
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

تسجيل 9 وفيات و1199 إصابة 
محلية بـ »كورونا« و189 حالة شفاء

اصابات كورونا في شركة 
دواجن كبرى

االنباط-عمان

 1199 ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

اململكة  يف  امل�ستجّد  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة 

لريتفع  حملية   1190 منها  الأرب��ع��اء،  ام�س 

 20200 اإىل  ل���إ���س��اب��ات  الإج���م���ايل  ال���ع���دد 

الإجمايل  العدد  لريتفع  وفيات  و9  اإ�سابة، 

اإىل 131 وفاة.

الإ����س���اب���ات اجل���دي���دة بح�سب  وت���وّزع���ت 

املوجز الإع�مي ال�سادر عن رئا�سة الوزراء 

حملّية،  ح��ال��ة   1190 ع��ل��ى  ال�سحة  ووزارة 

منها 870 حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 

الزرقاء، و81 حالة  و115 حالة يف حمافظة 

و28  ال��رم��ث��ا،  30 يف  اإرب���د منها  يف حمافظة 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال���ك���رك، و18 ح��ال��ة يف 

حمافظة معان منها 6 حالت يف البرتا، و4 

حالت يف حمافظة املفرق، وحالة واحدة يف 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و37  ع��ج��ل��ون،  حمافظة 

العقبة، و7  25 حالة يف حمافظة  و  البلقاء، 

ح����الت يف حم��اف��ظ��ة ج��ر���س، و3 ح����الت يف 

واح��دة يف حمافظة  وحالة  ماأدبا،  حمافظة 

الطفيلة.

ك���م���ا ���س��ج��ل��ت 9 ح������الت خ����ارج����ّي����ة ب��ن 

القادمن من خارج اململكة.

ح��ال��ة   189 ت�سجيل  اإىل  امل���وج���ز  وا����س���ار 

الأم��ري  م�ست�سفى  يف  حالة   42 منها  �سفاء، 

��ة  اخل��ا���سّ امل��ن��ط��ق��ة  ح��ال��ة يف  و124  ح���م���زة، 

ح��الت  و9  امل��ّي��ت،  البحر  يف  امل�سابن  بعزل 

يف  ح��ال��ة  و14  ع��ل��ي��اء،  امل��ل��ك��ة  م�ست�سفى  يف 

ة املعتمدة. امل�ست�سفيات اخلا�سّ

20507 فح�ساً خمربّيا  اإجراء  اإىل  ولفت 

ل��ي�����س��ب��ح اإج���م���ايل ع����دد ال��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1351112 

فح�ساً.

ا�ستمرار  ال���وزارة اجلميع يف ظ��ّل  ودع��ت 

اللتزام  اإىل  اإ�سابة حملّية،  ت�سجيل حالت 

ال�س�مة  واّت���ب���اع م��ع��اي��ري  ال���ّدف���اع  ب���اأوام���ر 

اإقامة  وع��دم  الكّمامات،  وارت���داء  والوقاية، 

التجّمعات لأكرث من 20 �سخ�ساً، وا�ستخدام 

تطبيقي “اأمان” و”�سحتك«.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط - عمان

ان  مطلعه  م�سادر  م��ن  الن��ب��اط  علمت  

اإح���دى ���س��رك��ات ال��دواج��ن ال��ك��ربى يف ل��واء 

اأبوابها   اأغلقت  الكرك  مبحافظة  القطرانه 

بعد ت�سجيل 7 اإ�سابات لعمال فيها 

وتبا�سر فرق التق�سي باأخذ العينات من 

اىل  ذل��ك  بعد  لي�سار  فيها  العاملن  ك��اف��ة 

اإح���رتازي���اً  واإغ���ق��ه��ا  وتعقيمها  تطهريها 

لإ�سعاراآخر.
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القرارات المتخذه  قد تسهم في الحد من ارتفاع اإلصابات 

الرزاز: حجم التحدي في مواجهة »كورونا« 
يختلف عن السابق

االنباط-وكاالت

 ان��ت��ق��د امل��ر���س��د الأوروم��ت��و���س��ط��ي حل��ق��وق 

دبلوما�سي  وف��د  زي��ارة  الأرب��ع��اء  اليوم  الإن�سان 

اأوروب��ي احل��دود اجلنوبية لإ�سرائيل مع قطاع 

غزة وجتاهل زيارة القطاع نف�سه

وق�����ال امل��ر���س��د الأوروم���ت���و����س���ط���ي يف ب��ي��ان 

ب.اأ(  )د.  الأملانية  الأنباء  وكالة  تلقت  �سحفي 

لدبلوما�سين  خطابات  وج��ه  اإن��ه  منه،  ن�سخة 

الفل�سطينية  الأرا����س���ي  يف  اأوروب���ي���ن  و���س��ف��راء 

ت�سفي  اأن��ه��ا  ويعترب  ال��زي��ارة  على  فيها  يحتج 

الوح�سية �سد  اإ�سرائيل  �سرعية على ممار�سات 

�سكان غزة

خطابات  وج��ه  اأن��ه  احلقوقي  املر�سد  وذك��ر 

ا���س��ت��ه��دف ف��ي��ه��ا مم��ث��ل الحت�����اد الأوروب��������ي يف 

الأرا�����س����ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ���س��ف��ن ك���وه���ان ف��ون 

من  وا�سعة  جمموعة  جانب  اإىل  بورغ�سدورف 

ل��دول  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  وامل��م��ث��ل��ي��ات  القن�سليات 

الحتاد يف الأرا�سي الفل�سطينية

واح�����ت�����ج امل����ر�����س����د ع���ل���ى زي���������ارة ع������دد م��ن 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ن الأوروب����ي����ن ل���دى اإ���س��رائ��ي��ل 

الإ�سرائيلي للحدود مع قطاع غزة يف  للجانب 

16 اأيلول/�سبتمرب املا�سي، حيث التقوا قادة يف 

قد  اأف��ع��ال  بارتكاب  املتهم  الإ�سرائيلي  اجلي�س 

غ��زة، وجتاهلوا  ترقى جل��رائ��م ح��رب يف قطاع 

على  فل�سطيني  م��ل��ي��ون   2 م���ن  اأك����رث  م��ع��ان��اة 

اجلانب الآخر من احلدود

التفا�صيل �ص »9«

 انتقادات لزيارة دبلوماسيين أوروبيين لجنوب إسرائيل وتجاهل غزة

 أطباء: مطعوم اإلنفلونزا العالقة له 
بمحاربة فيروس كورونا

 زوجة أسير فلسطيني تشاركه 
اإلضراب عن الطعام

االنباط- عمان

 اأك���د اأط��ب��اء اأه��م��ي��ة م��ط��ع��وم الإن��ف��ل��ون��زا 

ال�ستاء،  اق��رتاب ف�سل  تزامنا مع  املو�سمية، 

وم���ا ق��د يحمله م��ن ال��ع��دي��د م��ن اأم��را���س 

م���ع���دي���ة يف ظ����ل ك�����ورون�����ا، وت�������س���اب���ه ب��ع�����س 

بالرغم من  انه  بينها، مو�سحن  الأعرا�س 

اأن املطعوم لي�س له ع�قة بفريو�س كورونا، 

لكنه يحمي اجلهاز التنف�سي من فريو�سات 

املجتمعية  ال�سابة  ن�سبة  وتقل  الإنفلونزا، 

به اإىل نحو �ستن باملئة.

التطعيم  ق�سم  رئ��ي�����س  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

�سل  اب���و  ك��ام��ل  ال��دك��ت��ور  ال�����س��ح��ة  وزارة  يف 

اإن م��ط��ع��وم الإن��ف��ل��ون��زا اآم����ن وي��ح��م��ي من 

املطعوم  اإعطاء  يتم  اأن��ه  مبينا  بها،  الإ�سابة 

املو�سى  والفئات  ال�سحية،  للكوادر  جمانا 

اأمرا�س  باأخذها ذات اخلطورة ممن لديهم 

�سرطانية ومر�سى غ�سيل الكلى.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت ال�����س��ي��دة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ت��غ��ري��د 

ابتداء من  الطعام،  الإ�سراب عن  الأخر�س، 

الأ�سري  زوجها  مع  ت�سامنا  الأرب��ع��اء،  ام�س 

الأخ��ر���س،  ماهر  الإ�سرائيلية،  ال�سجون  يف 

رف�سا  يوما،   73 منذ  الطعام  عن  وامل�سرب 

ل�عتقال الإداري

وق����ال����ت الأخ�����ر������س، م����ن غ���رف���ة زوج���ه���ا 

هذه  يف  اأن��ا  الإ�سرائيلي  كاب�ن  مب�ست�سفى 

جانب  اإىل  الطعام،  عن  م�سربة  اللحظات، 

زوجي واعتقلت ال�سلطات الإ�سرائيلية ماهر 

الأخر�س )49 عاما(، من بلدة �سيلة الظهر، 

مبحافظة جنن، �سمال ال�سفة الغربية.

التفا�صيل �ص »10«

   الفوسفات : 16 منحة دراسية ألبناء البادية 
الجنوبية لدراسة تخصصات فنية محددة

المستقلة لالنتخاب: ) 251( قائمة اجمالي 
القوائم المترشحة نهاية دوام اليوم 

الثاني للترشح
االنباط- عمان

   اأع���ل���ن���ت ���س��رك��ة م��ن��اج��م ال��ف��و���س��ف��ات 

16 منحة درا���س��ي��ة  ت��ق��دمي  الأردن���ي���ة ع��ن 

الكليات  يف  اجلنوبية  البادية  لأبناء  كاملة 

اجلامعية املتو�سطة يف اقليم اجلنوب للعام 

الدرا�سي احلايل 2021/2020.

   وجاء قرار املوافقة بناء على تو�سيات 

اللجنة امل�سكلة لهذه الغاية ومبوجب اآليات 

الخ��ت��ي��ار والأ����س�������س وال�������س���روط امل��ع��ت��م��دة 

للح�سول على هذه املنح. 

   وتاأتي هذه املنح، بح�سب رئي�س جمل�س 

ادارة ال�سركة الدكتور حممد الذنيبات، يف 

اإطار امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

عدد  اأن  ل�نتخاب   امل�ستقلة  الهيئة  اعلنت 

ال��ق��وائ��م الن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��ط��ل��ب��ات 

للمجل�س  العامة  النيابية  ل�نتخابات  تر�سح 

ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر ل��ل��ي��وم ال��ث��اين ل��ل��رت���س��ح  )87( 

ق���ائ���م���ة  ف��ي��م��ا ب��ل��ع ع����دد امل��ت��ق��دم��ن ب��ط��ل��ب��ات 

الرت�سح     )525(،  لي�سبح عدد القوائم على 

م���دار ي��وم��ن  )251( ق��ائ��م��ة  ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع��دد 

القوائم  هذه  يف  الرت�سح  بطلبات  املتقدمن 

. ومتقدمة  )1457( متقدما 

التفا�صيل �ص »3«

 الجغبير: الدواء األردني أثبتت 
جودته عالميا

 الصرايرة : »البوتاس العربية« تحقق أرقامًا قياسية على صعيدي 
اإلنتاج والمبيعات هي األعلى منذ تأسيس الشركة

االنباط- عمان

 

النباط-عمان

اإدارة �سركة البوتا�س  قال رئي�س جمل�س 

“البوتا�س  اإّن  ال�سرايرة،  جمال  العربية، 

العربية” حققت يف ال�سهور الت�سعة الأوىل 

م���ن ال���ع���ام اجل�����اري اأرق����ام����اً ق��ي��ا���س��ي��ة على 

منذ  الأعلى  هي  واملبيعات  الإنتاج  �سعيدي 

تاأ�سي�سها رغم ما خلفته جائحة كورونا من 

بظ�لها  األ��ق��ت  �سعبة  اقت�سادية  حت��دي��ات 

�سلباً  بها  تاأثر  كما  اأجمع،  العامل  دول  على 

�سوق الأ�سمدة العاملي.

الإن��ت��اج  اأن كميات   ، ال�����س��راي��رة  واأ���س��اف 

بلغت  العربية”  “البوتا�س  حققتها  ال��ت��ي 

ك��م��ي��ات  ���س��ج��ل��ت  ك��م��ا  م��ل��ي��ون ط����ن،   1.966

2 مليون  اأي�ساً رقماً قيا�سياً جتاوز  املبيعات 

ط���ن م���ع ن��ه��اي��ة ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن ال��ع��ام 

اأن هذه الأرقام القيا�سية  اجلاري، مو�سحاً 

للعام  ال�سركة  اأرب��اح  على  اإيجابيا  �ستنعك�س 

2020، كما �ستزيد من مدعمات ال�ستثمارات 

التو�سع  من  ومتكينها  لل�سركة  امل�ستقبلية 

الأفقي والعمودي.

�سركة   ف������اإن   ، ال�������س���راي���رة  وب���ح�������س���ب 

البوتا�س العربية جلاأت وملواجهة التحديات 

انت�سار  راف��ق��ت  ال��ت��ي  ال�سعبة  القت�سادية 

ف���ريو����س ك���ورون���ا اإىل م�����س��اع��ف��ة ج��ه��وده��ا 

اإذ  النفقات،  الإنتاج و�سبط  لتخفي�س كلف 

متكنت ال�سركة من خف�س كلفة اإنتاج الطن 

الواحد من البوتا�س اإىل م�ستويات قيا�سية 

البوتا�س  ط��ن  اإن��ت��اج  كلفة  انخف�ست  حيث 

ب���واق���ع 6% م��ق��ارن��ة م���ع ن��ف�����س ال���ف���رتة من 

العام املا�سي. وفيما يتعلق بنتائج ال�سركات 

التابعة واحلليفة ل�سركة البوتا�س العربية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 اأكد رئي�س غرفة �سناعة الأردن املهند�س 

فتحي اجلغبري، اأن �سناعة الدواء الأردنية 

الت�سديرية  الأ����س���واق  يف  ج��ودت��ه��ا  اث��ب��ت��ت 

وباتت تناف�س وت�ساهي مثي�تها العاملية.

امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري يف ت�سريح  واو���س��ح 

اأن قطاع ال�سناعات  �سحايف ام�س الأربعاء، 

الأب��ح��اث  واك��ب خمتلف  باململكة  ال��دوائ��ي��ة 

العلمية املتعلقة بفريو�س كورونا.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

 ت���راأ����س رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور عمر 

ال��دع��م  ل��ف��ري��ق  الأول  الج���ت���م���اع  ال������رزاز 

اللوج�ستي لل�سحة العامة الذي عقد ام�س 

الربعاء يف وزارة ال�سحة، لبحث اآلية دعم 

ال��وزارة بالإعمال الإداري��ة واللوج�ستية يف 

ت��داع��ي��ات  م��ع  للتعامل  امل���ج���الت  خمتلف 

اأزمة كورونا يف اململكة.

واأك������د ال������رزاز خ�����ل الج���ت���م���اع ال���ذي 

املعنين ومدير  ال���وزراء  م��ن  ع��دد  ح�سره 

ديوان  ورئي�س  كورونا  اأزم��ة  خلية  عمليات 

تتوجه نحو  ال��دول��ة  اأن  امل��دن��ي��ة،  اخل��دم��ة 

ال�سيطرة على مدخ�ت العملية ال�سحية 

وتوظيف الإمكانيات واملوارد املتاحة ب�سكل 

لل�سيطرة  القطاعات  جميع  م��ن  متكامل 

على انت�سار الوباء واحلد منه.

الث�ثاء  �سكل يوم  ال��وزراء  رئي�س  وكان 

العامة  لل�سحة  اللوج�ستي  ال��دع��م  فريق 

وع�سوية  املحلية،  الإدارة  وزي���ر  برئا�سة 

وال��ت��م��وي��ن  وال���ت���ج���ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزراء 

والق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي وال����ري����ادة وال���دول���ة 

وال�سحة  والعمل  ال���وزراء  رئا�سة  ل�سوؤون 

ل�أمن  الوطني  املركز  رئي�س  �سمو  ونائب 

واإدارة الأزم��ات/ مدير عمليات خلية اأزمة 

كورونا.

التفا�صيل �ص »2«

  االوقاف : قرار الحظر الشامل
2    يشمل اغالق المساجد 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 االوقاف : قرار الحظر الشامل 
يشمل اغالق المساجد 

 البخيت يستثني عدد من المنشآت 
من الحظر الشامل

 التربية توضح طبيعة دوام 
المعلمين في المدارس

إغالق 4800 منشأة ومخالفة 2300 
مواطن لعدم االلتزام بأمر الدفاع 11

االنباط- عمان

وال���������س����وؤون  االأوق����������اف  وزارة  ق���ال���ت 

احلظر  ق��رار  اأن  االإ�سالمية  واملقد�سات 

ال�سامل ال�سادر عن مركز ادارة االزمات 

جميع  يف  امل�ساجد  اإغ���الق  ي�سمل  ���س��وف 

ان����ح����اء امل���م���ل���ك���ة خ�����الل ف�����رتة احل��ظ��ر 

ال�����س��ام��ل ال��ت��ي ت�����س��ادف ي��وم��ي اجلمعة 

وال�سبت .

ت�����س��ري��ح��ات  ال���������وزارة يف  وا�����س����اف����ت 

اإغ��الق  ق��رار  ان  االرب��ع��اء  ام�س  �سحفية 

ق���رار مركز  م��ع  ي��اأت��ي متا�سيا  امل�����س��اج��د 

اأم�س  اأعلن عنه يوم  ادارة االزمات الذي 

الثالثاء, حيث �سيمتد قرار االغالق من 

املقبل  قبل �سالة فجر من يوم اجلمعة 

ي���وم ال�سبت  ال��ع�����س��اء م��ن  وح��ت��ى ���س��الة 

الذي يليه مبا يف ذلك �سالة اجلمعة.

ونوهت الوزارة اإىل اأن امل�ساجد �ستعود 

االحد  ي��وم  فجر  اأبوابها  لفتح  اهلل  ب��اذن 

ب��ا���س��ت��ث��ن��اء امل�����س��اج��د ال���ت���ي ت��ق��ع ���س��م��ن 

امل��ن��اط��ق امل��ع��زول��ة وال���ت���ي ي��ت��م االإع����الن 

عنها من قبل اجلهات املخت�سة.

االأنباط-جواد اخل�رضي

ق����رر رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي��ة العقبة 

عدد  ا�ستثناء  البخيت  اأحمد  نايف  املهند�س 

م���ن ال�����س��رك��ات وامل���ن�������س���اآت م���ن ق�����رار حظر 

التجول ال�سامل وجاء القرار مبوجب الكتاب 

املوجه لهذه ال�سركات امل�ستثناة وقال البخيت 

ا�ستكمااًل للجهود الوطنية التي تقودها  اأن��ه 

حكومة اململكة االأردنية الها�سمية يف التعامل 

مع اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد ومتا�سًيا مع 

ق��رار حظر التجول ال�سامل ليومي اجلمعة 

وال�سبت القادمني املوافق ٢٠٢٠/١٠/٩,١٠ كما 

اأكد الفايز على كافة العاملني �سمن ن�ساطات 

الهيئات وال�سركات امل�ستثناة �سرورة االإلتزام 

مبعايري ال�سالمة والوقاية املطلوبة, وح�سب 

ال���روت���وك���والت ال�����س��ح��ي��ة واأوام�������ر ال��دف��اع 

ال�سادرة باخل�سو�س.

كما اأك��د على اأن��ه �سيتم اتخاذ االإج���راءات 

التعليمات  يخالف  م��ن  ك��ل  بحق  القانونية 

ال��ف��وري الأي��ة من�سئة  ا االإغ���الق  اأي�سً و�سيتم 

تخالف ذلك.

)االأنباط( تن�سر اأ�سماء الهيئات وال�سركات 

امل�ستثناة وهي

 ال��ه��ي��ئ��ة ال���ب���ح���ري���ة االأردن������ي������ة- ���س��رك��ة 

���س��رك��ة  امل����وان����ئ-  وت�����س��غ��ي��ل  الإدارة  ال��ع��ق��ب��ة 

العقبة ل��ل��م��ط��ارات- ���س��رك��ة م��ي��ن��اء ح��اوي��ات 

االأردن��ي��ة-  ال�سناعية  املوانئ  �سركة  العقبة- 

ميناء  االأردن��ي��ة_  الفو�سفات  مناجم  �سركة 

الفو�سفات- �سركة البوتا�س العربية _ميناء 

البوتا�س- �سركة الكهرباء الوطنية _ميناء 

ال�سيخ �سباح- �سركة فجر االأردنية امل�سرية- 

البحرية-  للخدمات  العقبة  ميناء  �سركة 

�سركة �سناعات االأ�سمدة والكيماويات العربية 

املركزية-  الكهرباء  توليد  �سركة  )كيمابكو- 

�سركة التجمع الوطني لالإ�ستثمار )ال�سايغ- 

العقبة  قرية  �سركة  االأردن-  برومني  �سركة 

االأردن��ي��ة  اللوج�ستية  ال�سركة  اللوج�ستية- 

للخدمات  نافذ  �سركة  النفطية-  للمرافق 

اللوج�ستية- �سركات وكالء املالحة واملعاينات 

البحرية- �سركات التخلي�س على الب�سائع- 

�سركة  اللوج�ستية-  للخدمات  م��دارج  �سركة 

للنقل  العقبة  ���س��رك��ة  االأردن���ي���ة-  ال�����س��وام��ع 

ال�ساحنات  )مغ�سلة-  اللوج�ستية  واخلدمات 

احل��اوي��ات  حم��ط��ة  اللوج�ستيات-  _ق��ط��اع 

ل��ل��خ��دم��ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة- ���س��رك��ة االأ���س��م��دة 

البرتول  م�سفاة  �سركة  االأردن��ي��ة-  اليابانية 

-�سركة  للكيماويات  العقبة  �سركة  االأردنية- 

BV ال�سيلفوكيم هولندا

على  ال�سادر  الكتاب  تعميم  مت  وق��د  ه��ذا 

ج��م��ي��ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة مب��ح��اف��ظ��ة العقبة 

ل��ل��ع��م��ل وت��ط��ب��ي��ق م���ا ورد ب��ال��ك��ت��اب امل��وج��ه 

وااللتزام مب�سمونه.

االنباط-عمان

الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  فو�س 

لتنظيم  امل��دار���س  مديري  النعيمي,  تي�سري 

خالل  م��ن  ب��االأي��ام  بالتناوب  املعلمني  دوام 

توزيع معلمي املدر�سة اإىل جمموعتني.

مديريات  اإىل  تعميم  يف  النعيمي,  وب��ني 

دوام  اأن  االأرب���ع���اء,  ام�����س  والتعليم  الرتبية 

االإداري��ني يف املدار�س �سيبقى يوميا كاملعتاد 

�سرورة  موؤكدا  امل�ساندة,  اخلدمات  لتقدمي 

ال����واردة يف  م��راع��اة اال���س��رتاط��ات ال�سحية 

دليل العودة اإىل املدار�س.

مهام  التعميم,  مبوجب  النعيمي,  وح��دد 

امل��دار���س,  يف  واالإداري����ة  التدري�سية  الهيئات 

والرنامج  بعد,  عن  الطلبة  تعلم  مبتابعة 

ال���ت���دري���ب���ي ل��ل��م��ن��اه��ج امل����ط����ورة م���ن ال��ف��ئ��ة 

امل�ستهدفة )معلمو ال�سفوف الثالثة االأوىل 

نتائج  العلوم والريا�سيات(, ور�سد  ومعلمو 

اإىل  ال���ع���الم���ات  وت���رح���ي���ل  االأول  ال��ت��ق��ي��ي��م 

التعميم,  ومب���وج���ب  ال���ورق���ي���ة.  ال�����س��ج��الت 

ي��ت��وىل م��دي��ر امل��در���س��ة اإع����داد ج���دول ينظم 

ا���س��ت��خ��دام امل��ع��ل��م��ني مل��خ��ت��رات احل��ا���س��وب 

امل��ت��وف��رة, فيما ي�ستمر  وف��ق ع��دد االأج��ه��زة 

اخل��دم��ات  لتقدمي  كاملعتاد  االإداري����ني  دوام 

امل�ساندة, على ان تزود الوزارة بك�سف الدوام 

االأ�سبوعي للمعلمني.

االنباط-عمان

 تكثف فرق الرقابة امل�سرتكة على املن�ساآت 

اأعمالها امليدانية  يف خمتلف مناطق اململكة 

ب���اإج���راءات ال�سالمة  ل��ل��ت��اأك��د م��ن االل���ت���زام 

 ١١ الدفاع  واأم��ر  ال�سحية  والوقاية  العامة 

لوباء  للت�سدي  املبذولة  اجل��ه��ود  يعزز  مب��ا 

كورونا.

ال��ذي  ال��ي��وم��ي  ال��ر���س��د  تقرير  وبح�سب 

والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة  تعده 

ال��وزارات واجلهات احلكومية  بالتن�سيق مع 

ذات العالقة, اأغلقت فرق الرقابة امل�سرتكة 

األ��ف   ١4 نحو  وح���ررت  من�ساأة   48٠٠ ح��وايل 

خمالفة منذ بدء اجراءات فر�س احلظر يف 

اآذار املا�سي حتى اأم�س لعدم التزامها باأحكام 

ومتطلبات   ١١ ال���دف���اع  واأم����ر  ال��ت�����س��ري��ع��ات 

ال�سالمة العامة والوقاية ال�سحية.

زيارتها  التي جرت  املن�ساآت  عدد  وجت��اوز 

يف خمتلف مناطق اململكة ٢٠٠ األف من�ساأة.

ويف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل, ب��ل��غ ع���دد امل��واط��ن��ني 

ال���ذي���ن ج����رى خم��ال��ف��ت��ه��م ل���ع���دم االل���ت���زام 

خمتلف  يف  مواطن   ٢3٠٠  ,١١ ال��دف��اع  باأمر 

املحافظات.

واأك����دت ال�����وزارة اأه��م��ي��ة ال��ت��زام امل��واط��ن��ني 

ومرتادي املحالت التجارية واملن�ساآت بالتباعد 

وارتداء الكمامات واإجراءات ال�سالمة العامة 

اأن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة  حيث 

ت�سمل  املعنية  احلكومية  واجل��ه��ات  ال����وزارات 

متابعة االلتزام بالتباعد بني مرتادي املن�ساآت 

بخا�سة  العامة  ال�سالمة  م�ستلزمات  وتوفري 

ارتداء الكمامات.

خمت�سة  جل��ان  الرقابة  عمليات  وتتوىل 

ال���وزارات واجلهات احلكومية  من عدد من 

وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ن��اع��ة  م��ث��ل وزارات  امل��ع��ن��ي��ة؛ 

وال���ت���م���وي���ن وال���ع���م���ل وال�������س���ح���ة وال��ب��ي��ئ��ة 

عمان  واأم��ان��ة  املحلية  واالإدارة  وال�سياحة 

واملوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء واملوا�سفات 

بالتن�سيق  العام  االأم��ن  ومديرية  واملقايي�س 

جوالت  اإىل  باال�سافة  الداخلية,  وزارة  مع 

خا�سة تقوم بها العديد من تلك اجلهات.

االنباط-عمان

ال���رزاز االجتماع  ال��دك��ت��ور عمر  ال����وزراء  ت��راأ���س رئي�س   

ال��ذي  ال��ع��ام��ة  لل�سحة  اللوج�ستي  ال��دع��م  ل��ف��ري��ق  االأول 

اآل��ي��ة دع��م  ال�����س��ح��ة, لبحث  ع��ق��د ام�����س االرب���ع���اء يف وزارة 

الوزارة باالإعمال االإدارية واللوج�ستية يف خمتلف املجاالت 

للتعامل مع تداعيات اأزمة كورونا يف اململكة.

واأك����د ال����رزاز خ���الل االج��ت��م��اع ال���ذي ح�����س��ره ع���دد من 

الوزراء املعنيني ومدير عمليات خلية اأزمة كورونا ورئي�س 

ديوان اخلدمة املدنية, اأن الدولة تتوجه نحو ال�سيطرة على 

وامل��وارد  االإمكانيات  وتوظيف  ال�سحية  العملية  مدخالت 

املتاحة ب�سكل متكامل من جميع القطاعات لل�سيطرة على 

انت�سار الوباء واحلد منه.

ف��ري��ق الدعم  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ال����وزراء �سكل  وك���ان رئي�س 

املحلية,  االإدارة  وزي��ر  برئا�سة  العامة  لل�سحة  اللوج�ستي 

واالقت�ساد  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزراء  وع�سوية 

والعمل  ال��وزراء  رئا�سة  ل�سوؤون  والدولة  والريادة  الرقمي 

واإدارة  الوطني لالأمن  املركز  رئي�س  �سمو  ونائب  وال�سحة 

ت�سمية  م��ع  ك��ورون��ا,  اأزم���ة  عمليات خلية  االأزم����ات/ مدير 

امل���وظ���ف يف رئ��ا���س��ة ال������وزراء ف��ي�����س��ل ال��ع��ب��دال��الت م��ق��ررا 

للفريق.

واالإداري�����ة  التنفيذية  و���س��ع اخل��ط��ط  ال��ف��ري��ق  وي��ت��وىل 

وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة وال���ب���دائ���ل ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 

بح�سب عدد احلاالت وكيفية دعم وزارة ال�سحة باالأعمال 

اللوج�ستية واالإدارية وتي�سري اأعمالها يف خمتلف املجاالت 

الكوادر  وتوفري  االإلكرتونية  واملن�سات  االأنظمة  فيها  مبا 

البديلة  واحل��ل��ول  امل�ساندة  واخل��دم��ات  وامل��ع��دات  ال��الزم��ة 

املقرتحة.

اأننا  الفريق كبرية وال�سيما  اأن مهمة  اإىل  ال��رزاز  واأ�سار 

اإىل  التي فر�ستها اجلائحة  ننتقل من مرحلة االإج��راءات 

امل�سوؤوليات  فيها  تتوزع  االإج���راءات  من  متكاملة  خطوط 

على جميع اأجهزة الدولة.

ولفت اإىل اأن حجم التحدي يف مواجهة اجلائحة اختلف 

االأم��ر  االإ���س��اب��ات,  ع��دد  ازدي����اد  م��ع  ال�سابق خ�سو�سا  ع��ن 

من  وف��وري��ة  و�سريعة  ا�ستباقية  اإج�����راءات  يتطلب  ال���ذي 

جميع اأجهزة الدولة مع احلر�س على الت�ساركية يف البنية 

م�ست�سفيات  اأك��ان��ت  ���س��واء  ال�سحية  للمنظومة  التحتية 

حكومية اأو خا�سة اأو ع�سكرية.

وح���ذر ال���رزاز م��ن اأن ارت��ف��اع ع��دد االإ���س��اب��ات بفريو�س 

حيث  م��ن  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  للمتتالية  وف��ق��ا  امل�����س��ت��ج��د  ك���ورون���ا 

االأ���س��واأ,  لل�سيناريو  ن�ستعد  يجعلنا  ق��د  واالأي����ام  االأ�سابيع 

اأهمية موا�سلة اجلهود والتاأكد من مدى جاهزية  موؤكدا 

ال��ن��ظ��ام ال�����س��ح��ي م��ن ح��ي��ث ع���دد غ���رف ال��ع��زل وال��ع��ن��اي��ة 

ت�ساعفت  ح��ال  يف  اال�سطناعي  التنف�س  واأج��ه��زة  احلثيثة 

اأعداد احلاالت- ال قدر اهلل-.

كما اأكد الرزاز اأن القرارات التي اتخذت من حيث تعليق 

دوام املدار�س واجلامعات وحتويل التعليم فيهما عن ُبعد, 

وال�����س��ب��ت, قد  ي��وم��ي اجلمعة  �سامل  وف��ر���س حظر جت��ول 

ت�سهم يف احلد من ارتفاع االإ�سابات, مع االإ�سارة اإىل اأهمية 

ا�ستثمار البنية التحتية يف طريقة التعامل مع اجلائحة.

ب�سورة  لالجتماع  الفريق  اأع�ساء  ال��وزراء  رئي�س  ودع��ا 

ي��وم��ي��ة م��ع اإ����س���دار ت��ق��ري��ر ي��وم��ي ع��ن اح��ت��ي��اج��ات وزارة 

الفتا  تواجهها,  التي  ال�سعوبات  تذليل  اأج��ل  من  ال�سحة 

اإىل اأن التوجيهات امللكية ال�سامية توؤكد اأهمية العمل بروح 

الفريق الواحد.

