
  جاللته يشدد على أهمية سيادة القانون ومحاسبة من يخالف القوانين واإلجراءات
  األردن يتجه نحو إجراء االنتخابات وهو ما يؤكد أننا نسير في االتجاه الصحيح

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

»كورونا«.. 142 اصابة محلية وتسجيل 
)56( حالة شفاء

إغالق مختبر مركزي بإربد واشارات عن 
قرب تطبيق العزل المنزلي

الحظرالشامل.. جابر لم »يحسم« 
والعضايلة يدعو لتجنبه

االنباط-عمان

الدكتور  ال�صحة  وزي��ر  »يح�صم«  مل 

احلظر  اىل  اللجوء  ق�صية  جابر  �صعد 

اىل  ا�صار  ال��ذي  جابر  جم��ددا،  ال�صامل 

ان احل��ك��وم��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ع���دم ال��ع��ودة 

ت��رك  ال�������ص���ام���ل،  م��رح��ل��ة احل���ظ���ر  اإىل 

ه��ذه امل�����ص��األ��ة ل��ت��ط��ورات ال��و���ص��ع، فيما 

الع�صايلة،  اجم���د  االع����ام  وزي���ر  ق���ال 

اجلميع  على  ال�صامل  احلظر  »لتجنب 

يتف�صى  ال  ح��ت��ى  ب��ال��ت��زام��ات��ه��م  ال��ق��ي��ام 

الوباء«. 
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خالل اجتماعه مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لالنتخاب

الملك يحسم٠٠ االنتخابات ستجري 
بظروف استثنائية

االنباط-وكاالت

القانونية  للحقوق  ال��ق��د���س  م��رك��ز  م��دي��ر  ق���ال 

واالجتماعية زياد احلموري اإن �صلطات االحتال 

اأكرث  ط��رد  اإىل  مت�صارع  ب�صكل  ت�صعى  االإ�صرائيلي 

من 200 األف فل�صطيني من مدينة القد�س املحتلة 

)حملة الهوية الزرقاء(، بهدف اإحال امل�صتوطنني 

مكانهم.

قائمة  القد�س  يف  االأ�صا�صية  املعركة  اأن  واأو���ص��ح 

منازلهم،  من  واإخائهم  املقد�صيني،  ترحيل  على 

حتقيق  والأج���ل  اال�صتيطانية،  اجلمعيات  ل�صالح 

ح��ل��م »ي���ه���ودي���ة ال�����دول�����ة«. واأ�����ص����اف اأن امل��ع��رك��ة 

كل  ت�صمل  و�صر�صة  طويلة  بالقد�س  االإ�صرائيلية 

بينها  وم��ن  فيها،  الفل�صطيني  بالوجود  يتعلق  ما 

ق��رارات حماكم االحتال باإخاء ع�صرات ال�صكان 

من منازلهم ل�صالح امل�صتوطنني، مثلما يحدث يف 

حي ال�صيخ جراح وبلدة �صلوان، بادعاء ملكية اليهود 

للبيوت قبل عام 1948.

واأ�صار اإىل اأنه رغم تقدمي بع�س االأوراق الثبوتية 

املقد�صيني  ملكية  تثبت  والتي  االح��ت��ال،  ملحكمة 

للمنازل، اإال اأن املحكمة ت�صدر قرارات دائًما ل�صالح 

اأن ما بني 300- 320 األف  امل�صتوطنني. ولفت اإىل 

مقد�صي يعي�صون باملدينة بظروف �صعبة، لكن ما 

يزيد معاناتهم ا�صتخدام االحتال كافة الو�صائل 

لطردهم، وتفريغ املدينة من �صكانها االأ�صليني.

وكانت حمكمة االحتال اأمرت االأ�صبوع املا�صي.

التفا�صيل �ص »9«

الوضع بالقدس كارثي ومساع إسرائيلية لطرد 2٠٠ ألف مقدسي

الرزاز: أهمية توقع حدوث تغير مناخي 
فجائي على األجواء

 اتفاقّية عمل مشتركة بين مؤسسة ولي 
العهد والجامعة الهاشمّية ومجمع اللغة العربّية

  وزير النقل يعلن تحديث قائمة الدول 
والوجهات التي تسّير رحالت جوية 

منتظمة للمملكة

تحويل 4.2 مليون دينار من صندوق هّمة 
وطن للصحة

  العضايلة يرعى اطالق تطبيق وكالة 
االنباء االردنية اإلخباري المطّور

مراقبون: »قيادة المقاومة 
الشعبية« لن تؤسس النطالق 

انتفاضة جديدة 

االنباط -عمان

النقل خالد �صيف حتديث قائمة  اأعلن وزي��ر   

االأردن  م��ن��ه��ا  ي�صتقبل  ال��ت��ي  وال��وج��ه��ات  ال����دول 

الوبائية فيها،  مل�صتجدات احلالة  م�صافرين وفقا 

املنتظمة  اجلوية  ال��رح��ات  ا�صتئناف  بعد  وذل��ك 

من واإىل اململكة يف الثامن من ال�صهر احلايل.

واأ�����ص����ار ���ص��ي��ف يف ت�����ص��ري��ح��ات ���ص��ح��ف��ي��ة اإىل 

ال���دول  ت�صنيفات  �صملت  امل��ح��دث��ة  ال��ق��ائ��م��ة  اأن 

والوجهات ) حمراء، �صفراء، خ�صراء( التي �صيتم 

اعتمادها .
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االنباط-عمان

اإدارة ���ص��ن��دوق  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جل��ن��ة  اأع��ل��ن   

ه���ّم���ة وط�����ن، ج���م���ال ال�������ص���راي���رة ام�������س، ع��ن 

ح�����ص��اب  م����ن  دي����ن����ار  م���ل���ي���ون   4.2 حت����وي����ل 

ال���ت���رع���ات ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ل�����ص��ن��دوق حل�����ص��اب 

ال�صحة. وزارة  اأمانات 

وكان رئي�س الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، 

اأوج��ه  �صمن  ال�����ص��ح��ة  وزارة  دع��م  اع��ت��م��د  ق��د 

االإن����ف����اق م���ن ح�����ص��اب ال���ت���رع���ات ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 

ل�����ص��ن��دوق ه��ّم��ة وط���ن. وب��ح�����ص��ب ال�����ص��راي��رة، 

املرتتبة  ل��اآث��ار  ا�صتجابة  ال��ت��رع  ه��ذا  ي��اأت��ي 

على  ك��ورون��ا  ف��رو���س  جائحة  ت��داع��ي��ات  على 

املا�صة. للحاجة  ونظراً  ال�صحي،  القطاع 

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-برتا

اأجمد  االع��ام  ل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  رعى   

ع����ودة ال��ع�����ص��اي��ل��ة، ال���ي���وم ال���ث���اث���اء، اإط����اق 

ال��ذي  تطبيق وك��ال��ة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة )ب��رتا( 

اأوراجن االأردن مع  اإطار �صراكة  مت تطويره يف 

واملوثوق  الر�صمي  امل�صدر  تعد  التي  الوكالة، 

ل��اأخ��ب��ار امل��ح��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة ب��ح�����ص��ور امل��دي��ر 

ونائب  حجازين  فايق  الزميل  ل�)برتا(  العام 

للمالية  التنفيذي  املدير  التنفيذي/  الرئي�س 

ر���ص��ان  االأردن،  الأوراجن  واال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

و�صركة  ال��وك��ال��ة  موظفي  م��ن  وع��دد  دي��ران��ي��ة 

ال�صراكة  اإطار  اأوراجن. وتاأتي هذه اخلطوة يف 

االأردن  اأوراجن  جت��م��ع  ال��ت��ي  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

و)برتا(.
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االنباط-عمان

ال��رزاز  الدكتور عمر  ال��وزراء  رئي�س  تراأ�س   

ج��ان��ب��ا م���ن اج��ت��م��اع امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل��ل��دف��اع 

ال���ث���اث���اء يف وزارة  ام�������س  ال����ذي ع��ق��د  امل����دين 

مديرية  ا���ص��ت��ع��دادات  على  للوقوف  الداخلية، 

مع  للتعامل  ال��دول��ة  وموؤ�ص�صات  ال��ع��ام  االأم���ن 

املقبل. ال�صتاء  ف�صل 

الذي  االجتماع  ال��وزراء خ��ال  رئي�س  واأك��د 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  الداخلية/  وزير  ح�صره 

ل��ل��دف��اع امل���دين ���ص��ام��ة ح��م��اد، وم��دي��ر االم��ن 

ال���ع���ام / ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال���ل���واء ال��رك��ن 

اإىل  اإ�صافة  املجل�س  واع�صاء  احلوامتة،  ح�صني 

املرئي  االت�صال  تقنية  ع��ر  امل��ي��دان  حمافظي 

وامل�صموع ، اأهمية االجتماع الذي ياأتي يف ف�صل 

اأح��ي��ان��ا بظروف  اململكة  ب��ه  وم��ا مت��ر  اخل��ري��ف 

ج��وي��ة م��ف��اج��ئ��ة، ك��م��ا ح���دث خ���ال ال�����ص��ن��وات 

على  كبرا  واأث��را  �صررا  �صكلت  والتي  املا�صية 

برنامج  اخل��روج  اأهمية  على  م�صددا  اململكة، 

عليه  تطلع  ال�صتاء  لف�صل  لا�صتعداد  ملمو�س 

جميع الوزارات واالأجهزة املعنية.

واأ�صار الرزاز اإىل اأهمية التعلم من التجارب 

“نحن  ق��ائ��ا:  االأخ���ط���اء،  وت�صحيح  ال�صابقة 

ون�صحح  ال��ت��ج��ارب  م��ن  نتعلم  موؤ�ص�صات  دول��ة 

االأخطاء ونرفع من م�صتوى االأداء با�صتمرار”.

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  توجيهات  اإىل  ول��ف��ت 

واحد  كفريق  العمل  ب�صرورة  للحكومة  الثاين 

م���ع خم��ت��ل��ف االأج����ه����زة ب��ح��ي��ث ن�����ص��ع ك���وادرن���ا 

واأج��ه��زت��ن��ا حت���ت م��ظ��ل��ة واح������دة، م�����ص��را اإىل 

على  فجائي  مناخي  تغر  حدوث  توقع  اأهمية 

االأجواء �صواء �صيوال اأو في�صانات اأو اجنرافات، 

واال���ص��ت��م��اع ل��ن�����ص��رات دائ����رة االأر����ص���اد اجل��وي��ة 

وامل�صادر االأخرى بهدف اال�صتعداد الأي طارئ.
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االنباط - عمان

 اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، اأهمية 

ل�صمان  واالحتياطات  االإج���راءات  جميع  اأخ��ذ 

العملية  خ���ال  و���ص��ام��ت��ه��م  امل��واط��ن��ني  �صحة 

املقبلة. االنتخابية 

رئي�س  مع  اجتماعه  خ��ال  جالته،  و�صدد 

امل�صتقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ف��و���ص��ي  جم��ل�����س  واأع�������ص���اء 

العمل  الثاثاء، على �صرورة  ام�س  لانتخاب، 

موؤ�ص�صات  والتن�صيق بني خمتلف  الفريق  بروح 

الدولة الإجناح العملية االنتخابية.

ول����ف����ت ج����ال����ة امل����ل����ك، خ������ال االج���ت���م���اع 

اإىل  امل��رئ��ي،  ال���ذي ع��ق��د ع��ر تقنية االت�����ص��ال 

اأن االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ���ص��ت��ج��ري يف ظ��روف 

ا�صتثنائية ب�صبب وباء كورونا، موؤكداً اأن هنالك 

م�صوؤولية كبرة تقع على عاتق اجلميع. واأعرب 

على  بقدرتها  وثقته  للهيئة  دعمه  عن  جالته 

اإدارة العملية االنتخابية باأعلى درجات النزاهة 

من  املتخذة  ب���االإج���راءات  ُم�صيداً  وال�صفافية، 

قبل الهيئة يف ظل اجلائحة.
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االنباط-عمان

اأع���ل���ن���ت م��وؤ���ص�����ص��ة ويل ال���ع���ه���د ال���ي���وم ع��ن 

اجلامعة  مع  م�صرتكة  عمل  اتفاقّية  توقيعها 

على  تن�ّس  العربّية،  اللغة  وجممع  الها�صمّية 

حماور  اأحد  تنفيذ  على  م�صرتك  ب�صكل  العمل 

مبادرة “�س” الذي يعمل على تعزيز املحتوى 

العربي على �صبكة االإنرتنت.

بتقنّية  توقيعها  مت  التي  االتفاقّية  وتن�س 

االت�����ص��ال ع��ن ب��ع��د ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ اجل��ام��ع��ة من 

خ��ال ن���ادي امل��ح��ت��وى ال��ع��رب��ي ع��ل��ى االإن��رتن��ت 

املحتوى  تعظيم  يف  الفاعلة  امل�صاهمات  �صاحب 

ال��ع��رب��ي ع��ل��ى ال�����ص��ب��ك��ة، ل��ور���س ع��م��ل ت��دري��ب��ّي��ة 

ت�����ص��ّل��ط ال�����ص��وء ع��ل��ى اأه���م���ّي���ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ّي��ة 

ب�����ص��ك��ل ع����ام، وحت���ف���ز ال��ط��ل��ب��ة وت���ّدرب���ه���م على 

موقع  على  العربّية  باللغة  مواد  ون�صر  ترجمة 

ويكيبيديا، املو�صوعة احلرة متعددة اللغات ذات 

على  االتفاقية  تن�س  كما  العالية.  املقروئية 

املحتوى  بتطوير  املهتمني  الطلبة  ا�صتقطاب 

مقاالت  وك��ت��اب��ة  ن�صر  على  وت��دري��ب��ه��م  ال��ع��رب��ي 

باالإ�صافة  وم�صتندات،  وكتب  ورواي���ات  اأ�صيلة 

ar.( العربي اإىل توظيف موقع ويكي م�صدر 

م�صتندات  اأية  لرفع   )wikisource.org
اأو ن�����ص��و���س ح����رة ت��ق��ع ���ص��م��ن ن���ط���اق امل��ل��ك��ي��ة 

العامة.

اتفاقّية  اأن  ل��ه��ا،  ب��ي��ان  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ة  واأّك����دت 

الرامية  ال�صيا�صة  م��ع  ان�صجاماً  ت��اأت��ي  العمل 

بهدف  املحليني،  ال�����ص��رك��اء  م��ع  العمل  لتعزيز 

التابعة  للمبادرات  التنموّية  االأه��داف  حتقيق 

“�س” من  م���ب���ادرة  واأن  ��ة  خ��ا���صّ ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة، 

املبادرات الهادفة اإىل خلق جو اإيجابي عام من 

العربّية،  اللغة  جت��اه  واملوؤ�ص�صات  ال�صباب  قبل 

يف  وم�صاهمني  التنفيذ  يف  �صركاء  اجلميع  واأن 

حتقيق االأهداف.
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االنباط - وكاالت

اأ����ص���اد م���راق���ب���ون ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون، ب��ت�����ص��ك��ي��ل 

للمقاومة  امل��وح��دة  الفل�صطينية  “القيادة 
االجتاه  يف  “خطوة  اأنها  معترين  ال�صعبية”، 

توؤ�ص�س  “لن  اأن��ه��ا  راأوا،  لكنهم  ال�صحيح”. 

جديدة”. �صعبية  انتفا�صة  النطاق 

“القيادة  اأ������ص�����درت  امل����ا�����ص����ي،  وال�������ص���ب���ت 

ال�صعبية”،  للمقاومة  امل��وح��دة  الفل�صطينية 

اع��ت��ب��ار،  اإىل  ف��ي��ه  دع����ت   ،1 رق����م  ب��ي��ان��ا ح��م��ل 

انتفا�صي”،  ���ص��ع��ب��ي  رف�����س  “يوم  ال���ث���اث���اء، 

بني  التطبيع  اتفاقي  توقيع  مع  يتزامن  كونه 

والبحرين. واالإمارات  اإ�صرائيل، 

ال�صعبية”،  امل��ق��اوم��ة  “قيادة  ب��ي��ان  وج���اء 

خال  للف�صائل،  العامني  االأمناء  اتفاق  نتاج 

3 اجلاري، حيث  اجتماع برام اهلل وبروت، يف 

“املقاومة  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  ح��ي��ن��ه��ا  ال���ت���واف���ق  مت 

وتطويرها،  اإ�صرائيل  �صد  ال�صاملة”  ال�صعبية 

لتقدمي  واأخ���رى  لقيادتها،  جلنة  ت�صكيل  م��ع 

االنق�صام. الإنهاء  روؤية 

املقبل  اجلمعة  اعتبار  اإىل  البيان  دع��ا  كما 

ال�صوداء يف كل  االأعام  “يوم حداد ترفع فيه 
الكنائ�س  وتقرع  والبيوت،  واملباين  ال�صاحات 

اجلمعة”. وخطبة  احلداد،  اأجرا�س 
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»حكومة النهضه« تفرق بين 
رياض األطفال والصفوف األولى

االنباط-عمان

ال�صدفة  “ وزراء  مل تتوقف حكومة 

والتنفيع “ عن خلق حالة من التخبط 

ل��دى امل��واط��ن االردين يف ك��ل ق��رار يتم 

ات���خ���اذه  م��ن��ذ ان داه��م��ت ال��ع��امل وم��ن 

بحجة  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  االردن   �صمنه 

�صحة و�صامة  املواطن االردين  .

حملت  بدايتها  يف  ك��ان��ت  ان  ق����رارات 

نوعا من ال�صواب اال ان نتائجها اثقلت 

فاأحلقت  ف��ئ��ات��ه  بجميع  املجتمع  ع��ل��ى  

ال���ق���ط���اع���ات  ال����ف����ادح����ة يف  اخل�������ص���ائ���ر 

االقت�صادية وال�صياحية وافقدت املوظف 

عمله و�صردت العائات االردنية وفتحت 

ابواب املحاكم على م�صرعيها  للنزاعات 

بني املواطنني .

اخ���ر ق�����رارات ح��ك��وم��ة ال�����رزاز وال��ت��ي 

ت��ع��ل��ق��ت ب��������دوام امل�����دار������س احل��ك��وم��ي��ة 

واخل���ا����ص���ة خ���ل���ق ن���وع���ا م�����ن  االرب������اك 

اه���ايل الطلبة وخ��ا���ص��ة االم��ه��ات  ل���دى 

ال��ع��ام��ات  ف��وق��ع��ت اال���ص��ر بني” حانا 

“  ابناء �صي�صتكملون تعليمهم عن  ومانا 

بعد.

التفا�صيل �ص »3«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء  16 / 9 / 2020 

األردن يتجه نحو 
إجراء االنتخابات 
وهو ما يؤكد أننا 
نسير في االتجاه 

»الصحيح

خالل اجتماعه مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لالنتخاب

جاللته يشدد على أهمية سيادة القانون ومحاسبة من يخالف القوانين واإلجراءات
الملك: العمل بروح الفريق والتنسيق إلنجاح العملية االنتخابية

تعليق دوام مراكز المنار للتنمية الفكرية النهارية 14 يوما

11 محافظ عجلون: ال تهاون مع المخالفين ألمر الدفاع 

مذكرة تفاهم بين »االردنية« ومسرعة حصاد

»عين على القدس« يسلط الضوء على تصعيد االحتالل انتهاكاته لألقصى

عبد القادر: »االقصى« يمر بأخطر مراحله منذ 1967

الرزاز ينعى فارس النابلسي

التنمية: اعتماد نظام العمل عن بعد 

الهيئة الخيرية توزع طرودا 
غذائية على البنايات المعزولة

القبض على مطلوب مصنف بالخطير جدًا

االنباط - عمان

اأخذ  اأهمية  اأك��د جاللة امللك عبداهلل الثاين،   

�سحة  ل�سمان  واالح��ت��ي��اط��ات  االإج�����راءات  جميع 

االنتخابية  العملية  خ��الل  و�سالمتهم  املواطنني 

املقبلة.

و���س��دد ج��الل��ت��ه، خ���الل اج��ت��م��اع��ه م��ع رئي�س 

واأع�������س���اء جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة 

العمل  ���س��رورة  على  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  لالنتخاب، 

موؤ�س�سات  خمتلف  ب��ني  والتن�سيق  الفريق  ب���روح 

الدولة الإجناح العملية االنتخابية.

ولفت جاللة امللك، خالل االجتماع الذي عقد 

االنتخابات  اأن  اإىل  امل��رئ��ي،  االت�����س��ال  تقنية  ع��ر 

النيابية �ستجري يف ظروف ا�ستثنائية ب�سبب وباء 

كورونا، موؤكداً اأن هنالك م�سوؤولية كبرية تقع على 

عاتق اجلميع. واأع��رب جاللته عن دعمه للهيئة 

وثقته بقدرتها على اإدارة العملية االنتخابية باأعلى 

ب��االإج��راءات  ُم�سيداً  وال�سفافية،  النزاهة  درج��ات 

املتخذة من قبل الهيئة يف ظل اجلائحة.

و�سدد جاللة امللك على اأهمية �سيادة القانون 

وحم��ا���س��ب��ة م��ن ي��خ��ال��ف ال��ق��وان��ني واالإج�������راءات، 

وال ي��ل��ت��زم ب��ال�����س��روط امل��ف��رو���س��ة خ���الل العملية 

اأن���ه يف ك��ل مرة  اإىل  االن��ت��خ��اب��ي��ة. ول��ف��ت جاللته 

وبرغم الظروف املحيطة، فاإن االأردن يتجه نحو 

اإج����راء االن��ت��خ��اب��ات، وه��و م��ا ي��وؤك��د اأن��ن��ا ن�سري يف 

االجتاه ال�سحيح. وا�ستمع جاللة امللك اإىل اإيجاز 

قدمه رئي�س جمل�س مفو�سي الهيئة الدكتور خالد 

الكاللدة حول التعديالت اجلوهرية التي اأجرتها 

الهيئة على تعليماتها التنفيذية املتعلقة مبجريات 

العملية االنتخابية للتعامل مع االنتخابات يف ظل 

جائحة كورونا.

ال��ن��زاه��ة واالأم��ان��ة  ت��ع��زز  التعديالت  اإن  وق���ال 

واحل������ي������اد، وت���ك���ف���ل ل��ل��م��رت���س��ح��ني وال���ن���اخ���ب���ني 

والعاملني �سروط ال�سالمة العامة، حيث ال تكون 

العملية االنتخابية م�سدراً لنقل العدوى.

تعديالت  اإج����راء  فقد مت  ال��ك��الل��دة،  وبح�سب 

مراكز  يف  االك��ت��ظ��اظ  م��ن  للحد  التعليمات،  على 

االق��رتاع من خالل زيادة عدد املراكز وال�سناديق 

فيها وتوزيع الناخبني عليها، اإ�سافة اإىل تعليمات 

�سواء  الد�ستوري للمحجور عليهم  ل�سمان احلق 

حجر  اأو  خم�س�سة  ع���زل  م��ن��اط��ق  يف  ذل���ك  ك���ان 

للهيئة  املحدود  امللكي غري  الدعم  وثمن  منزيل. 

االنتخابية على  العملية  فيها الإجن��اح  والعاملني 

اأكمل وجه لتكون مثااًل يحتذى به.

املعلومات  مركز  اأه��داف  الكاللدة  وا�ستعر�س 

التابع للهيئة، ال��ذي مت ا�ستحداثه لتعزيز نزاهة 

ودقة العملية االنتخابية، بحيث يعمل على حفظ 

مراحل العملية االنتخابية كافة، بدءاً من جداول 

الناخبني و�سوال للنتائج، كما يوؤ�س�س للو�سول اإىل 

الت�سويت االإلكرتوين م�ستقبال.

للعملية  متكاملة  بيانات  قاعدة  املركز  ويوفر 

واإح�سائية،  قانونية  مرجعية  لت�سكل  االنتخابية 

الورقية،  مع  االإلكرتونية  النتائج  مقارنة  وتتيح 

التاأ�سري  خ���الل  م��ن  الت�سويت  ت��ك��رار  مينع  كما 

االإلكرتوين على ا�سم املقرتع.

ك��م��ا ي�سمن امل���رك���ز ���س��رع��ة ت��دف��ق امل��ع��ل��وم��ات 

اخل���ا����س���ة ب��ن�����س��ب امل�������س���ارك���ة وال���ف���ئ���ات ال��ع��م��ري��ة 

للم�ساركني وجن�سهم يف كل مركز اقرتاع.

وح�����س��ر االج���ت���م���اع رئ��ي�����س ال�����دي�����وان امل��ل��ك��ي 

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

االنباط - عمان 

ام�����س  االج���ت���م���اع���ي���ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ق�����ررت 

الثالثاء، تعليق دوام الطلبة يف مراكز املنار للتنمية 

الفكرية النهارية ملدة 14 يوما، يف خمتلف مناطق 

اململكة، اعتبار من يوم غد اخلمي�س.

وقال اأمني عام الوزارة، الدكتور برق ال�سمور، 

لفريو�س  الوبائي  الو�سع  ب�سبب  ج��اء  ال��ق��رار  اإن 

كورونا اململكة، وللحفاظ على �سالمة الطلبة، اذ 

اأعدت ال��وزارة، يف وقٍت �سابق، ملًفا حول اإج��راءات 

العمل بتدابري ال�سالمة والوقاية ال�سحية للحد 

من انت�سار فريو�س كورونا.

واأو�سح اأنه مت تكليف املعلمات مبتابعة اخلطط 

عر  بعد،  عن  االأه���ايل  مع  والتعليمية  الرتبوية 

التطبيقات االإلكرتونية املتاحة.

وبني اأن دوام االإداريني يف مراكز املنار للتنمية 

وبواقع  االأدن���ى،  باحلد  �سيكون  النهارية  الفكرية 

ثالثة اأيام يف االأ�سبوع.

االنباط - برتا

ال�سالمة  جلنة  رئي�س  عجلون  حمافظ  ق��ال   

مع  التهاون  يتم  لن  اإن��ه  النجادا،  �سلمان  العامة، 

املخالفني لتعليمات مواجهة كورونا، ويجب التزام 

اأ�سحاب املن�ساآت واالأفراد باأق�سى درجات احليطة 

واحل�����ذر و���س��ي��ت��م خم��ال��ف��ة ك����ّل م��ن�����س��اأة ال يلتزم 

اأو  الكّمامات  بارتداء  مرتادوها  اأو  فيها  العاملون 

التي تهمل اأ�ساليب الوقاية.

واأ���س��اف ال��ن��ج��ادا، ام�����س ال��ث��الث��اء، اأن اللجنة 

تتابع تطبيق اأمر الدفاع 11 يف خمتلف املوؤ�س�سات.

واحلفاظ  الكّمامات  ارت���داء  �سرورة  اإىل  التجّمعات ودع��ا  اإق��ام��ة  وع���دم  اجل�سدي  التباعد  ت��ف��ادي��اً الن��ت��ق��ال ال���ع���دوى، ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �سالمة على 

اجلميع واحلد من انت�سار فريو�س كورونا.

واأ�سار اىل اأن االلتزام باأمر الدفاع 11 دليل على 

و�سببا  املجتمعية  وامل�سوؤولية  ال�ساحلة  املواطنة 

لتغيري املمار�سات ال�سحية لدى االأفراد مبا يعود 

عليهم باآثار اإيجابية.

بدوره، قال مدير ال�سوؤون ال�سحية يف املحافظة، 

الدكتور تي�سري عناب، اإن فرق اال�ستق�ساء الوبائي 

م�ستمرة يف �سحب العينات الع�سوائية من خمتلف 

مناطق عجلون للتاأكد من عدم انت�سار الفريو�س، 

مبينا اأنه يتم وبالتعاون مع اجلهات املعنية تنفيذ 

جوالت رقابية ميدانية ل�سمان االلتزام باإجراءات 

ال�سحة وال�سالمة العامة.

االنباط - عمان 

اأبرمت اجلامعة االأردنية، ام�س الثالثاء، مذكرة 

اأع���م���ال ح�����س��اد ال���ذي ت�سرف  ت��ف��اه��م م��ع م�سرعة 

الريادية   امل�ساريع  لتنمية  املتكاملة  وت��دي��ره  عليه 

»venture X«، للتعاون يف جمال ريادة االأعمال 

الزراعية.

اجلامعة  رئي�س  وقعها  التي  االتفاقية  وهدفت 

الدكتور عبد الكرمي الق�ساة، ورئي�س هيئة املديرين 

حتب�سم،  وليد  للتكنولوجيا  املتكاملة  املجموعة  يف 

اإىل اإتاحة الفر�سة لطلبة اجلامعة لال�ستفادة من 

التعاون  وتعزيز  امل�سرعة،  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 

امل��ج��االت بالتن�سيق مع  بني الطرفني يف ع��دد من 

اأب��رزه��ا عقد  واالبتكار يف اجلامعة،  ال��ري��ادة  مركز 

الور�سات التعريفية بامل�سرعة وكيفية اال�ستفادة من 

الزراعة، وعقد  كلية  خدماتها، وتدريب طلبة من 

موا�سيع  ح��ول  متعددة  وفعاليات  تدريبية  دورات 

خمت�سة يف ريادة االأعمال الزراعية.

وع����ر رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة امل���دي���ري���ن يف امل��ج��م��وع��ة 

املتكاملة عن اأمله يف اأن يوؤ�س�س هذا التعاون عالقة 

تطوير  اأن  اإىل  م�سريا  اجلامعة،  مع  ا�سرتاتيجية 

ال���زراع���ي وال��و���س��ول اإىل االأم����ن الغذائي  ال��ق��ط��اع 

هدفان ال ميكن حتقيقهما مبناأى عن التعاون مع 

املوؤ�س�سات االأكادميية. وثمن الق�ساة االأهداف التي 

اجلامعة  حر�س  م��وؤك��دا  امل�سرعة؛  الأجلها  اأن�سئت 

على تطوير مهارات وقدرات الطلبة وغر�س ثقافة 

الريادة فيهم. ي�سار اإىل اأن “ح�ساد” م�سرعة اأعمال 

متخ�س�سة بت�سريع امل�ساريع التكنولوجية امل�ساندة 

للقطاع الزراعي يف االأردن، وت�سعى لبناء بيئة داعمة 

وحمفزة تلتقط االأفكار املميزة بهدف ايجاد �سركات 

قادرة على النمو والتاأثري وت�سريع تطور االقت�ساد 

االأردين.

االنباط - عمان 

�سلط ب��رن��ام��ج ع��ني ع��ل��ى ال��ق��د���س، ال����ذي بثه 

التلفزيون االردين، االثنني، ال�سوء على ت�سعيد 

االحتالل االنتهاكات �سد امل�سجد االق�سى املبارك 

ودائرة اوقاف القد�س وا�ستهداف موظفيها ب�سكل 

مبا�سر.

وعر�س الرنامج تقريرا م�سورا من القد�س 

بها  تقوم  التي  االع��ت��داءات  م��ن  اظهر فيه جانبا 

���س��رط��ة االح���ت���الل ع��ل��ى م��وظ��ف��ي دائ�����رة اوق����اف 

االق�سى  امل�سجد  باقتحام  قامت  ان  بعد  القد�س، 

من  اأرب��ع��ة  واب��ع��دت  واعتقلت  قد�سيتة،  وان��ت��ه��اك 

موظفي الدائرة.

�سرحان،  هبه  االق�����س��ى،  امل�سجد  يف  احل��ار���س��ة 

قالت خالل التقرير، بانها وقفت يف وجه �سرطة 

االح���ت���الل ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون دخ��ول��ه��م م���ن ال��ب��اب 

وحرمة  الن�ساء  حماية  بهدف  للن�ساء  املخ�س�س 

امل�سوؤول  ان ال�سابط  املبارك، اال  امل�سجد االق�سى 

املوظفني، كما  قام باعتقالها و�سربها هي وباقي 

مت ر�سهم بالغاز. وذكر التقرير بان دائرة االوقاف 

اال���س��الم��ي��ة وجم��ل�����س االوق�������اف ح���ّم���ل �سلطات 

االنتهاكات  الكاملة عن هذه  امل�سوؤولية  االحتالل 

امل��ب��ارك وال��ع��ام��ل��ني فيه،  ب��ح��ق امل�سجد االق�����س��ى 

على  �سماعات خارجية  تركيب  اآخرها  ك��ان  والتي 

اجلدارين ال�سمايل والغربي للم�سجد بالقوة، يف 

انتهاك وا�سح ل�سيادة االوقاف على اوىل القبلتني، 

ما حدا مبجل�س االوقاف ووزارة اخلارجية االردنية 

اىل ا�سدار مذكرات احتجاج على هذه االنتهاكات.

والتقى الرنامج، الذي يقدمه االعالمي جرير 

مرقة، خالل ات�سال فيديو عر القمر ال�سناعي، 

بوزير �سوؤون القد�س االأ�سبق وع�سو جمل�س اوقاف 

القد�س، حامت عبد القادر، ال��ذي اأك��د بان امل�سجد 

االق�سى مير االآن باأخطر مراحله منذ العام 1967. 

