
 تعليق دوام المدارس
   والتحول للتعليم 

   عن بعد بالجامعات
 تحد كبير للحفاظ

   على المنظومة الصحية
   من االنهيار

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

المستقلة لالنتخاب:) 151( قائمة 
انتخابية في اليوم االول للترشح 

 هل توضح  منظمة »كراون 
ايجنتس« عالقتها مع نواب 

سابقين في »ثالثة عمان« ؟؟؟  

االنباط-عمان

انتهاء  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  اعلنت 

الثالثاء وذلك  الرت�سح  االول ملرحلة  اليوم 

ب��ا���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات ال��رت���س��ح  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

يف  ع�سر   التا�سع  للمجل�س  العامة  النيابية 

ال��دوائ��ر  ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا الهيئة يف  االم��اك��ن 

االنتخابية .

اانتهاء  ولغاية  ان��ه  الهيئة  واو�سحت      

�ساعات الدوام  الر�سمي لليوم االول للرت�سح 

ت�سلمت الهيئة )151( طلبا لقوائم ترغب 

ح�سب  وذل���ك   )867( �سملت  ال��رت���س��ح  يف 

التوزيع التايل:

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - عمان

التوا�سل  مواقع  على  �سفحات  ت��داول��ت 

االج��ت��م��اع��ي م��ع��ل��وم��ات ع���ن ع���الق���ة ن���واب 

ال���ث���ال���ث���ه يف ع��م��ان  ال�����دائ�����رة  ����س���اب���ق���ن يف 

  . وارتباطهم مع  منظمة “كراون ايجنت�س”

ويري �سيا�سيون ان ن�ساط هذه املنظمات 

التفكك  اآل��ي��ات  ع��ن  ب��ع��ي��دا  لي�س  االردن  يف 

امل���ط���ل���وب���ة وم���ن���اخ���ات ال��ت�����س��وي��ة اجل���اري���ة 

ت�سريحات  ويف   . املختلفة  واال�ستحقاقات 

�سابقة ل�سيا�سي بارز قال، ان املنظمات التي 

ت��وغ��ل��ت ب�����االردن وال���ت���ي ت��ع��م��ل حت���ت �ستار 

حرية.

التفا�صيل �ص »5«

الأربعاء   20  �صفر  1442 هـ  - املوافق   7  ت�شرين الأول  2020 م - العدد  5474    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

١٢ وفاة و١٥٣٧ إصابة كورونا جديدة

حظر تجول الجمعة والسبت واستبعاد 
»الشامل« حاليا

الملك يشارك في حوار تنظمه مؤسسة جائزة الغذاء 
العالمية في 16 الشهر الحالي

االنباط-وكاالت

جت�����س��ي��دا ل��ل��ت�����س��ام��ن ال���ق���وم���ي وال����وح����دة بن 

فقد   ، اذرب��ي��ج��ان  جمهورية  يف  وال�سلطة    ال�سعب 

اأذربيجان  يف  نا�سطا  �سيا�سيا  حزبا  خم�سون  ق��درت 

بغ�س النظر عن روؤاها ال�سيا�سية يف بيانها امل�سرتك 

الرئي�س  االأع��ل��ى،  القائد  يتخذها  ال��ت��ي  اخل��ط��وات 

االأذربيجانية  االأرا���س��ي  حترير  جت��اه  علييف  اإلهام 

دعمها  ع��ن  واأع��رب��ت  ق�سرية  ف��رتة  خ��الل  املحتلة 

احلازم.

يف  املختلفة  ال�سيا�سية  االأح���زاب  ممثلو  واأب���دى 

كلماتهم وخطاباتهم لو�سائل االإعالم االأذربيجانية 

تنفيذ  ���س��وب  ب��ه  القيام  يتم  مل��ا  دع��م��ا قاطعا  اأب���دوا 

ال���ق���رارات ال��دول��ي��ة امل��ت��ع��ددة وع��ل��ى راأ���س��ه��ا ق���رارات 

جمل�س االأمن الدويل االأرقام 822 و853 و874 

باالإن�ساحاب  تطالب  التي   1993 عام  و884 عن 

الفوري والكامل ودون حتفظ للجنود االأرم��ن من 

تتوا�سل  ح��ن  يف  املحتلة  االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  االأرا����س���ي 

العمليات الع�سكرية على طول اإمتداد اجلبهة ،.     

العنوان  اللقاء حتت  اأثناء  املوقف  نف�س  وجت��دد 

ال�سيا�سي«  احل���وار  نتيجة  ه��و  الوطني  »الت�سامن 

2020 مب�ساركة  ع��ام  اأك��ت��وب��ر   3 اإن��ع��ق��د يف  ال���ذي 

روؤ�����س����اء 50 ح��زب��ا ���س��ي��ا���س��ي��ا، ح��ي��ث ب��ي��ن��وا روؤ����س���اء 

ال�سلطات  اأن  ال�سيا�سية يف كلماتهم  جميع االأحزاب 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة االأرم���ن���ي���ة، جل�����اأت اىل االإ����س���ت���ف���زاز يف 

اجلبهة بغية اإلهاء ال�سكان عن امل�ساكل االإجتماعية 

االإق��ت�����س��ادي��ة ال��داخ��ل��ي��ة وامل�����س��اع��ب االإج��ت��م��اع��ي��ة 

املرتتبة على الوباء.

مثل  التحري�سية  اخل��ط��وات  تتابع  ذل��ك  وي��ع��د 

االأن�����س��ط��ة االإ���س��ت��ف��زازي��ة االأرم��ن��ي��ة ال��ت��ي كثفت يف 

ما  »تن�سيب«  ي�سمى  ما  فيها  مبا  االأخ���رية،  االآون���ة 

اأرا���س��ي  يف  القائم  امل��زع��وم  النظام  »رئ��ي�����س«  ي�سمى 

اذربيجان املحتلة يف مدينة �سو�سا وحماولة الهجوم 

يف اإجتاه حمافظة توفوز فيما بن 16-12 يوليو 

التخريبية  االإ�ستطالعية  الفرقة  ت�سلل  وحماولة 

داخل اأرا�سي اأذربيجان والتوطن غري ال�سرعي يف 

االأرا�سي االأذربيجانية املحتلة.

به  ال���ذي تتم�سك  ال��ب��ن��اء  امل��وق��ف غ��ري   ويعترب 

الذي  النزاع  املهتمة يف حل  االأرمينية غري  القيادة 

طال عمره 30 عاما خالل النقا�سات حول ت�سوية 

الت�سريح  وك��ذل��ك  �سلميا  اجلبلية  ب��اغ  ق��ره  ���س��راع 

اأرمينيا«،  باغ هي  »ق��ره  امل�سوؤولية مثل  اخل��ايل من 

يعترب عامال رئي�سيا يقو�س املفاو�سات.

االإج���راءات  كل  تاأييد  على  امل�ساركون  واأجمعوا 

ال�سيا�سية والع�سكرية التي يتخذها القائد االأعلى، 

اأرا���س��ي  وح��دة  حماية  نحو  علييف  اإل��ه��ام  الرئي�س 

االإ�ستفزازات  و�سد  املواطنن  و�سالمة  اأذرب��ي��ج��ان 

االإره��اب��ي��ة وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق واأع��ل��ن��وا وق��وف��ه��م اىل 

جانبه.

ال�سيا�سية  االأح���زاب  يف  الكرث  االأع�ساء  وتوجه 

التعبئة  اإط��ار  يف  الع�سكرية  الوحدات  اىل  املتفاوتة 

اجلزئية املعلنة يف اأذربيجان..

التضامن الوطني والسياسي في أذربيجان حول اإلستفزازات العسكرية 
األرمنية األخيرة بحق أذربيجان

دمشق تقرر إعادة المهجرين 
الفلسطينيين لمخيم اليرموك

االنباط - وكاالت

قررت ال�سلطات ال�سورية اإعادة املهجرين 

اإىل  ال���ريم���وك  خم��ي��م  م���ن  الفل�سطينين 

تهجريهم  م��ن  �سنوات  بعد  وذل��ك  بيوتهم، 

منها على يد التنظيمات امل�سلحة.

واأع���ل���ن اأن�����ور رج����ا، امل�������س���وؤول االع��الم��ي 

ال��ع��ام��ة«،  ال��ق��ي��ادة   - ال�سعبية  »اجل��ب��ه��ة  يف 

اأن���ه »ت��ق��رر ب��دء ع���ودة املهجرين م��ن خميم 

الريموك«. واأ�ساف: »تقرر من قبل اجلهات 

العملية  االج���راءات  ب��دء  املخت�سة  ال�سورية 

لدخول املهجرين الفل�سطينين اإىل بيوتهم 

التي �سردوا منها يف خميم الريموك، بفعل 

تنظيمي  اأب���رزه���ا  االإره���اب���ي���ة«،  ال��ع�����س��اب��ات 

�سابقاً  �سوريا  واأك���دت  وال��ن�����س��رة«.  »داع�����س« 

الريموك  �سكان خميم  اإع��ادة جميع  عزمها 

اليه.

وق����ال ن��ائ��ب وزي����ر اخل���ارج���ي���ة ال�����س��وري 

ر�سمياً  �سورياً  ق���راراً  »اأبلغنا  م��ق��داد  في�سل 

اأن خميم  ال��ريم��وك«، م�سيفاً  اأه��ايل  بعودة 

الريموك اأ�سيب باأ�سرار بالغة واأجزاء منه 

مدمرة بالكامل والعودة �ستتم عرب خطوات 

منظمة.

ومت اإزالة االلغام التي خلفتها اجلماعات 

�سيما  وال  ال����ريم����وك  خم��ي��م  يف  امل�����س��ل��ح��ة 

»داع�����������س«. واع���ل���ن���ت دم�������س���ق ����س���اب���ق���اً ع���دم 

اأو  الفل�سطينية  لل�سلطة  ل���دور  ممانعتها 

االأونروا يف اإعادة اإعمار خميم الريموك.

التفا�صيل �ص »9«

 توق: تدريس التخصصات والمستويات 
في الجامعات األردنية إلكترونيا

 شركات تخليص تناشد رئيس الوزراء 
بفتح معبر المدورة 

 حماد: التوجيهات الملكية تركز على 
تقديم التسهيالت للمستثمرين

االنباط- عمان

اأع���ل���ن وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث 

العلمي، الدكتور حمي الدين توق، التحول 

االإل��ك��رتوين  التعليم  طريق  ع��ن  للتدري�س 

الر�سمية  االأردن���ي���ة  ب��ع��د يف اجل��ام��ع��ات  ع��ن 

كافة  يف  املقبل  الدرا�سي  للف�سل  واخلا�سة 

ال��ت��خ�����س�����س��ات وامل�����س��ت��وي��ات ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

والدبلوم واملاج�ستري والدكتوراه.

وا���س��ت��ث��ن��ي ال����وزي����ر ت�����وق، خ����الل اإي���ج���از 

�سحفي ام�س الثالثاء، بدار رئا�سة الوزراء، 

املرحلة  الب�سري يف  القرار طلبة الطب  من 

واخلام�سة  ال��راب��ع��ة  لل�سنوات  االإكلينيكية 

وال�ساد�سة وطلبة طب االأ�سنان.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط - جواد اخل�رضي

ي�����س��ت��ك��ي ا����س���ح���اب ����س���رك���ات ال��ت��خ��ل��ي�����س ، 

، وم��ك��ات��ب  ال��ت��ن��زي��ل وال��ت��ح��م��ي��ل   ، ال�����س��راف��ة 

وحم����الت اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة ) اال���س��رتاح��ات 

واملطاعم ( . من الظروف االقت�سادية واملادية 

اغالقه  ج��راء  امل��دورة  ح��دود  مبركز  العاملن 

ب�����س��ب��ب وب���اء ف��اي��رو���س ك��ورون��ا امل�����س��ت��ج��د منذ 

”التقت  “االنباط    .  18/3/2020 تاريخ 

و�سفي  باملدورة  التخلي�س  �سركات  عام  مدير 

����س���الح ال�����ذي حت����دث ق���ائ���ال ، م���ن���ذ اج��ت��ي��اح 

احلكومية  االج���راءات  وبعد  ك��ورون��ا  فايرو�س 

مع  واجلوية  والبحرية  الربية  املنافذ  باغالق 

واخلروج. الدخول  عملية  على  الت�سديد 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

اأك����د وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ���س��الم��ة ح��م��اد ، اأن   

با�ستمرار  تركز  ال�سامية  امللكية  التوجيهات 

ع���ل���ى ت����ق����دمي ك����اف����ة ال���ت�������س���ه���ي���الت امل��م��ك��ن��ة 

االإ�ستثمارية  البيئة  وت��وف��ري  للم�ستثمرين، 

رئي�سي  رافد  االإ�ستثمار  اأن  باعتبار  لهم  املثلى 

الوطني. االقت�ساد  روافد  من 

ام�س  �سحفية  ت�سريحات  يف  حماد  واأ�ساف 

فان  امللكية  للتوجيهات  وامتثاال  انه  الثالثاء، 

االجراءات  تب�سيط  على  تعمل  الداخلية  وزارة 

،وت���ق���دمي ال��ت�����س��ه��ي��الت ال��ت��ي ت�����س��م��ن ت��وط��ن 

امل���ج���ال ام���ام  ، وف���ت���ح  امل��م��ل��ك��ة  اال���س��ت��ث��م��ار يف 

التجارية. ن�ساطاتهم  ملمار�سة  امل�ستثمرين 

التفا�صيل �ص »4«

غرفتا صناعة األردن وعمان تشكالن خلية أزمة 
لمتابعة شؤون الصناعيين

 اقتصاديون: ترشيد اإلنفاق وتشجيع االستثمار 
أولويات لمستقبل األردن االقتصادي

االنباط- عمان

 اتفق خرباء اقت�ساديون على اأن تر�سيد 

ودعم  ال�سحيح،  للم�سار  وتوجيهه  االإنفاق، 

فريو�س  جائحة  م��ن  املت�سررة  القطاعات 

ك�����ورون�����ا، وحم�����ارب�����ة ال���ف�������س���اد، وت�����س��ج��ي��ع 

اال�ستثمار، هي اأولويات �سمولية لالإ�سالح، 

تر�سم م�ستقبل االأردن االقت�سادي.

ا�ستثنائية  ح��واف��ز  ت��وف��ري  اىل   ، ودع����وا 

ل��ال���س��ت��ث��م��ار، وم����زي����د م����ن ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات 

القطاعات  على  اجلهود  وتركيز  ال�سريبية 

ال���دوائ���ي���ة  ك��ال�����س��ن��اع��ات  االأول������وي������ة،  ذات 

والطبية، والزراعة، والتكنولوجيا والتجارة 

االإل���ك���رتون���ي���ة، واإع�������ادة ت��ن��ظ��ي��م االق��ت�����س��اد 

ال��وط��ن��ي م��ن خ���الل من���وذج ج��دي��د ي��راع��ي 

م��ت��ط��ل��ب��ات احل���ي���اة اجل���دي���دة ب��ع��د اجن���الء 

حدة  م��ن  للتخفيف  ك��ورون��ا،وذل��ك  جائحة 

التحديات االقت�سادية التي تواجهنا.

واأك��������د اخل���ب���ري وامل���ح���ل���ل االق���ت�������س���ادي 

الدكتور ب�سام الزعبي، �سرورة الرتكيز على 

ال��ق��ائ��م��ة واجل��دي��دة،  حتفيز اال���س��ت��ث��م��ارات 

امل�ستثمرين،  جل���ذب  �ساملة  خ��ط��ة  وو���س��ع 

وت�سهيالت  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،  ح���واف���ز  تت�سمن 

ك��ب��رية، ودع���م���اً غ��ري م�����س��روط اأو حم��دود 

للم�ستثمرين اجلدد.

ال��ق��ائ��م��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات  اإن  اىل  وا����س���ار 

���س��ت��واج��ه حت��دي��ات ك��ب��رية، ي��ج��ب تخطيها 

ب�������س���رع���ة، ل�����س��م��ان ا����س���ت���م���راري���ة ع��م��ل��ه��ا، 

م�سدداً  وظيفياً،  فيها  العاملن  وا�ستقرار 

اال���س��ت��ث��م��ار،  ت��ع��زي��ز دور هيئة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

ومنحها �سالحيات اأو�سع واأكرث مرونة،.

و����س���دد ع��ل��ى ����س���رورة دع����م ال�����س��ن��اع��ات 

االأردن�����ي�����ة وت���ط���وي���ره���ا وت��و���س��ي��ع ق��ن��وات��ه��ا 

الت�سويقية، ل�سد فجوة اال�سترياد، والتو�سع 

يف الت�سدير.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

وع��م��ان،  االأردن  �سناعة  غ��رف��ت��ا  �سكلت   

ملتابعة  اأزمة م�سرتكة  الثالثاء، خلية  ام�س 

�����س����وؤون وم�����س��اك��ل ال�������س���رك���ات ال�����س��ن��اع��ي��ة 

ب��امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ق���د ي��ف��ر���س ع��ل��ي��ه��ا ال��ع��زل 

وحظر التجول ال�سامل.

فتحي  املهند�س  الغرفتن،  رئي�س  وق��ال 

اجل��غ��ب��ري، اإن خ��ل��ي��ة االأزم������ة ال��ت��ي ع��ق��دت 

�ستعمل  االأردن،  �سناعة  مبقر  لها  اجتماعا 

االآلية  ح��ول  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق 

امل��ن��ا���س��ب��ة ل�����س��م��ان ا���س��ت��م��راري��ة ال��ع��م��ل��ي��ات 

االن���ت���اج���ي���ة، و���س��ال���س��ل ال���ت���وري���د امل��ت��ع��ل��ق��ة 

الأية  ال�سناعي  القطاع  رف�س  موؤكدا  فيها، 

اإغالقات قد تعرقل عجلة االإنتاج.

واأكد اأن امل�سانع االأردنّية اليوم ال تقوى 

ملن�ساآتها،  جديدة  اإغ��الق��ات  اأي  حتمل  على 

احلظر  بفعل  كبرية  خ�سائر  تكبدت  كونها 

ال�سامل بداية انت�سار وباء فريو�س كورونا، 

م�سددا “نحن باأم�س احلاجة اليوم اإىل دفع 

وتن�سيط العجلة االقت�سادية«.

ات���ب���اع  اإىل  اجل���غ���ب���ري  امل���ه���ن���د����س  ودع�������ا 

باأي حال  تتجه  ال  والتي  العاملية  املمار�سات 

من االأحوال اإىل اإغالق امل�سانع وك�سر حلقة 

ال�سناعي  القطاع  ح��ر���س  م��وؤك��دا  االإن��ت��اج، 

وال�سحة  التعقيم  اج�����راءات  تطبيق  ع��ل��ى 

وال�سالمة املهنية.

ودع�������ا امل���ه���ن���د����س اجل���غ���ب���ري ال�������س���رك���ات 

ال�سناعية اإىل رفع م�ستوى تطبيق اإجراءات 

ال�����س��ح��ة وال�������س���الم���ة ل��ل��ح��د م����ن ان��ت�����س��ار 

التام  والتقيد  من�ساآتها  يف  كورونا  فريو�س 

اجلهات  وتوجيهات  الدفاع  اأوام��ر  ب��ق��رارات 

يحتم  احل��ايل  الو�سع  اأن  مبينا  املخت�سة، 

التفكري باإجراءات ال تعرقل عجلة االأن�سطة 

االقت�سادية.

التفا�صيل �ص »4«

2

3



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 إرادة ملكية بتعيين تغريد حكمت 
عضوًا في المحكمة الدستورية

المستقلة لالنتخاب :انطالق مرحلة 
الدعاية االنتخابية

 7 قوائم انتخابية بدائرة إربد الثانية

 8  قوائم انتخابية في الدائرة األولى و9 
في الدائرة الثانية لمحافظة الزرقاء

 10 قوائم انتخابية سجلت بدائرة الكرك

االنباط- عمان

امل���ل���ك���ي���ة  االإرادة  ������س�����درت 

ال�������س���ام���ي���ة ب���ت���ع���ي���ن ع��ط��وف��ة 

ال�������س���ي���دة ت���غ���ري���د م�����س��ط��ف��ى 

امل��ح��ك��م��ة  ع�������س���واً يف  ح���ك���م���ت 

تاريخ  من  اعتباراً  الد�ستورية 

.2020/10/6

االنباط-عمان

الهيئة  يف  االع���ام���ي  ال��ن��اط��ق  اأع��ل��ن 

عن  امل��وم��ن��ي  ج��ه��اد  لانتخاب  امل�ستقلة 

االنتخابية  ال��دع��اي��ة  م��رح��ل��ة  ان��ط��اق  

للمجل�س  العامة  النيابية  لانتخابات 

التا�سع ع�سر،  وذلك وفقا الأحكام  املادة 

االنتخاب  قانون  من  )اأ(  الفقرة   ،)20(

 2016 ل�����س��ن��ة  رق���م )6(  ال���ن���واب  مل��ج��ل�����س 

“ تكون الدعاية  وتعديله والتي تن�س : 

القانون  الأح��ك��ام  وفقا  ح��رة  االنتخابية 

وي�����س��م��ح ال���ق���ي���ام ب���ه���ا م����ن ت����اري����خ ب���دء 

ال��رت���س��ح امل����ادة )14( م��ن ه���ذا ال��ق��ان��ون 

من  �ساعة  وع�سرين  ارب��ع  قبل  وتنتهي 

اليوم املحدد لاقرتاع.

املقرات  فتح  مينع   ان��ه  املومني  وب��ن 

االنتخابية اخلا�سة بالقوائم واملر�سحن 

رئي�س  موافقة   على  احل�سول  بعد   اال 

االنتخابية،  ال��دائ��رة  يف  االنتخاب  جلنة 

فتح مقر  تعبئة من��وذج طلب  من خال 

انتخابي وتقدمي تعهد التزام بال�سروط 

بن�سر  ال��ه��ي��ئ��ة  ق���ام���ت  ال�����س��ح��ي��ة، ح��ي��ث 

النموذج املعتمد  والتعهد اخلا�س بذلك 

على موقعها االلكرتوين.

التعليمات  من   8 امل��ادة  الأحكام  ووفقا 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ه اخل��ا���س��ه ب��اح��ك��ام ال��دع��اي��ة 

االن���ت���خ���اب���ي���ة وح���ف���اظ���ا ع���ل���ى ال�����س��ح��ة 

وال�سامة العامة،  يلتزم املر�سحون عند 

فتح املقرات االنتخابية اخلا�سة بهم مبا 

يلي:- 

املقر  داخ���ل  التعقيم  م���واد  ت��وف��ري  اأ. 

�سخ�س  الي  ال�سماح  وع��دم  االنتخابي، 

ب��دخ��ول امل��ق��ر االن��ت��خ��اب��ي دون االل��ت��زام 

العامة  وال�����س��ام��ة  ال�سحة  مبتطلبات 

مبا يف ذلك ارتداء الكمامات .

ب. عدم الدعوة لاجتماع بالناخبن 

او امل��واط��ن��ن مب��ا ي��زي��د ع���دد احل�����س��ور 

ع��ل��ى م�����س��اح��ة امل���ق���ر امل���ح���ددة وامل���واف���ق 

عليها من الهيئة.

مبختلف  االط��ع��م��ة  ت��ق��دمي  ع���دم  ج. 

تقدمي  با�ستثناء  امل�سروبات  او  ا�سكالها 

امل�������اء ب����ع����ب����وات �����س����غ����رية  داخ�������ل امل���ق���ر 

االن���ت���خ���اب���ي  مب����ا ي����ت����واءم وم��ت��ط��ل��ب��ات 

العامة. ال�سحة وال�سامة 

االنتخابية،  امل��ق��رات  ب��ن  التباعد  د. 

ب�����ن امل���ق���ر  ت����ق����ل امل���������س����اف����ة  ب���ح���ي���ث ال 

االن���ت���خ���اب���ي واالخ������ر ع���ن م��ائ��ت��ي م��رت، 

املقرات  امام  التزاحم  عدم  ي�سمن  ومبا 

االنتخابية.

قبل  االنتخابي  املقر  افتتاح  عدم  .ه�. 

جلنة  رئي�س  من  موافقة  على  احل�سول 

الهيئة  املعد من  النموذج  االنتخاب على 

ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة م��رف��ق��ا ب���ه ت��ع��ه��دا خطيا 

موقعا من املر�سح اأو املر�سحن بااللتزام 

العامة  وال�����س��ام��ة  ال�سحة  مبتطلبات 

املحددة من اجلهات املخت�سة.

االنباط- الرمثا

�سجلت جلنة االقرتاع والفرز بدائرة 

قوائم   7 ال��ث��اث��اء،  ام�����س  الثانية،  اإرب���د 

ل��واءي  ت�سم  التي  ال��دائ��رة  يف  انتخابية 

 4 ع��ل��ى  للمناف�سة  ك��ن��ان��ة،  وب��ن��ي  ال��رم��ث��ا 

م��ق��اع��د، ب��ح�����س��ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة م���ازن 

املومني.

تنتظر  ال��ل��ج��ن��ة  اإن   ، امل��وم��ن��ي  وق����ال 

طلبات  ع��ل��ى  امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��واف��ق��ة 

ال���رت����س���ح ال���ت���ي ت���ق���دم���ت ب���ه���ا ال���ق���وائ���م 

االن���ت���خ���اب���ي���ة الع���ت���م���اد ت��ر���س��ي��ح��ه��ا يف 

ال����دائ����رة، م��و���س��ح��ا ان ق���ان���ون ال��ه��ي��ئ��ة 

ال���ق���وائ���م  اع���ت���م���اد  ان  ي���ب���ن  امل�����س��ت��ق��ل��ة 

مفو�سي  جمل�س  م��ن  عليها  وامل��واف��ق��ة 

من  اأي��ام   7 خال  يكون  امل�ستقلة  الهيئة 

مفو�سي  جمل�س  لت�سلم  ال��ت��ايل  ال��ي��وم 

الطلب. الهيئة 

ات�����خ�����ذت  ال����ل����ج����ن����ة  ان  وا���������س��������اف 

ب���اإج���راءات  املتعلقة  ك��اف��ة  االح��ت��ي��اط��ات 

عملية  اثناء  العامة  وال�سامة  ال�سحة 

التقدم للرت�سح، حيث �سي�ستمر ا�ستقبال 

نهاية  حتى  اللجنة  قبل  م��ن  املر�سحن 

دوام يوم اخلمي�س املقبل.

االنباط- الزرقاء

 ���س��ج��ل��ت جل��ن��ة االق�������رتاع وال����ف����رز يف 

ام�س  ال��زرق��اء،  ملحافظة  االأوىل  ال��دائ��رة 

 51 ان��ت��خ��اب��ي��ة؛ ت�سم  ق��وائ��م   8 ال��ث��اث��اء، 

7 �سيدات بح�سب  مرت�سحاً من الرجال و 

رئي�س اللجنة االنتخابية بالدائرة ح�سن 

�سرمي.

يف  انتخابية  ق��وائ��م   9 ت�سجيل  مت  كما 

ت�سم  ال��زرق��اء،  ملحافظة  الثانية  ال��دائ��رة 

43 مرت�سحاً ومرت�سحة، منهم 9 �سيدات و 

34 رجًا، وفقاً لرئي�س اللجنة االنتخابية 

للدائرة الثانية حممود بني �سامة.

وقال �سرمي وبني �سامة، اإن اللجنتن 

ا�ستقبلتا املرت�سحن منذ ال�ساعة الثامنة 

الثالثة  ال�ساعة  وحتى  �سباحاً  والن�سف 

والن�سف م�ساًء، حيث مت االلتزام بارتداء 

الكمامات والتعقيم ولب�س القفازات اأثناء 

بكافة  واالل��ت��زام  الرت�سح،  طلبات  تقدمي 

االإج��������راءات االح����رتازي����ة ال��وق��ائ��ي��ة ملنع 

 “ انت�سار عدوى فريو�س كورونا امل�ستجد 

كوفيد 19 “.

امل��رت���س��ح��ن  ا���س��ت��ق��ب��ال  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

م���ن ق��ب��ل ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب 

ي�����س��ت��م��ر ح��ت��ى ث��اث��ة اأي������ام؛ ح��ي��ث ي��ك��ون 

لتقدمي  موعد  اآخ��ر  املقبل  اخلمي�س  ي��وم 

اأي��ة  ا�ستقبال  يتم  ول��ن  ال��رت���س��ح،  طلبات 

طلبات بعد ذلك.

االنباط- الكرك

10 ق��وائ��م   ���س��ج��ل��ت ام�����س ال���ث���اث���اء، 

ان��ت��خ��اب��ي��ة يف دائ������رة حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك 

ل��ل��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى 11 م��ق��ع��دا م��ن��ه��ا ك��وت��ا 

املهند�س  اللجنة  لرئي�س  وفقا  ن�سائية 

رائد اخلطاطبة.

ع�����دد  ان  اخل�����ط�����اط�����ب�����ة  وا���������س��������اف 

مرت�سحا،   92 بلغ  بالقوائم  املرت�سحن 

متت  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة  اأن  اإىل  الف���ت���ا 

���س��م��ن ال�����س��روط ال�����س��ح��ي��ة وال�����س��ام��ة 

العامة حفاظا على �سامة اجلميع.

االنباط-عمان

 ي�سارك جالة امللك عبداهلل الثاين، يف ال�ساد�س ع�سر من 

ت�سرين االأول احلايل، يف حوار بورلوغ الذي تنظمه موؤ�س�سة 

جائزة الغذاء العاملية، عرب تقنية االت�سال املرئي يف الفرتة ما 

بن 12-16 من هذا ال�سهر.

اأممين  م�سوؤولن  مب�ساركة  يعقد  ال���ذي  احل���وار،  وي��رك��ز 

وممثلن عن منظمات غري حكومية ودبلوما�سين وموؤ�س�سات 

الغذائي،  الزراعة والت�سنيع واالأمن  دولية تعمل يف قطاعات 

على اآليات تطوير قطاع الزراعة والت�سنيع الغذائي.

التغري  اأث���ر  اأي���ام،  خم�سة  م��دى  على  امل�����س��ارك��ون،  ويناق�س 

امل��ن��اخ��ي ع��ل��ى االأم����ن ال��غ��ذائ��ي، واإم��ك��ان��ي��ة ال��و���س��ول ل��ل��غ��ذاء 

والت�ساوي يف فر�س احل�سول عليه، والتغذية، واال�ستثمار يف 

الزراعة لتح�سن نوعية  االأ�ساليب والتكنولوجيا احلديثة يف 

ووفرة الغذاء.

والية  يف  ومقرها  العاملية،  الغذاء  جائزة  موؤ�س�سة  وت�سعى 

اآي����وا يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة، اإىل ت��ع��زي��ز االإب����داع 

واالبتكار والت�سجيع على العمل لتح�سن نوعية وكمية الغذاء 

وتوفريه ملختلف ال�سعوب.

االنباط- عّمان

ك��ورون��ا  اأزم����ة  خلية  عمليات  م��دي��ر  اأع��ل��ن 

واإدارة  ل��اأم��ن  الوطني  امل��رك��ز  رئي�س  ون��ائ��ب 

االأزم����ات، العميد ال��رك��ن م��ازن ال��ف��راي��ة، عن 

�ساعة   48 مل��دة  ال�سامل  التجول  حظر  فر�س 

يف جميع مناطق اململكة، اعتبارا من منت�سف 

 9 املوافق  املقبلة  اجلمعة  على  اخلمي�س  ليلة 

ليلة  منت�سف  لينتهي  احل��ايل  االأول  ت�سرين 

ال�سبت على االأحد املقبل .

عقد  �سحفي  اإيجاز  خ��ال  الفراية،  وق��ال 

اإنه وخال  ال��وزراء،  الثاثاء يف رئا�سة  ام�س 

���س��اع��ات ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ال�����س��ام��ل ل���ن ي�سمح 

الأح����د م��ن امل��واط��ن��ن ب���اخل���روج مب��ا يف ذل��ك 

من  وي�ستثنى  االإلكرتونية  الت�سريح  حملة 

الطبية  والكوادر  الوبائي  التق�سي  فرق  ذلك 

القائمن  م��ن  حم���دود  وع���دد  والتمري�سية 

ع��ل��ى دمي���وم���ة ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ات ل��ل��ق��ط��اع��ات 

امل�سافرين  االأ�سخا�س  اأن  اإىل  ونوه  احليوية. 

لهم  ال�سماح  �سيتم  ال�سفر  م��ن  العائدين  اأو 

اأي����ام ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ال�سامل،  ب��امل��رور خ���ال 

الغلق  لنقاط  ال�سفر  لتذاكر  اإبرازهم  مبجرد 

االأمنية.

واأ����س���اف ال��ف��راي��ة اأن���ه ت��ق��رر اأي�����س��ا ت��ك��رار 

بنف�س  ال�سامل  التجوال  حظر  ق��رار  تطبيق 

اآخر،  والإ�سعار  املقبلة  االأ�سابيع  خال  االآلية 

وذلك خال اجتماع خلية اأزمة كورونا الذي 

الوزراء وح�سور  رئي�س  برئا�سة  اليوم  عقدته 

وذل��ك  االأزم���ة،  بخلية  املمثلة  اجل��ه��ات  جميع 

االأردن  يف  الوبائية  احلالة  ت��ط��ورات  �سوء  يف 

وت��زاي��د اأع����داد االإ���س��اب��ات ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

ب�سكل غري م�سبوق خال االأيام املا�سية.

يفر�س  ال��ت��ي  االأي����ام  وبا�ستثناء  اأن���ه  واأك���د 

حظر  ���س��ري��ان  ي�ستمر  ال��ت��ج��ول،  ح��ظ��ر  فيها 

التجول اجلزئي يوميا اعتبارا من ال�ساعة 12 

للمواطنن  �سباحا  ال���1  وبعد  للمن�ساآت  ليا 

وح��ت��ى ال�����س��اع��ة 6 ���س��ب��اح��ا، م�����س��ددا ع��ل��ى اأن��ه 

اإال  ب��اخل��روج  امل��واط��ن��ن  ال ي�سمح الأح���د م��ن 

لاأ�سخا�س امل�سرح لهم بذلك.

�سباح  واعتبارا من  اأن��ه  الفراية  اعلن  كما 

ال���ي���وم االأرب����ع����اء ���س��ي��ت��م ن�����س��ر ك�����وادر ال��ق��وات 

العربي يف جميع  - اجلي�س  االأردنية  امل�سلحة 

حمافظات اململكة، وذلك ل�سمان تنفيذ قرار 

كوادر  جهود  ولتعزيز  ال�سامل  التجول  حظر 

مديرية االأمن العام.

�ست�ستمر  االأزم����ة  خلية  اأن  ال��ف��راي��ة  واأك���د 

مب��راق��ب��ة امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��ت��زاي��د فيها ح��االت 

االإ�سابة وفقا لنظام التتبع اجلغرايف يف املركز 

الوطني لاأمن واإدارة االأزمات و�سيتم تنفيذ 

االآلية  اأ�سبوعن وفق  اأو  �سامل الأ�سبوع  حظر 

املعمول بها حاليا.

والرقابية  التفتي�سية  احلمات  اإن  وق��ال 

�ست�ستمر  امل��ن�����س��اآت  ال��ع��ام على  االأم���ن  ل��ك��وادر 

خ����ال ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة، وال���ت���ي اأف�����س��ت اإىل 

حترير حوايل 450 خمالفة بحق من�ساآت غري 

ملتزمة.

االنباط-عمان

انتهاء  لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  اعلنت 

وذل��ك  ال��ث��اث��اء  الرت�سح  ملرحلة  االول  ال��ي��وم 

با�ستقبال طلبات الرت�سح  لانتخابات النيابية 

العامة للمجل�س التا�سع ع�سر  يف االماكن التي 

حددتها الهيئة يف الدوائر االنتخابية .

    واو���س��ح��ت ال��ه��ي��ئ��ة ان���ه ول��غ��اي��ة اان��ت��ه��اء 

الر�سمي لليوم االول للرت�سح  ال��دوام   �ساعات 

يف  ترغب  لقوائم  طلبا   )151( الهيئة  ت�سلمت 

التوزيع  ح�سب  وذل��ك   )867( �سملت  الرت�سح 

التايل:

 )12( والثانية    )7( االوىل    -: العا�سمة 

  )10( واخلام�سة   )10( والرابعة   )7( والثالثة 

وبدو الو�سط )9( وحمافظة مادبا )8( الزرقاء 

 )9( البلقاء   )5( الثانية  والزرقاء   )7( االوىل 

وامل��ف��رق )3( وب���دو ال�����س��م��ال )2( دائ����رة ارب��د 

الثالثة  ارب����د   )7( ال��ث��ان��ي��ة  ارب����د   )7( االوىل 

)5( اربد الرابعة )3( جر�س )5( عجلون )6( 

العقبة   )5( معان   )3( الطفيلة   )10( الكرك 

)8( بدو اجلنوب )3( .

 و�سيعمل روؤ�ساء جلان االنتخاب وفق قانون 

االنتخاب على احالة طلبات الرت�سح والوثائق 

بالو�سيلة  املجل�س  اىل  بها  امل��رف��ق��ة  والبينات 

ال��ت��ي حت��دده��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، حيث 

او رف�سه  الطلب  املجل�س قراره بقبول  ي�سدر 

اك���ر من  ا���س��م او  ك��ام��ا او ق��ب��ول او رف�����س 

الواردة  القائمة  يف  املذكورين  الرت�سح  طالبي 

يف ط��ل��ب ال��رت���س��ح او ا���س��م ال��ق��ائ��م��ة او رم��زه��ا 

وذلك خال �سبعة ايام من اليوم التايل لتاريخ 

طلب  رف�س  املجل�س  ق��رر  واذا  الطلب  ت�سلمه 

الرت�سح الأي �سبب فعليه بيان اأ�سباب الرف�س 

طالب  تبليغ  يفو�سه  م��ن  او  ال��رئ��ي�����س  وع��ل��ى 

الرت�سح قرار الرف�س بالطريقة التي حتددها 

للمادة )15(   التنفيذية وذلك وفقا  التعليمات 

 )6( رق��م  النواب  ملجل�س  االنتخاب  قانون  من 

ل�سنة 2016 وتعديله.

ول���غ���اي���ات حت���دي���د ال���رق���م امل��ت�����س��ل�����س��ل على 

ف��اإن��ه جت��رى القرعة بح�سور  ورق��ة االق���رتاع 

مفو�سي القوائم االنتخابية وذلك بعد انتهاء 

ال����دوام ال��ر���س��م��ي الآخ���ر ي���وم ت��ر���س��ح وال ي��وؤث��ر 

تاريخ تقدمي طلب الرت�سح ووقته على الرقم 

املفو�سن عن  اأح��د  تغيب  ح��ال  املت�سل�سل  ويف 

ال��ق��رع��ة ف��ان��ه��ا جت���ري ال��ق��رع��ة مب���ن ح�سر، 

بالرت�سح  اخلا�سة  التنفيذية  للتعليمات  وفقا 

 ،2016 ل�سنة   )6( رق���م  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ل��ل��دائ��رة 

وتعدياته.

امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  اأن  يذكر 

ل��ان��ت��خ��اب ق��د ح���دد اي���ام ال�����س��اد���س وال�����س��اب��ع 

وال���ث���ام���ن م���ن ت�����س��ري��ن اول احل�����ايل م��وع��دا 

النيابية  لانتخابات  الرت�سح  طلبات  لتقدمي 

العامة للمجل�س التا�سع ع�سر.