اأن نواجه هذا  وقال الرزاز: املهمة لي�ست �سهلة, وعلينا 

التحدي بكل جراأة واأن نرتقي اإليه, مثنيا على جهود وزارة 

املعنية  ال����وزارات  وبقية  ال��وب��ائ��ي  التق�سي  وف��رق  ال�سحة 

وخلية اأزمة كورونا يف التعامل مع اجلائحة.

التنفيذية  ال������وزراء ح���ول اخل��ط��ط  وحت����دث ع���دد م��ن 

بغية  املقبلة,  ال��ف��رتة  خ��الل  تنفيذها  امل��ن��وي  واالإج�����راءات 

ت��ذل��ي��ل ال�����س��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ع��م��ل وزارة 

الفحو�سات,  نتائج  اإظ��ه��ار  يف  ال�سرعة  حيث  م��ن  ال�سحة 

البيانات  وح��و���س��ب��ة  ال��وب��ائ��ي,  التق�سي  ف���رق  ع���دد  وزي����ادة 

املتعلقة بامل�سابني واملخالطني.

وق����ال رئ��ي�����س ال�������وزراء يف ت�����س��ري��ح��ات ���س��ح��ف��ي��ة عقب 

علينا  ميلي  كورونا  بفريو�س  االإ�سابات  عدد  اإن  االجتماع 

التق�سي  ف��رق  ع��دد  الأن  وذل���ك  خمتلفة,  بطريقة  العمل 

االأم��ر  م�ستمر,  ازدي���اد  يف  املخرية  والفحو�سات  الوبائي 

الذي يتطلب زيادة عدد املخترات وبطريقة غري مركزية, 

واإدخال البيانات املطلوبة عن هذه االإ�سابات والتوا�سل مع 

امل�سابني بعد ظهور النتائج.

علمي  ب�سكل  املوا�سيع  هذه  اإدارة  اإىل  بحاجة  اأننا  واأك��د 

من خالل هند�سة اإجراءات متكاملة ووا�سحة, مع توظيف 

من  ال�سحية  املنظومة  يف  التحتية  والبنية  الطاقات  كل 

جميع القطاعات.

االأح���داث  وت�ستبق  تنجح  التي  ال���دول  ال���رزاز:  وا���س��اف 

هي التي توظف كل طاقتها ويوجد لديها قاعدة معلومات 

يوميا حول اأي تغري يحدث فيها.

وا�سار رئي�س الوزراء اإىل ان االجتماع الذي �سهد وجود 

اأزم���ة  اإ���س��اف��ة اإىل خلية  ال�����وزراء امل��ع��ن��ي��ني مب��ل��ف ك���ورون���ا 

كورونا يف املركز الوطني لالأمن واإدارة االأزمات, كان مثمرا 

عدد  ارت��ف��اع  م��ع  للتعامل  والتو�سيات  احل��ل��ول  ت��ق��دمي  يف 

االإ�سابات بفريو�س كورونا باململكة يف االآونة االأخرية.

الدعم  ف��ري��ق  رئي�س  املحلية  االإدارة  وزي��ر  ق��ال  ب���دوره, 

اللوج�ستي لل�سحة العامة املهند�س وليد امل�سري اإن مهمة 

الفريق الذي �سكله رئي�س ال��وزراء تكمن يف م�ساندة وزارة 

بالكوادر  دعمها  خ��الل  م��ن  اللوج�ستية  ب��االأم��ور  ال�سحة 

اآل��ي��ة عمل  الطبية وال��ب�����س��ري��ة, وت��وف��ري االآل���ي���ات, واإي��ج��اد 

للمخترات الطبية بطريقة غري مركزية, وكيفية االإبالغ 

عن نتائج الفحو�سات بال�سرعة املمكنة مع حتديد الزمن 

ال����الزم الإب����الغ امل���واط���ن ع��ن نتيجة ال��ف��ح�����س, وم��راق��ب��ة 

املعزولني منزليا �سواء اأكان مكانيا اأو طبيا.

�ساف امل�سري اأن الفريق �سيتوىل معرفة عدد االأ�سرة 
َ
واأ

املتوفرة يف م�ست�سفيات اململكة وعدد غرف العناية احلثيثة, 

وعدد اأجهزة التنف�س اال�سطناعي, اإ�سافة اإىل الغرف التي 

اإمكانيات  وم��ع��رف��ة  حثيثة,  عناية  ل��غ��رف  حتويلها  ميكن 

بفريو�س  االإ�سابات  اأع��داد  تنامي  ظل  يف  ال�سحية  االأردن 

كورونا.

ال�سعوبات  ك��ل  تذليل  �سيحاول  الفريق  اأن  اإىل  ولفت 

واخل��دم��ات  ال�سحة  وزارة  ع��م��ل  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ف��ج��وات 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة ب��ال��ت�����س��ارك��ي��ة م���ع ج��م��ي��ع اأج���ه���زة ال��دول��ة 

والقطاع اخلا�س؛ تفاديا حلدوث اأي خلل مهما ت�ساعفت 

انهيار  ملنع  عليها  ال�سيطرة  يتم  بحيث  الوبائية  احل��ال��ة 

املنظومة ال�سحية - ال قدر اهلل-.

وقال وزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر اإن فريق الدعم 

وزارة  م�ساعدة  على  �سيعمل  العامة  لل�سحة  اللوج�ستي 

تاأخذ  كانت  التي  واللوج�ستية  االإداري��ة  االأم��ور  ال�سحة يف 

7٠ باملئة من جهدها وعملها اليومي, ما ينعك�س على اأداء 

كوادرها من اأطباء واإداريني يف تقدمي رعاية وخدمة طبية 

اأف�سل للمواطنني.

وا�سار اإىل اأن الفريق ركز على دعم العملية الالمركزية 

من خالل فتح خمترات طبية يف املحافظات, وفتح اأق�سام 

عزل وعناية حثيثة يف امل�ست�سفيات باملحافظات, مع اال�سهام 

واإدارة  نقل  خ��الل  م��ن  العملية  لهذه  ال�ساملة  االإدارة  يف 

البيانات واإدخال التكنولوجيا.

كما �سيعمل الفريق بح�سب - وزير ال�سحة- على �سراء 

اخلدمة  دي���وان  م��ع  بالتن�سيق  واأط��ب��اء  ممر�سني  خ��دم��ات 

امل��دن��ي��ة, وال��ت��ع��اق��د م��ع موؤ�س�سات مل��راق��ب��ة اجل���ودة واأمت��ت��ة 

العينات  اإظهار نتائج  العمليات ب�سكل منا�سب ما ي�سهم يف 

بفرق  الوبائي  التق�سي  ف��رق  ت��زوي��د  اإىل  اإ�سافة  ب�سرعة, 

التق�سي  ف��رق  اإىل  باالإ�سافة  املحافظات,  جميع  يف  ثابتة 

املتحركة اي�سا.

ج��اه��زة  ال�����س��ح��ة  وزارة  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ج��م��ي��ع  اأن  واأك�����د 

ال�ستقبال امل�سابني بالفريو�س ولديها اأجهزة تنف�س كافية, 

م�سريا اإىل تدريب العديد من الكوادر الطبية للتعامل مع 

االإ�سابات.

االنباط-عمان

 ���س��ّل��م��ت ال��ه��ي��ئ��ة اخل���ريي���ة االأردن���ي���ة 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة, وب��دع��م م��ن ���س��ن��دوق همة 

وط����ن, ط�����روداً غ��ذائ��ي��ة يف حم��اف��ظ��ات 

البلقاء وجر�س والزرقاء لتوزيعها على 

االأ�سر املحتاجة يف املحافظات الثالث.

وقالت الهيئة يف بيان, ام�س االأربعاء, 

ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���ط���رود ج����رى  ت���وزي���ع  اإن 

يف  االجتماعية  التنمية  م��دي��ري��ات  م��ع 

امل��ح��اف��ظ��ات امل�����س��ت��ه��دف��ة وال���ت���ع���اون مع 

ب��ع�����س اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة وب��ا���س��راف 

االل��ت��زام  للتاأكد م��ن  احل��ك��ام االداري���ني 

باجراءات ال�سحة وال�سالمة العامة.

وقال م�ساعد االأمني العام يف الهيئة 

ل��ل��ظ��روف  “نظرا  ال���ك���ي���الين  حم���م���د 

ال���راه���ن���ة وع�����زل ع����دد م���ن امل���ن���اط���ق يف 

خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ظ��ات ج���ه���زت ال���ط���رود 

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

يف  ال��ع��زل  مناطق  على  لتوزيعها  وط��ن 

حم��اف��ظ��ات ج��ر���س وال��ب��ل��ق��اء وال��زرق��اء 

����س���م���ن اج������������راءات ال�������س���ح���ة ال���ع���ام���ة 

جائحة  ج����راء  االأ����س���ر  ع��ل��ى  للتخفيف 

كورونا.

االنباط- عمان

اأع��ل��ن��ت اأم���ان���ة ع��م��ان, ام�����س االرب���ع���اء, 

�����س����روط وت���ع���ل���ي���م���ات ت��ن��ظ��ي��م احل���م���الت 

النيابية,  االنتخابات  ملر�سحي  الدعائية 

�سمن  االإعالنات  ترخي�س  نظام  مبوجب 

حدود اأمانة عّمان الكرى رقم ١43 ل�سنة 

٢٠١6 وتعليمات ترخي�س و�سائل الدعاية. 

وم���ن���ع���ت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال���������س����روط اأي 

االإنتخابية  احلمالت  مظاهر  من  مظهر 

الرت�سيح  طلب  ت�سجيل  قبل  قائمة  الأي 

ل���الن���ت���خ���اب���ات ر����س���م���ي���ا وف������ق ال���ت���واري���خ 

لالنتخابات  امل�ستقلة  الهيئة  م��ن  املعلنة 

قبل  من  امل�سبقة  املوافقة  على  واحل�سول 

املهن  رخ�س  )دائ��رة  الكرى  عمان  اأمانة 

اإزال��ة  �سيتم  لذلك  وخالفا  واالع��الن��ات(, 

وع���ل���ى نفقة  دع��ائ��ي��ة خم��ال��ف��ة  م�����واد  اي 

كم�ساريف  باملئة   ٢5 اإىل  اإ�سافة  القائمة, 

اداري��������ة. ون�����س��ت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ع��ل��ى ع��دم 

نهائيا  املل�سقات  م��ن  ن���وع  اي   ا�ستعمال 

ال��ي��اف��ط��ات  تثبيت  وع����دم  م��وق��ع,  اي  ويف 

عر�سي  مقطع  ب�سكل  االإن���ارة  اأع��م��دة  بني 

)بطريقة التعليق(.

يافطة  اي  م�ساحة  التعليمات  وح��ددت 

واأن  مربعة,  اأم��ت��ار  خم�سة  تتجاوز  ال  ب��اأن 

تكون اليافطات م�سنوعة من مادة خفيفة 

اج��ازة و�سعها على  ال��وزن متينة مع عدم 

مثبته  ال��ي��اف��ط��ات  ت��ك��ون  واأن  االأ����س���ج���ار, 

ب��اإح��ك��ام ع��ل��ى ج���دار امل��ب��ن��ى واالأع���م���دة مع  

توفر متطلبات ال�سالمة العامة .

و���س��م��ح��ت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ب��ع��م��ل ل��وح��ات 

ع��ل��ى ال���دواوي���ر وال��ت��ق��اط��ع��ات واالإ����س���ارات 

ال�سوئية وامليادين, وو�سع �سور املر�سحني 

االإنتخابية  والبيانات  وا�سمائهم  والقوائم 

اإعاقة حركة مرور  لهم مع ا�سرتاط عدم 

امل�ساة اأو حجب روؤية ال�سيارات واالإ�سارات, 

مرت  وعر�سها  مرت  5ر١  ارتفاعها  ويكون 

وعلى الوجهني وعلى �سكل �ستاند.

اإ���س��اءة  والتعليمات  ال�����س��روط  ومنعت 

مكرات  ا�ستعمال  منعت  كما  اليافطات, 

ال�����س��وت ع��ل��ى و���س��ائ��ط ال��ن��ق��ل الأغ���را����س 

عدم  على  ن�ست  كما  االنتخابية.  الدعاية 

حجب  اىل  ي����وؤدي  ب�سكل  ال��ي��اف��ط��ة  و���س��ع 

الروؤية عن اي الفتة قائمة مرخ�سة, وان 

حل�سن  دي��ن��ار  األ��ف��ي  ب��دف��ع  القائمة  تلتزم 

جميع  يف  وتدفع  الدعائية  احلملة  تنفيذ 

التح�سيل  دائ��رة  ويف  عمان  امانة  مناطق 

باملبنى الرئي�سي لالمانة على اأن تعاد بعد 

انتهاء احلملة االنتخابية يف حال االإلتزام 

بال�سروط والتعليمات.

و�سددت التعليمات ان على القائمة ازالة 

�ساعة   7٢ تتجاوز  ال  م��دة  خ��الل  اليافطات 

االق���رتاع من  يلي  ال��ذي  اليوم  اعتبارا من 

ال��ي��وم  م��ن  او  النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  ت��اري��خ 

ال����ذي ي��ل��ي ���س��دور ق����رار امل��ح��ك��م��ة برف�س 

ال�سيك  او  املبلغ  اع��ادة  ويتم  الرت�سح  طلب 

املدفوع بعد الك�سف من قبل املناطق املعنية 

القائمة  ق��ي��ام  م��ن  للتاكد  ع��م��ان  ام��ان��ة  يف 

باإزالة اليافطات اخلا�سة بها.

ويف حال خالفت القائمة اي بند ت�سادر 

االمانة املبلغ او ال�سيك املودع لديها وتقوم 

بالتكاليف  القائمة  على  والعودة  باالإزالة 

باملئة م�ساريف   ٢5 ا�سافة اىل  االإ�سافية, 

ادارية.

باأية  االل��ت��زام  على  التعليمات  ون�ست 

امل�ستقلة  الهيئة  تطلبها  اإ�سافية  �سروط 

ل���الن���ت���خ���اب م����ن امل���ر����س���ح���ني وال���ق���وائ���م 

االن��ت��خ��اب��ي��ة. وفيما  ب��خ�����س��و���س احل��م��ل��ة 

ي��خ�����س ال���ط���رق ال���ن���اف���ذة ف���ان���ه ي��ت��ط��ل��ب 

العامة  اال���س��غ��ال  وزارة  م��واف��ق��ة  اإح�����س��ار 

واال�����س����ك����ان ل���غ���اي���ات ت���رك���ي���ب ال���الف���ت���ات 

اخلا�سة باحلملة االنتخابية.

الرزاز: حجم التحدي في مواجهة »كورونا« اختلف عن السابق
القرارات المتخذه  قد تسهم في الحد من ارتفاع اإلصابات 

 الخيرية الهاشمية توزع طرودًا غذائية في جرش والبلقاء والزرقاء

 االمانة تعلن شروط وتعليمات الحمالت الدعائية 
لمرشحي االنتخابات النيابية
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االنباط- عّمان

 قررت �للجنة �مل�شكلة لغايات �إعادة ت�شغيل 

�ل�����ش��م��اح  �مل��م��ل��ك��ة،  �إىل  �مل��ن��ت��ظ��م��ة  �ل����رح����ات 

�ملطار  �لقادمني لاأردن، مبغادرة  للم�شافرين 

دون �نتظار نتائج فح�ص )بي �شي �أر( للك�شف 

عن كورونا.

�لأربعاء،  �م�ص  �لذي �شدر  �لقر�ر  وبح�شب 

فحو�شاتهم  بنتائج  �لقادمني  �إب��اغ  �شيجري 

خال  من  هو�تفهم  �إىل  ت�شل  ن�شية  بر�شائل 

�ملخترب �ملخت�ص.

�لتاأكد  �ملعنيني  جميع  على  �ل��ق��ر�ر  و���ش��دد 

من جاهزية نظام �لتبليغ بالنتائج قبل �لبدء 

بالتنفيذ، ومر�عاة �إجر�ء�ت �ل�شامة �لعامة.

االنباط - جواد اخل�رضي

ت���ق���رر �غ�����اق م��دي��ري��ة ت�����ش��ج��ي��ل �ر�����ش���ي 

�ملوظفني  �حد  با�شابة  �ل�شتباه  ب�شبب  معان 

د  معان  حمافظ   . �مل�شتجد  كورونا  بفايرو�ص 

حممد �لفايز وبناء على ما ورد من �ملعلومات 

“ لانباط  �لفايز  �أكد  �ل�شابة   �شبهة  حول 

“ ب��ان��ه ومب��وج��ب �ل��ربوت��وك��ول �ل�����ش��ح��ي مت 
بقانون  �لو�ردة  �لحرت�زية  �لجر�ء�ت  �تخاذ 

�لفحو�شات  باجر�ء  مبا�شرة  و�لعمل  �لدفاع 

م����ن ق���ب���ل ف���ري���ق �ل��ت��ق�����ش��ي �ل���وب���ائ���ي و�خ����ذ 

بد�ئرة  �لعاملني  �ملوظفني  جميع  من  عينات 

ت�����ش��ج��ي��ل �لر�����ش���ي ك��م��ا ت��ت��م �لن �ج�����ر�ء�ت 

ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ع��ق��ي��م ل��ل��م��ب��ن��ى م����ن ق���ب���ل ���ش��اح 

بان �لجر�ء�ت  �لفايز  . وبني  �مللكي  �لهند�شة 

�خلمي�ص  وغد�  �ليوم  �ملديرية  �غاق  تتطلب 

�لح��د  ي��وم  كاملعتاد  �لعمل  �شيعود  وب��ال��ت��ايل 

يعترب�ن  و�ل�شبت  �جلمعة  يومي  كون  �لقادم 

ع��ط��ل��ة ر���ش��م��ي��ة �����ش���اف���ة �ىل وج�����ود �حل��ج��ر 

�مل�شتبه  ن��ت��ي��ج��ة  ك��ان��ت  �ن  وح����ول   . �ل�����ش��ح��ي 

با�شابته �شلبية �م �يجابية حاولت “ �لنباط 

و�ل��رع��اي��ة  �ل�����ش��وؤون  مب��دي��ري��ة  “ �لت�����ش��ال 
�ية  نتلقى  �نه مل  �ل  �ل�شحية ملحافظة معان 

�جابة �و رد .

الر�صيفة االنباط- 

 ���ش��ك��ا ع���دد م���ن ���ش��ك��ان ل����و�ء �ل��ر���ش��ي��ف��ة يف 

�ملياه  �نقطاع  ��شتمر�ر  من  �ل��زرق��اء  حمافظة 

عن منازلهم ب�شكل متكرر وعدم �نتظام فرت�ت 

�شخها من قبل �شركة توزيع �ملياه يف �ملنطقة، 

نتيجة  ك��ب��رة  م��ادي��ة  خ�شائر  ل��ه��م  ي�شبب  م��ا 

����ش��ط��ر�ره��م ل�����ش��ر�ء �مل���ي���اه ع���رب �ل�����ش��ه��اري��ج، 

����ش��اف��ة �ىل دف��ع��ه��م ف��و�ت��ر م��ي��اه ل���ع���د�د�ت ل 

ي�شتفيدون منها.

وقال �ملو�طن فادي �أيوب �نه دفع �كرث من 

ل�شر�ء  �مل��ا���ش��ي  �أي��ل��ول  �شهر  خ���ال  دي��ن��ار�   30

�ملياه من �ل�شهاريج لتغطية �حتياجات عائلته 

�ل�شبوعية،  �لبيت  و�ع��م��ال  لل�شرب  �ملياه  من 

مو�شحا �نه ي�شكن يف منطقة �لعامرية ويعاين 

ب�شكل متكرر  �مل��ي��اه  �نقطاع  م��ن  ه��و وج��ر�ن��ه 

ورغ����م ت��ق��دمي ع���دة ���ش��ك��اوى ل��ل�����ش��رك��ة �ل �ن 

�لو�شع مل يتغر حتى �لن.

من  �ل�شوبكي  ح�شن  �مل��و�ط��ن  ��شتكى  فيما 

�شخ  �نتظام  ع��دم  من  �مل�شرفة  منطقة  �شكان 

�مل���ي���اه مل��ن��ط��ق��ت��ه، م��و���ش��ح��ا �ن��ه��ا ت�����ش��ل يف �ح��د 

فقط  قليلة  ل�شاعات  �لرب��ع��اء  ي��وم  �ل���ش��اب��ي��ع 

ي��وم �جلمعة ليا فقط  �خ��ر ت�شل  ��شبوع  ويف 

خز�ناتهم  لتعبئة  �ل�شكان  يربك  �ل��ذي  �لم��ر 

بايجاد  مطالبا  �ل���ش��ب��وع،  ل��ب��اق��ي  و�ل��ت��ح��وط 

برنامج و��شح ومعلن لكل منطقة بايام �ل�شخ 

فيها و�ن تلتزم �شركة �لتوزيع بالربنامج.

ب��������دوره، �و�����ش����ح م���دي���ر د�ئ�������رة �ل��ت�����ش��غ��ي��ل 

و�ل�شيانة يف �شركة مياهنا بالر�شيفة �ملهند�ص 

�ل�شكاوى �لن قليلة ولي�شت  �ن  حممود منر 

م��ن خطوط  ك��ث��ر  ت��اأه��ي��ل  ح��ي��ث مت  كال�شابق 

ن�شبة  وت��ق��ل��ي��ل  �ل��ر���ش��ي��ف��ة  ل�����و�ء  �ل�����ش��ب��ك��ة يف 

�لفاقد منها ب�شكل كبر وتبقت بع�ص �ملناطق 

يف ج��ن��وب �ل���ل���و�ء، ك��ح��ي �حل�����ش��ني و�ل��ع��ر�ت��ف��ة 

و�مل�شرفة مل يح�شل عليها حتديث حتى �لن 

م�شروعات  لتغطية  متويل  وج��ود  ع��دم  ب�شبب 

�عادة �لتاأهيل.

و�����ش���اف �ن���ه ي��ت��م ���ش��خ ح����و�يل 1600 مرت 

�لربنامج  وح�شب  �شاعة  ك��ل  �مل��ي��اه  م��ن  مكعب 

و�ل��ذي  �ملناطق  جلميع  �ل�شخ  لدو�ر  �ملعتمد 

وين�شر يف �جلريدة  عام  كل  بد�ية  �عانه  يتم 

�لر�شمية، ويف حال حدث �ي طارىء ي�شتدعي 

ت��غ��ي��ر �ل���ربن���ام���ج ي��ت��م �لع�����ان ع��ن��ه بنف�ص 

مبو�عيد  علم  على  �مل�شرتك  ليكون  �لطريقة 

�شخ �ملياه، م�شر� �ىل �ن �لنقطاعات ل حتدث 

�نقطاع  ح���ال  يف  ف��ق��ط  وتقت�شر  ك��ب��ر  ب�شكل 

معاجلتها  ويتم  �ل�شخ  حمطات  عن  �لكهرباء 

ب��ا���ش��رع وق���ت وت��ع��وي�����ص �مل��ن��ط��ق��ة ع��ن ���ش��اع��ات 

�لتوقف.

ملركز  باملياه  �ل��ت��زود  م�شادر  �ن  منر  وب��ني 

�ل��ت��وزي��ع ت��اأت��ي م��ن �آب���ار ���ش��ارع �لب�شاتني و�آب��ار 

و�دي �لقمر وكميات �خرى من عمان و�لزرقاء، 

وز�رة  من  �شارمة  لرقابة  �ملياه  هذه  وتخ�شع 

 120 عليها  يجري  حيث  �ل�شحة  ووز�رة  �ملياه 

ف��ح�����ش��ا ل��ل��ت��اأك��د م���ن م��ط��اب��ق��ت��ه��ا ل��ل��م��و����ش��ف��ة 

�لردنية.

االنباط - عمان 

�شباب حمافظة  ��شتكمال لن�شطة  مديرية 

تنفذ  �لعام  ه��ذ�  بدئت منذ مطلع  �لتي  جر�ص  

�مل��دي��ري��ة خ���ال �شهر ٩ م��ا ي��ق��ارب 30ن�����ش��اط ، 

�ملر�كز  �أع�شاء  من  و�شابة  ٩00���ش��اب  ��شتهدفت 

�لت�����ش��ال  و���ش��ائ��ل  ع��رب  �مل��ح��اف��ظ��ة  يف  �ل�شبابية 

.ZOOM ملرئي برنلمج�

و�أكد مدير �ملديرية، �أحمد �حل�شن، �أن تنفيذ 

ه���ذه �ل��ن�����ش��اط��ات ي���اأت���ي ���ش��م��ن �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لوطنية لل�شباب، بهدف تنمية وتطوير مهار�ت 

�ل�����ش��ب��اب �مل��ع��رف��ي��ة و�ل��ع��م��ل��ي��ة �ل���ازم���ة ل��دخ��ول 

�شوق �لعمل وتعزيز �مل�شاركة �ملدنية و�ل�شيا�شية 

و�لن��ت��خ��اب��ي��ة ل��ل�����ش��ب��اب وحت�����ش��ني �ل�����ش��ب��اب من 

مبخاطر  و�لتوعية  �ل�شلبية  �ل�شحية  �لمن��اط 

ب���ر�م���ج جمتمعية  ،وت���ط���وي���ر  �ل�����ش��ر  ح������و�دث 

من  ملجتمعهم  �لفعلي  ب��ال��و�ق��ع  �ل�شباب  تربط 

خال توظيف �لتكنولوجيا و�لتوعية مبخاطر 

�جلر�ئم �للكرتونية .

ك��م��ا ت��ه��دف �لأن�����ش��ط��ة �إىل ت��ن��م��ي��ة م��ه��ار�ت 

و�لتعامل  �ملعرفة  �لإبد�عي بهدف نقد  �لتفكر 

ب���ط���رق ع��ل��م��ي��ة م���ع �ل���ت���ط���ور �مل���ع���ريف و�ل��ت��ق��ن��ي 

قادرين  ليكونو�  �إع��د�ده��م  يف  ي�شهم  مبا  �لهائل 

على �لبتكار و�لإب��د�ع و�لإ�شهام يف �لتغلب على 

�مل�شكات وخدمة جمتمعاتهم.

�إط��ار  تاأتي �شمن  �لأن�شطة  ه��ذه  �أن  و�أو���ش��ح 

�ل�شبابية  و�مل��ر�ك��ز  �مل��دي��ري��ة  خطة  م��ع  متكامل 

ومبا يتو�فق مع �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية لوز�رة 

�ب��ت��ك��اري��ه تنطلق من  �أن�����ش��ط��ة  ل��ط��رح  �ل�����ش��ب��اب 

�أق�شى  لتحقيق  ورغباتهم  �ل�شباب  �حتياجات 

درجات �ل�شتفادة لل�شباب �مل�شاركني .

و�����ش���ار �حل�����ش��ن ب���ان ه���ذة �لن�����ش��ط��ة ترتكز 

ع��ل��ى 7حم����اور ����ش��ا���ش��ي��ة ت��ت��ن��اول حم���ور �لتعلم 

�لفاعلة،حمور  �ملو�طنة  حمور   ، و�لتكنولوجيا 

�مل�����ش��ارك��ة و�ل���ق���ي���ادة �ل��ف��اع��ل��ة ،حم����ور �ل���ري���ادة 

�لقانون  ���ش��ي��ادة  حم��ور  �لق��ت�����ش��ادي،  و�لتمكني 

و�حل��اك��م��ي��ة �ل��ر���ش��ي��دة،حم��ور �لم����ن و�ل�����ش��ل��م 

�ملجتمعي  ،حمور �ل�شحة و�لن�شاط �لبدين .

االنباط-عمان

�أن  ل��ان��ت��خ��اب   �مل�شتقلة  �لهيئة  �علنت 

ع����دد �ل���ق���و�ئ���م �لن��ت��خ��اب��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��دم��ت 

ب��ط��ل��ب��ات ت���ر����ش���ح ل���ان���ت���خ���اب���ات �ل��ن��ي��اب��ي��ة 

�ل���ع���ام���ة ل��ل��م��ج��ل�����ص �ل��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر ل��ل��ي��وم 

بلع  فيما  قائمة    )   87  ( للرت�شح   �ل��ث��اين 

 525  ( �لرت�شح      �ملتقدمني بطلبات  ع��دد 

م��د�ر يومني   �لقو�ئم على  لي�شبح عدد    ،)

�ملتقدمني  ع��دد  بلغ  فيما  ق��ائ��م��ة    )  251  (

 )1457 بطلبات �لرت�شح يف هذه �لقو�ئم )  

متقدما ومتقدمة .

وت���وزع���ت ط��ل��ب��ات �ل���ق���و�ئ���م �مل��ق��دم��ة يف 

�ليوم �لثاين للرت�شح على �لنحو �لتايل:

4  (  و�لثانية  �لعا�شمة :-  �لوىل )     

    5 4  ( و�لر�بعة )     4 ( و�لثالثة )          (

  )     ٩ (  و�لبلقاء )       3 ( و�خلام�شة )    

و�لزرقاء �لوىل )  6   ( و�لزرقاء �لثانية )    

 )    1 4  (  وب��دو �ل�شمال )  2 ( ومادبا )    

وبدو �لو�شط )   2   ( وبدو �جلنوب )   1   ( 

و�ربد �لوىل )   5  ( و�ربد �لثانية )   2   ( 

و�ربد �لثالثة )    3 ( و�ربد �لر�بعة )   6   ( 

1  ( وعجلون  3   ( وجر�ص )    و �ملفرق )  

)    5 ( و�لكرك )٩      ( و�لطفيلة )    4  ( 

ومعان )   2   ( و�لعقبة )   2   ( .

وي���ذك���ر �ن �ل���ي���وم �خل��م��ي�����ص ه���و �ل��ي��وم 

�لخر لتقدمي طلبات �لرت�شح لانتخابات 

�لنيابية �لعامة للمجل�ص �لتا�شع ع�شر.

تسجيل 9 وفيات و1190 إصابة محلية بـ»كورونا« و189 حالة شفاء
 الصحة تدعو المواطنين إلى التعاون مع فرق التقصي الوبائي

 العمل: بالغ 9 يطبق على مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص الخاضعة ألحكام قانون العمل

 األمن العام تعلن مواعيد ومواقع محطات الترخيص المتنقلة بالمملكة

 سلطة إقليم البترا تعلن خطة طوارىء الشتاء

 التربية: تمديد التسجيل لتكميلي التوجيهي حتى الثالثاء المقبل

االنباط-عمان

بفرو�ص  �إ�شابة   11٩٩ ت�شجيل  عن  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 

11٩0 حملية  �لأربعاء، منها  �م�ص  �ململكة  �مل�شتجّد يف  كورونا 

و٩  �إ�شابة،   20200 �إىل  لاإ�شابات  �لإج��م��ايل  �لعدد  لرتفع 

وفيات لرتفع �لعدد �لإجمايل �إىل 131 وفاة.

�مل��وج��ز �لإع��ام��ي  وت��وّزع��ت �لإ���ش��اب��ات �جل��دي��دة بح�شب 

حالة   11٩0 على  �ل�شحة  ووز�رة  �ل��وزر�ء  رئا�شة  عن  �ل�شادر 

و115  عّمان،  �لعا�شمة  حمافظة  يف  حالة   870 منها  حملّية، 

�إربد منها  �لزرقاء، و81 حالة يف حمافظة  حالة يف حمافظة 

يف  حالة  و18  �ل��ك��رك،  حمافظة  يف  حالة  و28  �ل��رم��ث��ا،  يف   30

�ل���ب���رت�، و4 ح�����الت يف  6 ح�����الت يف  حم��اف��ظ��ة م���ع���ان م��ن��ه��ا 

و37  ع��ج��ل��ون،  حمافظة  يف  و�ح���دة  وح��ال��ة  �مل��ف��رق،  حمافظة 

�لعقبة،  حمافظة  يف  حالة   25 و  �لبلقاء،  حمافظة  يف  حالة 

ماأدبا،  و3 حالت يف حمافظة  و7 حالت يف حمافظة جر�ص، 

وحالة و�حدة يف حمافظة �لطفيلة.

٩ ح���الت خ��ارج��ّي��ة ب��ني �ل��ق��ادم��ني م��ن خ��ارج  ك��م��ا �شجلت 

�ململكة.

42 حالة  �شفاء، منها  18٩ حالة  ت�شجيل  �إىل  �ملوجز  و��شار 

ة  �خلا�شّ �ملنطقة  يف  حالة  و124  حمزة،  �لأم��ر  م�شت�شفى  يف 

�مللكة  و٩ حالت يف م�شت�شفى  �ملّيت،  �لبحر  �مل�شابني يف  بعزل 

ة �ملعتمدة. علياء، و14 حالة يف �مل�شت�شفيات �خلا�شّ

�إجمايل  لي�شبح  خمربّيا  فح�شاً   20507 �إج��ر�ء  �إىل  ولفت 

�لآن  وحتى  �ل��وب��اء  ب��دء  منذ  �أج��ري��ت  �لتي  �لفحو�شات  ع��دد 

1351112 فح�شاً.

