
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

تعليق الدوام بالمدارس 
والتعليم عن بعد السبوعين

االنباط-عمان

 اأع���ل���ن وزي�����ر ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م، 

ال����دك����ت����ور ت��ي�����س��ر ال���ن���ع���ي���م���ي، ت��ع��ل��ي��ق 

احل����ك����وم����ة ل����������دوام ط���ل���ب���ة امل�����دار������س 

وال��ت��ح��ول اإىل ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن ُب��ع��د، مل��دة 

املقبل،  من اخلمي�س  اعتباراً  اأ�سبوعني، 

امل���دار����س  ي�����س��م��ل  ال���ق���رار  اأن  م��و���س��ح��اً 

وكالة  وم��دار���س  واخل��ا���س��ة  احلكومية 

بالإ�سافة  الع�سكرية  والثقافة  الغوث 

ا���س��ت��ث��ن��اء  م����ع  الأط�����ف�����ال  ري����ا�����س  اإىل 

)الأول  الأوىل  ال���ث���اث���ة  ال�������س���ف���وف 

وال���ث���اين وال���ث���ال���ث( وط��ل��ب��ة ال��ث��ان��وي��ة 

العامة “التوجيهي” من القرار.

التفا�صيل �ص »3«

الثالثاء  27  حمرم  1442 هـ  - املوافق   15  اأيلول  2020 م - العدد  5452   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 الملك يؤكد اعتزازه بدور القوات 
المسلحة في حماية حدود المملكة

»كورونا« .. القادم أصعب والضبابية عنوان المرحلة

االنباط-وكاالت

ا�ستية،  الفل�سطيني حممد  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 

اإن جمل�س الوزراء يف ال�سلطة الفل�سطينية يدر�س 

التو�سية للرئي�س حممود عبا�س بت�سويب عاقة 

�سامتة  تقف  “التي  العربية،  باجلامعة  فل�سطني 

اأمام اخلرق الفا�سح لقراراتها، والتي مل ينفذ منها 

�سيء اأ�ساً«

وراأى ا�ستية يف ت�سريح اإعامي، اليوم الإثنني، 

�سبق جل�سة احلكومة الفل�سطينية الأ�سبوعية، اأن 

اجلامعة العربية اأ�سبحت رمزاً للعجز العربي، واأن 

تطبيع العاقات مع “اإ�سرائيل” م�سا�س بالكرامة 

العربية

العربية،  ال�����س��ام  م���ب���ادرة  تقتل  “غداً  وت���اب���ع: 

وميوت الت�سامن العربي، لذلك علينا اأن ننه�س 

اأ���س��ود يف ت��اري��خ الأم��ة  م��وح��دي��ن، و�سن�سهد ي��وم��اً 

التي  العربية،  اجلامعة  ملوؤ�س�سة  وهزمية  العربية 

اليوم  ه��ذا  و�سي�ساف  مفّرقة،  بل  جامعة  تعد  مل 

النك�سارات  و�سجل  الفل�سطيني  الأمل  رزنامة  اإىل 

العربية«

وقال: “بعد اأن اأحبطت فل�سطني ال�سق الرئي�سي 

من �سفقة القرن، جتد نف�سها الآن ت�سارع وظهرها 

مك�سوف من �سرق العرب يف الإم���ارات والبحرين 

عربي  ا�ست�سام  اتفاق  توقع  على  تهافتتا  اأن  بعد 

ل�”�سفقة القرن«
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 الحكومة الفلسطينية تدرس تصويب العالقة بالجامعة العربية 

الرزاز: العناية باإلنسان تحتل سلم 
األولويات الوطنية

 وزير األوقاف: إغالق المساجد لمدة 
أسبوعين ابتداء من يوم الخميس

 العسعس: ثبات التصنيف االئتماني 
لألردن مؤشر على فاعلية استجابته 

الصحية واالقتصادية

اختيار المشاريع المؤهلة لجائزة أورانج 
»OSVP« لمشاريع التنمية المجتمعية

   رئيس هيئة األركان يزور قيادة 
الذخيرة العسكرية

السلطات اإلسرائيلية تصدر أمرا 
بهدم مسجد في القدس الشرقية

االنباط -عمان

الع�سع�س،  حممد  الدكتور  املالية،  وزي��ر  اأك��د   

اأن ثبات الت�سنيف الئتماين لاأردن يف ظل هذه 

على  موؤ�سر  هو  امل�سطربة  القت�سادية  الظروف 

والقت�سادية  ال�سحية  الأردن  ا�ستجابة  فاعلية 

ل��ل��ت��ح��دي ال���ك���ب���ر ال������ذي ف��ر���س��ت��ه ع��ل��ي��ن��ا ه���ذه 

اجلائحة.

ثبات  من  لا�ستفادة  م�ستمر  العمل  اأن  واك��د 

املايل يف  ال�ستقرار  الت�سنيف لدعم اجلهود  هذا 

الأردن .
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االنباط-عمان

من  ال��راب��ع��ة  املحلية  للن�سخة  ا�ستكمالأ    

املجتمعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل�����س��اري��ع  اأوراجن  ج��ائ��زة 

ال���ت���ح���ك���ي���م  جل����ن����ة  ق�����ام�����ت   ،)OSVP(

يف  للم�ساركة  امل��وؤه��ل��ة  امل�����س��اري��ع  ب��ا���س��ت��ع��را���س 

م�ساريع،  ثمانية  اأ�سل  من  النهائية  املرحلة 

وف���ق م��ع��اي��ر حم���ددة يف م��ق��ّدم��ت��ه��ا ت��اأث��ره��ا 

جل�سات  اآخر  اإج��راء  بعد  وذلك  املجتمع،  على 

مع  متا�سياً  زووم،  تقنية  عرب  امل�ساريع  تقييم 

جائحة  تف�سي  من  للحد  الوقائية  الإجراءات 

ك��ورون��ا امل�����س��ت��ج��د. و���س��ي��ج��ري ق��ري��ب��اً اخ��ت��ي��ار 

�سيح�سل  وال��ت��ي  ال��ف��ائ��زة،  ال��ث��اث��ة  امل�����س��اري��ع 

5 اآلف دينار. فيها املركز الأول على 
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االنباط-عمان

اللواء  امل�سركة  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  زار   

الإثنني،  ام�س  اأحمد احلنيطي،  يو�سف  الركن 

ا�ستقباله  يف  وك��ان  الع�سكرية  الذخرة  قيادة 

امل�سلحة. القوات  �سباط  كبار  من  عدد 

وا����س���ت���م���ع ال����ل����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي اإىل 

الع�سكرية  الذخرة  قائد  من  ع�سكري  اإيجاز 

للذخائر  الع�سكري  اخل��زن  عملية  اإدارة  حول 

لا�ستخدام  �ساحيتها  وتقييم  وت�سنيفها 

التي  املختلف�ة  الأمني�ة  الت�دابر  وتطبي�ق   ،

م�ن  ن�����وع  ك�����ل  ح��سب  ال��ذخ��رة  ق��ي��ادة  تتبعها 

التحق�ق  واآل��ي��ة  الذخائر،  من  املخ�زون  اأن�����واع 

بحي�ث  �س�احيتها  فت�رة  ط�وال  ال�ذخائر  م�ن 

. متابعت�ها  ميك�ن 
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االنباط-عمان

اأك���د رئ��ي�����س ال����وزراء ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال���رزاز، 

اأي���ة  اأن احل���ك���وم���ة ل���ن ت��ت�����س��اه��ل م��ط��ل��ق��ا م���ع 

املواطن  ب�سحة  ال���س��رار  �ساأنها  من  جت��اوزات 

و���س��ت��ت��خ��ذ  ودوائ������ه  غ���ذائ���ه  و���س��ام��ة  الردين 

اجراءات قانونية م�سددة بحق اأية جهة ترتكب 

خمالفات تعر�س �سحة املواطنني للخطر.

ال���وزراء خ��ال زي��ارت��ه، ام�س  واوع���ز رئي�س 

وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  اإىل  الث��ن��ني، 

ول��ق��ائ��ه م���دي���ر ع����ام امل��وؤ���س�����س��ة ال���دك���ت���ور ن���زار 

ب��اإخ�����س��اع جميع  م���ه���ي���دات وك���ب���ار م��وظ��ف��ي��ه��ا 

للرقابة  واحل��ي��واين  النباتي  الن��ت��اج  �سا�سل 

�سحة  ي��ك��ف��ل  ومب���ا  ت���ه���اون  اأي  ودون  امل�����س��ددة 

امل����واط����ن و����س���ام���ة غ����ذائ����ه. وخ������ال ال��ل��ق��اء 

املهند�س  املحلية  الإدارة  وزي���ر  ح�����س��ره  ال���ذي 

�سعد  ال��دك��ت��ور  ال�سحة  ووزي���ر  امل�����س��ري  ول��ي��د 

ج��اب��ر ووزي����ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون الإع����ام اأجم��د 

اأن ه��ذه  ال����وزراء اإىل  ال��ع�����س��اي��ل��ة، ل��ف��ت رئ��ي�����س 

امل���وؤ����س�������س���ة ت�����س��ك��ل م�������س���در ف���خ���ر ل���اأردن���ي���ني 

م�ستوى  على  املوؤ�س�سات  اوائل  من  وهي  جميعا 

الإقليم التي تعنى بغذاء ودواء املواطن “وهذا 

القيادة  وتوجيهات  الردن  على  بغريب  لي�س 

�سلم  حتتل  التي  بالإن�سان  للعناية  الها�سمية 

الأولويات الوطنية “.

اإىل  تنظر بجدية  اإن احلكومة  ال��رزاز  وقال 

اإيجاد هيئة متكاملة للجودة وحماية امل�ستهلك 

للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  تكون  الحتكار  ومنع 

الرقابي  حجمها  يف  وت�ساهي  ع�سبها  وال��دواء 

ال�سا�سية  الرقابية  واجهزتنا  املحا�سبة  دي��وان 

ل��ت��ق��وم ب����دور ب��ال��غ اله��م��ي��ة يف ال��رق��اب��ة على 

الغذاء والدواء و�سمان جودته.

ال��������وزراء ان م�����س��وؤول��ي��ات  وك�������س���ف رئ���ي�������س 

ال��غ��ذاء وال���دواء  ���س��ام��ة  ���س��رك��ز ع��ل��ى  الهيئة 

واملوا�سفات.
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االنباط-عمان

وال�����س��وؤون واملقد�سات  الأوق���اف  اأع��ل��ن وزي��ر 

الإ���س��ام��ي��ة، ال��دك��ت��ور حم��م��د اخل��اي��ل��ة، عن 

يوم  من  اب��ت��داًء  اأ�سبوعني  مل��دة  امل�ساجد  اإغ��اق 

بالتو�سيات  ال��ت��زام��اً  وذل���ك  امل��ق��ب��ل،  اخلمي�س 

ال�سحية. والتوجيهات 

واأك�����د اخل��اي��ل��ة يف اإي���ج���ار ���س��ح��ف��ي ام�����س 

اأن هذا الإج��راء اح��رازي، ويتفق مع  الثنني، 

ال�سرر  ب��دف��ع  ت��ن��ادي  ال��ت��ي  ال�سرعية  املقا�سد 

وت��ن�����س��ج��م م���ع ال��ف��ت��اوى ال�����س��رع��ي��ة وامل��ق��ا���س��د 

ي��وؤك��د  ال���ذي  احل��ن��ي��ف،  ال��دي��ن  ل��ه��ذا  العظيمة 

ع��ل��ى جلب  م��ق��دم��ة  امل��ف�����س��دة  دف����ع  اأن  دائ����م����اً 

امل�ساجد  اإغ���اق  اأن  ع��ل��ى  ���س��دد  ك��م��ا  امل�����س��ل��ح��ة، 

نبيل  ومق�سد  �سامية  بنية  جاء  اأ�سبوعني،  ملدة 

والغاية هي �سحة املواطنني واملجتمع كافة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط - وكاالت

اأف�������ادت و����س���ائ���ل اإع������ام ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ب����اأن 

الثنني،  ام�س  اأ�سدرت  الإ�سرائيلية  ال�سلطات 

يف  �سلوان  بلدة  يف  القعقاع  م�سجد  بهدم  اأم��را 

ال�سرقية القد�س 

ح��ل��وة  وادي  م���ع���ل���وم���ات  م���رك���ز  واأو������س�����ح 

اأن  “معا”،  وك���ال���ة  ن��ق��ل��ت��ه  ح�����س��ب��م��ا  ����س���ل���وان، 

بلدة  اقتحمت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  البلدية  ط��واق��م 

اإخطارات هدم  �سلوان جنوب الأق�سى، وعلقت 

وب��اغ��ات ا���س��ت��دع��اء ع��ل��ى ع��دة م��ن�����س��اآت، وم��ن 

تايه اأبو  القعقاع يف حي  م�سجد  بينها 

ال�سكان  اأمهلت  البلدية  اأن  املركز  واأ�ساف 

21 ي��وم��ا ل��اع��را���س ع��ل��ى ق���رار ال��ه��دم، ويف 

حال عدم العرا�س وح�سور اجلل�سة �ستقوم 

�سهر خال  الهدم  قرار  بتنفيذ  املحكمة 

ب��ن��ي  ال��ق��ع��ق��اع  م�����س��ج��د  اأن  امل���رك���ز  واأردف 

ب��ت��ربع��ات م��ن اأه����ايل امل��ن��ط��ق��ة ق��ب��ل ح���وايل 8 

����س���ن���وات ومت����ت ت��و���س��ع��ت��ه ق��ب��ل ع���ام���ني ب��ب��ن��اء 

البالغ  اأه���ايل احل��ي  ل��ي��خ��دم  ال��ث��اين،  ال��ط��اب��ق 

ن�����س��م��ة، وت��ق��ام  7 اآلف  ع��دده��م م��ا ي��زي��د ع��ن 

اأبو  حي  اأهايل  واأو�سح  اخلم�س  ال�سلوات  فيه 

تعلق  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ب��ل��دي��ة  اأن ط��واق��م  ت��اي��ه 

ه��دم على م�سجد  ق��رارات  والآخ��ر  بني احل��ني 

�سكن  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ب��ن��اء  اأن  م��دع��ي��ة  ال��ق��ع��ق��اع 

ول��ي�����س م�����س��ج��دا واأك���د الأه����ايل اأن��ه��م ح��اول��وا 

خ����ال ال���ف���رة امل��ا���س��ي��ة ت��رخ��ي�����س وت��وق��ي��ف 

اإجراءات وقرارات الهدم دون جدوى

التفا�صيل �ص »9«
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  الداوود: تخفيض موظفي القطاع العام إلى الحد األدنى
2    هدفه الحفاظ على صحة المواطنين

العضايلة: قرارات وإجراءات 
وقائية لحماية المواطنين 
والحفاظ على سالمتهم

االنباط-عمان

 ق��ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون الإع���ام 

اإن جم��ل�����س  ال��ع�����س��اي��ل��ة  ع������ودة  اأجم������د 

الوزراء اتخذ خال جل�سته التي عقدت 

ام�����س الث��ن��ني ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س ال����وزراء 

الدكتور عمر الرّزاز جملة من القرارات 

والإجراءات الوقائّية حلماية املواطنني 

واحل����ف����اظ ع���ل���ى ���س��ام��ت��ه��م، و���س��ب��ط 

انت�سار العدوى بفرو�س كورونا؛ وذلك 

يف ���س��وء ارت���ف���اع اأع�����داد الإ���س��اب��ات اىل 

م�ستويات غر م�سبوقة.

واأّكد الع�سايلة خال اإيجاز �سحفي 

عقد يف رئا�سة الوزراء اأّن هذه القرارات 

ال�سامل،  احلظر  فر�س  لتجّنب  اتخذت 

الأخ���رى  ال���دول  م��ن  العديد  تفعل  كما 

“علينا  م�����س��ي��ف��ا:  امل���رح���ل���ة،  ه�����ذه  يف 

كم�سوؤولني ومواطنني.
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  15 / 9 / 2020 

الملك :  نعتز بدور القوات المسلحة بحماية الحدود

رئيس هيئة األركان يزور قيادة الذخيرة العسكرية

 وزير البيئة يؤكد ضرورة معالجة حاويات المواد الخطرة العالقة في ميناء العقبة والمناطق الحرة

ال تساهل مع أية تجاوزات من شأنها االضرار بصحة المواطن وسالمة غذائه ودوائه

الرزاز: العناية باإلنسان تحتل سلم األولويات الوطنية

 الداوود: تخفيض موظفي القطاع العام إلى الحد 
األدنى هدفه الحفاظ على صحة المواطنين

 العسعس: ثبات التصنيف االئتماني لألردن مؤشر 
على فاعلية استجابته الصحية واالقتصادية

االنباط-عمان

 ال��ت��ق��ى ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، 

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

امل�سلحة  ال��ق��وات  ق���ادة وح���دات يف  االث��ن��ن، 

�سل�سلة  �سمن  العربي،  اجلي�س   - االأردن��ي��ة 

لقاءات يعقدها جالته مع قادة الوحدات.

الذي  اللقاء  خ��ال  امللك،  جالة  وج��ّدد 

عبداهلل  ب��ن  احل�سن  االأم���ري  �سمو  ح�سره 

ال��ث��اين ويل ال��ع��ه��د، ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اع��ت��زازه 

اجلي�س   - االأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  ب���دور 

وامل�ستوى  اململكة،  ح��دود  حماية  يف  العربي 

املتقدم الذي و�سلت اإليه.

الق�سايا،  من  العديد  اللقاء  تناول  كما 

خ���ا����س���ة ت���ل���ك امل��ت�����س��ل��ة ب���ال���ت���ط���ورات ال��ت��ي 

االإقليم. ي�سهدها 

واأكد جالة امللك عمق العاقات املتميزة 

التي تربط االأردن مع االأ�سقاء العرب، ودول 

والعامل. املنطقة 

م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك�����ان 

امل�������س���رتك���ة ال����ل����واء ال����رك����ن ي���و����س���ف اأح���م���د 

القوات  وح��دات  تطوير  ا�ستمرار  احلنيطي 

مبختلف  وت��زوي��ده��ا  وت�سكياتها  امل�سلحة 

القيام  من  متكنها  التي  وامل��ع��دات  االأ�سلحة 

مع  ين�سجم  ومب���ا  ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة،  ب��واج��ب��ات��ه��ا 

جميع  وعلى  االإقليم  يف  التهديدات  طبيعة 

جالة  وتطلعات  ل��روؤى  حتقيقاً  امل�ستويات 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.

القيادة  اأن  احلنيطي  الركن  اللواء  وبن 

ال���ع���ام���ة ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ت��ع��م��ل وب�����س��ك��ل 

ال��ن��واح��ي  مبختلف  االه��ت��م��ام  ع��ل��ى  م�ستمر 

اإيجاباً  تنعك�س  التي  والفنية،  اللوج�ستية 

اإىل  اإ���س��اف��ة  اأداء م��ه��ام��ه��ا وواج��ب��ات��ه��ا  ع��ل��ى 

ال�����س��ع��ي ل��ت��ح�����س��ن ظ����روف م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا من 

ومتقاعدين. عاملن 

وا����س���ت���م���ع ج���ال���ة ال���ق���ائ���د االأع����ل����ى اإىل 

االأمور  �سري  الوحدات حول  قادة  اإيجاز من 

ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة وال���ت���دري���ب���ي���ة وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 

والتحديث  للتطوير  امل�ستقبلية  واخل��ط��ط 

يف خمتلف املجاالت.

وا���س��ت��ع��ر���س ق����ادة ال����وح����دات ع�����دداً من 

ال��ق�����س��اي��ا واالأم�����ور ال��ت��ي ت��ه��م وح��دات��ه��م يف 

خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات و���س��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا، مبا 

ي��خ��دم ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل��ه��ا، م��وؤك��دي��ن ج��اه��زي��ة 

التي  العالية  واملعنويات  القتالية  وحداتهم 

منت�سبوها. بها  يتمتع 

وياأتي اللقاء حر�ساً من جالة امللك على 

مرتبات  م��ع  ال��دائ��م��ن  وت��وا���س��ل��ه  اهتمامه 

القوات امل�سلحة يف خمتلف مواقعهم.

االنباط-عمان

امل�����س��رتك��ة   زار رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك������ان 

اأح��م��د احلنيطي،  ي��و���س��ف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

الع�سكرية  الذخرية  قيادة  االإثنن،  ام�س 

�سباط  كبار  من  ع��دد  ا�ستقباله  يف  وك��ان 

امل�سلحة. القوات 

وا����س���ت���م���ع ال����ل����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي 

ال��ذخ��رية  ق��ائ��د  م��ن  ع�سكري  اإي��ج��از  اإىل 

اخل���زن  ع��م��ل��ي��ة  اإدارة  ح����ول  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

وتقييم  وت�سنيفها  للذخائر  الع�سكري 

، وت��ط��ب��ي�����ق  ل���ا����س���ت���خ���دام  ���س��اح��ي��ت��ه��ا 

تتبعها  التي  املختلف�ة  االأمني�ة  الت�دابري 

اأن�واع  ن�وع م�ن  ك�ل  الذخرية ح��سب  قيادة 

املخ�زون من الذخائر، واآلية التحق�ق م�ن 

بحي�ث  �س�احيتها  فت�رة  ط�وال  ال�ذخائر 

ت�سنيعها  وق�������ت  م�����ن  م��ت��اب��ع��ت�����ه��ا  مي��ك�����ن 

م��ن�����ه��ا،  ال�����ت��خ��ل�����س  اأو  ا���س�����ت��ع��م��ال��ه��ا  اإىل 

يتع�ذر  ال�����ت��ي  لتلك  امل��ت��ب��ع��ة  واالإج������راءات 

اإ�ساحها يف ظل رقابة �سديدة واإجراءات 

�سارمة.

واط��ل��ع ال��ل��واء ال��رك��ن احل��ن��ي��ط��ي على 

اجل���ه���ود ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا ق���ي���ادة ال���ذخ���رية 

الع�سكرية يف جمال تخزين وحفظ وعزل 

اأعلى املوا�سفات  الذخائر وت�سنيفها وفق 

واملقايي�س العاملية للتعامل مع هذه املواد.

امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  وتفقد 

م��رك��ز ال�����س��ي��ط��رة االإل���ك���رتوين يف ق��ي��ادة 

ال�����ذخ�����رية، وال�������ذي ي�����س��م ال���ع���دي���د م��ن 

االإلكرتونية  املراقبة  وكامريات  االأجهزة 

احل���دي���ث���ة وامل����ت����ط����ورة، وال����ت����ي ت��ن��ع��ك�����س 

واملراقبة  اأداء مهمة احلماية  اإيجابا على 

عالية. وبكفاءة 

امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  واأ���س��اد 

وباجلهود  الع�سكرية  ال��ذخ��رية  مبرتبات 

التي  العالية  واملعنويات  يبذلونها  التي 

املهم  ال����دور  ع��ل��ى  م���وؤك���داً  ب��ه��ا،  يتمتعون 

ال�����ذي ي��ن��ف��ذون��ه ب��ت��زوي��د ك���اف���ة وح����دات 

الذخائر  من  امل�سلحة  القوات  وت�سكيات 

الازمة وفق جدول زمني حمدد.

االنباط-عمان

اك�����د وزي������ر ال��ب��ي��ئ��ة وال�����زراع�����ة امل��ك��ل��ف 

ت�سافر  �سرورة  اخلراب�سة  �سالح  الدكتور 

ج��ه��ود اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة وات���خ���اذ اج����راءات 

ملعاجلة عاجلة 

العالقة يف ميناء  املواد اخلطرة  حاويات 

واملعابر  وامل��ط��ارات  احل��رة  واملناطق  العقبة 

احلدودية.

ام�����س   ، ت�����س��ري��ح��ات  ال����وزي����ر يف  وق�����ال 

 678 العقبة  ميناء  يف  ي��وج��د  اإن���ه  االث��ن��ن، 

حاوية كيميائية عالقة وخمزنة كما حتوي 

على  مناطق  �ست  وع��دده��ا  احل���رة  امل��ن��اط��ق 

اإ�سافة  اخل��ط��رة،  امل���واد  لتخزين  �سركتن 

اخلطرة  امل��واد  مع  تتعامل  م�سنعا   12 اىل 

245 مرتا مكعبا من املواد اخلطرة  ووجود 

منتهية ال�ساحية يف منطقة الزرقاء .

بهيئة  املتمثلة  املعنية  اجل��ه��ات  وط��ال��ب 

املناطق احلرة والتنموية واجلهات االأمنية 

وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  اجل����م����ارك  ودائ�������رة 

للتخل�س  �سريعة  اإج���راءات  باتخاذ  البيئة 

م���ن احل���اوي���ات امل�����س��ن��ف��ة ب��اخل��ط��رة ب��ج��رد 

اخلطرة  ب��امل��واد  اخلا�سة  احل��اوي��ات  جميع 

على  والك�سف  خطورتها  درج���ة  وت�سنيف 

اأن هذه  مبينا   ،678 اأ���س��ل  م��ن  ح��اوي��ة   195

 30 من  اأك��ر  ت�ستغرق  ال  اأن  يجب  العملية 

يوما.

وح������دد اخل���راب�������س���ة امل���ن���اط���ق امل��ائ��م��ة 

الإت�������اف احل�����اوي�����ات ب��ح�����س��ب ت�����س��ن��ي��ف��ه��ا، 

اأن احل���اوي���ات اخل��ط��رة وغ��ري  اإىل  م�����س��ريا 

مبا�سرة  تتلف  اأن  يجب  مالكيها  امل��ع��روف 

يف م��رك��ز م��ع��اجل��ة ال��ن��ف��اي��ات اخل���ط���رة يف 

م��ن��ط��ق��ة ���س��واق��ة، اأم����ا احل���اوي���ات اخل��ط��رة 

امل�����ع�����روف م���ال���ك���ي���ه���ا، ف���ي���ج���ب ت��خ��زي��ن��ه��ا 

ثم  عليها،  التخلي�س  اإج���راءات  ال�ستكمال 

اجلديد  االآم���ن  امل��رب��ع  اإىل  مبا�سرة  نقلها 

اخلطرة  احل��اوي��ات  اأن  ح��ن  يف  العقبة،  يف 

امل�����س��ن��ف��ة ك��ن��ف��اي��ات ي��ج��ب ن��ق��ل��ه��ا م��ب��ا���س��رة 

اإىل م��رك��ز م��ع��اجل��ة ال��ن��ف��اي��ات اخل��ط��رة يف 

يف  املخزنة  اخلطرة  امل��واد  وات��اف  �سواقة، 

يف  ال��زرق��اء  يف  احل���رة  املنطقة  م�ستودعات 

مركز معاجلة النفايات اخلطرة يف �سواقة. 

واأك�������د ال����وزي����ر اخل���راب�������س���ة وج������ود ب��ع�����س 

الثغرات الت�سريعية بخ�سو�س فرتة مكوث 

ت�ستورد وحتتوي على مواد  التي  احلاويات 

خ��ط��رة يف م��ي��ن��اء ال��ع��ق��ب��ة وامل��ن��اط��ق احل��رة 

اأن فرتة مكوث احلاويات  واملطارات، مبينا 

يجب اأن ال تتجاوز يومن كحد اأق�سى.

االنباط-عمان

اأكد رئي�س الوزراء الدكتور ع

تت�ساهل  لن  احلكومة  اأن  ال��رزاز،  مر 

م��ط��ل��ق��ا م���ع اأي����ة جت������اوزات م���ن ���س��اأن��ه��ا 

االردين  امل�����واط�����ن  ب�����س��ح��ة  اال������س�����رار 

و����س���ام���ة غ����ذائ����ه ودوائ���������ه و���س��ت��ت��خ��ذ 

اج�������راءات ق��ان��ون��ي��ة م�����س��ددة ب��ح��ق اأي���ة 

ج��ه��ة ت��رت��ك��ب خم��ال��ف��ات ت��ع��ر���س �سحة 

للخطر. املواطنن 

زيارته،  ال���وزراء خ��ال  رئي�س  واوع��ز 

ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اإىل  ام�����س االث���ن���ن، 

ل���ل���غ���ذاء وال��������دواء ول���ق���ائ���ه م���دي���ر ع���ام 

وكبار  مهيدات  ن��زار  ال��دك��ت��ور  املوؤ�س�سة 

م��وظ��ف��ي��ه��ا ب���اإخ�������س���اع ج��م��ي��ع ���س��ا���س��ل 

االن���ت���اج ال��ن��ب��ات��ي واحل���ي���واين ل��ل��رق��اب��ة 

يكفل  ومب���ا  ت���ه���اون  اأي  ودون  امل�����س��ددة 

و�سامة غذائه. وخال  املواطن  �سحة 

اللقاء الذي ح�سره وزير االإدارة املحلية 

ال�سحة  ووزي��ر  امل�سري  وليد  املهند�س 

ال���دك���ت���ور ���س��ع��د ج���اب���ر ووزي������ر ال���دول���ة 

لفت  الع�سايلة،  اأجمد  االإع��ام  ل�سوؤون 

امل��وؤ���س�����س��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 

جميعا  ل��اأردن��ي��ن  فخر  م�سدر  ت�سكل 

م�ستوى  على  املوؤ�س�سات  اوائل  من  وهي 

االإقليم التي تعنى بغذاء ودواء املواطن 

االردن  ع���ل���ى  ب���غ���ري���ب  ل��ي�����س  “وهذا 
للعناية  الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  وتوجيهات 

ال��ت��ي حت��ت��ل �سلم االأول��وي��ات  ب��االإن�����س��ان 

.“ الوطنية 

ت��ن��ظ��ر  احل���ك���وم���ة  اإن  ال��������رزاز  وق������ال 

بجدية اإىل اإيجاد هيئة متكاملة للجودة 

تكون  االحتكار  ومنع  امل�ستهلك  وحماية 

والدواء ع�سبها  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة 

وت�����س��اه��ي يف ح��ج��م��ه��ا ال��رق��اب��ي دي���وان 

اال�سا�سية  الرقابية  واجهزتنا  املحا�سبة 

ل��ت��ق��وم ب���دور ب��ال��غ االه��م��ي��ة يف ال��رق��اب��ة 

على الغذاء والدواء و�سمان جودته.

م�سوؤوليات  ان  ال��وزراء  رئي�س  وك�سف 

ال��ه��ي��ئ��ة ���س��رتك��ز ع��ل��ى ���س��ام��ة ال���غ���ذاء 

وحماية  واملقايي�س  واملوا�سفات  والدواء 

والبيئة  واالحتكار  واالأ�سعار  امل�ستهلك 

فريق  لديها  و�سيكون  عليها  وال��رق��اب��ة 

تنفيذي رقابي قوي.

وا�سار اإىل “اأن هذا توجه ا�سرتاتيجي 

ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه احل���ك���وم���ة وه���ن���اك ف��ري��ق 

على  يعمل  املحلية  االإدارة  وزي��ر  يراأ�سه 

اأن ي��رى  ب���ل���ورة ه����ذا ال���ت���وج���ه، ون���اأم���ل 

ال��ن��ور ق��ري��ب��ا ل��ي��ت��م اج����راء ال��ت��ع��دي��ات 

الازمة لذلك”. الت�سريعية 

توجيهات  اىل  ال����وزراء  رئي�س  ول��ف��ت 

الت�سنيع  ق��ط��اع  ب���اإي���اء  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

والت�سدير  الغذائي  والت�سنيع  الدوائي 

االهمية الازمة كونهما من القطاعات 

النمو  على  قدرتها  اثبتت  التي  الواعدة 

ف�سا  التحديات  خمتلف  مع  والتكيف 

االدوي���ة  ت�سجيل  اج����راءات  ت�سهيل  ع��ن 

ا�سعارها. وت�سديرها للخارج ومراقبة 

واأكد الرزاز احلاجة املا�سة اىل توحيد 

ج���ه���ودن���ا ال���رق���اب���ي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��م��اي��ة 

على  وال��رق��اب��ة  املنتج  وج���ودة  امل�ستهلك 

م��ع��اي��ري ال��غ��ذاء وال�����دواء وال��ب��ي��ئ��ة وك��ل 

االمور التي لها عاقة ب�سحة املواطن .

ب��ن  ال����ت����ع����اون  ������س�����رورة  ول���ف���ت اىل 

املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء ووزارتي 

عمان  واأم��ان��ة  املحلية  واالإدارة  ال�سحة 

ب���ه���دف ت��ع��زي��ز ال��ت�����س��ارك��ي��ة يف االأم�����ور 

الرقابية، موؤكدا ان التكاملية يف العمل 

االدوار  وت���وزي���ع  امل�����س��وؤول��ي��ات  وحت��دي��د 

مهمة جدا للنجاح.

وق�������ام رئ���ي�������س ال�����������وزراء ب���ج���ول���ة يف 

على  خالها  اطلع  املوؤ�س�سة  خم��ت��رات 

ال��ف��ح��و���س��ات امل��خ��ري��ة ال���ت���ي جت��ري��ه��ا 

املوؤ�س�سة على املواد الغذائية واالدوية.

ال����وزراء احل��دي��ث مع  وت��ب��ادل رئي�س 

عدد من الفنين العاملن يف املخترات 

املخرية  الفحو�سات  اجراء  اآلية  ب�ساأن 

النباتي  ب�سقيها  واالغذية  االدوي��ة  على 

و�سحة  �سحتنا  ان  واأك����د  واحل���ي���واين، 

العاملن يف  اأمينة، مطالبا  باأيد  اأبنائنا 

هذه املخترات االإباغ عن اأي مادة غري 

اتخاذ  بهدف  العينات،  يف  فيها  م�سموح 

املرتكبة  اجلهة  �سد  امل�سددة  االإج��راءات 

اأن اية خمالفة ترتكب  للمخالفة. واأكد 

يف جم���ال ال���غ���ذاء وال������دواء ت��ع��د ج��رم��ا 

بحق املواطن ولن نت�ساهل اإطاقا جتاه 

و�سنتجه  خمالفة  جهة  اأو  موؤ�س�سة  اأي 

الإج�������راءات ق��ان��ون��ي��ة ب��ح��ق امل��خ��ال��ف��ن، 

�ساكرا جهود العاملن يف هذه املخترات 

لتطوير الفحو�س الازمة للك�سف عن 

اأي���ة م���واد غ��ري م��ط��اب��ق��ة ل��ل��م��وا���س��ف��ات. 

ال�����س��ح��ة / رئ��ي�����س جمل�س  وك����ان وزي����ر 

وال���دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  ادارة 

املوؤ�س�سة  اأن  اأك���د  ج��اب��ر،  �سعد  ال��دك��ت��ور 

للمواطن  وال���دواء  ال��غ��ذاء  نوعية  نقلت 

االردين اإىل اأعلى موا�سفات االأمان.

ب��ع��دة  ت��ق��وم  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

وم��راق��ب��ة  االدوي����ة  ت�سجيل  منها  م��ه��ام 

متطلبات  بح�سب  وتخفي�سها  ا�سعارها 

الغذاء  نوعية  ومراقبة  املحلي  ال�سوق 

وجودته.

وق���دم م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة ال��دك��ت��ور 

ن���زار م��ه��ي��دات ع��ر���س��ا ت�سمن اجن���ازات 

املوؤ�س�سة يف جمال الرقابة على قطاعات 

الطبية  وامل�����س��ت��ل��زم��ات  وال����دواء  ال��غ��ذاء 

واجل���������والت ال���رق���اب���ي���ة وال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة 

ت�سجيل  واج������راءات  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت  ال��ت��ي 

الطبية  وامل�ستلزمات  االدوي���ة  وت�سعري 

للمن�ساآت  منحها  مت  التي  والرتاخي�س 

الغذائية والدوائية خال هذا العام.