االنباط- اربد

اك�����دت ع�����س��و جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

امل�ستقلة لانتخاب الدكتورة عبري دبابنة، اأنه 

االآن،  لغاية  االنتخابات  موعد  على  تغيري  ال 

وان تاأجيل االنتخابات من �ساحيات جالة 

امللك، والهيئة امل�ستقلة لانتخاب متتلك حق 

بتطور  وذل��ك منوط  االق���رتاع،  تغيري موعد 

الو�سع الوبائي باململكة.

وبينت الدكتورة دبابنة خال زيارتها ملركز 

ا�ستقبال طلبات الرت�سح لانتخابات النيابية 

التابعة  احل�����س��ن،  بكلية  الثالثة  ال��دائ��رة  يف 

اتخذت  الهيئة  اأن  ارب���د،  يف  عبيد  بني  ل��ل��واء 

العملية  نزاهة  ت�سمن  التي  االج��راءات  كافة 

اأن  اىل  م�سرية  مراحلها،  بكافة  االنتخابية 

ال�سابقة  جت��ارب��ه��ا  م��ن  ا���س��ت��ف��ادت  ق��د  الهيئة 

االنتخابية  العملية  يخدم  مبا  ادائها  وتقييم 

م�ستقبا.

كما ا�ستعر�ست اج��راءات االق��رتاع يف ظل 

عملت  الهيئة  ان  مو�سحة  ك��ورون��ا،  جائحة 

ال��ازم��ة للحفاظ  ال��ت��داب��ري  ك��اف��ة  اأخ���ذ  على 

العملية  يف  وامل�ساركن  املواطنن  �سحة  على 

على  انعك�ست  التدابري  ه��ذه  وان  االنتخابية 

للعملية  ال��ن��اظ��م��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ال�سحية  ال�����س��روط  ي��ح��ق��ق  االن��ت��خ��اب��ي��ة مب��ا 

ويتما�سى مع الو�سع الوبائي احلايل.

اأن ر�سالة الهيئة جاءت من  واأك��دت دبابنة 

العملية  تدير  م�ستقلة  د�ستورية  اإدارة  اأج��ل 

االن���ت���خ���اب���ي���ة م���ن خ����ال ال��ت��ط��ب��ي��ق ال���ع���ادل 

ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات ال��ن��اظ��م��ة وامل���واث���ي���ق ال��دول��ي��ة، 

وت��ق��دمي خ��دم��ات ان��ت��خ��اب��ي��ة م��ت��م��ي��زة حملياً 

واإقليمياً.

م���ن ج��ه��ت��ه ب���ن رئ��ي�����س جل��ن��ة االن��ت��خ��اب 

للدائرة الثالثة والتي ت�سم لواءي بني عبيد 

اأن  نقطة،  ابو  علي  املهند�س  ال�سمايل  وامل��زار 

كافة اال�ستعدادات قد مت االنتهاء منها، مبديا 

الرت�سيح  طلبات  ال�ستقبال  اللجنة  جاهزية 

طلباتهم  ال�ستام  الرت�ٌسح  يف  الراغبن  من 

من ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح اليوم 

الثاثاء وحتى م�ساء اخلمي�س املقبل.

لانتخابات  امل�ستقلة  الهيئة  ع�سو  وق��ال 

اإج��راءات��ه��ا  ب���داأت  الهيئة  اإن  ال�سبول،  في�سل 

اأك���ر من  ال��ع��ام، حيث مت �سبط  ه��ذا  مبكراً 

 50 نحو  منها  اأم�����س  ي��وم  لغاية  خمالفة   260

خمالفة تتعلق باملال االأ�سود.

لوكالة  لل�سبول  ت�سريحات  يف  ذل��ك  ج��اء 

اليوم  االأردنية )برتا(، خال جولته،  االأنباء 

الرت�سح  اإج�����راءات  ل��اط��اع على  ال��ث��اث��اء، 

ل��ان��ت��خ��اب��ات يف دائ��رت��ي االأوىل وال��ث��ان��ي��ة يف 

يوم  حتى  ت�ستمر  وال��ت��ي  ال���زرق���اء،  حمافظة 

اخلمي�س املقبل.

وبن ان الهيئة و�سعت جمموعة اإجراءات 

والناخب  املرت�سح  تطمئن  ودقيقة  وا�سحة 

ع��ل��ى ح��د ����س���واء، وت��ع��زز ال��ث��ق��ة ب��ن امل��واط��ن 

يف  يدخل  وذل��ك  االنتخابية،  العملية  ونزاهة 

�سميم واجبها القانوين والد�ستوري والغاية 

التي وجدت من اجلها باالأ�سل.

وقامت  املواطنن  نا�سدت  الهيئة  ان  واأك��د 

ب��ر���س��د و���س��ائ��ل االإع�����ام وم���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

ال�سكاوى  من  العديد  وا�ستقبلت  االجتماعي 

ال���ع���دي���د م���ن تلك  ، ح��ي��ث مت ال��ت��ح��ق��ق م���ن 

ال�������س���ك���اوى وامل����اح����ظ����ات، واأح���ي���ل���ت ب��ع�����س 

ال�����س��ك��اوى ل��ل��ق�����س��اء، ف��ي��م��ا مت اإي���ق���اف بع�س 

االأ����س���خ���ا����س ب�����س��ب��ب ر����س���د ل��ب��ع�����س ح���االت 

اأن ذل��ك ال يعني  اإال  ال�����س��ود،  امل���ال  ا���س��ت��خ��دام 

�سيطرتنا بالكامل على املال االأ�سود.

اإج�����راءات  ات���خ���ذت  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  اإىل  ول��ف��ت 

ال��ت��زاح��م واالك��ت��ظ��اظ  وا���س��ح��ة ل�سمان ع��دم 

متا�سيا  الرت�سح،  طلبات  تقدمي  اأماكن  اأم��ام 

ال��ت��ي اتخذتها  م��ع االإج������راءات االح���رتازي���ة 

انت�سار عدوى فريو�س كورونا،  ملنع  احلكومة 

امل��ت�����س��ل�����س��ل  ال���رق���م  حت���دي���د  ان  اإىل  م�������س���رياً 

م��ن خال  �سيتم  االق���رتاع  دف��رت  للقائمة يف 

اإجراء القرعة يف اليوم االأخري .

ون����وه ب����اأن ال��ه��ي��ئ��ة ل���ن ت��ق��ب��ل اأي����ة ط��ل��ب��ات 

للرت�سح بعد انق�ساء املدة املحددة وهي ثاثة 

اأيام، مبيناً ان احل�سول على الوثائق املطلوبة 

والتي منها �سهادة عدم املحكومية �سهل جداً 

ويتم الكرتونياً دون اأية �سعوبات تذكر .

واأو�سح اأنه اإذا ا�ستجدت ظروفاً ا�ستثنائية 

تلجاأ  رمب��ا  ك��ورون��ا،  جائحة  ب��اإ���س��اب��ات  تتعلق 

وال  االق���رتاع،  ي��وم  تغيري موعد  التي  الهيئة 

يعني ذلك متديد االنتخابات، حيث ان الهيئة 

لديها اأربعة اأ�سهر الإجراء االنتخابات النيابية 

بعد حل املجل�س النيابي، واأي �سيء خارج هذا 

ال�سياق يعني عودة املجل�س النيابي القدمي.

امل�ستقلة  الهيئة  تفقدت  اخ��رى،  جهة  من 

ل���ان���ت���خ���اب���ات، ال���ي���وم ال���ث���اث���اء، اج������راءات 

ال��ت�����س��ج��ي��ل وا����س���ت���ق���ب���ال ط���ل���ب���ات ال���رت����س���ح 

لانتخابات يف مركز حمافظة الكرك. وقال 

�سحفي  ت�سريح  يف  احل�سيني  عمار  املفو�س 

ان الهيئة حري�سة على التاأكد من عدة امور 

التباعد  على  احل��ف��اظ  اهمها  وم��ن  ب��امل��راك��ز 

االج��ت��م��اع��ي واجل�����س��دي واالل���ت���زام ب�����س��روط 

ال�سحة وال�سامة العامة من حيث الكمامات 

املعقمات، الفتا اىل تدريب  والقفازات وتوفر 

للتعامل  املتطوعن واملوظفن  جمموعة من 

مهماتهم  وت�سهيل  واملر�سحن  الناخبن  مع 

والقوائم  النماذج  وتعبئة  طلباتهم  با�ستقبال 

االنتخابية بكل �سهولة وي�سر.

الملك يشارك في حوار تنظمه مؤسسة جائزة الغذاء العالمية في 16 الشهر الحالي

 فرض حظر التجول الشامل لـ48 ساعة اعتبارا من ليلة الخميس

المستقلة لالنتخاب:) 151( قائمة انتخابية في اليوم االول للترشح 

  المستقلة لالنتخاب: ال تغيير على موعد 
االنتخابات واألمر منوط بالوضع الوبائي

االربعاء  7/ 10 / 2020
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االنباط-عمان

مبادرات  اإح��دى  “�ض”،  م��ب��ادرة  �أعلنت   

عن  �ل��ث��اث��اء،  �م�����س  �ل��ع��ه��د،  ويل  م�ؤ�س�سة 

ل�سناع  جم��ان��ّي��ة  �إن��ت��اج  خل��دم��ات  تقدميها 

�مل��ح��ت���ى �ل��ع��رب��ي، م���ن ت�����س���ي��ر وم���ن��ت��اج 

وم��سن غر�فيك وغريها. 

وبّينت �ملبادرة �أن هذه �خلدمات �ملجانّية 

تاأتي تنفيذ�ً ل�سر�كة �لعمل مع من�سة دويت 

 doitmediajo@ �ملجانية  �لتعليمية 

�لتي �أطلقها جمم�عة من �ل�سباب �لأردنّيني 

و�ل���ع���رب وت���ق����م ف��ك��رت��ه��ا ع��ل��ى ف��ت��ح �ل��ب��اب 

على  للح�س�ل  �لعربي  �ملحت�ى  �سناع  �أم��ام 

خدمات �لإنتاج و�لت�س�يق و�لن�سر جماناً.

ودع������ت �مل�����ب�����ادرة، يف ب���ي���ان ل���ه���ا، ���س��ن��اع 

�مل���ح���ت����ى �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي و�أ�����س����ح����اب �خل����رة 

�ل���ر�غ���ب���ني مب�����س��ارك��ة خ���ر�ت���ه���م وت��ق��دمي 

�ل��ط��ل��ب��ات ع��ر م���ق��ع دوي���ت �لإل���ك���روين: 

�أو   www.doitmediajo.com
من خال �لر�بط: 

 https://cutt.ly/Jfafwgs
�إحدى  “�ض” هي  �أن مبادرة  �جلدير ذكره 

�إىل  �لهادفة  �لعهد  ويل  م�ؤ�س�سة  م��ب��ادر�ت 

ت�حيد �جله�د �ملبذولة جتاه �للغة �لعربّية، 

ومت��ك��ني �ل�����س��ب��اب ب��امل��زي��د م���ن �مل���ه���ار�ت يف 

للغة  عامليني  �سفر�ء  ليك�ن��  �لقطاع،  ه��ذ� 

�لتكن�ل�جيات  �أحدث  م�ستخدمني  �لعربّية 

لإبر�ز مكانتها وجماليتها. 

الطفيلة االنباط- 

�لطفيلة  حمافظة  �نتخابات  رئي�س  قال 

ق����ئ��م   3 �إن  �ل���ع���دي���ن���ات،  ح�����ازم  �ل���دك���ت����ر 

�لثاثاء  �ل��ي���م  �ع�����س��اوؤه��ا  ت��ق��دم  �نتخابية 

ب����اأور�ق����ه����م �ل��ر���س��م��ي��ة ل��ل��ج��ن��ة �لن���ت���خ���اب 

للر�سح لانتخابات �لنيابية �ملقبلة.

�ع�ساء  �ور�ق  جتهيز  �سيتم  �نه  و��ساف، 

�لهيئة  مف��سية  ملجل�س  ورف��ع��ه��ا  �ل��ق����ئ��م 

�ملنا�سب  �لقر�ر  لتخاذ  لانتخاب  �مل�ستقلة 

بخ�س��س �لر�سح.

و�أ�سار �ىل �أن عملية تقدمي �لور�ق متت 

بي�سر و�سه�لة مع تطبيق �سروط �ل�سامة 

�ل���ع���ام���ة ك�����ارت�����د�ء �ل���ك���م���ام���ات و�ل��ت��ب��اع��د 

�جل�����س��دي ب���ني �مل��ر���س��ح��ني وك��������در جلنة 

�لنتخاب.

و�سمت �لق��ئم 15 مر�سحا ومر�سحة 

وهي ق��ئم �لن�سامى و�لبي�ساء و�مليثاق.

االنباط- عمان

ق����ال ن��ق��ي��ب �ل�������س���ي���ادل���ة �ل���دك���ت����ر زي���د 

�خلا�سة  �ل�سيدلية  ن�سيب  �ن  �ل��ك��ي��اين، 

من مطع�م �لنفل�نز� �مل��سمية �لثاثي ل 

يزيد عن 6 مطاعيم يف �ل�قت �حلايل.

و������س����اف يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي، �م�����س 

�ملطاعيم  م��ن  �لك��ر  �لكمية  �ن  �ل��ث��اث��اء، 

�لتي و�سلت �ىل �ململكة و�لبالغة لغاية �لن 

70 �لف مطع�م ذهبت �ىل �لقطاع �لعام.

و��سار �ىل �ن �لطلب �لعاملي �لكبري وغري 

�مكانية  م��ن  ��سعف  �ملطع�م  على  �مل�سب�ق 

��ستري�د �لكميات �ملطل�بة منه.

و�ع������رب �ل���ك���ي���اين ع���ن �م���ل���ه ب����ان يتم 

����س��ت��ري�د �ل��ك��م��ي��ات �مل��ط��ل���ب��ة م��ن �مل��ط��ع���م 

على  �لكبري  �ملحلي  �لطلب  تغطية  يتم  كي 

�ملطع�م.

ي���ذك���ر �ن ع�����دد� ك���ب���ري� م���ن �مل����ط��ن��ني 

�ل�سيدليات  لدى  ��سمائهم  بت�سجيل  قام�� 

�خل���ا����س���ة ل��ل��ح�����س���ل ع���ل���ى �مل���ط���ع����م ع��ن��د 

و�س�له �إىل �ململكة.

على  ح�سلت  قد  �ل�سيادلة  نقابة  وكانت 

و�ل���دو�ء  ل��ل��غ��ذ�ء  �ل��ع��ام��ة  �مل�ؤ�س�سة  م����ف��ق��ة 

بال�سماح لل�سيدليات ببيع و�عطاء �ملطع�م، 

ل��ل�����س��ي��ادل��ة  م��ت��خ�����س�����س��ة  دور�ت  وع���ق���دت 

�لر�غبني ببيعه وتقدميه للم��طنني.

االنباط- عمان

قال رئي�س جمل�س جمعية �سيد�ت ورجال 

�لأع���م���ال �لأردن���ي���ني �مل��غ��رب��ني )ت�������س��ل(، 

ف���ادي �مل��ج��ايل، يف ب��ي��ان �م�����س �ل��ث��اث��اء، �إن 

�جلمعية جنحت م�ؤخر� با�ستقطاب ��ستثمار 

وتكن�ل�جيا  �لت�سالت  جمال  يف  ��سر�يل 

�ملعل�مات �سي�فر 350 فر�سة عمل لأردنيني 

يف هذ� �لقطاع.

ت�����س��ري��ح �سحفي،  �مل���ج���ايل، يف  و�أو����س���ح 

�ل�ستثمار�ت  ��ستقطاب  �أن  �لثاثاء،  �م�س 

�لأجنبية وت�سهيل �ن�سياب هذه �ل�ستثمار�ت 

لاأردن وت�سجيلها وتي�سري �أعمالها ياأتي يف 

�أول�يات عمل �جلمعية. وثمن �ملجايل  �سلم 

�ل�ستثمار  �لذي قدمته هيئة  �لكبري  �لدور 

�ل�ستثمار  هيئة  وقال”�إن  �ل�����س��دد  ه��ذ�  يف 

ت�سجيل  ع��م��ل��ي��ة  ���س��ه��ل��ت  ك������دره����ا  ب��ك��اف��ة 

�ل�����س��رك��ة وق��دم��ت ك��ل �ل��دع��م �ل����ذي �سمن 

���س��رع��ة �لإج�����ر�ء وح��ظ��ي ب��اإع��ج��اب و�رت��ي��اح 

�ل���س��ر�يل،  �مل�ستثمر  وق��ال  �مل�ستثمرين”. 

نظر�ً  ج��اء  �لأردن  �ختيار  �إن  �لفقي،  ط��ارق 

ج��اذب��ة،  ��ستثمارية  م��ز�ي��ا  م��ن  ب��ه  يتمتع  مل��ا 

م�سري�ً �إىل �أن قطاع �لت�سالت وتكن�ل�جيا 

يف  �ل����ع��دة  �لقطاعات  �أح��د  يعد  �ملعل�مات 

و�ع��ف��اء�ت  تناف�سية  مبيزة  ويحظى  �ململكة 

ه��ذه  �أن  �ل��ف��ق��ي  و�أو����س���ح  ك��ب��رية.  �سريبية 

�لأ����س���ب���اب، ب��الإ���س��اف��ة ل��ل��ك��ف��اء�ت �لأردن���ي���ة 

هذ�  يف  �لأردين  لل�سباب  �مل��م��ي��زة  و�مل���ه���ار�ت 

�لقطاع كانت �أحد �أهم �لأ�سباب �لتي دفعتهم 

ع�س�  �أك����د  ج��ان��ب��ه،  م���ن  �لأردن.  لخ��ت��ي��ار 

جمل�س غد�رة �جلمعية، بدي ت�، �إن �ل�سركة 

يف عمان بد�أت عملياتها بالفعل ويف ت�ظيف 

�لأيدي �لعاملة �لأردنية �ملخت�سة و�ست�ستمر 

تط�ر  مقت�سيات  ح�سب   2021 �لعام  خ��ال 

ل��ت��ط���ر�ت �ل������س��ع �ملحلي  �لأع���م���ال وف���ق���اً 

و�أ�ساف  ك���رون��ا.  بفريو�س  �ملتعلق  و�لعاملي 

لعمليات  م��ق��ر�  �سيك�ن  �لأردن  �إن  ت���  ب��دي 

�ل�سركة يف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا.

االنباط-عمان

و�ملقايي�س  �مل�������س��ف��ات  م�ؤ�س�سة  �أطلقت 

�لأردنية خدمة منح �سهادة وعامة �سم�سي 

و�ل����ت����ي ت��ع��ط��ى مل��ن��ت��ج �ل����اق����ط �ل�����س��م�����س��ي 

�حل�������ر�ري و�ل���ن���ظ���ام �ل�����س��م�����س��ي �حل�����ر�ري 

لت�سخني �ملياه.

و�أفادت �مل�ؤ�س�سة يف بيان �سادر عنها �م�س 

متنح  عنها  �ل�سادرة  �جل��دي��دة  �لعامة  �إن 

�لفني  �لتقييم  مرحلة  �جتياز  بعد  للمنتج 

�مل�ؤ�س�سة  وتك�ن  بنجاح،  �ملخري  و�لفح�س 

�لردن مبنح  �مل��خ���ل��ة يف  �ل���ح��ي��دة  �جل��ه��ة 

مديرية  خال  من  �سم�سي  وعامة  �سهادة 

���س��ه��اد�ت �مل��ط��اب��ق��ة وف��ق��اً لإج�����ر�ء�ت �لعمل 

�سهادة  م��ن��ح  لتعليمات  ووف��ق��اً  �مل��دي��ري��ة  يف 

2019 �ل�سادرة  وعامة �سم�سي رقم1 ل�سنة 

رقم  و�ملقايي�س  �مل���سفات  قان�ن  مب�جب 

22 ل�����س��ن��ة2000 وت��ع��دي��ات��ه، وت���ك����ن م��دة 

�سريان �ل�سهادة و�لعامة �سنتني من تاريخ 

�ملنح.

ه���ذه �خل��دم��ة كنتيجة  �ط���اق  وق���د مت 

ل��ات��ف��اق��ي��ة �ل��ث��ن��ائ��ي��ة �مل���ق��ع��ة ب���ني �مل��رك��ز 

�لطاقة  وكفاءة  �ملتجددة  للطاقة  �لقليمي 

وب�����ني م���ؤ���س�����س��ة �مل���������س���ف���ات و�مل��ق��اي��ي�����س 

�لأردنية يف �لعام 2018.  

  وب��ح�����س��ب �لت���ف���اق���ي���ة، ف������اإن �ل���اق���ط 

�ل�سم�سي  �ل��ن��ظ��ام  �أو  �حل�����ر�ري  �ل�����س��م�����س��ي 

�حل�����ر�ري �حل��ا���س��ل ع��ل��ى ���س��ه��ادة وع��ام��ة 

���س��م�����س��ي ي��ت��م��ت��ع ب����اع����ر�ف م���ت���ب���ادل م��ن 

�سبكة  يف  �لأع�����س��اء  �لعربية  �ل���دول  جميع 

�خل��ر�ء  من  جمم�عة  ت�سم  �لتي  �سم�سي 

ممثلني  و�أع�����س��اء  و�ل��دول��ي��ني،  �لإقليميني 

�لختبار  وم��ع��ام��ل  �ل�����س��ه��اد�ت  منح  جل��ه��ات 

�لأخ��رى  �ملعنية  �مل�ؤ�س�سات  م��ن  وجمم�عة 

�لعام  �لقطاع  من  مر�قبني  �إىل  بالإ�سافة 

و�خلا�س من جمم�عة من �لدول �لعربية 

مما  �لها�سمية  �لأردن��ي��ة  �ململكة  بينها  م��ن 

ي�سهل �لتبادل �لتجاري بني تلك �لدول.

حظر تجول الجمعة والسبت واستبعاد »الشامل« حاليا
١٢ وفاة و١٥٣٧ إصابة كورونا جديدة

 تعليق دوام المدارس بشكل كلي اعتبارا من الجمعة

 توق: تدريس التخصصات والمستويات في الجامعات األردنية إلكترونيا

الكاللدة يعلق على تأثير الحظر الشامل أثناء »فترة الدعاية االنتخابية«

 العضايلة: نحن أمام تحدٍّ كبير ومسؤولّية تتطّلب 
الحفاظ على منظومتنا الصحّية

االنباط-عمان

ت�سجيل  جابر،  �سعد  �لدكت�ر  �ل�سحة،  وزير  �أعلن 

�إ�سابة بفريو�س ك�رونا �مل�ستجّد، منها  1537 حالة  يف 

�خل��ارج،  م��ن  ق��ادم��ة  حالة  و30  حملّية،  �إ�سابة   1507

عاما،   80 ف�ق  �أعمارهم  منهم   5 12وف��اة  �سجلت  كما 

.122 �إىل  لريتفع عدد �ل�فيات 

د�ر  يف  �سحفي  م�ؤمتر  خال  جابر،  �لدكت�ر  وبني 

رئ��ا���س��ة �م�����س �ل��ث��اث��اء، �إن �حل���الت �مل��ح��ل��ّي��ة ت���ّزع��ت 

�ل��ع��ا���س��م��ة ع��ّم��ان، و39 يف  812 يف  �ل��ن��ح��� �لآت���ي  ع��ل��ى 

�ل��زرق��اء، و17 يف  �ل��ب��ل��ق��اء، و193 يف  �ل��ك��رك، و234 يف 

�مل��ف��رق  م��اأدب��ا، و6 يف  ع��ج��ل���ن، و12 يف  م��ع��ان، و28 يف 

و12  �ل��ع��ق��ب��ة،  يف  و18  �إرب���د،  يف  و101  ج��ر���س،  و35 يف 

���س��ف��اء ج��دي��دة.  94 ح��ال��ة  ���ُس��ج��ل��ت  �ل��ط��ف��ي��ل��ة، فيما  يف 

وب���ني �ل��دك��ت���ر ج��اب��ر �أن ف���رق �ل���س��ت��ق�����س��اء �ل���ب��ائ��ي 

�إج��م��ايل ع��دد  19169 ف��ح�����س��اً ج��دي��د�، ل��ي��ب��ل��غ  �أج����رت 

�لدكت�ر  وت�قع  فح�ساً.   1330605 نح�  �لفح��سات 

�لإ���س��اب��ات،  �آلف  �إىل  �مل�سابة  �حل���الت  �زدي���اد  ج��اب��ر 

مم��ا ي��ت��ط��ل��ب �مل��زي��د م��ن �حل���ذر و�ل��ت��ب��اع��د �جل�����س��دي 

حلد  و�سل  �ل�بائي  �ل��سع  ك���ن  �لكمامات  و�رت���د�ء 

�خلط�رة.

االنباط-عمان

تعليق  �لنعيمي  تي�سري  �لدكت�ر  و�لتعليم  �لربية  وزي��ر  قرر 

ي���م  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  ك��اف��ة  �لتعليمية  �ل�����س��ل��ط��ات  يف  �مل���د�ر����س  دو�م 

�جل��م��ع��ة �مل��ق��ب��ل، وذل����ك ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ���س��ح��ة و���س��ام��ة �لطلبة 

باأكمله. و�ملعلمني و�لك��در و�ملجتمع 

برئا�سة  عقد  �ل���ذي  �ل�سحفي  �مل���ؤمت��ر  يف  �لنعيمي  ق��رر  كما 

لطلبة  �لتكميلية  �ل����دورة  ت��ب��ق��ى  �أن  �ل��ث��اث��اء،  �م�����س  �ل�������زر�ء، 

�لثان�ية �لعامة يف م�عدها �ملعلن م�سبقا، م�سري� �ىل �ن �ل�ز�رة 

�لتكميلية  للدورة  �لثان�ية  �متحانات  عقد  �ج��ر�ء�ت  عن  �ستعلن 

يف �ل�سب�ع �ملقبل.

و�أكد ��ستمر�ر �لمتحانات للر�مج �لدولية وفقا لرناجمها 

�ل�سحية  و�ل��روت���ك���لت  و�ل�سروط  �ملعتمدة  ومر�كزها  �ملعلن 

�ملعتمدة.

وقال �إن دو�م �ملعلمني و�لهيئات �لد�رية يف �ملد�ر�س �حلك�مية 

ملتابعة  �ل�ز�رة  �ستعلن عنه  �لتناوب وفقا لرنامج  �سيك�ن بنظام 

تعلم �لطلبة عن بعد، ووفقا لا�سر�طات �ل�سحية �ملعتمدة.

�لتعليمية  �ل�سلطات  ومد�ر�س  �خلا�سة  �ملد�ر�س  يخ�س  وفيما 

�لد�ري���ة  هيئاتها  دو�م  تنظيم  ���س��رورة  �لنعيمي  �أك���د  �لخ���رى، 

�سريطة  ُب��ع��د  ع��ن  �لتعليم  ع��م��ل  �د�م����ة  ي��خ��دم  مب��ا  و�لتعليمية 

�ل�سحي. �للتز�م بالروت�ك�ل 

يذكر �أن هذه �لقر�ر�ت جاءت يف �س�ء تط�ر �ل��سع �ل�بائي، 

�ل�سيا�سات  �ل������زر�ء مب��ر�ج��ع��ة  ق����ر�ر�ت جم��ل�����س  م��ع  و�ن�����س��ج��ام��ا 

�ملتخذة يف فتح وتعليق �لقطاعات.

االنباط- عمان

�لدكت�ر  �لعلمي،  و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وزي��ر  �أع��ل��ن 

�لتعليم  طريق  عن  للتدري�س  �لتح�ل  ت���ق،  �لدين  حمي 

�لإل���ك���روين ع��ن ب��ع��د يف �جل��ام��ع��ات �لأردن���ي���ة �ل��ر���س��م��ي��ة 

�لتخ�س�سات  كافة  يف  �ملقبل  �ل��در����س��ي  للف�سل  و�خلا�سة 

و�مل�ست�يات �لبكال�ري��س و�لدبل�م و�ملاج�ستري و�لدكت�ر�ه.

و����س��ت��ث��ن��ي �ل����زي���ر ت�����ق، خ���ال �إي���ج���از ���س��ح��ف��ي �م�����س 

�ل��ث��اث��اء، ب���د�ر رئ��ا���س��ة �ل�����زر�ء، م��ن �ل��ق��ر�ر طلبة �لطب 

�ل��ب�����س��ري يف �مل���رح���ل���ة �لإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة ل��ل�����س��ن����ت �ل��ر�ب��ع��ة 

لل�سنتني  �لأ����س���ن���ان  و�ل�����س��اد���س��ة وط��ل��ب��ة ط���ب  و�خل��ام�����س��ة 

�لثالثة  لل�سنتني  �لتمري�س  وطلبة  و�خل��ام�����س��ة،  �ل��ر�ب��ع��ة 

و�لر�بعة، وم��د �ملختر�ت و�مل��د ذ�ت �لتطبيقات �لعملية 

�مل��د  يف  �لطلبة  ت�سجيل  �أن  ت�ق  �ل�زير  و�أعلن  و�لبدنية. 

�ل��در����س��ي��ة ل��ل��ف�����س��ل �ل���در�����س���ي �مل��ق��ب��ل ل��ل��ط��ل��ب��ة �ل��ق��د�م��ى 

�إىل مر�جعة �لطلبة  �إلكرونيا فقط دون �حلاجة  و�جلدد 

 ،10/10 �ملقبل  �ل�سبت  ي�م  من  �عتبار�  وذل��ك  جلامعاتهم، 

���س���ف تعقد  �مل�����س��ت���ي��ات  ل��ك��اف��ة  �أن �لم��ت��ح��ان��ات  �إىل  لف��ت��ا 

قبل جمل�س  م�سبقا من  عنها  �لع��ان  �لتي مت  بالطريقة 

كاف  زمني  وبتباعد  د�خل �حلرم �جلامعي  �لعايل  �لتعليم 

�إل �إذ� تط�رت �حلالة �ل�بائية ب�سكل ي�ستدعي �للج�ء �إىل 

ت�سري  �لإجر�ء�ت  �أن هذه  �لإلكرونية، مبينا  �لمتحانات 

لإ�سعار �آخر.

وب���ني �ل����زي���ر ت����ق �أن ه���ذه �ل���ق���ر�ر�ت �ت���ت ع��ل��ى ���س���ء 

�ل��سع �ل�بائي يف �ململكة وللمحافظة على �سحة و�سامة 

�جلامعات  يف  و�مل�ظفني  �لتدري�س  هيئة  و�أع�ساء  �لطلبة 

و�لكليات و�حلد من �نت�سار فريو�س ك�رونا.

االنباط- الزرقاء

لانتخاب،  �مل�ستقلة  �لهيئة  مف��سي  جمل�س  رئي�س  ق��ال 

ي�مي  �ل�سامل  �حلظر  تطبيق  �إن  �لكالدة،  خالد  �لدكت�ر 

فرة  على  ي���ؤث��ر  ل��ن  �ململكة،  �أن��ح��اء  ك��ل  يف  و�ل�سبت  �جلمعة 

�ل��دع��اي��ة �لن��ت��خ��اب��ي��ة ل��ل��م��ر���س��ح��ني، �ل��ت��ي ب����د�أت م��ن��ذ �ل��ي���م 

�لثاثاء بالتز�من مع فتح باب �لر�سح لانتخابات.

�إذ� ك���ان ه���ذ� �حل��ظ��ر ي�سكل  �ل��ك��ال��دة ح����ل م��ا  و�أو����س���ح 

�ل���دع���اي���ة  ف�����رة  م����ن  ي����م���ني  م����ن  �ملر�سحني”  “حرمانا 
�لنتخابية �لتي ت�ستمر قبل 24 �ساعة من ي�م �لقر�ع قائا 

على  م�ساو�ة  فهي  �جلميع  على  �ل��ق��ر�ر�ت  ه��ذه  كانت  :” �إذ� 

عندما   ، �لر�سح  طلبات  يف  ف�سل  ل��ان  ولي���ج��د  �جلميع، 

تك�ن �حلالة قاهرة و�لظروف قاهرة هنا ليحرم �أي �أحد .”

“تغيري”  ي���م  وب�����س��اأن �حل��دي��ث جم���دد� ع��ن �ح��ت��م��الت 

�لعا�سر  ي���م  �ل��ب��اد  �سامل يف  ح��ال فر�س حظر  �لق���ر�ع يف 

م���ن ن���ف��م��ر/ت�����س��ري��ن �ل���ث���اين �مل��ق��ب��ل ق���ال :” من���ر ب������س��ع 

حياة  �ل��ع��امل  ن��ه��اي��ة  لي�ست  و�لن��ت��خ��اب��ات  ل��ل���ب��اء،  ��ستثنائي 

منها  �خ��رى  تفا�سيل  وهناك  �أول���ي��ة   هي  و�سحتهم  �لنا�س 

�ملد�ر�س و�جل��مع و�مل�سانع ..�إذ� طّبق �حلظر �ل�سامل تك�ن 

فيها  �حل��ي��اة مب��ا  م��ن��اح��ي  �ستطال جميع  ق��اه��رة  ق���ة  ه��ن��اك 

�لنتخابات.”.

االنباط-عمان

ق���ال وزي����ر �ل���دول���ة ل�����س���ؤون �لإع�����ام �أجم��د 

عقدت  ك���رون��ا  �أزم���ة  خلّية  �إن  �لع�سايلة  ع����دة 

�ل���زر�ء  رئي�س  برئا�سة  �جتماعاً  �لثاثاء  �م�س 

جمم�عة  خاله  �ت��خ��ذت  �ل���رّز�ز  عمر  �لدكت�ر 

ل��ل��ح��ّد من  و�ل�����س��ري��ع��ة  �ل�سعبة  �ل���ق���ر�ر�ت  م��ن 

�رتفاع �لإ�سابات بفريو�س ك�رونا �مل�ستجد، وفقا 

لتطّ�ر�ت �حلالة �ل�بائية يف �ململكة.

�إي���ج���از �سحفي  و�أو����س���ح �ل��ع�����س��اي��ل��ة خ���ال 

�لتي  �ل���ق���ر�ر�ت  �أّن  �ل�����زر�ء  رئ��ا���س��ة  د�ر  عقد يف 

مّت �ت��خ��اذه��ا و�زن����ت ب��ني �حل��ف��اظ ع��ل��ى �سّحة 

�مل�����ط���ن���ني و���س��ام��ت��ه��م م����ن ج���ه���ة، و���س��م��ان 

جهة  م��ن  �لقطاعات  غالبّية  عمل  ����س��ت��م��ر�رّي��ة 

�أخرى، و�حلّد – ما �أمكن – من �لأ�سر�ر �لتي 

قد ترّتب عليها.

�لأّي���ام  خ��ال  �سهدت  �ململكة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 

�مل���ا����س���ي���ة ت�������س���ارع���اً ك����ب����ري�ً يف وت������رية ت�����س��ج��ي��ل 

�إىل  �إذ و���س��ل��ت  ك����رون���ا،  ب��ف��ريو���س  �لإ����س���اب���ات 

م�����س��ت���ي��ات غ���ري م�����س��ب���ق��ة، �إىل ج���ان���ب زي����ادة 

“وهذ� ما مل نكن  �أع��د�د �ل�فيات؛  ملح�ظة يف 

ك�نه  با�ستمر�ر،  منه  نحّذر  كّنا  ما  وه���  ناأمله، 

ي�ست�جب �تخاذ قر�ر�ت �سعبة”.

حالت  ع��دد  �رت��ف��اع  �أن  �إىل  �لع�سايلة  ولفت 

�لإ�سابة �إىل هذ� �حلّد ي�سّكل �سغطاً كبري�ً على 

على  ق��ادرة  ز�ل��ت  ما  �لتي  �ل�سحّية،  منظ�متنا 

�مل�����س��ت���ى م��ن �لإ���س��اب��ات، وذل��ك  ��ستيعاب ه���ذ� 

�جلائحة،  ب��دء  منذ  بذلت  �لتي  �جله�د  بف�سل 

و�لتي مت خالها �لعمل على تط�ير منظ�متنا 

�أ���س����أ  ل��ت����ك��ب  ومتكينها  وت��ع��زي��زه��ا  �ل�سحّية، 

�ل�سيناري�هات.

ك��ب��ري،  �أم�����ام حت���دٍّ  �ل���ي����م  “لكّننا  و�أ�����س����اف: 

وم�س�ؤولّية تتطّلب �حلفاظ على هذه �ملنظ�مة، 

و�إب��ق��ائ��ه��ا ق����ادرة ع��ل��ى حت��ّم��ل �ل������س��ع �ل���ب��ائ��ي 

�حل����ايل؛ وب��ال��ت��ايل م��ن و�ج��ب��ن��ا �ت��خ��اذ ق���ر�ر�ت 

�نت�سار  – م��ن  �أم��ك��ن  – م��ا  �حل���ّد  ت�ساعدنا يف 

�إبقاء  بهدف  �ل�بائي  �ملنحنى  وت�سطيح  �ل���ب��اء، 

�لأم�ر حتت �ل�سيطرة”.

ول��ف��ت �إىل �أن �حل��ك���م��ة در���س��ت خ���ال �لأّي����ام 

�مل��ا���س��ي��ة جم��م���ع��ة م���ن �ل�����س��ي��ن��اري���ه��ات �ل��ت��ي 

�ملركز  �لأزم��ة يف  �ل�سّحة، وخلّية  وز�رة  �قرحتها 

�ل�طني لاأمن و�إد�رة �لأزمات، ومنها فر�س حظر 

�أ�سابيع،  ثاثة  �أو  �أ�سب�عني  ملّدة  �ل�سامل  �لتجّ�ل 

من �أجل �مل�ساهمة يف �ل�سيطرة على �ل�باء، ومنع 

�ملخالطة، وبالتايل �حلّد من �أعد�د �لإ�سابات.

وب�����نّي �ل��ع�����س��اي��ل��ة �أن ق�����ر�ر ح��ظ��ر �ل��ت��ج��ّ�ل 

�قت�سادّية  �آث��ار  عليه  تنط�ي  لأ�سابيع،  �ل�سامل 

�لذي  �لأمر  للغاية،  �سعبة  ونف�سّية  و�جتماعّية 

دف���ع �حل��ك���م��ة ل���س��ت��ب��ع��اد ه���ذ� �خل��ي��ار يف ه��ذه 

�ملرحلة؛ رغم �أّن �لعديد من �لدول �أعادت فر�سه 

من جديد نظر�ً ل�س�ء �حلالة �ل�بائّية فيها.

�لتاأكيد  و�أع��اد وزي��ر �لدولة ل�س�ؤون �لإع��ام 

ع��ل��ى �أّن �ل��ع��ام��ل �ل��رئ��ي�����س، و�لأك����ر ج���دوى يف 

�لعدوى  �نتقال  ومنع  �ل���ب��اء  �نت�سار  من  �حل��ّد 

ث��ّم �لل��ت��ز�م؛ وه��ذه م�س�ؤولّيتنا  �لل��ت��ز�م،  “ه� 
ج��م��ي��ع��اً، وه���ي م�����س���ؤول��ّي��ة �أخ��اق��ّي��ة و�إن�����س��ان��ّي��ة 

�أن��ف�����س��ن��ا  ح��م��اي��ة  �أج�����ل  م���ن  �لأوىل،  ب���ال���درج���ة 

وعائاتنا وجميع �ملقّربني مّنا”، د�عيا �جلميع 

�ىل �للتز�م �لكامل بارتد�ء �لكمامات، و�لتباعد 

�إج������ر�ء�ت �لنظافة  �جل�����س��دي، و�حل���ف���اظ ع��ل��ى 

تخالف  �لتي  �لتجّمعات  �إقامة  ومنع  و�لتعقيم، 

�أو�مر �لّدفاع.

