.  نتيجة 

جاءت  توتي  اأجراها  التي  الختبارات 

قرر  فران�صي�صكو  اأن  يذكر  اإيجابية. 

مايو/   28 يف  القدم  كرة  عامل  اعتزال 

م�����ص��رية ط��وي��ل��ة مع  ب��ع��د   ،2017 اأي����ار 

العا�صمة. ذئاب 

االنباط – عمان

مع  الفي�صلي  ال��ن��ادي  اإدارة  تعاقدت 

مهمة  ليت�صلم  ع��و���س  ع��دن��ان  ال��ك��اب��ن 

امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ف��ري��ق ك��رة ال��ق��دم خلفا 

ل��رات��ب ال��ع��و���ص��ات. واأك����د ال���ن���ادي عرب 

اأن  »في�صبوك«  على  الر�صمية  �صفحته 

ال�صتقالة  بعد  جاء  عو�س  مع  التعاقد 

ال��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا ال��ع��و���ص��ات. و���ص��ي��ع��اون 

ف��را���س  ال��ع��ام  امل���درب  ع��و���س يف مهمته 

اخلاليلة وم�صاعده حممد خمي�س ومت 

حلرا�س  م��درب��ا  الك�صواين  عمر  تعيني 

للياقة  مدرباً  الكيالين  وغ��ازي  املرمى 

ب��داي��ة  ق��ب��ل  الفي�صلي  وك���ان  ال��ب��دن��ي��ة. 

امل��و���ص��م ق��د ج���دد ث��ق��ت��ه ب��ال��ع��و���ص��ات ثم 

دخ���ل مب��ف��او���ص��ات م��ع الأل���ب���اين جيجا 

ث���م ت��ع��اق��د م���ع ه��ي��ث��م ال�����ص��ب��ول. وع���اد 

رات��ب  م��ع  وت��ع��اق��د  ذل��ك  بعد  الفي�صلي 

الأخ����ري  ي�����ص��ت��ق��ي��ل  اأن  ق��ب��ل  ال��ع��و���ص��ات 

رغم  ع��و���س.  ع��دن��ان  م��ع  التعاقد  ويتم 

ال��ك��اب��ن  م��ع  ات��ف��اق��ا  اج����رت  الدارة  ان 

الفنية  ال��ق��ي��ادة  ل��ي��ت��وىل  ق��ا���ص��م  ا���ص��ام��ه 

الخ��رية  ال��وح��دات  م��ب��اراة  بعد  للفريق 

الو����ص���اط  ان  ال  ال���ذه���اب  م��رح��ل��ة  يف 

عو�س  تعيني  ب��ق��رار  ف��وج��ئ��ت  ال��ك��روي��ة 

رغم ان املدرب قا�صم مل يبلغ هو الخر 

باعتذار الدارة عن امتام التفاق الذي 

ح�صل بني الطرفني �صابقا ..!!

تون�س – وكاالت

اأن�س  التون�صية  التن�س،  جنمة  قالت 

يف  خاطفة  راحة  بعد  �صت�صرع  اإنها  جابر 

الإعداد للمو�صم اجلديد.

خا�صة  ت�صريحات  يف  اأن�س،  واأ�صافت 

ل�««: »احلمد هلل حققت يف 2020 اإجنازات 

لأف�صل  ال��و���ص��ول  م��ن  مكنتني  ك��ب��رية، 

 .»31 ت��رت��ي��ب يف م�����ص��ريت��ي، وه���و امل��رك��ز 

وت��اب��ع��ت: »���ص��اأ���ص��ت��اأن��ف ال��ت��دري��ب��ات ه��ذه 

الأيام للتح�صري للمو�صم اجلديد، الذي 

�صاأفتتحه بجولة يف اأ�صرتاليا، �صتت�صمن 

املفتوحة،  اأ�صرتاليا  بطولة  يف  م�صاركتي 

واأ�صافت:  مهمة«.  حمطة  �صتكون  التي 

هذا  اأ���ص��رتال��ي��ا  يف  مهما  اإجن���ازا  »حققت 

واإن  النهائي،  رب��ع  ال��دور  ب���اإدراك  ال��ع��ام، 

���ص��اء اهلل ���ص��اأح��ر���س ع��ل��ي ت��دع��ي��م ه��ذا 

الإجن���������از، يف ال��ن�����ص��خ��ة اجل����دي����دة م��ن 

ال��ب��ط��ول��ة، لأن��ن��ي اأه���دف ل��ل��دخ��ول �صن 

اأف�صل 20 لعبة يف العامل«.وختمت: »اأنا 

قادرة على حتقيق ذلك، مبوا�صلة العمل 

م���ع ال��ف��ري��ق امل�����ص��رف ع��ل��ى ت��دري��ب��ات��ي، 

كل  علي  باملنا�صبة  كثريا  اأ�صكره  وال��ذي 

الدعم الذي اأجده منه«.

