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للتعامل مع القدرة االستيعابية

االنباط-عمان 

اأك���د وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش���ؤون الإع���ام 

ا���ش��ت��ق��ال��ة  اأن  ال��ع�����ش��اي��ل��ة  اأجم�����د ع������دة 

احل��ك���م��ة ه��ي ال��ت��زام د���ش��ت���ري يج�ّشد 

امل��ب��ادئ ال��دمي��ق��راط��ّي��ة ال�����ش��ام��ي��ة، التي 

بقيادتها  الأردن��ّي��ة  ال��ّدول��ة  عليها  داأب���ت 

وهي  ن�شاأتها،  منذ  احلكيمة  الها�شمّية 

التي  ال��دمي��ق��راط��ّي��ة  للم�شرية  جت��ذي��ر 

واإ�شرار، رغم كّل  بكّل ثبات  بها  من�شي 

التحّديات التي ن�اجهها.

واأ�شار الع�شايلة خال اإيجاز �شحفي 

عقد يف رئا�شة ال���زراء ام�س الأح��د اإىل 

امللكي  التكليف  على  وبناء  احلك�مة  اأن 

ت�شكيل  حّتى  بالعمل،  �شت�شتمّر  ال�شامي 

حك�مة جديدة، بهّمة وعزمية ومثابرة، 

للتعامل مع وباء ك�رونا، “الذي يقت�شي 

العمل املرّكز وامل�شتمر، وم�ا�شلة اتخاذ 

التدابري والإجراءات بخ�ش��شه.

التفا�صيل �ص »3«

عمان – برتا 

النباط-عمان

امللكية  الطبية  اخلدمات  مدير  ق��ال   

العميد الطبيب عادل ال�هادنة اإن هناك 

خطة وا�شحة يف مركز الأزمات للتعامل 

مع القدرة ال�شتيعابية للقطاع ال�شحي، 

الأكرث  امل�شدر  املركز ه�  اأن  اىل  م�شريا 

م�ث�قية للح�ش�ل على املعل�مات.

ولفت ال�هادنة، خال اإيجاز �شحفي 

ب���دار رئ��ا���ش��ة ال�����زراء ام�����س الأح����د، اإىل 

ال��ق��ط��اع  ي��ق���م  اأن  تت�شمن  اخل��ط��ة  اأن 

ال�������ش���ح���ي ب���اإ����ش���ع���ار احل���ك����م���ة م��ب��ك��را 

اأو رفع  ال�شعة  زي��ادة  بحاجته لإج���راءات 

م�شت�ى الإجراءات ال�قائية املبنية على 

اخلطاأ  احتمالية  م��ن  للتقليل  درا���ش��ات 

م��ا اأم��ك��ن م��ث��ل ال������ش���ل اإىل ح��ج��م 75 

باملئة من اإ�شغال العناية املركزة لك�رونا 

م�شاعفا  ازدي�����ادا  ن��اح��ظ  ب��داأن��ا  اإذا  اأو 

ل��ل��ح��الت ال��ي���م��ي��ة. وك�����ش��ف ال���ه��ادن��ة 

تعامله  خ��ال  الأردن  ل��دى  اأ�شبح  ب��اأن��ه 

ال�شه�ر  م��دى  على  ك���رون��ا  مع فريو�س 

ميكن  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  املا�شية  الثمانية 

التع�يل عليها عند احلديث عن القدرة 

ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل��ل��م��ن��ظ���م��ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 

الأردن جتاه جائحة ك�رونا.

التفا�صيل �ص »3«

الثنني  18  �صفر  1442 هـ  - املوافق   5  ت�شرين الأول  2020 م - العدد  5472    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

جابر: 13 وفاة و889 اصابة محلية 
بـ »كورونا«

االنباط-وكاالت

اأع�������رب اأع�������ش���اء م����ن اجل���ال���ي���ة ال��ي��ه���دي��ة 

اإزاء ح��ك���م��ة  ال��ب��ال��غ  ق��ل��ق��ه��م  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة ع���ن 

اأع�شائها  بع�س  اإّن  وق��ال���ا  ال��ق��ادم��ة،  ب��اده��م 

لفًتا  لإ�شرائيل،  ال�شديد  بانتقادهم  معرف�ن 

اإىل اأّنه حتى قبل الإعان عن الت�شكيلة ال�زارّية 

النهائّية، ت�قع اأ�شدقاء اإ�شرائيل املطلع�ن على 

الت�ترات مع  زيادة  البلجيكي  ال�شيا�شي  امل�شهد 

م�شريين  املحلي،  اليه�دي  واملجتمع  اإ�شرائيل 

اإ�شرائيل  بالعديد من منتقدي  اإىل ما و�شف�ه 

تعيينهم  يتم  اأْن  املرجح  من  الذين  القا�شيني، 

جملة  وف��ق  احل��ك���م��ة،  يف  رئي�شّية  منا�شب  يف 

)تاميز اأوف اأزرائيل(.

بروك�شل  يف  املقيمة  اأه����ارون،  جيني  وق��ال��ت 

وت���ق���دم امل�������ش����رة ل��ل��م�����ش���ؤول��ني الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني 

امل�����ش��ائ��ل املتعلقة  ب�����ش��اأن  ال��ي��ه���دي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 

واإ�شرائيل:  الأوروب����ي  الحت���اد  ب��ني  بالعاقات 

�شتحاول  احلك�مة  ه��ذه  اأّن  اإ�شرائيل  “�شتجد 
وق����ف ك���ل م���ا ت��ب��ق��ى م���ن احل�������ار ال��ق��ل��ي��ل بني 

امللك  اأم���ام  اليمني  اأّدت  ال��ت��ي  ول��ك��ّن  ال��ب��ل��دي��ن، 

فيليب ل متثل الأغلبية الفلكندية.
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الحكومة الجديدة بمسار تصادمي مع إسرائيل ومواقف نائب رئيس الوزراء »راديكالية« 

»تل أبيب«: بلجيكا الدولة األّشد ُمعارضًة لـ »إسرائيل«

الرزاز: الحكومة مستمرة بتنفيذ التوجيهات 
الملكية بنفس الهمة والعزيمة 

مختصان في الدستور: حكومة تصريف األعمال 
عرف دستوري وال شائبة عليه

الحكومة الجزائرية تتوعد عرابي 
»الثورة المضادة«

االنباط - وكاالت

ت�عد الناطق با�شم احلك�مة اجلزائرية، 

وزي�����ر الت�������ش���ال، ع���م���ار ب��ل��ح��ي��م��ر، ال��ذي��ن 

اع��ت��ره��م م��ع��ط��ل��ني ل���ل���ق���رارات احل��ك���م��ي��ة 

بغية منع م�شار الإ�شاح يف الباد، بالعقاب 

الائق بهم.

حديث  �شياق  يف  بلحيمر  ت�شريح  وج���اء 

ع��ن »ال���ث����رة امل�����ش��ادة« ال��ت��ي ���ش��ب��ق لرئي�س 

التلميح  ت���ب����ن،  امل��ج��ي��د  ع��ب��د  اجل��م��ه���ري��ة، 

ب�ج�دها يف ت�شريحاته الأخرية.

ت�خي  اإىل  اإ���ش��ارت��ه  ب��ع��د  بلحيمر،  وق���ال 

�شّد  القرارات  اتخاذ  يف  ال�شرامة  احلك�مة 

ك���ل م���ن ي��ت��خ��اذل يف خ��دم��ة امل�����اط����ن:« اإن 

نف�شه،  اجل��زاء  �شينال�ن  جميعهم  لني  املعطِّ

اإذا ما ا�شتمروا على منهاج التعطيل... 
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االنباط- عمان

 اح��ت��ك��م ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

تعيني  ال���د����ش���ت����ري���ة يف  ال�����لي����ة  ���ش��اح��ب 

ح���ك����م���ة ت�����ش��ري��ف الع����م����ال اىل ال���ع���رف 

ال��د���ش��ت���ري، واأع��ل��ن ق����رارا ���ش��ي��ادي��ا ���ش��ادرا 

ممن ميلكه وحمم�ل على قرينة ال�شامة 

الد�شت�رية ول �شائبة ت�ش�به، يف وقت ت�شري 

22 حك�مة  ت��ع��ي��ني  اىل  ال��ر���ش��م��ي��ة  الأرق�����ام 

ت�شريف اأعمال �شابقا وفق هذا العرف.

قال  ال��د���ش��ت���ري،  ال��ق��ان���ن  يف  خمت�شان 

الد�شت�ري  ال��ع��رف  اإن ه��ذا  ام�����س الح���د،   ،

ا�شتقر لأ�شباب هامة لعل اأهمها عدم اإحداث 

امل��راف��ق  ف���راغ د���ش��ت���ري ول�����ش��رورة ت�شيري 

من  وحمايتها  وا���ش��ط��راد  بانتظام  العامة 

ا�شتقر، حيث �شدرت  العرف  وهذا  التعطل 

اخل�ش��س،  ب��ه��ذا  ملكية  اإرادة   22 ح����ايل 

امل�����ش��ت��ق��ي��ل��ة  احل���ك����م���ة  م���ن  ال��ط��ل��ب  اإذ مت 

ال�شتمرار بت�شريف الأعمال حلني ت�شكيل 

حك�مة جديدة.

اخل���ب���ري ال���د����ش���ت����ري ال����دك����ت�����ر ���ش��ي��ف 

الإرادة  �شدور  اأن  ل�”برتا”  قال  اجلنيدي، 

احلك�مة  ا�شتقالة  بقب�ل  ال�شامية  امللكية 

وت��ك��ل��ي��ف��ه��ا ب��ت�����ش��ي��ري الأع����م����ال، ه���� اإج�����راء 

وروح���ا،  ن�شا  الأردين  ال��د���ش��ت���ر  م��ع  يتفق 

ال��دول��ة  اأم�����ر  بت�شيري  امل��ك��ل��ف��ة  واحل��ك���م��ة 

تت�شم بال�شرعية، ولها ممار�شة ال�شاحيات 

اإج���راء  فيها  مب��ا  حتى  جميعها  احلك�مية 

الهيئة  اإ���ش��راف  حت��ت  النيابية  الن��ت��خ��اب��ات 

امل�����ش��ت��ق��ل��ة ل���ان���ت���خ���اب، وم����ن ث���م ي��ت���ج��ب 

من   )2/74( امل������ادة  مل��ق��ت�����ش��ي��ات  خ�����ش���ع��ا 

ال��د���ش��ت���ر ال��ت��ي ت��ل��زم احل��ك���م��ة ال��ت��ي يحل 

جمل�س الن�اب يف عهدها بال�شتقالة خال 

اأ�شب�ع من تاريخ احلل.
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االنباط- عمان

ت�����ش��ري��ف  ح��ك���م��ة  وزراء  رئ��ي�����س  اأك�����د   

“اننا يف دولة  العمال الدكت�ر عمر الرزاز 

لا�شتحقاق  منتثل  باننا  نفخر  امل�ؤ�ش�شات 

بعد  احلك�مة  ا�شتقالة  بتقدمي  الد�شت�ري 

حل جمل�س الن�اب”.

وقال الرزاز خال تروؤ�شه جل�شة جمل�س 

ال��������زراء، ام�����س الأح�����د “ان ج��ال��ة امل��ل��ك 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين ق��د غ��م��رن��ا وك��رم��ن��ا بثقته 

ا�شتقالة  التي قبل فيها  ر�شالته  الغالية، يف 

بت�شريف  بتكليفها  اأم�����س،  م�شاء  احلك�مة 

الع����م����ال حل����ني اخ���ت���ي���ار رئ���ي�������س ال��������زراء 

وت�شكيل احلك�مة اجلديدة”.

واكد ان هذه احلك�مة التي عملت بروح 

ت�جيهات  بتنفيذ  م�شتمرة  ال�احد  الفريق 

ال�شامي  التكليف  ك��ت��اب  منذ  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

فرتة  يف  واملثابرة  والعزمية  الهمة  وبنف�س 

ت�شريف العمال التي نق�م بها الي�م. ولفت 

اأم�س  م�شاء  امللكية  الر�شالة  اأن  اىل  ال���رزاز 

واأولها  م�ا�شيع  عدة  اىل  ال�شارة  ت�شمنت 

الظروف ال�شتثنائية التي ع�شناها �ش�يا مع 

�شعبنا والتي فر�شتها جائحة ك�رونا وا�شارة 

م�ؤ�ش�شات  لت�شافر اجله�د جلميع  وا�شحة 

التي  والتعا�شد  التكافل  ولروحية  الدولة 

القطاع  م�ؤ�ش�شات  مع  بها  وعملنا  �شهدناها 

اخلا�س وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين.

كما لفت اىل ال�شارة امللكية بان الفريق 

ال������زاري ع��م��ل ب��ت��ف��ان واخ���ا����س، م�شيفا 

واخطاأنا  احيانا  فا�شبنا  معا  “اجتهدنا 
وت��ك��رارا يف �ش�ء  م���رارا  اح��ي��ان��ا، و�شححنا 

امل�شتجدات ي�ما بي�م و�شاعة ب�شاعة”.

ت�شريف  حك�مة  وزراء  رئي�س  واخ��ت��ت��م 

العمال حديثه اأمام جمل�س ال�زراء.

التفا�صيل �ص »2«

 اتفاقية تعاون بين مؤسسة ولي العهد 
ووزارة التربية الستدامة مبادرة حقق

 العتوم يفتتح مكتبًا لخدمات الطلبة 
في مدخل جامعة ال البيت الستكمال 

إجراءات القبول والتسجيل

وزراء الصناعة والتجارة في األردن 
ومصر والعراق يتفقون على خطوات 

عملية لتعزيز التعاون االقتصادي
االنباط- عمان

وق���ع���ت م���ؤ���ش�����ش��ة ويل ال��ع��ه��د ات��ف��اق��ي��ة 

تهدف  والتعليم،  الرتبية  وزارة  م��ع  ت��ع��اون 

اح��دى  )ح��ق��ق(  م��ب��ادرة  عمل  ا�شتدامة  اإىل 

تندرج  ال��ت��ي  العهد  ويل  م�ؤ�ش�شة  م��ب��ادرات 

���ش��م��ن حم����ر ع��م��ل ال���ق���ي���ادة، وت��ع��م��ل على 

الفاعلة  وامل�اطنة  امل�اطنة  مفاهيم  تعزيز 

وم��ف��اه��ي��م ال��ت��ط��ّ�ع والع���م���ال ال��ت��ط��ّ�ع��ي��ة 

الن�عية.

ووق�����ع الت��ف��اق��ي��ة ع���ن امل���ؤ���ش�����ش��ة امل��دي��ر 

التنفيذي الدكت�رة متام منك�، وعن ال�زارة 

وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت���ر تي�شري 

النعيمي.
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االنباط - يو�صف امل�صاقبة

اأك���د رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة م��� ال ال��ب��ي��ت الأ���ش��ت��اذ 

ال���دك���ت����ر ع���دن���ان ال���ع���ت����م  ب���اأن���ه ح��ر���ش��ا م��ن 

خدماتها  تقدمي  مب�ا�شلة  البيت  اآل  جامعة 

ل��ل��ط��ل��ب��ة و����ش���م���ن الإج�����������راءات الح����رتازي����ة 

وال����ق���ائ���ي���ة ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع 

ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا  مت ا���ش��ت��ح��داث  م��ك��ت��ب��ا على 

الرد  بهدف  وذلك  للجامعة  الرئي�شي  املدخل 

الأم�ر  بكافة  الطلبة  وا�شتف�شارات  اأ�شئلة  على 

بالقب�ل. املتعلقة 
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االنباط- عمان

الثاثية  القمة  خمرجات  متابعة  اإط��ار  يف 

والع�شرين  اخلام�س  يف  عمان  يف  عقدت  التي 

عبداهلل  امللك  جالة  وجمعت  املا�شي  اآب  من 

الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  وفخامة  الثاين 

ال�����ش��ي�����ش��ي ودول������ة رئ��ي�����س ال��������زراء ال��ع��راق��ي 

ال�����ش��ن��اع��ة  وزراء  ع��ق��د  ال��ك��اظ��م��ي،  م�����ش��ط��ف��ى 

اجتماعا  والعراق  وم�شر  الأردن  يف  والتجارة 

املرئي. الت�شال  تقنية  عر  الي�م  ثاثيا 
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االنباط- عمان

 اأع��ل��ن وزي���ر ال�����ش��ح��ة ال��دك��ت���ر ���ش��ع��د ج��اب��ر 

بفريو�س  ج��دي��دة  حملية  اإ���ش��اب��ة   889 ت�شجيل 

. ا�شابة من اخلارج  ك�رونا وحالتي 

اي��ج��از �شحفي  ال�����ش��ح��ة خ���ال  وب���ني وزي���ر 

احل��الت  ان  ال���زراء  رئا�شة  دار  الأح��د يف  ام�س 

606 يف  ال��ن��ح��� الآت������ي  ت�����ّزع����ت ع��ل��ى  امل��ح��ل��ّي��ة 

العا�شمة عّمان، و19 يف الكرك، و46 يف البلقاء، 

و4 يف عجل�ن،  م��ع��ان،  و5 يف  ال��زرق��اء،  و130 يف 

ج��ر���س،  يف  و13  امل���ف���رق  يف  و4  م����اأدب����ا،  يف  و18 

الطفيلة  يف  و19  ال��ع��ق��ب��ة،  يف  و1  اإرب����د،  يف  و24 

13 ح��ال��ة وف����اة ب��ك���رون��ا  ب��ال���ش��اف��ة ل��ت�����ش��ج��ي��ل 

معظمها  ك��ان��ت  ال���ف��اة  ح���الت  ان  اىل  م�����ش��ريا 

فيما  مزمنة  باأمرا�س  ومر�شى  ال�شّن  يف  لكبار 

ت���يف ���ش��اب يف ال��ع�����ش��ري��ن م��ن ع��م��ره ي��ع��اين من 

التهاب �شحايا و�شاب اربعيني يعاين من ورم يف 

اجلائحة  بدء  منذ  ال�فيات  عدد  لريتفع  املعدة 

حالة   193 لت�شجيل  ب��الإ���ش��اف��ة  وف���اة   101 اإىل 

واخل��دم��ات  ح��م��زة  الم���ري  م�شت�شفى  يف  ���ش��ف��اء 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة وم��ن��اط��ق ال���ع���زل وم�����ش��ت�����ش��ف��ى 

. ال�شتقال 

 14038 ت�����ش��ج��ي��ل  ال�����ش��ح��ة اىل  وزي���ر  وا����ش���ار 

7 اب  ح��ال��ة ك����رون���ا حم��ل��ي��ة م��ن��ذ ي����م اجل��م��ع��ة 

. املا�شي 

وق���ال ال��دك��ت���ر ج��اب��ر ان ف���رق ال���ش��ت��ق�����ش��اء 

ليبلغ  ف��ح�����ش��اً،   20381 ام�����س  اج����رت  ال���ب��ائ��ي 

ب��دء اجلائحة  ال��ف��ح������ش��ات م��ن��ذ  اإج��م��ايل ع��دد 

الف فح�س. ح�ايل ملي�نا و300 

�شه�ر  ال�شتة  خال  ال�شحة  وزارة  اأن  وق��ال 

ق��ادراً  ليك�ن  ال�شحي  النظام  ح�شنت  املا�شية 

ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��ب��ال احل�����الت وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا م��ت��اب��ع��ة 

كمامة  م��اي��ني   5 ي�ميا  اململكة  وتنتج  حثيثة 

10 م��اي��ني ك��م��ام��ة  وق����ادرة ع��ل��ى زي��ادت��ه��ا اىل 

اآلف لبا�س بال�شافة  األف واقي وجه و10  و20 

200 األ���ف ن��ظ��ارة واق��ي��ة، ك��م��ا جت��ري ن��ح��� 20  ل����

 6200 ويت�فر  اآر” ي�ميا  �شي  “بي  فح�س  األف 

امل�شت�شفيات. يف  طبي  �شرير 

ق��ادر  33 خمترا  اأن��ه ي�جد ح���ايل  واو���ش��ح 

افتتاح  �شيتم  وقريبا  الفح��شات  اج���راء  على 

ال�شايف  وغ���ر  والعقبة  وال��زرق��اء  ارب��د  خمتر 

اىل400  ال���ب��ائ��ي  التق�شي  ف��رق  اع���داد  وزي���ادة 

فريق . وبني الدكت�ر جابر انه مت اعادة ت�شعري 

 35 ال��ف��ح������ش��ات يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ل��ت�����ش��ب��ح 

ملن  اخلا�شة  بامل�شت�شفيات  �شق�ف  وو�شع  دينارا 

فيها. بالعاج  يرغب 

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

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

اجتماعه،  خللال  الق�سائي  املجل�س  قللرر   

املرئي،  االتلل�للسللال  تقنية  عللر  االثللنللن،  ام�س 

�ساأنها  التي من  االإجلللراءات  اتخاذ جملة من 

مللنللع انللتللقللال فللريو�للس كللورونللا مللن امل�سابن 

الللغللري،  اإىل  االإداريللللللللة،  اللللكلللوادر  اأو  الللقلل�للسللاة 

و�لللسلللملللان حلل�للسللن �للسللري اإجلللللللللراءات الللعللمللل يف 

اال�ستباه  العامة حال  النيابة  ودوائر  املحاكم 

بوقوع اإ�سابة.

وبح�سب قرار املجل�س فقد مت التاأكيد على 

روؤ�ساء املحاكم والنواب العامن، فور االإباغ 

اإىل  امل�ساب  نقلل  تاأمن  االإ�سابة،  وجللود  عن 

اإن كان  امل�ست�سفى باإ�سراف اجلهات املخت�سة، 

ملللن يلزم الإغللاق  راأ�لللس عمله، واالإيللعللاز  على 

الللقلللللم اأو املللكللتللب الللللذي جللللرى ر�للسللد حللالللة 

اال�للسللابللة بللالللفللريو�للس فلليلله فللللوراً مللللدة اأ�للسللبللوع 

ومللنللع الللدخللول اإللليلله مللع االبللقللاء علللللى باقي 

العامة  النيابة  دائللرة  اأو  املحكمة  يف  االأقلللام 

عاملة.

يللزم  مللللللن  االإيلللعلللاز  اللللقلللرار  يت�سمن  كللمللا 

مع  بالتن�سيق  املللكللان  بتعقيم  للللللقلليللام  فللللوراً 

اجلللللهللللات امللللعلللنللليلللة، ومللللنللللع االخلللللتلللللاط مللع 

ظهرت  الللذي  القلم  يف  املتواجدين  العاملن 

التق�سي  فريق  مع  والتن�سيق  اال�سابة،  فيه 

الازمة  العينات  جمع  لغايات  فللوراً  الوبائي 

توجيه  و/اأو  واملخالطن  العاملن  جلميع 

املخترات  الفحو�سات يف  املخالطن الإجراء 

املعتمدة بالتن�سيق مع وزارة ال�سحة.

املجل�س  مللع  التن�سيق  على  الللقللرار  و�للسللدد 

العدل  وزارة  مع  التن�سيق  لغايات  الق�سائي 

حول  املنا�سب  القرار  التخاذ  االأوبللئللة  وجلنة 

املخالطن  مللن  والطلب  املحكمة،  يف  العمل 

مللع االلللتلللللزام باحلجر  مللغللادرة املحكمة فلللوراً 

علللللى  واللللتلللوقللليلللع  يلللوملللا  املللللنللللزيل مللللللدة 14 

بللذلللك حتللت طائلة  بللااللللتللزام  تعهد  منلللوذج 

النتائج  الللقللانللونلليللة حللتللى ظللهللور  امللل�للسللوؤوللليللة 

العمل  وا�ستئناف  كللورونللا،  لفح�س  النهائيلة 

ا�ستكمال  بللعللد  املللحللكللمللة  اأو  املللغلللللق  الللقلللللم  يف 

وال�سماح  التعقيم  وعملية  الفحو�سات  نتائج 

ظهرت  والللذيللن  املخالطن  غللري  للموظفن 

العملومراقبة  اإىل  بالعودة  �سلبية  نتائجهم 

الللللعللللاملللللللللن علللللن كللللثللللب وا�للللسللللتللللمللللرار ر�لللسلللد 

اإن  احلللللرارة  بقيا�س  لهم  اللليللومللي  الن�سلللاط 

وال�سماح  االأعللرا�للس،  ومللراقللبللة ظهور  اأمللكللن 

بالعودة  عالية  خطورة  بدرجة  للمخالطن 

من  يوما  الل14  مللدة  انتهاء  بعد  العمل  اىل 

احلجر العزل وظهور نتيجة �سلبية لفح�سن 

ح�سب تعليمات وزارة ال�سحة.

ال�سابقة، ح�سب  االإجللراءات  وي�ستثنى من 

املللجللللل�للس، االأقللللللام اأو املللحللكللمللة الللتللي جللرى 

اكت�ساف اإ�سابة اأحد موظفيها ومل يكن على 

راأ�س عمله خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ 

اكت�ساف االإ�سابة.

االنباط-عمان

ال�سمالية،  الع�سكرية  املنطقة  احبطت   

من  �سخ�سن  ت�سلل  حمللاولللة  االأحلللد،  ام�س 

ال�سورية،  االأرا�للسللي  اإىل  االأردنلليللة  االأرا�للسللي 

بح�سب ما �سرح به م�سدر ع�سكري م�سوؤول 

االأردنية  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  يف 

- اجلي�س العربي.

�سحفي،  بيان  يف  الع�سكري  امل�سدر  وقال 

طبقت  اللل�للسللمللاللليللة  الللعلل�للسللكللريللة  املللنللطللقللة  اإن 

اإلقاء القب�س  اإىل  اأدى  قواعد اال�ستباك، ما 

االأمللنلليللة  اجلللهللات  اإىل  وحتللويلللللهللمللا  عليهما 

املخت�سة.

الع�سكرية  املنطقة  اأن  امللل�للسللدر  واأ�للسللاف 

اأي  مع  وحللزم  قللوة  بكل  �ستتعامل  ال�سمالية 

عللمللللليللة تلل�للسلللللل اأو حملللاوللللة تللهللريللب بللهللدف 

للمملكة  احللللللدود  واأملللللن  امللللواطلللن  حللمللايللة 

الها�سمية. االأردنية 

االنباط-عمان

اىل  لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  اأحللالللت   

ر�سد  اأثللر  على  جديدة  ق�سية  العام  املدعي 

احللدى  اخللبللار  �سفحة  على  من�سورا  الهيئة 

الللللدوائللللر االنللتللخللابلليللة يللحللتللوي علللللى �للسللكللر 

لراغب تر�سح يف نف�س الدائرة، و�سور لعدد 

من الطرود حتمل كرت راغب الرت�سح.

وقلللد قللامللت الللهلليللئللة بللحلل�للسللب بلليللان �للسللدر 

راغب  من  كل  با�ستدعاء  االحللد،  م�س  عنها 

ال�سفحة  علللللى  بالن�سر  قلللام  وملللن  الللرت�للسللح 

حلليللث قللدمللا افللادتللهللمللا وبللعللد ذلللللك اأحللالللت 

ال�ستكمال  العام  املدعي  اىل  الق�سية  الهيئة 

الللتللحللقلليللق واتلللخلللاذ االجلللللللراءات الللقللانللونلليللة 

بحكم  جللرم  الفعل  هللذا  ان  باعتبار  الازمة 

قانون االنتخاب ملجل�س النواب.

االنباط- عمان

ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزارة  عام  اأمن  اأكد 

والللرملللانلليللة رئلليلل�للس جلللنللة �للسللوؤون االأحلللزاب 

م�ساركة  اأهللملليللة   ، اخلللوالللدة  علي  الللدكللتللور 

الرملانية  باالنتخابات  ال�سيا�سية  االأحللزاب 

باالنتخاب  الناخبن  اإقناع  و�سرورة  املقبلة 

بناء على برامج انتخابية.

وزير  عن  مندوبا  افتتاحه  خال  وقللال، 

املهند�س  والللرملللانلليللة  ال�سيا�سية  اللل�للسللوؤون 

ملللو�لللسلللى امللللعلللايلللطلللة، امللل�لللس االأحلللللللد، ور�لللسلللة 

تللدريللبلليللة نللظللمللتللهللا الللللللوزارة بللالللتللعللاون مع 

للموؤ�س�سات  االأوروبللي  االحتاد  دعم  م�سروع 

“ تطوير  والللتللنللملليللة حلللول  الللدميللقللراطلليللة 

يف  حملتها  �سمن   ،“ االنتخابية  البيانات 

تللعللزيللز امللل�للسللاركللة يف االنللتللخللابللات الللنلليللابلليللة 

املقبلة “ �سوتك.. م�ستقبلك “، اإن الوزارة 

اإال  اللقاءات مع االأحزاب،  نظمت عددا من 

مو�سوع  مللن  اأهميته  تللاأتللي  اللللللقللاء  هللذا  اأن 

االنتخابية  احلللمللات  اإدارة  على  الللتللدريللب 

ملزيد  وعلمية حتتاج  فنية  اأمللور  فيه من  ملا 

واأننا منر يف ظروف  �سيما  التدريب ال  من 

ب�سبب جائحة كورونا. ا�ستثنائية 

جملة  اتلللخلللذت  الللللللوزارة  اأن  اإىل  واأ�لللسلللار 

االأحللللزاب  بللتللمللويللل  املتعلقة  اخلللطللوات  مللن 

ملللل�لللسلللاعلللدتلللهلللا علللللللللى الللللقلللليللللام بلللحلللملللاتلللهلللا 

االنللتللخللابلليللة، وابلللدت الللعللديللد مللن االأحلللزاب 

رغللبللتللهللا بللتلل�للسللكلليللل قلللوائلللم اأوللللليللللة خلللو�للس 

االنلللتلللخلللابلللات، وهللللو ملللوؤ�لللسلللر اإيلللجلللابلللي على 

الللللرغللللبللللة اجلللللللللادة بلللاملللل�لللسلللاركلللة بللالللعللمللللليللة 

الدميقراطية.

التي  الللتللدريللبلليللة  الللور�للسللة  اأن  اإىل  يلل�للسللار 

�لللسلللتلللقلللام علللللللى مللللللدار يلللوملللن ويللحلل�للسللرهللا 

واأعلل�للسللاء  عللامللن  اأمللنللاء  مللن  م�ساركا   60
االأحلللللللللزاب، �للسللرتكللز علللللى مللفللهللوم الللبلليللان 

البيانات  ومللعللايللري  واأهللملليللتلله،  االنللتللخللابللي، 

البيان  بن  االخللتللاف  واأوجللله  االنتخابية، 

والعقائدية  االأ�سا�سية  واملللبللادئ  االنتخابي 

لللللاأحللللزاب اللل�للسلليللا�للسلليللة، ومللللراحللللل كللتللابللة 

اإىل  اإ�سافة  االنتخابية،  البيانات  وتطوير 

اإدارة  يف  العربية  النماذج  بع�س  ا�ستعرا�س 

االنتخابية. احلمات 

المجلس القضائي يتخذ إجراءات 
لمنع انتقال كورونا للقضاة

 والكوادر االدارية

 المنطقة العسكرية الشمالية 
تحبط محاولة تسلل

الهيئة المستقلة لالنتخاب تحيل 
قضية جديدة لالدعاء العام

 وزارة الشؤون السياسية تؤكد 
اهمية مشاركة االحزاب في 

البرلمانية االنتخابات 

االنباط-عمان

وقعت موؤ�س�سة ويل العهد اتفاقية تعاون مع 

ا�ستدامة  اإىل  تهدف  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

موؤ�س�سة  مللبللادرات  احللدى  )حقق(  مبادرة  عمل 

ويل الللعللهللد الللتللي تلللنلللدرج �للسللمللن حمللللور عمل 

املواطنة  مفاهيم  تعزيز  على  وتعمل  الللقلليللادة، 

واالعمال  التطّوع  ومفاهيم  الفاعلة  واملواطنة 

التطّوعية النوعية.

ووقع االتفاقية عن املوؤ�س�سة املدير التنفيذي 

الدكتورة متام منكو، وعن الوزارة وزير الرتبية 

والتعليم الدكتور تي�سري النعيمي.

موؤخرا  توقيعها  مت  التي  االتفاقّية  وتن�س 

علللللللى تللفللعلليللل ملللللبلللللادرة حلللقلللق �لللسلللملللن بلللراملللج 

فعالياتها  بتنفيذ  والللبللدء  الللللوزارة،  ون�ساطات 

تللدريللجللي، من  ب�سكل  كللاّفللة  اململكة  مللدار�للس  يف 

خال تخ�سي�س وقت �سمن برنامج الن�ساطات 

املنهاج  20 باملئة من  الذي مت حتديده بن�سبة 

املوؤ�س�سة  تللقللوم  االتللفللاقلليللة،  ومبللوجللب  املعتمد. 

بل”حقق”  اخلللا�للس  الللتللدريللبللي  املللنللهللاج  بتقدمي 

تدريب  على  تعمل  واأن  الللللوزارة،  عمل  لفريق 

اأعمال  ال�ستكمال  الللوزارة  يف  العاملن  وتاأهيل 

املبادرة وتنفيذها بال�سكل املطلوب.

واأكللللللدت اللللدكلللتلللورة مللنللكللو، اأن اللللهلللدف من 

ا�للسللتللدامللة اأعللمللال امللللبلللادرة مللع وزارة الللرتبلليللة، 

تو�سعة املبادرة وتعزيز ن�ساطاتها، وذلك اإمياناً 

الللفللائللدة على  بلل�للسللرورة تعميم  املللوؤ�للسلل�للسللة  مللن 

اأكللللر قلللدر ممللكللن ملللن الللطلللللبللة. واأ�لللسلللافلللت ان 

العمل مع وزارة الرتبية والتعليم، من  �سراكة 

اإطللاق  منذ  بلللداأت  التي  االأ�سا�سّية  ال�سراكات 

املبادرة يف العام 2012، م�سريًة اإىل اأن املوؤ�س�سة 

�ست�ستمر يف اال�سراف على املبادرة خال الفرتة 

النعيمي:  الللدكللتللور  قللال  مللن جهته،  الللقللادمللة. 

الللوزارة  الإميللان  تنفيذاً  االتفاقية  هذه  “تاأتي 
ب�سرورة العمل على حتقيق روؤى جالة امللك 

امل�ستقبل  رواد  هم  ال�سباب  بللاأن  الثاين  عبداهلل 

وفلللر�لللسلللانللله، وبللهللمللتللهللم وعللزميللتللهللم �للسلليللوا�للسللل 

واالإبللداع  البناء  امل�سي قدماً يف م�سرية  االأردن 

على  حر�ست  اللللوزارة  ان  واأ�للسللاف  واالإجناز”. 

املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  ال�سراكة  تفعيل 

لبناء  االأردين  بال�سباب  تعنى  التي  واملللبللادرات 

هللذه  �للسللمللن  وملللن  لللللللاأردن،  ملل�للسللرق  م�ستقبل 

االأمري احل�سن  �سمو  الهادفة مبادرة  املبادرات 

“حقق” حيث  العهد  الللثللاين ويل  عللبللداهلل  بللن 

االإمكانات وذللت  بتوفري جميع  الللوزارة  قامت 

اللل�للسللعللوبللات واملللعللوقللات الإجنللللاح هلللذه امللللبلللادرة. 

وت�ستهدف مبادرة )حقق(، من خال ن�ساطاتها 

الللل�لللسلللبلللاب مللللن علللملللر 12 عللللامللللا، لللتلل�للسللللليللحللهللم 

الذات  وا�ستك�ساف  الازمة  القيادية  باملهارات 

وبناء ال�سخ�سية، وذلك من خال العمل على 

والعاطفي  والللعللقلللللي  اجللل�للسللدي  الللنللمللو  حتفيز 

عللدد  وبلللللغ  امللللبلللادرة.  مللن  امل�ستفيدين  لل�سباب 

تاأ�سي�سها  منذ  حقق  مللبللادرة  مللن  امل�ستفيدين 

�ساهموا  وطالبة،  طالب  األللف   194 يقارب  ما 

1500 متدرب ومتدربة  اأكللر من  يف تدريب 

من اأبناء املجتمعات املحلّية يف كاّفة املحافظات، 

ونّفذوا العديد من الن�ساطات والفعاليات التي 

املجتمعات  كاّفة  يف  كبرياً  اإيجابياً  اأثللراً  حققت 

املبادرة  فر�سان  ن�ساطات  اأحللدث  ومللن  املحلّية. 

تنفيذ  كافة،  اململكة  تنت�سر يف حمافظات  التي 

اململكة  اأقللاللليللم  يف  النا�سطة  للمنظمات  م�سح 

الثاثة، تهدف اإىل ر�سد الن�ساطات التدريبّية 

املحافظات، لتوحيد  والداعمة لل�سباب يف تلك 

يف  براجمها  وتنفيذ  ال�سبابية،  املبادرات  جهود 

يف  اإدارتللهللا  على  املوؤ�س�سة  تعمل  �سبابّية  مراكز 

االأقاليم.

ويف احلديث عن االأثر الذي تركته مبادرة 

اأحللد فر�سان  قللال حممد خري عنيزات،  حقق، 

حقق  “كانت  عللجلللللون  حمللافللظللة  يف  املللللبللللادرة 

طاقاتي  ال�ستغال  الرئي�سين  املوجهن  اأحد 

ك�ساب، وا�ستخراج الطاقات االإبداعية بداخلي، 

حلليللث كللانللت )حللقللق( طللريللقللا ممللتللازا الإعللطللاء 

م�ساحة  لتاأمن  ال�ساعدة  لاأجيال  الفر�س 

من  قدراتهم”.  الإظلللهلللار  ومللدعللومللة  كللافلليلله 

جللهللتلله، قلللال يللو�للسللف الللفللاحللات اأحلللد فر�سان 

امللللبلللادرة مللن حمللافللظللة مللعللان: “حقق اأثلللرت 

ب�سمتي  للللرتك  اأ�للسللعللى  واأ�للسللبللحللت  ب�سخ�سي 

والنجاح  والتحدي،  باملثابرة،  املزينة  اخلا�سة 

ب�سغف  اأ�سعى  اأن  وعلمتني  امل�ستمر،  والتعلم 

التغيري  عملية  يف  حقيقيا  اأثللرا  الأتللرك  اأي�ساً 

“حقق”  يف  اكت�سبته  مللا  وتوظيف  املجتمعي 

مللن ملللهلللارات وملللعلللارف لللتللطللويللر قللطللاع ريلللادة 

االأعمال، واالقت�ساد، وذلك من خال تطوير 

ال�سباب  ت�ساهم يف دعم  وايجاد حلول مبتكرة 

وتوظيف طاقاتهم وابداعاتهم لتحقيق ذاتهم 

مما ينعك�س اإيجاباً على املجتمع”.

