
  »كورونا« كشفت نقاط ضعف نظامنا العالمي 

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

٦٢٧ إصابة محلية وتحويل عشرات 
المدارس للدراسة عن بعد

»كورونا« ..
قفزة نحو الحظر

الأربعاء  6  �صفر  1442 هـ  - املوافق   23  اأيلول  2020 م - العدد  5460   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 القى خطابًا في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة

الملك: واجبي حماية المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس

االنباط - وكاالت

 ق����ال ن�����ادي �لأ�����س����ر، �م�������س �ل���ث���اث���اء، �إن 

الأ����س���ري���ن م��اه��ر الأخ����ر�����س وع��ب��د ال��رح��م��ن 

���س��ع��ي��ب��ات �مل�����س��رب��ن ع���ن �ل��ط��ع��ام يف ���س��ج��ون 

�لح���ت���ال �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي، ي��و�ج��ه��ان �أو���س��اع��اً 

���س��ح��ي��ة خ����ط����رة، ُي���ق���اب���ل���ه���ا ت���ع���ن���ت ورف�������س 

باإنهاء  �ملتمثل  ملطلبهما  بال�ستجابة  �لحتال 

�عتقالهما �لإد�ري

وق���ال ن���ادي �لأ���س��ر يف ب��ي��ان ل��ه، �إن �لأ���س��ر 

�لأخ���ر����س م�����س��رب م��ن��ذ )58( ي��وم��اً ول ي��ز�ل 

“كابان” �لإ�سر�ئيلي،  م�ست�سفى  يف  حمتجز�ً 

و�لأ�سر عبد �لرحمن �سعيبات منذ )43( يوماً 

وهو حمتجز يف �سجن “عيادة �لرملة«

و�أو���س��ح ن��ادي �لأ���س��ر، �أن��ه بالإ�سافة �إىل ما 

ي��و�ج��ه��ان��ه م��ن ظ���روف �سحية خ��ط��رة، ف��اإن 

�إج���ر�ء�ت���ه���ا  �لح���ت���ال مت���ار����س  ���س��ج��ون  �إد�رة 

�لتنكيلية بحقهما، ل�سيما عملية عزلهما �لتي 

بد�أت بها منذ حلظة �إ�سر�بهما، ونقلهما �ملتكرر 

لإنهاكهما ج�سدياً، عد� عن �ل�سغوط �ليومية 

�لتي تتعمد ممار�ستها لك�سر خطوتهما

م�ست�سفيات  �أن  �إىل  �لأ����س���ر،  ن����ادي  ول��ف��ت 

�لح���ت���ال ُت�����س��ك��ل ل��اأ���س��ر �مل�����س��رب م��ع��رك��ة 

�أخرى، حيث يو�جه �لأ�سر فيها �ستى �سنوف 

�ل�سغوط.
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األسيران األخرس وشعيبات يواصالن االضراب وتحذيرات
 من تدهور حالتهم الصحية

العضايلة: الحكومة ستوّفر 
جميع اإلمكانّيات الصحّية 
للحاالت التي تتطّلب عالجًا

 ملف هروب عامالت المنازل الى اين يا وزارة العمل؟

 شركة البوتاس تجدد شراكتها 
ودعمها لمتحف األطفال المتنقل

الرزاز: إطالق تطبيق سند بحلته الجديدة 
خطوة مهمة لالنتقال نحو 

حكومة إلكترونية

الخارجية: شركة ميد ويف 
ليست اردنية

 41 منظمة كويتية تدعو إلى تجريم التطبيع مع اسرائيل
مجلس الوزراء الكويتي يؤكد مركزية 

القضية الفلسطينية

االنباط -عمان

 ج������ددت ����س���رك���ة �ل���ب���وت���ا����س �ل��ع��رب��ي��ة 

ومتحف �لأطفال �لأردن �تفاقية �ل�سر�كة 

ب��ي��ن��ه��م��ا، و�ل��ت��ي مب��وج��ب��ه��ا ت��دع��م �سركة 

�ملتنقل  �لأطفال  �لبوتا�س جولت متحف 

�لتعليمية بن �ملحافظات �لأردنية.

���س��رك��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  وق������ال 

�ل��ب��وت��ا���س �ل��ع��رب��ي��ة، ج��م��ال �ل�����س��ر�ي��رة، 

“ي�سعدنا �أن نو��سل دعم م�ساعي موؤ�س�سة 
تعليمية فاعلة يف �ملجتمع �ملحلي كمتحف 

�لأطفال �لأردن، لننه�س مبعرفة �أطفالنا 

يف ك��ل �مل��ح��اف��ظ��ات �لأردن���ي���ة، وه��و �لأم��ر 

�لذي يعمل عليه متحف �لأطفال �ملتنّقل.
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االنباط-عمان

 �أك���د رئ��ي�����س �ل����وزر�ء �ل��دك��ت��ور ع��م��ر �ل���رز�ز 

�جل��دي��دة  “�سند” ب��ح��ل��ت��ه  ت��ط��ب��ي��ق  �إط����اق  �أن 

ي��ع��د ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة وخ��ط��وة م��ه��م��ة م��ن خ��ط��و�ت 

نحو  لانتقال  �حلكومة  فيها  ت�سعى  متتالية 

ح��ك��وم��ة �إل��ك��رون��ي��ة وحت����ول رق��م��ي ����س��ت��ج��اب��ة 

هذ� �خل�سو�س. �ل�سامية يف  �مللكية  للتوجيهات 

رع��اي��ت��ه لإط����اق تطبيق  ذل���ك خ���ال  ج���اء 

بحّلته  �لرقمية  �حلكومية  “�سند” للمعامات 
�لق��ت�����س��اد  وز�رة  �ل��ث��اث��اء يف  �م�����س  �جل���دي���دة 

و�لريادة. �لرقمي 
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االنباط-عمان

ب��ا���س��م وز�رة  �ل��ر���س��م��ي  �ل���ن���اط���ق  �أك�����د   

�خلارجية و�سوؤون �ملغربن �ل�سفر �سيف 

 med هلل علي �لفايز �أن �سركة ميد ويف�

فر�س  �إىل  تقارير  �أ���س��ارت  �لتي   wave
�لحتاد �لأوروبي عقوبات عليها مل�ساهمتها 

يف خ����رق ح��ظ��ر �ل�������س���اح �مل���ف���رو����س على 

م�سجلة  وغ��ر  �أردن��ي��ة  �سركة  لي�ست  ليبيا 

�لأر�����س���ي  ع��ل��ى  ل��ه��ا  وج����ود  ول  �لأردن  يف 

�لردن��ي��ة. وق��ال �لفايز �إن��ه مت �لك�سف من 

�أن  �ملزعوم  �ملكان  على  �ملعنية  قبل �جلهات 

مقر �ل�سركة يف عمان ح�سب �لعنو�ن �لو�رد 

يف �لوثائق �لأممية.
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االنباط-عمان

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

�ل��وزر�ء  جمل�س  �إن  �لع�سايلة  ع��ودة  �أجم��د 

�لثاثاء  �م�س  عقدت  جل�سة  خ��ال  ناق�س 

برئا�سة رئي�س �لوزر�ء �لدكتور عمر �لرّز�ز، 

وباء  �أزمة  ملو�جهة  �ملّتخذة  �لإج��ر�ء�ت  �سر 

حول  و�مل�ستجّد�ت  �لتطّور�ت  و�آخر  كورونا، 

ذلك.

و�أ�سار �لع�سايلة خال �إيجاز �سحفي يف 

�إىل  �لأزم��ات  و�إد�رة  لاأمن  �لوطني  �ملركز 

�لعمل  �أن �حلكومة وبعد �سدور قر�ر وقف 

بحجر �لعمار�ت و�لبنايات �أمنّياً، تعول على 

�لوباء،  خلطورة  و�إدر�ك��ه��م  �ملو�طنن  وع��ي 

وح��ر���س��ه��م ع��ل��ى ع����دم ن��ق��ل �ل����ع����دوى �إىل 

�أّوًل  �لفرد م�سوؤول  فاإّن  “وبالتايل  غرهم، 

و�أف��ر�د  و�أبنائه،  �أهله،  و�سّحة  �سّحته،  عن 

�أ�سرته، وجميع �ملقّربن منه”.
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االنباط - عمان

بات هروب �لعامات من �ملنازل ظاهرة 

توؤرق  �لكثر من �لأ�سر يف �لردن  ولرمبا 

ت��ق��ف ����س��ب��اب ك��ث��رة خ��ل��ف ه���ذه �ل��ظ��اه��رة 

تعامل  �سوء  م��ن  �لعاملة  تتلقاه  م��ا  منها 

�سو�ء  لديها  تعمل  �لتي  �لعائلة  قبل  م��ن 

�كان �عتد�ء لفظي �و ج�سدي عليها .

��سباب �خ��رى  خفية تقف  �ل �ن هناك 

�ل�سريع  �مل��ال  عن  �لبحث  منها  ذل��ك  ور�ء 

�ملكاتب  �و بع�س   بال�سر�ك مع �سما�سرة 

�لغر مرخ�سة .

فالول يتجه با�ستغال  �لعاملة  للعمل 

بنظام �ل�ساعات وهو ما يجنى عليه �لكثر 

من �لمو�ل حيث ت�سل ت�سعرة �لعمل  ما 

ي�سعى  �لخ��ر  بينما  دي��ن��ار   30 �ىل   25 ب��ن 

تقع  لعائات خمتلفة وهنا  لبيعها مرتن 

�لعائات يف فخ �لن�سب و�لحتيال .

�ل �ن ما هو خارج عن �ملاألوف يف عامل 

ق��ي��ام �ساحب �لعمل  �مل��ن��ازل  ه��و  ع��ام��ات 

ن��ف�����س��ه ب��ا���س��ت��غ��ال �ل��ع��ام��ل��ه �م����ا ب��ق��ي��ام��ه 

منازل  يف  للعمل  �لنهار  ط��و�ل  بت�سريفها 

�خرى وتقا�سم �لغلة و�ما �ن يقوم بالتنازل 

عنها ل�سخا�س �خرين خارج �لبلد مببالغ 

عالية ت�سل �ىل    10000 دولر دون �لعودة 

ملكاتب ��ستقد�م �لعامات .

و�لده�����ى م��ن ه���ذ� ف���اأن ه��ن��اك �سبكات 

�����س���ب���ح���ت خم��ت�����س��ة يف ظ����اه����رة ت��ه��ري��ب 

ع��ام��ات �مل���ن���ازل  ح��ت��ى و���س��ل ب��ه��م �لم��ر 

يف  �عانات  عرب  �ملنزل  عاملة  ت�سويق  �ىل 

�ل�سحف  �و  �لتلفزيونية  �ل��ق��ن��و�ت  بع�س 

دون ح�سيب �و رقيب من �جلهات �لرقابية 

عليها  ي��ج��ب  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل  وز�رة  وخ��ا���س��ة 

�ل�سارمة  �لقو�نن  باإيجاد  بدورها  �لقيام 

�ل��ت��ي ت��ل��زم �ل��ك��ف��ي��ل و�ل��ع��ام��ل��ة  و���س��اح��ب 

�ي  مع  �لت�ساهل  وع��دم  �ل�ستقد�م   مكتب 

طرف من �لطر�ف .
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االنباط-وكاالت

�أك�����د جم��ل�����س �ل�������وزر�ء �ل���ك���وي���ت���ي، م��رك��زي��ة 

�لعرب  ق�سية  باعتبارها  �لفل�سطينية  �لق�سية 

�لأوىل و�مل�سلمن 

�لأ���س��ب��وع��ي��ة،  جل�سته  خ��ال  �ملجل�س  و���س��دد 

�إىل ج��ان��ب  ب���ال���وق���وف  �ل���ك���وي���ت  �ل����ت����ز�م دول�����ة 

وتاأييدها  خيار�ته  ودع��م  �لفل�سطيني  �ل�سعب 

حل  �إىل  �ل��و���س��ول  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �جل��ه��ود  لكافة 

ي�سمن  �لفل�سطينية  للق�سية  و���س��ام��ل  ع���ادل 

وع���ودة  �لح��ت��ال  �إن��ه��اء  �لفل�سطيني  لل�سعب 

وعا�سمتها  �مل�ستقلة  دول��ت��ه  و�إق��ام��ة  �لاجئن 

�ل���ق���د����س �ل�����س��رق��ي��ة ع���ل���ى ح�����دود �ل����ر�ب����ع م��ن 

1967 وف���ق ق����ر�ر�ت  ح���زي���ر�ن/  ي��ون��ي��و ع���ام 

�لعربية  �ل�����س��ام  وم��ب��ادرة  �ل��دول��ي��ة  �ل�����س��رع��ي��ة 

�لدولتن وحل 

يف  م���ن���ظ���م���ة   41 دع�����ت  �ل�������س���ي���اق،  ه�����ذ�  يف 

ق���ان���ون  �إق��������ر�ر  �إىل  �ل����ب����اد  ب����رمل����ان  �ل���ك���وي���ت، 

�إ�سر�ئيل مع  �لتطبيع  “يجرم” 
ب��ي��ان م�سرك ���س��ادر ع��ن هذه  ج��اء ذل��ك يف 

“جمعية  و�أب��رزه��ا:  �حلكومية،  غ��ر  �ملنظمات 

و”�جلمعية  �ملعلمن”،  و”جمعية  �ملحامن”، 

�لكويتية« �لقت�سادية 

�أبناء  �إىل  �سوتنا  “ن�سم  �ملنظمات:  وقالت 

�ل�����س��ع��ب �ل��ك��وي��ت��ي �حل���ر ب��دع��وة جم��ل�����س �لأم���ة 

و�حلكومة. )�لربملان( 
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23

 عبيدات يدعو لتقبل إجراءات
   الحكومة بااليام القادمة

 دعوات لحماية كبار السن وتحذير
   من تضاعف عدد االصابات

 عمان تواصل الصدارة والبلقاء
   والزرقاء في مرمى الفيروس



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء  23 / 9 / 2020 

التطبيق يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين 

 القى خطابًا في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة

التطبيق يقدم خدمات إلكترونية رقمية في مؤسسات ووزارات مهمة

 »كورونا« كشفت نقاط ضعف نظامنا العالمي                    

الرزاز: إطالق تطبيق سند بحلته الجديدة خطوة مهمة لالنتقال نحو حكومة إلكترونية

الملك: واجبي حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
 الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين 

باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

 التنمية: اجراءات جديدة متعلقة 
بفيروس كورونا في دور اإليواء

 المستقلة لالنتخاب تغلق مقر 
أحد راغبي الترشح في الزرقاء

 معان: 19 فتاة تتسلم منحا 
لتأسيس مشاريع تنموية صغيرة

 شركة البوتاس تجدد شراكتها 
ودعمها لمتحف األطفال المتنقل

االنباط-عمان

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

اإطالق تطبيق “�سند” بحلته اجلديدة يعد نقلة 

نوعية وخطوة مهمة من خطوات متتالية ت�سعى 

فيها احلكومة لالنتقال نحو حكومة اإلكرتونية 

وحتول رقمي ا�ستجابة للتوجيهات امللكية ال�سامية 

يف هذا اخل�سو�س.

ج����اء ذل����ك خ����الل رع���اي���ت���ه الإط������الق تطبيق 

بحّلته  الرقمية  احلكومية  للمعامالت  “�سند” 
اجلديدة ام�س الثالثاء يف وزارة االقت�ساد الرقمي 

ب�سام  الدكتور  العدل  وزي��ري  بح�سور  وال��ري��ادة، 

املهند�س  وال��ري��ادة  الرقمي  واالقت�ساد  التلهوين 

م��ث��ن��ى ال��غ��راي��ب��ة، وع����دد م���ن م�����دراء امل��وؤ���س�����س��ات 

اإنتاج  جمعية  من  ممثلني  وم�ساركة  احلكومية، 

وجمعية الريادة، عرب تقنية االت�سال املرئي )عن 

ُبعد(. واأ�سار الرزاز اإىل االختالف املهم الذي طراأ 

على التطبيق بعد جائحة كورونا من خالل اإدخال 

التطبيق  ع��رب  امل��واط��ن��ني  م��ن  املطلوبة  البيانات 

والتاأكد منها يف عملية �سريعة ال تتجاوز دقائق، 

ما ي�سهم يف توفري الوقت واجلهد على املواطنني 

وامل��وؤ���س�����س��ات  ال������وزارات  اإىل  ذه��اب��ه��م  يتطلب  وال 

احلكومية الإجناز املعامالت �سيما يف ظل التهديد 

ال�سحي نتيجة وباء كورونا، كما ي�ساعد يف الق�ساء 

على الوا�سطة واملح�سوبية.

واأ�ساف اأن التطبيق يقدم خدمات اإلكرتونية 

كموؤ�س�سة  مهمة  ووزارات  م��وؤ���س�����س��ات  يف  رق��م��ي��ة 

ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي، واأم���ان���ة ع��ّم��ان ال��ك��ربى، 

امل��دن��ي��ة واجل�������وازات، ووزارات  ودائ�����رة االأح������وال 

والتنمية  والتموين  والتجارة  وال�سناعة  العدل 

م��راق��ب��ة  ودائ�����رة  امل��ح��ل��ي��ة  واالإدارة  االج��ت��م��اع��ي��ة 

و�سندوق  وامل�ساحة،  االأرا���س��ي  ودائ���رة  ال�سركات، 

املعونة الوطنية، اإ�سافة اإىل من�سة “بخدمتكم”.

كما اأكد رئي�س الوزراء اأهمية التغذية الراجعة 

لتقييم اخلدمات  التطبيق  م�ستخدمي  قبل  من 

املقدمة واأداء الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية، مع 

 “ ع��رب من�سة  ال�سكاوى  اأو تقدمي  ال���راأي  اإب���داء 

النوعية  النقلة  اإىل  ال���رزاز  بخدمتكم”.  ولفت 

االإلكرتونية  احلكومية  اخل��دم��ات  ا�ستخدام  يف 

م���ن ق��ب��ل امل���واط���ن���ني، وذل�����ك م���ن خ����الل اإجن����از 

اأك��ر م��ن 9 مليون معاملة خ��الل ال��ع��ام احل��ايل 

مقارنة مع نحو 2 مليون ون�سف معاملة يف العام 

املا�سي، مثنيا على دور القطاع اخلا�س يف قطاع 

االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات يف جعل االأردن 

منوذجا يف التطور الرقمي، قائال: “ اأنتم رديف 

اأ�سا�سي لنا يف تطوير هذا القطاع”. واأعرب الرزاز 

واملوؤ�س�سات  ال������وزارات  لكل  امل��و���س��ول  �سكره  ع��ن 

“ �سند” بحلته  اإط��الق تطبيق  التي �ساهمت يف 

اجلديدة وحتديث خدماتها لتكون رقمية، م�سيدا 

بجهود وزارة االقت�ساد الرقمي والريادة وعملها 

الدوؤوب الإطالق التطبيق بال�سراكة مع املوؤ�س�سات 

املعنية يف ظل الظروف التي متر بها اململكة نتيجة 

وباء كورونا وتداعياته املختلفة. من جانبه، قال 

املهند�س مثنى  والريادة  الرقمي  االقت�ساد  وزي��ر 

املقدمة من  الرقمية  اإن عدد اخلدمات  الغرايبة 

خالل تطبيق “ �سند” ت�ساعفت من 100 خدمة 

 200 اأك��ر من  اإىل  االأوىل،  املرحلة  اإلكرتونية يف 

خ��دم��ة ال��ك��رتون��ي��ة م���وزع���ة ع��ل��ى اإح�����دى ع�سرة 

اإىل  الغرايبة  واأ���س��ار  حكومية.  وموؤ�س�سة  وزارة 

“�سند”  تطبيق  تفعيل  اآلية  اعتمدت  ال���وزارة  اأن 

ع��ن ُب��ع��د ب��ا���س��ت��خ��دام ن��ظ��ام التحقق م��ن ال��وج��ه 

والتي تعترب من االآليات احلديثة لتحديد هوية 

الوجه  ملالمح  خرائط  ر�سم  بوا�سطة  االأ�سخا�س 

املخزنة  البيانات  ومقارنتها مبعلومات يف قاعدة 

يف دائ��رة االأح��وال املدنية واجل���وازات. واأ�ساف اإن 

التطبيق يوفر بحلته اجلديدة لوحة معلوماتية 

خا�سة بامل�ستخدم حتتوي على معلومات الوثائق 

التطبيق  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ب��ه.  اخلا�سة  االأ�سا�سية 

�سيكون متاحا لال�ستخدام اأم��ام جميع املواطنني 

والأف���راد  اخل���ارج  للمغرتبني يف  و  اململكة،  داخ���ل 

القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�س العربي، الذين 

يف  التطبيق  وا���س��ت��خ��دام  تفعيل  م��ن  يتمكنوا  مل 

واأ���س��اف  ال�سابقة.  االآل��ي��ة  �سمن  االأوىل  ن�سخته 

مل�ستخدمي  �سيتيح  “ �سند” بحلته اجل��دي��دة  اأن 

االجتماعي  لل�سمان  ال��ع��ام��ة  املوؤ�س�سة  خ��دم��ات 

االإل���ك���رتون���ي���ة م��ي��زة ال���دخ���ول امل���وح���د م��ب��ا���س��رة 

اخلا�سة  امل����رور  كلمة  خ���الل  م��ن  التطبيق  اإىل 

احلاجة  دون  لل�سمان  االإل��ك��رتون��ي��ة  ب��اخل��دم��ات 

للقيام بعملية ت�سجيل جديدة لتفعيله.

اأن هناك تزايدا كبريا  اإىل  اأ�سار الغرابية  كما 

وم��ل��ح��وظ��ا يف ح��ج��م االإق����ب����ال ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام 

اخل����دم����ات احل��ك��وم��ي��ة االإل���ك���رتون���ي���ة م���ن قبل 

امل���واط���ن���ني، م���ن خ���الل االأرق�������ام اخل��ا���س��ة ب��ع��دد 

امل���ع���ام���الت امل���ن���ج���زة اإل���ك���رتون���ي���ا يف ال��������وزارات 

واملوؤ�س�سات احلكومية املختلفة. ولفت اإىل اأن عدد 

�سهر  نهاية  لغاية  اإل��ك��رتون��ي��اً  املنجزة  امل��ع��ام��الت 

اآب املا�سي بلغ 9،472،404 معامالت اأي ما يعادل 

اأربعة ا�سعاف الرقم امل�سجل يف عام 2019 للفرتة 

ذاتها، والتي بلغت 2،569،321 معاملة، ما يدل على 

االقبال الكبري واالعتماد من قبل املواطنني على 

اخلدمات االإلكرتونية التي توفر الوقت واجلهد 

�ستطلق  ال����وزارة  اأن  اإىل  الغرايبة  ولفت  عليهم. 

خدمة التوقيع االلكرتوين قريبا، والتي �ستمكن 

املواطنني من تنفيذ معامالتهم احلكومية رقميا 

ب�سكل كامل دون احلاجة اإىل التواجد يف املوؤ�س�سات 

ال��ورق  على  التوقيع  �سي�ستبدل  كما  احلكومية، 

بالتوقيع الرقمي املوافق عليه قانونيا، للم�ساهمة 

ويتيح  املواطنني.  على  واجلهد  الوقت  توفري  يف 

اإىل  ال��دخ��ول  اجل��دي��دة  “�سند” باحللة  تطبيق 

اخلدمات احلكومية الرقمية من قبل املواطنني 

بالرقم الوطني اخلا�س بهم وكلمة مرور موحدة، 

ب��داًل من كلمات م��رور متعددة الإجن��از املعامالت 

احل��ك��وم��ي��ة ال��رق��م��ي��ة وال��و���س��ول اإىل اخل��دم��ات 

هذا  يف  امل�سافة  وال����وزارات  للموؤ�س�سات  الرقمية 

التطبيق. كما �سيتم اعتماد اآلية تفعيل التطبيق 

عن ُبعد با�ستخدام نظام التحقق من الوجه باأمان 

و�سهولة، اإ�سافة اىل ا�ستخدام �سوؤال للتحقق حول 

معلومات امل�ستخدم ل�سمان اأق�سى درجات االأمان، 

اإلغاء زيارة املواطنني ال�سخ�سية ملحطات  لغايات 

التفعيل التي كانت ت�ستخدم �سابقا.

االنباط-عمان

الثاين، عرب  امللك عبداهلل   �سارك جاللة 

تقنية االت�����س��ال امل��رئ��ي ام�����س ال��ث��الث��اء، يف 

املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات 

يف دورت����ه����ا اخل��ام�����س��ة وال�����س��ب��ع��ني. واأل���ق���ى 

ج���الل���ة امل���ل���ك خ���ط���اب���اً يف اجل��ل�����س��ة ال��ع��ام��ة 

اهلل  ن�سه:”ب�سم  ي��ل��ي  ف��ي��م��ا  ل��الج��ت��م��اع��ات، 

ال��رح��م��ن ال��رح��ي��م��ال�����س��ي��د ال��رئ��ي�����س،ال�����س��ي��د 

بالفعل  الفخامة،اإنها  العام،اأ�سحاب  االأم��ني 

تاريخ  ويف  تاريخنا  يف  اعتيادية  غ��ري  اأوق���ات 

ال���ي���وم عرب  امل��ت��ح��دة، ف��ن��ح��ن جن��ت��م��ع  االأمم 

 75 م��ن��ذ  م���رة  الأول  امل��رئ��ي  االت�����س��ال  تقنية 

عاماً، وهو عمر االأمم املتحدة، فيما يوا�سل 

بعيدة  وتداعياته  وباء كورونا  عاملنا جمابهة 

يف  نقودها  كي  اإلينا  �سعوبنا  وتتطلع  امل��دى، 

جتاوز املجهول بحنكة و�سجاعة.

وه���و اأم���ر ال ي�����س��دق، ك��ي��ف ب���داأ ك��ل �سيء 

ب��ف��ريو���س ال ي���رى ب��ال��ع��ني امل���ج���ردة، اأ���س��اب 

ال��ع��امل،  اأرك����ان  واح����داً يف رك���ٍن م��ن  �سخ�ساً 

ث��م ت��و���س��ع ل��ي��ه��ز اأ���س��ا���س��ات ن��ظ��ام��ن��ا ال����دويل، 

واقت�سادنا العاملي، والب�سرية باأكملها.

اإن مل  اأي�������س���اً،  اأم������راً ال ي�����س��دق  ���س��ي��ك��ون 

ن����درك م��ن ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة، م���دى ال��رتاب��ط 

على  التغلب  ميكننا  فال  جميعاً،  بيننا  فيما 

الأنه  اأنف�سنا،  على  باالنطواء  الفريو�س  هذا 

ال���دول، وكذلك  ال يتوقف عند احل��دود بني 

يجب اأن يكون التعاون بيننا.

“كورونا”  ع���ل���ى  ال���ت���غ���ل���ب  مي���ك���ن���ن���ا  ال 

وتداعياتها، اإال عرب جتديد التكامل يف عاملنا، 

�سالمة  ت�سبح  بحيث  العوملة،  �سبط  واإع���ادة 

اجلوهريان،  هدفانا  هما  وازده��اره��ا  �سعوبنا 

قوته  ونقاط  بلٍد  كل  اإمكانيات  يف  ون�ستثمر 

اإقليمية،  اأم����ان  �سبكات  لت�سكيل  وم������وارده، 

االإم���دادات احليوية دون  حتافظ على تدفق 

مع  للتعامل  اأف�سل،  ب�سكٍل  لتهيئنا  انقطاع، 

�سيكون  اأ�سدقائي،  اجلائحة.  بعد  ما  العامل 

نق�س ال��غ��ذاء م��ن ب��ني ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��دي��دة 

نطاق  وعلى  مواجهتها،  علينا  �سيتعني  التي 

ب��داأ  وق��د  ال�سابقة.  العقود  م��ن  بكثرٍي  اأو���س��ع 

ذلك بالظهور بالفعل، فنحن نرى تهديداٍت 

لالأمن الغذائي يف لبنان، ونرى اجلوع يهدد 

امل��ع��ر���س��ة للخطر يف  ال��الج��ئ��ني  جم��ت��م��ع��ات 

بالفقر  تعي�س  ال��ت��ي  واملجتمعات  منطقتنا، 

واإفريقيا،  االأو���س��ط،  ال�سرق  اأنحاء  جميع  يف 

واأمريكا الالتينية، ومناطق اأخرى.

اإن التح�سري لهذا اخلطر اأولوية رئي�سية 

ل�����الأردن، ون��ح��ن اأي�����س��ا ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داٍد لفعل 

منطقتنا  م�ساعدة  يف  للم�ساهمة  بو�سعنا  ما 

واأ�سدقائنا، من خالل توجيه قدراتنا للعمل 

كمركٍز اإقليمي لالأمن الغذائي.

واإمي�����ان�����اً م��ن��ا ب��اأه��م��ي��ة االأم������ن ال��غ��ذائ��ي 

بقوة  م��ل��ت��زم��ون  ال��ق��ادم��ة، فنحن  ل��الأج��ي��ال 

ال�ستمرار  الرئي�سي  امل�سدر  على  باحلفاظ 

نعي�س  ال��ت��ي  البيئة  وه���ي  ال��ب�����س��ري��ة،  احل��ي��اة 

فيها.

البيئة  حماية  ب��اأن  اإمياننا  من  وانطالقاً 

الطبيعية �ستف�سي يف املح�سلة اإىل حماية كل 

�سيعر�س  ميثاقاً،  االأردن  اأعد  الوجود،  يف  ما 

وهو  امل��ت��ح��دة،  ل��الأمم  العامة  اأم���ام اجلمعية 

مي��ن��ح اأن���ظ���م���ة ب��ي��ئ��ي��ة حم������ددة، وال��ك��ائ��ن��ات 

احلّية من نباتات وحيوانات، احلق القانوين 

وجود  ا�ستمرارية  ي�سمن  وبالتايل،  باحلياة، 

الب�سرية. اإن هذه املبادرة تتما�سى مع اأهداف 

وال��ت��ي  امل�����س��ت��دام��ة،  للتنمية  امل��ت��ح��دة  االأمم 

ال��ب��ي��ئ��ة، ل�سمان  ع��ل��ى  ت�����س��اه��م يف احل���ف���اظ 

ازدهار عاملنا.

م��راآة  “كورونا”  اأزم��ة  اأ�سدقائي،و�سعت 

اأم�����ام ع��امل��ن��ا، ل��رتي��ن��ا ن��ق��اط ���س��ع��ف نظامنا 

ميكن  م��ا  متنحنا  ق��د  فاإنها  وه��ك��ذا،  العاملي، 

النظر  الإع����ادة  التاريخية  باللحظة  و�سفه 

ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات  امل��ت��ح��دة  االأمم  دور  يف 

االأخرى، لت�سبح اأكر تاأثرياً يف التعامل مع 

اأكانت  �سواًء  واجل��دي��دة،  القدمية  التحديات 

الظلم  دام  وما  حمتدمة.  �سراعاٍت  اأو  اأوبئة 

يف  م��ك��اٍن  اأي  يف  م�ستمرين  ال�سالم  وان��ع��دام 

العامل، على االأمم املتحدة اأال تكّل واأن ت�ستمر 

يف العمل، وعلينا نحن اأي�ساً اأن نوا�سل العمل 

بهذا االجتاه.

هو  االإ�سرائيلي  الفل�سطيني  ال�سراع  اإن 

ال�سراع الوحيد الذي بداأ منذ تاأ�سي�س االأمم 

ه��ذا.  ي��وم��ن��ا  اإىل  يتفاقم  زال  وم���ا  امل��ت��ح��دة، 

يف  املركزي  ال�سراع  الإنهاء  الوحيد  وال�سبيل 

وف��ق��اً  ال��دول��ت��ني،  ح��ل  ع��ل��ى  مبني  منطقتي، 

ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل وق�����رارات االأمم امل��ت��ح��دة. 

وال���ط���ري���ق ال���وح���ي���د ن��ح��و ال�������س���الم ال���ع���ادل 

ال��دول��ة  ق��ي��ام  اإىل  يف�سي  اأن  يجب  وال��دائ��م 

الفل�سطينية امل�ستقلة، ذات ال�سيادة، والقابلة 

للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 

196، وعا�سمتها القد�س ال�سرقية، لتعي�س يف 

اأمن و�سالم اإىل جانب اإ�سرائيل.

وال ميكننا الو�سول اإىل حل لهذا ال�سراع، 

ال�سريف  القد�س  على  للحفاظ  العمل  دون 

ك��م��دي��ن��ة جت��م��ع��ن��ا ورم������زاً ل��ل�����س��الم، جلميع 

الب�سرية. وك�ساحب الو�ساية الها�سمية، من 

االإ�سالمية  املقد�سات  على  احل��ف��اظ  واج��ب��ي 

وامل�سيحية يف القد�س، ولكّن م�سوؤولية حماية 

املدينة املقد�سة تقع على عاتقنا جميعاً.

االأمم  اإىل  االأردن  اأ����س���دق���ائ���ي،ان�������س���م 

ذلك  ومنذ  تاأ�سي�سها،  من  عقٍد  بعد  املتحدة 

ه��ذه  يف  كع�سو  طاقتنا  ب��ك��ل  عملنا  ال��وق��ت، 

العاملي  ال�سالم  نحو حتقيق  لل�سعي  املنظمة، 

اخلام�سة  الذكرى  ويف  امل�ستدامة.  والتنمية 

ما  املهمة،  املنظمة  ه��ذه  لتاأ�سي�س  وال�سبعني 

اأك��ر  ع��امل  بناء  يف  باأهدافها  ملتزمني  زلنا 

ازدهاراً و�سالماً وتقباًل للجميع. ونحن نرى 

يف هذه الفرتة الدقيقة التي منر بها، فر�سًة 

لتحقيق هذه االأهداف.

لنكون  الفر�سة  ه��ذه  من  ن�ستفيد  دعونا 

اأك���ر ج����راأًة يف ط��م��وح��ات��ن��ا، واأك����ر ج����راأًة يف 

اإمياننا بقدرتنا على  اأفعالنا، واأكر جراأًة يف 

النجاح.

االنباط-عمان

ه��ن��اأ ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اأخ���اه 

بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

العربية  اململكة  ملك  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

الوطني  اليوم  مبنا�سبة  ال�سقيقة،  ال�سعودية 

ب��رق��ي��ة بعثها،  ل���ب���الده. وع����رب ج��الل��ت��ه، يف 

با�سمه وبا�سم �سعب اململكة االأردنية الها�سمية 

وح��ك��وم��ت��ه��ا ع���ن اأ����س���دق ال��ت��ه��اين وامل�����س��اع��ر 

االأخوية بهذه املنا�سبة، �سائال اهلل عز وجل اأن 

وهو  ال�سريفني  خ��ادم احلرمني  يعيدها على 

ينعم مبوفور ال�سحة والعافية، وعلى ال�سعب 

ال�سعودي ال�سقيق ب��دوام التقدم واالزده��ار يف 

ظل قيادته احلكيمة.

االنباط- عمان

اأ�سدرت وزارة التنمية االجتماعية، اجراءات 

اإ���س��اب��ة الأح��د  اأو  ا�ستباه  ج��دي��دة يف ح��ال وج��ود 

امل��ن��ت��ف��ع��ني امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م����ن خ����دم����ات ال����دور 

وامل���راك���ز وامل��وؤ���س�����س��ات االإي���وائ���ي���ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، 

بفريو�س كورونا.

وق������ال اأم������ني ع�����ام ال���������وزارة ال���دك���ت���ور ب���رق 

ال�سمور ام�س الثالثاء، اإن ادارة املركز اأو الدار 

واإع��داد  بر�سد  مطالبة  االإي��وائ��ي��ة،  املوؤ�س�سة  اأو 

احليوية  والعالمات  االأولية  باالأعرا�س  تقرير 

باإ�سابته يف  امل�ستبه  املنتفع  املنتفع، وعزل  حلالة 

امل��دين  ال��دف��اع  واب���الغ  للعزل،  املخ�س�س  امل��ك��ان 

من  وال��ت��اأك��د  م��راف��ق،  م��ع  امل�ست�سفى  اإىل  لنقله 

اإجراء فح�س امل�سحة االأنفية له.

وبني ال�سمور اأن ادارة الدار عليها م�سوؤولية 

ت��ب��ل��ي��غ م��دي��ري��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وال�������وزارة ع���ن واق���ع 

دار  اإىل  املنتفع  اإع��ادة  عند  انه  مو�سحا  احلالة، 

االي����واء ي��ج��ب ع��زل��ه وات��ب��اع ال��ع��زل امل��ن��زيل اىل 

متابعة  م��ع  ك��ورون��ا،  فح�س  نتيجة  ظهور  ح��ني 

حالته من قبل كادر طبي داخل الدار.

وا�ساف اإنه يف حال اإ�سابة املنتفع بالفريو�س، 

مع  التن�سيق  ب��ع��د  امل�ست�سفى  اىل  اع���ادت���ه  ي��ت��م 

املوؤ�س�سة،  اأو  ال���دار  وتعقيم  املخت�سة،  اجل��ه��ات 

الإج���راء  ال��وب��ائ��ي  التق�سي  ف��رق  م��ع  والتن�سيق 

اأ�سرة  واإع��الم  ال��دار،  من  للمنتفعني  فحو�سات 

الوزارة  وتزويد  بكورونا،  اال�سابة  بواقع  املنتفع 

بتقرير �سامل بكافة االجراءات املتخذة.

االنباط- الزرقاء

امل�ستقلة  للهيئة  االع��الم��ي  الناطق  اأع��ل��ن 

اأغلقت  الهيئة  اأن  امل��وم��ن��ي  ج��ه��اد  ل��الن��ت��خ��اب 

االأوىل  الدائرة  عن  الرت�سح  راغبي  احد  مقر 

التعليمات  مل��خ��ال��ف��ت��ه  ال����زرق����اء  حم��اف��ظ��ة  يف 

التنفيذية اخلا�سة بالدعاية االنتخابية.

واو����س���ح  ان الهيئة وم���ن خ���الل اجل���والت 

يف  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��دع��اي��ة  مل���راق���ب  التفتي�سية 

الدائرة االوىل ملحافظة الزرقاء وبالتعاون مع 

اجلهات االأمنية ومندوب اللجنة التن�سيقية يف 

االأم��ن العام تعاملت على الفور مع امللحوظة 

الرت�سح  راغ���ب  بفتح  واملتعلقة  اليها  ال����واردة 

م��ق��را ان��ت��خ��اب��ي��ا  خم��ال��ف��ا ل��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب 

واوام����ر ال��دف��اع  حيث مت ا���س��ت��دع��اءه للمركز 

االأم���ن���ي الإت���خ���اذ االإج������راء ال��ق��ان��وين املنا�سب 

بحقه.

 وبني املومني ان هذا االإجراء ياأتي يف اطار 

حر�س الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب على متابعة 

ك��ل م��ا ي���رد ال��ي��ه��ا وم���ا ت��ر���س��ده ك���وادره���ا من 

املتابعة  خ��الل جلنة  م��ن  �سكاوى وخم��ال��ف��ات 

لتحقيق  االنتخابية  الدعاية  بر�سد  اخلا�سة 

م�سافة  ع��ل��ى  وال���وق���وف  وال�سفافية  ال��ع��دال��ة 

واحدة من املر�سحني وتطبيق �سيادة القانون.

االنباط- معان

 

ت�����س��ل��م��ت 19 ف��ت��اة يف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان ام�����س 

الثالثاء، منحا الإقامة وتاأ�سي�س م�ساريع تنموية 

جائحة  ظ��ل  يف  اق��ت�����س��ادي��ا  ومتكينهن  ���س��غ��رية، 

كورونا التي متر بها اململكة.

 ، االأن���وار الن��ا كري�سان  وقالت رئي�سة جمعية 

“ن�ستطيع  م�سروع  �سياق  يف  ت��اأت��ي  املنح  تلك  اإن 

جمعية  تنفذه  ال���ذي  اقت�ساديا”  امل����راأة  لتمكني 

االأنوار التنموية بالتعاون مع منظمة “اأوك�سفام” 

وبتمويل من الوكالة االإيطالية للتنمية والتعاون، 

وامل��ري��غ��ة،  وم��ع��ان  واأذرح  اجل��ف��ر  م��ن��اط��ق  �سمن 

وي�����س��ت��ه��دف 160 ف���ت���اة م���ن ���س��م��ن��ه��ن الج��ئ��ات 

�سوريات.