ح��الت  ت�شجيل  ����ش��ت��م��ر�ر  ظ��ّل  �ل����وز�رة �جلميع يف  ودع���ت 

معاير  و�ّت��ب��اع  �ل��ّدف��اع  ب��اأو�م��ر  �لل��ت��ز�م  �إىل  حملّية،  �إ�شابة 

�ل�����ش��ام��ة و�ل���وق���اي���ة، و�رت�������د�ء �ل���ك���ّم���ام���ات، وع�����دم �إق���ام���ة 

�لتجّمعات لأكرث من 20 �شخ�شاً، و��شتخد�م تطبيقي “�أمان” 

و”�شحتك«.

�ل�شحة  �ل�����ش��اري��ة يف وز�رة  �لم��ر����ص  م��دي��رة  دع��ت  ك��م��ا   

�ل��دك��ت��ورة ه��دي��ل �ل�����ش��ائ��ح �مل��و�ط��ن��ني �ىل �ل��ت��ع��اون م��ع ف��رق 

�لتق�شي �لوبائي يف �جناز مهمة فح�ص �ملخالطني يف �ماكن 

تو�جدهم.

ت��و�ج��ه م�شكلة  �ل��وب��ائ��ي  �ل��ت��ق�����ش��ي  ف���رق  �ن  �ىل  و�أ����ش���ارت 

بالتو��شل مع �ملخالطني لعدم رغبة �لبع�ص باجر�ء �لفح�ص 

�و  �ل��ه��و�ت��ف  ع��ل��ى  �ل���رد  وع���دم  �لنتيجة  م��ن  خ��وف��ه��م  ب�شبب 

�غ��اق��ه��ا و�ح��ي��ان��ا �ع���ط���اء ه���و�ت���ف غ���ر ���ش��ح��ي��ح��ة. وق��ال��ت 

حتجر  �ن  �ملخالطة  ب��احل��الت  �ل���ش��ل  �ن  �ل�شائح  �ل��دك��ت��ورة 

و�لل��ت��ز�م  �ملخت�شة  �ل��ف��رق  و���ش��ول  حل��ني  �ح��رت�زي��ا  نف�شها 

ب���اج���ر�ء�ت �ل��ع��زل و�حل��ج��ر �مل��ن��زيل م��ن �جل��ل��و���ص يف غرفة 

و�لتخل�ص  ورقية  مناديل  و��شتخد�م  �لتهوية  جيدة  منف�شلة 

و�ملد�ومة  خا�شة  طعام  معد�ت  وتخ�شي�ص  �من  ب�شكل  منها 

ع��ل��ى ت��ع��ق��ي��م �ل���ش��ط��ح ب��ع��د وق��ب��ل �مل��ام�����ش��ة وغ�����ش��ل �غطية 

�شلة  وتخ�شي�ص   ،٩0_60 بني  ح��ر�رت��ه  درج��ة  مب��اء  �ل�شرير 

مهمات مغلفة يف �لغرفة حلني و�شول �لفرق �ملخت�شة .

�ملخالطني  فح�ص  يف  �لتاأخر  �ن  �ل�شائح  �لدكتورة  وبينت 

وتز�يد  �لعمل  �شغط  ب�شبب  جاء  كورونا  بفرو�ص  و�مل�شابني 

�عد�د �حلالت �مل�شابة.

االنباط- عمان

ب��ا���ش��م وز�رة  �ل��ن��اط��ق �لإع����ام����ي  ق����ال   

رقم  �لباغ  �أحكام  �أن  �لزيود  حممد  �لعمل 

لأحكام  بال�شتناد  �ل�شادر   2020 ل�شنة   )٩(

�أمر �لدفاع رقم )6( ل�شنة 2020 يطبق على 

�أية  �أو  �خلا�ص  �لقطاع  ومن�شاآت  موؤ�ش�شات 

�لعمل،  قانون  لأحكام  خا�شعة  خا�شة  جهة 

و�ل���ت���ي ي���ج���ري �ت���خ���اذ ق����ر�ر ب��اغ��اق��ه��ا �أو 

�غاق �أي جزء منها ب�شبب فرو�ص كورونا 

و�إىل حني �نتهاء �ملدة �ملقررة حلجر �أو عزل 

�لعاملني فيها ح�شب مقت�شى �حلال.

االنباط- عّمان

 ن�شرت �إد�رة ترخي�ص �ل�شو�قني و�ملركبات 

يف م��دي��ري��ة �لأم�����ن �ل���ع���ام �ل���ي���وم �لأرب����ع����اء، 

مو�عيد ومو�قع حمطات �لرتخي�ص �ملتنقلة 

يف عدد من مناطق �ململكة، ��شتكماًل جلولت 

�لبتكارية  �ملبادرة  �شمن  �ملتنقل  �لرتخي�ص 

�لتي �أطلقتها �لإد�رة )بنو�شلك(.

ودع���ت �مل��دي��ري��ة يف ب��ي��ان �م�����ص �لرب��ع��اء، 

�مل��و�ط��ن��ني م��ن ق��اط��ن��ي �مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي توجد 

�إىل �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ات  �مل��ح��ط��ات  فيها 

�ملحطات  تقدمها  �ل��ت��ي  �ملتنقلة  �لرتخي�ص 

من �ل�شاعة 8 �شباحاً وحتى �ل�شاعة 2 ظهر�ً 

�شاحة  �شعيد يف  �ب���ي  دي���ر  �ل���ك���ورة/  ل����و�ء  يف 

مكتبة �لبلدية، ويف منطقة �ل�شفاوي باملركز 

�ي�شا  �لأمني  �ملركز  وو�دي عربة يف  �لأمني، 

يوم �لأحد �ملو�فق ل��11 ت�شرين �لأول. ويف يوم 

�ملحطات  �شتكون  �لأول،  ت�شرين   12 �لثنني 

بقاعة  �يد�ص  بيت  �ل��ك��ورة/  ل��و�ء  موجودة يف 

و�ل��روي�����ش��د يف م�شغل  ح�����ش��ني،  �لأم����ر  �شمو 

�لأم��رة  حديقة  د�خ��ل  �لعقبة  ويف  �ل�شيانة، 

�شلمى.

ت�شرين   13 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  و�شتكون 

�لأول يف لو�ء �لكورة/ بيت �يد�ص بقاعة �شمو 

�لأمر ح�شني، ويف �لبادية �ل�شمالية مبنطقة 

�لعقبة  ويف  �ملنارة،  �شرطة  نقطة  عند  �ملنارة 

بحديقة �لأمرة �شلمى، ويوم �لأربعاء �ملو�فق 

�ل�شمايل  �مل����ز�ر  ل����و�ء  يف  �لأول  ت�����ش��ري��ن   14

�لبادية  ب�شاحة مركز دفاع مدين �شمد، ويف 

�شرطة  نقطة  عند  �مل��ن��ارة  منطقة  �ل�شمالية 

رم  و�دي  �أم���ن  مب��رك��ز  رم  و�دي  ويف  �مل���ن���ارة، 

�لبادية �جلنوبية.

ويف م��ط��ل��ع �ل���ش��ب��وع �مل��ق��ب��ل، ي���وم �لح���د 

�ملو�فق 18 ت�شرين �لأول يف �ل�شونة �ل�شمالية 

م��ن��ط��ق��ة ب��ل��دي��ة ���ش��رح��ب��ي��ل ب���ن ح�����ش��ن��ة عند 

�أب���و عبيدة،   - �ل���دوري���ات �خل��ارج��ي��ة  حمطة 

ويف ق�شاء �لأزرق بحديقة �لبلدية، ويف لو�ء 

�لبرت�ء ب�شاحة مكتب �لأ�شغال، ويوم �لثنني 

�ملو�فق ل��1٩ ت�شرين �لأول يف لو�ء بني كنانة 

ببلدية �لرموك - �ل�شيلة، ويف ق�شاء �لأزرق 

بحديقة �لبلدية، ويف لو�ء �حل�شا مبركز �أمن 

�حل�شا.

ت�شرين   20 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  و�شتكون 

يف  ك��ن��ان��ة  ب��ن��ي  ل���و�ء   2020/10/20 يف  �لأول 

بلدية �لرموك - �ل�شيلة، ويف لو�ء �لقطر�نة 

�لرتخي�ص  حمطات  وتقدم  �لبلدية.  بقاعة 

كتجديد  �لرتخي�ص  خدمات  معظم  �ملتنقلة 

ت��رخ��ي�����ص �مل���رك���ب���ات ون���ق���ل وره�����ن �مل��رك��ب��ة، 

�إ���ش��اف��ة لإ����ش���د�ر ب���دل ت��ال��ف جل��م��ي��ع �أن����و�ع 

�لعدلية وغرها  �لوكالت  و�إ�شد�ر  �لرخ�ص 

من �خلدمات.

ع��ن  �أع���ل���ن���ت  �مل����دي����ري����ة،  �أن  �إىل  ي�������ش���ار 

��شتحد�ث حمطات �لرتخي�ص �ملتنقلة بهدف 

تو�شيع �إطار خدماتها و�لو�شول للمو�طنني 

لهم  �خل��دم��ة  وت��ق��دمي  �لبعيدة  �لأم��اك��ن  يف 

وتوفر �لوقت و�جلهد عليهم.

االنباط- لواء البرتا

 �أع��ل��ن��ت ���ش��ل��ط��ة �إق��ل��ي��م �ل���ب���رت� �ل��ت��ن��م��وي 

بها  �خلا�شة  �لطو�رىء  خطة  عن  �ل�شياحي 

تغطي  �إذ  �ل�شتاء،  للتعامل مع ظروف ف�شل 

و�ملحمية  �لبرت�  ل��و�ء  مناطق  جميع  �خلطة 

�لأثرية.

وق�����ال رئ��ي�����ص ���ش��ل��ط��ة �لإق���ل���ي���م �ل��دك��ت��ور 

خطة  �أن  �لأرب��ع��اء،  �م�ص  �لفرجات  �شليمان 

مع  بالت�شارك  �ل�شلطة  و�شعتها  �لتي  �لعمل 

�أي  م��ع  �لتعامل  �إىل  ت�شعى  �ملعنية،  �جل��ه��ات 

ظروف جوية قد تطر�أ خال ف�شل �ل�شتاء، 

بهدف �حلفاظ على �شامة �ملو�طنني وزو�ر 

�خلطة  �أن  مو�شحا  �لأث��ري��ة،  �ل��ب��رت�  مدينة 

للتعامل  ومتفرغة  متكاملة  ك��و�در  تت�شمن 

مع �لظروف �جلوية على مد�ر �ل�شاعة، �إىل 

جانب �آليات خا�شة للتعامل معها.

�ل�����ش��ت��اء يتم  �إن خ��ط��ط  �ل��ف��رج��ات  وق����ال 

و���ش��ع��ه��ا مب���ا ي���ر�ع���ي �ل��ط��ب��ي��ع��ة �جل��غ��ر�ف��ي��ة 

ملناطق �للو�ء، و�خل�شو�شية �ل�شياحية ملوقع 

ك��و�در  �ل�شلطة  تخ�ش�ص  �إذ  �لأث���ري،  �ل��ب��رت� 

و�آل���ي���ات ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع �ل���ظ���روف �جل���وي���ة يف 

�شامة  على  يحافظ  مب��ا  �لأث��ري��ة،  �ملحمية 

�خلطط  و�شع  مت  �أن��ه  مبينا  وزو�ره،  �مل��وق��ع 

�ل�شنو�ت  يف  �ل�شتاء  جت��ارب  م��ن  بال�شتفادة 

�ملا�شية، ومبا ير�عي طبيعة �ملنطقة �ل�شعبة 

�ل���ت���ي مت���ت���از ب���ك���رثة �لن�����ح�����د�ر�ت وم��ن��اط��ق 

�لنزلق وتعدد جماري �ل�شيول.

�أن���ه وم��ن �شمن خطة ط���و�رىء  و�أ���ش��اف 

�ل�����ش��ت��اء ل��ه��ذ� �ل��ع��ام؛ �إع����ادة ت��اأه��ي��ل م�����ش��ار�ت 

�لأثرية  �ملنطقة  �لعبار�ت يف  �ل�شيول وتهيئة 

و�إع���ادة  ع��ام،  ب�شكل  �ل��ل��و�ء  ومناطق  بالبرت� 

�ملائي يف  و�لنظام  و�مل�شاطب  �ل�شدود  ترميم 

�ملنطقة.

خ��ال  ����ش��ت��ف��ادت  �ل�شلطة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 

�ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة م��ن ن��ظ��ام �لإن�����ذ�ر �ملبكر 

�أخطار  باأية  للتنبوؤ  وذل��ك  �لفي�شان،  خلطر 

قد حتدث قبل وقوعها، من �أجل �لتعامل مبا 

وزو�ر  للمو�طنني  �لعامة  �ل�شامة  ي�شمن 

�لبرت� على حٍد �شو�ء.

ثمانية  م��ن  �ملبكر  �لإن����ذ�ر  ن��ظ��ام  ويتكون 

للك�شف  وحم��ط��ت��ني  ب��امل��ط��ر  للتنبوؤ  �أن��ظ��م��ة 

لو�ء  مناطق  خمتلف  يف  مو�شوعة  �ملياه  عن 

ت�شمح  فورية  بيانات  �لنظام  ويعطي  �لبرت�، 

وحتذير  �ملحتمل  �خل��ط��ر  بتقدير  لل�شلطة 

�مل���و�ط���ن���ني ق��ب��ل و����ش���ول �ل�����ش��ي��ول يف ف�شل 

�ملناطق �ملجاورة ويف  �ملنطقة من  �إىل  �ل�شتاء 

حال �رتفاع من�شوب �ملياه.

االنباط-عمان

 قررت وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

�لت�شجيل  متديد  �لأرب��ع��اء،  �م�ص 

لمتحان �شهادة �لدر��شة �لثانوية 

�ل���ع���ام���ة/ �لم���ت���ح���ان �ل��ت��ك��م��ي��ل��ي 

يوم  دو�م  نهاية  حتى   2020 ل�شنة 

للثالث  �مل���و�ف���ق  �مل��ق��ب��ل  �ل��ث��اث��اء 

ع�شر من �ل�شهر �حلايل بدل من 

يوم غد �خلمي�ص.

وق���������ال �أم���������ني ع�������ام �ل����������وز�رة 

لل�شوؤون �لتعليمية �لدكتور نو�ف 

�إىل  ي��ه��دف  �ل��ق��ر�ر  �إن  �لعجارمة 

مت���ك���ني �ل��ط��ل��ب��ة م����ن ����ش��ت��ك��م��ال 

ع��م��ل��ي��ة �ل��ت�����ش��ج��ي��ل م����ن خ���ال 

م����ر�ج����ع����ة م����دي����ري����ات �ل���رتب���ي���ة 

�ل�شرت�ك،  ر�شوم  ودف��ع  و�لتعليم 

وت��ق��دمي �ل��وث��ائ��ق �مل��ط��ل��وب��ة بعد 

�لت�شجيل �لإلكرتوين �لأويل.

وب�����ني �ل����دك����ت����ور �ل���ع���ج���ارم���ة، 

�لرتبية  م��دي��ري��ات  م��ن  ع���دد�  �أن 

و�ل��ت��ع��ل��ي��م، ك��ان��ت ق��د �أع��ل��ن��ت عن 

ف��ت��ح م��ك��ات��ب يف ب��ع�����ص �مل���د�ر����ص 

ل����ش���ت���ك���م���ال ع��م��ل��ي��ة �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 

�ل��ذي  �لكتظاظ  م��ن  و�لتخفيف 

لالتز�م  �لطلبة  د�ع��ي��ا  ت�شهده، 

حفاظا  �ل�شحية  ب��ال���ش��رت�ط��ات 

على �شامتهم.

السماح للمسافرين القادمين للمملكة 
مغادرة المطار دون انتظار نتائج فحص كورونا

 اغالق مديرية تسجيل اراضي معان

 الرصيفة: شكاوى من انقطاعات المياه

 تنفيذ ما يقارب 30 ورشة في مديرية 
شباب جرش ومراكزها خالل شهر ايلول

المستقلة لالنتخاب: ) 251( قائمة اجمالي القوائم 
المترشحة نهاية دوام اليوم الثاني للترشح

اخلمي�س   8/ 10 / 2020



املحلي
40

�سود، فالفرق بينهما كبري، فاملال ال�سيا�سي  يخلط البع�ض بني املال ال�سيا�سي واملال ا�أل

الع�سائر  األو  ف��راد  ا�أل األو  ح��زاب  ا�أل نتخابية من قبل  ا�إل م�سروع لتمويل وجتهيز احلمالت 

األو غريها وقد األّطرته الهيئة امل�ستقلة لالإلنتخاب بواقع ومعدل ثالث اإلىل خم�ض دنانري 

للناخب الواحد لل�سرف على دعاية احلمالت ا�إلنتخابية وفق املناطق ا�إلنتخابية؛ بيد األن 

�سوات وال�سمائر  �سود غري م�سروع ويعاقب عليه القانون حيث �سراء الذمم وا�أل املال ا�أل

يف �سواد الليل احلالك األو بخفافي�سية ومن حتت الطاولة:

نتخاب �سراحة على حظر تقدمي الهدايا األو التربعات األو امل�ساعدات  1. ين�ض قانون ا�إل

نتخابات. نتخابية ل�سمان نزاهة ا�إل النقدية األو غريها اإلبان احلمالت ا�إل

جتماعي �سلباً  نتخابات ويغري الن�سيج ا�إل �سود خطر على نزاهة ا�إل 2. باملقابل املال ا�أل

وك��رام��ة  احل�����س��اري  وامل����وروث  والفكر  والثقافة  والقيم  ال��ن��زاه��ة  منظومة  م��ن  وي��ح��ط 

املواطن.

�سود ي�سكل جرمية اإلنتخابية يعاقب عليها القانون، حيث تغيري اإلرادة الناخب  3. املال ا�أل

ختيار. �سوات فتغيب التتاف�سية ال�سريفة وحرية ا�إل عرب املال والر�سوة ل�سراء ا�أل

الذمم  و�سراء  املنابر للرتويج  اإل�ستغالل  لي�سمل  املال كمفهوم  يتعدى  �سود  ا�أل املال   .4

عالمية األو ال�سيا�سية األو غريها. �سوات �سواء كانت املنابر الدينية األو الثقافية األو ا�إل وا�أل

�سوات،   �سود ب�ستى األنواعه ل�سراء ا�أل 5. هنالك األقاويل من األن البع�ض ي�ستخدم املال ا�أل

للق�ساء  وحتويلهم  ذل��ك  متابعة  واحلكومة  لالإلنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  م��ن  فمطلوب 

ن من يبيع �سوته يبيع الوطن. العادل جلعلهم عربة لغريهم �أل

امل���ال، ومطلوب  العبثية يف  ا�أل���س��ود وحم��ارب��ة  امل���ال  م��روج��ي  ج��م��اح  كبح  6. مطلوب 

م��ن حديد  بيد  ال�����س��رب  وم��ط��ل��وب  ب��ال��وط��ن،  للمتاجرين  ح��د  و���س��ع  ل��غ��اي��ات  الت�سبيك 

�سود.  مل�ستخدمي املال ا�أل

جن����ازات، وع��دو  وا�إل وال�سفافية  النزاهة  ال��وط��ن وع��دو  ع��دو  ���س��ود  ا�أل امل��ال  ب�سراحة: 

�سالح األي�ساً، والقائمة تطول، واملطلوب حماربته بت�ساركية بني احلكومة واملواطنني  ا�إل

على ال�سواء.

د. محمد طالب عبيدات

 المال السياسي والمال 
األسود
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   الفوسفات : 16 منحة دراسية ألبناء البادية الجنوبية 
لدراسة تخصصات فنية محددة

 اتفاقية منحة من بنك اإلستثمار األوروبي لتنمية المدن 
والقرى بـ4 ر1 مليون يورو

االنباط-عمان

 

  األعلنت �سركة مناجم الفو�سفات ا�ألردنية عن 

البادية  �ألبناء  كاملة  درا�سية  منحة   16 تقدمي 

اجلنوبية يف الكليات اجلامعية املتو�سطة يف اقليم 

اجلنوب للعام الدرا�سي احلايل 2021/2020.

   وج����اء ق����رار امل��واف��ق��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ت��و���س��ي��ات 

اآل��ي��ات  ال��غ��اي��ة ومب��وج��ب  ل��ه��ذه  امل�سكلة  ال��ل��ج��ن��ة 

للح�سول  املعتمدة  وال�سروط  وا�أل�س�ض  ا�ختيار 

على هذه املنح. 

امل��ن��ح، بح�سب رئ��ي�����ض جمل�ض     وت��األت��ي ه���ذه 

اإلطار  الذنيبات، يف  الدكتور حممد  ال�سركة  ادارة 

ملفهوم  وترجمة  لل�سركة،  ا�جتماعية  امل�سوؤولية 

امل��ج��ت��م��ع��ات املحلية،  ال�����س��راك��ة ا�ج��ت��م��اع��ي��ة م��ع 

وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى دع���م ه���ذه املجتمعات وحت��دي��داً  

ال��ب��ادي��ة اجل��ن��وب��ي��ة ل��ت��األه��ي��ل وت��دري��ب األك���رب ع��دد 

ا�إلمكانات  �سمن،  املنطقة  ه��ذه  األبناء  من  ممكن 

تقدمي  يف  �ست�ستمر  ال�سركة  األن  م��وؤك��دا  املتاحة، 

ه����ذه امل���ن���ح �ألب���ن���اء م��ن��ط��ق��ة ال���ب���ادي���ة اجل��ن��وب��ي��ة 

ل�سنوات قادمة.

    وق�����ال ال���دك���ت���ور ال���ذن���ي���ب���ات، ان ال�����س��رك��ة 

ال��درا���س��ة،  ب��ر���س��وم  امل��ن��ح  �ستتكفل مب��وج��ب ه���ذه 

ت�سمل  التي  املنح،   بهذه  اخلا�سة  ال�سروط  وفق 

امليكانيكية،  الهند�سة  ه��ي:  تخ�س�سات  خم�سة 

التعدين،  وهند�سة  والكهربائية،  وال��ك��ي��م��اوي��ة، 

وامل�����س��اح��ة، وت���ه���دف اىل ت��األه��ي��ل األب���ن���اء ال��ب��ادي��ة 

اجل���ن���وب���ي���ة امل���ق���ي���م���ني ف���ي���ه���ا وت���دري���ب���ه���م ع��ل��ى 

تخ�س�سات حرفية ومهنية � تتوافر لديهم، ما 

ي�سهم يف ايجاد األيدي عاملة موؤهلة فنياً لتو�سيع 

يف  املناف�سة  من  ومتكينهم  لديهم  العمل  فر�ض 

ال�سوق املحلي واخلارجي. 

املنح،  ه��ذه  م��ن  امل�ستفيدين  ال�سركة  ودع��ت    

تثبت  ال��ت��ي  ال��الزم��ة  ا�وراق  ا�ستكمال  ���س��رورة 

انهم من القاطنني يف مناطق البادية اجلنوبية، 

من املقبولني وما زال��وا على مقاعد الدرا�سة يف 

الكليات اجلامعية يف ا�قليم، ومل يح�سلوا على 

منح من األي جهة اخرى.

الغاية  لهذه  جلنة  �سكلت  قد  ال�سركة  وكانت 

البادية  األب��ن��اء  ع��ن  وممثلني  فيها  العاملني  م��ن 

اجل��ن��وب��ي��ة �خ��ت��ي��ار امل��ت��ق��دم��ني ع��ل��ى األ���س�����ض من 

امل��و���س��وع��ي��ة وع���دال���ة ال���ت���وزي���ع ب���ني األب���ن���اء ه��ذه 

املنطقة.

االنباط- عمان

تنمية  وبنك  ا�ألوروب��ي  ا�إل�ستثمار  بنك  وقع   

4ر1مليون  بقيمة  تعاون  اإلتفاقية  والقرى  املدن 

ال��دع��م  ت��ق��دمي خ��دم��ات  ل��غ��اي��ات  ي���ورو، كمنحة 

ال��ف��ن��ي مل�������س���روع ك���ف���اءة ا���س��ت��خ��دام ال���ط���اق���ة يف 

ال���ب���ل���دي���ات ا�ألردن�����ي�����ة وامل���ن���ف���ذ م����ن ق���ب���ل ب��ن��ك 

التنمية.

وق�����ال ب��ن��ك ال��ت��ن��م��ي��ة، ام�������ض ا�ألرب�����ع�����اء، اإلن 

امل��ن��ح��ة ت���األت���ي ع��ل��ى ���س��ك��ل خ���دم���ات ا���س��ت�����س��اري��ة 

ا��ستثمار  بنك  قبل  من  املقدم  للقر�ض  ُمكملة 

ا�ألوروبي البالغ 45 مليون يورو اىل بنك تنمية 

املدن والقرى والذي مت توقيعه يف �سهر ت�سرين 

ا�ألول من العام املا�سي.

وت�����س��م��ل م��ن��ح��ة ال���دع���م ال���ف���ن���ي جم��م��وع��ة 

اإلج��راء  يف  واملتمثلة  ا��ست�سارية  اخل��دم��ات  من 

امل�سروعات  وحتديد  الالزمة،  الفنية  الدرا�سات 

التي �ست�ستفيد من متويل ودعم م�سروع كفاءة 

اإلدارة  عملية  دع���م  وك��ذل��ك  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��خ��دام 

امل�سروع.

ت�سمل  األن  امل���ق���رر  م���ن  ان���ه  ال��ب��ن��ك  واأل����س���اف 

ق��ائ��م��ة امل�����س��روع��ات امل�����س��ت��ف��ي��دة م���ن ال��ربن��ام��ج 

ت��ل��ك ال��ت��ي ت�����س��ه��م ب��ت��ح�����س��ني ك���ف���اءة ا���س��ت��خ��دام 

ال��ط��اق��ة يف م���ب���اين ال��ب��ل��دي��ات م��ث��ل ا���س��ت��ب��دال 

اإلنارة موفرة  وحدات ا�إلنارة التقليدية بوحدات 

ال�سم�سية على مباين  ا�أللواح  للطاقة، وتركيب 

ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  وم���زارع  البلدية  اخل��دم��ات 

وا�ستثمارات ا�إل�ساءة العامة يف القطاع البلدي.

واأل���س��ار ال��ب��ن��ك اىل األن امل��ن��ح��ة ت��األت��ي يف اإلط��ار 

والتي  للبنك  ا�ق��ت�����س��ادي��ة  املنعة  دع��م  م��ب��ادرة 

ت��ه��دف ايل دع���م وجت��ه��ي��ز واإلع�����داد امل�����س��روع��ات 

اجلوار اجلنوبي  دول  قدرة  دعم  ت�سهم يف  التي 

التحديات  مواجهة  على  ا�ألوروب����ي  ا�حت���اد  يف 

الرئي�سية.

الطاقة  ا���س��ت��خ��دام  ك��ف��اءة  ب��رن��ام��ج  األن  واألك���د 

واتفاقيات  األول��وي��ات  م��ع  يتما�سى  البلديات  يف 

ال�������س���راك���ة ال�������س���اري���ة ب����ني ا�حت������اد ا�ألوروب�������ي 

وا�إلدارة  “ا��ستخدام  األه��داف  ��سيما  وا�ألردن، 

ان  مو�سحا  الطبيعية”،  ل��ل��م��وارد  امل�ستدامني 

املرتبطة  ا�أله��داف  بتحقيق  �سي�سهم  الربنامج 

الطاقة  وا���س��ت��ث��م��ارات  ال��ط��اق��ة  ك��ف��اءة  بتطوير 

امل��ت��ج��ددة م��ن األج���ل خ��ف�����ض ا���س��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة 

م�����س��ادر  م�����س��اه��م��ة  وحت�����س��ني  ب��امل��ئ��ة   20 بن�سبة 

 15 ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء اإلىل 

باملئة.

امل��دن وال��ق��رى  وب��ني م��دي��ر ع��ام بنك تنمية 

توفري  ع��ل��ى  �ستعمل  امل��ن��ح��ة  اإلن  ال��ع��زام  ا���س��ام��ة 

بتنفيذ  �ست�سهم  ال��ت��ي  ا�إل���س��ت�����س��اري��ة  اخل��دم��ات 

امل�����س��روع وف���ق اف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ومب���ا ي�سب 

تخفي�ض  لغايات  ا�ألردن��ي��ة  البلديات  مب�سلحة 

ا�ألعباء  تخفيف  و  الكهربائية  الطاقة  ف��ات��ورة 

البلديات. املالية على 

ا�إل�ستثمار  نائب رئي�ض بنك  من جانبه، قال 

ا�ألوروبي داريو �سكانابييكو اإلن “بنك ا��ستثمار 

ا�ألوروب��ي وال��ذي ميثل بنك ا�حت��اد ا�ألوروب��ي، 

ا�ألردن، وي�سعدنا يف  ب�سراكة طويلة مع  يرتبط 

ال��الزم  التمويل  ا�ستكمال  ال�سراكة  ه��ذه  اإلط��ار 

البلديات  يف  الطاقة  ا�ستخدام  كفاءة  لربنامج 

ا�ست�سارية  خدمات  توفري  خ��الل  من  ا�ألردن��ي��ة 

الناجح للربنامج«. التنفيذ  لدعم عملية 

من جانبها، رحبت �سفرية ا�حتاد ا�ألوروبي 

بالتعاون  هادجيثيودو�سيو  ماريا  ا�ألردن  ل��دى 

وبنك  ا�ألوروب����ي  ا��ستثمار  بنك  ب��ني  امل�ستمر 

األن خ���دم���ات  امل�����دن وال����ق����ري، م����وؤك����دة  ت��ن��م��ي��ة 

اطار  توفريها يف  يتم  �سوف  التي  الفني  الدعم 

اتفاقية  م��ع  ك��ام��ل  ب�سكل  تتما�سي  ا�إلت��ف��اق��ي��ة 

وتعزز  وا�ألردن  ا�ألوروب��ي  ا�حت��اد  بني  ال�سراكة 

تنفيذها.

االنباط - عّمان

 األلقى العاملون يف اإلدارة مكافحة املخدرات 

وبحقه  م��روج  على  القب�ض  ا�ألرب��ع��اء،  م�ض 

ط��ل��ب��ات األم���ن���ي���ة، ع��ق��ب م��داه��م��ة م��ن��زل��ه يف 

عّمان، و�سبطوا كميات من املواد املخدرة.

ا�إلع��الم��ي  ال��ن��اط��ق  ق��ال  التفا�سيل،  ويف 

يف  العاملني  اإلن  العام  ا�ألم��ن  مديرية  با�سم 

اإلدارة مكافحة املخدرات تابعوا خالل ا�أليام 

�سخ�ض  عن  اليهم  وردت  معلومات  املا�سية 

ق�سايا  مكرري  ومن  األمنية  طلبات   5 بحقه 

ت���روي���ج امل�����واد امل����خ����درة، وب���ح���وزت���ه ك��م��ي��ات 

كبرية من تلك املواد لبيعها وترويجها.

ال�سخ�ض  ذل���ك  ومب��راق��ب��ة  األن����ه  وا����س���اف 

من  املحققون  متكن  عنه  املعلومات  وجمع 

حتديد مكان تخزينه للمواد املخدرة، وبعد 

التاألكد من وجوده داخل املنزل املحدد جرت 

وبتفتي�ض  عليه،  القب�ض  وال��ق��اء  مداهمته 

من  كيلوغرامات   3 على  داخله  ُع���رِ  املنزل 

حبة  اآ�ف  و10  امل��خ��درة،  الكري�ستال  م���ادة 

و1500 حبة  امل��خ��درة،  ال��رتام��ال  من حبوب 

من حبوب اجلاليكا املخدرة، و6 كفوف من 

اإلىل  اإلحالته  وجرت  املخدرة،  احل�سي�ض  مادة 

مدعي عام حمكمة األمن الدولة.

 األمن العام يلقي القبض على مروج مخدرات

 أطباء: مطعوم اإلنفلونزا العالقة له 
بمحاربة فيروس كورونا

االنباط- عمان

 األك���د األط��ب��اء األه��م��ي��ة م��ط��ع��وم ا�إلن��ف��ل��ون��زا 

ال�ستاء،  ف�سل  اق��رتاب  مع  تزامنا  املو�سمية، 

وم���ا ق���د ي��ح��م��ل��ه م���ن ال��ع��دي��د م���ن األم���را����ض 

م���ع���دي���ة يف ظ����ل ك�����ورون�����ا، وت�������س���اب���ه ب��ع�����ض 

من  بالرغم  انه  مو�سحني  بينها،  ا�ألعرا�ض 

األن املطعوم لي�ض له عالقة بفريو�ض كورونا، 

فريو�سات  من  التنف�سي  اجلهاز  يحمي  لكنه 

املجتمعية  ا��سابة  ن�سبة  وتقل  ا�إلنفلونزا، 

به اإلىل نحو �ستني باملئة.