واكد الدكتور مهيدات انه وبناء على 

بلغ  ف��ق��د  ال�����س��ام��ي��ة  امللكية  ال��ت��وج��ي��ه��ات 

�سعرها  تخفي�س  مت  التي  االدوي��ة  ع��دد 

ال��ع��ام احل���ايل وح��ت��ى نهاية  ب��داي��ة  منذ 

ن�سبة  و�سلت  حيث  دواء   416 اآب  �سهر 

 71 اإىل  االأدوي���ة  بع�س  اأ�سعار  تخفي�س 

باملئة.

يكن  مل  ال���ذي  االردن  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

يوجد   2020 اآذار  قبل  ال��ك��م��ام��ات  ينتج 

لتغطية  الإنتاجها  41 م�سنعا  االآن  لديه 

ح����اج����ة ال���������س����وق امل���ح���ل���ي وال���ت�������س���دي���ر 

اإن��ت��اج  ل��اأ���س��واق اخل��ارج��ي��ة ف�سا ع��ن 

املعقمات واالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية 

للوقاية من فريو�س كورونا.

املوؤ�س�سة  اأن  مهيدات  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

امل��واد  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة  تكثيف  ع��ل��ى  تعمل 

الغذائية امل�ستوردة باال�ستناد اىل قواعد 

املوا�سفات  موؤ�س�سة  م��ن  معتمدة  فنية 

امل��وؤ���س�����س��ة لن  اأن  اإىل  وامل��ق��اي��ي�����س، الف��ت��ا 

م���واد غ��ذائ��ي��ة غري  اي���ة  ب���اإدخ���ال  ت�سمح 

وتعمل  ال��ب�����س��ري  لا�ستهاك  ���س��احل��ة 

على اإعادة ت�سديرها او اتافها و�سمان 

اإىل  واأ�سار  املحلي.  لل�سوق  دخولها  عدم 

اج����راءات امل��وؤ���س�����س��ة الأمت��ت��ة االإج����راءات 

ال����ت����ي ت����ق����وم ب����ه����ا ب����ه����دف ت�����س��ري��ع��ه��ا 

امل��واط��ن��ن،  على  وت�سهيلها  وتب�سيطها 

األ��ف  ق��راب��ة  ت�ستقبل  املوؤ�س�سة  اأن  �سيما 

مراجع يوميا.

االنباط-عمان

الوزراء  الدولة ل�سوؤون رئا�سة   قال وزير 

���س��ام��ي ال������داوود اإن ق����رار جم��ل�����س ال�����وزراء 

ب��ت��خ��ف��ي�����س ع�����دد امل���وظ���ف���ن يف ال��������وزارات 

اإىل  احلكومّية  والدوائر  العاّمة  واملوؤ�ّس�سات 

احلّد االأدنى، وتدوير الّدوام بينهم، وحتديد 

دوام جمموعة منهم عن ُبعد، هدفه احلفاظ 

ت�سكل  والتي  املواطنن  و�سامة  على �سحة 

اأولوية لدى احلكومة.

واأ����س���ار ال�����داوود خ���ال م��داخ��ل��ة هاتفية 

االثنن  ال��ي��وم  اأم”  اأف  “جي�س  اإذاع����ة  على 

االأ���س��ب��وع  م��ن��ذ  تطبيقه  ب���داأ  ال��ق��رار  اأن  اإىل 

يف  تنفيذه  على  التاأكيد  �سيتم  لكن  املا�سي، 

الرقابة  خال  من  الدولة  موؤ�س�سات  جميع 

موؤ�س�سة،  اأو  وزارة  كل  يف  املوجودة  الداخلية 

اأن تخفي�س عدد املوظفن لن يوؤثر  موؤكدا 

على تقدمي اخلدمات للمواطنن، ولن يوؤثر 

عن  �سيعملون  الذين  املوظفن  روات��ب  على 

بعد.

مل  التي  ال��دوائ��ر  اأو  املوؤ�س�سات  واأ���س��اف: 

تطبق القرار، عليها البدء يف تنفيذه اعتبارا 

من اليوم، جمددا التاأكيد على عدم اقتطاع 

العام  القطاع  موظفي  روات��ب  من  مبلغ  اأي 

عن  املنقطعن  اأو  ُب��ع��د  ع��ن  العاملن  ���س��واء 

املوؤ�س�سة احرتازياً ب�سبب وجودهم يف اأماكن 

معزولة.

اآلية ال��دوام عن ُبعد ووفقا  اأن  وا�سار اإىل 

القطاع  موظفي  ل��ع��ودة  االإر����س���ادي  للدليل 

العام للعمل يف الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية 

لديهم  م��ن  و  ال�سن  كبار  للموظفن  تكون 

وال�سيدات  للمناعة،  نق�س  اأو  مر�سي  �سجل 

احلوامل، والذين يقطنون يف اأماكن ينت�سر 

فيها الوباء اأو يف مناطق معزولة.

امل���ع���ام���ات  م��ع��ظ��م  اأن  ال���������داوود  واأك�������د 

واخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سات والدوائر 

احل��ك��وم��ي��ة اأ���س��ب��ح��ت ال���ك���رتون���ي���ة ومي��ك��ن 

منا�سدا  االلكرتونية،  املواقع  عر  تقدميها 

املواطنن واملراجعن باإكمال املعامات التي 

ميكن اإجنازها الكرتونيا وعدم الذهاب اإىل 

املوؤ�س�سات الر�سمية، حمذرا من اأن اإي اإ�سابة 

ب�سكل  اإغاقها  �سيتم  حكومية  موؤ�س�سة  يف 

موؤقت وحجب اخلدمة عن املواطنن لفرتة 

معينة.

ون���ا����س���د امل���واط���ن���ن ب�������س���رورة االل���ت���زام 

ب�سروط ومعايري ال�سامة وال�سحة العامة 

م���ن ح��ي��ث ارت�������داء ال���ك���م���ام���ات، واالل����ت����زام 

املعقمات،  وا���س��ت��خ��دام  اجل�����س��دي،  بالتباعد 

“كل م��واط��ن م�����س��وؤول ع��ن �سحته  ق��ائ��ا: 

ال�سحة  املوازنة بن  علينا  و�سامته ويجب 

وال�سامة وبن تقدمي اخلدمات ال�سرورية 

للمواطنن”.

االنباط-عمان

 اأكد وزير املالية، الدكتور حممد الع�سع�س، 

اأن ثبات الت�سنيف االئتماين ل��اأردن يف ظل 

ه���ذه ال���ظ���روف االق��ت�����س��ادي��ة امل�����س��ط��رب��ة هو 

موؤ�سر على فاعلية ا�ستجابة االأردن ال�سحية 

فر�سته  ال��ذي  الكبري  للتحدي  واالقت�سادية 

علينا هذه اجلائحة.

واكد اأن العمل م�ستمر لا�ستفادة من ثبات 

هذا الت�سنيف لدعم اجلهود اال�ستقرار املايل 

يف االأردن بهدف خف�س الدين العام وخدمته 

التعايف  بهدف  االقت�سادي  االإ���س��اح  وتعزيز 

من التبعات ال�سلبية لهذه اجلائحة.

ام�س  �سحفي  ب��ي��ان  يف  ال��ع�����س��ع�����س،  واأك�����د 

االثنن، اأهمية العاقات مع �سركاء االأردن يف 

التنمية، والنابعة من الدور املهم الذي يقوم به 

االأردن يف املنطقة والعامل، مما وفر له فر�سة 

احل�سول على القرو�س املي�سرة، كما يتوقع اأن 

تبداأ م�ستويات الدين العام بالتباطوؤ بعد عام 

2020 نتيجة حلزمة االإجراءات التي اتخذتها 

يف  العامة  املالية  اأالو���س��اع  ل�سبط  احلكومة 

�سوء الرتاجع املوؤقت يف االأداء املايل لاأردن.

وك��ان��ت وك��ال��ة ���س��ت��ان��درد اآن����د ب����ورز اأك���دت 

الت�سنيف  ا���س��ت��ق��رار  اجل���دي���د  ت��ق��ري��ره��ا  يف 

االئتماين ال�سيادي لاأردن يف املدين الطويل 

عند  واملحلية  االأجنبية  بالعمات  والق�سري 

م�ستقبلية  توقعات  م��ع   ”B+/B“ م�ستوى 

م�ستقرة.

وت��وق��ع��ت ال��وك��ال��ة اأن ي��ت��ع��اف��ى االق��ت�����س��اد 

من  املقبل  ال��ع��ام  يف  تدريجي  ب�سكل  االأردين 

اآثار جائحة كورونا، واأن يحقق منواً اقت�سادياً 

ال��ف��رتة )2021- ب��امل��ئ��ة، خ���ال  5ر2  مب��ع��دل 

االقت�سادي  التباطوؤ  من  الرغم  على   )2023

العاملي.

قامت  ال��وك��ال��ة  اأن  اإىل  االإ�����س����ارة  وجت����در 

من  للعديد  االئتماين  الت�سنيف  بتخفي�س 

دول املنطقة والعامل وغريت النظرة امل�ستقبلية 

لها اإىل �سلبية، يف ظل تراجع االقت�ساد العاملي 

ب�سبب تداعيات جائحة كورونا.

وبح�سب ما اأ�سار اإليه التقرير، فاإن النظرة 

عدة  اإىل  تعزى  ل���اأردن  امل�ستقرة  امل�ستقبلية 

املحلية  التمويل  منعة م�سادر  اأهمها  عوامل 

واخلارجية والتي يحظى بها االأردن لعاقته 

اال�سرتاتيجية مع الدول املانحة.

االأردن  ا����س���ت���م���رار  اأن  ال���وك���ال���ة  وب���ي���ن���ت 

واالقت�سادي  امل��ايل  اال���س��اح  برنامج  بتبني 

�سيدعم  ال��دويل  النقد  بالتعاون مع �سندوق 

اال�ساحات الهيكلية الهادفة لرفع م�ستويات 

اململكة على حتمل  وق��درة  االقت�سادي  النمو 

ديونها.

واأ�سادت بجهود اململكة على املدى املتو�سط 

الإن��ع��ا���س اال���س��ت��ث��م��ار وت��وف��ري ف��ر���س العمل 

وتبني جمموعة من االإجراءات املالية الهادفة 

لدعم معدالت النمو والتخفيف من االأعباء 

املالية على االأردن.

اإح��دى  ب���ورز  اآن���د  �ستاندرد  وك��ال��ة  وتعتر 

اأك���ر امل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي تعمل 

عدة  على  بناًء  ائتمانياً  ال���دول  ت�سنيف  على 

واأداء  وال�سيولة  باملديونية  تتعلق  م��وؤ���س��رات 

اأحد  تقاريرها  وتعتر  ع��ام،  ب�سكل  االقت�ساد 

امل�سادر الرئي�سية التي يلجاأ اليها امل�ستثمرون 

التخاذ قراراتهم اال�ستثمارية.



املحلي
30

االنباط-عمان

اأعلن وزير الأوق��اف وال�س�ؤون واملقد�سات 

عن  اخلاليلة،  حممد  الدكت�ر  الإ�سالمية، 

اإغالق امل�ساجد ملدة اأ�سب�عني ابتداًء من ي�م 

بالت��سيات  التزاماً  وذل��ك  املقبل،  اخلمي�س 

والت�جيهات ال�سحية.

اإي��ج��ار �سحفي ام�س  واأك���د اخل��الي��ل��ة يف 

الثنني، اأن هذا الإجراء احرتازي، ويتفق مع 

ال�سرر  بدفع  تنادي  التي  ال�سرعية  املقا�سد 

واملقا�سد  ال�سرعية  ال��ف��ت��اوى  م��ع  وتن�سجم 

ي�ؤكد  ال��ذي  احلنيف،  الدين  لهذا  العظيمة 

دائ���م���اً اأن دف���ع امل��ف�����س��دة م��ق��دم��ة ع��ل��ى جلب 

امل�ساجد  اإغ��الق  اأن  على  �سدد  كما  امل�سلحة، 

ملدة اأ�سب�عني، جاء بنية �سامية ومق�سد نبيل 

والغاية هي �سحة امل�اطنني واملجتمع كافة.

ودعا اخلاليلة اإىل عدم اإطالق اخلطابات 

البعيدة عن العقل وال�حي والتي تدل على 

ال��ق��راآن  م��ن  ال�سرعية  الن�س��س  فهم  ع��دم 

وال�سنة ح�ل اإغالق امل�ساجد.

االنباط-عمان

 قال حمافظ العا�سمة بالإنابة، اإ�سماعيل 

 15 ام�س الثنني عزل  اإنه جرى  ال�سرايرة، 

بناية يف عمان، بعد اكت�ساف اإ�سابات ك�رونا 

فيها.

وق�����ال ال�������س���راي���رة اإن ال��ب��ن��اي��ات ت��ق��ع يف 

م��ن��اط��ق ���س��اح��ي��ة احل����اج ح�����س��ن وق���ري���ة اأب���� 

والها�سمي  ح�سن  الأم����ر  و���س��اح��ي��ة  ���س��ي��اح 

ال�����س��م��ايل و���س��اح��ي��ة ال��ن��خ��ي��ل واأب������ ن�سر 

وماركا اجلن�بية والبيادر وخلدا، اإ�سافة اإىل 

والأ�سرفية  الن�سر  جبل  من  كل  يف  بنايتني 

وطربب�ر. واأكد ال�سرايرة اأنه مت التعامل مع 

البنايات وتعقيمها ملنع انت�سار العدوى وفقا 

للربوت�ك�ل ال�سحي املعتمد.

وبني اأنه مت اتخاذ الإجراءات الحرتازية 

الالزمة وتاأمني دورية �سرطة ل�سمان عدم 

البنايات  اإىل  �سخ�س  اأي  خ���روج  اأو  دخ����ل 

وحتى تتمكن فرق التق�سي ال�بائي من اأخذ 

العينات.

االنباط-عمان

ن��ف��ذت راب��ط��ة ال��ع��امل ال���س��الم��ي ممثلة 

بالهيئة العاملية لالإغاثة والرعاية والتنمية 

ب��������الأردن، ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ري��ة 

الأردنية الها�سمية حملة م�ساعدات للعائالت 

ال�����س���ري��ة ال��الج��ئ��ة يف خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات 

اململكة.

الأمني  من  املقدمة  امل�ساعدات  وت�سمنت 

ال��ع��ام ل��راب��ط��ة ال��ع��امل الإ���س��الم��ي ال��دك��ت���ر 

حممد بن عبد الكرمي العي�سى 536 ك�ب�ن 

م����اد غ��ذائ��ي��ة، قيمة ك��ل ك���ب���ن 50 دي��ن��ارا، 

وبلغت قيمتها الجمالية 26800 دينار .

وقال مدير مكتب الهيئة العاملية لالإغاثة 

ب��الأردن الدكت�ر عبد اهلل الأحمري يف بيان 

�سحفي ام�س الثنني، اإنه وبعد درا�سة ال�اقع 

ومراعاة للجانب ال�سحي مت الت�جه لتنفيذ 

احلملة من خالل ك�ب�نات م�اد غذائية يتم 

ال�ستهالكية  امل�ؤ�س�سة  خ��الل  م��ن  �سرفها 

املدنية.

االنباط-عمان

 وقعت نقابة املهند�سني الردنيني و�سركة 

تعدين الي�راني�م الأردنية، اتفاقية لتدريب 

املهند�سني حديثي التخرج.

ووق�����ع الت���ف���اق���ي���ة م���دي���ر ع����ام ال�����س��رك��ة 

املهند�سني  ونقيب  ال�سناق  حممد  الدكت�ر 

الأردنيني املهند�س احمد �سمارة الزعبي.

وقال رئي�س جمل�س ادارة ال�سركة الدكت�ر 

خ���ال���د ط������ق�����ان، خ�����الل م�����ؤمت����ر ���س��ح��ف��ي 

ام�����س الإث��ن��ني ع��ق��ب ت���ق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة، اإن 

امللكية  للت�جيهات  ترجمة  جاءت  التفاقية 

ال�سامية لالهتمام بال�سباب الردين مل�اجهة 

التحديات القت�سادية ونقل اخلربات لهم، 

انعكا�س مبا�سر على حتقيق  ذلك من  ملا يف 

التنمية امل�ستدامة يف جمال �سناعة التعدين 

للعنا�سر الثمينة التي تزخر بها اململكة.

ب��ن��اء  اأه��م��ي��ة ال���س��ت��ث��م��ار يف  وا����س���ار اىل 

اخل�����ربات امل��ح��ل��ي��ة يف ع��م��ل��ي��ات ا���س��ت��ك�����س��اف 

وتعدين خامات الي�راني�م وخامات عنا�سر 

الر�س النادرة التي تزخر بها ارا�سي جن�ب 

اململكة.

واأكد مدير عام �سركة تعدين الي�راني�م 

تعدين  م�سروع  اأن  ال�سناق،  حممد  الدكت�ر 

الي�راني�م يعترب من ال�سناعات التي ت�فر 

وطنية  فنية  خ��ربات  لبناء  منا�سبة  فر�سة 

من  م��ت��ع��ددة  وهند�سية  علمية  جم���الت  يف 

التقني لل�سناعات  بامل�ست�ى  �ساأنها الرتقاء 

املحلية وترك الثر اليجابي امللم��س على 

امل��ح���ر الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي. واو���س��ح 

احمد  املهند�س  الأردن��ي��ني  املهند�سني  نقيب 

املهند�س  وب��ن��اء  ت��اأ���س��ي�����س  اأه��م��ي��ة  ال��زع��ب��ي، 

جمل�س  خطة  اأن  مبينا  وتدريبيه،  الأردين 

ت��دري��ب خمتلفة  ف��ر���س  اي��ج��اد  النقابة ه��ي 

ل��ل��زم��الء امل��ه��ن��د���س��ني مب���ا ي�����س��اه��م يف رف��ع 

من  لتمكينهم  قدراتهم  وتنمية  كفاءاتهم 

ال��دخ���ل اىل ���س���ق ال��ع��م��ل وامل��ن��اف�����س��ة على 

كافة الطر.

واأ����س���اد ب��ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ب���ني جمل�س 

النقابة و�سركة تعدين الي�راني�م، لفتا اىل 

دائما ما تقدم خرباتها ودعمها  ال�سركة  ان 

ب�سكل عام  املدين  املجتمع  مل�ؤ�س�سات  امل�ستمر 

ولنقابة املهند�سني ب�سكل خا�س.

وت���اأت���ي ه���ذا الت��ف��اق��ي��ة يف اط����ار اإه��ت��م��ام 

النقابة بتدريب املهند�سني وتاأهيلهم ل�س�ق 

العمل الأردين وخدمة ال�طن مع امل�ؤ�س�سات 

ال��ه��ن��د���س��ي��ة  ب��ال��ت��خ�����س�����س��ات  ال���ع���الق���ة  ذات 

املختلفة.

»كورونا« .. القادم أصعب والضبابية عنوان المرحلة
 تزايد عدد الوفيات وغور الصافي في مهب الفيروس

جابر: وفاتان و 204 اصابات محلية بفيروس كورونا

الرزاز يترأس اجتماعًا للجنة العليا الحتفالية مئوية الدولة األردنية

النعيمي: استثناء الصفوف الثالثة األولى والتوجيهي من قرار تعليق الدوام

االنباط-عمان

الثنني،  ام�س  ج��اب��ر،  �سعد  ال��دك��ت���ر  ال�سحة  وزي��ر  اأع��ل��ن 

امل�ستجد  ك����رون���ا  ب��ف��رو���س  ج���دي���دة  اإ����س���اب���ة   214 ت�����س��ج��ي��ل 

حالتي  وت�سجيل  خارجية،  اإ���س��اب��ات   10 منها  )ك���ف��ي��د-19(، 

وفاة و49 حالة �سفاء من املر�س.

 110 وت�زعت احلالت املحلية اجلديدة على النح� الآتي؛ 

حالت يف عمان، 53 حالة يف الكرك حيث اأعلن مدير ال�س�ؤون 

ال��ط��راون��ة عن  اأمي��ن  ال��دك��ت���ر  ال��ك��رك  ال�سحية يف حمافظة 

الأغ���ار  ل���اء  يف  ك�رونا  بفرو�س  جديدة  اإ�سابة   35 ت�سجيل 

اجلن�بية.

وق���ال ال��دك��ت���ر ال��ط��راون��ةاأن��ه مت ع���زل م��ن��ازل امل�����س��اب��ني، 

من  العينات  باأخذ  م�ستمرة  ال�بائي  التق�سي  فرق  اأن  م�ؤكدا 

املخالطني و�س�ل اإىل منع انت�سار الفرو�س.

الك�اليت  �سامي  الأغ�ار اجلن�بية  وبني مدير تربية ل�اء 

من  لطالبة  م�ؤكدة  اإ�سابة  الإ�سابات  هذه  بني  من  ظهر  اإنه 

الأوىل  الإ���س��اب��ة  وه��ي  املختلطة  الثان�ية  احلديثة  مدر�سة 

هذه  يف  الدرا�سة  نظام  حت�يل  مت  اأن��ه  اإىل  م�سرا  باملنطقة، 

املدر�سة اإىل نظام التعلم عن بعد وملدة 14 ي�ما.

19 ح��ال��ة يف ال��ب��ل��ق��اء ح��ي��ث ق���ال حم��اف��ظ ال��ب��ل��ق��اء نايف   ،

حمافظة  يف  زي  منطقة  يف  م��ن��زل��ني  ع���زل  مت  ان���ه  احل��ج��اي��ا 

البلقاء بعد ثب�ت ت�سجيل ا�سابتني بفرو�س ك�رونا.

ك���ادر  وقامت  املخالطني  اأخ��ذ عينات من  ان��ه مت  وا���س��اف 

بلدية ال�سلط الكربى بتعقيم عدد من املنازل يف املنطقة.

، 4 حالت يف اإربد، 9 حالت يف الزرقاء، 6 حالت يف املفرق، 

حالتان يف جر�س، وحالة يف ماأدبا.

الثنني،  الي�م  �سحفي  اإيجاز  خالل  جابر  الدكت�ر  وبني 

اأن فرق ال�ستق�ساء اأجرت الي�م نح� 10 اآلف فح�س، لي�سل 

 989579 اإىل  اجلائحة  بدء  منذ  الإجمالية  الفح��سات  عدد 

فح�ساً.

رغم  امل�سددة  الإج���راءات  من  “ناأمل  ال�سحة،  وزي��ر  وق��ال 

ق�ساوتها اأن تقلل عدد الإ�سابات، ونت�خى الإغالق ال�سامل”، 

نتيجة  ح��ي��ات��ن��ا  ط��ال��ت  ال�����س��ع��ب��ة  “الإجراءات  اأن  م�����س��ي��ف��اً 

ال�ستهتار واإقامة الأعرا�س والتجّمعات وبي�ت العزاء”.

من  التحقق  ال���ب��ائ��ي  التق�سي  ف��رق  ب��ا���س��رت  جهتها  م��ن 

لتخاذ  الفحي�س  يف  بك�رونا  م�ساب  لأول  خمالطني  وج���د 

الإجراءات ال�سحية الالزمة وح�سر اأية حالت حمتملة.

االنباط-عمان

 ق���ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����س���ؤون الإع����الم اأجم��د 

ع�دة الع�سايلة اإن جمل�س ال���زراء اتخذ خالل 

جل�سته التي عقدت ام�س الثنني برئا�سة رئي�س 

ال�زراء الدكت�ر عمر الرّزاز جملة من القرارات 

والإج������������راءات ال����ق���ائ���ّي���ة حل���م���اي���ة امل����اط���ن���ني 

واحل����ف����اظ ع��ل��ى ���س��الم��ت��ه��م، و���س��ب��ط ان��ت�����س��ار 

العدوى بفرو�س ك�رونا؛ وذلك يف �س�ء ارتفاع 

اأعداد الإ�سابات اىل م�ست�يات غر م�سب�قة.

واأّكد الع�سايلة خالل اإيجاز �سحفي عقد يف 

رئا�سة ال�زراء اأّن هذه القرارات اتخذت لتجّنب 

من  العديد  تفعل  كما  ال�سامل،  احلظر  فر�س 

الدول الأخرى يف هذه املرحلة، م�سيفا: “علينا 

والتزامات  م�س�ؤولّيات  وم�اطنني،  كم�س�ؤولني 

يجب اأن نق�م بها حتى ن�سمن عدم تف�ّسي ال�باء 

اإىل م�ست�يات ي�سعب ال�سيطرة عليها”.

ونّ�ه الع�سايلة اإىل اأن تطبيق هذه الإجراءات 

�سباح  من  اعتباراً  �سيبداأ  اجل��دي��دة  وال��ق��رارات 

اخلمي�س امل�افق لل�سابع ع�سر من اأيل�ل املقبل، 

وملّدة اأ�سب�عني، وت�سمل:اأّوًل: تعليق دوام غالبّية 

والنتقال  ة،  واخلا�سّ احلك�مّية  املدار�س  طلبة 

اإىل التعليم عن ُبعد ملّدة اأ�سب�عني.

ث���ان���ي���اً: اإغ�����الق ����س���الت امل��ق��اه��ي وامل��ط��اع��م 

مل��ّدة  ال�����س��ي��اح��ّي��ة وال�����س��ع��ب��ّي��ة  اأن���اع��ه��ا  مبختلف 

اأ���س��ب���ع��ني، وي��ق��ت�����س��ر ت��ق��دمي اخل���دم���ات فيها 

ول  ف��ق��ط،  امل��ن��اول��ة  اأو  الت��سيل  ع��رب  للزبائن 

ي�سمح لها بتقدمي الأطعمة اأو اخلدمات داخلها، 

وعلى اأ�سحابها م�س�ؤولّية تنظيم عملّية املناولة 

اإج��راءات التباعد اجل�سدي وارتداء  مبا ي�سمن 

ال��ك��ّم��ام��ات، وج��م��ي��ع اإج�����راءات ال���ق��اي��ة، وحت��ت 

طائلة امل�س�ؤولّية.

ثالثاً: اإجراءات تخ�ّس امل�ساجد والكنائ�س يف 

جميع حمافظات اململكة بح�سب ما يعلنه وزير 

الأوقاف وال�س�ؤون واملقّد�سات الإ�سالمّية ورئي�س 

جمل�س روؤ�ساء الكنائ�س.

جميع  يف  ال�سعبّية  الأ����س����اق  اإغ���الق  راب��ع��اً: 

والكتظاظ  للتزاحم  نظراً  اململكة،  حمافظات 

احلا�سل فيها.

واأمني  املحلّية  الإدارة  وزي��ر  تكليف  خام�ساً: 

ع���ّم���ان ب������س��ع اآل����ّي����ة ل��ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل الأ�����س�����اق 

التزاحم والكتظاظ،  املركزّية، مبا ي�سمن منع 

واإجراءات ال�سالمة وال�قاية فيها.

بالتن�سيق  الق�سائي  املجل�س  �سيق�م  �ساد�ساً: 

عدم  ل�سمان  اإج���راءات  باتخاذ  العدل  وزارة  مع 

ال���ت���زاح���م، واإج��������راءات ال�����س��الم��ة وال����ق���اي���ة يف 

املحاكم.

���س��اب��ع��اً: اأّم�����ا ب�����س��اأن اإق���ام���ة الح���ت���ف���الت اأو 

الأعرا�س اأو بي�ت العزاء، اأو اأّي جتّمعات اأخرى، 

اأّننا  اإّل  �سابقاً  اأطلقناها  التي  التحذيرات  ورغم 

مل�سنا حالة من ال�ستهتار والتهاون يف هذا الأمر، 

وق��د جن��م ع��ن ذل��ك وب��ك��ّل اأ���س��ف ظه�ر ع�سرات 

وعليه  اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  الإ�سابات 

جّداً  �سارمة  اإج���راءات  املعنّية  الأجهزة  �ستّتخذ 

بحّق كّل من يخالف دون تهاون مطلقاً، و�سيتّم 

ت�قيف اأّي �سخ�س يقيم مثل هذه التجّمعات ملّدة 

اأربعة ع�سر ي�ماً.

ث��ام��ن��اً: اأّك����د جمل�س ال������زراء ع��ل��ى ق��رارات��ه 

ت�سديد  ت�سمنت:  والتي  اأم�س  اتخاذها  مّت  التي 

اأ���س��ك��ال��ه��ا،  ال��ت��ج��ّم��ع��ات مبختلف  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة 

وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع احل���ّك���ام الإداري��������ني والأج���ه���زة 

امل�س�ؤولّية  طائلة  حتت  جتّمع،  اأّي  ملنع  الأمنّية 

وامل�ؤ�ّس�سات  ال����زارات  على  والتاأكيد  القان�نّية، 

ع��دد  بتخفي�س  احل��ك���م��ّي��ة  وال���دوائ���ر  ال��ع��اّم��ة 

امل�ّظفني لديها اإىل احلّد الأدنى، وباحلّد الذي 

للم�اطنني؛  اخلدمات  تقدمي  ا�ستمرار  ي�سمن 

ال���ّدوام  بتدوير  املخت�ّس  امل��رج��ع  ي��ق���م  اأن  على 

منهم  جمم�عة  دوام  وحت��دي��د  امل���ّظ��ف��ني،  ب��ني 

ع���ن ُب���ع���د، مّم����ن ت���الئ���م ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل��ه��م ذل���ك، 

التباعد  ب���اإج���راءات  الل��ت��زام  ال��ت��اأك��ي��د على  م��ع 

وال�قاية املن�س��س عليها.

بعقد  الكتفاء  اأي�سا  ال��ق��رارات  ت�سمنت  كما 

وامل�ؤ�ّس�سات  وال��دوائ��ر  ال����زارات  يف  الجتماعات 

احل��ك���م��ّي��ة وال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��اّم��ة ع��ن ُب��ع��د، وب��اأق��ّل 

جمل�س  جل�سات  ذل��ك  يف  مب��ا  املمكنة؛  الأع����داد 

ال�زراء التي �سيتّم عقدها بدءاً من ي�م الثالثاء 

ال��زي��ارات  ومنع  امل��رئ��ي،  الت�سال  بتقنّية  املقبل 

و�سائل  واإيجاد  اآخر،  اإ�سعار  امل�ست�سفيات حتى  يف 

التزاحم  وتخفيف  امل��ر���س��ى،  م��ع  اآم��ن��ة  ت���ا���س��ل 

يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ب��ت��ط���ي��ر اأ����س���ال���ي���ب ال��ت��ع��ام��ل 

الإلكرتوين لتحديد امل�اعيد واملعاجلات.

واأكد وزير الدولة ل�س�ؤون الإعالم اأن العمل 

ي�م  من �سباح  اعتباراً  �سي�ستمر  القرارات  بهذه 

اخلمي�س وملّدة اأ�سب�عني.

الع�سايلة عن متديد عدد �ساعات  اأعلن  كما 

احلظر ال�سامل يف منطقة غ�ر ال�سايف، لت�سبح 

ال�ساد�سة  وح��ّت��ى  م�����س��اًء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  م��ن 

�سباحاً، اع��ت��ب��اراً م��ن ي���م غ��ٍد ال��ث��الث��اء؛ وذل��ك 

نظراً ل�س�ء احلالة ال�بائّية فيها.

اأع���داد  ارت��ف��اع  ���س���ء  “ويف  الع�سايلة،  وق���ال 

ا�ستثنائّية  ظروفاً  نعي�س  وال�فيات،  الإ�سابات 

دق��ي��ق��ة، ت��ت��ط��ّل��ب م���ّن���ا ج��م��ي��ع��اً اأق�����س��ى درج����ات 

اأخالقّية  م�س�ؤولّية  وه��ذه  والل��ت��زام،  امل�س�ؤولّية 

واإن�سانّية ل بّد من اللتزام بها”.

واخ���ت���ت���م وزي������ر ال����دول����ة ل�������س����ؤون الإع������الم 

“حماكم اهلل، وحمى �سّحتكم  بالق�ل:  الإيجاز 

والإن�سانّية  وقيادته،  ال�طن  وحفظ  واأحّباءكم، 

جمعاء، من �سّر هذا ال�باء”.

االنباط-عمان

 تراأ�س رئي�س ال�زراء الدكت�ر عمر الرزاز، 

اج��ت��م��اع��اً يف رئ��ا���س��ة ال������زراء، ام�����س الث��ن��ني، 

ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا لح��ت��ف��ال��ي��ة م���ئ����ي���ة ال���دول���ة 

الأردنية.

جه�د  ت�سافر  اأهمّية  ال����زراء  رئي�س  واأك��د 

وال�سعبية  الر�سمية  الدولة  م�ؤ�س�سات  جميع 

لإب������راز ه����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ال���ط��ن��ي��ة واأه��م��ي��ت��ه��ا 

لالأجيال وما حققه الأردن بقيادة الها�سميني 

100 ع�����ام م����ن م���ن���ج���زات ع��ل��ى  ع����رب م�������س���رة 

خم��ت��ل��ف ال�����س��ع��د ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 

والجتماعية.

فر�سة  ت�سكل  امل��ن��ا���س��ب��ة  ه���ذه  اأن  اأك���د  ك��م��ا 

اجلامعة  ال���ط��ن��ي��ة  الأردن���ي���ة  ه�يتنا  لتعزيز 

جميع  م���اج��ه��ة  على  الأردن  ب��ق��درة  واإمي��ان��ن��ا 

التحديات وال�سعاب مهما عظمت.

وزي��ر  قدمه  عر�س  اإىل  اللجنة  وا�ستمعت 

با�سم  الدكت�ر  اللجنة  رئي�س  نائب   / الثقافة 

الرئي�سية  والأه��داف  املالمح  ح�ل  الط�ي�سي 

ال�طنية  املعاين  برت�سيخ  املتمثلة  لالحتفالية 

ال��ك��ب��رة وق��ي��م الع��ت��زاز ال���ط��ن��ي ال��ت��ي ترمز 

الأردين  الجتماعي  ال�جدان  يف  الذكرى  لها 

وغر�سها يف البناء املعن�ي لالأجيال اجلديدة.

اإىل تقدمي روؤية وطنية جامعة  كما تهدف 

الدولة  مئ�ية  م�سرة  من  امل�ستفادة  للدرو�س 

ق��اع��دة  وب���ن���اء  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف  الأوىل 

والبح�ث  وامل��ع��ل���م��ات  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن  معرفية 

واملعارف املتخ�س�سة ح�ل هذه امل�سرة واإتاحة 

اجلانب الأكرب منها للجمه�ر واملهتمني.

اإطالق  الط�ي�سي  الدكت�ر  بح�سب  و�سيتم 

م�������س���ارات م��ت��ع��ددة ل��ت���ث��ي��ق م�����س��رة ال���دول���ة 

وال  ال�سيا�سية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  الأردن��ي��ة 

ق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وجت�����س��ي��د امل��ح��ط��ات 

ثقافية  اأع��م��ال  يف  ال�طنية  وال��رم���ز  ال��ب��ارزة 

وفنية كبرة قابلة لال�ستمرارية والبقاء.

�سكل  كان قد  ال���زراء  اأن جمل�س  اإىل  ي�سار 

على  للعمل  ال�����زراء  رئ��ي�����س  ب��رئ��ا���س��ة  اللجنة 

�ست�سعها  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  اخل��ط��ة  م��راج��ع��ة 

وزارة الثقافة ومناق�سة اخلطط والأفكار التي 

بخطة  واخل���روج  املعنية  ال�����زارات  بها  تتقدم 

�ساملة لالحتفالية. وطنية 

وت�سم اللجنة يف ع�س�يتها وزراء الداخلية، 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ال��رتب��ي��ة 

وال��ربمل��ان��ي��ة،  ال�سيا�سية  ال�����س���ؤون  وال��ت��ع��ل��ي��م، 

رئا�سة  ل�س�ؤون  الدولة  املالية،  املحلية،  الإدارة 

ال����������زراء، ال����دول����ة ل�������س����ؤون الإع��������الم، وزي���ر 

الثقافة، واأمني عام وزارة الثقافة مقرراً.