بها  ت��ق���م  �ل��ت��ي  �لتفتي�سية  �جل����لت  وح����ل 

�جل��ه��ات �ل��رق��اب��ي��ة ع��ل��ى �مل���ؤ���س�����س��ات و�لأ����س�����ق 

وز�رة  ك�����در  �أن  �إىل  �لع�سايلة  �أ���س��ار  و�مل��ن�����س��اآت، 

�لإد�رة  ووز�رة  و�لتم�ين،  و�ل��ّت��ج��ارة  �ل�سناعة 

�ملحلّية، و�أمانة عّمان �لكرى، و�مل�ؤ�ّس�سة �لعاّمة 

للغذ�ء و�لدو�ء، �أجرت ما جمم�عه 2417 زيارة 

نتج  �لث��ن��ني،  �أم�����س  ي���م  �ملن�ساآت  على  تفتي�سّية 

خمالفة   169 وحت��ري��ر  من�ساأة،   26 �إغ���اق  عنها 

بحّق  خمالفة  و59  �مللتزمة،  غري  �ملن�ساآت  بحّق 

هذه  �أن  على  م�سدد�  ملتزمني،  غ��ري  م��طنني 

تهاون  ودون  مكّثف،  ب�سكل  �ست�ستمر  �حلمات 

خ����ال �مل���رح���ل���ة �مل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��ن�����س��اآت 

�لقطاعني �لعاّم و�خلا�ّس.

و�ختتم �لع�سايلة �لإيجاز بالق�ل :”حماكم 

�ل�طن  و�أحّباءكم، وحفظ  �هلل، وحمى �سّحتكم 

وقيادته، و�لإن�سانّية جمعاء، من �سّر هذ� �ل�باء.

مبادرة ض تعلن تقّديم خدمات 
مجانّية لصناع المحتوى العربي

 3 قوائم انتخابية في دائرة 
الطفيلة

 نقابة الصيادلة: حصة الصيدلية من مطعوم 
االنفلونزا الموسمية ال يتجاوز 6 مطاعيم

 المجالي: تواصل تستقطب استثمارا 
استراليًا يوفر 350 فرصة عمل

 المواصفات تطلق عالمة »شمسي« 
ألنظمة ولواقط تسخين المياه

* تحد كبير للحفاظ على المنظومة الصحية من االنهيار
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�أحياناً  و�ملتجددة  �أحياًنا  �لغريبة  و�لفعاليات  ك�شن’  ‘با�آل مليء  النيابية  نتخابات  ا�إل مو�سم 

فبيئة  اأحلى؛  و�  اإلجتماعي  وتوا�سل  و�سيا�سي  اإلجتماعي  ح��راك  فيه  فاملو�سم  ذلك  ومع  اأخ��رى، 

ا�إلنتخابات عذبة ومليئة باحلراكات والفعاليات التي حتّرك كل النا�س وا�أ�سواق وغريها:

�سواق وتظهر الفلو�س وتعج امل�سافات والدواوين بالنا�س،  نتخابات تتحرك ا�أ 1. يف مو�سم ا�إل

وتكون اأهمية النا�س يف اأوجها، وتطفو على ال�سطح ب�سا�سة الوجوه وال�سحكات ال�سفراء، وهنالك 

الكثري من املظاهر.

نتخابات تظهر التناف�سية كحرب باردة يف خ�سم غياب الروح الريا�سية، ويكون  2. يف مو�سم ا�إل

مل له نهاية يف موعد الت�سويت، وتكرث الفزعات والنخوات واحلمية.   ا�أ

نتخابات تكرث وعود املر�سحني، وتكرث وتت�ساعف طلبات الناخبني على ال�سواء،  3. يف مو�سم ا�إل

رحام، ويكرث اأ�سياء كثرية؛  فالم الهندية، وتكرث الهدايا، وتكرث �سلة ا�أ ويكرث اأحياناً �سحب ا�أ

وكاأن الناخبني واملر�ّسحني يفهمون لغة بع�س.

الفردية  رم���ات  ا�آل تكرث  ولكن  ال��ورق،  على  اإلنتخابية  قوائم  هنالك  نتخابات  ا�إل مو�سم  يف   .4

بال�سوارع، كموؤ�سر على قلة عمل الفريق والرتكيز على الفرد وال�سوت الواحد كممار�سة.

ك��رث ح�سوراً  وبراجمية، حيث  وا�أ ق��وى  ا�أ الكتلة  اأن��ه  الكل يدعي  نتخابات  ا�إل 5. يف مو�سم 

واقع  احلقيقي يف  بحجمة  اجلميع  بالرغم من معرفة  والهزمية  التناف�سية  بني  النا�س  يخلط 

احلال.

فعناوين  ال�سطح،  على  وتطفو  حا�سرة  اجلندرية  ا�أج��ن��دات  تكون  نتخابات  ا�إل مو�سم  يف   .6

نتخابية، لكن ال�سباب �سرعان ما ينق�سع حال الت�سويت فتكون  املراأة وال�سباب تت�سدر البيانات ا�إل

الفزعة اإلقليمية �سيقة دون كفاءة اأو جندرية او براجمية اأو تاريخ اأو جغرافيا .

اأن يدخل يف  اأوت��ار جتعل من هذا املو�سم  نتخابات خ�سو�سيات كثرية وعزف  7. يف مو�سم ا�إل

مو�سوعة جيني�س بي�سر و�سهولة.

8. مطلوب اأن نتغري ولكن اأن � نتغري فقط لالإلنتخابات: ناخبني ومرت�سحني.

بالبائعني  يعج  وال�سوق  ب�ساعته  يعر�س  فكل  عكاظ  ك�سوق  نتخابات  ا�إل مو�سم  ب�سراحة: 

هو  وكرامته  و�سرفه  ال��وط��ن  و�سمعة  ن��ت��خ��اب  ا�إل عملية  و���س��رف  خ��ت��ي��ار  ا�إل ح�سن  لكن  وال��زب��ائ��ن 

املطلوب،

د. محمد طالب عبيدات

 شطحات إنتخابية
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 حماد: التوجيهات الملكية تركز على تقديم التسهيالت للمستثمرين

 الخارجية تؤكد أهمية الجهود المبذولة لوقف اطالق
 النار في ليبيا

37,5% من األردنيين يستخدمون التطبيقات الذكية
 في تتبع حاالت كورونا

االنباط-عمان

 اأك���د وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ���س��الم��ة ح��م��اد ، اأن 

با�ستمرار  تركز  ال�سامية  امللكية  التوجيهات 

ع���ل���ى ت����ق����دمي ك����اف����ة ال���ت�������س���ه���ي���الت امل��م��ك��ن��ة 

ا�إل�ستثمارية  البيئة  وت��وف��ري  للم�ستثمرين، 

اأن ا�إل�ستثمار رافد رئي�سي  املثلى لهم باعتبار 

من روافد ا�قت�ساد الوطني.

واأ�ساف حماد يف ت�سريحات �سحفية ام�س 

الثالثاء، انه وامتثا� للتوجيهات امللكية فان 

وزارة الداخلية تعمل على تب�سيط ا�جراءات 

توطني  ت�سمن  ال��ت��ي  الت�سهيالت  ،وت��ق��دمي 

ا����س��ت��ث��م��ار يف امل��م��ل��ك��ة ، وف��ت��ح امل���ج���ال ام���ام 

 ، التجارية  ن�ساطاتهم  ملمار�سة  امل�ستثمرين 

معوقات  دون  ا�نتاجية  م�ساريعهم  واق��ام��ة 

وتذليل ال�سعوبات التي تواجههم فنيا واداريا 

وتقنيا.

واأو�����س����ح وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ان����ه ب���ن���اء على 

امل�ستثمرين  م��ن  ع��دد  م��ن  مقدمة  مطالبات 

ا�ستثماراتهم  بنقل  ي��رغ��ب��ون  اجل���وار  دول  يف 

الداخلية م�ستمرة يف  وزارة  فان   ، اململكة  اىل 

تقدمي الت�سهيالت للم�ستثمرين يف القطاعات 

ي�سمن  ومب��ا   ، ا��ستثمار  ب��ق��ان��ون  امل�سمولة 

وي��واك��ب   ، ال��وق��ت واجل��ه��د عليهم  اخ��ت�����س��ار 

امل��ت��ط��ل��ب��ات احل��دي��ث��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ا�إل���س��ت��ث��م��اري��ة 

اجلاذبة.

ت��اأت��ي  ا�ج�����������راءات،   ه����ذه  اأن  اإلىل  ي�����س��ار 

انطالقا من م�ساهمة وزارة الداخلية بايجاد 

بيئة امنة وجاذبة لال�ستثمار ، ولغايات زيادة 

فر�س  وتوفري   ، ا�ردين  ا�قت�ساد  تناف�سية 

الفقر  ، واحل��د من م�سكلتي  عمل لالردنيني 

والبطالة وحتقيق النمو ا�قت�سادي.

االنباط-عمان

اأكدت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني   

املبذولة  والدولية  ا�إلقليمية  اجلهود  اهمية 

والتو�سل حلل  ليبيا  النار يف  اط��الق  لوقف 

���س��ي��ا���س��ي ل���الأزم���ة وف����ق ق������رارات ال�����س��رع��ي��ة 

واأمنها  ليبيا  وح���دة  يحفظ  ومب��ا  ال��دول��ي��ة 

�سعبها  طموحات  ويحقق  مقدراتها  ويحمي 

ال�سقيق.

ورحب الناطق با�سم الوزارة ال�سفري �سيف 

ام�س  �سحفي  ت�سريح  يف  ال��ف��اي��ز،  علي  اهلل 

حققتها  التي  ا�إليجابية  بالنتائج  الثالثاء، 

جل�سات احلوار الليبي يف مدينة بوزنيقة يف 

الذي  وا�جتماع  ال�سقيقة،  املغربية  اململكة 

ا�ست�سافته جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة 

وخمرجات موؤمتر برلني الذي نظمته اأملانيا 

اململكة  اأن  ال��ف��اي��ز  واأك�����د  امل��ت��ح��دة.  وا�أمم 

ا�زمة  اإلنهاء  امل�ستهدفة  اجلهود  بكل  ترحب 

ع���ر احل�����وار ب���ني اأط�����راف ال���ن���زاع يف ليبيا 

للحوار  ا�إليجابية  بالروح  وت�سيد  ال�سقيقة، 

وال�سركاء  ا�أ�سقاء  بها  يقوم  التي  وباجلهود 

الدوليون للتو�سل حلل �سيا�سي لالأزمة.

االنباط- الرمثا

 اأظهرت درا�سة علمية حديثة ملجموعة من 

والتكنولوجيا،  ال��ع��ل��وم  جامعة  يف  الباحثني 

م�����س��ارك   1700 م����ن  اأك������رث  ع���ل���ى  اأج����ري����ت 

وم�����س��ارك��ة م���ن ج��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة يف 

تكنولوجيا  ����س��ت��خ��دام  املتقبلني  اأن  اململكة 

ت��ت��ب��ع احل������ا�ت امل�����س��اب��ة ب���ف���ريو����س ك���ورون���ا 

ا�إل����س���وارة  ���س��ح��ت��ك،  اأم����ان، تطبيق  )ت��ط��ب��ي��ق 

ال��ذي��ن  واأن  ب��امل��ئ��ة،   71 ب��ل��غ  ا�ل���ك���رتون���ي���ة( 

ق���ام���وا ب��ت��ن��زي��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ذه 

باملئة فقط   37.5 التكنولوجيا مل يتجاوزوا 

�سو�سن  الدكتورة  اأعلنت  ما  وفق  العينة،  من 

اأبوحماد من كلية التمري�س يف جامعة العلوم 

والتكنولوجيا.

ت�������س���ري���ح���ات  يف  اأب�������وح�������م�������اد،  واأك���������������دت، 

ام�سالثالثاء، اأن الدرا�سة هي ا�أوىل من نوعها 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ح��ي��ث مت ن�سر 

بريفرن�س  بي�سنت   “ جملة  يف  م��وؤخ��را  البحث 

اند ادهرين�س” ا�أمريكية العاملية والتي تعتر 

من املجالت العلمية الرائدة يف املجال الطبي، 

برنامج  فعاليات  �سمن  يقع  البحث  اأن  مبينة 

اخالقيات البحث العلمي ا�أردين الذي ترعاه 

ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 

– �سانديغو. جامع كاليفورنيا 

وقام على اإلعداد الدرا�سة الدكتورة �سو�سن 

عمر  والدكتور  التمري�س  كلية  من  حماد  ابو 

التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  م��ن  خ��اب��ور 

ال�سيدلة،  كلية  م��ن  الزعبي  ك��ارم  وال��دك��ت��ور 

لدرا�سة عن مدى تقبل املواطنني لتكنولوجيا 

على  لها  املرافقة  وا�أخ��الق��ي��ات  كورونا  تتبع 

ا�فراد واملجتمع.

امل�سابة  احل��ا�ت  تتبع  تكنولوجيا  وتعتر 

ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا ك��ت��ط��ب��ي��ق اآلم�����ان وت��ط��ب��ي��ق 

اهمية  ذات  ا�لكرتونية  وا�إل���س��وارة  �سحتك 

ب���ال���غ���ة ل��ل��م�����س��اع��دة يف حت���دي���د ا����س��خ��ا���س 

انت�سار  على  ال�سيطرة  وب��ال��ت��ايل  املخالطني 

اأبوحماد  واأ���س��اف��ت  املجتمع.  يف  ك��ورون��ا  وب��اء 

اأك�����رث م���ا ي��خ�����س��اه امل���واط���ن���ون م���ن ه��ذه  اإلن 

ب�سكل  ع��ل��ي��ه��م  ت��ط��ب��ق  اأن  ه���و  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

اخل�سو�سية  ل�سيا�سة  واقتحامها  اإلج��ب��اري، 

بهم. املتعلقة 

وبينت اأن الدرا�سة َخُل�َست اإلىل اأن م�ستوى 

الدخل ومكان ال�سكن من املحددات الرئي�سية 

اأنه  اإلذ  ��ستخدام هذا النوع من التكنولوجيا، 

املناطق  والعي�س يف  الدخل  زيادة م�ستوى  مع 

هذه  ا�ستخدام  اإلىل  امل�ساركون  مييل  املدنية؛ 

التكنولوجيا.

مبثابة  تعتر  البحث  نتائج  اأن  واأ���س��اف��ت 

ت��غ��ذي��ة راج���ع���ة وم��ه��م��ة مي��ك��ن ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 

ا�أردنية ا��ستفادة من نتائجها يف زيادة تقبل 

التكنولوجيا. ا�أردنيني لهذه 

االنباط- عمان

تر�سيد  اأن  ع��ل��ى  اق��ت�����س��ادي��ون  خ���راء  ات��ف��ق   

ا�إلن���ف���اق، وت��وج��ي��ه��ه ل��ل��م�����س��ار ال�����س��ح��ي��ح، ودع��م 

ال���ق���ط���اع���ات امل���ت�������س���ررة م���ن ج���ائ���ح���ة ف���ريو����س 

ا��ستثمار،  وت�سجيع  الف�ساد،  وحماربة  كورونا، 

هي اأولويات �سمولية لالإل�سالح، تر�سم م�ستقبل 

ا�أردن ا�قت�سادي.

ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ح����واف����ز  ت����وف����ري  اىل   ، ودع��������وا 

ال�سريبية  التخفي�سات  ومزيد من  لال�ستثمار، 

ا�أولوية،  ذات  القطاعات  على  اجلهود  وتركيز 

ك��ال�����س��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة وال��ط��ب��ي��ة، وال���زراع���ة، 

واإلع���ادة  ا�إلل��ك��رتون��ي��ة،  وال��ت��ج��ارة  والتكنولوجيا 

ت��ن��ظ��ي��م ا�ق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي م��ن خ���الل من��وذج 

بعد  اجل��دي��دة  احل��ي��اة  ي��راع��ي متطلبات  ج��دي��د 

من  للتخفيف  ك���ورون���ا،وذل���ك  ج��ائ��ح��ة  اجن���الء 

حدة التحديات ا�قت�سادية التي تواجهنا.

واأك���د اخل��ب��ري وامل��ح��ل��ل ا�ق��ت�����س��ادي الدكتور 

ب�����س��ام ال��زع��ب��ي، ����س���رورة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى حتفيز 

خطة  وو�سع  واجل��دي��دة،  القائمة  ا��ستثمارات 

���س��ام��ل��ة جل���ذب امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، ت��ت�����س��م��ن ح��واف��ز 

ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، وت�����س��ه��ي��الت ك���ب���رية، ودع���م���اً غري 

م�سروط اأو حمدود للم�ستثمرين اجلدد.

�ستواجه  القائمة  ا��ستثمارات  اإلن  اىل  وا�سار 

حتديات كبرية، يجب تخطيها ب�سرعة، ل�سمان 

فيها  ال��ع��ام��ل��ني  وا���س��ت��ق��رار  عملها،  ا���س��ت��م��راري��ة 

هيئة  دور  تعزيز  اأهمية  على  م�����س��دداً  وظيفياً، 

واأك��رث  اأو���س��ع  ���س��الح��ي��ات  ا����س��ت��ث��م��ار، ومنحها 

مرونة،.

ا�أردنية  ال�سناعات  دعم  �سرورة  على  و�سدد 

ل�سد  الت�سويقية،  قنواتها  وتو�سيع  وتطويرها 

الت�سدير، خا�سة  فجوة ا��سترياد، والتو�سع يف 

التي  الطبية  وامل�ستلزمات  الدوائية  ال�سناعات 

اثبتت جناعتها خالل اجلائحة، حملياً وعربياً، 

اإل�سافة لدعم القطاع الزراعي، �أهميته بتوفري 

واحل��ف��اظ  ال��غ��ذاء،  م��ن  ا��سرتاتيجي  امل��خ��زون 

على ا�أمن الغذائي.

وبني الزعبي اأن ا�أزمات تظهر حاجة الدول 

عر  معهم  والتعاون  �سبابها  باأفكار  لال�ستثمار 

اإلىل  �فتاً  وغريها،  الر�سمية  املوؤ�س�سات  خمتلف 

ومن�ساتها  ا�إللكرتونية  التجارة  تطوير  اأهمية 

التي �قت رواجاً يف خمتلف اأنحاء العامل خالل 

ا�إللكرتونية  التطبيقات  خ��الل  م��ن  اجل��ائ��ح��ة، 

عليها،  املنتجات  وفرت  التي  ا�إلنرتنت،  ومواقع 

ا�أم���ان،  م��ن  م��زي��داً  واأع��ط��ت��ه  الت�سوق  و�سّهلت 

واأوجدت فر�ساً جتارية كبرية حملياً وعاملياً.

وراأى اخل��ب��ري ا�ق��ت�����س��ادي وج���دي خم��ام��رة 

وت��راج��ع  ا�ق��ت�����س��ادي،  ال��ن��م��و  ن�سب  ت��راج��ع  اإلن 

النفقات  زي��ادة  واإلمكانية  احلكومية،  ا�إلي���رادات 

مل����ع����اجل����ة امل����ل����ف ال���������س����ح����ي، وت������راج������ع ح��ج��م 

اإلىل م�ستويات غري  البطالة  وارتفاع  ا��ستثمار، 

للجائحة،  ال�سلبية  النتائج  وا�ستمرار  م�سبوقة، 

من  �سيكون  احلكومة،  اأم��ام  جمة  حتديات  كلها 

ال�����س��ع��ب م��واج��ه��ت��ه��ا ���س��م��ن ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة 

للوباء.

ا�ج��راءات  العديد من  واك��د خمامرة وج��ود 

ال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا ت��خ��ف��ي��ف ح����دة ال�����س��ع��وب��ات 

على  ال�سرائب  ن�سب  كتخفي�س  ا�قت�سادية، 

�سريبة  ن�سب  وتخفي�س  ال��واع��دة،  القطاعات 

وت�سجيع  املحلي،  ا��ستهالك  لتحفيز  املبيعات، 

ال���������س����ادرات وحم����ارب����ة ال���ت���ه���رب ال�����س��ري��ب��ي، 

وا����س��ت��ث��م��ار يف ا�ق��ت�����س��اد امل��ح��ل��ي ل��ل��ق��ط��اع��ات 

ال��ت��ي ���س��ريت��ف��ع ال��ط��ل��ب ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات��ه��ا خ��الل 

الفرتة القادمة، كقطاعات ا�أدوية وامل�ستلزمات 

اللوج�ستية  وال��ق��ط��اع��ات  وال���زراع���ة  ال��ط��ب��ي��ب��ة 

الت�سدير. وقطاعات 

اقت�سادية  خلطة  حت��ت��اج  احل��ك��وم��ة  اإلن  وق���ال 

اخلا�س،  القطاع  مع  ال�سراكة  وتفعيل  تق�سفية، 

�سخمة،  واإلنتاجية  حتتية  بنية  م�ساريع  �إلن�ساء 

ت�ساعد يف احلد من ارتفاع ن�سبة البطالة.

تواجه  ق��د  احلكومة  ان  اىل  خم��ام��رة  واأ���س��ار 

اإل�سافية  م�����س��اع��دات  على  احل�����س��ول  يف  �سعوبة 

منها  تعاين  التي  ا�قت�سادية  ا�أو���س��اع  ظل  يف 

املتاح  يف  ا��ستثمار  اىل  داع��ي��ا  ال����دول،  غالبية 

واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  وتوجيهه  منها 

ودعم التكنولوجيا وا��ستثمار، واإلن�ساء �سناديق 

للدعم، وتعزيز عمل �سندوق املعونة الوطنية.

ا�قت�سادي  واملحلل  اخلبري  ق��ال  جانبه  من 

ا�قت�سادية  ا�أردن  اأول��وي��ات  اإلن  عاي�س  ح�سام 

اجلائحة  اأوجدته  ما  مع  التكيف  باإلعادة  تتمثل 

م���ن م�����س��اع��ب اق��ت�����س��ادي��ة، ك���ارت���ف���اع م��ع��د�ت 

ال��ب��ط��ال��ة مل�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة ج����داً، وال��ت��ي ت�سري 

توقعات اإلىل احتمالية اأن ترتفع لنحو 30 باملئة، 

ما يتطلب حلوً� �ساملة.

اإلع������ادة هيكلة  ب�������س���رورة  احل���ك���وم���ة  وط���ال���ب 

املوازنة العامة كاملة، واإلعداد موازنة للطوارئ، 

املحققة،  وا�أه���داف  ب��ا�أداء  ا�إلن��ف��اق  واأن تربط 

على  ق��ادرة  تكون  اأن  يجب  امل��وازن��ة  ان  مو�سحا 

ا�إلن���ف���اق ع��ل��ى امل��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��ح��ي��ة، وم��واج��ه��ة 

م��ت��ط��ل��ب��ات احل��م��اي��ة ا�ج��ت��م��اع��ي��ة يف ال��ظ��روف 

الزراعة  نحو  نفقاتها  توجه  واأن  ا��ستثنائية، 

�رت���ب���اط���ه���ا ب�����ا�أم�����ن ال����غ����ذائ����ي، وال�����س��ن��اع��ة 

الطبية  امل�����س��ت��ل��زم��ات  ���س��ن��اع��ة  يف  وام��ت��دادات��ه��ا 

وامتداداتها  والتكنولوجيا  الوقاية،  ومتطلبات 

الرقمية.

الر�سمية  اجل��ه��ود  ت��وج��ي��ه  اىل  ع��اي�����س  ودع���ا 

لدعم قطاعات ذات اأولوية، والتوقف عن اإلنعا�س 

بع�س القطاعات التي لن تعود اإلىل طبيعتها، اإل� 

اإلذا عاد العامل اجمع للم�سار ال�سحيح.

ال�سريبية،  املنظومة  مراجعة  اىل  دع��ا  كما 

واإلع����ادة ال��ن��ظ��ر يف امل��ن��ح وامل�����س��اع��دات وال��دي��ون، 

الف�ساد. وحماربة 

 اقتصاديون: ترشيد اإلنفاق وتشجيع االستثمار أولويات لمستقبل األردن االقتصادي

 الغذاء والدواء: نظام إلكتروني لتتبع 
سالمة الغذاء

مذكرة تفاهم لدعم مجاالت البحث العلمي 

االنباط- عمان

وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  وقعت   

ا�أردن،   - للرجميات  ديكابولي�س  و�سركة 

ات��ف��اق��ي��ة ل��ب��ن��اء ن��ظ��ام جت��ري��ب��ي ال��ك��رتوين 

ل��ت��ت��ب��ع م�������س���ار ا�أغ�����ذي�����ة وال����رق����اب����ة ع��ل��ى 

�سالمتها يف كافة مراحل ت�سنيعها.

وت����اأت����ي ا�ت���ف���اق���ي���ة ال���ت���ي وق���ع���ت ام�����س 

تنفيذ  لغايات تطوير  املوؤ�س�سة،  الثالثاء، يف 

و�سرعة  ال�سحية  الرقابة  وق��واع��د  معايري 

�ي  والعزل  ال�سحب  �ج��راءات  ا��ستجابة 

للبيانات  ال��رج��وع  و���س��ه��ول��ة  خم��ال��ف  منتج 

املتعلقة با�غذية ومعرفة املنتجات املوثوقة 

منتجاتها،  يف  التقنية  هذه  ا�ستخدمت  التي 

املنتج  ف�ساد  م�سوؤولية  حت��دي��د  اإلىل  اإل���س��اف��ة 

�سواء بالنقل او التخزين و�سمان �سحبه من 

ا�أ�سواق عند ظهور اأية م�سكلة.

حتقيق  مت  ح��ال  يف  ان��ه  املوؤ�س�سة  وذك���رت 

ال��ن��ت��ائ��ج امل���رج���ّوة م��ن امل�����س��روع ال��ت��ج��ري��ب��ي 

وتوقيع  بنودها  تنفيذ  ا�ستكمال  �سيتم  فانه 

ات��ف��اق��ي��ة ن��ه��ائ��ي��ة وذل����ك مت��ا���س��ي��ا م���ع روؤي���ة 

يف  ا��سطناعي  الذكاء  توظيف  يف  املوؤ�س�سة 

ا��سرتاطات  وتطبيق  �سالمة  تتبع  عملية 

ال�����س��ح��ي��ة و���س��رع��ة ال��ت��ع��اط��ي م���ع ا�غ��ذي��ة 

امل���خ���ال���ف���ة، م����ا ي�����س��ه��ل ت�����س��دي��ر امل��ن��ت��ج��ات 

امل�سانع  تنتجها  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 

املعايري ال�سحية  اأعلى  املوثوقة بانها تطبق 

يف م��ن��ت��ج��ات��ه��ا، م����ا ي��ن��ع��ك�����س اي���ج���اب���ا ع��ل��ى 

ب�سالمة  ال��ث��ق��ة  نتيجة  ال��وط��ن��ي  ا�ق��ت�����س��اد 

املنتج

 االنباط-عمان

ا�أع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  ا�أم���ان���ة  وق��ع��ت 

احلميد  عبد  وموؤ�س�سة  والتكنولوجيا  للعلوم 

����س���وم���ان، م���ذك���رة ت��ف��اه��م ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��الت 

ال��ع��ل��م��ي��ة وت��ع��زي��زه��ا وب���ن���اء ج�����س��ور ال��ت��ع��اون 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ل��دع��م جم����ا�ت  وال��ت��ن�����س��ي��ق 

املختلفة.

 ووق���ع امل��ذك��رة اأم���ني ع��ام املجل�س ا�أع��ل��ى 

ال���دك���ت���ور ���س��ي��اء ال���دي���ن ع���رف���ة، وال��رئ��ي�����س��ة 

ق�سي�سية،  ف��ال��ن��ت��ي��ن��ا  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

الهيئة  رئي�س  حممود  اأم��ني  الدكتور  بح�سور 

العلمية جلائزة عبد احلميد �سومان للباحثني 

العرب.

اجلانبني  ب��ني  التن�سيق  امل��ذك��رة  وت�سمنت 

للت�ساور وتبادل الراأي مبا ين�سجم مع اأهداف 

امل��وؤ���س�����س��ت��ني، وت��ن��ظ��ي��م امل�����وؤمت�����رات، واإلع������داد 

الدرا�سات وا�أبحاث، وت�سكيل اللجان، وتبادل 

وتقييم  والوثائق،  البيانات  وقواعد  املعلومات 

امل�سروعات البحثية املعتمدة لكل طرف، ودعم 

على  والعمل  وا�ب��ت��ك��ارات،  العلمية  ا�أب��ح��اث 

التابعة  العلمي  البحث  دع��م  �سناديق  تطوير 

لكل جهة، والتعاون لتح�سني البيئة الت�سريعية 

واملوؤ�س�سية للبحث العلمي يف ا�ردن.

للتوجيهات  ا�ستجابة  املذكرة  توقيع  وياأتي 

امل��ل��ك��ي��ة ب�������س���رورة ت���ع���زي���ز اأوا������س�����ر ال���ت���ع���اون 

واإلي���الء  ال��وط��ن��ي��ة،  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  والتن�سيق 

ال��ك��ام��ل��ة لتحقيق  ال��رع��اي��ة  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 

ا�أهداف وا�أولويات الوطنية، كذلك ان�سجاماً 

ب��ن طالل  ا�أم���ري احل�سن  �سمو   م��ع تطلعات 

والتكنولوجيا،  للعلوم  ا�أعلى  املجل�س  رئي�س 

تطوير  على  تعمل  للتعاون  جم���ا�ت  �ي��ج��اد 

وحت�سني البحث العلمي.

واأك�������د ال���دك���ت���ور ع���رف���ة اأه���م���ي���ة ال���ت���ع���اون 

جمال  يف  الطرفني  بني  وامل�ساركة  والتن�سيق 

ت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات واخل��������رات وامل�������س���وؤول���ي���ة 

املتعلقة  امل�سرتكة  الدرا�سات  واج��راء  العلمية 

ب��اح��ت��ي��اج��ات ق��ط��اع��ات ا�إلق��ت�����س��اد ال��ت��ن��م��وي��ة 

اىل  م�سرياً  الوطينة،  اأولوياتنا  مع  لتتما�سى 

لبناء   1987 ع��ام  اأ���س�����س  ا�أع��ل��ى  املجل�س  ان 

ورعايتها،  والتكنولوجية،  العلمية  ال��ق��اع��دة 

التنمية  اأه����داف  حتقيق  ل��غ��اي��ات  وت��ط��وي��ره��ا، 

ا�إلقت�سادية وا�إلجتماعية والثقافية يف اململكة.

اأهمية  اأن  اأ�سارت ق�سي�سية اىل   من جهتها 

الت�سريعية  البيئة  حت�سني  يف  تكمن  امل��ذك��رة 

ووا�سعة  ج��دي��دة  اآلف���اق  وف��ت��ح  العلمي،  للبحث 

اأم�����ام اأ���س��ح��اب ا�إله���ت���م���ام، وت�����س��ج��ي��ع��ه��م على 

ا�إلبتكار ب�سكل فاعل واإليجابي.

غرفتا صناعة األردن وعمان تشكالن خلية أزمة لمتابعة 
شؤون الصناعيين

االنباط-عمان

وع��م��ان،  ا�أردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ا  ���س��ك��ل��ت   

ملتابعة  م�سرتكة  اأزم��ة  خلية  الثالثاء،  ام�س 

باملناطق  ال�سناعية  ال�سركات  �سوؤون وم�ساكل 

التي قد يفر�س عليها العزل وحظر التجول 

ال�سامل.

وق���ال رئ��ي�����س ال��غ��رف��ت��ني، امل��ه��ن��د���س فتحي 

ال���ت���ي ع��ق��دت  ا�أزم�������ة  اإلن خ��ل��ي��ة  اجل���غ���ب���ري، 

�ستعمل  ا�أردن،  �سناعة  مبقر  لها  اجتماعا 

ا�آلل��ي��ة  ح���ول  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق 

امل��ن��ا���س��ب��ة ل�����س��م��ان ا����س���ت���م���راري���ة ال��ع��م��ل��ي��ات 

فيها،  املتعلقة  التوريد  و�سال�سل  ا�نتاجية، 

موؤكدا رف�س القطاع ال�سناعي �أية اإلغالقات 

قد تعرقل عجلة ا�إلنتاج.

تقوى  اليوم �  ا�أردن��ّي��ة  امل�سانع  اأن  واأك��د 

ملن�ساآلتها،  ج��دي��دة  اإلغ���الق���ات  اأي  حت��م��ل  ع��ل��ى 

احلظر  بفعل  ك��ب��رية  خ�سائر  ت��ك��ب��دت  ك��ون��ه��ا 

كورونا،  فريو�س  وب��اء  انت�سار  بداية  ال�سامل 

دفع  اإلىل  اليوم  احلاجة  باأم�س  “نحن  م�سددا 

ا�قت�سادية«. العجلة  وتن�سيط 

ات���ب���اع  اإلىل  اجل���غ���ب���ري  امل���ه���ن���د����س  ودع��������ا 

حال  ب��اأي  تتجه   � وال��ت��ي  العاملية  املمار�سات 

اإلغالق امل�سانع وك�سر حلقة  اإلىل  من ا�أحوال 

ا�إلنتاج، موؤكدا حر�س القطاع ال�سناعي على 

تطبيق اجراءات التعقيم وال�سحة وال�سالمة 

املهنية.

ودع��������ا امل����ه����ن����د�����س اجل����غ����ب����ري ال�������س���رك���ات 

اإلجراءات  رفع م�ستوى تطبيق  اإلىل  ال�سناعية 

ال�������س���ح���ة وال�������س���الم���ة ل���ل���ح���د م����ن ان��ت�����س��ار 

التام  والتقيد  من�ساآلتها  يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

ب��ق��رارات اأوام���ر ال��دف��اع وت��وج��ي��ه��ات اجلهات 

يحتم  احل���ايل  ال��و���س��ع  اأن  مبينا  امل��خ��ت�����س��ة، 

ا�أن�سطة  تعرقل عجلة   � باإلجراءات  التفكري 

ا�قت�سادية.

القطاع  لعبه  ال���ذي  ال��ب��ارز  ل��ل��دور  ول��ف��ت 

ال�سناعي وا�سهاماته يف تعزيز ا�أمن الغذائي 

وت���زوي���د امل��واط��ن��ني مب��خ��ت��ل��ف اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

الغذائية ا�أ�سا�سية، ف�ساًل عن الدعم املبا�سر 

الذي قدمه جلهود اململكة والكوادر ال�سحية 

ملواجهة ومنع تف�سي الوباء.



االنباط - عمان

التوا�صل  م��واق��ع  على  �صفحات  ت��داول��ت 

االج��ت��م��اع��ي م��ع��ل��وم��ات ع���ن ع���اق���ة ن���واب 

ع��م��ان  ال���ث���ال���ث���ه يف  ال�����دائ�����رة  ����ص���اب���ق���ن يف 

وارتباطهم مع  منظمة “كراون ايجنت�س”.  

ويري �صيا�صيون ان ن�صاط هذه املنظمات 

التفكك  اآل��ي��ات  ع��ن  ب��ع��ي��دا  ل��ي�����س  االردن  يف 

امل���ط���ل���وب���ة وم���ن���اخ���ات ال���ت�������ص���وي���ة اجل���اري���ة 

. املختلفة  واال�صتحقاقات 

ويف ت�����ص��ري��ح��ات ���ص��اب��ق��ة ل�����ص��ي��ا���ص��ي ب���ارز 

ق����ال، ان امل��ن��ظ��م��ات ال��ت��ي ت��وغ��ل��ت ب����االردن 

ا�صتقطبت  ح��ري��ة  ���ص��ت��ار  حت��ت  تعمل  وال��ت��ي 

�صخ�صيات البع�س منهم تلقى ماال لتدمري 

املجتمع .

وي��ت��اب��ع ال�����ص��ي��ا���ص��ي يف ت�����ص��ري��ح��ات��ه اىل 

ان ه���ذه امل��ن��ظ��م��ات ع��ب��ث��ت ب��ق��ي��م��ن��ا وع��ادت��ن��ا 

اه��دار  على  رك��زت  حيث  اجليدة،  وتقاليدنا 

املجتمع  ق��ي��م  م��ن  ا�صا�صية  كقيمة  ال�����ص��رف 

يف  التاثري  اىل  ا�صافة  واال�صامي  العربي 

ال��ت�����ص��ري��ع��ات ال��ن��اظ��م��ة ل��ك��ل م��ن��اح��ي احل��ي��اة 

الت�صريعات  ت��غ��ي��ري  اىل  م�����ص��ريا  ال��دول��ة  يف 

والتكافل  اال�صرة  ووح��دة  بال�صرف  املتعلقة 

االجتماعي .

تاأ�صي�س  حم��اول��ة  م��ن  ال�صيا�صي  وي��ح��ذر 

منوذجا حمليا وان تزرع نخبا ممتدة حمليا 

الناحية  من  فقط  لي�س  باخلارج  ومرتبطة 

امل���ال���ي���ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وامن�����ا م���ن ال��ن��اح��ي��ة 

املنظمات  تلك  يف  م��ا  واه��م  اي�صا  الثقافية 

قادة  ت�صميهم  ممن  جديدا  جيا  تنتج  انها 

او مثقفن تقولبوا فكريا او ايدلوجيا .

على  الوقت  ب��ذات  �صيا�صية  نخب  وتدعو 

ومراقبة  االردين  ال�صعب  حت�صن  ���ص��رورة 

التمويل املايل االجنبي الذي يجب ان يكون 

الوطنية  اجلمعيات  بقية  �صاأن  �صاأنه  مراقبا 

يوجب  والتي  الباد  يف  املوجودة  واالح��زاب 

اال  اجنبيا  دعما  التتلقى  ان  عليها  القانون 

مبوافقة جمل�س الوزراء .

االنباط- عمان

وق���ع���ت م��وؤ���ص�����ص��ة احل�����ص��ن ل��ل�����ص��رط��ان 

ع��ّم��ان،  ال��ق��اه��رة  بنك  م��ع  ���ص��راك��ة  اتفاقية 

ي���ق���دم ال��ب��ن��ك م���ن خ��ال��ه��ا دع���م���ه امل����ادي 

التابع  ال�صنوي  ال�صيفي  املخيم  لفعاليات 

مل���وؤ����ص�������ص���ة وم����رك����ز احل�������ص���ن ل��ل�����ص��رط��ان، 

وامل���خ�������ص�������س ل��ل��م��ر���ص��ى االأط�����ف�����ال مم��ن 

يتلقون العاج يف املركز.

وي���ع���د ب���ن���ك ال���ق���اه���رة ع���م���ان ال���راع���ي 

ال���رئ���ي�������ص���ي ل���رن���ام���ج امل���خ���ي���م ال�����ص��ي��ف��ي 

ل��ل��ع��ام ال���راب���ع ع�����ص��ر ع��ل��ى ال���ت���وايل، حيث 

رفع  يف  ي�صهم  مم��ا  ل��اأط��ف��ال  �صنوياً  ي��ق��ام 

ا�صتجابتهم  حت�صن  وبالتايل  معنوياتهم 

للعاج. ويف ظل الظروف احلالية، وخال 

الرنامج  ن��ّظ��م  ك��ورون��ا،  جائحة  م��واج��ه��ة 

ترفيهية  واأن�����ص��ط��ة  اإل��ك��رون��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات 

تفاعلية لاأطفال با�صتخدام تقنية الواقع 

االف���را����ص���ي ل��ل��م��ر���ص��ى امل��ق��ي��م��ن داخ���ل 

امل��رك��ز، م��ع االأخ���ذ ب��ع��ن االع��ت��ب��ار ت��داب��ري 

العامة. ال�صامة 

وث��م��ن��ت م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���ص�����ص��ة ن�����ص��ري��ن 

ال��دع��م  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  ب��ي��ان  قطام�س يف 

ورعايته  عمان  القاهرة  بنك  يقدمه  الذي 

امل�������ص���ت���م���رة ل���ه���ذا ال����رن����ام����ج واه���ت���م���ام���ه 

اإىل  ال�صعادة  وب��اإدخ��ال  ال�صرطان  مبر�صى 

قلوبهم.