واأ�ساف ان االحتالل يحاول تر�سيخ ا�سرتاتيجيته 

من  املحرمات”  “ك�سر  ع���ن���وان  حت���ت  اجل���دي���دة 

خالل عدة ممار�سات، منها حماولة تغيري الدور 

ال�سيادي  الوظيفي لالأوقاف اال�سالمية، ودوره��ا 

�سريف  دور  اىل  الها�سمية  الو�ساية  على  امل�ستند 

يتعلق باأمور ال�سالة واالمامة والتنظيف وغريها. 

واأ����س���ار اىل ان االح���ت���الل ي��ح��اول ت��ر���س��ي��خ م��ب��داأ 

امل�����س��اواة ب��ني امل�سلمني وال��ي��ه��ود م��ن حيث اوق��ات 

الدخول اىل امل�سجد االق�سى املبارك، لدرجة انهم 

قاموا بتحديد م�سارات خا�سة لليهود عند دخولهم 

يف  جديد  واق��ع  فر�س  ملحاولة  ا�سافة  للم�سجد، 

فيها  مبا  االق�سى  امل�سجد  من  ال�سرقية  املنطقة 

منطقة باب الرحمة التي تعادل نحو ثلث م�ساحة 

امل�سجد والتدخل يف ق�سايا احلرا�سة. وا�ساف عبد 

القادر انه باال�سافة الجراءات االبعاد واالعتقال، 

ف��ان دول���ة االح��ت��الل حت���اول تغيري امل�سهد داخ��ل 

حرم امل�سجد االق�سى، كرتكيب ال�سماعات وو�سع 

ا�سالك �سائكة يف املنطقة ال�سمالية والغربية منه 

الإقامة  كبريا  هام�سا  امل�ستوطنني  اعطاء  بهدف 

امل��ب��ارك، م�سريا  امل�سجد االق�سى  داخ��ل  ال�سلوات 

اىل قيام وزير االمن الداخلي يف حكومة االحتالل 

باإعطاء تعليمات للمفت�س العام لل�سرطة بال�سماح 

للم�ستوطنني باإقامة بع�س الطقو�س الدينية داخل 

امل�سجد االق�سى املبارك. وثمن الوزير عبد القادر 

ال�سر�سة  الهجمة  لهذه  بالت�سدي  االردين  ال��دور 

الدبلوما�سية  جهوده  عر  االق�سى  امل�سجد  �سد 

ودعم دائرة االوقاف اال�سالمية يف القد�س.

وا�سار بان اجلميع مطلع على املذكرات التي 

ان  وال��ت��ي  االردن��ي��ة،  اخلارجية  وزارة  ا�سدرتها 

مل تكن رادع��ة حلكومة االح��ت��الل، فهي تنع�س 

ال���ذاك���رة ب��ال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى امل�سجد 

يف  وامل�سيحية  اال�سالمية  واملقد�سات  االق�سى 

ال��دويل  للمجتمع  ر�سائل  تر�سل  كما  ال��ق��د���س، 

داخل  بها  تقوم  التي  اال�سرائيلية  باالنتهاكات 

امل�سجد االق�سى. واأ�سار عبد القادر اىل ان الدول 

االردن  ت��رتك  ان  واال�سالمية ال يجب  العربية 

اال�سرائيلي،  املخطط  ه��ذا  مواجهة  يف  وح��ي��دا 

وه��و ميثل راأ����س احل��رب��ة يف ال��دف��اع ع��ن عروبة 

القد�س وا�سالمية امل�سجد االق�سى. وقال: ال بد 

من ت�سافر جميع اجلهود العربية واال�سالمية 

واع���الم���ي���ا  ���س��ي��ا���س��ي��ا  االردين  ال��������دور  ل���دع���م 

واقت�ساديا حتى ي�ستطيع الت�سدي لهذه الهجمة 

التي اخذت بعدا �سيا�سيا ودينيا ما ا�سبح ي�سكل 

امل�سجد  ا�سالمية  خطرا حقيقيا على م�ستقبل 

الت�سعيد  توقيت  يف  ال�سبب  ان  وب��ني  االق�سى. 

�سيا�سية،  ال�سباب  يعود  االق�سى  يف  اال�سرائيلي 

الرئي�س االم��ري��ك��ي دون��ال��د  اع���الن  ب����داأت منذ 

ترمب القد�س عا�سمة ال�سرائيل، ونقل ال�سفارة 

االمريكية اليها.

الفل�سطينية  االرا����س���ي  �سم  ان  اىل  واأ����س���ار 

تاأجل اعالميا فقط، م�سريا بان ما يجري على 

الفل�سطينية  للمناطق  فعلي  �سم  ه��و  االر����س 

ويتمثل مب�سادرة االرا�سي واقامة امل�ستوطنات 

وفر�س واقع جديد يف املناطق الفل�سطينية، كما 

املنظومة  م��ن  ج��زء  يعتر  االق�سى  امل�سجد  ان 

ال�سيا�سية التي حتاول دولة االحتالل تكري�سها 

وعلى  الدميوغرايف  ال�سعيد  على  االر���س  على 

�سعيد االماكن املقد�سة. ويف حديثه عن �سمود 

اآخ��ر  ب���ان  ال���ق���ادر  ع��ب��د  اأو����س���ح  الفل�سطينيني، 

بان  اأك��د  ا�سرائيلية  موؤ�س�سات  اجرته  ا�ستطالع 

بهويتهم  متم�سكون  ال��ق��د���س  م��واط��ن��ي  معظم 

لالنتخابات  مقاطعتهم  بدليل  الفل�سطينية، 

البلدية اال�سرائيلية منذ العام 1967.

االنباط - عمان 

ال���رزاز،  عمر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء،  رئي�س  نعى 

فار�س  االأ�سبق  العدل  وزير  الوزراء  رئي�س  نائب 

النابل�سي الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل ام�س 

الثالثاء.

وا���س��ت��ذك��ر رئ��ي�����س ال�����وزراء اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية 

لوطنه  خ��دم��ة  النابل�سي  امل��رح��وم  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 

باأ�سدق  متقدما  �سغلها  التي  امل��واق��ع  جميع  يف 

�سائال  واأ�سرته  لذويه  واملوا�ساة  التعزية  م�ساعر 

امل�����وىل ع���ز وج����ل اأن ي��ت��غ��م��ده ب���وا����س���ع رح��م��ت��ه 

ور�سوانه.

عام  عمان  يف  املولود  النابل�سي  املرحوم  وكان 

1946 �سغل منا�سب نائب رئي�س الوزراء، ووزيرا 

خالل  القانونية  لل�سوؤون  دول��ة  ووزي���ر  للعدل 

الرملان  يف  ونائبا   2003 اىل   2000 م��ن  ال��ف��رتة 

1993 مثلما عمل  1989 وحتى  االأردين منذ عام 

لفرتة طويلة يف �سلك املحاماة.

االنباط - عمان 

قررت وزارة التنمية االجتماعية، ام�س الثالثاء، 

ن��ظ��ام العمل ع��ن بعد وت��دوي��ر املوظفني  اع��ت��م��اد 

ومديريات  امل��رك��ز،  ال����وزارة/  يف  باملئة،   30 بن�سبة 

التابعة  االإداري��ة  والوحدات  االجتماعية،  التنمية 

لها، اعتبار من يوم بعد غٍد اخلمي�س.

وقال اأمني عام الوزارة، الدكتور برق ال�سمور، 

وال�سالمة  ال�سحة  على  حفاًظا  ج��اء  ال��ق��رار  اإن 

ال��ع��ام��ة، ول��ت��اليف اك��ت��ظ��اظ امل��وظ��ف��ني يف امل��واق��ع 

وال��دور  امل��راك��ز  ال��ق��رار  م��ن  وي�ستثنى  الوظيفية، 

توزيع  �سيتم  اأن��ه  واأو���س��ح  االإي��وائ��ي��ة.  واملوؤ�س�سات 

متار�س  بحيث  جمموعات،  ث��الث  على  املوظفني 

وت��ك��ل��ف  م��ك��ت��ب��ي��ة،  اأع���م���ال���ه���ا  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة 

بعد،  ع��ن  بالعمل  وال��ث��ال��ث��ة  الثانية  املجموعتني 

وبالتناوب بني املجموعات كل يومي عمل، وي�سمل 

هذا القرار �ساغلي الوظائف االإ�سرافية.

وذكر اأنه مت حتديد �ساعات ا�ستقبال املراجعني 

من ال�ساعة 9 �سباحا اإىل ال�ساعة 1 ظهرا، �سريطة 

ت��ق��ي��د امل��راج��ع��ني ب�����س��روط ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة 

اأن  و�سدد  املخت�سة.  اجلهات  عن  ال�سادرة  العامة 

على املوظفني تطبيق ما ورد يف الدليل االإر�سادي 

اخلا�س بدوام املوظفني، مع التاأكيد على ا�ستدامة 

العمل ودميومة تقدمي اخلدمات للمواطنني على 

اأكمل وجه، وااللتزام ب�سروط ال�سحة وال�سالمة 

العامة ال�سادرة عن اجلهات املخت�سة.

االنباط - عمان 

الها�سمية  االأردنية  اخلريية  الهيئة  �سّلمت 

االإداري��ني يف ثالث  للحكام  425 طردا غذائيا 

حم��اف��ظ��ات ت����رع ب��ه��ا ���س��ن��دوق ه��م��ة وط���ن، 

املعزولة يف كل  البنايات  ليجري توزيعها على 

من الكرك والبلقاء وجر�س.

الهيئة،  ع��ن  ���س��در  �سحفي  ب��ي��ان  وح�����س��ب 

الطرود  هذه  توزيع  �سيجري  الثالثاء،  ام�س 

بعد تن�سيب احلكام االإداريني على املت�سرفيات 

ال��ت��ي ب��دوره��ا ���س��ت��ق��وم ب��ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى االأ���س��ر 

امل�ستفيدة يف مناطق العزل باملحافظات، وذلك 

وال�سالمة  ال�سحة  ���س��روط  م��راع��اة  ل�سمان 

اأثناء عملية التوزيع. العامة 

وق�����ال م�����س��اع��د االأم������ني ال���ع���ام يف ال��ه��ي��ئ��ة 

اخلريية االأردنية الها�سمية، حممد الكيالين، 

اململكة  يف  احل���ايل  ال��وب��ائ��ي  ل��ل��و���س��ع  “نظًرا 
الطرود  جتهيز  جرى  كورونا  جائحة  وتبعات 

ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع احل���ك���ام االإداري�����ني 

ثم  وم��ن  للمت�سرفيات  ت�سليمها  اإىل  لي�سار 

املعزولة  البنايات  على  خاللهم  من  توزيعها 

اأعباء احلجر ال�سحي«. للتخفيف من 

االنباط - عّمان 

قال الناطق االعالمي با�سم مديرية االمن 

اأمنية من البحث  اإن قوة  العام، ام�س الثالثاء، 

م�سنف  مطلوب  على  القب�س  ال��ق��ت  اجل��ن��ائ��ي 

ب�”اخلطري جداً«.

امل��ط��ل��وب  اأن  ال���ن���اط���ق االع����الم����ي  وا�����س����اف 

وع���ق���ب حت���دي���د م���ك���ان ت����واج����ده وم���داه���م���ت���ه 

اأب����دى م��ق��اوم��ة ���س��دي��دة واط��ل��ق ع��ي��ارات ن��اري��ة 

من  متكنت  االمنية  القوة  ان  اال  القوة،  باجتاه 

وقوع  دون  عليه  القب�س  والقاء  عليه  ال�سيطرة 

املطلوب  ان  القوة. وبني  افراد  ا�سابات بني  اأية 

ِبَط  و�سُ وق�سائية  امنية  طلبات   9 بحقه  ك��ان 

بحوزته �سالحني ناريني وبو�سر التحقيق معه.
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�شالٌم لالأنقياء، الذين ما زالت قلوبهم بي�شاء، تنب�ض اأماًل رغم كل هذا ال�شقاء. وكلما 

ازدادت م�شاكل احلياة، ازدادت ثقتهم باهلل و�شعروا بالر�شى وال�شفاء.  

و�شالٌم لأولئك الذين ينرثون عبق اليا�شمني اأينما وجدوا، وين�شرون ال�شعادة اإن تكلموا 

اأو هم�شوا. من ي�شندونا اإن اتكاأنا، ويدافعون عنا يف غيابنا اإن غبنا. ومن كان يف �شوتهم 

�شفاء، ونظراتهم بل�شماً تداوي كل داء. 

�شالٌم ملن �شانوا العهد والود، ومن كانت اأرواحهم اأطيب من عبري الورد. من ُيجّملون 

�شحوب اأيامنا وميلكون القدرة على العطاء، واإن كرُثت �شوائب احلياة ن�شعر معهم بالراحة 

والنقاء. 

و�شالٌم لأولئك الذين ُينريون عتمة اأيامنا، ويخلقون البهجة يف �شميم اأوجاعنا. من 

يجعلونا نتعرى من كربيائنا بكل �شرت، فن�شرد حكايانا ونروي ق�ش�ض خيباتنا دون خجل، 

واإن اأطلنا الُقرب منهم اأو ا�شرت�شلنا باحلديث معهم لن ن�شعر اأبداً بامللل. 

و�شالٌم على الأوفياء، الثابتني، احلقيقيني، الذين مل تغريهم الأي��ام وال�شنني، هوؤلء 

فقط هم اأ�شياد اليا�شمني، من اعتادوا اأن َيغمرونا يف حلظات �شعفنا وكاأنهم طوق ُمر�شع 

باليا�شمني …

إيناس أبو شهاب 

طوق الياسمين 

االنباط-عمان

الركن  اللواء  العام،  الأم��ن  مدير  بحث   

ل��ق��ائ��ه يف مكتبه  ح�����ش��ني احل���وامت���ة، خ���الل 

املتحدة  اململكة  �شفرية  مع  الثالثاء،  ام�ض 

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

املرافق لها، �شبل تعزيز التعاون بني جهازي 

الأمن العام يف البلدين.

واأك����د احل���وامت���ة، خ���الل ال��ل��ق��اء، اأه��م��ي��ة 

ت��وط��ي��د ال���ت���ع���اون ال���ق���ائ���م ب���ني اجل��ان��ب��ني، 

الفنية  اخل���ربات  ب��ت��ب��ادل  يتعلق  م��ا  خ��ا���ش��ة 

وال���ت���دري���ب���ي���ة، وب����ن����اء ال�����ق�����درات الأم���ن���ي���ة 

هذا  تعزيز  ���ش��رورة  اإىل  لف��ت��ا  وال�شرطية، 

ال���ت���ع���اون ومب����ا ب���خ���دم م�����ش��ل��ح��ة ال��ب��ل��دي��ن 

ال�شديقني.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا، اأ�����ش����اد ب���ري���ن���د ب��امل�����ش��ت��وى 

اإليه جهاز الأمن العام،  املتطور الذي و�شل 

و�شرطية  اأمنية  واج��ب��ات  م��ن  ب��ه  ي��ق��وم  وم��ا 

توثيق  واإن�شانية مبدية حر�ض بالدها على 

التعاون يف هذه املجالت.

االنباط-عمان

اأكد ال�شفري ال�شعودي لدى الأردن نايف بن 

التعليمي  بامل�شتوى  اع��ت��زازه  ال�شديري  بندر 

العايل والأكادميي للجامعات الأردنية.

ام�ض  مكتبه،  يف  ا�شتقباله  خالل  ذلك  جاء 

الدكتور  الها�شمية  اجلامعة  رئي�ض  الثالثاء، 

فواز الزبون والوفد املرافق له.

املرموقة  بال�شمعة  اعتزازه  عن  اأع��رب  كما 

ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا اجل���ام���ع���ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة وم��ا 

التعليم  ق��ط��اع  يف  ملمو�ض  ت��ق��دم  م��ن  حققته 

وتقديره  �شكره  عن  معربا  الأردن،  يف  العايل 

للطلبة  دع��م  م��ن  ت��ق��دم��ه  مل��ا  اجل��ام��ع��ة  لإدارة 

الدار�شني فيها. ال�شعوديني 

وب���ح���ث اجل���ان���ب���ان ���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

الأكادميي امل�شرتك مع اجلامعة، وبلورة اأوجه 

ال�شراكة  تعزيز  خدمة  يف  ي�شب  مبا  التعاون 

والرت����ق����اء ب��امل��خ��رج��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ع��ام��ة، 

ال�شعوديني خا�شة. والطلبة 

الها�شمية  رئي�ض اجلامعة  اأثنى  من جهته، 

امللحقية  به  تلتزم  الذي  الت�شاركي  الدور  على 

طلبتها  �شوؤون  متابعة  يف  ال�شعودية  الثقافية 

ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال�������ش���ف���ري  يف اجل����ام����ع����ة وم���ت���اب���ع���ة 

ال�شعوديني.

االنباط-عمان

من�شة  اأن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اّك���دت   

در�شك متاحة جمانا جلميع الطلبة يف املدار�ض 

اإىل  �شباحا  ال�شاد�شة  ال�شاعة  م��ن  احلكومية 

الرابعة ع�شرا .

ونفت الوزارة يف بيان �شحفي اليوم الثالثاء، 

م��ا مت ت���داول���ه ع��ل��ى بع�ض م��ن�����ش��ات ال��ت��وا���ش��ل 

�شيكون  املن�شة  اإىل  ال��دخ��ول  ب��اأن  الجتماعي، 

مدفوعا ابتداء من بداية ال�شهر املقبل، موؤكدة 

ان هذا المر عار عن ال�شحة، وان الدخول اإىل 

املن�شة �شيبقى جمانا طول العام الدرا�شي.

من�شة  يومني  قبل  الرتبية  وزارة  واطلقت 

اإل��ك��رتوين  مبحتوى  بعد  ع��ن  للتعليم  در���ش��ك 

ت��ف��اع��ل��ي��ة ذات ج����ودة ع��ال��ي��ة، ميكن  وع��ن��ا���ش��ر 

للطالب الدخول اإليها عرب الرابط الإلكرتوين 

)Darsak.gov.jo(، بعد ت�شجيل الدخول 

عن طريق الرقم الوطني )اأو الرقم التعريفي(، 

وتاريخ امليالد.

ومت����ك����ن امل���ن�������ش���ة ال���ط���ل���ب���ة م����ن م�����ش��اه��دة 

املباحث  تتناول  ال��ت��ي  التعليمية  الفيديوهات 

اخلا�شة ومتابعة واجباتهم وامتحاناتهم .

االنباط-عمان

ولة حكًما بالإعدام   اأ�شدرت حمكمة اأمن الَدّ

�شنًقا حتى املوت على قاتل اللواء املتقاعد حاب�ض 

عام  الإره��اب��ي��ة  جرميته  ذ  نَفّ وال��ذي  احلناينة، 

2018 يف منطقة الفي�شلية مبحافظة ماأدبا.

ع”  “ع  املتهم  على  حكمها  املحكمة  رت  وق���َرّ

برئا�شة  الثالثاء،  ام�ض  �شباح  علنية  جل�شة  يف 

م ال��ق��ا���ش��ي ال��ع�����ش��ك��ري ال���دك���ت���ور م��وف��ق  امل����ق����َدّ

امل�����ش��اع��ي��د وع�����ش��وي��ة ال��ق��ا���ش��ي امل����دين عفيف 

�شفوان  الع�شكري  القا�شي  وال��رائ��د  اخل��وال��دة 

الزعبي.

وخ��ل�����ش��ت امل��ح��ك��م��ة ب��ن��ت��ي��ج��ة ق�����رار احل��ك��م 

املتهم  جترمي  اليها،  املحالة  بالدعوى  النهائي 

ب��ج��ن��اي��ة ال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال اإره���اب���ي���ة ب��ا���ش��ت��خ��دام 

خالًفا  اإن�شان،  لوفاة  اأَدّت  والذخائر  الأ�شلحة 

منع  ق���ان���ون  م���ن   3 و  7/ب/1  امل������ادة  لأح����ك����ام 

الإرهاب.

23 ت�شرين الأول  ووقعت جرمية القتل يوم 

من العام 2018 حيث اأطلق املتهم اأربع ر�شا�شات 

اإىل  اأدت  احلناينة  حاب�ض  املتقاعد  ال��ل��واء  على 

وفاته.

الحظرالشامل.. جابر لم »يحسم« والعضايلة يدعو لتجنبه
»كورونا«.. 142 اصابة محلية وتسجيل )56( حالة شفاء

إغالق مختبر مركزي بإربد واشارات عن قرب تطبيق العزل المنزلي

»حكومة النهضه«تفرق بين رياض األطفال والصفوف األولى

 العضايلة يرعى اطالق تطبيق وكالة االنباء االردنية اإلخباري المطّور

 وزير النقل يعلن تحديث قائمة الدول والوجهات التي تسّير رحالت جوية منتظمة للمملكة

االنباط - عمان

مل “يح�شم” وزير ال�شحة الدكتور �شعد جابر 

ق�شية اللجوء اىل احلظر ال�شامل جمددا، جابر 

الذي ا�شار اىل ان احلكومة تعمل على عدم العودة 

امل�شاألة  ه��ذه  ت��رك  ال�شامل،  احلظر  مرحلة  اإىل 

لتطورات الو�شع، فيما قال وزير العالم اجمد 

الع�شايلة، “لتجنب احلظر ال�شامل على اجلميع 

القيام بالتزاماتهم حتى ل يتف�شى الوباء”. 

تعطيل  ام�������ض  م���ن  اول  احل��ك��وم��ة  واأع���ل���ن���ت 

املطاعم  و���ش��الت  ة  واخلا�شّ احلكومّية  امل��دار���ض 

ال�شعبية  والأ�شواق  والكنائ�ض  وامل�شاجد  واملقاهي 

لأ�شبوعني 

يف الأث��ن��اء، ما ت��زال اململكة ت�شجل املزيد من 

الإ�شابات حيث �شجلت ام�ض 142 ا�شابة حملية 

مع  ذل��ك  ي��اأت��ي  العا�شمة،  حمافظة  يف  منها   87

ا�شارات عن قرب تطبيق العزل املنزيل لعدم توفر 

ما يكفي من غرف العناية احلثيثة يف حال وا�شل 

الفريو�ض انت�شاره.

وقال جابر، اأن الأردن يف بداية مرحلة النت�شار 

اإن احلكومة تعمل على عدم  املجتمعي، مو�شحا 

ال�شامل، وتعمل على  اإىل مرحلة احلظر  العودة 

اتخاذ كل الإجراءات للحد من النت�شار املجتمعي 

للفريو�ض. واأن وزارة ال�شحة �شاعفت قدرتها يف 

وح��دات العناية احلثيثة واأجهزة التنف�ض اإىل ما 

ن�شبته %70.

لت ام�ض )149(  وجاء يف اليجاز اليومي، �ُشجِّ

حالة اإ�شابة بفريو�ض كورونا على النحو الآتي: 

يف   )87( ع���ل���ى:  ت���وّزع���ت  حم��ل��ّي��ة  ح���ال���ة   )142(

حمافظة  يف  و)30(  ع��ّم��ان.  العا�شمة  حمافظة 

و)3( يف  ال���ك���رك.  و)18( يف حم��اف��ظ��ة  ال��ب��ل��ق��اء. 

حمافظة جر�ض. و)3( يف حمافظة اإرب��د. وحالة 

واحدة يف حمافظة ماأدبا.

توّزعت  خ��ارج��ّي��ة،  ح���الت   )7( اىل  بال�شافة 

على: )5( ل�شائقي �شاحنات اأردنيني، قادمني عرب 

مركز حدود العمري. وحالتان بني القادمني من 

اخل��ارج، مّمن يقيمون يف فنادق احلجر. وبذلك 

يرتفع اإجمايل عدد حالت الإ�شابة يف اململكة اإىل 

)3677( حالة.

كما �ُشّجلت )56( حالة �شفاء، )12( يف م�شت�شفى 

بعزل  ة  اخلا�شّ املنطقة  يف  و)40(  الأم��ري حمزة، 

امل�شابني يف البحر املّيت، و)3( يف م�شت�شفى امللكة 

ومّت  ة.  اخلا�شّ امل�شت�شفيات  اأح��د  يف  و)1(  علياء، 

اإجراء )14744( فح�شاً خمربّياً، لي�شبح اإجمايل 

عددها )1004323( فح�شاً.

ويف ارب����د، اأغ��ل��ق��ت اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، خمتربا 

طبيا تابعا لوزارة ال�شحة يف حمافظة اإربد، بعد 

ا�شابة كورونا ملوظفني يعملون فيه   14 ت�شجيل 

ويعترب املخترب الطبي مركزيا يف حمافظة اإربد.

االنباط- عمان

مل تتوقف حكومة “ وزراء ال�شدفة والتنفيع 

م��ن التخبط ل��دى امل��واط��ن  ح��ال��ة  خلق  ع��ن   “
الردين يف كل قرار يتم اتخاذه  منذ ان داهمت 

العامل ومن �شمنه الردن  جائحة كورونا بحجة 

�شحة و�شالمة  املواطن الردين  .

ق��رارات ان كانت يف بدايتها حملت نوعا من 

املجتمع  ع��ل��ى   اثقلت  نتائجها  ان  ال  ال�����ش��واب 

بجميع ف��ئ��ات��ه ف��اأحل��ق��ت اخل�����ش��ائ��ر ال��ف��ادح��ة يف 

ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة وال�����ش��ي��اح��ي��ة واف��ق��دت 

املوظف عمله و�شردت العائالت الردنية وفتحت 

بني  للنزاعات  م�شرعيها   على  املحاكم  اب���واب 

املواطنني .

اخ���ر ق����رارات ح��ك��وم��ة ال����رزاز وال��ت��ي تعلقت 

نوعا  خلق  واخلا�شة  احلكومية  امل��دار���ض  ب��دوام 

م����ن  الرب�������اك ل����دى اه�����ايل ال��ط��ل��ب��ة وخ��ا���ش��ة 

الم��ه��ات ال��ع��ام��الت  فوقعت ال���ش��ر بني” حانا 

بعد  ع��ن  تعليمهم  �شي�شتكملون  “  اب��ن��اء  وم��ان��ا 

بالدوام  �شيلتزمون  �شنا  ال�شغر  وه��م  واخرين 

ح��رية من  العاملة يف  الم  فاأ�شبحت  امل��در���ش��ي  

لها  اطفال  ترتك  ان  بني  ا�شرتها  �شوؤون  تدبري 

يف املنزل وتغادر اىل العمل وبني اطفال يلتزمون 

ب���ال���دوام ال�����ش��ف��ي  ن��اه��ي��ك ع��ن ال��ت��خ��ب��ط ال��ذي 

الباء خا�شة من يقومون  الكثري من  �شي�شيب 

ف����الب والم  امل����دار�����ض  اب���ن���اءه���م اىل  ب��اي�����ش��ال 

�شيتنابون  على التوا�شل مع البناء مبتابعتهم 

على من�شة التعلم عن بعد والتحاقهم بالدرو�ض 

يوميا .

كما ان هناك ق�شية هامة جدا وهي ان بع�ض 

الطفال  ري��ا���ض  يف   اطفالها  ت�شجل  ال��ع��ائ��الت 

يتلقى  التي  املدر�شة  نف�ض  الوىل يف  وال�شفوف 

وذل��ك  فيها  التعليم  �شنا  الك���رب  اب��ن��اءه��م  فيها 

“ حمتميا باأ�شقائه  حتى يبقى الطفل ال�شغري 

الكبار وهو حتت انظارهم يف املدر�شة .

ف���ل���م���اذا ت���ق���وم احل���ك���وم���ة ب���ات���خ���اذ ق������رارات 

بطريقة ع�شوائية تعطيل ريا�ض الطفال وابقاء 

الفايرو�ض  فهل  الوىل  ال�شفوف  درا���ش��ة  على 

ري��ا���ض الط��ف��ال وال�شفوف الوىل  ب��ني   يفرق 

ان  او  بالتعطيل  ج��م��اع��ي  ق���رار  يتخذ  ان  ف��ام��ا 

يتم اع���ادة ري��ا���ض الط��ف��ال للعمل م��رة اخ��رى 

ترتيب  اىل  بحاجة  وموظفات   فهناك عامالت 

او���ش��اع��ه��م ال���ش��ري��ة وال��ب��ح��ث ع��ن ام��اك��ن امنه 

للرتك الطفال فيها

االنباط-برتا

 رع��ى وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش��وؤون الع���الم اأجم��د 

اإطالق تطبيق  الثالثاء،  اليوم  الع�شايلة،  عودة 

وكالة الأنباء الأردنية )برتا( الذي مت تطويره 

يف اإطار �شراكة اأوراجن الأردن مع الوكالة، التي 

املحلية  لالأخبار  واملوثوق  الر�شمي  امل�شدر  تعد 

الزميل  ل�)برتا(  العام  املدير  والدولية بح�شور 

فايق حجازين ونائب الرئي�ض التنفيذي/ املدير 

لأوراجن  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  للمالية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

موظفي  م���ن  وع����دد  دي��ران��ي��ة  ر����ش���الن  الأردن، 

الوكالة و�شركة اأوراجن.

وت����اأت����ي ه�����ذه اخل����ط����وة يف اإط�������ار ال�����ش��راك��ة 

الأردن  اأوراجن  جت��م��ع  ال���ت���ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

و)برتا( منذ �شنوات، حيث دعمت ال�شركة �شابقا 

تطبيق برتا الإخباري، لت�شاهم يف تعزيز جهود 

هذه املوؤ�ش�شة الإعالمية الوطنية يف نقل احلدث 

بالتوازي مع الرتقاء بالأداء املهني.

الأن��ب��اء  وك��ال��ة  اإّن  الع�شايلة  ال���وزي���ر  وق���ال 

الأردن��ّي��ة )ب��رتا( متثل واجهة الإع��الم الوطني 

وال�شوت الذي يعرّب الأردن��ّي��ون من خالله عن 

ف��اإّن  وبالتايل  وتطّلعاتهم،  وثوابتهم  مواقفهم 

دع���م ج��ه��ود ه���ذه امل��وؤ���ّش�����ش��ة ال��وط��ن��ّي��ة العريقة 

اأدوار  يعرّب عن روح امل�شوؤولّية الوطنّية، وتعزيز 

يف  مهّمة  ب���اأدوار  تقوم  التي  الوطنّية  املوؤ�ّش�شات 

املجتمع.

على  اأوراجن  ل�شركة  ال�شكر  الع�شايلة  وق��ّدم 

تطبيق  حتديث  يف  وم�شاهمتها  للوكالة  دعمها 

ن�شر الأخبار للوكالة وتقدميه ب�شيغة متطورة 

و�شهلة، ما ي�شهم يف و�شول الر�شالة الإعالمّية 

وع��رب  و���ش��ه��ول��ة،  بي�شر  اجل��م��ي��ع  اإىل  امل��وث��وق��ة 

ات  واملن�شّ الجتماعي  التوا�شل  ات  من�شّ جميع 

الإلكرتونّية.

بعالقات  تتمتع  ال�شركة  اإن  دي��ران��ي��ة  وق���ال 

ولأنها  الردين،  الإع��الم��ي  القطاع  م��ع  مميزة 

ت��ع��د اح����د اع���م���دة ق���ط���اع الت�������ش���الت امل��ح��ل��ي 

وممِكنا جلميع القطاعات القت�شادية، توجهت 

تكنولوجيا  على  العتماد  وتعزيز  تطوير  نحو 

املعلومات يف الإعالم املحلي من خالل �شراكاتها 

“برتا”  ان تطبيق  ال�شرتاتيجية معه، معتربا 

اجلديد خطوة هامة يف التحول الرقمي يف هذا 

املجال الرئي�شي والهام.

واأكد اأن من نفذ هذا امل�شروع املهم هم فريق 

من اأكادميية الربجمة من اأوراجن الأردن، مكون 

من عا�شم قفاف واأيهم زيد، وهما من خريجي 

الأك���ادمي���ي���ة امل��ت��ف��وق��ني وحت����ت ا����ش���راف م��دي��ر 

وامل��درب��ة اخلبرية  ال�شمن  اأب��و  رام��ي  الكادميية 

خ��دي��ج��ة ح���م���دان، ل��ت��وؤك��د ال�����ش��رك��ة اه��ت��م��ام��ه��ا 

متكنوا  ان  بعد  فيهم  وثقتها  الردين  بال�شباب 

من جتاوز الدورة التدريبية الوىل لالأكادميية، 

اثبتوا  والذي  املميز  امل�شروع  اليهم هذا  ولتوكل 

اكت�شبوها  التي  ومهاراتهم  قدرتهم  خالله  من 

ناجحا  منوذجا  ليج�شد  التدريب،  ف��رتة  خ��الل 

وفعال.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��دي��ر ع���ام وك��ال��ة الأن��ب��اء 

الأردنية )برتا( اإن التطبيق وتوافقه مع جميع 

الأخبار  انت�شار  �شيتيح  املحمولة  الهواتف  اأن��واع 

ال�شباب، ما  بني جميع فئات املجتمع، خ�شو�شا 

لإع��ادة  املجال  ويتيح  الت�شفح  �شرعة  ميكن من 

التوا�شل  من�شات  ع��رب  ون�شرها  الأخ��ب��ار  رف��ع 

ملتابعي  ال�شخ�شية  وال�����ش��ف��ح��ات  الج��ت��م��اع��ي 

التطبيق.