االنباط – عمان

 ت��ن��ط��ل��ق م�������ص���اء ال����ي����وم ال���ث���الث���اء  

دوري  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  مناف�صات 

.2020 ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأوىل  ال���درج���ة 

ويلتقي الثالثاء الطرة مع الريموك 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب الأم����ري ه��ا���ص��م ب��ال��رم��ث��ا، 

وم��غ��ري ال�����ص��رح��ان م���ع اجل��ل��ي��ل على 

�صتاد الأمري حممد بالزرقاء، ومن�صية 

ب��ن��ي ح�����ص��ن م���ع احت�����اد ال���رم���ث���ا على 

املناف�صات  وت��ت��وا���ص��ل  امل��ف��رق.  ملعب 

الأرب�������ع�������اء، ح���ي���ث ي����واج����ه ال���ك���رم���ل 

ن���ظ���ريه ال��ب��ق��ع��ة ع��ل��ى م��ل��ع��ب الأم����ري 

ال���دواء  دار  ي�صت�صيف  بينما  ه��ا���ص��م، 

الأم��ري  �صتاد  على  ال�����ص��رح��ان  ن��ظ��ريه 

حم��م��د. وت��خ��ت��ت��م اجل���ول���ة اخل��م��ي�����س 

مع  العربي  يلتقي  عندما  اجل��اري،   5

ها�صم،  الأم���ري  ملعب  ع��ل��ى  ك��ف��ر���ص��وم 

حممد  الأم���ري  �صتاد  يحت�صن  بينما 

وت�صدر  را�س.  ذات  بلعما مع  مواجهة 

ال��رتت��ي��ب ف��ري��ق ال��ب��ق��ع��ة ب��� 3 ن��ق��اط، 

وب��ف��ارق الأه���داف ع��ن ال��ريم��وك، دار 

ال��دواء، احتاد الرمثا، وذات را���س، ثم 

وبلعما  وال�صرحان  وكفر�صوم  اجلليل 

العربي،  الكرمل،  يليه  بنقطة واحدة، 

م��غ��ري ال�������ص���رح���ان، ال���ط���رة وم��ن�����ص��ي��ة 

اأن  ي���ذك���ر  ن����ق����اط.  دون  ح�����ص��ن  ب���ن���ي 

مناف�صات البطولة تقام و�صط تطبيق 

على  حفاظا  م�صدد  �صحي  بروتوكول 

العامة. ال�صالمة 

االنباط – عمان

ال����ث����اين  ف��������وزه  ل������ص�����ال  دي  ح����ق����ق 

ال��ط��ائ��رة  ك���رة  ال���ت���وايل يف دوري  ع��ل��ى 

لل�صيدات بعد فوزه  على وقا�س بثالثة 

ال���ذي  ال��ل��ق��اء  اأ����ص���واط دون م��ق��اب��ل يف 

الريا�صة  ق�صر  ب�صالة  الفريقني  جمع 

يف م���دي���ن���ة احل�������ص���ني ل��ل�����ص��ب��اب ���ص��م��ن 

اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ع��م��ر امل�����ص��اب��ق��ة. 

�صيطرته  ف��ر���س  يف  ل���ص��ال  دي  وجن���ح 

ل�صاحله  وح�صمه  اللقاء  جمريات  على 

 4-25 ب��ث��الث��ة اأ����ص���واط ن��ظ��ي��ف��ة ب��واق��ع 

بر�صيد  �صدارته  ليعزز  و6-25  و6-25 

6 نقاط. ويف املباراة الأخرى �صمن ذات 

القد�س  امل��ق��اول��ون ع��ل��ى  ف���از   ، اجل��ول��ة 

بثالثة اأ�صواط دون ُمقابل بواقع 6-25 

و25-8 و10-25.

عوا�صم – وكاالت

واإنرت  مدريد  ريال  مواجهة  تت�صدر 

م��ي��الن، امل�����ص��ه��د يف م��ن��اف�����ص��ات اجل��ول��ة 

اأبطال  لدوري  املجموعات  بدور  الثالثة 

ال��ي��وم  ال��ف��ري��ق��ان  يلتقي  اأوروب�����ا، ح��ي��ث 

ال���ث���الث���اء يف اخ��ت��ب��ار م�����ص��ريي ل��ه��م��ا. 

