
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الصحة: 171 إصابة محلية 
بـ »كورونا« و38 حالة شفاء

االنباط-عمان

ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   

ب��ف��رو���س ك��ورون��ا  175 ح��ال��ة ج���دي���دة 

امل�ستجّد يف اململكة، ام�س الأربعاء، منها 

الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لرتفع  حملية،   171

اإىل 3852 اإ�سابة.

وت��وزع��ت احل��الت اجل��دي��دة بح�سب 

امل��وج��ز الإع��ام��ي ال�����س��ادر ع��ن رئا�سة 

النحو  ع��ل��ى  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال�����وزراء 

 96 م��ن��ه��ا  171 ح���ال���ة حم��ل��ّي��ة  الآت������ي: 

حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، و20 

حالة يف حمافظة الكرك، و19 حالة يف 

حمافظ  اأعلن  حيث  البلقاء  حمافظة 

الربعاء،  ام�س  احلجايا،  نايف  البلقاء 

اإ����س���اب���ة ج��دي��دة   13 ت�����س��ج��ي��ل  ان����ه مت 

ب��ف��رو���س ك���ورون���ا يف ل�����واءي ال�����س��ون��ة 

 12 اجل��ن��وب��ي��ة ودي����ر ع���ا. واو����س���ح ان 

وا�سابة  ال�سونة،  ل��واء  يف  كانت  ا�سابة 

واح����دة ب��ل��واء دي���ر ع��ا وج��م��ي��ع��ه��ا من 

مت  حيث  �سابقا،  املعزولة  املنازل  �سمن 

نقل جميع احلالت اإىل منطقة احلجر 

يف البحر امليت.، و16 حالة يف حمافظة 

اإربد، و13 حالة يف حمافظة الزرقاء.
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السيناريو األسوأ سينهك الجهاز الصحي والحكومة تعنى بصحة المواطن

الرزاز.. عدم فرض الحظر الشامل 
يتطلب االلتزام

االأنباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

ب���ك���ل اخل�����ر م��ع  ا����س���ع���د اهلل اوق����ات����ك����م 

عدم  ن��رى  ب��اأن  بدعواتنا  التوجه  خال�س 

التهاون باتخاذ القرارات ملختلف الق�سايا 

واأن  ، خا�سة  ال��داخ��ل��ي  ب��ال�����س��اأن  اخل��ا���س��ة 

ال���وط���ن ل زال ي��ع��اين م���ن ازدي�����اد ارق���ام 

امل�ستجد  ال��ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  الإ����س���اب���ات 

اجلهود  كل  رغم  وغر   مت�سارعة  ب�سورة 

امل���ب���ذول���ة م���ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ت��ك��م وحت��دي��دا 

وزارت���ي  ع��ات��ق  ع��ل��ى  امل��ل��ق��اة  الثقيلة  امل��ه��ام 

للدور  اإ�سافة  والتعليم  والرتبية  ال�سحة 

احلقيقي والفاعل خللية ادارة الزمات .

دولة الرئي�س

ه��ن��اك م��وؤ���س�����س��ات وه��ي��ئ��ات واأف������راد تقوم 

ب����الع����ان وع���ل���ى ���س��ف��ح��ات��ه��م م���ن خ��ال 

�سفحات التوا�سل الجتماعي  الفي�س بوك 

والوات�س التي متثل يف البداية موؤ�س�ساتهم 

اجتماعات  بتنظيم  العتبارية  و�سخو�سهم 

للهيئات وت�سير رحات جماعية لاع�ساء 

باأن  املنت�سبني خ��ارج ح��دود مناطقهم علما 

وجهات الرحات تعترب من �سمن املناطق 

ا�سابات ملمو�سة وت�سهد  التي ي�سجل فيها 

امل�سدر  ما بني معروف  الوباء  لهذا  انت�سار 

اأو يف حالة التق�سي ، كما يتم الإع��ان عن 

وت�سفيات  بدنية  لياقة  دورات  عقد  تنظيم 

ريا�سية يف حني قام العديد من الحت��ادات 

الريا�سية بوقف معظم اأن�سطتها الريا�سية 

متا�سيا م��ع اأوام���ر ال��دف��اع ال�����س��ادرة حماية 

وال��ق��ائ��م��ني  ال��ن�����س��اط��ات  ب��ه��ذه  للم�ساركني 

عليها . 

دولة الرئي�س

 هوؤلء  اإما اأنهم م�ستهرتين اأو غر واعني 

حلقيقة الوباء ، وغر مدركني ملدى خطورة 

القيام مبثل هذه الن�ساطات املعلن عنها التي 

�ستوؤدي حتما اإىل نقل العدوى من املناطق 

التي �سيقومون بزيارتها اإىل مناطقهم �سبه 

اخلالية من الفايرو�س واأ�سرهم وتخليهم ل 

�سمح اهلل . ما  يقومون به هو خمالفة لأوامر 

بعر�س  ���س��ارب��ني  وتف�سيا  جملة  ال��دف��اع 

التي تطلقونها  التحذيرات  احلائط جميع 

. علما  املواطن  للحفاظ على �سحة وحياة 

باأن بع�س من هذه الهيئات متثل موؤ�س�سات 

ل��وزارات �سيادية ولها ارتباط مبا�سر  تابعة 

بالأ�سرة الرتبوية .

دولة الرئي�س 

يف  املبا�سر  التدخل  حكومتكم  على  يجب 

و�سع حد لهذا ال�ستهتار الذي يهدد �سحة 

وحياة املواطن خا�سة اأن املدعوين للم�ساركة 

مبثل هذه الأن�سطة هم على متا�س مبا�سر 

مع �سرائح كبرة من املجتمع الأردين .

 قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

 المياه تطلق مشروع أتمتة عمليات إدارة اآلبار محافظ العاصمة يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني 

 أورانج تحتفل باختتام الموسم السابع 
من برنامجها الموّجه لتسريع

 نمّو األعمال

 وزير البيئة: األردن تخلص من ألفي طن 
من المواد المستنزفة لطبقة األوزون

 العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عائلة النابلسي

 إنجاز جديد إليجل هيلز ، سانت ريجس عمان 
يحصل على تصنيف »ديلوكس«

 بعد ليلة حافلة بصافرات اإلنذار.. 
محللون إسرائيليون: تآكل ردعنا وغزة 
تتمسك بمعادلة »القصف بالقصف«

االنباط -عمان

املو�سم  اأورجن الأردن، باختتام   احتفلت �سركة 

ال�����س��اب��ع م���ن ب��رن��اجم��ه��ا امل���وّج���ه ل��ت�����س��ري��ع من��ّو 

بتخريج  “بيج”،  وال��ن��ا���س��ئ��ة  ال��ري��ادي��ة  الأع���م���ال 

خم�س �سركات نا�سئة عرب تطبيق زووم.

اأورجن،  ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ����س���ادر ع���ن  وب��ح�����س��ب 

الرئي�س  بح�سور  الحتفال  جرى  الأربعاء،  ام�س 

التنفيذي لأورجن الأردن، تري ماريني، واأع�ساء 

ممثلي  من  املكّونة  للربنامج  التوجيهية  اللجنة 

اجلهات العاملة.
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االنباط-عمان

الأرب����ع����اء،  ا�����س  ال���ع���امل،  الأردن  ي�����س��ارك   

�سعار  حت��ت  ال��ع��امل��ي  الأوزون  ب��ي��وم  الح��ت��ف��ال 

احلياة”. اأجل  من  “الأوزون 
وي�����واف�����ق ال����ي����وم اإح�����ي�����اء ذك�������رى ت��وق��ي��ع 

على   ،1987 ���س��ن��ة  دول����ة،   190 م���ن  اأك����ر 

ب���روت���وك���ول م��ون��رتي��ال امل���ح���دد ل���اإج���راءات 

ال�����واج�����ب ات���ب���اع���ه���ا ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال���ع���امل 

ل��ل��ت��خ��ل�����س ت��دري��ج��ي��ا م���ن امل�����واد امل�����س��ت��ن��زف��ة 

وزي��ر  ال��ب��ي��ئ��ة  وزي����ر  وق����ال  الأوزون.  ل��ط��ب��ق��ة 

اأن   ، الزراعة املكلف الدكتور �سالح اخلراب�سة 

5ر2 مليون طن من املواد  العامل تخل�س من 

الوزون. لطبقة  امل�ستنزفة 

التفا�صيل �ص »4«

 االنباط-عمان

الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  ع��ن  مندوبا 

يو�سف  الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  ق��دم 

ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي، ال���ت���ع���ازي ب���وف���اة ال��ن��ائ��ب 

النابل�سي. �سليمان  فار�س  ال�سبق  والوزير 

ون��ق��ل ال��ع��ي�����س��وي، خ���ال ات�����س��ال ه��ات��ف��ي، 

اأ����س���رة  اإىل  امل���ل���ك  ت���ع���ازي وم���وا����س���اة ج���ال���ة 

يرحمه  اأن  ق��درت��ه  ج��ل��ت  اهلل  ���س��ائ��ًا  ال��ف��ق��ي��د، 

جنانه.. ف�سيح  وي�سكنه 

االنباط-عمان

 ت��راأ���س حم��اف��ظ ال��ع��ا���س��م��ة ال��دك��ت��ور �سعد 

�سهاب يف مبنى املحافظة ام�س الأربعاء اجتماع 

جلنة الدفاع املدين بح�سور اأع�ساء اللجنة .

والتدابر  الج��راءات  اأبرز  اللجنة  وناق�ست 

الإح�����رتازي�����ة وال���وق���ائ���ي���ة ال���ت���ي مت ات���خ���اذه���ا 

اجلوية  وال��ظ��روف   ، ال�ستاء  ملو�سم  ا���س��ت��ع��دادا 

احتياجات  بتلبية  الكفيلة  وال�سبل  امل��ت��وق��ع��ة، 

بي�سر  اليومية  احلياة  �سر  و�سمان  املواطنني 

و�سهولة يف جميع حمافظات اململكة.

ي�سعى  الإجتماع  ان  ال�سهاب  الدكتور  وق��ال 

املنوطة  واملهام  الدوار  على  التاأكيد  اإع��ادة  اىل 

بالدوائر .
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االنباط - عمان

 اأكد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز 

حظر  ف��ر���س  اإىل  ت��ل��ج��اأ  ل���ن  احل��ك��وم��ة  اأن 

التجول ال�سامل؛ لكن هذا يتطلب التزاما 

ب�����س��روط ومعاير  امل��واط��ن��ني  ���س��ام��ا م��ن 

املرحلة  خ��ال  العامة  وال�سامة  ال�سحة 

احل���ال���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��ه��د ت����زاي����دا يف اأع�����داد 

الإ�سابات.

مداخلته  خ��ال  ال���وزراء  رئي�س  واأ���س��ار 

على برنامج “ الوكيل” على “راديو ها” 

ت��وؤم��ن  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  الرب����ع����اء  ام�����س 

التي  املتكافئة  املتكاملة  ال��واح��دة  بالأ�سرة 

وباء  مواجهة  وترف�س  الأ�سعف،  مع  تقف 

م�سيفا  القطيع”،  “مناعة  بفكرة  كورونا 

مرتبط  ق��ي��م��ي  وج����داين  م��و���س��وع  “هذا 
التي  وعاداتنا  وقيمنا  الها�سميني،  باأخاق 

تهتم بكبار ال�سن واملر�سى”.

ب�سحة  ُت��ع��ن��ى  احل���ك���وم���ة  اأن  واأ�����س����اف 

ك����ل م����واط����ن م��ه��م��ا ك�����ان ع����م����ره، م�����س��را 

ت��ق��ع على  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة  امل�����س��وؤول��ي��ة  اإىل 

و�سامة  �سحة  على  احلفاظ  يف  احلكومة 

املواطنني، ويف املقابل هناك م�سوؤولية تقع 

ال�سحة  ب�سروط  باللتزام  املواطنني  على 

العامة. وال�سامة 
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االنباط-عمان

الأرب��ع��اء،  ام�س  وال��ري،  املياه  وزارة  اأطلقت 

م�سروع اأمتتة عمليات الآبار اخلا�سة بالوزارة، 

بالتعاون مع م�سروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع 

املياه بتمويل الوكالة الأمركية للتنمية.

اأبو  رائ��د  املهند�س  وال��ري  املياه  وزي��ر  وق��ال 

بامل�سروع  املعنيني  م��ع  اجتماع  خ��ال  ال�سعود، 

يعد  امل�����س��روع  اإن  ال��ي��وم:  ال��ف��ي��دي��و  تقنية  ع��رب 

املياه  لقطاع  واملتميزة  املهمة  الإجن���ازات  اأح��د 

وحت�سني  الأداء  م�ستوى  رف��ع  على  يعمل  لأن��ه 

م�سرا  بعد،  عن  وال�سيانة  الت�سغيل  عمليات 

اأن الوزارة متكنت من بناء نظام معلومات  اإىل 

متكامل .
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االنباط - وكاالت

اإن امل��ق��اوم��ة  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون،   ق���ال حم��ل��ل��ون 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف غ����زة اأث���ب���ت خ����ال ال��ل��ي��ل��ة 

ينفذه  ق�سف  اأي  على  بالرد  مت�سكها  املا�سية، 

القطاع على  الحتال  جي�س 

“الردع  اإن  مناحيم  بن  يوين  املحلل  وق��ال 

�سيا�ستها  تتبنى  وحم�ا�س  يتاآكل،  الإ�سرائيلي 

اجلو  ل�ساح  ق�سف  اأي  على  بالرد  اجل��دي��دة، 

اإطاق ال�سواريخ« يف قطاع غزة، عرب 

“يديعوت  ���س��ح��ي��ف��ة  م���را����س���ل  اأك�����د  ف��ي��م��ا 

الع�سكرية  الأذرع  اأن  ليفي  اليوؤور  اأحرنوت”، 

التم�سك  ت��وا���س��ل  غ���زة،  ق��ط��اع  يف  ل��ل��م��ق��اوم��ة 

بعد  ح��ت��ى  بالق��س��ف”  “الق��س���ف  مب��ع��ادل��ة 

البالونات« “جولة  انتهاء 

جي�س  اإذاع���ة  يف  ال�سحفي  ق��ال  جانبه  م��ن 

“لقد وع���دت غ��زة  الح��ت��ال، م��ان��دي ري���زل: 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي،  اأي ه���ج���وم  ب���ال���رد ع��ل��ى  م����وؤخ����ًرا 

دقيقة   15 منذ  اجلي�س،  هجوم  بعد  وبالفعل 

����س���دي���روت  ت������دوي يف  و�����س����ف����ارات الإن�����������ذار، 

كل  الآن  ح��ت��ى  م�ستمرة  زال���ت  وم��ا  واأ���س��ك��ول، 

اأ�سيبوا  م�ستوطنني  ع��دة  اأن  اإىل  ُي�سار  ح��ني« 

�ساروخي. ق�سف  يف 

التفا�صيل �ص »9«

 وزير العمل يسمح بعودة العمال 
المصريين الذين حصلوا على إجازات 

قبل 18 آذار الماضي
االنباط-عمان

البطاينة،  ن�����س��ال  ال��ع��م��ل  ق���رر وزي���ر 

امل�سرية  اجلن�سية  من  للعمال  ال�سماح 

ال���ذي���ن ح�����س��ل��وا ع��ل��ى اإج������ازات )خ���روج 

امل��ا���س��ي  اآذار   18 ت���اري���خ  ق��ب��ل  وع������ودة( 

وانتهت ت�ساريح عملهم اأثناء تواجدهم 

املا�سي  اآذار   18 تاريخ  بعد  الباد  خ��ارج 

خال  احل��دودي��ة  املنافذ  اإغ���اق  ب�سبب 

ف�����رتة ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ال����دخ����ول اإىل 

الأرا�سي الأردنية ويطبق القرار اعتبارا 

من يوم الأحد املوافق 27 اأيلول.

وزارة  م����ن  ���س��ح��ف��ي  ب���ي���ان  وح�������س���ب 

العمل، فاإن اآلية العودة تق�سي باأن يقدم 

�ساحب العمل اأو من يفو�سه )اأن يكون 

ورقمه  ال��ع��ام��ل  ا���س��م  ي�سمل  التفوي�س 

عمل  ت�سريح  جتديد  طلب  ال�سخ�سي( 

ل��ل��ع��ام��ل م���ن خ����ال م��دي��ري��ة ال��ع��م��ل/ 

الإج����راءات  ح�سب  املعني  العمل  مكتب 

امل��ع��م��ول ب��ه��ا، وي���رف���ق ب��ال��ط��ل��ب اإث��ب��ات 

م��غ��ادرة ال��ع��ام��ل ال��ب��اد ق��ب��ل ت��اري��خ 18 

الإق��ام��ة  اإدارة  م��ن  ���س��ادر  امل��ا���س��ي،  اآذار 

واحلدود.

التفا�صيل �ص »2«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س  17 / 9 / 2020 

السيناريو األسوأ سينهك الجهاز الصحي والحكومة تعنى بصحة المواطن

الرزاز.. عدم فرض الحظر الشامل يتطلب االلتزام

 وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يحاور ممثلي اتحادات وأندية طالبية

 قاضي القضاة يوعز باستخدام الدفع اإللكتروني بدل الشيكات

 وزير العمل يسمح بعودة العمال المصريين الذين حصلوا على إجازات قبل 18 آذار الماضي

 الملك يهنئ رئيس الوزراء 
المنتخب الياباني 

 بلدية السلط تنفذ مشاريع 
خدمية بكلفة 581 ألف دينار

 األرصاد الجوية: انتهاء موجة 
الحر االثنين المقبل

 مكافحة المخدرات تضبط 22 شخصًا 
بينهم ثالثة مصنفين بالخطرين

االنباط-عمان

 اأك���د رئي�س ال����وزراء ال��دك��ت��ور عمر ال���رزاز اأن 

احل��ك��وم��ة ل���ن ت��ل��ج��اأ اإىل ف��ر���س ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول 

من  �سامال  ال��ت��زام��ا  يتطلب  ه��ذا  لكن  ال�سامل؛ 

وال�سالمة  ال�سحة  ومعايري  ب�سروط  املواطنني 

العامة خالل املرحلة احلالية التي ت�سهد تزايدا 

يف اأعداد االإ�سابات.

واأ����س���ار رئ��ي�����س ال�����وزراء خ���الل م��داخ��ل��ت��ه على 

ام�س  هال”  “راديو  ع��ل��ى  الوكيل”   “ ب��رن��ام��ج 

االربعاء اإىل اأن احلكومة توؤمن باالأ�سرة الواحدة 

امل��ت��ك��ام��ل��ة امل��ت��ك��اف��ئ��ة ال���ت���ي ت��ق��ف م���ع االأ���س��ع��ف، 

“مناعة  وت��رف�����س م��واج��ه��ة وب���اء ك��ورون��ا بفكرة 

القطيع”، م�سيفا “هذا مو�سوع وجداين قيمي 

مرتبط باأخالق الها�سميني، وقيمنا وعاداتنا التي 

تهتم بكبار ال�سن واملر�سى”.

واأ�ساف اأن احلكومة ُتعنى ب�سحة كل مواطن 

الكبرية  امل�سوؤولية  اإىل  م�سريا  عمره،  ك��ان  مهما 

�سحة  على  احلفاظ  يف  احلكومة  على  تقع  التي 

م�سوؤولية  هناك  املقابل  ويف  املواطنني،  و�سالمة 

ال�سحة  ب�سروط  ب��االل��ت��زام  امل��واط��ن��ني  على  تقع 

وال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة م��ن ح��ي��ث ارت����داء الكمامات 

“ونحن نعول على  وااللتزام بالتباعد اجل�سدي، 

وعي والتزام املواطنني”.

ول��ف��ت ال����رزاز اإىل اأن ارت��ف��اع ع���دد االإ���س��اب��ات 

بفريو�س كورونا لي�س يف االأردن وحده، اإذ اأن بع�س 

الدول املجاورة بلغت االإ�سابات فيها 4 اآالف اإ�سابة 

ال��ت��زاي��د يف االإ���س��اب��ات م��وج��ود يف  اأن  يوميا، كما 

معظم دول املنطقة والعامل.

وبائي  بو�سع  االأردن  جعل  م��ا  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

التي  املبكرة  اال�ستباقية  االإج�����راءات  ه��و  اأف�سل 

اتخذتها احلكومة منذ بداية اجلائحة من حيث 

تعليق دوام املدار�س وفر�س حظر التجول ال�سامل، 

االإ���س��اب��ات، م�سيفا  ع��دد  تخفي�س  �ساهم يف  م��ا 

“لكننا االآن يف مرحلة ثانية من مواجهة الوباء 
وتعد االأعتى”.

ال��ذي  املك�سب االأه���م  اأن  ال����وزراء  واأك���د رئي�س 

ح��ق��ق��ن��اه م���ن���ذ ب����داي����ة اجل���ائ���ح���ة ب���ع���د ت�����س��دي��د 

االإج��راءات وفر�س حظر التجول ب�سقيه اجلزئي 

وقدرتنا  ال�سحية  اإمكانياتنا  زي��ادة  هو  وال�سامل 

اال�ستيعابية يف امل�ست�سفيات وغرف العناية احلثيثة 

وزي��ادة فرق التق�سي الوبائي من ت�سعة فرق اإىل 

178 فريقا، وزيادة عدد الفحو�سات اليومية.

املا�سية  ال�سبعة  االأ�سهر  “مدة  ال���رزاز:  وق��ال 

لل�سيناريوهات  الوقت للتجهيز  منحت احلكومة 

االأ�سواأ التي ال نريد اأن ن�سلها الأن هذا قد ينهك 

اجلهاز ال�سحي كله”.

وحول االإجراءات احلكومية اجلديدة باإغالق 

اأ�سار  الأ�سبوعني،  امل��دار���س  دوام  وتعليق  امل�ساجد 

الرزاز اإىل اأن احلكومة حتاول من هذه االإجراءات 

االأرق��ام  االإ�سابات وت�ساعف  تزايد  ايقاف عملية 

وت�����س��ط��ي��ح امل��ن��ح��ى ال���وب���ائ���ي، م���وؤك���دا امل�����س��وؤول��ي��ة 

اإذا  وق����ال:  امل��و���س��وع.  ه���ذا  يف  للجميع  امل�سرتكة 

جن��ح��ن��ا ���س��ي��ك��ون ال���ن���ج���اح م�����س��رتك��ا و���س��ن��خ��ف��ف 

االإجراءات بعد اأ�سبوعني، لكن اإذا ارتفعت االأرقام 

�سنلجاأ اإىل �سيناريوهات اأخرى”.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��و���س��ع االق���ت�������س���ادي، اأ���س��ار 

الرزاز اإىل اأن ن�سبة كبرية من اقت�ساديات العامل 

ت�سنيفها  انخف�س  نفطية  دول  ومنها  واملنطقة، 

ح�سب ت�سنيفات اأجرتها موؤ�س�سات معنية بتقييم 

االأردن حافظ على ت�سنيفه ومل  االقت�ساد، لكن 

يرتاجع.

وخ�سو�سا  االأردن  ����س���ادرات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ال�سناعية والدوائية زادت خالل االأ�سهر املا�سية، 

العمل  ع��ن  العاطلني  اأع����داد  ت��ت��زاي��د  اأن  متوقعا 

ون�سب البطالة، واأن ي�سبح النمو بال�سالب كما يف 

كل دول العامل.

اأن احل��ك��وم��ة �سعت م��ن خ��الل  واأك����د ال�����رزاز 

ما  العمالة  تبقي  اأن  اخلا�س  للقطاع  اإج��راءات��ه��ا 

اأمكن يف املوؤ�س�سات رغم تخفي�س رواتب العاملني 

فيها، مبينا اأن هناك قطاعات اقت�سادية ت�سررت 

اتخذت  التي  االإج���راءات  كال�سياحة والنقل، لكن 

�ست�سهم باأن تكون مرحلة التعايف للقطاعات اأ�سرع.

وح����ول ع����ودة االأردن����ي����ني وم���ن تقطعت بهم 

ال�سبل، اأو�سح رئي�س الوزراء اأن اآلية اإخالء الطلبة 

االأردن��ي��ني وم��ن تقطعت ال�سبل بهم تختلف عن 

اآلية الرحالت اجلوية التجارية املنتظمة، موؤكدا 

باأ�سرع  االأردن��ي��ني  ع���ودة  ال��ه��دف م��ن كالهما  اأن 

وقت ممكن للوطن، مع التاأكيد على املوازنة بني 

احلفاظ على �سحتهم وحماية اأ�سرهم يف االأردن.

وح���ول ب��رن��ام��ج خ��دم��ة العلم اجل��دي��د، قال 

ال��ع��دال��ة بني  �سامل يحقق  برنامج  اإن���ه  ال����رزاز 

ال�سباب، الأنه يعطي اجلميع الفر�سة ليكت�سب 

مهارات مهمة ل�سوق العمل.

واأ�سار الرزاز اإىل اأن اأكرب امل�ساكل لدى ال�سباب 

يف �سوق العمل تكمن بعدم االلتزام واالن�سباط، 

قيما  �سيغر�س  العلم  خدمة  برنامج  اأن  م��وؤك��دا 

وثقافة جامعة لكل االأردنيني.

امل�سلحة  ال���ق���وات  اأن  ال������وزراء  رئ��ي�����س  واأك�����د 

لل�سباب،  ال�سلبة  ال�سخ�سية  �ستبني  البا�سلة 

فيما �سيقوم القطاع اخلا�س بالتدريب العملي 

االأم���ور  اأول��ي��اء  منا�سدا  العمل،  وزارة  ب��اإ���س��راف 

خدمة  برنامج  يف  ل��الن��خ��راط  اأبنائهم  اإر���س��ال 

العلم، قائال: ال يوجد �سيء معيب فنحن نعمل 

يف ال��ق��ط��اف وغ��ر���س ال��غ��اب��ات وق��ط��اع الرقمنة 

واملعلوماتية.

اهلل  عبد  امللك  جاللة  توجيهات  اإىل  واأ���س��ار 

الثاين امل�ستمرة باالهتمام يف ال�سباب واال�ستثمار 

املئوية  على  مقبلون  اأننا  اإىل  الفتا  بطاقاتهم، 

الثانية للدولة ويجب اأن نعد �سبابنا للتحديات 

املقبلة.

اأن  ال���رزاز  اأك���د  النيابية،  االنتخابات  وح���ول 

الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب هي اجلهة املناط بها 

كل ما يتعلق بالعملية االنتخابية، واأن احلكومة 

ت�سكل داعما لعملها فقط.

عبداهلل  امللك  جاللة  توجيهات  اأن  واأو���س��ح 

ال���ث���اين خ���الل اج��ت��م��اع��ه م���ع رئ��ي�����س واأع�����س��اء 

جمل�س مفو�سي الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب يوم 

اأم�س، كانت وا�سحة فيما يتعلق بنزاهة العملية 

االنتخابية واجرائها وفق االأ�سول.

االنباط-عمان

والربملانية،  ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وزي���ر  دع��ا   

وال�سباب  ال�����س��اب��ات  امل��ع��اي��ط��ة،  مو�سى  املهند�س 

ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون ن�����س��ب��ة ك���ب���رية م���ن ال��رتك��ي��ب��ة 

ال�سكانية باململكة اإىل تفعيل دورهم يف امل�ساركة 

ال�سيا�سية والتغيري االإيجابي تاأكيدا لتوجيهات 

جاللة امللك يف االأوراق النقا�سية.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ج��ل�����س��ة ح�����واري�����ة ام�����س 

االأربعاء بعنوان “تعزيز وتفعيل دور ال�سباب يف 

احتادات  روؤ�ساء  االنتخابات النيابية 2020” مع 

واأندية طالبية يف اجلامعات االأردنية، بالتعاون 

مع مركز العامل العربي للتنمية الدميقراطية 

وح��ق��وق االن�����س��ان ودع���م موؤ�س�سة ه��ان��ز زاي���دل 

االأملانية.

دور كبري يف  لهم  ال�سباب  اإن  املعايطة  وق��ال 

ت�سكيل م�ستقبلهم عن طريق اختيار مر�سحني 

وف���ق���اً الأ���س�����س ال��ك��ف��اءة وال���ربام���ج اأو ال��رت���س��ح 

وامل�ساركة يف االأحزاب ال�سيا�سية.

وو�سف املعايطة املقرتحات املطروحة باملهمة 

جداً والتي حتر�س الوزارة على ت�سجيعها.

من جهتهم، ثمن الطلبة االنفتاح واحلرية 

وكيفية  االنتخابية  العملية  ب�����س��اأن  ال��ط��رح  يف 

االخ���ت���ي���ار وب��ع�����س امل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي حت����ول دون 

م�ساركتهم، موؤكدين اأن نهج احلوار والت�ساركية 

واختيار االأف�سل هو االأ�سا�س.

ن��واب  اأه��م��ي��ة ت�سكيل جمل�س  ال��وزي��ر  واأك����د 

قوي يقّر وي�سّرع القوانني التي توؤثر على حياة 

املواطنني، الفتاً اإىل اأن املقاطعة وعدم الت�سويت 

تفتح املجال لالآخرين لت�سكيل اأع�ساء املجل�س، 

قبلهم  م��ن  االنتخابي  ال�سلوك  تغيري  واأهمية 

اأن  يجب  لكنه  زمنية  ف��رتة  اإىل  يحتاج  وال���ذي 

يبداأ.

وح�����ول ق���ان���ون االن���ت���خ���اب احل������ايل، اأو����س���ح 

املعايطة اأن القائمة الن�سبية من اأف�سل االأنظمة 

العمل  ف��ك��رة  وت��خ��دم  ب��ه��ا؛  املعمول  االنتخابية 

اجل��م��اع��ي ال��ت��ي ب��دوره��ا ت��ع��زز ت�سكيل جمل�س 

ن��ي��اب��ي ق���ائ���م ع��ل��ى اأ����س���ا����س ال��ع��م��ل ال���رباجم���ي 

نظام  يعتمد  فيما  ال�سيا�سية،  والكتل  واحلزبي 

ال��ف��ردي ما  العمل  ف��ك��رة  ال��واح��د على  ال�سوت 

ينعك�س �سلباً على اأداء املجل�س ويفتح املجال اأمام 

“مال الر�سوة”، الذي يجب رف�سه �سعبيا.
حري�س  االأردن  ب��اأن  تاأكيده  املعايطة  وج��دد 

على اإجراء اال�ستحقاقات الد�ستورية مبوعدها، 

وهو ما اأخذته الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات بعني 

االعتبار، وو�سعت عدة معايري ل�سمان �سالمة 

االنتخابية  العملية  املواطنني و�سحتهم خالل 

يف ظل انت�سار جائحة كورونا.

التي حتتفل مبئويتها  الدولة  اأن  اإىل  ولفت 

العام املقبل حافظت دوماً على ا�ستقرارها، وكانت 

ال���دول التي و�سعت متثيال جلميع  اأوائ���ل  م��ن 

مكونات املجتمع من خالل “الكوتا”، ما يوؤكد 

النظام  ميتلكه  ال���ذي  النظر  وبعد  االأف���ق  �سعة 

االأردين ممثاًل بالقيادة الها�سمية احلكيمة.

االنباط-عمان

 اأوع�����ز ���س��م��اح��ة ق��ا���س��ي ال��ق�����س��اة ال�����س��ي��خ 

التنفيذ  حم��اك��م  اإىل  ال��رب��ط��ة  احل��اف��ظ  عبد 

التنفيذ  اأم���ان���ات  ���س��رف  اي��ق��اف  ال�����س��رع��ي��ة، 

ل���ل���م���ح���ك���وم ل����ه����م م������ن خ�������الل ال�������س���ي���ك���ات 

البطاقة  ب��ال�����س��رف م��ن خ��الل  وا���س��ت��ب��دال��ه��ا 

االإلكرتونية.

ل��ال���س��ت��ف��ادة من  تعميم  ال��رب��ط��ة يف  ودع���ا 

االإلكرتوين، وتقدمي طلبات من قبل  الدفع 

التنفيذية  ال��ق�����س��اي��ا  يف  ل��ه��م  امل��ح��ك��وم  ب��ق��ي��ة 

عن  فيها  االق�ساط  ع��دد  تزيد  وال��ت��ي  املالية 

ال���ي���وم. و���س��دد  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اق�����س��اط  خم�سة 

من  اخل��دم��ة  متلقي  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى  �سماحته 

الدفع  الدفع عرب خدمة  اإىل  املحكوم عليهم 

قب�س  فواتريكم” واإيقاف  “اإي  االإلكرتوين 

ام���ان���ات ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف ���س��ن��دوق امل��ح��ك��م��ة، اإىل 

ج��ان��ب ت��وج��ي��ه��م ل��ل��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب��ات احل�����س��ول 

ع���ل���ى ب���ط���اق���ة االأ�������س������رة ل���ي���ت���م ت�����س��ل��ي��م��ه��م 

م�����س��ت��ح��ق��ات��ه��م امل���ال���ي���ة م����ن خ���الل���ه���ا ع��ن��د 

على  والعمل  عليهم،  املحكوم  من  حت�سيلها 

البطاقات خالل مدة ال تتجاوز  اإ�سدار هذه 

�سهر من تاريخه.

وق���ال اإن ه��ذا ال��ق��رار ج��اء يف ظ��ل ازدي���اد 

ك��ورون��ا،  ب��ف��ريو���س  املحلية  االإ���س��اب��ة  ح���االت 

وح����ر�����س����ا ع���ل���ى امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال�����س��ح��ة 

وال�������س���الم���ة ال����ع����ام����ة وت����الف����ي����ا الك���ت���ظ���اظ 

امل���راج���ع���ني يف حم���اك���م ال��ت��ن��ف��ي��ذ و���س��م��ان��ا 

ال����س���ت���م���رار ت���ق���دمي اخل�����دم�����ات يف حم��اك��م 

ال�سرعي. التنفيذ 

الف�سيلة  اأ�سحاب  اإىل  �سماحته  اأوعز  كما 

ومدير  ال�سرعية،  اال�ستئناف  حماكم  روؤ�ساء 

امل��ح��اك��م ال�����س��رع��ي��ة وم���دي���ر م��ع��ه��د ال��ق�����س��اء 

ال�سرعي وق�ساة املحاكم االبتدائية ال�سرعية 

باملئة، ما   50 العاملني بن�سبة  بتخفي�س عدد 

غري  اخلدمات  تقدمي  ا�ستدامة  تقت�سي  مل 

ذلك ويف احلاالت ال�سرورية واملربرة.

جلميع  تعميما  ا�سدر  ان��ه  �سماحته  واك��د 

امل��ح��اك��م ال�����س��رع��ي��ة ب�����س��رورة ال��ت��ق��ي��د ب��ه��ذا 

ال�����ق�����رار، ح���ف���اظ���ا ع���ل���ى ال�������س���الم���ة ال��ع��ام��ة 

ومب����ا ي�����س��م��ن ا���س��ت��م��رار ت���ق���دمي اخل���دم���ات 

للمواطنني.

واأ�سار اإىل اأن القرار ي�سمل مركز الدائرة 

ال�سرعي  الق�ساء  ومعهد  ال�سرعية  واملحاكم 

وم��ك��ات��ب االإ�����س����الح وال��و���س��اط��ة وال��ت��وف��ي��ق 

االأ�سري، وان�سجاما مع قرار جمل�س الوزراء 

االأخ�����ري ب��ت��ح��دي��د ن�����س��ب��ة احل����د االأدن������ى من 

املوظفني.

االنباط-عمان

ق���رر وزي����ر ال��ع��م��ل ن�����س��ال ال��ب��ط��اي��ن��ة، 

امل�سرية  اجلن�سية  م��ن  للعمال  ال�سماح 

ال���ذي���ن ح�����س��ل��وا ع��ل��ى اإج�������ازات )خ����روج 

امل��ا���س��ي  اآذار   18 ت���اري���خ  ق��ب��ل  وع�������ودة( 

تواجدهم  اأثناء  عملهم  ت�ساريح  وانتهت 

املا�سي  اآذار   18 تاريخ  بعد  البالد  خ��ارج 

امل��ن��اف��ذ احل��دودي��ة خ��الل  اإغ���الق  ب�سبب 

ف�����رتة ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا ال�����دخ�����ول اإىل 

االأرا�سي االأردنية ويطبق القرار اعتبارا 

من يوم االأحد املوافق 27 اأيلول.

وزارة  م����ن  ���س��ح��ف��ي  ب����ي����ان  وح�������س���ب 

العمل، فاإن اآلية العودة تق�سي باأن يقدم 

يكون  )اأن  يفو�سه  اأو من  العمل  �ساحب 

ورق��م��ه  ال��ع��ام��ل  ا���س��م  ي�سمل  ال��ت��ف��وي�����س 

عمل  ت�سريح  جتديد  طلب  ال�سخ�سي( 

ل��ل��ع��ام��ل م���ن خ����الل م���دي���ري���ة ال��ع��م��ل/ 

االإج����راءات  ح�سب  امل��ع��ن��ي  ال��ع��م��ل  مكتب 

امل���ع���م���ول ب���ه���ا، وي���رف���ق ب��ال��ط��ل��ب اإث���ب���ات 

م���غ���ادرة ال��ع��ام��ل ال��ب��الد ق��ب��ل ت��اري��خ 18 

االإق��ام��ة  اإدارة  م��ن  ���س��ادر  امل��ا���س��ي،  اآذار 

العمل  �ساحب  ق��ي��ام  وك��ذل��ك  واحل����دود، 

بتقدمي  اخل�سو�س  بهذا  يفو�سه  من  اأو 

للعامل  الطبي  الفح�س  ب��اإج��راء  تعهد 

خ�����الل ف�����رتة ال ت����زي����د ع����ن ����س���ه���ر م��ن 

وا�ستيفاء  للمملكة،  العامل  دخول  تاريخ 

التعهد،  لر�سم  العمل  مكتب  م��دي��ري��ة/ 

العمل  ت�سريح  جت��دي��د  ب��ي��ان��ات  واإدخ����ال 

وال  امل��ق��ررة،  ال��ر���س��وم  وا�ستيفاء  للعامل 

يتم طباعة بطاقة الت�سريح.

اإجازة  باإ�سدار  التعليمات  تق�سي  كما 

)خ����روج وع�����ودة( ل��ل��ع��م��ال ال��ذي��ن ج��رى 

ا���س��ت��ي��ف��اء ر����س���وم جت���دي���د ت�����س��اري��ح��ه��م 

ح�����س��ب االإج��������راءات امل��ت��ب��ع��ة، وا���س��ت��ي��ف��اء 

االإج���ازة  لر�سم  العمل  مكتب  م��دي��ري��ة/ 

)خ����روج وع�����ودة(، وا���س��ت��ك��م��ال اإج�����راءات 

طباعة ت�سريح العمل بعد دخول العامل 

ل���ل���ب���الد وح�������س���ول���ه ع���ل���ى ف��ح�����س ط��ب��ي 

ف��رتة ال تزيد عن  )الئ��ق �سحيا( خ��الل 

30 ثالثني يوماً من تاريخ دخول العامل 

للمملكة، وبخالف ذلك ال يحق ل�ساحب 

ال��ع��م��ل ا����س���رتداد ق��ي��م��ة ال��ر���س��م امل��دف��وع 

م��ع ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ع���دم ط��ب��اع��ة ت�سريح 

العمل، واإذا كانت نتيجة الفح�س الطبي 

اإىل  ي�سار  �سحياً(  الئ��ق  )غ��ري  للعامل 

ات���خ���اذ اإج��������راءات ت�����س��ف��ريه ع��ل��ى ن��ف��ق��ة 

ال��وزارة  تتحمل  اأال  على  العمل  �ساحب 

اأي م�سوؤولية بهذا اخل�سو�س.

