
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 التعليم العالي: تأجيل بدء التدريس 
في الجامعات األردنية الرسمية

العضايلة: »تفّشي الوباء 
مجتمعّيًا« يتطّلب منا أعلى درجات 

الحرص والحيطة والحذر

االنباط-عمان 

ت�أجيل  ال��ع���يل  التعليم  جمل�س  ق��رر 

ب���دء ال��درا���س��ة يف اجل���م��ع���ت وال��ك��ل��ي���ت 

 11 ل���  امل��واف��ق  الأح��د  ي��وم  اإىل  الر�سمية 

ي�ستمر  اأن  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل  الول  ت�����س��ري��ن 

ال��ت��دري�����س اع���ت���ب����راً م���ن ه����ذا ال��ت���ري��خ 

املجل�س  اأقره�  التي  الرتتيب�ت  بح�سب 

 21 بت�ريخ  املنعقدة   20 رق��م  جل�سته  يف 

متوز امل��سي.

واأو�سح وزير التعليم الع�يل والبحث 

ال��ع��ل��م��ي ال���دك���ت���ور حم���ي ال���دي���ن ت��وق 

خ���ال م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي يف دار رئ������س��ة 

املجل�س  اأن قرار  الأربع�ء،  ال��وزراء ام�س 

ي��ك��ون  اأن  ت�����س��م��ن   20 رق����م  ج��ل�����س��ت��ه  يف 

�سكل التعليم يف الف�سل الدرا�سي الأول 

 2021  /  2020 امل��ق��ب��ل  اجل���م��ع��ي  ل��ل��ع���م 

ال���ع����دي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���ن  “ميزج  ه��ج��ي��ن��� 

)وج����ه�����ً ل����وج����ه( والإل������ك������رتوين )ع���ن 

جتربة  من  ب�ل�ستف�دة  واملدمج”،  بعد( 

التعليم الإلكرتوين يف الف�سل الدرا�سي 

الث�ين امل��سي والف�سل ال�سيفي.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان 

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

اأجم����د ع����ودة ال��ع�����س���ي��ل��ة اإن احل��ك��وم��ة 

ال��و���س��ع  ت���ط���ّورات  ب�سكل ح��ث��ي��ث  ت��ت���ب��ع 

الوب�ئي يف خمتلف حم�فظ�ت ومن�طق 

��ة يف  �����ري ال���ف���رق امل��خ��ت�����سّ امل��م��ل��ك��ة، وجتجُ

����س���وء ذل�����ك امل����راج����ع�����ت وال��ت��ق��ي��ي��م���ت 

ال����ازم����ة ل������اإج������راءات امل����ّت����خ����ذة، مب��� 

ي�سهم يف احلف�ظ على �سّحة املواطنن 

و�سامتهم “التي هي اأوىل اأولوّي�تن�”.

واأكد الع�س�يلة خال اإيج�ز �سحفي 

اأّن  يف رئ������س��ة ال������وزراء ام�����س الرب���ع����ء 

الإج���������راءات ال���ت���ي ت��ّت��خ��ذه��� احل��ك��وم��ة 

تراعي اإىل ج�نب �سّحة املواطنن، الأثر 

القت�س�دي والجتم�عي والنف�سي.

التفا�صيل �ص »3«

اخلمي�س  7  �صفر  1442 هـ  - املوافق   24  اأيلول  2020 م - العدد  5461   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

اكد دور الديوان في انجاز التشريعات بالسرعة والدقة المطلوبة

الرزاز : ديوان التشريع له دور بارز 
في حماية المال العام 

 الصحة: وفاتان و354 إصابة محلية بـ »كورونا« و98 حالة شفاء

االأنباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

اق��رتاب  وم��ع  اخل��ر  بكل  اوق�تكم  اهلل  ا�سعد 

اإج������راء الن��ت��خ���ب���ت ال��ن��ي���ب��ي��ة ، ل ن����دري هل 

 . الد�ستور  ح�سب  تبقى  ام  �سرتحل  حكومتكم 

لكن م� نود طرحه اأم�م دولتكم �سرورة اتخ�ذ 

اإج����راءات ف��وري��ة وع�جلة ح��ول ت��وزي��ع اأج��ه��زة 

الابتوب على طلبة املدار�س وعدده� ثاثم�ئة 

ال��رتب��ي��ة  ت�����س��ري��ح وزارة  ب��ح�����س��ب  األ����ف ج��ه���ز 

والتعليم.

دولة الرئي�س

اللوحية  الأج��ه��زة  ت��وزي��ع  يتم  اأن  نتمنى  كن� 

وه��ي رمب��� ت��ك��ون اأق���ل كلفة م��ن اأج��ه��زة ال��اب 

لي�ستفيد   العدد  زي���دة  اإمك�نية  يتيح  مم�  ت��وب 

ب�لغر�س  ويفي  الطلبة  م��ن  ممكن  ع��دد  اك��ر 

امل��ط��ل��وب ، م���ع اأن ه���ن����ك اأج���ه���زة ل��وح��ي��ة مت 

ا�ستخدامه� خال حمات الإح�س�ءات الع�مة 

وغره� من الدوائر الأخرى ، هذا من ج�نب 

. وم���ن ج���ن��ب اآخ���ر وه���و الأه����م ن��ري��د معرفة 

الرتبية  وزارة  دور  خ��سة  حكومتكم  �سي��سة 

وال��ت��ع��ل��ي��م يف ح�����ل ق����م���ت ب��ت��وف��ر الأج���ه���زة 

اأجهزة الابتوب ومت توزيعه� على  اأو  اللوحية 

على  ق�درين  الغر  للطلبة  و�سرفه�  امل��دار���س 

اأ�سرته جمرد  ال�سراء والبع�س منهم ل متلك 

ه�تف حديث فكيف ب�لط�لب !!! .

دولة الرئي�س

 دع���ن���� ن��ن��ت��ق��ل ل��ل��م��دار���س ال���ت���ي ت��ق��ع �سمن 

من�طق الب�دية ال�سم�لية ، الو�سطى واجلنوبية 

ويعي�سون بقرى ومن�طق ن�ئية  ل يوجد فيه� 

بن�ء قد يعي�سون ببيوت ال�سعر ول ت�سل اإليهم 

اأو  انرتنت  يوجد  ل  مبعنى  الت�س�ل  خدم�ت 

يكون الت�س�ل �سعيف ، فم� هي ف�ئدة الأجهزة 

ح�ل مت ت�أمينه� ملثل هذه املدار�س ؟

اذا احل�جة تتطلب التعلم املب��سر من خال 

املدر�سة و�سرورة وجود املعلمن . فهل و�سعت 

حكومتكم هذا الأمر �سمن خطته� ح�ل تطلب 

الأم�����ر ����س���رورة ال��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د وح�����س��ب م� 

تقت�سيه احل�جة يف ظل اأزمة ج�ئحة ف�يرو�س 

تتجه  زال��ت  ل  النية  اأن  ام   ، امل�ستجد  الكورون� 

املدر�سة  خ��ال  من  املب��سر  التعلم  اإىل  للعودة 

وكل يوم ن�سمع ونقراأ قرارات ت�سدر عن جلنة 

الأوبئة ب�إغاق املدار�س يف املن�طق التي يكت�سف 

فيه� ا�س�ب�ت ب�لفرو�س ملدة اأربعة ع�سر يوم� .

دولة الرئي�س

ل نريد اأن نبقى حتت رحمة انتظ�ر الإيج�ز 

وكذلك  ال���س���ب���ت  ع��دد  ع��ن  ليعلن  ال�سحفي 

ت�سريح�ت امل�سوؤولن هن� وهن�ك على ال�س��س�ت 

الف�سية واملواقع الإخب�رية الإلكرتونية وعلى 

�سب�ق  وك�أنن� يف  التوا�سل الجتم�عي  �سفح�ت 

نعم   . املجتمعية  الق�س�ي�  م��ن  الكثر  وت���رك 

يرتتب على حكومتكم التوجه نحو الكثر من 

دون   ، امل�ستوي�ت  ك�فة  على  لإجن�زه�  الق�س�ي� 

يحت�ج  وب���ء  ع��ن  ع��ب���رة  وه��و  ب�لبعبع  التحجج 

املجتمعي  ال��وع��ي  لن�سر  متخ�س�سة  ف��رق  اإىل 

يحت�جه�  التي  الق�س�ي�  من  للكثر  والنتب�ه 

الوطن واملواطن .

 قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

رئيس هيئة األركان ونظيره اإلماراتي يتابعان 
تمرينًا عسكريًا

الصفدي: توفير الدعم لـ » االونروا « لضمان 
استمرارية خدماتها 

 تكية أم علي تنفذ حملة إغاثة طارئة 
لألغوار الوسطى والجنوبية

 الطراونة يبحث مع السفير الياباني 
مضامين خطاب الملك في األمم المتحدة

 البطاينة يعلن عن قائمة القطاعات 
واألنشطة االقتصادية األكثر تضررا 

من كورونا لشهر أيلول

»سادّية« القناص »اإلسرائيلي« 
تسحق أحالم الشبان في غزة

االنباط- ال�صونة اجلنوبية

الربع�ء،  الم�سيوم  ام علي،  تكية  ب��داأت   

وب���دع���م م���ن ���س��ن��دوق ه��م��ة وط�����ن، حملة 

اإغ�ثة ط�رئة يف منطقتي الغوار الو�سطى 

القت�س�دية  الآث�ر  واجلنوبية، تخفيف� من 

املرتتبة على الأ�سر، جراء احلظر املفرو�س 

انت�س�ر  يف بع�س من�طق الغ��وار للحد من 

فرو�س كورون�.

وق������ل م���دي���ر ع�����م ت��ك��ي��ة ام ع��ل��ي ���س���م��ر 

 4500 ت��وزي��ع  �ست�سمل  احل��م��ل��ة  ان  بلقر 

ط�����رد غ����ذائ����ي ب���دع���م م����ن ����س���ن���دوق ه��م��ة 

وطن، و4000 طرد وق�ية وعن�ية �سحية 

الأ�سر  ان  مو�سح�  اليوني�سف،  من  مقدمة 

امل�ستهدفة.
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االنباط-عمان

ب���ح���ث رئ���ي�������س جم��ل�����س ال����ن����واب امل��ه��ن��د���س 

لدى  ال��ي���ب���ين  ال�سفر  م��ع  ال��ط��راون��ة  ع�طف 

م�س�من  اأه��م��ي��ة  ي���ن���ج��ي،  ه��ي��دن��ي���و  امل��م��ل��ك��ة 

خ��ط���ب ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث���ين ال��ذي 

اأم���م  امل��رئ��ي  الت�س�ل  تقنية  ع��ر  اأم�����س  األ��ق���ه 

اجل��م��ع��ي��ة ال��ع���م��ة ل���اأمم امل��ت��ح��دة يف دورت��ه��� 

خال  ال��ط��راون��ة  واأك���د  وال�سبعن.  اخل�م�سة 

ال��ن��واب، ام�����س الأرب��ع���ء،  ب���دار جمل�س  ال��ل��ق���ء 

لدى  الي�ب�ين  ال�سفر  اأعم�ل  انته�ء  مبن��سبة 

م�����س���م��ن تذهب  ح��م��ل  اأن اخل��ط���ب  امل��م��ل��ك��ة، 

ب���جت���ه ت��ع��زي��ز ال��ت��ع���ون ال����دويل يف م��واج��ه��ة 

الأزم�ت.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

البط�ينة  ن�����س���ل  ال��ع��م��ل  وزي����ر  اأع��ل��ن   

والأن�سطة  القط�ع�ت  ق�ئمة  حتديث  عن 

الأك��ر ت�سررا  زال��ت  م�  التي  القت�س�دية 

من اآث�ر ج�ئحة كورون� خال �سهر اأيلول 

من الع�م احل�يل مبوجب اأمر الدف�ع رقم 

)6( ل�سنة 2020.

ت�سريح �سح�يف،  العمل يف  وزي��ر  وق���ل 

والأن�سطة  القط�ع�ت  اإن  الأرب��ع���ء،  ام�س 

اجلديدة.
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االنباط - عمان

امل�سرتكة  الأرك���ن  هيئة  رئي�س  ا�ستقبل   

يف  احلنيطي،  اأح��م��د  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

م��ك��ت��ب��ه ب���ل��ق��ي���دة ال��ع���م��ة، ام�����س الأرب���ع����ء، 

الإم���رات��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأرك�����ن  رئ��ي�����س 

ال���ف���ري���ق ال����رك����ن ح���م���د ب����ن حم���م���د ث����ين 

الرميثي، والوفد املرافق له.

وب���ح���ث ال����ل����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي م��ع 

والتن�سيق  التع�ون  اأوجه  الرميثي،  الفريق 

وتطوير  تعزيز  و�سبل  امل�سرتك  الع�سكري 

عاق�ت التع�ون الثن�ئي مب� يخدم م�سلحة 

القوات امل�سلحة يف البلدين ال�سقيقن.

مرا�سم  ال�سيف  ال��رك��ن  للفريق  وج��رى 

حر�س  ا�ستعر�س  حيث  ع�سكرية،  ا�ستقب�ل 

عزفت  كم�  لتحيته،  ا�سطف  ال��ذي  ال�سرف 

امل��و���س��ي��ق��ى ال�����س��ام��ن ال��وط��ن��ي الإم����رات���ي 

وامللكي الأردين.

وت����ب���ع احل��ن��ي��ط��ي و ال��رم��ي��ث��ي، مت��ري��ن���ً 

قي�دة  نفذته   ،)1 ال��ب��اط  )اأ���س��ود  ع�سكري�ً 

احل���ر����س امل��ل��ك��ي اخل��������س يف م���رك���ز امل��ل��ك 

اخل��سة  العملي�ت  لتدريب  الث�ين  عبداهلل 

.)KASOTC(

اإي��ج���ز  اإىل  و�سيفه  احلنيطي  وا���س��ت��م��ع 

ق��دم��ه ق���ئ��د احل��ر���س امل��ل��ك��ي اخل������س ح��ول 

جمري�ت التمرين الذي بجُني على فر�سي�ت 

ح��دوث��ه���،  املحتمل  ال�����س��ي��ن���ري��وه���ت  حت���ك��ي 

ب���ه���دف ت���دري���ب م���رت���ب����ت احل���ر����س امل��ل��ك��ي 

لتطوير  امل�����س��ت��وي���ت  خمتلف  ع��ل��ى  اخل������س 

يف  للعمل  وال��ب��دن��ي��ة  العملي�تية  ق��درات��ه��م 

ت��ف��ر���س��ه��� طبيعة  ال��ت��ي  ال���ظ���روف  خم��ت��ل��ف 

عملهم.
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االنباط - عمان

 بحث وزير اخل�رجية و�سوؤون املغرتبن 

اآن  اأمين ال�سفدي ووزيرة خ�رجية ال�سويد 

املتحدة  الأمم  لوك�لة  الع�م  واملفو�س  ليند 

الفل�سطينين  الاجئن  وت�سغيل  لإغ���ث��ة 

اجتم�ع  فيليب لزاريني، خال  )الأون��روا( 

ث��اث��ي ع���ر اآل���ي���ة الت�������س����ل امل���رئ���ي ام�����س 

الازم  الدويل  الدعم  ح�سد  �سبل  الأربع�ء، 

ل��ت��م��ك��ن ال��وك���ل��ة م���ن ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي���ج���ت��ه��� 

املتزايدة  امل�لية  ال�سغوط�ت  ظل  يف  امل�لية 

ومتطلب�ت مواجهة انت�س�ر ج�ئحة فرو�س 

كورون�. وقدم لزاريني ايج�زا حول الو�سع 

الدعم  ت��وف��ر  يف  وج��ه��وده���  للوك�لة  امل���يل 

امل�ستقبلية. الوك�لة  الازم وخطط 

ون�ق�س الوزيران واملفو�س الع�م للوك�لة 

ال��ت��ح��دي���ت امل���ل��ي��ة ال��ت��ي ت���واج���ه الأون�����روا 

امل�ستجد  ك��ورون���  ف��رو���س  ج�ئحة  وت��ب��ع���ت 

الفل�سطينين  ال��اج��ئ��ن  جمتمع�ت  ع��ل��ى 

وم��ي��زان��ي��ة ال��وك���ل��ة وب��راجم��ه���، م��وؤك��دي��ن 

�سمن  الوك�لة  برامج  يف  ال�ستمرار  اأهمية 

تبع�ت  احتواء  امل�ستهدفة  الدولية  اجلهود 

الذي  امل���يل  الدعم  وتوفر  اجل�ئحة،  ه��ذه 

حت���ت����ج���ه ال���وك����ل���ة ل����س���ت���م���رار خ��دم���ت��ه��� 

كركيزة  الفل�سطينين  لاجئن  احليوية 

الإقليمين. اأ�س��سية لا�ستقرار والأمن 

كم� اأكدوا ا�ستمرار الت�س�ور مع ال�سرك�ء 

وامل���يل  ال�سي��سي  الدعم  لتوفر  الدولين 

امل�ستدام لاأونروا وفق� لآلي�ت متويل م�يل 

ال�ستمرار  الوك�لة من  الأمد متكن  طويلة 

خدم�ته�. بتقدمي 
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االنباط-وكاالت

خرج  لهيبه�،  وخ��ب���  ال�سم�س  غ���ب��ت  اأن  بعد 

القم�س�ن،  اأب��و  حممد  ال�س�بق،  امل��رم��ى  ح���ر���س 

يف  اليتيمة  ب�س�قه  به�  يجول  الهوائية  بدراجته 

دوا�سة  يدفع  غزة،  �سم�ل  جب�لي�  خميم  �سوارع 

دورة  ت��ك��ت��م��ل  ال���ي�������س���رى، ل  ب��ق��دم��ه  ال����دراج����ة 

وي�سغط  دائرة  ن�سف  الدوا�سة  فيعيد  الرت�س، 

اأخرى. مرة  عليه� 

ك�����ن ح���ر���س  ع����م����(  ال��ق��م�����س���ن )24  اأب�����و 

م��رم��ى ن����دي احت����د ج��ب���ل��ي��� ب��ي��د اأن ق��ن������س��� يف 

بر�س��سة  اليمنى  ركبته  فتت  الحتال  ق��وات 

اإىل الأبد. اإع�قة  واألزمته  اأدت لبرت �س�قه 

ي��ق��ول اأب����و ال��ق��م�����س���ن اإن����ه ك����ن م�����س���رك��� يف 

بت�ريخ  جب�لي�  ���س��رق  ال��ع��ودة  م�����س��رات  اإح���دى 

الن�ر  اإ�سرائيلي  قن��س  اأطلق   ،22/6/2018
ف�أقعده. ركبته  على 

ب�س�قي  اأ���س��ع��ر  ومل  رك��ب��ت��ي  ت��ف��ج��رت  »حينه� 

وراأي������ت ع��ظ��م ال��رك��ب��ة ب�������رزا، ا���س��ت��م��رت رح��ل��ة 

البرت«  الأط��ب���ء  ق��رر  ث��م  �سهور  خم�سة  ال��ع��اج 

ال��ق��دم  اأن ك����رة  ال��ق��م�����س���ن واأ�����س�����ف  اأب����و  ق�����ل 

ك���ن��ت م�����س��در رزق�����ه: »ك�����ن يل ح��ل��م ك��ب��ر اأن 

اأ����س���ب���ح ح����ر����س م���رم���ى ع����مل���ي، ل��ك��ن ر���س������س��ة 

���س��ط��ب��ت ح��ل��م��ي.« وك����ن���ت ���س��ح��ي��ف��ة »ه���آرت�����س« 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ق��د اأع�����دت ن�����س��ر ت��ق��ري��ر ب��ع��ن��وان 

»اأر���س��ل��ت��م��ون��� لإط�����اق ال���ذخ���رة احل���ي���ة ع��ل��ى 

ا�ستمعوا لن� الآن«، ويك�سف  متظ�هراً..   8211
ب���«ال�س�دية« �سفت  وجُ �سلوكي�ت  التقرير 

التفا�صيل �ص »10«

3
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س  24 / 9 / 2020 

اكد دور الديوان في انجاز التشريعات بالسرعة والدقة المطلوبة

الرزاز : ديوان التشريع له دور بارز في حماية المال العام 

رئيس هيئة األركان ونظيره اإلماراتي يتابعان تمرينًا عسكريًا

 توق يشارك في قمة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالبتكار ونقل التكنولوجيا

األوراق المالية تمدد فترة توفيق أوضاع الشركات المرخص لها بالتعامل مع البورصات األجنبية

 المتقاعدين تكرم مدير جمعية الملكة 
رانيا العبداهلل لرعاية العسكريين

 الزرقاء: تحرير 8 مخالفات لمنشآت 
ومواطنين لمخالفة أمر الدفاع 11

 شمول 1218 أسرة جديدة 
بالمعونة المالية المتكررة في آب

 الهاشمية تبحث التعاون مع الشبكة 
اإلسالمية لتنمية مصادر المياه

 الطفيلة: تخصيص 3 ماليين 
إلنشاء مركز ثقافي

االنباط-عمان

 

الرزاز  الدكتور عمر  ال��وزراء  رئي�س  اكد 

اأهمية الدور الذي يقوم به ديوان الت�سريع 

وال��������راأي يف اجن�����از ال���ق���وان���ن واالأن���ظ���م���ة 

واأوامر الدفاع بال�سرعة والدقة املطلوبة.

ول���ف���ت رئ��ي�����س ال��������وزراء خ����ال زي���ارت���ه 

���س��ب��اح  وال����������راأي  ال���ت�������س���ري���ع  دي��������وان  اإىل 

ام�����س االأرب����ع����اء، ول��ق��ائ��ه رئ��ي�����س ال���دي���وان 

ف�����داء احل���م���ود واالأم�������ن ال���ع���ام ل��ل��دي��وان 

ال��دف��اع  اأوام����ر  اأن  اإىل  ف��ي��ه،  وامل�ست�سارين 

احلماية  �سبكة  تناولت  �سدرت  التي   16 ال� 

االج���ت���م���اع���ي���ة و����س���ح���ة امل����واط����ن وح��م��اي��ة 

 “ فيها  وال��ع��ام��ل��ن  االق��ت�����س��ادي��ة  من�ساآتنا 

ومل نحد عن هذا التوجه«.

واعرب عن فخره مبا اجنز من ت�سريعات 

امل��ال  فيها حلماية  ب��ارز  دور  ل��ل��دي��وان  ك��ان 

ال���ع���ام و���س��ح��ة امل���واط���ن، و���س��ت��ع��ر���س على 

م�سروع  اأهمها  وم��ن  املقبل،  االأم��ة  جمل�س 

ق��ان��ون م��ك��اف��ح��ة غ�����س��ل االأم�����وال وم�����س��روع 

لك  اأي��ن  )م��ن  امل�سروع  غري  الك�سب  قانون 

اأي��ة  مل��راق��ب��ة  م���واد  يت�سمن  وال����ذي  ه����ذا(، 

زيادة غري مربرة يف الرثوة وب�سكل دوري.

-بح�سب  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ه���ذه  �سملت  ك��م��ا 

ال�������رزاز- ت��ع��زي��ز ا���س��ت��ق��ال��ي��ة م��وؤ���س�����س��ت��ن 

اأ���س��ا���س��ي��ت��ن يف ح��م��اي��ة امل����ال ال���ع���ام، وه��م��ا 

ومكافحة  النزاهة  وهيئة  املحا�سبة  دي��وان 

ال��ت�����س��ري��ع��ات  ه�����ذه  اأن  م����وؤك����دا  ال���ف�������س���اد، 

النواحي  من  العام  املال  حت�سن  �ست�سمن 

والرقابية. والتنفيذية  الت�سريعية 

اجلودة  قانون  م�سروع  اإق��رار  اإىل  وا�سار 

اأن  اإىل  الفتا  اأي���ام،  قبل  امل�ستهلك  وحماية 

موؤ�س�سات  لدينا  اأن  اثبتت  ك��ورون��ا  جائحة 

امل�ستهلك  �سحة  حماية  يف  فاعلة  رق��اب��ي��ة 

الوقت  يف  ولكن  واملنتجات،  ال�سلع  وج��ودة 

الثغرات والت�سارب بن  نف�سه هناك بع�س 

م�سوؤوليات جهات خمتلفة؛ ما تطلب اإعادة 

امل��ن��ظ��وم��ة، وج��م��ع جمموعة  ب��ه��ذه  ال��ن��ظ��ر 

م��وؤ���س�����س��ات حت���ت م��ظ��ل��ة واح������دة حل��م��اي��ة 

والتناف�سية يف  وال�سلع  امل�ستهلك يف �سحته 

يف  ال�سلع  جهة  اأي��ة  حتتكر  ال  حتى  االأ�سعار 

ال�سوق وتفر�س االأ�سعار على اجلميع. 

رئي�س  بح�سور  ج��رى  ال��زي��ارة،  وخ��ال 

االإلكرتوين اجلديد  املوقع  اطاق  الوزراء 

www. وال�����������راأي  ال���ت�������س���ري���ع  ل�����دي�����وان 

جميع  حل��و���س��ب��ة  امل��ط��ور   lob.gov.jo
واتاحة  وت�سنيفها  اململكة  يف  الت�سريعات 

ماحظات  وا�ستقبال  والتفاعل  الت�ساركية 

التي  الت�سريعات  م�سودات  ب�ساأن  املواطنن 

يجري عر�سها ملدة ال تقل عن 10 اأيام.

للمتخ�س�سن  اجل��دي��د  امل��وق��ع  وي��وف��ر 

وامل���ه���ت���م���ن و�����س����رائ����ح امل���ج���ت���م���ع خ���دم���ات 

الت�سريعي  املحتوى  على  املجاين  االط��اع 

وم����راح����ل ال��ت�����س��ري��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة ع���رب اآل��ي��ة 

بكل  املعلومات  اإىل  للو�سول  �سريعة  بحث 

الت�سريع  م�سودة  من  ب��دءا  وي�سر؛  �سهولة 

وحتى ن�سره يف اجلريدة الر�سمية مع ميزة 

ج��دي��دة ت��ت��ي��ح ال��ت��ف��اع��ل وال��ت�����س��ارك��ي��ة عرب 

م�سودات  حول  ال��راأي  ابداء  خا�سية  تفعيل 

القوانن، باالإ�سافة اإىل دور املوقع يف ن�سر 

وتبويبها  واأر�سفتها  والت�سريعات  امل�سودات 

اإىل ق���وان���ن واأن��ظ��م��ة وت��ع��ل��ي��م��ات واأح���ك���ام 

اإليها. ق�سائية مبا ي�سهل الو�سول 

واك������د رئ���ي�������س ال��������وزراء اأه���م���ي���ة امل���وق���ع 

املعلومة  اي�����س��ال  يف  اجل��دي��د  االإل���ك���رتوين 

ل��ل��م��واط��ن��ن ����س���واء م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���االأح���ك���ام 

قيد  اأو  امل��ق��رة  ال��ت�����س��ري��ع��ات  اأو  ال��ق�����س��ائ��ي��ة 

االإع�����داد، واإم��ك��ان��ي��ة ا���س��ت��ق��ب��ال امل��اح��ظ��ات 

اغناء  يف  ي�سهم  مب��ا  ب�ساأنها  ال���راأي  واب���داء 

املخرج.

ال��دي��وان ف��داء  ب��دوره��ا، حت��دث��ت رئي�س 

يبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  عن  احلمود 

اأن  اإىل  م�����س��رية  ال����دي����وان،  يف  ال���ع���ام���ل���ون 

هذه  عهد  خ��ال  املنجزة  الت�سريعات  ع��دد 

91 قانونا  ت�سريعا، منها   423 بلغ  احلكومة 

و332 نظاما.

ي��ن��ط��ل��ق من  ال���دي���وان  اأن ع��م��ل  واك�����دت 

على  بالرتكيز  ال�سامية  امللكية  التوجيهات 

احلكومة  واولويات  واالإنتاج  القانون  دولة 

للجميع  االإل��ك��رتون��ي��ة  اخل���دم���ات  ل��ت��وف��ري 

و�سهولة. بي�سر  واملعنين 

االإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  اأن  اإىل  وا�����س����ارت 

ل���ل���دي���وان ه����و امل����وق����ع ال���ر����س���م���ي ال��وح��ي��د 

وامل����رج����ع����ي����ة ال�������ذي ي����وف����ر ال���ت�������س���ري���ع���ات 

للمعنين والباحثن واملخت�سن من داخل 

وخارجها. اململكة 

وي��وف��ر امل��وق��ع، خ��دم��ات االط���اع ب�سكل 

جم���اين ع��ل��ى ال��ت�����س��ري��ع��ات االأردن����ي����ة منذ 

وا�ستخدام  االآن،  ولغاية  التاأ�سي�س  ب��داي��ة 

اآل����ي����ة ب���ح���ث م���ت���ط���ورة ت���و����س���ل ال��ب��اح��ث��ن 

اأط��ي��اف��ه من  امل��ج��ت��م��ع بجميع  ���س��رائ��ح  م��ن 

وخمت�سن  وق��ان��ون��ي��ن  وق�����س��اة  حم��ام��ن 

للت�سريع،  ال��ر���س��م��ي  امل��ع��ل��وم��ة  م�����س��در  اإىل 

اإ����س���دارات  ك��م��ا متكنه م��ن احل�����س��ول ع��ل��ى 

مر  التي  التعديات  مراحل  مع  الت�سريع 

اجلريدة  يف  ون�سرها  �سدورها  مبجرد  بها 

الر�سمية.

كما يعمل على تعزيز وتفعيل الت�ساركية 

ب��ن�����س��ر م�������س���ودات ال���ت�������س���ري���ع���ات، واالأخ������ذ 

ن�سرها  بعد  الديوان  ترد  التي  باملاحظات 

مل���دة ع�����س��رة اأي����ام، واإ���س��اف��ة ج��دي��دة تتمثل 

حت���وي  ال���ت���ي  ال���ق���ان���ون���ي���ة  االآراء  ب���ع���ر����س 

ت�سدر عن  ت�ساوؤالت متكررة  اأو  مو�سوعات 

ج��ه��ات؛ ل��غ��اي��ات ن�����س��ره��ا وت��ف��ادي ت��ك��راره��ا 

االإح�سائية  امل��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ري  ع��ن  ف�سا 

امل���وث���ق���ة وال���دق���ي���ق���ة ال���ت���ي ت���خ���دم ت��ط��وي��ر 

ال��ت�����س��ري��ع��ات ون�����س��ر ال��درا���س��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

املهمة والفاعلة وذات العاقة.

االنباط- عمان

امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  ا�ستقبل   

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

م��ك��ت��ب��ه ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة، ام�����س االأرب���ع���اء، 

االإم��ارات��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأرك����ان  رئ��ي�����س 

ال����ف����ري����ق ال����رك����ن ح���م���د ب����ن حم���م���د ث���اين 

الرميثي، والوفد املرافق له.

وبحث اللواء الركن احلنيطي مع الفريق 

الرميثي، اأوجه التعاون والتن�سيق الع�سكري 

امل�����س��رتك و���س��ب��ل ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر ع��اق��ات 

القوات  م�سلحة  يخدم  مبا  الثنائي  التعاون 

ال�سقيقن. البلدين  امل�سلحة يف 

مرا�سم  ال�سيف  ال��رك��ن  للفريق  وج���رى 

حر�س  ا�ستعر�س  حيث  ع�سكرية،  ا�ستقبال 

عزفت  كما  لتحيته،  ا�سطف  ال��ذي  ال�سرف 

امل��و���س��ي��ق��ى ال�����س��ام��ن ال��وط��ن��ي االإم���ارات���ي 

وامللكي االأردين.

وت���اب���ع احل��ن��ي��ط��ي و ال���رم���ي���ث���ي، مت��ري��ن��اً 

ق��ي��ادة  ن��ف��ذت��ه   ،)1 ال��ب��اط  )اأ���س��ود  ع�سكرياً 

احل����ر�����س امل���ل���ك���ي اخل����ا�����س يف م���رك���ز امل��ل��ك 

اخلا�سة  العمليات  لتدريب  الثاين  عبداهلل 

.)KASOTC(

اإي��ج��از  وا���س��ت��م��ع احل��ن��ي��ط��ي و���س��ي��ف��ه اإىل 

ق��دم��ه ق��ائ��د احل��ر���س امل��ل��ك��ي اخل��ا���س ح��ول 

فر�سيات  على  ُبني  الذي  التمرين  جمريات 

حت��اك��ي ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات امل��ح��ت��م��ل ح��دوث��ه��ا، 

ب���ه���دف ت����دري����ب م���رت���ب���ات احل����ر�����س امل��ل��ك��ي 

امل�����س��ت��وي��ات لتطوير  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  اخل��ا���س 

ق��درات��ه��م ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة وال��ب��دن��ي��ة ل��ل��ع��م��ل يف 

ت��ف��ر���س��ه��ا طبيعة  ال��ت��ي  ال���ظ���روف  خم��ت��ل��ف 

عملهم و�سواًل اإىل امل�ستوى الذهني والبدين 

ال��ع��ايل مب��ا ي��ت��ن��ا���س��ب م��ع واق����ع ال��ت��دري��ب��ات 

واملتطورة. احلديثة 

احلماية  فعالية  على  التمرين  وا�ستمل 

ال���راج���ل���ة ل��ل�����س��خ�����س��ي��ات امل��ه��م��ة واج������راءات 

جميع  م��ع  للتعامل  ال�سريع  التدخل  فريق 

ال���ت���ه���دي���دات امل���ت���وق���ع ح���دوث���ه���ا، ورم���اي���ات 

ل��ل��ق��ن��ا���س��ن م��ن خم��ت��ل��ف امل�����س��اف��ات ورم��اي��ة 

رماية  فعالية  اإىل  اإ�سافًة  للقنا�سن،  الثقة 

االأه���������داف ال���ث���اب���ت���ة وامل���ت���ح���رك���ة ب��وا���س��ط��ة 

االأ����س���ل���ح���ة اخل��ف��ي��ف��ة ورم����اي����ة ق�����اذف ال��ب��او 

م�ستوى  لرفع  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  وفعالية 

على  اخل��ا���س  امللكي  احل��ر���س  مرتبات  ق��درة 

التعامل مع االأخطار.

�سباط  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  التمرين  وح�سر 

العربي  اجلي�س   - االأردن��ي��ة  امل�سلحة  القوات 

وامللحق الع�سكري االإماراتي يف عمان.

االنباط-عمان

����س���ارك وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث 

ت��وق يف قمة  ال��دي��ن  ال��دك��ت��ور حم��ي  العلمي 

لابتكار  اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق 

با�ستخدام  عقدت  والتي  التكنولوجيا،  ونقل 

تقنيات االت�سال عن بعد يف جممع ال�سارقة 

ل��ل��ب��ح��وث وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب���ت���ك���ار  حتت 

يف  التكنولوجيا  ونقل  االبتكار  “دور  عنوان 

القادمة،  للعقود  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق 

ك���ورون���ا يف حتقيق  ت���اأث���ري ج��ائ��ح��ة  وك��ي��ف��ي��ة 

اأق��رت��ه��ا اجلمعية  ال��ت��ي  االأه����داف االمن��ائ��ي��ة 

ع���ام )2015(، وق��د  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  ال��ع��ام��ة 

العايل  التعليم  وزي��ر  القمة  ه��ذه  يف  ���س��ارك 

والبحث العلمي يف جمهورية م�سر العربية، 

ووزيرة التعليم يف جمهورية كو�سوفو.

القمة  ت��وق مداخلًة يف  ال��وزي��ر  ق��دم  وق��د 

 ، التعليم  على  كورونا  جائحة  بتاأثري  تتعلق 

والتحديات  خا�س،  ب�سكل  العايل  والتعليم 

االإنتقال  يف  االأردن��ي��ة  الدولة  واجهتها  التي 

التعليم  اإىل  التقليدي  التعليم  من  املفاجئ 

كل  تعامل  وكيفية  بعد(،  )ع��ن  االإل��ك��رتوين 

التعليم  ووزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من 

ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف م��واج��ه��ة ه��ذه 

من�سة  تطوير  خال  من  وذل��ك  التحديات، 

ال��ع��ايل،  التعليم  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  “در�سك” 
اإ�سافًة اإىل ا�ستخدام املن�سات العاملية املتاحة 

من�سات  مثل  ال��ع��ايل  التعليم  م�ستوى  على 

.)Google ، Microsoft، Zoom(

ك���م���ا ق������دم ال�����وزي�����ر ت������وق اي������ج������ازاً ع��ن 

التعليم  جم���ال  يف  امل�ستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات 

العايل للتعامل مع الظروف التي فر�ستها 

العام  خ��ال  ال��ك��ورون��ا  جائحة  ا�ستمرارية 

ذلك  على  االأم��ث��ل��ة  وم��ن  ال��ق��ادم،  اجلامعي 

ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م االإل����ك����رتوين م���ن حيث 

امل���ح���ت���وى، وو����س���ائ���ل ال���ت���دري���ب وال��ت��ع��ل��ي��م، 

امل�ساقات  واعتماد  املدمج،  التعليم  واعتماد 

التي تدر�س اإلكرتونياً من خال ا�ستخدام 

امل��ن�����س��ات ال��دول��ي��ة امل��ف��ت��وح��ة امل�����س��در مثل 

وال���ت���ي   ،)Edix(، )Coursera(

العاملية،  اجلامعات  كربيات  عليها  ُت�سرف 

امل�سرية  امل�����س��اق��ات يف  ن��ت��ائ��ج ه���ذه  واع��ت��م��اد 

فتح  وكذلك  االأردن��ي��ن،  للطلبة  الدرا�سية 

)ع��ن  االإل���ك���رتوين  للتعليم  خ��ا���س��ة  ���س��ع��ب 

الذين  والوافدين  االأردنين  للطلبة  بعد( 

جامعاتهم  اإىل  بالعودة  ظروفهم  ت�سمح  ال 

دول  يف  ال�سائدة  ال�سعبة  االأو���س��اع  نتيجة 

املنطقة.

االنباط-عمان

االأوراق  هيئة  مفو�سي  جمل�س  قرر   

امل���ال���ي���ة مت���دي���د ف����رتة ت��وف��ي��ق اأو����س���اع 

����س���رك���ات اخل����دم����ات امل���ال���ي���ة امل��رخ�����س 

االأجنبية  البور�سات  يف  بالتعامل  لها 

وال��ب��ال��غ��ة ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر مب��وج��ب اأح��ك��ام 

تنظيم  ت��ع��ل��ي��م��ات  م���ن  )27/اأ(  امل������ادة 

ت��ع��ام��ل ����س���رك���ات اخل���دم���ات امل���ال���ي���ة يف 

حيز  دخلت  التي  االأجنبية  البور�سات 

التنفيذ يف 2020/1/2.