كونهما  يف  ي�����ص��رتك��ان  واإن����رت  ف��ال��ري��ال 

ي���واج���ه���ان خ���ط���ر اخل������روج م����ن دوري 

بعدما  امل��ج��م��وع��ات،  دور  م��ن  الأب���ط���ال 

تعادل الفريق الإيطايل يف اأول جولتني 

وخ�����ص��ر ال���ف���ري���ق الإ����ص���ب���اين ب��اجل��ول��ة 

كان  وبعدما  الثانية.  يف  وتعادل  الأوىل 

ال��ف��ري��ق��ان الأوف�����ر ح��ظ��ا يف امل��ج��م��وع��ة 

الثانية لبلوغ ثمن النهائي بات الريال، 

13 م���رة، بعد  ال��ت�����ص��ام��ب��ي��ون��زل��ي��ج  ب��ط��ل 

ج���ول���ت���ني يف ذي�����ل امل���ج���م���وع���ة ب��ن��ق��ط��ة 

وي���واج���ه خ��ط��ر اخل�����روج لأول م���رة يف 

التاريخ من دور املجموعات، بينما يحل 

الإنرت يف املرتبة قبل الأخرية بنقطتني. 

وعلى عك�س التوقعات يت�صدر املجموعة 

4 نقاط،  ب� �صاختار دونيت�صك الأوكراين 

يليه بورو�صيا مون�صنجالدباخ يف املرتبة 

اأمام  الأهداف  بفارق  بنقطتني،  الثانية 

الإن������رت. وي�����ص��ت��ق��ب��ل ���ص��اخ��ت��ار ال��ف��ري��ق 

اأي�صا ويف ح��ال ف��وزه  ال��ث��الث��اء  الأمل���اين 

ثمن  ب��ل��وغ  نحو  ك��ب��رية  خ��ط��وة  �صيقطع 

ال���ن���ه���ائ���ي. ف���ق���ط ب���ر����ص���ل���ون���ة وب���اي���رن 

�صيتي  ومان�ص�صرت  ول��ي��ف��رب��ول  م��ي��ون��خ 

التي  ال��ف��رق  ه��ي  ي��ون��اي��ت��د  ومان�ص�صرت 

متكنت من الفوز يف اأول جولتني.

وي����ح����ل ال����ب����اي����رن ح����ام����ل ال���ل���ق���ب، 

�صالزبورج  على  الثالثاء  ثقيال،  �صيفا 

ال��ن��م�����ص��اوي، ب��ع��دم��ا ف���از ع��ل��ى اأت��ل��ت��ي��ك��و 

م������دري������د ول����وك����وم����وت����ي����ف م���و����ص���ك���و. 

اليوم  نف�س  يف  لوكوموتيف  وي�صتقبل 

حتقيق  اإىل  ال��ط��ام��ح  م��دري��د  اأت��ل��ت��ي��ك��و 

انت�صاره الثاين على التوايل، بعد فوزه 

يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ���ص��ال��زب��ورج. 

مان�ص�صرت  ي�صتقبل  اأي�����ص��ا  وال��ث��الث��اء 

ال���ي���ون���اين �صمن  اأومل���ب���ي���اك���و����س  ���ص��ي��ت��ي 

فيها  ي�صتقبل  والتي  الثالثة،  املجموعة 

3 ن��ق��اط  ب���ورت���و و���ص��ي��ف امل��ج��م��وع��ة ب�����

مار�صيليا  اأومليبيك  »ال�صيتيزنز«،  خلف 

ويتطلع  ن��ق��اط.  ب��ال  املجموعة  متذيل 

اأدائ��ه  ح��ول  ال�صكوك  لتبديد  ليفربول 

ي��ح��ل �صيفا  ب����دوري الأب���ط���ال، ح��ي��ن��م��ا 

�صمن  نقاط،   4 ب��� و�صيفه  اأتالنتا  على 

امل��ج��م��وع��ة ال���راب���ع���ة ال���ت���ي ي��ح��ل ف��ي��ه��ا 

ميتيالند  على  �صيفا  اأم�صرتدام  اأياك�س 

ال�����دمن�����ارك�����ي. والأرب��������ع��������اء ي�����ص��ت��ق��ب��ل 

الت�صامبيونزليج  يف  املنت�صي  بر�صلونة، 

ب���ع���د ف�����وزه ع���ل���ى ي��وف��ن��ت��و���س ب��ه��دف��ني 

وت�����ص��دره  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ول��ة  يف  نظيفني 

ال�صابعة، دينامو كييف. املجموعة 

اأم�����ا ي��وف��ن��ت��و���س ف�����ص��ي��ح��ظ��ى اخ���ريا 

رونالدو  كري�صتيانو  الربتغايل  بنجمه 

حينما  كورونا  فريو�س  من  تعافيه  بعد 

يحل �صيفا على فرينكفاروزي املجري. 