اأن  العمل  وزي���ر  اأك���د  ال��ق��رار،  وح�سب 

18 اآذار  ال��ع��ام��ل ال���ذي غ���ادر ب��ع��د ت��اري��خ 

امل��ا���س��ي ال ي��ح��ق ل��ه ال��دخ��ول ل��الأرا���س��ي 

ال�سماح  ق���رار  اأن  اإىل  م�سريا  االأردن���ي���ة، 

ب���ع���ودة ال��ع��م��ال م���ن اجل��ن�����س��ي��ة امل�����س��ري��ة 

ال���ذي���ن ح�����س��ل��وا ع��ل��ى اإج�������ازات )خ����روج 

امل��ا���س��ي،  اآذار   18 ت���اري���خ  ق��ب��ل  وع������ودة( 

تواجدهم  اأثناء  عملهم  ت�ساريح  وانتهت 

18 اآذار، وغادروا  خارج البالد بعد تاريخ 

اجلائحة  قبل  قانونية  بطريقة  اململكة 

االأ�سهر  خ��الل  ال��ع��ودة  م��ن  يتمكنوا  ومل 

امل��ا���س��ي��ة ج����اء م���راع���اة ل���ظ���روف ه����وؤالء 

على حقوق  ال��وزارة  العمال وحر�سا من 

اأ���س��ح��اب ال��ع��م��ل وال��ع��م��ال امل��ال��ي��ة واأي���ة 

حقوق اأخرى لهم.

االنباط-عمان

برقية  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  بعث   

تهنئة اإىل رئي�س الوزراء الياباين، يو�سيهيدي 

يف  الربملان  قبل  من  انتخابه  مبنا�سبة  �سوغا، 

بالده.

واأك���د ج��الل��ة امل��ل��ك، يف ال��ربق��ي��ة، احلر�س 

والبناء  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  توطيد  على 

االأردن  ب��ني  العميقة  ال�سداقة  ع��الق��ات  على 

وال����ي����اب����ان، ومب�����ا ي���خ���دم م�����س��ال��ح ال��ب��ل��دي��ن 

وي�����س��ه��م يف حتقيق  ال�����س��دي��ق��ني،  وال�����س��ع��ب��ني 

ال�سالم وتعزيز اال�ستقرار يف املنطقة والعامل.

واأع�������رب ج��الل��ت��ه ع���ن مت��ن��ي��ات��ه ل��رئ��ي�����س 

ال���������وزراء ال���ي���اب���اين ب���ال���ت���وف���ي���ق يف م��ه��ام��ه، 

ال��ت��ق��دم  دوام  ال�����س��دي��ق  ال���ي���اب���اين  ول��ل�����س��ع��ب 

واالزدهار.

االنباط- ال�سلط

 ن���ف���ذت ب��ل��دي��ة ال�����س��ل��ط ال���ك���ربى خ��الل 

خدمية  م�ساريع  االأخ���رية  الثالثة  االأ�سهر 

وجت��م��ي��ل��ي��ة وح�����س��اري��ة يف م��دي��ن��ة ال�����س��ل��ط 

بكلفة نحو 581 األف دينار.

وق����ال رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة امل��ه��ن��د���س خ��ال��د 

اإع��ط��اء  اإىل  ت��ه��دف  امل�����س��اري��ع  اإن  اخل�����س��م��ان 

املدينة،  وت��راث  بعراقة  تليق  جميلة  �سورة 

ال��ري��ح  وادي  دوار  م�������س���روع  اأه���م���ه���ا  وم����ن 

وم�������س���روع اجل�����دار احل���ج���ري ط���ل���وع وادي 

ن��ف��ذت عطاء  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  واأ����س���اف  ال��ري��ح. 

اأط����اري����ف ل��ق�����س��ب��ة ال�����س��ل��ط وع���ط���اء ج���دار 

م��ن  ال����ربن����دات  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ح����ج����ري، 

وعطاء  ال�سوئية  االإ���س��ارة  ب��اجت��اه  ال�سجن 

�سيانة وتبليط اأدراج ال�سالمل وعطاء اإن�ساء 

ال�سوئية  االإ���س��ارة  )م��ن  وك��ن��دري��ن  ر�سيف 

ر�سيف  اإن�����س��اء  وع��ط��اء  عقبة(  م��در���س��ة  اإىل 

عمر  م�سجد  اإىل  خمي�س  اأب���و  مطعم  )م��ن 

ب��ن اخل��ط��اب( وع��ط��اء ج��دار حجري ملقربة 

)من  حجري  جدار  اإن�ساء  وعطاء  العيزرية 

اإ�سارة البلدية(. اإ�سارة امل�ست�سفى باجتاه 

االنباط-عمان

االأر�ساد اجلوية،  دائ��رة  اأعلن مدير   

املهند�س رائد اآل خطاب، اإن التحليالت 

درج����ات  اأن  اإىل  ت�����س��ري  ال��ل��ح��ظ��ة  ح��ت��ى 

احلرارة �ستعاود االقرتاب من معدالتها 

االعتيادية يف مثل هذا الوقت من العام 

يوم االثنني املقبل.

اإن��ه  االأرب��ع��اء،  ام�س  اآل خطاب  وق��ال 

على  م��وؤ���س��رات  ال  اللحظة  ه��ذه  وح��ت��ى 

اأي�����ة م���وج���ة ح���ر ع��ق��ب ان���ت���ه���اء امل��وج��ة 

اأن االأر�ساد  احلالية يوم االثنني، مبينا 

الطق�س  متغريات  م��ع  تتعامل  اجل��وي��ة 

وكل �سيء قابل للتغيري.

م���ت���اب���ع���ة  اإىل  امل������واط������ن������ني  ودع����������ا 

التحديثات اأوال باأول، وكذلك التغريات 

ال��ت��ي ت���ط���راأ ع��ل��ى احل���ال���ة اجل���وي���ة من 

�سبكة  ال��دائ��رة على  زي��ارة موقع  خ��الل 

www.jmd.gov. االأن������رتن������ت 

على  العمليات  بغرفة  االت�سال  اأو    jo
على  اأو   4916191  &  4916190 اأرق����ام 

تطبيق  ع��رب  اأو   ،  FACEBOOK
ال���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة اخل���ا����س ب���ال���دائ���رة 

.JMDWEATHER

االنباط-عمان

القب�س  املخدرات  مكافحة  اإدارة  األقت   

على 22 �سخ�ساً من بينهم ثالثة اأ�سخا�س 

من امل�سنفني باخلطرين جداً وامل�سلحني.

مديرية  با�سم  االإعالمي  الناطق  وقال 

االأم���ن ال��ع��ام، يف ب��ي��ان ام�����س االأرب���ع���اء، اأن 

امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 

اليومية  ومتابعتهم  جهودهم  خ��الل  م��ن 

ل��ل��ن�����س��اط��ات اجل��رم��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��رتوي��ج 

وح����ي����ازة امل������واد امل����خ����درة، مت��ك��ن��وا ب��داي��ة 

11 ق�سية  م��ع  التعامل  م��ن  االأ���س��ب��وع  ه��ذا 

القب�س  واأل���ق���ت  امل���خ���درة،  امل����واد  ل��رتوي��ج 

22 �سخ�سا، من بينهم ثالثة  خاللها على 

اأ�سخا�س مطلوبون وم�سنفون بخطريين 

وم�سلحني. جدا 

ف��ف��ي ���س��رق ال��ع��ا���س��م��ة، ج���رت م��داه��م��ة 

اأحدهم م�سنف باخلطري  اأ�سخا�س  ثالثة 

االجت��ار  يف ق�سايا  ط��ل��ب��اً   13 وب��ح��ق��ه  ج��دا 

املطلوبني  من  واالآخ��ري��ن  امل��خ��درة،  باملواد 

لالجتار  جرمية  ع�سابة  ت�سكيل  بق�سايا 

ب��امل��واد امل��خ��درة وف��ر���س االأت�����اوات، واأل��ق��ي 

بحوزتهم  و�سبط  جميعا  عليهم  القب�س 

كمية من املواد املخدرة املعدة للبيع.

كما األقي القب�س كذلك �سرق العا�سمة 

باخلطري  وم�سنف  مطلوب  �سخ�س  على 

جدا وم�سلح بعد اأن اأبدى مقاومة �سديدة 

الفرار، و�سبط بحوزته كمية من  وحاول 

املواد املخدرة املعدة للبيع.

ويف ���س��م��ال ال��ع��ا���س��م��ة ج���رت م��داه��م��ة 

م���ن���زل ���س��خ�����س م�����س��ن��ف ب��اخل��ط��ري ج��دا 

ب��ع��د ال��ت��اأك��د م���ن وج����وده داخ���ل���ه، واأل��ق��ي 

القب�س عليه و�سبط بحوزته �سالح ناري 

احل�سي�س  ب���ودرة  م��ادة  م��ن  ون�سف  وكيلو 

الكري�ستال  م��ادت��ي  م��ن  وكمية  ال�سناعي 

املخدرتني. واحل�سي�س 

ف���ي���م���ا األ�����ق�����ي ال���ق���ب�������س ع����ل����ى اأرب����ع����ة 

وردت  اأن  بعد  العا�سمة  و���س��ط  اأ���س��خ��ا���س 

م��ع��ل��وم��ات ح���ول ق��ي��ام��ه��م ب���رتوي���ج امل���واد 

و�سبط  املركبات،  اإحدى  بوا�سطة  املخدرة 

ب���ح���وزت���ه���م ك���م���ي���ات م��ت��ف��رق��ة م����ن امل�����واد 

املخدرة املعدة للبيع.

األ��ق��ي ال��ق��ب�����س على  ويف ج��ن��وب ع��م��ان 

م����روج ا���س��ت��خ��دم م��رك��ب��ت��ه ل���رتوي���ج امل���واد 

امل��رك��ب��ة ن�سف  امل����خ����درة، و���س��ب��ط داخ����ل 

وكمية  امل��خ��درة  احل�سي�س  م���ادة  م��ن  ك��ف 

م����ن م����ادت����ي امل���اري���ج���وان���ا وال��ك��ري�����س��ت��ال 

املخدرتني.

اإرب�������د، ج����رت م��داه��م��ة  ويف حم��اف��ظ��ة 

اإح�������دى امل��������زارع ب���ع���د ال���ت���اأك���د م����ن ق��ي��ام 

ا�ستخدامها  يف  االأ�سخا�س  من  جمموعة 

ل��ت��خ��زي��ن وب���ي���ع امل������واد امل����خ����درة، واأل���ق���ي 

ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ث��الث��ة اأ���س��خ��ا���س داخ��ل��ه��ا، 

وب���ت���ف���ت���ي�������س���ه���ا ع�����ر ع���ل���ى ك���م���ي���ة ك���ب���رية 

م���ن احل���ب���وب امل���خ���درة وك��م��ي��ة م���ن م���ادة 

املخدرة. احل�سي�س 

التعامل  ج��رى  عجلون،  حمافظة  ويف 

األقي  املخدرة،  املواد  لرتويج  ق�سيتني  مع 

ال��ق��ب�����س خ��الل��ه��م��ا ع��ل��ى ���س��خ�����س��ني م��ن 

امل��روج��ني وب��ح��وزت��ه��م��ا ك��م��ي��ات م��ن امل���واد 

املخدرة املعدة للبيع.

وج����رى يف حم��اف��ظ��ة امل���ف���رق م��داه��م��ة 

خم�سة اأ�سخا�س من مروجي املواد املخدرة 

واألقي  املنازل،  اأحد  داخل  تواجدهم  اأثناء 

بحوزتهم  و�سبط  جميعا،  عليهم  القب�س 

و�سالح  املخدرة  املواد  من  متفرقة  كميات 

ناري وعدد من اأوراق النقد املزيفة.

األ���ق���ي ال��ق��ب�����س  ويف حم��اف��ظ��ة م���ع���ان، 

ع��ل��ى ���س��خ�����س ب��ح��وزت��ه ���س��الح��ان ن��اري��ان 

مداهمته،  بعد  امل��خ��درة  امل��واد  م��ن  وكمية 

القب�س  ال��زرق��اء  حمافظة  يف  األ��ق��ي  فيما 

دوالر مزيفة  األف   70 �سخ�س عر�س  على 

ال��ذي  امل��زي��ف  املبلغ  كامل  و�سبط  للبيع، 

كان بحوزته.
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االنباط-عمان

الهيئة  ب��ا���س��م  االع���ام���ي  ال��ن��اط��ق  اك���د 

امل�ستقلة لانتخاب جهاد املومني اإن االأنباء 

اال�سخا�ص  توقيف عدد من  املتواردة حول 

باملال  تتعلق  انتخابية  جرائم  خلفية  على 

جاءت بعد �سكوى و�سلت للهيئة . 

وا�ساف املومني ان �سكوى وردت للهيئة 

فا�سد  مال  �سبهة  فيه  اجتماع  وج��ود  حول 

االمنية  االأج��ه��زة  م��ع   التن�سيق    حيث مت 

ب��دوره��ا و���س��ب��ط��ت  امل�ستبه  ال��ت��ي حت��رك��ت 

بهم 

امل�ستقلة  الهيئة  ان  امل��وم��ن��ي  واك���د  ه��ذا 

املخالفات  م��ع   ب��اول  اوال  تعمل  لانتخاب 

مع  ال��ي��وم  حتى  تعاملت  حيث  االنتخابية 

من  حت��ق��ق  ح���االت   24 منها  خم��ال��ف��ة   135

جمموعة  حت��ول  مت  فا�سد   م��ال  خمالفات 

منها للمدعي العام .

االنباط-عمان

ق����در رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة امل��ح��ل��ي��ة مل��ن��ط��ق��ة ب��در 

اجل��دي��دة ال��ت��اب��ع��ة الأم��ان��ة ع��م��ان رات���ب امل��وا���ص 

عدد الدومنات التي اأدخلت اإىل التنظيم خال 

العامني املا�سيني بنحو 3500 دومن.

وقال املوا�ص ام�ص االربعاء اإن تو�سعة الرقعة 

بالتو�سع  الرتباطها  جاء  املنطقة  يف  التنظيمية 

من  وحمايتها  بيئتها  على  واحلفاظ  العمراين 

باملنظومة  االرتقاء  و�سهولة  العمراين  الزحف 

اخلدماتية فيها، والعمل جار على زيادة الرقعة 

اإىل  م�سريا  باملئة،   5 ن�سبتها  البالغة  التجارية 

احل�����س��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ات ج��دي��دة م��ن اللجنة 

�سمن  املحلية  التجارية  ال�سفة  ملنح  اللوائية 

�سوارع  م��ن  ع��دد  يف  االأر���س��ي��ة  للطوابق  ال�سكن 

ال����ف م���ر م��رب��ع   40 اأن ن��ح��و  امل��ن��ط��ق��ة. وب����ني 

والتعبيد  وال��ت��و���س��ع��ات  ال��ف��ت��وح��ات  اأع��م��ال  م��ن 

تنفذ  والفرعية  الرئي�سة  لل�سوارع  وال�سيانة 

اإ���س��اف��ة لتنفيذ  ���س��ن��وي��ا ���س��م��ن خ��ط��ة امل��ن��ط��ق��ة 

االأعمال التكميلية من دواوير وتقاطعات وجزر 

ال�سوارع  على  العامة  ال�سامة  لتوفري  و�سطية 

بعدد من  �سبكة ت�سريف مياه االمطار  وتنفيذ 

املواقع، موؤكدا حر�ص املنطقة اأن تكون �سوارعها 

على �سعتها التنظيمية واإزالة اأي عوائق فيها.

دومن����ات من   9 تخ�سي�ص  ج���رى  ان���ه  واأك����د 

اأرا���س��ي اخل��زي��ن��ة ال��ع��ام��ة الإن�����س��اء م��رك��ز ثقايف 

ل��اأط��ف��ال وم��رك��ز ري��ا���س��ي متكامل  وح��دي��ق��ة 

والريا�سية  ال�سبابية  احل��رك��ة  وخ��دم��ة  ل��دع��م 

الأب����ن����اء امل���ن���ط���ق���ة، وت���ن���ف���ي���ذ اع����م����ال ال����زراع����ة 

ال��زراع��ي  ال��ط��اب��ع  على  احل��ف��اظ  يف  للم�ساهمة 

واحل����رج����ي ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال������ذي ت�����س��ك��ل ال�����روة 

احلرجية منها نحو 80 باملئة. 

البالغة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  ان  وب���ني 

ن�سمة،  الف   30 21 كم ويقطنها نحو  م�ساحتها 

مظات  من  امل�ستلزمات  جميع  توفري  تت�سمن 

ومقاعد يف مدار�ص املنطقة.

االنباط-عمان

 واف�����ق جم��ل�����ص ه��ي��ئ��ة اع���ت���م���اد م��وؤ���س�����س��ات 

التعليم العايل و�سمان جودتها، ام�ص االأربعاء، 

منح  على  ال�����س��راي��رة  ظ��اف��ر  ال��دك��ت��ور  برئا�سة 

وال��ع��ل��وم  االآداب  لكلية  اجل���ودة  ���س��م��ان  ���س��ه��ادة 

جلامعة ال�سرق االأو�سط بامل�ستوى الذهبي.

ع��ل��ى االع��ت��م��اد اخل��ا���ص  ك��م��ا واف���ق املجل�ص 

ب��رن��ام��ج  ال���ب���ي���ان���ات  ع��ل��م  ل��ت��خ�����س�����س��ي  االأويل 

واالأم���ن  االأردن���ي���ة،  اجل��ام��ع��ة  يف  البكالوريو�ص 

جامعة  يف  البكالوريو�ص  برنامج  ال�سيرباين 

االأم�������رية ���س��م��ي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وا����س���ت���م���رار 

االعتماد اخلا�ص لتخ�س�سات اأنظمة املعلومات 

احل��ا���س��وب��ي��ة ب��رن��ام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���ص، واأن��ظ��م��ة 

امل��ع��ل��وم��ات احل��ا���س��وب��ي��ة ب��رن��ام��ج امل��اج�����س��ت��ري، 

البكالوريو�ص،  برنامج  االأع��م��ال  وتكنولوجيا 

واحلكومة  املاج�ستري،  برنامج  ال�سبكة  وذك��اء 

االإل��ك��رون��ي��ة ب��رن��ام��ج امل��اج�����س��ت��ري، وال��رب��ي��ة 

البكالوريو�ص واملاج�ستري،  اخلا�سة لربناجمي 

وم��ع��ل��م ���س��ف ب��رن��ام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���ص، واإر���س��اد 

واملناهج  البكالوريو�ص،  برنامج  نف�سية  و�سحة 

العربية  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����ص  اأ���س��ال��ي��ب  وال��ت��دري�����ص 

ب���رن���ام���ج امل���اج�������س���ت���ري، وامل���ن���اه���ج وال���ت���دري�������ص 

املاج�ستري،  ب��رن��ام��ج  ال��ع��ل��وم  ت��دري�����ص  اأ���س��ال��ي��ب 

واملناهج والتدري�ص تكنولوجيا التعليم برنامج 

املاج�ستري، وا�ستمرار االعتماد اخلا�ص وتثبيت 

لتخ�س�سي  اخل��ا���س��ة  اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

تكنولوجيا التعليم برنامج الدكتوراه، واملناهج 

والتدري�ص املناهج العامة برنامج املاج�ستري يف 

االأردنية.  اجلامعة 

باالعتماد  اال���س��ت��م��رار  على  املجل�ص  وواف���ق 

ب��رام��ج  احل��ا���س��وب  ع��ل��م  لتخ�س�سات  اخل��ا���ص 

ال���ب���ك���ال���وري���و����ص وامل���اج�������س���ت���ري وال����دك����ت����وراه، 

برنامج  اال�سطناعي  وال��ذك��اء  البيانات  وعلم 

ال���ب���ك���ال���وري���و����ص يف ج���ام���ع���ة االأم��������رية ���س��م��ي��ة 

للتكنولوجيا.

االنباط-عمان

 ن����اق���������ص م�����دي�����ر ع�������ام دائ�����������رة ال�����������س�����وؤون 

ام�ص  خ��رف��ان،  رف��ي��ق  امل��ه��ن��د���ص  الفل�سطينية، 

االأرب����ع����اء، خ���ال اج��ت��م��اع م���ع مم��ث��ل��ي ال���دول 

امل�����س��ي��ف��ة ل��اج��ئ��ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، اأج���ن���دة 

الغوث  لوكالة  الفرعية  للجنة  املقبل  االجتماع 

22 من  و   21 امل���ق���رر يف  )االأون��������روا(  ال��دول��ي��ة 

ال�سهر احلايل.

اللجنة  رئ��ي�����س��ة  ب��ح�����س��ور  خ���رف���ان،  واأ����س���اد 

وف��ل�����س��ط��ني/  االأردن  يف  ل����اأون����روا  ال��ف��رع��ي��ة 

جي�سيكا  بفل�سطني  ال��ع��ام  ال�سويدي  القن�سل 

اول���و����س���ون، ع���رب ت��ق��ن��ي��ة ال�������زووم، ب��ال�����س��راك��ة 

ال���ت���اري���خ���ي���ة واال����س���رات���ي���ج���ي���ة ب���ني ال�����س��وي��د 

الوكالة  ل��دع��م  املالية  امل���وارد  حل�سد  واالأردن، 

ماليا و�سيا�سيا. ولفت اإىل اجلهود التي بذلتها 

اول���و����س���ون يف اإجن�����اح ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة 

وحت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��ا خ���ال ف���رة ت��روؤ���س��ه��ا لها. 

االأردين يف  اول��و���س��ون اجل��ه��د  ث��م��ن��ت  ب���دوره���ا 

اإجناح عمل اللجنة وحتقيق اأهدافها املر�سومة.

ون���اق�������ص االج���ت���م���اع ���س��ب��ل واآل����ي����ات ت��ط��وي��ر 

ي�ساعدها  مب��ا  للوكالة  الفرعية  اللجنة  عمل 

الوكالة،  بدعم  املتعلقة  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  على 

ومتكينها من تقدمي اأف�سل اخلدمات ملنتفعيها 

م��ن جهتهم،  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني.  ال��اج��ئ��ني  م��ن 

االجتماع،  خال  امل�سيفة  ال��دول  ممثلو  اأع��رب 

للوكالة،  املايل  العجز  ا�ستمرار  قلقهم من  عن 

تكفي  م�����س��ت��دام��ة  م���وازن���ة  ت��وف��ري  اإىل  داع����ني 

ال�سرورية  وتوفري اخلدمات  لتقدمي احلماية 

ملنتفعيها. واالأ�سا�سية 

االنباط عمان

ح����دد رئ��ي�����ص جم��ل�����ص روؤ�����س����اء ال��ك��ن��ائ�����ص 

االرث����وذك���������ص  ال���������روم  م�����ط�����ران  االأردن  يف 

خ����ري���������س����ت����وف����ور�����ص ع�����ط�����اهلل االإج��������������راءات 

االحرازية التي يجب على الكنائ�ص االلتزام 

ال�سلوات  تعليق  اأي���ام  قبل  اإع��ان��ه  بعد  ب��ه��ا، 

ب��ال��ك��ن��ائ�����ص، يف ظ��ل ارت���ف���اع اأع�����داد امل�����س��اب��ني 

من  احل��د  يف  وللم�ساهمة  ك��ورون��ا،  ب��ف��ريو���ص 

الوباء.  انت�سار 

وق���ال ع��ط��اهلل يف ب��ي��ان ل��ه ام�����ص االأرب��ع��اء 

باإمتام  اململكة  كنائ�ص  كافة  للكهنة يف  »ن�سمح 

�سر الزواج اأو املعمودية املقد�سني للذين �سبق 

الفرة  ه��ذه  يف  اخلدمة  مواعيد  ح��ددوا  واأن 

ال��ك��ن��ي�����س��ة، وان ال  ت��ت��م يف داخ���ل  اأن  ���س��ري��ط��ة 

مع  �سخ�سا  ع�سرين  احل�����س��ور  ع��دد  ي��ت��ج��اوز 

امل�سافحة  وع���دم  ال��ك��م��ام��ات  بو�سع  االل��ت��زام 

التباعد  م�����س��اف��ات  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  والتقبيل 

االآمنة«.

واأكد عدم ال�سماح بتواجد الفرق الك�سفية 

التجمع  وع���دم  الكني�سة  اأم���ام  املو�سيقية  اأو 

االنتهاء  بعد  و�ساحاتها  الكني�سة  ب��اب  اأم���ام 

املعمودية،  اأو  ال��زواج  اإقامة خدمة �ساة  من 

داع��ي��ا اىل ع��دم اإق��ام��ة احل��ف��ات وال�����س��ه��رات 

والتجمعات بعد االنتهاء من اإمتام خدمة �سر 

الزواج و�سر املعمودية املقد�سني وذلك حفاظا 

العامة. على �سامتهم وال�سامة 

ام�����ص تعليق  اأول م��ن  ق���رر  امل��ج��ل�����ص  وك���ان 

ال�سلوات والقدادي�ص االإلهية يف كافة كنائ�ص 

امل��م��ل��ك��ة مل���دة اأرب���ع���ة ع�����س��ر ي��وم��ا اع��ت��ب��ارا من 

لاإجراءات  ا�ستجابة  اأيلول  من  ع�سر  ال�سابع 

االحرازية للوقاية من كورونا.

الصحة: 171 إصابة محلية بـ«كورونا« و38 حالة شفاء

 اورانج تحتفل باختتام الموسم السابع من برنامجها الموّجه لتسريع نمّو األعمال

 الناصر: الخدمة المدنية يعتمد الكفايات الوظيفية بتعيينات التمريض

 األمن العام تنظم مؤتمر المانحين لعرض تجربة الشرطة المجتمعية

االنباط-عمان

 اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 175 حالة 

اململكة،  يف  امل�ستجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص  ج��دي��دة 

ام�ص االأربعاء، منها 171 حملية، لريتفع العدد 

االإجمايل اإىل 3852 �إ�صابة.

املوجز  بح�سب  اجل��دي��دة  احل���االت  وت��وزع��ت 

االإع��ام��ي ال�����س��ادر ع��ن رئ��ا���س��ة ال����وزراء ووزارة 

حملّية  ح��ال��ة   171 االآت���ي:  النحو  على  ال�سحة 

ع��ّم��ان،  ال��ع��ا���س��م��ة  96 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  منها 

ال���ك���رك، و19 ح��ال��ة يف  و20 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

البلقاء  حمافظ  اأع��ل��ن  حيث  البلقاء  حمافظة 

نايف احلجايا، ام�ص االربعاء، انه مت ت�سجيل 13 

اإ�سابة جديدة بفريو�ص كورونا يف لواءي ال�سونة 

اجلنوبية ودير عا.

ال�سونة،  ل��واء  كانت يف  ا�سابة   12 ان  واو�سح 

ب��ل��واء دي���ر ع��ا وجميعها من  وا���س��اب��ة واح����دة 

���س��م��ن امل���ن���ازل امل��ع��زول��ة ���س��اب��ق��ا، ح��ي��ث مت نقل 

البحر  يف  احل��ج��ر  منطقة  اإىل  احل���االت  جميع 

امليت.، و16 حالة يف حمافظة اإربد، و13 حالة يف 

حمافظة الزرقاء، و5 حاالت يف حمافظة املفرق، 

وحالتان يف حمافظة ماأدبا.

القادمني  4 حاالت خارجّية بني  �سجلت  كما 

من اخلارج مّمن يقيمون يف فنادق احلجر.

�سفاء  ح��ال��ة   38 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ����س���ار 

ج������اءت ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا ك���م���ا ي����اأت����ي: 4 ح������االت يف 

املنطقة  يف  حالة  و29  حمزة،  االأم��ري  م�ست�سفى 

��ة ب��ع��زل امل�����س��اب��ني يف ال��ب��ح��ر امل���ّي���ت، و3  اخل��ا���سّ

حاالت يف م�ست�سفى امللكة علياء، وحالتان يف اأحد 

ة. امل�ست�سفيات اخلا�سّ

خم��ربّي��اً،  فح�ساً   14762 اإج����راء  اإىل  ول��ف��ت 

اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح 

منذ بدء اجلائحة وحتى االآن 1019085 فح�ساً.

ودع��ت ال���وزارة اجلميع يف �سوء ارت��ف��اع عدد 

االإ���س��اب��ات امل��ح��ل��ّي��ة، اإىل االل��ت��زام ب��اأم��ر ال��ّدف��اع 

ال�سامة  واّتباع معايري   ،2020 ل�سنة  رقم )11( 

وال���وق���اي���ة، وارت������داء ال��ك��ّم��ام��ات، وع����دم اإق��ام��ة 

وا�ستخدام  �سخ�ساً،   20 م��ن  الأك���ر  التجّمعات 

تطبيقي “�أمان” و”�سحتك«.

وق�����ال حم���اف���ظ ال��ع��ا���س��م��ة، ال���دك���ت���ور �سعد 

ال�سهاب، اإنه جرى ام�ص االأربعاء، عزل 10 بنايات 

بعد اكت�ساف اإ�سابات كورونا فيها.

مناطق  يف  تقع  ال��ب��ن��اي��ات  اإن  ال�سهاب  وق���ال 

واجلبيهة  وج���اوا  وامل��ن��ارة  اال���س��ت��ق��ال  �ساحية 

وخ����ل����دا وط�����ربب�����ور وت�������اع ال���ع���ل���ي و���س��اح��ي��ة 

اليا�سمني و�ساحية احلاج ح�سن واملقابلني.

واأكد ال�سهاب اأنه جرى التعامل مع البنايات 

وتعقيمها ملنع انت�سار العدوى وفقا للربوتوكول 

ال�سحي املعتمد.

اأن االإج��������راءات  ال��ع��ا���س��م��ة  وب����ني حم���اف���ظ 

االح���رازي���ة ال��ازم��ة ات��خ��ذت، وت��اأم��ني دوري���ة 

�سرطة ل�سمان عدم دخول اأو خروج اأي �سخ�ص 

التق�سي  ف��رق  تتمكن  حتى  البنايات  واإىل  م��ن 

الوبائي من اأخذ العينات.

اإن��ه ج��رى ، فك احلجر عن 13 بناية يف  وق��ال 

عمان بعد االنتهاء من اتخاذ االإجراءات الازمة.

ال��ب��ن��اي��ات تقع  اإن  ال�����س��ه��اب  ال��دك��ت��ور  وق����ال 

وخلدا  ع��م��ان  وج��ب��ل  اجلامعة  ���س��ارع  مناطق  يف 

وق��رب  واجلبيهة،  الغربية،  الذهيبة  وامل��وق��ر/ 

ك��ل��ي��ة ح��ط��ني و���س��اح��ي��ة احل�����اج ح�����س��ن وو���س��ط 

�سحاب  يف  بنايتني  اإىل  اإ�سافة  وط��ربب��ور،  البلد 

والتطوير احل�سري بالوحدات.

واأك�����د حم���اف���ظ ال��ع��ا���س��م��ة اأن ف���ك احل��ج��ر 

ج���اء ب��ع��د ظ��ه��ور ن��ت��ائ��ج ف��ح�����ص ال��ع��ي��ن��ات وف��ق��ا 

للربوتوكول ال�سحي املعتمد.

الدكتور  ارب��د  ق��ال مدير �سحة  وم��ن جهته 

ملخالطني  عينة   500 نتائج  ان  ال�سياب  ري��ا���ص 

مل�سابني بفريو�ص كورونا ظهرت نتائجها �سلبية، 

حتى ظهر ام�ص االربعاء.

مل�سابي  املخالطني  عينات  نتائج  ان  وا���س��ار 

امل���خ���ت���رب امل����رك����زي ل��ل��م��دي��ري��ة ال����ذي����ن اع��ل��ن��ت 

ا�سابتهم ام�ص، مل تظهر حتى االن.

ارب��د  يف  امل�سجلة  اال���س��اب��ات  جميع  ان  واك���د 

معروفة امل�سدر ويجري تتبع �سل�سلة املخالطني 

اف��ق��ي��ا وع��م��ودي��ا يف جميع احل��ل��ق��ات، الفتا  ل��ه��ا 

باأق�سى  تعمل  الوبائي  اال�ستق�ساء  فرق  ان  اىل 

طاقتها و�سوال جلميع املخالطني.

االنباط-عمان

باختتام  االأردن،  اأورجن  �سركة  احتفلت   

امل���و����س���م ال�������س���اب���ع م����ن ب���رن���اجم���ه���ا امل���وّج���ه 

والنا�سئة  ال��ري��ادي��ة  االأع��م��ال  من��ّو  لت�سريع 

نا�سئة عرب  �سركات  بتخريج خم�ص  “بيج”، 
تطبيق زووم.

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

االح��ت��ف��ال  ج���رى  االأرب����ع����اء،  ام�����ص  اأورجن، 

الأورجن  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص  ب���ح�������س���ور 

اللجنة  واأع�����س��اء  م��اري��ن��ي،  ت���ريي  االأردن، 

ممثلي  م��ن  امل��ك��ّون��ة  ل��ل��ربن��ام��ج  التوجيهية 

اجل��ه��ات ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع ري���ادة االأع��م��ال 

ممثلي  من  وع��دد  النا�سئة  ال�سركات  ودع��م 

االإعام.

ال��ت��ي  “فيتيكوين”،  ه���ي  وال�������س���رك���ات 

ت���ه���دف ل��ن�����س��ر اأ����س���ل���وب احل���ي���اة ال�����س��ح��ي، 

خم�س�سة  م�����س��ارات  ل��ت�����س��م��ي��م  و”فيايف” 

اأنظمة  وت�سغيل  خل��دم��ات  و�سقر  لل�سفر، 

اإي  الطائرات التجارية بدون طيار و”فيت 

ورزمة  االإلكرونية،  �سبورت�ص” للريا�سات 

ونبتة لت�سنيع املواد الورقية من ورق معاد 

تدويره قابل للتحلل والزراعة.

واأّك�����د م��اري��ن��ي اأه��م��ي��ة ال��ربن��ام��ج ال��ذي 

مت��ك��ن ع��ل��ى م�����دار م��وا���س��م��ه ال�����س��ب��ع��ة من 

ذات  امل�����س��اري��ع  م��ن  مهمة  جمموعة  ت��ق��دمي 

ال�����س��ل��ة ب��اح��ت��ي��اج��ات وم��ت��ط��ل��ب��ات امل��ج��ت��م��ع 

�سركات  اإىل  حتولت  اأنها  اإىل  الفتاً  املحلي، 

م������درة ل���ل���دخ���ل و���س��ك��ل��ت ف���ر����س���ة ل��ت��وف��ري 

وظائف لل�سباب الباحثني عن عمل.

العامة  ال��ع��اق��ات  اإدارة  م��دي��رة  وق��ال��ت 

املوؤ�س�سي  وامل�سوؤولية االجتماعية واالت�سال 

الدبابنة،  رن��ا  املهند�سة  االأردن،  اأورجن  يف 

اإن االأول���وي���ة ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا ال���ري���ادة يف 

املجتمعية  للم�سوؤولية  اأورجن  ا�سراتيجية 

وم���ا ي��راف��ق��ه��ا م���ن اإم���ك���ان���ات ه��ائ��ل��ة مي��ت��از 

للعمل  رائ��ع��اً  من��وذج��اً  �سكلت  ال�����س��ب��اب  ب��ه��ا 

ال�سريحة  بهذه  للنهو�ص  الهادف  املجتمعي 

املهمة. املجتمعية 

“بيج”  ب���رن���ام���ج  اأن  ال���دب���اب���ن���ة  وب��ي��ن��ت 

مب��و���س��م��ه ال���ث���ام���ن ���س��ي��ع��ل��ن ع���ن ف��ت��ح ب��اب 

من  الربنامج  انتقال  بعد  قريباً،  الت�سجيل 

اإىل  لاأعمال  ح�سني  امللك  جممع  يف  مقّره 

قرية اأورجن الرقمية يف العبديل.

ي��ذك��ر اأن ال��ربن��ام��ج ه��و اأب����رز م��ب��ادرات 

ال��ري��ادة  ب��ق��ط��اع  ل��ارت��ق��اء  االأردن  اأوراجن 

ودع������م ال�������س���ب���اب، ح���ي���ث ي����ق����ّدم ل��ل�����س��رك��ات 

بكافة  ال��دع��م  امل��ب��ّك��رة  امل��راح��ل  يف  النا�سئة 

 7 اأ�سكاله، و�ساهم هذا الربنامج على مدار 

موا�سم يف دعم اأكر من 40 �سركة نا�سئة.

االنباط-عمان

ق���ال رئ��ي�����ص دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة �سامح 

يعتمد  ال���دي���وان  اإن  االأرب���ع���اء،  ام�����ص  ال��ن��ا���س��ر 

ال���ك���ف���اي���ات ال���وظ���ي���ف���ي���ة ب��ت��ع��ي��ي��ن��ات وظ���ائ���ف 

ال��ت��م��ري�����ص وُي���ح���و����س���ب اإج��������راءات امل��ق��اب��ات 

ال�سخ�سية.

ال�����س��خ�����س��ي��ة  امل���ق���اب���ات  اأن جل����ان  وا����س���اف 

امل�سكلة من الديوان ووزارة ال�سحة بداأت اليوم 

للتعيني  املر�سحني  املمر�سني  مقابات  باإجراء 

وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى غ���ِد اخل��م��ي�����ص يف ك��ل��ي��ة رف��ي��دة 

للتمري�ص. االأ�سلمية 

االمتحانات  اإج��راء  اأنهى  ال��دي��وان  اأن  وب��ني 

من  ال�سحة  وزارة  وظائف  ل�سواغر  التناف�سية 

عددهم  والبالغ  القانوين  التمري�ص  تخ�س�ص 

بوقت  �ساغر   300 مل��لء  وممر�سة  ممر�سا   845

خ�سو�سا  ال��ب�����س��ري  م�����س��ت�����س��ف��ى  ل��رف��د  ق��ي��ا���س��ي 

بكوادر متميزة.

واأو����س���ح اأن االم��ت��ح��ان ن��ف��ذ ب��اأع��ل��ى درج���ات 

وال�سحة  ال�����س��ام��ة  م��ع��اي��ري  وت��ط��ب��ي��ق  امل��ه��ن��ي��ة 

ال���ع���ام���ة وال���ت���ب���اع���د االج���ت���م���اع���ي يف ق���اع���ات 

االمتحانات.

ولفت اإىل اأن الديوان عكف على تنفيذ قرار 

جمل�ص الوزراء املوؤرخ يف 6 اأيلول با�ستثناء هذه 

 9222 رقم  الوزراء  التعيينات من قرار جمل�ص 

ال�سركاء  مع  بالتعاون   2020 ني�سان   16 بتاريخ 

ونقابة  التمري�سي  واملجل�ص  ال�سحة  وزارة  من 

امل���م���ر����س���ني وك��������وادر ال�����دي�����وان يف م��دي��ري��ت��ي 

املعلومات. وتكنولوجيا  التوظيف 

التناف�سية  االم��ت��ح��ان��ات  ال���دي���وان  واأج����رى 

الوظيفية  ل��ل��ك��ف��اي��ات  ال��ع��ام  االإط����ار  ع��ل��ى  ب��ن��اء 

التمري�ص  بوظيفة  اخلا�سة  واملهنية  الفنية 

الكفايات  امتاكهم  من  والتاأكد  للمر�سحني، 

الإ�سغال  املوؤهلني  بني  للتناف�ص  اأ�سا�سا  معيارا 

الوظائف.

