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 القى الكلمة الرئيسة في قمة تأثير التنمية المستدامة

الملك يدعو لنظام عالمي أكثر 
تكاماًل وإنصافا

االنباط - وكاالت

لل�سالم  ال��دويل  باليوم  ام�س،  العامل  احتفل 

ال���ذي ي�سادف 21 اأي��ل��ول م��ن ك��ل ع���ام، وال��ذي 

عام  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدته 

1981 ل�«االحتفال مبُثل ال�سالم وتعزيزها بني 

جميع االأمم وال�سعوب«.

بعد ع�سرين عاما، حددت اجلمعية العامة 21 

اأيلول تاريخا لالحتفال باملنا�سبة �سنويا »كيوم 

ل��وق��ف اإط����الق ال��ن��ار ع��امل��ي��ا وع���دم ال��ع��ن��ف من 

للتعاون  اجلماهريية  والتوعية  التعليم  خالل 

اإط��الق النار يف العامل  على التو�سل اإىل وقف 

كله«.

واملنا�سبات  ال��دول��ي��ة  االأي����ام  ت��ع��دد  رغ��م  لكن 

التي اأقرتها االأمم املتحدة وهياكلها ومنظمات 

دول��ي��ة وال��ت��ي ت��وؤك��د ث��ق��اف��ة ال�����س��الم واحل��ق��وق 

وتقرير  واحل��ري��ة  باحلياة  لل�سعوب  امل�سروعة 

طيلة  عاجزة  خمت�سني  وف��ق  بقيت  م�سريها، 

الفل�سطيني  ال�سعب  اإن�ساف  على  عقود  �سبعة 

ال���ذي ي���رزح حت��ت اآخ���ر اح��ت��الل مي��ار���س اأب�سع 

االنتهاكات بحق الب�سرية.

مو�سوع   2020 لعام  املتحدة  االأمم  واخ��ت��ارت 

»ت�سكيل ال�سالم معا« لالحتفال الذي ياأتي يف 

دول  يف  كورونا  انت�سار  مييزه  ا�ستثنائي  ظرف 

اأم��ام  ال��ع��امل، وال��ت��ي وج���دت نف�سها الأول م��رة 

عدو واحد وهو فريو�س كوفيد- 19.

ويبدو اأن هذا االختيار ينطبق على كل �سيء 

يف  الطعنات  ت��وال��ت  ال��ذي��ن  الفل�سطينيني،  اإال 

خا�سرتهم من اتفاقيات ثنائية مع االحتالل، 

يرى املوقعون عليها وهم االإم��ارات والبحرين 

اأنها  الفل�سطينيون  يوؤكد  فيما  تاريخية،  باأنها 

ومبادرة  الفل�سطينية،  الق�سية  �سرب  تطبيع 

ال�سالم العربية.

وقال الكاتب طالل عوكل اإنه رغم االحتفال 

باليوم الدويل لل�سالم اإال اأن العامل اليوم اأبعد 

ما يكون عن ال�سالم؛ الأن االأمم املتحدة عاجزة 

ال��والي��ات  �سيا�سات  نتيجة  ب��دوره��ا  القيام  ع��ن 

اختالالت  يواجه  العاملي  النظام  والأن  املتحدة 

العامل  اأن  ال��ي��وم فعليا  ي��ج��ري  م��ا  واأن  ك��ث��رية، 

على  التناف�س  فيها  يحتدم  ب��اردة  حربا  يعي�س 

مراكز القوة وامل�سالح والرثوات.

ال�سالم ممكن  اأن  واأ�ساف، »واهم من يعتقد 

اأمريكا  تفر�سها  التي  الطريقة  على  يكون  اأن 

هناك  يكون  فلن  عربية،  دول  على  واإ�سرائيل 

ال�سالم  الفل�سطينيون،  يرف�سه  ط��امل��ا  ���س��الم 

ي��ج��ب اأن ي��ك��ون م�����س��ت��ن��د ل���ق���رارات ال�����س��رع��ي��ة 

ال��دول��ي��ة واإ���س��رائ��ي��ل ت��رف�����س ذل����ك«. واأك����د اأن 

على ال�سعب الفل�سطيني اأن يثبت اأن فل�سطني 

مفتاح احلرب وال�سالم، واأن كل االتفاقيات مع 

اأمريكا واإ�سرائيل تلحق �سررا بعملية ال�سالم.

التفا�صيل �ص »9«

المناسبات التي أقرتها األمم المتحدة تعجز عن إنصاف الشعب الفلسطيني

في يومه الدولي .. العالم أبعد ما يكون عن السالم

 العضايلة يعلن وقف العمل بحجر العمارات 
والبنايات أمنيًا

التلهوني يعلن عن خدمات جديدة لتسهيل 
وتسريع التقاضي

المستقلة لالنتخاب تعقد جلسة 
حوارية مع كلنا األردن

األمير الحسن يرعى ندوة التعاون 
اإلقليمي لتحقيق التنمية المستدامة 

باستخدام الطاقة النووية

إطالق استراتيجية التمور األردنية 
بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية

 لنخيل التمر

»خلة الصخرة«.. أرٌض صامدة على جبل 
سلمان الفارسي

االنباط -عمان

ع���ق���دت ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب 

جل�سة حوارية مع هيئة �سباب كلنا االأردن، 

اتخذتها  التي  االإج���راءات  متحورت ح��ول 

االنتخابات  الإج���راء  جاهزيتها  و  الهيئة 

ع�سر   التا�سع  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  النيابية 

اإج���راوؤه���ا يف ال��ع��ا���س��ر م��ن ت�سرين  امل��ق��رر 

ثاين القادم.

امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ف��و���س��ي  ع�����س��و  وب���ني 

ل��الن��ت��خ��اب ف��ي�����س��ل ال�����س��ب��ول اأه��م��ي��ة ودور 

االنتخابية،  بالعملية  امل�ساركة  يف  ال�سباب 

اأن ال�����س��ب��اب  ه���م م���ن ي��ق��ودون  واأ����س���ار اإىل 

التغيري.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

  اأك����د االم����ري احل�����س��ن ب���ن ط����الل، رئ��ي�����س 

�سرورة  والتكنولوجيا،  للعلوم  االأعلى  املجل�س 

اع��داد  على  ي��ق��وم  واق��ع��ي  م��ق��رح  اىل  التو�سل 

درا����س���ة ج�����دوى ل��ل��رب��ط ب���ني امل���ي���اه وال��ط��اق��ة 

العربية. املنطقة  يف  والغذاء 

ال��ت��ح��ل��ي��ل  �������س������رورة  اىل  �����س����م����وه  وا�������س������ار 

ذي  ط��رح  اىل  للتو�سل  للمعطيات  املو�سوعي 

التنمية  حتقيق  ع��ل��ى  يعمل  ا���س��رات��ي��ج��ي  ُب��ع��د 

والنظر  امل�ستدامة  واالقت�سادية  االجتماعية 

ب�����س��م��ول��ي��ة يف اإط����ار امل�����س��رق ال��ع��رب��ي وامل��ن��ط��ق��ة 

العربية. 

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

ام�س،  االأردن��ي��ة،  ال��زراع��ة  وزارة  اأطلقت 

بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمور  وجمعية  الزراعي  واالبتكار  التمر 

االأردن����ي����ة، »ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ت��ط��وي��ر زراع���ة 

2020- االأردن��ي��ة  التمور  واإن��ت��اج  النخيل 

بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  2030«.وبارك 
اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س  مبارك 

رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية 

ال���زراع���ي، وزي��ر  ال��ت��م��ر واالب��ت��ك��ار  لنخيل 

الزراعة االأردين الدكتور �سالح اخلراب�سة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

 اأع��ل��ن وزي����ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون االإع����الم 

اأجمد عودة الع�سايلة، وقف العمل بحجر 

اأن��ه  اإىل  اأم��ن��ّي��اً، الف��ت��اً  والبنايات  ال��ع��م��ارات 

���س��ُي��ط��ل��ب م��ن امل��خ��ال��ط��ني ال��ذي��ن ُي��ف��ر���س 

باأماكنهم  االل��ت��زام  امل��ن��زيل  احلجر  عليهم 

اآلّية  وفق  تتّبعهم  و�سيتّم  فح�سهم،  حلني 

ة. املخت�سّ االأجهزة  تقّررها 

ال��وزراء  رئي�س  اأن  اإىل  الع�سايلة  واأ�سار 

خللّية  اجتماعاً  عقد  ال��رّزاز  عمر  الدكتور 

اأزم����ة ك���ورون���ا يف امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��الأم��ن 

ع��دداً  �سّم  االثنني،  ام�س  االأزم���ات،  واإدارة 

م��ن ال������وزراء، وم�����دراء االأج���ه���زة االأم��ن��ّي��ة 

والع�سكريني،  امل��دن��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني  وك��ب��ار 

لتداعيات  احلكومة  متابعة  اإطار  يف  وذلك 

اأزمة وباء كورونا على خمتلف القطاعات.

اإيجاز �سحفي  الع�سايلة خالل  واأ�ساف 

االأزم��ات،  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز  يف 

االإج���������راءات  ����س���ري  ن���اق�������س  االج���ت���م���اع  اأن 

وحتديداً  احل��دودّي��ة،  املعابر  على  املّتخذة 

م���ع���رّي ج���اب���ر وال���ع���م���ري، وال���ت���اأّك���د من 

مبّيناً  �سابقاً،  حدثت  التي  الثغرات  ت��اليف 

من�سجمة  املّتخذة  اجلديدة  االإج��راءات  اأّن 

م��ع اأق�����س��ى درج����ات ال�����س��الم��ة وال��وق��اي��ة، 

بحيث متنع خمالطة االأ�سخا�س القادمني 

للعاملني على هذه املعابر، و�سمان �سالمة 

م�ستخدميها. جميع 

واأو����س���ح اأن���ه ���س��ي��ت��ّم و���س��ع دل��ي��ل وا���س��ح 

بجميع  امل��ت��ع��ّل��ق��ة  واالآل����ّي����ات  ب����االإج����راءات 

ال���ع���م���ل���ّي���ات ع���ل���ى امل����ع����اب����ر، ك��ال��ت��خ��ل��ي�����س 

ي�����س��م��ن �سالمة  وال��ت��اأم��ني وغ���ريه���ا، مب��ا 

ت�سّببها  وع���دم  ب��ه��ا،  امل��رت��ب��ط��ة  االإج�����راءات 

العدوى. بنقل 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط - عمان

اأع����ل����ن وزي������ر ال����ع����دل ال����دك����ت����ور ب�����س��ام 

ال��ت��ل��ه��وين ع���ن اإط�����الق خ��دم��ة ال��ر���س��ي��م 

ت�����س��ج��ي��ل  خ���دم���ة  اآل����ي����ة  وت���ع���دي���ل  االآيل، 

االإجرائية  والطلبات  التنفيذية،  الق�سايا 

لالأعوام  االإلكروين  التحول  خطة  �سمن 

2018 – 2020، بالتعاون مع م�سروع �سيادة 

ال��ق��ان��ون امل��م��ول م��ن ال��وك��ال��ة االأم��ريك��ي��ة 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ي���ة. وق����ال خ���الل م��وؤمت��ر 

�سحايف يف مبنى الوزارة، اليوم االثنني، اإن 

الوزارة طورت نظام اإدارة الدعاوى املطبق 

“ميزان” من  امل��م��ل��ك��ة  حم��اك��م  ج��م��ي��ع  يف 

اإلكرونيا،  املحاكم  ر�سوم  احت�ساب  خ��الل 

الدعاوى  ت�سجيل  خدمات  تعديل  وكذلك 

االإلكرونية للخدمات بحيث  البوابة  على 

الدعوى ودفع  تر�سيم  املحامي من  يتمكن 

ه��ذه  اأنَّ  واأ�����س����اف  اإل���ك���رون���ي���ا.  ر���س��وم��ه��ا 

و�سالمة  دق��ة  �سمان  اإىل  ت��ه��دف  اخل��دم��ة 

�سبط  طريق  عن  كافة  املالية  االإج���راءات 

واحت�ساب  القب�س  اأوام���ر  اإ���س��دار  عمليات 

اأي  دون  املالية  العمليات  وجميع  الر�سوم 

ت��دخ��ل ب�����س��ري، وت�����س��ه��ي��ل اأع���م���ال ال��رق��اب��ة 

املالية  احلركات  متابعة  خ��الل  من  كذلك 

املوجود  والتقارير  والك�سوفات  للدعاوى 

يف ال��ن��ظ��ام، ف�����س��اًل ع��ن زي���ادة ك��ف��اءة عمل 

على  ينعك�س  م��ا  االإل��ك��رون��ي��ة  اخل���دم���ات 

متلقي اخلدمات بالر�سا والقبول.

ت�سجيل  خدمة  اآلية  تعديل  اإىل  واأ���س��ار 

االإجرائية  والطلبات  التنفيذية  الق�سايا 

م���ن خ����الل اخ��ت�����س��ار ب��ع�����س االإج��������راءات 

دور  واإل��غ��اء  التنفيذية،  الق�سية  لت�سجيل 

���س��اب��ط االرت����ب����اط م���ن امل��ح��ك��م��ة ل��ي��ج��ري 

اإلكرونيا. الطلبات  ا�ستقبال 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط - وكاالت

ع��ل��ى ���س��ف��ح ج��ب��ل ���س��ل��م��ان ال��ف��ار���س��ي ج��ن��وب 

تقع  ال���زاغ«  »ع���راق  حت��ت  وبالتحديد  نابل�س، 

ال��ت��ي ميلكها  االأر�����س  ال�����س��خ��رة« وه���ي  »خ��ل��ة 

احل�����اج ي��و���س��ف ع��ب��د ال����ق����ادر ع�����س��اي��رة »اأب����و 

حم���م���د« ل���ت���واج���ه ا���س��ت��ي��ط��ان وت���ه���وي���د دول���ة 

االحتالل.

ب���االم�������س، خ����رج اأب�����و حم��م��د ���س��ب��اًح��ا م��ع 

ي�ستطيع  ال  التي  اأر�سه  اإىل  للو�سول  االأهايل 

ت��ع��م��ريه��ا وزراع���ت���ه���ا ب�����س��ب��ب ع���رب���دة ق��ط��ع��ان 

حيث  االح��ت��الل،  جي�س  بحماية  امل�ستوطنني 

فيها  اأق��دام��ه  وي��ث��ب��ت  اأر���س��ه  لي�ست�سلح  خ��رج 

ل��ك��ن ج��ي�����س االح���ت���الل ق��م��ع��ه ب��ق��ن��اب��ل ال��غ��از 

الأر�سه. الو�سول  من  ومنعه 

ق��دمًي��ا، جن��ح اأب���و حم��م��د يف زراع����ة اأر���س��ه 

اأرب�����ع م�����رات، ل��ك��ن امل�����س��ت��وط��ن��ني يف ك���ل م��رة 

اإن��ه��اء  اأج���ل  م��ن  وت��خ��ري��ب��ه��ا،  بقلعها  ي��ق��وم��ون 

ب�سجر  ي��ت��م��ث��ل  ال����ذي  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال���وج���ود 

كانت  التي  االأر�س  ال�سخرة،  خلة  يف  الزيتون 

حتت  اأ�سبحت  لكنها  كنزها،  من  وتنتج  تثمر 

االحتالل. وجي�س  امل�ستوطنني  قطعان  حتكم 

اأ�سل  اأن  ا�ستطعت  اليوم  حممد:  اأبو  يقول 

»ق��رم��ي��ة«  ووج���دت  م��ع��دودة،  للحظات  اأر���س��ي 

كنا  �سجرة   1٥0 اأ�سل  من  تبقت  اأخرية  زيتون 

ن�ستطع  ومل  طويلة،  �سنوات  خالل  بها  نعتني 

اأن نعمل يف االأر�س اأي �سيء ب�سبب قمع جي�س 

جتاهنا.  القنابل  واإطالق  االحتالل 

التفا�صيل �ص »10«

 ترجيح تخفيض أسعار 
المشتقات النفطية

االنباط-عمان

النفط عامر  رجح اخلبري يف جمال 

نهاية  احل��ك��وم��ة  جت���ري  ان  ال�����س��وب��ك��ي 

على  تخفي�س  اول  احل��ايل  ايلول  �سهر 

اأ�سعار امل�ستقات النفطيه منذ �سهر ايار 

املا�سي، بن�سب تراوح ما بني 1-٥%.

 وق����ال م��ن امل��ت��وق��ع ت��خ��ف��ي�����س �سعر 

لكل  قر�س   2.٥-2 م��ن  بقيمة  ال�سوالر 

للتنكة  دي���ن���ار  ن�����س��ف  ت��ق��ري��ب��اً  اأو  ل���ر 

�سعر  وتخفي�س   ،%٥ تخفي�س  وبن�سبة 

 9٥ واوكتان   90 اوكتان  ب�سقيه  البنزين 

لكل  قر�س  اىل  قر�س  ن�سف  من  بقيمة 

لر وبن�سبة من 1-1.٥% فقط.

  وا�ساف بلغ معدل �سعر خام برنت 

41 دوالر  ل�سهر �سبتمر/اأيلول احلايل 

�سعر  معدل  عن   %9 بن�سبة  بانخفا�س 

نفط برنت ل�سهر اغ�سط�س/اآب املا�سي 

الذي بلغ 4٥ دوالر للرميل.

ون�����وه�����اأن ا����س���ع���ار ال���ن���ف���ط اجت��ه��ت 

ال�سهر  ه���ذا  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ل��الن��خ��ف��ا���س 

العاملي  الطلب  انتعا�س  تباطوؤ  ب�سبب 

والقلق.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

�سعد  ال��دك��ت��ور  ال�سحة  وزي��ر  اأع��ل��ن   

جابر، عن ت�سجيل وفاتني و266 اإ�سابة 

ج��دي��دة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا، م��ن��ه��ا 264 

حالة حملية.

اإيجاز  خالل  جابر  الدكتور  واأو�سح 

املركز  يف  االث��ن��ني،  ام�����س  عقد  �سحفي 

اأن  االأزم������ات،  واإدارة  ل��الأم��ن  ال��وط��ن��ي 

االإ����س���اب���ات امل��ح��ل��ي��ة اجل���دي���دة ت��وزع��ت 

العا�سمة،  يف   166 االآت���ي؛  النحو  على 

8 يف اإربد،  38 يف البلقاء،  2٥ يف الكرك، 

10 يف الزرقاء، 3 يف معان وحالة واحدة 

3 يف م��ادب��ا و10 ح���االت يف  يف ع��ج��ل��ون، 

ف��ن��ادق  ك��م��ا �سجلت ح��ال��ت��ان يف  ج��ر���س، 

احلجر لقادمني من خارج اململكة.

واأ�سار الوزير جابر كذلك، اإىل تعايف 

683 م��ن امل�����س��اب��ني ب��ال��ف��ريو���س خ��الل 

ال�ساعات ال� 24 املا�سية، واإجراء 12867 

ك���ورون���ا، لي�سل  ع���ن  ل��ل��ك�����س��ف  ف��ح�����س��اً 

جمموع الفحو�سات منذ بدء اجلائحة 

اإىل 1083488 فح�ساً.

حلقوق  االأع��ل��ى  املجل�س  اع��ت��ذر  كما 

االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، ام�س االثنني.

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

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الملك يدعو لنظام عالمي أكثر تكاماًل وإنصافا

 الرزاز يكرم موظفا قدم معلومات عن قضية فساد وفرت 650 الف على الخزينة

 التدريب المهني والشرق األوسط تتفقان على توقيع مذكرة لتصنيع األدوية

مذكرة تفاهم بين النزاهة ومكافحة الفساد وملتقى طالل ابو غزالة

 األشغال تطلق خطتها للتعامل مع فصل الشتاء

 القى الكلمة الرئيسة في قمة تأثير التنمية المستدامة

التنمية المستدامة الحقيقية أضحت ملحة للمساعدة على تخطي أزمة كورونا

االنباط-عمان

 �سارك جاللة امللك عبداهلل الثاين، ام�س االثنني، يف “قمة تاأثري 

العاملي، عرب  االقت�سادي  املنتدى  يعقدها  التنمية امل�ستدامة” التي 

تنمية  اأجل  ال�سبط من  “اإعادة  �سعار  املرئي، حتت  تقنية االت�سال 

م�ستدامة«.

العوملة” الذي  �سبط  “اإعادة  مفهوم  مع  القمة  �سعار  وين�سجم 

املقال الذي ن�سرته �سحيفة  الثاين يف  امللك عبداهلل  اأطلقه جاللة 

�سهر ني�سان املا�سي. يف  بو�ست”،  “وا�سنطن 
االفتتاحية  اجلل�سة  يف  الرئي�سة  الكلمة  امل��ل��ك  ج��الل��ة  واأل��ق��ى 

الرحيم”اأ�سحاب  ال��رح��م��ن  اهلل  “ب�سم  ن�����س��ه��ا:  ت��ال��ي��اً  ل��ل��ق��م��ة، 

الفخامة،اأ�سدقائي،ي�سعدين امل�ساهمة يف اإطالق هذا النقا�س الذي 

واأ�سكر �سديقي  ال��وق��ت احل���رج،  ه��ذا  اإل��ي��ه يف  باأم�ّس احل��اج��ة  نحن 

تغيرٍي  الإح��داث  العمل  يف  تفانيه  على  �سواب،  الربوفي�سور  العزيز، 

اإيجابي يف عاملنا.

اأثرها،  اإن التنمية امل�ستدامة احلقيقية التي تلم�س كل ال�سعوب 

مل�ساعدتنا  م�سى،  وق���ٍت  اأي  م��ن  اأك���ر  ملحة  ح��اج��ًة  ال��ي��وم  اأ�سحت 

والتي  واالقت�سادية  االإن�سانية  وتبعاتها  كورونا  اأزم��ة  تخطي  على 

�ست�ستمر اإىل ما بعد اجلائحة.

غري  عاملي  ن��ط��اٍق  على  البلدان  جميع  طالت  التي  االأزم���ة  ه��ذه 

م�سبوق، هي اأي�ساً فر�سة لنا، اإذا عملنا بحزم وب�سكل جماعي. علينا 

اأن نبداأ باإعادة النظر يف نظامنا العاملي لي�سبح اأكر تكاماًل ومنعًة 

واإن�سافاً؛ اإذ لن تزدهر العوملة يف غياب االهتمام باملجتمعات االأكر 

�سعفاً، فحالنا واحد، نحن نواجه االأزمات معاً، ومن االأف�سل لنا اأن 

ندرك ذلك ب�سرعة.

�سمواًل  اأكر  اقت�سادي  تعاٍف  العاملي نحو  بناء نظامنا  اإع��ادة  اإن 

ت��ب��داأ م��ن االأ���س��ا���س��ات، م��ن خ��الل ���س��راك��ات ثنائية وث��الث��ي��ة وعلى 

م�ستوى االأقاليم، تعود باملنفعة امل�سرتكة وت�سّكل �سبكة اأمان عاملية، 

للتخفيف من وطاأة الفقر والبطالة، وتعزيز االأمن الغذائي وحماية 

البيئة.

وخ��ارج��ه��ا،  امل��ن��ط��ق��ة  ���س��رك��ائ��ن��ا يف  م���ع  ن��ع��م��ل  االأردن  ن��ح��ن يف 

التكامل  لنبني  البع�س  بع�سنا  وم��وارد  قوة  مواطن  يف  لال�ستثمار 

املطلوب من اأجل االزدهار امل�سرتك يف عاملنا و�سالمة �سعوبنا، لقد 

بالزراعة،  ق��درات��ه  يف  اال�ستثمار  نحو  ب���االأردن  ك��ورون��ا  اأزم���ة  دفعت 

وال�سناعات  الطبي،  والقطاع  املعلومات،  وتكنولوجيا  واالت�ساالت 

اأنف�سنا  لن�ساعد  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��دوائ��ي��ة، وذل���ك 

لن�سبح  االإم��ك��ان��ي��ات،  ه��ذه  على  للبناء  م�ستعدون  ونحن  وغ��رين��ا. 

من�سة انطالق ومركزاً لالإقليم ي�سهل اجلهود الدولية واالإقليمية 

لال�ستجابة للتحديات املقبلة.

تفاقم  اإىل  االأم��د  وتبعاتها طويلة  اجلائحة  اأ�سدقائي،اأدت هذه 

االأزمات املتجذرة يف عاملنا، مثل اأزمة املناخ، والفقر، ونق�س الغذاء، 

من  �سنوات  برغم  واالقت�سادي،  االجتماعي  والتفاوت  والبطالة، 

العمل امل�سرتك الذي مل يرتك االأثر املطلوب.

يجب اأن يكون الطريق اإىل االأمام مبنياً على اإعادة �سبط العوملة 

متكني  ط��ري��ق  ع��ن  ال���دويل،  ملجتمعنا  االأ�سا�سية  ال��ّل��ِب��ن��ات  لتدعيم 

والتكافل، ما  ال��ذات  االعتماد على  التوازن بني  بلداننا من حتقيق 

مينحنا القدرة على اإطالق ا�ستجابة �سمولية جلميع االأزمات التي 

تواجه عاملنا، والتي تعزز االقت�ساد العاملي، وتعالج انعدام امل�ساواة يف 

الوقت نف�سه، وتوؤدي اإىل التقدم التكنولوجي وال�سناعي مع �سمان 

ا�ستدامة البيئة التي نعي�س فيها.

النظر يف  ب��داًل من  املقبلة،  االأي��ام  اليوم ويف  ل��ذا، يف مناق�ساتكم 

م�ساكل حللها، اأدعوكم للبحث عن فر�ٍس الغتنامها و�سبٍل للتعاون، 

الإعادة بناء نظام عاملي حقيقي و�سمويل، ال ي�ستثني اأحداً.

اأمتنى لكم قمة مثمرة، و�سكراً«.

ل��الأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  هام�س  على  القمة  وتعقد 

امل��ت��ح��دة يف دورت���ه���ا اخل��ام�����س��ة وال�����س��ب��ع��ني، مب�����س��ارك��ة روؤ����س���اء دول 

وممثلي  وال�سيا�سيني  االأع���م���ال  ق���ادة  م��ن  �سخ�سية   2500 ون��ح��و 

موؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات الدولية وال�سبابية، واأكادمييني 

واإعالميني. --)برتا(

االنباط-عمان

ال���رزاز،  ال��دك��ت��ور عمر  ال����وزراء   ك��رم رئي�س 

ال���ع���دل/  وزارة  يف  م���وظ���ف���ا  االث����ن����ني،  مت�������س 

اإرب����د اب��راه��ي��م ال��ب�����س��ول ال��ذي  حمكمة ب��داي��ة 

اأح��د  ارتكبها  ف�ساد  ق�سية  ع��ن  معلومات  ق��دم 

االأ���س��خ��ا���س م���ن غ���ري امل��وظ��ف��ني ال��ع��م��وم��ي��ني 

على  دي��ن��ار  ال��ف   650 مبلغ  توفري  �ساهم يف  م��ا 

خزينة الدولة ولفت االنتباه اإىل ق�سايا اأخرى 

مماثلة.

واكد رئي�س الوزراء لدى ا�ستقباله يف مكتبه 

بح�سور  الب�سول،  للموظف  ال���وزراء  برئا�سة 

ورئي�س  التلهوين  ب�سام  ال��دك��ت��ور  ال��ع��دل  وزي��ر 

مهند  الدكتور  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  للموظف هيئة  وتقديرها  احلكومة  �سكر  ال��ع��ام وجت�سيد ح��ج��ازي،  امل����ال  ال��ب�����س��ول حل��ر���س��ه ع��ل��ى 

اأ�سمى معاين االنتماء للوطن.

ك��م��ا اك���د رئ��ي�����س ال�����وزراء ت��وج��ي��ه��ات جاللة 

نف�سه  ال��وق��ت  ويف  املق�سرين،  مبحا�سبة  امللك 

لل�سالح  تعمل  ال��ت��ي  الوطنية  ال��ن��م��اذج  ت��ك��رمي 

ال��ع��ام، وح��م��اي��ة امل���ال ال��ع��ام م��ن اأي جت����اوزات، 

وامل�����س��اه��م��ة يف ال��ك�����س��ف ع���ن ق�����س��اي��ا ال��ف�����س��اد 

واالبالغ عنها.

وق����ال: واج����ب ال���دول���ة االأردن���ي���ة اأن ت��وج��ه 

ي�سهم  وموظف  مواطن  لكل  والعرفان  ال�سكر 

يف ايقاف النزف والهدر يف املال العام.

الب�سول عن تقديره  املوظف  اأع��رب  ب��دوره، 

لهذا التكرمي من رئي�س الوزراء، موؤكدا انه قام 

على  اجلميع  حاثا  العام،  امل��ال  حلماية  بواجبه 

عدم الرتدد يف االبالغ عن اأية ق�سية ف�ساد. 

االنباط- ال�سلط

جامعة  مع  املهني  التدريب  موؤ�س�سة  اتفقت 

ال�����س��رق االأو����س���ط ع��ل��ى ت��وق��ي��ع م��ذك��رة تفاهم 

االأدوية. لت�سنيع 

وق����ال م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة امل��ه��ن��د���س زي��اد 

من  وف��دا  االثنني  ام�س  لقائه  خ��الل  عبيدات 

اجلامعة برئا�سة عميد كلية ال�سيدلة الدكتور 

ع��م��ار امل��ع��اي��ط��ة، اإن ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ق��ط��اع��ني 

ال�سباب ويرفع قدراتهم  العام واخلا�س ميكن 

العمل. التعليمية ملواءمة متطلبات �سوق 

وج������ال ال����وف����د ال����زائ����ر يف م��ع��ه��د ال��ت��م��ي��ز 

ل��ل�����س��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة ال����ذي ي����درب ال��ط��ل��ب��ة 

يف م�����س��ت��وى ال��دب��ل��وم امل��ه��ن��ي ع��ل��ى ال�����س��ن��اع��ات 

الدوائية.

ال���ك���وادر  وي���ه���دف امل��ع��ه��د اإىل رف����ع ك���ف���اءة 

ال��ب�����س��ري��ة واإع�������داد ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة امل���درب���ة 

واإي��ج��اد  االأدوي�����ة،  ت�سنيع  وامل��وؤه��ل��ة يف جم���ال 

ف���ر����س ع��م��ل وت�����س��وي��ق ال���ك���ف���اءات االأردن����ي����ة 

اململكة  داخ����ل  ال��دوائ��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ة  يف جم���ال 

وخارجها.

وابدى فريق اجلامعة اإعجابهم وتقديرهم 

ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة ودوره�������ا ال���وط���ن���ي واال����س���ت���ع���داد 

للتعاون معها يف خمتلف املجاالت.

االنباط-عمان

وقعت هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد وملتقى 

ط��الل اأب���و غ��زال��ة امل��ع��ريف ام�س االث��ن��ني مذكرة 

تفاهم لتعزيز التعاون والتن�سيق لتعظيم مبادئ 

ونبذ  الر�سيدة  واحلاكمية  وال�سفافية  النزاهة 

ثقافة الف�ساد.

جمل�سها  رئي�س  الهيئة  ع��ن  امل��ذك��رة  وووق���ع 

الدكتور  امللتقى  وع���ن  ح��ج��ازي  مهند  ال��دك��ت��ور 

طالل اأبو غزالة يف مقر الهيئة.

الف�ساد  اآف��ة  اأن مواجهة  امل��ذك��رة على  ون�ست 

ت��ع��د ج���ه���داً وط��ن��ي��اً ب���ني ال��ق��ط��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة 

والفعلية بني  ال�سراكة احلقيقية  وتفعيل  كافة، 

ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����س، وت��ك��ري�����س ثقافة 

ل��ل��روؤى  تنفيذاً  ال��ر���س��ي��دة؛  واحلاكمية  ال��ن��زاه��ة 

اإىل ح�سد  الداعية  ال�سامية  امللكية  والتوجيهات 

ال��ن��زاه��ة  منظومة  لتعزيز  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ات 

الوطنية.

امل�سرتك  التعاون  تعزيز  اإىل  املذكرة  وتهدف 

ب���ني اجل��ان��ب��ني م���ن خ����الل اال���س��ت��ث��م��ار االأم��ث��ل 

لديهما،  املتاحة  وامل����وارد  واالإم��ك��ان��ي��ات  للجهود 

للقطاع  الوطني  ال��دور  لتعزيز  ولتكون منوذجاً 

اخلا�س يف جمال مكافحة الف�ساد.

تاأتي تكري�ساً  امل��ذك��رة  ه��ذه  اأن  واأك���د حجازي 

ال��ق��درات  ب��ن��اء  جم��ال  يف  امل�سرتكة  للم�سوؤولية 

الوطني  امل�ستوى  على  الف�ساد  ملحاربة  وامل��ع��ارف 

من خالل ال��دورات والبحوث امليدانية امل�سرتكة 

الهيئة  اأن  اإىل  الب�سرية، م�سرياً  امل��وارد  وتدريب 

حدثت اال�سرتاتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة 

ال��ف�����س��اد مب���ا ي��ن�����س��ج��م م���ع ال��ت��ط��ل��ع��ات واالآف�����اق 

م�ساريع  �سكل  ع��ل��ى  ت��رج��م��ت  ال��ت��ي  الت�سغيلية 

وبرامج على امل�ستويني الوطني واملوؤ�س�سي.

ع��ل��ى تطوير  ح��ر���س��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأو�����س����ح 

يف  ا�ستقالليتها  لتعزيز  الناظمة  الت�سريعات 

التحول  فكرة  تبني  اإىل  اإ���س��اف��ة  مهامها،  اإدارة 

العامة  يف  التحقيق  مب��ج��ال  االف��رتا���س��ي��ة  نحو 

ب��خ��رباء  اال���س��ت��ع��ان��ة  خ���الل  م���ن  والتخ�س�سية 

اأداء املوظفني من  متخ�س�سني، وكذلك تطوير 

والتدريب لتطوير  اإن�ساء مركز لالبتكار  خالل 

مهاراتهم وقدراتهم ونقل املعرفة على امل�ستويني 

االإقليمي والعاملي.

وح���دة  ا���س��ت��ح��دث��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

متابعة  ت��ت��وىل  اال���س��ت��ث��م��ار  ب�����س��وؤون  متخ�س�سة 

اإجراءات خدمات اال�ستثمار وحماية امل�ستثمرين 

الوطني  االقت�ساد  دع��م  دوره���ا يف  م��ن  انطالقاً 

واحلفاظ على املوارد الوطنية.

بال�سراكة مع  اعتزازه  ابو غزالة عن  واأع��رب 

الهيئة باعتبار ذلك واجبا وطنيا على جمموعته 

على  ع��ازم��ة  جمموعته  اأن  اإىل  م�سرًيا  العاملية، 

دعم جهود واأهداف الهيئة لتعزيز النزاهة ونبذ 

الف�ساد وحماربته.

اال�ستباقية  م��ف��ه��وم  و���س��ع  اأه��م��ي��ة  واأو����س���ح 

وال���وق���اي���ة م���ن وق����وع ال��ف�����س��اد م��و���س��ع التنفيذ 

واالهتمام، وذلك عن طريق تعزيز ون�سر ثقافة 

ال��ن��زاه��ة وت��ق��وي��ة ال�����س��واب��ط واالأن��ظ��م��ة املالية 

واالإدارية يف القطاعني العام واخلا�س، والتقليل 

من التعامل الب�سري والورقي من خالل تفعيل 

وبنّي  االإلكرتونية.  والربامج  الرقمية  االأنظمة 

والتح�سري لدبلوم  م��واد تدريبية  اإع��داد  اأهمية 

مع  بال�سراكة  مهنية  م��زاول��ة  و���س��ه��ادة  تدريبي 

ال��ه��ي��ئ��ة، م���وؤك���ًدا اأه��م��ي��ة ال��ت��وج��ه اإىل امل���دار����س 

بني  ال��ن��زاه��ة  ومفاهيم  قيم  لن�سر  واجل��ام��ع��ات 

جيل ال�سباب واليافعني و�سوال اإىل اأجيال ٍواعية 

مبعايري النزاهًة تقود امل�ستقبل.

االنباط- عمان

 اطلقت وزارة اال�سغال العامة واال�سكان، خطة 

طوارئ �ساملة للتعامل مع الظروف والتطورات 

اجلوية خالل ف�سل ال�ستاء املقبل بالتن�سيق مع 

واملجل�س  االأزم���ات  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز 

الر�سمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  امل����دين  ل��ل��دف��اع  االأع���ل���ى 

واالأهلية املعنية.

وقالت الوزارة يف بيان �سحفي، ام�س االثنني، 

امل��ي��اه  ع���ب���ارات  ف��ت��ح وتنظيف  ع��ل��ى  �ستعمل  ان��ه��ا 

وجم�����اري ال�����س��ي��ول واالأودي��������ة، ك��م��ا ع��م��ل��ت على 

وحتليلها  للعام  ال��ط��وارئ  خطة  نتائج  مراجعة 

ل��ت��ح��دي��د ال���ب���وؤر ال�����س��اخ��ن��ة وم��ع��اجل��ت��ه��ا �سمن 

االإمكانات املتاحة.

وقامت ال��وزارة بتحديد جميع مواقع العبارات 

على نظام “جي اي ا�س” اخلا�س بغرفة الطوارئ 

على  لونها  تغري  خ��الل  م��ن  حالتها  يبني  وال���ذي 

النظام وذلك ح�سب املعلومات الواردة من املوقع.

وا�سافت ال��وزارة انه مت حتديث وتطوير غرفة 

باأجهزة  وتزويدها  ال���وزارة  يف  الرئي�سية  العمليات 

ات�سال حديثة، كما مت ربط كامريات مراقبة طريق 

املطار كمرحلة اأولية بالتن�سيق مع مديرية االأمن 

العام وما زال التن�سيق م�ستمرا مع مديرية االأمن 

العام لربط باقي الطرق الرئي�سية يف اململكة.

م��دراء  جميع  ال���وزارة  زودت  البيان،  وبح�سب 

االأ�سغال ومدراء املكاتب باأجهزة ات�سال ال�سلكية 

يف  ال��ك��وادر  جميع  ب��ني  املعلومة  مترير  لت�سهيل 

امل��وق��ع، كما مت حتديث تطبيق ب��الغ��ات ط��وارئ 

على الهواتف الذكية لزيادة التفاعل مع املواطنني 

وت�سريع اال�ستجابة للبالغات الواردة.

و�سملت اال�ستعدادات جتهيز 94 فريقا ميدانيا 

يف خمتلف املناطق، ت�ساندهم نحو 400 اآلية من 

التن�سيق  مت  كما  اإ�سافية،  ثلوج  كا�سحات  بينها 

م�سروعات  وم��ق��اويل  املقاولني  نقابة  مع  امل�سبق 

ال���وزارة قيد التنفيذ لرفد ال���وزارة ب��اأي اآليات اأو 

معدات وكوادر اإذا لزم االأمر.

رئيس هيئة األركان يلتقي السفيرة 
األوكرانية

 أوقاف الرصيفة تحذر من االنجرار وراء 
دعوات غير مبنية على علم شرعي

 إنجاز80 % من مستشفى الطفيلة 

 بلدية الزرقاء تعد خطة طوارئ لفصل الشتاء

 حماية الطبيعة تثمن جهود إدارة حماية 
البيئة لمتابعة مخالفات الصيد

االنباط-عمان

اللواء  امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  التقى 

احل��ن��ي��ط��ي، يف مكتبه  اأح���م���د  ي��و���س��ف  ال���رك���ن 

ب���ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة، ام�������س االث����ن����ني، ال�����س��ف��رية 

االأوكرانية يف عّمان مريو�سالفا �سريباتيوك.

وبحث اللواء الركن احلنيطي مع ال�سفرية، 

عالقات  تعزيز  و�سبل  والتن�سيق  التعاون  اأوج��ه 

ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي مب��ا ي��خ��دم م�سلحة ال��ق��وات 

امل�سلحة يف البلدين ال�سديقني.