وم��ان�����ص�����ص��رت ي��ون��اي��ت��د ال����ذي ي��ق��دم يف 

اأوروبا اأداء اأف�صل من املتوقع، فيت�صدر 

ن��ق��اط، متفوقا   6 ب��� ال��ث��ام��ن��ة  امل��ج��م��وع��ة 

املا�صية  الن�صخة  و�صيف  على  نقاط   3 ب�

ب���اري�������س ����ص���ان ج����ريم����ان. وي���ح���ل امل���ان 

با�صاك  اإ�صطنبول  على  �صيفا  يونايتد 

�صيفا  فيحل  جي  اإ���س  البي  اأم��ا  �صهري، 

الذي  واإ�صبيلية  الأمل��اين.  ليبزيج  على 

املجموعة  �صدارة  على  ت�صيل�صي  يناف�س 

اخل��ام�����ص��ة ب��اح��ت��الل��ه ال��و���ص��اف��ة ب��ف��ارق 

الأه������داف خ��ل��ف ال��ف��ري��ق الإجن��ل��ي��زي، 

اأم���ا  ال���رو����ص���ي.  ك��را���ص��ن��ودار  في�صتقبل 

الفرن�صي. ري��ن  في�صت�صيف  ت�صي�صلي 

كلوب  ي�صتقبل  ال�صاد�صة  املجموعة  ويف 

دورمت��ون��د،  ب��ورو���ص��ي��ا  البلجيكي  ب���روج 

ب��ط��ر���ص��ربج �صيفا  ���ص��ان  وي��ح��ل زي��ن��ي��ت 

على لت�صيو الإيطايل.

جولة جديدة من بطولة دوري الدرجة االولى

دي السال يواصل االنتصارات في طائرة السيدات

ريال مدريد واالنتر االبرز في المنافسات االوروبية
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االنباط-عمان

رع��اي��ت��ه ملركز  ال��ع��رب��ي م���ؤخ��راً  ج���ّدد البنك 

على  اخلام�س  للعام  الأردين  اجل���ي  الإ�سعاف 

للم�س�ؤولية  برناجمه  اإط��ار  وذل��ك يف  ال��ت���ايل، 

الجتماعية »معاً« وبهدف دعم اآلية عمل املركز 

اخل��دم��ات  م�ست�ى  رف��ع  يف  م�ساهمته  وت��ع��زي��ز 

الطبية املقدمة يف اململكة.

و�سيق�م البنك مب�جب هذه التفاقية بدعم 

خدمات مركز الإ�سعاف اجل�ي ونقل امل�سابني 

وامل��ر���س��ى ج������اً، م���ن خ���ال ع��م��ل��ي��ات الإخ����اء 

من  العام�دية  بالطائرة  والإ���س��ع��اف  والإن��ق��اذ 

امل��راك��ز الطبية  اإىل  ال��ب��ع��ي��دة  ال��ن��ائ��ي��ة  امل��ن��اط��ق 

امل��ت��خ�����س�����س��ة ل��ت��ل��ق��ي ال���ع���اج���ات ال����ازم����ة يف 

احلالت الطارئة التي ت�ست�جب مثل هذا الن�ع 

من اخلدمة الطبية املتخ�س�سة.

الرئي�س  اأك��د  التعاون،  هذا  على  تعليقه  ويف 

الأردين،  ال���س��ع��اف اجل�����ي  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

العربي  البنك  دع��م  اأن  العم��س   رام��ي  كابنت 

ال��ذي  ال��رائ��د  املجتمعي  ال���دور  يعك�س  للمركز 

ال�طني،  ال�سعيد  على  ال��ع��رب��ي  البنك  يلعبه 

البنك  مع  بتعاوننا  با�ستمرار  »نعتز  واأ���س��اف: 

ال��ع��رب��ي، امل���ؤ���س�����س��ة امل�����س��رف��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة، حيث 

ي�����س��ك��ل م���ث���ل ه�����ذا ال���ت���ع���اون من�����ذج����اً ل���ل���دور 

يف  ي�سهم  ال���ذي  الأم���ر  مل�ؤ�س�ساتنا  الج��ت��م��اع��ي 

اأف�سل  وت��ق��دمي  امل�اطنني  حياة  على  احل��ف��اظ 

اأن خدمة ال�طن  اخلدمات الطبية لهم، حيث 

احلك�مة  ب��ني  م�سرتكة  م�����س���ؤول��ي��ة  وامل��ج��ت��م��ع 

والقطاع اخلا�س.«

البنك  برنامج  اأن  اإىل  هنا  الإ���س��ارة  وجت���در 

ياأتي يف  »معاً«،  الجتماعية  للم�س�ؤولية  العربي 

لاإ�ستدامة  العربي  البنك  اإطاراإ�سرتاتيجية 

التنمية  دع��م ج��ه���د حتقيق  ت��ه��دف اىل  وال��ت��ي 

امل�ستدامة على ال�سعيد الإجتماعي والإقت�سادي 

وال��ب��ي��ئ��ي ح��ي��ث ي��رك��ز ال��رن��ام��ج ع��ل��ى تط�ير 

وتنمية ج�انب خمتلفة من املجتمع من خال 

خدمة  يف  ت�سهم  متن�عة  ون�����س��اط��ات  م���ب���ادرات 

عدة قطاعات حم�رية ت�سمل ال�سحة ومكافحة 

الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.