بح�سب  امل��م��ن��وح��ة،  املهلة  واأ���س��ب��ح��ت 

ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي هيئة 

الزعبي  عمر  ال��دك��ت��ور  امل��ال��ي��ة  االأوراق 

اأو�ساعها وتقدمي ما  لل�سركات لتوفيق 

يثبت ذلك قبل نهاية يوم 2020/12/31، 

اأح��ك��ام  يتعلق مب��ت��ط��ل��ب��ات  ف��ي��م��ا  وذل���ك 

7/ب( وامل��ادة )12/ج، د،ه���( من  امل��ادة ) 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل�����س��ار ال��ي��ه��ا، وامل��ت�����س��م��ن��ة 

ت��ق��دمي ك��ف��ال��ة ب��ن��ك��ي��ة غ���ري م�����س��روط��ة 

املن�سو�س  املبالغ  وح�سب  الهيئة،  الأمر 

الوثائق  وتقدمي  التعليمات،  يف  عليها 

التي تثبت ترخي�س ال�سركات وت�سجيل 

من  االأجنبية  اال�ستثمارية  ال�سناديق 

الرتخي�س،  مانحة  الرقابية  اجل��ه��ات 

م�سدقة  ن�سخة  تقدمي  اإىل  باالإ�سافة 

املوقعة  االتفاقية  م��ن  االأ���س��ول  ح�سب 

اأو ال�����س��ن��دوق  م��ع ال��و���س��ي��ط االأج��ن��ب��ي 

االأجنبي. اال�ستثماري 

واأما ب�ساأن اأحكام املواد االأخرى كافة، 

اليوم  �سحفي  بيان  يف  الزعبي  فاأو�سح 

االرب���ع���اء، اأن امل��ج��ل�����س م��ن��ح ال�����س��رك��ات 

م��ه��ل��ة ل��ت��وف��ي��ق اأو���س��اع��ه��ا وت��ق��دمي ما 

اإىل م���ا قبل  ل��ف��رتة مت��ت��د  ي��ث��ب��ت ذل���ك 

نهاية يوم 2021/4/29.

الراغبن  امل�ستثمرين  الزعبي  ودعا 

ب���ال���ت���ع���ام���ل ب���ال���ب���ور����س���ات االأج���ن���ب���ي���ة 

من  املتعامل  ال�سركات  اأن  م��ن  للتاأكد 

خ���ال���ه���ا م��رخ�����س��ة م���ن ق���ب���ل ال��ه��ي��ئ��ة 

م��ن خ��ال زي��ارة موقعها االإل��ك��رتوين 

لل�سركات  ق��وائ��م حم��دث��ة  ي��وف��ر  ال���ذي 

اأه��م��ي��ة  اإي����اء  اإ���س��اف��ة اإىل  امل��رخ�����س��ة، 

التعاقد  �سروط  على  لاطاع  كبرية 

م���ع ه����ذه ال�����س��رك��ات وق������راءة ال��ن�����س��رة 

بعناية  الهيئة  عن  ال�سادرة  االإر�سادية 

احليطة  اأخ��ذ  مع  عليها،  التوقيع  قبل 

واحل�����ذر ع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل ب��ال��ب��ور���س��ات 

االأج��ن��ب��ي��ة مل���ا ي��ن��ط��وي ه���ذا ال��ت��ع��ام��ل، 

وحت����دي����داً يف ه����ذه االأوق�������ات امل��ت��ق��ل��ب��ة 

يف ال��ب��ور���س��ات ال��ع��امل��ي��ة، ع��ل��ى ال��ع��دي��د 

بامل�ستثمر  ي��ج��در  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  م���ن 

وخلفياتها  جوانبها  واإدراك  معرفتها 

القرار  هذا  اأن  وا�ساف  كاملة.  ب�سورة 

ي���اأت���ي ���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة ال����ق����رارات ال��ت��ي 

ات���خ���ذت���ه���ا ال��ه��ي��ئ��ة مل����راع����اة ال���ظ���روف 

ال��راه��ن��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة 

املالية  اخلدمات  �سركات  وملنح  كورونا 

امل��رخ�����س ل��ه��ا ب��ال��ت��ع��ام��ل ب��ال��ب��ور���س��ات 

لتوفيق  ال��ك��اف��ي��ة  ال��ف��ر���س��ة  االأج��ن��ب��ي��ة 

اأو�ساعها.

االنباط- عمان

ك���رم م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

الع�سكرين  ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

املتقاعد  الركن  اللواء  القدماء  واملحاربن 

ث��اج ذي��اب��ات، ام�����س االأرب��ع��اء، م��دي��ر اإدارة 

ج��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ة ران���ي���ا ال���ع���ب���داهلل ل��رع��اي��ة 

ال��ع�����س��ك��ري��ن واأ�����س����ره����م ال��ع��ق��ي��د ال���رك���ن 

تقدمها  التي  اخل��دم��ات  على  خليفة  حمد 

اجلمعية للمتقاعدين الع�سكرين واأ�سرهم 

واالهتمام  االأ�سا�سية  احتياجاتهم  وتاأمن 

ب�سوؤونهم.

وا������س�����اد ال����ذي����اب����ات ب���ج���ه���ود اجل��م��ع��ي��ة 

يف ال���ت���وا����س���ل امل�����س��ت��م��ر م����ع امل��ت��ق��اع��دي��ن 

التوجيهات  مثمنا  واأ���س��ره��م،  الع�سكرين 

املتقاعدين  ال�سامية مبتابعة ق�سايا  امللكية 

املعي�سية. اأو�ساعهم  واالطمئنان على 

اأن اجل��م��ع��ي��ة ق��دم��ت م�����س��اع��دات  ي��ذك��ر 

م��ال��ي��ة خ���ال ال�����س��ن��وات اخل��م�����س امل��ا���س��ي��ة 

ب��ق��ي��م��ة اإج��م��ال��ي��ة جت�����اوزت م��ل��ي��ون دي��ن��ار، 

اأ�سرة  21 الف  وطرودا ومواد غذائية لنحو 

دي��ن��ار،  ال��ف   656 ب���  ت��ق��در  اإجمالية  بقيمة 

138 الف  اإىل م�ساعدات جتاوزت  باالإ�سافة 

دينار للعام احلايل.

االنباط- الزرقاء

وجت��ارة  �سناعة  مديرية  م��دي��ر  ق��ال   

البزور  عماد  الزرقاء  حمافظة  ومتوين 

ان كوادر املديرية حررت خال اليومن 

امل��ا���س��ي��ن 8 خم��ال��ف��ات مل��ن�����س��اآت جت��اري��ة 

وم��واط��ن��ن ل��ع��دم ال��ت��ق��ي��د ب��اأم��ر ال��دف��اع 

رقم 11 .

ال����ب����زور ان خم���ال���ف���ت���ن مت  واأو������س�����ح 

و�ست  جت��اري��ة،  من�ساآت  بحق  حتريرهما 

ارت���داء  ع���دم  ب�سبب  مل��واط��ن��ن  خم��ال��ف��ات 

ال���ك���م���ام���ات داخ������ل امل���ن�������س���اآت ال��ت��ج��اري��ة 

املديرية  ك���وادر  ان  اىل  م�سرياً  املتنوعة، 

كثفت من حماتها الرقابية والتفتي�سية 

على املن�ساآت التجارية املختلفة يف الزرقاء 

الرامية  الدفاع  باأوامر  االلتزام  ل�سمان 

حفاظاً  كورونا،  فريو�س  عدوى  ن�سر  ملنع 

على �سحة و�سامة املواطنن كافة.

االنباط -عمان 

الوطنية  املعونة  قال مدير عام �سندوق 

ج��دي��دة  اأ�����س����رة   1218 ان  امل�����س��اق��ب��ة  ع��م��ر 

ا���س��ت��ف��ادت م���ن امل���ع���ون���ة امل���ال���ي���ة ال�����س��ه��ري��ة 

املتكررة يف �سهر اآب املا�سي.

واأ����س���اف امل�����س��اق��ب��ة ام�����س االأرب����ع����اء، اإن 

ع����دد االأ�����س����ر ال���ت���ي ج����رى اإي����ق����اف امل��ع��ون��ة 

اأ�سرة   83 بلغ  املتكررة عنها  ال�سهرية  املالية 

ال�سندوق مل  ان  الوفاة، م�سريا اىل  ب�سبب 

يخف�س ال�سهر املا�سي قيمة املعونة عن اأي 

اأ�سرة م�ستفيدة من الربنامج .

واكد اأن ال�سندوق و�سع نطاق امل�سمولن 

تداعيات  ب�سبب  املتكررة،  ال�سهرية  باملعونة 

االأردنية،  االأ�سر  على  احلالية  كورونا  اأزمة 

اأن عدد االأ�سر املنتفعة من املعونة  مو�سحا 

�سنوية  بتكلفة  اأ���س��رة  اآالف   105 ن��ح��و  ب��ل��غ 

101 مليون دينار. تتجاوز 

االنباط- الزرقاء

ال�سبكة  الها�سمية مع   بحثت اجلامعة 

املياه،  م�سادر  واإدارة  لتنمية  االإ�سامية 

�سبل تعزيز عاقات التعاون بن اجلانبن 

يف جماالت املياه والغذاء والطاقة.

وق���ال رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ف��واز 

التنفيذي  امل��دي��ر  ل��ق��ائ��ه  خ���ال  ال���زب���ون، 

ام�س  ال���رق���اد،  م����روان  ال��دك��ت��ور  لل�سبكة 

بحثية  م�سروعات  اإىل  “نحتاج  االأرب��ع��اء، 

تطبق على اأر�س الواقع وحتويل البيانات 

ق����رارات م��ل��م��و���س��ة، واال���س��ت��ف��ادة من  اإىل 

االأرا���س��ي  لتحويل  وال��ك��ف��اءات  اخل���ربات 

اجلافة اإىل اأرا�س خ�سراء منتجة«.

اجلافة  االأرا���س��ي  تنمية  اأهمية  واأك��د 

وت��ن�����س��ي��ط  االأردن،  يف  ت��اأه��ي��ل��ه��ا  واإع������ادة 

ال���ق���ط���اع ال�����زراع�����ي وت��ن��م��ي��ة االأرا�����س����ي 

وكلية  اجلامعة  ا�ستعداد  مبدياً  اجلافة، 

االأم�������ري احل�������س���ن ب����ن ط�����ال ل���ل���م���وارد 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ة ب��ج��م��ي��ع ك���وادره���ا 

ب���ت���ق���دمي ج��م��ي��ع اأ����س���ك���ال ال���ت���ع���اون م��ع 

جماالت  يف  ال��رائ��دة  الوطنية  املوؤ�س�سات 

املياه والطاقة والغذاء.

ب����دوره، اأك���د ال��دك��ت��ور ال��رق��اد حر�س 

ال�سبكة على تعزيز التعاون مع املوؤ�س�سات 

اجلامعة  وخ�سو�سا  املتميزة  االأكادميية 

ولها  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ال��رائ��دة  الها�سمية 

اإ����س���ه���ام���ات وا����س���ح���ة يف جم�����االت امل��ي��اه 

وال����غ����ذاء وال���ط���اق���ة، واإج�������راء ال��ب��ح��وث 

اإمكانية  اإىل  اإ�سافة  التطبيقية،  العلمية 

الفر�س  ومنح  العلمية،  اخل��ربات  تبادل 

لاطاع  والطلبة  واملهتمن  للباحثن 

تطبق  م��ب��ت��ك��رة  بحثية  م�����س��روع��ات  ع��ل��ى 

على اأر�س الواقع.

الطفيلة االنباط- 

الطفيلة  حم��اف��ظ��ة  جمل�س  خ�س�س   

ث��اث��ة م��اي��ن دي��ن��ار يف م���وازن���ة ال��ع��ام 

امل���ق���ب���ل الإق�����ام�����ة م����رك����ز ث����ق����ايف ���س��ام��ل 

العي�س. مبنطقة 

حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  وق��ال 

ا�ستملكت  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اإن  اخل�����س��ب��ة 

ق��ط��ع��ة اأر������س مب�����س��اح��ة ت�����س��ع��ة دومن����ات 

ق���رب امل��ج��م��ع ال��ري��ا���س��ي، الإق��ام��ة مركز 

الثقايف  احل���راك  تنمية  يف  ي�سهم  ث��ق��ايف 

خم�س�سات  و�سع  اإىل  م�سريا  بالطفيلة، 

م���ال���ي���ة ����س���م���ن م�����وازن�����ة ال����ع����ام امل��ق��ب��ل 

ل��ل��م��ب��ا���س��رة ب��ب��ن��اء امل���رك���ز ح���ال االن��ت��ه��اء 

الهند�سية  واملخططات  الت�ساميم  م��ن 

الازمة.
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احاديث مت�صابكة حائرة اي طريق ت�صلك الت�صديق او التكذيب كرث احلديث والكلمات املتداولة 

منها » م�ش عارفني �صو �صح » » ما حدا فاهم �صو الطبخه » » منذ متى واحلكومة تهتم ب�صحة 

املواطن »؟

االجراءات التي اتخذتها احلكومة االردنية  ومازالت م�صريتها م�صتمرة باتخاذ القرارات و�صن 

القوانني حتت مظلة قانون الدفاع املعمول به منذ ما يقارب �صتة ا�صهر ، بداية ك�صبت من خاللها 

ثقة املواطن الذي مل يعتاد على االهتمام الكبري الذي ح�صل عليه من حفاظ على �صحته وقوت 

يومه ولو ب�صيء القليل .

وبعد ان عادت احلياة اىل طبيعتها  متزامنة مع وقوع العديد من االزمات على ال�صاحة املحلية 

ا�صبحت احلكومة حت�صي اع��داد مهولة للم�صابني جعل امل��واط��ن  يربط ازدي���اد اع��داد امل�صابني 

بفريو�ش كورونا وب�صكل تلقائي مع الق�صايا التي ظهرت على ار�صية الوطن .

وا�صبح هناك مطالب بالتخلي عن قانون الدفاع الذي يرى املواطن ان البقاء عليه ما هو اال 

املن�صات  العديد من  واغ��الق  االقت�صادية  ال�صلبي على احلياة  وا�صح على حريته وتاثريها  تغول 

وت�صريح االيدي العاملة وعدم ايجاد حلول للعديد من القطاعات الواقفة على حافة االنهيار.

فهي ا�صبحت قرارات وقوانني مع وقف التنفيذ ونذكر منها ما مت اقراره للحفاظ على م�صدر 

ق��وت املواطن بغ�ش النظر عن طبيعة عمله وك��ان االه��م ان ال يخ�صر عمله خ��الل ف��رة احلظر 

ومنع القانون املوؤ�ص�صات من ت�صريح موظفيها واالبقاء على احلد االدنى من االجور ،  وما ان عادت 

املوؤ�ص�صات اىل عملها حتى ا�صبحت تعاين من عدم القدرة على دفع رواتبها وبع�صها اغلق لراكم 

الديون وهكذا فقد الكثري وظائفهم ب�صكل مبا�صر .

وقف العالوات يف جميع القطاعات احلكومية والتي حتدث عنها الكثريون و�صكى من انقطاعها 

االكرث التي كانت ت�صد رمق العائالت من قرو�ش او دي��ون  ومع الغائها  حجب معها العديد من 

االحالم الب�صيطة للمواطن املعر .

ومن العالوات اىل منع قطع الكهرباء واملاء خالل فرة احلظر لتراكم الفواتري وما ان عادت 

احلياة اىل طبيعتها حتى ا�صبح اجلباه ينت�صرون للمطالبة بالفواتري واالرقام املطبوعة .

ومن الفواترياىل القرار الذي اثلج �صدور املواطنني لب�صع ايام حتى ذاب الثلج وبان ما يخبئ من 

�صروط ل تاجيل القرو�ش فهي �صعبة التنفيذ اال من رحم ربي .

اغلقت املن�صات لعدة ا�صهر ومل تلغي االيجارات او ال�صرائب حتى الفواتري ليعود املواطن مثقل 

بالديون ال يعلم من ان ي�صد رمق ما يعاين منه لي�صكل لوحة مكتوب عليها ) املحل للبيع ( .

وبعد كل هذه القرارت التي اوقفت حياة املواطن وحتملها للحفاظ على �صحته وجد نف�صه يدور 

يف دائرة مفرغة ف�صحته مهدده والتهمة قلة وعيه ، وكاأنه هو من وقف يف اماكن احلجر وحاول 

املحافظة على عدم الت�صيب واخراق القانون او هو من كان يدير احلدود اوقات العطل الر�صمية 

واالعياد .

قوانني مع وقف التنفيذ وحياة مهدده باخلطر وا�صابع االتهام توجه يف وجه املواطن وباالخري 

يريدون منه االلتزام والتقيد واال �صيكون م�صرية دفع املخلفات او التوجه اىل الق�صبان احلديدية .

وبالرغم من كل هذا مل جند وزيرا يطل عرب �صا�صات التلفزة او يخط بيديه تغريدة عرب مواقع 

التوا�صل االجتماعي ، يعتذر عن خطا مل يكن مق�صودا .

ال تلوموا املواطن لعدم التزامه بالكمامة والتباعد االجتماعي فهو اخلا�صر الوحيد من جتدد 

االغالق  او بقاء االنفتاح .

جمانه جمال

قرارات مع وقف التنفيذ

االنباط- عمان

اأوع����ز رئ��ي�����ش ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال����رّزاز 

اأوام���ر  امل��ن�����ص��و���ش عليها يف  ال��ع��ق��وب��ات  ب��ات��خ��اذ 

الّدفاع ونظام اخلدمة املدنّية بحّق وجبة ثانية 

احلكومّية  وال��دوائ��ر  واملوؤ�ّص�صات  ال����وزارات  م��ن 

ومراجعيها  موظفيها  ال��ت��زام  ع���دم  ث��ب��ت  ال��ت��ي 

ب���اإج���راءات ال�����ص��الم��ة ال��ع��اّم��ة وال��وق��اي��ة، وف��ق��اً 

ديوان  نفذها  التي  التفتي�صّية  الرقابة  جل��والت 

املحا�صبة.

للتقارير  وفقاً  املخاِلفة  املوؤ�ّص�صات  عدد  وبلغ 
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موؤ�ّص�صة يف عدد من حمافظات ومناطق اململكة.

التفتي�صّية  ال��رق��اب��ة  ج���والت  خ���الل  وج���رى 

ل���دي���وان امل��ح��ا���ص��ب��ة ال���ت���اأّك���د م���ن م����دى ال���ت���زام 

امل���وظ���ف���ني وامل���راج���ع���ني ب����ارت����داء ال���ك���ّم���ام���ات، 

تطبيق  وا�صتخدام  احل��رارة،  بفح�ش  واإلزامهم 

اأم����ان، وال��ت��ب��اع��د اجل�����ص��دي، وال���ت���زام امل��وؤ���ّص�����ص��ة 

بدوام احلّد االأدنى من املوّظفني، ووجود اأجهزة 

واأدوات التعقيم.

اأم�ش بتطبيق  ال��وزراء قد وّج��ه  وك��ان رئي�ش 

ال��دف��اع  اأوام����ر  امل��ن�����ص��و���ش عليها يف  ال��ع��ق��وب��ات 

ون���ظ���ام اخل���دم���ة امل���دن���ّي���ة، ف�����وراً ودون ت��ه��اون، 

ت�صع موؤ�ّص�صات ودوائ��ر حكومّية ثبت عدم  بحّق 

التزامها بهذه االإجراءات.

يف  والتفتي�ش  الرقابة  ف��رق  اأّن  ال���رّزاز  واأّك���د 

الداخلّية  ال��رق��اب��ة  ووح����دات  املحا�صبة،  دي���وان 

التفتي�صّية  حمالتها  �صتوا�صل  اخلفي  واملت�صّوق 

يف ج��م��ي��ع حم���اف���ظ���ات امل��م��ل��ك��ة ب�����ص��ك��ل م��ك��ّث��ف 

وم��ف��اج��ئ خ���الل االأّي������ام امل��ق��ب��ل��ة مل��راق��ب��ة م��دى 

التزام الوزارات واملوؤ�ّص�صات والدوائر احلكومّية، 

ل�صمان حتقيق اأق�صى درجات االلتزام باإجراءات 

ال�صالمة والوقاية.

غري  وامل���راج���ع���ني  امل���وّظ���ف���ني  اأّن  اإىل  ي�����ص��ار 

الوقاية وال�صالمة �صتطبق  باإجراءات  امللتزمني 

رقم  ال��ّدف��اع  اأم���ر  يف  ال����واردة  العقوبات  بحقهم 
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اأّم���ا  دي���ن���ارا(؛   50 اإىل   20 ب��ني  قيمتها  ت����راوح 

امللتزمة،  غ��ري  احلكومّية  وال��دوائ��ر  املوؤ�ّص�صات 

ف�صتتّم حما�صبة املوّظفني امل�صوؤولني عن تطبيق 

اإجراءات ال�صالمة والوقاية فيها مبوجب اأحكام 

نظام اخلدمة املدنّية.

 اإلجراءات الحكومية تراعي إلى جانب صّحة المواطنين، األثر االقتصادي واالجتماعي والنفسي

العضايلة: »تفّشي الوباء مجتمعّيًا« 
يتطّلب منا أعلى درجات الحرص والحيطة والحذر

 البطاينة يعلن عن قائمة القطاعات واألنشطة االقتصادية األكثر تضررا من كورونا لشهر أيلول

 الصحة: وفاتان و354 إصابة محلية بـ»كورونا« و98 حالة شفاء

 التعليم العالي: تأجيل بدء التدريس في الجامعات األردنية الرسمية

االنباط- عمان

 ق���ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����ص��وؤون االإع����الم اأجم��د 

عودة الع�صايلة اإن احلكومة تتابع ب�صكل حثيث 

الوبائي يف خمتلف حمافظات  الو�صع  تطّورات 

يف  ة  املخت�صّ ال��ف��رق  ���ري  وجتجُ اململكة،  وم��ن��اط��ق 

���ص��وء ذل���ك امل���راج���ع���ات وال��ت��ق��ي��ي��م��ات ال��الزم��ة 

لالإجراءات املّتخذة، مبا ي�صهم يف احلفاظ على 

اأوىل  ه��ي  “التي  و�صالمتهم  امل��واط��ن��ني  �صّحة 

اأولوّياتنا”.

واأك����د ال��ع�����ص��اي��ل��ة خ���الل اإي���ج���از ���ص��ح��ف��ي يف 

رئ��ا���ص��ة ال�����وزراء ام�����ش االرب���ع���اء اأّن االإج�����راءات 

التي تّتخذها احلكومة تراعي اإىل جانب �صّحة 

امل���واط���ن���ني، االأث�����ر االق���ت�������ص���ادي واالج��ت��م��اع��ي 

ه��ذه  يف  ال�صعب  م��ن  اأن  اإىل  الف��ت��اً  وال��ن��ف�����ص��ي، 

واحلظر  الكاملة  ل��الإغ��الق��ات  ال��ع��ودة  امل��رح��ل��ة 

االإق��ل��ي��م  دول  م���ن  ال��ع��دي��د  اأّن  رغ���م  ال�����ص��ام��ل، 

وال���ع���امل ع����ادت الّت���خ���اذ م��ث��ل ه���ذه االإج������راءات 

امل�صّددة.

ام�����ش عرب  ت���داول���ه  م���ا ج���رى  اأّن  اإىل  ون��ب��ه 

م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

ال�صامل  االإغ���الق  على  امل�صادقة  ح��ول  الذكّية، 

غري  للجميع  اأ�صابيع  ثالثة  ملدة  للبالد  والكّلي 

اأو اق��راح مثل هذه  �صحيح، ومل جتري درا�صة 

االإجراءات على االإطالق.

كما اأّكد الع�صايلة اأن اأيّة قرارات اأو اإجراءات 

ودون  ف��وراً  احلكومة  عنها  تعلن  وتّتخذ  تجُدر�ش 

اإب��ط��اء ك��م��ا اع��ت��ادت م��ن��ذ ب��داي��ة االأزم����ة، وذل��ك 

تفادياً النت�صار االإ�صاعات واملعلومات املغلوطة.

ال��وب��اء  تف�ّصي  م��رح��ل��ة  دخ��ول��ن��ا  “اإن  وق����ال: 

اأع������داد االإ����ص���اب���ات ب�صكل  جم��ت��م��ع��ّي��اً، وت���زاي���د 

العظمى  ال��غ��ال��ب��ّي��ة  اإىل  وو���ص��ول��ه��ا  م��ل��ح��وظ، 

اأعلى  يتطّلب  اململكة،  ومناطق  حمافظات  من 

اأن  م��وؤك��دا  درج��ات احلر�ش واحليطة واحل���ذر، 

امل�صوؤولّية احلقيقّية تقع على عاتق كّل فرد مّنا، 

-اإن  النجاة  ط��وق  لنا  ي�صمن  جميعاً  والتزامنا 

وجميع  واأطفالنا  وعوائلنا  ويحمينا  اهلل-  �صاء 

املقّربني مّنا”.

ب��ال��ت��زام��ن��ا  “جناحنا  ال��ع�����ص��اي��ل��ة:  واأ����ص���اف 

جميعاً، وليكن هدفنا خالل هذه املرحلة حماية 

اأنف�صنا واأقرب الّنا�ش اإلينا؛ فال اأحد مّنا يرغب 

اإىل غ��ريه، وه��ذا ال  اأو  اإىل نف�صه  بنقل العدوى 

يتاأّتى اإاّل بالتزامنا جميعاً”.

احل��ك��وم��ة،  م�������ص���وؤول���ّي���ة  اأن  اإىل  اأ�����ص����ار  ك��م��ا 

ومب�����وازاة ات��خ��اذ االإج������راءات ال��الزم��ة حلماية 

�صّحة املواطنني، تقت�صي من االأجهزة املخت�صة 

يخالف  من  كّل  بحّق  تهاون  دون  القانون  اإنفاذ 

اأوام�������ر ال�����ّدف�����اع، وي���ع���ّر����ش ���ص��ّح��ة امل��واط��ن��ني 

و�صالمتهم للخطر.

عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ش  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

عليها  املن�صو�ش  العقوبات  باتخاذ  اأوع��ز  ال��رّزاز 

يف اأوام���ر ال��ّدف��اع ون��ظ��ام اخل��دم��ة امل��دن��ّي��ة بحّق 

امل�صوؤولني عن تطبيق اإجراءات ال�صالمة العاّمة 

ال��وزارات واملوؤ�ّص�صات والدوائر  يف جمموعة من 

ال���ت���زام موظفيها  ث��ب��ت ع���دم  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ّي��ة 

وم���راج���ع���ي���ه���ا ب������اإج������راءات ال�������ص���الم���ة ال���ع���اّم���ة 

والوقاية، وفقاً جلوالت الرقابة التفتي�صّية التي 

قام بها ديوان املحا�صبة اأم�ش الثالثاء.

املخاِلفة ووفقاً  املوؤ�ّص�صات  اأّن عدد  اإىل  ولفت 

للتقارير التي رفعها ديوان املحا�صبة اإىل رئي�ش 

ال��وزراء بلغ 37 موؤ�ّص�صة، يف عدد من حمافظات 

موؤ�ّص�صات  ت�صع  اإىل  باالإ�صافة  اململكة،  ومناطق 

رقابّية  ج��والت  على  بناء  اأم�ش  جرت خمالفتها 

ني. نّفذها عدد من املوّظفني املخت�صّ

يف  والتفتي�ش  ال��رق��اب��ة  ف��رق  اأّن  على  و���ص��ّدد 

الداخلّية،  ال��رق��اب��ة  ووح���دات  املحا�صبة،  دي���وان 

التفتي�صّية  حمالتها  �صتوا�صل  اخلفي  واملت�صّوق 

يف ج��م��ي��ع حم���اف���ظ���ات امل��م��ل��ك��ة ب�����ص��ك��ل م��ك��ّث��ف 

وم��ف��اج��ئ خ���الل االأّي������ام امل��ق��ب��ل��ة مل��راق��ب��ة م��دى 

التزام الوزارات واملوؤ�ّص�صات والدوائر احلكومّية 

بارتداء  املتّمثلة  والوقاية،  ال�صالمة  ب��اإج��راءات 

اجل�صدي  والتباعد  احل��رارة  وفح�ش  الكّمامات 

وتوافر اأجهزة التعقيم واأدواته.

غري  وامل���راج���ع���ني  امل��وّظ��ف��ني  اأّن  اإىل  ول��ف��ت 

امللتزمني باإجراءات الوقاية وال�صالمة، �صتطّبق 

رقم  ال��ّدف��اع  اأم��ر  يف  ال����واردة  العقوبات  بحّقهم 
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بينما  دي���ن���اراً؛   50 اإىل   20 ب��ني  قيمتها  ت���راوح 

امللتزمة،  غ��ري  احلكومّية  وال��دوائ��ر  املوؤ�ّص�صات 

�صتتّم حما�صبة املوّظفني امل�صوؤولني عن تطبيق 

العقوبات  والوقاية مبوجب  ال�صالمة  اإج��راءات 

االإدارّية املن�صو�ش عليها يف اأحكام نظام اخلدمة 

املدنّية.

واختتم الع�صايلة االإيجاز بالقول: “حماكم 

اهلل، وحمى �صّحتكم واأحّباءكم، وحفظ الوطن 

واالإن�صانّية جمعاء من �صّر هذا الوباء”.

االنباط-عمان

 اأعلن وزير العمل ن�صال البطاينة عن حتديث قائمة القطاعات واالأن�صطة 

االقت�صادية التي ما زالت االأك��رث ت�صررا من اآث��ار جائحة كورونا خالل �صهر 

اأيلول من العام احلايل مبوجب اأمر الدفاع رقم )6( ل�صنة 2020.

وقال وزير العمل يف ت�صريح �صحايف، ام�ش االأربعاء، اإن القطاعات واالأن�صطة 

يف  ال�صياحية  املن�صاآت  هي  اأي��ل��ول،  ل�صهر  القائمة  اإىل  اأ�صيفت  التي  اجل��دي��دة 

منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ومكاتب احلج والعمرة، ومكاتب و�صركات 

اخلا�صة،  االقت�صادية  العقبة  منطقة  يف  العاملة  الفروع  با�صتثناء  التخلي�ش 

�صيانة  على  وال��ت��دري��ب  ال��ط��ريان  على  ال��ت��دري��ب  العاملة يف جم��ال  واملن�صاآت 

ال�صعبية للفرة  االأ�صواق  واملقاهي واملحالت يف  ال�صعبية  واملطاعم  الطائرات، 

من 15 اإىل 30 ايلول احلايل، وفروع اأي من املن�صاآت العاملة يف املطارات واملعابر 

احلدودية.

القطاعات  قائمة  م��ن  حذفها  ج��رى  التي  واالأن�صطة  القطاعات  اأن  وب��ني 

اآث��ار جائحة كورونا  االأك��رث ت�صررا من  زال��ت  التي ما  واالأن�صطة االقت�صادية 

خ���الل �صهر اأي���ل���ول، ه��ي م��ن�����ص��اآت االأن���دي���ة ال��ري��ا���ص��ي��ة وال��رف��ي��ه��ي��ة وامل�صابح 

واحلمامات ال�صرقية، من�صاآت املراكز الثقافية، من�صاآت جتارة االألب�صة واالأحذية 

واالإك�ص�صوارات، من�صاآت املدار�ش وريا�ش االأطفال ودور احل�صانة، من�صاآت االأندية 

ال�صحية، قطاع ال�صناعات اخل�صبية واالأثاث، وقطاع ال�صناعات االإن�صائية.

االأك��رث  االقت�صادية  واالأن�صطة  القطاعات  قائمة  اأن  اإىل  البطاينة  واأ���ص��ار 

عملية  على  ب��ن��اء  اأي��ل��ول  ل�صهر  لها  اجل��دي��د  التحديث  بعد  اأ�صبحت  ت�صررا 

اإع��ادة التقييم التي جتري ب�صكل دوري من خالل جلنة م�صركة بني وزارتي 

العمل وال�صناعة والتجارة وبناء على معايري ثابتة على النحو االآتي: املن�صاآت 

ال�صادرة  والتعليمات  واالأنظمة  ال�صياحة  قانون  مبوجب  املرخ�صة  ال�صياحية 

مبوجبه مبا فيها مكاتب احلج والعمرة واملن�صاآت ال�صياحية �صمن حدود منطقة 

العقبة االقت�صادية اخلا�صة، من�صاآت التوظيف املرخ�صة مبوجب قانون العمل 

املنازل  يف  العاملني  وا�صتخدام  ا�صتقدام  من�صاآت  مبوجبه،  ال�صادرة  واالأنظمة 

النقل  من�صاآت  مبوجبه،  ال�صادرة  واالأنظمة  العمل  قانون  مبوجب  املرخ�صة 

اجلوي والربي والبحري لالأفراد مبا فيها �صركات النقل الدويل املتخ�ص�ش 

لالأفراد ومن�صاآت تزويد ومتوين الطائرات وخدمات �صيانة الطائرات واالأ�صواق 

العاملة يف املطارات واملعابر احلدودية، من�صاآت  املن�صاآت  اأي من  احل��رة وف��روع 

و�صائط النقل العام، من�صاآت تنظيم احلفالت واملهرجانات واملوؤمترات واملعار�ش، 

من�صاآت �صاالت االأفراح ومن�صاآت تاأجري لوازم االأفراح واملنا�صبات، من�صاآت تاأجري 

ال�صيارات ال�صياحية.

كما ت�صمل اأكادمييات ومراكز التدريب املهني والتقني، االأماكن الرفيهية 

للقطاع  التابعة  املتاحف  وامل�����ص��ارح،  ال�صينما  دور  من�صاآت  ال��ع��ام��ة،  واحل��دائ��ق 

امليت،  البحر  منتجات  قطاع  واملحيكات،  اجللدية  ال�صناعات  قطاع  اخل��ا���ش، 

و�صركات  مكاتب  ال��ت��اأ���ص��ريات،  ا���ص��دار  مكاتب  اجل��ام��ع��ي��ة،  اخل��دم��ات  مكاتب 

اخلا�صة،  االقت�صادية  العقبة  منطقة  يف  العاملة  الفروع  با�صتثناء  التخلي�ش 

وال��ت��دري��ب على �صيانة  ال��ط��ريان  ال��ت��دري��ب على  العاملة يف جم��ال  امل��ن�����ص��اآت 

الطائرات، املطاعم ال�صعبية واملقاهي واملحالت يف االأ�صواق ال�صعبية للفرة من 

15 اإىل 30 ايلول احلايل.

ومبوجب ذلك ي�صمح ل�صاحب العمل يف القطاعات االأكرث ت�صررا االتفاق 

مع العامل الذي يوؤدي عمله يف مكان العمل اأو عن بعد ب�صكل كلي على تخفي�ش 

اأجره ال�صهري ل�صهر اأيلول بن�صبة ت�صل اإىل 20 باملئة كحد اأعلى.

املكلفني بعمل يف القطاعات واالأن�صطة  العاملني غري  باأجور  وفيما يتعلق 

االقت�صادية االأكرث ت�صررا، فيحق ل�صاحب العمل تخفي�ش اأجورهم ال�صهرية 

بعد  ال��ع��ام��ل  اأج���ر  يقل  اأال  �صريطة  اأي��ل��ول  ل�صهر  باملئة   50 اإىل  ت�صل  بن�صبة 

التخفي�ش عن احلد االأدنى لالأجور واملحدد ب�� 220 دينارا.

اأما العامل يف القطاعات واالأن�صطة غري امل�صمولة بقائمة القطاعات االأكرث 

ت�صررا �صواء اأك��ان يعمل يف موقع العمل اأو عن بعد ب�صكل كلي اأو غري مكلف 

بعمل، ي�صتحق اأجره ال�صهري كامال )اأي اأنه ال يجوز اإرغ��ام العامل على عدم 

العمل وبالتايل اخل�صم من اأجره يف غري القطاعات االأكرث ت�صررا(.

الذين  واأطباء االمتياز  واملهند�صني  املحامني  املتدربني من  اأن  البطاينة  و 

مت ا�صتدعاوؤهم خلدمة العلم من مواليد 1995 �صيعاملون بحكم من هم على 

مقاعد الدرا�صة اأو من لديهم عمل.

اأن  البطاينة  الوزير  اأك��د  اأن لديه عمل  ال�صخ�ش  اإثبات  بالن�صبة الآلية  اأم��ا 

العمل، واإمنا  الوحيدة الإثبات  الو�صيلة  بال�صمان االجتماعي لي�ش  اال�صراك 

باإمكان ال�صخ�ش الذي مت ا�صتدعاءه للخدمة تقدمي اأوراق تثبت اأن لديه ح�صابا 

بنكيا با�صمه ي�صتلم من خالله الرواتب الواردة له من �صاحب العمل اأو املن�صاأة 

التي يعمل بها، م�صيفا اأن باإمكان ال�صخ�ش اإثبات عمله من خالل عقود املقاولة 

كعمال املياومة اأو اأ�صحاب امل�صاريع وغري ذلك.

واأ�صاف البطاينة اأن كل و�صائل االإثبات �صتخ�صع لتقييم جلنة مت ت�صكيلها 

من قبل القوات امل�صلحة لهذه الغاية.

االنباط-عمان

 اأعلن وزي��ر ال�صحة الدكتور �صعد جابر، عن 

ت�صجيل حالتي وف��اة لثمانيني واآخ��ر �صبعيني يف 

امل�صت�صفيات املعتمدة

امل�صتجّد، منها  كورونا  اإ�صابة بفريو�ش  و363 

9 اإ�صابات خارجية؛ لريتفع العدد االإجمايل اإىل 

35 وفاة.

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

ام�ش االأربعاء، من دار رئا�صة الوزراء، اإن احلاالت 

املحلّية توزعت على النحو االآتي: 268 يف العا�صمة 

عّمان، 4 يف الكرك، و43 يف البلقاء، 6 يف اإربد، و26 

يف ال���زرق���اء، ح��ال��ة يف م��ع��ان، وح��ال��ة يف عجلون، 

وحالة يف ماأدبا، و 4 حاالت يف املفرق.

واأ�صار اإىل اأن العدد االإجمايل حلاالت ال�صفاء 

لل�صفاء،  ج��دي��دة  حالة   98 متاثل  بعد   3812 بلغ 

وب��ق��ي حت��ت ال��ع��الج 844. ول��ف��ت ال��وزي��ر اإىل اأن 

فرق التق�صي الوبائي اأجرت 17 األف فح�ش هذا 

اليوم، ليبلغ العدد االإجمايل للفحو�صات منذ بدء 

اجلائحة 10112679.

وب����ني اأن ال��������وزارة ت���ن���وي خ����الل اأ���ص��ب��وع��ني 

ادخ���ال خم��ت��ربات ق���ادرة على فح�ش العينات يف 

اإىل  واالأغ����وار اجلنوبية، م�صريا  وال��زرق��اء  اإرب���د 

يعود  املحافظات  يف  االإ�صابات  ع��دد  انخفا�ش  اأن 

الإغالق البوؤر املوجودة.

عن  لالبتعاد  املواطنني  جابر  الدكتور  ودع��ا 

تخالف  التي  واالحتفاالت  واملنا�صبات  التجمعات 

اجل�صدي  التباعد  بتطبيق  واالل��ت��زام  التعليمات 

وارت��داء الكمامات وا�صتخدام املعقمات ملزيد من 

ال�صيطرة على الو�صع الوبائي.

االنباط-عمان

قرر جمل�ش التعليم العايل تاأجيل بدء الدرا�صة 

االأح��د  ي��وم  اإىل  الر�صمية  وال��ك��ل��ي��ات  يف اجل��ام��ع��ات 

ي�صتمر  اأن  على  املقبل  االول  ت�صرين   11 ل���  املوافق 

التدري�ش اعتباراً من هذا التاريخ بح�صب الرتيبات 

املنعقدة   20 رق���م  جل�صته  يف  املجل�ش  اأق��ره��ا  ال��ت��ي 

بتاريخ 21 متوز املا�صي.

العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  واأو���ص��ح 

الدكتور حم��ي ال��دي��ن ت��وق خ��الل م��وؤمت��ر �صحفي 

يف دار رئا�صة الوزراء ام�ش االأربعاء، اأن قرار املجل�ش 

التعليم  �صكل  يكون  اأن  ت�صمن   20 رق��م  جل�صته  يف 

املقبل  اجلامعي  للعام  االأول  ال��درا���ص��ي  الف�صل  يف 

العادي  التعليم  ب��ني  “ميزج  هجينا   2021  /  2020

واملدمج”،  بعد(  واالإل��ك��روين )عن  لوجه(  )وجهاً 

ب��اال���ص��ت��ف��ادة م��ن جت��رب��ة التعليم االإل���ك���روين يف 

الف�صل الدرا�صي الثاين املا�صي والف�صل ال�صيفي، 

على اأن تطبق االأ�ص�ش االآتية فيما يتعلق بالتدري�ش 

يف  اجلامعية  والكليات  اجلامعات  يف  واالمتحانات 

 /  2020 اجل��ام��ع��ي  للعام  االأول  ال��درا���ص��ي  الف�صل 

.2021

جميع  تدري�ش   .1 البكالوريو�ش:  طلبة  اأواًل: 

)االجبارية  الكلية  ومتطلبات  اجلامعة  متطلبات 

واالخ��ت��ي��اري��ة( اإل��ك��رون��ي��اً )ع��ن ب��ع��د(. 2. تدري�ش 

م�صاغل  اأو  اإىل خم��ت��ربات  ال��ت��ي حت��ت��اج  امل�����ص��اق��ات 

تعليمها  ميكن  وال  بدنية  اأو  عملية  تطبيقات  اأو 

اإلكرونيا )عن بعد( يف احلرم اجلامعي وبالطريقة 

وال�صالمة  ال�صحة  �صروط  مراعاة  مع  االعتيادية 

داخ��ل  التخ�ص�ش  متطلبات  ت��دري�����ش   .3 ال��ع��ام��ة. 

احل�����رم اجل���ام���ع���ي م���ع م����راع����اة ����ص���روط ال�����ص��ح��ة 

وال�صالمة العامة.

4. ملجل�ش عمداء اجلامعة ا�صتثناء مواد حمددة 

التعليم  خ���الل  م��ن  تعطى  بحيث   )3( ال��ب��ن��د  م��ن 

احل��رم  داخ��ل  التدري�ش  ن�صبة  تقل  اأال  على  امل��دم��ج 

اجلامعي عن 50 باملئة.

اجلامعة  متطلبات  امتحانات  ك��اف��ة  اإج����راء   .5

ومتطلبات الكليات اإلكرونياً )عن بعد( مع اتخاذ 

كافة االإجراءات الالزمة ل�صمان نزاهة وم�صداقية 

االمتحانات.

6. جت���رى ك��اف��ة االم��ت��ح��ان��ات )اأع���م���ال الف�صل 

كل  يف  التخ�ص�ش  مل�صاقات  النهائية(  واالمتحانات 

كلية يف احلرم اجلامعي وبالطريقة االعتيادية، مع 

مراعاة �صروط ال�صحة وال�صالمة العامة.

الطالب  باختيار  را�صب  ناجح/  مبداأ  يطبق   .7

على امل�صاقات التي تدر�ش اإلكرونياً )عن بعد( فقط، 

ت��در���ش داخ���ل احل���رم اجلامعي  ال��ت��ي  اأم���ا امل�صاقات 

اأو عن طريق التعليم املدمج  بالطريقة االعتيادية 

اجلامعة  يف  النافذ  العالمات  نظام  عليها  فيطبق 

وال يتاح للطالب فيها خيار )ناجح /را�صب(. ثانياً: 

طلبة الدبلوم املتو�صط يف كليات املجتمع:يطبق على 

طلبة الدبلوم املتو�صط ما يطبق على طلبة مرحلة 

البكالوريو�ش.

ث���ال���ث���اً: ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ات ال���ط���ب ال��ب�����ص��ري وط��ب 

يف  ال�صنوات  ك��اف��ة  طلبة  تدري�ش  االأ���ص��ن��ان:ي��ج��ري 

وي��رك  االع��ت��ي��ادي��ة،  وبالطريقة  اجلامعي  احل���رم 

ملجال�ش العمداء بناًء على تن�صيب جمال�ش الكليات 

تدري�ش وتقييم بع�ش امل�صاقات من متطلبات الكلية 

نظام  على  واالختيارية(  )االج��ب��اري��ة  والتخ�ص�ش 

التعليم املدمج.

رابعاً: طلبة الدرا�صات العليا:1. تدري�ش جميع 

م�صاقات الدرا�صات العليا )دبلوم عايل/ماج�صتري/

اأال  �صريطة  امل��دم��ج  التعليم  ط��ري��ق  ع��ن  دك���ت���وراه( 

تقل ن�صبة التدري�ش داخل احلرم اجلامعي عن 50 

باملئة، واإجراء جميع االمتحانات يف احلرم اجلامعي 

وبالطريقة االعتيادية.

يف  العليا  الدرا�صات  ر�صائل  مناق�صات  اإج��راء   .2

احلرم اجلامعي وبالطريقة االعتيادية اأو اإلكرونياً 

)عن بعد( وح�صب ما تقرره كل جامعة.

اململكة:1.  خ���ارج  امل���وج���ودون  الطلبة  خ��ام�����ص��اً: 

التاأكيد على طرح �صعبة واح��دة على االأق��ل تدر�ش 

اإل���ك���رون���ي���اً )ع����ن ب��ع��د( م���ن امل�����ص��اق��ات ال��درا���ص��ي��ة 

جميع  يف  االأوىل  ال�صنة  م�صتوى  لطلبة  املخ�ص�صة 

من  االأردن  خ����ارج  ال��ط��ل��ب��ة  لتمكني  التخ�ص�صات 

االلتحاق بالدرا�صة.

2. يرك ملجال�ش عمداء اجلامعة خيار تدري�ش 

هوؤالء الطلبة اإلكرونياً )عن بعد( يف امل�صاقات التي 

ن�ش هذا القرار على تدري�صها داخل احلرم اجلامعي، 

ويف حال عدم متكنهم من العودة اإىل اململكة لتقدمي 

االمتحانات النهائية داخ��ل احل��رم اجلامعي يرك 

لهم  النهائية  االمتحانات  اإج��راء  حرية  للجامعات 

ر�صد  اأو  منا�صبة،  تراها  التي  بالطريقة  لتقييمهم 

عالمة “غري مكتمل” لهم يف هذه امل�صاقات.

3. يرك للجامعات القرار التخاذ الالزم ب�صاأن 

للمراحل  الب�صري  ال��ط��ب  طلبة  وتقييم  ت��دري�����ش 

ال�صريرية )ال�صنوات الرابعة واخلام�صة وال�صاد�صة( 

وطلبة طب االأ�صنان )ال�صنتني الرابعة واخلام�صة( 

واملوجودين خارج اململكة.

املوجودين  العليا  الدرا�صات  لطلبة  بالن�صبة   .4

بداية  عند  ال��ع��ودة  م��ن  يتمكنوا  اململكة ومل  خ��ارج 

االإج��راءات  تتخذ اجلامعة  االأول  الدرا�صي  الف�صل 

اإلكرونياً  وتقيمهم  تعليمهم  ال�صتمرار  املنا�صبة 

)عن بعد(.
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�أقول يف نف�سي  �أكتب يف �مل�سمون �لوبائي، وكنت  �أن  �أ�ساأ  منذ بدء �جلائحة مل 

�أن جلنة �لأوبئة هي �لأقدر على تقدير �ملوقف، و�أنه من �لأوىل �أن يرتك لوزير 

مهده،  يف  وحما�سرته  �ل��وب��اء  للجم  ���س��روري  ه��و  مب��ا  �ل��ق��ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  �ل�سحة 

و��ستخد�م �لو�سائل �لالزمة لتخفيف عبء �لنت�سار. و�حلقيقة �أنني كنت �أعتقد 

متوهماً �أن جلنة �لأوبئة تقوم بدور �حرت�يف وطني مبني على در��سات ومقارنات 

و�عية ومقاربات حقيقية مع �لتجارب �لدولية �حلّية و�لفاعلة يف مو�جهة �لوباء، 

�إل �أن �لتطور�ت �ملت�سارعة لنت�سار �لوباء ت�سري �إىل �أن ثّمة خلل فني يف �لقر�ء�ت 

�لتي و�سلت �إليها جلنة �لأوبئة �أو �لقر�ر�ت �لتي و�فق عليها وزير �ل�سحة.

�لإ�سابات يف �لكو�در �ل�سحية تعطي دلياًل و��سحاً على غياب �لتدريب �لو�عي، 

�لوباء  ملف  مع  �لتعاطي  يف  �لالمبالة  حالة  �إىل  و�لو�سول  �ل�ستعد�د  و�سعف 

يخدم  �حل��ظ  ك��ان  �إذ�  بحيث  �لوبائي،  �لو�سع  �حل��ظ يف خمرجات  �إىل  و�ل��رك��ون 

�سّبو�  �لإ�سابات  ز�دت  و�إذ�  و�جباً،  لها  و�لثناء  �حلمد  �أ�سبح  �ل�سحية  �ل�سلطات 

جام غ�سبهم على غياب �لتز�م �ملو�طن بارتد�ء �لكمامات. ويف كل �لأحو�ل ترتك 

�ل�سيا�سية  �مل�سوؤولية  تقرير  يف  �إليه  �ل��رك��ون  يجوز  ل  �أم��ر  وه��و  للقدر،  �لنتائج 

و�لفنية يف تفاقم �لوباء وزيادة خماطره �إىل م�ستويات قيا�سية مقلقة.

وزير �ل�سحة �لذي كدنا �أن نقيم له متثاًل يف حياته يتحمل �مل�سووؤلية �لكربى 

�ل��ك��و�در  �سيما يف  �مل�سهد ل  �لإ���س��اب��ات وخ��ط��ورة  ع��دد  �مل��رع��ب يف  �لن��ف��الت  بهذ� 

مظاهر  ك��ل  �سبط  يف  �حل��ازم  �ل��وزي��ر  �أن��ه  ظننا  �ل��ذي  �لد�خلية  ووزي��ر  �لطبية، 

�سيا�سية  م�سوؤولية  يتحمل  �ملعابر  يف  �خل��ارج��ي  و�لخ���رت�ق  �لد�خلي  �لن��ف��الت 

كبرية وعلى �لوزيرين �أن يتحمال تبعات قر�ر�تهما ويغادر� �مل�سهد �ل�سيا�سي بكل 

علينا  بل  جّدية.  بكل  �ملوؤقت  �لعام  �لإغ��الق  در��سة  �إىل  �لعودة  و�سرورة  �عتذ�ر، 

�أمنيات  رمبا  �أو  تكهنات  جمرد  هي  بها  تغنينا  �لتي  �ل�ستعد�د�ت  ب��اأن  �لع��رت�ف 

مل تتحقق.

ظل  يف  �أ�سبوعني  مل��دة  �لعام  �لإغ��الق  خيار  يف  �سريعاً  تفكر  �أن  �حلكومة  على 

�لتي  �لعتبار�ت  لأن  �ملجتمعي؛  �لنت�سار  مرحلة  دخلنا  باأننا  �حلكومة  �إع��الن 

حقيقية  �سو�بط  دون  �لقطاعات  فتح  تربير  يف  �ل�سحية  �ل�سلطات  �إليها  تركن 

ت�ستند �إىل �أ�سباب موجعة ومربر�ت ل ت�ستطيع �لبوح بها لي�س �أقلها من �لنت�سار 

لالعتبار �لقت�سادي على ح�ساب �لعتبار �ل�سحي �لذي قد يجر �مل�سهد �لوبائي 

من  يجعل  مما  �ملقبلة  �لقليلة  و�ل�سابيع  �لأي��ام  يف  ج��د�ً  خطرية  منزلقات  �إىل 

�سرورة �لإغالق متطلباً موؤملاً ولكنه �سروري حلماية �لقطاع �ل�سحي من خطر 

�لنهيار، و�نفالت عو�مل �لوقاية من �أدو�ت �ل�سبط و�لرقابة.

و�ج��ب��اً  و�أ���س��ح��ى  و�سفافية،  بعد�لة  �ل��دف��اع  �أو�م���ر  تطبيق  يف  �حل��زم  �أو�ن  �آن 

رجال  على  لز�ماً  وب��ات  �لدقيق،  �لظرف  هذ�  يف  �لقانون  �سيادة  مفهوم  تر�سيخ 

�لالزم  بالدعم  �لوطن  �إ�سناد  يف  �لوطنية  م�سوؤولياتهم  �إدر�ك  و�لقت�ساد  �مل��ال 

غري  موؤ�سر�ت  ظل  يف  �أك��ر  �لنتظار  ممكناً  يعد  ومل  �جلائحة.  وط��اأة  لتخفيف 

و�أن  �سّيما  �ل��ل��ع��ني،  �ل��ف��ريو���س  خ��ط��ورة  وم���دى  �لإ���س��اب��ات  طبيعة  ع��ن  مطمئنة 

ونكر�ناً  ��ستثنائياً  وعياً  وتتطلب  �لآن  ذروتها  بد�أت  قد  �لوباء  هذ�  مع  معركتنا 

غري م�سبوق للّذ�ت وندق ناقو�س �خلطر باأن �حلظ مل يعد معنا يف هذ� �لظرف، 

�حلبيب  وطننا  �هلل  وحمى  �ل�سعب.  �لزمن  هذ�  يف  �ملرجتاة  هي  �هلل  عناية  و�أن 

من كل �سوء..!

د. طالل طلب الشرفات

 الشرفات يكتب: هل حان 
وقت الحظر الشامل .. ؟!

اخلمي�س   24/ 9 / 2020 

االنباط-عمان

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

م���ن���اج���م �ل���ف���و����س���ف���ات �لأردن�����ي�����ة �ل���دك���ت���ور 

وقف  ق��رر  �ملجل�س  �أن   ، �لذنيب��ات  حممد 

و�لرتفيعات  و�لتنقالت  �لتعيينات،  �إج��ر�ء 

جميع  يف  �آخ����ر  �إىل  م��ك��ان  م���ن  و�ل��ت��ك��ل��ي��ف 

م��و�ق��ع ع��م��ل �ل�����س��رك��ة �ع��ت��ب��ار� م��ن �ل��ي��وم 

وحتى نهاية �لعام �حلايل. 

و�أك�������د �ل���دك���ت���ور �ل��ذن��ي��ب��������������ات، �أن������ه مت 

�مل��ع��ن��ي��ة يف  �لإد�ر�ت  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��م��ي��م 

�ل��ق��ر�ر  مب�سمون  ل��الل��ت��ز�م  �لعمل  م��و�ق��ع 

�إجر�ء  به وذلك مع �قرت�ب موعد  و�لعمل 

�ملقبلة. �لنيابية  �لنتخابات 

االنباط-عمان

 �أدى 11 زميال وزميلة، �م�س �لأربعاء، يف 

�لقانوين  �لق�سم  �ل�سحافيني،  نقابة  مقر 

�أمام نقيب و�أع�ساء جمل�س �لنقابة.

ر�ك��ان  �لزميل  �ل�سحافيني  نقيب  و�أك��د 

�أه��م��ي��ة  �ل���ق�������س���م،  �أد�ء  خ����الل  �ل�������س���ع���اي���دة 

�لتعامل مع �ملهنة بكل �سفافية وم�سد�قية 

و�لل������ت������ز�م مب���ي���ث���اق �ل�������س���رف �ل�����س��ح��ف��ي 

و�ح����رت�م �ل����ر�أي و�ل�����ر�أي �لآخ����ر و�ي�����س��ال 

�ل��ق�����س��اي��ا �ل���ت���ي ت���ه���م �ل����وط����ن و�مل����و�ط����ن 

و�لدفاع عنها.

و�لزمالء �جلدد �لذين �أدو� �لق�سم، هم: 

علي  �لفايز،  ثامر  علي  ح�سن،  حممد  ربى 

�ل��ق��رع��ان،  في�سل  �حل��الح��ل��ة،  عبد�ملعطي 

رند� حتاملة، �سامر �سعدون، حممد فاروق 

�لقا�سي، �أحمد علي �لزبون، �أمرية مبارك، 

�سالح �أبو طويلة، و�أمني ليف �لرو��سدة.

االنباط-عمان

�ملعلومات  تقنية  �سركات  جمعية  عقدت 

عرب  نقا�سية  جل�سة  “�نتاج”،  و�لت�سالت 

ت��ق��ن��ي��ة �لت�����س��ال ع��ن ب��ع��د، م��ع م��دي��ر ع��ام 

�ل��دك��ت��ور  و�مل��ب��ي��ع��ات  �ل��دخ��ل  د�ئ���رة �سريبة 

ح�����س��ام �ب���وع���ل���ي، وذل�����ك ل��ت��م��ك��ني ���س��رك��ات 

�ملعلومات  وتكنولوجيا  �لت�����س��الت  ق��ط��اع 

�ملتعلقة  �لأم��ور  كافة  ح��ول  �ل�ستف�سار  من 

�لدخل و�ملبيعات و�ل�ستفادة من  ب�سريبتي 

جمل�س  ق��ر�ر  مبوجب  �ملمنوحة  �لإع��ف��اء�ت 

�لوزر�ء.

�مل�ست�سار  �أد�ره���ا  �لتي  �جلل�سة،  وخ��الل 

“�نتاج”  جل���م���ع���ي���ة  و�مل���������ايل  �ل�������س���ري���ب���ي 

من��ربز  “ز�د  ل�سركة  �لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س 

مت��ّك��ن��ت  �ل���ن���ج���اب،  ر�ئ������د  لال�ست�سار�ت” 

�سركات �لقطاع من �ل�ستف�سار مبا�سرة من 

�لأم��ور  كافة  “�ل�سريبة” ح��ول  ع��ام  مدير 

�ل�سريبية.

�لتي  �ل�ستف�سار�ت  كل  �لنجاب  وناق�س 

ت��ه��م ���س��رك��ات �ل��ق��ط��اع، م���رك���ز� ع��ل��ى ك��اف��ة 

عمل  مع  تتقاطع  �لتي  �ل�سريبّية  �لق�سايا 

�ملعلومات. �سركات قطاع تكنولوجيا 

لقطاع  �ملمنوحة  �حل��و�ف��ز  �ن  على  و�ك��د 

على  �إيجابا  �نعك�ست  �ملعلومات  تكنولوجيا 

�ل��ق��ط��اع ب�����س��ك��ل ع���ام وع��ل��ى من���و ���س��ادر�ت��ه 

ب�سكل خا�س.

 

“�نتاج”  جلمعية  �لتنفيذي  �ملدير  وقال 

�ملهند�س ن�سال �لبيطار، �ن “�نتاج” ت�سعى 

على  �حل�سول  من  �سركاتها  لتمّكني  د�ئما 

كافة �ملعلومات و�لإي�ساحات من �مل�سوؤولني 

مبا�سرة، ل�سيما ما يرتدد من �إ�ساعات حول 

نية �حلكومة �ىل �لغاء �حلو�فز و�لإعفاء�ت 

�ملمنوحة مبوجب قانون �ل�ستثمار.

وث���م���ن �مل���ه���ن���د����س �ل���ب���ي���ط���ار، �ل���ت���ج���اوب 

�لكبري من مدير عام د�ئرة �سريبة �لدخل 

يتعلق  ما  كل  ملناق�سة  ل�ستعد�ده  و�ملبيعات 

لت�سكل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ق��ط��اع،  ب��ا���س��ت��ف�����س��ار�ت 

جل��ن��ة م�����س��رتك��ة ب���ني �جل��م��ع��ي��ة و�ل���د�ئ���رة 

تخ�س  �لتي  �ل�سريبية  �لأمور  كافة  لبحث 

�لقطاع. �سركات 

�أعلن �بوعلي �ن �حلكومة لي�س  وبدوره، 

ل��دي��ه��ا ن��ي��ة لإل��غ��اء �لإع���ف���اء�ت �أو �حل��و�ف��ز 

�ل�����س��ري��ب��ي��ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��ط��اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

تنمية  �ىل  �ل�سعي  على  م�سدد�  �ملعلومات، 

�لأن�����س��ط��ة �لق��ت�����س��ادي��ة يف ك��اف��ة �مل��ج��الت، 

و�إيجاد �لأدو�ت لتحفيز وجذب �ل�ستثمار.

�حل����و�ف����ز  �ن  ع����ل����ى  �ل����ت����اأك����ي����د  و�أع�����������اد 

و�لإع�����ف�����اء�ت ���س��ت��ب��ق��ى ك���م���اه���ي، ن��اف��ي��ا �أي 

�إ����س���اع���ات ت�����رتدد ح����ول �ل���غ���اء �لإع����ف����اء�ت 

مطلقا.

من  ف��ري��ق  لت�سكيل  �ل���س��ت��ع��د�د  و�ب����دى 

“�نتاج”  �ل��دخ��ل وج��م��ع��ي��ة  ���س��ري��ب��ة  د�ئ����رة 

�سركات  مع  �ل�سريبية  �لأم��ور  كافة  لبحث 

�ملعلومات. قطاع �لت�سالت وتكنولوجيا 

ت�����س��ع��ى �ىل ح��م��اي��ة  وق����ال �ن �حل��ك��وم��ة 

و�خ��ذ  ك��ورون��ا،  جائحة  �ث��ر  م��ن  �لقطاعات 

�ل�����ق�����ر�ر�ت �ل���ت���ي ت��ن�����س��ج��م م����ع م��ت��ط��ل��ب��ات 

بخطى  ت�سري  �حلكومة  �ن  موؤكد�  �ملرحلة، 

ثابتة للحد من �أثار هذه �جلائحة.

تكنولوجيا  قطاع  �ن  على  �بوعلي  و�ك��د 

�ىل  حت��ت��اج  �ل��ت��ي  �لقطاعات  م��ن  �ملعلومات 

م�ستوى  ع��ل��ى  مناف�سا  ي��ك��ون  ح��ت��ى  �ل��دع��م 

�ملنطقة.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����الأرب�����اح �ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة 

�ل���ن���اجت���ة ع����ن ب���ي���ع �لأ�����س����ه����م و�حل�����س�����س 

و�ل��ت��ي ت��خ�����س��ع ل�����س��ري��ب��ة �ل���دخ���ل، ق���ال �ن 

�لأ�سهم  بيع  عن  �لر�أ�سمالية  �لأرب���اح  كافة 

ل�سريبة  تخ�سع  �لقطاعات  يف  و�حل�س�س 

قطاع  و�سركات  موؤ�س�سات  با�ستثناء  �لدخل، 

ملدة  �إعفاوؤها  مت  �لتي  �ملعلومات  تكنولوجيا 

15 عاما، وذلك لهتمام �حلكومة بالأعمال 

�ملعلومات. �لريادية وقطاع تكنولوجيا 

تكنولوجيا  �عفى قطاع  �لقانون  �ن  وز�د 

�مل���ع���ل���وم���ات م����ن �ل�����س��ري��ب��ة ع���ل���ى �لأرب������اح 

ب��ي��ع �حل�س�س  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة  �ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة 

و�لأ�سهم.

�ن  ق��ال  و�حل�س�س،  �لأ�سهم  بيع  وح��ول 

�حلق  له  بانه  للمكلف،  �خليار  ترك  �مل�سّرع 

بدفع �لن�سب �ملحددة بنظام �أو �إعد�د بيانات 

مقد�ر  تظهر  حما�سبية  �أ�سول  وفق  مالية 

�ل���رب���ح م���ن �ل��ب��ي��ع �مل��ت��ح��ق��ق، م��و���س��ح��ا �ن 

�ملكلفني  على  �لتخفيف  يف  ي�ساهم  �لإج��ر�ء 

�لن�سب  عليهم من خالل حتديد  و�لتي�سري 

يف �لنظام �ملعمول به.

�سريبة  ق��ان��ون  �ن  ق��ال  �ل�سهرة،  وح��ول 

باأحكامه،   2014 ل�سنة  �لتعديل  قبل  �لدخل 

�ن  �إل  لل�سريبة،  �ل�سهرة  بند  يخ�سع  ك��ان 

بتو�سيح  ق���ام   2018 ل�سنة  �ل��دخ��ل  ق��ان��ون 

حكم �ل�سريبة يف مو�سوع �ل�سهرة.

�م���ا ب��خ�����س��و���س ���س��ري��ب��ة �مل��ب��ي��ع��ات، ق��ال 

�ب���وع���ل���ي، �ن ق���اع���دة �ل���س��ت��ي��ف��اء ي��ج��ب �ن 

�ن  �أو �خلدمة، موؤكد�  �ل�سلعة  بيع  تكون يف 

�ملبيعات. ل�سريبة  تخ�سع  “�ل�سهرة” ل 
ب��در����س��ة  ق��ام��ت  �ل���د�ئ���رة  ول��ف��ت �ىل �ن 

�ك��ر �خل��دم��ات �ل��ت��ي ي��ل��ج��اأ �ل��ي��ه��ا �ملكلفني 

يدويا، حيث تبني �ن �أكرها يتعلق يف بر�ءة 

�لذمة ومت �إ�سد�رها �لكرتونيا.

و�علن �ن �لد�ئرة تتجه �ىل تفعيل كافة 

�ن هذ�  �لكرتونيا، معترب�  �لد�ئرة  خدمات 

�لقت�ساد  على  �إي��ج��اب��ي  �نعكا�س  ل��ه  �لأم���ر 

ب�سكل جيد.

وح����ول ت��ع��دي��ل �لإق�������ر�ر�ت �ل�����س��ري��ب��ي��ة، 

�لفر�سة  �إت��اح��ة  ت��در���س  �ل���د�ئ���رة  �ن  �ع��ل��ن 

لتعديل  �لكرتونيا  طلب  بتقدمي  للمكلفني 

�لإقر�ر �ل�سريبي، موؤكد� �ن �لد�ئرة �ستجد 

�إل  نافذ�  �لتعديل  يكون  لن  لكن  “حال” 
بعد �لتاأكد ب�سكل كامل من هذ� �لتعديل.

على  ق����ادر�  �سي�سبح  �مل��ك��ل��ف  �ن  و�ع��ل��ن 

خالل  من  �ل��د�ئ��رة  خدمات  من  �ل�ستفادة 

هنالك  �ن  �ىل  م�سري�  �خللوي”،  “تطبيق 
ب��ال��ت��ه��رب  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  خ���ا����س  “تطبيق 

�ل�سريبي” معمول فيه حاليا.

و�سدد على �ن �لد�ئرة تتجه �ىل تطوير 

حل�سول  كبري  ب�سكل  �لكرتونيا  �خل��دم��ات 

�ملكلف على كافة �خلدمات من خالل هاتفه 

�خللوي.

�أم������ام م�����س��روع��ني  �ل����د�ئ����رة  و�ع���ل���ن �ن 

جديد  م��ايل  بنظام  يتعلق  �لأول  كبريين، 

ل��د�ئ��رة ���س��ري��ب��ة �ل��دخ��ل و�مل��ب��ي��ع��ات ون��ظ��ام 

�ل���ف���وت���رة �ل���وط���ن���ي، ح���ي���ث ���س��ك��ل جم��ل�����س 

�ملالية  وز�ر  برئا�سة  وز�ري���ة  جلنة  �ل���وزر�ء 

لطرح �لعطاءين يف �لوقت �لقريب.

للمكلفني،  �ل�سريبية  �ل��ردي��ات  وح���ول 

قال �بوعلي �ن �لرديات �ملتعلقة باملوظفني 

�ن  بعد  مبا�سرة  يتم �سرفها  و�مل�ستخدمني 

�ملخ�س�سات  �ن  على  م�سدد�  تدقيقها،  يتم 

م��ت��وف��رة ول��ك��ن ي��ج��ب �ل��ت��دق��ي��ق ف��ن��ي��ا قبل 

�سرف �لرديات.

�ما �لرديات �ملتعلقة بالأفر�د و�ل�سركات، 

�ملالية”  “�ملقا�سة  �ن  �ىل  �ب��وع��ل��ي  �أ����س���ار 

م��ت��اح��ة ب���ني ���س��ري��ب��ت��ي �ل���دخ���ل و�مل��ب��ي��ع��ات 

للمكلف وفق �إجر�ء�ت وتعليمات و��سحة.

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ت��ق�����س��ي��ط �ل�����س��ري��ب��ة ع��ل��ى 

تقدمي  ي�ستطيع  �ملكلف  �ن  ق��ال  �ملكلفني، 

طلب للتق�سيط وفق �لإجر�ء�ت �ملتبعة.

وح����ول �ل��ن�����س��ب��ة �لق���ت���ط���اع �ل����� 5 ب��امل��ئ��ة 

مب���وج���ب ق����ان����ون ���س��ري��ب��ة �ل����دخ����ل، ل��ف��ت 

ي���اأت���ي مب��وج��ب  �ب��وع��ل��ي �ىل �ن �لق��ت��ط��اع 

ق���ان���ون ول��ي�����س مب���وج���ب ت��ع��ل��ي��م��ات مي��ك��ن 

تدر�س  �سوف  �ل��د�ئ��رة  �ن  م��وؤك��د�  تعديلها، 

تكنولوجيا  قطاع  على  �لقتطاع  مو�سوع 

�ملعلومات.

�ل��دول،  ب��ني  �ل�سريبي  �لزدو�ج  وح��ول 

لفت �ىل �ن �لأردن من �كر �لدول �ملوقعة 

�ل�سركات  د�عيا  �ل�سريبي،  �لزدو�ج  مبنع 

ق��ب��ل مم���ار����س���ة �لأن�������س���ط���ة ل���الط���الع على 

حول  �لأردن  مع  وقعت  �لتي  �ل��دول  قائمة 

منع �لزدو�ج �ل�سريبي.

االنباط-عمان

يف �ط�����ار ����س��ت��ع��د�د�ت��ه��ا لإج������ر�ء �لن��ت��خ��اب��ات 

و�ملقررة  ع�سر  �لتا�سع  للمجل�س  �لعامة  �لنيابية 

يف 10 ت�سرين ثاين �ملقبل، عقدت �لهيئة �مل�ستقلة 

ل���الن���ت���خ���اب ل����ق����اًء ح����و�ري����ا م����ع ج��م��ع��ي��ة �ل�����س��م 

و�ل��ب��ك��م يف حم��اف��ظ��ة �مل��ف��رق ت��ن��اول �ل��ع��دي��د من 

�لعملية  مر�حل  بكافة  �ملتعلقة  و�لق�سايا  �ملحاور 

�لنتخابية.

دبابنة ع�سو جمل�س  �ل��دك��ت��ورة عبري  و�أك���دت 

مفو�سي �لهيئة �أن �ن�ساء �لهيئة �مل�ستقلة لالنتخاب 

وجود  ب�سرورة  �ل�سعبية  للمطالب  ��ستجابة  جاء 

�لنتخابات  على  وت�سرف  تدير  م�ستقلة  موؤ�س�سة 

�لعامة ومبا ي�سمن �إجر�ء �نتخابات حرة ونزيهة 

تتو�فق مع �ملعايري �لدولية.

و��ستعر�ست دبابنة �جر�ء�ت �ل�سالمة �ل�سحية 

�لنتخابات يف ظل  �لهيئة لإج��ر�ء  �تخذتها  �لتي 

ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ���س��الم��ة �مل��و�ط��ن��ني 

و�مل�����س��ارك��ني يف �ل��ع��م��ل��ي��ة �لن��ت��خ��اب��ي��ة و�ن��ع��ك��ا���س 

منع  حيث  م��ن  �لتنفيذية  �لتعليمات  على  ذل���ك 

�ملهرجانات و�لتجمعات يف �ملقار �لنتخابية بحيث 

�مل��اأك��ولت  ت��ق��دمي  منع  كما مت   ،)20( ت��ت��ج��اوز  ل 

�ىل  بال�سافة  �لنتخابية،  �مل��ق��ار  يف  و�مل�����س��روب��ات 

حتديد �سقف للدعاية �لنتخابية.

و�أ�سافت �أن �أحد �سمانات �لنز�هة �لتي �تبعتها 

�لهيئة هو �ل��ز�م �لقائمة �لنتخابية بفتح ح�ساب 

بنكي م�سرتك فيما بني �أع�ساء �لقائمة �لنتخابية 

وب��ا���س��م �ل��ق��ائ��م��ة وت��ك��ون ح�س�س �لأع�����س��اء فيه 

م��ت�����س��اوي��ة، ل��غ��اي��ات م����و�رد و�وج����ه �ل�����س��رف على 

�حل��م��ل��ة �لن��ت��خ��اب��ي��ة ح��ي��ث ت��ر���س��د ف��ي��ه �مل��ب��ال��غ 

�ملخ�س�سة للحملة، ويتم �لنفاق منه على �لوجه 

�مل��ح��ددة يف من���وذج �لف�����س��اح �مل��ع��د ل��ه��ذه �ل��غ��اي��ة، 

ب��ال���س��اف��ة �ىل  تعيني م��دق��ق ح�����س��اب��ات ق��ان��وين 

�لهيئة  وت��زوي��د  �لقائمة،  ح�سابات  تدقيق  يتوىل 

بتقرير تف�سيلي حول مو�رد �لقائمة �ملالية و�وجه 

�لنفاق متى طلبت ذلك.

و�ل�سباب  �مل��ر�أة  م�ساركة  بالرقام  و��ستعر�ست 

يف �لن��ت��خ��اب��ات �ل�����س��اب��ق��ة د�ع���ي���ة يف �ل���وق���ت ذ�ت���ه 

يف  �ل�سعبية  �مل�ساركة  ق��اع��دة  تو�سيع  ���س��رورة  �ىل 

�لنتخابات وعملية �سنع �لقر�ر.

ك��م��ا ب��ي��ن��ت �آل���ي���ة �ق�����رت�ع ذوي �لع���اق���ة وغ��ري 

تعطى  بحيث  باأنف�سهم  �لق���رت�ع  على  �ل��ق��ادري��ن 

�لولوية يف �لقرت�ع للناخبني ذوي �لعاقة وكبار 

ذوي  للناخبني  ي�سمح  �ن��ه  كما  و�حل��و�م��ل،  �ل�سن 

�لع��اق��ة وغ��ري �ل��ق��ادري��ن على ممار�سة حقهم يف 

�لقرت�ع باأنف�سهم �ختيار مر�فق مل�ساعدتهم.

توعوية  م���و�د  �ع���دت  �لهيئة  �أن  �و�سحت  كما 

و�عالمية بلغة �ل�سارة وتوفري خدمة �لتطبيقات 

من  لتمكينهم  و�لنطق  �ل�سمع  لفاقدي  �خلا�سة 

بال�سافة  ب�سهولة وي�سر،  �مل�ساركة يف �لنتخابات 

�ىل جتهيز مر�كز منوذجية خا�سة بذوي �لعاقة 

يف )23( د�ئرة �نتخابية.

االنباط- عّمان

�ل��ت��ق��ى رئ��ي�����س جم��ل�����س �لع���ي���ان في�سل   

�لفايز يف مكتبه بد�ر �ملجل�س، �م�س �لربعاء، 

�ل�����س��ف��ري �ل���ي���اب���اين ل����دى �مل��م��ل��ك��ة ه��ي��دي��ن��او 

ياناغي.

و����س��ت��ع��ر���س �جل��ان��ب��ان ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون 

و���س��ب��ل تطويرها  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  و�ل�����س��ر�ك��ة 

وت����ع����زي����زه����ا مب���خ���ت���ل���ف �مل�����ج�����الت خ��ا���س��ة 

�لربملانية و�لقت�سادية و�لتجارية مبا يخدم 

�ل�سديقني. للبلدين  �مل�سرتكة  �مل�سالح 

و��ساد �لفايز بعمق �لعالقات �لقائمة بني 

�مللك  و�لتي يحر�س جاللة  و�ليابان  �لردن 

ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا و�د�م��ت��ه��ا، 

م��ث��م��ن��ا �ل���دع���م �لق���ت�������س���ادي �ل����ذي ت��ق��دم��ه 

�ليابان لالأردن.

وج���������رى خ�������الل �ل����ل����ق����اء �����س���ت���ع���ر�����س 

�نهاء  و�سبل  �ملنطقة  يف  �ل��ر�ه��ن��ة  �لو���س��اع 

بالق�سية  يتعلق  م��ا  وخا�سة  فيها  �لزم���ات 

�ك����د رئ��ي�����س جمل�س  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ح��ي��ث 

�ل��ث��اب��ت جت��اه��ه��ا  �لردين  �مل���وق���ف  �لع���ي���ان 

باإقامة  �لفل�سطيني  �ل�سعب  بحق  و�ملتمثل 

�لقد�س، و�ن حل  �مل�ستقلة وعا�سمتها  دولته 

من  �لفل�سطيني  �ل�سعب  ومتكني  �لدولتني 

�لعربي  �ل�سر�ع  باإنهاء  �لكفيل  هو  حقوقه 

�ل�سر�ئيلي.

االنباط- ال�شونة اجلنوبية

 ب����د�أت ت��ك��ي��ة �م ع��ل��ي، �لم�����س��ي��وم �لرب���ع���اء، 

وب�����دع�����م م�����ن �����س����ن����دوق ه���م���ة وط��������ن، ح��م��ل��ة 

�لو�سطى  �لغ����و�ر  منطقتي  يف  ط��ارئ��ة  �إغ��اث��ة 

�لق��ت�����س��ادي��ة  �لآث����ار  م��ن  تخفيفا  و�جل��ن��وب��ي��ة، 

�ملفرو�س يف  �لأ�سر، جر�ء �حلظر  �ملرتتبة على 

بع�س مناطق �لغو�ر للحد من �نت�سار فريو�س 

كورونا.

�م علي �سامر بلقر �ن  وقال مدير عام تكية 

�حلملة �ست�سمل توزيع 4500 طرد غذ�ئي بدعم 

م��ن ���س��ن��دوق ه��م��ة وط���ن، و4000 ط���رد وق��اي��ة 

وعناية �سحية مقدمة من �ليوني�سف، مو�سحا 

باحلملة مت حتديدها من  �مل�ستهدفة  �لأ�سر  �ن 

خ��الل ق��و�ع��د �ل��ب��ي��ان��ات �مل��ت��وف��رة ل��دى �لتكية 

بالتن�سيق مع �حلكام �لإد�ريني ومدر�ء �لتنمية 

�مل�ستهدفة. �ملحافظات  يف 

�أم�����س  ����س��ت��ل��م��ت  ع��ل��ي  �أم  ت��ك��ي��ة  �ن  و�و����س���ح 

مليون  بقيمة  منحة  �لثانية  وللمرة  �لثالثاء 

دينار من جلنة �إد�رة ح�ساب �لتربعات �لرئي�سية 

ل�سندوق همة وطن، وذلك للم�ساهمة باإي�سال 

�ملت�سررة من �جلائحة،  �لغذ�ئي لالأ�سر  �لدعم 

ممن هم غري م�سمولني مبظلة �سندوق �ملعونة 

�ل�����س��م��ان �لج��ت��م��اع��ي، و�ل��ذي��ن  �أو  �ل��وط��ن��ي��ة 

يعتربون �لأكر ت�سرر�ً من �لأزمة �حلالية.

بالتو�زي  تنطلق  �حلملة  �ن  بلقر  و����س��اف 

علي  �أم  تكية  تقوم  �لتي  �ل�سهرية  �ل��ط��رود  مع 

ط��رد   20000 ب���و�ق���ع  دوري  ب�����س��ك��ل  ب��ت��وزي��ع��ه��ا 

�مل��م��ل��ك��ة، حيث  ���س��ه��ري يف ج��م��ي��ع حم���اف���ظ���ات 

حتر�س �لتكية على بيان و�قع �لأ�سر �مل�ستهدفة 

بهذه �ملنحة، �إ�سافة �إىل �لأثر �ملتحقق.