متكني  يف  �ست�سهم  امل��ن��ح  ت��ل��ك  اإن  وا���س��اف��ت 

على  و�ستعمل  اقت�ساديا،  امل�ستهدفات  الفتيات 

التقنية  باملهارات  ورفدهن  املعي�سة  رفع م�ستوى 

اأث���ر  ذات  م�����س��اري��ع  اإىل  و����س���وال  واالق��ت�����س��ادي��ة 

م�ستدام، مو�سحة اأن امل�سروع ي�ستمل على مهارات 

لتاأهيل الفتيات لدخول �سوق العمل، من خالل 

تدريبات على امل�سارات املهنية، والتاأ�سي�س ملهارات 

اإن�ساء امل�ساريع ال�سغرية واإدارتها.

منها:  متنوعة  م�ساريع  على  املنح  وا�ستملت 

كافترييا، مطبخ اإنتاجي، طباعة حرارية، ت�سوير 

فوتوغرايف، جتارة مالب�س، جتارة اأدوات منزلية، 

ت�سنيع األبان واأجبان، وم�ساريع اأخرى.

وا�سارت كري�سان اىل االأثر االإيجابي للتدريب 

الظروف  ظ��ل  يف  املمنوحة  وامل�ساريع  والتاأهيل 

االقت�سادية ال�سعبة التي تعانيها امل��راأة الباحثة 

ع��ن ال��ع��م��ل يف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان، يف ظ��ل جائحة 

كورونا، والتي �ست�سهم يف حت�سني م�ستوى املعي�سة 

لهن ورفع م�ستواها.

االنباط-عمان

 ج���ددت ���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة ومتحف 

االأطفال االأردن اتفاقية ال�سراكة بينهما، والتي 

مبوجبها تدعم �سركة البوتا�س جوالت متحف 

امل��ح��اف��ظ��ات  ب���ني  التعليمية  امل��ت��ن��ق��ل  االأط���ف���ال 

االأردنية.

البوتا�س  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق���ال 

العربية، جمال ال�سرايرة، “ي�سعدنا اأن نوا�سل 

دعم م�ساعي موؤ�س�سة تعليمية فاعلة يف املجتمع 

لننه�س  االأردن،  االأط����ف����ال  ك��م��ت��ح��ف  امل��ح��ل��ي 

مبعرفة اأطفالنا يف كل املحافظات االأردنية، وهو 

االأمر الذي يعمل عليه متحف االأطفال املتنّقل، 

ال �سيما اأن هذه ال�سراكة تكمل اأهدافنا يف بناء 

امل��ج��االت وخا�سة  ���س��راك��ات مم��ت��دة يف خمتلف 

التعليمية منها، لتوفريها لكافة �سرائح وفئات 

بفر�سة  حتظى  ال  ق��د  وال��ت��ي  االأردين  املجتمع 

متحف  م���دي���رة  واأع����رب����ت  عليها”.  احل�����س��ول 

اعتزازها  عن  ال��دل��ق،  �سو�سن  االأردن،  االأط��ف��ال 

با�ستمرار هذه ال�سراكة ل�سنوات عدة، موؤكدة اأن 

زال��ت خالل  العربية كانت وما  البوتا�س  �سركة 

�سنوات عمل متحف االأطفال من اأهم الداعمني 

جتارب  تقدمي  يف  ودوره  بر�سالته  اآمنوا  الذين 

اإىل  تعليمية تفاعلية مبتكرة لالأطفال، تهدف 

من  املعريف  ف�سولهم  وتعزيز  معارفهم  تطوير 

كما  املمتع.  التفاعلي  التعلم  منهجيات  خ��الل 

اأكدت اأهمية دعم موؤ�س�سات املجتمع املدين التي 

تعمل على مدار العام على دعم القطاع احلكومي 

واملجتمع ككل يف توفري برامج تنموية وخاّلقة 

وتو�سيع  امل�ستقبل  اأج��ي��ال  ق���درات  تنمية  بهدف 

به  ت��ق��وم  م��ا  وه��و  والتعليمية  العلمية  اآف��اق��ه��م 

���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة. وم��ت��ح��ف االأط��ف��ال 

االأردن  االأطفال  اأح��د برامج متحف  املتنقل هو 

املوؤ�س�سية بالو�سول  اأهدافه  اأهم  وال��ذي يج�سد 

اإىل اأك����رب ع��د م��ن االأط���ف���ال ل��ت��ق��دمي جتربته 

التعليمية التفاعلية الفريدة جمانا وب��دون اأي 

ر�سوم بف�سل دعم ال�سركاء.

ويقوم املتحف املتنقل بجوالت على مدار العام 

تعليمية عديدة،  ليقدم حمطات  املحافظات  يف 

واأن�سطة  وع��رو���س��ا  تفاعلية،  معرو�سات  ت�سم 

تعلم غري منهجي.

وا�ستجابة لالأزمة الوبائية العاملية، فقد حمل 

التعليمية  املحطات  ع��ددا حم��دودا من  املتحف 

خ��الل الفرتة املا�سية، وق��ام ب��زي��ارات لعدد من 

اجلمعيات اخلريية يف حمافظة العا�سمة، حتى 

التعلم  االأطفال باحل�سول على جتربة  ي�ستمر 

التفاعلي املمتع التي يقدمها املتحف مع مراعاة 

تدابري ال�سالمة والوقاية خالل الزيارة.

يذكر اأن متحف االأطفال االأردن هو موؤ�س�سة 

امللكة  ج��الل��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  رب��ح��ي��ة  غ��ري  تعليمية 

اأك��ر من  رانيا العبد اهلل يف العام 2007 وي�سم 

قاعة  داخ���ل  تفاعلية  تعليمية  م��ع��رو���س��ة   185

م��ع��رو���س��ات��ه ويف ���س��اح��ت��ه اخل��ارج��ي��ة، وم��راف��ق 

وخمترب  الفن  وا�ستديو  املكتبة  ت�سمل  تعليمية 

برامج  يقّدم  ال�سرية. كما  االخ��رتاع واحلديقة 

العام.  م��دار  على  وعرو�س  ومنا�سبات  تعليمية 

وقد رحب متحف االأطفال االأردن منذ افتتاحه 

مبا يزيد عن 3 ماليني زائر.

   نقص الغذاء من اكبر التحديات التي سيتعين علينا مواجهتها

      الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الوحيد منذ تأسيس األمم المتحدة
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 �صبح احلظر العام بداأ يخيم على �صماء اأوروبا وكان �صبًبا يف انهيار وتراجع الكثري من البور�صات 

الأوروبية يوم اأم�س.

هناك احتمال كبري بعودة �صيا�صة احلظر وقد اأعلنت ولوحت اكرث من دول��ة، فرن�صا واإ�صبانيا 

واململكة املتحدة وبع�س مقاطعات اأملانيا الحتادية ومرد ذلك هو املوجة الثانية من الإ�صابات والتي 

جتتاح القارة العجوز.

اإًذا مل يتم التخلي عن �صيا�صة احلظر كما يحاول ان يظهر البع�س يف الردن؟ ومن املمكن اللجوء 

له ان راأت هذه الدول ان �صيا�صة التعاي�س مل توؤدي اإىل ما هو مطلوب وهو كبح جماح هذا الوباء وهذا 

يحدث يف وقت و�صلت به الوفيات يف العامل اإىل مليون �صحية وال�صابات اىل ٣٢ مليون.

اأي��ن اأتتهم   نحن يف الردن نعي�س فرتة حرجة، تزايد عدد امل�صابني وخا�صة من ل نعرف من 

ال�صابة، مل نعد نعلن عن ذلك كما كان يحدث �صابًقا، وهذا يعني ان املر�س اأ�صبح منت�صًرا ووا�صح 

ان م�صت�صفياتنا مل تعد تكفي وتفي باحلاجة ولذلك بداأ احلديث عن احلجر املنزيل للم�صابني.

يف اأوروبا �صيا�صة احلجر املنزيل بداأت فور انت�صار املر�س وقد جنح هذا الأ�صلوب ل�صببني، الأول 

اأف��راد وه��ذا ي�صهل عليها احلجر  طبيعة العائالت الوروبية والتي بحدها الأق�صى مكونة من ٤ 

املنزيل وال�صبب الثاين هو ال�صعور العام باأن احلجر املنزيل هو م�صلحة وطنية ويجب اللتزام بذلك.

�صخ�صًيا لن اأقارن ال�صبب الثان مع ما يحدث يف بلدنا، اأقارن فقط ال�صبب الأول وهو متو�صط 

عدد اأف��راد عائالتنا مقارنة مبتو�صط عدد اف��راد العائالت الوروبية؟ لأنه وباعتقادي ان احلجر 

املنزيل عندنا يف الردن �صيكون ال�صبب يف انت�صار اأو�صع للمر�س و�صيكون من ال�صعب القيام بعزل تام 

لأي مري�س داخل املنزل، اذا ما ا�صتثنينا العائالت امل�صتورة. جميعنا على علم مبتو�صط عدد اأفراد اي 

ا�صرة يف الردن وعن طبيعة منازلنا وعن الو�صع القت�صادي يف الردن.

اأعتقد ان احلجر املنزيل يف الردن هو تخل عن امل�صوؤولية جتاه الغلبية من الأردنيني وهي التي 

تعي�س حتت خط الفقر والتي لي�س لديها امل�صاحة الفعلية واملقدرة على عزل امل�صابني ل �صمح اهلل.

عمل م�صت�صفيات ميدانية او على القل خميمات داخل حمافظاتنا خم�ص�صة للعزل ملن لي�س 

لديهم الإمكانية هو احلل الأجنع وان كنت مبكانة من يقدم الن�صيحة فانني ان�صح بحظر التنقل 

وا�صح  الو�صع  الأ�صبوع،  بنهاية  احلظر  اإىل  والعودة  والتزويد  العمل  لأ�صباب  اإل  املحافظات،  بني 

للجميع مل يعد مريًحا.

م. عدنان السواعير

 الحجر المنزلي 
وأغلبية االردنيين

االنباط-عمان

قرر جمل�س ال��وزراء خالل جل�صته التي عقدت 

ام�س الثالثاء برئا�صة رئي�س الوزراء الدكتور عمر 

ال����رزاز امل��واف��ق��ة على اإج����راء ال��ت��ع��دي��الت املتعلقة 

للمواطنني  امل��م��ن��وح��ة  ال��ت��م��وي��ل��ي��ة  بالت�صهيالت 

للو�صول اإىل ال�صريحة امل�صتهدفة ومواقع امل�صاريع 

���ص��م��ن ال���رن���ام���ج ال���وط���ن���ي ل��الإ���ص��ك��ان / حم��ور 

الأرا�صي.

وي����اأت����ي ال����ق����رار ل��ل��ت�����ص��ه��ي��ل ع��ل��ى امل���واط���ن���ني، 

املنا�صبة  التمويالت  ومتكينهم من احل�صول على 

لغاية  مالئمة  اأرا�����سٍ  قطع  على  احل�صول  لغاية 

وتداعياتها  كورونا  وذل��ك يف ظل جائحة  ال�صكن، 

على خمتلف القطاعات.

ال�صداد  اآل��ي��ة  على  ت��ع��دي��الت  ال��ق��رار  وت�صمن 

يف حم��ور الأرا���ص��ي امل��ح��ددة يف ق��رار جمل�س اإدارة 

خ��الل  م���ن   ،  ٢019  /  10/  ٣0 ب��ت��اري��خ  امل��وؤ���ص�����ص��ة 

تخفي�س قيمة الدفعة الأوىل اإىل )5( باملئة بدل 

من )15( باملئة، وزيادة مدة ال�صداد لت�صل اإىل )10( 

�صنوات بدل من )7( �صنوات، اإىل جانب تخفي�س 

قيمة الفائدة اأو ما يعادلها مرابحة اإىل )٤( باملئة 

للم�صاريع �صمن حمافظة العا�صمة و)٣.5( باملئة 

يف باقي املحافظات، مع تطبيق التعديالت اخلا�صة 

باآلية ال�صداد املذكورة على جميع امل�صتفيدين الذين 

ا�صتكملوا اإجراءاتهم �صابقا �صمن هذا املحور.

ك��م��ا ت�����ص��م��ن اأي�������ص���ا ت��ع��دي��ل اأ����ص�������س ال��ت��اأه��ي��ل 

لال�صتفادة من م�صاريع املحور الثاين )الأرا�صي( 

من الرنامج وذلك بتفوي�س مدير عام املوؤ�ص�صة 

بتحديد ن�صب ال�صتفادة للقطاعني العام واخلا�س 

لكل م�صروع، ومبا يتنا�صب وطبيعة امل�صروع، على اأن 

ل تتجاوز الن�صبة املفو�صة للمدير العام عن )10( 

باملئة زيادة اأو نق�صان املحددة يف قرار جمل�س اإدارة 

املوؤ�ص�صة بتاريخ ٣0 /10 /٢019.

وبح�صب القرار، مت اإدراج م�صاريع ) اأم اجلمال/ 

وال��رم��ث��ا)٢(  الطفيلة،  ال�صالفيح/  واأم  امل��ف��رق، 

م�صاريع  �صمن  ال���زرق���اء(  وم���رح���ب)1(/  /اإرب�����د، 

الرنامج الوطني لالإ�صكان، ومبجموع يبلغ )٤87( 

قطعة اأر�س وعدد اإجمايل )1700( قطعة والوارد 

ذكرها يف قرار جمل�س اإدارة املوؤ�ص�صة بتاريخ ٣0 /10 

.٢019/

االنباط - عمان

املنازل ظاهرة توؤرق   بات ه��روب العامالت من 

ا�صباب  تقف  الردن  ولرمبا  الأ�صر يف  الكثري من 

كثرية خلف هذه الظاهرة منها ما تتلقاه العاملة 

من �صوء تعامل من قبل العائلة التي تعمل لديها 

�صواء اكان اعتداء لفظي او ج�صدي عليها .

اخ���رى  خفية تقف وراء  ا���ص��ب��اب  ال ان ه��ن��اك 

ذلك منها البحث عن املال ال�صريع بال�صرتاك مع 

�صما�صرة او بع�س  املكاتب الغري مرخ�صة .

فالول يتجه با�صتغالل  العاملة  للعمل بنظام 

ال�صاعات وهو ما يجنى عليه الكثري من الم��وال 

حيث ت�صل ت�صعرية العمل  ما بني ٢5 اىل ٣0 دينار 

بينما الخر ي�صعى لبيعها مرتني لعائالت خمتلفة 

وهنا تقع العائالت يف فخ الن�صب والحتيال .

ال ان ما هو خارج عن املاألوف يف عامل عامالت 

با�صتغالل  نف�صه  العمل  �صاحب  قيام  هو  امل��ن��ازل  

العامله اما بقيامه بت�صريفها طوال النهار للعمل 

يف م���ن���ازل اخ����رى وت��ق��ا���ص��م ال��غ��ل��ة وام����ا ان ي��ق��وم 

بالتنازل عنها ل�صخا�س اخرين خارج البلد مببالغ 

عالية ت�صل اىل    10000 دولر دون العودة ملكاتب 

ا�صتقدام العامالت .

والده���ى من ه��ذا ف��اأن هناك �صبكات ا�صبحت 

املنازل  حتى  خمت�صة يف ظاهرة تهريب عامالت 

عر  امل��ن��زل  عاملة  ت�صويق  اىل  الم���ر  بهم  و���ص��ل 

اعالنات يف بع�س القنوات التلفزيونية او ال�صحف 

دون ح�صيب او رقيب من اجلهات الرقابية وخا�صة 

وزارة العمل التي يجب عليها القيام بدورها باإيجاد 

والعاملة   الكفيل  ت��ل��زم  ال��ت��ي  ال�صارمة  ال��ق��وان��ني 

و�صاحب مكتب ال�صتقدام  وعدم الت�صاهل مع اي 

طرف من الطراف .

يذكر ان 7٣ �صركة من ا�صحاب �صركات  مكاتب 

لدى  ق�صائية  دع��وى  بت�صجيل  ق��ام��وا  ال�صتقدام 

قيام  ب�صبب  العمل  وزارة  �صد  الداري�����ة  املحكمة 

الخرية باإقرار نظام رقم 6٣ ل�صنة ٢0٢0 وهو نظتم 

تنظيم املكاتب العاملة يف ا�صتقدام غري الردنيني 

اليوم  امل��ك��ات��ب  ه���ذه  وتنتظر  امل��ن��ازل  يف  العاملني 

ملا اعتروه احجاف  العادل  الن�صاف من الق�صاء 

منذ  مغلقة  امل��ك��ات��ب  ان  خا�صة  ال�����وزارة  قبل  م��ن 

٢0٢0/٣/17 مما ترتب عليهم خ�صائر مادية كبرية 

واعباء مالية

٦٢٧ إصابة محلية وتحويل عشرات المدارس للدراسة عن بعد

عبيدات يدعو لتقبل إجراءات الحكومة بااليام القادمة
»كورونا« ..قفزة نحو الحظر

لجنة األوبئة: تحديث الخطة الوطنية للجاهزية واالستجابة للتصدي لفيروس كورونا

العضايلة: الحكومة ستوّفر جميع اإلمكانّيات الصحّية للحاالت التي تتطّلب عالجًا

االنباط-عمان

الأوبئة  جلنة  با�صم  الإعالمي  الناطق  دعوة 

احلكومة  تفر�صها  ق��د  التي  الإج����راءات  لتقبل 

احلكومة  ان  اىل  ت�صري  القادمة  املرحلة  خ��الل 

���ص��ت��ل��ج��اأ ل��ل��ت�����ص��دد ال�����ذي ق���د ي�����ص��ل اىل ف��ر���س 

املحافظات  بع�س  يف  الق��ل  على  التجول  حظر 

الأي��ام  الإ���ص��اب��ات يف  ع��دد  التي �صجلت قفزة يف 

اىل  املواطنني  عبيدات  دعوة   .. املا�صية  القليلة 

املزمنة  الأم��را���س  واأ�صحاب  ال�صن  كبار  حماية 

توؤ�صر اأي�صا على اأن هنالك توقعات بزيادة عدد 

الإ�صابات  اإع��داد  ارتفاع  توا�صل  ما  اذا  الوفيات 

..وم���ع القفزة الأك���ر يف ع��دد الإ���ص��اب��ات حيث 

�صجل ام�س 6٢7 حالة حملية ..اأكد ع�صو جلنة 

ع��دد  تخفي�س  ان  الهياجنة  ال��دك��ت��ور  الأوب���ئ���ة 

الإ�صابات ي�صتلزم �صرطني هما اللتزام ال�صعبي 

ت�صاعد  م���ن  احل���ك���وم���ة..حم���ذرا  والإج��������راءات 

الإ�صابات يف الأيام القادمة0

ح��ي��ث اأع��ل��ن وزي����ر ال�����ص��ح��ة، ال��دك��ت��ور �صعد 

جابر، ت�صجيل 6٣٤ حالة اإ�صابة بفريو�س كورونا 

امل�صتجّد، منها 6٢7 اإ�صابة حملّية.

وق��ال ال��دك��ت��ور ج��اب��ر، خ��الل اإي��ج��از �صحفي 

اإن  الأزم�������ات،  اإدارة  م��رك��ز  يف  ال���ث���الث���اء،  ام�����س 

 ٢7٣ احلالت املحلّية توزعت على النحو الآتي: 

و1٢0 يف  ال���ك���رك،  و٢9 يف  ع���ّم���ان،  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف 

البلقاء، ٣1 يف اإربد، و9٢ يف الزرقاء، و5 يف جر�س 

اأع��ل��ن حم��اف��ظ ج��ر���س، الدكتور  حيث ك��ان ق��د 

ف��را���س اأب���و ق��اع��ود، ام�����س ال��ث��الث��اء، 5 اإ���ص��اب��ات 

ج���دي���دة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا يف امل��ح��اف��ظ��ة، وق��د 

العينات  باأخذ  الوبائي  ال�صتق�صاء  فرق  با�صرت 

م��ن خم��ال��ط��ي الإ���ص��اب��ات م��ن ال��درج��ة الأوىل 

املناطق التي  والثانية، واأخرى ع�صوائية ل�صكان 

تتوجد بها الإ�صابات.

�صوف  املخت�صة  اجلهات  اإن  قاعود،  اأبو  وقال 

تقوم باأخذ تعهدات من امل�صابني ب�صرورة حجر 

ال��ت��داب��ري  جميع  اأخ���ذ  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  اأنف�صهم 

الوقائية من اأجل حماية اأ�صرهم وحماية بلدهم 

م��ن ه���ذا ال���وب���اء، ف��ي��م��ا ت��ق��وم الأج���ه���زة املعنية 

بتعقيم منازل امل�صابني واملنازل املجاورة.

، و5٢ يف معان، و1 يف عجلون، و17 يف ماأدبا، 

و1 يف الطفيلة، و6 يف املفرق، بالإ�صافة لت�صجيل 

حالة وفاة ل�صيدة ثمانينية يف م�صت�صفى الأمري 

و   ٣٣ اإىل  الوفيات  عدد  اإجمايل  لريتفع  حمزة، 

ت�صجيل 180 حالة �صفاء واأ�صار وزير ال�صحة اإىل 

1٢٢60 فح�صاً  اأج��رت  الوبائي  التق�صي  اأن فرق 

لهذا اليوم، ليبلغ اإجمايل عدد الفحو�صات منذ 

بدء اجلائحة اإىل 10957٤8.

َودعا وزير ال�صحة املواطنني اللتزام والبعد 

التي  والح��ت��ف��الت  وامل��ن��ا���ص��ب��ات  التجمعات  ع��ن 

التباعد  بتطبيق  والل��ت��زام  التعليمات  تخالف 

اجل�صدي وارتداء الكمامات وا�صتخدام املعقمات.

�صعد  ال��دك��ت��ور  ال�صحة  وزي���ر  ق��ال  ذل��ك  اىل 

ج���اب���ر، اإن اأمت���ت���ة اإج�������راءات خ���دم���ات ال��ت��اأم��ني 

ال�صحي �صتكون على �صلم اأولويات الوزارة، عر 

ا�صدار بطاقة حمو�صبة الكرتونيا، ما �صينعك�س 

ايجابا على مقدمي اخلدمة ومتلقيها على حد 

�سواء.

واوع���ز ال��دك��ت��ور ج��اب��ر خ��الل زي���ارة تفقدية 

قام بها ، اىل اإدارة التامني ال�صحي، بال�صراع يف 

ربط خدمات التامني ال�صحي واأمتتتها لإ�صدار 

الكرتونيا.  ال�صحية  التامني  بطاقة  وجت��دي��د 

الوقائية  الج��راءات  على  الزيارة  خالل  واطلع 

التي تتبعها اإدارة التامني ال�صحي عند ا�صتقبال 

اجل�صدي  بالتباعد  الل��ت��زام  وم��دى  امل��راج��ع��ني 

جلميع  اأم���ان  تطبيق  وتفعيل  الكمامة  ولب�س 

فيه،  العاملة  للكوادر  وكذلك  اخلدمة،  متلقي 

كما ا�صتمع اىل مالحظات املراجعني والكوادر.

ال�صحة  ال��ت��ام��ني  اإدارة  م��دي��رة  اىل  واوع����ز 

ال���دك���ت���ورة ال���ه���ام خ��ري�����ص��ات م��ت��اب��ع��ة اإج������راءات 

ا�صدار  نظام  اأمت��ت��ة  م�صروع  اإجن���از  ومتطلبات 

واملراكز  امل�صت�صفيات  ال�صحي يف جميع  التامني 

ال�����ص��ح��ي��ة امل��ن��ت�����ص��رة يف حم���اف���ظ���ات امل��م��ل��ك��ة، 

على  حل�صولهم  املواطنني  على  ت�صهيال  وذل��ك 

اخل���دم���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��اأم��ني ال�����ص��ح��ي بي�صر 

و�صهولة.

الدكتور  الوب��ئ��ة  جلنة  ع�صو  جهتهاأكد  من 

وائل الهياجنة اأن �صرطني ل ثالث لهما للعودة 

بفريو�س  اليومية  ال�صابات  عدد  تخفي�س  اىل 

كورونا، واإل �صت�صتمر العداد بالزدياد، اولهما 

اللتزام ال�صعبي والخر الجراءات احلكومية.

امل��واط��ن الل��ت��زام  اإن���ه ع��ل��ى  الهياجنة  وق���ال 

ب����الج����راءات ال��ث��الث��ة ال���ص��ا���ص��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 

والتباعد  الكمامة  ارت��داء  وهي  كورونا  فريو�س 

اجل�����ص��دي وغ�����ص��ل ال��ي��دي��ن ب��ا���ص��ت��م��رار، لتجنب 

زيادة ا�صابات كورونا اليومية.

وم���ن اجل��ه��ة الخ����رى ي��ج��ب ع��ل��ى احلكومة 

واتباع  الوبائي،  التق�صي  ف��رق  اع��داد  م�صاعفة 

تقوم  اأن  اأي  الت�صخي�صية،  ال��ق��درة  ب��زي��ادة  ذل��ك 

الفرق بح�صر املخالطني وفح�صهم وا�صت�صدار 

النتائج خالل اقل من ٢٤ �صاعة.

و�صخ�س ع�صو جلنة الوبئة احلالة الوبائية 

ت�صاعف  م��ن  حم����ذرا  ب��امل��ت�����ص��اع��دة،  الأردن  يف 

اعداد ال�صابات يف اليام القادمة.

الوبائية يف  احل��ال��ة  و���ص��ول  �صبب  ان  وي���رى 

الأردن اىل هذه املرحلة هو الرتدد والتكا�صل يف 

تطبيق الجراءات واتخاذ القرارات.

ودعا الهياجنة املواطنني اىل �صرورة اللتزام 

بالكمامة والتباعد وغ�صل اليدين، منتقدا عدم 

اللتزام من قبل املواطنني خ�صو�صا يف الماكن 

ا�صفل  الكمامات  ارت���داء  ان  اىل  م�صريا  املغلقة، 

الفم والنف ل تعني �صيئا.

ح�صيلة  اأعلى  الثالثاء  اليوم  الأردن  و�صجل 

يومية ل�صابات كورونا منذ ظهور الوباء ب� 6٣٤ 

حالة جديدة منها 6٢7 حالة حملية، ا�صافة اىل 

وفاة �صيدة ثمانينية.

االنباط- عمان

 قال الناطق با�صم اللجنة الوطنية لالأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، اإنه جرى 

حتديث اخلطة الوطنية للجاهزية وال�صتجابة للت�صدي ملر�س كوفد-19 فريو�س 

كورونا.

اإدارة  الثالثاء، من مركز  ام�س  اإيجاز �صحفي  خ��الل  عبيدات،  الدكتور  وب��ني 

الأزمات، اأن ال�صتجابة �صتكون من خالل تقوية قدرات واإمكانيات وزارة ال�صحة من 

خالل زيادة القدرة على اكت�صاف وفح�س احلالت وعزلها يف اأ�صرع وقت، وحتديد 

املخالطني ومتابعتهم واإجراء الفحو�صات الالزمة، وذلك ح�صب الأدلة الإر�صادية 

لوزارة ال�صحة، مما يتطلب زيادة قدرات فرق الر�صد والتق�صي واملخترات الطبية 

وتوفر عدد كاف من الفحو�صات والكوا�صف املخرية لتكون ق��ادرة على التعامل 

مع هذه امل�صتجدات. واأكد اأنه لبد من زيادة قدرات امل�صت�صفيات التي تقوم بعالج 

امل�صابني من خالل زيادة اأعداد الأ�صرة يف امل�صت�صفيات وخا�صة يف وحدات العناية 

اأجهزة التنف�س ال�صطناعي والعمل على زي��ادة عدد  امل��رك��زة، وكذلك زي��ادة ع��دد 

الكوادر الطبية املوؤهلة؛ حيث تقوم وزارة ال�صحة والدولة بجهد كبري لتعزيز هذه 

القدرات، مع التاأكيد على �صرورة م�صاركة كافة القطاعات ال�صحية يف رفع كفاءة 

امل�صت�صفيات ووحدات العناية املركزة.

ويف هذه املرحلة، قال عبيدات “اأ�صبح دور املواطن يف احلفاظ على �صحته و�صحة 

اأ�صرته وعائلته وكذلك احلفاظ على �صحة املجتمع اأكرث اأهمية من املراحل ال�صابقة 

التي مّر بها هذا الوباء، مّما يحتم زيادة الوعي املجتمعي بهذا املجال و�صرورة اأن 

تقوم اجلهات الرقابية بدورها للتاأكد من اأن املن�صاآت واملوؤ�ص�صات احلكومية وغري 

احلكومية تقوم بتطبيق الروتوكولت اخلا�صة وخا�صة ارتداء الكمامات والتباعد 

اجل�صدي وعدم ال�صماح باأية جتمعات تخالف اأوامر الدفاع«.

وبني عبيدات اأنه يف الآونة الأخرية اأ�صبح هناك ازدي��ادا يف عدد الإ�صابات بني 

الكوادر ال�صحية مما قد يوؤثر، ل �صمح اهلل، على دميومة العمل وتقدمي الرعاية 

باأنظمة  ال�صحية  ال��ك��وادر  دع��م  يتطلب  وه���ذا  اخل��دم��ة،  ملتلقي  املثلى  ال�صحية 

وو�صائل الوقاية ال�صخ�صية وتدريبهم وتعظيم دور مكاتب �صبط العدوى يف كافة 

امل�صت�صفيات، ومبا اأن املنطقة مقبلة على ف�صلي اخلريف وال�صتاء والتي ميكن اأن 

يحدث فيهما ح�صول ارتفاع يف عدد اإ�صابات الإنفلونزا املو�صمية مما يعقد عملية 

وه��ذا  املو�صمية،  والنفلونزا  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ح��الت  ب��ني  والتفريق  الت�صخي�س 

اأي�صاً يزيد العبء على املوؤ�ص�صات والكوادر ال�صحية. واأو�صح الدكتور عبيدات اأن 

اأ�صبح حالياً يف مرحلة  50٤5 حالة و٣٢ وف��اة، والأردن  اململكة بلغت  الإ�صابات يف 

النت�صار املجتمعي ح�صب املعايري العاملية واملعطيات الوبائية املحلية، وهي ازدياد 

حالت  مع  اختالط  تاريخ  لها  يوجد  ل  والتي  امل�صدر  املجهولة  الإ���ص��اب��ات  ع��دد 

موؤكدة والزيادة يف عدد بوؤر الإ�صابات يف مناطق جغرافية متعددة والتي ل يوجد 

فيها نقاط ات�صال يف كثري من احلالت. واأكد الدكتور عبيدات اأن الأ�صهر املا�صية 

علمتنا اأهمية وجود خطط م�صبقة للتعامل مع امل�صتجدات الوبائية التي قد حتدث 

و�صرورة وجود مرونة وتقبل للتعليمات والإجراءات التي ميكن اأن يفر�صها الوقائع 

الوبائية بالرغم من �صعوبتها علينا، خا�صة اأننا منر يف و�صع ا�صتثنائي بكل معنى 

للكلمة، و�صرورة ت�صامن اجلميع بحيث ي�صاعد القوي ال�صعيف والغني الفقري، 

خا�صة واأن هذا الفريو�س يف مثل هذه الظروف ميكن ب�صهولة اأن ي�صل اإىل الفئات 

الأكرث تاأثراً باملر�س مثل كبار ال�صن واأ�صحاب الأمرا�س املزمنة. وبانتظار توفر 

اللقاح يف الأ�صهر القادمة، علينا اأن نحمي هذه الفئات من هذا الفريو�س.  واأ�صار اإىل 

اأن الإ�صابات يف العامل جتاوزت ٣0 مليون حالة، مع ت�صجيل اأكرث من مليون حالة 

وفاة، وتاأثر اجلميع ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر يف الوباء.

ويف املنطقة العربية ومنطقة ال�صرق الأو�صط، وفق عبيدات، بلغت عدد احلالت 

امل�صجلة ح�صب موقع منظمة ال�صحة العاملية لغاية يوم اأم�س ٢،٢٤٢،89٣ حالة، وزاد 

عدد الوفيات عن 58 األف حالة مع مالحظة وجود تزايد يف عدد الإ�صابات والوفيات 

امل�صجلة اأ�صبوعياً يف منطقتنا. 

االنباط-عمان

 قال وزير الدولة ل�صوؤون الإعالم اأجمد عودة 

الع�صايلة اإن جمل�س الوزراء ناق�س خالل جل�صة 

ع��ق��دت ام�����س ال��ث��الث��اء ب��رئ��ا���ص��ة رئ��ي�����س ال����وزراء 

املّتخذة  ال����رّزاز، �صري الإج�����راءات  ال��دك��ت��ور عمر 

مل��واج��ه��ة اأزم����ة وب����اء ك���ورون���ا، واآخ����ر ال��ت��ط��ّورات 

وامل�صتجّدات حول ذلك.

واأ�صار الع�صايلة خالل اإيجاز �صحفي يف املركز 

الوطني لالأمن واإدارة الأزم��ات اإىل اأن احلكومة 

العمارات  العمل بحجر  وق��ف  ق��رار  وبعد �صدور 

وال��ب��ن��اي��ات اأم���ن���ّي���اً، ت��ع��ول ع��ل��ى وع���ي امل��واط��ن��ني 

ال��وب��اء، وحر�صهم على عدم  واإدراك��ه��م خلطورة 

الفرد  ف��اإّن  “وبالتايل  اإىل غريهم،  العدوى  نقل 

واأبنائه،  اأهله،  و�صّحة  �صّحته،  عن  اأّوًل  م�صوؤول 

واأفراد اأ�صرته، وجميع املقّربني منه”.

الإمكانّيات  جميع  �صتوّفر  احلكومة  اأّن  واأك��د 

اأو رعاية  ال�صحّية للحالت التي تتطّلب عالجاً 

�صحّية، اآماًل من اجلميع م�صاندة هذه اجلهود، 

الأذى  بنقل  الت�صّبب  وع��دم  واحلر�س،  واللتزام 

والعدوى اإىل الغري.

تطبيق  �صيتّم  باأنه  التذكري  الع�صايلة  واأع���اد 

اأم��ر ال��ّدف��اع رق��م )8( ل�صنة ٢0٢0 بحّق  ن�صو�س 

ك��ّل من تثبت خمالفته، وك��ّل من يعّر�س �صّحة 

بنقل  ويت�صّبب  للخطر،  و�صالمتهم  الأردن��ي��ني 

العدوى اإليهم؛ لفتاً اإىل اأّن العقوبات ت�صل حّد 

مقدارها  بغرامة  اأو  �صنوات،  ث��الث  اإىل  احلب�س 

ثالثة اآلف دينار، اأو بكلتا العقوبتني معاً.

تنفيذ  ب���دء  م��وع��د  ع��ل��ى  الع�صايلة  اأّك����د  ك��م��ا 

للعائدين  الفندقي  املوؤ�ّص�صي  وقف احلجر  ق��رار 

م��ن اخل����ارج، وف��ر���س احل��ج��ر امل��ن��زيل للعائدين 

اأو  �صفراء  اأو  حمراء  وبائّياً  امل�صّنفة  ال��دول  من 

خ�����ص��راء مل���ّدة اأ���ص��ب��وع، اع��ت��ب��اراً م��ن غ��ٍد الأرب��ع��اء 

امل���واف���ق للثالث وال��ع�����ص��ري��ن م��ن اأي���ل���ول، ووف��ق��اً 

اأّن  على  و�صدد  �صابقاً.  اإعالنها  مّت  التي  لالآلّية 

اللتزام باحلجر املنزيل �صيكون مراقباً من خالل 

احلّكام الإداريني، عر جولت تفتي�صّية مفاجئة، 

و�صيتّم تطبيق العقوبات املن�صو�س عليها يف اأمر 

الّدفاع رقم )8( ل�صنة ٢0٢0م بحّق كّل من يخالف 

تعليمات احلجر املنزيل.

قال  ال����وزراء،  ب��ق��رارات جمل�س  يتعلق  وفيما 

الت�صهيالت  تعديل  ق��رر  املجل�س  اإن  الع�صايلة، 

التمويلّية املمنوحة للمواطنني �صمن الرنامج 

الوطني لالإ�صكان/ حمور الأرا�صي، وذلك بهدف 

الت�صهيل على املواطنني، ومتكينهم من ال�صتفادة 

من الرنامج.

الع�صايلة-  بح�صب  ال��ت�����ص��ه��ي��الت-  و���ص��م��ل��ت 

15ب��امل��ئ��ة  م���ن  الأوىل  ال��دف��ع��ة  ق��ي��م��ة  تخفي�س 

ع�صر  اإىل  ال�ّصداد  ف��رتة  وزي���ادة  باملئة،   5 لت�صبح 

�صنوات بدًل من �صبعة، وتخفي�س قيمة الفائدة اأو 

املرابحة اإىل٤ باملئة )يف مناطق العا�صمة عّمان، و 

5ر٣ باملئة يف بقّية حمافظات اململكة.

الع�صايلة-  وف��ق   - ال����وزراء  اأق���ّر جمل�س  كما 

تعديالت على اأ�ص�س ت�صوية الق�صايا العالقة بني 

املكّلفني وبني دائرة �صريبة الدخل واملبيعات ل�صنة 

٢019م، بحيث يتّم اإ�صقاط الدعاوى عن املكّلفني 

يف حال قيامهم باإجراء الت�صوية وفقاً للت�صريعات 

تق�صيط  م��ن  اأي�����ص��اً  املكّلفني  ومت��ك��ني  الناظمة، 

املبالغ املرتّتبة عليهم بعد اإجراء الت�صوية، وياأتي 

اإط����ار �صعي احل��ك��وم��ة احل��ث��ي��ث ملحاربة  ذل���ك يف 

التهّرب ال�صريبي، ومتكني املكّلفني من ت�صديد 

التزاماتهم ال�صريبّية.

واف��ق  ال����وزراء  جمل�س  اأن  اإىل  الع�صايلة  وا���ص��ار 

على �صمول الق�صايا ال�صريبّية العالقة بني املكّلفني 

ة باأ�ص�س  و�صلطة منطقة العقبة القت�صادّية اخلا�صّ

ت�صوية املطالبات العالقة بني املكّلفني ودائرة �صريبة 

الدخل واملبيعات ل�صنة ٢019.

ك��م��ا اأق�������ّر جم��ل�����س ال���������وزراء اأي�������ص���ا الإط������ار 

ال���ع���ام جل�����ودة ال��ب��ي��ان��ات احل��ك��وم��ّي��ة امل��ف��ت��وح��ة، 

الر�صيدة،  احلكومة  مبادئ  على  التاأكيد  بهدف 

فر�س  وتوفري  الت�صاركّية،  و�صمان  وال�صفافّية، 

خالل  من  القت�صادي  النمو  يف  ت�صاعد  جديدة 

اإع����ادة ا���ص��ت��خ��دام جم��م��وع��ات ال��ب��ي��ان��ات املفتوحة 

ب���ط���رق خم��ت��ل��ف��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ف���وائ���د اج��ت��م��اع��ّي��ة 

واق��ت�����ص��ادّي��ة، خ�����ص��و���ص��اً م���ن خ���الل ال��ب��اح��ث��ني 

والأكادمييني ورّواد الأعمال مما ي�صهم يف اإيجاد 

فر�س عمل للمواطنني.

واختتم وزير الدولة ل�صوؤون الإعالم الإيجاز 

بالقول: “حماكم اهلل، وحمى �صّحتكم واأحّباءكم، 

هذا  �صّر  من  جمعاء  والإن�صانّية  الوطن  وحفظ 

الوباء”.

 مجلس الوزراء يوافق على تعديالت 
التسهيالت التمويلية الممنوحة 

للمواطنين ضمن البرنامج الوطني لإلسكان

 ملف هروب عامالت المنازل 
الى اين يا وزارة العمل

* دعوات لحماية كبار السن وتحذير من تضاعف عدد االصابات
* عمان تواصل الصدارة والبلقاء والزرقاء في مرمى الفيروس

االربعاء  23/ 9 / 2020
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 الصرايرة : صرف مليون دينار إضافية من صندوق هّمة وطن 
لدعم تكية أم علي

الخارجية: شركة ميد ويف ليست اردنية

 الداخلية والوطني لشؤون األسرة يوقعان 
» دليل التعامل مع العنف األسري«

االنباط-عمان

الرئي�سية  ال��ت��رع��ات  ح�����س��اب  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اأع��ل��ن 

ل�سندوق هّمة وطن، ال�سيد جمال ال�سرايرة عن �سرف مبلغ مليون 

دينار اأردين لدعم تكية اأم علي.