دبي - العربية

اأظ����ه����رت ب���ي���ان���ات ح���دي���ث���ة، �����س����دارة دول����ة 

الإم���������ارات ل�����دول ال�������س���رق الأو�����س����ط و���س��م��ال 

الفائقة  ال���روات  اأ�سحاب  حيث  م��ن  اأفريقيا، 

امل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأرا����س���ي���ه���ا ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ي���ن��ي��� 

املا�سي.

وب���ل���غ ع����دد اأ����س���ح���اب ال������روات ال��ف��ائ��ق��ة يف 

 825 ث���روات  بقيمة  �سخ�ساً،   82763 الإم����ارات 

مليار دولر.

و���س��اح��ب ال����روة ال��ف��ائ��ق��ة ه��� م��ن ميتلك 

اأ�س�ل مالية �سائلة بخاف منزله الذي ي�سكن 

بح�سب  دولر،  م��ل��ي���ن  ق��ي��م��ت��ه��ا  ت��ت��ج��اوز  ف��ي��ه، 

املتخ�س�سة  وي��ل��ث«،  وورل��د  »ني�  �سركة  بيانات 

»البيان«  �سحيفة  عن  نقا  ال���روات،  باأبحاث 

الإماراتية.

بقيمة  ملي�نرياً،   214 الإم���ارات  يف  ويعي�س 

م��ل��ي���ن دولر   100 ل��ك��ل منهم  اأ���س���ل مم��ل���ك��ة 

ت��ت��ج��اوز  ب��اأ���س���ل  ف��اأك��ر، و3410 م��ل��ي���ن��ريات، 

باأ�س�ل  ملي�نري  و79100  دولر،  م��اي��ني   10

تتجاوز ملي�ن دولر.

باأ�س�ل  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  يف  اإ�سرائيل  وج��اءت 

باأ�س�ل قيمتها  ال�سع�دية  744 مليار دولر، ثم 

482 مليار دولر.

قيمة  يف  املنطقة  ملدن  دبي  مدينة  وت�سدرت 

لذوي  اململ�كة  الأ���س���ل  بلغت  حيث  ال���روات، 

ي�ني�  نهاية  حتى  املقيمني،  الفائقة  ال���روات 

املا�سي، 491 مليار دولر.

على  دب��ي،  يف  الفائقة  ال���روات  ذوي  وت����زع 

2310 ملي�نريات بقيمة اأ�س�ل اإجمالية تتجاوز 

10 مايني دولر لكل منهم، و49400 ملي�نري 

باأ�س�ل تتجاوز ملي�ن دولر لكل منهم.

��ن��ف��ت الإم���������ارات يف  ويف ت��ق��ري��ر ����س���اب���ق، ���سُ

ا�ستقطاب  يف  عاملياً  والثاين  عربياً  الأول  املركز 

 ،2019 الأ���س��خ��ا���س ف��ائ��ق��ي ال����راء خ���ال ع���ام 

من  �سخ�س   1300 املا�سي  ال��ع��ام  يف  وا�ستقبلت 

ذوي الروات الفائقة، بنم� %2.

لندن - العربية

ويل  ت�سارلز،  الأمري  اإ�سابة  من  قليلة  اأيام  بعد 

املا�سي،  اأبريل  يف  امل�ستجد  بك�رونا  بريطانيا،  عهد 

متكن الفريو�س اأي�سا من ابنه الأمري وليام، حفيد 

ل���لي��ة  ال��ث��ان��ي��ة، وال��ث��اين ترتيبا  اإل��ي��زاب��ي��ث  امل��ل��ك��ة 

العر�س بعد اأبيه، اإل اأن قلة من املقربني جدا كانت 

ك�سر من  عليها  ح��اف��ظ  ال��ت��ي  ب��اإ���س��اب��ت��ه  ع��ل��م  ع��ل��ى 

اأ�سرار اململكة، اإىل اأن ات�سحت اإ�سابته فعا.