وق��ال��ت اأم����ني ع���ام دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة 

املرحلة  يف  اأع��د  ال��دي��وان  اإن  البلبي�سي  ب��دري��ة 

وت���ط���وي���ر  م����راج����ع����ة  م���������س����روع  م�����ن  االأوىل 

االمتحانات  خ��رائ��ط  التناف�سية،  االمتحانات 

الكفايات  لقيا�ص  التقييم  واأدوات  التناف�سية 

ال�سحية،  امل��ه��ن  وظ��ائ��ف  الإ���س��غ��ال  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 

واملجاالت  الوظيفية  الكفايات  تت�سمن  والتي 

ال��رئ��ي�����س��ة وال���ف���رع���ي���ة ل��اأ���س��ئ��ل��ة، واالأه���م���ي���ة 

مبا  قيا�سها؛  وم��وؤ���س��رات  كفاية  لكل  الن�سبية 

ي�����س��م��ن اخ��ت��ي��ار اأف�����س��ل امل��ر���س��ح��ني امل��وؤه��ل��ني 

وال�سلوكية  الفنية  بالكفايات  يتمتعون  مم��ن 

الإ����س���غ���ال وظ���ائ���ف امل���ه���ن ال�����س��ح��ي��ة؛ حت��ق��ي��ق��ا 

من  املتناف�سني  بني  والعدالة  الفر�ص  لتكافوؤ 

تقييم  واأدوات  امتحانات  اإىل  اخ�ساعهم  خال 

ي��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا امل�����س��ت��وى ذات����ه م��ن ال��ق��ي��ا���ص من 

واأ�سافت  املختلفة.  والكفايات  امل��ج��االت  حيث 

���س��رك��ز  امل�������س���روع  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  امل���رح���ل���ة  اأن 

ع��ل��ى م��راج��ع��ة خم����زون ال����دي����وان م���ن اأ���س��ئ��ل��ة 

االمتحانات ومدى توافقها مع موؤ�سرات قيا�ص 

ال��ك��ف��اي��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة ب��ه��دف حت��دي��د ال��ف��ج��وة 

ب���امل���خ���زون، ل��غ��اي��ات ب���ن���اء ب��ن��ك اأ���س��ئ��ل��ة ج��دي��د 

مرجعي  اإط��ار  من  منبثقة  جل��ان  عليه  ت�سرف 

ي��راع��ي احل��اك��م��ي��ة ال��ر���س��ي��دة يف دق���ة االأ���س��ئ��ل��ة 

التطبيقية  واجل��وان��ب  ال�سحيحة،  وال�سياغة 

الوظيفية. والكفايات  للمهارات  والفنية 

امل�سروع  م��ن  الثالثة  امل��رح��ل��ة  اأم���ا  وت��اب��ع��ت، 

الكفايات  على  ذاتية  تدريبية  و�سائل  ف�ستوفر 

الوظيفية املطلوبة عرب موقع الديوان ملقدمي 

الطلبات يف خمزون الديوان، بحيث توفر هذه 

ما  الكفايات؛  لقيا�ص  جتريبية  اأ�سئلة  الو�سائل 

كفاياته  ورف��ع  حت�سني  على  امل�ستخدم  ي�ساعد 

وع��دم  تقبلها  على  ايجابا  وينعك�ص  املختلفة؛ 

مقاومتها.

ادوات  تطوير  عملية  اأن  البلبي�سي  وبينت 

م�ستمرة  عملية  املختلفة  للكفايات  ال��ق��ي��ا���ص 

االمتحانات  نتائج  حتليل  خالها  م��ن  يجري 

التناف�سية واملقابات ال�سخ�سية ومقارنتها مع 

وتعيينهم  اختيارهم  ج��رى  الذين  اأداء  تقييم 

خال اال�سهر الثاثة االوىل لتحديد جماالت 

ي�ساعد  ما  املختلفة  االدوات  لتطوير  التح�سني 

على اختيار االف�سل لرفد القطاع ال�سحي.

االنباط-عمان

 نظمت مديرية االأمن العام، ام�ص االأربعاء، 

االإمن��ائ��ي  املتحدة  االأمم  برنامج  م��ع  بالتعاون 

فعاليات  بعد(  )عن  املرئي  االت�سال  نظام  عرب 

م����وؤمت����ر امل���ان���ح���ني ل���ع���ر����ص جت���رب���ة ال�����س��رط��ة 

التحديات  اأب��رز  ومناق�سة  االأردن  يف  املجتمعية 

ومعاجلتها.

ل����اإدارة  ال��ع��ام  وق���ال م�ساعد م��دي��ر االأم����ن 

وال���دع���م ال��ل��وج�����س��ت��ي ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ال��دك��ت��ور 

معت�سم اأبو �ستال، خال افتتاح املوؤمتر، بح�سور 

ع��دد م��ن ممثلي ال��ه��ي��ئ��ات ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة 

ب��ادرت  املديرية  اإن  العام:  االأم��ن  �سباط  وكبار 

تعزيز  يف  ا�سراتيجيتها  و�سمن  ���س��ن��وات  منذ 

ال�����س��راك��ة م��ع ك��اف��ة م��ك��ون��ات املجتمع،  ع��اق��ة 

على  رائدة  كتجربة  املجتمعية  ال�سرطة  باإن�ساء 

بهذا  ال��ع��م��ل  واأن  واالإق��ل��ي��م،  املنطقة  م�ستوى 

اجلانب �سهد تطورا يف جت�سيد الدور الت�ساركي 

بني املواطن واالأمن العام.

امل��وؤمت��ر ج��اء ترجمة  ه��ذا  اأن عقد  واأ���س��اف 

ال��دويل  املجتمع  م��ع  والتكاتف  ال��ت��ع��اون  الأط���ر 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ال��ت��ي وق��ع��ت اأخ����رياً 

االأمم  برنامج  واإدارة  العام  االأم��ن  بني مديرية 

اأن�سطة الدعم  ا�ستملت  املتحدة االإمنائي والتي 

امل���ق���دم ل��ل�����س��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن ح��ي��ث عمل 

النقا�سية  احللقات  واإطاق  امل�سحية  الدرا�سات 

ب���ني جم���م���وع���ات ال��ع��م��ل م���ن اأج�����ل ف��ت��ح اآف����اق 

وا�سعة للحوارات البناءة بني امل�ساركني وتوحيد 

اجلهود لتوفري خمتلف اخلدمات والتي ت�سب 

جميعها يف مفهوم االأمن ال�سامل.

التعاون  املديرية تعتز بعاقة  اأن  اإىل  واأ�سار 

امل�ستمرة مع خمتلف اجلهات الر�سمية واالأهلية 

تطوير  بهدف  وال���دويل،  املحلي  امل�ستوى  على 

القائمة  العاقة  اأدائها وتعزيز قدراتها، مثمناً 

مع اجلمعية العامة لاأمم املتحدة.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���دم م��دي��ر م��دي��ري��ة االإع����ام 

العام،  االأم��ن  مديرية  يف  املجتمعية  وال�سرطة 

العميد الركن ح�سني الرفايعة، اإيجازا بني فيه 

والقيم  والر�سالة  وال��روؤي��ة  التاريخية  الن�ساأة 

اجلوهرية للمديرية، وا�ستعر�ص العمل االأمني 

اإىل تنفيذ  والعملياتي املناط باملديرية، م�سرياً 

ال���روؤي���ة امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ح���ول دم���ج االأج��ه��زة 

االأم���ن���ي���ة واأه���م���ي���ت���ه يف امل���ن���ظ���وم���ة ال�����س��رط��ي��ة 

واالأم��ن��ي��ة واحل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة وحت�����س��ني نوعية 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.

االأردن،  يف  ال��ي��اب��اين  ال�سفري  اأع���رب  ب���دوره، 

ه��ي��دي��ن��او ي��ان��اج��ي، ع��ن ���س��ك��ره مل��دي��ري��ة االأم���ن 

العام على االلتزام والتعاون امل�ستمر مع برنامج 

ال�سفارة  م��ن  امل��دع��وم  االإمن��ائ��ي  املتحدة  االأمم 

بها  قامت  التي  ب��االإج��راءات  م�سيداً  اليابانية، 

املواطنني  �سامة  على  املحافظة  يف  امل��دي��ري��ة 

خال اأزمة كورونا، موؤكدا اأهمية امل�سح امليداين 

املجتمعية  ال�سرطة  بني  بالت�ساركية  نفذ  الذي 

وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي ما ي�ساعد على 

ن�سر الثقافة االأمنية.

امل���ت���ح���دة  االأمم  ب���رن���ام���ج  مم���ث���ل���ة  وق����ال����ت 

اإن مديرية  االإمن��ائ��ي، ���س��ارة ف��ريي��ر اول��ي��ف��ريا، 

يف  وحم��وري��اً  اأ�سا�سياً  �سريكاً  ُتعد  ال��ع��ام  االأم���ن 

حت��ق��ي��ق اأه������داف ال���ربن���ام���ج مب���ج���ال ال�����س��رط��ة 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وداع����م����اً ف���اع���ًا يف ب���ن���اء مت��ا���س��ك 

جم��ت��م��ع��ي ق��وام��ه ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون، م��ث��م��ن��ة ما 

ي��ط��رح��ه ه���ذا ال��ل��ق��اء م��ن اآف����اق ل��ل��ت��ع��اون ال��ذي 

�سيكون له انعكا�سات اإيجابية على اأداء ال�سرطة 

املجتمعية املتميز مبا ين�سجم واملعايري الدولية 

ملنجزات  نوعية  اإ�سافة  و�سيكون  امل��ج��ال،  لهذا 

الربنامج يف املنطقة.

وع������رب امل����ت����ح����دث����ون م�����ن خم���ت���ل���ف ال������دول 

العمل  اأهمية  عن  والدولية  الوطنية  والهيئات 

املوجه نحو املجتمع بهدف حت�سني جودة احلياة 

بعاجلة  امل�سوؤولية  حتمل  يف  واإ�سراكه  للجمهور 

ال�سرطة  تطوير  �سبل  وكذلك  املجتمع،  ق�سايا 

املجتمعية واإ�سراك نطاقات وا�سعة من املجتمع 

وان��خ��راط��ه يف ال��ع��م��ل االأم���ن���ي، وال����ذي يهدف 

ملحاربة اجلرمية.

ا�سراتيجية  حت��دي��ث  اإىل  امل�����س��ارك��ون  ودع���ا 

متخ�س�ص  مركز  واإن�����س��اء  املجتمعية  ال�سرطة 

لتدريب ال�سرطة املجتمعية بهدف رفع م�ستوى 

مع  بالت�ساركية  والتو�سع  فيها  العاملني  اأداء 

املحلي  املجتمع  ومنظمات  احلكومية  ال��دوائ��ر 

لتعزيز االأمن املجتمعي.

 المستقلة لالنتخاب : توقيف شخوص 
على  شكاوى بجرائم انتخابية وردت للهيئة 

 األمانة: إدخال 3500 دونم 
من منطقة بدر للتنظيم

 التعليم العالي يوافق على اعتماد بعض 
التخصصات الجامعية

الشؤون الفلسطينية تناقش أجندة اجتماع 
اللجنة الفرعية لوكالة الغوث

مجلس الكنائس يحدد إجراءات إتمام سر الزواج
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االنباط-عمان

الثالثني  وح��ت��ى  اخلمي�س  ال��ي��وم  ي��ب��داأ   

م����ن ال�������ش���ه���ر احل������ايل ال���ت���ح���ول ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

الإل����ك����روين ع���ن ب��ع��د يف ج��م��ي��ع م��دار���س 

وحتى  الرابع  من  ال�شفوف  لطلبة  اململكة 

احلادي ع�شر، وطلبة ريا�س الأطفال )كي 

جي 1 و 2(.

يف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  وزارة  وق����ال����ت 

التعليم  اأن  الأرب���ع���اء،  ام�����س  ل��ه��ا،  ت��و���ش��ي��ح 

امل������دار�������س وف���ق���ا  ���ش��ي�����ش��ت��م��ر وج����اه����ي����ا يف 

للربتوكول املعتمد لطلبة ال�شفوف؛ الأول 

والتوجيهي،  الأ�شا�شية  وال��ث��ال��ث  وال��ث��اين 

ويحق لويل اأمر الطالب يف هذه ال�شفوف 

للتعليم  ال��ت��ح��ول  اأو  باملدر�شة  اب��ن��ه  اإحل���اق 

اإلكرونيا وعن بعد.

املدار�س بتنظيم  الوزارة مديري  وكلفت 

وال��ت��دري�����ش��ي��ة يف  الإداري�������ة  ال��ه��ي��ئ��ات  دوام 

بعد  ع��ن  طلبتهم  تعلم  ملتابعة  م��دار���ش��ه��م، 

م����ن خ�����الل خم����ت����ربات احل����ا�����ش����وب ف��ي��ه��ا 

لل�شفوف املعلق دوامها املدر�شي وال�شفوف 

التي تداوم بالتناوب.

االنباط- اإربد

 اأغ��ل��ق��ت م��دي��ري��ة ال�����ش��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

اإربد، ام�س الأربعاء،  والتموين يف حمافظة 

حماًل جتارياً وحررت خمالفتني ل�شخ�شني 

لعدم التقيد باأمر الدفاع 11 القا�شي باتباع 

الإج���������راءات ال�����ش��ح��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة وارت�����داء 

الكمامة للحد من تف�شي فريو�س كورونا.

امل��دي��ري��ة، رائ���د اخل�شاونة،  وق���ال م��دي��ر 

اإن كوادر املديرية �شتتابع اعتباراً من اليوم 

اخلمي�س يف خمتلف مناطق املحافظة وعرب 

القرار  تطبيق  وم�شائية،  �شباحية  ج��ولت 

املقاهي  �شالت  ب��اإغ��الق  اخلا�س  احلكومي 

وامل���ط���اع���م مب��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا ال�����ش��ي��اح��ّي��ة 

وال�����ش��ع��ب��ي��ة مل���دة اأ���ش��ب��وع��ني، وال���ت���ي ي��وج��ب 

ال����ق����رار اق��ت�����ش��ار ع��م��ل��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��و���ش��ي��ل 

واملناولة فقط.

جتنباً  القرارات  بتلك  اللتزام  اإىل  ودع��اً 

للمخالفات والإغالقات للمن�شاآت مبا ي�شهم 

يف احلد من انت�شار فريو�س كورونا.

االنباط-الكرك

 اأعلنت جامعة موؤتة اأن جميع اإجراءات 

يف  املقبولني  للطلبة  والت�شجيل  ال��ق��ب��ول 

اجل��ام��ع��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام ���ش��ت��ك��ون اإل��ك��رون��ي��ة 

بالكامل.

اجلامعة  يف  الطلبة  �شوؤون  عميد  وق��ال 

الإجراءات  اإن  ال�شرايرة  �شليمان  الدكتور 

ت�����ش��م��ل ال��ق��ب��ول وال��ق��ب�����س امل����ايل ل��ل��ر���ش��وم 

حر�شا  اجلامعي؛  ال��رق��م  على  واحل�شول 

ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق ال������ش�����راط�����ات ال�����ش��ح��ي��ة 

وال�شالمة العامة ملكافحة فريو�س كورونا.

ولفت ال�شرايرة اإىل اأن هذه الإجراءات 

ت�����ش��م��ل ج��م��ي��ع ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة يف جميع 

البكالوريو�س  ملرحلتي  الدرا�شية  الربامج 

العليا. والدرا�شات 

برناجما  اأع��دت  اجلامعة  اأن  اإىل  وا�شار 

اإل����ك����رون����ي����ا ����ش���ام���ال م����ن خ�����الل م��وق��ع 

اجل���ام���ع���ة ال���ر����ش���م���ي ل��ت��ع��ري��ف ال��ط��ال��ب 

ب��اجل��ام��ع��ة وم��راف��ق��ه��ا وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 

وال��ن�����ش��اط��ات ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ع��م��ادة ���ش��وؤون 

الطلبة ثقافيا واجتماعيا وريا�شيا وفنيا.

تن�شر  الطلبة  �شوؤون  عمادة  اأن  واأو�شح 

ع��ل��ى م���وق���ع اجل���ام���ع���ة ج��م��ي��ع اخل���ط���وات 

اإجراءات  اتباعها لإنهاء  الطلبة  التي على 

اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ك��اف��ة،  وال��ق��ب��ول  الت�شجيل 

البنوك  اجلامعية من خالل  الر�شوم  دفع 

وحم�����ال ال�����ش��راف��ة وا����ش���ت���خ���دام و���ش��ائ��ط 

ال����دف����ع الإل������ك������روين امل���ع���ت���م���دة ر���ش��م��ي��ا 

باململكة.

ودعا الطلبة لالحتفاظ بق�شائم الدفع 

للجهات  تقدميها  اج��ل  م��ن  الإل���ك���روين 

امل��ع��ن��ي��ة ب���اجل���ام���ع���ة ح���ر����ش���ا ع���ل���ى امت����ام 

مراحل القبول والت�شجيل كافة.

االنباط-عمان

ال��ن��ظ��ر  اع�����ادة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأك�����دت   

التي  امل��خ��ربي��ة  ال��ف��ح��و���ش��ات  ت�����ش��ع��رية  يف 

للمواطنني  اخلا�شة  امل��خ��ت��ربات  جتريها 

طوعيا  الفح�س  ب��اإج��راء  يرغبون  الذين 

من  ال�شابة  خلو  �شهادة  ا�شدار  ولغايات 

فريو�س كورونا.

وقال مدير تراخي�س املهن واملوؤ�ش�شات 

الدكتور نا�شر اخل�شمان يف بيان �شحفي، 

بت�شعرية  النظر  اع��ادة  ان  الرب��ع��اء،  ام�س 

ال��ف��ح��و���ش��ات ال���ت���ي جت��ري��ه��ا امل��خ��ت��ربات 

ل����ل����م����واط����ن����ني ج���������اءت م�����ن ق����ب����ل جل��ن��ة 

يف  اخلا�شة  الطبية  املختربات  تراخي�س 

املديرية.

واو����ش���ح ان اع��ت��م��اد جل��ن��ة ت��راخ��ي�����س 

جاء  جديدة  فحو�شات  باإدخال  املختربات 

ب��ن��اء ع��ل��ى امل�����ش��ت��ج��دات ال��ت��ي ط���راأت ح��ول 

وق����ت ظ��ه��ور ال��ن��ت��ائ��ج وب��ع�����س ال��ت��ق��ن��ي��ات 

لإجراء  الطبية  الجهزة  بنوعية  املتعلقة 

الفح�س يف وقت اق�شر.

ال��ل��ج��ن��ة ح����ددت  وب�����ني اخل�������ش���م���ان ان 

ا���ش��ع��ارا ث��اب��ت��ة ل��ث��الث��ة ف��ح��و���ش��ات، وذل��ك 

الدقة  وم�شتوى  املعتمدة  ال�ش�س  ح�شب 

يف ظ���ه���ور ال���ن���ت���ائ���ج وب���ال���وق���ت امل��ن��ا���ش��ب 

دي��ن��ارا   45 ب�شعر   RT / PCR وه���ي: 

دي��ن��ارا   45 ب�����ش��ع��ر   AIGS / PCR و 

و  دقيقة  و20  �شاعة  النتائج  ظهور  وم��دة 

 70 ب�شعر   GENE Xpert / PCR
دينارا ومدة ظهور النتائج 45 دقيقة.

النظر  اإع��ادة  �شيتم  ان��ه  ال���وزارة  وبينت 

ب��ال��ت�����ش��ع��رية م���ن ق��ب��ل جل��ن��ة ت��راخ��ي�����س 

دوري  ب�شكل  اخلا�شة  الطبية  املختربات 

وح�����ش��ب امل�����ش��ت��ج��دات، وان����ه يف ح���ال ع��دم 

اعتماد  �شحب  �شيتم  بالت�شعرية  التقيد 

فح�س كورونا من املخترب املخالف.

االنباط عمان 

الربيزات،  فار�س  الدكتور  ال�شباب  وزي��ر  رع��ى 

بح�شور رئي�س اجلامعة الأردنية الأ�شتاذ الدكتور 

ع��ب��دال��ك��رمي ال��ق�����ش��اة، وع����دد م��ن ع��م��داء كليات 

ال�شيدلة يف اجلامعات الأردنية، ام�س الأربعاء يف 

امل�شابقة  نتائج  اإع��الن  الكربى، حفل  قاعة عمان 

العلمية ال�شيدلنية الثانية، التي ينظمها الفريق 

ال�شوؤون  ن يف مديرية  املُوطَّ ال�شيدلين  ال�شبابي 

امل��ب��ادرة  وت��ه��دف   ،RBCS Team ال�شبابية 

باأهمية دور  اأف��راد املجتمع  اإىل ن�شر التوعية بني 

التخ�ش�س عن طريق  اأهمية  ال�شيادلة وتو�شيح 

بالإ�شافة  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  خمتلف 

بالتخ�ش�س  ُت���ع���رِّف  ال��ت��ي  الأن�����ش��ط��ة  اإق���ام���ة  اإىل 

الطبية  وال��رع��اي��ة  ال�شحية  اخل���دم���ات  ل��ت��ق��دمي 

وال�شت�شارات ملختلف الفئات املجتعية.

املحتوى  اإث�����راء  ب��ه��دف  ج����اءت  ال��ت��ي  امل�شابقة 

والتحدي  املناف�شة  روح  وب��ث  ال�شيدلين  العلمي 

ال�شيدلة يف خمتلف اجلامعات  كليات  بني طلبة 

احلكومية واخلا�شة، �شارك بها 43 فريق ميثلون 

فريق  الأول  املركز  على  ح�شل  حيث  جامعة،   14

اجلامعة  فريق  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  الزيتونة  جامعة 

الأردن���ي���ة وامل���رك���ز ال��ث��ال��ث ف��ري��ق ج��ام��ع��ة العلوم 

التطبيقية

وخالل احلفل اأكد وزير ال�شباب الدكتور فار�س 

الربيزات على اأهمية املبادرة ال�شبابية يف القطاع 

الطبي ب�شكل عام وال�شيدلين ب�شكل خا�س نظراً 

وجود  تقت�شي  التي  وال�شرورية  املُلحة  للحاجة 

ثقافة طبية ومعلومات لدى املجتمع با�شتخدامات 

الأدوية لتجنب ا�شتعمالها بال�شكل اخلاطئ.

واأ�شاف الربيزات ان انطالق مبادرات �شبابية 

الثانوية  من طلبة اجلامعات تثقف وت��زود طلبة 

ال��ع��ام��ة املقبلني ع��ل��ى ال��درا���ش��ة اجل��ام��ع��ي��ة، اأم��ر 

من  الأك��ادمي��ي��ة  التجربة  لنقل  الأهمية  غاية  يف 

الطلبة القدامى اإىل طلبة ال�شنة الأوىل املقبلني 

والر���ش��اد  الن�شح  وتقدمي  اجلامعية  احلياة  على 

الأكادميي لهم بناًء على جتربتهم ال�شابقة، لفتاً 

على  تعمل  املعرفية  امل�شابقات  ه��ذه  مثل  ان  اإىل 

ت��ب��ادل اخل����ربات وامل���ه���ارات وُت�����ش��ج��ع وُت��ن��م��ي روح 

املناف�شة بني الطلبة ب�شكل اإيجابي.

وم��ن  ال�����ش��ب��اب  وزارة  ان  ال����ربي����زات  واأو�����ش����ح 

خ��الل ال��ربام��ج التي تطلقها حت��اول دوم���اً تلبية 

كافة  يف  الأردين،  ال�شباب  وطموحات  احتياجات 

ال���وزارة ومن  ان  اإىل  وامل��ج��الت، لفتاً  القطاعات 

�شتعمل  داخ��ل اجلامعات  ال�شبابية  امل��راك��ز  خ��الل 

على اإن�شاء برامج تنا�شب املرحلة العمرية للطلبة 

اجلامعيني يف العديد من املو�شوعات التي تهمهم 

بهدف الو�شول اإىل برامج فكرية ومعرفية تواكب 

التطور الذي ي�شهده العامل حالياً .

ي���ذك���ر اأن ف���ري���ق ال�����ش��ي��ادل��ة امل���وط���ن داخ���ل 

جامعة   11 م��ن  ع�شو    300 ي�شم  ال�شباب   وزارة 

حكومية وخا�شة، يعمل حتت مظلة وزارة ال�شباب 

الجتماعية   ، الثقافية  ال�شحية،  املجالت  �شمن 

واخلريية، وقد عمل الفريق على اعطاء العديد 

ال�شيدلة  كليات  لطلبة  التدريبية   ال���دورات  من 

العمل  فر�س  واأت���اح  اململكة،  جامعات  خمتلف  يف 

ال��ت��ط��وع��ي يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت، ح��ي��ث �شاهمت 

مبادراته املختلفة والتي يبلغ عددها 110 مبادرات 

يف خمتلف املجالت والقطاعات بخدمة ما يقارب  

ال� 5000 �شخ�س .

االنباط-عمان

الأربعاء،  ام�س  والري،  املياه  وزارة  اأطلقت 

م�������ش���روع اأمت����ت����ة ع��م��ل��ي��ات الآب��������ار اخل��ا���ش��ة 

لرفع  مبادرة  م�شروع  مع  بالتعاون  بالوزارة، 

املياه بتمويل الوكالة الأمريكية  كفاءة قطاع 

للتنمية.

اأبو  رائد  املهند�س  والري  املياه  وزير  وقال 

بامل�شروع  املعنيني  مع  اجتماع  خالل  ال�شعود، 

يعد  امل�شروع  اإن  ال��ي��وم:  الفيديو  تقنية  ع��رب 

املياه  لقطاع  واملتميزة  املهمة  الإجن��ازات  اأحد 

الأداء وحت�شني  رفع م�شتوى  يعمل على  لأنه 

م�شريا  بعد،  عن  وال�شيانة  الت�شغيل  عمليات 

اإىل اأن الوزارة متكنت من بناء نظام معلومات 

متكامل مربوط مع مركز ال�شيطرة.

تو�شيحي  عر�س  على  ال�شعود  اأب��و  واطلع 

مبا  اجل��وف��ي��ة،  امل��ي��اه  اإدارة  حت�شني  لعمليات 

عمليات  لتح�شني  الإلكروين  النظام  ي�شمل 

مبادرة  م�شروع  مع  بالتعاون  اخلا�شة،  الآبار 

لرفع كفاءة قطاع املياه.

وب����ني م�����ش��اع��د اأم�����ني ع����ام ���ش��ل��ط��ة امل���ي���اه 

كلوب،  ع��وين  املهند�س  اجلوفية،  لالأحوا�س 

الدقيقة  املعلومة  �شيوفر  اجلديد  النظام  اأن 

بطريقة  خم��ال��ف  ح��ف��ر  اأي  اإىل  وال���و����ش���ول 

ال�شتخراج  كميات  احت�شاب  وكذلك  �شريعة 

الآب���ار  اإدارة  يف  العاملني  اأن  واأ���ش��اف  ب��دق��ة. 

جلمع  متنقلة  بحوا�شيب  �شيزودون  اخلا�شة 

اإل��ك��رون��ي��ا  وحتميلها  وال���ق���راءات  امل��ع��ل��وم��ات 

درج��ة  على  ليكونوا  وتدريبهم  النظام،  على 

ع��ال��ي��ة م��ن اجل��اه��زي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ن��ظ��ام 

امل���ت���وق���ع اط����الق����ه وت��ف��ع��ي��ل��ه ن���ه���اي���ة ال�����ش��ه��ر 

احلايل.

وق�����ال م���دي���ر امل�������ش���روع، امل��ه��ن��د���س ���ش��دام 

وال��ري  امل��ي��اه  وزارة  م��ع  التعاون  اإن  خليفات، 

اجلوفية  الأحوا�س  اإدارة  حت�شني  اإىل  يهدف 

من خالل دعم جهود الوزارة لإيجاد احللول 

م�شتويات  ملعرفة  الأنظمة  وتطوير  التقنية 

اأح��وا���س  م��ن  امل�شحوبة  اأو  امل�شتخرجة  امل��ي��اه 

امل���ي���اه اجل���وف���ي���ة وخ���ا����ش���ة الآب������ار اخل��ا���ش��ة. 

بدقة  ال���ش��ت��خ��راج  كميات  لتقدير  اأن���ه  وب��ني 

ع���ال���ي���ة، ق����ام م�������ش���روع م���ب���ادرة ل���رف���ع ك��ف��اءة 

والري/  املياه  وزارة  بالتعاون مع  املياه  قطاع 

 –  2017 الأع��وام  الآب��ار اخلا�شة خالل  اإدارة 

بعد  عن  ال�شت�شعار  تقنيات  با�شتخدام   2019

اجلغرافية.  باملواقع  املروية  املحا�شيل  وربط 

الأ���ش��ل��وب عمل على حتديد  ه��ذا  اأن  واأو���ش��ح 

م���ن���اط���ق ب������وؤر ���ش��اخ��ن��ة م����ن خ�����الل م��ق��ارن��ة 

الواردة  الكميات  املياه اجلوفية مع  ا�شتهالك 

وب��ن��اء على  وال����ري،  امل��ي��اه  ���ش��ج��الت وزارة  يف 

التو�شيات  من  جمموعة  حتديد  جرى  ذلك 

لتح�شني  الوزارة  اعتمدتها  التي  والإجراءات 

كفاءة الري وتفعيل املراقبة واملتابعة ما اأدى 

قرابة  اإىل  و�شلت  مائية  وف��ورات  اإىل حتقيق 

15 مليون مر مكعب يف تلك الفرة.

�شيكون  اكتماله  فور  النظام  اأن  اإىل  ولفت 

ق���اب���ال ل��ل��دم��ج م���ع الأن���ظ���م���ة الإل���ك���رون���ي���ة 

وغ���ريه   SCADA ن���ظ���ام  م��ث��ل  الأخ������رى 

املعلومات  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  اإم��ك��ان��ي��ة  يتيح  م��ا 

ال�شت�شعار  خ��ب��رية  وع��ر���ش��ت  ف���ورا.  الكاملة 

الطراونة، خل�شائ�س  الدكتورة مها  بعد  عن 

ال����ن����ظ����ام وف������وائ������ده ال�������ذي ي���ع���ت���م���د اأح������دث 

الآب������ار  اإدارة  خل���دم���ة  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ت���ق���ن���ي���ات 

امل��ي��اه  وزارة  اأخ����ريا يف  امل�����ش��ت��ح��دث��ة  اخل��ا���ش��ة 

نظام  اإىل  ي�شتند  النظام  اأن  واأو���ش��ح  وال��ري. 

امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة وي��ع��م��ل ع��ل��ى ت�شجيل 

ب��الآب��ار  املتعلقة  وال��وث��ائ��ق  ال��ب��ي��ان��ات  وجميع 

م�شتويات  مراقبة  على  يعمل  كما  اخلا�شة، 

ا�شتخراج املياه والفوترة، وكذلك ر�شد ومنع 

حت�شني  اإىل  و�شول  واملخالفات،  ال��ت��ج��اوزات 

اإدارة املياه اجلوفية

االنباط-عمان

 تراأ�س حمافظ العا�شمة الدكتور �شعد 

الأرب��ع��اء  ام�����س  املحافظة  مبنى  يف  �شهاب 

اج���ت���م���اع جل��ن��ة ال����دف����اع امل�����دين ب��ح�����ش��ور 

اأع�شاء اللجنة .

ون���اق�������ش���ت ال��ل��ج��ن��ة اأب�������رز الج��������راءات 

وال��ت��داب��ري الإح���رازي���ة وال��وق��ائ��ي��ة التي 

مت ات���خ���اذه���ا ا���ش��ت��ع��دادا مل��و���ش��م ال�����ش��ت��اء ، 

وال����ظ����روف اجل���وي���ة امل���ت���وق���ع���ة، وال�����ش��ب��ل 

ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات امل��واط��ن��ني 

و����ش���م���ان ����ش���ري احل����ي����اة ال���ي���وم���ي���ة ب��ي�����ش��ر 

و�شهولة يف جميع حمافظات اململكة.

وق���ال ال��دك��ت��ور ال�����ش��ه��اب ان الإج��ت��م��اع 

الدوار  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  اإع�����ادة  اىل  ي�����ش��ع��ى 

وامل���ه���ام امل���ن���وط���ة ب���ال���دوائ���ر وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ظ���روف اجل��وي��ة 

ك��ل ���ش��م��ن اخ��ت�����ش��ا���ش��ه ، وت��ن��ف��ي��ذ اخلطة 

املو�شوعة لهذه الغاية بالتعاون والتن�شيق 

بينها. فيما 

وب����ني ان����ه مت اع������داد خ��ط��ة ال���ط���وارئ 

تو�شح  تف�شيلية  بطريقة  ال�شتاء  لف�شل 

ال�شالحيات  وحت��دي��د  وال��واج��ب��ات  امل��ه��ام 

وت�������ش���خ���ري ك����اف����ة الم����ك����ان����ي����ات ل���و����ش���ع 

اخل���ط���ة م���و����ش���ع ال��ت��ن��ف��ي��ذ وال����ش���ت���ع���ان���ة 

امل�شوؤولية  من  انطالقاً  اخلا�س  بالقطاع 

الج��ت��م��اع��ي��ة جت����اه امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة 

يف ال����ظ����روف ال���ط���ارئ���ة وجت���ه���ي���ز غ��رف��ة 

بها  لال�شتعانة  املعلومات  بكافة  العمليات 

اثناء الظروف اجلوية املتوقعة.

وق��������ال حم����اف����ظ ال���ع���ا����ش���م���ة ان�������ه مت 

الي����ع����از مب���ع���اجل���ة ام����اك����ن جت���م���ع امل���ي���اه 

و�شائل  وتامني  الرئي�شية  الطرقات  على 

���ش��ف��ط امل����ي����اه ال���ت���ي ت�����ش��ك��ل خ����ط����وره ق��د 

امل��رك��ب��ات عليها  اع��اق��ة ح��رك��ة  ت����وؤدي اىل 

من  والتاأكد  املرورية  باحلوادث  والت�شبب 

ت��وف��ر ك��اف��ة امل�����ش��ت��ل��زم��ات وم����واد الغ��اث��ة 

ل���ل���ظ���روف ال���ط���ارئ���ة م����ن ق���ب���ل م��دي��ري��ة 

جاهزية  من  والتاأكد  الجتماعية  التنمية 

ف���رق ال�����ش��ي��ان��ة وور�����س ال��ك��ه��رب��اء وامل��ي��اه 

امل�شتلزمات  جميع  وت��وف��ري  والت�����ش��الت 

العمل. التي تقت�شيها طبيعة 

ك��م��ا ت��ق��رر م��ت��اب��ع��ة ح��رك��ة امل�����رور على 

ال��ط��رق م��ن واىل ال��ع��ا���ش��م��ة وع��ل��ى م��دار 

ال�����ش��اع��ة وال���ت���اك���د م���ن ج���اه���زي���ة م��راك��ز 

يت�شمن  بك�شف  املحافظة  وتزويد  الي��واء 

عناوينها وارقام هواتفها وا�شماء القائمني 

ع���ل���ي���ه���ا وال�����ت�����اأك�����د م�����ن ت����وف����ري خم�����زون 

ملواد  التموين  م�شتودعات  يف  ا�شراتيجي 

ال��ط��ح��ني ،الع����الف ، وت��وف��ر امل��ح��روق��ات 

وال����غ����از امل�������ش���ال وال����ت����اأك����د م����ن ج��اه��زي��ة 

للعمل  الكلى  غ�شيل  ووحدات  امل�شت�شفيات 

الطارئة  ال��ظ��روف  يف  ال��ك��وادر  تعزيز  على 

وت�����زوي�����د امل���ح���اف���ظ���ة ب���خ���ط���ة ال����ط����وارئ 

اخلا�شة بدوائر العا�شمة .

عمان  امانة  يف  املعنيني  على  التاأكيد  ومت 

الكربى والبلديات لتفقد العبارات واجل�شور 

من  للتاأكد  المطار  مياه  ت�شريف  و�شبكات 

التعامل مع خمتلف  وقدرتها على  فاعليتها 

ك��م��ي��ات ال��ه��ط��ول امل��ط��ري خ��وف��ا م��ن جتمع 

املياه والت�شبب باحلوادث املرورية.

ت��ق�����ش��ي��م  ان�����ه مت   اىل  ال�������ش���ه���اب  واأ������ش�����ار 

كمناطق  العا�شمة  يف  الخت�شا�س  مناطق 

م�������ش���وؤول���ي���ات يف ح�����ال وج������ود م��ن��خ��ف�����ش��ات 

القياده  بني  الثلوج  ت�شاقط  يتخللها  جوية 

ا�شغال  م��دي��ري��ة  و  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 

وح�شر  والبلديات  عمان  وام��ان��ة  العا�شمة 

دائرة  القطاع اخلا�س �شمن  امكانيات  كافة 

احلاجة  عند  بها  لال�شتعانة  الخت�شا�س  

وادام�����ة ع��م��ل غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

الطارئة. بالظروف  والفرعية 

وا���ش��ت��ع��ر���س اع�������ش���اء ال��ل��ج��ن��ة ج��اه��زي��ة 

دوائ��ره��م وا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا ل��الح��وال اجل��وي��ة 

فتح  ت�شمنت  وال��ت��ي  حدوثها  ح��ال  املتوقعة 

ملتابعة  ب��امل��ع��دات  وجت��ه��ي��زه��ا  عمليات  غ��رف 

تطورات الظروف اجلوية .

االنباط-عمان

 ي�شارك الأردن العامل، ا�س الأربعاء، الحتفال 

بيوم الأوزون العاملي حتت �شعار “الأوزون من اأجل 

احلياة”.

وي��واف��ق ال��ي��وم اإح��ي��اء ذك���رى توقيع اأك���ر من 

190 دول��ة، �شنة 1987، على بروتوكول مونريال 

اتباعها على م�شتوى  الواجب  املحدد لالإجراءات 

امل�شتنزفة  امل���واد  م��ن  تدريجيا  للتخل�س  ال��ع��امل 

الزراعة  البيئة وزير  الأوزون. وقال وزير  لطبقة 

املكلف الدكتور �شالح اخلراب�شة ، اأن العامل تخل�س 

امل�شتنزفة لطبقة  امل��واد  5ر2 مليون طن من  من 

األفي  م��ن  ب����دوره  الردن  تخل�س  فيما  الوزون، 

طن، وما زال اأمام العامل حوايل 700 الف طن من 

املواد الهيدروكلوروكربونية للتخل�س منها خالل 

العقد املقبل، وفقا لربوتوكول مونريال حلماية 

طبقة الوزون . واأك��د اخلراب�شة ان اخ�شاع املواد 

الهيدروكلوروكربونية للرقابة مبوجب بروتوكول 

مونريال، رتب على جميع دول العامل التزامات 

التي  الزمنية  للجداول  وفقا  بها  ال��وف��اء  يتطلب 

ا�شتمرار  اهمية  اىل  لفتا  الربوتوكول،  اعتمدها 

ال������دول امل��ان��ح��ة ل�����ش��ن��دوق م���ون���ري���ال لتتمكن 

ب��راجم��ه��ا وخططها  ال��ن��ام��ي��ة م��ن تنفيذ  ال����دول 

وا�شراتيجياتها لتنفذ متطلبات التعديل .

وبني ان تنفيذ هذا الربوتوكول �شي�شهم باحلد 

اجللد  ب�شرطان  احل���الت  مباليني  ال�شابة  م��ن 

واعتام عد�شة العني ونق�س املناعة كل عام وحتى 

وال���ش��رار  ال�شحية  امل�شاكل  وت��زاي��د   ،  2030 ع��ام 

باملحا�شيل الزراعية واحلياة الربية.