ال����وزراء  اإىل رئ��ي�����س  ال�����س��راي��رة يف ك��ت��اب رف��ع��ه  واأو����س���ح ال�سيد 

وافقت على  ال�سندوق  اإدارة  اأن جلنة  ال��رزاز موؤخرا،  الدكتور عمر 

اأم���وال ح�ساب  م��ن  الإن��ف��اق  وج��وه  م��ن  اأم علي كوجه  تكية  اعتماد 

على  منها  ح��ر���س��اً  وذل���ك  وطن”،  “هّمة  لـــ  الرئي�سية  الــتــرعــات 

الغذائية  الإن�سانية  الإعانات  وتوفري  املحتاجة  الأ�سر  اإىل  الو�سول 

للفقراء واملحتاجني يف الأردن املت�سررين من اأزمة كورونا.

الأ�سر  دعم  علي،  اأم  تكية  ت�ستهدف  ال�سرايرة،  ال�سيد  وبح�سب 

الأكرث حاجة والتي ل تتلقى دعماً من موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي 

التبعات القت�سادية لفريو�س  اأن  الوطنية، مبيناً  املعونة  و�سندوق 

�سيوؤدي  ما  واملوؤ�س�سات  الأف��راد  املترعني من  انعك�ست على  كورونا 

لإيقاف الدعم الغذائي عن 10 اآلف اأ�سرة .

ولفت ال�سيد ال�سرايرة، اإىل اأن جلنة اإدارة ال�سندوق تلقت كتاباً 

امل�سري، يو�سح  اأم علي، طاهر  اإدارة تكية  نائب رئي�س جمل�س  من 

فيه تبعات اأزمة كورونا على جهود التكية يف مكافحة الفقر، مو�سحا 

اأن انت�سار الوباء قد األقى بظالله على اإيرادات التكية و”جعلنا نقف 

عن  الغذائي  الدعم  اإيقاف  اإىل  ي�سطرنا  �سوف  طرق  مفرتق  على 

اأ�سرة ت�ستلم الدعم  األف  اأ�سل ثالثني  من  وذلك  اأ�سرة  اآلف   10
الغذائي ال�سهري من تكية اأم علي.

واأ�سار ال�سيد ال�سرايرة اإىل اأن تكية اأم علي �ستقوم وب�سكل طارئ 

ج���راء احلظر  م��ن  املت�سررين  على  غ��ذائ��ي  ط��رد  اآلف   4 ب��ت��وزي��ع 

ال�سامل يف مناطق الأغوار الو�سطى واجلنوبية، وذلك بالتن�سيق مع 

احلكام الإداريني ومدراء التنمية يف هذه املناطق.

واأكد ال�سيد ال�سرايرة، اأن جلنة اإدارة �سندوق هّمة وطن حتر�س 

من  املنح  انفاق  كيفية  حول  النهائية  التقارير  على  احل�سول  على 

اجل��ه��ات ال��ت��ي مت اعتمادها م��ن وج���وه الإن��ف��اق م��ن اأم���وال ح�ساب 

اأن اللجنة و�سعت �سروطاً واآليات حمددة ل�سرف  ال�سندوق، مبيناً 

هذه الأموال.

االنباط- عمان

اخلارجية  وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  اأك��د   

و�سوؤون املغرتبني ال�سفري �سيف اهلل علي الفايز 

اأن �سركة ميد ويف med wave التي اأ�سارت 

ف��ر���س الحت����اد الأوروب�����ي عقوبات  اإىل  ت��ق��اري��ر 

عليها مل�ساهمتها يف خرق حظر ال�سالح املفرو�س 

على ليبيا لي�ست �سركة اأردنية وغري م�سجلة يف 

الأردن ول وجود لها على الأرا�سي الردنية.

الك�سف من قبل اجلهات  اإنه مت  الفايز  وقال 

يف  ال�سركة  مقر  اأن  امل��زع��وم  امل��ك��ان  على  املعنية 

الوثائق الأممية  ال��وارد يف  العنوان  عمان ح�سب 

وتبني اأن ل وجود لهذه ال�سركة فيه. واأ�ساف اأن 

الك�سف امليداين بنّي وجود �سركة اأخرى ت�ستخدم 

تلك املكاتب وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

ال�سناعة والتجارة ويوجد  وم�سجلة لدى وزارة 

ل�سالح  ع��م��ان  ع��ام  م��دع��ي  حل�ساب  عليها  حجز 

�سريبة الدخل نتيجة وجود خ�سائر على ال�سركة 

اإن ملكية  2013. وقال  العام  وهي مغلقة منذ 

واآخ��ر  اأردين  اأحدهما  ل�سخ�سني  تعود  ال�سركة 

لوجود  اإف��ال���س��ه  اإع���الن  مت  عربية  جن�سية  م��ن 

م��ط��ال��ب��ات م��ال��ي��ة بحقه يف ب��ل��ده ال��ت��ي ���س��ادرت 

اأم����الك����ه، ك��م��ا ي���وج���د ب��ح��ق��ه م��ط��ال��ب��ات م��ال��ي��ة 

واأحكام ق�سائية يف الأردن وهو غري مقيم حاليا 

يف الأردن.

وقال الفايز اإنه �سيتم اإر�سال جميع املعلومات 

التي تفند ادعاء ال�سركة وجود مقرها يف عمان 

لي�ست  ال�سركة  اأن  تظهر  التي  املعلومات  وكامل 

اإىل  اأرا����س���ي���ه  يف  ت��ع��م��ل  ول  الأردن  يف  م�سجلة 

الأردن  اأن  الفايز  واأك��د  املعنية.  الدولية  اجلهات 

ملتزم ب�سكل كامل بقرارات حظر توريد ال�سالح 

الأ�سئلة  كل  عن  كاملة  اإج��اب��ات  وق��دم  ليبيا  اإىل 

املعنية.  الأمم��ي��ة  العقوبات  جلنة  وجهتها  التي 

ا�ستف�سارات  جميع  على  اأج���اب  الأردن  اأن  واأك���د 

جلنة الأمم املتحدة املعنية بالعقوبات على ليبيا 

التي وردت الأردن ر�سميا. كما اأكد موقف اململكة 

ل��الأزم��ة  �سيا�سي  حل��ل  التو�سل  جل��ه��ود  ال��داع��م 

الليبية عر حوار �سيا�سي بني الأطراف الليبية 

وفق املرجعيات املعتمدة مبا يحفظ وحدة ليبيا 

ويحقق طموحات �سعبها ال�سقيق.

االنباط- عمان

وامل��ج��ل�����س  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  وق����ع����ت   

ال��وزارة  مبنى  يف  ال�سرة  ل�سوؤون  الوطني 

وزارة  العاملني يف  “ دليل  الثالثاء،  ام�س 

الداخلية للتعامل مع حالت العنف املبني 

على ال��ن��وع الج��ت��م��اع��ي وال��ع��ن��ف الأ���س��ري 

وحماية الطفل” .

اأمني عام وزارة الداخلية  ووقع الدليل 

ال���دك���ت���ور خ���ال���د اأب�����و ح���م���ور واأم������ني ع��ام 

املجل�س الدكتور حممد مقدادي.

خ��ط��ى  الردن  ان  ح����م����ور  اأب������و  وق������ال 

ال�سباقة  الدول  من  وكان  عديدة  خطوات 

الأ�سرة  حماية  منظومة  تعزيز  جم��ال  يف 

على امل�ستوى الوطني حتى اأ�سبح اإمنوذجا 

الوطنية  املوؤ�س�سات  ا�ستجابة  ماأ�س�سة  يف 

متكاملة  منظومة  �سمن  العنف  حل��الت 

واخل��دم��ات  وال�����س��ي��ا���س��ات  الت�سريعات  م��ن 

نهج  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  موؤ�س�سية  اأط���ر  و���س��م��ن 

عمل ت�ساركي بني كافة اجلهات املعنية .

العمل  ماأ�س�سة  اأن  اإىل  اأبو حمور  واأ�سار 

العليا  امل�سلحة  يخدم  الج��راءات  وتوثيق 

مي�س  ال���ذي  ال��ع��م��ل  اأن  مو�سحا  ل��ل��دول��ة، 

اأن يو�سع �سمن  ال�سرة وم�ساحلها يجب 

منهجية  ع��ل��ى  ي��ب��ن��ى  واأن   ، حم����ددة  اط���ر 

خ�سو�سية  الإع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  ت��اأخ��ذ  علمية 

جميع فئات املجتمع.

واأ������س�����اد اأب������و ح���م���ور ب������دور امل��ف��و���س��ي��ة 

الوطني  واملجل�س  املتحدة  ال�سامية لالمم 

اجلهود  على  الجتماعية  التنمية  ووزارة 

الدليل  هذا  لعداد  بذلوها  التي  النوعية 

و�سع  �سيتم  ان��ه  م��وؤك��دا   ، ت�ساركي  ب�سكل 

انطالقا  وذل��ك   ، التنفيذ  مو�سع  الدليل 

من  ك����واح����دة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  دور  م���ن 

ال�سرة  املعنية بحماية  الوطنية  املوؤ�س�سات 

واف����راده����ا وال���س��ت��ج��اب��ة حل����الت ال��ع��ن��ف 

م���ن خ���الل وح��دات��ه��ا الإداري������ة “ م��راك��ز 

والق�سية”. واملت�سرفيات  املحافظات 

م���ن ج��ه��ت��ه اأ�����س����ار ال���دك���ت���ور م���ق���دادي 

يف  ط��وي��ل��ة  جت��رب��ة  مي��ت��ل��ك  الردن  ان  اإىل 

وت�ستند  ال�سري  والعنف  احلماية  ق�سايا 

املوؤ�س�سات  خمتلف  بني  فاعلة  �سراكة  اإىل 

ت��ط��وي��ر  جم������ال  يف  ����س���ي���م���ا  ول  امل���ع���ن���ي���ة 

بهذه  املعنية  ال�سيا�سات  الت�سريعات وو�سع 

القائم  التعاون  بحجم  م�سيدا   ، الق�سايا 

الخ���رى  واجل���ه���ات  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م���ع 

لإعداد هذا الدليل.

دليل  اأول  يعتر  ال��دل��ي��ل  ان  اىل  ي�سار 

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف  متخ�س�س  اإج���رائ���ي 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ح����الت ال��ع��ن��ف امل��ب��ن��ي على 

تنظيم  وي�����س��اه��م يف   ، الج��ت��م��اع��ي  ال��ن��وع 

اج�����راءات ت��ع��ام��ل ال���وح���دات الإداري������ة مع 

�سهولة  ت�����س��م��ن  وب�����س��ورة  ال��ع��ن��ف  ح����الت 

متابعتها  واآل��ي��ات  وت�سل�سلها  الج�����راءات 

ال��ع��ام��ل��ني يف  وم�����س��وؤول��ي��ات  اأدوار  وي��ح��دد 

ال����وح����دات الإداري��������ة ب��ك��اف��ة م�����س��ت��وي��ات��ه��ا 

املعنية  ال�سريكة  املوؤ�س�سات  مع  وعالقتها 

ل�����س��م��ان ال���س��ت��ج��اي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة حل���الت 

العنف.

ق�سم  م�سوؤولة  الدليل  توقيع  وح�سر 

احل��م��اي��ة يف امل��ف��و���س��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ل���الأمم 

الدكتورة طيبة  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة 

والأم��ن  الح��داث  مديرية  ومدير  �سريف 

الجتماعية  التنمية  وزارة  يف  املجتمعي 

اللجنة  واأع�ساء  ورئي�س  الهروط  حممود 

الفنية لعداد الدليل وعدد من املعنيني.

االنباط- عمان

  اأظهرت درا�سة حديثة اأن 73.7% من الن�ساء 

يتجهن للت�سويت للقوائم املرت�سحة التي لديها 

برامج تدعم ق�سايا املراأة.

ج���اء ذل���ك يف درا����س���ة ن��ف��ذه��ا م��رك��ز احل��ي��اة 

ح���ول ت��وج��ه��ات ال��ن�����س��اء الأردن���ي���ات  – را����س���د، 
حيث   ،2020 امل��ق��ب��ل��ة  ال��رمل��ان��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

منهن  ا�ستجاب  ام���راأة،   1700 العينة  ا�ستهدفت 

1567 امراأة وامتنع عن الإجابة 133 امراأة.

واع���ت���م���دت ال����درا�����س����ة م��ن��ه��ج��ي��ة الت�������س���ال 

العينة  تق�سيم  ومت  الن�ساء  مع  املبا�سر  الهاتفي 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال����دوائ����ر الن��ت��خ��اب��ي��ة ون�����س��ب��ة 

املوؤهلني لالقرتاع يف كل دائرة انتخابية ح�سب 

عاماً،   30 عن  تزيد  كانت  والتي  العمرية  الفئة 

 –  9( الفرتة  �سمن  اأج��ري��ت  الدرا�سة  اأن  علماً 

احلياة  مركز  ع��ام  مدير  وق��ال   .)2020/9  /14

اأهمية  اإن  بني عامر،  عامر  الدكتور  را�سد،   –
موعد  قبيل  اإجرائها  توقيت  يف  تاأتي  الدرا�سة 

اإجراء انتخابات الرملان التا�سع ع�سر باأكرث من 

�سمن  الن�ساء  توجهات  ملعرفة  وذل��ك  ي��وم��اً   55

هذه الفئة العمرية.

ت�سكل  ال���درا����س���ة  اأن  ع���ام���ر  ب��ن��ي  واأ�����س����اف 

واملرت�سحني  امل��رت���س��ح��ات  عليها  ت�ستند  م��ن��ارة 

على  الرتكيز  ب��ه��دف  النتخابية  حمالتهم  يف 

النتخابية  براجمهم  وت�سمني  الأردن��ي��ة  امل��راأة 

اأن  اإىل  م�����س��رياً  واه��ت��م��ام��ات��ه��ن،  ل��ق�����س��اي��اه��ن 

اآليات  لإي��ج��اد  للحكومة  م��وؤ���س��راً  تعد  ال��درا���س��ة 

ع��م��ل ج���دي���دة ل��ت��ح��ف��ي��ز امل�������راأة ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

النتخابات. وبينت النتائج اأن 47.3% من الن�ساء 

ل ينوين امل�ساركة يف النتخابات املقبلة، يف حني 

والإدلء  ب��امل�����س��ارك��ة  ي��رغ��ن  مم��ن  ن�سبة  بلغت 

باأ�سواتهن 30.4% من جمموع امل�ستجيبات، فيما 

بعد  اأم��ره��ّن  يح�سمّن  مل  ال��ل��وات��ي  ن�سبة  بلغت 

ما  امل�ستجيبات،  جمموع  من   %22.3 بامل�ساركة 

اأمرها  اأن هذه الن�سبة ما زالت مل حت�سم  يعني 

للم�ساركة  وا���س��ت��ه��داف��ه��ا  عليها  ال��ع��م��ل  ومي��ك��ن 

�سي�ساهم  مم��ا  القادمة  النتخابات  يف  الفاعلة 

ومبا  الق����رتاع.  ي��وم  الت�سويت  ن�سبة  زي���ادة  يف 

 %52.9 ترى  الع�سائري،  النتماء  بتاأثري  يتعلق 

يوؤثر عليهن  الع�سائري  النتماء  اأن  الن�ساء  من 

 %24 قالت  فيما  الت�سويتي،  �سلوكهن  يف  �سلباً 

يوؤثر عليهن  الع�سائري  النتماء  اأن  الن�ساء  من 

“نادرا” ما  التاأثري  اأن   %4.5 قال  بينما  اأحياناً، 

اأن  ال��ن�����س��اء  م��ن   %18.6 تعتقد  ل  ح��ني  يف  ي��ق��ع 

�سلوكهن  على  �سلباً  ي��وؤث��ر  الع�سائري  الن��ت��م��اء 

ل  اأنهّن  الن�ساء  من   %79.2 وقالت  الت�سويتي. 

للمرت�سحات  احلزبي  لالنتماء  اعتباراً  ياأخذن 

واملرت�سحني عند الت�سويت، بينما قالت %20.8 

م���ن ال��ن�����س��اء اأن���ه���ن ي���اأخ���ذن اع���ت���ب���اراً ل��الن��ت��م��اء 

احل����زب����ي ل���ل���م���رت����س���ح���ات وامل���رت����س���ح���ني ع��ن��د 

الن�سائية  الكوتا  بنظام  يتعلق  وفيما  الت�سويت، 

قالت 41.7 % من الن�ساء اأنه دائماً ما يعزز نظام 

الكوتا الن�سائية امل�ساركة ال�سيا�سية للن�ساء ب�سكل 

جيد يف النتخابات بينما ترى 23.7% من الن�ساء 

امل�ساركة  من  يعزز  ل  الن�سائية  الكوتا  نظام  ان 

النتخابات.  يف  جيد  ب�سكل  للن�ساء  ال�سيا�سية 

ن�ساء  ملرت�سحات  الن�ساء  ت�سويت  وبخ�سو�س 

فقد عّرت 23.4% من الن�ساء امل�ستجيبات اأنهّن 

ي�سوتّن دائماً ملرت�سحات ن�ساء، وبلغت ن�سبة من 

 %36.5 املرت�سحات  للن�ساء  “اأحياناً”  ي�سوتن 

ن�سبة  بلغت  ح��ني  يف  امل�ستجيبات،  جم��م��وع  م��ن 

الن�ساء  للمرت�سحات  اللواتي ل ي�سوتن  الن�ساء 

27.6% من جمموع امل�ستجيبات، و12.5% حتدثن 

املرت�سحات  للن�ساء  ي�سوتن  ما  “نادراً”  باأنهن 

ال��ن�����س��اء  م���ن   %48.2 وق���ال���ت  الن���ت���خ���اب���ات.  يف 

باملوؤهل  دائ��م��اً  ي��ت��اأث��ر  الت�سويتي  �سلوكهن  اإن 

بلغت  فيما  واملر�سحني،  للمر�سحات  الأك��ادمي��ي 

اأحياناً  اللواتي يتاأثر �سلوكهّن الت�سويتي  ن�سبة 

ب��امل��وؤه��ل الأك����ادمي����ي ل��ل��م��ر���س��ح��ات وامل��ر���س��ح��ني 

يعتقدن  ل  اللواتي  ن�سبة  و�سلت  بينما   ،%23.9

اأن �سلوكهن الت�سويتي يتاأثر باملوؤهل الأكادميي 

وق��ال��ت   ،%22.5 اإىل  وامل��ر���س��ح��ني  ل��ل��م��ر���س��ح��ات 

5.4% اإنه “نادراً” ما يتاأثر �سلوكهن الت�سويتي 

باملوؤهل الأكادميي للمر�سحات واملر�سحني.

امل���ايل للن�ساء على  اأث���ر ال���س��ت��ق��الل  وح���ول 

من   %48.8 اأن  ت��ب��ني  ال��ت�����س��وي��ت��ي،  ���س��ل��وك��ه��ن 

امل�����س��ت��ج��ي��ب��ات اأن ���س��ل��وك��ه��ّن ال��ت�����س��وي��ت��ي ي���زداد 

قالت  فيما  امل���ايل،  با�ستقاللهن  دائ��م��اً  حت���رراً 

الت�سويتي  �سلوكهّن  اأن  امل�ستجيبات  25.3%م��ن 

بينما  امل���ايل،  “با�ستقاللهن  “اأحياناً  يتحرر 

اأن  يعتقدن  ل  ال��ل��وات��ي  ال��ن�����س��اء  ن�سبة  و���س��ل��ت 

�سلوكهّن  حت���رر  يف  ي�ساهم  امل���ايل  ال���س��ت��ق��الل 

وق��ال��ت  امل�����س��ت��ج��ي��ب��ات،  م��ن   %21.1 الت�سويتي 

“نادراً” ما يوؤثر ال�ستقالل املايل  اإنهن   %4.9

 %51.1 ع��ل��ى ال�����س��ل��وك ال��ت�����س��وي��ت��ي. وت��ع��ت��ق��د 

للمنا�سب  ال��ن�����س��اء  تقلد  اأن  امل�ستجيبات  م��ن 

الت�سويت  اإي��ج��اب��ي يف ح�سد  اأث���ر  ل��ه  ال��ق��ي��ادي��ة 

 %33 ويتاأثر  لالنتخابات،  املرت�سحات  ل�سالح 

لهذا  وجوداً   %10.2 تعتقد  ل  فيما  “اأحياناً”، 
يف  الن�ساء  وج��ود  اأن   %5.7 ترى  بينما  التاأثري، 

منا�سب قيادية “نادراً “ما يوؤثر على �سلوكهن 

امل�ستجيبات  م���ن   %71.2 وت����رى  ال��ت�����س��وي��ت��ي، 

تعزيز  يف  ي�ساهم  اجل��ي��د  ال��رمل��ان��ي��ات  اأداء  اأن 

الت�سويت ل�سالح الن�ساء املرت�سحات بينما ترى 

ال�سلوك  يتاأثر  ل  اأن��ه  امل�ستجيبات  من   %28.8

وت��رى  ال��رمل��ان��ي��ات.  ب����اأداء  للن�ساء  الت�سويتي 

“اأحيانا”  الن�ساء  اأن  امل�ستجيبات  م��ن   %37.8

يف  امل�ساركة  خالل  كافياً  �سيا�سياً  وعياً  ميتلكن 

امل�ستجيبات  18.3% من  النتخابات، فيما ترى 

ال��وع��ي، ول  “دائماً” ه���ذا  ال��ن�����س��اء مي��ل��ك��ّن  اأن 

ال��ن�����س��اء  اأن  امل�����س��ت��ج��ي��ب��ات  م���ن   %23.9 ت��ع��ت��ق��د 

النتائج  وب��ي��ن��ت  ك��اف��ي��اً.  �سيا�سياً  وع��ي��اً  ميلكن 

موؤ�س�سات  اأن  تعتقد  امل�ستجيبات  م��ن   %44 اأن 

يف  دائ��م��اً  اإي��ج��اب��ي��اً  دوراً  تلعب  امل���دين  املجتمع 

املقابل  يف  بالنتخابات،  الن�ساء  م�ساركة  تعزيز 

الإيجابي  بالدور  يعتقدن  ل  ممن  ن�سبة  بلغت 

12.1%، وترى 10% اأن التاأثري “نادراً” يف حني 

ترى 33.9% اأن اأحياناً ملوؤ�س�سات املجتمع املدين 

امل�ستجيبات  م��ن   %66.5 وت��رى  اإي��ج��اب��ي��اً.  دوراً 

ب�سكل  ت��وؤث��ر  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأن 

النتخابات،  يف  م�ساركتهن  تعزيز  يف  اإيجابي 

�سلبي  ب�سكل  ت��اأث��ري  اأن   %18.9 ت���رى  ح��ني  يف 

وترى 14.6% اأن لي�س لها تاأثري. وفيما يتعلق 

بتاأثري الأزواج على �سلوك زوجاتهم يف �سلوكهن 

دائماً  يتاأثرن   %38.4 اأن  تبني  فقد  الت�سويتي 

بالتوجهات  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  اأزواج���ه���م يف  ب����اآراء 

من   %39.8 اأح��ي��ان��اً  ت��ت��اأث��ر  فيما  الت�سويتية، 

تتاأثرن  ل  م��ن  ن�سبة  بلغت  فيما  امل�ستجيبات، 

14.4%، بينما بلغت ن�سبة اللواتي تتاأثرن ب�سكل 

ان  امل�ستجيبات  44.5% من  نادر 7.4%. وتعتقد 

اإجراءات مواجهة جائحة كورونا �ستوؤثر ب�سكل 

�سلبي على ن�سبة م�ساركة الن�ساء يف النتخابات 

تاأثري، يف حني ترى  لها  21.9 % لي�س  وتعتقد 

اإيجابي.  اأن التاأثري �سيكون  33.6% من الن�ساء 

املرت�سحة  للقوائم  للت�سويت  الن�ساء  ومت��ي��ل 

بن�سبة  امل���راأة  ق�سايا  تدعم  برامج  لديها  التي 

ت�سم  ال��ت��ي  للقوائم  الت�سويت  تلتها   ،%73.7

م��رت���س��ح��ات وم��رت���س��ح��ني م���ن ن��ف�����س ع�����س��رية 

توؤازرها  التي  القوائم  ثم   %11.6 بن�سبة  امل��راأة 

الأ�سرة والقوائم التي ت�سم مر�سحني منتمني 

لالأحزاب بن�سبة 4.8% لكل منهما، ثم القوائم 

امل��رت���س��ح��ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ق ب�����س��خ��اء وذل����ك بن�سبة 

التوا�سل  و�سائل  وحلت  امل�ستجيبات.  م��ن   %2

اأك��رث  امل��رك��ز الأول م��ن ح��ي��ث  الج��ت��م��اع��ي يف 

معلوماتهن  الن�ساء  منها  ت�ستقي  التي  امل�سادر 

موقع  وج��اء   %51.9 وبن�سبة  النتخابات  ح��ول 

ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  ل��الن��ت��خ��اب  امل�ستقلة  الهيئة 

والأ���س��دق��اء  ال��ع��ائ��ل��ة  وح��ل��ت   ،%19.6 وبن�سبة 

يف  التلفاز  وحل   ،%13.7 بن�سبة  الثالث  باملركز 

املركز الرابع بن�سبة 10.3%، ويف املركز اخلام�س 

حلت الإذاع��ات بن�سبة 3.7%، ويف املركز الأخري 

حلت ال�سحف الورقية بن�سبة %0.8.

الن�ساء  ت��رى  ال��ت��ي  بالتحديات  يتعلق  فيما 

ال�سيا�سية  م�ساركتهن  من  حتد  اأنها  الأردن��ي��ات 

اأن معظم  اإل  ت��اأث��ريه��ا  يف  ال��ت��ح��دي��ات  ت��ف��اوت��ت 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي مت ت��ك��راره��ا مت���ح���ورت ح��ول 

الن�ساء  ثقة  وع��دم  للن�ساء  القت�سادي  الو�سع 

ب�����اأداء جم��ل�����س ال���ن���واب، وع����دم ان�����س��ج��ام العمل 

الرملاين مع متطلبات واأولويات املراأة الأردنية.

الذكورية وع��دم مراعاة  ب��اأن  الن�ساء  واأف��ادت 

املجتمع  على  ت�سيطر  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي  ال��ن��وع 

كما  الن��ت��خ��اب��ات،  يف  الن�ساء  م�ساركة  م��ن  حت��د 

عرت الن�ساء عن حتٍد يتعلق بعدم ثقتهم باأداء 

احلكومات والذي �سبب لهن ابتعاداً عن امل�سهد 

ال�سيا�سي.

 راصد: 73% من النساء يدعمن قوائم انتخابية تمتلك برامج لدعم قضايا المرأة

 وزير خارجية سان مارينو يشيد 
بالعالقات مع األردن

كريم تخفض أسعار رحالتها وتلغي 
عامل الذروة 

 الشباب تعلن شروط المسابقة بالملتقى 
الثالث للرياديين الشباب

االنباط-عمان

جلمهورية  الفخرية  القن�سلية  اأق��ام��ت   

م�ساء  خمت�سرا  حفال  عمان  يف  مارينو  �سان 

مدينة  مارينو  �سان  اإع��الن  مبنا�سبة  الثنني 

ال��ع��ام لإ����س���دارات ال��غ��الف اخل��ا���س ل�سركة 

باري�س  مدينتي  اختيار  بعد  ال��دول��ي��ة  ت�سابا 

ون����ي����وي����ورك، ب��ح�����س��ور ع�����دد حم������دود ج���دا 

الحت��اد  و���س��ف��راء  الأردن���ي���ة  ال�سخ�سيات  م��ن 

الوروبي .

اأي�����س��ا مع  وا�ستمل احل��ف��ل، ال���ذي ت��زام��ن 

اح��ت��ف��الت اجل��م��ه��وري��ة ب��� 1720 ع��ام��ا من 

على  ال��ع��امل  يف  جمهورية  ك��اأق��دم  التاأ�سي�س 

مارينو  ���س��ان  خ��ارج��ي��ة  ل��وزي��ر  متلفزة  كلمة 

املميزة  بالعالقات  فيها  اأ���س��اد  ب��ي��ك��اري،  لوكا 

بني البلدين وباأهمية ال�سياحة لبناء اجل�سور 

وال����رواب����ط ب���ني ال�����س��ع��وب وان��ع��ك��ا���س��ه��ا على 

لزيارة  الأردن��ي��ني  داع��ي��ا  امل�ستدامة،  التنمية 

ال�سياحية  براجمها  والتمتع  مارينو  ���س��ان 

اليون�سكو من مواقع  اعلنتها  والتي  العديدة 

الإرث العاملي.

ل�سان  الفخري  القن�سل  اأك��د  جانبه،  م��ن 

م��اري��ن��و، ���س��ام��ر ق��ع��وار، ع��م��ق ال��ع��الق��ات بني 

ال��ب��ل��دي��ن وامل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى م���ب���ادئ م�����س��رتك��ة 

من  عدد  اإىل  م�سريا  عمان،  ر�سالة  ت�سمنتها 

القن�سلية  اأقامتها  ال��ت��ي  الثقافية  ال��رام��ج 

للتعرف  اأردن���ي���ني  ل��ط��الب  زي����ارات  مب��ا فيها 

على مبادئ الدميقراطية واحلرية والعدالة 

التي ر�سخت مفهومها اجلمهورية الأقدم يف 

العامل كذلك التعرف على معاملها ال�سياحية.

واأكد اهتمام �سان مارينو بتنمية العالقات 

اإىل  م�سريا  امل��ي��ادي��ن،  جميع  يف  البلدين  ب��ني 

اأن ح��ر���س وزي���ر خ��ارج��ي��ة ���س��ان م��اري��ن��و على 

امل�ساركة يف الحتفال واإر�سال كلمة متلفزة يف 

هذا احلفل يعك�س تقديره واحرتامه لالأردن 

قيادة و�سعبا.

االنباط-عمان

هيكلة  الأردن   « »ك��رمي  �سركة  اأع��ادت 

7 ب��امل��ئ��ة على  اأ���س��ع��ار خ��دم��ات��ه��ا ل��ت��وف��ر 

العمل  اأوق��ف��ت  كما  القت�سادية،  الفئة 

بعامل الذروة على جميع رحالتها.

واأعلنت ال�سركة يف بيان �سحفي ام�س 

بهدف  تاأتي  اخلطوة  ه��ذه  اأن  الثالثاء، 

 ،“ “كرمي  زبائن  جميع  على  التخفيف 

اأنها  اإىل  م�سرية  الكباتن،  اأرب��اح  وزي��ادة 

الرحالت  ع��دد  جمموع  بزيادة  �ست�سهم 

اليومية، وبالتايل زيادة اإجمايل الأرباح 

للكباتن. اليومية 

وق���ال م��دي��ر ع��ام ال�����س��رك��ة يف الأردن 

اإن ال�����س��رك��ة  وال���ع���راق حم��م��د احل��ك��ي��م، 

ح��ري�����س��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي خ��دم��ة ب��اأ���س��ع��ار 

الوقت،  بنف�س  ج��ودة  وب��اأع��ل��ى  تناف�سية 

ف�����س��ال ع���ن اإي����ج����اد ح���ل���ول ل��ل��ت��ح��دي��ات 

ال�سوق،  احتياجات  درا���س��ة  عر  املحلية 

وت��ع��دي��ل وت��ط��وي��ر خ��دم��ات ك���رمي ب��ن��اء 

على ذلك.

واأ�ساف اأن “كرمي “ �ستوا�سل عملها 

وكباتنها،  عمالئها  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 

وال�ستمرار يف ت�سهيل حياتهم ومنحهم 

منط حياة اأف�سل.

وت���اب���ع احل��ك��ي��م ب����اأن ال�����س��رك��ة ع���ززت 

م���ن م��ع��اي��ري الأم������ن وال�����س��الم��ة ال��ت��ي 

منذ  والعمالء  الكباتن  �سالمة  ت�سمن 

املعايري  اأن  مبينا  ك��ورون��ا،  جائحة  ب��دء 

تنوعت ما بني �سرورة ارتداء الكمامات، 

وا�ستخدام معقم اليدين، وو�سع فا�سل 

الركاب يف كل  بال�ستيكي، وحتديد عدد 

رحلة.

“ تعمل على  “كرمي  اأن �سركة  يذكر 

ت��و���س��ي��ع ن���ط���اق خ��دم��ات��ه��ا، وا���س��ت��ع��م��ال 

و���س��ائ��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ب��ت��ك��رة، حيث 

 “ اإط�����الق  ع���ن  امل��ا���س��ي  اآذار  اأع��ل��ن��ت يف 

ك���رمي  ت��ط��ب��ي��ق  اأب” ل��ي��ت��ح��ول  ����س���وب���ر 

تت�سمن  اخلدمات  متعددة  تقنية  ملن�سة 

وتو�سيل  الب�سائع  ونقل  الأف���راد،  نقل 

ال��ط��ع��ام، وخ��دم��ات ال��دف��ع الإل��ك��رتوين، 

مليون   33 م��ن  اأك��رث  التطبيق  ليخدم 

م�ستخدم يف اأكرث من 13 دولة، و100 

مدينة حول العامل.

االنباط- عمان

موقعها  على  ال�سباب،  وزارة  اأعلنت   

الإلكرتوين، �سروط التقدمي يف امللتقى 

ال��وط��ن��ي ال��ث��ال��ث ل��ل��ري��ادي��ني ال�����س��ب��اب 

.2020
اأن  امل�سارك  على  ال���وزارة  وا�سرتطت 

واأع�����س��اء  اأف����راد،  اأو  ف��ري��ق  ي��ك��ون �سمن 

 30 �سن  دون  ال�سباب  فئة  من  الفريق 

باأي  فاز  قد  امل�سروع  يكون  وان ل  عاما، 

وان  حملية،  جائزة  اأو  م�سابقة  اأو  حتد 

�سنة، وغري  اأقل من  امل�سروع  يكون عمر 

م�سجل ر�سميا اإىل الآن.

التمويل  توفري  اإىل  امللتقى  ويهدف 

�سحية،  ريادية  مل�ساريع  الفني  والدعم 

خمتلفة،  واأدوات  وط��رق  حلول  لإي��ج��اد 

املجتمع  واج��ه��ت  ال��ت��ي  امل�ساكل  ملعاجلة 

الأزم�����ات، مبا  خ���الل  وال��ع��امل��ي  الأردين 

يعزز امل�ستوى ال�سحي الوطني.

وي�����س��م��ل ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات ال����س���رتاك 

النف�سية،  ال�سحة  جم���الت،  ب��امل��ت��ل��ق��ي، 

والأمرا�س املزمنة، وال�سحة الإجنابية، 

وامن����اط احل���ي���اة ال�����س��ح��ي��ة، ب��ال���س��اف��ة 

وال��ت��وع��ي��ة  ال���وق���ائ���ي���ة  اىل الج��������راءات 

م��وع��د  اآخ����ر  ان  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، لف��ت��ا اىل 

لتقدمي طلب ال�سرتاك يف 10 ت�سرين 

الأول املقبل.

وب��ي��ن��ت ال��������وزارة ان����ه ب��ع��د ت���اأه���ل 9 

م�����س��اري��ع ل��ف��ع��ال��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى ال��ن��ه��ائ��ي��ة، 

���س��ت��م��ن��ح ج����وائ����ز ل���ل���ف���ائ���زي���ن ب���امل���راك���ز 

 12 اإىل  ت�سل  بقيمة  الأوىل  ال��ث��الث��ة 

ال����ف دي���ن���ار، ب��ال���س��اف��ة اىل ت��دري��ب��ات 

م��ت��خ�����س�����س��ة وم����ت����ق����دم����ة، وت�����س��ب��ي��ك 

الفائزين مع جهات حا�سنة مل�ساريعهم.
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�أن  بيد  ي�شاء،  يعرفها ح�شبما  وك��ّل  ورمب��ا م�شرحية  مدر�شة  و�أحياناً  �أو م�شرية  رحلة  �حلياة 

�لقو��شم �مل�شرتكة فيها مل�شاتها �لإن�شانية و�لتي يجب �أن ل تفارق �أّي مّنا، لأنها بب�شاطة ت�شّكل 

كورونا؛ حيث  زمن  ذلك يف  �إىل  نكون  ما  �أح��وج  ونحن  �ل�شالح؛  �أو حتى عملنا  ميز�ن ح�شناتنا 

�حلاجة للب�شمات �لإن�شانية و�جبة وباتت حق للآخرين:

1.  �لإبت�شامة و�لإن�شات و�لإحرت�م و�ملدح وتقدير �لآخر وت�شجيع �لنجاح و�لتو��شع و�ملحبة 

و�لإعتذ�ر و�لت�شامح و�للطف و�ل�شعادة و�ل�شكر و�لرتحيب و�لتفاوؤل وغريها �لكثري كلها ب�شمات 

ومل�شات �إن�شانية �شحرية.

حتتاج  كلها  و�لروؤ�شاء  و�ملروؤ�شني  �لعمل  يف  و�لزملء  و�لأ�شدقاء  �لأبناء  مع  �لتعامل  فن   .2

ملهار�ت �إت�شال وتو��شل �أ�شا�شها فّن يف �للم�شات �لإن�شانية.

ر�مل  و�لأ و�لفقر�ء  و�ملحتاجني  و�لأيتام  و�ملحرومني  �لأطفال  �لإبت�شامة على وجوه  ر�شم   .3

و�ملر�شى كّلها مل�شات �إن�شانية ُتك�شبنا �لدنيا و�لآخرة.

بالب�شمات  �لأ�شعدة كافة وم�شاعدتهم مليئة  �لنا�س على  و�لتو��شل مع كل  �لرحم  4. �شلة 

�لإن�شانية.

فر�ح  5. �إغاثة �مللهوف و�لإح�شان لكل �لنا�س وتقديرهم و�ملحا�شبة على �ألفاظنا و�مل�شاركة بالأ

تر�ح فيها �لعديد من �للم�شات �لإن�شانية. و�لأ

6. كفالة �لأيتام ودعم �ملتمّيزين و�ملبدعني مادياً ومعنوياً رو�ئع من �للم�شات �لإن�شانية.

ن�شانية لرنجح ميز�ن ح�شناتنا. 7. مطلوب تعظيم مل�شاتنا �لإ

�لأنا وروحّية  و�لتخّلي عن  �لتعامل  وفّن  �لت�شّرف  وُح�شن  و�ملعاملة  �خُللق  ُح�شن  ب�شر�حة: 

تعا�شد  من  وحُت�ّشن  ببع�س  علقاتنا  ُتقّوي  �إن�شانية  للم�شات  مفاتيح  كلها  و�لإبت�شامة  �لعطاء 

وتكافل �ملجتمع؛ ونحن �أحوج ما نكون يف �أيام زمن كورونا للب�شمات �لإن�شانية �لإيجابية.

�شباح �لإن�شانية و�لعطاء

د. محمد طالب عبيدات

 شذرات إنسانية
 في زمن كورونا

وزير الخارجية يشارك باجتماع إلحياء الذكرى 75 إلنشاء األمم المتحدة

 مؤسسة الحسين للسرطان توقع اتفاقية مع كلية ومدارس روضة المعارف األهلية

مهيدات : قفزات نوعية في الصناعات الطبية خالل جائحة »كورونا«
المملكة صّدرت 93 مليون كّمامة ونصف مليون مريل طبي 

االنباط-عمان

�ملغرتبني  و�شوؤون  �خلارجية  وزي��ر  �شارك 

�أمي����ن �ل�����ش��ف��دي �لث���ن���ني، يف �ج��ت��م��اع رفيع 

�لأمم  لإن�شاء   75 �لذكرى  لإحياء  �مل�شتوى 

�ملتحدة بكلمة �أكد فيها �أن �لذكرى �خلام�شة 

ت��اأك��ي��د  �مل��ت��ح��دة  و�ل�����ش��ب��ع��ني لإن�������ش���اء �لأمم 

�ملتحدة  �لأمم  ميثاق  مببادئ  �لتز�منا  على 

و�لقانون �لدويل.