يف  ت�����س��ت��ه��دف  ع��ل��ي  �أم  ت��ك��ي��ة  �ن  �ىل  ي�����س��ار 

�أف��ر�ده��ا  يعد  �ل��ت��ي  �ملحتاجة  �لأ���س��ر  ب��ر�جم��ه��ا 

غ��ري ق��ادري��ن ع��ل��ى �ل��ع��م��ل ح��ي��ث �أن ح���و�يل 80 

باملئة م��ن �أف���ر�د ه��ذه �لأ���س��ر ه��م م��ن �لأط��ف��ال 

و�لأيتام و�لأر�مل وكبار �ل�سن، �إ�سافة �إىل ذوي 

�مل�ستع�سية. و�لأمر��س  �لحتياجات �خلا�سة 

وت��ب��ل��غ �ل��ك��ل��ف��ة �ل�����س��ه��ري��ة ل���ه���ذ� �ل��ربن��ام��ج 

تغطيتها  ي��ت��م  ���س��ه��ري��اً  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون  ح����و�يل 

م���ن ق��ب��ل �مل��ت��ربع��ني م���ن �أب���ن���اء �ل���وط���ن د�خ���ل 

 60 ع��دده��م ح���و�يل  و�ل��ب��ال��غ  �ململكة وخ��ارج��ه��ا 

�إ����س���اف���ة �إىل م�����س��اه��م��ة �ل��ع��دي��د  �ل����ف م���ت���ربع، 

م���ن �ل�����س��رك��ات �ل��وط��ن��ي��ة ���س��م��ن م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا 

�ملجتمعية.

االنباط- عمان

 �أجرى فريق طبي متخ�س�س بجر�حة �لعمود 

�ل��ت��اب��ع ملدينة  �ل��ت��اأه��ي��ل �مللكي  �ل��ف��ق��ري يف م��رك��ز 

�حل�سني �لطبية، عمليتني نوعيتني لفتاة تبلغ من 

و�نحر�ف  جنف  من  تعاين  كانت  عاما   15 �لعمر 

���س��ن��و�ت   4 �ل��ف��ق��ري، و�أخ�����رى لطفلة  �ل��ع��م��ود  يف 

وق��ال  بالفقر�ت.  وت�سوه  خلقي  جنف  م��ن  تعاين 

�ملقدم  �لفقري  �لعمود  ج��ر�ح��ة  �أول  �خت�سا�سي 

�لعمليات  ه��ذه  �إن مثل  �مل��ج��ايل:  عا�سم  �لطبيب 

و�ل�سعبة  �مل��ع��ق��دة  �جل��ر�ح��ي��ة  �لعمليات  م��ن  تعد 

عالية  دق��ة  تتطلب  ما  �لكبرية،  خلطورتها  نظر� 

لتجنب �إ���س��اب��ة �لأع�����س��اب و�حل��ب��ل �ل�����س��وك��ي يف 

منطقة �لعملية، و�أي�سا معد�ت خا�سة ومتطورة 

و�أجهزة مر�قبة �لأع�ساب �لطرفية �أثناء �لعملية 

للتقليل من ن�سبة حدوث �مل�ساعفات، م�سري� �إىل 

�أن �لعملية �جلر�حية ت�ستمر �حيانا �أكر من �ست 

للفقر�ت  �لت�سريحية  �لناحية  لختالف  �ساعات 

و�لعمود �لفقري لهوؤلء �ملر�سى. وقال �خت�سا�سي 

�لطبيب  �ل���ر�ئ���د  �ل��ف��ق��ري  �ل��ع��م��ود  ج��ر�ح��ة  �أول 

حممد عبيد�ت �أن هذه �لعمليات جترى �أحياناً يف 

�سن مبكر لالأطفال لإز�لة �لت�سوهات �خللقية يف 

�لفقر�ت و��ستئ�سال �لفقر�ت �ملت�سوهة كاملة قبل 

كبري�ً  يعد حتدياً  ما  وتثبيته،  �لن��ح��ر�ف  تعديل 

�مام �جلر�حني، ول�سيما �أن هذه �لعمليات جترى 

من خالل جرح يف منطقة �لظهر فقط.

 الفوسفات توقف التعيينات 
العام لنهاية 

 11 صحافيا جديدا يؤدون القسم القانوني

لجنة مشتركة بين »انتاج« و«الضريبة« لبحث األمور الضريبية 

 المستقلة لالنتخاب تلتقي جمعية الصم والبكم في المفرق

 الحسين الطبية تجري عمليتين بالعمود الفقري لفتاة وطفلة

الفايز يشيد بالعالقات بين االردن واليابان

 تكية أم علي تنفذ حملة إغاثة طارئة لألغوار الوسطى والجنوبية
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���س��ت��ح��ق��اق ال��د���س��ت��وري��ة ل���إن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة مي��ث��ل ع��ر���س وط��ن��ي لتجربة  ا�إ

يف  امل�ساركة  ثقافة  وجتذير  الوطني  ا�إط���ار  ذات  املدنية  ال��دول��ة  �سوب  دميقراطية 

نتخابية مت�سابهة يف كل الظروف وفيها  احلياة العامة، بيد اأننا نلحظ باأن البيئة ا�إ

�سود؛ ويف زمن كورونا حيث الُبعد املكاين هنالك العديد من الفروقات  بي�س وا�أ ا�أ

عن ا�إنتخابات ال�سابقة:

العملية  يف  يتمثل  امل��ل��ك  ج���ل��ة  تطلعات  يف  يتج�سد  وال����ذي  امل�����س��رق  ال��وج��ه   .1

نتخابية  ا�إ ال��رام��ج  واإم��ت���ك  خ���ر  ا�آل واإح���رام  ال�سريف  والتناف�س  الدميقراطية 

والروح الريا�سية واحلزبية وال�سفافية وعدد من الوم�سات امل�سيئة.

للتحدث  لهم  ممثلني  ال�سعب  رح��م  م��ن  تفرز  امل�سيئة  ال�سريفة  ن��ت��خ��اب��ات  ا�إ  .2

باإ�سمهم لر�سيخ مفهوم امل�ساركة ال�سعبية يف �سنع القرار.

اأو  اإم�����ءات  دون  خ��ت��ي��ار  ا�إ ال��ق��رار وح��ري��ة  ال�سريفة فيها ح��ري��ة  ن��ت��خ��اب��ات  ا�إ  .3

تدخ�ت اأو و�ساية اأو غري ذلك؛ فحرية الر�ّسح ل�إنتخابات م�سانة وحرية امل�ساركة 

م�سانة وحرية ا�إختيار م�سانة.

ر�س تتمثل يف  اأن الواقع الذي ميثل جله الوجه املعتم وممار�سات على ا�أ 4. بيد 

تهامات اجلزاف  بتزازات وا�إ �ساعات وا�إ الكول�سات والت�سكيك واإغتيال ال�سخ�سية وا�إ

والتخوين  الع�سائرية  ���س��ط��ف��اف��ات  وا�إ ال��ك��راه��ي��ة  وجمتمع  والتهمي�س  ق�����س��اء  وا�إ

وال�سغوطات وغريها.

5.  ل�أ�سف هنالك تلكوؤ ورمبا ف�سل من احلزبيني كنتيجة لراجع العمل احلزبي 

يف جتذير الثقافة احلزبية وال�سبب عدم اإمت�ك الرامج املقنعة لل�سباب.

اإ�سطفافات  عن  نتحدث  دمنا  ما  البع�س  عند  ناق�سا  زال  ما  نتخابات  ا�إ فهم   .6

الراجمية  ع��ن  اإب��ت��ع��اد  فيه  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  واأف��خ��اذ،  وق���رى  ومناطقية  ع�سائرية 

ن�ساف ل�آلخر. وا�إ

ك��ر  وا�أ ك��ف��اأ  ا�أ واأن���ه  املر�سحني  تقدمه �سفوف  ي��دع��ي  ال��ك��ل  ن��ت��خ��اب��ات  ا�إ 7. يف 

اإ�ستحقاقا و� يقر باحلقيقة اإ� بعد النتائج؛ وا�أ�سعب يف زمن كورونا ت�سكيل الكتل 

ا�إنتخابية وهو دليل على �سرورة ا�إنتباه لراأي ا�آلخرين.

�سرية من خ�ل  نتخابات ت�ساهم يف تفتيت البنى التحتية الع�سائرية وا�أ 8. رمبا ا�إ

يت�سارعون  مر�سحني  ر���س  ا�أ على  لنجد  ال�سريف،  للتناف�س  احلقيقي  الفهم  ع��دم 

فيما بينهم بدً� من الركيز على براجمهم.

ن�سانية  �سف- يف تاأجيج الع�قات ا�إ جتماعي -مع ا�أ 8. �ساهمت و�سائل التوا�سل ا�إ

والبعد عن التناف�سية ال�سريفة وك�سف امل�ستور من الكراهية وما بداخل كل النا�س.

الفزعوي  النهج  مكان  اأحللناها  اإذا  اإ�  متجذرة،  غري  زال��ت  ما  الدميقراطية   .9

�سطفاقات رويداً رويداً �سوب مدنية الدولة والتناف�س ال�سريف. وا�إ

ب�سراحة: ما زلنا بعيدين عن تطلعات ج�لة امللك املعزز يف جتذير مفهوم الدولة 

نتخابية، ولذلك نحتاج  املدنية باإطارها الوطني ودولة القانون ودمقرطة العملية ا�إ

نتخابات يف ثقافتنا املجتمعية ورمبا تغيريات يف موروثنا  تغيريات جذرية على بيئة ا�إ

القيمي واحل�ساري لنكون اأكر تفهماً وت�ساحماً وقبوً� ل�آلخر بتناف�سية �سريفة.

�سباح الدميقراطية والتناف�س ال�سريف

د. محمد طالب عبيدات

 البيئة اإلنتخابية
 في زمن كورونا

 خالل مباحثات لحشد الدعم الدولي لوكالة الغوث

الصفدي: توفير الدعم لـ» االونروا « لضمان استمرارية خدماتها 

 الطراونة يبحث مع السفير الياباني مضامين خطاب الملك في األمم المتحدة

 وزير األوقاف يشيد بالتعاون الوثيق مع »العلوم اإلسالمية« 

 العتوم يبحث أوجه التعاون بين »آل البيت« و«االقليمي لعلوم تكنولوجيا الفضاء« 

االنباط-عمان

املغربني   بحث وزير اخلارجية و�سوؤون 

اآلن  ال�سويد  ال�سفدي ووزيرة خارجية  اأمين 

املتحدة  ا�أمم  لوكالة  العام  واملفو�س  ليند 

الفل�سطينيني  ال�جئني  وت�سغيل  �إغ��اث��ة 

اجتماع  فيليب �زاريني، خ�ل  )ا�أون���روا( 

ث����ث���ي ع���ر اآلل���ي���ة ا�ت�������س���ال امل���رئ���ي ام�����س 

ال��دويل ال�زم  الدعم  ا�أرب��ع��اء، �سبل ح�سد 

ل��ت��م��ك��ني ال���وك���ال���ة م���ن ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 

املتزايدة  املالية  ال�سغوطات  ظ��ل  يف  املالية 

انت�سار جائحة فريو�س  ومتطلبات مواجهة 

كورونا.

وقدم �زاريني ايجازا حول الو�سع املايل 

ال���زم  الدعم  توفري  يف  وجهودها  للوكالة 

وخطط الوكالة امل�ستقبلية.

وناق�س الوزيران واملفو�س العام للوكالة 

ال��ت��ح��دي��ات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت���واج���ه ا�أون������روا 

وت��ب��ع��ات ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك��ورون��ا امل�ستجد 

الفل�سطينيني  ال���ج��ئ��ني  جم��ت��م��ع��ات  ع��ل��ى 

وم��ي��زان��ي��ة ال��وك��ال��ة وب���راجم���ه���ا، م��وؤك��دي��ن 

�سمن  الوكالة  برامج  يف  ا��ستمرار  اأهمية 

تبعات  اح��ت��واء  امل�ستهدفة  الدولية  اجل��ه��ود 

الذي  امل��ايل  الدعم  وتوفري  اجلائحة،  ه��ذه 

حت���ت���اج���ه ال���وك���ال���ة �����س���ت���م���رار خ��دم��ات��ه��ا 

كركيزة  الفل�سطينيني  ل�جئني  احل��ي��وي��ة 

اأ�سا�سية ل��ستقرار وا�أمن ا�إقليميني.

ال�سركاء  الت�ساور مع  ا�ستمرار  اأكدوا  كما 

وامل��ايل  ال�سيا�سي  الدعم  لتوفري  الدوليني 

امل�ستدام ل�أونروا وفقا �آلليات متويل مايل 

ا��ستمرار  الوكالة من  ا�أم��د متكن  طويلة 

ب���ت���ق���دمي خ���دم���ات���ه���ا احل���ي���وي���ة ل���ج��ئ��ني 

الفل�سطينيني بكفاءة دون انقطاع.

وعر�سوا للتح�سريات �جتماع جمموعة 

وال�سويد  ا�أردن  ينظمه  ال��ذي  �ستوكهومل 

ال�سهر املقبل للتباحث مع ال�سركاء الدوليني 

يف �سبل دعم الوكالة ماليا و�سيا�سيا. وت�سم 

امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي ع��ق��دت اآلخ����ر اج��ت��م��اع عر 

املا�سي  ني�سان   22 يف  املرئي  ا�ت�سال  اآللية 

والكويت  وم�سر  وال�سويد  ا�أردن  م��ن  ك��� 

والرنوج واملانيا وبريطانيا وفرن�سا واليابان 

وا�حت����اد ا�وروب�����ي، ب��ا�إ���س��اف��ة اإىل وك��ال��ة 

الفل�سطينيني  ال���ج��ئ��ني  وت�سغيل  ال��غ��وث 

)ا�أونروا(.

ودعا ال�سفدي ل��ستمرار بتوفري الدعم 

ا�ستمرارية  ل�سمان  للوكالة  وماليا  �سيا�سيا 

ا�أمم��ي  تفوي�سها  وف��ق  احليوية  خدماتها 

حلني التو�سل اإىل حل دائم وعادل لق�سية 

ذات  املتحدة  ا�أمم  لقرارات  ال�جئني وفقاً 

العامة  اجلمعية  ق��رار  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�سلة، 

�سياق حل  194، ويف  رق��م  امل��ت��ح��دة  ل����أمم 

�سامل لل�سراع على اأ�سا�س حل الدولتني.

واأو�سح اأن التحديات التي تواجه الوكالة 

ت�����س��ت��دع��ي حت���رك���اً اإق��ل��ي��م��ي��اً ودول���ي���اً ف��اع��ً� 

حتتاجها  التي  املخ�س�سات  لتوفري  و�سريعاً 

م�سددا  م��وازن��ت��ه��ا،  يف  العجز  ل�سد  ال��وك��ال��ة 

على ���س��رورة ت��وف��ري ال��دع��م ال��ط��ارئ ال��ذي 

مل��واج��ه��ة جائحة  اأي�����س��اً  حت��ت��اج��ه ال��وك��ال��ة 

كورونا وتبعاتها، وحمذراً من اأن اأي خلل يف 

توفر  عدم  نتيجة  اجلائحة  تبعات  مواجهة 

له  �سيكون  حتتاجها  التي  املالية  ا�إمكانات 

تبعات على اجلميع يف املنطقة.

وثمن ال�سفدي الدور املركزي الذي تقوم 

به ال�سويد يف جهود دعم ا�أون��روا، ولوزيرة 

الفاعلة  �سراكتها  على  ال�سويدية  اخلارجية 

للمفو�س  امل�ستمرة  واجل��ه��ود  وا�أ���س��ا���س��ي��ة 

العام للوكالة.

ولفت اإىل اأن ا�أردن وال�سويد �سريكان يف 

ب�سكل  هذا اجلهد ال�سروري، ويعم�ن معاً 

ممنهج وم��وؤ���س�����س��ي �إ���س��ن��اد ال��وك��ال��ة. وب��ني 

ا�ستمرار  و�سمان  الوكالة  دعم  اأن  ال�سفدي 

ازاء  واجباتها  اأداء  من  ميكنها  مبا  متويلها 

بتوجيه  للمملكة  م�ستمر  جهد  ال�جئني 

مبا�سر من ج�لة امللك عبداهلل الثاين.

االنباط- عمان

ب��ح��ث رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب امل��ه��ن��د���س 

عاطف الطراونة مع ال�سفري الياباين لدى 

م�سامني  اأهمية  ياناجي،  هيدنياو  اململكة 

الذي  الثاين  اهلل  عبد  امللك  ج�لة  خطاب 

اأمام  اأم�س عر تقنية ا�ت�سال املرئي  األقاه 

دورتها  يف  املتحدة  ل���أمم  العامة  اجلمعية 

اخلام�سة وال�سبعني.

واأكد الطراونة خ�ل اللقاء بدار جمل�س 

النواب، ام�س ا�أربعاء، مبنا�سبة انتهاء اأعمال 

اخلطاب  اأن  اململكة،  لدى  الياباين  ال�سفري 

حمل م�سامني تذهب باجتاه تعزيز التعاون 

ال��دويل يف مواجهة ا�أزم���ات، وروؤي��ة �ساملة 

العامل وت�سكيل  التكامل يف  اإط��ار جتديد  يف 

اإقليمية واإعادة �سبط مفاهيم  اأمان  �سبكات 

ال��ع��ومل��ة م���ن اأج����ل ت�����س��خ��ري اأوج�����ه ال��ت��ع��اون 

ا�أم��ن  وتهديدات  ال�سعوب  ل�سالح  ال��دويل 

ا�أزم��ات مبا يخفف من  الغذائي ومواجهة 

اأزم��ة فريو�س  راأ�سها  وط��اأة تداعياتها وعلى 

كورونا امل�ستجد.

وث��م��ن ع��ال��ي��اً م��واق��ف ال��ي��اب��ان ال��داع��م��ة 

ل�أردن يف املجا�ت كافة، موؤكداً اأن الع�قات 

عر  جت�سدت  البلدين  ب��ني  ا��سراتيجية 

تعاون وتن�سيق م�ستمر بني ج�لة امللك عبد 

ال�سابق  الياباين  الوزراء  الثاين ورئي�س  اهلل 

البلدين  م�سالح  اجت��اه��ات  يف  اآلب���ي،  �سينزو 

ال�سديقني ومبا يعظم من م�ساحات احلوار 

وم��ف��اه��ي��م ا�أم�����ن وا����س��ت��ق��رار يف خمتلف 

الق�سايا الدولية.

واأ����س���اد ال��ط��راون��ة ب���دور رئ��ي�����س ال����وزراء 

له  متمنياً  اململكة،  دعم  يف  ال�سابق  الياباين 

ال�سحي  ال��ع��ار���س  بعد  والعافية  ال�س�مة 

اأهمية موا�سلة  اأخ��رياً، موؤكداً  به  اأمّل  الذي 

املجا�ت  البلدين يف  التعاون والتن�سيق بني 

ك���اف���ة، م��ث��م��ن��ا م���واق���ف ال���ي���اب���ان ال��داع��م��ة 

بحل  التم�سك  ع��ر  الفل�سطينية  للق�سية 

ال���دول���ت���ني ك����اإط����ار ����س���ام���ن حل����ق ال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني ومدخل حقيقي �أمن وا�ستقرار 

املنطقة.

موا�سلة  اأهمية  الياباين،  ال�سفري  واأك��د 

املجا�ت  البلدين يف  التعاون والتن�سيق بني 

ك����اف����ة ومب������ا ي���ح���ق���ق م�������س���ال���ح ال�����س��ع��ب��ني 

داعمة  �ستبقى  ب�ده  اأن  موؤكداً  ال�سديقني، 

للمملكة يف خمتلف املجا�ت.

وال���ي���اب���ان  ا�أردن  ع�����ق����ات  اإن  وق������ال 

ت��اري��خ��ي��ة وم���ت���ج���ذرة، وجت��م��ع��ه��م��ا م��واق��ف 

حيال  وا����س��ت��ق��رار  ا�أم����ن  ت��دع��م  م�سركة 

احلوار  قيم  من  وتعزز  ال�سراعات،  خمتلف 

وا�عتدال.

االنباط-عمان

  ا�ساد وزير ا�أوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

ا�إ�س�مية الدكتور حممد اخل�يلة بالدور 

ال���ذي ت��ق��وم ب��ه ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم ا�إ���س���م��ي��ة 

�سل�سلة  لعقد  ال��وزارة،  مع  بالتعاون  العاملية 

من الدورات التدريبية والرامج ا�أكادميية 

ل�أئمة والوعاظ.

وب��ني اخل���ي��ل��ة خ���ل زي��ارت��ه للجامعة 

ول��ق��ائ��ه ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال رئ��ي�����س��ه��ا ا�أ���س��ت��اذ 

ا�ستمرار  اأه��م��ي��ة  احلتاملة  �سليم  ال��دك��ت��ور 

ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق ب���ني ال������وزارة واجل��ام��ع��ة، 

ل�أئمة  متخ�س�سة  تدريبية  ب��رام��ج  لعقد 

والوعاظ، تنعك�س خمرجاتها على امللتحقني 

فيها. 

يف  امللتحقني  الطلبة  تفقد  خ���ل  وا�سار 

كلية  تعقدها  التي  الفقهية”  “املتون  دورة 

الفقة ال�سافعي يف اجلامعة يف اإطار مرجعية 

امل�����س��اج��د  اأه���م���ي���ة  اإىل  ا�أرب�����ع�����ة،  امل����ذاه����ب 

واإع���م���اره���ا يف ر����س���م ال��ث��ق��اف��ة ا�إ���س���م��ي��ة 

للمجتمع.

واك������د اأه���م���ي���ة ال�������دور امل����ن����اط ب���ا�أئ���م���ة 

وال���وع���اظ وخ��ط��ب��اء امل�����س��اج��د وامل���وؤذن���ني يف 

ت��ع��زي��ز امل��ف��ه��وم ا�إ���س���م��ي ل���دى امل��واط��ن��ني 

يف  يحملونها  التي  العظيمة  للر�سالة  نظرا 

ال���وزارة  اأن  امل�����س��اج��د، م��وؤك��داً  �سبيل خ��دم��ة 

وامي��ان��ا منها ب��دور ه��وؤ�ء العلماء ا�ج���ء 

للقيام  م�ستمر  ب�سكل  متكينهم  م��وا���س��ل��ة 

بدورهم يف خدمة امل�ساجد، واي�سال ر�سالتها 

ر�سالة  م��ف��ه��وم  ي��ع��زز  ومب���ا  و���س��ه��ول��ة  بي�سر 

امل�سجد.

اإن ا�إم��ام وامل���وؤذن ير�سمان طبيعة  وق��ال 

ومعامل الثقافه ا�إ�س�مية املت�ساحمة.

خطاب  بتقدمي  ا�إم���ام  دور  اهمية  واأك���د 

الغلو و�  يقبل  و�سطي معتدل، �  ا�س�مي 

التطرف. 

  وبني الدكتور احلتاملة حر�س اجلامعة 

�إع��داد  ال���وزارة،  مع  التعاون  موا�سلة  على 

واأئ��م��ة  ل��ل��دع��اة  وتدري�سية  تدريبية  ب��رام��ج 

ين�سجم  مب��ا  وتدريبهم  لتاأهيلهم  امل�ساجد 

و�سطية  ويحقق  منها،  امل��رج��وة  الغاية  م��ع 

ا�إ�س�م وجمابهة الفكر املتطرف.

ال��ت��ع��اون الوثيق  اأه��م��ي��ة ه��ذا  وا���س��ار اإىل 

ال�����ذي ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى خم���رج���ات ال������دورات 

امل�سممة  ا�أك��ادمي��ي��ة  وال��رام��ج  التدريبية 

بالتعاون مع الوزارة.

ال��وزارة لتعاونها مع اجلامعة  وثمن دور 

ال���ت���ي ت��ع��ق��د ه����ذه ال���������دورات، ال���ت���ي ت�سهم 

امل���وؤذن���ني وا�أئ����م����ة، مب���ا ي�سمن  ت��اأه��ي��ل  يف 

ا��ستفادة من خرات اجلامعة.

املالكي  الزيارة عميد كلية الفقه  وح�سر 

ا�أ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ول��ي��د ال�����س��اوي�����س ون��ائ��ب 

الدكتور طارق جابر ومعنيني  الكلية  عميد 

من الوزارة.

    االنباط -  يو�شف امل�شاقبة

بحث رئي�س جامعة اآلل البيت ا�أ�ستاذ الدكتور عدنان العتوم 

الف�ساء  تكنولوجيا  علوم  لتدري�س  ا�أقليمي  املركز  مدير  مع 

لغرب اآل�سيا الدكتور عوين خ�ساونه �سبل تعزيز التعاون يف جمال 

اخل��رات  ت��ب��ادل  يف  وال��ت��ع��اون  الف�ساء  وتكنولوجيا  علوم  نقل 

ذات  والعلوم  بعد  عن  وا��ست�سعار  البيئية  والبحوث  العلمية 

ال�سلة وا�ستخدامها يف التنمية امل�ستدامة كما مت بحث امكانية 

ملا فيه م�سلحة  توقيع مذكرة تفاهم بني اجلانبني م�ستقبً� 

الطلبة والباحثني وميا يعود بالنفع على الوطن واملنطقة .

وا�ساد الدكتور العتوم باملركز ا�قليمي مبيناً باأن هذا املركز 

اجناز ومفخرة ل�أردن ويحقق الفائدة للوطن يف جمال علوم 

تكنولوجيا الف�ساء والت�سبيك بني املوؤ�س�سات الوطنية والعلمية 

َت�سعد  البيت  اآلل  ب��اأن جامعة  املرجوة مبيناً  الفائدة  مبا يحقق 

بالتعاون مع املركز يف جمال علوم الفلك والف�ساء وا��ست�سعار 

ع��ن ب��ع��د وا�أر�����س����اد اجل��وي��ة وا�ت�������س���ا�ت ال��ف�����س��ائ��ي��ة ونظم 

باأن  وخا�سة  التدريبية  ال���دورات  وعقد  اجلغرافية،  املعلومات 

علوم الفلك والف�ساء هي علوم امل�ستقبل وبحاجة لها وطننا .

وبني الدكتور العتوم باأن اه��داف ور�سالة املركز تن�سجم مع 

الف�ساء وا��ست�سعار  ر�سالة اجلامعة واهدافها يف جمال علوم 

عن بعد وتطوير هذه العلوم فالت�ساركية بني اجلانبني تخدم 

وطننا العزير الذي وفر لنا بف�سل القيادة الها�سمية كل �سبل 

التقدم والنجاح.

وا�ستعر�س الدكتور اخل�ساونة روؤية ور�سالة واهداف املركز 

ا�قليمي كمركز اقليمي يتبع ل�أمم املتحدة ويهدف اىل تطوير 

املهارات واملعارف يف جمال البحوث يف جمال علوم وتكنولوجيا 

وال����دويل يف جم��ال علوم  ا�قليمي  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  الف�ساء 

وتكنولوجيا الف�ساء وبراجمه التطبيقية مبيناً باأن املركز يقدم 

العديد من الرامج ا�كادميية وال��دورات التدريبية الق�سرية 

والطويلة ويرتبط بالعديد من ا�تفاقيات مع موؤ�س�سات وطنية 

دولية موؤكداً اهمية التعاون مع جامعة اآلل البيت والتي حتظى 

مبكانة مرموقة وخا�سة يف ظل التطور الهائل التي ت�سهدها 

على مراكز متقدمة بني  املجا�ت وح�سولها  ا�آلن يف خمتلف 

اجلامعات يف ظل تقييم اجلامعات ا�أردنية والتقدم يف جمال 

التعلم ا�إلكروين.

ونائب  اخل�ساونة  الدكتور  يرافقه  العتوم  الدكتور  وجت��ول 

الربيع وعميد  الدكتور عقاب  ا��ستاذ  البيت  اآلل  رئي�س جامعة 

العمو�س  ه��اين  الدكتور  ا��ستاذ  والبيئة  ا�ر����س  ع��ل��وم  معهدٍ 

بجولة  �سليم  اأب��و  احمد  الدكتور  ا��ستاذ  العلوم  كلية  وعميد 

التدري�سية  القاعات  على  خ�لها  اطلعوا  ا�قليمي  امل��رك��ز  يف 

واملخترات العلمية والتجهيزات املتطورة يف املركز ا�قليمي.

 بدء التسجيل بامتحان الثانوية 
العامة التكميلي األحد 

 »الشؤون البرلمانية« تواصل حملة 
»صوتك مستقبلك« في المحافظات

االنباط-عمان

عن  والتعليم  الربية  وزارة  اأعلنت   

بدء الت�سجيل �متحان �سهادة الدرا�سة 

 /2020 ل����ع����ام  ال����ع����ام����ة  ال����ث����ان����وي����ة 

ا�م���ت���ح���ان ال��ت��ك��م��ي��ل��ي، ���س��ب��اح ا�أح����د 

ت�سرين  الثامن من  املقبل وحتى م�ساء 

بطلب  ت���ق���دم  م���ن  ل��ك��ل  وذل����ك  ا�أول، 

 2020 ال���ع���ام  ل���م��ت��ح��ان  ا�����س����راك 

متطلبات  ا�ستكملوا  ال��ذي��ن  با�ستثناء 

النجاح من الطلبة امل�ستنفدين )الذين 

�سجلوا يف ا�متحان العام 2020(.

وق��ال��ت ال����وزارة ان���ه ل��ن ي��ت��م متديد 

ف�����رة ا����س���ت���ق���ب���ال ط���ل���ب���ات ا������س����راك 

الت�سجيل  و�سيكون  ال��ت��اري��خ،  ه��ذا  بعد 

exams. اإلكرونًيا عن طريق املوقع

ط��ري��ق  ع����ن  اأو   ،moe.gov.jo
ال�����راب�����ط اخل����ا�����س ب��ع��م��ل��ي��ة ت�����س��ج��ي��ل 

ال�سفحة  على  امل��وج��ود  الطلبة  ه���وؤ�ء 

ال���رئ���ي�������س���ة مل���وق���ع ال���������وزارة وال��ت��ع��ل��ي��م 

ان  اإىل  م�����س��رية   ،moe.gov.jo
ع���ل���ى ال����ط�����ب ا����س���ت���ك���م���ال اإج��������راءات 

الت�سجيل بعد ذلك مبراجعة مديريات 

امل��ذك��ورة  الت�سجيل  ف���رة  يف  ال��رب��ي��ة 

ا�أوراق  م��ع��ه��م  م�����س��ط��ح��ب��ني  اأع��������ه 

ا�آلتية:-1 �سورة م�سدقة عن البطاقة 

اأو �سورة  املدنية(  ال�سخ�سية )ا�أحوال 

م�����س��دق��ة ع��ن ج���واز ال�����س��ف��ر ل�����أردين، 

ال�سفر  ج����واز  ع��ن  م�����س��دق��ة  ���س��ورة  اأو 

عن  م�سدقة  ���س��ورة  اأو  ا�أردين،  لغري 

البطاقة التعريفية �أبناء ا�أردنيات، اأو 

للم�سرك  ا�أمنية  البطاقة  عن  �سورة 

ال�سوري الذي � يحمل جواز �سفر.

حديثتان  �سخ�سيتان  �سورتان   2-

.6×4 قيا�س 

)���س��ت��ظ��ه��ر  ا������س����راك  ر�����س����وم   3-

 20 قيمتها على الطلب ا�إلكروين(: 

 10  + ل�متحان  ا�سراك  ر�سم  ديناًرا 

عن كل مبحث مكون من ورقة/ ف�سل/ 

امل�سرك  يرغب  واح��د  درا�سي  م�ستوى 

التقدم فيه، و5 عن كل ورقة/ ف�سل/ 

م�ستوى يرغب امل�سرك التقدم فيه يف 

ف�سلني/  ورق��ت��ني/  م��ن  امل��ك��ون  املبحث 

درا�سيني. م�ستويني 

الت�سجيل  ان  اأن  ال������وزارة  واأ����س���ارت 

ا�إلكروين يعتر �غًيا اإذا مل ُت�ستكَمل 

الت�سجيل يف مديرية الربية  اإجراءات 

امل��ح��ددة،  الت�سجيل  ف���رة  ويف  امل��ع��ن��ي��ة 

اأن����ه � ح��اج��ة �إح�����س��ار ك�سف  م��ب��ي��ن��ة 

ال���وزارة  �ستعتمد  حيث  ورق��ي  ع���م��ات 

ك�������س���وف���ات ال����ع�����م����ات ا�إل���ك���رون���ي���ة 

الت�سجيل. ال�سادرة عنها لغايات 

االنباط- عمان

ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وزارة  وا���س��ل��ت   

وال���رمل���ان���ي���ة، ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���س�����س��ة 

ال��وط��ن��ي��ة  احل���م���ل���ة  اأيد”،  “اك�سن 
“�سوتك... ال������وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 

امل�ساركة  ع��ل��ى  للت�سجيع  م�ستقبلك” 

ع����دد من  ا�ن��ت��خ��اب��ي��ة يف  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 

املحافظات.

عمل  ور�سات  عقد  احلملة  وت�سمنت 

م�ساركة  لدعم  الناخبني  مع  ول��ق��اءات 

النيابية  ا�نتخابات  يف  وامل��راأة  ال�سباب 

اأبرز  على  الناخبني  وتدريب   ،2020
التي ت�سمنها قانون ا�نتخاب. املواد 

و����س���ارك يف اجل��ل�����س��ات ال���ت���ي ن��ف��ذت 

اأيد”،  “اأك�سن  ملوؤ�س�سة  تابعة  مب��راك��ز 

مب���دي���ن���ة ال�����زرق�����اء ول�������واء ال��ر���س��ي��ف��ة 

وحم��اف��ظ��ة امل���ف���رق، ع���دد م��ن ال�����س��ب��اب 

وال�������س���ي���دات، ح��ي��ث ت�����س��م��ن��ت ت��و���س��ي��ح 

وال���رق���اب���ي،  ال��ت�����س��ري��ع��ي  ال���رمل���ان  دور 

ا�نتخابية  ب��اجل��رائ��م  املتعلقة  وامل���واد 

ع�سو  او  املر�سح  اأو  الناخب  قبل  م��ن 

تو�سيح  اإىل  اإ���س��اف��ة  ا�ن��ت��خ��اب،  جل��ن��ة 

ال�سروط التي يجب اأن تتوفر بالناخب 

وامل��ر���س��ح ل���ن��ت��خ��اب��ات، واحل����ث على 

�����س����رورة امل�������س���ارك���ة �ن���ت���خ���اب جم��ل�����س 

نواب قوي ميثل املواطن.

ح��م��ل��ة  ف����ع����ال����ي����ات  اأن  اإىل  ي���������س����ار 

وزارة  تنفذها  “�سوتك..م�ستقبلك” 
ال�����س��وؤون ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��رمل��ان��ي��ة من 

ا�أح��زاب  مع  امل�ستمرة  اللقاءات  خ�ل 

واحت��ادات  امل��دين،  املجتمع  وموؤ�س�سات 

الطلبة يف اجلامعات، وفعاليات �سبابية 

ون�سائية، 

للم�ساركة  ال��روي��ج  اإىل  ب��ا�إ���س��اف��ة 

ب�����ا�ن�����ت�����خ�����اب�����ات م�������ن خ����������ل ن�������س���ر 

اجلمهور  م��ع  والتوا�سل  الفيديوهات 

واإط�ق  ا�إع���م،  و�سائل  خمتلف  عر 

ح��م��ل��ة احل����اف�����ت ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى 

خ����ط����وط اجل����ام����ع����ات وحت����م����ل ���س��ع��ار 

وفعاليات  ....م�ستقبلك”،  “�سوتك 
اأخرى.

اخلمي�س  24/ 9 / 2020



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س   24  /  9  / 2020

االنباط- عمان 

ي�ستمر عدد من امل�ستثمرين يف قطاع 

االإي�������واء وال���ف���ن���ادق يف ال���ب���رتا ب��ال��ع��م��ل 

واالإجن�����از رغ��م��اً م��ن ت���اأث���ريات ف��ريو���س 

م�ستثمرين  ت�سعة  يعمل  حيث  ك��ورون��ا، 

ا�ستثمارية  م�����س��روع��ات   9 جت��ه��ي��ز  ع��ل��ى 

عن  مالها  راأ���س  يزيد  ال��ف��ن��ادق؛  بقطاع 

40 مليون دينار اأردين.

وي��ت��وق��ع ان ت��وف��ر امل�����س��روع��ات م��ا ال 

ف��ن��دق��ي��ة خ���ال  600 غ���رف���ة  ي���ق���ل ع���ن 

عن  يقل  ال  وما   )2022-2021( االأع��وام 

250 فر�سة عمل جديدة.

�سلطة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  واأك��د 

اإقليم البرتا التنموي ال�سياحي الدكتور 

تفقدية  جولة  خال  الفرجات  �سليمان 

ام���������س  االأرب�����ع�����اء ���س��م��ل��ت امل�������س���روع���ات 

البرتا،  لواء  اال�ستثمارية �سمن منطقة 

�سري  وتقدم  احل��ال  واق��ع  على  لاطاع 

ت��اأث��ريات  م��ن  بالرغم  اأن��ه  فيها؛  العمل 

ان���ق���ط���اع  ظ�����ل  ك������ورون������ا، ويف  ج���ائ���ح���ة 

ق��ط��اع  اأن  اإال  ال����ع����ام،  ل���ه���ذا  ال�����س��ي��اح��ة 

يحتل  زال  م���ا  ال���ف���ن���ادق  يف  اال���س��ت��ث��م��ار 

املرتبة االأوىل يف املنطقة، وذلك متهيداً 

وجتهيزاً للموا�سم املقبلة، وزيادة الأعداد 

الغرف الفندقية يف البرتا.

اأه����م  اإىل  ال����ف����رج����ات  ا����س���ت���م���ع  ك���م���ا 

التحديات التي تواجه قطاع اال�ستثمار، 

وامل���ت���م���ث���ل���ة يف ن��ق�����س ال���ت���م���وي���ل امل����ايل 

ل���ل���م�������س���روع���ات م����ن خ�����ال ال���ق���رو����س 

االإن�سائية،  اأعمالهم  ال�ستكمال  املي�سرة 

يف حني ان جزءا كبريا من هذه امل�ساريع 

املخطط  وح�سب  بها  العمل  �سري  تقدم 

الزمني املو�سوع لها.

ل�  الفرجات  اأو�سح  �سياق مت�سل،  ويف 

ثاثة  هناك  اأن  االربعاء،  اليوم  )ب��رتا( 

طلبات لفنادق ذات فئة خم�سة جنوم ما 

املوافقات  وبانتظار  الدرا�سة  قيد  زال��ت 

الهند�سية،  امل��خ��ط��ط��ات  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا مع  ال���ب���دء  ي��ت��م  اأن  م��ت��وق��ع��ا 

ن��ه��اي��ة ال��ع��ام،و���س��ت�����س��ه��م ب���زي���ادة اأع����داد 

350 غ��رف��ة  ال��ف��ن��دق��ي��ة ح����وايل  ال���غ���رف 

فندقية.