�شندوق  لإدارة  التنفيذية  اللجنة  ان  واأ���ش��اف 

اع��ت��م��اد الردن ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ب��ع��د  م��ون��ري��ال 

الوطنية للتخل�س التدريجي من املواد امل�شتنزفة 

عام 2011 والتي او�شكت على النتهاء، وافقت على 

متويل املرحلة الثانية من ال�شراتيجية يف نهاية 

عام 2016 والتح�شريات جارية لتنفيذ م�شروعات 

يف ق��ط��اع ع����زل امل���ب���اين و���ش��ن��اع��ة امل�����واد ال��ع��ازل��ة 

والتربيد املنزيل والتجاري وقطاع ال�شيانة وبناء 

ال�شناعي  القطاع  العاملني يف  وتدريب  ال��ق��درات 

ونقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة .

ونوه اخلراب�شة اىل ان الأردن �شمن الت�شريعات 

امل�شتنزفة  امل��واد  ا�شتخدام  ل�شبط  اعتمدها  التي 

الوفاء  م��ن  متكن   ، وا�شتريادها  الوزون  لطبقة 

مونريال  ب��روت��وك��ول  ملتطلبات  وف��ق��ا  ب��ال��ت��زام��ه 

الدور  اأهمية  اىل  واأ�شار   . الوزون  حلماية طبقة 

للحفاظ  ال�شريكة  اجلهات  بع�س  به  تقوم  ال��ذي 

الرقابية  ال��ت��داب��ري  وو���ش��ع  الأوزون  طبقة  ع��ل��ى 

موؤ�ش�شة  وحتديدا  للوقاية،  اخلا�شعة  امل��واد  على 

امل��وا���ش��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س ودوره������ا ال���ه���ام يف و�شع 

الردن��ي��ة  القيا�شية  وامل��وا���ش��ف��ات  الفنية  القواعد 

باملتطلبات  البيئة  وزارة  ل��دور  ا�شتكمال  والعاملية 

امل��وف��رة  الكهربائية  ل��الأج��ه��زة  للبيئة  ال�شديقة 

ل��ل��ط��اق��ة وال���ت���ي ت��دع��م وت��ت��م��ا���ش��ى م���ع تعليمات 

امل��واد  ت�شدير  واع���ادة  وا���ش��ت��رياد  ا�شتخدام  �شبط 

بروتوكول مونريال  للرقابة مبوجب  اخلا�شعة 

لتقليل الن��ب��ع��اث��ات م��ن الح��ت��ب��ا���س احل�����راري . 

ب��الإج��راءات  ال���وزارة تقوم  اأن  وا���ش��اف اخلراب�شة 

الرقابية يف املراكز احلدودية ويف ال�شواق ل�شمان 

ع���دم اح���ت���واء ال��ث��الج��ات واج���ه���زة ال��ت��ربي��د على 

وامل��واد  الكلوروفلوروكربونية  التربيد من  غ��ازات 

ال��ه��ي��دروك��ل��وروك��رب��ون��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى طبقة 

الوزون وغري امل�شموح ا�شتخدامها ولها بدائل ل 

توؤثر على طبقة الأوزون، وتزيد من كفاءة الطاقة 

دور  اأك��د اخلراب�شة  كما   . الدفيئة  الغازات  وتقلل 

لتنفيذ  املعنية  بالتعاون مع اجلهات  البيئة  وزارة 

ال���ربام���ج والج���������راءات ال���الزم���ة ل��ل��ت��ح��ول نحو 

ا�شتخدام و�شائل الطاقة النظيفة لتح�شني الكفاءة 

حلماية  الوقائية  وال��ت��داب��ري  التلوث  م��ن  واحل���د 

وال�شركات  امل�شانع  ان  واأو���ش��ح  الوزون.  طبقة 

املرحلة  ملتطلبات   2016 ع��ام  ا�شتجابت  الردن��ي��ة 

الثانية من تطبيق بروتوكول مونريال، و�شارك 

يف هذه املرحلة حوايل 80 من�شاأة �شناعية وجتارية 

، م�شريا اىل ان وزارة البيئة تعمل على تنفيذ بنود 

املرحلة املقبلة، حيث قدمت الدعم املايل والتقني 

وبناء  واملعدات  النتاج والجهزة  لتبديل خطوط 

القدرات للتعامل مع الجهزة احلديثة وبالتعاون 

مع غرفة ال�شناعة. 

 التربية توضح آلية التحول للتعليم 
اإللكتروني عن بعد اعتبارا من اليوم

 إربد: إغالق محل تجاري ومخالفة 
شخصين لعدم التقيد بأمر الدفاع 11

 مؤتة: إجراءات القبول والتسجيل 
إلكترونية للطلبة هذا العام

 وزارة الصحة: اعادة النظر في تسعيرة 
الفحوصات المخبرية الطوعية

 البريزات يرعى حفل إعالن نتائج المسابقة العلمية الصيدالنية 

 المياه تطلق مشروع أتمتة عمليات إدارة اآلبار

 وزير البيئة: األردن تخلص من ألفي طن من المواد المستنزفة لطبقة األوزون

 محافظ العاصمة يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني 
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للحلول  الو�صول  لغايات  اأ�صا�س  �صيء  مع�صلة  اأو  حتدي  لكل  بالأ�صباب  الأخ��ذ 

املفتاح  يكون  م��ا  وغ��ال��ب��اً  احلكمة،  ب��اب  اأو  احل��ل  ه��و  املفتاح  يكون  ورمب��ا  الناجعة، 

ت بع�س  �صيء �صغي احلجم اأو املقدار اأو الفكرة اأو احلدث؛ ويف زمن كورونا تغيرّ

املفاتيح لت�صبح من منظور خمتلف:

1. البيوت على كربها و�صخامتها لها مفاتيح �صغية احلجم لأبوابها، فاملفتاح 

يفتح البوابة الرئي�صة ملدخل املنازل.

فمنهم  اأي�صاً،  مفاتيح  لها  وباطنيتهم  املجهول  لعاملهم  والدخول  الأ�صخا�س   .2

مفتاحه اإن�صاين اأو عاطفي واآخر مايل وغيه �ُصلطة وهكذا.

معها  للمناورة  مدخاًل  تكون  التي  و�صيا�صاتها  م�صاحلها  مفاتيحها  ال��دول   .3

لتفاهمات. للو�صول 

4. املفتاح بيننا وبني اهلل تعاىل الدعاء فهو لبرّ اأو ُمخرّ العبادة والتوا�صل مع ربرّ 

ة. العزرّ

عقولهم  يف  مفاتيحهم  فمنهم  الأن��واع،  ومتعددة  �صلبة  مفاتيحهم  الرجال   .5

ومنهم يف بطونهم واآخرون يف قلوبهم وهكذا.

اأو  اإح�صا�س  ره��اف��ة  اأو  عاطفية  تكون  م��ا  وغ��ال��ب��اً  ناعمة  مفاتيحهن  الن�صاء   .6

اأمومة اأو رومان�س اأو غي ذلك.

وال�صخور  �صدوعها،  مفاتيحها  فاجلبال  �صعفها،  نقاط  مفاتيحها  الأ�صياء   .7

�صقوقها، واملدن �صوارعها، واملر�س الدواء، وهكذا.

وال�صالمة؛  والوقاية  والتباعد اجل�صدي  الكمامة  كورونا مفاتيحة  فايرو�س   .8

بيد اأن املفتاح الأكرث جناعة هو اللقاح الذي مل ُي�صتكمل بعد.

9. املطلوب معرفة مكان املفتاح لأيرّ �صيء كان، وبعدها ل يوجد �صيء م�صتحيل 

بل كل �صيء ممكن.

ل لوا�صطة اأو  10. املهم اأن ن�صتخدم املفتاح ال�صواب ل اخلطاأ، واإل فاحلق �صيتحورّ

ه. �صينقلب �صدرّ وال�صيء  حم�صوبية، 

يتطلب  الذكاء  لكن  مفاتيح،  له  لي�س  الب�صيطة  على  �صيء  يوجد  ل  ب�صراحة: 

�صيء  كل  يكون  وحالها  اإليه،  الو�صول  لغايات  وماهيته  املفتاح  موقع  اأي��ن  معرفة 

ممكن ل م�صتحيل.

د. محمد طالب عبيدات

 مفاتيح األشياء في زمن 
كورونا الرزاز.. نفخر بصناعاتنا التي تحقق اكتفاء ذاتيا

خالل تفقده مدينة الموقر التنموية

 التعليم العالي تؤكد التزامها بقرارات مجلس الوزراء وأوامر 
الدفاع المتعلقة بدوام الموظفين وسالمتهم

 المستقلة لالنتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في الطفيلة

 إنجاز جديد إليجل هيلز ، سانت ريجس عمان يحصل على تصنيف »ديلوكس«

االنباط- عمان

 تفقد رئي�س الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، 

ام�������س الأرب�����ع�����اء، م��دي��ن��ة امل���وق���ر ال��ت��ن��م��وي��ة، 

ع��دد من  والإن��ت��اج يف  العمل  �صي  واط��ل��ع على 

يف  للتو�صع  وخططها  ال�صناعية  ال�صتثمارات 

القائمة حاليا. ال�صتثمارات 

���ص��رك��ة روت��وغ��راف��ي��ا  ال������وزراء  رئ��ي�����س  وزار 

�صلندرات  وت�صنيع  والتغليف  للطباعة  الأردن 

70 ب��امل��ئ��ة من  ال��ط��ب��اع��ة ال��ت��ي ت�����ص��در ن��ح��و 

 170 بني  وتوظف  املنطقة  دول  اإىل  اإنتاجها 

اإىل 200 عامل جميعهم اأردنيون.

امل�صنع،  اأرج����اء  ال����وزراء يف  رئ��ي�����س  وجت���ول 

والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزي���ر  ي��راف��ق��ه 

ورئي�س هيئة املناطق التنموية ورئي�س جمل�س 

غرفة  ورئ��ي�����س  ال�صناعية  امل���دن  ���ص��رك��ة  اإدارة 

الإن��ت��اج  عمليات  على  واط��ل��ع  الأردن،  �صناعة 

وت��ب��ادل احل��دي��ث م��ع ال��ع��ام��ل��ني ح���ول ظ��روف 

العمل يف امل�صنع.

واأك�����د اأح����د ال��ع��ام��ل��ني يف امل�����ص��ن��ع وي��ح��م��ل 

���ص��ه��ادة ال��ه��ن��د���ص��ة اأن ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل والأج�����ور 

يف امل�����ص��ن��ع م��ن��ا���ص��ب��ة ومت��ن��ح ال�����ص��ب��اب اخل���ربة 

الإق���ب���ال على  اإىل  ال�����ص��ب��اب  داع���ي���ا  ال���الزم���ة، 

الأردين  القت�صاد  يوفرها  التي  العمل  فر�س 

يف املجالت كافة.

ك��م��ا زار رئ��ي�����س ال������وزراء ���ص��رك��ة ال��ك��ب��و���س 

�صاي  لإن��ت��اج  وال�صتثمار  وال��ت��ج��ارة  لل�صناعة 

وب���ن ال��ك��ب��و���س، وه���و ا���ص��ت��ث��م��ار مي��ن��ي، ت�صدر 

غالبية منتجاته اإىل 23 دولة حول العامل.

يف  جولته  خ��الل  ال����وزراء،  رئي�س  وا�صتمع 

امل�صنع  يف  والإن��ت��اج  العمل  �صي  على  امل�صنع، 

اأردنيا   150 منهم  عامال  الذي يوظف 170 

 55 اإىل  ي�صل  ا�صتثمار  وبحجم  مينيا   20 و 

مليون دينار.

ال�صركة  م�صنع  كذلك،  ال��وزراء  رئي�س  وزار 

ال��ن��وع��ي��ة ل��ل��ك��رت��ون وال��ت��غ��ل��ي��ف ال���ذي ي��ع��د من 

اأك����رب م�����ص��ان��ع ال���ك���رت���ون يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق 

الأو����ص���ط؛ وي��ن��ت��ج ن��ح��و 5 م��الي��ني ك��رت��ون��ة يف 

املحلي  لل�صوق  باملئة   60 حوايل  منها  ال�صهر، 

و40 باملئة للت�صدير اخلارجي، وب�صكل خا�س 

ال�صوق الأميكي.

اإيجاز حول �صي العمل  اإىل  وا�صتمع الرزاز 

حجمه  ي�صل  اأردين  ا���ص��ت��ث��م��ار  وه���و  ب��امل�����ص��ن��ع، 

 175 وي���وظ���ف  دي����ن����ار،  م���ل���ي���ون   30 ق���راب���ة 

عامال، ن�صفهم تقريبا من الأردنيني.

واأع�����رب رئ��ي�����س ال�������وزراء، يف خ��ت��ام ج��ول��ت��ه 

مبدينة املوقر التنموية، عن الفخر بال�صناعة 

يف  ل���الأردن  ذات��ي��ا  اكتفاء  حتقق  التي  الأردن��ي��ة 

منتجاتها  وت�����ص��در  ال��ق��ط��اع��ات،  م��ن  ال��ع��دي��د 

للعديد من الدول، منها اأميكا واأوروبا وتوفر 

املئات من فر�س العمل لل�صباب الأردين.

ك��م��ا اأك�����د رئ��ي�����س ال�������وزراء دع����م احل��ك��وم��ة 

امل�صتقبلية  وخططها  القائمة  لال�صتثمارات 

ل��ل��ت��و���ص��ع و���ص��ع��ي��ه��ا ل����ص���ت���ق���ط���اب امل����زي����د م��ن 

ال���ص��ت��ث��م��ارات ال��ت��ي حت���رك ع��ج��ل��ة الق��ت�����ص��اد 

هيئة  اأن  ك��ا���ص��ف��ا  الأردين،  ال�����ص��ب��اب  وت���وظ���ف 

139 ط��ل��ب��ا ج��دي��دا  ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت  ال���ص��ت��ث��م��ار 

القائمة  التو�صع يف ال�صتثمارات  اأو  لال�صتثمار 

منذ بداية جائحة كورونا.

يف  “�صنع  ب�������ص���ع���ار  ن���ف���خ���ر  ن���ح���ن  وق��������ال: 

ت�صدر  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  الأردن” امل��و���ص��وم 

احتياجات  وت��وف��ر  واأوروب����ا وغ��يه��ا  لأم��ري��ك��ا 

العديد  يف  ذاتيا  اكتفاء  ولدينا  املحلي  ال�صوق 

من املنتجات، لفتا اإىل اأن “�صناعات الكرتون 

ت�صل  الأردنية  الغذائية  وال�صناعات  والتغليف 

اإىل العديد من الدول يف العامل، وال�صاي الذي 

ل نزرعه لكننا ننتجه ون�صدره للعامل” .

وح���ي���ا رئ��ي�����س ال�������وزراء ال��ع��ام��ل��ني يف ه��ذه 

التي  العمل  فر�س  على  اإقبالهم  على  امل�صانع 

ي��ب��داأ ���ص��ل��م ال���روات���ب ف��ي��ه��ا م��ن ح���وايل 300 

اأو   800 اإىل  م��راح��ل لح��ق��ة  دي��ن��ار وت�صل يف 

األف دينار بعد اكت�صاب اخلربة احلقيقية.

ال�صعوبات  تذليل  يف  احلكومة  واجب  واأكد 

ومن  اأن��ه  اإىل  لفتا  ال�صتثمارات،  تواجه  التي 

نعمل  الوطنية  �صناعتنا  م��ع  �صراكتنا  خ��الل 

ا�صتقطاب ال�صتثمارات والتو�صع بها. على 

للعناية  امللك  جاللة  توجيهات  اإىل  ولفت 

واله���ت���م���ام ب��ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي، م���وؤك���دا اأن 

يتطلب  الق���ت�������ص���ادي  ال��ت��ع��ايف  اإىل  الن���ت���ق���ال 

الت�صنيع والت�صدير وت�صغيل ال�صباب الأردين.

و اأك������د م���دي���ر ����ص���رك���ة ال���ك���ب���و����س، م���اأم���ون 

نتيجة  الأردن  يف  ال�صتثمار  قرر  اأنه  الكبو�س، 

امل���ي���زات ال��ت��ي ت��وف��ره��ا امل��م��ل��ك��ة ل��ال���ص��ت��ث��م��ارات 

اأن  اإىل  لف���ت���ا  ال����ص���ت���ث���م���ار،  ق���ان���ون  مب���وج���ب 

2013 وبداأت الإنتاج  ال�صركة تاأ�ص�صت يف عام 

تو�صعة  اأع���م���ال  اإىل  م�����ص��يا   ،2015 ع���ام  يف 

ثالثة للم�صنع اخيا.

امل�صنع،  يف  ج��ودة  �صبط  مهند�صة  واأ���ص��ارت 

العمل  ل�صوق  مبا�صرة  اجتاهها  اإىل  كمال،  دانا 

بعد تخرجها من اجلامعة يف تخ�ص�س تغذية 

لل�صباب  الن�صيحة  مقدمة  غ��ذائ��ي،  وت�صنيع 

وال��ف��ت��ي��ات ب���الإق���ب���ال ع��ل��ى ال��ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع 

اخلا�س وعدم انتظار الوظيفة احلكومية.

ع���م���ار ال��ب��وري��ن��ي ع���ام���ل اإن���ت���اج يف امل�����ص��ن��ع 

وح��ا���ص��ل ع��ل��ى دب��ل��وم م�����ص��اح��ة، اأ����ص���ار اإىل اأن��ه 

يعمل يف امل�صنع منذ �صنوات، موؤكدا اأن امل�صنع 

ي��وف��ر ل��ه وظ��ي��ف��ة وب��ي��ئ��ة ع��م��ل ج��ي��دة وب��رات��ب 

مقبول.

النوعية  ال�����ص��رك��ة  م��دي��ر  حم��م��د زلط��ي��م��و 

اأن�����ص��ئ  ال����ذي  امل�����ص��ن��ع  اأن  اإىل  اأ����ص���ار  ل��ل��ك��رت��ون 

اإث���ر  2005 وع���ل���ى  ال���ك���رت���ون ع����ام  ل�����ص��ن��اع��ة 

اجل���ه���ود امل��ل��ك��ي��ة ل��ف��ت��ح الأ�����ص����واق ل��ل�����ص��ادرات 

ال��وط��ن��ي��ة اأن�������ص���ئ ه����ذا امل�����ص��ن��ع اجل���دي���د ع��ام 

األف مرت مربع، موؤكدا   35 2016 مب�صاحة 
على  للتدرب  ل���الأردين  العمل  يف  الأول��وي��ة  اأن 

العمل ليطور قدراته يف ال�صركة.

روتوغرافيا  �صركة  م��دي��ر  ال��ك��ي��الين  ول��ي��د 

الأردن اأ�صار اإىل اأن ال�صركة تنتج مواد التغليف 

واأن  وال��دوائ��ي��ة،  الغذائية  ال�صناعات  جلميع 

ال���ص��ت��ث��م��ار ان��ت��ق��ل ل������الأردن م���ن ال���ع���راق ع��ام 

وبرامج  خطط  لديها  ال�صركة  واأن   ،1988
للتو�صع يف ال�صتثمار احلايل.

االنباط-عمان

العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  اأك����دت 

ام�س الأربعاء اأنها ملتزمة بجميع ق��رارات جمل�س 

ال��وزراء واأوام��ر الدفاع املتعلقة بتنظيم عملية دوام 

موظفي ال��وزارة واملحافظة على �صالمتهم، اإ�صافًة 

اإىل تطبيق جميع الإج���راءات الالزمة للمحافظة 

على معايي ال�صحة وال�صالمة العامة.

واأ�صافت ال��وزارة باأن ما مت تناقله ام�س يف عدد 

ال��وزارة  التزام  ع��دم  ح��ول  الإلكرتونية  املواقع  من 

ب��ه��ذه ال���ق���رارات ه��و اأم���ر ع���اِر ع��ن ال�صحة جملًة 

ال���وزارة  بتنفيذ حزمة من  وتف�صياًل حيث قامت 

الإج���راءات وتعميمها على جميع موظفي ال��وزارة 

ومنها : تنظيم عمل املوظفني من خالل تدويرهم  

)اأ�صبوع باأ�صبوع( اأو العمل عن بعد، وتخفي�س اأعداد 

امل��ك��ات��ب امل�صرتكة  اإىل احل���د الأدن����ى يف  امل��وظ��ف��ني 

اإىل م��وظ��ف واح����د يف ك��ل م��ك��ت��ب، ون���ظ���راً حلجم 

العمل وزي��ادة اأع��داد املراجعني يف هذه الفرتة ملقر 

ال��وزارة فقد مت ا�صتثناء عدد من املوظفني اإ�صافًة 

طبيعة  ت�صتلزم  ال��ت��ي  وال���وح���دات  امل��دي��ري��ات  اإىل 

عملهم/عملها حالياً ذلك وهي: الوظائف القيادية 

والإ�صرافية، واملوظفني امل�صكنني يف مكاتب منفردة، 

ووحدة تن�صيق القبول املوحد، ومديرية العرتاف 

التعليم  موؤ�ص�صات  ومديرية  ال�����ص��ه��ادات،  ومعادلة 

النظر يف الوظائف  اإع��ادة  باأنه �صيتم  العايل، علماً 

اأ�صبوعياً  اأع���اله   اإليها  امل�صار  امل�صتثناة  واملديريات 

ل�صمان اإ�صتمرارية تقدمي اخلدمات ملتلقي اخلدمة 

يف الوزارة وحتديد احلد الأدنى من عدد العاملني 

ال��واج��ب  ت��واج��ده��م يف ال�����وزارة، وق��د بلغت ن�صبة 

عدد املوظفني املتواجدين على راأ�س عملهم نتيجًة 

لتنفيذ هذه الإج��راءات  اأعاله %50 من اإجمايل 

عدد املوظفني.

ك���م���ا اأك����������دت ال�������������وزارة اأن�����ه�����ا ط���ب���ق���ت ج��م��ي��ع 

وج��ود  ح���ال  يف  املعتمدة  ال�صحية  ال��ربوت��وك��ولت 

لأي  ك��ورون��ا  بفايرو�س  باإ�صابة  ا�صتباه  اأو  اإ���ص��اب��ة، 

تق�صي  ف��رق��ة  ح�صرت  حيث  اهلل  �صمح  ل  م��وظ��ف 

�صحية اإىل الوزارة وقامت بفح�س الغالبية العظمى 

م��ن موظفيها يف ح��ني طلب م��ن جميع املوظفني 

الذين و�صلتهم ر�صائل تنبيه من خالل تطبيق اأمان 

بالتزام منازلهم  اإىل حني ظهور نتائح فحو�صاتهم.

الطفيلة االنباط- 

مفو�صي  جمل�س  ع�صو  احل�صيني  عمار  اأك��د 

على  الهيئة  حر�س  لالنتخاب  امل�صتقلة  الهيئة 

ملا لهم  العملية النتخابية  �صركاء  التوا�صل مع 

من دور مهم يف اجناح العملية النتخابية بكافة 

م��راح��ل��ه��ا، وذل����ك خ���الل ال��ل��ق��اء ال����ذي عقدته 

الهيئة مع  موؤ�ص�صات املجتمع املدين يف حمافظة 

الطفيلة عرب تقنية  التوا�صل املرئي  والذي ياأتي 

النتخابات  لإج���راء  الهيئة  ا�صتعدادات  �صوء  يف 

العا�صر من  اج��راوؤه��ا يف  واملقرر  املقبلة  النيابية 

ت�صرين ثاين 2020.

وبني ان الهيئة تقف على م�صافة واح��دة من 

اجلميع وانها ت�صعى لتحقيق النزاهة وال�صفافية 

ال���ه���ي���ئ���ة وم�����ن خ���الل  اأن  واحل�����ي�����اد م���و����ص���ح���ا 

حمالت  بقواعد  اخلا�صة  التنفيذية  التعليمات 

القوائم  الدعاية النتخابية وتعديالتها الزمت 

وتكون  م�صرتك  بنكي  ح�صاب  بفتح  املرت�صحة 

م��وارد  لغايات  مت�صاوية  فيه  الع�صاء  ح�ص�س 

ال�صرف على احلملة النتخابية وان يتم تعيني 

ح�صابات  تدقيق  يتوىل  قانوين  ح�صابات  مدقق 

حول  تف�صيلي  بتقرير  الهيئة  وت��زوي��د  القائمة 

النفقات  ت�صديد  يتم  وان  املالية  القائمة  م��وارد 

بنكية  حتويالت  او  �صيكات  بوا�صطة  النتخابية 

اذا جتاوزت قيمتها مبلغ خم�صمائة دينار للنفقة 

الواحدة حيث يتم اغالق احل�صاب بناًء على طلب 

من الهيئة.

واأ�صاف احل�صيني ان الهيئة تعمل ومن خالل 

كوادرها على �صبط ومراقبة الدعاية النتخابية 

لتحقيق امل�صاواة بني كافة املر�صحني مو�صحا ان 

الهيئة ولغاية اليوم حققت ب� )25( ق�صية مال 

اأ�صود وان اربع ق�صايا منها قد اأحيلت اىل الدعاء 

العام .

ع�صو  دبابنة  عبي  ال��دك��ت��ورة  بينت  ب��دوره��ا 

لالنتخاب  امل�صتقلة  الهيئة  مفو�صي  جمل�س 

الب�صرية  ال���ك���وادر  ت��دري��ب  ع��ل��ى  الهيئة  ح��ر���س 

وتاهليها لتكون بكامل جاهزيتها عندما يتطلب 

المر اجراء انتخابات م�صية اىل الرتكيز على  

الهيئة  اذرع  من  ذراع  باعتباره  ال�صبابي  القطاع 

وركن من اركان جناح العملية النتخابية بكافة 

ال��ف  ي��ق��ارب )18(  م��راح��ل��ه��ا، وان ه��ن��ال��ك م��ا 

متطوع �صيعملون مع الهيئة يف النتخابات املقبلة 

كمتطوعني يف الر�صاد وامل�صاندة والتوعية.

كما اأكدت دبابنة على ا�صتقاللية الهيئة وانه 

لي�س لأحد �صلطة عليها مبينة ان الهيئة اتخذت 

العملية  ن��زاه��ة  ال��ت��ي ت�صمن  ك��اف��ة الج������راءات 

النتخابية بكافة مراحلها م�صية اىل ان الهيئة 

قد ا�صتفادت من جتاربها ال�صابقة وتقييم ادائها 

مبا يخدم العملية النتخابية م�صتقبال.

وكما ا�صتعر�صت دبابنة اج��راءات الق��رتاع يف 

ظل جائحة كورونا مو�صحة  ان الهيئة عملت على 

اأخذ كافة التدابيالالزمة  للحفاظ على �صحة  

املواطنني وامل�صاركني يف العملية النتخابية وان 

هذه التدابي انعك�صت على التعليمات التنفيذية 

الناظمة للعملية النتخابية مبا يحقق ال�صروط 

ال�صحية ويتما�صى مع الو�صع الوبائي احلايل .

االنباط-عمان

اإجن��ازاً  الردن  اإيجل هيلز   حققت جمموعة 

جديداً ي�صاف ل�صل�صلة جناحاتها بح�صول اأحد 

“ديلوك�س خم�س جنوم”  ت�صنيف  على  فنادقها 

من وزارة ال�صياحة والآثار الأردنية.

الأردن  هيلز  لإيجل  التنفيذي  املدير  واأ���ص��اد 

ال��ذي يعترب  ال���وزارة  الفريحات بجهود  عبداهلل 

اأ�صا�صاً للنهو�س بال�صياحة كقطاع رئي�صي يف دفع 

عجلة القت�صاد الأردين، وقال: “اإنرّه ملن دواعي 

“ديلوك�س  ت�صنيف  ���ص��ه��ادة  نت�صلرّم  اأن  ���ص��رورن��ا 

ان من  خم�س جنوم “  لفندق �صانت ريجي�س عمرّ

�صت�صاهم يف  والتي  والآث���ار،  ال�صياحة  وزارة  قبل 

اململكة،  يف  ال�صياحة  لقطاع  جديد  معيار  و�صع 

حيث يعترب ح�صول  فندق �صانت ريجي�س على 

ل�صل�صلة  ي�����ص��اف  اآخ����ر  اإجن������ازاً  الت�صنيف  ه���ذا 

التطوير  الأردن يف قطاع  املجموعة يف  جناحات 

العقاري وال�صياحي على حد �صواء”.

ويف تعليقه؛ قال ال�صيد “ايردين كينديغيلن” 

مدير عام الفنادق التابعة ل�صل�صلة ماريوت )�صانت 

ريج�س عمان، دبليو عمان واملنارة �صرايا العقبة 

جمموعة  “اأن  الأردن:  يف  كوليك�صن(  لوك�صري 

 1200 جمموعه  ما  ت�صغل  الأردن  هيلز  اإيجل 

موظف، واأن ن�صبة الأردنيني بينهم ت�صل اإىل 99 

باملئة.” معرباً عن �صعادته بح�صول  فندق �صانت 

ريجي�س عمان على ت�صنيف “ديلوك�س”.

ي�صار اإىل اأنه قد مت افتتاح فندق �صانت ريج�س 

عمان العام املا�صي، وهو اأحد م�صاريع اإيجل هيلز 

الأردن، ويتميز مبوقعه ال�صرتاتيجي و�صط  يف 

املعمارية احلديثة  العا�صمة عمان، وبت�صاميمه 

والع�صرية التي تعك�س مكانة العالمة التجارية 

الفارهة، وي�صتمل الفندق الذي يرتفع 16 طابقاً 

على 260 غرفة فندقية وجناح و�صقق فندقية 

اإىل عدد  مفرو�صة باإطاللت مميزة، بال�صافة  

من  املطاعم املختلفة التي تعك�س الطابع العاملي 

املمزوج باحِل�س الأردين الأ�صيل، وقاعة احتفالت 

واجتماعات تت�صع ل� 1800 �صخ�س، حيث ي�صل 

هيلز  اي��ج��ي��ل  ملجموعة  الفندقية  ال��غ��رف  ع���دد 

الردن اإىل 747 غرفة بني فنادق عمان والعقبة.

اإي��ج��ل هيلز الأردن  اأن  ب��ال��ذك��ر  م��ن اجل��دي��ر 

حققت العديد من الإجن���ازات يف الأردن  ممثلة 

باإمتام وافتتاح ثالثة فنادق عاملية: دبليو عمان 

و�صانت ريجي�س عمان وفندق املنارة “ذا لك�صري 

كولك�صن” يف �صرايا العقبة، كما واأ�صافت اإيجل 

ج��دي��دة   نكهة  ال��ع��ق��اري   للقطاع  الأردن  هيلز 

م�صاريعها  خ���الل  م��ن  خمتلف  عي�س  ب��اأ���ص��ل��وب 

والعقبة  ع��م��ان  يف  للتملك  اجل��اه��زة  ال�صكنية  

مم��ث��ل��ة ب�����ذا ���ص��ك��اي لي���ن رزي��دن�����ص��ز امل��خ��دوم��ة 

��ان وال��ت��ي تقدم جتربة معي�صة هي  م��ن W ع��مرّ

العا�صمة  ال�صاهق يف  الرت��ف��اع  الأوىل من حيث 

حتى تاريخه، وذا رزيدن�صز �صانت ريجي�س الذي 

مينح ال�صكان حرية ال�صتمتاع بباقة وا�صعة من 

املرافق من الطراز العاملي، بالإ�صافة اإىل م�صروع 

من  يتاألف  وال���ذي  العقبة  يف  الراحة”  “قرية 
ت�صم  ال�صكنية   ال��وح��دات  وا�صعة من  جمموعة 

فيال وتاونهاو�س، واأك��رث من 300 �صقة   100
ُيعترب  ال��ذي  العقبة”  “�صرايا  وم�صروع  �صكنية 

اأك���رث من  اأي��ق��ون��ة مب��ن��اظ��ره الطبيعية وي�����ص��م 

850 وحدة �صكنية متنوعة مع م�صابح وحدائق 
خا�صة وفنادق، بال�صافة اإىل الأندية ال�صاطئية 

اأن  اأن  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة  ال�صاطئية.  وال��ب��ح��ية 

م�صروع �صرايا العقبة ي�صم املدينة املائية الأكرب 

والتي  العقبة  يف  نوعها  م��ن  والأوىل  اململكة  يف 

�صيتم افتتاحها خالل العام القادم.

 األوقاف : اغالق المساجد
 يشمل صالة الجمعة 

الرحامنة: سيتم اغالق ستة اسواق 
شعبية في العاصمة عمان

 العقبة: ورشة تناقش المخالفات 
البيئية وعقوباتها

االنباط-عمان

و  ال�������ص���وؤون  و  الوق�������اف  وزارة  اع��ل��ن��ت 

اجلمعة  ���ص��الة  ان  ال���ص��الم��ي��ة  امل��ق��د���ص��ات 

خ���الل ف���رتة اإغ�����الق امل�����ص��اج��د ���ص��ت��ك��ون يف 

املخت�صة  اجلهات  لقرارات  امتثال  البيوت 

ال���ت���ي ق����ررت اغ����الق امل����دار�����س و امل�����ص��اج��د 

العامة. التجمعات  واماكن 

ال��وزارة  با�صم  الع��الم��ي  الناطق  وق��ال   

ح�����ص��ام احل��ي��اري ان ال����وزارة ق���ررت اغ��الق 

اخلمي�س  اليوم  �صباح  من  اعتبارا  امل�صاجد 

ق����رار جل��ن��ة الوب���ئ���ة ووزارة  مت��ا���ص��ي��ا م���ع 

ال�����ص��ح��ة ال��ت��ي اغ��ل��ق��ت امل���دار����س وامل�����ص��اج��د 

اع��داد  لرت��ف��اع  ن��ظ��را  ال�صعبية  ال���ص��واق  و 

احل��������الت امل�������ص���اب���ة ب����ف����اي����رو�����س ك����ورون����ا 

وجتاوزها الرقام املعتادة.

اأن ����ص���الة اجل��م��ع��ة  وا����ص���اف احل���ي���اري 

���ص��ت��ك��ون يف ال��ب��ي��وت وت�����ص��ل��ى ���ص��الة ظهر 

بواقع اربع ركعات ك�صالة الظهر، مو�صحا 

يتما�صى  امل�صاجد  يف  ال�����ص��الوات  تعليق  اأن 

م���ع م��ق��ا���ص��د ال�����ص��ري��ع��ة ال���ص��الم��ي��ة ال��ت��ي 

ومنعها  الب�صرية  النف�س  حماية  على  حثت 

ال�صرعية  للقاعدة  امتثال  املوت  خطر  من 

جلب  م��ن  اأول  امل��ف��ا���ص��د  “درء  ت��ق��ول  ال��ت��ي 

املنافع” اآمال ان تنخف�س اعداد ال�صابات 

بفايرو�س كورونا حتى نعود اىل لل�صالة يف 

امل�صاجد.

ب��اإق��ام��ة  ���ص��ت��ق��وم  ال�����وزارة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

من  حمدود  بعدد  اجلمعة  و�صالة  خطبتي 

بالعا�صمة  الرئي�صة  امل�صاجد  باأحد  امل�صلني 

�صا�صات  خ��الل  م��ن  ذل��ك  ب��ث  و�صيتم  عمان 

املحلية القنوات 

االنباط-عمان

ق���ال ال��ن��اط��ق الع��الم��ي يف اأم��ان��ة عمان 

حديث  يف  الرحامنة  نا�صر  ال�صيد  الكربى 

خ��ا���س لذاع����ة الم���ن ال��ع��ام ام���ن اف ام اإن 

قرار اغالق جميع الأ�صواق ال�صعبية التابعة 

لها داخل حدود مناطقها اعتباراً من �صباح 

�صحة  على  حفاظا  ج��اء  اخلمي�س  غ��د  ي��وم 

كورونا  جائحة  ظ��ل  يف  امل��واط��ن��ني  و�صالمة 

وحتقيقا ملبداأ التباعد اجل�صدي الذي يعترب 

من اهم طرق الوقاية من فيو�س كورونا .

ال�صعبية  ال���ص��واق  ان  الرحامنة  وا�صاف 

هي   عمان  العا�صمة  يف  اغالقها  �صيتم  التي 

تفتح  دائمة  منها  �صعبية ثالثة  ا�صواق  �صتة 

املحطة،  يف  البالة  )احل�صني،  يومي  ب�صكل 

الوحدات( وثالثة اأ�صواق تفتح ليوم واحد يف 

الأ�صبوع وهي )اجلمعة يف را�س العني ال�صبت 

يف القوي�صمة، والثالثاء يف املقابلني( .

اأم�����ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل���ق���رار اإغ������الق ال����ص���واق 

عام  اأم��ني  اأك��د  املحافظات  كافة  يف  ال�صعبية 

العزام  اأ�صامة  الأ�صتاذ  املحلية  الإدارة  وزارة  

اأن ق���رار اإغ��الق��ه��ا ب��ك��اف��ة اأن��واع��ه��ا ال��دائ��م��ة 

اإعتبارا من ي��وم غ��د  ج��اء حتى ل  واملوؤقته  

للتزاحم  الوباء ونتيجة  بوؤرة لتف�صي   تكون 

والإك���ت���ظ���اظ ال�����ص��دي��د ال����ذي ت�����ص��ه��ده ه��ذه  

الأ���ص��واق  واأ���ص��اف ال��ع��زام اأن ال���وزارة تعمل 

اآم��ال ان  ب�صكل فاعل لتنظيم هذه الأ���ص��واق 

ت�صتاأنف ن�صاطها يف اقرب وقت ممكن .

االنباط- العقبة

�صلطة  نظمتها  تعريفية  ور���ص��ة  ناق�صت   

م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة الق���ت�������ص���ادي���ة اخل��ا���ص��ة، 

لل�صلوكيات  وعقوباتها  البيئية  املخالفات 

البحرية  ال��ب��ي��ئ��ة  يف  ال�صلبية  وامل��م��ار���ص��ات 

وال���ن���ا����ص���ئ���ة ع����ن م�����ص��ت��خ��دم��ي وم����رت����ادي 

البيئية  الن��ظ��م��ة  ح�صب  وذل���ك  ال�����ص��واط��ئ، 

ال�صارية يف اململكة واملنطقة.

يف  الإقليم  و���ص��وؤون  البيئة  مفو�س  واك��د 

ال�صلطة �صليمان النجادات اهمية الور�صة يف 

تعريف ال�صركاء باملواد القانونية التي ن�صت 

اململكة  يف  ال�صارية  البيئية  النظمة  عليها 

وم��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة اخل��ا���ص��ة )ن��ظ��ام حماية 

البيئة رقم 21 ل�صنة 2001 ، نظام متنزه 

 2001 ل�صنة   22 رق���م  ال��ب��ح��ري  ال��ع��ق��ب��ة 

رق��م  ال��ن��ف��اي��ات  الإط�����اري لإدارة  ال��ق��ان��ون   ،

باملمار�صات  واملتعلقة   ،)2020 ل�صنة   16

املدينة  ���ص��واط��ئ  يف  ال�صلبية  وال�����ص��ل��وك��ي��ات 

والتي قد ت�صدر عن امل�صتخدمني واملرتادين 

تهدف  الور�صة  ان  واأ�صاف  ال�صواطئ.  لهذه 

اىل �صرح املواد القانونية للموظفني املكلفني 

باإنفاذ القانون من �صرطة البيئة وال�صياحة 

وك���������وادر ال�������ص���ل���ط���ة، واأن����������واع ال�����ص��ل��وك��ي��ات 

وامل���م���ار����ص���ات ال�����ص��ل��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��ل��ح��ق الأذى 

العقبة  بخليج  البحرية  البيئة  يف  وال�صرر 

العتداء  او  النفايات  ورم��ي  اإل��ق��اء  كظاهرة 

الع�صوائي  او ال�صيد  ال�صعاب املرجانية  على 

وغي املنظم اأو العتداء على املرافق العامة 

يف ال�صواطئ وت�صويه جماليتها.