كما قالت اأريج علوان من فر�سان حمافظة 

واخلللدمللة  الللتللطللوع  يف  “خرتي  الللعللا�للسللمللة: 

املجتمعية تعدت 6 �سنوات وكان ملبادرة “حقق” 

الدور االأ�سا�س لو�سويل لهذا املكان من القوة 

ب�سكل  �سخ�سيتي  على  اأثلللرت  حيث  والللطللاقللة، 

التاأثري  على  قلللادرة  اللليللوم  وا�سبحت  اإيللجللابللي 

يف نف�سي اأوال واملجتمع ثانياً، واليوم اأنا قادرة 

على حتديد هديف وامل�سي قدما نحو حتقيقه، 

فحقق قدمت يل جمموعة من الفر�س التي 

كللانللت االأ�للسللا�للس يف اإنلل�للسللاء عللاقللات جللديللدة يف 

ما  اإىل  الو�سول  يف  ال�سباب  وم�ساعدة  حياتي 

ال�سياق  ويف  لهم”.  املتاحة  بللاملللوارد  يطمحون 

من  الللعللودات  كايد  ملك  الفار�سة  قالت  ذاتلله، 

الكثري  يل  حقق  مبادرة  اأ�سافت  “لقد  املفرق 

وامل�ستوى  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  املزايا  من 

االجتماعي، من حيث قوة ال�سخ�سية، والقدرة 

على القيادة، وحب املثابرة للو�سول لكل ما هو 

املهارات احلياتية  مطلوب ومتّكنت من تنمية 

باملجتمع  االنخراط  كيفية  وعلمتني  املختلفة 

املحلي”.

تللتللمللّثللل  اللللتلللي  “حقق”،  ملللبلللادرة  وتلللهلللدف 

القيادة  مفهوم  وتطوير  ت�سجيع  يف  مهّمتها 

تر�سيخ  اإىل  ال�سباب،  لدى  املدنية  وامل�سوؤولية 

االنلللتلللملللاء للللللوطللن واللللقلللائلللد، وتللنللملليللة الللفللكللر 

االجللتللمللاعللي وعللكلل�للسلله علللللى املللنللفللعللة الللعللاّمللة، 

وتطوير  الللذات  وبناء  بالنف�س  الثقة  وتعزيز 

اللل�للسللخلل�للسلليللة واللللللقلللللدرة علللللللى �للسللنللع الللللقللللرار، 

والعمل بروح اجلماعة، وتنمية قدرات الفرد، 

لللا�للسللتللفللادة ملللن هللللذه اخللللللرات علللللى امللللدى 

الق�سري والبعيد.

 اتفاقية تعاون بين مؤسسة ولي العهد ووزارة التربية 
الستدامة مبادرة حقق

االثنني    5  /  10  / 2020

االنباط-عمان

تلل�للسللريللف  حلللكلللوملللة  وزراء  رئللليللل�لللس  اأكلللللد   

“اننا يف دولة  الرزاز  الدكتور عمر  االعمال 

لا�ستحقاق  منتثل  باننا  نفخر  املوؤ�س�سات 

بعد  احلكومة  ا�ستقالة  بتقدمي  الد�ستوري 

حل جمل�س النواب”.

وقال الرزاز خال تروؤ�سه جل�سة جمل�س 

اللللللللوزراء، املل�للس االأحلللللد “ان جللالللة امللللللك 

عللبللداهلل الللثللاين قللد غللمللرنللا وكللرمللنللا بثقته 

ا�ستقالة  فيها  قبل  التي  ر�سالته  يف  الغالية، 

بت�سريف  بتكليفها  اأملل�للس،  م�ساء  احلكومة 

االعللللمللللال حلللللن اخلللتللليلللار رئللليللل�لللس اللللللللوزراء 

وت�سكيل احلكومة اجلديدة”.

التي عملت بروح  ان هذه احلكومة  واكد 

توجيهات  بتنفيذ  م�ستمرة  الواحد  الفريق 

ال�سامي  التكليف  كللتللاب  مللنللذ  امللللللك  جللالللة 

فرتة  يف  واملثابرة  والعزمية  الهمة  وبنف�س 

تلل�للسللريللف االعلللملللال الللتللي نللقللوم بللهللا اللليللوم. 

م�ساء  امللكية  الر�سالة  اأن  اىل  الللرزاز  ولفت 

موا�سيع  عللدة  اىل  اال�للسللارة  ت�سمنت  اأملل�للس 

ع�سناها  التي  اال�ستثنائية  الظروف  واأولها 

جائحة  فللر�للسللتللهللا  والللتللي  �سعبنا  مللع  �للسللويللا 

اجلللهللود  لت�سافر  وا�للسللحللة  وا�للسللارة  كللورونللا 

التكافل  ولروحية  الدولة  موؤ�س�سات  جلميع 

مع  بها  وعملنا  �سهدناها  الللتللي  والتعا�سد 

مللوؤ�للسلل�للسللات اللللقلللطلللاع اخللللا�لللس ومللوؤ�للسلل�للسللات 

املجتمع املدين.

الفريق  بان  امللكية  اال�سارة  اىل  لفت  كما 

واخلللا�لللس، م�سيفا  بللتللفللان  عللمللل  الللللللوزاري 

واخللطللاأنللا  احلليللانللا  فا�سبنا  معا  “اجتهدنا 
�سوء  يف  وتللكللرارا  ملللرارا  و�سححنا  احلليللانللا، 

امل�ستجدات يوما بيوم و�ساعة ب�ساعة”.

ت�سريف  حللكللومللة  وزراء  رئلليلل�للس  واخللتللتللم 

االعللللمللللال حلللديلللثللله اأمللللللام جمللللل�للس الللللللوزراء 

اأمللللام جالة  الللعللهللد  علللللى  “نحن  بللالللتللاأكلليللد 

كل  يف  االوفلليللاء  اجلللنللود  �سنبقى  باننا  امللك 

الظروف واالوقات”.

االنباط- عمان

اأملللانلللة عللمللان علللللى تن�سيب   وافللللق جمللللل�للس 

االقت�سادية  والتنمية  املللايل  التخطيط  جلنة 

هيكلة  اإعللادة  على  موؤخرا  املجل�س  عن  املنبثقة 

مليون   76 تبلغ  بزيادة  البنكي  التجمع  قر�س 

ديللنللار ومللللدة �للسللداد 12 �للسللنللة مللنللهللا 3 �للسللنللوات 

فللرتة �للسللمللاح، علما اأن املللبلللللغ جللرى ر�للسللده  يف 

بند  �للسللمللن   2020 للللللعللام  االمللللانللللة  مللللوازنللللة 

ديللنللار  مللللليللون   100 بقيمة  الللتللمللويللل  ملل�للسللادر 

اللجنة  قامت  الللذي  بالقرار  تخفي�سه  وجللرى 

بالتن�سيب به اىل 76 مليونا   .

عن  عقدها  التي  اجلل�سة  يف  املجل�س  ووافللق 

بعد، ام�س االأحد، برئا�سة اأمن عمان الدكتور 

تطوير  اتفاقية  م�سودة  على  ال�سواربة،  يو�سف 

اال�ستثمار  ورخلل�للس  اأ�للسللول  واإدارة  وا�للسللتللثللمللار 

عمان”  “روؤية  �للسللركللة  مللع  بللاالأمللانللة  اخلللا�للسللة 

كمطور  لاأمانة  بالكامل  اململوكة  لا�ستثمار 

رئي�سي وذراع ا�ستثماري .

اأوللليللة  بقائمة  ملحقا  االتفاقية  وت�سمنت 

م�ستثمرين  مللع  للتوقيع  جللاهللزة  اإملللا  الأ�للسللول 

جاهزة  اأو  معهم  ال�سركة  تللفللاو�للس  بعد  وذلللك 

للللللطللرح كللفللر�للسللة ا�للسللتللثللمللاريللة وتلل�للسللمللل �للسللتللة 

م�ساريع باأحجام ا�ستثمار خمتلفة ومنها م�سلخ 

عمان اجلديد ومدينة ال�سيارات.

املمار�سات  الأف�سل  اإتباعاً  االتفاقية  وجاءت 

اللللعلللاملللليلللة للللللتللطللويللر واال�لللسلللتلللثلللملللار لللتللو�للسلليللح 

الواجبات وامل�سوؤوليات ما بن االأمانة ب�سفتها 

“روؤية  و�للسللركللة  والللرخلل�للس  لللاأ�للسللول  مللالللكللة 

الأ�سولها  الرئي�سي  املطور  لا�ستثمار  عمان” 

كذراع ا�ستثماري .

وتطوير  اإدارة  لل�سركة  االتفاقية  و�ستتيح 

اال�ستثمار  وحللقللوق  االأمللانللة  اأ�للسللول  وا�ستثمار 

املللملللللوكللة للللاأملللانلللة واللللتلللي يلللحلللددهلللا جمللللل�للس 

قائمة  ملحق  اأن  علما   ، الللكللرى  عللمللان  اأمللانللة 

االأ�لللسلللول اأعللللاه قللابلللللة للللللتللحللديللث بللا�للسللتللمللرار 

جمل�س  علللللى  اإ�لللسلللافلللة  اأي  علللر�لللس  و�للسلليللجللري 

االأمانة وح�سب االأ�سول . ووافق املجل�س اأي�سا 

علللللى تللعللديللل اأ�للسلل�للس تللقللديللر قلليللمللة اإنلللللذار منع 

امل�سوؤولة  اجلهة  حتديد  تت�سمن  بحيث  املكاره 

اإزالللة  عللن  امل�سوؤولة  االنلللذار، واجلللهللة  عللن منح 

اإليها  امل�سار  القانونية  املواد  ومراجعة  املكرهة 

بللالللنللمللاذج. كللمللا قلللرر اإعلللفلللاء اأ�للسللحللاب املللطللاعللم 

العام  والرتفيه  املاهي  ر�سوم  من  ال�سياحية 

امل�ستحقة على املطاعم ال�سياحية للعام احلايل 

باملئة   25 وبن�سبة   ، باملئة   50 بن�سبة   2020
من قيمة الر�سوم عن العام املقبل 2021 ، مع 

تر�سيد قيمة الر�سوم املعفاة التي جرى دفعها 

ووافق  التجديد.  عند  خ�سمها  ليجري  �سابقا 

تفاهم مع مديرية  املجل�س على توقيع مذكرة 

عن  لا�ستعام  الكرتونيا  للربط  العام  االأمن 

 ( وافق على ميزانيات �سناديق  ، كما  االأجانب 

 ) االجتماعية  اخلللدمللات   ، التكافل   ، اال�للسللكللان 

2019 ، ووافق على تثبيت م�سار خط )  لعام 

بيادر وادي ال�سري للل خربة �سارة ( ، وعلى اإ�سدار 

الزيادة رقم )1( لعطاء توريد 25 كان�سة.

االنباط-عمان

 ا�لللسلللتللل�لللسلللافلللت جلللاملللعلللة االأمللللللللللرية �للسللملليللة 

للتكنولوجيا، اأخريا ، امل�سابقة الدولية املوؤهلة 

العاملي للمعلوماتية مب�ساركة فريق  لاأوملبياد 

املللتللحللدة  االأمم  منظمة  نظمتها  الللتللي  اأردين 

عر  )اليون�سكو(،  والثقافة  والعلوم  للرتبية 

تقنية االت�سال املرئي، مب�ساركة اأكر من 85 

دولللة، على مللدار اأربللعللة اأيلللام، وبللاإ�للسللراف جلنة 

متخ�س�سة. دولية 

اأربللعللة  �سم  الللذي  االردين  الفريق  وح�سد 

الرونزية  امليدالية  متميزين  مدار�س  طاب 

بللحلل�للسللور نلللائلللب رئللليللل�لللس جللمللعلليللة امللللرجملللن 

وباإ�سراف  هناندة،  موفق  الدكتور  االأردنلليللن 

عللملليللد كللللليللة امللللللك احللل�للسللن لللعلللللوم احلللو�للسللبللة 

الللدكللتللور اأ�للسللرف االأحللمللد ، وامللللراقلللب اللللدويل 

عمار عودة.

الللدكللتللور م�سهور  واأعللللرب رئلليلل�للس اجلللامللعللة 

وبالنتائج  باال�ست�سافة  �سعادته  عن  الرفاعي 

اجللللاملللعلللة  اأن  ملللبللليلللنلللاً  امللللتلللحلللقلللقلللة،  اللللطللليلللبلللة 

وبللتللوجلليللهللات ملللن �للسللمللو االأملللللرية �للسللملليللة بنت 

احللل�للسللن رئلليلل�للس جمللللل�للس اأملللنلللاء اجلللامللعللة مل 

والطلبة  طلبتها،  دعللم  �سبيل  يف  جهداً  تدخر 

امللللملللللللكلللة، و�لللسلللتلللبلللقلللى ملللنلللراً  امللللتلللمللليلللزيلللن يف 

تكنولوجياً ي�ستفيد منه اجلميع، وبيئة خ�سبة 

لكل اإبداع ومتيز.

واأ�لللسلللار عللملليللد كللللليللة امللللللك احللل�للسللن لعلوم 

اأن  اإىل  االأحلللملللد  اأ�لللسلللرف  الللدكللتللور  احلللو�للسللبللة 

يف  الطاب  م�ستوى  رفللع  اإىل  تهدف  امل�سابقة 

الرجمة، وتعزيز روح املناف�سة بينهم، والعمل 

اأن املناف�سة يف امل�سابقة  بروح الفريق، مو�سحاً 

احللول  واإيجاد  الرجمة  مهارات  على  تعتمد 

املرتكزة على امل�سائل اخلوارزمية.

يف  ملللللرة  الأول  �للللسللللارك  االأردن  اأن  يلللذكلللر 

ب�سبب  انللقللطللع  ثلللم   ،2003 عللللام  االأومللللبللليلللاد 

عللدم تللوفللر الللدعللم امللللايل والللفللنللي، اإىل اأن عاد 

جمموعة  خللال  مللن   2014 عللام  للم�ساركة 

طللللاب واأ�للللسللللاتللللذة جللامللعلليللن، بلللاللللتلللعلللاون مللع 

االأوملبياد  ويعدُّ  االأردنين.  املرجمن  جمعية 

الذي طرح للمرة االأوىل عام 1987 من اأكر 

�سهرة  واملعلوماتية  الكمبيوتر  علوم  مناف�سات 

يف العامل للم�ساركن من �سن 6 اإىل 20 عاما، 

االأعلل�للسللاء  اللللدول  اإحلللدى  تنظيمه يف  ويللجللري 

للمعلوماتية. الدولية  باللجنة 

الرزاز: الحكومة مستمرة بتنفيذ التوجيهات 
الملكية بنفس الهمة والعزيمة 

 مجلس األمانة يوافق على مسودة اتفاقية مع 
شركة رؤية عمان لالستثمار والتطوير

 جامعة األميرة سمية تستضيُف مسابقة 
األولمبياد الدولي للمعلوماتية
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االنباط-عمان

 ن�صرت وزارة ال�صحة تطور قدرات اململكة يف 

ت�صرين  �صهر  حتى  كورونا  جائحة  مع  التعامل 

الأول احلايل.

وبينت الوزارة يف بيان ام�س الأحد، اأن اململكة 

واق��ي  األ���ف  و20  كمامة  مليون   10 يوميا  تنتج 

وجه و10 اآلف لبا�س بال�صافة ل�200 األف نظارة 

واقية، كما جتري نحو 20 األف فح�س “بي �صي 

اآر” يوميا.

وفيما يتعلق باأجهزة التنف�س، اأ�صارت الوزارة 

اىل توفر 2300 جهاز تنف�س يف القطاعني العام 

و6200  حثيثة،  ع��ن��اي��ة  ���ص��ري��ر  و540  واخل���ا����س، 

�صرير طبي يف امل�صت�صفيات.

واو����ص���ح���ت اأن�����ه ي���وج���د 33 خم���ت���را ق����ادرا 

حيث  اآر”،  ���ص��ي  ال�”بي  ف��ح��و���ص��ات  اج����راء  ع��ل��ى 

و10  23 خمترا خا�صا،  املخترات على  توزعت 

خم��ت��رات ح��ك��وم��ي��ة. وا���ص��اف��ت اإن اع����داد ف��رق 

منها  فريق،  اىل400  ارتفعت  الوبائي  التق�صي 

ت��اب��ع  ف��ري��ق  ل����ل����وزارة، و100  ت��اب��ع��ا  ف��ري��ق��ا   250

ي��ت��ب��ع قطاعا  ف��ري��ق��ا  ال��ط��ب��ي��ة، و50  ل��ل��خ��دم��ات 

خا�صا.

  االنباط-عمان

 قرر املجل�س الق�صائي انتداب قا�صي حمكمة 

ا�صتئناف عمان الدكتورة نوال حممد اجلوهري 

م���دي���راً ع���ام���اً ل��ل��م��ع��ه��د ال��ق�����ص��ائ��ي، ب��الإ���ص��اف��ة 

لعملها.

املجل�س  اجتمع  ، فقد  املجل�س  وبح�صب قرار 

رئي�صه  من  بدعوة  املرئي،  الت�صال  تقنية  عر 

رئي�س  تن�صيب  للنظر يف   ، املا�صي  يوم اخلمي�س 

املعهد  ادارة  جمل�س  رئي�س  الق�صائي،  املجل�س 

نظام  7/اأ من  امل��ادة  لأحكام  وا�صتناداً  الق�صائي، 

ق��رر   ،2020 ل�����ص��ن��ة   49 رق����م  ال��ق�����ص��ائ��ي  امل��ع��ه��د 

املجل�س انتداب الدكتورة نوال اجلوهري مديرة 

للمعهد الق�صائي.

جابر: 13 وفاة و889 اصابة محلية بـ» كورونا«

 العضايلة: استقالة الحكومة التزام دستوري يجّسد المبادئ الديمقراطّية

مدير الخدمات الطبية: مركز األزمات لديه خطة واضحة للتعامل مع القدرة االستيعابية

وزراء الصناعة والتجارة في األردن ومصر والعراق يتفقون على خطوات عملية لتعزيز التعاون االقتصادي

 األردن يحقق المرتبة الثالثة عربيًا بمؤشر الحرية االقتصادية 2020

 متابعة لمخرجات قمة عمان الثالثية

االنباط-عمان

اإ�صابة   889 ت�صجيل  جابر  �صعد  ال��دك��ت��ور  ال�صحة  وزي��ر  اأع��ل��ن   

حملية جديدة بفريو�س كورونا وحالتي ا�صابة من اخلارج .

ام�����س الأح���د يف دار  اي��ج��از �صحفي  وب��ني وزي���ر ال�صحة خ��ال 

رئا�صة الوزراء ان احلالت املحلّية توّزعت على النحو الآتي 606 يف 

العا�صمة عّمان، و19 يف الكرك، و46 يف البلقاء، و130 يف الزرقاء، و5 

يف معان، و4 يف عجلون، و18 يف ماأدبا، و4 يف املفرق و13 يف جر�س، 

 13 اإربد، و1 يف العقبة، و19 يف الطفيلة بال�صافة لت�صجيل  و24 يف 

حالة وفاة بكورونا م�صريا اىل ان حالت الوفاة كانت معظمها لكبار 

الع�صرين  يف  �صاب  ت��ويف  فيما  مزمنة  ب��اأم��را���س  ومر�صى  ال�صّن  يف 

اربعيني يعاين من ورم  التهاب �صحايا و�صاب  من عمره يعاين من 

وف��اة   101 اإىل  ب��دء اجلائحة  ال��وف��ي��ات منذ  ع��دد  امل��ع��دة لريتفع  يف 

حمزة  الم���ري  م�صت�صفى  يف  �صفاء  ح��ال��ة   193 لت�صجيل  ب��الإ���ص��اف��ة 

واخلدمات الطبية امللكية ومناطق العزل وم�صت�صفى ال�صتقال .

وا�صار وزير ال�صحة اىل ت�صجيل 14038 حالة كورونا حملية منذ 

يوم اجلمعة 7 اب املا�صي .

ام�س  اج��رت  الوبائي  ال�صتق�صاء  ف��رق  ان  جابر  الدكتور  وق��ال 

اجلائحة  بدء  منذ  الفحو�صات  عدد  اإجمايل  ليبلغ  فح�صاً،   20381

حوايل مليونا و300 الف فح�س.

وقال اأن وزارة ال�صحة خال ال�صتة �صهور املا�صية ح�صنت النظام 

متابعة  ومتابعتها  احل���الت  ا�صتقبال  على  ق����ادراً  ليكون  ال�صحي 

حثيثة وتنتج اململكة يوميا 5 مايني كمامة وقادرة على زيادتها اىل 

بال�صافة  لبا�س  اآلف  واقي وجه و10  األف  10 مايني كمامة و20 

ل�200 األف نظارة واقية، كما جتري نحو 20 األف فح�س “بي �صي اآر” 

يوميا ويتوفر 6200 �صرير طبي يف امل�صت�صفيات.

واو�صح اأنه يوجد حوايل 33 خمترا قادر على اجراء الفحو�صات 

ال�صايف  وغ��ور  والعقبة  والزرقاء  ارب��د  خمتر  افتتاح  �صيتم  وقريبا 

وزيادة اعداد فرق التق�صي الوبائي اىل400 فريق .

وبني الدكتور جابر انه مت اعادة ت�صعري الفحو�صات يف القطاع 

اخلا�صة  بامل�صت�صفيات  �صقوف  وو���ص��ع  دي��ن��ارا   35 لت�صبح  اخل��ا���س 

الوىل  للدرجة  دي��ن��ارا   250 اق�صى  بحد  فيها  بالعاج  يرغب  مل��ن 

و150دينارا للدرجة الثانية و�صتتوىل الوزارة متابعة امل�صت�صفيات .

التجمعات وارت���داء  البعد ع��ن  امل��واط��ن��ني  ال��دك��ت��ور ج��اب��ر  ودع���ا 

الكمامات وا�صتخدام املعقمات .

االنباط-عمان

اأك���د وزي���ر ال��دول��ة ل�����ص��وؤون الإع����ام اأجم���د ع���ودة الع�صايلة اأن 

ا�صتقالة احلكومة هي التزام د�صتوري يج�ّصد املبادئ الدميقراطّية 

الها�صمّية  بقيادتها  الأردن��ّي��ة  ال��ّدول��ة  عليها  داأب���ت  التي  ال�صامية، 

التي  الدميقراطّية  للم�صرية  جتذير  وه��ي  ن�صاأتها،  منذ  احلكيمة 

من�صي بها بكّل ثبات واإ�صرار، رغم كّل التحّديات التي نواجهها.

واأ�صار الع�صايلة خال اإيجاز �صحفي عقد يف رئا�صة الوزراء ام�س 

الأحد اإىل اأن احلكومة وبناء على التكليف امللكي ال�صامي �صت�صتمّر 

وم��ث��اب��رة،  وع��زمي��ة  بهّمة  ج��دي��دة،  حكومة  ت�صكيل  ح��ّت��ى  بالعمل، 

وامل�صتمر،  املرّكز  العمل  يقت�صي  “الذي  كورونا،  وب��اء  مع  للتعامل 

تباطوؤ”،  دون  بخ�صو�صه  والإج����راءات  التدابري  ات��خ��اذ  وموا�صلة 

وذلك وفقاً لل�صاحّيات الد�صتورّية والقانونّية املتاحة لنا.

باتخاذ  ال��ف��رة  ه��ذه  خ��ال  تتو�ّصع  ل��ن  احلكومة  اأن  اإىل  ولفت 

ال����ق����رارات والإج����������راءات، و���ص��ت��ل��ت��زم مب��ق��ت�����ص��ى اأح���ك���ام ال��د���ص��ت��ور 

واإج��راءات��ه��ا  احل��ك��وم��ة  ق����رارات  اأن  مو�صحاً  ال��ن��اف��ذ،  والت�صريعات 

�صتقت�صر فقط على الأمور ال�صرورّية، وت�صيري الأعمال الروتينّية، 

واإدامة عمل املوؤ�ّص�صات، وتقدمي اخلدمات العتيادّية للمواطنني.

جل�صة  ال��ي��وم  عقد  ال���وزراء  جمل�س  اأن  اإىل  الع�صايلة  لفت  كما 

برئا�صة رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرّزاز، ناق�س خالها جملة من 

ال�صرورّية  واخلطوات  اأعماله،  ج��دول  على  املطروحة  املو�صوعات 

فيما  خ�صو�صاً  احل��ال��ّي��ة،  ال��ف��رة  خ��ال  اتخاذها  املمكن  م��ن  التي 

يتعّلق بالتعامل مع جائحة كورونا.

و�صّدد على اأن احلكومة لن تتوانى يف اتخاذ ما يلزم من اإجراءات 

على  احل��ف��اظ  �صاأنها  م��ن  ك��ورون��ا،  جائحة  م��ع  للتعامل  وق����رارات 

املواطنني و�صامتهم، واحلفاظ على دميومة عمل خمتلف  �صّحة 

اأجهزة  ب��ني  والتن�صيق  والت�صاركّية  ال��روح��ّي��ة  وبنف�س  القطاعات، 

الّدولة املدنّية والع�صكرّية، التي داأبت عليها منذ بدء اأزمة كورونا، 

وهو التن�صيق الذي حظي بتقدير جالة امللك عبد اهلل الثاين.

القطاع  اأّن  على  التاأكيد  الإع���ام  ل�����ص��وؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  واأع���اد 

ال�صنوات  خ���ال  م��ت��م��ّي��زاً  اأمن���وذج���اً  ق���ّدم  ال���ذي  الأردين،  ال�����ص��ّح��ي 

والعقود املا�صية، قادٌر على التعامل مع هذه الأزمة بكفاءة العاملني 

ف��ي��ه واإخ��ا���ص��ه��م، وا���ص��ت��ث��م��ار جميع الإم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة، وب��ت��ع��اون 

الأردنيني جميعاً.

وال��رق��اب��ّي��ة  التفتي�صّية  اجل���ولت  نتائج  الع�صايلة  وا�صتعر�س 

واملن�صاآت  الأف��راد  التزام  مدى  على  الرقابية  واجلهات  للموؤ�ص�صات 

بتعليمات ال�صامة العامة ون�صو�س اأوامر الّدفاع يف مواجهة وباء 

الأّي���ام  م��دى  اململكة، على  ك��ورون��ا، يف جميع حم��اف��ظ��ات وم��ن��اط��ق 

الثاثة املا�صية.

وب��ح�����ص��ب ال��ع�����ص��اي��ل��ة، ف�����اإّن ك�����وادر وزارة ال�����ص��ن��اع��ة وال��ّت��ج��ارة 

واملوؤ�ّص�صة  الكرى،  عّمان  واأمانة  املحلّية،  الإدارة  ووزارة  والتموين، 

العاّمة للغذاء والدواء اأجرت ما جمموعه 6330 زيارة تفتي�صّية على 

221 خمالفة بحّق املن�صاآت غري امللتزمة،  املن�صاآت، نتج عنها حترير 

و328 خمالفة بحّق مواطنني غري ملتزمني.

وفيما يتعّلق بالرقابة على الوزارات واملوؤ�ّص�صات احلكومّية، لفت 

ووح��دات  املحا�صبة  لديوان  التفتي�صّية  اجل��ولت  اأن  اإىل  الع�صايلة 

حترير  عنها  ونتج  املعتادة،  وتريتها  يف  ا�صتمرت  الداخلّية  الرقابة 

خم��ال��ف��ات ب��ح��ّق 38 دائ����رة وم��وؤ���ّص�����ص��ة، وذل���ك م��ن خ���ال م�صاءلة 

القائمني على تطبيق اإجراءات ال�صامة العاّمة فيها.

كما مّت حترير 116 خمالفة بحّق موّظفني مل يلتزموا باإجراءات 

ال�صامة العاّمة والوقاية، اإذ قامت بع�س الوزارات واملوؤ�ّص�صات مبنع 

ا�صتقبال مئات املراجعني لعدم التزامهم با�صتخدام تطبيق “اأمان«.

ال�صامة  ب���اإج���راءات  الل���ت���زام  اإىل  امل��واط��ن��ني  الع�صايلة  ودع���ا 

والوقاية، قائا: “اإن اللتزام مل يعد واجباً ذاتّياً فح�صب، واإمّنا بات 

توعية  اأي�صاً  اأخاقّية واإن�صانّية، ومن واجب كّل مواطن  م�صوؤولّية 

غريه من الأفراد غري امللتزمني، والتاأكيد عليهم اأّننا يف حالة انت�صار 

جمتمعي للوباء، تتطّلب اأعلى درجات احلر�س واحليطة واحلذر«.

“حماكم  واختتم وزير الدولة ل�صوؤون الإعام الإيجاز بالقول: 

اهلل، وحمى �صّحتكم واأحّباءكم، وحفظ الوطن وقيادته، والإن�صانّية 

جمعاء، من �صّر هذا الوباء«.

االنباط-عمان

 ق���ال م��دي��ر اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة ال��ع��م��ي��د ال��ط��ب��ي��ب ع��ادل 

الوهادنة اإن هناك خطة وا�صحة يف مركز الأزمات للتعامل مع القدرة 

ال�صتيعابية للقطاع ال�صحي، م�صريا اىل اأن املركز هو امل�صدر الأكرث 

موثوقية للح�صول على املعلومات.

ال���وزراء ام�س  ب��دار رئا�صة  اإيجاز �صحفي  الوهادنة، خ��ال  ولفت 

باإ�صعار  ال�صحي  القطاع  ي��ق��وم  اأن  تت�صمن  اخل��ط��ة  اأن  اإىل  الأح����د، 

م�صتوى  رف��ع  اأو  ال�صعة  زي���ادة  لإج�����راءات  بحاجته  مبكرا  احلكومة 

الإجراءات الوقائية املبنية على درا�صات للتقليل من احتمالية اخلطاأ 

ما اأمكن مثل الو�صول اإىل حجم 75 باملئة من اإ�صغال العناية املركزة 

لكورونا اأو اإذا بداأنا ناحظ ازديادا م�صاعفا للحالت اليومية. وك�صف 

الوهادنة باأنه اأ�صبح لدى الأردن خال تعامله مع فريو�س كورونا على 

مدى ال�صهور الثمانية املا�صية قاعدة بيانات ميكن التعويل عليها عند 

احلديث عن القدرة ال�صتيعابية للمنظومة ال�صحية يف الأردن جتاه 

جائحة كورونا.

واأو�صح اأن ن�صبة الإدخالت اإىل العناية املركزة من جمموع احلالت 

التي حتتاج اإىل اإدخال لوجود اأعرا�س هي 1-2 باملئة على مدى ال�صهور 

اأق��ل من الن�صبة العاملية والبالغة 5  اأنها  اإىل  الثمانية املا�صية، لفتا 

باملئة. وبني اأنه ويف حال و�صول عدد احل��الت يف الأردن اإىل 5 اآلف 

�صهريا  ا�صطناعي  تنف�س  300 جهاز  اإىل  يوميا فنحن بحاجة  حالة 

توؤمن تغطية ل� 600 مري�س، حيث يراوح مكوث املري�س حوايل 15 

يوما، لفتا اإىل اأن عدد اأجهزة التنف�س ال�صناعية املخ�ص�صة لكورونا 

املتوقع من  العدد  445 جهازا تغطي  تبلغ  واملتوفرة حاليا  الأردن  يف 

ال�صابات، بالإ�صافة اإىل توفر 100 جهاز تنف�س ا�صطناعي احتياطي.

وبالن�صبة لاإح�صائيات الرقمية املوجودة يف الأردن على الواقع، 

اإ�صابة يوميا يف الأردن كما  األ��ف  اأن��ه يف ح��ال وج��ود  اأو�صح الوهادنة 

هو الآن، نحتاج اإىل 60 جهاز تنف�س ا�صطناعي �صهريا، وهذا متوفر 

لدينا الآن، واإذا ارتفعت اإىل األفني نحتاج اإىل 120 جهازا، واإذا ارتفعت 

اىل 3000 حالة نحتاج اإىل 180 جهازا، واإذا ارتفع عدد الإ�صابات اإىل 4 

اآلف نحتاج اىل 240، واإذا ارتفعت اإىل 5 اآلف نحتاج اىل 300 واملوجود 

واملخ�ص�س لكورونا فقط بعيدا عن احلالت الأخرى هو 445 جهازا 

وبالتايل يبقى لدينا احتياط 100 جهاز.

االنباط-عمان

الثاثية  ال��ق��م��ة  خم��رج��ات  متابعة  اإط����ار  يف 

والع�صرين  ع��م��ان يف اخل��ام�����س  ع��ق��دت يف  ال��ت��ي 

م��ن اآب امل��ا���ص��ي وج��م��ع��ت ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال��ث��اين وف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س امل�����ص��ري ع��ب��د الفتاح 

ال�صي�صي ودولة رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى 

الكاظمي، عقد وزراء ال�صناعة والتجارة يف الأردن 

وم�صر والعراق اجتماعا ثاثيا اليوم عر تقنية 

الت�صال املرئي.

ب��ي��ان �صحفي م�����ص��رك ف��ق��د �صم  وب��ح�����ص��ب 

والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزي���ر  الج��ت��م��اع 

الأردين الدكتور طارق احلموري ووزيرة التجارة 

وال�صناعة امل�صرية نيفني جامع ووزير ال�صناعة 

وبح�صور  اخلباز،  عزيز  منهل  العراقي  وامل��ع��ادن 

الأمني العام لوزارة ال�صناعة والتجارة والتموين 

ال��دول  م��ن  املعنيني  م��ن  وع���دد  ال�صمايل  يو�صف 

الثاث. 

ال��ذي �صدر يف ختام الجتماع  واأو�صح البيان 

اأنه وبعد مناق�صات ومباحثات معمقة بني الوزراء 

اأهمية ال���ص��راع يف  التاأكيد على  الثاثة فقد مت 

التعاون  لتعزيز  الازمة  اخلطط  وتنفيذ  و�صع 

امل�صرك يف كافة املجالت بهدف حتقيق التكامل 

ال����ص���رات���ي���ج���ي وب�����ص��ف��ة خ���ا����ص���ة يف امل���ج���الت 

وترجمة  وال�صتثمارية،  والتجارية  القت�صادية 

ما مت بحثه خال القمة الثاثية اىل م�صروعات 

البلدان  ي��خ��دم م�صالح  ال��واق��ع مب��ا  اأر�����س  على 

ال�صقيقة الثاث.

وق����د مت خ����ال الج���ت���م���اع ات���خ���اذ ع����دد من 

القت�صادي  والتعاون  التكامل  لتعزيز  ال��ق��رارات 

اأربعة  حتديد  مت  حيث  وال�صتثماري  والتجاري 

لتعزيز  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  م�صتهدفة  ق��ط��اع��ات 

ال��دوائ��ي��ة  ال�صناعات  وت�صمل  ال��ث��اث��ي  ال��ت��ع��اون 

الن�صيجية  وال�صناعات  الكيماوية  وال�صناعات 

اأن  على  الت��ف��اق  مت  حيث  ال�صرياميك  و�صناعة 

ال�صركات  باأ�صماء  قوائم  بتجهيز  دول��ة  كل  تقوم 

وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن امل��ه��ت��م��ني ب��ب��ن��اء ����ص���راك���ات ب��ه��ذه 

املجالت وتزويد الدول الأخرى بها خال 10 اأيام 

من تاريخ عقد الجتماع.

وج����اء يف ال��ب��ي��ان اأن����ه مت الت���ف���اق ع��ل��ى عقد 

اجتماع وزاري مو�صع قريبا للدول الثاث ي�صمل 

الربية  وال��ري،  املياه  والتجارة،  ال�صناعة  وزراء 

والتعليم، الزراعة، ال�صكان، الكهرباء ا�صافة اىل 

ادارات اجلمارك يف الدول الثاث والبدء بالإعداد 

تنفيذ  ب��ح��ث  ي�صتهدف  وال����ذي  الج��ت��م��اع  ل��ه��ذا 

زمني  ج���دول  وو���ص��ع  الثاثية  القمة  تو�صيات 

مل�صروعات التعاون التي �صيتم التفاق عليها.

االنباط-عمان

اأ���ص��ل  م��ن  ال���� 66 ع��امل��ي��اً  امل��رت��ب��ة  اح��ت��ل الأردن 

واملرتبة   ،  100/ 0ر66  مقدارها  بدرجة  دول��ة   180

لعام  القت�صادية  احلرية  موؤ�صر  يف  عربياً  الثالثة 

2020، والذي يقي�س مدى تقدم ممار�صات احلرية 

القت�صادية حول العامل �صمن معايري حمددة.

ويتكون املوؤ�صر من 4 حماور رئي�صية يقع �صمنها 

12 موؤ�صراً فرعياُ وهي �صيادة القانون )حقوق امللكية 

اخلا�صة، وجناعة الإج��راءات الق�صائية، والنزاهة 

ال�صريبي،  )ال��ع��بء  احلكومة  حجم  احل��ك��وم��ي��ة(، 

الإن���ف���اق احل��ك��وم��ي، وال�����ص��ح��ة امل���ال���ي���ة(، ال��ك��ف��اءة 

التنظيمية )حرية ممار�صة الأعمال، حرية العمل، 

واحلرية النقدية(، انفتاح الأ�صواق )حرية التجارة، 

حرية ال�صتثمار، وحرية التمويل(. وبينت الورقة 

الأردين  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ات  منتدى  اأ���ص��دره��ا  ال��ت��ي 

بعنوان “باإيجاز” حول موؤ�صر احلرية القت�صادية، 

ونيوزلندا،  ك��ون��غ،  وه��ون��غ  �صنغافورة،  م��ن  ك��ًا  اأن 

واأ�صراليا، و�صوي�صرا احتلت املراتب اخلم�س الأوىل 

عاملياً، فيما ت�صدرت دولة الإمارات العربية املتحدة 

قائمة الدول العربية، وبدرجة 2ر76/ 100.

واأ�صارت اإىل �صرورة اإعادة النظر باملوؤ�صرات التي 

�صجلت  حيث  منخف�صة،  الأردن  درج��ة  فيها  تكون 

احلكومية”  “النزاهة  ب�  املرتبطة  املوؤ�صرات  نتائج 

و”حرية العمل” اأدنى درج��ات، حيث ي�صمل موؤ�صر 

النظامية  غ���ري  امل���دف���وع���ات  ال���ن���زاه���ة احل��ك��وم��ي��ة 

)الر�صاوي(، وم�صتوى ال�صفافية يف اإعداد ال�صيا�صات 

احلكومية، وغياب الف�صاد اأو نظرة املجتمع للف�صاد 

اخل��دم��ة  �صفافية  م���دى  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال���دول���ة،  يف 

احلكومية واملجتمعية.

وي�صمل موؤ�صر حرية العمل ن�صبة احلد الأدنى 

عامل،  لكل  امل�صافة  القيمة  متو�صط  اإىل  لاأجور 

والعوائق التي حتول دون توظيف عمال اإ�صافيني، 

و�صاعات العمل، ودرج��ة �صعوبة ت�صريح املوظفني، 

املن�صو�س عليها قانونا، وتعوي�س  الإ�صعار  وف��رة 

نهاية اخلدمة )الإلزامي(، ومعدل امل�صاركة يف �صوق 

العمل.

 الصحة توضح قدرات التعامل مع 
كورونا حتى تشرين األول

 انتداب قاضي محكمة استئناف 
عمان مديرًا عامًا للمعهد القضائي

يتمتع الأ�صخا�س الإيجابيون وال�صعداء بوقت اأ�صهل يف احلياة ، ويتعافون من امل�صاكل ب�صكل اأ�صرع. 