الر�سيفة االنباط- 

 ح����ذر م���دي���ر اأوق������اف ال��ر���س��ي��ف��ة ال��دك��ت��ور 

حم��م��د ف����وزي امل��واط��ن��ني م���ن االجن�����رار وراء 

الدعوات غري املبنية على علم �سرعي اأو فقهي، 

ال��ق��رارات  يخالف  �سرعية مبا  اأدل��ة  وال حت��وي 

من  وحت�سينهم  النا�س  حماية  ت�ستهدف  التي 

انت�سار االأوبئة واالأمرا�س.

وراء  االن���ق���ي���اد  اإن  االث����ن����ني:  ام�������س  وق�����ال 

ال���ع���اط���ف���ة يف م���ث���ل ه�����ذه ال����ظ����روف ل��ي�����س يف 

م�����س��ل��ح��ة اأح�����د م��ط��ل��ق��ا، وي���ج���ب اأخ�����ذ ال��ع��ل��م 

امل�سلحة  تغليب  وك��ذل��ك  اأه��ل��ه،  م��ن  ال�سحيح 

العامة على العواطف.

واأ�سار اإىل اأنه مل يرد مديريات االأوقاف اأي 

جديد حتى االآن بخ�سو�س اإعادة فتح امل�ساجد.

معلومات  ت��داول��وا  اال�سخا�س  بع�س  وك��ان 

اأحد امل�ساجد يف خميم حطني بلواء  ب�ساأن فتح 

الر�سيفة واإقامة ال�سالة فيه.

ب��الغ  اأي  ت��ت��ل��ق  مل  امل���دي���ري���ة  اأن  واأو�����س����ح 

بقرار  ملتزم  اجلميع  اأن  م�سيفا  ال�ساأن،  بهذا 

االإغ������الق ب��ان��ت��ظ��ار حت�����س��ن احل���ال���ة ال��وب��ائ��ي��ة 

الإعادة فتح امل�ساجد.

الطفيلة االنباط- 

حمافظة  يف  ال�سحية  ال�سوؤون  مدير  رج��ح 

ت�سليم  اخل����وال����دة  خ���ال���د  ال���دك���ت���ور  ال��ط��ف��ي��ل��ة 

ن�سبة  وال��ب��ال��غ��ة  امل����دين  ال��ط��ف��ي��ل��ة  م�����س��ت�����س��ف��ى 

اإجنازه 80 باملئة، مطلع العام املقبل.

وق����ال ال��دك��ت��ور اخل���وال���دة خ���الل ل��ق��اء مع 

ال��ذي  بتهمنا”  “�سحتك  االذاع����ي  ال��ربن��ام��ج 

ت��ع��ده وت��ق��دم��ه ال��زم��ي��ل��ة اإ����س���الم امل��ح��ا���س��ن��ة يف 

الطفيلة  اإن  التقنية،  الطفيلة  جامعة  اإذاع���ة 

االأ���س��ن��ان،  ب��ت��ق��ومي  متخ�س�س  لطبيب  تفتقر 

لتوفري  ال�����س��ح��ة  وزارة  خم��اط��ب��ة  اإىل  م�����س��ريا 

االأ�سنان  تقومي  ومتابعة حاالت  ملعاجلة  طبيب 

املواطنني. للتخفيف عن 

ي��ع��م��ل��ون يف  17 ط��ب��ي��ب��ا  ن��ح��و  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

انتقلوا  وال��ف��رع��ي��ة  ال�ساملة  ال�سحية  امل��راك��ز 

املجاالت  يف  االخت�سا�س  برامج  على  للح�سول 

الطبية، ما اأدى اإىل نق�س اأعداد االأطباء، فيما 

عينت الوزارة 11 طبيبا يف تلك املراكز.

ال�سامل، بني  القاد�سية  وحول مركز �سحي 

ماء  نبع  ظهور  م�سكلة  اأن  اخل��وال��دة  ال��دك��ت��ور 

�سيانة  اإجناز  بتاأخري  ت�سببت  املركز  حميط  يف 

دينار  مليون  كلفته  والبالغة  امل��رك��ز،  وتو�سعة 

�سمن خم�س�سات جمل�س حمافظة الطفيلة.

االنباط- الزرقاء

لف�سل  ط��وارئ  الزرقاء خطة  بلدية  اأع��دت   

تت�سمن  كورونا،  انت�سار جائحة  ال�ستاء يف ظل 

تنفيذ خطوط جديدة لت�سريف مياه االأمطار 

يف ب��ع�����س ال���ب���وؤر ال�����س��اخ��ن��ة ب��امل��دي��ن��ة وال��ب��ال��غ 

عددها 15 موقعاً.

املومني  عماد  املهند�س  البلدية  رئي�س  وقال 

االأودي���ة  ع��ل��ى تنظيف جم���اري  ال��ع��م��ل ج��ار  اإن 

وال�������س���ي���ول، وت��ع��زي��ز ب��ع�����س��ه��ا ب�����س��ات��ر ت���راب���ي؛ 

حت�����س��ب��اً الرت��ف��اع م��ن�����س��وب ال�����س��ي��ل ع��ل��ى امل��ن��ازل 

جماري  عمق  زي��ادة  اإىل  اإ�سافة  منه،  القريبة 

ال�سيول واالأودية.

لتنظيف  دوري���ة  ح��م��الت  تنفيذ  اإىل  واأ���س��ار 

واإزال����ة خم��ل��ف��ات ال��ب��ن��اء وال��ن��ف��اي��ات م��ن داخ��ل 

نقاط ت�سريف مياه االأمطار، وتنظيف مداخل 

وخم����ارج ال���ع���ب���ارات ال�����س��ن��دوق��ي��ة واالأن��ب��وب��ي��ة 

ح��ني جرى  لها، يف  ال��الزم��ة  ال�سيانة  واإج���راء 

التاأكد من �سالحية االآليات العاملة و�سيانتها 

واإع��������داد ك�����س��وف��ات ب��امل��وظ��ف��ني م���ن ���س��ائ��ق��ني 

الأي  اال�ستعداد  اأهبة  على  ليكونوا  ومراقبني 

طارئ.

اإ�سافية  اأجهزة  توفري  اخلطة  تت�سمن  كما 

ل�����س��ف��ط امل��ي��اه وال��ت��اأك��د م��ن ف��ع��ال��ي��ة امل��وج��ودة 

اأرقام  وتخ�سي�س  دائمة،  وت�سكيل جلنة  �سابقا، 

الرئي�سة  العمليات  غ��رف��ة  يف  ط���وارئ  ه��وات��ف 

ال���س��ت��ع��الم امل��واط��ن��ني، وو���س��ع ب��رن��ام��ج مكثف 

الآلية عمل فرق التعقيم.

االنباط-عمان

الطبيعة،  حلماية  امللكية  اجلمعية  ثمنت   

حلماية  امللكية  االإدارة  ج��ه��ود  االث��ن��ني،  ام�����س 

املن�سورة  التعديات  متابعة  وال�سياحة يف  البيئة 

اإلكرتونيا واخلا�سة ب�سيد االأنواع الربية.

امل��ع��ل��وم��ات  اإن  ب���ي���ان:  وق���ال���ت اجل��م��ع��ي��ة يف 

وال���ب���ي���ان���ات ال���ت���ي ج��م��ع��ه��ا م��ف��ت�����س��و اجل��م��ع��ي��ة 

ووحدة املباحث البيئة العاملة يف االإدارة امللكية 

حلماية البيئة، جرى حتويلها لوحدة اجلرائم 

االإلكرتونية يف مديرية االأمن العام ال�ستق�ساء 

االأ�سول  بح�سب  املخالفني  ومتابعة  املعلومات 

حلني �سبطهم وحتويلهم اإىل الق�ساء.

بداية  منذ  املتابعة  الق�سايا  ع��دد  اأن  يذكر 

العام احلايل، ت�سمنت ن�سر �سور �سيد وحيازة 

وجت���ارة ح��ي��وان��ات ال��ب��دن وال�����س��ق��ور وال��ط��ي��ور 

املختلفة. الربية 

وبح�سب قانون الزراعة رقم 13 ل�سنة 2015 

امل����ادة 56 اخل��ا���س��ة ب��ح��م��اي��ة االأن������واع ال��ربي��ة، 

ترتاوح عقوبات �سيد االأحياء الربية وحيازتها 

ب�سكل خمالف بني 100 اإىل 2000 دينار عن كل 

تهديده  ودرجة  ندرته  بح�سب  اأو حيوان،  طري 

يف ال��ق��وائ��م امل��ح��ل��ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل م�����س��ادرة 

ال�سالح واحلب�س يف بع�س االأحيان.
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قوياء واأ�سحاب اخُللق الرفيع والقلوب الكبرية، والت�سامح قيمة تريح  الت�سامح �سمة النا�س ا�أ

النف�س وت�سايف القلوب �سريطة اأن تكون نابعة من �سويداء القلب لتكون بكرم � مبّنة، والت�سامح 

�سفح �إعطاء فر�سة حلياة وعالقة جديدة؛ واأحوال النا�س و�سعف ا�أج�سام التي اأنهكها الفايرو�س 

يف زمن كورونا حتّتم عليهم باأن � يرتكوا �أحد بذّمتهم �سيئاً:

ال��ذي قدمة  التنازل  خ��ر بقيمة  الت�سامح يكون من مركز ق��وة � �سعف لي�سعر الطرف ا�آل  .1

ول دون مّنة؛ فيكون من قلب خال�س دون الرجوع للخلف اأبداً؛ � بل يو�سع خّط لف�سل  الطرف ا�أ

املا�سي عن امل�ستقبل.

ال�سعادة  ن��ه ميثل طريق  �أ �سيء  وبالتنازل عن كل  الوقت،  بنف�س  وم��ادي  الت�سامح معنوي   .2

وروحية العطاء ُحّباً للنا�س واحلياة.

عظم الذي كان مت�ساحماً  3. املت�ساحمون مرتاحو ال�سمري والوجدان، وقدوتنا يف ذلك ر�سولنا ا�أ

حتى النخاع �أجل منح فر�س جديدة مثمرة للعالقة بني النا�س.

�سيء؛  يوازيها   � خطيئة  اإبتزازهم  بل   � ولل�سرفاء  للمت�ساحمني  النا�س  بع�س  اإ�ستغالل   .4

فا�أ�سل التكافوؤ يف الت�سامح والقبول دومنا �سلبيات اأو �سوء ظن � �سمح اهلل تعاىل.

5. لن�سمح ون�سفح فكلنا خطاوؤون وخري اخلطائني التوابون؛ فاليوم لك وغٌد عليك؛ وال�سفح 

�سمة الكبار ورب العباد هو القادر على كل �سيء؛ فدع اخللق للخالق.

6. الت�سامح والعفو قيمة وف�سيلة اإن�سانية � يعمل بها اإّ� املوؤمنون بقدر اهلل تعاىل وا�أقوياء 

باأخالقهم واأ�سحاب القلوب البي�ساء والعافني عن النا�س واملقّدرين  �أو�ساع ا�آلخرين. 

7. طعم الت�سامح وجمال معناه كبريين وُمقّدر لي�س فقط عند الطرف ا�آلخر بل عند كّل النا�س 

وفيه من احل�سنات الكثري �أن اإحت�ساب ا�أمور عند اهلل تعاىل اأهون بكثري من اأخذ الق�سا�س باليد 

اأو ا�إنتقام للنف�س �أن اهلل تعاىل ُيقّدر ما ي�ساء ويفعل، فلعنُة اهلل على ال�سيطان والو�سوا�س اخلّنا�س؛ 

فقبل اأن ننام. لنجعل اخلتام م�ساحمة ا�أنام.

8. بارك اهلل تعاىل لل�ساعني يف اإ�سالح ذات البني بني النا�س وندعو اهلل خمل�سني اأن يجعل ذلك 

يف ميزان ح�سناتهم، فالنتائج توؤدي لتهدئة النفو�س وا�أمن وا�إ�ستقرار؛ وهذا على �سبيل ال�سدقة 

اجلارية!

اإ�سالح  ب�سراحة: ثقافتنا املجتمعية فيها الّطْيَبة ومتحيزة �سوب الت�سامح، ونحتاج ملنظومة 

قيمي لفهم ماهية الت�سامح، وكل ذلك موؤ�سر على طيبة قلوب النا�س؛ فال�سواد ا�أعظم من النا�س 

طيبون وا�أ�سل اأن نتطّلع للجانب امل�سيء � املعتم عند كل النا�س؛ ولذلك اجلوانب امل�سيئة ت�سّد 

النا�س للت�سامح على اأمل م�ستقبل م�سرق للعالقات البينية.

د. محمد طالب عبيدات

التسامح في زمن كورونا

االنباط- عمان

اأم�س  عمان  يف  ا�ذربيجانية  ال�سفارة  ا���س��درت 

ا�ثنني بيانا حول مرور 26 عاما  من التوقيع على 

القرن” وال��ذي لعب اهمية يف  م�سري  عقد “عقد 

ال�سعب والدولة ا�ذربيجانية .

وقالت ال�سفارة ان عقد القرن  تنح�سر اهميته 

للعقد  الرئي�سية  واجليواإقت�سادية  اجليو�سيا�سية 

يف اأن���ه ب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذا ال��ع��ق��د ال��ت��اري��خ��ي، ج���رى يف 

اأول مرة التاأ�سي�س للتعاون ال��دويل يف بحر قزوين 

وا�إ���س��ت��خ��راج وال��ت�����س��دي��ر ال��ب��دي��ل مل����وارد الطاقة 

م�ساريع  تنفيذ  وك��ذل��ك  امل��ن��ط��ق��ة  ل����دول  امل��م��ل��وك��ة 

الطاقة والنقل اجلديدة العابرة للحدود.

وا�سافت :”عقد القرن” �سمح  لدولة اأذربيجان 

وا�إقت�سادية  ال�سيا�سية  ا�إجتماعية  وموؤ�س�ساتها 

ب��ا�إ���س��ت��خ��دام ال��وا���س��ع م��ن امل����وارد امل��ال��ي��ة والتقنية 

اىل  امل�ساريع  ا�سافة  ا�أجنبية  ال��دول  متلكها  التي 

العابرة للحدود التي تتحقق �سمن هذا العقد، قد 

واجليواإقت�سادية  اجليو�سيا�سية  ا�أهمية  زادت من 

دول  مع  باملقارنة  الدولية  ال�ساحة  يف  �أذربيبجان 

جنوب القوقاز وبحر قزوين ا�أخ��رى واأث��رت على 

تطوير وتعميق ال�سراكة مع الدول ا�أجنبية:

“عقد  بف�سل  اإ�ستطاعت  ان  اأذربيجان  وا�سارت 

القرن” احل�����س��ول ع��ل��ى امل�����وارد امل��ال��ي��ة وال��ت��ق��اين 

اأدى  امل�ستقبلية، مما  لتنميتها  ال�سرورية  املتقدمة 

اىل حتول دولتنا اىل جزء � يتجزاأ من ا�إقت�ساد 

العاملي.

وقالت ال�سفارة ان  الرئي�س حيدر علييف اإنتهاجا 

ا�ستطاع  اأن  النظر  وال��ب��ع��ي��دة  احل��ازم��ة  لل�سيا�سة 

يخرب خمططات بع�س الدوائر ا�إقليمية والدولية 

القرن” عن  “عقد  اإب����رام  تعطيل  اىل  �سعت  ال��ت��ي 

طريق ت�سخيم ق�سية و�سع بحر قزوين. وا�سارت 

البيان ان الرئي�س علييف  ا�ستطاع بحكمة من اإقناع 

كافة ا�أطراف غري الرا�سية باأن اأذربيجان � تنتهك 

�ي  ا�إقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�سالح  اخلطوة  بهذه 

دولة، بل وبالعك�س، ت�سكل ظروفا متكافئة للتعاون 

وال�سراكة.

كما اإقتدر على تاأمني التما�سي ا�أق�سى مل�ساحلنا 

القومية مع كل العقود النفطية التي كانت املزمع 

اأ�سفرت  ا�أجنبية.  النفطية  ال�سركات  م��ع  عقدها 

ا�أ�سا�س  2002 و�سع حجر  امل�ستمرة يف عام  جهوده 

خلط ا�أنابيب للنفط باكو – تبيل�سي - جيهان، اإ� 

اأن البع�س زال يعتربه وهما اأو “خط ا�أنابيب على 

الورق”. بيد اأن خط ا�أنابيب هذا ذي ال�ساأن العاملي 

�سيا�سة  رئي�سيا يف  عامال  ب��ات  احلديثة،  الفرتة  يف 

اأذربيجان املت�سلة بت�سدير بديل ملوارد الطاقة اىل 

ا�أو�ساق العاملية.

االنباط-عمان

 اأعلنت غرفة التجارة ا�أمريكية يف ا�أردن، عن 

م�ساركة جمموعة من امل�سنعني واملوزعني وجتار 

التجزئة وامل�سدرين وامل�ستوردين ا�أردنيني، يف اأول 

فعاليات  هام�س  على  للتجارة  افرتا�سي  معر�س 

معر�س اأ�سبوع ال�سوق، املزمع تنظيمه يف 2 ت�سرين 

ا�أول املقبل حتى اآلذار لعام 2021.

وقالت الغرفة، يف بيان ام�س ا�ثنني، اإن املعر�س 

ا�فرتا�سي هو ا�أول من نوعه باململكة واملنطقة 

اف��رتا���س��ي��ة  ف��ر���س��ة جت���اري���ة  اأول  ي��وف��ر  اإذ  ك��ك��ل، 

من  مبا�سرة  لل�سراء  وامل�����س��دري��ن،  للم�ستوردين 

الو�يات املتحدة وغريها من حول العامل. ويركز 

القطاعات،  م��ن  متنوعة  جمموعة  على  املعر�س 

مبا يف ذلك معدات احلماية ال�سخ�سية واملعقمات 

وا�أغ���ذي���ة  التجميل  وم�ستح�سرات  وامل��ن��ظ��ف��ات 

وا�ك�س�سوارات  وامل�����س��روب��ات  اخلفيفة  وال��وج��ب��ات 

وامل�����ج�����وه�����رات وامل����الب���������س وا�أح������ذي������ة وال���ك���ت���ب 

وا�إلكرتونيات.

كما �سيغطي قطاعات حلول خدمات ا�أعمال، 

واملدر�سية،  املكتبية  واللوازم  املنزلية،  وامل�ستلزمات 

وا�ألعاب،  والهدايا،  ا�أليفة،  ومنتجات احليوانات 

وال��ب�����س��ائ��ع امل��خ�����س�����س��ة ل��ل��ع��ط��الت وال��ف��ع��ال��ي��ات 

املو�سمية، والهدايا التذكارية وغريها.

���س��ت�����س��ت�����س��ي��ف جل�سة  اأن����ه����ا  ال���غ���رف���ة  وب���ي���ن���ت 

ملناق�سة  ا�أردن���ي���ة  لل�سركات  جمانية  حت�سريية 

ال��ذي ميثل   ،ASD اأ�سبوع  يف  الت�سجيل  طريقة 

اأحد اأكرب املعار�س التجارية للب�سائع ا��ستهالكية 

يف الو�يات املتحدة، �فتة اإىل اأن الظروف الراهنة 

التقليدية،  املعر�س بحلته  حالت دون تنظيم هذا 

ومع ذلك �ستمنح ن�سحته ا�فرتا�سية الفر�سة ل� 

140 األف م�سرٍت و2700 بائع من الو�يات املتحدة 

ال��ع��امل لاللتقاء يف م��ك��ان واح��د  ب��ل��دان  وخمتلف 

واإبرام ال�سفقات.

امل�����س��ارك��ة يف  لل�سركات  دعمها  ال��غ��رف��ة  واأك����دت 

�سياغة معلوماتها املتاحة على ا�إنرتنت وعر�س 

بريد  ر���س��ائ��ل  واإع�����داد  �سحيح،  ب�سكل  منتجاتها 

اإلكرتوين جتارية ميكن ا�ستخدامها لبناء عالقات 

موؤثرة على م�ستوى العامل.

االنباط-عمان

 نفذت جمعية املركز ا�إ�سالمي اخلريية، 

حملة م�ساعدات ملنطقتي غور ال�سايف وغور 

للحد من  املفرو�س  ج��راء احلظر  امل��زرع��ة، 

انت�سار فريو�س كورونا.

وق����ال رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور جميل 

ا�ثنني،  ام�س  �سحفي  بيان  يف  الدهي�سات 

اإن احل��م��ل��ة ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا دائ�����رة ال��ربام��ج 

بالتن�سيق مع مراكز اجلمعية يف  التنموية، 

األف طرد حتتوي على  الغور، �سملت توزيع 

مواد تنظيف وتعقيم.

امل�ساهمة  م��ن  ج��زء  احلملة  اأن  وا���س��اف 

ظهور  منذ  اجلمعية  بداأتها  التي  الوطنية 

ك�����ورون�����ا، ون����ف����ذت خ���الل���ه���ا ال���ع���دي���د م��ن 

ان�سجاما  وا�إج�����راءات  امل�����س��اع��دات  ح��م��الت 

مع التوجيهات احلكومية للحد من انت�سار 

فريو�س كورونا.

 العضايلة يعلن وقف العمل بحجر العمارات والبنايات أمنيًا

اللجنة الوطنية لألوبئة توصي باعتماد تعليمات وإرشادات العزل المنزلي

جابر: وفاتين و264 إصابة محلية بـ»كورونا«

 ترجيح تخفيض أسعار المشتقات النفطية

االنباط- عمان

اأجمد  ا�إع��الم  ل�سوؤون  ال��دول��ة  اأعلن وزي��ر   

العمارات  بحجر  العمل  وقف  الع�سايلة،  ع��ودة 

�سُيطلب من  اأن���ه  اإىل  اأم��ن��ّي��اً، �ف��ت��اً  وال��ب��ن��اي��ات 

املخالطني الذين ُيفر�س عليهم احلجر املنزيل 

ا�ل���ت���زام ب��اأم��اك��ن��ه��م حل��ني ف��ح�����س��ه��م، و���س��ي��ت��ّم 

ة. تتّبعهم وفق اآللّية تقّررها ا�أجهزة املخت�سّ

ال����وزراء  رئ��ي�����س  اأن  اإىل  ال��ع�����س��اي��ل��ة  واأ����س���ار 

ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال������رّزاز ع��ق��د اج��ت��م��اع��اً خل��ل��ّي��ة 

واإدارة  ل��الأم��ن  امل��رك��ز الوطني  ك��ورون��ا يف  اأزم��ة 

ا�أزمات، ام�س ا�ثنني، �سّم عدداً من الوزراء، 

وم�����دراء ا�أج���ه���زة ا�أم��ن��ّي��ة وك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني 

متابعة  اإط���ار  يف  وذل��ك  والع�سكريني،  املدنيني 

احل��ك��وم��ة ل��ت��داع��ي��ات اأزم����ة وب����اء ك���ورون���ا على 

خمتلف القطاعات.

اإي���ج���از �سحفي  واأ����س���اف ال��ع�����س��اي��ل��ة خ���الل 

اأن  ا�أزم����ات،  واإدارة  ل��الأم��ن  الوطني  امل��رك��ز  يف 

على  املّتخذة  ا�إج���راءات  �سري  ناق�س  ا�جتماع 

امل��ع��اب��ر احل����دودّي����ة، وحت���دي���داً م���ع���ربّي ج��اب��ر 

وال��ع��م��ري، وال��ت��اأّك��د م��ن ت���اليف ال��ث��غ��رات التي 

اجلديدة  ا�إج����راءات  اأّن  مبّيناً  �سابقاً،  حدثت 

ال�سالمة  درج��ات  اأق�سى  مع  من�سجمة  املّتخذة 

وال��وق��اي��ة، بحيث مت��ن��ع خم��ال��ط��ة ا�أ���س��خ��ا���س 

و�سمان  املعابر،  ه��ذه  على  للعاملني  القادمني 

�سالمة جميع م�ستخدميها.

واأو������س�����ح اأن������ه ���س��ي��ت��ّم و����س���ع دل���ي���ل وا����س���ح 

العملّيات  بجميع  املتعّلقة  وا�آللّيات  با�إجراءات 

على املعابر، كالتخلي�س والتاأمني وغريها، مبا 

بها، وعدم  املرتبطة  ا�إج��راءات  ي�سمن �سالمة 

ت�سّببها بنقل العدوى.

امل�ستجّدات  ا�جتماع مناق�سة  مّت خالل  كما 

واحلجر  للم�سابني،  العزل  ب��اإج��راءات  املتعّلقة 

امل���ن���زيل ل��ل��ق��ادم��ني م���ن اخل�����ارج، وال��ت��و���ًس��ع يف 

عن  املبّكر  للك�سف  املخربّية  الفحو�سات  اإجراء 

حا�ت ا�إ�سابة.

 18 وحول عزل ا�أ�سخا�س امل�سابني ما دون 

جاء  القرار  اأن  الع�سايلة،  ح  اأو�سّ منزلّياً،  عاماً 

درا�سة  وبعد  ال�سّحة،  وزارة  تو�سية  على  بناء 

ا�أطفال  عزل  مب�ساألة  املرتبطة  ا�أبعاد  جميع 

امل�سابني، مع النظر اإىل بع�س النماذج العاملّية 

للتعامل مع هذه الفئة؛ �سريطة اّتباع اإجراءات 

اإىل  منهم  العدوى  انتقال  ملنع  �سارمة  �سحّية 

ا�آلخرين.

ولفت اإىل اأن هذه ا�إجراءات ت�سمنت توقيع 

تعّهد خّطي من ويّل اأمر الطفل بعزله منزلّياً، 

وعزل املخالطني له، وعدم خروجهم من املنزل 

اإّ� ب��ع��د ظ��ه��ور ن��ت��ي��ج��ة ال��ف��ح�����س ال��ت��ي ت��وؤّك��د 

خّلوهم جميعاً من فريو�س كورونا.

ال���ت���زام ويّل  ت�����س��م��ن  ال��ت��ع��ه��د  اأن  واأ�����س����اف 

وال��ق��رارات  ال��دف��اع،  اأوام���ر  بتنفيذ  الطفل  اأم��ر 

وال���ب���الغ���ات ال�������س���ادرة ع���ن جم��ل�����س ال������وزراء، 

طائلة  حتت  ال�سّحة،  ووزارة  ال���وزراء،  ورئي�س 

القانونّية. امل�سوؤولّية 

لتتّبع  اآلل��ّي��ة  و���س��ع  اإىل  الع�سايلة  اأ���س��ار  كما 

املنزيل  للعزل  اخلا�سعني  امل�سابني  ا�أ�سخا�س 

��ة،  وخم��ال��ط��ي��ه��م م��ن خ���الل ا�أج���ه���زة امل��خ��ت�����سّ

م�سّدداً على اأنه �سيتّم تطبيق ما ن�ّس عليه اأمر 

الّدفاع رقم )8( ل�سنة 2020 بحّق كّل من تثبت 

بحّق  ال��ع��ق��وب��ات  ب����اأّن  م��ذك��راً  م��ن��ه��م،  خمالفته 

العاّمة،  ال�سالمة  ا���س��رتاط��ات  يخالف  م��ن  ك��ل 

للخطر،  و�سالمتهم  ا�أردنيني  �سّحة  ويعّر�س 

اأو ي��ت�����س��ّب��ب ب��ن��ق��ل ال���ع���دوى اإل��ي��ه��م ت�����س��ل ح��ّد 

احلب�س حتى ثالث �سنوات، اأو غرامة مقدارها 

3 اآل�ف دينار اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

واخ���ت���ت���م وزي�����ر ال����دول����ة ل�������س���وؤون ا�إع�����الم 

ا�إيجاز بالقول: “حماكم اهلل، وحمى �سّحتكم 

جمعاء  وا�إن�سانّية  الوطن  وحفظ  واأح��ّب��اءك��م، 

من �سّر هذا الوباء”.

االنباط-عمان

الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  ق���ال   

ل���الأوب���ئ���ة، ال���دك���ت���ور ن���ذي���ر ع���ب���ي���دات، اإن 

واإر�سادات  باعتماد تعليمات  اأو�ست  اللجنة 

املحافظة  تت�سمن  وال��ت��ي  امل��ن��زيل،  ال��ع��زل 

على �سحة املعزولني واأ�سرهم واملجتمع.

وب���ني ال��دك��ت��ور ع��ب��ي��دات خ���الل اإي��ج��از 

���س��ح��ف��ي ع��ق��ده ام�����س ا�ث���ن���ني، يف امل��رك��ز 

الوطني لالأمن واإدارة ا�أزمات، التعليمات 

الذين  املر�سى  فئات  حتديد  ت�سمل  التي 

ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��م اإم��ك��ان��ي��ة ال���ع���زل امل��ن��زيل، 

من  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  مر�سى  متابعة  واآلل��ي��ة 

ن��اح��ي��ة ا�ل���ت���زام ب��ال��ع��زل، وال��ت��اأك��ي��د على 

�سرورة اإيجاد اآللية لنقل املر�سى املعزولني 

لهذه  امل��ع��دة  امل�ست�سفيات  اإىل  امل��ن��زل  م��ن 

حالتهم  ع��ل��ى  تغيري  ط���راأ  ح��ال  ال��غ��اي��ة يف 

ال�سحية.

العزل  ���س��روط  التعليمات،  ت�سمل  كما 

امل��ن��زيل ل��الأ���س��خ��ا���س امل�����س��اب��ني واخل��ا���س��ة 

ب��ظ��روف م��ك��ان ال��ع��زل امل���ن���زيل، و���س��رورة 

ت���وف���ر م���واف���ق���ة خ��ط��ي��ة م���ن اأول����ي����اء اأم���ر 

امل���ر����س���ى وامل�������س���اب���ني، واإر������س�����ادات ال��ع��زل 

ت��رك��ز على ا�إج�����راءات التي  ال��ت��ي  امل��ن��زيل 

امل�ساب  �سحة  على  املحافظة  �ساأنها  م��ن 

وذويه.

واأو�ست اللجنة ح�سب عبيدات، بتطبيق 

العزل املنزيل على ا�أم اإذا كان اأحد اأبنائها 

اإىل  ب��ا�إ���س��اف��ة  ك��ورون��ا،  ب��ف��ريو���س  م�ساباً 

اإي���ق���اف ع���زل ال���ع���م���ارات، وا���س��ت��ب��دال ذل��ك 

بتعهدات خطية من امل�سابني وخمالطيهم 

م�ستقباًل.

ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ع���ب���ي���دات،  ال���دك���ت���ور  وب����ني 

يف  ال��وب��ائ��ي  الو�سع  ت��ط��ورات  على  اطلعت 

جميع  ت�سخي�س  ���س��رورة  واأك���دت  اململكة، 

الفحو�سات للمخالطني  واإجراء  احلا�ت، 

اآلل���ي���ات �سيتم  ب��اأ���س��رع وق���ت مم��ك��ن ���س��م��ن 

حتديثها يف ا�أيام القليلة املقبلة.

االنباط- عمان

 اأعلن وزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر، عن 

بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  و266  وفاتني  ت�سجيل 

كورونا، منها 264 حالة حملية.

�سحفي  اإيجاز  خالل  جابر  الدكتور  واأو�سح 

عقد ام�����س ا�ث��ن��ني، يف امل��رك��ز ال��وط��ن��ي لالأمن 

اجلديدة  املحلية  ا�إ�سابات  اأن  ا�أزم���ات،  واإدارة 

العا�سمة،  يف   166 ا�آلت����ي؛  النحو  على  ت��وزع��ت 

10 يف  اإرب���د،  8 يف  البلقاء،  38 يف  ال��ك��رك،  25 يف 

الزرقاء، 3 يف معان وحالة واحدة يف عجلون، 3 يف 

مادبا و10 حا�ت يف جر�س، كما �سجلت حالتان 

يف فنادق احلجر لقادمني من خارج اململكة.

واأ���س��ار ال��وزي��ر ج��اب��ر ك��ذل��ك، اإىل ت��ع��ايف 683 

م��ن امل�����س��اب��ني ب��ال��ف��ريو���س خ���الل ال�����س��اع��ات ال��� 

للك�سف عن  12867 فح�ساً  واإج��راء  املا�سية،   24

بدء  منذ  الفحو�سات  جم��م��وع  لي�سل  ك��ورون��ا، 

اجلائحة اإىل 1083488 فح�ساً.

كما اعتذر املجل�س ا�أعلى حلقوق ا�أ�سخا�س 

ذوي ا�إع����اق����ة، ام�������س ا�ث���ن���ني، ع���ن ا���س��ت��ق��ب��ال 

باملركز  املوظفني  اأح��د  اإ�سابة  لثبوت  املراجعني 

الرئي�س يف عرجان بفريو�س كورونا.

ك���م���ا األ����غ����ى امل��ج��ل�����س ج��م��ي��ع ا�ج���ت���م���اع���ات 

وال���ل���ق���اءات، حل���ني اإج������راء ف��ح��و���س��ات جلميع 

املوظفني وظهور النتائج.

التوا�سل  اإىل  ام�س،  بيان،  يف  املجل�س  واأ�سار 

�إر���س��ال  ال�سحة  وزارة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 

فريق لفح�س موظفي املجل�س املخالطني.

ك���م���ا اأع���ل���ن���ت م����دي����رة ���س��ح��ة ل������واء ال��رم��ث��ا 

اأن  ام�����س ا�ث��ن��ني،  ال�سعد،  اإخ��ال���س  ال��دك��ت��ورة 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  فح�س  عينة   140 اآلخ���ر  نتائج 

ظهرت  وال�سجرة  الطرة  م�سابي  خمالطي  من 

�سلبية.

العينات  �سحب  ا�ستكملت  املديرية  اإن  وقالت 

م��ن خم��ال��ط��ي امل�����س��اب��ني ا�ث��ن��ني م��ن ال��درج��ات 

كافة، وهي م�ستمرة ب�سحب العينات من الكوادر 

ومراجعي  واملواطنني  املدار�س  وطلبة  الرتبوية 

جميع  يف  ال�سحية  وامل���راك���ز  ال��رم��ث��ا  م�ست�سفى 

مناطق اللواء من خالل فرق ا��ستق�ساء واأطباء 

ا�أ�سنان الذين جرى تدريبهم على اأخذ العينات.

ال��ط��رة يبلغ من  ب��ل��دة  امل�ساب م��ن  اأن  ي��ذك��ر 

ال��ع��م��ر 47 ع���ام���ا، خ��ال��ط زم��ي��ال ل���ه يف ال��ع��م��ل 

مب�����س��ت�����س��ف��ى ال���ب�������س���ري، وج�������رى حت���وي���ل���ه اإىل 

ا�إ���س��اب��ة  ت��ع��ود  فيما  ح��م��زة،  ا�أم���ري  م�ست�سفى 

الثانية ملوظفة تعمل يف اأحد البنوك.

واأع����ل����ن حم���اف���ظ م���ادب���ا ع��ل��ي امل���ا����س���ي عن 

ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدتني  ا�سابتني  ت�سجيل 

يف مدينه ماأدبا ل�سيدة عمرها 32 عاما، ول�ساب 

عمره 26 عاما، خمالطني مل�سابني �سابقني .

واأو���س��ح املحافظ ام�س ا�ث��ن��ني، ان��ه مت نقل 

مت  كما  ال�سحي،  احلجر  منطقة  اىل  امل�سابني 

عزل منزليهما، و�سحب العينات من املخالطني 

لهما.

،ق�����ال م���دي���ر ال�������س���وؤون ال�����س��ح��ي��ة يف ج��ر���س 

ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ط��ح��ان ان���ه � ت��وج��د ب���وؤرة 

م�سريا  املحافظة،  يف  امل�ستجد  كورونا  لفريو�س 

ج���اءت من  ج��ر���س  ا�إ���س��اب��ات يف  اأن جميع  اإىل 

خ��ارج��ه��ا ع��ن ط��ري��ق امل��خ��ال��ط��ة اأو امل�����س��ارك��ة يف 

ال�سكن.

ي��وج��د يف حمافظة  ان���ه  ال��ط��ح��ان  واأ����س���اف 

ا�ستق�ساء وبائي تعمل على مدار  4 فرق  جر�س 

ال�����س��اع��ة �أخ���ذ ع��ي��ن��ات م��ن امل��خ��ال��ط��ني واأخ���رى 

ع�����س��وائ��ي��ة، واح�����دة م���ن ه����ذه ال���ف���رق ث��اب��ت��ة يف 

متحركة  ف��رق  و3  احل��ك��وم��ي  ج��ر���س  م�ست�سفى 

جتول يف عموم املحافظة، حيث ا�ستطاعت هذه 

األ��ف عينة منذ بدء  اأخ��ذ ما يزيد ع��ن47  الفرق 

اجلائحة.

واأكد ا�لتزام باأمر الدفاع الذي جاء حلماية 

الوباء من خالل  انت�سار  املواطنني ومنع  �سحة 

منع التجمعات او اإقامة ا�حتفا�ت.

احمد  ا��ستق�ساء  ف��رق  رئي�س  ق��ال  ب���دوره، 

ملحا�سرة  كلل  دون  تعمل  الفرق  ان  ال��ربم��اوي، 

ه���ذا ال��وب��اء وم��ن��ع ان��ت�����س��اره يف امل��ح��اف��ظ��ة حيث 

تقوم هذه الفرق باأخذ ما بني 400 اإىل 500 عينة 

يوميا.

التق�سي  ف��رق  جتهيز  عملية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ارت����داء  ب��روت��وك��ول خ��ا���س بعملية  ت��ك��ون وف���ق 

من  للتخل�س  وب���روت���وك���ول  اخل��ا���س��ة  امل��الب�����س 

النفايات الطبية اخلا�سة بهذه الفرق كما تقوم 

هذه الفرق بتغيري مالب�سها ومعداتها اأكرث من 

مرة يف اليوم الواحد .

من  التخل�س  عملية  اإىل  ال��ربم��اوي  واأ���س��ار 

غرفة  ت��وج��د  حيث  ف��رزه��ا،  بعد  النفايات  ه��ذه 

ملعاجلة  احل��ك��وم��ي  ج��ر���س  م�ست�سفى  يف  خا�سة 

هذه النفايات والتخل�س منها نهائياً.

االنباط-عمان

رجح اخلبري يف جمال النفط عامر ال�سوبكي 

احل��ايل  اي��ل��ول  �سهر  نهاية  احلكومة  جت��ري  ان 

اول تخفي�س على اأ�سعار امل�ستقات النفطيه منذ 

�سهر ايار املا�سي، بن�سب ترتاوح ما بني %5-1.

ال�سو�ر  �سعر  تخفي�س  امل��ت��وق��ع  م��ن  وق���ال   

تقريباً  اأو  ل��رت  ل��ك��ل  ق��ر���س   2.5-2 م��ن  بقيمة 

ن�����س��ف دي���ن���ار ل��ل��ت��ن��ك��ة وب��ن�����س��ب��ة ت��خ��ف��ي�����س %5، 

 90 اوك���ت���ان  ب�سقيه  ال��ب��ن��زي��ن  ���س��ع��ر  وت��خ��ف��ي�����س 

قر�س  اىل  قر�س  ن�سف  بقيمة من   95 واوك��ت��ان 

لكل لرت وبن�سبة من 1-1.5% فقط.

ل�سهر  برنت  خ��ام  �سعر  بلغ معدل  وا���س��اف    

بانخفا�س  دو�ر   41 احل���ايل  ���س��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول 

ل�سهر  ب��رن��ت  نفط  �سعر  م��ع��دل  ع��ن   %9 بن�سبة 

دو�ر   45 ب��ل��غ  ال�����ذي  امل���ا����س���ي  اغ�������س���ط�������س/اآلب 

للربميل.