وبني النجادات ان ال�صلطة نظمت حمالت 

ت��وع��وي��ة ���ص��اب��ق��ا حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة كحمالت 

توزيع  اىل  ا�صافة  البحر،  جل��وف  النظافة 

واليافطات  اللكرتونية  التوعوية  الن�صرات 

الإر�صادية التي مت ن�صرها يف مدينة العقبة 

و�صواطئها.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

 اأع���ل���ن���ت جم��م��وع��ة ال���رك���ة امل�����س��رف��ي��ة 

)ABG(، املجموعة امل�سرفية االإ�سالمية 

البحرين  مملكة  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  ال��رائ��دة 

متويل  منتج  اإط���الق  لعملياتها،عن  م��ق��را 

امل���راب���ح���ة االإ����س���الم���ي���ة، وذل����ك ك���ج���زء من 

وا�سعة  جمموعة  لتقدمي  ا�سرتاتيجيتها 

م���ن اخل����دم����ات وامل���ن���ت���ج���ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

لعمالئها.

 وق�����د ج�����اء ه�����ذا االإع���������الن اأث�������ر ق��ي��ام 

جم���م���وع���ة ال����رك����ة امل�����س��رف��ي��ة وب���ور����س���ة 

ال��ب��ح��ري��ن ب��ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون 

بهذا اخل�سو�ص يف تاريخ 2 �سبتمر 2020. 

الرئي�ص  االفرتا�سي  التوقيع  وح�سر حفل 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ج��م��وع��ة االأ����س���ت���اذ ع��دن��ان 

لبور�سة  التنفيذي  يو�سف،والرئي�ص  اأحمد 

اآل  اإب��راه��ي��م  ب��ن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال��ب��ح��ري��ن 

خ��ل��ي��ف��ة، ك��م��ا ح�����س��ره ال�����س��ي��خ ���س��ل��م��ان بن 

عي�سى اآل خليفة، املدير التنفيذي للعمليات 

البحرين  م�����س��رف  ع��ن  امل�����س��رف��ي��ة مم��ث��اًل 

امل���رك���زي. ويف ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال ع��دن��ان 

ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  يو�سف  اأحمد 

الركة امل�سرفية: “ت�سهم اتفاقية التعاون 

وبور�سة  امل�سرفية  ال��رك��ة  جمموعة  ب��ن 

ال��ب��ح��ري��ن ب�����س��ورة ك��ب��رية يف ت��ع��زي��ز مكانة 

ال���ب���ح���ري���ن ك���م���رك���ز م���ت���ط���ور ل��ل��م��ع��ام��الت 

لكونها  االإ�سالمية،  ال�سريعة  مع  املتوافقة 

ت�����س��ي��ف ب���ع���ًدا ج����دي����ًدا ل��ت��ط��وي��ر واب��ت��ك��ار 

كما  االإ�سالمي،  التمويل  املنتجات يف قطاع 

�سوف  املن�سة  هذه  خالل  من  املعامالت  اأن 

تعزز �سوق التمويل االإ�سالمي يف اململكة”.

تتما�سى  االتفاقية  اأن  عدنان:  واأ�ساف   

م����ع ج���ه���ود امل���ج���م���وع���ة ل��ت��و���س��ي��ع وت��ن��وي��ع 

خ���دم���ات���ه���ا امل���ق���دم���ة وت���ل���ب���ي���ة اح���ت���ي���اج���ات 

ال�سوق من خالل تقدمي  خمتلف قطاعات 

خدمة جديدة وفريدة   لعمالئنا. اإن وجود 

القائمة على  لل�سلع  و�ساطة جديدة  خدمة 

ب��دائ��ل  ي��وف��ر  املحلية  ال�����س��وق  ال�����س��ك��وك يف 

مت��وي��ل اإ���س��الم��ي اأك����ر م���رون���ة، وي�����س��اع��د 

ال�سلع  و���س��ط��اء  على  االع��ت��م��اد  تقليل  على 

الدولين كمزود خدمة وحيد “.

 م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب��ن 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  خ��ل��ي��ف��ة،  اآل  اإب��راه��ي��م 

بان�سمام  �سعداء  “اإننا  البحرين:  لبور�سة 

املرابحة  خدمة  يف  معنا  الركة  جمموعة 

ح���ي���ث ن���وا����س���ل ال���ع���م���ل م����ن اأج������ل ت��ع��زي��ز 

املتوافقة  االأدوات  حول  املتمحورة  املبادرات 

مع ال�سريعة يف �سوق راأ�ص املال يف البحرين، 

وهو ما يوفر جمموعة وا�سعة من الفر�ص 

االإق��ل��ي��م��ي  ال�سعيدين  ع��ل��ى  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

وال����ع����امل����ي. “ و�����س����وف ي�����س��ت��ف��ي��د ع��م��الء 

مت���وي���الت امل���راب���ح���ة ال���ت���اب���ع���ن مل��ج��م��وع��ة 

يف  الكبرية  ال�سرعة  من  امل�سرفية  الركة 

اإىل  باالإ�سافة  معامالتهم،  معاجلة  وق��ت 

ال��ب��ح��ري��ن ك��ع��ا���س��م��ة عاملية  ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة 

االإ�سالمية.  لل�سريفة 

ومن اجلدير بالذكر اأن من�سة املرابحة 

البحرين  م�����س��رف  ق��ب��ل  م��ن  اإن�����س��اوؤه��ا  مت 

تعزيز  بهدف  البحرين  وبور�سة  امل��رك��زي 

ال��ه��ي��اك��ل امل��ت��واف��ق��ة م���ع ال�����س��ري��ع��ة ك��خ��ي��ار 

البحرين  اأن��ح��اء  جميع  يف  رئي�سي  مت��وي��ل 

م����ن خ�����الل ت���وف���ري ب����دائ����ل ل��ل��ع��م��الء ع��ن 

خ����دم����ات ال���و����س���اط���ة يف ال�����س��ل��ع ال���دول���ي���ة 

وت��ق��دمي ع��م��ل��ي��ات ال��ت��م��وي��ل ال��ق��ائ��م��ة على 

املرابحة القائمة على ال�سكوك.

 ويتم تقدمي خدمة املرابحة من خالل 

ا���س��ت��خ��دام ���س��ك��وك االإج�����ارة امل��ت��واف��ق��ة مع 

ال�سريعة االإ�سالمية، كاأ�سل اأ�سا�سي جلميع 

املرابحة.  معامالت 

و������س�����وف ي����ت����م ت����ق����دمي اخل�����دم�����ة ع��ر 

االإن����رتن����ت، وه����ي ت��ت�����س��م��ن م���زاي���ا ف��ري��دة 

ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات امل���ال���ي���ة وال���ع���م���الء ال���ذي���ن 

ال�سريعة  مع  متوافقة  حلول  عن  يبحثون 

االإ����س���الم���ي���ة، ك��م��ا ت���وف���ر ف���ر����ص ال���ت���داول 

القائمة  املرابحة  معامالت  لت�سهيل  فيها 

ع��ل��ى ���س��ك��وك االإج�����ارة. وح�����س��ر االج��ت��م��اع 

امل�����س��وؤول��ن يف جمموعة  ك��ب��ار  االف��رتا���س��ي 

الركة امل�سرفية وبور�سة البحرين.

االنباط- عمان 

ارت���ف���ع���ت اأ����س���ع���ار امل��ن��ت��ج��ن ال���زراع���ي���ن 

 2020 ع���ام  م���ن  االأوىل  ال�����س��ب��ع��ة  ل��الأ���س��ه��ر 

ال��ن��ق��ط��ة  اإىل  و����س���وال  ب��امل��ئ��ة،  2ر3  ب��ن�����س��ب��ة 

العام  من  ذاتها  الفرتة  مع  مقارنة  2ر115 

6ر111 نقطة. املا�سي والبالغة 

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ه��ري، ل���دائ���رة 

االح�ساءات العامة ام�ص االربعاء، انخف�ص 

الرقم القيا�سي الأ�سعار املنتجن الزراعين 

3ر8  بن�سبة  احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  ل�سهر مت��وز 

مقارنة  6ر79  النقطة  اإىل  و���س��وال  ب��امل��ئ��ة، 

والبالغة  املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  بنف�ص 

8ر86 نقطة.

ووفقا للتقرير، انخف�ص الرقم القيا�سي 

3ر34  بن�سبة  احلايل  العام  من  متوز  ل�سهر 

باملئة، و�سوال اإىل النقطة 6ر79 مقارنة مع 

والبالغة  احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  ح��زي��ران  �سهر 

1ر121 نقطة.

وت����ق����وم دائ��������رة االإح�����������س�����اءات ال���ع���ام���ة 

مب������راج������ع������ة م����ن����ه����ج����ي����ة ج�����م�����ع ب����ي����ان����ات 

االأ���س��ع��ار ال��زراع��ي��ة م��ن خ���الل جل��ن��ة فنية 

ال��زراع��ة  ووزارة  ال���دائ���رة  م��ن  متخ�س�سة 

الدائمة  اخل��راء  جلنة  تو�سيات  على  بناًء 

ل����الإح���������س����اءات ال����زراع����ي����ة، امل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن 

الزراعية، وبغر�ص  الوطنية  اال�سرتاتيجية 

ت��ط��وي��ر ج���ودة ال��ب��ي��ان��ات مت االع��ت��م��اد على 

املحا�سيل  جلميع  الزراعية  االأ�سعار  بيانات 

ال��زراع��ي��ة ال�����واردة م��ن االأ����س���واق امل��رك��زي��ة 

 2016 �سنة  اعتماد  وب�سكل �سهري، حيث مت 

وب��ا���س��ت��خ��دام   )100=2016( ا���س��ا���ص  ك�����س��ن��ة 

معادلة ال�سبري ال�ستخراج الرقم القيا�سي

بالتعاون مع بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي

مجموعة البركة المصرفية تطلق منتج تسهيالت المرابحة 
القائمة على الصكوك

ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين

اخلمي�س   17  /  9  / 2020

االنباط- عمان 

االأردين،  االق��ت�����س��ادي  امل��ن��ت��دى  ك�����س��ف 

�سجلت  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��ب��ط��ال��ة  م��ع��دالت  اأن 

العام  خالل  تاريخياً  لها  االأعلى  امل�ستوى 

احلايل 2020، �سواًء مبعدالت البطالة بن 

املحافظات  بن  اأو  االإن��اث،  بن  اأم  الذكور 

ومب��خ��ت��ل��ف ال��ت��خ�����س�����س��ات، م��ع��ت��را اأن��ه��ا 

معدالت مرتفعة مبختلف املعايري.

موقف”  “ورقة  يف  امل��ن��ت��دى  واع���ت���ر 

يف  “البطالة  ب���ع���ن���وان:  اأ����س���دره���ا  ال���ت���ي 

ان  ومقرتحات”،  وتوقعات  واق��ع  االأردن: 

اقت�سادية  م�سكلة  البطالة  معدل  ارتفاع 

وخيمة،  اجتماعية  اآث���ار  ذات  م�ستع�سية 

ك��ون��ه��ا مت�����ص ح��ي��اة ���س��ري��ح��ة وا���س��ع��ة من 

امل��واط��ن��ن واالأ����س���ر االردن���ي���ة امل��ن��ت�����س��رة يف 

خمتلف مناطق وحمافظات اململكة.

ون����ّب����ه امل����ن����ت����دى ل����الأخ����ط����ار واالآث��������ار 

االق���ت�������س���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة ال��وخ��ي��م��ة 

ملنحنى  امل��ت��زاي��د  االرت��ف��اع  ج��راء  املحتملة 

معدالت البطالة، وال�سيما اإذا ما ا�ستمرت 

ال�����س��ي��ا���س��ات االق��ت�����س��ادي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة 

بتجاهل  الب�سرية  امل��وارد  وا�سرتاتيجيات 

ه���ذه ال���ظ���اه���رة، م���وؤك���دا ����س���رورة درا���س��ة 

ال��ك��ام��ن��ة وراء ه��ذه  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  االأ���س��ب��اب 

يف  ال��ب��ط��ال��ة  اأن����واع  وت�سخي�ص  ال��ظ��اه��رة، 

املتعطلن  ���س��ف��ات  اأب����رز  ب��ت��ح��دي��د  االأردن 

عن العمل بهدف ت�سهيل اإيجاد ال�سيا�سات 

والتخفيف  مل��ع��اجل��ت��ه��ا  امل��الئ��م��ة  وال�����س��ب��ل 

منها.

و����س���دد ع��ل��ى اأه���م���ي���ة و����س���ع ���س��ي��ا���س��ات 

اق��ت�����س��ادي��ة وا���س��ت��ث��م��اري��ة وح��ل��ول واآل��ي��ات 

م���ن���ا����س���ب���ة ل��ت�����س��ط��ي��ح م��ن��ح��ن��ى م���ع���دالت 

ال��ب��ط��ال��ة امل��ت�����س��ارع يف االرت����ف����اع اآخ��ذي��ن 

بعن االعتبار تاأطري ال�سراكة مع القطاع 

اخل��ا���ص وحت��ف��ي��زه ب��ه��دف زي����ادة ق��درت��ه، 

ومتكينه من ا�ستيعاب العمالة االأردنية.

الورقة  ه��ذه  يف  نقا�سه  املنتدى  وق�سم 

االأول  ي��ب��ح��ث  اأ���س��ا���س��ي��ن:  حم���وري���ن  اإىل 

واقع وتوقعات البطالة يف االأردن، والثاين 

يقدم بع�ص املقرتحات واحللول للحد من 

تفاقم م�سكلة البطالة يف اململكة.

وت��وق��ع��ات  “واقع  االأول  امل��ح��ور  وح���ول 

اىل  امل��ن��ت��دى  اأ���س��ار  االأردن”،  يف  ال��ب��ط��ال��ة 

ارتفاعها  وا�سلت  البطالة  م�ستويات  ان 

ل��ل�����س��ن��ة ال�����س��اد���س��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل و���س��واًل 

العام  م��ن  ال��ث��اين  ال��رب��ع  يف  باملئة   23 اإىل 

 25 ن�سبتها  ت��ت��ج��اوز  اأن  مرجحا  احل���ايل، 

لتداعيات  كنتيجة  ال��ع��ام،  نهاية  يف  باملئة 

جائحة كورونا التي فاقمت امل�سكلة ب�سكل 

واملحلية  العاملية  االإغالقات  ج��راء  وا�سح 

والتي اأدت اىل كبح العر�ص والطلب معاً.

الكثري  اأن اجلائحة ت�سببت بتعر  وزاد 

م��ن ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، ما 

عمالها  عن  ت�ستغني  ال�سركات  تلك  جعل 

وم��وظ��ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��دخ��الت 

واالإجراءات احلكومية املتخذة اأثناء فرتة 

االإغالق.

املنتدى ان االأزمة االقت�سادية  واأ�ساف 

ا�ستقطاب  و�سعف  االقت�سادي  والتباطوؤ 

ا�سهم  وامل��ح��ل��ي��ة  االأج��ن��ب��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات 

اإل��ي��ه��ا  م�����س��اف��ا  ال��ب��ط��ال��ة  م�سكلة  ب��ت��ف��اق��م 

الظروف ال�سيا�سية واالأمنية التي يعي�سها 

الالجئن  تدفق  من  زادت  والتي  االإقليم 

اىل امل��م��ل��ك��ة مم���ا ت�����س��ب��ب ب���دخ���ول ع��م��ال��ة 

م���درب���ة وغ����ري م���درب���ة م��ن��اف�����س��ة ل��ل��ق��وى 

ال��ع��ام��ل��ة االأردن����ي����ة ال��ب��اح��ث��ة ع���ن ال��ع��م��ل 

علمية  وخ�سو�سا ممن يحملون موؤهالت 

ومهنية اأقل من الثانوية.

اأي�سا  االأ���س��ب��اب  ان م��ن  امل��ن��ت��دى  وق���ال 

امل����دار�����ص  خ���ري���ج���ي  م����ن  االآالف  دخ������ول 

واجلامعات  واالأكادميية  املهنية  واملعاهد 

االأردن���ي���ة ���س��ن��وي��ا اىل ���س��وق ال��ع��م��ل وم��ن 

ع��ودة  واحتمالية  التخ�س�سات،  خمتلف 

ع�سرات االأالف من االأردنين العاملن يف 

اخلليج وغريه من الدول نتيجة تداعيات 

جائحة كورونا.

معدالت  ت��زاي��د  ب��اأ���س��ب��اب  يتعلق  وفيما 

اأن���ه مي��ك��ن ح�سر  امل��ن��ت��دى  راأى  ال��ب��ط��ال��ة، 

بوجود  البطالة  م��ع��دالت  ارت��ف��اع  اأ���س��ب��اب 

اخ����ت����الالت ه��ي��ك��ل��ي��ة م���زم���ن���ة يف ح��ال��ت��ي 

ال���ع���م���ل  ������س�����وق  وال����ط����ل����ب يف  ال����ع����ر�����ص 

الطلب،  ح��ال��ة  يف  اأن��ه  اإىل  الف��ت��ا  االأردين، 

التي  العمل  ف��ر���ص  ع��دد  كفاية  ع��دم  ف��ان 

ي�ستحدثها االقت�ساد االأردين �سنويا نظرا 

ل��الن��خ��ف��ا���ص امل��ل��م��و���ص يف اال���س��ت��ث��م��ارات 

لتفاقم  اأدى  املبا�سرة  واملحلية  االأجنبية 

بها  متر  التي  االقت�سادي  التباطوؤ  حالة 

اململكة ونتج عنها زيادة معدالت البطالة.

التي  ال��ع��م��ل  ف��ر���ص  ع���دد  “يبلغ  وق���ال 

 30 ح��وايل  االأردين  االقت�ساد  ي�ستحدثها 

األف فر�سة عمل مقابل ما يقارب   40 اإىل 

دخول 100 األف باحث عن العمل �سنويا”، 

البريوقراطية  مظاهر  ازدياد  اىل  اإ�سافة 

وان���خ���ف���ا����ص دوره  ال����ع����ام  ل�����دى اجل����ه����از 

فر�ص  خلق  على  اخلا�ص  القطاع  بتحفيز 

عمل ج��دي��دة، وذل���ك ن��ظ��را الرت��ف��اع كلف 

االأعمال لدى القطاع اخلا�ص.

التنمية  م�ستويات  ت��ف��اوت  اىل  واأ���س��ار 

ثالث  يف  التنمية  وتركز  املحافظات،  بن 

م���دن رئ��ي�����س��ي��ة: ع��م��ان وارب����د وال���زرق���اء، 

اال�ستثمارات  انحياز  م��ع  جنب  اىل  جنبا 

االأردنية  غري  العمالة  لت�سغيل  االأجنبية 

الوافدة  العمالة  ظاهرة  ازدياد  اىل  ،الفتا 

االردنية نظرا  للعمالة  واملناف�سة  املخالفة 

عمل  و���س��روط  بيئة  اأق��ل،  ب��اأج��ور  لقبولها 

القطاع اخلا�ص  اأ�سعب يف ظل عدم قدرة 

ل��ت��ق��دمي ظ����روف ع��م��ل اأف�����س��ل مل���ا ل��ذل��ك 

واأ�سعار  االإن��ت��اج  تكاليف  زي��ادة  اأث��ر يف  من 

املنتجات.

ام���ا ب��خ�����س��و���ص ح��ال��ة ال��ع��ر���ص، ا���س��ار 

ا�ستثمارات  ا�ستقطاب  ع��دم  اىل  امل��ن��ت��دى 

احل���واف���ز  وغ���ي���اب  ع���م���ال���ي���ة،  ك���ث���اف���ة  ذات 

ل��ت�����س��غ��ي��ل االأردن�������ي�������ن، وع�������دم م����واءم����ة 

خم����رج����ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال����ت����دري����ب امل��ه��ن��ي 

ا�سافة  االأردين،  العمل  �سوق  الحتياجات 

يف  اأحياناً  العمل  اأ�سحاب  رغبة  ع��دم  اىل 

توظيف العمالة االردنية نظراً النخفا�ص 

اإن��ت��اج��ي��ت��ه��م وارت����ف����اع اأج����وره����م م��ق��ارن��ة 

م���ع ال��ع��م��ال��ة االأج���ن���ب���ي���ة، وع�����دم ت��ق��ب��ل��ه��ا 

لظروف  ن��ظ��راً  امل��ج��االت  بع�ص  يف  للعمل 

لعوامل  اأو  العمل،  وبيئة  ك��االأج��ر  العمل، 

اجتماعية.

ال��ن��م��و  ب���ن  ال���ع���الق���ة  وب��ال��ن�����س��ب��ة اىل 

اأن  املنتدى  اأو�سح  والبطالة،  االقت�سادي 

ما  وا�سحة  �سلبية  ارت��ب��اط  عالقة  هناك 

ب��ن ت��ب��اط��وؤ م��ع��دالت ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي 

االأردن  يف  البطالة  معدالت  ارت��ف��اع  وب��ن 

خالل الفرتة 2020-2008.

واأك�������د اأه���م���ي���ة ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى اجت����اه 

ال����ع����الق����ة ال�������س���ب���ب���ي���ة ب�����ن امل���ت���غ���ريي���ن: 

م��ت�����س��ائ��ال ه���ل ي��ن��ت��ق��ل االأث�����ر م���ن ال��ن��م��و 

نتيجة  البطالة  معدالت  اىل  االقت�سادي 

اأرباح ال�سركات وبالتايل تتوجه  انخفا�ص 

ال�����س��رك��ات ل��ال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن ال��ع��م��ال��ة اأو 

من  اأم  ل��دي��ه��ا،  ال��ع��م��ال��ة  ح��ج��م  تخفي�ص 

مبعنى  االق��ت�����س��ادي،  النمو  اىل  البطالة 

ه��ل ي���وؤدي ارت��ف��اع م��ع��دالت ال��ب��ط��ال��ة اىل 

ب�سبب  الكلي  االق��ت�����س��ادي  النمو  ت��راج��ع 

ال�سوق  يف  العاملة  ال��ق��وى  حجم  ت��راج��ع 

وبالتايل تراجع االإنتاجية لدى ال�سركات

اىل  ورق�������ت�������ه  يف  امل�����ن�����ت�����دى   ول������ف������ت 

“اأوكن”  ق��ان��ون  تطبيق  درا���س��ة  اإم��ك��ان��ي��ة 

ال����ذي ي�����س��ف ال��ت��اأث��ري ال��ك��م��ي ل��ل��ت��غ��ري يف 

م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة ع��ل��ى م��ع��دل من��و ال��ن��اجت 

النمو  ن�سبة  ل��ت��ق��دي��ر  وذل���ك  االإج���م���ايل، 

معدالت  لتخفي�ص  االقت�ساد  يف  املطلوبة 

 - الطبيعية  البطالة  مل�ستويات  البطالة 

تقريبا. باملئة   4 بن�سبة  عادة  تقدر   والتي 

واأو�����س����ح ان����ه وف���ق���ا ل���ق���ان���ون اأوك�������ن، اإذا 

م��ئ��وي��ة واح��دة  ال��ب��ط��ال��ة بنقطة  ارت��ف��ع��ت 

امل��ح��ل��ي  ال�����ن�����اجت  ي��ن��خ��ف�����ص  اأن  ي���ت���وق���ع 

ومبعنى  م��ئ��وي��ت��ن،  بنقطتن  احل��ق��ي��ق��ي 

االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  ارت��ف��ع  اإذا  اآخ���ر 

معدالت  تنخف�ص  واح��دة  مئوية  بنقطة 

يعني  م��ا  م��ئ��وي��ة  نقطة  بن�سف  ال��ب��ط��ال��ة 

احلالية  ال��ب��ط��ال��ة  م��ع��دل  لتخفي�ص  اأن���ه 

باملئة   4 اىل  ب��امل��ئ��ة  3ر19  م��ن  االأردن  يف 

نحتاج اأن ينمو االقت�ساد بن�سبة 30 باملئة، 

م��ع��دالت  تخفي�ص  ���س��ع��وب��ة  ت��ك��م��ن  وه��ن��ا 

واملتو�سط. الق�سري  امل��دي��ن  يف   البطالة 

و���س��دد امل��ن��ت��دى ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م���راع���اة ان 

ه���ن���اك ب��ع�����ص ال����درا�����س����ات االأك����ادمي����ي����ة 

ال��ت��ي در���س��ت ال��ع��الق��ة ب��ن ال��ن��م��و ون�سبة 

ال��ب��ط��ال��ة وال���ت���ي وج����دت ان ه��ن��اك ع��دم 

احلالة  يف  القانون  ه��ذا  مع  كامل  تطابق 

ال�سلطات  حت��ذي��ر  اإىل  م�سريا  االأردن���ي���ة، 

ال��ك��ل��ي على  ال���رتك���ي���ز  ان  م���ن  االأردن����ي����ة 

بال�سرورة  لي�ص  وحده  االقت�سادي  النمو 

البطالة،  ن�سبة  انخفا�ص  اىل  ي���وؤدي  ان 

وق����د ي��ك��ون ه����ذا ه���و ال�����س��ب��ب اأن����ه خ��الل 

�سهد   2008 و   2000 الفرتة ما بن عامي 

اأن  اإال  ج��دا  مرتفعة  منو  معدالت  االأردن 

مرتفعة. اأي�����س��اً  ك��ان��ت  البطالة   م��ع��دالت 

وح��������ول ال����ع����الق����ة ب�����ن اال�����س����ت����ث����م����ارات 

والبطالة. االأجنبية 

ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين

بورصة عمان تغلق تداوالتها على ارتفاع

األردنية لألدوية ومجموعة خوري 
توقعان مذكرة تفاهم مع مجموعة 

القلب التداخلية

الصناعة والتجارة: الجوائز والسحوبات 
بالمنشآت التجارية تتم تحت المراقبة

»جيدكو« توّقع اتفاقيات لدعم 15 
شركة صناعية محلية بكلفة إجمالية 

بلغت325.1 ألف دينار

االنباط- عمان 

ارت���ف���ع���ت اأ����س���ع���ار امل��ن��ت��ج��ن ال���زراع���ي���ن 

 2020 ع����ام  م���ن  االأوىل  ال�����س��ب��ع��ة  ل��الأ���س��ه��ر 

بن�سبة 2ر3 باملئة، و�سوال اإىل النقطة 2ر115 

املا�سي  ال��ع��ام  ذات��ه��ا م��ن  ال��ف��رتة  م��ع  مقارنة 

6ر111 نقطة. والبالغة 

وب��ح�����س��ب ال���ت���ق���ري���ر ال�������س���ه���ري، ل���دائ���رة 

انخف�ص  االربعاء،  ام�ص  العامة  االح�ساءات 

الزراعين  املنتجن  الأ�سعار  القيا�سي  الرقم 

3ر8  بن�سبة  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  مت���وز  ل�سهر 

م��ق��ارن��ة  6ر79  ال��ن��ق��ط��ة  اإىل  و���س��وال  ب��امل��ئ��ة، 

امل��ا���س��ي وال��ب��ال��غ��ة  ال��ع��ام  ال��ف��رتة م��ن  بنف�ص 

8ر86 نقطة.

القيا�سي  الرقم  انخف�ص  للتقرير،  ووفقا 

3ر34  بن�سبة  احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  مت��وز  ل�سهر 

مع  مقارنة  6ر79  النقطة  اإىل  و�سوال  باملئة، 

���س��ه��ر ح��زي��ران م��ن ال��ع��ام احل���ايل وال��ب��ال��غ��ة 

1ر121 نقطة.

وتقوم دائرة االإح�ساءات العامة مبراجعة 

من  الزراعية  االأ�سعار  بيانات  جمع  منهجية 

ال��دائ��رة  م��ن  متخ�س�سة  فنية  جل��ن��ة  خ��الل 

ت��و���س��ي��ات جلنة  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  ال���زراع���ة  ووزارة 

اخل����راء ال��دائ��م��ة ل��الإح�����س��اءات ال��زراع��ي��ة، 

امل���ن���ب���ث���ق���ة ع����ن اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة 

البيانات  ج��ودة  تطوير  وب��غ��ر���ص  ال��زراع��ي��ة، 

الزراعية  االأ���س��ع��ار  بيانات  على  االع��ت��م��اد  مت 

جل��م��ي��ع امل��ح��ا���س��ي��ل ال���زراع���ي���ة ال������واردة من 

مت  حيث  �سهري،  وب�سكل  امل��رك��زي��ة  االأ���س��واق 

2016 ك�سنة ا�سا�ص )2016=100(  اعتماد �سنة 

وب��ا���س��ت��خ��دام م���ع���ادل���ة ال���س��ب��ري ال���س��ت��خ��راج 

القيا�سي الرقم 

االنباط- عمان 

االربعاء،  ام�ص   بور�سة عمان،  اأغلقت 

على تداول 7ر4 مليون �سهم، موزعة على 

اإج��م��ال��ي��ة،  ت����داوالت  بقيمة  ع��ق��دا   1930

بلغت 3 مالين دينار. 

النقطة  اإىل  البور�سة  موؤ�سر  وارتفع 

مع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة  21ر0  ب��ن�����س��ب��ة   1582

ال�سابقة.  اإغالق اجلل�سة 

34 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   22 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

42 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

االنباط- عمان 

وق����ع����ت ال�������س���رك���ة االأردن������ي������ة الإن����ت����اج 

االأدوية” جيه بي ام” وجمموعة �سركات 

ام�����ص االرب���ع���اء، م���ذك���رة تفاهم  خ����وري، 

م��ع جم��م��وع��ة اأط���ب���اء ال��ق��ل��ب ال��ت��داخ��ل��ي��ة 

جمعية  عن  املنبثقة  االأردن��ي��ة،  االإبداعية 

اأطباء القلب االأردنية يف نقابة االأطباء.

���س��ت��ق��دم جمموعة  امل���ذك���رة  ومب���وج���ب 

املبتكرة  ال��ع��الج��ات  اأح���دث  القلب  اط��ب��اء 

ل��الأم��را���ص امل��زم��ن��ة ل��ل��م��ر���س��ى، وال��دع��م 

اللوج�ستي لالأبحاث والدرا�سات العلمية، 

لتوفري  االأك���ادمي���ي  ال��ت�����س��وي��ق  وت��وظ��ي��ف 

اأف�سل رعاية �سحية للمر�سى.

ووق���ع امل���ذك���رة ع��ن ال�����س��رك��ة االردن��ي��ة 

التنفيذي  الت�سويق  مدير  االدوية  الإنتاج 

وعن  ب��رق��اوي  تغريد  ال��دك��ت��ورة  لل�سركة 

ال��دك��ت��ورة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  جمموعة خ���وري 

القلب  اأط��ب��اء  وع��ن جمموعة  ج��ودة  منى 

رئي�سها الدكتور حممود زريق.

وت��ه��دف امل���ذك���رة اىل ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ة 

بن اطرافها على امل�ستوى املهني والطبي 

واالكادميي.

وياأتي توقيع املذكرة يف اطار امل�سوؤولية 

وجمموعة  االردن��ي��ة  لل�سركة  املجتمعية 

خوري وجمموعة اأطباء القلب التداخلية 

يف ت��ق��دمي ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة ال��الزم��ة 

للمجتمع وباأعلى م�ستوى طبي وعلمي.

االنباط- برتا

اأكدت وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين 

اج��راءات  بتطبيق  ملزمة  املن�ساآت  جميع  ان 

ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة وال��وق��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة ملنع 

ان���ت�������س���ار ف����ريو�����ص ك�����ورون�����ا، م���و����س���ح���ة ان 

التجارية  باملن�ساآت  اجلوائز  على  ال�سحوبات 

تتم باإ�سراف وم�ساركة مندوب من الوزارة.

وق���ال ال��ن��اط��ق االع���الم���ي ب��ا���س��م ال����وزارة 

ام�ص   )ب���رتا(  ل���  ال��رم��اوي يف ت�سريح  ي��ن��ال 

ال���ع���رو����ص وال���ت���ن���زي���الت ح��ق  االرب����ع����اء، ان 

�سريطة  اختالفها  على  التجارية  للمحالت 

املتمثلة  العامة  ال�سالمة  باإجراءات  االلتزام 

ب�����ارت�����داء ال���ك���م���ام���ات م����ن ق���ب���ل ال��ع��ام��ل��ن 

والزبائن ومراعاة التباعد االجتماعي .

واأ�ساف ان ذلك ياأتي بهدف منع التزاحم 

م��ن امل��واط��ن��ن ع��ل��ى ال��ع��رو���ص ال��رتوي��ج��ي��ة 

و���س��ح��وب��ات اجل��وائ��ز ال��ت��ي جت��ري��ه��ا امل��ح��الت 

ع��دوى  م��ن  وحمايتهم  ال��ك��رى  وامل��ج��م��ع��ات 

فريو�ص كورونا.

و�سدد الرماوي على ان عمليات الرقابة 

ت���ت���م ي���وم���ي���ا وب�����س��ك��ل م��ك��ث��ف ع���ل���ى خم��ت��ل��ف 

الدفاع  باأمر  التزامها  م��دى  ملتابعة  املن�ساآت 

11 واإج������راءات ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة وال��وق��اي��ة 

فر�ص  اج��راءات  منذ  انه  مو�سحا  ال�سحية، 

احل��ظ��ر يف اذار امل��ا���س��ي مت اغ���الق اك��ر من 

وت��وج��ي��ه خم��ال��ف��ات الأك���ر  م��ن�����س��اأة  4 االف 

م��ن ال��ف م��واط��ن ل��ع��دم االل��ت��زام ب��اإج��راءات 

ال�سحية. العامة والوقاية  ال�سالمة 

ت��ت��م من  ال��رق��اب��ة  ي�����س��ار اىل ان ع��م��ل��ي��ات 

قبل عدد من الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية 

املعنية ذات العالقة.

االنباط- عمان 

امل�ساريع  لتطوير  االأردن��ي��ة  املوؤ�س�سة  وّقعت 

 15 م��ع  اتفاقيات  االأرب��ع��اء  ام�����ص   االإقت�سادية 

التي  ال��رام��ج  �سمن  حملية  �سناعية  ���س��رك��ة 

بهدف  املا�سي  ني�سان  �سهر  خالل  اإطالقها  مت 

ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ت���داع���ي���ات االأزم������ة االق��ت�����س��ادي��ة 

الن��ت�����س��ار ف���ريو����ص ك���ورون���ا ، ك��ت��م��وي��ل ���س��ري��ع 

مل�������س���اع���دة امل���ن�������س���اآت ال�������س���غ���رية وامل���ت���و����س���ط���ة 

انكما�ص  ج���راء  مل�ساندتها  امل��ح��ل��ّي��ة  ال�سناعية 

ال��ن�����س��اط االق��ت�����س��ادي ال����ذي اأح���دث���ه ان��ت�����س��ار 

. )19-COVID( فريو�ص كورونا

و���س��ت�����س��اع��د ا���س��ت��ج��اب��ة امل��وؤ���س�����س��ة ال�����س��رك��ات 

را  رت تاأُثّ ال�سناعية حاليا يف القطاعات التي تاأَثّ

التحويلية  ال�سناعات  مثل  ب��ال��وب��اء،  مبا�سرا 

للوباء  الت�سدي  يف  ت�سارك  ال��ت��ي  وال��ق��ط��اع��ات 

وم��ن��ه��ا ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة وال�����س��ن��اع��ات ذات 

ال�سلة التي تواجه زيادة الطلب على اخلدمات 

الطبية واالأدوية. والتجهيزات 

واأ�����س����ار م���ن���دوب وزي����ر ال�����س��ن��اع��ة ال��ت��ج��ارة 

الدكتور  للموؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  والتموين 

ب�����س��ار ال��زع��ب��ي خ���الل ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع اأن���ه ك��ان 

لتعايف  ال��الزم  ال��وق��ت  اخت�سار  ال�����س��روري  م��ن 

االإقت�ساد الوطني، وهذه احلزمة من الرامج 

للمن�ساآت  ال�����س��رع��ة  وج���ه  ع��ل��ى  ال��دع��م  �ستقدم 

ال�����س��ن��اع��ي��ة م���ن اأج����ل ت��خ��ف��ي��ف االآث������ار امل��ال��ي��ة 

ظل  يف  ك��ورون��ا  فريو�ص  النت�سار  واالقت�سادية 

حر�ص احلكومة االأردنية على تقدمي ا�ستجابة 

���س��ري��ع��ة وم��رن��ة ووف��ق��ا الح��ت��ي��اج��ات ال�����س��رك��ات 

التي ظهرت خالل الوقت الراهن.

االأول  الرنامج  اأن  الزعبي  الدكتور  وب��ّن 

ودعم  م�ساعدة  وهما  خدمتن  بتقدمي  يتمثل 

الرتويج  بعملية  املحلية  ال�سناعية  ال�سركات 

وال���ب���ي���ع االل�����ك�����رتوين م����ن خ�����الل االأ������س�����واق 

واخلدمة   ، االلكرتونية  واملتاجر  االفرتا�سية 

ال��ث��ان��ي��ة ه���ي اأمت���ت���ة ب��ع�����ص اأن�����س��ط��ة وع��م��ل��ي��ات 

بعد” .  “عن  ال��ع��م��ل  م��ن  لتمكينها  ال�����س��رك��ات 

اختيار  حرية  املحلية  ال�سركات  لدى  و�سيكون 

خدمة واحدة من هاتن اخلدمتن.

و����س���ي���ق���دم ال����رن����ام����ج م���ن���ح���اَ م���ال���ي���ة غ��ري 

م�سروعا  ل11  تناف�سية  اأ���س�����ص  ع��ل��ى  م�����س��رتدة 

 ، لال�ستفادة  تقّدم  طلب   92 اأ�سل  من  �سناعياً 

�سركة  لكل  وامل��ايل  الفني  الدعم  قيمة  وت�سل 

بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  وب��ك��ل��ف��ة  دي���ن���ار،  االآف  ���س��ب��ع��ة 

77 األف دينار قيمة  110.250 االآف دينار، منها 

الدعم املقّدم من املوؤ�س�سة. 

ت�����س��ه��ي��ل  اىل  ال�����رن�����ام�����ج  ه�������ذا  وي�����ه�����دف 

ت�������س���ج���ي���ل م���ن���ت���ج���ات ال���������س����رك����ات امل���ح���ل���ي���ة يف 

امل����ت����اج����ر االإل����ك����رتون����ي����ة وب����ال����ت����ايل ت��و���س��ي��ع 

عملية  تنفيذ  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ع��م��الء  ق��اع��دة 

املنتجات  لتعزيز  دول��ي��اً  الت�سديراالإلكرتوين 

الوطنية.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���رن���ام���ج ال����ث����اين، اأ����س���ار 

ي�ستهدف  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  اأن  ال��دك��ت��ورال��زع��ب��ي 

ال�������س���رك���ات االأردن�����ي�����ة ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة 

ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي وال���ق���ادرة على 

ت�����س��ن��ي��ع ال���ل���وازم وامل���ع���دات ال��ط��ب��ي��ة وم��الب�����ص 

العامة. ال�سالمة 

المنتدى االقتصادي: جائحة كورونا زادت معدالت البطالة بالمملكة
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االنباط- وكاالت

الثالثاء،  الأملانية،  احلكومة  اأعلنت 

مليون   750 اإىل  ي�صل  م��ا  تقدم  اأن��ه��ا 

ل��دع��م  دولر(  م��ل��ي��ون   892( ي�����ورو 

على  تعمل  اأدوي����ة حم��ل��ي��ة،  ���ص��رك��ات   3
تطوير لقاحات �صد فريو�س كورونا.