�ل�شيا�شية  �ل��ت��ح��دي��ات  �أن  �ل���وزي���ر  وب���ني 

و�لأم������ن������ي������ة و�لج����ت����م����اع����ي����ة و�ل�������ش���ح���ي���ة 

و�لقت�شادية م�شرتكة، م�شري� �ىل �ن جتاوزنا 

لهذه �لتحديات يتطلب عمًل م�شرتكاً �أي�شاً، 

و�ن �لعمل متعدد �لأطر�ف بات �أكرث �شرورة 

�لآن مع تفاقم �لتحديات �لتي تع�شف بعاملنا 

و�أ�شار �ن جائحة كوفيد19-، حتد  �لو�حد. 

�أعاد تاأكيد تر�بط �شلمتنا و�عتمادنا �ملتبادل 

بع�شاً على بع�س.

“بتبني  �ململكة  ترحيب  كلمته  يف  و�أك����د 

�لإعلن �ل�خام�س و�ل�شبعني للأمم �ملتحدة، 

�ل��دويل  للعمل  روؤي���ة متجددة  و�ل���ذي ميثل 

�مل�������ش���رتك ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات ���ش��ع��وب��ن��ا �إىل 

ع���امل �أف�����ش��ل، �أك����رث ���ش��لم��اً، و�أك����رث ع��د�ل��ة 

للعمل متعدد  �إن �حلاجة  للجميع.”و��شاف 

�أ�شد  �ل���دويل  �لقانون  �أ�شا�س  على  �لأط���ر�ف 

�إحل���اح���اً يف منطقة �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط، وه��و 

و�ل��ع��ادل  �ل�شامل  �ل�����ش��لم  لتحقيق  ���ش��رورة 

وحل �لأزمات �لإقليمية �لتي يعاين �لأبرياء 

تد�عياتها �لكارثية ولتحقيق �لأمن �لغذ�ئي 

�لذي بات مهدد�ً يف غري دولة.

و�و�شح وزير �خلارجية �أن “�ململكة تدعو 

�لأون��رو�  لند�ء  �ل��دويل لل�شتجابة  �ملجتمع 

و�مل��ف��و���ش��ي��ة �ل�����ش��ام��ي��ة ل�������ش���وؤون �ل��لج��ئ��ني، 

وت���وف���ري �لإم���ك���ان���ات �مل��ال��ي��ة �ل��ت��ي حتتاجها 

�ملنظمتان ملو��شلة تقدمي خدماتهما �حليوية، 

كما نوؤكد �أهمية �أن يكون دعم �ملجتمع �لدويل 

م�����ش��ت��د�م��اً  ل��لج��ئ��ني  �مل�شت�شيفة  ل��ل��ب��ل��د�ن 

وتوفري  �حتياجاتهم  تلبية  على  مل�شاعدتها 

على  �ل�شفدي  لهم.”و�شدد  �لكرمي  �لعي�س 

�أن “�لنتهاكات �مل�شتمرة مليثاق �لأمم �ملتحدة 

و�لقانون �لدويل ما تز�ل تقو�س م�شد�قية 

حتقيق  �مل�شتهدفة  وجهودنا  منظمتنا،  عمل 

�لعادل تو�جه عقبات غري م�شبوقة،  �ل�شلم 

�ل�شرت�تيجي  خ��ي��ارن��ا  �ل��ع��ادل  �ل�����ش��لم  و�أن 

حتقيق  و�شبيل  ودول���ي���ة،  �إقليمية  و����ش���رورة 

هذ� �ل�شلم �لوحيد هو حل �لدولتني �لذي 

�مل�شتقلة  �لفل�شطينية  �ل��دول��ة  ق��ي��ام  يج�شد 

وع��ا���ش��م��ت��ه��ا �ل��ق��د���س �مل��ح��ت��ل��ة ع��ل��ى خطوط 

باأمن  1967، لتعي�س  �ل��ر�ب��ع م��ن ح��زي��ر�ن 

�ملنطقة  ولتنعم  �إ�شر�ئيل  جانب  �إىل  و�شلم 

و�إع��ادة  �ل��ذي ي�شتحقونه،  بال�شلم  و�شعوبها 

�إطلق مفاو�شات جادة لتحقيق هذ� �ل�شلم 

يجب �أن تكون �أولوية لعملنا �مل�شرتك.”و��شار 

�ىل �أن �ململكة �شتبقى �شريكة يف �لعمل متعدد 

حل  �مل�شتهدفة  ج��ه��ودن��ا  ك��ل  ويف  �لأط������ر�ف 

م�شتقبل  وب��ن��اء  �لتعاون  وتعزيز  �ل�شر�عات 

�أف�شل ي�شوده �ل�شلم ل �ل�شر�ع، و�لأم��ل ل 

�لياأ�س، و�لفر�س ل �حلرمان.

االنباط-عمان

 وقعت موؤ�ش�شة �حل�شني لل�شرطان �تفاقية مع 

كلية ومد�ر�س رو�شة �ملعارف �لأهلية، مت مبوجبها 

�شم جميع طلبة �ملدر�شة من كافة �لفئات �لعمرية 

�إىل تاأمني رعاية �لتكافلي لتغطية علج �ل�شرطان 

يف مركز �حل�شني لل�شرطان. 

وقعت �لتفاقية �ل�شيدة ن�شرين قطام�س، 

م��دي��ر ع����ام م��وؤ���ش�����ش��ة �حل�����ش��ني ل��ل�����ش��رط��ان، 

و�ل�شيدة وفاء �شنار، مدير عام كلية ومد�ر�س 

رو�شة �ملعارف �لأهلية.

ع�����ّ�ت �ل�����ش��ي��دة ن�����ش��ري��ن ق��ط��ام�����س عن 

�لكرمية،  ب��اإد�رت��ه��ا  ممثلة  للمدر�شة  �شكرها 

يف  طلبتهم  �إ����ش���ر�ك  ع��ل��ى  حر�شهم  وث��م��ن��ت 

�ل��ت��اأم��ني، لف��ت��ة �إىل ���ش��رورة و���ش��ع �ل�شحة 

على ر�أ����س �لأول���وي���ات، وق��ال��ت: “نقدر وعي 

مر�س  جت��اه  م�شوؤوليتها  حتمل  يف  �مل��در���ش��ة 

�ل�شرطان، �آخذين بعني �لعتبار �أن �لتاأمني 

ل يقت�شر على تغطية تكاليف �لعلج فقط 

يف حال �لإ�شابة ل قّدر �هلل، بل يحمل قيمة 

�إن�شانية عظيمة �أي�شاً؛ حيث يتم توجيه ر�شوم 

�آخرين  م�شرتكني  علج  لتغطية  �ل�شرت�ك 

تر�شيخ  يف  ي�شاهم  مم��ا  بال�شرطان،  �أ�شيبو� 

معاين �لعطاء يف نفو�س �لطلبة وذويهم«.

وقالت �ل�شيدة وفاء �ل�شنار:”باأنه �إنطلقاً 

ن�شر  على  حر�شنا  و  �ل��رتب��وي��ة  ر�شالتنا  م��ن 

�لوعي لدى �لطلبة و تر�شيخ قيم �لتكافل و 

�لتعا�شد كان ل بد ومن م�شوؤوليتنا �ملجتمعية 

�حل�شني  مموؤ�ش�شة  ب��ت��اأم��ني  طلبتنا  �إ���ش��ر�ك 

لديهم  ي��ت��ع��م��ق  ح��ي��ث  “رعاية”  ل��ل�����ش��رط��ان 

�إجت��اه �ملجتمع مهما  باأهمية دوره��م  �ل�شعور 

ن�شتطيع  م��ع��اً  بتعا�شدنا  و�أن����ه  ���ش��غ��ري�ً  ك���ان 

�إح��د�ث �لتغري �ملرجو كما و�أننا ندرك �أهمية 

�لعلجية  �لتغطية  تاأمني  يف  �ل�نامج  ه��ذ� 

للموؤمن يف حال حدوث �ل�شابة ل قدر �هلل. 

ونحن يف رو�شة �ملعارف ومنذ �لقدم كان د�فعنا 

د�ئماً ومنطلقنا �لطالب ب�شكل متكامل.«

�حل�شني  موؤ�ش�شة  �أن  بالذكر  �جلدير  من 

ت��اأم��ني رع��اي��ة بهدف  �أن�����ش��اأت  ق��د  لل�شرطان 

منح مر�شى �ل�شرطان من م�شرتكيه فر�شة 

لل�شرطان  �حل�����ش��ني  م��رك��ز  �ل��ع��لج يف  تلقي 

ح�شرياً، بر�شوم ��شرت�ك معتدلة. كما يوفر 

�لتاأمني مل�شرتكيه خدمات �أخرى مثل �لك�شف 

�ل�����ش��ري��ري �ل�����ش��ن��وي �مل���ج���اين، وخ�����ش��وم��ات 

�لأ�شعة  و���ش��ور  �مل��خ���ي��ة  �لفحو�شات  على 

للموؤّمنني غري �مل�شابني.

االنباط-عمان 

للغذ�ء  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  �أّك���د 

و�ل�����دو�ء ن���ز�ر م��ه��ي��د�ت �أنَّ ه��ن��ال��ك ق��ف��ز�ٌت  

ن��وع��ّي��ٌة يف ���ش��ن��اع��ات �ل��ك��م��اّم��ات و�لأج���ه���زة 

ا، يف  ظلِّ جائحة )كورونا(.  �لطبية، خ�شو�شً

�ملهيد�ت �أو�شح:”�أن هذه �لقفزة �لنوعّية 

�لثاقبة  و�لروؤية  �مللكية،  للتوجيهات  نتيجة 

بالرتكيز على  وّج��ه  و�ّل���ذي  �مل��ل��ك،  جلللة 

�ل���دو�ئ���ي،  و�ل��ت�����ش��ن��ي��ع  �ل��غ��ذ�ئ��ي،  �لت�شنيع 

مر�حل  كل  ومتابعة  �لطبية،  و�مل�شتلزمات 

�ل���وزر�ء  رئي�س  متابعة  �إىل  �إ���ش��اف��ًة  �لعمل، 

�ل���دك���ت���ور ع��م��ر �ل����������رّز�ز   ل��ك��ل �مل��م��ار���ش��ات 

�لإنتاجية، لي�شبح �لأردن يف موقع مهم على 

م�شتوى �لإقليم يف �إنتاج هذه �مل�شتلزمات«. 

ت�شدير  �إح�����ش��ائ��ّي��ة  �أّن  �مل���ه���ي���د�ت؛  ب���نّي 

�آذ�ر  �شهر  منذ  للفرتة  �لطبّية  �مل�شتلزمات 

�مل���ا����ش���ي وح���ّت���ى ه����ذه �ل��ل��ح��ظ��ة ت�����ش��ري �ىل 

�مللكية  �لتوجيهات  �رتفاًعا ملحوظ يرتجم 

يف هذ� �ل�ّشاأن؛ �إذ �أّن كمّية �لكّمامات �لتي متَّ 

كّمامة،   93,484,907 بلغت  ت�شديرها 

مات �لتي متَّ ت�شديرها  فيما بلغت كمية �ملُعقِّ

�لبل�شتيكية  �لدروع  �أّما   ،21,036,901
�أّن   كما  منها،   50,000 ت�شدير  مت  فقد 

ت�شديرها  مت  �لتي  �لطبي  )�مل��ري��ول(  كمية 

بلغت 438,856، وفيما يتعّلق بالأفرهول 

منه،   102,000 ت�شدير  مت  فقد  �لطبي 

مت  �لتي  �لتعقيم  ب��و�ب��ات  كمية  بلغت  بينما 

ت�شديرها 61 باًبا، 

و�أث���ن���ى �مل���ه���ي���د�ت ع��ل��ى ق����درة �ل�����ش��ن��اع��ة 

�ملحلية، موؤّكًد�، �أنه وقبل جائحة )كورونا(؛ 

�أو معقمات  كان �لأردن بالكاد ينتج كمامات 

ط��ب��ي��ة، ل��ك��ن خ����لل ف����رتة وج���ي���زة؛ �أ���ش��ب��ح 

��ا،  ي��وم��يًّ ك��ّم��ام��ة  م��ل��ي��ون  5ر4  ينتج  �لردن 

وي��غ��ط��ي ج��م��ي��ع �ح��ت��ي��اج��ات��ه م��ن �مل��ع��ق��م��ات، 

وي�شّدر لأكرث من 70 دولة.

وحت�����ّدث م��ه��ي��د�ت ح���ول ق��ط��اع �شناعة 

�شهد هذ�  قائًل:” لقد  �لطبية  �مل�شتلزمات 

�لقطاع منًو� ملحوًظا خلل فرتة مو�جهة 

�مل��م��ل��ك��ة جل��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ح��ي��ث مت �إن�����ش��اء 

ج��ر�ح��ي��ة،  ك��م��ام��ات  15 م�شنع  وت��رخ��ي�����س 

وح������و�يل 32 م�����ش��ن��ع ك���م���ام���ات ق��م��ا���ش��ي��ة، 

وت�شدير  �ملحلي  �ل�شوق  حاجة  باإنتاج  تقوم 

�لفائ�س �ىل �لأ�شو�ق �خلارجية«.

م��وؤخ��ًر�  ق��ام��ت  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  مو�شًحا:”�أن 

�جلر�حية  �ل��ك��م��ام��ات  بيع  �شعر  بتخفي�س 

مببلغ  للجمهور  لتباع  كمامة(   50 )عبوة 

���ش��ام��ل   )5.25( ورب�������ع  دن����ان����ري  خ���م�������س 

�ل�شريبة، لتوفري �لكمامات باأ�شعار تتنا�شب 

مع دخل �ملو�طن«.

و�أكد مهيد�ت �ن فرق �لرقابة و�لتفتي�س 

�ل���ت���اب���ع���ة مل���دي���ري���ة �مل�������ش���ت���ل���زم���ات �ل��ط��ب��ي��ة 

حري�شةعلى تنفيذ جولت تفتي�شية رقابية 

ت�شمل �مل�شانع؛ للتاأكد من �لتز�م �لقائمني 

و  ي��ت��ط��اب��ق  مب��ا  �ل��ك��م��ام��ات  بت�شنيع  عليها 

كما  �ملوؤ�ش�شة،  قبل  م��ن  �مل��ج��ازة  �مل��و����ش��ف��ات 

على  تفتي�شية  ح��م��لت  ت��وج��ي��ه  ه��ن��ال��ك  �أّن 

للتاأكد  �لكمامات  بيع  و�أم��اك��ن  �ل�شيدليات 

م���ن ع���دم ت�����د�ول ك��م��ام��ات غ���ري جم����ازة �أو 

مقلدة �أو غري مطابقة للمو��شفة«.

�لتفتي�شية  �لفرق  مهيد�ت:”�أن  و�أو�شح 

تقوم بالتاأكد من �لتز�م �ل�شيدليات و�أماكن 

قبل  م��ن  �مل��ح��دد  بيع  ب�شعر  �ل��ك��م��ام��ات  بيع 

يف  �ملو�طن  حاجة  ��شتغلل  وعدم  �ملوؤ�ش�شة، 

11، وم��ا يقت�شيه  �ل��دف��اع  �م��ر  ظ��ل تفعيل 

و�ل��دو�ئ��ر  �ملوؤ�ش�شات  يف  �رت��د�ئ��ه��ا  ب�����ش��رورة 

�حلكومية و �ملن�شاآت.

�أعلنت  �ملا�شي؛  �آذ�ر  �شهر  منت�شف  ومنذ 

�لوطنية  �لإج��ر�ء�ت  عن  �لأردنّية  �حلكومة 

ه��ذه  �شمن  وم���ن  )ك���ورون���ا(،  وب���اء  ملجابهة 

�ل�شناعات  يف  �لإنتاجية  زي��ادة  �لإج����ر�ء�ت؛ 

)�لكّمامات،  ة  �خلا�شّ و�مل�شتلزمات  �لطبية 

توجيهات  بعد  ا،  خ�شو�شً �إل����خ(،  �مل��ع��ّق��م��ات، 

يف  �ململكة  ق���در�ت  توظيف  ب�����ش��رورة  ملكية 

ه���ذه �ل�����ش��ن��اع��ات؛ م���ن �أج����ل ت�����ش��دي��ر ه��ذه 

�مل�شتلزمات.

 المرأة األردنية تتجهز بقوة للمشاركة 
في االنتخابات النيابية

 الرزاز يوجه بعقوبات نصت عليها أوامر الدفاع بحق 
مؤسسات حكومية لم تلتزم بإجراءات السالمة والوقاية

االنباط- عمان

�لنو�ب  جمل�س  �نتخابات  موعد  �ق���رت�ب  م��ع 

�لتا�شع ع�شر، و�ملقرر يف �لعا�شر من �شهر ت�شرين 

�لثاين �ملقبل، حيث مل يتبق �شوى 50 يوما على 

ذلك �ل�شتحقاق �لدميقر�طي، ت�ز، كما يف كل 

يف  �مل���ر�أة  ودور  م�شاركة  ق�شية  �شابقة،  �نتخابات 

�لن�شاء  ت�شتطيع  �لتي  �ملقاعد  وع��دد  �لنتخابات، 

�أو  �لتناف�س  ط��ري��ق  ع��ن  ���ش��و�ء  عليها  �حل�����ش��ول 

“كوتا”، وما هو �ملطلوب من  �ملقاعد �ملخ�ش�شة 

�أجل تغيري �لنظرة جتاه �ملر�أة، �لتي نحجت يف كل 

�ملنا�شب �لتي تبو�أتها �شو�ء �أكانت نيابية �أو وز�رية 

�أو ق�شائية، �أو يف �لإد�رة �لعامة.

ويف �ل����وق����ت �ل������ذي ت������ز ف���ي���ه �����ش���ت���ع���د�د�ت 

�ملقبلة  �لنيابية  �لنتخابات  يف  �مل�شاركة  يف  �مل���ر�أة 

ب��ه��دف �ل��و���ش��ول �إىل ق��ب��ة �ل����مل���ان ب��ع��دد يلبي 

�أحاديث منف�شلة  طموحاتها، قالت نا�شطات، يف 

عموما  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  �حلقيقية  �مل�شاركة  �إن   ،

“�شعف  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �شعيفة”،  ت���ز�ل  “ما 

منظومة  غياب  “�أن  موؤكد�ت  �حلياة �حلزبية”، 

�جتماعية تدعم تو�جد �مل��ر�أة يف جمل�س �لنو�ب، 

ف�شل عن ظروف �قت�شادية ي�شودها �رتفاع ن�شبة 

�لفقر و�لبطالة، تعت� من �لعو�مل ذ�ت �لتاأثري 

�ل�شلبي �ملبا�شر على ممار�شة �لعملية �لنتخابية 

ب�شكل �شفاف وعادل”.

ن�شبة  و���ش��ول  ه��و  �ل��ه��دف  �أن  �أو�شحن  وفيما 

�ملجال�س  جميع  يف  ل��ل��م��ر�أة  �ل�شيا�شية  �مل�����ش��ارك��ة 

�أوىل، فالن�شبة  باملئة، كمرحلة   30 �إىل  �ملنتخبة 

�لآن ترت�وح ما بني 10 و15 باملئة، طالنب بزيادة 

عدد �ملقاعد �ملخ�ش�شة للن�شاء “كوتا” يف �ل�ملان.

�لناخبني يف حمافظات  �أن حجم  �إىل  و�أ�شرن 

يتم  �ل��ذي  �لوقت  يف  مت�شاويا”،  “لي�س  �ململكة 

�لناخبني  ع��دد  �إىل  �مل����ر�أة  �أ���ش��و�ت  �حت�شاب  فيه 

يف �لد�ئرة ثم �ملحافظة، وهذ� بحد ذ�ته “ظلم”, 

“ل ي�شجع  �أن قانون �لنتخاب �حل��ايل  موؤكد�ت 

على ح�شول �مل��ر�أة على مقعد برملاين من خلل 

�لتناف�س”، قائلت “�أن �لقو�ئم �ملغلقة، قد متنح 

فر�شا �أف�شل للن�شاء” يف هذ� �ل�شاأن.

االنباط-عمان

 وجه رئي�س �ل��وزر�ء �لدكتور عمر �ل��رّز�ز �إىل 

�تخاذ �لعقوبات �ملن�شو�س عليها يف �أو�مر �لّدفاع 

بحّق موؤ�ّش�شات ودو�ئ��ر حكومّية ثبت عدم �لتز�م 

موظفيها ومر�جعيها باإجر�ء�ت �ل�شلمة �لعاّمة 

و�لوقاية.

�أوع����ز بتكليف عدد  ق��د  �ل�����وزر�ء  وك���ان رئي�س 

ميد�نّية  ج��ولت  بعمل  ني  �ملخت�شّ �ملوظفني  من 

ف��ج��ائ��ّي��ة ع��ل��ى ع����دد م���ن �مل��وؤ���ّش�����ش��ات و�ل���دو�ئ���ر 

�حل���ك���وم���ّي���ة، مل���ر�ق���ب���ة م����دى �ل����ت����ز�م م��وظ��ف��ي��ه��ا 

ومر�جعيها بارتد�ء �لكّمامات، وفح�س �حلر�رة، 

و��شتخد�م تطبيق �أمان، و�لتباعد �جل�شدي.

�ل�����رّز�ز دي����و�ن �ملحا�شبة ووح���د�ت  ك��م��ا وّج���ه 

�ل��رق��اب��ة �ل��د�خ��ل��ّي��ة وب��رن��ام��ج �مل��ت�����ش��ّوق �خل��ف��ي، 

لإج������ر�ء زي������ار�ت م��ف��اج��ئ��ة ل��ل��ت��ح��ّق��ق م���ن م��دى 

على  م�شتمّرة  تفتي�س  وتنفيذ حملت  �لل��ت��ز�م، 

جميع �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �حلكومّية.

وق����د ر����ش���د �مل���وّظ���ف���ون �مل��ك��ّل��ف��ون خم��ال��ف��ات 

دو�ئ��ر وموؤ�ّش�شات، ووّثقو� هذه  ت�شع  �شريحة يف 

�ملخالفات يف تقارير مّت رفعها �إىل رئي�س �لوزر�ء، 

�لذي �أوعز باتخاذ �لعقوبات �ملن�شو�س عليها فور�ً 

ودون تهاون.

و�شّدد �لرّز�ز على �أّن فرق �لرقابة من خمتلف 

�جلهات �شتو��شل عملها �مليد�ين با�شتمر�ر ملر�قبة 

�لتز�م �ملوؤ�ّش�شات و�لدو�ئر �حلكومّية ب�شكل دوري 

ومفاجئ، ل�شمان حتقيق �أق�شى درجات �للتز�م 

�أن عمل  �إىل  و�لوقاية، لفتاً  �ل�شلمة  باإجر�ء�ت 

هذه �لفرق لن يقت�شر على �لعا�شمة عّمان، بل 

�شي�شمل جميع حمافظات ومناطق �ململكة.

منحة اوروبية بقيمة 2 مليون دينار إلقامة مدرسة في » حواره«
االنباط-  رائد طبي�شات 

ق�����ال ن��ب��ي��ل ����ش���ط���ن���اوي رئ���ي�������س �ل��ل��ج��ن��ة 

ملنطقة حو�ره ع�شو جمل�س حملي  �ملحلية 

بلدية �ربد �لك�ى �ن ��شتبد�ل �شبكة �ملياه 

�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ح�����و�ره يف �ل��ف��رتة 

�ملا�شية كان �لعائق �مام قيام �لبلدية بعمل 

حيث  �ملنطقة  ���ش��و�رع  يف  ��شفلتية  خلطات 

�لهامة  �مل�شاريع  من  �ملياه  �شبكة  تغيري  �ن 

�لتي نفذت كونها كانت قدمية وتالفه مما 

�دى �ىل قيام �شلطة �ملياه باحلفر يف �شو�رع 

�ملنطقة وما ز�ل �لعمل جاري بهذ� �مل�شروع 

�لعاجل طرح عطاء  �لقريب  حيث �شيتم يف 

من  �لأنتهاء  ليتم  �ملنزلية  �لو�شلت  �شبكة 

هذ� �مل�شروع . 

تغيري  �عمال  وبالرغم من  �نه  �ىل  وز�د 

�شبكة �ملياه يف �شو�رع منطقة حو�ره �ىل �ن 

وتاأهيل  بتعبيد  قامت  �لك�ى  �رب��د  بلدية 

م�شروع  ع��ن  �لبعيدة  �ل�����ش��و�رع  م��ن  �لكثري 

�شلطة �ملياه بالإ�شافة �ىل تعبيد حي �لقر�م 

�جلنوبي بالكامل وعمل خط ت�شريف مياه 

�مطار بطول 150م يف �لو�دي �لغربي ملنع 

�جن����ر�ف �ل��رتب��ة ح��ي��ث ع��م��ل ه���ذ� �مل�����ش��روع 

للمنازل  �لأم��ط��ار  مياه  مد�همة  منع  على 

�ن يتم  �ملتاأمل  �ل��و�دي وم��ن  �مل��ج��اورة لهذ� 

�مل�����ش��روع يف  ه��ذ�  م��ن  �ملتبقي  �جل���زء  تكملة 

�لقريب �لعاجل . 

وق����ال �ن م��ن��ط��ق��ة ح����و�ره ح�����ش��ل��ت على 

من  دينار  مليون   2 بقيمة  �وروب��ي��ة  منحة 

 40 �ىل  تت�شع  بناء مدر�شة منوذجية  �جل 

برتخي�شها  ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  ومت  �شفية  غرفة 

عليها  ل��ل��م��و�ف��ق��ة  �ل��ب��ل��دي��ة  �ىل  و�إر���ش��ال��ه��ا 

و�ل�شري بالإجر�ء�ت �لقانونية لهذ� �مل�شروع 

�حليوي و�لذي �شيعمل على منع �لإكتظاظ 

يف مد�ر�س حو�ره . 

و�أ�شاف �نه مت �لإنتهاء من جتهيز ملعب 

خ��م��ا���ش��ي م��ع ج��م��ي��ع م��ر�ف��ق��ه م��ن وح���د�ت 

و�شيتم  ح���و�ره  منطقة  يف  وغ��ريه��ا  �شحية 

�ف��ت��ت��اح��ه ق��ري��ب��ا �م����ام �حل��رك��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

����ش��ب��ح ج���اه���ز�ً خا�شة  ك��ون��ه  �مل��ح��اف��ظ��ة  يف 

ن��ادي ح���و�ره درج��ة ثانية ميكنه  ه��ن��اك  �ن 

�لإ�شتفادة من هذ� �مللعب م�شري�ً �ىل �نه مت 

�ل�شيخ هامل �لغيث  جتهيز وتاأهيل حديقة 

وع��م��ل ���ش��ي��ان��ه وت��اأه��ي��ل جل��م��ي��ع م��ر�ف��ق��ه��ا 

وتزويدها بالألعاب �للزمة خلدمة رو�دها 

م���ن �ه����ايل �مل��ن��ط��ق��ة ل��ت��ك��ون م��ت��ن��ف�����س لهم 

يق�شون فيها �وقات فر�غهم . 

و�أك�������د �ن م��ن��ط��ق��ة ح�������و�ره ت��ع��ت��� م��ن 

�مل��ن��اط��ق �ل��و����ش��ع��ة وي��ق��ط��ن��ه��ا �ل��ع��دي��د من 

�مل��و�ط��ن��ني وه��ذ� �لأم���ر جعلنا �م��ام حتدي 

للمو�طنني  ن��ظ��ي��ف��ة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  يف  ك��ب��ري 

ك����ون �ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ن��ظ��ي��ف��ة ح���ق ل��ك��ل م��و�ط��ن 

كافة  ت�شافر  تتطلب  جماعية  وم�شوؤولية 

�شو�ء  و�ل�شعبية على حد  �لر�شمية  �جلهات 

�لنظافة يف منطقة  �ن م�شتوى  �ىل  م�شري�ً 

ح������و�ره ج���ي���ده ح��ي��ث ي���ق���وم ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��ف 

ب�شرورة  مطالباً  وطن  عامل   15 �ملنطقة 

زيادة عدد �حلاويات وعمال �لوطن يف هذه 

�ملنطقة . 

ر�س  بعمليات  �لقيام  مت  �نه  �ىل  و�أ�شاف 

منطقة  يف  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  للعديد  وتعقيم 

�مل�����ش��اج��د  ���ش��م��ل��ت  دوري  وب�����ش��ك��ل  ح�������و�ره 

�ىل  بالإ�شافة  و�لأندية  و�ملعاهد  و�ملد�ر�س 

تركيب وحد�ت �ناره و�شيانة عدد �خر من 

مل�شروع  �لقفطان  حو�س  و�إدخ��ال  �لوحد�ت 

 . �لتق�شيم 

وق���ال �ن��ه مت �ق��ت��ط��اع ح���و�يل 24 دومن 

�لبلدية لإقامة م�شروع �لقرية  �ر��شي  من 

�ربد  �عمار  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  �لرت�ثية 

ح��ي��ث مت �ع�����د�د �مل��خ��ط��ط��ات و�ل���در�����ش���ات 

�ل���لزم���ة ل��ل��ب��دء ب��ه ح��ي��ث ي�����ش��م��ل �مل�����ش��روع 

على م�شرح ومركز وقاعة موؤمتر�ت وقاعة 

هذ�  ويهدف   ، ومتحف  �لأغ��ر����س  متعددة 

�مل�����ش��روع �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل����رت�ث �ل��ق��دمي 

وي����ك����ون م��ل��ت��ق��ى ل��ل��م��ف��ك��ري��ن و�ل�������ش���ع���ر�ء 

و�لأدباء . 

يف  �ملحلية  �للجان  �ع�شاء  �ن  �ىل  و�أ�شار 

�للجنة  رئي�س  مع  يعملون  ح��و�ره  منطقة 

ب���روح �ل��ف��ري��ق �ل���و�ح���د خل��دم��ة �مل��و�ط��ن��ني 

وه���و �ل���ه���دف �لأ���ش��ي��ل �ل����ذي ن�����ش��ع��ى �ل��ي��ه 

تعت�  ح��و�ره  منطقة  �ن  �ىل  م�شري�ً  د�ئماً 

بلدية بحد ذ�تها حيث ي�شتطيع �ملو�طن �ن 

�ملنطقة  خلل  من  معاملته  معظم  ينجز 

ب�شهولة وي�شر ودون تعقيد .

ب��ل��غ ع���دد ق�����ر�ر�ت �للجنة  �ن���ه  و�أ����ش���اف 

وع��دد  ق��ر�ر     400 ملنطقة ح��و�ره  �ملحلية 

ق���ر�ر يف    102 �لإد�ري�����ة   �للجنة  ق����ر�ر�ت 

و�لرت�شيم  �ملوقع  خمططات  عدد  بلغ  حني 

حو�يل  �ملالية  �لتح�شيلت  وبلغت   1090
هناك  �ن  �ىل  بالإ�شافة  دينار  �ل��ف   267
بدفع  يقومون  �ملو�طنني  من  كبرية  �ع��د�د 

ما يرتتب عليهم من ذمم يف مركز �لبلدية 

 .

�خلا�شة  �لإحتياجات  �ب��رز  �ىل  وتطرق 

منطقة  �ي��لء  ب�شرورة  و�ملتمثلة  باملنطقة 

�خللطات  جم��ال  يف  خا�شة  �لعناية  ح��و�ره 

�ل�شو�رع  من  كبري  عدد  لتاأهيل  �لإ�شفلتية 

�حل��اوي��ات  م��ن  بعدد  �ملنطقة  وت��زوي��د  فيها 

وزي���ادة  �ملنطقة  �ح��ي��اء  على  توزيعها  ليتم 

�لنظافة يف هذه  �لوطن لإد�م��ة  عدد عمال 

�ملنطقة . 

بلدية  لرئي�س  �ل�شكر  �ل�شطناوي  وق��دم 

�رب���د �ل��ك���ى �مل��ه��ن��د���س ح�شني ب��ن��ي ه��اين 

ولكافة  ح��و�ره  ملنطقة  �مل�شتمر  دعمه  على 

�لعلقات  ولد�ئرة  �ملختلفة  �لبلدية  دو�ئ��ر 

�ل���ع���ام���ة و�لإع��������لم ع��ل��ى ع��م��ل��ه��ا �ل������دوؤوب 

�جن��از�ت  على  �ل�شوء  ت�شليط  يف  و�مل�شتمر 

�مل����دي����ري����ات و�ل�����دو�ئ�����ر �ل���ت���اب���ع���ة ل��ل��ب��ل��دي��ة 

و�لعمل  �ملو�طنني  مع  �مل�شتمر  وتو��شلهم 

على حل �مل�شاكل �لتي تو�جههم ب�شرعة .

االربعاء  23/ 9 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء   23  /  9  / 2020

االنباط- عمان 

العامة  واالأث���ار  ال�سياحة  وزي��رة  اأك��دت 

فتح  اأن  ال���ث���اث���اء،  ام�������س  ���س��وي��ك��ة  جم���د 

االت��ف��اق  ف��ور  �سيكون  ال�سياحية  امل��ط��اع��م 

ع��ل��ى اآل���ي���ة ل��ل��ت��ف��ت��ي�����س وامل���راق���ب���ة ع��ل��ي��ه��ا، 

عليها  املعممة  ال�سحية  ل��ل��وائ��ح  ا���س��ت��ن��اداً 

�سابقاً.

وقالت �سويكة خال حوار مع الدكتور 

“و�سط  ب����رن����اجم����ه  يف  ال�����ب�����دري  ه������اين 

ه��ن��اك  اإن  “فن”،  رادي������و  ع��ل��ى  البلد” 

املطاعم  جمعية  مع  اليوم  �سيعقد  اجتماع 

خاله  �سيتم  ال�سحة،  ووزارة  ال�سياحية 

املطاعم،  على  مراقبة  اآل��ي��ة  على  االت��ف��اق 

ت�����س��م��ن ت��ط��ب��ي��ق ال�������س���روط وال�����س��واب��ط 

ال�سحية ال�سرورية مثل التباعد وارتداء 

والقفازات. الكمامة 

ي��ت��ح��م��ل  “اجلميع  اأن  وا������س�����اف�����ت، 

امل���������س����وؤول����ي����ة، م�����ن ا�����س����ح����اب امل���ط���اع���م 

ال���رق���اب���ي���ة، يف  اإىل اجل���ه���ات  وم���رت���دي���ه���ا، 

ت��ط��ب��ي��ق االج�������راءات ال�����س��ح��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة 

املطاعم  ق��ط��اع  اأن  م��وؤك��دة  الوباء”،  �سد 

رئي�سي  وحم��رك  حيوي  قطاع  ال�سياحية 

اأن��ه  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��وط��ن��ي،  يف االق��ت�����س��اد 

واالأ���س��ر  العائات  م��ن  لكثري  رزق  مدخل 

االأردنية.

جت����اوز  “علينا  اأن������ه  ���س��وي��ك��ة  وب���ي���ن���ت 

�سهدناها  التي  ال�سحية  املخالفات  كافة 

يف ال�����س��اب��ق ل�����س��م��ان ا���س��ت��م��راري��ة ال��ع��م��ل 

يف  انف�سنا  مراقبة  علينا  وعليه  بالقطاع، 

عملنا وخال زيارتنا للمطاعم، وااللتزام 

بالتباعد اجل�سدي، وارتداء الكمامات«.

الوزني يزور مدينة الملك عبداهلل الثاني 
ابن الحسين الصناعية في سحاب

األردن يشارك في منتدى غاز شرق 
المتوسط بالقاهرة

الضمان: االستمرار باستقبال طلبات 
الراغبين بتحويل فترات التقاعد المدني

الصناعة: استمرار وقف استقبال المراجعين

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
بـ8ر3 مليون دينار

االنباط- عمان 

التي  امل��ي��دان��ي��ة  ال���زي���ارات  �سل�سلة  ���س��م��ن 

ت��ق��وم ب��ه��ا ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار ل��ل��ت��وا���س��ل مع 

اململكة،  يف  الناجحة  اال�ستثمارية  امل�ساريع 

خالد  ال��دك��ت��ور  اال���س��ت��ث��م��ار  هيئة  رئ��ي�����س  زار 

ال��������وزين ي���راف���ق���ه ف����ري����ق م��ت��خ�����س�����س م��ن 

م�سوؤويل الهيئة، مدينة امللك عبداهلل الثاين 

ابن احل�سني ال�سناعية يف منطقة �سحاب.

اإيجاز  اإىل  الوزين  ا�ستمع  الزيارة  وخال 

ال�����س��ن��اع��ي��ة وعملها  امل��ن��ط��ق��ة  ع���ام ع��ن ع��م��ل 

خ����ال ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ق���دم���ه م���دي���ر ع��ام 

جويعد،  عمر  ال�سيد  ال�سناعية  امل��دن  �سركة 

ح��ي��ث اأو����س���ح ج��وي��ع��د خ���ال االإي���ج���از اأب���رز 

يف  ال�سناعية  امل��دن  حققتها  التي  النجاحات 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل  راأ���س��ه��ا م��دي��ن��ة  اململكة وع��ل��ى 

بجهود  واأ���س��اد  �سحاب،  يف  ال�سناعية  الثاين 

ال�سناعة  وت�سجيع  دع��م  يف  اال�ستثمار  هيئة 

املحلية وتب�سيط االإجراءات اأمام امل�ستثمرين 

القطاعات. مبختلف 

وخ�������ال اجل�����ول�����ة، مت زي��������ارة ع������دد م��ن 

الغذائية  القطاعات  اال�ستثمارية يف  امل�ساريع 

االإطاع  مت  حيث  والبا�ستيكية  وال�سناعية 

ع��ل��ى واق����ع ع��م��ل ه���ذه امل�����س��ان��ع واال���س��ت��م��اع 

ل���ل���م���ق���رتح���ات ال���ت���ط���وي���ري���ة ال����ت����ي ق��دم��ه��ا 

امل�ستثمرين يف هذه املجاالت.

االنباط- عمان 

وال����روة  ال���ب���رتول  وزارة  ا���س��ت�����س��اف��ت   -

اجتماع  ال��ث��اث��اء،  ام�����س   امل�سرية،  املعدنية 

املتو�سط  �سرق  غ��از  ملنتدى  املوؤ�س�سة  ال���دول 

الذي مت خاله ا�سهار املنتدى، وهو منظمة 

اإقليمية، مقرها القاهرة. حكومية دولية 

وذكرت وزارة الطاقة والروة املعدنية يف 

بيان، ان املنتدى املفتوح لع�سوية جميع دول 

امل�ستهلكة  اأو  املنتجة  املتو�سط  البحر  �سرق 

ل��ت��ن��ظ��ي��م  ي���ه���دف  ال����ع����ب����ور،  دول  اأو  ل���ل���غ���از 

ال�����س��وق االق��ل��ي��م��ي ل��ل��غ��از يف ���س��رق امل��ت��و���س��ط 

لاأع�ساء،  والطلب  العر�س  تاأمني  ل�سمان 

القائمة  التحتية  للبنية  الكفوؤ  واال�ستخدام 

واجل����دي����دة، م���ع ت���ق���دمي اأ����س���ع���ار ت��ن��اف�����س��ي��ة، 

وم�������س���اع���دة ال�������دول امل�����س��ت��ه��ل��ك��ة يف ت���اأم���ني 

اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا، واإت���اح���ة م�����س��ارك��ت��ه��ا م���ع دول 

العبور، يف و�سع �سيا�سات الغاز يف املنطقة.

ك��م��ا ي��ع��م��ل امل���ن���ت���دى ع��ل��ى ح��ف��ظ ح��ق��وق 

ال�����دول االأع�������س���اء يف ا���س��ت��غ��ال م�����س��ادره��م 

الغاز. الطبيعية من 

و�سارك االردن يف املنتدى بعد دعوته من 

حلماية  ال�سقيقة،  العربية  م�سر  جمهورية 

ح���ق���وق وم�������س���ال���ح امل��م��ل��ك��ة ب�����س��ف��ت��ه��ا دول����ة 

م�����س��ت��وردة ل��ل��غ��از ودول����ة ع��ب��ور، ب��وج��ود خط 

الغاز العربي فيها، والذي يبداأ من العري�س 

امل�سرية اإىل العقبة وميتد اإىل �سمال االأردن 

ومن ثم اإىل �سورية ولبنان.