وقالت ان برنامج املخيم ال�صيفي ميثل 

ج����زءا م���ن ال���رع���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة ال�����ص��م��ول��ي��ة 

هذه  ت�صهم  حيث  مل��ر���ص��ان��ا،  نقدمها  ال��ت��ي 

االبتعاد  فر�صة  االأطفال  منح  يف  االأن�صطة 

ومتدهم  العاج،  اأج��واء  عن  ال�صيء  بع�س 

ب��االط��م��ئ��ن��ان ك��ون��ه��م مي���ار����ص���ون اأن�����ص��ط��ة 

خمتلفة تزامناً مع العاج.

االنباط - جواد اخل�رضي

ي�����ص��ت��ك��ي ا����ص���ح���اب ����ص���رك���ات ال��ت��خ��ل��ي�����س ، 

، وم��ك��ات��ب  ال��ت��ن��زي��ل وال��ت��ح��م��ي��ل   ، ال�������ص���راف���ة 

وحم�����ات اخل����دم����ات ال���ع���ام���ة ) اال����ص���راح���ات 

واملادية  االقت�صادية  الظروف  من   .  ) واملطاعم 

اغاقه  ج���راء  امل����دورة  ح���دود  مب��رك��ز  العاملن 

ب�صبب وباء فايرو�س كورونا امل�صتجد منذ تاريخ 

. 2020/3/18

���ص��رك��ات  ع����ام  م���دي���ر  ”التقت  “االنباط  
حتدث  الذي  �صاح  و�صفي  باملدورة  التخلي�س 

ق��ائ��ا ، م��ن��ذ اج��ت��ي��اح ف��اي��رو���س ك���ورون���ا وب��ع��د 

االج�����راءات احل��ك��وم��ي��ة ب��اغ��اق امل��ن��اف��ذ ال��ري��ة 

عملية  على  الت�صديد  م��ع  واجل��وي��ة  والبحرية 

ال��ري��ة  للمنافذ  وحت��دي��دا  واخل����روج  ال��دخ��ول 

وه����ذا االج������راء ال اع���را����س ع��ل��ي��ة الن����ه ي��اأت��ي 

ل��ل�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى ال���وب���اء وحل��م��اي��ة امل��واط��ن��ي��ن 

واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ، ل��ك��ن ق��ام��ت 

احلكومة بعد فرة بفتح املعابر واملنافذ ) جابر 

النقل  امام حركة   ) الكرامة والدرة   ، العمري   ،

وق��ال  امل����دورة  ح���دود  م��رك��ز  با�صتثناء  وال��ت��ن��ق��ل 

با�صتثنائه  ال�صبب  ما  ن��دري  ال  مت�صائا  �صاح 

دون املراكز احلدودية االخرى .

وح������ول ال���ن���ت���ائ���ج امل���رت���ب���ة ع���ل���ى ا���ص��ت��م��رار 

االغاق بن �صاح بان كافة القطاعات العاملة 

 300 من  يقارب  ملا  بال�صرر  ت�صببت  ذك��رت  التي 

كون  التخلي�س  قطاع  ت�صرر  اىل  ا�صافة  ا�صرة 

ا���ص��ح��اب ال�����ص��رك��ات ت��ت��ح��ق��ق ع��ل��ي��ه��م ال��ت��زام��ات 

مالية ما بن الكفاالت البنكية ورواتب واجور .

وا����ص���اف ���ص��اح ب����ان م��رك��ز ح����دود امل����دورة 

با�صتثناء  و�صاحات  رم��ب��ات  م��ن  بالكامل  جمهز 

وهذا ما  توباك  تاك  املناولة بن احلدين  نظام 

لعدم  ا�صافة  االخ��رى  باملراكز  ا�صوة  به  نطالب 

وج����ود ���ص��غ��ط ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ق��ادم��ن وامل��غ��ادري��ن 

ورغ��م ذل��ك ف��ان اع���ادة فتح احل���دود يعمل على 

العاملن  جميع  معاناة  ويخفف  الن�صاط  اع��ادة 

من كافة القطاعات ، كما القى باللوم على نقابة 

اية اهتمامات  �صركات التخلي�س التي مل تبدي 

او دعم لل�صركات العاملة باملدورة ونحن اع�صاء 

ال  بانه  علما  التخلي�س  �صركات  ا�صحاب  بنقابة 

االخرى  باملراكز احلدودية  اية فروع  لنا  يوجد 

�صوى مركز حدود املدورة وكما يقال بان تعامل 

ال��ن��ق��اب��ة م��ع��ن��ا وك��م��ا ي��ق��ول امل��ث��ل ) ع��ر���س عند 

اجلريان (. 

ل�����ذا ف�����ان ا����ص���ح���اب ال���ق���ط���اع���ات ال��ع��ام��ل��ة 

باعادة  الداخلية  ووزير  الرئي�س  دولة  ينا�صدون 

املنافذ  بباقي  اأ�صوة  احل��دود  فتح  الع��ادة  النظر 

االخرى �صمن االجراءات االحرازية واملطبقة 

بكافة  التزامنا  على  التاأكيد  م��ع  املنافذ  بكافة 

ال��دف��اع املعمول  ب���اأوام���ر  االج�����راءات واالل���ت���زام 

بها .

االنباط-عمان

اعلنت مديرية االم��ن العام ان فرق التفتي�س 

االم��ن��ي��ة ال��ت��ي ام��ر م��دي��ر االم���ن ال��ع��ام بت�صكيلها 

للتفتي�س  اململكة  حم��اف��ظ��ات  خمتلف  ويف  ام�����س 

على املن�صاآت واملحال التجارية واملرافق واالماكن 

العامة وانفاذ اوام��ر الدفاع بحق كافة املخالفن 

لها قد �صبطت منذ م�صاء االم�س  تغلق 247 من�صاة 

خالفت اوامر الدفاع  وت�صبط 431 �صخ�صا كذلك 

خ��ال��ف��وا اوام���ر ال��دف��اع وج���رى ات��خ��اذ االج����راءات 

القانونية بحق مرتكبيها .

االمنية  التفتي�س  ف���رق  ان  امل��دي��ري��ة  واك����دت 

مكثف  وب�صكل  التفتي�صية  جوالتها  يف  م�صتمرة 

مل���راق���ب���ة االل����ت����زام ب����اوام����ر ال����دف����اع و���ص��ب��ط اي��ة 

مهيبة  متييز،  او  ت��ه��اون  اي  ودون  لها  خمالفات 

تعليمات �صحية  االلتزام مبا �صدر من  باجلميع 

وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي وارت������داء ال��ك��م��ام��ات عند 

وج��وده��م يف االم��اك��ن ال��ع��ام��ة . وُت���ذّك���ر مديرية 

االمن العام ا�صحاب ال�صركات و املن�صاآت واملوؤ�ص�صات 

واملحال التجارية انهم ملزمون وفق اوامر الدفاع 

ب��ات��خ��اذ ك��اف��ة االج��������راءات وال���ت���داب���ري ال��وق��ائ��ي��ة 

ارتكاب  ومنع  من�صاآتهم  داخ��ل  الازمة  والرقابية 

اية خمالفات داخلها وانهم م�صوؤولون امام القانون 

عن اية خمالفة تقع داخل تلك املن�صاآت.

االنباط- عمان

“زووم”،  االثنن، عر من�صة  اأم�س  اختتمت   

جل�صات املوؤمتر التا�صع ع�صر للمكتبين االأردنين 

الذي نظمته جمعية املكتبات واملعلومات االأردنية، 

احتفاال بلواء الر�صيفة لواء للثقافة للعام 2020، 

بالتعاون مع وزارة الثقافة، واجلامعة الها�صمية، 

اأج��ل  م��ن  املكتبين  وت��دري��ب  “تعليم  �صعار  حت��ت 

امل�صتقبل”. واأو�صى امل�صاركون يف ختام املوؤمتر الذي 

ومب�صاركة  كورونا  جائحة  ب�صبب  افرا�صيا  عقد 

باحثن من االأردن، وم�صر، وال�صعودية، و�صوريا، 

و�صلطنة عمان، بتطوير برامج لتنمية القيادات يف 

املكتبات االأردنية مبا يتاءم مع متطلبات العمل 

يف امل�صتقبل، والتاأكيد على اأهمية التدريب العملي 

لدار�صي علم املكتبات واملعلومات.

وال���ن���دوات  امل��ح��ا���ص��رات  م��ن  �صل�صلة  وع��ق��دت 

االت�����ص��االت  تكنولوجيا  ب��ا���ص��ت��خ��دام  املتخ�ص�صة 

واالإعان عنها م�صبقا، والعمل على جمع وتوثيق 

وتبادل اخلرات العربية اخلا�صة.

واأك����د امل�����ص��ارك��ون ����ص���رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإع���داد 

دليل  واإع����داد  املكتبين،  ب��ت��دري��ب  خا�صة  مناهج 

رقمنة املواد املكتبية مبا يف ذلك احلوكمة. ودعوا 

واجل��ام��ع��ات  االردن،  يف  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 

االردنية اىل اإعادة النظر يف م�صميات برامج تعليم 

علم املكتبات واملعلومات، وتوحيد اأع��داد ال�صاعات 

املعتمدة املخ�ص�صة ملتطلبات التخ�ص�س االإجبارية 

الدرا�صية  اخلطط  و�صف  وتوحيد  واالختيارية، 

وحم��ت��واه��ا مب���ا ي��ت��ن��ا���ص��ب م���ع امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة 

اخلا�صة بهذا ال�صاأن.  كما اأكدوا على اأهمية حمو 

املعرفة يف  دور  املعلوماتية، م�صددين على  االأمية 

الت�صدي للجوائح والكوارث، وعقد دورات تدريبية 

خا�صة بتقنيات واأ�صاليب التعلم عن بعد والتعليم 

االإلكروين للقائمن على تطوير مناهج وتعليم 

من  االإل��ك��روين  التعليم  وماأ�ص�صة  املكتبات،  علم 

امل�صاركون  واأو���ص��ى  اخل��ا���ص��ة.  الت�صريعات  خ��ال 

ال��ب��اح��ث��ن يف جم����ال ع��ل��م امل��ك��ت��ب��ات وامل��ع��ل��وم��ات 

بالعمل على اإعداد درا�صات مقارنة بينية يف البلدان 

التدري�س  طرق  و  املناهج  مو�صوع  تعالج  العربية 

عن  والتعلم  واالت�����ص��االت  املعلومات  وتكنولوجيا 

بعد، 

املحلي
50 الأربعاء  10/7 / 2020 

اإ�صامي  عربي  م�صرف   50 اأك��ر  قائمة  البحرين  مملكة  يف  االإ�صامية  البنوك  ت�صدرت   

وذلك وفقا ملا ن�صره احتاد امل�صارف العربية موؤخرا حول البيانات املالية املجمعة لهذه امل�صارف 

امل�صارف تدير  اأن هذه  البيانات  2020، حيث تظهر هذه  العام اجلاري  الن�صف االأول من  خال 

مليار   471 ح��وايل  تبلغ  ودائ��ع  ق��اع��دة  اإىل  وت�صتند  دوالر،  مليار   695 ب��ح��وايل  تقدر  م��وج��ودات 

 444 بنحو  مت��وي��ات  قدمت  اأن��ه��ا  كما  دوالر.  مليار   68 ح��وايل  تبلغ  راأ�صمالية  وق��اع��دة  دوالر، 

4.6 مليار دوالر  50 م�صرف اإ�صامي عربي نحو  مليار دوالر. وبلغ �صايف االأرباح املجمعة الأكر 

امل�صارف  لعدد  بالن�صبة  االأول  املركز  البحرين  واحتلت   .2020 العام  من  الثاين  الف�صل  بنهاية 

7 م�صارف  ب��ع��دد  واالإم����ارات  ال�����ص��ودان  م��ن  ك��ل  تلتها  10 م�صارف  ب��ع��دد  الائحة  على  امل��درج��ة 

العدد  ويركز  العربية.  ال��دول  بقية  ثم  م�صارف   4 وال�صعودية  م�صارف   5 بعدد  الكويت  يف  ثم 

امل�صرفية  املوجودات  حجم  من  االأكر  الن�صبة  وكذاك  العربية  االإ�صامية  امل�صارف  من  االأكر 

اأي  عربي  اإ�صامي  م�صرف   50 اأك��ر  من  م�صرف   33 يتواجد  حيث  اخلليج،  دول  يف  االإ�صامية 

 50 اأك��ر  م��وج��ودات  من   %95 ن�صبته  ما  اأي  مليار   660 بقيمة  م��وج��ودات  تدير   ،%  66 ن�صبته  ما 

املجموع  من   %28 ن�صبة  ال�صعودية  اال�صامية  امل�صارف  موجودات  �صكلت  وقد  عربياً.  م�صرفا 

الدول  بقية  على  البقية  وتتوزع   %8.3 فالبحرينية   %17.3 الكويتية  ثم   %24.3 االإماراتية  تليها 

احتلت  فقد  املوجودات،  بح�صب  عربي  اإ�صامي  م�صرف   50 اأكر  ترتيب  يخ�س  وفيما  العربية. 

البنوك االإ�صامية اخلليجية ومنها م�صرف  الع�صرة االأكر من حيث املوجودات  البنوك  قائمة 

م�صرف  االإ�صامي،  ظبي  اأبو  م�صرف  الكويتي،  التمويل  بيت  االإ�صامي،  دبي  بنك  الراجحي، 

موجودات  جمموع  بلغ  وق��د  الباد.  وبنك  اجل��زي��رة،  بنك  امل�صرفية،  الركة  جمموعة  االإمن��اء 

 %69 اأي ما ن�صبته   2020 العام  الثاين من  477 مليار دوالر بنهاية الف�صل  امل�صارف حوايل  هذه 

اإقبال  اإ�صامي عربي. لقد الحظنا يف ال�صنوات االأخري  50 م�صرف  اأكر  من جمموع موجودات 

مثل  االإ�صامية  ال�صريفة  لن�صاط  ال��ازم��ة  الت�صريعات  �صن  على  العربية  ال���دول  م��ن  امل��زي��د 

التنمية  برامج  البنوك يف  دوالر هذه  يعزز من  الذي  االأمر  وهو  واملغرب وغريها،  �صلطة عمان 

العربية. لقد اأحرزت ال�صريفة االإ�صامية العربية تقدماً كبرياً من حيث النمو يف عدد امل�صارف 

تقريبا من موجودات   %20 ت�صكل نحو  باتت  ال�صتينات حيث  ن�صاأتها يف  واالأ�صول منذ  والعماء 

البنوك العربية. ومن املتوقع اأن ت�صهد ال�صناعة املالية وامل�صرفية االإ�صامية املزيد من التطور 

قاعدة  اإىل  للو�صول  جديدة  منتجات  واإبتكار  اخل��دم��ات  نوعية  بتح�صن  يتعلق  ما  يف  ال �صيما 

العربية  االإ�صامية  وامل�صارف  العربية.  املنطقة  يف  امل��ايل  ال�صمول  وتعزيز  الزبائن  من  اأو�صع 

ال�صريفة،  ع��امل  يف  نوعية  نقلة  واإح���داث  االإجتماعية،  التنمية  حتقيق  يف  جوهري  دور  لديها 

امل�صارف  ميزات  فمن  االإ�صامية.  ال�صرعية  ال�صوابط  وف��ق  وتن�صيطها  االإقت�صادات  وحتفيز 

اأ�صا�س دائن ومدين، بل هي عاقة توؤكد  اأن عاقتها مع العماء لي�صت قائمة على  االإ�صامية 

اخلدمات  منح  ت�صتهدف  االإ�صامية  امل�صارف  اأن  كما  واخل�صائر.  واالأرب��اح  املخاطر  تقا�صم  على 

املالية الأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة واملتناهية ال�صغر والتي جتد �صعوبة يف احل�صول 

واملوؤ�ص�صات  امل�صارف  قبل  من  املطلوبة  ال�صمانات  امتاكها  لعدم  نظراً  التقليدي  التمويل  على 

لتعزيز  هائلة  اإمكانات  االإ�صامي  التمويل  دور  وتو�صيع  لزيادة  فاإن  وبالتايل،  التقليدية.  املالية 

 %55 ال�صمول املايل يف العامل العربي. كما اأن امل�صارف االإ�صامية العربية ت�صتحوذ على حوايل 

يف  ال�صدارة  موقع  يف  يجعلها  مما  العامل،  م�صتوى  على  االإ�صامية  املالية  ال�صناعة  اأ�صول  من 

اال�صهام يف دفع عجلة النمو االقت�صادي عر ما تقدمه من منتجات وخدمات مالية تلبي رغبات 

واالإ�صامي  العربي  امل�صتوين  على  لي�س  االقت�صادين،  املتعاملن  من  وا�صعة  فئات  واحتياجات 

توؤكد  البحرين  يف  االإ�صامية  بامل�صارف  اخلا�صة  املوؤ�صرات  اأن  كما  العاملي.  وحتى  بل  فح�صب، 

بف�صل  وذل��ك  االأوىل  امل��راك��ز  وت�صدرها  العربية  اخل��ارط��ة  على  امل�صارف  لهذه  ال��رائ��دة  املكانة 

واالإ�صرافية، ويف مقدمتها م�صرف  الرقابية  بها من قبل اجلهات  التي حتظى  والرعاية  الدعم 

البنوك  اأداء  بن  وثيق  ارت��ب��اط  هناك  اأن  الوا�صحة  احلقيقة  اأهمية  ورغ��م  امل��رك��زي.  البحرين 

نعتقد  فنحن  املقبل،  وال��ع��ام  ال��ع��ام  ه��ذا  العربي  االقت�صادي  النمو  ب��اآف��اق  العربية  االإ�صامية 

وجميع  و�صليمة.  قوية  املنطقة  دول  يف  االإ�صامية  البنوك  متتلكها  التي  املالية  االأ�صا�صيات  اإن 

الداخلية  العوامل  اأن  االأهم  اأي  نظرتا.  وجهة  من  االأهم  وهو  ذلك،  على  تدلل  االأداء  موؤ�صرات 

يخ�س  فيما  اأم��ا  وال��ق��وة.  بال�صامة  تت�صم  البنوك  ه��ذه  اإدارات  و�صيطرة  اإدارة  حتت  هي  والتي 

تاأثر هذه البنوك بالتطورات املالية واالقت�صادية املحيطة بها فهي م�صاألة طبيعية، الأن البنوك 

وال  حقيقية  الأ�صول  متويات  بتقدمي  تلتزم  التقليدية(  البنوك  )وبخاف  بالذات  االإ�صامية 

ومن  املحيطة،  بالتطورات  ارتباط  اأك��ر  فهي  لذلك  الوهمية.  واملنتجات  امل�صتقات  يف  تتعامل 

يف  نوهنا  وكما  التطورات.  هذه  تتاأثر  واالأرب��اح  والتمويات  الودائع  منو  معدالت  اأن  الطبيعي 

مقاالت �صابقة، لقد اتخذت البنوك االإ�صامية العربية العديد من املبادرات خال فرة جائحة 

التغلب على جانب كبري من  اأداءها وجمتمعاتها. وقد جنحت يف  �صامة  للحفاظ على  كورونا 

التاأثريات املعاك�صة للتباطوؤ االقت�صادي وحافظت على معدالت منو اأعمالها اجليدة خا�صة من 

االإ�صاح  برامج  اأن  كما  املجال.  املتميزة يف هذا  لها مبادراتها  وكان  بل  الرقمي،  التحول  خال 

يف  النمو  ملوا�صلة  كبرية  فر�س  بدورها  تولد  العربية  ال��دول  معظم  تنفذها  التي  االقت�صادي 

كما  االقت�صادي،  االأداء  على  واملرونة  ال�صفافية  املزيد من  وت�صفي  وال�صراكات  االأفراد  قطاعات 

م�صادر  تنويع  اأج��ل  من  جديدة  قطاعات  على  ع��اوة  القائمة  القطاعات  لتحفيز  ت�صعى  اأنها 

ويدفع  العربية  االإ�صامية  البنوك  منها  وت�صتفيد  تخدم  �صوف  التوجهات  هذه  ومثل  الدخل. 

املزيد منها للتفكري يف االندماجات والبحث عن اأ�صواق جديدة.

 عدنان أحمد يوسف

صدارة البنوك اإلسالمية 
في البحرين

جامعة ال البيت تشارك باسبوع الفضاء العالمي

 هل توضح  منظمة »كراون ايجنتس« عالقتها مع نواب سابقين في »ثالثة عمان«؟؟؟  

 اتفاقية شراكة بين الحسين للسرطان وبنك القاهرة عمان

بعد فتح »جابر والعمري والكرامة والدرة«

 شركات تخليص تناشد رئيس الوزراء بفتح معبر المدورة 

فرق التفتيش االمنية تغلق 247 منشاة وتضبط 431 خالفوا اوامر الدفاع  

 اختتام فعاليات المؤتمر التاسع عشر للمكتبيين األردنيين

املفرق -  االنباط - يو�شف امل�شاقبة. 

االقمار  بور�صة  البيت  ال  جامعة  �صاركت 

ا�صبوع  مبنا�صبة  حياتنا  حت�صن  ال�صناعية 

الف�صاء العاملي والذي نظمة االحتاد العربي 

ال���ع���رب���ي ل��ع��ل��وم ال��ف��ل��ك وال���ف�������ص���اء وامل���رك���ز 

االق��ل��ي��م��ي ل��ت��دري�����س ع��ل��وم ال��ف�����ص��اء والفلك 

لغرب ا�صيا والقى نائب رئي�س جامعة ال البيت 

هذه  يف  كلمة  الربيع  عقاب  الدكتور  اال�صتاذ 

املنا�صبه وعب تقنيه زووم قال فيها

ي�صرفني امل�صاركة يف اأ�صبوع الف�صاء العاملي 

من خال هذه الور�صة العلمية ت حت �صعار 

االأقمار ال�صناعية حت�صن حياتنا، وي�صرفني اأن 

األقي هذه الكلمة بالنيابة عن رئي�س جامعة اآل 

البيت االأ�صتاذ الدكتور عدنان العتوم،.

اآل البيت هي لتلبية حاجة ملحة  جامعة 

واح��د يجمع بن  م��ن اجلامعة.  لنوع جديد 

م��ت��ط��ل��ب��ات امل��ن��ه��ج��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة يف ال��ت��دري�����س 

وال���ب���ح���ث، م���ن ج���ه���ة، وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��ق��ي��دة 

و�صوح الروؤية على االآخرين، وبالتايل، وخلق 

م�صلم  م��ن  مقربة  �صخ�صية  ب��ن  االن�����ص��ج��ام 

وب��ي��ئ��ت��ه اجل����دي����دة. وال��ق�����ص��د م���ن اجل��ام��ع��ة 

التم�صك مببادئ احلرية والعدالة  اإىل  اأي�صا 

وال��ت�����ص��ام��ح واح�������رام امل��ع��ت��ق��دات االآخ���ري���ن 

واالأديان، والتعاي�س..

اإىل  املنطقة  اجلامعة، حتولت  اإن�صاء  منذ 

واح��ة يف ال�صحراء م��ن خ��ال تنفيذ خطط 

جديدة للزراعة ومكافحة الت�صحر واحلفاظ 

على االأنواع املحلية. وقد ثبت ح�صاد املياه يف 

هذه املنطقة القاحلة لتكون ناجحة.

اأول  تعتر  والتي  البيت،  اآل  جلامعة  كما 

ج��ام��ع��ة يف امل��م��ل��ك��ة ب�����داأت ب��ت��دري�����س ف��ي��زي��اء 

الفلك من خال معهد علوم الفلك والف�صاء 

اإع���داد اخل���رات املحلية  تاأ�ص�س بهدف  ال��ذي 

يف خمتلف ف��روع علم الفلك وعلوم الف�صاء، 

ومن اأجل التمكن من التعامل مع التطورات 

ال��ت��ق��ن��ي��ة و اإج������راء ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف ه��ذه 

املجاالت. 

اأود اأن اأ�صري اإىل الدور الهام الذي قامت به 

وكالة االإمارات للف�صاء يف تاأ�صي�س تكتل عربي 

املعنية  الف�صائية  واجل��ه��ات  املوؤ�ص�صات  ي�صم 

“املجموعة  م�صمى  حت��ت  ال��ع��رب��ي��ة  ب���ال���دول 

العربية للتعاون الف�صائي” الذي ت�صت�صيفه 

دول��ة االم���ارات العربية املتحدة، حيث �صارك 

وتكنولوجيا  علوم  لتدري�س  االإقليمي  املركز 

الف�صاء لغرب اآ�صيا يف تاأ�صي�س هذه املجموعة 

منها  عربية  دول���ة  ع�صرة  اأرب����ع  ت�صم  وال��ت��ي 

االأردن الذي ي�صارك من خال وزارة الريادة 

املجموعة  ميثاق  اعتماد  فيها  ومت  الرقمية، 

و�صعارها، ومت فيها االتفاق على املبا�صرة باأول 

اأطلق  م�صرك  عربي  �صناعي  قمر  م�صروع 

وال��ذي   813 ال�صناعي  القمر  م�����ص��روع  عليه 

العلمي  ب���ال���راث  م��رت��ب��ط��ة  ت�صميته  ج����اءت 

العربي امل�صرك وتاريخ تاأ�صي�س بيت احلكمة.

وي�����ص��رف��ن��ي ال��ت��واج��د ب���ن ه����ذه ال��ك��وك��ب��ة 

والباحثن يف علوم  اأالأك��ادمي��ي��ن  املميزة من 

النجاح يف هذه  لكم  واأمتنى  والفلك  الف�صاء 

الور�صة العلمية واأن يرفع اهلل عنا وعن اأمتنا 

الباء والوباء  لنجتمع يف املوؤمترات القادمة 

بكم يف املنا�صبات العلمية امل�صركة.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء   7  /  10  / 2020

دبي -رويرتز 

�ست�سمح  اإنها  الثالثاء  ي��وم  قطر  قالت 

بتملك  االأج��ن��ب��ي��ة  وال�������س���رك���ات  ل����الأف����راد 

عقارات يف مناطق اأخرى يف البالد حمررة 

ل���وائ���ح جل����ذب مت���وي���ل خ���ارج���ي ل��ل��ق��ط��اع 

�سمن خطوات لتنويع املوارد االقت�سادية.

االأف��������راد  اأن  ح���ك���وم���ي  ب����ي����ان  وذك�������ر 

ت�سع  يف  عقارات  متلك  ميكنهم  االأجانب 

م��ن��اط��ق، ارت��ف��اع��ا م��ن ث��الث��ة م��ن ق��ب��ل، 

ب��ي��ن��م��ا ارت���ف���ع ع���دد امل��ن��اط��ق ال��ت��ي يحق 

لالأجانب ا�ستغالل العقارات بها اإىل 16.

متلك  االأجنبية  لل�سركات  ميكن  كما 

عقارات يف ت�سع مناطق بزيادة كبرية عما 

تقت�سر  العقارية  امللكية  كانت  �سبق حيث 

علي م�سروع جزيرة اللوؤلوؤة يف الدوحة.

اأن ه���ذه  ال����ع����دل  ل��������وزارة  ب���ي���ان  وذك������ر 

ال�������س���وق  ت�������س���ه���م يف ت���ط���وي���ر  ال������ق������رارات 

العقاري يف قطر واالإ�سراع بخطى التنمية 

العقاري. االقت�سادية وحتفيز القطاع 

ك���م���ا ���س��ت��م��ن��ح احل���ك���وم���ة ال��ق��ط��ري��ة 

اإقامات لالأجانب الذين ميلكون عقارات 

ريال )200  األف   730 تقل قيمتها عن  ال 

األف دوالر( وكذلك الأ�سرهم.

ق��ان��ون��ا  ق��ط��ر  اأق�����رت   ،2018 ع���ام  ويف 

القطاع  يف  اأك��ر  اأجنبية  مبلكية  ي�سمح 

فائ�ض  من  ب�سدة  ت�سرر  ال��ذي  العقاري 

املا�سية  القليلة  ال�����س��ن��وات  يف  امل��ع��رو���ض 

ج������راء ط���ف���رة يف اأع�����م�����ال ال���ب���ن���اء ق��ب��ل 

لكرة  ال��ع��امل  ك��اأ���ض  ن��ه��ائ��ي��ات  ا�ست�سافة 

القدم 2022.

ق����رار مقاطعة  ال��ق��ط��اع  اأ���س��ع��ف  ك��م��ا 

ق��ط��ر دب��ل��وم��ا���س��ي��ا وجت���اري���ا ويف جم��ال 

ال���ن���ق���ل م����ن ج���ان���ب ال�������س���ع���ودي���ة ودول�����ة 

االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وال��ب��ح��ري��ن 

بدعم  اتهامها  بعد   2017 عام  يف  وم�سر 

تنفيه  م���ا  اإ���س��الم��ي��ن وه���و  م��ت�����س��ددي��ن 

الدوحة.

وق���ط���ر اأك������ر دول������ة م�������س���درة ل��ل��غ��از 

الطبيعي امل�سال يف العامل وحتاول تنويع 

واال�ستثمار  ال�سياحة  بتعزيز  اقت�سادها 

االأجنبي يف قطاعات غري النفط والغاز.

علي  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  وق���ال 

بن اأحمد الكواري يف بيان منف�سل

امل��ن��اط��ق  ت��ل��ك  بتخ�سي�سها  ق��ط��ر  اإن 

االأج���ن���ب���ي تخلق  ل��ل��م��ل��ك��ي��ة واال���س��ت��ث��م��ار 

املحلين  للم�ستثمرين  م��غ��ري��ة  ف��ر���س��ا 

والدولين.

اأي�سا  �ست�سهم  التغيريات  اأن  واأ�ساف 

يف تعزيز التنمية االقت�سادية بقطر.

وي��ت��وق��ع ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل اأن 

ه��ذا  ب��امل��ئ��ة   4.3 ق��ط��ر  اق��ت�����س��اد  ينكم�ض 

ال���ع���ام ب�����س��ب��ب ت���اأث���ري ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ض 

كورونا.

النفط يقفز مع انحسار التوتر بعد 
عودة ترامب للبيت األبيض

2020.. عام أسود لسوق السيارات 
بعد تراجع حاد بالمبيعات

خطة استحواذ بـ 13 مليار دوالر 
تشغل حربًا فرنسية بين شركتين

جونسون: اقتصاد بريطانيا يعاني من 
مشكالت مزمنة بسبب كورونا

�سنغافورة -رويرتز

بفعل  الثالثاء  ام�ض  النفط  اأ�سعار  �سعدت   

خماوف من ت�سرر م�سايف التكرير من عا�سفة 

تتكون يف خليج املك�سيك فيما ا�ستمد امل�سرتون 

االأمريكي  الرئي�ض  عودة  من  الطماأنينة  بع�ض 

بعد عالجه  االأبي�ض  البيت  اإىل  ترامب  دونالد 

من مر�ض كوفيد-19 يف امل�ست�سفى.

ب��ع��د  ط��ف��ي��ف  ن���ح���و  ع���ل���ى  االأ�����س����ع����ار  وزادت 

�سعدت  عندما  االثنن  حققتها  التي  املكا�سب 

اإع��الن  ه���داأ  اأن  بعد  ب��امل��ئ��ة،  م��ن خم�سة  ب��اأك��ر 

ق��ل��ق  االأب����ي���������ض  ال���ب���ي���ت  اإىل  ع����ودت����ه  ت����رام����ب 

ات��ف��اق  ب�����س��اأن  اآم���ال  امل�����س��رتي��ن وك��ذل��ك بف�سل 

تداعيات  ملواجهة  اأمريكية  حتفيز  حزمة  على 

اجلائحة.

جرينت�ض،  بتوقيت   0710 ال�ساعة  وبحلول 

ت��ك�����س��ا���ض  غ����رب  االآج����ل����ة خل����ام  ال���ع���ق���ود  زادت 

باملئة   0.9 اأو نحو  �سنتا   36 االأمريكي  الو�سيط 

اإىل 39.58 دوالر للرميل.

وارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود االآج���ل���ة خل���ام ب��رن��ت 25 

�سنتا اأو 0.6 باملئة اإىل 41.54 دوالر للرميل.

دخ��ول  بعد  ب�سدة  النفط  اأ�سعار  وتراجعت 

���س��ادت  ح��ي��ث  اجل��م��ع��ة  ي���وم  امل�ست�سفى  ت��رام��ب 

القلقن  امل�ستثمرين  بن  ال�سبابية  من  حالة 

ال���والي���ات املتحدة  ���س��وف ي��ح��دث يف  ب�����س��اأن م��ا 

من  الثالث  يف  رئا�سة  انتخابات  ترتقب  التي 

نوفمر ت�سرين الثاين.

لكن مع تبدد هذه ال�سبابية، �سادت ال�سوق 

خم���اوف ب�����س��اأن امل��ع��رو���ض ب��ع��د اإ����س���راب عمال 

اإغ��الق  يف  ت�سبب  الرنويج  يف  االنت�سار  يف  اآخ��ذ 

�ستة حقول نفط وغاز بحرية واإخالء من�سات 

العا�سفة  تتجه  حيث  املك�سيك  خليج  يف  نفط 

اال���س��ت��وائ��ي��ة دل���ت���ا ����س���وب ����س���واح���ل ل��وي��زي��ان��ا 

وفلوريدا.

يف غ�������س���ون ذل�������ك، من����ت االآم����������ال ب�������س���اأن 

احل��زب��ان  عليها  ي��واف��ق  اقت�سادي  دع��م  ح��زم��ة 

رئي�سة  حتدثت  اإذ  واجل��م��ه��وري  الدميقراطي 

بيلو�سي  ن��ان�����س��ي  االأم���ري���ك���ي  ال���ن���واب  جم��ل�����ض 

االثنن  منوت�سن  �ستيفن  اخل��زان��ة  وزي��ر  م��ع 

يف  الثالثاء  ي��وم  ج��دي��دة  ملحادثات  وي�ستعدان 

ظل جهود التو�سل حلل و�سط ب�ساأن الت�سريع 

املرتقب.

لندن - العربية

ال�سيارات  ي�سجل قطاع �سناعة  اأن  يتوقع 

يف العامل عاماً كارثياً يف 2020 �سيكون االأ�سواأ 

الرتاجع  ب�سبب  وذل��ك  طويلة،  �سنوات  منذ 

احلاد يف الطلب على املركبات، فيما يبدو اأن 

وب��اء كورونا  اأزم��ة  بتداعيات  ال�سبب مرتبط 

الذي اأثر على مالين الب�سر يف العامل واأدى 

باأعداد كبرية اإىل فقدان وظائفهم.

“كورونا”  ف����ريو�����ض  ان���ت�������س���ار  وت�����س��ب��ب 

العامل  امل�ستجد بحالة قلق غري م�سبوقة يف 

دف��ع��ت اأغ���ل���ب ال�����دول اإىل ف��ر���ض اإغ���الق���ات 

ما  وهو  املر�ض،  ملحا�سرة  �ساملة يف حماولة 

اأدى اإىل متاعب اقت�سادية كبرية وهبوط يف 

عائدات العديد من القطاعات، خا�سة قطاع 

النقل وال�سياحة وال�سيافة واخلدمات، فيما 

اأع���داد كبرية  ف��ق��دان  اإىل  االغ���الق  اإىل  اأدى 

اأنحاء  خمتلف  يف  لوظائفهم  العاملن  م��ن 

العامل.

واأظهرت اأرقام ن�سرها موقع “�ستاتي�ستا” 

ال��ع��امل��ي امل��ت��خ�����س�����ض مب��ت��اب��ع��ة االح�������س���اءات 

“العربية.نت”،  عليها  واطلعت  والبيانات، 

العام  خ��الل  �ستهوي  ال�����س��ي��ارات  مبيعات  اأن 

احلايل 2020 ب�سورة حادة مقارنة مبا كانت 

عليه خالل العامن املا�سين.

وبح�سب التوقعات املتعلقة بالعام احلايل 

فان الرتاجع يف مبيعات ال�سيارات يتوقع اأن 

تتجاوز 20% هبوطاً عن امل�ستوى الذي كانت 

متكنت  ح��ي��ث   ،2020 امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  يف  عليه 

�سركات ال�سيارات يف العامل من بيع 75 مليون 

مركبة خالل العام املا�سي 2019، اإال اأن هذا 

الرقم مر�سح للهبوط اإىل 59.6 مليون �سيارة 

خالل العام 2020، برتاجع تبلغ ن�سبته %20.

وبح�سب املعلومات االح�سائية فقد كانت 

مبيعات ال�سيارات يف العامل قد بلغت يف العام 

ل��ك��ن ه��ذا  78.9 م��ل��ي��ون م��رك��ب��ة،  ن��ح��و   2018

الرقم تراجع يف العام التايل 2019 لي�سل اىل 

75 مليوناً، ويتوقع اأن يرتاجع العام احلايل 

ليبلغ 59.6 مليون �سيارة.

وب���ه���ذا ال����رتاج����ع امل���ت���وق���ع ف����ان ���س��رك��ات 

فقدان  اإىل  مر�سحة  تكون  العاملية  ال�سيارات 

ما بن ُخم�ض اىل ربع مبيعاتها من املركبات، 

املالية  اإي��رادات��ه��ا  على  �سلباً  �سيوؤثر  م��ا  وه��و 

واأرباحها وي��وؤدي بها اىل متاعب جتارية قد 

ه��ذا  للعاملن يف  ال��وظ��ائ��ف  م��الي��ن  ت��ه��دد 

القطاع مبختلف اأنحاء العامل.

تقريره  يف  “�ستاتي�ستا”  م��وق��ع  وي��ق��ول 

تاأتي  املحبطة  وال��ت��وق��ع��ات  االأرق����ام  ه��ذه  اإن 

ال�سيارات  ل�سوق  جيد  اأداء  م��ن  �سنوات  بعد 

العاملي، حيث “قبل انت�سار الوباء كانت ت�سري 

العاملية  ال�سيارات  اأن مبيعات  اإىل  التقديرات 

 ،2019 ع��ام  يف  �سيارة  مليون   80 اإىل  �ست�سل 

ا�ستمرار  وم��ع  يتحقق،  الرقم مل  ه��ذا  اأن  اإال 

يكون  اأن  املتوقع  فمن  االقت�سادية  امل�ساكل 

ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال�����س��ي��ارات اجل���دي���دة يف حالة 

�سلبية طوال عام 2020«.

���س��ن��وات  “بعد  اأن����ه  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����س��ري 

االقت�ساد  ب��داأ  رقمن،  من  املكون  النمو  من 

ي��ف��ق��د ق��وت��ه وان��خ��ف�����س��ت مبيعات  ال�����س��ي��ن��ي 

مليون   21 ح���وايل  اإىل  ال�سينية  ال�����س��ي��ارات 

املبيعات  انخف�ست  كما   .2019 ع��ام  وح��دة يف 

ب�سبب   2020 ف���راي���ر  ���س��ب��اط/  م���ن  اب���ت���داء 

ت��ف�����س��ي ف���ريو����ض ك���ورون���ا يف ال���ب���الد، وك��ان��ت 

هناك خماوف ب�ساأن ركود يلوح يف االأفق«.