وك�����ان�����ت ال�������س���ل���ط���ة م���ن���ح���ت ح���واف���ز 

ا�ستثمارية واإعفاءات �سريبية وجمركية 

النافذة اال�ستثمارية املوحدة  من خال 

التي اأطلقتها العام املا�سي لي�سل حجم 

امل�سروعات  لهذه  واالإع��ف��اءات  احل��واف��ز 

مايني   8 قرابة  متعددة  مراحل  وعلى 

اإذ  بها،  العمل  �سري  تقدم  وح�سب  دينار 

احل��واف��ز  ه���ذه  م���ن  امل�����س��ت��ث��م��ر  ي�ستفيد 

مببا�سرة  واالإذن  الت�سريح  منحه  ومنذ 

اع���م���ال���ه، وح���ت���ى م����راح����ل ال��ت�����س��ط��ي��ب 

والت�سغيل والتاأثيث 

هيئة تنظيم االتصاالت تصدر تقريرها 
السنوي لعام 2019

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
بـ 3ر5 مليون دينار

اتحاد العمال يؤكد ضرورة االهتمام 
بمتطلبات الصحة والسالمة 

بالمنشآت االقتصادية

الحموري : سنعيد النظر باغالق 
المساجد والمطاعم

االنباط- عمان 

قطاع  تنظيم  هيئة  مفو�سي  جمل�س  اأق��ر 

االت�������س���االت، ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي ع���ن اأب����رز 

اإجنازات و�ساطات الهيئة خال عام 2019.

وح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ايف ع��ن ال��ه��ي��ئ��ة ام�س  

اإىل اإجن��ازات��ه��ا  ال��ت��ق��ري��ر  االأرب����ع����اء، ت��ط��رق 

قطاع  بيئة  ب��ت��ع��زي��ز  يتعلق  فيما   2019 ع���ام 

للمناف�سة  حت��ق��ي��ق��ا  وال���ري���د؛  االت�������س���االت 

م�سالح  وحماية  ال��ع��وائ��ق،  وتقليل  الفعالة 

امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن م�����ن خ�����دم�����ات االت���������س����االت 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات وال���ري���د، وج���ودة 

واإدارة  ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن،  املُ���ق���ّدم���ة  اخل���دم���ات 

ال��ط��ي��ف ال�������رتددي، وت���ع���زي���ز ال�������س���راك���ة مع 

القطاعني العام واخلا�س.

ع��ل��ى  ال���ه���ي���ئ���ة  دور  ال���ت���ق���ري���ر  وت�����ن�����اول 

امل�����س��ت��وى ال��ع��رب��ي واالإق��ل��ي��م��ي وال����دويل من 

خ���ال امل�����س��ارك��ة يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 

امل��ت��خ�����س�����س��ة ال��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا االحت����اد ال���دويل 

املتخ�س�سة،  الدولية  واملوؤ�س�سات  لات�ساالت 

الفعاليات  من  عدد  ا�ست�سافة  اإىل  باالإ�سافة 

والور�سات املتخ�س�سة بهدف اكت�ساب املعارف 

ودورها  املتنوعة،  اخلرات  ونقل  وم�ساركتها 

والتعاون  بالتن�سيق  املجتمعية  امل�سوؤولية  يف 

مع املوؤ�س�سات واجلهات املحلية ذات العاقة.

اأب����رز ما  ت�����س��ّم��ن  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

داخلية  تدريبية  ب��رام��ج  م��ن  الهيئة  ن��ّف��ذت��ه 

وخ��ارج��ي��ة ب��ه��دف ت��ع��زي��ز بيئة ال��ع��م��ل ورف��ع 

من  الب�سرية  مواردها  ومتكني  االأداء  كفاءة 

القيام مبهامهم على نحٍو اأكرث متّيزاَ.

االنباط- عمان 

اغ��ل��ق��ت ب��ور���س��ة ع��م��ان، ام�����س  االرب���ع���اء، 

 2216 على  �سهم، موزعة  مليون  4ر8  بتداول 

3ر5  بلغت  اإجمالية  ت��داوالت  بقيمة  �سفقة، 

مليون دينار.

النقطة  اىل  البور�سة  موؤ�سر  وانخف�س 

اإغ��اق  مع  مقارنة  باملئة  67ر0  بن�سبة   1585

ال�سابقة. اجلل�سة 

لل�سركات  االإغ��اق  اأ�سعار  مقارنة  ول��دى 

57 �سركة اأظهرت  اأ�سهمها، تبني اأن  املتداولة 

ارتفعت  بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  يف  انخفا�سا 

اأ���س��ع��ار اأ���س��ه��م 15 ���س��رك��ة، وا���س��ت��ق��رت اأ���س��ع��ار 

اأ�سهم 30 �سركة اخرى.

االنباط- عمان

اأك�����د االحت������اد ال���ع���ام ل���ن���ق���اب���ات ع��م��ال 

االه���ت���م���ام  ت�������س���دي���د  ������س�����رورة  االأردن، 

املهنية  وال�����س��ام��ة  ال�����س��ح��ة  مب��ت��ط��ل��ب��ات 

���س��م��ن ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل يف ج��م��ي��ع امل��ن�����س��اآت 

واأ�سحاب  العمال  قبل  من  االقت�سادية، 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ح���د ����س���واء، وذل����ك ح��ت��ى ال 

ب���وؤر النت�سار  اإىل  ال��ع��م��ل  اأم��اك��ن  ت��ت��ح��ول 

فريو�س كورونا.

املعايطة  م���ازن  االحت����اد  رئ��ي�����س  وق���ال 

اإن  ام�������س االرب�����ع�����اء،  ب���ي���ان ����س���ح���ايف،  يف 

ال���ق���ف���زة ال���ك���ب���رية يف اأع�������داد اال����س���اب���ات 

اإىل م�����س��ت��وي��ات غري  ب��ك��ورون��ا وو���س��ول��ه��ا 

م�سبوقة، تتطلب االلتزام باأق�سى درجات 

احل��ي��ط��ة واحل���ذر م��ن ال��ع��ام��ل��ني يف �ستى 

القطاعات واملن�ساآت االقت�سادية، والتقيد 

ب������االإج������راءات االح�����رتازي�����ة وال���وق���ائ���ي���ة 

وا�ستمرار  العاملني  �سامة  على  حفاظا 

االنتاجية. العملية 

و����س���دد ع��ل��ى �����س����رورة االل����ت����زام ب��اأم��ر 

الدفاع رقم )11(، والتعامل مب�سوؤولية مع 

الفتا  فيه،  الواردة  واالإر�سادات  التعليمات 

تنذر  الوبائية  احل��ال��ة  “تطورات  اأن  اإىل 

وامل�سوؤولية  الوعي  يحتاج  خمتلف  بواقع 

م��ن اجل��م��ي��ع وي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ت��ع��اي�����س مع 

الوباء وعدم العودة اإىل ا�سرتاتيجية غلق 

ال�سامل« القطاعات واحلظر 

العمل  اأ�سحاب  االحتاد  رئي�س  وطالب 

يف القطاع اخلا�س ب�سرورة تاأمني جميع 

الوقائية  احلماية  واأدوات  التعقيم  م��واد 

�سمان  �ساأنها  من  وقائية  تدابري  واتخاذ 

ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي ب��ني ال��ع��م��ال ومنع 

اإىل  داعيا  بينهم،  واالختاط  التجمعات 

املهنية  وال�سامة  ال�سحة  جل��ان  تفعيل 

وفق ما ورد يف املادة 85 من قانون العمل.

تقوم  اأن  اأه��م��ي��ة  اإىل  امل��ع��اي��ط��ة  واأ����س���ار 

ال���ن���ق���اب���ات ال��ع��م��ال��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��احت��اد 

النقابية،  وجلانها  فروعها  وجميع  العام، 

مب��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ االإج�������راءات وال��ت��داب��ري 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����س��ام��ة امل��ه��ن��ي��ة ���س��م��ن بيئة 

العمل واأماكن تواجد العاملني.

االنباط- عمان 

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزي��ر  اأك��د 

الدكتور طارق احلموري،  ام�س االأربعاء، اأن 

امل�ساجد  اغ��اق  يف  النظر  �ستعيد  احلكومة 

جميع  اأن  اإىل  م�����س��ريا  امل��ط��اع��م،  و����س���االت 

القرارات تخ�سع للمراجعة ب�سكل دوري.

الإذاع��ة  ت�سريحات  يف  احلموري  وق��ال 

لديها  ال�����س��ح��ي��ة  اجل��ه��ات  اإن    : ح�����س��ن��ى 

اإ�سابات  ترفع  ممار�سات  ب�ساأن  تخوفات 

م��وؤك��دا على  اململكة،  ك��ورون��ا يف  ف��ريو���س 

ل��اإج��راءات  توعوية  ر�سائل  بث  ���س��رورة 

الوقائية.

ال�سحة  بني  ما  امل��وازن��ة  اأن  اإىل  ولفت 

اإىل درج����ة ك��ب��رية،  واالق��ت�����س��اد م��ع��ق��دة 

احلكومية  ال��ق��رارات  اث��ر  اأن  اإىل  منوها 

ي��ظ��ه��ر خ����ال ف����رتة ول��ي�����س خ����ال ي��وم 

واحد فقط.

40 مليون دينار مشروعات فندقية في البترا

االنباط- عمان 

ان��خ��ف�����س ال��ع��ج��ز ب���امل���ي���زان ال��ت��ج��اري 

اأ�سهر  ال�سبعة  خ���ال  بن�سبة  االأردن  يف 

االأوىل من عام 2020 بن�سبة 24.4% حيث 

بلغت قيمة ال�سادرات الكلية بلغ 3540.5 

من  الفرتة  بنف�س  مقارنة  دينارا  مليون 

ال�سهري  للتقرير  وف��ق��ا  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام 

حول التجارة اخلارجية.

ومي���ث���ل ال��ع��ج��ز يف امل���ي���زان ال��ت��ج��اري 

والذي ميثل الفرق بني قيمة امل�ستوردات 

الكلية. ال�سادرات  وقيمة 

ال�����س��ادرات  تغطية  ن�سبة  ب��ل��غ��ت  ك��م��ا   

خ���ال   %46.6 ل���ل���م�������س���ت���وردات  ال���ك���ل���ي���ة 

يف   ،2020 ع��ام  من  االأوىل  اأ�سهر  ال�سبعة 

41.4% مقارنة  حني بلغت ن�سبة التغطية 

ب��ارت��ف��اع   2019 ال���ف���رتة م���ن ع���ام  ب��ن��ف�����س 

5.2 نقطة مئوية. مقداره 

ووف���ق���ا ل��ل��ت��ق��ري��ر، ان��خ��ف�����س��ت ق��ي��م��ة 

ال�����������س�����ادرات ال���ك���ل���ي���ة خ������ال ال�����س��ب��ع��ة 

بلغت  ق��د   2020 ع���ام  م��ن  االأوىل  اأ���س��ه��ر 

 %6.3 ن�����س��ب��ت��ه  دي����ن����اراً  3094.8م����ل����ي����ون 

مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2019.

وبلغت قيمة ال�سادرات الوطنية خال 

ما   2020 ع��ام  م��ن  االأوىل  اأ�سهر  ال�سبعة 

بانخفا�س  ديناراً  2739.4مليون  مقداره 

من  الفرتة  بنف�س  مقارنة   %2.0 ن�سبته 

ت�سديره  امل��ع��اد  قيمة  وبلغت   ،2019 ع��ام 

355.4 مليون ديناراً خال ال�سبعة اأ�سهر 

ن�سبته  بانخفا�س   2020 ع��ام  من  االأوىل 

ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  بنف�س  م��ق��ارن��ة   %30.3

2019. اأما امل�ستوردات، فقد بلغت قيمتها 

ال�سبعة  خ���ال  دي���ن���اراً  م��ل��ي��ون   6635.3

بانخفا�س   2020 ع��ام  م��ن  االأوىل  اأ�سهر 

من  الفرتة  بنف�س  مقارنة   %16.9 ن�سبته 

عام 2019. 

ال�����س��ادرات  تغطية  ن�سبة  بلغت  وك��م��ا 

خ���ال   %46.6 ل���ل���م�������س���ت���وردات  ال���ك���ل���ي���ة 

يف   ،2020 ع��ام  من  االأوىل  اأ�سهر  ال�سبعة 

41.4% مقارنة  حني بلغت ن�سبة التغطية 

ب��ارت��ف��اع   2019 ال���ف���رتة م���ن ع���ام  ب��ن��ف�����س 

5.2 نقطة مئوية. مقداره 

الأبرز  ال�سلعي  الرتكيب  �سعيد  وعلى 

ال�����س��ل��ع امل�������س���درة، ف��ق��د ارت���ف���ع���ت ق��ي��م��ة 

ال���������س����ادرات ال���وط���ن���ي���ة م����ن حم�����س��رات 

واالأ����س���م���دة   ،%0.3 ب��ن�����س��ب��ة  ال�����س��ي��دل��ة 

ال��ك��ي��م��اوي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات   ،%31.9 ب��ن�����س��ب��ة 

واحل��ل��ي   ،%0.9 ب��ن�����س��ب��ة  ال��ع�����س��وي��ة  غ���ري 

 .%283.5 بن�سبة  الثمينة  وامل��ج��وه��رات 

فيما انخف�ست قيمة ال�سادرات الوطنية 

 ،%13.8 بن�سبة  وت��واب��ع��ه��ا  االأل��ب�����س��ة  م��ن 

اأما على  بن�سبة 12.1%.  والبوتا�س اخلام 

للم�ستوردات،  ال�سلعي  الرتكيب  �سعيد 

ف���ق���د ارت���ف���ع���ت ق��ي��م��ة امل�������س���ت���وردات م��ن 

حم�سرات ال�سيدلة بن�سبة %22.7. فيما 

النفط  م��ن  امل�ستوردات  قيمة  انخف�ست 

45.5.%، واالآالت  اخلام وم�ستقاته بن�سبة 

 ،%34.3 واالأدوات االآلية واأجزائها بن�سبة 

واأجزائها  الكهربائية  واالأجهزة  واالآالت 

وال���دراج���ات  وال��ع��رب��ات   ،%28.6 ب��ن�����س��ب��ة 

واأجزائها بن�سبة 21.0%، واحلبوب بن�سبة 

 .%15.5

اأم������ا ب��ال��ن�����س��ب��ة الأب�������رز ال�������س���رك���اء يف 

قيمة  انخف�ست  فقد  اخلارجية،  التجارة 

منطقة  دول  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة  ال�������س���ادرات 

بن�سبة  ال��ك��رى  العربية  احل��رة  التجارة 

ب��ن�����س��ب��ة  ال���ك���وي���ت  ���س��م��ن��ه��ا  وم�����ن   %1.6

احل��رة  ال��ت��ج��ارة  اإت��ف��اق��ي��ة  ودول   ،%26.4

9.8% ومن �سمنها  ل�سمال اأمريكا بن�سبة 

الواليات املتحدة االأمريكية بن�سبة %8.8، 

بن�سبة  العربية  غ��ري  االآ���س��ي��وي��ة  وال���دول 

ال�����س��ع��ب��ي��ة  ال�����س��ني  ���س��م��ن��ه��ا  وم����ن   %7.0

االأوروب���ي  االإحت���اد  ودول   ،%33.3 بن�سبة 

0.5% ومن �سمنها اإيطاليا بن�سبة  بن�سبة 

فقد  للم�ستوردات  بالن�سبة  ام��ا   .%65.8

ان��خ��ف�����س��ت ق��ي��م��ة امل�����س��ت��وردات م���ن دول 

الكرى  العربية  احلرة  التجارة  منطقة 

ال�سعودية  �سمنها  وم��ن   %21.8 بن�سبة 

ال��ت��ج��ارة  اإت��ف��اق��ي��ة  ودول   ،%31.8 بن�سبة 

 %26.1 ب��ن�����س��ب��ة  اأم��ري��ك��ا  ل�����س��م��ال  احل����رة 

ومن �سمنها الواليات املتحدة االأمريكية 

غري  االآ���س��ي��وي��ة  وال����دول   ،%27.2 بن�سبة 

�سمنها  وم����ن   %17.4 ب��ن�����س��ب��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

ودول   ،%19.1 بن�سبة  ال�سعبية  ال�����س��ني 

وم��ن   %17.7 بن�سبة  االأوروب�����ي  االإحت����اد 

.%28.3 املانيا بن�سبة  �سمنها 

بلغت  فقد  ال�سهري  ال�سعيد  على  اما 

 527.8 لاأردن  الوطنية  ال�سادرات  قيمة 

مليون ديناراً خال �سهر متوز عام 2020 

مقابل 501.6 مليون ديناراً خال ال�سهر 

ذاته من عام 2019، مما ي�سري اإىل ارتفاع 

مقداره %5.2.

ارت��ف��اع  اإىل  ذل����ك،  ال�����س��ب��ب يف  وي���ع���ود 

االأ�سمدة  من  الوطنية  ال�����س��ادرات  قيمة 

26.5 م��ل��ي��ون دي���ن���اراً يف ���س��ه��ر مت��وز  م��ن 

نف�س  يف  دي��ن��اراً  م��ل��ي��ون   49.6 اإىل   2019

ال�سهر من عام 2020 بارتفاع بلغ %87.2، 

من  الوطنية  ال�����س��ادرات  قيمة  وارت��ف��اع 

املنتجات الكيماوية غري الع�سوية لت�سل 

اإىل 38.4 مليون ديناراً يف �سهر متوز عام 

يف  ديناراً  مليون   21.9 مع  مقارنة   2020

بلغ  بارتفاع   2019 ع��ام  من  ال�سهر  نف�س 

74.8%، وارتفاع قيمة ال�سادرات الوطنية 

مليون   10.8 من  الغ�سيل  حم�سرات  من 

اإىل   2019 ع����ام  مت����وز  ���س��ه��ر  يف  دي����ن����اراً 

من  ال�سهر  نف�س  يف  دي��ن��اراً  مليون   15.0

قيمة  وارت��ف��اع   ،%38.2 بن�سبة   2020 ع��ام 

ال���������س����ادرات ال���وط���ن���ي���ة م����ن حم�����س��رات 

ال�سيدلة من 34.2 مليون ديناراً يف �سهر 

متوز عام 2019 اإىل 37.1 مليون ديناراً يف 

نف�س ال�سهر من عام 2020 بن�سبة %8.6.

ك���م���ا وارت����ف����ع����ت ق���ي���م���ة ال���������س����ادرات 

ال��وط��ن��ي��ة م��ن احل��ي��وان��ات احل��ي��ة، وال��ن 

وال������ب������ه������ارات، وحم�����������س�����رات ال����ل����ح����وم، 

والطاقة  للحيوانات،  املح�سرة  واالأغذية 

ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، واالأ�����س����ن����اف ال��ن�����س��ج��ي��ة، 

الثمينة،  وامل��ع��ادن  وامل��ج��وه��رات  واحل��ل��ي 

وم�������س���ن���وع���ات م�����ن ح�����دي�����د، واالأث���������اث 

و�سكلت  متنوعة.  وم�سنوعات  واج���زاوؤه، 

ال���������س����ادرات م����ن ال�����س��ل��ع امل�������س���ار اإل��ي��ه��ا 

ق��ي��م��ة  م���ن جم���م���وع   %43.7 ن�����س��ب��ت��ه  م���ا 

ال��وط��ن��ي��ة يف �سهر مت��وز ع��ام  ال�����س��ادرات 

من   %27.6 ن�����س��ب��ت��ه  مب���ا  م��ق��ارن��ة   2020

ال�سهر  خ��ال  الوطنية  ال�سادرات  قيمة 

ذاته من عام 2019.

ان���خ���ف���ا����س  اإىل  ال����ب����ي����ان����ات  وت�������س���ري 

االألب�سة  م��ن  الوطنية  ال�����س��ادرات  قيمة 

15.3%، والبوتا�س اخلام  وتوابعها بن�سبة 

بن�سبة  اخلام  والفو�سفات   ،%26.7 بن�سبة 

بن�سبة  وم�����س��ن��وع��ات��ة  وال������ورق   ،%10.1

ال�سادرات  قيمة  وانخف�ست  كما   .%32.9

والتبغ،  واخل�سار،  اللحوم،  من  الوطنية 

وم�سنوعاته،  وال��ل��دائ��ن  اوي���ل،  والفيول 

ال�سب  واحلديد  وم�سنوعاته،  والنحا�س 

يف �سهر متوز عام 2020.

االنباط- عمان 

اأع���ل���ن���ت امل��وؤ���س�����س��ة االأردن����ي����ة ل��ت��ط��وي��ر 

 )JEDCO( االق���ت�������س���ادي���ة  امل�������س���اري���ع 

االأرب��ع��اء منح دع��م ومت��وي��ل ع�سرة  ال��ي��وم 

خم����رتع����ني وري������اري������ي اأع�����م�����ال وب��ق��ي��م��ة 

اأردين  دي���ن���ار  األ����ف   400 ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة 

�سمن  ري��ادّي��ة  اأردن��ي��ة  اإخ���رتاع���ات  لع�سرة 

“ دعم حتويل مناذج االخرتاعات  برنامج 

وذلك   “ التتجري  جتارية–  م�ساريع  اىل 

خ�����ال اج���ت���م���اع���ع���ق���د ع����ن ب���ع���د الإع�����ان 

اتفاقيات مع  الع�سرة وتوقيع  االخرتاعات 

اأ�سحابها.

وقالوزير ال�سناعة والتجارة والتموين 

الدكتور طارق احلموري يف كلمة له األقاها 

اأن  االجتماع  “ خال  “زووم  تطبيق  عر 

اىل  االخ��رتاع��ات  من��اذج  “حتويل  برنامج 

طموحويعتر  برنامج  جتارية”  م�ساريع 

امل��م��ل��ك��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  االأول 

مي��ّك��ن امل��خ��رتع��ني االأردن��ي��ني م��ن تطوير 

ت�سجيل  ع��ل��ى  وم�ساعدتهم  خم��رتع��ات��ه��م 

وزارة  يف  مل��خ��رتع��ات��ه��م  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة 

وحتويلها  والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

ابداعية اىل ن�ساط مدّر للدخل  من فكرة 

وب��ال��ت��ايل م��ن ف��ك��رة اىل م�����س��روع جت��اري 

اق����ت���������س����ادي، وب����ال����ت����ايل ط�����رح م��ن��ت��ج��ات 

عالية  م�سافة  قيمة  ذات  ابداعية  جديدة 

ال�سوق  حاجة  تلبي  مرتفعة  منو  وفر�س 

جمدية  ج��دي��دة  م�ساريع  امل��ح��ل��ي،وان�����س��اء 

م��رت��ف��ع��ة  من����و  ف���ر����س  وذات  اق���ت�������س���ادي���ا 

وا�ستحداث وظائف جديدة.

اأن ال��رن��ام��ج ي��ه��دف  وب����نّي احل���م���وري 

الوطنية  ال��رتاب��ط��ات  على  الت�سجيع  اإىل 

وال���ت���ك���ام���ل م����ع ����س���ا����س���ل ال���ق���ي���م���ة م��ث��ل 

ا���س��ت��خ��دام خ��ط��وط ان��ت��اج ���س��رك��ات اخ��رى، 

وان���ت���اج م��ن��ت��ج��ات ت��ك��م��ي��ل��ي��ة حت���ل م�����س��اك��ل 

اخرتاع  على  املخرتعني  قطاعية،وحتفيز 

م���ن���ت���ج���ات جت����اري����ة ت���رّك���زع���ل���ى اجل���ان���ب 

التجاري قبل اجلانب االنتاجي.

وق����االمل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 

االإقت�سادية،  امل�ساريع  لتطوير  االأردن��ي��ة 

ت�سّلمت  املوؤ�س�سة  اأن  الزعبي  ب�ّسار  الدكتور 

والذي  الرنامج  من  لا�ستفادة  طلبا   33

يعمل على تقدمي منح مالية غري م�سرتدة 

ع��ل��ى اأ���س�����س ت��ن��اف�����س��ي��ة ت�����س��ت��ه��دف ع�����س��رة 

م�ساريع وبواقع 40 األف دينار، ت�سل ن�سبة 

وبكلفة  باملائة،   90 منها  املوؤ�س�سة  م�ساهمة 

400 األف دينار للرنامج. اإجمالية بلغت 

واأ�����س����اف ال���زع���ب���ي ان����ه ق���د مت ت��ق��ي��ي��م 

م�سروع   17 واختيار  وفنيا  اداريا  الطلبات 

ال��رن��ام��ج   ���س��روط  عليهم  انطبقت  مم��ن 

بعد«  »ع��ن  تدريبي  برنامج  يف  للم�ساركة 

حيث   ، مرحلتني  على  تنفيذه  مت  وال���ذي 

هدفت املرحلة االوىل اىل متكني امل�ساركني 

املبنية  مل�ساريعهم  عمل  خطط  اع��داد  من 

وبا�ستخدام  العاملية  املمار�سات  اف�سل  على 

  Kauffman fast track م��ن��ه��اج 

ومت  تدريبية،  �ساعة   30 وب��واق��ع  ال���دويل، 

مف�سل  اإر���س��ادي  بدليل  امل�ساركني  ت��زوي��د 

وب���ن���م���اذج الإع�������داد خ���ط���ط ع���م���ل واق��ع��ي��ة 

للتنفيذ. وقابلة 

ورّك�����زت امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ت��دري��ب 

االإع��داد  كيفية  على  واإر�سادهم  امل�ساركني 

وال���ت���ج���ه���ي���ز ل���ع���ر����س م�������س���اري���ع���ه���م ع��ل��ى  

12 ���س��اع��ة ت��دري��ب��ي��ة  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ب���واق���ع 

،ومت ت��ق��دمي خ��دم��ة االإر����س���اد ال��ف��ن��ي من 

ق��ب��ل خ���رات وك���ف���اءات حم��ل��ّي��ة وم��راج��ع��ة 

اأ�سحاب  باإعدادها  قام  التي  العمل  خطط 

حدىمراعاًةللخ�سو�سية  على  امل�ساريعكل 

وت�����س��ّل��م��ت امل��وؤ���س�����س��ة خ��ط��ط ال��ع��م��ل من 

املوؤ�س�سة  ق��ام��ت  حيث  امل�����س��اري��ع،  اأ���س��ح��اب 

ب��ت��ق��ي��ي��م ه����ذه اخل���ط���ط م���ن خ����ال جلنة 

�سخ�سية  مقابات  واإج��راء  خمت�سة  فنية 

للمخرتعات  ح�سية  ومعاينة  للم�ساركني 

ثم  وم��ن  امل�����س��اري��ع  ب��ني  واإج����راء مفا�سلة 

لتوقيع  م�ساريع  ع�سرة  اأف�سل  اإختيار  مت 

اتفاقيات املنح معهم .

يتمكن  اأن  يتوقع  اأن��ه  الزعبي  واأ���س��اف 

هوؤالء املخرتعني من حتويل خمرتعاتهم 

ذات  م�������س���اري���ع جت����اري����ة  اىل  م����ن من������اذج 

وظيفة   80 وا�ستحداث  اقت�سادية،  جدوى 

3 ����س���ن���وات،  ل��ل��م�����س��اري��ع ال���ع�������س���رة خ�����ال 

مليون   12.8 م��ق��داره��ا  مبيعات  وحت��ق��ي��ق 

دينار.

واأ���س��ارال��زع��ب��ي اأن امل�����س��اري��ع ت��رّك��زت يف 

من  ال��ك��ه��رب��اء  توليد  منها  ع��دة  ق��ط��اع��ات 

ال�سم�سية،  ال��ط��اق��ة  وم���ن  ال���ري���اح  ط��اق��ة 

قطع  ت�سنيع  االأ���س��م��دةال��ع�����س��وي��ة،  ان��ت��اج 

ت�سنيعه،  امل��ع��اد  ال��ب��ا���س��ت��ي��ك  ال�����س��ي��ارات، 

امل���اك���ن���ات ال�������س���ن���اع���ي���ة، خم����ت����رات ذك���ّي���ة 

ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ه��وات��ف ال��ذك��ّي��ة ، م��ع��اجل��ة 

املخّلفات االلكرتونية باالإ�سافة اإىل ان�ساء 

املنزلية. املزارع العامودية 

واأث���ن���ى ال���دك���ت���ور ال��زع��ب��ي ع��ل��ى ج��ه��ود 

�سركاء املوؤ�س�سة يف تنفيذ هذا الرناجمفي 

للريادةومكتب  االأردين  ال�سندوق  من  كل 

امللكية  العلمية  للجمعية  التابع  التتجري 

 Impact MENA IParkو�سركة 

24 % انخفاض العجز بالميزان التجاري

»جيدكو« تقّدم منحًا بقيمة 400 ألف دينار أردني لعشرة مخترعين 
أردنيين لتحويل نماذجهم إلى مشاريع تجارية
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االنباط-وكاالت

�أعلنت �شركة �أبل، �لثالثاء، �أن بع�ض 

�أثناء  م�شكالت  يو�جهون  م�شتخدميها 

مل  فيما  معينة،  خ��دم��ات  �إىل  �لو�شول 

�لتي  �مل�شتخدمني و�لبلد�ن  يت�شح عدد 

تاأثرت.

�ملتاأثرة  �أن �خلدمات  �ل�شركة  وذكرت 

�شتور”  “�آب  �لتطبيقات  متجر  ت�شمل 

ميوزيك”  “�أبل  �مل��و���ش��ي��ق��ى  وخ���دم���ة 

وخدمة �لتلفاز “�أبل تي يف بل�ض«.

ون������ق������ل������ت �ل��������ب��������و�ب��������ة �ل�����ع�����رب�����ي�����ة 

ل���الأخ���ب���ار �ل��ت��ق��ن��ي��ة ع���ن م���وق���ع �ل��وي��ب 

�خل����ا�����ض ب���ت���ت���ب���ع �ن����ق����ط����اع �خل����دم����ات 

 )Downdetector .com (

2000 ح��ادث��ة  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ه��ن��اك  �أن 

م�شكالت  ع��ن  م�شتخدمون  فيها  �أب��ل��غ 

�أب���ل���غ  ح����ني  يف  ميوزيك”،  “�أبل  م����ع 

م�شكالت  ع��ن  م�شتخدم   200 م��ن  �أك��ر 

ومتجر  تيونز”  “�آي  ب��خ��دم��ة  ت��ت��ع��ل��ق 

�لتطبيقات.

خ���دم���ات  يف  �الن����ق����ط����اع  �أن  ي����ذك����ر 

�ل�������ش���رك���ة �ل�����ش��ان��ع��ة ل���ه���و�ت���ف �آي���ف���ون 

�لذكية، ياأتي بعد �أيام فقط من م�شكلة 

م�����ش��اب��ه��ة يف خ���دم���ة م�����ش��ارك��ة �ل�����ش��ور 

وم���ق���اط���ع �ل���ف���ي���دي���و �إن�������ش���ت���غ���ر�م �ل��ت��ي 

�أن��ح��اء  جميع  يف  م�شتخدموها  ��شتكى 

�لعامل من �النقطاع.

االنباط-وكاالت

ت���ن���ظ���ر حم���ك���م���ة �����ش����ان ف��ر�ن�����ش��ي�����ش��ك��و 

�الأم�����رك�����ي�����ة يف ق�������ش���ي���ة �����ش����د ت��ط��ب��ي��ق 

“�إن�شتغر�م” و�ل�شركة �ملالكة “ في�شبوك” 
ب���ت���ه���م���ة �ل���ت���ج�������ش�������ض ع���ل���ى م�����ش��ت��خ��دم��ي 

�ل��ت��ط��ب��ي��ق م���ن خ����الل �ال����ش���ت���خ���د�م غر 

�مل�شرح به لكامر�ت هو�تفهم.

وذك����رت ت��ق��اري��ر �أم��رك��ي��ة �أن �ل��دع��وى 

ت�شر �إىل �أن �لتطبيق ي�شل �إىل كامر�ت 

تطبيق  مل�����ش��ت��خ��دم��ي  �جل������و�ل  �ل���ه���و�ت���ف 

ي��ك��ون  ال  ع��ن��دم��ا  ح��ت��ى  “�إن�شتغر�م”، 
جلمع  �لتطبيق،  يت�شفحون  �مل�شتخدمون 

ب��ط��ري��ق��ة غ���ر م�شرحة  ب��ي��ان��ات خ��ا���ش��ة 

�الإع��الن��ات  يف  ذل��ك  بعد  ال�شتغاللها  بها 

�ل�شركة  نفت  فيما  قّيمة،  �أرب���اح  لتحقيق 

�لتهمة، م�شرة �إىل �أنه حدث خطاأ و�شيتم 

�لعمل على ت�شحيحه.

وظ��ه��رت ت��ق��اري��ر ع��ن ه��ذه �لق�شايا يف 

يوليو �ملا�شي. وقالت “في�شبوك” �إن خلال 

  IOS14 ل���   �لتجريبي  �لت�شغيل  نظام  يف 

�ل��ك��ام��ر� لدى  ك��ان م�����ش��وؤوال ع��ن ت�شغيل 

ب��ع�����ض �مل�����ش��ت��خ��دم��ني يف ح����ني �أن����ه����م ال 

و�أنها تعمل على  �لو�قع،  ي�شتخدمونها يف 

�إ�شالحه.

ووفقا لوكالة بلومبرغ، فاإن م�شتخدمة 

كونديتي  بريتني  وتدعى  “�إن�شتغر�م”، 
رفعت دعوى ق�شائية �شد عمالق و�شائل 

�حتادية  حمكمة  يف  �الجتماعي  �لتو��شل 

يف �شان فر�ن�شي�شكو.

ت���ط���ب���ي���ق  �أن  ك�����ون�����دي�����ت�����ي  وت�������دع�������ي 

�لكامر�ت  �إىل  ي�شل  ك��ان  “�إن�شتغر�م” 
وقّيمة  مربحة  بيانات  “جلمع  ق�شد  عن 

من  يتمكن  ل��ن  و�ل��ت��ي  �مل�شتخدمني  ع��ن 

�لو�شول �إليها لوال ذلك«. 

على  “باحل�شول  �ل����دع����وى:  وت���ق���ول 

�خل�شو�شية  ���ش��دي��دة  �شخ�شية  ب��ي��ان��ات 

ذلك  يف  مبا  م�شتخدميها،  عن  وحميمية 

لفي�شبوك  مي��ك��ن  م��ن��ازل��ه��م،  خ�شو�شية 

زي�������ادة ع����ائ����د�ت �إع���الن���ات���ه���ا م����ن خ���الل 

�أي وقت  �أكر من  �مل�شتخدمني  ��شتهد�ف 

م�شى«.

“قادرة  “في�شبوك”  �إن  �أي�����ش��ا  وق��ال��ت 

ع���ل���ى روؤي���������ة، يف �ل����وق����ت �ل���ف���ع���ل���ي، ك��ي��ف 

على  ل��الإع��الن��ات  �مل�شتخدمون  ي�شتجيب 

قّيمة  معلومات  يوفر  م��ا  “�إن�شتغر�م”، 
للغاية للمعلنني«.

االنباط-وكاالت

حم��ط��ة  يف  �ل���ف�������ش���اء  رو�د  �أج��������رى 

�لف�شاء �لدولية، �أم�ض �لثالثاء، مناورة 

ل�شمان عدم تعر�شها وجتنبها �حلطام 

ذكرته  ملا  وفقا  “�لف�شائية”،  و�لبقايا 

وكالة نا�شا.

�إن  �الأمركية  �لف�شاء  وكالة  وقالت 

منت�شرة  �لف�شائية  و�ل��ب��ق��اي��ا  �حل��ط��ام 

حمطة  م��ن  كيلومرت�ت  ع��دة  بعد  على 

�ل��ف�����ش��اء �ل��دول��ي��ة، ول��ك��ن ح��ر���ش��ا على 

�لف�شاء  حمطة  تعر�ض  �أو  �إ�شابة  ع��دم 

�ل��دول��ي��ة وب��د�ف��ع �حل���ذر �ل�����ش��دي��د، ويف 

ت��دب��ر �ح�������رت�زي، مت ت��غ��ي��ر م�����ش��اره��ا 

بعيد� عن تلك �لبقايا و�حلطام.

وع���اد رو�د �ل��ف�����ش��اء، �ث��ن��ان رو���ش��ي��ان 

�لف�شاء  م��رك��ب��ة  �إىل  �أم���رك���ي،  وث��ال��ث 

“�شويوز”  باملحطة  �مللتحمة  �لرو�شية 

م��ع ب���دء �مل���ن���اورة ع��ل��ى �شبيل �حل��م��اي��ة، 

بحيث ي��ت��م �إج���الوؤه���م ع��ن��د �ل�����ش��رورة، 

بح�شب ما ذكرت نا�شا.

وق�����ال �مل���دي���ر يف وك���ال���ة ن��ا���ش��ا جيم 

ب��ري��دن�����ش��ت��اي��ن، يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى موقع 

تويرت، �إن �ملناورة �كتملت ورو�د �لف�شاء 

�شحيفة  ذك����رت  ك��م��ا  �أمان”،  يف  ك��ان��و� 

�لغارديان �لربيطانية.

 ي�شار �إىل �أن حمطة �لف�شاء �لدولية 

ت���دور ع��ل��ى �رت���ف���اع 420 ك��ي��ل��وم��رت� عن 

�شطح �الأر�ض وب�شرعة ت�شل �إىل 27568 

كيلومرت� يف �ل�شاعة.

�الأج�����ش��ام  حتى  �ل�شرعة،  ه��ذه  وع��ن��د 

و�الأج��������ز�ء وب��ق��اي��ا �حل���ط���ام �ل�����ش��غ��رة 

ق���د ت�����ش��ب��ب �أ�����ش����ر�ر� ���ش��دي��دة ب�����االأل��و�ح 

�ل�����ش��م�����ش��ي��ة وك���ذل���ك ل��ب��ع�����ض �الأج������ز�ء 

�خلارجية للمحطة �لف�شائية.

�إج���ر�ء مثل هذه  �إن  نا�شا  و�أو���ش��ح��ت 

���ش��روري،  �أم��ر  منتظم  ب�شكل  �مل��ن��اور�ت 

من  مناورة   25 �أجريت  �أن��ه  �إىل  م�شرة 

هذ� �لقبيل بني �لعامني 1999 و2018.

اخلمي�س    24  /  9  / 2020

 »وينغ«.. هاتف »إل جي« الجديد 
»ثنائي الشاشة«

عمالقة البحث تحارب التجسس.. 
حظر رسمي على التطبيقات

االنباط-وكاالت

ع��ن  جي”  “�إل  ����ش���رك���ة  ك�������ش���ف���ت 

“وينغ” �شمن م�شروع  �لذكي  هاتفها 

ب�����ش��ا���ش��ت��ني،  وم������زّود  “�إك�شبلورر”، 
ويدعم مو��شفات تقنية عالية.

جي” �جل��دي��د  “�إل  ه��ات��ف  وي���اأت���ي 

للدور�ن  قابلة  �إ�شافية  ب�شا�شة  مزود� 

�أي  م�شاهدة  م��ن  �مل�شتخدمني  متّكن 

�ل�شا�شة  ع��ل��ى  م��ع��ل��وم��ات  �أو  تنبيهات 

و����ش���ع  يف  �ل�������ش���ف���ل���ى  �أو  �الإ�����ش����اف����ي����ة 

�لدور�ن.

وي����دع����م �ل���ه���ات���ف ���ش��ب��ك��ات �جل��ي��ل 

�خل����ام���������ض م�����ن �الت�������������ش������االت، وق����د 

 765 “�شنابدر�غون  مب��ع��ال��ج  زّود 

نت”  “�شي  موقع  ذك��ر  ح�شبما  جي”، 

�لتقنية. باالأخبار  �ملتخ�ش�ض 

هاتفها  كذلك دجمت “�إل جي” يف 

ث���الث���ة ك���ام���ر�ت خ��ل��ف��ي��ة، ت��ب��ل��غ دق��ة 

ميغابك�شل.  64 �لرئي�شية 

ذ�ك���رة  ف���اإن  ب�����االأد�ء،  يتعلق  وف��ي��م��ا 

8 غيغابايت،  �لو�شول �لع�شو�ئي تبلغ 

ب��ي��ن��م��ا ت�����ش��ل ���ش��اع��ة �ل��ت��خ��زي��ن 256 

غ��ي��غ��اب��اي��ت، ق��اب��ل��ة ل���ل���زي���ادة ح��ت��ى 2 

تر�بايت.