هناك دائًما اأ�صياء ميكنك القيام بها لزيادة م�صتوى تفاوؤلك ، حتى لو مل تتمكن من تغيري هويتك. 

�صواء اأدركت ذلك اأم ل ، فاأنت م�صوؤول عن رفع م�صاعرك ول اأحد اآخر م�صوؤول عن جعلك ت�صعر بتح�صن.

لت�صبح اأكرث اإيجابية:

التي  الإيجابية  العثور على اخلطوات  مل�صاعدتك يف  اأه��داف��ك: هذا يرمج عقلك  اكتب وت�صور 

ميكنك اتخاذها لتحقيق اأهدافك. �صوف ينبه عقلك ملاحظة الأ�صياء والأح��داث املتعلقة بهدفك. 

امل�صاعدة.  تقدمي  ميكنهم  الذين  والأ�صخا�س  معينة  وفر�س  ب��اأح��داث  وعياً  اأك��رث  تلقائًيا  �صت�صبح 

ا اأكرث و�صوًحا ب�صاأن ما تريده ، و�صيت�صلل هذا اإىل حمادثتك وموقفك العام ، حيث ميكن  �صتكون اأي�صً

لاآخرين التقاطها.

ا�صاأل باأدب عما تريده: اأ�صهل طريقة للح�صول على ما تريد هو تقدمي طلب لطيف ، وتقدميه 

بابت�صامة كبرية ونظرة دافئة. من ف�صلك مهم جدا ، وكذلك البت�صامة الكرمية ، والتوا�صل الب�صري 

، و�صكر حار عند تلبية الطلب. 

كلما احرمت نف�صك ، زاد احرامك لاآخرين.

ل تقلق ب�صاأن ما اإذا كنت ت�صتحق الثناء

المتنان على اللطف يولد املزيد من اللطف. 

راجع �صفاتك ال�صخ�صية الإيجابية: ما الذي يعجبك اأ�صدقاوؤك؟ ماذا حتب فيك؟ ذكائك ، ح�س 

الفكاهة لديك اأ�صلوبك مهارات املحادثة اخلا�صة بك؟ هل اأنت �صخ�س لطيف ومهتم؟ يعني تذكري 

نف�صك بهذه ال�صفات اأنك �صتدخل احلدث م�صًعا لتلك الطاقة الإيجابية.

غرّي تفكريك: كل �صخ�س لديه حوار جاري يف روؤو�صهم ، وال��ذي ميكن اأن يكون �صلبياً ومهزماً 

للذات اأو اإيجابًيا وحمفًزا. توؤثر اأفكارك على حالتك املزاجية وكيف ميكن لكيفية ارتباطك بنف�صك 

الهرمونات  تن�صيط  على  الدماغ  يف  الع�صبي  الن�صاط  يعمل  تثبطها.  اأو  معنوياتك  ترفع  اأن  ميكن 

املرادفة للم�صاعر. �صيء واحد ميكنك القيام به هو مراقبة حديثك مع نف�صك: ماذا تقول لنف�صك عن 

اليوم التايل ، عن الأخطاء ، عن حظك؟ اإذا كانت هذه الر�صائل �صلبية ، فاإن تغيريها ميكن اأن يرفع 

معنوياتك وتفاوؤلك. اخلر ال�صار هو اأنه ميكنك اختيار ا�صتبدال حديثك ال�صلبي ب�صيء اأكرث اإيجابية.

احلديث الذاتي هو اأقوى اأداة لديك لتحويل م�صاعرك ال�صلبية اإىل اإيجابية وتفاعاتك ال�صلبية 

امل�صارات  ، مرتدًيا  املاألوفة م��راًرا وت��ك��راًرا  اإىل تكرار الأ�صياء  اإىل احل��ب. مييل دماغك  مع �صريكك 

الع�صبية املعمول بها ب�صكل اأعمق واأعمق. يوؤدي تكرار اأو التاأكيد اأو الختيار مراًرا وتكراًرا اإىل اإن�صاء 

م�صارات جديدة ، والتي ت�صبح يف النهاية تلقائية. �صتمر الأفكار اجلديدة يف راأ�صك كما فعلت الأفكار 

القدمية.

حقق اأق�صى ا�صتفادة مما اأنت عليه: اإذا كنت حتب ال�صمت ، ومتيل اإىل الهدوء ، مثل املحادثات 

الهادئة فقد تكون هذه �صمة وراثية: قد يكون �صمعك وجهازك الع�صبي اأكرث ح�صا�صية من �صخ�س 

اآخر ، وهذا ال�صمة لن تختفي. ومع ذلك ، ميكنك حتقيق اأق�صى ا�صتفادة منه ، وتعلم اأن خلق الكثري 

ا اأكرث �صعادة. �صتكون اللحظات الهادئة مفيدة ب�صكل خا�س لك  من الهدوء يف حياتك �صيجعلك �صخ�صً

وجتعلك �صعيًدا.

تويل م�صوؤولية اأفكارك ال�صلبية: )هذا �صيء واحد حتت �صيطرتك متاًما �صع الطاقة فيه. تخَلّ عن 

كل ما ل ميكنك التحكم فيه ، مثل الآخرين ، واأحداث احلياة ، واخل�صارة ، وخيبة الأمل. توقف عن 

حماولة تغيري ما لن يتغري ، وتقبل ما هو ، ودعه يكون وعي�س احلياة كما هي. نعم ، اأعلم اأن القول 

اأ�صهل من الفعل ، ولكن مبجرد اأن تتعامل معه ، ت�صبح احلياة نف�صها اأ�صهل. القلق ب�صاأن ما ل ميكنك 

التحكم فيه هو اإهدار ل نهاية له وغري جمد للطاقة ميكنك ا�صتخدامه يف اأي مكان اآخر.

اإليك بع�س الأ�صياء التي ميكنك جتربتها والتي �صت�صاعدك يف جعلك اأكرث اإيجابية.

اكتب تعليقات اإيجابية لنف�صك على تقوميك اليومي 

المتنان �صيء ي�صاعدنا دائًما على تذكرينا باأن احلياة لي�صت كلها �صيئة. الأ�صياء التي ن�صعر بالر�صا 

عنها ميكن اعتبارها اأمًرا مفروًغا منه ب�صهولة .

والعواطف هرمونات ، لذلك عندما تغمرها هرمونات �صعيدة �صت�صعر بالر�صا ، وكذلك من حولك.

خذ بع�س الوقت كل يوم لتكون �صاكرا هلل على كل �صيء ياأتي يف طريقك. افعل هذا ب�صمت ، لنف�صك 

.

واجه الأفكار ال�صلبية عندما تخطر ببالك فكرة �صلبية ، واجهها من خال تقدمي ال�صكر على �صيء 

جيد يف حياتك. غرّي تركيزك من اخلطاأ اإىل ال�صواب.

عد بركاتك: اح�صب كل ما لديك بالفعل وتعتز به. �صع يف اعتبارك بدء يوميات المتنان ، ولحظ 

كل الأ�صياء الإيجابية ، واللحظات الرقيقة التي تعي�صها.

تعرف على نف�صك ومعرفة ما ت�صعر به وما هو راأيك يف كل ما يحدث يف حياتك �صوف يجعلك اأكرث 

�صعادة ، ويقلل من توترك. كونك لطيًفا مع نف�صك ووجود عاقة جيدة معك �صيجعل كل عاقاتك 

مع الآخرين ت�صري ب�صا�صة اأكر.

تعرف على كيفية تهدئة نف�صك ي�صاعدك التعرف على م�صاعرك على اتخاذ اخليارات املنا�صبة يف 

ا كيف تريح نف�صك عندما  كل مرحلة من مراحل حياتك. عندما تعرف ما ت�صعر به ، فاأنت تعرف اأي�صً

تكون متوتًرا اأو متعًبا. ما الذي يجعلك اأكرث راحة؟ ما الذي يهدئك؟ 

حافظ على �صعادتك: افعل ما ت�صتطيع لتحقيق اأكر قدر ممكن من ال�صعادة لنف�صك ولاآخرين. 

ال�صعادة جتعلك �صعيًدا لكونك على قيد احلياة وي�صعدك اأن تكون موجوًدا.

خ�ص�س وقًتا منتظًما لنف�صك: اإن وقتي مهم لتنمية عاقتك بنف�صك. اإنه دليل على اأنك تهتم 

بنف�صك 

خذ وقتك على حممل اجلد .

لتاأكيد قيمتك  رائعة  الذين تهتم بهم والذين يهتمون بك هو طريقة  الأ�صخا�س  التواجد مع 

ك�صخ�س ، وللتاأكيد على اأن حياتك لها معنى وه��دف. تاأكد من اأنك تعتني ب�صداقاتك وعاقاتك 

جيًدا. معرفة اأنك حمبوب طريقة رائعة لاعتناء بك. تعني ال�صيانة العاطفية التفكري يف ال�صحة 

العاطفية والبقاء على ات�صال مب�صاعرك. عندما تركز على الرعاية الذاتية العاطفية ، �صتجد الأمل 

مما مينحك املزيد من الأ�صباب لامتنان.

ناديا مصطفى الصمادي

كيف تكون شخص ايجابي

االثنني  5/ 10 / 2020
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امل�ستقيلة  احل��ك��وم��ة  امل��ل��ك  ج��ال��ة  فيها  ُيكلف  ال��ت��ي  االوىل  امل���رة  لي�ست  ان��ه��ا  رغ��م 

ال��د���س��ت��وري اعترب  ال���ُع���رف  ب��ت�����س��ري��ف االع���م���ال حل��ن ت�سكيل ح��ك��وم��ة ج��دي��دة وف���ق 

ال����رزاز غ��ر د���س��ت��وري الن ه���ذه احل��ك��وم��ة  ن��ا���س��ط��ون وق��ان��ون��ي��ون ان تكليف ح��ك��وم��ة 

ا�ستقالت وانتهت واليتها الد�ستورية كاإ�ستحقاق بعد حل الربملان، �سخ�سيا مل اجد يف 

مواد الد�ستور االردين اية ن�سو�ص �سريحة عن تغطية الفرتة ما بن قبول ا�ستقالة 

الد�ستورية  التعديات  اأقر  امل�سرع عندما  احلكومة وت�سكيل حكومة جديدة، وقد فات 

ت�سريف  امل�ستقيلة  احلكومة  تكليف  امللك  جلالة  يجيز  و�سمني  �سريح  ن�ص  ادراج 

االعمال حلن ت�سكيل حكومة جديدة رغم ان جالة امللك كان قد ا�سار للمو�سوع يف 

وما  لها  وجود  ال  االعمال  ت�سريف  حكومة  د�ستورياً  هكذا  اخلام�سة،  النقا�سية  ورقته 

لا�سف  الواقع،  لتربير  �سدرت  غالباً  هي  قانونية  وتف�سرات  اإجتهادات  من  نطالعه 

هذه احلكومة كانت حكومة ت�سريف اعمال منذ �سدرت االرادة امللكية بت�سكيلها وكان 

االف�سل تكليف االمناء العامن ت�سير اعمال وزاراتهم وفق �ساحياتهم التي منحهم 

اياها القانون، حيث انه ال فراغ يف ال�سلطة واملبداأ الد�ستوري يق�سي ب�سرورة ا�ستمرار 

االدارة واملرافق العامة يف الدولة

د. عصام غزاوي

دستورية تكليف حكومة 
الرزاز بتصريف االعمال !

االنباط-عمان

وق��ع م��دي��ر ع��ام امل��رك��ز اجل��غ��رايف امللكي 

ح��دادي��ن  معمر  املهند�ص  العقيد  االأردين 

وم����دي����ر ع�����ام امل����رك����ز ال���وط���ن���ي ل��ل��ب��ح��وث 

الزراعية الدكتور نزار حداد مذكرة تفاهم 

التحديات  م��واج��ه��ة  اإىل  ت��ه��دف  م�سرتكة 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة وحت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف 

الزراعي. القطاع 

التعاون  ج�سور  مد  على  املذكرة  وتن�ص 

التدريب  جمال  يف  الطرفن  بن  امل�سرتك 

وتطبيقات  اجلغرافية  واملعلومات  امل�ساحي 

التزويد  ع��ن  ف�سًا  ُب��ع��د،  ع��ن  اال�ست�سعار 

اجلغرافية  والبيانات  الرقمية  باخلرائط 

وال�سور اجلوية والف�سائية، باالإ�سافة اإىل 

تقدمي امل�سورات الفنية يف خمتلف املجاالت 

اخل��رائ��ط��ي��ة واجل���غ���راف���ي���ة، م��دت��ه��ا ث��اث 

�سنوات.

و اأك����د ال��ع��ق��ي��د ح���دادي���ن ع��ل��ى ���س��رورة 

ال����ت����ع����اون م����ا ب����ن ال���ط���رف���ن يف ت��ط��وي��ر 

ال�سيما  باململكة،  الزراعي  الواقع  وحت�سن 

واال�ستفادة  التحديات  خمتلف  مواجهة  يف 

باملركز  امل��ت��وف��رة  واملعلومات  اخل���ربات  م��ن 

اجل���غ���رايف ال��ت��ي ت�����س��اع��د يف رف���ع م�����س��ت��وى 

البحث العلمي الزراعي .

ا�ستحداث  اىل  ح��دادي��ن  العقيد  وا���س��ار 

اجل��وي  ال��غ��اف  وع��ل��وم  الطق�ص  م��دي��ري��ة 

وال�����ذي ي��ن��ب��ث��ق م��ن��ه��ا ق�����س��م��ن وه��م��ا ق�سم 

البيانات  وق�سم  والبيئية  املناخية  التغرات 

اجل���وي���ة وامل��ن��اخ��ي��ة ب��اال���س��اف��ة اىل ال���دور 

ال������ذي ���س��ي��ق��وم ب��ه��م��ا ال��ق�����س��م��ن ب��امل��رك��ز 

ال��زراع��ي��ة  التطبيقات  جم��ال  يف  اجل��غ��رايف 

واإج������راء ال���درا����س���ات وال��ب��ح��وث ال��زراع��ي��ة 

خ��ا���س��ة يف ت��ت��ب��ع ال��ت��غ��رات يف ا���س��ت��ع��م��االت 

ف�سًا  الرتبة  وت�سنيف  املختلفة  االأرا�سي 

ع���ن م���راق���ب���ة ال��ت�����س��ح��ر ون�����س��ب��ة ال��غ��اب��ات 

االأرا���س��ي  ح�ساب  على  العمراين  والتو�سع 

ال���زراع���ي���ة، الف��ت��اً ال��ع��ق��ي��د م��ع��م��ر ح��دادي��ن 

الرقمية  اجلوية  ال�سور  ا�ستخدام  دور  اإىل 

اإج���راء  يف  العالية  ال��دق��ة  ذات  والف�سائية 

ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات امل��ي��دان��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب����امل����وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واإدارت�����ه�����ا وخم��ت��ل��ف 

اأو الطبيعية. الظواهر �سواء الب�سرية 

املناخية  ال��ت��غ��رات  اأن  اإىل  ح���داد  وب���ن 

وال���ت���ح���دي���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة ت��ت��ط��ل��ب 

�ساأنها  من  التي  االإمكانيات  كافة  توظيف 

ا�ستخدام  خا�سة  الزراعي  القطاع  حت�سن 

تقنيات اال�ست�سعار عن ُبعد ونظم املعلومات 

اجل��غ��راف��ي��ة ل��ا���س��ت��غ��ال االأم��ث��ل ل��ل��م��وارد 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وم����ا ي��ت��ع��ل��ق ب����اإج����راء ال��ب��ح��ث 

ال��ع��ل��م��ي يف جم���ال ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��زراع��ي��ة، 

املركز  يف  البحثية  ال��ك��وادر  ان  اإىل  م�سراً 

البحث  توجه  ال��زراع��ي��ة  للبحوث  الوطني 

املناخية  ال��ت��غ��رات  م��ن  احل��د  على  العلمي 

الزراعية   االإنتاجية  يف  ب��ارز  دور  لها  التي 

االأمر  النمو  مراحل  خال  النبات  و�سلوك 

درا�سة  يف  التعمق  من  مزيداً  يتطلب  الذي 

املناخي   البيئة والتغر  و  املناخية  الظروف 

و التي تهدد  املجتمع، ال �سيما واأنها مت�ص 

بجانب  يقطنون  مم��ن  امل��زارع��ن  �سريحة 

االأودية وال�سيول. 

التفاهم  م��ذك��رة  اأن  اإىل  واأو���س��ح ح���داد  

ركزت على ا�ستثمار البيانات اجلغرافية  يف 

املركز اجلغرايف من �سور ف�سائية ودرا�سات 

للمملكة  ال��ن��ب��ات��ي  ال��ت��ط��ور  ت��ب��ن  واب���ح���اث 

وحت�سن  اخلطط  و�سع  يف  ت�ساعد   والتي 

 ، االأردن  الذكية يف  الزراعة  االإنتاج وتعزيز 

بحثية  م�ساريع  كتابة  اإمكانية  اإىل  منوهاً  

الداعمة،  اجلهات  اإىل  وتقدميها  م�سرتكة 

النباتي  القطاع  على  احلرائق  اإثر  ودرا�سة 

التطبيقات  جم���ال  يف  ال��ت��ع��اون  واإم��ك��ان��ي��ة 

ال��ذك��ي��ة وت��ع��ظ��ي��م اال���س��ت��ف��ادة م��ن حمطات 

الوطني  للمركز  التابعة  اجلوية  االأر���س��اد 

الزراعية.  للبحوث 

الفنية  االأق�سام  بجولة يف  الوفد  قام  ثم 

وق�سم  ُب��ع��د  ع��ن  اال���س��ت�����س��ع��ار  ق�����س��م  �سملت 

ال��ب��واب��ة اجل��ي��وم��ك��ان��ي��ة، ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء 

ع��رب ال��دك��ت��ور ن���زار ح���داد وال��وف��د امل��راف��ق 

والعلمي  التقني  بالتطور  اإعجابهم  عن  له 

الذي و�سل اإليه املركز اجلغرايف لي�ص على 

امل�ستوى املحلي فح�سب بل وعلى امل�ستوين 

االإقليمي والدويل.

االنباط - يو�شف امل�شاقبة

االأ�ستاذ  البيت  ال  رئي�ص جامعة مو  اأكد 

ال��دك��ت��ور ع��دن��ان ال��ع��ت��وم  ب��اأن��ه حر�سا من 

جامعة اآل البيت مبوا�سلة تقدمي خدماتها 

االح���رتازي���ة  االإج�������راءات  و���س��م��ن  للطلبة 

مع  التعامل  يف  اتخذتها  ال��ت��ي  وال��وق��ائ��ي��ة 

على  مكتبا  ا�ستحداث   مت  ك��ورون��ا   جائحة 

بهدف  وذل���ك  للجامعة  الرئي�سي  امل��دخ��ل 

ال����رد ع��ل��ى اأ���س��ئ��ل��ة وا���س��ت��ف�����س��ارات ال��ط��ل��ب��ة 

والت�سجيل  بالقبول  املتعلقة  االأم��ور  بكافة 

تواجه  التي  العقبات  املالية وحل  وال�سوؤون 

الدخول  اإىل  احلاجة  ودون  الطلبة  اأبنائنا 

التي  احل��االت  اال يف  احل��رم اجلامعي   اإىل 

ت�����س��ت��دع��ي ذل����ك وخ�����س��و���س��ا يف م��ث��ل ه��ذه 

اال�ستثنائية.             الظروف 

جاء ذلك خال افتتاحه مكتباً خلدمات 

وا�ستكمال  ال�ستقبالهم  املخ�س�ص  الطلبة 

اإج�������راءات ال��ت�����س��ج��ي��ل وال���ق���ب���ول واط��اق��ه 

خ����دم����ة اخل����ط����وط ال�������س���اخ���ن���ة ل���اإج���اب���ة 

ع��ل��ى ت�����س��اوؤالت ال��ط��ل��ب��ة واأول���ي���اء اأم��وره��م 

القبول  ب���اإج���راءات  املتعلقة  االأم���ور  بكافة 

واالأم���ور  االك���رتوين  والتعليم  والت�سجيل 

ال�سعوبات  كافة  والعمل على تذليل  املالية 

التي تواجه الطلبة.

واأك����د ال��دك��ت��ور ال��ع��ت��وم دمي��وم��ة العمل 

املطلوبة للطلبة يف مثل  لتقدمي اخلدمات 

ال��ظ��روف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة و مب��ا ي�سهم  ه���ذه 

ذل����ك يف اإث������راء احل���ي���اة اجل��ام��ع��ي��ة وذل���ك 

بعد، ومب��ا يحقق  التعليم عن  ف��رتة  خ��ال 

ال��ت��ي و�سعتها  االإج�����راءات  ال��ف��ائ��دة ووف���ق 

هذه  اأن  منوهاً  اخل�سو�ص،  بهذا  اجلامعة 

لت�سمل  تو�سعتها  �سيتم  امل��م��ي��زة  اخل��ط��وة 

الطلبة  العاقة بخدمة  ذات  الدوائر  كافة 

ال��ن��اف��ذة  �سمن  االإج�����راءات  جميع  الإجن���از 

الواحدة وبكل �سهولة وي�سر.

الرئي�ص  وعمداء  نواب  االفتتاح  وح�سر 

وعدد من املدراء املعنين يف اجلامعة

االنباط- عمان

 قرر وزير البيئة ووزير الزراعة املكلف الدكتور 

فتح معا�سر  م��وع��د  ي��ك��ون  ان  اخل��راب�����س��ة،  �سالح 

الزيتون للمو�سم 2020/ 2021 والتي تخدم مناطق 

اململكة كافة اعتبارا من اليوم االثنن.

واأكد اخلراب�سة انه �سيتم متابعة التزام ا�سحاب 

البيئية  ال�سروط  كافة  بتطبيق  الزيتون  معا�سر 

ال��زراع��ة، كما  ك���وادر وزارة  وال�سحية م��ن خ��ال 

�سيتم العمل على جمع البيانات لهذا املو�سم من 

خال ا�ستمارة م�سح معا�سر الزيتون املعتمدة من 

قبل جلان اال�سرتاتيجية وبالتن�سيق مع اإدارة امل�سح 

يف دائرة االح�ساءات العامة.

يف  الزيتون  باأ�سجار  امل��زروع��ة  امل�ساحات  وتبلغ 

ال��زراع��ي  ال��ت��ع��داد  ح�سب  اململكة  م��ن��اط��ق  جميع 

االأخ���ر ال��ذي اأج��رت��ه دائ���رة االح�����س��اءات العامة، 

560 األف دومن، كما بلغت اأعداد اال�سجار املزروعة 

بالزيتون 5ر10 مليون �سجرة، وهي تعادل حوايل 

املثمرة  باالأ�سجار  امل��زروع��ة  امل�ساحة  من  باملئة   72

و20 باملئة من جممل امل�ساحة املزروعة.

وح�سب اح�ساءات وزارة الزراعة ي�ساهم قطاع 

الزيتون ب�سكل فاعل يف الناجت القومي االإجمايل، 

القطاع مليار  وجت��اوز حجم اال�ستثمارات يف هذا 

دينار باالإ�سافة اإىل توفره م�سدر دخل الأكرث من 

80 األف اأ�سرة اأردنية.

الزيتون  ثمار  من  اململكة  اإن��ت��اج  معدل  ويقدر 

لل�سنوات اخلم�ص االأخ��رة بحوايل 150 األف طن 

للتخليل،  باملئة منها   20 ع��ادة حتويل  يتم  �سنوياً 

الزيت  اإن��ت��اج  م��ع��دل  ويبلغ  للمعا�سر،  باملئة  و80 

حوايل 22 الف طن �سنوياً، حيث و�سل االأردن منذ 

عام 2000 اىل االكتفاء الذاتي وت�سدير جزء من 

االنتاج اإىل دول العامل.

�سنويا  الزيتون  زي��ت  اململكة من  اإن��ت��اج  وي�سل 

ا�ستهاك  متو�سط  ويبلغ  ط���ن،  ال���ف   24 ح���وايل 

املواطن من زيت الزيتون 4 كغم �سنوياً.

اإىل  اململكة،  يف  العاملة  املعا�سر  ع��دد  وي�سل 

132 مع�سرة ت�ستخدم اأحدث و�سائل التكنولوجيا 

خطاً   281 ان��ت��اج  خطوط  بعدد  الزيتون  ع�سر  يف 

وبطاقة اإنتاجية 3ر436 طن /ال�ساعة.

زيتون،  20 �سنف  اأك��رث من  اململكة  ويوجد يف 

اأهمها النبايل البلدي والر�سيعي والنبايل املح�سن 

وال�سوراين والقنابي�سي ون�سوح جبع من فل�سطن 

واال�سكوالنو  االإ�سباين  واجلرو�سيدي  وال�سامي 

وليتي�سينو والفرونتيو وكواتينا وغرها.

االنباط- عمان

 اأطلقت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

اإلكرتونية خا�سة لاإجابة  االأح��د، من�سة  ام�ص 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع ا���س��ت��ف�����س��ارات ال��ط��ل��ب��ة ع���ن عملية 

 /2020 احل��ايل  اجلامعي  للعام  امل��وح��د  القبول 

.2021

واأو�سحت ال��وزارة يف بيان، اأن املن�سة �ستكون 

متاحة من ال�ساعة الثامنة �سباحاً وحتى ال�ساعة 

ال��دخ��ول  للطلبة  ميكن  حيث  م�����س��اًء،  ال�ساد�سة 

اإليها واال�ستف�سار من خالها حيث �سيتم اإجابة 

واأك��دت  اأق�����س��ى.  كحد  �ساعة   24 خ��ال  الطالب 

كان،  مهما  �سخ�ص  الأي  ت�سمح  لن  اأنها  ال���وزارة 

ب��دخ��ول ح���رم ال�����وزارة ب��غ��ر���ص م��راج��ع��ة وح��دة 

تن�سيق القبول املوحد، وذلك حر�ساً على �سامة 

كل من متلقي اخلدمة وموظفي الوزارة يف �سوء 

بفرو�ص  االإ���س��اب��ات  ع��دد  امللحوظ يف  االرت��ف��اع 

ك��ورون��ا، ما ت�سبب يف اإغ��اق ع��دد من ال���وزارات 

واملوؤ�س�سات احلكومية يف اليومن االأخرين.

ودع����ت ال��ط��ل��ب��ة وذوي���ه���م اىل االل���ت���زام بعدم 

اإىل ح����رم ال���������وزارة، خ��ا���س��ة  احل�������س���ور ن��ه��ائ��ي��اً 

ال���ق���اط���ن���ن خ������ارج ال���ع���ا����س���م���ة، ح���ي���ث مي��ك��ن��ه��م 

املوقع  ومتابعة  املن�سة  خ��ال  م��ن  اال�ستف�سار 

االإل������ك������رتوين ل�����ل�����وزارة وم���ن�������س���ات ال���ت���وا����س���ل 

االجتماعي الر�سمية اخلا�سة بها.

املن�سة من خال  اإىل هذه  الدخول   وميكن 

http://rce.mohe.gov.jo/ : الرابط

/qenquiry

االنباط-عمان

 قال نقيب جتار ومنتجي االأثاث �سرف 

ال��ه��ي��اج��ن��ة، اإن ارت��ف��اع اأ���س��ع��ار االإ���س��ف��ن��ج يف 

ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة، ح�����س��ل ب�����س��ب��ب االرت���ف���اع 

امل��ل��ح��وظ ب��اأ���س��ع��ار امل����واد االأول���ي���ة ال��ازم��ة 

لت�سنيع االإ�سفنج من م�سادرها العاملية.

وقال الهياجنة يف بيان ام�ص االأحد، اإن 

برتوليتي  وبوليول(،  اآي،  دي  )ت��ي  مادتي 

االأ�����س����ل، ي��ع��ت��ربان م���ن امل�����واد اال���س��ا���س��ي��ة 

واالولية يف ت�سنيع اال�سفنج.

م�سادرها  املادتن  هاتن  اأن  اىل  وا�سار 

عاملية، ولي�ص لهما بدائل، حيث يبلغ �سعر 

حن  يف  دوالر،   3000 نحو  ال��واح��د  ال��ط��ن 

كان �سعره قبل الزيادة يرتاوح ما بن 1250 

املحلية  امل�سانع  ا�سطر  ما  دوالرا،  و1350 

لرفع �سعر اال�سفنج.

ال��ع��امل  امل�����س��ان��ع يف  اإن ع����ودة  وا����س���اف 

امل��واد  على  الطلب  زادت  واالإن���ت���اج،  للعمل 

االأولية، يف وقت �ساحبها نق�ص يف العر�ص، 

الهياجنة  و���س��دد  النقل.  اأج���ور  وارت��ف��اع يف 

ع��ل��ى ����س���رورة ال���ت���زام م�����س��ان��ع االإ���س��ف��ن��ج 

املحلية باملوا�سفات حفاظا على جودة املنتج 

الوطني من االأثاث.

 الجغرافي الملكي والبحوث الزراعية يوقعان مذكرة تفاهم لمواجهة التحديات البيئية

 العتوم يفتتح مكتبًا لخدمات الطلبة في مدخل جامعة ال البيت الستكمال إجراءات القبول والتسجيل

وزير الزراعة: فتح معاصر الزيتون اعتبارا من اليوم

 منصة إلكترونية خاصة لالستفسار عن عملية القبول الموحد

 نقابة تجار األثاث: ارتفاع أسعار المواد األولية لصناعة االسفنج انعكس عليها محليا

االنباط-عمان

اأع���ل���ن���ت جم��م��وع��ة ف���اي���ن ال�����س��ح��ي��ة 

القاب�سة عن ا�ستحواذ جمموعة دي�سلوج 

منتجات  م�سنع  اأ����س���ول  ع��ل��ى  امل��غ��رب��ي��ة 

ال��ورق ال�سحي املخ�س�ص لقطاع املنازل 

التابع لها يف املغرب.

وق����ال ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة 

فاين ال�سحية القاب�سة، جيم�ص مايكل 

امل��ج��م��وع��ة يف  ع��م��ل��ت  “لقد  الف���رت���ي 

امل���غ���رب ع��ل��ى خ��دم��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك��ن فيها 

ال�سحي  ال���ورق  منتجات  اأف�سل  وو���س��ع 

واليوم  اأيديهم  العالية بن  ذات اجل��ودة 

وم�ستهلكي  زب��ائ��ن��ن��ا  خ��دم��ة  ���س��ن��وا���س��ل 

عامتنا  م��ن  ال�سحي  ال����ورق  منتجات 

دي�سلوج،  �سركائنا، جمموعة  خ��ال  من 

اإن��ت��اج  وال���ذي���ن ن��ف��خ��ر مبنحهم ام��ت��ي��از 

وتوزيع منتجاتنا املوجهة للقطاع املنزيل 

يف املغرب العربي”.

التنفيذي  الرئي�ص  ق���ال  جهته،  م��ن 

ملجموعة دي�سلوج، من�سف بلخياط “لقد 

مبوجبها  منحنا  جديدة  اتفاقية  وقعنا 

حق امتياز اإنتاج منتجات الورق ال�سحي 

من عامة فاين املوجهة خلدمة القطاع 

املنزيل، وتوزيعها يف جميع بلدان املغرب 

ال��ع��رب��ي، م��ا �سيمكننا م��ن و���س��ع حجر 

ال�سناعية  اأن�سطتنا  الإط����اق  االأ���س��ا���ص 

وال��ت��وزي��ع��ي��ة امل���ع���ززة ب��اأن�����س��ط��ة ال��ت��ج��ارة 

االإلكرتونية.

لل�سناعة  التنفيذي  الرئي�ص  وق���ال 

ل���دى جم��م��وع��ة دي�����س��ل��وج ع��ل��ي ال��ت��ازي، 

���س��ي��ع��زز حمفظة  “ان ه���ذا اال���س��ت��ح��واذ 
املتنوعة  املنتجات  ف��ئ��ات  م��ن  املجموعة 

مبوجب حقوق االمتياز، وقد جاءت هذه 

بها  تتمتع  التي  للمكانة  نظراً  اخلطوة 

عامة فاين التجارية التي تعد من اأبرز 

عامات منتجات الورق ال�سحي املعقمة 

وذات اجلودة العالية”.

االنباط- الزرقاء

 اأ������س�����اد حم���اف���ظ ال�����زرق�����اء ح���ج���ازي 

ع�ساف، بالتزام �سكان البرتاوي والزرقاء 

املفرو�سة،  ال��ع��زل  ب���اإج���راءات  اجل���دي���دة، 

اأي  ت�����س��ج��ي��ل  ي���ت���م  ان�����ه مل  اىل  م�������س���را 

خمالفات منذ بدء احلظر ال�سامل عليها.

واو�سح ع�ساف ام�ص= االح��د، اأن فرق 

ال��ب��ال��غ ع��دده��ا ثماين  ال��وب��ائ��ي  التق�سي 

فرق،�سحبت خال االأيام الثاثة املا�سية، 

ومنذ بدء �سريان العزل واحلظر ال�سامل 

يف املنطقة، 1773عينة، ومن املتوقع ظهور 

نتائجها اليوم.

وا�سار اىل اأن قرار متديد فرتة العزل 

واحل���ظ���ر ال�����س��ام��ل ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى تقييم 

امل��ج��ل�����ص االأم����ن����ي امل�����س��ت��ن��د اإىل ال��و���س��ع 

امل��ع��زول��ة  املنطقة  يف  وال��وب��ائ��ي  ال�سحي 

ال��ذي يتم يوميا، داعيا ال�سكان لالتزام 

العزل  ق��رار  برفع  للت�سريع  ب��االإج��راءات 

عنها.

وا�ساف اإن كوادر الدفاع املدين تعاملت 

خال االأيام الثاثة املا�سية مع 26 حالة 

غ�سيل كلى، وح���االت مر�سية ط��ارئ��ة مت 

احلكومي،  ال��زرق��اء  م�ست�سفى  اإىل  نقلها 

يف املنطقة امل�سمولة بقرار العزل بالزرقاء 

والتي يقطنها نحو47 األف ن�سمة.

االنباط-عمان

تن�سيط  هيئة  ب��ن  تفاهم  م��ذك��رة  وق��ع��ت 

ال�سياحة، و”نوى “ اإحدى مبادرات موؤ�س�سة 

مع  بال�سراكة  تاأ�سي�سها  مت  التي  العهد،  ويل 

القطاع اخلا�ص. وت�سمنت املذكرة ح�سب بيان 

من�سة  لفر�ص  ترويجا  االح��د،  ام�ص  للهيئة 

وم�ساركة  لتطوع  الوطنية  املن�سة  “َنْحُن”، 
من  ب��دع��م  “نوى”،  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال�سباب 

منظمة االأمم املتحدة للطفولة )اليوني�سيف(، 

ب�سراكة مع وزارة ال�سباب، على موقع فعاليات 

مديرها  الهيئة،  ع��ن  امل��ذك��رة  ووق���ع  الهيئة. 

العام الدكتور عبدالرزاق عربيات، وعن “نوى 

“ الرئي�ص التنفيذي اأحمد الزعبي.
امل��ذك��رة  اأن  ب��ي��ان��ه��ا،  يف  الهيئة  واو���س��ح��ت 

ن�ست على العمل ب�سكل م�سرتك على الرتويج 

ل��ل��ف��ر���ص ال��ت��ط��وع��ي��ة وال����ور�����ص ال��ت��دري��ب��ي��ة 

ة “نحن”  املجانية لل�سباب املوجودة على من�سّ

calendar.“ الهيئة  فعاليات  موقع  على 

ال�سبابي االإيجابي  jo”، بهدف تعزيز الدور 
يف املجتمع والوقوف على التحديات االأخرى 

التي تواجههم. وقال الدكتور عربيات، “نحن 

فخورون جًدا بالعمل مع املبادرة ونتطلع اإىل 

الهيئة  موقع  على  الفعاليات  لهذه  ال��رتوي��ج 

ومتكن ال�سباب من تنمية مهاراتهم”.

واأك�������د ع���رب���ي���ات اأه���م���ي���ة ه����ذا ال���ن���وع من 

الفعاليات التطوعية التي تهدف يف م�ساركة 

ال�سباب وا�ستغال وتطوير مهاراتهم الِعلمية 

هذه  اأن  ال��زع��ب��ي  ب��ن  جهته،  م��ن  والَعملية. 

ال�سراكات مهمة، للو�سول اىل عدد اكرب من 

اململكة،  حمافظات  كل  يف  وال�سابات  ال�سباب 

م�����س��ي��دا ب���ال���دور ال����ري����ادي واال���س��رتات��ي��ج��ي 

الراهنة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  خ�سو�سا  للهيئة، 

ب�سبب جائحة كورونا.

االنباط- جر�ش

ام�ص  احل��ك��وم��ي،  ج��ر���ص  م�ست�سفى  ب����داأ 

االأح��د، با�ستقبال املر�سى امل�سابن بفرو�ص 

كورونا، حيث مت جتهيز ق�سم يت�سع لنحو 20 

مري�سا، باالإ�سافة اىل 9 اأ�سرة عناية حثيثة.

���س��ادق  ال��دك��ت��ور  امل�ست�سفى  م��دي��ر  وق����ال 

ال��ذي مت جتهيزه معزول  الق�سم  اإن   ، العتوم 

جتهيز  مت  كما  امل�ست�سفى،  اأق�����س��ام  ب��اق��ي  ع��ن 

ك��وادر طبية ومتري�سية متخ�س�سة للتعامل 

للم�ست�سفى  دخ��ول��ه��ا  امل��ت��وق��ع  احل�����االت  م���ع 

ح�سب الربوتوكوالت املعتمدة يف عاج حاالت 

كورونا.

واأ����س���اف ال��ع��ت��وم ان احل����االت ال��ت��ي �سيتم 

ا�ستقبالها هي للمر�سى التي ت�ستدعي حالتهم 

بقية  ام���ا  للم�ست�سفى،  ادخ��ال��ه��م  ال�����س��ح��ي��ة 

املنزيل  احلجر  تطبيق  يتم  ف�سوف  احل���االت 

عليهم.