التطبيق  من  اجلديد  الإ���ش��دار  تطوير  ومّت 

نظامي  ت��دع��م  ح��دي��ث��ة  تكنولوجيا  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

الت�شغيل اأندرويد وIOS، لي�شمن جتربة �شهلة 

الع�شري  بت�شميمه  للم�شتخدمني  وم��ري��ح��ة 

وواج����ه����ة امل�����ش��ت��خ��دم اجل����دي����دة وال���ع���دي���د من 

الأخبار  ت�شنيف  خا�شية  مثل  امل�شافة،  امليزات 

ح�شب ن��وع��ه��ا، والإ����ش���ع���ارات ال��ف��وري��ة ل��الأخ��ب��ار 

العاجلة على مدار ال�شاعة، والتحويل اإىل اللغة 

وق�شم  املتحرك،  الإخباري  واخلط  الإجنليزية، 

متابعة البث املبا�شر، ومعر�ض ال�شور والفيديو 

اأو  لليل  ���ش��واًء  املنا�شب  ال��ق��راءة  واخ��ت��ي��ار و���ش��ع 

النهار.

االنباط-عمان

 اأعلن وزير النقل خالد �شيف حتديث قائمة 

الأردن  منها  ي�شتقبل  ال��ت��ي  وال��وج��ه��ات  ال���دول 

م�شافرين وفقا مل�شتجدات احلالة الوبائية فيها، 

املنتظمة  الرحالت اجلوية  ا�شتئناف  بعد  وذلك 

من واإىل اململكة يف الثامن من ال�شهر احلايل.

واأ����ش���ار ���ش��ي��ف يف ت�����ش��ري��ح��ات ���ش��ح��ف��ي��ة اإىل 

ال���دول  ت�شنيفات  �شملت  امل��ح��دث��ة  ال��ق��ائ��م��ة  اأن 

وال��وج��ه��ات ) ح��م��راء، ���ش��ف��راء، خ�����ش��راء( التي 

�شيتم اعتمادها اعتبارا من ام�ض الثالثاء وملدة 

والوجهات  الآتي:الدول  النحو  وعلى  اأ�شبوعني 

فرن�شا،  الت�شيك،  بلجيكا،  البحرين،  احلمراء: 

ٌعمان،  ليبيا،  لبنان،  فل�شطني،  الكويت،  العراق، 

ق��ط��ر، روم���ان���ي���ا، اإ���ش��رائ��ي��ل، رو���ش��ي��ا، اإ���ش��ب��ان��ي��ا، 

اأوكرانيا، الوليات املتحدة الأمريكية.

املغرب،  مالطا،  ال�شفراء:  والوجهات  الدول 

�شوي�شرا،  ال�شعودية،  العربية  اململكة  هولندا، 

الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، م�شر، 

ال�شودان، �شوريا، اليمن.

ال������دول وال���وج���ه���ات اخل�������ش���راء: اجل���زائ���ر، 

ال��ن��م�����ش��ا، ك���ن���دا، ق���رب����ض، ال����دمن����ارك، اأمل��ان��ي��ا، 

اليونان، هوجن كوجن، هنغاريا، اإيطاليا، ليتوانيا، 

ماليزيا، بولندا، تايالند، تون�ض، تركيا.

النقل خالد �شيف يف ت�شريحات  وق��ال وزي��ر 

اأرا���ش��ي  اإىل  ال��ق��ادم��ني  امل�شافرين  اإن  �شحفية 

 Visit من�شة  زي����ارة  عليهم  ي��ت��وج��ب  اململكة 

ال��راب��ط  على  ب��ال��ق��ادم��ني  اخل��ا���ش��ة   Jordan

 www.visitjordan.gov.jo( التايل 

( وتعبئة النموذج املتوفر على املن�شة.

على  يح�شل  اأن  ي��ج��ب  امل�����ش��اف��ر  اأن  وا���ش��اف 

النموذج  تعبئة  ا�شتكمال  بعد   )QR code(

بال�شعود  م�شافر  لأي  ي�شمح  ل  اإذ  املن�شة،  على 

 QR( على الطائرة يف حالة عدم ح�شوله على

امل�شافر  يتحمل  احل��ال��ة  ه���ذه  ويف   ،)code
التبعات القانونية.

وجدد وزير النقل التاأكيد على �شرورة التزام 

و�شعتها  ال��ت��ي  وامل��ع��اي��ري  بال�شروط  امل�شافرين 

 )PCR( فح�ض  اإح�����ش��ار  فيها  مب��ا  احل��ك��وم��ة 

اململكة  اإىل  ال�����ش��ف��ر  ق��ب��ل  �شلبية  فيها  نتيجته 

ال�شابقة  ال�����ش��روط  ك��ان��ت  اأن  بعد  اأي���ام  بخم�شة 

ت�شهيال  وذل��ك  �شاعة،   72 قبل  الفح�ض  اإح�شار 

ورود مالحظات  بعد  الأردن  اإىل  القادمني  على 

قبل  الفح�ض  نتيجة  على  احل�شول  ت��ع��ذر  ع��ن 

ث��الث��ة اأي����ام م��ن ال�����ش��ف��ر، م��ع الل���ت���زام ب��اإج��راء 

املطار  يف  للمملكة  و�شولهم  عند  اآخ���ر  فح�ض 

وانتظار النتيجة.

اإعادة ا�شتئناف  اأعلنت  اأن احلكومة  ي�شار اإىل 

ابتداء  امل��ط��ارات  يف  املنتظمة  اجلوية  ال��رح��الت 

من الثامن من ال�شهر احلايل، بعد تعليق جميع 

واإىل  من  املنتظمة  التجارية  اجلوية  الرحالت 

اململكة منذ 17 من اآذار املا�شي.

ا�شتقبل  ال��دويل  علياء  امللكة  مطار  اأن  يذكر 

واإىل  املنتظمة من  الرحالت  ت�شيري  اإع��ادة  منذ 

غادر  فيما  اليوم،  حتى  م�شافرين   3203 الأردن 

4284 م�شافرا عرب املطار اإىل وجهات خمتلفة.

 مدير األمن العام يلتقي السفيرة 
البريطانية في عمان

 السفير السعودي يشيد بالمستوى 
التعليمي واالكاديمي للجامعات االردنية

 التربية : منصة درسك متاحة مجانا لجميع 
طلبة المدارس الحكومية طوال العام

ولة ُتصدر حكًما باإلعدام على قاتل الحناينة  أمن الدَّ
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ّيزها  ّيزها حمافظة على جودة تمَ الثالثة يف جماالت عدة تمُ االألفية  كافة يف زمن  االأمم  تتمّيز 

ذيل  يف  نقبع  ما  �سرعان  لكننا  االأ�سياء  نكت�سف  من  اأول  العرب  ّم��ة 
مُ
اأ ونحن  تقّدمها،  جماالت  وتنّوع 

اإ�ستنها�ض الهمم والنقد  القائمة وت�سبقنا االأمم يف التقّدم والتكنولوجيا، واحلديث هنا على �سبيل 

�سارع الإكت�ساف لقاح  اأي�ساً يف زمن كورونا فالعامل كله  التهّكم، وهذا ما حدث  �سبيل  البّناء ال على 

�سيء  نقّدم  مل  االأ���س��ف  مع  عربية  كاأمة  لكننا  لديهم؛  العرب  العلماء  باإ�ستخدام  حتى  للفايرو�ض 

الإخرتاع الفايرو�ض؛ فعلى �سبيل االأمثلة:

االأمريكية ع�سكرياً و�سيا�سياً وتقود العامل يف النظام العاملي اجلديد،  املتحدة  الواليات  تتمّيز   )1
وجماالت التميز كثرية كلنا نلحظها ومنّيزها وحتى يف لقاح كورونا الذي قارب على اخلروج حليز 

الوجود.

احلرب  منذ  املنحى  ه��ذا  واأخ��ذت  بالبنان،  لها  ي�سار  ف�سناعاتها  تكنولوجياً  اليابان  تتمّيز   )2
ا اإبداع. العاملية الثانية والتي كانت در�ساً لها �سوب التكنولوجيا والتقنية فاأبدعت اأيمُّ

3( تتمّيز ال�سني ودول العرق االأ�سفر بغزارة وتنّوع و�سرعة اإنتاجيتها يف ال�سناعة والتكنولوجيا 
حتديداً، وت�ستطيع تطوير كل ال�سناعات وباأ�سعار مناف�سة.

ال�سرق  اإقليم  يف  ال�سيا�سي  ال��دور  وحديثاً  الع�سكري  وال���دور  الف�ساء  بغزو  رو�سيا  تتمّيز   )4
االأو�سط.

�سيا�سي وع�سكري موؤّثر يف اإقليم ال�سرق  دور  واأخذ  للإمتداد  واإيران يتلكان م�سروعاً  5( تركيا 
االأو�سط.

تو�سعّية  وم�ساريع  �سهيون،  بني  دولة  لبناء  واإحتليل  اإ�ستيطاين  م�سروع  تتلك  اإ�سرائيل   )6
اإليها. اأخر تتطّلع  وتكنولوجية 

قر�ض  اأك��ر  �سوى  يّيزها  وال  العربي،  امل�سروع  لغياب  كنتيجة  عائمة،  العرب  اّم��ة  اأن  بيد   )7
فلفل اأو �سحن تبولة اأو �سدر

كب�سة اأو من�سف اأو اأطيب تتبيلة مل�ساوي! رغم املحاوالت الفردية اجلادة ، مع االأ�سف!

عربي موحد، والكرة يف  م�سروع  اإمتلك  �سوب  عقولنا  باإ�ستخدام  كعرب  نرقى  اأن  8(مطلوب 
مرمى علمائنا وم�سوؤولينا؛ فالبحث العلمي التطبيقي مطلوب لرنقى يف هذه االأمة للأمام.

العرب  اأّم��ة  تقّدم  يف  امل�ساهمة  �سبيل  على  بّناء  لنقد  ال��ذات  جلد  حم��اوالت  حتويل  مطلوب   )9
للأمام لنوّطن التكنولوجيا ونعّزز بناء منظومة اإ�سرتاتيجية مل�سروع عربي فّعال وموّحد.

زايدة- العامل يفّكر بعقلة ونحن نفّكر بقلوبنا وما هو دون قلوبنا،  ب�سراحة مطلقة: -وبدون ممُ

والعامل يفعل ونحن نتكّلم،

ونحن  يغزل  وال��ع��امل  ن��اأك��ل،  ونحن  ي��زرع  وال��ع��امل  نهائيني،  م�ستخدمني  ونحن  ي�سنع  وال��ع��امل 

ونحن  اأ�سلحته  ي��ج��ّرب  وال��ع��امل  نتطّلع،  ونحن  ي��ط��ّور  وال��ع��امل  ن��ه��دم،  ونحن  يبني  وال��ع��امل  نلب�ض، 

ال�سحايا؛ والعامل يطّور فايرو�ض كورونا ونحن بيئة التطبيق!

د.محمد طالب عبيدات

أّمة العرب واألمم األخرى 
في زمن كورونا

الأربعاء    16  /  9  / 2020

 اتفاقّية عمل مشتركة بين مؤسسة ولي العهد والجامعة 
الهاشمّية ومجمع اللغة العربّية

 الرزاز: االردن مستمر بواجباته والتزاماته بتقديم
 الخدمات والرعاية لالجئين

 مجمعات السفريات بالعقبة تفتقر ألدنى الخدمات

تشكيل لجنة تقصي بحادثة احراق طالب لنفسه بجامعة اإلسراء

االنباط-عمان

اأع��ل��ن��ت م��وؤ���س�����س��ة ويل ال��ع��ه��د ال���ي���وم عن 

اتفاقّية عمل م�سرتكة مع اجلامعة  توقيعها 

ال��ع��رب��ّي��ة، تن�ّض  ال��ل��غ��ة  ال��ه��ا���س��م��ّي��ة وجم��م��ع 

اأحد  تنفيذ  على  م�سرتك  ب�سكل  العمل  على 

حماور مبادرة “�ض” الذي يعمل على تعزيز 

املحتوى العربي على �سبكة االإنرتنت.

وتن�ض االتفاقّية التي مت توقيعها بتقنّية 

االت�������س���ال ع���ن ب��ع��د ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ اجل��ام��ع��ة 

م����ن خ�����لل ن������ادي امل���ح���ت���وى ال���ع���رب���ي ع��ل��ى 

االإن���رتن���ت ���س��اح��ب امل�����س��اه��م��ات ال��ف��اع��ل��ة يف 

ال�سبكة، لور�ض  العربي على  املحتوى  تعظيم 

ع��م��ل ت��دري��ب��ّي��ة ت�����س��ّل��ط ال�����س��وء ع��ل��ى اأه��م��ّي��ة 

الطلبة  وحت��ف��ز  ع���ام،  ب�سكل  ال��ع��رب��ّي��ة  ال��ل��غ��ة 

وت��ّدرب��ه��م ع��ل��ى ت��رج��م��ة ون�����س��ر م���واد باللغة 

املو�سوعة  ويكيبيديا،  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ّي��ة 

امل���ق���روئ���ي���ة  ذات  ال���ل���غ���ات  م���ت���ع���ددة  احل�������رة 

ا�ستقطاب  على  االتفاقية  تن�ض  كما  العالية. 

العربي  امل��ح��ت��وى  بتطوير  املهتمني  الطلبة 

اأ�سيلة  مقاالت  وكتابة  ن�سر  على  وتدريبهم 

ورواي��������ات وك���ت���ب وم�������س���ت���ن���دات، ب���االإ����س���اف���ة 

اإىل ت��وظ��ي��ف م��وق��ع وي��ك��ي م�����س��در ال��ع��رب��ي 

اأي��ة  ل��رف��ع   )ar.wikisource.org(

نطاق  تقع �سمن  ن�سو�ض حرة  اأو  م�ستندات 

العامة. امللكية 

اتفاقّية  اأن  لها،  بيان  يف  املوؤ�س�سة  واأّك��دت 

الرامية  ال�سيا�سة  مع  ان�سجاماً  تاأتي  العمل 

بهدف  املحليني،  ال�سركاء  مع  العمل  لتعزيز 

حتقيق االأهداف التنموّية للمبادرات التابعة 

من  “�ض”  م��ب��ادرة  واأن  ��ة  خ��ا���سّ للموؤ�س�سة، 

املبادرات الهادفة اإىل خلق جو اإيجابي عام من 

العربّية،  اللغة  ال�سباب واملوؤ�س�سات جتاه  قبل 

وم�ساهمني  التنفيذ  يف  �سركاء  اجلميع  واأن 

“�ض”  مبادرة  وتهدف  االأه��داف.  حتقيق  يف 

اإىل ايجاد منوذج فريد لل�سباب املوؤمن بلغته، 

وال�����س��اع��ي الإب�����راز ه��وي��ت��ه، ك��م��ا ت��ه��دف اإىل 

الثورة  تطبيقات  �سمن  العربية  اللغة  اإدراج 

الثورة  اإىل  ت�ستند  التي  الرابعة،  ال�سناعية 

ال��رق��م��ي��ة وم���ا ي���ن���درج حت��ت��ه��ا م���ن جم���االت، 

م��ث��ل: ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي، وال���روب���وت���ات، 

واإنرتنت االأ�سياء )IoT(، وغريها. اجلدير 

اإح��دى مبادرات  “�ض” هي  اأن مبادرة  ذك��ره 

م��وؤ���س�����س��ة ويل ال��ع��ه��د، ال��ت��ي ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

وج��اءت  العربّية  اللغة  جممع  مع  بال�سراكة 

بن  احل�سني  االأم��ري  �سمو  لتوجيهات  تنفيذاً 

العمل  ب�سرورة  العهد،  ويل  الثاين،  عبداهلل 

ع��ل��ى ت��وح��ي��د اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة جت���اه اللغة 

العربّية، وتكني ال�سباب باملزيد من املهارات 

لها  عامليني  �سفراء  ليكونوا  القطاع،  هذا  يف 

التكنولوجيا  و���س��ائ��ل  اأح����دث  م�����س��ت��خ��دم��ني 

الإبراز مكانتها وجماليتها. 

االنباط-عمان

ال��وزراء الدكتور عمر الرزاز   ا�ستقبل رئي�ض 

يف مكتبه برئا�سة الوزراء، �سباح ام�ض الثلثاء، 

امل���ف���و����ض ال�������س���ام���ي ل������لأمم امل���ت���ح���دة ل�������س���وؤون 

اململكة  ي��زور  ال��ذي  غ��ران��دي،  اللجئني فيليبو 

�سمن جولة له يف املنطقة.

ال�سامي  املفو�ض  م��ع  ال����وزراء  رئي�ض  وبحث 

ح�سره  ال��ذي  اللقاء  خ��لل  اللجئني  ل�����س��وؤون 

وزير التخطيط والتعاون الدويل الدكتور و�سام 

االردن،  يف  املفو�سية  مكتب  وم�سوؤولو  الرب�سي 

االأمم  وم��ن��ظ��م��ات  االأردن  ب���ني  ال��ت��ع��اون  اأوج�����ه 

امل��ت��زاي��دة  االح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  املعنية  امل��ت��ح��دة 

للجئني ال�سوريني.

ولفت الرزاز اىل التداعيات الكبرية جلائحة 

ك����ورون����ا ع���ل���ى االق���ت�������س���اد وخ����دم����ات ال��ت��ع��ل��ي��م 

اهمية  موؤكدا  البطالة،  ن�سب  وارتفاع  وال�سحة 

من  اجلميع  على  اث��اره��ا  م��ن  للتقليل  ال��ت��ع��اون 

مواطنني والجئني.

واأكد اأن االردن ورغم الظروف ال�سعبة وازمة 

والتزاماته  بواجباته  م�ستمر  ك��ورون��ا،  فريو�ض 

بتقدمي اخلدمات والرعاية للجئني.

يتحمل  االأردن  اأن  ال����وزراء،  رئي�ض  اأك���د  كما 

اأع���ب���اء ك��ب��رية يف ظ��ل حم���دودي���ة ال��دع��م ال��ذي 

اإىل اأه��م��ي��ة  ي��ق��دم��ه امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل، الف���ت���اً 

ب��ت��ق��دمي  ل��ل���س��ت��م��رار  االأردن  دع����م  م��وا���س��ل��ة 

اخلدمات االأ�سا�سية للجئني.

م����ن ج���ه���ت���ه، اع������رب غ����ران����دي ع����ن ال�����س��ك��ر 

والتقدير للأردن على كل ما قدمه ال�ست�سافة 

اللجئني وتقدمي اخلدمات اال�سا�سية لهم .

امل�ست�سيفة للجئني  للدول  زيارته  اإن  وقال 

ال�سوريني هي ر�سالة للمجتمع الدويل والدول 

امل���ان���ح���ة، ب�������س���رورة م��وا���س��ل��ة دع����م امل��ج��ت��م��ع��ات 

تداعيات  ظل  يف  �سيما  واللجئني،  امل�ست�سيفة 

ازمة فريو�ض كورونا على اجلميع.

االأنباط - جواد اخل�رضي

ي�����س��ت��ك��ي ال���ك���ث���ري م����ن اأب�����ن�����اء امل���ح���اف���ظ���ات 

االقت�سادية  العقبة  ملنطقة  التابعة  واملناطق 

اخل���ا����س���ة م����ن ع�����دم وج������ود خ����دم����ات ال��ب��ن��ى 

ال��ت��ح��ت��ي��ة مل����واق����ف ال���ب���ا����س���ات ال����ق����ادم����ة م��ن 

 ، ، معان  ال��ك��رك  االأخ���رى حت��دي��دا  املحافظات 

الطفيلة اإ�سافة لبع�ض �سركات النقل القادمة 

القادمة  والبا�سات  عمان  للعا�سمة  واملتجهة 

من االلوية واالق�سية التابعة ملحافظة العقبة 

املناطق  وب��اق��ي  ورم  ال��دي�����س��ة   ، ال��ق��وي��رة  منها 

االأخرى .

“ االأن����ب����اط “ ق���ام���ت ب���ج���ول���ة ع���ل���ى ه���ذه 
امل���واق���ف ل��ل��ت��اأك��د م��ن ال�����س��ك��اوى وف��ع��ل��ي��ا تبني 

وال��رك��اب  للبا�سات  ���س��واء  وج��ود مظلت  ع��دم 

نهائيا  �سحية  مرافق  وج��ود  ع��دم  اإىل  اإ�سافة 

املرافق  عن  البحث  ايل  الركاب  ي�سطر  مما   ،

بالتلوث  تت�سبب  بطريقة  احل��اج��ة  ق�ساء  اأو 

���س��ورة  اإع��ط��اء  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ب��ي��ئ��ي  ال�سحي 

 . ال�سياحي للمدينة  �سلبية للوجه 

اأك���د م�سغلي اخل��ط��وط  اأخ���رى  ن��اح��ي��ة  م��ن 

غ��ي��اب دور هيئة  ع��ل��ى  ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة 

ا���س��ت��ك��وا م��ن ع��دم  ال��ن��ق��ل ح��ي��ث  تنظيم ق��ط��اع 

املخ�س�سة  ب��امل��واق��ف  اخل��ط��وط  بع�ض  ال��ت��زام 

امل�سغلني  ب��ني  تقع  مب�ساكل  يت�سبب  مم��ا  لهم 

ومالكي البا�سات من االأهايل ي�سهدها املجمع 

�سبه يومي وعلى مراأى من اجلميع ويف اأغلب 

االأحيان يتقدمون بال�سكاوى لكافة املعنيني .

امل�����س��وؤول��ي��ة تقع  اأن  وج���دت   “ االأن��ب��اط   “
العقبة  مفو�سية  منها  اأطراف  عدة  عاتق  على 

وجانب  البيئي  اجلانب  عن  امل�سوؤولني  خا�سة 

ال�����س��ح��ي . كما  ل��ل��ج��ان��ب  اإ����س���اف���ة  اخل���دم���ات 

بالعقبة  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة  ت��ت��ح��م��ل 

جانب اآخر من امل�سوؤولية حيث وجدنا املركبات 

اخل��ا���س��ة ت��ق��وم ب��اال���س��ط��ف��اف داخ����ل امل��ج��م��ع 

وال�سرافي�ض  ل��ل��ب��ا���س��ات  ب��اال���س��ل  وامل��خ�����س�����ض 

يتطلب  لذا   . والداخلية  اخلارجية  العمومية 

خا�سة  بجدية  تعمل  اأن  القطاعات  ه��ذه  م��ن 

وهي  اال  ا�ستثنائية  بجائحة  ير  الوطن  واأن 

الكورونا .

االنباط-عمان

وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ���س��ك��ل��ت   

حقائق  تق�سي  جلنة  الثلثاء،  ام�ض  العلمي، 

التي  والوقائع  االأحداث  جميع  على  للوقوف 

نف�سه يف  نتج عنها قيام طالب جامعي بحرق 

االإ�سراء. جامعة 

التي  اللجنة  ان  بيان،  الوزارة يف  واأ�سافت 

والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  ت�سكيلها  ق��رر 

ت�سكيلها،  توق  الدين  حمي  الدكتور  العلمي 

ي��رتاأ���س��ه��ا م�����س��اع��د االأم�����ني ال���ع���ام ل��ل�����س��وؤون 

عملها  و�ستبا�سر  ال��وزارة  يف  واملالية  االإداري��ة 

للوزير،  تقريرها  و�سرتفع  اليوم  من  اعتبارا 

مبوجب  ال��ك��ام��ل  ال��ق��ان��وين  املقت�سى  الت��خ��اذ 

النافذة. الت�سريعات 

الوزير  اإن  ال��وزارة  قالت  اخ��رى،  من جهة 

الق�سية  ل��ه��ذه  احل��ث��ي��ث��ة  م��ت��اب��ع��ت��ه  اإط����ار  ويف 

ال��ط��ال��ب  م���ع ذوي  ال���ي���وم ه��ات��ف��ي��اً  ت���وا����س���ل 

على  التام  حر�سه  موؤكداً  عليه،  للطمئنان 

حق  بحفظ  الكفيلة  االإج���راءات  كافة  ات��خ��اذ 

ال��ط��ال��ب، اإ���س��اف��ة اإىل م��ن��ع ت��ك��رار م��ث��ل ه��ذه 

احل����وادث اخل���ط���رية. ك��م��ا ت��وا���س��ل ال��دك��ت��ور 

ت����وق م���ع م���دي���ر م�����س��ت�����س��ف��ى ال��ب�����س��ري ال���ذي 

�سحته  على  للطمئنان  الطالب  فيه  يرقد 

حالة  عن  يومياً  طبي  بتقرير  تزويده  طالباً 

ال�سحية. الطالب 

وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  وك���ان���ت 

العلمي قد اكدت �سابقاً على جميع اجلامعات 

مراعاة  �سرورة  واخلا�سة  الر�سمية  االأردنية 

ال���ظ���روف االق��ت�����س��ادي��ة ال�����س��ع��ب��ة ال��ت��ي تر 

اجلامعيني  والطلبة  االأردنية،  العائلت  بها 

خ���ا����س���ة ال���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون ل���ت���اأم���ني ال���ر����س���وم 

ال���وزارة  و���س��ددت  منهم.  املطلوبة  اجلامعية 

ع��ل��ى ع���دم م��ن��ع اجل���ام���ع���ات الأي ط��ال��ب من 

حرمانه  اأو  ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  ل��لم��ت��ح��ان��ات  ال��ت��ق��دم 

م���ن االط�����لع ع��ل��ى ع���لم���ات���ه ن��ت��ي��ج��ة ل��ع��دم 

ت�����س��دي��ده ل��ل��ر���س��وم اجل��ام��ع��ي��ة، م��ع ال��ت��اأك��ي��د 

جمل�ض  قرارات  بجميع  االلتزام  �سرورة  على 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب��ه��ذا اخل�����س��و���ض، اإ���س��اف��ًة 

 )2020( ل��ع��ام   )7( رق���م  ال��دف��اع  اأم���ر  اإىل 

امل�سوؤولية. طائلة  وحتت  وتعديلته، 

وق�������ام ال�����وزي�����ر ت������وق ال�����ي�����وم ب��ال��ت��ع��م��ي��م 

م����رة اأخ������رى ع���ل���ى ج��م��ي��ع اجل���ام���ع���ات ب��ه��ذا 

اخل�سو�ض.

االنباط-عمان

ندوة  امل�ستقبل  نظمت جماعة عمان حلوارات 

“ جتربة االردن يف حماية اال�سرة  حوارية حول 

و مقاومة العنف �سد املراأة “ ا�ست�سافت خللها 

املجل�ض  ع��ام  ام��ني  و  اال�سبق  ال��ع��ام  االم��ن  مدير 

احلمود  فا�سل  ال��ل��واء  اال���س��رة  حلماية  الوطني 

ال�سابق والذي قال

االع������رتاف  ه����و  ال����ع����لج  خ����ط����وات  اوىل  ان   

ما  وه��و  علجها  و  بت�سخي�سها  للبدء  بامل�سكلة 

م�ساكل  وق��وع  لتليف  املجتمع  يف  نعززه  ان  علينا 

العنف اال�سري و النخفيف منها يف املجتمع.

وا����س���اف ان ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل��ي��ة ح��م��اي��ة اال���س��رة 

من  الت�سعينيات  ن��ه��اي��ة  ك��ان��ت  م��وؤ���س�����س��ي  ب�سكل 

العام  االم��ن  مديرية  قامت  حيث  املا�سي  القرن 

و  اال���س��ري  العنف  ملتابعة  �سرطية  وح��دة  بان�ساء 

االعتداءات اجلن�سية ملا للمو�سوع من خ�سو�سية 

للملفات  نظرا  االمنية  باملراكز  ايجادها  ي�سعب 

التي يعنى بها املركز االمني وطبيعة عمله لذلك 

كان مهام الوحدة هي متبعة هذه الق�سايا ب�سكل 

�سري حماية لل�سر و خ�سو�سيتها.

ادارة  ال��ع��ام ويف ع��ه��د  وق���ال ان ج��ه��از االم���ن 

بان�ساء  القرار  اتخذ  الدين  ن�سوح حمي  الفريق 

وح���دة ح��م��اي��ة اال���س��رة وك��ان��ت ���س��غ��رية يف ب��داي��ة 

تاأهيلها  و  ال�سرطية  ال��ك��وادر  ت��دري��ب  مت  االم���ر 

حتى و�سلت اىل ما و�سلت اليه يف يومنا احلايل 

الفتا اىل انها تعمل بال�سراكة مع وزارة الرتبية 

والتعليم و وجود اطباء نف�سيني و �سرعيني.

واكد ان ملف حماية اال�سرة و القائمني عليه 

الدعم  تقدمي  وعند  على  البداية  منذ  حر�سوا 

م�سروع  اي  ن�ستن�سخ  ال  ان  املانحة  اجل��ه��ات  م��ن 

الي دول����ة اخ����رى ن���ظ���را خل�����س��و���س��ي��ة امل��ج��ت��م��ع 

االردين من عادات و تقاليد و مبادى ال يكن ان 

تتوفر يف دولة االخرى حيث ان الهدف منذ ذلك 

العلج ولي�ض توفري الدعم.

فقد  ال��ع��م��ل  واج��ه��ت  ال��ت��ي  ال�سلبيات  وح���ول 

امل��وؤ���س�����س��ات مل  ب��ع�����ض  ان  ك��ان��ت بح�سب احل��م��ود 

وهو  اول��وي��ة  اال���س��رة  حماية  ملف  عندها  ت��ك��ون 

الوظيفي  اال�ستقرار  عدم  و  يوؤخرالعمل  كان  ما 

ع���دم  ا����س���اف���ة اىل  امل����ج����ال  ه�����ذا  ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 

اال�ستمرارية يف التوعية.

ولفت اىل ان املجل�ض الوطني ل�سوؤون اال�سرة 

كان له دور كبري يف حماية اال�سرة و حل امل�ساكل 

املوؤ�س�سات  جلميع  املظلة  فهو  التوعية  تقدمي  و 

ا�س�ض  على  بني  انه  كما  اال�سرة  حماية  جمال  يف 

�سليمة وعلمية �سحيحة .

معها  تعاملت  ال��ت��ي  الق�سايا  ع��دد  ان  وق���ال 

ادارة حماية اال�سرة يف االمن العام يف العام ٢٠١٨ 

٢٠١٩ كان العدد  ١٠٤٨٥ حالة ويف عام  كان العدد 

١١٦٦٦ حالة اما العام احلايل وحتى نهاية �سهر 

ي��وؤك��د  م��ا  ٥٤٢٤ وه��و  ف��ق��د تعاملت م��ع  ح��زي��ران 

جناح االدارة يف عملها و تطورها.

وح���ول ا���س��ب��اب ال��ع��ن��ف اال���س��ري اك���د احل��م��ود 

الديني  ال���وازع  ه��و �سعف  ه��ي  اال���س��ب��اب  اه��م  ان 

ف��ال��دي��ن احل��ن��ي��ف ح��ث ع��ل��ى االخ���لق و اح���رتام 

الواجبات  االبوين و حدد العلقات و احلقوق و 

ا�سافة اىل قلة الفهم باالحكام ال�سرعية وهو ما 

بطريقة  ال�سرعي  احلكم  يف�سر  امل��رء  يجعل  قد 

للتعاليم  منافية  باعمال  يقوم  وجتعله  خاطئة 

الدينية.

حلوارات  عمان  جماعة  رئي�ض  قال  جهته  من 

اال�سرة  حماية  مو�سوع  ان  التل  ب��لل  امل�ستقبل 

الكثري  على  فيها  يتقدم  درجة  اإىل  االأهمية  بالغ 

ت�سغل  التي  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ساكل  من 

ينخر  ال���ذي  ال�����س��و���ض  اإىل  ن��ن��ت��ب��ه  اأن  دون  ب��ال��ن��ا 

كله  بنائنا  خليا  من  واالأ�سا�ض  االأوىل  باخللية 

بها  اأع��ن��ي  واالق��ت�����س��ادي  وال�سيا�سي  االجتماعي 

للحياة  ا���س��ت��م��راري��ة  م��ن  تعنيه  م��ا  ب��ك��ل  االأ����س���رة 

وللنوع الب�سري ومن منظومة القيم الذي حتكم 

�سلوك االإن�سان وعلقته مبن حوله وما حوله.