لالنخفا�س  اجتهت  النفط  ا�سعار  ون��وه��اأن 

انتعا�س  تباطوؤ  ب�سبب  ال�سهر  ه��ذا  ب��داي��ة  منذ 

ال���ط���ل���ب ال���ع���امل���ي وال���ق���ل���ق م����ن م���وج���ه ث��ان��ي��ة 

لفريو�س كورونا جتتاح العامل، اىل ان انخف�س 

منذ  ا�وىل  للمره  ذل��ك  و  دو�ر   40 ع��ن  برنت 

اي�ساً  ا�نخفا�س  �ساعد على  �سهرين  اكرث من 

ان��خ��ف��ا���س ا����س��ت��ه��الك و ارت���ف���اع امل��خ��زون��ات 

الت�سغيليه عند اكرب م�ستهلكي النفط يف العامل 

وه��م��ا ال�����س��ني وال���و�ي���ات امل��ت��ح��ده، ك��م��ا �ساعد 

م��ن ع�سو يف  اك��رث  اإع���الن  ا����س��ع��ار  باإنخفا�س 

امل��ق��رر  ا�ن��ت��اج  تخفي�س  جت���اوز  نيتهم  اوب���ك+ 

ل��ه��م، ا� ان ت�����س��ري��ح وزي����ر ال��ن��ف��ط ال�����س��ع��ودي 

يف اج��ت��م��اع اوب����ك+ ب�����س��رورة ال���ت���زام ا�ع�����س��اء 

مب��ج��م��وع ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات امل��ق��ق��ره ل��ه��م ق��ب��ل ان 

ينتهي العام احلايل، واع�سار �سايل الذي عطل 

انتاج ن�سف مليون برميل نفط امريكي كما ان 

ا�مريكي  الفدرايل  ا�حتياطي  رئي�س  ت�سريح 

اكرب  ب�سوره  يتعافى  ا�مريكي  ا�قت�ساد  ب��اأن 

مما كان متوقعاً من العوامل التي ادت �رتفاع 

�سعر النفط 5% ا��سبوع املا�سي ، اىل ان عاودت 

اليوم  ه��ذا  ا�نخفا�س  يف  ا��سعار  اخ��رى  م��ره 

حتى و�سل برميل برنت اىل 41.8 دو�ر.

وت��اب��ع ال�����س��وب��ك��ي رف��ع��ت احل��ك��وم��ه يف �سهر 

وذلك  النفطية  امل�ستقات  ا�سعار  احل��ايل  ايلول 

تعايف  وب��داي��ة  اي���ار  نهاية  منذ  ال��ث��ال��ث��ة،  للمرة 

ا���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ة م��ن ت��داع��ي��ات جائحة 

ك�����ورون�����ا، ح���ي���ث مت رف�����ع ���س��ع��ر ال���ب���ن���زي���ن 95 

ورفع  فل�س/لرت،   890 لي�سبح  )15فل�س/لرت( 

لي�سبح  )20ف���ل�������س/ل���رت(   90 ال��ب��ن��زي��ن  ���س��ع��ر 

 ( وال�����س��و�ر  ال��ك��از  �سعر  ورف��ع  فل�س/لرت،   675

15فل�س/لرت( لي�سبح 480 فل�س/لرت، كما تقرر 

الكهرباء  فاتورة  على  الوقود  ف��رق  قيمة  اإبقاء 

ع��ن��د ���س��ف��ر، ومت اأي�����س��اً ك��امل��ع��ت��اد م��ن��ذ 4���س��ن��وات 

 7 عند  املنزيل  الغاز  ا�سطوانة  بيع  �سعر  تثبيت 

دنانري لال�سطوانة.

 جمهورية أذربيجان 26 عاما من 
التوقيع على»عقد القرن« 

األردن يشارك بأول معرض افتراضي 
للتجارة في تشرين األول المقبل

 جمعية المركز اإلسالمي تنفذ حملة 
مساعدات لغوري الصافي والمزرعة
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واإ�شراقاً  اأكرثجذبا  ظاهرها  يف  الأدبي  الإب��داع  ميدان  تقتحم  التي  املراأة  تبدو 

للمبدع  الأدب  جم��ال  ي��وف��ره  م��ا  بحكم  وذل���ك  ال��ق��راء،  م��ن  بعد  ع��ن  يتاأملها  مل��ن 

متنحه  اإب��داع��ي��ة  ملكات  اهلل  حباه  ورمب��ا  ع��دي��دة،  ثقافية  رواف��د  على  انفتاح  م��ن 

لدى  املبدع  بها  يحظى  التى  املكانة  عن  ف�شاًل  غ��ره،  عن  بها  يتفرد  خ�شو�شية 

اجلمهوراملتلقي اأو يف و�شائل الإعالم التي ت�شعه يف دائرة ال�شوء .

واإبداعه لي�س مفرو�شاً  الأدب  اإىل تعاطي  الو�شول  املراأة يف  اأن طريق  احلقيقة 

ب��ال��ورود ك��م��ا ي��ظ��ن ال��ك��ث��رون، ف��ه��ي مت�شي ف��وق الأ����ش���واك ل�����ش��ن��وات ح��ت��ى ت�شل 

الأدب��ي��ة،  رحلتها  يف  التعقيد  ���ش��دي��دة  �شعوبات  ت�شادفها  حيث  ال����ورود،  لقطف 

 . �شعوبة  اأ���ش��د  اأخ���رى  بعقبات  ت�شطدم  حتى  منها  جتاوزعقبة  يف  تفلح  اإن  وم��ا 

اأنها  الأديبة  عليها  مت�شي  التي  الأ�شواك  عن  احلديث  عند  يتبادرلالأذهان  ورمبا 

تنح�شريف بع�س املوروثات الثقافية التى تقف حجرعرثة اأمام حرية اإبداع املراأة، 

وذلك بحكم ما درجت عليه الثقافة العربية من اعتبار املراأة كائناً م�شوناً ليجوز 

املبدع، واحلقيقة  البوح للرجل  يتاح  بينما  الإن�شانية،  ذاته  البوح عن مكنونات  له 

املناطق  و  البلدان  بع�س  يف  العربية  جمتمعاتنا  جتاوزتها  قد  الإ�شكالية  هذه  اأن 

الإبداعية  اأ�شواتهن  اأن يفر�شن  الأديبات يف  العديد من  ، وقد جنحت  البيئات  و 

ال�شاحة يف مناف�شة �شريفة مع الرجل، وتقبلها املجتمع قبوًل ح�شناً،  ولكن  على 

تبقى الأ�شواك الأخرى التي ت�شادفها املراأة يف رحلتها الأدبية، فهي ت�شعى جاهدة 

وروؤي��ة  ف��ك��راً  لديها  تخلق  ال��ت��ي  املتنوعة  الثقافة  م��ن  ق��وي  ب��زاد  نف�شها  لتزويد 

حتى  لالإبداع  الفنية  الأدوات  متتلك  اإن  وما  التعبرالأدبي،  ل�شاحة  منها  تنطلق 

ت�شطدم  ق�شرلكنها  زمني  اأجل  يف  اأدب��ي  جمد  لتحقيق  يحدوها  والأم��ل  تنطلق 

بامل�شهد الثقافى الذى ليعرتف بالأ�شوات ال�شابة، خا�شة اأن عاملنا العربي يخلو 

اأن  خيار�شوى  من  اأمامها  ليبقى  وبالتاىل  املواهب،  تتبنى  موؤ�ش�شات  وج��ود  من 

حتفر يف ال�شخر لإثبات قدراتها الأدبية اإىل حد ال�شطرار اإىل طبع موؤلفها على 

نفقتها ال�شخ�شية،  ليكون مبثابة برهان مادي على اإبداعها حت�شل به على �شك 

اعرتاف مبوهبتها .

العالقات  حتكمها   � الأخ���رى  القطاعات  جميع  ���ش��اأن   � الثقافية  ال�شاحة  ولأن 

الو�شول  يف  الأمرين  تعاين  اجلادة  الأديبة  فاإن  والوا�شطة،  وال�شللية  ال�شخ�شية 

اإىل دورن�شر تتبنى اإنتاجها، ورمبا يكون الرجل اأوفرحظاً يف هذا امليدان بحكم ما 

�شريعة ومتنوعة  �شخ�شية  اإقامة عالقات  �شهولة  الذكوري من  تكوينه  له  يوفره 

املراأة  بخالف  وذلك  ب�شهولة،  لن�شراإبداعه  الطريق  له  وتفتح  املجتمع  لينتقدها 

�شديدة  ثقافية  م��وروث��ات  خ�شية  عامة  عالقات  اإق��ام��ة  عند  كثراً  تتح�شب  التي 

التعقيد لتتحمل املراأة �شلبياتها .

ولتتوقف العقبات عند هذا احلد، بل تزداد تعقيداً عندما تتزوج املراأة الأديبة 

ال��زوج  لرعاية  اأط��ول  وقتاً  منها  حتتاج  كاملة  اأ���ش��رة  رعاية  عن  م�شئولة  وت�شبح 

فاإنها  الأ�شرة  جتاه  املقد�س  واجبها  واأمام  الالنهائية،  الأطفال  احتياجات  وتلبية 

تنفق معظم وقتها يف رعايتها، ولكنها يف املقابل تبذل جهداً م�شاعفاً خالل زمن 

ذلك  و�شط  وه��ي   . الكتابة  رحلة  وموا�شلة   ، ثقافتها  تنمية  موا�شلة  يف  ق�شر 

كله جتاهد من اأجل اكت�شاب رزق من خالل اأى عمل يوفر لها �شبل الإنفاق على 

اأنه لول الإميان الرا�شخ  موؤلفاتها، وذلك حتى لتكون عبئاً على اأ�شرتها . اعتقد 

لدى املراأة بر�شالة الأدب ما كانت تولدت لديها القدرة والتحمل على امل�شي فوق 

الأ�شواك .

هذا لو جتاوزنا فكرة غرة الب و الخ و الزوج من جناح املراأة التي تاأتي احيانا 

خوفا منها و خوفا عليها و غرة منها و غرة عليها فيقف بع�س الرجال املحارم 

اكرث  الب  ك��ون  الخ  و  ال��زوج  بالخ�س  و  املبدعه  الديبة  م�شرة  يف  كبرة  عقبة 

مو�شوعية و خربة و حنان اجتاه ابنته 

فمن هنا نطلق �شرخة لنجدة املبدعه العربية و الخذ بيدها لتجاوز كل هذه 

العقبات بتغير املوروثات الجتماعية و العائلية يف البيت و املوؤ�ش�شات و دعم املراة 

املطلوبة  باملجالت  املبدعه 

 سارة السهيل 

 المرأة األديبة تمشي 
على األشواك
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االنباط-عمان

جدد جمل�س اعتماد كليات ال�شيدلة الأمريكي 

يف  ال�شيدلة  ب��ك��ال��وري��و���س  ل��ربن��ام��ج  اع��ت��م��اده 

جامعة البرتا ملدة اأربع �شنوات، ومنحها �شهادة 

اعتماد  ويعد   ،”ACPE“ الدولية  العتماد 

ل��ك��ل��ي��ات  اع��ت��م��اد  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ى   ”ACPE“
ال�شيدلة يف الوليات املتحدة المريكية.

ال��دك��ت��ور م��روان  واع��ت��رب رئي�س اجل��ام��ع��ة 

دل��ي��ال على  ك��ل��ي��ة  اع��ت��م��اد  اأن جت��دي��د  امل����ول 

العلمي  ب��ال��ت��م��ي��ز  واجل��ام��ع��ة  ال��ك��ل��ي��ة  ال���ت���زام 

الأك��ادمي��ي  التعليم  يف  العاملي  امل�شتوى  على 

ان��ع��ك��ا���س  اإىل  م�������ش���ًرا  ال���ع���ل���م���ي.  وال���ب���ح���ث 

اجل��ام��ع��ة مبا  �شمعة  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا  الع��ت��م��اد 

ي��وؤك��د ري��ادت��ه��ا و مت��ي��زه��ا يف ك��اف��ة امل��ج��الت 

واخلدمات واحلر�س على ال�شتمرار بتوفر 

الأف�����ش��ل م��ن اج��ل احل�����ش��ول على خمرجات 

ومناف�شة. تعليمية مميزة 

االنباط-عمان

 اأطلقت وزارة الثقافة، ام�س الثنني يف املركز 

ال��ث��ق��ايف امل��ل��ك��ي، ال��ب��واب��ة الإل��ك��رتون��ي��ة للرتبية 

ن�شر  “ثقتنا” ب��ه��دف  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  الإع��الم��ي��ة 

املفاهيم الإعالمية واإثراء الثقة العامة يف املجتمع 

الإ���ش��اع��ات  وت��راك��م  الإع��الم��ي  الت�شليل  ملواجهة 

والأخبار املزيفة.

الطوي�شي  با�شم  الدكتور  الثقافة  وزي��ر  وق��ال 

يف ك��ل��م��ة ب��ح��ف��ل الإط�������الق، اإن اإط�����الق ال��ب��واب��ة 

ال���وزارة  ي��اأت��ي �شمن خطة  الإل��ك��رتون��ي��ة )ثقتنا( 

لتنفيذ اللتزام احلكومي بن�شر الرتبية الإعالمية 

واملعلوماتية ان�شجاما مع منظور التكيف الثقايف 

الذي تتطلبه ظروف اجلائحة، من خالل توظيف 

ثقافة  ن�شر  بعد يف  والتعلم عن  الرقمية  الأدوات 

ال��رتب��ي��ة الإع��الم��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة. واأ����ش���اف اأن 

فل�شفة الدولة تعتمد على الريادة يف ن�شر الرتبية 

باملجتمع  العامة  الثقة  لإث���راء  �شعياً  الإع��الم��ي��ة، 

الإ�شاعات  وت��راك��م  الإع��الم��ي،  الت�شليل  ملواجهة 

والأخبار املزيفة التي باتت ترتك اآثارها ال�شلبية 

عن  ف�شاًل  واملوؤ�ش�شات  واجل��م��اع��ات  الأف���راد  على 

اإق���رار  اإرب��اك��ه��ا ال����راأي ال��ع��ام. وب��ني الطوي�شي اأن 

الإعالمية،  للرتبية  التنفيذية  للخطة  احلكومة 

دولة  اأول  الأردن  يجعل  بتنفيذها  الفعلي  والبدء 

الإع��الم��ي��ة،  ال��رتب��ي��ة  ن�شر  ر�شمياً  تتبنى  عربية 

واإدخالها �شمن النظام التعليمي، ما يجعل الأردن 

اإىل  واأ�شار  املجال.  اإقليمياً يف هذا  موئاًل ومركزاً 

اأن الوزارة �شتقوم بالتعاون مع �شركاء مكتب وزير 

الدولة ل�شوؤون الإعالم ووزارات الرتبية والتعليم 

والتعليم العايل والبحث العلمي وال�شباب بتطوير 

امل��وارد وامل��واد التدريبية والتعليمية املوجودة على 

البوابة الإلكرتونية، متوقعا اأن يعلن ال�شهر املقبل 

عن بداية الربامج التدريبية يف جمالت الرتبية 

الإعالمية واملعلوماتية التي ت�شتهدف بناء قدرات 

وطنية نوعية. وقال وزير الدولة ل�شوؤون الإعالم 

احلكومة  م�شوؤولية  اإن  الع�شايلة  ع���ودة  اأجم���د 

تقت�شي اإعالء قيم امل�شداقّية وال�شفافّية، و�شمان 

يف  ال�شحيحة  الثقافة  وتكري�س  املعلومات،  تدّفق 

التعامل معها، “وهذا واجب وطنّي ل حياد عنه«.

واأ�شار يف كلمة اإىل اأهمية طرح مفاهيم الرتبية 

الإعالمّية واملعلوماتّية يف هذا الوقت ال�شتثنائي 

الذي نتعامل فيه مع جائحة عاملّية غر م�شبوقة، 

مبينا اأن طبيعة الأزمة التي نعي�شها اليوم، يرافقها 

تدّفق م�شتمّر يف املعلومات ما يتطّلب اأعلى درجات 

الدّقة وامل�شداقّية، واحلر�س على تقدمي املعلومة 

ال�شحيحة يف وقتها، تفادياً لالإ�شاعات واملغالطات. 

وبني الع�شايلة اأن اإطالق البّوابة الإلكرتونّية ياأتي 

�شمن اجلهود احلكومّية املتوا�شلة لن�شر مفاهيم 

ال��رتب��ي��ة الإع���الم���ّي���ة وامل��ع��ل��وم��ات��ّي��ة ال��ت��ي ج��رى 

تاأطرها �شمن خّطة وطنّية اأقّرها جمل�س الوزراء 

قبل ب�شعة اأ�شهر، اإنفاذاً ملا تعّهدت به احلكومة يف 

الثقافة  تكري�س  اأهمية  واأو�شح  اأولوّياتها.  وثيقة 

وتعزيز  وتناقلها،  املعلومات  ن�شر  يف  ال�شحيحة 

من  الدقيقة  املعلومة  متييز  على  الأف����راد  ق���درة 

املعلومة اخلاطئة، وتعزيز مهارات التفكر الناقد 

لدى اجلميع، خ�شو�شاً لدى الأجيال النا�شئة التي 

ت�شّكل غالبّية املجتمعات.

ال��رتب��ي��ة  م�����ش��روع  اأن  اإىل  ال��ع�����ش��اي��ل��ة  ول��ف��ت 

الإعالمّية واملعلوماتّية، وما يرتبط به من اأن�شطة 

ال�شامية،  امللكّية  ال��روؤي��ة  لتحقيق  ت�شعى  وب��رام��ج 

و�شوًل اإىل جمتمع واٍع، ت�شود فيه ثقافة التحّقق 

من املعلومات، وتنبذ املمار�شات غر املهنّية. ي�شار 

اإىل اأن اخلطة التنفيذية للمبادرة الوطنية لن�شر 

ع��ددا  تت�شمن  واملعلوماتية  الإع��الم��ي��ة  الرتبية 

امل��ج��الت، وه��ي النظام التعليمي )امل��دار���س(  م��ن 

اإىل  والو�شول  التدريبية  الأن�شطة  ي�شمل  ال��ذي 

نحو 90 باملئة من مدار�س وزارة الرتبية والتعليم 

يف حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، واجل���ام���ع���ات م���ن خ��الل 

التدريب وطرح امل�شاقات وانت�شار الأندية الطالبية 

واملوؤ�ش�شات ال�شبابية والثقافية واملجتمع املدين من 

خالل التدريب ون�شر حمالت التوعية.

وا���ش��ت��م��ل ح��ف��ل الإط�����الق ال����ذي اأدار وق��ائ��ع��ه 

الإعالمي �شدام راتب املجايل على عر�س قدمته 

اأه��داف  “ثقتنا” ت�شمن  و���ش��ام �شعد ح��ول ب��واب��ة 

والتدريبية  الثقافية  امل�����وارد  ت��وف��ر  يف  ال��ب��واب��ة 

يف ال��رتب��ي��ة الإع��الم��ي��ة وت��وف��ر اإح���اط���ة ج��اري��ة 

للرتبية  الوطنية  اخل��ط��ة  يف  امل��ت��وف��رة  بالفر�س 

الإعالمية �شواء فيما يطلق باملدار�س واجلامعات 

ال�شبابية  واملوؤ�ش�شات  امل��دين  املجتمع  موؤ�ش�شات  اأو 

فيديو   40 نحو  على  البوابة  وحتتوي  والثقافية. 

يف  دق��ي��ق��ة   15-10 منها  واح����د  ك��ل  م���دة  تعليميا 

الأخبار  من  والتحقق  املعا�شر  الإع���الم  جم��الت 

والك�شف عن ال�شائعات والتحقق من الفيديوهات 

وال�شور والإعالنات التجارية والدعاية ال�شيا�شية، 

والتنمر الإلكرتوين وحماية اخل�شو�شية، والأمن 

امل��ب��ادرة  ال��رق��م��ي وغ��ره��ا. وع��ر���ش��ت املن�شقة يف 

الوطنية للرتبية الإعالمية املهند�شة ناديا ال�شياب 

الثقافة  وزارة  اأطلقتها  التي  اجلديدة  للم�شابقة 

ث��الث��ة  ت�شتمل  ال��ت��ي  “�شدقني”  ع���ن���وان  حت���ت 

الفئة  جمالت موجهة لالأطفال وال�شباب �شمن 

العمرية 14-30 �شنة، وت�شعى اإىل عر�س مفاهيم 

الرتبية الإعالمية والإع��الء من قيم امل�شداقية 

وتر�شيخ اجتاهات ايجابية يف املواطنة الرقمية. اأما 

“افهم” ويتطلب الإجابة  امل�شابقة فهي  جمالت 

عن 10 اأ�شئلة تقي�س مدى فهم املتابعني للدرو�س 

و”اأر�شد”  الإلكرتونية،  البوابة  على  املعرو�شة 

ويطلب من امل�شارك ر�شد اإ�شاعتني واحدة حملية 

والثانية خارجية، واملجال الثالث )اأ�شارك( ويطلب 

من املتابعني امل�شاركة بفيديو اأو مقالة ل تتجاوز 

300 كلمة تتناول م�شاألة تتعلق بالرتبية الإعالمية 

اأ�شبوعياً  50 جائزة  ال���وزارة  ووف��رت  واملعلوماتية، 

للم�شابقة التي ت�شتمر لع�شرة اأ�شابيع.

االنباط-عمان

 نظمت هيئة تن�شيط ال�شياحة الأردنية 

“الهدب” رحلة  م��ب��ادرة  م��ع  وب��ال�����ش��راك��ة 

���ش��ي��اح��ي��ة ل��الأط��ف��ال م���ن م��ت��الزم��ة داون 

يف  الذهبي  املثلث  منطقة  اإىل  واأمهاتهم 

حتت  والعقبة(  رم  ووادي  )البرتا  الأردن 

امل��ث��ل��ث  يف  ال�����ش��رق  “كرومو�شوم  ع���ن���وان 

الذهبي” وقد كان للرحلة ب�شمة متميزة 

يف ���ش��ج��ل اإجن�����ازات م���ب���ادرة ال��ه��دب ل��ه��ذا 

العام.

وت�����ش��م��ن��ت امل���ب���ادرة اجل��ان��ب ال��ت��وع��وي 

ب���اأط���ف���ال م���ت���الزم���ة داون  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 

واإج���������راء ج��ل�����ش��ة ت�������ش���وي���ري���ة يف ال���ب���رتا 

ورم وال��ع��ق��ب��ه وذل����ك ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ح��ّق 

ال�����ش��ي��اح��ة  يف  داون  مب��ت��الزم��ة  امل�����ش��اب��ني 

عن  املتاأّتي  للت�شجيع  كان  وقد  الداخلية، 

ال���رح���الت الأث����ر الإي��ج��اب��ي الكبر  ه���ذه 

امل�شابني  واأطفالهن  الأّم��ه��ات  نف�شية  يف 

ال���رح���ل���ة  ت�������ش���م���ن���ت  داون.  مب����ت����الزم����ة 

غو�س  تعليم  اأول  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  ال�شياحية 

لآية خميمر كمغامره جديدة من اأطفال 

متالزمة داون.

وذك�����رت ال��ه��ي��ئ��ة يف ب��ي��ان ���ش��ح��ايف لها 

يف  داون  مب���ت���الزم���ة  امل�����ش��اب��ني  دم����ج  اأّن 

اإيجابية  نظرة  تبني  على  ي�شجع  املجتمع 

ن����ح����وه����م، وي����ه����ي����ئ ال����ف����ر�����س ل��ت��ط��وي��ر 

املتمثلة  الواقعية  الجتماعية  الإدراك���ات 

امل�شابني  الأط��ف��ال  ب��وج��ود  الع����رتاف  يف 

ن�شيج  من  اأ�شا�شي  كجزء  داون  مبتالزمة 

يحقق  املجتمعي  ال��دم��ج  ف��ه��ذا  امل��ج��ت��م��ع. 

ت��ك��ام��اًل وي���اأت���ي ب��ن��ظ��رة اإي��ج��اب��ي��ة ت�����ش��اوي 

اإىل  اإ���ش��اف��ًة  املجتمع،  اأف���راد  وب��ني  بينهم 

ت���وف���ره ت��ف��اع��اًل اج��ت��م��اع��ي��اً يف ال��ب��ي��ئ��ات 

مع  اإ���ش��راك��ه��م  اأّن  اإىل  م�����ش��رة  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

اأفراد املجتمع يولد لديهم دافعية واإقباًل 

التعلم والعمل. نحو 

ت�����ش��ّم��ن ب��رن��ام��ج ال��رح��ل��ة ال��ت��وج��ه اإىل 

ال��ب��رتا وزي����ارة اخل��زن��ة م��ع ت��ن��اول وجبة 

ح��ي��ث  رم  وادي  اإىل  ال���ت���وّج���ه  ث���م  غ�����داء 

ا�شتمتع الأطفال بجولت �شيارات اجليب. 

اجلنوبي  ال�شاطىء  اإىل  التوّجه  ذلك  تال 

اإىل  بالإ�شافة  العقبة،  مدينة  يف  وامليناء 

الت�شّوق. جولت 

االنباط-عمان

ع���ق���دت ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ش��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب 

ج��ل�����ش��ة ح����واري����ة م���ع ه��ي��ئ��ة ����ش���ب���اب ك��ل��ن��ا 

التي  الإج����راءات  ح��ول  مت��ح��ورت  الأردن، 

ات��خ��ذت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة و ج��اه��زي��ت��ه��ا لإج����راء 

للمجل�س  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 

العا�شر  يف  اإج��راوؤه��ا  املقرر  ع�شر   التا�شع 

من ت�شرين ثاين القادم.

امل�شتقلة  الهيئة  مفو�شي  ع�شو  وب��ني 

ودور  اأه��م��ي��ة  ال�����ش��ب��ول  في�شل  ل��الن��ت��خ��اب 

النتخابية،  بالعملية  امل�شاركة  يف  ال�شباب 

واأ���ش��ار اإىل اأن ال�����ش��ب��اب  ه��م م��ن ي��ق��ودون 

التغير.

الهيئة  ال�����ش��ب��ول ع��ل��ى ج��اه��زي��ة  واأك����د   

وق���درت���ه���ا ع��ل��ى اج�������راء  الن���ت���خ���اب���ات يف 

م��وع��ده��ا، رغ���م ال��ظ��روف ال��وب��ائ��ي��ة التي 

جائحة  ب�شبب  وال��ع��امل  الأردن  ب��ه��ا  مي��ر 

ك��ورون��ا، باتخاذها ع��ددا م��ن  الإج���راءات 

ال�شحية التي �شت�شمن �شالمة املواطنني 

والكوادر الب�شرية امل�شاركة يف النتخابات. 

امل�شتقلة  للهيئة  العام  الأم��ني  واأو���ش��ح 

ل��الن��ت��خ��اب ال��دك��ت��ورع��واد ال��ك��راد���ش��ة  اأن 

الكافية  ل��دي��ه��ا اخل���ربة  ت��راك��م��ت  ال��ه��ي��ئ��ة 

ت�����ش��در  ان  ب��ع��ي��د  ح���د  اىل  وا����ش���ت���ط���اع���ت 

الن���ت���خ���اب���ي���ة   الدارات  اىل  خ����ربات����ه����ا  

والقليمي  الدويل  امل�شتوى  على  الأخرى 

الردن  كلنا  ���ش��ب��اب  هيئة  ان  اىل  م�����ش��را 

العملية  �شركاء  من  ا�شا�شيا  �شريكا  تعترب 

النتخابية .

الهيئة  ال��ف��ن��ي يف  ال��ف��ري��ق  ب��ني  ب����دوره 

الهيئة  حت�����ش��رات  ل��الن��ت��خ��اب  امل�شتقلة 

والإج���������راءات اجل���دي���دة امل��ت��خ��ذة يف ظل 

ال��و���ش��ع ال���وب���ائ���ي وال���ت���ي ان��ع��ك�����ش��ت على 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف ك���ل م��رح��ل��ة ، 

ال��واردة  املخالفات  جميع  ور�شد  ومتابعة 

امل����ي����دان وع����رب م��واق��ع  ال��ه��ي��ئ��ة م���ن  اإىل 

يتعلق  الجتماعي وحتديدا مبا  التوا�شل 

باملال الأ�شود.

ك��م��ا ا���ش��ت��ع��ر���س  اج�����راءات ال��رت���ش��ح يف 

الدوائر النتخابية وفتح املقرات وحمالت 

تو�شيع  على  وتاأثرها  والتثقيف  التوعية 

والربط  النتخابات  يف  امل�شاركني  قاعدة 

الل����ك����رتوين و����ش���م���ان���ات ال���ن���زاه���ة ال��ت��ي 

التنفيذية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ال��ه��ي��ئ��ة  اتبعتها 

واج��راءات  النتخابية  للدعاية  الناظمة 

يوم القرتاع.

اأ�����ش����اد م���دي���ر ع���ام  ويف ن���ه���اي���ة ال���ل���ق���اء 

ال��زواه��رة  عبدالرحيم  كلنا  �شباب  هيئة 

ادارة  ال����ذي ح�����ش��ل يف  ال��ك��ب��ر  ب��ال��ت��ط��ور 

على  موؤكدا  النتخابية،  للعمليات  الهيئة 

امل�شتقلة  الهيئة  مع  ال�شراكة  ا�شتمرارية 

لالنتخاب .

ودار يف نهاية اللقاء حوار مو�شع اجابت 

ف��ي��ه ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ا���ش��ئ��ل��ة وا���ش��ت��ف�����ش��ارات 

ومالحظات احل�شور.

االنباط-عمان

التقى الدكتور خالد الكاللدة رئي�س جمل�س 

برئي�س  لالنتخاب  امل�شتقلة  الهيئة  مفو�شي 

امل��ح��ا���ش��ب��ني  ج��م��ع��ي��ة  ادارة  واأع�������ش���اء جم��ل�����س 

الرقابة  لغايات   وذل��ك  الردن��ي��ني  القانونيني 

النتخابية  للحمالت  البنكية  احل�شابات  على 

املعتمدة للقوائم املرت�شحة لالنتخابات النيابية 

العامة للمجل�س التا�شع ع�شر.

امل�شتقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ك��الل��دة ح��ر���س  واأك�����د 

العملية  �شركاء  مع  التوا�شل  على  لالنتخاب 

الن��ت��خ��اب��ي��ة مب���ا ف��ي��ه��م ج��م��ع��ي��ة امل��ح��ا���ش��ب��ني 

القانونيني الردنيني مو�شحا اأن الهيئة عملت 

والتعليمات  الت�شريعات   ك��اف��ة  مراجعة  على 

الو�شول  بهدف  النتخابية  للعملية  الناظمة 

للتعليمات  ووفقا  ونزيهة،  ح��رة  انتخابات  اىل 

الدعاية  حمالت   بقواعد  اخلا�شة  التنفيذية 

النتخابية فانه يتوجب على القوائم املرت�شحة 

فتح ح�شاب بنكي م�شرتك  بني اأع�شاء القائمة 

�شاعة   )48( خالل  القائمة  وبا�شم  النتخابية 

من قبول طلب الرت�شح على ان تكون م�شوؤولية 

الع�������ش���اء ت�����ش��ام��ن��ي��ة ت��ظ��ه��ر  م������وارد واوج����ه 

تر�شد  النتخابية،وان   احلملة  على  ال�شرف 

النفاق  ويتم  للحملة،  املخ�ش�شة  املبالغ  فيه 

منه على الوج���ه امل��ح��ددة يف من��وذج الف�شاح 

املعد لهذه الغاية، وكذلك الزام القائمة بتعيني 

مدقق ح�شابات قانوين يتوىل تدقيق ح�شابات 

القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تف�شيلي حول 

موارد القائمة املالية واوجه النفاق متى طلبت 

ذل��ك، على اأن يتم ت�شديد النفقات النتخابية 

بوا�شطة �شيكات اأو حتويالت بنكية اإذا جتاوزت 

قيمتها مبلغ خم�شمائة دينار للنفقة الواحدة، 

ول ميكن جتزئة هذه امل�شاريف لكي ل تتجاوز 

القيمة املذكورة.

وفيما يتعلق ب�شقوف احلمالت النتخابية 

ف��اأو���ش��ح اأن���ه���ا ل��ل��ق��ائ��م��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة ولي�شت 

للمر�شح على ان ل يتجاوز النفاق على احلملة 

ال�شقف املحدد للدائرة النتخابية والبالغ )5( 

دنانر لكل ناخب يف دوائر  العا�شمة والزرقاء 

باقي  ناخب يف  لكل  دن��ان��ر  ومبلغ )3(  وارب���د 

الدوائر النتخابية.

التنفيذية  التعليمات  اأن  الكاللدة  كما بني 

بانتهاء  البنكي  احل�����ش��اب  اغ����الق  ع��ل��ى  ن�شت 

العملية النتخابية بناء على ا�شعار خطي من 

الهيئة وتوزيع الر�شيد بالت�شاوي  بني اأع�شاء 

ال��ق��امن��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة، وي��ق��وم ال��ب��ن��ك ب��اغ��الق 

بالت�شاوي  الر�شيد  وتوزيع  امل�شرتك  احل�شاب 

ب��ني اأع�����ش��اء ال��ق��ائ��م��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة يف ح���ال مت 

اأع�شاء  ب��ني  ن���زاع  ب��وج��ود  خطيا  البنك  ا�شعار 

القائمة النتخابية او بع�شهم ويعترب من قبيل 

اأع�شاء القائمة  اأي ع�شو من  النزاع اعرتا�س 

على مفو�س القائمة النتخابية او طلبه وقف 

دون  ���ش��روط��ه  تعديل  او  جتميده  او  احل�����ش��اب 

او  النتخابية،  القامنة  اأع�شاء  باقي  موافقة 

عند وقوع حجز حتت يد البنك او منع ت�شرف 

على اأموال اأو ت�شرفات اأي من اأع�شاء القائمة 

وقع  م��ن  ن�شيب  حجز  يتم  حيث  النتخابية 

احلجز على اأمواله وتق�شيم الر�شيد بني باقي 

الأع�شاء، وان�شحاب اأو وفاة  او اع�شار او فقدان 

اأهلية اأي من اأع�شاء القائمة النتخابية مامل 

يتم التفاق مع البنك على البقاء على احل�شاب 

م�شرتكا بني باقي الأع�شاء، وخمالفة اأي من 

الت�شريعات والنظمة والتعليمات ال�شادرة عن 

البنك املركزي اأو اجلهات الرقابية املخت�شة.

كما انه يتوجب على القائمة النتخابية اأن 

تقر باأنه  مل ي�شبق لها فتح ح�شاب بنكي لهذه 

الغاية لدى اأي من البنوك املرخ�شة يف اململكة 

على  القائمة   تلتزم  وان  الها�شمية،  الأردن��ي��ة 

الت�شريعات  باأحكام  والتكافل  الت�شامن  �شبيل 

وال���ق���ان���ون والأن���ظ���م���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����ش��ادرة 

قانون  اخل�شو�س  وج��ه  وعلى  اليها  بال�شتناد 

النتخاب رقم )6( ل�شنة 2016 وتعديله.

االنباط- عمان

ام�����س الث��ن��ني،  ال�����ش��ح��ة،  ق���ررت وزارة   

جت�����دي�����د ب����ط����اق����ات ال�����ت�����اأم�����ني ال�������ش���ح���ي 

من  �شهري  مبلغ  اقتطاع  يتم  مل��ن  تلقائيا 

ت��اري��خ  ت��ق��اع��ده، اىل  اأو  م��ك��اف��اأت��ه  اأو  رات��ب��ه 

31/10/2020، بحيث ل يتم احت�شاب فرتة 

�شمن  من  البطاقات  جتديد  عند  التاأخر 

مدة ال�شتني يوما.

ك��م��ا ق���ررت ال�����وزارة اع��ت��ب��ار الإع���ف���اءات 

الطبية ال�شادرة عن اإدارة التاأمني ال�شحي 

الكلوي  الف�شل  مبر�شى  واملتعلقة  امل���دين 

امل��زم��ن ل��الأردن��ي��ني والع����ف����اءات اخل��ا���ش��ة 

غزة،  قطاع  لأبناء  وال�شرطان  الكلى  بغ�شل 

امل�����ش��روط �شرفها  الدوي�����ة  ���ش��رف  وك��ت��ب 

اإدارة التاأمني ال�شحي  بقرار جلنة فنية يف 

املعالج  الخ�شائي  بتقرير  تلقائيا  جم��ددة 

من تاريخه وحتى 31/10/2020.

 مجلس اعتماد الصيدلة األمريكي 
يجدد اعتماد »صيدلة« البترا

الثقافة تطلق بوابة إلكترونية للتربية اإلعالمية والمعلوماتية لمواجهة التضليل

 تنشيط السياحة ومبادرة »الهدب« تنظمان رحلة سياحية ألطفال متالزمة داون

 الصحة: تجديد التأمين الصحي واالعفاءات تلقائيا

المستقلة لالنتخاب تعقد جلسة حوارية مع كلنا األردن

 الكاللدة يلتقي جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين
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التلهوني يعلن عن خدمات جديدة لتسهيل وتسريع التقاضي

 الخوالدة يلتقي أحزاب تيار اإلصالح الوطني

علماء األردن تثمن حلول جامعة البلقاء لطلبة دبلوم الشريعة المغلق

االنباط-عمان

اأعلن وزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين 

اإطالق خدمة الرت�سيم الآيل، وتعديل  عن 

التنفيذية،  الق�سايا  ت�سجيل  خ��دم��ة  اآل��ي��ة 

التحول  خطة  �سمن  الإجرائية  والطلبات 

 ،2020 –  2018 ل��الأع��وام  الإل��ك��رتوين 

املمول  القانون  �سيادة  بالتعاون مع م�سروع 

من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وق����ال خ���الل م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف يف مبنى 

ال����وزارة، ال��ي��وم الث��ن��ن، اإن ال���وزارة ط��ورت 

نظام اإدارة الدعاوى املطبق يف جميع حماكم 

“ميزان” من خالل احت�ساب ر�سوم  اململكة 

خدمات  تعديل  وكذلك  اإلكرتونيا،  املحاكم 

ت�سجيل الدعاوى على البوابة الإلكرتونية 

ل���ل���خ���دم���ات ب��ح��ي��ث ي��ت��م��ك��ن امل���ح���ام���ي م��ن 

اإلكرتونيا.  ر�سومها  ودفع  الدعوى  تر�سيم 

اإىل �سمان  اأنَّ هذه اخلدمة تهدف  واأ�ساف 

دق��ة و���س��الم��ة الإج�����راءات امل��ال��ي��ة ك��اف��ة عن 

طريق �سبط عمليات اإ�سدار اأوامر القب�ض 

املالية  العمليات  وجميع  الر�سوم  واحت�ساب 

اأع��م��ال  وت�����س��ه��ي��ل  ب�����س��ري،  ت��دخ��ل  اأي  دون 

متابعة احلركات  الرقابة كذلك من خالل 

امل��ال��ي��ة ل��ل��دع��اوى وال��ك�����س��وف��ات وال��ت��ق��اري��ر 

كفاءة  زي��ادة  عن  ف�ساًل  النظام،  يف  املوجود 

عمل اخلدمات الإلكرتونية ما ينعك�ض على 

متلقي اخلدمات بالر�سا والقبول.

ت�سجيل  خ��دم��ة  اآل��ي��ة  تعديل  اإىل  واأ���س��ار 

الإجرائية  والطلبات  التنفيذية  الق�سايا 

م����ن خ�����الل اخ���ت�������س���ار ب��ع�����ض الإج���������راءات 

دور  واإل��غ��اء  التنفيذية،  الق�سية  لت�سجيل 

���س��اب��ط الرت����ب����اط م���ن امل��ح��ك��م��ة ل��ي��ج��ري 

ا�ستقبال الطلبات اإلكرتونيا.

ت���وزي���ع  خ���ا����س���ي���ة  اإ�����س����اف����ة  اإىل  ول����ف����ت 

اإلكرتونيا  الق�ساة  التنفيذية بن  الدعاوى 

عند الت�سجيل؛ ما ي�سمن العدالة يف توزيع 

الق�سايا بح�سب نوع الق�سية والخت�سا�ض 

اإن وج���د، وك��ذل��ك اإ���س��اف��ة خ��ا���س��ي��ة اإ���س��ن��اد 

ال��ط��ل��ب��ات الإج��رائ��ي��ة ال�����واردة م��ن ال��ب��واب��ة 

كتبة  ق��ب��ل  م���ن  امل��دخ��ل��ة  اأو  الإل���ك���رتون���ي���ة 

الهيئة  بح�سب  اإل��ك��رتوين  ب�سكل  التنفيذ 

امل�سندة للدعوى، وذلك �سمن �سا�سة جديدة 

للقا�سي”  الإج��رائ��ي��ة  ال��ط��ل��ب��ات  “جدول 
وطابعة  الق�ساة  من  مبا�سرة  عليها  للعمل 

الهيئة بدل من حتويلها يدويا.