االنباط-عمان

 اأع��ل��ن وزي���ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ال��دك��ت���ر 

ت��ي�����س��ر ال��ن��ع��ي��م��ي، ت��ع��ل��ي��ق احل���ك����م���ة ل����دوام 

ُبعد،  التعليم عن  اإىل  والتح�ل  املدار�س  طلبة 

املقبل،  اخلمي�س  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأ�سب�عني،  مل��دة 

احلك�مية  املدار�س  ي�سمل  القرار  اأن  م��سحاً 

والثقافة  ال��غ���ث  وك��ال��ة  وم��دار���س  واخل��ا���س��ة 

مع  الأطفال  ريا�س  اإىل  بالإ�سافة  الع�سكرية 

)الأول  الأوىل  ال��ث��الث��ة  ال�����س��ف���ف  ا���س��ت��ث��ن��اء 

وال���ث���اين وال��ث��ال��ث( وط��ل��ب��ة ال��ث��ان���ي��ة ال��ع��ام��ة 

“الت�جيهي” من القرار.
اإي�����ج�����از ���س��ح��ف��ي  واأو�������س������ح ال���ن���ع���ي���م���ي يف 

ال��درا���س��ة لطلبة  ا���س��ت��م��رار  اأن  الث��ن��ني،  م�����س 

اأو  ب��ال��ت��ن��اوب  اإم���ا  كاملعتاد  �سيك�ن  الت�جيهي 

الطلبة  ع���دد  ي��زي��د  ل  اأن  ���س��ري��ط��ة  ب��ال��ك��ام��ل، 

يحق  فيما  ط��ال��ب��اً،   20 ع��ن  ال���اح��د  ال�سف  يف 

لأول���ي���اء اأم������ر ال��ط��ل��ب��ة ب��ال�����س��ف���ف ال��ث��الث��ة 

املدر�سي  التعليم  يف  الختيار  حرية  الأ�سا�سية 

العملية  اأه��م��ي��ة  م���ؤك��داً  ُب��ع��د،  ع��ن  التعليم  اأو 

ال���رتب����ي���ة ل��ل�����س��ف���ف الأ����س���ا����س���ي���ة، وه����م من 

يق�م  اأن  على  بالعدوى،  اإ�سابة  الإق��ل  الفئات 

ب��ت��دري�����س ه����ذه ال�����س��ف���ف م��ع��ل��م واح����د على 

الأغلب.

امل���دار����س مهمة  م�����دراء  ت����يل  اإىل  واأ����س���ار 

تنظيم دوام املعلمني ملتابعة العملية التعليمية 

والتفاعل مع الطلبة، وذلك وفق ال�سرتاطات 

ال�����س��ح��ي��ة، و���س��ي��ع��ل��ن ي�����م غ���د ال���ث���الث���اء عن 

التفا�سيل املتعلقة بدوام املعلمني خالل فرتة 

تعليق دوام الطلبة.

 وزير األوقاف: إغالق المساجد لمدة 
أسبوعين ابتداء من يوم الخميس

 محافظ العاصمة باإلنابة: 
عزل 15 بناية في عمان

 تقديم مساعدات غذائية للعائالت 
السورية الالجئة في االردن

 نقابة المهندسين وتعدين اليورانيوم 
توقعان اتفاقية لتدريب حديثي التخرج
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كل  يف  لآخ��ر  �شخ�ص  من  يختلف  ع�شوائي  ُمتغيرّ  فيه  �شيء  وكل  بطبيعته  الإن�شان 

لكل  الطبيعي  التوزيع  ي�شبطها  ع�شوائية  متغيات  اإح�شائياً  ذلك  وميثرّل  ال�شفات، 

الإن�شانية  ال�شفات  اأن  ناجت  بالطبع  وهذا  الإح�شائية؛  العينة  وفق  الإن�شانية  ال�شفات 

تختلف من �شخ�ص الآخر حتى ولو زمان كورونا اأو بعده:  

تتكلرّم عن  ومتو�شطة  الأفكار،  تتكلرّم يف  الب�شر ثالثة: عقول عظيمة  بني  1. عقول 

الأ�شف  مع  وكثيون  بهم،  وت�شتغل  والأ�شخا�ص  النا�ص  عن  تتكلرّم  و�شغية  الأح��داث، 

من النوع الأخي ويالحظ ذلك بكرثة من على و�شائل التوا�شل الإجتماعي.

تاأخذ  وطبيعية  الأ�شباب،  لأتفه  حتزن  عاطفية  قلوب  ثالثة:  الب�شر  بني  وقلوب   .2

بالأ�شباب، وقا�شية ل توؤمن بالأ�شباب.

3. وب��ط��ون ب��ن��ي ال��ب�����ش��ر ث��الث��ة: ب��ط��ون ك��ب��ية ت��اأك��ل الأخ�����ش��ر وال��ي��اب�����ص ب��احل��الل 

واحلرام، وبطون متو�شطة تاأخذ حاجتها، وبطون �شغية متالأها نظرة العيون.

متو�شطة  ونف�شيات  نف�شها،  حترتم  راقية  نف�شيات  ثالثة:  الب�شر  بني  ونف�شيات   .4

الرقي وجتامل يف م�شاحلها، ونف�شيات تطلب من الآخر معاملة �شلبية باملثل.

ى ب�شع ع�شرات من ال�شنتيمرتات،  5. والفرق الفيزيائي بني العقل والقلب ل يتعدرّ

عاطفية  والثانية  واقعية  ف��الأوىل  لغتيهما،  بني  املو�شوعية  باملقاربة  �شترّان  اأن��ه  بيد 

ومتيل مع الريح، لكن املطلوب يف معظم الأحيان تغليب لغة العقل.

الأ�شف-،  -مع  اخلا�شة  وامل�شالح  اجليوب  لغة  ُتغِلرّب  الأي��ام  هذه  الَنرّا�ص  ومعظم   .6

وامل�شالح العامة ل يهتم بها �شوى النذر الي�شي من النا�ص!

ز  7.  والَنرّا�ص بالطبع ل ت�شتخدم اأكرث من ع�شرة باملائة من عقولها لأنها رمبا تركرّ

والتحليل  والناقد  الإبداعي  التفكي  مبمار�شة  تقوم  ل  اأنها  اأو  اأكرث  القلوب  لغة  على 

العقلي وغيها من الفعاليات العقلية كثياً.

ال��ِع��ل��م وامل��ن��ط��ق وال��ت��ح��ل��ي��ل والأخ���ذ  اأك���رث لأن  8. م��ط��ل��وب الإن��ح��ي��از للغة ال��ع��ق��ول 

املمار�شة احلالية  باأن  ات الفعل، واأجزم  بالأ�شباب يحكمها دومنا اللجوء للفزعوية وردرّ

للغة العاطفة هو ال�شبب الرئي�ص يف حالة هوان الأمة!  

وفق  تتباين  ونف�شياتهم  وبطونهم  وقلوبهم  وعقولهم  اأجنا�ص  النا�ص  ب�شراحة: 

واملطلوب  ك��ورون��ا،  زم��ن  يف  حتى  اإح�شائياً  �شبطها  ال�شعب  م��ن  ع�شوائية  متغيات 

اأف�شلها باإ�شتخدام لغة العقل والنف�شية الراقية دومنا كراهية.

د.محمد طالب عبيدات

 عقول وقلوب وبطون 
في زمن كورونا
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االنباط-عمان

احتفل مركز ال�شت�شارات والتدريب يف اجلامعة 

العامة  املوؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون  الأردن��ي��ة  الأمل��ان��ي��ة 

الأوىل من  الدفعة  لل�شمان الجتماعي بتخريج 

امل�شاركني يف الربنامج التدريبي ) �شابط ارتباط 

بح�شور  وذل����ك   ) الج��ت��م��اع��ي  لل�شمان  معتمد 

فيا�ص،  منار  ال��دك��ت��ورة  الأ���ش��ت��اذ  اجلامعة  رئي�ص 

ومدير عام املوؤ�ش�شة الدكتور حازم رحاحلة. وقد 

خ�شع اخلريجون خالل الدورة ل� 40 �شاعة نظرية 

ال�شمان  م��وا���ش��ي��ع  خمتلف  ت��ن��اول��ت  وتطبيقية 

والقدرات  باملهارات  املتدربني  لتزويد  الجتماعي 

النواحي  من  ال�شمان  ومعامالت  اأعمال  لإجن��از 

واأي�شا  والإجرائية،  والإداري���ة  والفنية  القانونية 

ال�شمان  ق��ان��ون  اأح��ك��ام  تطبيقات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 

وال���غ���رام���ات وف���وائ���د ال���ت���اأخ���ي، وم��اه��ي��ة امل��ن��اف��ع 

منها  ال�شتفادة  وكيفية  يوفرها  التي  التاأمينية 

وفق الإج��راءات املعتمدة واملدد القانونية املحددة، 

الإل��ك��رتوين  للموقع  الأم��ث��ل  ال�شتخدام  وكيفية 

واخلدمات املتاحة عليه، مما يتيح لل�شركات تعظيم 

تقدمها  التي  ال��ع��دي��دة  اخل��دم��ات  م��ن  ال�شتفادة 

م��وؤ���ش�����ش��ة ال�����ش��م��ان الج��ت��م��اع��ي و���ش��م��ان حقوق 

املوظفني لديها. وياأتي الربنامج التدريبي تنفيذاً 

ق���درات  لبناء  ال��ط��رف��ني  ب��ني  امل��ربم��ة  لالتفاقية 

املتعاملني مع املوؤ�ش�شة يف الت�شريعات والجراءات 

اخل��ا���ش��ة ب�����اإدارة ا���ش��رتاك��ات م��وظ��ف��ي ال�����ش��رك��ات، 

ون�شر الوعي واملعرفة بال�شمان ودوره املجتمعي، 

وتعريف ال�شركات واملوؤ�ش�شات بالقانون وتطبيقاته 

لتمكني املتدربني من احل�شول على �شهادة �شابط 

ارتباط �شمان معتمد ت�شدرها اجلامعة.

االنباط-عمان

خدمة  الأردن���ي���ني،  املهند�شني  نقابة  اأط��ل��ق��ت   

الأردن���ي���ني  للمهند�شني  الل���ك���رتوين  الن��ت�����ش��اب 

خريجي اجل��ام��ع��ات الأردن���ي���ة، وذل���ك �شمن باقة 

على  املجل�ص  يعمل  التي  اللكرتونية  اخل��دم��ات 

اطالقها.

اأحمد �شمارة  وقال نقيب املهند�شني، املهند�ص 

الزعبي يف بيان ام�ص الثنني، اإن خدمة النت�شاب 

النقابة  جمل�ص  روؤي����ة  �شمن  ت��اأت��ي  الل���ك���رتوين 

للتحول اىل نقابة رقمية، مبينا اأن اخلدمة ت�شهم 

يف تخفيف العبء على الزمالء، كما تقلل الوقت 

واجلهد عليهم.

وا�شاف اإن ن�شبة املهند�شني الردنيني امل�شجلني 

العرب والأجانب  املهند�شني  النقابة اىل ن�شبة  يف 

تبلغ 97 باملئة.

االنباط-عمان

 ق���ال رئ��ي�����ص جمعية اب��ق��ار ال��ظ��ل��ي��ل علي 

غباين اإن انتاج احلليب يغطي حاجة ال�شوق 

املحلية، ويتوفر يف اململكة نحو 60 الف راأ�ص 

من البقار احللوب )البكاكي( ال اأن موجة 

احلرارة الخية �شاهمت يف تقليل اإنتاج حليب 

الأبقار بن�شبة 20 باملائة، والبالغ نحو 900 طن 

يوميا.

الأثنني،  ام�ص  وبني غباين يف ت�شريحات 

ان هناك 256 مزرعة قائمة ومرخ�شة توفر 

 500 ون��ح��و  م�شنعا   80 لنحو  احل��ل��ي��ب  م���ادة 

معمل يقوم بت�شييل م�شتقات احلليب ملنتجات 

ا�شتهالكية من اجبان وباقي م�شتقات الإلبان.

وق������ال رئ��ي�����ص ج��م��ع��ي��ة ائ����ت����الف الب���ق���ار 

التعاونية ليث احلاج ان ا�شعار احلليب الطازج 

ت���رتاوح م��ا ب��ني 35 اىل 45 قر�شا، م��وؤك��دا ان 

القطاع اثبت جاهزيته خالل جائحة كورونا.

وتنمو م��زارع الأبقار ح�شب احلاج مبعدل 

15 باملئة على ا�شا�ص �شنوي حيث من املتوقع 

و�شول احلليب اإىل 1100 طن يومي يف بداية 

التي  الإج��ه��ا���ش��ات  ق�شية  ان  مبينا   ،2021

ارق���ام  ي��ج��ري احل��دي��ث عنها ل تن�شجم م��ع 

النمو امل�شجلة يف القطاع.

وقال رئي�ص جمعية ت�شويق احلليب مروان 

تراجع  الردن  يف  احلليب  انتاج  اإن  �شواحلة 

خالل موجة احلر وهي فرتة موؤقته، موؤكدا 

ان انتاج البقار من احلليب يبلغ نحو 1000 

طن يوميا ونحو 350 طنا من حليب الغنام 

وهي تغطي حاجة ال�شوق املحلية، ول حاجة 

ل�شتياد البقار يف ظل تغطية ذلك النتاج 

حلاجة ال�شوق الردنية من احلليب.

ي�شار اىل ان وزارة الزراعة اوقفت ا�شتياد 

الب���ق���ار )ال��ب��ك��اك��ي( م��ن��ذ ع���ام 2017 �شمن 

ومنع  املحلي  املنتج  حلماية  اتبعتها  �شيا�شة 

اخل�شائر التي كانت تلحق بالقطاع.

االنباط-عمان
 

اأعلنت موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان، 

ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة  ال���ع���رب���ي  ال���ب���ن���ك  ذراع 

ال���ث���ق���اف���ي���ة والج����ت����م����اع����ي����ة، وم��ع��ه��د 

 ،MIT للتكنولوجيا   ما�شات�شو�شت�ص 

عن بدء ا�شتقبال طلبات احل�شول على 

املنح من �شندوق التمويل الأويل.

اأطلقا  ق��د  وامل��ع��ه��د  املوؤ�ش�شة  وك��ان��ت 

م���وؤخ���را ���ش��ن��دوق��ا ا���ش��ت��ث��م��اري��ا ج��دي��دا 

ل��ل��ب��ح��وث  الأويل  ال���ت���م���وي���ل  ل����دع����م 

العلمية امل�شرتكة بني باحثني وباحثات 

م��ن امل��ع��ه��د ون��ظ��رائ��ه��م م��ن اجل��ام��ع��ات 

الأردنية. البحثية  واملوؤ�ش�شات 

وي���ه���دف ال�������ش���ن���دوق ب��ح�����ش��ب ب��ي��ان 

����ش���ادر ع���ن امل��وؤ���ش�����ش��ة ام�������ص الث���ن���ني، 

العلمي  ال��ت��ع��اون  وت�شجيع  تعزيز  اىل 

الأردن  م��ن  وال��ب��اح��ث��ات  الباحثني  ب��ني 

ونظرائهم من املعهد من خالل تقدمي 

م��ن��ح م��ال��ي��ة ل���دع���م ب���ح���وث م�����ش��رتك��ة 

لدعم  اعلى  دولر كحد  األف   30 بقيمة 

التدريبات  والإق��ام��ة  ال�شفر  م�شاريف 

ل���ل���ب���اح���ث���ني وذل�������ك ����ش���م���ن امل����ج����الت 

ال���ب���ح���ث���ي���ة ال����ت����ي ح���ددت���ه���ا امل���وؤ����ش�������ش���ة 

وت��ت�����ش��م��ن، ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��غ��ي امل��ن��اخ��ي: 

وه��ن��د���ش��ة  واإدارة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ه��ن��د���ش��ة 

املوارد املائية كذلك الت�شنيع والبتكار 

والأمت��ت��ة  امل��رن��ة  احل��دي��ث��ة  التقنيات   :

الع��م��ال،  وري���ادة  ال��ن��ان��و،  وتكنولوجيا 

ال���ن���ووي���ة  ال���ه���ن���د����ش���ة   : وال���ه���ن���د����ش���ة 

وه���ن���د����ش���ة امل������واد وه���ن���د����ش���ة ال���ط���اق���ة، 

الهند�شة الطبية   : اإ�شافة اىل ال�شحة 

احليوية والأطراف ال�شطناعية وعلم 

والتخطيط   ، الع�����ش��اب  وتكنولوجيا 

ال���ع���ل���وم الج���ت���م���اع���ي���ة   : وال���ت���ط���وي���ر 

والإداري����������ة ، وال��ت��ن��م��ي��ة وال���درا����ش���ات 

احل�����ش��ري��ة ، وال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

 ، ال��ت��ع��ل��ي��م  ، والب���ت���ك���ار يف  وامل��ج��ت��م��ع 

واأمتتة اللغة العربية ، والمن الغذائي 

والزراعة امل�شتدامة . 

الرئي�شة  او�شحت  البيان  وبح�شب 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل���ل���م���وؤ����ش�������ش���ة ف��ال��ن��ت��ي��ن��ا 

تعطى  للمنح  الأول���وي���ة  ان  ق�شي�شية، 

مهمة  م�شاهمة  تقدم  التي  للم�شاريع 

���ش��م��ن امل����ج����ال ال��ب��ح��ث��ي امل���ت���ق���دم ل���ه، 

طلبة  ا�شراك  تت�شمن  التي  وامل�شاريع 

ال���ب���ك���ال���وري���و����ص وال����درا�����ش����ات ال��ع��ل��ي��ا 

ال��ع��ام��ل��ني م���ع ال��ب��اح��ث��ني امل��ت��ق��دم��ني 

ب���ط���ري���ق���ة ت�����ش��م��ن ا����ش���ت���ف���ادت���ه���م م��ن 

ه���ذه ال��ف��ر���ش��ة، وامل�����ش��اري��ع ال��ت��ي تقدم 

الباحثني  مقرتحا تبادليا متكافئا بني 

ون��ظ��رائ��ه��م من  الأردن  امل�����ش��ارك��ني م��ن 

. للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�ص  معهد 

التمويل  ���ش��ن��دوق  ان  اىل  واأ����ش���ارت 

م��ا���ش��ات�����ش��و���ش��ت�����ص  م���ع���ه���د   “ الأويل 

احلميد  عبد  موؤ�ش�شة  للتكنولوجيا- 

مبادرات  من  ج��زءا   ، الأردن   / �شومان 

للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�ص  م��ع��ه��د 

والعلوم الدويل MISTI  ، والطلبات 

مع  تتنا�شب  ان  يجب  للتقدم  امل��وؤه��ل��ة 

الر����ش���ادات ال��ع��ام��ة وم��ع��اي��ي اله��ل��ي��ة 

ل�شندوق التمويل الأوىل العاملي.

واأك�����دت ق�����ش��ي�����ش��ي��ة ���ش��ع��ي امل��وؤ���ش�����ش��ة، 

ال��ب��ح��ث  دع����م  اإىل  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا،  وم���ن���ذ 

اأ�شا�شية  كلبنة  دوره  وت��ع��زي��ز  العلمي 

اأن  خ�شو�شا  املجتمع،  وبناء  التطور  يف 

العربية  املوؤ�ش�شات  اأوائ���ل  م��ن  �شومان 

بالباحثني  تعنى  ج��ائ��زة  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي 

ال����ع����رب ب���ا����ش���م ج����ائ����زة ع���ب���د احل��م��ي��د 

منذ  وذل���ك  ال��ع��رب  للباحثني  ���ش��وم��ان 

البحث  ل��دع��م  و���ش��ن��دوق��اً   ،1982 ال��ع��ام 

العلمي يف الأردن.

 ودع�����ت ال���ب���اح���ث���ني وال���ب���اح���ث���ات يف 

من  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  ال��ت��ق��دم  اإىل  الأردن، 

املميزة  الفر�شة  ه��ذه  وا�شتغالل  املنح 

الأبحاث  م�شتوى  على  اإيجاباً  لتنعك�ص 

خ��الل  م��ن  وذل���ك  امل��م��ل��ك��ة،  يف  العلمية 

اعتباراً  للموؤ�ش�شة  الإل��ك��رتوين  املوقع 

كانون  �شهر  منت�شف  وحتى  اليوم  من 

م��راح��ل  ب��ع��ده��ا  ل��ت��ب��دا   ، امل��ق��ب��ل  الأول 

احلا�شلني  واإع��الن  والختيار  التقييم 

ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل وت���وق���ي���ع الت��ف��اق��ي��ات 

والتنفيذ.

ما�شات�شو�شت�ص  معهد  اأن  اإىل  ي�شار 

م�شتوى  على  الأول  يعد  للتكنولوجيا 

 )Q S( ت�����ش��ن��ي��ف  ب���ح�������ش���ب  ال�����ع�����امل 

البحث  رائد يف جمال  للجامعات، وهو 

والتكنولوجيا والعلوم  العلمي 

االنباط-عمان

ه����ن����ات �����ش����ف����ية امل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة 

ب���ري���ن���د،  ب���ري���دج���ي���ت  الأردن،  ل������دى 

ال��ط��ل��ب��ة الأردن����ي����ني احل��ا���ش��ل��ني على 

وال��ذي��ن  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  ت�شيفنينغ  منحة 

ليبداأوا  املتحدة  اململكة  اإىل  �شيغادرون 

درا����ش���ة امل��اج�����ش��ت��ي مل���دة ع���ام واح����د يف 

اأعرق جامعات بريطانيا.

وق����ال����ت ال�������ش���ف���ارة ال���ربي���ط���ان���ي���ة يف 

عمان، يف بيان �شحفي ام�ص الثنني، اإن 

منحة ت�شيفنينغ تعد جزءا من برنامج 

م��ن��ح احل���ك���وم���ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال��ع��امل��ي 

و���ش��وؤون  امل��م��ول م��ن وزارة اخل��ارج��ي��ة 

ت�شيفنينغ  برنامج  ويختار  الكومنولث 

اأف�شل املر�شحني الذين ميكنهم  �شنويا 

ليكونوا  وا���ش��ت��ع��داده��م  ق��درت��ه��م  اإث��ب��ات 

جم��الت  يف  وامل��وؤث��ري��ن  امل�شتقبل  ق���ادة 

للدرا�شة يف بريطانيا. تخ�ش�شهم 

املنحة  على  احلا�شلني  اأن  واأ�شافت 

اج����ت����ازوا ع��م��ل��ي��ة اخ��ت��ي��ار ���ش��ع��ب��ة ج��دا 

ل��ه��م  ���ش��ل��م��ت��ه��ا  ����ش���ه���ادات  ومت م��ن��ح��ه��م 

بريند  بريدجيت  الربيطانية  ال�شفية 

“اإنه  ال�شفية  وقالت  اإقامتها.  مقر  يف 

و���ش��اب��ا  ���ش��اب��ة   13 اأه���ن���ئ  اأن  ل��ي�����ش��ع��دين 

اأردن����ي����ا م��ت��م��ي��زا م���ن احل��ا���ش��ل��ني على 

واأمت��ن��ى  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا  ت�شيفنينغ  منحة 

درا�شتهم يف اجلامعات  التوفيق يف  لهم 

برنامج  اأن  اإىل  م�����ش��ية  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 

وم��رم��وق  تناف�شي  ب��رن��ام��ج  ت�شيفنينغ 

الربيطانية  احلكومة  ال��ت��زام  ويعك�ص 

امل�شتمر لدعم م�شتقبل الأردن”.

ط��م��وح��ات  األ��ه��م��ت��ن��ي  “لقد  وق���ال���ت 

ط���ل���ب���ة ب����رن����ام����ج ت�����ش��ي��ف��ن��ي��ن��غ اجل�����دد 

برنامج  خ��ري��ج��ي  واإجن�����ازات  وق�����ش�����ص 

هذا  �شمعتها  التي  الأردنيني  ت�شيفنينغ 

الأ�شبوع”.

الآن  “ن�شتقبل  ال�������ش���ف���ارة  وق���ال���ت 

املقبل  للعام  ت�شيفنينغ  منحة  طلبات 

ت�شرين   3 حتى  مفتوح  التقدمي  وب��اب 

ال��ط��ل��ب��ات  ت��ق��دمي  وي��ت��م   2020 ال���ث���اين 

www. الإل�����ك�����رتوين:  امل���وق���ع  ع���رب 

chevening .org/apply
اأك��رث  ت�شيفننغ  خريجي  �شبكة  وت�شم 

50 األف خريج متمكن من �شمنهم  من 

حاليني  وحكومات  دول  روؤ���ش��اء  من   17

ت�شيفنينغ  خريجو  يبدع  كما  و�شابقني، 

ب��ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��الت امل��ت��ن��وع��ة خ��ارج 

ال�شيا�شة اأي�شا. ومتكن منحة ت�شيفننغ 

ال��ق��ي��ادي��ة من  ال�����ش��ف��ات  ال��ط��ل��ب��ة ذوي 

بناء  ومنطقة من  دول��ة   160 من  اأك��رث 

�شبكة من املعارف وال�شداقات.

االنباط-عمان

 ق���ال وزي����ر الق��ت�����ش��اد ال��رق��م��ي وال���ري���ادة 

املهند�ص مثنى الغرايبة اإن جمل�ص الوزراء 

امل��وازن��ة على  لر�شد  م��وؤخ��راً  ق���راراً  ات��خ��ذ 

م����دى خ��م�����ص ����ش���ن���وات م���ن اج����ل ت��غ��ط��ي��ة 

�شيتم  ح��وا���ش��ي��ب  اأج���ه���زة  ����ش���راء  ت��ك��ال��ي��ف 

ت��وزي��ع��ه��ا مب��ع��اي��ي ع���ادل���ة ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة 

ال���ف���ق���راء يف ظ����ل ا����ش���ت���م���رار ال���ت���اأث���يات 

ال�شلبية جلائحة كورونا 

واأكد الوزير الغرايبة  يف حديث لإذاعة 

“  اأن عملية  اإم  اإف  “ اأم���ن  ال��ع��ام  الأم���ن 

ال�شراء �شتجري بالتق�شيط خلف�ص العبء 

على اخلزينة يف ظل الظروف احلالية 

هذه  �شراء  اأن  الغرايبة  الوزير  واأو�شح 

الفقراء  الطلبة  على  وتوزيعها  الأج��ه��زة 

احلكومية  البيانات  لقواعد  وفقا  �شيجري 

ال���ت���ي ت��و���ش��ح وت���ب���ني ال���ع���ائ���الت ال��ف��ق��ية 

ومن ذوي الدخل املحدود والتي ل متتلك 

حتت  لتكون  منازلها  يف  حوا�شيب  اأج��ه��زة 

التعلم  لعملية  ال���ش��ت��خ��دام  يف  ت�شرفهم 

ح���ي���ث ����ش���ي���ج���ري ال���ع���م���ل ب���ع���د ذل�����ك ع��ل��ى 

ا�شرتدادها ل�شالح وزارة الرتبية والتعليم 

) على نظام الإعارة ( .

واأك�����د ال���وزي���ر ال��غ��راي��ب��ة ان احل��ك��وم��ة 

“ مع  “النرتنت  خدمة  باإي�شال  ملتزمة 

الغي  الأ�شر  على  توزيعه  �شيتم  جهاز  كل 

مقتدرة .

االنباط-عمان

اأ�شاد وزير الرتبية والتعليم الدكتور 

مقعدنا(،   ( مببادرة  النعيمي،  تي�شي 

وجهود الكوادر القائمة عليها.

وتهدف املبادرة، التي تنفذها الوزارة 

للرعاية  ج��واد  موؤ�ش�شة  مع  بال�شراكة 

الأردين  البنك  من  وبتمويل  العلمية 

املدر�شية،  املقاعد  �شيانة  اىل  الكويتي، 

الدرا�شية  البيئة  توفي  يف  ي�شهم  مبا 

املنا�شبة داخل الغرف ال�شفية.

ت�شريح  يف  النعيمي،  الدكتور  وق��ال 

وزارة  اإن  الث�����ن�����ني،  ام���������ص  ���ش��ح��ف��ي 

ال���رتب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م ت�����ويل اه��ت��م��ام��ا 

ك���ب���يا ل��ل�����ش��رك��ات ال���ه���ادف���ة، مل���ا ي��ن��ت��ج 

واأع��م��ال  جمتمعية  م��ب��ادرات  م��ن  عنها 

على  الإي��ج��اب��ي  ب��الأث��ر  ت��ع��ود  تطوعية 

والتعليمية،  الرتبوية  اخل��دم��ة  ج��ودة 

جميعا  ن�شعى  الذي  والوطن  واملجتمع 

وتقدمه. لرفعته 

ت��ع��ت��رب  امل�����ب�����ادر  ه�����ذه  اإن  وا������ش�����اف 

من������وذج������ا م����ت����م����ي����زا وق�����������ش�����ة جن�����اح 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، مب���ا حتمله  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة 

البيئة  تهيئة  هدفها  نبيلة  ر�شالة  من 

خالل  من  للطلبة  املالئمة  التعليمية 

توفي املقعد املنا�شب لهم، ومنع الهدر 

امل���ق���درات م��ن خ���الل خ��ف�����ص كمية  يف 

الأثاث املتلف.

ل�شواعد  تقديره  الوزير عن  واعرب 

ال����ع����ط����اء م�����ن ال���ط���ل���ب���ة وامل�������ش���رف���ني 

وامل���درب���ني يف ه���ذه امل���ب���ادرة ال��وط��ن��ي��ة، 

م�شاغل  يف  وقتهم  جل  يق�شون  الذين 

ال�����ش��ي��ان��ة، ب��ه��دف ت��وف��ي م��ق��ع��د اآم���ن 

ومالئم لأبنائنا الطلبة يف مدار�شهم.

واأكد دور هذه املبادرة يف تعزيز قدرة 

املدار�ص على ا�شتيعاب العداد الكبية 

من الطلبة الراغبني باللتحاق بها يف 

هذه الظروف.

االنباط- االأزرق

وق��ع��ت اجل��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة الطبيعة 

ممثلة مبحمية الأزرق املائية، اتفاقية �شراكًة مع 

والإقليمية  املحلية  العلمية  املوؤ�ش�شات  عدد من 

والعاملية، بهدف تطوير منوذج م�شرتك وريادي 

ل��الإدارة امل�شتدامة للمياه اجلوفية. حيث �شيتم 

تطوير واختيار هذا النموذج يف دول خمتارة من 

تعاين  والتي  املتو�شط،  الأبي�ص  البحر  منطقة 

من �شغوٍط يف ق�شايا املياه.

للجمعية  ب��الإ���ش��اف��ة  اجل��ه��ات  ه��ذه  وتتمثل 

الأردن��ي��ة،  باجلامعة  الطبيعة،  حلماية  امللكية 

ج��ام��ع��ت��ي ب��اف��ي��ا وب����ادوف����ا الإي���ط���ال���ي���ة، امل��ع��ه��د 

وجامعة  وال��ت��ع��دي��ن،  للجيولوجيا  ال���ش��ب��اين 

الرتكية،  اأي��ل��ول   9 جامعة  ال�شبانية،  اليكانتي 

لقناة  الثانية  ال��درج��ة  ال�شت�شالح من  واحت��اد 

اإميليا رومانيا يف ايطاليا. 

امل��ائ��ي��ة ح���ازم  وق����ال م��دي��ر حم��م��ي��ة الأزرق 

ت���اأت���ي �شمن  الت��ف��اق��ي��ة  ه����ذه  اأن  اخل��ري�����ش��ه، 

“م�شروع برنامج ال�شراكة يف البحث والإبداع يف 

املتو�شط” واملمول من  الأبي�ص  البحر  منطقة 

الإحتاد الأوروب��ي، والذي ي�شتمر ملدة 48 �شهراً. 

اأه����داف اجلمعية  وتلتقي اأه����داف امل�����ش��روع م��ع 

الأزرق  منطقة  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ة  حل��م��اي��ة  امل��ل��ك��ي��ة 

اهتمام بربامج  تولية اجلمعية من  ملا  حتديداُ 

الأزرق،  حلو�ص  اجلوفية  امل��ي��اه  على  املحافظة 

حيث ت�شتمد املحمية احلياة من مياه احلو�ص 

اإ�شافة  امل�شروع  لهذا  و�شيكون  اأ�شا�شاً.  اجل��ويف 

نوعية لربامج الإدارة امل�شتدامة للمياه اجلوفية 

يف املنطقة حتديداً والأردن عامة. 

لتعميم  ع��ام  ب�شكل  يهدف  امل�شروع  اأن  وب��ني 

هذا النموذج لي�شبح قاباًل للتطبيق يف مناطق 

اأخرى. 

كما ويهدف امل�شروع، اإىل تعزيز املعرفة حول 

املوارد  وال�شياحية على  الزراعية  الأن�شطة  اآث��ار 

املحلية  اجلهات  اإ���ش��راك  اإىل  بالإ�شافة  املائية، 

واأ���ش��ح��اب ال��ع��الق��ة وال��ت��ي تعنى ب������اإدارة امل��ي��اه 

حول  القرار  لأ�شحاب  املمكنة  احللول  وتقدمي 

ا�شتخدامات املياه.

امل�����ش��روع �شيعمل على  اأن  وق���ال احل��ري�����ش��ه  

املائي  الأزرق  حلو�ص  فيزيائي  من��وذج  تطوير 

) جم�شم بطريقة تفاعلية ( لأغرا�ص توعوية 

مل�����ش��ت��خ��دم��ي امل����ي����اه، م��ث��ل ال���ق���ط���اع ال����زراع����ي، 

بالإ�شافة  املنطقة،  يف  وال�شناعي  وال�شياحي، 

لزوار املحمية.

اأي�شا  اأن امل�شروع �شيعمل  واأ�شاف احلري�شه، 

على تطوير برنامج مراقبة املياه يف امل�شطحات 

املائية يف املحمية، بهدف اإعطاء قراءات م�شتمرة 

وحمدثة حول حالة املياه و�شالحيتها لالأحياء 

اأدوات  �شراء  اإىل جانب  ه��ذا  فيها،   تعي�ص  التي 

م��ن خوا�شها  وال��ت��اأك��د  امل��ي��اه  لفح�ص  ح��دي��ث��ه 

ومنا�شيبها.

وقال احلري�شه اأن املحمية عملت على ت�شكيل 

حو�ص  ن��ط��اق  ع��ل��ى  للم�شروع  توجيهية  جل��ن��ة 

و�شناع  العالقة  اأ���ش��ح��اب  م��ن  م�شكلًة  الأزرق، 

ال��ق��رار واملجتمع امل��ح��ل��ي، وذل���ك لإ���ش��راك��ه��م يف 

خمرجات امل�شروع.