واك�����د ان����ه ع���ن���دم���ا ت�����س��ت��ق��ي��م اأم������ور االأ����س���رة 

ال��زوج  ركنيها  ب��ني  ال��ع��لق��ة  ا�ستقامة  ذل��ك  اأول 

املجتمع  ح��ل��ق��ات  ك��ل  اأم����ور  ت�ستقيم  وال���زوج���ة، 

ال���زواج �سنة م��ن �سنن  ك��ان  ل��ذل��ك كله  االأخ����رى، 

اأدوات  اجل��ع��ل االأل���ه���ي ون��ام��و���س��اً م��ن ن��وام��ي�����ض 

االأردين  جمتمعنا  يف  االأ�سرة  تقف  فاأين  احلياة، 

م��ن ذل���ك ك��ل��ه واأول ذل���ك ه��ل ت��ق��وم ع��ل��ى اأ���س�����ض 

�سليمة من ال�سراكة بني ركنيها وماهي منظومة 

اأبنائها ثم  التي تبنيها االأ�سرة االأردنية يف  القيم 

يف املجتمع.

الحمود: ضعف الوازع الديني اهم اسباب العنف االسري

 العتوم يوقع اتفاقيات في مجال التدريب 
والتأهيل في جامعة آل البيت 

 الداخلية واألردنية يوقعان ملحق مذكرة 
تفاهم مع برنامج االمم المتحدة االنمائي

املفرق - االنباط - يو�شف امل�شاقبة. 

الدكتور  االأ���س��ت��اذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�ض  وق��ع 

ع���دن���ان ال���ع���ت���وم ات���ف���اق���ي���ات م���ع ع����دد م���ن امل���راك���ز 

اخل��ارج��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ع��ق��د دب��ل��وم��ات 

وبرامج ودورات تدريبية م�سرتكة.

ووق���ع ال��دك��ت��ور ال��ع��ت��وم اتفاقية م��ع م��دي��ر عام 

���س��رك��ة االإب�����داع اخل��ل��ي��ج��ي ل��ل���س��ت�����س��ارات االإداري�����ة 

دورات  عقد  بهدف  وفا  يحيى  عماد  ال�سيد  االأردين 

ال��ط��ب��ي��ة و�سيانة  ال���ط���ريان وامل���ع���دات  ت��دري��ب��ي��ة يف 

والت�سميم  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  ال��ه��اي��رد  ���س��ي��ارات 

اجلرافيكي والتكييف والتريد.

كما وقع اتفاقية مع  مدير عام اأكاديية العلوم 

ال��ق��وا���س��م��ي  بهدف عقد  ال�����س��ي��دة خ��ول��ة  االإداري������ة 

وخ��ارج��ه��ا  االردن  داخ���ل  ت��دري��ب��ي��ة  ودورات  ب��رام��ج 

الإع�����داد امل���درب���ني ال��ري��ا���س��ي��ني وت��اأه��ي��ل االإ���س��اب��ات 

الريا�سية .

ووق����ع ال��دك��ت��ور ال��ع��ت��وم م���ع م��دي��ر ع���ام م��رك��ز 

اأك����ادي����ي����ة ال���ن���ج���م���ة ل���ل���ت���دري���ب ال�������س���ي���دة جن��م��ة 

ال���ت���دري���ب واال���س��ت�����س��ارات  ت���ق���دمي  حم��م��د  بهدف 

وال�سجلت  امل�ست�سفيات  اإدارة  جم��ال  يف  التعليمية 

الطبية والرعاية ال�سحية واخلياطة واحللقة.

واأو�سح الدكتور العتوم اأن هذا التعاون مع هذه 

خلدمة  البيت  اآل  جامعة  �سعي  �سمن  ياأتي  املراكز 

طلبتها واملجتمع املحلي وتدريبهم و�سقل مهاراتهم 

اأو�سع  جم��االت  وفتح  العمل  ل�سوق  الدخول  بهدف 

اأمامهم يف التاأهيل والتدريب والتوظيف.

وح�سر توقيع االتفاقيات نائب الرئي�ض ل�سوؤون 

العلقات اخلارجية وخدمة املجتمع املحلي االأ�ستاذ 

اال�ست�سارات  مركز  ومدير  الزيود  ح�سني  الدكتور 

اأجمد  الدكتور  املجتمع  وتنمية  الفنية  واخلدمات 

احلبا�سنة.

االباط-عمان

 وّق��ع��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة واجل��ام��ع��ة االأردن��ي��ة، 

توقيعها  مت  التي  التفاهم  مذكرة  ملحق  االثنني، 

العام املا�سي بني الطرفني وبرنامج االأمم املتحدة 

االإدارة  يف  ماج�ستري  برنامج  الإط���لق  االإمن��ائ��ي، 

االأوروب���ي  االحت��اد  من  بتمويل  املحلية،  والتنمية 

�سمن مكونات برنامج دعم اللمركزية والتنمية 

املحلية.

ال��داخ��ل��ي��ة �سلمة  امل��ذك��رة وزي���ر  ووق���ع ملحق 

ح��م��اد، ورئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة االردن���ي���ة ال��دك��ت��ور عبد 

الكرمي الق�ساة.

 64 االردن��ي��ة  اجلامعة  قبول  امللحق  وت�سمن 

املحلية  واالإدارة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارت����ي  م��ن  م��وظ��ًف��ا 

والبلديات  االأخ���رى  املعنية  ال����وزارات  اىل  اإ���س��اف��ة 

املاج�ستري  برنامج  يف  امل��دين،  املجتمع  وموؤ�س�سات 

يف  االأع���م���ال  بكلية  امل��ح��ل��ي��ة،  واالإدارة  التنمية  يف 

اجلامعة، بهدف تزويد الطلبة باخلرات واملهارات 

ال���لزم���ة ل���دع���م ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة امل��ح��ل��ي��ة 

وقال  القانون.  �سيادة  وتعزيز  اخلدمات  وحت�سني 

الوزير حماد عقب التوقيع، اإن املذكرة تاأتي لتعزيز 

كفاءة موظفي الوزارة والوحدات االإدارية يف جمال 

متقدمة،  علمية  برامج  خلل  من  املحلية  االإدارة 

اأن  م���وؤك���ًدا  ال��لم��رك��زي��ة،  خ��ا���س��ة يف ظ��ل تطبيق 

بناء  موا�سلة  اإىل  وبحاجة  االأردن  ث��روة  االإن�سان 

قدراته.
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 ترأس جانبا من اجتماع المجلس األعلى للدفاع المدني

الرزاز: أهمية توقع حدوث تغير مناخي فجائي على األجواء

 »مفوض الالجئين« يحث المانحين على استمرار تضامنهم مع األردن

 ماريوت الدولية تقدم دعما لمركز الحسين للسرطان

االنباط-عمان

 ت���راأ����س رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور عمر 

الأع��ل��ى  املجل�س  اج��ت��م��اع  م��ن  ال����رزاز جانبا 

الثالثاء يف  ام�س  الذي عقد  املدين  للدفاع 

ا�ستعدادات  على  للوقوف  الداخلية،  وزارة 

م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام وم��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ة 

للتعامل مع ف�سل ال�ستاء املقبل.

واأك�����د رئ��ي�����س ال������وزراء خ���الل الج��ت��م��اع 

الذي ح�سره وزير الداخلية/ رئي�س املجل�س 

الأعلى للدفاع املدين �سالمة حماد، ومدير 

اللواء  املجل�س  رئي�س  نائب   / ال��ع��ام  الم��ن 

املجل�س  واع�ساء  احل��وامت��ة،  ح�سني  الركن 

امل��ي��دان ع��ر تقنية  اإ���س��اف��ة اإىل حم��اف��ظ��ي 

الت�سال املرئي وامل�سموع ، اأهمية الجتماع 

ال��ذي ي��اأت��ي يف ف�سل اخل��ري��ف وم��ا مت��ر به 

كما  مفاجئة،  بظروف جوية  اأحيانا  اململكة 

املا�سية والتي �سكلت  ال�سنوات  حدث خالل 

�سررا واأثرا كبريا على اململكة، م�سددا على 

اأهمية اخلروج برنامج ملمو�س لال�ستعداد 

ال��وزارات  جميع  عليه  تطلع  ال�ستاء  لف�سل 

والأجهزة املعنية.

واأ����س���ار ال������رزاز اإىل اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��ل��م من 

ال���ت���ج���ارب ال�����س��اب��ق��ة وت�����س��ح��ي��ح الأخ���ط���اء، 

من  نتعلم  موؤ�س�سات  دول���ة  “نحن  ق��ائ��ال: 

ال��ت��ج��ارب ون�����س��ح��ح الأخ���ط���اء ون���رف���ع من 

م�ستوى الأداء با�ستمرار”.

ولفت اإىل توجيهات جاللة امللك عبداهلل 

كفريق  العمل  ب�����س��رورة  للحكومة  ال��ث��اين 

واح����د م��ع خم��ت��ل��ف الأج���ه���زة ب��ح��ي��ث ن�سع 

ك����وادرن����ا واأج���ه���زت���ن���ا حت���ت م��ظ��ل��ة واح�����دة، 

تغري  ح�����دوث  ت���وق���ع  اأه���م���ي���ة  اإىل  م�����س��ريا 

مناخي فجائي على الأجواء �سواء �سيول اأو 

اأو اجنرافات، وال�ستماع لن�سرات  في�سانات 

دائ���رة الأر���س��اد اجل��وي��ة وامل�����س��ادر الأخ��رى 

ب���ه���دف ال����س���ت���ع���داد لأي ط�����ارئ. واأ����س���اف 

الرزاز “يف حال وجود اأية خماطر يجب اأن 

نوليها الهتمام الكامل واأن نو�سل املعلومة 

للمواطنني  املختلفة  الإع���الم  و�سائل  ع��ر 

بال�سكل  ل��ال���س��ت��ع��داد  امل��ن�����س��اآت  واأ����س���ح���اب 

املطلوب، مع التاأكيد على و�سع خطة عمل 

�سيناريوهات  للتعامل مع  ومترين ميداين 

من  ال�ستفادة  خالل  من  متوقعة  خمتلفة 

التجارب ال�سابقة”.

ك��م��ا ل��ف��ت رئ��ي�����س ال������وزراء اإىل ال��ت��ع��اون 

والتن�سيق العايل بني وزارة الأ�سغال العامة 

خالل  عمان  واأم��ان��ة  والبلديات  والإ���س��ك��ان 

ال���ظ���روف اجل���وي���ة ال�����س��ع��ب��ة يف ال�����س��ن��وات 

الأخرية من حيث الآليات واملعدات، موؤكدا 

بهدف  موحدة  بيانات  قاعدة  وج��ود  اأهمية 

حت��ري��ك ه���ذه الآل���ي���ات وامل���ع���دات ل��الأم��اك��ن 

واملناطق املحتاجة.

و�����س����دد ال��������رزاز ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ال���ت���ع���اون 

واأم��ان��ة  الإداري������ني  احل��ك��ام  ب��ني  والتن�سيق 

عمان والبلديات، وتعزيز التعاون بني املركز 

نكون  اأن  دائما  ان��ه يجب  وامل��ي��دان، م�سيفا 

على اأهبة ال�ستعداد للتعامل مع اأي ظروف 

طارئة.

واأث���ن���ى ال�����رزاز ع��ل��ى دور ال���دف���اع امل��دين 

والأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة يف ال��ت�����س��دي ل��الأوب��ئ��ة 

وتقدمي  ال�سري  كحوادث  اليومية  واملهمات 

ال����س���ع���اف���ات ل��ل��م��واط��ن��ني وال���ت���ع���ام���ل م��ع 

الظروف املفاجئة كحرائق عجلون بحرفية 

وم��ه��ن��ي��ة ت�����س��ج��ل ل���ق���ي���ادات ه����ذه ال���ك���وادر 

والأجهزة، لفتا يف هذا الإطار اإىل اأن الأردن 

يف  ال��ع��امل  دول  ب��ني  متقدما  ترتيبا  يحتل 

مقايي�س الأداء وامل�سوؤولية و�سرعة التجاوب 

مع خمتلف الظروف.

الداخلية  وزارة  بجهود  ال��رزاز  اأ�ساد  كما 

وتن�سيقها امل�ستمر مع املركز الوطني لالأمن 

على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  مب��ا  الأزم�����ات،  واإدارة 

اتخاذ قرارات موحدة و�سليمة.

بالقول  حديثه  ال����وزراء  رئي�س  واخ��ت��ت��م 

وجائحة  ال�ستاء  ف�سل  مي��ر  اأن  “نتمنى 
ب��ق��ي��ادت��ه  ق�����وي  والأردن  ب���خ���ري،  ك����ورون����ا 

قانون  دول��ة  ونحن  وموؤ�س�ساته،  الها�سمية 

ودول��ة حماية الإن�سان التي نفخر بها على 

م�ستوى العامل”.

�سالمة  الداخلية  وزي��ر  ق��ال  جهته،  م��ن 

مناق�سة  اىل  ي��ه��دف  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  اإن  ح��م��اد 

اتخذها  التي  وال���س��ت��ع��دادات  التح�سريات 

مع  للتعامل  امل��دين  للدفاع  الأعلى  املجل�س 

مقبلون  ون��ح��ن  ال��ط��ارئ��ة خا�سة  ال��ظ��روف 

على ف�سل ال�ستاء ومن هنا فاإننا نعمل �سويا 

التن�سيق  م�ستوى  وزي���ادة  اجل��ه��ود  لتوحيد 

املن�سوية  املوؤ�س�سات  جميع  ب��ني  وال��ت��ع��اون 

حتت مظلة هذا املجل�س.

واأ�ساف ان املجل�س الأعلى للدفاع املدين 

اأم��ور  ت�سيري  ع��ن  امل�����س��وؤول  وب�سفته  ي�سعى 

امل��واط��ن��ني يف ح���الت ال��ط��وارئ اىل حتقيق 

اجل��ه��ات  خمتلف  ب��ني  والتن�سيق  ال��ت��ك��ام��ل 

امل��ع��ن��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���وط���ن���ي مل��واج��ه��ة 

ال���ظ���روف غ���ري الع���ت���ي���ادي���ة لإي���ج���اد بيئة 

جاللة  اراده���ا  كما  وم�ستقرة  اآم��ن��ة  وطنية 

امللك عبد اهلل الثاين.

امل���و����س���وع���ة  وب�����ني ح����م����اد ان اخل����ط����ط 

م��ن ق��ب��ل جميع اجل��ه��ات ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة هي 

الق�سايا  اأه���م  ول��ع��ل  التنفيذ  مو�سع  الآن 

املطروحة يف هذا املجال هي ادامة �سالحية 

و�سبكات  بالأنفاق  املتعلقة  التحتية  البنية 

ال�سرف ال�سحي وخطوط �سبكات الكهرباء 

التي  الكهربائية  الأع���ط���ال  وق���وع  لتجنب 

تت�سبب يف اإعاقة �سري احلياة العامة.

وا�����س����اف ان اخل���ط���ط ت��ت�����س��م��ن ك��ذل��ك 

ف��ت��ح ال���ط���رق ال��رئ��ي�����س��ة وال��ف��رع��ي��ة وتفقد 

واملناطق  والأودي����ة  امل��ي��اه  وم�سادر  ال�سدود 

امل��ن��خ��ف�����س��ة وت��رح��ي��ل ال��ق��اط��ن��ني يف ب��ي��وت 

ال�سيول اىل مناطق  ال�سعر بجانب جماري 

اآمنة لكي نتمكن من تقدمي هذه اخلدمات 

للمواطنني بالكفاءة وال�سرعة املطلوبتني.

اليه  ي�سعى  م��ا  ان  الداخلية  وزي���ر  واأو���س��ح 

امل��ج��ل�����س ه���ذا ال��ع��ام يتمثل ب��ت��ع��ام��ل الأج��ه��زة 

�سمن  ال�ستاء  ف�سل  م��ع  املخت�سة  احلكومية 

اجراءات حمددة متتاز باجلاهزية العالية �سواء 

املتخ�س�سة  الآل��ي��ات  او  الفنية  ال��ط��واق��م  م��ن 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع م�����س��ت��ج��دات ال���ظ���روف اجل��وي��ة 

م���ع ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل دور جل���ان ال��دف��اع 

اخلطط  واع���داد  املحافظات  يف  املحلية  امل��دين 

واملت�سمنة  حمافظة  بكل  اخلا�سة  التنفيذية 

حتديد الواجبات املطلوبة من كل جهة.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال م��دي��ر الم���ن ال��ع��ام اإن 

م��ن��ه��ج��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ظ���روف اجل��وي��ة 

خ����الل ف�����س��ل ال�����س��ت��اء ت��ن��ط��ل��ق م���ن ا���س��ن��اد 

ق�����وات ال�����درك وال�����س��رط��ة جل���ه���ود ال���دف���اع 

ل��ن��داءات  الأول  امل�ستجيب  باعتباره  امل��دين 

واحتياجات املواطنني خالل ف�سل ال�ستاء .

ان�ساء �سعبة  انه مت  اإىل  وا�سار احلوامتة 

يف مديرية المن العام للمتطوعني بحيث 

وال�ستفادة  املتطوعني  ج��ه��ود  تنظيم  يتم 

منها ب�سكل فاعل ا�سافة اىل تنفيذ مترين 

والدفاع  وال�سرطة  ال��درك  به قوات  ت�سارك 

امل����دين ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات الن���ق���اذ وال���س��ع��اف. 

وع����ر�����س م���دي���ر ع��م��ل��ي��ات ال����دف����اع امل����دين 

العميد حامت يعقوب اخلطط التي و�سعتها 

امل��دي��ري��ة للتعامل م��ع الأح����وال اجل��وي��ة يف 

ف�سل ال�ستاء بالتعاون مع احلكام الداريني 

، م��و���س��ح��ا ان اخل��ط��ة  امل��ع��ن��ي��ة  واجل����ه����ات 

في�سانات  ح���دوث  احتمالية  اىل  ا�ستندت 

واجنرافات وانهيارات يف الرتبة وحما�سرة 

املواطنني داخل النفاق واملناطق املنخف�سة 

وامل���ن���ازل وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال���س��اب��ات 

ب�����س��ب��ب ال�����س����ت����خ����دام اخل����اط����ئ ل��و���س��ائ��ل 

التدفئة، وحدوث نق�س يف املواد التموينية 

واملحروقات وانقطاع املياه ، وكيفية مواجهة 

���س��ع��وب��ة اخ����الء ب��ع�����س احل�����الت امل��ر���س��ي��ة 

والطارئة بو�سائل النقل العادية.

ي��ق��دم  امل������دين  ال����دف����اع  ان  اىل  واأ������س�����ار 

209 مواقع يف خمتلف  خدماته من خ��الل 

ان��واع  ملختلف  لال�ستجابة  اململكة  مناطق 

نوعية  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ا  انعك�س  م��ا  احل�����وادث، 

وزيادة  للمواطنني  املقدمة  وجودة اخلدمة 

القدرة على التعامل مع احلوادث والخطار 

امل��ح��ت��م��ل��ة وم��ع��دل زم���ن ال���س��ت��ج��اب��ة لتلك 

احلوادث.

وع�����ر������س مم���ث���ل���و اجل�����ه�����ات وال����������وزرات 

امل��ن�����س��وي��ة حت���ت م��ظ��ل��ة امل��ج��ل�����س خططهم 

وا�ستعداداتهم للتعامل مع الأحوال اجلوية 

املتوقعة خالل ف�سل ال�ستاء.

ون���اق�������س���وا ال���ع���دي���د م����ن امل���و����س���وع���ات 

موؤكدين  املجل�س،  بعمل  املتعلقة  والق�سايا 

��������س�������رورة ت�����وف�����ري ع����ن����ا�����س����ر اجل����اه����زي����ة 

وال����س���ت���ع���داد مل��واج��ه��ة اأي����ة ح����الت ط��ارئ��ة 

ي��ن��ب��ث��ق عنها  ���س��ي��ا���س��ات  و����س���ع  ج���ان���ب  اىل 

للتنفيذ  ق��اب��ل��ة  وخ���ط���ط  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

الالزمة  واملتطلبات  الحتياجات  وحتديد 

لكل وزارة وموؤ�س�سة وحتديد اخت�سا�ساتها 

ب�سكل وا�سح ملواجهة اية حالت قد حتدث 

خالل ف�سل ال�ستاء.

االنباط-عمان

املتحدة  ل���الأمم  ال�سامي  امل��ف��و���س  اختتم   

زيارته  غ��ران��دي،  فيليبو  الالجئني،  ل�سوؤون 

ي���وم���ني، و�سملت  ا���س��ت��م��رت  ال��ت��ي  ل��ل��م��م��ل��ك��ة، 

ل���ق���اءات م���ع ك���ب���ار امل�������س���وؤول���ني احل��ك��وم��ي��ني، 

اإ���س��اف��ة اإىل ع���دد م���ن ال��الج��ئ��ني وامل��ج��ت��م��ع 

املحلي.

واأ�سار بيان �سحفي ام�س الثالثاء، اإىل اأن 

زيارة امل�سوؤول الأممي جاءت يف �سوء موا�سلة 

ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�سامية  املفو�سية 

ال��الج��ئ��ني ت��ك��ث��ي��ف الإج��������راءات مل��ن��ع ان��ت�����س��ار 

اململكة  ال��الج��ئ��ني يف  ب���ني  ك���ورون���ا  ف���ريو����س 

بفريو�س  م��وؤك��دة  اإ���س��اب��ة  ح���الت   6 وت�سجيل 

ك���ورون���ا ب��ني ال�����س��وري��ني ال��ذي��ن ي��ع��ي�����س��ون يف 

غراندي:  وق��ال  والأزرق.  ال��زع��رتي  خميمي 

م�سيفاً  ب��ل��داً  ب�سفته  ل���الأردن  مم��ن  “اإنني 
وجهوده  ال�ستقبال  حل�سن  لالجئني  رئي�سياً 

امل�ستمرة لإدراج الالجئني يف النظام ال�سحي 

لفريو�س  لال�ستجابة  الوطنية  اخل��ط��ة  ويف 

اأح���ث امل��ان��ح��ني ع��ل��ى ا�ستمرار  اإن��ن��ي  ك���ورون���ا، 

ت�سامنهم مع الأردن لأنه يتعامل مع الأعباء 

املعي�سة  ال�����س��ح��ة و���س��ب��ل  ل��ق��ط��اع��ي  امل���زدوج���ة 

الأق��ل  والأردن��ي��ون  الالجئون  يواجهها  التي 

اأن  غ��ران��دي  �سواء.” واأ���س��اف  ح��د  على  حظاً 

امل���وارد  و���س��ول  ت��اأم��ني  ع��ل��ى  تعمل  املفو�سية 

املتعلقة  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 

باجلائحة للجميع – من الالجئني واملجتمع 

امل�����س��ت�����س��ي��ف، م�����س��ريا اأن�����ه “ ك��م��ا ل ي��ف��ّرق 

اأن نفعل  لنا  ينبغي  الأف��راد ل  الفريو�س بني 

بالجئني  ال�����س��ام��ي  امل��ف��و���س  وال��ت��ق��ى  ذلك”. 

العالج  يتلقون  وال�����س��ودان مم��ن  ���س��وري��ا  م��ن 

العا�سمة  يف  ل��وزم��ي��ال  م�ست�سفى  يف  جم��ان��اً 

املفو�سية  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وذل��ك بف�سل  ع��م��ان، 

كما  ال�سحية.  الرعاية  جم��ال  يف  و�سركائها 

التقى املفو�س ال�سامي، خالل زيارته لالأردن، 

امل�سيف  املجتمع  ومن  الالجئني  بطالب من 

يف  املفو�سية  من  منح  �سمن  يدر�سون  الذين 

عمان؛  يف  التقنية  اجلامعية  لومينو�س  كلية 

املهني  التدريب  فر�س  لومينو�س  توفر  حيث 

الالجئني  م��ن  لليافعني  ال��دب��ل��وم  و���س��ه��ادات 

ن��ظ��رائ��ه��م م��ن املجتمع  اإىل ج��ن��ب م��ع  ج��ن��ب��اً 

مهاراتهم  مطابقة  من  ميكنهم  مبا  امل�سيف، 

التخرج.  بعد  العمل  فر�س  لإي��ج��اد  املكت�سبة 

األ��ف   750 ح���وايل  ح��ال��ي��اً  الأردن  وي�ست�سيف 

لجئ م�سجل لدى املفو�سية، من بينهم اأكرث 

من 658،000 لجئ من ال�سراع يف �سوريا.

االنباط-عمان

 ق��دم��ت جم��م��وع��ة م��اري��وت ال��دول��ي��ة، 

دع��م��ا م��ال��ي��ا مل��وؤ���س�����س��ة وم���رك���ز احل�����س��ني 

لدعم  دي��ن��ار،  األ���ف   97 بقيمة  لل�سرطان 

م��ر���س��ى ال�����س��رط��ان غ��ري ال��ق��ادري��ن على 

العالج. تغطية تكاليف 

وب����داأت ال�����س��راك��ة ب��ني م��رك��ز احل�سني 

ل��ل�����س��رط��ان وجم��م��وع��ة ف���ن���ادق امل���اري���وت 

خ���الل  م����ن   ،2007 ع�����ام  م���ن���ذ  ال���دول���ي���ة 

وال��رام��ج  الأن�سطة  م��ن  العديد  تنظيم 

من  والتي  املا�سية،  ال�سنوات  م��دى  على 

املحلي  واملجتمع  اإ�سراك موظفيها  �ساأنها 

وال������دويل يف ن�����س��ر ال���وع���ي ح����ول م��ر���س 

ال�سرطان.

االربعاء  16/ 9 / 2020

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم 
واالبنية للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية 

الغربية رقم ) 441 ( تاريخ2019/6/16
ق�صبة  للوائي  واالبنية  للتنظيم  امل�صرتكة  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

بتاريخ   )  441  ( رقم  بقراراها  قررت  قد  الغربية  ال�صمالية  والبادية  املفرق 

واالبنية  للتنظيم  املحلية  اللجنة  ق��رار  على  االط��اع  وبعد   2019/6/16

لبلدية حو�صا رقم ) 20/1 ( تاريخ 2020/5/26 واملت�صمن :

املوافقة على ا�صتحداث �صارع �صعة )20( م �صمن القطع ذوات االرقام )6،5،32

31،30،29،19،20،21،22،38،27،26،23،73،7،9،33،1،45،( حو�ض )4/ غدير 

الدرزي ( والقطع رقم )33،21( حو�ض ام املداحل رقم ) 2 ( علما باأن جزء من 

ومبا  ال�صرحان  مبنطقة  بربطه  املنطقة  ويخدم  الواقع  ار�ض  على  معبد  ال�صارع 

تقت�صيه امل�صلحة العامة وذلك كما هو مو�صح يف املخططات املرفقة .

ال�صمالية  والبادية  املفرق  ق�صبة  للوائي  امل�صرتكة  اللوائية  اللجنة  قررت  و 

ا�صبوعني  ملدة  لاعرتا�ض  اعانه  وايداع  اعاه  القرار  على  املوافقة  الغربية 

على  االطاع  العاقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�صحيفتني  الر�صمية  باجلريدة 

، وتقدمي  للتنظيم واالبنية يف بلدية حو�صا  املحلية  اللجنة  القرار يف مكاتب 

اعرتا�صاتهم اذا كان ما يوجب االعرتا�ض خال املدة القانونية لاعرتا�ض .

د. سمري السماعنه
رئيس اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم واالبنية 
للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية الغربية

دعوة عامة البناء جمعية ديوان 
الكرامة- رابطة آل الزوايدة/عنجرة

للبدء بتأسيس ديوان للعشرية

حيث يرغب بع�ض اأبناء جمعية ديوان الكرامة- رابطة اآل الزوايدة/

عنجرة

اأمورها  يف  والتباحث  الع�صرية  �صمل  مل  ليتم  للع�صرية  ديوان  بتاأ�صي�ض 

بعمل موؤ�ص�صي ومرخ�ض قانوين

بت�صجيل  الراغبني  الع�صرية  اأبناء  جميع  ندعو  �صبق  ما  على  وتاأ�صي�صا 

/ اجلمعيات  �صجل  دائرة  مراجعة  الديوان  لهذا  كموؤ�ص�صني  اأ�صمائهم 

والتوقيع على طلب  ا�صمه  لت�صجيل   التنمية االجتماعية وذلك  وزارة 

التاأ�صي�ض مع

اح�صار عدم حمكومية و�صورة عن الهوية ال�صخ�صية وذلك ملدة اق�صاها 

ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان

املوافقة  بعد  بالديوان  للت�صجيل  االنت�صاب  باب  فتح  �صيتم  ماحظة: 

على تاأ�صي�صه كاأع�صاء هيئة عامه للذين ال يرغبون بت�صجيل اأ�صمائهم 

كموؤ�ص�صني

الهيئة التأسيسية لديوان العشرية



االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان 

اأك����د رئ��ي�����س غ��رف��ت��ي ���س��ن��اع��ة االأردن   

وع���م���ان امل��ه��ن��د���س ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ري على 

اأه��م��ي��ة ال���ت���ع���اون ب���ن امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة 

ل���ل���غ���ذاء وال�������دواء وال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي، 

الق�سايا  حل  يف  املوؤ�س�سة  بجهود  م�سيدا 

ال�����س��ن��اع��ي خ�سو�سا  ال��ق��ط��اع  ت��ه��م  ال��ت��ي 

خالل جائحة كورونا.

ج��اء ذل��ك خ��الل ال��ل��ق��اء ال���ذي تراأ�سه 

امل���ه���ن���د����س اجل���غ���ب���ري يف غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة 

ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال�������س���رك���ات  وج���م���ع  االأردن 

التجميل  م�ستح�سرات  قطاع  يف  العاملة 

واأم��������الح ال���ب���ح���ر امل���ي���ت م����ع م���دي���ر ع���ام 

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

احمد  امل��ه��ن��د���س  بح�سور  م��ه��ي��دات،  ن���زار 

الكيماوية  ال�سناعات  قطاع  ممثل  الب�س 

التجميل. وم�ستح�سرات 

مكتب  افتتاح  اجلغبري  املهند�س  وثمن 

عمان،  �سناعة  غرفة  مبنى  يف  للموؤ�س�سة 

ل��ل��ت�����س��ه��ي��ل ع���ل���ى ال�����س��ن��اع��ي��ن وت���وف���ري 

�سناعة  ان  على  م�سددا  وقتهم وجهدهم، 

امل��ن��ظ��ف��ات وامل��ع��م��ق��ات االأردن����ي����ة ���س��ه��دت 

ت��ط��ورا ك��ب��ريا خ���الل ال�����س��ن��وات االأخ���رية 

بحيث  االإنتاج،  وكمية  اجل��ودة  ناحية  من 

اأ���س��ب��ح��ت ه����ذه ال�����س��ن��اع��ات ق�����ادرة على 

واأ�سواق  املحلي  ال�سوق  احتياجات  تغطية 

الت�سدير.

حر�س  مهيدات  الدكتور  اأكد  وب��دوره، 

ال�سناعات  تناف�سية  دع��م  على  املوؤ�س�سة 

االأردن����ي����ة، م��ن خ���الل ت�����س��ه��ي��ل اإج�����راءات 

املنتجات. لهذه  والت�سدير  الت�سجيل 

كافة اخلدمات  اأمتتة  �سيتم  انه  واأعلن 

امل��ق��دم��ة م���ن امل��وؤ���س�����س��ة وال��ب��ال��غ��ة )78( 

الت�سنيف  و  الت�سجيل  فيها  مب��ا  خ��دم��ة 

والتقدم لل�سهادات، اإ�سافة اىل ا�ستحداث 

وح����دة م��ت��خ�����س�����س��ة يف امل��وؤ���س�����س��ة خ��ا���س��ة 

للمنتجات  والت�سنيف  الفلرتة  مبو�سوع 

تقدم خدماتها ب�سرعة للمراجعن.

ويف  املوؤ�س�سة  ان  على  م��ه��ي��دات  و���س��دد 

وال��دواء  ال��غ��ذاء  تاأمن  ت�سع  اإج��راءات��ه��ا، 

ال�����س��ل��ي��م وال�������س���ح���ي ل���ل���م���واط���ن يف ق��م��ة 

اأول���وي���ات���ه���ا وذل�����ك ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات 

جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سن.

واأك����د ع��ل��ى ان امل��وؤ���س�����س��ة ال ت��ل��ج��اأ اىل 

اإغالق اأي من�ساأة �سناعية، اإال بعد التاأكد 

تتعلق  ج�����س��ي��م��ة  ق��ي��ام��ه��ا مب��خ��ال��ف��ة  م���ن 

املواطن. ب�سحة 

وعلى ذات ال�سعيد، قال مهيدات خالل 

اأ�س�س  �سهادة تطبيق  اعتبار  انه مت  اللقاء 

 ،GMP ال���  اجليد  الت�سنيع  مم��ار���س��ات 

العاملة  للم�سانع  الزامبية  تعترب  والتي 

انتهت  والتي  التجميل،  م�ستح�سرات  يف 

فرق  ق��دوم  ح��ن  اىل  �سارية  �سالحيتها، 

ال��ت��ف��ت��ي�����س ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة 

من  للتاأكد  امل�سنع  اىل  وال����دواء  ل��ل��غ��ذاء 

يكون  ان  �سريطة  م�ستلزماتها،  تطبيق 

امل�����س��ن��ع ق���د ت��ق��دم ب��ط��ل��ب اىل امل��وؤ���س�����س��ة 

.2020/9/17 لتجديد ال�سهادة قبل 

وق�����رر م���ه���ي���دات وا���س��ت��ج��اب��ة ل��ط��ل��ب��ات 

متديد  على  املوافقة  ال�سناعية  ال�سركات 

ال�سادرة   GMP ال���  �سهادة  �سالحيات 

���س��ن��ة  ب����دال م���ن  ���س��ن��ت��ن  مل����دة  الأول م����رة 

واحدة.