ال���دف���ع  ف���ع���ل���ت  ال�����������وزارة  اأنَّ  واأو�������س������ح 

الإلكرتوين جلميع اخلدمات التي تقدمها 

ما ميكن املراجع من دفع الر�سوم/ الأمانات 

اإلكرتونيا من خالل قنوات الدفع املختلفة، 

ك��م��ا ان��ت��ه��ت م���ن ت��ط��وي��ر خ��دم��ة ال��ت��وق��ي��ع 

توقيع  يف  ا�ستخدامها  لغايات  الإل��ك��رتوين 

الأوراق والوثائق بهدف زيادة كفاءة العمل 

اخلدمات  اأداء  مب�ستوى  والرت��ق��اء  الإداري 

على  واجل��ه��د  للوقت  اخ��ت�����س��ارا  احلكومية 

املتعاملن كافة.

نظام  تطوير  على  العمل  انتهاء  وتوقع 

العام  نهاية  قبل  املحاكم  واأمانات  املحا�سبة 

احل����ايل، ب��ه��دف ت�����س��ري��ع اإجن����از م��ع��ام��الت 

يف  طرحها  لغايات  الأحكام  ق��رارات  تر�سيم 

دوائر التنفيذ خالل مدة زمنية ق�سرية.

44 خدمة  ال���وزارة ط��ورت  اأن  اإىل  ي�سار 

اإلكرتونية منذ عام 2018.

االنباط- عمان

اأم��ن عام وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية   بحث 

والربملانية الدكتور علي اخلوالدة مع اأحزاب 

تعزيز  الثنن،  ام�ض  الوطني  الإ�سالح  تيار 

واحل��ي��اة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  العملية  يف  دوره����ا 

ال�سيا�سية والنتخابات النيابية املقبلة و�سول 

اإىل احلكومات الربملانية.

وعر�ض الدكتور اخلوالدة خالل الجتماع 

ل��ن��ظ��ام امل�����س��اه��م��ة امل��ال��ي��ة يف دع���م الأح�����زاب 

ال�سيا�سية رقم 155 ل�سنة 2019، وتعليمات 

ت��ق��دمي ال��دع��م امل���ايل ل���الأح���زاب، م��وؤك��دا اأن 

يف  املتبعة  الدولية  املعايري  بن  وازن  النظام 

هذا املجال واحلالة الأردنية مبا ي�سجع العمل 

احلزبي وي�سمن التعددية.

وب��ن اأن ق��ان��ون الن��ت��خ��اب احل���ايل ال��ذي 

الوطني  احل���وار  كاأحد خمرجات جلنة  ج��اء 

ل�ستقرار الت�سريع، اعتمد القائمة الن�سبية ما 

يوؤهله اإىل م�ساف اأف�سل الأنظمة النتخابية 

التي حتقق العدالة متثيال واختيارا.

واأو����س���ح اأن ن��ظ��ام ال��ك��وت��ا م��ع��م��ول ب���ه يف 

وتكمن  العاملية،  الدميقراطيات  من  العديد 

اأه��م��ي��ت��ه يف ت��ع��زي��ز م�����س��ارك��ة امل�����راأة الأردن���ي���ة 

ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال���و����س���ول اإىل 

ب��رام��ج  اإىل تبني  ال���ربمل���ان، داع��ي��ا الأح�����زاب 

لتعزيز  والتنفيذ  للتطبيق  قابلة  اقت�سادية 

وخ���و����ض الن���ت���خ���اب���ات مب��وج��ب��ه��ا، وال��ع��م��ل 

كذلك على ا�ستقطاب ال�سباب واقناعهم على 

النخراط يف العمل احلزبي.

بتو�سيع  ال��ل��ق��اء  يف  امل�������س���ارك���ون  وط���ال���ب 

م�����س��ارك��ة الأح������زاب يف الن��ت��خ��اب��ات لت�سمل 

ان���ت���خ���اب���ات امل���ج���ال�������ض ال���ب���ل���دي���ة وجم��ال�����ض 

الالمركزية.

وقالوا اإن املبادئ التي تاأ�س�ض عليها التيار 

ت�سرت�سد بالأوراق النقا�سية امللكية ال�سامية، 

م��ا ي��وؤك��د دور الأح����زاب يف احل��ي��اة ال�سيا�سية 

الأردن����ي����ة و����س���ول اإىل ت�����س��ك��ي��ل احل��ك��وم��ات 

ب��رام��ج قابلة  تبني  ال���ق���ادرة على  ال��ربمل��ان��ي��ة 

ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق؛ خ���دم���ة ل��ل��م��واط��ن��ن وحت��ق��ي��ق��ا 

لالإ�سالح ال�سامل والتغيري املطلوب.

ال���ت���ي���ار على  اأح�������زاب  ت���واف���ق  اإىل  واأ�����س����ار 

جمموعة من التفاهمات واملنطلقات والثوابت 

لتن�سيق املواقف واخلطط والربامج ال�سيا�سية 

والقت�سادية والجتماعية ال�ساملة مبا يحقق 

امل�سالح العليا للوطن ان�سجاما مع الد�ستور.

وع��ر���ض رئ��ي�����ض ال��ت��ي��ار، اأم����ن ع���ام ح��زب 

الحتاد الوطني زيد ابو زيد، مل�ساركة اأحزاب 

ال��ت��ي��ار يف الن��ت��خ��اب��ات، ان��ط��الق��ا م��ن �سعيها 

احل��ك��وم��ات  وت�����داول  ال�سلطة  يف  للم�ساركة 

اأب��و زيد  الرقابي والت�سريعي. وا�ساد  وال��دور 

ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال������وزارة يف حتفيز 

الأح���زاب على تعزيز دوره���ا يف اث���راء احلياة 

النتخابات  يف  الفاعلة  وامل�ساركة  ال�سيا�سية 

النيابية املقبلة.

االنباط-عمان

خالل  ام�����ض  الأردن  علماء  راب��ط��ة  �سكرت 

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  برئي�ض  لقائها 

اإدارة  الزعبي  �سرور  عبداهلل  الدكتور  الأ�ستاذ 

التي قدمتها اجلامعة  اجلامعة على احللول 

مت  ال����ذي  ال�����س��ري��ع��ة  دب��ل��وم  تخ�س�ض  لطلبة 

اإيقافه  يف اإحدى الكليات الوطنية ب�سبب عدم 

ترخي�ض التخ�س�ض واعتماده من هيئة اعتماد 

موؤ�س�سات التعليم العايل و�سبط جودتها.

الدكتور  الأردن  علماء  رابطة  رئي�ض  وق��ال 

زي��ارت��ن��ا للجامعة   ال��وري��ك��ات ان  ع��ب��دال��ك��رمي 

برفقة اأع�ساء  الرابطة للقاء رئي�ض اجلامعة 

الر�سمي  املعلومة من م�سدرها  ج��اءت لأخ��ذ 

اإغ��الق تخ�س�ض دبلوم ال�سريعة  ح��ول رواي��ة 

ال��ذي مت ت�سويه حقيقته يف يف بع�ض و�سائل 

الإعالم ومواقع التوا�سل الجتماعي. 

واأ�سار الدكتور الوريكات اإننا نعتز ونفتخر 

بالدور الذي تقوم به جامعة البلقاء التطبيقية 

يف ن�سر ال��ث��ق��اف��ة الإ���س��الم��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة من 

خالل تدري�ض مادة الثقافة الإ�سالمية كمادة 

اإج��ب��اري��ة لطلبة ال��دب��ل��وم امل��ت��و���س��ط وخ��دم��ة 

املجتمع الأردين يف كافة املحافظات من خالل 

كليات اجلامعة املنت�سرة على م�ساحة الوطن.

ابو  حممد  الدكتور  الرابطة  ع�سو  وق��ال 

الكبري  التقدم  يف  بالفخر  ا�سعر  اإن��ن��ي  احل��اج 

ال��ذي ح��دث يف جامعة البلقاء التطبيقية يف 

متابعا  كنت  واين  خا�سة  الأخ����رية  ال�سنوات 

ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل اإب�����ان رئ��ا���س��ة جلنة 

ال�سابق  ال��ن��واب  جمل�ض  يف  والتعليم  الرتبية 

ون��ع��ل��م م���ا ح��ق��ق��ت��ه اجل���ام���ع���ة م���ن اجن�����ازات 

خالل فرتة وجيزة ا�ستطاعت من خاللها ان 

ت�سع ا�سمها  بن كربى اجلامعات العاملية يف 

الت�سنيفات العاملية املرموقة.

التهنئة  الرابطة  واأع�ساء  رئي�ض  قدم  كما 

للجامعة لتميزها يف ت�سنيف التاميز العاملي 

على   )601-800( ال��ف��ئ��ة  اىل  وان��ت��ق��ال��ه��ا 

النجاح  ه���ذا  وان  العاملية  اجل��ام��ع��ات  ترتيب 

احل�سيفة  الإدارة  ل���ول  ليتح�سل  ي��ك��ن  مل 

على  اجل��ام��ع��ة  وق����درة  للجامعة،  واحل��ك��ي��م��ة 

تخطي الأزمات وخا�سة يف ظل جائحة كورونا 

الل��ك��رتوين  بالتعليم  ل��ه  امل�سهود  وجن��اح��ه��ا 

للرابطة  احلثيثة  املتابعة  خ��الل  م��ن  وذل���ك 

ملجريات الأحداث على ال�ساحة املحلية وقطاع 

التعليم العايل بالأخ�ض.

عبداهلل  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�ض 

الزعبي رحب بزيارة رئي�ض ووفد رابطة علماء 

الأردن وقال اإننا نفخر بالأردن بوجود القيادة 

الها�سمية ال�سمحة والو�سطية وعدم الغلو يف 

تتطلب  النهج  املحافظة على هذا  وان  الدين 

املنهج وتخريج طلبة  اإتباع هذا  ا�ستمرارنا يف 

ال�سريعة  مقا�سد  فهم  يف  كبرية  مقدرة  على 

وثقافتنا  ال�سمحة  وت��ع��ال��ي��م��ه��ا  الإ���س��الم��ي��ة 

العربية .

واأك��د الدكتور الزعبي ان م�سلحة الطلبة 

يف اجلامعة هي م�سلحة عليا ول ن�سمح لأي 

ال��ت��الع��ب بها  او  ال��ت��ع��دي عليها  ك��ان��ت  ج��ه��ة 

القوانن والأنظمة  التي خالفت  الكليات  وان 

التخ�س�سات  م��ن  ع���دد  ال��ط��ل��ب��ة يف  ق��ب��ول  يف 

اإيقاف هذه  املعتمدة مت  املرخ�سة وغ��ري  غري 

جمل�ض  م���ع  بالتن�سيق  ف��ي��ه��ا   ال��ت��خ�����س�����س��ات 

التعليم العايل ال��ذي هو ب�سورة ما ح��دث يف 

هذه الكليات ، ومل يقت�سر اإيقاف التخ�س�سات 

ان  بل  لالإناث  ال�سريعة  دبلوم  تخ�س�ض  على 

اإيقاف 5 تخ�س�سات فيها  اإح��دى الكليات مت 

وكلية اأخرى مت اإيقاف 4 تخ�س�سات فيها .

اأما طالبات ال�سريعة فقد مت التفاق على 

نقلهن اإىل تخ�س�سات اخ��رى رغنب بذلك او 

اإىل  ي�سار  وعندها  التخ�س�ض  يف  ال�ستمرار 

نقلهن اىل جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية / 

كلية الفقه ليلتحقن بتخ�س�سات الدبلوم فيها 

ال�سرر  بهذا  ت�سببت  التي  الكلية  حتميل  مع 

لفرق الر�سوم و الفرق يف اخلطة الدرا�سية.

اإمكانية  اإىل  ال��زع��ب��ي  ال��دك��ت��ور  اأ���س��ار  ك��م��ا 

اجل��ام��ع��ة  يف  ل��ل��ط��ال��ب��ات  مكثفة  دورات  ع��ق��د 

جامعة  كليات  لكافة  املحلية  للمجتمعات  او 

البلقاء التطبيقية من العقبة جنوبا اإىل اربد 

الأردن  راب��ط��ة علماء  م��ن خ��الل  تنفذ  �سمال 

لتثقيف الطلبة بال�سريعة الإ�سالمية وقيمها 

ال�سمحة.

ال��زع��ب��ي ان م���ادة الثقافة  ال��دك��ت��ور  واأك����د 

الإ�����س����الم����ي����ة ه�����ي م�������ادة اإج�����ب�����اري�����ة ل��ك��اف��ة 

على  الوطنية  الكليات  كافة  يف  التخ�س�سات 

م�ستوى الدرجة اجلامعية املتو�سطة ، كم اأنها 

مادة اختيارية لطلبة البكالوريو�ض ؛ ال انه مت 

ت�سمن ر�سالة عمان يف مادة الرتبية الوطنية 

وهي مادة اإجبارية لكافة طلبة البكالوريو�ض 

والدبلوم يف كافة تخ�س�سات اجلامعة.

تحرير 5 مخالفات لمنشآت ومواطنين 
بالزرقاء 

االنباط- الزرقاء

 قال مدير مديرية �سناعة وجتارة ومتوين 

حم��اف��ظ��ة ال����زرق����اء ع���م���اد ال����ب����زور ان ك����وادر 

ملن�ساآت  خمالفات  خم�ض  الأحد  حررت  املديرية 

الدفاع  باأمر  التقيد  لعدم  ومواطنن  جتارية 

رقم 11 .

حتريرهما  مت  خمالفتن  البزوران  واأو�سح 

ب���ح���ق م���ن�������س���اآت جت�����اري�����ة، وث������الث خم���ال���ف���ات 

داخ��ل  الكمامات  ارت���داء  ع��دم  ب�سبب  ملواطنن 

املديرية  ك���وادر  ان  م��وؤك��داً  ال��ت��ج��اري��ة،  املن�ساآت 

والتفتي�سية  ال��رق��اب��ي��ة  ح��م��الت��ه��ا  م���ن  ك��ث��ف��ت 

ال��زرق��اء  يف  املختلفة  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ن�����س��اآت  ع��ل��ى 

ملنع  الرامية  ال��دف��اع  ب��اأوام��ر  الل��ت��زام  ل�سمان 

ن�سر عدوى فريو�ض كورونا حفاظاً على �سحة 

و�سالمة املواطنن كافة.

إطالق استراتيجية التمور األردنية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
االنباط-عمان

ال���زراع���ة الأردن����ي����ة، ام�����ض،  اأط��ل��ق��ت وزارة 

لنخيل  ال��دول��ي��ة  ج��ائ��زة خليفة  م��ع  بالتعاون 

ال��ت��م��ر والب��ت��ك��ار ال���زراع���ي وج��م��ع��ي��ة التمور 

الأردنية، »ا�سرتاتيجية تطوير زراعة النخيل 

واإنتاج التمور الأردنية 2020-2030«.

وب�����ارك م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 

رئي�ض  وال��ت��ع��اي�����ض  الت�سامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 

لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأم��ن��اء  جمل�ض 

ال��ت��م��ر والب���ت���ك���ار ال����زراع����ي، وزي�����ر ال���زراع���ة 

اخلطة  اخل��راب�����س��ة،  �سالح  ال��دك��ت��ور  الأردين 

عمق  على  ت��اأك��ي��داً  ت��اأت��ي  التي  ال�سرتاتيجية 

البلدين،  ب��ن  التاريخية  الثنائية  العالقات 

ال�سعبن  ب��ن  ال��ذي يربط  الوثيق  وال��ت��ع��اون 

والدولتن بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل«، 

واأخيه جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سن 

الها�سمية، من خالل  الأردن��ي��ة  اململكة  عاهل 

التن�سيق والتعاون بن الأمانة العامة جلائزة 

خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي 

التمور  الأردن��ي��ة وجمعية  ال��زراع��ة  وزارة  م��ع 

الأردن���ي���ة، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال���ري���ادة وال�����س��دارة 

املجهول  �سنف  وت�سدير  اإن��ت��اج  يف  الأردن���ي���ة 

التناف�سية  ق��درت��ه��ا  وال��ت��م��ور ع��م��وم��اً، ورف����ع 

مهماً  م�سدراً  التمور  تكون  اأن  ي�ستهدف  مبا 

الأردنية  باململكة  القومي  الدخل  من م�سادر 

الها�سمية.

واأ�ساد معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان 

الدولية  خليفة  جائزة  بذلتها  التي  باجلهود 

بالتعاون  ال���زراع���ي  والب��ت��ك��ار  ال��ت��م��ر  لنخيل 

التمور  وجمعية  الأردن��ي��ة  الزراعية  وزارة  مع 

بتطوير  للنهو�ض  م��ع��اً  ال��ع��م��ل  يف  الأردن���ي���ة 

التمور  واإن��ت��اج وت�سنيع  النخيل  زراع��ة  قطاع 

الأردن���ي���ة، ح��ي��ث �سكل ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال��ذي 

حققه املهرجان الدويل للتمور الأردنية للعام 

ال��ت��وايل داف��ع��اً كبرياً لعجلة منو  الثاين على 

هذا القطاع.

من جهته، قال الدكتور �سالح اخلراب�سة: 

»اإن اخلطة التنفيذية لتطوير التمور الأردنية 

خلق  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ب��رن��اجم��اً   15 يف  تتلخ�ض 

وت�سنيع  اإن��ت��اج  يف  للتو�سع  التمكينية  البيئة 

يف  النخيل  قطاع  وماأ�س�سة  التمور  وت�سدير 

واملوؤ�س�ساتية،  الب�سرية  القدرات  الأردن، ورفع 

والبحوث  احلمراء  النخيل  �سو�سة  ومكافحة 

�سندوق  واإن�ساء  التقنيات،  ونقل  التطبيقية، 

خطة  وو���س��ع  النخيل،  قطاع  لتطوير  وطني 

ال��ق��درة  ال��ت��ج��اري��ة، وزي�����ادة  وط��ن��ي��ة للعالمة 

واخل��ارج��ي��ة،  املحلية  الأ����س���واق  يف  التناف�سية 

والتو�سع يف م�ساغل عمليات ما بعد احل�ساد، 

واملنتجات  الفائ�سة  التمور  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 

التمور  واإن���ت���اج  وال��ت��م��ور،  للنخيل  ال��ث��ان��وي��ة 

الأن�سجة،  لزراعة  خمترب  واإن�ساء  الع�سوية، 

وبناء قدرات جمعية التمور الأردنية«.

واأ�ساف اخلراب�سة اأنه عند تطبيق اخلطة 

املقرتحة، فاإنه من املتوقع زيادة اإنتاج التمور 

األ��ف ط��ن، وزي���ادة كمية ال�سادرات  لغاية 60 

لغاية 30 األف طن بحلول عام 2030. وتاأتي 

هذه الزيادة يف الإنتاج، وبالتايل بال�سادرات من 

دخول الأ�سجار الفتية مرحلة الإنتاج الكامل، 

اإ�سافة اإىل الإنتاج املرتتب على التو�سع الأفقي 

ب��زراع��ة اأ���س��ج��ار ج��دي��دة، وي��رتت��ب على ذلك 

زيادة قيمة �سادرات التمور لغاية 150 مليون 

األ���ف فر�سة   15 نحو  وت��وف��ري  اأردين،  دي��ن��ار 

عمل، والق�ساء على �سو�سة النخيل احلمراء، 

لقطاع  واملوؤ�س�ساتية  الب�سرية  ال��ق��درات  وبناء 

وزي���ادة  امل��ي��اه  ا�ستخدام  ع��ائ��د  ورف���ع  النخيل، 

م�ساهمة الزراعة يف الناجت املحلي الإجمايل، 

وتعزيز ال��ري��ادة وال�����س��دارة الأردن��ي��ة يف متور 

املجهول.

وب��ذل��ك ت�����س��اه��م ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��م��ور يف 

امل�ستدامة  ال��زراع��ي��ة  التنمية  اأه���داف  حتقيق 

واأه���داف  الأردن،  وروؤي���ة   )2016-2025(

على  ب��ال��ق�����س��اء  املتعلقة  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 

والتغذية  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  وحت�سن  اجل����وع، 

والزراعة امل�ستدامة، والتكيف لتغريات املناخ.

النهج  يف  امل�ستمر  للت�سارع  مواكبتها  تقا�ض مبقدار  املتقدمة  احل�سارات  باتت مالمح 

املجتمعي  للتطور  ال�سامنة  املتطلبات  جميع  بن  ي��وازي  ال��ذي  احلديث  الدميقراطي 

وو�سع اأ�س�ض ت�سريعية رقابية حتدد م�سارات التنمية وتقود املقّدرات اإىل املكان ال�سحيح 

وهنا ل بد من اأن ميار�ض ال�سعب دوره املف�سلي املتاأتي من اإرادة احلياة برت�سيخ وتثبيت 

باأ�سحابها  تنئى  التي  الإيجابية  احلرية  من  تنبثق  التي  الفاعلة  الدميقراطية  دعائم 

عن التذرع بها لتحقيق م�ساحلهم اخلا�سة واقتطاع ما ل يحق لهم فت�سبح هنا املعادلة 

الدقيقة التي جتتث كلمة احلق التي اأريد بها باطل.

فالنهج الإ�سالحي احلقيقي ل بد اأن يوؤمن بدور الإن�سان القادر على التطور املت�سّلح 

بحيث  املجتمعات  اأطياف  جميع  على  القدرات  وفق  الأدوار  تق�سيم  اإىل  اإ�سافة  باملعرفة 

قادًرا  اجلميع  في�سبح  التكاملي  الإجن��از  حلقات  لتت�سل  به  املناط  بعمله  فرد  كل  يقوم 

على متييز عملها الخت�سا�سي فال جتد من يقوم بعمل غريه فيوؤخذ الراأي من �ساحب 

جمتمعه  ع��ن  م��داف��ًع��ا  خندقه  يف  ك��ل  فيتمركز  عليه  ال��ق��ادر  م��ن  العمل  ويطلب  ال���راأي 

مر�سًخا بذلك مناعة اجلماعة مبدًدا ال�سق و ال�سعف الذي يوؤتى منه املجتمع .

اإن الأردن احلديث ومنذ انطالق الثورة العربية الكربى اأ�سبح ي�سكل اأمنوذج التطور 

املتقدمة  ال���دول  م�ساف  يف  الأردن  و�سع  ي�سمن  وال���ذي  الل��ت��زام  على  املبني  املت�سارع 

فتبنى التجربة الدميقراطية الأوىل التي كانت من خالل انتخاب اأول جمل�ض نيابي يف 

٢٠/1٠/1٩٤٧ ليلتفت العامل اإىل الأردن ويعي اجلميع قدرته على تبني الأفكار املتطورة 

التي ت�سب يف ال�سالح العام وا�ستمر هذا النهج حتى العام ٢٣/11/1٩٧٤ م وهنا ل بد من 

الفرتة من خالل  اتخذت خالل هذه  قد  امل�سريية  القرارات  اإن جملة من  اإىل  الإ�سارة 

من  اإل  ت�سرب  ل  القرارات  هذه  مثل  اأن  للجميع  تو�سح  ر�سالة  لت�سبح  ال�سعبية  الإرادة 

فعلى  القرار  اتخاذ  يف  امل�سوؤولية  مظلة  حتت  اجلميع  ي�سع  وطني  �سيا�سي  توافق  خالل 

وعدد  الأردنية  الربيطانية  املعاهدة  واإلغاء  1٩٥٢م  عام  د�ستور  �سدور  كان  املثال  �سبيل 

من  ظهر  الذي  النيابية  للمجال�ض  احلقيقي  الدور  تو�سح  التي  املف�سلية  القرارات  من 

تاأ�سي�ض  الخيار يف  ها�سم  بني  فكر  لي�سبح  ال�سيا�سي  القرار  باتخاذ  ال�سعب  دور  خاللها 

املدنية الواعية املدركة لطبيعة التحديات التي وجدت بحكم الزمان واملكان لوطن بات 

ي�سكل هاله من الو�سطية والعتدال الفكري وال�سيا�سي.  

من  ع��دد  توفر  خ��الل  من  اإل  ُكلها 
ُ
اأ توتي  ل  احلقيقية  النيابية  احلياة  تفا�سيل  اإن 

دور  وتفعيل  ي�ستحق  الإنتخاب وفرز من  الإقبال على  املوؤثرة منها  ال�سرورية  العنا�سر 

م�سلحة  يف  لت�سب  ال��دم  رواب��ط  وتغليب  والعن�سرية  اجلهوية  عن  والبتعاد  الأح���زاب 

ال��ق��ري��ب ال�سعيف ع��ل��ى ح�����س��اب ال��غ��ري��ب ال��ق��وي ال��ق��ادر ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��ال��دور ال��رق��اب��ي 

ميلكون  من  هم  القت�سادي  التنموي  ال�سيا�سي  الفكر  حملة  فاإن  ال�سحيح  والت�سريعي 

اأم��ا  الإيجابية  ال��ت��ح��ولت  خلق  على  ال��ق��ادرة  الت�سريعية  ال�سيا�سات  ر�سم  على  ال��ق��درة 

التي  والدميقرافية  والقربى  الدم  روابط  على  مبنية  الفروزات  تكون  اأن  على  اإ�سرارنا 

على  قربى  ول  املنا�سب  املكان  يف  املنا�سب  فالرجل  التغيري  فر�سان  لغري  اخليل  اأركبت 

ل��ه من  تختار  اأن  عليك  واأق��ارب��ك  واأه��ل��ك  واإخ��وان��ك  اأب��ن��ائ��ك  ح��ق  ال��وط��ن فمن  ح�ساب 

ي�ستطيع اأن ي�سّرع ما ي�سمن م�ستقبلهم فغريب عارف خري من قريب جاهل.

ا�ستحقاق  على  مقبلون  باأننا  احل�سن  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  قاله  ما  اإن 

���س��رورة  وت�����س��دي��ده  على  ال��ع��ام،  ه��ذا  نيابية �سيف  ان��ت��خ��اب��ات  ب��اإج��راء  يتمثل  د���س��ت��وري 

على  حر�سه  يوؤكد  ال�سيا�سية   العملية  يف  للم�ساركة  ال�سباب  ا  وخ�سو�سً اجلميع  حتفيز 

لنا  ليت�سح  الراهنة  ال��ظ��روف  م��ن  وبالرغم  الوطنية  الدميقراطية  امل�سرية  ا�ستمرار 

جميًعا الهتمام الكبري من لدن جاللة امللك واحلر�ض على �سمان وجود الدور ال�سعبي 

اإيجاد الت�سريعات القادرة على تعزيز م�سرية  اأداء احلكومات وامل�ساهمة يف  الرقابي على 

العملية  املهم والفاعل يف  ال�سباب  اأكد وكعادته على دور  امللك قد  اأن جاللة  الوطن كما 

النتخابية فال�سباب هم عتاد الأمة وعماد امل�ستقبل وبهم ومنهم تكون الإجنازات. 

اإن من الواجب علينا جميًعا اأن نقف عند ح�سن ظن الوطن والقائد واأن ن�سّلح فكرنا 

اأملكتنا القدره  مبا ي�سب باجتاه ال�سالح العام واإن جتاربنا ال�سابقة يف هذا الجتاه قد 

املقاطعة  دع��وات  واإن  عليه  وم��ن  للوطن  من  نعلم  فاإننا  ال�سمن  من  الغث  متييز  على 

لتثبيت فئه معينة تتوافق مع توجهاتهم وتلبي رغباتهم فال�سعبية  اإل  ت�سعى  الآثمة ل 

احلقيقية التي ت�سب يف �سالح الوطن تختلف عن ال�سعبوية الزائفة التي حتاول تغيري 

الوطن  اأج��ل  م��ن  يقف  مل��ن  نقف  فدعونا  اخلا�سة  امل�سالح  اإىل  العامة  امل�سلحة  م�سار 

ونوقف من وقف �سد الوطن ولنكون قادرين على قول كلمة احلق ونكون القول الف�سل 

من  ولنختار  مببادئهم  يتاجرون  مبن  نتاجر  ول  م�ساحلهم  يختارون  من  نختار  فال 

م�سرية  ولت�ستمر  القبة  يقدم حتت  ور�سى مبا  باإعتزاز  غًدا  لنقف  انحياز  بغري  ميثلونا 

الفا�سدين  وواأد  الف�ساد  ظهر  بك�سر  الوا�سح  امللك  جاللة  موقف  من  املنبثقة  الإ�سالح 

راأي  فالإنتخاب  القادمة  الأج��ي��ال  م�ستقبل  و�سمان  ال��وط��ن  م��ق��درات  على  واملحافظة 

والراأي وجب باحلق فال�سلبية هي من تهدم الأحالم وت�ستت الطموحات.

فاضل محمد الحمود

األردن ينتخب .....
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 االنباط-برتا

وال�������روة  ال����ط����اق����ة  وزارة  ت���ع���ر����ض 

امل��ع��دن��ي��ة خم���زون امل��م��ل��ك��ة م��ن ال���روات 

املوؤملة  اال�سرتاتيجية  واملعادن  املعدنية 

ت����واج����ده����ا  م����ن����اط����ق  ل���ا����س���ت���غ���ال يف 

امل��ف��ت��وح��ة، ل��ا���س��ت��ث��م��ار ب��االع��ت��م��اد على 

درا�سات اأولية توؤكد اجلدوى االقت�سادية 

واإمكانية اال�ستغال التجاري لها.

وت�����س��ل��ط ال��������وزارة يف ن�������س���رة خ��ا���س��ة 

عر�ست يف موؤمتر �سحفي عقدته وزيرة 

ال���ط���اق���ة وال�������روة امل��ع��دن��ي��ة امل��ه��ن��د���س��ة 

ه��ال��ة زوات����ي ورئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار 

ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال����وزين اخ����ريا، ال�����س��وء 

ع��ل��ى ه����ذه ال������روات ال��ت��ي ت��ن��ت�����س��ر على 

البازلت  وت�سمل  اململكة  م�ساحة  امتداد 

وال��ن��ح��ا���ض وال���زرك���ون وال���ذه���ب ورم���ال 

اإ�سافة  النقي،  ال�سيلكا واحلجر اجلريي 

اىل العنا�سر االأر�سية النادرة.

وق�����ال�����ت ال������وزي������رة زوات���������ي ل���وك���ال���ة 

االن��ب��اء االردن��ي��ة )ب���رتا( ام�����ض االث��ن��ن، 

ان احل��ك��وم��ة ت�����س��ع��ى م��ن خ���ال ت��روي��ج 

الروات املعدنية واملعادن اال�سرتاتيجية 

ال���������س����ن����اع����ات  اإن�����������س�����اء  ت�������س���ج���ي���ع  اىل 

التحويلية  وال�����س��ن��اع��ات  اال�ستخراجية 

ال����ق����ائ����م����ة ع����ل����ى اخل������ام������ات ال���وط���ن���ي���ة 

للمعادن  امل�سافة  القيمة  على  والرتكيز 

الوطنية. اال�سرتاتيجية 

ال��رتوي��ج  يف  ال��ط��اق��ة  وزارة  دور  وع��ن 

ل��ه��ذه اخل���ام���ات، او���س��ح��ت ال���وزي���رة ان 

الوزارة اعدت ن�سرة خا�سة بهذه الفر�ض 

اال���س��ت��ث��م��اري��ة ون�����س��رت��ه��ا ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا 

memr.( ال���ر����س���م���ي  االإل������ك������رتوين 

اخل��ام��ات  اأه����م  و���س��م��ن��ت��ه��ا   )gov.jo

التجاري،  لا�ستغال  املتاحة  املعدنية 

اإ�سافة اإىل و�سف لطبيعة هذه اخلامات 

كما  لتو�سعاتها،  اجليولوجية  والبيئة 

الكيميائية  املوا�سفات  اأه��م  ا�ستعر�ست 

وال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة اخل���ا����س���ة ب��ه��ا وامل��ت��ع��ل��ق��ة 

واالحتياطيات  ال�سناعية  با�ستخداماتها 

اجل��ي��ول��وج��ي��ة امل���ق���درة ل��ك��ل خ���ام وذل���ك 

االقت�سادية. اإمكانياتها  لتاأكيد 

وزارة  عممتها  ال��ت��ي  ال��ن�����س��رة  وت�����س��ري 

مع  وت��ت��ع��اون  املعدنية  وال����روة  ال��ط��اق��ة 

ترويجها،  على  االأردنية  اال�ستثمار  هيئة 

املعدنية  اخل��ام��ات  مت��و���س��ع  اأم��اك��ن  اىل 

ال�سيليكا  رم����ال  واب���رزه���ا،  ال�����س��ن��اع��ي��ة، 

راأ���ض  مناطق  يف  االأردن  جنوب  وتتواجد 

النقب، قاع الدي�سة، البرتاء عن البي�سا، 

بدرجة  ومتتاز  واجلي�سية،  ال�سيق  وادي 

ع��ال��ي��ة م��ن ال��ن��ق��اوة و���س��ه��ول��ة ال��ت��ع��دي��ن 

لتك�سفها على ال�سطح وكذلك قربها من 

مثل  ال��ازم��ة  التحتية  البنية  خ��دم��ات 

ال��ط��رق ال��رئ��ي�����س��ي��ة وال��ك��ه��رب��اء وك��ذل��ك 

قربها من ميناء العقبة.

ووف�����ق ال��ن�����س��رة ف����ان اح��ت��ي��اط��ي ه��ذا 

اأك��ر من مليار طن يف  اىل  اخل��ام ي�سل 

ال�سيليكا  وت�ستخدم رمال  املناطق،  بع�ض 

ويف  واالإ���س��م��ن��ت  ال�سرياميك  �سناعة  يف 

االإلكرتونية  ال�سناعات  ويف  البناء  مواد 

واالألياف الزجاجية ويف زجاج الب�سريات 

وال��ك��ري�����س��ت��ال وغ���ريه���ا م���ن ال�����س��ن��اع��ات 

الدقيقة واحلديثة. االإلكرتونية 

مناطق  يف  البازلت  خام  يتواجد  فيما 

امل���ف���رق  و�����س����رق  ال���������س����ف����اوي،  االأزرق، 

ومكاور  ماعن،  �سيحان،  جبل  ومناطق 

ُبرما، وجبل عنيزة،  والزاره ومناطق تل 

ال�سوف  �سناعة  يف  ال��ب��ازل��ت  وي�ستخدم 

ال�����س��خ��ري واالأن���اب���ي���ب وال��ق�����س��ب��ان ويف 

ال��ق��وال��ب احل���راري���ة ويف ر�سف  ���س��ن��اع��ة 

ال��ب��ن��اء  ال���زي���ن���ة يف  اأع����م����دة  ال���ط���رق ويف 

االإن�سائية املختلفة وغريها. واالأعمال 

وفر�ض اال�ستثمار يف البازلت مفتوحة 

اخلارجي  للت�سدير  املحلي  لا�ستهاك 

ويف ال�سناعات املرتكزة على اخلام، حيث 

منطقة  يف  البازلت  خام  احتياطي  يقدر 

 310 ب��ح��وايل  اململكة  ُب��رم��ا يف جنوب  ت��ل 

ماين طن.

ولغايات توجيه وا�ستقطاب اال�ستثمار 

اال�سرتاتيجية،  امل��ع��ادن  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 

املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزارة  اأطلقت 

ال���ف���ر����ض اال���س��ت��ث��م��اري��ة ل��ل��م��ه��ت��م��ن يف 

ا���س��ت��غ��ال خ���ام���ات ال��ن��ح��ا���ض وال���ذه���ب 

وال��زرك��ون،  ال��ن��ادرة  االأر�سية  والعنا�سر 

حيث يقدر االحتياطي من خام النحا�ض 

يف اأماكن تواجده يف اململكة بحوايل 8ر27 

الدرا�سات  تقديرات  بح�سب  طن  مليون 

االأولية لوزارة الطاقة والروة املعدنية.

واع�����ت�����رت ال����������وزارة خ�����ام ال��ن��ح��ا���ض 

املكت�سف يف خم�سينيات القرن املا�سي من 

لدخولها  الهامة  اال�ستثمارية  الفر�ض 

يف ���س��ن��اع��ة االأ�����س����اك ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ويف 

ال��ب��ن��اء ويف ���س��ن��اع��ة امل���رك���ب���ات وغ��ريه��ا 

يف  امل�ستخدمة  الرئي�سية  ال�سناعات  من 

النحا�ض  خام  ويتواجد  اليومية،  احلياة 

يف مناطق خربة النحا�ض/ وادي اجلارية 

ويف فينان )وادي خالد،�سانا وراتيا( ويف 

منطقة ابو خ�سيبة يف وادي عربة.

اأم���ا ع��ن ال��ع��ن��ا���س��ر االأر���س��ي��ة ال��ن��ادرة 

وال����زرك����ون امل�����س��اح��ب ل��ه��ا ف��ق��د وج���دت 

م��ن��ط��ق��ة وادي  ل��ه��ا يف  م���وؤم���ل���ة  ت���راك���ي���ز 

امل�����زراب يف ج��ن��وب امل��م��ل��ك��ة، ومت ت��ق��دي��ر 

احتياطي خام الزركون يف منطقة )وادي 

األ���ف ط��ن، وكذلك   96 امل����زراب( ب��ح��وايل 

االأر�سية  للعنا�سر  م��وؤم��ل  متعدن  ُوج��د 

نف�ض  يف  امل�سعة  العنا�سر  وبع�ض  النادرة 

املنطقة.

النادرة  االأر�سية  العنا�سر  وت�ستخدم 

االإلكرتونية،  االأجهزة  معظم  ت�سغيل  يف 

�سناعة  ويف  الذكية  ال��ه��وات��ف  اإن��ت��اج  ويف 

ويف  الدهانات  ويف  وال�سرياميك  الزجاج 

الطبية  واالج���ه���زة  ال��ن��ووي��ة  امل��ف��اع��ات 

لزيادة  ال��زرك��ون  ي�ستخدم  كما  وغ��ريه��ا، 

�سقل  ويف  ل���اخ���رتاق  امل���ع���ادن  م��ق��اوم��ة 

التحكم  جم�سات  ويف  الطبية  العد�سات 

ويف الطاء احلراري.

واكدت وزارة الطاقة والروة املعدنية 

والتنظيمي  الت�سريعي  اجلانب  جاهزية 

ال���س��ت��غ��ال ه���ذه ال��ف��ر���ض اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

االأخ��ذ  ومت  املهتمن،  طلبات  وا�ستقبال 

اال�ستثمار  حتفيز  �سرورة  االعتبار  بعن 

م���ن خ���ال ت��ن��ظ��ي��م اج������راءات ا���س��ت��غ��ال 

ال����روات ال��وط��ن��ي��ة وف���ق اأ���س�����ض وم��ب��ادئ 

تقوم على ال�سفافية والو�سوح.

وت����ت����ب����ن����ى احل�����ك�����وم�����ة اآل�������ي�������ة م���ن���ح 

امل��ع��ادن  يف  ب��اال���س��ت��ث��م��ار  امل��ه��ت��م  امل�ستثمر 

لتنفيذ  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ب��رن��ام��ج ا���س��ت��ك�����س��ايف ودرا�����س����ة اجل����دوى 

االق��ت�����س��ادي��ة االول���ي���ة وم����ن ث���م ت��وق��ي��ع 

ات���ف���اق���ي���ة خ���ا����س���ة مب����وج����ب ال���ق���وان���ن 

امل�سروع  لتطوير  االردن��ي��ة  والت�سريعات 

امل�ستوى التجاري. على 

امل�ستثمرين  اهتمامات  متابعة  و�سيتم 

وبالتن�سيق  اال�ستثمار  هيئة  خ��ال  م��ن 

وال���دوائ���ر  ال���ط���اق���ة  وزارة  م���ع  امل��ب��ا���س��ر 

احل���ك���وم���ي���ة امل���ع���ن���ي���ة ب���ه���دف ال��ت�����س��ه��ي��ل 

ع��ل��ى امل�����س��ت��ث��م��ر وت���اأم���ن م���ا اأم���ك���ن من 

ال���رتاخ���ي�������ض وامل����واف����ق����ات ال�������س���روري���ة 

الإن�ساء امل�سروع بجهد اأقل ووقت اأق�سر.