و���س��ائ��ل اإع����ام ب��ري��ط��ان��ي��ة، ن��ق��ل��ت ع��ن م�����س��ادر 

»دوق  اأن  الأح�����د،  م�����س��اء  »ك��ن�����س��ي��ن��غ��ت���ن«  ق�����س��ر  يف 

القلق  اإث��ارة  »لتجنب  �سراً  الأم��ر  اأبقى  كامريدج« 

من  ليتمكن  �سرا  امل�ستجد  يكافح  وراح  الباد«  يف 

ال�زراء،  رئي�س  اإ�سابة  تلت  التي  الأيام  يف  التنف�س 

ب���ري�����س ج���ن�����س���ن، ب��ال��ف��ريو���س ال���ذي ح��م��ل��ه اإىل 

العناية املركزة و�سارعه اأي�سا ليبقى حيا.

���س��ن��ة، ف��اأ���س��ارت م�سادر   38 ال��ب��ال��غ  اأم���ا الأم���ري 

الهاتف  ع��ر  ل��ق��اء   14 يف  ���س��ارك  اأن���ه  اإىل  الق�سر، 

والت�������س���ال امل���رئ���ي اأث����ن����اء ����س���راع���ه ال�������س���ري م��ع 

ال����ف����ريو�����س، ل���ت���ب���دو الأم����������ر ع����ادي����ة ب��ال��ن�����س��ب��ة 

لاآخرين، بح�سب ما قال م�سدر ل�سحيفة »�سن« 

كانت  الإ�سابة  باأن  ك�سفه  معر�س  يف  الريطانية، 

به احل��د يف  اإىل درج��ة و�سل  الأم��ري،  �سديدة على 

من  ليتمكن  كبريا  جهدا  ليبذل  مراحلها  اإح��دى 

ب��ال��ذع��ر«، وف��ق  ك��ل م��ن ح���ل��ه  »ف��اأ���س��اب  التنف�س 

امل�سدر. تعبري 

واأ�سافت ال�سحيفة اأن الأمري كان م�سمما على 

العمل كاملعتاد، يف وقت كان اأطباء الق�سر يعاجل�ن 

ف��ي��ه وه��� ع���ازل نف�سه يف م��ن��زل ال��ع��ائ��ل��ة امل��ع��روف 

م��ق��اط��ع��ة  يف  ال����اق���ع   Anmer Hall ب��ا���س��م 

ال�سرقي على  اإجنلرتا  املطلة يف و�سط  »ن�رف�لك« 

املعتر  »كن�سينغت�ن«  ق�سر  اأن  اإل  ال�سمال.  بحر 

اأم  ميدلت�ن،  كيت  وزوجته  لاأمري  الر�سمي  املقر 

هذه  على  ر�سميا  التعليق  رف�س  ال��ث��اث��ة،  اأولده 

ل��ك��ان علق  واإل  ي����ؤك���د ���س��ح��ت��ه��ا،  امل��ع��ل���م��ات، مم���ا 

ونفاها.

البنك العربي يجدد رعايته لمركز اإلسعاف الجوي األردني 
للعام الخامس على التوالي

دولة عربية تتصدر عبر إقامة أصحاب الثروات الفائقة
 بـ825 مليار دوالر

األمير البريطاني وليام أصيب بكورونا وقلة علمت بالسر

القاهرة -العربية

املخرجة  به  قامت  و���س��ادم  مفاجئ  م�قف 

التي قدمت  اأب� ذكري،  كاملة وجيه  امل�سرية، 

100 و�س«  يف �سهر رم�سان املا�سي م�سل�سل »ب� 

ال����ذي ح��ق��ق جن���اح���اً ك���ب���رياً ل����دى اجل��م��ه���ر، 

وا�ستقر �سناعه على تقدمي جزء ثاٍن منه.

وذل���ك ب��ع��د اأن ه��اج��م��ت ع���ددا م��ن اأب��ط��ال 

قام�ا  التي  الت�سرفات  خلفية  على  امل�سل�سل 

بها يف الفرتة املا�سية، وت�حي باأنهم ي�سريون 

يف الطريق اخلاطئ.

نيللي  ب��ط���ل��ت��ه  يف  ���س��ارك  ال���ذي  امل�سل�سل 

ك������رمي واآ������س�����ر ي���ا����س���ني واإ�������س������ام اإب����راه����ي����م 