وف����ي����م����ا ي���ت���ع���ل���ق ب���ط���ل���ب ال�������س���رك���ات 

ال�����س��ن��اع��ي��ة ب���امل�������س���اواة م����ا ب����ن ���س��ه��ادة 

GMP و  مم��ار���س��ات ال��ت�����س��ن��ي��ع اجل��ي��د 

للم�سانع   ISO22716 الدولية  ال�سهادة 

امل��ح��ل��ي��ة، واف���ق م��ه��ي��دات ع��ل��ى ذل���ك ومل��دة 

جلنة  ت�سكيل  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ا���س��ه��ر  ث��الث��ة 

فنية متخ�س�سة للتاأكد من �سهادة االأيزو 

الأ���س�����س  مت���ام���ا  م�����س��اوي��ة   ISO22716

 GMP ال��ت�����س��ن��ي��ع اجل���ي���د  مم���ار����س���ات 

ممثلن  ع�سوين  اللجنة  ه��ذه  ت�سم  وان 

ل��غ��رف ال�����س��ن��اع��ة ه��م��ا امل��ه��ن��د���س ع��ب��داهلل 

البنا واملهند�سة �سهى االأ�سدي.

االنباط- عمان 

والريادة  الرقمي  االإقت�ساد  وزارة  ح��ّذرت 

اإلكرتونية وهمية  الثالثاء  من روابط  ام�س 

االجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  حاليا  تنت�سر 

وتطبيقات الرتا�سل، تدعي اإمكانية احل�سول 

ع���ل���ى اأج�����ه�����زة ح���وا����س���ي���ب حم���م���ول���ة جم��ان��ا 

واملعلمن. للطالب 

وق����ال����ت ال���������وزارة يف ب���ي���ان ����س���ح���ايف ب���ان 

ه����ذه ال����رواب����ط “ غ���ري ���س��ح��ي��ح��ة وال ت��ع��رّب 

الفتة  حكومية”،  م��وؤ���س�����س��ة  او  ج��ه��ة  اي  ع��ن 

وب���ي���ان���ات  م���ع���ل���وم���ات  ج���م���ع  ه���دف���ه���ا  ان  اىل 

احل��ك��وم��ة  ت��وج��ه  م�ستغلة  امل�����س��ت��خ��دم��ن  ع��ن 

حا�سوب  جهاز   ال��ف   300 لتوفري  وخطواتها 

حم���م���ول م��و���س��ول��ة ب���ا����س���رتاك���ات ان���رتن���ت - 

ت��ت��ح��م��ل اي�����س��ا احل��ك��وم��ة ت��ك��ال��ي��ف��ه��ا - خ��الل 

غري  الطالب  على  وتوزيعها  املقبلة  املرحلة 

امل���ق���ت���دري���ن يف خم��ت��ل��ف حم���اف���ظ���ات امل��م��ل��ك��ة 

التعليم عن بعد  لت�سهيل عملية 

ال����رواب����ط  ال���������وزارة ان ه�����ذه  واو����س���ح���ت 

ال��ق��ي��ام  ول�����دى  الوهمية”   “ االإل���ك���رتون���ي���ة 

تعبئة  م��ن��ك  بالطلب  ت��ق��وم  اإل��ي��ه��ا  ب��ال��دخ��ول 

م���ع���ل���وم���ات وب����ي����ان����ات ���س��خ�����س��ي��ة ق����د ت��وق��ع 

احتيال  اأو  ابتزاز  �سحية  يكون  ان  امل�ستخدم 

مايل اإلكرتوين.

ون�سحت الوزارة جميع املواطنن بالرجوع 

ال�����س��ف��ح��ات  اأو  االإل���ك���رتون���ي���ة  امل����واق����ع  اإىل 

التوا�سل  م��واق��ع  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة  الر�سمية 

االأخ��ب��ار،  تلك  �سحة  من  للتاأكد  االجتماعي 

ت���داول تلك  امل��واط��ن��ن ع��دم  واأه��اب��ت بجميع 

اإل��ي��ه��ا وامل�����س��اع��دة يف  اأو ال���دخ���ول  ال���رواب���ط 

�ستالحق  اأنها  موؤكدة  وتداولها،  ن�سرها  عدم 

ال��رواب��ط  ه��ذه  مثل  بن�سر  ي��ق��وم  �سخ�س  ك��ل 

املرعية. القانونية  الوهمية بالطرق 

مهيدات: ال نغلق أي منشأة صناعية إال بعد ارتكابها مخالفة جسيمة

»الغذاء والدواء« توافق على تمديد صالحيات شهادة الـ GMP لمصانع مستحضرات التجميل

الجغبير ُيشيد بدور »الغذاء والدواء« في حل القضايا التي 
تهم القطاع الصناعي

»اإلقتصاد الرقمي والريادة« تحذر من روابط وهمية تدعي 
الحصول على حواسيب للطالب مجانا

الأربعاء   16  /  9  / 2020

االنباط- عمان

ب��ل��غ ���س��ع��ر ب��ي��ع غ����رام ال��ذه��ب ع��ي��ار 21 

املحلية،  بال�سوق  للمواطنن  رغبة  االأكرث 

لغايات  دينار  ر39   70 عند  الثالثاء  اليوم 

ال�������س���راء م���ن حم����الت ال�����س��اغ��ة، م��ق��اب��ل 

10ر38 دينار البيع.

ووف����ق����ا الأم������ن ����س���ر ال���ن���ق���اب���ة ال��ع��ام��ة 

احللي  و�سياغة  جت��ارة  حمالت  الأ�سحاب 

بيع  �سعر  بلغ  ع���الن،  رب��ح��ي  وامل��ج��وه��رات 

لغايات  24 و18  الذهب عياري  الغرام من 

30ر47  عند  ال�ساغة  حمالت  من  ال�سراء 

و30ر35 دينار على التوايل.

اأن  )ب����رتا(،  ل��  ت�سريح  يف  ع��الن  وب��ن 

7 غ��رام��ات  ال���ر����س���ادي وزن  ال���ل���رية  ���س��ع��ر 

ب��ل��غ 278 دي���ن���ارا، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ���س��ع��ر ال��ل��رية 

دي��ن��ارا،   317 غ��رام��ات   8 االإجن��ل��ي��زي وزن 

وال���ع���ر����س حم��ل��ي��ا  ال��ط��ل��ب  اأن  م��و���س��ح��ا 

�سعيفان.

ال���ذه���ب  ���س��ع��ر  اأن  اإىل  ع�����الن  ول���ف���ت 

اليوم  بعد ظهر  بلغ حتي  العاملية  بال�سوق 

ل��الأون�����س��ة  دوالرا   1966 ع��ن��د  ال���ث���الث���اء 

ال���واح���دة وه���و اأع��ل��ى ���س��ع��ر ي��ب��ل��غ��ه امل��ع��دن 

االأ�سفر منذ الثاين من ال�سهر احلايل.

ت��اج��را و�سانع   850 ي��ق��ارب  وي��وج��د م��ا 

اأردين  ب��راأ���س��م��ال  امل��م��ل��ك��ة  ذه���ب يف ع��م��وم 

5 مليارات دينار يف  اأكرث من  خال�س يبلغ 

حده االأدنى.

 وي��ذك��ر اأن اأ���س��ع��ار ال��ذه��ب  ق��ف��زت مبا 

ب�سعف  مدعومة  باملئة،  واح��د  اإىل  ي�سل 

اإىل  امل�����س��ت��ث��م��رون  يتطلع  بينما  ال����دوالر، 

اج��ت��م��اع جم��ل�����س االح��ت��ي��اط��ي االأم���ريك���ي 

امل��وؤ���س��رات، ب�ساأن  ه��ذا االأ���س��ب��وع ال���س��ت��ق��اء 

اإج���������راءات ال��ت��ح��ف��ي��ز وم���ع���دل ال��ت�����س��خ��م 

امل�ستهدف.

ال��ذه��ب  ك��ان  ال���ت���داول،  اأواخ����ر جل�سة  ويف 

عند  ب��امل��ئ��ة   0.7 مرتفعا  ال��ف��وري��ة  ال�����س��وق  يف 

وزاد  )االأون�����س��ة(.  ل��الأوق��ي��ة  دوالر   1955.60

 0.8 امل���ع���دن يف ال��ع��ق��ود االأم���ريك���ي���ة االآج���ل���ة 

1963.70 دوالر. باملئة، لي�سجل عند الت�سوية 

وقال �ستيفن اإين�س، كبري ا�سرتاتيجيي 

“�سوق  ك��������ورب،  اأك���������س����ي  ل������دى  ال���������س����وق 

ال���ذه���ب ت���ع���ول ع��ل��ى )���س��ي��ا���س��ة( جم��ل�����س 

املركزي  البنك  اأن  م�سيفا  االحتياطي”، 

االأمريكي قد ال يحيد عن نربته احلالية، 

باأنه  ال�سوق  داخ��ل  قويا  اعتقادا  ثمة  لكن 

�سيكون قادرا على اإيقاد �سرارة الت�سخم.

اأم��ام  باملئة   0.3 ال���دوالر  موؤ�سر  وهبط 

م��ن��اف�����س��ي��ه، م���ع ت���رق���ب االأ�����س����واق اإع����الن 

�سيا�سة املجل�س يوم االأربعاء، وهو ما يعزز 

من  للم�ستثمرين  االأ�سفر  املعدن  جاذبية 

حائزي العمالت االأخرى.

ل���ك���ن ح����د م����ن ت���ق���دم ال����ذه����ب اإق���ب���ال 

املخاطر،  عالية  االأ�سول  على  امل�ستثمرين 

م���ع ع�����ودة االآم�������ال ح���ي���ال ل���ق���اح حم��ت��م��ل 

ا���س��ت��ئ��ن��اف �سركة  ب��ع��د  مل��ر���س ك��وف��ي��د-19 

ال�سريرية. التجارب  اأ�سرتازينيكا 

االأخ����رى.  النفي�سة  امل���ع���ادن  ب��ن  وم���ن 

باملئة   1.6 للف�سة  ال��ف��وري  ال�سعر  �سعد 

اإىل 27.17 دوالر لالأوقية، وقفز البالتن 

لالأوقية،  دوالر   954.80 اإىل  باملئة   3.22

اإىل  باملئة   0.76 ال��ب��الدي��وم  ت��راج��ع  بينما 

2303.30 دوالر لالأوقية.

تحويل 4.2 مليون دينار من صندوق 
هّمة وطن للصحة

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
بـ 5 مليون دينار

انخفاض الرقم القياسي ألسعار 
المنتجين الصناعيين

ماريوت الدولية تقدم دعما ماليا 
لمركز الحسين للسرطان

االنباط- عمان 

�سندوق  اإدارة  جلنة  رئي�س  نائب  اأعلن 

ه��ّم��ة وط���ن، ج��م��ال ال�����س��راي��رة ام�����س، عن 

م����ن ح�����س��اب  دي����ن����ار  م���ل���ي���ون   4.2 حت���وي���ل 

حل�ساب  ل��ل�����س��ن��دوق  الرئي�سية  ال��ت��ربع��ات 

اأمانات وزارة ال�سحة.

وك����ان رئ��ي�����س ال�������وزراء، ال���دك���ت���ور عمر 

ال�����س��ح��ة  وزارة  دع����م  اع��ت��م��د  ق���د  ال�������رزاز، 

التربعات  ح�ساب  من  االإنفاق  اأوجه  �سمن 

الرئي�سية ل�سندوق هّمة وطن.

التربع  ه��ذا  ي��اأت��ي  ال�����س��راي��رة،  وبح�سب 

ا���س��ت��ج��اب��ة ل��الآث��ار امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ت��داع��ي��ات 

ج���ائ���ح���ة ف���ريو����س ك����ورون����ا ع���ل���ى ال��ق��ط��اع 

والدائمة  املا�سة  للحاجة  ونظراً  ال�سحي، 

الأج����ه����زة ال��ف��ح�����س امل���خ���ت���ربي احل��دي��ث��ة 

ا�ستجابة  قدرة  من  تعزز  التي   ،   PCR
الإج��راء  ال�سحة  وزارة  يف  املركزي  املخترب 

الع�سوائية والالزمة بال�سرعة  الفحو�سات 

املطلوبة.

كما �سيتم تخ�سي�س جزء من هذا املبلغ 

الإجراء 200 األف عينة فح�س كورونا.

ال�سحة  وزارة  اأن  ال�����س��راي��رة،  واأو���س��ح 

هّمة  �سندوق  اإدارة  جلنة  بتزويد  �ستقوم 

مت  التي  املبالغ  حول  دوري��ة  بتقارير  وطن 

�سرفها.

االنباط- عمان 

اأغلقت بور�سة عمان، ام�س  الثالثاء، 

6ر6 م��ل��ي��ون ���س��ه��م، م��وزع��ة  ع��ل��ى ت����داول 

على 2475 عقد، بقيمة تداوالت اإجمالية 

5 مليون دينار. بلغت 

اإىل  ال���ب���ور����س���ة  وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر 

النقطة 1579، بن�سبة 65ر0 باملئة، مقارنة 

وارتفعت  ال�سابقة.  اجلل�سة  اإغ���الق  م��ع 

انخف�ست  بينما  �سركة،   16 اأ�سهم  اأ�سعار 

اأ�سعار  وا�ستقرت  �سركة،   51 اأ�سهم  اأ�سعار 

اأ�سهم 29 �سركة اأخرى.

االنباط- عمان 

الأ�سعار  القيا�سي  ال��رق��م  انخف�س 

ال�����س��ن��اع��ي��ن يف اال���س��ه��ر  امل���ن���ت���ج���ن 

احل���ايل  ال���ع���ام  م���ن  االأوىل  ال�����س��ب��ع��ة 

بن�سبة 86ر7 باملئة، لي�سل اإىل النقطة 

لنف�س  نقطة  21ر120  مقابل  76ر110 

الفرتة من العام املا�سي.

لدائرة  ال�سهري  التقرير  وبح�سب 

الثالثاء،  ام�س   العامة،  االح�ساءات 

انخف�س الرقم القيا�سي العام الأ�سعار 

امل��ن��ت��ج��ن ال�����س��ن��اع��ي��ن ل�����س��ه��ر مت��وز 

باملئة،  65ر8  بن�سبة  احل��ايل  العام  من 

مقابل  76ر108  ال��ن��ق��ط��ة  اإىل  لي�سل 

العام  ال�سهر من  لذات  نقطة  06ر119 

املا�سي.

ووف����ق����ا ل���ل���ت���ق���ري���ر، ارت����ف����ع ال���رق���م 

ال��ق��ي��ا���س��ي ال����ع����ام الأ����س���ع���ار امل��ن��ت��ج��ن 

ال�سناعين ل�سهر متوز من هذا العام 

بن�سبة 45ر4 باملئة، لي�سل اىل النقطة 

ل�سهر  نقطة  12ر104  مقابل  76ر108 

حزيران من نف�س العام

االنباط- عمان 

الدولية،  م��اري��وت  جمموعة  ق��دم��ت 

دع��م��ا م��ال��ي��ا مل��وؤ���س�����س��ة وم��رك��ز احل�سن 

دي����ن����ار،  األ������ف   97 ب��ق��ي��م��ة  ل���ل�������س���رط���ان 

ل������دع������م م�����ر������س�����ى ال�����������س�����رط�����ان غ���ري 

العالج. تكاليف  تغطية  على   القادرين 

ب���ن م��رك��ز احل�سن  ال�����س��راك��ة  وب�����داأت 

امل��اري��وت  ف��ن��ادق  وجم��م��وع��ة  لل�سرطان 

م���ن خ��الل   ،2007 ع����ام  م��ن��ذ  ال���دول���ي���ة 

والربامج  االأن�سطة  من  العديد  تنظيم 

ع��ل��ى م���دى ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، وال��ت��ي 

واملجتمع  موظفيها  اإ�سراك  �ساأنها  من 

ال��وع��ي ح��ول  امل��ح��ل��ي وال����دويل يف ن�سر 

ال�سرطان. مر�س 

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

7ر39 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا



االعالين
07

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  املتحدة لتجارة التبغ والدخان  

  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات معفاة حتت الرقم 

 ) 2154 ( بتاريخ ) 2017/5/14(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ماهر عبد العزيز �سليمان العفي�سات

 – امللقي  – �سارع فوزي  الرابع  – الدوار  امل�سفي : عمان  عنوان 

عمارة رقم 44

خلوي ) 0795188369 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

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

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة القدميه للربجميات ذ.م.م م�سجلة لدينا يف 

الرقم  حتت  حمدودة/  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

)54292( بتاريخ )2019/4/29( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/9/14(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200095897(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن  �سركة كامل وجمدي ابو �سنينه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   2008/5/22 حتت الرقم )90807( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/15 

ابو  �سامل  طالب  حممد  كامل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

�سنينه  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : جويدة حي الباير بالقرب من م�سجد 

ف�سة القهيوي – ت: 0795975404

لال�ستف�سار يرجى االت�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 : )200146285(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

�سجل  يف  وامل�سجلة  ال�سويكي   ومعتز  وايهاب  حازم  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )111223( بتاريخ 2015/2/15 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/15 

ال�سويكي   حافظ  عوين  حازم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ت���الع ال��ع��ل��ي  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان 

0798500885

لال�ستف�سار يرجى االت�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 : )200008949(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  وحمدان   ال�سند�س  ابو  �سركة  باأن  

ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   2000/1/20 حتت الرقم )54731( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/15 

حمدان   احمد  حممد  املحامي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – العبديل – ت: 0795030123

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

والتجارة بان �سركة �سهاال�سفاريني و�سريكها وامل�سجلة يف �سجل 

  2009/5/5 بتاريخ   )94496( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سها ال�سفاريني و�سريكها

اإىل �سركة : �سهاال�سفاريني و�سريكتها

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

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عربيات  ���س��رك��ة  ت�سفية  اج�����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

وفريحات  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)85410 ( بتاريخ 2007/4/5 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إشعار بالعودة إىل العمل     
 املوظف :  سعد علي جميل قطيش

الرقم الوطني : 9891027406

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

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

تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإح�سار ما يربز غيابك واال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  الأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل االأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.  

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف.

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف :  احمد محمد عيسى قطوم

الرقم الوطني : 9941018101
اأيام متتالية دون عذر  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة 

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

تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإح�سار ما يربز غيابك واال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  الأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل االأردين رقم 8 ل�سنة 1996و وتعديالته.

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف.

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

ال�سناعة والتجارة

وجالل  �سفيه  ابو  نوره  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

احلتامله

 )  112110( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2015/7/5 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�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 : )200116345(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   الهر�س  بهاء  �سركة  ب��اأن  

تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2011/2/6 بتاريخ   )15872( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/15 

عليان   حممود  احمد  ح�سني  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال��زه��ور  ج��ب��ل   – ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0787898615

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

لتجارة  املتحدة  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

التبغ والدخان    وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات معفاة حتت 

باجتماعها  ق��ررت  قد   2017/5/14 بتاريخ   )2154( الرقم 

املوافقة على ت�سفية    2020/9/3 املنعقد بتاريخ   العادي  غري 

�سليمان  العزيز  عبد  ماهر  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

العفي�سات  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

ال����دوار ال��راب��ع ���س��ارع ف���وزي امل��ل��ق��ي ع��م��ارة رق����م44- هاتف 

0795188369

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

عبد  وحممد  املومني  حممود  عقيل  حممد  �سركة  بان  والتجارة 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  امل�سرات   حمبوب  الكرمي 

بطلب  تقدمت    2018/5/23 بتاريخ   )118339( الرقم  حتت 

الإجراءات التغيريات التالية :

املومني  حممود  عقيل  حممد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

وحممد عبد الكرمي حمبوب امل�سرات

اإىل �سركة : �سفيان حممد م�ساد و�سريكه

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

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف :  معتز أحمد محمود بصبوص

الرقم الوطني : 9831050855

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

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

تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإح�سار ما يربز غيابك واال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  الأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل االأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف.

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف :  يعقوب محمد غازي سعود الخزاعلة

الرقم الوطني : 2000200576
اأيام متتالية دون عذر  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة 

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

تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإح�سار ما يربز غيابك واال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  الأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل االأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف.

انذار نهائي تحت طائلة الفصل من العمل
صادر عن شركة هاوس باو – املكتب االقليمي
املوظفة : بيان مشهود عبد اللطيف الشرايعة

للعمل  وتركك   2020/9/9 تاريخ  من  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

ننذرك  فاننا  لذا   ، الكتاب  هذا  تاريخ  حتى  ر�سمي  عذر  ب��دون 

بالعودة اىل العمل فورا حيث اذا م�سى تاريخ 2020/9/18 دون 

عودتك للعمل �سيتم اتخاذ االجراء القانوين بحقك باعتبارك 

 ) االقليمي  )املكتب  ب��او  ه��او���س  �سركة  يف  لوظيفتك  ف��اق��ده 

باال�سافة اىل الرجوع اليك بالتعوي�س عن ال�سرر الذي �سببته 

لل�سركة

شركة هاوس باو – املكتب االقليمي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200149300(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن  �سركة الدب�س ويو�سف  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2015/8/5 حتت الرقم )112266( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/15 

يو�سف   حممود  �سبحي  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ال��ق��وي�����س��م��ه  امل�����س��ف��ي : ع��م��ان  ب����اأن ع���ن���وان  ع��ل��م��ا 

0795228857

لال�ستف�سار يرجى االت�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 : )200066838(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن  �سركة الزرو التميمي وادري�س  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   2005/2/14 حتت الرقم )74353( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/15 

�ساكر  جربين  حممد  عثمان  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

ادري�س  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – االبي�س  اجلبل   – ال��زرق��اء   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0787826455

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

الرب  ا�سماعيل  ح�سن  فايز  �سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة 

حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  و�سريكه وامل�سجلة 

الرقم )19740( بتاريخ 2018/3/6  تقدمت بطلب الإجراءات 

التغيريات التالية :

الرب  ا�سماعيل  ح�سن  فايز   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : حمزه �سليمان و�سركاه

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

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

وال��دخ��ان     التبغ  ل�سناعة  املتحدة  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات معفاة حتت الرقم  

) 2153 ( بتاريخ ) 2017/5/14(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ماهر عبد العزيز �سليمان العفي�سات

 – امللقي  – �سارع فوزي  الرابع  – الدوار  امل�سفي : عمان  عنوان 

عمارة رقم 44

خلوي ) 0795188369 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

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

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة املتحدة ل�سناعة 

التبغ والدخان    وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات معفاة حتت 

باجتماعها  ق��ررت  قد   2017/5/14 بتاريخ   )2153( الرقم 

املوافقة على ت�سفية    2020/9/3 املنعقد بتاريخ   العادي  غري 

�سليمان  العزيز  عبد  ماهر  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

العفي�سات  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

ال����دوار ال��راب��ع ���س��ارع ف���وزي امل��ل��ق��ي ع��م��ارة رق����م44- هاتف 

0795188369

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

املحت�سب  ب�سار  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

و�سركاه  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2000/4/2 بتاريخ   )  8497(

االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�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  )277/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

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

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  ذ.م.م  للتدريب  االو�سط  ال�سرق  �سركة  ب��اأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )9448( بتاريخ )2004/12/13( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/9/14(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
املعلمة : سكينه يوسف احمد الحاليقه

لوظيفتك  فاقدة  تعتربين  واال   ، االع��الن  ن�سر  تاريخ  من  يومني  خالل  لعملك  بالعودة  ان��ذرك 

 )  96  ( �سنة   )  8  ( رق��م  االردين  العمل  قانون  ن�سو�س  ح�سب  امل�سوؤولية،  كامل  وتتحملني   ،

وتعديالته املادة 28 / ه� .

اكاديمية القادة الدولية
شركة مهند مناصرة وشركاه

االربعاء  16/ 9 / 2020

اعالن للفائزين
الرتويجية  باحلملة  جوائزهم  ا�ستالمهم  للفائزين  مربوك 

ل�سركة خط احللويات لال�سترياد والت�سدير

 حتت موافقة وزارة ال�سناعة والتجارة رقم )7208( 

 الجائزة اسم الفائز 

   2020سيارة هونداي اكسنت  منتهى نغوي 

بوصة   55شاشة ال جي  حسن عبد السالم حسن حسين    

بوصة   55شاشة الي جي   سيرين غازي طاهر حنون    

بوصة   55شاشة الي جي   أسامة جودت عبدهللا عقل    

بوصة   55شاشة الي جي   عمر نبيل خليل الشاويش    

   

 



الدويل
 80 الأربعاء  16/ 9 / 2020 

االنباط - وكاالت

للقناة  الع�سكري  “نري دفوري” املرا�سل  ق��ال   

امل��ف��رو���ض ع��ل��ى قطاع  اإن احل�����س��ار  ال��ع��ري��ة،   12

تهريب  عمليات  يف  كبرية  �سعوبة  اإىل  اأدى  غ��زة 

الأ�سلحة واملعدات القتالية اإىل قطاع غزة ولذلك 

حتاول حركة حما�ض ت�سنيع ال�سواريخ والروؤو�ض 

املتفجرة حملياً داخل القطاع. واأ�ساف اأن حما�ض 

قررت ا�ستغالل ال�سفينة الريطانية التي غرقت 

قبل اأكرث من 1٠٠ عام ل�ستخدامها يف الت�سنيع.

اأح���د  �سدناي”  “رامي  ع���ن  امل���را����س���ل  ون���ق���ل 

“ال�سييطت” البحرية  وح���دة  م�����س��وؤويل  ق��دام��ى 

يعرفون حول  كانوا  اأنهم  زعمه  الح��ت��الل،  ل��دى 

وجود هذه ال�سفينة الغارقة.  وادعى اأنهم حاولوا 

ولكن  �سنوات،  م��دار  على  ال�سفينة  جت��اه  الغو�ض 

الو�سع الأمني كان مينعهم من ذلك يف كّل مرة، 

وقال اأي�ساً اإن ال�سفينة غرقت قرب �سواحل القطاع 

ولالأ�سف حركة حما�ض و�سلت لل�سفينة قبلنا.

ال�سفينة  ف�����اإن  اأي�������س���اً  “دفوري”  وب��ح�����س��ب 

م��راً   33 عمق  على  م��وج��ودة  ك��ان��ت  الريطانية 

وعلى بعد حوايل كيلومراً وحداً من �ساطئ �سمال 

ا�سمها  التي  ال�سفينة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  غ���زة.  قطاع 

»hms m15« كانت ت�سارك يف ح�سار قطاع غزة 

على زمان الدولة العثمانية قبل اأكرث من 1٠٠ عام.

االنباط - وكاالت

اأعلنت قطر اأنها “لن تن�سم” اإىل اجلريان 

مع  دبلوما�سية  عالقات  اإق��ام��ة  يف  اخلليجيني 

ال�����س��راع مع  “قبل ح���ّل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ك��ي��ان 

الفل�سطينيني«.

وزارة  با�سم  للمتحدثة  مقابلة  يف  ذلك  جاء 

وكالة  مع  اخلاطر،  لولوة  القطرية  اخلارجية 

اإن  اخل��اط��ر  وق��ال��ت  الأم��ري��ك��ي��ة.  “بلومرغ” 
القا�سية  ب��ال��ظ��روف  يتعّلق  ال�����س��راع  “جوهر 
التي يعي�ض الفل�سطينيون يف ظّلها، ك�سعب من 

دون بلد، يعي�ض حتت الحتالل )اإ�سرائيل(«.

ك��ان  ال��ت��ط��ب��ي��ع  اأن  ن��ع��ت��ق��د  “ل  واأو����س���ح���ت 

ج��وه��ر ه���ذا اخل�����الف، وب��ال��ت��ايل ل مي��ك��ن اأن 

يكون احلّل”، دون تفا�سيل اأخرى.

اخلاطر  اأ���س��ارت  اخلليجية،  الأزم���ة  وح���ول 

ب��اجت��اه  ق��ري��ب  ت��ق��ّدم  ح�����س��ول  “اإمكانية  اإىل 

واأك��دت  لقطر«.  مقاطعتها  املنطقة  دول  اإنهاء 

الكويت،  تدعمها  التي  الأزم��ة  ح��ّل  “جهود  اأن 

اإىل  ولفتت  حت���ّول«.  نقطة  اإىل  بعد  ت�سل  مل 

يف  واإي��اب��ا  ذهابا  وموفدين  ات�سالت  “حركة 
الأ�سهر املا�سية، ومن املبكر احلديث عن خرق 

قد  املقبلة  “الأ�سابيع  اأن  وا�ستدركت  حقيقي«. 

يف  اخلو�ض  راف�سة  جديد”،  �سيء  عن  تك�سف 

التفا�سيل.

ومل تو�سح اخلاطر م�سدر تلك الت�سالت 

“املفاو�سات  اإن  وهوية اجلهات املوفدة. وقالت 

13 ال���ت���ي ق��ّدم��ت��ه��ا دول  جت�����اوزت امل��ط��ال��ب ال������

���س��اب��ق ك��اأ���س��ا���ض لأي ح���ّل«.  احل�����س��ار يف وق���ت 

هي  ب�سددها  نحن  التي  “النقطة  واأ���س��اف��ت: 

بّناء يف مفاو�سات ومناق�سات  النخراط ب�سكل 

غري م�سروطة«.

االنباط - وكاالت

اإي���ران، ام�����ض، ال��ولي��ات املتحدة  ح��ذرت 

من ارتكاب “خطاأ ا�سراتيجي” يف اأعقاب 

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  م��ن  تهديدات 

تقارير  خلفية  على  اإليها،  موجهة  ترامب 

�سفرية  لغتيال  تخطيطها  عن  �سحافية 

اجلرنال  وا�سنطن  لقتل  انتقاما  اأمريكية 

�سليماين. قا�سم 

وق���������ال امل�����ت�����ح�����دث ب����ا�����س����م احل����ك����وم����ة 

األ  يف  “ناأمل  رب���ي���ع���ي  ع���ل���ي  الإي����ران����ي����ة 

ي���رت���ك���ب���وا )امل���������س����وؤول����ون الأم����ريك����ي����ون( 

يف  وب��ال��ت��اأك��ي��د  ج��دي��دا.  ا�سراتيجيا  خ��ط��اأ 

ا���س��رات��ي��ج��ي،  اأي خ��ط��اأ  ح���ال )ارت���ك���ب���وا( 

�سي�سهدون الرد الإيراين احلا�سم«.

ال����رّد  اإّن  ق����ال الث���ن���ني،  ت���رام���ب  وك����ان 

“اأقوى  ���س��ي��ك��ون  اإي������ران  ع��ل��ى  الأم����ريك����ي 

اإعالمية  تقارير  على  تعليقا  مّرة”،  األ��ف 

اأفادت باأّن طهران خّططت لغتيال �سفرية 

مارك�ض،  لن��ا  اإفريقيا  جنوب  يف  وا�سنطن 

انتقاما ملقتل قائد فيلق القد�ض يف احلر�ض 

ب�سربة  �سليماين  قا�سم  اجل��رنال  ال��ث��وري 

جوية اأمريكية قرب مطار بغداد يف كانون 

املا�سي. الثاين 

ترامب،  قاله  ما  “قراأت  ربيعي  واأو�سح 

ان���ه  ب���ل���د ي���دع���ي  اآ�����س����ف لأن رئ���ي�������ض  واأن������ا 

مت�سرعة،  بتعليقات  ي���ديل  ال��ع��امل  ي��دي��ر 

ا�ستنادا  ومريبة  )خا�سة(،  اأجندة  تغذيها 

ل��ت��ق��ري��ر  اإ������س�����ارة  يف  ه�ض”،  اأ����س���ا����ض  اىل 

امل�ستند  الأم���ريك���ي،  “بوليتيكو”  م��وق��ع 

ه��وي��ت��ي��ه��م��ا.  ي��ك�����س��ف  مل  م�������س���وؤول���ني  اىل 

اأي  اىل  ي�ستند  “ل  ال��ت��ق��ري��ر  اإن  واع��ت��ر 

من  “راأينا  م�سيفا  ر���س��م��ي��ة،  معطيات” 

منطقتنا  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة  خ���الل 

امل�ستندة  الأمريكية  احلكومة  تعليقات  اأن 

العراق  ح��رَب��ي  اأطلقت  مريبة  تقارير  اىل 

الج��ت��ي��اح  اىل  اإ����س���ارة  يف  واأفغان�ستان”، 

الأمريكي لكل من البلدين.