امل�ستثمر  منح  الية  احلكومة  وتتبنى 

امل���ه���ت���م م����ذك����رة ت���ف���اه���م ل��ا���س��ت��ك�����س��اف 

ودرا���س��ة اجل���دوى االق��ت�����س��ادي��ة االول��ي��ة 

مبوجب  خا�سة  اتفاقية  توقيع  ثم  ومن 

لتطوير  االردنية  والت�سريعات  القوانن 

امل�سروع على امل�ستوى التجاري.

و����س���ت���ع���م���ل ه���ي���ئ���ة اال����س���ت���ث���م���ار ع��ل��ى 

من  خ��ا���ض  ارت���ب���اط  ���س��اب��ط  تخ�سي�ض 

موظفي الهيئة املخت�سن معني مبتابعة 

اال���س��ت��ث��م��ار يف  ي���رغ���ب يف  م�����س��ت��ث��م��ر  اأي 

مع  امل��ب��ا���س��ر  بالتن�سيق  ال��ط��اق��ة،  ق��ط��اع 

على  ال��ت�����س��ه��ي��ل  ب���ه���دف  ال���ط���اق���ة  وزارة 

واملوافقات  الرتاخي�ض  وتاأمن  امل�ستثمر 

امل�سروع. ال�سرورية الإقامة 

إغالق هيئة االستثمار لمدة 48 
ساعة لغايات التعقيم

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية 
عالميا باألسبوع  الثالث من أيلول

االنباط-عمان

ل��ن يتم  ان���ه  اال���س��ت��ث��م��ار  اأك����دت هيئة 

اإ���س��ت��ق��ب��ال اأي م��راج��ع��ن خ���ال ال��وق��ت 

احل�������ايل، وذل������ك ح���ف���اظ���اً ع���ل���ى ���س��ح��ة 

و����س���ام���ة ك���اف���ة امل����راج����ع����ن وم��ت��ل��ق��ي 

اإج��راءات  من  االنتهاء  وحلن  اخلدمة، 

لكافة  ال�����س��روري��ة  وال��ف��ح�����ض  التعقيم 

مع  بالتعاون  االإ�ستثمار  هيئة  موظفي 

جل����ان ال��ت��ق�����س��ي ال���وب���ائ���ي، وذل����ك بعد 

اإ���س��اب��ة اأح����د امل��وظ��ف��ن ال��ع��ام��ل��ن بها 

بالوباء.

ال���ب���ي���ان  خ������ال  م����ن  ال���ت���اأك���ي���د  ومت 

ت���اأخ���ري على  اأي  ه���ن���اك  ي���ك���ون  ل���ن  ان����ه 

من  وامل�ستفيدة  امل�ستثمرين  معامات 

لعام   30 رقم  االإ�ستثمار  ت�سجيع  قانون 

امل��ع��ام��ات  ج��م��ي��ع  الن  وذل�����ك   ،  2014

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل�����س��اري��ع االإ���س��ت��ث��م��اري��ة مت 

ت��ف��ع��ي��ل اإ����س���ت���ق���ب���ال���ه���ا واخ������ذ االإج�������راء 

بعد  ع��ن  ك��ورون��ا  جائحة  خ��ال  عليها  

كافة  اإ�ستقبال  ويتم  اإلكرتوين،  وب�سكل 

املعامات من خال املوقع االإلكرتوين 

تطبيق  خال  من  اأو  االإ�ستثمار،  لهيئة 

ال����ه����ات����ف ال����ذك����ي ل���ه���ي���ئ���ة اال����س���ت���ث���م���ار 

 Jordan Investment(

حتميل  وميكن   ،)Commission
 Play خ�������ال  م�����ن  ال���ت���ط���ب���ي���ق  ه�������ذا 

و   Android الأن���ط���م���ة   Store
.IOS الأنظمة   App Store

وح���������ول اآل������ي������ة ال�����ت�����ق�����دم ب���ط���ل���ب���ات 

امل�������س���ت���ث���م���ري���ن اخل����ا�����س����ة ب���امل�������س���اري���ع 

اأن  اأو����س���ح���ت ال��ه��ي��ئ��ة  االإ����س���ت���ث���م���اري���ة، 

على  ال��دخ��ول  ب��ع��د  ي�ستطيع  امل�ستثمر 

امل��وق��ع االإل���ك���رتوين ل��ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار 

ال���دخ���ول ع��ل��ى ن���اف���ذة خ���دم���ات ال��ه��ي��ئ��ة 

الطلب  تعبئة  ل��ه  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي  ُب��ع��د  ع��ن 

وتقدميه مع مرفقاته ب�سكل اإلكرتوين، 

للم�ستثمر  ف��وري��ة  ر���س��ال��ة  اإر���س��ال  وي��ت��م 

الإعامه باأنه قد مت ا�ستام الطلب ويف 

اإلكرتونية  ر�سالة  اإر���س��ال  نف�سه  الوقت 

ل��ل��م��دي��ر امل���ع���ن���ي يف ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار 

حتتوي على الطلب ومرفقاته وحتتوي 

اأي�سا على رقم الطلب.

بيانها  يف  االإ���س��ت��ث��م��ار  هيئة  واأ����س���ارت 

ك��ورون��ا  جائحة  خ��ال  اإ�ستطاعت  اأن��ه��ا 

خطة  خ��ال  م��ن  اأعمالها  ك��اف��ة  ت�سيري 

ال�����ط�����وارئ وا�����س����ت����دام����ة ال���ع���م���ل ال��ت��ي 

و���س��ع��ت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ك��اف��ة 

اال�ستثمارية  بامل�ساريع  املتعلقة  الطلبات 

من  وذل��ك  لها،  ال���واردة  واال�ستف�سارات 

املوؤمتتة  اال�ستثمار  خال خدمات هيئة 

وب�����س��ك��ل ال���ك���رتوين، ح��ي��ث اأت��اح��ت ه��ذه 

ومراجعي  امل�ستثمرين  لكافة  اخل��دم��ة 

الطلبات  بكافة  التقدم  اال�ستثمار  هيئة 

ا�ستثماراتهم  اأع��م��ال  بت�سيري  املتعلقة 

ال��ه��ي��ئ��ة وب�����س��ك��ل  ل���زي���ارة  دون احل���اج���ة 

اإلكرتوين.

اإن  االإ����س���ت���ث���م���ار،  ه���ي���ئ���ة  واأ�����س����اف����ت 

ط���ال���ب اخل���دم���ة وم����ن خ����ال ات�����س��ال��ه 

اال�ستثمار  بهيئة  اخل��ا���ض  ال��رق��م  ع��ل��ى 

على  احل�����س��ول  ي�ستطيع   065008899

خ��دم��ة ال���رد ع��ل��ى ك��اف��ة اال���س��ت��ف�����س��ارات 

وال��ت��ق��دم ب����اأي م��ق��رتح��ات ت�����س��ه��ل على 

امل�ستثمر، م�سريا اإىل اأن مركز االت�سال 

جميع  يخدم  اال�ستثمار  بهيئة  اخلا�ض 

وامل�ستثمرين  االأعمال  ورجال  املواطنن 

وامل����وؤ�����س���������س����ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة 

امل�سورة  ت��ق��دمي  �سرعة  اأج��ل  م��ن  وذل��ك 

التوا�سل  �سهولة  اإىل  اإ�سافة  وامل�ساعدة، 

على  امل�ستثمر  �سوت  خدمة  خ��ال  م��ن 

ال��ري��د  او   0782889999 رق���م:  ه��ات��ف 

.info@jic.gov.jo االإلكرتوين

 االنباط-عمان

النفطية  امل�����س��ت��ق��ات  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 

ع���امل���ي���ا خ�����ال االأ�����س����ب����وع ال���ث���ال���ث م��ن 

معدل  م��ع  مقارنة  احل��ايل  اأي��ل��ول  �سهر 

اأ����س���ع���اره���ا يف االأ����س���ب���وع ال����ث����اين، وف��ق��ا 

والروة  الطاقة  وزارة  اأعلنتها  لبيانات 

املعدنية ام�ض االثنن.

وب��ح�����س��ب ال��ب��ي��ان��ات ���س��ج��ل ال��ب��ن��زي��ن 

اأوكتان 90 �سعرا بلغ 1ر387 دوالر للطن 

الثاين  االأ���س��ب��وع  يف  دوالرا   371 مقابل 

وارتفع  باملئة،  3ر4  بلغت  ارتفاع  وبن�سبة 

2ر386  95 م��ن  اأوك���ت���ان  ال��ب��ن��زي��ن  ���س��ع��ر 

وبن�سبة  دوالر  5ر404  اىل  للطن  دوالر 

7ر4 باملئة. ارتفاع بلغت 

الديزل  �سعر  ارتفع  اآخ��ر،  جانب  من 

4ر324  اىل  ل��ل��ط��ن  دوالر  9ر318  م���ن 

7ر1ب��امل��ئ��ة،  بلغت  ارت��ف��اع  وبن�سبة  دوالر 

دوالر  4ر290  م��ن  ال��ك��از  ���س��ع��ر  وارت���ف���ع 

ارتفاع  وبن�سبة  دوالر  1ر304  اىل  للطن 

7ر4 باملئة.

ارتفع يف  ال��وق��ود فقد  زي��ت  �سعر  اأم��ا 

اىل  احلايل  ال�سهر  من  الثالث  االأ�سبوع 

ال�سعر  مع  مقارنة  للطن  دوالر  6ر243 

امل�����س��ج��ل يف االأ����س���ب���وع ال���ث���اين وال��ب��ال��غ 

3ر237 دوالر وبن�سبة ارتفاع 7ر2 باملئة.

ال��غ��از  �سعر  ا�ستمر  اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 

ال���ب���رتويل امل�������س���ال ل�����س��ه��ر اأي���ل���ول عند 

�سعره  م��ع  مقارنة  للطن  دوالر  5ر357 

بلغ  وال��ذي  املا�سي  اآب  �سهر  يف  امل�سجل 

350 دوالرا.

وك������ان ���س��ع��ر خ�����ام ب���رن���ت ق����د ���س��ج��ل 

ارت��ف��اع��ا يف اال���س��ب��وع ال��ث��ال��ث م���ن ه��ذا 

للرميل  دوالر  7ر40  بلغ  حيث  ال�سهر 

االأ�سبوع  يف  امل�سجل  �سعره  م��ع  مقارنة 

الثاين والذي بلغ 4ر39 دوالر.

الطاقة: فرص استثمارية واعدة للثروات المعدنية في المملكة

 االنباط-عمان

ب��ن ط���ال، رئي�ض  االم���ري احل�سن  اأك���د    

امل��ج��ل�����ض االأع����ل����ى ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 

���س��رورة ال��ت��و���س��ل اىل م��ق��رتح واق��ع��ي يقوم 

املياه  بن  للربط  ج��دوى  درا�سة  اع��داد  على 

والطاقة والغذاء يف املنطقة العربية.

ال��ت��ح��ل��ي��ل  ����س���م���وه اىل �����س����رورة  وا�����س����ار 

املو�سوعي للمعطيات للتو�سل اىل طرح ذي 

التنمية  حتقيق  على  يعمل  ا�سرتاتيجي  ُبعد 

امل�ستدامة والنظر  االجتماعية واالقت�سادية 

واملنطقة  العربي  امل�سرق  اإط��ار  يف  ب�سمولية 

العربية.

و���س��دد ���س��م��وه ع��ل��ى ���س��رورة و���س��ع حلول 

ال�سيا�سة،  عن  بعيدا  للحدود  عابرة  وخطط 

املياه  بق�سايا  يتعلق  فيما  اولوياتنا  وحتديد 

ال���دول  وال��ط��اق��ة وال��ب��ي��ئ��ة، خ�����س��و���س��ا وان 

ال��ق��ادرة  العلمية  ال��ق��ام��ات  متتلك  ال��ع��رب��ي��ة 

حيز  وو�سعها  احللول  تلك  مثل  ايجاد  على 

التنفيذ، م�ست�سهداً �سموه بخرية ابناء االمة 

ال���ذي���ن ا���س��ه��م ع���دد م��ن��ه��م يف ح��ي��ن��ه ب��و���س��ع 

م��ي��ث��اق االمم امل��ت��ح��دة يف ارب��ع��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن 

املا�سي.

االأم���ري  �سمو  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  ذل���ك  ج���اء 

التي  للندوة  االفتتاحية  اجلل�سة  يف  احل�سن 

ن��ظ��م��ت��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال��ط��اق��ة ال���ذري���ة االأردن���ي���ة، 

اأخ����ريا ع��ر ت��ق��ن��ي��ة االت�����س��ال امل���رئ���ي، حتت 

بنت  �سمية  االم��رية  وح�سور  �سموه،  رع��اي��ة 

امللكية،  العلمية  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س��ة  احل�����س��ن 

ال���ت���ع���اون االإق��ل��ي��م��ي يف  “دور  حت���ت ع���ن���وان 

حتقيق التنمية امل�ستدامة با�ستخدام الطاقة 

بن  للرابط  املتكامل  التخطيط  ال��ن��ووي��ة: 

املياه والطاقة والغذاء يف املنطقة العربية«.

الدول  تقوم  اأن  اىل �سرورة  �سموه  واأ�سار 

ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��ب��دء ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ذات���ي مبا 

اأب��رز  اأن  مبينا  املحلي،  الوطني  البعد  يلبي 

العربية  منطقتنا  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

وت����واج����ه ال����ع����امل ك���ك���ل ه����و حت�����دي ال��ت��غ��ري 

امل���ن���اخ���ي، ح��ي��ث ي��ج��ب ال��ع��م��ل ع��ل��ى خف�ض 

من  للحد  ال��ك��رب��ون  اك�سيد  ث��اين  ان��ب��ع��اث��ات 

�ستوؤدي  والتي  االأر���ض،  درج��ة ح��رارة  ارتفاع 

واالوب��ئ��ة  امل��ج��اع��ات  تف�سي  اىل  اهلل  ق���در  ال 

وزي���ادة  امل��ح��ي��ط��ات  من�سوب  الرت��ف��اع  نتيجة 

منطقتنا  ���س��ت��ك��ون  وال���ت���ي  ال��ت�����س��ح��ر  رق��ع��ة 

العربية اأكر عر�سة لها مقارنة مع غريها.

وقال �سموه اإن العامل بداأ يخرج تدريجياً 

االأحفوري  الوقود  الكبري على  االعتماد  من 

علينا  يتوجب  واأن��ه  وال��غ��از،  بالنفط  ممثًا 

االنتقال  العامل  من  احليوي  املوقع  ه��ذا  يف 

ل��ب��دائ��ل اأخ���رى يف ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة وب��ال��ذات 

الطاقة املتجددة متمثلة بالطاقة ال�سم�سية، 

الف���ت���ا ب�����س��ك��ل خ���ا����ض اىل م�����س��روع ال��ط��اق��ة 

وال���ذي  “ديزرتيك”  ال�����س��خ��م  ال�����س��م�����س��ي��ة 

ك��م��ي��ات �سخمة من  ت��ول��ي��د  ي��ه��دف اىل  ك��ان 

من  ونقلها  الكرى  ال�سحراء  يف  الكهرباء 

العربية  افريقيا  بلدان  عر  العربي  املغرب 

اآ�سيا  يف  ال��ع��رب��ي  امل�����س��رق  ب��ل��دان  اىل  لت�سل 

وت�سافر  العربي  التكامل  يتعزز مبداأ  وبهذا 

اجل���ه���ود ب��اب��ت��ك��ار ح���ل���ول اإب���داع���ي���ة ت��واج��ه 

ال��ت��ح��دي��ات امل�����س��رتك��ة مل��ج��م��وع��ة ك��ب��رية من 

العربية. الدول 

اعتماد خيار  ح��ال مت  ان��ه يف  �سموه  واك��د 

الطاقة  توليد  بدائل  كاأحد  النووية  الطاقة 

كيفية  ع��ل��ى  ن��رك��ز  ان  ف��ي��ج��ب  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا  يف 

البيئة،  وحماية  امل�ستنفذ  بالوقود  الت�سرف 

داعيا امل�ساركن اىل �سرورة اجرتاح احللول 

للتحديات  ال�سليم  الت�سخي�ض  بعد  اخلاقة 

ال��ع��رب��ي��ة يف  ت��واج��ه املنطقة  ال��ت��ي  وامل�����س��اك��ل 

ثاثي املياه والطاقة والغذاء.

�سراكات  تكوين  اأهمية  على  �سموه  و�سدد 

ال��ع��رب��ي��ة ل��ان��ت��ق��ال من  امل��ن��ط��ق��ة  ب���ن دول 

ملواجهة  االإقليمي  البعد  اىل  الوطني  البعد 

دول��ة  توجد  ال  حيث  املناخي  التغري  حت��دي 

يف املنطقة قادرة على مواجهة هذه التحدي 

البيئي  البعد  اأ�سفنا  اذا  ال�سيما  مبفردها، 

اىل ثاثي املياه والطاقة والغذاء.

���س��م��وه ع��ل��ى تعظيم اال���س��ت��ف��ادة  ك��م��ا رك���ز 

م��ن م�����س��اه��م��ة ال��ه��ي��ئ��ات ال��دول��ي��ة ك��ال��وك��ال��ة 

الدولية للطاقة الذرية يف منطقتنا العربية 

م�����س��ت��ف��ي��دي��ن م��ن جن���اح جت��رب��ة ال��وك��ال��ة يف 

منطقة �سرق ا�سيا واملحيط الهادئ و�سرورة 

العربية من  والكفاءات  الذات  على  االعتماد 

اخلاقة  النماذج  ت�سميم  يف  املنطقة  داخ��ل 

امل�سرتكة  املنفعة  فيه  مب��ا  للحدود  ال��ع��اب��رة 

العربية جمتمعة. للدول 

م���ن ج��ان��ب��ه، ب���ن رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة ال��ط��اق��ة 

كلمته  ط���وق���ان يف  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  ال���ذري���ة 

اال����س���ت���ه���ال���ي���ة اه���م���ي���ة ال��������دور ال��رئ��ي�����س��ي 

ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة يف م��ع��اجل��ة ال��ع��دي��د من 

والغذاء،  والطاقة  املياه  بن  الربط  جوانب 

من  ك��ل  على  االإقليمي  الطلب  اأن  مو�سحا 

النمو  ب�سبب  اآخذ يف االرتفاع  الطاقة واملياه 

االقت�سادي وال�سكاين، واأمناط اال�ستهاك.

واأو�����س����ح اأن�����ه مي��ك��ن اع���ت���ب���ار م��ف��اع��ات 

الطاقة النووية على اأنها بديل طويل االأمد 

وك�سمان  امل��ي��اه،  وحتلية  ال��ك��ه��رب��اء  لتوليد 

الأ�سعار  امل�ستقبلية  والتقلبات  الطاقة  الأمن 

ب�سكل  مهم  ومكون  الطبيعي  والغاز  النفط 

منخف�سة  ط���اق���ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  خ���ا����ض 

م�سددا  املناخي،  التغري  من  للحد  الكربون 

من  والتي  النووية  التطبيقات  اأهمية  على 

بالنهو�ض  ب�سكل كبري جدا  ت�سهم  ان  املمكن 

الذكية. بالزراعة 

و���س��ارك يف ال��ن��دوة ك��ل م��ن رئ��ي�����ض هيئة 

ال���ط���اق���ة ال����ذري����ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وم���دي���ر ع��ام 

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة ورئ��ي�����ض 

�سلطة الطاقة الذرية امل�سرية وممثل دائرة 

للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  التقني  التعاون 

الذرية  الطاقة  هيئة  رئي�ض  ونائب  الذرية، 

العربية  الهيئات  روؤ���س��اء  بح�سور  االأردن��ي��ة، 

ال��دول  ال��ن��ووي��ة يف  ال��ط��اق��ة  ب�����س��وؤون  املعنية 

املخت�سن  م��ن  ع���دد  اىل  ا���س��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة، 

م���ن خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة 

الوطنية.

 االنباط-عمان

االأردن”  يف  “�سنع  حملة  رئ��ي�����ض  ق���ال 

اأبو حلتم، اإن احلملة �ستعمل  اإياد  الدكتور 

ل�سمان  جديدة  وا�سرتاتيجية  اآلية  �سمن 

ن�ساطاتها  يف  اأع�����س��ائ��ه��ا  ج��م��ي��ع  م�����س��ارك��ة 

خدمة لاأهداف املو�سوعة.

ودع����ا اأب����و ح��ل��ت��م خ���ال اج��ت��م��اع ام�����ض 

اإىل  االث���ن���ن يف غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة ع���م���ان، 

احلملة  ن�ساطات  يف  ال�سناعين  م�ساركة 

ملنتجاتهم  ال��رتوي��ج  اج��ل  م��ن  وب��راجم��ه��ا 

الت�سديرية،  واالأ���س��واق  املحلية  ال�سوق  يف 

مبا  منتجاتهم  تطوير  على  وم�ساعدتهم 

امل�ستهدفة. واالحتياجات  يتاءم 

وب���ح���ث امل���ج���ت���م���ع���ون اج�������راء درا�����س����ات 

م����ق����ارن����ة م������ع احل������م������ات ال���رتوي���ج���ي���ة 

ل��ل�����س��ن��اع��ات ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ب��ع�����ض ال���دول 

“�سنع يف  م��ث��ل ت��رك��ي��ا وم�����س��ر م��ع ح��م��ل��ة 

وال�سعف  القوة  مواطن  ملعرفة  االردن”، 

لا�ستفادة منها يف تطوير احلملة.

اأه����داف ور���س��ال��ة احلملة  ن��اق�����س��وا  ك��م��ا 

امل���ن���وي حت��ق��ي��ق��ه��ا واآل����ي����ات ال��ع��م��ل خ��ال 

ال����ف����رتة امل���ق���ب���ل���ة، وحت����دي����د ال�����س��ي��ا���س��ات 

واط��ل��ع��وا  امل�ستقبلية،  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

ع���ل���ى من������اذج م���ق���رتح���ة ل�������س���ع���ار احل��م��ل��ة 

اجلديد.

األمير الحسن يرعى ندوة التعاون اإلقليمي لتحقيق التنمية 
المستدامة باستخدام الطاقة النووية

أبو حلتم: حملة صنع في 
األردن تعتمد استراتيجية 

عمل جديدة
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إصابة كورونا في وزارة الصناعة 
والتجارة وفحوصات للموظفين اليوم

الضمان يطلق خدمة اشمل نفسك 
مطلع الشهر المقبل

المخاوف من إغالقات جديدة تهبط 
بأسهم أوروبا.. وHSBC يهوي

»الطيران المدني الكويتي« يطالب 
بتقليص حجر العائدين إلى 7 أيام

أسعار النفط تنخفض بفعل احتمال 
عودة اإلنتاج الليبي

االنباط-عمان

اأظ����ه����رت ال���ف���ح���و����ص���ات امل���خ���ري���ة ام�����س 

مراقبة  دائ��رة  موظفي  اأحد  اإ�صابة  االثنني، 

وال���ت���ج���ارة  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة   / ال�������ص���رك���ات 

امل�صتجد. والتموين بفايرو�س كورونا 

وقررت وزارة ال�صناعة والتجارة االعتذار 

اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  امل��راج��ع��ن  ا�ستقبال  ع��ن 

ات��خ��اذ االج���راءات  ال��ث��اث��اء حتى يتم  ال��ي��وم 

ملوظفي  ال��ازم��ة  والفحو�سات  االح��رازي��ة 

ال����وزارة ودائ����رة م��راق��ب��ة ال�����س��رك��ات وال��ق��ي��ام 

ل�سمان  وذل���ك  ال��ازم��ة  التعقيم  بعمليات 

العامة. ال�سامة 

 االنباط-عمان

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

االجتماعي عن اإطاق خدمة جديدة مطلع 

باملن�ساآت غري  للعاملن  تتيح  املقبل،  ال�سهر 

التقدم  ب��ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي  امل�����س��م��ول��ن 

باأجورهم  املوؤ�س�سة  وتزويد  �سمولهم  بطلب 

بالعمل ليت�سنى  التحاقهم  ال�سهرية وتاريخ 

ل��ه��ا ا���س��ت��ك��م��ال االإج������راءات م��ن خ���ال ف��رق 

حمافظات  خمتلف  على  امل��وزع��ة  التفتي�ش 

اململكة.

االثنن  ام�ش  بيان  يف  املوؤ�س�سة  واأ���س��ارت 

بعد  �سيكون  اخل��دم��ة  ه���ذه  اإط����اق  اأن  اإىل 

نهاية  “بادر” م��ع  ب��رن��ام��ج  العمل  ان��ت��ه��اء 

���س��ه��ر اأي���ل���ول احل�����ايل، وه����و ب��رن��ام��ج يتيح 

للمن�ساآت التقدم بطلب �سمول عمالها باأثر 

ت��اري��خ  م��ن  ب�سمولهم  اإل��زام��ه��ا  دون  ف���وري 

التحاقهم بالعمل.

بهذه  املرتبطة  ب��امل��ح��اذي��ر  يتعلق  وفيما 

اخل��دم��ة وت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى و���س��ع ال��ع��ام��ل يف 

هذه  اإط���اق  اأن  املوؤ�س�سة  اأو�سحت  املن�ساأة، 

اخلدمة �سيتزامن مع حملة تفتي�سية وا�سعة 

البيانات  مع  والتعامل  املن�ساآت  جميع  على 

الواردة ب�سرية تامة.

بروك�سل - رويرتز

الثالثة  االأوروبية للجل�سة  االأ�سهم  تراجعت 

باملخاوف  متاأثرة  االث��ن��ن،  ام�ش  ال��ت��وايل  على 

اإ���س��اب��ات ف��ريو���ش ك��ورون��ا يف القارة  م��ن تنامي 

وهبوط يف اإت�ش.اإ�ش.بي.�سي و�ستاندرد ت�سارترد 

الريطانين  البنكن  اأن  تزعم  تقارير  عقب 

�سالعان يف نقل اأموال غري م�سروعة.

600 االأوروب��ي 1%، يف  ونزل املوؤ�سر �ستوك�ش 

فاينن�سال  املوؤ�سر  وانخف�ش  املبكرة،  املعامات 

البنوك  باأ�سهم  الغني  الريطاين   100 تاميز 

.%1.6

تركز  الذي  اإت�ش.اإ�ش.بي.�سي  �سهم  وهوى 

يف  م�ستوياته  اأدن��ى  اإىل   ،%3.2 اآ�سيا  يف  اأعماله 

مار�ش/اآذار وانخف�ش �ستاندرد ت�سارترد %2.9، 

بعد تقارير اإعامية باأنهما وبنوكا اأخرى نقلوا 

نحو  م��دى  على  م�سروعة  غ��ري  �سخمة  مبالغ 

اإن��ذار ب�ساأن م�سادر تلك  اأجرا�ش  20 عاما رغم 

االأموال.

ل�سحيفة  ت��ق��ري��ر  ق����ال  ذل�����ك،  غ�����س��ون  يف 

جلوبال تاميز التي تديرها احلكومة ال�سينية 

اإن اإت�ش.اإ�ش.بيٍ.ي مر�سح حمتمل لاإدراج على 

“قائمة الكيانات غري املوثوقة” التي ت�ستهدف 
ال�����س��رك��ات االأج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ت��ه��ك ال��ق��وان��ن 

ال�سينية.

وت���راج���ع م��وؤ���س��ر ق��ط��اع ال��ب��ن��وك االأوروب�����ي 

هذا   ،%40 نحو  ال��ق��ط��اع  خ�سائر  وتبلغ   ،%2.2

العام.

وال�سفر  ال��رف��ي��ه  ق��ط��اع  م��وؤ���س��ر  وانخف�ش 

ف��ريو���ش  ملكافحة  ج��دي��دة  ق��ي��ود  ،ب��ف��ع��ل   %  2.5

واأنباء  اأخ��رى  اأوروبية  ودول  اإ�سبانيا  يف  كورونا 

باأن رئي�ش الوزراء الريطاين بوري�ش جون�سون 

يدر�ش فر�ش اإغاق �سامل ثان.

تراجعات  ت�سارتر”  “�ستاندرد  �سهم  و�سهد 

اإذ ان��خ��ف�����ش ال�����س��ه��م يف ب��ور���س��ة  ق��وي��ة ال���ي���وم 

اخلام�ش  منذ  م�ستوى  اأدن���ى  اإىل  ك��ون��غ  ه��ون��غ 

وال��ع�����س��ري��ن م��ن م��اي��و امل��ا���س��ي، ب��ع��د اأن���ب���اء اأن 

“�ستاندر ت�سارترد” هو من بن البنوك العاملية 
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ت��ح��وي��ل اأم�����وال ي��زع��م اأن��ه��ا غري 

�سرعية على مدى العقدين املا�سين .

العربية-الكويت

مقرح  ال�سحة  وزارة  اإىل  االإدارة  رفعت 

اخلا�ش  ال��ك��وي��ت  م��ط��ار  ت�سغيل  اإع���ادة  جلنة 

ب��ت��ق��ل��ي�����ش احل��ج��ر ال�����س��ح��ي ل��ل��ق��ادم��ن من 

14 يوماً  7 اأيام بداًل من  اخلارج بحيث يكون 

باال�سراطات  االحتفاظ  مع  حالياً،  املطبق 

.»PCR« ال�سحية، واأهمها �سهادة فح�ش

ه��ذا  ع��ل��ى  امل���واف���ق���ة  اأن  االإدارة  واأك������دت 

امل���ق���رح، ���س��ت�����س��ك��ل داف���ع���اً اق��ت�����س��ادي��اً ج��ي��داً 

ل�����س��رك��ات ال���ط���ريان وت��ق��ّل��ل م��ن خ�����س��ائ��ره��ا، 

يف ظ��ل اأه��م��ي��ة ه���ذا ال��ق��ط��اع ب���اإع���ادة ال���دورة 

االقت�سادية يف الكويت نحو الطريق ال�سليم، 

اأو  ب��اإل��غ��اء  ت��ق��وم  املنطقة  دول  اأن  اإىل  الف��ت��ة 

�سهادة  وج��ود  ح��ال  يف  احلجر  ف��رات  تقليل 

.»PCR«

اإىل ذلك، و�سفت م�سادر مطلعة يف �سوق 

اإليها  جلاأت  التي  اخلطوة  وال�سفر  ال�سياحة 

ج��اءت  واإن  بامل�ستحقة،  املدين”  “الطريان 
ال��ق��ط��اع لن  اأن خ�����س��ائ��ر  م���ت���اأخ���رة، م���وؤك���دة 

فقط  ال�سحي  احلجر  ف��رة  بتقليل  تتوقف 

ال��دول  قائمة  ه��ن��اك  ت���زال  اإذ ال  اأي���ام،   7 اإىل 

ف��ر���س��اً  جمملها  يف  ت�سكل  ال��ت��ي  امل��ح��ظ��ورة، 

كبرية  ت�سغيلية  وط��اق��ة  �سخمة  اقت�سادية 

للقطاع، ال ت�ستفيد الكويت من عوائدها.

ال��ذي  امل��ق��رح  اأن  اإىل  امل�����س��ادر  واأ����س���ارت 

ال�سحة  وزارة  اإىل  االول  اأم�����ش  اإر���س��ال��ه  مت 

رفع  يت�سمن  اأ�سبوع  قبل  اآخ��ر  مقرح  �سبقه 

وال�سماح  املحظورة  الدول  قائمة  احلظر عن 

ل��ل��م�����س��اف��ري��ن ب����دخ����ول ال����ب����اد وال�������س���م���اح 

نفقتهم،  على  موؤ�س�سياً  وحجرهم  بدخولهم 

االأمر الذي يعود بالنفع على خزينة الدولة 

وتن�سيط احلركة االقت�سادية يف الباد.

وع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ن��ف�����س��ه، ج����ددت م�����س��ادر 

»ال��ط��ريان  م��ق��رح  اأن  على  ال��ت��اأك��ي��د  �سحية 

املدين« بخ�سو�ش تقلي�ش مدة احلجر �سوف 

اجلهات  قبل  من  والتقييم  للدرا�سة  يخ�سع 

مبا  املنا�سب  القرار  التخاذ  املعنية  ال�سحية 

ال يوؤثر على اجلهود ال�سحية يف التعامل مع 

انت�سار فريو�ش كورونا.

�سنغافورة - رويرتز

االثنن،  ام�ش  النفط،  اأ�سعار  انخف�ست 

ب��ف��ع��ل اح��ت��م��ال ع����ودة اإن���ت���اج ل��ي��ب��ي��ا يف حن 

ي���وؤج���ج ت���زاي���د ح����االت االإ����س���اب���ة ب��ف��ريو���ش 

لكن  العاملي،  الطلب  ب�ساأن  املخاوف  كورونا 

عا�سفة مدارية تتجه �سوب �ساحل الواليات 

على خليج املك�سيك حدت من اخل�سائر.

ون����زل خ����ام ب���رن���ت 33 ���س��ن��ت��ا مب���ا ي��ع��ادل 

مطلع  ل��ل��رم��ي��ل  دوالر   42.82 اإىل   ،%0.8

تعامات ام�ش االثنن، يف حن هبط اخلام 

 40.73 اإىل   ،%0.9 اأو  �صنتا   38 االأم���رك���ي 

دوالر للرميل.

وقال مهند�سان يعمان يف حقل ال�سرارة 

احل��ق��ل  يف  ال���ع���م���ال  اإن  ال���ل���ي���ب���ي  ال���ن���ف���ط���ي 

اأعلنت  بعدما  العمليات،  ا�ستاأنفوا  الرئي�سي 

املوؤ�س�سة الوطنية للنفط رفعا جزئيا حلالة 

ال���ق���وة ال���ق���اه���رة. ل��ك��ن مل ي��ت�����س��ح م��ت��ى قد 

االإنتاج. ُي�ستاأنف 

اإيه.اإن.زد يف مذكرة  وقال املحللون لدى 

دخول مزيد من  ال�سوق  تتحمل  “لن  اليوم 

ب�سبب  الطلب  فيه  يتقل�ش  وقت  اخلام” يف 

القيود املرتبطة بفريو�ش كورونا.

ال�سوق  حمللي  كبري  م��وي��ا  اإدوراد  وق��ال 

لتح�سن  التحم�ش  ال�سعب  “من  اأوان���دا  يف 

االإ�سابات  تتزايد  بينما  اخل��ام  على  الطلب 

وبريطانيا،  واإ�سبانيا  فرن�سا  يف  بالفريو�ش 

ف�سًا عن املخاوف من اأن الواليات املتحدة 

اأخ���رى ع��ل��ى االأق���ل يف  رمب��ا معر�سة مل��وج��ة 

وال�ستاء«. اخلريف 

الليبي  االإن��ت��اج  يعد  مل  اإذا  “حتى  وت��اب��ع 

اأ�سعار  ف��اإن  االأعا�سري،  مو�سم  ح��دة  وه��داأت 

ال��ن��ف��ط ل���ن ت��ت��خ��ل�����ش م���ن ت��وق��ع��ات ت��راج��ع 

الطلب«.

دبي-االنباط

ت�ستاأنف  �سوف  اأنها  االإم���ارات  ط��ريان  اأعلنت 

خدمة هراري )زميبابوي( وموري�سيو�ش اعتباراً 

من 1 اأكتوبر )ت�سرين االأول( املقبل، ما �سريفع 

ال��ذي  ال��وق��ت  م��دي��ن��ة، يف   89 اإىل  ع��دد وجهاتها 

بناء �سبكتها عر  اإع��ادة  الناقلة قدماً يف  مت�سي 

املحافظة  مع  ال�سفر  على  الطلب  لتلبية  العامل 

على �سحة و�سامة عمائها وموظفيها.

و����س���وف ت�����س��غ��ل ط�����ريان االإم���������ارات رح��ل��ت��ن 

اإىل ه������راري م��ت�����س��ل��ت��ن م���ع خ��دم��ة  اأ���س��ب��وع��ي��اً 

لو�ساكا )زامبيا(. وتعمل الرحلتان يومي االأحد 

واجل��م��ع��ة، ل��رب��ط زام��ب��ي��ا وزمي��ب��اب��وي ع��ر دب��ي 

مع خمتلف حمطات طريان االإم��ارات يف اأوروب��ا 

وال�سرق االأق�سى واالأمريكتن واأ�سراليا وغرب 

اآ�سيا.

مبدئياً  موري�سيو�ش  خدمة  ُت�ستاأنف  و�سوف 

انتعا�ش  يدعم  ما  ال�سبت،  اأي��ام  اأ�سبوعية  برحلة 

يف  ال�سهرية  ال��وج��ه��ة  تلك  يف  ال�سياحة  �سناعة 

امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي ون��ق��ل امل�����س��اف��ري��ن ب���اأم���ان من 

عر  االأو���س��ط  وال�سرق  االأق�سى  وال�سرق  اأوروب���ا 

دبي.

ومي��ك��ن احل��ج��ز ع��ل��ى ال���رح���ات ع��ر امل��وق��ع 

ال�سبكي emirates.com اأو تطبيق طريان 

اأو مكاتب  ال�سفر  وك��اء  اأوع��ن طريق  االإم���ارات 

امل��ب��ي��ع��ات وم���راك���ز االت�������س���ال ال��ت��اب��ع��ة ل��ط��ريان 

االإمارات.

ومي����ك����ن ل���ل���ع���م���اء م�����ن خم���ت���ل���ف حم���ط���ات 

ط��ريان االإم���ارات التوقف يف دب��ي مع اإع��ادة فتح 

اأب����واب امل��دي��ن��ة اأم���ام ال����زوار م��ن رج���ال االأع��م��ال 

امل�سافرين  �سامة  ول�سمان  الدولين.  وال�سياح 

فح�ش  �سهادة  اإب���راز  ف��اإن  واملجتمعات،  وال�سياح 

جلميع  اإل���زام���ي���اً  ي��ع��ت��ر   PCR “كوفيد-19« 
اإىل  والقادمن  )ال��ران��زي��ت(  العابرين  ال��رك��اب 

رك��وب  قبل  امل��ت��ح��دة(  العربية  )واالإم������ارات  دب��ي 

ال��ط��ائ��رة، مب��ن فيهم م��واط��ن��و دول���ة االإم�����ارات 

وامل��ق��ي��م��ون وال�����س��ي��اح، ب��غ�����ش ال��ن��ظ��ر ع���ن البلد 

الذي ياأتون منه. كما ينبغي على امل�سافرين اإىل 

اململكة  دخول  ملتطلبات  االمتثال  البي�ساء  ال��دار 

املغربية حتى ي�سمح لهم بال�سعود اإىل الطائرات.

دب���ي ت��رح��ب ب���زواره���ا: ت��ع��د دب���ي واح����دة من 

الوجهات العاملية االأكرث �سعبية. ففي عام 2019، 

وا�ست�سافت  زائ��ر  مليون   16.7 املدينة  ا�ستقبلت 

م���ئ���ات االج���ت���م���اع���ات وامل������وؤمت������رات وامل���ع���ار����ش 

ال��ع��امل��ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل االأح������داث ال��ري��ا���س��ي��ة 

وال��رف��ي��ه��ي��ة. واأ���س��ب��ح��ت دب���ي م��ن اأوائ�����ل م��دن 

االآم��ن«  “ال�صفر  ختم  على  حت�سل  التي  العامل 

SafeTravels من جمل�ش ال�سفر وال�سياحة 
التدابري  على  ���س��ادق  ال��ذي   WTTC العاملي 

التي  والفعالة  ال�ساملة  واالإج��راءات االحرازية 

تتخذها دبي ل�سمان �سحة و�سامة زوارها.