التطعيم  ق�����س��م  رئ��ي�����ض  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 

�سل  اب���و  ك��ام��ل  ال��دك��ت��ور  ال�����س��ح��ة  وزارة  يف 

اآم����ن وي��ح��م��ي من  اإلن م��ط��ع��وم ا�إلن���ف���ل���ون���زا 

املطعوم  اإلعطاء  يتم  األن��ه  مبينا  بها،  ا�إل�سابة 

املو�سى  وال��ف��ئ��ات  ال�سحية،  ل��ل��ك��وادر  جمانا 

األمرا�ض  لديهم  ممن  اخلطورة  ذات  باألخذها 

وال��ذي��ن  ال��ك��ل��ى،  غ�سيل  وم��ر���س��ى  �سرطانية 

ا�ألمرا�ض  ومر�سى  املناعة  يف  نق�ض  لديهم 

التال�سيميا. كالربو ومر�سى  ال�سدرية 

ودعا األبو �سل اإلىل �سرورة التوعية باألهمية 

لديهم  ومم��ن  ال�سن  لكبار  امل��ط��ع��وم  اإلع��ط��اء 

األم���را����ض يف ال��ق��ل��ب وال���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون داخ��ل 

اإلىل  م�سريا  احل��وام��ل،  اإلىل  اإل�سافة  جتمعات 

على  ي��وؤث��ر  و�  اآم��ن  الفريو�سي  املطعوم  األن 

احلمل.

ال�ستة  عمر  من  ُيعطى  املطعوم  األن  وب��ني 

اإلذ يبلغ  األ�سهر، ويختلف �سعره بح�سب نوعه، 

�سعر الثالثي منه ما يقارب اخلم�سة دنانري، 

والطلب  العاملي  لل�سح  نظرا  األن��ه  اإلىل  واأل���س��ار 

على  احل�سول  يتم  مل  املطعوم  على  املتزايد 

كامل الكمية املطلوبة من وزارة ال�سحة.

واألو�سح األن هناك مراكز لر�سد ا�نفلونزا 

اململكة،  وو�سط وجنوب  �سمال  تقع يف  والتي 

وت��ع��م��ل ع��ل��ى ر���س��د ان�����واع ا�ن��ف��ل��ون��زا، من 

خالل األخذ العينات من امل�سابني با�ألمرا�ض 

التنف�سية.

اللجنة  وع�سو  ا�ألوب��ئ��ة  ا�ست�ساري  وق��ال 

اخل���ا����س���ة مب��ت��اب��ع��ة م��ل��ف ف���ريو����ض ك���ورون���ا 

اإلّن األخ����ذ امل��ط��ع��وم  ال��دك��ت��ور ب�����س��ام ح���ج���اوي، 

ي��خ��ف��ف ال����ع����بء ع���ن���د ال��ت��ق�����س��ي ع����ن وب����اء 

 )19 – األن ك��ال م��ن )كوفيد  ال��ك��ورون��ا، ذل��ك 

بن�سبة  م��ت�����س��اب��ه��ة  األع��را���س��ه��م��ا  وا�ن���ف���ون���زا 

التنف�سي،  اجل��ه��از  وي�سيبان  باملئة،  ت�سعني 

والكورونا  با�إلنفلونزا  ال�سخ�ض  األ�سيب  واإلذا 

العالجي  الو�سع  حينها  ف�سيكون  امل�ستجد، 

األ�سعب.

له  لي�ض  ا�إلن��ف��ل��ون��زا  مطعوم  األن  واألو���س��ح 

يحمي  األخ��ذه  لكن  ك��ورون��ا،  بفريو�ض  عالقة 

ا�إلنفلونزا،  فريو�سات  من  التنف�سي  اجلهاز 

ف���ال ي�����س��اب ب���امل���ر����ض، ويف ح����ال ا�إل����س���اب���ة 

األخذ  اإلىل  داعيا  منخف�سة،  بدرجة  ف�ستكون 

ا�نفلونزا،  م��ن  للوقاية  األم��ك��ن  م��ا  امل��ط��ع��وم 

و�����س���ي���م���ا ل��ل��ف��ئ��ات ا�ألك�������� اإلخ����ت����ط����ارا م��ن 

ا��سابة به.

ال�سرق  ال�سبكة  يف  ا�ألوبئة  م�ست�سار  وقال 

عادل  الدكتور  املجتمعية  لل�سحة  األو�سطية 

�سحي  واق��ع  على  مقبلون  “نحن  البلبي�سي 

األ���س��ع��ب ت��زام��ن��ا م��ع اق����رتاب ف�����س��ل ال�����س��ت��اء 

وم���ا ي��ح��م��ل��ه م���ن ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ريو���س��ات 

وا�ألم���را����ض امل��ع��دي��ة، وال��ت��ي م��ن امل��م��ك��ن األن 

ت��ن��ت�����س��ر ف��ي��ه، يف ظ���ل م���ا ن�����س��ه��ده م���ن وب���اء 

م��ط��ع��وم  األخ����ذ  ب�������س���رورة  ون�����س��ح  كورونا”، 

الفريو�سني  األعرا�ض  األن  و��سيما  ا�إلنفلونزا، 

جدا. مت�سابهة 

وا�سار اإلىل األن مطعوم ا�إلنفلونزا يتغرّي يف 

مكوناته من �سنة اإلىل األخرى، �ألنه يتم اإلدخال 

املطعوم  يف  انت�سارا  الفريو�سات  األن���واع  األك��� 

م�سددا  منه،  ا�ألن��واع  ع�سرات  تواجد  ظل  يف 

على األنه مع اقرتاب ف�سل ال�ستاء، فاإلن وجود 

الكورونا وا�نفلونزا �سي�سكل عبئا األكرب على 

ال�سحي. النظام 

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي�����ض ج��م��ع��ي��ة اط��ب��اء 

هاين  الدكتور  ا�ألردنية  واملناعة  احل�سا�سية 

ي��ت��ط��ّور  ا�ن���ف���ل���ون���زا  ف���ريو����ض  اإلن  ع��ب��اب��ن��ة، 

باألخذ  مو�سيا  �سنويا،  تركيبته  م��ن  وي��ح��ّور 

مطعوم هذا العام ل�سموليته لتلك الطفرات 

امل�سّنعة  للمطاعيم  اللجوء  وعدم  اجلديدة، 

لالألعوام ال�سابقة �ختالف تركيبة كل منهم 

مبا يتنا�سب مع الو�سع ال�سحي العاملي لكل 

�سنة.

و�سدد عبابنة وهو م�ست�سار األول ح�سا�سية 

ملقدمي  املطعوم  اإلعطاء  األهمية  على  ومناعة، 

امل�ست�سفيات  يف  والطبية  ال�سحية  الرعاية 

وامل���راك���ز ال�����س��ح��ي��ة م���ن األط���ب���اء ومم��ر���س��ني 

وف���ن���ي���ني وغ�����ريه�����م، وك����ذل����ك ل��ل��م�����س��اب��ني 

ب��األم��را���ض م��زم��ن��ة، ومم���ن ل��دي��ه��م األم��را���ض 

�سدرية وداء ال�سكري والذين ياألخذون األدوية 

وبعد  ل��ل��ح��وام��ل،  وك��ذل��ك  للمناعة،  مثّبطة 

ال����و�دة، اإل���س��اف��ة اإلىل م��ن ت��ت��ج��اوز األع��م��اره��م 

65 عاما.

وب������ني األن�������ه ن���ت���ي���ج���ة ل���ت�������س���اب���ه األع�����را������ض 

ا�ألن���ف���ل���ون���زا م���ع األع����را�����ض ال����ك����ورون����ا، ف���اإلن 

ا�إلنفلونزا،  مطعوم  األخذ  ت�ستدعي  ال�سرورة 

العام  لهذا  ا�إلن��ف��ل��ون��زا  مطعوم  األن  مو�سحا 

ي��ت��وّف��ر م��ن��ه ال��ث��الث��ي وال��رب��اع��ي، ف��ي��م��ا األن��ه 

يوجد األنواع األخرى له كقطرات لالألنف ممن 

يتوفر  النوع  هذا  األن  اإل�  ا�إلب��ر،  من  يخافون 

يف خارج ا�ألردن.

املطعوم  األخذ  األن  عبابنة  الدكتور  واألو�سح 

يوّفر الكلف العالجية واجلهد والوقت على 

األع��داد  زي��ادة  ظل  يف  الوبائي،  التق�سي  ف��رق 

اإل�سابة  ميكن  األن��ه  مبينا  ب��ك��ورون��ا،  امل�سابني 

ب��ا�إلن��ف��ل��ون��زا وب��ك��ورون��ا م��ا ي�سكل  امل��ري�����ض 

تاألتي  هنا  من  لذا  �سحته،  على  عاليا  خطرا 

اه��م��ي��ة األخ����ذ امل��ط��ع��وم ���س��ن��وي��ا. واأل����س���اف األن��ه 

معتمدة  األم��اك��ن  من  املطعوم  األخ��ذ  من  بد   �

وال�سيدليات  ال�سحية  الرعاية  كموؤ�س�سات 

ال��ط��ب��ي��ب، م��ن��وه��ا اىل اح��ت��م��ال��ي��ة  وع����ي����ادة 

ا�ألي���ام ا�ألوىل من  ب��ا�إلن��ف��ل��ون��زا يف  ا�إل���س��اب��ة 

األ�سبوعني  بعد  تبداأل  ففعاليته  املطعوم،  األخ��ذ 

م��ن األخ����ذه. ول��ف��ت ال��دك��ت��ور ع��ب��اب��ن��ة اإلىل األن 

ب��ع�����ض ال��ن��ا���ض ل����دى األخ���ذه���م امل���ط���ع���وم، قد 

ي�سمى  مبا  �ساعتني  اإلىل  دقيقة  بعد  ي�سابوا 

امل��ط��ع��وم( وه��و حمتمل احل���دوث،  )���س��دم��ة 

مع ارتفاع يف درجة احلرارة األو �سداع، مبينا 

األدوي����ة خف�ض  ي���األخ���ذون  ال��ذي��ن  امل��ر���س��ى  األن 

ال��ك��ول��ي�����س��رتول، ُي��ن�����س��ح ب���األخ���ذه���م مل��ط��ع��وم 

لديهم  املطعوم  فاعلية  باألن  علما  ا�إلنفلونزا 

35 باملئة. تنخف�ض بن�سبة 

م��ن  ا�ألط�����ف�����ال  ع���ر����ض  ������س�����رورة  وراألى 

طبيب  على  ���س��ن��وات   8 اإلىل  األ���س��ه��ر  �ستة  عمر 

ال�سحي  و�سعهم  لتقييم  العائلة  األو  ا�أل�سرة 

يتم  األن��ه  اإلىل  م�سريا  املطعوم،  اإلعطائهم  قبل 

اإلعطاوؤهم لهم على جرعتني، بني كل منهما 

األربعة األ�سابيع، فيما البالغون ياخذون جرعة 

ملدة  لديهم  املطعوم  ت��األث��ري  ميتد  اإلذ  واح���دة، 

األ�سهر. ع�سرة 

املطعوم  ح��ف��ظ  ب�����س��رورة  عبابنة  ون�����س��ح 

تعري�سه  وع����دم  ال��ث��الج��ة،  ح����رارة  ب���درج���ة 

لل�سم�ض، وحفظه وفق درجة حرارة منا�سبة 

عند نقله، م�سريا اإلىل األن املطعوم لهذا العام 

مليزة  ال�سابقة  ا�ألعوام  يختلف عن غريه من 

تركيبته، اإلذ مت زراعته يف خاليا غري البي�ض 

ح�سا�سية  ل��دي��ه��م  مم���ن  ل��ل��م��ر���س��ى  ومي��ك��ن 

البي�ض األخذه باألمان.

الجغبير: الدواء األردني أثبتت جودته عالميا
االنباط- عمان

 األكد رئي�ض غرفة �سناعة ا�ألردن املهند�ض فتحي اجلغبري، األن 

الت�سديرية  ا�أل�سواق  اثبتت جودتها يف  ا�ألردنية  الدواء  �سناعة 

العاملية. وباتت تناف�ض وت�ساهي مثيالتها 

واو�سح املهند�ض اجلغبري يف ت�سريح �سحايف ام�ض ا�ألربعاء، 

ا�ألبحاث  خمتلف  واك��ب  باململكة  الدوائية  ال�سناعات  قطاع  األن 

�سباقاً يف توفري كل ما  املتعلقة بفريو�ض كورونا، وكان  العلمية 

يلزم لدعم جهود حماربة الوباء.

ال�سحة  وزارة  خ���الل  م��ن  احل��ك��م��ة  األدوي�����ة  ���س��رك��ة  األن  وب���ني 

تربعت بتاألمني عالج وباء فريو�ض كورونا ملحتاجيه يف ا�ألردن.

اليوم  لدينا  األ�سبح  ا�ألردن��ي��ة  امل�سانع  جلهود  “نتيجة  وق��ال 

جانب  اإلىل  اجل��راح��ي��ة،  الطبية  الكمامات  م��ن  وفائ�سا  اكتفاء 

حملية  ب��األي��د  وت��ط��وي��ره��ا  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ت��ن��ف�����ض  األج���ه���زة  ت�سنيع 

األردنية، ف�سال عما قام به مركز امللك عبداهلل الثاين للت�سميم 

للتو�سع،  قابلة  متنقلة  م�ست�سفيات   3 ت�سميم  م��ن  )ك��ادب��ي( 

وجمهزة بكامل املعدات الطبية.

وا����س���اف األن ح��ج��م ا�إلن����ت����اج ال���ق���ائ���م ال�����س��ن��وي ل��ل�����س��ن��اع��ات 

5ر1  ي��ق��ارب  مب��ا  ي��ق��ّدر  باململكة  الطبية  وال���ل���وازم  ال��ع��الج��ي��ة 

مليار دينار لي�سكل بذلك ما ن�سبته 8 باملئة من اإلجمايل ا�إلنتاج 

من  باملئة   2 بن�سبة  م�ساهمته  اإلىل  اإل�سافة  ال�سناعي،  بالقطاع 

كذلك  يرتاأل�ض  ال��ذي  اجلغبري  واأل�سار  ا�إلج��م��ايل.  املحلي  الناجت 

غرفة �سناعة عمان، اإلىل األن اإلنتاج ال�سناعات العالجية واللوازم 

 54 األك� من  باملتو�سط  تغطي  املحلية  لل�سوق  املوجهة  الطبية 

الطبية  وال��ل��وازم  العالجية  امل��واد  ا�ستهالك  اإلجمايل  من  باملئة 

حمليا.

ت�سل  التي  ا�ألردن��ي��ة  والطبية  الدوائية  ال�سادرات  األن  وب��ني 

اإلىل 90 دولة حول العامل بلغت العام املا�سي، نحو 436 مليون 

بف�سل  الوطنية،  ال�سادرات  اإلجمايل  من  باملئة   9 ت�سكل  دينار، 

واملقايي�ض  املوا�سفات  �ألف�سل  وتطبيقها  منتجاتها  تناف�سية 

العاملية.

وتعد ال�سعودية والعراق واجلزائر والو�يات املتحدة وتركيا 

واوكرانيا وباك�ستان األبرز ا�أل�سواق امل�ستوردة للمنتجات الدوائية 

ا�ألردنية. والطبية 



االنباط-عمان

قال رئي�س جمل�س اإدارة �شركة البوتا�س 

“البوتا�س  اإّن  ال�شرايرة،  جمال  العربية، 

العربية” حققت يف ال�شهور الت�شعة الأوىل 

م���ن ال���ع���ام اجل�����اري اأرق����ام����اً ق��ي��ا���ش��ي��ة على 

منذ  الأعلى  هي  واملبيعات  الإنتاج  �شعيدي 

تاأ�شي�شها رغم ما خلفته جائحة كورونا من 

بظاللها  األقت  �شعبة  اقت�شادية  حتديات 

�شلباً  بها  تاأثر  كما  اأجمع،  العامل  دول  على 

�شوق الأ�شمدة العاملي.

الإن��ت��اج  كميات  اأن   ، ال�شرايرة  واأ���ش��اف 

بلغت  العربية”  “البوتا�س  حققتها  ال��ت��ي 

ك��م��ي��ات  ���ش��ج��ل��ت  ك��م��ا  م��ل��ي��ون ط���ن،   1.966

2 مليون  املبيعات اأي�شاً رقماً قيا�شياً جتاوز 

ط���ن م���ع ن��ه��اي��ة ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن ال��ع��ام 

اأن هذه الأرقام القيا�شية  اجلاري، مو�شحاً 

���ش��ت��ن��ع��ك�����س اإي��ج��اب��ي��ا ع��ل��ى اأرب������اح ال�����ش��رك��ة 

م��دع��م��ات  م���ن  ���ش��ت��زي��د  ك��م��ا   ،2٠2٠ ل��ل��ع��ام 

ومتكينها  لل�شركة  امل�شتقبلية  ال�شتثمارات 

من التو�شع الأفقي والعمودي.

�شركة   ف������اإن   ، ال�������ش���راي���رة  وب���ح�������ش���ب 

البوتا�س العربية جلاأت وملواجهة التحديات 

انت�شار  راف��ق��ت  التي  ال�شعبة  القت�شادية 

ف���رو����س ك���ورون���ا اإىل م�����ش��اع��ف��ة ج��ه��وده��ا 

النفقات،  و�شبط  الإن��ت��اج  كلف  لتخفي�س 

اإنتاج  كلفة  خف�س  م��ن  ال�شركة  متكنت  اإذ 

م�شتويات  اإىل  البوتا�س  من  الواحد  الطن 

طن  اإن��ت��اج  كلفة  انخف�شت  ح��ي��ث  قيا�شية 

6% م���ق���ارن���ة م���ع ن��ف�����س  ال���ب���وت���ا����س ب���واق���ع 

الفرتة من العام املا�شي.

التابعة  ال�شركات  بنتائج  يتعلق  وفيما 

اأكد  العربية،   البوتا�س  ل�شركة  واحلليفة 

اأي�شا  حققت  ال�شركات  ه��ذه  اأن  ال�شرايرة 

الثالث  الربع  خ��الل  اإيجابية  مالية  نتائج 

ب�شكل مبا�شر   �شتنعك�س  العام اجلاري،  من 

ع��ل��ى ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه��ا وخ��ط��ط��ه��ا ال��ت��و���ش��ع��ي��ة 

امل�شتقبلية.

وبالتف�شيل اأو�شح ال�شرايرة اأن مبيعات 

ل�شركة  بالكامل  )اململوكة  كيمابكو  �شركة 

نرتات  م��ادة  تنتج  والتي  العربية  البوتا�س 

ال��ب��وت��ا���ش��ي��وم( ���ش��ج��ل��ت رق���م���اً ق��ي��ا���ش��ي��اً مع 

اإذ  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  نهاية 

119 األف طن وبارتفاع ن�شبته  بلغت حوايل 

 %15 بن�شبة  واأع��ل��ى  املا�شي  ال��ع��ام  ع��ن   %32

ال�شابقة،  ال�شنوات  يف  ال�شركة  مبيعات  عن 

 58.7 بلغت  املبيعات  ه��ذه  قيمة  اأن  مبيناً 

 %24 مقدارها  ارتفاع  وبن�شبة  دينار  مليون 

امل��ا���ش��ي. كما  ال���ع���ام  ال���ف���رتة م���ن  ع���ن ذات 

ال�شافية  ك��ي��م��اب��ك��و  ���ش��رك��ة  اأرب����اح  ارت��ف��ع��ت 

العام احلايل  الثالث من  الربع  حتى نهاية 

العام  الفرتة من  28% مقارنة بذات  بن�شبة 

املا�شي.

ب��ن  احل���ل���ي���ف���ة،  ال�������ش���رك���ات  اأداء  وع�����ن 

ب��روم��ن  ���ش��رك��ة  م��ب��ي��ع��ات  اأن  ال�������ش���راي���رة 

امل��ا���ش��ي  اأي���ل���ول  ن��ه��اي��ة  م���ع  ح��ق��ق��ت  الأردن 

ارت��ف��اع��اً م��ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن العام 

الأردن  �شركة برومن  اجلاري، كما حققت 

العام  مع  مقارنة  الربحية  ن�شب  يف  حت�شًنا 

امل��ا���ش��ي ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات التي 

اإثر  على  العام  هذا  خالل  ال�شركة  واجهت 

جائحة كورونا وتداعياتها.

ا���ش��ت��ث��م��ارات  اأن  اإىل   ال�����ش��راي��رة،  ول��ف��ت 

من  تعزز  زالت  ل  العربية  البوتا�س  �شركة 

حيث  للمملكة  ال�شعبة  العمالت  خم��زون 

و�شركاتها  ال�شركة  رفدته  ما  جمموع  بلغ 

املا�شي  اأيلول  نهاية  مع  واحلليفة  التابعة 

نحو  78٠ مليون دولر اأمريكي.

وك���ان���ت ���ش��رك��ة ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة  قد 

 31 اجل�����اري  مببلغ  ال���ع���ام  خ���الل  ت��رع��ت 

دي���ن���ار  م���ل���ي���ون   2٠ ، م��ن��ه��ا  دي���ن���ار  م���ل���ي���ون 

ل�شندوق هّمة وطن.

االنباط-عمان

الإ�شالمية  العلوم  رئي�س جامعة    بحث 

ال��ع��امل��ي��ة الأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور حم��م��د ع��ل��ي 

العراقية  اجلمهورية  �شفر  مع  اخلاليلة 

يف امل��م��ل��ك��ة الأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ح��ي��در 

ال����ع����ذاري يف ل���ق���اء ع���ق���د مب���ق���ر ال�����ش��ف��ارة 

الأكادميية  العالقات  توثيق  �شبل  بعمان، 

ب���ن ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم الإ���ش��الم��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة 

العراقية. العايل  التعليم  وموؤ�ش�شات 

وع���ر����س الأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور اخل��الي��ل��ة 

يف ال���ل���ق���اء واق������ع اجل���ام���ع���ة وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا 

م�شتجدات  مل��واك��ب��ة  ال��رام��ي��ة  امل�شتقبلية، 

الأكادميية،  اجلوانب  خمتلف  يف  احلداثة 

وا�شتعر�س الأ�شتاذ الدكتور اخلاليلة ن�شاأة 

اأن  اإىل  لفتاً  وتطورها،  اجلامعة  وم�شرة 

الطلبة  من  باملئة   2٠ نحو  لديها  اجلامعة 

الوافدين الذين يتوزعون على 62 جن�شية، 

اإىل م���ا ح��ق��ق��ت��ه م���ن متيز  ي���ع���ود  وه����و م���ا 

ن�شر  يف  وا�شهاماتها  العاملي،  ال�شعيد  على 

و�شطية الإ�شالم وحماربة الفكر املتطرف.

وب����ن الأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور اخل��الي��ل��ة اأن 

اأن تتميز على ال�شعيد  ا�شتطاعت  اجلامعة 

الأك��ادمي��ي��ة،  براجمها  ناحية  م��ن  ال��ع��امل��ي، 

والإدارية  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  ومتيز 

يف اجلامعة.

الذين  العراقية  اجلالية  بطلبة  واأ���ش��اد 

يدر�شون يف اجلامعة، علًما وخلًقا و�شلوًكا.

وا�شتعر�س نائب رئي�س اجلامعة الأ�شتاذ 

التي  التخ�ش�شات  حتاملة  �شليم  الدكتور 

ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا اجل���ام���ع���ة. وب����ن ع��م��ي��د كلية 

اأبو  �شالح  الدكتور  الأ�شتاذ  احلنفي  الفقه 

احلاج اأهمية كليات ال�شريعة الإ�شالمية يف 

اجلامعة ودورها بتدري�س و�شطية الإ�شالم 

وحم�����ارب�����ة ال���ف���ك���ر امل����ت����ط����رف وحم����ارب����ة 

الرهاب.

اأهمية  العذاري  ال�شفر  اكد  جانبه  من 

ال���ع���الق���ات الأخ����وي����ة امل��ت��ي��ن��ة ال���ت���ي ت��رب��ط 

البلدين ال�شقيقن يف الكثر من املجالت 

العراقين  الطلبة  ملف  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

يف اجل��ام��ع��ات الأردن���ي���ة ل��ه اأه��م��ي��ة ك��ب��رة، 

م���ن اجل��ام��ع��ات  ع���دد  زار  اأن����ه  اإىل  م�����ش��راً 

الأردنية خالل الفرتة املا�شية.

الدكتور  الأ�شتاذ  قدم  الزيارة  نهاية  ويف 

ال��ع��ذاري،  لل�شفر  اجلامعة  درع  اخلاليلة 

بح�شور امللحق الثقايف يف ال�شفارة.

االنباط-عمان

����ش���ارك الحت�����اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات ع��م��ال 

الأردن بجل�شة نقا�شية عر تقنية الت�شال 

“اأكادميية  اأن�����ش��ط��ة  ���ش��م��ن  ت��اأت��ي  امل���رئ���ي، 

التنظيم النقابي باملنطقة العربية” بدعم 

والتن�شيق  للنقابات  ال���دويل  الحت���اد  م��ن 

وم�شاركة  للنقابات  ال��ع��رب��ي  الحت���اد  م��ع 

لعام  الكادميية  برنامج  من  امل�شتفيدين 

منظمات  م��ن  ال�����ش��اب��ق��ة  وال�����ش��ن��وات   2٠2٠

ونقابات عمالية يف املنطقة العربية.

واأك�����د الحت�����اد ال���ع���ام يف ب��ي��ان ���ش��ح��ايف 

النقا�شية  اجلل�شة  اأن  الرب���ع���اء  ام�����س  ل��ه 

ا����ش���ت�������ش���اف���ت ع�������ددا م�����ن امل���������ش����ارك����ن يف 

ل�شنوات  برناجمها  اأنهوا  ممن  الأكادميية 

بقية  على  جتاربهم  عر�س  لغايات  �شابقة 

ومدى  عليهم.  الفائدة  وتعميم  امل�شاركن 

ت����اأث����ر ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ع���ل���ى ن�����ش��اط��ه��م 

ال���ن���ق���اب���ي و����ش���ب���ل جت�����اوز اآي�����ة ع���ق���ب���ات اأو 

ب�شببها. �شعوبات 

ال���ع���ام  الحت�������اد  اأن  ال���ب���ي���ان،  واأو������ش�����ح 

للعاملن  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة  ع��ر���س جت��رب��ة 

التنظيم  يف  ع��م��ان،  واأم���ان���ة  ال��ب��ل��دي��ات  يف 

وجهودها  النقابة  ن�شاطات  واأبرز  النقابي 

يف ت���و����ش���ي���ع م���ظ���ل���ت���ه، وحت���ف���ي���ز ال���ع���م���ال 

اإىل  النقابة.  اإىل  لالنت�شاب  وت�شجيعهم 

التي  وال��ور���س  التدريبية  ال��رام��ج  جانب 

ع��ق��دت��ه��ا ال���ن���ق���اب���ة ب��خ�����ش��و���س ال��ت��وع��ي��ة 

وال��ت��ث��ف��ي��ف ب��ح��ق��وق ال���ع���ام���ل الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

النقابية. واحلريات 

ودعا رئي�س الحتاد العام لنقابات عمال 

ال��ب��ي��ان،  بح�شب  امل��ع��اي��ط��ه،  م���ازن  الأردن 

خمتلف  يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  يف  العاملن 

اإىل  القطاعات  و�شتى  القت�شادية  املن�شاآت 

اأن  مو�شًحا  العمالية،  للنقابات  النت�شاب 

ق���وة ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة ت��ك��م��ن يف اأع���داد 

ال��ق��ي��ام  م��ن  ميكنها  م��ا  اإل��ي��ه��ا،  املنت�شبن 

الدفاع عن  وفعال يف  ب�شكل موؤثر  بدورها 

اأ�شحاب  اأمام  حقوق منت�شبيها وق�شاياهم 

ال��ع��م��ل وف���ق ن��ه��ج ال�����ش��راك��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

ومبداأ احلوار الجتماعي.

ال��ع��ام  “الحتاد  اأن  امل��ع��اي��ط��ه  واأ����ش���اف 

ع��ق��د خ���الل ال�����ش��ن��وات ال�����ش��اب��ق��ة ���ش��راك��ات 

م���ت���ع���ددة م���ع م��ن��ظ��م��ات دول���ي���ة وم��ان��ح��ة 

م��ا ت���زال م�����ش��ت��م��رة، ك��ان��ت ث��م��رت��ه��ا تنفيذ 

ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة ت�����ش��م��ن��ت ع��ق��د ع�����ش��رات 

خمتلف  يف  ل��ل��ع��م��ال  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ال���ور����س 

الحت���اد،  مظلة  حت��ت  املن�شوية  ال��ن��ق��اب��ات 

النقابي  العمل  باأ�شا�شيات  التعريف  بهدف 

لف��ًت��ا  والعمالية”.  ال��ن��ق��اب��ي��ة  واحل���ق���وق 

ي��وا���ش��ل ج��ه��وده  اأن الحت���اد  اإىل  الن��ت��ب��اه 

لإدام�����ة ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة م��ع خمتلف 

وال��دول��ي��ة،  املحلية  وامل��ن��ظ��م��ات  املوؤ�ش�شات 

ل��ت��وف��ر ال��دع��م ال���الزم ل���ش��ت��م��رار عملية 

النقابي  الوعي  ون�شر  والتثقيف  التدريب 

ل����دى ال��ع��م��ال وت��و���ش��ي��ع م��ظ��ل��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م 

النقابي.

الراعية  املعايطه، جهود اجلهات  وثمن 

النقابي  ال��ت��ن��ظ��ي��م  لأك��ادمي��ي��ة  وال��داع��م��ة 

م���ن الحت������اد ال������دويل والحت������اد ال��ع��رب��ي 

ل��ل��ن��ق��اب��ات، م���وك���ًدا ح��ر���س الحت����اد ال��ع��ام 

ع���ل���ى ا����ش���ت���م���رار امل�������ش���ارك���ة يف اأن�����ش��ط��ت��ه��ا 

اأنها  اإىل  م�شرا  براجمها،  يف  والنخراط 

وال�شتفادة  الآراء  لتبادل  فر�شة  “متثل 
والحتادات  النقابية  املنظمات  جتارب  من 

ال�شقيقة«. العربية  البلدان  العمالية من 

االنباط- اربد

بني  فائق  ارب��د  غ��رب  بلدية  رئي�س  ق��ال 

لحد  جديدة  اإ�شابة  ت�شجيل  مت  ان��ه  ع��واد 

ك��ورون��ا  بفرو�س  البلدي  املجل�س  اأع�����ش��اء 

امل�شتجد، م�شرا اإىل انه تقرر اغالق مبنى 

وحتى  ام�س  من  اعتبارا  بالكامل،  البلدية 

الأحد القادم.

ال�شابات  ع��دد  ان   ، ع��واد  بني  واأ���ش��اف 

اىل  ارت��ف��ع  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  ب��ن  امل�شجلة 

ا���ش��اب��ت��ن ح��ي��ث ���ش��ج��ل��ت اإ����ش���اب���ة ���ش��اب��ق��ة 

لحدى ع�شوات املجل�س.

وت��ع��ق��ي��م مبنى  ر����س  اأن����ه مت  اإىل  ول��ف��ت 

ال���ب���ل���دي���ة وم����راف����ق����ه����ا و����ش���ح���ب ع���ي���ن���ات 

م���ن ج��م��ي��ع اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س وامل��وظ��ف��ن 

واملخالطن. 

االنباط- عّمان

القب�س  اجلنائي  البحث  يف  العاملون  القى   

على 3 ا�شخا�س احتالوا على اآخر بقيمة 6٠٠ الف 

دينار، وايهامه باأن اأر�شه حتوي �شبائك ذهبية.

وقال الناطق الإعالمي با�شم مديرية الأمن 

العام اإن معلومات وردت للعاملن يف اإدارة البحث 

اجلنائي عن جمموعة من الأ�شخا�س يعر�شون 

اإليهم على  التي ل تعود  الأرا���ش��ي  اح��دى قطع 

اآخرين ب�شعر اأقل من �شعر ال�شوق، وجرت متابعة 

املعلومات  والتحقيق فيها وجمع  املعلومات  تلك 

حول الأ�شخا�س واأ�شحاب قطعة الأر�س.