 تخريج الدفعة األولى لبرنامج ضابط ارتباط 
معتمد للضمان االجتماعي باأللمانية األردنية

 نقابة المهندسين: االنتساب 
لخريجي الجامعات األردنية إلكترونيا

 مربو االبقار: انتاج الحليب يغطي 
حاجة السوق المحلي

شومان تبدأ باستقبال طلبات الحصول على منح صندوق التمويل األولى

السفيرة البريطانية تهنئ الطلبة األردنيين الحاصلين على منحة تشيفنينغ

الغرايبة: خدمة االنترنت مع كل جهاز سيتم توزيعه على األسر الغير المقتدرة 

 الجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقع شراكة مع مؤسسات دولية حول اإلدارة المستدامة للمياه الجوفية

 النعيمي يشيد بمبادرة مقعدنا لصيانة المقاعد الدراسية
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القيم  منظومة  يف  اخللل  لت�صويب  اأخ��اق��ي��ة  وانتفا�صة  ق��ومي  وطني  �صلوك  ه��ي  العلم  خدمة 

االجتماعية واالقت�صادية والثقافية، بل هي �صريبة تدفع نبًا يف اأوقات التحرير والت�صغيل. وهي لي�صت 

ا واجب ب�صيط جتاه الدولة واالنتماء والرتاب  ِمّنة تذكر بالق�ص�ص والروايات وق�صائد ال�صعر، واإنمَّ

الر�صانة  قيمّية يف  و�صوابط  اأ�ص�ص وطنية  ال��ذات على  لبناء  العلم �صناعة متقنة  والهوية، وخدمة 

وااللتزام، وتقدير املوقف وال�صرب، وتقدير م�صامني اخلدمة العامة، ومنطلقات البناء الوطني، وتقدم 

للوطن جيًا موؤهًا للولوج اإىل امل�صتقبل امل�صرق يف التحدي والعطاء.

وال��درا���ص��ات  العلم،  خدمة  بقانون  العمل  تفعيل  لتربير  وح��ده��ا  تكفي  ال  االقت�صادية  ال��دواف��ع 

االقت�صادية والوطنية التي تقدم خيارات قد تكون مت�صرعة وتثري حفيظة الكثري من الفئات امل�صتهدفة 

يف �صوء املعلومات االأولية امل�صربة عن الفئات امل�صتثناة من تطبيق اأحكام القانون. واالأهم من ذلك اأن 

مربرات تفعيل خدمة العلم يجب اأن ت�صري جنباً اإىل جنب مع متطلبات الرتبية الوطنية وتر�صيخ قيم 

الوالء واالنتماء؛ وتلك ال ميكن اأن تتاأّتى بح�صر تطبيق اأحكام القانون على الفقراء واملعوزين، بل اأن 

التاقح االجتماعي والثقايف بني االأثرياء والفقراء واملتعلمني وغريهم وما نتج عنه من متازج اإيجابي 

وتر�صيخ لقيم العي�ص امل�صرتك هي اإحدى النتائج االإيجابية لتطبيق القانون يف �صبعينات وثمانينات 

القرن املا�صي.

على احلكومة اأن تعيد النظر يف فل�صفة خدمة العلم التي تنوي تطبيقها، بل عليها اأن مت�صي الهوينا 

عندما تنوي حتديد الفئات امل�صتثناة يف وقت ات�صعت فيه الهّوة الطبقية بني االأغنياء والفقراء، بل رمبا 

اأ�صبح اأبناء االأغنياء اأكرث حاجة لتطبيق قانون خدمة العلم يف �صوء هذا االنفات القيمي الذي نلحظه 

يف ال�صنوات االأخرية وال�صطط ال�صلوكي الناجم عن التقاء االإ�صباع والفراغ يف الفئة ذاتها. ولعل خلو 

هذه الدرا�صة من تو�صيات علماء النف�ص واالجتماع �صتوؤدي اإىل نتائج مرعبة من تنامي الهوة الطبقية 

وانفات خطاب املواطنة من �صوابط العي�ص امل�صرتك.

اأّما  تق�صيم الفئات امل�صمولة بقانون خدمة العلم ينبغي اأن ي�صتند اإىل اأ�ص�ص عمرية اأو اختيارية، 

خها الد�صتور واأّكد عليها ومن الواجب اأن تكون حا�صرة  عندما تكون اإلزامية، فقواعد امل�صاواة التي ر�صمَّ

يف اأي قرار قد تتخذه احلكومة بهذا ال�صاأن اأو غريه، الأن فل�صفة خدمة العلم تقوم على فكرة �صريبة 

الدم من خال التاأهيل الع�صكري واحلريف اأحياناً، وغياب التفرد يف التف�صري وانتهاج اأ�صاليب عادلة يف 

االختيار والتق�صيم وعدم االجنرار وراء الهاج�ص االقت�صادي و�صغوط البطالة فقط، والتي ال تكفي 

وحدها التخاذ قراراً بهذا احلجم من امل�صوؤولية الوطنية.

جميل هو حر�ص احلكومة على تخفيف عبء البطالة والتخفيف على الفقراء �صظف العي�ص، ولكن 

يجب اأن يكون هذا احلر�ص مغلمَّفاً مب�صامني قواعد التوحد الوطني و�صبل العي�ص امل�صرتك، وخدمة 

العلم التي �صكلت على الدوام َمعني الرجولة الوطنية لعقود خلت واأ�صافت اإىل الكينونة مزيج العرق 

ة الأوجاع اأم قي�ص ويعانق احلداء يف  والدم ومداد القلم حتى اأ�صحت قلعة الكرك تنت�صر غري ذي مرمَّ

�صحراء الوطن اأفراح البلقاء وح�صبان والعي�ص وتل اإربد. وحمى اهلل وطننا احلبيب من كل �صوء..!

د. طالل طلب الشرفات

 هل ستبقى ضريبة الدم 
ِحكرًا على الفقراء

 السفير القطري يشيد بمستوى العمالة األردنية

مستشفى األردن.. لم نصل لمرحلة استقبال مرضى كورونا

 الزراعة تشترط على المسالخ ومحال ذبح الدواجن تقريرا بيطريا قبل التسويق

 غرفة تجارة عمان تنشىء مركزا للتحكيم والوساطة

 مطار الملكة علياء يجّدد شهادة االعتماد العالمية بإدارة االنبعاثات الكربونية

االنباط-عمان

�صعود  ال�صيخ  بعمان  القطري  ال�صفري  اأ�صاد   

االأردن��ي��ة  العمالة  مب�صتوى  ث��اين  اآل  نا�صر  بن 

التي يجري ا�صتقطابها للعمل يف دولة قطر.

وب�����ني ال�����ص��ف��ري يف ت�����ص��ري��ح��ات ���ص��ح��اف��ي��ة 

املعلمني  اخ��ت��ب��ارات  تفقده  اأث��ن��اء  االث��ن��ني  ام�ص 

املر�صحني للعمل يف دولة قطر ال�صقيقة، والتي 

جرت اليوم يف عمان، اأن املدر�ص االأردين يتمتع 

متميزة  تعليمية  وخ���ربات  تدري�صية  مب��ه��ارات 

جتعله مناف�صا يف �صوق العمل حمليا واإقليميا.

االأوىل، فقد  لي�صت  الدفعة  اأن هذه  واأ�صاف 

جرى خال الفرتة ال�صابقة ا�صتقطاب العديد 

والتعليم  التعليم  وزارة  يف  للعمل  املعلمني  من 
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ال��ع��ام��ل��ة  االأي�������دي  ا���ص��ت��ق��ط��اب  اأن  واو�����ص����ح 

بدولة  القطاعات  خمتلف  يف  للعمل  االأردن��ي��ة 

الدبلوما�صية  البعثة  حر�ص  �صمن  ياأتي  قطر، 

ع���ل���ى ت���رج���م���ة ت���وج���ي���ه���ات ق���ي���ادت���ي ال��ب��ل��دي��ن 

20 األ�����ف ف��ر���ص��ة ع��م��ل  ال�����ص��ق��ي��ق��ني ب��ت��وف��ري 

لاأردنيني يف خمتلف املجاالت.

االنباط-عمان

اإدارة  ان  ال��ب�����ص��ري  اهلل  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  اأك����د 

امل�صت�صفى و�صعت كافة هذه االإمكانات الب�صرية 

ال�صحة  وزارة  ب��ت�����ص��رف  وال��ت��ق��ن��ي��ة  وال��ع��ل��م��ي��ة 

انت�صار  مواجهة  مبلف  املعنية  الدولة  واجهزة 

فريو�ص كورونا امل�صتجد الفتا ان هذه اخلطوة 

على  ال��ق��ائ��م��ة  امل�صت�صفى  �صيا�صة  م��ن  تنطلق 

م��واك��ب��ة ال��ظ��رف ال���راه���ن واجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة 

وم��ب��ادرات  تت�صق  التي  املواطنة  وروح  املبذولة 

وت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين بن 

احل�����ص��ني يف ت��ك��ات��ف ك��ل اجل��ه��ود ع��ل��ى م�صتوى 

الدولة الجناح هذه اجلهود.

مديرعام  الب�صري  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  واأ���ص��ار 

ي��وا���ص��ل  امل�صت�صفى  ان  اىل  االردن  م�صت�صفى 

الق�صوى  امل�صتويات  رفع م�صتوى جاهزيته اىل 

متعلقة  ت��ط��ورات  اي��ة  م��ع  للتعامل  دائ��م  ب�صكل 

ب��ج��ه��ود م��ك��اف��ح��ة ف��ريو���ص ك���ورون���ا م�����ص��دداً اأن 

مر�صى  ا�صتقبال  ملرحلة  ي�صل  مل  امل�صت�صفى 

الكورونا بعد.

ِفرقاً  وف��ر  امل�صت�صفى  ان  اىل  الب�صري  ولفت 

ك��ام��ل��ة م���ن ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��م��ري�����ص��ي��ة 

اىل  ا�صافة  مفاجئة  ت��ط��ورات  اأي  م��ع  للتعامل 

ج��اه��زي��ة  ال��غ��رف واالأج���ه���زة ال��ط��ب��ي��ة واج��ه��زة  

اىل  ا�صافة  اال�صطناعي  للتنف�ص  االوك�صجني 

كافة متطلبات التعامل مع احلاالت الطارئة.

وب���اال����ص���ارة اىل االن���ب���اء ال��ت��ي حت��دث��ت عن 

ملر�صى  اخل��ا���ص��ة  امل�صت�صفيات  بع�ص  ا�صتقبال 

عبد  الدكتور  �صدد  كورونا  بفايرو�ص  م�صابني 

ال��ك��ورون��ا  م��ر���ص��ى  “ا�صتقبال  ان  ال��ب�����ص��ري  اهلل 

امل�صت�صفيات  كافة  ي�صمل  جماعي  بقرار  منوط 

اخلا�صة ونحن يف م�صت�صفى االردن مل ن�صتقبل 

مر�صى  ا�صتقبال  م��رح��ل��ة  اىل  ب��ع��د  ن�صل  ومل 

الكورونا«.

تنفيذ  اط����ار  ويف  االردن  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  وب�����داأ 

���ص��ي��ا���ص��ات واج���������راءات احل���ك���وم���ة يف م��واج��ه��ة 

دقيقة  وقائية  اج���راءات  بتطبيق   ، الفايرو�ص 

وال��زوار  واملراجعني  املر�صى  حماية  اىل  تهدف 

والكوادر الطبية والتمري�صية وكافة العاملني.

عام  م��دي��ر  الب�صري  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور   واأكد 

التي  الوقائية  االإج��راءات  اأن  االردن  م�صت�صفى 

امل��ع��اي��ري  الأف�����ص��ل  ت��رت��ق��ي  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى  يطبقها 

ال��ع��امل��ي��ة يف م��واج��ه��ة امل��ر���ص وال���ربوت���وك���والت 

املتبعة يف كربيات املراكز الطبية العاملية.

االنباط-عمان

 قالت وزارة الزراعة اإنه يتوجب على امل�صلخ 

ال��دواج��ن احل�صول على  ذب��ح وجتهيز  اأو حمل 

�صاعة من موعد  قبل72  بيطري  تقرير طبي 

الت�صويق.

وبينت الوزارة يف بيان �صحفي، ام�ص االثنني، 

اأن التقرير ي�صدره املوظفني الر�صميني ملديرية 

بحالة  القطيع  ي��ك��ون  اأن  على  املعنية  ال��زراع��ة 

���ص��ح��ي��ة ���ص��ل��ي��م��ة وي��ت�����ص��م��ن م���ا ي��ف��ي��د ب��اإي��ق��اف 

ا���ص��ت��خ��دام ال��ع��اج ب��امل�����ص��ادات احل��ي��وي��ة ح�صب 

فرتة االأمان لكل نوع عاج.

وقالت الوزارة اإن هذا االإجراء ياأتي ل�صمان 

�صامة منتجات حلوم الدواجن املحلية خا�صة 

االن��ت��اج  م��ن  ب��امل��ائ��ة   98 ي�صتهلك  امل��واط��ن  اأن 

الوطني.

خا�ص  ترقيم  ن��ظ��ام  عمل  ج��رى  اأن���ه  وبينت 

احليوانية  ال���رثوة  م���زارع  وترخي�ص  باملوا�صي 

وعمل  البيطري  ال��ن��ظ��ام  واإ���ص��اح  وال���دواج���ن 

متطلبات  مع  يتما�صى  مبا  �صريع  اإخطار  نظام 

ال����دول امل�����ص��ت��وردة، ح��ي��ث ج���رى رف���ع م�صتوى 

خم���ت���ربات امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء 

ال����ت����واأم����ة م����ع دول االحت�����اد  ب����رام����ج  و����ص���م���ن 

االوروبي.

زي���ادة  اإج�������راءات  اأن  اإىل  ال������وزارة  واأ�����ص����ارت 

تاأتي �صمن جهود اجلهات  الغذاء  الرقابة على 

حلوم  منتجات  ج���ودة  معايري  ل��رف��ع  الر�صمية 

القيا�صية  ل��ل��م��وا���ص��ف��ة  وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا  ال���دواج���ن 

وزيادة ال�صادرات �صمن معايري �صامة وجودة 

ما يحدد  وهو  امل�صنعة،  اللحوم  اأو  اخل��ام  املنتج 

املعايري  باأحد  جت��اوز  اأي  ور�صد  املنتجة  اجلهة 

ال�صحية يف االإنتاج.

وبينت اأن متابعة االنتاج يف املزارع ياأتي �صمن 

االأعاف  �صامة  ت�صمل  والتي  االأ�صا�صية  املهام 

واالإ�صافات العلفية واأي اإ�صافات غذائية اأخرى 

و�صمان اأن تكون م�صجلة وم�صرحا با�صتخدامها 

وزارة  ومنها  الر�صمية،  اجلهات  مع  بالتن�صيق   ،

للغذاء  العامة  واملوؤ�ص�صة  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة 

والدواء وغرف ال�صناعة واملوا�صفات واملقايي�ص 

واحتاد املزارعني.

االنباط-عمان

اعلنت غرفة  جت��ارة عمان  ام�ص االأث��ن��ني عن 

البدء يف ان�صاء مركزا  للتحكيم والو�صاطة بهدف 

امل�صاعدة يف حل النزاعات التي قد تن�صاأ بني التجار 

باأقل وقت وكلف بعيدا عن اروقة املحاكم.

وق���ال وزي���ر ال��ع��دل ال��دك��ت��ور ب�����ص��ام التلهوين، 

الظروف  ان  الغرفة  ادارة  لقاء مع جمل�ص  خ��ال 

ج��راء جائحة  ال��ي��وم  علينا  التي مت��ر  اال�صتثنائية 

كورونا ت�صتوجب التفكري بحلول  بديله عن التوجه 

نحو املحاكم  لف�ص النزاعات واخلافات.

وا�صاف ان وجود مركز للتحكيم والو�صاطة يف 

غرفة جتارة عمان �صي�صهم يف ت�صريع حل اخلافات 

والتخفيف عن املحاكم وتقليل وقت التقا�صي.

وا�صاد وزي��ر العدل مببادرة غرفة جت��ارة عمان 

كونها تاأتي يف توقيت مهم  وت�صكل فر�صة ذهبية  

، داعيا اىل و�صع قواعد  خلدمة القطاع التجاري 

واج��������راءات وا���ص��ح��ة الجن�����اح ع��م��ل��ي��ات التحكيم 

والو�صاطة بحيث يكون لها اثر ايجابي يف معاجلة 

الق�صايا التي تهم التاجر.

واك����د ان ال������وزارة ع��ل��ى ا���ص��ت��ع��داد ت���ام لتقدمي  

الدعم وامل�صورة للغرفة القامة املركز، م�صريا اىل 

���ص��رورة اال���ص��ت��ف��ادة م��ن جت���ارب االخ��ري��ن، وو�صع 

قواعد موؤ�ص�صية ت�صاعد يف عملية تنظيم الو�صاطة 

والتحكيم.

باأنها  ال��و���ص��اط��ة  ت��ع��رف  ال��ع��دل  وبح�صب وزي���ر 

احدى الو�صائل البديلة حلل املنازعات ومتتاز باأنها 

�صهلة وت�صاعد على تقريب وجهات النظر و�صريعة 

ا�صافة اىل قيام بها و�صطاء خمت�صون.

تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  اىل  التلهوين  ول��ف��ت 

ال��وزارة خلدمة املواطنني والقطاع اخلا�ص،  منها 

مركز  اخلدمات ال�صامل يف ق�صر العدل الذي ان�صاأ 

قبل اكرث من ن�صف عام.

تقدم  حكومية  موؤ�ص�صة   12 وج���ود  وا���ص��اراىل 

خدماتها  البالغة 105 خدمات داخل املركز بكل 

�صهولة وي�صر الفتا اىل اجناز 60  الف معاملة منذ 

ان�صائه وحتى اليوم.

التي متت على مو�صوع  التعديات  ولفت اىل 

ان��ه مت  اأمتتة خدماتها، مبينا  اخل��ربة من خ��ال 

اجن��از 1700 طلب خ��ربة  حتى اليوم من ا�صل 

4400 طلب.
ال��ت��ي  املزادات”  ق�صية”  اىل  ال���وزي���ر  وا����ص���ار 

على  ال��ي��وم  وتطبيق  ال��ك��رتون��ي��ة  اىل  حتويلها  مت 

ان  مو�صحا  اخ��رى،  خدمات  اىل  والحقا  املركبات 

ذلك �صي�صهم يف حت�صني م�صتوى ال�صفافية وتو�صيع 

مظلة املزاودين.

وب��ني ان ال����وزارة �صتطلق خ��ال االي���ام املقبلة 

خ��دم��ة  ال��ت��وق��ي��ع االل���ك���رتوين اىل  ج��ان��ب  ع��دم 

املحكومية التي تتم اليوم الكرتونيا موؤكدا  ان ذلك 

ياأتي يف اطار ت�صريع اجراءات التقا�صي.

واك��د وزي��ر العدل ع��دم وج��ود ما مينع اللجوء 

اىل الو�صاطة و التحكيم  يف اخلافات التي قد تن�صاأ 

بني القطاع اخلا�ص وموؤ�ص�صات حكومية  �صريطة 

املربمة  العقود  يف  عليه  من�صو�صا  ذل��ك  يكون  ان 

بينهما.

الت�صويات  ن��ه��ج   ان احلكومة جل���اأت اىل  وب��ني 

ب�صريبة  املتعلقة  الق�صايا  م��ن  ال��ك��ث��ري  مل��ع��اجل��ة 

الدخل واملبيعات واجلمارك العامة من خال جلنة  

عن  وممثل  الق�صاة  اح��د  يراأ�صها  التي  الت�صويات 

حتى  حققت  اللجنة  ان  مو�صحا  اخلا�ص  القطاع 

اليوم نتائج ايجابية .

ول��ف��ت اىل ان ال��درا���ص��ة ال��ت��ي اجن��زت��ه��ا غرفة 

جتارة عمان عن قانون املالكني وامل�صتاأجرين ميكن 

ان تكون نقطة انطاق بخ�صو�ص اجراء تعديات 

عليه بخا�صة وان اأوام��ر الدفاع مل مت�ص العاقة 

بني الطرفني.

واكد الوزيرالتلهوين ان العمل بقانون الدفاع 

ال يعني  تعطيل  القوانني  االخ���رى ،  كونه جاء  

ملعاجلة حالة معينة ملواجهة اأث��ار جائحة فريو�ص 

كورونا.

وب��ني ان اوام��ر ال��دف��اع تعالج جزئيات حمددة 

وج����اءت ع��ل��ى ن��ط��اق �صيق وب��ع��د درا����ص���ة مف�صلة 

للغايات التي تعالج اآثار الوباء.

وق���ال رئي�ص غ��رف��ة جت���ارة ع��م��ان خليل احل��اج 

توفيق ان مبادرة  ان�صاء املركز يف مقر الغرفة ياأتي 

يف ظروف ا�صتثنائية فر�صتها جائحة كورونا  التي 

الوطني  االق��ت�����ص��اد  على  الثقلية  بظالها  ال��ق��ت 

وادت اىل تراجع موؤ�صرات  النمو وحركة الن�صاط 

ال��ت��ج��اري راف��ق��ه��ا ب����روز ال��ك��ث��ري م��ن اال���ص��ك��ال��ي��ات 

املالية  وامل��ط��ال��ب��ات  ب��اخل��اف��ات  تتعلق   والق�صايا 

ان   م��ا ي�صتدعي  العمالية  وال��ن��زاع��ات  ب��االي��ج��ارات 

يكون دور للغرفة يف معاجلتها.

وا�صار اىل ان جمل�ص ادارة الغرفة ارتاأى ان�صاء 

مركز للتحكيم والو�صاطة  للنظر بالنزاعات التي 

تقع بني التجار وتقليل كلف ووق��ت  التقا�صي يف 

حال رفع الدعاوي لدى املحاكم. واكد احلاج توفيق 

ان الغرفة ت�صعى بان يكون مركزها اقليميا ودوليا 

مطلبا  وكونه  الوطني  االقت�صاد  يخدم  ومتميزا 

مهما للقطاع التجاري واخلدمي . وح�صر اللقاء 

اع�صاء جمل�ص ادارة الغرفة، نبيل اخلطيب وطارق 

ال��ط��ب��اع و بهجت ح��م��دان وخ��ط��اب ال��ب��ن��ا وع��اء 

ديرانية واملهند�ص جمال بدران.

االنباط-عمان

 ج���دد م��ط��ار امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء ال�����دويل ���ص��ه��ادة 

االنبعاثات  اإدارة  برنامج  يف  العاملية  االع��ت��م��اد 

الكربونية للمطارات حتى اأيار 2022.

وق��ال��ت جم��م��وع��ة امل��ط��ار ال�����دويل، يف ب��ي��ان 

كان  التي  ال�صهادة،  اإن  االث��ن��ني،  ام�ص  �صحفي 

اأول احل��ا���ص��ل��ني  ال�����دويل  امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء  م��ط��ار 

 ،2018 االأو�صط عام  ال�صرق  عليها يف منطقة 

�صدرت  م��ع��ّدل��ة  توجيهية  م��ب��ادئ  وف��ق  ُمنحت 

يف  ال��ك��رب��ون  الع��ت��م��اد  اال�صت�صاري  املجل�ص  ع��ن 

املطارات.

ت�صلط  اخل���ط���وة  ه���ذه  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ����ص���اف 

ال�����ص��وء ع��ل��ى ال��ت��زام جم��م��وع��ة امل��ط��ار ال���دويل 

املتحدة  االأمم  الأه��داف  ودعمها  املناخ،  بحماية 

للتنمية امل�صتدامة، اإ�صافة اإىل الرتويج لاأردن 

يف جمال الطريان العاملي بف�صل مطاره الرائد 

للبيئة. وال�صديق 

واأك����د ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة امل��ط��ار 

الدويل، نيكوال كلود، اأن حماية املناخ هي هدف 

ال��دويل  املطار  ملجموعة  بالن�صبة  ا�صرتاتيجي 

وم��ط��ار امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء ال�����دويل، م���وؤك���دا ال�صعي 

واجلهات  للم�صافرين  م�صتدام  مطار  لتوفري 

املعنية.

وق����ال “ اأدرك���ن���ا م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة ماهية 

وخف�ص  املناخ  حماية  جتاه  وم�صوؤوليتنا  دورن��ا 

ان���ب���ع���اث���ات ال����ك����رب����ون اخل���ا����ص���ة ب���ن���ا وع���ق���دت 

حتقيق  على   2013 عام  منذ  العزم  املجموعة 

االنبعاثات  اإدارة  لربنامج  املختلفة  امل�صتويات 

الكربونية للمطارات واحلفاظ عليها”.

اأهمية  يحمل  االع��ت��م��اد  اأن  اإىل  ك��ل��ود  ول��ف��ت 

ك���ب���رية، ���ص��م��ن ال�����ص��ي��اق احل�����ايل، ل��ل��ت��ع��ايف من 

جائحة فريو�ص كورونا امل�صتجد )كوفيد19-(، 

ل��دي��ه��ا  ���ص��ي��ك��ون  امل��ع��ن��ي��ة  خ��ا���ص��ة واأن اجل���ه���ات 

البيئي  ب��ال��ت��اأث��ري  يتعلق  فيما  ع��ال��ي��ة  ت��وق��ع��ات 

لقطاع النقل اجلوي خال الفرتة املقبلة.

 الخارجية تدين استمرار استهداف الحوثيين 
للمدنيين في السعودية

محافظ مأدبا : لن نتساهل بتطبيق تعليمات امر الدفاع 11

صندوق الزكاة يوزع 400 طرد غذائي 
لألسر المحتاجة في األغوار الجنوبية

 التربية: آخر موعد اللتحاق الطلبة المقيمين 
في الخارج بالمدارس 31 الشهر المقبل

االنباط-عمان

دانت وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني، ام�ص 

االثنني، ا�صتمرار ميلي�صيات احلوثيني با�صتهداف 

ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  املدنيني 

موؤكدة وقوفها اإىل جانبهم يف كل ما يتخذونه من 

خطوات للدفاع عن اأمنهم وا�صتقرارهم .

كما دان الناطق الر�صمي با�صم الوزارة ال�صفري 

احلوثيني  ج��م��اع��ة  ا���ص��ت��م��رار  ال��ف��اي��ز  اهلل  �صيف 

باجتاه  امل�صرية  وال��ط��ائ��رات  ال�صواريخ  ب��اإط��اق 

املدنيني من  النازحني  ت��اأوي  التي  م��اأرب  مدينة 

معاناة  م��ن  ي��زي��د  م��ا  امليلي�صيا  �صيطرة  مناطق 

ال�����ص��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال�����ص��ق��ي��ق. و����ص���دد ال��ف��اي��ز على 

���ص��رورة ال��ت��و���ص��ل ل��وق��ف ف���وري ودائ����م الإط���اق 

املتحدة  االأمم  وا�صتجابة احلوثيني جلهود  النار 

واملبادرات امل�صتهدفة للتو�صل حلل �صيا�صي وفق 

املرجعيات املعتمدة الإنهاء االأزمة وحتقيق االأمن 

واال�صتقرار وتطلعات ال�صعب اليمني ال�صقيق.

االنباط- ماأدبا

دعا حمافظ ماأدبا علي املا�صي املواطنني اإىل 

�صرورة التقيد بتعليمات امر الدفاع )11(، واتباع 

التعليمات التي من �صاأنها املحافظة على �صحتهم 

و�صحة االخرين خ�صية اال�صابة بفريو�ص كورونا.

وقال ام�صاالثنني، اإنه لن يكون هناك ت�صاهل 

ا�صد  اتخاذ  و�صيتم  الدفاع  امر  تعليمات  بتطبيق 

تفاديا  وذل���ك  م��ن يخالف  ك��ل  االج�����راءات بحق 

انه  املا�صي  وا�صاف  الكورونا.  لاإ�صابة  مبر�ص 

واملطاعم  اال���ص��واق  على  ال��رق��اب��ة  ت�صديد  �صيتم 

وامل����والت  وامل�����زارع  ملتابعة م��دى تطبيقهم امر 

الدفاع  واتباع  �صروط ال�صامة العامة والتقيد 

ب����ارت����داء ال��ك��م��ام��ات وال���ق���ف���ازات وم��ت��اب��ع��ة منع 

التجمعات وعدم اقامة املنا�صبات يف املزارع.

بفريو�ص  اال���ص��اب��ات  اأن جم��م��وع   اإىل  ي�����ص��ار 

ك��ورون��ا خ��ال �صهر اي��ل��ول احل���ايل يف حمافظة 

ماأدبا بلغ  22 حالة،

 وجرى خمالفة 42 �صخ�صا، و 123 حما 

جتاريا ملخالفتها التعليمات. وقال املا�صي اإن جلان 

ال�صحة وال�صامة العامة تقوم بجوالت متتالية 

بهدف  التجارية  املحال  على  وامل�صاء  ال�صباح  يف 

متابعة مدى التزامها بالتعليمات و�صاحية املواد 

التموينية التي يتناولها املواطن .

االنباط-عمان

 وزع �صندوق الزكاة ام�ص االثنني، 400 طرد 

غذائي على عدد من االأ�صر املتواجدة يف مناطق 

العزل يف لواء االغوار اجلنوبية.

وق����ال م��دي��ر ع����ام ال�����ص��ن��دوق ال���دك���ت���ور عبد 

ال�صندوق  اإن  ال�صمريات يف ت�صريحات �صحفية، 

قام بتوزيع 400 طرد غذائي، قيمة الطرد 30 

االأغ��وار  املحتاجة يف  االأ�صر  دينارا على ع��دد من 

اجلنوبية ب�صبب جائحة كورونا، وذلك بتوجيهات 

من وزير االأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات االإ�صامية 

ال��دك��ت��ور  ال���زك���اة  ���ص��ن��دوق  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص 

حممد اخلايلة.

بداية  منذ  ح��ر���ص  ال�صندوق  اإن  اىل  واأ���ص��ار 

اأزمة كورونا على تقدمي م�صاعدات نقدية وعينية 

واالأي��ت��ام  واملحتاجة  الفقرية  االأ���ص��ر  من  للعديد 

حر�صا  املياومة،  وعمال  العمل،  عن  واملتعطلني 

منه على اإي�صال الزكاة مل�صتحقيها.

الآالف  و���ص��ل��ت  امل�������ص���اع���دات  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 

القيام  ب�صرورة  ال�صندوق  من  اإميانا  املحتاجني 

بواجبه جتاه اأبناء الوطن املحتاجني، مثمنا دور 

اأه��ل اخل��ري واأ���ص��ح��اب االأي����ادي البي�صاء يف دعم 

ال�صندوق من خال تقدمي الزكوات والتربعات 

اأ�صهم يف قيامه بواجبه  وال�صدقات، االأم��ر الذي 

ع��ل��ى اأك���م���ل وج�����ه، ال ���ص��ي��م��ا يف ه����ذه ال���ظ���روف 

انت�صار  نتيجة  ال��وط��ن  بها  مي��ر  ال��ت��ي  الع�صيبة 

فريو�ص كورونا امل�صتجد.

االنباط-عمان

احل����ادي  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ح�����ددت 

وال��ث��اث��ني م���ن ال�����ص��ه��ر امل��ق��ب��ل، م���وع���دا اأخ���ريا 

ب��امل��دار���ص  اخل���ارج  املقيمني يف  الطلبة  الل��ت��ح��اق 

�صجلوا  ممن  اململكة  داخ��ل  واخلا�صة  احلكومية 

على املن�صة اخلا�صة بهم.

وقالت ال��وزارة يف بيان �صحايف ام�ص االثنني، 

اإنه لن يقبل اأي طالب يف املدار�ص بعد هذا التاريخ، 

داعية الراغبني بااللتحاق يف املدار�ص العودة قبل 

املوعد املحدد. كما دعت ال��وزارة الطلبة املقيمني 

يف اخلارج اإىل متابعة درو�صهم على من�صة در�صك 

.Darsak.gov.jo عرب الرابط االإلكرتوين

وكانت الوزارة اأطلقت من�صة خا�صة لت�صجيل 

لت�صهيل  املغرتبني  االأردن��ي��ني  اأب��ن��اء  م��ن  الطلبة 

عودتهم،  عند  امل���دار����ص  يف  ت�صجيلهم  اإج�����راءات 

وكذلك لتمكينهم من متابعة تعليمهم عن بعد 

ريثما يعودون اإىل اأر�ص الوطن.

الثالثاء  15/ 9 / 2020



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

ال��راب��ع��ة  امل��ح��ل��ي��ة  للن�سخة  ا���س��ت��ك��م��االأ   

ال��ت��ن��م��ي��ة  مل�������س���اري���ع  اأوراجن  ج����ائ����زة  م����ن 

جل��ن��ة  ق���ام���ت   ،)OSVP( امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

امل��وؤه��ل��ة  امل�����س��اري��ع  ب��ا���س��ت��ع��را���ض  التحكيم 

اأ�سل  من  النهائية  املرحلة  يف  للم�ساركة 

يف  حم��ددة  معايري  وفق  م�ساريع،  ثمانية 

وذل��ك  املجتمع،  على  ت��اأث��ريه��ا  مقّدمتها 

امل�ساريع  تقييم  جل�سات  اآخ��ر  اإج���راء  بعد 

االإج��راءات  مع  متا�سياً  زووم،  تقنية  عرب 

الوقائية للحد من تف�سي جائحة كورونا 

امل�ستجد.

و���س��ي��ج��ري ق���ري���ب���اً اخ���ت���ي���ار امل�����س��اري��ع 

فيها  �سيح�سل  وال��ت��ي  ال��ف��ائ��زة،  ال��ث��اث��ة 

والثاين  دينار،  اآالف   5 على  االأول  املركز 

األ���ف  ع��ل��ى  دي���ن���ار وال��ث��ال��ث  اآالف   3 ع��ل��ى 

دي���ن���ار، اإىل ج���ان���ب ف��ر���س��ة امل�����س��ارك��ة يف 

اجل��ائ��زة  م��ن  العا�سرة  ال��دول��ي��ة  الن�سخة 

25 األف  والتي تبلغ قيمة جائزتها االأوىل 

 10 والثالثة  يورو  األف   15 والثانية  يورو، 

اآالف يورو.

اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  االأردن  اأوراجن  واأّك�������دت 

امل��ح��ل��ي��ة  ب��ن�����س��خ��ت��ي��ه��ا   OSVP ج���ائ���زة 

وال��دول��ي��ة، اإذ اأّن��ه��ا اإح��دى امل��ب��ادرات التي 

ملا  �سنوياً،  تنفيذها  على  اأوراجن  حتر�ض 

الريادية  امل�ساريع  تكرمي  يف  دور  من  لها 

ال���ت���ي ت�����س��خ��ر ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة مب��ا 

املحلية  املجتمعات  احتياجات  يتنا�سب مع 

جم��االت  يف  االإي��ج��اب��ي  التغيري  الإح����داث 

والتعليم  والزراعة  ال�سحة  اأبرزها  ع��دة، 

وال��ط��اق��ة وال��ت��ج��ارة وال�����س��ن��اع��ة، ب��ه��دف 

االرتقاء بقطاع الريادة يف اململكة.