امل���رون���ة وال�����س��م��ان: ت��وف��ر ���س��ي��ا���س��ات احلجز 

اخل���ا����س���ة ب���ط���ريان االإم���������ارات امل����رون����ة وال��ث��ق��ة 

للعماء يف التخطيط ل�سفرهم. وميكن للعماء 

الذين ي�سرون تذاكر طريان االإمارات حتى 31 

نوفمر   30 حتى  لل�سفر   2020 )اآب(  اأغ�سط�ش 

�سروط  من  اال�ستفادة   ،2020 ال��ث��اين(  )ت�سرين 

وخيارات اإعادة احلجز، اإذا ما ا�سطروا اإىل تغيري 

املتوقعة على  خطط �سفرهم ب�سبب القيود غري 

اأو  ب�”كوفيد-19”  املتعلقة  ال�سفر  اأو  الرحات 

بالغة  اأو   Flex مرنة  تذكرة  يحجزون  عندما 

املرونة Flex plus. مزيد من املعلومات هنا. 

وت���ق���دم ط�����ريان االإم��������ارات ت��غ��ط��ي��ة ت��ك��ال��ي��ف 

ب�”كوفيد-19”  املتعلقة  واحلجر  الطبي  العاج 

ل��ع��م��ائ��ه��ا ب��غ�����ش ال��ن��ظ��ر ع���ن وجهتهم  جم���ان���اً 

هذه  وت�سري  فيها،  ي�سافرون  ال��ت��ي  ال��درج��ة  اأو 

ي�سافرون  الذين  العماء  جميع  على  التغطية 

)ت�سرين  اأكتوبر   31 حتى  الناقلة  رح��ات  على 

قبل  اأو  االأوىل يف  الرحلة  )اكتمال   2020 االأول( 

التغطية �سارية  اأكتوبر 2020(. و�سوف تبقى   31

اأول ق��ط��اع من  ���س��ف��ر  م���ن  ب�����دءاً  ي���وم���اً  مل����دة 31 

الرحلة، ما يعني اأن العماء ميكنهم اال�ستمرار 

تابعوا  ل��و  حتى  ال�سمان  ه��ذا  م��ن  اال�ستفادة  يف 

اإىل  و�سولهم  بعد  اأخ���رى  مدينة  اإىل  �سفرهم 

وجهتهم مع طريان االإمارات. وال يحتاج العماء 

اإىل الت�سجيل اأو ملء اأي مناذج قبل �سفرهم، كما 

اأنهم غري ملزمن با�ستخدام التغطية. وما على 

ب�”كوفيد-19”  اإ�سابته  ت�سخي�ش  يتم  عميل  اأي 

اأث����ن����اء ����س���ف���ره ����س���وى االت�������س���ال ب���خ���ط ���س��اخ��ن 

خ���ا����ش ل��ت��ل��ق��ي امل�������س���اع���دة وال��ت��غ��ط��ي��ة. وت��وف��ر 

ال�ساخن وتفا�سيل  االإم��ارات رقم اخلط  طريان 

واحلجر  الطبية  “كوفيد-19”  نفقات  تغطية 

www.emirates.com/ على  ال�سحي 

.COVID19assistance
ط���ريان  ت��ط��ب��ق  اأواًل:  وال�������س���ام���ة  ال�����س��ح��ة 

االإم��ارات جمموعة �ساملة من االإج��راءات يف كل 

خطوة من رحلة امل�سافر ل�سمان �سامة عمائها 

وموظفيها على االأر�ش ويف االأجواء، مبا يف ذلك 

على  والنظافة  الوقاية  م�ستلزمات  علبة  توزيع 

على  العلبة  وحت��ت��وي  جم��ان��اً.  امل�سافرين  جميع 

ومناديل م�سادة  لليدين  وقفازات ومعقم  اأقنعة 

للبكترييا. معلومات حول االإجراءات واخلدمات 

www. ع��ل��ى ك��ل رح��ل��ة، م��ت��وف��رة ع��ل��ى امل��وق��ع

emirates.com/yoursafety

طيران اإلمارات تستأنف خدمة هراري وموريشيوس 
وشبكتها تغطي 89 وجهة

االنباط-عمان

ان��خ��ف�����س��ت م�����س��اح��ة االأب��ن��ي��ة امل��رخ�����س��ة 

االأوىل  ال�سبعة  االأ���س��ه��ر  خ���ال  اململكة  يف 

بنف�ش  مقارنة   %  32 بن�صبة   2020 ع��ام  من 

امل��ا���س��ي، وف��ق��ا للتقرير  ال��ع��ام  ال��ف��رة م��ن 

ال�����س��ه��ري ال�����س��ادر ع��ن دائ���رة االإح�����س��اءات 

العامة.

م�ساحة  اإج��م��ايل  بلغ  التقرير  وبح�سب 

م2  األ��ف   2625 نحو  بلغت  املرخ�سة  االأبنية 

، مقارنة مع 3859 األف م2 .

وب����ل����غ اإج�����م�����ايل ع�����دد رخ���������ش االأب���ن���ي���ة 

8583 رخ�����س��ة خ��ال  امل��م��ل��ك��ة  ال�����س��ادرة يف 

 ،2020 ع���ام  م���ن  االأوىل  ال�����س��ب��ع��ة  االأ���س��ه��ر 

نف�ش  خ���ال  رخ�����س��ة   12112 م���ع  م��ق��ارن��ة 

ن�سبته  بانخفا�ش   ،2019 ع��ام  م��ن  ال��ف��رة 

 .%29.1

وب���ل���غ�������ت م�������س���اح���ة االأب����ن����ي����ة امل��رخ�����س��ة 

ال�سبعة  االأ�سهر  خال  ال�سكنية  لاأغرا�ش 

األ���ف   2279 ن��ح��و   2020 ع����ام  م���ن  االأوىل 

خال  م2  األ��ف   2961 نحو  م��ع  مقارنة  م2، 

بانخفا�ش   ،2019 ع���ام  م��ن  ال��ف��رة  ن��ف�����ش 

االأبنية  م�ساحة  بلغت  حن  يف   ،%23 ن�سبته 

خال  ال�سكنية  غ��ري  ل��اأغ��را���ش  املرخ�سة 

نحو   2020 عام  االأوىل من  ال�سبعة  االأ�سهر 

األ��ف   898 ن��ح��و  م��ع  م��ق��ارن��ة  األ���ف م2،   346

 ،2019 ع����ام  م���ن  ال���ف���رة  ن��ف�����ش  خ����ال  م2 

.%61.5 ن�سبته  بانخفا�ش 

و����س���ك���ل���ت م�������س���اح���ة االأب���ن���ي���ة امل��رخ�����س��ة 

ال�سبعة  االأ�سهر  خال  ال�سكنية  لاأغرا�ش 

86.8% من  2020 ما ن�سبته  االأوىل من عام 

حن  يف  املرخ�سة،  االأبنية  م�ساحة  اإجمايل 

املرخ�سة لاأغرا�ش  االأبنية  �سكلت م�ساحة 

غري ال�سكنية ما ن�سبته 13.2% من اإجمايل 

املرخ�سة. االأبنية  م�ساحة 

وع��ل��ى م�����س��ت��وى االأق��ال��ي��م، ب��ل��غ��ت ح�سة 

اإقليم الو�سط ما ن�سبته 66.6% من اإجمايل 

بلغت  ح��ن  يف  امل��رخ�����س��ة،  االأب��ن��ي��ة  م�ساحة 

 %25.8 ح�����س��ة اإق��ل��ي��م ال�����س��م��ال م���ا ن�����س��ب��ت��ه 

و�سكلت   .%7.6 ن�سبته  م��ا  اجل��ن��وب  واإقليم 

امل�������س���اح���ة امل���رخ�������س���ة ل���اأب���ن���ي���ة اجل���دي���دة 

واالإ�����س����اف����ات ع���ل���ى االأب���ن���ي���ة ال���ق���ائ���م���ة م��ا 

االأبنية  م�ساحة  اإجمايل  من   %57.3 ن�سبته 

من  االأول  ال�سبعة  االأ�سهر  خال  املرخ�سة 

عام 2020، يف حن �سكلت امل�ساحة املرخ�سة 

.%42.7 لاأبنية القائمة ما ن�سبته 

املرخ�سة  االأبنية  م�ساحة  اإجمايل  وبلغ 

االأبنية  على  واالإ�سافات  اجلديدة  لاأبنية 

االأ�سهر  خال  م2  األ��ف   1505 نحو  القائمة 

نحو  مقابل   2020 ع��ام  من  االأوىل  ال�سبعة 

عام  الفرة من  نف�ش  م2 خال  األ��ف   1985

.%24.2 2019، بانخفا�ش ن�سبته 

 ،2020 اأما على م�ستوى �سهر متوز لعام 

اأن ع����دد رخ�����ش  ال���ب���ي���ان���ات  اأظ����ه����رت  ف��ق��د 

االأبنية بلغ 2126 رخ�سة، كما بلغت م�ساحة 

مع  مقارنة  م2   األ��ف   609 املرخ�سة  االأبنية 

عام  الفرة من  نف�ش  م2  خ��ال  األ��ف   664

.%8.3 2019، بانخفا�ش ن�سبته 

االنباط-برتا

ال�سيارات  ت��اأج��ري  مكاتب  نقابة  رئي�ش  ق��در 

جائحة  ج���راء  ال��ق��ط��اع  خ�سائر  ج��ل��وق��ة،  �سالح 

ب��ع��د م�سي  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   100 ب��ن��ح��و  ك���ورون���ا 

6 اأ���س��ه��ر م���ن ���س��ل�����س��ل��ة االإج��������راءات وال��ت��داب��ري 

االحرازية ملنع انت�سار الفريو�ش.

االأن��ب��اء  وق���ال ج��ل��وق��ة يف مقابلة م��ع وك��ال��ة 

االأردن���ي���ة )ب����را( اإن ح��ج��م اال���س��ت��ث��م��ار يف ه��ذا 

النمط من اأمناط النقل الري مع نهاية العام 

2019 بلغ نحو 400 مليون، متوقعا تراجعه اإىل 

اأقل من 300 مليون باإغاق �سنة القطاع املالية 

عام 2020.

ت��راج��ع��ا يف  ي��ع��اين  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  وا����س���ار 

اإيراداته وخ�سائر يف القيمة ال�سوقية ل�سياراته، 

ن���اه���ي���ك ع����ن ت����راك����م ال����دي����ن وال����ف����وائ����د ع��ل��ى 

و�سركات  للبنوك  امل�ستحقة  ال�سهرية  االأق�ساط 

من  باملئة   70 نحو  تكبدتها  ال��ت��ي  الت�سهيات 

تاأجري. مكاتب 

اأمن��اط  م��ن  النمط  ه��ذا  ويعمل حت��ت مظلة 

�سيارات  تاأجري  مكتب   240 جمموعه  ما  النقل 

ي�سكل  ح���ن  يف  م���رك���ب���ة،   12600 ن��ح��و  ت�����س��غ��ل 

م��وظ��ف   2500 ل����زه����اء  رزق  م�������س���در  ال���ق���ط���اع 

يعتا�سون منه، بح�سب جلوقة.

تاأجري  مكاتب  م��ن  باملئة   40 نحو  اأن  واك���د 

ال�سيارات �ستغادر ال�سوق املحلية مع نهاية العام 

احلايل، م�سريا اإىل اأن 70 باملئة منها تعاين من 

ال�سهرية  االأق�ساط  الدين والفوائد على  تراكم 

فيما  الت�سهيات،  و�سركات  للبنوك  امل�ستحقة 

الرنامج  من  ت�ستفد  مل  املكاتب  من  باملئة   95

بقيمة  املركزي  البنك  اأ���س��دره  ال��ذي  التمويلي 

500 مليون دينار.

وط��ال��ب ب��اإع��ف��اء م��ك��ات��ب ت��اأج��ري ال�����س��ي��ارات 

لهيئة  تدفعها  التي  اال�ستثمارية  العوائد  م��ن 

200 دينار تقريبا  تنظيم النقل الري والبالغة 

عن كل �سيارة مع تخفي�ش ملمو�ش على ر�سوم 

معظمها  الأن  وت��اأم��ي��ن��ه��ا؛  ال�����س��ي��ارات  ت��رخ��ي�����ش 

اأو ا���س��ت��ب��دال عقد  م��ت��وق��ف��ة مت��ام��ا ع��ن ال��ع��م��ل 

التاأمن ال�سامل بالتاأمن االإلزامي.

املبيعات  �سريبة  بتخفي�ش  جلوقة  وطالب 

من  ب���دال  ب��امل��ئ��ة   8 اإىل  امل��ك��ات��ب  ع��ل��ى  امل�ستحقة 

ال�سياحية  ال��ق��ط��اع��ات  ببع�ش  اأ���س��وة  ب��امل��ئ��ة   16

املت�سررة من تداعيات اأزمة فريو�ش كورونا.

“حممد جنيب” ال��ذي ميتلك مكتب  وق��ال 

اإن خ�����س��ائ��ره  ع���ام���ا،   25 م��ن��ذ  ����س���ي���ارات  ت���اأج���ري 

توجهه  موؤكدا  اأ�سهر،   6 يف  دينار  األ��ف   80 بلغت 

ال��وف��اء  لي�ستطيع  �سهريا  �سياراته  ت��اأج��ري  اإىل 

انخفا�ش  م��ع  وامل�����س��اري��ف  البنكية  بالتزاماته 

مقداره 67 باملئة من قيمة اأجرتها.

واأو���س��ح اأن ت��اأج��ي��ل اأق�����س��اط ال�����س��ي��ارات ذات 

اأ���س��ه��ر،   6 مل����دة  ف���وائ���د  ال��ب��ن��ك��ي دون  ال��ت��م��وي��ل 

وت���ق�������س���ي���ط امل���ب���ال���غ امل�����س��ت��ح��ق��ة ع���ل���ى م��ك��ات��ب 

باملئة   50 اعتماد  اأو  التاأمن  ل�سركات  ال�سيارات 

دفعات  على  البقية  وبرجمة  اأوىل  كدفعة  منها 

اأن  ميكن  ال�سيارات،  ترخي�ش  ر�سوم  وتخفي�ش 

ي�سهم باإنقاذ القطاع قبل فوات االأوان.

وق�������ال م����دي����ر ع������ام ه���ي���ئ���ة ت���ن���ظ���ي���م ال��ن��ق��ل 

مكاتب  اأعفت  الهيئة  اإن  اللوزي  �ساح  ال��ري 

ت��اأج��ري ال�����س��ي��ارات م��ن 50 ب��امل��ئ��ة م��ن ع��وائ��ده��ا 

م�سريا  للهيئة،  امل�ستحقة  ال�سنوية  اال�ستثمارية 

مكاتب  ع��ل��ى  بظالها  األ��ق��ت  اجل��ائ��ح��ة  اأن  اإىل 

اأمن��اط  ك��اأح��د  مبا�سر  ب�سكل  ال�����س��ي��ارات  ت��اأج��ري 

النقل املتاأثرة بها.

 70 وبن اأن معظم اأمناط النقل خ�سرت من 

وقدرتها  الت�سغيلية  �سعتها  م��ن  باملئة   80 اإىل 

اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة، م����وؤك����دا رك�����ود ه����ذه االأمن�����اط 

بالكامل يف وقت ت�سعى فيه الهيئة لبذل اأق�سى 

جهدها يف حماولة للتخفيف عن هذه االأمناط، 

م��ل��م��و���ش  ب�����س��ك��ل  ب��ل��ة  ال���ط���ن  “وزاد  م�����س��ي��ف��ا، 

ومبا�سر، توقف قدوم ال�سياح اإىل اململكة«.

واأكد اللوزي اأن الهيئة رفعت جملة تو�سيات 

اإىل وزير النقل للنهو�ش القطاع، والذي بدوره 

بعوائد  يتعلق  ما  اإىل احلكومة، وال�سيما  رفعها 

اال�ستثمار يف هذه القطاعات.

 32%انخفاض مساحة األبنية المرخصة خالل األشهر
السبعة األولى من 2020

نقيب السيارات المستأجرة يقدر خسائر القطاع بمئة مليون دينار



االعالين
08

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200050144(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن 

�سركة �سميح وعي�سى قا�سم  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1997/4/30 حتت الرقم )46220( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/21 

البي�ساوي   �سبحي  نبيل  اي��ات  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – فرا�س  دوار   – احل�سني  جبل  امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0799355599

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156253(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن  �سركة ا�سامة ح�سن عوده الذيابات و�سريكته  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2016/9/6 حتت الرقم )114623( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/21 

الذيابات   عوده  ح�سن  ا�سامه  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – احل�����س��ي��ن��ي��ة   ع��ل��م��ا ب����اأن ع���ن���وان امل�����س��ف��ي : م��ع��ان 

0772321363

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200085960(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

يف  وامل�سجلة  احل�سي�سات   و�سعيد  خليل  ابو  يو�سف  �سركة  باأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2006/4/16 حتت الرقم )80580( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2017/9/11 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سعيد عرين �سليمان احل�سي�سات  

م�سفيا لل�سركة .

الكويت  �سارع   – الثامنة   – العقبة   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

عمارة 120 – ت: 0797007321

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى اأحكام املاده )25( من قانون تنظيم املدن 

تنظيم  جمل�س  اأن   1966 ل�سنه   )79( رق��م  والأبنية  والقرى 

 30/1/2020 تاريخ   )2/140( رقم  بقراره  قرر  قد  العلى 

املوافقة على خمطط تعديل م�سار طريق �سعة 8 م �سمن احلو�س 

رقم )4( املفرق اجلنوبي من ارا�سي املفرق 

يف بلدية املفرق الكربى/ لواء ق�سبة املفرق 

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واإعالنه لالعرتا�س ملده 

�سهر اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن يف اجلريده الر�سمية0 

على  املبينة  التعديالت  على  الط��الع  العالقة   ال��ذوي  يجوز 

يف  للتنظيم  ال��ل��وائ��ي��ة  اللجنه  م��ك��ات��ب  يف  امل��ذك��ور  امل��خ��ط��ط 

ولتقدمي  الكربى  املفرق  بلدية  ومكاتب  املفرق  ق�سبة  ل��واء 

اعرتا�ساتهم لدى دائرة التنظيم يف وزارة الإدارة املحلية خالل 

مده �سهر من تاريخ ن�سرها يف اجلريده الر�سمية0

وزير اإلدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : يزن عقلة سعد طاشمان.

الرقم الوطني : 981102641

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

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

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

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف.

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : صهيب دخيل فرج ابو عليم.

الرقم الوطني : 9981005459

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

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

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

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف.

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : خليل إبراهيم سالم العزازمة.

الرقم الوطني : 9٧٧1051546

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

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

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

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.         

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

اعـــــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س  ل�سنة 1966   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

  2020/5/21 ت��اري��خ   )380  ( رق��م  ب��ق��راره   ق��رر  ق��د  الع��ل��ى 

رقم  القطعة  امام  �سارع  من  جزء  الغاء  خمطط   على  املوافقة 

ارا�سي  من  �سبيب  فاجرة   )  6  ( رق��م  احلو�س  �سمن   )  653  (

البرتاوي يف بلدية الزرقاء / لواء ق�سبة الزرقاء .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة 

�سهر اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط 

ق�سبة  ل��واء  يف  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  يف  امل��ذك��ور 

لدى  اعرتا�ساتهم  وتقدمي  ال��زرق��اء  بلدية  ومكاتب  ال��زرق��اء 

اللجنة املحلية لبلدية الزرقاء خالل مدة �سهر من تاريخ ن�سره 

يف اجلريدة الر�سمية  .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س  ل�سنة 1966   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

العلى قد قرر بقراره  رقم ) 590( تاريخ 2020/6/8  املوافقة 

�سمن   ) 6م   ( �سعة  وطريق  12م(   ( �سعة  �سارع  اح��داث  على 

احلو�س رقم ) 4 ( الكيدر اجلنوبي .

ال�سمالية  البادية  ل��واء   / اجل��دي��دة  حو�سا  بلدية  يف  وذل��ك 

وو�سعه  الغاية  لهذه  املعد  التعديلي  املخطط  وح�سب  الغربية 

مو�سع تنفيذ .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إشعار بالعودة إىل العمل     
 املوظف : محمد فيصل الدوجان.
الرقم الوطني : 8001663691

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

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

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

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.         

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

إشعار بالعودة إىل العمل    
  املوظف : محمد جميل أحمد الزعل.

الرقم الوطني :9851048536

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

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

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

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.         

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف.

إشعار بالعودة إىل العمل 
املوظف : محمد زهري عصفور.
الرقم الوطني : 8001195298

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

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

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

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.    

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )20009434٧(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن 

�سركة ب�سار ومعن الزريقات  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2008/3/26 حتت الرقم )89915( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/20 

الزريقات   م�سعد  عا�سي  ب�سار  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : العقبة – املنطقة التجارية الثالثة – 

ت: 0799043099

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره  

رقم ) 342( تاريخ 2020/5/16  املوافقة على خمطط  تغري �سفة ا�ستعمال 

من �سكن ) ج ( اىل جتاري حملي بارتداد امامي ) 6م ( عن ال�سارع الرئي�سي 

�سمن  حم��ول  مربع  مرت  لكل  دنانري  خم�سة  مبقدار  تنظيم  عوائد  وفر�س 

احلو�س رقم ) 4 ( املفرق اجلنوبي من ارا�سي املفرق .

يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا العالن يف اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذوي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف 

مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء ق�سبة املفرق ومكاتب بلدية املفرق 

املحلية  الدارة  وزارة  يف  التنظيم  دائرة  لدى  اعرتا�ساتهم  وتقدمي  الكربى 

خالل مدة �سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200084164(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن 

�سركة فرا�س احمد ا�سعد ابو عم�سه و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2006/7/10 حتت الرقم )12314( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2017/7/5 

عم�سه   ابو  ا�سعد  احمد  يزن  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

م�سجد  بجانب  – الزواهره  الزرقاء   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

جميل �سامل العيا�س – ت: 0799495567

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ال�����س��راري  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

والربابعه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2015/11/22 اعتبارا من تاريخ  )112868 ( بتاريخ 

ن�سر هذا العالن

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

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200065884(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن 

�سركة نزار عثمان وريا�س الك�سواين  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2005/2/3 بتاريخ   )74214( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2013/1/27 

حممود  �سليمان  الدين  �سالح  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

اخلوالده  م�سفيا لل�سركة .

– ت:  ع��ل��م��ا ب����اأن ع���ن���وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان / ج��ب��ل ال���ت���اج 

0796588883

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )20012491٧(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن 

�سركة جابر وقا�سم   وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )103879( بتاريخ 2012/3/18 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/21 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عدنان احمد عبد الهادي  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - اجلاردنز – ت: 0796331358

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200161918(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكها   العمايره  رمي  �سركة  باأن  

تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2017/6/6 بتاريخ   )19333( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/13 

العمايره   ح�سني  حممد  رمي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ال�سيدة رمي حممد ح�سني العمايره و 

ال�سيد وائل حممد احمد ع�سا

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عبداهلل وعامر 

ال�سلمان  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)70694 ( بتاريخ 2004/4/8 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

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

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

الثالثاء  22/ 9 / 2020



الدويل
90 الثالثاء  22/ 9 / 2020 

االنباط - وكاالت

ك�������س���ف���ت ه���ي���ئ���ة �������س�������ؤون الأ������س�����رى 

لثالثة  �سهادات  عن  ام�س،  واملحررين، 

اأ���س��رى ت��ع��ر���س���ا لع��ت��داء وح�����س��ي من 

قبل جنود االحتالل، خالل اعتقالهم.

ون��ق��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع���ن االأ����س���ر ال��ف��ت��ى 

بيت  بلدة  من  عاماً(،   17( علقم  اأحمد 

ل�سرب  تعر�ض  اأنه  اخلليل،  ق�ساء  اأمر 

ع���ن���ي���ف ع���ل���ى وج���ه���ه وظ�����ه�����ره، ط����وال 

اإىل  نقله  قبل  اعتقاله،  عقب  الطريق 

مركز حتقيق ع�سقالن.

وق�����ال اأح���م���د مل��ح��ام��ي ال��ه��ي��ئ��ة، اإن���ه 

يف  ط��وي��ل��ة  ل�����س��اع��ات  للتحقيق  ت��ع��ر���ض 

م��رك��ز ع�����س��ق��الن، وه���و م��ق��ي��د ال��ي��دي��ن 

ُنقل  وثم  كر�سي �سغي،  والقدمني على 

اإىل ق�سم )1( مبعتقل “الدام�ن«.

ف��ي��م��ا ت���ع���ر����ض االأ�����س����ر م�����س��ط��ف��ى 

جنود  قبل  م��ن  امل��رح  لل�سرب  ب��ي��اري، 

االح��ت��الل ع��ل��ى ج��م��ي��ع اأن��ح��اء ج�����س��ده، 

وقد �سربوا راأ�سه باحلائط عدة مرات. 

واأ����س���اف اأن���ه خ���الل ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه يف 

املحتلة،  ب��ال��ق��د���ض  “امل�سكوبية،  م��رك��ز 

ت���ع���ر����ض الإه����ان����ات و����س���ت���ائ���م م���ن ق��ب��ل 

ملدة  التحقيق  يف  بقي  حيث  املحققني، 

“عوفر«.  �سجن  اإىل  نقل  ثم  يوماً،   38

وق����د ت���راج���ع و���س��ع��ه ال�����س��ح��ي ج���راء 

اأ�سبح  حيث  له،  تعر�ض  ال��ذي  ال�سرب 

يعاين من اأوج��اع ح��ادة يف راأ���س��ه واأذن��ه 

م�ساكل  م��ن  ي�ستكي  اأن��ه  كما  الي�سرى، 

يف ال��ن��ظ��ر، وه���و ب��ح��اج��ة مل��ت��اب��ع��ة طبية 

حلالته.

�سبح  اهلل  عبد  ال�ساب  وتعر�ض  كما 

م��دي��ن��ة ج��ن��ني، عقب  م���ن  ع���ام���اً(   19(

اع���ت���ق���ال���ه ع���ل���ى ح����اج����ز ق�����رب م��دي��ن��ة 

جنود  قبل  من  عنيف  ل�سرب  طولكرم، 

االح���ت���الل، وج���رى ا���س��ت��ج��واب��ه مبركز 

ملدة  فيه  بقي  حيث  “ح�ارة”،  توقيف 

معتقل  اإىل  ي��ن��ق��ل  اأن  ق��ب��ل  ي���وم���اً،   17

“عوفر«.

االنباط - وكاالت

ل�سحيفة  كويتي،  حكومي  م�سدر  اأك��د 

من  ال��ك��وي��ت��ي  “املوقف  اأن  “القب�ض” 
يتغر،  ومل  ثابت  اإ�سرائيل،  مع  التطبيع 

وه������ي اآخ�������ر م�����ن ����س���ي���ط���ب���ع م�����ع ال���ك���ي���ان 

ال�سهيوين«.

وك������ان ال���رئ���ي�������ض االأم����ري����ك����ي دون���ال���د 

اإن  اأي���ام  قبل  ت�سريحات  يف  ق��ال  ت��رام��ب، 

التالية الإقامة  الدولة  تكون  “الكويت قد 
اإ�سرائيل«. عالقات دبلوما�سية مع 

“ت�سريحات  اإن  امل���������س����ادر،  وق����ال����ت 

ت���رام���ب مل ت��ك��ن ع��ل��ى ه��ام�����ض ل��ق��ائ��ه مع 

ن��اب  ال���ذي  ن��ا���س��ر ���س��ب��اح االأح��م��د  ال�سيخ 

اال�ستحقاق  و���س��ام  ت�سلُّم  يف  االأم����ر،  ع��ن 

اأن  ون��ف��ت  اأع��ل��ى«.  ق��ائ��د  برتبة  الع�سكري 

اأي �سغوط لتغير  تواجه  الكويت  “تكون 
مع  للتطبيع  والراف�ض  الرا�سخ  موقفها 

اإ�سرائيل، مو�سحة اأن القرار الكويتي اأمر 

�سيادي ومل يتغر«.

ج��ان��ب  اإىل  ت��ق��ف  “الكويت  وق����ال����ت: 

كاملة  حقوقه  لنيل  الفل�سطيني  ال�سعب 

وحت���ق���ي���ق احل������ل ال�����ع�����ادل ال����ق����ائ����م ع��ل��ى 

قرارات  مقدمتها  ويف  ال�سالم،  مرجعيات 

ال�����س��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة وم�����ب�����ادرة ال�����س��الم 

العربية وحل الدولتني«.

االنباط - وكاالت

امل���وج���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ف���رو����ض ك���ورون���ا 

ت�������س���رب اأوروب�����������ا، ف���ق���د اظ����ه����رت ب���ي���ان���ات 

امل�سابني  ع��دد  اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة 

ب��ال��ف��رو���ض االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي جت����اوز ع��دد 

القارة يف ذروة املوجة االأوىل  امل�سابني عر 

يف اذار “مار�س”.

اأوروب�����ا يف امل��ن��ظ��م��ة هانز  وو���س��ف مم��ث��ل 

كيلوج، الو�سع يف القارة باأنه خطر للغاية 

واأع�������رب ع���ن ق��ل��ق��ه ن���ظ���را الن ال��ف��رو���ض 

م�سجل بني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 25 

و 49 عاًما.

��ا ال���دول  وت�����س��رب امل��وج��ة ال��ث��ان��ي��ة اأي�����سً

االأوروب�����ي�����ة ال���ت���ي مل ت���ت���اأث���ر ب�����س��ك��ل ك��ب��ر 

باالأوىل مبا يف ذلك اليونان وكرواتيا وهما 

ويف   . العطالت  لق�ساء  �سهرتان  وجهتان 

بلغ  قيا�سي  رق��م  ت�سجيل  مت  ��ا  اأي�����سً بولندا 

1000 اإ�سابة يومًيا.

امل�سابني  عدد  يف  الهائلة  للزيادة  ونظًرا 

يف جميع اأنحاء اأوروبا بداأت الدول املختلفة 

الذين  ال�سكان  على  ق��ي��ود  ف��ر���ض  اإع���ادة  يف 

ي��ع��ي�����س��ون يف امل��ن��اط��ق االأك����ر اإ���س��اب��ة.ل��ك��ن 

يف ال��وق��ت احل���ايل ال ت��وج��د خ��ط��ط الإع���ادة 

اإغ�������الق احل�������دود ب����ني ال�������دول االأوروب�����ي�����ة 

وعمليات االإغالق الداخلية.

امل��وج��ة  ال��ت��ي ه���ي االآن حم���ور  ال��ب��ل��دان 

ال��ث��ان��ي��ة يف اأوروب������ا ه���ي اإ���س��ب��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا 

وال��ت�����س��ي��ك وال��ن��م�����س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا وامل��ج��ر 

وروم���ان���ي���ا وك��روات��ي��ا.و���س��ج��ل��ت يف م��دري��د 

وف��ي��ي��ن��ا اأع���ل���ى ع����دد م���ن ح�����االت االإ���س��اب��ة 

اجلديدة يف اإ�سبانيا والنم�سا .

اأمل��ان��ي��ا ال��ت��ي ع��ان��ت اأق���ل م��ن ج��ران��ه��ا يف 

كبرة  لزيادة  ا  اأي�سً ت�ستعد  االأوىل،  املوجة 

يف عدد امل�سابني يف االأيام املقبلة.

وت��ن��اق�����ض احل���ك���وم���ة ال��ت�����س��ي��ك��ي��ة ال��ي��وم 

اإم��ك��ان��ي��ة اإع����ادة اإع����الن ح��ال��ة ال���ط���وارئ يف 

ظ���ل ال����زي����ادة ال��ك��ب��رة يف ع����دد امل�����س��اب��ني. 

واأع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة ب��ري��ط��ان��ي��ا خ���الل عطلة 

القيود - مبا يف  االأ�سبوع عن جتديد  نهاية 

ذلك واجب العزلة الذاتية على اأي �سخ�ض 

اأو  للفرو�ض  حامل  اأن��ه  ووج��د  اختباره  مت 

كان على ات�سال مب�ساب. واأعلنت احلكومة 

عن فر�ض غرامات �سديدة الق�سوة على اأي 

اعتباًرا  العزلة  التزام  بخرق  يقوم  �سخ�ض 

االف  وع�سرة  ال��ف  ب��ني  م��ا  ال�سهر:   28 م��ن 

الدخل  لذوي  فقط   500( اإ�سرتليني  جنيه 

التجمعات  على  قيود  توجد  املنخف�ض(.كما 

العامة منذ بداية االأ�سبوع.

قيود معينة  اإع��ادة فر�ض  ويف مدريد مت 

ال�سلطات  اأف����ادت  ذل���ك  ال�����س��ك��ان.وم��ع  ع��ل��ى 

االآن  لديها  ال��ب��الد  اأن  رغ��م  اأن��ه  االإ�سبانية 

اأك��ر ع��دد م��ن االإ���س��اب��ات يف اأوروب���ا، اإال اأن 

ما يقرب من 75٪ ممن مت ت�سخي�سهم على 

يظهرون  ال  ك��ورون��ا  الختبار  خ�سعوا  اأنهم 

�سجلت  فرن�سا  ويف  ل��ل��م��ر���ض.  اأع��را���ض  اأي 

بكورونا:  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  خالل  ذروة 

13500 مري�ض جديد يوميا.

االنباط - وكاالت

احتفل العامل ام�ض، باليوم الدويل لل�سالم 

ال��ذي ي�سادف 21 اأيلول من كل ع��ام، وال��ذي 

اعتمدته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 

1981 ل�”االحتفال مبُثل ال�سالم وتعزيزها بني 

جميع االأمم وال�سعوب«.

بعد ع�سرين عاما، حددت اجلمعية العامة 

�سنويا  باملنا�سبة  لالحتفال  تاريخا  اأيلول   21

“كيوم لوقف اإطالق النار عامليا وعدم العنف 
اجلماهرية  وال��ت��وع��ي��ة  التعليم  خ���الل  م��ن 

للتعاون على التو�سل اإىل وقف اإط��الق النار 

يف العامل كله«.

الدولية واملنا�سبات  االأي��ام  لكن رغم تعدد 

التي اأقرتها االأمم املتحدة وهياكلها ومنظمات 

ال�سالم واحلقوق  ت��وؤك��د ثقافة  وال��ت��ي  دول��ي��ة 

وتقرير  واحلرية  باحلياة  لل�سعوب  امل�سروعة 

م�سرها، بقيت وفق خمت�سني عاجزة طيلة 

�سبعة عقود على اإن�ساف ال�سعب الفل�سطيني 

ال��ذي ي��رزح حتت اآخ��ر احتالل ميار�ض اأب�سع 

االنتهاكات بحق الب�سرية.

واختارت االأمم املتحدة لعام 2020 مو�سوع 

ال�سالم معا” لالحتفال الذي ياأتي  “ت�سكيل 
ك��ورون��ا يف  انت�سار  ا�ستثنائي مييزه  يف ظ��رف 

نف�سها الأول مرة  والتي وج��دت  ال��ع��امل،  دول 

اأمام عدو واحد وهو فرو�ض كوفيد- 19.

ويبدو اأن هذا االختيار ينطبق على كل �سيء 

الطعنات يف  توالت  الذين  الفل�سطينيني،  اإال 

خا�سرتهم من اتفاقيات ثنائية مع االحتالل، 

يرى املوقعون عليها وهم االإمارات والبحرين 

باأنها تاريخية، فيما يوؤكد الفل�سطينيون اأنها 

تطبيع �سرب الق�سية الفل�سطينية، ومبادرة 

ال�سالم العربية.

وق������ال ال���ك���ات���ب ط�����الل ع���وك���ل اإن������ه رغ���م 

االحتفال باليوم الدويل لل�سالم اإال اأن العامل 

االأمم  الأن  ال�سالم؛  عن  يكون  ما  اأبعد  اليوم 

امل��ت��ح��دة ع��اج��زة ع��ن ال��ق��ي��ام ب���دوره���ا نتيجة 

�سيا�سات الواليات املتحدة والأن النظام العاملي 

يواجه اختالالت كثرة، واأن ما يجري اليوم 

يحتدم  ب����اردة  ح��رب��ا  يعي�ض  ال��ع��امل  اأن  فعليا 

وامل�سالح  ال��ق��وة  م��راك��ز  على  التناف�ض  فيها 

والروات.

ال�سالم  اأن  يعتقد  م��ن  “واهم  واأ����س���اف، 

اأن يكون على الطريقة التي تفر�سها  ممكن 

اأمركا واإ�سرائيل على دول عربية، فلن يكون 

الفل�سطينيون،  يرف�سه  ط��امل��ا  ���س��الم  ه��ن��اك 

ال�����س��الم ي��ج��ب اأن ي���ك���ون م�����س��ت��ن��د ل���ق���رارات 

ذل��ك«.  ترف�ض  واإ�سرائيل  الدولية  ال�سرعية 

يثبت  اأن  الفل�سطيني  ال�سعب  على  اأن  واأك���د 

اأن فل�سطني مفتاح احلرب وال�سالم، واأن كل 

االتفاقيات مع اأمركا واإ�سرائيل تلحق �سررا 

بعملية ال�سالم؛ طاملا ال�سعب الفل�سطيني مل 

يح�سل على حقوقه.

وال�سالم  احل��رب  مفتاح  فل�سطني  وت��اب��ع: 

وعلينا اأن نثبت للكل اأن ال�سالم مقابل ال�سالم 

ا�ستقرارا  ي�سمن  اأن  ميكن  وال  �سالما  لي�ض 

وعلى  املطبعني،  اأو  اأم��رك��ا  اأو  الإ���س��رائ��ي��ل  ال 

اأوراق���ه جمددا  يبداأ برتتيب  اأن  الفل�سطيني 

روؤي�����ة خمتلفة  اأ���س�����ض خمتلفة حت��ت��اج  ع��ل��ى 

واآليات عمل خمتلفة. وتوقع اأن ت�سهد الفرتة 

باجتاه  العربي  “االندالق  من  مزيدا  املقبلة 

التطبيع يوازيه مزيد من احل�سار وال�سغط 

ال�����س��ي��ا���س��ي م���ن اأم���رك���ا واإ����س���رائ���ي���ل وبع�ض 

االأنظمة املهرولة للتطبيع«.

ال�سيا�سية  العلوم  يف  الباحث  اأك��د  ب���دوره، 

بال�سالم  الفل�سطينيني  مت�سك  ال��غ��ول،  عمر 

ال����ع����ادل وال�����س��ام��ل وامل�����س��ت��ن��د ع��ل��ى ق�����رارات 

ال�سرعية الدولية، وعلى العامل اأن يعمل من 

اأجل حتقيق ال�سالم على اأر�ض ال�سالم، والذي 

ال�سيا�سية  حقوقهم  الفل�سطينيني  يعطي 

امل�ستقلة على  الفل�سطينية  ال��دول��ة  اإق��ام��ة  يف 

القد�ض  وعا�سمتها   1467 ح��زي��ران   4 ح���دود 

ال�������س���رق���ي���ة، وح�����ق ال����ع����ودة ل���الج���ئ���ني وف��ق��ا 

دائما  الفل�سطينيني  ان  واأ�ساف   .194 للقرار 

ي�سعون لل�سالم، فيما توؤجج دولة اال�ستعمار 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة االإره�����اب ���س��د ���س��ع��وب املنطقة 

والعامل، موؤكدا رف�ض الفل�سطينيني للتطبيع 

املجاين بني دول عربية واالحتالل.