 فاين الصحية تعلن استحواذ ديسلوج 
على مصنع المناديل الورقية بالمغرب

 محافظ الزرقاء: ال مخالفات إلجراءات 
العزل في البتراوي والزرقاء الجديدة

 مذكرة تفاهم بين هيئة تنشيط 
السياحة ومبادرة نوى

 مستشفى جرش الحكومي يبدأ 
باستقبال مرضى كورونا
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ال��ق��ادم  ع�شر  التا�شع  املجل�س  اإن��ت��خ��اب��ات  عليه  �شتجري  ال��ذي  ن��ت��خ��اب  ا�إ ق��ان��ون 

بت�شكيلها  الكثريون  القوائم مل يفلح  ن�شبية مفتوحة، وهذه  ت�شكيل قوائم  يقت�شي 

وا�إجماعات  الع�شائر  بع�س  ممثلي  من  ربي  رحم  ومن  احلزبيني  بع�س  اإ�  ل���آن 

اأع�����ش��اء الكتلة م��ن احل�����ش��وات  ال��ق��ائ��م��ة وب��اإع��ت��ب��ار بقية  ي��ع��ت��روا ع��ل��ى راأ����س  مم��ن 

اأكرث من فئات ال�شعب  حزاب  اأن هذه القوائم ف�شلت لتخدم ا�أ املحرتمة، وال�شبب 

مل�شاركتهم  املرت�شحني  بع�س  يخ�شى  فالبع�س  ولهذا  جتماعي؛  ا�إ والنوع  والع�شائر 

يف كتلتهم: 

نتخابية لدرجة اأن  1. هنالك تلكوؤ وتردد وخوف عند البع�س يف ت�شكيل الكتل ا�إ

بع�شها ي�شكل ليً� ويذوب عندما تظهر �شم�س اليوم التايل؛ وهنالك من يلتزم مع 

كتلة يف النهار وي�شكل كتلته يف اخلفاء وعتمة الليل.

ب�شبب  الثلجية  اأو  الفي�شبوكية  اأو  باله�مية  و�شفها  نتخابية ميكن  ا�إ الكتل   .2

عدم اإ�شتقرارها، حيث البع�س ي�شجل ويلتزم بكتلة ليً� و�شرعان ما ين�شحب نهاراً؛ 

وال�شبب وا�شح حيث � قوا�شم م�شرتكة بني الكتل.

اأع�شائها �شبه  باأن القوا�شم امل�شرتكة بني  3. ال�شبب الرئي�س لذوبان هذه الكتل 

يدولوجي اأو الفكري اأو الروؤى اأو الراجمي. معدومة ب�شبب عدم التوافق ا�آ

اإىل  ل�إن�شحاب  القانونية   امل��دة  اإنق�شاء  بعد  الكتل  ه��ذه  حت��ول  اأن  اخل��وف   .4

مر�شح واحد متمثلة يف قانون ال�شوت الواحد وكاأننا نعود للمربع �شفر كالقانون 

ال�شابق. 

زائدة  حمولة  اأو  ح�شوات  والباقي  رئي�س  مر�شح  فيها  الكتل  معظم  اأن  وا�شح   .5

بطرق  ل���إ���ش��ت��ف��ادة  الرئي�س  امل��ر���ش��ح  جن��اح  على  يبنون  حم��رتم��ني  اأن��ا���س  قبل  م��ن 

خمتلفة، واملر�شح الرئي�س م�شوؤول عن ال�شرف املايل وغري ذلك على الكتلة.

بل   � ه�مية،  ولي�شت  واقعية  النيابية  الكتل  اأن  من  التاأكد  جهاراً  مطلوب   .6

التاأكيد على اجلميع بذلك.

نتخابية ي�شوبها ال�شعف بالت�شكيل،  واملطلوب البحث  ب�شراحة: رائحة الكتل ا�إ

قل ل�إتفاق على برامج  عن مرت�شحني لهم ثقل اإنتخابي بقوا�شم م�شرتكة على ا�أ

الكتل؛ حيث فعً� ي�حظ غياب الرامج ا�إنتخابية الهادفة.

د. محمد طالب عبيدات

 كتل وقوائم إنتخابية 
هالمية

 المستقلة لالنتخاب: خط ساخن لإلجابة عن استفسارات إجراءات الترشح

 المدن الصناعية توقع اتفاقية استثمار بقيمة مليون دينار

 إفتتاح محطة وقود جديدة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات

مختصان في الدستور: حكومة تصريف األعمال 
عرف دستوري وال شائبة عليه

 الغذاء والدواء: إجراءات لتسريع التخليص على ارساليات نقل البريد السريع

االنباط- عّمان

 اأع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ش��ت��ق��ل��ة ل���ن��ت��خ��اب عن 

ت���وف���ري اخل����ط ال�����ش��اخ��ن اخل���ا����س ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال 

مبرحلة  املتعلقة  وامل���ح��ظ��ات  ا����ش��ت��ف�����ش��ارات 

للمجل�س  العامة  النيابية  ل�نتخابات  الرت�شح 

التا�شع ع�شر من خ�ل التوا�شل مع �شامر عبد 

اجلابر على الرقم 0799093905.

وذك����رت ال��ه��ي��ئ��ة ان���ه وب�����ش��ب��ب وج���ود مناطق 

حمجورين  وناخبني  ال�شامل  للحظر  خا�شعة 

وحر�شا  ك��ورون��ا،  ج��ائ��ح��ة  ب�شبب  م��ع��زول��ني  اأو 

راغبي  جميع  ومنح  العدالة  حتقيق  على  منها 

ال���رت����ش���ح ف��ر���ش��ه��م ب���امل�������ش���اواة، ف���اإن���ه���ا اأت���اح���ت 

ب�شبب  امل���ع���زول  اأو  امل��ح��ج��ور  ال��رت���ش��ح  ل��ط��ال��ب 

يف  عنه  لينوب  �شخ�س  توكيل  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

مر�شحي  م��ع  واحل�شور  الرت�شح  طلب  تقدمي 

ال��ق��ائ��م��ة وال��ت��وق��ي��ع ن��ي��اب��ة ع��ن��ه وغ���ريه���ا من 

املتعلقة بالرت�شح، ولطالب الرت�شح  ا�إجراءات 

فريو�س  ب�شبب  امل��ع��زول  اأو  املحجور  وللمر�شح 

كورونا توكيل �شخ�س لينوب عنه يف ا�ن�شحاب، 

بالرت�شح  اخلا�شة  التنفيذية  للتعليمات  وفقا 

 2016 ل�����ش��ن��ة   )6( رق����م  ا�ن��ت��خ��اب��ي��ة  ل���ل���دائ���رة 

وتعدي�ته.

اأن���ه ول��غ��اي��ات تنظيم وك��ال��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وب��ي��ن��ت 

خ��ا���ش��ة، ف���اإن���ه ي��ت��وج��ب ت��ق��دمي ا���ش��ت��دع��اء اإىل 

يف  امل��ك��اين  ا�خت�شا�س  �شمن  املحكمة  رئي�س 

ال��ذي  ال�شخ�س  قبل  م��ن  ا�نتخابية  ال��دائ��رة 

رئي�س  ي�شمي  الرت�شح، حيث  راغب  �شينوب عن 

امل��ح��ك��م��ة ك��ات��ب ال��ع��دل وي��راف��ق��ه اأح���د اأع�����ش��اء 

ال����ذي  امل����ك����ان  اإىل  ل��ل��ت��وج��ه  جل���ن���ة ا�ن���ت���خ���اب 

بعد  ليجري  امل��ع��زول  اأو  املحجور  فيه  يتواجد 

ذلك توقيعه على منوذج الوكالة اخلا�شة، حيث 

املعتمد  اخلا�س  اللبا�س  بتاأمني  الهيئة  �شتقوم 

ح�شب  املخت�شة  الطبية  اجلهات  اإ�شراف  وحتت 

عن  ال�شادرة  للتعليمات  ووفقا  احلال  مقت�شى 

جلنة ا�أوبئة.

االنباط- عمان

 وقعت �شركة امل��دن ال�شناعية ا�أردن��ي��ة، ام�س 

ا�حد، اتفاقية ا�شتثمار جديدة يف مدينة ال�شلط 

ال�شناعية، بقيمة مليون دينار.

ويخت�س ا��شتثمار اجلديد )ميني اجلن�شية( 

الع�شل مبختلف  الغذائية )منتجات  امل��واد  باإنتاج 

25 فر�شة عمل يف  نحو  �شيوفر  ان��واع��ه��ا(، حيث 

مرحلته ا�وىل يف خمتلف التخ�ش�شات ا�إداري��ة 

والفنية.

ودعا مدير عام �شركة املدن ال�شناعية ا�ردنية 

عمر جويعد خ�ل توقيع ا�تفاقية، امل�شتثمرين 

ورج��ال ا�عمال والباحثني عن فر�س ا�نط�ق 

مب�شاريعهم ال�شناعية اىل ا��شتفادة من احلوافز 

ال�شناعية،  ال�شلط  مدينة  تقدمها  التي  وامل��زاي��ا 

خا�شة التخفي�شات التي اقرت العام املا�شي على 

ا�شعار البيع وا�إيجار ل�أرا�شي واملباين ال�شناعية 

يف املدينة التي تتميز مبوقعها اجلغرايف وقربها 

من ا�يدي العاملة والطرق الرئي�شية.

ا��شتثمار يف ظل  ه��ذا  ا�شتقطاب  ان  وا���ش��اف 

ه��ذه ال��ظ��روف ال��ت��ي ي��ع��اين منها ا�ردن وب��ل��دان 

العامل جراء جائحة كورونا هو دليل على البيئة 

ا��شتثمارية املتميزة التي تتمتع بها اململكة ب�شكل 

خ��ا���س،  ب�شكل  ا�ردن���ي���ة  ال�شناعية  وامل����دن  ع���ام 

م�شريا اىل اأن عدد طلبات ا�هتمام با��شتثمار يف 

املدينة يجري متابعتها حاليا لت�شاف اىل قائمة 

ا��شتثمارات العاملة فيها.

من جهته، ق��ال مدير ع��ام �شركة بيت الع�شل 

اليمني ماجد الهروجي، اإن ا��شتثمار �شيتخ�ش�س 

باإنتاج الع�شل اليمني وعدد من ا�أ�شناف ا�ردنية 

25 فر�شة  ا�أوىل  و�شيوفر يف مرحلته  وامل�شرية 

120 فر�شة خ���ل مراحل  عمل لت�شل اىل نحو 

امل�شروع املتقدمة.

ا�ردن  ا����ش��ت��ث��م��اري��ة يف  ال��ب��ي��ئ��ة  ان  وا����ش���اف 

وارتباطه بالعديد من ا�أ�شواق العربية والعاملية 

ال�شناعية  امل��دن  ا��شتثمار يف  ا�شافة اىل حوافز 

�شجعت ال�شركة على افتتاح م�شروعها خا�شة وان 

ال�شركة متلك فروعا يف لبنان وتركيا وا�إم��ارات 

املحلي  لل�شوقني  منتجاتها  و�شت�شدر  وال��ي��م��ن، 

والعربي.

االنباط-عمان 

للزيوت  املنا�شري  �شركة  اإ�شرتاتيجية  �شمن 

اأنحاء  كافة  يف  وا�إن��ت�����ش��ار  بالتو�شع  وامل��ح��روق��ات 

اإفتتاح  اهلل  بعون  مت  الها�شمية،  ا�ردن��ي��ة  اململكة 

�شمن  تقع  لل�شركة  تابعة  ج��دي��دة  وق��ود  حمطة 

اإقليم الو�شط يف حمافظة مادبا، منطقة اأم العمد 

، ���ش��ارع م��ادب��ا ب��اجت��اه عمان وقبل ج�شر م��ادب��ا ب� 

املنا�شريالعاملة  حمطات  ع��دد  لي�شبح  ك��م،   4.5

45  حمطة حالياً  الو�شط ما يزيد عن  اإقليم  يف 

ل�شمان اأكرتغطية جغرافية للمنطقة ول�شمان 

اأف�شل خدمات للجمهور ولعم�ئنا يف املحافظة 

من  واملحروقات  للزيوت  املنا�شري  �شركة  عمان. 

وت�شغيل  بناء  يف  ال��رائ��دة حملياً  ال�شركات  اأوائ���ل 

ت�شغيل  مت  ح��ي��ث  ال���وق���ود  حم��ط��ات  م��ن  �شل�شلة 

ومميز  ج���ذاب  ب�شكل   2001 ع��ام  حمطاتها  اأوىل 

ال��دول  يف  مثي�تها  ت�شاهي  عاملية  ومبوا�شفات 

ال��ب��داي��ة على  ال�شركة منذ  امل��ت��ق��دم��ة، وح��ر���ش��ت 

خلدمة  التكنولوجية  التقنيات  اأح��دث  اإ�شتخدام 

زب��ائ��ن��ه��ا ورواده��������ا م���ن ت���ق���دمي خ���دم���ات ال��دف��ع 

للعميل وتقدمي  ا�ئتمانية  البطاقات  باإ�شتخدام 

اأع��ادة التعبئة مثل البطاقات ا�لكرتونية  حلول 

امل���دف���وع���ة م�شبقاً  امل��ن��ا���ش��ري  ب�����ش��رك��ة  اخل��ا���ش��ة 

eCash  وبطاقة اأعادة التعبئة ا�لكرتونية من 
املنا�شري ال eFill ،واأي�شاً اخلدمة ا�أكرث تطوراً 

باململكة وهي Aman Fill   والتي تعمل على 

التزود بالوقود من خ�ل خا�شية ترددات الراديو 

للتعرف على هوية املركبات .

وتوؤمن ال�شركة اأي�شاً جميع حمطاتها باأعلى 

يف  والبيئية  املهنية  وال�ش�مة  ال�شحة  معايري 

ا�ي��زو  �شهادة  على  حا�شلة  وه��ي  ف��روع��ه��ا،  كافة 

9001 وا�ي��زو 14001 منذ اكرث من ع�شر �شنوات 

املجال حت�شد  بهذا  �شركة تعمل  اأول  اأي�شاً  وه��ي 

�شهادة ا�يزو 45001.  كما ي�شاف ل�شركة املنا�شري 

الطاقة  بقطاع  اإهتمامها  وامل��ح��روق��ات  ل��ل��زي��وت 

املتجددة وتوفري احللول ل�إ�شتفادة من الطاقة 

ال�شم�شية لتوليد الكهرباء وتعد اأول �شركة وفرت 

ويبلغ  للعامة  الكهربائية  املركبات  �شحن  خدمة 

ع��دد وح���دات ال�شحن العاملة  ح��ال��ي��اً  15 وح��دة 

�شحن  تغطي جميع اأنحاء اململكة والعمل جاري 

ع��ل��ى اأ���ش��اف��ة 10 وح����دات اأخ����رى ج��دي��دة خ���ل 

للزيوت  املنا�شري  �شركة  وك��ان��ت  ال��ق��ادم.  ال�شهر 

واملحروقات قد اطلقت حملة فريدة بحيث تقدم 

6 ���ش��ي��ارات ل���� 6 راب���ح���ني  ل��ع��م���ئ��ه��ا ���ش��م��ن اأول 

برنامج مكافاآت للمحروقات - اأب�شر-  ومت ت�شليم 

اول �شيارة ل� الرابح ا�ول خ�ل ال�شهر احلايل . 

با��شافة اىل مكافاآة العم�ء بالهدايا والعرو�س 

مل�شرتياتهم  البطاقة  ا�شتخدام  نظري  اخل��ا���ش��ة 

م��ن امل��ح��روق��ات داخ���ل حم��ط��ات امل��ن��ا���ش��ري وه��ذا 

الرنامج  يعتر ا�أول من نوعه يف اململكة واأي�شاً 

ا�أول على م�شتوى ال�شرق ا�و�شط يف جمال قطاع 

املحروقات.

 ومن اجلدير بالذكر اأن ال�شركة ت�شم بكادرها 

 78 يزيد عن  ما  وت�شغل  2000 موظف  اأك��رث من 

حمطة وقود عاملة وتقدم خدمات اأخرى عديدة 

التجارية  ا�أ���ش��واق  م��ن  �شل�شلة  مثل  مبحطاتها 

ال��وج��ب��ات ال�شريعة  )ل��وم��ي م���ارك���ت( وم��ط��اع��م 

وال�شيدليات واخلدمات البنكية وخدمة ال�شراف 

ا�آيل وعدد من املح�ت التجارية املتنوعة لتوفر 

خدمات متكاملة يف مكان واحد لتوقف العم�ء.

االنباط-عمان

 احتكم ج�لة امللك عبداهلل الثاين �شاحب 

الو�ية الد�شتورية يف تعيني حكومة ت�شريف 

قرارا  واأعلن  الد�شتوري،  العرف  اىل  ا�عمال 

���ش��ي��ادي��ا ����ش���ادرا مم���ن مي��ل��ك��ه وحم���م���و� على 

قرينة ال�ش�مة الد�شتورية و� �شائبة ت�شوبه، 

تعيني  اىل  الر�شمية  ا�أرق�����ام  ت�شري  وق���ت  يف 

هذا  وف��ق  �شابقا  اأع��م��ال  ت�شريف  حكومة   22

العرف.

 ، ق���ا�  ال��د���ش��ت��وري،  ال��ق��ان��ون  خمت�شان يف 

ام�س ا�حد، اإن هذا العرف الد�شتوري ا�شتقر 

ف��راغ  اإح���داث  ع��دم  اأهمها  لعل  �أ���ش��ب��اب هامة 

العامة  امل���راف���ق  ت�شيري  ول�����ش��رورة  د���ش��ت��وري 

ب��ان��ت��ظ��ام وا���ش��ط��راد وح��م��اي��ت��ه��ا م��ن التعطل 

 22 ا�شتقر، حيث �شدرت ح��وايل  وه��ذا العرف 

الطلب  مت  اإذ  اخل�����ش��و���س،  ب��ه��ذا  ملكية  اإرادة 

بت�شريف  ا��شتمرار  امل�شتقيلة  احلكومة  من 

ا�أعمال حلني ت�شكيل حكومة جديدة.

اخلبري الد�شتوري الدكتور �شيف اجلنيدي، 

قال ل�”برتا” اأن �شدور ا�إرادة امللكية ال�شامية 

بت�شيري  وتكليفها  احلكومة  ا�شتقالة  بقبول 

ا�أعمال، هو اإجراء يتفق مع الد�شتور ا�أردين 

بت�شيري  امل��ك��ل��ف��ة  واحل���ك���وم���ة  وروح�������ا،  ن�����ش��ا 

ممار�شة  ولها  بال�شرعية،  تت�شم  الدولة  اأم��ور 

مبا  ح��ت��ى  جميعها  احل��ك��وم��ي��ة  ال�����ش���ح��ي��ات 

اإ�شراف  النيابية حتت  اإج��راء ا�نتخابات  فيها 

يتوجب  ثم  وم��ن  ل�نتخاب،  امل�شتقلة  الهيئة 

خ�شوعا ملقت�شيات املادة )2/74( من الد�شتور 

التي تلزم احلكومة التي يحل جمل�س النواب 

اأ�شبوع من تاريخ  يف عهدها با��شتقالة خ�ل 

بت�شكيل  رئي�شها  تكليف  ج���واز  وع���دم  احل���ل، 

احلكومة ال�شابقة، ت�شكيل حكومة جديدة.

ا�أروق������ة  ال���دائ���ر يف  اأن اجل�����دل  واأ�����ش����اف 

موؤ�شر  ه��ذه احلكومة، هو  �شرعية  ع��دم  ح��ول 

النظام  طبيعة  فهم  يف  �شاملة  �شبابية  على 

الدولة  راأ�س  والتي متنح  ا�أردين،  الد�شتوري 

���ش��ل��ط��ات د���ش��ت��وري��ة ب��اع��ت��ب��اره راأ������س ال���دول���ة، 

وال�������ش���ام���ن مل�����ش��ت��ق��ب��ل ا�أم��������ة مب���دل���و�ت���ه���ا 

املقت�شرة  وغ��ري  للدولة  املوؤ�ش�شة  التاريخية 

حيث  ومتقلبة،  متغرية  انتخابية  اإرادة  على 

ان ع�قة امللك با�أمة لي�شت ع�قة مقت�شرة 

على �ش�حيات واخت�شا�شات اأو حتى �شلطات 

م�شتندة اإىل قراءة وفهم جمتزاأ للد�شتور.

ا�نتخابات  باإجراء  امللكية  ا�إرادة  اأن  واأك��د 

النيابية يف موعدها الد�شتوري حتقيق جلملة 

مبدة  التقيد  و�شمان  احلقوقية؛  ا�أبعاد  من 

ال��وك��ال��ة ا�ن��ت��خ��اب��ي��ة وال���ع���ودة اإىل ا�ح��ت��ك��ام 

ل��ل�����ش��ع��ب م�����ش��در ال�����ش��ل��ط��ات �رت���ب���اط م��ب��داأ 

�نبثاق  الفل�شفي  ب��ا�إط��ار  ا�نتخابات  دوري��ة 

ال�شلطة من ال�شعب وخ�شوعها للمحا�شبة يف 

ا�نتخابات، ودميومة فعالية مبداأ الف�شل بني 

النظام  ا�شتقرار  �شمان  وب��ال��ت��ايل  ال�شلطات، 

هذه  جتنب  كما  للدولة،  والقانوين  ال�شيا�شي 

حتمل  املواطنني  امللكية  الد�شتورية  ال�شلطة 

متديد  عر  النفوذ  اإىل  ال�شلطات  �شعي  اأعباء 

مدد و�يتها الد�شتورية.

الرملانية  ا�نتخابات  اإج��راء  اأن  اإىل  ولفت 

ا��شتحقاقات  مت��دي��د  خم��اط��ر  ال��دول��ة  جنب 

الد�شتورية على ا�أنظمة ال�شيا�شية، باعتبارها 

م���ه���� حم������ددة وحم��������دودة وق�������ش���رية زم��ن��ي��ا 

بال�شرعية  �رت��ب��اط��ه��ا  وا���ش��ق��اط��ي��ة  واإل��زام��ي��ة 

الد�شتورية  ا�جتهادات  اأب��رز  وفق  الد�شتورية 

احلقيقة  ه��ذه  اإدراك  ف��اإن  وبالتايل  احلديثة، 

ا�نتخابات  يف  امل�شاركة  علينا  حتتم  ال�شرعية 

ال����ق����ادم����ة وب����ن����اء ث���ق���اف���ة جم��ت��م��ع��ي��ة ق��ائ��م��ة 

ع��ل��ى م��ع��اي��ري ح��ق��وق��ي��ة ت�����درك م��ك��ان��ة امل��ل��ك 

الد�شتورية.

رئ��ي�����ش��ة دي������وان ال��ت�����ش��ري��ع وال��������راأي ف���داء 

2/74 من  امل��ادة  اأن  ل�”برتا”،  اأك��دت  احل��م��ود، 

الد�شتور فر�شت موجبات والتزامات د�شتورية 

حمددة، وهي ا�شتقالة احلكومة التي يتم حل 

ال��ن��واب يف عهدها، وه��ذا م��ا مت طبقا  جمل�س 

�أحكام الد�شتور، وبالتايل فان تقدم احلكومة 

ب��ا����ش��ت��ق��ال��ة، وق��ب��ول��ه��ا م��ن ج���ل��ة امل��ل��ك هو 

يجوز   � وبالتايل  الد�شتوري  للواجب  اي��ف��اء 

حتميل الن�س فوق احتماله ذلك اأن الن�شو�س 

ال��د���ش��ت��وري��ة ت���ق���راأ ك���وح���دة واح�����دة مب���ا فيها 

ا�أعراف الد�شتورية التي ا�شتقرت.

عمر  ال��دك��ت��ور  ح��ك��وم��ة  تكليف  اأن  وب��ي��ن��ت 

عرف  ه��و  ا�أع��م��ال  ت�شريف  بحكومة  ال����رزاز 

الو�ية  امللك �شاحب  مار�شه ج�لة  د�شتوري 

وفقا  واإقالتها  احلكومة  تعيني  يف  الد�شتورية 

فهو  وبالتايل  الد�شتور،  من   25 امل��ادة  �أحكام 

قرار �شيادي �شادر ممن ميلكه وحممو� على 

قرينة ال�ش�مة الد�شتورية و� �شائبة ت�شوبه.

�أ�شباب  ا�شتقر  العرف  هذا  اأن  اإىل  ولفتت 

ه���ام���ة اأه���م���ه���ا ع����دم اإح�������داث ف�����راغ د���ش��ت��وري 

ول�������ش���رورة ���ش��ري امل����راف����ق ال���ع���ام���ة ب��ان��ت��ظ��ام 

وا�شطراد وحمايتها من التعطل وهذا العرف 

 22 ال��د���ش��ت��وري ا�شتقر ح��ي��ث ���ش��درت ح���وايل 

الطلب  مت  اإذ  اخل�����ش��و���س  ب��ه��ذا  ملكية  اإرادة 

بت�شريف  ا��شتمرار  امل�شتقيلة  احلكومة  من 

ا�أعمال حلني ت�شكيل حكومة جديدة.

ب�شكل  الد�شتور  من   2/74 امل��ادة  اإن  وقالت 

وا����ش���ح ع��ل��ى د���ش��ت��وري��ة ع���دم ت��ك��ل��ي��ف �شخ�س 

اأن  ع��ل��ى  ون�����ش��ت  احل��ك��وم��ة،  بت�شكيل  ج��دي��د 

احلكومة التي يحل جمل�س النواب يف عهدها 

ت��اري��خ احل���ل و�  ا���ش��ب��وع م��ن  ت�شتقيل خ����ل 

التي  احلكومة  بت�شكيل  رئي�شها  تكليف  يجوز 

تليها، وبالتايل � يجوز تكليف دولة الدكتور 

عمر الرزاز بت�شكيل احلكومة اجلديدة.

ت�شريف  ح��ك��وم��ة  ب��ق��اء  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 

�شيما  د�شتورية  اإىل ممار�شات  ي�شتند  ا�أعمال 

واأن � ن�س د�شتوريا يف هذه امل�شاألة ويف الغالب 

ف���ان م���دة ح��ك��وم��ة ت�����ش��ري��ف ا�أع���م���ال منوط 

ال���وزاري  الفريق  وت�شكيل  امل�����ش��اورات  ب��اإج��راء 

وعلى  ا�شبوع،  اىل  متتد  قد  ما  غالبا  اجلديد 

�شبيل امل��ث��ال ف����اإن ح��ك��وم��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

الن�شور ال�شابقة بقيت حكومة ت�شريف اأعمال 

اأن حم���دد وج���ود حكومة  اإ�  ا���ش��ب��وع��ني،  مل���دة 

اأعمال  الدكتور عمر الرزاز كحكومة ت�شريف 

بكل ا�أحوال يجب اأن � يتجاوز موعد اإجراء 

ا�نتخابات النيابية.

االنباط- عمان

 اأكد مدير عام املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء 

اأن املوؤ�ش�شة لن  الدكتور نزار حممود مهيدات، 

تتوانى باتخاذ كافة ال�شبل وا�جراءات التي من 

�شاأنها ت�شريع التخلي�س على ار�شاليات الغذاء 

والدواء وامل�شتلزمات الطبية ومواد التجميل يف 

اإج��راءات  املراكز احلدودية واملطارات وتب�شيط 

اإج��ازة دخولها اإىل اململكة وتذليل ما قد يطراأ 

م��ن معيقات. ج��اء ذل��ك خ���ل توقيع اتفاقية 

تنظيم العمل يف مركز التخلي�س على اإر�شاليات 

نقل الريد ال�شريع يف مطار امللكة علياء الدويل 

مع �شركة دويت�شه بو�شت انرتنا�شيونال بي.يف “ 

التن�شيق  بهدف  ا�أح���د،  اليوم  ال”،  ات�س  دي 

التخلي�س  اإج����راءات  ت�شريع  ل�شمان  امل�شرتك 

على اإر�شالّيات نقل الريد ال�شريع التي تخ�شع 

للت�شريعات  وفقاً  املوؤ�ش�شة  لرقابة  حمتوياتها 

وال�����ق�����رارات ال�������ش���اري���ة. ومب���وج���ب ا�ت��ف��اق��ي��ة 

“دي  املوؤ�ش�شة يف مكتب  �شيتواجد موظف من 

ات�س ال” يف مطار امللكة علياء الدويل للتخلي�س 

على ار�شاليات املواد اخلا�شعة لرقابة املوؤ�ش�شة 

والربط ا�لكرتوين با�شتخدام �شبكة ربط اآمنه 

لرتا�شل وتبادل املعلومات والبيانات اإلكرتونيا 

فيما بينهما وذلك لت�شهيل وت�شريع ا�جراءات.

 العمل: ما يشاع عن إلغاء خدمة العلم 
غير صحيح

االنباط-عمان

 نفى الناطق ا�إع�مي با�شم وزارة العمل 

ال��غ��اء برنامج  ع��ن  ي�شاع  م��ا  ال���زي���ود،  حممد 

خدمة العلم، وقال اإن ذلك غري �شحيح.

واك�����د ال���زي���ود يف ب��ي��ان ام�����س ا�ح�����د، اأن 

�شبب تاأجيل ا��شتدعاء من القوات امل�شلحة، 

ا�إ�شابة بفريو�س  ع��دد ح��ا�ت  يعود �رتفاع 

بع�س  �شهدتها  ال��ت��ي  وا�إغ�����ق����ات  ك���ورون���ا، 

املناطق نتيجة ذلك، والتي حتول دون و�شول 

امل�شتدعيني.

التن�شيق قائم وب�شكل م�شتمر  اإن  وا�شاف 

بني القوات امل�شلحة والوزارة بخ�شو�س املوعد 

خدمة  ع��ودة  ق��رار  واإن  ل��شتدعاء،  اجلديد 

اأعلى  ات��خ��اذه على  ق��رار وطني مت  العلم ه��و 

امل�شتويات.

االثنني  5/ 10 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني   5  /  10  / 2020

لندن- العربية

ي��رتب��ع��ون على  االأوروب���ي���ن  اأن  ت��ب��نَّنّ 

للقهوة  ا�ستهالكاً  االأكرث  ال�سعوب  عر�ش 

التي  للتوقعات  خالفاً  وذل��ك  العامل،  يف 

�سخ�ش  اأي  ب���ال  ع��ل��ى  ت��خ��ط��ر  اأن  مي��ك��ن 

اأو  االأت�������راك  اأن  اىل  ت�����س��ري  ق���د  وال���ت���ي 

للقهوة، لكن  ت��ن��اواًل  االأك���رث  ه��م  ال��ع��رب 

اأي�ساً  متوقعة  غري  واح��دة  عربية  دول��ة 

ا�ستهالكاً  االأك��رث  ال��دول  قائمة  من بن 

للقهوة.

العاملي  املوقع  ن�سرها  بيانات  وبح�سب 

امل��ت��خ�����س�����ش ب����االإح���������س����اءات واالأرق��������ام 

ه��ول��ن��دا  ف����اإن  “�ستاتي�ستا”،  ال��ب��ي��ان��ي��ة 

العامل  �سعوب  اأك���رث  قائمة  على  ت��رتب��ع 

ا���س��ت��ه��الك��اً ل��ل��ق��ه��وة، اأم����ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 

ال���ع���رب���ي ف������اإن ل���ب���ن���ان ال����دول����ة االأك�����رث 

ا�ستهالكاً للقهوة على االإطالق.

عليه  اطلعت  الذي  الت�سنيف  ويعتمد 

التي  القهوة  كمية  على  “العربية.نت” 
يف  �سنوياً  ال��واح��د  ال�سخ�ش  ي�ستهلكها 

اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان��ات  ت�سري  دول���ة، حيث  ك��ل 

كل �سخ�ش يف هولندا ي�ستهلك 8.3 كيلو 

غرام �سنوياً من القهوة، تليها يف املرتبة 

ي�����س��ت��ه��ل��ك فيها  ال���ت���ي  ف��ن��ل��ن��دا  ال��ث��ان��ي��ة 

ثم  ���س��ن��وي��اً،  غ���رام  كيلو   7.8 �سخ�ش  ك��ل 

لل�سخ�ش  غرام  كيلو   7.6 بواقع  ال�سويد 

6.6 كيلو  ب��واق��ع  ال��روي��ج  ث��م  ال���واح���د، 

غرام.

يف  تليها  اأوروبية  ال��دول  هذه  وجميع 

ي�ستهلك  ال��ت��ي  ك��ن��دا  اخل��ام�����س��ة  امل��رت��ب��ة 

�سنوياً  غ��رام  كيلو   5.5 �سخ�ش  كل  فيها 

من القهوة.

ال��ع��رب��ي فيت�سدر  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اأم���ا 

ال��ق��ه��وة  م�ستهلكي  ق��ائ��م��ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون 

ل��ك��ل  ����س���ن���وي���اً  غ������رام  ك��ي��ل��و   5.3 ب����واق����ع 

���س��خ�����ش، وه����م ب���ذل���ك اأك�����رث ال�����س��ع��وب 

لها. ا�ستهالكاً  العربية 

لي�ست  تركيا  اأن  البيانات  يف  والالفت 

موجودة اأ�ساًل على قائمة الدول االأكرث 

العامل،  م�ستوى  على  للقهوة  ا�ستهالكاً 

وبيع  باإنتاج  ت�ستهر  التي  ال��رازي��ل  اأم��ا 

النب الفاخر يف كل اأنحاء العامل فتحتل 

كل  ي�ستهلك  حيث  عاملياً،  الثامن  املركز 

�سخ�ش 5.1 كيلو غرام من القهوة.

وب���ح�������س���ب اأح�������دث امل���ع���ل���وم���ات ال��ت��ي 

والتي  العاملية،  القهوة  منظمة  ن�سرتها 

�سوق  فاإن  نت”،  “العربية  عليها  اطلعت 

ال���ق���ه���وة ال���ع���امل���ي ���س��ج��ل ه���ب���وط���اً خ��الل 

على  م��ت��اأث��راً  امل��ا���س��ي��ة  القليلة  ال�����س��ه��ور 

“كورونا”  فريو�ش  وب��اء  باأزمة  يبدو  ما 

امل�ستجد، حيث تراجعت �سادرات القهوة 

 2020 ي��ول��ي��و  ���س��ه��ر مت����وز/  ال��ع��امل��ي��ة يف 

يف  عليه  ك��ان��ت  مب��ا  م��ق��ارن��ة   %11 بن�سبة 

لت�سبح  املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  ال�سهر  نف�ش 

10.61 كي�ش. عند م�ستوى 

ارت��ف��اع��اً  ال��ق��ه��وة �سجلت  اأ���س��ع��ار  ل��ك��ن 

�سهر متوز/  العاملي خالل  امل�ستوى  على 

ي��ول��ي��و امل��ا���س��ي وذل����ك ع��ل��ى ال��رغ��م من 

ب��ل��غ متو�سط  ال�����س��ادرات، ح��ي��ث  ت��راج��ع 

 103 ال��ق��ه��وة  ال��واح��د م��ن  ال��رط��ل  �سعر 

���س��ن��ت��ات اأم����ريك����ي����ة، ل���ت���ك���ون ب���ذل���ك ق��د 

بنف�ش  م��ق��ارن��ة   %4.7 ب��ن�����س��ب��ة  ارت��ف��ع��ت 

بذلك  لكنها  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  م��ن  ال�سهر 

تكون قد اأنهت ثالثة اأ�سهر من الرتاجع 

امل�ستمر يف االأ�سعار.

أسهم طاقة عمالقة في مرمى نيران 
كورونا.. والشركات تقاوم!

أفضل مطار بالعالم يفقد الكثير 
ويحذر: األسوأ لم يأت بعد

العربية-وكاالت

مع الرتاجعات احلادة التي منيت بها اأ�سهم 

�سركات الطاقة العاملية يف خ�سم جائحة كورونا 

وما تبعه من خطوات احرتازية اتخذتها تلك 

ال�سركات للحفاظ على اأعمالها والتي ت�سمنت 

التوزيعات  الراأ�سمايل وخف�ش  االإنفاق  خف�ش 

اأو تعليقها متاما، اإال اأن اأ�سهم بع�ش ال�سركات 

للم�ستثمرين  فر�سة  متثل  زال��ت  م��ا  ال��ك��رى 

على �سعيد التوزيعات امل�ستقبلية.

وي�سري تقرير ن�سره موقع “ماركت ووت�ش” 

يراقبها  ال��ت��ي  االأ���س��ه��م  ب��ع�����ش  ه��ن��اك  اأن  اإىل 

امل�����س��ت��ث��م��رون ع��ن ك��ث��ب خ���الل ال��ف��رتة املقبلة 

عليهم  جيدة  عوائدا  تدر  اأن  �ساأنها  من  والتي 

الطاقة  اأ�سهم  الأ�سعار  احل��ادة  الرتاجعات  رغم 

فقدت  والتي   S&P500 موؤ�سر  على  املدرجة 

نحو ن�سف قيمتها ب�سبب اجلائحة.

ويقول رئي�ش ق�سم االأبحاث ل�سركات النفط 

وال���غ���از يف اأم���ريك���ا ال�����س��م��ال��ي��ة ل���دى م��ورغ��ان 

اإن هناك بع�ش  �ستانلي، ديفن ماك ديرموت، 

الفر�ش االنتقائية يف قطاع الطاقة والتي من 

للم�ستثمرين  ج��اذب��ة  ع��وائ��د  ت��ق��دم  اأن  �ساأنها 

خ���الل ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة م��ن خ���الل ال��ت��وزي��ع��ات 

تلك  قبل  م��ن  للم�ستثمرين  اإع��ط��اوؤه��ا  امل��زم��ع 

ال�سركات.

ومن بن �سركات الطاقة التي يرى ديرموت 

ف��ي��ه��ا ف��ر���س��ة ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن خ����الل ال��ف��رتة 

االأمريكية   Chevron �سركة  اأ�سهم  املقبلة 

ب��االإ���س��اف��ة اإىل ع��دد اآخ���ر م��ن ال�����س��رك��ات التي 

تعمل يف ال�سناعات الو�سيطة املرتبطة بالنفط 

 Magellan �سركة  اأ�سهم  والغاز على غرار 

 Enterprise و   Midstream
���س��ن��اع��ة  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ت��ن   Products
العائد  بلغ  والتي  نقله  واآل��ي��ات  النفط  اأنابيب 

العام  مطلع  منذ  اأ�سهمها  يف  اال�ستثمار  على 

نحو 11.8% و11% على التوايل.

وي�سيف ديرموت “تلك ال�سركات باالإ�سافة 

اإىل العوائد اجليدة على اال�ستثمار فيها تتمتع 

بقوائم مالية قوية تعطيهم قدرا من املرونة يف 

بيئة منخف�سة الأ�سعار الطاقة«.

وم���ن ب���ن ���س��رك��ات ال��ط��اق��ة امل���درج���ة على 

موؤ�سر S&P500 فاإن �سركات ا�ستك�ساف واإنتاج 

 Occidental و   Apache مثل  النفط 

 Noble Energyو  Petroleum
العام  ال��ت��وزي��ع��ات خ��الل  بتخفي�ش  ق��ام��ت  ق��د 

اجلاري للتكيف مع تبعات جائحة كورونا.

يف  الريطانية   BP �سركة  ق��ال��ت  وع��امل��ي��ا، 

توزيعاتها  �ستخف�ش  اإن��ه��ا  امل��ا���س��ي  اأغ�سط�ش 

���س��رك��ة  ق���ال���ت  ف��ي��م��ا   ،%50 ب��ن��ح��و  ال��ف�����س��ل��ي��ة 

Royal Dutch Shell يف اأبريل املا�سي 
ال��ع��ام اجل���اري بنحو  ت��وزي��ع��ات  اإن��ه��ا �ستخف�ش 

الثلثن.