وربط امل�سوؤول الإيراين بني ت�سريحات 

الأمريكية  الرئا�سية  والنتخابات  ترامب، 

ي�سعى  حيث  ال��ث��اين،  ت�سرين   3 يف  امل��ق��ررة 

مناف�سه  م��واج��ه��ة  يف  ثانية  ب��ولي��ة  للفوز 

وتابع  ب��اي��دن.  ج��و  ال��دمي��وق��راط��ي  املر�سح 

ب�����س��ب��ب  ك����ه����ذه  اأم��������ور  ق������ول  ي���ت���م  “رمبا 

عن  الم��ت��ن��اع  ه��ي  ن�سيحتنا  الن��ت��خ��اب��ات. 

بعدم  والت�سبب  القتل،  عمليات  امل��غ��ام��رة، 

على  احل�سول  بغر�ض  املنطقة  يف  ا�ستقرار 

رئا�سي«. مقعد 

وال��ولي��ات  اإي���ران  ب��ني  التوتر  وت�ساعد 

 ،2٠18 ت���رام���ب ع����ام  ق�����رار  امل���ت���ح���دة م��ن��ذ 

الن�������س���ح���اب ب�����س��ك��ل اأح�������ادي م���ن الت���ف���اق 

ال�����ن�����ووي امل�������رم ب�����ني ط�����ه�����ران وال�������دول 

اقت�سادية  عقوبات  فر�ض  واإعادة  الكرى، 

وبلغ  الإ�سالمية.  اجلمهورية  على  قا�سية 

التوتر ذروته يف 3 كانون الثاين 2٠2٠، مع 

مقتل �سليماين ونائب رئي�ض هيئة احل�سد 

املهند�ض،  م��ه��دي  اأب���و  ال��ع��راق  يف  ال�سعبي 

وردت  ب��غ��داد.  يف  اأم��ريك��ي��ة  ج��وي��ة  ب�سربة 

طال  ���س��اروخ��ي  بق�سف  اأي���ام  بعد  ط��ه��ران 

ق��اع��دة ع��ني الأ���س��د يف غ��رب ال��ع��راق، حيث 

ي���ت���واج���د ج���ن���ود اأم���ريك���ي���ون. ك��م��ا ارت��ف��ع 

م��ن�����س��وب ال��ت��وت��ر ب�����س��ك��ل ب��ال��غ يف ح��زي��ران 

اإي����ران ا���س��ق��اط ط��ائ��رة  2٠19، ب��ع��د اإع���الن 

اأم��ريك��ي��ة م�����س��رية، م���وؤك���دة ان��ه��ا ان��ت��ه��ك��ت 

جمالها اجلوي، الأمر الذي نفته وا�سنطن 

ب�سدة. وبعد يومني، اأعلن ترامب اأنه الغى 

اي���ران  ع��ل��ى  ���س��رب��ات  الأخ����رية  اللحظة  يف 

لتفادي �سقوط خ�سائر ب�سرية.

االنباط - وكاالت

اأ�ساد مراقبون فل�سطينيون، بت�سكيل “القيادة 

ال�سعبية”،  ل��ل��م��ق��اوم��ة  امل���وح���دة  الفل�سطينية 

ال�سحيح”.  الجت���اه  يف  “خطوة  اأنها  معترين 

لكنهم راأوا، اأنها “لن توؤ�س�ض لنطالق انتفا�سة 

�سعبية جديدة”.

“القيادة  اأ�������س������درت  امل����ا�����س����ي،  وال�������س���ب���ت 

الفل�سطينية املوحدة للمقاومة ال�سعبية”، بيانا 

ح��م��ل رق���م 1، دع���ت ف��ي��ه اإىل اع��ت��ب��ار، ال��ث��الث��اء، 

“يوم رف�ض �سعبي انتفا�سي”، كونه يتزامن مع 
توقيع اتفاقي التطبيع بني اإ�سرائيل، والإمارات 

والبحرين.

نتاج  ال�سعبية”،  املقاومة  “قيادة  بيان  وج��اء 

اتفاق الأمناء العامني للف�سائل، خالل اجتماع 

برام اهلل وبريوت، يف 3 اجلاري، حيث مت التوافق 

حينها على تفعيل “املقاومة ال�سعبية ال�ساملة” 

اإ���س��رائ��ي��ل وت��ط��وي��ره��ا، م���ع ت�سكيل جلنة  ���س��د 

لقيادتها، واأخرى لتقدمي روؤية لإنهاء النق�سام.

كما دعا البيان اإىل اعتبار اجلمعة املقبل “يوم 

حداد ترفع فيه الأعالم ال�سوداء يف كل ال�ساحات 

وامل���ب���اين وال���ب���ي���وت، وت���ق���رع ال��ك��ن��ائ�����ض اأج���را����ض 

“موجة”  على  ردا  اجلمعة”،  وخطبة  احل���داد، 

اإىل  اأي�سا  ودع��ا  اإ�سرائيل.  مع  العربي  التطبيع 

“نبذ كل اخلالفات الفل�سطينية وامل�ساركة يف هذا 
الكفاح ال�سعبي التحرري”.

ال�سعبية،  القيادة  ت�سكيل  اأن  حمللون  وب��نّي 

واإط��الق البيان املوحد اأم��ر مهم، لكنهم راأوا اأن 

“العرة تتمثل يف ترجمة ذلك باأفعال مناه�سة 
رفيق  اأح��م��د  واأ���س��اد  الأر�ض”.  على  ل��الح��ت��الل 

عو�ض، اأ�ستاذ الإعالم يف جامعة القد�ض بخطوة 

ت�سكيل القيادة املوحدة للمقاومة ال�سعبية. لكنه 

عامي  انتفا�ستي  حم��اك��اة  يف  تنجح  اأن  ا�ستبعد 

ا�ستعادة  ال�سعب  “من  واأ���س��اف  و2٠٠٠.   1987

التاريخ وا�ستح�سار اجلمهور الذي اأ�سعل انتفا�سة 

 .”2٠٠٠ ع���ام  والأق�������س���ى   ،1987 ع���ام  احل���ج���ارة 

اأ�سعل  ال��ذي  الفل�سطيني  اجلمهور  اأن  ويعتقد، 

عن  “اإبعاد  لعمليات  تعر�ض  النتفا�ستني،  تلك 

الفعل على الأر�ض، وجعلته ظروف عدة مرتبطا 

التحم�ض  ع��ن  تنّحيه  ي��وم��ي��ة،  حياتية  بق�سايا 

تبعاتها”.  ع���ام���ة، وحت��م��ل  ان��ت��ف��ا���س��ة  لإط�����الق 

وطالب، قادة الف�سائل بتقدمي “منوذج” ميكن 

الح��ت��الل.  ���س��د  للتحرك  اجل��م��ه��ور  يحفز  اأن 

متفقا مع عو�ض، راأى الكاتب ال�سيا�سي والأ�ستاذ 

الظروف  اأن  جقمان،  ج��ورج  بريزيت  جامعة  يف 

املو�سوعية قد حتول دون حدوث مقاومة �سعبية 

و�سيقت�سر  عارمة،  انتفا�سة  انطالق  اأو  وا�سعة، 

ا�ستباكات حم��دودة هنا  او  الأم��ر على م�سريات 

ل��ه��ا عالقة  “هناك ظ����روف  واأ����س���اف  وه���ن���اك. 

بقدرة  واأخ���رى  الفل�سطيني،  الداخلي  بالو�سع 

ال�سلطة وحمدودية قدرتها على اإبداء فعل يثري 

غ�سب اإ�سرائيل”. وتابع “على ال�سعيد ال�سعبي، 

ل اأرى جهوزية لالنتفا�سة، لأن �سنوات النق�سام 

خف�ست م�ستوى الثقة بالقيادات عموما، كونها 

الوطنية  الوحدة  2٠٠7 عن حتقيق  عجزت منذ 

وراأب النق�سام”. ولفت، اإىل اأن املقاومة ال�سعبية 

بوجود  ارتبطت   ،1987 انتفا�سة  �سهدتها  التي 

ق��وات اإ�سرائيلية داخ��ل امل��دن، الأم��ر ال��ذي جعل 

ال�ستباك مع جنود الحتالل �سيئا طبيعيا ب�سكل 

بتواجد  اليوم،  اختلفت  ال�سورة  اأن  غري  يومي، 

تلك القوات على خطوط التما�ض عند احلواجز 

وامل�ستوطنات.

من جهته، �سدد الكاتب واملحلل ال�سيا�سي عمر 

القيادة  بيان  بد من تدعيم  اأن��ه ل  ع�ساف، على 

ل��دف��ع ثمن  امل��وح��دة، با�ستعداد وط��ن��ي وق��ي��ادي 

“ال�سارع  اأن  واعتر  والتوجه.  ال�ستحقاق  ه��ذا 

الفل�سطيني �سيكون م�ستعدا للت�سحية وبذل كل 

اجلهود، يف حال كانت القيادة م�ستعدة لذلك”.

“خطوة  امل���وح���دة  ال��ق��ي��ادة  اإع�����الن  اإن  وق����ال 

بالجتاه ال�سحيح، ومطلوب جت�سيدها بالتحرك 

يف وج���ه الح���ت���الل، ح��ت��ى ي��ك��ون ال�����س��ع��ب واث��ق��ا 

“متهد  ب����اأن  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن  واأع�����رب،  بجديتها”. 

العمل  كون  ال�سيا�سي،  النق�سام  لإنهاء  اخلطوة 

امل���ي���داين واخ���ت���الط ال���دم���اء واجل���ه���ود يتطلب 

“امل�سهد لدى  اأن  يعتقد  املقابل،  ذلك”. لكن يف 

الفل�سطينية،  ال��ق��ي��ادة  م��ن  قليلة  غ��ري  اأو���س��اط 

غري نا�سج لإطالق مقاومة �سعبية ودفع اأثمان 

يراهن  ل  ال�سيا�سي  “امل�ستوى  وا�ساف:  ذلك”. 

ما  نافذة  م�ستويات  وهناك  املقاومة،  خيار  على 

تزال عينها على اإحياء املفاو�سات، عر الرباعية 

الدولية، اأو من خالل موؤمتر دويل لل�سالم”.

»إسرائيل« عن السفينة البريطانية: كّنا نعرف بوجودها وحمـاس وصلت لها قبلنا

قطر: ال تطبيع مع »إسرائيل« قبل حل الصراع مع الفلسطينيين

طهران تحذر واشنطن من ارتكاب »خطأ استراتيجي« بعد تهديدات ترامب

مراقبون: »قيادة المقاومة الشعبية« لن تؤسس النطالق انتفاضة جديدة 
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مدينة  و���س��ع  اأن  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأك�����دت 

القد�ض ال�سريف ينبغي اأن يرك �سمن ق�سايا 

الفل�سطينيني  بني  للتفاو�ض  النهائي  احل��ل 

�سحفي  م��وؤمت��ر  يف  ذل��ك  ج��اء  و”اإ�سرائيل«. 

الأم��ني  با�سم  املتحدث  دوج��اري��ك،  ل�ستيفان 

ال����ع����ام، اأن���ط���ون���ي���و غ���وت���ريي�������ض، ع���ر دائ����رة 

ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة م���ع ال�����س��ح��ف��ي��ني مب��ق��ر الأمم 

املتحدة يف نيويورك.

وك���ان امل��ت��ح��دث الأمم����ي ي���رد ع��ل��ى اأ�سئلة 

من  ال��ع��ام  الأم���ني  موقف  ب�ساأن  ال�سحفيني 

اعتزام كو�سوفو و�سربيا نقل �سفارتيهما اإىل 

القد�ض.

وح������ول ت���وق���ي���ع ات���ف���اق���ي ال��ت��ط��ب��ي��ع ب��ني 

ق��ال:  “اإ�سرائيل”،  م��ع  والإم����ارات  البحرين 

“ياأمل الأمني العام لالأمم املتحدة اأن ي�ساعد 
ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع يف خ��ل��ق امل��زي��د م��ن الفر�ض 

ل��ل��ت��ع��اون الإق��ل��ي��م��ي«. وت��اب��ع “كما ي��اأم��ل اأن 

والفل�سطينيون  الإ�سرائيليون  ال��ق��ادة  يعود 

اإىل النخراط يف مفاو�سات هادفة من �ساأنها 

اإنهاء الحتالل وحتقيق اإقامة دولتني«.
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ق���ال ن���ادي الأ����س���ري، اإن الأ���س��ريي��ن ماهر 

امل�سربني  �سعيبات  الرحمن  وعبد  الأخ��ر���ض، 

عن الطعام، يواجهان خطرا م�ساعفا، يف ظل 

“كورونا” امل�ستجد،  ا�ستمرار انت�سار فريو�ض 

خا�سة بني ال�سجانني، الذين ُي�سكلون امل�سدر 

الأول لالنتقال عدوى الفريو�ض لالأ�سرى.

وق����ال ام�����ض، اإن الأخ���ر����ض امل�����س��رب منذ 

 27 ال��رح��م��ن �سعيبات م��ن��ذ  ي��وم��ا، وع��ب��د   51

تزداد  �سعبة  �سحية  اأو�ساعا  يواجهان  يوما، 

اأنه رغم  خطورتها مع مرور الوقت، م�سيفا 

ذلك فاإن �سلطات الحتالل توا�سل اعتقالهما، 

وا�ستخدام اأدواتها التنكيلية بحقهما اأبرزها: 

ونقلهما  وقا�سية،  �سعبة  ظ��روف  يف  عزلهما 

املتكرر يف حماولة لإنهاكهما ج�سديا، وعرقلة 

زيارات املحامني لهما، وال�سغط عليهما نف�سيا 

عر املماطلة يف ال�ستجابة ملطلبهما.

بالتواطوؤ  الح��ت��الل  حماكم  ت�ستمر  كما 

والعمل على تر�سيخ �سيا�سة العتقال الإداري، 

عر قراراتها التي متثل فقط ق��رارات جهاز 

وج���دد  “ال�ساباك«.  الح����ت����الل  خم����اب����رات 

الح��ت��الل  على  ال�سغط  ب�����س��رورة  مطالبته 

�سيا�سة  الأ����س���ريي���ن، ووق�����ف  ع���ن  ل����الإف����راج 

العتقال الإداري.

والأ����س���ري الأخ���ر����ض )49 ع��ام��ا( م��ن بلدة 

�سيلة الظهر يف جنني، تعر�ض لالعتقال من 

قبل قوات الحتالل عدة مرات اآخرها يف 27 

الحتالل  �سلطات  متوزاملا�سي، حيث حولته 

اإىل العتقال الإداري ملدة اأربعة اأ�سهر، جرى 

م�ست�سفى  يف  ح��ال��ي��ا  وي��ق��ب��ع  لح��ق��ا،  تثبيتها 

“كابالن”.
والأ�سري �سعيبات )3٠ عاما( من بيت حلم، 

اُعتقل عدة مرات �سابقا، اآخرها يف 5 حزيران 

الإداري  لالعتقال  حتويله  وج���رى  امل��ا���س��ي، 

اأ�سهر، وه��و م��ت��زوج، ويقبع حاليا  اأرب��ع��ة  مل��دة 

نقله  ج��رى  الرملة” حيث  “عيادة  �سجن  يف 

موؤخراً من زنازين عزل �سجن “اآي�سل«.
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ق���ال ط����ارق ول���ي���ام ���س��ع��ب امل���دع���ي ال��ع��ام 

تهم  وج����ه  ب�����الده  ق�����س��اء  اإن  ف���ن���زوي���ال  يف 

الأ�سلحة” و”التاآمر  “و”تهريب  “الإرهاب 
الأمريكي”  “اجلا�سو�ض  اإىل  الإجرامي” 

اأ�سبوع يف حميط من�ساآت  قبل  اعتقل  ال��ذي 

نفطية. واأ�ساف اأن ماثيو جون هيث “خدم 

يف العراق من 2٠٠6 ولغاية 2٠16 ملدة ثالثة 

يف  ات�سالت  م�سغل  ب�سفته  �سنويا”  اأ�سهر 

املركزية  ال�ستخبارات  لوكالة  �سرية  قاعدة 

�سركة  حل�ساب  اإيه(”  اآي  )�سي  الأمريكية 

اأمنية خا�سة تدعى “اأم يف اإن«. وعند القب�ض 

عليه قرب م�سفاتي نفط يف ولية فالكون، 

“اأ�سلحة  ب�  م��زودا  املفر�ض  اجلا�سو�ض  كان 

الدولرات”،  م���ن  ك��ب��ري  و”مبلغ  ثقيلة” 

ح�سب الرئي�ض الفنزويلي نيكول�ض مادورو 

الذي اأو�سح اأن “اجلا�سو�ض” كان جنديا يف 

اإيه( يف  اآي  )�سي  قواعد  “البحرية خدم يف 
العراق«.

ب��ي��ن��ه��م  م����ن  ف���ن���زوي���ل���ي���ني،   7 اأن  ي���ذك���ر 

ع�����س��ك��ري، ���س��ي��ح��اك��م��ون يف ال��ق�����س��ي��ة ذات��ه��ا، 

ح�������س���ب ال����ن����ائ����ب ال�����ع�����ام، ال��������ذي و���س��ف��ه��ا 

عر  ال��ب��الد  ا�ستقرار”  “زعزعة  مب��ح��اول��ة 

ومنظومتها  النفطية  “�سناعتها  تخريب 

الكهربائية«.

الع�سكري  ف���اإن  ال��رئ��ي�����ض م����ادورو  ووف���ق 

الفنزويلي اعتقل برفقة “اجلا�سو�ض” وهما 

“قاذفة  على منت �سيارة عرث بداخلها على 

بالإ�سافة  ر�سا�ض”،  وم��دف��ع  ي��دوي��ة  قنابل 

�سهر،  ن��ح��و  وق��ب��ل  م��ت��ف��ج��رة«.  “مادة  اإىل 

اأمريكيني  الفنزويلي جنديني  الق�ساء  اأدان 

���س��اب��ق��ني ب��ع��ق��وب��ة ال�����س��ج��ن مل����دة 2٠ ع��ام��ا 

بغر�ض  بحرا  البالد  دخ��ول  حماولة  بتهمة 

ق�سية  وت��اأت��ي  م����ادورو.  بالرئي�ض  الإط��اح��ة 

“اجلا�سو�ض” ماثيو جون هيث لتزيد �سب 
ال���زي���ت ع��ل��ى ن���ار ال��ت��وت��ر ال����ذي ي����دوم منذ 

�سنوات طويلة بني كاراكا�ض ووا�سنطن حيث 

تفر�ض هذه الأخرية على فنزويال عقوبات 

قا�سية ومكلفة عقدت اأو�ساع البالد.

األمم المتحدة: وضع القدس 
تقرره مفاوضات الحل النهائي

األسيران األخرس وشعيبات يواجهان 
خطرا مضاعفا مع انتشار »كورونا«

توجيه 3 تهم خطيرة للجاسوس 
األمريكي في فنزويال 
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القانونية  للحقوق  القد�س  مركز  مدير  ق��ال 

واالجتماعية زياد احلموري اإن �سلطات االحتالل 

اأكرث  اإىل طرد  مت�سارع  ب�سكل  ت�سعى  االإ�سرائيلي 

القد�س  م��دي��ن��ة  م��ن  فل�سطيني  األ���ف   200 م��ن 

اإح��الل  بهدف  ال��زرق��اء(،  الهوية  )حملة  املحتلة 

امل�ستوطنني مكانهم.

واأو�سح اأن املعركة االأ�سا�سية يف القد�س قائمة 

على ترحيل املقد�سيني، واإخالئهم من منازلهم، 

حتقيق  والأج��ل  اال�ستيطانية،  اجلمعيات  ل�سالح 

امل��ع��رك��ة  اأن  واأ�����س����اف  ال����دول����ة«.  “يهودية  ح��ل��م 

كل  ت�سمل  و�سر�سة  طويلة  بالقد�س  االإ�سرائيلية 

الفل�سطيني فيها، ومن بينها  ما يتعلق بالوجود 

قرارات حماكم االحتالل باإخالء ع�سرات ال�سكان 

يحدث  مثلما  امل�ستوطنني،  ل�سالح  منازلهم  من 

بادعاء ملكية  �سلوان،  ال�سيخ ج��راح وبلدة  يف حي 

اليهود للبيوت قبل عام 1948.

االأوراق  بع�س  ت��ق��دمي  رغ���م  اأن����ه  اإىل  واأ����س���ار 

ملكية  تثبت  وال��ت��ي  االح��ت��الل،  ملحكمة  الثبوتية 

املقد�سيني للمنازل، اإال اأن املحكمة ت�سدر قرارات 

بني  ما  اأن  اإىل  ولفت  امل�ستوطنني.  ل�سالح  دائًما 

باملدينة  يعي�سون  مقد�سي  األ���ف   320  300-

بظروف �سعبة، لكن ما يزيد معاناتهم ا�ستخدام 

االحتالل كافة الو�سائل لطردهم، وتفريغ املدينة 

من �سكانها االأ�سليني.

وك���ان���ت حم��ك��م��ة االح���ت���الل اأم�����رت االأ���س��ب��وع 

ع�سرات  باإخالء  خمتلفني،  التما�سني  يف  املا�سي، 

اأح��ي��اء  يف  م��ن��ازل��ه��م  م��ن  الفل�سطينيني  ال�����س��ك��ان 

�سرقي املدينة ل�سالح جمعيات امل�ستوطنني، بادعاء 

ملكية اليهود لالأر�س قبل عام 1948.

وف��ًق��ا  ف���اإن���ه  “هاآرت�س”،  �سحيفة  وب��ح�����س��ب 

قبل  املمتلكات  “اإعادة  ف��اإن  االإ�سرائيلي،  للقانون 

اإع��ادة  تتم  بينما ال  لليهود فقط،  48 تتم  ح��رب 

املمتلكات الفل�سطينية املهجورة خالل احلرب اإىل 

مالكها«. وق�ست املحكمة ب�سرورة اإخالء 26 من 

ب�سلوان  الهوى  بطن  رجبي يف حي  الفتاح  عائلة 

من منازلهم ل�سالح منظمة “عطريت كوهانيم”، 

علًما اأنهم يعي�سون فيها منذ عام 1966.

وب��ه��ذا ال�����س��دد، اأو���س��ح احل��م��وري اأن حماكم 

لل�سغط  االإ�سرائيلي  القانون  ت�ستغل  االح��ت��الل 

على الوجود الفل�سطيني بالقد�س وحماربته بكل 

الو�سائل، وحتديًدا يف املناطق القريبة من اأ�سوار 

حلرب  يتعر�سون  املقد�سيني  اأن  واأك���د  ال��ق��د���س. 

دميغرافية طويلة ت�ستهدف وجودهم، وذلك من 

من  وتهجريهم  ال��ه��دم  عمليات  ا�ستمرار  خ��الل 

واإ���س��دار  ترخي�س،  دون  البناء  بحجة  منازلهم، 

ذلك  ك��ل  ��ا،  اأي�����سً ق�سرًيا  منها  باإخالئهم  ق���رارات 

رغم  اأن���ه  على  ���س��دد  لكنه  امل�ستوطنني.  الإح���الل 

تلك االإج��راءات املمنهجة، اإال اأن ثبات املقد�سيني 

يف  الوحيدة  ال�سوكة  ي�سكل  باملدينة  و�سمودهم 

العن�سرية  �سيا�ساته  ومواجهة  االح��ت��الل،  حلق 

وم�ساريعه التهويدية.

وط��ال��ب ب�����س��رورة ت��ق��دمي ك��ل اأ���س��ك��ال ال��دع��م 

من  ب��ال��ق��د���س،  ���س��م��وده��م  وت��ع��زي��ز  للمقد�سيني 

اأجل البقاء ومواجهة كل املخططات االإ�سرائيلية 

الهادفة القتالع وجودهم. وحذر من خطورة ما 

اأن  الراهن، موؤكًدا  الوقت  القد�س يف  تتعر�س له 

املعركة ال زالت م�ستمرة، و�ستكون اأ�سر�س من ذي 

قبل، بحيث �ستتعر�س املدينة العتداءات واإجراءات 

احتاللية اأ�سد �سراوة و�سرامة ت�ستهدف �سكانها.

و�سف  بالقد�س،  االق��ت�����س��ادي  الو�سع  وح���ول 

احلموري الو�سع باأنه �سعب و�سيئ للغاية، بفعل 

�سيا�سات االحتالل املتمثلة بال�سرائب واملخالفات 

الباهظة، وما فاقم تلك االأو�ساع انت�سار فريو�س 

امل��ح��ال  ع�����س��رات  واإغ������الق  ب��امل��دي��ن��ة،  “كورونا” 
�سغًطا  ميار�س  االح��ت��الل  اأن  واأو���س��ح  التجارية. 

اقت�سادًيا على املقد�سيني، باعتباره عاماًل رئي�ًسا 

ومهًما يف ح�سم الوجود الفل�سطيني.

الوضع بالقدس كارثي ومساع إسرائيلية لطرد 200 ألف مقدسي
الحموري: ثبات المقدسيين شوكة في حلق االحتالل ومواجهة مشاريعه التهويدية

3 دول عربية وباكستان قد تكون التالية في اتفاق مع »إسرائيل«

انتقادات ساخرة لترامب بسبب تفسيره المثير للجدل لحرائق كاليفورنيا

هل يسيطر زعيم كوريا الشمالية على الحكم 

االنباط - وكاالت

ذكرت تقارير اإعالمية ام�س الثالثاء، اأن 

قد  باك�ستان،  اإىل  باالإ�سافة  عربية  دول   3
يف  والبحرين  االإم�����ارات  بعد  التالية  ت��ك��ون 

توقيع اتفاق تطبيع اأو �سالم مع اإ�سرائيل يف 

املرحلة املقبلة.

عن  هيوم”،  “ي�سرائيل  �سحيفة  ونقلت 

نور داهاري الباحث الربيطاين الباك�ستاين 

امل�����س��ت��ق��ل ال�����ذي ي���راأ����س امل��ع��ه��د االإ���س��الم��ي 

اإن  ق��ول��ه   ،)ITCT( االإره������اب  مل��ك��اف��ح��ة 

ت�سمح  ال  قومية  م�سالح  لديها  “باك�ستان 
لهم ببدء عالقة مفتوحة مع اإ�سرائيل لكنها 

مل تغلق الباب على هذه امل�ساألة”، واأ�ساف اإن 

واملعرفة  اال�ستخبارات  يتبادالن  “البلدين 
الع�سكرية منذ عقود. مل تنظر باك�ستان اإىل 

الدولة اليهودية على اأنها عدو، ومن املحتمل 

اأن يتم التو�سل اإىل اتفاق معها يف امل�ستقبل«.

من جهة اأخ��رى، قال داه��اري اإن “هناك 

ع�����ددا م���ن ال�����دول ال��ت��ي ت��ق��ف يف ال��ط��اب��ور 

االن�سمام لالتفاقيات، منها عمان  وتنتظر 

تن�سم  اأن قطر قد  وامل��غ��رب، كما  وال�سودان 

اإىل اتفاق مع اإ�سرائيل عاجال اأم اآجال«.

اأن”  اأن  “�سي  ق���ن���اة  ن��ق��ل��ت  ب�����دوره�����ا، 

االأمريكية  ب���االإدارة  م�سادر  عن  االأمريكية 

تطبيع  التفاقات  تنظر  وا�سنطن  اإن  قولها 

جديدة مع 3 دول عربية بعد اإع��الن اتفاق 

جهة  من  والبحرين  االإم����ارات  بني  ال�سالم 

واإ�سرائيل من جهة اأخرى.

واأو�سحت امل�سادر اأن الدول اجلديدة هي 

باالإ�سافة  وال�سودان  عمان  �سلطنة  من  كل 

اإىل املغرب.

االنباط - وكاالت

ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  ق��ال 

تلتهم  التي  احل��رائ��ق  الأ�سباب  تف�سريه  يف 

م�����س��اح��ات ���س��ا���س��ع��ة م���ن اجل���ه���ة ال��غ��رب��ي��ة 

لبالده، اإن اأوراق االأ�سجار املت�ساقطة ت�سبح 

بعد جفافها قابلة لال�ستعال كالوقود.

اأوراق  ت��ت�����س��اق��ط  “عندما  واأ������س�����اف، 

االأ���س��ج��ار وت��ب��ق��ى ل�����س��ن��وات ع��ل��ى االأر�����س، 

للنار”،  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ال���وق���ود  م��ث��ل  ت�����س��ت��ع��ل 

االأمريكي  الرئي�س  اأ�سعل  ال��ع��ب��ارات  بهذه 

التعليقات  العامل موجة من  ب��الده ويف  يف 

وقود  اإىل  حتولت  التي  وال�ساخرة  املنتقدة 

الرئا�سية  االنتخابات  حملة  لزخم  اإ�سايف 

االأمريكية املنتظرة يف نوفمرب املقبل.

ت��رام��ب، احل��رائ��ق التي  من وجهة نظر 

تلتهم كاليفورنيا، الوالية اخلا�سعة الإدارة 

خ�سومه الدميقراطيني والتي اأطلق فيها 

االأ�سجار،  اأوراق  ا�ستعال  ب�ساأن  ت�سريحاته 

ميكن تفاديها بتغيري اأ�سلوب اإدارة الغابات 

وا���س��ف��ا ال��ط��ري��ق��ة احل���ال���ي���ة، اأي ط��ري��ق��ة 

الدميقراطيني، بال�سعيفة.

يف  ال��رئ��ي�����س  راأي  اأن  م��ع��ل��ق��ون  واع���ت���رب 

اأ���س��ب��اب احل���رائ���ق ي��ري��د ب��ه ق��ب��ل ك��ل �سيء 

بايدن  جو  الدميقراطي  خ�سمه  خمالفة 

ال�������ذي اع����ت����رب ال����ظ����اه����رة م����ن ت���داع���ي���ات 

االحتبا�س احلراري.

اأن رد �سبب  اأي����ام  ق��ب��ل  ل��رام��ب  و���س��ب��ق 

“جرف”  ل��ع��دم  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  احل���رائ���ق يف 

اأر����س���ي���ة ال���غ���اب���ات م���ث���ريا ج����دال ك���ب���ريا يف 

اأن االحتبا�س احل��راري  اأك��د  ب��الده. مثلما 

وكالة  رئي�س  اإىل  متحدثا  تلقائيا  �سيزول 

امل��������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا وي���د 

�سرى”،  احل���رارة،  “�ستنخف�س  كروفوت 

العلم  “ليت  بالقول  االأخ��ري  ه��ذا  رد  فيما 

يتفق معك«.

االنباط - وكاالت

الكوري  اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  ا�ستبعد 

على  ال�سمالية  ك��وري��ا  اإق����دام  اجل��ن��وب��ي، 

اإج�����راء اأي ا���س��ت��ف��زاز م��ن خ���الل اإط���الق 

����س���اروخ ب��ال��ي�����س��ت��ي م���ع ح���ل���ول ال���ذك���رى 

العمال  ح��زب  لتاأ�سي�س   75 ال� ال�سنوية 

احلاكم يف 10 ت�سرين االأول.

وقال امل�سوؤول الع�سكري املر�سح لتويل 

اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  اإن���ه  ال���دف���اع،  وزارة  حقيبة 

ال��ف��رة ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ت��ب��ق��ي��ة ق��ب��ل ال��ذك��رى 

اأن  �سئيلة”  “فر�سة  ه��ن��اك  ال�����س��ن��وي��ة، 

تتخذ الدولة ال�سيوعية اإجراء ا�ستفزازيا 

بالي�ستي من  اإط��الق ���س��اروخ  م��ن خ��الل 

وكالة  بح�سب  ق��ري��ب،  وق��ت  يف  الغوا�سة 

“يونهاب«.
وق�������ال ال����زع����ي����م ال�����ك�����وري ال�������س���م���ايل 

مبنا�سبة  ر�سالة  يف  جونغ-اأون”  “كيم 
�سالح  ع��ن  �سيك�سف  اإن���ه  اجل��دي��د  ال��ع��ام 

ا���س��رات��ي��ج��ي ج��دي��د، وق���ال امل��ح��ل��ل��ون اإن 

ا  بالي�ستيًّ ال�سالح قد يكون �ساروًخا  ذلك 

يتم  بالي�ستيًّا  �ساروًخا  اأو  للقارات،  عابًرا 

اإطالقه من الغوا�سات، اأو غوا�سة قادرة 

البالي�ستية. ال�سواريخ  اإطالق  على 

ي��ت��م  مل  االآن،  “حتى  ����س���ي���و:  وق������ال 

اختبار  على  تدل  اإ�سارات  اأي  عن  الك�سف 

و�سيك يف كوريا ال�سمالية«. وتطرق �سيو 

نظام  داخ���ل  ال�سلطة  م�����س��األ��ة  اإىل  ��ا  اأي�����سً

كوريا ال�سمالية، فقال اإن الزعيم الكوري 

ال�������س���م���ايل ك���ي���م ي���ح���اف���ظ ع���ل���ى ق��ب�����س��ت��ه 

التقييم  وف��ن��د  ال�����س��ل��ط��ة،  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل��ة 

ال�سابق لرئي�س جهاز اال�ستخبارات.