ضرب وشتائم وإهانات.. شهادات جديدة ألسرى تعرضوا لتعذيب

خالفًا الدعاءات ترامب.. الكويت: موقفنا من التطبيع ثابت ولم يتغير

الموجة الثانية من »كورونا« تضرب أوروبا.. القارة على وشك اإلغالق

المناسبات التي أقرتها األمم المتحدة تعجز عن إنصاف الشعب الفلسطيني

في يومه الدولي .. العالم أبعد ما يكون عن السالم

االنباط - وكاالت

يوا�سل االأ�سران ماهر عبد اللطيف 

بجنني  الظهر  �سيلة  بلدة  من  االأخ��ر���ض 

الرحمن �سعيبات من بيت �ساحور  وعبد 

���س��رق بيت حل��م اإ���س��راب��ه��م��ا امل��ف��ت��وح عن 

ا العتقالهما االإداري. الطعام رف�سً

وي��وا���س��ل االأ���س��ر االأخ��ر���ض اإ���س��راب��ه 

ل��ل��ي��وم 57 ع��ل��ى ال���ت���وايل، ف��ي��م��ا االأ���س��ر 

يوًما   32 منذ  اإ�سرابه  يوا�سل  �سعيبات 

يعي�سها  ���س��ع��ب��ة  ���س��ح��ي��ة  اأو����س���اع  و���س��ط 

االأ�سران.

 االنباط - وكاالت

اأف���ت���ى ال�����س��ي��خ ع��ك��رم��ة ���س��ري، 

ورئي�ض  االأق�����س��ى،  امل�سجد  خطيب 

مبدينة  العليا،  االإ�سالمية  الهيئة 

امل�سلمني،  غ��ن��اء  ب��ُح��رم��ة  ال��ق��د���ض، 

االإ�سرائيلي. الوطني  للن�سيد 

وع���ّل���ل ����س���ري، ف���ت���واه ب��اح��ت��واء 

اليهود  ملكية  تزعم  اأبياتا  الن�سيد 

ومدينة  فل�سطني  اأرا����س���ي  ل��ك��ام��ل 

القد�ض التي ت�سم امل�سجد االأق�سى، 

ث��ال��ث اأه���م امل��ق��د���س��ات االإ���س��الم��ي��ة. 

قبل  م��ن  الن�سيد  ت��ردي��د  اأن  وراأى 

اأو  “جهل”  عن  تعبر  هو  البع�ض 

ْهَينة”. “�سَ
وج��������اءت اأق���������وال �����س����ري، ب��ع��د 

االأخ����رة،  االأ���س��اب��ي��ع  ت��ك��ررت يف  اأن 

اأو  للن�سيد  “عرب”،  غ��ن��اء  ظ��اه��رة 

عزف اأحلانه على العود.

ب��ل�����س��ان جي�ض  امل��ت��ح��دث  وي��ع��ي��د 

االحتالل اأفيخاي اأدرعي ن�سر هذه 

العالقة  يف  امل�سبوقة  غر  امل�ساهد 

ال��ع��رب واإ���س��رائ��ي��ل، على  ب��ني بع�ض 

ح�����س��اب��ات��ه يف م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل 

االجتماعي.

ال��ع��رب��ي  امل���وق���ع  اإىل  وا����س���ت���ن���ادا 

فاإن  االإ�سرائيلية،  اخلارجية  لوزارة 

االإ�سرائيلي  الوطني  الن�سيد  كلمات 

“هاتكفا” اأو “االأمل” هي ما يلي:
روح  ال����ق����ل����ب-  داخ�������ل  “طاملا   

يهودية ناب�سة- فحنينها مييل اإىل 

�سهيون  على  تطل  ال�سرق-وعينها 

ي�سع  مل  اأملنا  القد�ض(-  يف  )جبل 

اأن نكون  ���س��ن��ة-  األ��ف��ي  ب��ع��د- ع��م��ره 

اأر���ض �سهيون  اأمة حرة يف وطننا- 

واأور�سليم”.

ت��ري��د  اأن  اإىل  ����س���ري  وي�������س���ر 

ب��ال��زع��م  “قبول  ه���و  ال��ن�����س��ي��د  ه���ذا 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي ب����اأن اأر������ض االإ����س���راء 

واملعراج )فل�سطني(، هي ما ي�سميه 

واأن  �سهيون،  اأر���ض  االإ�سرائيليون 

االأق�سى  جنباتها  يف  التي  القد�ض 

وق����ال:  اإ�سرائيلية”.  اأر�������ض  ه���ي 

اأحد  يعني  الن�سيد  هذا  ترديد  “اإن 
اأم��ري��ن: اإم��ا اجل��ه��ل وع��دم املعرفة 

االنزالق  واإما  ومعانيه،  مب�سمونه 

����ْه����َي����ن����ة، وك���ال  وال����ت����دح����رج وال���������سَ

“مل  واأ���س��اف:  م�سيبة”.  االأمرين 

نكن نتوقع اأن يكون الن�سيد املتعلق 

دول����ة  اأي  يف  ُي��ن�����س��د  ب����االح����ت����الل، 

ع��رب��ي��ة، ون�����س��األ اهلل ال��ف��رج وب��ي��ان 

�سك  م��ن  “ما  وت��اب��ع:  احلقيقة”. 

الوطني  )الن�سيد  ي���ردده  ال��ذي  اأن 

يقر  الأن��ه  اآثما،  يكون  االإ�سرائيلي( 

بالتنازل عن اأر�ض االإ�سراء واملعراج 

امل�سلمني”. لغر 

األخرس وشعيبات يواصالن 
إضرابهما عن الطعام

يحتوي أبياتا تزعم ملكية اليهود 
لكامل أراضي فلسطين والقدس

 خطيب األقصى: آثم من يردد النشيد 
الوطني »اإلسرائيلي«
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االنباط - وكاالت

ت��ق��دم ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين م��ي�����ش��ال ع��ون 

الطائفي  التوزيع  اإلغاء  يت�شمن  مبقرتح 

للوزارات ال�شيادية، منوها باأن الد�شتور ال 

ين�س على منح وزارة الأي طائفة.

عقم  نلم�س  “ينما  ام�����س:  ع���ون  وق���ال 

ال���ن���ظ���ام ال���ط���وائ���ف���ي ال������ذي ن��ت��خ��ب��ط ب��ه 

واالأزم�������ات امل��ت��اح��ق��ة ال��ت��ي ي��ت�����ش��ب��ب ب��ه��ا، 

وب��ي��ن��م��ا ا���ش��ت�����ش��ع��رن��ا ����ش���رورة و���ش��ع روؤي���ة 

ح���دي���ث���ة ل�����ش��ك��ل ج���دي���د يف احل���ك���م ي��ق��وم 

ع��ل��ى م��دن��ي��ة ال��دول��ة، اق���رتح ال��ق��ي��ام ب��اأول 

التوزيع  اإلغاء  عرب  االجت��اه  هذا  يف  خطوة 

بال�شيادية  �شميت  التي  للوزارات  الطائفي 

بل  حم����ددة،  ل��ط��وائ��ف  تخ�شي�شها  وع���دم 

جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة 

ع��ل��ى االإجن�����از ول��ي�����س االن��ت��م��اء ال��ط��ائ��ف��ي 

نقوم  فهل  ال����وزراء.  اختيار  يف  املعيار  ه��ي 

املتاحة  االنقاذ  بهذه اخلطوة ونبداأ عملية 

ال��ط��وائ��ف��ي��ة  ره���ائ���ن  ���ش��ن��ب��ق��ى  اأم  اأم���ام���ن���ا 

واملذهبية؟«.

على  ي��ن�����س  ال  ال���د����ش���ت���ور  اأن  واأ�����ش����اف 

الأي  اأو  ط��ائ��ف��ة  الأي  وزارة  اأي  تخ�شي�س 

�شلطة  وزي���ر  اأي  منح  ميكن  ال  كما  ف��ري��ق 

اليوم  اأن  واأك���د  ال��د���ش��ت��ور.  عليها  ين�س  ال 

اجلميع اأمام اأزمة ت�شكيل حكومة، مل يكن 

اال���ش��ت��ح��ق��اق��ات  الأن  حت�����ش��ل  اأن  م��ف��رت���ش��ا 

ال���ت���ي ت��ن��ت��ظ��ر ل��ب��ن��ان ال ت�����ش��م��ح ب���ه���در اأي 

دق��ي��ق��ة. وم���ع ت�����ش��ّل��ب امل��واق��ف ال ي��ب��دو يف 

احل���ل���ول  ك���ل  الأن  ق���ري���ب  ح���ل  اأي  االأف������ق 

املطروحة ت�شكل غالبا ومغلوبا.

ول��ف��ت اإىل اأن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأرب���ع 

ي�شتطع  مل  اأنه  اإال  املكلف  للرئي�س  زي��ارات 

ت��وزي��ع  اأو  ت�شكيلة  اأو  ت�����ش��ور  اأي  ي��ق��دم  اأن 

تتحلحل  “ومل  االأ����ش���م���اء،  اأو  ل��ل��ح��ق��ائ��ب 

ال  املكلف  “الرئي�س  قائا:  وتابع  العقد«. 

الكتل يف توزيع  روؤ���ش��اء  ب��راأي  االأخ��ذ  يريد 

املداورة  ويطرح  الوزراء  وت�شمية  احلقائب 

ال�����ش��ام��ل��ة، وي��ل��ت��ق��ي م��ع��ه يف ه����ذا امل��وق��ف 

اأن��ه  ل��ه  وي�شجل  �شابقون.  حكومة  روؤ���ش��اء 

ي��رف�����س ال��ت��األ��ي��ف اإن مل ي��ك��ن ث��م��ة ت��واف��ق 

وط��ن��ي ع��ل��ى ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة .. ط��رح��ن��ا ح��ل��وال 

م��ن��ط��ق��ي��ة وو���ش��ط��ي��ة ل��ت�����ش��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة 

الفريقني،  م��ن  بها  القبول  يتم  مل  ول��ك��ن 

الد�شتورية  الن�شو�س  اىل  ال��ع��ودة  وتبقى 

واح��رتام��ه��ا ه��ي احل��ل ال��ذي لي�س فيها ال 

غالب وال مغلوب«.

ا�شتبعاد  يجوز  ال  اأن��ه  اأي�شا  ع��ون  واأك���د 

تاأليف احلكومة  النيابية عن عملية  الكتل 

يحجبها  اأو  ال��ث��ق��ة  �شيمنح  م��ن  ه��ي  الأن��ه��ا 

ال��ت��األ��ي��ف  ك����ان  واإن  ال��ن��ي��اب��ي،  امل��ج��ل�����س  يف 

احلكومة  رئي�س  ب��ني  بالتوقيع  حم�شورا 

يجوز  ال  كما  اجلمهورية.  ورئي�س  املكلف 

ع��ل��ى  ف���ري���ق  م���ن  وح���ق���ائ���ب  وزراء  ف���ر����س 

االآخرين خ�شو�شا واأنه ال ميلك االأكرثية 

النيابية.

االنباط- وكاالت

قالت م�شادر مطلعة، ان تركيا وافقت على �شحب قواتها 

من جنوب ادلب ل�شالح اجلي�س ال�شوري.

امل�شادر، بعد مفاو�شات �شاقة عقدت مع  جاء ذلك، وفق 

ما  وه��و  ان��ق��رة،  ال�شهر يف  ه��ذا  ال��رو���ش��ي منت�شف  اجل��ان��ب 

هجوم  �شن  من  قو�شني  قاب  بات  ال�شوري  اجلي�س  ان  يعني 

الطريق  جنوب  املتمركزة  امل�شلحة  املجموعات  على  حا�شم 

الدويل ام 4 .

بالفعل  �شحبت  ال��رتك��ي��ة  ال��ق��وات  ف��ان  امل�����ش��ادر  وح�شب   

ج���زءا م��ن ق��وات��ه��ا م��ن م��ن��اط��ق ج��ب��ل ال��زاوي��ة ج��ن��وب ادل��ب 

والتعزيزات  الع�شكرية  االرت��ال  كامل  �شبه  ب�شكل  وتوقفت 

اللوج�شتية التي تر�شلها انقرة اىل داخل االرا�شي ال�شورية 

امل�شادر. ح�شب 

ووف����ق ال��ت��ق��اري��ر ال������وادرة م���ن ال�����ش��م��ال ال�������ش���وري، ف��ان 

معركة  خلو�س  اال�شتعداد  امت  على  ب��ات  ال�شوري  اجلي�س 

بداأ  وانه  ادلب،  الزاوية جنوب  لل�شيطرة على جبل  حا�شمة 

ذلك  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن  املنطقة،  على  عنيفا  مدفعيا  ق�شفا 

اأط��ل��ق��ت ع�شرات  30 غ��ارة  اأك��رث م��ن  �شنت ط��ائ��رات رو���ش��ي��ة 

ال�شواريخ على قرية عرب �شعيد وغابات بلدتي كفرجال�س 

وباتنته بريف اإدلب اجلنوبي.

وت�شهد قرى جبل الزاوية منذ االحد حركة نزوح باجتاه 

مدينة اإدلب وريفها ال�شمايل.

وك���ان���ت ان��ط��ل��ق��ت م��ف��او���ش��ات ب���ني اجل��ان��ب��ني ال��رو���ش��ي 

ا�شبوع،  نحو  قبل  انقرة  يف  اخل��رباء  م�شتوى  على  والرتكي 

على خلفية تعطل تنفيذ اتفاق مو�شكو املوقع يف قمة عقدت 

يف  اردوغ���ان  طيب  ورج��ب  بوتني  فادميري  الرئي�شني  بني 

على  م�شلحة  جمموعات  �شنتها  هجمات  ب�شبب  املا�شي  اذار 

الدوريات امل�شرتكة بني اجلانبني وفق االتفاق على الطريق 

الدويل حلب الاذقية ام 4.

ال��رو���ش��ي تخفي�س ع��دد نقاط  امل��ف��او���س  ال��وف��د   وط��ل��ب 

انقرة  ال�شوري، اال ان  ال�شمال  املنت�شرة يف  املراقبة الرتكية 

رف�شت الطلب يف حينه. بينما جرى التوافق على تخفي�س 

عدد القوات الرتكية داخل االرا�شي ال�شورية . 

وك�����ش��ف��ت امل�����ش��ادر ع��ن ان ال��وف��د ال��رو���ش��ي ط��ل��ب كذلك 

تقارير  تنفي  فيما   . املنطقة  من  الثقلية  اال�شلحة  �شحب 

دخ��ول  وق��ف  او  قواتها  ع��دد  بتخفي�س  ان��ق��رة  قبول  تركية 

املح  م��ا  وه��و  ال�شورية  احل���دود  ع��رب  الع�شكرية  ال��ت��ع��زي��زات 

الرتكية مولد جاوي�س  اخلارجية  وزير  �شابق  وقت  اليه يف 

تكن  مل  الرتكية  الرو�شية  االجتماعات  “ان  بالقول  اوغلو 

مثمرة”.

واىل ���ش��م��ال ���ش��رق ���ش��وري��ة، و���ش��ل امل��ب��ع��وث االأم���ريك���ي 

اخلا�س بامللف ال�شوري جيم�س جيفري، اول من اأم�س، اإىل 

يف  لقاءات  واأجرى  �شوريا(،  �شرقي  )�شمال  احل�شكة  مدينة 

الكردية وقائد  االأح��زاب  قادة  ال��دويل، مع  التحالف  قاعدة 

مظلوم  الكردية   – العربية  الدميقراطية«  �شوريا  »ق��وات 

عبدي.

وقالت م�شادر كردية، اإن جيفري، �شريعى اإعان توقيع 

العليا  املرجعية  وتاأ�شي�س  االأوىل،  باالأحرف  �شيا�شي  اتفاق 

اأحزاب »الوحدة الوطنية  بني طريف احلركة الكردية، وهي 

ال��ك��ردي��ة« ب��ق��ي��ادة »ح��زب االحت���اد ال��دمي��ق��راط��ي« ال�����ش��وري، 

واأحزاب »املجل�س الوطني الكردي«.

الرئيس اللبناني يقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية

ادلب الى الواجهة مجددا والجيش السوري يستعد لهجوم حاسم 
بعد مفاوضات مع موسكو.. تركيا توافق على سحب قواتها من جنوب ادلب 

عضو سابق بـ»القاعدة« يكشف سر 
التعاون بين الرئيس اليمني الراحل والتنظيم

طلب من »القاعدة« زيادة العمليات للحصول 
على أموال لمكافحة اإلرهاب باليمن

الرئاسة الفلسطينية تمنع انتقاد 
قطر و»حماس« تبرر موقف الدوحة

بعد قبولها »صفقة ترامب«.. 

االنباط - وكاالت

يف  ال�����ش��اب��ق  الع�شو  دي���ن،  اأمي���ن  ك�شف 

“القاعدة” االرهابي عن العاقة  تنظيم 

بني الرئي�س اليمني الراحل علي عبد اهلل 

�شالح والتنظيم.

ك��ان يطلب  ال��راح��ل  الرئي�س  اأن  وذك��ر 

“القاعدة” زيادة العمليات االإرهابية  من 

املزيد  اأج��ل احل�شول على  م��ن  ب��اده،  يف 

اليمن،  االإره���اب يف  ملكافحة  االأم���وال  من 

ر�شدت  قد  املتحدة  ال��والي��ات  كانت  حيث 

م��ي��زان��ي��ة ���ش��خ��م��ة مل��ك��اف��ح��ة االإره�������اب يف 

اليمن.

بع�شا  ير�شل  ك��ان  �شالح  ب���اأن  واو���ش��ح 

م���ن االأم�������وال ال���ت���ي ي��ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه��ا اإىل 

التنظيم، حيث كان االأمر عبارة عن جتارة 

بني الطرفني.

وكان دين قد ان�شم اإىل “القاعدة” عام 

1997، قادما من البو�شنة بعد م�شاركته يف 

احلرب هناك، ثم ان�شم اإىل اال�شتخبارات 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل��ت��ج��ن��ده وي��ت��ج�����ش�����س على 

وجنح  ���ش��ن��وات،  لعدة  “القاعدة”  تنظيم 

التي كانت  اإف�شال عدد من املخططات  يف 

تنوي “القاعدة” تنفيذها.

االنباط - وكاالت

عن  بنف�شها  الفل�شطينية  الرئا�شة  ن��اأت 

طالت  فل�شطينيني،  مل�����ش��وؤول��ني  ان��ت��ق��ادات 

ال���ب���ي���ان ال���ق���ط���ري االأم�����ريك�����ي امل�����ش��رتك 

مفاو�شات  اإىل  العودة  �شرورة  تبنى  ال��ذي 

ال�شام  خطة  وف��ق  اإ�شرائيلية،  فل�شطينية 

االأمريكية املعروفة با�شم “�شفقة القرن.”

الرئا�شة  با�شم  الر�شمي  الناطق  وق���ال 

نبيل اأبو ردينة، يف بيان، “املوقف الر�شمي 

الفل�شطيني هو ما ين�شر فقط عرب وكالة 

االأنباء واملعلومات الفل�شطينية –وفا«.

وج�����اء ب���ي���ان اأب�����و ردي���ن���ة ب��ع��د ت�����ش��ري��ح��ات 

اأع�شاء  ل�شان  فل�شطينية هاجمت قطر، على 

يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير واآخرين. 

ل�”ال�شرق  م��ط��ل��ع��ة  م�������ش���ادر  وق����ال����ت 

حممود  الرئي�س  اإن  االأو�شط”اللندنية، 

ع���ب���ا����س رف���������س م���ه���اج���م���ة ق���ط���ر واأوع�������ز 

للم�شوؤولني بعدم مهاجمتها. وهو ما �شكل 

اأن ال��ب��ي��ان يتبنى  ب��اع��ت��ب��ار  ج���دال داخ��ل��ي��ا، 

اأن  ي��ف��رت���س  وال���ت���ي  ترامب”،  “�شفقة 
الفل�شطينيني يرف�شونها جملة وتف�شيا.

ويف ت��رج��م��ة ف���وري���ة مل��وق��ف ال��رئ��ا���ش��ة، 

من  مقتطفات  حل���ذف  “وفا”،  ا���ش��ط��رت 

ت�شريح ع�شو اللجنة التنفيذية للمنظمة 

اأحمد جم��دالين، هاجم فيها قطر �شمن 

ت�شريح اأو�شع.

ون�شرت وفا على ل�شان جم��دالين، قبل 

موقف الرئا�شة اأن »البيان امل�شرتك ال�شادر 

ع���ن ح��ك��وم��ت��ي ال����والي����ات امل��ت��ح��دة وق��ط��ر 

والذي اأكد على اآفاق حل تفاو�شي لل�شراع 

املبني  النحو  الفل�شطيني على  االإ�شرائيلي 

يف الروؤية االأمريكية لل�شام، تاأكيد قطري 

ترامب،  دونالد  الرئي�س  تبني �شفقة  على 

املرفو�شة فل�شطينياً ودولياً«.

وب��ع��د امل��وق��ف ال��ر���ش��م��ي، ق��ام��ت بحذف 

هذه الفقرة. وكان اأع�شاء تنفيذية اآخرون، 

هاجموا املوقف القطري، اأي�شا، وهم تي�شري 

خالد وب�شام ال�شاحلي. حيث ا�شتنكر خالد، 

ال��روؤي��ة  ي�شمى  “مبا  ال��ق��ط��ري  ال��رتح��ي��ب 

االأم���ريك���ي���ة ل���ل�������ش���ام«.  اأم�����ا ال�����ش��احل��ي، 

اإع���ان ر�شمي  ب���اأول  اإن قطر قامت  ف��ق��ال، 

اأ�شا�شا  ترامب  �شفقة  لتبني  وا�شح،  عربي 

للتفاو�س وحل ال�شراع الفل�شطيني. 

املكتب  واىل جانب ه��وؤالء، اعترب ع�شو 

اأن  العو�س،  وليد  ال�شعب  ال�شيا�شي حلزب 

البيان الثنائي بني قطر والواليات املتحدة 

��ث��ل اإ����ش���ه���اراً ب����اأن ق��ط��ر ال��ت��ح��ق��ت بركب  ميمُ

املطبعني.

وكان م�شوؤول املكتب االإعامي يف حركة 

فتح منري اجلاغوب، قد هاجم قطر ب�شدة، 

لكنه مل يحذف تغريدته حتى بعد موقف 

الرئا�شة  امتنعت  مل��اذا  يعرف  وال  الرئا�شة. 

عن انتقاد قطر، واإذا ما كان ذلك له عاقة 

برتتيبات �شيا�شية ومالية.

من  �شاعات  بعد  الرئا�شة  موقف  وج��اء 

موقف �شبيه وتربيري حلما�س. وكان ع�شو 

املكتب ال�شيا�شي حلما�س مو�شى اأبو مرزوق 

��اول اأن ت�شاعد ال�شعب  �شرح، ب��اأن قطر حتمُ

ميكن  وال  خم��ت��ل��ف��ة،  ب��ط��رق  الفل�شطيني 

يف قطاع غزة،  �شعبنا وحت��دي��داً  ت�شاعد  اأن 

هي  بال�شرورة  ولذلك  االحتال،  عرب  اإال 

تتوا�شل مع اإ�شرائيل مل�شاعدة �شعبنا يف غزة. 

والق�����ت ه����ذه ال��ت�����ش��ري��ح��ات ان���ت���ق���ادات 

واأث�����ارت ن��ق��ا���ش��ا، ع��ل��ى ق��اع��دة اأن���ه ال ميكن 

مهاجمة دول تطبع وتربير التطبيع لدول 

اأخرى.

وكانت قطر والواليات املتحدة، قالتا يف 

اال�شرتاتيجي  احل���وار  بعد  م�شرتك  بيان 

ناق�شوا  ال��ب��ل��دي��ن،  م�����ش��وؤويل  “اإن  ال��ث��ال��ث، 

احلاجة اإىل توظيف الو�شائل الدبلوما�شية 

حل��ل ال��ت��وت��رات يف ال�����ش��رق االأدن�����ى و���ش��رق 

ق�����ش��اي��ا االأم�����ن  اإىل  اإ����ش���اف���ة  امل���ت���و����ش���ط. 

االإق��ل��ي��م��ي، مب��ا يف ذل��ك اجل��ه��ود امل�شرتكة 

ل���ه���زمي���ة داع�����������س. وال���ع���م���ل ع���ل���ى اإن����ه����اء 

ال�������ش���راع���ات يف ل��ي��ب��ي��ا و����ش���وري���ا وال��ي��م��ن. 

اإي��ج��اد حل تفاو�شي لل�شراع  اآف��اق  بجانب 

االإ�شرائيلي الفل�شطيني، على النحو املبني 

لل�شام” “�شفقة  االأم��ريك��ي��ة  ال��روؤي��ة  يف 

ترامب«.

االنباط - وكاالت

ع��ل��ى ���ش��ف��ح ج��ب��ل ���ش��ل��م��ان ال��ف��ار���ش��ي 

جنوب نابل�س، وبالتحديد حتت “عراق 

وه��ي  ال�شخرة”  “خلة  ت��ق��ع  الزاغ” 

عبد  يو�شف  احلاج  ميلكها  التي  االأر�س 

لتواجه  حممد”  “اأبو  ع�شايرة  القادر 

ا�شتيطان وتهويد دولة االحتال.

اأب���و حم��م��د �شباًحا  خ���رج  ب��االم�����س، 

التي  اأر���ش��ه  اإىل  للو�شول  االأه���ايل  م��ع 

ب�شبب  وزراع��ت��ه��ا  تعمريها  ي�شتطيع  ال 

بحماية  امل�����ش��ت��وط��ن��ني  ق��ط��ع��ان  ع���رب���دة 

لي�شت�شلح  خرج  حيث  االحتال،  جي�س 

جي�س  لكن  فيها  اأق��دام��ه  ويثبت  اأر���ش��ه 

االحتال قمعه بقنابل الغاز ومنعه من 

الو�شول الأر�شه.

ق���دمًي���ا، جن���ح اأب����و حم��م��د يف زراع���ة 

يف  امل�شتوطنني  لكن  م��رات،  اأرب��ع  اأر�شه 

كل مرة يقومون بقلعها وتخريبها، من 

ال��ذي  الفل�شطيني  ال��وج��ود  اإن��ه��اء  اأج��ل 

يتمثل ب�شجر الزيتون يف خلة ال�شخرة، 

االأر������س ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ث��م��ر وت��ن��ت��ج من 

ك���ن���زه���ا، ل��ك��ن��ه��ا اأ���ش��ب��ح��ت حت���ت حت��ك��م 

امل�شتوطنني وجي�س االحتال. قطعان 

اأن  اأبو حممد: اليوم ا�شتطعت  يقول 

للحظات معدودة، ووجدت  اأر�شي  اأ�شل 

من  ت��ب��ق��ت  اأخ�����رية  زي���ت���ون  “قرمية” 
خال  بها  نعتني  كنا  �شجرة   1٥0 اأ�شل 

نعمل  اأن  ن�شتطع  ومل  طويلة،  �شنوات 

جي�س  قمع  ب�شبب  �شيء  اأي  االأر����س  يف 

االح���ت���ال واإط�����اق ال��ق��ن��اب��ل جت��اه��ن��ا. 

تقدر  التي  االأر���س  هذه  اأن  اإىل  وي�شري 

م�شاحدتها باإحدى ع�شر دومًنا ون�شف، 

اأ���ش��ب��ح من  واأخ��وت��ه،  ال��ت��ي ميتلكها ه��و 

حولها  اأن  بعد  اإليها  الو�شول  ال�شعب 

اآخر  وك��ان  ب��ور،  اأر���س  اإىل  امل�شتوطنون 

مرة زارها فيها ومنعه جي�س االحتال 

من الو�شول اإليها مع بداية االنتفا�شة 

الثانية.

اأن  ال����ي����وم  ن�����ش��ت��ط��ع  وي�������ش���ي���ف: مل 

ب�شبب اجلي�س  فيها،  �شيء  اأي  ن�شت�شلح 

املتواجد يف املكان، والأنها بحاجة جلهد 

ك��ب��ري يف اال���ش��ت�����ش��اح، وذل����ك ل��رتك��ه��ا 

حراثتها،  اأو  فيها  العمل  دون  ل�شنوات 

فهي حتتاج الآلية ثقيلة كالباجر ليقوم 

االأمل يبقى  بتعمريها من جديد. لكن 

ال��ذي يتمنى  اأب��و حممد  ل��دى  ح��ا���ش��ًرا 

اأن ي�شتطيع العودة ليعمر اأر�شه واأر�س 

ت��ن��غ��ي�����س من  اإخ���وت���ه م���ن ج��دي��د دون 

وم�شتوطنيه. االحتال 

“يت�شهار”  م�����ش��ت��وط��ن��ة  اأن  ���ذك���ر  يمُ

املقامة على قمة جبل �شلمان الفار�شي، 

ت��وا���ش��ل ال��ت��م��دد ع��ل��ى ح�����ش��اب اأرا����ش���ي 

ومادما  ب��وري��ن  ق��رى  يف  الفل�شطينيني 

وعينابو�س  وعوريف  القبلية  وع�شرية 

وحوارة.

»خلة الصخرة«.. أرٌض صامدة على جبل سلمان الفارسي

الثالثاء  22/ 9 / 2020



الثالثاء   22/ 9 /  2020

الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت

ع���ر اأن����دري����ا ب���رل���و، امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

ل��ي��وف��ن��ت��و���س، ع���ن ر����ض���اه ب��ال��ف��وز )3-

0( ع��ل��ى ���ض��ام��ب��دوري��ا، ���ض��م��ن اجل��ول��ة 

الإيطايل. وقال  ال�����دوري  م��ن  الأوىل 

ل�ضبكة »�ضكاي  ت�����ض��ري��ح��ات  يف  ب��رل��و، 

اإج��راء  املهم  “من  اإيطاليا«:  �ضبورت�س 

ال��اع��ب��ن، لأن��ن��ي كنت لعًبا  ح��وار م��ع 

اأن  املهم  من  م�ضت،  قليلة  �ضنوات  حتى 

ي��ع��رف اجل��م��ي��ع م��ا ي���ري���دون وي��ف��ك��رون 

“لعبنا جيدا يف ال�ضوط  فيه«. واأ�ضاف: 

الأول، ومن املوؤ�ضف اأننا مل ن�ضجل اأكرث 

من هدف.. انخف�ضت م�ضتويات اللياقة 

مع اقرتاب النهاية، لكننا �ضيطرنا على 

ج��م��ي��ع امل���واق���ف، مب���ا يف ذل���ك ه��ج��م��ات 

جنم  املرتدة«. وا�ضرت�ضل  ���ض��ام��ب��دوري��ا 

الأم����ر  “�ضي�ضتغرق  ال�����ض��اب��ق:  ال���ي���ويف 

وقًتا.. ل اأرغب يف ن�ضخ اأفكار اأي مدرب 

اآخ������ر ول�����ض��ق��ه��ا ف���ق���ط، ل�����دي اأف����ك����اري 

رون��ال��دو؟  “اإراحة  اخلا�ضة«. ووا�ضل: 

نحن نفكر يف هذا الأمر وحتدثنا عنه.. 

املو�ضم  ب��داأن��ا  ح��ي��ث  ب��ع��د،  يتعب  اإن���ه مل 

عندما  “لكن  برلو:  للتو«. وا�ضتدرك 

ن���اأت���ي مل��ب��اري��ات اأق����ل اأه��م��ي��ة، ���ض��ن��ح��اول 

م��ن��ح��ه ق�����ض��ًط��ا م��ن ال���راح���ة.. اإن����ه ذك��ي 

هو  ل��ذا  ج��ي��ًدا،  ج�ضده  وي��ع��رف  للغاية، 

غرها«. اأو  ال��راح��ة  مبوعد  دراي��ة   على 

ل��دي��ن��ا،  م��ا  اأف�����ض��ل  “�ضنقدم   واختتم: 

التوازن ال�ضحيح..  باإيجاد  الأمر يتعلق 

نرحب دائًما بالاعبن املتميزين، طاملا 

التوازن  لتحقيق  اخل�ضائ�س  لديهم  اأن 

للفريق، لكننا نريد ا�ضتخدام اأكرب قدر 

ممكن من املواهب«.

11

�ضلط عد�ضة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع اللكرتوين

 بيرلو يفكر بأراحة رونالدو

 كورونا تجبر النجوم على االنسحاب

 الصريح يستضيف السلط في الدوري

 سواريز في الطريق الى اتلتيكو مدريد

باري�س - وكاالت

ان�ضحبوا  5 لعبن  اإن  قال منظمون 

املفتوحة  فرن�ضا  بطولة  ت�ضفيات  م��ن 

اثنن  لعبن  اإ�ضابة  تاأكد  بعد  للتن�س، 

وم��������درب ب���ف���رو����س ك�����ورون�����ا. وب�����دات 

امل��ق��رر  م��ن  بينما  الإث���ن���ن،  الت�ضفيات 

 27 يف  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  الأدوار  ت��ن��ط��ل��ق  اأن 

الحتاد  اجلاري. وقال  �ضبتمرب/اأيلول 

“ي�ضتطيع  ب��ي��ان  يف  للتن�س  ال��ف��رن�����ض��ي 

ج����ارو�����س،  رولن  ب���ط���ول���ة  م�������ض���وؤول���و 

يناف�ضان  اث��ن��ن  اإ���ض��اب��ة لع��ب��ن  ت��اأك��ي��د 

ك�����ورون�����ا،  ب����ف����رو�����س  ال���ت�������ض���ف���ي���ات  يف 

ك��م��ا ت��اأك��د وج����ود ات�����ض��ال وث��ي��ق ب��ن 3 

اأي�ضا  اأ���ض��ي��ب  اآخ��ري��ن وم���درب  لع��ب��ن 

مع  “متا�ضيا  بكوفيد-19«. واأ�ضاف 

بالبطولة،  اخلا�س  ال�ضحة  بروتوكول 

ل����ن ي�������ض���ارك ال���اع���ب���ون اخل���م�������ض���ة يف 

ال��ت�����ض��ف��ي��ات و���ض��ي��ع��زل��ون اأن��ف�����ض��ه��م مل��دة 

7 اأي����������ام«. ومل ي��ك�����ض��ف امل��ن��ظ��م��ون ع��ن 

من  ان�ضحبوا  ال��ذي��ن  الاعبن  اأ���ض��م��اء 

ال��ب��ط��ول��ة، ل��ك��ن دام����ر ج��وم��ه��ور ق��ال 

مدربه  فح�س  نتيجة  لأن  ان�ضحب  اإن��ه 

اإيجابية. وتقام  جاءت  بوبوفيت�س  بيتار 

من  الفرتة  يف  املفتوحة  فرن�ضا  بطولة 

اأك��ت��وب��ر/  11 اإىل  ���ض��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول   27

م��ن  ت���اأج���ي���ل���ه���ا  ب���ع���د  الأول،  ت�������ض���ري���ن 

ويونيو/ مايو/اآيار  يف  املعتاد  موعدها 

الفرن�ضي  الحت���اد  حزيران. ويخطط 

اآلف   5 بح�ضور  ال�����ض��م��اح  اإىل  للتن�س، 

الزيادة الأخرة يف  م�ضجع كل يوم بعد 

عدد حالت كوفيد-19 بالباد.

االنباط - عمان

ت���ن���ط���ل���ق م���������ض����اء ال����ي����وم ال����ث����اث����اء 

م��ن��اف�����ض��ات ال���ض��ب��وع ال��ث��ام��ن م��ن دوري 

مباراة  باإقامة  ال��ق��دم،  لكرة  املحرتفن 

وال�ضلط  ال�ضريح  فريقي  جتمع  واح��دة 

ال�ضاد�ضة  عند  باربد  احل�ضن  �ضتاد  على 

م�����ض��اء وي�����ض��ع��ى ال�����ض��ري��ح ل���ل���ع���ودة م��ن 

الن��ت�����ض��ارات والق���رتاب من  جديد اىل 

امل��ق��دم��ة ب��ع��د ال���ت���ع���ادل الخ����ر ..ف��ي��م��ا 

لنقاط  م��ت��زاي��دة  باهمية  ال�ضلط  ينظر 

يعي�ضها  التي  الن�ضوى  حالة  بعد  املباراة 

امام  واخرها  الخ��رة  انت�ضاراته  ج��راء 

اجلزيرة التي و�ضعته �ضمن كوكبة فرق 

املركز  ال�ضريح  فريق  املقدمة . ويحتل 

13 نقطة، فيما  الثاين بالدوري بر�ضيد 

يحتل ال�ضلط املركز اخلام�س بر�ضيد 10 

الربعاء  يوم  املناف�ضات  نقاط. وتتوا�ضل 

ب��ل��ق��اء اجل��زي��رة م��ع م��ع��ان، و���ض��ح��اب مع 

ي���وم اخلمي�س  ف��ي��م��ا جت���ري  ال���وح���دات، 

م���ب���ارات���ي احل�����ض��ن ارب�����د م���ع ال��رم��ث��ا، 

على  العقبة،  �ضباب  م��ع  الردن  و���ض��ب��اب 

يوم  الثامنة  اجلولة  مباريات  تختتم  اأن 

اجلمعة املقبل بلقاء الفي�ضلي والهلي.

مدريد - وكاالت

اأن الأوروجواياين  اإعامي،  تقرير  ذكر 

ل��وي�����س ����ض���واري���ز، م��ه��اج��م ب��ر���ض��ل��ون��ة، 

 ف�����ض��خ ع��ق��ده م���ع ال��ف��ري��ق ال��ك��ت��ال��وين.

لإذاعة »RAC1« الإ�ضبانية،  ووف��ًق��ا 

مع  كامل  لتفاق  تو�ضل  بر�ضلونة  ف��اإن 

����ض���واري���ز، م���ن اأج����ل ف�����ض��خ ع���ق���ده، ه��ذا 

ق��رر  ����ض���واري���ز  اأنَّ  ال�ضيف. واأ�ضافت 

ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ال�����ض��ن��ة امل��ت��ب��ق��ي��ة يف عقده 

م���ع ب��ر���ض��ل��ون��ة، و���ض��رح��ل جم���اًن���ا عن 

ظل  يف  ذل���ك  الكتالوين. ياأتي  ال��ن��ادي 

متطابقة  �ضحفية  ت��ق��اري��ر  ذك��رت��ه  م��ا 

من اأن �ضواريز، بات قريًبا من النتقال 

لتفاق  تو�ضل  واأن���ه  م��دري��د،  لأتلتيكو 

ال�ضخ�ضية،  ال�ضروط  على  معهم  كامل 

تف�ضل  ب�ضيطة  تفا�ضيل  ه��ن��اك  اأن  اإل 

الاعب عن الن�ضمام لاأتلتي. وقالت 

�����ض����ح����ي����ف����ة »م����ون����دو دي����ب����ورت����ي����ف����و«، 

اتفق  م��دري��د،  اأت��ل��ت��ي��ك��و  اإن  الإ���ض��ب��ان��ي��ة، 

اإبرام عقد بن  مع لوي�س �ضواريز، على 

الطرفن ملدة مو�ضمن.