باري�س - ويرتز

قالت �سركة املياه ومعاجلة مياه ال�سرف 

ال��ث��الث��اء،  ام�����ض  ���س��وي��ز،  الفرن�سية  ال�سحي 

ا�ستحواذ  لتجنب  ميكن  ما  كل  �ستفعل  اإنها 

م��ن��اف�����س��ت��ه��ا ف��ي��ول��ي��ا ع��ل��ي��ه��ا ب��ع��دم��ا متكنت 

ال�سركة  29.9% يف  �سراء ح�سة  االأخ��رية من 

وطرحت عر�سا ل�سراء بقية االأ�سهم.

وقالت �سويز يف بيان “علمت �سويز ب�سراء 

فيوليا 29.9% من راأ�سمالها باأ�سلوب عدواين 

ويف ظل ظروف غري م�سبوقة وغري ماألوفة«.

�ست�ستخدم  اأنها  ال�سركة  “توؤكد  واأ�سافت 

كافة الو�سائل التي يف و�سعها حلماية م�سالح 

م�ساهميها،  وج��م��ي��ع  وع��م��الئ��ه��ا  موظفيها 

ومت�ساوية  ن��زي��ه��ة  معاملة  ل�سمان  خ��ا���س��ة 

ل���ك���اف���ة م�����س��اه��م��ي��ه��ا وجت����ن����ب ال��ت��ل�����س�����ض 

لال�ستحواذ اأو ال�سيطرة الفعلية«.

اإن���ه���ا �ستطرح  االث���ن���ن،  ف��ي��ول��ي��ا  وق���ال���ت 

ال�سعر  وه��و  لل�سهم،  ي��ورو   18 بقيمة  عر�سا 

اإجني  الكهرباء  ل�سركة  قدمته  ال��ذي  نف�سه 

29.9% يف �سفقة �ستقيم �سويز  ل�سراء ح�سة 

بنحو 11.2 مليار يورو )13.20 مليار دوالر(.

ا�ستئناف  ت��ري��د  اأن��ه��ا  ال�����س��رك��ة  واأ���س��اف��ت 

لن  باأنها  تعهدت  بعدما  �سويز  مع  املناق�سات 

تطرح عر�سها حلن احل�سول على موافقة 

جمل�ض اإدارة �سويز.

دبي - العربية

بوري�ض  ال��ري��ط��اين  ال����وزراء  رئي�ض  ق��ال 

بالده  اقت�ساد  اإن  الثالثاء،  ام�ض  جون�سون، 

يعاين من م�سكالت مزمنة ب�سبب كورونا.

ويف حديث له اليوم اأي�سا، قال وزير املالية 

االأولوية  تعطي  بريطانيا  اإن  �سوناك،  ري�سي 

الإنقاذ الوظائف ولي�ض زيادة ال�سرائب بينما 

تلحق جائحة كوفيد-19 ال�سرر باالقت�ساد، 

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن االق���رتا����ض ال��ق��ي��ا���س��ي 

وع����بء ال���دي���ون امل��رتاك��م��ة ال����ذي ي��ب��ل��غ 2.6 

تريليون دوالر ال ميكن حتمله لالأبد.

ال�سرائب يف عدد  زي���ادة  ع��ن  �سئل  وح��ن 

من اللقاءات، اأكد �سوناك مرارا اأنه يركز على 

املدى الق�سري على الوظائف ولكنه اأو�سح اأن 

عليه الت�سدي مل�سكلة الديون املرتاكمة على 

املدى املتو�سط.

و�������س������رح ل����ت����ل����ف����زي����ون ه���ي���ئ���ة االإذاع�����������ة 

اأنه  جليا  “يبدو  )بي.بي.�سي(  الريطانية 

الو�سع لالأبد. هذا  ي�ستمر هذا  اأن  ال ميكن 

�سي�سجل  ال����ذي  االق����رتا�����ض،  م���ن  امل�����س��ت��وى 

م�����س��ت��وى ق��ي��ا���س��ي��ا ه�����ذا ال����ع����ام، غ����ري ق��اب��ل 

لال�ستدامة على املدى الطويل«.

وي���اأت���ي ح��دي��ث��ه ب��ع��دم��ا ع���و����ض اق��ت�����س��اد 

ب���ري���ط���ان���ي���ا ن�������س���ف ان����ه����ي����اره ب���ف���ع���ل اأزم������ة 

من  بدعم  يوليو،  نهاية  بحلول  ك��وف��ي��د-19 

اإج���راءات  بعد  واملطاعم  احل��ان��ات  اإع���ادة فتح 

يتباطاأ  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ل��ك��ن  ال���ع���ام،  ال��ع��زل 

االنتعا�ض مع تنامي فقدان الوظائف والتوتر 

ب�ساأن االنف�سال عن االحتاد االأوروبي.

بلغت  قيا�سية  ب��وت��رية  انكم�ض  اأن  وب��ع��د 

20% يف الربع الثاين، قال مكتب االإح�ساءات 

 %6.6 الناجت منا  اإن  اليوم اجلمعة،  الوطنية 

يف يوليو، مبعدل اأبطاأ من الوترية ال�سهرية 

امل�سجلة يف يونيو.

وك�����ان خ�����راء اق���ت�������س���ادي���ون ا���س��ت��ط��ل��ع��ت 

رويرتز اآراءهم توقعوا منوا %6.7.

واأبدى وزير املالية ري�سي �سوناك ترحيبا 

النا�ض  ينتاب  القلق  اأن  اأ�ساف  لكنه  باالأرقام 

بحق حيال االأ�سهر املقبلة.

م�ستواه  عن   %12 يقل  االقت�ساد  زال  وما 

يف فراير قبل اأن ت�سرب اجلائحة بريطانيا.

االنباط-عمان

يف  العقار  �سوق  يف  ال��ت��داول  حجم  بلغ 

من  االأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  خ��الل  اململكة 

و�سبعة  وم��ئ��ت��ان  )م���ل���ي���اران   :2020 ع���ام 

تقريباً  اأردن��ي��اً(  دي��ن��اراً  مليون  وخم�سون 

مقارنًة   )29%( ن�سبته  بلغت  بانخفا�ٍض 

2019، حيث جاءت  بنف�ض الفرتة من عام 

باملرتبة  ع��ّم��ان  ���س��م��ال  ت�سجيل  م��دي��ري��ة 

مليون  بلغ: )446(  ت��داول  االأوىل بحجم 

ت�سجيل  م��دي��ري��ة  تلتها  ت��ق��ري��ب��اً،  دي���ن���اراً 

اأرا���س��ي ع��م��ان ب��امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة: )251( 

مليون ديناراً تقريباً، ثم مديرّية ت�سجيل 

اأرا�سي غرب عّمان: )231( مليون ديناراً 

ت�سجيل  م��دي��رّي��ة  ج����اءت  ف��ي��م��ا  ت��ق��ري��ب��اً، 

اأرا�سي جنوب عّمان رابعاً وبحجم تداول 

بلغ: )215( مليون ديناراً تقريباً.

وق����د ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ح��ج��م ال����ت����داول يف 

م���دي���ري���ات وم��ك��ات��ب ت�����س��ج��ي��ل حم��اف��ظ��ة 

ال��ع��ا���س��م��ة وامل���رك���ز ال��رئ��ي�����س��ي م��ن حجم 

 )%68( االأوىل  اأ����س���ه���ر  ال��ت�����س��ع��ة  ت������داول 

و�ستٍة  تقريباً مبجموع )مليار وخم�سمئٍة 

اأردنًيا( تقريباً. وثالثون مليون ديناراً 

العقار  �سوق  يف  ال��ت��داول  حجم  بلغ  فيما 

مليون   )380( ال�سهر  هذا  خالل  اململكة  يف 

ديناراً اأردنياً تقريباً، بانخفا�ٍض بلغت ن�سبته 

)4%( مقارنًة بنف�ض ال�سهر من عام 2019.

وق���د ب��ل��غ��ت اإي������رادات دائ����رة االأرا����س���ي 

وامل�ساحة خالل الت�سعة اأ�سهر االأوىل من 

اأردنياً،  ديناراً   91،018،673((  :2020 عام 

مقارنًة   )45%( ن�سبته  بلغت  بانخفا�ٍض 

ب��اأن  علماً  2019؛  ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  بنف�ض 

قيمة اإعفاءات ال�سقق خالل الت�سعة اأ�سهر 

دي��ن��اراً،   )56،437،504( بلغت  ق��د  االأوىل 

م��ق��ارن��ًة  ن�����س��ب��ت��ه )31%(  ب��ل��غ��ت  ب���ارت���ف���اٍع 

لي�سبح   ،2019 ع���ام  م��ن  ال��ف��رتة  ب��ن��ف�����ض 

جم���م���وع االإي��������رادات واإع����ف����اءات ال�����س��ق��ق 

بلغت  بانخفا�ٍض  ديناراً،   )147،456،177(

من  الفرتة  بنف�ض  مقارنًة   )29%( ن�سبته 

ت�سجيل  مديرية  ج��اءت  وق��د   ،2019 ع��ام 

ب��امل��رت��ب��ة االأوىل  ���س��م��ال ع���ّم���ان  اأرا�����س����ي 

دي��ن��اراً،   )12،758،328( بلغت  ب���اإي���راداٍت 

ت�سجيل  م��دي��ري��ة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  ويف 

ب�����اإي�����راداٍت بلغت  اأرا�����س����ي ج���ن���وب ع���م���ان 

)10،687،193( ديناراً، ثم باملرتبة الثالثة 

باإيراداٍت  عمان  اأرا�سي  ت�سجيل  مديرّية 

جاءت  فيما  دي��ن��اراً،   ))9،710،284 بلغت: 

راب����ع����اً م���دي���ري���ة ت�����س��ج��ي��ل غ����رب ع��م��ان: 

)8،383،831( ديناراً.

م��دي��ري��ات  اإي������رادات  ن�سبة  ب��ل��غ��ت  وق���د 

وم��ك��ات��ب ت�����س��ج��ي��ل حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���س��م��ة 

وامل���رك���ز ال��رئ��ي�����س��ي م���ن ح��ج��م اإي������رادات 

مبجموع   )%62( االأوىل  اأ���س��ه��ر  الت�سعة 

ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  دي������ن������اراً،   )56،422،550(

باقي  ت�سجيل  ومكاتب  مديريات  اإيرادات 

املحافظات )34،596،123( ديناراً.

ب���ل���غ���ت اإي�������������رادات دائ���������رة االأرا�������س������ي 

وامل�����س��اح��ة خ����الل ���س��ه��ر اأي���ل���ول م���ن ع��ام 

اأردن���ي���اً،  دي���ن���اراً   15،384،897((  :2020

مقارنًة   )25%( ن�سبته  بلغت  بانخفا�ٍض 

ب��اأن  علماً  2019؛  ع��ام  م��ن  ال�سهر  بنف�ض 

قد  ال�سهر  ل��ه��ذا  ال�سقق  اإع���ف���اءات  قيمة 

بلغت  بارتفاٍع  ديناراً،   )9،462،419( بلغت 

من  ال�سهر  بنف�ض  مقارنًة   )78%( ن�سبته 

االإي�����رادات  جم��م��وع  لي�سبح   ،2019 ع���ام 

 )24،847،316( ال�������س���ق���ق  واإع�������ف�������اءات 

 )3%( ن�سبته  ب��ل��غ��ت  ب��ان��خ��ف��ا���ٍض  دي���ن���اراً، 

 ،2019 م��ق��ارن��ًة ب��ن��ف�����ض ال�����س��ه��ر م���ن ع���ام 

وق����د ج�����اءت م���دي���ري���ة ت�����س��ج��ي��ل اأرا����س���ي 

ب���اإي���راداٍت  ب��امل��رت��ب��ة االأوىل  ج��ن��وب ع��ّم��ان 

املرتبة  ويف  دي���ن���اراً،   )2،229،276( بلغت 

�سمال  اأرا���س��ي  ت�سجيل  مديرية  الثانية 

 )2،064،949( ب��ل��غ��ت  ب�����اإي�����راداٍت  ع���ّم���ان 

مديرية  ج��اءت  الثالثة  وباملرتبة  دي��ن��اراً، 

بلغت  ب����اإي����راداٍت  ع��م��ان  اأرا����س���ي  ت�سجيل 

راب��ع��اً  ج����اءت  ث���ّم  دي���ن���ارا،   )1،570،085(

ع��م��ان:  غ���رب  اأرا����س���ي  ت�سجيل  م��دي��رّي��ة 

1،350،364(( ديناراً.

م��دي��ري��ات  اإي������رادات  ن�سبة  ب��ل��غ��ت  وق���د 

وم��ك��ات��ب ت�����س��ج��ي��ل حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���س��م��ة 

هذا  اإي��رادات  حجم  من  الرئي�سي  واملركز 

 )9،125،818( مب��ج��م��وع   )%59( ال�����س��ه��ر 

دي���ن���اراً، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت اإي������رادات م��دي��ري��ات 

وم����ك����ات����ب ت�����س��ج��ي��ل ب����اق����ي امل���ح���اف���ظ���ات 

)6،259،079( ديناراً.

اململكة  يف  االأرا���س��ي  بيوعات  مت��رك��زت 

ع��ام  م���ن  االأوىل  اأ���س��ه��ر  ال��ت�����س��ع��ة  خ����الل 

ح��و���ض  ع���م���ان/  ق��ري��ة  ع���م���ان/  2020 يف 

ت��ل��ت��ه��ا يف  ق��ط��ع��ة،  ب���ع���دد )308(  امل��دي��ن��ة 

البقيعاوية/  ق��ري��ة  ال�سمالية/  ال��ب��ادي��ة 

ب���ع���دد )233(  ال��ب��ق��ي��ع��اوي��ة  ق����اع  ح���و����ض 

ق��ط��ع��ة، ويف ال���زرق���اء/ ق��ري��ة ال��ب��رتاوي/ 

 )217( بعدد  اجلنوبي  ال��ب��رتاوي  حو�ض 

قرية  اجل��ن��وب��ي��ة/  ال�سونة  يف  ث��ّم  قطعة، 

 )196( بعدد  اجللد  حو�ض  الرامة/  غور 

قطعة، ويف الزرقاء جُمدداً / قرية ُعطل 

ال���زرق���اء وال��ر���س��ي��ف��ة/ ح��و���ض ال��زواه��رة 

بعدد )189( قطعة.

اأم�����ا ب���ي���وع���ات ال�����س��ق��ق ف��ق��د مت��رك��زت 

يف ال����زرق����اء/ ق��ري��ة ال����ب����رتاوي/ ح��و���ض 

�سقة،   )397( ب��ع��دد  اجل��ن��وب��ي  ال���ب���رتاوي 

ط��رب��ور/  ق��ري��ة  ع��م��ان/  ���س��رق  تلتها يف 

���س��ق��ة، ويف  ب��ع��دد )351(  امل��ي��ال��ة  ح��و���ض 

ق��ري��ة ال��ن��وي��ج��ي�����ض م��ن ن��ف�����ض امل��دي��ري��ة/ 

يف  ث��ّم  �سقة،   )292( بعدد  ال���رواق  حو�ض 

حو�ض  ال�سري/  وادي  قرية  عمان/  غرب 

���س��ق��ة،   )256( ب���ع���دد  ال�����س��وي��ف��ي��ة  خ���رب���ة 

املديرية  نف�ض  من  غبار  دي��ر  حو�ض  ويف 

والقرية بعدد )227( �سقة، ثم جُمدداً يف 

حو�ض  النويجي�ض/  قرية   / عمان  �سرق 

خنيف�سة بعدد )221( �سقة.

اململكة  يف  االأرا���س��ي  بيوعات  مت��رك��زت 

2020 يف  ع����ام  اأي����ل����ول م���ن  ���س��ه��ر  خ����الل 

ع���م���ان/ ق���ري���ة ع���م���ان/ ح���و����ض امل��دي��ن��ة 

ال���زرق���اء/  ت��ل��ت��ه��ا يف  ق��ط��ع��ة،  ب��ع��دد )49( 

حو�ض  والر�سيفة/  الزرقاء  ُعطل  قرية 

قرية  يف  ثم  قطعة،   )46( بعدد  الزواهرة 

ال���ب���رتاوي م��ن ن��ف�����ض امل��دي��ري��ة/ ح��و���ض 

البرتاوي اجلنوبي بعدد )45( قطعة.

اأم�����ا ب���ي���وع���ات ال�����س��ق��ق ف��ق��د مت��رك��زت 

يف ال����زرق����اء/ ق��ري��ة ال����ب����رتاوي/ ح��و���ض 

���س��ق��ة،  ب��ع��دد )76(  ال���ب���رتاوي اجل��ن��وب��ي 

تلتها يف غرب عمان/ قرية وادي ال�سري/ 

يف  ثّم  �سقة،   )60( بعدد  غبار  دير  حو�ض 

حو�ض  النويجي�ض/  قرية  ع��م��ان/  �سرق 

ق��ري��ة  ويف  ����س���ق���ة،   )51( ب���ع���دد  ال��������رواق 

ط���رب���ور م���ن ن��ف�����ض امل���دي���ري���ة/ ح��و���ض 

���س��ق��ة، ث���ّم يف ح��و���ض  ب��ع��دد )46(  امل��ي��ال��ة 

حويجر من نف�ض القرية واملديرية بعدد 

)40( �سقة.

مل�ستثمرين  ال��ع��ق��ار  ب��ي��وع��ات  ع��دد  ب��ل��غ 

غ����ري اأردن�����ي�����ن خ�����الل ال��ت�����س��ع��ة اأ����س���ه���ر 

ع��ق��اراً   )1،451(  :2020 ع���ام  م��ن  االأوىل 

مقارنًة   )33%( ن�سبته  بلغت  بانخفا�ٍض 

منها  ال�����س��اب��ق،  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  بنف�ض 

ن�سبته  ب��ل��غ��ت  ب��ان��خ��ف��ا���ٍض  ���س��ق��ًة   )958(

بلغت  بانخفا�ٍض  اأر���س��اً  و)493(   ،)26%(

م2   )145،039( م�ساحتها   ،)45%( ن�سبته 

ل��الأرا���س��ي،  م2   )8،541،304( و  لل�سقق 

 ))119،582،707 ال��ت��ق��دي��ري��ة  ق��ي��م��ت��ه��ا 

 )24%( ن�سبته  بلغت  باإنخفا�ٍض  دي��ن��اراً، 

ال�سابق:  العام  من  الفرتة  بنف�ض  مقارنًة 

منها )82،582،567( ديناراً بن�سبة )%69( 

بن�سبة  دي��ن��اراً   ))37،000،141 و  لل�سقق، 

)%31( لالأرا�سي.

بيوعات  يف  العراقية  اجلن�سّية  وجاءت 

االأوىل  ب��امل��رت��ب��ة  االأوىل  اأ���س��ه��ر  ال��ت�����س��ع��ة 

واجل��ن�����س��ّي��ة  ع�����ق�����اراً،   )434( مب���ج���م���وع 

ال�����س��ع��ودي��ة ب��امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة مب��ج��م��وع 

الغزاوية  الوثيقة  وحملة  ع��ق��اراً،   )330(

عقاراً،   )217( مبجموع  الثالثة  باملرتبة 

واجل��ن�����س��ي��ة ال�����س��وري��ة ب��امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة 

مبحموع )145( عقاراً.

اأّم�������ا م����ن ح���ي���ث ال���ق���ي���م���ة ف���ق���د ج����اءت 

االأوىل  باملرتبة  اأي�ساً  العراقية  اجلن�سّية 

 )51،105،074( ب��ل��غ��ت:  ت��ق��دي��ري��ة  بقيمة 

القيمة  م��ن   )43%( بلغت  بن�سبٍة  دي���ن���اراً 

ال��ت��ق��دي��ري��ة ل��ب��ي��وع��ات غ���ري االأردن����ي����ن، 

واجل��ن�����س��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ب��امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة: 

)24،023،794( ديناراً بن�سبٍة بلغت ))20%، 

وباملرتبة الثالثة حملة الوثيقة الغزاوية: 

)11،790،228( ديناراً بن�سبٍة بلغت )%10(، 

وب��امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة اجل��ن�����س��ي��ة ال�����س��وري��ة: 

)6،714،110( بن�سبٍة بلغت )6%).

ف���ي���م���ا ب����ل����غ ع�������دد ب����ي����وع����ات ال���ع���ق���ار 

اأردن���ي���ن خ���الل �سهر  مل�����س��ت��ث��م��ري��ن غ���ري 

ع���ق���اراً   )247(  :2020 ع����ام  م���ن  اأي����ل����ول 

مقارنًة   )%23( ن�سبته  بلغت  بانخفا�ٍض 

منها  ال�����س��اب��ق،  ال��ع��ام  م��ن  نف�سه  بال�سهر 

ن�سبته  ب��ل��غ��ت  ب��ان��خ��ف��ا���ٍض  ���س��ق��ًة   )172(

بلغت  بانخفا�ٍض  اأر���س��اً   )75( و   ،)10%(

 )26،807( م�����س��اح��ت��ه��ا   ،)42%( ن�����س��ب��ت��ه 

ل��الأرا���س��ي،  م2   )701،369( و  لل�سقق  م2 

ديناراً،   ))21،553،537 التقديرية  قيمتها 

م��ق��ارن��ًة  ن�����س��ب��ت��ه )11%(  ب��ل��غ��ت  ب���ارت���ف���اٍع 

منها  ال�����س��اب��ق:  ال��ع��ام  م��ن  ال�سهر  بنف�ض 

 )%70( ب��ن�����س��ب��ة  دي���ن���اراً   )15،135،967(

بن�سبة  دي���ن���اراً  و6،417،570((  ل��ل�����س��ق��ق، 

)%30( لالأرا�سي.

اأّم������ا م����ن ح���ي���ث ال��ق��ي��م��ة ف���ق���د ج����اءت 

االأوىل  باملرتبة  اأي�ساً  العراقية  اجلن�سّية 

 )10،596،320( ب��ل��غ:  ا���س��ت��ث��م��ٍار  ب��ح��ج��م 

القيمة  م��ن   )49%( بلغت  بن�سبٍة  دي��ن��اراً 

ال��ت��ق��دي��ري��ة ل��ب��ي��وع��ات غ���ري االأردن����ي����ن، 

الثانية:  باملرتبة  ال�سعودية  واجلن�سّية 

)4،776،005( ديناراً بن�سبٍة بلغت ))22%، 

وح���م���ل���ة ال���وث���ي���ق���ة ال����غ����زاوي����ة ب��امل��رت��ب��ة 

بن�سبٍة  دي���ن���اراً   )1،364،860( ال��ث��ال��ث��ة: 

باملرتبة  ال�سورية  واجلن�سية   ،)%6( بلغت 

بن�سبٍة  دي���ن���اراً   )1،237،690( ال��راب��ع��ة: 

بلغت )5.7%)

اململكة  يف  الع�ق�ار  بيوعات  اإجمايل  بلغ 

ع��ام  م���ن  االأوىل  اأ���س��ه��ر  ال��ت�����س��ع��ة  خ����الل 

بلغت  بانخفا�ٍض  عقاراً،   ))84،877  :2020

من  ال��ف��رتة  بنف�ض  مقارنًة   )7%( ن�سبته 

ع��ل��ى )27،851(  ت��وزع��ت  ال�����س��اب��ق،  ال��ع��ام 

ع����ق����اراً يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���س��م��ة ب��ن�����س��ب��ة 

ب��اق��ي  يف  ع����ق����اراً  و)57،026(   ،)%33(

ت��وزع��ت  ك��م��ا   .)%67( بن�سبة  امل��ح��اف��ظ��ات 

العا�سمة  حم��اف��ظ��ة  يف  ال��ع��ق��ار  ب��ي��وع��ات 

اأر�ساً،  و)15،349(  �سقًة،   )12،502( على 

ب���اق���ي  ال���ب���ي���وع���ات يف  ت����وزع����ت  ح����ن  يف 

�سقًة   )7،189( ع��ل��ى  امل��م��ل��ك��ة  حم��اف��ظ��ات 

و)49،837( اأر�ساً.

ب��ل��غ اإج���م���ايل م��ع��ام��الت ب��ي��ع ال��ع�����ق�����ار 

يف امل��م��ل��ك��ة خ���الل ���س��ه��ر اأي���ل���ول م���ن ع��ام 

بلغت  ب��ارت��ف��اٍع  ع��ق��اراً   ))13،761  :2020

من  ال�سهر  بنف�ض  مقارنًة   )10%( ن�سبته 

ع��ق��اراً   )4،465( على  ت��وزع��ت   ،2019 ع��ام 

 ،)%)32 ب��ن�����س��ب��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  حم��اف��ظ��ة  يف 

امل��ح��اف��ظ��ات  ب��اق��ي  يف  ع���ق���اراً   )9،296( و 

ال��ب��ي��وع��ات  ت��وزع��ت  ك��م��ا   .)%68( بن�سبة 

 )1،917( ع��ل��ى  ال��ع��ا���س��م��ة  حم��اف��ظ��ة  يف 

توزعت  ح��ن  يف  اأر���س��اً،  و)2،548(  ���س��ق��ًة، 

البيوعات يف باقي حمافظات اململكة على 

)1،136( �سقًة و )8،160( اأر�ساً.

بالوكاالت  البيع  معامالت  ع��دد  وبلغ 

 :2020 ع�����ام  م����ن  اأي�����ل�����ول  ����س���ه���ر  خ�����الل 

من   )5%( بلغت  بن�سبٍة  م��ع��ام��ل��ًة   )727(

م�ساحة  ب��اأن  علماً  البيع،  معامالت  ع��دد 

ال�سهر قد  ه��ذا  امل��ب��اع��ة خ��الل  االأرا����س���ي 

وم�����س��اح��ة  م2،   )33،125،390( ب��ل��غ��ت: 

ال�سقق بلغت: )438،593( م2.

انخفاض حجم التداول العقاري باألردن 29% في 9 أشهر

قطر تسمح لألجانب بتملك عقارات في مناطق أكثر
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

العبدالالت  ح�سام  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )108749 (

 بتاريخ 2014/1/22 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة ح�سام ابو جنم و�سريكه وامل�سجلة يف �سجل 

  2020/2/24 بتاريخ   )120650( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ح�سام ابو جنم و�سريكه

اإىل �سركة : عز الدين �سقبوعه و�سريكه

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�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد ويا�سر علوي   

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )117879 ( 

بتاريخ 2018/2/8 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة احمد عبد الرحيم احمد ال�سلبي واولده  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )62608( بتاريخ 

2002/3/3  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

احمد  الرحيم  عبد  احمد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

ال�سلبي واولده

اإىل �سركة : ورثة احمد عبد الرحيم احمد ال�سلبي

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 : )200002236(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عي�سى القبعني و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   1999/1/11 بتاريخ   )8073( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/6 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عي�سى وديع العي�سى القبعني بدل 

  2020/10/6 تاريخ  من  اعتبارا  مرعي  را�سد  جمال  حممد  من 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي :عمان - عرجان – ت: 0796878250

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

العلى قد قرر بقراره  رقم ) 1/785( تاريخ 2020/8/6  عدم 

ا�ستعمال من �سكن ) ب ( اىل  املوافقة على خمطط  تغري �سفة 

جتاري حملي �سمن احلو�س رقم ) 4 ( املفرق اجلنوبي من ارا�سي 

املفرق .

وذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

وزي����������ر الدارة املحلي�����������ة

املهند�س وليد حمي الدين امل�سري

رئي�س جمل�س التنظيم العلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ابو زيد والعمد  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )76089 ( 

بتاريخ 2005/5/31 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

تنظيم املدن والقرى والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 

ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم ) 344( 

الغاء  خمطط   على  املوافقة    2020/5/16 ت��اري��خ 

طريق �سعة ) 3 ( مرت �سمن احلو�س رقم ) 1 ( الرو�سة 

من ارا�سي البوي�سة .

املفرق  ق�سبة  ل��واء   / الكربى  املفرق  بلدية  يف  وذل��ك 

ت��اري��خ   )  33  ( رق���م  ال��ت��ع��دي��ل��ي  امل��خ��ط��ط  وح�����س��ب 

2020/7/12 وو�سعه مو�سع تنفيذ .

وزيــــــــــر االدارة املحليـــــــــــة
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة احلوت والق�سي�س  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )63639 ( 

بتاريخ 2002/5/22 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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�شركات رقم)22( 

ال�سركات  ع��ام  م��راق��ب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

تادر�س  �ساهني  �سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته 

حتت الرقم )9336( بتاريخ 2002/2/18  تقدمت بطلب 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �ساهني تادر�س و�سريكته

اإىل �سركة : �ساهني تادر�س و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وعبد  با�سم  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

القادر واحلوراين  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)18555 ( بتاريخ 1987/4/22 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

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

العبدالالت  ح�سام  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

و�سريكته  

 )  115606( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/11/23 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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 : )200067285(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة موؤيد م�سباح تي�سري العوا و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2005/6/7 بتاريخ   )11430( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/6 

م�سفيا  العوا   م�سباح  موؤيد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

لل�سركة .

ت:   – ال�سروات  دخلة   – :اجلاردنز  امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0795792274

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره  

رقم ) 322( تاريخ 2020/5/16  املوافقة على خمطط  تغري �سفة ا�ستعمال 

من �سكن ) ج ( اىل جتاري حملي للقطعة رقم ) 768 ( حو�س رقم ) 4 ( املفرق 

اجلنوبي من ارا�سي املفرق �سريطة ا�ستيفاء بدل تعوي�س مبقدار خم�سة الف 

دينار بالجمايل .

يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا العالن اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذوي العالقة الطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف 

مكاتب اللجنة اللوائية لتنظيم يف لواء ق�سبة املفرق ومكاتب بلدية املفرق 

املحلية  الدارة  وزارة  يف  التنظيم  دائرة  لدى  اعرتا�ساتهم  وتقدمي  الكربى 

خالل مدة �سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

وزيـــــــــر االدارة املحليـــــــــــة
املهندس وليد محي الدين املصري

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

املريدي  حممد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )112556 

( بتاريخ 2015/9/20 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة فايز وح�سني الهقي�س  

 )  116876( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2017/7/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام الشركات
د. وائل علي العرموطي

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : إبراهيم راشد حمد العرقان.

الرقم الوطني ٩7٤١0٤7666
اأيام متتالية دون عذر  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.         

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف.

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة و التموين باأن ال�سم التجاري

) خمبز املغاريب ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )223636( با�سم 

) احمد هاين عبد الفتاح العربيات  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم

 ) حممد نزهي عقل مو�سى ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

الربعاء  7/ 10 / 2020

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 7 / 7 ( تاريخ ١٩/2/20١٩

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق قد قررت 

اللجنة  ، واملوافقة على قرار   2019/2/19 7/7 ( بتاريخ  بقرارها رقم ) 

املحلية  ملنطقة  ايدون بني ح�سن رقم ) 720 ( تاريخ 2019/1/26 م .

والغاء  ا�ستحداث  يتم  بحيث  تنظيمية  تعديالت  على  املوافقة  واملت�سمن 

( من   263  ،  264  ،  251  ،  247  ،  246  ( القطع ذوات الرقام  �سوارع �سمن 

على  بناء  وذلك   ، ايدون  منطقة  �سمن  البي�س  الرجم   )  8  ( رقم  حو�س 

ال�ستدعاء املقدم ، وكما هو مبني باملخطط املرفق واملعد لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س 

العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية  باجلريدة  �سهر  ملدة 

الطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية 

، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�س خالل املدة القانونية 

لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي
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االنباط - وكاالت

ب��رن��ام��ج  ر�أي ���ض��م��ن  ����ض��ت��ط��اع  �أ����ض���ار 

�شامل لقيا�س م�ؤ�شر الراأي العام العربي، 

عدد  يف  امليي�اطيينيين  ميين  معتربة  ن�شبة  اأن 

تهديد  اأن   %89 بن�شبة  تييرى  اليييدول  ميين 

�شيا�شات  �شببه  وا�شتقرارها،  املنطقة  اأمن 

ون�شبة  الأمريكية  وال�شيا�شات  اإ�شرائيل، 

ال�شيا�شات  اأن  اعتقادهم  عن  عييربوا   %67

الإيرانية تهّدد اأمن املنطقة وا�شتقرارها. 

وعييييلييييى �ييشييعيييييد العيييييييييراف بييياإ�يييشيييرائيييييييل 

والييتييطييبيييييع مييعييهييا، فييياإن اليينييتييائييج اأظييهييرت 

العربية  امليينييطييقيية  ميي�اطيينييي  ميين   %88 اأّن 

باإ�شرائيل يرف�ش�ن العراف 

العربي  امل�ؤ�شر  �شمن  النتائج  وجيياءت 

العربي  املييركييز  نييّفييذه  اليييذي   2020/2019

الدوحة  يف  ال�شيا�شات  ودرا�شة  للأبحاث 

بيييليييًدا، هيييي: ميي�ريييتييانيييييا، واملييغييرب،  يف 13 

واليي�ييشيي�دان،  وتيي�نيي�ييس، وم�شر،  واجلييزائيير، 

والييعييراق،  والأردن،  ولييبيينييان،  وفل�شطن، 

وقييطيير. وك�شف  والييكيي�يييت،  واليي�ييشييعيي�دييية، 

املركز اجتاهات الراأي العام العربي، نح� 

جمييميي�عيية مييين امليي��ييشيي�عييات اليي�ييشيييييا�ييشييييية، 

والقييتيي�ييشييادييية، والجييتييميياعييييية. وامليي�ؤ�ييشيير 

املييركييز على  ا�ييشييتييطييلع دوري حييافييظ  هيي� 

تنفيذه منذ عام 2011.

م�شتجيب   28000 ال�شتطلع  و�شمل 

جييييريييييت مييعييهييم مييقييابييلت 
ُ
وميي�ييشييتييجيييييبيية اأ

للبلدان  عييّييينيياٍت ممييّثييليية  �ييشييميين  مييبييا�ييشييرة 

يراوح  خطاأ  بهام�س  اإليها،  ينتم�ن  التي 

ذ ال�شتطلع بن ت�شرين  بني 2 و3%. وُنفِّ

الثاين 2019 – مت�ز 2020. 

وييييعيييد هيييييذا ال�يييشيييتيييطيييلع، يف دورتيييييه 

اليي�ييشييابييعيية، اأ�ييشييخييم ميي�ييشييٍح لييلييراأي الييعييام يف 

امليينييطييقيية الييعييربييييية؛ �ييشيي�اء اأكييييان ذليييك من 

اأم عدد البلدان التي  خلل حجم العينة، 

تنفيذه  يف  و�ييشييارك  حمييياوره.  اأم  يغطيها، 

 69 900 بيياحييث وبيياحييثيية، وا�ييشييتييغييرق نييحيي� 

امليداني�ن  الباحث�ن  وقطع  �شاعة،  األييف 

اأكرث من 820 األف كيل�مر لل��ش�ل اإىل 

اأرجيياء  يف  العينة  يف  ظهرت  التي  املناطق 

العربي.  ال�طن 

اأّن  اليييعيييربيييي  املييي�ؤ�يييشييير  نييتييائييج  وكيي�ييشييفييت 

املنطقة  مليي�اطيينييي  القييتيي�ييشييادييية  الأو�يييشييياع 

العربية غري مر�شية على الإطلق؛ اإذ اإّن 

45% قال�ا اإّن دخ�ل اأ�شرهم تغّطي نفقات 

ي�شتطيع�ن  ول  الأ�شا�شية،  احتياجاتهم 

الييكييفيياف(، واأفيياد  اأن يييدخييروا منها )اأ�ييشيير 

حيياجييٍة  حيياليية  يف  تعي�س  اأ�ييشييرهييم  اأّن   %28

نفقات  تييغييّطييي  ل  دخيي�لييهييم  اإّن  اإذ  وعيييي�ز؛ 

احيييتييييييياجييياِتيييهيييم. وتييعييتييمييد اأغيييليييبييييييية اأ�يييشييير 

الييعيي�ز عييلييى املييعيي�نييات والقيييرا�يييس ل�شد 

بلدان  احتياجاتهم. وبا�شتثناء م�شتجيبي 

اخلييليييييج، فييياإن اأغييلييبييييية ميي�اطيينييي الييبييلييدان 

“الكفاف” اأو  اأ�شر  يقع�ن �شمن  العربية 

“الع�ز”
امليي�اطيينيين  اأن ثييقيية  اليينييتييائييج  وعييكيي�ييشييت 

متباينة،  بلدانهم  يف  الييدوليية  مب�ؤ�ّش�شات 

ة  وبخا�شّ مرتفعة  ثقتهم  اأن  حيين  ففي 

مبيي�ؤ�ييّشيي�ييشيية اجلييييي�ييس، والأميييين الييعييام، فييياإّن 

اليييثيييقييية بيي�ييشييلييطييات اليييييّدولييييية الييقيي�ييشييائييّييية 

والييتيينييفيييييذّييية والييتيي�ييشييريييعييّييية اأ�ييشييعييف من 

ن�شبة ثقة فهي  اأقييّل  نالت  التي  اأّمييا  ذلك. 

)النيابّية(. الت�شريعّية  املجال�س 

املنطقة  اأميييين  تييهييديييد  اإىل  وبيياليينيي�ييشييبيية 

الراأي  اأّن  النتائج  فاأظهرت  وا�شتقرارها، 

 ،%89 بن�شبة  جممع،  و�شبه  مت�افق  العاّم 

عييلييى اأن �ييشيييييا�ييشييات اإ�ييشييرائيييييل تييهييّدد اأميين 

ت�افق  كما  وا�شتقرارها.  العربية  املنطقة 

تهّدد  الأمريكية  ال�شيا�شات  اأن  على   %81

67% عن  اأمن املنطقة وا�شتقرارها، وعرّب 

تهّدد  الإيرانية  ال�شيا�شات  اأن  اعتقادهم 

كانت  بينما  وا�ييشييتييقييرارهييا،  املنطقة  اأمييين 

الرو�شية،  بال�شيا�شات  يتعلق  فيما   %55

يظهر  وهييذا  للفرن�شية.  بالن�شبة  و%44 

يييييرى يف  الييييعيييياّم  اليييييييراأي  اأّن  بيي�ييشييكييل جييلييي 

اإ�شرائيل امل�شدر الأكرث تهديًدا ل�شتقرار 

واأمنها. املنطقة 

وعيييليييى �ييشييعيييييد العييييييراف بيياإ�ييشييرائيييييل 

اأّن  اأظهرت  النتائج  فاإن  معها،  والتطبيع 

88% من يرف�ش�ن العراف باإ�شرائيل.

االنباط - وكاالت

ميين  عييييامييييا(،  الأخييييير�يييييس )49  الأ�ييييشييييري 

ي�ا�شل  جيينيين،  جيينيي�ب  الظهر  �شيلة  بييلييدة 

الحتلل،  �شج�ن  يف  الطعام  عن  اإ�شرابه 

الي72 على الت�ايل، رف�شا للعتقال  للي�م 

اقتياده  قبل  كانت  كلماته  واآخيير  الإداري، 

الييطييعييام،  عيين  ميي�ييشييرب  “اأنا  اليي�ييشييجيي�ن  اإىل 

اأو  معي  وحريتي  املنزل  اإىل  قريبا  �شاأع�د 

ال�شهادة«.

�شرخات الطفلة تقى وتعلقها ب�الدها، 

مل جتيييد نييفييعييا، يف حمييياولييية لييثيينييي جيينيي�د 

الحيييتيييلل عيين اعييتييقييالييه، بييل اإن اأحييدهييم، 

والدها،  عن  واأبعدها  بق�ش�ة  معها  تعامل 

حيي�ييشييب ميييا زوجيييتيييه تيييغيييرييييد، وتيييي�ؤكييييد، اأن 

زوجها  اإليه  و�شل  الييذي  ال�شحي  ال��شع 

يف ظييل اإ�ييشييرابييه عيين الييطييعييام لييلييييي�م اليييي72 

فييهيي� يعاين  لييلييغيياييية،  اليييتييي�ايل �شعب  عييلييى 

من ت�شنجات واآلم يف ال�شدر، و�شع�بة يف 

بييالأذن  وطنن  بالغثيان  وي�شعر  احلييركيية، 

ونق�شان  �ييشييليييييم،  ب�شكل  اليييروؤيييية  وانيييعيييدام 

بال�زن، و�شع�بة يف النطق.