وم�����س��ط��ف��ى دروي���������س ودن���ي���ا م���اه���ر و���س��ري��ف 

على  ح�سابها  ع��ر  خمرجته  ن�سرت  د�س�قي، 

ا�ستمعت  اأنها  فيه  اأك��دت  من�س�را  »في�سب�ك« 

منه،  وت��اأك��دت  ما  اأم��ر  اإىل  املا�سية  الفرتة  يف 

ي��ت��ع��ل��ق ب��ب��ع�����س امل��م��ث��ل��ني امل���ب���ت���دئ���ني ال���ذي���ن 

الكبري  ال��ن��ج��اح  ظ��ل  يف  امل�سل�سل،  يف  ���س��ارك���ا 

الغرور  العمل، متلكهم  الذي حتقق يف  للغاية 

ت�سرفاتهم. و�سيطر على 

ل���ك���ن���ه���ا وج����ه����ت ح���دي���ث���ه���ا اإل����ي����ه����م ق��ائ��ل��ة 

»خ�سارة.. الغرور مقرة الفنان زي ما قال لنا 

ي��سف �ساهني.. ده اأنتم ل�سه النا�س متعرف�س 

با�سم  عليكم  ب��ت�����س��اور  احل��ق��ي��ق��ي��ة..  اأ���س��ام��ي��ك��م 

قدمت�ها«. اللي  ال�سخ�سية 

بعد عن  تعلن  التي مل  املخرجة  واأو�سحت 

ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ���س��ت��ق��دم م��ن خ��ال��ه��ا اجل��زء 

�ستعاود  اأنها  اأم  الأبطال  �ستغري  وهل  الثاين، 

يقتل  اأن  املمكن  من  الغرور  اأن  معهم،  العمل 

الفنانني. ه�ؤلء 

اأنتم  ليه..  »غ��رور  م�ستنكرة  تابعت  لكنها 

املثال  �ساربة  اأ���س��ا«،  مني  كلنا  اأ���س��ا..  مني 

الذي  يعق�ب  جم��دي  امل�سري  القلب  بطبيب 

اإليه اأحد  حقق جناحا كبريا، وحينما يتحدث 

ينظر اإىل الأر�س.

ك��ل��م��ات امل��خ��رج��ة ت�����س��ب��ب��ت يف ج���دل ك��ب��ري، 

ب�سبب ما  الزماء  اأيدها عدد كبري من  حيث 

ذكرته، فيما تعر�ست لهج�م من قبل البع�س 

اأو  الهج�م  اأن��ه��ا ل متلك  راأوا  ال��ذي��ن  الآخ���ر، 

فر�س ال��ساية على زماء لها

ذل���ك الأم����ر ال���ذي دف��ع��ه��ا يف ال��ن��ه��اي��ة اإىل 

»ف��ي�����س��ب���ك«، رغ��ب��ة يف  تعطيل ح�����س��اب��ه��ا ع��ر 

اإيقاف التعليقات التي ترد.

كبريا  جناحا  حقق  و���س«   100 »ب���  م�سل�سل 

خا�سة  رم�سان،  �سهر  يف  عر�سه  وق��ت  للغاية 

اأنه يدور يف اإطار ك�ميدي ح�ل ع�سابة تتفنن 

اجلمه�ر  وطالب  املختلفة،  ال�سرقة  اأن���اع  يف 

ب�ج�د جزء ثاٍن من العمل، وه� ما ا�ستجابت 

كافة  ع��ن  تف�سح  اأن  دون  الإن���ت���اج  ���س��رك��ة  ل��ه 

التفا�سيل.

مخرجة مصرية تهاجم أبطال 
مسلسلها وتتهمهم بالغرور

انطالق عروض مهرجان الفيلم العلمي 
في مؤسسة شومان

سكان لندن يدفعون »هيئة النقل« 
لحافة اإلفالس

مشتريات األميركيين
 »األونالين« تصل لـ 190.5 مليار 

دوالر خالل عطلة العام

 االنباط-عمان

اأوىل عرو�س مهرجان  الحد،  انطلقت 

مكتبة  تنظمه  ال��ذي   ،2020 العلمي  الفيلم 

ع��ب��د احل��م��ي��د  م���ؤ���س�����س��ة  امل���ع���رف���ة يف  درب 

�س�مان، بالتعاون مع معهد غ�ته وبرنامج 

عربي ج�نري من البنك العربي.

ووفقا لبيان �سحفي �سادر عن امل�ؤ�س�سة، 

ال��ذي  امل��ه��رج��ان  ام�����س الث��ن��ني؛ ي�ستهدف 

الثاين  ت�سرين  �سهر  نهاية  حتى  ي�ستمر 

احل����ايل، الأط���ف���ال وال��ي��اف��ع��ني م��ن ع��م��ر 3 

الأفام  �سيتم م�ساركة  16 عاما، حيث  اىل 

�سفحة  على  لها  التابعة  والتجارب  ي�مياً 

امل�ؤ�س�سة عر �سبكات الت�ا�سل الجتماعي.

كما �سيتم عر�س الأفام يف مكتبة درب 

امل��ع��رف��ة / ف��رع��ي ج��ب��ل ع��م��ان والأ���س��رف��ي��ة 

يتبعها جت��ارب  لأع�����داد حم�����دودة،  ب��ع��م��ان 

علمية ممتعة مع الأطفال واليافعني.