ك��م��ا ت���اأت���ي امل�����س��ارك��ة االردن����ي����ة ان��ط��اق��ا 

حمركا  باعتباره  الطاقة  حم��ور  اأهمية  م��ن 

م�ساعي  عن  عدا  الوطني،  لاقت�ساد  اأ�سا�سيا 

امل��م��ل��ك��ة ل��ل��م�����س��ارك��ة وال���ب���ق���اء ع���ن ق����رب يف 

املوؤمترات واالجتماعات واملنتديات االإقليمية 

والعاملية وذلك حلماية م�ساحلها الوطنية.

خللق  ف��ر���س��ة  امل��ن��ت��دى  يف  االأردن  وي����رى 

ح���وار م��ن��ظ��م ح���ول ال��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي، وي��رى 

اه��م��ي��ة م�����س��ارك��ت��ه ���س��م��ن ���س��ان��ع��ي ال���ق���رار 

امل���ج���ال  ل���ل�������س���ي���ا����س���ات االإق���ل���ي���م���ي���ة يف ه������ذا 

واال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة احل��ال��ي��ة 

خيارات  م��ن  امل��زي��د  وتطوير  لديها  املتوفرة 

التحتية. البنى 

يف  ال��ك��ه��رب��اء  ت��ول��ي��د  حم��ط��ات  وت�ستهلك 

يوميا،  مكعب  ق��دم  مليون   330 نحو  اململكة 

جمهورية  فيها  مب��ا  املختلفة  م�����س��ادره  م��ن 

م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة، راع���ي م��ب��ادرة م��ن��ت��دى غ��از 

�سرق املتو�سط، فيما يعمل االأردن على تعزيز 

حقل  من  خا�سة  الغاز  من  املحلية،  م�سادره 

هذه  لزيادة  امل�ستقبل،  على  ويعول  الري�سة، 

الطاقة،  وزارة  اأعدتها  خطة  وف��ق  الكميات، 

الغاية. لهذه 

االنباط- عمان 

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

طلبات  با�ستقبال  م�ستمرة  اإنها  االجتماعي، 

ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي ال��راغ��ب��ني 

امل��دين،  التقاعد  يف  �سمولهم  ف��رتات  بتحويل 

خدماتهم  وانهيت  االجتماعي  ال�سمان  اإىل 

دون ح�سولهم على راتب تقاعدي.

ام�س   �سحفي  بيان  يف  املوؤ�س�سة  واو�سحت 

باال�ستفادة  الراغب  على  يتعني  اإنه  الثاثاء، 

من هذا القرار اإح�سار الوثائق الازمة التي 

ال��ت��ي عمل  امل��ن�����س��اأة  م��ن  )ك��ت��اب  ع��ل��ى  ت�ستمل 

امل�سمولة  اال�سرتاك  فيه فرتات  مبيناً  لديها، 

يف ال��ت��ق��اع��د امل����دين امل���دف���وع ع��ن��ه��ا ال��ع��ائ��دات 

التي  بالرواتب  تف�سيلي  وك�سف  التقاعدية، 

ب��اأح��ك��ام  �سموله  ف��رتة  طيلة  يتقا�ساها  ك��ان 

كان  التي  املن�ساأة  م��ن  امل��دين  التقاعد  ق��ان��ون 

الطلب  �ساحب  على  ذل��ك  وبعد  فيها،  يعمل 

مراجعة اإدارة فرع �سمان عمان املركز، لل�سري 

يف اإج�����راءات ت��ق��دمي ط��ل��ب حت��وي��ل ال��ف��رتات، 

وتعبئة النموذج املخ�س�س لهذه الغاية( .

���س��ت��ق��وم بعد  اأن��ه��ا  امل��وؤ���س�����س��ة اىل  وا����س���ارت 

ال�سيخوخة  تاأمني  ا�سرتاكات  باحت�ساب  ذلك 

وال��ع��ج��ز وال���وف���اة، وت���اأم���ني اإ���س��اب��ات ال��ع��م��ل، 

باملئة   1 البالغة  ال��ت��اأخ��ري  ف��ائ��دة  اإىل  اإ���س��اف��ة 

امل���رتت���ب���ة وف����ق����اً الأح�����ك�����ام ق����ان����ون ال�����س��م��ان 

االجتماعي، واإلزام طالب التحويل بدفعها.

واأف��راد  عمان  اأم��ان��ة  موظفي  اإن  وا�سافت 

�سمولهم  ميكن  ال  ال�سابقني  امل�سلحة  القوات 

يف هذا الربنامج كونه ال ينطبق عليهم قانون 

 2014 ل�سنة   )1( رق���م  االج��ت��م��اع��ي  ال�����س��م��ان 

وتعدياته.

اأن��ه يف ح��ال ك��ان هناك اأي عائدات  واأك��دت 

ت��ق��اع��دي��ة ل��ط��ال��ب حت��وي��ل ال���ف���رتات، وق��ام��ت 

فاأنه  للموؤ�س�سة؛  بدفعها  �سابقاً  املالية  وزارة 

ي��ت��م ح�����س��م ت��ل��ك ال��ع��ائ��دات م��ن ق��ي��م��ة امل��ب��ال��غ 

عليه. املرتتبة 

امل�����س��م��ول��ة  اأن ف����رتات اال�����س����رتاك  وب��ي��ن��ت 

ب��اأح��ك��ام ق���ان���ون ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي وف��ق��اً 

ا���س��رتاك فعلية  ف���رتات  االأ���س�����س تعترب  ل��ه��ذه 

راتب  اأو  التقاعد  راتب  على  احل�سول  لغايات 

االعتال.

االنباط- عمان 

ال�سناعة  ل��وزارة  الر�سمي  املتحدث  اأعلن 

وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن ي��ن��ال ال���ربم���اوي عن 

وتقدمي  املراجعني  ا�ستقبال  وق��ف  ا�ستمرار 

ال�سركات  م��راق��ب��ة  ودائ����رة  ال����وزارة  خ��دم��ات 

يف م��رك��ز ال������وزارة ف��ق��ط ل��ل��ي��وم  االأرب���ع���اء و 

االج����راءات  ال�ستكمال  وذل���ك  اخلمي�س  غ��د 

ال���ازم���ة م���ن ع��م��ل��ي��ات ت��ع��ق��ي��م وف��ح��و���س��ات 

ل��ل��ك��ادر ال��وظ��ي��ف��ي ل���ل���وزارة ودائ�����رة م��راق��ب��ة 

اأح���د موظفيها  ا���س��اب��ة  اأع��ق��اب  ال�����س��رك��ات يف 

ب���ف���اي���رو����س ك����ورون����ا وت����ع����زي����زا الإج��������راءات 

العامة. ال�سامة 

اأن  �سحفي  ت�سريح  يف  ال��ربم��اوي  وق���ال 

م�ستمرة  امل��ح��اف��ظ��ات  يف  ال�����وزارة  م��دي��ري��ات 

لهم  امل��واط��ن��ني مم��ن  داع��ي��ا  ك��امل��ت��ع��اد  بعملها 

مديرية  اأقرب  مراجعة  م�ستعجلة  معامات 

الإجنازها.

على  الرقابة  عمليات  ا�ستمرار  اىل  واأ�سار 

االأ�سواق يف املحافظات.

امل�ستورد  بطاقة  جتديد  خدمة  اأن  وب��ني 

م��ت��اح��ة ال��ك��رتون��ي��ا ا����س���اف���ة اىل اخل���دم���ات 

االل���ك���رتون���ي���ة امل��ق��دم��ة م���ن خ����ال ال�����وزارة 

ودائرة مراقبة ال�سركات والتي ت�سمل خدمة 

.QR احل�سول على �سهادات 

واالي������داع������ات امل���ال���ي���ة وت����ق����دمي ط��ل��ب��ات 

على  احل�����س��ول  وط��ل��ب��ات  ال�����س��رك��ات  ت�سجيل 

كلمة املرور والرقم ال�سري متاحة الكرتونيا 

اأي�سا.

وت���ت���م���ن���ى ال������������وزارة ال�������س���ام���ة جل��م��ي��ع 

يقومون  والذين  فيها  والعاملني  املواطنني 

وتنفيذ  امل��راج��ع��ني  ك��ب��رية خل��دم��ة  ب��ج��ه��ود 

يف  وميدانيا  مكتبيا  ب��ال��وزارة  املناطة  امل��ه��ام 

كافة الظروف.

االنباط- عمان 

اأغ��ل��ق��ت ب��ور���س��ة ع��م��ان، ام�����س  ال��ث��اث��اء، 

 1900 على  �سهم، موزعة  مليون  9ر5  بتداول 

8ر3  بلغت  اإجمالية  ت��داوالت  بقيمة  �سفقة، 

مليون دينار.

النقطة  اىل  البور�سة  موؤ�سر  وانخف�س 

اإغاق  مع  مقارنة  باملئة،  02ر0  بن�سبة   1596

ال�سابقة. اجلل�سة 

لل�سركات  االإغ��اق  اأ�سعار  مقارنة  ول��دى 

38 �سركة اأظهرت  اأ�سهمها، تبني اأن  املتداولة 

ارتفعت  بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  يف  انخفا�سا 

اأ���س��ع��ار اأ���س��ه��م 29 ���س��رك��ة، وا���س��ت��ق��رت اأ���س��ع��ار 

اأ�سهم 31 �سركة اخرى.

شويكة:  فتح المطاعم السياحية فور االتفاق على آلية للتفتيش 

االنباط- عمان 

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزي��ر  ق��ال 

التجارة  حجم  اأن  احلموري  ط��ارق  الدكتور 

االأ�سهر  خ��ال  انخف�س  ل���اأردن  اخلارجية 

م��ق��ارن��ة   2020 ال���ع���ام  م���ن  االأوىل  ال�����س��ب��ع��ة 

بنف�س الفرتة من العام 2019، حيث تراجعت 

.%2.0 ال�سادرات الوطنية بن�سبة 

ت�����س��ري��ح �سحفي  احل���م���وري يف  واأ����س���اف 

ام�س الثاثاء  اأن االنخفا�س امللحوظ الذي 

بن�سبة  التجاري  امليزان  يف  العجز  على  ط��راأ 

بني  ال��ف��ج��وة  الت�����س��اع  ن��ت��ي��ج��ة  ج����اء   %24.4

ال�سادرات والواردات التي انخف�ست بدورها 

16.9% لنف�س الفرتة. بن�سبة 

وق�����ال اأن�����ه مل ي��ك��ن م��ف��اج��ئ��ا ان��خ��ف��ا���س 

ال�سبعة  خ���ال  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ادرات  ق��ي��م��ة 

فتداعيات  احل��ايل،  ال��ع��ام  م��ن  االأوىل  اأ�سهر 

على  االأردين  االقت�ساد  �سربت  كورونا  اأزمة 

التي  االآث����ار  ت���زال  وم��ا  م�ستوياته،  خمتلف 

اأ�سرار بالغة  ت�سببت بها جائحة كورونا من 

يف م�����س��ت��وي��ات ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة و���س��ا���س��ل 

يف  ذلك  كان  �سواء  م�ستمرة  العاملية  االإم��داد 

دول  فيها  مب��ا  النامية،  اأو  املتقدمة  ال���دول 

من  ك��ل  ���س��ادرات  انخف�ست  حيث  املنطقة. 

وم��ا   ،%18.1 ت��ون�����س   %17.0 بن�سبة  امل��غ��رب 

13.4% ل�سادرات تركيا. ن�سبته 

العاملية  التجارة  اأن توقعات منظمة  وبني 

ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���ج���ارة  يف  ت����راج����ع  اإىل  ُت�������س���ري 

32% يف   - 13 ال�سلعية بن�سبة ترتاوح ما بني 

عام 2020، يف حني من املتوقع تعايف التجارة 

الدولية بن�سب ترتاوح ما بني21 -24% العام 

املقبل.

م��وؤ���س��رات  هنالك  اأن  احل��م��وري  د.  وق���ال 

خال  االأردن��ي��ة  ال�����س��ادرات  لتعايف  اإيجابية 

املرحلة املقبلة، حيث ُت�سري البيانات ال�سادرة 

عن االإح�ساءات العامة اىل اأن �سادرات �سهر 

بن�سبة  ارت��ف��اع��ا  �سهدت  اجل���اري  ال��ع��ام  مت��وز 

5.2% عن �سهر متوز من العام 2019.

واأ�������س������اف “ ُي����اح����ظ من������وا م���ل���ح���وًظ���ا 

 2020 ل�����س��ه��ر مت����وز  ل���ل�������س���ادرات االأردن�����ي�����ة 

مقارنة ب�سهر حزيران الذي �سبقه من العام 

2020 بن�سبة ارتفاع حوايل 15% لتبلغ 527.8 

 ،312.3  ،458.8 م��ع  م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون 

229.3 مليون دينار يف كل من �سهر حزيران 

واأيار وني�سان من العام 2020 على التوايل.

وع����ل����ى م�������س���ت���وى ال����رتك����ي����ب ال�����س��ل��ع��ي 

اأ�سهر  ال�سبعة  خ���ال  االأردن���ي���ة  ل��ل�����س��ادرات 

زالت  باأنه ما  العام احل��ايل، قال  االأوىل من 

ق��ائ��م��ة  يف  االأوىل  امل��رت��ب��ة  حت��ت��ل  االأل��ب�����س��ة 

لل�سادرات  الن�سبية  االأه��م��ي��ة  ذات  املنتجات 

بلغت  بن�سبة  ح���اداً  ان��خ��ف��ا���س��اً  ���س��ه��دت  ال��ت��ي 

باأنه لو مت ا�ستثناء منتجات  13.8%، واأو�سح 

مبا  ترتفع  الوطنية  ال�سادرات  فاإن  االألب�سة 

ن�سبته 2.5% خال ال�سبعة اأ�سهر االأوىل من 

2020 م��ق��ارن��ة م��ع ن��ف�����س ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام 

ال�سابق.

واأ�سار اإىل اأن معظم ال�سناعات التحويلية 

���س��ه��دت ارت���ف���اع���ات، ح��ي��ث ُت�����س��ري ال��ب��ي��ان��ات 

والفو�سفات،  البوتا�س،  ا�ستثناء  مت  لو  باأنه 

واخل�����س��ار وال���ف���واك���ه، واحل���ي���وان���ات احل��ي��ة، 

واالألب�سة وتوابعها، وحلوم واأح�ساء واأطراف 

���س��احل��ة ل����اأك����ل، ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال�������س���ادرات 

ب��ارت��ف��اع  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   1513.4 ال��وط��ن��ي��ة 

ن�سبته 8.0% خال ال�سبعة اأ�سهر االوىل من 

2020 مقارنة بنف�س الفرتة من العام 2019.

وقال احلموري “ كان لتداعيات الظروف 

ال���ت���ي ف��ر���س��ه��ا امل�����س��ه��د ال���وب���ائ���ي جل��ائ��ح��ة 

احلدود  على  قيود  بفر�س  واملتمثلة  كورونا، 

الربية وميناء العقبة اأمام التجارة الدولية، 

الرتانزيت  واحل��اد على جتارة  الكبري  االأث��ر 

وتغرياً وا�سحاً يف هذا امل�سار لتنخف�س قيمة 

30.3% خ��ال  ن�����س��ب��ت��ه  ت�����س��دي��ره مب��ا  امل��ع��اد 

ال���ع���ام اجل���اري  اأ���س��ه��ر االأوىل م���ن  ال�����س��ب��ع��ة 

مقارنة مع نف�س الفرتة من عام “2019.

وب����ال����رغ����م م����ن ان���خ���ف���ا����س ال���������س����ادرات 

ع����دد من  اإىل  امل��ن��ت��ج��ات  ل��ب��ع�����س  االأردن����ي����ة 

اأم��ام  ال��ب��اب  فتحت  اجلائحة  اأن  اإال  ال���دول، 

ال�سادرات،  وتنويع  املحلية  ال�سناعة  تطوير 

ح��ي��ث ���س��ه��دت ال�����س��ادرات االأردن���ي���ة ارت��ف��اع��ا 

وامل�����س��ت��ل��زم��ات ذات  امل��ن��ت��ج��ات  م��ل��ح��وظ��ا يف 

عامليا  ال��وب��اء  انت�سار  نتيجة  العاملي  الطلب 

وال��ق��ف��ازات  وال��ك��م��ام��ات  املعقمات  كمنتجات 

وغريها.

بن�سبة  الغذائية  ال�سناعات  ارتفعت  كما 

11% م��ق��ارن��ة م���ع ن��ف�����س ال���ف���رتة م���ن ال��ع��ام 

2019. كما اأكّد باأن هنالك حتول يف الرتكيب 

يف  جليا  ظهر  االأردن��ي��ة  ل��ل�����س��ادرات  ال�سلعي 

ق��ي��م��ة ال�������س���ادرات م��ن احل��ل��ي وامل��ج��وه��رات 

التي ت�ساعفت حوايل اأربع مرات لت�سل اإىل 

141.5 مليون دينار.

االنباط- عمان 

 )ZINC( لاإبداع  زين  ة  من�سّ اأقامت 

وبالتعاون مع �سندوق االأمم املتحدة لل�سكان 

بعنوان  ت��دري��ب��ي��ة  ور���س��ة   ،”UNFPA“
“Me & My Mobile” وذلك للعام 
الن�ساء  تدريب  بهدف  التوايل؛  على  الثاين 

االآمن  اال�ستخدام  على  االأردن  يف  وال�سابات 

الأجهزتهن الذكية، ومتكينهن من ا�ستخدام 

للح�سول  ق��وي��ة  ك����اأداة  املحمولة  هواتفهن 

ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا، واك��ت�����س��اف 

االإنرتنت  املفيدة عرب  الفر�س والتطبيقات 

وتعّلم املهارات املختلفة، كما تهدف الور�سة 

اأه��م��ي��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات  اإب������راز  اإىل 

واالت�ساالت ودورها يف متكني املراأة، اإذ ت�سع 

والتطور  للتعلم  و�سيلة  الن�ساء  اأي���دي  ب��ني 

امل�����س��ت��م��ري��ن، ب��االإ���س��اف��ة اإىل ���س��د ال��ف��ج��وة 

الرقمية بني اجلن�سني.

التدريبية  الور�سة  اأوىل جل�سات  واأقيمت 

ال�سهر احلايل  -التي بداأت فعالياتها بداية 

و�ست�ستمر حتى �سهر ت�سرين االأول القادم- 

يف م��ن�����س��ة زي�����ن ل�����اإب�����داع مب��ج��م��ع امل��ل��ك 

احل�سني لاأعمال، فيما �سيتم ا�ستكمال باقي 

االإن��رتن��ت م��ن خ��ال تقنية  اجلل�سات ع��رب 

االت�����س��ال امل��رئ��ي، مب�����س��ارك��ة 13 ���س��ّي��دة من 

العراقية وال�سورية  جن�سيات خمتلفة ت�سم 

واالأردنية، من مناطق �سرق العا�سمة عمان، 

قّدمها  متعددة،  موا�سيع  الور�سة  وتناولت 

خرباء ومدربون يف جماالت ري��ادة االأعمال 

وتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت.

التدريبية  ال��ور���س��ة  ج��ل�����س��ات  وان��ق�����س��م��ت 

اأ�سابيع،   6 م��دار  على  ُموّزعة  6 جل�سات  اإىل 

ع��ر���س��اً  االأوىل  اجل���ل�������س���ة  ت���ن���اول���ت  ح���ي���ث 

ت��ق��دمي��ي��اً خ��ا���س��اً ب��ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول، واأه���م 

ون�سائح  االإن��ت��اج��ي��ة،  ل��زي��ادة  تطبيقات   10

اأم��ا اجلل�سة الثانية  االأم��ان عرب االإن��رتن��ت، 

اإن�ساء  ح��ول  تو�سيحياً  عر�ساً  تناولت  فقد 

بريد اإلكرتوين، وتدريباً عملياً على تطبيق 

الربيد االإلكرتوين.

وتناولت اجلل�سة الثالثة عر�ساً تو�سيحياً 

اإلكرتونية  تطبيقات  حتميل  كيفية  ح��ول 

خالها  ق��ّدم  الرابعة  اجلل�سة  اأم��ا  ج��دي��دة، 

لل�سكان  امل��ت��ح��دة  االأمم  ���س��ن��دوق  م��وظ��ف��و 

حول  تو�سيحياً  ع��ر���س��اً   ”UNFPA“

و�سحتها  امل���راأة  تهم  التي  التطبيقات  اأه��م 

وكيفية ا�ستخدامها، يف حني تناولت اجلل�سة 

اخل��ام�����س��ة ع��ر���س��اً ت��و���س��ي��ح��ي��اً ث��ان��ي��اً ح��ول 

االإل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  حت��م��ي��ل  كيفية 

واالأخ��رية  ال�ساد�سة  اجلل�سة  �ستتناول  فيما 

مو�سوع املالية لغري املاليني.

و�ستزّود هذه الور�سة ال�سيدات امل�ساركات 

ب����امل����ه����ارات ال�����ازم�����ة حل���م���اي���ة اأن��ف�����س��ه��ن 

االإن��رتن��ت،  ع��رب  ال�سخ�سية  ومعلوماتهن 

حول  والن�سائح  امل��ع��ل��وم��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

التعامل مع حوادث التحر�س عرب االإنرتنت 

واال�ستجابة لها.

وتاأتي اإقامة هذه الور�سة يف اإطار مذكرة 

ما  املا�سي  العام  توقيعها  مت  التي  التفاهم 

االأمم  و���س��ن��دوق  االأردن  زي���ن  ���س��رك��ة  ب���ني 

بهدف   ،”UNFPA“ لل�سكان  امل��ت��ح��دة 

تطوير ورفع م�ستوى الوعي بخطة التنمية 

االأردن، وذلك مبا  2030 يف  للعام  املُ�ستدامة 

اأه��داف هذه اخلطة وتطبيق  ي�سمن تنفيذ 

ال����ه����دف اخل���ام�������س م����ن اأه��������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 

ومتكني  اجلن�سني  بني  )امل�ساواة  امل�ستدامة 

املراأة(.

االنباط- عمان 

ق���ط���اع  ت���ن���ظ���ي���م  ه���ي���ئ���ة  م���ب���ن���ى  يف  مت 

جتديد  اتفاقية  توقيع  م��وؤخ��راً  االت�ساالت 

ل�سركة  الفئوية  العامة  االت�ساالت  رخ�سة 

روي���رتز مل��ت��د، ووق���ع االت��ف��اق��ي��ة ع��ن الهيئة 

املهند�س  الدكتور  املفو�سني  جمل�س  رئي�س 

غ���ازي اجل��ب��ور ومم��ث��ل ال�����س��رك��ة يف االردن 

ال�����س��ي��ده ه��ب��ة ط���وط���ح ب��ح�����س��ور ع����دد من 

من  وع��دد  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  اع�ساء 

املعنيني من ال�سركة.

الأحكام  ا�ستنادا  االتفاقية  توقيع  وج��اء 

ق��ان��ون االت�����س��االت رقم  12/اأ/4 م��ن  امل���ادة 

والأح���ك���ام  وت��ع��دي��ات��ه،   1995 ل�����س��ن��ة   )13(

تعليمات جتديد رخ�س االت�ساالت العامة.  

من  متكنها  لل�سركة  الرخ�سة  تتيح  حيث 

واالخبار من  البيانات  نقل  تقدمي خدمات 

�ساتلية  طرفية  حم��ط��ات  ا���س��ت��خ��دام  خ��ال 

ل�����س��ري��ح��ة وا���س��ع��ة م���ن امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن داخ���ل 

االخبارية  التلفزة  حمطات  ت�سمل  اململكة 

امكانية  اىل  باال�سافة  واالجنبية  املحلية 

توفري بع�س اخلدمات املتعلقة بالقطاعات 

امل�سرفية واالعمال.

ت�سعى  الهيئة  ان  اجلبور  الدكتور  وا�سار 

دائما لتقدمي الت�سهيات الازمة لل�سركات 

للنهو�س  وذلك  االردين  ال�سوق  يف  العاملة 

ي�سمن  ومب��ا  اململكة  يف  االت�����س��االت  بقطاع 

حماية حقوق جميع االطراف ذات العاقة، 

املرخ�سة  ال�سركات  متكني  اإىل  باال�سافة 

ل��دي��ه��ا م���ن ت���ق���دمي جم��م��وع��ة ك���ب���رية من 

للمواطنني،  املتنوعة  االت�����س��االت  خ��دم��ات 

اإىل قطاع  مبا ي�سهم يف جذب اال�ستثمارات 

االت�ساالت وتطوير القطاعات االخرى التي 

املتطورة  االت�����س��االت  خ��دم��ات  على  تعتمد 

وم��ن ه��ذه القطاعات قطاع االع��ام، حيث 

ُم��ن��ح��ت ���س��رك��ة روي�����رتز ل��ي��م��ت��د ع�����دداً من 

رخ�س الرتددات للمحطات االر�سية الثابتة 

ل��دي��ه��ا  VSATللم�سرتكني  ال�����س��ات��ل��ي��ة 

والتي ت�سعى من خالها لتقدمي خدماتها 

االعامية املرتبطة بخدمات االت�ساالت.

الحموري: انخفاض العجز في الميزان التجاري %24.4

منّصة زين لإلبداع تعقد ورشة تدريبية للنساء حول 
االستخدام اآلمن لألجهزة الذكية

توقيع اتفاقية تجديد رخصة اتصاالت فئوية عامة لشركة 
رويترز لألنباء واالعالم المحدودة



االعالين
07

اعالن صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه
بخصوص طرح عطاءات

تعلن �سلطة املياه عن طرح العطاءات التالية ادناه :

مراجعة  ادناه  بالعطاءات  بامل�ساركة  والراغبني  االخت�سا�ص  ذوي  من  املهتمني  على 

مديرية العطاءات وامل�سرتيات يف مبنى �سلطة املياه الرئي�سي بعمان الطابق ال�ساد�ص 

امل�سرتدة  غري  املبالغ  مقابل  العطاء  ن�سخة  على  واحل�سول  لالطالع  ال�سمي�ساين   /

املبينة ازاءه على النحو التايل :

اخر موعد ال�ستالم العرو�ص وايداعها �سندوق العطاءات يف �سلطة املياه  ال�ساعة احلادية 

ع�سر �سباحا من التاريخ املبني اعاله . 

يتم حتميل كلفة ن�سر االعالن على اجلهة املحال عليه العطاء .

�ساعات البيع جلميع االيام لغاية ال�ساعة الثالثة بعد الظهر ما عدا اليوم االخري �سيكون 

البيع لل�ساعة الواحدة ظهرًا .

اح�سار ال�سجل التجاري ورخ�سة املهن عند ال�سراء على ان تكون �سارية املفعول .

يتم ايداع العرو�ص يف �سندوق العطاءات يف الطابق االول / مبنى �سلطة املياه – ال�سمي�ساين .

ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع االلكرتوين ل�سلطة املياه

)http://www.waj.gov.jo(

امني عام سلطة املياه بالوكالة
رئيس لجنة العطاءات الخاصة
املهنــــــــــــــــدس علي صبح

اعالن طرح عطاء رقم ) خ / 4 /2020 (
شراء اجهزة حاسوب وملحقاته

ا�ستنادا الحكام املادة رقم ) 29 / اأ ( من نظام امل�سرتيات احلكومية رقم ) 28 ( ل�سنة 2019 وتعديالته تدعو وزارة 

العدل ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة والراغبة يف اال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة ال�سراء اخلا�سة 

من  الواحدة  ال�ساعة  تاريخ هذا االعالن وحتى  من  اعتبارا  العطاء  ن�سخ  و�سراء  وال�سروط  املوا�سفات  لالطالع على 

نهاية دوام االحد املوافق 2020/10/4 .

تقدم العرو�ص يف موعد اق�ساه ال�ساعة الثانية من دوام يوم االحد املوافق 2020/10/18 .

�سيتم فتح العرو�ص يوم االثنني املوافق 2020/10/19 ال�ساعة الثانية ع�سر م�ساءا .

�سروط دعوة العطاء :

تقدمي كفالة دخول عطاء م�سدقة ) �سيك بنكي م�سدق / ب�سيغة معايل وزير العدل باال�سافة لوظيفته او كفالة 

بنكية ( بقيمة ) 3% ( من قيمة العطاء �ساحلة ملدة ) 120 ( يوم من تاريخ 2020/10/19

تقدمي ن�سخه عن رخ�سة املهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري او �سهادة ت�سجيل من وزارة ال�سناعة والتجارة .

تقدمي ما يثبت مالئة ال�سركة ماليا يف العر�ص الفني .

تقدمي ما يثبت التزام ال�سركة بدفع ال�سرائب وم�ستحقات ال�سمان االجتماعي يف العر�ص الفني .

ثمن ن�سخة العطاء ) 75 ( خم�سة و�سبعون دينار ال غري .

اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء .

ال�ساعات امل�سموح بها ل�سراء الن�سخ من 8,30 �سباحا ولغاية 1,30 م�ساءا .

وزارة العدل

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

والتجارة بان �سركة عبداهلل ووليد ابو عبيده  وامل�سجلة يف �سجل 

  2015/6/2 بتاريخ   )111949( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عبداهلل ووليد ابو عبيده

اإىل �سركة : عبداهلل حممود ابو عبيده و�سركاه

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

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن بلدية حوشا الجديدة
للمرة االوىل

تعلن بلدية حو�سا اجلديدة عن طرح عطاء تو�سعة ابنية قائمة عدد ) 2 ( 

العطاء مراجعة  الراغبني بدخول  املقاولني  يف بلدية حو�سا اجلديدة فعلى 

البلدية / منطقة حو�سا خالل �ساعات الدوام الر�سمي للح�سول على ن�سخة 

العطاء واح�سار �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول مع مراعاة ال�سروط التالية :

ان يكون ت�سنيف املقاول فئة رابعة او خام�سة ابنية .

مدة العمل ) 60 يوم ( وغرامة التاخري ) 50 دينار ( عن كل يوم تاخري .

عن  منف�سلة   ) دينار   1000  ( بقيمة  م�سدق  �سيك  العطاء  دخ��ول  كفالة 

العر�ص .

ثمن ن�سخة العطاء ) 50 دينار ( غري م�سرتدة .

اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

العا�سرة  ال�ساعة   (  )  2020/10/5  (  ) االثنني   ( يوم  امليدانية  الزيارة 

�سباحا (.

  اخر موعد اليداع العرو�ص وفتحها يوم ) االثنني ( املوافق 2020/10/12 

حو�سا  بلدية  �سندوق  يف  العرو�ص  تودع  حيث   ) �سباحا  العا�سرة   ( ال�ساعة 

اجلديدة / منطقة حو�سا .

لال�ستف�سار على الرقم ) 0790133072 (

خالد طه القاضي
رئيس بلدية حوشا الجديدة

الرقم 119/ 2020
التاريخ 5/ 2/ 1442

املوافق 22/ 9/ 2020
اعالن تبليغ اخطار تنفيذي
صادر عن محكمة العقبة 

الشرعية /التنفيذ
هيئة القاضي : نزار 
ياسر دايج الخرشة

عبداهلل  نبيل  حممد  عمار   : عليه  املحكوم  اىل 

له  عنوان  واخر  االقامة  مكان  جمهول   / الزغري 

عمان – تالع العلي – �سارع فايز املجايل – عمارة 

رقم 4 – الطابق الثاين – منزل نتايل ال�سباغ – 

بقرار  اخطارك  يقت�سي   0776089930 تلفون 

رقم  ال�سرعية  التنفيذية  الق�سية  يف  التنفيذ 

2020/119 و مو�سوعها نفقة �سغار مبلغ ) 45 ( 

للر�سوم  باال�سافة  �سهريا  دينار  واربعون  خم�سة 

وامل�ساريف القانونية رقم ال�سند التنفيذي 

2019/10/24م   تاريخه   )1198/76/103  (

لدائنتك  ال�سرعية  العقبة  حمكمة  عن  وال�سادر 

/ هبه احمد �سليمان الغرابلي ونعلمك بانه يجب 

خالل  مطلوب  ه��و  م��ا  او  ال��دي��ن  ت���وؤدي  ان  عليك 

واذا  االخ��ط��ار  ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  �سبعة 

تعر�ص  او  املذكور  الدين  توؤدي  ومل  املدة  انق�ست 

الت�سوية القانونية �سيقوم ق�سم التنفيذ مببا�سرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك وعليه 

يف  حت��ري��را  اال���س��ول  ح�سب  ذل��ك  تبليغك  ج��رى 

2020/9/22م

ماأمور تنفيذ حمكمة العقبة ال�سرعية

الرقم 120/ 2020
التاريخ 5/ 2/ 1442

املوافق 22/ 9/ 2020
اعالن تبليغ اخطار تنفيذي
صادر عن محكمة العقبة 

الشرعية /التنفيذ
هيئة القاضي : نزار 
ياسر دايج الخرشة

عبداهلل  نبيل  حممد  عمار   : عليه  املحكوم  اىل 

له  عنوان  واخر  االقامة  مكان  جمهول   / الزغري 

عمان – تالع العلي – �سارع فايز املجايل – عمارة 

رقم 4 – الطابق الثاين – منزل نتايل ال�سباغ – 

بقرار  اخطارك  يقت�سي   0776089930 تلفون 

رقم  ال�سرعية  التنفيذية  الق�سية  يف  التنفيذ 

2020/120 و مو�سوعها اجرة ح�سانة مبلغ 

) 10 ( دينار �سهريا باال�سافة للر�سوم وامل�ساريف 

القانونية رقم ال�سند التنفيذي 

2019/10/24م   تاريخه   )1199/77/103  (

لدائنتك  ال�سرعية  العقبة  حمكمة  عن  وال�سادر 

/ هبه احمد �سليمان الغرابلي ونعلمك بانه يجب 

خالل  مطلوب  ه��و  م��ا  او  ال��دي��ن  ت���وؤدي  ان  عليك 

واذا  االخ��ط��ار  ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  �سبعة 

تعر�ص  او  املذكور  الدين  توؤدي  ومل  املدة  انق�ست 

الت�سوية القانونية �سيقوم ق�سم التنفيذ مببا�سرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك وعليه 

يف  حت��ري��را  اال���س��ول  ح�سب  ذل��ك  تبليغك  ج��رى 

2020/9/22م

ماأمور تنفيذ حمكمة العقبة ال�سرعية

عالء فواز الرو�سان

الرقم 118/ 2020
التاريخ 5/ 2/ 1442

املوافق 22/ 9/ 2020
املحكمة الشرعية يف العقبة / التنفيذ
اعالن تبليغ اخطار تنفيذي صادر عن 

محكمه العقبه الشرعيه/  التنفيذ
 هيئه القاضي نزار 
ياسر دايج الخرشه

 / الزغري  اهلل  عبد  نبيل  عمار  عليه  املحكوم  اىل 

تالع  عمان  له  عنوان  واخ��ر  االقامه  مكان  جمهول 

العلي �سارع فايز املجايل عماره رقم 4 الطابق الثاين 

يقت�سي  تليفون077608993  ال�سباغ  نتايل  منزل 

التنفيذيه رقم  الق�سيه  التنفيذ يف  اخطارك بقرار 

118/ 2020 ومو�سوعها اجره م�سكن مبلغ 35 دينار 

للر�سوم  باال�سافه  �سهريا  دينار  وثالثون   خم�سة 

وامل�ساريف القانونيه رقم ال�سند التنفيذي

و  م   2019  /10  /24 تاريخه   1197  /75  /103  

 / لدائنتك  ال�سرعية  العقبة  حمكمة  عن  ال�سادر 

يجب  باأنه  نعلمك  و  الغرابلي  �سليمان  احمد  هبه 

عليك ان توؤدي الدين او ما هو مطلوب خالل �سبعه 

انق�ست  واذا  االخ��ط��ار  ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام 

الت�سويه  تعر�ص  او  املذكور  الدين  ت��وؤدي  ومل  املده 

املعامالت  مبا�سره  التنفيذ  ق�سم  �سيقوم  القانونيه 

جرى  وعليه  بحقك  ق��ان��ون  ال��الزم��ه  التنفيذيه 

تبليغك ذلك ح�سب اال�سول حتريرا يف

 22/ 9/ 2020 م

ماأمور تنفيذ حمكمه العقبه ال�سرعيه

عالء فواز الرو�سان

اعالن طرح عطاء فتح وتعبيد شوارع 
يف بلدية ام الجمال الجديدة

للمرة االوىل
ام  بلدية  يف  �سوارع  وتعبيد  فتح  عطاء  عن  اجلديده  اجلمال  ام  بلديه  تعلن 

الكميات  وج��دول  املوا�سفات  وح�سب  انبوبية  وعبارات  اجلديدة  اجلمال 

واملوا�سفات الفنية .

و�سيانة طرق  ان�ساء  رابعه / خام�سه  فئه  امل�سنفني  املتعهدين  ال�ساده  فعلى   

ن�سخه  ل�سراء  الر�سمي وذلك  الدوام  اوقات  البلديه خالل  مراجعه حما�سب 

ت�سنيف  �سهاده  معهم  م�سطحبني  م�سرتده  غري  دينار   )  125( مقابل  عطاء 

�ساريه املفعول مع مالحظه ما يلي :

مده العمل ) 60 ( يوما تقومييا .

 غرامه التاخري مقدارها ) 248 ( دينار / يوم تاأخري.

 كفاله دخول عطاء 3% ) كفاله بنكيه والتقبل �سيكات( .

االربعاء  يوم  من  �سباحا   )  11  ( ال�ساعه  العطاء  ن�سخ  اي��داع  موعد  اخر   

2020/10/14 م يف �سندوق العطاءات يف مركز البلدية .

امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  م��ن  �سباحا   )11( ال�ساعه  ال��ع��ط��اء  فتح  م��وع��د   

2020/10/14م يف مركز البلدية ) الفتح بعد االيداع مبا�سرة (.

اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

حسن فهد الرحيبه 
رئيس بلديه ام جمال الجديدة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200081601(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

باأن  �سركة حمدي حيا�سات و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2003/8/13 حتت الرقم )67913( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/22 

احليا�سات   عبد  حممد  اي��اد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ال�سلط – ت: 0777007533

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعــــــــــالن 
صادر عن بلدية املفرق الكبـــرى

للمرة الثانية
تعلن بلدية املفرق الكربى عن طرح عطاء ان�ساء ت�سريف مياه امطار فعلى ال�سادة 

املقاولني الراغبني بدخول العطاء تقدمي ا�سعارهم بالظرف املختوم .

واال�ستف�سار مراجعة مديرية العطاءات على هاتف رقم ) 0797702710 ( وذلك 

ح�سب ال�سروط واملوا�سفات املعدة من قبل بلدية املفرق الكربى .

للح�سول على ن�سخة العطاء ) 50 ( دينار.

ال�ساعة  2020/9/29م   املوافق  االربعاء  يوم  العطاء  وفتح  الي��داع  موعد  اخر 

احلادية ع�سر �سباحًا يو�سع يف �سندوق العطاءات يف مبنى البلدية ، وذلك لل�سرورة 

الق�سوى التي يتطلبها العطاء قبل ف�سل ال�ستاء.

تقدمي كفالة بنكية او �سيك م�سدق �ساري املفعول 3% من قيمة العطاء ملدة ) 90 ( 

يوما من تاريخ دخول العطاء .

ا�ستنادية وعبارات ت�سريف  ثالثة عبارات وجدران  فئة  املقاول  يكون ت�سنيف  ان 

وفئة ثالثة مياه �سرف �سحي.

اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

رئيس بلدية املفرق الكربى
عامر نايل الدغمي

االربعاء  23/ 9 / 2020

اعالن صادر عن 
جامعة ال البيت

تعلن جامعة آل البيت عن 
طرح رقم ) 2020/25 (

توريد قرطاسية ولوازم مكتبية
فعلى ال�سركات واملتعهدين الراغبني باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة 

من  اعتبارُا  املفرق  يف  البيت  اآل  جامعة  يف  وامل�سرتيات  العطاءات  دائرة 

يوم االربعاء املوافق 2020/9/23م ،من ال�ساعة الثامنة �سباحا ولغاية 

الثانية ع�سرة ظهرًا يوميًا، م�سطحبني معهم رخ�سة مهن و�سهادة ت�سجيل 

�ساريتي املفعول �سمن املجال اعاله :

ثمن ن�سخة العطاء)25 ( خم�سة وع�سرون دينارًا غري م�سرتدة .