اخلطري  ال�شحي  و�شعه  رغييم  وتييقيي�ل: 

اإل اأنييييه يييي�ؤكيييد ثييبيياتييه و�يييشيييربه وميي�ا�ييشييليية 

اإ�شرابه، حتى نيل احلرية واإلغاء العتقال 

دائييمييا  “زوجي  وتيي�ييشيييييف  بييحييقييه.  الإداري 

يييييردد جييمييليية مييثييلييمييا قييييرروا اعييتييقييايل دون 

تفاو�س، �شيفرج�ن عني بل تفاو�س ولن 

يحتجز  الحييتييلل  اأن  وت�شري  اأفاو�شهم«. 

زوجها امل�شرب عن الطعام يف اإحدى غرف 

امل�شت�شفى، وي�شدد الرقابة عليه، ويتنكرون 

بييييزي الأطييييبيييياء واملييميير�ييشيين، مييي�ؤكيييدة اأنيييه 

ق�ته  اأن  اإل  ق�شرا،  تغذيته  حماولة  جرت 

و�شلبته حالت دون ذلك.

وت�ؤكد اأن العتقال هذه املرة �شكل حالة 

نف�شية لدى طفلته تقى التي تع�دت عليه، 

فه� من كان ي��شلها اإىل الرو�شة، ودائمة 

اليييتييي�اجيييد مييعييه يف اأغيييليييب الأحيييييييييان، وهييي 

بعد  املييدر�ييشيية  اإىل  الييذهيياب  تقبل  تييرفيي�ييس 

دخ�لها ال�شف الأول، ودائمة احلديث عن 

والدها. وت��شح، هذه هي املرة الثانية التي 

يخ��س فيها زوجها الإ�شراب عن الطعام، 

ففي العام 2018، خا�س اإ�شرابا ا�شتمر لي16 

يف  اعتقاله  ظيييروف  على  احتجاجا  ييي�مييا، 

الإداري،  باحلكم  وتهديده  اجللمة،  �شجن 

واأفرج عنه بتاريخ 2019-8-25.

اعييتييقييال  اأعييييياد  “اإن الحيييتيييلل  وتيييقييي�ل 

اللحظة  ومنذ   ،2020-7-27 بتاريخ  زوجي 

احتجاجا  املييفييتيي�ح  اإ�ييشييرابييه  اأعييليين  الأوىل 

وت�شيف  الإداري«.  العتقال  �شيا�شة  على 

علينا  اخلناق  ت�شييق  يحاول  “الحتلل 
اأثييينييياء زيييييارتييييه، فييقييد مت احييتييجيياز بييطيياقيية 

عند  امل�شت�شفى  مبييغييادرة  واإنييييذراي  ه�يتي 

الت�شامن  لزيادة  ودعت  م�شاء«.  اخلام�شة 

اليي�ييشييعييبييي واليير�ييشييمييي واليييييييدويل، وتييفييعيييييل 

ق�شية الأ�شرى، خا�شة املر�شى وامل�شربن 

عن الطعام. 

نيييييادي الأ�ييييشييييري الييفييليي�ييشييطييييينييي اأكيييييد اأن 

�ييشييلييطييات الحيييتيييلل تييرفيي�ييس ال�ييشييتييجييابيية 

ملييطييلييب الأ�يييشيييري الخييير�يييس املييتييمييثييل بيياإنييهيياء 

اأي ب�ادر حلل  اعتقاله الإداري، ول ت�جد 

قيي�ييشيييييتييه، رغيييم ميييا و�ييشييل اإليييييييه مييين و�ييشييع 

�ييشييحييي خيييطيييري، حيييييث ُييييعييياين مييين هيييزال 

اليي�زن،  يف  حيياد  ونق�س  �شديدين،  و�شعف 

و�شع�بة يف احلركة، وفقدان لل�عي ب�شكل 

متكرر، ون�بات ت�شنج.

وت�ا�شل �شلطات الحتلل احتجازه يف 

املحكمة  قييرار  رغييم  “كابلن”،  م�شت�شفى 

ال�شابق واملتمثل بتجميد اعتقاله الإداري، 

والذي ُي�شكل فعلياً حماولة لللتفاف على 

اإ�شرابه، وخدعة، ول يعني اإنهاء اعتقاله.

اأن حمييياكيييم الحيييتيييلل  الييينيييادي  ويييي�ؤكيييد 

اأ�شا�شي  ب�شكل  �شاهمت  املختلفة،  بدرجاتها 

قراراتها  عرب  الأخيير�ييس  اإليه  و�شل  ما  اإىل 

التي متثل فقط قرارات خمابرات الحتلل 

الييقييرارات،  هييذه  اآخيير  وكييانييت  “ال�شاباك”، 
رف�شها جمييدداً الإفييراج عنه والإبييقيياء على 

القرار ال�شابق األ وه� التجميد. 

اعتقلت  الحييتييلل  قييي�ات  اأن  اإىل  ُييي�ييشييار 

ونقلته  املا�شي،  مت�ز  يف  الأخر�س  الأ�شري 

“عيادة  اإىل عدة �شج�ن كان اآخرها �شجن 

�شهر  بداية  نقله يف  يتم  اأن  قبل  الرملة”، 

حيث  “كابلن”  ميي�ييشييتيي�ييشييفييى  اإىل  اأييييلييي�ل 

ُيحتجز.

االنباط - وكاالت

يييبييدو اأن اليي�ييشيياروخ الييييذي اأطييلييق ميين قييطيياع غيييزة ليل 

الإثييينييين، بيييدد حيياليية الييهييدوء الييتييي جيييرى الييتيي��ييشييل اإليييييهييا 

جي�س  واأن  خا�شة  املييا�ييشييي،  اأغ�شط�س  نييهييايييات  جييديييد  ميين 

الحتلل بادر اإىل ق�شف م�اقع للمقاومة الفل�شطينية.

“كان”  لقناة  اإ�شرائيلي،  م�شدر  قال  ال�شياق،  هذا  ويف 

ل  الإ�شرائيلية  الأميينييييية  واملنظ�مة  اجلي�س  اإن  الييعييربييية، 

ي�شتبعدان اندلع ت�شعيد جديد مع حركة حما�س.

وبييحيي�ييشييب املييي�يييشييي�ؤول، فييياإن امليينييظيي�ميية الأميينييييية واجلييييي�ييس 

مبييبييادرة  جييديييد  ت�شعيد  انيييدلع  احتمالية  ت�شتبعدان  ل 

الت�شعيد،  احتمالت لندلع  هناك  اأن  اإىل  واأ�شار  حما�س. 

القطرية  الأميي�ال  اإدخييال  وقييف  منها  اأ�شباب،  لعدة  وذلييك 

لغزة، والإحباط املتزايد من تطبيع العلقات مع الإمارات 

والبحرين.

اجليينيي�د  لق�شية  حييل  بيياإيييجيياد  متفائل  لي�س  اإنيييه  وقيييال 

تعترب  والييتييي  غييزة،  يف  امليي�جيي�دييين  الأ�ييشييرى  الإ�شرائيلين 

للت��شل  الإ�شرائيلية،  الأمنية  للمنظ�مة  بالن�شبة  �شرطا 

اإىل اأي ت�ش�ية يف القطاع.

بييعييد يييي�م من  الييتيي�ييشييريييحييات جييياءت  اأن هيييذه  ييي�ييشييار اإىل 

تابعة  لنقطة مراقبة  الإ�شرائيلي،  الحتلل  ق�شف جي�س 

حلما�س بغزة، زعم اأنه رد على اإطلق �شاروخ من القطاع 

جتاه م�شت�طنات الغلف.

اإطلق  اأن  ذكرت  اإ�شرائيلية،  تقارير  مع  ذلك  جاء  وقد 

حييركيية  مييين  مييقيي�ييشيي�د  “بتغا�س  مت  غيييزة  مييين  اليي�ييشيي�اريييخ 

حما�س”.

وليييييييل الإثيييينيييين، اأعيييلييين جييييي�ييس الحيييتيييلل عييين اإطييييلق 

الغلف،  م�شت�طنات  اإحييدى  على  غييزة،  قطاع  من  �شاروخ 

ال�شتيطاين  املجل�س  يف  مفت�حة  منطقة  يف  �شقط  حيث 

“اأ�شك�ل”.

وتيييل ذليييك اأن قييامييت طييائييرات الحييتييلل الإ�ييشييرائيييييلييي 

رفييح،  حمييافييظيية  �ييشييرقييي  امليييييداين  لل�شبط  نقطة  بق�شف 

الييقيي�ييشييف عييين وقييي�ع  ييي�ييشييفيير  اأن  جيينيي�ب قييطيياع غييييزة، دون 

اإ�شابات، لكنه خلف دمارا يف املكان.

واأعيييلييين املييتييحييدث بييا�ييشييم جييييي�ييس الحيييتيييلل اأن طييائييرة 

حما�س  حلركة  تابع  ع�شكري  م�قع  على  اأغييارت  ع�شكرية 

جييينييي�ب قيييطييياع غيييييزة، بيييزعيييم اليييييرد عييلييى اإطيييييلق الييقييذيييفيية 

ال�شاروخية.

ويف �يييشييييييياق قيييرييييب، اأكيييييد اأبييييي� حميييميييد عيي�ييشيي� املييجييليي�ييس 

الييعيي�ييشييكييري ليي�ييشييرايييا الييقييد�ييس اجلييينييياح الييعيي�ييشييكييري حلييركيية 

جه�زية  “على  الع�شكري  تنظيمه  اأن  الإ�شلمي،  اجلهاد 

ما  جعبتها  ويف  الحتلل  مع  قادمة  م�اجهة  اأي  يف  تامة 

من  ولدينا  �شعبنا  نخذل  “لن  وقييال  الحتلل”.  يفاجئ 

اأن  على  م�شدداً  اخل�شائر،  الحتلل  يكبد  ما  الإمكانيات 

�شرايا القد�س يف دمي�مة لتط�ير العمل الع�شكري”.

تثبيتها  جييرى  هيييدوء،  حيياليية  حاليا  غييزة  قييطيياع  وي�شهد 

حممد  ال�شفري  بها  قام  قطرية  و�شاطة  عقب  جديد،  من 

و�شملت  غييزة،  لإعييمييار  القطرية  اللجنة  رئي�س  الييعييمييادي، 

التي  ال�شابقة،  التهدئة  تفاهمات  بتطبيق  اإ�شرائيل  تعهد 

تن�س على تنفيذ م�شاريع بنى حتتية يف القطاع، من اأجل 

املحا�شرين. ال�شكان  اإ�شعاف 

ت�ترا  احلييدود  مناطق  �شهدت  اأن  ال��شاطة  تلك  و�شبق 

حيث  ق�ية،  ع�شكرية  م�اجهة  حلد  ي�شل  اأن  كاد  �شديدا، 

الع�دة”  “م�شريات  فعاليات  يف  النا�شطن  من  �شبان  قام 

على  احلارقة”  “البال�نات  ميين  كييبييرية  دفييعييات  بيياإطييلق 

مناطق  احلرائق يف  مئات  ن�ش�ب  اإىل  اأدت  اأ�شابيع،   3 مد�ر 

امل�شت�طنات الإ�شرائيلية القريبة من حدود غزة.

الييغييارات  قييي�ات الحييتييلل بتنفيذ عيي�ييشييرات  قييامييت  كييمييا 

الفل�شطينية،  للمقاومة  ميي�اقييع  ا�شتهدفت  التي  اجليي�ييية 

واأدت اإىل اإحلاق دمار كبري فيها.

م�ؤخرا  حييذرت  امل�شلحة  الفل�شطينية  الف�شائل  وكانت 

اأنها  واأكييدت  ال�شتباك،  ق�اعد  تغيري  من  الحتلل  ق�ات 

اإطار  يف  م�اقعها،  ت�شتهدف  ق�شف  عملية  اأي  على  �شرد 

بالق�شف”. “الق�شف  �شمتها  معادلة 

 88% من العرب يرفضون االعتراف بـ»إسرائيل« والتطبيع معها

للمرة األلف .. الجوع مقابل الحرية 

صاروخ غزة يبدد الهدوء.. االحتالل يتوقع تصعيدا 
عسكريا قريبا مع »حماس«

أمير الكويت يجدد ثقته بالحكومة 
ويكلفها باستمرار مهامها 

االنباط - وكاالت

جدد ال�شيخ ن�اف الأحمد اجلابر ال�شباح 

احلمد  خالد  �شباح  ال�شيخ  حك�مة  يف  ثقته 

واحلك�مة  ا�شتقالته  تييقييدمي  بعد  اليي�ييشييبيياح، 

وو�شعها حتت ت�شرف الأمري اجلديد.

ون�شرت وكالة الأنباء الك�يتية بياناً اأ�شارت 

فيه اإىل اأن اأمري البلد ال�شيخ ن�اف الأحمد 

خالد  �شباح  ال�شيخ  ا�شتقبل  ال�شباح،  اجلابر 

احلمد ال�شباح رئي�س جمل�س اليي�زراء بق�شر 

بيان العامر، حيث و�شع ا�شتقالته وا�شتقالة 

احليييكييي�مييية بييتيي�ييشييرف الأميييييييري. وجيييييدد اأميييري 

الييكيي�يييت اجلييديييد ثقته يف احلييكيي�ميية، واأثيينييى 

والييي�زراء  الييي�زراء  رئي�س جمل�س  على جه�د 

ميي�ؤكييداً  بهم،  املن�طة  اليي�زارييية  املييهييام  اأداء  يف 

ثقته باحلك�مة احلالية لل�شتمرار يف القيام 

مبهامها واأداء ال�اجبات الد�شت�رية.

اليييكييي�ييييت طييلييب من  اأمييييييري  اأن  واأ�يييييشيييييارت 

اإ�يييشيييافييية اإىل مييهييامييهييا ا�ييشييتييكييمييال  احلييكيي�ميية 

التح�شري وال�شتعداد للنتخابات الت�شريعية 

الدميقراطية  امليي�ييشييرية  الييقييادميية، ل�ييشييتييمييرار 

وممار�شة احلريات واحلق�ق الد�شت�رية التي 

قررها الد�شت�ر جلميع امل�اطنن.

ال�شابق  اأمريها  وت�شهد الك�يت منذ وفاة 

ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح، انتقاًل 

نيي�اف  ال�شيخ  بتعين  تكلل  لل�شلطة،  �شل�شاً 

الأحمد اجلابر ال�شباح اأمرياً للدولة، واأدائه 

اليييييميين الييد�ييشييتيي�رييية اأميييييام جمييليي�ييس الأميييية. 

وتعهد اأمري الك�يت اجلديد بالعمل من اأجل 

رخيياء وا�شتقرار واأميين الييبييلد، واأكييد اعتزازه 

بالد�شت�ر ونهج الك�يت الدميقراطي.

ميين جييانييبييه جيييدد ميييييرزوق الييغييامن رئي�س 

جمل�س الأمة تاأكيد اعتزاز اجلميع مب�شرية 

ال�شيخ �شباح “الذي قاد البلد لرب الأمان يف 

وقت ا�شتعال الأزمات ح�لنا”.

وت�شلم ال�شيخ �شباح خالد احلمد ال�شباح 

مهامه رئي�شاً لل�زراء يف ت�شرين الثاين 2019، 

ال�شباح  احلييمييد  مييبييارك  جييابيير  لل�شيخ  خلفاً 

الذي اعتذر عن �شغل املن�شب جمدداً. و�شبق 

عييام  اخلييارجييييية  وزارة  حقيبة  ت�شلم  اأن  ليييه 

الييي�زراء  لرئي�س  نائباً   2012 يف  وعيين   2011

ووزيراً للخارجية ووزير دولة ل�ش�ؤون جمل�س 

ال�زراء، واأعيد تعيينه يف دي�شمرب 2012 نائباً 

لرئي�س ال�زراء ووزيراً للخارجية. ويف يناير 

2014 عن ال�شيخ �شباح خالد احلمد ال�شباح 

كنائب اأول لرئي�س ال�زراء ووزيرا للخارجية، 

اأعيد ت�ليه ذات احلقيبة   2016 ويف دي�شمرب 

ال�زارية، قبل اأن يعن يف دي�شمرب 2017 نائبا 

لرئي�س ال�زراء ووزيرا للخارجية.

ال�شكر  لتقدمي  ال�شقيقة،  ميين م�شر  احلييفيينيياوي،  الييدكييتيي�رة كرمية  الأ�ييشييتيياذة  انييربت   

�شبتمرب   30 الأربعاء  بتاريخ  “الأنباط” الغراء،  يف  املن�ش�رة  ال�شابقة  مبقالتي  والإ�شادة 

و�شفت  احلفناوي  الزميلة  عاملية”.  ترويجية  الأجييانييب..  �شياحة   “ واملُعن�نة  املا�شي، 

املقالة “بغري امل�شب�قة”، ذلك اأنها “تطرح فكرة هامة جداً وجديدة، نحتاج لرويجها يف 

بلداننا العربية”، ولك�نها ُتعنى ِب�ُشبِل تفعيل “ال�شياحة الداخلية للُمتَنج�شن والأجانب 

املُقيمن يف البلد”، تن�شيطاً لهذا ال�شكل من ال�شياحة بالذات، بعد ت�ّقف زيارات ال�ف�د 

واملجم�عات ال�شياحية اخلارجية اإثر تف�شي فريو�س ك�رونا.

 لقد �شجعتني ر�شالة الدكت�رة كرمية مل�ا�شلة الكتابة، وبخا�شٍة لأن كلماتها حي�ية 

وقلمية  وكاتبة  وثقافية  �شيا�شية  �شخ�شية  كرمية  خييت 
ُ
فييالأ معن�ياً.  بدعمي  وتفي�س 

م�شه�رة يف م�شر، ومداِفعة معروفة عن املراأة وحق�قها. 

ال�شياحي  املُقرح  ال�شياحة وعن هذا  الكتابة عن  اأتابع  اأن  الأ�شتاذة كرمية،   يف رغبة 

املهم، وهي ترى كذلك بعينها الثاقبة �شرورة الإبداع ال�طني يف جذب ال�شياح للم�اقع 

فريو�س  زميين  يف  �ّشيما  ل  لبلداننا،  الأ�ييشييرع  بالرويج  لة  ال�شِّ ذات  وتلك  اأهمية  الأكييرث 

لتعظيم  ت�قف  بل  متتاِبعة  باأعمال  ال�شروع  جائحته،  خلل  بنا  ُيفر�س  الذي  ك�رونا 

ما  اختلفها،  على  ال�شياحية  واملرافق  للمطاعم  متجددة  جمييالت  ولفتح  الت�شغيلت، 

ُبّ  يف م�شلحة ال�شعب والدولة الأردنية وكل �شعب ودولة عربية �شقيقة اأي�شاً.  َي�شُ

دائم يف  ب�شكل  اأو  م�ؤقتاً  ُيقيم�ن  الداخلين” الذين  واملُتجّن�شن  “الأجانب  �شياحة   

البلد، واأولئك الأجانب الذين جتّن�ش�ا واأ�شبح�ا م�اطنن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، 

ترتدي اأهمية متميزة، لي�س لأجل اإطلعهم على ال�شروح الأثرية والثقافية وال�شياحية، 

لجتذاب  الدولية  علقاتهم  ت�ظيف  بهدف  وكذلك  بل  ومطل�بة؛  جليلة  مهمة  وهييي 

�شك�ك  ت�شيبها  ول  الأردن م�ث�قة  هيي�ؤلء عن  فق�ش�س  ردن، 
ُ
الأ نح�  واملهتمن  ال�شياح 

من قريب اأو بعيد.

لة بهذا ال�شكل – العن�ان ال�شياحي   ويف هذا املجال اأعتقد اأن على جميع َمن لهم �شِ

ال�شياحية  واملطاعم  املختلفة،  واملتاحف  ال�شياحة،  تن�شيط  هيئة  و�شمنهم  والييثييقييايف؛ 

لل�شيدات  وكييذلييك  املييحييلييييين؛  اليي�ييشييييياح  لأدلء  املختلفة  الت�شهيلت  تييقييدمي  وغيييريهيييا؛ 

�شات باإدارة الفعاليات الأجنبية يف البلد، وم�شاندتهم مهنياً، وت��شيع ن�شاطهم  املتخ�شّ

والتن�شيق مع  التعاون  الأجانب، ومد ج�ش�ر  لل�شياح  وال�شتقطابي  – الثقايف  ال�شياحي 

الن�شطاء املحلين يف املجم�عات الناطقة بلغات �شتى.

ورئي�شة  املحلية،  وال�شياحة  بالتاريخ  متخ�ش�شة  رو�شية   / اأردنية  واإعلمية  *كاتبة 

حترير جريدة »امللحق الرو�شي«، يف �شحيفة »ذا �شتار« �شابقاً.

نيدوغينا* يلينا 

سياحة األجانب 
»الَمحليين«.. عنوان جديد 
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ق�������ررت �ل�������س���ل���ط���ات �ل�������س���وري���ة �إع�������ادة 

�مل���ه���ج���ري���ن �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن م����ن خم��ي��م 

�سنو�ت  بعد  وذل��ك  بيوتهم،  �إىل  �لريموك 

�لتنظيمات  ي��د  على  منها  تهجريهم  م��ن 

�مل�سلحة.

و�أع��ل��ن �أن���ور رج���ا، �مل�����س��وؤول �الع��ام��ي 

�لعامة”،  �لقيادة   - �ل�سعبية  “�جلبهة  يف 

“تقرر بدء عودة �ملهجرين من خميم  �أنه 

قبل  م���ن  “تقرر  و�أ�����س����اف:  �ل����ريم����وك«. 

�ملخت�سة بدء �الجر�ء�ت  �ل�سورية  �جلهات 

�لفل�سطينين  �ملهجرين  لدخول  �لعملية 

خميم  يف  منها  ���س��ردو�  �ل��ت��ي  بيوتهم  �إىل 

�الإرهابية”،  �لع�سابات  بفعل  �ل��ريم��وك، 

و�ل��ن�����س��رة«.  “د�ع�ش”  تنظيمي  �أب���رزه���ا 

جميع  �إع��ادة  عزمها  �سابقاً  �سوريا  و�أك��دت 

�سكان خميم �لريموك �ليه.

وق���ال ن��ائ��ب وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل�����س��وري 

ر�سمياً  �سورياً  قر�ر�ً  “�أبلغنا  في�سل مقد�د 

بعودة �أهايل �لريموك”، م�سيفاً �أن خميم 

ب��اأ���س��ر�ر بالغة و�أج���ز�ء  �أ���س��ي��ب  �ل��ريم��وك 

عرب  �ستتم  و�ل��ع��ودة  بالكامل  مدمرة  منه 

خطو�ت منظمة.

خ��ل��ف��ت��ه��ا  �ل����ت����ي  �الل������غ������ام  �إز�ل����������ة  ومت 

�جلماعات �مل�سلحة يف خميم �لريموك وال 

“د�ع�ش”. �سيما 

ع���دم ممانعتها  ���س��اب��ق��اً  دم�����س��ق  و�ع��ل��ن��ت 

يف  �الأونرو�  �أو  �لفل�سطينية  لل�سلطة  لدور 

�إعادة �إعمار خميم �لريموك.

ق��ب��ل  ف���دع���ت  “حما�ش”  ح���رك���ة  �أم������ا 

�أ���س��ه��ر �إىل �إع���ادة �إع��م��ار �ل��ريم��وك وع��ودة 

�ملخيم  يف  �ل��اج��ئ��ن  وتثبيت  �إل��ي��ه،  �أه��ل��ه 

و�أماكنهم وممتلكاتهم �لقدمية �لتي كانو� 

ي�سغلونها.

�ل��د�ئ��رة �الإع��ام��ي��ة يف  و�أو���س��ح رئي�ش 

ح��م��ا���ش ر�أف����ت م���رة، �أن خم��ي��م �ل��ريم��وك 

يف  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ل��ل��وج��ود  رم�����ز�ً  “ي�سكل 
ملا  نظر�ً  �لفل�سطينين،  ولاجئن  �سوريا 

بالق�سية  و�لتز�م  وهوية  تاريخ  من  ميثله 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وم����ق����اوم����ة �الح����ت����ال، 

و�لتم�سك بحق �لعودة”.

يف  �لفل�سطيني  �ل��وج��ود  �أن  م���رة  وع���دَّ 

ال���س��ت��م��ر�ر  ����س���روري  “وجود  ه���و  ���س��وري��ا 

م���ق���اوم���ة  �ل���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي يف  �ل���������س����م����ود 

�الح�����ت�����ال، و�مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى �ل���ه���وي���ة، 

و�لتم�سك بحق �لعودة”. 

ويف ���س��ي��اق �مل�����س��اع��ي ل��ت��وح��ي��د �ل�����س��اح��ة 

طال  قال  �النق�سام،  و�إنهاء  �لفل�سطينية 

للجبهة  �مل�����س��اع��د  �ل���ع���ام  �الأم�����ن  ن���اج���ي، 

�ل�سعبية بعد �جتماعه بوفد حركة “فتح” 

�الف���ك���ار  “تبادلنا  دم�������س���ق:  ي�����زور  �ل�����ذي 

من  �جلهد  كل  لبذل  ��ستعد�د  على  ونحن 

�ج���ل �ل��وح��دة �ل��وط��ن��ي��ة ���س��ورة �حل���و�ر�ت 

�لثنائية”. 

�جل��ب��ه��ة  يف  روؤي�����ة  “قّدمنا  و�أ�����س����اف: 

النهاء  �خل��ط��و�ت  ون��ب��ارك  مكتوبة  ب��ورق��ة 

للو�سول  �جلهد  بذل  و��ستعد�د  �النق�سام 

�ىل �لنتائج �ملرجوة بن فتح وحما�ش “

جربيل  “فتح” ب��رئ��ا���س��ة  وف���د  و�ل��ت��ق��ى 

�ل�سوري  �خلارجية  وزي��ر  بنائب  �ل��رج��وب 

حيث مت �لنقا�ش باآخر م�ستجد�ت �الأو�ساع 

�أج��ل  م��ن  �ل��ف�����س��ائ��ل  وج��ه��د  �لفل�سطينية 

�لر�هنة  �لتحديات  ظل  يف  �النق�سام  �إنهاء 

�لقرن.  و�سفقة 

كما �أجرى وفد فتح حمادثات مع قيادة 

�الأم���ن  ن��ائ��ب  ب��رئ��ا���س��ة  �ل�سعبية  �جل��ب��ه��ة 

�لعام �أبو �أحمد فوؤ�د.

وت����ن����اول����ت �مل����ح����ادث����ات ج����ه����ود �إن����ه����اء 

�النق�سام وحتقيق �لوحدة �لوطنية.

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن  �أن  �ل�����رج�����وب  و�أك��������د 

�ج��ت��م��اع  ب��ع��د  �الن��ق�����س��ام  م��رب��ع  “غادرو� 
�ملقاومة”،  ل��ف�����س��ائ��ل  �ل��ع��ام��ن  �الأم����ن����اء 

�سد  �ملقاومة  �أ�سكال  كل  ف��وؤ�د  �عترب  فيما 

�الحتال من �مل�سلمات.
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يف  �الأ���س��د،  ب�سار  �ل�سوري  �لرئي�ش  عن  ُنقل 

�لع�سكرية  �الأن�سطة  �إىل  �إ�سارة  �الأخ��رية  �الأي��ام 

ت�سغيل  ��ستمر�ر  �إن  قائًا  ب��اده،  يف  �لرو�سية 

�سوريا  �لرو�سية يف  و�لبحرية  �لقو�عد �جلوية 

�لقوى  نفوذ  وكبح  �ملتمردين  قتال  يف  ي�ساعد 

�لغربية يف �ملنطقة.

5 �سنو�ت  �ل��رو���ش م��وؤخ��ًر� مب���رور  و�ح��ت��ف��ل 

بهدف  �سوريا  يف  �لع�سكرية  عمليتهم  بدء  على 

م�ساعدة �جلي�ش �ل�سوري و�ل�سماح له با�ستعادة 

�ملناطق �لتي �سقطت يف �أيدي �مل�سلحن وكذلك 

ملحاربة د�ع�ش.

�الإرهابين  �سد  �لرو�سي  �لع�سكري  »�لعمل 

يف �سوريا �سروري وقد �ساعد يف �حلفاظ على 

ما  د�ع�ش”.هذ�  وه���زمي���ة  دم�����س��ق  يف  �ل��ن��ظ��ام 

يف  �سويغو  �سريجي  �لرو�سي  �لدفاع  وزير  قاله 

ُيطرح  �ملناق�سات  �أثناء  �الأخرية.”�أحياًنا  �الأيام 

�ل�����س��وؤ�ل ع��م��ا �إذ� ك��ان��ت رو���س��ي��ا ف��ع��ل��ت �ل�����س��يء 

�ل�سحيح. �جلو�ب هو �أن �ملهمة يف �سوريا كانت 

كان  ع�سكرية  عملية  �سن  ق��ر�ر  و�أن  ���س��روري��ة 

�لقر�ر �ل�سحيح. رمبا كان �خليار �لوحيد«.

�ملرحلة  فاإن  �لرو�سي  �لدفاع  وزير  وبح�سب 

 804 �لرئي�سية من �لعملية �لع�سكرية ��ستمرت 

�الأول  ك��ان��ون   11 و   2015 �أي��ل��ول   30 ب��ن  �أي���ام. 

�مل��ت��م��ردون  �سيطر  �لعملية،  ب��دء  ح��ت��ى   .2017

على 70٪ من �الأر��سي �ل�سورية. وقال �سويغو: 

“يف مرحلة ما �أ�سبح من �لو��سح �أن “�لدولة 
ب��اأ���س��ره  ل��ل��ع��امل  ت��ه��دي��ًد�  ت�����س��ك��ل  �الإ�سامية” 

رو���س��ي��ا«.  ذل���ك  للمنطقة مب��ا يف  ف��ق��ط  ول��ي�����ش 

و�أ����س���اف �أن���ه ب��دع��م م��ن ���س��اح �جل���و �ل��رو���س��ي 

ماأهولة  منطقة   1024 �ل�سوري  �جلي�ش  ح��ّرر 

و�سيطر على 88 باملئة من �الأر��سي.

�أل��ف   133 م��ن  �أك��ر  ُقتل  �ل��رو���ش،  وبح�سب 

و�أدت  �ل��ع�����س��ك��ري  �ل��ت��دخ��ل  ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  م�سلح 

تدمري  �إىل  كروز  و�سو�ريخ  �جلوية  �ل�سربات 

لد�ع�ش )مقر�ت  وبنية حتتية  133542 من�ساأة 

وحم���ط���ات وم�����س��ت��ودع��ات وغ���ريه���ا( وق��ت��ل ما 

�لتنظيمات  ���س��ب��اط  ك��ب��ار  م��ن   865 جم��م��وع��ه 

�لرو�سية  �جل��وي��ة  �ل��ق��و�ت  ون��ف��ذت  و�مللي�سيات 

44 �أل����ف ط��ل��ع��ة ج��وي��ة م��ن��ذ ب��د�ي��ة  يف ���س��وري��ا 

�لعملية.

�أنه بعد  ا  �أي�سً وك�سف وزير �لدفاع �لرو�سي 

�لقو�ت  منعت  �ملنطقة  على  �ل�سيطرة  ��ستعادة 

3000 رو�سي من �ملجندين يف د�ع�ش من �لعودة 

ن�����س��رت فيها  م���رة  �آخ����ر  دي���اره���م، وك���ان���ت  �إىل 

رو�سيا ر�سمًيا مثل هذه �لبيانات يف عام 2018. 

االنباط - وكاالت

�أع����ل����ن �مل����دي����ر �ل����ع����ام مل��ن��ظ��م��ة �ل�����س��ح��ة 

�أن  غيربي�سو�ش،  �أدهنوم  تيدرو�ش  �لعاملية، 

�ل���ع���امل ق���د ي��ح�����س��ل ع��ل��ى ل��ق��اح ج��اه��ز �سد 

ع��ام  ن��ه��اي��ة  �مل�ستجد ح��ت��ى  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش 

2020 �جلاري.

وق����ال ت��ي��درو���ش، يف ك��ل��م��ة �أل��ق��اه��ا �م�����ش 

�ل��ث��اث��اء خ���ال �خ��ت��ت��ام �ج��ت��م��اع��ات للجنة 

كورونا  فريو�ش  بجائحة  �ملعنية  �لتنفيذية 

بحاجة  “�سنكون  يومن:  ��ستمرت  �مل�ستجد 

�إىل �للقاحات، وهناك �أمل يف �أنه من �ملمكن 

�لعام.  �أن نح�سل على لقاح حتى نهاية هذ� 

هناك �أمل«.

وت����ع����م����ل �آل������ي������ات ت����ط����وي����ر �ل���ل���ق���اح���ات 

م��ن��ظ��م��ة  ت���ق���وده���ا  �ل���ت���ي   ،»COVAX«

مر�سحة  �أم�����س��ال   9 ع��ل��ى  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�سحة 

���س��د �ل���ف���ريو����ش، وت�����س��ت��ه��دف ت���وزي���ع نحو 

م���ل���ي���اري ج���رع���ة م���ن �ل���ل���ق���اح �ل���ف���ع���ال ب��ع��د 

.2021 �حل�سول عليه حتى نهاية �لعام 

وت��خ��و���ش جم��م��وع��ة و����س��ع��ة م��ن �ل���دول 

وبريطانيا  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  رو�سيا  بينها 

وف��رن�����س��ا و�ل�����س��ن ���س��ب��اق��ا ع��امل��ي��ا ل��ت��ط��وي��ر 

كورونا  فريو�ش  ع��دوى  �سد  فعالة  لقاحات 

.»19-COVID« �مل�ستجد 

�لعامل  دولة يف  �أول  رو�سيا  تعترب  وحاليا 

���س��ج��ل��ت ل��ق��اح��ا م�����س��اد� ل��ف��ريو���ش ك���ورون���ا 

�مل�����س��ت��ج��د ي��ط��وره م��رك��ز غ��ام��ال��ي��ا الأب��ح��اث 

�الأوب���ئ���ة و�الأح���ي���اء �ل��دق��ي��ق��ة و�أط���ل���ق عليه 

قمر  �أول  با�سم  تيمنا   »V “�سبوتنيك  ��سم 

�سناعي يف �لعامل �أطلقه �الحتاد �ل�سوفييتي 

عام 1957.

و�أك������دت ن��ت��ائ��ج در�����س���ة �أع���ده���ا �ل��ف��ري��ق 

“ذ�  دوري��ة  ون�سرتها  �مل�سل  بتطوير  �ملعني 

“�سبوتنيك  ل���ق���اح  �أن  �ل��ط��ب��ي��ة  الن�سيت” 

م�سادة لدى جميع  �أج�سام  ت�سكل  حفز   »V
�الأوىل  �مل���رح���ل���ت���ن  جت�����ارب  يف  �مل�������س���ارك���ن 

و�لثانية عليه. ويخ�سع �الآن �للقاح لتجارب 

 42000 م���ا ب��ع��د �ل��ت�����س��ج��ي��ل ت�����س��م��ل ح����و�يل 

�سخ�ش يف رو�سيا وعدد من �لدول �الأجنبية.

=االنباط - وكاالت

�إن  بو�ست”  “و��سنطن  �سحيفة  ق��ال��ت 

ك��وف��ي��د-19 ق��ات��ل ���س��ر���ش ول���ن ي��غ��ري تفكري 

تر�مب من هذ� �لو�قع.

وب������د�أت ب���ال���ق���ول �إن���ه���ا ت��ت��م��ن��ى ل��ل��رئ��ي�����ش 

دونالد تر�مب و�ل�سيدة �الأوىل �سفاء عاجا 

م��ن ك��ورون��ا وك���ذ� �ل��ذي��ن �أ���س��ي��ب��و� يف �لبيت 

�الأب��ي�����ش و�ل��ع��دد �ل��ك��ب��ري غ��ري �مل��ع��روف من 

�الأم��ري��ك��ي��ن �ل��ذي��ن �أ���س��اب��ه��م �ل��ف��ريو���ش يف 

�الأ����س���ب���وع �مل��ا���س��ي مم���ن ك���ان���و� ق��ري��ب��ن من 

ه���ذه �ل���د�ئ���رة ب����دًء� م��ن ك��ل��ي��ف��ان��د ودل���وث 

�ل��ب��ي��ت  يف  غ�������اردن  روز  �إىل  وب��ي��دم��ن�����س��ر 

�الأبي�ش.

و�أك������دت �أن����ه ي��ج��ب ع��ل��ى �جل��م��ي��ع رف�����ش 

�إع����ان �ل��رئ��ي�����ش غ��ري �مل��ن��ط��ق��ي: ال ت��خ��اف��و� 

ي�سيطر  باأن  له  ت�سمحو�  19  وال  من كوفيد 

على حياتكم. وعلقت �أن �ملر�ش قاتل خميف 

ت��ر�م��ب �خل��ي��ايل م��ن هذه  ول��ن يغري تفكري 

بعد  ب���اأن���ه  ن���اأم���ل  “كنا  وت���ق���ول:  �حل��ق��ي��ق��ة. 

نتيجة �لفح�ش �الإيجابية على تر�مب وبعد 

ح�سوله على �الأوك�سجن ودخوله �مل�ست�سفى 

�أح�سن  معرفة  على  ويح�سل  �سيتاأدب  ب��اأن��ه 

ب�����س��ب طريقته  �مل��ن��ت�����س��ر  و�ل��غ�����س��ب  ل��ل��خ��وف 

يظهر  ومل  �ل����وب����اء.  م��ع��اجل��ة  يف  �ل��ف��ا���س��ل��ة 

فتغريد�ته  تطهره.  ع��ن  �إ���س��ارة  �أي��ة  ت��ر�م��ب 

رده  �ل��ذي طبع  �إىل �حلديث  �أن��ه عاد  تقرح 

�لكارثي على �لوباء طو�ل �لعام”.

ف��ق��ول��ه �إن ع��ل��ى �ل��ن��ا���ش ع���دم �خل���وف هو 

منهم  ماتو�  مليون  من  �أك��ر  لذكرى  �إهانة 

209.000 �أمريكي. وهو يحط من قدر �الأالف 

�أعر��سه  لديهم  �أو  �ملر�ش  من  يعانون  �لذي 

�الأط��ب��اء  �آالف  يحرم  ال  �أن��ه  كما  �مل�ستمرة. 

و�مل��م��ر���س��ن وغ��ريه��م م��ن ع��م��ال �خل��ط��وط 

للعناية  ب�سحتهم  خاطرو�  �لذين  �الأمامية 

�إال  يظهر  “مل  تر�مب  �أن  و�أك��دت  باملر�سى. 

باأن تخليه عن و�جبه وف�سله  �هتماما قليا 

يف  دور�  لعب  �لوباء  على  فعال  رد  تقدمي  يف 

تعاين  �لتي  �ل��دول��ة  �ملتحدة  �ل��والي��ات  جعل 

من �أعلى �الإ�سابات يف �لعامل”.

فيها مثل  �ملبالغ  تر�مب  تعليقات  وقالت 

�لتعامل  ي��ج��ب  �ل��ع�����س��ري��ن  ب��اأن��ه يف  ���س��ع��وره 

م��ع��ه��ا م��ث��ل ك���ل م��ب��ال��غ��ات��ه �ل�����س��اب��ق��ة ب��ح��ذر 

�سديد.