العربية-وكاالت

 )TfL( للندن  النقل  و�سائل  ح�سلت 

1.8 مليار جنيه  ب�  على دعم حك�مي يقدر 

تاأثرها  بعد  اخل��دم��ة  مل�ساعدة  اإ�سرتليني 

بالتزام �سكان لندن باإجراءات الإغاق اإثر 

جائحة »ك�رونا«.

وق���ال���ت ه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��ل يف ال��ع��ا���س��م��ة اإن 

العمل  م���ا���س��ل��ة  م��ن  �ستمكنها  الت��ف��اق��ي��ة 

مبلغ  و�سيندرج   ،2021 م��ار���س  نهاية  حتى 

ال���دع���م لإي�������رادات امل�����س��اف��ري��ن يف الأ���س��ه��ر 

املقبلة.

وزارة  ب��ني  مناق�سات  ب��ع��د  ذل���ك  وي��اأت��ي 

لندن  عمدة  يراأ�سها  التي   ،TFLو النقل 

���س��ادق خ����ان، ل��ت��اأم��ني �سفقة مت���ي��ل مل��دة 

احلافات  �سبكات  انهيار  ومنع  اأ�سهر  �ستة 

وقطارات الأنفاق.

مثالياً«  »ل��ي�����س  الت��ف��اق  اإن  خ���ان  وق���ال 

لكنه كافح جاهداً لل��س�ل اإىل »اأف�سل ما 

اأ�س�اأ  »اإح��ب��اط  يف  جنح  اأن��ه  مدعياً  ميكن«، 

املقرتحات احلك�مية« وفقاً ل�سبكة »�سكاى 

ني�ز«.

اأن »ال�سبب ال�حيد الذي يجعل  اأ�ساف 

ه�  احل��ك���م��ة  دع���م  اإىل  ب��ح��اج��ة   TFL
منذ  جفت  ق��د  تقريباً  اإي��رادات��ن��ا  جميع  اأن 

ال�سيء  م��ار���س/اآذار حيث فعل �سكان لندن 

ال�سحيح«.

�ساب�س: »هذه  النقل غرانت  وقال وزير 

لندن  ب��دع��م  التزامنا  على  دل��ي��ل  ال�سفقة 

و�سبكة النقل التي تعتمد عليها.

دبي - العربية

من املت�قع اأن ينفق الأمريكي�ن نح� 

190.47 مليار دولر خال فرتة الإجازة 

ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى امل�����س��رتي��ات الأون���اي���ن، 

لرتتفع بذلك بن�سبة 35.8% اأو 50 مليار 

دولر مقارنة بالعام املا�سي.

خال  املتاجر  يف  املبيعات  و�سترتاجع 

م��سم عطلة العام اجلاري خال �سهري 

اإىل   %4.7 ب��ن�����س��ب��ة  ودي�����س��م��ر،  ن���ف��م��ر 

822.79 ملي�ن دولر.

الإن��رتن��ت  ع��ر  البيع  مكا�سب  ول��ك��ن 

ما  وه����  اخل�����س��ائ��ر،  ت��ل��ك  ع��ل��ى  �ستغطي 

يف   %0.9 بن�سبة  ك��ل��ي  من���  اإىل  ���س��ي���ؤدي 

اإج���ازات  م�ا�سم  خ��ال  املبيعات  اإج��م��ايل 

 1.013 اإىل  قيمتها  لت�سل  اجل��اري  العام 

تريلي�ن دولر، وفقا لبيزن�س اإن�سايدر.

وب�����داأت ال��ع��رو���س واخل�����س���م��ات من 

الأ�سابيع  منذ  ومناف�سيها  اأم���ازون  قبل 

اإىل  ت���ؤدي  اأن  املت�قع  املا�سية، والتي من 

و����س���راء ه��داي��ا  ال��ت�����س���ق  ت�����س��ري��ع عملية 

الأعياد.

الدولية  املنظمات  ت�ستطع  مل  وبينما 

على  الإلكرتونية  التجارة  حجم  حتديد 

ن��ح��� ر���س��م��ي ه����ذا ال���ع���ام، ق�����درت الأمم 

املتحدة حجم املبيعات عند 25.6 تريلي�ن 

التقرير  يف  م�سرية  ع��ام��ني،  قبل  دولر 

املتحدة  ال�ليات  اإىل  العام  هذا  ال�سادر 

الأوىل من حيث حجم  املرتبة  ج��اءت يف 

ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي مت���ت ب��ه��ا، 

ما  دولر،  تريلي�ن   8.64 قيمتها  وبلغت 

مي��ث��ل ن��ح��� ث��ل��ث ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة، 

تريلي�ن دولر، ثم   3.28 ب�  اليابان  تلتها 

ال�سني ب� 2.3 تريلي�ن دولر.