واأ������ش�����اف، وم����ن خ����الل ال��ت��ح��ق��ي��ق ت��ب��ن اأن 

امل��ط��ل��وب��ن وذوي الأ���ش��ب��ق��ي��ات  ا���ش��خ��ا���س م���ن   3

باإيهام مالك  بق�شايا الحتيال، قاموا  اجلرمية 

قطعة الأر������س ب��وج��ود دف��ائ��ن و���ش��ب��ائ��ك ذهبية 

داخل ار�شه، مطالبن منه منحهم وكالة عامة 

ل�شتخراج تلك ال�شبائك، وبعد اأن منحهم وكالة 

الأخ��ر  اح��ده��م عر�س  با�شم  للعزل  قابلة  غ��ر 

�شعرها  م���ن  اأق����ل  ب�شعر  للبيع  الأر�������س  ق��ط��ع��ة 

احلقيقي.

ج��رى حتديد  باأنه  الإع��الم��ي  الناطق  وتابع 

ال��ث��الث��ة امل�شتبه بهم،  م��ك��ان وج���ود الأ���ش��خ��ا���س 

بطت بحوزتهم  والقي القب�س عليهم جميعا، و�شُ

ذهبي  ب��ل��ون  مطلية  حديدية  و�شبائك  ال��وك��ال��ة 

و�شالح ناري، وجرى حتويلهم للق�شاء.

االنباط - جواد اخل�رضي

ب��ا���ش��ر رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة احل�����ش��ن ب���ن ط��الل 

الأ�شتاذ الدكتور عاطف اخلراب�شة عمله كرئي�س 

للجامعة لأربعة �شنوات، وذلك بعد �شدور الإرادة 

امللكية ال�شامية بذلك.

وقال الدكتور عاطف اخلراب�شه رئي�س جامعة 

احل�شن بن طالل، خالل اإ�شتقباله املهنئن: ان 

اأوىل م��ك��ارم جاللة  ب��ن ط��الل  جامعة احل�شن 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شن يف عام 1999، 

وال��ت��ي حت��م��ل اإ���ش��م امل��ل��ك ال���راح���ل احل�����ش��ن بن 

طالل رحمه اهلل، والتي اأن�شاأت يف معان عا�شمة 

الأردن  ت��اري��خ  منها  ب���داأ  وال��ت��ي  الأوىل،  الأردن 

احلديث، حتتاج من اجلميع التكاتف، ومواجهة 

التحديات التي تواجه اجلامعة، وهذا ل ياأتي اإل 

بالعمل اجلاد املخل�س وتظافر اجلهود املخل�شة 

من اأبناءها. 

واأ�����ش����اف اخل��راب�����ش��ة، اأن امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة 

الكثرة  الإجن����ازات  �شت�شهد  اجلامعة  عمر  م��ن 

جديدة  لكليات  اإن�شاء  م��ن  اهلل،  ب���اإذن  والكبرة 

لها  �شيكون  وال��ت��ي  متخ�ش�شة،  علمية  وم��راك��ز 

الأث��ر على طلبتها ورف��ع اأع���داد املقبولن فيها، 

كما اأن رئا�شة اجلامعة �شتقدم كل ما يلزم حلل 

التعليمية  العملية  ت��واج��ه  ق��د  ال��ت��ي  امل�شكالت 

وال��ط��ل��ب��ة وب�����ش��ك��ل ���ش��ري��ع وم��ب��ا���ش��ر، وت��ق��دمي 

قد  التي  ال�شعوبات  وتذليل  الت�شهيالت  كافة 

تواجههم.

ق��ام بها يف  اأّك���د اخلراب�شة خ��الل جولة  كما 

بقوانن  الإل���ت���زام  ال��رئ��ا���ش��ة، على  اأن��ح��اء مبنى 

الدفاع التي تخت�س بالإلتزام باملعاير ال�شحية، 

الكمامات،  بلب�س  اإل��ت��زام  من  العامة  وال�شالمة 

وتوفر املطهرات، والتباعد بن املراجعن، وما 

يلزم للمحافظة على �شالمة املراجعن للجامعة.

ق��ام بجولة تفقد فيها  ال��دك��ت��ور اخل��راب�����ش��ه 

الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  فيها  راف��ق��ه  اجلامعة  م��راف��ق 

اأحمد اأبو جري نائب الرئي�س لل�شوؤون الإدارية، 

وال��دك��ت��ور حممد ج��رار مدير وح��دة العالقات 

العامة والإت�شال املجتمعي يف اجلامعة.

املحلي
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 اله�شتريا التي ت�شاحب الأوبئة والكوارث واحلروب والأزمات ل تقل خطورًة عن ملّماتها ملا 

حتدثه من �شبابية يف الروؤية وتخبط يف اتخاذ القرارات خ�شو�شاً يف بواكر الأحداث. الغريب 

  ”KG2“ و ””KG1“ اأن منطق العلم وخرة العلماء يف الدول ذات الأنظمة ال�شمولية ودول

دميقراطية”؛ ل ت�شفع يف كثر من الأحيان لدى �شانعي القرار وال�شواد الأعظم من ال�شعوب 

فيها لتوجيه البو�شلة وجهتها ال�شحيحة، ليطغى دائماً ميل وقبول جمعي للتمرت�س خلف 

�شلطة عليا ذات قوة وجروت ي�شلم لها الزمام فتت�شدر �شخ�شياتها امل�شهد وتديره باإ�شلوب ولغة 

جتمع بن حزم الآباء وحنو الأمهات وبطبيعة احلال؛ تفرد القرار واإحادية حتديد امل�شار.

 هذه احلالة من التحو�شل بدورها موؤقتة �شرعان ما تبداأ بالتال�شي مع ا�شتعادة النا�س 

حلوا�شهم واإح�شا�شهم وخروجهم من �شرنقة خوفهم، ليبداأ املجتمع تعافيه النف�شي والعاطفي، 

اأول  اأنهم  بالأم�س  التقوقع  اأن�شار  ليكت�شف  التايل،  وال�شوؤال عن  التقييم  ذلك مرحلة  لتتلو 

�شحاياه اليوم وكل يوم، فالختباء قد يرجئ مواجهة امل�شكلة حلن لكنه لن ينهيها بحال، فما 

تختبئ منه �شيبقى يف انتظارك حتى تعود، ف��اإذا عدت جم��رداً من كل �شالح �شتجد ما فررت 

من مواجهته يطلبك باإ�شرار وتوح�س. ا�شرتاحة املحارب هدنة بعد قتال يعقبها قتال لتنتهي 

احلرب بانت�شار وهزمية، فهل اأعددنا ال�شالح الفعال خلو�س معركة الوباء ومبا�شرة النزال؟

 الدكتور عزمي حمافظة قامة وطنية لها احرتامها وتقديرها، كان وما يزال �شوتاً جريًء 

وعقالنياً نادى ونحن يف عن العا�شفة حيث غلبة �شوت �شافرات الإن��ذار؛ ب�شرورة  حتكيم 

املنطق والعلم واخلرة وعدم الجنرار نحو تاأزمي الأزمة بحلول وقرارات غر مدرو�شة بعناية 

ول قائمة على اأ�ش�س علمية ا�شتقرائية دقيقة، مع اأنها  حظيت يف حينه بر�شى العامة الباحثن 

عن ق�شة الغريق املوهوم، لتت�شح عدم جدوى كثر منها بل �شوء عاقبتها على املدى الق�شر 

واملتو�شط ورمبا الطويل. عزمي حمافظة كان يحذر مع جمموعة كبرة من اأطباء وخراء 

الفرو�س” التي من  “اخللو من  “الأ�شفار” واإع��الن��ات  ياأبى قبول نظرية  العلم  اأن  العامل 

�شاأنها ت�شليل الراأي العام، يف املقابل، يدعو حمافظة م�شتنداً اإىل التحليل والتاأ�شيل العلمي 

اأن  اإذ  الوباء،  تف�شي  اإج��راًء يحول دون  ا�شتمراء فر�س احلظر بو�شفه  اإىل عدم  والإح�شائي 

التعاي�س واتخاذ احليطة واحلذر من خالل ارتداء الكمامات واتباع قواعد التباعد وال�شالمة 

وت�شديد الرقابة عليها، هو احلل ال�شرتاتيجي طويل الأمد الذي يراه حمافظة مف�شياً اإىل 

تقلي�س معدل الإ�شابات واحلد من تف�شي العدوى.

ال�شامل ملدة  الباهظ لفر�س احلظر  الثمن  ت�شاوؤلهم عن  املت�شائلن  ن��ردد مع جموع   لن 

�شهرين تقريباً مع بداية الأزمة حينما كانت معدلت الإ�شابة يف حدودها الدنيا والرجوع عن 

هذا احلل مع تزايد املعدلت ب�شكل لفت، ولن نناق�س اآث��ار ما ترتب على ذلك من ارتفاع يف 

معدلت البطالة وانخفا�س يف م�شتوى الدخل، فهذه اأمور قد تررها متالزمة “قرارات رّد 

الفعل ال�شريع الناجم عن اخلوف والرتويع” التي ت�شاحب الأزمات الكرى، ولن نعيد طرح 

الأ�شئلة حول اإدارة املعابر وفاعلية اإجراءات مراقبتها التي اأقر املعنيون بر�شد ثغرات فيها، اإل 

اأن ما ل ميكن جتاهله هو الإ�شرار على تكرار جتربة احللول ذات الطابع الع�شكري التي اأثبتت 

عدم فاعليتها وامل�شتن�شخة من جتارب دول بولي�شية مثل ال�شن وغالبية الدول العربية، يف 

الوقت الذي كانت فيه دول دميقراطية اأخرى ت�شطر جتارب ناجحة مبنية على اأ�ش�س وقراءات 

وا�شتنتاجات علمية حم�شة، هناك حيث يت�شدر امل�شهد الأطباء املتخ�ش�شون يف علم الفرو�شات 

والأوبئة واخلراء والعلماء الذين يفر�شون على ال�شلطة ما يجب فعله وما ينبغي تالفيه ومن 

هي الفئات الأوىل باحلماية والرعاية لكونها اأكرث عر�شًة خلطر الإ�شابة وم�شاعفاتها... يف 

حتييد كامل ووا�شح لآرائهم وتو�شياتهم عن اأي تاأثر �شيا�شي اأو اإداري غر مهني، م�شتنرين 

باآراء فرق متعددة التخ�ش�شات لبيان الآثار القت�شادية والنف�شية والتعليمية والجتماعية لكل 

قرار يتخذونه وكل اإجراء يوعزون للحكومة القيام به.

اأزم���ة ع�شفت  يف  العقل  نظر كثرين؛ �شوت  ووجهة   عزمي حمافظة من وجهة نظري 

متالزماتها النفعالية بكثر من العقول وباملنطق واملعقول، فهل اآن الأوان لن�شتمع ل�شوته بدًل 

من �شماع دوي ال�شافرات التي تعلن عن بدء احلظر ونهايته؟

.”!Chapeau“ عزمي حمافظة، حتية و 

   د. مهند العزة

»Chapeau!« عزمي 
محافظة

 االستثمار: التوجهات الحكومية مستمرة لزيادة الثقة في البيئة االستثمارية بالمملكة

 الصرايرة : »البوتاس العربية« تحقق أرقامًا قياسية على صعيدي اإلنتاج والمبيعات هي األعلى منذ تأسيس الشركة

 الخاليلة يلتقي السفير العراقي ويبحثان توثيق العالقات األكاديمية

 إغالق مبنى بلدية إربد حتى األحد القادم جراء إصابة بكورونا اتحاد العمال يعرض تجربة نقابة البلديات في أكاديمية التنظيم النقابي 

 احباط محاولة احتيال بـــ 600 الف دينار

 الخرابشة يباشر عمله رئيسًا لجامعة الحسين بن طالل 
االنباط- عمان

ال��ت��وج��ه��ات  اإن  ال����ش���ت���ث���م���ار  ه��ي��ئ��ة  ق���ال���ت 

احلكومية تهدف اإىل حت�شن مرتبة اململكة يف 

التقارير الدولية املعنية بال�شتثمار واإيجاد بيئة 

ا�شتثمارية حمفزة وحمركة لعجلة النمو ترقى 

اإىل م�شتوى الطموحات.

واأ���ش��اف��ت يف ب��ي��ان ام�����س الرب���ع���اء اأن ثقة 

باململكة  ال�شتثمارية  البيئة  يف  امل�شتثمرين 

وذل���ك ح�شب  م��ئ��وي��ة،  ن��ق��اط  بخم�س  حت�شنت 

ال�شرتاتيجيات  منتدى  عن  ال�شادر  التقرير 

ال����ذي يغطي  امل���ح���ور  امل��ا���ش��ي، وك���ذل���ك  اآب  يف 

البيئة ال�شتثمارية ومدى جاذبيتها لال�شتثمار 

ور���ش��اً   ،%13 نحو  بن�شبة  مئوية  ن��ق��اط  ب��اأرب��ع 

لدعم  احلكومية  الإج����راءات  ع��ن  امل�شتثمرين 

الهيئة بجهود  واأ���ش��ادت   .%78 بن�شبة  القت�شاد 

منتدى ال�شرتاتيجيات يف ا�شدار التقارير، ول 

�شيما تقرير املوؤ�شر الأردين لثقة امل�شتثمر الذي 

امل�شتثمرين  ثقة  على  الأث��ر  قيا�س  اإىل  يهدف 

القت�شادية  ال�شيا�شات  يف  التغير  عن  الناجت 

اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال��ع��امل��ي��ة،  الإقليمية  وال��ت��ط��ورات 

وحت�شن  الأردن  يف  امل�شتثمرين  فهم  ت�شهيل 

عملية اتخاذ القرارات �شواًء اأكانت على �شعيد 

التغير يف ال�شيا�شات القت�شادية بالقطاع العام 

اأو القرارات ال�شتثمارية يف القطاع اخلا�س.

الدولية  اأو  املحلية  التقارير  اأن  واأو�شحت 

التي تعنى بدرا�شة وحتليل الأو�شاع القت�شادية 

يعتمد  عالية  اأه��م��ي��ة  ذات  تعد  وال�شتثمارية 

عليها امل�شتثمر يف توجيه وتوطن ا�شتثماراته 

لأن هذه التقارير تركز على التطورات العامة 

اأن  موؤكدة  ل��ه،  املحركة  والعوامل  القت�شاد  يف 

اأغلب املوؤ�شرات القت�شادية ت�شر اإىل انتعا�س 

متجدد يف اململكة رغم الظروف التي مير بها 

الأردن والعامل.

لهيكلة  اإج���راء تطوير  اإىل  الهيئة  واأ���ش��ارت 

ال��ع��م��ل وه��ن��د���ش��ة الإج������راءات ب��ه��دف اخت�شار 

ب�شدد  وه��ي  امل�شتثمرين،  على  واجلهد  الوقت 

اأمت���ت���ة ج��م��ي��ع اخل����دم����ات ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال���ع���ام، 

ترويجية حم��ددة  و���ش��ع خطة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

ت���ه���دف اإىل ج����ذب امل���زي���د م���ن ال���ش��ت��ث��م��ارات 

من  والعديد  منها،  القائم  ومتكن  اخلارجية 

القرارات لتحفيز بيئة الأعمال باململكة.

ال�شادر عن  ال�شهري  املوؤ�شر  اأن  اإىل  ولفتت 

ثقة  يف  حت�شناً  اأظهر  ال�شرتاتيجيات  منتدى 

واأن  باململكة،  ال�شتثمارية  بالبيئة  امل�شتثمرين 

ن�شبة امل�شتثمرين الذين يرون باأن الأمور ت�شر 

اإىل  باملئة   6٠ م��ن  ب��الجت��اه اخل��اط��ئ تراجعت 

اأ�شباب  امل�شتثمرين عن  55 باملئة. ولدى �شوؤال 

ال�شحيح،  بالجتاه  ت�شر  الأم���ور  ب��اأن  روؤيتهم 

الأو���ش��اع  ا�شتقرار  اإىل  ذل��ك  منهم   %36 اأرج���ع 

لإدارة  ذل��ك  منهم   %22 ع��زا  فيما  ع���ام،  ب�شكل 

احلكومة اجليدة خالل جائحة كورونا، و%21 

بع�س  ب�شبب  القت�شادية  الأو�شاع  اإىل حت�شن 

ال��ث��اين  ب��امل��ح��ور  اأم���ا فيما يتعلق  الإج�������راءات. 

الأردن  يف  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  البيئة  يغطي  ال���ذي 

النتائج  اأظ��ه��رت  لال�شتثمار،  جاذبيتها  وم��دى 

البيئة  ب��اأن  ي��رون  الذين  امل�شتثمرين  ن�شبة  اأن 

ال�شتثمارية م�شجعة ارتفعت من 3٠% يف م�شح 

الأخ��ر،  امل�شح  يف   %34 اإىل   2٠19 الأول  كانون 

فيما انخف�شت ن�شبة امل�شتثمرين الذين يرون 

 %63 اإىل  م�شجعة  غر  ال�شتثمارية  البيئة  اأن 

يف كانون الأول 2٠19 مقارنًة مع 68% يف امل�شح 

الذي اأجري يف كانون الأول 2٠19.

ول��ت��ق��ي��ي��م الإج�����������راءات احل��ك��وم��ي��ة خ��الل 

78% من  اأن  امل�شح  نتائج  بينت  جائحة كورونا، 

حد  اإىل  را���ش��ون  و%45  را����ش���ون،  امل�شتثمرين 

كبر، و33% را�شون اإىل حد ما، ونحو 13% غر 

را�شن على الطالق.

ن�شبة  اأن  امل�شح  نتائج  اأظ��ه��رت  ال�شياق،  ويف 

امل�شتثمرين الذين يفكرون بنقل اأعمالهم اإىل 

ثالث  لآخ���ر  طفيفاً  انخفا�شاً  �شهدت  اخل���ارج 

جولت من امل�شوحات لتبلغ 27% يف اآب 2٠2٠.
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القاهرة -العربية

اإج��م��ايل  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  تف�سي  ع���زز 

اأع���ل���ى م�����س��ت��وى  اإىل  امل���ل���ي���اردي���رات  ث����روة 

ال��وب��اء منا  ب��داأ  االإط���اق، ومنذ  لها على 

يف  االأثرياء  ميتلكها  التي  الرثوة  اإجمايل 

لت�سل  الربع  مبقدار  العامل  اأنحاء  جميع 

اإىل اأكرث من 10 تريليونات دوالر.

ي��ت�����س��ق ه���ذه ال���رق���م م���ع ت��خ��ط��ي ث���روة 

مليار   200 ال����  ال��ع��امل  يف  م��ل��ي��اردي��ر  اأول 

ث���روة جيف  ���س��ايف  دوالر، ح��ي��ث جت����اوزت 

عندما  اأغ�سط�س،  يف  ال��رق��م  ه��ذا  بيزو�س 

البيانات  يجمعان   PwCو  UBS ك��ان 

املليارديرات. ال�سنوي عن  لتقريرهما 

ال������ذي   ، ال����ت����ق����ري����ر  ذل��������ك  وي����ظ����ه����ر 

ال�����رثوة اجل��م��اع��ي��ة  اأن  االأرب�����ع�����اء،  ����س���در 

لها  معدل  باأ�سرع  منت  قد  للمليارديرات 

على مدار اأي فرتة خال العقد املا�سي.

ب����ن اأب�����ري�����ل وي����ول����ي����و، من����ت ث������روات 

تريليونات   8 27% من  بن�سبة  املليارديرات 

اإىل حد  وك��ان هذا  اأبريل،  بداية  دوالر يف 

كبري بف�سل حزم التحفيز احلكومية.

ن�سره  يف  �سارك  ال��ذي  التقرير  وي�سري 

UBS وPwC اإىل اأن “ثروة امللياردير 
غ���ري م��رت��ب��ط��ة ارت���ب���اط���اً وث��ي��ق��اً ب��اأ���س��واق 

مار�س،  �سهر  نهاية  من  واعتباراً  االأ�سهم، 

ال�سخمة  امل��ال��ي��ة  ال��ت�����س��ه��ي��ات  ح���زم  اأدت 

ت��ع��ايف  اإىل  احل����ك����وم����ات  ق���دم���ت���ه���ا  ال����ت����ي 

املالية«. االأ�سواق 

ح���زم  اأن  ي���ون���ي���و  يف  ب���ي���ان���ات  وك�����س��ف��ت 

ال��ت��ح��ف��ي��ز احل��ك��وم��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 

م���ل���ي���ار   16 ع�����ن  ق���ي���م���ت���ه���ا  ت����زي����د  ال����ت����ي 

دوالر(  م��ل��ي��ار   20.6( اإ���س��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه 

ذه��ب��ت م��ب��ا���س��رة اإىل ال�����س��رك��ات امل��م��ل��وك��ة 

للمليارديرات.

فيه  تتحدث  الذي  الوقت  هذا يف  ياأتي 

جميع املوؤ�س�سات الدولية عن ن�سب عنيفة 

العاملي يف  االقت�ساد  االنكما�س تطارد  من 

ال��وق��ت احل���ايل، م��ع ت��راج��ع��ات �سخمة يف 

اقت�سادات  الأكرب  االإجمايل  املحلي  الناجت 

اأ�����س����واق  ال����ع����امل، وخ�������س���ائ���ر ح������ادة يف  يف 

اأ�سعار جميع العمات،  االأ�سهم مع تهاوي 

الدويل عن  النقد  �سندوق  حديث  واأي�ساً 

اإف���ا����س���ات ل��ب��ع�����س ال�����دول يف ح���ال وق��ف 

خطط التحفيز املايل يف الوقت احلايل.

اأك��رث من  ي�سمل  ال��ذي  التقرير  ووج��د 

نحو  املليارات، ميثلون  اأ�سحاب  2000 من 

98% من اإجمايل ثروة املجموعة، اأن ثروة 

اأثرياء العامل زادت باأكرث من الربع اأثناء 

 10.2 اإىل  ال�سهور االأوىل للجائحة لت�سل 

امل��ا���س��ي  ي��ول��ي��و  ���س��ه��ر  ت��ري��ل��ي��ون دوالر يف 

ال��ذي  ال�سابق  القيا�سي  ال��رق��م  م��ت��ج��اوزة 

 2019 عام  بنهاية  دوالر  تريليون   8.9 بلغ 

.%14.6 م�سجلة زيادة بلغت ن�سبتها 

ومي����ث����ل ال�����رق�����م زي��������ادة ت��������رتاوح ب��ن 

االأع��وام  مدى  على  اأمثال  وع�سرة  خم�سة 

امل��دة  وه��ي  املا�سية،  والع�سرين  اخلم�سة 

“يو.بي.اإ�س”  التي تغطيها قاعدة بيانات 

ث���روة  ب��ل��غ��ت  ع��ن��دم��ا  و”بي.دبليو.�سي” 

املليارديرات حوايل تريليون دوالر فقط.

ويف ال���ف���رتة ب���ن ال�����س��اب��ع م���ن اأب���ري���ل 

ال��ع��ام، زادت ث��روات  و31 ي��ول��ي��و م��ن ه��ذا 

الدرا�سة  �سملته  قطاع  كل  يف  املليارديرات 

مليارديرات  وت�سدر   ،%10 تتجاوز  بن�سب 

ال�سحية  والرعاية  التكنولوجيا  قطاعات 

وال�سناعة مبكا�سب ترتاوح بن 36 و%44.

وح��ت��ى   2018 ع�����ام  م����ن  ال����ف����رتة  ويف 

م��ل��ي��اردي��رات  ث���روات  ق��ف��زت   ،2020 يوليو 

اإىل   %42.5 بن�سبة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق��ط��اع 

ث��روات  قفزت  بينما  دوالر،  تريليون   1.8

م���ل���ي���اردي���رات ق���ط���اع ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة 

 658.6 اإىل  ذاتها  الفرتة  50.3% يف  بن�سبة 

مليار دوالر.

ي��زي��د قليًا  م��ا  اأن  ال��درا���س��ة  ووج����دت 

امل��ل��ي��اردي��رات تعهدوا  200 م��ن ه��وؤالء  ع��ن 

دوالر  م���ل���ي���ار   7.2 ن���ح���و  ب���دف���ع  ع���ان���ي���ة 

جائحة  مكافحة  يف  احل��ك��وم��ات  مل�����س��اع��دة 

كوفيد-19.

توقف اقتناء الذهب بعد 18 شهرًا 
من كنزه

أعلى مستوى لعجز الميزان التجاري 
األميركي منذ 14 عاما في أغسطس

االتحاد األوروبي: النمو في إيران 
انخفض 10% بسبب العقوبات

الهند تسعى لجذب استثمار 
بـ143 مليار دوالر للهواتف الذكية

سنغافورة.. معدل البطالة سجل 
أعلى مستوى منذ 14 عامًا

لندن - رويرتز

ق�����ال جم���ل�������س ال����ذه����ب ال���ع���امل���ي ام�����س 

االأرب����ع����اء، اإن ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة ب��اع��ت يف 

اأكرث مما ا�سرتت لتنهي  اآب ذهبا  اأغ�سط�س 

ال�سهرية  ال��زي��ادة  م��ن  ال��ع��ام  ون�سف  ع��ام��ا 

توقف  يف  �ساهم  مما  الذهب  م�سرتيات  يف 

ال�سعود ال�سريع ل�سعر املعدن االأ�سفر.

1500 دوالر  ف���وق  م��ن  ال��ذه��ب  وارت���ف���ع 

قيا�سي  م�ستوى  اإىل   2019 بداية  يف  بقليل 

اآب  اغ�سط�س  اأوائل  2072.50 دوالر يف  عند 

ثم نزل حلوايل 1900 دوالر.

ودف���ع امل�����س��ت��ث��م��رون يف اأوروب�����ا واأم��ريك��ا 

ال�سمالية االأ�سعار لل�سعود وجمعوا الذهب 

اأزم��ة  خ��ال  بقيمته  يحتفظ  اأن  اأم��ل  على 

ك�����ورون�����ا. ل���ك���ن ال���ط���ل���ب م����ن امل�����س��ت��ه��ل��ك��ن 

والبنوك  احللي  م�سرتي  مثل  الرئي�سين 

امل��رك��زي��ة ك���ان ���س��ع��ي��ف��ا مم���ا اأث�����ار خم���اوف 

ال�سعود. ا�ستمرار  ب�ساأن 

ال���ب���ن���وك  اإن  ال�����ذه�����ب  جم���ل�������س  وق�������ال 

امل��رك��زي��ة، وحت��وز اإج��م��اال 35 األ��ف ط��ن من 

ب��ق��ي��م��ة ح����وايل ت��ري��ل��ي��وين دوالر،  ال���ذه���ب 

ا�����س����رتت يف  اأك������رث مم����ا  12.3 ط����ن  ب���اع���ت 

اآب. اأغ�سط�س 

من  طنا   656 املركزية  البنوك  وا�سرتت 

اأع��ل��ى رق��م يف ن�سف  2018 وه��و  ال��ذه��ب يف 

املا�سي  ال��ع��ام  امل�����س��رتي��ات يف  ق���رن. وب��ل��غ��ت 

650 طنا.

دبي - العربية

الواليات  التجاري يف  امليزان  �سجل عجز 

يف  ع��ام��اً   14 منذ  م�ستوياته  اأع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 

67 مليار دوالر. اأغ�سط�س املا�سي، ليبلغ 

اإن  االأم���ريك���ي���ة  ال���ت���ج���ارة  وزارة  وق���ال���ت 

لتبلغ  اأغ�سط�س  يف   ،%2 ارتفعت  ال�����س��ادرات 

�سادرات  ارتفاع  من  بدعم  دوالر  مليار   172

ال�سويا. فول 

و�سجلت الواردات ارتفاعا ب� 3%، اإىل 240 

مليار دوالر.

م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ت��راج��ع ع��ج��ز امل��ي��زان 

 ،%7 بن�سبة  ال�سن  مع  االأمريكي  التجاري 

26 مليار دوالر. لي�سجل 

العربية-وكاالت

اإيران  اإن النمو يف  قال االحتاد االأوروبي 

م�سددا  العقوبات،  ب�سبب   %10 انخف�س  قد 

باالقت�ساد  ب�سدة  اأ�سرت  العقوبات  اأن  على 

االإيراين.

اإيران تواجه  باأن  االأوروبي  ونوه االحتاد 

اأزم����ة ح���ادة يف ت��اأم��ن و���س��ائ��ل ال��وق��اي��ة من 

ن�سف  ���س��ج��ل��ت  اإي�����ران  اأن  ك��ا���س��ف��اً  ك���ورون���ا، 

ب�سبب  م��ت��وف��ى  األ�����ف  و27  اإ����س���اب���ة  م��ل��ي��ون 

كوفيد.

ويف حن ج��دد االحت��اد االأوروب���ي مت�سكه 

اإي����ران، اأك��د اأن اتفاق  ب��االت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع 

فيينا حال دون حيازة اإيران ال�ساح النووي.

وق���ال املمثل االأع��ل��ى ل��احت��اد االأوروب���ي 

ل��ل�����س��وؤون اخل���ارج���ي���ة وال�����س��ي��ا���س��ة االأم��ن��ي��ة 

ح��ال  ال���ن���ووي  “االتفاق  ب���وري���ل:  ج���وزي���ب 

جازما  النووي”،  بال�ساح  اإي��ران  تزود  دون 

ب���اأن ل��وال االت��ف��اق لكانت اإي���ران ق��د ت��زودت 

النووية. بالقنبلة 

تراجعات حادة لبور�سة طهران

اإىل ذلك، ت�سهد بور�سة طهران لاأوراق 

امل���ال���ي���ة، ����س���وق امل�����ال ال��رئ��ي�����س��ي يف اإي������ران، 

املا�سية مع  ال��ف��رتة  ت��راج��ع��ات ح���ادة خ��ال 

موجة بيع عنيفة كبدت امل�ستثمرين االأفراد 

بعد  فادحة  خ�سائر  املحلين  املواطنن  من 

اإبان برنامج  ال�سوق  اإىل  اأن هرعوا للدخول 

لطرح ال�سركات احلكومية يف �سوق املال.

“فاينن�سال  ل�سحيفة  حمللون  وي��ق��ول 

احلكومة  ���س��رك��ات  ط��رح  خ��ط��وة  تاميز” اإن 

مع  بالتزامن  املال جاءت  �سوق  االإيرانية يف 

الرتاجعات العنيفة التي ي�سهدها �سوق املال 

يف طهران تاأتي يف خ�سم عمليات الت�سحيح 

االرتفاعات  بعد  ال�سوق  الأ�سا�سيات  والعودة 

والتي  االأ���س��ه��م  تلك  حققتها  التي  الكبرية 

احلكومية  لل�سركات  فيها  مبالغ  اأن��ه��ا  ب��دا 

االإي���ران���ي���ة امل��ت�����س��ررة م���ن ت��ب��ع��ات ك���ورون���ا 

االأمريكية. والعقوبات 

وت����راج����ع امل���وؤ����س���ر ال��رئ��ي�����س��ي ل��ب��ور���س��ة 

ط���ه���ران ب��خ��ت��ام ت���ع���ام���ات االث���ن���ن ب��ن��ح��و 

ي�سهدها  تراجعات  موجعة  اأ�سواأ  وهي   ،%28

ال�سوق على االإطاق من الذروة التي بلغها 

اإع��ان  م��ن  اأ�سهر  بعد  املا�سي  اأغ�سط�س  يف 

احلكومة عن طرحها حل�س�س يف ال�سركات 

اململوكة لها، وما تبعه من تكالب املواطنن 

ذلك  بعد  وتكبدهم  ال�سراء  على  االإيرانين 

االأخرية  البيع  موجة  بفعل  فادحة  خل�سائر 

ال�سوق. التي ي�سهدها 

نيودلهي -العربية

جتميع  ���س��رك��ات  م��ن  جم��م��وع��ة  ح�سلت 

احلكومة  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى  “اآيفون”  اأج��ه��زة 

الج��ت��ذاب  ب��رن��ام��ج  يف  للم�ساركة  الهندية، 

ا���س��ت��ث��م��ارات يف ق���ط���اع ت�����س��ن��ي��ع ال��ه��وات��ف 

الذكية بقيمة 143 مليار دوالر.

بينها  �سركة، من   16 واختارت احلكومة 

ال��ت��ي   Samsung و   Foxconn
ال�سن،  يف  اآي��ف��ون  ه��وات��ف  بتجميع  ت��ق��وم 

ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ب���رن���ام���ج حت���ف���ي���زي ل��دع��م 

ال�سناعة.