 وه����ذ� �أم����ر م��ه��م يف ظ���ل �ل�����س��ري��ة غري 

يك�سف  ومل  �ل�سحي.  و�سعه  ح��ول  �مل���ربرة 

�ملن�سطات  تلقيه  �سبب  ع��ن  �إد�رت����ه  يف  �أح���د 

هم  مل��ن  يعطي  و�ل���ذي  ديك�سميثازون  مثل 

يعانون و�سع خطري. 

مع  تعامل  تر�مب  �إن  �ل�سحيفة  وتقول 

غطاء �لفم بنوع من �الزدر�ء �ملتهور و�أظهر 

نف�ش �ل��ت��ب��ج��ح ع��ن��دم��ا ط��ل��ب م��ن �ل��والي��ات 

�إع�����ادة ف��ت��ح �مل����دن ون��ظ��م جت��م��ع��ات ح��ا���س��دة 

ب����دون �ت���خ���اذ �ل��ت��د�ب��ري �ل���ازم���ة وجت��اه��ل 

�ل���ت���ح���ذي���ر�ت م���ن خ�����رب�ء �حل���ك���وم���ة ح��ول 

�ملر�ش. وكان هذ� �الحتقار  �نت�سار  خماطر 

و��سحا يف �الأيام �الأخرية مبا يف ذلك ركوبه 

كان  �ل��ذي  ميد  وول��ر  �أم��ام مركز  �ل�سيارة 

د�خل  معه  كانو�  من  حياة  ب�سكل  به،  يعالج 

للخطر.  �ل�سيارة 

دمشق تقرر إعادة المهجرين الفلسطينيين لمخيم اليرموك

روسيا: قتلنا 133 ألف مسلح خالل القتال بسوريا

الصحة العالمية: قد نحصل على لقاح ضد كورونا حتى نهاية العام

ال تصدقوا غطرسة ترامب.. كورونا قاتل شرس

االنباط - وكاالت

�الإن�سان  حلقوق  �الأوروبية  �ملحكمة  د�نت 

يف ���س��ر����س��ب��ورغ ب��ف��رن�����س��ا، �م�����ش �ل��ث��اث��اء، 

�لك�سف  ع��ل��ى  �سحفية  الإج��ب��اره��ا  �سوي�سر� 

ع���ن م�������س���ادر �أخ���ب���اره���ا. و�����س����ددت �مل��ح��ك��م��ة 

بالن�سبة  �ملعلومات  م�سادر  “�أهمية”  على 

لل�سحفين يف �ل�”�ملجتمع �لدميقر�طي«.

عندما   2012 �سنة  �إىل  �لق�سية  وت��ع��ود 

ِييكر، يف  �ل�سوي�سرية، نينا  ن�سرت �ل�سحفية 

مقاال  ببلدها  ب��ال  مبدينة  يومية  �سحيفة 

عن ن�ساطات تاجر خم��در�ت، كان يبيع على 

مدى �سنو�ت �لقنب �لهندي و�حل�سي�ش، بعد 

زيارتها �إياه يف �سقته.

ق�سائي  حتقيق  ف��ت��ح  �إىل  مقالها  و�أدى 

بتقدمي  �ملحكمة  �إث��ره  طالبتها  �ملو�سوع،  يف 

�سهادتها عنه، لكن �ل�سحفية رف�ست. وقالت 

�ملحكمة �ملحلية �إن رف�سها �الإدالء ب�سهادتها 

قانوين و�سرعي. غري �أن حكم �ال�ستئناف يف 

و�أجربها  خمالفا،  جاء  �لفيدر�لية  �ملحكمة 

ع���ل���ى �ل���ك�������س���ف يف ����س���ه���ادت���ه���ا ع����ن م�����س��ادر 

�ل��ق��ادرة  �ل��وح��ي��دة  �أن��ه��ا  بحجة  معلوماتها، 

ع��ل��ى �إث���ب���ات �ل��ت��ه��م��ة ع��ل��ى ت��اج��ر �مل���خ���در�ت، 

�مل�سلحة  م��ن  �أه���م  �ل��ع��ام��ة  “�مل�سلحة  و�أن 

�خلا�سة” لل�سحفية يف حماية م�سادرها.

�ملحكمة  �أع���و�م، ج��اء موقف  بعد ثمانية   

�ل�سوي�سرية،  �ل�سحفية  �سالح  يف  �الأوروبية 

ب���اإج���م���اع �ل��ق�����س��اة، م��ع��ت��رب� ق�����ر�ر �ل��ق�����س��اء 

10 من  للمادة  �ل�سوي�سري يف حقها خمالفا 

�التفاقية �الأوروبية حلقوق �الإن�سان �ملتعلقة 

ب��ح��ري��ة �ل��ت��ع��ب��ري. و�أل������ح �ل��ق�����س��اة يف ن�ش 

قر�رهم على “�الأهمية �لتي تكت�سيها حماية 

�مل�سادر �ل�سحفية بالن�سبة حلرية �ل�سحافة 

يف جمتمع دميقر�طي«.

االنباط - وكاالت

قالت �لقناة �لعربية �ل�سابعة �ن قو�ت ما 

ي�سمى بحر�ش �حل��دود د�همت منزال يف بيت 

حلم �لليلة �ملا�سية العتقال �ساب ومت �لعثور 

على �ساح بحوزته.

لكن ووفقا للتقرير �ت�سح خال �لعملية 

عمره  من  �لع�سرينات  يف  وه��و  به  �مل�ستبه  �أن 

م�سابون  �مل��ن��زل  يف  كانتا  �ل��ل��ت��ان  و�سقيقتيه 

بفريو�ش كورونا ونتيجة لذلك �سيتم �عتقاله 

يف وقت الحق حيث �ن هويته معروفة للجي�ش 

�لقوة  ق��ررت  ق��ول �جلي�ش«. وعليه  على ح��د 

كانا  �ثنن  ع��زل جندين  �ملنزل  د�همت  �لتي 

على مقربة من �مل�سابن بالكورونا.

االنباط - وكاالت

�ف��ت��ت��ح��ت �م�������ش �ل���ث���اث���اء ���س��ف��ارة 

�أب��خ��ازي��ا يف دم�����س��ق، و�سط  ج��م��ه��وري��ة 

ودبلوما�سين. ح�سورم�سوؤولن 

و�ع������رف������ت �����س����وري����ا ب���ا����س���ت���ق���ال 

و�أق����ام����ت   ،2018 م���اي���و  يف  �أب����خ����ازي����ا 

 21 �لدولتان عاقات دبلوما�سية. ويف 

�خلارجية  وزي��ر  ت�سلم  �ملا�سي،  يوليو 

�أور�ق  عن  ن�سخة  �ملعلم  وليد  �ل�سوري 

�أب��خ��ازي��ا �جل��دي��د لدى  �ع��ت��م��اد �سفري 

�سوريا، خوتابا باغر�ت ر��سوفيت�ش.

ك���م���ا �ف���ت���ت���ح �الث����ن����ن يف ح��ا���س��ن��ة 

دم���ر �مل��رك��زي��ة ل��ل��ح��رف �ل��ر�ث��ي��ة يف 

�ل��ت��ج��اري  �ل��ب��ي��ت  �ل�����س��وري��ة  �لعا�سمة 

�إىل عر�ش  ي��ه��دف  �ل���ذي  �الأب���خ���ازي، 

وتبادل  �سوريا  يف  �الأبخازية  �ملنتجات 

�ل�����س��ل��ع وم��ق��اي�����س��ت��ه��ا، وذل���ك يف �إط���ار 

�ل���ت���ع���اون �الق��ت�����س��ادي و�ل���ث���ق���ايف بن 

�لبلدين.

االنباط - وكاالت

�م�ش  �لعربي،  �لتحالف  قو�ت  �أعلنت 

�ل���ث���اث���اء، �ع���ر�����ش وت���دم���ري ط��ائ��رة 

م�������س���رية م���ف���خ���خ���ة، ك����ان����ت ت�����س��ت��ه��دف 

منطقة جنر�ن جنوب غربي �ل�سعودية.

ح�سبما  �ل��ت��ح��ال��ف،  ق����و�ت  و�ت��ه��م��ت 

�ل�سعودية،  “عكاظ”  �سحيفة  �أوردت 

�هلل”،  “�أن�سار  ج���م���اع���ة  م�������س���ل���ح���ي 

بامل�سوؤولية عن �إطاق �لطائرة.

وق��������ال ن����اط����ق ب����ا�����س����م �ل���ت���ح���ال���ف: 

�حلوثي �الإرهابية م�ستمرة  “ميلي�سيات 
ونتخذ  �ملدنين؛  ��ستهد�ف  مبحاوالت 

مبا  حلمايتهم  �لعملياتية  �الإج����ر�ء�ت 

يتو�فق مع �لقانون �لدويل«.

ج����اء �ل���ه���ج���وم غ�����د�ة �إع������ان ق���و�ت 

و�سيك  هجوم  �إحباط  �لعربي  �لتحالف 

�لبحر  ج��ن��وب  �هلل”  “�أن�سار  جل��م��اع��ة 

بعد،  عن  ُم�سري  مفخخ  ب��زورق  �الأحمر 

ب��ال��ق��رب م��ن منطقة  ت��دم��ريه  و�أك�����دت 

�ل�����س��ل��ي��ف ���س��م��ايل حم��اف��ظ��ة �حل��دي��دة 

�ليمن. غربي 

ع�سكريا  حت��ال��ف��ا  �ل�����س��ع��ودي��ة  وت��ق��ود 

“�أن�سار  ج��م��اع��ة  مل��و�ج��ه��ة  �ل��ي��م��ن،  يف 

ي�����س��ي��ط��رون  �ل���ذي���ن  اهلل” وح��ل��ف��ائ��ه��ا، 

ومناطق  �سنعاء  �ليمنية  �لعا�سمة  على 

و��سعة يف �سمال وغرب �لباد.

�ليمن  �ل���دم���وي يف  �ل���ن���ز�ع  وت�����س��ب��ب 

ب����ن ق������و�ت �حل���ك���وم���ة �مل���دع���وم���ة م��ن 

“�أن�سار  وج��م��اع��ة  ج��ه��ة،  م��ن  �لتحالف 

و�إ�سابة  ثانية، يف مقتل  اهلل” من جهة 

مئات �الآالف من �ملدنين و�لع�سكرين؛ 

ف�����س��ا ع���ن ت���دم���ري �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة 

للباد.

»األوروبية لحقوق اإلنسان« تدين سويسرا 
إلجبارها صحفية على كشف مصادرها

حدث ببيت لحم...عملية اعتقال 
انتهت بحجر القوة 

افتتاح سفارة أبخازيا في دمشق 

التحالف العربي: اعتراض طائرة 
مسيرة في نجران السعودية                            
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االنباط - عمان

اك���د وزي����ر ال�����ص��ب��اب وال��ري��ا���ص��ة امل�����ص��ري 

ال��دك��ت��ور ا����ص���رف ���ص��ب��ح��ي اه��م��ي��ة ال�����ص��راك��ة 

جناحها  مع  الريا�صة  تربط  التي  امل�صتدامة 

�شريكا  يعد  ال��ذي  الريا�شي  االع���ام  االخ��ر 

اال�شواء  ت�شليط  خال  من  والتفوق  للنجاح 

من  يحمل  مبا  واالجن���از  القوة  مكامن  على 

ن��ق��د ب��ن��اء وحت��ل��ي��ل واع ب���اخل���رات ال��ع��ال��ي��ة 

العربي  ال��وط��ن  م�شتوى  على  ي�شمها  ال��ت��ي 

..وا�����ش����اف ال���وزي���ر ���ش��ب��ح��ي خ����ال ح��دي��ث��ه 

م�����ش��اء االث���ن���ن يف  ال����ن����دوة امل��و���ش��ع��ة ال��ت��ي 

عقدها االحتاد العربي ان االعام الريا�شي 

الريا�شة  م�شتوى  على  كثريا  تفوق  العربي 

املهنية  عال من  قدر  لدينا زماء على  وبات 

والكفاءة واخلرة ال �شيما وان وجود االحتاد 

دعم  يف  �شاهم  الريا�شية  لل�شحافة  العربي 

وت��وج��ي��ه ق���درات ال��ع��ام��ل��ن يف ه���ذا امل��ج��ال..

ال��زم��ي��ل ع���وين ف��ري��ج وال��ت��م��ا���ش��ي مع  ح�شب 

موؤكدا  واالعام احلديث  الع�شر  تكنولوجيا 

ب����ان االع������ام  ال���ري���ا����ش���ي ���ش��اه��م ك���ث���ريا يف 

العام  االم��ن  البطوالت  راف��ق  ال��ذي  النجاح 

ال���ن���اط���ق االع����ام����ي وك����ان ال���زم���ي���ل حم��م��د 

القى  ق��د  االحت���اد  رئي�س  ال��ق��ادر  عبد  جميل 

ال��ذي  ال��ري��ا���ش��ي  ب��ال��وزي��ر  فيها  رح���ب  كلمة 

من  لا�شتفادة  ثمينة  فر�شة  ال��زم��اء  منح 

والر�شمية  ال�شخ�شية  واالجن����ازات  خ��رات��ه 

ال��ري��ا���ش��ة  ق����ادة  اح���د  ب�شفته  حققها   ال��ت��ي 

امل�شرية  الريا�شية  ال�شاحة  على  امل��وؤث��ري��ن 

االع��ام  م��ن  القريب  واالفريقية  والعربية 

الريا�شي والذي تعامل معه بحرفية وتفهم 

كبري لدور االعام يف حياتنا املعا�شرة وا�شار 

ا�شرتاتيجية  وف��ق  ي��ق��ام  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  ان  اىل 

اجلهات  كل  مع  والت�شارك  باالنفتاح  االحتاد 

وال����ق����ي����ادات ال���ف���اع���ل���ة يف امل��ج��ت��م��ع م�����ش��ي��دا 

ب���ال���ت���ع���اون امل���ث���م���ر م����ع االحت�������اد ال�����ش��ع��ودي 

رج��اء  ال��دك��ت��ور  برئا�شة  ال��ري��ا���ش��ي  ل��اع��ام 

برئا�شة  ال��دورات  جلنة  وجهود  ال�شلمي  اهلل 

اللجنة  واع�����ش��اء  اهلل  ع��ب��د  ه����ادي  ال��دك��ت��ور 

العواد  تركي  الدكتور  ا�شاد  ..كما  التنفيذية  

ب��اجل��ه��ود  االحت������اد  ل��رئ��ي�����س  االول  ال���ن���ائ���ب 

الكبرية التي يبذلها وزير ال�شباب والريا�شة 

ان  الريا�شي موؤكدا  امل�شري يف دعم االعام 

ه��ذا االه��ت��م��ام غ��ري م�شتغرب ع��ل��ى م��ن ك��ان 

اح��د جن��وم ال��ري��ا���ش��ة وي��ع��رف مت��ام��ا اهمية 

وهو  الريا�شية  امل�شرية  دعم  يف  االع��ام  دور 

ذات ال��ت��وج��ه واخل���ط���اب ال����ذي وج��ه��ه وزي��ر 

العزيز  عبد  االمري  �شمو  ال�شعودي  الريا�شه 

بن تركي الفي�شل يف دعم االعام الريا�شي 

ب��اع��ت��ب��اره ري��ا���ش��ي��ا ي���ق���در وي���دع���م االع����ام 

�شهادة  لنا  بالن�شبة  وه��و  العربي  الريا�شي 

الريا�شية  املنظومة  م��ن  ج��زء  باننا  وو���ش��ام 

ل���اع���ام  ال�������ش���ع���ودي  االحت������اد  دور  م����ق����درا 

الريا�شي برئا�شة الدكتور رجاء اهلل ال�شلمي 

عبد  هادي  الدكتور  برئا�شة  ال��دورات  وجلنة 

اهلل واالمانة العامة يف االحتاد العربي .

01

�شلط عد�شة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�شة« 

يف املوقع االلكرتوين

 وزير الرياضة المصري يشيد  بتطور االعالم الرياضي  

 القيسي يستعد لخوض نزاله الثاني 

 مارادونا في صحة جيدة

االنباط - عمان  

يرفع البطل االأردين على القي�شي راية 

التحدي اإ�شتعدادا خلو�س نزاله الثاين يف 

h كرى بطوالت العامل للفنون القتالية

 Bantam« بوزن )UFC( ملختلطة

بن  �شيقام ما  Weight« وال������������������ذي 
فجر يوم  م��ن  والثانية  ال���واح���دة  ال�شاعة 

االأح��د القادم )بتوقيت االأردن( يف مدينة 

القي�شي  االإماراتية.  ويتواجد  ظبي  اأب���و 

حالياً يف اب��و ظبي بعدما اأن��ه��ى قبل عدة 

اأي��ام مع�شكرا تدريبا مكثفا يف مدينة ال�س 

فيغا�س االأمريكية  تخلله تدريبات يومية 

ل��رف��ع م�شتوى ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة وال��ق��وة 

اجل�شمانية التي حتتاجها مثل هذه النزاالت 

جاهزيته  ع���ن  القي�شي  العاملية.  وعر 

وحما�شه للنزال م��ن خ��ال م��ا كتبه على 

ح�شابه يف الفي�شبوك “العودة قريبا للقتال يف 

جزيرة القتال / ابو ظبي، متحم�س لرفع راية 

الوطن مرة اأخ��رى ان �شاء اهلل”.  ويحظى 

»القي�شي« باهتمام خا�س ومتابعة دائمة من 

�شمو االأم��ري ح�شن م��ريزا رئي�س االحتاد 

القتالية  وال��ف��ن��ون  للجوجيت�شو  االأردين 

املختلطة، الذي اأ�شاد باملرحلة املتقدمة التي 

و�شل اإليها القي�شي، وباجلهوده الكبرية التي 

اأثمرت عن اإجناز جديد للريا�شة االأردنية 

يف املحافل العاملية وعززت من مكانة األعاب 

ال��ف��ن��ون القتالية االأردن���ي���ة.  وق���ال �شموه 

»القي�شي يقوم بعمل رائع.. امتنى له حتقيق 

الفوز يف نزاله القادم واال�شتمرار يف تقدمي 

االأداء امل�شرف بروح قتالية عالية يف بطوالت 

.”)UFC(

االرجنتني - وكاالت

اأو����ش���ح دي��ي��ج��و اأرم����ان����دو م����ارادون����ا، 

االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة، حقيقة  ال��ك��رة  اأ���ش��ط��ورة 

 اإ���ش��اب��ت��ه ب���ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د.

وك����ان����ت ه����ن����اك ����ش���ك���وك ح�����ول اإ����ش���اب���ة 

م���ا ج��ع��ل��ه يخ�شع  ب���ك���ورون���ا،  م����ارادون����ا 

 م����ع اأ�����ش����رت����ه م�����وؤخ�����ًرا مل�����ش��ح��ة ط��ب��ي��ة.

الر�شمي  ح�شابه  ع��ر  م���ارادون���ا،  وك��ت��ب 

مب������وق������ع ال������ت������وا�������ش������ل االج�����ت�����م�����اع�����ي 

ب��اجل��م��ي��ع..  “مرحًبا  “في�شبوك”: 
اأن���ا  هلل  احل���م���د  اأن  اأخ����رك����م  اأن  اأردت 

واب���ن���ي دي��ي��ج��و ف���رن���ان���دو واب��ن��ت��ي ج��ان��ا 

 وفريونيكا لي�س لدينا فريو�س كورونا«.

االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة:  ال���ك���رة  اأ����ش���ط���ورة  واأمت 

من  لكل  و���ش��ك��را  حتياتي  لكم  “اأر�شل 
الكثري  واأمتنى  ال�شحي.  بو�شعنا  اهتم 

من القوة لكل من يحارب الفريو�س«.

االنباط - عمان

ف���ر����س ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا ح�������ش���وره 

اخلطري على مناف�شات دوري املحرتفن 

يف ا���ش��ب��وع��ه ال��ع��ا���ش��ر ب��ع��د ث��ب��وت ا���ش��اب��ة 

ف���ري���ق ال����وح����دات ب��اع��ب��ي��ه وج���ه���ازي���ه 

عدد  ا�شابة  جانب  اىل  واالداري  الفني 

االهلي  بعدهم  وم��ن  �شحاب  العبي  من 

..االم�����ر ال����ذي ف��ر���س ع��ل��ى احت����اد ك��رة 

ال�شعب تاأجيل  ال���ق���رار  ات���خ���اذ  ال���ق���دم 

ث����اث م���ب���اري���ات ب�����ش��ب��ب ث���ب���وت وج����ود 

ك��ورون��ا يف �شفوف  ب��ف��اي��رو���س  اإ���ش��اب��ات 

االأن�����دي�����ة. ومت ت��اأج��ي��ل ل��ق��اء ال���وح���دات 

االأردن،  �شباب  مع  �شحاب  ال�شريح،  مع 

�شل�شلة  ���ش��م��ن  ال�����ش��ل��ط،  م���ع  واالأه����ل����ي 

االإج��������راءات ال��وق��ائ��ي��ة حل��م��اي��ة اأرك����ان 

هو  ال��ع��ا���ش��ر  اال����ش���ب���وع  اللعبة. ليكون 

املباريات  فيه  تكنمل  مل  ال��ذي  الوحيد 

ابرز ما جاء يف  ان  ..اال  ب�شورة طبيعية 

هذا اال�شبوع هو الفوز املهم الذي حققه 

اجلزيرة على الرمثا بهدف ثمن �شجله 

لي�شع  العطار  اهلل  عبد  البارع  مهاجمه 

ف��ري��ق��ه يف امل���رك���ز ال���ث���اين ف��ي��م��ا ت��رك��ت 

اخل�����ش��ارة ف��ري��ق ال��رم��ث��ا يف و���ش��ع �شعب 

االخ��رية  ال��ف��رتة  نتائجه يف  ت��راج��ع  بعد 

�شيفه  على  الفوز  العقبة  �شباب  وحقق 

ال��ت��ي ج��رت يف  امل��ب��اراة  3-1، يف  احل�شن 

تقدم  العا�شرة  اجل��ول��ة  مناف�شات  ختام 

الر�شدان،  نزار  طريق  عن  اأواًل  احل�شن 

ل�شاحله  النتيجة  العقبة  يقلب  اأن  قبل 

ويزن  ماركو�س،  زم��ع،  اأب��و  �شليمان  عر 

نف�شه  ال�شلبي  التعادل  �شوكت. وفر�س 

معان،  ورغم  م��ع  الفي�شلي  ل��ق��اء  ع��ل��ى 

غيابه عن هذه اجلولة، وا�شل الوحدات 

21 نقطة،  ب���  ال��ف��رق  ل��رتت��ي��ب  ���ش��دارت��ه 

فيما رفع اجلزيرة ر�شيده اإىل 17 نقطة 

ثم   ،14 ب�  ال�شريح  يليه  الثاين،  باملركز 

 ،13 ومعان  واحل�شن  والرمثا  الفي�شلي 

العقبة  ���ش��ب��اب   ،10 ���ش��ح��اب   ،11 ال�شلط 

و�شباب االأردن 9، االأهلي 6.

االنباط - عمان

ع���ر جن���م ال���ك���رة االردن����ي����ة ال���اع���ب ال����دويل 

م��و���ش��ى ال��ت��ع��م��ري ع���ن ام���ل���ه يف جن����اح جت��رب��ت��ه 

مع  التعاقد  بعد  بلجيكا  يف  الثانية  االح��رتاف��ي��ة 

�شفحته  على  ت��غ��ري��ده  يف  وا���ش��اف  انديتها  اح���د 

ال�����ش��خ�����ش��ي��ة امت���ن���ى ان اك�����ون ع��ن��د ح�����ش��ن ظن 

اجلماهري االردنية وان اقدم م�شتوى يليق بكرتنا 

وكان  نادي اآود هيفريل لوفن البلجيكي قد اعلن 

عن التعاقد ر�شميا مع جنم منتخبنا الوطني لكرة 

القدم مو�شى التعمري ملدة 3 موا�شم. وانتقل التع

مري اإىل الفريق البلجيكي قادما من فريق اأبوي

ل نيقو�شيا القر�شي. واأكد النادي البلجيكي اأن 

التعمري »23 عاما« خطف االأنظار اإليه طيلة توا

جده يف الدوري القر�شي حيث توج بجائزة اأف�س

 ل العب، كما ح�شد لقب كاأ�س ال�شوبر مع اأبويل.

و�������ش������ارك ال������ت������ع������م������ري يف 49 م������ب������اراة م������ع ن������اد

ي اأب�����وي�����ل ال�����ق�����ر������ش�����ي ح�����ي�����ث ������ش�����ج�����ل 12 ه

 دف����ا، ب����ي����ن����م����ا �����ش����ن����ع ع����دة اأه����داف ح����ا�����ش����م����ة.

واأ�شار النادي البلجيكي اإىل �شرعة التعمري ومه

ارته التي �شكلت م�شدر قلق للمدافعن مع فريق

ه ال�شابق..

االنباط - عمان

ال�����ش��ب��اب وم���ن خ���ال م��رك��ز  اأع��ل��ن��ت وزارة 

اإعداد القيادات ال�شبابية عن تعاونها مع مركز 

 ZE Sports( زين للريا�شات االإلكرتونية

Center(، لت�شكيل فريق اأردين للم�شاركة يف 
العربية االأوىل لاألعاب االإلكرتونية  البطولة 

20، وفورتنايت،  عر االإنرتنت يف األعاب )فيفا 

وليج اأوف ليجند(.  وقام مركز زين للريا�شات 

االإل���ك���رتون���ي���ة ب��ت��ن��ظ��ي��م ت�����ش��ف��ي��ات ل��ل��ف��ائ��زي��ن 

التي نظمها،لتزويد وزارة  بالبطوالت االأخرية 

اأ���ش��ا���ش��ي��ن و2  5 الع��ب��ن )3  ال�����ش��ب��اب ب��اأ���ش��م��اء 

 12 اإىل  باالإ�شافة   ،”20 احتياط( بلعبة “فيفا 

و2  اأ�شا�شين   10( “فورتنايت”  لعبة  يف  العباً 

احتياط(، و7 العبن )5 اأ�شا�شين و2 احتياط( 

فريق  لت�شكيل  ليجند”،  اأوف  “ليج  لعبة  يف 

ميّثل االأردن يف مناف�شات البطولة التي �شتقام 

االأول  ت�شرين  �شهر  من  الثاين  الن�شف  خال 

والريا�شة  ال�شباب  وزارة  من  بتنظيم  اجلاري، 

امل�شرية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية. 

ال�����ش��ب��اب -مم��ث��ل��ة مبركز  وزارة  ت��ع��اون  وي��اأت��ي 

اإع�����داد ال���ق���ي���ادات ال�����ش��ب��اب��ي��ة- م���ع م��رك��ز زي��ن 

ل��ل��ري��ا���ش��ات االإل���ك���رتون���ي���ة؛ يف اإط������ار ح��ر���س 

ال����وزارة ع��ل��ى ب��ن��اء ���ش��راك��ات م��ع اجل��ه��ات التي 

ال�شباب  خدمة  بهدف  ال�شبابي،  بال�شاأن  تعنى 

االأردن  ولتمثيل  املجاالت،  خمتلف  يف  االأردين 

يف اال�شتحقاقات التي تقام يف جمال الريا�شات 

واأه��م��ي��ة  �شعبية  اك��ت�����ش��ب��ت  ال��ت��ي  االإل��ك��رتون��ي��ة 

اأو���ش��اط  ويف  ال���عامل  م�شتوى  على  متزايدتن 

ال�����ش��ب��اب، ح��ي��ث ي��ع��د م��رك��ز زي���ن ل��ل��ري��ا���ش��ات 

املتخ�ش�شة  امل��راك��ز  اأوائ����ل  م��ن  االإل��ك��رتون��ي��ة 

ت��اأ���ش��ي�����ش��ه من  امل���ج���ال، اذ مت  ب��ه��ذا  امل��م��ل��ك��ة  يف 

ت��اأه��ي��ل جيل  ب��ه��دف  االأردن  زي���ن  ���ش��رك��ة  ق��ب��ل 

ج��دي��د م��ن ال��اع��ب��ن االأردن���ي���ن امل��ح��رتف��ن 

تناف�شيتهم  وت��ع��زي��ز  احل��ي��وي  ال��ق��ط��اع  ف��ي��ه��ذا 

وذل��ك  وال����دويل،  االإق��ل��ي��م��ي  ال�شعيدين  ع��ل��ى 

االإلكرتونية  االأل��ع��اب  ق��ط��اع  ي�شهده  مل��ا  ن��ظ��راً 

من  كبري  واإق��ب��ال  م�شتمرين  وتطور  منو  من 

دخل  م�شدر  ت�شكل  ب��ات��ت  حتى  ال�����ش��ب��اب،  فئة 

االأل��ع��اب، مم��ا ينعك�س على  ي��ح��رتف ه��ذه  مل��ن 

املعي�شي ويرفد االقت�شاد الوطني. م�شتواهم 

كورونا تفسد منافسات دوري المحترفين

 التعمري يتمنى النجاح في بلجيكا

 تعاون بين الشباب ومركز زين للرياضات اإللكترونية

اع��داد امل�شابن  ال ميكن الي متابع للم�شهد ال�شحي يف بلدنا واالزدي���اد املخيف وامل��رع��ب يف 

بفريو�س كورونا من املواطنن يف كافة حمافظات ومدن اململكة ..اال ان ي�شع يده على قلبه خ�شية 

من توا�شل االنت�شار للفريو�س ال �شيما يف االو�شاط الريا�شية من خال املناف�شات التي جترى 

بعد  الفريو�س  ه��ذا  تاثر متاما من  ..ال���ذي  الكروي  املحرتفن  دوري  مباريات  حاليا وخ�شو�شا 

اكت�شاف ا�شابات فريق الوحدات باعبيه واجهزته االداري��ة والفنية ..وم��ن بعدهم فريق �شحاب 

واالهلي وقبلهم الفي�شلي ..االمر الذي بات ينذر باخلطر القادم على م�شري البطولة ..على اعتبار 

ان اولوية ال�شحة لاعبن وكل الكوادر العاملة يف املجال الكروي تتعدى غريها من كل االهتمامات 

االخرى غري املوؤثرة ...!!

نكاد جنزم بان م�شري بطولة الدوري بات مهددا ..وبان توا�شل املناف�شات يف ظل تلك االجواء 

احلالية والو�شع ال�شحي اخلطري بات من ال�شعوبة مبكان ..ال �شيما وان احتاد الكرة قام مكرها 

و�شحاب  الوحدات  الاعبن من فرق  ا�شابات  ب�شبب  املا�شي  اال�شبوع  بتاجيل ثاثة مباريات يف 

واالهلي ..وه��ذا االمر من املمكن ان يتوا�شل الحقا ان توا�شلت ا�شابات الاعبن بهذه ال�شورة 

اخلطرية ..وال ندري ماذا تخباأ لنا االيام ان امتد االمر لنجوم الفرق االخرى ال قدر اهلل ..هل 

يوا�شل االحت��اد عملية التاأجيل ملباريات الفرق امل�شابة واىل متى ..وم���اذا لو امتد االم��ر و�شمل 

منظومة الكرة من حكام ومدربن وادارين ..!!

البع�س يعار�س م�شاألة الغاء الدوري ب�شكل حازم ..والكثري من ا�شحاب هذا الراي ي�شت�شهدون 

باالجراءت التي اتخذتها احت��ادات الكرة يف اوروب��ا ..وه��ي موا�شلة اقامة مباريات البطولة مبن 

التي  تواجد من الاعبن من غري امل�شابن ..وه��و ما ح�شل مع ليفربول يف مباراته االخ��رية 

خ�شرها امام ا�شتون فيا بنتيجة ثقيلة ويف غياب جنمي الفريق ماين والكانتارا .. لكن ال�شوؤال الذي 

يطرح نف�شه االن على ال�شعيد املحلي وهو لو ان احتاد الكرة فر�س على االندية موا�شلة م�شوار 

الدوري من غري الاعبن امل�شابن بكورونا ..هل يجد هذا القرار قبوال لدى االندية وخ�شو�شا 

من االندية التي حتر�س على موا�شلة الدوري حتت اي ظرف !!

انت�شار  التي فر�شها  ا�شبابه املنطقية  ..ف��ان لهذا التخوف  ال��دوري يف خطر  وعنما نقول بان 

الفريو�س اخلطري ولهذا نتوقع ان يبحث احتاد الكرة وب�شكل �شريع عن البدائل ..بعيدا عن التاجيل 

املتوا�شل للمباريات ال �شيما واننا مل نعد منتلك الوقت الكايف للتوقف ونحن الذين نخو�س االن 

مناف�شات املو�شم املا�شي ..يف الوقت الذي تتوا�شل فيها الدوريات يف العامل للمو�شم اجلديد.. فعلى 

االحتاد ان يقرر بالت�شاور مع االندية اما موا�شلة الدوري بعد �شفاء كافة الاعبن دون توقف حتت 

اي ظرف ومبن ح�شر ..او اتخاذ القرار اال�شعب وهو الغاء الدوري وتعوي�س االندية ..!!

عوني فريج

الدوري في خطر !!

  انطالق منافسات بطولة الضواحي العسكرية
االنباط -عمان

انطلقت ام�س الثاثاء يف منطقة الغباوي، فعالية ال�شواحي مل�شافة 

8 كم، وهي اإحدى مراحل بطولة القوات امل�شلحة االأردنية اجلي�س العرب

ي للخما�شي الع�شكري. وقال الناطق االإعامي لاحتاد الريا�شي الع�س

كري النقيب حممد املنا�شري لوكالة االأنباء االأردنية )برتا( ، ان ال�شباق 

�شهد تفوقا ملت�شابقي فريقي املنطقة الع�شكرية الو�شطى واملنطقة الع�س

 كرية ال�شمالية، حيث �شهدت الفعالية اأزمان جيدة تعك�س قوة التناف�س.

وت�شتكمل البطولة اليوم االربعاء، باملرحلة ما قبل النهائية بفعالية رمي الق

نابل )الدقة ( التي تقام على ميدان االحتاد الريا�شي الع�شكري بعمان عند ا

ل�شاعة التا�شعة �شباحا. اإىل ذلك حدد االحتاد الريا�شي الع�شكري الفرتة م

ن 26 احلايل وحتى 9 ال�شهر املقبل موعدا الإقامة بطولة الدوري الع�شكري 

لكرة اليد.
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 التونسيه جابر تودع فرنسا للتنس

 كورونا تفرض حضورها على منتخبات اوروبا

 البرازيل يفتقد سالحه المفضل

 ازمة تخفيض الرواتب في الريال
مدريد - وكاالت

الثالثاء،  اإ���س��ب��اين  �سحفي  تقرير  ك�سف 

ع����ن �����س����دام ق����د ي���ح���دث ب����ن الع���ب���ي ري����ال 

امل���و����س���م  خ�����الل  ال�����ن�����ادي،  واإدارة  م����دري����د 

“ال�سريجنيتو”  ل��رن��ام��ج  اجلاري. ووفًقا 

من  �سيطلب  م��دري��د  فاإن ريال  االإ���س��ب��اين، 

بن�سبة  ل��ل��روات��ب  ج��دي��د  ت��خ��ف��ي�����ض  الع��ب��ي��ه 

اإذا ا�ستمر غياب اجلمهور عن املالعب   ،%20

اإدارة  احلايل. وكانت  امل��و���س��م  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 

الكرة  قررت خف�ض رواتب فريق  امل��ريجن��ي 

امل��ا���س��ي، عقب  امل��و���س��م  10 و20% خ��الل  ب��ن 

ب�سبب  وال��ق��اري��ة،  املحلية  البطوالت  اإي��ق��اف 

ت��ف�����س��ي ف���ريو����ض ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د.واأ���س��ار 

ري���ال  جن����وم  اأن  اإىل  االإ����س���ب���اين  ال���رن���ام���ج 

م��دري��د ي��رف�����س��ون ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذا االإج�����راء يف 

امل��و���س��م اجل����اري.ومل ي��رم ري��ال م��دري��د اأي 

املن�سرم، ب�سبب  �سفقة يف املريكاتو ال�سيفي 

ال��و���س��ع االق��ت�����س��ادي ال��راه��ن ل��ل��ن��ادي امللكي 

عقب اأزمة كورونا.

باري�س - وكاالت

جابر  اأن�����ض  التون�سية  ال��الع��ب��ة  ف��وت��ت 

ع��ل��ى ن��ف�����س��ه��ا حت��ق��ي��ق اإجن�����از ت��اري��خ��ي يف 

جارو�ض«،  »روالن  املفتوحة  فرن�سا  بطولة 

»جراند  الكرى  االأرب��ع  البطوالت  اإحدى 

النهائي  ثمن  ال���دور  يف  �سالم  بالهزمية 

دانيال  االأمريكية  عامليا   57 امل�سنفة  اأم��ام 

ك���ول���ي���ن���ز مب���ج���م���وع���ت���ن ل������واح������دة. ومل 

ت���دخ���ل اأن�������ض ج���اب���ر امل����ب����اراة ج���ي���دا حيث 

 ،6-4 بنتيجة   االأوىل  امل��ج��م��وع��ة  خ�����س��رت 

الثانية  امل��ج��م��وع��ة  ب��داي��ة  ت��اأخ��رت يف  ك��م��ا 

لتعدل  بقوة  وتعود  تنتف�ض  اأن  قبل   ،3-0

الثانية  املجموعة  وتفتك   ،3-3 النتيجة 

ال��ث��ال��ث��ة  امل���ج���م���وع���ة  6-4.ويف  ب��ن��ت��ي��ج��ة 

ال��ف��ا���س��ل��ة ك���ان ال��ت��ن��اف�����ض ع��ل��ى اأ���س��ده بن 

جديد  م��ن  كولينز  فتقدمت  الالعبتن، 

4-2، ل��ك��ن ال��ب��ط��ل��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة جن��ح��ت يف 

تعديل الكفة 4-4. وبعد اأن اأنقذت كولينز 

جابر،  اأن�����ض  اإر���س��ال  ك�سرت   4-5 اإر���س��ال��ه��ا 

الثالثة  باملجموعة  الفوز  من  مكنها  مما 

2-1، ومن ثم التاأهل  6-4، والفوز باللقاء 

الدور  يف  كولينز  النهائي.و�ستواجه  لربع 

امل�سنفة  كينن  �سوفيا  مواطنتها  املقبل 

ال�����س��اد���س��ة ع��امل��ي��ا، ال��ت��ي اأزاح�����ت اأم�������ض يف 

ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي ال��ف��رن�����س��ي��ة ف��ي��ون��ا ف���ريو، 

2-6 و2-6  ب��واق��ع  ل���واح���دة  مب��ج��م��وع��ت��ن 

و1-6.