اخرموعد لتقدمي العرو�ص للعطاء اعاله ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهر يوم 

االربعاء املوافق 2020/10/7 م.

قيمة  من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�ص  يرفق 

العر�ص ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف منف�سل .

– �سورتني ( تو�سع كل ن�سخة يف  تقدم املناق�سة من ثالث ن�سخ ) ا�سلية 

مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل ، تو�سع جميع املغلفات يف مغلف 

خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�سرتك وعنوانه ورقم دعوة العطاء ويودع يف 

�سندوق دئرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب املواعيد اعاله .

يوم  �سباح  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  اع��اله  العطاء  مظاريف  فتح  موعد 

اخلمي�ص املوافق 2020/10/8م.

ال ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر االعالن على من ير�سو عليه العطاء اعاله .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة 

ثمن موضوع العطاءرقم العطاء
النسخة 
الواحدة

اخر تاريخ  
لبيع النسخ

اخر تاريخ 
لالستفسار

تاريخ استالم 
العروض

توريد وحدات 31 / لوازم / 2020
ضخ سطحية

االثنين  100 دينار
2020/9/28

االثنين  
2020/9/28

االربعاء  
2020/9/30

توريد مضخة وحل 32 / لوازم / 2020
) mud pump (

االثنين  50 دينار
2020/9/28

االثنين  
2020/9/28

االربعاء  
مديرية املشرتيات الدفاعية2020/9/30

اعالن  طرح عطاء
 ) شراء ماكنات مختلفة (

– اجلي�ص العربي / جلنة العطاءات  تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية 

املركزية عن متديد طرح العطاء رقم م �ص ع 7 / 22 / 27 / 2020 ) �سراء ماكنات خمتلفة ( فعلى املتعهدين الراغبني 

باال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 

60 ( دينار غري م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�سة املهن وال�سجل التجاري و ) الرقم الوطني للمن�ساأة ( �ساريتي املفعول 

و�سورة عنهما وكتاب تفوي�ص من ال�سركة ملندوبها.

 )  1300  ( لغاية  العطاء  دعوة  بيع  وي�ستمر  �سباحا  التا�سعة   )  0900  ( ال�ساعة  من  يوميا  العطاء  دعوات  بيع  يتم 

الواحدة ظهرا حتى يوم االثنني املوافق 2020/10/5 ) با�ستثناء يومي االحد واخلمي�ص من كل ا�سبوع وايام العطل 

الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم قربل ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2020/10/6 

ومرفق بها تاأمني مايل م�سدق بقيمة ال تقل عن ) 5 % ( من القيمة االجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�ص ( 

وكل مناق�سة غري مرفق بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناق�سة ترد 

متاأخرة عن موعد االغالق اعاله ولن يتم ا�ستالمها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

فاك�ص ) 5000146 ( 

تلفون ) 5000184 ( فرعي ) 57531 ( ) 57532 (

موقعنا على االنرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�سفات املطلوبة ( .



الدويل
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االنباط-وكاالت

“اأورا�سيا  ن�شرت  �أعللاه،  �لعنو�ن  حتت 

اإك�سربت” ن�ص لقاء مع باحث يف �ل�شوؤون 

�الأملللريلللكللليلللة، حللللول ملللا يللتللهللدد �للللواليلللات 

�ملتحدة يف ظل حماولة �إز�حة تر�مب عن 

�لرئا�شة كر�شي 

�ملتحدة،  �لللواليللات  يف  �للقاء:  يف  وجللاء 

يلللقلللرب �لللل�لللشلللبلللاق �النلللتلللخلللابلللي مللللن خللط 

�لللنللهللايللة: بللقللي مللا يللزيللد قللللليللًا عللن �شهر 

�النتخابات على 

ويف �ل�شدد، �شاألت “اأورا�سيا اإك�سربت” 

دميري  �الأمريكية،  �ل�شوؤون  يف  �لباحث 

�لتي  �ال�شر�تيجيات  عللن  دروبنيت�شكي، 

�النتخابات  ع�شية  �الأحلللز�ب  ت�شتخدمها 

وما ميكن توقعه من ت�شويت �لثالث من 

نوفمرب، فقال:

ت�شبب فريو�ص كورونا باأ�شر�ر ج�شيمة 

عليهم  يتعني  يز�ل  وال  �ملتحدة،  للواليات 

لكن  بللاأخللرى،  �أو  بطريقة  معه  �لتعاي�ص 

�لوظائف  عللام.  ب�شكل  يتعافى  �القت�شاد 

تعود، و�لبطالة تتناق�ص كل �شهر

منو  هناك  �شيكون  �أنلله  �جلميع  يللدرك 

�جلللمللهللوريللني  علللللى  و�أن   ،2021 �لللعللام  يف 

�لللدميللقللر�طلليللني  الأن  ذللللك،  يف  يللثللقللو�  �أن 

نام  �قت�شاد  على  �إال  �الرتللكللاز  ميكنهم  ال 

بالفعل

�أخرى  مرة  نعود  �حلالة،  هذه  مثل  يف 

يتعني  وعللنللدهللا،   .2019 �لللعللام  بللد�يللة  �إىل 

�للشللاأن مللر�للشللح الملللع فقط  �إن مللن  �لللقللول 

�أن يللتللغلللللب علللللى �لللرئلليلل�للص �حللللاكلللم، ومللع 

�أخلللطلللاء جللديللة جلللد� ملللن رئلليلل�للص �لللدولللة 

ب�شكل  بعد.  متاح  غري  هللذ�  لكن  �حلللايل. 

عللللام، �لللو�للشللع يللتللطللور بلللهلللذه �لللطللريللقللة. 

ملل�للشللاألللة  هلللذه  �إن  �للللقلللول  �إىل  �أعلللللود  لللكللن 

�إذ�  مللا  �الأكلللرب  �للل�للشللوؤ�ل  ويبقى  �نتخابية، 

كان �لت�شويت يف هذه �النتخابات �شيكون 

�لنهاية

عبثا.  وتللغللذى  �للل�للشللو�رع  ُت�شتنفر  فلللللم 

وللليلل�للص عللبللثللا �أن بللايللدن وظلللف �أكللللر من 

�شبيل  على  �الأف�شل،  بني  من  حماٍم،   300

�ل�شابق.  �الأمللريللكللي  �لللعللام  �ملللدعللي  �ملللثللال، 

هناك �أ�شخا�ص �شي�شاركون حقا يف �لدفاع 

عن كل والية خمتلف عليها. وبالنظر �إىل 

ف�شيكون  بالربيد،  �شيكون  �لت�شويت  �أن 

هناك خاف حول بطاقات �القر�ع �لتي 

و�أيها ال ينبغي �حت�شابه.  يجب �حت�شابها 

�أعمال  �أي�شا  هناك  ذلللك،  �إىل  باالإ�شافة 

�لللل�لللشلللو�رع. �الأملللللل، مللعلللللق لي�ص  �للشللغللب يف 

ولبايدن،  للحزب  �النتخابي  �لنجاح  على 

�إمنا على جناح مثل هذ� �لنوع من �لثورة 

د�خل �لواليات �ملتحدة

االنباط-وكاالت

 �أعرب وزير �خلارجية �الأملاين هايكو ما�ص 

عللن قللنللاعللتلله بلللاأن �لللرئلليلل�للص �الأمللريللكللي دونللالللد 

تر�مب يوؤجج �لتوتر�ت �ل�شيا�شية �لد�خلية يف 

بلده كاأد�ة حل�شد �أن�شاره

وقال ما�ص، يف مقابلة حول كتاب يف �جلنون 

�إنللتللاج  مللن  وثائقي  وفيلم  �الأمللريللكلليللة  �لللكللارثللة 

ملوؤلفي  �الإعللاملليللة  �الأملللانلليللة  دي  �آر  �إيللله  �شبكة 

المبي،  و�شتيفان  برينكبومير  كاو�ص  �لكتاب 

�إن �لهدف هو خلق �أغلبيات وفقا الأمنياته

ورد� على تهديد تر�مب با�شتخد�م �جلي�ص 

�أعقبت مقتل جورج  �أعمال �ل�شغب �لتي  خال 

فلللللويللد، قلللال ملللا�لللص: لللقللد فلللاق ذللللك خلليللايل ، 

مو�شحا �أنه ال جد�ل يف حقيقة حدوث �أعمال 

عنف ونللهللب ووجلللوب �تللخللاذ �لللدولللة �إجلللر�ء�ت 

�جلي�ص  ن�شر  �الإعللان عن  لكن  وقال:  �شدها، 

يف �للشللو�رع و��للشللنللطللن، لللدرجللة ��للشللطللر�ر وزيللر 

�إىل معار�شة ذلك، كان جتربة جديدة  �لدفاع 

بالن�شبة يل

�ل�شيا�شة  عللن  �خلللارجلليللة  وزيللر  حتللدث  كما 

�الأملللريلللكللليلللة جتلللللاه �إيلللللللر�ن وملللقلللتلللل �جللللللر�ل 

�الإير�ين قا�شم �شليماين يف بد�ية �لعام

�أمريكي  هجوم  يف  ُقتل  �شليماين  �أن  ُيذكر 

ببغد�د يف كانون �لثاين/يناير �ملا�شي

وقلللال مللا�للص �إنللله كللانللت هللنللاك خملللاوف من 

�نللللدالع حلللرب بلل�للشللبللب �أعلللملللال غللري مللقلل�للشللودة، 

حقا  للغاية  خطري�  و�شعا  هللذ�  كللان  و�أ�للشللاف: 

لن  �لنهاية  �أنلله يف  متاأكد� منه هو  �أكللن  ما مل 

يللوؤدي  لعنف  ت�شعيد  يف  �لللتللورط  علينا  يللكللون 

�إىل حرب �شتوؤثر على �ل�شرق �الأو�شط و�الأدنى 

باأكمله .

 االنباط-وكاالت

�أعللللاد ملللللف تطبيع �لللعللاقللات بللني �للل�للشللود�ن 

و�إ�للشللر�ئلليللل �خلللافللات مللن جللديللد بللني �حلكومة 

زيللارة  �شوء  على  �ل�شيادي  و�ملجل�ص  �النتقالية 

رئي�ص �ملجل�ص عبد�لفتاح �لربهان �إىل �الإمللار�ت 

ولقائه مب�شوؤولني �أمريكيني لبحث رفع �ل�شود�ن 

مللن �لللائللحللة �للل�للشللود�ء لللدعللم �الإرهللللللاب و�للللذي 

�شام  �تللفللاق  لللبلللللورة  مقدمة  مللر�قللبللون  يعتربه 

مو�قف  وتتباين  �أمريكية  برعاية  �إ�شر�ئيل  مع 

�لظهري �ل�شيا�شي حلكومة عبد�هلل حمدوك حيال 

م�شاألة تطبيع �خلرطوم مع تل �أبيب �الأمر �لذي 

دفع رئي�ص �لللوزر�ء �إىل �لناي بنف�شه عن �مل�شاألة 

�خت�شا�ص  مللن  لي�شت  �لق�شية  هللذه  �أن  معترب� 

حكومته خال زيللارة وزيللر �خلارجية �الأمريكي 

مايك بومبيو �إىل �خلرطوم �ل�شهر �ملا�شي وقال 

وزير �الإعام و�ملتحدث با�شم �حلكومة �ل�شود�نية 

“�لوفد  �إن  �للشللالللح  حمللمللد  في�شل  �النللتللقللاللليللة، 

�لوز�ري �ملر�فق لرئي�ص جمل�ص �ل�شيادة �النتقايل 

ملناق�شة  تفوي�شا  يحمل  ال  �لللربهللان،  عبد�لفتاح 

�لتطبيع مع �إ�شر�ئيل”

و�أكللد �أن “موقف بللاده ثابت حيال �لتطبيع 

مع �إ�شر�ئيل، ولي�ص لدينا تفوي�ص التخاذ قر�ر يف 

مثل هذه �الأمور، وهي من مهام حكومة منتخبة، 

وما زلنا عند ذ�ت �ملوقف”

و�أو�شح �شالح �أن �لوفد �ملتو�جد يف �الإمللار�ت 

قائمة  من  �ل�شود�ن  ��شم  رفللع  ببحث  “خمول 
فلللريلللق �الإد�رة  لللللاإرهللللاب ملللع  �للللر�عللليلللة  �لللللللدول 

�الأمريكية �ملتو�جد هناك”

ن�شر�لدين  �لللعللدل  وزيلللر  “تو�جد  و�أ�لللشلللاف 

ياأتي ملناق�شة �جلو�نب  عبد�لباري �شمن �لوفد، 

�لق�شائية و�لعدلية �لتي حكمت مبوجبها �ملحاكم 

لرفع  متهيد�  �للل�للشللود�ن،  ق�شايا  يف  �الأمللريكلليللة 

�ل�شود�ن من قائمة �لدول �لر�عية لاإرهاب”

�خلللارجلليللة  �لللعللاقللات  “ملف  �أن  �إىل  ولللفللت 

وز�رة  مللهللام  مللن  �ل�شيا�شية  بللاجلللو�نللب  �خلللا�للص 

و�لق�شائية  �لعدلية  �جلو�نب  �أن  �إال  �خلارجية، 

�خلا�شة بالعاقات مع �لواليات �ملتحدة من مهام 

وزير �لعدل”

وتاأتي ت�شريحات �شالح رد� على ما قاله ع�شو 

�أحمد  و�لتغيري  �حلرية  لقوى  �ملللركللزي  �ملجل�ص 

ح�شرة، ملوقع “�شود�ن تربيون” �ملحلي

ُيناق�ص  “�الئتاف �حلاكم  �إن  وقال ح�شرة،  

ونتائج  �إ�شر�ئيل  مللع  �لتطبيع  م�شاألة  �لللثللاثللاء 

زيارة �لربهان و�لوفد �ملر�فق له �إىل �الإمار�ت”

و�أحللليلللى تللوقلليللع �الإمللللللللار�ت �تلللفلللاق �للشللام مع 

�إ�لللشلللر�ئللليلللل، ملل�للشللار بلللنلللاء علللاقلللات طللبلليللعلليللة بني 

�أبلليللب جلللرت فرملته يف فرب�ير  �خلللرطللوم وتلللل 

�ملا�شي على خلفية ردود فعل �شيا�شية و�شعبية �إثر 

لقاء جمع بني رئي�ص جمل�ص �ل�شيادة عبد�لفتاح 

بنيامني  �الإ�شر�ئيلي  �لللللوزر�ء  ورئي�ص  �لللربهللان 

�النتقالية  �حلكومة  وكللانللت  �أوغللنللد�  يف  نتنياهو 

�للل�للشللود�نلليللة قللد تن�شلت مللن �للللللقللاء �للللذي جمع 

�لربهان بنتنياهو يف �أوغند�، حيث �تفق �لطرفان 

علللللى بللللدء �لللتللعللاون �مللل�للشللرك متللهلليللد� لتطبيع 

�لعاقات بني �لبلدين

و�أكلللللللدت �حللللكلللوملللة �النللتللقللاللليللة �أنللللله مل يتم 

ب�شاأن  �لللللوزر�ء  مللع جمل�ص  �لت�شاور  �أو  �الإخللطللار 

�للللللقللاء �ملللثللري للللللجللدل، و�أنللهللا علمت باللقاء من 

خال و�شائل �الإعام و�عتربت �للقاء تعديا على 

�شاحياتها �لد�شتورية

االناط-وكاالت

 كلل�للشللفللت حللملللللة �العلللتلللقلللاالت �لللتللي �شنتها 

�أن�شار  �لغربية بحق  �ل�شفة  �الأمللن يف  �أجهزة 

�الإ�للشللاح  تيار  ورئي�ص  �لفل�شطيني  �لللقلليللادي 

�للللدميلللقلللر�طلللي بللحللركللة فللتللح �لللنللائللب حممد 

دحللللان علللن تللوجلله �لللرئلليلل�للص حمللمللود عبا�ص 

ل�شرب �أبرز خ�شومه ومناف�شيه يف خطوة يرى 

حركة  هللي  منها  �الأبللللرز  �مل�شتفيد  �أن  �لبع�ص 

حما�ص، �لتي لطاملا لعبت على خط �ل�شر�عات 

بني �لطرفني

�لفل�شطيني  �لقيادي  �شد  �حلملة  وبلللد�أت 

�تفاق  مهند�ص  بللاأنلله  باتهامه  دحلللان  حممد 

�ل�شام �لذي �أبرم بني �الإمار�ت و�إ�شر�ئيل ومت 

ربط م�شالة تطبيع �لعاقات به باعتباره يقيم 

يف �الإمللار�ت، لي�شل �الأمللر �إىل �عتقال �أن�شاره 

�ل�شلطة  �شيطرة  مللنللاطللق  يف  تلليللاره  وقللليلللاد�ت 

�لفل�شطينية

و�عتقلت قو�ت �الأمن �لفل�شطينية �أكر من 

�لدميقر�طي   �الإ�للشللاح  تيار  �أن�شار  مللن  �شتة 

ح�شبما قال متحدث با�شم �لتيار �الإ�شاحي

و�أثار �التفاق �لذي �أبرمته �الإمار�ت الإقامة 

علللاقلللات دبلللللومللا�للشلليللة ملللع �إ�لللشلللر�ئللليلللل غ�شب 

من  �التفاق  �أن  �عتربو�  �لذين  �لفل�شطينيني 

�شاأنه �أن يزيد من �إ�شعاف ق�شيتهم

وقال �ملتحدث با�شم �لتيار �الإ�شاحي عماد 

حم�شن، �للللذي و�للشللف �العللتللقللاالت بللاأنللهللا ذ�ت 

دو�فع �شيا�شية، �إن قو�ت �الأمن �لتابعة لل�شلطة 

�لفل�شطينية �لتي تتمتع بحكم ذ�تي حمدود يف 

�ل�شفة �لغربية، �عتقلت �الثنني �شبعة �أع�شاء 

من �لتيار، من بينهم �لقياديان هيثم �حللبي 

و�شليم �أبو�شفية

�لفل�شطينية يف بيان  �الأمللن  قللو�ت  و�أعلنت 

�إنللهللا �عللتللقلللللت �حللللللبللي يف قللريللة بللالللقللرب من 

مدينة نابل�ص بال�شفة �لغربية يف �إطار �جلهود 

يذكر  ومل  و�لنظام.  �الأمللن  لفر�ص  �ملتو��شلة 

�لبيان �أي �عتقاالت �أخرى فيما �أحجمت وز�رة 

�لد�خلية �لتابعة لل�شلطة عن �لتعليق

بعد  �الإمللللللار�ت  ويعي�ص حمللمللد دحللللان يف 

�إجلللبلللاره علللللى ملللغلللادرة �للل�للشللفللة �لللغللربلليللة �لتي 

خللاف  �أعللقللاب  يف   2011 يف  �إ�للشللر�ئلليللل  حتتلها 

عبا�ص  حممود  �لفل�شطيني  �لرئي�ص  مع  حللاد 

و�لد�ئرة �ل�شيقة �ملحيطة به

وتلللاأتلللي حللملللللة �العلللتلللقلللاالت بللعللد �أيلللللام من 

�إ�شر�ئيل  يف  �ملتحدة  �لللواليللات  �شفري  ت�شريح 

ديفيد فريدمان، ب�شاأن رغبة باده يف ��شتبد�ل 

�للللرئللليللل�لللص حملللملللود علللبلللا�لللص مبللحللمللد دحللللان  

بللاعللتللبللاره �الأقللللدر على تلللويل رئللا�للشللة �ل�شلطة 

�لفل�شطينية مت تعديله الحقا

هيوم”  “�إ�شر�ئيل  �للشللحلليللفللة  وعللللدلللللت 

ت�شريحات  بللث  بللاإعللادة  فللريللدمللان  ت�شريحات 

يقول فيها نحن ال نفكر يف ذلك، ولي�شت لدينا 

رغبة يف هند�شة �لقيادة �لفل�شطينية

وكان �لقيادي �ل�شابق بحركة فتح، من �أو�ئل 

لل�شفري  �ملن�شوبة  �لت�شريحات  على  �ملعقبني 

ت�شريحات  �أن  ذللللك  بللاإ�للشللر�ئلليللل،  �الأملللريكلللي 

�شيما  ال  منها،  �ملت�شررين  �بللرز  هو  فريدمان 

بينه  ت�شويه تربط  مع قيادة خ�شومه حلملة 

و�تفاق �الإمار�ت و�إ�شر�ئيل

ونلل�للشللر دحللللان يف تللدويللنللة علللللى �شفحته 

�لللر�للشللملليللة مبلللوقلللع �للللتلللو��لللشلللل �الجللتللمللاعللي، 

في�شبوك  “من ال ينتخبه �شعبه لن ي�شتطيع 

�لللقلليللادة وحتللقلليللق �ال�للشللتللقللال �لللوطللنللي و�أنلللا 

حممد دحان كلي �إميان باأن فل�شطني بحاجة 

ما�شة �إىل جتديد �شرعية �لقياد�ت و�ملوؤ�ش�شات 

عرب  �إال  يتحقق  لن  وذلللك  كافة  �لفل�شطينية 

�نتخابات وطنية �شاملة و�شفافة ومل يولد بعد 

من ي�شتطيع فر�ص �إر�دته علينا..”

 خبير: الصراع على الرئاسة في الواليات المتحدة يمكن أن يتحول إلى حرب أهلية

 وزير الخارجية األلماني: تهديدات ترامب فاقت الخيال

 حكومة حمدوك تتنصل من مسؤولية التطبيع مع إسرائيل 

 حملة أمنية تستهدف أنصار دحالن في الضفة الغربية 

االنباط-وكاالت

�أعلللللللن نللائللب وزيللللر �للللدفلللاع �للل�للشللعللودي، 

�الأمري خالد بن �شلمان، يف تغريدة مبنا�شبة 

ت�شعى  بللللاده   �أن   ، لل�شام  �لللعللاملللي  �للليللوم 

للو�شول باليمن �إىل �شام �شامل ود�ئم.

�أن  �للل�للشللعللودي  و�مللل�للشللوؤول  �الأمللللري  ور�أى 

هذ� �لهدف يتحقق بتنفيذ �تفاق �لريا�ص، 

وبتكامل �جلهود مع �ملبعوث �الأممي الإجناح 

مللقللرحلله �ملللتللمللثللل يف �الإعللللللان �مللل�للشللرك، 

الإنهاء �الأزمة.

وكتب نائب وزير �لدفاع �ل�شعودي بهذه 

�ملنا�شبة قائا: “نتطلع �ىل �أن ينعم �لعامل 

بال�شام يف �أرجاءه، ون�شعى مع دعاة �ل�شام 

و�أ�شقائنا يف �ليمن للو�شول �ىل �شام �شامل 

ود�ئللللم مللن خلللال تنفيذ �تللفللاق �لللريللا�للص 

وتكامل �جلهود مع �ملبعوث �الأممي الإجناح 

مللقللرحلله )�الإعللللللللان �ملللل�لللشلللرك( الإنلللهلللاء 

�الأزمة وعودة �ليمن �إىل حميطه �خلليجي 

و�لعربي”.

االنباط-وكاالت

قلللال وزيللللر �خلللارجلليللة �لللرو�للشللي �شريغي 

دول  عن  نيابة  بالفيديو  ر�شالة  يف  الفلللروف، 

منظمة مللعللاهللدة �الأمللللن �جلللمللاعللي، يف كلمة 

�لعامة لاأمم  75 للجمعية  �لللدورة  مبنا�شبة 

�ملتحدة، �إن �لعامل �شئم من �النق�شام

و�أ�شاف وزير �خلارجية يف كلمته: “�ليوم، 

م�شتعرة  �مل�شلحة  �لنز�عات  تللز�ل  ال  لاأ�شف، 

يف مناطق خمتلفة من �لعامل. وت�شاف �إليها 

�للللدويل،  �الإرهللللاب  �جلللديللة، مثل  �لتهديد�ت 

و�مللللخلللدر�ت و�جللللر�ئلللم �الإلللكللرونلليللة، وتغري 

�مللللنلللاخ. ويف هلللذه �للل�للشللنللة، �نلل�للشللاف �إىل هللذه 

�لقائمة حتدي هائل �آخللر، وهو وباء فريو�ص 

كللللورونللللا، �لللللذي تلل�للشللبللب يف �أزمللللللات جللديللة يف 

�ملجاالت �الجتماعية و�القت�شادية وغريها”

و�أكلللللد الفلللللروف �أن �للشللعللوبللة �ال�للشللتللجللابللة 

للم�شاكل �لعاملية تتفاقم من �شنة �إىل �أخرى، 

“هذ�  �أن  �النللقلل�للشللام، مو�شحا  تللز�يللد  ظللل  يف 

رغبة  عللدم  �إىل  كبري  حللد  �إىل  يرجع  �لو�شع 

بع�ص �لدول يف �الأخذ بعني �العتبار �مل�شالح 

�مل�شروعة للدول �الأخرى”

و�أ�لللشلللار وزيلللر �خلللارجلليللة �لللرو�للشللي �إىل �أن 

هللنللاك حملللللاوالت الإقلللحلللام وفلللر�لللص مفاهيم 

ومعايري، يف �لنظام �لعاملي، وما ي�شاحب ذلك 

�لد�خلية  �ل�شوؤون  للتدخل يف  من حمللاوالت 

للللللدول، و��للشللتللخللد�م �لللعللقللوبللات �الأحلللاديلللة، يف 

�نتهاك ل�شاحيات جمل�ص �الأمن �لدويل

وقال الفروف �إن “�مل�شار �لطبيعي للتاريخ 

ال ميكن عك�شه. و�ليوم، تتعزز مر�كز جديدة 

للنمو �القللتلل�للشللادي علللللى �للل�للشللاحللة �لللدوللليللة، 

وتتز�يد �حلاجة �إىل ت�شوية �لنز�عات �مل�شلحة 

بالو�شائل �ل�شلمية ح�شريا، م�شيفا �أن �لعامل 

�شئم �النق�شامات

االنباط-وكاالت

 دعا �لرئي�ص �لفنزويلي نيكوال�ص مادورو 

�لعامل ملكافحة �لهيمنة و �الأفكار �الإمربيالية 

بلليللنللمللا حللللّذر وزيللللر �خلللارجلليللة �لللكللوبللي من 

�خلطر �لذي ت�شكله و��شنطن لل�شلم �لدويل، 

وذلك خال �جتماع عرب �الإنرنت للجمعية 

�لعامة �لتابعة لاأمم �ملتحدة �الثنني

مللللادورو،  نلللدد  م�شبقا  �شّجل  خللطللاب  ويف 

بللارتللكللاب  �لللللذي يتهمه حمللقللقللون �أممللليلللون 

جر�ئم �شد �الإن�شانية، بل عامل �لهيمنة، عامل 

�الإمربيالية و�أ�شر على �شرورة �لوقوف �شفا 

و�حد� يف مو�جهة وباء كوفيد-19

وقال تدعم فنزويا عاملا متعدد �الأقطاب، 

ونظاما متجدد� لاأمم �ملتحدة، نظاما يعرف 

�شكان  ويحمي  �لللدويل  �لقانون  يطّبق  كيف 

�لللواليللات �ملتحدة  �نللتللقللاد�ت  �لللعللامل ، مدينا 

�ملتكررة ملنظمة �ل�شحة �لعاملية لكن دون �أن 

ي�شمي و��شنطن ب�شكل و��شح

و�أ�شاف هذ� لي�ص �لوقت �ملنا�شب الإهانة 

�الآن وقت  �لعاملية،  �ل�شحة  وتهديد منظمة 

�لوقوف �شفا و�حد� �إىل جانبها

�لللذي مل تعد  �لرئي�ص �ال�شر�كي  وتابع 

�أكر من 50 دولة تعرف به �أن �لعامل هزم 

�لللعللامل  �شينت�شر  عللامللا.   75 قللبللل  �لللفللا�للشلليللة 

للهيمنة  �للل�للشللاعللني  �أولللللئللللك  �أمللللللام  جملللللدد� 

و�الأفللكللار �الإمللربيللاللليللة و�شيكون قلللادر� على 

هزمية �لفا�شية �جلديدة

�أن يلقي ملللللادورو �الأربلللعلللاء  �ملللقللرر  وملللن 

كلللللمللة �أخلللللرى علللرب �الإنللللرنللللت �أملللللام �الأمم 

�ملتحدة خال �نعقاد �جلمعية �لعامة، �لتي 

مل ي�شارك �شخ�شيا يف ن�شاطاتها منذ �لعام 

2018

كما �نتقد وزير �خلارجية �لكوبي برونو 

رودريللغلليللز بللاريللا �لللواليللات �ملتحدة قائا يف 

�لذكرى �لل75 لتاأ�شي�ص �الأمم �ملتحدة، تهدد 

�أكرب قوة عاملية �لتعددية و�لقانون �لدويل

�لللذي  �لام�شوؤول  �ل�شلوك  �أن  و�أ�للشللاف 

تنتهجه �للللواليلللات �ملللتللحللدة هللو �أكلللرب خطر 

يو�جه �ل�شلم و�الأمن �لدوليني

�ملللتللحللدة(  �أن )�للللللواليلللللات  يلللبلللدو  وتلللابلللع 

تنخرط يف حرب مع �لكوكب و�شكانه ، مدينا 

�حل�شار �القت�شادي و�لتجاري و�ملايل �لذي 

فر�شته و��شنطن على باده

نائب وزير الدفاع السعودي يغرد: سالم شامل ودائم 
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االنباط-وكاالت

ال  اع�����ل�����ن وزي����������ر اخل������ارج������ي������ة 

امل���ال���ك���ي يف  ف��ل�����س��ط��ن ي ري����ا�����ض 

ح��ول  اهلل  رام  يف  ���س��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر 

اخ���ر امل�����س��ت��ج��دات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ب��ان 

دورها  عن  التخلي  قررت  فل�سطن 

جامعة  ل  احلالية  للدورة  كرئي�ض 

العربية الدول 

االن�سحاب  ان  اىل  املالكي  ولفت 

م���ن اجل���ام���ع���ة ال��ع��رب��ي��ة ق���د ي��ول��د 

ل�سيناريوهات  ال��ب��اب  يفتح  ف��راغ��اً 

عنها غنى  نحن يف  خمتلفة 

االنباط-وكاالت

ن�سر  ال��ع��ري��ة  ه��اآرت�����ض  �سحيفة  اأع����ادت 

تقرير لها كانت قد ن�سرته قبل عدة اأ�سهر، 

احلية  الذخرية  الإطالق  اأر�سلتمونا  بعنوان 

االآن  ل��ن��ا  ا�ستمعوا  م��ت��ظ��اه��راً..   8211 ع��ل��ى 

، وال����ذي وث���ق اع���راف���ات ع���دد م��ن اجل��ن��ود 

االإ�سرائيلي،  االحتالل  جي�ض  يف  القنا�سن 

وما كانوا يقومون به على حدود قطاع غزة 

التي كانت تنطلق كل  العودة  اإبان م�سريات 

من  اأك��ر  ال�ست�سهاد  اأدى  م��ا  ه��ن��اك،  جمعة 

8 اآالف  اأك���ر م��ن  واإ���س��اب��ة  348 م��ت��ظ��اه��راً 

اآخرين باإ�سابات متفرقة

وقد روى جندي من لواء امل�ساة جوالين،  

يف  فل�سطينياً   52 اإ���س��اب��ة  م��ن  مت��ك��ن  ك��ي��ف 

ركبهم وقتل واحداً منهم، وكيف كان يفعل 

يف  قيا�سياً  رق��م��اً  ح��ق��ق  ب��اأن��ه  متباهياً  ذل��ك 

ع���دد ال���رك���ب ال��ت��ي ف��ج��ره��ا واأن�����ه يحتفظ 

مب���ظ���روف���ات ال���ر����س���ا����س���ات ال���ت���ي اأط��ل��ق��ه��ا 

للذكرى

وقال القنا�ض االإ�سرائيلي خالل التقرير 

اأك��ر عدد من ال�سربات يف  اإن��ه ح�سل على 

كتيبته واأنه ي�سار اإليه با�سم القاتل .. عندما 

ي�ساألون، ح�سناً، كم  امليدان، كانوا  عدت من 

اليوم؟ يف مباهاة  اأ�سبتها  التي  الركب  عدد 

بن اجلنود فيمن قام باإ�سابة اأكر عدد من 

الفل�سطينين املدنين العّزل

واأ����س���اف ال��ق��ن��ا���ض االإ���س��رائ��ي��ل��ي مل��را���س��ل 

اأنه قبل ظهورنا،  اأن تفهم  ال�سحيفة عليك 

كانت الركبتن اأ�سعب �سيء ميكن اأن ن�سعر 

واح��د مت  قنا�ض  كانت هناك ق�سة عن  ب��ه، 

11 ركبة، واعتقد  اأ�ساب  اإخبار اجلميع باإنه 

اأن يتفوق عليه.  اأن��ه ال ميكن الأح��د  اجلنود 

وبعد ذل��ك اأح�����س��رت �سبع وث��م��اين رك��ب يف 

يوم واحد

وك��ان��ت م�����س��ريات ال��ع��ودة ال��ت��ي انطلقت 

الفل�سطينين  ال��الج��ئ��ن  ب��ع��ودة  م��ط��ال��ب��ة 

غ���زة، يف مار�ض  ق��ط��اع  ع��ن  وك�سر احل�����س��ار 

والذي  14 مايو،  ذروتها يف  بلغت  2018، قد 

كان ذكرى النكبة، الذي مت فيه ح�سد اأكر 

ق���در م��ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ل��ى احل�����دود، اأم���ام 

يومها  لي�س�ستهد  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ن،  اجل��ن��ود 

اأكر من 61 فل�سطينياً، وجرح 2400 اآخرين

تلقي  اإي��دن  االإ�سرائيلي  اجلندي  مقابلة 

ال�سوء على جتربة القنا�سن االإ�سرائيلين 

ع���ل���ى احل��������دود م����ع غ�������زة، ح���ي���ث اق���رب���ت 

القنا�سن،  ع�����س��رات  م��ن  ه��اآرت�����ض  �سحيفة 

من  ت�سريحهم  مت  ف��ق��ط،  منهم  �ستة  ل��ك��ن 

اجلي�ض، وافقوا على اإجراء مقابالت معهم، 

كما ومت تغيري اأ�سماء القنا�سن يف التقرير، 

الإعتبارات اأمنية واجتماعية

الرقم  حطم  اإن��ه  لل�سحيفة  اإي��دن  وق��ال 

 14 ي���وم  امل��ظ��اه��رة  خ���الل  للركبة  القيا�سي 

مايو 2018، حيث ح�سل على اأكر عدد من 

ال�سربات، 52 ركبة يف يوم واحد!

وي���ق���ول: يف ال��ن��ه��اي��ة ت��ري��د امل���غ���ادرة مع 

واأنك  به،  تفتخر  �سيًئا  فعلت  باأنك  ال�سعور 

مل تكن قنا�ساً اأثناء التمارين فقط !

ل���واء  ك��ق��ن��ا���ض يف  وع��م��ل اجل���ن���دي روي 

ج��ف��ع��ات��ي، ح��ت��ى اإط�����الق ���س��راح��ه ق��ب��ل ع��ام 

التقرير  خ���الل  لل�سحيفة  وق���ال  ون�����س��ف، 

الكتيبة  ق��ائ��د  الأن  �سغط،  ه��ن��اك  ك��ان  ب��اأن��ه 

ظهر، وكان هناك فل�سطيني بدا وكاأنه كان 

يف ال��ع�����س��ري��ن م���ن ع��م��ره ومل ي��ت��وق��ف عن 

ال��ت��ح��رك، اأت��ذك��ر ب��و���س��وح اأن��ن��ي ك��ن��ت قلقا 

الأنني  باالرتياح  اأ�سعر  ثم  ال�ساق  فقده  من 

حققت �سربة دقيقة !

راأي���ت  لل�سحيفة:  بحديثه  روي  وت��اب��ع 

رجاًل على و�سك اإ�سعال قنابل مولوتوف. يف 

مثل هذه احلالة ال جتري ح�سابات. و�سلت 

اإىل الال�سلكي، و�سفت الهدف وح�سلت على 

ت�سريح، اأطلقت النار على ركبتيه و�سقط

اإن  م��داخ��الت��ه��م،  خ��الل  القنا�سة  واأك���د 

املوقف املثايل ل�سرب فل�سطيني هو الركبة 

. قال اإيتاي: اإذا راأيت الدماء ، فهذه لي�ست 

تكون  اأن  املحتمل  من  الأن��ك  جيدة،  عالمة 

االإ�سابة مرتفعة جًدا

اآخر  قنا�ض  مع  متحدثاً  التقرير  وتابع 

متت مقابلته قال اإنه يف اإحدى املراحل، كان 

التفوي�ض  اأت��ى  ث��م  اأم��ام��ي،  واق��ف��ا  املتظاهر 

كان  اإذ  وكانت حلظة �سعبة،  النار،  باإطالق 

كله  والعامل  وزوجاتهم  ح��ويل،  من  اجلنود 

م�سيفاً:   . يل  حم��اول��ة  اأول  يف  يراقبونني 

اأتذكر م�سهد الركبة وهي تنفجر

ويف وقت �سابق من هذا العام، قالت االأمم 

“اإ�سرائيل”  اأن  على  اأدل��ة  هناك  اإن  املتحدة 

على  الرد  االإن�سانية يف  �سد  ارتكبت جرائم 

االحتجاجات

االنباط-وكاالت

اأك�����د جم��ل�����ض ال��������وزراء ال���ك���وي���ت���ي، م���رك���زي���ة ال��ق�����س��ي��ة 

االأوىل العرب وامل�سلمن  باعتبارها ق�سية  الفل�سطينية 

دول��ة  ال��ت��زام  االأ�سبوعية،  جل�سته  خ��الل  املجل�ض  و���س��دد 

ودع��م  الفل�سطيني  ال�سعب  ج��ان��ب  اإىل  ب��ال��وق��وف  ال��ك��وي��ت 

الو�سول  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اجل��ه��ود  لكافة  وت��اأي��ي��ده��ا  خ��ي��ارات��ه 

ي�سمن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ل��ل��ق�����س��ي��ة  و���س��ام��ل  ع����ادل  ح���ل  اإىل 

الالجئن  وع����ودة  االح��ت��الل  اإن��ه��اء  الفل�سطيني  لل�سعب 

على  ال�سرقية  القد�ض  وعا�سمتها  امل�ستقلة  دولته  واإقامة 

1967 وفق قرارات  الرابع من حزيران/  يونيو عام  حدود 

ال�سرعية الدولية ومبادرة ال�سالم العربية وحل الدولتن

يف هذا ال�سياق، دعت 41 منظمة يف الكويت، برملان البالد 

اإىل اإقرار قانون “يجرم” التطبيع مع اإ�سرائيل

ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان م�����س��رك ���س��ادر ع��ن ه���ذه املنظمات 

و”جمعية  املحامن”،  “جمعية  واأبرزها:  احلكومية،  غري 

الكويتية« االقت�سادية  و”اجلمعية  املعلمن”، 

ال�سعب  اأب���ن���اء  اإىل  ���س��وت��ن��ا  “ن�سم  امل��ن��ظ��م��ات:  وق��ال��ت 

)الرملان( واحلكومة،  االأمة  بدعوة جمل�ض  الكويتي احلر 

اإق�������رار ق���ان���ون جت����رمي ال��ت��ط��ب��ي��ع م���ع دول���ة  اإىل ����س���رع���ة 

االحتالل«

و�سددت على “رف�ض كل اأ�سكال التطبيع مع اإ�سرائيل اأو 

التوقيع على اأي اتفاقية �سالم معها مهما كانت االأ�سباب«

التي  املحاوالت  “ترف�ض كل  اأنها   41 ال� املنظمات  واأكدت 

املوقف  مع  الننت، متا�سياً  امل�ستنقع  الكويت لهذا  تريد جر 

الكويتي« وال�سعبي  الر�سمي 

زال و�سيبقى هو رف�ض هذا  “موقفنا كان وما  وتابعت: 

الكيان ونبذه وعدم االعراف به حتى حترير فل�سطن«

واأ�سار البيان، اإىل املر�سوم االأمريي ال�سادر يف 6 يونيو/ 

اأن  على  ن�ض  وال��ذي  ال��ي��وم،  اإىل  وامل�ستمر   ،1967 ح��زي��ران 

)تاريخ  اليوم  �سباح  منذ  دفاعية  حرب  يف  الكويت  “دولة 
�سدوره( مع الع�سابات ال�سهيونية يف فل�سطن املحتلة«

فلسطين تتخلى عن رئاسة الجامعة العربية 

 صحيفة عبرية تنشر اعترافات مرعبة لقناصة االحتالل بمسيرات العودة

مجلس الوزراء الكويتي يؤكد مركزية القضية الفلسطينية
 بعد طلب عباس من أردوغان التدخل شخصيًا  41 منظمة كويتية تدعو إلى تجريم التطبيع مع اسرائيل

..المصالحة واالنتخابات على الطاولة التركية

تونس: حق الفلسطينيين بأرضهم 
لم يطبق في عهد األمم المتحدة

 تقرير أممي يندد بارتكاب ميليشيات إسالمية 
تدعمها تركيا »انتهاكات جسيمة« شمال سوريا

 األمن الفلسطيني يواصل اعتقال الناشط 
رمزي يونس بتهمة »ذم السلطة«

االنباط-وكاالت

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  اأك���د 

ان   ، يو�سف  اب��و  وا�سل  الدكتور  التحرير 

االت�سال الذي جرى بن  رئي�ض ال�سلطة 

حم��م��ود ع��ب��ا���ض وال��رئ��ي�����ض ال��رك��ي رج��ب 

طيب اأردوغ��ان كان هاماً وخا�سة بعد  ان 

التدخل  اأردوغ��ان �سخ�سياً  مت الطلب من 

الإمت��ام امل�ساحلة وانهاء االنق�سام  يف ظل 

املخاطر التي حتاك بالق�سية الفل�سطينية

وق����ال اأب����و ي��و���س��ف خ����الل ت�����س��ري��ح��ات 

االت�����س��االت  ان  فل�سطن  ���س��وت  الإذاع�����ة 

ان  وخا�سة  متوا�سلة  الثانية  وال��ل��ق��اءات 

وف���د م��ن ح��رك��ة ف��ت��ح ب��رئ��ا���س��ة اأم����ن �سر 

ال��ل��ج��ن��ة امل���رك���زي���ة حل���رك���ة ف��ت��ح ج��ري��ل 

ال��رج��وب، وروح��ي فتوح و�سال اىل تركيا 

ق��ي��ادة حركة  ل��ق��اءات مكثفة م��ع  الإج����راء 

ح���م���ا����ض وع���ل���ى راأ�����س����ه����م رئ���ي�������ض امل��ك��ت��ب 

ال�سيا�سي للحركة ا�سماعيل هنية ، ونائبه 

���س��ال��ح ال����ع����اروري ، ل��ب��ح��ث ع����دة م��ل��ف��ات 

تتعر�ض  التي  للمخاطر  الت�سدي  ابرزها 

لها الق�سية الفل�سطينية

وتابع يو�سف ان ابرز امللفات التي �سيتم 

بحثها والتي �سيتم اإطالع الف�سائل عليها 

اواًل باأول ، بحث ملفات امل�ساحلة وتهيئة 

االجواء الإنهاء االنق�سام واالعداد الإجراء 

انتخابات ، وبحث التطبيع و�سفقة القرن 

،اال�ستيطان وغريها من امللفات الهامة.