ل�سداد  الدين  اإىل  ال�سركات  بع�ش  وجل��اأت 

 Exxon Mobil غ���رار  ع��ل��ى  ال��ت��وزي��ع��ات 

اأ�سهمها  يف  اال�ستثمار  على  العائد  بلغ  وال��ت��ي 

نحو  ال��ت��وزي��ع��ات  مت�سمنا  ال��ع��ام  مطلع  م��ن��ذ 

.%10.2

اأن  “ يف ع��امل ينتظر فيه  ويقول دي��رم��وت 

�سعرية  م�ستويات  حول  الطاقة  اأ�سعار  ت�ستمر 

منخف�سة ملدة زمنية طويلة فاإن قدرة �سركات 

لن  التوزيعات  دفع  يف  اال�ستمرار  على  الطاقة 

تبقى اإىل االأب��د.. عليهم اتخاذ قرار حول هذا 

االأمر«.

ويرى ديرموت اأن ا�ستخدام الديون ل�سداد 

على  �سيوؤثر  للم�ستثمرين  النقدية  التوزيعات 

قوة القوائم املالية ل�سركات الطاقة العاملية اإذا 

ما ا�ستمرت اأ�سعار النفط حول تلك امل�ستويات 

املتدنية والتي حتوم حول م�ستويات 40 دوالرا 

للرميل مقارنة مع ذروة االأ�سعار العام املا�سي 

والتي بلغت نحو 60 دوالرا للرميل.

دبي - العربية

قالت جمموعة مطار �سانغي اإن تاأثري وباء 

الذين  امل�سوؤولون  اإذ حذر  كورونا لن يرتاجع، 

ي���دي���رون اأف�����س��ل م��ط��ار يف ال���ع���امل م���ن ف��رتة 

�سعبة قادمة.

�سانغي  مل��ط��ار  امل�سافرين  اأع���داد  وت��راج��ع��ت 

اأك����رث من  م��ن��ذ  االأوىل  ل��ل��م��رة  ���س��ن��غ��اف��ورة  يف 

اإذ  بنهاية مار�ش،  املنتهي  العام  وذل��ك يف  عقد، 

العام  اآخ��ر �سهرين م��ن ه��ذا  ال��رتاج��ع يف  اأدى 

وهو  البداية،  يف  املحققة  املكا�سب  تال�سي  اإىل 

م��ا ي���دق ن��اق��و���ش اخل��ط��ر ب�����س��اأن ت��راج��ع اأك��ر 

حمتمل.

ول��ل��ت��ع��ام��ل م���ع االأزم�������ة ال���ت���ي ت���ب���دو اأن��ه��ا 

�ستطول، قامت جمموعة �سانغي بتعليق العمل 

توفري  ب��ه��دف  �سنغافورة،  مب��ط��ار  �سالتن  يف 

نفقات الت�سغيل بعد اأن تراجعت الرحالت اإىل 

اأدنى م�ستوى يف تاريخ املطار.

وق��ال��ت امل��ج��م��وع��ة يف ت��ق��ري��ره��ا ال�����س��ن��وي: 

للتو”.  ب�����داأت   19  – ك��وف��ي��د  م���ع  “املعركة 
عدم  مع  مرعبا  يبدو  “ال�ستقبل  اأن  واأ�سافت 

ظهور اأي عالمات على حت�سن الو�سع”، وفقا 

لبلومبريغ.

ووفقا لالحتاد ال��دويل للنقل اجل��وي، فاإن 

ال��ط��ريان  ق��ط��اع  م��ه��ددة يف  مليون وظيفة   25

واالأع����م����ال امل��رت��ب��ط��ة ب���ه، م��ث��ل ق��ط��اع ال�سفر 

وال�سياحة.

ثلث  اأن  اإىل   «  Cirium« بيانات  وت�سري 

االأ����س���ط���ول ال��ع��امل��ي ل��ط��ائ��رات ال�����س��ف��ر ال��ب��ال��غ 

العمل،  ع��ن  م��ازال��ت متوقفة  األ��ف��ا   26 ع��دده��ا 

فبع�ش تلك الطائرات مت و�سعها يف ال�سحراء، 

اأو م�سطفة يف طوابري مبدرجات املطارات.

مايو،  �سهر  يف  ال�سبابية  االأج����واء  وو���س��ط 

للعام  مطار  كاأف�سل  ل�سانغي  الت�سويت  جرى 

�سكاي  لت�سنيف  وف��ق��ا  ال��ت��وايل،  على  ال��ث��ام��ن 

تراك�ش.

ملحق   ،2019 ع��ام  يف  �سانغي  مطار  وافتتح 

مربعة  ق��دم  مليون   1.5 م�ساحة  على  للمطار 

ترفيهية،  وم��ن��اط��ق  ل��ل��ت�����س��وق  ت�����س��م حم���الت 

وغابة ا�ستوائية، ومتاهة، واأكر �سالل داخلي.

بتخفي�ش  ال�سركة  قامت  �سيولة،  ولتوفري 

30% لكل من املديرين  الرواتب مبا ي�سل اإىل 

واملوظفن، واأو�ست مبنع توزيعات نقدية هذا 

يف  البناء  اأع��م��ال  بتعليق  اأي�سا  وق��ام��ت  ال��ع��ام. 

ال�سالة اخلام�سة لعامن على االأقل.

وتراجعت اأرباح ال�سركة بن�سبة 36% اإىل 319 

االإي��رادات مبطار  مليون دوالر، نتيجة تراجع 

ت��وم جوبيم ال��دويل يف ري��و دي جانريو، الذي 

مت��ت��ل��ك ف��ي��ه امل��ج��م��وع��ة 51%، ب��ج��ان��ب ان��ه��ي��ار 

ال�����دويل. و���س��اه��م��ت ع��م��ل��ي��ات الت�سوق  ال�����س��ف��ر 

 3.1 اإىل   %2.6 ب�  والرتفيه يف زي��ادة االإي���رادات 

مليار دوالر �سنغافوري خالل تلك الفرتة.

رام اهلل -رويرتز

امل��رك��زي  للجهاز  م�سح  نتائج  اأظ��ه��رت   

اأن  االأح����د  ام�����ش  ل��الإح�����س��اء  الفل�سطيني 

تغطية  ت�ستطيع  لن  ���س��ر 
ُ
االأ من  باملئة   63

اأع��ي��د  اإذا  ���س��ه��ر  اإىل  ت�����س��ل  مل���دة  ن��ف��ق��ات��ه��ا 

فر�ش اإغالقات مكافحة فريو�ش كورونا.

باملئة من   42 اأن  بيان  اأو�سح اجلهاز يف 

الن�سف  مب��ق��دار  دخ��ل��ه��ا  انخف�ش  ����س���ر 
ُ
االأ

على االأق���ل خ��الل ف��رتة االإغ���الق مقارنة 

 46 2020، وذلك بن�سبة  مع فراير �سباط 

و38  الغربية  ال�سفة  يف  ���س��ر 
ُ
االأ من  باملئة 

باملئة يف قطاع غزة.

�سمل امل�سح الذي اأجراه جهاز االإح�ساء 

ت��ق��ي��ي��م  ب���ه���دف  اأ�����س����رة،   9926 م���ن  ع��ي��ن��ة 

اأث����ر ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د-19 ع��ل��ى االأو����س���اع 

واالقت�سادية. االجتماعية 

فر�ست  الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  ك��ان��ت 

ف��ريو���ش  تف�سي  ���س��ام��ال الح��ت��واء  اإغ��الق��ا 

اآذار  ب���ن اخل���ام�������ش م���ن م���ار����ش  ك���ورون���ا 

واخلام�ش والع�سرين من مايو اأيار.

وبح�سب امل�سح، فاإن 63 باملئة من االأ�سر 

امل��ال  اق���رتا����ش  اإىل  جل����اأت  الفل�سطينية 

متطلباتها  لتغطية  ب��ال��دي��ن  ال�����س��راء  اأو 

االإغالق،  الطعام على مدار  املعي�سية مثل 

ارتفاعا من 58 باملئة يف الظروف العادية.

�سر 
ُ
79 باملئة من االأ وبلغت تلك الن�سبة 

يف غزة و52 باملئة يف ال�سفة الغربية.

ي����ت����زام����ن ذل�������ك م�����ع دف�������ع ال�������س���ل���ط���ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ن�����س��ف ال���رات���ب مل��وظ��ف��ي��ه��ا 

لل�سهر  وال��ع�����س��ك��ري  امل���دين  ال��ق��ط��اع��ن  يف 

الرابع على التوايل يف اأغ�سط�ش اآب، و�سط 

ا�ستمرار اأزمتها املالية يف ظل خالفات مع 

اإ�سرائيل.

وا���س��ت��ع��ر���ش ب��ي��ان امل�����س��ح اأي�����س��ا اأو���س��اع 

ال���ت���ع���ل���ي���م ع����ن ب���ع���د ال�������ذي ُط����ب����ق خ���الل 

االأ���س��ر  م��ن  باملئة   49 اأ���س��ارت  اإذ  االإغ����الق، 

املنزل  يف  االإنرتنت  وج��ود  عدم  اأن  ”اإىل 
االأن�سطة  يف  اأطفالهم  م�ساركة  دون  ح��ال 

التعليمية“.

العربية-وكاالت

قر�سا  الكويتية  املحلية  البنوك  رت��ب��ت 

مليار  بقيمة  الكويتية  ال��ب��رتول  ملوؤ�س�سة 

دوالر  م��ل��ي��ار   3.3 ي���ق���ارب  م���ا  اأي  دي����ن����ار، 

راأ�سمالية. م�ساريع  لتمويل 

وق�������اد ب���ن���ك ال���ك���وي���ت ال���وط���ن���ي ال�����س��ق 

مليون   600 بقيمة  القر�ش  من  التقليدي 

الكويتي  التمويل  بيت  ت��وىل  فيما  دي��ن��ار، 

ت��رت��ي��ب وت�����س��وي��ق ال�����س��ري��ح��ة االإ���س��الم��ي��ة 

400 مليون دينار. بقيمة 

من  الوطني  الكويت  بنك  ح�سة  وتبلغ 

 304 370 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، م��ق��اب��ل  ال��ق��ر���ش 

مالين دينار لبيت التمويل الكويتي، و60 

وبنك  اخلليج  بنك  م��ن  لكل  دي��ن��ار  مليون 

بوبيان والبنك االأهلي.

اإىل ذلك، اأكد البنك املركزي يف تغريدة 

على تويرت التزامه بقوة الدينار وا�ستقرار 

ال�سرف. �سعر 

بع�ش  ن�سرته  تقرير  �سوء  ذلك يف  ياأتي 

املواقع حول تخفي�ش قيمة العملة املحلية.

واأ�سار املركزي اإىل اأنه �سيوا�سل االلتزام 

ب��ال�����س��ي��ا���س��ات ال���رام���ي���ة ل��ت��ق��وي��ة ال��دي��ن��ار 

واملحافظة على اال�ستقرار املايل والنقدي .

م��ودي��ز  وك���ال���ة  اأن  اإىل  االإ�����س����ارة  جت����در 

تبعه  ال��ك��وي��ت،  ت�سنيف  م���وؤخ���را  خ��ف�����س��ت 

خ��ف�����ش ت�����س��ن��ي��ف اأك����ر ب��ن��ك��ن، ه��م��ا بنك 

الكويت الوطني وبيت التمويل الكويت.

اخلف�ش  ق��رار  اأن  اإىل  الوكالة  واأ���س��ارت 

احلكومية  ال�سيولة  خماطر  ارتفاع  يعك�ش 

و�سعف احلوكمة واملوؤ�س�سات يف الكويت.

�سكاي نيوز - اأبوظبي

االأمريكي،  االقت�ساد  عط�ش  اإذا  اإن��ه  يقال 

ب��ال��زك��ام، يف  ال��ع��امل��ي �سي�ساب  ف���اإن االق��ت�����س��اد 

اإ�سارة تظهر ثقل الواليات املتحدة وتاأثريها.

االأم��ريك��ي،  الرئي�ش  �سحة  ف��اإن  ل��ذل��ك، 

بل  مواطنيه  فقط  تعني  ال  ترامب  دونالد 

العامل كله، وال �سيما االأ�سواق العاملية، التي 

بفريو�ش  اإ�سابته  اأخ��ب��ار  ت��دف��ق  م��ع  ت��اأث��رت 

القوى  اأن قائد  كورونا قبل يومن، خا�سة 

العظمى قادر على اتخاذ قرارات توؤثر على 

العامل كله.

وم����ن ال�������س���دف االإي���ج���اب���ي���ة يف اإ���س��اب��ة 

ترامب اأنها جاءت يف نهاية االأ�سبوع، لذلك 

كانت اخل�سائر حمدودة، و�سكل يوم اجلمعة 

الرئي�ش على  لتاأثري مر�ش  ب�سيطا  اختبارا 

االقت�ساد العاملي، وبدا اأن هناك تاأثريا.

وان��خ��ف�����س��ت اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ب���اأك���رث من 

اأرب���ع���ة ب��امل��ئ��ة اجل��م��ع��ة، ب��ع��د االإع������الن عن 

اإ�سابة ترامب بالوباء.

اأ���س��واق  بيع يف  م��وج��ات  االأم���ر يف  وت�سبب 

على  االأمريكية  البور�سات  لتغلق  االأ�سهم، 

املخاطرة،  امل�ستثمرون عن  اأحجم  اإذ  تراجع، 

التي فاقمت من حالة  اإ�سابة ترامب  ب�سبب 

ال�سبابية وانعدام اليقن، مع اقرتاب موعد 

اال�ستقطاب،  �سديدة  االأمريكية،  االنتخابات 

املقرر عقدها يف نوفمر املقبل.

وانخف�ش املوؤ�سر داو جونز ال�سناعي مبا 

�ستاندرد  املوؤ�سر  واأغلق  باملئة،   0.48 يعادل 

نا�سداك  املوؤ�سر  باملئة، ونزل   0.96 بورز  اآند 

املجمع 2.22 باملئة، وفق “رويرتز”، وهو ما 

يعك�ش حالة عدم اليقن.

ويف اأوروب�������ا، م��ن��ي��ت اأ����س���واق االأ���س��ه��م يف 

خ�����س��ائ��ر يف ب��داي��ة ت��ع��ام��الت اجل��م��ع��ة، قبل 

اأن حت��ق��ق ارت��ف��اع��ا ط��ف��ي��ف��ا ع��ن��د االإغ����الق. 

وا�سعة  بيع  حركة  االأ�سواق  ت�سهد  ما  وعادة 

يطغى على بع�سها الذعر يف حال االأحداث 

اجليو�سيا�سية.

���ل ي��وم��ا ال�����س��ب��ت واالأح������د، ال��ل��ذي��ن  وم���ثنّ

تخفف  هدنة  العاملية  االأ���س��واق  فيها  تعطل 

من حدة اخل�سائر.

متتالية  ر�سائل  وعائلته  ت��رام��ب  ووج��ه 

ل��ط��م��ن��ئ��ة اأن�������س���اره وم��واط��ن��ي��ه واالأ�����س����واق 

املقبلة،  �ساعة   48 ال��� اإن  ترامب  وقال  اأي�سا، 

“اختبارا  ���س��ت��ك��ون  واالث����ن����ن  االأح������د  اأي 

حقيقيا«.

مسح رسمي: 63% من األسر الفلسطينية ستعجز 
عن تغطية نفقاتها إذا أعيدت إغالقات كورونا

قرض بمليار دينار للبترول الكويتية.. والحصة األكبر للوطني وبيتك

»عطس ترامب فتأثر العالم«.. االقتصاد أمام تحديات جديدة

الدولة العربية األكثر استهالكًا للقهوة.. كم يشرب كل فرد فيها؟



االعالين
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200114381(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عو�ش الوحو�ش و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )99777( بتاريخ 2010/10/21 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/4 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سالح �سليمان اخلوالدة او را�سد 

�سليمان اخلوالده  م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ج��ب��ل ال��ت��اج  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان 

0798241200

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة خملد الكوز و�سريكته  وامل�سجلة 

بتاريخ   )9257( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف 

2002/1/2  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : خملد الكوز و�سريكته

اإىل �سركة : منار الكوز و�سركاوؤها

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عثمان  ن��زار  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

وريا�ش الك�سواين  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)74214 ( بتاريخ 2005/2/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

و�سريكه     الناطور  حممد  عمر  �سركة  ب��اأن  والتجارة  ال�سناعة 

 ) 109305 وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن   حتت الرقم  ) 

بتاريخ 2014/4/1  قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة 

ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة وتغري ا�سم ال�سركة اىل عمر 

حممد الناطور و�سريكه .

يرجى ممن له اعرتا�ش على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  •لال�ستف�سار 
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200126883(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عامر ولوؤي عا�سور  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )104628( بتاريخ 2012/6/13 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2019/4/7 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  لوؤي عماد حممد عا�سور  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – ال��ق�����س��ور  ج��ب��ل   – ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0790485951

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200124965(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ك�سك   واب��و  الوحو�ش  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )103901( بتاريخ 2012/3/19 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/1 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سالح �سليمان اخلوالدة او را�سد 

ح�سام �سليمان اخلوالدة  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – ابو ن�سري– ت: 0796588883

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ورامي  �سامي  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ابراهيم �سيام  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)44411 ( بتاريخ 1996/9/25 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة مراد ومهاين لال�ستثمار  وامل�سجلة يف �سجل 

  2002/8/28 بتاريخ   )64609( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

ومهاين  م���راد  جمموعة   : �سركة  م��ن  ال�سركة  ا���س��م  تعديل 

لال�ستثمار

اإىل �سركة : جمموعة مهاين لال�ستثمار

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200139010(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   البدور  الرحمن  عبد  �سركة  باأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد    2014/2/2 بتاريخ   )17700( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/4 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبد الرحمن مبارك عبد العزيز 

البدور  م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ت���الع ال��ع��ل��ي  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان 

0790120616

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  و�سركاوؤها   زينب  ح�سن  زهرة  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )120932( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2020/7/20  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : زهرة ح�سن زينب و�سركاوؤها

اإىل �سركة : حممد حداد وبا�سم �سالح

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حجاوي ال�سعيد 

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)107818 ( بتاريخ 2013/9/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر
 عن نقابة الصحفيني

الزميالت والزمالء الكرام ، اعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيني
تعلن نقابة ال�سحفيني عن توفر منح درا�سية لأبناء ال�سحفيني يف جامعة الزرقاء 

يف  املعتمدة  الدرا�سية  ال�ساعات  على  كاملة  درا�سية  منح  خم�ش  بواقع  اخلا�سة 

الهند�سة   ، والتلفزيون  الذاع��ة   ، والع��الم  ال�سحافة   (  : التالية  التخ�س�سات  

الكهربائية ، تكنولوجيا انرتنت ، القت�ساد ، علم املكتبات ، ا�سول الدين ، امل�سارف 

الزرقاء  كلية  يف  درا�سيتني  منحتني  اىل  بال�سافة   ) الطفال  ريا�ش   ، ال�سالمية 

التقنية املتو�سطة ، ومنحه درا�سية كاملة على ال�ساعات املعتمدة وخ�سم 50% على 

مقعدين يف جامعة عمان الهلية ، ومنحه كاملة على ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة يف 

جامعة ال�سرق الو�سط للتخ�س�سات الن�سانية .

هذه  يف  بالدرا�سة  يرغبون  ابناء  لديهم  الذين  وال��زم��الء  الزميالت  من  يرجى 

اجلامعات من خريجي الثانوية العامة لعام 2020 تقدمي ا�سماوؤهم وخياراتهم اىل 

النقابة خالل ثالثة ايام من تاريخه لي�سار اىل اختيار من تنطبق عليهم ال�سروط 

من قبل املجل�ش .

راكان السعايدة / نقيب الصحفيني

الثنني  5/ 10 / 2020

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم د ه� / 2020 / م. المري ها�سم ) املولد الكهربائي ( .

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 10 ( ع�سرة دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�ش يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 

على  تقبل  ول  العر�ش  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2020/10/18

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن طرح عطاء رقم ص / 3 /2020 
صادر عن وزارة الصحة للمرة الثانية

3 /2020 بخ�سو�ش تقدمي وتركيب وت�سغيل مكيفات من النوع املنف�سل / ملراكز �سحية ومديريات تابعه يف  تعلن وزارة ال�سحة عن طرح عطاء رقم �ش / 

حمافظة العا�سمة وحمافظة البلقاء فعلى من يود ال�سرتاك من املتعهدين امل�سنفني فئة خام�سة كهروميكانيك وطاقة متجددة ) كهرباء + ميكانيك ( او ذوي 

اخت�سا�ش مراجعة ق�سم العطاءات يف مديرية البنية وال�سيانة ) الطابق الثامن ( يف مبنى وزارة ال�سحة م�سطحبًا معه �سهادة الت�سنيف ال�سلية ) �سارية 

املفعول ( ل�ستالم ن�سخة من املوا�سفات مقابل ) 25 ( خم�سة وع�سرون دينار غري م�سرتدة وكل من ل يرفق بعر�سه �سيكًا م�سدقًا او كفالة مالية با�سم معايل وزير 

ال�سحة بال�سافة اىل وظيفته ومبغلف منف�سل بقيمة ) 200 ( مائتان دينار او مل يفقط ال�سعار الفرادية واملبلغ الجمايل يرف�ش عر�سه .

مالحظة :

اجور الن�سر على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر الن�سر .

يبداأ بيع ن�سخ العطاء من ال�ساعة التا�سعة �سباحا ولغاية ال�ساعة  الواحدة ظهرًا .

اخر موعد لل�سراء يوم اخلمي�ش املوافق 2020/10/8

موعد ليداع العرو�ش ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الثالثاء املوافق 2020/10/13

تودع العرو�ش على ن�سخة واحدة ) ال�سل فقط ( يف �سندوق العطاءات يف مبنى وزارة ال�سحة الطابق الثاين الديوان العام .

يحق للوزارة الغاء العطاء بدون ابداء ال�سباب .

االمني العام / املكلف
رئيس لجنة الشراء املحلية
الدكتور عمار نعيم الشرفا

اعالن اىل السادة مساهمي شركة البحر امليت 
لالستثمارات السياحية والعقارية م.خ

لحضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
دعوتكم  م.خ  والعقارية  ال�سياحية  لال�ستثمارات  امليت  البحر  �سركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ي�سر 

حل�سور اجتماع الهيئة العامة غري العادي لل�سركة واملزمع عقده يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة من 

ظهر يوم الحد املوافق 2020/10/18، والذي �سيعقد عرب تقنية الت�سال املرئي والإلكرتوين  

الرابط  اأعمال الجتماع. وح�سب  املدرجة على جدول  الأمور  للنظر يف  ، وذلك   )  )ZOOM
اللكرتوين اأدناه، الرابط

  https://zoom.us/j/99305840213?pwd=UW5RVStSVERvRkdUR2lueFhPQUcwUT09

علمًا باأنه �سيتم ت�سجيل احل�سور اأو اإر�سال التوكيل لهذا الجتماع على الربيد الإلكرتوين

hiba@samarah.jo
عرب  الجتماع  انعقاد  تاريخ  من  يومني  قبل  ال�سري  والرمز  امل�ستخدم  با�سم  تزويدكم   و�سيتم 

الربيد اللكرتوين.                                                                                                                                                                              

واقبلوا فائق االحرتام،،،

رئيس مجلس االدارة

املهندس سعيد سميح دروزة

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية االمن العام / ادارة املشرتيات عن طرح عطاء اجهزة كمبيوتر رئيسية 
وخزائن ديسكات واجهزة كمبيوتر شخصية وماسحات ضوئية وطابعات ليزرية .

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 .

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2020/11/2م وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2020/11/3م ول تقبل بعد هذا 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 ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

العطاءات   / امل�سرتيات  ادارة   /  )   www.psd.gov.jo  ( النرتنت  �سبكة  على  امل�سرتيات  ادارة   / العام  المن  مديرية  موقع 

املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ش النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء 

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية االمن العام / ادارة املشرتيات عن طرح عطاء شراء املواد الالزمة لتطوير 
شبكة االلياف الضوئية الحالية للربط بني وزارة العدل ومديرية االمن 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 .

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2020/11/2م وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2020/11/3م ول تقبل بعد هذا 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 ) 40 ( دينارًا غري م�سرتدة .

العطاءات   / امل�سرتيات  ادارة   /  )   www.psd.gov.jo  ( النرتنت  �سبكة  على  امل�سرتيات  ادارة   / العام  المن  مديرية  موقع 

املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ش النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء 
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االنباط - وكاالت

ال�شيخ  اجل��دي��د،  الكويت  اأم��ر  التقى 

ن����واف الأح���م���د ال�����ص��ب��اح، ام�����س الأح����د، 

كبار،  واإي��ران��ي��ن  اأمريكين  مب�صوؤولن 

ال���ذي���ن ق���دم���وا اأي�������ص���ا ت��ع��ازي��ه��م ب��وف��اة 

الأمر الراحل �شباح الأحمد ال�شباح.

وفاة  بعد  احلكم  ن��واف  ال�شيخ  وت��وىل 

ال�شباح،  الأح��م��د  �شباح  ال�شيخ  �شقيقه 

الراحل  الأم��ر  وعمل  املا�شي.  الثالثاء 

على موازنة عالقات بالده بني اجلارين 

ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  الأك���ري���ن، 

واإي����ران، وح��اف��ظ على ع��الق��ة ق��وي��ة مع 

ق����ادت حتالفا  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات 

-1990 يف  للكويت  العراق  احتالل  اأنهى 

.1991

وق���ال وزي���ر ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي م��ارك 

اإ�شر يف تعليقات عر “تويرت” اإن اأمر 

رج��ل  ب���اأن���ه  “�شُيذكر  ال���راح���ل  ال��ك��وي��ت 

عظيم و�شديق خا�ص للوليات املتحدة«.

وق���ال���ت وك���ال���ة الأن���ب���اء ال��ك��وي��ت��ي��ة اإن 

الأم������ر ال�����ش��ي��خ ن�����واف ا���ش��ت��ق��ب��ل وزي����ر 

اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف، 

الذي اأ�شاد بالأمر الراحل لدوره القائم 

على “العتدال والتوازن” يف املنطقة.

ومن املتوقع اأن يلتزم ال�شيخ نواف )83 

واخل��ارج��ي��ة  النفطية  بال�شيا�شة  ع��ام��ا( 

“اأوبك”  م��ن��ظ��م��ة  يف  ال��ع�����ش��و  ل���ل���دول���ة 

والتي �شتعزز النفراج الإقليمي.

وليا  بعد،  اجل��دي��د  الأم���ر  يعني  ومل 

ل��ل��ع��ه��د، ل��ل��م�����ش��اع��دة يف ت��وج��ي��ه ���ش��وؤون 

اأ�شعار النفط  اأثرت فيه  الدولة، يف وقت 

ع��ل��ى  وك���وف���ي���د -19  امل��ن��خ��ف�����ش��ة  اخل�����ام 

املالية العامة للبالد.

واأم�����ام الأم����ر ال��ك��وي��ت��ي اجل��دي��د ما 

اإىل فرتة عام لت�شمية ويل عهده،  ي�شل 

لكن املحللني يتوقعون اتخاذ هذا القرار 

كبار  يتناف�ص  حيث  املقبلة،  الأ�شابيع  يف 

املن�شب،  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اح  ���ش��الل��ة  اأع�����ش��اء 

اأن���ه ي��ج��ب اأن ي��واف��ق ال��رمل��ان على  ك��م��ا 

الختيار.

ا�شتاذ  ال��ف��ل��ي،  حممد  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

اإن  الكويت،  بجامعة  الد�شتوري  القانون 

ويل العهد �شينهي هذه املناف�شة  “تعيني 
ا�شتقرار«. اإ�شارة  ويعطي 

ال�����ش��ي��خ نا�شر  امل��ر���ش��ح��ني،  وم���ن ب��ني 

���ش��ب��اح الأح���م���د وزي����ر ال���دف���اع ال�����ش��اب��ق، 

رئ��ي�����ص وزراء  امل��ح��م��د  ن��ا���ش��ر  وال�����ش��ي��خ 

اجلابر  الأح��م��د  م�شعل  وال�شيخ  ���ش��اب��ق، 

اأن  كما  ال��وط��ن��ي.  احل��ر���ص  رئي�ص  ن��ائ��ب 

هناك مناف�شا حمتمال هو ال�شيخ حممد 

�شباح ال�شامل، وزير اخلارجية ال�شابق.

وتقول م�شادر كويتية اإنه من املرجح 

لتويل  الأح��م��د  م�شعل  اخ��ت��ي��ار  ي��ت��م  اأن 

هذه املهمة.

وذك������رت وك���ال���ة الأن����ب����اء ال�����ش��ع��ودي��ة 

ال�����ش��ع��ودي  ال��ع��ه��د  ويل  اأن  ال��ر���ش��م��ي��ة 

الأمر حممد بن �شلمان اأجرى ات�شال 

لتقدمي  ال�شبت  م�شعل  بال�شيخ  هاتفيا 

تعازيه.

االنباط - وكاالت

الذي  “#كفى_متييًزا”  ها�شتاغ  لق��ى 

وا�شًعا  تفاعاًل  فل�شطينيون  ن�شطاء  اأطلقه 

ملطالبة  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على 

احل��ك��وم��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ب���اإن���ه���اء ال��ت��م��ي��ي��ز 

اجل���غ���رايف ب���ني حم��اف��ظ��ات ال���وط���ن، ورف���ع 

الظلم املفرو�ص على قطاع غزة.

الإجراءات  على  رًدا  الها�شتاغ  وياأتي هذا 

ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا ال�����ش��ل��ط��ة واحل���ك���وم���ة بحق 

ب�شرورة  وللمطالبة  القطاع،  يف  املوظفني 

وقف التمييز بني اأبناء الوطن الواحد.

وت�������ش���م���ن���ت ال���ت���ع���ل���ي���ق���ات وال���ت���غ���ري���دات 

م��ط��ال��ب��ات ب�����ش��رورة اإن�����ش��اف غ����ّزة ووق���ف 

يف  بزمالئهم  وم�شاواتهم  التمييز  �شيا�شة 

ج��زًءا  يتقا�شوا  اأّن��ه��م  اإىل  لف��ت��ني  ال�شفة، 

ال��رات��ب، يف ظل خ�شومات كبرة  ج��زء  من 

بغزة  املوظفني  اأن  واأك���دت  روات��ب��ه��م.  تطال 

ومن  �شيادية،  بقرارات  منازلهم  يف  جل�شوا 

م�شددة  راتبه،  قطع  مت  بها  منهم  يلتزم  مل 

الجتماعية  التنمية  وزي���ر  ت�شريحات  اأن 

التمييز  الكثر من  اأحمد جمدلين حتمل 

بني موظفي غزة وال�شفة.

الفي�شبوك  على  اهلل  ���ش��اق  �شالح  وك��ت��ب 

“ل ل�شيا�شة التمييز.. غزة بو�شلة الن�شال 
“تفريغات  وا�����ش����اف:  #كفى_متييز”، 
ال��رم��ق  ق���ات���ل ح��ت��ى  ال�����ذي  2005 اجل��ي�����ص 

الأخ������رة ع���ن ال�����ش��رع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة.. كفى 

الإن�شاف«. ن�شتحق  متييًزا 

“#كفى_ ك��ت��ب  ح���ذي���ف���ة،  ���ش��ي��اء  اأب�����و 

ت�شقط  وال���ق���ط���اع..  ال�����ش��ف��ة  ب���ني  مت���ي���ي���ًزا 

للتميز  ل  القطاع  بحق  الظاملة  الإج���راءات 

ال��وط��ن، وي�شقط  ���ش��ط��ري  ب��ني  ال��ع��ن�����ش��ري 

امل�����ش��اواة  “ب�شرورة  وط���ال���ب  ال��ت��ه��م��ي�����ص« 

يف ال���رات���ب، وت��وظ��ي��ف اخل��ري��ج��ني، وع���ودة 

روات���ب امل��ق��ط��وع��ة ب��ت��ق��اري��ر ك��ي��دي��ة«. عاهد 

�شوا�شية  “كلنا  ق���ال:  ع���وين،  اأب���و  ف��روان��ة، 

ب��احل��ق��وق وال���واج���ب���ات.. ي�����ش��ق��ط ال��ت��ق��اع��د 

“كفى  اجلغرايف”،  التمييز  ي�شقط  امل��ايل.. 

من   %70 يتقا�شون  غ��زة  موظفو  ت�شليل.. 

اجلغرايف..  التمييز  ي�شقط   .. ال���%70  راتب 

متييزا«. #كفى 
اأما املكتب احلركي جلرحى فتح، فكتب: 

“#حقوقنا غر قابلة للم�شاواة.. #كفى_
اإىل  حتتاج  ملفاتها  تناديكم..  غزة  متييزا، 

ا�شتحقاقنا حقنا«. قرارات.. 

فيما كتب اآخر “ال�شتحقاق يف التوظيف 

ل��الأط��ر احل��رك��ي��ة ب��غ��زة ح��ق م��ق��د���ص، لأن��ه��ا 

ين�شب..  ل  ال���ذي  ونب�شها  ال��ث��ورة  خ���زان 

التمييز اجلغرايف«. ي�شقط 

وك����ان ع�����ش��و ال��ل��ج��ن��ة امل���رك���زي���ة حل��رك��ة 

ف��ت��ح اأح���م���د ح��ل�����ص وج����ه ر���ش��ال��ة لج��ت��م��اع 

ال��ل��ج��ن��ة امل���رك���زي���ة ال�����ذي ُع���ق���د اخل��م��ي�����ص 

ال�شلطة يف  م��وظ��ف��ي  م��ع��ان��اة  امل��ا���ش��ي ح��ول 

على  ح��م��ا���ص  ���ش��ي��ط��رة  وقال:” م��ن��ذ  غ����زة. 

ال���ق���ط���اع ت��ع��ر���ص اأب����ن����اء احل���رك���ة مل��خ��ت��ل��ف 

ذل��ك ظلوا  وامل��الح��ق��ة، ورغ���م  الظلم  اأن���واع 

يف  ذلك  على  وبرهنوا  بانتمائهم  متم�شكني 

اأق�شى  ذل��ك  �شبيل  يف  ودف��ع��وا  املنا�شبات  كل 

 2007 الأث���م���ان«. واأ���ش��ار اىل احل��ك��وم��ة ع��ام 

املوظفني  جميع  فيه  تدعو  ق���راًرا  اأ���ش��درت 

بعدم الدوام، مبعنى اأن اأي حديث اليوم من 

اأٍي كان حول موظفني يتلقوا رواتبهم  قبل 

اتخذ  مل��ن  ي��وج��ه  اأن  ي��ج��ب  يعملون  ل  وه��م 

القرار ولي�ص ملن التزم به.

ال�شابقة  ال�����ش��ن��وات  م���دار  ع��ل��ى  واأو����ش���ح 

مل ت��ت��وق��ف الإج���������راءات ب��ح��ق امل��وظ��ف��ني، 

ال���ع���الوات مبا  2013 مت ق��ط��ع ج��م��ي��ع  ف��ف��ي 

العمل  امل���وا����ش���الت وط��ب��ي��ع��ة  ب���دل  ذل���ك  يف 

امل��خ��اط��رة، ومت وقف  وب��دل  املعي�شة  وغ��الء 

2017 هذا  الرتقيات والدرجات اعتباًرا من 

واأ�شاف  100%؟.  ي�شمى  ك��ان  ال��ذي  ال��رات��ب 

2017 بداأ �شرف الراتب بن�شبة 70% ثم  “يف 
50%، وهذه اخل�شومات مل تكن مرتبطة ل 

املقا�شة،  اأم���وال  بحجز  ول  املالية  ب��الأزم��ة 

واإمنا اإجراء خا�ص مبوظفي غزة«.

ال�شابقة  احلكومات  تفننت  “لقد  وتابع 

ب���اخ���رتاع و���ش��ائ��ل وق������رارات ل ي��وج��د لها 

اإحالة  اأو وطني وخر دليل  تف�شر قانوين 

بالتقاعد  ي�شمى  ملا  موظف   7500 من  اأكرث 

املايل، وهم على راأ�ص عملهم، ورغم الإقرار 

�شيًئا  ف��اإن  باإلغائه  والوعود  قانونيته  بعدم 

مل يحدث«.

اأي  ت��ت��ح  مل   2007 م��ن��ذ  اأنه”  اإىل  ون����وه 

ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��وظ��ي��ف لأب���ن���اء غ����زة، وحت��دي��ًدا 

فر�ص  من  ي�شتفيدوا  مل  الذين  فتح  اأب��ن��اء 

ا  اأي�شً وحرموا  حما�ص،  وفرتها  التي  العمل 

فاأ�شبح  ال�شلطة،  موؤ�ش�شات  يف  العمل  م��ن 

والعاملني  اخلريجني  من  الآلف  ع�شرات 

يف هياكلنا التنظيمية ل ميلكون اأي م�شدر 

دخل ول حتى بارقة اأمل«.

“مما  م��وق��ف عملي  لت��خ��اذ  ودع��ا حل�ص 

ت���ف���وه ب����ه ال�����وزي�����ر جم������دلين ووق������ف ك��ل 

ن�شعى  التي  الوطنية  الأج��واء  يوتر  �شلوك 

لرت�شيخها«.

�شرق  اإقليم  “فتح”  حركة  راأت  بدورها، 

غ���زة اأن ر���ش��ال��ة ح��ل�����ص ت��ع��ر ع��ن وج���ع كل 

فل�شطيني حر يعي�ص يف غزة، وي�شعر بالأمل 

فل�شطني.  حمافظات  بني  والتمييز  والقهر 

بتنفيذ  ال�����وزراء  رئ��ي�����ص  احل��رك��ة  وط��ال��ب��ت 

املوروثة  القطاع  م�شاكل  كافة  بحل  وع��وده 

ال�شابقة. عن احلكومات 
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اأع����رب اأع�����ش��اء م���ن اجل��ال��ي��ة ال��ي��ه��ودي��ة 

حكومة  اإزاء  البالغ  قلقهم  ع��ن  البلجيكية 

اأع�شائها  اإّن بع�ص  بالدهم القادمة، وقالوا 

م��ع��رف��ون ب��ان��ت��ق��اده��م ال�����ش��دي��د لإ���ش��رائ��ي��ل، 

اأّن������ه ح���ت���ى ق���ب���ل الإع�������الن ع��ن  لف����ًت����ا اإىل 

اأ�شدقاء  توقع  النهائّية،  الوزارّية  الت�شكيلة 

ال�شيا�شي  امل�شهد  على  املطلعون  اإ���ش��رائ��ي��ل 

ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي زي����ادة ال��ت��وت��رات م��ع اإ���ش��رائ��ي��ل 

اإىل  م�شرين  امل��ح��ل��ي،  ال��ي��ه��ودي  وامل��ج��ت��م��ع 

اإ�شرائيل  منتقدي  من  بالعديد  و�شفوه  ما 

ي��ت��م  اأْن  امل���رج���ح  م���ن  ال���ذي���ن  ال���ق���ا����ش���ي���ني، 

احلكومة،  يف  رئي�شّية  منا�شب  يف  تعيينهم 

وفق جملة )تاميز اأوف اأزرائيل(.