�لت�شغيل  ب��ن��ظ��ام  �ل��ه��ات��ف  وي��ع��م��ل 

ب�����ش��ا���ش��ة  وي����اأت����ي   ،”10 “�آندرويد 
ب��دق��ة  ب���و����ش���ة،   3.9 ق���ي���ا����ض  ع���ر����ض 

1240X1080 بك�شل.
وفيما يتعلق ببطارية �لهاتف، فهي 

�شاعة،  �أم��ب��ر/  ميلي   4000 ب�شعة 

“توربو”  �ل�����ش��ري��ع  �ل�����ش��ح��ن  وت���دع���م 

بقدرة 15 و�ط.

�لهاتف  �شعر  �الإع��الن عن  يتم  ومل 

�إىل  ت�شر  ت��ق��دي��ر�ت  �أن  �إال  “وينغ”، 
�إمكانية و�شول ثمنه �إىل �ألف دوالر.

االنباط-وكاالت

متجرها  قو�عد  غوغل  �شركة  حدثت 

ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات ل��ف��ر���ض ح��ظ��ر ر���ش��م��ي على 

 ،Stalkerware �لتج�ش�ض  تطبيقات 

وه��������و م�������ش���ط���ل���ح ي���������ش����ت����خ����دم ل���و����ش���ف 

�ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات �ل����ت����ي ت���ت���ع���ق���ب حت���رك���ات 

وت�شجل  و�لر�شائل،  و�مل��ك��امل��ات  �مل�شتخدم 

�الأخرى. �لتطبيقات  ن�شاط 

وع������ادًة م���ا ي��ت��م �الإع������الن ع���ن ت��ط��ب��ي��ق��ات 

�ل����ت����ج���������ش���������ض �مل������ع������روف������ة �أي�������������ش������اً ب���ا����ش���م 

كطريقة  للم�شتخدمني   ،spouseware
الك��ت�����ش��اف �ل�������ش���رك���اء �ل��غ�����ش��ا���ش��ني، وت��ع��ق��ب 

�الأط���ف���ال �أث��ن��اء ت��و�ج��ده��م خ���ارج م��ن��ازل��ه��م، 

وكطريقة ملر�قبة �ملوظفني يف �لعمل.

�لعيار  م��ن  يهمك?مفاجاأة  م��و���ش��وع 

�ل��ث��ق��ي��ل ف��ج��رت��ه��ا در�����ش���ة ج���دي���دة، حيث 

ي��ل��وث  �مل���الب�������ض  غ�����ش��ل  �أن  �إىل  ت��و���ش��ل��ت 

م��ن  ط�����ن  �أل�������ف   175 ب���ن���ح���و  �الأر�����������ض 

�الألياف...در��شة جديدة تفجر مفاجاأة.. 

در��شة  �الأر�ض!  على  �ملالب�ض خطر  غ�شل 

�ملالب�ض  غ�شل  م��ف��اج��اأة..  تفجر  ج��دي��دة 

خطر على �الأر�ض! علم

ك��م��ا مي��ك��ن ت��ث��ب��ي��ت ه����ذه �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

وت�����ش��غ��ي��ل��ه��ا دون م��ع��رف��ة م��ال��ك �جل��ه��از، 

وه��ي  �لت�شغيل،  ن��ظ��ام  خلفية  يف  وت��ع��م��ل 

�مل����ي����زة �الأ����ش���ا����ش���ي���ة جل���م���ي���ع ت��ط��ب��ي��ق��ات 

بغ�ض   ،Stalkerware �ل��ت��ج�����ش�����ض 

�ل��ن��ظ��ر ع���ن ك��ون��ه��ا خ��ا���ش��ة ل��ال���ش��ت��خ��د�م 

�حلا�شب  �أجهزة  �أو  �لذكية  �لهو�تف  على 

�ملحمولة.

مئات  ب��الي  غوغل  متجر  و��شت�شاف 

�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل���ت���ي ت����ن����درج ���ش��م��ن ف��ئ��ة 

�ل��ت��ج�����ش�����ض ع��ل��ى م����د�ر �لعقد  ت��ط��ب��ي��ق��ات 

�ملا�شي.

�لتي تدخلت  تتجنب غوغل،  ما  وعادًة 

 Stalkerware ت��ط��ب��ي��ق��ات  الإز�ل�������ة 

�الإدالء  �الأم��ن،  باحثو  �إليها  �أ�شار  عندما 

بت�شريحات عامة حول هذ� �ملو�شوع.

�أو مو�فقة منا�شبة �إ�شعار 

حت��دي��ث  يف  غ���وغ���ل  ق���ال���ت  ذل�����ك  �إىل 

"جميع  �إن  �مل��ط��وري��ن  ب��رن��ام��ج  ���ش��ي��ا���ش��ة 

�مل�شتخدمني  ت��ت��ع��ق��ب  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

�آخ���ر يجب  �إىل ج��ه��از  ب��ي��ان��ات��ه��م  وت��ر���ش��ل 

منا�شبة  م��و�ف��ق��ة  �أو  �إ���ش��ع��ار�ً  تت�شمن  �أن 

�إج���ر�ء�ت  ب��اأن  د�ئ��م��اً  �إ���ش��ع��ار�ً  و�أن تعر�ض 

�مل�شتخدم يتم تتبعها بو��شطة �لتطبيق".

وحت���ظ���ر �ل���ق���و�ع���د �جل����دي����دة، �مل��ق��رر 

�أن ت��دخ��ل ح��ي��ز �ل��ت��ن��ف��ي��ذ �ل�����ش��ه��ر �مل��ق��ب��ل، 

خالل  من   Stalkerware تطبيقات 

دون  و�لعمل  �لتثبيت  على  قدرتها  �إبطال 

�أن يتم �كت�شافها عند تثبيتها على �أجهزة 

�ل�شحايا.

كما لن جتتاز تطبيقات تتبع �مل�شتخدم 

متجر  يف  �إدر�ج��ه��ا  ليتم  �مل��و�ف��ق��ة  عملية 

غوغل بالي �إذ� مل ت�شف هذه �لتغير�ت 

�مل�شتخدم. لو�جهة  �ملطلوبة 

هل يطبق احلظر؟

�أن فر�شت عمالقة  وياأتي �حلظر بعد 

�ل��ب��ح��ث ح���ظ���ر�ً م�����ش��اب��ه��اً ع��ل��ى �إع���الن���ات 

ي��ول��ي��و.  ���ش��ه��ر  يف   Stalkerware
ووج��������د حت���ق���ي���ق الح������ق �أج�����������ر�ه م���وق���ع 

TechCrunch �أن �حلظر �ملفرو�ض 
يتم  مل   stalkerware �إعالنات  على 

ت��ط��ب��ي��ق��ه �أب������د�ً، مم��ا ي��ث��ر �ل��ت�����ش��اوؤل عن 

�شتطبق �حلظر �جلديد على  كون غوغل 

تطبيقات Stalkerware �أو �أن �الأمر 

جمرد حيلة عالقات عامة.

�أن  على  غوغل  قو�عد  تن�ض  ذل��ك  �إىل 

�لتطبيقات ال ميكنها ت�شليل �مل�شتخدمني 

�أن تقدم  �ل��ت��ت��ب��ع، وي��ج��ب  ب�����ش��اأن وظ��ائ��ف 

د�ئماً  �إ�شعار�ً  للم�شتخدمني  �لتطبيقات 

بو�شوح،  �لتطبيق  حتدد  فريدة  و�أيقونة 

�لتتبع.  ���ش��ل��وك  ب��اإخ��ف��اء  ل��ه��م  ُي�����ش��م��ح  وال 

ب�شكل  وت�شويقها  ت�شميمها  �أي�شاً  ويجب 

�إد�رة  �أو  �أبوية  مر�قبة  كتطبيقات  �شريح 

مر�قبة  ح��ل  كونها  م��ن  ب���داًل  موؤ�ش�شية، 

�شري.

ج��اء  غ��وغ��ل  ق��و�ع��د  تو�شيح  �أن  ي��ذك��ر 

بر�مج  على  للق�شاء  �أو���ش��ع  حملة  و���ش��ط 

�ملالحقة..

االنباط-وكاالت

�أع��ل��ن��ت وك��ال��ة �ل��ف�����ش��اء �الأم��رك��ي��ة “نا�شا” 

بحلول  �لقمر  �إىل  للعودة  خطة  تفا�شيل  ر�شميا 

عام 2024، �شت�شهد م�شاركة �مر�أة الأول مرة.

وتعتزم “نا�شا” يف �إطار �لربنامج �لذي يحمل 

��شم “�أرتيمي�ض”، �إر�شال رجل و�م��ر�أة �إىل �شطح 

“�أبولو  رحلة  ماأهول منذ  �أول هبوط  �لقمر، يف 

17” يف �لعام 1972.

�شبيهة  كب�شولة  يف  �لف�شاء  رو�د  و�شي�شافر 

و�شتطلق  “�أوريون”  ت�شمى  “�أبولو”،  مبركبة 

على منت �شاروخ قوي يحمل ��شم “�إ�ض �إل �إ�ض”، 

ح�شبما ذكرت �شبكة “�شكاي نيوز” �لربيطانية.

و�شت�شمل �ملرحلة �الأوىل رحلة “�أرتيمي�ض-1” 

تقريبا،  �شهر  مل��دة  �شت�شتمر  و�لتي  �ملاأهولة  غر 

�ختبار جميع �الأنظمة �ملهمة يف جولة حول �لقمر 

بخريف 2021.

و�شتقوم �لرحلة “�أرتيمي�ض-2” بذ�ت �جلولة 

يف ع���ام 2023 ول��ك��ن م���ع ط��اق��م ع��ل��ى م��ت��ن��ه��ا، يف 

 2024 �ل��ع��ام  �الأخ�����رة يف  �ل��رح��ل��ة  �شت�شهد  ح��ني 

على �لقطب  ف�شاء  رو�د  “�أرتيمي�ض-3” هبوط 
�جلنوبي للقمر.

متطورة  ببدالت  �لف�شاء  رو�د  تزويد  و�شيتم 

تتيح لهم مرونة �أكرب مقارنة بتلك �لبدالت �لتي 

��شتخدمت يف رحلة �أبولو �ل�شابقة.

و�شيق�شي رو�د �لف�شاء �شبعة �أيام على �شطح 

و�إج���ر�ء  �لعينات  بجمع  خاللها  يقومون  �لقمر 

�لعديد من �لتجارب قبل عودتهم �إىل �الأر�ض.

�أي�شا  ف��اإن برناجمها �شي�شمل  “نا�شا”  ووف��ق 

بناء بنية حتتية د�ئمة على �لقمر يف وقت الحق 

من ه��ذ� �لعقد، وذل��ك لدعم �لرحالت �لطويلة 

�مل��ت��وف��رة على  �مل����و�رد  �ل��ت��ي �شت�شعى للك�شف ع��ن 

�لقمر و�إمكانية ��شتخد�مها.

ب����28 م��ل��ي��ار دوالر  وت��ق��ّدر تكلفة �ل��ربن��ام��ج 

بريدين�شتاين  ج��ي��م  “نا�شا”  م��دي��ر  بح�شب 

�ل������ذي �أو�����ش����ح �أن ه�����ذ� �ل����رق����م ي�����ش��م��ل ك��اف��ة 

و�أو�شح  �لتاريخية  بالرحلة  �ملرتبطة  �لنفقات 

�ملعرو�ض  �مليز�نية  “طلب  �أن:  بريدين�شتاين 

�أمام جمل�شي �لنو�ب و�ل�شيوخ يف �لوقت �حلايل 

�ل��ه��ب��وط  ل��ن��ظ��ام  دوالر  م��ل��ي��ار   3.2 ي��ت�����ش��م��ن 

م��ن جديد  للقمر  “نعود  و�أ����ش���اف:  �مل���اأه���ول«. 

�شعيا ور�ء مزيد من �الكت�شافات �لعلمية وبحثا 

و�إل��ه��ام جيل جديد من  �قت�شادية  ف��و�ئ��د  ع��ن 

�مل�شتك�شفني«.

 »ناسا« تكشف تفاصيل »رحلتها التاريخية« للقمر

 فيسبوك أمام القضاء 
للتجسس على المستخدمين 

عبر »إنستغرام«

 محطة الفضاء الدولية 
تجري »مناورة ضرورية« 

لتجنب الحطام

 انقطاع في عدد من 
خدمات أبل.. والسبب 

مجهول



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة خم�ش 

والزبن  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 

بطلب  تقدمت    2019/2/18 بتاريخ   )119303(

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : خم�ش والزبن

اإىل �سركة : خم�ش  والزبن و�سادق

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

دعوة عامة ألبناء عائلة عثمان عبدالقادر 
الالال للبدء بتأسيس ديوان للعائلة

حيث يرغب بع�ش اأبناء عائلة عثمان عبدالقادر الالل بتاأ�سي�ش 

اأمورها بعمل  العائلة والتباحث يف  للعائلة ليتم مل �سمل  ديوان 

جميع  ندعو  �سبق  ما  على  وتاأ�سي�سًا  قانوين  ومرخ�ش  موؤ�س�سي 

لهذا  كموؤ�س�سني  اأ�سمائهم  بت�سجيل  الراغبني  العائلة  اأب��ن��اء 

التاأ�سي�ش مع  الديوان وذلك لت�سجيل ا�سمه والتوقيع على طلب 

ال�سخ�سية  الهوية  عن  و�سورة  حمكوميه  عدم  �سهادة  اإح�سار 

وذلك ملدة اأق�ساها اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن.

بعد  بالديوان  للت�سجيل  النت�ساب  ب��اب  فتح  مالحظة:�سيتم 

يرغبون  ل  للذين  عامه  هيئة  كاأع�ساء  تاأ�سي�سه  على  املوافقة 

بت�سجيل اأ�سمائهم كموؤ�س�سني.

الهيئة التأسيسية لديوان العشرية

الرقم : 2019/180
التاريخ : 1443/1/11هـ
املوافق : 2020/8/30م

) اعالن تبليغ اعالم الحكم / بالنشر (
صادر عن محكمة االزرق الشرعية

هيئة القاضي محمد مبارك العثمان
اىل املدعى عليه : حممد ا�سعد طه / �سوري اجلن�سيه / جمهول مكان 

القامة حاليا / اخر مكان اقامه له يف اجلمهورية العربية ال�سورية 

– حلب – جرابل�ش – منطقة منبج .
 )  2019/180  ( ا�سا�ش  الدعوى  يف  احلكم  ت�سديق  مت  انه  اعلمك 

من  عليك  واملقامة  الدخول  بعد  لالفتداء  تفريق  طلب  ومو�سوعها 

قبل زوجتك ب�سحيح العقد ال�سرعي املدعية فاطمة بدر حمزة والتي 

“فاطمة”  املدعية  الزواج اجلاري بني  بف�سخ عقد   ( قد �سدر احلكم 

 “ عليه  املدعى  ال�سرعي  العقد  ب�سحيح  بها  الداخل  وزوجها  املذكورة 

“ – املوثق مبوجب اعالم حكم اثبات زواج ون�سب ال�سادر عن  حممد 

من  وامل�سدق  2019/4/8م  تاريخ   39/98/4 برقم  املحكمة  ه��ذه 

قبل حمكمة ا�ستئناف عمان ال�سرعية املوقرة ، وذلك لالفتداء نظري 

تنازلها عن جميع حقوقها الزوجية مبا فيها املهر املوؤجل البالف مائة 

الف لرية �سورية وايداع مبلغ ثمانون دينارا اردنيا قيمة املهر املعجل 

“ املذكور لدى ق�سم المانات  “ حممد  املقبو�ش حل�ساب املدعى عليه 

تاريخ   608116 رق��م  املقبو�سات  و�سل  مبوجب  املحكمة  ه��ذه  ل��دى 

وعند  ا�ستئنافا  احلكم  ت�سديق  بعد  له  �سرفه  ليتم  2020/1/6م 

طلبه ذلك وان عليها العدة ال�سرعية اعتبارا من تاريخه ادناه ، وقد 

2020/1/6، وذلك مبوجب  3/3/5 تاريخ  الرقم  �سجل احلكم حتت 

القرار ال�ستئنايف رقم 2020/1299 – 119399 تاريخ 2020/7/6 

وال�سادر عن حمكمة ا�ستئناف عمان املوقرة ، وان لك احلق الطعن على 

مدة  خالل  املوقرة  العليا  ال�سرعية  املحكمة  امام  ال�ستئنايف  القرار 

ثالثني يوما من تاريخ التبليغ عمال بن�ش املادة 158 من قانون ا�سول 

ال�سول  ح�سب  ذلك  تبليغك  جرى  فقد  وعليه   ، ال�سرعية  املحاكمات 

علنا حتريرا يف 1442/1/11ه� وفق 2020/8/30م .

قا�سي حممكة الزرق ال�سرعي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

سمية هشام 
انس وقاد

من  ال��ع��م��ل  ع���ن  لتغيبك  ن��ظ��را 

تاريخ30 /8/ 2020  وملدة تزيد 

ل��دى  متتالية  اي���ام  ع�����س��رة  ع��ن 

للتجارة  ال�سو�سنة  رب��وة  �سركة 

بدون  مول(  �ستار  )�سيتي  العامة 

لذا  ر�سمي  اوع���ذر  م�سروع  �سبب 

فان ال�سركة تنذرك بالعودة اىل 

ال  و  اي���ام  ث��الث��ة  خ���الل  عملك 

�سندا  لديها  انهاء خدماتك  �سيتم 

قانون  من  28/ه���  امل��ادة  لحكام 

العمل رقم 8 ل�سنة 1996

شركة ربوة السوسنة للتجارة 
العامة )سيتي ستار مول(

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�ش   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

  2020/7/13 711 / 6( تاريخ   ( العلى قد قرر بقراره  رقم 

املوافقة على خمطط احداث �سارع ب�سعة 20م �سمن احلو�ش 

) 2 ( اخلربة من ارا�سي ام اجلمال .

ال�سمالية  البادية  لواء   / اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية  يف  وذلك 

 2020/7/15 ت��اري��خ   )  2  ( رق��م  التعديلي  املخطط  وح�سب 

وو�سعه مو�سع التنفيذ .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200176113(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة را�سد ال�سوملي و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2002/1/30 حتت الرقم )20554( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/22 

ال�سوملي   رجا  عبداهلل  را�سد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

مول  مقابل   / الها�سمية   / الزرقاء   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

م�سطفى – ت: 0789414040

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعــــــــــالن 
صادر عن بلدية املفرق الكبـــرى

للمرة االوىل
تعلن بلدية املفرق الكربى عن طرح عطاء ان�ساء دوار �سارع المري احل�سن 

) ميدان املرحوم الدكتور احمد احل�سبان (.

بالظرف  ا�سعارهم  العطاء تقدمي  الراغبني بدخول  املقاولني  ال�سادة  فعلى 

 0797702710  ( تلفون  العطاءات  مديرية  مراجعة  وال�ستف�سار  املختوم 

( وذلك ح�سب ال�سروط واملوا�سفات املعدة من قبل بلدية املفرق الكربى .

ان يكون ت�سنيف املقاول املتقدم فئة رابعة فما فوق ابنية .

اخر موعد ليداع وفتح العطاء يوم الحد املوافق 2020/10/14 ال�ساعة 

احلادية ع�سر �سباحا يو�سع يف �سندوق العطاءات يف مبنى البلدية.

تقدمي كفالة بنكية او �سيك م�سدق �ساري املفعول 3% من قيمة العطاء ملدة 

)90 ( يوم من تاريخ دخول العطاء.

للح�سول على ن�سخة العطاء ) 50 ( دينار .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

رئيس بلدية املفرق الكربى
عامر نايل الدغمي

اخلمي�ش  24/ 9 / 2020

مديرية االمن العام
اعالن اعادة طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن اعادة طرح عطاء ليجاد وكيل ح�سري لرعاية العالنات يف اذاعة 

المن العام .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ش ( / ادارة امل�سرتيات / 

امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ش من ال�سركة للمندوب .

ال�سبوع  ايام  وطيلة  2020/10/5م  املوافق   ) الثنني   ( ليوم  الر�سمي  الدوام  نهاية  العطاء  ن�سخة  لبيع  موعد  اخر 

با�ستثناء يوم الثالثاء .

2020/10/6م ول تقبل بعد هذا  املوافق  العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء (  ال�ساعة  املناق�سات  اخر موعد لقبول 

املوعد على ان يتم تقدمي عر�ش فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�ش املايل ولن ينظر باأي عر�ش 

من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

ثمن ن�سخة العطاء كما ) 100 ( دينار غري م�سرتدة .

www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات /  موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) 

العطاءات املطروحة .
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االنباط - وكاالت

الأ�سرى  لدرا�سات  فل�سطني  مركز  حذر 

الحللتللال،  �سجون  يف  و�سيك  انللفللجللار  مللن 

له  يتعر�ض  الذي  ال�سديد  ال�سغط  نتيجة 

املعي�سية  اأو�ساعهم  تراجع  ب�سبب  الأ�سرى 

من  حياتهم  على  واخل�سية  كبري،  حد  اإىل 

“كورونا«. جائحة 

واأو�سح اأن الأو�ساع يف �سجون الحتال 

و�سلت اإىل حد كبري من الرتاجع الذي مل 

العديد  �سحب  بعد  الأ�للسللرى،  يحتمله  يعد 

مللللن اإجنللللازاتللللهللللم، ووقلللللف اللللعللل�لللسلللرات مللن 

اإىل  اإ�سافة  ال�سجن،  كنتني  من  الأ�سناف 

للخطر  وتعري�سها  بحياتهم  ال�للسللتللهللتللار 

تللوفللري و�للسللائللل حماية ووقللايللة لهم  وعلللدم 

كللورونللا والأخلللطلللار الأخللللرى املحدقة  مللن 

بللللللداأوا يف  الأ�للللسللللرى  اأن  اإىل  واأ�للللسللللار  بلللهلللم. 

حيث  ت�سعيدية،  “اي�سل” بخطوات  �سجن 

الأ�سرى  اأن  وذكللر  ال�سجن.  اأق�سام  اأغلقوا 

حلل  و�سولاً  الطعام  وجبات  اإرجللاع  قللرروا 

اإدارة  التنظيم يف حال ف�سلت احلوارات مع 

املعي�سية،  اأو�ساعهم  حت�سني  يف  ال�سجون 

واإبعاد �سبح “كورونا” عنهم.

“عوفر”  �سجن  يف  الأ�سرى  اأن  واأ�ساف 

يللتلل�للسللاورن يف الللللدخللللول بللتلل�للسللعلليللد مللو�للسللع 

واإ�لللسلللراب مللفللتللوح عللن الللطللعللام بللعللد تللردى 

نتيجة  كبري،  حد  اإىل  ال�سجن  يف  الأو�ساع 

املاب�ض،  ونق�ض  ال�سجن  الأعللداد يف  زيللادة 

وعللدم اتللخللاذ الللتللدابللري الحللرتازيللة لوقف 

اأن  ولفت  �سفوفهم.  “كورونا” بني  تف�سي 

اأعلللداد  يف  للا  وا�للسللحاً ا  تلل�للسللاعللداً �سهد  ال�سجن 

امل�سابني خال الأيام املا�سية.

اللل�للسللجللون  بللقلليللة  الأ�للللسللللرى يف  اأن  واأكلللللد 

لللن يللقللفللوا مللكللتللويف الأيللللدي يف حلللال حللدث 

�سيطال  التوتر  واأن  �سجن،  اأي  يف  ت�سعيد 

كللللافللللة الللل�لللسلللجلللون، وخلللللطلللللوات الللتلل�للسللعلليللد 

على  للحفاظ  ال�للسللرى  كللل  بها  �سي�سارك 

مللكللتلل�للسللبللاتللهللم، ووقللللف الللهللجللمللة اللل�للسللر�للسللة 

بللحللقللهللم، واحلللل�لللسلللول علللللى حللقللوقللهللم من 

ال�سجان.

وطلللاللللب الأ�لللسلللقلللر املللوؤ�للسلل�للسللات الللدوللليللة 

النفجار وتطبيق  لوقف  العاجل  بالتدخل 

التللفللاقلليللات الللدوللليللة على واقلللع الأ�للسللرى، 

الهجمة  لللوقللف  الحللتللال  على  وال�سغط 

واإعادة  “كورونا”،  من  وحمايتهم  بحقهم، 

ال�سنوات  اإجنللازات خال  �سحبه من  ما مت 

املا�سية.

االنباط - وكاالت

ام�ض،  اإ�سرائيلية  ع�سكرية  م�سادر  حذرت 

الفل�سطينية  ال�سلطة  انهيار  اإمكانية  اأن  من 

�سيناريو  يعد  مل  املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف 

اأن فر�سة  اإىل واقعي رغم  “بل حتول  خيايل 

بالقريبة«. لي�ست  حتققه 

املللوؤ�للسلل�للسللة  قللللادة  اأن  اإىل  املللل�لللسلللادر  ولللفللتللت 

الإ�سرائيلي  ال�سيا�سي  امل�ستوى  اأبلغوا  الأمنية 

منع  قرر  عبا�ض  الرئي�ض حممود  باأن  ا  موؤخراً

وبلللاللللتلللايل فهو  الحلللتلللال  ملللع  مللواجللهللة  اأي 

واأنللله  للا  حللالللياً الفل�سطيني  الللواقللعللي  الللزعلليللم 

يتوجب التو�سل اإىل تفاهمات معه.

فلليللمللا يللعللتللقللد الأمللللللن الإ�لللسلللرائللليلللللللي بللللاأن 

ال�سلطة – وكما الحتال – معنية با�ستعادة 

الللتللنلل�للسلليللق الأملللنلللي مبللا يللخللدم عللللودة ا�للسللتللام 

انتظام رواتب موظفي  املقا�سة وعودة  اأموال 

ال�سلطة.

اأملللنللليلللة علللن قلقها  اأعللللربللللت مللل�لللسلللادر  كللمللا 

مللن ظللاهللرة تللراخللي عللمللل الأجلللهلللزة الأمللنلليللة 

جللهللاز  رئلليلل�للض  يللحللافللظ  بلليللنللمللا  الفل�سطينية، 

الأمللللللن اللللعلللام )الللل�لللسلللابلللاك( نلللللداف اأرغلللملللان 

بللالإ�للسللافللة  ال�سلطة  مللع  مللفللتللوحللة  قللنللاة  علللللى 

)ال�ساباك(  م�سئول  مع  ات�سال  قناة  لوجود 

اأن  اإىل  ولللفللتللت  واللل�للسللفللة.  الللقللد�للض  مبنطقة 

حللالللة ال�للسللتللقللرار القللتلل�للسللادي الللتللي �للسللادت 

اللل�للسللفللة خللللال اللل�للسللنللوات الأخللللللرية خللدمللت 

حالة  الحللتللال  ومنحت  الإ�سرائيلي  الأمللن 

اأن هللذا  الللنلل�للسللبللي. واأو�لللسلللحلللت  اللللهلللدوء  ملللن 

اأطلقها قللادة  الللتللي  الللتللحللذيللرات  يللاأتللي يف ظللل 

الو�سع  اأن  من  الإ�سرائيلية  الأمنية  املوؤ�س�سة 

الللتللدهللور مع  اآخللذ يف  ال�سفة  القللتلل�للسللادي يف 

ال�سلطة  دفع  و�سعوبة  الأمني  التن�سيق  وقف 

باإمكانية زعزعة ال�ستقرار  للرواتب ما ينذر 

10 �سنوات. ال�سائد منذ نحو 
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الفل�سطيني  الحتال  قوات  اعتقلت 

النا�سط  للا(  )64عللاماً حنون  خريي  امل�سن 

من  اأ�سبوعني  بعد  ال�سعبية،  املقاومة  يف 

مناه�سة  بفعالية  عليه  اعللتللداء  م�سهد 

م�سادرة الأرا�سي يف بلدة �سوفة مبدينة 

طولكرم �سمايل ال�سفة الغربية املحتلة.

اقتحمت  والآليات،  اجلنود  وبع�سرات 

والتي  ا،  �سرقاً عنبتا  بلدة  اإ�سرائيلية  قوة 

يللنللحللدر مللنللهللا حلللنلللون، وداهلللملللت مللنللزللله 

ا�ستفزتهم حالة  بعدما  واعتقلته  بق�سوة 

عقب  معه  متت  التي  العاملي  الت�سامن 

التي  ال�سهرية  و�سورته  عليه  العللتللداء 

اجلنود  �سلف  يف  عاملية  لأيقونة  حتولت 

ال�سلميني. املحتجني  بقمع 

املقاومة  نا�سطي  اأحللد  حنون  ويعترب 

ال�سعبية �سمال ال�سفة، وهو اأ�سري حمرر 

ق�سى ثماين �سنوات ب�سجون الحتال، 

تفت من ع�سده،  ال�سنوات مل  تلك  لكن 

للا خلطه  ورغللللم تللقللدم �للسللنلله ظللل خمللللل�للساً

امل�ستمرة  �سعلته  على  ا  حمافظاً الن�سايل 

يف العمل ال�سعبي.

املقاومة  النا�سط يف  رفاق حنون  اأحد 

ال�سعبية �ساح اخلواجا يقول اإن حنون 

اإل  وطنية  فعالية  اأو  م�سرية  يللرتك  ل 

ويللل�لللسلللارك فلليللهللا، ويلللكلللون يف مللقللدمللتللهللا 

للم�ساركة  اأحللللد  مللن  دعللللوة  يللنللتللظللر  ول 

املتعلقة  تلك  �سيما  وطنية،  فعالية  بللاأي 

الأ�سرى يف �سجون الحتال.  مبنا�سرة 

مللبللادر  مللنللا�للسللل  “حنون  اأن  ويلل�للسلليللف 

ورغم  الأحلللداث،  مبقدمة  للا  دائللماً ويكون 

اعتداءات الحتال املتكررة عليه اإل اأنه 

دائم احل�سور وامل�ساركة«.

جلللنللة  علل�للسللو  حلللنلللون  اأن  اإىل  يللل�لللسلللار 

الف�سائلي يف طولكرم، ويعرف  التن�سيق 

م�ستمر  ب�سكل  الداعمة  ت�سريحاته  عنه 

دعم  اأن  يوؤكد  منرب  كل  ففي  للمقاومة، 

حللركللات وحملللور املللقللاومللة هللو الأ�للسللا�للض 

واللل�للسللبلليللل للللللتللحللريللر، كللمللا اأنللللله نللا�للسللط 

الب�سائع  ومقاطعة  التطبيع  مبقاومة 

الإ�لللسلللرائللليللللللليلللة. وا�للسللتللهللر حلللنلللون بللتلللللك 

يف  للله  التقطت  الللتللي  ال�سهرية  اللل�للسللورة 

قللريللة الللللراأ�للللض بللطللولللكللرم واللللتلللي كللانللت 

الب�سرة  ذو  ال�ساب  مقتل  ب�سورة  �سبيهة 

الللل�لللسلللوداء يف الللللوليللللات املللتللحللدة جلللورج 

فلللللويللد. وحلللللاول جللنللدي اإ�للسللرائلليلللللي يف 

فاأوقعه  حللنللون  مللن  العلم  نللزع  اللل�للسللورة 

مللا جعل  راأ�للسلله  بركبه على  للا وجللثللا  اأر�للساً

املللللقللللارنللللة تلللتللل�لللسلللع بللللني اللللنللل�لللسلللطلللاء بللني 

احلادثتني.

وبداأت احلادثة حني حدث �سجال بني 

طالبوا  الذين  الحللتللال  وجنود  حنون 

املتظاهرين بالبتعاد من املنطقة، فبقي 

الأر�لللض  اأ�للسللحللاب  “اإحنا  يللهللتللف:  حللنللون 

ت�ستغل  بجربوتك  ميكن  ل  ومالكينها، 

وهو  مكانه  يف  البقاء  على  واأ�سر  فيها«. 

يخاطب اجلللنللدي بللاأن كللل الللدعللم الللذي 

يتخلى  الفل�سطيني  يجعل  لللن  يتلقاه 

عن اأر�سه.

اإطاق  اأمام م�سهد  وان�سحب اجلميع 

امل�ساركني،  باجتاه  للدموع  امل�سيل  الغاز 

بندقيته  يقن�ض  جندياًا  راأى  حنون  لكن 

واأزاح  نللللحللللوه  فلللتلللوجللله  طلللفلللل  بللللاجتللللاه 

تريد  “ملاذا  حللنللون:  وخاطبه  بندقيته. 

اإطاق النار على طفل ماذا فعل لك؟” 

للليللبللداأ بللعللد ذللللك هللجللوم اجلللنللدي الللذي 

اأ�سر على نزع العلم منه، فرف�ض فهدده 

اجلندي ثم جرى ما مت من اعتداء.

ويللعللتللرب ملللن الللنلل�للسللطللاء الللقللائللمللني 

�سوفة  بلدة  يف  امل�ستمر  احلللراك  على 

تنفيذ  الحتال  �سلطات  قللرر  بعدما 

خملللطلللط ا�لللسلللتللليلللطلللاين خلللطلللري بللتلللللك 

وجبارة  الللرا�للض  قللرى  ي�سمل  املنطقة 

و�لللسلللوفلللة لإقللللامللللة مللنللطللقللة �للسللنللاعلليللة 

ا�ستيطانية جديدة فيها، و�سق طريق 

مل�سادرة  اأدى  ما  املنطقة  لعزل  يللوؤدي 

800 دومن.

لتردي أوضاع األسرى.. تحذيرات من انفجار وشيك بسجون االحتالل

مصادر إسرائيلية: إمكانية انهيار السلطة لم يعد سيناريو خيالي

اعتقلته عقب كشفه تفاصيل االعتداء عليه

»فلويد« الفلسطيني.. صورة وفعل ُيزعج االحتالل
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الللعللامللة  الإدارة  رئللليللل�لللض  قلللللال   

لللللللللاأمم املللللتللللحللللدة وملللنلللظلللملللاتلللهلللا 

اخلللارجلليللة  وزارة  يف  املللتللخلل�للسلل�للسللة 

عو�ض  عمر  الدكتور  الفل�سطينية 

عن  فل�سطني  دولللة  تغيب  اإن  اهلل، 

اإتفاقية  توقيع  حفل  يف  امل�ساركة 

املتو�سط  اإطاق منتدى غاز �سرق 

يللعللنللي  ل  دول،   5 يللل�لللسلللم  اللللللللذي 

النلل�للسللحللاب ملللن امللللنلللتلللدى والللللذي 

الأول  اللليللوم  مللن  فل�سطني  عملت 

على امل�ساركة يف تاأ�سي�سه.

علللللى مت�سك  اهلل،  عللو�للض  واأكللللد 

املنتدى  بع�سوية  فل�سطني  دوللللة 

واأنللللله ميللكللن الللتللوقلليللع علللللى حفل 

اأن  اأي وقللت، مو�سحااً  الإطللاق يف 

هذا  ت�ستغل  اأن  حللاولللت  اإ�للسللرائلليللل 

املللنللتللدى بللتللجللريللد فللللل�للسللطللني من 

عليها  والطللللاق  »دولة”  م�سمى 

اأن  واأ�للسللار  فل�سطينية«.  “�سلطة 
فللللل�للسللطللني هلللي اللللتلللي عللملللللت على 

لللهللا  امللللنلللتلللدى لأن  هللللذا  تللاأ�للسلليلل�للض 

اإليه،  بالن�سمام  مبا�سرة  م�سلحة 

كبرية  م�ساحة  لديها  اأن  وخا�سة 

يف املنطقة ال�سرتاتيجية اخلارقة 

الللتللي يللتللواجللد بللهللا الللغللاز يف قطاع 

املنطقة  اإىل  �سيعيد  والللللذي  غلللزة 

جللللزء ملللن احللللقلللوق اللللتلللي �للُسلللللبللت 

ومنها احقية فل�سطني يف الغاز.

الفل�سطينية  الللقلليللادة  اأن  وبللني 

اللللللذي  اللللللوقلللللت  هللللللذا  اأن  اإرتلللللللللللاأت 

هللذا احلللدث  نللكللون يف  اأن ل  يجب 

ل  واأن  عديدة  لأ�سباب  الحتفايل 

التفاقية  هللذه  على  التوقيع  يتم 

لديها  فل�سطني  اأن  علللللمللااً  حللاللليللا، 

الوطنية  وا�سرتاتيجيهتا  حر�ض 

املللنللظللمللات  كلللافلللة  بللالنلل�للسللمللام اىل 

الللللدوللللليللللة والقللللللليلللمللليلللة. واأ�للللسللللار 

لها  �للسلليللكللون  فللللل�للسللطللني  دوللللللة  اأن 

يف  اأع�ساء  دول  مع  قريبة  لقاءات 

التفاقية  هذه  يحكم  وما  املنتدى 

الأمم  قلللرارارت  املنتدى  وتاأ�سي�ض 

امللللتلللحلللدة، ومللللن �للسللمللنللهللا اتللفللاقلليللة 

اأعللللايل الللبللحللار والللقللانللون اللللدويل 

لتثبيت حقوق فل�سطني يف الغاز.
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نيكول�ض  الفنزويلي  الرئي�ض  اأعلن 

عمليات  “كوماندوز  اإنلل�للسللاء  ملللللادورو 

لأعلللملللال  بللالللتلل�للسللدي  مللكلللللف  خا�ض” 

تلللخلللريلللبللليلللة حملللتلللملللللللة قلللللد تللللقللللوم بللهللا 

الوليات املتحدة على اأرا�سيها. وك�سف 

ملللللادورو عللن اإنلل�للسللاء هلللذا الللكللومللانللدوز 

الللللللذي �للسللتللتللوىل اللللرئلللا�لللسلللة تللنلل�للسلليللقلله، 

احلكومي  التلفزيون  بثها  كلمة  خال 

الفنزويلي.

اإن  ال�لللللسلللللرتاكلللللي  اللللرئللليللل�لللض  وقلللللللال 

“�ستكون لديها قدرة  الوحدة اجلديدة 

على  الللبللاد  مللكللان يف  اأي  الللتللحللرك يف 

الرئي�ض  اأن  واأ�للسللاف  ال�ساعة”.  ملللدار 

“على  موافقته  اأعطى  ترامب  دونللالللد 

ايه(  اآي  قيام وكالة ال�ستخبارات )�سي 

�سد  اإرهللابللي  طابع  ذات  �سرية  باأعمال 

فنزويا”.

ومللثللل هللذه الأعللمللال الأمللريللكلليللة قد 

اأو كهربائية  “من�ساآت نفطية  ت�ستهدف 

اأرا�سي  على  انتخابية”  اأو  ع�سكرية  اأو 

“لقد اعتقلنا عميا  فنزويا م�سيفا: 

اعرتف بذلك”.

مللادورو  اأعلن  املا�سي  اأيلللللول   11 ويف 

عنه  عرف  اأمريكيا  اأوقفت  فنزويا  اأن 

بانه  وو�للسللفلله  هيث  جللون  ماثيو  با�سم 

“بالإرهاب”  متهم  وهذا  “جا�سو�ض”. 
اأمللللام الللقلل�للسللاء الللفللنللزويلللللي الللللذي قللال 

من�ساآت  �سد  لهجمات  يخطط  كان  اإنلله 

اأي�سا  حكم  اآب  ويف  وكهربائية.  نفطية 

20 عاما  على اأمريكيني اثنني بال�سجن 

مبحاولة  اإدانتهما  بعد  الإرهللاب  بتهمة 

التوغل امل�سلح اإىل الباد يف اأيار.
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ام�ض  الفرن�سية  ال�سلطات  قللامللت 

الأربعاء باإجاء الزوار من برج اإيفل، 

اأبرز رموز العا�سمة باري�ض.