االنباط-وكاالت

 قال الرئي�ض التون�سي قي�ض �سعيد، اإن 

حق ال�سعب الفل�سطيني يف اأر�سه مل يجد 

طريقه اإىل التطبيق يف عهد االأمم املتحدة

جاء ذلك يف كلمة خالل م�ساركته، عر 

، يف االج��ت��م��اع  ك��ون��ف��ران�����ض  ف��ي��دي��و  تقنية 

لتاأ�سي�ض   75 بالذكرى  ال�سنوي لالحتفال 

االأمم املتحدة

واأ������س�����اف ���س��ع��ي��د: ل���ق���د ح�����ان ال���وق���ت 

للتفكري معا يف م�ستقبل االإن�سانية جمعاء 

ورف���ع ال��ظ��ل��م ع��ن ك��ل اإن�����س��ان يف ال��ع��امل ، 

وفق مقطع فيديو لكلمته ن�سرته �سفحة 

الرئا�سة التون�سية على في�سبوك يف �ساعة 

متاأخرة م�ساء االإثنن

وع������ّر ال���رئ���ي�������ض ع����ن اأ����س���ف���ه م����ن اأن 

اإىل  الكثري من احلقوق مل جتد طريقها 

الفل�سطيني  ال�سعب  حق  ومنها  التطبيق، 

يف اأر�سه

وت��اب��ع: ال زال���ت الكثري م��ن احل��ق��وق مل 

تلق �سبيلها نحو التج�سيد ، موؤكًدا اأن العامل 

ي�سري  كما  متحدة  اأمم  اإىل  حاجة  يف  اليوم 

اإىل ذلك ميثاق هذه املنظمة

ال�����س��ن��وات  اأن  ���س��ع��ي��د  ال��رئ��ي�����ض  واع���ت���ر 

والعقود املقبلة �ستعرف الكثري من التغريات

اأن  يجب  املتحدة  االأمم  اأن  على  و�سدد 

جديدة؛  قّيم  ظ��ل  يف  اأك��ر  متحدة  تكون 

االإن�سانية كلها دخلت مرحلة جديدة  الأن 

من التاريخ

العالقات  ت���دار  اأن  ميكن  ال  اأن���ه  واأك���د 

عليها  �سارت  التي  املبادئ  بنف�ض  الدولية 

خالل القرن املنق�سي والقرون املا�سية

وختم باأنه ال ريب يف اأن منظمة االأمم 

وموؤ�س�ساتها  هياكلها  مبختلف  امل��ت��ح��دة 

���س��ت��ك��ون ع��ل��ى م��وع��د م��ع ال��ت��اري��خ ل�سنع 

تاريخ جديد لالإن�سانية قاطبة 

االنباط-وكاالت

 ن����دد ت��ق��ري��ر ج��دي��د ل����الأمم امل��ت��ح��دة، 

حلقوق  وا�سعة  ،بانتهاكات  الثالثاء  ام�ض 

قوات  قبل  من  �سوريا  يف  ارتكبت  االإن�سان 

موالية لركيا وخا�سة يف املناطق الكردية 

ودعا اأنقرة اإىل و�سع حد فوري لها

وتاأتي هذه الت�سريحات يف اأعقاب ن�سر 

�سوريا  يف  االأممية  التحقيق  جلنة  تقرير 

ل��وث��ي��ق��ة حت����دد ب��دق��ة ط��ب��ي��ع��ة ال��ع��م��ل��ي��ات 

املنظمة واملخطط لها التي ا�ستهدفت على 

يعتقد  ولفظائع  االأك����راد  التحديد  وج��ه 

يف  اأنقرة  تدعمها  اإ�سالمية  ميلي�سيات  اأن 

�سمال �سوريا قد ارتكبتها بحق ال�سورين 

االأكراد

االأمم  مفو�سة  با�سليه،  مي�سيل  وكانت 

املتحدة ال�سامية حلقوق االإن�سان، قد دعت 

اجل�سيمة”  “االنتهاكات  اإنهاء  اإىل  اأنقرة 

ال���ت���ي ت��رت��ك��ب��ه��ا ق�����وات م���وال���ي���ة ل��ه��ا �سد 

االأكراد، وذلك منذ دخول القوات الركية 

منطقة عفرين ال�سورية يف �سباط 2018

الفرن�سية  “لوموند”  �سحيفة  ونقلت 

“�سوريون  م���دي���ر  االأح�����م�����د،  ب�������س���ام  ع����ن 

والعدالة” وم��ق��ره��ا  احل��ق��ي��ق��ة  اأج����ل  م��ن 

ال��ت��ق��ري��ر  ه����ذا  اإن  ق���ول���ه  ����س���را����س���ب���ورغ، 

على  “العثور  اأن  اأول” واأ�ساف  “انت�سار 
ممهورة  وثقناها  التي  االنتهاكات  ح��االت 

لعملنا  ���س��ي�����س��م��ح  امل��ت��ح��دة  االأمم  ب��ح��ي��اد 

اأن ي���ون م��ع��رف��اً ب��ه ع��ل��ى ن��ح��و اأف�����س��ل يف 

امل�ستقبل«

املنظمة  وث��ق��ت  االأخ�����رية،  االأ���س��ه��ر  ويف 

على  امل�سروع  غري  باال�ستيالء  و�سفته  ما 

االأك��راد يف  ال�سكان  امل�سادرة من  املمتلكات 

الركي  االح��ت��الل  حت��ت  الواقعة  املناطق 

غري  والنقل  للن�ساء  الق�سري  واالخ��ت��ف��اء 

القانوين للمعتقلن، ولكن دون اأن تتمكن 

من لفت انتباه املجتمع الدويل اإىل ذلك

ال��ل��ج��ن��ة  ت���ق���ري���ر  ي�����س��اع��د  اأن  ومي���ك���ن 

االب��ت��زاز  عمليات  �سحايا  ب�سوريا  املعنية 

لركيا  موالية  ميلي�سيات  ارتكبتها  التي 

الطويل.  امل���دى  على  ال��ع��دال��ة  حتقيق  يف 

وب���ق���در م���ا ي�����س��ك��ل ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي اأع����ده 

االأك���ر  ال��وث��ي��ق��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  حمققو 

فح�سب  االنتهاكات  لي�ض  لتوثيق  �سرعية 

بل م�سوؤولية تركيا عنها اأي�ساً، فاإنه ميكن 

ال�سورين من تقدمي طلبات �سد تركيا يف 

والتي  االإن�سان  حلقوق  االأوروبية  املحكمة 

تعرف تركيا بها

االنباط-وكاالت

 توا�سل االأجهزة االأمنية الفل�سطينية، 

توقيف املعتقل املهند�ض رمزي يون�ض على 

منذ مدة  اهلل،  رام  العامة يف  النيابة  ذم��ة 

تزيد عن ع�سرة اأيام بتهمة ذم ال�سلطة

واأدان�����ت جم��م��وع��ة حم��ام��ون م��ن اأج��ل 

رمزي  املعتقل  توقيف  ا�ستمرار  العدالة، 

امل��ذك��ورة  التهمة  وع��ل��ى  امل���دة  ه��ذه  يون�ض 

ا�ستمرار  معترة  حيثياتها،  يف  ورد  وم��ا 

حلقوق  �سارخاً  وانتهاكاً  تعدياً  اعتقاله 

د����س���ت���وري���ة م��ك��ف��ول��ة مب���وج���ب ال���ق���ان���ون 

االأ�سا�سي الفل�سطيني

ون��ا���س��دت حم��ام��ون م��ن اأج���ل ال��ع��دال��ة 

عن  ال��ف��وري  االإف���راج  االخت�سا�ض  جهات 

املعتقل رمزي يون�ض دون �سروط، واإ�سقاط 

مع  لتعار�سها  اليه،  املن�سوبة  التهم  كافة 

عليه مبوجب  امل��ن�����س��و���ض  احل��ري��ات  ب���اب 

باالإ�سافة  الفل�سطيني  االأ�سا�سي  القانون 

����ا ال���ت���زم���ت ب���ه ووق���ع���ت ع��ل��ي��ه ال�����س��ل��ط��ة  ملمِ

الفل�سطينية من اتفاقيات ومعاهدات ذات 

�سلة

يف  م������ددت  اهلل،  رام  حم��ك��م��ة  وك����ان����ت 

اعتقال  احل��ايل،  اي��ل��ول  م��ن  ع�سر  الثامن 

املهند�ض رمزي يون�ض ملدة 3 اأيام، ومل يتم 

االإفراج عنه بعدها

وي���ع���اين امل��ع��ت��ق��ل ي��ون�����ض م���ن اأو����س���اع 

وان  �سقيقه-،  وفق  -وذل��ك  �سيئة،  �سحية 

تفتقد  توقيفه يف مراكز توقيف  ا�ستمرار 

الأدن������ى م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة 

عليه ويوؤدي لردي  �سلباً  االآمنة، ينعك�ض 

و�سعه ال�سحي

االنباط-وكاالت

اإن  ن��ادي االأ���س��ري، ام�ض الثالثاء،   ق��ال 

الرحمن  وعبد  االأخر�ض  ماهر  االأ�سريين 

�سجون  يف  الطعام  عن  امل�سربن  �سعيبات 

اأو�ساعاً  يواجهان  االإ�سرائيلي،  االحتالل 

ت��ع��ن��ت ورف�����ض  ُي��ق��اب��ل��ه��ا  �سحية خ��ط��رية، 

املتمثل  ملطلبهما  باال�ستجابة  االح��ت��الل 

باإنهاء اعتقالهما االإداري

وق�����ال ن�����ادي االأ����س���ري يف ب���ي���ان ل����ه، اإن 

يوماً   )58( منذ  م�سرب  االأخر�ض  االأ�سري 

وال يزال حمتجزاً يف م�ست�سفى “كابالن” 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي، واالأ�����س����ري ع��ب��د ال��رح��م��ن 

يف  وه��و حمتجز  يوماً   )43( منذ  �سعيبات 

�سجن “عيادة الرملة«

واأو�سح نادي االأ�سري، اأنه باالإ�سافة اإىل 

ما يواجهانه من ظروف �سحية خطرية، 

مت���ار����ض  االح����ت����الل  ����س���ج���ون  اإدارة  ف������اإن 

ال�سيما  بحقهما،  التنكيلية  اإج���راءات���ه���ا 

عملية عزلهما التي ب��داأت بها منذ حلظة 

الإنهاكهما  امل��ت��ك��رر  ونقلهما  اإ���س��راب��ه��م��ا، 

التي  اليومية  ال�سغوط  عن  عدا  ج�سدياً، 

تتعمد ممار�ستها لك�سر خطوتهما

ولفت نادي االأ�سري، اإىل اأن م�ست�سفيات 

معركة  امل�سرب  لالأ�سري  ُت�سكل  االحتالل 

ي��واج��ه االأ���س��ري فيها �ستى  اأخ����رى، ح��ي��ث 

واجل�سدية،  النف�سية  ال�سغوط  �سنوف 

واإىل جانب ذلك ت�ستمر حماكم االحتالل 

�سيا�سة  تر�سيخ  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ب��ال��ت��واط��وؤ 

االعتقال االإداري عر قراراتها التي متثل 

فقط ق����رارات ج��ه��از خم��اب��رات االح��ت��الل 

“ال�ساباك«
و ح��ّم��ل ن���ادي االأ���س��ري، االح��ت��الل كامل 

االأخر�ض  االأ�سريين  م�سري  عن  امل�سوؤولية 

و�سعيبات، وجدد مطالبته ب�سرورة التدخل 

العاجل لالإفراج عنها، ال�سيما مع ا�ستمرار 

الذي  االأم��ر  مت�ساعد  ب�سكل  الوباء  انت�سار 

ُي�سكل خطورة م�ساعفة عليهما

يبلغ  االأخ���ر����ض  االأ���س��ري  اأن  اإىل  ُي�����س��ار، 

من العمر )49 عاماً( وهو من بلدة �سيلة 

لالعتقال  تعر�ض  وق��د  جنن،  يف  الظهر 

م��ن قبل ق��وات االح��ت��الل ع��دة م��رات كان 

2020، وحولته  27 مت��وز  تاريخ  اآخ��ره��ا يف 

االإداري  االعتقال  اإىل  االح��ت��الل  �سلطات 

ملدة اأربعة اأ�سهر وجرى تثبيتها الحقاً

 30( �سعيبات  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  واالأ����س���ري 

ع��ام��اً( م��ن بيت حل��م، اُع��ت��ق��ل ع��دة م��رات 

���س��اب��ق��اً، وك�����ان اآخ����ره����ا يف اخل���ام�������ض من 

لالعتقال  حتويله  وجرى   ،2020 حزيران 

االإداري ملدة اأربعة اأ�سهر

األسيران األخرس وشعيبات يواصالن االضراب وتحذيرات من تدهور حالتهم الصحية

االربعاء  23/ 9 / 2020
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الـريـا�ضي

الكويت - وكاالت

العربي،  العبي  على  امل��ك���ف���آت  انه�لت 

الكويت، يف  ب���ك����أ����س اأم���ر  ال��ظ��ف��ر  ب��ع��د 

ال���ك���وي���ت  ب����ت����ج�����وز   ،58 ال�������  ن�������س���خ���ت���ه���� 

مثر  ن��ه���ئ��ي  يف   ،)1-2( ال��ل��ق��ب،  ح���م��ل 

األ���ف   100 وب��ع��د ر���س��د رئ��ي�����س ال��ع��رب��ي، 

دي�����ن������ر ك����وي����ت����ي، ق�������م م��������رزوق ال���غ����من 

رئ��ي�����س جم��ل�����س االأم������ة، ب��ج���ن��ب رئ��ي�����س 

واأم����ن ���س��ن��دوق ن����دي ال��ك��وي��ت، م��ك���ف���أة 

ال��ف���ئ��ز. للفريق  دي��ن���ر،  األ���ف   50  ق��دره��� 

دين�ر،  األ��ف   15 العمر،  جم�ل  ر�سد  فيم� 

دوالر، وخلف  األ���ف   20 ال����داوود  وف������س��ل 

اآالف  ال�������س���ح���وم���ي 10  وع�����م����ر  دم���ي���ر 

ق��ي��م��ة  ت������زداد  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  دوالر. وم���������ن 

املك�ف�آت املر�سودة لالعبن، بعد ا�ستع�دة 

املن�سورية  قلعة  ع��ن  غ���ب  ال���ذي  ال��ل��ق��ب 

منذ اآخر فوز يف 2008-2007.

01

�سلط عد�سة ك�مرة 

ه�تفك على الب�ركود

لرتى اأخب�ر »الري��سة« 

يف املوقع االلكرتوين

 مكافأت بالجملة البطال العربي

 كورونا تلغي مؤتمر الهالل

 منصور يسخر من كارتيرون

الريا�ض - وكاالت

األ�����غ�����ت ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة ل�������دوري 

مل��درب  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  اآ���س��ي���،  اأب��ط���ل 

ال���ه���الل، ال����ذي ك�����ن م���ق���ررا ال��ث��الث���ء، 

ل��ت��ق��دمي م��ب���راة ال��ف��ري��ق ال�����س��ع��ودي مع 

ن��ظ��ره االإم�����رات����ي ���س��ب���ب االأه���ل���ي دب��ي 

دوري  جم���م���وع����ت  م����ن   6 اجل����ول����ة  يف 

املجموع�ت  دور  اآ�سي�. وي�ستكمل  اأبط�ل 

بنظ�م  ال��دوح��ة،  القطرية  يف الع��سمة 

كورون�. وج�ء  ج���ئ��ح��ة  ب�سبب  التجمع 

عن��سر  خ�سوع  ب�سبب  املنظمن،  ق��رار 

ال���ه���الل ل��ف��ح�����س ط��ب��ي، ب��ع��د اال���س��ت��ب���ه 

يف ظ��ه��ور اإ���س���ب���ت ج��دي��دة ب��ن الع��ب��ي 

ا�ستع�د  ال��ه��الل  االأزرق. وك��������ن  ال��ف��ري��ق 

�سف�ئه  ت���أك��د  بعد  ال��ف��رج،  �سلم�ن  ق���ئ��ده 

من فرو�س كورون�، و�س�رك يف تدريب�ت 

اجلم�عية . الفريق 

القاهره - وكاالت

���س��خ��ر م��رت�����س��ى م��ن�����س��ور، رئ��ي�����س 

ن������دي ال���زم����ل���ك، م���ن خ�������س����رة ف��ري��ق 

ال�س�رقة  اأم���م   0-6 ال�سعودي  التع�ون 

اآ�سي�. وق�ل  اأبط�ل  دوري  يف  االإم�راتي 

“هذا   : ال��زم���ل��ك  ق��ن���ة  ع��ر  مرت�سى 

ج�������زاء م�����ن ي���ت���ج���ن���ى ع���ل���ى م��رت�����س��ى 

م���ن�������س���ور ون���������دي ال����زم�����ل����ك، اأح�����ذر 

م�����ن ي���ظ���ل���م���ن���ي وي�����ق�����وم مب����ث����ل ه����ذه 

اله�رب  امل��درب  فعله�  التي  الت�سرف�ت 

ال��ف��رن�����س��ي ب���ت��ري�����س ك�����رت����رون، ب����أن 

“اأعتقد  ينتظره«. واأ�س�ف:  م���  ه��ذا 

كله�  م�سر  اأب��ه��ر  معن�  ك����رت���رون  اأن 

م��ع  اأي����������م   4 يف  ب���ط���ول���ت���ن  ب���ح�������س���د 

منطقة  اإىل  ا���س��م��ه  ورف��ع��ن���  ال��زم���ل��ك 

رائعة من النج�ح�ت لكنه مع التع�ون 

وخ����الل اأي�����م ت��ل��ق��ى ال��ه��زائ��م واأ���س��ب��ح 

االآ�سيوي«. وق�ل  اخل��روج  اأع��ت���ب  على 

ال��ت��ع���ون  رئ��ي�����س  ال��ق������س��م  اإن حم��م��د 

ال�����س��ع��ودي ت��ع���م��ل ب�����س��ك��ل غ���ر الئ���ق، 

اهلل  �س�ء  اإن  يقل  “ومل  بغرور  وحتدث 

اإن م� ي�أمر به يتم” لذلك مل  بل ق�ل 

يوفق الفريق، ح�سب روؤيته.

االنباط - عمان

اجل��ول��ة  من�ف�س�ت  ال��ي��وم  م�����س���ء  ت��ت��وا���س��ل 

 ،2020 املحرتفن  دوري  بطولة  من  الث�منة 

ع��ن��دم��� ي��واج��ه اجل���زي���رة ن��ظ��ره م��ع���ن عند 

اخل���م�����س��ة م�����س���ء ع��ل��ى ���س��ت���د ع��م���ن ال���دويل، 

فيم� يلتقي �سح�ب مع الوحدات عند ال�س�بعة 

وال��ن�����س��ف م�����س���ء ع��ل��ى ���س��ت���د امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الث�ين ب�لقوي�سمة .. يف املب�راة االوىل يرمي 

اجل����زي����رة ب��ك���ف��ة اوراق�������ه امل���ت����ح���ة م���ن اج��ل 

النق�ط  نزيف  ووق��ف  الفوز  لتحقيق  ال�سعي 

وخ�سو�س�  م��وؤخ��را  تلق�ه�  ال��ت��ي  واخل�����س���ئ��ر 

و�سعته  التي  ال�سلط  ام���م  االخ��رة  خ�س�رته 

يف م���رك���ز ق���ري���ب م���ن م���راك���ز امل����وؤخ����رة ب��ع��د 

ال���ب���داي���ة اجل���ي���دة ال��ت��ي ���س��ج��ل��ه��� يف ال����دوري 

ب�لنق�ط  للخروج  اليوم  ثقله  �سي�سه  ولهذا 

الثالثة رغم �سعوبة مهمته ام�م فريق مع�ن 

اجل��ري��ح ال���ذي خ�سر م��ب���رات��ه االخ���رة ام���م 

زمن  م��ن  االخ��رة  الدقيقة  يف  �سح�ب  فريق 

يف  كثرا  ع�نى  الفريق  وان  �سيم�  ال  امل��ب���راة 

للخروج  اليوم  ي�سعى  وهو  االخرة  مب�ري�ته 

ب���ل��ف��وز وال���ع���ودة ل��ف��رق امل��ق��دم��ة م��ن ج��دي��د 

..وي��ح��ت��ل امل��رك��ز ال��ث���م��ن ب��ر���س��ي��د 8 ن��ق���ط، 

وحت�سن  الفوز  ال�ستع�دة  م��سة  بح�جة  وب�ت 

 م��وق��ع��ه ف��ي��م��� ي��ح��ت��ل م���ع����ن امل���رك���ز ال�����س���ب��ع

ب������ل�����ت������يل  وه�����������و  ن���������ق����������ط،   9 ب�����ر������س�����ي�����د 

ال�������ث�������الث.  ب������ل�����ن�����ق������ط  اإال  ي����ق����ب����ل   ل�������ن 

ويف املب�راة الث�نية  يحل الوحدات �سيًف� على 

على  جت��م��ع��ه��م���  م��ث��رة  م��واج��ه��ة  �سح�ب  يف 

�ست�د امللك عبد اهلل الث�ين ب�لقوي�سمة. ومير 

ال��ف��ري��ق���ن ب��ح���ل��ة م��ع��ن��وي��ة م��رت��ف��ع��ة، حيث 

ح����ف���ظ ال����وح����دات ع���ل���ى �����س����دارة ال��رتت��ي��ب 

18 ن��ق��ط��ة، ف��ي��م��� ا���س��ت��ع���د ���س��ح���ب،  ب��ر���س��ي��د 

ثميًن�  ف��وًزا  وحقق  امل��سية  امل��ب���راة  يف  توازنه 

ع���ل���ى م���ع����ن ب���ه���دف وح���ي���د ل��ي��ت��ق��دم ت������س��ًع��� 

ل�س�لح  االأف�سلية  نق�ط. ومتيل   7 بر�سيد 

ال������وح������دات، ح���ي���ث ت���ع���ج ����س���ف���وف���ه ب��الع��ب��ي 

اخلرة، لكن يف الوقت ذاته ف�إن �سح�ب ي�سعى 

ح�سوره  قوة  توؤكد  اإيج�بية  بنتيجة  للخروج 

يف امل�س�بقة ال �سيم� بعد ان  ارتفعت معنوي�ت 

ال��ذي  مع�ن  على  االخ��ر  ال��ف��وز  بعد  الفريق 

ن��ق��ل��ه��م خ���ط���وة ن��ح��و م��ن��ط��ق��ة االم�������ن رغ��م 

فريق  ام�م  املهمة  ب�سعوبة  ب�سعوبة  ادراكهم 

يت�سلح بنجوم اخلرة نداي وال�سيفي و�س�لح 

واحمد �سمر وغرهم ..

االنباط - عمان

اأع��ل��ن احت�����د ك���رة ال���ق���دم، اأ���س��م���ء احل��ك���م 

امل���ر����س���ح���ن وامل���ر����س���ح����ت ل��ل��م��ن���ف�����س��ة ع��ل��ى 

حكم�ً   31 2021.وي��ت��ن���ف�����س  ال��دول��ي��ة  الق�ئمة 

املخ�س�سة  ال��دول��ي��ة  امل��ق���ع��د  حل�سد  وحكمة 

التي  الرت�سيح�ت  وف��ق   ،2021 للع�م  ل��الأردن 

ج����ءت ع��ل��ى ���س��وء امل�����س��ت��وى ال��ف��ن��ي وال��ب��دين 

ال���ذي ق��دم��ه احل���ك����م.وح���ددت دائ���رة احل��ك���م 

املع�ير وال�سروط الختي�ر احلك�م واحلكم�ت 

املقبل،  ال��ع���م  دول��ي���ً  االأردن  �سيمثلون  ال��ذي��ن 

لي�قة  الختب�رات  املر�سحون  �سيخ�سع  حيث 

�ستكون  فيم�  امل��ق��ب��ل،  ال�سهر   16 ي��وم  ب��دن��ي��ة 

17 م���ن ال�����س��ه��ر  ال��ف��ح��و���س���ت ال��ط��ب��ي��ة ي����وم 

ذات���ه. وج����ءت ق���ئ��م��ة ال��رت���س��ي��ح ع��ل��ى النحو 

الت�يل:

مق�عد   6 على  حك�م   9 يتن�ف�س  ال�س�حة: 

اأده��م  وه��م  الق�ئمة  على  ل���الأردن  خم�س�سة 

اأحمد  في�سل،  اأحمد  عرفة،  حممد  خم�دمة، 

اإبراهيم  يعقوب، حممد مفيد، مراد زواهرة، 

�سم�رة، قي�س غوامنة، �سدام عم�رة.

 8 13 ح��ك��م���ً حل�����س��د  امل�����س���ع��د: ي��ت��ن���ف�����س 

مق�عد دولية وهم اأحمد موؤن�س، حممد بك�ر، 

حم��م��ود ظ���ه��ر، ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ق��ل، اأمي��ن 

عبيدات، اأحمد �سم�رة، حمزة ابو عبيد، حمزة 

�سع�دة، �سفي�ن ط�ه�ت، عبد العزيز اخلوالدة، 

عمرو عج�ج، قي�س خمي�س، حممد حمرم.

ال�������س���ي���دات: ���س��م��ت ال�����دائ�����رة احل��ك��م��ت��ن 

ل�سغل مقعدي  مراد  مبي�سن، وحنن  اإ�سراء 

»ال�������س����ح���ة«، ع���ل���ى ال���ط���رف االخ�����ر ���س��ي��ك��ون 

م��ق��ع��دي »امل�������س����ع���د« ل��ل��ح��ك��م��ت��ن ���س���ب��ري��ن 

العب�دي واإ�سالم العب�دي.

ك����رة ال�������س����الت: ي��ت��ن���ف�����س 5 ح���ك����م ع��ل��ى 

خليل،  حممد  اخلاليلة،  اإبراهيم  مقعدين: 

حممد اأبو طوق، عبد الرحمن اأبو طوق، ليث 

كنع�ن.

االنباط - عمان

لل�سكوا�س  الوطنية  منتخب�تن�  توا�سل 

االحت���د  م��الع��ب  على  اليومية  تدريب�ته� 

احل�����س��ن  م��دي��ن��ة  يف  ل��ل�����س��ك��وا���س  االأردين 

ل��ل�����س��ب���ب ا�����س����ت����ع����داداً ل����ع����ودة ال���ب���ط���والت 

م��ن��ت��خ��ب���ت  ت���دري���ب����ت  املختلفة. وت�سهد 

ال�����س��ك��وا���س ال���ت���زام����ً ت����م����ً ب���ل��روت��وك��ول 

ال�����س��ح��ي ال��ت��ي و���س��ع��ت��ه ال��ل��ج��ن��ة االأومل��ب��ي��ة 

االأردن�����ي�����ة م����ع ات����خ�����ذ ك����ف���ة االإج���������راءات 

ال��ع���م��ة  ال�����س��الم��ة  ال��ت��ي ت�سمن  ال��وق���ئ��ي��ة 

االأردين  االحت�����د  رئ��ي�����س  للجميع. واأ�س�ر 

ل��ل�����س��ك��وا���س ، امل��ه��ن��د���س ع��م���د ال���ط���راون���ة ، 

ا���س��ت��م��رار  ع��ل��ى  ح��ري�����س  االحت������د  اأن  اإىل 

ت���دري���ب����ت امل��ن��ت��خ��ب���ت ال��وط��ن��ي��ة وم��ت���ب��ع��ة 

غي�بهم  بعد  ال�سيم�  والالعب�ت  الالعبن 

ل��ف��رتة زم��ن��ي��ة ع��ن اأج����واء ال��ت��دري��ب خ��الل 

اأن  اإىل  االحت���د  رئي�س  احلظر. وبن  ف��رتة 

التزام�ً  ت�سهد  الوطنية  املنتخب�ت  تدريب�ت 

ب�لتب�عد اجل�سدي بن الالعبن واملدربن 

والتواجد ب�أقل عدد من االأ�سخ��س وتوزيع 

تلفة  ت��دري��ب��ي��ة خمخُ ف���رتات  ع��ل��ى  ال��الع��ب��ن 

يف  امل�ستخدمة  ل��الأدوات  امل�ستمر  والتعقيم 

كذلك. واأكد  وامل��الع��ب  ال�سكوا�س  ري��سة 

“الطراونة” اإىل اأن االحت�د يتطلع الإق�مة 
اأك��ت��وب��ر  �سهر  ن��ه���ي��ة  يف  تن�سيطية  ب��ط��ول��ة 

ال���ق����دم ي��ت��ب��ع��ه��� ب��ط��ول��ة خ������س��ة ل��الأن��دي��ة 

املنت�سبة لالحت�د االأردين لل�سكوا�س.

 الوحدات يخشى مفاجأت سحاب

 ترشيحات كبيرة 
لقائمة الحكام الدولية

 منتخبات السكواش تواصل تدريباتها

..وامل�ستوي�ت  املحرتفن  دوري  من�ف�س�ت  ع��ن  املتوا�سل  احل��دي��ث  ي�خذن�  ال  ان  يفرت�س 

اخب�ر  عن  للحديث  العودة  دون  ..م��ن  ا�ستثن�ء  دون  الفرق  كل  من  ن�س�هده�  التي  ال�سعيفة 

الكروي منذ  امل�سهد  .. بعد ان غ�ب عن  الفني فيت�ل  املدير  واحوال منتخبن� الوطني يف عهد 

ا�سي�  نه�ئي�ت  اىل  املوؤهلة  الت�سفي�ت  مب�ري�ت  من  تبقى  م�  ت�أجيل  اال�سيوي  االحت���د  قرر  ان 

..وب�ت فيت�ل جمرد م�س�هد  الن�سي�ن  املنتخب طي  .. ف��سبح  املقبل  الع�م  الع�مل ..اىل  وك�أ�س 

جيد ملب�ري�ت الدوري وزبون دائم لك�مرا التلفزيون التي ترتك املن�ف�س�ت داخل امللعب ..حتى 

هذه  على  الطويل  غي�به  بعد  عمله  اقت�سر  ان  ..بعد  الالعبن  يت�بع  وه��و  ب�سورته  تتحفن� 

املهمة فح�سب ..!!

منتخبن�  اع��داد  مرحلة  ت�جيل  االحت���د  على  فر�س  الت�سفي�ت  ت�جيل  ب���ن  نفهم  كن�  وان 

الوطني يف ظل اجلدول امل�سغوط للدوري ..ف�ن م� يدعو لال�ستغراب ان يتحول هذا املدرب 

جمرد  اىل   .. الداعمة  ال�سرك�ت  غي�ب  يف  االحت���د  موازنة  يرهق  كبرا  راتب�  يتق��سى  ال��ذي 

متفرج على مدرج�ت املالعب ويف بع�س ال�سور االخرى التي ين�سره� اىل �س�ئح يتمتع ب�ملن�طق 

الذي  ال�سعب  امل�يل  الو�سع  على  نه�ر  ليل  االحت�د  يوؤكد  الذي  الوقت  ..يف  املحلية  ال�سي�حية 

واملدربن  واملنتخب�ت  االندية  جت�ه  الكبرة  والتزام�ته  بواجب�ته  القي�م  من  ومينعه  به  مير 

واحلك�م وغرهم ..لكنه يجد م� يغطي راتب فيت�ل وم�س�عده وهم من دون عمل او اجن�ز ..!!  

وعندم� نتحدث عن فيت�ل وعن مرر وجوده االن على را�س اجله�ز الفني .. خ�سو�س� بعد 

احل�يل  موقفه  ..و�سعوبة  امل��سية  م�س�رك�ته  كل  يف  منتخبن�  حققه�  التي  ال�سعيفة  النت�ئج 

منتخبي  على  خ�سو�س�  الفوز  لتحقيق  البيتية  املب�ري�ت  ا�ستثم�ر  يف  ف�سله  بعد  الت�سفي�ت  يف 

االحت�د  مينع  فيت�ل  عقد  يف  اجلزائي  ال�سرط  ب�ن  يوؤكد  من  ..يط�لعك  وا�سرتالي�  الكويت 

انته�ء  املدرب موجود حتى  ان  ب�نه�ء خدم�ته ..مبعنى  املطلوب جم�هري�  القرار  اتخ�ذ  من 

اق�لة املدربن بت�سوية تر�سي  الع�مل يتم فيه�  او ف�سل ..برغم ان كل دول  عقده �سواء جنح 

الفريق تتطلب  او  املنتخب  اذا ك�نت م�سلحة  ب�ل�سرط اجلزائي  الت�سحية  او حتى  الطرفن 

ذلك ..!!

ثم اذا ك�ن االحت�د يري ب�ن فيت�ل يعد احد خراء الكرة ..الذين من املمكن اال�ستف�دة من 

خراتهم ب�لو�سع احل�يل ب�عتب�ره االن بال عمل ..فلم�ذا ال يتم تكليفه بعقد دورات تدريبية 

وور�س عمل للمدربن ..مل�ذا ال يتوىل زي�رة االندية واالجتم�ع مع املدربن واالجهزة الفنية 

لالطالع على عملهم ..مل�ذ ال يعيد العمل مبدار�س الواعدين واالك�دميية املتخ�س�سة..طبع� 

االعم�ل  هذه  بكل  يقوم  ك�ن  ال��ذي  اجلوهري  املرحوم  الراحل  واداء  عمل  بن  الف�رق  �ست�ن 

امل�دية  االم��ت��ي���زات  بكل  يتمتع  ال��ذي  فيت�ل  وب��ن  الكرة  احت���د  يف  مه�مه  توليه  ف��رتة  خ��الل 

تع�ين  الذي  الوقت  الكبر يف  راتبه  ..ويتق��سى  ب�مل�س�هدة فح�سب   االن  ..ويكتفي  واملعنوية 

فيه معظم اال�سر االردنية من الظروف ال�سعبة بعد ج�ئحة كورون� ..!!

عوني فريج

فيتال .. للسياحه عنوان   !!

 عضيبات ويونس يجتازان دورة اليد االسيوية
االنباط - عمان

وي��سر  ع�سيب�ت  نعم�ن  ال��دك��ت��ور  االأردن��ي���ن  امل��درب���ن  متكن 

ي��ون�����س، م��ن اج��ت��ي���ز ال����دورة االآ���س��ي��وي��ة امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي نظمه� 

امل��درب��ن يف  ال��ي��د، مب�س�ركة نخبة م��ن  ل��ك��رة  االحت����د االآ���س��ي��وي 

تي�سر  الدكتور  اليد  كرة  احت�د  رئي�س  االآ�سيوية.واعلن  الق�رة 

عن  اقيمت  اآ�سيوية  دورة  يف  �س�رك�  ويون�س  ع�سيب�ت  اأن  املن�سي 

اج��ت��ي���زه���  م��ن  يتمكن�  ان  ���س��ه��ر،ق��ب��ل  وا���س��ت��م��رت حل���وايل  ب��ع��د، 

املن�سي  فيه�.ولفت  الفع�لي�ت  وك��ث���ف��ة  �سعوبته�  رغ��م  ب��ن��ج���ح، 

�سي�س�رك�ن  ط��س  احل�ج  ون�رين  ال�سح�ر  ع�س�م  املدرب�ن  اأن  اىل 

خالل  بعد  عن  اي�س�  تق�م  التي  االآ�سيوية  املح��سرين  دورة  يف 

املقبل. ال�سهر 
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 كارتيرون يتلقى اقسى هزيمة

 ابرا يتالق في بداية المشوار

 جوارديوال يشيد باداء فريقه

 هاليب تتوج حلمها في روما
روما - وكاالت

وجدت �سيمونا هاليب، ال�سالم الداخلي 

ب�سبب  التن�س  م��و���س��م  ت��وق��ف  ف��رة  خ��الل 

بن�سج  للمالعب  ع���ادت  ل��ذا  ك��ورون��ا،  وب���اء 

دبي  بلقب  هاليب  اأكرب. وفازت  وت�سميم 

املا�سي،  م��ار���س/اآذار  يف  املو�سم  توقف  قبل 

امل�سابقات،  ا�ستئناف  بعد  ب��راج  يف  وتوجت 

اأن حت�سد لقبا جديدا يف روما لتربز  قبل 

ب��ط��ول��ة فرن�سا  ل��ل��ق��ب  ك��م��ر���س��ح��ة  جم����دًدا 

املفتوحة التي تنطلق الأحد املقبل. وقالت 

املحرفات  ال��الع��ب��ات  احت��اد  مل��وق��ع  هاليب 

مكان  يف  و�سعني  “الوباء  الإن��رن��ت  على 

اأك��ر  “اأنا  حقا«. واأ�سافت  ب��ه  اأح��ل��م  كنت 

اأ���س��ع��ب  اأن  وراأي������ت  الآن،  وراح�����ة  ن�����س��ًج��ا 

الأم���������ور حت������دث يف احل����ي����اة ب�����س��ك��ل ع���ام 

الرائع  من  ل��ذا  فقط،  الريا�سة  يف  ولي�س 

ت��اأدي��ة ع��م��ل��ي ب��ه��ذه اجل����ودة خ���الل اآخ���ر 7 

اأن  عاما(   28( �سنوات«. واأو�سحت هاليب 

بعد  اأح��رزت��ه  ال���ذي  روم���ا،  يف  الأول  لقبها 

ل��الإ���س��اب��ة،  بلي�سكوفا  ك��ارول��ي��ن��ا  ان�����س��ح��اب 

الالعبة  2013. وتابعت  منذ  حلمها  يكلل 

الرومانية “يف ال�سابق كنت اأناف�س اجلميع 

والطق�س  وامل�����س��رب  وال��ك��رة  نف�سي  وح��ت��ى 

واجلمهور والفريق.. لذا يعني هذا اللقب 

نف�سي  اأخ���رب  “الآن  يل«. ونوهت  ال��ك��ث��ر 

اأرك����ز يف  اأن  وي��ج��ب  ك��ث��ًرا  ب��اأن��ن��ي حت�سنت 

اأمامي«. ورف�ست  الالعبة  �سد  املناف�سة 

الط����م����ئ����ن����ان ل���ر����س���ي���ح���ه���ا ل���ن���ي���ل ل��ق��ب��ه��ا 

بعد جناحها يف  ج��ارو���س  رولن  ال��ث��اين يف 

اأن��ن��ي  ال��ن��ا���س  اأع��ت��ق��د  “اإذا  2018. واأك��������دت 

كل  لأن  ذل���ك،  يف  اأف��ك��ر  ل  للقب،  مر�سحة 

م���ب���اراة مت��ث��ل م��ع��رك��ة واجل��م��ي��ع ي��ري��دون 

اأرك��ز يف طريقة لعبي  ل��ذا  ق��وة،  بكل  الفوز 

كما حدث هنا يف روما ويف براج دون �سغط 

من اأجل النتائج«.