وان���ط���اق���اً م���ن م��ف��ه��وم ال����ري����ادة من 

اأج����ل ال��ت��ن��م��ي��ة ال����ذي ت��ت��ب��ن��اه امل��ج��م��وع��ة 

اإط���ار  يف  االأردن  اأوراجن  ت��ل��ت��زم  ال��ع��امل��ي��ة، 

االجتماعية  للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيتها 

ب��ع��ّدة م���ب���ادرات ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��ري��ادة 

اأوراجن  ب����رن����ام����ج  اأه����ّم����ه����ا  ال�������س���ب���اب���ي���ة، 

والنا�سئة  الريادية  االأعمال  منو  لت�سريع 

مبجاالته  الدعم  يقّدم  الذي   ”BIG“
واالإر���س��اد،  واالإع��ام��ي،  الفني  املختلفة: 

واخل���������ربات امل���ه���ن���ي���ة امل���ط���ل���وب���ة الإجن�����اح 

امل�����س��اري��ع وف��ر���ض ال��ت�����س��ب��ي��ك، ب��االإ���س��اف��ة 

خالها  م��ن  ت�سّجع  ال��ت��ي  امل�سابقات  اإىل 

يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  والتميز  االب��ت��ك��ار 

واملجتمعي. االقت�سادي  التقدم 

وت���ت���األ���ف جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م م���ن ن��خ��ب��ة 

����س���خ�������س���ي���ات م�����وؤث�����رة يف جم�����االت  م�����ن 

الرئي�ض  وهم  املجتمعي،  والعمل  الريادة 

البيبي،  دمي��ة  اإجن���از،  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 

الرئي�ض التنفيذي جلمعية �سركات تقنية 

املعلومات واالت�ساالت يف االأردن “اإنتاج”، 

عبد  موؤ�س�سة  عام  مدير  البيطار،  ن�سال 

احل��م��ي��د ����س���وم���ان، ف��ال��ن��ت��ي��ن��ا ق�����س��ي�����س��ي��ة، 

الأجل  التعليم  ملوؤ�س�سة  التنفيذية  املديرة 

مدير  اخلف�ض،  غدير  ب��االأردن،  التوظيف 

ال��ع��م��و���ض،  حم��م��د   ،PACES منظمة 

اأع���م���ال  “�سيدات  ل����  امل��وؤ���س�����ض  ال�����س��ري��ك 

يف  االإداري  وال�����س��ري��ك  العربي”  ال��ع��امل 

اأمام اال�ستثماري، فداء الطاهر،  �سندوق 

االأمم  برنامج  يف  االقت�سادية  وامل�ست�سارة 

باالإ�سافة  م��ّن��اع،  ر�سا  االإمن��ائ��ي،  املتحدة 

ال��ع��ام��ة  ال���ع���اق���ات  اإدارة  م����دي����رة  اإىل 

وامل�������س���وؤول���ي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة واالت�������س���ال 

رنا  املهند�سة  االأردن،  اأوراجن  يف  املوؤ�س�سي 

الدبابنة.

االنباط-عمان 

النفطية  امل�����س��ت��ق��ات  اأ���س��ع��ار  انخف�ست 

ع��امل��ي��ا خ���ال االأ���س��ب��وع ال��ث��اين م��ن �سهر 

اأ�سعارها  اأيلول احلايل، مقارنة مع معدل 

الطاقة  وزارة  بح�سب  االأول،  االأ�سبوع  يف 

املعدنية. والرثوة 

ال���وزارة  اأعلنتها  التي  للبيانات  ووف��ق��ا 

 90 اأوك��ت��ان  البنزين  �سجل  االثنني،  ام�ض 

�سعرا بلغ 371 دوالرا للطن، مقابل 1ر395 

باملئة،  1ر6  بلغت  انخفا�ض  وبن�سبة  دوالر 

من   95 اأوك��ت��ان  البنزين  �سعر  وانخف�ض 

دوالر  2ر386  اىل  ل��ل��ط��ن،  دوالر  1ر407 

1ر5 باملئة. وبن�سبة انخفا�ض بلغت 

الديزل  �سعر  انخف�ض  اخر،  جانب  من 

9ر318  اىل  ل���ل���ط���ن،  دوالر  4ر346  م����ن 

باملئة،  9ر7  بلغت  انخفا�ض  وبن�سبة  دوالر 

دوالر  4ر317  م��ن  ال��ك��از  �سعر  وان��خ��ف�����ض 

5ر8  وب��ن�����س��ب��ة  دوالر  4ر290  اىل  ل��ل��ط��ن 

باملئة.

يف  انخف�ض  فقد  الوقود  زيت  �سعر  اأما 

3ر237  ال�����س��ه��ر اىل  ال��ث��اين م��ن  االأ���س��ب��وع 

امل�سجل  ال�سعر  م��ع  مقارنة  للطن،  دوالر 

دوالر  8ر264  وال��ب��ال��غ  االأول  االأ���س��ب��وع  يف 

4ر10 باملئة. وبن�سبة 

امل�سال  ال��ب��رتويل  ال��غ��از  �سعر  وا�ستمر 

للطن،  دوالر  5ر357  ع��ن��د  اأي���ل���ول  ل�سهر 

م��ق��ارن��ة م���ع ���س��ع��ره امل�����س��ج��ل يف ���س��ه��ر اآب 

املا�سي والذي بلغ 350 دوالرا.

ق���د �سجل  ب��رن��ت  ���س��ع��ر خ����ام  ان  ي��ذك��ر 

ان��خ��ف��ا���س��ا يف اال����س���ب���وع ال���ث���اين م���ن ه��ذا 

للربميل،  دوالر  4ر39  ب��ل��غ  ح��ي��ث  ال�سهر 

م��ق��ارن��ة م��ع ���س��ع��ره امل�����س��ج��ل يف االأ���س��ب��وع 

االأول والذي بلغ 5ر42 دوالر.

االنباط-عمان

ارتفع الرقم القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك 

من  االأوىل  الثمانية  “الت�سخم” لل�سهور 
باملئة،  53ر0  بن�سبة   2020 اجل���اري  ال��ع��ام 

لي�سل اإىل النقطة 04ر101 مقابل 51ر100 

نقطة للفرتة نف�سها من العام املا�سي.

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ه��ري ل���دائ���رة 

االح�����������س�����اءات ال����ع����ام����ة ام���������ض االث����ن����ني، 

ان��خ��ف�����ض ال��رق��م ال��ق��ي��ا���س��ي ال��ع��ام الأ���س��ع��ار 

امل�����س��ت��ه��ل��ك ل�����س��ه��ر اآب م���ن ال���ع���ام احل���ايل 

66ر100  اإىل  لي�سل  ب��امل��ئ��ة،  56ر0  بن�سبة 

ذاته  لل�سهر  نقطة  23ر101  مقابل  نقطة 

من العام املا�سي.

الرقم  ارتفع  ال�سهري،  امل�ستوى  وعلى 

اآب  ل�سهر  امل�ستهلك  الأ�سعار  العام  القيا�سي 

لي�سل  باملئة،  07ر0  بن�سبة  العام  ه��ذا  من 

اإىل النقطة 66ر100 مقابل 59ر100 نقطة 

وبح�سب  اجل���اري.  ال��ع��ام  م��ن  ل�سهر مت��وز 

اال�سا�سي  القيا�سي  الرقم  ارتفع  التقرير، 

الأ���س��ع��ار امل�����س��ت��ه��ل��ك ل�����س��ه��ر اآب م���ن ال��ع��ام 

االأك��رث  ال�سلع  با�ستبعاد  )ي��ق��ا���ض  احل���ايل 

باأ�سعارها ملجموعة الغذاء والوقود  تذبذباً 

وبلغ  باملئة،  40ر0  بن�سبة  والنقل(  واالإن��ارة 

ذات��ه  ال�سهر  خ��ال  27ر68  مقابل  54ر68 

من العام املا�سي.

وع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��رتاك��م��ي، ب��ل��غ ال��رق��م 

ال��ق��ي��ا���س��ي االأ����س���ا����س���ي الأ����س���ع���ار امل�����س��ت��ه��ل��ك 

ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن  االأوىل  الثمانية  لل�سهور 

الفرتة  م��ع  مقارنة  76ر67  مقابل  36ر68 

ارتفاعاً  م�سجًا  املا�سي  العام  من  نف�سها 

89ر0 باملئة. ن�سبته 

اختيار المشاريع المؤهلة لجائزة أورانج لمشاريع التنمية 
»OSVP « المجتمعية

انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا باألسبوع  الثاني 
من الشهر الحالي

ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.53% للشهور الثمانية

الثالثاء   15  /  9  / 2020

االنباط-عمان

ك�����س��ف م�������س���در ح���ك���وم���ي ام�������ض ب����ان ه��ي��ئ��ة 

تنظيم قطاع االت�ساالت ا�ستقبلت موؤخرا طلبا 

ل��رتخ��ي�����ض م�����س��غ��ل راب����ع يف ���س��وق االت�����س��االت 

م�سغلني  ثاثة  اليوم  فيها  يعمل  التي  املتنقلة 

. رئي�سيني للخدمة 

” �سركة اردنية تعمل  واو�سح امل�سدر– بان 

يف م�سمار التكنولوجيا ولها بعد عاملي خاطبت 

للح�سول  متطلباتها  لتحديد  ايام  قبل  الهيئة 

املتنقلة  لات�ساالت  راب��ع  م�سغل  رخ�سة  على 

وخدمات اجليل الرابع”.

وقال امل�سدر بان الهيئة �ستقوم بدرا�سة هذا 

ال��ط��ل��ب م��ن جميع ال��ن��واح��ي، وامل�����س��ي الت��خ��اذ 

القرار املنا�سب يف هذا املجال.

وت��ظ��ه��ر اخ���ر االرق������ام ال��ر���س��م��ي��ة ب���ان ع��دد 

ا�سرتاكات اخللوي يف االردن تقدر بحوايل 7.8 

ا�سرتاك. مليون 

اتفاقية شراكة بين أمنية ومنّصة 
أبواب التعليمية

البورصة تغلق تداوالتها على
 3ر5 ماليين دينار

الضمان تدعو المؤمن عليهم للتأكد 
من قانونية شمولهم بنظام المهن 

الخطرة قبل االستقالة

العمل تتسلم المنهاج التدريبي
 لرعاية األطفال

 االنباط-عمان

وق��ع��ت ���س��رك��ة اأم��ن��ي��ة ات��ف��اق��ي��ة ���س��راك��ة 

��ة اأب�������واب ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، الإت���اح���ة  م���ع م��ن�����سّ

ا�ستبدال  الطلبة  من  مل�سرتكيها  الفر�سة 

ر����س���ي���ده���م م����ن خ����ال ب���رن���ام���ج )اأم���ن���ي���ة 

كوين( لا�ستفادة من اخلدمات التعليمية 

املدفوعة التي توفرها.

اأمنية،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  وقال 

ام�ض االثنني  بيان �سحايف  زياد �سطارة يف 

اإن التعاون جاء اإدراكاً من ال�سركة الأهمية 

��ة يف دع���م ال��ت��ع��ل��ي��م االإب���داع���ي  ه���ذه امل��ن�����سّ

االتفاقية  هذه  اأن  اىل  م�سريا  واالبتكاري، 

���س��ت��ت��ي��ح مل�������س���رتك���ي اأم���ن���ي���ة م����ن ال��ط��ل��ب��ة 

“اأمنية  برنامج  �سمن  ر�سيدهم  ا�ستبدال 

للح�سول  اأب����واب  من�سة  مب��ف��ت��اح  كوين” 

التعليمية  امل��ن�����س��ة  خ��دم��ات  م��ن  اأي  ع��ل��ى 

املدفوعة.

وق�����ال ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي وامل��وؤ���س�����ض 

االأردن  التعليمية يف  اأبواب  ملن�سة  ال�سريك 

اأول  ه��ي  اأب���واب  من�سة  اإن  الطباع  ح��م��دي 

التي تعقد  الذكي  التعلم  من�سة من قطاع 

ه����ذه ال�����س��راك��ة م���ع اأم���ن���ي���ة، ح��ر���س��ا على 

والتعليم  عموما  التعليم  بقطاع  النهو�ض 

تعزيز  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  خ�����س��و���س��ا،  ال��ذك��ي 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة بتوفري  اأب�����واب  م��ه��ّم��ة م��ن�����س��ة 

فر�ض متكافئة للتعليم لكل الطاب داخل 

اململكة.

تعليمية  ة  من�سّ اأب��واب هي  اأن  اإىل  ي�سار 

ت�����س��م��ح ل��ل��ط��ال��ب ب���ال���درا����س���ة م����ن خ���ال 

حالياً  تقّدم  حيث  ينا�سبه،  ال��ذي  اجل��دول 

من  ل��ل�����س��ف��وف  االأردين  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ه��اج 

الريا�سيات  ملواد  التوجيهي  وحتى  ال�سابع 

وال��ف��ي��زي��اء وال��ك��ي��م��ي��اء واالأح���ي���اء وال��ع��ل��وم 

باالإ�سافة  واالإجنليزية،  العربية  واللغتني 

م�ستمرة  تقييمية  اخ��ت��ب��ارات  وج����ود  اإىل 

املن�سة. يجريها مدر�سو 

 االنباط-عمان

االثنني،  ام�ض  عمان،  بور�سة  اأغلقت 

3ر9 م��ل��ي��ون ���س��ه��م، م��وزع��ة  ع��ل��ى ت����داول 

على 2788 عقدا بقيمة تداوالت اإجمالية 

بلغت 3ر5 مايني دينار. 

النقطة  اإىل  البور�سة  موؤ�سر  وارتفع 

مع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة  02ر0  ب��ن�����س��ب��ة   1589

ال�سابقة.  اغاق اجلل�سة 

35 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   35 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

30 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

 االنباط-عمان

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

االج�����ت�����م�����اع�����ي، امل������وؤم������ن ع���ل���ي���ه���م مم��ن 

امل���ه���ن اخل���ط���رة  ن���ظ���ام  ���س��م��ول��ه��م يف  مت 

اإىل  املبكر،  التقاعد  ���س��روط  وا�ستكملوا 

����س���رورة ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ���س��اب��ط ارت��ب��اط 

امل��ن�����س��اأة مل��راج��ع��ة امل��وؤ���س�����س��ة وال��ت��اأك��د من 

���س��ح��ة ���س��م��ول ال��ع��ام��ل��ني ل��دي��ه يف ن��ظ��ام 

امل���ه���ن اخل���ط���رة واالط������اع ع��ل��ى ف���رتات 

ا����س���رتاك���ه���م ب���ه���ا، وذل�����ك ق��ب��ل جل��وئ��ه��م 

العمل  م��ن  اال�ستقالة  طلب  ت��ق��دمي  اإىل 

وال����ت����ق����دم ب���ط���ل���ب ت��خ�����س��ي�����ض ال����رات����ب 

التقاعدي.

�سحفي،  بيان  يف  املوؤ�س�سة  واو�سحت 

ال�����س��م��ان  ق����ان����ون  اأن  االث�����ن�����ني،  ام���������ض 

التي  امل��ه��ن  يف  للعامل  اأت���اح  االج��ت��م��اع��ي 

وفقاً  خطرة  كمهن  ر�سمياً  اعتمادها  مت 

مبوجب  ال�سادر  التاأمينية  املنافع  لنظام 

قانون ال�سمان االجتماعي والذي اأ�سبح 

تقدم  اإمكانية   ،  1/3/2015 بتاريخ  نافذاً 

املوؤمن عليه الذكر، بطلب احل�سول على 

خدماته  انتهت  اإذا  املبكر  التقاعد  رات��ب 

ب��ع��د اإك���م���ال ���س��ن 45 م��ن ع��م��ره ع��ل��ى اأن 

ب��ال�����س��م��ان،  ا����س���رتاك���اً   216 ل��دي��ه  ي��ك��ون 

ا�سرتاكاً   180 عليها  للموؤمن  يكون  واأن 

. بال�سمان 

عليه  للموؤمن  يكون  اأن  ا���س��رتط  كما 

ف����رتات ع��م��ل يف ت��ل��ك امل��ه��ن ال ت��ق��ل عن 

ال�����س��ن��وات  ا�����س����رتاك����اً، وذل�����ك خ����ال   60

تخ�سي�ض  ط��ل��ب��ه  ع��ل��ى  ال�����س��اب��ق��ة  ال��ع�����س��ر 

هذا الراتب، واأن تكون املن�ساأة التي عمل 

ل��دي��ه��ا امل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه ق���د ق��ام��ت ب��ت��اأدي��ة 

على  زي���ادة  اأج���ره  م��ن  باملئة   1 ن�سبته  م��ا 

والعجز  ال�سيخوخة  ت��اأم��ني  ا���س��رتاك��ات 

املهن  اإح����دى  يف  لعمله  وذل���ك  وال���وف���اة، 

اخل���ط���رة ال��ت��ي مت حت��دي��ده��ا يف ج���دول 

خا�ض ملحق بنظام املنافع التاأمينية.

 االنباط-عمان

االثنني  ام�����ض  العمل  وزارة  ت�سلمت 

من برنامج زيادة فر�ض الت�سغيل التابع 

ل��ل��م��ن��ظ��م��ة االأمل���ان���ي���ة ل��ل��ت��ع��اون ال���دويل 

ملقدمات  ال��ت��دري��ب��ي  »امل��ن��ه��اج   )GIZ(

العمرية  للمرحلة  ل��اأط��ف��ال  ال��رع��اي��ة 

من عمر يوم حتى اأربع �سنوات«.

وق�����ال م���ن���دوب وزي�����ر ال��ع��م��ل اأم���ني 

ف��اروق احلديدي يف كلمة،  ال��وزارة  عام 

ب��ح�����س��ور ال�����س��ف��ري االأمل��������اين ب���رين���ارد 

ك��ام��ب��م��ان وم���دي���رة امل��ن��ظ��م��ة االأمل��ان��ي��ة 

اإل��ي��زاب��ي��ث   )GIZ( ال����دويل  ل��ل��ت��ع��اون 

جريباخ: ُيعد املنهاج التدريبي ملقدمات 

ال���رع���اي���ة ل���اأط���ف���ال ع���ام���ًا اأ���س��ا���س��ًي��ا 

بالعمل  ي��رغ��ن  ال��ل��وات��ي  الن�ساء  ل��دع��م 

يف  والريفية  النائية  املناطق  يف  خا�سة 

من  ب��امل��ئ��ة   35 اأن  اإىل  م�����س��ريا  االأردن، 

�سوق  يعانني �سعوبات يف دخول  الن�ساء 

رعاية  توفر خدمات  ب�سبب عدم  العمل 

املنا�سبة. االأطفال 

واأو���س��ح اأن امل��ن��ه��اج ال��ت��دري��ب��ي ال��ذي 

اع���ت���م���ده جم���ل�������ض االع����ت����م����اد و���س��ب��ط 

اجل��������ودة، ي���ت���وف���ر ب��ال��ل��غ��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة 

واالجن�����ل�����ي�����زي�����ة، وي���ت�������س���م���ن امل����ب����ادئ 

النهارية  ال��رع��اي��ة  مل��ق��دم��ات  االأ�سا�سية 

بناًء  تطويره  وج��رى  املبكرة،  الطفولة 

400 م��ق��دم��ة  اأك�����رث م���ن  ت���دري���ب  ع��ل��ى 

رعاية يف جميع اأنحاء اململكة.

واأكد احلديدي اأهمية تعزيز كفاءات 

م���ق���دم���ات ال����رع����اي����ة ل���ت���وف���ري رع���اي���ة 

م��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��ع��م��ر وال���رع���اي���ة امل�����س��وؤول��ة 

 4 ل��اأط��ف��ال م���ن ع��م��ر ي���وم واح����د اإىل 

ب��ج��ودة  االأ����س���رة  ت�سبه  بيئة  يف  ���س��ن��وات 

املتكافئ  الو�سول  اإن  اإىل  الفتا  عالية، 

خل���دم���ات ال���رع���اي���ة ال��ن��ه��اري��ة امل��وؤه��ل��ة 

لتحقيق  م��وؤ���س��ًرا  فقط  لي�ض  لاأطفال 

م�ساألة  بل  امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف 

ه��م  االأط�����ف�����ال  الأن  ووج��������دان  ���س��م��ري 

امل�ستقبل.

شركة أردنية تقدم طلبا للحصول على رخصة مشغل في االتصاالت
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االثنني،  ام�س  النفط،  اأ�سعار  ارتفعت 

املك�سيك  خليج  يف  مدارية  عا�سفة  ب�سبب 

اأج����رت ال�����س��رك��ات ع��ل��ى اإخ����اء امل��ن�����س��ات 

ووق������ف الإن������ت������اج، ل���ك���ن امل���ك���ا����س���ب ج����اءت 

حمدودة بفعل بواعث القلق من تخمة يف 

الطلب  يف  وانخفا�ض  العاملية  الإم����دادات 

على الوقود.

كانت  ال�سباحية،  ال��ت��ع��ام��ات  وخ���ال 

ال��ع��ق��ود الآج���ل���ة ل��ل��خ��ام الأم���رك���ي غ��رب 

مبا  �سنتا   14 مرتفعة  ال��و���س��ي��ط  تك�سا�ض 

للرميل.  دولر   37.47 اإىل   %0.4 ي��ع��ادل 

 ،%0.2 اأو  ���س��ن��ت��ات  ���س��ت��ة  ب��رن��ت  خ���ام  وزاد 

39.89 دولر للرميل. م�سجًا 

كان كا العقدين ختم الأ�سبوع املا�سي 

منخف�ساً، يف تراجع لاأ�سبوع الثاين على 

التوايل.

وا���س��ت��دت ال��ع��ا���س��ف��ة امل���داري���ة ���س��ايل يف 

ف��ل��وري��دا  م��ن  ال��غ��رب  اإىل  املك�سيك  خليج 

الأحد ومن املنتظر اأن تتحول اإىل اإع�سار 

تعطل  يف  العا�سفة  وتت�سبب   .2 الفئة  من 

اأقل من  الثانية خال  اإنتاج النفط للمرة 

املنطقة  لورا  الإع�سار  اجتاح  اأن  بعد  �سهر 

يف وقت �سابق.

ال��ن��ف��ط ع����ادة ع��ن��دم��ا يتوقف  وي��رت��ف��ع 

الإنتاج، لكن يف ظل تفاقم جائحة فرو�ض 

كورونا فاإن املخاوف حيال الطلب ت�سيطر 

ع��ل��ى امل�����س��ه��د، ب��ي��ن��م��ا ت��ت��ن��ام��ى الإم������دادات 

اأكر م�ستهلك  العاملية. والوليات املتحدة 

ومنتج للنفط يف العامل.

ال���ق���ائ���د ال��ع�����س��ك��ري  ويف ل��ي��ب��ي��ا، ت��ع��ه��د 

خ��ل��ي��ف��ة ح���ف���ر ب���اإن���ه���اء اإق����ف����ال امل��ن�����س��اآت 

ال��ن��ف��ط��ي��ة ال��ق��ائ��م م��ن��ذ ���س��ه��ور، يف خ��ط��وة 

ال�سوق،  يف  الإم���دادات  من  م��زي��داً  �ست�سخ 

واإن كان من غر الوا�سح اإن كانت حقول 

الن�ساط. النفط وموانئه �ستعاود 

وق������ال ج���ي���ف���ري ه������ايل، ك���ب���ر حم��ل��ل��ي 

ال�سوق يف اأواندا، “الإعان عن اأن اإغاق 

م���راف���ئ ت�����س��دي��ر ال��ن��ف��ط ال��ل��ي��ب��ي��ة رمب��ا 

�سارف على النتهاء �سيزيد املتاعب خال 

اجتماع اأوبك+ هذا الأ�سبوع«.

جت���ت���م���ع م��ن��ظ��م��ة ال����ب����ل����دان امل�������س���درة 

يعرف  فيما  وحلفاوؤها،  )اأوب��ك(  للبرول 

اأيلول  �سبتمر   17 يوم  اأوب��ك+،  مبجموعة 

اإنتاجية  بتخفي�سات  اللتزام  لبحث مدى 

اإق��رار  يتوقعون  ل  املحللني  لكن  عميقة، 

جديدة. تقلي�سات 

دبي - العربية

للنفط،  امل�سدرة  ال��دول  منظمة  اأعلنت 

اأوب�����ك، ام�����ض الث��ن��ني اأن ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي 

نحو  على   2020 يف  �سيراجع  النفط  على 

فرو�ض  ب�سبب  ال�سابق  توقعها  م��ن  اأ���س��د 

كورونا و�سيتعافى بوترة اأبطاأ من املتوقع 

يف العام القادم، مما قد يزيد �سعوبة دعم 

لل�سوق. وحلفائها  املنظمة 

العاملي  للطلب  توقعها  اأوب��ك  وخف�ست 

على نفطها 700 األف برميل يف 2020 و1.1 

مليون برميل يوميا يف 2021، ب�سبب زيادة 

يف معرو�ض غر اأوبك املتوقع وطلب عاملي 

اأقل.

ال�سهري  تقريرها  املنظمة يف  قالت  كما 

اإن��ه��ا ت��ت��وق��ع ت��راج��ع ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي على 

 2020 النفط 9.46 مليون برميل يوميا يف 

برميل  م��ل��ي��ون   9.06 انخفا�سه  م��ن  ب��دل 

اأنها  واأ���س��اف��ت  ال�����س��اب��ق.  ال��ت��وق��ع  يف  يوميا 

ت��ت��وق��ع ارت��ف��اع ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ن��ف��ط 6.62 

ب���دل من   2021 ي��وم��ي��ا يف  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون 

التوقع  يف  يوميا  برميل  مايني   7 زي���ادة 

ال�سابق.

ت��داع��ي��ات  اأن  اإىل  اأ�����س����ارت  ذل�����ك،  اإىل 

ف��رو���ض ك���ورون���ا م���ازال���ت ت��ف��ر���ض حت��دي��ا 

جميع  م��ن  من�سقة  اإج����راءات  ي�ستلزم  مب��ا 

اأطراف ال�سوق ومن بينها اأوبك+.

 760 زاد  ال��ن��ف��ط��ي  اإن��ت��اج��ه��ا  اإن  وق��ال��ت 

 24.05 اإىل  اأغ�سط�ض  األف برميل يوميا يف 

اأوب��ك+  تخفيف  م��ع  يوميا  برميل  مليون 

خ��ف�����ض امل���ع���رو����ض؛ والل����ت����زام ي��زي��د اإىل 

103% بح�سابات رويرز.

بعد  ان���ه���ارت  ال��ن��ف��ط  اأ����س���ع���ار  اأن  ي��ذك��ر 

بحركة  ك��ورون��ا  ف��رو���ض  اأزم���ة  ع�سفت  اأن 

القت�سادي. والن�ساط  ال�سفر 

اإج���راءات  ال���دول  بع�ض  ويف ح��ني خفف 

الإغاق ال�سامل، مما �سمح بتعايف الطلب، 

ف�����اإن ت��ن��ام��ي ح�����الت الإ����س���اب���ة اجل���دي���دة 

وارت����ف����اع اإن����ت����اج ال��ن��ف��ط ي�����س��غ��ط��ان ع��ل��ى 

االأ�سعار.

ارتفاع طفيف لبرنت وسط عاصفة تهدد
 خليج المكسيك

أوبك تتوقع تراجعا أشد للطلب على النفط 
مع استمرار كورونا

الثالثاء    15  / 9 / 2020

قفزة كبرى بمعدل التضخم
 في السودان

أسهم اليابان تغلق مرتفعة قبيل 
نتائج انتخابات الحزب الحاكم

الناتج الصناعي لمنطقة اليورو يرتفع 
كما المتوقع في يوليو

بنك التسويات الدولية يحذر من فجوة 
بين األسواق وواقع »كوفيد 19«

اخلرطوم-رويرتز

ق�����ال اجل����ه����از امل�����رك�����زي ل���اإح�������س���اء 

م��ع��دل  اإن  الث����ن����ني  ام�������ض  ب���ال�������س���ودان 

بن�سبة  ت�سارع  بالباد  ال�سنوي  الت�سخم 

 %166.83 اإىل  اآب  اأغ�سط�ض  يف   %23.05

مدفوعا  مت��وز،  يوليو  يف   %143.78 م��ن 

باأ�سعار الغذاء واملوا�سات.

ال�����س��ن��وات  ب��ال��ب��اد يف  ال��ت�����س��خ��م  زاد 

وامل�سروبات  الغذاء  اأ�سعار  بفعل  الأخرة 

وال�������وق�������ود و������س�����وق �������س������وداء ل����ل����دولر 

الأم����رك����ي، وك����ان ع��ام��ا يف الإط���اح���ة 

بنظام عمر الب�سر العام املا�سي.

وي��ت��ده��ور الق��ت�����س��اد م��ن��ذ الإط���اح���ة 

النتقالية  احلكومة  تواجه  اإذ  بالب�سر، 

ال�����س��ع��ي��ف��ة ���س��ع��وب��ة يف ب���دء اإ���س��اح��ات 

اق��ت�����س��ادي��ة وع���ج���زت ع���ن وق����ف ه��ب��وط 

�سعر اجلنيه يف ال�سوق ال�سوداء.

واأع����ل����ن ال���������س����ودان اخل��م��ي�����ض ح��ال��ة 

ط������وارئ اق���ت�������س���ادي���ة ب���ع���د ه���ب���وط ح���اد 

و�سكل  الأخ������رة،  الأ���س��اب��ي��ع  يف  ل��ل��ع��م��ل��ة 

حم���اك���م خ���ا����س���ة ل��ل��ن��ظ��ر ف��ي��م��ا و���س��ف��ه 

لتخريب  ممنهجة  بعملية  م�����س��وؤول��ون 

القت�ساد.

طوكيو - رويرتز

اأغ��ل��ق��ت الأ���س��ه��م ال��ي��اب��ان��ي��ة م��رت��ف��ع��ة، 

ام�����ض الث���ن���ني، ب��ي��ن��م��ا ك���ان امل�����س��ت��ث��م��رون 

احلاكم  احل��زب  انتخابات  نتائج  يرقبون 

�سينزو  ال�����وزراء،  لرئي�ض  خ��ل��ف  لخ��ت��ي��ار 

�سوفت  �سهم جمموعة  قفز  اآب��ي، يف حني 

40 مليار دولر  بنك بفعل �سفقة قيمتها 

اإنفيديا. من 

 %0.74 القيا�سي  نيكي  املوؤ�سر  وارتفع 

وت��ق��دم  ن��ق��ط��ة،   23479.48 ع��ل��ى  ل��ي��غ��ل��ق 

 ،%0.93 ن��ط��اق��ا  الأو���س��ع  توبك�ض  امل��وؤ���س��ر 

اأع��ل��ى  ل��ي��ب��ل��غ  ن��ق��ط��ة،   1651.91 م�����س��ج��ًا 

21 فراير �سباط. م�ستوى منذ 

وق�����ال ه���ي���دي���وك���ي اإ����س���ي���ج���ورو، ك��ب��ر 

املالية،  دايوا لاأوراق  ال�سراتيجيني يف 

“ال�سوق قوية اليوم. يوجد توقع لأ�سعار 
امل�ستثمرين  �سهية  اأن  م�سيفاً  اأعلى،” 

لل�سراء طغت على �سغوط البيع.

8.96% يف  ب��ن��ك  ���س��وف��ت  ���س��ه��م  وق���ف���ز 

مار�س   25 منذ  اليومية  مكا�سبه  اأق���وى 

اتفقت  اإن��ه��ا  ال�سركة  قالت  اأن  بعد  اآذار، 

اإىل  ال���رق���ائ���ق  ل��ت�����س��م��ي��م  اآرم  ب��ي��ع  ع��ل��ى 

اإنفيديا مبقابل ي�سل اإىل 40 مليار دولر 

قطاع  خريطة  ر���س��م  �ستعيد  �سفقة  ويف 

املو�سات. اأ�سباه 

بروك�سل -رويرتز

اأن الناجت  اأفادت بيانات ام�ض الثنني   

كان  كما  ارتفع  اليورو  ملنطقة  ال�سناعي 

م��ت��وق��ع��ا م��ق��ارن��ة م��ع ال�����س��ه��ر ال�����س��اب��ق يف 

ال�سلع  اإن��ت��اج  زي����ادة  بف�سل  مت���وز  ي��ول��ي��و 

ال���راأ����س���م���ال���ي���ة وال�������س���ل���ع ال���س��ت��ه��اك��ي��ة 

امل���ع���م���رة، ل��ك��ن��ه م������ازال ي��ق��ل ك���ث���را ع��ن 

جائحة  ب�سبب  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  م�ستويات 

كوفيد-19.

وق�������ال م���ك���ت���ب اإح�����������س�����اءات الحت������اد 

اإن الإنتاج ال�سناعي  الأوروبي يورو�ستات 

ت�ستخدم  ال��ت��ي  دول����ة  ع�����س��رة  ال��ت�����س��ع  يف 

ب��امل��ئ��ة عن   4.1 امل���وح���دة ���س��ع��د  ال��ع��م��ل��ة 

باملئة   7.7 ال�سابق، لكن مع نزوله  ال�سهر 

ع��ل��ى اأ���س��ا���ض ���س��ن��وي. ك���ان اق��ت�����س��ادي��ون 

ا�ستطلعت رويرز اآراءهم توقعوا ارتفاعا 

 8.2 اأربعة باملئة وانخفا�سا �سنويا  �سهريا 

باملئة.

 5.3 ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال�����س��ل��ع  اإن��ت��اج  وزاد 

ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى اأ���س��ا���ض ���س��ه��ري، ومن���ا اإن��ت��اج 

باملئة،   4.7 املعمرة  ال�ستهاكية  ال�سلع 

لكن كليهما ظل اأقل بكثر عن م�ستويات 

ب��امل��ئ��ة و-3.8  ع��ن��د -10.4  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 

اقت�ساد  ي��ع��اين  اإذ  ال��رت��ي��ب،  على  باملئة 

يف  انخفا�ض  وط��اأة  حت��ت  ال��ي��ورو  منطقة 

جائحة  ع��ن  ن��اج��م  الق��ت�����س��ادي  الن�ساط 

كوفيد-19.

لندن -رويرتز

 ق�����ال ب���ن���ك ال���ت�������س���وي���ات ال���دول���ي���ة يف 

ثمة  اإن  الث��ن��ني  ام�����ض  الف�سلي  ت��ق��ري��ره 

فجوة متنامية بني اأ�سواق الأ�سهم وفئات 

الأ����س���ول ب���اأ����س���واق امل����ال ع��ال��ي��ةامل��خ��اط��ر 

الأخ�����رى وب���ني واق����ع الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي 

الذي ت�سرر ب�سبب كوفيد-19.

الإدارة  ب��وري��و م��دي��ر  ك���اودي���و  وق���ال 

ملوؤ�سرات  “ا�ستنادا  والقت�سادية  النقدية 

ال�����س��ه��ل ماحظة  ال��ن��ط��اق، م��ن  وا���س��ع��ة 

عالية  الأ���س��ول  اأ���س��ع��ار  ب��ني  كبر  تباين 

القت�سادية”. والتوقعات  املخاطر 

�ست�سوى  كيف  حقيقة  نعلم  “ل  وتابع 

اإزاء  �سديدة  �سبابية  ثمة  امل�ساكل.  تلك 

لذلك  و�سيكون  ال��ف��رو���ض  تطور  كيفية 

وال�سيا�سات  امل��ال  اأ���س��واق  على  هائل  اأث��ر 

ب�سفة عامة”.

 50 من  اأكرث  الأ�سهم  اأ�سواق  وارتفعت 

ب��امل��ئ��ة م��ن��ذ ان��ه��ي��اره��ا يف ���س��ه��ري ف��راي��ر 

�سباط ومار�ض اآذار وانح�سر كثرا التوتر 

يف اأ�����س����واق ال�����س��ن��دات رغ����م الن��خ��ف��ا���ض 

ي��واج��ه��ه الق��ت�����س��اد العاملي  ال���ذي  احل���اد 

هذا العام.

الأ���س��ع��ب  امل���رح���ل���ة  اأن  ب���وري���و  وت���اب���ع 

لأزمة كوفيد قادمة، م�سيفا اأن التحدي 

“التفرقة  يف  حينها  �سيكمن  احل��ق��ي��ق��ي 

ال���س��ت��م��رار  ال��ت��ي ميكنها  ال�����س��رك��ات  ب��ني 

وت���ل���ك ال���ت���ي ل���ن ت�����س��ت��ط��ي��ع يف ظ���ل ع��دم 

و�سوح اأمناط الطلب يف امل�ستقبل”.