وق�����ال�����ت ج���ي���ن���ي اأه������������ارون، امل���ق���ي���م���ة يف 

ب���روك�������ش���ل وت����ق����دم امل�������ش���ورة ل��ل��م�����ش��وؤول��ني 

ب�شاأن  ال��ي��ه��ودي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات  الإ�شرائيليني 

امل�����ش��ائ��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ع��الق��ات ب��ني الحت���اد 

اأّن  اإ�شرائيل  “�شتجد  واإ�شرائيل:  الأوروب��ي 

تبقى  ما  كل  وق��ف  �شتحاول  احلكومة  ه��ذه 

م���ن احل�����وار ال��ق��ل��ي��ل ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، ول��ك��ّن 

اأمام امللك فيليب ل متثل  اأّدت اليمني  التي 

الأغلبية الفلكندية. لذلك �شيكون من غر 

املناه�شة  املعتمدة  �شيا�شاتها  اعتبار  الدقيق 

ال�شعب  يتقا�شمه  �شعور  اأنها  على  لإ�شرائيل 

ككّل. البلجيكي 

وق��ال��ت م�����ش��ادر ���ش��ي��ا���ش��ّي��ٍة رف��ي��ع��ٍة يف تل 

اأبيب اإّن بلجيكا تعتر من بني اأ�ّشد منتقدي 

اأوروبا، حيث يوجد خالف بني  اإ�شرائيل يف 

الفل�شطينية،  ال��ق�����ش��ي��ة  ب�����ش��اأن  ال��دول��ت��نْي 

لفتًة اإىل اأّنه يف �شباط املا�شي، مّت ا�شتدعاء 

وزارة  اإىل  اأب��ي��ب  ت��ل  يف  البلجيكي  ال�شفر 

اخل���ارج���ي���ة ل��ت��وب��ي��خ��ه ب�����ش��ب��ب م����ا و���ش��ف��ه 

ممنهجة  ب�”حملة  الإ�شرائيليون  امل�شوؤولون 

دعت  اأْن  بعد  اليهودية”،  ال��دول��ة  ل�شيطنة 

نا�شًطا  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��دى  ب���الده  ���ش��ف��ارة 

اأمام جمل�ص  للتحدث  للفل�شطينيني  موؤيًدا 

الأمن.

وت��اب��ع��ت اإّن����ه يف ح���زي���ران الأخ�����ر، م��رر 

ق��راًرا  �شاحقٍة  باأغلبيٍة  البلجيكي  ال��رمل��ان 

اإ�شرائيل  ملنع  العمل  على  احل��ك��وم��ة  يحث 

م��ن ���ش��ّم اأج����زاء م��ن ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة من 

لتخاذ  ن�شط  ب�شكل  والدعوة  واح��د،  جانب 

�شد  اأوروب��ا  م�شتوى  على  عقابية  اإج���راءات 

امل��ث��رة  خطتها  يف  ا���ش��ت��م��رت  اإذا  اإ���ش��رائ��ي��ل 

بع�ص  اأّن  ع��ل��ى  امل�����ش��ادر  و����ش���ّدّدت  ل��ل��ج��دل. 

الأح�����������زاب يف الئ�����ت�����الف اجل�����دي�����د، م��ث��ل 

ال���ش��رتاك��ي��ني واخل�����ش��ر، ق��ّدم��ت م�����ش��اري��ع 

اأّن  ُمو�شحًة  لإ���ش��رائ��ي��ل،  مناه�شة  ق��وان��ني 

ن�شره  مّت  ال��ذي  اجلديد،  الئتاليّف  التفاق 

ينذر بال�شوء بالن�شبة لإ�شرائيل، لأّنه يوؤّكد 

جديدة  خطوات  باتخاذ  �شتقوم  بلجيكا  اأّن 

اإْذ  امل�شتوطنات  اإزاء  ب�شيا�شاتها  يتعلق  قيما 

تعهدت احلكومة اجلديدة بالفعل مع بلدان 

اأخرى على و�شع قائمة بالإجراءات امل�شادة 

اإ�شرائيل  قيام  ح��ال  يف  واملتنا�شبة،  الفعالة 

ك��م��ا �شتنظر يف  ال�����ش��ف��ة  اأج�����زاء م��ن  ب�����ش��م 

ق�شية العرتاف بدولة فل�شطينية، بح�شب 

التفاق الئتاليف.

وه��و  ل��ل��م��ج��ّل��ة،  ف��ري��ل��ي�����ص  مي�شيل  وق���ال 

ن��ائ��ب ع���ن ال��ت��ح��ال��ف ال��ف��ل��م��ك��ن��ي اجل��دي��د: 

امل�شتقبلية  بلجيكا  عالقات  ب�شاأن  قلق  “اأنا 
ال�شريكة  الأحزاب  اأرى  اإ�شرائيل عندما  مع 

اأّن���ه يف �شفوف  يف ه��ذه احل��ك��وم��ة، واأ���ش��اف 

ب��رمل��ان  ع�����ش��و  ال���ي�������ش���ارّي  “اإكولو”  ح����زب 

يدعى �شيمون موتكا، تراأ�ص ل�شنوات حركة 

تدعو  التي  البلجيكية   )BDS( املقاطعة 

ملقاطعة اإ�شرائيل، كما اأّن احلزب ال�شرتاكّي 

اق����رتح م���وؤخ���را ق��ان��وًن��ا ل���الع���رتاف ب��دول��ة 

ت��رك  وب��ال��ت��ايل  ����ش���روط،  دون  فل�شطينية 

الطريق املقبول دولًيا لت�شوية تفاو�شية.

واأ�شاف النائب البلجيكّي اإّنه موؤخًرا دعا 

والفلمكني  امل�شيحي  الدميقراطي  احل��زب 

يتعلق  عندما  املبادرة  زمام  اأخذ  اإىل  بلجيكا 

الأمر بتثبيت عقوبات دولية �شد اإ�شرائيل يف 

حالة ال�شّم، وهي مفردات مّت �شملها الآن يف 

فريلي�ص،  وق��ال  اجلديد.  الئتاليّف  التفاق 

باللغة  يعرف  ال��ذي  حزبه،  اإّن  يهودي،  وهو 

�شد  ���ش��وت  ل��ط��امل��ا    VA-N � ال��ف��ل��م��ن��ك��ي��ة 

ب�شالم  “نرغب  وق����ال:  الق���رتاح���ات،  ه���ذه 

ل�شعبني،  ال��دول��ت��ني  ح��ّل  على  ي�شتند  ع��ادل 

م��ع اح����رتام اح��ت��ي��اج��ات اإ���ش��رائ��ي��ل الأم��ن��ي��ة 

م�صيًفا:”نوؤمن  الفل�شطينّية”،  والتطلعات 

هي  ذلك  لتحقيق  طريقة  اأف�شل  ب��اأّن  ا  اأي�شً

املفاو�شات بني الطرفني”.

وو����ش���ف���ت ع�����ّدة م�������ش���ادّر، وزي�����ر ال��ع��دل 

اجل��دي��د  البلجيكّي  ال����وزراء  رئ��ي�����ص  ون��ائ��ب 

من  ك��وي��ك��ن��ب��ورن،  ف���ان  فين�شينت  امل��ح��ت��م��ل، 

م��ع��ار���ص  ب���اأّن���ه   ،VLD Open ح�����زب  

ق��ام   ،2003 ع���ام  ويف  لإ���ش��رائ��ي��ل،  رادي���ك���ايل 

ال�صيخ  “حما�ص”  ح��رك��ة  م��وؤ���ش�����ص  ب���زي���ارة 

اأّنه يف وقت �شابق  اأحمد يا�شني يف غزة، كما 

اإ�شرائيليني  وزراء  اإىل  اأ���ش��ار  العام  ه��ذا  من 

وبح�شب  اليهودّي”،  ب”اللوبي  بو�شفهم 

بلجيكية  يهودية  جمموعات  ف��اإّن  فريلي�ص 

ن��ا���ش��دت��ه ب��ال��رتاج��ع ع��ن ال��ت��غ��ري��دة، ول��ك��ّن��ه 

رف�ص ب�شكٍل قاطٍع.

وزير الدفاع األمريكي الراحل رجل عظيم وظريف يشيد باعتداله وتوازنه

أمير الكويت الجديد يلتقي كبار المسؤولين األمريكيين واإليرانيين

»#كفى_تمييًزا”.. هاشتاغ ُيطالب السلطة بوقف التمييز ضد غزة يلقى تفاعًلا واسًعا

الحكومة الجديدة بمسار تصادمي مع إسرائيل ومواقف نائب رئيس الوزراء »راديكالية« 

»تل أبيب«: بلجيكا الدولة األّشد ُمعارضًة لـ»إسرائيل«
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ي���وا����ش���ل الأ�����ش����ر م���اه���ر الأخ���ر����ص 

70 على  ال���� ال��ط��ع��ام لليوم  اإ���ش��راب��ه ع��ن 

ا لعتقاله الإداري، وذلك  التوايل رف�شً

و�شط ظروف �شحية �شعبة.

ومت����ك����ن����ت زوج��������ة الأ�������ش������ر م���اه���ر 

الأخر�ص زيارته لأول مرة منذ اعتقاله 

الذي  الطعام  عن  بالإ�شراب  و�شروعه 

70 ع��ل��ى ال���ت���وايل،  دخ���ل ف��ي��ه ي��وم��ه ال������

م��وؤك��دًة اأن و���ش��ع��ه يف غ��اي��ة اخل��ط��ورة، 

ح��ي��ث يفقد وع��ي��ه ب��ني احل���ني والآخ���ر 

بنوبات  وي�شاب  التحرك  ي�شتطيع  ول 

مييز  ل  واأح��ي��ان��ا  م��ت��ك��رر  ب�شكل  ت�شنج 

نادي  ذك��ر  ما  بح�شب  اأم��ام��ه،  يقف  من 

اأن زوج���ت���ه ط��ال��ب��ت  الأ����ش���ر. واأو����ش���ح 

جم�������دًدا ب���ال���ت���دخ���ل اجل������اد يف ق�����ش��ي��ة 

زوجها واإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

الوحيد  ���ش��رط��ه  الأخ��ر���ص  والأ���ش��ر 

احل����ري����ة، وم����ا ي������ردده ف��ق��ط م���ن على 

“اإما  “كابالن”،  م�شت�شفى  يف  �شريره 

ن���ادي  وف���ق  ال�شهادة”،  واإم����ا  احل���ري���ة 

الأ�شر.

 2 يف  ولد  الأخر�ص  الأ�شر  اأن  يذكر 

1971، يف بلدة �شيلة الظهر بجنني،  اآب 

طفلته  اأ���ش��غ��ره��م  اأب��ن��اء  ل�شتة  اأب  وه��و 

ُتقى، وتبلغ من العمر �شتة اأعوام، وكان 

يعمل قبل اعتقاله يف الزراعة.
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 اأك�������د م�������ش���در م���ط���ل���ع م����ن ح���رك���ة 

ال��داخ��ل��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات  اأن  ح���م���ا����ص، 

املقبل،  ال��ع��ام  مطلع  �شتجري  للحركة 

بتاأجيلها  ال��ع��ام  ال��ت��وّج��ه  ك���ان  اأن  ب��ع��د 

ع��م��ل مهمة  اأو مت��دي��د  اأط�����ول،  ل��ف��رتة 

املكتب ال�شيا�شي احلايل لفرتة اأخرى.

اجتماعات  اأن  ام�ص  امل�شدر  واأو�شح 

احل��رك��ة التي ج��رت يف الأي���ام الأخ��رة 

اأك���دت على ���ش��رورة اإج��رائ��ه��ا يف اأق��رب 

ال���ع���ام  م���ط���ل���ع  ف���ر����ش���ة، ومت حت����دي����د 

امل��ق��ب��ل ال��ت��وق��ي��ت الأن�����ش��ب ل��ب��دء اإج���راء 

الن��ت��خ��اب��ات يف ظ��ل ع���دم ال��ق��درة على 

ال���ب���دء ف��ي��ه��ا ب��امل��ن��اط��ق خ����الل ال�����ش��ه��ر 

اجلاري ح�شب ما كان خمطًطا.

ب��ع�����ص الأزم�����ات  اأن  امل�������ش���در،  وب����ني 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ان��ت�����ش��ار ف���رو����ص ك���ورون���ا، 

دفع  امللفات  ببع�ص  الن�شغال  وك��ذل��ك 

ل��ت��اأج��ي��ل ال��ب��دء ف��ي��ه��ا، ع��ل��ى اأن جت��ري 

بداية العام املقبل، م�شًرا اإىل اأن خيار 

اإب��ق��اء الن��ت��خ��اب��ات ف��ق��ط ع��ل��ى املناطق 

وجت���دي���د ان���ت���خ���اب امل��ك��ت��ب ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

و�شيتم  اإل���غ���اوؤه،  مت  ب��ال��ت��زك��ي��ة  احل���ايل 

مع  تنتهي  اأن  على  الن��ت��خ��اب��ات  اإج���راء 

ال�شهر  ب��داي��ة  اأو  املقبل،  ني�شان  نهاية 

الذي يليه.

وكان مو�شى اأبو مرزوق ع�شو املكتب 

اأن  اأي����ام  م��ن��ذ  اأك���د  حل��م��ا���ص،  ال�شيا�شي 

النتخابات �شتجري بداية العام املقبل. 

رئي�ًشا  اإ�شماعيل هنية  يبقى  اأن  ويتوقع 

ل��ل��م��ك��ت��ب ال�����ش��ي��ا���ش��ي ل��ل��ح��رك��ة )ولي����ة 

ث��ان��ي��ة(، خ��ا���ش��ًة واأن����ه ي��ح��ظ��ى ب��ت��اأي��ي��د 

ال�شيا�شية  ح��م��ا���ص  ق��اع��دة  ل���دى  ك��ب��ر 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة. و���ش��ي��ب��ق��ى ه��ن��ي��ة خ���ارج  اأو 

قطاع غزة حتى انتهاء انتخابات املكتب 

ال�شيا�شي اجلديد، والتي �شتحدد بقاءه 

يف اخلارج اأم عودته للقطاع.

لرئي�ص  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ل��وائ��ح  وت�شمح 

يرتاأ�شه  اأن  حلما�ص  ال�شيا�شي  املكتب 

اإمكانية  مع  فقط،  متتاليتني  لوليتني 

بعد  اأخ��رى  م��رًة  املكتب  لرئا�شة  عودته 

الولية  يف  ل��ه  بديلة  �شخ�شية  و���ش��ول 

الثالثة.
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حزب  زعيم  ليرمان  اأفيغدور  اتهم 

ال��وزراء  رئي�ص  بيتنا”،  “اإ�شرائيل 
الإ����ش���رائ���ي���ل���ي ب���ن���ي���ام���ني ن��ت��ن��ي��اه��و 

بالعمل على “تدمر البالد” لأجل 

م�شاحله وبقائه يف احلكم.

ل��ي��رم��ان يف ح��دي��ث ملوقع  وق���ال 

اإن  الأحد،  ام�ص  اأحرونوت،  يديعوت 

البقاء  اأجل  من  ذلك  يفعل  نتنياهو 

اأي  ي��ه��م��ه  ول  و���ش��ي��ا���ش��ًي��ا،  �شخ�شًيا 

نتنياهو  اأن  اإىل  واأ���ش��ار،  اآخ��ر.  �شيء 

معه  يختلف  �شخ�ص  ك��ل  اإىل  ينظر 

اإياه بخلق  لل�شعب، متهًما  باأنه عدو 

جو ل ُيطاق من ال�شطهاد.

وب�����ش��اأن ال��ت��ظ��اه��رات ال��ت��ي ج��رت، 

ق��ال ل��ي��رم��ان: ل اأري���د اأن اأحت��دث 

اأن  ي���ري���دن���ا  ن���ت���ن���ي���اه���و  لأن  ع���ن���ه���ا 

باإبعادنا  يرغب  لأن��ه  عنها،  نتحدث 

ع������ن احل����ق����ي����ق����ة وع���������دم احل����دي����ث 

ع���ن ال��ب��ط��ال��ة واإف����ال�����ص ال�����ش��رك��ات 

ل��ي��رم��ان  ي�شتبعد  ومل  ال�����ش��غ��رة. 

اأف��ع��ال  ب�شبب  اأه��ل��ي��ة  ح���رب  ح���دوث 

ن��ت��ن��ي��اه��و ل��ل��ت��ه��رب م���ن امل��ح��اك��م��ة، 

كل  ي��ف��ع��ل  اأن  م�����ش��ت��ع��د  “هو  ق���ائ���اًل 

�شيء ليبقى يف من�شبه.

70  يوًما على إضراب األسير األخرس

انتخابات »حماس« الداخلية 
تبدأ مطلع العام المقبل

ليبرمان: نتنياهو يدمر »إسرائيل« 
ليبقى في الحكم
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�أب��و  �أح��م��د  �لعربية،  �ل��دول  �ل��ع��ام جلامعة  ق��ال �لأم��ن 

�لغيط، �إن دولة �لحتالل باغية وتتحرك بالزحف �لهادئ 

�مل�ستمر لالإ�ستيالء على �لأر��سي �لفل�سطينية.

م�سوؤوليتي”  “على  ب��رن��ام��ج  يف  �ل��غ��ي��ط  �أب���و  و�أ����س���اف 

�ملذ�ع على ف�سائية “�سدى �لبلد: “لالأ�سف �إد�رة تر�مب 

�سربت بالقانون �لدويل عر�ض �حلائط و�أعطت �إ�سر�ئيل 

ما ل ت�ستحق، و�أت�سور لو قلت لالإ�سر�ئلين تعالو� لديكم 

على  جتاهكم  ع��دو�ين  غري  موقف  و�سنقف  معنا  م�سالح 

�أن تتقبلو� �لدولة �لفل�سطينية، �سيفعلون«.

لأن  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن،  ع��ل��ى  �أخ�����س��ى  قائال:” ل  وت���اب���ع 

عال  وتعليم  �لدكتور�ة  على  حا�سلن  ن�سبة  �أعلي  لديهم  

يقبلو�  لن  م�سيفا:”�لفل�سطينيون  �ل�سكان”،  لعدد  وفقا 

�إطالقا �لتنازل عن حقوقهم يف �لدولة و�لأر�ض«.

�أوب���ام���ا �سبب  �ل�����س��اب��ق  �ل��رئ��ي�����ض �لأم��ري��ك��ي  �إن  وق����ال، 

ي�سمى  ما  لدعمه  �لعربية  �لدول  �لذي حدث يف  �لتدمري 

2011.  و�أكد �أبو �لغيط، �أن  عام  يف  “�لربيع” �لتدمريي 
�لق�سية  م��ن  للغاية  ح��اد  م��وق��ف  لها  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة 

يف  �سي�ستمر  ت��ر�م��ب  للرئي�ض  ُج���دد  و�إذ�  �لفل�سطينية، 

و�إد�رت����ه مو�لية  ت��ر�م��ب  �أف��ك��ار  “كل  ب���اأن  م��وق��ف��ه، منوها 

�لد�رة  تغريت  لو  �أن��ه  �إىل  م�سري�  �لإ�سر�ئيلي”،  للجانب 

�لأمريكية �حلالية “من �ملمكن �أن نرى �سيئا خمتلفا«. 

وقال، �إنه قبل 2011 كان �لعرب قوة قادرة ي�سمع �سوتها 

ب���ر�أ����ض، مو�سحا  ر�أ����س���ا  م��ع��ه��ا  وك���ان يجل�ض  ك��ل��ه،  �ل��ع��امل 

�لعر�قي  �لغزو  مثل  �أخطاء  لها  كانت  �لعربية  �ل��دول  �أن 

للكويت، منوها باأن “ما يحدث يف �لعر�ق و�سوريا و�ليمن 

يوؤثر علينا ويجعل �لأمور بها توتر«.

و����س��ت��ن��ك��ر �أب����و �ل��غ��ي��ط، �ل��ت�����س��ري��ح��ات �ل��ت��ي �أ���س��دره��ا 

�ل���س��ت��ي��الء على  برغبته يف  ت��ر�م��ب  �لأم��ري��ك��ي  �ل��رئ��ي�����ض 

�لبرتول �لعر�قي.

وف��ي��م��ا ي��خ�����ض ل��ي��ب��ي��ا، ق���ال �إن����ه ك��ان��ت ه��ن��اك ت��دخ��الت 

خارجية حادة يف ليبيا، وما ز�لت هناك �حتكاكات ل�سد�م 

:” �أن  وتابع  �لإقليمية.  �لقوى  بن  �لأر���ض  على  يح�سل 

م�سر قامت بتحرك ل�سالح �ل�سعب �لليبي باإعالن مبادرة 

�لقاهرة وحددت خط �سرت �جلفرة، ما �أدى �إىل �ملزيد من 

�ل�ستقر�ر، وم�سر دفعت �لعملية �ل�سيا�سية يف ليبيا«.

وف��ي��م��ا ي��خ�����ض ق���ره ب���اغ، ق���ال �أب���و �ل��غ��ي��ط: “يزعجني 

�سد  �أذربيجان  مع  للقتال  مرتزقة  �سوريا  �أبناء  ��ستخد�م 

��ستخد�م  يجري  �أن  جد�  حزين  “�أمر  مردفا:  �أرمينيا”، 

تتعلق  ل  ق�سايا  يف  �أردوغ�����ان  ل�سالح  ���س��وري��ن  م��رت��زق��ة 

بهم«.
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“هاآرت�ض”  �����س����ح����ي����ف����ة  ك���������س����ف����ت 

�سلطات  �أن  �لأح��د،  �م�ض  “�لإ�سر�ئيلية، 
وح��دة   5400 �إق���ر�ر  نحو  تتجه  �لح��ت��الل 

�لغربية  �ل�سفة  �ملقامة يف  �مل�ستوطنات  يف 

�ملحتلة.

�إىل عقد  ت��وج��ه��ا  ه��ن��اك  �أن  و�أو���س��ح��ت 

12 �جل�����اري، ب��اإي��ع��از  ج��ل�����س��ات ر���س��م��ي��ة يف 

�سل�سلة  لإق������ر�ر  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ب��ن��ي��ام��ن  م���ن 

م���ن خم��ط��ط��ات �ل���ب���ن���اء يف �مل�����س��ت��وط��ن��ات 

�لإ�سر�ئيلية، ونقلها ملرحلة �لتنفيذ.

قد  هيوم”  “ي�سر�ئيل  �سحيفة  وكانت 

�ألفي  �أكرث من  �أن  �إىل  �أ�سارت قبل يومن 

يف  �ستكون  �ملخطط  �سمن  �سكنية  وح��دة 

عيليت”،  “بيتار  �حل��ري��دي��ة  �مل�ستوطنة 

و629 وحدة �سكنية يف م�ستوطنة “عايل”، 

�لقد�ض  يف  “غيلو”  م�ستوطنة  يف  و560 

م�ستوطنة  �سكنية يف  و286 وحدة  �ملحتلة، 

م�����س��ت��وط��ن��ة  يف  و181  برخا”  “هار 
و120 يف م�ستوطنة “كيدم«. “عيناف”، 

م�������س���در م���ق���رب م����ن ن��ت��ن��ي��اه��و �أع���ل���ن 

على  �مل�سادقة  �إع��الن  “تاأخري  �أن  موؤخر� 

بتطور�ت  مرتبطا  ك��ان  �مل�ستوطنات  ه��ذه 

�لت�سالت مع دول يف �خلليج، ولكن �لآن 

�مل�سادقة  ل��ت��اأخ��ري  �إ���س��ايف  �سبب  ي��وج��د  ل 

على هذه �ملخططات«.

�جتماع  خ��الل  �مل�سادقة  مت  �أن���ه  ي��ذك��ر 

عقد قبل �أ�سبوعن على خمططات لإجناز 

ت��ع��دي��الت يف حميط �حل���رم �لإب��ر�ه��ي��م��ي 

�لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ل��ت��م��ك��ن  �خل��ل��ي��ل،  يف 

�خل��ا���س��ة م��ن �مل�����س��ت��وط��ن��ن و�ل��ي��ه��ود من 

فيه،  �سلو�ت  و�أد�ء  �حل���رم،  �إىل  �لو�سول 

�ل��ذي  و�مل��ك��اين  �ل��زم��اين  �لتق�سيم  بفعل 

 1994 ف��ر���س��ه �لح���ت���الل يف �حل����رم م��ن��ذ 

�لإرهابي  نفذها  �لتي  �حل��رم  بعد جم��زرة 

�ليهودي باروخ غولدي�ستاين.

مدير  �لتفكجي  خليل  ق��ال  جهته،  من 

د�ئ�����رة �خل���ر�ئ���ط يف ج��م��ع��ي��ة �ل���در�����س���ات 

�آلف   5 بناء  �لحتالل  ق��ر�ر  “�إن  العربية 

�سمن  ر���س��ال��ة  مبثابة  ��ستيطانية  وح���دة 

ب��رن��ام��ج و����س��ح ل��دى حكومة �لح��ت��الل، 

دول����ة  ه���ن���اك  ت���ك���ون  ل����ن  “�أنه  م���ف���اده���ا 

��ستغالل  هناك  �ن  و�أ�ساف،  فل�سطينية«. 

����س��ر�ئ��ي��ل��ي��ا و����س��ح��ا ل��ل��ظ��روف �حل��ال��ي��ة 

�ل��ت��ي مت��ر ب��ه��ا �مل��ن��ط��ق��ة و�ل���ع���امل، م�سري� 

�ل��وح��د�ت  ه���ذه  ع��ل��ى  “�مل�سادقة  �أن  �إىل 

لت�سريحات  ت��رج��م��ة  ه��ي  �ل���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

�سفري �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة  ل��دى �ت��ل �بيب 

�مل�ستوطن فريدمان باأنه مت تاأجيل �ل�سم 

ل �إلغاوؤه«.

أفكار ترامب وإدارته موالية إلسرائيل وأوباما دعم »الربيع« التدميري 

أبو الغيط: دولة االحتالل باغية والفلسطينيون لن يتنازلوا عن حقوقهم 

الزحف االستيطاني يتواصل.. االحتالل يخطط لبناء 
»4500« وحدة استيطانية بالضفة

الحكومة الجزائرية تتوعد عرابي 
»الثورة المضادة«

قانون بالكونغرس يمنع امريكا من بيع اسلحة 
للشرق االوسط دون اذن »اسرائيل«

نتائج نهائية.. كاليدونيا الجديدة 
باقية تحت السيادة الفرنسية
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ت�����وع�����د �ل����ن����اط����ق ب����ا�����س����م �حل���ك���وم���ة 

�جل�����ز�ئ�����ري�����ة، وزي������ر �لت���������س����ال، ع��م��ار 

ب��ل��ح��ي��م��ر، �ل���ذي���ن �ع���ت���ره���م م��ع��ط��ل��ن 

ب��غ��ي��ة م��ن��ع م�سار  ل��ل��ق��ر�ر�ت �حل��ك��وم��ي��ة 

�لإ����س���الح يف �ل���ب���الد، ب��ال��ع��ق��اب �ل��الئ��ق 

بهم.

وجاء ت�سريح بلحيمر يف �سياق حديث 

عن “�لثورة �مل�سادة” �لتي �سبق لرئي�ض 

�لتلميح  تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية، 

بوجودها يف ت�سريحاته �لأخرية.

�إ�سارته �إىل توخي  وقال بلحيمر، بعد 

�ل��ق��ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  يف  �ل�سر�مة  �حلكومة 

�سّد كل من يتخاذل يف خدمة �ملو�طن:” 

�جل��ز�ء  �سينالون  جميعهم  لن  �ملعطِّ �إن 

م��ن��ه��اج  ع��ل��ى  �����س���ت���م���رو�  م���ا  �إذ�  ن��ف�����س��ه، 

جاّدة  �إىل  وع��اد  تاب  من  �إل  �لتعطيل... 

���و�ب، ف���اجل���ز�ئ���ر ت�����س��ُع �جل��م��ي��ع«.  �ل�������سّ

�حلكومة  با�سم  �لناطق  ت�سريحات  تاأتي 

�جلز�ئرية قبل �أقل من �سهر من تنظيم 

�ل��ذي  �ل��د���س��ت��ور  تعديل  على  �ل�ستفتاء 

ي��ث��ري �ل��ك��ث��ري م���ن �جل����دل ب���ن خمتلف 

�سر�ئح �جلز�ئرين.
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���س��ه��د �ل��ك��ون��غ��ر���ض �لأم����ريك����ي ط��رح 

م�����س��روع ق��ان��ون م�����س��رتك ي��ق�����س��ي مبنع 

�أ�سلحة  حكومة �لوليات �ملتحدة ت�سدير 

�إىل دول �ل�سرق �لأو�سط، �إل بعد �لت�ساور 

“�إ�سر�ئيل«. مع 

وذك����ر �ل��ن��ائ��ب �لأم���ري���ك���ي ع���ن ولي���ة 

ق��دم  �ل����ذي  �سنايدر”،  “بر�د  �إل��ي��ن��وي، 

ي��ه��دف  �ل���ق���ان���ون �جل���دي���د  �أن  �مل�������س���روع 

�ل����ولي����ات  �ل����ت����ز�م  ت���اأك���ي���د  �إىل جت���دي���د 

�لع�سكري  “�إ�سر�ئيل”  بتفوق  �مل��ت��ح��دة 

يف �مل���ن���ط���ق���ة. وي���ن�������ض م�������س���روع �ل���ق���ر�ر 

�لوليات  رئي�ض  يجري  �أن  ���س��رورة  على 

�ملعنين  �مل�سوؤولن  مع  م�ساور�ت  �ملتحدة 

تفوقها  ب�����س��اأن  “�إ�سر�ئيل”  ح��ك��وم��ة  يف 

�سفقة  �أي  على  �ملو�فقة  قبل  �لع�سكري، 

�لأو�سط.  �ل�سرق  دول  �إىل  �ل�سالح  لبيع 

كما يلزم �لت�سريع �جلديد رئي�ض �لبالد، 

يف موعد �أق�ساه 60 يوماً منذ تلقيه طلباً 

للدول  �لع�سكرية  و�ملعد�ت  �ل�سالح  لبيع 

�لكونغر�ض،  ب��اإب��الغ  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  يف 

�ملحتمل  �لتاأثري  مب��دى  علنية،  �إف��ادة  يف 

ل��ل�����س��ف��ق��ة �مل����زم����ع ع���ق���ده���ا ع���ل���ى ت��ف��وق 

“�إ�سر�ئيل” �لع�سكري يف �ملنطقة.
ياأتي ذلك على خلفية تقارير تتحدث 

�سفقة  �إب���ر�م  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  نية  ع��ن 

مقاتالت  منها  م��ت��ط��ورة،  �أ���س��ل��ح��ة  لبيع 

�ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����������ار�ت  �إىل  “�إف-35” 
�ملتحدة.

االنباط - وكاالت

�أ�����س����ف����رت �ل���ن���ت���ائ���ج �ل���ن���ه���ائ���ي���ة 

ل��ال���س��ت��ف��ت��اء ب�������س���اأن �ل���س��ت��ق��الل 

كاليدونيا  �أرخبيل  يف  فرن�سا  ع��ن 

�لأ�سو�ت  ف��وز  عن  �م�ض  �جلديدة 

�ل���ر�ف�������س���ة ل��ال���س��ت��ق��الل ب��ن�����س��ب��ة 

ُقدرت ب� 53،26 باملائة.

وب���ه���ذه �ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ت��ي �أع��ل��ن��ت��ه��ا 

�لفرن�سية  �ل��ب��ح��ار  ور�ء  م��ا  وز�رة 

يفوز �ملو�لون للبقاء �سمن �ل�سيادة 

حول  ��ستفتاء  ث��اين  يف  �لفرن�سية 

عام  �لأول  جرى  حيث  �ل�ستقالل 

2018، فيما حققت ن�سبة �لأ�سو�ت 

�ل����س���ت���ق���الل���ي���ة ت���ق���دم���ا ط��ف��ي��ف��ا 

�ل�سابق. بال�ستفتاء  مقارنة 

ت�����ق�����ارب م�����ع�����دلت �لأ�������س������و�ت 

�ل���س��ت��ق��الل��ي��ة م��ن ج��ه��ة و�مل��و�ل��ي��ة 

�أخ�����رى يعني  ل��ف��رن�����س��ا م���ن ج��ه��ة 

�ن��ق�����س��ام��ا ع��م��ي��ق��ا د�خ�����ل جم��ت��م��ع 

�لأرخ���ب���ي���ل ي��ت��ع��ن �ل��ت��ع��اط��ي معه 

�سيا�سية  ه���ز�ت  �إىل  ي����وؤدي  ل  مب��ا 

�مل���خ���اوف  �أن  ل����س���ي���م���ا  و�أم����ن����ي����ة، 

ح��ق��ي��ق��ي��ة م���ا د�م�����ت �ل���ع���دي���د م��ن 

قبل  دع��ت  و�ل�سخ�سيات  �لهيئات 

ق��ب��ول  �إىل  �لأرخ���ب���ي���ل  ���س��اع��ات يف 

�لنتائج مهما كانت و�لتز�م �لهدوء 

و�ل�سلمية.

وح�سب هيئة �ملحافظة �ل�سامية 

يف كاليدونيا �جلديدة �لتي �أعلنت 

�مل�ساركة  ن�سبة  كانت  �لنتائج،  هذه 

ع���ال���ي���ة وف����اق����ت ن��ظ��ريت��ه��ا خ���الل 

�ل�ستفتاء �لذي جرى قبل عامن. 

وبلغ هذ� �ملعدل بعد �إغالق مكاتب 

متجاوز�  باملائة   85،64 �لت�سويت 

�لذي مل   2018 ��ستفتاء  نظريه يف 

ويفرت�ض  ب��امل��ائ��ة.   80،63 يتجاوز 

 ،2022 �سنة  ثالث  ��ستفتاء  تنظيم 

نهائية. نتيجته  و�ستكون 

ب��ع��د �إع�����الن �ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 

�لفرن�سي  �لرئي�ض  للت�سويت، عر 

�إمي���ان���وي���ل م���اك���رون ع���ن ع��رف��ان��ه 

�سمن  �لبقاء  �لكاليدونين  لقر�ر 

�ل�������س���ي���ادة �ل��ف��رن�����س��ي��ة و�ل���ت���ز�م���ه 

عامن  بعد  ثالث  ��ستفتاء  بتنظيم 

يف حال مت�سك بها �أهل �لأرخبيل.

االنباط - وكاالت

�ل��ري��ط��ان��ي��ة  “�لغارديان”  �سحيفة  ح����اورت 

م��ق��ات��ال ����س���وري���ا ع��ل��ى خ���ط �ل���ن���ار ب���ن �أرم��ي��ن��ي��ا 

و�أذرب���ي���ج���ان يف ظ���ل �حل����رب �ل��ت��ي جت���ري ح��ال��ي��ا 

مب��ن��ط��ق��ة ن��اغ��ورن��و ق���ره ب���اغ �مل��ت��ن��ازع ع��ل��ي��ه��ا بن 

�لبلدين.

وت���ق���ول �ل�����س��ح��ي��ف��ة �إن�����ه ب��ع��د ���س��ت��ة �أي������ام م��ن 

�تخذ  ب��اغ،  ق��ره  ن��اغ��ورن��و  منطقة  يف  �ل�ستباكات 

�ل�ستباكات  وج��ددت  �إقليميا.  بعد�  هناك  �لقتال 

�مل���خ���اوف ب�������س���اأن �ل����س���ت���ق���ر�ر يف م��ن��ط��ق��ة ج��ن��وب 

تنقل  �لتي  �لأنابيب  خلطوط  ممر  وهي  �لقوقاز 

�لنفط و�لغاز لالأ�سو�ق �لعاملية.

ونقلت “�لغارديان” عن �لعديد من �ملرتزقة يف 

“للمعار�سة” يف  �إدلب، وهي �آخر معقل  حمافظة 

�إن قادة ع�سكرين وو�سطاء زعمو�  �سوريا، قولهم 

�أمنية تركية عر�سو� عليهم  �أنهم ميثلون �سركات 

�لنفط  ومن�ساآت  مر�قبة  مر�كز  حر��سة  يف  �لعمل 

�أذربيجان، يف عقود قد متتد من ثالثة  و�لغاز يف 

�إىل �ستة �أ�سهر. وعر�ض �لأتر�ك على �ملقاتلن 10 

�أمريكي(  دولر   1200 )ح��و�يل  تركية  ل��رية  �آلف 

�ملحا�سرين  لل�سورين  �سخم  مبلغ  وهو  �سهريا، 

لعقد يف حرب وفقر.

وع��ل��ى خ���ط �ل���ن���ار ب���ن �أرم��ي��ن��ي��ا و�أذرب���ي���ج���ان، 

�ل��ذي  خ��ال��د،  م�سطفى  �إىل  �ل�سحيفة  حت��دث��ت 

����س��م��ه �حلقيقي لأن���ه غري  ����س��ت��خ��د�م  ط��ل��ب ع��دم 

�أكد  �ل��ذي  �لإع���الم،  و�سائل  �إىل  بالتحدث  خم��ول 

“للعمل  ��سمه  �سجل  �إن��ه  وق��ال  �ل�سابق،  �حلديث 

متمركز  �لآن  وهو  �سبتمر،   18 �أذربيجان” يف  يف 

يف ن��ق��ط��ة ت��ت��ع��ر���ض ل��ق�����س��ف م��دف��ع��ي م��ت��و����س��ل 

�إنه  عاما(   23( �ل�ساب  وق��ال  �ملا�سي.  �لأح��د  منذ 

�سوري  �ألف  قو�مها  كتيبة  �سمن  �إدل��ب  من  �سافر 

و�حلمزة  �ساه  و�سليمان  م��ر�د  �ل�سلطان  فرق  من 

�مل��دع��وم��ة م��ن ت��رك��ي��ا و�ل��ت��ي غ����ادرت م��ع��ر ح��و�ر 

ع�سكرية  قاعدة  �إىل  تركيا  مع  �حل��دودي  كيلي�ض 

23 �سبتمر. ويف �ليوم  يف مدينة غازي عنتاب، يف 

ومنها  �إ���س��ط��ن��ب��ول  �إىل  �ل��ك��ت��ي��ب��ة  ت��وج��ه��ت  �ل��ت��ايل 

�لع�سكرية  �ل�سحن  ط��ائ��ر�ت  ع��ر  �أذرب��ي��ج��ان  �إىل 

�لرتكية.