وت�����س��ع��ى احل��ك��وم��ة ال��ه��ن��دي��ة اإىل ج��ذب 

و���س��ط  ال���ب���اد  اإىل  ���س��خ��م��ة  ا����س���ت���ث���م���ارات 

وال��ت��ج��اري��ة  ال�سيا�سية  ال��ت��وت��رات  ت�ساعد 

بن الواليات املتحدة وال�سن.

�سنغافورة - فران�س بر�س

ن�سبة  ارت���ف���اع  ر���س��م��ي��ة  ب���ي���ان���ات  اأظ���ه���رت 

البطالة يف �سنغافورة اإىل اأعلى م�ستوى منذ 

16 عاما، لتبلغ 3.4% يف اأغ�سط�س.

ال��ت��ي بلغتها  ال����ذروة  امل��ع��دل  وي��ف��وق ه���ذا 

االأزم���ة  خ��ال  �سنغافورة  يف  البطالة  ن�سبة 

.%3.3 املالية العاملية، عندما �سجلت 

الف�سل  يف  رك����ود  يف  ���س��ن��غ��اف��ورة  ودخ���ل���ت 

ال���ث���اين م���ع ت���راج���ع ال��ن�����س��اط االق��ت�����س��ادي 

ال�سابق  الف�سل  م��ع  م��ق��ارن��ة   %41،2 بن�سبة 

بح�سب اأرقام اأولية ن�سرت الثاثاء.

ن�����س��رت��ه��ا وزارة  ال��ت��ي  واأظ���ه���رت االأرق������ام 

 %12.6 بن�سبة  تراجع  االقت�ساد  اأن  التجارة 

مقارنة  وحزيران/يونيو  ني�سان/ابريل  بن 

ال�سابقة. ال�سنة  مع 

يعتمد  ال��ذي  �سنغافورة  اقت�ساد  وت�سرر 

ب�سدة  ال��دول��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�سكل 

فر�ست  التي  امل�سددة  االإج����راءات  ج��راء  م��ن 

ملكافحة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.

ثان  ف�سل  اإىل  ت�سري  ن�سرت  التي  واالأرق����ام 

�سنغافورة  اأن  يعني  م��ا  االقت�ساد  انكما�س  م��ن 

دخلت يف ركود للمرة االأوىل منذ اأكرث من عقد.

وقالت وزارة التجارة يف بيان، اإن الرتاجع 

الف�سل  يف  الداخلي  الناجت  الجمايل  الكبري 

 7 ب��ن  اج����راءات طبقت  “عن  ن��اج��م  ال��ث��اين 

ن��ي�����س��ان/اب��ري��ل و1 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و الإب��ط��اء 

اخلدمات  تعليق  �سيما  ال  كوفيد-19  انت�سار 

غ���ري االأ����س���ا����س���ي���ة واإغ�������اق غ��ال��ب��ي��ة اأم���اك���ن 

العمل«.

دبي - العربية

انهيار  تاميز  فاينن�سال  �سحيفة  توقعت 

35% من  �سعر الدوالر بن�سبة قد ت�سل اإىل 

.2021 قيمته بحلول نهاية �سنة 

انهيار  اإىل  االأ���س��ب��اب  ال�سحيفة  وع���زت 

احل�ساب  يف  كبري  وعجز  املحلية  امل��دخ��رات 

اجلاري.

االأرق��ام، فقد عاد �سايف املدخرات  ووفق 

لاأ�سر  اال�ستهاك  ح�سب  االدخار  املحلية، 

وال�سركات والقطاع احلكومي، اإىل املنطقة 

ال�سبية للمرة االأوىل منذ االأزمة املالية يف 

الربع الثاين من العام 2020.

االأمريكية  املحلية  امل��دخ��رات  �سايف  وك��ان 

-1.2% يف الربع الثاين اأقل 4.1 نقطة مئوية 

ف�سلي  انخفا�س  اأكرب  وهو  االأول  الربع  من 

يف ال�سجات التي تعود اإىل العام 1947.

اأن عجز احل�ساب  ومما ال يثري للده�سة 

اجل�������اري ح�����ذا ح�������ذوه، ودف������ع ذل�����ك ع��ج��ز 

ال��ن��اجت  م��ن   %3.5- اإىل  اجل����اري  احل�����س��اب 

 1.4 امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل يف ال���رب���ع ال���ث���اين، 

ن��ق��ط��ة م��ئ��وي��ة اأق�����ل م���ن ذل����ك يف ال��ف��رتة 

على  ���س��ن��وي  رب���ع  ه��ب��وط  اأك����رب  يف  االأوىل 

االإطاق.

موؤ�سر  انخف�س  كيف  ال�سحيفة  وذّكرت 

 1970 العام  يف   %33 بن�سبة  �سابقا  ال��دوالر 

 2002 بن  و%28  الثمانينيات  منت�سف  ويف 

و2012.

اأم�����ا ���س��ح��ي��ف��ة وا����س���ن���ط���ن ب���و����س���ت ف��ق��د 

حمادثات  ب��اأن  ترمب  ت�سريح  عند  توقفت 

اإىل ما بعد  التحفيز االأمريكي مت تاأجيلها 

اأدى اىل  االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة، وه���و م��ا 

بنحو  ال�سناعي  ج��زن��ز  داو  موؤ�سر  ت��راج��ع 

330 نقطة اأو بن�سبة %1.2.

وم�������ع اق����������رتاب م�����وع�����د االن����ت����خ����اب����ات 

ال���رئ���ا����س���ي���ة االأم����ريك����ي����ة ت�����س��ه��د اأ�����س����واق 

تراجعاً  بالعامل  اقت�ساد  اأك��رب  يف  ال�سندات 

الدين  اأدوات  على  العائد  منحنى  يف  ح��اداً 

تخوف  ع��ل��ى  ال��ع��ن  تخطئها  ال  اإ����س���ارة  يف 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن م��ن ف���وز ال��دمي��ق��راط��ي��ن يف 

املقبلة. االنتخابات 

وي���������س����ري ت����ق����ري����ر ن���������س����رت����ه ���س��ح��ي��ف��ة 

االن��خ��ف��ا���س  اأن  اإىل  تاميز”  “فاينن�سال 
ال���ك���ب���ري ال�������ذي ����س���ه���ده م���ن���ح���ن���ى ع���وائ���د 

ال�����س��ن��دات االأم���ريك���ي���ة ي�����س��ت�����س��رف ح���دوث 

بايدن  ف��وز  وه��و  االأزرق”  “املوج  �سيناريو 

ب�سيا�سات  وتوقعات  املقبلة  االنتخابات  يف 

على  ال��ف��ي��درايل  قبل  م��ن  مت�سددة  نقدية 

وقع نتائج االنتخابات.

ويف تعامات ، كان العائد على ال�سندات 

م�ستوى  حت��ت  �سنوات   5 الأج��ل  االأم��ريك��ي��ة 

30 ع���ام���ا ن��ح��و  اآج�������ال  ل�������س���ن���دات  ال���ع���ائ���د 

منذ  العائد  ملنحنى  ات�ساع  اأك��رب  يف   %1.27

قبل  م��ن  قيا�سية  بيع  م��وج��ة  و���س��ط   2016

االأجل. لل�سندات طويلة  امل�ستثمرين 

نهاية إمبراطورية »الدوالر«... فايننشال تايمز تتوقع 
انهياره بـ%35

دبي - العربية

ت��راج��ع��ت اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط، ام�����س االأرب���ع���اء، 

االأمريكية وتقرير  التحفيز  تاأزم حزمة  ب�سبب 

بالواليات  املخزونات  زي��ادة  البرتول عن  معهد 

املتحدة.

 %2.58 بن�سبة  االأم���ريك���ي  اخل����ام  وت���راج���ع 

39.62 دوالر للربميل، فيما تراجع  اإىل  لي�سل 

دوالر   41.72 اإىل   %0.93 بن�سبة  ب��رن��ت  خ���ام 

للربميل.

اأب��ح��اث  م��دي��ر  ت�سيلينجوريان  ه���اري  وق���ال 

“ان�سحاب  باريبا:  ب��ي.اإن.ب��ي  يف  االأولية  ال�سلع 

ت��رم��ب م��ن امل��ف��او���س��ات ي����وؤدي ل��ق��در ك��ب��ري من 

نح�سل  مل  كذلك  االقت�ساد.  ب�ساأن  ال�سبابية 

حيث  من  البناءة  البيانات  من  جمموعة  على 

ا�ستهاك النفط«.

يعالج  يزال  الذي ال  الرئي�س ترمب،  واأنهى 

م��ن م��ر���س ك���وف���ي���د-19، ال��ث��اث��اء، حم��ادث��ات 

م��ع ال��دمي��ق��راط��ي��ن ب�����س��اأن ح��زم��ة م�����س��اع��دات 

م�ستهلك  اأكرب  املتحدة،  الواليات  يف  اقت�سادية 

للنفط يف العامل، قبل اأ�سابيع قليلة عن موعد 

انتخابات الرئا�سة.

ك��م��ا ت��ل��ق��ت االأ����س���ع���ار ���س��رب��ة ب��ف��ع��ل ب��ي��ان��ات 

زي���ادة  ك�سفت  االأم���ريك���ي  ال���ب���رتول  معهد  م��ن 

خم��زون��ات اخل���ام االأم��ريك��ي��ة 951 األ���ف برميل 

على  املطبقة  القيود  لكن  املا�سي،  االأ���س��ب��وع  يف 

االإمدادات حدت من اخل�سائر.

ع��ل��ى ج��ان��ب اآخ�����ر، اأم���ن���ت ���س��رك��ات ال��ط��اق��ة 

من�سات اإنتاج النفط البحرية واأجلت العاملن 

يتم  التي  ال�ساد�سة  امل��رة  وه��ذه  الثاثاء،  اأم�س 

ف��ي��ه��ا اإج�����اء ال��ب��ع�����س، م���ع اج��ت��ي��اح االإع�����س��ار 

االأم��ريك��ي يف خليج  النفط  اإن��ت��اج  ملنطقة  دل��ت��ا 

املك�سيك.

29.2 باملئة من  العا�سفة يف توقف  وت�سببت 

 17 ي�سكل  ما  اخلليج،  يف  البحري  النفط  اإنتاج 

باملئة من اإجمايل اإنتاج اخلام االأمريكي.

من  خم��اوف  بفعل  النفط  اأ�سعار  �سعدت  و 

يف  تتكون  عا�سفة  من  التكرير  م�سايف  ت�سرر 

بع�س  امل�����س��رتون  ا�ستمد  فيما  املك�سيك  خليج 

الطماأنينة من عودة الرئي�س االأمريكي دونالد 

ت��رم��ب اإىل ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س ب��ع��د ع��اج��ه من 

مر�س كوفيد-19 يف امل�ست�سفى.

و���س��ع��دت ال��ع��ق��ود االآج��ل��ة خل���ام ب��رن��ت 1.26 

دوالر مبا يعادل 3.1% اإىل 42.55 دوالر للربميل. 

الو�سيط  تك�سا�س  غ��رب  االأم��ريك��ي  اخل���ام  وزاد 

1.29 دوالر اأو 3.3% م�سجا 40.51 دوالر.

وزادت االأ�سعار على نحو طفيف بعد املكا�سب 

 ،%5 من  باأكرث  �سعدت  عندما   ، حققتها،  التي 

البيت  اإىل  ع��ودت��ه  ت��رم��ب  اإع���ان  ه���داأ  اأن  بعد 

اآم��ال  بف�سل  وك��ذل��ك  امل�سرتين  قلق  االأب��ي�����س 

ب�ساأن اتفاق على حزمة حتفيز اأمريكية ملواجهة 

تداعيات اجلائحة.

وخ����ال ت��ع��ام��ات ال��ث��اث��اء، زادت ال��ع��ق��ود 

االأمريكي  الو�سيط  تك�سا�س  االآجلة خلام غرب 

دوالر   39.58 اإىل   ،%0.9 ن��ح��و  اأو  ���س��ن��ت��ا   36

للربميل.

النفط يتراجع بسبب التحفيز األميركي وزيادة المخزون

ثروات مليارديرات العالم فوق 10 تريليونات دوالر.. مستوى قياسي
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االنباط-وكاالت

ت����ط����ول ق���ائ���م���ة اأع������را�������ض الإ�����ص����اب����ة 

ب����ف����رو�����ض ك�����ورون�����ا امل�������ص���ت���ج���د، م����ا ب��ن 

ال�صم  التنف�ض، وفقدان حلا�صة  م�صاكل يف 

وال���ت���ذوق، ل��ك��ن درا���ص��ة ج��دي��دة ت��وؤك��د اأن 

هناك عار�صا جديدا غر متوقع، ي�صرب 

اجل�صم نتيجة الإ�صابة بفرو�ض كورونا.

وك�����ص��ف ال��ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة اأري��زون��ا 

بطريقة  يتطور  الفرو�ض  اأن  الأمركية 

م�����ص��ك��ن��ة ل������أمل، وه����و م���ا ي��ف�����ص��ر اإ���ص��اب��ة 

ع��ل��م��ه��م  دون  م���ن  ب���ال���ف���رو����ض  امل����ي���ن 

بذلك، وفقا للموقع الر�صمي للجامعة.

بكلية  والأ�صتاذ  الدرا�صة  موؤلف  وق��ال   

بيان  الطب يف اجلامعة، راجي�ض خانا، يف 

امل��ن��ط��ق��ي ج��دا  ك���ان م���ن  “لقد  ���ص��ح��ف��ي: 

امل�صتمر  الن��ت�����ص��ار  �صبب  اأن  يل  بالن�صبة 

امل��راح��ل  يف  اأن���ه  ه��و  كوفيد-19”  “لوباء 
كما  طبيعي  ب�صكل  امل�صاب  يعي�ض  املبكرة، 

ل��و مل ي��ك��ن ه��ن��اك ���ص��يء خ��اط��ئ، لأن���ه مت 

اأمله ب�صبب خا�صية الفرو�ض. قمع 

تاأكيد  ا�صتطاعوا  ما  اإذا  اأن��ه  خانا  واأك��د 

ل�أمل”،  “امل�صكنة  ال���ف���رو����ض  خ��ا���ص��ي��ة 

ورب��ط��ه��ا ب��الن��ت�����ص��ار ال��ك��ب��ر ل��ل��ف��رو���ض، 

فاأنهم مقبلون على اكت�صاف علمي عظيم.

وي���ق���ول م��اي��ك��ل دي����ك، ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ض 

للعلوم  اأري����زون����ا  ج��ام��ع��ة  ل��رئ��ي�����ض  الأول 

اأن  اإىل  ال��ب��ح��ث  ه���ذا  “ي�صر  ال�����ص��ح��ي��ة: 

الإ���ص��اب��ة  ع��ن��د  ب���الأمل  ال�����ص��ع��ور  احتمالية 

ب�صبب  ك��ث��را،  تقل  ك��وف��ي��د-19،  بفرو�ض 

ارتفاع “بروتن كوفيد” يف اجل�صم، الذي 

ي�صكت م�صارات اإ�صارات الأمل يف اجل�صم ».

وت���ق���دم ه���ذه ال���درا����ص���ة اك��ت�����ص��اف��ا غر 

ف���ائ���دة  ي���ك���ون ه���ن���اك  اأن  م���ت���وق���ع���ا، وه�����و 

ل��ف��رو���ض ك���ورون���ا، وه���ي ع���م��ات لر�صم 

خ����ري����ط����ة ط����ري����ق����ة ج�����دي�����دة ل��ت��خ��ف��ي��ف 

هذه  انتهاء  م��ع  تطويرها  يتم  ق��د  الأمل، 

اجلائحة.

االنباط- وكاالت

�صعور متتزج فيه الده�صة وال�صعادة اأ�صاب القائمن 

ملولد  املتحدة  اململكة  يف  احل��ي��وان  حدائق  اإح��دى  على 

ر���ص��ي��ع حل��ي��وان اإن�����ص��ان ال��غ��اب، وه���و اأح���د احل��ي��وان��ات 

بالنقرا�ض. املهددة 

ملعرفة  متعددة  اختبارات  اأج��رت  قد  كانت  احلديقة 

النتائج  ام ل، لكن كل  “ليا” حام�،  الأم  اإذا كانت  ما 

�صلبية. كانت 

ع�صر  الثامن  ي��وم  ال�صغر  الر�صيع  مولد  ك��ان  ل��ذا 

من يونيو املا�صي، مفاجئا جلميع العاملن يف حديقة 

ت�ص�صرت. حيوان 

املولود  اأن  بر�صيعها، م�صيفن  تعتني  ليا  اإن  وقالوا 

كان “م�صرقا ويقظا” ويتغذى جيدا من اأمه«.

 العجيب اأن حرا�ض احلديقة مل يتمكنوا من معرفة 

حماية  عليه  تفر�ض  اأم��ه  لأن  الآن،  حتى  الوليد  ن��وع 

ب��ال��غ��ة، ك��م��ا مل ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن م�����ص��ارك��ة ف��رح��ت��ه��م مع 

وقت  حتى  يف�ص�ن  كانا  الأب��وي��ن  لأن  اأو���ص��ع،  جمهور 

قريب للغاية العي�ض يف عزلة.

م�صور  ت�صجيل  ن�صر  م��ن  اأخ��را  احلديقة  ومتكنت 

ل�أم وطفلها يف حظرتهما.

واإن���������ص����ان ال����غ����اب واح������د م����ن احل����ي����وان����ات امل���ه���ددة 

بالنقرا�ض ب�صدة جراء ال�صيد اجلائر وقطع الأ�صجار 

يف موطنه الأ�صلي.

احليوان موطنه الأ�صلي الوحيد هو جزيرة بورنيو 

األ��ف��ا   55 اإىل  اأع������داده  ت��راج��ع��ت  الإن��دون��ي�����ص��ي��ة، ح��ي��ث 

فح�صب.

االنباط-وكاالت

“خ�يا  اإي��ط��ال��ي��ا ع��ل��ى  ال��ب��اح��ث��ن يف  ف���ري���ق م���ن  ع���ر 

دماغية” ل�صاب تويف منذ ما يقرب من 2000 عام، يف ثوران 

اأب���اد ب��ل��دات ك��ام��ل��ة يف  ب��رك��ان ج��ب��ل ف��ي��زوف ال�صهر األ���ذي 

اإيطاليا.

ي��ف��ح�����ص��ون بقايا  ك���ان اخل����راء  ومت الك��ت�����ص��اف ع��ن��دم��ا 

خم��ل��ف��ات ال��رك��ان يف م��دي��ن��ة ه��رك��ولن��ي��وم، وه���ي مدينة 

79 بعد  دف��ن��ه��ا ال��رم��اد خ����ل الن��ف��ج��ار ال��رك��اين يف ع���ام 

املي�د.

ال��ع��ث��ور عليه  ال���ذي مت  ال�����ص��ح��ي��ة،  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 

م�����ص��ت��ل��ق��ي��ا ع��ل��ى ���ص��ري��ر خ�����ص��ب��ي يف م��ب��ن��ى ي��ع��ت��ق��د اأن����ه ك��ان 

من  يبلغ  ك��ان  اأوغ�����ص��ط�����ض،  الإم���راط���ور  ل��ع��ب��ادة  خم�ص�صا 

العمر حوايل 25 عاما وقت وفاته.

وامل���ف���اج���اأة ج����اءت ع��ن��دم��ا اك��ت�����ص��ف ال��ب��اح��ث��ن اأن خ���ي��ا 

ي�صدق  ل  ب�صكل  جيدا  حمفوظة  “كانت  لل�صحية  الدماغ 

وفقا  اآخر”،  م��ك��ان  اأي  يف  عليها  ال��ع��ث��ور  مي��ك��ن  ل  وب��دق��ة 

لبير باولو برتون، عامل اأنروبولوجيا الطب ال�صرعي يف 

جامعة نابويل الإيطالية.

اأي�صا خ�يا  الباحثون  اإن”، وجد  اإن  “�صي   ووفقا ملوقع 

ملواد  حتولها  مت  والتي  ال�صوكي،  النخاع  يف  �صليمة  ع�صبية 

زجاجية.

وقال اأحد الباحثن اأن الكت�صاف اجلديد يفتح اأبوابا مل 

تكن مفتوحة �صابقا، ب�صاأن الدرا�صات الب�صرية التاريخية.

وقال بير باولو برتوين اإن امل�صروع بداأ عندما اكت�صفوا 

داخ���ل اجلمجمة  م��ن  ال���م��ع��ة  ال��زج��اج��ي��ة  امل���واد  “بع�ض 
العظمي يف  الهيكل  بالقرب من  يعمل  كان  املحنطة” بينما 

عام 2018.

العام يف  هذا  �صابق من  وقت  ن�صرت يف  بحثية  ورق��ة  ويف 

اأن  وزم����وؤه  ب��رتون  ك�صف  اإنغ�ند” الطبية،  “نيو  جملة 

ب�صبب  ال�صحية  دم��اغ  تزجيج  عن  نتج  ه��ذا  ال�مع  املظهر 

احلرارة ال�صديدة التي اأعقبها التريد ال�صريع من روا�صب 

الرماد الركاين.

االنباط وكاالت

ال��رب��اح، وه��و جن�ض مهدد  ظهر ح��ي��وان 

ب��الن��ق��را���ض م�����ص��ن��ف ���ص��م��ن احل��ي��وان��ات 

امل��ح��م��ي��ة يف اجل�����زائ�����ر، جم������ددا يف غ��اب��ة 

م�صتفيدا  اجل��زائ��ر،  غربي  �صمال  ب��وه��ران 

ال��ب�����ص��ري��ة ب�صبب  ت���راج���ع الأن�����ص��ط��ة  م���ن 

انت�صار وباء “كوفيد-19”، ح�صب ما اأفادت 

مديرية الغابات الث�ثاء.

وقالت م�صوؤولة احليوانات والنباتات يف 

مديرية الغابات باجلزائر، اإلهام قربوعة: 

طويل مل ن�صاهده، والآن ح�صل  وقت  “مّر 

ذلك” مو�صحة ان عدد احليوانات املتبقية 

من هذا ال�صنف قليل.

يف  ي�����ص��م��ى  ك���م���ا  “الزردي”  وي���ع���ت���ر 

اجلزائر، من احليوانات الليلية اخلجولة، 

لونه اأ�صود مع خطوط رمادية وذيله طويل 

وبر  ويك�صوه  اجل�صم  طول  تقريبا  ي�صاوي 

نوعا  بالقط  �صبيه  وه��و  الكثافة،  متو�صط 

ما، ويتغذى على احل�صرات والزواحف.

“ب�صفة  ف��اإن��ه  قربوعة،  اإل��ه��ام  وبح�صب 

ع���ام���ة ���ص��اه��م احل���ج���ر ال�����ص��ح��ي )ب�����ص��ب��ب 

عودة  يف  امل�صتجد(  كورونا  فرو�ض  انت�صار 

فاحليوانات  طبيعتها.  اإىل  الرية  احلياة 

حتب الهدوء«.

ن��ادر  ح��ي��وان  “الزردي” ث��ال��ث  ويعتر   

الأ�صهر  اجل��زائ��ر خ���ل  الظهور يف  ي��ع��اود 

الأخرة.

ال�صحراوي  الفهد  ر���ص��د  مت  م��اي��و  ويف 

من جديد، يف احلديقة الثقافية ل�أهقار، 

يف مترنا�صت، اأق�صى جنوب الب�د.

وامل��درج  بالنقرا�ض  املهدد  الفهد  وه��ذا 

منذ  يظهر  مل  ال��ن��ادرة  احل��ي��وان��ات  �صمن 

اأكر من 10 �صنوات يف اجلزائر.

“الفهد ال�صحراوي  وذكرت قربوعة اأن 

ن�صاهده  مل  لكننا  كامل،  ب�صكل  يختف  مل 

مراقبة”،  ك����ام����رات  خ������ل  م����ن  ����ص���وى 

يعي�ض  وه��و  قليلة  اع���داده  اأن  اإىل  م�صرة 

ب��ن اجل��زائ��ر وم��ايل  ال��واق��ع��ة  املنطقة  يف 

والنيجر.

ويف يوليو، عاد ال�صبع املخطط للظهور 

التي  ال�صاحلية  املدينة  ت��ي��ب��ازة،  غ��اب��ات  يف 

تبعد 70 كيلومرتا عن اجلزائر العا�صمة.

 دراسة تكشف أكثر أعراض فيروس كورونا غرابة و«ربما« فائدته

 بريطانيا: والدة »إنسان غاب« مهدد باالنقراض وسط دهشة كبيرة

 »اكتشاف ثوري« داخل جمجمة محنطة قبل 2000 عام

 »أبل« تكشف موعد إطالق  مع غياب البشر.. ظهور حيوان نادر »خجول« في الجزائر
»آيفون 12«.. وتلمح ألبرز مواصفاته

 عن طريق الصدفة.. إنقاذ حيوان بحري نادر

االنباط-وكاالت

الأمركية،  “اأبل”  �صركة  اأعلنت 

هاتفها  عن  ك�صفها  موعد  الث�ثاء، 

.»12 املنتظر “اأيفون 

“اأبل” هاتفها اجلديد  و�صتعر�ض 

الذي يحمل ا�صم “اآيفون 12” خ�ل 

من  ع�صر  الثالث  يف  �صتعقده  موؤمتر 

اأكتوبر اجلاري.

للحدث  “اأبل”  دع���وة  وت�صمنت 

عبارة  هاتفها  عن  بالك�صف  اخلا�ض 

ال��ذي  الأم���ر  �صرعة”،  “مرحبا... 
ال�صركة  تلميحا من  اعتره كثرون 

لتقنية  دم��ج اجل��ه��از  اإىل  الأم��رك��ي��ة 

اجل���ي���ل اخل���ام�������ض م���ن الت�������ص���الت، 

ذك���رت  امل���ع���ال���ج، ح�����ص��ب��م��ا  ���ص��رع��ة  اأو 

“اإندبندنت” الريطانية. �صحيفة 

اأ�صارت  قد  تقنية  ت�صريبات  وكانت 

 4 يف  ���ص��ي��اأت��ي   ”12 “اآيفون  اأن  اإىل 

“12” و”12 ماك�ض”  اإ�صدارات، هي 

ماك�ض”،  ب���رو  و”12  برو”   12 و” 

�صترتاوح  العر�ض  �صا�صات  اأن  علما 

الأولن،  ل�إ�صدارين  و6.1   5.4 بني 

و6.1 و6.7 للن�صختن الباقيتن.

 649 الأ�صعار من  تبداأ  اأن   وميكن 

 1099 ف���وق  م���ا  اإىل  وت�����ص��ل  دولرا، 

ط���رازات  تبتعد  اأن  وي��ت��وق��ع  دولرا، 

اآي������ف������ون اجل������دي������دة  ع�����ن احل������واف 

ال��دائ��ري��ة امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف الإ����ص���دار 

.11

وف��ي��م��ا يخ�ض اجل���زء اخل��ل��ف��ي، ل 

ي��ب��دو اأن���ه ���ص��ي��ط��راأ ع��ل��ي��ه ت��ع��دي���ت، 

 3 مقابل  كامرتن،  �صمه  با�صتثناء 

كامرات كانت يف الن�صخة ال�صابقة.

ب���اأن ط��راز  تكهنات  اأي�����ص��ا  وه��ن��اك 

اإط������ارا من  ���ص��ي�����ص��ت��خ��دم   12 اآي���ف���ون 

ط��راز  يعتمد  اأن  ع��ل��ى  الأل��وم��ن��ي��وم، 

لل�صداأ. املقاوم  الفولذ  “برو” على 

االنباط-وكاالت

مت���ّك���ن ب���ائ���ع اأ����ص���م���اك ب��ري��ط��اين 

“كركند”  ب��ح��ر  ���ص��رط��ان  اإن��ق��اذ  م��ن 

ب���رت���ق���ايل ن������ادر، واأع������اد ت��وط��ي��ن��ه يف 

اأ�صماك ب�كبول باإجنلرتا. حو�ض 

ووج������د ب���ائ���ع الأ�����ص����م����اك ���ص��ت��ي��ف 

الرتقايل  “الكركند”  اأتكين�صون، 

ال����ن����ادر، وال������ذي ي���اأت���ي ب���ه���ذا ال��ل��ون 

الغريب مبعدل حالة بن 30 مليون، 

�صمن قف�ض �صيد قادم من كندا، يف 

ب�نك�صاير. �صوق 

نيوز”  “�صكاي  ���ص��ب��ك��ة  ون���ق���ل���ت 

الريطانية عن اأتكين�صون قوله، اإنه 

ال��ب��ح��ري��ة يف  ات�����ص��ل مبتحف احل��ي��اة 

ب�كبول، والذي وافق على ا�صتقبال 

“الكركند«.
وي��ع��ت��ر ال���ل���ون ال��رت��ق��ايل ن���ادرا 

طهيه،  ق��ب��ل  “للكركند”  بالن�صبة 

اأو رماديا،  والذي عادة ما يكون بنيا 

التخفي  على  ي�صاعده  ال���ذي  الأم���ر 

والتمويه.

قال  “الكركند”  ا�صتقبال  وب��ع��د 

لون  اإن  ب�كر،  �صكوت  املتحف  اأم��ن 

احل��ي��وان ال��ن��ادر م��ذه��ل، وي��ظ��ه��ر يف 

واحد من كل 30 مليون.

“الكركند  ب������ك�����ر:  واأ��������ص�������اف 

دائم  ب�صكل  اجلمهور  اأم��ام  معرو�ض 

كل  توفر  على  و�صنعمل  حو�ض،  يف 

�صبل الراحة للحيوان البحري«.