دبي- رويرتز

اإن  اأن����ب����اء ال���ب���ح���ري���ن  ق���ال���ت وك���ال���ة 

جم��ل�����ض ال����وزراء وج���ه ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

على  البنوك  ت�سجيع  اإىل  الثنني  ام�ض 

ت��اأج��ي��ل م��دف��وع��ات ق��رو���ض امل��واط��ن��ني 

املت�سررين من جائحة فرو�ض كورونا 

ال�سنة. نهاية  حتى 

اأن  ال���ر����س���م���ي���ة  ال����وك����ال����ة  اأ�����س����اف����ت 

يوؤثر  ل  “مبا  ي��ك��ون  اأن  يجب  الإرج���اء 

ع���ل���ى ����س���ي���ول���ة امل���������س����ارف وم���اءت���ه���ا 

املالية«.

وب����اع����ت ال���ب���ح���ري���ن، ي�����وم الأرب����ع����اء 

على  دولر  مب��ل��ي��اري  ���س��ن��دات  امل��ا���س��ي، 

���س��ري��ح��ت��ني، واح����دة ل�����س��ك��وك لأج���ل 7 

لأجل  تقليدية  �سندات  والثانية  �سنوات 

12 ع��ام��ا، الأرب���ع���اء، يف ث��اين ط��رح لها 

العام. هذا  العاملية  الدين  باأ�سواق 

عند  دولر  مب��ل��ي��ار  ���س��ك��وك��ا  وب��اع��ت 

لأجل  �سندات  ذاتها  وبالقيمة   ،%3.95

.%5.45 12 عاما عند 

وت�����ل�����ق�����ت ط�����ل�����ب�����ات اك�����ت�����ت�����اب ع���ل���ى 

مليار   7.6 من  باأكرث  معا  ال�سريحتني 

اأحد  ال�سادرة عن  للوثيقة  وفقا  دولر، 

للعملية. املرتبة  البنوك 

وذك�����رت وك���ال���ة اأن���ب���اء ال��ب��ح��ري��ن يف 

لوزارة  تقرير  عن  نقا  املا�سي،  يوليو 

املحلي  الناجت  منو  معدلت  اأن  املالية، 

على   %1.1 بن�سبة  انخف�ست  الإجمايل 

الأول. الربع  اأ�سا�ض �سنوي يف 

ال��ت��ق��ري��ر  “بنينّ  ال���وك���ال���ة  واأ����س���اف���ت 

يف  من����واً  ���س��ه��د  الق��ت�����س��ادي  الأداء  اأن 

�سهر  يف  ي��ت��اأث��ر  اأن  ق��ب��ل  ال���ع���ام  م��ط��ل��ع 

ال�ستثنائية  ل��ل��ظ��روف  نتيجة  م��ار���ض 

والعامل  البحرين  مملكة  �سهدتها  التي 

كورونا،  فرو�ض  جائحة  ب�سبب  اأجمع 

الأداء  على  موؤثراً  “رويرز” ،  بح�سب 

الأول  ال����رب����ع  يف  ل���اق���ت�������س���اد  ال���ك���ل���ي 

وم�����س��ب��ب��اً ت��راج��ع م��ع��دلت من��و ال��ن��اجت 

امل���ح���ل���ي الإج����م����ايل مل��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن 

�سنوي«. اأ�سا�ض  على   %1.1 بن�سبة 

ق����ال حم��اف��ظ  م��ت�����س��ل،  ����س���ي���اق  ويف 

م�����س��رف ال��ب��ح��ري��ن امل���رك���زي يف وق��ت 

ي��ت��م��ا���س��ى  اأن  امل��ت��وق��ع  اإن����ه م���ن  ���س��اب��ق، 

الن��ك��م��ا���ض الق��ت�����س��ادي م��ع ت��ق��دي��رات 

الدويل. النقد  �سندوق 

النقد  ب�سندوق  كبر  م�سوؤول  وكان 

جم��ل�����ض  دول  اإن  ق�������ال،  ق����د  ال��������دويل 

اقت�ساداتها  �ست�سهد  اخلليجي  التعاون 

خ�سم  يف  ال��ع��ام  ه��ذا   %7.6 ب���  انكما�سا 

ت���دين اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط واأزم�����ة ف��رو���ض 

امل�ستجد. كورونا 

البحرين ترجئ مدفوعات قروض المواطنين لنهاية العام
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الرقم الوطني للمنشأة : )200134180(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

�سجل  يف  وامل�سجلة  يا�سني   وحممود  قدوم  ابو  علي  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2013/6/3 حتت الرقم )107189( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2016/2/16 

يا�سني   حممود  عي�سى  حممود  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – ابو علندا – ت: 0795615681

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�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 حازم 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  و�سركاه وامل�سجلة  حمدان 

2017/9/7  تقدمت  بتاريخ  الرقم )117161(  حتت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حازم حمدان و�سركاه

اإىل �سركة : حازم حمدان و�سريكته

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

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 نبيل 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الزناكي   وح��اده  �سبيحي 

ت�سامن حتت الرقم )120129( بتاريخ 2019/10/13  

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : نبيل �سبيحي وحاده 

الزناكي

اإىل �سركة : وائل غيث وحاده الزناكي

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

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

الرقم الوطني للمنشأة : )200023972(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن  �سركة عربيات وفريحات  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2007/4/5 بتاريخ   )85410( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/1/29 

م�سفيا  عربيات    علي  ها�سم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ال�سلط – ت: 0775168683

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

الرقم الوطني للمنشأة : )200151116(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

�سجل  يف  وامل�سجلة  والربايعه   ال�سراري  �سركة  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2015/11/22 بتاريخ   )112868( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/3/4 

عو�ض  ال��دي��ن  عماد  عو�ض  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

ال�سراري  م�سفيا لل�سركة .

– ت:  اذرح  ط��ري��ق   / م��ع��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0777767770

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  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

الدين  �سالح  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

�سليمان جالل الذيابات و�سريكاته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)114591 ( بتاريخ 2016/9/5 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

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

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�ض  ل�سنة 1966   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

  2020/1/28 125 / 2( تاريخ   ( العلى قد قرر بقراره  رقم 

املوافقة على الغاء طريق واحداث اخر �سمن احلو�ض رقم 

) 5 ( اجليعة ال�سمايل .

يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ض ملدة 

�سهر اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط 

املذكور يف مكاتب اللجنة اللوائية لتنظيم يف لواء ق�سبة املفرق 

ومكاتب بلدية املفرق الكربى وتقدمي اعرتا�ساتهم لدى دائرة 

التنظيم يف وزارة الدارة املحلية خالل مدة �سهر من تاريخ ن�سره 

يف اجلريدة الر�سمية  .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعالن صادر عن امني سجل الشركات
يف شركة املجموعة االردنية للمناطق 

الحرة واملناطق التنموية

ا�ستنادًا لحكام املادة ) 40 ( من قانون ال�سركات رقم 

�سجل  ام��ني  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة   )  22  (

احل��رة  للمناطق  الردن��ي��ة  املجموعة  يف  ال�سركات 

حممود  ح�سن  ع��ادل  جهاد  �سركة   ( ب��اأن  والتنموية 

لدينا  م�سجلة  كانت  اجلمل(  م�سطفى  حممد  وع�سام 

الرقم  حتت   ) م�ستاأجرة   ( الت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

بطلب  تقدموا  قد   2006/11/23 بتاريخ   )  779  (

ا�ستكمال اجراءات ت�سفية اختيارية لل�سركة .

تاريخ  من  اعتبارًا  ال�سركة  ت�سجيل  �سطب  اعلن  وعليه 

. 2020/9/8

 امني �سجل ال�سركات

احمد ابو خ�سري

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

�سجل  يف  وامل�سجلة  والعطيات   غو�ض  ابو  �سركة  بان  والتجارة 

  2019/1/27 بتاريخ   )119185( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ابو غو�ض والعطيات

اإىل �سركة : عامر العطيات و�سريكه

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  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

جابر  جربين  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)16874 ( بتاريخ 2012/9/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

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

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200177244(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

�سجل  يف  وامل�سجلة  حماد   مفلح  خمي�ض  رائد  ورثة  �سركة  باأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2020/6/10 حتت الرقم )20635( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/14 

املقو�سي   حممد  داوود  ف��ادي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : حي نزال بالقرب من مدر�سة عبداهلل 

�سراج – ت: 0799741598

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  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

فاخوري  منري  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)51910 ( بتاريخ 1999/2/17 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

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

انس عكرمه خلف الوقفي

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  ال�سناد  امل�سانده خلدمات 

الت�سال بدون �سبب م�سروع اوعذر 

تنذرك  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�سنة 

1996

ال�سركة امل�ساندة خلدمات ال�سناد

ومراكز الت�سال

اخطار تبليغ بالنشر صادر 
عن محكمة الرصيفة 

الشرعية / التنفيذ
املو�سوع : املحكوم عليه : ا�سرف علي احمد 

جنيب

املزارع  حي   – عنوان املحكوم عليه : ماركا 

بالدلله

 425/45/180  : التنفيذي  الع��الم  رقم 

تاريخ 2015/9/3 ومو�سوعها اجرة م�سكن

حمل �سدورهما حمكمة الر�سيفة ال�سرعية .

والر�سوم  �سهريا  دي��ن��ار   20  : ب��ه  املحكوم 

وامل�ساريف .

ومبجموع  �سهريا  دينارا   15  : به  املحكوم 

وال��ر���س��وم  م�����س��ك��ن  اج�����رة  دي���ن���ارا   621

وامل�ساريف .

من  ايام  �سبعة  خالل  توؤدي  ان  عليك  يجب 

تاريخ تبلغك هذا الخطار اىل املحكوم لها : 

رمي احمد عبد احلميد اخلطيب .

واذا انق�ست املدة القانونية ومل توؤد الدين 

التنفيذ  ق�سم  �سيقوم  ت�سوية  تعر�ض  او 

القانونية  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة 

الالزمة بحقك .

رئي�ض التنفيذ ال�سرعي

القا�سي يزن احلياري

الثالثاء  15/ 9 / 2020

اعالن رقم ) 16 / 2020 (
اعالن بيع لوازم طبية وغري طبية غري صالحة لالستعمال باملزاد العلني

تعلن وزارة ال�سحة عن رغبتها بيع لوازم طبية وغريطبية غري �ساحلة لال�ستعمال باملزاذ العلني 

والعائدة مل�ست�سفى المري ح�سني بن عبداهلل الثاين .

فعلى ال�سادة الراغبني بال�سراء معاينة اللوازم واحل�سور للمزايدة عليها يف �ساحة امل�ست�سفى وذلك 

يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة من �سباح يوم الربعاء املوافق 2020/9/16 .

علما بان مدة املزاودة ن�سف �ساعة من بدئها وعملية البيع والت�سليم تتم ح�سب الك�سوفات املرفقة 

يف قرار البيع وجميع الر�سوم املقررة واجور العالن مهما تكررت تقع على عاتق امل�سرتي ، على ان 

ل يتم ارجاع مبلغ التاأمني ال بعد ان يتم اخالء �ساحة البيع من جميع اللوازم املباعة وذلك خالل 

انذار على ان يتم حتميل  التاأمني دون �سابق  البيع وال�سيتم م�سادرة مبلغ  ا�سبوع من تاريخ قرار 

البيع  وللجنة  املباعة  للمواد  اثناء وخالل حتميله  ا�سرار قد يحدثها  اية  امل�سوؤولية عن  املتعهد 

احلق بتحديد املبلغ الذي تبداأ به املزاودة وحتديد مبلغ املزاودة وعلى املتعهد تقدمي �سورة عن 

اثبات ال�سخ�سية والتوقيع على �سروط البيع اخلا�سة قبل البدء باملزاودة وتقدمي مبلغ التاأمني 

كامال .

وزارة الصحة

اعالن صادر عن البنك املركزي االردني
يعلن البنك املركزي الردين عن طرح العطاء التايل :

البنك  يف  العطاءات  ادارة  ق�سم  مراجعة  اعاله  بالعطاء  ال�سرتاك  يف  الراغبني  املناق�سني  فعلى 

املركزي الردين / �سارع امللك ح�سني م�سطحبني معهم �سورة عن رخ�سة مهن �سارية الفعول و�سهادة 

غرفة التجارة وال�سجل التجاري للح�سول على ن�سخة من وثائق دعوة العطاء .

البنك املركزي االردني

ثمن نسخة العطاء موضوع العطاءرقم العطاء
)غير مسترد (

اخر موعد لبيع 
دعوة العطاء

اخر موعد لتقديم 
العروض

تنظيف مباني البنك ر/ 5 / 2020
المركزي االردني 

في مدينة عمان

الساعة الواحدة ) 100 ( مائة  دينار
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء الموافق 

22/9/2020

الساعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء الموافق 

6/10/2020
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االنباط-وكاالت

ب�أن  فل�سطينية  �إعللام  و�س�ئل  �أفلل�دت 

�م�س  �أ�للسللدرت  �لإ�للسللر�ئلليللللليللة  �ل�سلط�ت 

يف  �لقعق�ع  م�سجد  بهدم  �أمللر�  �لثنني، 

بلدة �سلو�ن يف �لقد�س �ل�سرقية

حلوة  و�دي  معلوم�ت  مركز  و�أو�للسللح 

�أن  “مع�”،  وك�لة  نقلته  ح�سبم�  �سلو�ن، 

�قتحمت  �لإ�سر�ئيلية  �لبلدية  طللو�قللم 

�للسلللللو�ن جللنللوب �لأقلل�للسللى، وعلقت  بلللللدة 

على  ��ستدع�ء  وباغ�ت  هدم  �إخللطلل�ر�ت 

عدة من�س�آت، ومن بينه� م�سجد �لقعق�ع 

يف حي �أبو ت�يه

�أمللهلللللت  �أن �لللبلللللديللة  و�أ�لللسللل�ف �ملللركللز 

للللاعلللر��لللس علللللى  يلللومللل�   21 �لللل�لللسلللكللل�ن 

قللر�ر �لللهللدم، ويف حلل�ل عللدم �لعللر��للس 

وح�سور �جلل�سة �ستقوم �ملحكمة بتنفيذ 

قر�ر �لهدم خال �سهر

�لقعق�ع بني  �أن م�سجد  �ملركز  و�أردف 

بتربع�ت من �أه�يل �ملنطقة قبل حو�يل 

8 �للسللنللو�ت ومتلللت تللو�للسللعللتلله قللبللل علل�مللني 

بللبللنلل�ء �لللطلل�بللق �للللثللل�ين، للليللخللدم �أهللل�يل 

�حلي �لب�لغ عددهم م� يزيد عن 7 �آلف 

ن�سمة، وتق�م فيه �ل�سلو�ت �خلم�س

و�أو�سح �أه�يل حي �أبو ت�يه �أن طو�قم 

�حلني  بللني  تعلق  �لإ�سر�ئيلية  �لبلدية 

و�لآخللللللللر قللللللللر�ر�ت هلللللدم علللللللى ملل�للسللجللد 

�أن �لللبللنلل�ء عللبلل�رة عن  �لللقللعللقلل�ع مللدعلليللة 

�سكن ولي�س م�سجد�

و�أكللللد �لأهللللل�يل �أنلللهلللم حللل�وللللو� خللال 

�لللللفللللرة �ملللل��لللسللليلللة تللرخلليلل�للس وتللوقلليللف 

�إجر�ء�ت وقر�ر�ت �لهدم دون جدوى

من ج�نبه، �أو�سح ع�سو جلنة �لدف�ع 

عللن �أر��للسللي �للسلللللو�ن، خلل�لللد �أبللو تلل�يلله، يف 

�أن  �لإخب�رية”،  “قد�س  ملللوقللع  حللديللث 

�مل�سجد  �لإ�سر�ئيلية ت�ستهدف  �ل�سلط�ت 

خم�لف�ت  وو�للسللع  طللويلللللة،  �للسللنللو�ت  منذ 

�لأول منه، كم�  �لط�بق  بن�ء  م�لية على 

�ل�سهر  خال  جل�سة  �ستعقد  �ملحكمة  �أن 

�للللقللل�دم للللللنللظللر يف �أمللللر �لللهللدم �للل�للسلل�در 

�أي�س� بحقه 

االنباط-وكاالت

�للللللسلللللل�دقللللللت حللللللكللللللومللللللة �لحلللللللتلللللللال 

وحللدة   980 بللنلل�ء  علللللى  “�لإ�سر�ئيلي” 
��للسللتلليللطلل�نلليللة جلللديلللدة يف مللنللطللقللة حللي 

�لزيتون جنوب مدينة بيت حلم

قللللل�ل حلل�للسللن بلللريلللجللليلللة ملللديلللر هلليللئللة 

مللقلل�ومللة �جلللللد�ر و�ل�للسللتلليللطلل�ن يف بيت 

حلم �إن هذه �خلطوة ت�أتي �سمن �خلطة 

�لإ�للسللر�ئلليللللليللة للل�للسللم �للل�للسللفللة �لللغللربلليللة 

�ملللحللتلللللة وزيللللل�دة �لللتللو�للسللع �ل�للسللتلليللطلل�ين 

لي�سمل من�طق فل�سطينية و��سعة خال 

�ملقبل �لأ�سهر 

�لللوطللنللي للدف�ع  �ملللكللتللب  هللذ� و حلللّذر 

عن �لأر�س ومق�ومة �ل�ستيط�ن �ل�سهر 

��للسللتلليللطلل�ين  خملللطلللط  مللللن  �مل��سي”، 

1000 وحلللدة  لللبللنلل�ء  �إ�للسللر�ئلليلللللي جللديللد 

�لقد�س �سمن م�سروع  �سرق  ��ستيط�نية 

“�لقد�س �لكربى” �ل�ستيط�ين
ويللتلل�للسللمللن �مللللل�للللسللللروع بلللنللل�ء وحلللللد�ت 

��للسللتلليللطلل�نلليللة يف قلللللرى �لللللطللللور عللنلل�تلل� 

�مل�سم�ة  �ملنطقة  يف  دي�س  و�أبللو  �لعيزرية 

)E1(

ور�أى �ملكتب يف تقرير له �أن من �س�أن 

منطقة  يغلق  �أن  تنفيذه  حلل�ل  �مللل�للسللروع 

�للسللرق �لللقللد�للس بلل�لللكلل�مللل، بللحلليللث حتللرم 

تو�سع  �إمك�نية  �أي  �لفل�سطينية  �ملن�طق 

�ل�سرق ب�جت�ه  م�ستقبلية 

�ملللل�لللسلللروع  هلللللذ�  تللنللفلليللذ  �أن  و�أو�لللللسلللللح 

ربللط جميع  �إىل  �للسلليللوؤدي  �ل�للسللتلليللطلل�ين 

�ملللنللطللقللة  �لللللو�قللللعللللة يف  �ملللل�لللسلللتلللوطلللنللل�ت 

�لحتال  بلدية  وخ�رج حدود  �ل�سرقية 

يف �لللقللد�للس �ملللحللتلللللة، ملللع �مللل�للسللتللوطللنلل�ت 

ليئون”،  “مو�سيه  بلدية  حللدود  د�خللل 

هللذه  يف  �لفل�سطينية  �لللقللرى  ويلللحلللّول 

�ملنطقة �إىل مع�زل حم��سرة

االنباط-وكاالت

يف  ورد  م�  ق�طع  ب�سكل  �إيللر�ن  نفت 

تقرير �إعامي �أمريكي حول تخطيط 

�لأمريكية  �ل�سفرية  لغتي�ل  طهر�ن 

ق�ئد  ملقتل  �نتق�م�  �إفريقي�  جنوب  يف 

فيلق �لقد�س ق��سم �سليم�ين

وقللللل�ل �ملللتللحللدث بلل��للسللم �خللل�رجلليللة 

�إن  ز�دة،  خللطلليللب  �للسللعلليللد  �ليلللر�نللليلللة 

�ملجتمع  يف  ملل�للسللوؤول  كع�سو  “�إير�ن 
�لدويل �أثبتت �لتز�مه� �لد�ئم ب�ملب�دئ 

و�لأعلللللللر�ف �لللدبلللللوملل��للسلليللة �لللعلل�مللليللة، 

�إد�رة  فلللل�إن  ذلللللك  �لللعللكلل�للس ملللن  وعلللللللى 

�لبيت �لأبي�س �حل�لية �تخذت خ��سة 

�إجلللر�ء�ت كثرية  �لأخللرية  �ل�سنو�ت  يف 

تللتللعلل�ر�للس ملللع �لأعلللللللر�ف و�للللقلللو�نلللني 

�للللدولللليلللة، وملللن بلللني ذللللك �لللعلل�للسللر�ت 

ملللن عللمللللليلل�ت �لغللتلليلل�ل و�لللتللدخللات 

و�خلروج  و�ل�ستخب�ر�تية،  �لع�سكرية 

من �لعديد من �ملع�هد�ت �لدولية”

�إ�لللسلللر�ر  �أن  ز�دة  خللطلليللب  و�علللتلللرب 

�للللللللوليللللللل�ت �ملللللتللللحللللدة علللللللللى تلللوجللليللله 

�لتلللهللل�مللل�ت و�لأكللللل�ذيلللللب �للسللد �إيلللللر�ن 

لانتخ�ب�ت  �لللدعلل�يللة  �إطللل�ر  يف  يلل�أتللي 

ظللل  ويف  �لأمللللريللللكلللليللللة،  �للللرئللل��لللسللليلللة 

��للسللتللغللال و��للسللنللطللن ملللجللللل�للس �لأمللللن 

على  �ل�سغوط  ت�سديد  بهدف  �لدويل 

�لإير�ين �ل�سعب 

�أن  �ىل  ز�دة  خلللطللليلللب  و�أ�لللللللسللللللل�ر 

�إيللللللر�ن وكلللمللل� �أعلللللنللت د�ئلللمللل� �للسللتللتلل�بللع 

�سليم�ين  �لللفللريللق  �غللتلليلل�ل  مللو�للسللوع 

يف �إطلللللل�ر �للللقلللو�نلللني �للللدولللليلللة وعلللللى 

جللملليللع �مللل�للسللتللويلل�ت، د�علليلل� �مللل�للسللوؤولللني 

تللكللر�ر  عللن  “�لكف  �إىل  �لأمللريللكلليللني 

�لأ�للسلل�للليللب �لللبلل�للليللة خللللللق جلللو مللعلل�د 

لإير�ن على �ل�س�حة �لدولية”

االنبا-وكاالت

قلللل�ل كلللتللل�ب وحمللللللللون �للسلليلل��للسلليللون �إن 

�ملعلوم�ت �لتي وردت يف برن�مج “م�خفي 

بثته  �لللذي  و�ل�ساح”،  �ل�سفقة  �أعللظللم- 

�لأحلللد،  ملل�للسلل�ء  �لف�س�ئية  �جلللزيللرة  قللنلل�ة 

يللثللبللت �أنللللله رغللللم �حللللللرب ملل�للسللتللمللرة على 

جت�وزت  �أنه�  �إل  �ساحه�،  لنزع  �ملق�ومة 

على  وتعمل  و�لإقليمي،  �لللدويل  �حل�س�ر 

و�ملي�دين  �ملج�لت  ك�فة  يف  ذ�ته�  تطوير 

ك�سفته خال  ملل�  و�ن  وجلللو�،  وبللحللر�  بللر� 

�لربن�مج، �سيكون ر�دع� لدولة �لحتال، 

�إذ� فكرت ب�سن حرب على غزة

لل  �لللقللر�  �إيلللل�د  �ل�سي��سي  �ملللحلللللل  وقللل�ل 

م�  برن�مج  يف  ج�ء  “م�  بر�س”:  “قد�س 
�ل�سعب  �أن  للجميع  يللثللبللت  �أعللظللم  خللفللي 

�لفل�سطيني لديه مق�ومة ر��سدة مث�برة، 

حتلل�للسللن �للللتلللعللل�ون ملللع �لإعلللللللام لللتللجللللليللة 

�للل�للسلليلل��للسللي يجب  �ملللوقللف  و�أن  �حلللقلليللقللة، 

�لع�سكرية« ب�لقوة  دعمه 

�ملق�ومة  ��ستهد�ف  م�سل�سل  �أن  ور�أى 

�مللللقللل�وملللة  �أن  �إىل  مللل�لللسلللري�  يلللتلللوقلللف،  مل 

��لللسلللتلللطللل�علللت جتللللللل�وز �حللللل�للللسلللل�ر �لللللللدويل 

نف�سه�  على  تتكل  و��سبحت  و�لإقليمي، 

و�أ�للسللدقلل�ئللهلل� يف �حللل�للسللول علللللى �للل�للسللاح، 

ويف تطويره

ي�سعى  �لحتال  �أن  على  �لقر�  و�سدد 

لن  “لكنه  �ملق�ومة،  �ساح  لتحييد  بقوة 

يدخل يف حرب يف �سبيل ذلك”، و�ن موقف 

مل  “حم��س”  �لإ�سامية  �ملق�ومة  حركة 

م�سري�  للتهديد،  يخ�سع  ول  يللتللزحللزح، 

هنية  �إ�سم�عيل  “حم��س”  ق�ئد  �أن  �إىل 

�تك�لاً على م�  ك�ن يتحدث بثقة متن�هية 

لديهم من قوة

“يف غلللزة رجللل�ل ل تن�م  �لللقللر�:  وقللل�ل 

�لليل و�لنه�ر، وتعمل حتت �لأر�س وفوق 

�لأر�للللللس لللتللطللويللر قلللدر�تلللهلللم، قلللد نللوعللت 

�لأنلللفللل�ق  بلللني  �مللللقللل�وملللة  وو�لللسللل�ئلللل  �أدو�ت 

�ل�سو�ريخ،  �أو  �لب�سرية  �ل�سف�دع  وبللني 

و�إ�سن�ده ب�سكل رئي�س من ق�سم �ل�سن�ع�ت 

�لع�سكرية«

�ستكون  قلل�دمللة  حلللرب  “�أي  و�أ�لللسللل�ف: 

ط�حنة، لكن قوة وتطور �ملق�ومة ي�سعف 

خطورة  يدرك  �لحتال  لأن  �حتم�لته� 

عليه« نت�ئجه� 

�سرحبيل  �ل�سي��سي  �ملحلل  ق�ل  بللدوره 

بللرنلل�مللج م�  كلل�للسللفلله يف  “م� مت  �لللغللريللب: 

�ملق�ومة وتطوره،  �أعظم، عن �ساح  خفي 

�سكل �سفعة لكل من يخطط ويعمل على 

ك�سر �إر�دة �ملق�ومة �أو م�س�درة �ساحه�«

قبل  “م�  بر�س”:  لل”قد�س  و�أ�لللسللل�ف 

مللل� خللفللي �أعلللظلللم للليلل�للس كللملل� بلللعلللده، فللملل� 

ب�ملفهوم  �لتحقيق  هللذ�  خللال  عنه  ك�سف 

�لأملللنلللي �لإ�للسللر�ئلليلللللي يللعللد كلل�رثللة �أمللنلليللة 

كلللبلللرية، �للسلليلل�للسللقللط قلللليلللل�د�ت �إ�للسللر�ئلليللللليللة 

�لقليلة  �لللفللرة  خللال  وع�سكرية،  �أمنية 

�لق�دمة«

�أعظم  خفي  م�  برن�مج  �أن  �إىل  و�أ�للسلل�ر 

�لللسلللللللط �للللل�للللسللللوء علللللللى رجللللللل�ل ل تلللعلللرف 

ول  �لنك�س�ر  تعرف  ل  وعقول  �مل�ستحيل، 

�ل�ست�سام، �أبت �إل �أن حتفر ب�أظ�فره� يف 

�ساحه�،  وت�سنع  �حل�س�ر،  حتت  �ل�سخر 

وتو��سل �لإعد�د و�لقت�ل

“يف غزة رج�ل ل تقف  وق�ل �لغريب: 

�ملح��سرين،  بن�ه�  جلللدر�ن  �أمللل�م  علل�جللزة 

�لعدو  فعلى  تبدع  عقول  هن�ك  د�مللت  م� 

� ويعيد �لتفكري  �أن يفّكر جيداً �ل�سهيوين 

قط�ع  يف  �ملق�ومة  مللع  تع�مله  طريقة  يف 

غّزة«

�ملللقلل�وم  �لللعللمللل  هلللذ�  “مثل  و�أ�للللسلللل�ف: 

ح�لة  ي�سكل  �لق�س�م  كت�ئب  ك�سفته  �لذي 

لي�ست  �ملق�ومة  بلل�أن  ل�سعبن�،  كبرية  �أمللل 

عبثية يف �ساحه� كم� يح�ول �أن ي�سوره� 

�لإرث  هلللذ�  علللللى  �حلللفلل�ظ  و�أن  �لللبللعلل�للس، 

�لأمللل  ب�عتب�ره  مهم  �لع�سكرية  و�لللقللوة 

�لفل�سطيني  ل�سعبن�  و�لللوحلليللد  �ملللوجللود 

لانعت�ق من �لحتال«

�أن  كلل�للسللف  �للللربنللل�ملللج  �أن  �إىل  و�أ�للللسلللل�ر 

ب�سر  �ملق�ومة يعر�س عليه� م� ل يتخيله 

�حلللقللوق  يف  تللفللّرط  �أن  تقبل  ل  “لكنه� 
ب�سكل  ُذكللر  وهللذ�  �لدني�،  كنوز  كل  مق�بل 

و��سح خال �لتحقيق تخلو عن �ساحكم 

وتفتح لكم �حلدود وكل دول �لع�مل«

عم�د  �ل�سي��سي  �ملحلل  �أ�س�ر  جهته  من 

زقوت، �إىل �أن �لربن�مج ك�سف �أن حم�ولة 

�حلللتلللو�ء �ملللقلل�ومللة تلل�للسللري بلل�للسللكللل مللتلل�للسلل�رع 

�لللوليلل�ت �ملتحدة �لأمللريللكلليللة ودولللة  مللن 

�لحتال، ومن خال جه�ت عربية، لكن 

كله� ب�ءت ب�لف�سل

بر�س”:”  “قد�س  لللللل  زقللللللوت  وقلللللل�ل 

لأي  ق�طع  ب�سكل  ترف�س  �ملق�ومة  قي�دة 

و”حم��س”  �للسللاحللهلل�،  علللللى  ملل�للسلل�ومللة 

فل�سطني  لتق�سيم  حملل�ولللة  �أي  تللرفلل�للس 

و�لت�أكيد  دولة يف غزة،  موؤ�مرة  وحتديد� 

يخ�سع  لن  �أ�سك�له  بكل  �حل�س�ر  �أن  على 

غزة«

�حلربية  �ل�سفينة  “م�س�هد  و�أ�للسلل�ف: 

�لللربيللطلل�نلليللة �لللتللي غللرقللت قللبللل 100 علل�م 

�أملللللل�م �لللسلللو�حلللل غلللللزة، وكلللمللليلللة �للللقلللذ�ئلللف 

�ملق�ومة،  منه�  ��ستف�دت  �لتي  �لفولذية 

وكذلك �لأن�بيب �لأر�سية �لتي �كت�سفته� 

15 عللل�مللل� مللن  �مللللقللل�وملللة بللعللد �أكلللللر ملللن 

�ندح�ر �لعدو؛ يوؤكد �أن �ملق�ومة م�ستمرة 

ثنيه� عن  رغللم كل حملل�ولت  يف طريقه� 

ذلك«

السلطات اإلسرائيلية تصدر أمرا بهدم مسجد في القدس الشرقية

 خطة »إسرائيلية« جديدة لبناء 980 وحدة استيطانية جديدة في بيت لحم

 طهران ترد على اتهامها بالتخطيط الغتيال السفيرة األمريكية في جنوب إفريقيا

 مراقبون: المقاومة الفلسطينية تشهد تطورا في كل المجاالت

االنباط-وكاالت

�لإنلللل�للللسلللل�ن  حللللقللللوق  �إعلللللللللام  مللللركللللز  �أد�ن 

�لإثللنللني،  �ملل�للس  “�سم�س”،  و�لللدميللقللر�طلليللة 

مت�ر�سه�  �لتي  �لقهرية  �لعن�سرية  �ل�سي��سة 

بلل�لحللتللال،  �لق�ئمة  �ل�سلطة  “�إ�سر�ئيل” 
�سد �لفل�سطينيني “�سح�ي� جرمية �لهدم”، 

ب�إجب�رهم على هدم من�س�آتهم ب�أنف�سهم

وق�ل �ملركز يف بي�ن، �إىل �سلط�ت �لحتال 

ترفع م�ستوى �جلرمية ب�إجب�ر �لفل�سطينيني 

�لتهديد  ط�ئلة  حتللت  من�س�آتهم،  هلللدم  على 

وحتميلهم  عليهم  ب�هظة  غللر�ملل�ت  بفر�س 

يقومو�  مل  حلل�ل  يف  م�س�عفة،  �لللهللدم  تكلفة 

�لحللتللال، �سمن م�  بلدي�ت  بذلك من قبل 

يعرف “ب�لهدم �لذ�تي«

�لهدم،  جللر�ئللم  �أن  “�سم�س”  مركز  و�أكلللد 

تتز�يد وترتفع على نحو خطري غري م�سبوق، 

�أنللله ر�سد هللدم 35 من�س�أة ذ�تلليلل�اً خال  وبللني 

ب�لإ�س�فة  �جلللل�ري،  �لع�م  من  �لأول  �لن�سف 

�للسللهللر متللوز/يللوللليللو  �إىل هللللدم 5 مللنلل�للسلل�آت يف 

 24 �إىل  وت�سل  هللذه �جلرمية  لتقفز  �مل��سي، 

من�س�أة خال �سهر �آب/�أغ�سط�س وحده فقط 

�ل�سهر  خلللال  مللنلل�للسلل�آت   10 �إىل  بلل�لإ�للسلل�فللة   ،

�جلللل�ري، و�للللذي ملل� ز�ل يف بد�يته، مبجموع 

ي�سل �إىل 74 من�س�أة معظمه� من�زل، ب�لإ�س�فة 

�أجللللرب �سك�نه�  �إىل حمللل�ل جتلل�ريللة وخملللل�زن 

�لفل�سطينيني على هدمه� ذ�تي�اً

هللذه  �أن  علللللى  “�سم�س”  ملللركلللز  و�لللسلللدد 

�إذ  �لللبللوؤري،  �ل�ستهد�ف  �سكل  ت�أخذ  �جلرمية 

تقع غ�لبيته� �ل�س�حقة يف مدينة �لقد�س حيث 

�لنفوذ �لأكرب ل�سلط�ت �لحتال و�ل�ستهد�ف 

�لأكر كث�فة يف �سي�ق �سفقة �لقرن و خطط 

تنفيذ  وتللللرية  �أن  �إىل  �مللللركلللز  ولللفللت  �للل�للسللم 

عللمللللليلل�ت �للللهلللدم تلللللزد�د كلللللملل� كلل�نللت �ملنطقة 

�أقللرب من �حلرم �لقد�سي، “م� يوؤكد �سي��سة 

�لتهويد �لعن�سرية �ل�ستعم�رية« وعرب مركز 

ت�س�منه �ملطلق مع �ل�سح�ي�،  “�سم�س” عن 
وبللل�للللذ�ت يف بلللللدة �للسلللللو�ن )جللنللوب �لللقللد�للس(، 