عوا�صم - وكاالت

رغ���م ازدح�����ام ال��روزن��ام��ة ال��ري��ا���س��ي��ة وت��الح��ق 

ب�سبب  املا�سي  املو�سم  نهاية  ت��اأخ��ر  بعد  امل��ب��اري��ات 

اأزم�������ة ت��ف�����س��ي االإ�����س����اب����ات ب���ف���ريو����ض »ك����ورون����ا« 

امل�����س��ت��ج��د، مل ت��ت��ن��ازل امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة عن 

الدولية  اأجندتها  �سمن  ال��ودي��ة  امل��ب��اري��ات  خو�ض 

ا�ستعدادا لالرتباطات الر�سمية. وت�سببت اأزمة وباء 

ب�سكل  املا�سي  الكروي  املو�سم  طول  “كورونا” يف 
غري م�سبوق كما تاأخرت بداية املو�سم احلايل، ولكن 

من  املنتخبات  مينع  مل  وتواليها  املباريات  �سغط 

الدولية  الروزنامة  يف  التوقيتات  بع�ض  ا�ستغالل 

خلو�ض بع�ض املواجهات الودية.وا�ستدعى املنتخب 

االإ�سباين 25 العبا اإىل �سفوفه ا�ستعدادا للمباريات 

الدولية التي يخو�سها خالل االأيام القليلة املقبلة 

 29 )مان�سافت(  االأمل����اين  املنتخب  ا�ستدعى  فيما 

العبا مقابل 30 العبا يف املنتخب االإجنليزي و34 

العبا يف املنتخب االإيطايل. وخالل جولة املباريات 

الدولية الودية التي تخو�سها املنتخبات االأوروبية 

خالل اليومن املقبلن، �سيكون االختبار االأ�سهل 

حيث  )االآزوري(  االإي��ط��ايل  املنتخب  ن�سيب  م��ن 

فيما  االأرب��ع��اء  اليوم  مولدوفا  منتخب  ي�ست�سيف 

ال��رك��ي ويحل  ن��ظ��ريه  امل��ن��ت��خ��ب االأمل�����اين  يلتقي 

الرتغايل  نظريه  على  �سيفا  االإ���س��ب��اين  املنتخب 

من  اجل��ول��ة  ه��ذه  االأوروبي. وتاأتي  اللقب  حامل 

املباريات الودية الدولية �سمن ا�ستعدادات املنتخبات 

دور  مناف�سات  من  املقبلتن  للجولتن  االأوروب��ي��ة 

املجموعات يف دوري اأمم اأوروبا واللتن تقامان يف 

االأ�سبوع املقبل. كما ي�ست�سيف املنتخب االإجنليزي 

ن��ظ��ريه ال��وي��ل��زي غ��د اخلمي�ض ح��ي��ث ت�����س��ارك يف 

هذه اجلولة من املباريات الودية معظم املنتخبات 

ال��دور الفا�سل املوؤهل  االأوروب��ي��ة غري امل�ساركة يف 

)ي���ورو  ال��ق��ادم��ة  االأوروب���ي���ة  االأمم  ك��اأ���ض  لبطولة 

عام  منت�سف  اإىل  فعالياتها  تاأجلت  التي   )2020

جاريث  . وقال  “كورونا«  وب��اء  اأزم���ة  ب�سبب   2021

�ساوثجيت املدير الفني للمنتخب االإجنليزي: “يف 

ظ��ل خ��و���ض املنتخب ل��ث��الث م��ب��اري��ات يف غ�سون 

ف���رة ق�����س��رية اإ���س��اف��ة ل��ل��م��ب��اري��ات ال��ع��دي��دة التي 

املا�سية  الفرة  اأنديتهم يف  الالعبون مع  خا�سها 

مع  الالعبن  وتاأقلم  تغيريات  الإج���راء  واحل��اج��ة 

ي�سم  لفريق  بحاجة  اأننا  نعتقد  التغيريات،  ه��ذه 

املع�سكر«. ويبدو  يف  ال��الع��ب��ن  م��ن  ك��ب��ريا  ع����ددا 

دومينيك كالفريت ليوين مهاجم اإيفرتون مر�سحا 

املنتخب  م���ع  االأوىل  ال��دول��ي��ة  م��ب��ارات��ه  خل��و���ض 

االإجنليزي بعد البداية الرائعة له يف املو�سم احلايل 

حيث يت�سدر مع فريقه جدول الدوري االإجنليزي 

حاليا من خالل اأربعة انت�سارات متتالية. واأ�سبح 

جاهزا  ليفربول  فريق  قائد  هيندر�سون  ج���وردان 

لالن�سمام اإىل الفريق بعد عودته من االإ�سابة واإن 

ظ��ل على مقاعد ال��ب��دالء خ��الل م��ب��اراة ليفربول 

مطلع هذا االأ�سبوع. ويخو�ض املنتخب االإجنليزي 

املحطة  الثالثة، يف هذه  الدولية  جميع مبارياته 

من الروزنامة الدولية، على ملعبه حيث ي�ست�سيف 

اأي�سا املنتخبن الدمناركي والبلجيكي يف 11 و14 

اأكتوبر/ ت�سرين اأول احلايل �سمن مناف�سات دوري 

اإلغاء  اإىل  البلجيكي  املنتخب  اأوروبا. وا�سطر  اأمم 

والتي  النيوزيلندي،  املنتخب  مع  ال��ودي��ة  مباراته 

اأزم���ة ك��ورون��ا  ك��ان��ت م��ق��ررة غ��د اخلمي�ض، ب�سبب 

ولكنه وجد املناف�ض البديل حيث ي�ست�سيف نظريه 

امل�سكالت  ه���ذه  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  االإيفواري. وميثل 

“كورونا«. اأزم�����ة وب����اء  ال��ل��ع��ب خ���الل   ج����زءا م���ن 

وا�ستدعى روبرتو مان�سيني املدير الفني للمنتخب 

االإيطايل ماركو �سيلف�سري حار�ض مرمى فريونا 

فيما  االأوىل  للمرة  االآزوري  قائمة  اإىل  لين�سم 

ومانويل الزاري  اأوجبونا  اأجنيلو  املهاجمون  يعود 

بعدما  الفريق  �سفوف  اإىل  ب���رياردي  ودومينيكو 

غابوا عن قائمة الفريق منذ 2018 .ويلتقي املنتخب 

االإيطايل مع منتخب مولدوفا ا�ستعدادا ملباراتيه 

والهولندي. ويفتقد  ال��ب��ول��ن��دي  املنتخبن  اأم����ام 

واأليك�ض  اإن�سيني  لورنزو  االإيطايل جهود  املنتخب 

نابويل  فريق  يف  زميليه  بوليتانو  وماتيو  مرييت 

ب�سبب خ�سوعهم للحجر ال�سحي يف نابويل بعد 

اكت�ساف حالتي اإ�سابة بفريو�ض “كورونا” امل�ستجد 

يف �سفوف نابويل علما باأن الالعبن الثالثة كانوا 

مر�سحن لالن�سمام اإىل االآزوري يف هذه املباريات.

كما تاأثر املنتخب االإ�سباين باأزمة االإ�سابات بكورونا 

الو�سط فابيان رويز  نابويل حيث يغيب العب  يف 

ع��ن �سفوف املنتخب االإ���س��ب��اين.ورغ��م ه��ذا، لي�ض 

الفني  املدير  اإنريكي  لوي�ض  ي�ستدعي  اأن  مرجحا 

االإ�سباين العبا بديال لتقت�سر قائمته  للمنتخب 

و�سوي�سرا  ودي��ا  الرتغال  منتخبات  ملواجهة  بهذا 

 واأوك���ران���ي���ا ب�����دوري اأمم اأوروب�������ا ع��ل��ى 24 الع��ب��ا.

مهاجم  رون��ال��دو  كري�ستيانو  ال��رت��غ��ايل  ويتطلع 

اجلولة  ه��ذه  ا�ستغالل  اإىل  االإي��ط��ايل  يوفنتو�ض 

من املباريات الودية والر�سمية مع منتخب بالده 

القيا�سي  ال��رق��م  م��ع  اأك���ر  ب�سكل  ال��ف��ارق  ليقل�ض 

لعدد االأهداف التي ي�سجلها اأي العب مع منتخب 

ب���الده يف امل��ب��اري��ات ال��دول��ي��ة حيث يحتل رون��ال��دو 

املركز الثاين يف قائمة الهدافن الدولين بر�سيد 

ل���الإي���راين علي  اأه�����داف   109 م��ق��اب��ل  ه���دف   101

دائي. ويفتقد املان�سافت جهود �سوات �سريدار العب 

مع�سكر  يف  الالعبن  ع��دد  ليتقل�ض  �سالكه  و�سط 

الفريق حاليا اإىل 28 العبا ا�ستعدادا ملباريات الفريق 

اأمام تركيا وديا ثم اأمام اأوكرانيا و�سوي�سرا بدوري 

اأمم اأوروبا.ويعتزم املدرب يواخيم لوف املدير الفني 

للمنتخب االأمل��اين تق�سيم هذا العدد اإىل فريقن.

ومن اأبرز املباريات الودية التي تقام خالل اليومن 

حامل  الفرن�سي  املنتخب  م��ب��اراة  �ستكون  املقبلن 

ال��ل��ق��ب ال��ع��امل��ي م��ع ن��ظ��ريه االأوك������راين وم��ب��اري��ات 

هولندا مع املك�سيك و�سوي�سرا مع كرواتيا.

الربازيل - وكاالت

�سيتعن على منتخب الرازيل التاأقلم على 

كونه  ن�سيان  وكذلك  جمهوره  دع��م  دون  اللعب 

مواجهتيه  اأوىل  يف  لالنت�سار  االأوف����ر  امل��ر���س��ح 

بت�سفيات اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة ملونديال قطر 

2022 اأمام بوليفيا اجلمعة وبعدها ب� 4 اأيام اأمام 

بريو. هذا ما اأكده املدافع ماركينيو�ض )باري�ض 

�سان جريمان( واملهاجم اإيفرتون )بنفيكا( خالل 

ال��ذي عقداه بتقنية الفيديو  املوؤمتر ال�سحفي 

الرازيلي. املنتخب  مع�سكر  خ��الل   كونفرن�ض 

 ق����ال م��ارك��ي��ن��ي��و���ض ع���ن م��واج��ه��ة ب��ول��ي��ف��ي��ا يف 

منتخب  يخو�سها  م��ب��اراة  اأول  يف  ب��اول��و،  ���س��او 

ظ��روف��ا  “نواجه  ج��م��ه��وره:  دون  “الكناري” 
اأن نحرمها. كنا نرغب يف دعم  �سعبة وعلينا 

اجلمهور الأنه دائما ما ي�سنع الفارق يف املباريات 

بي  مل��داف��ع  اأر�سنا«. ووفقا  على  نخو�سها  التي 

اإ�ض جي، فاإن ح�سور اجلماهري متنح الرازيل 

اأف�سلية منطقية للفوز، لكنه اأ�سار اإىل �سرورة 

التاأقلم على الو�سع اجلديد واللوائح ال�سحية 

حتى تخطي اأزمة فريو�ض كورونا. وتابع: “نحن 

خطوة  نخطو  اأن  وعلينا  ف��ري��دة  اأوق��ات��ا  نعي�ض 

لالأمام ملحاربة الفريو�ض. املنتخب دائما ما كان 

 يجذب االنتباه وهناك الكثري من النا�ض تتابعه«.

من ناحية اأخرى قال ماركينيو�ض، عن زميله يف 

بي اإ�ض جي، نيمار: “اإنه يعي�ض توقيتا رائعا، كان 

للتاأهل  جريمان  �سان  باري�ض  مع  اأ�سا�سيا  دوره 

“من  اأوروب���ا«. واأ����س���اف:  اأب��ط��ال  دوري  لنهائي 

املهم اأن ي�ستمر على هذا املنوال، اأن يكون جيدا 

ال��وق��ت، نحن  وين�سج مع  يتطور  اإن��ه  و�سعيدا. 

�سعداء للغاية بتاألقه، وبالتاأكيد �سي�ساعدنا هذا 

مهاجم  اإيفرتون،  اأك��د  جانبه  املنتخب«. من  يف 

بنفيكا: “اللعب مع نيمار يعد اأمرا خا�سا دائما، 

عادية  غري  اإمكانيات  لديه  مده�ض،  الع��ب  اإن��ه 

ونعلم قدراته اأمام املرمى. اأنا على ا�ستعداد للعب 

يف املكان الذي يريده املدرب«. وتابع “اإذا حظيت 

ا�ستغاللها  ���س��اأح��اول  نيمار  م��ع  للعب  بفر�سة 

ب��اأف�����س��ل ���س��ك��ل، ����س���اأح���اول اال���س��ت��م��ت��اع باأق�سى 

ق��در، ال ميكنني تقدمي م�ستوى العب من بن 

اأف�سل ثالثة يف العامل«. وعن غياب اجلماهري 

اأهمية ح�سور اجلماهري  “نعلم  علق اإيفرتون: 

يف مبارياتنا على اأر�سنا، العام املا�سي اجلمهور 

على  اأم��ري��ك��ا  بكوبا  للتتويج  للغاية  مهما  ك��ان 

اأر�سنا، لكن الو�سع لن ي�سمح بهذا الدعم يف هذا 

العام، علينا اأن نتاأقلم مع هذا«. واأبدى املهاجم 

اأ�سفه لعدم ح�سور اجلماهري مللعب نيو كيميكا 

اآرينا يف �ساو باولو، م�سريا اإىل اأنه دائما ما ي�سنع 

الفارق. واأ�سار اإىل اأنه على منتخب الرازيل اأن 

ا�ستغالل  يف  البوليفين  لرغبة  م�ستعدا  يكون 

هذا االأمر ملحاولة اللعب ب�سكل مفتوح، م�سيفا 

اأن املناف�ض ا�ستعد ب�سكل اأف�سل للمواجهة لتدربه 

وقتا اأطول مقارنة بالعبي “الكناري«.

مدريد - وكاالت

ك���������س����ف ت����ق����ري����ر ����س���ح���ف���ي اإ�����س����ب����اين 

ال��ث��الث��اء، ع��ن ���س��ر ان��ه��ي��ار ال��ع��الق��ة بن 

وزميله  ب��ر���س��ل��ون��ة،  ق��ائ��د  مي�سي  ليونيل 

اأق���رب  م���ن  ب��ي��ك��ي��ه  بيكيه. وكان  ج�����ريارد 

ال���رغ���وث  اإىل  ب��ر���س��ل��ون��ة  يف  ال���الع���ب���ن 

خ�������الل ال���������س����ن����وات االأخ�������رية. ووف�������ًق�������ا 

ف��اإن  لرنامج »ال�سريجنيتو« االإ�سباين، 

ال��الع��ب��ن، ب�سبب  ب��ن  ان���ه���ارت  ال��ع��الق��ة 

خالل  يدعمه  مل  بيكيه  اأن  مي�سي  �سعور 

مي�سي  احلايل. وانقلب  ال�سيف  يف  اأزمته 

وطلب  ال�سيف،  هذا  بر�سلونة،  اإدارة  على 

خالل  من  الكتالوين  النادي  عن  الرحيل 

فاك�ض ر�سمي.وتغيب الرغوث عن بداية 

اأن يغري  االإع��داد مع بر�سلونة، قبل  فرة 

موقفه، ويقرر ا�ستكمال املو�سم االأخري يف 

عقده داخل “كامب نو«.

جده - وكاالت

ب�سكل  تعاقده  ال�سعودي،  االأهلي  اأعلن 

قادماً  فتوحي،  اإدري�ض  املغربي  مع  ر�سمي 

م���ن ن�����ادي احل�����زم ال��ه��اب��ط م����وؤخ����راً اإىل 

فتوحي  االأوىل. و�سيمثل  ال��درج��ة  دوري 

اأف�سلية  اأهلي جدة ملدة مو�سم واحد، مع 

ال��ت��ج��دي��د مل��و���س��م اآخ�����ر. وك�����ان ف��ت��وح��ي، 

31 ع���ام���ا، ق���د ان�����س��م ل��ل��ح��زم  ���س��اح��ب ال������

ال�������س���ع���ودي يف ي���ول���ي���و/مت���وز م���ن ال��ع��ام 

املا�سي، قادما من دبا الفجرية االإماراتي، 

يف ���س��ف��ق��ة ان��ت��ق��ال ح����ر.واأب����دى ف��ت��وح��ي 

بعد  احل��زم  ن��ادي  م��ن  االنتقال  يف  رغبته 

هبوط االأخري يف املو�سم املن�سرم.

لندن - وكاالت

����س���ف���وف  ج�����دي�����د يف  ا�����س����ي����ب الع��������ب 

امل�ستجد. وكان  كورونا  بفريو�ض  ليفربول، 

ل��ي��ف��رب��ول اأع��ل��ن يف وق��ت ���س��اب��ق اإ���س��اب��ة كل 

م���ن ال�����س��ن��غ��ايل ���س��ادي��و م���اين واالإ����س���ب���اين 

موؤخًرا  وغيابهما  بكورونا،  األكانتارا  تياجو 

ع����ن م���ب���اري���ات ال����ري����دز. واأع����ل����ن االحت�����اد 

���س��ريدان  اإ���س��اب��ة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال�سوي�سري 

�ساكريي، جناح ليفربول، بفريو�ض كورونا، 

خ��الل  املنتخب  ل�سفوف  ان�سمامه  ع��ق��ب 

ليفربول  اأن  الدويل. يذكر  التوقف  ف��رة 

االإجنليزي  الدوري  مبارياته يف  اآخر  خ�سر 

2-7 اأمام اأ�ستون فيال. املمتاز بنتيجة 

 عالقة متوترة بين ميسي وبيكيه

 مغربي في صفوف اهلي جده

 كورونا تزور ليفربول
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االنباط-عمان

ب��ح�����ض��ور ك���ل م���ن ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

م�����اري�����ن�����ي،  ت���������ري  الأردن،  لأوراجن 

لومينو�س،  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س 

اإب����راه����ي����م ال�������ض���ف���دي،مت اف���ت���ت���اح خم��ت��ر 

 Mobile امل��ت��ن��ق��ل  ال��ت�����ض��ن��ي��ع��ال��رق��م��ي 

Fablab الأول من نوعه يف الأردن، وهو 
بال�ضراكة  املا�ضي  العام  اإطالقه  م�ضروع مت 

بني لومينو�س �ضمال �ضتارت و�ضركة اأوراجن 

امل��م��ل��ك��ة  حم���اف���ظ���ات  ب���ني  ل��ي��ت��ن��ق��ل  الأردن 

ويزّود املهتمني بالتدريب واملعدات الالزمة 

للتطّور يف جمال الت�ضنيع الرقمي.

ب���دع���م  الأردن  اأوراجن  ق����ام����ت  وق������د 

خم��ت��ر ال��ت�����ض��ن��ي��ع امل��ت��ن��ق��ل ال����ذي ن��ف��ذ من 

ق��ب��ل ل��وم��ي��ن��و���س ���ض��م��ال ���ض��ت��ارت،جت�����ض��ي��داً 

تعمل  ع��امل��ي��ة  ���ض��رك��ة  الأردن  اأوراجن  ل��ك��ون 

ب�������روح حم���ل���ي���ة ع����ر ج����ه����وده����ا ال���داع���م���ة 

ل��ل��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف امل��م��ل��ك��ة،وان�����ض��ج��ام��اً 

م��ع م�����ض��وؤول��ي��ت��ه��ا الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ويل 

الرقمي من خالل  لل�ضمول  كبراً  اهتماماً 

ت���دري���ب ال�����ض��ب��اب ع��ل��ى امل����ه����ارات ال��رق��م��ي��ة 

اأو  ال��ع��م��ل  ����ض���وق  واحل��ي��ات��ي��ةامل��ط��ل��وب��ة يف 

م�ضاريعهم. لإن�ضاء 

وي����وف����ر امل���خ���ت���ر امل��ت��ن��ق��ل ب��ي��ئ��ة داع���م���ة 

ليتمكن  متكاملة  حتتية  وب��ن��ي��ة  ل��الب��ت��ك��ار 

ويف  املجتمع  �ضرائح  كافة  من  امل�ضتفيدون 

ج��م��ي��ع امل��ح��اف��ظ��ات م���ن ال��ت��ع��ل��م وال���ت���درب 

والرامج  والأدوات،  الأج��ه��زة،  اأح��دث  على 

الت�ضنيع  جم���ال  يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال�����دورات 

الت�ضميم  ال���وي���ب،  ت��ط��وي��ر  م��ث��ل  ال��رق��م��ي 

وال���ق�������س امل����دّع����م ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، امل�����ض��ح 

ال�������ض���وئ���ي وال���ط���ب���اع���ة ث���الث���ي���ة الأب����ع����اد، 

ت�����ض��م��ي��م وت�����ض��ن��ي��ع الأل������واح الإل��ك��رون��ي��ة 

وك���ذل���ك���ال���رجم���ة، ب��ال��ت��م��ا���ض��ي م���ع ت��وّج��ه 

امل���ج���م���وع���ة ال���ع���امل���ي���ة ل���ت���ع���زي���ز م�����ض��اه��م��ة 

واملجتمعية،  القت�ضادية  التنمية  ال�ضبابفي 

موؤ�ض�ضة  م��ن  امل��خ��ت��رب��دع��م  ي��ح��ظ��ى  ح��ي��ث 

 Solidarity برناجمها  �ضمن  اأوراجن 

يقارب 90 خمتراً  ملا  الداعم   Fab Lab
يف 16 دولة.

وي����اأت����ي اه���ت���م���ام جم��م��وع��ة ل��وم��ي��ن��و���س 

للتعليم باإطالق اأول خمتر ت�ضنيع متنقل 

يف  رق��م��ي  ت�ضنيع  خمتر  اأول  اإط���الق  بعد 

رفد  باأهمية  واإمي��ان��اً   2016 ع��ام  يف  الأردن 

ال�����ض��وق ب���امل���ه���ارات ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي ت��واك��ب 

ت���غ���رات ال��ع�����ض��ر وت���وف���ر ه����ذه ال��ف��ر���ض��ة 

للمناطق النائية يف اململكة.

الأمل���اين  الأردين  التميز  م��رك��ز  �ضيكون 

حمطات  اأوىل  فياملفرق  ال�ضم�ضية  للطاقة 

بذلك  ولومينو�س  اأوراجن  لتتيح  املختر، 

ف��ر���ض��ة ت��دري��ب��ي��ة مل��ج��م��وع��ة م���ن ال�����ض��ب��اب 

الرقمي  الت�ضنيع  اأ���ض��ال��ي��ب  على  امل��رك��ز  يف 

م�ضرتهم  تعزيز  �ضاأنها  من  التي  احلديث 

ال��ت��دري��ب��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة واإط��الع��ه��م ع��ل��ى كل 

م��ا ه��و ج��دي��د يف جم��ال ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، 

بقية  يف  رح��ل��ت��ه  ذل���ك  ب��ع��د  �ضي�ضتكمل  ك��م��ا 

امل���ح���اف���ظ���ات وه����ي ج���ر����س، ع����ّم����ان، اإرب�����د، 

والبلقاء. عجلون 

���ض��ت��ارت  ����ض���م���ال  ل��وم��ي��ن��و���س  اأن  ي���ذك���ر 

ت��اأ���ض�����ض��ف��ي ع����ام 2016ع����ل����ى ي���د جم��م��وع��ة 

الحت���اد  م���ن  للتعليمبتمويل  ل��وم��ي��ن��و���س 

الأوروب�������������ي وب����ال���������ض����راك����ة م�����ع اجل��م��ع��ي��ة 

ال���ع���ل���م���ي���ةامل���ل���ك���ي���ة، ل���ت�������ض���ري���ع الأع�����م�����ال 

للم�ضاريع  الأول��ي��ة  امل��راح��ل  يف  وال�ضتثمار 

 20,000 من  الأردن،وق��داأمّت��اأك��ر  �ضمال  يف 

يف  ال��رق��م��ي  الت�ضنيع  م��ن  ت�ضغيلية  �ضاعة 

خمتر فاب لب اإربد اخلا�س به.

 أورانج و »لومينوس شمال ستارت«تطلقان مختبر التصنيع المتنقل

 الكويت.. »أمير اإلنسانية« الراحل يتصدر ويكيبيديا العربية

االنباط- وكاالت

ال��ت��ي  اإك�س”  “�ضبي�س  ���ض��رك��ة  ف�����ازت 

 149 قيمته  بعقد  م��ا���ض��ك  اإي��ل��ون  ي��راأ���ض��ه��ا 

�ضناعية  اأق���م���ار  ل��ت�����ض��ن��ي��ع  دولر  م��ل��ي��ون 

ال���دف���اع  وزارة  ل�����ض��ال��ح  ال���ق���ذائ���ف  ت��ت��ت��ب��ع 

“البنتاغون”. الأمريكية 

وق������ال������ت وك������ال������ة ت����ط����وي����ر ال���ف�������ض���اء 

ال��ع��ق��د  اإن  “اإ�س.دي.اإيه”،  الأم���رك���ي���ة 

اإك�س”  “�ضبي�س  ت�ضتخدم  اأن  على  ين�س 

ريدموند  “�ضتارلينك” يف  جتميع  م�ضنع 

�ضناعية  اأق��م��ار  اأرب��ع��ة  لإن��ت��اج  بوا�ضنطن 

يعمل  ال��ق��ذائ��ف  لتتبع  مب�ضت�ضعر  م���زودة 

من  عليه  حت�ضل  احلمراء  حتت  بالأ�ضعة 

متعاقدة. �ضركة 

ب����اإع����ادة  اإك�س”  “�ضبي�س  وت�����ض��ت��ه��ر 

ا�����ض����ت����خ����دام ال���������ض����واري����خ وال���ك���ب�������ض���ولت 

اأق��م��ار  اإن��ت��اج  اأن��ه��ا تكثف  ال��ف�����ض��ائ��ي��ة، ك��م��ا 

�ضناعية مل�ضروع “�ضتارلينك” الذي ي�ضم 

الإن��رن��ت،  ع��ر  الأق��م��ار لالت�ضال  م��ئ��ات 

والذي ياأمل ما�ضك اأن يدر اأرباحا ت�ضاعد 

يف مت��وي��ل اأه�����داف ال�����ض��رك��ة ل��ل��ت��ن��ق��ل بني 

الكواكب.

ه��اري�����س   3 “اإل  ���ض��رك��ة  ف�����ازت  ك���ذل���ك 

مليون   193 قيمته  بعقد  تكنولوجيز”، 

اأخ��رى،  �ضناعية  اأق��م��ار   4 لت�ضنيع  دولر 

ال�ضركتان  ُت�ضّلم  اأن  املتوقع  من  اأن��ه  علما 

 ,2022 خريف  بحلول  لإط��الق��ه��ا  الأق��م��ار 

ح�ضبما ذكرت “رويرز”.

اأوىل  ال��ع��ق��دان ج��زء م��ن مرحلة  وي��ع��د 

اأقمار  “اإ�س.دي.اإيه” على  حل�ضول وكالة 

مثل  ق��ذائ��ف  وتتبع  ل�ضتك�ضاف  �ضناعية 

ال��ق��ذائ��ف ال��ب��ال��ي�����ض��ت��ي��ة ال��ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات 

طويلة  م�ضافات  تقطع  اأن  ميكنها  وال��ت��ي 

وميثل تتبعها اأو اعرا�ضها حتديا.

على   2019 وح�ضلت “�ضبي�س اإك�س” يف 

���ض��الح اجل��و  م���ن  م��ل��ي��ون دولر   28 م��ب��ل��غ 

“�ضتارلينك”  اأق���م���ار  ���ض��ب��ك��ة  ل���ض��ت��خ��دام 

م�ضفرة  اإنرنت  خدمات  لختبار  الوليدة 

مع عدد من الطائرات الع�ضكرية، واإن كان 

اأقمار  اأي من  �ضالح اجلو مل يطلب �ضراء 

لنف�ضه. “�ضتارلينك” 

االنباط-وكاالت

ت�����ض��در اأم����ر ال��ك��وي��ت ال���راح���ل، ال�����ض��ي��خ 

�ضباح الأحمد اجلابر ال�ضباح، اأكر املقالت 

زيارة على “ويكيبيديا” العربية خالل �ضهر 

.2020 �ضبتمر 

على  ال��ع��رب��ي��ة  ويكيبيديا  ح�����ض��اب  ون�����ض��ر 

15 م��ق��ال متت  ب��اأك��ر  ت��وي��ر، قائمة  م��وق��ع 

وت�ضدرتها  �ضبتمر،  �ضهر  خ���الل  زي��ارت��ه��ا 

الأح��م��د  �ضباح  ب��الأم��ر  اخل��ا���ض��ة  ال�ضفحة 

اإىل  الزيارات  عدد  و�ضل  اإذ  ال�ضباح،  اجلابر 

.841,746

الأمر  �ضفحة  ج��اءت  الثاين،  املركز  ويف 

ا�ضتلم  الذي  ال�ضباح،  اجلابر  الأحمد  نواف 

وو�ضل  ال�ضباح.  لالأمر  خلفا  احلكم  �ضدة 

عدد الزيارات اإىل 726,656.

وك�����ان ال�����ض��ي��خ ال����راح����ل ���ض��ب��اح الأح���م���د 

اجل���اب���ر ال�����ض��ب��اح، ال����ذي ت���ويف ال��ث��الث��اء يف 

الوليات املتحدة حيث كان ُيعالج منذ يوليو 

2006، وق���اد  ال��ك��وي��ت م��ن��ذ  ي��ح��ك��م  امل��ا���ض��ي، 

50 عاما. �ضيا�ضتها اخلارجية لأكر من 

وقد وارت الكويت الرى جثمان اأمرها 

اجلنازة  ح�ضور  واقت�ضر  الأربعاء،  الراحل، 

خماوف  ب�ضبب  احلاكمة  الأ�ضرة  اأف��راد  على 

من جائحة كورونا.

 »البنتاغون« تمنح »سبيس إكس« عقدا لتصنيع أقمار تتبع للقذائف

 الصحة العالمية تحذر 
من »الخطر الكامن« جراء كورونا

فيروس كورونا يحجب فيلمي 
»دون« و«ذا باتمان”

االنباط- وكاالت

دع�����ت م��ن��ظ��م��ة ال�������ض���ح���ة ال��ع��امل��ي��ة 

يف اأوروب�����ا، ال��ث��الث��اء، احل��ك��وم��ات اإىل 

النا�س  لدى  املتزايد  الإره��اق  مكافحة 

امل�ضتجد  ك���ورون���ا  ف��رو���س  ج����راء  م��ن 

التقييد  واإج��������راءات  “كوفيد-19”، 
املفرو�ضة والذي بلغ 60 باملئة يف بع�س 

الأماكن.

وذك������ر  م���دي���ر امل��ن��ظ��م��ة الإق��ل��ي��م��ي 

لأوروب�����������ا، ه���ان�������س ك���ل���وغ���ه، يف ب��ي��ان 

مت  التي  امل�ضح  بيانات  اإىل  “بال�ضتناد 
جتميعها من بلدان املنطقة، ميكننا اأن 

الإرهاق  اأن  متوقعا،  كان  كما  نالحظ، 

يف  اآخ��ذ  اآرائهم  ا�ضتطلعت  الذين  لدى 

الزدياد )...(، ومن املقدر اأنه بلغ الآن 

اأكر من 60 باملئة يف بع�س احلالت”.

بر�س”  “فران�س  وك���ال���ة  ون���ق���ل���ت 

ع��ن ك��ل��وغ��ه ق��ول��ه اإن ال�����ض��ك��ان ق��دم��وا 

اأ�ضهر  الثمانية  يف  كبرة”  “ت�ضحيات 
امل��ا���ض��ي��ة، وم��ع ظ��ه��ور اأوىل الإ���ض��اب��ات 

“اخلطر  اإىل  اإ����ض���ارة  يف  ب��ك��وف��ي��د-19، 

الكامن” الذي يهدد حياة النا�س.

ال�ضحة  مبنظمة  امل�ضوؤول  واأ���ض��اف 

ع��ادي  غ��ر  الثمن  ك��ان  “لقد  العاملية 

وقد اأرهقنا جميًعا، اأينما اأقمنا ومهما 

ف��ع��ل��ن��ا. يف ظ���ل ه����ذه ال����ظ����روف، م��ن 

بالوهن  ن�ضعر  اأن  والطبيعي  ال�ضهل 

والإحباط”.

الإره��اق  هذا  “ملواجهة  اأن��ه  واأو�ضح 

ي��ج��ب ع��ل��ى ال�����ض��ل��ط��ات ال���ض��ت��م��اع اإىل 

فرو�س  ملكافحة  معهم  والعمل  النا�س 

كورونا امل�ضتجد الذي ل تزال معدلت 

انت�ضاره عالية يف جميع اأنحاء اأوروبا.

نلبي  اأن  “علينا  ك��ل��وغ��ه  واأ����ض���اف 

ومبتكرة.  ج��دي��دة  بطرق  احتياجاتنا 

لتحقيق  وج��ري��ئ��ني  م��ب��دع��ني  ل��ن��ك��ن  

ذلك”.

اإىل من���وذج  ب�����ض��ك��ل خ���ا����س  واأ�����ض����ار 

ال��ب��ل��دي��ة ال���دمن���ارك���ي���ة ال���ت���ي اأ���ض��رك��ت 

ب�����روت�����وك�����ول  ت����ن����ف����ي����ذ  يف  ال������ط������الب 

ال����ض���ت���ق���ب���ال اجل����دي����د ال������ذي ي��ح��رم 

امل��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ض��ح��ي��ة يف ب���داي���ة ال��ع��ام 

الدرا�ضي.

مبنظمة  اأوروب�����ا  منطقة  و���ض��ج��ل��ت 

دول��ة   53 ت�ضم  التي  العاملية،  ال�ضحة 

 6.2 اأك�����ر م���ن  مب���ا يف ذل����ك رو����ض���ي���ا، 

م��ل��ي��ون اإ���ض��اب��ة م���وؤك���دة وح����وايل 241 

األ�����ف ح���ال���ة وف�����اة ب���ال���ف���رو����س، وف��ًق��ا 

جلدول املراقبة باملنظمة.

االنباط- وكاالت

براذرز”,  “وورنر  ���ض��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 

م�����ض��اء الث���ن���ني، ع��ن ت��اأج��ي��ل اإ���ض��دار 

فيلمي “دون” و “ذا بامتان”، ب�ضبب 

تاأثر دور ال�ضينما من وباء كوفيد-19 

ال��������ذي ي�������ض���ب���ب���ه ف�����رو������س ك�����ورون�����ا 

امل�ضتجد.

اإن���ه���ا  براذرز”  “وورنر  وق����ال����ت 

“ذا  “دون” و  اإ�ضدار فيلمي  �ضتوؤجل 

ل�ضناعة  اأخرى  انتكا�ضة  يف  بامتان”، 

ال��ت��ي ت�����ض��ررت م��ن عمليات  ال��رف��ي��ه 

ك��وف��ي��د-19,  م��ر���س  ب�ضبب  الإغ����الق 

التي  الجتماعي  التباعد  واإج���راءات 

ال��ع��ر���س يف  دور  اإغ�����الق  ت�����ض��ب��ب��ت يف 

جميع اأنحاء العامل. وفقا لرويرز.

ف��ي��ل��م  ع���ر����س  الآن  امل����ق����رر  وم�����ن 

ع��ل��م��ي  خ���ي���ال  ف��ي��ل��م  وه����و  “دون”، 
فيلنوف،  دي��ن��ي�����س  ال��ك��ن��دي  ل��ل��م��خ��رج 

دي�ضمر  م��ن  ب���دل   2021 اأك��ت��وب��ر  يف 

امل���ق���ب���ل. وت����اأج����ل ع���ر����س ف��ي��ل��م “ذا 

باتين�ضون  روب����رت  ب��ط��ول��ة  بامتان” 

من  اأكتوبر  من  ب��دل   2022 ربيع  اإىل 

املقبل. العام 

وي���ج���ري ت��اأج��ي��ل ع���ر����س الأف����الم 

ح��ت��ى ب��ع��د ت��خ��ف��ي��ف ال��ق��ي��ود ح��ي��ث ل 

ي����زال ال��ن��ا���س ي�����ض��ع��رون ب��ال��ق��ل��ق من 

تزال  ل  بينما  ال�ضينما،  قاعات  دخول 

العديد من دور الغر�س مغلقة.

بوند  جيم�س  فيلم  اأن��ه  اإىل  ي�ضار   

“ل  اأي  ت��و داي”،  ت��امي  “نو  اجل��دي��د 

الآم����ال يف  ق��د ح��ط��م  للموت”،  وق���ت 

ال�ضينما،  �ضباك  اإىل  اجلمهور  ع��ودة 

ح��ي��ث ت���ق���رر ت���اأج���ي���ل ع���ر����س ال��ف��ي��ل��م 

امل��ق��ب��ل، يف وق��ت  ال���ع���ام  اإىل  اجل���دي���د 

للعودة  ال�ضينما  �ضناعة  فيه  ت�ضعى 

اإىل رواجها يف ظل جائحة كورونا.

وم����ع ت���اأج���ي���ل ع���ر����س ف��ي��ل��م ب��ون��د 

ووم��ن  “ووندر  فيلم  يبقى  اجل��دي��د، 

 ,”1984 اخل��ارق��ة  “املراأة  اأو   ”1984

الذي ل يزال من املقرر عر�ضه يف يوم 

ع��ي��د امل��ي��الد خ���الل دي�����ض��م��ر، واح���دا 

التي ما  من الأفالم الكبرة القالئل 

زالت يف قائمة العر�س لعام 2020.

ك��م��ا ت���اأج���ل ع���ر����س اأف�����الم اأخ����رى 

املقبل  العام  اإىل  ذات ميزانيات كبرة 

ال�ضوداء”  “الأرملة  فيلم  بينها  ومن 

�ضركة  اإن��ت��اج  م��ن  ويدو”  “بالك  اأو 

م��ارف��ي��ل وك��ذل��ك ج���زء ج��دي��د لفيلم 

غن”. “توب 

 براءة اختراع تكشف »مفاجأة« في هاتف »أبل« المستقبلي
االناط-وكاالت

“اأبل”  ل�ضركة  اخ���راع  ب���راءة  طلب  ك�ضف 

ذك��ي  ل��ه��ات��ف  مبتكر  ت�ضميم  ع��ن  الأم��رك��ي��ة 

ق���ادرة على  ي��دع��م �ضا�ضة م��رن��ة  ل��ل��ط��ي،  ق��اب��ل 

اإ�ضالح اخلدو�س ب�ضكل ذاتي.

ووفق ما ذكر موقع “ذا فرج” املتخ�ض�س 

الطلب  ت��ق��دمي  مّت  ف��ق��د  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  ب���الأخ���ب���ار 

يناير  اأبل” يف  “باتنتلي  �ضركة  ر�ضدته  الذي 

الفائت.

وب��ح�����ض��ب ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ذك����رت يف ب���راءة 

من  اجلهاز  �ضيمّكن  الت�ضميم  فاإن  الخ��راع، 

م�ضتعمال  امل�ضتخدم،  تدخل  دون  ذاته  اإ�ضالح 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال���ت���ي���ار  اأو  ال�������ض���وء  اأو  احل������رارة 

لإ����ض���الح ال��ط��ب��ق��ة ال���واق���ي���ة اخل���ا����ض���ة اأع��ل��ى 

ال�ضا�ضة.

ك��ذل��ك ت��ق��ول ب�����راءة الخ������راع اإن غ��ط��اء 

اأبل اجلديد قد ي�ضم طبقة من  �ضا�ضة هاتف 

الداخلية  الأج��زاء  حلماية  ال�ضناعي  املطاط 

احل�ضا�ضة.

اأن  اإىل  اأي�ضا  الخ��راع  ب��راءة  ن�س  وي�ضر 

قد  ال��ه��ات��ف  عليها  يح�ضل  ق��د  ال��ت��ي  التقنية 

يف  املرنة  ال�ضا�ضة  تلف  من  التقليل  يف  ت�ضاهم 

بع�س  م��ع  ح�ضل  ك��م��ا  ال��ط��ي،  حم��ور  منطقة 

القابلة للطي. ال�ضابقة للهواتف  الإ�ضدارات 

جدير بالذكر اأن �ضركة “اإل جي” كانت قد 

عر�ضت تقنية “الإ�ضالح الذاتي” يف الهواتف 

من خالل النموذج “جي فليك�س” �ضنة 2013.