اخلمي�س   8/ 10 / 2020
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قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بقرارها رقم ) 447 ( تاريخ 2020/9/13 الموافقة على المخطط التعديلي 
التنظيمي رقم ) أ ع /2020/722/ تالع العلي ( والمتضمن : الموافقة على 
تغيير صفة استعمال جزء من القطعة رقم ) 753 ( حوض ) 5 ( التالع الشرقي 
من تجاري عادي باحكام خاصة الى سكن ) ب ( شريطة توقيع المالك على 
اقرار وتعهد بعدم مطالبة االمانة باية تعويضات ماديه او معنوية نتيجة 
    ) العلي  تالع   ( المخطط في منطقة  التعديل وكما هو موضح على  هذا 
) 24( من  المادة  ( من   6 ( الفقرة  استنادًا الحكام  التنفيذ  ووضعه موضع 

قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امــــــين عمــــــــــان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت بقرارها رقم ) 
400 ( تاريخ 2020/8/30 الموافقة على  ايداع المخطط التعديلي التنظيمي رقم ) 
أ ع /2020/1210/ وادي السير ( المتضمن : الموافقة على على تغير صفة استعمال 
جزء من القطعة رقم ) 35 ( حوض ) 21 ( حي الحسين الشمالي من تجاري محلي ضمن 
سكن ) ج ( باحكام خاصة الى سكن ) أ ( شريطة توحيد الجزء المحول مع القطعة 
رقم ) 1862 ( حوض ) 7 ( الجندويل كذلك تغير صفة استعمال جزء من القطعة رقم ) 
1862 ( حوض ) 7 ( الجندويل من سكن ) أ ( الى تجاري محلي ضمن سكن ) ج ( باحكام 
خاصة شريطة توحيد الجزء المحول مع القطعة رقم ) 35 ( حوض ) 21 ( حي الحسين 
الشمالي وكما هو موضح على نسخة المخطط حيث يمكن لذوي العالقة االطالع 
على المخطط المذكور في مكتب اللجنة المحلية لمنطقة ) وادي السير (   اثناء الدوام 
الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين 
حتى اذا كان هناك ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في 

المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االلكتروني  االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo
امــــــين عمــــــــــان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بأنها قررت بقرارها رقم ) 360 ( تاريخ 2020/8/16 الموافقة 
 /2020/341/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط  على 
احد ( المتضمن : الموافقة على استحداث شارع ضمن القطعة 
رقم ) 24 ( حوض ) 2 ( المقرن الجنوبي وكما هو موضح على 
المخطط في منطقة ) احد (   ووضعه موضع التنفيذ استنادًا 
الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة ) 24( من قانون تنظيم المدن 

والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امــــــين عمــــــــــان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بقرارها رقم ) 383 ( تاريخ 2020/8/23 الموافقة على المخطط التعديلي 
التنظيمي رقم ) أ ع /2019/1183/ وادي السير ( المتضمن : الموافقة على 
تغيير صفة استعمال القطعة رقم ) 1216 ( حوض ) 7 ( الجندويل من سكن 
المخطط  نسخة  على  باحكام خاصة وكما هي مدونة  الى مكاتب   ) ب   (
 2019/  279 ،  1895 ( االرقام  ذوات  ابنية   / اللوائية  اللجنة  قرارات  وحسب 
( وكما هو موضح على نسخة المخطط وكما هو موضح على المخطط 
في منطقة ) وادي السير (  ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة 
) 6 ( من المادة ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( 

لسنة 1966 .
امــــــين عمــــــــــان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايداع  على   الموافقة   2020/8/23 تاريخ   )  381  ( رقم  بقرارها 
 : المتضمن   ) السوق   خريبة   /2020/607/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي 
الموافقة على الغاء جزء من شارع ضمن االحواض ) 5 ( وادي الطي و ) 5 
العالقة  لذوي  يمكن  حيث  المخطط  نسخة  على  موضح  هو  كما  الحنو   )
االطالع على المخطط المذكور في مكتب اللجنة المحلية لمنطقة ) خريبة 
في  االعالن  نشر  تاريخ  من  شهرين  ولمدة  الرسمي  الدوام  اثناء     ) السوق 
الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما يوجب االعتراض 
اعاله  الية  المشار  المكان  المحلية في  اللجنة  الى  اعتراضاتهم  تقديم  عليه 

خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطــالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امــــــين عمــــــــــان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت 
المخطط  على  الموافقة   2020/8/16 تاريخ   )  359  ( رقم  بقرارها 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2020/501/ المقابلين ( المتضمن : 
بالموافقة على تغيير صفة استعمال القطعة رقم ) 31 ( حوض )1 
( ابو القعفور من خارج التنظيم الى مباني عامة ) مدارس ( وحسب 
كتاب وزارة التربية والتعليم رقم 54776/114/3 تاريخ 2019/10/2 
وكما هو موضح على المخطط في منطقة ) المقابلين (   ووضعه 
موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة ) 24( من قانون 

تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
امــــــين عمــــــــــان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بقرارها رقم ) 888 ( تاريخ 2019/12/22 الموافقة على المخطط التعديلي 
التنظيمي رقم ) أ ع /2020/4/537/ شفا بدران ( المتضمن : الموافقة على 
تغيير صفة استعمال القطعة رقم) 859 ( حوض ) 8 ( مرج االجرب من سكن 
) ج ( الى تجاري محلي ضمن سكن ) ج ( باحكام خاصة ولمن يرغب وفرض 
القطعة  الواحد من مساحة  ( ثالثون دينار / م2   30 ( بواقع  بدل تعويض 
باالستناد للمادة ) 47 ( من قانون التنظيم وكما هو موضح على المخطط 
في منطقة ) شفا بدران (   ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة 
) 6 ( من المادة ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( 

لسنة 1966 .
امــــــين عمــــــــــان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايداع  على   الموافقة   2020/8/16 تاريخ   )  368  ( رقم  بقرارها 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2020/567/ صويلح  ( المتضمن : الموافقة 
على الغاء اجزاء من شارع ضمن حوض ) 13 ( عرقوب خلدا وكما هو موضح 
المخطط  على  االطالع  العالقة  لذوي  يمكن  حيث  المخطط  نسخة  على 
المذكور في مكتب اللجنة المحلية لمنطقة ) صويلح (    اثناء الدوام الرسمي 
ولمدة شهرين من تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين 
حتى اذا كان هناك ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة 

المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطــالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امــــــين عمــــــــــان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
بقرارها رقم ) 387 ( تاريخ 2020/8/23 الموافقة على المخطط التعديلي 
الموافقة   : المتضمن   ) السير  وادي   /2020/3/794/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي 
على تحويل استعمال القطعة رقم ) 1194 ( حوض رقم ) 14 ( الدربيات من 
سكن ) د ( الى صناعات تحويلية باحكام خاصة واستيفاء تعويض بواقع ) 
10 ( عشرة دنانير / م2 الواحد من مساحة القطعة باالستناد للمادة )47 ( 
من قانون التنظيم تستوفى قبل التصديق وكما هو موضح على المخطط 
في منطقة ) وادي السير (   ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة 
) 6 ( من المادة ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( 

لسنة 1966 .
امــــــين عمــــــــــان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايداع  على   الموافقة   2020/9/13 تاريخ   )  442  ( رقم  بقرارها 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2020/100/ اليرموك  ( المتضمن : الموافقة 
على الغاء جزء من شارع والغاء خط تنظيم وخط تنظيم مراد اعتماده ضمن 
حوض رقم ) 33 ( المدينة حي ) 7 ( وكما هو موضح على نسخة المخطط 
حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط المذكور في مكتب اللجنة 
المحلية لمنطقة ) اليرموك (   اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ 
نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما 
المكان  في  المحلية  اللجنة  الى  اعتراضاتهم  تقديم  عليه  االعتراض  يوجب 

المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االطــالع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
امــــــين عمــــــــــان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  وامل�سجلة يف  الزبيدي   داوود  �سركة �سالح  بان  والتجارة 

  2008/7/10 بتاريخ   )91449( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سالح داوود ورامي الزبيدي

اإىل �سركة : �سالح داوود و�سريكته

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

رقم)22(  ال�سركات  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 الوحو�ش وابو ك�سك

 )  103901( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2012/3/19 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 : )200155871(

ل�سنة  رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

باأن   والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ،  1997

�سركة عبري ابو م�سنك و�سريكاتها  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2016/8/28 بتاريخ   )114361( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/4 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ن�سرين حممد خلف الهروط  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مادبا – احلي ال�سرقي – ت: 0772361622

الرقم  على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  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 خالد حممود عبد الواحد 

و�سركاه  

 )  55562( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2000/4/2 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

اعالن / للمرة الثانية
تعلن بلدية الرويشد عن طرح عطاء 

) ارصفة وكندرين اسمنتي ( 

العطاء  ن�سخ  البلدية ل�سراء  فعلى من يرغب من ذوي الخت�سا�ش الدخول يف العطاء مراجعة 

ح�سب املوا�سفات الفنية املعتمدة وفق ال�سروط التالية :

مدة العمل ) 100 ( مائة يوما » تقومييا » ومن تاريخ الحالة .

ارفاق �سهادة ت�سنيف ) ان�ساء و�سيانة طرق او ان�ساء طرق ( ) رابعة او خام�سة ( �سارية املفعول 

ا�سلية او م�سدقة من دائرة العطاءات احلكومية .

وثمامنائة  الفان   )  2850  ( ومببلغ  م�سدق  �سيك  او   ) بنكية   ( العطاء  دخ��ول  كفالة  تقدمي 

وخم�سون دينار .

ثمن ن�سخة العطاء ) 125 ( مائة وخم�سة وع�سرون دينارا غري م�سرتدة .

غرامة التاأخري ) 125 ( مائة وخم�سة وع�سرون دينارا لكل يوم تاأخري .

البلدية غري ملزمة باأقل ال�سعار ويحق للبلدية الغاء العطاء وبدون بيان ال�سباب .

اخر موعد ل�سراء العرو�ش هو يوم ) اخلمي�ش ( املوافق ) 2020/10/15 ( ال�ساعة الثانية ظهرًا .

باأن اخر موعد ليداع العرو�ش هو يف  تودع العرو�ش يف مبنى بلدية الروي�سد اجلديدة، علمًا 

وهو   )  2020/10/26  ( املوافق  الثنني  يوم  �سباح  من  والن�سف  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  متام 

نف�ش موعد فتح العطاء .

اجور العالنات مهما تكررت على من ير�سو عليه العطاء .

محمــد عايـــد مطــر الغيـاث
رئيس بلدية الرويشد الجديدة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  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 ادري�ش وابو ال�سيالت  

 )  109105( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2014/3/9 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�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

املجايل   وعا�سم  ال�سالم  وعبد  ا�سحق  �سركة  ب��ان  وال��ت��ج��ارة 

 )107038( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

التغيريات  لإج���راءات  بطلب  تقدمت    2013/5/13 بتاريخ 

التالية :

وعا�سم  ال�سالم  وعبد  ا�سحق   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

املجايل

اإىل �سركة : عبد ال�سالم املجايل و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إنذار بالعودة اىل العمل

السيد عبد الرحمن 

صالح اليف الدعامسه
عملكم  م��ك��ان  ع��ن  لتغيبكم  ن��ظ��رًا 

متتالية  ابام  ع�سرة  عن  تزيد  ملدة 

مكان  اىل  العودة  ب�سرورة  ننذركم 

عن  ت��زي��د  ل  م���دة  خ���الل  عملكم 

هذا  تاريخ  من  متتالية  ايام  ثالثة 

فاقدين  �ستعتربون  واإل  الع��الن، 

املادة   ن�ش  اىل  ا�ستنادًا  لوظفيتكم 

العمل  ق��ان��ون  م��ن  )ه���(  البند   28

الردين .  

شركة عرموش 

لالستثمارات السياحية

اخلمي�ش  8/ 10 / 2020

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ش c / 2020 /45 ) م�ستهلكات اربطة و�سمادات التجميل والعناية باجلروح (.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( �ستون دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�ش يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الربعاء املوافق 

على  تقبل  ول  العر�ش  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2020/10/28

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن  طرح عطاء

 ) شراء كمية ) 70 ( طن من مادة زيت الزيتون (

تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية – اجلي�ش العربي / جلنة العطاءات املركزية عن طرح العطاء رقم 

م �ش ع 7 / 13 / 31 / 2020 �سراء كمية ) 70 ( طن من مادة زيت الزيتون ( فعلى املتعهدين الراغبني بال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة امني �سر 

جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( دينار غري م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�سة املهن وال�سجل التجاري 

و ) الرقم الوطني للمن�ساأة ( �ساريتي املفعول و�سورة عنهما وكتاب تفوي�ش من ال�سركة ملندوبها.

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية ال�ساعة) 1300 ( الواحدة ظهرا حتى يوم 

الثنني املوافق 2020/10/26 ) با�ستثناء يومي الحد واخلمي�ش من كل ا�سبوع وايام العطل الر�سمية ( .

2020/10/27 ومرفق بها تاأمني مايل  1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق  ال�ساعة )  تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم قبل 

م�سدق بقيمة ل تقل عن ) 5 % ( من القيمة الجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�ش ( مع العينات وكل مناق�سة غري مرفق بها التاأمني 

املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل ول ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد الغالق اعاله او بدون عينات ترف�ش ولن 

يتم ا�ستالمها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

تلفون ) 5000184 (

فاك�ش ) 5000146 (

موقعنا على النرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�سفات الفنية املطلوبة ( .

اعالن صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه
بخصوص طرح عطاءات

تعلن �سلطة املياه عن طرح ومتديد العطاءات التالية ادناه :

املياه الرئي�سي  على املهتمني من ذوي الخت�سا�ش والراغبني بامل�ساركة  بالعطاءات ادناه مراجعة مديرية العطاءات وامل�سرتيات يف مبنى �سلطة 

بعمان الطابق ال�ساد�ش / ال�سمي�ساين لالطالع واحل�سول على ن�سخة العطاء مقابل املبالغ غري امل�سرتدة املبينة ازاءه على النحو التايل :

اعالن صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه
تعلن �سلطة املياه عن ن�سر املناق�سات التالية:

اخر موعد ل�ستالم العرو�ش وايداعها �سندوق العطاءات يف �سلطة املياه ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحًا من التاريخ املبني اعاله .

يتم حتميل كلفة ن�سر العالن على اجلهة املحال عليها العطاء .

�ساعات البيع جلميع اليام لغاية ال�ساعة الثانية بعد الظهر ما عدا اليوم الخري �سيكون البيع لل�ساعة الواحدة ظهرًا .

اح�سار ال�سجل التجاري ورخ�سة املهن عند ال�سراء على ان تكون �سارية املفعول .

يتم ايداع العرو�ش يف �سندوق العطاءات يف الطابق الول / مبنى �سلطة املياه – ال�سمي�ساين .

)http://www.waj.gov.jo( ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع اللكرتوين ل�سلطة املياه

امني عام سلطة املياه بالوكالة
رئيس لجنة العطاءات الخاصة
فـــراس عبـد اللطيـف العــزام

على ال�سادة الراغبني بامل�ساركة يف املناق�سات اعاله مراجعة ق�سم امل�سرتيات يف مديرية العطاءات وامل�سرتيات / الطابق ال�ساد�ش / مبنى �سلطة 

املياه الرئي�سي ) عمان / ال�سمي�ساين / خلف فندق املاريوت ( لالطالع واحل�سول على ن�سخة من وثائق املناق�سة مقابل املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة 

ازاء كل منها مقابل املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة ازاء كل منها .

اخر موعد ل�ستالم العرو�ش يف مغلفات مغلقة وايداعها �سندوق امل�سرتيات / مديرية العطاءات وامل�سرتيات  / مبنى ال�سلطة الرئي�سي / الطابق 

ال�ساد�ش كما هو مبني ازاء كل مناق�سة .

)http://www.waj.gov.jo/sites/ar-jo/default.aspx( ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع اللكرتوين ل�سلطة املياه

مالحظة :

على الراغبني بامل�ساركة اح�سار ال�سجل التجاري ورخ�سة مهن �سارية املفعول عند �سراء ن�سخة املناق�سة .

امني عام سلطة املياه بالوكالة
فراس عبد اللطيف العزام

ثمن موضوع العطاءرقم العطاء
النسخة 
الواحدة

اخر تاريخ 
لبيع النسخ

اخر تاريخ 
لالستفسار

تاريخ استالم 
العروض

supply-/20
GIZ/2020

توريد معدات 
وقطع غيار 

صيانة وخدمات

االربعاء 25 دينار
2020/10/14

االربعاء 
2020/10/14

االثنين 
2020/10/19

supply-/23
GIZ/2020

توريد مواد 
سالمة عامة

االربعاء 25 دينار
2020/10/14

االربعاء 
2020/10/14

االثنين 
2020/10/19

توريد مضخة 32 / لوازم / 2020
وحل

 Mud Pump
) تمديد (

االثنين 50 دينار
2020/10/12

االثنين 
2020/10/12

االربعاء 
2020/10/14

موضوع رقم المناقصة
المناقصة

ثمن 
النسخة

اخر موعد 
لبيع النسخ

اخر موعد 
لالستفسارات

اخر موعد 
اليداع 
العروض

موعد فتح 
العروض

مناقصة رقم : 
208/ مشتريات /2020

لف 
محركات

 25
دينار

االثنين 
2020/10/12

الثالثاء 
2020/10/13

االحد 
18/10/2020

11:00
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االنباط-وكاالت

 ان���ت���ق���د امل���ر����س���د الأوروم���ت���و����س���ط���ي 

حل��ق��وق الإن�����س��ان ال��ي��وم الأرب���ع���اء زي���ارة 

وفد دبلوما�سي اأوروبي احلدود اجلنوبية 

زي��ارة  وجتاهل  غ��زة  قطاع  مع  لإ�سرائيل 

نف�سه القطاع 

بيان  الأورومتو�سطي يف  املر�سد  وقال 

���س��ح��ف��ي ت��ل��ق��ت وك���ال���ة الأن���ب���اء الأمل��ان��ي��ة 

خطابات  وج��ه  اإن��ه  منه،  ن�سخة  ب.اأ(  )د. 

ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ن و����س���ف���راء اأوروب����ي����ن يف 

على  فيها  يحتج  الفل�سطينية  الأرا���س��ي 

على  �سرعية  ت�سفي  اأنها  ويعترب  الزيارة 

�سكان  �سد  الوح�سية  اإ�سرائيل  ممار�سات 

غزة

وذك������ر امل���ر����س���د احل���ق���وق���ي اأن������ه وج���ه 

ا���س��ت��ه��دف فيها مم��ث��ل الحت���اد  خ��ط��اب��ات 

الأوروب���������ي يف الأرا������س�����ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

���س��ف��ن ك���وه���ان ف���ون ب���ورغ�������س���دورف اإىل 

القن�سليات  من  وا�سعة  جمموعة  جانب 

واملمثليات الدبلوما�سية لدول الحتاد يف 

الفل�سطينية الأرا�سي 

واح��ت��ج امل��ر���س��د ع��ل��ى زي����ارة ع���دد من 

اإ�سرائيل  الدبلوما�سين الأوروبين لدى 

قطاع  م��ع  للحدود  الإ�سرائيلي  للجانب 

حيث  املا�سي،  اأيلول/�سبتمرب   16 يف  غزة 

املتهم  الإ�سرائيلي  قادة يف اجلي�ش  التقوا 

بارتكاب اأفعال قد ترقى جلرائم حرب يف 

 2 اأكرث من  معاناة  قطاع غزة، وجتاهلوا 

مليون فل�سطيني على اجلانب الآخر من 

احلدود

الدبلوما�سين  اأن  اخلطابات  وذك��رت 

اجلنوبية  ب��ال��ق��ي��ادة  ال��ت��ق��وا  الأوروب���ي���ن 

الو�سع  ون��اق�����س��وا  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  للجي�ش 

الإ�سرائيلية  ال��ب��ل��دات  ل�سكان  الإن�����س��اين 

امل��ت��اخ��م��ة ل��ق��ط��اع غ���زة، وت��ف��ق��دوا م��راف��ق 

املعابر الإ�سرائيلية مع القطاع

واأ�سار الأورومتو�سطي يف خطاباته اإىل 

الو�سع  بن  الوثيق  لالرتباط  نظرا  اأّن��ه 

اإ���س��رائ��ي��ل، فاإننا  يف ق��ط��اع غ��زة وج��ن��وب��ي 

الأوروب��ي  الحت��اد  اأن ممثلي  بقوة  نعتقد 

بحاجة  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف 

اإىل القيام بزيارة مماثلة اإىل غزة

اجلماعي  العقاب  �سيا�سة  اأن  اأك��د  كما 

ل مي��ك��ن ل��ه��ا ب���اأي ح��ال م��ن الأح����وال اأن 

ت�سهم يف اإحالل ال�سالم وال�ستقرار، واأن 

العنف  �سوى  القيود واحل�سار ل يجلبان 

والإحباط

حلقوق  الأورومتو�سطي  املر�سد  ودعا 

زيارة  اإىل  الأوروبين  امل�سوؤولن  الإن�سان 

ق���ط���اع غ�����زة، وال����وق����وف ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر 

ع��ل��ى امل���ع���ان���اة امل�����س��ت��م��رة ال���ت���ي ي��ع��ي�����س��ه��ا 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ه���ن���اك ب��ف��ع��ل ال��ق��ي��ود 

امل�سددة الإ�سرائيلية 

 14 وت��ف��ر���ش اإ���س��رائ��ي��ل منذ اأك���رث م��ن 

بريا وبحريا وجويا م�سّدًدا  عاما ح�سارا 

معظم  انهيار  يف  ت�سبب  غ��زة  قطاع  على 

ال�ساحلي  اجليب  يف  احليوية  القطاعات 

365 كيلومرتا ،  الذي تبلغ م�ساحته نحو 

اأكرث من مليوين فل�سطيني وي�سكنه 

وت�����س��ب��ب��ت ���س��ن��وات احل�����س��ار ال��ط��وي��ل��ة 

باإفقار اأكرث من ن�سف ال�سكان وتعطيلهم 

ع���ن ال��ع��م��ل، وي���ع���اين ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي 

الأدوي����ة  يف  ب��امل��ئ��ة    52 ن�سبته  ع��ج��ز  م��ن 

حركة  حتظر  كما  الطبية،  وامل�ستلزمات 

ح��الت  اإىل يف  القطاع  واإىل  م��ن  الأف���راد 

���س��ي��ق��ة ل��ل��غ��اي��ة، ك��م��ا ت��ف��ر���ش اإ���س��رائ��ي��ل 

ق����ي����وًدا م�������س���ّددة ع���ل���ى ح���رك���ة ا����س���ت���راد 

ب�سلل  ت�����س��ب��ب  م���ا  ال��ب�����س��ائ��ع،  وت�����س��دي��ر 

وال�سناعي التجاري  القطاع 

االنباط-وكاالت

اأ����س���در اأم����ر ال��ك��وي��ت ال�����س��ي��خ ن���واف 

الأرب��ع��اء  ام�ش  ال�سباح  اجل��اب��ر  الأح��م��د 

رئي�ش  نائب  اأخ��ي��ه  بتزكية  اأم��ري��ا  اأم��را 

الأحمد  م�سعل  ال�سيخ  الوطني  احلر�ش 

اجلابر ال�سباح وليا للعهد

يبلغ  ال��ذي   ، الأح��م��د  م�سعل  وال�سيخ 

الب���ن  وه����و   ، ع���ام���ا/   /80 ال��ع��م��ر  م���ن 

ال�سباح  اجل��اب��ر  اأح��م��د  لل�سيخ  ال�����س��اب��ع 

ح���اك���م ال���ك���وي���ت ال��ع��ا���س��ر وال�����د الأم����ر 

والأم��ر  الأح��م��د  �سباح  ال�سيخ  ال��راح��ل 

احلايل ال�سيخ نواف الحمد

غر  الأخ   ، م�����س��ع��ل  ال�����س��ي��خ  وي��ت�����س��م 

ب�سخ�سيته  اجل��دي��د،  ل��الأم��ر  ال�سقيق 

لالأمر  دائ��م��ا  مرافقا  وك��ان  ال�سارمة، 

العالجية  الراحل خالل جميع رحالته 

وم�����ن ���س��م��ن��ه��ا رح���ل���ت���ه الأخ���������رة اإىل 

الوليات املتحدة الأمريكية

جابر  ال�سيخ  الراحل  الأم��ر  واأ���س��در 

 2004 الأح��م��د اجل��اب��ر ال�����س��ب��اح يف ع���ام 

لرئي�ش  نائًبا  بتعيينه  اأم��رًي��ا  مر�سوًما 

احلر�ش الوطني بدرجة وزير

اأم��ن  رئ��ا���س��ة ج��ه��از  ال�سابق  وت���وىل يف 

ال��داخ��ل��ي��ة، ومل  ال��دول��ة وع��م��ل يف وزارة 

ي��ت��ول ح��ق��ي��ب��ة وزاري�����ة وظ���ل ب��ع��ي��دا عن 

املعارك ال�سيا�سية التي خا�سعها كثرون 

من اأفراد الأ�سرة احلاكمة

وي��ت��م��ت��ع ال�����س��ي��خ م�����س��ع��ل ب��ن��ف��وذ ق��وي 

داخ������ل احل����ر�����ش ال���وط���ن���ي وه�����و ج��ه��از 

ع�����س��ك��ري م�����س��ت��ق��ل ع���ن ق�����وات اجل��ي�����ش 

القوات  م�ساعدة  اإىل  ويهدف  وال�سرطة 

وامل�ساهمة  العام  الأمن  وهيئات  امل�سلحة 

يف اأغرا�ش الدفاع الوطني

تخرج  الذي   ، م�سعل  ال�سيخ  ويو�سف 

بريطانيا  يف  لل�سرطة  هندون  كلية  من 

1960 ، ب��اأن��ه واح���د م��ن اأه���م رج��ال  ع��ام 

الأم�������ن ب���ال���ك���وي���ت، ح���ي���ث ك�����ان رئ��ي�����س��ا 

 ،1980 اإىل   1967 يف  ال��ع��ام��ة  للمباحث 

وحت������ول ه�����ذا اجل����ه����از ع���ل���ى ي���دي���ه اإىل 

التي ل تزال تعمل يف  اأمن الدولة  اإدارة 

الكويت حتت هذا ال�سم

الوطني  للحر�ش  القوي  ال��دور  وب��رز 

اأزم��ة  ا�ستداد  مع  يراأ�سه  ال��ذي  الكويتي 

ك���ورون���ا يف ال���ب���الد  ح��ي��ث ���س��ان��د ق���وات 

اجل���ي�������ش وال�������س���رط���ة يف ح���ف���ظ الأم�����ن 

وت��ط��ب��ي��ق ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول وال��ت��غ��ل��ب على 

اجل����وان����ب امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن الأزم������ة حتى 

بع�ش  اإدارة  ب���ه  اأن���ي���ط  اجل���ه���از  ه���ذا  اأن 

ال�ستهالكية التعاونية  اجلمعيات 

االنباط-وكاالت

“اجلريدة”  ����س���ح���ي���ف���ة  ذك���������رت   

نقال  الأربعاء،  يوم  عددها  يف  الكويتية 

اقرتحت  فرن�سا  اأن  مطلع،  م�سدر  عن 

على اإ�سرائيل الذهاب اإىل هدنة طويلة 

ال���ل���ب���ن���اين،  اهلل”  “حزب  م����ع  الأم�������د 

حما�ش  حركة  مع  ج��رى  ما  غ��رار  على 

موقف  ا�ستطلعت  بعدما  الفل�سطينية، 

ن�سراهلل  ح�سن  ال��ع��ام  واأم��ي��ن��ه  احل���زب 

من هذا الأمر

ال��رئ��ي�����ش  روؤي�����ة  اإن  امل�������س���در،  وق�����ال 

للتعاون  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي 

على  ترتكز  اهلل«  »ح��زب  يف  ال�سيعة  مع 

اأن ن�سراهلل �سخ�سية مركزية يف العامل 

ا�ستحالة  ترى  ل  باري�ش  واأن  ال�سيعي، 

رحيل  ب��ع��د  دي��ن��ي��ة  مرجعية  ي�سبح  اأن 

ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي يف اإي����ران وال�����س��ي��د علي 

ال�سي�ستاين يف العراق

�سر  اقرتحت  فرن�سا  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

م���ف���او����س���ات ال���ت���ه���دئ���ة ب����ال����ت����وازي م��ع 

بن  امل�سبوقة  غر  املفاو�سات  انطالق 

ل��ب��ن��ان واإ����س���رائ���ي���ل ب��رع��اي��ة اأم��رك��ي��ة، 

امل�سارين  ه��ذي��ن  جن��اح  اأن  تعتقد  وه��ي 

�سيف�سي اإىل تراجع احلاجة اإىل �سالح 

اإىل  اأكرث  اأن يتجه  احل��زب، الذي ل بد 

باري�ش  اأن  مو�سحاً  ال�سيا�سي،  العمل 

بهذه  ن�سراهلل  من  مبدئياً  قبوًل  مل�ست 

الروؤية

على  كانت  فرن�سا  اأن  امل�سدر،  وذك��ر 

اطالع كامل على ملف تر�سيم احلدود 

اإ�سرائيل  تزور  بوا�سطة مبعوثة خا�سة 

الأمركي  اجلانب  اأن  م�سيفاً  ولبنان، 

اأب��������دى اه���ت���م���ام���اً مب�����ب�����ادرة م����اك����رون 

اللبنانية  ل��ل��دول��ة  ليت�سنى  ل��ل��ت��ه��دئ��ة، 

الع��رتاف  ثم  احل��دود  ح��ول  التفاو�ش 

باإ�سرائيل على اأ�سا�ش هذه احلدود

امل��ف��او���س��ات  ت���ب���داأ  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 

تر�سيم  ح��ول  الإ�سرائيلية   ��� اللبنانية 

احلدود 14 اأكتوبر احلايل

االنباط-وكاالت

للف�سائل  مو�سع  اجتماع  لعقد  متهيدا 

الفل�سطينية التي وقعت �سابقا على اتفاق 

امل�����س��احل��ة، اأن��ه��ى وف���د ق��ي��ادي م��ن حركة 

ف��ت��ح ل���ق���اءات ع���دة ع��ق��ده��ا يف ال��ع��ا���س��م��ة 

ال�����س��وري��ة دم�����س��ق، م��ع وف���ود ق��ي��ادي��ة من 

هناك،  املتواجدة  الفل�سطينية  الف�سائل 

للتفاهمات  م�سرتك  تبني  اإط��ار  يف  وذل��ك 

ا�سطنبول  مدينة  يف  م��وؤخ��را  ج��رت  ال��ت��ي 

حول  وحما�ش،  فتح  قيادتي  بن  الرتكية، 

النتخابات ملف 

وق���د و���س��ف رئ��ي�����ش وف���د ف��ت��ح يف تلك 

لقاءات  الرجوب  جربيل  اللواء  املحادثات 

لقاء  ختام  يف  وذل��ك   ، امل�سوؤولة  ب���  دم�سق 

تتواجد  ف�سائل  خم�سة  مع  عقد  م�سرتك 

قيادتها العليا يف دم�سق

اإىل  الجتماع  نهاية  يف  الرجوب  واأ�سار 

اأن احل����وار م��ع ال��ف�����س��ائ��ل ك���ان م�����س��وؤول، 

باملخاطر  �سعورهم  يعك�ش  اأن��ه  اإىل  لفتا 

ال��ت��ي حت���اك ���س��د ق�����س��ي��ت��ن��ا، وا���س��ت��ع��داه��م 

خارطة  �سمن  ا�سرتاتيجية  روؤي��ة  لإجن��از 

اأ�س�ش  على  �سراكة  بناء  اإىل  تقود  طريق 

وا�سحة دون رعاية من اأحد

فتح  حركتي  م��ن  ق��ادة  اأك��د  واأن  و�سبق 

وح���م���ا����ش، اأن���ه���ا ���س��رع��ا يف ج����ولت ح���وار 

ج���دي���دة، ل ت��ق��وم ع��ل��ى ال��رع��اي��ة م��ن اأي 

ط����رف، وف����ق ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة اجل���دي���دة، 

كانت  ا�سطنبول  اجتماعات  اأن  م��وؤك��دي��ن 

ال�سلطات  ترعاها  ومل  القن�سلية،  مقر  يف 

امل�ساحلة  ل��ق��اءات  ك��ان��ت  ال��رتك��ي��ة، ح��ي��ث 

جترى من قبل برعاية م�سرية

وفا  الفل�سطينية  الأنباء  وكالة  ونقلت 

ع��ن ال���رج���وب ق��ول��ه ن��ح��ن يف ح��رك��ة فتح 

مو�سع  �ستكون  م�سوؤولة  ق���رارات  �سمعنا 

ت��ق��دي��ر ل����دى احل���رك���ة، و���س��ي��ك��ون خ��الل 

الأي����ام ال��ق��ادم��ة حم��ط��ة ل��ل��ب��دء ب��الإع��داد 

الت�سريعي  املجل�ش  يف  النتخابات  لإجراء 

وهو الذي يعد اخلطوة الأوىل يف ت�سكيل 

الفل�سطيني الوطني  املجل�ش 

اأن  اأه����م����ي����ة  ال������رج������وب، ع���ل���ى  واأك���������د 

فل�سطينيا  وط��ن��ي��ا  ح�����وارا  ه���ن���اك  ي���ك���ون 

ال���وح���دة، واإج���راء  ب��ه��دف حتقيق  ���س��ام��ال 

الن��ت��خ��اب��ات ل��ت��ج��دي��د ���س��رع��ي��ة م��ك��ون��ات 

الت�سريعي،  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  النظام 

التحرير  ومنظمة  ال��رئ��ا���س��ة،  وم��وؤ���س�����س��ة 

جتلياتها بكل 

حركة  ل���دى  اأن  ال��وق��ت  ذات  يف  واأ����س���ار 

الوحدة  لتحقيق  ا�سرتاتيجيا  ق��رارا  فتح 

واإجن���������از ال�������س���راك���ة م����ع ك����اف����ة ف�����س��ائ��ل 

ل��ل��وق��وف يف  ال��وط��ن��ي والإ���س��الم��ي  العمل 

ال��ت��ي حت��اك ���س��د ق�سيتنا  امل��خ��اط��ر  وج��ه 

باجلانب  واختزالها  لت�سفيتها  والهادفة 

الإن�ساين فقط

جدير ذكره اأن وفد فتح الذي ي�سم اإىل 

جانب الرجوب كل من روحي فتوح و�سمر 

بداأ  الهادي،  اأنور عبد  وال�سفر  الرفاعي، 

منذ يومن لقاءات يف العا�سمة ال�سورية، 

ب��ف�����س��ائ��ل م��ن منظمة  ���س��م��ل��ت الج��ت��م��اع 

مع  لقاء  عقد  كما  ثنائي،  ب�سكل  التحرير 

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

املقداد، وتركزت الجتماعات حول حتقيق 

التي جرت  التفاهمات  امل�ساحلة، يف �سوء 

موؤخرا مع حركة حما�ش يف مقر ال�سفارة 

الفل�سطينية يف مدينة ا�سطنبول الرتكية

ا���س��ط��ن��ب��ول عقب  ال��ت��واف��ق يف  وق���د مت 

املا�سي،  ال�سهر  من   22 يوم  ب��داأت  لقاءات 

النتخابات  اإج��راء  على  وحما�ش  فتح  بن 

ت�سريعي،  جمل�ش  متتابعة،  الفل�سطينية 

انتخابات  ثم  الرئا�سية،  النتخابات  تليها 

التمثيل  اأ���س��ا���ش  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي،  امل��ج��ل�����ش 