�لذين �أعلنو� رف�سهم لهذه �ل�سي��سة ليتبعهم 

�ملقد�سيني، من من�طق خمتلفة  �لعديد من 

وق�ل �ملركز: يف �لوقت �لذي ندرك فيه كم من 

�ل�سعب تخيل كمية ونوع �لقهر �لذي ي�سعر 

به �ملو�طنني �لفل�سطينيني، عندم� ي�سطرون 

وكمية  ب�أيديهم  ومن�س�آتهم  من�زلهم  لللهللدم 

�ل�سغوط �لتي يتعر�سون له�، يف �سي�ق معقد 

�ل�ستعم�رية،  �ملنظومة  �أدو�ت  فيه  تتم�هى 

من حم�كم، وهيئ�ت �ملحلية، وقللو�ت �جلي�س 

و�ل�سرطة �لحتالية؛ لتجرب ب�سلف �سح�ي� 

�لفل�سطينيني على �ل�للسللر�ك  �جلللر�ئللم مللن 

و�لق�س�ء  �أنف�سهم،  �سد  �جلللرميللة  تنفيذ  يف 

�ملك�ن �لذي يوؤويهم وي�سعرهم  ب�أيديهم على 

ودعلل�  وفعله  �لقهر  لبنى  تر�سيخ  يف  بلل�لأملل�ن 

حتمل  �إىل  �للللدويل  “�سم�س” �ملجتمع  مركز 

م�سوؤولي�ته و�لعمل فور�اً على توفري �حلم�ية 

و�إىل   ، علل�م  ب�سكل  �لفل�سطينيني  للمدنيني 

�ملللهللدديللن علللللى وجللله �لتحديد،  �لأ�للسللخلل��للس 

ب�س�أن حم�ية  �لر�بعة  �تف�قية جنيف  و�إعم�ل 

�ل�سمت  �سي��سة  ووقللف  �ملدنيني،  �لأ�سخ��س 

و�للللاملللبللل�لة �لللتللي تللوحللي لللدولللة �لحللتللال 

�أنه� ذ�ت ح�س�نة مطلقة يف �رتك�ب �جلر�ئم، 

بللد�أ ُيفقد �لفل�سطينيني ثقتهم يف  “م�  وهللو 

�ملنظومة �لدولية وت�سريع�ته� و�أدو�ته�«

االنباط-وكاالت

قللتللل ثللاثللة علل�للسللكللريللني لللبللنلل�نلليللني خللال 

مد�همة بحث�اً عن �أحد �ملطلوبني �لإره�بيني 

يف �سم�ل لبن�ن، وفق م� �أفلل�د �جلي�س يف بي�ن 

بعد منت�سف ليل �لأحد- �لثنني

“�أثن�ء مد�همة  �إنلله  قي�دة �جلي�س  وق�لت 

�أحد  �ل�ستخب�ر�ت منزل  دوريللة من مديرية 

�لإره�بيني �ملطلوبني يف حملة جبل �لبد�وي، 

�ملنية، تعر�ست لإطاق ن�ر ورم�نة يدوية م� 

و�إ�س�بة  ع�سكريني  ثاثة  ��ست�سه�د  �إىل  �أدى 

ع�سكري �آخر بجروح خطرة”

وذكرت �أنه� “تقوم مباحقة مطلقي �لن�ر 

لتوقيفهم”

و�أفلل�دت و�س�ئل �إعللام حملية بلل�أن �جلي�س 

يللطلل�رد خلية تللعللرف بلل��للسللم جمللمللوعللة خ�لد 

�للللتلللاوي، مللتللورطللة يف جللرميللة وقللعللت يف 21 

�أغ�سط�س )�آب( يف بلدة كفتون يف �سم�ل لبن�ن، 

قتل فيه� ثاثة من �أبن�ء �لبلدة، هم عن�سر�ن 

مللن �للسللرطللة �لللبلللللديللة وجنلللل رئلليلل�للس �لبلدية 

�إىل  للليللااً  مللركللونللة  بلل�للسلليلل�رة  ��ستبهو�  بللعللدملل� 

ج�نب �لطريق وتاحق �لقوى �لع�سكرية منذ 

�أ�س�بيع مطلقي �لن�ر

وك�نت قوى �لأمن �لد�خلي �أوقفت، غد�ة 

مد�همة  تنفيذ  بللعللد  بلله  م�ستبه�اً  �جلللرميللة، 

�لفل�سطينيني،  لاجئني  �لللبللد�وي  خميم  يف 

مع  ب�لتن�سيق  طر�بل�س،  مدينة  من  �لقريب 

�لف�س�ئل �لفل�سطينية فيه

االنباط-وكاالت

حلركة  �ل�سي��سي  �ملللكللتللب  رئلليلل�للس  ك�سف 

حديث  خلللال  هنية  �إ�للسللملل�علليللل  “حم��س” 
ر�س�لة  فحوى  عن  �لأحللد  م�س�ء  تلفزيوين 

�لأمريكي ج�ريد كو�سرن،  �لرئي�س  م�ست�س�ر 

�لتي وجهت �إىل �حلركة

�إطلل�ر حملل�ولللة تنفيذ  �إنلله يف  وقلل�ل هنية 

�لإد�رة  �سعت  �لأر�للللس  علللللى  �لللقللرن  �سفقة 

�لأمللريللكلليللة �إىل فللتللح قللنلل�ة حلللو�ر مللع قلليلل�دة 

“حم��س” حركة 

طلب  نف�سه  كللو�للسللرن  “مكتب  و�أ�لللسللل�ف: 

قي�دة  مللع  تتحدث  �أن  �لأطلللر�ف  بع�س  مللن 

م�ستعدون  �أنهم  لن�  ر�س�لة  ونقلت  �حلركة 

�للسللو�ء  نللحللدده  مللكلل�ن  �أي  يف  معن�  للجلو�س 

معن�  للحديث  �أوروبلليللة  �أو  عربية  ع��سمة 

يف و�سع غزة، وذلك خال �لأ�سهر �لأخرية 

�أثن�ء �حلديث عن �سفقة �لقرن”

من  لدين�  يللوجللد  ل  �أنلله  موقفن�  وقللل�ل: 

حيث �ملبد�أ م�سكلة يف �حلو�ر مع �لأمريك�ن 

�أو �أي دولة يف �لع�مل لكنن� ن�سع فيتو فقط 

مللبلل��للسللر مع  حللللو�ر  �أو  مللفلل�و�للسلل�ت  �أي  علللللى 

�إ�سر�ئيل

فلللوق  ل  للللقللل�ء  �أي  “رف�سن�  و�أ�لللللسللللل�ف 

�لط�ولة ول حتت �لط�ولة”

“نزع  �أن  �ل�سي��سي،  �ملكتب  رئي�س  و�أكللد 

�لللسلللاح �مللللقللل�وملللة �لللفللللل�للسللطلليللنلليللة هللللو �أحللللد 

�لأهللللد�ف �ل�للسللر�تلليللجلليللة لإ�للسللر�ئلليللل، وقللد 

كللل م�  ذللللك عللرب �حللل�للسلل�ر رغلللم  ف�سلت يف 

بلله مللن تطبيع وو�للسللع �حلللركللة على  تللقللوم 

�أن  ق�ئمة �لإره�ب و�سيطنة �حلركة، بدليل 

�ملق�ومة يف ح�لة �ت�س�ع و�سعود

وقلللل�ل هللنلليللة: “ل نللبللحللث علللن حللللرب يف 

قللطلل�ع غلللزة لللكللنللنلل� ل نللخلل�للسلل�هلل�، �لحللتللال 

غزة  على  جللديللد�  عللدو�نلل�  ي�سن  �أن  فكر  �إذ� 

�للسللتللكللون �ملللعللركللة خمللتلللللفللة و�لللفلل�للسلل�ئللل ويف 

�سيف�جئ  ملل�  جعبته�  يف  �لق�س�م  مقدمته� 

�لحتال”

 مركز حقوقي: االحتالل يوسع سياسة 
إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم ذاتيا

 مقتل 3 جنود لبنانيين خالل 
مواجهة مع مجموعة إرهابية

 هنية يكشف فحوى رسالة 
كوشنر ل»حماس«
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االنباط-وكاالت

�إن جمل�س  ��شتية،  �لفل�شطيني حممد  �ل���وزر�ء  رئي�س  ق��ال 

للرئي�س  �لتو�شية  ي��در���س  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  يف  �ل����وزر�ء 

�لعربية،  باجلامعة  فل�شطني  بت�شويب عالقة  عبا�س  حممود 

“�لتي تقف �شامتة �أمام �خلرق �لفا�شح لقر�ر�تها، و�لتي مل 
ينفذ منها �شيء �أ�شالً«

�ل��ي��وم �لإث���ن���ني، �شبق  �إع���الم���ي،  ت�����ش��ري��ح  ����ش��ت��ي��ة يف  ور�أى 

جل�شة �حلكومة �لفل�شطينية �لأ�شبوعية، �أن �جلامعة �لعربية 

مع  �ل��ع��الق��ات  تطبيع  و�أن  �ل��ع��رب��ي،  للعجز  رم����ز�ً  �أ���ش��ب��ح��ت 

بالكر�مة �لعربية “�إ�شر�ئيل” م�شا�س 
وتابع: “غد�ً تقتل مبادرة �ل�شالم �لعربية، وميوت �لت�شامن 

�لعربي، لذلك علينا �أن ننه�س موحدين، و�شن�شهد يوماً �أ�شود 

يف تاريخ �لأمة �لعربية وهزمية ملوؤ�ش�شة �جلامعة �لعربية، �لتي 

رزنامة  �إىل  �ليوم  ه��ذ�  و�شي�شاف  مفّرقة،  بل  جامعة  تعد  مل 

�لأمل �لفل�شطيني و�شجل �لنك�شار�ت �لعربية«

وقال: “بعد �أن �أحبطت فل�شطني �ل�شق �لرئي�شي من �شفقة 

�شرق  من  مك�شوف  وظهرها  ت�شارع  �لآن  نف�شها  جتد  �لقرن، 

�لعرب يف �لإمار�ت و�لبحرين بعد �أن تهافتتا على توقع �تفاق 

��شت�شالم عربي ل�”�شفقة �لقرن«

�لأخ���رى  تلو  هجمة  �ل��ق��د���س  مدينة  يف  “نو�جه  و�أ����ش���اف: 

ت��ل��و �لأخ�����رى م��ن جي�س �لح��ت��الل  جت���اه مقد�شاتنا و���ش��رب��ة 

وماكنته �ل�شتعمارية”، د�عيا �لدول �لعربية �إىل رف�س �خلطوة 

�لإمار�تية �لبحرينية، وعدم �مل�شاركة يف �لحتفالت �ملقامة غد�

و���ش��دد ع��ل��ى �أن �حل��ك��وم��ة ت��دع��م ك��ل ج��ه��د ن��ح��و �مل�شاحلة 

هو  �لأول  مدخلها  ي��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  �ل��ت��ي  �ل�شاملة  �ل��وط��ن��ي��ة 

و�إع��ادة  �لد�خلية  �جلبهة  متتني  �أج��ل  من  �لعامة  �لنتخابات 

�ل�شعاع �لدميقر�طي �إىل �حلياة �ليومية وبث �لروح يف �حلياة 

�لتي �عرتف  �إح��دى ركائز دولة فل�شطني  �لتي هي  �لربملانية 

بها �لعامل

�لفل�شطينية  �لف�شائل  �جتماع  “خمرجات  ��شتية:  وق��ال 

�أم��ٌر هام لنا جميعنا ونريد �أن ترى �لنور وترتجم و�قع على 

�لأر�س«

وحول �لو�شع �ملايل، وقال رئي�س �لوزر�ء �إن “��شر�ئيل” ما 

بالن�شبة لنا مقابل  ز�لت ت�شرتط علينا �شروطا غري مقبولة 

�ملقا�شة رغم بع�س �لتدخالت �لدولية

�أع����رب ����ش��ت��ي��ة ع��ن ت�����ش��ام��ن فل�شطني مع  ويف ���ش��اأن �آخ����ر، 

�ل�شود�ن، �لتي تتعر�س ملوجة في�شانات مل ت�شهدها منذ �أكرث 

من 100 عاٍم

االنباط-وكاالت

ق�����ال �لأم�������ني �ل����ع����ام جل���ام���ع���ة �ل�����دول 

�ل��ع��رب��ي��ة �أح��م��د �أب���و �ل��غ��ي��ط �إن �ل��ت��ط��ور�ت 

وب��ال��ذ�ت  م��وؤخ��ر�ً،  �ملنطقة  ت�شهدها  �ل��ت��ي 

�لفل�شطينية  ب��ال��ق�����ش��ي��ة  م��ن��ه��ا  ي��ت��ع��ل��ق  م��ا 

و�ل�����ش��ر�ع �ل��ع��رب��ي �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، ل��ن توؤثر 

ع���ل���ي �لإج�����م�����اٍع �ل���ع���رب���ي ب�������ش���اأن ح��ت��م��ي��ة 

�إن���ه���اء �لح���ت���الل �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ل��الأر����ش��ي 

لكي  �أ���ش��ا���ش��ي  “كا�شرت�ط  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

يتحقق �ل�شالم �لعادل و�ل�شامل يف �ل�شرق 

�لأو�شط«

و�أو�����ش����ح �أب�����و �ل��غ��ي��ط يف ب���ي���ان، �ل��ي��وم 

�لدول  لكافة  �مل�شرتك  �ملوقف  �إن  �لإثنني، 

�لعربية، “يتمثل يف �شرورة �إنهاء �لحتالل 

�لتي  �لفل�شطينية  لالأر��شي  �لإ�شر�ئيلي 

 ،1967 لعام  حزير�ن/يونيو   4 منذ  �حتلت 

�مل�شتقلة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  �ل���دول���ة  وخ�����روج 

�ل��ن��ور  �يل  �ل�����ش��ي��ادة  وذ�ت  للحياة  �ل��ق��اب��ل��ة 

�لقد�س  علي كامل هذه �لأر��شي مبا فيها 

�ل�شالم« �ل�شرقية حتي يتحقق 

فل�شطني  “ق�شية  �لغيط:  �أب��و  و�أ�شاف 

تبقي �أ�شل كل �أوجاع �ملنطقة وهي لالأ�شف 

�لآن، وهو ما يعني  ت��ز�ل دون حل حتى  ل 

بالن�شبة يل �أن �لإقليم لن يعرف ��شتقر�ر�ً 

هذ�  �يل  �لتو�شل  ب��دون  حقيقياً  �أم��ن��اً  ول 

�حلل �لقائم علي �أ�شا�س �لدولتني«

وك���ان���ت ج��ام��ع��ة �ل���دول���ة �ل��ع��رب��ي��ة، قد 

�أ���ش��ق��ط��ت �لأرب���ع���اء �مل��ا���ش��ي، م�����ش��روع ق��ر�ر 

قدمته �ل�شلطة �لفل�شطينية لإد�نة تطبيع 

�لدول �لعربية مع �لحتالل

�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  �حل���ك���وم���ة  �إىل  ي�������ش���ار 

�ل�شلطة  عالقة  بت�شويب  تو�شية  ت��در���س 

�لعربية �لدول  بجامعة  �لفل�شطينية 

االنباط-وكاالت

 �أع����ل����ن وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة �لأم���ري���ك���ي 

�أن �شفري �لوليات  مايك بومبيو �لثنني 

�مل��ت��ح��دة ل���دى �ل�����ش��ني ت���ريي ب��ر�ن�����ش��ت��اد 

�شي�شتقيل

���ش��ك��ر فيها  ت��غ��ري��دة  ب��وم��ب��ي��و يف  وق����ال 

�إعادة  �إنه �شاهم يف  بر�ن�شتاد على خدمته 

�ل���ولي���ات  ب���ني  �ل���ع���الق���ات  �إىل  �ل����ت����و�زن 

نحو  م��وج��ه��ة  لت�شبح  و�ل�����ش��ني  �مل��ت��ح��دة 

�ل��ن��ت��ائ��ج و ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �مل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل 

ومن�شفة

كان  �ل��ذي  ع��ام��ا(   73( �ل�شفري  و�شغل 

�أي��ار/  منذ  �ملن�شب  لوليتني  �أي���و�  حاكم 

ب��ك��ني  يف  و����ش��ن��ط��ن  وم���ّث���ل   2017 م���اي���و 

خ��الل ف��رتة ���ش��ه��دت ت��وت��ر� يف �ل��ع��الق��ات 

مع �ل�شني ل �شيما ب�شاأن ملفات �لتجارة 

و�مل���ط���ال���ب���ات �لإق��ل��ي��م��ي��ة ب����اأر������س ووب����اء 

كوفيد-19 و�ل�شطر�بات يف هونغ كونغ

ب��ك��ني يف ح���زي���ر�ن/ يونيو  و����ش��ت��دع��ت��ه 

ب��ع��دم��ا وّق���ع �ل��رئ��ي�����س �لأم��ري��ك��ي دون��ال��د 

�أمام فر�س  �لطريق  قانونا ميّهد  تر�مب 

نددت  ما  وه��و  كونغ،  هونغ  على  عقوبات 

كبري  تدخل  باعتباره  �خلارجية  وز�رة  به 

يف �شوؤون �ل�شني �لد�خلية

�أ�شباب مغادرة �ل�شفري  ومل تت�شح بعد 

من�شبه

 الحكومة الفلسطينية تدرس تصويب العالقة بالجامعة العربية 

أبو الغيط: اإلجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات األخيرة

 استقالة السفير األمريكي في الصين

 الخارجية الفلسطينية ُتدين إقامة مئات المستوطنات 
االسرائيلية الجديدة في الضفة المحتلة

 أرمينيا تتهم تركيا بنقل 
مقاتلين أجانب إلى أذربيجان

 الصحة العالمية تحذر من »أقسى 
شهرين« في المعركة ضد كورونا

 انتخاب يوشيهيدا سوغا رئيسًا 
للحزب الحاكم في اليابان خلفا آلبي

االنباط-وكاالت

و�مل��غ��رتب��ني  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أع���رب���ت 

�د�نتها  ع��ن  �لث��ن��ني،  �م�س  �لفل�شطينية، 

�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي يق�شب  ل��ل��ق��ر�ر  �ل�����ش��دي��دة 

��شتيطانية  وح���دة   980 �إق��ام��ة  مب��و�ج��ب��ه 

جديدة، على �أر��شي �ل�شفة �ملحتلة

ق���ر�ر  �لفل�شطينية،  �خل��ارج��ي��ة  ع����ّدت 

�مل�شتوطنات  �إق��ام��ة مئات  �لح��ت��الل ح��ول 

�ملقامة  “�أفر�ت”  م�شتوطنة  يف  �جلاثمة 

على �أر��شي �ملو�طنني جنوب بيت حلم، �أنه 

ياأتي يف ظل قر�ر�ت �لتطبيع �لأخرية

و�أك��دت على �أن قر�ر �لحتالل �جلديد 

هو �متد�د حللقة يف �شل�شلة متو��شلة من 

�شد  �ملت�شاعدة  �لإ�شر�ئيلية  �لن��ت��ه��اك��ات 

و�أن��ه��ا  �ل���ع���زل،  �لفل�شطينيني  �مل��و�ط��ن��ني 

و�ل�شرقة  �ل�شم  عمليات  �إط���ار  يف  ت��ن��درج 

�لفل�شطينية  لالأر�س  �لتدريجي  و�لق�شم 

�ملحتلة

و�أو�شحت �لوز�رة �أن هذ� �لقر�ر يك�شف 

زيف �لدعاية �مل�شللة و�ملو�قف �ملزيفة �لتي 

تر�فقت مع قر�ر�ت �لتطبيع �لأخرية بني 

دول عربية و)�إ�شر�ئيل(

�جل���م���ع���ة �مل����ا�����ش����ي، �أع�����ل�����ن �ل���رئ���ي�������س 

�لأم�����ري�����ك�����ي دون�����ال�����د ت�����ر�م�����ب، ت��ط��ب��ي��ع 

�ل��ع��الق��ات ب���ني )�إ����ش���ر�ئ���ي���ل( و�ل��ب��ح��ري��ن، 

و���ش��ب��ق��ه �لإع������الن ع���ن ت��ط��ب��ي��ع �ل��ع��الق��ات 

�لدبلوما�شية بني �لمار�ت و)تل بيب(، يف 

حني، قوبل هذ� �لإعالن برف�س و��شع من 

�لقيادة �لفل�شطينية وف�شائله

االنباط-وكاالت

زوهر�ب  �أرمينيا  وزير خارجية  �تهم 

بنقل  �لرتكية،  �ل�شلطات  منات�شاكانيان 

مقاتلني �أجانب �إىل �أذربيجان �ملجاورة

عقده  �شحفي  موؤمتر  يف  ذلك  وجاء 

م��ن��ات�����ش��اك��ان��ي��ان م���ع ن���ظ���ريه �مل�����ش��ري 

�حلالية  زي��ارت��ه  �إط��ار  يف  �شكري  �شامح 

للقاهرة

رد�  �تهام منات�شاكانيان لأنقرة، جاء 

رج��ب  �ل��رتك��ي  للرئي�س  ت�����ش��ري��ح  ع��ل��ى 

ط��ي��ب �أردوغ�����ان يف ي��ول��ي��و �مل��ا���ش��ي ق��ال 

�لت�شدي لأي  �أبد� يف  “لن نرتدد  فيه: 

هجوم على حقوق و�أر��شي �أذربيجان”

و�ع���ت���ربت �أرم��ي��ن��ي��ا ه���ذ� �ل��ت�����ش��ري��ح 

�لقوة  با�شتخد�م  تركيا  �شمنيا  تهديد� 

يف �ل��ن��ز�ع �ل��ق��ائ��م م��ع �أذرب��ي��ج��ان ح��ول 

�إقليم قره باغ �جلبلي

االنباط-وكاالت

�أع�����ل�����ن �مل�����دي�����ر �لإق����ل����ي����م����ي مل��ن��ظ��م��ة 

�أن  �لثنني،  �أوروب��ا،  يف  �لعاملية  �ل�شحة 

�لوفيات  �رتفاعا يف عدد  تتوقع  �ملنظمة 

ب��ك��وف��ي��د-19 يف �أوروب������ا خ���الل ���ش��ه��ري 

�أكتوبر ونوفمرب �لقادمني

وق����ال ه��ان��ز ك��ل��وغ��ي يف م��ق��اب��ل��ة مع 

�أك��ت��وب��ر  �إن  بر�س”،  “فر�ن�س  وك���ال���ة 

“�أق�شى  �شيكونان  �لقادمني،  ونوفمرب 

�شهرين يف مو�جهة �لوباء”

�لأم���ر  “�شي�شبح  ك��ل��وغ��ي:  و�أ����ش���اف 

�أك��ت��وب��ر  “يف  �أن���ه  �إىل  م�����ش��ري�  �أق�شى”، 

يف  �رت��ف��اع��ا  �شن�شهد  �ملقبلني  ون��وف��م��رب 

�لوفيات”

بينما  ك��ل��وغ��ي  ت�����ش��ري��ح��ات  وج�����اءت 

ي��ق��رتب �إج���م���ايل �لإ����ش���اب���ات ب�����ف��ريو���س 

كورونا �جلديد يف �لعامل من 29 مليون 

�أعلى زيادة  �أن �شجل �لعامل  �إن�شان، بعد 

�مل�شبب  بالفريو�س  �لإ�شابات  يف  يومية 

لوباء كوفيد-19

فقد �أظهر �إح�شاء لوكالة “رويرتز” 

�شخ�س  م��ل��ي��ون   28.93 م���ن  �أك�����رث  �أن 

م�شتوى  على  كورونا  بفريو�س  �أ�شيبو� 

�ل���ع���امل، يف ح���ني و����ش���ل �إج���م���ايل ع��دد 

�لوفيات جر�ء �لإ�شابة بوباء كوفيد-19 

�إىل 921437 حالة

ت�شجيل  ف��ق��د مت  ل��الإح�����ش��اء،  ووف��ق��ا 

�إ���ش��اب��ات ب��ال��ف��ريو���س يف �أك���رث م��ن 210 

دول ومناطق منذ �كت�شاف �أوىل حالت 

دي�شمرب  بال�شني يف  ووهان  �لإ�شابة يف 

�ملا�شي

االنباط-وكاالت

�ن������ت������خ������ب �حل���������������زب �ل������ل������ي������رب�يل 

�م�س  �ليابان  يف  �حل��اك��م  �لدميقر�طي 

يو�شيهيد� �شوغا رئي�شا له خلفا لرئي�س 

�آبي. �لوزر�ء �مل�شتقيل �شينزو 

�شوغا  �أن  كيودو  �أنباء  وكالة  وذك��رت 

ح�����ش��ل خ����الل �لن���ت���خ���اب���ات �ل��د�خ��ل��ي��ة 

377 ���ش��وت��ا م��ا مي��ه��د له  ل��ل��ح��زب ع��ل��ى 

�ل��وزر�ء  رئي�س  من�شب  ل�شغل  �لطريق 

ب��ي��ن��م��ا ح�����ش��ل م��ن��اف�����ش��اه وزي����ر �ل��دف��اع 

�ل�������ش���اب���ق ����ش���ي���ج���ريو �إي�������ش���ي���ب���ا ووزي������ر 

على  كي�شيد�  فوميو  �ل�شابق  �خلارجية 

68 و89 �شوتا على �لتو�يل.

تر�شيح  على  �لت�شويت  �مل��ق��رر  وم��ن 

��شتثنائية  جل�شة  خالل  �ل��وزر�ء  رئي�س 

للربملان بعد غد �لأربعاء.

وكان �شوغا 71 عاما �أقرب م�شت�شاري 

للوزر�ء  �لأخري  رئا�شة  فرتة  طو�ل  �آبي 

و�شغل من�شب �لأمني �لعام للحكومة .

و����ش��ت��ق��ال �آب����ي م���ن م��ن�����ش��ب��ه �أو�خ����ر 

�ملا�شي لأ�شباب �شحية. �ل�شهر 

االنباط-وكاالت

�أع�����ل�����ن�����ت ه����ي����ئ����ة ������ش�����وؤون   

�لأ�������������ش������������رى و�مل�������ح�������رري�������ن 

)ح��ك��وم��ي��ة(، �لإث��ن��ني، �إ���ش��اب��ة 

�أ����ش���ري ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، ب��ف��ريو���س 

ك����ورون����ا، يف ���ش��ج��ن ع�����ش��ق��الن 

�إ�شر�ئيل �لإ�شر�ئيلي، جنوبي 

ب��ي��ان  �ل��ه��ي��ئ��ة يف  و�أف���������ادت 

������ش�����ح�����ايف و������ش�����ل�����ت وك�����ال�����ة 

�لأن����ا�����ش����ول ن�����ش��خ��ة م���ن���ه، �أن 

�لأ������ش�����ري حم���م���د زي������د ، م��ن 

منذ  و�ملعتقل  قلقيلية،  مدينة 

�جل��اري،  �أي��ل��ول  �شبتمرب/   10

�أج���������ري ل�����ه ف���ح�������س، وت���ب���ني 

بالفريو�س �إ�شابته 

حم��ك��م��ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت 

ع����وف����ر �ل���ع�������ش���ك���ري���ة م������ددت، 

9 �أي�����ام  �لأح�������د ت���وق���ي���ف زي�����د 

�لتحقيق معه ل�شتكمال 

عدد  ي��رف��ع،  زي��د،  وباإ�شابة 

�لأ���ش��رى  �شفوف  يف  �مل�شابني 

منهم   ،30 �إىل  �لفل�شطينيني، 

�ثنان ك�شف عن �إ�شابتهما فور 

�لإفر�ج عنهما

�ل�����������ش�����ج�����ون  يف  وي������ق������ب������ع 

�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ح��ال��ي��ا ح���و�يل 

 41 م��ن��ه��م  �أ����ش���ري،   4500 ن��ح��و 

�لأطفال  بلغ عدد  فيما  �شيدة، 

عدد  وو���ش��ل  طفال،   140 نحو 

نحو  �إىل  �لإد�ري�����ني  �لأ����ش���رى 

340 معتقال

 إصابة أسير فلسطيني في سجون االحتالل ب»كورونا«
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الـريـا�ضي

باري�س - وكاالت

ب����ات ن��ي��م��ار ج���ون���ي���ور جن���م ب��اري�����س 

بعقوبة  الفرن�سي مهددا  �سان جريمان 

كبرية بعد ح�سوله على بطاقة حمراء 

مار�سيليا،  اأم���ام  فريقه  م��ب��اراة  خ��ال 

الأح�����د، يف ق��م��ة اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة من 

ب���ط���ول���ة ال�������دوري ال��ف��رن�����س��ي.وخ�����س��ر 

ال��ف��ري��ق ال��ب��اري�����س��ي ك��ا���س��ي��ك��و ال��ك��رة 

ف����وز يف  ب���ا  ل��ي��ب��ق��ى   ،0-1 ال��ف��رن�����س��ي��ة 

اجلاري. وا�ستعان  باملو�سم   ”1 “الليج 
ح��ك��م امل����ب����اراة ب��ت��ق��ن��ي��ة ال��ف��ي��دي��و ال��ت��ي 

ك�سفت توجيه الاعب الربازيلي لكمة 

مار�سيليا،  مدافع  جونزالي�س  لألفارو 

علما  امل��ب��ا���س��ر،  ال��ط��رد  عليها  ا���س��ت��ح��ق 

ب���اأن���ه ن���ال ب��ط��اق��ة ���س��ف��راء ب��ع��د م���رور 

ب���اري�������س  جن�����م  دق�����ي�����ق�����ة. وت�����ورط   11

���س��ان ج���ريم���ان يف ه����ذا ال���ط���رد و���س��ط 

ا�ستباكات بني لعبي الفريقني اأ�سفرت 

اآخ��ري��ن، هم  4 لعبني  ع��ن ط��رد  اأي�سا 

من  ك��ورزاوا  وليفن  باريدي�س  لياندرو 

مار�سيليا  ثنائي  اإىل  اإ���س��اف��ة  ب��اري�����س، 

جوردان اأمايف وداريو بينيديتو. واأبدى 

ن���ي���م���ار غ�����س��ب��ا ع����ارم����ا ب���ع���د ط�����رده يف 

امل����ب����اراة ال��ت��ي خ�����س��ره��ا ف��ري��ق��ه وك��ت��ب 

الر�سمي  ح�����س��اب��ه  ع��رب  ت��غ��ري��دة  ن��ي��م��ار 

اأن��ن��ي  ال��وح��ي��د  على تويرت: “اأ�سفي 

مل اأوج�������ه ال��ل��ك��م��ة ل���ه���ذا الأح����م����ق يف 

بطاقة  الربازيلي  النجم  وجهه«. ونال 

احلكم  ا�ستعانة  ب��ع��د  م��ب��ا���س��رة  ح��م��راء 

اع��ت��داء  اأث��ب��ت��ت  ال��ت��ي  ال��ف��ي��دي��و،  بتقنية 

مدافع  جونزالي�س  األ��ف��ارو  على  نيمار 

مار�سيليا.  وزعم الاعب الربازيلي اأن 

اإليه عبارات عن�سرية  جونزالي�س وجه 

و”الأ�سود  القذر”  ب�”القرد  وو���س��ف��ه 

تيليفوت  قناة  نقلته  ملا  وفقا  امللعون”، 

ف��ي��ا���س  اأن����دري����ه  اأن  الفرن�سية. اإل 

هذه  نفى  ملار�سيليا  الفني  املدير  بوا�س 

الواقعة.

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

 عقوبة كبيرة في انتظار نيمار

 اول سيدة سعودية تترشح لرئاسة ناد رياضي

 عقوبة كورونا على الرمثا

 كافاني يرغب بارتداء قميص البرشا

الريا�س - وكاالت

نوعها،  م��ن  الأوىل  ه��ي  �سابقة  يف 

���س��ع��ودي��ة م��ن منطقة  ���س��ي��دة  م��ت  ق��دَّ

حها  اجلوف )�سمال غرب(، ملف تر�سُّ

لرئا�سة ناٍد ريا�سي باملنطقة. وتنتظر 

ال�������س���ي���دة ع����واط����ف ال�������س���ه���و، م��وع��د 

العمومية  اجلمعية  وع��ق��د  الق���رتاع 

ل��ل��ن��ادي ب���ف���ارغ ال�����س��رب، م��ت��م��ن��ي��ة اأن 

هذا  تتوىل  �سعودية  �سيدة  اأول  تكون 

ال�سيدة  ه��ذه  ت�ستعد  املن�سب. وفيما 

زوجها،  كر�سي  على  مناف�سة  خلو�س 

ال���رئ���ي�������س احل������ايل ل����ل����ن����ادي، ف��اإن��ه��ا 

ت��ت��ن��اف�����س ���س��م��ن ق��ائ��م��ت��ني، ت�����س��م��ان 

العن�سر  وه���ي  ع�����س��ًوا،   15 م��ن  اأك���ر 

بينهم. واأكدت  ال���وح���ي���د  ال��ن�����س��ائ��ي 

قيادية  ال�سعودية  املراأة  “ال�سهو” اأن 
ال�سيء  “�ساأثبت هذا  وقادرة، وقالت: 

ن��ادي  رئ��ا���س��ة  من�سب  ا�ستامي  عند 

القلعة«.
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احت��اد  يف  التاأديبية  اللجنة  ق��ررت 

ال��رم��ث��ا،  ن�����ادي  القدم  تغرمي  ك����رة 

 ،20 250 دي���ن���اًرا، وف��ًق��ا لأح��ك��ام امل���ادة 

امل����رف����ق����ة ب����ال����ربوت����وك����ول ال�����س��ح��ي 

ب�سبب  العقوبة  2020. وج�����اءت  ل��ع��ام 

ب�سكل  بالتجمع  الرمثا  لع��ب��ي  ق��ي��ام 

ال���ت���ب���اع���د  م�����راع�����اة  دون  ج����م����اع����ي، 

اجل�����������س�����دي امل����ن���������س����و�����س ع����ل����ي����ه يف 

مباراتهم  خال  املعتمد  الربوتوكول 

اخلمي�س  اأقيمت  التي  الوحدات  اأمام 

امل���ا����س���ي، ���س��م��ن اجل���ول���ة اخل��ام�����س��ة 

لبطولة دوري املحرتفني. 