فرن�سية  اإعللاملليللة  تقارير  واأفلللادت 

بلللاأن اأجلللهلللزة الأمللللن اأخلللللت اللللربج من 

اللللللزوار وطللوقللت املللنللطللقللة، بللعللد تلقي 

اتللل�لللسلللال هلللاتلللفلللي زعلللللم وجللللللود قللنللبلللللة 

يف امللللبلللنلللى اللللتلللاريلللخلللي اللللللذي يللحللظللى 

تزال  ال�سياح.ول  لدى  وا�سعة  ب�سعبية 

الباغ، ح�سب  التحقيقات م�ستمرة يف 

التقارير.

واأكلللللد اللللفلللريلللق الإعللللامللللي الللتللابللع 

للربج اإجاء الزوار منه، دون الك�سف 

عن �سبب هذا القرار.

فلسطين تؤكد تمسكها بعضوية 
»منتدى غاز شرق المتوسط«

كوماندوز خاص في فنزويال 
تحسبا لعمليات أمريكية محتملة

السلطات الفرنسية تخلي برج إيفل
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تقلي�ص  عرب  الإغللاق  ت�شديد  “اإ�شرائيل” نحو  تتجه 

حللركللة املللوا�للشللات الللعللامللة اأكلللر واإغللللاق الأ�لللشلللواق على 

انت�شار عدوى كورونا، وهناك  الف�شل يف حما�شرة  خلفية 

خمطط لفر�ص حظر التجول الكامل.

 192579 “اإ�شرائيل” بلغت اكر من  عدد الإ�شابات يف 

 %16.2 يللللوازي  مللا  اإ�للشللابللة   31349 الللعللربلليللة  الللبلللللدات  ويف 

يف  الن�شطة  الإ�للشللابللات  بخ�شو�ص  اأملللا  املل�للص،  ظهر  حتى 

ارتفع  العربية  البلدات  ويف   50563 بلغت  فقد  اإ�شرائيل 

اإىل 9125 اإ�شابة على الأقل مما ينذر بتبعات وخيمة على 

القت�شادية  الناحيتني  مللن   )%18( الللداخللل  فل�شطينيي 

والجتماعية.

عدد  جتللاوز  فقد  الإ�شرائيلية  ال�شحة  وزارة  معطيات 

احلالت ال�شعبة التي يحتاج فيها مر�شى كورونا لأجهزة 

التنف�ص ال�شطناعي حاجز الل 600 مما ينذر باأزمة طبية 

غانت�ص،  بيني  الإ�شرائيلي،  وزير احلرب  واأ�شدر  خطرية. 

�شرير   200 ي�شتوعب  ميداين  م�شت�شفى  بافتتاح  تعليماته 

امل�شت�شفيات  تكد�ص  وذلك عقب  كورونا،  ملر�شى  خم�ش�ص 

اإىل  دخلوا  مليون  من  اأكر  اأن  وك�شفت  باملر�شى.  املدنية 

مري�شا  خالطوا  اأن  بعد  املا�شي،  متوز  منذ  �شحي،  حجر 

بكورونا.

عدد كبري من امل�شايف يف “اإ�شرائيل” اأعلنت توقفها عن 

هللوؤلء  تكد�ص  اإىل  ذلللك  وعللزت  كللورونللا،  مر�شى  ا�شتقبال 

لللعللاج مر�شى  املخ�ش�شة  الأقلل�للشللام  قللدرة  وعللدم  داخلللللهللا، 

كللورونللا علللللى ا�للشللتلليللعللاب مللر�للشللى جلللدد. وبللذلللك اأ�شبحت 

“اإ�شرائيل” اأول من يعيد فر�ص احلجر ال�شحي العام يف 

حيز  دخل  حيث  قليلة  �شهور  بفارق  الثانية  للمرة  العامل 

التنفيذ منذ اأيام ب�شبب تف�شي وباء كورونا، ومن املقرر اأن 

ي�شتمر احلجر ملدة ثاثة اأ�شابيع، مع اإمكانية التمديد.

االنباط - وكاالت

باأنها  املتحدة  الوليات  الأربعاء،  ام�ص  ال�شني،  اتهمت 

غداة  املناخ،  تغري  ظاهرة  مكافحة  اأمللام  خطري”  “عائق 
العامة  اجلمعية  يف  البلدين  رئي�شي  بني  بعد  عن  ت�شادم 

لاأمم املتحدة و�شط اأجواء “حرب باردة جديدة«.

وظلللهلللرت اخللللافلللات بلللني الأمللللريكللللي دونلللاللللد تللرامللب 

وال�شيني �شي جينبينغ اإىل العلن الثاثاء حول موا�شيع 

علللديلللدة اأبللللرزهللللا اللللتلللعلللاون اللللللدويل والللتللعللامللل ملللع وبلللاء 

كوفيد-19 والحتبا�ص احلراري.

واأعلللللن تللرامللب عللنللد افللتللتللاح الجللتللمللاع اللل�للشللنللوي الللذي 

املتحدة  الأمم  “على  الللفلليللديللو  عللرب  ال�شنة  هلللذه  يللجللري 

بال�شماح  بكني  متهما  اأفعالها”،  على  ال�شني  حتا�شب  اأن 

بل”الفريو�ص  و�شفه  كرر  الذي  امل�شتجد  كورونا  لفريو�ص 

العامل«. وقال يف خطاب م�شجل  بل”اإ�شابة كل  ال�شيني”، 

األقاه من البيت البي�ص اإن “احلكومة ال�شينية ومنظمة 

ال�شحة العاملية التي ت�شيطر عليها ال�شني تقريبا، اأعلنتا 

خطاأ اأن ل دليل على اأن العدوى تنتقل بني الب�شر«.

ووعللللد الللرئلليلل�للص اجلللمللهللوري الللللذي يلللواجللله انللتللقللادات 

�شديدة لإدارته لاأزمة ال�شحية تلقي بظلها على فر�شه 

بل”توزيع  الللثللاين،  ت�شرين   3 يف  الرئا�شية  النتخابات  يف 

جديدة  “حقبة  لللدخللول  للجائحة”  حللد  و”و�شع  لقاح” 

غري م�شبوقة من الزدهار والتعاون وال�شام«.

“ال�شني ل تنوي  اأن  اأعلن الرئي�ص ال�شيني  يف املقابل، 

ذكللر وا�شنطن من  بللدون  باردة” وحللذر  الدخول يف حللرب 

“فخ �شدام ح�شارات” داعيا اإىل عدم “ت�شيي�ص” مكافحة 
الفريو�ص.

املتحدة  الأمم  ال�شيني لدى  “رف�ص” ال�شفري  ولحقا 

عن  “العارية  ترامب  اتهامات  قاطع  ب�شكل  جللون  ت�شانغ 

ب�شدة  الدولية  الأ�للشللرة  تكافح  وقللت  “يف  وقللال  الأ�للشللا�للص«. 

�شيا�شيا  فللريو�للشللا  املللتللحللدة  اللللوليلللات  تن�شر  كللوفلليللد-19، 

يتحمل  اأحللد  كللان  “اإن  واأ�للشللاف  العامة«.  اجلمعية  يف  هنا 

امل�شوؤولية، فهي الوليات املتحدة لأنه اأهدرت عددا طائا 

تخطت  وقللت  يف  امل�شوؤول”،  غللري  ب�شلوكها  الأرواح  مللن 

 200 عتبة  الثاثاء  املتحدة  الللوليللات  يف  الللوبللاء  ح�شيلة 

األف وفاة.

وتوا�شلت املواجهة عن بعد بني القوتني القت�شاديتني 

الكربيني حول مو�شوع املناخ.

وحلللر�لللص �لللشلللي جلليللنللبلليللنللغ علللللللى حتلللديلللد هللللدف حللليللاد 

الللعللامل  يف  الأول  امللل�للشللدر  للللبلللاده،  ملللرة  لأول  الللكللاربللون 

لنبعاثات غازات الدفيئة.

التغري  حقيقة  يف  بت�شكيكه  امللللعلللروف  تللرامللب  وحللمللل 

البيئية  اأمريكا  ح�شيلة  يهاجمون  “الذين  على  املناخي، 

ال�شتثنائية ويغ�شون الطرف عن تلوث ال�شني املزمن«.

املللتللحللدث با�شم  اأعلللللن  اإذ  اللل�للشلليللنللي لذعللللا  الللللرد  وجللللاء 

املللتللحللدة هي  الللوليللات  اأن  وينبني  وانلللغ  اخلللارجلليللة  وزارة 

“عائق خطري” اأمام مكافحة الحتبا�ص احلراري. وقال 
الدولية للحد من  بان�شحابها من التفاقات  اإنه  املتحدث 

املتحدة  الللوليللات  فلللاإن  الللكللربللون،  اأك�شيد  ثللاين  انللبللعللاثللات 

من  الأدنى  احلد  اتخاذ  “ترف�ص  بواجبها” وهي  “اأخّلت 
الإجراءات حلماية الكوكب«.

دير  فللون  اأور�للشللول  الأوروبلليللة  املفو�شية  رئي�شة  واأثللنللت 

ليلللن يف تللغللريللدة علللللى اإعللللان بللكللني حلللول الللبلليللئللة لكنها 

حذرت باأنه “ما زال هناك عمل كثري ينبغي القيام به«.

حذر  الدولية،  العاقات  على  امل�شيطر  التوتر  ظل  ويف 

الأمني العام لاأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�ص يف افتتاح 

اقت�شادين”  “اأكرب  الكبري” بني  “النق�شام  من  اجلل�شة 

فللارغللة يف  �شبه  قاعة  اأمللام  كلمته  ملقيا  وقللال  الللعللامل.  يف 

مقر املنظمة الدولية يف نيويورك اإن على العامل بذل كل 

ما بو�شعه “لتجنب حرب باردة جديدة«.

ماكرون  اإميللانللويللل  الفرن�شي  الرئي�ص  قللال  جهته  مللن 

ال�شني  بني  باخل�شومة  ُيخت�شر  اأن  ميكن  “ل  العامل  اإن 

“لي�ص حمكوم علينا جماعيا  والوليات املتحدة” م�شيفا 

مبناورات ثنائية جتعلنا جمرد �شهود على عجز جماعي«.

ت�شتمر  الللتللي  الللعللامللة  اجلللمللعلليللة  مللن  الأول  اللليللوم  ويف 

دول  عدة  نللددت  بلدا،   193 لللل مداخات  وتت�شمن  اأ�شبوعا 

الأمريكي  الرئي�ص  بدا  وقت  بلنهج ترامب “الأحادي” يف 

يف الأيلللللام الأخلللللرية اأكلللر عللزلللة مللن اأي وقلللت ملل�للشللى مع 

اإيران. وحذر  اإعادة فر�ص العقوبات الدولية على  اإعانه 

ماكرون باأن فرن�شا وحلفاءها الأوروبيني “لن ي�شاوموا” 

علللللى رفلل�للشللهللم دعلللم وا�للشللنللطللن علللللى هلللذا اللل�للشللعلليللد، فيما 

اأنلله لن يكون لدى  الإيللراين ح�شن روحللاين  اأكللد الرئي�ص 

خيار  “�شوى  الأمريكية  الرئا�شية  النتخابات  يف  الفائز 

الر�شوخ” ملطالب اإيران ب�شاأن رفع العقوبات الأمريكية.

فشل »إسرائيلي« امام »كورونا«.. والتهديد بفرض منع التجول التام

عباس للملك سلمان: نثمن مواقف السعودية بكين وواشنطن تتواجهان في األمم المتحدة حول المناخ والفيروس
الداعمة للشعب الفلسطيني

االحتالل ُيجمد االعتقال االداري لألخرس 
..واالسير يرد بمواصلة اإلضراب 

تحريض إسرائيلي ضد منظمات حقوقية 
ترفع دعاوى أمام الجنايات الدولية
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�شلمان  امللللللك  اللل�للشللعللودي،  العاهل  تلقى 

الأربللعللاء،  ام�ص  �شعود،  اآل  العزيز  عبد  بن 

الفل�شطيني،  الرئي�ص  مللن  تهنئة  برقية 

الوطني  اللليللوم  مبنا�شبة  عللبللا�للص،  حمللمللود 

الل90 للمملكة.

واأفللللللللللادت وكللللالللللة الأنلللللبلللللاء اللل�للشللعللوديللة 

هناأ  الفل�شطيني  الرئي�ص  بلللاأن  “وا�ص”، 
امللك �شلمان وحكومة و�شعب اململكة بهذه 

و�شعبها  فل�شطني  با�شم  وذللللك  املنا�شبة، 

وا�شمه �شخ�شيا.

دوللللة  “اإن  الللربقلليللة:  عللبللا�للص يف  وقللللال 

تثمن  وقلليللادة،  وحللكللومللة  �شعبا  فل�شطني، 

طوال  لها  الداعمة  الت�شامنية  مواقفكم 

�للشللنللوات نلل�للشللالللهللا امللل�للشللروع ملللن اأجللللل نيل 

اأر�شنا  على  وال�شيادة  وال�شتقال  احلرية 

فدوركم  القد�ص،  وعا�شمتها  الفل�شطينية 

امللللهلللم واللللفلللاعلللل جتللللاه قلل�للشلليللتللنللا الللعللادلللة 

وقلل�للشللايللا اأمللتللنللا املللجلليللدة اإمنلللللا يللعللرب عن 

التزامكم و�شجاعتكم وبوقوفكم اإىل جانب 

احللللق واللللعلللدل واللل�للشللعللي اجلللللاد ل�للشللتللعللادة 

اأرا�شينا ومقد�شاتنا«.

ويف ذات ال�شياق، تلقى الأمري حممد بن 

�شلمان، ويل العهد ال�شعودي، نائب رئي�ص 

جمل�ص الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة 

اليوم  مبنا�شبة  الفل�شطيني  الرئي�ص  من 

الرئي�ص  ودعللللا  للمملكة.  الللللل90  الللوطللنللي 

و�شعبها  اململكة  على  ميّن  اأن  الفل�شطيني 

حققته  ما  مثمناً  والللرخللاء،  التقدم  بللدوام 

اململكة من نه�شة �شاملة واإجنللازات كبرية 

يف جميع املجالت.

االنباط - وكاالت

با�شم  املللتللحللدث  ال�شقاقي  حمللمللد  اأكلللد 

مللهللجللة اللللقلللد�لللص املللل�للللص، ان مللللا تلل�للشللمللى 

باملحكمة املركزية “ال�شرائيلية” اأ�شدرت 

لاأ�شري  الداري  العتقال  بتجميد  قللراراً 

ماهر الأخر�ص دون الفراج عنه، مع بقائه 

معتربا  كللابللان.  م�شت�شفى  يف  حمللتللجللزاً 

ان ملللا يللقللوم بللله الحلللتلللال خللدعللة لللدفللع 

الخر�ص لإنهاء اإ�شرابه عن الطعام .

يلللوا�لللشلللل   ، الأخلللللر�لللللص  ان  اىل  يللل�لللشلللار 

اإ�للشللرابلله املللفللتللوح عللن الللطللعللام يف �شجون 

الحتال، و�شط تدهور خطري طراأ على 

ورف�ص  تعنت  وا�شتمرار  ال�شحية  حالته 

املتمثلة  ملللطلللللبلله  بللال�للشللتللجللابللة  الحلللتلللال 

باإنهاء اعتقاله الإداري.

الأخللللر�للللص  اإن  الأ�لللللشلللللري،  نللللللادي  وقللللللال 

م�شرب منذ )59( يوماً ول يزال حمتجزاً 

اأنللله  واأو�للللشللللح  “كابان”.  ملل�للشللتلل�للشللفللى  يف 

بللالإ�للشللافللة اإىل مللا يللواجللهلله الأ�لللشلللري من 

اإدارة �شجون  ظروف �شحية خطرية، فاإن 

التنكيلية  اإجللراءاتللهللا  متللار�للص  الحللتللال 

بحقه، ل�شيما عملية عزله التي بداأت بها 

منذ حلظة اإ�شرابه، ونقله املتكرر لإنهاكه 

التي  اليومية  ال�شغوط  ج�شدياً، عدا عن 

تتعمد ممار�شتها لك�شر خطوته.

الحللللتللللال  ملل�للشللتلل�للشللفلليللات  اأن  ولللللفللللت 

اأخلللرى،  امللل�للشللرب مللعللركللة  لللاأ�للشللري  ُت�شكل 

�شنوف  �شتى  فيها  الأ�للشللري  يللواجلله  حيث 

الللنللفلل�للشلليللة واجللل�للشللديللة، واإىل  اللل�للشللغللوط 

جللانللب ذلللللك تلل�للشللتللمللر حمللاكللم الحللتللال 

�شيا�شة  تر�شيخ  علللللى  والللعللمللل  بللالللتللواطللوؤ 

العتقال الإداري عرب قراراتها التي متثل 

فقط قلللرارات جللهللاز خمللابللرات الحللتللال 

“ال�شاباك«.
الأخلللر�لللص )49  الأ�لللشلللري  اأن  اإىل  يلل�للشللار، 

الللظللهللر يف جنني،  �شيلة  بلللللدة  مللن  عللامللاً( 

وتللللعللللر�للللص للللاعلللتلللقلللال ملللللن قلللبلللل قلللللوات 

الحتال عدة مرات كان اآخرها يف تاريخ 

27 متوز 2020، وحولته �شلطات الحتال 

اأ�شهر  اأربللعللة  ملللدة  الإداري  العللتللقللال  اإىل 

وجرى تثبيتها لحقاً.

االنباط - وكاالت

ب�شوؤون  ُتعنى  اإ�شرائيلية  جهات  تنفذ 

ا  حتري�شً احلكومية،  غري  املنظمات  ر�شد 

مملللنلللهلللًجلللا �للللشللللد مللللوؤ�للللشلللل�للللشللللات حللقللوقلليللة 

�للشللد وزراء  دعللللللاوى  تلللرفلللع  فللللل�للشللطلليللنلليللة 

متهمني  وغللريهللم  اإ�شرائيليني  و�للشللبللاط 

بارتكاب جرائم حرب بحق الفل�شطينيني، 

اأمام حمكمة اجلنايات الدولية.

ام�ص،  هيوم  ي�شرائيل  �شحيفة  وركللزت 

اأوروبية  دول  اأن  بحجة  احلملة  تلك  على 

والللدمنللارك  ال�شوي�شرية  احلكومة  منها 

اأخرى،  وال�شويد وهولندا ودول  وايرلندا 

تلللقلللوم بللتللحللويللل اأملللللللوال كلللبلللرية للللللمللركللز 

الللفللللل�للشللطلليللنللي حلللقللوق الإنللل�لللشلللان، ومللركللز 

رفع  ل�شالح  املللراكللز  من  وغريها  امللليللزان، 

دعاوى ق�شائية �شد اإ�شرائيل.

ووفلللللللًقلللللللا للللللللللمللللزاعللللم الإ�للللشللللرائلللليللللللللليللللة 

العقود  يف  املراكز  تلك  فللاإن  التحري�شية، 

املللربمللة مللع تلللللك احلللكللومللة هللنللاك �شرط 

يللنلل�للص علللللى اأنلللهلللا ملللللزمللة بللالللتللوا�للشللل مع 

مللكللتللب امللللدعلللي اللللعلللام ملللحللكللمللة اجلللنللايللات 

مع  والتوا�شل  الوثائق  واإر�شال  الدولية، 

املللحللكللمللة وتلللقلللدمي الللقلل�للشللايللا يف املللحللافللل 

اأن احلكومات متول عن  وادعت  الدولية. 

اإ�شرائيل  �شد  اللتما�شات  وعن عمد  علم 

اأمام حمكمة اجلنايات الدولية.

للتمويل  العملية  النتيجة  اإن  وقللالللت، 

اجتماعات  �شل�شلة  ال�شخي عقد  الأوروبللي 

الفل�شطينية  املللنللظللمللات  اأعلل�للشللاء  عللقللدهللا 

احلقوقية مع املدعي العام للمحكمة باتو 

بن�شودا وممثلني اآخرين للمحكمة.

االنباط - وكاالت

لهيبها،  وخبا  ال�شم�ص  غابت  اأن  بعد 

اأبو  ال�شابق، حممد  املرمى  خرج حار�ص 

القم�شان، بدراجته الهوائية يجول بها 

�شوارع خميم جباليا  اليتيمة يف  ب�شاقه 

�للشللمللال غلللللزة، يلللدفلللع دوا�لللشلللة اللللدراجلللة 

بقدمه الي�شرى، ل تكتمل دورة الرت�ص، 

وي�شغط  دائللرة  ن�شف  الدوا�شة  فيعيد 

عليها مرة اأخرى.

اأبو القم�شان )24 عاما( كان حار�ص 

مرمى نادي احتاد جباليا بيد اأن قنا�شا 

اليمنى  ركبته  فتت  الحللتللال  قللوات  يف 

واألللزمللتلله  �للشللاقلله  لللبللرت  اأدت  بللر�للشللا�للشللة 

اإعاقة اإىل الأبد.

م�شاركا  كان  اإنه  القم�شان  اأبو  يقول 

العودة �شرق جباليا  اإحدى م�شريات  يف 

قللنللا�للص  اأطلللللللق   ،2018/6/22 بلللتلللاريلللخ 

اإ�شرائيلي النار على ركبته فاأقعده.

»حلليللنللهللا تللفللجللرت ركللبللتللي ومل اأ�للشللعللر 

بلل�للشللاقللي وراأيللللللت عللظللم اللللركلللبلللة بلللللارزا، 

�شهور ثم  العاج خم�شة  ا�شتمرت رحلة 

القم�شان  اأبو  قرر الأطباء البرت” قال 

كللانللت م�شدر  الللقللدم  كلللرة  اأن  واأ�لللشلللاف 

اأ�شبح  اأن  كللبللري  حلللللم  يل  “كان  رزقلللله: 

حلللار�لللص ملللرملللى علللامللللي، لللكللن ر�للشللا�للشللة 

حلمي.« �شطبت 

“هاآرت�ص”  �لللشلللحللليلللفلللة  وكللللللانللللللت 

نلل�للشللر تقرير  اأعللللادت  الإ�للشللرائلليللللليللة، قللد 

الذخرية  لإطللاق  “اأر�شلتمونا  بعنوان 

ا�شتمعوا  متظاهراً..   8211 على  احلية 

�شلوكيات  التقرير  ويك�شف  الآن”،  لنا 

جنود  مللار�للشللهللا  بللل”ال�شادية”  ُو�للشللفللت 

ال�شلميني  املتظاهرين  �شد  الحللتللال 

مللن   6 “اعرتافات”  علللللر�لللللص  علللللرب 

اللللقلللنلللا�لللشلللني كلللللانلللللوا يلللتللل�لللشلللابلللقلللون مللن 

اأكر. ُركبا  �شي�شيب 

كيف  متباهيا  القنا�شة  اأحللد  وروى 

الركبة،  يف   52 واأ�للشللاب  فل�شطينيا  قتل 

يحتفظ  اأنه  فيك�شف  فخره،  يخفي  ول 

بلللامللللظلللروفلللات اللللفلللارغلللة للللللر�للشللا�للشللات. 

 14 يف  كللانللت  اإ�للشللابللة   52 اللللللل اأن  ويك�شف 

اللللوليلللات  نللقلللللت  عللنللدمللا   2018 ملللايلللو 

املللتللحللدة �للشللفللارتللهللا ملللن تلللل اأبللليلللب اإىل 

القد�ص تزامنا مع اإحياء ذكرى النكبة.

وا�شت�شهد يف هذا اليوم على الأقل 60 

واأ�شيب  اأطللفللال،   10 بينهم  فل�شطينيا، 

ما يزيد عن 2000 اآخرين بجروح.

وكللل�لللشلللف اللللقلللنلللا�لللص، الللللللذي قللدمللتلله 

ال�شحيفة با�شم “اإيدن”، اأنه كان يلقب 

كان  للميدان  يعود  واأنه عندما  بالقاتل 

ُي�شاأل من رفاقه: “كم عدد الركب التي 

�للشللعللوره  يللخللفللي  ول  اليوم؟”،  اأ�للشللبللتللهللا 

”الفخر«. بللل

وهللنللا يللقللول اأبلللو الللقللملل�للشللان: اإن هللذا 

اجلندي جمرد ومري�ص نف�شيا وبحاجة 

عزل.  باإ�شابة  ي�شتمتع  كان  لأنه  لعاج 

فان�شم  يلل�للشللتلل�للشلللللم،  للللن  اأنلللله  ويلل�للشلليللف: 

اإىل فللريللق كلللرة قلللدم خللا�للص مبللبللتللوري 

احلللركلليللة،  الإعللللاقللللة  وذوي  اللل�للشلليللقللان 

الذي  للجندي  كتحٍد  اللعب  و�شيوا�شل 

اأ�شابه. باإعاقته، وكتعوي�ص عما  ت�شبب 

املئات  وتعر�ص  العودة  م�شريات  بعد 

فللرق   4 غلللزة  يف  بلللرزت  الللبللرت،  لعمليات 

كرة قدم خا�شة مببتوري الأرجل.

ويلللللللقلللللللول امللللللخلللللتللللل�لللللص بلللللالللللل�لللللشلللللوؤون 

ن�شر  اإن  فلللروانلللة،  عللاهللد  ال�للشللرائلليللللليللة 

التوقيت  هللذا  يف  النوع  هللذا  من  تقرير 

�شعبنا  لأبلللنلللاء  تللرهلليللب  ر�للشللالللة  يللحللمللل 

الوطنية  “القيادة  تاأ�شي�ص  بعد  خا�شة 

وكاأنها  ال�شعبية”،  للمقاومة  املللوحللدة 

ر�للشللالللة مللفللادهللا اأنللهللم لللن يللتللورعللوا عن 

ملجابهة  الللقللاتلللللة  الللو�للشللائللل  ا�للشللتللخللدام 

اإعللادة  اإن  واأ�للشللاف:  ال�شعبية.  املللقللاومللة 

واأنللله  بلللريء �شيما  الللتللقللريللر غللري  نلل�للشللر 

تللوؤكللد  نلل�للشللره  “اإعادة  اأ�للشللهللر،  ُنلل�للشللر قللبللل 

اأن هللنللاك نلليللة مللبللّيللتللة بللارتللكللاب جللرائللم 

ر�شالة  واأي�شا  ال�شلمية  الفعاليات  �شد 

بدعم  حمللملليللون  اأنللهللم  للجنود  طللمللاأنللة 

غطاء  يوفر  الذي  وبالتطبيع  قيادتهم 

جلرائمهم.«

بغزة  اللل�للشللفللاء  م�شت�شفى  دهللاللليللز  يف 

اأبو �شعيب )32  امل�شاب جماهد  يوا�شل 

لعملية  للخ�شوع  اأوراقلله  جتهيز  عاما( 

جراحية جديدة. وفقد اأبو �شعيب �شاقه 

بر�شا�ص  الإ�شابة  جراء   2018 مايو  يف 

قنا�ص، وتغريت حياته اإىل غري رجعة. 

الرخام  �شناعة  يف  يعمل  كللان  اأن  فبعد 

بات يعي�ص على امل�شاعدات.

يجدون  ل  الأ�شحاء  عملي،  »فقدت 

التي  حياتي  �شاأكمل  كيف  بللغللزة،  عما 

يقلب  وهللو  جحيم،” قللال  اإىل  حتللولللت 

علللرب الللهللاتللف الللنللقللال �للشللور ديلللكلللورات 

رخللللام اأجنلللزهلللا قللبللل اإ�للشللابللتلله.واأ�للشللاف 

املفقودة  �شاقه  دفللن  الللذي  �شعيب،  اأبللو 

حديثه  موجها  املتوفى،  والللده  بجانب 

بلل�للشللاق  اأمللل�لللشلللي  “اأ�شبحت  للللللقللنللا�للص: 

�شناعي وعكاز، اأ�شكوك اإىل اهلل.«

مللن  للللللبللرت  ملل�للشللابللا   124 وتلللعلللر�لللص 

ال�شفلية  الأطللراف  يف  امل�شابني  جممل 

وعددهم 9389. واأ�شيب خال م�شريات 

اأخرى  لإ�شابات  اإ�شافة   19464 العودة 

عدد  ليبلغ  ميدانيا  معها  التعامل  مت 

امل�شابني زهاء 36 األف. وك�شف التقرير 

اخللللا�لللص مبلل�للشللريات اللللعلللودة اللل�للشلللللملليللة 

خللال فرتة  قتلت  الحللتللال  قلللوات  اأن 

اأقل  اأعمارهم   62 بينهم   316 امل�شريات 

من 18 عاما.

 30  وانللطلللللقللت ملل�للشللريات اللللعلللودة يف 

مطالبة  �شلمية  كفعاليات   2018 اذار 

بحق عودة الاجئني الفل�شطينيني اإىل 

بيوتهم، ثم ُعلق ن�شاطها يف 23 نوفمرب 

.2019

كللللان ي�شعر  اإنلللله  اآخللللر  وقللللال قللنللا�للص 

دقيقة  اإ�شابة  حقق  لأنلله  “بالرتياح” 
عللللنللللدمللللا فللللجللللر ركللللبللللة للللل�للللشللللاب بللللللدا يف 

الع�شرين.

اإنلله  “اإيتاي” فلليللقللول  الللقللنللا�للص  اأملللا 

اأطلق النار على �شاب واأ�شابه يف ركبتيه 

املثايل  املوقف  اأن  اإىل  م�شريا  الثنتني، 

“الركبة«. ل�شرب فل�شطيني هو 

وقلللللال املللتللخلل�للشلل�للص الللنللفلل�للشللي رفلليللق 

اإن هذه اجلرائم تعك�ص �شلوكا  النريب، 

فجنود  الكراهية،  على  مبنيا  عدوانيا 

العرب  كراهية  على  يرتبون  الحتال 

للعربي  قيمة  فا  الآَخللر،  وكراهية  بل 

يف ثللقللافللتللهللم. واأ�لللشلللاف: هلللذا اللل�للشلللللوك 

الللعللدوانلليللة  ال�شخ�شية  �للشللمللات  يك�شف 

الآخرين،  بعذابات  بالتلذذ  تت�شم  التي 

فهوؤلء بحاجة لعاج نف�شي من مر�ص 

الللتللحللريلل�للص  اأن  واأ�للللشللللار  “ال�شادية«. 
العلللاملللي ال�للشللرائلليلللللي اأيلل�للشللا للله دور 

يف خلللللق نللزعللات انللتللقللاملليللة للللدى جللنللود 

الفل�شطيني. الحتال جتاه 

»سادّية« القناص »اإلسرائيلي« تسحق أحالم الشبان في غزة
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الـريـا�ضي

االنباط -عمان

�إىل �سجل جمموعة  �إجناز جديد ي�ساف 

�ك���ادمي���ي���ة �الق�������س���ى �ل���دول���ي���ه ل��ل��ك��ر�ت��ي��ه 

�ال����س���ود  �حل�����ز�م  ف��ح�����ص  يف  وت��ت��ال��ق   2020

�الق�سى  �ك��ادمي��ي��ة  م��ن  الع��ب   ١٨ مب�ساركة 

ف�����رع ع���م���ان وق�����د ������س����رف جل���ن���ة �ل��ف��ح�����ص 

�مل��ك��ون��ة م���ن �ل�����س��ادة حم��م��د ف��ت��ي��ان رئ��ي�����س��اً 

و ع�����س��وي��ة ك���ل م���ن م��و���س��ى ج��م��ع��ة و �ك���رم 

�لذين  �لالعبني  وتاليا  ��سماء  �لرنتي�سي 

�بر�هيم  خالد  عمر  بنجاح  �لفح�ص  �جتازو 

�ل�����س��م��اي��ل��ه دي��ن��ا م��ن�����س��ور ���س��امل �ل�����س��م��اي��ل��ه 

م����الك ���س��ام��ر م��رت�����س��ى �ل��ع�����س��اي��ل��ة مينى 

�����س���ام���ه ي���ون�������ص �ل��ك�����س��ا���س��ب��ه ج�����ود حم��م��د 

�بر�هيم  ع��ب��د�هلل  �ب��ر�ه��ي��م  �ل�سائق  �سحاده 

�ل�����س��م��اي��ل��ه م���وؤم���ن �ن�������ص حم��م��د �مل��ح��ادي��ن 

���س��خ��ر زك���ري���ا �إب���ر�ه���ي���م �ل�����س��م��اي��ل��ه و���س��ام 

حممد  ع��ب��د�ل��رز�ق  �ل�سمايله  �سالح  مالك 

حم���م���ود �جل���ع���اف���ره �مي����ان م��ن�����س��ور ���س��امل 

ملار  �جل��و�زن��ه  �سميح  ي��زي��د  م��ر�  �ل�سمايله 

ليث فر��ص �ملعايطه حممد �إبر�هيم حمد�ن 

�خلري�سات يو�سف طارق حممود �لب�ستنجي 

عماد  ع��ب��د�هلل  �لعمر  نايف  �سليمان  م�سعل 

مم��دوح  معتز  عبد�لرحمن  �ل��ق��ر�ل��ه  ���س��الم 

عمر  �لقر�له  عبيد  عطاهلل  �حمد  �ملبي�سني 

يا�سني  عدي  ورد  �ملعابره  عبد�حلميد  نذير 

�حلبا�سنه مرو�ن حممد جازي �حلروب علي 

حممد علي �لذنيبات معت�سم �سليمان نايف 

غ�سان  �حل��روب  �لعمر حممد جازي حممد 

نايف  �سليمان  عريب  �لذنيبات  علي  حممد 

�لعمر �أمين عمر �بر�هيم �ل�سر�يرة حممد 

خليل  �سطام  حممد  �ل�سعوب  فار�ص  �سالح 

�جل��ع��اف��رة  ر����س���و�ن حم��م��د حم��م��ود  �سلهب 

���س��ه��م خم��ل��د حم��م��د �ل�����س��م��ور ح��ب��ي��ب �هلل 

ن���ذي���ر ع��ب��د�حل��م��ي��د �مل���ع���اب���ره ع���ب���د�هلل بكر 

حم���م���ود �ل��ل��ي��م��ون حم��م��د ه��ا���س��م حم��م��ود 

�ل�سيايده ني�سان خلف �حمد �لطوري �سقر 

ف���رح���ان ���س��الم��ة �ل��ل��ي��م��ون �ح��م��د م��ن�����س��ور 

�لليمون  طارق بن طريف عمر بكر حممود 

جا�سر  حمزة  �ل�سيايده  حممود  ها�سم  قي�ص 

�لليمون  �سالح  �حمد  بهاء  قديره  �بو  علي 

ن�سال  �يهم  �ل�سر�بعه  جن��م  يحيى  يو�سف 

�لرحمن  عبد  �سامح  ج�سار  �ملعاقبه  مو�سى 

�ل�سمايله  �بر�هيم  خالد  حممد  �لل�سا�سمه 

ت��ق��ي ول���ي���د ����س���الم �ل���رو�����س���ده ب����الل ع���ادل 

حم���م���ود �أب�����و ح����رب حم��م��د ي��ا���س��ني �ح��م��د 

�ل�سمايله  �بر�هيم  عبد�هلل  حامت  �ل�سمايله 

يو�سف زكريا �إبر�هيم �ل�سمايله �سوق يحيى 

عبد�لكرمي  �ح��م��د  ره���ا  �ل��ت��خ��اي��ن��ه  م�سيان 

�لعقاربه  حممد  م�سطفى  �إ�سر�ء  �ملبي�سني 

�ملعابره  ن��ز�ر  �الأك��ادمي��ي��ة  �إد�رة  على  ي�سرف 

�ل��ق��ر�ل��ه و�خل��ب��ر �ل��ك��اب��ن ن��ذي��ر �ل��ق��ر�ل��ه 

�أحمد  و�لكابن  �لقر�له  عبد�هلل  و�لكابن 

نز�ر �لقر�له .
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�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�سة« 

يف �ملوقع �اللكرتوين

 اكاديمية االقصى للكراتيه تحصد النجاح

 مدرب الهالل يطمح باللقب

 سيميدو من البرشا الى ولفرهامبتون

أندريسكو تعتذر عن فرنسا للتنس

الدوحة - وكاالت

�أك����د �ل���روم���اين ر�زف�����ان ل��و���س�����س��ي��ك��و، 

م�����درب �ل���ه���الل �ل�������س���ع���ودي، رغ��ب��ت��ه يف 

ق���ي���ادة ف���ري���ق���ه ل���ل���ف���وز ب������دوري �أب���ط���ال 

رغم  �ل��ت��و�يل،  على  �ل��ث��اين  للعام  �آ���س��ي��ا، 

عدد  �إ���س��اب��ة  ظ��ل  يف  �ل�سعبة،  �ل��ظ��روف 

 ك��ب��ر م���ن الع��ب��ي��ه ب��ف��رو���ص ك���ورون���ا. 