�ل��ذي  ر�د�ر”،  “فاليت  م��وق��ع  ب��ي��ان��ات  وت��وؤك��د 

�سور  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ط��ائ��ر�ت،  حت��رك��ات  يتتبع 

و�إحد�ثيات �ملوقع �جلغر�يف �ملر�سلة �إىل �لغارديان، 

�لبيانات. �سحة 

وب��ح�����س��ب �ل�����س��ح��ي��ف��ة، ف����اإن ن�����س��ر �أل����ف م��ق��ات��ل 

�سوري يعملون ل�سالح �سركة �أمنية تركية خا�سة، 

يف  لأذربيجان  �ل�سريح  �أنقرة  دعم  �إىل  بالإ�سافة 

1994، يوؤكد �سعود  �أ�سو�أ قتال بن �جلارتن منذ 

ت��رك��ي��ا ك��ق��وة �إق��ل��ي��م��ي��ة، وي��ه��دد ب���اإخ���الل �ل��و���س��ع 

�ل���ر�ه���ن �ل��ه�����ض يف �ل���ق���وق���از. و�جل��م��ع��ة، �ت��ه��م��ت 

�ملدنية  �لتحتية  �لبنية  ب�سرب  �أذربيجان  �أرمينيا 

ناغورنو  يف  �لرئي�سية  �ملدينة  �ستيباناكريت،  يف 

قره باغ، وكذلك ��ستهد�ف ق�سف مدفعي حلافلة 

�أذربيجان  ورف�ست  و�أرم��ن.  رو���ض  �سحفين  تقل 

م�ستعدة  يريفان  �إن  فيه  ج��اء  �أرمينيا  م��ن  بيانا 

قائلة  �ل��ن��ار،  �إط���الق  ل��وق��ف  �لو�سطاء  م��ع  للعمل 

�إنه يتعن على �أرمينيا �سحب قو�تها �أول. وتتمتع 

�لأمد  طويلة  و�قت�سادية  ثقافية  بعالقات  تركيا 

�أذربيجان. مع 

رو�سيا  ب��ن  ع�سكري  حتالف  يربط  �ملقابل،  يف 

�أرم��ي��ن��ي��ا، ك��م��ا �أن م��و���س��ك��و حت��ت��ف��ظ ب�����س��الت مع 

لكال  �لأ���س��ل��ح��ة  وت��ب��ي��ع  ب��اك��و  �حل��اك��م��ة يف  �لنخبة 

�لقو�ت  ووج��ود  �جلديد  �لقتال  ويثري  �جلانبن. 

�إير�ن  قلق  حدودها  من  بالقرب  �ملعادية  �ل�سورية 

�أي�سا.

تفاصيل نقل »كتيبة األلف مرتزق« من إدلب ألذربيجان عبر تركيا
»الغارديان« كشفتها وبيانات »فاليت رادار« اكدت صحتها

االثنني  5/ 10 / 2020
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الـريـا�ضي

الريا�ض - وكاالت

يرى �سامي اجلابر جنم ورئي�س الهالل ال�سعودي ال�سابق، اأن مباراة الن�سر وبري�سبولي�س 

الن�سر  الفنية. وخ�سر  الناحية  م��ن  ال��ع��امل  ق���ارات  اأك��ر  نهائي  بن�سف  تليق  ال  االإي����راين، 

بالوقتني  )1ـ1(،  االإيجابي  التعادل  بعد  )3ـ5(،  الرتجيح  بركالت  بري�سبولي�س،  نظريه  اأمام 

2020. وكتب  اآ�سيا  اأب��ط��ال  ل��دوري  النهائي  قبل  ب��ال��دور  ال�سبت،  م�ساء  واالإ���س��ايف،  االأ�سلي 

 4 ال�سعودي  والن�سر  االإي��راين  ب��ريوزي  “اأجرى  تويرت:  على  الر�سمي  ح�سابه  عر  اجلابر، 

رئي�س  العامل«. وتابع  ق��ارات  اأك��ر  نهائي  بن�سف  تليق  ال  فنياً  مباراة  �ساهدنا  ثم  تغيريات، 

غياب  مع  ق��وي  فني  بح�سور  تكون  اأن  املمكن  من  ك��ان  االأ�سهل  “الن�سخة  ال�سابق:  الهالل 

الذهاب واالإياب«. واأمت: “كيف يكمل حامل اللقب م�سواره بغياب �سفه االأ�سا�سي، ومن و�سل 

4 تغيريات؟!«. لقبل النهائي خارت قواه ب�سبب 

01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكرتوين

 الجابر ينتقد البطولة االسيوية

 مفاجأت في فرنسا للتنس

 الجزائري وناس الى فيرونا

باري�ض - وكاالت

مارتينا  امل��غ��م��ورة  االإي��ط��ال��ي��ة  ف��ج��رت 

عندما  االأح��د  كبرية  مفاجاأة  تريفيزان 

الهولندية  اخلام�سة  امل�سنفة  على  فازت 

اأول  لت�سبح  و4-6   4-6 ب��ريت��ن��ز  ك��ي��ك��ي 

الع��ب��ة ���س��اع��دة م��ن ال��ت�����س��ف��ي��ات ت��ت��اأه��ل 

لدور الثمانية يف بطولة فرن�سا املفتوحة 

ل��ل��ت��ن�����س م��ن��ذ ث��م��ان��ي��ة اأع����وام. وق����دم����ت 

عامليا   159 امل�سنفة  االإيطالية  الالعبة 

لت�سرب  امل���ب���اراة  ط����وال  ه��ج��وم��ي��ا  اأداء 

البولندية  م��ع  امل��ق��ب��ل  ال���دور  م��وع��دا يف 

التي  عاما(   19( �سيانتيك  اإيجا  ال�سابة 

ال��ب��ط��ول��ة  يف  االأوىل  امل�����س��ن��ف��ة  ه���زم���ت 

مفاجاأة  يف  هاليب  �سيمونا  ال��روم��ان��ي��ة 

ك���ب���رية اأخ������رى يف وق����ت ����س���اب���ق وق���ال���ت 

اأول  ل��ق��ائ��م��ة  �ستن�سم  ال��ت��ي  ت��ري��ف��ي��زان 

القائمة  �سدور  عند  عامليا  م�سنفة   100

هنا  اإىل  “جئت  االإث��ن��ني  غ��دا  اجل��دي��دة 

ت�سفيات  يف  للمناف�سة  اأ���س��ب��وع��ني  ق��ب��ل 

الثمانية.  دور  هنا يف  اأنا  واالآن  البطولة 

ال اأ�سدق ما حدث«.

روما - وكاالت

واف���ق ن���ادي ن��اب��ويل االإي���ط���ايل، على 

اإعارة جناحه اجلزائري ال�ساب اآدم ونا�س، 

ا���س��رتداد  اأح��ق��ي��ة  م��ع  ف��ريون��ا،  لهيال�س 

املو�سم. وبح�سب  ن��ه��اي��ة  م���ع  ال���الع���ب 

االإي��ط��ال��ي��ة،  مريكاتو”  “توتو  ���س��ب��ك��ة 

ف����اإن ون��ا���س ع��ل��ى و���س��ك االن�����س��م��ام اإىل 

ال�سيفي  امل��ريك��ات��و  يف  ف��ريون��ا،  هيال�س 

اتفاق  اإىل  الناديني  تو�سل  بعد  احل��ايل، 

نهائي حول كافة تفا�سيل العقد. واأنهى 

الفرن�سي،  ني�س  لفريق  اإع��ارت��ه  ون��ا���س، 

االإي��ط��ايل،  ال��ن��ادي  �سفوف  �سمن  وع��اد 

اإعارته  على  نابويل  اإدارة  توافق  اأن  قبل 

الكت�ساب  ال��ك��ال��ت�����س��ي��و،  اأن���دي���ة  اأح���د  اإىل 

امل����زي����د م����ن اخل���رة. وي�������س���ع���ى ون���ا����س 

الإثبات  ج��دي��دة،  فر�سة  على  للح�سول 

من  الريا�سي  م�سواره  وبعث  اإمكانياته، 

جديد، بعد اأن عجز عن نيل ثقة مدرب 

نابويل جينارو جاتوزو.

االنباط - عمان

مناف�سات  االثنني  اليوم  م�ساء  تختتم 

اال���س��ب��وع ال��ع��ا���س��ر م��ن دوري ك���رة ال��ق��دم 

الن���دي���ة امل���ح���رتف���ني ب���اق���ام���ة م���ب���ارات���ني 

عند  ال�����س��ل��ط  م���ع  االأه����ل����ي  حيث يلتقي 

عبداهلل  امللك  �ستاد  على  م�ساء  اخلام�سة 

فريقا  يلعب  فيما  ب��ال��ق��وي�����س��م��ة،  ال��ث��اين 

�سباب العقبة واحل�سني اربد عند ال�ساعة 

ال�سابعة والن�سف م�ساء على �ستاد االأمري 

العا�سر  االأ�سبوع  و�سهد  بالزرقاء.  حممد 

من الدوري، تاأجيل مباراتي ال�سريح مع 

الوحدات و�سباب االأردن مع �سحاب، ب�سبب 

اإ���س��اب��ة الع��ب��ني ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا.  ويف 

اإىل  وال�سلط  االأهلي  ي�سعى  االول  اللقاء 

 ت�����س��م��ي��د ج��راح��ه��م��ا، ع��ن��دم��ا ي��ت��واج��ه��ان

ل��ه��زة عنيفة  ت��ع��ر���س  وك����ان االأه���ل���ي ق���د 

بخ�سارته اأمام �سباب العقبة برباعية دون 

الفي�سلي  اأم����ام  ال�����س��ل��ط  خ�سر  فيما  رد، 

ال��ف��ري��ق��ان،  نظيفني. ويدرك  ب��ه��دف��ني 

ال��ن��ق��اط، حيث  ال�����س��دي��دة جلمع  احل��اج��ة 

بر�سيد  االأخ���ري  امل��رك��ز  يف  االأه��ل��ي  يقبع 

ال��ف��وز  ي��ن��ظ��ر اىل  ل���ذل���ك  ن���ق���اط وه����و   6

ب��االه��م��ي��ة ال��ك��رى ل��ل��ه��روب م��ن م��واق��ع 

اخل���ط���ورة وال��ت��ق��م خ���ط���وة م���وؤث���رة نحو 

املركز  يحتل  ال���ذي  ال�سلط  اأم���ا   ، االم���ام 

ي�سعى هو  فانه  11 نقطة  الثامن بر�سيد 

جماهريه  مل�ساحلة  الفوز  لتحقيق  االخر 

للعودة  منه  �سعيا  االخ��رية  اخل�سارة  بعد 

اىل م��وق��ع اك����ر ام���ان���ا ب���ني ن��خ��ب��ة ف��رق 

الدوري وهو الذي ي�سم يف �سفوفه نخبة 

 ال��الع��ب��ني ال�����س��ب��اب وا���س��ح��اب اخل���رة . 

احل�سني  نظريه  العقبة،  �سباب  وي�ستقبل 

اإرب�����د، و���س��ي��ك��ون ال��ف��وز مب��ث��اب��ة ال��ط��م��وح 

املنت�سي  العقبة  للفريقني.�سباب  امل�سرتك 

على  املا�سية  اجلولة  يف  حققه  ف��وز  ب��اأول 

النف�س  ن��ظ��ي��ف��ة، مي��ن��ي  ب��رب��اع��ي��ة  االأه��ل��ي 

خ��الل��ه موقعه،  م��ن  ج��دي��د يح�سن  ب��ف��وز 

بر�سيد  االأخ��ري  قبل  باملركز  يقبع  حيث 

حالة  ا�سثمار  ال��ف��ري��ق  ن��ق��اط.وي��ح��اول   6

ال��ف��ري��ق  يحققه  ف���وز  اول  ب��ع��د  ال��ن�����س��وى 

امل�����س��وار وال���ه���روب م��ن منطقة  مل��وا���س��ل��ة 

احل�����س��ني  ف�������اإن  امل����ق����اب����ل،  .. يف  اخل����ط����ر 

اإرب�����د ا���س��ت��ن��زف ال��ك��ث��ري م���ن ال��ن��ق��اط يف 

للخ�سارة  وت��ع��ر���س  االأخ����رية،  امل��واج��ه��ات 

���س��ب��اب  اأم������ام  امل���ا����س���ي���ة  اجل����ول����ة  يف   1-0

ال�ستعادة  احلاجة  اأم�س  يف  وب��ات  االأردن، 

�سيما  موقعه. ال  وحت�����س��ني  ان��ت�����س��ارات��ه 

وان اخل�����س��ارة االخ����رية و���س��ع��ت ال��ف��ري��ق 

ام���������ام اجل����م����اه����ري  م�����وق�����ف حم��������رج  يف 

وه�������و م�����ا ام����ل����ى ع����ل����ى امل����������درب ت���ق���دمي 

.. االدارة  من  رف�سها  مت  التي   ا�ستقالته 

اخلام�س  للمركز  اإرب��د  احل�سني  وتراجع 

13 نقطة،  ب��ر���س��ي��د  ال��رتت��ي��ب  ���س��ل��م  ع��ل��ى 

الرمثا  متاأخًرا بفارق االأهداف فقط عن 

�ساحب املركز الرابع.

االنباط - عمان  

طريقة  ال���وح���دات  ن���ادي  ادارة  ان��ت��ق��دت 

ا���س��ت��خ��راج ن��ت��ائ��ج ف��ح��و���س��ات ك���ورون���ا ج��اء 

ذلك على ل�سان ع�سو االدارة املوؤقتة ال�سيد 

الر�سمي  للموقع  حديثه  يف  �سلباية  زي��اد 

للنادي حيث ا�سار اىل ان  “�سالمة الوطن 

ما  م�سيفا:”   ، اأحمر”،  خ��ط  وامل���واط���ن 

ننتقد  امل��واط��ن،  و�سحيتها  مهزلة  يحدث 

ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��ام��ل ب��ه��ا، 

ن��ت��ائ��ج فحو�سات  ا���س��ت��خ��راج  ع��ن  امل��ع��ن��ي��ني 

وت��اأخ��ري  ال�����س��ح��ة،  وزراة  يف  “كورونا” 
اط��الع��ن��ا ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي 

اأج���ري���ت مل��ن��ظ��وم��ة ف���ري���ق ال���ك���رة ، ب��ع��د 3 

مهمات  وع��ام��ل  والع����ب  الإداري  اإ���س��اب��ات 

بـ”كورونا” يف منظومة الفريق الوحداتي، 

ب�”كوفيد19  اال���س��اب��ة  اأع���را����س  وت��ع��ددت 

ل���دى ال��ع��دي��د م��ن ال��الع��ب��ني، وال��ت��ي اأدت 

 ”50“ و���س��ح��ب  ال��ف��ح��و���س��ات  اج�����راء  اإىل 

ع��ي��ن��ة م���ن ق��ب��ل ف���رق ال��ت��ق�����س��ي واجل��ه��ات 

من  ال�سحة”. واأ�ساف:”  وزارة  يف  املعنية 

امل�����س��وؤول ع��ن ت��اأخ��ري ن��ت��ائ��ج ال��ف��ح��و���س��ات، 

والذي  املواطن،  ب�سالمة  اال�ستهزاء  ومل��اذا 

الوطن،  �سالمة  من  يتجزاأ  ال  جزء  يعتر 

�سيعلن  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  اب��الغ��ن��ا  مت  ان  ب��ع��د 

على  �سخ�سيا  وبقيت  �ساعات،   5 بعد  عنها 

توا�سل مع املعنيني يف وزاة ال�سحة ، حتى 

���س��اع��ة م��ت��اأخ��رة وم���ن ث��م مت اإب���الغ���ي ب��اأن 

ال�ساعة  عند  االأح���د  ي��وم  �ستظهر  النتائج 

العا�سرة �سباحا، وكثفت االت�ساالت ب�سدد 

احل�����س��ول ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال��ف��ح��و���س��ات، ليتم 

اب��الغ��ي ب����اأن ال��ن��ت��ائ��ج االإث���ن���ني، مم��ا ي��دل 

امل��واط��ن،  ب�سالمة  املعنيني  ا�ستهتار  على 

مع  يتنا�سب  ال  تقليدي  ب�سكل  وال��ت��ع��ام��ل 

ت��ق��دي��ر ح��ج��م خ��ط��ورة امل���ر����س، وال��ع��دوى 

اهلل  الق��در  امل�سابني  بها  يت�سبب  ق��د  التي 

املواطنني”. وت�ساءل  من  وا�سعة  ل�سريحة 

ه��ذا اخللل؟،  ع��ن  امل�����س��وؤول  �سلباية:” م��ن 

واإث��������ارة ال����رع����ب وال���ق���ل���ق ل�����دى ���س��ري��ح��ة 

وا����س���ع���ة م����ن امل����واط����ن����ني، خ���ا����س���ة يف ظ��ل 

ت�����س��اوؤالت اأرك�����ان امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت 

ل��ه��م ال���ف���ح���و����س���ات، وذوي����ه����م وج��ريان��ه��م 

واالأ������س�����دق�����اء واجل����م����اه����ري ال���ع���ري�������س���ة، 

ل��الإط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى ���س��ح��ة ال���الع���ب���ني من 

خالل نتائج الفحو�سات، وكيف ملن اجري 

ل���ه ال��ف��ح�����س م���ن م��ن��ظ��وم��ة ف��ري��ق ال��ك��رة 

الرعب  م��ن  حالة  يعي�س  وه��و  ب��ال��وح��دات، 

خ�سية ا�سابته بالفريو�س وينتظر النتائج، 

م���ن االج��ت��م��اع ب��اأب��ن��ائ��ه وذوي�����ه وحم��ب��ي��ه، 

ع��دوى  لهم  ينقل  اأن  اهلل  ق��در  ال  ويخ�سى 

“كوفيد19، اذا ما يحدث ال ميكن ال�سكوت 
وزارة  يف  املعنيني  قبل  م��ن  وت��ه��اون  عليه، 

ن��ت��ائ��ج فحو�سات  ا���س��ت��خ��راج  ع��ن  ال�����س��ح��ة 

العبي الوحدات”.

االنباط - عمان  

امل��ن�����س��ة  ع���ل���ى  اج���ت���م���اع  االول  ام�������س  ع���ق���د 

م�ساركة  �سهد  االأفرتا�سية ZOOM والذى 

 ، عمان   ، الكويت   ، االردن  وه��ى  عربية  دول��ة   8

االمارات ، لبنان ، �سوريا ، املغرب ، وم�سر وهى 

الالعبني  م��داخ��الت  جمال�س  بها  التى  ال���دول 

تنفيذا  اقيم  الذى  االول  االجتماع  وهو  القادة، 

ال��ق��ادة  ال��الع��ب��ني  م��داخ��الت  جمل�س  لتو�سية 

وم��راف��ق��ي��ه��م ب�����س��رورة ع��م��ل اج��ت��م��اع مل��راف��ق��ى 

ال��الع��ب��ني واال���س��ت��م��اع ال��ي��ه��م ، خ��ا���س��ة وان��ه��م 

ي��ت��واج��دون م��ع ال��الع��ب��ني ال��ق��ادة ع��ل��ى ام��ت��داد 

االق��ل��ي��م��ي��ة  ال���رئ���ا����س���ة  و����س���ع���ت   ، ك���ام���ل���ه  دورة 

ب��رئ��ا���س��ة املهند�س  ال����دوىل  ل��الومل��ب��ي��اد اخل��ا���س 

اأمين عبد الوهاب بعقد هذا االجتماع لالهمية 

املرافق  يلعبه  التى  امل��ح��ورى  وال���دور  ال�سديدة 

املرافق  ه��ذا  اأن  اعتبار  على   ، الالعب  حياة  فى 

الالعب  م�سرية  فى  االهمية  �سديد  دور  يلعب 

كقائد . وكان االجتماع قد �سهد م�ساركة العبة 

ال��ت��ون�����س��ى وع�����س��و املجل�س  االومل��ب��ي��اد اخل��ا���س 

العاملى ملداخالت الالعبني القادة ندى ر�سيد و 

اأي��ات عبد اهلل   ، الرحمن حممد  املرافقني عبد 

لبنان ( ،   ( اجل��رديل  �سارة  الكويت ( ،   ( اأحمد 

 ( ع��ط��وي  رزان   ،  ) ���س��وري��ا   ( ال�����س��ال��ح  اإمي�����ان 

االردن ( ، �سعيد زي ) املغرب ( ، �سارة ال�سرتاوي 

 ، عنقبو  ح��ن��ان  املتحدة( ،  ال��ع��رب��ي��ة  )االإم������ارات 

عبد اهلل بن حمد بن حمدان اليحيي )عمان ( ، 

ط����ارق حم�����س��ن ،م��ل��ك ح�����س��ن��ي ، ط����ارق جن���ار ) 

م�سر ( و�سرحت نيبال مدير عام املبادرات باأن 

الالعبني  ملرافقى  االأول  االجتماع  ه��ذا  اأهمية 

جمال�س  ع�سر  ت�سكيل  مت  اأن  بعد  ي��اأت��ى  ال��ق��ادة 

لالعبني القادة فى ع�سر دول من دول املنطقة  .

السلط واالهلي لقاء تحسين االوضاع    

 الوحدات ينتقد طريقة استخراج فحوصات كورونا

 مشاركة اردنية فى اجتماع لمرافقى الالعبين

بع�س من جماهري االندية يعتقدون يف قرارة انف�سهم ان فريقهم حم�سن من اخل�سارة 

..وانه املر�سح للفوز بلقب بطولة الدوري ..يدفعهم يف توقعهم هذا ذخرية النجوم املوجودين 

يف ت�سكلية الفريق اىل جانب الدعم املايل واملعنوي الذي يتلقاه الالعبون ..ويجعلهم الرقم 

ال�سعب يف م�سرية البطولة واملر�سح االبرز للفوز باللقب ..وهذا التوقع م�سروع متاما لهم 

ولغريهم من ع�ساق الفرق االخرى .. الننا ما زلنا يف البدايات وان عمر الدوري طويل بعد 

..فان احلكم على م�سري اللقب يغدو بعيدا عن املنطق ..ان كنا نوؤمن بان الكرة ال امان لها 

وان تقلباتها غريبة عجيبة وال ت�ستقر على حال ابدا ..!!

بداية اجلولة احلالية من دوري املحرتفني والنتائج التي حملتها اكدت على تلك االمور 

وا�سارت اىل ان البناء على املزايا التي تتمتع بها بع�س الفرق عن غريها .. ال تعني بال�سرورة 

دون  اهدافها من  لبلوغ  لديها احلوافز  يكن  ان مل  النتائج  الدائم وهيمنتها على  متيزها 

تكر وغرور .. واال ملا وجدت املناف�سات وال اقيمت البطوالت ..ال �سيما وان احلوافز لدى 

الفرق االخرى التي تعرف بالفرق االقل حظا ..جتعلها تقف بقوة وتدافع عن حقها بالفوز 

واملناف�سة وايجاد موقع لها بني من نعرف عليهم بانهم الفرق االقوى واالكر قدرة على بلوغ 

اعلى درجات املناف�سة والفوز بالقاب البطوالت ب�سكل دائم .. !!

وان كان البع�س من ع�ساق الكرة الذين ده�سوا من الفوز امل�ستحق لفريق اجلزيرة املده�س 

على الوحدات  ثم الرمثا واالنت�سار الغايل الذي حققه �سحاب على الرمثا ..قد ا�ستندوا 

ل�سعورهم هذا بالفوارق الفنية واملعنوية بني الفرق الفائزة واالخرى التي خ�سرت ..اال ان 

تلك الفوارق املهمة ان مل يتم ا�ستثمارها داخ��ل امللعب بطريقة �سحيحة فانها ت��وؤدي اىل 

النتائج التي خرجت بها املباريات وقبلها النتائج املفاجئة التي ح�سلت يف اال�سابيع املا�سية 

ومنها خ�سارة الفي�سلي امام االهلي وغريها وبعدها بكل تاأكيد ..ثم ان م�ستوى الفرق كلها 

مل تكن اال �سورة بالكربون عن بع�سها مع بع�س الفوارق الب�سيطة التي ال تذكر ..وهذا 

هو انعكا�س طبيعي مل�ستوى كرة القدم االردنية التي توا�سل انهيارها فال تتعجبوا من تلك 

النتائج ..!!

قلنا من قبل مهال الدوري طويل ..ونقولها اليوم مهال ال حتكموا على م�ستوى الفرق وال 

تبنوا امالكم عليها ..الن نظرة املتابع احل�سيفة ملباريات ا�سعف دوري مير علينا ..توؤكد ان 

كل الفرق ال تختلف كثريا يف م�ستواها الفني عن بع�سها ..مع بع�س التفاوت الب�سيط الذي 

ال مينح البع�س منها ميزة التفوق الكبري ان مل تقدم ما يثبت متيزها وتقدم امل�ستوى الذي 

يتنا�سب مع حجم االعداد واالهتمام وح�سد النجوم الذي تزخر به ..ولهذا �ستبقى االثارة 

كرتنا متوا�سعة  ان  اقتنعنا  ..ان  املفاجاأت متوا�سلة  باب  التي تدخل يف  والنتائج  م�ستمرة 

..وم�ستوانا هيك ..!!

عوني فريج

مستوانا هيك   !

 بن شرفي يغيب عن الزمالك
القاهرة - وكاالت

يغيب اأ�سرف بن �سرقي، جنم الزمالك، عن مباراة فريقه املقررة اأمام 

�سموحة، اليوم االثنني، يف ثمن نهائي كاأ�س م�سر، مبوجب االتفاق الذي 

اأمري  املغربي. وقال  للمنتخب  الفني  واجلهاز  االأبي�س  النادي  بني  مت 

“هناك �سعوبة   :” مرت�سى من�سور، امل�سرف على الكرة بالزمالك »

يف خو�س بن �سرقي مواجهة �سموحة، ثم ال�سفر مبا�سرة يف رحلة طريان 

طويلة، يتخللها ترانزيت ملدة 10 �ساعات، لالن�سمام ملع�سكر املغرب، وهو 

ما قد يعر�سه لالإ�سابة«. وتابع: “مت االتفاق مع اجلهاز الفني للمنتخب 

املباراتني املقررتني يومي 9 و13  املغربي، على خو�سه دقائق معينة يف 

اأكتوبر )ت�سرين اأول(، لتفادي تعر�سه لالإجهاد قبل مواجهة الرجاء يف 

ن�سف نهائي دوري االأبطال«.
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 يوفنتوس يفشل في صفقة كييزا

 كورونا تعرقل الدوري االيطالي  

 انجاز عالمي للتونسية جابر

كومان يتلقي صدمة مؤثرة
مدريد - وكاالت

لرب�شلونة  ���ش��دم��ة  �شيتي  مان�ش�شرت  وج���ه 

ب�������ش���اأن �ل��ت��ع��اق��د م���ع �مل����د�ف����ع �إري������ك ج��ار���ش��ي��ا 

خ����ال �مل���رك���ات���و �ل�����ش��ي��ف��ي �جل����اري. ووف����ًق����ا 

مان�ش�شرت  ف���اإن  ل�شحيفة »ماركا« �لإ�شبانية، 

�شيتي قرر �لإبقاء على جار�شيا، هذ� �ملو�شم، وعدم 

بيع �لاعب �إىل بر�شلونة. وكان رونالد كومان، 

�أن جار�شيا  ب��الأم�����س  ب��ر���ش��ل��ون��ة، ���ش��رح  م����درب 

هدف حقيقي للبار�شا يف �ملركاتو. و�أ�شارت �إىل 

�أن مان�ش�شرت �شيتي يرف�س رحيل جار�شيا لأن 

بالإ�شافة  �ملد�فعني،  لي�س لديه ع��دد و�ف��ر من 

�شيمنح  �آخ���ر،  ملو�شم  �ل��اع��ب  ��شتمر�ر  �أن  �إىل 

�لنادي �لإجنليزي فر�شة لإقناعه بعدم �لتوقيع 

ف�شل  �لأه��م يف  �لأم��ر  �أن  لرب�شلونة. و�أو�شحت 

�شفقة جار�شيا، �أن مان�ش�شرت �شيتي يقدره ب�30 

�أي تخفي�س  ت��ق��دمي  ي��ن��وي  ي����ورو، ول  م��ل��ي��ون 

بر�شلونة  ع��ر���س  �أن  �ل�شعر. وذكرت  ه��ذ�  على 

�لأول جلار�شيا جاء مببلغ ثابت يبلغ 8 مايني 

مليوين  بقيمة  متغر�ت  �إىل  بالإ�شافة  ي���ورو، 

يورو. بينما �لعر�س �لأخر للبار�شا، تر�جع �إىل 

5 مايني يورو فقط كمبلغ ثابت، بالإ�شافة �إىل 

متغر�ت جتعل �ل��رق��م �لإج��م��ايل �أق���ل م��ن 10 

مايني يورو.

روما - وكاالت

ك�����ش��ف ت��ق��ري��ر ���ش��ح��ف��ي �إي����ط����ايل عن 

كييز�،  فيديريكو  �رت��ب��اط  ت��ط��ور�ت  �آخ���ر 

يوفنتو�س  �إىل  بالنتقال  فيورنتينا،  جناح 

�جلاري. ووفًقا  �ل�شيفي  �ملركاتو  خ��ال 

فاإن  مركاتو« �لإيطايل،  ملوقع »كالت�شيو 

يوفنتو�س لديه �تفاق مع كييز� وفيورنتينا، 

�ل�شيدة  ف�شل  عقب  تعطلت  �ل�شفقة  لكن 

�لعجوز يف �لتخل�س من �لاعبني �لز�ئدين 

يوفنتو�س  �أن  �إىل  �شفوفه. و�أ�شارت  �شمن 

كان يخطط للتخل�س من دوجا�س كو�شتا 

قبل  خ�شرة،  و�شامي  ت�شيليو  دي  وماتيا 

�شم كييز� نظر 60 مليون يورو. و�أو�شحت 

م��وؤخ��ًر�  �لن��ت��ق��ال  رف�����س  ت�شيليو  دي  �أن 

�شيلتيك عقب ف�شل توقيعه مع روما  �إىل 

�أن كو�شتا  �إدي��ن دجيكو، كما  �شمن �شفقة 

وولفرهامبتون،  مع  بالتوقيع  مهتم  غر 

�أو �ل���ش��ت��م��ر�ر يف  ن���اٍد كبر  وي��ري��د متثيل 

فيعار�س  خ�شرة،  �شامي  يوفنتو�س. �أما 

فكرة �لرحيل، ويريد �ملقامرة بال�شتمر�ر 

حتى يناير/ كانون ثان �ملقبل حتت قيادة 

�أن �ل��اع��ب �لوحيد  �أن��دري��ا ب��رل��و.ي��ذك��ر 

�ل����ذي جن���ح ي��وف��ن��ت��و���س يف ب��ي��ع��ه م���وؤخ���ًر� 

لتمويل �شفقة كييز� هو �ملد�فع �لإيطايل 

د�نييلي روجاين.

روما - وكاالت

�أك�����د ت��ق��ري��ر ���ش��ح��ف��ي �إي����ط����ايل، �أن 

ن��اب��ويل،  م��دي��ن��ة  يف  �ملحلية  �ل�����ش��ل��ط��ات 

م���ن���ع���ت ف����ري����ق �جل����ن����وب م����ن �ل�����ش��ف��ر 

��شتعد�ًد�  �ل�شبت،  م�شاء  ت��وري��ن��و،  �إىل 

ملو�جهة يوفنتو�س �لأحد يف �ملبار�ة �لتي 

تاأجيلها . وذكرت  لح��ق  وق��ت  يف  تقرر 

�ل�شلطات  �أن  �شبورت«،  �شحيفة »توتو 

�مل���ح���ل���ي���ة يف ن����اب����ويل ق������ررت �أن������ه م��ن 

غ��ر �لآم����ن �أن ي�����ش��اف��ر ف��ري��ق ن��اب��ويل 

بعد  �حل�����ايل،  �ل���وق���ت  يف  ت��وري��ن��و  �إىل 

د�خل  كورونا  بفرو�س  �إ�شابات  ظهور 

ثنائي  �إ�شابة  �لفريق. وتاأكد  �شفوف 

�إملا�س،  و�إليف  زيلين�شكي  بيوتر  نابويل 

�أع�شاء  �أح��د  بجانب  كورونا،  بفرو�س 

�جل��ه��از.وت��اب��ع��ت �أن �خل��ط��ة ك��ان��ت هي 

تورينو، ويجري  �إىل  نابويل  ي�شافر  �أن 

�ملزيد من �لختبار�ت يف �شباح �لأحد.

�أن��ه  �ملحلية  �ل�شحة  ق��ررت  ذل��ك،  وم��ع 

ل��ي�����س م���ن �لآم�����ن �ل��ق��ي��ام ب���ذل���ك، مع 

�لأخذ يف �لعتبار مدى تعر�س نابويل 

جنوى. يذكر  �إ�شابات  بعد  للفرو�س 

�أن جنوى �أعلن وجود 22 حالة �إيجابية 

بالنادي، من بينهم 17 لعًبا، معظمهم 

من �لذين �شاركو� يف ملعب �شان باولو 

�لاعبني  باأن  قليلة.وختمت  �أي��ام  قبل 

�لآن  وه��م  ب�شيار�تهم  ذل��ك  بعد  ع��ادو� 

�أن  �إىل  م�����ش��رة  �ح���رت�زي���ة،  ع��زل��ة  يف 

ر�بطة  �إىل  لإر�شاله  بياًنا  يعد  �لنادي 

�لدوري.

باري�س - وكاالت

�أ���ش��ب��ح��ت �ل��ت��ون�����ش��ي��ة �أن�������س ج���اب���ر، �أول 

لع��ب��ة ع��رب��ي��ة ت��ب��ل��غ �ل����دور ث��م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي 

)رولن  للتن�س  �ملفتوحة  فرن�شا  لبطولة 

ج�������ارو��������س(، ب���ع���د ف�����وزه�����ا �ل�������ش���ب���ت ع��ل��ى 

مبجموعتني  �شابالينكا  �أرينا  �لبيارو�شية 

ل�شاعتني  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة  لو�حدة. و�حتاجت 

 6-7 بنتيجة  �شابالينكا  على  للفوز  ودقيقة 

جابر  �أن�����س  و6-3. ومتتلك  و6-2   )7-9(

حققتها  ن��ت��ي��ج��ة  �أف�����ش��ل  م��ع��ادل��ة  ف��ر���ش��ة 

م���ن ق��ب��ل يف ب��ط��ول��ة ج���ر�ن���د ����ش���ام، وه��ي 

�ملفتوحة  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  نهائي  ل��رب��ع  �ل��و���ش��ول 

2017.و���ش��ت��و�ج��ه �أن�����س جابر يف �ل��دور  ع��ام 

�ملقبل �لفائزة يف �ملو�جهة ما بني �لإ�شبانية 

د�نييل  و�لأم��ري��ك��ي��ة  م���وج���وروز�  ج��ارب��ي��ن��ي 

حتققه  �إجن����از  �أق����وى  ه���ذ�  كولينز. ويعد 

�أن�س يف رولن جارو�س، حيث متثل �إجنازها 

�ل��دور  �إىل  �لو�شول  يف  ذل��ك  قبل  �لأف�شل 

عام،  2017. وب�شكل  ع��ام  للبطولة،  �لثالث 

جاءت �أف�شل م�شاركة للتون�شية يف بطولت 

�إىل  �ل��ع��ام، بو�شولها  ه��ذ�  ���ش��ام،  �جل��ر�ن��د 

�أ�شرت�ليا �ملفتوحة. ربع نهائي بطولة 

باري�س - وكاالت

�أك�����د ت��ق��ري��ر ���ش��ح��ف��ي ف��رن�����ش��ي �لأح�����د، 

دي���ب���اي،  �ل���ه���ول���ن���دي مم��ف��ي�����س  م�����ش��ر  �أن 

جن���م ل���ي���ون، مل ي��ح�����ش��م ب��ع��د يف �مل��رك��ات��و 

�أول�������س،  م��ي�����ش��ي��ل  ج����ان  �ل�شيفي. وكان 

�أن���������ه مت ح�����ش��م  ل������ي������ون، ������ش�����رح  رئ����ي���������س 

م�����ش��ر دي����ب����اي، و�ل����اع����ب م�����ش��ت��م��ر م��ع 

�ملو�شم. ووفًقا  ه����ذ�  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل����ن����ادي 

ف����اإن  ل�شحيفة »ليكيب« �لفرن�شية، 

رئ��ي�����س ل���ي���ون ق���د ي�����ش��ط��ر ل���ل���رت�ج���ع ع��ن 

�لو�شع  ب�شبب  دي��ب��اي،  ب��ي��ع  ب�����ش��اأن  م��وق��ف��ه 

�لنادي  به  مير  �ل��ذي  �ل�شعب  �لقت�شادي 

رد  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  �مل��و���ش��م.و�أ���ش��ارت  ه��ذ� 

ليون،  ا قد يغر من قر�ر  �أي�شً ديباي  فعل 

�ن���زع���ج ل��ل��غ��اي��ة م���ن م��وق��ف  لأن �ل���اع���ب 

عن  ب��الأم�����س  ك��ل��م��ات��ه  يتقبل  ومل  �أول������س، 

ي��ع��رف  ل  ل��ي��ون  �أن  �ملركاتو. و�أو�شحت 

على  �أول�����س  ت�شريحات  ت��اأث��ر  �لآن  ح��ت��ى 

م�شاركة ديباي يف مبار�ة مار�شيليا باجلولة 

�أن  �لفرن�شي. يذكر  �ل��دوري  من  �ل�شاد�شة 

�لهولندي رونالد كومان، مدرب بر�شلونة، 

ح�شم  على  �لكتالوين  �ل��ن��ادي  �إ���ش��ر�ر  ور�ء 

�شفقة مو�طنه ديباي.

لندن - وكاالت

������ش�����ج�����ل �ل������ك������ول������وم������ب������ي خ����ام����ي���������س 

رودري�����ج�����ي�����ز ه�����دف�����ني و�����ش����ن����ع و�ح���������د�، 

 ،)2-4( ع����ل����ى ب����ر�ي����ت����ون  �ل�����ف�����وز  خ������ال 

�ل��ر�ب��ع��ة  �شمن �جلولة  �ل�����ش��ب��ت،  �ل���ي���وم 

ل���ل���ربمي���رل���ي���ج، ل���ي���و�����ش���ل ت���وه���ج���ه ب��ع��د 

رح����ي����ل����ه ع�����ن ري��������ال م����دري����د. وب����ح���������ش����ب 

خامي�س  �شبكة “�أوبتا« لاإح�شائيات، جنح 

�إي��ف��رت��ون،  بقمي�س  م��ب��اري��ات   5 �أول  خ��ال 

�أه��د�ف   3 ت�شجيل  �لبطولت، يف  جميع  يف 

و�شناعة مثلهم. وهو رقم مل يحققه طو�ل 

�شهد  �لذي  �ملرينجي،  �لأخر مع  مو�شمه 

�لدين  زي��ن  �مل���درب،  م��ن ح�شابات  خ��روج��ه 

خال �ملو�شم  خ��ام��ي�����س  زي����د�ن. و�����ش����ارك 

بجميع  م��ب��ار�ة   14 مع �لريال، يف  �مل��ا���ش��ي 

و�شنع  وحيًد�  هدًفا  �شجل  حيث  �مل�شابقات، 

�ثنني. كما �أ�شارت �ل�شبكة �إىل �أن هذه �ملرة 

�لأوىل، �لتي يحرز فيها خامي�س هدفني �أو 

ب��ال��دوري، منذ  �أك��ر، خال مبار�ة و�ح��دة 

�أه��د�ف  �شجل 3  2019، عندما  م��ار���س/�آذ�ر 

بقمي�س بايرن ميونخ يف �شباك ماينز.