والبحث  التعليم  وزي���رة  واأو���ص��ح��ت 

احلكومة  اأن  كارلت�صيك،  اأنيا  العلمي، 

�صركتي  ت���زوي���د  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ع��ل  واف���ق���ت 

مببلغ  كيورفاك”  و”  “بيونتيك”، 
م��ل��ي��ون  و230  م��ل��ي��ون   375 مب��ب��ل��غ 

لقاحات  لتطوير  ال��ت��وايل،  على  ي���ورو 

ت����ع����ت����م����د ع�����ل�����ى احل�����م�����������س ال������ن������ووي 

الريبوزي.

واأ����ص���اف���ت اأن����ه م���ن امل��ت��وق��ع اخ��ت��ت��ام 

وهي”�آي  ثالثة،  �صركة  م��ع  امل��ح��ادث��ات 

دي تي بيولوجيكا” قريبا.

وت��ع��م��ل ال�����ص��رك��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر لقاح 

قائم على النواقل، حيث ينقل بروتني 

لتحفيز  اخلاليا،  اإىل  كورونا  فريو�س 

للج�صم. املناعية  ال�صتجابة 

و���ص��ي�����ص��م��ن الت���ف���اق م���ع ال�����ص��رك��ات 

من  جرعة  مليون   40 لأملانيا  �لثالث، 

اللقاح وفق ما نقلت “اأ�صو�صيتد بر�س«.

اتفاقيات  اإىل  بالإ�صافة  هذا  وياأتي 

ت���وري���د ل���ق���اح���ات اأخ������رى م���رم���ة م��ن 

خالل الحتاد الأوروبي.

االنباط- وكاالت

حكومية،  �صينية  اإع���الم  و�صائل  قالت 

ت�صعة  بنجاح  اأر�صلت  ال�صني  اإن  الأرب��ع��اء، 

اأقمار ا�صطناعية اإىل املدار، يف اأول اإطالق 

جت����اري جت��ري��ه ل�������ص���اروخ م���ن م��ن�����ص��ة يف 

البحر.

اأن الأق���م���ار  وذك�����رت و���ص��ائ��ل الإع������الم 

من�صة  اأحدها  يخ�س  التي  ال�صطناعية، 

)ب��ي��ل��ي��ب��ي��ل��ي( ل��ت��ب��ادل ل��ق��ط��ات ال��ف��ي��دي��و، 

لوجن  ط��راز  م��ن  ���ص��اروخ  بوا�صطة  اأر�صلت 

مار�س 11 من البحر الأ�صفر، الثالثاء.

م�صمم   11 م���ار����س  ل����وجن  وال�������ص���اروخ 

ل���الإط���الق ب�����ص��رع��ة وم���ن م���واق���ع اإط���الق 

اأ�صا�صا  وي�صتخدم  �صفينة،  مثل  متحركة 

حلمل اأقمار ا�صطناعية �صغرية.

طلق ال�صاروخ لأول مرة من البحر يف 
ُ
واأ

يونيو العام املا�صي.

وذك�������رت ���ص��ح��ي��ف��ة ال�����ص��ع��ب ال��ي��وم��ي��ة 

ت�صونغ يل، مدير  احلكومية نقال عن يل 

مركز تايوان لإطالق الأقمار ال�صطناعية 

�صتزيد  البحرية  الإط����الق  “من�صات  �أن 

عدد مناطق الإطالق ال�صينية، و�صتح�صن 

كفاءة و�صالمة ومرونة عمليات الإطالق«.

لالإطالق  مراكز  ثالثة  ال�صني  ول��دى 

ال��ف�����ص��ائ��ي يف ال����ر، ح��ي��ث ت��ع��ود م��راح��ل 

ال�صواريخ امل�صتخدمة اإىل الأر�س وت�صكل 

يف ب��ع�����س الأح����ي����ان خ��ط��را ع��ل��ى امل��ن��اط��ق 

املاأهولة. و�صيقلل الإطالق من البحر هذا 

اخلطر.

الف�صائي  ب��رن��اجم��ه��ا  ال�����ص��ني  وج��ع��ل��ت 

اأول����وي����ة ق�����ص��وى يف ال�������ص���ن���وات ال��ق��ل��ي��ل��ة 

ب��ال��ولي��ات  للحاق  ت�صابق  حيث  امل��ا���ص��ي��ة، 

امل��ت��ح��دة ول��ت�����ص��ب��ح ق����وة ف�����ص��ائ��ي��ة ك��رى 

بحلول عام 2030.

اخلمي�س    17  /  9  / 2020

 مايكروسوفت تسحب
 »مخزن األسرار« من أعماق المحيط

االنباط-وكاالت

بعد نحو عام ون�صف، اأقدمت �صركة 

على  الأم���ريك���ي���ة  “مايكرو�صوفت” 
اخلا�س  الثاين  البيانات  مركز  �صحب 

بها من اأعماق املحيط الأطل�صي، قبالة 

اإ�صكتلندا. �صواحل 

وو�����ص����ع����ت ����ص���رك���ة ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 

ال�����ص��ه��رية م��رك��زا ل��ل��ب��ي��ان��ات ع��ل��ى عمق 

 ،2018 نحو 36 مرتا حتت املاء يف ربيع 

واأطلقت عليه ا�صم “بروجيكت ناتيك” 

ناتيك(. )م�صروع 

يكون  اأن  “مايكرو�صوفت”  وت��اأم��ل 

و���ص��ع اأج���ه���زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر يف امل��ح��ي��ط 

امل�صتقبل،  يف  البيانات  حلفظ  طريقها 

باأنظمة  امل��راك��ز  تلك  ت�صميم  مت  حيث 

وتعمل  ال��وف��رية،  امل��ي��اه  ت�صتغل  ت��ري��د 

املتجددة. بالطاقة 

وه����ذا ث����اين م���رك���ز ب��ي��ان��ات ت��ر���ص��ل��ه 

اأع�����م�����اق  اإىل  “مايكرو�صوفت” 
يف  فكانت  الأوىل  املرحلة  اأم��ا  ال��ب��ح��ار، 

امل��ح��ي��ط ال��ه��ادي ق��ب��ال��ة ���ص��واح��ل ولي��ة 

املركز حتت  بقي ذلك  كاليفورنيا، وقد 

امل�����اء ف��ي��م��ا ب���ني اأغ�����ص��ط�����س ون��وف��م��ر 

.2016

ع�صو  وه���و  ف�����اورز،  �صبين�صر  وق����ال 

رئي�صي يف فريق العمل الفني ملجموعة 

“مايكرو�صوفت”  م�����ص��روع��ات  اأب��ح��اث 

ب��ال�����ص��ع��ادة  ���ص��ع��رن��ا  “لقد  اخل���ا����ص���ة: 

ك��ث��ريا مب���دى ن��ظ��اف��ة م��رك��ز ال��ب��ي��ان��ات 

وذل���ك  املياه(”،  م���ن  ان��ت�����ص��ال��ه  )ع���ن���د 

ا�صتغرقت  ا�صرتجاعه  عملية  اأن  علما 

فورا  ا�صتخدامه  بداأ  وقد  واح��دا،  يوما 

البيانات. ملراجعة 

امل��اء؟ يفرت�س فريق  ملاذا حتت  لكن 

تعر�س  “مايكرو�صوفت” اأن عدم  عمل 

عر�صة  اأق��ل  يجعله  لالأك�صجني  املركز 

للتاآكل، كما اأن وجوده حتت املاء يجنبه 

ك���ب���ري، مم���ا يجعل  ب�����ص��ك��ل  ال�����ص��دم��ات 

م��رك��ز ال��ب��ي��ان��ات اأك����ر م��وث��وق��ي��ة من 

املراكز على الأر�س.

على  احل������رارة  م�����ص��ك��ل��ة  م��ق��اب��ل  ويف 

الأر����������س، ال���ت���ي ت�����ص��ي��ف ال���ك���ث���ري م��ن 

فاإن   البيانات،  ملراكز  الطاقة  متطلبات 

عمل  يجعل  امل��اء  حتت  الذاتي  التريد 

مركز البيانات اأكر كفاءة.

ب����ن ك��ات��ل��ر  ال�������ص���دد ق�����ال  ويف ه�����ذا 

م��دي��ر امل�����ص��روع يف جم��م��وع��ة الأب��ح��اث 

هو  امل��ي��اه  يف  ف�صلنا  “معدل  اخل��ا���ص��ة: 

الأر�س”،  على  ن���راه  مم��ا   8 اإىل  واح���د 

اإن”  اإن  “�صي  ���ص��ب��ك��ة  ن��ق��ل��ت  وف���ق���م���ا 

الأمريكية. الإخبارية 

االنباط-وكاالت

كالكمبيوتر  ال�صخ�صية  الأج���ه���زة  حت��ت��وي 

الكثري  على  اجل���وال  الهاتف  اأو  اللوحي  املكتبي 

بيعها  يف  فكرت  واإذا  ال�صخ�صية.  معلوماتك  من 

اأو اإع��ادة تدويرها اأو الترع بها لأحد، فعليك اأن 

حت��ر���س على ح���ذف جميع امل��ع��ل��وم��ات امل��وج��ودة 

عليها بطريقة �صحيحة؛ حتى ل يتمكن اأحد من 

ا�صرتجاعها.

هناك طرق ب�صيطة للتاأكد من حذف بياناتك 

ال�صخ�صية ميكن اأن تقوم بها بنف�صك، والأ�صلوب 

الذي تتبعه يف تاأمني معلوماتك اخلا�صة يعتمد 

على نظام الت�صغيل ونوعية وحدة التخزين على 

جهازك.

دعنا ن�صرح لك بالتف�صيل اخلطوات والطرق 

امل�صمونة:

1. احتفظ بن�صخة من بياناتك قبل احلذف

ق��ب��ل ت��ن��ظ��ي��ف ح��ا���ص��وب��ك وح�����ذف ال��ب��ي��ان��ات 

املخزنة عليه، احر�س على اأن تكون لديك ن�صخة 

اأي��ة  ��ل  وع��ِطّ حتتاجها،  ملفات  اأي  م��ن  احتياطية 

برجميات تتطلب فعل ذلك. بالن�صبة اإىل اأجهزة 

MacBook، تن�صح اآبل بت�صجيل اخلروج من 
 iTunes و�صمن ذلك ،iCloud كل خدمات

.iMessagesو

ث����م ع��ل��ي��ك م��ع��رف��ة ن��وع��ي��ة ال��ت��خ��زي��ن على 

ح��ا���ص��وب��ك. ع��ل��ى اأج���ه���زة وي���ن���دوز، ي��ك��ون العثور 

ع��ل��ى ه���ذه امل��ع��ل��وم��ة اأ���ص��ع��ب ق��ل��ي��اًل، ل��ك��ن اأ�صهل 

 Defragment اأداة  ف���ت���ح  ه����ي  و����ص���ي���ل���ة 

اكتب  ث��م   ،and Optimize Drives
البحث يف �صريط  “defragment” بقائمة 

املهام.

على  فانقر   ،MacBook اأجهزة  على  اأم��ا 

 ،About This Mac على  ث��م  اآب���ل  �صعار 

ح  تو�صِّ م��ا  ع���ادًة   .Storage تبويب  اخ��رت  ث��م 

“solid state” اأو  اإذا كان  ال�صفحة ما  هذه 

“flash storage” لو�صائط التخزين ثابتة 
 ”hard disk drive“ اأم ،)SSD( احلالة

لالأقرا�س ال�صلبة امليكانيكية.

تنظيف  ليتم  التالية  التوجيهات  �صرت�صدك 

 ،10 بنظام ويندوز  اأي جهاز يعمل  احلا�صوب مع 

لديك  كانت  اإذا  م��اك.  اأجهزة  معظم  اإىل  اإ�صافة 

ن�صخة اأقدم من ويندوز، اأو اإذا �صئت تنفيذ العملية 

با�صتخدام و�صائل خمتلفة حلذف امللفات، فاأف�صل 

.Dban خياراتك هو الأداة امل�صتقلة امل�صماة

2. اإذا كان لديك و�صيط تخزين ثابت احلالة، 

فابداأ بالت�صفري

ال�صنوات  يف  حا�صوبك  ا�صرتيت  ق��د  كنت  اإذا 

تخزين  و�صيط  به  اأن  ف��الأرج��ح  املا�صية،  القليلة 

ثابت احلالة. و�صائط SSD اأ�صرع من الأقرا�س 

ذاك��رة  وت�صتعمل  ال��ق��دمي��ة،  امليكانيكية  ال�صلبة 

لكن  املمغنطة.  الأق��را���س  ع��ن  عو�صاً   flash
امللفات  ح��ذف  اأَنّ  التقنية  لهذه  ال�صلبي  اجلانب 

ال�صعوبة.  �صديد  اأم���ر   SSD على  م��ن  ب���اأم���اٍن 

 wear ��ى  ت�����ص��َمّ ت��ق��ن��ي��ًة  ت�صتعمل   SSD اإن  اإذ 

leveling ملِدّ اأعمارها، لكن من الآثار اجلانبية 
لهذه العملية اإمكانية بقاء البيانات على و�صيط 

تخزيٍن حتى بعد م�صحها.

لذا، فبدًل من ا�صتخدام برجميات خا�صة ملحو 

و�صيط  ت�صفري  ب��ك  الأح����رى   ،SSD حمتويات 

لت�صوي�س  ح�صابية  عملية  با�صتعمال  التخزين، 

البيانات مبفتاح مرور ل ميلكه اأحٌد �صواك. من 

التخزين  و�صيط  على  امللفات  تبدو  املفتاح،  دون 

ا�صتعادة  يف  اأح���د  جن��ح  ل��و  وحتى  طال�صم،  كاأنها 

امللفات، فلن ي�صتطيع فتحها.

3. طرق الت�صفري لنظامي Windows و

Mac
اخلر ال�صار اأن ت�صفري و�صيط التخزين اأمر 

ب�صيط. هذا �صيء نن�صح بفعله يف كل كمبيوتر ذي 

�صتبيعه. ميكنك اأي�صاً  تكن  مل  لو  حتى   ،SSD
للغر�س  امليكانيكية  ال�صلبة  الأق���را����س  ت�صفري 

ج��داً،  طوياًل  وقتاً  ت�صتغرق  العملية  لكن  نف�صه، 

ومن الأ�صهل اأن تكتفي بحذف البيانات من عليها.

Windows طريقة الت�صفري لنظام

وي��ن��دوز، فقد  بنظام  يعمل  ك��ان حا�صوبك  اإذا 

بع�س  م��ع��ق��داً  ت��خ��زي��ن��ك  و���ص��ي��ط  ي��ك��ون ت�صفري 

على  ال��وي��ن��دوزامل��وج��ودة  ن�صخة  ح�صب  ال�����ص��يء، 

بتها. جهازك واملكونات التي ن�َصّ

املحمولة   Windows ح��وا���ص��ي��ب  بع�س 

متاٌح بها الت�صفري افرتا�صياً. للتاأكد:

اخ���رت  ث����م   Start ق���ائ���م���ة  ع���ل���ى  ان����ق����ر   .1

 Windows Administrative
 System Information ثم   ،Tools
“system information” يف  )اأو اكتب 

قائمة البحث ب�صريط املهام(.

 Device Encryption عن  ابحث   .2

 Meets“ واإذا وجدته وكان يقول ،Support
جهازك  على  متاح  فهو   ،”prerequisites

بالفعل.

اأما اإذا مل يوجد ذلك اخليار، فابحث عن اأداة 

الت�صفري الذاتية، BitLocker، وهي متاحة يف 

 Enterpriseو Educationو Pro ن�صخ

من ويندوز10، ثم اتبع اخلطوات التالية:

.Control Panel 1. افتح

.System and Security 2. انقر على

.Manage BitLocker 3. انقر على

.Turn on BitLocker 4. انقر على

ت�صفري  اأي�����ص��اً   BitLocker وت�صتطيع 

بطاقات  و�صمنها  اخل��ارج��ي��ة،  التخزين  و�صائط 

طريقة  وهي  الفال�صية،  الذاكرة  ووحدات   SD
اأ���ص��ل��م حل���ذف امل��ل��ف��ات ع��ل��ى ت��ل��ك ال��و���ص��ائ��ط قبل 

تهيئتها.

لديك،  م��ت��اح��ًة   BitLocker تكن  مل  اإذا 

ح لك  فعليك اللجوء اإىل برجمية م�صتقلة. نر�ِصّ

اأن عملية  تعلم  اأن  VeraCrypt، لكن يجب 
وقد   .BitLocker م��ن  اأع��ق��د  بها  الت�صفري 

ر بع�س م�صِنّعي SSD اأي�صاً برجمياٍت ملحو  يوِفّ

و�صائط SSD باأمان.

:Mac طريقة ت�صفري البيانات لنظام

الت�صفري  اأداة  ع��ل��ى   Mac اأج���ه���زة  حت��ت��وي 

املجانية با�صم FileVault 2، منذ عام 2011، 

:macOS واخلطوات واحدة يف جميع ن�صخ

.System Preferences 1. افتح

.Security & Privacy 2. انقر على

.FireVault 3. اخرت تبويب

.Turn on FileVault 4. انقر على

 OS X Yosemite ت�صغيل  نظام  يف   .5

ا�صتخدام كلمة مرور  اإم��ا  وما يليه، ُيطلب منك 

مفتاح  ا���ص��ت��خ��دام  واإم�����ا  خ��ا���ص��ت��ك   iCloud
ف اجلهاز، فكال اخليارين  ا�صرتجاع. مبا اأنك تنِظّ

مقبول.

4. تنظيف واإعادة �صبط حا�صوبك

اأي��ة ملفات،  اآخ��ر فر�صة لك ل�صرتجاع  ه��ذه 

فتاأَكد مرًة اأخرى قبل ال�صتمرار.

ل ت�صفري SSD، اأو اإذا كان بجهازك  فور ما تفِعّ

قر�س �صلب ميكانيكي، فلم يتبَقّ اإل تهيئة و�صيط 

التخزين واإعادة �صبط نظام الت�صغيل. حني تفعل 

ه��ذا، لديك خ��ي��اران: الحتفاظ مبلفاتك )وهو 

اأمر مفيد اإذا كان حا�صوبك يعمل ببطء اأو يعاين 

م�صاكل اأخ���رى( اأو ح��ذف ك��ل ���ص��يء، مم��ا يحذف 

نة على اجلهاز ويعيد تثبيت  جميع ملفاتك املخَزّ

ومت   SSD بحا�صوبك  ك��ان  واإذا  الت�صغيل.  نظام 

اإذا كنت  ت�صفريه، فهذه اخلطوة لي�صت �صرورية 

�صتعيد تدوير الكمبيوتر، لكنها خطوة مفيدة.

:Windowsً اإعادة ال�صبط نظام

 Update & واخرت Settings 1. افتح

.Security
 Get ثم ،Recovery 2. انقر على تبويب

.Started
.Remove everything 3. اخرت

و�صُيعاد  ال�صا�صة،  على  املطلوبة  الأوام���ر  اتبع 

التخزين  ت�صغيل جهازك.. ووفقاً حلجم و�صيط 

لديك، قد ي�صتغرق هذا ب�صع �صاعات. يف النهاية 

�صيفتح لك �صا�صة التثبيت، وميكنك اإطفاوؤه.

:Mac طريقة اإعادة ال�صبط لنظام

بالن�صبة اإىل نظام ماك، عليك ت�صغيل جهازك 

واأم������ره ب���دخ���ول ق��ائ��م��ة خ��ا���ص��ة ق��ب��ل ف��ت��ح نظام 

الت�صغيل:

1. افتح حا�صوبك )اأو اأِعد ت�صغيله(.

لًة على مفتاحي  2. ا�صغط فوراً �صغطًة مطَوّ

امل��ف��ات��ي��ح  ل���وح���ة  ع��ل��ى   Rو  Command

حتى يظهر �صعار اآب���ل. ف��ور ح���دوث ذل���ك، ات��رك 

املفتاحني.

خا�صة.  ا�صرتجاع  قائمة  جهازك  �صيدخل   .3

اخرت Disk Utility من القائمة.

4. اخ���رت و���ص��ي��ط تخزينك ث��م ان��ق��ر ع��ل��ى زر 

بالإعدادات  الحتفاظ  من  مانع  ول   .Erase
الأ�صا�صية للتهيئة واملخطط.

اإذا   .Security Options اخ���رت   .5

التخزين، ميكنك تركها  رت و�صيط  �صَفّ كنت قد 

اإذا كنت تهِيّئ قر�صاً  الأ�صا�صي، لكن  على اخليار 

�صلباً ميكانيكياً، فعليك نقله على الأقل اإىل ثاين 

.”pass secure erase-3“ ،ًالطبقات اأمانا

حمو  من   Disk Utility يف حال انتهاء

اأو  الكمبيوتر.  ج��ه��از  اإط��ف��اء  ميكنك  ���ص��يء،  ك��ل 

ميكنك الرجوع اإىل قائمة Utilities واختيار 

اجلهاز  تهيئة  �صئت  اإن   Install macOS
للم�صرتي، لكن هذا لي�س �صرورياً.

 Chrome لنظام  ال�صبط  اإع���ادة  طريقة 

 :OS
ت���ت���ي���ح ج����وج����ل ال���ت�������ص���ف���ري اف����رتا�����ص����ي����اً يف 

ال�����ص��ب��ط  اإع�������ادة  وع��م��ل��ي��ة   ،ChromeOS
ب�صيطة:

.Settings 1. افتح

�صريط  يف   ”Powerwash“ اك��ت��ب   .2

�لبحث.

.Reset 3. انقر على

.Restart 4. انقر على

ث��م   Powerwash ع����ل����ى  ان�����ق�����ر   .5

.Continue
 Chromebook اأج����ه����زة  اأن  لح�����ظ 

ت��َت�����ص��ل ب��ح�����ص��اب ج���وج���ل، ال����ذي م���ا زال ي��خ��ِزّن 

ت�صتعمل  كلها. حني  اإن مل يكن  بياناتك،  معظم 

ل خروجك تلقائياً  Powerwash، فاإنه ي�صِجّ
من ح�صابك جوجل اخلا�س بك.

الذكية  ال��ه��وات��ف  �صبط  واإع�����ادة  تنظيف   .5

واحلوا�صيب اللوحية

اتخاذ  عليك  الكمبيوتر،  يف  احل���ال  ه��ي  كما 

اأو  ه��ات��ف��ك  ���ص��ب��ط  واإع������ادة  اخل���ط���وات لتنظيف 

جهازك اللوحي قبل بيعه. والعملية اأ�صهل بكثري 

على الأجهزة املحمولة من احلوا�صيب.

:ios الت�صفري لنظام

 iPhone على  اف��رتا���ص��ي��اً  م��ت��اح  الت�صفري 

�صبط  اإع�����ادة  ���ص��وى  عليك  لي�س  ل���ذا   ،iPadو

احتياطية  ن�صخة  وج��ود  من  د  تاأَكّ اأوًل،  جهازك. 

 Find ل خ��ا���ص��ي��ة�� ح��دي��ث��ة ل��ب��ي��ان��ات��ك، ث��م ع��ِطّ

اإع���ادة  ميكنك  ذل���ك،  م��ن  الن��ت��ه��اء  ف��ور   .My
�صبط هاتفك اأو جهازك اللوحي، اتبع اخلطوات 

التالية:

.Settings 1. افتح

.General 2. ا�صغط على

.Reset 3. ا�صغط على

 Erase All Content 4. ا�صغط على 

املرور اخلا�س  رمز  واأِدخل   .and Settings
.Erase بك حني ُيطلب منك، ثم ا�صغط على

 iPhone حني النتهاء من العملية، �صيعيد

اأو iPad الت�صغيل، وبعد ذلك ميكنك اإطفاوؤه.

:Android الت�صفري لنظام

ال���ت�������ص���ف���ري م����ت����اح اف����رتا�����ص����ي����اً يف اأج����ه����زة 

تفعيلها  من  د  تاأَكّ لكن  احلديثة،   Android
ثم   ،Personal ث���م   ،Settings ب��ف��ت��ح 

Security )قد توجد يف اأماكن خمتلفة على 
بع�س هواتف Android(. احر�س اأي�صاً على 

ومن  هاتفك.  لبيانات  احتياطية  ن�صخة  وج���ود 

ث��م، ميكنك اإع���ادة �صبط اجل��ه��از. وتختلف هذه 

العملية بناًء على نوع الهاتف، لكن اإليك طريقة 

:Android فعل ذلك على هاتف يعمل بنظام

.Settings 1. افتح

قائمة  واف���ت���ح   System ع��ل��ى  ا���ص��غ��ط   .2

Advanced املن�صدلة.
.Reset options 3. ا�صغط على

.Erase all data 4. ا�صغط على

واأِدخ��ل   ،Reset Phone 5. ا�صغط على

 Erase واخ������رت  ب�����ك،  اخل����ا�����س   PIN رق�����م 

.Everything
اخلال�صة:

لدى  كافياً  اأجهزتك  وتنظيف  ت�صفري  ُيعتر 

معظم النا�س، مع اأنه ميكنك تدمريها اإذا مل تكن 

تنوي اإعطاء اجلهاز ل�صخ�س اآخ��ر. لكن اإذا كنت 

يف  ر  ففِكّ يعمل،  زال  م��ا  حم��م��وًل  حا�صوباً  متلك 

اإعادة تدويره اأو الترع به.

�صواء اإذا كنت �صتعطي حا�صوباً ل�صخ�س اآخر اأو 

�صرت�صله اإىل مركز اإعادة تدوير، فتنظيف بياناتك 

اأوىل �صرورية، لذا خذ وقتك  ال�صخ�صية خطوة 

لتنفيذها ب�صكل �صحيح

قبل بيع حاسوبك أو جوالك.. هكذا تتأكد من مسح بياناتك الشخصية وتمنع »الفضوليين« من الوصول إليها 

 للمرة األولى.. الصين 
تطلق أقمارا اصطناعية 

للفضاء من البحر

 ألمانيا تستثمر 900 
مليون دوالر من أجل 

»اللقاح المحلي«
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة مهام لدارة 

م�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  امل�ساريع    

حمدودة حتت الرقم )20952( بتاريخ 2010/2/16 قد قررت 

امل�افقة    2020/9/12 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

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

زياد ي��سف احلياري  م�سفيا لل�سركة، وان عن�ان امل�سفي ه� :

ال�سلط – جامعة البلقاء  - هاتف 0775053927

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( 

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

والتجارة باأن 

�سجل  يف  وامل�سجلة    ) و�سركاه  اله�سلم�ن  حمم�د   ) �سركة 

�سركات الت��سية ب�سيطة 

وبتاريخ   ،  1997/11/18 بتاريخ   )7624( الرقم  حتت 

ال�سركة  لت�سفية  بطلب  ال�سركاء  تقدم   2020/1/12

عمر  عمران  حمم�د   ( ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية 

2020/9/16 تقدم  ، وبتاريخ  اله�سلم�ن ( م�سفيا لل�سركة 

ال�سركاء بطلب بالعدول عن الت�سفية .

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

ال�سركات  ع��ام  م��راق��ب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

قطي�سات  رانيه  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

ب�سيطة  ت��سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكتها 

حتت الرقم )9400( بتاريخ 2002/3/26  تقدمت بطلب 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : رانيه قطي�سات و�سريكتها

اإىل �سركة : با�سمه حم� و�سركاها

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

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200011870(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن 

�سركة ال�سمه�ري اخ�ان  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1974/1/20 بتاريخ   )2846( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/16 

ال��ق��ادر  عبد  حممد  �سيف  /ال�����س��ي��دة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

ال�سمه�ري  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي عمان/ �سارع مكة – ت: 0795529706

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200175363(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  املعايطه   و  ال�سرايره  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )120360( بتاريخ 2019/12/9 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/14 

احمد  العزيز  عبد  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

املعايطه  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي : الكرك - املرج 

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : مصطفى معن محمد خضريي.

الرقم الوطني : ٩٩0103561٩
اأيام متتالية دون عذر  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  الع�دة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

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

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحق�قك  ل�ظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قان�ن العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف

اشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : صالح أحمد محمد السلمان.

الرقم الوطني : ٩871030236
اأيام متتالية دون عذر  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  الع�دة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

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

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحق�قك  ل�ظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قان�ن العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن 

�سجل  يف  وامل�سجلة    ) رزق  واحمد  الرفايعة  ي�ن�س   ) �سركة 

�سركات الت�سامن

وب��ت��اري��خ   ،  2010/5/5 ب��ت��اري��خ   )98299( ال��رق��م  حت��ت 

ت�سفية  ال�سركة  لت�سفية  بطلب  ال�سركاء  تقدم   2020/8/17

 ) الرفايعة  ابراهيم  احمد  ي�ن�س   ( ال�سيد  وتعيني  اختيارية 

بطلب  ال�سركاء  تقدم   2020/9/16 وبتاريخ   ، لل�سركة  م�سفيا 

بالعدول عن الت�سفية .

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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

ال�سركات  ع��ام  م��راق��ب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

الك�سا�سبه  لينا  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

و�سريكتها وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت��سية ب�سيطة حتت 

بطلب  تقدمت    2016/5/10 بتاريخ   )18797( الرقم 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : لينا الك�سا�سبه و�سريكتها

اإىل �سركة : عمار الك�سا�سبه و�سريكاته

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

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200128822(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن 

�سركة هيثم ر�سر�س و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )105360( بتاريخ 2012/9/18 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/16 

ر�سر�س   احمد  �سعيد  هيثم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  في�سل  المري  جبل   / الر�سيفة  امل�سفي  عن�ان  باأن  علما 

0796954777

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

طرب��س  اب�  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

اخ�ان  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)19810 ( بتاريخ 1988/2/27 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

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

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )20000٩507(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن 

�سركة عمر ح�سني وولده  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2005/7/13 حتت الرقم )76730( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/16 

ح�سني   الفتاح  عبد  عمر  عالء  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي عمان/ �س�يلح – ت: 0795909007

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قان�ن  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

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

يف وزارة ال�سناعة والتجارة

والطفال  والرجالية  الن�سائية  لاللب�سة  هيت  �سركة  باأن 

م�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م 

حمدودة/ حتت الرقم )31766( بتاريخ )2013/3/10( 

قد تقرر �سطبها من �سجل ال�سركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة 

بتاريخ )2020/9/15(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

وامل�سجلة  ذ.م.م   امل�ساريع   لدارة  مهام  �سركة   دائني  من  اأرج� 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 20952 ( بتاريخ 

)2010/2/16 (

م�ستحقة  كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد زياد ي��سف احلياري

عن�ان امل�سفي : ال�سلط – جامعة البلقاء

خل�ي ) 0775053927 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200065887(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن 

�سركة نزار عثمان و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2005/2/3 بتاريخ   )74216( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/16 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سالح الدين �سليمان اخل�الد او 

را�سد ح�سام �سليمان اخل�الده  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي عمان – ت: 0796588883

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قان�ن  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

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

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ذ.م.م  والتمكني  والتدريب  للتنمية  ان�ساف  �سركة  باأن 

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة 

 )645( ال��رق��م  حت��ت   / رب��ح  اىل  تهدف  ل  امل��ح��دودة 

بتاريخ )2015/1/19( 

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة ل تهدف اىل ربح بتاريخ )2020/9/16(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

اخلمي�س  17/ 9 / 2020

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن تمديد موعد اغالق عطاء

 شراء ) راس سحب ) 36 – 40 ( طن عدد )15 ((
تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للق�ات امل�سلحة الردنية – اجلي�س العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

متديد م�عد اغالق العطاء رقم م �س ع 2 / 53 / 24 / 2020 �سراء ) را�س �سحب ) 36 – 40 ( طن عدد )15 (( فعلى املتعهدين 

الراغبني بال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دع�ة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 

250 ( مئتني وخم�س�ن دينار غري م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�سة املهن وال�سجل التجاري و ) الرقم ال�طني للمن�ساأة ( �ساريتي 

املفع�ل و�س�رة عنهما وكتاب تف�ي�س من ال�سركة ملندوبها .

يتم بيع دع�ات العطاء ي�ميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دع�ة العطاء لغاية ) 1300 ( ال�احدة ظهرا حتى 

ي�م الثنني امل�افق 2020/10/5 ) با�ستثناء ي�مي الحد واخلمي�س من كل ا�سب�ع وايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات ب�ا�سطة الظرف املخت�م قبل ال�ساعة ) 1300 ( ال�احدة ظهرا من ي�م الثالثاء امل�افق 2020/10/6 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ل تقل عن ) 5 % ( من القيمة الجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�س ( وكل مناق�سة غري مرفق 

بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطل�ب تهمل ول ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن م�عد الغالق اعاله او 

بدون عينات ترف�س ولن يتم ا�ستالمها .

عن�ان جلنة العطاءات املركزية :

تلف�ن ) 5000184 ( ، ) 5000800 فرعي 57531 / 57532 ( - فاك�س ) 5000146 (

م�قعنا على النرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على امل�ا�سفات الفنية املطل�بة ( .

طلب التعبري عن االهتمام لتوزيع مساعدات مالية غري مشروطة 
))request for Expressions of interest

تعلن وزارة الزراعة عن رغبتها يف احل�س�ل على طلب التعبري عن الهتمام لت�زيع 

وانت�سال  ال�سغرية   املجرتات  ال�ستثماريف  مل�سروع   ( م�سروطة  غري  مالية  م�ساعدات 

ال�سر الريفية من الفقر ( ، فعلى ) ال�سركات او امل�ؤ�س�سات  ( املهتمني بذلك مراجعة 

مديرية العطاءات والل�ازم يف مبنى ال�زارة للح�س�ل على النم�ذج املعتمد وتقدمي 

ال�ثائق املطل�بة يف م�عد اق�ساه ي�م الحد امل�افق 2020/10/4 .

وزيــــــــــــــــــــر البيئة

ووزير الزراعة املكلف 

رئيس اللجنة التوجيهية للربامج واملشاريع الزراعية

الدكتور صالح الخرابشة

اعالن اعادة طرح عطاء
تعلن مديرية المن العام / ادارة البنية عن اعادة طرح عطاء رقم ) ع ق د /2020/29 ( م�سروع حفر 

بئر ارت�ازي يف ال�سرطة اخلا�سة / العقبة ، فعلى املتعهدين امل�سنفني لدى وزارة ال�سغال العامة وال�سكان 

املياه  اآبار  حفر  بتنفيذ  متخ�س�سة  �سركات  او   ) املياه  اآبار  حفر   ( اخت�سا�س  متخ�س�سة  ا�سغال  جمال  يف 

الر�سمي  ال��دوام  �ساعات  خالل  طارق   / البنية  ادارة  مراجعة  العطاء  هذا  يف  بال�سرتاك  والراغبني   ،

وزارة  يف  ال�سركة  ت�سجيل  �سهادة  او  عنها  م�سدقة  و�س�رة  ال�سلية  الت�سنيف  �سهادات  معهم  م�سطحبني 

املياه والري �سارية املفع�ل او �س�رة م�سدقة عنها لل�سركات املتخ�س�سة وال�سرية الذاتية ) ك�سف خربات النقابة ( 

لجنازات  ال�سركة يف هذا املجال وبنف�س حجم هذه العمال للح�س�ل على ن�سخة من وثائق العطاء مقابل مبلغ )50 ( 

خم�س�ن دينار غري م�سرتدة ، علما باأن اخر ي�م لبيع الن�سخ ه� ي�م ) الثنني ( امل�افق 2020/9/21 والذي 

�سيك�ن اخر ي�م لال�ستف�سارات  وتعاد كافة املناق�سات ل�سعبة الدرا�سات / ادارة البنية غري متاأخرة عن 

العرو�س  فتح  م�عد  �سيك�ن  والذي  امل�افقة2020/9/23م   ) الربعاء   ( ي�م  �سباح  من  العا�سرة  ال�ساعة 

وكل مناق�سة ترد بعد هذا ال�قت والتاريخ املحددين تهمل ول ينظر بها ويتحمل املقاول الذي ير�س� عليه 

العطاء تكاليف دفع اج�ر ن�سر العالن مهما كان عدد مرات العادة ومهما بلغت التكاليف ويحق ل�ساحب 

العمل الغاء العطاء او اعادة طرحه دون ابداء ال�سباب ودون ان يرتتب على هذا الجراء اية مطالبة 

مالية او قان�نية .

اعالن رقم ) 16 / 2020 (
اعالن بيع لوازم طبية وغري طبية غري صالحة لالستعمال باملزاد العلني

تعلن وزارة ال�سحة عن رغبتها بيع ل�ازم طبية وغريطبية غري �ساحلة لال�ستعمال باملزاد العلني والعائدة 

ملديرة ال�س�ؤون ال�سحية يف حمافظة مادبا .

فعلى ال�سادة الراغبني بال�سراء معاينة الل�ازم واحل�س�ر للمزايدة عليها يف �ساحة املديرية  وذلك يف متام 

ال�ساعة العا�سرة من �سباح ي�م الثنني امل�افق 2020/9/21 .

علما بان مدة املزاودة ن�سف �ساعة من بدئها وعملية البيع والت�سليم تتم ح�سب الك�س�فات املرفقة يف قرار 

البيع وجميع الر�س�م املقررة واج�ر العالن مهما تكررت تقع على عاتق امل�سرتي ، على ان ل يتم ارجاع 

مبلغ التاأمني ال بعد ان يتم اخالء �ساحة البيع من جميع الل�ازم املباعة وذلك خالل ا�سب�ع من تاريخ قرار 

البيع وال �سيتم م�سادرة مبلغ التاأمني دون �سابق انذار على ان يتم حتميل املتعهد امل�س�ؤولية عن اية ا�سرار 

قد يحدثها اثناء وخالل حتميله للم�اد املباعة وللجنة البيع احلق بتحديد املبلغ الذي تبداأ به املزاودة 

وحتديد مبلغ املزاودة وعلى املتعهد تقدمي �س�رة عن اثبات ال�سخ�سية والت�قيع على �سروط البيع اخلا�سة 

قبل البدء باملزاودة وتقدمي مبلغ التاأمني كامال .

وزارة الصحة

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

النا زكريا كمال يونس

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  ال�سناد  امل�سانده خلدمات 

الت�سال بدون �سبب م�سروع اوعذر 

تنذرك  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي 

بالع�دة اىل عملك ف�را و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

رقم  العمل  قان�ن  من  28/ه�  املادة 

8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

تبليغ اعالم حكم صادر عن 
محكمة مادبا الشرعية

هيئة القاضي زياد 
شفقان الضرابعه

يف الدعوى اساس رقم 
201٩ / 1426

اىل املدعى عليه : زكريا نايف �سليم فار�س 

اقامة  حمل  واخر  القامة  حمل  جمه�ل   /

له يف اململكة الردنية الها�سمية – عمان – 

جبل املريخ / �سارع طارق بن زياد .

الدع�ى  يف  بحقك  �سدر  ق��د  بانه  نعلمك 

 2019  /  1426  ( رق��م  ا�سا�س  ال�سرعية 

وال�سرار  للغيبة  تفريق  طلب  وم��س�عها 

اجلاري  ال��زواج  عقد  ف�سخ   ( التايل  احلكم 

منال فرج علي  املدعية  بينك وبني زوجتك 

قابال  غيابيا  حكما  وال�سرر  للغيبة  حم�سن 

النفاذ  وم���ق���ف  وال�ستئناف  لالعرتا�س 

على ت�سديقه ا�ستئنافا وذلك مب�جب اعالم 

احلكم ال�سادر من هذه املحكمة برقم 

) 17/17/87 ( تاريخ 2020/9/1م وعليه 

حتريرا  ال�س�ل  ح�سب  ذلك  تبليغك  جرى 

يف 2020/9/9م .