وق�����ال ل��و���س��ي�����س��ك��و، خ����الل ت�����س��ري��ح��ات 

ل�سبكة )Pro Sport( �لرومانية، �إن 

�ل���ف���ري���ق ي����ع����اين ب�������س���دة ب�����س��ب��ب ك���رة 

خ���الل خو�سه  ب��ال��ف��رو���ص،  �الإ����س���اب���ات 

قطر. و�أ�ساف:  يف  �ل��ق��اري��ة  �مل��ن��اف�����س��ات 

“ال �أع����رف م���اذ� �أق����ول، ل��ك��ن ه��ن��اك 30 
�لرغبة  “لدينا  م�سابة«. وتابع:  حالة 

�آ�سيا، وحتقيق  �أب��ط��ال  ب���دوري  �ل��ف��وز  يف 

�لنهاية،  حتى  �جلماهر.. �سنقاتل  حلم 

بغ�ص �لنظر عن �لظروف �ل�سعبة �لتي 

�الأو���س��اع  ه��ذه  “يف  نو�جهها«. و�أردف: 

�ال�ستثنائية، كل يوم هو مغامرة جديدة 

فهم  بال�سباب،  �أث��ق  لنا.. و�أنا  بالن�سبة 

ي��ح��اول��ون �ل��ق��ت��ال م��ن �أج���ل �ل��ف��ري��ق يف 

ه����ذه �ل����ظ����روف، رغ����م ع����دم �م��ت��الك��ه��م 

�لدولية«. للخربة 

بر�شلونة - وكاالت

�أع����ل����ن ب��ر���س��ل��ون��ة �الأرب������ع������اء، رح��ي��ل 

ظ���ه���ره �الأمي�������ن، ن��ي��ل�����س��ون ���س��ي��م��ي��دو، 

�الإجن��ل��ي��زي  �ل����دوري  �إىل  ر���س��م��ي  ب�سكل 

�لكتالوين، يف  �ل����ن����ادي  �مل���م���ت���از. وق���ال 

ب������ي������ان: »ن����ي����ل���������س����ون ����س���ي���م���ي���دو ي������ودع 

ب��ع��د  وول���ف���ره���ام���ب���ت���ون،  بر�سلونة �إىل 

ك��الع��ب  م���ب���ار�ة  و١22  م���و�����س���م  ث���الث���ة 

“تو�سل  �لبلوجر�نا«. و�أ�ساف:  م���ع 

�ل����ن����ادي الت���ف���اق م���ع وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون 

م��ل��ي��ون   30 ن���ظ���ر  ����س���ي���م���ي���دو،  ب���������س����اأن 

م���الي���ني   ١0 �إىل  ب����االإ�����س����اف����ة  ي���������ورو، 

ن�����ادي  “يعرب  ك������م������ت������غ������ر�ت«. و�أمت: 

ب���ر����س���ل���ون���ة ع����ن �م���ت���ن���ان���ه ل�����س��ي��م��ي��دو، 

ب�����س��ب��ب �ل��ت��ز�م��ه وت��ف��ان��ي��ه، وي��ت��م��ن��ى له 

جانبه،  �مل�ستقبل«. ومن  يف  �لتوفيق  كل 

عرب ح�سابه  ن�������س���ر وول���ف���ره���ام���ب���ت���ون 

�ل��ف��ي��دي��و  “تويرت”،  �لر�سمي على 

�سيميدو. ل�سفقة  �لتقدميي 

كندا - وكاالت

ق����ررت �ل��ك��ن��دي��ة ب��ي��ان��ك��ا �أن��دري�����س��ك��و 

�مل�ساركة  عدم   ، عامليا،  �ل�سابعة  �مل�سنفة 

يف ب��ط��ول��ة ف��رن�����س��ا �مل��ف��ت��وح��ة ل��ل��ت��ن�����ص 

و�لرتكيز  �ملو�سم  نهاية  حتى  و�ل��ر�ح��ة 

�أندري�سكو،  ت�سارك  تعافيها. ومل  على 

�ل��ت��ي مل ت��د�ف��ع ع��ن ل��ق��ب��ه��ا يف �أم��ري��ك��ا 

20١9 وقررت عدم �مل�ساركة  �ملفتوحة يف 

م���ب���ار�ة  �أي  يف  �ل����ع����ام،  ه����ذ�  ن�����س��خ��ة  يف 

م��ن��ذ �ل��ب��ط��ول��ة �خل��ت��ام��ي��ة ل��ل��م��و���س��م يف 

�ن�سحبت  حيث  �ملا�سي  �لعام  �سينت�سني 

حينها ب�سبب �إ�سابة يف ركبتها �أجربتها 

�أي�������س���ا ع���ل���ى �الن�������س���ح���اب م����ن ب��ط��ول��ة 

�أ���س��رت�ل��ي��ا �مل��ف��ت��وح��ة يف ي��ن��اي��ر/ ك��ان��ون 

�لثاين �ملا�سي. وقالت �لالعبة �لكندية 

بعدم  �سعب  ل��ق��ر�ر  “تو�سلت  ب��ي��ان  يف 

�مل�������س���ارك���ة يف م��و���س��م �ل���ب���ط���والت ع��ل��ى 

و�ساأح�سل  �لعام،  هذ�  �لرملية  �ملالعب 

�مل��و���س��م �حل���ايل من  ر�ح���ة لنهاية  ع��ل��ى 

�ل�سحية  ح��ال��ت��ي  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  �أج����ل 

و�لتدريبات«.

االنباط - عمان

ت���ت���و�����س���ل م�������س���اء �ل����ي����وم م��ن��اف�����س��ات 

�ال���س��ب��وع �ل��ث��ام��ن م��ن دوري ك���رة �ل��ق��دم 

جتمع  مبار�تني  باقام  �ملحرتفني  الندية 

�الوىل �سباب �الأردن مع �سباب �لعقبة عند 

عبد�هلل  �مللك  �ستاد  على  م�ساء  �خلام�سة 

�لثاين، فيما يحت�سن �ستاد �حل�سن باإربد 

�ل�سابعة  �ل��رم��ث��ا ع��ن��د  ل��ق��اء �حل�����س��ني م��ع 

ينظر  �الوىل  �ملبار�ة  ..يف  م�ساء  و�لن�سف 

باهمية  و�ل��ع��ق��ب��ة  �الردن  ���س��ب��اب  م��ن  ك��ل 

�ل�سعبة  للظروف  بالنظر  للفوز  ك��ربى 

على  وموقفهما  �ل��ف��ري��ق��ني  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 

�سلم �لرتتيب  خا�سة و�أن �لتعادل �سيكون 

�الأردن  �سباب  وك��ان  لهما  �خل�سارة  بطعم 

قد فرط بالفوز يف مبار�ته �ل�سابقة �أمام 

بر�سيد  �لعا�سر  باملركز  لي�ستقر  �لرمثا، 

�لعقبة  ���س��ب��اب  ف����اإن  �مل��ق��اب��ل،  ن��ق��اط يف   5

�أول  لت�سجيل  �سانحة  �لفر�سة  يجد  ق��د 

ف���وز ل��ه ب��ال��ب��ط��ول��ة، ح��ي��ث ال ي���ز�ل يقبع 

وه��و  نقطتني  بر�سيد  �ل��رتت��ي��ب  ذي���ل  يف 

من  �لكثر  بذل  العبيه  على  يحتم  و�سع 

بديل  �ل��ف��وز وال  �ج��ل حتقيق  م��ن  �جلهد 

و�لتقم خطوة موؤثرة نحو مناطق �المان 

من  باملزيد  للتفريط  يحتاج  ال  و�سع  يف 

�لنقاط ...

�الأنظار�سوب  تتجه  �لثاين   �للقاء  يف 

���س��ت��اد �حل�����س��ن ب����اإرب����د، �ل�����ذي ���س��ي��ك��ون 

�ل��ذي  �ل�سمال  دي��رب��ي  الأح���د�ث  م�سرًحا 

يقبل  ولن  و�لرمثا  �إربد  �حل�سني  يجمع 

�ل�سر�كة  لف�ص  بالفوز  �سوى  �لفريقان 

كل  ميتلك  حيث  بينهما،  فيما  �لنقطية 

باالقرت�ب  ويطمحان  نقطة،   ١2 منهما 

..وميتلك  �ل��وح��د�ت   �ملت�سدر  �أك��ر من 

�ل��ق��ادرة  �ل��ن��ج��وم  �ل��ف��ري��ق��ان، كوكبة م��ن 

ع��ل��ى ت��ق��دمي وج��ب��ة ف��ن��ي��ة د���س��م��ة، حيث 

ي�����ربز م����ن �حل�������س���ني �إرب���������د، حم��رتف��ه 

�ل��غ��اين م��اي��ك��ل، وحم��م��د م����و�يل ون���ز�ر 

من  ..وي���ربز  طنو�ص  وحممد  �لر�سد�ن 

ف��ري��ق �ل���رم���ث���ا، جن��م��ه ح��م��زة �ل�����دردور 

وم�������س���ع���ب �ل���ل���ح���ام و�ل���ل���ب���ن���اين م��اج��د 

م��اث��ي��ا���ص كونتي  و�الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ع��ث��م��ان 

�لذي  �حل�سني  هاج�ص  �لفوز  ..و�سيكون 

�مام  �الخرة  خ�سارته  لتعوي�ص  يتطلع 

�ل��ع��ودة  ور�ء  �سعيا  �ل���وح���د�ت  �مل��ت�����س��در 

..ف��ي��م��ا ي�سعى  �مل��ق��دم��ة م��ن ج��دي��د  �ىل 

�لتي  �لن�سوة  حالة  ��ستثمار  �ىل  �لرمثا 

ر�فقت العبيه بعد جناحهم بالعودة من 

�خل�سارة �مام �سباب �الردن �ىل �لفوز يف 

�ل��دق��ائ��ق �الخ���رة �الم���ر �ل���ذي منحهم 

ملو��سلة  �ل��ع��ال��ي��ة  �مل��ع��ن��وي��ات  م��ن  �مل��زي��د 

�مل�������س���و�ر م���ع �ل���ع���ودة �مل��ت��وق��ع��ة ل��ه��د�ف 

�لفريق حمرة �لدردور من �ال�سابة .

االنباط - عمان

حقق �لنجم �لذهبي للمنتخب �لوطني 

ل��ق��ب بطولة  �ل���ك���ردي  ���س��رغ��و  ل��ل��ج��ول��ف 

�ختتمت يف جنوب  و�ل��ت��ي  ت��ور  ب��رو  كال�ص 

ب��ري��ط��ان��ي��ا مب�����س��ارك��ة )١04( الع��ب��ني من 

�ملركز  حقق  حيث  و�لهو�ة  �ملحرتفني  فئة 

 )١4( و�مل��رك��ز  �ل��ه��و�ة  �سعيد  ع��ل��ى  �الأول 

ب����ني �مل���ح���رتف���ني ب��ن��ت��ي��ج��ة ����س���رب���ة حت��ت 

�مل���ع���دل وت��ع��ت��رب ه���ذه �ل��ن��ت��ي��ج��ة ����س��ت��م��ر�ر 

يف  �لكردي  حققها  �لتي  �لذهبية  للنتائج 

ه���ذ� �مل��و���س��م �ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي و�ل�����س��ع��ب ج��د� 

خا�سة يف �سل جائحة كورونا وكان �خرها 

حت��ق��ي��ق �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث يف ب��ط��ول��ه ت��ي بي 

�يجل  �ملا�سي م�سجال  �ال�سبوع  تور مطلع 

)���س��رب��ت��ني ت��خ��ت �مل���ع���دل( يف �حل��ف��ره ١٨ 

و�سعت �لالعب يف طليعه �لبطوله حمرز� 

م���رك���ز م���ت���ق���دم وي�������س���ر م����درب����ه وو�ل�����ده 

م��و���س��ى �ل���ك���ردي �ىل �ن���ه ب���دء يف �ل��ق��رتة 

�الأخ��������رة ������س����ر�ك ����س���رغ���و يف ب���ط���والت 

يف  ثبات  مل�ص  �ن  بعد  للمحرتفني  خا�سة 

�د�ءه و�تز�ن وهدوء �ثناء مو�جهة عمالقة 

�الأد�ء  �للعبة و�نه ر��سي متاما عن تطور 

خا�سة يف �لبطوالت �ملحرتفة .

االنباط - عمان

 0-6 �ل��ع��روب��ة  ع��ل��ى  �الأردن  ���س��ب��اب  ف���از 

�لبولو  ملعب  على  ج��رت  �لتي  �مل��ب��ار�ة  يف 

ل���ل�������س���ب���اب يف خ���ت���ام  مب���دي���ن���ة �حل�������س���ني 

�ل��ث��ال��ث��ة م���ن دوري  م��ن��اف�����س��ات �جل���ول���ة 

حماده للنا�سئات ت ١6. وفاز �حل�سني على 

حماده  على  �سي  �ف  وع��م��ان   ،0-٨ �ل��ر�ي��ة 

١2-0. ك����م����ا  �ل���ط���رة  ع��ل��ى  وج���ر����ص   ،0-3

�سهدت مباريات �جلولة  فوز �الأرثوذك�سي 

على �لبرت�ء بهدف دون رد، و�لن�سر على 

 ،0-9 3-0، وعمان على �الأهلي  �ال�ستقالل 

١٨-0. وت�سدر  عجلون  على  و�ل��ق��اد���س��ي��ة 

�الأوىل  �مل���ج���م���وع���ة  ف����رق  ت���رت���ي���ب  ع���م���ان 

ثم  ن��ق��اط،   9 بر�سيد  �جل��ول��ة  نهاية  بعد 

�ل���ب���رت�ء دون   ،4 �الأرث���وذك�������س���ي و�الأه���ل���ي 

ب�سد�رة  �لن�سر  �نفرد  �ملقابل،  نقاط. يف 

�مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ب��ال��ع��الم��ة �ل��ك��ام��ل��ة ب� 

 ،3 �ال�ستقالل   ،6 �لقاد�سية  ث��م  ن��ق��اط،   9

�سباب  ح��اف��ظ  نقاط. كما  دون  ع��ج��ل��ون 

 9 �الأردن ع��ل��ى ق��م��ة �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ال��ث��ة ب��� 

 ،3 �سي  �ف  عمان   ،6 �لعروبة  �أم���ام  نقاط 

�حل�سني  نقاط(. وم�سى  )دون  وح��م��اده 

ب�����س��د�رة �مل��ج��م��وع��ة �ل��ر�ب��ع��ة ب��� 9 ن��ق��اط، 

3، و�أخر�  6، و�لر�ية  متقدماً على جر�ص 

�لطرة )دون نقاط(.

الحسين والرمثا في ديربي الشمال المثير

 الكردي يحقق لقب 
بطولة  كالش برو تور

 تواصل منافسات بطولة حمادة للناشئات

 قائمة المرشحين الفضل نجوم أوروبا
باري�س - وكاالت

�أعلن �الحت��اد �الأوروب��ي لكرة �لقدم »يويفا« عن قائمة �ملر�سحني لنيل 

جائزة �أف�سل العب يف �أوروبا عن مو�سم 20١9-2020. وذكر �الحتاد �الأوروبي 

قائمة  �أن  �الجتماعي »تويرت«،  �لتو��سل  مب��وق��ع  �لر�سمي  ح�سابه  على 

�ملر�سحني ت�سم �لبلجيكي كيفني دي بروين )مان�س�سرت �سيتي(، و�لبولندي 

روبرت ليفاندوف�سكي و�الأملاين مانويل نوير )بايرن ميونخ(. و�أ�سار �ليويفا 

للن�سخة  �ملجموعات  دور  قرعة  خ��الل  �لفائز  ��سم  �إع���الن  �سيتم  �أن���ه  �إىل 

�أكتوبر/   ١ ي��وم  و�ملقرر عقدها  �أوروب���ا،  �أبطال  دوري  بطولة  �جلديدة من 

ت�سرين �أول �ملقبل. يذكر �أن ليفاندوف�سكي ونوير ح�سال مع بايرن ميونخ 

رفقة  ب��روي��ن  دي  ودع  بينما  �مل��ا���س��ي،  �ملو�سم  �الأب��ط��ال يف  دوري  لقب  على 

مان�س�سرت �سيتي �لبطولة من ربع �لنهائي.
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االنباط-وكاالت

�أه��ايل حمافظة  �نتابت  �حل��زن  حالة من 

�ل�صيديل  وف��اة  بعد  م�صر،  �صمايل  دم��ي��اط 

�ل�����ص��اب حم��م��د �ل��ف��ن��ج��ري، �ل���ث���اث���اء، من 

�مل�صتجد  ك���ورون���ا  ب��ف��رو���س  �إ���ص��اب��ت��ه  ج���ر�ء 

فقد�ن  ماأ�صاة  عا�س  �أن  بعد  “كوفيد-19” 
�أ�صرته و�حد�ً تلو �لآخر.

وذكرت و�صائل �إعام م�صرية �أن فرو�س 

كورونا �مل�صتجد �أ�صاب �أفر�د �أ�صرة �لفنجري 

و�صقيقه،  وو�ل��دت��ه  و�ل���ده  وف��اة  يف  وت�صببت 

ب�صبب ح�صور و�لدته حفل زفاف.

�أغ�صط�س   26 �إىل  �مل��اأ���ص��اة  ب��د�ي��ة  وت��ع��ود 

و�لدته،  وفاة  �لفنجري  �إع��ان  بعد  �ملا�صي، 

من  ل��ه��ا  �ن��ت��ق��ل��ت  �ل���ع���دوى  �أن  �إىل  م�����ص��ر� 

زفاف  �أثناء ح�صورها حفل  �ل�صيد�ت  �إحدى 

�بن �صقيقها قبل �أيام.

10 �أي���ام، �أع��ل��ن وف��اة و�ل��ده من  وبعدها ب���

�لعدوى  �نتقال  بعد  كورونا،  فرو�س  ج��ر�ء 

3 �أي��ام  �إل��ي��ه م��ن زوج��ت��ه �مل��ت��وف��اة، وب��ع��ده��ا ب���

�إذ  �لفرو�س،  ب�صبب  �أي�صا  �أخوه  مات  فقط، 

كتب �ل�صاب من�صور�ً على في�صبوك قال فيه: 

�هلل«. ذمة  يف  “�أخويا 
�لفنجري  �أع��ل��ن  قليلة،  ب��اأي��ام  بعدها  ث��م 

�إ���ص��اب��ت��ه ه��و �لأخ����ر ب��ف��رو���س ك���ورون���ا، كما 

ط��ل��ب م���ن �أ���ص��دق��ائ��ه �ل���دع���اء ل����ه، وخ���ال 

�مل��ا���ص��ي��ة، ك�صفت و���ص��ائ��ل �لإع���ام  �ل�����ص��اع��ات 

و�أخ��ي��ه،  و�أب��ي��ه  ب��اأم��ه  ليلحق  وف��ات��ه  �مل�صرية 

�مل�صتجد. باإ�صابته بفرو�س كورونا  متاأثر� 

وقبل وفاته ب�صاعات كتب �ل�صاب �مل�صري 

�آخر ر�صالة على مو�قع �لتو��صل �لجتماعي 

و�إن��ه  وف��ات��ه،  ب��اق��ر�ب  ي�صعر  �إن���ه  في�صبوك 

و�أ���ص��دق��ائ��ه،  �ملخل�صني  دع���و�ت  �إىل  ي��ح��ت��اج 

�أنه  �إل  �لأمل،  �أنه ميوت من قوة  ي�صعر  لأنه 

متاأثر�  وف��ات��ه  �إع��ان  مت  �صاعات  م��رور  بعد 

بالفرو�س.

ويف وق���ت ���ص��اب��ق، وج���ه �ل�����ص��اب �مل�����ص��ري 

عدة  ر���ص��ائ��ل  “في�صبوك”  يف  �صفحته  على 

بالفرو�س،  �أ�صرته  �إ�صابة  �إع��ان  بد�ية  مع 

كورونا،  مر�صى  على  �لتنمر  بعدم  مطالبا 

�ل�صابع”  “�ليوم  �صحيفة  نقلته  مل��ا  وف��ق��ا 

�مل�صرية.

ك��ل  ع���ل���ى  هلل  “�حلمد  خ���ال���ه���ا:  وق������ال 

فامل�صاب جلل  فيه،  �صدة ما نحن  �صيء رغم 

ولكننا كلنا ثقة يف قدرة �هلل ورحمته وعدله 

بق�صائه«. ر��صيني 

�صهر  كورونا يف  �أزم��ة  بد�ية  “من  وتابع: 

فرب�ير �حلمد هلل مل �تن�صل من م�صوؤوليتي 

بن�صيحه  ول  بعلم  �أب��خ��ل  ومل  �ل��ن��ا���س  �أم���ام 

�أتاأخر  ومل  معنوية  �أو  مادية  مب�صاعدة  ول 

ع��ن ت��اأدي��ة خ��دم��ة لأي م��ري�����س ك��ورون��ا ما 

كما  �جت��اه��ه��م  م�����ص��وؤول��ي��ت��ي  م��ن  �تن�صلت�س 

�بتغاء  �إل  يكن  مل  و�هلل  وه��ذ�  �لبع�س  فعل 

وجه �هلل«.

علي  ق��اف��ل  �أن���ا  ب��اهلل  “�أق�صم  و����ص��ت��ط��رد: 

�ملرة  م��ار���س،  �صهر  بد�ية  من  وعيالنا  بيتنا 

بعد  كانت  فيها  خرجت  �أم��ي  �للي  �لوحيدة 

�لعيد يف فرح �بن �أخوها و�تعدت من و�حدة 

�لعدوى  �نتقال  مت  ثم  ومن  هناك،  قريبتها 

لعدد كبر من �أفر�د �لعائلة«.

ع��ز�ء  بن�صر  �ل��ف��ن��ج��ري،  �ل�����ص��ي��ادل��ة  وودع 

و�ل����دع����اء ل����ه، وذك�����ر �ل���ع���دي���د م���ن �مل���و�ق���ف 

�لإيجابية له معهم ون�صر ماأثره على مو�قع 

�لجتماعي. �لتو��صل 

االنباط-وكاالت

�لأع��ا���ص��ر  ملو�صم  �لطق�س  فو�صى  �أن  ل��و  كما 

جديد  �صيء  حاليا  هناك  كافية،  تكن  مل  �لقيا�صي 

�لأر�صاد �جلوية  �أح�صرت هيئة  للقلق، فقد  يدعو 

�لعام  يف  بعد  ي�صمع  مل  لقبا  �لأم��رك��ي��ة  �لوطنية 

2020 �أل وهو “عو��صف �لزومبي �ل�صتو�ئية«.

�ل����زوم����ب����ي  “عو��صف  م�������ص���ط���ل���ح  وظ�����ه�����ر 

يوم  �لأر����ص���اد  هيئة  م��ن  ت��غ��ري��دة  �ل�صتو�ئية” يف 

�لثاثاء.

وكانت �لعا�صفة “بوليت” ت�صكلت يف وقت �صابق 

من �صبتمرب كو�حدة من 5 �أعا�صر مد�رية ن�صطة 

�ملرة  �لأطل�صي، وكانت هذه هي  �ملحيط  تختمر يف 

�لعديد  فيها  يوجد  �لتي  �لتاريخ  يف  فقط  �لثانية 

من �لعو��صف يف وقت و�حد.

وو�صلت �لعا�صفة بوليت �إىل �لياب�صة يف جزيرة 

برمود� كعا�صفة من �لفئة 1، وتعززت �إىل �لفئة 2 

�صرعتها  تفقد  قبل  �صبتمرب،   14 يف  �جلزيرة  ف��وق 

وحالتها بو�صفها عا�صفة ��صتو�ئية، ومت تخفي�س 

ت�صنيفها �إىل نظام �ل�صغط �ملنخف�س بعد �ملد�ري، 

�إن �لإخ��ب��اري��ة  �إن  ���ص��ي  ���ص��ب��ك��ة  ب��ح�����ص��ب م���ا ذك����رت 

�لأمركية.

جمرد  �إىل  وتر�جعت  �لعا�صفة  ه��د�أت  �أن  وبعد 

منخف�س جوي، ��صتعادت “بوليت” قوتها وزخمها 

و�أ���ص��ب��ح��ت ع��ا���ص��ف��ة ����ص��ت��و�ئ��ي��ة م����رة �أخ�����رى ي��وم 

�لثنني، وفقا للمركز �لوطني لاأعا�صر.

ما  �أو  �لأحياء”  “�ملوتى  م�����ص��رة  م���ن  ج��ان��ب 

“�لزومبي” يف �صو�رع �لعا�صةم �لت�صيلية  ب�  يعرف 

�صانتياغو.

ت�صيلي �صو�رع  �آلف “�ملوتى �لأحياء” يف 

بعد  على  �أخ���رى  م��رة  للظهور  بوليت  وع���ادت   

حو�يل 300 ميل قبالة �صو�حل جزر �لأزور �لتابعة 

للربتغال قبالة �ل�صو�حل �لأفريقية �لغربية.

�إن  �إن  ���ص��ي  وق����ال ع����امل �لأر�����ص����اد �جل���وي���ة يف 

مثل  “�لزومبي”  ع��و����ص��ف  �إن  ميللر  ب���ر�ن���دون 

لكنها حدثت  �لعا�صفة �ل�صتو�ئية “بوليت” نادرة 

من قبل.

وقال ميللر: “ميكن �أن ت�صبح �لظروف معادية 

�إذ�  �صدتها، ولكن  ��صتو�ئية للحفاظ على  لعا�صفة 

مل تتبدد متاما، فيمكنها �أن تنتع�س بعد �أيام عندما 

ت�صبح �لظروف �أكرث ماءمة«.

م��ر���ص��ح جيد  ه��و   2020 “عام  م��ي��ل��ر:  و�أ����ص���اف 

�ملياه  �لزومبي لأن درجات حر�رة  لتجربة عا�صفة 

�أع��ل��ى م��ن �مل��ت��و���ص��ط ف���وق ج���زء ك��ب��ر م��ن �ملحيط 

قيا�صًيا  ع��دًد�  ن�صهد  �أننا  �لو��صح  وم��ن  �لأطل�صي، 

من �لعو��صف«.

تعود من  �لتي  �لأوىل  �لعا�صفة  لي�صت  وبوليت 

�آخ���ر م��رة ح��دث فيها مثل هذ�  �مل���وت، فقد ك��ان��ت 

�لأمر يف عام 2004 مع �إع�صار “�إيفان«.

“بوليت” �إىل  �أما ملاذ� مل يتغر ��صم �لعا�صفة 

��صم �آخر بعد �أن همدت وخمدت، فذلك لأن خرب�ء 

�لأر�صاد �جلوية كانو� ل يز�لون قادرين على تتبع 

دو�مة �لعا�صفة �لأ�صلية.

كورونا يفتك بـ »أسرة مصرية« كاملة.. والسر 
في »حفل زفاف«

 بوليت.. »عاصفة زومبي« عادت من الموت

طرق لتفادي التشّتت أثناء المذاكرة

 لحم مقدد ينقذ كلبا سقط في حفرة 
عمقها 10 أمتار

االنباط -وكاالت

�ملذ�كرة  �أثناء  �لركيز  م�صتتات  تتعدد 

يف م���رح���ل���ة �مل�����ر�ه�����ق�����ة؛ مم�����ا ي���ق���ل���ل م��ن 

�مل���ع���ل���وم���ات �ل���ت���ي ي���ت���م حت�����ص��ي��ل��ه��ا خ���ال 

�لدر��صة  ف��رة  جعل  �أو  �لدر��صة،  جل�صات 

�لطالب يف حالة ملل  ُي��دخ��ل  �أط���ول؛ مم��ا 

من �ملذ�كرة.

هناك  �ملذ�كرة،  �أثناء  �لت�صّتت  ولتجنب 

:»reach out« عدة طرق ذكرها موقع

لتح�صني  �ل��ط��اق��ة  م�����ص��ت��وي��ات  ف��ه��م   -1

�لركيز

�أن  �أنه من �ملرجح  �إىل  �لدر��صات  ت�صر 

تركيزهم  ذروة  على  �لأ���ص��خ��ا���س  يحافظ 

�ملتو�صط  يف  �صاعتني  �إىل  ���ص��اع��ة  م��ن  مل���دة 

على مد�ر �ليوم.

بالن�صبة ملعظم �لنا�س؛ فاإن �أف�صل وقت 

للبع�س  بالن�صبة  �ل�����ص��ب��اح،  ه��و  ل��ل��رك��ي��ز 

�لآخر يكونون يف ذروة تركيزهم �أثناء وقت 

بد من فهم ما  لهذ� ل  �لليل؛  متاأخر من 

هي �لأوقات �لتي متثل ذروة �لركيز لكل 

�صخ�س.

2. تدريب �لدماغ

م�������ص���ت���ت���ات  جت�����اه�����ل  يف  ل���ل���م�������ص���اع���دة 

�ل��دم��اغ  ت��دري��ب��ات  لبع�س  ميكن  �ل��رك��ي��ز، 

ABC هي  تقنية  كبر�ً،  فرقاً  �أن حتدث 

من  كثر  بفعاليتها  �أ�صاد  جمربة  طريقة 

�لنا�صوهذه �لطريقة هي .

ه��و  م���ا  �إدر�ك   - �ل���وع���ي  مت���ث���ل   »A«

�لإلهاء.

ح��ان   - �ل��ع��م��ي��ق  �ل��ت��ن��ف�����س  ت��ع��ن��ي   »B«

�ل����وق����ت لإب����ط����اء �ل��ت��ن��ف�����س و�ل���ت���ف���ك���ر يف 

خيار�تك.

مي��ك��ن  ك����ي����ف  �لخ����ت����ي����ار  مت����ث����ل   »C«

�ل���ت���ع���ام���ل م����ع �لإل�����ه�����اء، �إم�����ا ع����ن ط��ري��ق 

جتاهله، �أو عن طريق �لتفكر يف �مل�صتتات 

لإبعادها عن طريق �لركيز.

ه��ذه �ل��ط��ري��ق��ة ت��ع��د ���ص��ك��ًا م��ن �أ���ص��ك��ال 

ن��ت��ائ��ج ر�ئ��ع��ة  �أن ي��ح��ق��ق  �ل���ت���اأم���ل، مي��ك��ن 

ل��ب��ع�����س �لأ����ص���خ���ا����س، ول���ك���ن ق���د ي��ج��ده��ا 

�آخرون �صعبة.

�ل��ع��م��ل  ب����ني  �ل����ف����رق  ت����ع����ّرف ع���ل���ى   .3

و�ل�صرخاء

�أح���د �لأ���ص��ب��اب �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة �ل��ت��ي جتعل 

�أثناء  ب�صهولة  �نتباههم  يت�صتت  �لطاب 

وق����ت �ل���در�����ص���ة، ه���و �أن�����ه ل ي���وج���د ف��رق 

تقريباً بني �لوقت و�ملكان �لذي يوؤدون فيه 

و�جباتهم �ملدر�صية، و�لوقت و�ملكان �لذين 

فيه. ي�صرخون 

على  �ل���در�����ص���ة  ع��ل��ى  م���ع���ت���اد�ً  ك��ن��ت  �إذ� 

ي���ك���ون  ف���ق���د  �ل���������ص����ري����ر؛  يف  �أو  �لأري������ك������ة 

م���ن �ل�����ص��ع��ب �ل�����ص��ع��ور ب��ال��رك��ي��ز؛ ل��ه��ذ� 

در�����ص���ة خم�ص�صة  م�����ص��اح��ة  �إع�����د�د  ي��ج��ب 

ل���ا����ص���ت���خ���د�م ف���ق���ط يف �أوق�������ات �مل����ذ�ك����رة 

بالمتحان. �خلا�صة 

�ل���ه���و�ت���ف  �إىل  �ل����و�����ص����ول  ت��ق��ل��ي��ل   .4

و�لأجهزة �ملحمولة 

ت��ع��د ت��ن��ب��ي��ه��ات �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات م���ن �أك���رث 

م�صتتات �لركيز �أثناء وقت �ملذ�كرة؛ لهذ� 

در��صة،  بد�ية كل جل�صة  يجب �حلر�س يف 

ع��ل��ى �إب���ق���اء �ل��ه��و�ت��ف يف و���ص��ع ���ص��ام��ت - 

ويف�صل �أن يكون بعيد�ً عن �لأنظار.

�إىل  �ل����و�����ص����ول  ت�������ص���غ���ي���ل  �إي�����ق�����اف   .5

�لإنرنت

ق���ب���ل ب����دء �ل���در�����ص���ة و�مل�����ذ�ك�����رة، ي��ع��د 

طريقة  �لإن���رن���ت  �إىل  �ل��و���ص��ول  �إي���ق���اف 

�أن  رغ���م  �ل��ت�����ص��ت��ي��ت،  لتقليل  �أخ����رى  ذك��ي��ة 

على  تعتمد  ح��ال��ي��اً  �ل��در����ص��ة  ط��رق  بع�س 

�ملذ�كرة ل بد  �أنه عند وقت  �إل  �لإنرنت، 

من �إيقاف �لإنرنت.

االنباط- وكاالت

ر�������ص������دت جم����م����وع����ة م������ن ����ص���ائ���ق���ي 

عالقا على عمق  كلبا  �لدر�جات �جلبلية 

30 قدما )9 �أمتار( يف حفرة مبمر غابة 

�لأمركية،  �ل�صمالية  كارولينا  بولية 

وبع�س  ماحلة  مقرم�صات  و��صتخدمو� 

�إىل بر  �مل���ق���دد جل���ذب���ه  �ل��ل��ح��م  ����ص���ر�ئ���ح 

�لأمان.

ك��ان��ت �مل��ج��م��وع��ة ت�صر ع��ل��ى مم��ر يف 

حو�يل  بعد  على  �لوطنية،  بي�صغاه  غابة 

يوم  �آ�صفيل  مدينة  جنوب  كيلومر�   80

�لأحد عندما �صادفت �لكلب �لذي يبدو 

�أنه كان عالقا يف �حلفرة لعدة �أيام، وفقا 

مل��ج��م��وع��ة �ل��ب��ح��ث و�لإن����ق����اذ مب��ق��اط��ع��ة 

برك.

ط��ل��ب �ل����در�ج����ون �مل�����ص��اع��دة وق����ادو� 

رجال �لإنقاذ �إىل م�صافة تزيد على ميل 

به  تقطعت  �ل��ذي  �حليو�ن  لإنقاذ  و�ح��د 

�ل�����ص��ب��ل، و�أغ����رو� �ل��ك��ل��ب �جل��ائ��ع ببع�س 

�مل��ق��دد، ورف��ع��وه  �ل��ب��ق��ري  ���ص��ر�ئ��ح �للحم 

ح�صبما  حز�م،  با�صتخد�م  �لأم��ان  بر  �إىل 

قالت فرقة �لإنقاذ.

�إن �ل��ك��ل��ب مل  وق�����ال رج�����ال �لإن����ق����اذ 

ي�����ص��ب ب�����اأذى ل��ك��ن��ه ك���ان ي��ت�����ص��ور ج��وع��ا 

وجفافا.

�إىل جهاز رعاية  �لكلب  مت ��صطحاب 

�حل����ي����و�ن يف م��ق��اط��ع��ة ب����رك لإج�����ر�ء 

فح�س له و�أطلق عليه ��صم “�صنكر«.

�إن���ه مل ي��ك��ن لديه  وق���ال �مل�����ص��وؤول��ون 

طوق ول رقاقة، و�إذ� مل يتم �لعثور على 

�ملالكني، فقد يتم عر�صه للتبني.

االنباط- وكاالت

ق�������ص���ت حم���ك���م���ة ب���اك�������ص���ت���ان���ي���ة �ل���ث���اث���اء، 

بالإعد�م على رجلني، ب�صبب حريق متعمد يف 

م�صنع للماب�س يف كر�ت�صي بجنوب باك�صتان، 

 260 �أك��رث من  �إىل مقتل  �أدى  2012، مما  ع��ام 

�صخ�صا.

م�صنع  يف  �ل��ن��ار  �أ�صرما  ق��د  �ملتهمان  وك��ان 

 2012 �صبتمرب   11 يف  �نربر�يز�س”  “علي 
بح�صب  ر���ص��اوى،  دف��ع  مالكوه  رف�س  �أن  بعد   ،

�لق�صاء.

و���ص��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ ح��ك��م �لإع�������د�م ب��ال��رج��ل��ني 

حكم  يف  ورد  م��ا  وف���ق  �ملوت”،  ح��ت��ى  “�صنقا 
كربى  كر�ت�صي،  يف  �لإره��اب  مكافحة  حمكمة 

 20 �أك���رث م��ن  و�ل��ت��ي يقطنها  ب��اك�����ص��ت��ان  م���دن 

ن�صمة. مليون 

�لعام  �لنائب  عن  بر�س”  “فر�ن�س  ونقلت 

“�ملحكمة حكمت  �إن  �صاجد حممود �صيخ قوله 

ه��ذ�  لقتلهم  ب���الإع���د�م  حكما   264 ب���  عليهما 

�أن  م��ع��ت��رب�  �ل�صخا�س”،  م��ن  �ل��ك��ب��ر  �ل��ع��دد 

هذه �لأحكام “منا�صبة جد�«.

وي��ن��ت��م��ي �ل���رج���ان �إىل �حل��رك��ة �ل��ق��وم��ي��ة 

�ملتحدة، وهو حزب هيمن على كر�ت�صي لعقود.

�لكو�رث �ل�صناعية  �أ�صو�أ  ويعد �حلريق من 

يف تاريخ باك�صتان.

�ل�صيئة  �ل��ع��م��ل  ظ����روف  �حل���ري���ق  وك�����ص��ف   

يو�جهها  وم�صكلة  باك�صتان  يف  �لن�صيج  لعمال 

كثر  يف  مييلون  �لذين  �ملحليون،  �ل�صناعيون 

عمالهم  ب�صامة  �لت�صحية  �إىل  �لأح��ي��ان  من 

من �أجل ت�صدير �ملزيد.

ممتلئ  �صبه  �ملتهالك  �مل�صنع  مبنى  وك���ان 

ويغطي نو�فذه �صبك معدين، و�صامله مغطاة 

بالب�صائع وقت ن�صوب �حلريق. ومل يكن هناك 

خم���رج ط����و�رئ ول ت��ه��وي��ة ك��اف��ي��ة يف �مل��ن�����ص��اأة، 

و�ملوظفني. �لباك�صتانية  �ل�صلطات  بح�صب 

��صرت  قد  �لأملانية  “كيك”  �صركة  وكانت 

من  دفعها  ما  �مل�صنع،  �إن��ت��اج  من  كبر�  ق�صما 

دولر  م���اي���ني   6 ت�����ص��دي��د  �إىل  �حل����ني  ذل����ك 

�ل�صحايا. لأ�صر  كتعوي�س 

موقعها  على  تفخر  �لتي  �ل�صركة،  وتنفي 

�ل��زب��ون  �إك�����ص��اء  ت�صتطيع  ب��اأن��ه��ا  �لإل���ك���روين 

ب��اأي  �ل��ق��ي��ام  يورو”،   30 م��ن  “باأقل  ب��ال��ك��ام��ل 

�لكارثة. خطاأ يحملها م�صوؤولية 

وجن����ت جم��م��وع��ة �مل���اب�������س �جل����اه����زة من 

دعوى �أقيمت �صدها يف �أملانيا، يف  يناير 2019، 

ب��ع��د �أن �ع���ت���ربت �ح����دى حم��اك��م دورمت���ون���د 

طلبات �لأطر�ف �ملدنية �صاقطة بالتقادم. 

 264 حكما باإلعدام على المتورطين في »كارثة المصنع«

 أشعة لمريض مصري تكشف 
»مفاجأة مدوية« داخل معدته

االنباط -وكاالت

ذك��������رت و�����ص����ائ����ل �إع���������ام م�������ص���ري���ة، 

ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة مت  �أ����ص���ع���ة  �أن  �ل���ث���اث���اء، 

�إج���ر�ئ���ه���ا مل��ري�����س مب�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات ب��ن��ه��ا 

عن  ك�صفت  �ل��ق��اه��رة  �صمايل  �جلامعية 

مفاجاأة كبرة د�خل معدته.

�مل�صرية  “�لوطن”  �صحيفة  ونقلت 

�أور�م �ل�صدر بكلية �لطب  ��صت�صاري  عن 

ج��ام��ع��ة ب��ن��ه��ا، حم��م��د �جل������ز�ر، �أن�����ه مت 

����ص��ت��ق��ب��ال م��ري�����س ي��ب��ل��غ م��ن �ل��ع��م��ر 28 

بالقليوبية،  �صكر  كفر  مدينة  من  عاما، 

ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة ع��ل��ى  �أ����ص���ع���ة  �إج�������ر�ء  ومت 

�ل�صدر و�لبطن، حيث مت �كت�صاف وجود 

تليفون حممول مبعدته.

�أنه  �أك��د  �ملري�س  �أن  و�أو���ص��ح �جل���ز�ر، 

�صبيل  على  �صهور   7 منذ  �لتليفون  بلع 

�أي  يعلم  �أن  دون  �أ�صدقائه  مع  �ملد�عبة 

فرد من �أبناء �أ�صرته.

و�أ�����ص����اف �أن�����ه ب�������ص���وؤ�ل���ه ع���ن ���ص��م��ت��ه 

ط���و�ل ه��ذه �ل��ف��رة، �أك���د �أن���ه ك��ان يظن 

���ص��ي��خ��رج مب��ج��رد ح���دوث  �ل��ت��ل��ي��ف��ون  �أن 

��صرجاع باملعدة مرة �أخرى، �إل �أن هذ� 

مل يحدث حتى �لآن.

�إنه مت حتويل �ملري�س  وقال �لطبيب 

ل��ق�����ص��م �جل����ر�ح����ة �ل���ع���ام���ة ب��امل�����ص��ت�����ص��ف��ى 

����ص���م���ايل م�������ص���ر، وي���ت���م �إع��������د�ده ح��ال��ي��ا 

وو����ص���ع���ه ب��ق��ائ��م��ة �جل����ر�ح����ات مت��ه��ي��د� 

على  و�لتعرف  �صريعا  �جلر�حة  لإج��ر�ء 

نوع �لتليفون وكيفية بلعه من قبل.