مدريد - وكاالت

اأك�������د ت���ق���ري���ر ����س���ح���ف���ي اإ�����س����ب����اين، 

م��ه��اج��م  ك�����اف�����اين،  اإدي����ن���������س����ون  اأن 

ب���اري�������س ����س���ان ج����ريم����ان ال�����س��اب��ق، 

ع���ر����س خ���دم���ات���ه ع���ل���ى ب��ر���س��ل��ون��ة، 

ه��ذا  ل�سفوفه  الن�����س��م��ام  اأج���ل  م��ن 

باري�س،  عن  كافاين  ال�سيف. ورحل 

نهاية  ب��ع��د  امل��ا���س��ي،  امل��و���س��م  بنهاية 

عقده مع الفريق الفرن�سي، لي�سبح 

ال�سيف. وذكرت  ه���ذا  ح����ًرا  لع���ًب���ا 

اأن ك����اف����اين  �سحيفة »�سبورت«، 

ع���ر����س ارت������داء ق��م��ي�����س ب��ر���س��ل��ون��ة 

م���رت���ني يف الأ����س���اب���ي���ع الأخ������رية، يف 

ظ���ل ب��ح��ث ب��ر���س��ل��ون��ة ع���ن م��ه��اج��م 

الفنية  الأم��ان��ة  اأن  واأ���س��اف��ت  جديد 

لكنها  الق���رتاح،  در�ست  لرب�سلونة، 

م�سرية  ال��ف��ر���س��ي��ة،  ت��ل��ك  ا�ستبعدت 

اإىل اأن كافاين لي�س من بني اأولويات 

اأن  اإىل  ال�سحيفة  البار�سا. ولفتت 

ك��اف��اين ك���ان ق��ري��ًب��ا م��ن الن�����س��م��ام 

لأت���ل���ت���ي���ك���و م����دري����د، ل���ك���ن ان���ه���ارت 

مع  الأم��ر  نف�س  وح��دث  املفاو�سات، 

الربتغايل. بنفيكا 
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اإ�������س������در احت��������اد ك������رة ال������ق������دم، ج�����دول 

امل����ب����اري����ات امل���ت���ب���ق���ي���ة ل���ب���ط���ولت ال���ف���ئ���ات 

 ،2020 ملو�سم  املحرتفني،  لأندية  العمرية 

للمناف�سات،  اجل��دي��دة  امل��واع��ي��د  مت�سمناً 

ب��ع��د ف����رتة ال��ت��ع��ل��ي��ق الح����رتازي����ة يف ظل 

 )17 )ت  بطولة  كورونا. وت�ستاأنف  جائحة 

تعود  فيما  املقبل،  اأول  ت�سرين   2 اجلمعة 

اأن  على  م��ن��ه،   3 ال�سبت   )15 )ت  م��ب��اري��ات 

من   5 الث��ن��ني   )20 )ت  مناف�سات  تنطلق 

ج��دول  الحت����اد  اأ����س���در  ذاته. كما  ال�����س��ه��ر 

املباريات املتبقية لبطولت الفئات العمرية 

والثالثة  والثانية  الأوىل  الدرجات  لأندية 

اجل��دي��دة  امل��واع��ي��د  مت�سمناً   ،2020 ملو�سم 

الحرتازية  التعليق  ف��رتة  بعد  املناف�سات، 

يف ظل جائحة كورونا. وت�ستاأنف مناف�سات 

اأي����ل����ول،   17 اخل���م���ي�������س   )17( ت  ب���ط���ول���ة 

اجل��م��ع��ة   )15( ت  م���ب���اري���ات  ت���ع���ود  ف��ي��م��ا 

تطبيق  و���س��ط  امل��ن��اف�����س��ات  منه. وتعود   18

ب��روت��وك��ول ���س��ح��ي م�����س��دد، ل��ل��ح��ف��اظ على 

العامة. ال�سامة 
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ب���ا����س���ر ف���ري���ق ال����وح����دات ل���ك���رة ال�����س��ل��ة 

حت�سرياته  املا�سي  للمو�سم  ال��دوري  بطل 

ل����ل����م����و�����س����م اجل������دي������د ب����ح���������س����ور ال���ع���ني 

وج���ي���ه ع����زاي����زة رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة الإداري�������ة 

معيل�س،  اأب��و  حامت  املهند�س  املوؤقتة. وعرب 

م��دي��ر ن�����س��اط ك���رة ال�����س��ل��ة يف ال���ن���ادي عن 

ث��ق��ت��ه ال���ك���ب���رية يف لع���ب���ي ال����ف����ري����ق، م��ع 

بطولة  يف  للم�ساركة  التح�سريات  انطاق 

ت�سريحات  يف  معيل�س  اأب��و  الدوري. وقال 

“املو�سم  الوحدات  لنادي  الر�سمي  للموقع 

اجل����دي����د ���س��ي��ك��ون اأ����س���ع���ب م����ن ال�����س��اب��ق، 

ب��ال��ن��ظ��ر اإىل حت�����س��ريات ال��ف��رق الأخ����رى، 

اللقب«. وطالب  على  للمناف�سة  و�سعيها 

ب��ب��ذل جهود  ال��ف��ري��ق،  اأب��و معيل�س، لع��ب��ي 

للو�سول  الإع��داد،  مرحلة  خال  م�ساعفة 

اإىل اجلاهزية الفنية املطلوبة، مبا ي�سمن 

امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ل���ق���ب ال����دوري. وط����ال����ب 

ال��ت��دري��ب، لعبي  خ��ال ح�سوره  ع��زاي��زة، 

الفريق ب�سرورة املثابرة من اأجل املحافظة 

املو�سم  الفريق  به  ظفر  ال��ذي  اللقب  على 

امل���ا����س���ي، وامل�������س���ي ق����دًم����ا ن���ح���و م��ن�����س��ات 

التتويج.

امريكا - وكاالت

ت��ت��وي��ج��ه  اأن  ث���ي���م،  دوم���ي���ن���ي���ك  اأك������د 

على  �سي�ساعده  املفتوحة  اأمريكا  بلقب 

البطولت  يف  الألقاب  من  املزيد  ح�سد 

ال���ف���رتة  للتن�س، يف  ال����ك����ربى  الأرب��������ع 

املقبلة. وخ�سر ثيم يف 3 مباريات نهائية 

مرتني  تعر  حيث  الكربى،  للبطولت 

اأمام رفائيل نادال يف فرن�سا املفتوحة اإىل 

يف  ديوكوفيت�س  نوفاك  اأمام  مرة  جانب 

اأنه اأهدر فر�سة جديدة  اأ�سرتاليا، وبدا 

اأم����ام  جم��م��وع��ت��ني  اأول  خ�����س��ر  ب��ع��دم��ا 

نيويورك. لكن  يف  زف��ريي��ف  األ��ك�����س��ن��در 

ال���اع���ب ال���ن���م�������س���اوي ان��ت��ف�����س ب�����س��ك��ل 

و3-6  و4-6  و6-4   6-2 وف����از  م���ذه���ل، 

و7-6 يف مباراة مثرية و�سيدخل بطولة 

ثيم  كبرية. وقال  بثقة  املفتوحة  فرن�سا 

بدءا  اأ�سهل  الأم��ور  ت�سبح  اأن  “اأتوقع   :

الكربى« . البطولت  ه��ذه  يف  الآن  م��ن 

دائ��م��ا  ب���ب���ايل  ي��خ��ط��ر  “كان  واأ�����س����اف: 

الآن،  رائ��ع��ة ح��ت��ى  م�����س��رية  اأم��ت��ل��ك  اأين 

واأف�������س���ل ك��ث��ريا مم���ا ك��ن��ت اأح���ل���م، لكن 

اأف��ت��ق��د هدفا  اأزال  ل  ك��ن��ت  ال��ي��وم  ح��ت��ى 

ك��ب��ريا. م��ع حتقيق ه��ذا الإجن����از، ف��اإين 

اأك���رب وبحرية  ب��راح��ة  األ��ع��ب  اأن  اأمت��ن��ى 

الكربى«. البطولت  هذه  مثل  يف   اأك��رب 

ي�سعر  اأن����ه  زف���ريي���ف،  األ��ك�����س��ن��در  واأك�����د 

مباراة  يف  خ�سر  بعدما  ك��ب��رية،  بح�سرة 

ثيم، دومينيك  اأم���ام  جم��م��وع��ات   5  م��ن 

وقال زفرييف لل�سحفيني: “كنت قريبا 

ل��ق��ب ك��ب��ري. ك��ن��ت على  ج���دا م��ن ح�سد 

اأو رمبا نقاط قليلة.  اأ�سواط قليلة  ُبعد 

بل  الأخ��رية،  اأن هذه فر�ستي  اأعتقد  ل 

الكربى  ال��ب��ط��ولت  ���س��اأت��وج يف  اأين  اأث���ق 

يف فرتة ما«. واأ�ساف امل�سنف اخلام�س، 

ال��ت��ي  امل�����ب�����اراة  يف  ال���ت���ح���ول  ن��ق��ط��ة  اإن 

ثيم  ك�سر  ع��ن��دم��ا  ���س��اع��ات   4 ا�ستغرقت 

الثالثة،  املجموعة  يف  مرة  لأول  اإر�ساله 

يف  التقدم  وزخ��م  حما�سه  ت��راج��ع  حيث 

بكى  التتويج،  مرا�سم  النتيجة. وخال 

اأنهما  اإىل  والديه، لفتا  زفرييف و�سكر 

اأ�سيبا بفريو�س كورونا.

اصدار جدول بطوالت الفئات العمرية

 فريق سلة الوحدات يبدأ االستعداد

 دومينيك يحصد لقب امريكا وزفيريف يبكي حسرة

 فحص كورونا في مركز الزرقاء للمالكمه
االنباط - عمان

للمره  ك��ورون��ا  فح�س  ب��اج��راء  للماكمه  ال��زرق��اء  مركز  ق��ام 

وح�سر  يف  املركز  واداري���ن  لعبني  عينه  ع�سرون  بعمل  الثانيه 

للمركز  الفخري  الرئي�س  نفاع  ا�سامه  املحامي  الفح�س  عملية 

وع�����س��و الحت����اد ال�����س��ي��د ع��ب��د اهلل امل��ج��ايل وه����ذه امل����ره ال��ث��ان��ي��ه 

حممود  املركز  عام  مدير  بذلك  اف��اد  كما  الفح�س  بها  يتم  التي 

العبادي .
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القول الفصل

ك��ورون��ا، ويف �ضوء  ب��ف��رو���س  اال���ض��اب��ات  اأع���داد  االرت��ف��اع يف  م��ع موا�ضلة 

م�����ض��اع��ي احل��ك��وم��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ن��ق��ط��ة ت����وازن ب��ن ال��و���ض��ع االق��ت�����ض��ادي 

مبكر،  بوقت  ح�ضم  اإىل  بحاجة  امللفات  من  كثر  تبقى  ال�ضحي،  والو�ضع 

كون ال�ضبابية ما تزال ت�ضيطر على امل�ضهد، يف حن اأن هناك اتفاق باجماع 

ت�ضيطر  تعد  ومل  الوباء،  مع  التعاطي  على  قادرة  تعد  مل  احلكومة  اأن  على 

ذلك  على  دليل  وخر  عليه  ال�ضيطرة  يف  وا�ضحة  جهودا  تبذل  ال  بل  عليه، 

مع  اال���ض��اب��ات،  ت�ضجيل  ت��وايل  ت�ضهد  التي  اجلنوبية  االأغ���وار  يف  ح��دث  م��ا 

الوبائي. التق�ضي  فرق  يف  �ضديد  نق�س 

على  القائمن  اأوالئك  خ�ضو�ضا  امل�ضوؤولن،  بن  الت�ضريحات  يف  تناق�س 

بع�ضهم  فيها،  ي�ضدق  م��ن  يف  االردين  امل��واط��ن  اح��ت��ار  حيث  ال�ضحة،  ملف 

عك�س  يقول  واآخر  املجتمعي،  التف�ضي  مرحلة  اإىل  و�ضلنا  اأننا  ويقول  يخرج 

كورونا،  ال�ضيطرة على  اأن احلكومة فقدت  اإىل  اأحدهم  ي�ضر  ذلك، يف حن 

يعد  مل  امل�ضهد  ه��ذا  ويف  املرحلة.  ه��ذه  اإىل  ن�ضل  مل  اأننا  اآخ��ر  ي�ضرح  بينما 

االأمر مفهوما لدى اجلميع، ما يعني اأمرا واحدا يتمثل يف اأن هناك تخبط 

اي�ضا  يعني  وه��ذا  املو�ضوع،  على  القائمة  الفرق  بن  ان�ضجام  وع��دم  وا�ضح 

وب�ضكل  جديد،  من  �ضبطها  يتم  اأن  يجب  العمل  تركيبة  اأن  هو  واحدا  اأمرا 

مغايرة. وباآلية  خمتلف، 

واالإعالم هما من  ال�ضحة  �ضيئا، وزيرا  االأزمات  ن�ضمع من مركز  نعد  مل 

و�ضل  كم  هو  املواطن  ينتظره  ما  كل  وب��ات  وكبرة،  �ضغرة  كل  يت�ضدران 

عن  االإعالن  وبعد  القيا�ضية،  االأرقام  ت�ضجيل  نوا�ضل  وهل  اال�ضابات،  عدد 

ذلك يتمار�س االأردنيون حياتهم ب�ضكل طبيعي دون اكرتاث الأوامر الدفاع، 

ودون ت��ب��اع��د، رغ��م اأن احل��ك��وم��ة ت��وا���ض��ل اط��الق ال��وع��ي��د وال��ت��ه��دي��د مل��ن ال 

اأثرا  تهديد غر حقيقي ومل يرتك  لكن  العامة،  ال�ضالمة  باجراءات  يلتزم 

يذكر.

يف  املنت�ضرة  الوباء  حالة  اإث��ر  الريح  مهب  يف  باتت  النيابية،  االنتخابات 

بداية  ورغم  والتعليم،  املقبل،  للعام  تاأجيلها  على  يراهن  واجلميع  اململكة، 

الذين  االأم��ور،  اأولياء  �ضدور  يف  الغار�س  اخلنجر  ي��زال  ما  الدرا�ضي  العام 

عليهم،  وجال  قلوبهم  على  اأيديهم  ي�ضعون  وهم  يوم  كل  اأبنائهم  ير�ضلون 

من انتقال عدوى، وال هم قادرين على تدري�ضهم عن بعد، وال هم ي�ضتعبون 

بهم. الذي يحدق  اخلطر 

ومع كل ذلك ما تزال احلكومة تعمد اإىل �ضيا�ضة عزل املناطق والبنايات 

وت��ع��ل��ي��ق ال����دوام يف امل���دار����س، وه���و اج���راء ���ض��ح��ي ���ض��ل��ي��م، ل��ك��ن م��ع ت�ضاعد 

االأوىل  بالدرجة  تراعي  و�ضريحة،  حا�ضمة  ق��رارات  من  بد  فال  اال�ضابات 

االقت�ضادي. الو�ضع  مراعاة  قبل  والطلبة،  للنا�س  ال�ضحي  الو�ضع 

يتقدم  وه��و  اخل��ط��ر،  غاية  يف  االقت�ضادي  امللف  اأن  على  يختلف  اأح��د  ال 

ال�ضارع  يف  ال�ضحي  الو�ضع  االأهمية  يف  ي�ضبق  لن  حتما  لكنه  �ضيء،  كل  على 

وباأ�ضرع  االأمرين،  بن  توازن  تركيبة  تخلق  اأن  احلكومة  على  لذا  االأردين، 

ممكن. وقت 

وال  وال�ضعوبة،  اخل��ط��وة،  يف  غاية  املقبلة  االأ�ضابيع  اأو  االأي��ام،  يف  ال��ق��ادم 

بهذه  ال��و���ض��ع  ه��ذا  م��ع  احل��ك��وم��ة  تعامل  وراء  احلقيقي  ال�ضبب  يعلم  اأح��د 

اأو  بو�ضعها،  م��ا  ك��ل  فعلت  اأو  ملت،  وك��اأن��ه��ا  ت�ضعر  بحيث  الباهتة،  ال�����ض��ورة 

املجال لغرها؟!. تغادر وترتك  اإن كان هذا فلما ال  ا�ضت�ضلمت، 

الجغبير حسين  االنباط-وكاالت

ال��ذي  ال�ضهر  الفرن�ضي  الطبيب  ق��ال 

لعالج  “الكلوروكن”  ب��ا���ض��ت��خ��دام  اأو���ض��ى 

من  ق��ل��ق  غ��ر  اإن���ه   ،”19 “كوفيد  م��ر���ض��ى 

كورونا  فرو�س  لتف�ضي  احل��ايل  “الو�ضع 
امل�ضتجد”.

املعهد  وه��و مدير  راوؤول  دي��دي  واأو���ض��ح 

امل��ع��دي��ة يف مدينة  ل��الأم��را���س  امل��ت��و���ض��ط��ي 

يف  تظل  الفرو�س  فتك  ن�ضبة  اأن  مر�ضيليا، 

امل�ضابون  يح�ضل  عندما  �ضعيف  م�ضتوى 

بالعدوى على عالج.

ال��ذي��ن  امل�����ض��اب��ن  اأن  راوؤول  واأ�����ض����اف 

يفارقون احلياة تاأثرا مبر�س “كوفيد-19” 

الق�ضر”  “االأمد  ذوي  من  اأ�ضال  يكونون 

للوفاة  معر�ضن  كانوا  اأنهم  اأي  احلياة،  يف 

ب�ضكل اأكرب مقارنة بغرهم.

وداف���ع ال��ربوف��ي�����ض��ور امل��ث��ر ل��ل��ج��دل عن 

ا�ضتخدام  اإن  قائال  الكلوروكن،  ا�ضتخدام 

هذا العقار ي�ضاعد على خف�س ن�ضبة الوفاة 

بــــ50 يف امل��ئ��ة و���ض��ط ال��ف��ئ��ات االأك���ر عر�ضة 

.”19 مل�ضاعفات مر�س “كوفيد 

ال��ذي  “الكلوروكن”  ا���ض��ت��خ��دام  وك���ان 

�أثـــار  قــد  “املالريا”  ���ض��د  اأ���ض��ال  ي�ضتخدم 

نبه  بعدما  الطبي،  احلقل  يف  وا�ضعا  ج��دال 

البع�س اإىل م�ضاعفات �ضحية خطرة مثل 

تاأثرات غر مرغوب فيها على القلب.

ل���ك���ن ال���ط���ب���ي���ب ال���ف���رن�������ض���ي داف�������ع ع��ن 

اعتمدته  فيما  “الكلوركن”،  ا���ض��ت��خ��دام 

من  ال���دول  م��ن  ب��ع��دد  ال�ضحية  املنظومات 

اأجل عالج مر�ضى فرو�س كورونا، ال�ضيما 

يف ظل غياب عقار اأو لقاح خا�ضن باملر�س.

فيما  الفرن�ضي  الطبيب  طماأنة  وت��اأت��ي 

ب�”املقلق”  يو�ضف  ارتفاعا  دول  عدة  ت�ضهد 

يف االإ���ض��اب��ات اجل���دي���دة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا 

امل�ضتجد لكن الوفيات ظلت م�ضتقرة.

ويرتقب العامل طرح لقاح اآمن لفرو�س 

القيود  تخفيف  موا�ضلة  اأج��ل  م��ن  ك��ورون��ا 

كبح  اأجل  من  �ضابق،  وقت  يف  فر�ضت،  التي 

انت�ضار فرو�س كورونا امل�ضتجد الذي ظهر 

اإىل  حت���ول  ث���م   ،2019 اأواخ�����ر  ال�����ض��ن،  يف 

عاملية. جائحة 

مت�شائمة توقعات 

وي����وم االث���ن���ن، اأع��ل��ن امل��دي��ر االإق��ل��ي��م��ي 

اأن  اأوروب��������ا،  ال��ع��امل��ي��ة يف  ال�����ض��ح��ة  مل��ن��ظ��م��ة 

امل��ن��ظ��م��ة ت��ت��وق��ع ارت��ف��اع��ا يف ع���دد ال��وف��ي��ات 

اأكتوبر  �ضهري  اأوروبا خالل  بكوفيد-19 يف 

القادمن. ونوفمرب 

وكالة  مع  مقابلة  يف  كلوغي  هانز  وق��ال 

ون��وف��م��رب  اأك��ت��وب��ر  اإن  بر�س”،  “فران�س 
يف  ���ض��ه��ري��ن  “اأق�ضى  ���ض��ي��ك��ون��ان  ال��ق��ادم��ن، 

الوباء”. مواجهة 

االأم�����ر  “�ضي�ضبح  ك���ل���وغ���ي:  واأ������ض�����اف 

�أكـــتـــوبـــر  “يف  اأن������ه  اإىل  م�������ض���را  اأق�ضى”، 

ون���وف���م���رب امل��ق��ب��ل��ن ���ض��ن�����ض��ه��د ارت���ف���اع���ا يف 

الوفيات”.

بينما يقرتب  كلوغي  ت�ضريحات  وجاءت 

اإجمايل االإ�ضابات بفرو�س كورونا اجلديد 

اإن�����ض��ان، ب��ع��د اأن  29 م��ل��ي��ون  يف ال��ع��امل م��ن 

�ضجل العامل اأعلى زيادة يومية يف االإ�ضابات 

بالفرو�س امل�ضبب لوباء كوفيد-19.

“رويرتز”  ل��وك��ال��ة  اإح�����ض��اء  اأظ��ه��ر  فقد 

اأ�ضيبوا  �ضخ�س  28.93 مليون  اأكر من  اأن 

يف  ال��ع��امل،  م�ضتوى  على  ك��ورون��ا  بفرو�س 

ح��ن و���ض��ل اإج���م���ايل ع���دد ال��وف��ي��ات ج��راء 

 921437 اإىل  ك��وف��ي��د-19  ب��وب��اء  االإ���ض��اب��ة 

حالة.

االنباط- وكاالت

ال�����ض��اد���س  ال��رئ��ي�����س  ���ض��ع��ر  ب��ي��ع��ت خ�ضلة م��ن 

مع  لينكولن  اأب��راه��ام  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  ع�ضر 

وبرقية ملطخة بالدماء عن اغتياله عام 1865، 

يف مزاد مقابل ما يزيد على 81 األف دوالر.

م��زاد  خ��الل  بيعتا  وال��ربق��ي��ة  ال�ضعر  خ�ضلة 

بي  “اآر  م������زادات  دار  ب��ح�����ض��ب  ال�����ض��ب��ت  ان��ت��ه��ى 

امل��زادات  دار  تك�ضف  ومل  بو�ضطن.  يف  اأوك�ضن” 

اأي معلومات عن هوية امل�ضرتي.

وك���ان���ت خ�����ض��ل��ة ال�����ض��ع��ر ال���ت���ي ال ت���زي���د عن 

لينكولن  راأ���س  م��ن  حلقت  �ضنتيمرتات  خم�ضة 

اأردي قتيال  خالل فح�س ما بعد الوفاة بعدما 

يد  على  وا�ضنطن  العا�ضمة  يف  ف��ورد  م�ضرح  يف 

جون ويلك�س بوث.

تود  بيت�ضر  ليمان  ال��دك��ت��ور  اخل�ضلة  وق��دم 

كنتاكي،  بريد  يتوىل من�ضب مدير  كان  والذي 

وق��ري��ب م���اري ت���ود ل��ي��ن��ك��ول��ن، اأرم���ل���ة اإب���راه���ام 

لينكولن، بح�ضب دار املزادات.

وك���ان���ت خ�����ض��ل��ة ال�����ض��ع��ر م��ث��ب��ت��ة ع��ل��ى برقية 

ل��ت��ود  اأر����ض���ل���ه���ا  احل�������رب  وزارة  م����ن  ر����ض���م���ي���ة 

ج����ورج ك��ي��ن��ر- م�����ض��اع��د ت����ود يف م��ك��ت��ب ب��ري��د 

بكنتاكي. ليك�ضينغتون، 

وا�ضنطن  يف  ا�ضتقبالها  مت  فقد  الربقية  اأما 

ع�ضر  ال��راب��ع  ي��وم  ليال  ع�ضرة  احل��ادي��ة  ال�ضاعة 

من اأبريل 1865.

اأ���ض��ال��ة  ع��ل��ى  اآر  ب���ي  م�����زادات  دار  و���ض��دق��ت 

والربقية. اخل�ضلة 

وك��ت��ب جيم�س ت���ود، جن��ل ال��دك��ت��ور ت���ود، يف 

“ظلت  ال�����ض��ع��ر  خ�����ض��ل��ة  اأن   1945 ع���ام  ر���ض��ال��ة 

بالكامل يف عهدة اأ�ضرتنا منذ ذلك الوقت”.

فيها  بيعت  م��رة  اآخ��ر  اإن  امل���زادات  دار  وقالت 

اخل�ضلة كانت عام 1999.

التنفيذي  الرئي�س  ليفينغ�ضتون  بوبي  وقال 

تتعامل  “عندما  ب��ي��ان:  اآر يف  ب��ي  م���زادات  ل��دار 

كل  هي  فاالأ�ضالة  لنكولن،  �ضعر  من  عينة  مع 

ه��ذه ج��اءت  اأن  نعلم  ه��ذه احل��ال��ة،  ���ض��يء- ويف 

كان يقف بجوار  الذي  االأ�ضرة  اأع�ضاء  اأحد  من 

الرئي�س”. �ضرير 

81250 دوالر  قليال عن مبلغ  وجت��اوز مبلغ 

األ��ف دوالر ال��ذي كانت دار امل��زادات تاأمل يف   75

اإليه. و�ضول ال�ضعر 

وت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة ال��ربق��ي��ة يف اأن���ه���ا دح�����ض��ت 

نظرية ظهرت وقتها ت�ضر اإىل اأن وزير احلرب 

ب�ضبب  لينكولن  لقتل  ت��اآم��ر  �ضتانتون  اإدوي����ن 

بح�ضب  وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة،  ال�ضخ�ضية  خ��الف��ات��ه��م��ا 

موؤرخن.

بتعطيل  اأم����ر  ���ض��ت��ان��ت��ون  اإن  ق���ال  وال��ب��ع�����س 

بالفرار  لبوث  �ضمح  ما  الع�ضكرية،  االت�ضاالت 

لفرتة ق�ضرة.

اأن  اأث��ب��ت  الربقية  على  الزمني  اخلتم  لكن 

خ��ط��وط ال����ربق ال��ع�����ض��ك��ري��ة ك��ان��ت ت��ع��م��ل ليلة 

الرئي�س. اغتيال 

 طبيب كورونا الفرنسي الشهير: وضع الوباء ال يقلقني

 بيع خصلة شعر إلبراهام لينكولن بـ81 ألف دوالر

 غموض يلف مقتل 137 أسد بحر.. 
والسلطات المكسيكية تحقق

 منظمة الصحة تحث الدول لدعم 
مبادرة اللقاح: »الوباء سيفتك بنا«

االنباط-وكاالت

حتقيقا  املك�ضيكية  ال�ضلطات  فتحت 

ي��ت��ع��ل��ق مب��ق��ت��ل 137 م���ن اأ����ض���ود ال��ب��ح��ر، 

وال����ت����ي ع����ر ع��ل��ي��ه��ا م��ي��ت��ة ع���ل���ى اأح����د 

تتو�ضل  اأن  دون  ال���ب���الد،  يف  ال�����ض��واط��ئ 

ال�ضرطة الأي خيط يك�ضف �ضبب نفوقها.

وع����ر ع��ل��ى ج��ث��ث احل���ي���وان���ات على 

ام���ت���داد 130 ك��ي��ل��وم��رتا م���ن ال�����ض��اح��ل، 

يف م��ن��ط��ق��ة ك����وم����ون����دو ب����والي����ة ب��اه��ا 

كاليفورنيا �ضور.

وق��������ال م���ك���ت���ب ح���م���اي���ة ال���ب���ي���ئ���ة يف 

امل��ك�����ض��ي��ك، اإن ال��ك�����ض��ف ع��ل��ى احل��ي��وان��ات 

امليتة مل يظهر وجود اأي اإ�ضابات ناجمة 

اأو ح��ب��ال �ضيد  ���ض��ب��اك  ع��ن وق��وع��ه��ا يف 

مثال.

ك��ذل��ك مل تكن ه��ن��اك ع��الم��ات تدل 

ع���ل���ى ت���ع���ر����س اأ�����ض����ود ال���ب���ح���ر ال��ن��اف��ق��ة 

للت�ضادم مع قوارب، ح�ضبما نقلت �ضبكة 

نيوز” الربيطانية. “�ضكاي 
بيان،  يف  البيئة  حماية  مكتب  واأ�ضار 

اإىل اأنه مت جمع عينات من اأن�ضجة بع�س 

النافقة،  البحر  باأ�ضود  اخلا�ضة  اجلثث 

اأمال يف معرفة  اأجل حتليلها  وذلك من 

�ضبب وفاتها الغام�ضة.

وتعد اأ�ضود البحر من االأنواع املحمية 

يف املك�ضيك، اإال اأنها ال يتم ت�ضنيفها على 

اأنها مهددة باالنقرا�س.

االنباط-وكالت

دع�����ا امل����دي����ر ال����ع����ام مل��ن��ظ��م��ة ال�����ض��ح��ة 

غيربي�ضو�س،  اأده��ان��وم  تيدرو�س  العاملية 

خطة  اإىل  االن�ضمام  العامل  دول  االثنن، 

“كوفاك�س” قبل انتهاء مهلة يوم اجلمعة، 
ل��ل��وق��اي��ة من  ل���ق���اح  اأي  ت���وزي���ع  ل�����ض��م��ان 

فرو�س كورونا امل�ضتجد بعدل وفعالية.

وق����ال ت���ي���درو����س يف ف��ع��ال��ي��ة اإق��ل��ي��م��ي��ة 

للمنظمة من اأجل اأوروبا جرى بثها عرب 

ال��دول  �ضكان  “اإذا مل يح�ضل  االإن��رتن��ت: 

على  واملنخف�ضة  املتو�ضطة  ال��دخ��ول  ذات 

اللقاحات، فاإن الفرو�س �ضيوا�ضل الفتك 

االقت�ضادي  التعايف  �ضيتاأخر  كما  بالنا�س، 

نقلت  ح�����ض��ب��م��ا  العامل”،  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 

وكالة “رويرتز”.

ال����دول  م���ن   92 ت�����ض��ع��ى  االآن،  وح���ت���ى 

منخف�ضة الدخل للح�ضول على م�ضاعدة 

من  ج���زء  وه���و  “كوفاك�س”،  خ��ط��ة  ع��رب 

م��ظ��ل��ة )اآك������ت اأك�����ض��ي��ل��ري��ت��ور( ال��ت��اب��ع��ة 

للمنظمة لتعزيز تطوير اللقاحات وطرق 

وباء  ملكافحة  الت�ضخي�س  وو�ضائل  العالج 

كوفيد-19.

ت نحو 80 دولة من الدول االأعلى  وعربرّ

يتعن  لكن  باملبادرة،  اهتمامها  عن  دخال 

على العديد منها تاأكيد نيتها لالن�ضمام 

بحلول نهاية هذا االأ�ضبوع.

ووفق منظمة االأمم املتحدة للطفولة 

ل�ضناعة  ���ض��رك��ة   28 ف����اإن  “يوني�ضف”، 
االأدوي������ة يف ع�����ض��ر دول م�����ض��ت��ع��دة الإن��ت��اج 

ك���م���ي���ات غ����ر م�����ض��ب��وق��ة م����ن ال��ل��ق��اح��ات 

ملكافحة جائحة  القادمن  العامن  خالل 

كوفيد-19.

���ض��رك��ة   28 اإن  “يوني�ضف”  وق���ال���ت 

ل�����ض��ن��اع��ة ال��ل��ق��اح��ات ك�����ض��ف��ت ع���ن خطط 

االن���ت���اج ال�����ض��ن��وي ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ل��ق��اح��ات 

كوفيد-19 حتى عام 2023.

“يوني�ضف”  اأج���رت���ه  ت��ق��ي��ي��م  وك�����ض��ف 

لل�ضوق “اأن �ضركات الت�ضنيع م�ضتعدة الأن 

ب�ضكل جماعي كميات غر م�ضبوقة  تنتج 

م��ن ال��ل��ق��اح��ات خ���الل ال��ع��ام اأو ال��ع��ام��ن 

القادمن”.

اأن  اإىل  اأ�����ض����ارت  ال�������ض���رك���ات  اأن  غ���ر 

على  ب��ع��ي��د  ح��د  اإىل  “تتوقف  ال��ت��وق��ع��ات 

اأم����ور م��ن��ه��ا جن���اح ال��ت��ج��ارب ال�����ض��ري��ري��ة، 

امل�ضبق وت��اأك��ي��د  ل��ل�����ض��راء  ات��ف��اق��ات  واإب�����رام 

التنظيمية  االأم�����ور  وت��ب�����ض��ي��ط  ال��ت��م��وي��ل 

وطرق الت�ضجيل”.

يف  اجل���دي���د  “يوني�ضف”  دور  وي��ن��ب��ع 

ك��اأك��رب  و���ض��ع��ه��ا  م���ن  “كوفاك�س”  خ��ط��ة 

م�ضرت منفرد للقاحات يف العامل.

وذكرت املنظمة التابعة لالأمم املتحدة 

اأن���ه���ا ت�����ض��رتي اأك����ر م���ن م��ل��ي��اري ج��رع��ة 

التطعيم  لعمليات  �ضنويا  اللقاحات  م��ن 

الدورية ومكافحة تف�ضي االأمرا�س وذلك 

نيابة عن قرابة 100 دولة.

االنباط- وكاالت

ال�ضينية،  دان�س”  “بايت  �ضركة  اأعلنت 

ال�����ض��ه��ر  توك”  “تيك  ل��ت��ط��ب��ي��ق  امل���ال���ك���ة 

ل��ل��م��ق��اط��ع امل�������ض���ورة ال���ق�������ض���رة، رف�����ض��ه��ا 

اأو  اأوراك�����ل  ل�����ض��رك��ة  التطبيق  ع��م��ل��ي��ات  ب��ي��ع 

مايكرو�ضوفت االأمركيتن، بح�ضب تقارير 

اإعالمية.

“�ضي.جي.تي.اإن”  حم��ط��ة  ق��ال��ت  ف��ق��د 

التي  ب��االإجن��ل��ي��زي��ة،  الناطقة  التلفزيونية 

تديرها الدولة يف ال�ضن، نقال عن م�ضادر 

عمليات  تبيع  لن  دان�س”  “بايت  �ضركة  اإن 

اأوراك��ل وال  ل�ضركة  “تيك توك” ال  تطبيق 

ل�����ض��رك��ة م��اي��ك��رو���ض��وف��ت، واأن���ه���ا ل��ن تعطي 

�ضفرة م�ضدر من�ضة الفيديو الأي م�ضرتين 

اأمركين.

ل��روي��رتز  ق��ال��ت  م�����ض��ادر مطلعة  وك��ان��ت 

بيع  ع��ن  ت��خ��ل��ت  دان�س”  “بايت  ���ض��رك��ة  اإن 

املتحدة،  ال��والي��ات  توك” يف  “تيك  تطبيق 

���ض��راك��ة مع  اإب���رام  اإىل  ال�ضعي  ق���ررت  واأن��ه��ا 

اأمركي  حظر  تفادي  اأمل  على  “اأوراكل” 
مع اإر�ضاء احلكومة ال�ضينية، غر اأن بايت 

دان�������س ام��ت��ن��ع��ت ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى ت��ق��ري��ر 

التلفزيونية. املحطة 

ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق يف  ب��ي��ع  ع��م��ل��ي��ة  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 

اإىل م��واف��ق��ة  ���ض��ت��ح��ت��اج  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 

حكومتي الواليات املتحدة وال�ضن على اأي 

�ضفقة من هذا القبيل، وفقا لرويرت.

بايت  اإىل  اأ���ض��ارت  �ضابقة  تقارير  وكانت   

�ضركة  ت��ق��وده  كون�ضورتيوم  اخ��ت��ارت  دان�����س 

توك  تيك  تطبيق  عمليات  ل�ضفقة  اأوراك���ل 

يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��ت��ف��وق��ا ب��ذل��ك على 

قال  ح�ضبما  وذل��ك  املناف�ضة  مايكرو�ضوفت 

�ضخ�س مطلع على هذا االأمر يوم االأحد.

كانت  دان�����س  ب��اي��ت  ���ض��رك��ة  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 

جتري حمادثات لبيع عمليات تيك توك يف 

منذ  حمتملن  مل�ضرتين  املتحدة  ال��والي��ات 

ترامب  دونالد  االأمركي  الرئي�س  هدد  اأن 

مل  اإذا  اخلدمة  ه��ذه  بحظر  املا�ضي  ال�ضهر 

بيعها. يتم 

ذك�������رت  اأي�������������ض������ا،  ������ض�����اب�����ق  وق���������ت  ويف 

باأنها  اأبلغتها  دان�س  بايت  اأن  مايكرو�ضوفت 

ال��والي��ات  يف  ت��وك  تيك  عمليات  تبيعها  ل��ن 

املتحدة.

 تلفزيون: تيك توك لن يباع ألوراكل وال لمايكروسوفت