ال��ن��ائ��ب  اأ���س��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  م��ك��ت��وب  رد  ويف 

ه����ان ك���ي-ه���و، م���ن ح����زب ق����وة ال�����س��ع��ب، 

ح��ال��ي��ا  ي���ق���وم  ال  ك���ي���م  “الزعيم  ق������ال: 

ال��ذي يفو�س مبوجبه  احل��ك��م  م��ن  ب��ن��وع 

موؤكًدا  م�ساعديه”،  اأق��رب  اإىل  ال�سلطات 

احلزب  على  كاملة  بدرجة  “ي�سيطر  اأنه 

احل��اك��م واحل��ك��وم��ة واجل��ي�����س، وال توجد 

م�ساكل يف قب�سته على النظام«.

وت���ت���ع���ار����س ه�����ذه ال���ت�������س���ري���ح���ات م��ع 

ت��ق��ي��ي��م ب�����ارك ج�������ي-وون، رئ��ي�����س ج��ه��از 

ك����وري����ا  يف  ال����وط����ن����ي  اال������س�����ت�����خ�����ب�����ارات 

اإن كيم فو�س جزًءا  اجلنوبية، حيث قال 

مبا  م�����س��اع��دي��ه،  اأق����رب  اإىل  �سلطته  م��ن 

ي��و-ج��ون��غ،  كيم  ال�سغرى  اأخ��ت��ه  ذل��ك  يف 

ل��ت��ق��ل��ي��ل ال��ت��وت��ر وحت��وي��ل امل�����س��وؤول��ي��ة يف 

ال�سيا�سات. حالة ف�سل 

نشطاء يقتحمون مبنى لشركة أسلحة 
إسرائيلية في بريطانيا

ليبيا تعلن مقتل 7 من إرهابيي »داعش« 

صحيفة: التنسيق األمني 
يعود تدريجيًا

االنباط - وكاالت

اول  منذ  بريطانيون،  ن�سطاء  يوا�سل 

“اإلبيت  ل�سركة  مبنى  اقتحام  اأم�����س،  من 

املتخ�س�سة  االإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة،  �سي�ستيمز” 

ب�سناعة االأ�سلحة.

وط���ال���ب ال��ن�����س��ط��اء ب����اإغ����الق امل�����س��ن��ع، 

وده��ن��وا واج��ه��ة املبنى ب��ال��ط��الء االأح��م��ر، 

ت���ع���ب���رياً ع����ن ال�������س���ح���اي���ا ال������ذي ق��ت��ل��ت��ه��م 

طائرات االحتالل يف غزة ولبنان وغريها، 

اع��ت��دى عليها جي�س  ال��ت��ي  االأم���اك���ن  م��ن 

االحتالل.

وي��ن��ت��م��ى ال��ن�����س��ط��اء امل��ع��ت�����س��م��ون داخ��ل 

اإىل جمموعة  االإ�سرائيلية،  ال�سركة  مبنى 

فل�سطني«. “اأك�سن 
وق����ال����ت ال���ن���ا����س���ط���ة، ه�����دى ع���م���وري: 

اأك�سن فل�سطني الأن كل االأ�ساليب  “اأ�س�سنا 
ا�سُتنفدت،  اال�ستعمار  مل��واج��ه��ة  ال�سابقة 

للن�سطاء  امل��وج��ه  القمع  م��ن  تعبنا  والأن��ن��ا 

وت��اب��ع��ت:  فل�سطني«.  ل�سعب  امل��ن��ا���س��ري��ن 

فل�سطني  يف  يح�سل  م��ا  ن���رى  “كذلك 
وم���دى ت��وّغ��ل ن��ظ��ام االأب��ارت��ه��اي��د، وكيف 

يدعم العامل هذا النظام العن�سري، وعلى 

وجه اخل�سو�س بريطانيا التي تتواطاأ مع 

ذلك منذ 100 عام«.

ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����س��رط��ة  اأن  ان  ي���ذك���ر 

اعتقلت 3 ن�سطاء كانوا خارج املبنى.

ط��ائ��رات  تنتج  االإ�سرائيلية،  وال�سركة 

 ”900 “هريمز  ط����راز:  م��ن  ط��ي��ار  دون 

عليها  يعتمد  ال��ت��ي   ،”450 و”هريمز 

امل����ب����اين  ج���ي�������س االح������ت������الل يف ق�������س���ف 

واالغتياالت وا�ستهداف املدنيني.

االنباط - وكاالت

اأعلن االإعالم احلربي يف ليبيا مقتل عن�سرين 

من “داع�س”، اأحدهما يحمل اجلن�سية امل�سرية 

واالآخر يحمل اجلن�سية االأ�سرالية.

وق�����ال ال����رائ����د خ��ل��ي��ف��ة ال��ع��ب��ي��دي اأم���ر 

“الوحدات  ب���ي���ان:  يف  احل���رب���ي،  االإع�����الم 

والكتيبة  ُم�ساة   116 بالكتيبة  الع�سكرية 

160 ُم�ساة قامت بح�سم معركة حي عبد 
بالكامل  والق�ساء  �سبها  مدينة  يف  الكايف 

ع��ل��ى اخل��ل��ي��ة االإره��اب��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة لتنظيم 

املعركة  ا�ستمرت  بعدما  االره��اب��ي،  داع�س 

الأكرث من �ستة �ساعات«.

“تاأخر ح�سم املعركة كان  اأن  واأ�سار اإىل 

كامل وال�ستخدامه  ب�سكل  العدو  لتح�سن 

لكافة  وت��ل��غ��ي��م��ه  االن��ت��ح��اري��ة  االآ���س��ال��ي��ب 

امل��ت��ط��ور«.  ب��ال��ع��ت��اد  ولت�سليحه  م��واق��ع��ه، 

اجل��م��اع��ات  “هذه  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  ول��ف��ت 

االإره����اب����ي����ة ق���ام���ت ب��ا���س��ت��ه��داف وح����دات 

القوات امل�سلحة باأكرث من اثنني وثالثني 

قنبلة يدوية«.

امل�سلحة  ال���ق���وات  “وحدات  اأن  واأك�����د 

اأكرث من  بقتل  العملية  قامت خالل هذه 

�سبعة اأ�سخا�س خالل هذه العملية، اثنان 

�سعوديان؛ رغم حماوالتها القب�س عليهم 

الثالث  “ال�سعودي  اأن  واأ���س��اف��ت  اأح��ي��اء«. 

قام بتفجري نف�سه، وقامت وحدات القوات 

اجلن�سية  اأ�سرايل  �سخ�س  بقتل  امل�سلحة 

اجلن�سية  يحمالن  واإث��ن��ان  م�سري  واآخ��ر 

اأ����س���ر  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م، ومت  ي��ن��ت��م��ون  ال��ل��ي��ب��ي��ة 

“االأوىل  داع�س  لتنظيم  تنتميان  امراأتني 

حتمل  والثانية  امل�سرية  اجلن�سية  حتمل 

التحقيق  حالياً  ويتم  الليبية”  اجلن�سية 

معهما«.

االنباط - وكاالت

عودة  عن  النقاب  عربية  �سحيفة  ك�سفت 

ال�سلطة  ب���ني  االأم���ن���ي  للتن�سيق  ت��دري��ج��ي��ة 

دام  ان��ق��ط��اع  ب��ع��د  واالح���ت���الل  الفل�سطينية 

اأ�سهًرا.

وذكر املرا�سل الع�سكري يف �سحيفة “مكور 

م��وؤخ��راً  ع���اد  االأم��ن��ي  التن�سيق  اأن  ري�سون” 

كان  مم��ا  اأق��ل  زال  ال  ولكنه  مقل�س،  وب�سكل 

عليه يف ال�سابق، وذلك يف ظل التحديات التي 

عربية  دول  التفاف  ع��رب  ال�سلطة  تواجهها 

عليها وفتح قنوات ات�سال مع “اإ�سرائيل«.

االأو���س��اع  ت��ق��دي��رات  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 

الغربية ال تتحدث حالياً  ال�سفة  االأمنية يف 

عن الت�سعيد، اإال اأن اجلي�س ي�ستعد عملياتياً 

مل��واج��ه��ة ه���ك���ذا ���س��ي��ن��اري��وه��ات، وذل�����ك عرب 

ا�ستمرار املناورات الع�سكرية يف ال�سفة والتي 

حتاكي وقوع عمليات “متطرفة”.

االربعاء  16/ 9 / 2020

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات

ا�ستنادا الحكام املادة ) ٢١٥ ( من قانون ال�سركات رقم ) ٢٢( ل�سنة 

بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ١٩٩٧

الب�سائع وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  �سركة االغوار لتخلي�ص 

حتت الرقم )٥٦٦( بتاريخ ١٩٧٧/٥/١٢ قد تقدمت بطلب لتحويل 

�سفتها من �سركة ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة .

 يرجى ممن له اعرتا�ص على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة دائرة 

مراقبة ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

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

٥٦٠٠٢٦٠

مراقب عام ال�سركات

 د. وائل علي العرموطي



الأربعاء   16/ 9 /  2020

الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت

فيدال،  اأرت��ورو  الت�شيلي  اق��رب 

الرحيل  من  بر�شلونة،  و�شط  جنم 

عن �شفوف فريقه خالل املريكاتو 

ال�����ش��ي��ف��ي اجل�������اري، واالن�������ش���م���ام 

االإيطايل.  ووفًقا  م��ي��الن  الإن���ر 

كوبي” االإ�شبانية،  “كادينا  الإذاعة 

ف������اإن ف����ي����دال ت����واج����د يف امل��دي��ن��ة 

ال��ري��ا���ش��ي��ة ���ش��ب��اح ال���ث���الث���اء، من 

اأجل تفريغ خزانته بغرفة مالب�س 

ب��ر���ش��ل��ون��ة وت��وج��ي��ه حت��ي��ة ال����وداع 

الرحيل. واأ�شافت  قبل  لزمالئه 

ي��رح��ل  اأن  امل���ق���رر  م���ن  اأرت������ورو  اأن 

ظ��ه��ر  ب���ع���د  م���ي���الن���و  م���دي���ن���ة  اإىل 

منت  ع��ل��ى  ���ش��ي�����ش��اف��ر  ام�س  حيث 

ت��ق��اري��ر  خا�شة.  وت�شري  رح���ل���ة 

�شينتقل  ف��ي��دال  اأن  اإىل  �شحفية 

ي��ورو  األ��ف   500 االإن��ر مقابل  اإىل 

ف��ي��م��ا  امل����ك����اف����اآت،  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

من  ج��زء  ع��ل��ى  ال��الع��ب  �شيح�شل 

راتبه املتبقي يف بر�شلونة.

01

�شلط عد�شة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�شة« 

يف املوقع االلكروين

 فيدال الى انتر ميالن

 الرمحي جديد كرة الفيصلي

 العمارين يقدر ظروف نادي الصريح

االنباط - عمان

ب��ت��ن�����ش��ي��ب م���ن اجل���ه���از ال��ف��ن��ي ب��ق��ي��ادة 

ال���ك���اب���نت رات�����ب ال���ع���و����ش���ات ان�����ش��م ي��وم 

ام�������س ال����الع����ب اإب�������اء ال����رحم����ي ل��ف��ري��ق 

���ش��ن��وات  الأرب������ع  مي��ت��د  الفي�شلي  بعقد 

ال��واح��د وع�شرين  اب���ن  ال��الع��ب  وي��ج��ي��د 

ع����ام����اً ال���ل���ع���ب ع���ل���ى االأط����������راف وخ��ل��ف 

للنادي  الر�شمي  امل��وق��ع  املهاجم. واأ�شار 

اأن����ه  ال����ث����الث����اء، اىل  ام���������س  ال��ف��ي�����ش��ل��ي 

وب��ت��ن�����ش��ي��ب م���ن اجل���ه���از ال��ف��ن��ي ب��ق��ي��ادة 

الالعب  ان�شم  العو�شات،  رات��ب  الكابنت 

عاما   21 العمر  من  البالغ  الرحمي  اإب��اء 

لكتيبة الفريق، ويذكر ان ادارة الفي�شلي 

مع  التعاقد  اج���راءات  االول  ام�س  انهت 

العب فريق العربي املعار لفريق ال�شريح 

حممد العك�س الذي يعد احد ابرز جنوم 

يت�شدر  ح��ي��ث  احل����ايل  ال���ك���روي  امل��و���ش��م 

 7 بر�شيد  ال���دوري  ه��دايف  ترتيب  حاليا 

كبريا  مك�شبا  معه  التعاقد  ويعد  اه��داف 

على  للمناف�شة  ي�شعى  ال���ذي  للفي�شلي 

لقب بطولة الدوري لهذا املو�شم .

االنباط - عمان

اك����د ن�����ادي ال�����ش��ري��ح ع���ر م��وق��ع��ه 

كرة  لفريق  الفني  امل��دي��ر  اأن  الر�شمي 

اأع���ل���ن  ال���ع���م���اري���ن،  ال����ق����دم، ع���ب���د اهلل 

اأ�شهر. واأكد   3 راتب  عن  ر�شمًيا  تنازله 

ال�����ش��ري��ح اأن جم��م��وع امل��ب��ل��غ ال���ذي ق��ام 

3 اآالف  ال��ع��م��اري��ن ب��ال��ت��ن��ازل ع��ن��ه ب��ل��غ 

دينار، بهدف مراعاة الظروف ال�شعبة 

التي تعي�شها كرة القدم االأردنية جراء 

من  العمارين  كورونا. وطلب  جائحة 

ر���ش��م��ي،  خ���ط���اب  يف  االإدارة،  جم��ل�����س 

ال��ق��ي��م��ة  امل���ب���ل���غ م���ن  ي��خ�����ش��م ه����ذا  اأن 

ال�شريح.وعر  م��ع  لعقده  االإجمالية 

عن  العجلوين،  عمر  ال�شريح،  رئي�س 

���ش��ك��ره وت���ق���دي���ره ل��ل��ف��ت��ة ال��ط��ي��ب��ة من 

املخل�شني  االأبناء  اأحد  وهو  العمارين، 

للنادي.

االنباط - عمان

بعد  بريقه  م��ن  جانبا  ال��وح��دات  ا�شتعاد 

معه  وا�شتعاد  الرمثا  ام��ام  االخ���رية  كبوته 

املحرفني  الندية  الكروي  ال��دوري  �شدارة 

بعد  ال��دوري  من  ال�شاد�س  اال�شبوع  يف ختام 

االأردن  ���ش��ب��اب  م�شيفه  الثمني على  ف���وزه 

وعبد  �شمري  اأح��م��د  ل��ل��وح��دات  �شجل   ،1-3

ن����داي واب���راه���ي���م اجل����واب����رة، فيما  ال��ع��زي��ز 

���ش��ج��ل ه���دف ال�����ش��ب��اب ل����وؤي ع��م��ران.وب��ع��د 

مع  احل�شني  ف��ري��ق  املناف�شني  اق��رب  ت��ع��ادل 

من  االخ��ري  اللقاء  ويف  م��ع��ان  ف��ري��ق  �شيفه 

اجل���ول���ة ت���ع���ادل ���ش��ب��اب ال��ع��ق��ب��ة م���ع ال��رم��ث��ا 

ع��ل��ى ���ش��ت��اد االم���ري حم��م��د ب��ال��زرق��اء ب��دون 

عري�شاً  ف���وزاً  حقق  ال�شلط  اأه���داف. وك���ان 

هو االعلى يف الدوري حتى االن على �شحاب 

7-1 وتناوب على ت�شجيل اأهداف ال�شلط كل 

من رواد اأبو خيزران )هدفني(، حممد راتب 

ال����داود، واأ����ش���رف امل�����ش��اع��ي��د، ي��و���ش��ف ال��ن��ر، 

ع��اب��د، حممود زع��رة، فيما �شجل  اأب��و  زي��د 

الدردور. فيما  خالد  الوحيد  �شحاب  ه��دف 

اجلولة،  ع��ن  وال�شريح  الفي�شلي  احتجب 

25 من  اإىل  ت��اأج��ي��ل م��واج��ه��ت��ه��م��ا  ق���رار  م��ع 

على  نف�شه  التعادل  ال��ق��ادم.وف��ر���س  ال�شهر 

االأهلي  واجلزيرة  وتقدم  االه��ل��ي  مواجهة 

ال��رو���ش��ي م���راد  اأواًل ع���ن ط��ري��ق حم��رف��ه 

عبد  للجزيرة  التعادل  �شجل  فيما  بيكبوف، 

اهلل العطار.ليخطف االهلي النقطة الثانية 

ه���ذا امل��و���ش��م وي��ب��ق��ى يف امل��رك��ز ق��ب��ل االخ��ري 

مباريات  نهاية  ..وم���ع  الرتيب  �شلم  على 

اجل����ول����ة، ح���اف���ظ ال����وح����دات ع��ل��ى ����ش���دارة 

ت��رت��ي��ب ال���ف���رق ب���� 15 ن��ق��ط��ة، ث���م ال�����ش��ري��ح 

الفي�شلي   ،9 وم��ع��ان  الرمثا   ،12 واحل�شني 

االأردن  �شباب   ،7 ال�شلط  8 نقاط،  واجلزيرة 

نقطة  العقبة  �شباب   ،2 االأهلي   ،4 �شحاب   ،5

واحدة.

االنباط - عمان

القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  جنم  اأك��د 

م��و���ش��ى ال��ت��ع��م��ري اأن�����ه م���ا ي�����زال م��ل��ت��زم��ا 

 ب��ع��ق��ده م���ع اأب���وي���ل ن��ي��ق��و���ش��ي��ا ال��ق��ر���ش��ي.

مب��وق��ع  ���ش��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى  ال��ت��ع��م��ري   وكتب 

يوميا  ت�شلني  الر�شائل  “ِمئات  في�شبوك: 

املُقدمة  والعرو�س  االنتقاالت  عن  لل�شوؤال 

على  ال��رد  ع��ن  اأع��ت��ذر  ال��ق��ري��ب.  وامل�شتقبل 

اجلميع«. حمبة  ق��در 
ُ
واأ لكرثتها  الر�شائل 

 

 30 االن��ت��ق��االت  ل�شوق  “ُمتبقي   واأ�شاف: 

ي���وم���ا، واأم����ر امل��ف��او���ش��ات م����روك م���ا بني 

ال���ن���ادي ووك��ي��ل اأع���م���ايل مب�����ش��اورة ال��وال��د 

ال��ع��زي��ز، واأن���ا م��ا زل��ت ُم��ل��ت��زم��ا ب��ع��ق��دي مع 

من  بامللعب  تركيزي  ك��ام��ل  واأ���ش��ع  اأب��وي��ل، 

ال��ت��ع��م��ري  اجلمهور«. وختم  اإ���ش��ع��اد  اأج����ل 

مبكان  دائ��م��ا  اأك����ون  اأن  “اأعدكم  ح��دي��ث��ه: 

وم��ن��ك��م  ال��ع��م��ل  ِم���ّن���ا  االأردن،  ب��ا���ش��م  ي��ل��ي��ق 

الدعاء وِمن اهلل التوفيق«.

االنباط - عمان

يف  امل�������ش���ارك���ون  ال�����ش��ائ��ق��ون   يوا�شل 

ال��رم��ان  م��رت��ف��ع  لت�شلق  احل�����ش��ني  ���ش��ب��اق 

ال����ي����وم االأرب�����ع�����اء وال���ب���ال���غ ع����دده����م 25 

امل�شار  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  م��رح��ل��ة  مت�شابقا 

يوم  ال�شباق  مناف�شات  خلو�س  ا�شتعدادا 

من  ال�����ش��ب��اق  املقبل.. وينطلق  اجل��م��ع��ة 

ال�����ش��ب��اق عر  ب���ث  دون ج��م��ه��ور و���ش��ي��ت��م 

 “ ال��رق��م��ي��ة ع��ل��ى  ت��ل��ف��زي��ون اململكة  ق��ن��اة 

ال�شباق من  يوتيوب وفي�شبوك” ويتكون 

 15 جولتني وجولة ثالثة اأخرية الأف�شل 

اجلولتني  يف  ال�شائقون  يحققها  نتيجة 

االأوىل والثانية، ويبلغ طول امل�شار 3000 

 446 والنهاية  اأمتار،   203 والبداية  مر 

243 م���را، ويبلغ  م��را وف���رق االرت��ف��اع 

امل�شاركون  8 %. ويتطلع  التدرج  م�شتوى 

ق��ي��ا���ش��ي  رق����م  حت��ق��ي��ق  اإىل  ال�������ش���ب���اق  يف 

جديد ال�شافته على �شلم اجنازات �شباق 

الرمان. وتاليا  مرتفع  لت�شلق  احل�شني 

على  �شاديان  .خات�شيك  امل�شاركني  ا�شماء 

3 ك����وزوث،  ���ش��ي��ارة ف��ان��دمي��ني اف  م���نت 

ح�����ش��ام ���ش��امل ع��ل��ى م���نت ���ش��ي��ارة ت��وي��وت��ا 

�شيارة  منت  على  م�شطفى  وائ��ل  ك��وروال 

7، غ��ي��ث وري���ك���ات  اي���ف���و  م��ي��ت�����ش��وب��ي�����ش��ي 

ع��ل��ى م��نت ���ش��ي��ارة اي��ف��و 7 ب��روت��و ت��اي��ب، 

م�����ش��ط��ف��ى ع����ط����اري ع���ل���ى م����نت ���ش��ي��ارة 

�شيارة  م��نت  على  ال�شرفا  اإي��ه��اب  اي��ف��و7، 

�شيارة  على منت  مدانات  10، عروة  ايفو 

���ش��وب��ارو ام���ري���زا، اأجم���د ع��ن��ا���ش��وة على 

�شامل   ،8 ايفو  ميت�شوبي�شي  �شيارة  منت 

ام دبليو  ب���ي  ���ش��ي��ارة  ع��ل��ى م���نت  ط��ع��ي��م��ة 

�شيارة  م��نت  على  القي�شي  عمار   ،30 اي��ه 

30، �شاكر جويحان على  ايه  ام دبليو  بي 

تايب،  ب��روت��و  ميت�شوبي�شي  �شيارة  م��نت 

ام  ب��ي  ���ش��ي��ارة  م��نت  على  املحي�شن  خليل 

�شيارة  اأب��و عبيد على منت  3، حممود  ام 

على  ع��ارف  عا�شم   ،190 اي��ه  مر�شيد�س 

اأم���ري نا�شيف  ���ش��ي��ارة ري��ن��و ك��ل��ي��و،  م��نت 

 ،6 اي��ف��و  ميت�شوبي�شي  ���ش��ي��ارة  م��نت  على 

رائ���د ده�����ش��ان ع��ل��ى م��نت ���ش��ي��ارة ���ش��وب��ارو 

ام���ري���زا، ي���زن ق��ط��ان ع��ل��ى م��نت ���ش��ي��ارة 

اي��ف��و، حم��م��د ال��ع�����ش��ود ع��ل��ى م��نت �شيارة 

على  �شاهني  ف��ادي   ،36 اي��ه  دبليو  ام  ب��ي 

�شامي   ،30 اي��ه  دبليو  ام  ب��ي  �شيارة  م��نت 

عبد  كليو،  رينو  �شيارة  منت  على  فليفل 

 ،1 فينك�س  ���ش��ي��ارة  م��نت  ع��ل��ى  ���ش��ي��ك��اخ��وا 

�شيات  �شيارة  منت  على  احل��وراين  اأجمد 

ل���ي���ون، ع��ام��ر م��و���ش��ى ع��ل��ى م���نت ���ش��ي��ارة 

على  جمعة  م�شطفى  �شتارليت،  تويوتا 

منت �شيارة يف دبليو غولف، فرا�س ها�شم 

على منت �شيارة الن�شيا دلتا.

 الوحدات يستعيد الحضور والسلط يسجل اعلى فوز

 التعمري ..اعدكم بمكان يليق باسم االردن

 تواصل االستعداد لسباق الحسين

واملراجع  املتهاوي  امل�شتوى  ن��رى  ..ونحن  الظالم  نلعن  ب��ان  ونكتفي  اعيننا  لن نغم�س 

وال�شعيف لكرة القدم االردنية ..ال بل اننا نقولها دوما ودون حرج بان كرتنا م�شتواها هزيل 

جدا ..هزيل ملرحلة ال ميكن معها ان نقارنها مب�شتوى ا�شعف الدوريات يف العامل على م�شتوى 

ال��دول العربية ال�شعيفة كرويا قيا�شا المكاناتها املتوا�شعة..  �شريالنكا او تايبيه او بع�س 

والتي كنا نحقق الفوز على منتخباتها الوطنية ..لكننا اليوم نخ�شى مواجهتها الن النتيجة 

غري م�شمونة ابدا ..وه��ي القناعة التي و�شلنا لها ونحن اليوم نتابع مباريات دوري �شمي 

بدوري املحرفني ..وال يحمل من الت�شيمة �شوى اال�شم فح�شب ..الن امل�شتوى الفني حدث 

وال حرج .. ال اداء وال متعة وال فنيات ..!!

املثال انتفا�شة فريق  ا�شابيعه املا�شية ..وتابعنا على �شبيل  ال��دوري يف  �شاهدنا مباريات 

الرمثا امام املت�شدر القوي فريق الوحدات ..والفوز امل�شتحق الذي انهى به انت�شارات االخ�شر 

بعد اداء حمتلف متاما عما �شاهدناه يف ال�شابق �شواء للرمثا الفائز ..او الوحدات املت�شدر 

الذي مل يكن يف يومه ..اعتقدنا هنا اننا �شرنى الرمثا يف قادم االيام مناف�شا قويا من جديد 

بثوب اخر ظهر به امام الوحدات ..لكن العك�س هو الذي ح�شل بعد تراجع الرمثا امل�شتغرب 

فنيا امام العقبة متذيل فرق الدوري ..حيث اكتفى بالتعادل باداء متوا�شع ال يقارن باالداء 

ال�شابق ..يف املقابل مل يكن الوحدات الفريق االف�شل رغم الفوز على ال�شباب ..حيث غاب 

االن�شجام والتفاهم ولوال توفيق املهاجمني لرمبا انتهت املباراة بغري النتيجة التي حققها 

املت�شدر ..!!

وهنا نوؤكد بان تراجع م�شتوانا الفني ين�شحب اي�شا على بقية فرق ال��دوري من دون ان 

ن�شتثني احد منها ولهذا الو�شع بالطبع ا�شبابه الوجيهة ..لعل اهمها ما يرتبط بقرارات 

احت��اد الكرة املرجتلة التي يطالعنا بها كل حني وخ�شو�شا ق��راره اال�شهر بتاأجيل انطالق 

املو�شم الكروي اىل هذا الوقت من العام ..وهو قرار مل ن�شاهد مثيله يف كل دول العامل التي 

انهت موا�شمها ..وبدات منذ ا�شابيع موا�شمها الكروية اجلديدة ..وهذا الو�شع ا�شاب مرحلة 

حت�شريات االندية للمو�شم اجلديد يف مقتل ...ال �شيما وانها ال متلك االمكانات التي متنحها 

..اىل جانب  واالداري����ة وغريها  الفنية  واالج��ه��زة  الالعبني  ا�شتحقاقات  دف��ع  ال��ق��درة على 

التاجيالت املتوا�شلة للدوري التي فر�شها فريو�س كورونا ..و�شاهم براجع م�شتوى فرق 

الدوري ب�شورة كبرية ..!!

نتابع مباريات الدوري على ا�شتحياء ودون ان تدفعنا الرغبة للم�شاهدة ..ونرحم على كرة 

ايام زمان التي مل تكن متلك االمكانات املوجودة حاليا ...لكنها كانت متتلك الروح والعزمية 

واال�شرار ..طبيعي فان االو�شاع اختلفت متاما ..ال �شيما وان االندية وقعت حاليا حتت وطاأة 

احلاجة ..ومطالب الالعبني وم�شتحقاتهم الكبرية وتخبط االحتاد ..ولهذا ال منلك ب�شي�شا 

من التفاوؤول حول م�شتقبل م�شرق ينتظر كرتنا ..الن املكتوب يقراأ من عنوانه !!

عوني فريج

مستوانا الكروي ..هزيل !!

 تحديد موعد قرعة كأس االردن الكروية
االنباط - عمان

الإجراء  احل��ايل، موعدا  ال�شهر   21 يوم  القدم،  كرة  احتاد  حدد 

خطابا  الثالثاء،  ام�س  االحت��اد  االردن. ووجه  كاأ�س  بطولة  قرعة 

القرعة يف مقره  21 احل��ايل الإج���راء  ي��وم  االأن��دي��ة ح��دد فيها  اإىل 

فقط  واحد  مندوب  ت�شمية  االأندية  من  االحت��اد  عمان. وطلب  يف 

وتطبيقا  الدفاع،  باأوامر  التزاما  وذلك  القرعة،  مرا�شم  حل�شور 

ارت��داء  اأهمية  على  التاأكيد  مع  ال�شحي،  الروتوكول  الإج���راءات 

يحمل  الفي�شلي  ان  ويذكر  االحتاد  ملبنى  الدخول  عند  الكمامات 

لقب بطولة كاأ�س االردن للمو�شم املا�شي .
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 تعاطف واسع مع النجم االهالوي

 المبارد يشيد باداء تشيلسي

 لمسة وفاء من قدامى الهالل

 لهذا السبب غضب ميسي
مدريد - وكاالت

ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين الثالثاء، ال�سر 

جنم  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  انقالب  وراء 

الكتالوين. كان  ال��ن��ادي  اإدارة  على  بر�سلونة، 

فاك�س  يف  بر�سلونة  ع��ن  الرحيل  طلب  مي�سي 

ر�سمي، هذا ال�سيف، كما اأنه غاب عن تدريبات 

ع��دل  الإعداد، لكنه،  ف���رة  ب��داي��ة  يف  ال��ف��ري��ق 

ع��ن ق����راره، وق���رر خ��و���س امل��و���س��م الأخ���ر من 

تعاقده، موؤجاًل كل �سيء لل�سيف املقبل.ووفًقا 

ف���اإن  الإ����س���ب���اين،  “ال�سرجنيتو”  ل���رن���ام���ج 

ال��ن��ادي  اإدارة  م��ن  لطلبه  ي��ع��ود  مي�سي  غ�سب 

الفريق  م���درب  بيمينتا  مع جار�سيا  التعاقد 

الثاين يف بر�سلونة، عقب اخل�سارة )2-8( اأمام 

بايرن ميونخ يف ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا 

مي�سي  طلب  اأن  اإىل  املا�سي. واأ�سار  باملو�سم 

ك����ان ي��ح��ظ��ى ب���دع���م ك���ل م���ن ج�����رارد ب��ي��ك��ي��ه، 

بر�سلونة. واأو�سح  بو�سكيت�س، لعبي  و�سرجو 

بر�سلونة،  رئي�س  بارتوميو،  ماريا  جو�سيب  اأن 

جت��اه��ل ط��ل��ب م��ي�����س��ي وب��ي��ك��ي��ه، وب��و���س��ك��ي��ت�����س، 

رونالد  الهولندي  امل���درب  على  ال��ره��ان  وق��رر 

كومان.

القاهرة - وكاالت

عبد  حممود  الزمالك  فريق  ثالثي  حر�س 

وحار�س  ال�سايف  عبد  وحممد  �سيكابال  ال���رازق 

زي��ارة  على  جن�س  الرحيم  عبد  حممود  امل��رم��ى 

منزله. ون�سر  يف  الأه���ل���ي  جن���م  زك���ري���ا  م���وؤم���ن 

مبوقع  ح�سابه  ع��ر  ل��ل��زي��ارة  ���س��ورة  �سيكابال 

اإن�����س��ت��ج��رام، وه����ي ال����زي����ارة ال��ت��ي ت���اأت���ي �سمن 

حماولت دعم موؤمن زكريا ورفع روحه املعنوية 

من  زك��ري��ا  م��وؤم��ن  املا�سية. ويعاين  ال��ف��رة  يف 

م��ر���س يف الأع�����س��اب اأب���ع���ده ع��ن مم��ار���س��ة ك��رة 

بالوليات  للعالج  الأهلي  القدم. وي�سافر لعب 

املتحدة الأمريكية بناء على دعوة تركي اآل ال�سيخ 

رئي�س هيئة الرفيه باململكة العربية ال�سعودية 

موؤمن. ونال  ع��الج  نفقات  حتمله  اأع��ل��ن  ال���ذي 

املا�سية من  الأي��ام  موؤمن زكريا دعماً كبراً يف 

الو�سط ال��ك��روي امل�����س��ري، وع��ل��ى راأ���س��ه ال��ن��ادي 

الأهلي الذي �سرف قيمة عقده كاماًل خال�سة 

ال�سرائب، دون خ�سم ن�سبة امل�ساركة للم�ساهمة 

من  العديد  ت�سامن  بجانب  عالجه  نفقات  يف 

الأندية معه بحمل قم�سان عليها �سورته. كما 

����س���ارك يف دع����م ال���الع���ب، حم��م��د ���س��الح جنم 

ال�سهر  زكريا  موؤمن  احتفال  قلد  اإذ  ليفربول، 

اأذنيه واأ�سار برقم 8 وهو رقم  بو�سع يديه على 

الأهلي، وذل��ك عندما �سجل  قمي�س موؤمن مع 

يونايتد يف مباراة  ليدز  �سباك  الثالث يف  هدفه 

الريدز الفتتاحية للرميرليج قبل اأيام

لندن - وكاالت

ت�سيل�سي،  كال فرانك لمبارد مدرب 

جيم�س،  ري�����س  الأمي���ن  لظهره  امل��دي��ح 

ب��ع��دم��ا ���س��اه��م الأخ����ر يف ف���وز ال��ف��ري��ق 

ال��ل��ن��دين ع��ل��ى م�����س��ي��ف��ه ب��راي��ت��ون 1-3 

الأوىل  اجلولة  ختام  يف  الإثنني،  م�ساء 

 م�����ن ال����������دوري الإجن�����ل�����ي�����زي امل���م���ت���از.