حمكمة مادبا ال�سرعية

القا�سي زياد �سفقان ال�سرابعه

ديما يوسف مرعي 

الوشاحي
عملكم  مركز  ع��ن  لتغيبكم  ن��ظ��رًا 

الرعايه  حلل�ل  البيان  �سركة  يف 

ال�سحيه ملدة تزيد عن ع�سرة ايام 

متتالية من تاريخ 3/ايل�ل/2020 

ننذركم ب�سرورة الع�دة اىل العمل 

ن�سر  تاريخ  من  اأي��ام  ثالثة  خ��الل 

تعتربون  ذلك  وخالف  الإنذار  هذا 

فاقدون ل�ظيفتكم ا�ستنادًا لحكام 

امل����ادة 28 ال��ف��ق��رة ه��� م��ن ق��ان���ن 

 1996 لعام   8 رقم  الأردين  العمل 

وتعديالته.
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االنبا-وكاالت

املقاومة  اإن  اإ�سرائيليون،   قال حمللون 

الليلة  خللال  اأثللبللت  غللزة  يف  الفل�سطينية 

ق�سف  اأي  علللللى  بللالللرد  مت�سكها  املللا�للسلليللة، 

ينفذه جي�ش االحتال على القطاع

وقلللللال املللحلللللل يللللوين بلللن مللنللاحلليللم اإن 

وحللملللللا�للش  يلللتلللاآكلللل،  االإ�للسللرائلليلللللي  “الردع 
اأي  على  بالرد  اجلديدة،  �سيا�ستها  تتبنى 

للل�للسللاح اجللللو يف قللطللاع غلللزة، عرب  ق�سف 

ال�سواريخ« اإطاق 

“يديعوت  �سحيفة  مللرا�للسللل  اأكللد  فيما 

االأذرع  اأن  للليللفللي  الللللليلللللوؤور  اأحرنوت”، 

الع�سكرية للمقاومة يف قطاع غزة، توا�سل 

بالقل�سللف”  “القل�سلللف  مبعادلة  التم�سك 

حتى بعد انتهاء “جولة البالونات«

ملللن جللانللبلله قللللال اللل�للسللحللفللي يف اإذاعللللة 

جلليلل�للش االحلللتلللال، مللانللدي ريللللزل: “لقد 

اأي هجوم  بالرد على  مللوؤخللًرا  غللزة  وعللدت 

اجلي�ش،  هجوم  بعد  وبالفعل  اإ�سرائيلي، 

تدوي  االإنلللذار،  و�سفارات  دقيقة   15 منذ 

م�ستمرة  زالت  وما  واأ�سكول،  �سديروت  يف 

حتى االآن كل حني«

ُي�سار اإىل اأن عدة م�ستوطنني اأ�سيبوا يف 

اأ�سدود  مدينة  ا�ستهدف  �ساروخي،  ق�سف 

والبحرين  االإمللارات  توقيع  اأثناء  املحتلة، 

االتللللفللللاق الللتللطللبلليللعللي ملللع االحللللتللللال، يف 

املتحدة الواليات 

اأهللداف  االحتال عدة  وق�سف طللران 

بق�سف  امللللقلللاوملللة  وردت  غللللزة،  قلللطلللاع  يف 

مواقع له

االنباط- وكاالت

 قللللال عللبللد الللنللا�للسللر فللللروانللللة رئلليلل�للش وحلللدة 

اللللدرا�لللسلللات والللتللوثلليللق بللهلليللئللة �لللسلللوؤون االأ�لللسلللرى 

وامللللحلللرريلللن، اأن جلليلل�للش االحلللتلللال االإ�للسللرائلليلللللي 

اعتقل )63( فتاة و�سيدة فل�سطينية منذ بدء اأزمة 

عللن معظمهن  اأفلللرج  وقللد  املنطقة،  »كلللورونلللا« يف 

الباقي  فيما  قليلة،  واأ�سابيع  الأيلللام  اعتقال  بعد 

انلل�للسللمللمللن اىل مللن هللم مللعللتللقللات مللنللذ مللا قبل 

»كورونا« لي�سل اإجمايل عدد االأ�سرات القابعات 

اليوم يف �سجون االحتال اإىل نحو )41( ا�سرة، 

االأ�للسللرات  بللني  ومللن  ومري�سات،  اأمللهللات  بينهن 

اأ�سرتني من قطاع غزة

واأ�للسللاف فللروانللة مل تلللراِع �سلطات االحللتللال 

توفر  ومل  اخلللا�للسللة،  واحتياجاتهن  اأعللمللارهللن 

لهن احلد االأدنى من مقومات الوقاية واإجراءات 

التي  التحقيق  ومللراكللز  اللل�للسللجللون  يف  اللل�للسللامللة 

الن�ساء، ودون االأخذ بعني االعتبار  ُيحتجز فيها 

وجود مري�سات وجريحات بينهن. كما ومل ُتعالج 

ُتخف�ش  ومل  االكتظاظ،  م�سكلة  ال�سجون  ادارة 

ملل�للسللتللوى االحللتللكللاك واملللخللالللطللة اأو االجلللللراءات 

الللعللدوى  اللليللوملليللة، حماية لهن مللن  )االأمللنلليللة( 

واال�سابة يف ظل تزايد اال�سابات بالفايرو�ش يف 

�سفوف ال�سجانني وال�سجانات. االأمر الذي ُينذر 

بخطر على حياة االأ�سرات واأو�ساعهن ال�سحية، 

بللعلل�للسللهللن اىل احللتللمللاللليللة اال�لللسلللابلللة  وُيلللعلللر�لللش 

بفايرو�ش “كورونا«

ُيللذكللر بلللاأن ادارة اللل�للسللجللون كللانللت قللد اتللخللذت 

اجراءات حمدودة، داخل �سجن الن�ساء بعد فرتة 

من تف�سي “كورونا” يف املنطقة وا�سابة العديد 

اإجللراءات غر  ال�سجانني وال�سجانات، لكنها  من 

لاأ�سرات من  ت�سكل حماية حقيقية  وال  كافية 

خطر اال�سابة بالفايرو�ش. كما �سمحت بزيارات 

مل  فيما  مللتللفللاوتللة،  فلللرتات  يف  لبع�سهن  االأهللللل 

عرب  االأهللللايل  مللع  بالتوا�سل  لللاأ�للسللرات  ُي�سمح 

الو�سائط البديلة يف وقت انقطاع الزيارات وعدم 

انتظامها خال اأزمة “كورونا«

االنباط-وكاالت

 ت�سلمت ال�سفارة الكويتية يف بغداد االأربعاء 

الللعللراقلليللة رفللللات 21 مفقودا  مللن احلللكللومللة 

الغزو  خلللال  كويتيني  الأ�للسللرى  اأنللهللا  يعتقد 

العراقي للكويت يف عام 1990

وجرت مرا�سيم ت�سليم الرفات قرب مطار 

وزارة  عللن  ممثلني  بح�سور  الللللدويل  بللغللداد 

االأحمر  ال�سليب  ومنظمة  العراقية  الدفاع 

الدولية ومكتب االأمم املتحدة مل�ساعدة العراق 

)يونامي(

ونللقلللللت وكللالللة االأنلللبلللاء الللكللويللتلليللة )كللونللا( 

االأربلللعلللاء عللن الللقللائللم بللاالأعللمللال بللاالإنللابللة يف 

�للسللفللارة دولللللة الللكللويللت للللدى اللللعلللراق حممد 

الوقيان قوله اإن ت�سليم الرفات جاء يف اإطار 

مللوا�للسلللللة اجلللهللود املللبللذولللة مبلللللف االأ�للسللرى 

واملفقودين الكويتيني ورعايا الدول االأخرى

اللجنتني  عللرب  العملية متللت  اأن  واأو�للسللح 

الدوليتني اللتني ترتاأ�سهما اللجنة الدولية 

الكويت  من  كل  وع�سوية  االأحللمللر  لل�سليب 

وبريطانيا  واأمللريللكللا  واللل�للسللعللوديللة  واللللعلللراق 

وفرن�سا ف�سا عن )يونامي( ب�سفة مراقب

واأ�ساف الوقيان اأنه يعتقد وفقا للموؤ�سرات 

ومفقودين  الأ�سرى  يعود  الرفات  اأن  االأولية 

كويتيني عرث عليهم يف بادية ال�سماوة جنوبي 

العراق

وتلللابلللع �للسلليللتللم اإجللللللراء عللمللللليللات الفح�ش 

دولة  يف  الللرفللات  لهذه  واال�ستعراف  اجليني 

الكويت عرب االإدارة العامة لادلة اجلنائية 

االأ�للسللرى  بيانات  قللاعللدة  مللع  النتائج  ملطابقة 

واملفقودين ورعايا الدول االأخرى

االنباط-وكاالت

 اعلللتلللقلللللللت اللللللقلللللوات اللللعلللراقللليلللة، ملل�للسللاء 

الثاثاء، املدير العام ال�سابق لهيئة التقاعد 

�ستة م�سوؤولني  ال�ساعدي مع  اأحمد  العامة 

الف�ساد  ملكافحة  حملة  �سمن  ف�ساد،  بتهم 

يقودها رئي�ش الوزراء م�سطفى الكاظمي

لو�سائل  وفقا  عراقية  م�سادر  واأ�للسللارت 

الع�سكرية حتركت  القوة  باأن  اإعام حملية 

العتقال ال�ساعدي بناء على اأوامر الكاظمي 

كما اعتقلت معه �ستة م�سوؤولني، منوهة اإىل 

م�سوؤولني  بحق  اعتقال  عمليات  هناك  اأن 

كبار اآخرين �ستنفذ قريباً

االإرهللاب  وقامت قوة من جهاز مكافحة 

بللقلليللادة الللفللريللق اأحلللملللد اأبلللورغللليلللف املللكلللللف 

باعتقال  الثاثاء،  م�ساء  الف�ساد،  مبكافحة 

عر�سه،  و�سيتم  بللغللداد،  و�سط  يف  ال�ساعدي 

االأربللللعللللاء، علللللى قللا�للسللي الللتللحللقلليللق اخلللا�للش 

بالنزاهة

من  ال�ساعدي  اأقلللال  قللد  الكاظمي  وكللان 

من�سبه يف يونيو املا�سي وعني اإياد حممود 

بدال عنه

ووجه الكاظمي يف وقت �سابق من ال�سهر 

يف  للتحقيق  دائللمللة  جلنة  بت�سكيل  احللللايل 

ق�سايا الف�ساد كما كّلف قوات جهاز مكافحة 

عن  اللل�للسللادرة  اللللقلللرارات  بتنفيذ  االإرهللللللاب 

ق�ساة التحقيق اأو املحاكم املخت�سة املتعقلة 

بق�سايا الف�ساد

التي يتم فيها تكليف  املرة االأوىل  وهذه 

قللللوات تللابللعللة للللللجلليلل�للش بللتللويل هللللذه املللهللمللة 

املنوط بها قوات االأمن يف العراق

وقوات جهاز مكافحة االإرهاب العراقية، 

تلل�للسلللللحللت وتللللدربللللت علللللى يلللد عللنللا�للسللر من 

اجلي�ش االأمركي، ملكافحة م�سلحي تنظيم 

داع�ش االإرهابي يف الباد

العراق،  يف  رفيعة  منا�سب  عدة  و�سهدت 

جهاز  وكيل  من�سب  بينها  مهمة  تغيرات 

املخابرات الوطني وحمافظ البنك املركزي 

العراقي

وعني الكاظمي م�سطفى غالب حمافظا 

روؤوف  علللزيلللز  وملللنلللهلللل  امللللللركلللللزي،  للللللبللنللك 

لللبللغللداد، وخللالللد العبيدي  اأملليللنللا  احلللبللوبللي 

املخابرات  جلهاز  العمليات  ل�سوؤون  وكيا 

الوطني

وتعد حماربة الف�ساد على راأ�ش مطالب 

تفجرت  كللانللت  وا�للسللعللة  �سعبية  احللتللجللاجللات 

�سد  املا�سي  اأكتوبر  االأول من  الباد يف  يف 

الف�ساد وفقدان اخلدمات العامة ال�سرورية 

وللمطالبة بفر�ش عمل اأدت يف نهاية ال�سهر 

ال�سابق  احلكومة  رئي�ش  اإرغلللام  اإىل  الللتللايل 

عادل عبداملهدي على تقدمي اال�ستقالة

العامل  اأكللرث دول  الللعللراق من بني  ويعد 

منظمة  موؤ�سر  مبوجب  ف�سادا،  ت�سهد  التي 

اللل�للسللفللافلليللة الللدوللليللة علللللى ملللدى اللل�للسللنللوات 

املللا�للسلليللة، وتلللرد تللقللاريللر دوللليللة على اللللدوام 

بالهدر واالختا�ش

بح�سوله   162 الت�سنيف  العراق  واأحتل 

على 20 نقطة فقط كدولة مغمورة بالف�ساد 

مدركات  موؤ�سر  يف  دولللة   180 جمموع  مللن 

ال�سفافية  مللنللظللمللة  علللن  اللل�للسللادر  الللفلل�للسللاد 

الللدوللليللة وهللو مللن اأهلللم املللوؤ�للسللرات العاملية 

حللللال الللبلللللدان حلللول الللعللامل فلليللمللا يخ�ش 

اللل�للسللاأن االقللتلل�للسللادي حلليللث يللقللا�للش م�ستوى 

موؤ�سر  اأ�سا�ش  على  اللللدول  هللذه  يف  الف�ساد 

واأ�سغرها  االأف�سل  اأعاها  درجللة   100 من 

االأ�سواأ

 بعد ليلة حافلة بصافرات اإلنذار.. محللون إسرائيليون: تآكل ردعنا وغزة تتمسك بمعادلة »القصف بالقصف«

االحتالل يعتقل ٦٣ فلسطينية منذ بدء كورونا 

 العراق يسلم الكويت رفات 21 مفقودا منذ حرب الخليج

 اعتقال مسؤولين بحملة ضد الفساد يقودها الكاظمي 

االباط-وكاالت

قلللللللرر جمللللللل�لللش االأوقلللللللللللللاف واملللللقللللد�للللسللللات 

االإ�للسللاملليللة، املل�للش االأربللللعللللاء، تعليق دخللول 

امل�سلني والزوار اإىل االأق�سى ملدة 3 اأ�سابيع

واأو�سح ع�سو جمل�ش االأوقللاف حامت عبد 

القادر، اليوم االأربعاء، اأن املجل�ش اتخذ قراره 

خال جل�سة عقدها، بتعليق دخول امل�سلني، 

جيث يبداأ بعد �ساة اجلمعة املقبلة

واأ�للسللار اإىل اأن قللرار تعليق دخللول امل�سلني 

يللاأتللي حللفللاًظللا علللللى حلليللاة امل�سلني واالأهللللايل 

امل�سابني بفرو�ش كورونا  اأعلللداد  ازديلللاد  بعد 

لاإ�سابات  االإجللمللايل  الللعللدد  بالقد�سوو�سل 

بفايرو�ش كورونا يف القد�ش اإىل 1966

االنباط- وكاالت

 اأكلللللدت املللر�للسللحللة اللل�للسللابللقللة لللانللتللخللابللات 

اللللرئلللا�لللسللليلللة فلللللى بللليلللارو�لللسللليلللا �للسللفلليللتللانللا 

تيخانوف�سكايا، ا�ستعداد املعار�سة البيارو�سية 

لتقدمي “�سمانات اأمنية” للرئي�ش األك�سندر 

لوكا�سينكو اإذا تخلى عن ال�سلطة “�سلميا«

وردا علللللى �لللسلللوؤال �للسللحللفللى علللن اإمللكللانلليللة 

تقدمي “�سمانات اأمنية” للوكا�سينكو، قالت 

ووجللهللا  زعلليللمللة  تعترب  الللتللي  تيخانوف�سكايا 

للمعار�سة البيارو�سية: “هذا املو�سوع قابل 

وبطريقة  �سلميا  غلللادر  اإذا  طبعا،  للنقا�ش. 

اآدمية، فهذا االحتمال وارد، بل وميكن القول 

اأن  اأنللا �سخ�سيا يجب  اإن هناك ثقة يف ذلللك. 

اأحتللدث نيابة عن جميع النا�ش. و�سيتم اأخذ 

راأي اجلميع يف االعتبار يف هذا االأمر«

�للسللوؤال  علللللى  ردا  تيخانوف�سكايا  وذكلللللرت 

“حتى  ينال  اأن  لوكا�سينكو ميكنه  اأن  اإ�سايف، 

تق�سده  ما  تو�سح  اأن  دون  اأكللرث من ذلك”، 

بل”�سمانات كبرة«

بتنحي  البيارو�سية  املعار�سة  وتطالب 

لللوكللا�للسلليللنللكللو مللتللهللمللة اإيلللللللاه بلللتلللزويلللر نللتللائللج 

االنتخابات الرئا�سية االأخرة يف 9 اأغ�سط�ش، 

الذين  املتظاهرين  �سد  العنف  وا�للسللتللخللدام 

خللللرجللللوا لللللللل�لللسلللوارع احلللتلللجلللاجلللا علللللللى نللتللائللج 

االنتخابات

االنباط-وكالت

ك�سفت و�للسللائللل اإعللللام عللن نلليللة الللواليللات 

على  الزناد،  اآلية  تطبيق  االأمريكية،  املتحدة 

احلللكللومللة االإيللرانلليللة؛ وذللللك يف 20 �سبتمرب 

اجلاري

وتفر�ش »اآلية الزناد«، التي قامت بتفعيلها 

الللللواليللللات املللتللحللدة اللل�للسللهللر امللللا�لللسلللي، جميع 

اإيللران املن�سو�ش  عقوبات االأمم املتحدة �سد 

عللن جمل�ش  اللل�للسللادر   2231 الللقللرار  عليها يف 

االأمللن عقب االتفاق النووي عام 2015، وفًقا 

للعربية

روحلللاين،  االإيللللراين ح�سن  الرئي�ش  وقلللال 

خال اجتماع ملجل�ش الللوزراء اليوم االأربعاء، 

اقللرتاب املوعد النهائي لتفعيل  اإىل  اإ�سارٍة  يف 

»اآلللليلللة الللللزنللللاد«؛ اإن يللومللي اللل�للسللبللت واالأحللللد 

القادمني �سيكونان انت�ساًرا لل�سعب االإيراين، 

ح�سب زعمه

واأعلللللن وزيللر اخلارجية االأمللريللكللي مايك 

املتحدة  الللواليللات  اأن  املا�سي  ال�سهر  بومبيو، 

جميع  الإعلللادة  يوًما   30 مدتها  عملية  �ستبداأ 

عللقللوبللات االأمم املللتللحللدة �للسللد اإيللللران بللعللد 20 

االأمللن  اأف�سل جمل�ش  �سبتمرب؛ وذلللك بعدما 

الدويل قراًرا مماثا

الللواليللات املتحدة طلبت  اإن  وقللال بومبيو 

من جمل�ش االأمن تفعيل »اآلية الزناد« ب�سبب 

خرق اإيران التزاماتها النووية مبوجب القرار 

2231

لللكللن اإيللللللران ورو�للسلليللا واللل�للسللني تللقللول اإن 

»اآلية  ا�ستخدام  يف  احلللق  لها  لي�ش  وا�سنطن 

اإيلللران،  العقوبات على  الللزنللاد« الإعلللادة فر�ش 

ب�سبب ان�سحابها من االتفاق النووي عام 2018

 بسبب كورونا.. إغالق المسجد 
األقصى أمام المصلين لثالثة أسابيع

بيال روسيا: زعيمة المعارضة تتعهد 
بضمانات أمنية للرئيس إذا رحل سلميا

 أمريكا تتجه إلى تطبيق »آلية 
الزناد« على إيران في 20 سبتمبر
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االنباط-وكاالت

ام�س  العربية  “ه�آرت�س”  �صحيفة  ق�لت 

الأربلللعللل�ء اإن �للصللملل�ح حللركللة حللملل��للس بلل�إطللاق 

�ل�سو�ريخ باجتاه مدينة �أ�سدود كربى مدن 

�ملا�سية،  �لليلة  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل��ك��ي��ان  ج��ن��وب 

�أف�سد على رئي�س �لوزر�ء �لإ�سر�ئيلي بنيامني 

مع  “�لتاريخي”  بالتفاق  فرحته  نتنياهو 

الإم�رات والبحرين

وكالة  ترجمة  �ل�سحيفة-بح�سب  وذك��رت 

حما�س  �أر�دت  �لتي  “�لر�سالة  �أن  “�صف�”- 
وغزة �إر�سالها للموؤمترين هناك يف و��سنطن 

باأن �مل�سافة بني تل �أبيب ودبي بعيدة، و�أن غزة 

هي �حلا�سرة �لغائبة يف �مل�سهد طو�ل �لوقت«

نتنياهو حتققت،  �أن خم��اوف  �إىل  ولفتت 

وك��ان يخ�سى من تعكري �سفو �لتفاق، وبد� 

�لتي  �ملق�سمة  �ل�سا�سة  ذل��ك جلياً من خ��ال 

ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا م�سهد �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى �لت��ف��اق، 

بالإ�سافة للمبا�سر  ومتابعة جائحة كورونا، 

من �ساحة �سقوط �ل�ساروخ يف �أ�سدود

الللنلل�ر  “اإطاق  �أن  �ل�سحيفة  و�أ���س��اف��ت 

�أ���س��دود �ساهم ب�سكل كبري يف حتويل  باجتاه 

�ن��ت��ب��اه �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني �مل�����س��دود �أ����س���ًا نحو 

�لتجهيز لاأعياد �ليهودية �لقريبة، وحمبط 

م��ن �لإغ�����اق �ل���ق���ادم وي�����س��ع��ر ب��اخل��وف من 

فقد�ن �حلكومة �ل�سيطرة على �لفريو�س«

وو�����س���ل���ت �ل�����س��ح��ي��ف��ة ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى ما 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  ينق�س  م��ا  ك��ل  “كان  ج���رى 

�سظايا  ب��ني  م��ا  �ملق�سمة  �ل�سا�سة  روؤي����ة  ه��و 

�لي�سار،  من  �ملذعورين  و�ملو�طنني  �ل�ساروخ 

و�مل�ست�سفيات �ملنهارة من �ليمني، ويف �لو�سط 

نتنياهو يبت�سم من �لأذن ل��اأذن كعري�س يف 

يوم زفافه« وكان نتنياهو قال �سباح �لأربعاء 

�أطلقت م��ن ق��ط��اع غزة  �ل��ت��ي  �ل�����س��و�ري��خ  �إن 

�أم�س هدفها عرقلة �تفاقات �ل�سام مع دول 

�خلليج

نقلتها  ت�سريحات  يف  نتنياهو  و�أ����س���اف 

من  �أ�ستغرب  “ل  �إ�سر�ئيلية  �إع���ام  و�سائل 

على  �سو�ريخ  �أطلقو�  �لذين  �لفل�سطينيني 

�أر��سينا خال هذه �ملر��سم �لتاريخية«

وتوعد نتنياهو بالقول “�سن�سرب كل من 

ميد يده لاعتد�ء علينا و�سنمد يدنا �إىل كل 

من ميد يده ل�سنع �ل�سام

�إ�سر�ئيليني   9 �مل��ا���س��ي��ة  �ل��ل��ي��ل��ة  و�أ���س��ي��ب 

من  “غر�د” �أطلق  ���س��اروخ  ب�سقوط  بجر�ح 

بالتز�من  وذل��ك  �أ�سدود  على مدينة  �لقطاع 

م���ع ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ت��ي �ل�������س���ام ب���ني دول���ة 

�لح��ت��ال �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي وك���ا م��ن �لإم����ار�ت 

و�لبحرين برعاية �لرئي�س �لأمريكي دونالد 

ترمب

االنباط-وكاالت

38 عاًما مرت على �أب�سع جمزرة و�أكرثها 

ب��د�أت  �لفل�سطيني،  �ل�سعب  تاريخ  يف  دموية 

�لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  دخ��ل  حينما  ف�سولها 

وج��ي�����س ل��ب��ن��ان �جل���ن���وب���ي خم��ي��م��ي ���س��رب� 

�ملجزرة  ب��ارد  بدم  لبنان، ونفذو�  و�ساتيا يف 

�أي رحمة وبعيًد� عن  �لتي هزت �لعامل دون 

و�سائل �لإعام

�سبتمرب/  من  ع�سر  �ل�ساد�س  �سباح  ففي 

خميمي  لج��ئ��و  ��ستيقظ   ،1982 ع��ام  �أي��ل��ول 

�سرب� و�ساتيا على و�حدة من �أكرث �لف�سول 

�ل��دم��وي��ة و�أب�����س��ع��ه��ا، بعد �رت��ك��اب �لح��ت��ال 

�ملخيمني،  د�خ��ل  كبرية  مل��ج��زرة  �لإ�سر�ئيلي 

�آرييل  �آن���ذ�ك  �لح��ت��ال  وزي��ر جي�س  بقيادة 

�سارون ورئي�س �أركانه ر�فايل �إيتان يف حكومة 

مناحيم بيغن

ويحيي �لاجئون �لفل�سطينيون يف لبنان 

�سنوًيا،  �لأليمة  �لذكرى  �لعامل، هذه  وحول 

بالتاأكيد على �أن �ملجزرة ي�ستحيل �أن ت�سقط 

�لفل�سطينيني  مطالبات  و�ستبقى  بالتقادم 

مبحاكمة �ملتورطني فيها

وتتز�من ذكرى �ملجزرة مع تهافت عربي 

دولتي  وت��وق��ي��ع  “�إ�سر�ئيل”،  م��ع  للتطبيع 

�لإم�����ار�ت و�ل��ب��ح��ري��ن م�ساء �ل��ث��اث��اء، على 

�ت���ف���اق ل��ت��ط��ب��ي��ع �ل���ع���اق���ات م���ع �لح���ت���ال، 

برعاية �أمريكية يف �لبيت �لأبي�س

عندما  �أح���د�ث���ه���ا،  �أوىل  �مل���ج���زرة  وب�����د�أت 

�للبنانية مب�ساعدة  �لكتائب  ميلي�سيا  دخلت 

�جل��ي�����س �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي �إىل خم��ي��م��ي ���س��رب� 

و�ساتيا غرب بريوت و�رتكبت ما ت�ساء من 

ف��ارق  �أي  �ل��ن��وع  �أو  �لعمر  جم���ازر، مل ميثل 

�لر�سع  وحتى  و�لأطفال  و�لن�ساء  فالعجائز 

كانو� فري�سة �سهلة

لبنان  وجي�س  �لح��ت��ال  جي�س  وحا�سر 

بذريعة  �مل�سلحني،  مبئات  �ملخيم،  �جلنوبي 

لكن  فل�سطيني،  م��ق��ات��ل   1500 ع��ن  �ل��ب��ح��ث 

�ملخيم، ومل  خ��ارج  كانو�  �ملطلوبني  �ملقاتلني 

يكن فيه �سوى �لأطفال و�ل�سيوخ و�لن�ساء

وكل من حاول �لهرب كان م�سريه �لقتل، 

�ملخيم  و�سماء  �مل�ستمر  �لقتل  من  �ساعة   48

مغطاة بنري�ن �لقنابل �مل�سيئة، حيث �أحكمت 

�لآل���ي���ات �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �إغ�����اَق ك��ل م��د�خ��ل 

لل�سحفيني  ُي�سمح  فلم  �ملخيم  �إىل  �لنجاة 

�نتهاء  بعد  �إل  بالدخول  �لأنباء  وك��الت  ول 

�ملجزرة حني ��ستفاق �لعامل على مذبحة من 

�أب�سع �ملذ�بح يف تاريخ �لب�سرية

ب��د�أت  �أي��ل��ول،   17 ي��وم �جلمعة  ويف �سباح 

�ملنطقة،  �سكان  ملعظم  تت�سح  �ملجزرة  معامل 

بعد �أن �ساهدو� �جلثث و�جلر�فات وهي تهدم 

�ملنازل فوق روؤو�س �أ�سحابها، وتدفنهم �أمو�ًتا 

و�أحياء، فبد�أت حالت فر�ر فردية وجماعية 

وغ��زة  عكا  م�ست�سفيات  �ىل  معظمها  ت��وج��ه 

وماأوى �لعجزة، و��ستطاع عدد منهم �خلروج 

�إىل خارج �ملنطقة مت�سلا من حر�س ثابت

فيما بقيت ع��ائ��ات وب��ي��وت ل ت��ع��رف ما 

�لذي يجري، وكان م�سري بع�سها �لقتل وهي 

جمتمعة حول مائدة �لطعام، ذلك �أن �لقتل 

كان يتم ب�سمت و�سرعة

وهدفت �ملجزرة �لتي ��ستمرت ملدة ثاثة 

�أيام، �إىل بث �لرعب يف نفو�س �لفل�سطينيني 

لدفعهم للهجرة خارج لبنان، وتاأجيج �لفنت 

�لتي  �ل�سربة  و��ستكمال  ه��ن��اك،  �لد�خلية 

وج��ه��ه��ا �لج��ت��ي��اح �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ع���ام 1982 

للوجود �لفل�سطيني يف لبنان

ونفذت �ملجزرة �نتقاًما من �لفل�سطينيني 

�ل���ذي���ن ����س���م���دو� يف م���و�ج���ه���ة �آل�����ة �حل���رب 

�لإ�سر�ئيلية طيلة ثاثة �أ�سهر من �حل�سار، 

�ل������ذي �ن��ت��ه��ى ب�����س��م��ان��ات دول����ي����ة ب��ح��م��اي��ة 

�ملقاومة  خ��روج  بعد  �ل��ع��زل  �ملخيمات  �سكان 

�لفل�سطينية من بريوت

وق����درت �مل��ن��ظ��م��ات �لإن�����س��ان��ي��ة و�ل��دول��ي��ة 

ع����دد �ل�������س���ه���د�ء؛ ب��ي��ن��ه��م ل��ب��ن��ان��ي��ون وع���رب 

�سهادة  )وف��ق  �لفل�سطينيني  من  وغالبيتهم 

�أم��ام جلنة  �لأمريكي ر�لف �سومنان  �لكاتب 

�ل�سهد�ء  ف���اإن   1982 �أول  ت�سرين  يف  �أو���س��ل��و 

�إىل   3500 �ل���  ب��ني  ي���ر�وح  مللن 12 جن�سية(، 

5000 �سخ�س، من �أ�سل 20 �ألف ن�سمة كانو� 

ي�سكنون �ملخيم وقت حدوث �ملجزرة

�لدقيق  �لرقم  يعرف  مل  �للحظة  وحتى 

ل�سحايا �ملجزرة، لكن ِفَرق �ل�سليب �لأحمر 

�أ�سارت  فيما  950 جثة،  �ل��دويل جمعت نحو 

�إىل  ي�سل  ق��د  �ل��ع��دد  �أن  �إىل  �ل�سهاد�ت  بعد 

بع�س  نفذها  �أن دفن من  بعد  �آلف؛  ثاثة 

�ل�سحايا يف حفر خا�سة

هذه  م��ن  “�إ�سر�ئيل” �ل��ت��ج��رد  وحلل�ولللت 

�جلرمية، ففي 1 نوفمرب 1982 �أمرت حكومة 

جلنة  بت�سكيل  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ح��ك��م��ة  �لح���ت���ال 

حتقيق خا�سة

نتائج  �للجنة  �أعلنت   1983 ويف 7 فرب�ير 

�أن وزي���ر جي�س �لح��ت��ال  �ل��ب��ح��ث، وق����ررت 

ي��ح��م��ل م�����س��وؤول��ي��ة مبا�سرة  ����س���ارون  �أري���ي���ل 

���س��ارون ق���ر�ر �للجنة  �مل��ذب��ح��ة، فرف�س  ع��ن 

و��ستقال من من�سب “وزير �جلي�س«

�ل��وزر�ء  رئي�س  �للجنة  �نتقدت  ذل��ك،  �إىل 

م��ن��اح��ي��م ب��ي��غ��ن، وك���ذل���ك وزي�����ر �خل��ارج��ي��ة 

�إ�����س����ح����اق ����س���ام���ري، ورئ���ي�������س �أرك���������ان ق����و�ت 

�لحتال رفائيل �إيتان وقادة �ملخابر�ت، من 

�أن  ما ميكن  يعملو�  باإّنهم مل  �لقول  خ��ال 

يوؤدي �إىل �حليلولة دون حدوث هذه �ملذبحة 

�أو حتى �إيقافها

من  كل  مبعاقبة  �لفل�سطينيون  ويطالب 

ي��د بتنفيذ جم��زرة �سرب� و�ساتيا،  ل��ه  ك��ان 

مي��وت  ل��ن  �لفل�سطيني  �حل���ق  �أن  م��وؤك��دي��ن 

ولن ين�سى، و�أن �جلر�ئم ل ت�سقط مع مرور 

�لزمن

ورغ��م ب�ساعة ما جرى من قتل بدم بارد 

�سهده  م��ا  وه��و  و�ساتيا،  وت��دم��ري يف �سرب� 

�لعامل �أجمع، �إل �أن �لفاعلني ل ز�لو� يفرون 

بفعلتهم د�ئًما، و�ملجتمع �لدويل يت�سر على 

�جلرمية يف بد�يتها ثم يفتح حتقيق ليغ�سل 

وجهه بدماء �ل�سحايا

�أول  ت��ك��ن جم����زرة ���س��رب� و���س��ات��ي��ا  ومل 

�مل���ج���ازر �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �ل���ت���ي ت��رت��ك��ب بحق 

�لفل�سطينيني، ولن تكون �آخرها، فقد �سبقتها 

جمازر قبية ودير يا�سني و�لطنطورة، وتلتها 

جم���زرة خم��ي��م ج��ن��ني، وجم����ازر ق��ط��اع غ��زة 

وغريها

 هآرتس: حماس أفسدت فرحة نتنياهو باتفاق التطبيع

 هيئة األسرى: إصابة األسير إياد صبرا وشاتيال.. جرح لم يلتئم منذ 38 عاًما
 أبو هشهش بكورونا في »ريمون«

 رئيسة المفوضية األوروبية تحذر 
تركيا من أي محاولة ل ترهيب جيرانها

 مسؤولون إسرائيليون ينفون التراجع عن 
خطة الضم: ستتم بعد االنتخابات األمريكية

 دمشق ترد على تصريحات ترامب 
حول عزمه قتل الرئيس السوري 

االنباط-وكاالت

�أف������������ادت ه���ي���ئ���ة �������س������وؤون �لأ������س�����رى 

و�مل���ح���رري���ن، ي����وم �لأرب�����ع�����اء، ب��اإ���س��اب��ة 

�أب���و ه�سه�س من  �إي����اد حم��م��ود  �مل��ع��ت��ق��ل 

بفريو�س  �خلليل  مبدينة  �لفو�ر  خميم 

كورونا

و�أو�سحت �لهيئة، يف بيان، �أن �لأ�سري 

�ملا�سي،  �ل�سهر  �أبو ه�سه�س معتقل منذ 

�أن  ليتبني  ك��ورون��ا،  فح�س  ل��ه  و�أج���ري 

م�ساب  �لأ�سري  �أن  �أي  �إيجابية  �لنتيجة 

�حلجر  لق�سم  نقله  وجرى  بالفريو�س، 

“رميون” مبعتقل 

تعر�س  ه�سه�س  �أبو  �لأ�سري  �أن  يذكر 

ل��ل��ت��ن��ك��ي��ل و�ل���������س����رب ع���ل���ى ي����د ج��ي�����س 

�أثناء عملية �عتقاله �لحتال 

االنباط-وكاالت

ح�����ذرت رئ��ي�����س��ة �مل��ف��و���س��ي��ة �لأوروب����ي����ة 

�أور����س���ول ف��ون دي��ر لي��ني �ل��ث��اث��اء �أن��ق��رة 

من �أي حماولة ل ترهيب جري�نها يف �إطار 

�لنز�ع على م��و�رد �لغاز �لذي تتو�جه فيه 

تركيا مع �ليونان يف �سرق �ملتو�سط

وق����ال����ت ف�����ون دي�����ر لي�����ني يف ك��ل��م��ت��ه��ا 

�ل�����س��ن��وي��ة ح����ول ح����ال �لحت�����اد �لأوروب������ي 

�أم��ام �لربملان �لأوروب��ي نعم، تقع تركيا يف 

منطقة ت�سهد ��سطر�بات. نعم، هي تتلقى 

ل�ستقبالهم  لها  ندفع  �لاجئني  مايني 

من  �سيء  ل  لكن  ك��ب��رية.  مالية  م�ساعدة 

ذلك يربر حماولت ترهيب جري�نها

االنباط-وكاالت

و��سنطن  ل���دى  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �سفري  ق���ال   

غلعاد  �ملتحدة،  �لأمم  �لد�ئم يف  ومندوبها 

�رد�ن يف حديث �إذ�عي �سباح يوم �لأربعاء، 

�ن���ه حت���دث م��ع رئ��ي�����س �ل������وزر�ء نتنياهو، 

و�ن خمطط �ل�سم مل يحذف من جدول 

مناق�سة  �ستتم  و�نه  �لإ�سر�ئيلية،  �لعمال 

�لمريكية  �لرئا�سة  �نتخابات  بعد  �لم��ر 

�لو�سيكة

�لكني�ست  رئ��ي�����س  ت��ط��رق  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 

�لإ�سر�ئيلي ياريف ليفني، يف حديث له �ىل 

خطة �ل�سم �ل�سر�ئيلية على �سوء توقيع 

�تفاقيتي �ل�سام، فقال: “ما من �أي تنازل 

عن خطة �ل�سم. لكن �لدولة مل تقم مرة 

و�حدة، وعملية �ل�سم لن تتم يف يوم و�حد، 

�سنبلغ ذلك”

ومن �ملعروف �ن �لمار�ت �لعربية �أكدت 

منذ �لبد�ية �نها قبلت باإبر�م �تفاق �سام 

مقابل  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  م��ع  ل��ل��ع��اق��ات  وتطبيع 

�ل�سم، غري  �لأخ���رية عن خمطط  تر�جع 

�أطلقت  رفيعة  �إ�سر�ئيلية  �سخ�سيات  �ن 

�سباح �ليوم ما ينفي مثل هذ� �لر�جع

�ل�سام  �تفاقيتي  على  �لتوقيع  وب��ع��د 

�إ�سر�ئيل  بني  للعاقات  �لكامل  و�لتطبيع 

م���ن ج��ه��ة و�لم���������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 

و�لبحرين من جهة �أخرى، �لليلة �لفائتة 

�ل�سطح  �لأب���ي�������س، ط��ف��ت ع��ل��ى  �ل��ب��ي��ت  يف 

رئي�س  ك��ان  ما  ح��ول  �إ�سر�ئيل  ت�ساوؤلت يف 

�ل�������وزر�ء �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ن��ت��ن��ي��اه��و ق���د وع��د 

ن��اخ��ب��ي��ه ب��ه وه���و ���س��م م��ن��اط��ق يف �ل�سفة 

�لغربية لل�سيادة �لإ�سر�ئيلية

االنباط-وكاالت

و���س��ف��ت دم�����س��ق �ل�����س��ل��وك �ل�����س��ي��ا���س��ي 

يدل  ل��اإدر�ة �لأمريكية باأنه “�أرعن” ول 

يف  وذل���ك  طرق”  ق��ط��اع  ن��ظ��ام  على  “�إل 
�أول تعليق ر�سمي على ت�سريحات �لرئي�س 

�لأمريكي عن نظريه �ل�سوري ب�سار �لأ�سد

وح���ول م��ا ق��ال��ه ت��ر�م��ب �أم�����س م��ن �أن��ه 

مع  �لأ�سد  ب�سار  �لرئي�س  ت�سفية  “ناق�س 
�خلارجية  ق��ال��ت  �ل�سابق”،  �ل��دف��اع  وزي���ر 