االنباط - عمان

يف الوقت الذي وا�ضل فيه فريق الوحدات 

ت��وغ��ل��ه يف ���ض��دارة ف��رق دوري امل��ح��رتف��ن يف 

نهاية ا�ضبوعه ال�ضابع وابتعاده بفارق النقاط 

احل�����ض��ن  ع��ل��ى  مناف�ضيه بفوزه  اق����رب  ع���ن 

وفهد  �ضمر  اأح��م��د  ل��ل��وح��دات  2-1،  و�ضجل 

الوحيد  احل�����ض��ن  ه��دف  ح��م��ل  فيما  ي��و���ض��ف، 

متو�ضط  اداء  ..ب��ع��د  م���وايل  حم��م��د  اإم�����ض��اء 

امل�ضتوى ..كانت عودة فريق الفي�ضلي لجواء 

بع�س  ا�ضابة  ب�ضبب  غياب  بعد طول  الدوري 

لع��ب��ي��ه ب��ف��رو���س ك��ورون��ا خ��ج��ول��ة ومل تكن 

فوزا متوقعا  انتظروا  الذين  لرت�ضي ع�ضاقه 

متذيل  العقبة  ف��ري��ق  على  فريقهم  يحققه 

فرق الدوري ..ال ان النجوم مل يقدموا الاء 

املنتظر يف ظل الدارة الفنية اجلديدة بقيادة 

بالتعادل  فاكتفوا  ال��ع��و���ض��ات  رات���ب  ال��ك��اب��ن 

خ��ال��ه  م����ن  ����ض���ي���ط���روا  اداء  ب���ع���د  ال�����ض��ل��ب��ي 

ينجحوا  ان  دون  ال��ل��ق��اء  اج����واء  معظم  ع��ل��ى 

مهماً  ف���وزاً  ال��رم��ث��ا  حقق  ...ك��م��ا  بالت�ضجيل 

بثنائية   ،1-2 الأردن  ���ض��ب��اب  ع��ل��ى  وم��ت��اأخ��راً 

اأن اف��ت��ت��ح  ب��ع��د  ���ض��ائ��د اخل���زاع���ل���ة وك���ون���ت���ي، 

وتعادل  عمران  ل��وؤي  عرب  النتيجة  ال�ضيوف 

انتهى  مثر  ل��ق��اء  يف   2-2 وال�ضريح  الأه��ل��ي 

بهدف  الر���س  اأ�ضحاب  بتقدم  الأول  �ضوطه 

بقوة  ال�ضريح  يعود  اأن  قبل  ال��ع��ووادة،  اأحمد 

ال�ضقران  حممد  طريق  عن  هدفن  وي�ضجل 

الأهلي  ليدرك  مب��رم��اه(،  )خطاأ  زي��اد  ووليد 

التعادل عرب مراد بيكبوف

بثنائية   ،1-2 اجل��زي��رة  على  ال�ضلط  وف��از 

�ضجل  فيما  امل�ضاعيد،  واأ�ضرف  الكلوب  حممد 

�ضحاب  تغلب  كما  للجزيرة،  العطار  عبداهلل 

ع��ل��ى م��ع��ان ب��ه��دف وح��ي��د ح��م��ل اإم�����ض��اء ي��زن 

نهاية  الخرة. ومع  ال��دق��ائ��ق  يف  النعيمات 

بال�ضدارة،  الوحدات  ابتعد  ال�ضابعة،  اجلولة 

بعد اأن و�ضل للنقطة ال�)18(، مع بقاء انفراد 

ال��رم��ث��ا  ال��ث��اين )13(، ث��م  ب��امل��رك��ز  ال�����ض��ري��ح 

الفي�ضلي   ،)10( ال�����ض��ل��ط   ،)12( واحل�����ض��ن 

ومعان )9(، اجلزيرة )8(، �ضحاب )7(، �ضباب 

الأردن )5(، الأهلي )3( و�ضباب العقبة )2(.

وع��ل��ى ���ض��ع��ي��د ال��ه��داف��ن وا����ض���ل م��ه��اج��م 

ال��ع��ك�����س ���ض��دارت��ه لائحة  ال�����ض��ري��ح حم��م��د 

التهديف  عن  �ضيامه  رغم  اهداف   7 بر�ضيد 

يف اجل����ول����ة الخ�������رة ف��ي��م��ا اح���ت���ل م��ه��اج��م 

بر�ضيد  الثاين  املركز  توريه  مايكل  احل�ضن 

الوحدات  لع��ب  الثالث  املركز  ويف  اه��داف   6

واحتل  اه��داف   5 بر�ضيد  ن��داي  العزيز  عبد 

املركز الرابع بر�ضيد 4 اهداف الاعبن يزن 

الردن  �ضباب  عمران  ولوؤي  �ضحاب  النعيمات 

وه�ضام ال�ضيفي الوحدات .

االنباط - عمان

���ض��ح��ب��ت ي����وم ام�����س يف م��ق��ر احت����اد ك��رة 

 ،2020 الأردن  ك��اأ���س  بطولة  ق��رع��ة  ال��ق��دم، 

وال��ت��ي ت��ق��ام مب�����ض��ارك��ة اأن���دي���ة امل��ح��رتف��ن. 

ب��ح�����ض��ور ممثلي الن��دي��ة،  ال��ق��رع��ة  وج���رت 

وب��غ��ي��اب و���ض��ائ��ل الع����ام، وف��ق��اً لإج����راءات 

املتبع، يف ظل جائحة  ال�ضحي  الربوتوكول 

ال��ع��ام��ة.  ال�����ض��ام��ة  ع��ل��ى  للحفاظ  ك��ورون��ا، 

تلقائياً  ف��رق  اأرب��ع��ة  ت��اأه��ل  القرعة  و�ضهدت 

ال���رم���ث���ا،  ال���ن���ه���ائ���ي وه�����م  رب�����ع  ال������دور  اإىل 

�ضت�ضهد  فيما  وال�����ض��ل��ط،  م��ع��ان،  ال��وح��دات، 

ل��ق��اءات   16 ال����  امل��ب��اري��ات ���ض��م��ن دور  ب��ق��ي��ة 

ب���ن ال�����ض��ري��ح واحل�������ض���ن، ���ض��ب��اب ال��ع��ق��ب��ة 

الفي�ضلي،  مع  الأردن  �ضباب  اجل��زي��رة،  مع 

الأه���ل���ي م���ع ���ض��ح��اب وح�����ض��ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ات، 

ال�  دور  من  املقبل  ال�ضهر  البطولة  تنطلق 

واح��دة،  م��رة  املغلوب من  خ��روج  بنظام   ،16

ع���ل���ى م���ل���ع���ب ال���ف���ري���ق ال������ذي ي�����رد ا���ض��م��ه 

ال��وق��ت  ان��ت��ه��اء  ح���ال  ويف  ال��ق��رع��ة  يف  اأوًل 

اللجوء  يتم  ب��ال��ت��ع��ادل،  ل��ق��اء  لأي  الأ���ض��ل��ي 

لتحديد  م��ب��ا���ض��رة،  ال��رتج��ي��ح  رك����ات  اىل 

النهائية  امل��ب��اراة  با�ضتثناء  الفائز،  الفريق 

الذهاب  قبل  اإ�ضافية  اأوق��ات��ا  �ضت�ضهد  التي 

ي�����ض��در  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر  ال���رتج���ي���ح.  ل���رك���ات 

جدول مباريات البطولة مت�ضمنا التواريخ 

اياب  اإ�ضدار جدول  بالتزامن مع  واملاعب 

دوري املحرتفن.

االنباط - عمان

اط���ل���ع���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���احت���اد 

الأمر  �ضمو  برئا�ضة  القدم،  لكرة  الأردين 

علي بن احل�ضن، على املوازنة املعدلة للعام 

يف  ملمو�س  انخفا�س  و�ضط   ،2020 احل��ايل 

ال�ضتثنائية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  الإي�����رادات، 

كورونا. وا�ضتعر�ضت  جائحة  فر�ضتها  التي 

ال��ذي  الج��ت��م��اع  خ��ال  التنفيذية  الهيئة 

ُبعد”،  “عن  ال��ف��ي��دي��و  ت��ق��ن��ي��ة  ع���رب  ع��ق��د 

ت��ف��ا���ض��ي��ل امل����وازن����ة امل���ع���دل���ة وامل��خ��ف�����ض��ة، 

للظروف  املرافقة  باملتغرات  تاأثرت  والتي 

لاحتاد،  ال��ع��ام  الأم��ن  احلالية. وبح�ضب 

���ض��م��ر ن�����ض��ار، ن��اق�����ض��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

“فيفا”  ال�����دويل  الحت�����اد  دع����م  ت��ف��ا���ض��ي��ل 

للتخفيف  ياأتي  والذي  الأهلية،  لاحتادات 

جائحة  خلفتها  ال��ت��ي  ال�ضليبة  الآث���ار  م��ن 

كورونا، مت�ضمناً توجيه ن�ضف مليون دولر 

ال��ق��ي��م��ة لتغطية  ون��ف�����س  ال��ن�����ض��وي��ة،  ل��ل��ك��رة 

بالبطولت  اخل��ا���ض��ة  الت�ضغيلية  النفقات 

املنتخب الوطني  اإعداد  املحلية، وم�ضاريف 

الت�ضفيات  يف  م�����ض��واره  ل���ض��ت��ك��م��ال  الأول 

اآ�ضيا  ونهائيات   ،2022 العامل  لكاأ�س  املوؤهلة 

التنفيذية  الهيئة  تدار�ضت  2023. وقالت: 

ع��ل��ى ام��ت��داد ال��ف��رتة امل��ا���ض��ي��ة، ال��ت��ح��دي��ات 

املالية  �ضيما  الأندية،  تواجه  التي  ال�ضعبة 

اآلف   )210( مبلغ  تخ�ضي�س  لتقرر  منها، 

ال�ضرف  ت��وج��ي��ه  ا���ض��رتاط  م��ع  ل��ه��ا،  دولر 

امل�ضتحقات  بح�ضب  مبا�ضرة،  الاعبن  اإىل 

لدى  امل�ضجلة  عقودهم  وف��ق  لهم  املرتتبة 

املرتاكمة  املالية  الأعباء  لتخفيف  الحتاد، 

ع���ل���ى الأن����دي����ة. و�����ض����ددت ن�������ض���ار ع���ل���ى اأن 

ال���دع���م امل���ق���دم م���ن الحت�����اد ال�����دويل يعد 

احتياجات  ي�ضد  ول  للغاية”  “متوا�ضعاً 
الحت���اد والأن���دي���ة ع��ل��ى ح��د ���ض��واء، يف ظل 

“لكن  اجل��ائ��ح��ة،  خلفتها  ال��ت��ي  الأ����ض���رار 

ما  تخ�ضي�س  ف�ضلت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

يقارب ن�ضف دعم الفيفا اإىل الأندية، �ضعياً 

لتجاوز الظروف ال�ضعبة التي حتيط بكرة 

ال��ق��دم حم��ل��ي��اً مب��خ��ت��ل��ف ال���درج���ات، حيث 

ن�ضب  ع��ن  ال��ق��ادم��ة  الأي�����ام  خ���ال  �ضنعلن 

الدعم لاأندية«. .

 الوحدات يغرد بالصدارة وعودة خجولة للفيصلي

الرمثا والوحدات ابرز 
مواجهات الكأس

 الكرة النسوية تحظى بنصيب من دعم االتحاد

 ختام منافسات دوري طائرة الجيش
النباط - عمان

القوات  دوري  بلقب  ال�ضمالية  الع�ضكرية  املنطقة  فريق  ت��وج 

امل�����ض��ل��ح��ة الأردن���ي���ة اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي ل��ك��رة ال���ط���ائ���رة، ب��ع��د ف���وزه 

امل��ب��اراة  يف   1-3 بنتيجة  الو�ضطى  الع�ضكرية  املنطقة  فريق  على 

احل�ضن  مبدينة  الريا�ضة  ق�ضر  �ضالة  يف  ج��رت  ال��ت��ي  النهائية 

جهاد  العميد  الع�ضكري  الريا�ضي  الحت��اد  مدير  لل�ضباب. وتوج 

قطي�ضات، فريق ال�ضمالية بطا للبطولة، فيما توج فريق املنطقة 

الو�ضطى مبيداليات املركز الثاين.و�ضهدت املباراة النهائية ت�ضليم 

الو�ضطى  املنطقة  ت�ضليم  مت  فيما  الفائز،  للفريق  البطولة  كا�س 

امليداليات ب�ضكل جماعي، حفاظا على التباعد.
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االنباط-عمان 

�يييصيييمييين اإ�يييصيييراتيييييييجييييييية �يييصيييركييية امليينييا�ييصيير 

ل��ل��زي��وت وامل���ح���روق���ات ب��ال��ت��و���ش��ع والإن��ت�����ش��ار 

الها�شمية،  الردن��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اأن��ح��اء  ك��اف��ة  يف 

اإف���ت���ت���اح حم��ط��ة وق����ود ج��دي��دة  ب��ع��ون اهلل  مت 

يف  ال��و���ش��ط  اإق��ل��ي��م  �شمن  تقع  لل�شركة  تابعة 

���ش��ح��اب ، من  ال��ع��ا���ش��م��ة ع��م��ان ،يف  حم��اف��ظ��ة 

 ، التجمعات  ا���ش��ارة  ب��اجت��اه  ال�����ش��وام��ع  ا���ش��ارة 

عدد  لي�شبح  مبا�شرة،  التجمعات  ا�شارة  قبل 

الو�شط  اإق��ل��ي��م  يف  املنا�شريالعاملة  حم��ط��ات 

ل�����ش��م��ان  45  حم���ط���ة ح���ال���ي���اً  ي���زي���د ع����ن  م����ا 

اأك��رت��غ��ط��ي��ة ج��غ��راف��ي��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ول�����ش��م��ان 

اأف�������ش���ل خ����دم����ات ل��ل��ج��م��ه��ور ول���ع���م���ائ���ن���ا يف 

عمان. املحافظة 

 ���ش��رك��ة امل��ن��ا���ش��ري ل���ل���زي���وت وامل���ح���روق���ات 

اأوائ���ل ال�����ش��رك��ات ال��رائ��دة حم��ل��ي��اً يف بناء  م��ن 

الوقود حيث مت  �شل�شلة من حمطات  وت�شغيل 

2001 ب�شكل جذاب  ت�شغيل اأوىل حمطاتها عام 

مثياتها  ت�شاهي  عاملية  ومبوا�شفات  ومميز 

يف ال���دول امل��ت��ق��دم��ة، وح��ر���ش��ت ال�����ش��رك��ة منذ 

ال���ب���داي���ة ع��ل��ى اإ����ش���ت���خ���دام اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة خل��دم��ة زب��ائ��ن��ه��ا ورواده����ا من 

البطاقات  باإ�شتخدام  ال��دف��ع  خ��دم��ات  تقدمي 

الئ��ت��م��ان��ي��ة ل��ل��ع��م��ي��ل وت���ق���دمي ح���ل���ول اأع����ادة 

اخلا�شة  اللكرتونية  البطاقات  مثل  التعبئة 

  eCash م�شبقاً  املدفوعة  املنا�شري  ب�شركة 

وب���ط���اق���ة اأع������ادة ال��ت��ع��ب��ئ��ة الل���ك���رتون���ي���ة م��ن 

الأك��ر  اخلدمة  ،واأي�شاً   eFill ال  املنا�شري 

والتي     Aman Fill تطوراً باململكة وهي

خا�شية  خال  من  بالوقود  التزود  على  تعمل 

ترددات الراديو للتعرف على هوية املركبات .

ج��م��ي��ع حمطاتها  اأي�����ش��اً  ال�����ش��رك��ة  وت��وؤم��ن 

ب��اأع��ل��ى م��ع��اي��ري ال�����ش��ح��ة وال�����ش��ام��ة امل��ه��ن��ي��ة 

على  حا�شلة  وهي  فروعها،  كافة  يف  والبيئية 

14001 منذ اكرث  9001 وااليزو  �صهادة االيزو 

تعمل  �شركة  اأول  اأي�شاً  وهي  �شنوات  ع�شر  من 

.45001 اليزو  �شهادة  املجال حت�شد  بهذا 

ك���م���ا ي�������ش���اف ل�����ش��رك��ة امل���ن���ا����ش���ري ل��ل��زي��وت 

املتجددة  الطاقة  اإهتمامها بقطاع  واملحروقات 

وت���وف���ري احل���ل���ول ل���اإ����ش���ت���ف���ادة م���ن ال��ط��اق��ة 

�شركة  اأول  وتعد  الكهرباء  لتوليد  ال�شم�شية 

وف�����رت خ���دم���ة ���ش��ح��ن امل���رك���ب���ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

العاملة   ال�شحن  وح���دات  ع��دد  ويبلغ  للعامة 

اأن��ح��اء  جميع  تغطي  �شحن   وح��دة   15 ح��ال��ي��اً  

وحدات   10 اأ�شافة  على  جاري  والعمل  اململكة 

القادم. ال�شهر  اأخرى جديدة خال 

ل����ل����زي����وت   وك������ان������ت �����ش����رك����ة امل����ن����ا�����ش����ري 

بحيث  ف��ري��دة  حملة  اطلقت  ق��د  وامل��ح��روق��ات 

ل��ع��م��ائ��ه��ا  ليييي 6 راب����ح����ن   �يييصيييييييارات   6 ت���ق���دم 

ل��ل��م��ح��روق��ات  م���ك���اف���اآت  ب���رن���ام���ج  اأول  ���ش��م��ن 

ال��راب��ح  ل���  ���ش��ي��ارة  اول  ت�شليم  ومت  اأب�����ش��ر-    -

اىل  بال�شافة   . احل��ايل  ال�شهر  خ��ال  الول 

اخلا�شة  والعرو�ض  بالهدايا  العماء  مكافاآة 

ن��ظ��ري ا���ش��ت��خ��دام ال��ب��ط��اق��ة مل�����ش��رتي��ات��ه��م من 

امل���ح���روق���ات داخ����ل حم��ط��ات امل��ن��ا���ش��ري وه���ذا 

اململكة  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول  يعتر  ال��رن��ام��ج  

واأي�شاً الأول على م�شتوى ال�شرق الو�شط يف 

املحروقات. قطاع  جمال 

ت�شم  ال�����ش��رك��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم���ن   

بكادرها اأكر من 2000 موظف وت�شغل ما يزيد 

78 حم��ط��ة وق����ود ع��ام��ل��ة وت���ق���دم خ��دم��ات  ع���ن 

اأخ�����رى ع���دي���دة مب��ح��ط��ات��ه��ا م��ث��ل ���ش��ل�����ش��ل��ة من 

ومطاعم  م��ارك��ت(  )ل��وم��ي  التجارية  الأ���ش��واق 

ال��وج��ب��ات ال�����ش��ري��ع��ة وال�����ش��ي��دل��ي��ات واخل��دم��ات 

وع����دد من  الآيل  ال�������ش���راف  وخ���دم���ة  ال��ب��ن��ك��ي��ة 

امل���ح���ات ال��ت��ج��اري��ة امل��ت��ن��وع��ة ل��ت��وف��ر خ��دم��ات 

العماء. لتوقف  واحد  مكان  يف  متكاملة 

بكني-وكاالت

لتنظيم  ال�شينية  الدولة  م�شلحة  اأعلنت 

موتور”  “مازدا  ���ش��رك��ة  ا���ش��ت��دع��اء  ال�����ش��وق 

ب�شبب خلل  ال�شينية  ال�شوق  �شيارة يف   29134

)اأعلى  امل�شلحة  الوقود، وذكرت  فى م�شخات 

-يف  ال�شن(  ف��ى  اجل��ودة  على  للرقابة  هيئة 

ب��ي��ان ام�����ض الث���ن���ن، اأن ع��م��ل��ي��ة ال���ش��ت��دع��اء 

و�شت�شمل  امل��ق��ب��ل،  اأك��ت��وب��ر   30 يف  ت��ب��داأ  ���ش��وف 

اأك�شيا”   3 “مازدا  ط��راز  م��ن  �شيارة   26444

 2018 13 �شبتمر  مت ت�شنيعها يف الفرتة بن 

و30 اأغ�شط�ض 2019، و 2690 �شيارة من طراز 

بن  الفرتة  فى  ت�شنيعها  اإك�ض-8” مت  “�شى 
14 اأكتوبر 2018 و 15 مايو 2020.

يف  املعيبة  الأج���زاء  اأن  امل�شلحة  واأو�شحت 

ت�شملها  ال��ت��ي  ل��ل��م��رك��ب��ات  ال���وق���ود  م�����ش��خ��ات 

يف  �شعوبات  اإىل  ت��وؤدي  قد  ال�شتدعاء  عملية 

ي�شكل  ما  املحرك،  يف  مفاجئ  وف�شل  الإ�شعال 

خماطر على ال�شامة.

املذكورة  ال�شركة  ت�شتبدل  اأن  املقرر  وم��ن 

الأجزاء املعيبة جمانا.

االنباط-وكاالت

يف واقعة غريبة ونادرة، خ�شر رجل 

رو�شي ما يقرتب من 10 كيلوغرامات 

اأن  ب��ع��د  ف���ق���ط،  ���ش��اع��ات   5 يف ظ����رف 

ق�شاها يف الرك�ض املتوا�شل.

“�شبوتنك”  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 

ب���اه���ام���ا  اإن  ال���ر����ش���م���ي���ة،  ال���رو����ش���ي���ة 
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ع���ام���ا، جن���ح يف ال���رك�������ض امل��ت��وا���ش��ل 

 9.3 ����ش���اع���ات، ف��ق��د خ��ال��ه��ا  ملييييدة 5 

كيلوغرامات من وزنه.

يف  ال����ري����ا�����ش����ة  وزارة  واأع�����ل�����ن�����ت 

لاحتاد  التابعة  داغ�شتان  جمهورية 

خ�����ش��ع  اأي�����غ�����وب�����وف  اإن  ال�����رو������ش�����ي، 

ال�شاعات  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  ط��ب��ي  لفح�ض 

�شغط  الأط��ب��اء  قا�ض  حيث  اخلم�ض، 

ال��دم وال��ع��ام��ات احل��ي��وي��ة الأخ���رى، 

اأنها طبيعية. ووجدوا 

 88 ي��زن قبل رك�شه  ال��رج��ل  وك��ان 

فيما  ل�”�شبوتنك”،  وفقا  كيلوغراما 

“غيني�ض”  اإىل  اإجن�����ازه  اإر����ش���ال  مت 

يف  قيا�شي  ك��رق��م  ت�شجيله  اأج���ل  م��ن 

العاملية. املو�شوعة 

وح���ظ���ي اإي����غ����وب����وف ب���ت���ك���رمي م��ن 

حيث  داغ�شتان،  يف  املحلية  احلكومة 

مت م��ن��ح��ه ���ش��ه��ادة ب��ع��د حت��ق��ي��ق رق��م 

ق���ي���ا����ش���ي ج����دي����د يف جم������ال ف���ق���دان 

الوزن.

واأيغوبوف، وهو طبيب اأ�شنان، كان 

بطا ريا�شيا �شابقا يف األعاب القوى، 

األقابا حملية ودولية. وح�شد 

 إفتتاح محطة وقود جديدة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات

مازدا تستدعى 29134 سيارة فى الصين بسبب عيوب 
فى مضخات الوقود

خسر 10 كيلوغرامات في 5 ساعات.. كيف حدثت »المعجزة«؟

 تيك توك.. هذه هي البيانات التي 
يجمعها التطبيق من هاتفك

 خالل 10 دقائق.. أميركا تعتمد منظفا 
يقتل كورونا على األسطح

 طائرة »الال-مكان« أقلعت وعادت 
بعد ألفي كيلومتر

االنباط-وكاالت

واجه التطبيق ال�شيني ال�شهري “تيك 

ات��ه��ام��ات  امل��ا���ش��ي��ة،  توك”، خ��ال الأي����ام 

اأم���ريك���ي���ة ب��ج��م��ع ب��ي��ان��ات م�����ش��ت��خ��دم��ي��ه، 

باأنه  الأبي�ض  البيت  وقد و�شفه م�شوؤولو 

القومي«. الأمن  على  حمتمل  “خطر 
خ��ال  م���ن  توك”،  “تيك  واك��ت�����ش��ب 

م���ق���اط���ع ال���ف���ي���دي���و ال����ق���������ش����رية، م���ئ���ات 

خمتلف  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ن  م���ن  امل���اي���ن 

دول العامل. 

بالقلق  الأم��ريك��ي��ة  ال�شلطات  وت�شعر 

من اأن تقوم “تيك توك” بت�شليم بيانات 

ال�شينية  ال�����ش��ل��ط��ات  اإىل  امل�����ش��ت��خ��دم��ن 

الذي  املحتوى  على  رقابة  تفر�ض  واأن��ه��ا 

قد يزعج ال�شن.

���ش��ارك��ت  اأن���ه���ا  توك”  “تيك  وت��ن��ف��ي 

ب����ي����ان����ات امل�������ش���ت���خ���دم���ن م����ع احل���ك���وم���ة 

منها  ُطلب  اإذا  ذل��ك  تفعل  ول��ن  ال�شينية 

ذلك.

“�شكاي  موقع  ق��ال  تكتبه:  م��ا  ك��ل   -1

ي��ق��وم  ت���وك  ت��ي��ك  اإن  نيوز” ال��ري��ط��اين 

“املعلومات  ج���م���ي���ع  وحت���ل���ي���ل  مب�������ش���ح 

اأو  تر�شلها  اأو  تكتبها  ال��ت��ي  وال��ن�����ش��و���ض 

ت�شتقبلها«.

ح��ذف��ت  اإن  “حتى  اأن���ه  امل�����ش��در  وذك���ر 

التطبيق  يكون  تر�شلها،  مل  اأو  الر�شالة 

�شجلها«. قد 

تقول  ال�شا�شة:  على  تلم�شه  ما  كل   -2

اخل�شو�شية  �شيا�شة  يف  ال�شينية  ال�شركة 

اإن���ه���ا جت��م��ع ك���ل ال��ب��ي��ان��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة مبا 

“�شواء  ال�شا�شة  على  امل�شتخدم  يلم�شه 

اليي�ييصييركيية  تييذكيير  وال  �شغط”.  اأو  مت��ري��ر 

�شبب ذلك.

ع��ن ج��ه��ازك: يحلل هذا  �شيء  ك��ل   -3

ال��ت��ط��ب��ي��ق ك���ل امل���ع���ل���وم���ات وال��ت��ف��ا���ش��ي��ل 

امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���اجل���ه���از ال�������ذي ت�����ش��ت��خ��دم��ه 

للو�شول اإىل تيك توك، مبا يف ذلك طراز 

ال�شا�شة  ودق��ة  الزمنية  واملنطقة  اجلهاز 

ون���ظ���ام ال��ت�����ش��غ��ي��ل واأ����ش���م���اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

وامللفات.

توك  تيك  يجمع  الت�شال:  جهات   -4

ب��ي��ان��ات ح���ول ج��ه��ات الت�����ش��ال اخل��ا���ش��ة 

من  وكذلك  الهاتف  دليل  خال  من  بك 

ه��ذا  ي��ح��دث  ول  الج��ت��م��اع��ي��ة.  ال�شبكات 

الأمر “اإل باإذن منك«.

5- اه��ت��م��ام��ات��ك: ي��ت��ع��رف ت��ي��ك ت��وك، 

الجتماعية،  املن�شات  خمتلف  �شاأن  �شاأنه 

ع��ل��ى ك���ل اه��ت��م��ام��ات��ك وامل��وا���ش��ي��ع ال��ت��ي 

ب��ط��ري��ق��ة  خ���دم���ت���ك  “بهدف  جت����ذب����ك 

�شيا�شة  ذل���ك  اإىل  ت�����ش��ري  ك��م��ا  اأف�شل”، 

اخل�شو�شية.

االنباط-وكاالت

الإع��ام  و�شائل  به  اهتمت  اإع��ان  يف 

البيئة  حماية  وكالة  ك�شفت  الأمريكية، 

اع��ت��م��اده��ا  ع���ن   )EPA( الأم���ريك���ي���ة 

ملنظف �شهري ميكنه قتل فريو�ض كورونا 

ب�شكل  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  الأ���ش��ط��ح  ع��ل��ى  م���ن 

متكرر، يف زمن ق�شري للغاية.

حماية  وكالة  با�شم  متحدثة  وقالت 

اإن  الأح��د،  اإن”،  اإن  “�شي  ل�شبكة  البيئة 

���ش��ي��ف 
ُ
اأ الأ���ش��ل��ي   Pine-Sol منظف 

تقتل  التي  الوكالة  منتجات  قائمة  اإىل 

معايري  ا�شتيفاء  بعد  وذل��ك  ال��ف��ريو���ض، 

امل�شبب  كورونا  فريو�ض  �شد  ا�شتخدامه 

ملر�ض كوفيد-19.

املنتجة  “كلوروك�ض”،  �صركة  وقالت 

للمنظف، يف بيان �شحفي، اإنه مت اختبار 

ت��اب��ع  خم��ت��ر  ب��وا���ش��ط��ة   Pine-Sol
ميكن  املطهر  اأن  اأظهر  خارجية،  جلهة 

دقائق   10 الفريو�ض يف غ�شون  يقتل  اأن 

ال�شلبة،  الأ�شطح  على  ا�شتخدامه  م��ن 

امل�شامية. غري 

رئي�ض  ن��ائ��ب  ه��اي��در،  كري�ض  واع��ت��ر 

التنظيف  لق�شم  العام  املدير  كلوروك�ض، 

بال�شركة العماقة، اأن املنظف بات يوفر 

حتتاجها  التي  احلماية  للعائات  الآن 

مبواجهة كورونا.

ول��ل��وق��اي��ة م���ن ال���ف���ريو����ض ال��ف��ت��اك، 

اإن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى العماء  ق��ال��ت ال�����ش��رك��ة 

بيييوا�يييصيييطييية   Pine-Sol ا�����ش����ت����خ����دام 

“اإ�شفنجة” اأو قطعة قما�ض نظيفة على 
، ثم  دق��ائ��ق   10 مل��دة  ال�شطح، والن��ت��ظ��ار 

�شطفها.

الت�شاخ،  �شديدة  لاأ�شطح  وبالن�شبة 

قالت ال�شركة اإن التنظيف امل�شبق لإزالة 

الأو�شاخ الزائدة اأوًل �شيكون �شروريا.

و”كلوروك�ض” اأكر م�شنع يف العامل 

36 منتًجا  ملواد التنظيف، ولدى ال�شركة 

ل��ل��م��ط��ه��رات   EPA ق��ائ��م��ة  اآخ����ر ع��ل��ى 

لا�شتخدام �شد فريو�ض كورونا، ونظًرا 

ل��ل��ط��ل��ب ال���ه���ائ���ل، ت���ق���ول ال�����ش��رك��ة اإن��ه��ا 

اإن��ت��اج  يف  النق�ض  م��واج��ه��ة  يف  �شت�شتمر 

م��ن��ادي��ل��ه��ا وم��ن��ت��ج��ات اأخ�����رى ح��ت��ى ع��ام 

.2021

وح�شب ما اأوردت �شبكة “�شي اإن اإن” 

املهم  من  اإنه  البيئة  حماية  وكالة  تقول 

مل�شقات  على  املوجودة  التعليمات  اتباع 

اإىل املدة التي يجب  املطهرات، والنتباه 

ال�شطح  ع��ل��ى  امل��ن��ت��ج  ب��ق��اء  ف��ي��ه��ا  ي��ت��م  اأن 

الذي يتم تنظيفه.

وم����ع ذل�����ك، ف���ه���ن���اك ح��ق��ي��ق��ة م��ه��م��ة 

اليدين  غ�شل  اأن  ه��ي  ماحظتها  يجب 

طريقة  اأف�شل  ي��زال  ل  وال�شابون  باملاء 

للمراكز  وف��ًق��ا  ال��ف��ريو���ض،  ان��ت��ق��ال  مل��ن��ع 

والوقاية  الأمرا�ض  ملكافحة  الأمريكية 

منها.

االنباط-وكاالت

ادراج��ه��ا  ب��ال��رك��اب  ع���ادت ط��ائ��رة مليئة 

ب��ع��د رح���ل���ة ق��ط��ع��ت  اإىل م���ط���ار الإق��������اع، 

1300 ميل  اأكر من  واإياًبا،  ذهاًبا  خالها، 

اإىل  فكانت  الوجهة  اأم��ا  كيلومرت(،  )األفي 

“الا-مكان«.
وح���ل���ق���ت ال���ط���ائ���رة ع���ل���ى ب���ع���د ح����وايل 

تايوان،  من  ك��م(   1046( �شماًل  ميًا   650

ال��رك��اب م��ع��امل ج��زي��رة العطات  و���ش��اه��د 

اأن تعود  ق��ب��ل  ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة ج��ي��ج��و، 

مرة اأخرى اإىل حيث اأقلعت.

يف  فيكمن  الغريب”  “اللغز  ح��ل  اأم���ا 

الرحلة  اأن  ه��ي  الب�شاطة  �شديدة  مفارقة 

الفر�شة  لإت��اح��ة  خمططة  ك��ان��ت  برمتها 

بالطائرات،  ال�شفر  لتجربة  جمددا  للنا�ض 

ل  اأو  ك����ث����ريون،  ف���ي���ه  ي���رغ���ب  ل  وق�����ت  يف 

خارجية  اإج���ازات  يف  ال��ذه��اب  ي�شتطيعون، 

ب�شبب فريو�ض كورونا.

“تايغر  ���ش��رك��ة  رح��ل��ة ط���ائ���رة  وح��م��ل��ت 

�شخ�شا،   120 ال�����ش��ب��ت  ال��ت��اي��وان��ي��ة،  اإير” 

التقليدي،  ال��ك��وري  ال��زي  ارت���دى  بع�شهم 

ارتفاع منخف�ض ملنحهم روؤية  وحلقت على 

للجزيرة. جيدة 

ومت ف��ح�����ض درج����ة ح�����رارة ال���رك���اب يف 

ال�شعود  قبل  تايبي  يف  “تاويوان”  مطار 

اإىل الطائرة.

وق�����ال ال����راك����ب ت�����ش��ن ����ش���و-ت���زو )43 

منذ  للخارج  اأ�شافر  مل  اأنني  “اأ�شعر  عاما( 

اأن هذا احلدث مميز  واأعتقد  فرتة طويلة 

ما  ب��ح�����ش��ب  جيدة”،  ���ش��ف��ق��ة  اإن����ه  ل��ل��غ��اي��ة. 

اأوردت “�شكاي نيوز«.

بن�شبة   املنطقة  يف  ج��وا  ال�شفر  وتراجع 

وفًقا  ك��ورون��ا،  وب��اء  تف�شي  بعد  باملئة   97.5

لحتاد خطوط اآ�شيا واملحيط الهادئ.

وت�����ش��م��ح ت���ل���ك ال����رح����ات ال�����ش��ي��اح��ي��ة 

��ا ل��ب��ع�����ض ال��ط��ي��اري��ن ب��احل��ف��اظ على  اأي�����شً

�شارية. تراخي�شهم 

وق��دم��ت ���ش��رك��ات ط���ريان اأخ���رى ، مثل 

اليابانية،  نبيون”  “اأول  و�شركة  كانتا�ض، 

ل  اإىل  ج���وي���ة  “رحات  ل�������ش���راء  ف���ر����ش���ا 

املتحم�شن. مكان” للم�شافرين 

وقالت �شركة الطريان الأ�شرتالية هذا 

7 �شاعات مل�شاهدة  اإن رحلة مدتها  الأ�شبوع 

احلاجز املرجاين العظيم بيعت بالكامل يف 

غ�شون 10 دقائق.

ال�����ش��ه��ر املقبل  اأخ����رى  و���ش��ت��ن��ظ��م رح��ل��ة 

على منت طائرة “بوينغ 787 درميايرن”، 

ال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز ب���ن���واف���ذ اأك�����ر م���ن غ��ال��ب��ي��ة 

ال��ط��ائ��رات، م��ن ���ش��ي��دين، ك��م��ا ت��ب��اع ت��ذاك��ر 

للدرجة القت�شادية ودرجة رجال الأعمال 

ب�شعر ي�شل اإىل اآلف الدولرات.

العربية- وكالة بلومربغ

اإليه  ي�شار  والب�شر  ال�شمع  ملء  يوما  كان 

ب��ال��ب��ن��ان يف ع���امل امل���ال والأع���م���ال ب��ال��ولي��ات 

امل��ت��ح��دة، اإن����ه امل��ل��ي��اردي��ر الأم���ريك���ي رون��ال��د 

بريملان الذي بداأ على نحو مفاجئ يبيع كافة 

طاحنة  مالية  اأزم��ة  ب�شبب  الثمينة  ممتلكاته 

بظالها  األقت  التي  كورونا  جائحة  خ�شم  يف 

على اأعمال الرجل.

وي�����ش��ري ت��ق��ري��ر ن�����ش��رت��ه وك���ال���ة ب��ل��وم��رغ 

م���ن ط���راز  ال���رج���ل اخل��ا���ش��ة  اأن ط���ائ���رة  اإىل 

يف  ل��ل��ب��ي��ع  م��ع��رو���ش��ة   ”650 ���ش��رتمي  “غلف 
ال�����ش��وق ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ي��خ��ت��ه ال��ف��اخ��ر ال��ذي 

الرجل  باع  فيما  قدما،   257 نحو  طوله  يبلغ 

اأي�����ش��ا ال��ع�����ش��رات م��ن الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي 

ت��ق��در مب��ئ��ات امل��اي��ن م��ن ال�����دولرات وال��ت��ي 

كانت تتواجد يف منزله اإىل اإحدى دار �شوثبي 

للمزادات.

ومل ي��ت��وق��ف الأم���ر ع��ن��د ه��ذا احل��د ب��ل اإن 

ت��خ��ارج م��ن ح�شته يف  الأم���ريك���ي  امل��ل��ي��اردي��ر 

ل�شيارات  امل�شنعة  جرنال”  “اأيه.اإم.  �صركة 

اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�شهرية،  الع�شكرية  هامفي 

منذ  ميتلكها  امل��ن��ك��ه��ات  ل�شناعة  ���ش��رك��ة  ب��ي��ع 

ع���ق���ود يف وق����ت ا���ش��ت��ع��ان ف��ي��ه اأي�������ش���ا ب��ب��ن��وك 

ا�شتثمار للح�شول على م�شتثمرين حمتملن 

لأ�شهمه يف عدد من ال�شركات.

وه����وت ث����روة ب��ريمل��ان ال����ذي ك���ان ي��وم��ا ما 

بلغت  م�شتويات  من  اأمريكا  يف  �شخ�ض  اأغنى 

يف  دولر  مليار   4.2 اإىل  دولر  مليار   19 نحو 

غ�����ش��ون ال��ع��ام��ن امل��ا���ش��ي��ن ب��ح�����ش��ب م��وؤ���ش��ر 

ب���ل���وم���رغ ل����ل����روات وال������ذي ي��ت��ت��ب��ع ث�����روات 

الأثرياء حول العامل.

اإن  املا�شي  يوليو  يف  بيان  يف  بريملان  وق��ال 

�شركته ال�شتثمارية �شتعيد النظر يف اأ�شولها 

اجل��دي��دة  الق��ت�����ش��ادي��ة  للمعطيات  ا�شتجابة 

التي اأملت بها يف خ�شم جائحة كورونا.

ل��ل��ت��ع��ام��ل  ب�����ش��رع��ة  حت��رك��ن��ا  “لقد  وتيييابيييع 

امل�شبوقة...  غ��ري  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ظ��روف  م��ع 

ل��ق��د ك��ن��ت ���ش��ري��ح��ا ج���دا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق بنيتي 

ل��ت��خ��ف��ي�����ض امل��دي��ون��ي��ة وب��ي��ع ب��ع�����ض الأ����ش���ول 

البحث  اأج��ل  من  نقدية  �شيولة  اإىل  وحتويله 

نقوم  ما  وه��ذا  جديدة  ا�شتثمارية  فر�ض  عن 

به بالفعل يف الوقت الراهن«.

وم��ن ب��ن الأ���ش��ب��اب الأخ����رى ال��ت��ي �شاقها 

وقت  ق�شاء  يف  رغبته  ممتلكاته  لبيع  بريملان 

يف  ب�شيطة  بحياة  والتمتع  العائلة  م��ع  اأك��ر 

خ�شم اإجراءات الإغاق التي تفر�شها تبعات 

جائحة كورونا.

ومت������ر �����ش����رك����ة ري����ف����ل����ون مل�������ش���ت���ح�������ش���رات 

الأمريكي  الأع��م��ال  لقطب  التابعة  التجميل 

ب�شبب  اإفا�شها  اإع���ان  بعد  ع�شيبة  ب��اأوق��ات 

م�شادر  فيه  ق��ال��ت  وق��ت  يف  اجل��ائ��ح��ة،  تبعات 

متح�شات  م��ن  ج���زءا  اإن  ب��ل��وم��رغ  ل��وك��ال��ة 

قرو�ض  ل�شداد  �شتذهب  بريملان  ممتلكات  بيع 

من  امل�شارف  من  ملجموعة  لل�شركة  م�شتحقة 

بينها “�شيتي غروب” و”جي بي مورغان«.

ملياردير أميركي يبيع غالبية ممتلكاته بسبب كورونا