 و�سنع جيم�س هدفا و�سجل اآخر، ليمنح 

علما  امل�سابقة،  يف  ج��ي��دة  ب��داي��ة  فريقه 

للمناف�سة  ب��ق��وة  ي�سعى  ت�سيل�سي  ب���اأن 

ع���ل���ى ال���ل���ق���ب، ب���ع���دم���ا ع�����زز ���س��ف��وف��ه 

مب��ج��م��وع��ة ك��ب��رة م��ن ال��الع��ب��ني ه��ذا 

ت�سريحات  يف  لم��ب��ارد  ال�سيف. وقال 

انتهاء  �سبورت�س« عقب  ل�سبكة »�سكاي 

جعلني  جيم�س  ري�����س  “هدف  ال��ل��ق��اء: 

اأن���ه�������س م���ن م��ق��ع��دي وك���ن���ا ن��ح��ت��اج��ه، 

تلك  ل��ن��ا يف  و����س���ع  اأف�����س��ل  ن��ك��ن يف  مل 

اإن��ه  اإن���ه مي��ل��ك �سيئا مم��ي��زا،  ال��ل��ح��ظ��ة، 

لع��ب ميلك ق���درات ج��ي��دة، ن��ح��اول اأن 

من  ي�سكل  اأن  ميكنه  اأم��اك��ن  يف  ن�سعه 

يف  فريقه  اأداء  تهديدا«. وعن  خاللها 

املباراة، اأ�ساف لمبارد: “اأعتقد اأننا كنا 

اإذا  العمل،  اأخالقيات  اأحببت  جيدين، 

كفريق  معا  اأننا  العتبار  بعني  و�سعت 

م��ن��ذ اأرب��ع��ة اأي����ام، اأن ت��ت��وق��ع ت��ن��اغ��م كل 

اأظهرنا  اأم��ر �سعب،  واح��د  يوم  �سيء يف 

مباراة  يف  النقاط  لنفقد  وكنا  اإ���س��رارا 

لمبارد  املا�سي«. وحتدث  املو�سم  كهذه 

ع��ن لع��ب��ي��ه اجل��دي��دي��ن ك��اي هافرتز 

اأول مباراة  وتيمو فرنر اللذين خا�سا 

وقال:  ر�سمية لهما بقمي�س ال�”بلوز”، 

“اأحببت هافرتز، رمبا مل تكن مباراة 
ي�سع  وهو  بذكريات لفتة،  بها  احتفظ 

�ساهدنا  لكننا  كتفيه،  على  كبرا  حمال 

اأن ي��ق��دم��ه، ك���ل ما  مل��ح��ات مم���ا مي��ك��ن��ه 

�ستظهر،  وقدراته  دقيقا  كان  منه  راأيته 

كبر«. واأ�ساف:  ب�����س��ك��ل  م���وه���وب  اإن����ه 

“اأحببت الطريقة التي كان يظهر فيها 
لديه  خمتلفة،  مناطق  يف  فرنر  تيمو 

ال��ن��ه��م ل��ت�����س��ج��ي��ل الأه�������داف وال��ظ��ه��ور 

احل��ار���س  يخ�س  فيما  بعدوانية«. اأما 

حتوم  الذي  اأريزابالجا  كيبا  الإ�سباين 

ت�سيل�سي  مع  ا�ستمراره  ح��ول  ال�سكوك 

ب�سبب م�ستواه املتذبذب املو�سم املا�سي، 

كيبا،  م��ع  �سعيدا  “اأنا  لم��ب��ارد:  ف��ق��ال 

حار�سنا  اإن��ه  هنا،  اإن��ه  الثقة،  فيه  راأي��ت 

واأنا �سعيد معه«.

الريا�ض - وكاالت

 

بالفوز  ال�����س��ع��ودي،  ال��ه��الل  ق��دام��ى  تغنى 

باختاكور  ن��ظ��ره  اأم���ام  ال��زع��ي��م  حققه  ال���ذي 

الأوزبكي 2� 1، م�ساء الإثنني يف اجلولة الثالثة 

من دور املجموعات بدوري اأبطال اآ�سيا 2020، 

وموا�سلة التوهج حمليا وقاريا. وتغلب فريق 

الأوزبكي  باختاكور  اللقب على  الهالل حامل 

ب���ه���دف���ني ل����ه����دف، ب���وا����س���ط���ة ���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان 

باهري على ملعب  والبديل هتان  جيوفينكو 

للمجموعة  �سدارته  ليوا�سل  بقطر،  اجلنوب 

ال���ث���ان���ي���ة ب���ر����س���ي���د ت�����س��ع ن���ق���اط م����ن ث��الث��ة 

اجل��اب��ر  ���س��ام��ي  متتالية. وغرد  ان��ت�����س��ارات 

“مباراة  “توير”:  موقع  على  ح�سابه  ع��ر 

مريحا  ���س��ي��ك��ون  م�ستحق  وف���وز  ج���داً  �سعبة 

ودافعا للفريق فيما تبقى من مباريات .. األف 

احلار�س  الدعيع  حممد  قال  مروك«. فيما، 

احل��م��د  ل���ك  “اللهم  ل���ل���ه���الل:  الأ����س���ط���وري 

وال�����س��ك��ر.. األ���ف األ���ف األ���ف م���روك ي��ا زع��م��اء 

الفوز«. وتبعه يا�سر القحطاين مهاجم وجنم 

بالزعيم،  والتغني  بالحتفاء  ال�سابق  الهالل 

اأب��وث��ن��ني  في�سل  الهالل«. اأما  “اأنا  ب��ق��ول��ه: 

النت�سار:  على  فعلق  ال�سابق،  الهالل  لع��ب 

تليق  ج���دا  ف��خ��م��ة  خ��ام��ة  ال��دو���س��ري  “نا�سر 
لتطوير  وي��ح��ت��اج  للفر�سة  ي��ح��ت��اج  ب��ال��ه��الل 

مركزه  يف  فطاحلة  اأم���ام  ذات��ه  واإث��ب��ات  نف�سه 

“يا�سر  الأول«. ووا�����س����ل:  ال��الع��ب  و���س��ي��ك��ون 

ن��ادرة من  نوعية  عليه  اهلل  �ساء  ما  ال�سهراين 

الوقت..  طوال  التفاوؤل  فيك  يبعث  الالعبني 

وع��ن��دم��ا يح�سر  ي��غ��ي��ب ط��وي��ال  ج��ي��وف��ي��ن��ك��و 

“األف مرووك  مي�سح هذا الغياب«. واأ�ساف: 

الهالل  روح  ج��دا..  ومهم  �سعب  فوز  للزعيم 

هلل  وال�سكر  هلل  احلمد  ال�سعاب،  على  تتغلب 

توفيقه«. على 

هولندا - وكاالت

اأو�����س����ح ن������ادي ب���ر����س���ل���ون���ة ال���ث���الث���اء، 

ح��ق��ي��ق��ة الت���ف���اق ع��ل��ى ���س��م ال��ه��ول��ن��دي 

مم��ف��ي�����س دي���ب���اي، م��ه��اج��م ل���ي���ون، خ��الل 

“دي  �سحيفة  اجلديد. وكانت  امل��و���س��م 

اإن  ق����ال����ت  تيليجراف” الهولندية، 

بر�سلونة لديه اتفاق بالفعل ل�سم ديباي 

الأ�سبوع،  هذا  ال�سفقة  اإع��الن  يف  وياأمل 

ب���الإ����س���اف���ة  ي��������ورو،  م���ل���ي���ون   25 ن���ظ���ر 

ك���م���ت���غ���رات  اأخ�����������رى  م�����الي�����ني   5 اإىل 

اأن  امل��ف��ر���س  “من  اإ�سافية. واأ�سافت: 

ي�����س��ل دي���ب���اي ل��ر���س��ل��ون��ة خ����الل الأي����ام 

ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���ق���ب���ل���ة، و���س��ي��ت��م ت���ق���دمي���ه يف 

رونالد  املدرب  مل�سروع  وين�سم  نو،  كامب 

ك��وم��ان وال����ذي ي��ع��رف��ه ج��ي��ًدا م��ن ف��رة 

ع��م��ل��ه ب��امل��ن��ت��خ��ب ال���ه���ول���ن���دي«. ووف���ًق���ا 

ديبورتيفو« الإ�سبانية،  ل�سحيفة »موندو 

ف����اإن م�����س��ادر م��ن ب��ر���س��ل��ون��ة اأك����دت ع��دم 

ليون حول  اأو  ديباي  اتفاق مع  اأي  وجود 

اإىل  امل�سادر  الآن. واأ�سارت  حتى  ال�سفقة 

دي��ب��اي  ا���س��ت��ب��ع��اد  يعني  الأم����ر ل  ه���ذا  اأن 

ن���ه���ائ���ًي���ا م���ن ح�������س���اب���ات ب���ر����س���ل���ون���ة، لأن 

الالعب يثر اإعجاب كومان كثًرا.

تون�ض - وكاالت

اأفتتح الالعب التون�سي مالك اجلزيري 

لزي  بطولة  يف  م�ساركته  ال��ث��الث��اء  ام�����س 

الرومانية املفتوحة للتن�س التي تبلغ قيمة 

واجه  يورو. حيث  األف   88 املالية  جوائزها 

للجدول  الأول  ال���دور  يف  التون�سي  النجم 

ال��رئ��ي�����س��ي ال���الع���ب ال���رك���ي ���س��ي��م اإي��ل��ك��ال 

من  اجل��زي��ري  عامليا. وياأمل   201 امل�سنف 

خ���الل م�����س��ارك��ت��ه يف ب���ط���ولت ت�����س��الجن��ار 

ت�سنيفه  حت�سني  م��ن  متكنه  نقاط  ح�سد 

 264 امل���رك���ز  اإىل  ان���ح���در  اأن  ب��ع��د  ال���ع���امل���ي 

عامليا. وكان مالك اجلزيري قد �سارك قبل 

ملعب  تد�سني  حفل  يف  رومانيا  اإىل  ال�سفر 

ال��ن��ادي  ب��ب��ن��زرت، وه��و  التن�س  ب��ن��ادي  راب���ع 

الذي خطا فيه خطواته الأوىل وتعلم فيه 

اأبجديات اللعبة. وقام اجلزيري الذي يعد 

التن�س  ون���ادي  التون�سي  التن�س  اأ���س��ط��ورة 

رئي�سة  اإىل جانب  التد�سني  بعملية  ببنزرت 

التون�سي للتن�س �سلمى املولهي. الحتاد 

لندن - وكاالت

املمتاز  الإجنليزي  الدوري  رابطة  قالت 

م��ن  اأح������دث ج���ول���ة  اإن  »ال���رمي���رل���ي���ج«، 

اختبارات الك�سف عن فرو�س كورونا اأكدت 

جديدة. واأ�سافت  اإ���س��اب��ة  ح��الت   4 وج��ود 

وف���ردا  لع��ب��ا   2131 اأن  ب��ي��ان  يف  ال��راب��ط��ة 

الأن���دي���ة خ�سعوا لخ��ت��ب��ارات  ط��واق��م  م��ن 

ال���ك�������س���ف ع����ن ك����وف����ي����د-19 ب����ني ال�����س��اب��ع 

اخ��ت��ب��ارات  اأيلول. وكانت  ���س��ب��ت��م��ر/  و13 

الأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي ك�����س��ف��ت ع���ن 3 ح���الت 

1605 خ�سعوا لفحو�س. ومل  اإيجابية بني 

لكن  امل�سابني  اأ�سماء  عن  الرابطة  تك�سف 

الذاتي  العزل  دخ��ول  الآن  عليهم  �سيتعني 

ل� 10 اأيام. وانطلق املو�سم اجلديد للدوري 

املمتاز يف 12 �سبتمر/ اأيلول دون جماهر 

ويف ظ���ل ق��ي��ود ���س��ح��ي��ة ���س��ارم��ة لح��ت��واء 

الفرو�س. انت�سار 

 برشلونه ينفي االتفاق مع ديباي

 الجزيري يدشن ملعبا للتنس

 اصابات كورونا في الدوري االنجليزي
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االنباط-وكاالت

قلقا  ال�صحة،  عببدد من خببراء  اأبببدى 

الو�صوا�س  ا�صطراب  اأعرا�س  تزايد  من 

القهري و�صط بع�س الأطفال واليافعني 

الوقاية  اإر�صادات  بع�س  تكرار  من جراء 

من فريو�س كورونا امل�صتجد مثل تعقيم 

مببامبب�ببصببة  مبببن  اخلبببببوف  اأو   Kاليدين

الأ�صطح.

وبح�صب ما نقلت �صحيفة “وا�صنطن 

الأطفال  فاإن بع�س  بو�صت” الأمريكية، 

�ببببصبببباروا يببخبب�ببصببون البببفبببريو�بببصبببات ببب�ببصببكببل 

وت�صيبهم  اإليهم  تت�صلل  اأن  كبري، خ�صية 

باملر�س.

ونببقببل املبب�ببصببدر عببن الببطببفببل كببلببيببف يف 

وليبببببة كببالببيببفببورنببيببا، قبببولبببه اإنبببببه يببطببوق 

�ببصببحببن البببطبببعبببام بببيببديببه حببتببى يببتببفببادى 

اجلبببراثبببيبببم، عببنببدمببا يبببكبببون جببالبب�ببصببا اإىل 

املائدة مع اأهله.

اإذا حبباول اأحببد الأقبببارب اأن يدفع  اأمببا 

الطفل اإىل الت�صرف ب�صكل طبيعي حول 

ال�صديد،  غ�صبه  عن  يعرب  فاإنه  املائدة، 

وهببببذا الأمبببببر قبببد يببنببطبببببق عببلببى اأطبببفبببال 

�صن  يف  وهببم  الببوببباء  يعاي�صون  كببثببرييببن 

مبكرة.

الببوليببات  يف  ال�صحة  بببيببانببات  وت�صري 

الببو�ببصببوا�ببس  ا�ببصببطببراب  اأن  اإىل  املببتببحببدة 

الببقببهببري يبب�ببصببيببب واحببببدا مبببن كبببل األببفببي 

طببفببل ويببببافببببع، وهبببببذه الببنبب�ببصبببببة ممبباثببلببة 

لإ�صابات داء ال�صكري يف هذا العمر.

القهري  الو�صوا�س  ا�صطراب  ويببوؤدي 

اإزعاج ال�صخ�س امل�صاب ب�صكل كبري،  اإىل 

وت�صرفات  ملببخبباوف  رهببيببنببة  يجعله  كببمببا 

غري مررة.

ورمبببببببببا يببببقببببدم الببب�بببصبببخببب�بببس املببب�بببصببباب 

بببالببو�ببصببوا�ببس الببقببهببري عببلببى غبب�ببصببل يببديببه 

لعدد مبالغ فيه من املرات، اإىل اأن تظهر 

ت�صققات اأو اأن يتاأثر اجللد.

على  يحر�س  قببد  نف�صه،  املنحى  ويف 

تنظيم بع�س الأمور، وفق �صيغة معينة، 

اأنببه  اأو  لببذلببك،  مببرر  ثمة  يكون  اأن  دون 

يببنببام ويببجببلبب�ببس يف هببيببئببة مبببا، ب�صبب  قبببد 

نف�صيته. ت�صيطر على  هواج�س 

اإىل  ا�ببببصببببطببببروا  الأطبببببفبببببال  اأن  ومببببببا 

الدرا�صة عن بعد والبقاء يف البيت طيلة 

الو�صوا�س  اأعرا�س  اأن  يعني  اليوم، فهذا 

القهري ت�صبح اأكرث �صدة، لأن الطفل ل 

زمائه  مع  والتفاعل  اللعب  اإىل  يخرج 

طبيعية  باأ�صياء  الببقببيببام  اأو  واأ�ببصببدقببائببه، 

تن�صيه الهواج�س غري املررة.

ال�صحة  يف  املببخببتبب�ببس  الببببباحببث  وقببببال 

الببنببفبب�ببصببيببة بببجببامببعببة جبببونبببز هببوبببكببيببنببز، 

الأ�بببصبببخبببا�بببس  اإن  مبببباكببببجببببري،  جبببببوزيبببببف 

املبب�ببصببابببني بببالببو�ببصببوا�ببس الببقببهببري يبببببدون 

ب�صكل  العدوى  انتقال  م�صاألة  من  خوفا 

عام.

امل�صابون  يبديها  التي  املخاوف  لكن 

البببعبببدوى ل  اإزاء  الببقببهببري  بببالببو�ببصببوا�ببس 

اأي  الببقببائببم،  اخلطر  مببع  متنا�صبة  تكون 

وقائية  اإجببراءات  يتخذ  قد  ال�صخ�س  اأن 

غري مررة، كاأن يغ�صل يدين كل دقيقة 

اأنببببه مل يببقببم مبببامبب�ببصببة اأي �ببصببيء  عببلببمببا 

جديد اأو ملوث على الأرجح.

اإجبببراءات  تببكببون  اأن  الببببباحببث  ويخ�صى 

لانتكا�صة  عاما  كببورونببا  مببن  الببوقببايببة 

�صرعوا  قد  كانوا  الذين  الأطفال  و�صط 

يف تلقي العاج النف�صي، ثم جاءت اأزمة 

الوباء.

النف�صية  ال�صحة  ق�صم  مديرة  وقالت 

لببباأطبببفبببال والببيببافببعببني بببجببامببعببة جبببورج 

وا�ببصببنببطببن، �ببصببوزان �ببصببونببغ، اإن الأطببفببال 

املبب�ببصببابببني بببالببو�ببصببوا�ببس الببقببهببري اأعببربببوا 

من  الأول  ال�صهر  خببال  ارتياحهم  عببن 

اجلميع  اأن  هو  وال�صبب،  الببوببباء،  تف�صي 

“الهو�س”  اأن  اأي  تقريبا،  مثلهم  �صار 

ببببات ي�صمل  الببيببديببن  بببالببتببعببقببيببم وغبب�ببصببل 

الكل، لكن الأمور تغريت فيما بعد.

اأ�ببصببهببر  مبببببرت  اإن  مببببا  اأنببببببه  واأ�ببببصببببافببببت 

قببلببيببلببة عببلببى ببببدء انببتبب�ببصببار البببوبببباء، حتى 

واليافعني  الأطببفببال  و�صط  القلق  تزايد 

القهري. الو�صوا�س  امل�صابني با�صطراب 

االنباط- وكاالت

عببجببزت البب�ببصببلببطببات البببببحببريببة يف اأ�ببصببرالببيببا، 

الثببببنببببني، عببببن البببتبببعبببامبببل مببببع مبب�ببصببكببلببة نبببببادرة، 

“عنيد”  اأحببدب  واحببتببارت يف كيفية حث حببوت 

التما�صيح يف  فيه  تنت�صر  عكر  نهر  مغادرة  على 

اإىل  ال�صنوية  الهجرة  وموا�صلة  الباد،  �صمال 

القطبية اجلنوبية. القارة 

“اإي�صت  نببهببر  يف  حببيببتببان  ر�ببصببد  يبب�ببصبببببق  ومل 

املببدرج  الببوطببنببي،  كبباكببادو  متنزه  يف  اإليغيتور” 

على قائمة الراث العاملي يف الإقليم ال�صمايل، 

على   3 قببيببام  �صبب  يف�صر  اأن  لأحبببد  ميببكببن  ول 

يف  باملغامرة  الببزرقبباء،  املياه  ثدييات  من  الأقببل 

عمق هذا النهر يف ظل قلة الروؤية.

فاولر  جي�صون  البحرية  البيئة  عامل  وقببال 

اإنه ر�صد 3 حيتان يف الثاين من �صبتمر، بينما 

كان يبحر مع اأ�صدقائه على بعد 20 كيلومرا 

من م�صب النهر.

“ا�صطدمنا  الثببنببني  الببيببوم  فبباولببر  واأ�ببصبباف 

اأده�صتني  التي  الكبرية  �صدفة ببع�س احليتان 

متاما«.

والروؤية  ي�صدق.  ل  ب�صكل  عكر  “املاء  وقببال 

اإل  احليتان  روؤيبببة  ميكنك  ل  لذلك  مببعببدومببة. 

بح�صب  مبا�صرة”،  ال�صطح  على  تكون  عندما 

بر�س«. “اأ�صو�صيتد 
وجببود حوتني  اإىل  فاولر  تقديرات  واأ�ببصببارت 

 10 اأ�ببصببغببر يبلغ طببولببه حبببوايل  بببالببغببني، واآخببببر 

اأمتار اإىل 12 مرا.

قال فاولر “لقد زادت اأعداد احلوت الأحدب 

يف غبببرب اأ�ببصببرالببيببا كبببثبببريا. اإنبببهبببا قبب�ببصببة جنبباح 

عظيمة يف احلفاظ على املحيط«.

واأ�صاف “هناك الكثري من احليتان احلدباء 

الآن،  اأ�صراليا  غببرب  وليببة  �صاحل  نحو  تتجه 

اأماكن جديدة.  يف  الأمببر  بها  ينتهي  اأن  بد  ول 

ال�صيء الغريب ب�صكل ل ي�صدق هو حقيقة اأنها 

الآن يف نهر موحل و�صحل مليء بالتما�صيح - 

وهذا اأمر غري م�صبوق«.  

حكومة  يف  والدلفني  احليتان  عاملة  وقالت 

هناك  كببان  اإنببه  باملر،  كببارول  ال�صمايل،  الإقليم 

حبببوت واحبببد عببلببى الأقببببل ل يبببزال يف الببنببهببر يف 

الأ�صبوع. نهاية 

واأ�بببصبببافبببت “ل نببعببرف مبببا حببببدث، لببكببن من 

به  وانتهى  خاطئا  منعطفا  اتخذ  اأنببه  الوا�صح 

املطاف يف نهر اإي�صت اإليغيتور«.

وجبببزر  “مد  ببببه  يبببحبببدث  الببنببهببر  اإن  وقبببالبببت 

جميعا  ونببحببن  لببلببغببايببة  �صحل  وهبببو  �ببصببديببديببن، 

حببريبب�ببصببون لببلببغببايببة عببلببى حمبباولببة اإخبببببراج هببذا 

احلوت«.

مغادرة  على  احلببوت  حث  خيارات  وت�صمنت 

امل�صجلة،  احلببيببتببان  اأ�بببصبببوات  ا�ببصببتببخببدام  الببنببهببر 

اإحببببداث �ببصببو�ببصبباء مببن خبببال �ببصببرب جانب  اأو 

القوارب.

احليتان  اأ�ببصببوات  ت�صجيات  ا�صتخدام  ومت 

اأحدب على اخلروج  �صابقا لإغراء حوت  بنجاح 

من خليج �صان فران�صي�صكو. كما جنحت عملية 

عن  ال�صادرة  ال�صو�صاء  با�صتخدام  حوت  اإبعاد 

ت�صمانيا  جبببزيبببرة  وليببببة  يف  قببببوارب  جمببمببوعببة 

الأ�صرالية.

روؤيببة  على  يعتد  مل  “التم�صاح  باملر  وقببالببت 

اأحدب. واحلوت الأحدب كبري مبا يكفي  حوت 

التما�صيح  اأن  منا  اأي  يعتقد  اأن  ي�صعب  بحيث 

مهاجمته«. �صتحاول 

اأو احلببيببتببان رمبببا  اإن احلببببوت  فببباولبببر  وقببببال 

واجلببزر  املببد  �صد  ال�صباحة  من  التعب  اأ�صابها 

القويني للبقاء يف نف�س اجلزء من النهر.

 تأثير »غير متوقع« لكورونا.. تفاقم اإلصابات بالوسواس القهري

 السمنة والنوم.. إليك نتائج أحدث أستراليا »عاجزة«.. والحوت باق وسط »نهر التماسيح«
دراسة طبية

 خدمة جديدة من »فيسبوك« 
لمنافسة »نتفلكس« و »زوم«

االنباط-وكاالت

يبببببببردد خبببببببراء الببب�بببصبببحبببة مببقببولببة 

حياة  على  باحل�صول  تتعلق  �صهرية 

�صحية اأف�صل، وعنا�صر هذه املعادلة 

والببنببوم.  والببطببعببام  الريا�صة  ثبباثببة: 

لكن يف حببال اخببتببال اجلببزء الثالث 

من املعادلة، ما الذي يحدث؟

تبببقبببول درا�ببببصببببة عببلببمببيببة جبببديبببدة، 

اإن”  اإن  “�صي  �بببصبببببببكبببة  نببب�بببصبببرتبببهبببا 

الأمبببريكبببيبببة، الثبببنبببني، اإن قببلببة عببدد 

ا�صطرابات  حببدوث  اأو  النوم  �صاعات 

يف النوم يفقد ال�صخ�س القدرة على 

التحكم يف �صهيته.

الأمببر  هببذا  اأن  الببدرا�ببصببة  وت�صيف 

ي�صع ال�صخ�س يف مواجهة امل�صكات 

ال�صمنة  �ببصببيببمببا  ل  كبببافبببة،  البب�ببصببحببيببة 

واأمرا�س القلب وارتفاع �صغط الدم 

وال�صكري من النوع الثاين.

وتببباببببع الببببباحببثببون البببذيبببن نبب�ببصببروا 

“غاما” الطبية،  درا�صتهم يف دوريببة 

�صخ�س  األببف   12 لنحو  الببنببوم  نوعية 

ملدة عامني كاملني، وربطوها مبوؤ�صر 

كتلة اجل�صم )بي اإم اإي(، وهي �صيغة 

الببوزن  لتقييم  العلماء  ي�صتخدمها 

الطبيعي لاإن�صان.

الأ�صخا�س  اأن  الدرا�صة  ووجببدت   

البببذيبببن يببزيببد مببوؤ�ببصببر كببتببلببة اجلبب�ببصببم 

نببقببطببة )مبب�ببصببتببوى   30 لبببديبببهبببم عببببن 

الببب�بببصبببمبببنبببة(، يبببكبببون مببتببو�ببصببط البببنبببوم 

ف�صا  الطبيعي،  من  اأق�صر  عندهم 

عن وجببود اأمنبباط متغرية من النوم 

لديهم.

هبببببوؤلء  اأن  الببببدرا�ببببصببببة  واأظبببببهبببببرت 

اأقببل  دقيقة   15 يببنببامببون  الأ�ببصببخببا�ببس 

مببقببارنببة مببع نببظببرائببهببم الأقببببل وزنبببا. 

النتائج  اأن  الببدرا�ببصببة  مببوؤلببفببو  وذكببببر 

توؤكد  التي  الدلئل  توفر مزيدا من 

ارتببببببببباط الببببنببببوم بببببالببببوزن والبب�ببصببحببة 

العامة لل�صخ�س.

وقال اخت�صا�صي النوم يف جامعة 

ي�صارك  مل  الببذي  كاليفورنيا  جنوب 

الدرا�صة  هببذه  نتائج  اإن  الدرا�صة،  يف 

اأيببببدت الأببببحببباث البب�ببصببابببقببة، ومل تكن 

اإجبببببراء  مببفبباجببئببة، مبببع احلببباجبببة اإىل 

مزيد من الدرا�صات يف هذا املجال.

االنباط- وكاالت

اأتببببببببباحبببببببببت �بببببصبببببركبببببة فبببيببب�بببصبببببببوك 

ملم�صتخدميها خدمة جديدة متكنهم 

عر  الفيديو  مقاطع  م�صاهدة  مببن 

الإنببببرنببببت مبببع اأ�ببصببدقببائببهببم، الأمببببر 

الذي يتيح لهم روؤية فعلهم الفورية، 

وذلك يف �صباق املناف�صة املحتدمة

وقبببالبببت فببيبب�ببصبببببوك، يبببوم الثببنببني،  

باإمكانهم  �صي�صبح  م�صتخدميها  اإن 

مع  الفيديو  مقاطع  م�صاهدة  الآن 

اأ�صدقائهم عر الإنرنت با�صتخدام 

تطبيق ما�صنجر  للرا�صل مما يتيح 

لهم روؤية ردود فعلهم الفورية.

توغيذر(  )وات�س  و�صتتيح خا�صية 

يبب�ببصببل  مبببا  يبب�ببصببيببف  اأن  لببلببمبب�ببصببتببخببدم 

اأ�ببصببخببا�ببس عببر اتبب�ببصببال  اإىل ثببمببانببيببة 

�صخ�صا   50 اإىل  ي�صل  وما  بالفيديو، 

رومبببز(  )مببا�ببصببنببجببر  اأداة  خبببال  مبببن 

التلفزيونية  الدوائر  عر  لات�صال 

املغلقة.

واأطلقت ال�صركة الأمريكية الأداة 

يف يوليو مع تطلعها ل�صحب الب�صاط 

الفيديو  لت�صالت  زوم  تطبيق  من 

الببببببذي اأ�بببصبببببببح ا�بببصبببمبببا مببباألبببوفبببا بببعببد 

الببطببفببرة يف الببطببلببب عببلببى ا�ببصببتببخببدام 

فريو�س  جائحة  ب�صبب  املن�صة  تلك 

كورونا.

�ببصببركببة فببيبب�ببصبببببوك اإىل   وتببنبب�ببصببم 

�صوق  على  للهيمنة  ال�صركات  تهافت 

“البقاء يف املنزل” مع حتول املايني 
للتوا�صل  الإلكرونية  املن�صات  اإىل 

الجتماعية  واحلببيبباة  العمل  بغر�س 

والدرا�صة و�صط خماوف �صحية من 

كوفيد-19. جائحة 

“نتفليك�س  �بببصبببركبببت  واأتبببببباحببببببت 

عليها  اأطلقت  مماثلة  خا�صية  اأي�صا 

لعدة  وتتيح  بارتي(،  ا�صم)نتفليك�س 

معا  فيلم  اأي  م�صاهدة  م�صتخدمني 

عر �صا�صة واحدة.

االنباط- وكاالت

الرازيل،  يف  اأ�صرازينيكا  ل�صركة  ممثل  اأعلن 

للقاحها  ال�صريرية  التجارب  ا�صتئناف  الثببنببني، 

املبب�ببصبباد لببفببريو�ببس كببورونببا، البببذي تببطببوره ال�صركة 

بالتعاون مع جامعة اأوك�صفورد، بعد ح�صول هيئة 

تاأكيد  على  الببببباد  يف  ال�صحية  البب�ببصببوؤون  تنظيم 

با�صتئناف نظريتها الريطانية للتجارب.

وقببالببت جببامببعببة �ببصبباو ببباولببو الحتببباديبببة، التي 

اأعببطببت اللقاح اإىل  اإنببهببا  جتببري الببتببجببارب، يف بيان 

4600 من اأ�صل 5000 متطوع يف الرازيل دون اأن 

يبلغ اأي منهم عن اأي م�صكات �صحية خطرية.

و�ببببصببببارك يف البببتبببجبببارب مببتببطببوعببون مبببن �ببصبباو 

باولو وريببو دي جانريو و�صلفادور يف وليببة باهيا 

ال�صمالية ال�صرقية.

العاملية  التجارب  اأوقببفببت  اأ�صرازينيكا  وكانت 

لأحد  غام�س  مر�س  بعد  املا�صي  الأ�صبوع  موؤقتا 

امل�صاركني يف بريطانيا.

وتبببعببباين الببببرازيببببل مبببن ثبببالبببث اأ�ببببصببببواأ انببتبب�ببصببار 

والهند،  املتحدة  الببوليببات  بعد  كببورونببا  لفريو�س 

و�ببصببارت اأر�ببصببا جبباذبببة لخببتبببببار لببقبباحببات م�صادة 

ملببر�ببس كببوفببيببد-19 تببطببورهببا بببريببطببانببيببا والبب�ببصببني 

ورو�صيا.
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