الريا�س - وكاالت

�أك������������د جن����������وم �ل�����ن�����������ش�����ر �ل���������ش����اب����ق����ني 

�أن  �ل���������ش����ع����ودي،  �ل����ري����ا�����ش����ي  و�ل����و�����ش����ط 

وف��ر���ش��ت  تق�شر  مل  �ل��ن�����ش��ر�وي��ة  �لكتيبة 

�ح���رت�م���ه���ا ع��ل��ى �جل��م��ي��ع رغ����م �خل�����ش��ارة 

�أم����ام ب��ر���ش��ب��ول��ي�����س ب��رك��ات �ل��رتج��ي��ح 3� 

�آ���ش��ي��ا. �أب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  يف   ،5 

�لربتغايل  �مل��درب  بقيادة  �لن�شر  وتعر�س 

�أم������ام  ����ش���ع���ب���ة  خل���������ش����ارة  ف���ي���ت���وري���ا  روي 

ع�شيبة،  دق��ي��ق��ة   120 ب��ع��د  ب��ر���ش��ب��ول��ي�����س 

 1 �  1 ب����رك����ات �ل���رتج���ي���ح ع���ق���ب �ل���ت���ع���ادل 

�ل���وق���ت���ني �لأ����ش���ل���ي و�لإ������ش�����ايف.وغ�����رد  يف 

�ل�شابق:  �لن�شر  فريق  قائد  ���ش��رور  ها�شم 

ع�شري  لعبد�لفتاح  ج��ز�ء  ركلة  “لاأ�شف 
تغافل  خمي�س  لعو�س  وف��اول  حتت�شب،  مل 

ع��ن��ه م�����ش��اع��د �حل��ك��م، و�حل���ك���م، و�ح��ت�����ش��ب 

ع��ل��ي��ن��ا ه�����دف، �ل��ظ��ل��م �ل��ت��ح��ك��ي��م��ي م����از�ل 

 قائما وموجود� ولحول ول قوة �إل باهلل«.

ن�����ش��ر.. خ��ره��ا يف  ي��ا  “فديتك  وو�����ش���ل: 

وجنم  �هلل،  �شاء  �إن  �أجمل  و�ل��ق��ادم  غرها، 

�لأ�شد  �لرتجيح،  ركلة  �أ�شاع  من  �لبطولة 

مايكون«. و�أ�شاف:  و�ل��وح�����س  و�ل�����ش��خ��رة 

جنما   35 ك�شب  لأن���ه  �لن�شر  يخ�شر  “مل  
�ل��ن�����ش��ر  ع�����ش��اق  م���ن  �لبطولة، �أمتنى  يف 

جماهر  هاردلك  �لاعبني،  وحتفيز  دعم 

�ل��ن�����ش��ر؟ �ن��ت��ظ��رو� �ل��ق��ادم م��ن �ل��ت��ع��اق��د�ت 

كبر«. و�أكمل  لع���ب  ل��ل��ن�����ش��ر،  �جل���دي���دة 

�حل��ظ  ي��ح��ال��ف��ك  مل  و�إن  “حتى  ب��ق��ول��ه: 

جمهودك  ���ش��اع  وم��ا  م��ع��ك..  كلنا  ن�شر  ي��ا 

�أب��و���ش��ل��م��ان )ع��ب��د�ل��رح��م��ن �حل���ايف( بهذ� 

�لفريق �إن �شاء �هلل �خلر و�رد«.

 ديباي يقترب من البرشا

 بداية نارية للنجم خاميس

 نجوم النصر يشيدون باداء قريقهم
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استعراض حكومي في قطاع الصحة

القول الفصل

التق�صري  نف�صها من  �صبيل تربئة  اأم�س كل طاقاتها يف  ال�صحة  وزارة  ح�صدت 

االمكانيات  و�صعف  ك��ورون��ا،  وب���اء  م��ع  التعامل  يف  االأردن���ي���ون  ك��ل  يلم�صه  ال���ذي 

جم��اراة  على  التق�صي  ف��رق  ق��درت  وع��دم  ومتري�صية  طبية  ك��وادر  من  ال�صحية 

الزيادة امل�صطردة يف اال�صابات بالفريو�س اأو عند املخالطني للم�صابني.

اأعداد  من  امكانياتها  فيه  ت�صتعر�س  بيان  با�صدار  اأم�س  �صباح  ال��وزارة  ب��داأت 

مبوؤمتر  يوما  واختتمت  الطبية،  والتجهيزات  ال�صحية،  والكوادر  التق�صي،  فرق 

�صحفي ا���ص��ت��ف��ا���س ف��ي��ه وزي���ر ال�����ص��ح��ة ���ص��رح��ا، ح��ت��ى ���ص��ع��رن��ا ب��اأن��ن��ا دول���ة تفوق 

اجلميع. امكانياتها 

ما حتدث به وزير ال�صحة نرجو اأن يكون واقعا وحقيقة، فال يهمنا �صوى اأن 

كورونا،  مع  التعامل  على  قادرة   م�صت�صفياتنا  تكون  واأن  ال�صحي،  باالأمان  ن�صعر 

قبل  لكن  والتميز،  التفوق  ه��ذا  اإال  لدولته  يتمنى  اأح��د  وال  اال���ص��اب��ات،  واأع���داد 

اأ�صئلة عديدة، منها  ان يجيب على  �صعد جابر عليه  الدكتور  يقوله  االقتناع مبا 

ملاذا هناك تق�صري يف عالج مر�صى من غري امل�صابني يف كورونا.

نتائج فحو�صات  اإعالن  تتاأخر يف  الطبية  باتت �صروحنا  ملاذا  ذلك،  اإىل  اأ�صف 

املخالطني  من  الفح�س  باإجراء  الراغبني  ن��داء  تلبية  يف  تتاأخر  كما  الفريو�س، 

الطبية  املراكز  الفح�س يف  اإجراء  �صعر  املخالطني، وملاذا مت تخفي�س  وخمالطي 

تنقذ  اأن  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن  اأن��ه��ا خ��ط��وة مهمة  وم���ع  دي���ن���ارا،   35 اإىل   45 م��ن  اخل��ا���ص��ة 

اأنها  �صك  ال  ر�صالة  ذلك  يف  اأن  اإال  العدوة،  ون�صر  االنتظار  طابور  من  املواطنني 

وا�صحة مفادها حتفيز النا�س على التوجه اإىل هذه املراكز الإجراء الفح�س، بدال 

من القطاع العام الذي يواجه �صغطا غري م�صبوقا بذلك.

روح  وب��ث  ال�صلبية  دع���اة  م��ن  ب��اأن��ن��ي  علي  ي�صجل  ال  حتى  الت�صكيك،  اأري���د  ال 

االنهزامية يف املجتمع، لكن التجربة تثبت اأن ما يقال لي�س هو ذاته املوجود على 

اأ�صهر ثالثة مل نلم�س تطبيق فعلي ل�صعارات احلكومة  الواقع، ومنذ نحو  اأر�س 

التوهان  ب��ات  حتى  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  واالق��ت�����ص��ادي��ة  ال�صحية  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  يف 

ي�صيطر على املواطن االأردين ويذهب به بعيدا عن االأمل بغد اأف�صل له والأوالده.

لت�صريف  اإال  اليوم ما هي  اأكرث يف هذا االجت��اه، فاحلكومة  نريد احلديث  ال 

االأعمال، وبقائها مرتبط باأيام معدودة، لكن اإذ نرجو اأن تكون احلكومة القادمة 

اأكرث اتزانا وعلما ونفعا ودراية ببواطن االأمور، وفوق كل ذلك اأكرث �صفافية مع 

تغني  وال  ت�صمن  ال  ف�صفا�صة  لت�صريحات  ياأبهون  ال  اليوم  باتوا  الذين  النا�س 

من جوع.

تتعظ جيدا  اأن  الوزاري،  اأو فريقها  رئي�صها  كان  القادمة مهما  على احلكومة 

اأك���رث م��ن ع��ام��ني،  ال����رزاز طيلة  ارتكبتها ح��ك��وم��ة  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رية  م��ن االأخ���ط���اء 

علم  على  القائمة  غ��ري  االج��ت��ه��ادات  م��ن  م��زي��د  حتتمل  ال  البلد  واأن  خ�صو�صا 

على  بجديد  تاأتي  وال  ومت�صرعة  ا�صتعرا�صية  وق��رارات  وا�صرتاتيجية،  ودرا���ص��ة 

االأ�صعدة. كافة 

الجغبير حسين 

االنباط-عمان

 

لالإلكرتونيات،  �صام�صوجن  �صركة  اأعلنت   

 Galaxy Watch3 ���ص��اع��ة   ت��وف��ر  ع��ن 

Titaniumالذكية، يف االأ�صواق. وقد مت 
تزويد ال�صاعة اجلديدة بذات مزايا الن�صخة 

املا�صي،  ال�صهر  اإطالقها  مت  التي  االأ�صلية 

ي�صيف  وف��ري��د  متميز  ج��دي��د  ب��ل��ون  ول��ك��ن 

مل�صة من االأناقة على ال�صاعة الذكية. 

ت�صميم فاخر يف اأدق التفا�صيل

 Titanium Galaxyصاعة� تفخر 

امل��ذه��ل  بت�صميمها  ال��ذك��ي��ة   Watch3

ال�����ذي ي�����ص��اه��ي ب���راع���ة واإت����ق����ان ال�����ص��اع��ات 

الذكية  التحفة  هذه  ت�صميم  ومت  الفاخرة، 

وتاألق  اأناقة  لتعزيز  عالية  جودة  ذات  مبواد 

اأي�صاً  ال�صاعة  تتميز  كما  الفاخرة،  ال�صاعة 

ال�صهري والذي يدمج عامل  باإطارها الدوار 

�صتتوفر  م��رة،  والأول  الوظائف.  مع  ال�صكل 

يف  اأي�����ص��اً   Galaxy Watch3 ���ص��اع��ة 

طراز تيتانيوم متني واأنيق.

الذين �صيقتنون هذه  العمالء  و�صيح�صل 

ال�صاعة على حزام معدين فاخر، يعزز اأناقة 

ال�صاعة على نحو �صامل. ياأتي احلزام باللون 

ال�صاعة  هيكل  مع  مي�صتيكليتكامل  االأ���ص��ود 

بقوام  يتميز  حيث  مثايل،  نحو  على  الذكية 

بن�صخة  ال�صاعة  وت�صميم  �صكل  مع  يتنا�صب 

مزايا  اجل��دي��دة  ال�صاعة  وتعزز  التيتانيوم. 

الراحة، عرب متكني امل�صتخدمني من تعديل 

وبغ�س  لذلك  �صل�صة،  بعملية  احل��زام  ط��ول 

�صاعة  �صتتنا�صب  املع�صم،  حجم  عن  النظر 

Titaniumمع   Galaxy Watch3

احتياجاتك. جميع 

�صاعة فاخرة توفر جميع مزايا

Galaxy Watch3

وك�����م�����ا ج�������رت ال�������ع�������ادة م������ع ك������ل ط������راز 

 Galaxy ���ص��اع��ات  ق����درات  ت�صهد  ج��دي��د، 

�صتقدم  حيث  وت��ط��وراً،  تو�صعاً   Watch
ب���ط���راز   Galaxy Watch3 ����ص���اع���ة 

امل��زاي��ا  ذات  Titaniumللم�صتخدمني 
بت�صميم  التقليدية  ال�صاعة  توفرها  ال��ت��ي 

ع��ن��ا���ص��ر  اإىل  وب���االإ����ص���اف���ة  وف����اخ����ر.  اأن���ي���ق 

اجلديدة،  ال�صاعة  بها  تتميز  التي  الفخامة 

���ص��ي��ت��م��ك��ن امل�����ص��ت��خ��دم��ني م����ن اال���ص��ت��م��ت��اع 

ب���ت���ج���ارب ج���دي���دة ل��ت��ت��ب��ع ب���ي���ان���ات ال�����ص��ح��ة 

والعافية. 

 Samsung ت��ط��ب��ي��ق  ال�����ص��اع��ة  ت�����ص��م 

والذي  اجلديد،   Health Monitor
  )BP( ال���دم  �صغط  م��راق��ب��ة  م��زاي��ا  ي�صمل 

وق����������راءات ت��خ��ط��ي��ط ال���ق���ل���ب ال���ك���ه���رب���ائ���ي 

 Galaxy ���ص��اع��ة  ت��اأت��ي  ك��م��ا   .  )ECG(

ال������دم  اأك���������ص����ج����ني  مب�����ي�����زة   Watch3

ت�صبع  وتتبع  بقيا�س  تقوم  التي   )SpO2(

اللياقة  الأغرا�س  الوقت  مب��رور  االأك�صجني 

التمارين  ب��رام��ج  اإل��ي��ه��ا  ي�صاف   . وال��ع��اف��ي��ة 

 – ال��ن��وم  اإدارة  امل��ن��زل��ي��ة وم��ي��زة  ال��ري��ا���ص��ي��ة 

ل��ت��م��ك��ني امل�����ص��ت��خ��دم��ني م���ن احل�����ص��ول على 

الرعاية املتكاملة، من راحة منازلهم.

التوفر

 Galaxy Watch ���ص��اع��ة  ت��ت��وف��ر 

وب��ال��ل��ون  مم   45 مب��ق��ا���س   Titanium
 ،Bluetooth مي�صتيكوباإ�صدار  االأ�صود 

ت�صرين  �صهر  منت�صف  من  ابتداء  االأردن  يف 

االأول.

  TitaniumGalaxy Watch3سامسونج تطلق ساعة 
الذكية التي تجمع األناقة بالمتانة في األسواق 

االنباط-عمان

اأط������ل������ق������ت ه��������������واوي م���������وؤخ���������ًرا ه����ات����ف 

وال���ذي  ك��ل��ًي��ا،  اجل��دي��د   HuaweiY9a
ي���اأت���ي م���ع جم��م��وع��ة م���ن امل���ي���زات اجل��دي��دة 

ال���ت���ي ال مي���ك���ن ت��ف��وي��ت��ه��ا. ي��ت��م��ي��زال��ه��ات��ف 

 64 ب���������اإع���������داد ك�������ام�������ريا رب�����اع�����ي�����ة ب������دق������ة 

ال�صرعة فائق  ال�صحن  ميجابك�صل،وتقنية 

ب��ق��درة   HuaweiSuperCharge
وت�صميم  كبرية،  تخزين  وم�صاحة  واط،   40

ل�صل�صلة  االأن��ي��ق  الت�صميم  يتبنى  ع�����ص��ري 

 Huawei- ال�����رائ�����دة  ه�������واوي  ه����وات����ف 

الكامريا اخللفية  تتميز  حيث   ،30  Mate
ف��ي��ال��غ��ط��اء اخل��ل��ف��ي ب��ح��ل��ق��ة ه���ال���ة دائ���ري���ة

التي ي�صهل التعرف عليها   Halo Ring
ع��ل��ى ال���ف���ور. ت���ع���ّرف م��ع��ن��ا يف ه����ذه امل��ق��ال��ة 

ب�صكل  الرائعوال�صامل  الكامريا  اإع��داد  على 

مده�س والذي ي�صاعدك يف تلبية احتياجات 

اليومية. الت�صوير 

م��ع   Huawei Y9aهاتف ي��ت��ك��ي��ف 

مثل،  املتنوعة  ال�صيناريوهات  م��ن  ال��ع��دي��د 

ال��ت�����ص��وي��ر ب��دق��ة ع��ال��ي��ة،وال��ت�����ص��وي��ر ب��زاوي��ة 

ع���ري�������ص���ة ج��������ًدا، وال���ت�������ص���وي���ر م�����ن ق�����رب، 

وهو  الليلي،  والت�صوير  الراأ�صي،  والت�صوير 

ما يجعله يتفوق يف جميع ال�صيناريوهات.

كامريا  با�صتخدام  املل�صقات  بجودة  �صور 

الدقة  عالية 

 Huawei Y9a ه���ات���ف  جت��ه��ي��ز  مت 

64 ميجابك�صل ت�صتمل  بكامريا رباعية بدقة 

ميجابك�صل،   64 بدقة  رئي�صية  كامريا  على 

وحدات  من  عدد  باأعلى  حالًيا  تتميز  والتي 

 Huaweiهواتف ���ص��ل�����ص��ل��ة  يف  ال��ب��ك�����ص��ل 

حتقيق  الكامريا  لهذه  ميكن  باأكملها.   Y
 ،6936×9248 ت��ب��ل��غ  م��ذه��ل��ة  ����ص���ورة  دق����ة 

 8K ت��ل��ف��زي��ون  ي���ق���ارب ���ص��ع��ف دق����ة  اأي م���ا 

ال��رائ��ع��ة  االأ����ص���ي���اء  اأح�����د   .)4320×7680(

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى ع���دد ب��ك�����ص��ل ع��اٍل 

ه���و اأن����ه مي��ك��ن ت��ك��ب��ري ال�������ص���ورة ب��ا���ص��ت��م��رار 

ب���و����ص���وح،  ت���ظ���ه���ر  ال���ت���ف���ا����ص���ي���ل  ت�������زال  وال 

مم���ا مي��ن��ح��ك اأق�����ص��ى ق����در م���ن احل���ري���ة يف 

ال��واق��ع،  يف  وغ��ريه��ا.  والتح�صني،  التحرير 

املل�صق  ب��ج��ودة  ���ص��ور  اإن��ت��اج  للكامريا  ميكن 

و�صع  تن�صيط  يتطلب  الذي  االأم��ر  مبا�صرًة، 

يف قائمة الكامريا.   HIGH-RES
رائ���ًع���ا   Huawei Y9a ه���ات���ف  ي���ع���ّد 

الناب�صة  اللقطات  على  احل�صول  يف  ��ا  اأي�����صً

ب��احل��ي��اة،ف��غ��ال��ًب��ا م��ا ن��ح��ب ال��ت��ق��اط حلظات 

معحيواناتنا االأليفة وهي تتجول، اأو م�صاهد 

جمرد  حتى  اأو  اأ�صدقائنا،  مع  ال�صوارع  من 

الزهور  اأو  ال�صيارة،  نافذة  من  عابرة  حلظة 

فمن  ذل��ك،  ومع  وغريها.  الهواء  وطواحني 

اأن ت��ك��ون��ال�����ص��ورة ���ص��ب��اب��ي��ة وت��دم��ر  ال�����ص��ه��ل 

 Huawei Y9a اللقطة. ي�صتخدم هاتف 

للتنبوؤ  اال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  خ���وارزم���ي���ات 

ب���ذك���اء ب���ال���ه���دف وح���ال���ة ال��ل��ق��ط��ة ل�����ص��ب��ط 

لتح�صني  تلقائًيا  التاأخري  اأو  الغالق  اأولوية 

كيفية التقاط ال�صورة، لينتج عن هذه امليزة 

�صور وا�صحة وحمددة.

للح�صول  احل�صا�صية  عالية  ليلية  لقطات 

على �صور رائعة 

ينتهي  اأن  مي��ك��ن  ك��اف��ي��ة،  اإ����ص���اءة  ب����دون 

�صبه  �صور  بالتقاط  الذكية  بالهواتف  االأمر 

املتعمقةيف  ه���واوي  خ��ربة  م��ع  ���ص��وداء،ول��ك��ن 

الت�صوير الليلي ت�صتخدم الكامريا الرئي�صية 

 1.7/1 Huawei Y9aم�صت�صعر  فيهاتف 

دخول  ت�صمن  والتي   )1.8/f )فتحة  بو�صة 

كمية كافية من ال�صوء للت�صوير يف ظروف 

ويتم  الليل.  يف  حتى  اأو  املنخف�صة  االإ���ص��اءة 

اال�صطناعي  ال��ذك��اء  خ��وارزم��ي��ات  ا�صتخدام 

ل��ت��ق��ل��ي��ل ال�����ص��و���ص��اء امل��ل��ت��ق��ط��ة م��ن اإط����ارات 

وو�صوحها.  ال�صورة  �صطوع  وتعزيز  متعددة 

ت�صل  عالية  ح�صا�صية  ا  اأي�صً الهاتف  يدعم 

و���ص��ع ت�����ص��غ��ي��ل  وم�����ع   .51200  ISO اإىل 

مي��ك��ن   ،2.0  AIS Night Mode
ل��ل��ه��ات��ف ال��ذك��ي ال��ت��ق��اط ���ص��ور وا���ص��ح��ة يف 

الظالم الدام�س. لهذا ال�صبب، يتميز هاتف 

حًقا من ناحيةالت�صوير   Huawei Y9a
الليلي. الفوتوغرايف 

االت�صاع  فائقة  ال��زاوي��ة  رائ��ع��ةم��ع  جتربة 

املقربة  والعد�صات 

 Huaweiهاتف ك��ام��ريا  عد�صة  ت�صل 

فائقة االت�صاع اإىل نطاق  الزاوية  ذات   Y9a
ت�صجيل  وت���دع���م  درج�����ة،   120 ي��ب��ل��غ  جم����ال 

جمال  عن  وينتج  عري�صة،  بزاوية  الفيديو 

و�صوًحا.  اأكرث  �صورة  تاأثري  الوا�صع  الروؤية 

الذكاء  خوارزميات  تعمل  نف�صه،  الوقت  ويف 

ت�صحيح  ع��ل��ى  ب��ه��ا  اخل��ا���ص��ة  اال���ص��ط��ن��اع��ي 

ال���ت�������ص���وه ال������ذي ي��ظ��ه��ر ع�������ادًة ع���ل���ى ح����واف 

ميزة  وه��ي  العري�صة،  ال��زاوي��ة  ذات  ال�صور 

اأخ������رى رائ���ع���ة ل���ه���ذا اجل����ه����از. ُي���ع���ّد ه��ات��ف

املناظر  لت�صوير  مثالًيا   Huawei Y9a
الطبيعية والتجمعات الكبرية، كما اأنه �صهل 

ال�صكل  الإطالة  العمودية  لل�صور  اال�صتخدام 

اخلا�س بك. 

وم�����ص��ارك��ة  ال���ت���ق���اط  يف  ت���رغ���ب  ك��ن��ت  اإذا 

النباتات  مثل  واملف�صلة  املقربة  املو�صوعات 

على  بخط�صغري  مكتوب  ن�س  اأو  وال��زه��ور، 

اأو  االأل��ع��اب  جمموعة  حتى  اأو  البقالة،  �صلع 

املهمة  ي��وؤدي��ال��ه��ات��ف   - ال��ت��م��اث��ي��ل  اأو  احل��ل��ي 

ب�����ص��ك��ل م���ث���ايل م���ع ع��د���ص��ة م���اك���رو ب���دق���ة 2 

ميجابك�صل. ومع م�صافة تركيز 4 �صم، ميكن 

و����ص���ع ه��ات��ف��ك يف اأق�����رب م���ك���ان مم��ك��ن من 

اأن��واع  جميع  التقاط  لك  يتيح  مما  ال��ه��دف، 

ب�صهولة.  املقربة  ال�صور 

عد�صة  جتربة  تن�َس  ال  ذل��ك،  على  ع��الوة 

العمق بدقة 2 ميجابك�صل. فمع فتحة عد�صة 

 Huawei Y9a ل��ه��ات��ف  مي��ك��ن   ،8/1  f
اخللفية،  يف  �صبابي  ت��اأث��ري  ذات  �صور  اإن��ت��اج 

كنت  واإذا  ال�صخ�صية.  لل�صور  م��ث��ايل  وه��و 

ال�صخ�صي،  ملفك  ���ص��ورة  تغيري  يف  ت��رغ��ب 

ف���ح���اول احل�������ص���ول ع��ل��ى ال�������ص���ورة امل��ث��ال��ي��ة 

للراأ�س با�صتخدام هذا الهاتف الرائع!

الكامريا  مع  باحلياة  ناب�صة  �صور�صيلفي 

املنبثقة االأمامية 

الناب�صة  الليلية  اإذا كنت ت�صتمتع باحلياة 

املمتعة  ال��ل��ح��ظ��ات  ال��ت��ق��اط  ب��احل��ي��اة وحت���ب 

ال�صيلفي  ك��ام��ريا  ف���اإن  ال�صيلفي،  ���ص��ور  م��ع 

 Huawei ه��ات��ف  يف  امل��ن��ب��ث��ق��ة  االأم���ام���ي���ة 

ميزات  تدعم  ميجابك�صل   16 بدقة   Y9a
Circular FlashوAI Beauty

ال�صخ�صية  ����ص���ورك  ع��ل��ى  الإ���ص��ف��اءال�����ص��وء 

�صبط  اإىل  احل��اج��ة  دون  الفيديو  وم��ق��اط��ع 

جميع اإعدادات الكامريا، مما يجعل م�صاركة 

اأو ال�����ص��ور ع��ل��ى و���ص��ائ��ل  م��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و 

ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي اأ���ص��ه��ل م��ن اأي وق��ت 

م�صى. 

وب���االإ����ص���اف���ة مل���ا ���ص��ب��ق، ت���دع���م ال��ك��ام��ريا 

ت��ق��ن��ي��ة  64 م��ي��ج��اب��ك�����ص��ل  ب���دق���ة  ال���رب���اع���ي���ة 

ال��ف��ي��دي��و امل�����ص��ادة ل���اله���ت���زاز، ح��ي��ث يعمل 

ال��ف��ي��دي��و امل�����ص��اد ل��اله��ت��زاز ع��ل��ى ا���ص��ت��ق��رار 

كنت  اإذا  ل��ذل��ك،  الت�صوير.  عند  الت�صجيل 

ت�����ص��ج��ل م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و حل��ي��وان��ك االأل���ي���ف، 

فتاأكد من اأن النتيجة �صتكون وا�صحة وغري 

وم�صتقرة. م�صوهة 

ه���ل م���ا زل����ت غ���ري م��ق��ت��ن��ع؟ ح�����ص��ًن��ا، مت 

ا  اأي�صً اجل��دي��د   Huawei Y9a جتهيز 

اأم��ب��ري،  ميللي   4200 تبلغ  ك��ب��رية  ببطارية 

واط.  ب��ق��درة40  ه���واوي  م��ن  �صريع  و�صحن 

بذاكرة  الهاتف  ذل��ك،ي��اأت��ي  اإىل  وباالإ�صافة 

 8 ب�����ص��ع��ة   )RAM( ع�������ص���وائ���ي  و�����ص����ول 

ب�صعة  كبرية  تخزين  وم�صاحة  جيجابايت، 

ب���ذاك���رة  دع��م��ه��ا  128 ج��ي��ج��اب��اي��ت ومي���ك���ن 

256 ج��ي��ج��اب��اي��ت. وي��ت��م��ي��ز  ���ص��ع��ة  خ��ارج��ي��ة 

عر�س  ب�����ص��ا���ص��ة   Huawei Y9a ه��ات��ف 

 6.63 بحجم  ك��ب��رية   FullView فائقة 

 1080×2400 تبلغ   FHD+ ودق��ة  بو�صة، 

ل��ت��وف��ر م��ت��ع��ة ال م��ت��ن��اه��ي��ة اأث����ن����اء ال��ل��ع��ب. 

وب��ف�����ص��ل ح����واف����ه ال�������ص���غ���رية، وال���ك���ام���ريا 

االأمامية املخفية، يوفر الهاتف ن�صبة �صا�صة 

مثالًيا  يجعله  ما   ،%92.02 تبلغ  اجل�صم  اإىل 

لتجربة األعاب غامرة ومثرية. 

ع��ل��ى   Huawei Y9aهاتف ي��ع��م��ل 

10.1،ال����ت����ي   EMUIامل�صتخدم واج���ه���ة 

وتاأتي   .10  Android نظام  على  تعتمد 

امليزات  من  جمموعة  مع  امل�صتخدم  واجهة 

ال���ذي متت  االأل���ع���اب  م��ث��ل م�صاعد  امل��ب��ت��ك��رة 

ت��رق��ي��ت��ه، وال�����ذي ي��وف��ر ل���ك جت��رب��ة األ��ع��اب 

الذكية  االإمي���اءات  اإىل  باالإ�صافة  حم�صنة. 

وال�صا�صة  املف�صلية،  ال�صا�صة  لقطات  مثل 

االألغاز،  وقوالب  النوافذ،  متعددة  املنق�صمة 

وو���ص��ع ال��ك��ت��اب االإل���ك���رتوين امل��ب��ت��ك��ر ال��ذي 

ويوفر  اف��رتا���ص��ي  كتاب  اإىل  هاتفك  يحول 

جت���رب���ة ق������راءة ت�����ص��ب��ه ال������ورق وغ����ري ذل���ك 

الكثري. 

 Huawei Y9a ه������ات������ف  ي�������اأت�������ي 

 Huawei م��ن�����ص��ة  ع��ل��ى  م�����ص��ب��ًق��ا  م��ث��ب��ًت��ا 

تبحث  كنت  اإذا  ل���ذا،   .AppGallery
ع������ن ت���ط���ب���ي���ق���ات���ك امل����ف���������ص����ل����ة، ف��ي��م��ك��ن��ك 

تعّد  التي  املن�صة  هذه  عرب  عليها  احل�صول 

ال��ع��امل،  يف  للتطبيقات  م��ت��ج��ر  اأك���رب  ث��ال��ث 

وا���ص��ت��م��ت��ع ب��ت��ح��م��ي��ل جم��م��وع��ة وا���ص��ع��ة من 

عن  ف�����ص��اًل  وامل��ح��ل��ي��ة،  ال��ع��امل��ي��ة  التطبيقات 

ال���رتف���ي���ه ع�����ايل اجل�������ودة ع����رب ت��ط��ب��ي��ق��ات 

 Huaweiو  Huawei Video
 .Huawei Readerو  Music
 Petal البحث  اأداة  حتميل  ا  اأي�صً وميكنك 

 Huawei تكمل متجر  التي   ،Search
ال����و�����ص����ول  وت�����وف�����ر   AppGallery
�صهلة  ب��ح��ث  اأداة  م��ع  ت��ط��ب��ي��ق،  م��ل��ي��ون  اإىل 

اال����ص���ت���خ���دام مي��ك��ن��ك و���ص��ع��ه��ا يف ال�����ص��ا���ص��ة 

لهاتفك. الرئي�صية 

حالًيا   Huawei Y9a ي��ت��وف��ره��ات��ف 

هي  �صاحرة  األ��وان  االأردنيبثالثة  ال�صوق  يف 

الف�صائي،  والف�صي  الليل،  منت�صف  اأ���ص��ود 

و������ص�����اك�����ورا ال�����������وردي، ومي���ك���ن���ك اق����ت����ن����اوؤه 

 Cell ب�صعر205 دنانري عرب متجر هواوي 

Avenue االإلكرتوين من خالل الرابط: 
من  اأو   ،33gcZ7u/https://bit.ly
ال��ت��ي تعر�س  امل��ت��اج��ر  اأّي م��ن  زي���ارة  خ���الل 

منتجات هواوي. 

التصوير الفوتوغرافي اليومي أصبح أكثر سهولة
HuaweiY9a مع هاتف

 كورونا يقلص الدول »الخالية من 
الوباء« بعد وصوله هذه الجزر

 شرب القهوة قبل الفطور.. تحذير 
طبي من »خطر كبير«

االنباط-وكاالت

ت�صجيل  ال�صبت،  �صليمان،  جزر  اأعلنت 

مما  “كوفيد-19”،  ب���وب���اء  اإ���ص��اب��ة  اأول 

واملناطق  ال�صغرية  ال���دول  ع��دد  يخف�س 

حتى  ح��ال��ة  اأي  ت�صجل  مل  ال��ت��ي  امل��ع��زول��ة 

االآن اإىل ت�صعة.

واأع����ل����ن رئ���ي�������س ال����������وزراء، م��ان��ا���ص��ي��ه 

�صوغافاري، يف خطاب تلفزيوين اأن طالبا 

اأعادت  و�صل موؤخرا من الفلبني يف رحلة 

اإ�صابته  اأظهر  لفح�س  خ�صع  مواطنا   96

“فران�س  وفق  امل�صتجد،  كورونا  بفريو�س 

بر�س«.

اأقول  اأن  “يوؤملني  �صوغافاري:  واأو�صح 

اإن��ن��ا خ�����ص��رن��ا و���ص��ع��ن��ا ك��دول��ة خ��ال��ي��ة من 

ملنع  امل�صرتك  جمهودنا  رغ��م  ك��وف��ي��د-19 

الوباء من الو�صول اإىل بلدنا«.

600 األ��ف  وح�����س ���ص��ك��ان االأرخ��ب��ي��ل ال�����

اأنه  مو�صحا  هدوئهم،  على  احلفاظ  على 

وتنفيذ  املخالطني  تتّبع  عملية  تفعيل  مت 

ت��داب��ري اأخ����رى ت��ه��دف اإىل م��ن��ع ان��ت�����ص��ار 

الفريو�س.

ال�صروري فر�س  لي�س من  اأن��ه  واأك��د   

ح��ج��ر م���ن���زيل، يف ال���ب���الد ال���ت���ي ت��ق��ع يف 

الهادئ. املحيط 

وخ�����ص��ع ال��ط��ال��ب يف ال��ف��ل��ب��ني ق��ب��ل اأن 

ي�����ص��ت��ق��ل ال��رح��ل��ة ل��ث��الث ف��ح��و���س ك��ان��ت 

روتينيا  فح�صا  اأن  غري  �صلبية،  نتيجتها 

اأج�����ري ل���ه ع��ن��د و���ص��ول��ه اإىل ال��ع��ا���ص��م��ة 

احلجر  يف  وو�صع  اإ�صابته  اأظهر  هونيارا 

ال�صحي.

اإ�صابتهم  تبّينت  اآخر  طالبا   18 وو�صع 

يف احل��ج��ر يف م��ان��ي��ال. وم���ع اإغ����الق ج��زر 

�صليمان حدودها يف مار�س، بقي اأكرث من 

400 طالب عالقني يف الفلبني التي ت�صهد 

للفريو�س. وا�صعا  انت�صارا 

وحتت �صغط العائالت، نظمت �صلطات 

االأرخ����ب����ي����ل ث�����الث رح������الت الإع����ادت����ه����م، 

وو�صلت الرحلة االأوىل الثالثاء.

�صغرية  ج���زر  ت�صع  االآن  ح��ت��ى  وت��ب��ق��ى 

اأو م��ن��اط��ق مب��ن��اأى ع��ن ال��ف��ريو���س، وه��ي 

وميكرونيزيا  م��ار���ص��ال  وج���زر  كرييباتي 

ون�������اورو وب������االو وج�����زر ����ص���ام���وا وت��ون��غ��ا 

وتوفالو وارخبيل فانواتو.

االنباط-وكاالت

�صرب  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ص��ون  ك��ن��ت مم��ن  اإذا 

اأن ت��ت��ن��اول وج��ب��ة  ف��ن��ج��ان ال��ق��ه��وة ق��ب��ل 

ين�صحونك  ال�صحة  خرباء  فاإن  الفطور، 

ي�صفونها  التي  العادة  ه��ذه  عن  ب��االإق��الع 

ب��ال�����ص��ي��ئ��ة، الأن����ه����ا ت��ل��ح��ق �����ص����ررا ك��ب��ريا 

باجل�صم كما تنذر بعدد من اال�صطرابات 

اخلطرية.

وب���ح�������ص���ب ال�����درا������ص�����ة امل����ن���������ص����ورة يف 

ال�����ص��ح��ي��ف��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل��ع��ل��م ال��ت��غ��ذي��ة 

نيوتري�صن”،  اأوف  ج��ورن��ال  “بريتي�س 
فاإن �صرب القهوة قبل تناول الفطور من 

ال�صكر يف  �صلبا على �صبط  يوؤثر  اأن  �صاأنه 

الدم، وهو اأمر يفاقم خطر االإ�صابة بداء 

ال�صكري واأمرا�س القلب.

من  عدد  تاأثري  بر�صد  الباحثون  وقام 

املتقطع  النوم  مثل  ال�صحة  على  العوامل 

و�صرب القهوة يف ال�صباح، اإىل جانب عدد 

عملية  تربك  التي  االأخ��رى  العوامل  من 

يعرف  ما  اأو  )االأي�����س(  الغذائي  التمثيل 

ب�”امليتابوليزم«.

وك�صفت النتيجة اأن عدم النوم بال�صكل 

ب�صكل  يوؤثر  واحدة  لليلة  واملطلوب  املريح 

حمدود فقط على التمثيل الغذائي، لكن 

االأمر يختلف يف حالة القهوة.

واع���ت���م���دت ال����درا�����ص����ة ال���ت���ي اأج����راه����ا 

“باث” الربيطانية،  جامعة  من  باحثون 

ي�صمون  بالغا،  �صخ�صا   29 من  عينة  على 

رجاال ون�صاء.

وط��ل��ب ال��ب��اح��ث��ون م���ن امل�����ص��ارك��ني اأن 

يتبعوا �صلوكا خمتلفا، خالل فرتة الليل، 

من اأجل ر�صد تاأثري كل من النوم و�صرب 

القهوة على عملية التمثيل الغذائي.

ب��اأن  امل�����ص��ارك��ون  ط��ول��ب  اأوىل،  فئة  ويف 

ل��ك��ن مع  ب�صكل ج��ي��د وم��ت��وا���ص��ل  ي��ن��ام��وا 

عند  بال�صكر  حم��ل��ى  م�����ص��روب  ا���ص��ت��ه��الك 

اال�صتيقاظ من النوم يف ال�صباح.

امل�صاركني  اإزعاج  الثانية، مت  الفئة  ويف 

اإي��ق��اظ��ه��م ك���ل ���ص��اع��ة مل����دة تبلغ  وج�����رى 

اإعطاوؤهم  مت  ال�صباح،  ويف  دقائق،  خم�س 

بال�صكر. املحلى  امل�صروب 

لنوم  الثالثة  الفئة  م�صاركو  وخ�صع 

متقطع بدورهم، ومت اإيقاظهم با�صتمرار، 

وعندما حان ال�صباح، �صربوا قهوة �صوداء 

30 دق��ي��ق��ة م���ن ا���ص��ت��ه��الك  وق���وي���ة ق��ب��ل 

بال�صكر. املحلى  امل�صروب 

والتحاليل،  الفحو�س  اإج���راء  وع��ق��ب 

امل�صطرب  النوم  ليلة واحدة من  اأن  تبني 

يكمن  االأكرب  لكن اخلطر  ب�صدة،  توؤثر  ال 

يف �صرب القهوة.

ال��ق��ه��وة  ا���ص��ت��ه��الك  اأدى  امل��ق��اب��ل،  ويف 

الغليكوز  ا���ص��ت��ج��اب��ة  زي����ادة  اإىل  ال�����ص��وداء 

)�صكر الدم( لوجبة الفطور بن�صبة تقارب 

50 يف املئة.

�صرب  اأن  اجل��دي��دة  ال��درا���ص��ة  وتك�صف 

ي�����ص��اع��دن��ا على  ال�����ص��ب��اح ق���د  ال��ق��ه��وة يف 

التخل�س من النعا�س اأو اخلمول.