الدوحة - وكاالت

ت���ل���ق���ى ف����ري����ق ال����ت����ع����اون ال�������س���ع���ودي 

ه���زمي���ة م���ري���رة م���ع امل�����درب ال��ف��رن�����س��ي 

ب��ات��ري�����س ك���ارت���رون ع��ل��ى ي��د ال�����س��ارق��ة 

الإثنني  م�ساء  بنتيجة )0-6(  الإماراتي 

ل����دور  5 )ق����ب����ل الأخ�����������رة(  ب����اجل����ول����ة 

اآ�سيا. اأبطال  دوري  ببطولة   املجموعات 

���س��دا���س��ي��ة ال�������س���ارق���ة ح��م��ل��ت ال��ه��زمي��ة 

التدريبي  ك���ارت���رون  ت��اري��خ  يف  الأث��ق��ل 

لكن  املحطات،  م��ن  العديد  �سهد  ال��ذي 

م�����س��وار امل���درب ال��ف��رن�����س��ي ح��اف��ل اأي�����س��اً 

اخل�سارة  النوع. وتعد  ه��ذا  م��ن  بهزائم 

ب�����س��دا���س��ي��ة اأم������ام ال�������س���ارق���ة الأك������رب يف 

�سدا�سية  ن��ال  لكنه  ك���ارت���رون،  م�����س��وار 

ك��ان م��درب��ا لفريق ديجون  اأخ��رى ح��ني 

ب��ن��ت��ي��ج��ة )1-6(  ���س��ي��دان  اأم�����ام  وخ�����س��ر 

الفرن�سية. وتلقى  ال��راب��ط��ة  ك���اأ����س  يف 

دي�����ج�����ون اأي���������س����ا ه����زمي����ة ث���ق���ي���ل���ة م��ع 

5-0 يف  ك���ارت���رون اأم�����ام ري���ن ب��ن��ت��ي��ج��ة 

الفرن�سي. وخ�سر  ال��������دوري  ب���ط���ول���ة 

رين  �سد  رهانه  اأي�سا  الفرن�سي  امل��درب 

5-1 بنف�س املو�سم من الدوري.  بنتيجة 

وت��ل��ق��ى ك����ارت����رون اأي�������س���ا م���ع دي��ج��ون 

بنتيجة  فالن�سيان  اأم��ام  م��ري��رة  هزمية 

ال��ف��رن�����س��ي  ل���ل���دوري   6 اجل���ول���ة  4-0 يف 

خ�����س��ر  2011–2012. كما  م����و�����س����م 

كان مدربا  5-1 حني  بنتيجة  كارترون 

ديربي  يف  ال��ه��الل  اأم���ام  الن�سر  لفريق 

العا�سمة ال�سعودية الريا�س يف الدوري 

ال�سعودي.

روما - وكاالت

ع��ل��ق زلت���ان اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س، جنم 

بولونيا  اأم��ام  فريقه  ف��وز  على  ميالن، 

اجلولة  مناف�سات  �سمن  الإثنني،   ،0-2

الإيطايل. وكان  ال����دوري  م��ن  الأوىل 

اأح��رز هديف ميالن  اإب��را )38 عاًما( قد 

يف امل����ب����اراة، ك��م��ا اأن����ه اأه�����در اأك����ر من 

ال�سباك. وقال  ل��زي��ارة  حمققة  فر�سة 

ل�سبكة �سكاي  ت�������س���ري���ح���ات  يف  اإب�������را 

ج��ي��دة  ح��ال��ة  يف  اإيطاليا »اأنا  ���س��ب��ورت 

واأعمل با�ستمرار. هذه املباراة الر�سمية 

ال��ث��ان��ي��ة ل��ن��ا ه���ذا امل��و���س��م. ف��زن��ا وك���ان 

الأه��داف.  من  املزيد  ت�سجيل  باإمكاين 

�ساأحرز  كنت  ع��اًم��ا،   20 عمري  ك��ان  اإذا 

بولونيا«. واأ�ساف  �سد  اآخرين  هدفني 

م��ث��ل  اأن������ا  ال�������س���ن،  يف  ك����ب����ًرا  “ل�ست 
بنجامني بوتون )�سخ�سية �سينمائية(، 

ال�������س���ن و�����س����اأم����وت  ول�������دت ك�����ب�����ًرا يف 

امل����زاح،  ع���ن  “بعيًدا  �سغًرا«. وتابع 

ل�سنا  ج��ي��د.  ب�سكل  ع��م��ل  ال��ف��ري��ق  ف���اإن 

ارت��ك��ب��ن��ا  ل���ذا   ،%100 ب��ن�����س��ب��ة  ج��اه��زي��ن 

ع���ادة،  نتجنبها  ال��ت��ي  الأخ���ط���اء  ب��ع�����س 

لكن الأمور تبدو جيدة«. ونوه “نهدف 

اأف�سل من املو�سم املا�سي،  اأداء  لتقدمي 

ج��اد  ب�سكل  ال�����س��ب��اب  ال��الع��ب��ون  ي��ع��م��ل 

الأ�سهر  وبعد  مميز،  ان�سباط  ولديهم 

فاإنهم يعرفون ما يجب  املا�سية  ال�ستة 

جيد  عمل  تقدمي  اأجل  من  فعله  علينا 

واحل����ف����اظ ع���ل���ى ال���رك���ي���ز«. ووا����س���ل 

“علينا الركيز يف كل مباراة على حدة 
بثقة،  نلعب  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا  ال��ع��ام،  ه��ذا 

ون��ت��ع��ام��ل م���ع ك���ل م���ب���اراة م��ث��ل نهائي 

امل�سوؤولية،  حتمل  “اأحب  الكاأ�س«. واأمت 

نف�سي،  على  اأ�سعه  ما  هو  �سغط  اأك��رب 

عمري،  عن  النا�س  يتحدث  اأن  اأري��د  ل 

اأريد اأن اأعامل مثل اأي �سخ�س اآخر. ل 

عاًما.   38 العمر  من  اأبلغ  كنت  اإذا  يهم 

20 عاًما  اأعامل ك�سخ�س لديه  اأن  اأريد 

واأقوم بنف�س العمل«.

لندن - وكاالت

اأب�������دى م������درب م��ان�����س�����س��ر ���س��ي��ت��ي ر���س��اه 

اأداء ف��ري��ق��ه يف ال��ف��وز ال����ذي حت��ق��ق على  ع��ن 

ختام  يف  الإث��ن��ني،  م�ساء   1-3 وولفرهامبتون 

اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال�������دوري الإجن���ل���ي���زي 

ملان�س�سر  الأوىل  امل��ب��اراة  ه��ذه  املمتاز. وكانت 

ال�سعوبات  بع�س  وع��ان��ى  امل��و���س��م،  يف  �سيتي 

اأم����ام وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون ال����ذي اأحل����ق الهزمية 

بو�سيف البطل مرتني يف املو�سم املا�سي. وقال 

ج����واردي����ول يف ت�����س��ري��ح��ات ل�����س��ب��ك��ة »���س��ك��اي 

عر�سا  »ك���ان  ال��ل��ق��اء:  انتهاء  عقب  �سبورت�س« 

كانت  امل��ب��اراة  املواجهة،  �سعوبة  عرفنا  جيدا، 

جيدة«. واأ�ساف: »الأمر يتعلق دائما مبحاولة 

تكون  الأح��ي��ان  بع�س  يف  ب�سرعة،  املو�سم  ب��دء 

اأخ��رى  اأح��ي��ان  امل��ب��اراة الفتتاحية ج��ي��دة، ويف 

نحتاج لوقت اأكرب للو�سول اإىل اأف�سل اأحوالنا، 

ج��واردي��ول  جيدة«. واأ�ساد  كانت  البداية  لكن 

بالعبه ال�ساب فيل فودين الذي اأحرز هدفا يف 

اللقاء، وق��ال: »لقد �سجل هدفا رائعا وكذلك 

كان اأداوؤه يف ال�سوط الثاين. ن�سعر بالتعب وباأن 

اأقدامنا مثقلة لكن يف املجمل اأدينا جيدا«.

برلني - وكاالت

ق���ال ال�����س��ائ��ق ال�����س��اب��ق رال���ف ���س��وم��اخ��ر، 

جنل  �سوماخر،  مايك  م�ساركة  يتوقع  اإن��ه 

يف  ���س��وم��اخ��ر،  م��اي��ك��ل  الأ����س���ط���ورة  �سقيقه 

من  اعتبارا   ،1 الفورمول  �سيارات  �سباقات 

امل��و���س��م امل��ق��ب��ل.وك��ت��ب رال����ف ���س��وم��اخ��ر يف 

“منحنى  �سبورت�س  �سكاي  ل�سبكة  مقاله 

ت��ع��ل��م��ه يف ال����ع����ام احل�������ايل ي����ب����دو واع�����دا 

ل���ل���غ���اي���ة. ل مي��ك��ن��ن��ي ت��خ��ي��ل ����س���يء اآخ����ر 

املو�سم  يف   1 الفورمول  يف  م�ساركته  �سوى 

وهو  موؤكد،  واحد  “�سيء  املقبل«. واأ�ساف 

امل�ساركة  تتطلبه  مبا  بالتاأكيد  يحظى  اأن��ه 

املقبل«. ويت�سدر  العام  يف   1 الفورمول  يف 

م���اي���ك ���س��وم��اخ��ر ح��ال��ي��ا ال��رت��ي��ب ال��ع��ام 

ال��ف��ورم��ول  مناف�سات  يف  ال�سائقني  لفئة 

عن  ي��ف�����س��ل��ه  ول  ن��ق��ط��ة،   161 ب��ر���س��ي��د   2

ال��ت��ت��وي��ج ب��ال��ل��ق��ب ���س��وى ���س��ب��اق��ني اث��ن��ني.

البطل  و�سيف  “كان  �سوماخر  رالف  ونوه 

بلقب  وت����وج   ،2016 ع���ام   4 ال���ف���ورم���ول  يف 

2018«.واأمت “لقد  ع�����ام   3 ال����ف����ورم����ول 

امل�ساركة يف  اأع���وام وع��رب  ع��دة  اأثبت خ��الل 

خمتلف فئات ال�سباقات، اأنه واحد من بني 

يتمتع  اأن��ه  الوا�سح  فمن  لذلك  الأف�سل. 

ب��الإم��ك��ان��ي��ات ال��ت��ي ت��وؤه��ل��ه ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

.»1 الفورمول 

روما - وكاالت

التعاقد  ال��ث��الث��اء،  اإن���ر م��ي��الن،  اع��ل��ن 

ر����س���م���ًي���ا م����ع لع������ب ال����و�����س����ط ال��ت�����س��ي��ل��ي 

اأرت�����������ورو ف�����ي�����دال، ق�����ادًم�����ا م�����ن ���س��ف��وف 

عن  الإي���ط���ايل  ال���ن���ادي  بر�سلونة. واأعلن 

ال�سفقة، خالل بيان على موقعه الر�سمي، 

العقد حتى  قيمة  اأو  الك�سف عن مدة  دون 

بيان، رحيل  بر�سلونة، يف  نادي  الآن. وذكر 

ميالن  اإن��ر  اأن  نو”،  “كامب  ع��ن  ف��ي��دال 

���س��ي��دف��ع م��ل��ي��ون ي����ورو ل��ل��ب��ار���س��ا ك��ح��واف��ز 

ل�سفوف  ان�����س��م  ف��ي��دال  م�سروطة. وكان 

ب��ر���س��ل��ون��ة ق��ب��ل ع��ام��ني، ق��ادًم��ا م��ن ب��اي��رن 

م��ي��ون��خ الأمل����اين م��ق��اب��ل 18 م��ل��ي��ون ي���ورو، 

قبل اأن يرحل هذا ال�سيف، بناء على طلب 

املدرب اجلديد رونالد كومان.

روما - وكاالت

ف�سيحة  ع���ن  ���س��ح��ف��ي،  ت��ق��ري��ر  ك�����س��ف 

اأث��ن��اء  بر�سلونة،  مهاجم  ���س��واري��ز  للوي�س 

�سفر  ج��واز  على  احل�سول  اخ��ت��ب��ارات  اأداء 

اإيطايل. وكان �سواريز قد اجتاز اختبارات 

ال���ل���غ���ة الإي���ط���ال���ي���ة م���ن���ذ اأي��������ام، مت��ه��ي��ًدا 

ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى اجل��ن�����س��ي��ة والن�������س���م���ام 

ال�سفقة  ت��ن��ه��ار  اأن  ق��ب��ل  ي��وف��ن��ت��و���س،  اإىل 

ريبوبليكا«،  ل�سحيفة »ل  موؤخًرا. ووفًقا 

ف���اإن���ه مت ال��ك�����س��ف ع���ن خم��ال��ف��ة ���س��واري��ز 

ال��ل��غ��ة  اخ���ت���ب���ارات  اأداء  اأث����ن����اء  ل���ل���ق���واع���د 

الك�سف  مت  اأن���ه  اإىل  الإيطالية. واأ�سارت 

الختبار  اأ�سئلة  بكل  �سواريز  معرفة  ع��ن 

قبل القدوم اإىل اإيطاليا، لت�سهيل ح�سوله 

اأن  اإيطايل. واأو�سحت  ���س��ف��ر  ج���واز  ع��ل��ى 

ب���روج���ي���ا، فتح  ال���ع���ام يف  امل���دع���ي  م��ك��ت��ب 

التفاق  مت  بعدما  الواقعة،  ب�ساأن  حتقيًقا 

ع��ل��ى الأ����س���ئ���ل���ة م�����س��ب��ًق��ا ب���ني امل�����س��وؤول��ني 

لديه  لي�س  يوفنتو�س  اأن  و�سواريز. يذكر 

اأم���اك���ن خ��ال��ي��ة يف ال��ق��ائ��م��ة ل�����س��م لعبني 

من خارج الحتاد الأوروبي، لذلك مت حث 

احل�سول  اخ��ت��ب��ارات  اإج���راء  على  ���س��واري��ز 

الإيطالية. على اجلن�سية 

 شوماخر يشارك في  الفورموال  

 فيدال يتعاقد مع انتر ميالن

 سواريز يتحايل في ايطاليا
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االنباط-عمان

ت���ت���زاي���د اأه���م���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق��ات احل���ي���اة ال��ذك��ي��ة 

ح��ت��ى اأ���س��ب��ح��ت اأ���س��ل��وب ح��ي��اة ي��ج�����س��د ت��ط��ورات 

الأردن  اأوراجن  اأطلقت  وق��د  املنزلية،  التقنيات 

بذلك  لتكون  الذكية”  “احلياة  حلول  م��وؤخ��راً 

واأوىل  اململكة  م�ستوى  على  مزّودات�سالت  اأّول 

ال�سرق  العامليةملنطقة  اأوراجن  جمموعة  �سركات 

احلياة  ت��ط��رح من�سة  ال��ت��ي  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو���س��ط 

وعالمتها  مظلتها  حت��ت  وتطبيقاتها  ال��ذك��ي��ة 

ذل��ك  يف  مب��ا  �سبكاتها،  جميع  وع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة 

الأك��ر  تعد  و4G+التي   4G وال���  فايرب  اأوراجن 

تطوراً وقدرة على تقدمي كافة اخلدمات، �سمن 

5.7 ديناراً �سهرياً. عرو�ض متكاملة تبداأ من 

اأعدتها  متكاملة  من�سة  الذكية”  “احلياة 
التي  والأج��ه��زة  اخل��دم��ات  كافة  لت�سم  ال�سركة 

وخمتلف  الذكية  احلياة  مفهوم  �سمن  توّفرها 

اأ�سكال الدعم التقني والفني الالزم، حيث قامت 

هذه  اأجهزة  تعريف  على  الفنية  فرقها  بتدريب 

اخلدمات والتعامل معها ل�سمان اأداء مثايل.

احللول  الذكية”  “احلياة  جمموعة  وت�سمل 

ال��ك��ام��رات  م��ث��ل  ل��ل��م��ن��ازل،  خ�سي�ساً  امل�سممة 

الإلكرتونية  الإن��ذار  واأنظمة  الداخلية  املنزلية 

لالأبواب والنوافذ، بالإ�سافة اإىل القاب�ض الذكي 

ا�ستهالك  ت��ر���س��ي��د  للم�ستخدمني  ي��ت��ي��ح  ال���ذي 

الطاقة ومراقبتهعن ُبعد دون عناء، حيث تندرج 

ال�����س��رك��ة ك�سريك  ال���ت���زام  ه���ذه اخل��دم��ة ���س��م��ن 

الرقمية  احللول  كافة  بتوفر  الرقمي  اململكة 

مل�سرتكيها.

تعترب  احللول  اإن هذه  الأردن  اأوراجن  وقالت 

اإ����س���اف���ة ن��وع��ي��ة مل��ج��م��وع��ة احل���ل���ول امل��دع��وم��ة 

اأنها  موؤكدة  والكفاءة،  ال�سرعة  عايل  بالإنرتنت 

بهذه  الراغبني  لكافة  الذكية”  “احللول  تتيح 

لرتبطهم  �سبكاتهم،  اخ��ت��الف  ع��ل��ى  اخل��دم��ات 

ُب��ع��د ب�����س��ه��ول��ة، ومت��ّك��ن اجلميع  مب��ن��ازل��ه��م ع��ن 

ومرونة  فعالية  اأك��ر  ب��خ��ي��ارات  ال�ستمتاع  م��ن 

بها  والتحّكم  والأم���ان،  ال��راح��ة  درج��ات  وباأعلى 

اإىل  بالإ�سافة  الأوق��ات،  الأطفال يف كل  وحماية 

التكاليف  خل��ف�����ض  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��ه��الك  ت��ر���س��ي��د 

واحلفاظ على البيئة.

جت��ارب  اإث���راء  على  ال�سركةحر�سها  واأك���دت 

جزءاً  ي�سّكل  ال��ذي  باملنزل  امل�ستخدميناخلا�سة 

وحتى  والجتماعية  الأ�سرية  احلياة  من  هاماً 

هذه  اإىلاأن  الأحيان،لفتة  من  كثر  يف  العملية 

باأحدث  املحلي  الت�سالت  �سوق  تري  اخلدمة 

اخل���دم���ات ان��ط��الق��اً م���ن ك��ون��ه��ا م������زّوداً رق��م��ي��اً 

م�������س���وؤوًل ي��ت�����س��ّدر يف ت��ق��دمي احل���ل���ول امل��ب��ت��ك��رة 

ما  بكل  ات�سال  على  النا�ض  اإبقاء  يف  ت�سهم  التي 

يهمهم.

االنباط-عمان 

الإجتماعية  ال�سركة  م�سوؤولية  م��ن  ان��ط��الق��اً 

وجزء من مبادراتها الرائدة يف توفر بيئة �سحية 

دعم  يف  اخلا�ض  لدورالقطاع  وجت�سيداً  الأردن  يف 

�سركة  نظمت  امل�ستدامة،  البيئية  التنمية  خطط 

البيئة  جمعية  مع  واملحروقات  للزيوت  املنا�سر 

الردنية حملة توعوية ملحاربة وللحد من جائحة 

كورونا”  م��ن  اأن��ف�����س��ن��ا  بعنوان”لنحمي  ك���ورون���ا 

وبو�سرتز  برو�سور  من  مطبوعات  توزيع  تت�سمن 

مت ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى امل���دار����ض ب��ه��دف ال��ت��ع��رف على 

الوقاية واحلماية منه،   الفرو�ض وطرق  اأعرا�ض 

كما مت التعاون وتقدمي �سرح موجز من قبل كادر 

الهيئة التدري�سية يف املدار�ض ل�سرح املادة التوعوية 

ب�سكل مب�سط.

 واأ�ساد املدير العام املهند�ض يا�سر املنا�سر عن 

الأثر الذي ميكن ملوؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�ض 

اأن حتدثه اإذا ركزت جهودها املجتمعية على البيئة 

وال�سحة املجتمعية من خالل املمار�سات التوعوية 

القادمة  الج��ي��ال  على  الكبر  واأث��ره��ا  والتثقيفية 

لتحقيقها،  كفريق  نعمل  ال��ت��ي  قيمنا  اإح���دى  ه��ي 

واحلمالت  املبادرات  وتنظيم  بامل�ساركة  م�ستمرين 

التوعوية التي حتدث اأثرا اإيجابيا طويل املدى على 

امل�ساركني واملتطوعني فيها.

ممثلة  الردن��ي��ة  البيئة  جمعية  تتقدم  وب��دره��ا 

بال�سكر  فريحات  عزبي  علي  ال�سحفي  برئي�سها 

الردن��ي��ة  ال�����س��رك��ة  ل�سركائنا  وال��ت��ق��دي��ر  اجل��زي��ل 

املنا�سر  واملحروقات/  الزيوت  خلدمات  احلديثة 

التي تنفذها  امل�ستمر للربامج والأن�سطة  لدعمها 

اجلمعية خالل ال�سنوات املا�سية وهذا العام .

وتثمن اجلمعية هذا الدعم المر الذي ي�ساعد 

على اجناح برامج وان�سطة اجلمعية حتقيقاً ملفهوم 

التنمية امل�ستدامة وهي من اهم اهداف اجلمعية، 

كما ن�سكر اإدارات رو�سة واملدار�ض امل�ساركة لإجناح 

كادرها  تعاون  خالل  من  التوعوي  الربنامج  هذا 

التدري�سي.

ل��ل��زي��وت  امل���ن���ا����س���ر  ����س���رك���ة  ل�����دى  اأن  ي���ذك���ر 

وامل��ح��روق��ات م�����س��ارك��ات  ب���ارزة يف جم��ال احلفاظ 

على البيئة كاإطالق م�سروع ال�ستفادة من الطاقة 

حمطة  اول  من  وهي  الكهرباء  لتوليد  ال�سم�سية 

وقود تعمل بالطاقة ال�سم�سية بالردن، وتعد اأي�ساً 

اأول �سركة وفرت خدمة �سحن املركبات الكهربائية 

15 وحدة �سحن  الآن ما يزيد عن  للعامة ولديها 

 10 اأ���س��اف��ة  على  ج��اري  والعمل  باململكة  منت�سرة 

وح����دات اأخ����رى ج��دي��دة خ���الل ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة 

مبادرات  ورعاية  وامل�ساركة  اأك��رب،  تغطية  ل�سمان 

نوافذ  من  واإلقائها  النفايات  رم��ي  مكافحة  مثل 

املعنوي  التوجيه  مديرية  مع  بالتعاون  املركبات 

مبديرية المن العام ، ومبادرة ا�ستبدال الكيا�ض 

البال�سيكية بالورقية ، وامل�ساهمة مبباردة تنظيف 

مطل  حميط  لتنظيف  وم��ب��ادرة  العقبة،  �سواطئ 

التوعية  م��ن حمالت  ،وال��ع��دي��د  ك��وري��دورع��ب��دون 

الردنية  واجلامعات  باملدار�ض  ال�سبابي  والتثقيف 

واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات  م��ن  العديد  م��ع  وبالتعاون   ،

احلكومية والغر حكومية ، ووزارة البيئة وجمعية 

البيئة الردنية.

�سنة  تاأ�س�ست  ال�سركة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

ال�سركات  اأوائ���ل  وم��ن  وطنية  �سركة  ه��ي  و   2001

الرائدة حملياً يف بناء وت�سغيل �سل�سلة من حمطات 

2000 موظف  م��ن  اأك���ر  ب��ك��ادره��ا  وت�سم  ال��وق��ود 

وت�سغل ما يزيد عن 78 حمطة وقود عاملة وتقدم 

�سل�سلة  مثل  مبحطاتها  ع��دي��دة  اأخ���رى  خ��دم��ات 

ومطاعم  ماركت(  )لومي  التجارية  الأ���س��واق  من 

ال���وج���ب���ات ال�����س��ري��ع��ة وال�����س��ي��دل��ي��ات واخل���دم���ات 

البنكية وخدمة ال�سراف الآيل وعدد من املحالت 

التجارية املتنوعة لتوفر خدمات متكاملة يف مكان 

واحد لتوقف العمالء.

أورانج األردن تطلق منصتها لحلول »الحياة الذكية«

 المناصير للزيوت والمحروقات داعم وراعي إلنشطة
 جمعية البيئة االردنية

 جونسون يشتكي من راتبه 
المنخفض وشقته »المتواضعة«

 »نفوق جماعي«.. غموض يحيط 
بمأساة الحيتان في أستراليا

 »نهاية سعيدة« لحوت علق وسط 
»نهر التماسيح« بأستراليا

االنباط-وكاالت

ا���س��ت��ك��ى رئ��ي�����ض ال�����وزراء ال��ربي��ط��اين، 

املعي�سية  “حالته  من  جون�سون،  بوري�ض 

م��ن��ه،  م��ق��رب  ل�����س��خ�����ض  وف��ق��ا  ال�سيئة”، 

لتوظيف  يكفي  ل  رات��ب��ه  اأن  اإىل  م�سرا 

حا�سنة لطفله اجلديد.

تاميز”  “ذي  ���س��ح��ي��ف��ة  واأ��������س�������ارت 

الربيطانية، اإىل اأن جون�سون م�ستاء جدا 

من راتبه املنخف�ض، ومنزله املتاح له من 

اأنه  اأنه يعتقد  اإىل  قبل احلكومة، م�سرا 

اأف��اد  م��ا  ذل��ك، بح�سب  م��ن  اأك��ر  ي�ستحق 

�سخ�ض مقرب منه.

اإن  لل�سحيفة،  جون�سون  �سديق  وقال 

“قلق” من  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء  رئ��ي�����ض 

توظيف  تكاليف  حتمل  ا�ستطاعته  ع��دم 

حا�سنة لالأطفال، لرعاية ابنه الذي ولد 

اأ�سهر. قبل 

يذكر اأن راتب جون�سون ال�سنوي، بعد 

جائحة  ب�سبب  احل��ك��وم��ي��ة  التخفي�سات 

اأ�سرتليني  جنيه  األ��ف   150 يبلغ  ك��ورون��ا، 

دولر  األ�����ف   192 ي���ع���ادل  م���ا  اأو  ���س��ن��وي��ا، 

�سنويا.

ب�سحيفة  م���ع���روف  ل�����س��ح��ف��ي  ووف���ق���ا 

رات����ب  ف�������اإن  تيلغراف”،  دي����ل����ي  “ذي 
التخفي�سات، كان  الن�سوي قبل  جون�سون 

اأو  �سنويا،  اأ�سرتليني  األق جنيه   350 يبلغ 

ما يعادل 450 األف دولر تقريبا.

م��ن جون�سون:  امل��ق��رب  امل�����س��در  وق���ال 

عاملة  لديه  منزل،  مدبرة  لديه  “لي�ض 
ب�ساأن قدرتهم  نظافة واحدة وهم قلقون 

اإن���ه ع��ال��ق يف  ع��ل��ى حت��م��ل تكلفة م��رب��ي��ة. 

���س��رتي��ت لي�ض  ���س��ق��ة ���س��غ��رة وداون���ي���ن���غ 

مكانا لطيفا للعي�ض فيه”.

الإليزيه  مثل  لي�ست  “�سقته  واأ�ساف: 

البتعاد  ميكنك  حيث  الأبي�ض،  البيت  اأو 

ع���ن ك���ل ���س��يء وت�����س��ف��ي��ة ذه���ن���ك، لأن��ه��م��ا 

م���ن���زلن ك���ب���ران ل��ل��غ��اي��ة. ح��ت��ى ل���و اأراد 

اإىل حديقة  ال��ذه��اب  ك��اري  زوجته  اأو  هو 

الورود، فعليهما الذهاب عرب املكتب.”

جون�سون  اأب��ن��اء  من   4 اإن  اأي�سا  وقيل 

ال�ستة، يعتمدون عليه ماديا.

االنباط-وكاالت

ح���وت���ا،   25 ع�����ن  ي���ق���ل  ل  م�����ا  ن���ف���ق 

حوتا   270 من  باأكر  ال�سبل  وتقطعت 

ال�ساحل  على  م��اك��واري  ميناء  يف  اآخ��ر، 

الغربي لت�سمانيا، يف حادثة تعد الأ�سواأ 

اأ�سرتاليا. بالن�سبة للحياة البحرية يف 

لهيئة  ت��اب��ع  حكومي  ف��ري��ق  ويعمل 

احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة على 

�سّلت  اأن  ب��ع��د  احل��ي��ت��ان  �سحة  تقييم 

طريقها وتقطعت بها ال�سبل يف ثالثة 

م��واق��ع داخ���ل وخ���ارج م���اك���واري هيدز 

بالقرب من بلدة �سرتاهان.

“غارديان”  ����س���ح���ي���ف���ة  ون����ق����ل����ت 

احلياة  ع��ن  امل�����س��وؤول  ع��ن  الربيطانية 

ت�����س��م��ان��ي��ا، نيك  ال���ربي���ة يف م��ن��ت��زه��ات 

ح��وت��ا   30-25 ب��ني  م��ا  اإن  ق��ول��ه  دي��ك��ا، 

نفقت، دون معرفة ال�سبب وراء ذلك.

ارتفاع هذا  احتمال  اإىل  نيك  واأ�سار 

العدد اإذ يحتمل اأن يكون بني احليتان 

اأي�سا. ال�سالة وفيات 

تطلق  باأن  املعنية  ال�سلطات  وتاأمل 

ت��زال  ل  ال��ت��ي  للحيتان  اإن��ق��اذ  عملية 

ع��ل��ى ق��ي��د احل���ي���اة ���س��ب��اح ال���ث���الث���اء، 

وذلك مع حلول املد.

“البوؤر  م������ن  ت�������س���م���ان���ي���ا  وت�����ع�����د 

احليتان،  بجنوح  املعروفة  ال�ساخنة” 

احليوانات  لهذه  عبور  نقطة  متثل  اإذ 

ال���ق���ارة  واإىل  م����ن  ت��ن��ق��الت��ه��ا  اأث�����ن�����اء 

ه���ذه  اأن  اإل  اجل���ن���وب���ي���ة،  ال���ق���ط���ب���ي���ة 

ن��وع��ه��ا منذ  ت��ع��د الأوىل م��ن  احل��ادث��ة 

10 �سنوات.

االنباط-وكاالت

مت��ّك��ن ح���وت اأح����دب م��ن ال���ع���ودة اإىل 

البحر جمددا وذلك بعدما �ساع يف مياه 

كاكادو  مبتنزه  اإليغيتور”  “اإي�ست  نهر 

التما�سيح  فيها  تنت�سر  ال��ذي  ال��وط��ن��ي، 

اأ�سرتاليا. �سمال 

وك���ان احل���وت واح���دا م��ن ب��ني ثالثة 

ال�سهر  م��ن  ���س��اب��ق  وق���ت  ر���س��ده��ا يف  مت 

مبتنزه  التما�سيح”  “نهر  يف  اجل����اري 

كاكادو الوطني، املدرج يف قائمة الرتاث 

العاملي.

ق�سرة  مل��دة  النهر  يف  ح��وت��ان  و�سبح 

اأن  اإل  البحر،  اإىل  قبل عودتهما جمددا 

الثالث ظّل عالقا يف املياه ال�سحلة التي 

ذك��رت  ح�سبما  التما�سيح،  فيها  تنت�سر 

“اإندبندنت” الربيطانية. �سحيفة 

فقد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�سحيفة  ووف���ق 

حت�سبا  النهر  دخ���ول  م��ن  ق���وارب  منعت 

لأي ت�سادم حمتمل مع احلوت.

17 يوما  اأم�سى  ال��ذي  وجن��ح احل��وت 

يف النهر من اإيجاد طريقه للخروج منه 

وذلك مع ارتفاع املد خالل عطلة نهاية 

الأ�سبوع.

العاملة  باملر،  كارول  الدكتورة  وعّلقت 

عودة  على  ال�سمايل،  الإقليم  حكومة  يف 

رائع”،  خرب  “اإنه  قائلة:  للبحر  احلوت 

ه��ذه  مل��ث��ل  احل����وت  “دخول  اأن  م�����س��ي��ف��ة 

امل��ن��ط��ق��ة اخل����ط����رة ق����د ي���ك���ون ب�����س��ب��ب 

اأ�سماك القر�ض”. تعر�سها لهجوم من 

متنزه  يف  العاملني  اأن  بالذكر  جدير 

الوطني قد جربوا خيارات حلّث  كاكادو 

احلوت على مغادرة النهر مثل ا�ستخدام 

اإح�����داث  اأو  م�����س��ج��ل��ة،  اأ�����س����وات ح��ي��ت��ان 

�سو�ساء وذلك ب�سرب جانب القوارب.

اأ����س���وات  ت�����س��ج��ي��الت  ا���س��ت��خ��دام  ومت 

احل��ي��ت��ان ب��ن��ج��اح ���س��اب��ق��ا لإغ������راء ح��وت 

اأح������دب ع��ل��ى اخل������روج م���ن خ��ل��ي��ج ���س��ان 

اإب��ع��اد  عملية  جنحت  كما  فران�سي�سكو، 

ح���وت ب��ا���س��ت��خ��دام ال�����س��و���س��اء ال�����س��ادرة 

ع��ن جم��م��وع��ة ق����وارب يف ولي���ة ج��زي��رة 

الأ�سرتالية. ت�سمانيا 

االنباط-وكاالت

الرو�سي،  امل�ستهلك  �سالمة  جهاز  اأعلن 

ت�سجيل  ت��ت��وق��ع  ب����الده  اأن  ال���ث���الث���اء،  ي���وم 

لكوفيد  امل�����س��اد  امل��ح��ت��م��ل  ال���ث���اين  ل��ق��اح��ه��ا 

منت�سف  كورونا  فرو�ض  ي�سببه  الذي   19-

اأكتوبر.

جهاز  عن  لالأنباء  “تا�ض”  وكالة  ونقلت 

مراقبة �سالمة امل�ستهلك الرو�سي اإن مو�سكو 

تتوقع ت�سجيل لقاح ثان حمتمل للوقاية من 

كوفيد-19 بحلول 15 اأكتوبر  املقبل.

وق������ال رئ���ي�������ض ال�������س���ن���دوق احل���ك���وم���ي، 

ملر�ض  الرو�سي  اللقاح  م�سروع  ميول  الذي 

ك��وف��ي��د-19 ل��روي��رتز، اإن رو���س��ي��ا واث��ق��ة يف 

جانبا  �ستتحمل  اأنها  لدرجة  لقاحها  جناح 

الأم���ور  ���س��ارت  اإذا  القانونية  امل��خ��اط��ر  م��ن 

قبول  ا�سرتاط  بدل من  يرام  ما  على غر 

الكاملة. للم�سوؤولية  امل�سرتين 

وق��������ال ك����ري����ل دم����ي����رتي����ي����ف، رئ���ي�������ض 

وهو  املبا�سر  لال�ستثمار  الرو�سي  ال�سندوق 

الداعم  الرو�سي  ال�سيادية  الروة  �سندوق 

لدرجة  لقاحها  من  واثقة  “رو�سيا  للقاح: 

اأنها مل تطلب ال�سمان الكامل وهذا عامل 

اأن  م�سيفا  غربي”،  ل��ق��اح  اأي  اأم���ام  ف���ارق 

من  احلماية  طلبت  كلها  الغربية  ال�سركات 

اأي مطالبات بتعوي�سات.

“فيكتور”  معهد  ال��ل��ق��اح  ب��ت��ط��وي��ر  ق���ام 

الب�سرية  التجارب  اأمت  وال��ذي  �سيبريا،  يف 

امل��ب��ك��رة ع��ل��ي��ه يف الأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي، وف��ق��ا 

لرويرتز.

�سد  م��ر���س��ح  ل��ق��اح  اأول  رو���س��ي��ا  و�سجلت 

فرو�ض كورونا والذي طوره معهد غماليا 

يف م��و���س��ك��و يف اأغ�����س��ط�����ض ول ت���زال جت��ارب 

املرحلة الأخرة، التي ت�سمل ما ل يقل عن 

40،000 �سخ�ض م�ستمرة.

����س���ن���دوق  اأع����ل����ن  اأغ�������س���ط�������ض،   26 ويف 

اإن رو���س��ي��ا  ال���رو����س���ي  امل��ب��ا���س��ر  ال���س��ت��ث��م��ار 

م���رح���ل���ة ب���������داأت ج�����دي�����دة م�����ن ال���ت���ج���ارب 

امل�ساد  “�سبوتنيك-5”  ل��ل��ق��اح  ال�����س��ري��ري��ة 

اأكر من  امل�ستجد، و�سمل  لفرو�ض كورونا 

40 األف �سخ�ض يف مو�سكو.

على  الأول  ال���رو����س���ي  ال��ل��ق��اح  وح�����س��ل   

اإ�����س����ادة ب���اأن���ه اآم�����ن وف���ع���ال م���ن ال�����س��ل��ط��ات 

وعلماء رو�ض، يف اأعقاب �سهرين من جتارب 

ب�سرية على نطاق �سغر، مل يتم حتى الآن 

الإعالن عن نتائجها.

وق��ال��ت رو���س��ي��ا اإن ال��ل��ق��اح، ال���ذي ط��وره 

معهد “غاماليا” يف مو�سكو ووزارة الدفاع 

اإن��ت��اج��ه  ال���ذي ي��ب��داأ  ال��رو���س��ي��ة وه���و الأول 

بنهاية  و�سيطرح  ك��ورون��ا،  ف��رو���ض  ل��ع��الج 

اأغ�سط�ض اجلاري.

�سبوتنيك-5  ال��رو���س��ي  اللقاح  اأن  ي��ذك��ر 

قد اأثار  املخاوف بني بع�ض اخلرباء، حيث 

اللقاح،  حيال  �سكوكها  عن  دول  عدة  اأعلنت 

بانتظار  اإنها  قالت  التي  فرن�سا  بينها  ومن 

خمتربات كربى للح�سول على اللقاح حتى 

بنوعية  اأمل��ان��ي��ا  �سككت  ك��ذل��ك  م��ن��ه،  ت��ت��اأك��د 

وفاعلية و�سالمة اللقاح الرو�سي.

اأعلنت  العاملية  ال�سحة  منظمة  وك��ان��ت 

معلوماتها  اأن  اإىل  م�سرة  عليه  حتفظها 

من  فاإنه  وبالتايل  كافية  لي�ست  اللقاح  عن 

تقييمه. ال�سعب 
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