�لإد�رة  “ر�أ�س  ت�����س��ري��ح��ات  �إن  �ل�����س��وري��ة 

“تبني  �لأمريكية” حول ��ستهد�ف �لأ�سد 

بو�سوح �مل�ستوى �لذي �نحدر �إليه �لتفكري 

و�ل�������س���ل���وك �ل�����س��ي��ا���س��ي �لأرع�������ن ل������اإد�رة 

قطاع  نظام  على  �إل  ي��دل  ول  �لأمريكية، 

ط���رق مي��ت��ه��ن��ون �جل���رمي���ة ل��ل��و���س��ول �إىل 

ماآربهم”

ونقلت وكالة “�سانا عن م�سدر ر�سمي يف 

�خلارجية �أن “�عر�ف تر�مب مبثل هذه 

هي  �لأمريكية  “�لإد�رة  �أن  يوؤكد  �خلطوة 

دولة مارقة وخارجة عن �لقانون، وتنتهج 

نف�س �أ�ساليب �لتنظيمات �لإرهابية بالقتل 

�أي  �لعتبار  بعني  �لأخ��ذ  دون  و�لت�سفيات 

�أو  �إن�سانية  �أو  قانونية  قو�عد  �أو  �سو�بط 

يف  م�ساحلها  حتقيق  �سبيل  يف  �أخ��اق��ي��ة 

�ملنطقة”
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�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع االلكرتوين

 اصدار جدول دوري حماده لكرة الناشئات
االنباط - عمان

اأ�سدر احتاد كرة القدم، اجل��دول اجلديد ل��دوري حماده للنا�سئات ت 16 ملو�ضم 

2020، وال��ذي ي�ستاأنف االثنني 21 ايلول اجل��اري، و�سط تطبيق بروتوكول �سحي 

العامة، يف ظل جائحة كورونا. ويلتقي يف اجلولة  ال�سالمة  م�سدد، للحفاظ على 

لل�سباب،  احل�سني  مبدينة  البولو  م��الع��ب  على  ت��ق��ام  ال��ت��ي  البطولة  م��ن  الثالثة 

الذي  التوقيت  البرتاء عند اخلام�سة والن�سف م�ساء، وهو نف�س  االأرثوذك�سي مع 

ي�سهد مواجهة الن�سر مع اال�ستقالل. وتتوا�سل املباريات عند الثامنة م�ساء، حيث 

يلتقي عمان مع االأهلي، وعجلون مع القاد�سية. وتختتم مباريات اجلولة الثالثاء 

22 اجلاري، حيث يواجه �سباب االأردن نظريه العروبة عند اخلام�سة والن�سف م�ساء، 

وهو ذات التوقيت الذي ي�سهد لقاء احل�سني مع الراية، وعند الثامنة م�ساء يلتقي 

حماده مع عمان اف �سي، فيما يواجه جر�س نظريه الطرة. ويقام الدور االأول من 

البطولة، بنظام الدوري الكامل من مرحلتني )ذهاباً واإياباً(، بحيث يتاأهل اأول وثاين 

كل جمموعة لربع النهائي.يف املقابل، تت�سمن تعليمات البطولة التي تقام بدون 

جمهور، ال�سماح باإجراء 5 تبديالت لكل فريق

 كارتيرون من الزماللك للتعاون

معان مع سحاب الجريح في دوري المحترفين

 اصدار جدول دوري حماده لكرة الناشئات

 منتخب االرجنتين يبعد ميسي عن برشلونه
بر�شلونه - وكاالت

جديدة، ب�سبب  اأزم����ة  ب��ر���س��ل��ون��ة  ت��ن��ت��ظ��ر 

جن����م����ه وق������ائ������ده االأرج����ن����ت����ي����ن����ي ل���ي���ون���ي���ل 

ك��ت��ال��وين. �سحفي  ت��ق��ري��ر  بح�سب   م��ي�����س��ي، 

وي������رتق������ب ال������ب������ار�������س������ا ح�����ال�����ي�����ا حت����دي����د 

م����وق����ف م���ي�������س���ي م����ن االن�������س���م���ام مل��ن��ت��خ��ب 

العامل  ت�سفيات كاأ�س  يف  بالده، للم�ساركة 

 8 وبوليفيا، يومي  اأم�����ام االإك�����وادور   2022

املقبل. وبح�سب  اأول  و13 اأكتوبر/ت�سرين 

ديبورتيفو« الكتالونية،  �سحيفة “موندو 

ف���اإن االإج������راءات االح���رتازي���ة ���س��د ف��ريو���س 

ال���الع���ب  ي����دخ����ل  اأن  ت�������س���ت���وج���ب  ك�����ورون�����ا، 

احل����ج����ر ال�������س���ح���ي مل������دة اأ�����س����ب����وع����ني، ق��ب��ل 

ال����ت����واج����د رف���ق���ة م��ن��ت��خ��ب ب����الده. وي����ه����دد 

اأب����رز  خ���دم���ات  ذلك البلوجرانا بفقدان 

مباريات  ثالث  اأول  يف  الدوليني،  الالعبني 

ب��ر���س��ل��ون��ة  االإ�سباين. وي�ستعد  ب����ال����دوري 

ال��ل��ي��ج��ا،  م��ب��اري��ات��ه يف  اأوىل  ح��ال��ي��ا خل��و���س 

27 �سبتمرب/ ي����وم  ف���ي���اري���ال  حيث يواجه 

اأيلول اجلاري. ويف حال ا�ستدعاء مي�سي اإىل 

ال�سفر  عليه  �سيتعني  االأرج��ن��ت��ني،  منتخب 

غيابه  يعني  م��ا  امل��وع��د،  م��ن  اأ���س��ب��وع��ني  قبل 

واإ�سبيلية. فيجو  �سيلتا  اأمام فياريال ثم 

الريا�ض - وكاالت

اإدارة  اأن  اإخ�������ب�������اري  ت����ق����ري����ر  ذك�������ر 

ن����ادي ال���ت���ع���اون ال�����س��ع��ودي ت��و���س��ل��ت اإىل 

ات���ف���اق م��ب��دئ��ي م���ع ال��ف��رن�����س��ي ب��ات��ري�����س 

ك������ارت������ريون ل����ت����دري����ب ال����ف����ري����ق، خ��ل��ف��ا 

توىل  ال��ذي  ع�سريي،  اهلل  عبد  لل�سعودي 

القليلة  االأي���ام  يف  م��وؤق��ت��ا  الفنية  ال��ق��ي��ادة 

امل���ا����س���ي���ة. وج���اء ذل����ك ط��ب��ق��ا مل���ا ذك���رت���ه 

بعد  ال�����س��ع��ودي��ة  “الريا�سية”  �سحيفة 

ب�سكل  عقده  كارتريون  ف�سخ  من  �ساعات 

مفاجئ م�ساء الثالثاء مع نادي الزمالك 

قد  ك��ارت��ريون  الفرن�سي  امل�سري. وكان 

ب��رغ��ب��ت��ه يف  امل�����س��ري  ال���ن���ادي  اإدارة  اأب���ل���غ 

اجلزائي،  ال�سرط  قيمة  دفع  مع  الرحيل 

دوالر. وحاول  مليون  ربع  نحو  تبلغ  التي 

مرت�سى  ب��ق��ي��ادة  ال��زم��ال��ك  اإدارة  جمل�س 

اإقناع املدرب بالبقاء واال�ستمرار،  من�سور 

مع رفع راتبه ال�سنوي ب�سكل يتنا�سب مع 

ال��ف��رن�����س��ي رف�س  ل��ك��ن  اأخ����ريا،  م��ا حققه 

الرحيل. وقاد  م��ف�����س��ال  ح��ا���س��م  ب�����س��ك��ل 

ك��اأ���س  بلقبي  ل��ل��ف��وز  ال��زم��ال��ك  ك��ارت��ريون 

ال�������س���وب���ر االأف����ري����ق����ي وك�����اأ������س ال�����س��وب��ر 

اجلاري  العام  من  �سابق  وقت  امل�سري يف 

م���ع ال���و����س���ول اإىل ال�����دور ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي 

قد  التعاون  اأفريقيا. وكان  اأبطال  بدوري 

وكلف  كامبليو�س  فيتور  الربتغايل  اأق��ال 

ي�ستكمل  ال��ذي  ال��ف��ري��ق،  لقيادة  ع�سريي 

بعد  اآ�سيا،  اأبطال  دوري  م�سواره يف  حاليا 

اأن جنح يف الهروب من الهبوط اإىل دوري 

الدرجة االأوىل.

االنباط - عمان

اال�سبوع  مناف�سات  اليوم  م�ساء  تنطلق 

ال�����س��اب��ع م���ن ال�������دوري ال����ك����روي الن��دي��ة 

امل��ح��رتف��ني ب��ل��ق��اء وح��ي��د ي��ج��م��ع ف��ري��ق��ي 

م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  يف  و�سحاب  معان 

على ملعب �ستاد عمان الدويل ..وهو لقاء 

ي�سعى معان  ح��ي��ث  ال��ف��ري��ق��ني  ل��ك��ال  م��ه��م 

ال���س��ت��غ��الل و���س��ع م��ن��اف�����س��ه ال��ن��ف�����س��ي بعد 

اجلولة  يف  تلقاها  التي  القا�سية  اخل�سارة 

امل��ا���س��ي��ة ام����ام ف���ري���ق ال�����س��ل��ط ب�����س��ب��اع��ي��ة 

م��واق��ع  ن��ح��و  واالن���ط���الق  ال��ف��وز  لتحقيق 

خالل  ق��دم  الفريق  وان  �سيما  ال  املقدمة 

ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة ع��رو���س��ا ق��وي��ة واخ��ره��ا 

ام����ام احل�����س��ني وي�����س��ع��ى ج���اه���دا مل��وا���س��ل��ة 

كبريا  ر�سيدا  ميلك  ال��ذي  وه��و  م�����س��واره 

م�����ن ال����الع����ب����ني م�����ن ا�����س����ح����اب اخل�����ربة 

ف��ري��ق  ي���دخ���ل  امل���ق���اب���ل  يف   .. وال�������س���ب���اب 

�سببته  غائر  بجرح  اليوم  مواجهة  �سحاب 

اخل�����س��ارة ال��ق��ا���س��ي��ة ام���ام ال�����س��ل��ط وي��ام��ل 

اج��واء  اىل  جديد  م��ن  ب��ال��ع��ودة  الالعبني 

�سيما  م��ع��ان ال  ب���واب���ة  م���ن  االن���ت�������س���ارات 

ال  الرتتيب  �سلم  على  الفريق  و�سع  وان 

ي��خ��دم ت��ط��ل��ع��ات اجل��م��اه��ري ب��االح��ت��ف��اظ 

مراكز  على  واملناف�سة  الكبار  بني  مبوقعه 

الثقة  يعيد  ان  الفوز  �سان  ..ومن  املقدمة 

منطقة  اىل  ب��ال��ف��ري��ق  وي���دف���ع  ل��الع��ب��ني 

املركز  معان  فريق  .. ويحتل  ام��ان��ا  اك��ر 

اخلام�س على الئحة ترتيب فرق الدوري 

ب��ر���س��ي��د 9 ن����ق����اط، ف��ي��م��ا ي��ح��ت��ل ف��ري��ق 

نقاط.  4 بر�سيد  العا�سر  امل��رك��ز   �سحاب 

وت��ت��وا���س��ل م��ن��اف�����س��ات اجل���ول���ة ال�����س��اب��ع��ة 

اجل��زي��رة،  م��ع  ال�سلط  بلقاء  اجلمعة  ي��وم 

وال�������س���ري���ح م����ع االأه������ل������ي، وي���ل���ع���ب ي���وم 

ال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل، ال����وح����دات م���ع احل�����س��ني 

فيما  االردن،  ���س��ب��اب  م��ع  وال��رم��ث��ا  ارب����د، 

ت��خ��ت��ت��م م��ب��اري��ات اجل���ول���ة ال�����س��اب��ع��ة ي��وم 

�سباب  م��ع  الفي�سلي  بلقاء  املقبل،  االح��د 

الدوري  الوحدات حاليا  العقبة. ويت�سدر 

15 نقطة. بر�سيد 

االنباط - عمان

القدم، اجلدول اجلديد  اأ�سدر احتاد كرة 

 ،2020 ملو�ضم   16 ت  للنا�سئات  حماده  ل��دوري 

اي��ل��ول اجل��اري،   21 االث��ن��ني  ي�ستاأنف  وال��ذي 

و����س���ط ت��ط��ب��ي��ق ب���روت���وك���ول ���س��ح��ي م�����س��دد، 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال�����س��الم��ة ال���ع���ام���ة، يف ظ��ل 

الثالثة  اجل��ول��ة  يف  كورونا. ويلتقي  جائحة 

البولو  مالعب  على  تقام  التي  البطولة  من 

مع  االأرث��وذك�����س��ي  لل�سباب،  احل�سني  مبدينة 

وهو  م�ساء،  والن�سف  اخلام�سة  عند  البرتاء 

الن�سر  مواجهة  ي�سهد  الذي  التوقيت  نف�س 

عند  امل���ب���اري���ات  اال�ستقالل. وتتوا�سل  م���ع 

الثامنة م�ساء، حيث يلتقي عمان مع االأهلي، 

م��ب��اري��ات  القاد�سية. وتختتم  م��ع  وع��ج��ل��ون 

يواجه  اجل����اري، حيث   22 ال��ث��الث��اء  اجل��ول��ة 

اخلام�سة  عند  العروبة  نظريه  االأردن  �سباب 

وال��ن�����س��ف م�����س��اء، وه���و ذات ال��ت��وق��ي��ت ال��ذي 

ي�سهد لقاء احل�سني مع الراية، وعند الثامنة 

فيما  �سي،  اف  عمان  مع  حماده  يلتقي  م�ساء 

ال��دور  الطرة. ويقام  ن��ظ��ريه  ج��ر���س  ي��واج��ه 

الكامل  ال��دوري  بنظام  البطولة،  من  االأول 

يتاأهل  بحيث  واإي��اب��اً(،  )ذهاباً  مرحلتني  من 

اأول وث���اين ك��ل جم��م��وع��ة ل��رب��ع ال��ن��ه��ائ��ي.يف 

املقابل، تت�سمن تعليمات البطولة التي تقام 

تبديالت   5 ب��اإج��راء  ال�سماح  ج��م��ه��ور،  ب��دون 

ل��ك��ل ف��ري��ق خ��الل امل��ب��اراة وال��ت��ي مت��ت��د ل80 

دقيقة، وبواقع 40 لكل �سوط.

االنباط - عمان

يف  م���������س����واره  االردين  ال���ت���ح���ك���ي���م  ب�������داأ 

التي  القدم  اآ�سيا لكرة  بطولة دوري ابطال 

ال��دوح��ة  ال��ق��ط��ري��ة  العا�سمة  ت�ست�سيفها 

احل��ك��ام  ط��اق��م  التجمع. واأدار  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 

اأده��م خم��ادم��ة واأحمد  امل��ك��ون م��ن  االردين 

موؤن�س وحممد بكار واأحمد في�سل، مباراة 

االيراين  و�سبهان  ال�سعودي  الن�سر  فريقي 

ال��ت��ي ج���رت اأم�������س وان��ت��ه��ت ب��ف��وز ال��ن�����س��ر، 

ف��ي��م��ا ت����وىل اخل���ب���ري ال��ت��ح��ك��ي��م��ي ال����دويل 

ح��ك��ام  ت��ق��ي��ي��م  احل�����ايف  ا���س��م��اع��ي��ل  االأردين 

مباراة فريقي الهالل ال�سعودي وباختاكور 

االأوزب��ك��ي.وي��وا���س��ل خم��ادم��ة م�����س��واره يف 

ال��ب��ط��ول��ة االآ���س��ي��وي��ة ال��ي��وم ع��ن��دم��ا يتوىل 

م��ه��م��ة احل���ك���م ال���راب���ع يف م���ب���اراة ف��ري��ق��ي 

فيما  ال�سعودي،  واالهلي  العراقي  ال�سرطة 

الثاين  امل�ساعد  موؤن�س مهمة احلكم  يتوىل 

يف م���ب���اراة ف��ري��ق��ي ���س��ه��رخ��ودرو االي����راين 

و�سباب االهلي االماراتي.

روما - وكاالت

مناف�سات  جابر،  اأن�س  التون�سية  غ��ادرت 

بطولة روما املفتوحة للتن�س، بعد هزميتها 

ك���وري  االأم��ري��ك��ي��ة  اأم�����ام  االأول  ال�����دور  يف 

مبجموعتني  ج��اب��ر  اأن�����س  جوف. وخ�سرت 

دون رد، بواقع 3-6 و4-6. و�ستوجه البطلة 

روالن  ل��ب��ط��ول��ة  اه��ت��م��ام��ه��ا  ال���ت���ون�������س���ي���ة، 

اأن  املقبلة. يذكر  ال��ف��رتة  خ��الل  ج��ارو���س، 

3 م��راك��ز يف الرتتيب  اأن�����س ج��اب��ر خ�����س��رت 

االإثنني،  اأم�س  الذي �سدر  العاملي اجلديد، 

34 عاملًيا. حيث حتتل حالًيا املرتبة 

روما - وكاالت

اأك����د ت��ق��ري��ر ���س��ح��ف��ي اإي���ط���ايل، ع��ودة 

االأملاين �سامي خ�سرية، جنم يوفنتو�س، 

ل���ل���ت���دري���ب م�����ع ال���ب���ي���ان���ك���ون���ريي ه���ذا 

النادي القائمة  االأ�سبوع، رغم حماوالت 

عقده بالرتا�سي. وا�ستبعد  ل��ف�����س��خ 

اأن���دري���ا ب���ريل���و، امل���دي���ر ال��ف��ن��ي اجل��دي��د 

ل��ي��وف��ن��ت��و���س، خ�����س��رية م��ن ح�����س��اب��ات��ه يف 

اأن الالعب ي�سرتط  اإال  املو�سم اجلديد، 

احل�������س���ول ع���ل���ى ق���ي���م���ة ع����ق����ده ك��ام��ل��ة 

���س��ك��اي  ���س��ب��ك��ة  الرحيل. وبح�سب  ق��ب��ل 

خ�سرية  ���س��ارك  ف��ق��د  �سبورت اإيطاليا، 

اأ����س���رف عليه  يف ج���زء م��ن امل����ران ال���ذي 

االإ�سابة،  من  عودته  بعد  بريلو،  اأندريا 

ق��رار مدرب  لن يغري من  تعافيه  اأن  اإال 

اإىل  خ�����س��رية  البيانكونريي. وان�سم 

ق��ادًم��ا من   ،2015 ���س��ي��ف  ي��وف��ن��ت��و���س يف 

نهاية  بعقد حتى  ويرتبط  ريال مدريد، 

خيار  وجود  اإىل  اإ�سافة  اجلديد،  املو�سم 

اإ�سايف. وياأمل  لعام  التمديد  باإمكانية 

التفاق  التو�سل  يف  م�سوؤولو يوفنتو�س 

م��ع خ�����س��رية الإن���ه���اء ال��ت��ع��اق��د ق��ب��ل ع��ام 

واحد من نهايته.

 تواجد اردني في دوري ابطال اسيا

 جابر تودع بطولة روما للتنس

 خضيرة يعود لتدريبات يوفنتوس
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القطاع الصحي والخوف من القادم

القول الفصل

بذلت  وق��د  متاما،  �أنهك  كورونا  �أزم��ة  يف  �ل�صحي  �لقطاع  �أن  �صري  ال 

جائحة  تبعات  مع  للتعامل  هائلة  طاقات  و�لتمري�صية  �لطبية  �لكو�در 

�إثر  �لكو�در  هذه  يف  حاد  نق�ص  من  �مل�صت�صفيات  تعانيه  ما  رغم  كورونا، 

قر�ر �لتقاعد �ملبكر �لذي �أقره جمل�ص �لوزر�ء، يف حني ال تقدم �حلكومة 

لذلك. �حلاجة  مع  يتما�صى  �لتعيينات مبا  باب  فتح  على 

م�صت�صفى  يف  وتو�صعة  �ل�صلط،  م�صت�صفى  �فتتاح  ت�صهد  �ململكة  �ليوم 

�أيدي عاملة ت�صغله، حتى يتحقق  �إىل  �أن كل ذلك يحتاج  �لب�صري، يف حني 

�ل��ه��دف م��ن �ن�����ص��اء ه��ذه �ل�����ص��روح �ل��ط��ب��ي��ة، ول���وال �الأزم����ة �ل��ت��ي خلقتها 

ممر�صني  على  �حل�صول  من  متكن  ملا  �لب�صري  م�صت�صفيات  مدير  ��صتقالة 

�أطباء. �أو  جدد 

�ململكة  �لرئي�صي يف ع�صر كورونا، لي�ص يف  �لقطاع �ل�صحي هو �لع�صب 

هو�دة،  دون  �لفريو�ص  �جتاحها  �لتي  �لعامل  دول  و�إمنا يف جميع  وحدها، 

دينامكية  �أك��ر  بطريقة  �ل�صحي  �مللف  م��ع  تعاملت  �ل��دول  ه��ذه  �أن  بيد 

�أن ال نقدم على تعيني  �أبد�  �ملنطق  تعاملت معه حكومتنا، فلي�ص من  مما 

�لثغرة  ل�صد  منها  ع��دد  تقاعد  ع��ن  ن��ر�ج��ع  ال  �أو  ج��دي��دة،  طبية  ك���و�در 

و�أن  ذل��ك،  تفعل  ال  الأن  للحكومة  م��رر  ال  �الآن.  نعي�صها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 

�لتعيني. بوقف  قر�ر  �أن هناك  �لباب على م�صر�عيه بحجة  ترك 

يوجد ظرف قد متر  �لطارئة، وال  �لظروف  ��صتثناء�ت يف  د�ئما هناك 

قو�تنا  كل  �إىل  حتتاج  و�لتي  كورونا،  جائحة  من  و�أه��م  �أخطر  �ململكة  به 

يعر�ص  قد  و�حد  �أردين  هناك  �أن  �عتقد  وال  معها،  للتعامل  و�مكانياتنا 

حاجتنا  و��صتقطبت  �ملدنية  �خلدمة  لديو�ن  جلاأت  هي  �إن  �حلكومة  على 

و�ل�صحية. �لطبية  �ملجاالت  يف  �خلريجني  من 

�إىل ج���ان���ب ذل����ك، ي���و�ج���ه �مل��ر���ص��ى حت���دي���ات ك���ب���رية و�أزم������ة ح����ادة يف 

الأن  �لطبية  �ل�����ص��روح  ه��ذه  م��ر�ج��ع��ة  ي�صتطيعون  ال  حيث  �مل�صت�صفيات، 

ك��ورون��ا، ف��رك �ملر�صى  �ل��دول��ة ه��و ع��اج م�����ص��اب��ي  ل��دى  �ل��ه��دف �الأول 

�ل��ع��ادي��ني وح��ي��دي��ن م��ع �أالم��ه��م و�أوج��اع��ه��م دون رع��اي��ة ط��ب��ي��ة، وع��ن��اي��ة 

خا�صة.

ذل��ك  ي��ح��دث  ول��اأ���ص��ف  �مل��ر���ص��ى،  �أم���ام  مغلقة  �صبه  �ل��ي��وم  �مل�صت�صفيات 

به  �لنا�ص  تغنى  ط��امل��ا  �ل��ذي  �ل�صحة  ووزي��ر  �صاكنا،  حت��رك  ال  و�حل��ك��وم��ة 

�صغلته  فقد  قطاعه،  ي�صهدها  �لتي  �الأزمة  �أمام  �صامتا  يقف  وباجناز�ته، 

�ن�صاء  يتم  �أن  �ل�صري  فما  �إليه،  �ملوكلة  �الأخرى  �ملهام  ح�صاب  على  كورونا 

�مل�صاب به ال يحتاج  و�أن  �لفريو�ص خ�صو�صا  م�صت�صفيات خم�ص�صة ملر�صى 

�أن �للقاح �خلا�ص به غري متوفر يف  �إذ  �أ�صا�صها �لعزل،  �إال لعناية حمدودة 

و�هتمام  ل�صرير  �صوى  يحتاج  ال  �ملر�صى  من   %  90 وبالتايل  �الآن،  �لعامل 

حثيثة. ورعاية  �صناعي  تنف�ص  �أجهزة  �إىل  يحتاج  قد  وبع�صهم  طبي، 

ن�صجل  نز�ل  �لطبيعي، ونحن ما  لي�ص بو�صعه  �الأردن  �ل�صحي يف  �مللف 

�ملخ�ص�صة  �الأ�صرة  عدد  �أن  قال  �حلكومة  ورئي�ص  كبرية،  باأعد�د  ��صابات 

700، وهو رقم زهيد مقارنة باالأرقام �مل�صجلة يوميا،  مل�صابي كورونا نحو 

ك��ارث��ة م��ن كافة  �ل��ع��اج، وه��ذه  ي��ق��وون على تلقي  �ل��ع��ادي��ني ال  و�مل��ر���ص��ى 

نفقد  مرحلة  �إىل  ن�صل  ال  حتى  �صريعة  معاجلة  �إىل  وحت��ت��اج  �جل��و�ن��ب 

ب�صببه قبلة  به وكنا  �لذي طاملا تغنينا  �ل�صحي  �الأمن  معها بو�صلتنا نحو 

�لعربي. �لوطن  دول  للعاج من معظم 

الجغبير حسين 

االنباط-وكاالت

“مينيون”  �لفرن�صي  �لفيلم  ي���ز�ل  م��ا 

وذلك  ب�”نتفليك�ص”،  جمة  خ�صائر  يلحق 

“�لهروب” من  يف  �مل�صركون  ب��د�أ  �أن  بعد 

�لعاملية. �لفيديو  من�صة 

�إن  بيزني�ص”  “فوك�ص  م���وق���ع  وق�����ال 

توير  على  نتفليك�ص”  “مقاطعة  حملة 

�لذين  �مل�صركني،  من  كبري�  جتاوبا  لقت 

على  �حتجاجا  �ملن�صة  هذه  مغادرة  ق��ررو� 

على  جن�صيا  طابعا  ي�صفي  فيلما  �إدر�ج��ه��ا 

�لطفات.

ب�صكل  تر�جعت  �ل�صركة  �أ�صهم  �أن  وذكر 

م���ل���ح���وظ، ب���ع���دم���ا ب�������د�أت �مل��ن�����ص��ة ت��ف��ق��د 

�الأب��ح��اث  �صركة  حت��دث��ت  كما  �مل�صركني. 

�لعاملية »YipitData« �أن عدد �لعماء 

�ل��ذي��ن ب�����دوؤو� ي���غ���ادرون �أو �خ���ت���ارو� ع��دم 

جتديد ��صر�كاتهم “يف �رتفاع كبري«.

م�صاعب  �أن   »YipitData« وتعتقد 

�ملقبلة،  �الأي��ام  خال  ت�صتمر  قد  نتفليك�ص 

ال����ص���ي���م���ا ب���ع���دم���ا ك�����ص��ب��ت ع���ري�������ص���ة ع��ر 

�ألف   600 �أك��ر من  �لفيلم  �صد  �الإن��رن��ت 

توقيع منذ �أول �أم�ص �الثنني.

�آالف  م���ئ���ات  “توير”  ع��ل��ى  ���رت  وُن�������صِ

#كان�صلنتفليك�ص،  و�صم  حتت  �لتغريد�ت 

على  �ل�صبكة  و���ص��وم  ���ص��د�رة  يف  جعله  مم��ا 

م�صتوى �لعامل لبع�ص �لوقت.

جائزة  ن��ال  “مينيون” �ل���ذي  وي��ت��ن��اول 

“�صند�ن�ص”  م��ه��رج��ان  يف  �إخ����ر�ج  �أف�����ص��ل 

ق�����ص��ة ف��ت��اة ب��اري�����ص��ي��ة يف �حل���ادي���ة ع�����ص��رة 

ب��ني مبادئ  �لتوفيق  �إمي��ي، حت��اول  ُت��دع��ى 

�ل�صنغالية،  عائلتها  يف  �ل�صارمة  �لربية 

وم�����ص��ت��ل��زم��ات م���و�ك���ب���ة ه��ي��م��ن��ة �مل��ظ��اه��ر 

�أبناء  على  �الجتماعي  �لتو��صل  و�صبكات 

جيلها و�الأطفال �لذين يف عمرها.

ت�صّمها  رق�����ص  ب��ف��رق��ة  �إمي����ي  وت��ل��ت��ح��ق 

�أخريات من �صكان حّيها،  �إىل ثاث فتيات 

ويوؤّدين رق�صات توحي ب�صيء من �الإباحية 

ك��ث��ري�ت من  ت��وؤدي��ه��ا  �ل��ت��ي  �أح��ي��ان��ا، كتلك 

جنمات مو�صيقى �لبوب �حلالية.

“نتفليك�ص”  ب���ا����ص���م  ن���اط���ق���ة  وق����ال����ت 

�إن  ب���ر����ص  ف���ر�ن�������ص  ل���وك���ال���ة  ت�����ص��ري��ح  يف 

�جتماعي  فيلم  “كيوتيز”  �أو  “مينيون” 
“�صد �إ�صفاء طابع جن�صي على �الأطفال«.

االنباط-وكاالت

يف  ع�صاقها  م��ن  �ل��ك��ث��ري  �آم����ال  �أب���ل  خيبت 

موؤمتر �ل�صنوي، �إذ كانو� يرقبون �أن تك�صف 

ف��ي��ه ع���ن ه���و�ت���ف ج���دي���دة، م��ك��ت��ف��ي��ة ب��ع��ر���ص 

�أجهزة �إلكرونية �أخرى.

ون��ظ��م��ت �ل�����ص��رك��ة �الأم���ريك���ي���ة م��وؤمت��ره��ا 

والية  يف  �لثاثاء،  م�صاء  �لتقليدي،  �ل�صنوي 

ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ل��ل��ك�����ص��ف ع���ن �أح�����دث �الأج���ه���زة 

كان  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �مل��وؤمت��ر  لكن  تبتكرها،  �ل��ت��ي 

�فر��صيا بخاف �ملوؤمتر�ت �ل�صابقة، ب�صبب 

�أزمة جائحة كورونا.

وك�صفت �صركة �أبل عن ن�صختني من �صاعة 

ج��دي��دة وج��ه��ازي ح��ا���ص��وب لوحيني )�آي��ب��اد( 

�ملعقولة و�ملنخف�صة. باأ�صعارها  فقط، متتاز 

وق����ال م�����ص��وؤول��و �ل�����ص��رك��ة �الأم���ريك���ي���ة �إن 

���ص��اع��ة �أب�����ل 6 حت��م��ل م���ز�ي���ا ج����دي����دة، م��ث��ل 

م�صتوى  ي��ق��ي�����ص  م��ت��ط��ور،  ���ص��ح��ي  م�صت�صعر 

�الأك�صجني يف �لدم خال 15 ثانية.

�لرويجية  �لفيديوهات  �إحدى  ووردت يف 

يف  ���ص��ح��ت��ك  “م�صتقبل  ع����ب����ارة  ب����امل����وؤمت����ر 

على  حت�����ص��ي��ن��ات  �أب����ل  و�أدخ���ل���ت  مع�صمك”. 

��صتخد�مها  جعل  �أجل  من  �لرقمية  �ل�صاعة 

�أكر �صهولة بالن�صبة �إىل �الأطفال.

�إي”  “�صي  ����ص���اع���ة  ع����ن  �أب�������ل  وك�������ص���ف���ت 

�إن��ه��ا  وق��ال��ت  دوالر�،   279 ثمنها  ي��ب��ل��غ  �ل��ت��ي 

ن��وع��ه��ا، يف خ��ط��وة ت�صعى من  �الأرخ�������ص م��ن 

لهذه  �جلمهور  من  مزيد  ال�صتقطاب  ور�ئها 

�لتكنولوجيا.

ذ�ت  �جل���دي���دة،  “�آيباد”  �أج���ه���زة  ومت��ت��از 

�لكبرية،  �ل�صا�صة  بحجم  �مل��ت��ع��ددة،  �الأل����و�ن 

�أما  بو�صة،   10.2 �صا�صته  حجم  يبلغ  ف��االأول 

10.9 بو�صة،  �لثاين في�صل حجم �صا�صته �إىل 

كما �أنها �أ�صرع من �لن�صخ �ل�صابقة.

وع��ل��ى ���ص��ب��ك��ات �ل��ت��و����ص��ل �الج��ت��م��اع��ي، ال 

“توير”،  �ل�����ص��غ��ري  �ل��ت��دوي��ن  م��وق��ع  �صيما 

�متعا�صهم  عن  �أب��ل  ع�صاق  من  �لكثري  �أع��رب 

�أنهم  خا�صة  �ل�صنوي،  �مل��وؤمت��ر  يف  ج��رى  مما 

كانو� يرقبون هو�تف جديدة.

و�جتاح و�صم “حدث �أبل” موقع “توير”، 

لغياب  �لناقدة  �لتغريد�ت  �آالف  فيه  وكانت 

حتدثت  ت�صريبات  وك��ان��ت  �مل��ن��ت��ظ��ر.  �ل��ه��ات��ف 

برو   12 و�آيفون   12 �آيفون  وج��ود هو�تف  عن 

و�آيفون 12 ماك�ص.

�مل���وؤمت���ر  �أب�����ل يف  م�������ص���وؤول���و  ي��ت��ط��رق  ومل 

ل��ه��ذه �ل���ه���و�ت���ف، �مل��ت��وق��ع �أن ي��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا يف 

�أك��ت��وب��ر �مل��ق��ب��ل. وذك���رت ت��ق��اري��ر �إخ��ب��اري��ة �أن 

�جليل  ب�صبكة  م��زودة  �صتكون  �لهو�تف  ه��ذه 

�خلام�ص من �الت�صاالت.

هروب مشتركين من نتفليكس بسبب 
»الطابع الجنسي«في فيلم لألطفال 

 أبل تكشف أجهزتها الجديدة.. وكثر يتساءلون: أين آيفون12 ؟

 مشاهير يقاطعون إنستغرام.. 
لهذا السبب

االنباط- وكاالت

بينهم  من  �مل�صاهري،  من  ع��دد  ق��رر 

جنمة تلفزيون �لو�قع كيم كارد��صيان، 

و�مل���م���ث���ل �الأم������ريك������ي ل����ي����ون����اردو دي 

كابريو، جتميد ح�صاباتهم على من�صة 

و�حد، �الأربعاء. “�إن�صتغر�م” ليوم 
وج�������اءت خ���ط���وة ه�������وؤالء م����ن �أج����ل 

�لتي متلك  “في�صبوك”  �صركة  تذكري 

ما  م��ك��اف��ح��ة  ب�����ص��رورة  “�إن�صتغر�م” 
ُين�َصر على من�صاتها من �أخبار م�صِللَة 

وفق  ك��ر�ه��ي��ة،  على  ينطوي  وحم��ت��وى 

“فر�ن�ص بر�ص«.
و�أت�����ى ق����ر�ر ه�����وؤالء �ل��ن��ج��وم، وم��ن 

لورن�ص  جنيفر  �ملمثان  �أي�صاً  بينهم 

لدعوة  ��صتجابًة  كوهن،  بارون  و�صا�صا 

�صابقاً  ك��ان��ت  �مل��ن��ظ��م��ات  جم��م��وع��ة م��ن 

ور�ء حركة �أوىل ملقاطعة “في�صبوك«.

�مل��ج��م��وع��ة يف يونيو  و�أط��ل��ق��ت ه��ذه 

ف���ور  ه���ي���ت  #�صتوب  و�����ص����م  �ل���ف���ائ���ت 

�لهادفة  �لكر�هية  )“�أوقفو�  بروفيت 

�أه��م  م��ن  ع��دد  و�أح��ج��م  �لربح”(.  �إىل 

“في�صبوك”  ع��ل��ى  �ملُ���ع���ِل���َن���ة  �جل���ه���ات 

م��وق��ت��اً ع��ن ���ص��ر�ء م�����ص��اح��ات �إع��ان��ي��ة 

من�صاتها. على 

�مل�����ن�����ظ�����م�����ات جم���م���وع���ة   وت�����ت�����ه�����م 

يف  ت���������ص����اه����م  ب�����اأن�����ه�����ا  “في�صبوك” 
ون�����ص��ر  �ل���ع���ن���ف  ع���ل���ى  “�لتحري�ص 
�إ����ص���اف���ة  و�لكر�هية”،  �ل��ع��ن�����ص��ري��ة 

�مل��رت��ب��ط  �الإع���ام���ي  “�لت�صليل  �إىل 

�ل���والي���ات  يف  �النتخابية”  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 

“مكافحة  ر�ب���ط���ة  ب��ح�����ص��ب  �مل���ت���ح���دة، 

�مل��ن��ظ��م��ات  �إح������دى  وه����ي  �لت�صهري”، 

�مل�صاركة. �لت�صع 

ح�صابها  ع���ر  ك���ارد�����ص���ي���ان  وك��ت��ب��ت 

�أن  مي���ك���ن  ال  �أن����ه����ا  “توير”  ع���ل���ى 

ه��ذه  ���ل  ًت���و�����صِ ب��ي��ن��م��ا  “�صاكتة،  ت��ب��ق��ى 

و�لروباغند�  �لكر�هية  ن�صر  �ملن�صات 

و�لت�صليل«. )�لدعاية( 

و����ص���ت���ب���ادر ك���ارد�����ص���ي���ان، وه����ي م��ن 

عدد  ب��اأك��ر  حتظى  �ل��ت��ي  �ل�صخ�صيات 

يف  “�إن�صتغر�م”  ع��ل��ى  �مل��ت��اب��ع��ني  م���ن 

ع��ل��ى  ح�����ص��اب��ه��ا  ت��ع��ل��ي��ق  �إىل  �ل����ع����امل، 

�أي�صا. “في�صبوك” 

االنباط-وكاالت

�ملركزية  �ال�صتخبار�ت  وك��ال��ة  ح�صاب  ن�صر 

�لكثري  ح��ريت  �صورة  توير،  على  �الأمريكية 

م���ن �مل�����ص��ت��خ��دم��ني، �إذ حت��دت��ه��م ع��ل��ى �إي��ج��اد 

�ل���ف���روق �ل��ع�����ص��رة، ل��ي��م��ت��ح��ن��و� ق��درت��ه��م على 

�لتج�ص�ص.

وظهر يف �ل�صورتان �للتان ن�صرتهما وكالة 

ي�صم  �صارع  �الأمريكية،  �ملركزية  �ال�صتخبار�ت 

وبهما جمموعة  �الأوروبية،  �لطر�ز  على  مبان 

من �لفروق، معلقة عليهما بالقول: “�متحنو� 

قدرتكم على �ملاحظة. هل باإمكانكم ماحظة 

�لفروق �لع�صرة يف �ل�صورة؟«.

�الإجابة  بانتظار  �لوكالة متابعيها  وطالبت 

يف �ليوم �لتايل. وما �أن ُن�صرت �ل�صورتان حتى 

�صعوبة  بع�صها  �أك���د  �ل��ت��ي  �لتعليقات  �نهالت 

�إي���ج���اد �ل��ف��روق��ات �ل��ع�����ص��رة ك��ل��ه��ا، ف��ي��م��ا وج��د 

�آخرون �أكر من 10.

�ل�صورتان،  �حل�صاب  ن�صر  �لتايل  �ليوم  ويف 

عليهما  وعلق  فيهما.  �لفروق  حتديد  مت  وق��د 

�إذ�  ب��ال��ق��ول: “كم م��ن �ل��ف��روق��ات وج�����دمت؟.. 

ع���رمت ع��ل��ى �أك����ر م��ن 10 ف��ق��د ق��دم��ت��م �أد�ء 

جيد�.. �بحثو� د�ئما عن فر�ص لتعلم �ملزيد«.

 االستخبارات األميركية تتحدى مهارة »الجواسيس« بصورتين