يتجاوز  ل  مرتابط  ت��درج  ووف��ق  الن�سبي، 

6 اأ���س��ه��ر، وذل���ك م��ن اأج���ل ب��ن��اء النظام  ال����

ال�سيا�سية ال�سراكة  وحتقيق  ال�سيا�سي 

وجرى التوافق بن فتح وحما�ش، على 

لالتفاق  الف�سائل،  باقي  مع  بدء حوارات 

وكيفية  ال��ق��ادم��ة  الن��ت��خ��اب��ات  �سكل  ع��ل��ى 

اجتماع  التح�سر لعقد  اإجرائها، وكذلك 

امل�سرية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  للف�سائل  م��و���س��ع 

القاهرة، لو�سع اخلطوط النهائية لروؤية 

امل�ساحلة

وب����دا وا���س��ح��ا اأن ع���دم م�����س��ارك��ة ق��ادة 

ح����رك����ة ح���م���ا����ش يف الج����ت����م����اع����ات ال��ت��ي 

راج��ع  فتح،  وف��د  برفقة  دم�سق  يف  عقدت 

بن  القائمة  ال��ع��الق��ات  يف  القطعية  اإىل 

احل��رك��ة وال��ن��ظ��ام ال�����س��وري، م��ن��ذ خ��روج 

احل���رك���ة م���ن ه���ن���اك، ب��ع��د ق���ي���ام ال���ث���ورة 

ال�سورية

اإىل ذلك فقد تناول لقاء وفد فتح مع 

قادة الف�سائل الفل�سطينية يف دم�سق وهم 

الدميقراطية  للجبهة  العام  الأمن  نائب 

ونائب  �سليمان،  فهد  فل�سطن  لتحرير 

احمد  ابو  ال�سعبية  للجبهة  العام  الأم��ن 

ف��������وؤاد، ون����ائ����ب الم������ن ال����ع����ام ل��ل��ج��ب��ه��ة 

ناجي،  ط��الل  العامة  القيادة   / ال�سعبية 

ال�ساعقة  ملنظمة  ال�سيا�سي  املكتب  وع�سو 

ق��ي�����ش ���س��ع��ي��د، وع�����س��و امل��ك��ت��ب ال�����س��ي��ا���س��ي 

مناق�سة  جماهد،  اأب��و  الإ�سالمي  للجهاد 

الأم��ن��اء  اج��ت��م��اع  اآل��ي��ات تنفيذ خم��رج��ات 

الثالث  يف  عقد  ال��ذي  للف�سائل  العامن 

من ال�سهر املن�سرم يف رام اهلل وبروت

وخ����الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��د ث��م��ن اأب���و 

اأح��م��د ف�����وؤاد، اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن قبل 

ح���رك���ة ف���ت���ح يف ���س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق ال���وح���دة 

اللقاءات  اإىل  الفل�سطينية، لفتا  الوطنية 

اخلم�سة  الف�سائل  م��ع  وال��ل��ق��اء  الثنائية 

امل���ت���واج���دة يف ����س���وري���ا ك���ان���ت اإي���ج���اب���ي���ة ، 

اخلطر  م�ستوى  ي���درك  اجلميع  م�سيفا 

الذي يهدد الق�سية الفل�سطينية، وهو ما 

يتطلب مزيدا من اجلهد وحت�سيد القوى 

التي  املوؤامرات  كافة  ملواجهة  والمكانيات 

الفل�سطينية الق�سية  اإىل ت�سفية  تهدف 

ق��دم معطيات  فتح  وق��د  ان  اإىل  واأ���س��ار 

ج����دي����دة، وق������ال لب�����د م����ن ال���ت�������س���اور يف 

ومرجعياتها  كافة  الف�سائل  مع  �سددها 

ال�سيا�سية والتنظيمية وهو ما مت التفاق 

اأهمية  على  واأك��د   ، الجتماع  خ��الل  عليه 

للخروج  القاهرة  يف  �سيعقد  الذي  احلوار 

ما  وينفذ  جميعا  عليها  يتفق  عمل  بورقة 

عليه تن�ش 

يف  القيادي  حمادة،  معت�سم  عن  ونقل 

اإن احلوارات  اجلبهة الدميقراطية، قوله 

اإيجابية،  كانت  فتح  حركة  مع  جرت  التي 

�سورة  يف  املجتمعن  و�سع  فتح  وق��د  واأن 

يف  عليها  التوافق  مت  التي  الطريق  خطة 

اإ�سطنبول مع حما�ش

اأرادت  اخل��م�����س��ة  ال��ف�����س��ائ��ل  اأن  واأك����د 

م���ن ه����ذا الج���ت���م���اع ان ت��ر���س��ل ر���س��ال��ة 

العامل  واإىل  الفل�سطيني،  ال�سعب  اإىل 

ال��ع��رب��ي وامل��ج��ت��م��ع ال����دويل ب���اأن ال��ق��وى 

التحرير  الفل�سطينية متم�سكة مبنظمة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة مم��ث��ال ���س��رع��ي��ا ووح��ي��دا 

الفل�سطيني لل�سعب 

وق������ال ال��ف�����س��ائ��ل اخل��م�����س��ة م�����س��رة 

الوحدة  وا�ستعادة  النق�سام  اإن��ه��اء  على 

الداخلية، بحيث تكون منظمة التحرير 

ه����ي الإط�������ار اجل����ام����ع ل���ك���اف���ة م��ك��ون��ات 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة واأل  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  احل���ال���ة 

يكون هناك اأي مكون �سيا�سي فل�سطيني 

خارج اإطار املنظمة

الأم��ن  النخالة  زي��اد  ان  ذك��ره  جدير 

ال��ع��ام حل��رك��ة اجل��ه��اد الإ���س��الم��ي، ق��ال 

انطالقة  مبنا�سبة  الثالثاء  له  كلمة  يف 

يف  �ست�سارك  اجل��ه��اد  اإن   ،33 ال���  حركته 

الفل�سطيني  الوطني  املجل�ش  انتخابات 

ه���ذه  ت����ك����ون  اأن  ب�������س���رط  اأج�����ري�����ت  اإذا 

الت�سريعية،  ع��ن  مف�سولة  الن��ت��خ��اب��ات 

ت��ك��ون ج��زءاً  اأن  ت�سعى  اجل��ه��اد  اإن  وق��ال 

ت��ع��رتُف  ال��ت��ي ل  ال��ت��ح��ري��ر  م��ن منظمة 

الإ�سرائيلي بالكيان 

واأ�����س����اف الأول�����وي�����َة ه���ي ل��ل��م��ق��اوم��ِة 

واإنهاِء الو�سِع الراهِن، وحتقيِق الوحدِة 

الوطنيِة على قاعدِة برنامج وطني قائم 

اأ�سكاِلها على املقاومِة بكِل 

حركته  مت�سك  على  النخالة،  و���س��دد 

ب���احل���واِر ال��وط��ن��ّي ل��ل��خ��روِج ِم���َن امل����اأزِق 

الفل�سطينية،  ال��ق�����س��ي��ة  ب���ِه  مت��ر  ال����ذي 

وط��ن��ي  ب���رن���ام���ج  اإىل  ال����و�����س����ول  ح���ت���ى 

ي��ت��ن��ا���س��ب وح�����ج�����َم ت�����س��ح��ي��ات ال�����س��ع��ب 

لفل�سطيني ا

 انتقادات لزيارة دبلوماسيين أوروبيين لجنوب إسرائيل وتجاهل غزة

 أمير الكويت يصدر أمًرا أميرًيا بتزكية أخيه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح وليا للعهد

 صحيفة: هدنة بين »حزب اهلل« وإسرائيل برعاية فرنسية

 »فتح« تتفق مع الفصائل الفلسطينية في دمشق على وضع خارطة طريق للمصالحة دون رعاية من أحد

االنباط-وكاالت

�سروق  املقد�سية  الأ���س��رة  تدخل 

دوي���ات )23 ع��ام��اً(، ام�����ش الأرب��ع��اء، 

�سجون الحتالل  ال�ساد�ش يف  عامها 

الإ�سرائيلي

الأ�سرة  اأن  الأ�سر  نادي  واأو�سح 

دوي��������ات م����ن ب����ل����دة �����س����ور ب����اه����ر يف 

تاريخ  يف  الحتالل  اعتقلها  القد�ش 

الأول  ت�سرين  اأكتوبر/  من  ال�سابع 

اعتقالها  عملية  وخ��الل   ،2015 ع��ام 

���س��ي��ب��ت ب��ال��ر���س��ا���ش ع��ل��ى ي��د اأح��د 
ُ
اأ

امل�����س��ت��وط��ن��ن، واأ������س�����درت ���س��ل��ط��ات 

الح����ت����الل ب��ح��ق��ه��ا ُح���ك���م���اً ج���ائ���راً 

ومدته )16( عاماً

ي��ق��ب��ع��ن  اأ�����س����رة   )39( اأن  ي���ذك���ر 

بينهن  م���ن  “الدامون”  ���س��ج��ن  يف 

الأ�سرة دويات

االنباط-وكاالت

اعتقال  وّثق مركز حقوقي مقد�سي 

قوات الحتالل الإ�سرائيلي 42 مواطًنا 

م���ن ب���ل���دة ال��ع��ي�����س��وي��ة و����س���ط ال��ق��د���ش 

املحتلة خالل �ستة اأيام فقط

وادي  م���ع���ل���وم���ات  م����رك����ز  وح�������س���ب 

الحتالل  اعتقل  فقد  ���س��ل��وان،  ح��ل��وة- 

من بلدة العي�سوية خالل �سهر ت�سرين 

ت�سعة  بينهم  مواطًنا   42 اجل���اري  اأول 

اأطفال

املعتقلن  معظم  اأن  امل��رك��ز  واأو���س��ح 

من  يومن  اأو  �ساعات  بعد  عنهم  اأف��رج 

اع��ت��ق��ال��ه��م، ب�����س��روط احل��ب�����ش امل��ن��زيل 

لعدة اأيام ودفع كفالت نقدية

ي�سار اإىل اأن بلدة العي�سوية تتعر�ش 

حل���م���ل���ة اع���ت���ق���ال ي���وم���ي���ة وم���داه���م���ة 

على  مالية  غرامات  وفر�ش  للمنازل، 

امل��ع��ت��ق��ل��ن، وم��راق��ب��ة احل��ب�����ش امل��ن��زيل 

الذين  وال�سبان،  الفتية  على  املفرو�ش 

الكرتونية  اأ���س��اور  و�سع  على  يجربون 

ب��ه��دف مراقبة  واأرج��ل��ه��م،  اأي��ادي��ه��م  يف 

املنازل،  من  خروجهم  وع��دم  حركتهم 

ما يوؤثر �سلبا على نف�سياتهم وحياتهم 

ال��ي��وم��ي��ة وح���رم���ان���ه���م م���ن م��وا���س��ل��ة 

التعليم

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن جم��ل�����ش ال��ت��ن�����س��ي��ق ال�����س��ع��ب��ي 

املعار�سة  اأح��زاب  من  عدد  �سكله  الذي 

يف قرغيز�ستان حل الربملان وال�سيطرة 

على جميع ال�سلطات يف البالد.

وذكر موقع رو�سيا اليوم اأن الربملان 

على  املا�سية  الليلة  واف��ق  القرغيزي 

رئي�ش  ملن�سب  جباروف  �سدير  تر�سيح 

اأطلق  اأن  بعد  وذل��ك  اجل��دي��د  ال���وزراء 

�سراحه. املحتجون 

وت�����س��ه��د ق��رغ��ي��ز���س��ت��ان ا���س��ط��راب��ات 

وا����س���ع���ة ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة اإع�������الن ن��ت��ائ��ج 

الن��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت 

جم���م���وع���ة اأح����������زاب م���ع���ار����س���ة ع���دم 

تغير عمدة  كما جرى  بها  الع��رتاف 

اليوم  خالل  مرتن  ب�سكيك  العا�سمة 

امل��ا���س��ي ل��ي��ت��م اأخ�����را ت��ع��ي��ن م���رلن 

العمدة. باأعمال  بيكيتيف قائما 

املركزية  النتخابات  جلنة  واأعلنت 

يف ق��رغ��ي��ز���س��ت��ان اأم�������ش اإل���غ���اء ن��ت��ائ��ج 

الن���ت���خ���اب���ات ب��ع��د م���واج���ه���ات اأع��ق��ب��ت 

الإع����الن ع��ن ال��ن��ت��ائ��ج وخ��ل��ف��ت قتيال 

واحدا ونحو مئة جريح.

ويف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل ح����اول ع�����س��رات 

الأ����س���خ���ا����ش اق���ت���ح���ام م��ك��ت��ب ���س��رك��ة 

ب�سكيك  يف  للذهب  الكندية  ك��وم��ت��ور 

ال���ي���وم ف��ي��م��ا ت��ع��ر���ش ع���دد م���ن ع��م��ال 

مكاتبهم  يف  لهجمات  ال��ذه��ب  مناجم 

اأم�ش.

ال��رو���س��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  اأن  ي��ذك��ر 

نظام  ���س��ددت  اأن��ه��ا  الأول  اأم�����ش  اأعلنت 

اجلوية  قاعدتها  يف  الإره��اب  مكافحة 

خلفية  على  قرغيز�ستان  جمهورية  يف 

ال����س���ط���راب���ات ال���ت���ي ي�����س��ه��ده��ا ه���ذا 

البلد.

 األسيرة المقدسية شروق دويات تدخل عامها 
السادس في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 تقرير حقوقي: االحتالل اعتقل 42 مواطًنا 
بينهم 9 أطفال من العيسوية خالل 6 أيام

 المعارضة في قرغيزستان تحل البرلمان 
وتعلن سيطرتها على جميع سلطات البالد
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االنباط-وكاالت

املتفاقمة؛  الأزم���ة  م��ن  اإ�سرائيليون  ح��ذر 

حكومة  وعجز  كورونا،  فريو�س  تف�سي  ب�سبب 

الحتالل عن التعامل معها، و�سط مظاهرات 

الإ�سرائيلي،  ال����وزراء  رئي�س  �سد  متوا�سلة 

نتنياهو بنيامني 

تنهار  “اإ�سرائيل  اإن  اإ�سرائيلي  كاتب  وقال 

تدير  كيف  تعرف  ل  واحلكومة  اأعيننا،  اأم��ام 

الأزمة، والثورة احلقيقية م�ساألة وقت فقط، 

تعود  ع��ام��ا   47 ق��ب��ل   1973 ح��رب  ف�سل  ول��ع��ل 

ب��ذات��ه��ا ال���ي���وم، م��ع الإخ���ف���اق ال����ذي ت��واج��ه��ه 

ك����ورون����ا، �سحيح  وب����اء  ال���دول���ة يف حم���ارب���ة 

اأن  دون  حينها،  يف  اإ���س��رائ��ي��ل  ���س��اد  ال��غ��ب��اء  اأن 

لكن  الف�ساد احلكومي،  هذا  هناك مثل  يكون 

�سفا  ع��ل��ى  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  امل�����س��رك  قا�سمهما 

كارثة”

ب�سحيفة  مقاله  يف  كوفمان  رون  واأ���س��اف 

تعي�سها  التي  املروعة  “احلقيقة  اأن  معاريف، 

بق�سايا  املتهم  وزرائ��ه��ا،  رئي�س  اأن  اإ���س��رائ��ي��ل 

ف�������س���اد خ����ط����رية، ي���ق���وي ح��ك��م��ه ب���ك���وم���ة م��ن 

�سخ�سيتهم طواعية من  املتخلني عن  العبيد 

لينظفه  الو�سخ  غ�سيله  باأخذ  وي�ستمر  اأجله، 

ت�سكيل  مت  واإذا  ب��خ��ل��ه،  ب�����س��ب��ب  وا���س��ن��ط��ن  يف 

الفر�سة  اأن  رغ��م  امل�ستقبل،  يف  حتقيق  جلنة 

ج��زءا  نتنياهو  ���س��رك��اء  ف�سيتحمل  م��ع��دوم��ة، 

ك��ب��ريا م��ن ال��ل��وم، لأن��ه��م م�����س��وؤول��ون مبا�سرة 

عن تق�سريه”

جت��ن��دوا  ن��ت��ن��ي��اه��و  “�سركاء  اأن  واأو�����س����ح 

ك���ورون���ا، لكنهم  مل��ح��ارب��ة  يف ح��ك��وم��ة ط����وارئ 

ن��ت��ن��ي��اه��و يف كفاحه  ك��ام��ل��ون م��ع  م��ت��ع��اون��ون 

هو  يهمهم  م��ا  ف��ق��ط  امل��ح��اك��م��ة،  م��ن  للتهرب 

البقاء على قيد احلياة، والنتيجة اأن ال�سا�سة 

الهلو�سة  م��ن  ح��ال��ة  يعي�سون  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 

ال���ت���ي ل ح����دود ل���ه���ا؛ ب�����س��ب��ب ح��ك��م ن��ت��ن��ي��اه��و 

بت�سميم  م�����س��ت�����س��اروه  ي��ق��وم  ال����ذي  ال��ف��ا���س��د، 

ملفقة،  ب��اف��راءات  الرقمية  الإع��الم  و�سائل 

يف  حياة  اأ�سلوب  ال��ق��ذرة  الأك��اذي��ب  واأ�سبحت 

اإ�سرائيل”

ع��ل��ى  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني  “مترد  اأن  واأك�������د 

ح��ك��وم��ت��ه��م ال���ف���ا����س���دة وال���ف���و����س���وي���ة ل��ي�����س 

لها  لي�س  حكومة  لأن��ه��ا  وق��ت،  م�ساألة  ���س��وى 

ال��ت��ظ��اه��رات  وق��ف  ���س��وى  اأزم���ة  ا�سراتيجية 

���س��د ن��ت��ن��ي��اه��و، م��ع اأن����ه مل ي��ع��د ل��ه احل���ق يف 

ال��وج��ود، لأن ���س��رك��اءه م��ن احل��اخ��ام��ات ممن 

ب��ال��واق��ع منذ ع��ق��ود ميلون  ف��ق��دوا الت�����س��ال 

اجلمهور  ويفككون  علينا،  اليومي  ال�سلوك 

الإ�سرائيلي اإىل اأ�سالء”

اإن  ق��ال  معاريف،  يف  الكاتب  كا�سبيت،  بن 

�سد  اإ���س��رائ��ي��ل  ت�سهدها  ال��ت��ي  “املظاهرات 
�سقوط  ع�سية  ح�����س��ل  مب��ا  ت��ذك��رن��ا  ن��ت��ن��ي��اه��و 

طاقته  يكر�س  ال��وزراء  فرئي�س  برلني،  ج��دار 

ووق���ت���ه جل��ه��ود ي��ائ�����س��ة، ل مي��ك��ن ت�����س��وره��ا، 

ل���وق���ف امل���ظ���اه���رات ����س���ده، م���ع اأن���ن���ا ن��ق��رب 

م���ن اأح������داث ان��ت��ف��ا���س��ة اأه���ل���ي���ة، واجل��م��اه��ري 

الإ�سرائيلية ت�سعر اأنه لي�س لديها ما تخ�سره، 

واملوؤ�س�سات،  ال�سلطات  يف  الثقة  فقدوا  لأنهم 

ويدركون اأنهم اإذا مل يقفوا للقتال، فلن يقوم 

اأحد بذلك من اأجلهم”

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  “طاقة  اأن  مب��ق��ال��ه  واأك����د 

ن�سهد  وامل��ن��ازل،  ال�سوارع  يف  وهائلة  م�ستعرة 

نتنياهو  وي��ن�����س��غ��ل  ال���ث���ورة،  اأي����ام  م��ن  اأج�����واء 

من  ب��دل  الحتجاجية  ال��ت��ظ��اه��رات  وق��ف  يف 

قرارات  واتخاذ  كورونا،  ملواجهة  الأزمة  اإدارة 

ويلقي  امل�����س��وؤول��ي��ة،  حت��م��ل  م��ن  ب��دل  �سجاعة 

خ��ط��اب��ات ���س��ك��ل��ت رق��م��ا ق��ي��ا���س��ي��ا ج���دي���دا من 

والتعتيم” الوقاحة 

ال���ي���وم  ت���واج���ه  “اإ�سرائيل  اأن  واأ�����س����اف 

واح����دة م��ن اأ����س���واأ الأزم�����ات يف ت��اري��خ��ه��ا، مل 

اآخ��ذ  ال��وب��اء  اإن  ب��ل  فح�سب،  الق��ت�����س��اد  ينهر 

اآخ���ذة يف  وامل��ن��ظ��وم��ة احلكومية  الرت��ف��اع،  يف 

ال��ت��اآك��ل، وف��ق��د اجل��م��ه��ور ث��ق��ت��ه ب��امل�����س��وؤول��ني 

انق�ساما  اأكرث  الإ�سرائيليون  وبات  املنتخبني، 

م���ن اأي وق���ت م�����س��ى، ومم���زق���ني م���ن ال��ق��ل��ق 

الطريق  الذي يلفهم، لأن  العميق واحلقيقي 

واحل��رب  لكارثة،  ي���وؤدي  ق��د  فيه  ن�سري  ال��ذي 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون  ���س��يء يحتاجه  اآخ���ر  الأه��ل��ي��ة 

الآن”

اأن��ه  �سحيح  “نتنياهو  اإن  ب��ال��ق��ول  وخ��ت��م 

لنا  وا���س��ح  وه��ذا  �ساكنيه،  على  امللهى  يحرق 

النادي،  هذا  �سكان  من  ب�سفتي  لكن  جميعا، 

املاء  املزيد من  اإىل  الآن بحاجة  اأننا  يبدو يل 

البارد، وطفايات احلريق، وامل�ساعل املحرقة، 

وعلب الغاز؛ ملنع هذا احلريق”

االنباط-وكاالت

املجيد  عبد  اجلزائري  الرئي�س  اعترب 

ت��ب��ون، اأن ح��ل الأزم����ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ي��ك��م��ن يف 

جدد  ود���س��ت��ور  موؤ�س�سات  تبني  انتخابات 

ال�سيا�سية التوازنات  ي�سمن 

م���ع �سحيفة  م��ق��اب��ل��ة  ت���ب���ون، يف  وق����ال 

اإن  ال���ف���رن�������س���ي���ة، الأرب������ع������اء،  ل���وب���ي���ن���ي���ون 

ال��ت��ح��رك��ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ب�����س��اأن الأزم���ة 

ال��ل��ي��ب��ي��ة ك���م���ن ي��ع��ط��ي م���ه���دئ���ات جل�����س��د 

اإج������راء  امل�����ر������س، واحل������ل يف  م���ت���ق���دم يف 

ود�ستور  جديدة  موؤ�س�سات  تبني  انتخابات 

ال�سيا�سية التوازنات  ي�سمن 

مثل  الأزم���ات  تتعمق  عندما  واأ���س��اف: 

بتحركات  القيام  فاإن   )..( الليبية  احلالة 

جل�سد  مهدئ  منح  وحماولة  دبلوما�سية 

يعطي  ل��ن  امل��ر���س  م��ن  ح��ال��ة متقدمة  يف 

اأي نتائج

���س��ن��وات عن   9 ب��ع��د  ن��ح��ن الآن  وت��اب��ع: 

ظل  ف���رة  وه���ي   )2011( الليبية  ال��ث��ورة 

يقوم فيها املجتمع الدويل بحلول �سغرية 

مل تعط �سيئا ولن تعطي �سيئا

وعن م�سار احلل الأجنع اأكد تبون، اأنه 

ويعترب  �سنوات،   4 اإىل   3 �سوى  ي��اأخ��د  ل��ن 

من  ليبيا  بناء  لإع��ادة  الوحيدة  الطريقة 

الإرادة  ت��ك��ري�����س  م���ن  الن����ط����الق  خ����الل 

كانت  مهما  ان��ت��خ��اب��ات  وتنظيم  ال�سعبية 

ال�سعوبات

و����س���دد ع��ل��ى ����س���رورة وج����ود ت��ف��وي�����س 

اإعادة  عملية  بعدها  لتبداأ  و�سرعية  �سعبي 

وموؤ�س�ساتها ليبيا  بناء 

اأن  ال���رئ���ي�������س اجل������زائ������ري،  واأو�������س������ح 

للوزراء  ورئي�سا  برملانا  �ستفرز  النتخابات 

و�سع  يتم  وب��ع��ده��ا  دول���ة،  رئي�س  حتى  اأو 

د�ستور جديد ي�سمن التوازنات ال�سيا�سية 

وعالقات جيدة بني املوؤ�س�سات

وم���ن���ذ ����س���ن���وات، ت���ع���اين ل��ي��ب��ي��ا، ج����ارة 

اجل�����زائ�����ر، م����ن �����س����راع م�����س��ل��ح، ف��ب��دع��م 

ملي�سيا  ت��ن��ازع  وغ��رب��ي��ة،  ع��رب��ي��ة  دول  م��ن 

اجل��������رال الن����ق����الب����ي، خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��ر، 

احل��ك��وم��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة، امل���ع���رف ب��ه��ا دول��ي��ا، 

الغني  البلد  يف  وال�سلطة  ال�سرعية  على 

بالنفط

وت�����س��ب��ب��ت ه��ج��م��ات م��ل��ي�����س��ي��ا ح��ف��ر يف 

����س���ق���وط ق��ت��ل��ى وج���رح���ى ب���ني امل���دن���ي���ني، 

التحتية،  ال��ب��ن��ي��ة  يف  وا���س��ع  دم���ار  ب��ج��ان��ب 

الغربية من ليبيا، مبا  املنطقة  ل�سيما يف 

فيها طرابل�س، مقر احلكومة.

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن���ت ال�����س��ي��دة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ت��غ��ري��د 

الأخ��ر���س، الإ���س��راب ع��ن الطعام، اب��ت��داء من 

ام�����س الأرب���ع���اء، ت�سامنا م��ع زوج��ه��ا الأ���س��ري 

يف ال�����س��ج��ون الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، م��اه��ر الأخ��ر���س، 

وامل�����س��رب ع��ن ال��ط��ع��ام منذ 73 ي��وم��ا، رف�سا 

لالعتقال الإداري

وق����ال����ت الأخ������ر�������س، م����ن غ����رف����ة زوج���ه���ا 

اأن���ا يف ه��ذه  ك��اب��الن الإ���س��رائ��ي��ل��ي  مب�ست�سفى 

اإىل جانب  ال��ط��ع��ام،  ع��ن  ال��ل��ح��ظ��ات، م�سربة 

زوجي

واع��ت��ق��ل��ت ال�����س��ل��ط��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ماهر 

الأخ��ر���س )49 ع��ام��ا(، من بلدة �سيلة الظهر، 

مب��ح��اف��ظ��ة ج��ن��ني، ���س��م��ال ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، 

امل��ا���س��ي، وحّولته  ال��� 27 م��ن يوليو/ مت��وز  يف 

لالعتقال الإداري ملدة اأربعة �سهور

دون  اعتقال  ق��رار  هو  الإداري،  والعتقال 

حماكمة، مل��دة ت��راوح بني �سهر اإىل 6 اأ�سهر، 

اأمنية  اإق��راره بناء على معلومات �سرية  ويتم 

بحق املعتقل، ويتم متديده ملرات عديدة

جانب  اإىل  معت�سمة  �ستظل  اإنها  واأ�سافت 

زوجها يف غرفته بامل�ست�سفى اإىل حني الإفراج 

عنه، رغم التهديدات باإخراجها من امل�ست�سفى

وقالت اأم�س ح�سروا )اأمن امل�ست�سفى( اإىل 

امل�ست�سفى،  م��ن  ب��الإخ��راج  وه����ددوين  الغرفة 

و���س��ح��ب��وا ه��وي��ت��ي وط��ل��ب��وا م��ن��ي امل���غ���ادرة قبل 

ال�ساعة ال�سابعة م�ساء، واليوم احتجزوا هويتي 

وهددوين نف�س التهديد

وتابعت الأخر�س يف حديثها لالأنا�سول اإن 

مطلبها ه��و الإف����راج ع��ن زوج��ه��ا بعد تدهور 

اأي  ن�سمع  مل  مل���اذا  مت�سائلة  ال�سحي،  و�سعه 

حت��رك لإن��ق��اذه؟ اإىل متى �سي�ستمر على هذا 

احلال؟ هل �ساأ�ستقبله �سهيدا؟

�سعبة  حالة  من  يعاين  زوجها  اأن  واأك���دت 

ال�سدر  يف  ���س��دي��دة  واآلم  ل��ل��غ��اي��ة،  وخ��ط��رية 

وال��راأ���س، ويفقد ال��وع��ي اأح��ي��ان��ا، وي��ع��اين من 

ع���دم و���س��وح ال���روؤي���ة يف العينني و���س��غ��ط يف 

ول  اأح��ي��ان��ا،  لل�سراخ  تدفعه  القلب  ���س��راي��ني 

ي�ستطيع التحرك من �سريره

تناول  نهائيا  يرف�س  زوجها  اأن  واأو�سحت 

املدعمات، كما يرف�س ال�سماح للطاقم الطبي 

باإجراء فحو�سات طبية له

واأك����دت الأخ���ر����س اأن زوج��ه��ا رف�����س اليوم 

عر�سا جديدا من املخابرات الإ�سرائيلية بعدم 

متديد العتقال الإداري احلايل والذي ينتهي 

يف ال�����س��اد���س وال��ع�����س��ري��ن م��ن ت�سرين ث��اين/

الفوري  الإف���راج  على  وي�سر  املقبل،  نوفمرب 

عنه

امل��ا���س��ي ق���ررت  اأي���ل���ول  ���س��ب��ت��م��رب/  ويف 23 

اعتقال  جتميد  الإ�سرائيلية  العليا  املحكمة 

و���س��ع��ه  ل���ت���ده���ور  ن���ظ���را  الإداري  الأخ����ر�����س 

امل�ست�سفى،  الإبقاء عليه يف  ال�سحي، لكن مع 

اإل اأنه رف�س تعليق اإ�سرابه اإل باإلغاء اعتقاله 

الإداري

وي��رف�����س الأخ���ر����س ك��اف��ة ال��ع��رو���س التي 

له،  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل  �سلطات  تقدمها 

بح�سب  قبلها،  م��ن  ل��ل��خ��داع  تعر�سه  خ�سية 

بيانات �سابقة، ملوؤ�س�سات تعنى ب�سوؤون الأ�سرى،

ووفق نادي الأ�سري الفل�سطيني فقد رف�ست 

حمكمة اإ�سرائيلية نهاية الأ�سبوع املا�سي طلبا 

ج��دي��دا ل��الإف��راج ع��ن��ه، ب�سبب ت��ده��ور و�سعه 

ال�سحي، وذلك بعد اأن رف�ست طلبت مماثال 

يف 23 اأيلول/ �سبتمرب املا�سي

طفلة  اأ�سغرهم  اأبناء،  ل�ستة  اأب  والأخر�س 

تبلغ من العمر �ستة اأعوام، واأم�سى اأربعة اأعوام 

يف ال�سجون الإ�سرائيلية

 4500 نحو  �سجونها،  يف  اإ�سرائيل  وتعتقل 

قا�سرا،  و140  ���س��ي��دة،   41 بينهم  فل�سطيني، 

و340 معتقال اإداريا

االنباط-وكاالت

خالل قراءة التقارير والتحليالت ال�سيا�سية 

ملا يجري من اأحداث حولنا يف هذا العامل، يبدو 

حتليل  يف  والتقليدية  امل��األ��وف��ة  الأدوات  اأن  لنا 

على  قدرتها  ا�ستنفدت  قد  ال�سيا�سية  الأح���داث 

فهم وتقييم ال�سراعات املتنقلة بني الدول ب�سكل 

ال�ستعانة  م��ن  ب��د  ل  ل��ذل��ك  �سحيح،  اأو  مقنع 

واأول  الأح�����داث،  تلك  ملقاربة  ج��دي��دة  مبفاهيم 

“العلمانية  امل��ع��ربة ه��و م��ف��ه��وم  امل��ف��اه��ي��م  ه���ذه 

القدمية،  ال�سعوب  اإىل  تنظر  التي  ال�سليبية”، 

واإرث��ه��ا  هويتها  على  حافظت  التي  ال�سعوب  اأي 

يف  تعي�س  �سعوب  كاأنها  ال�سنني،  لآلف  الثقايف 

متحف ما، لذلك تتعامل معها تلك “العلمانية 

مع  الآث��������ار  ع�����امل  ي��ت��ع��ام��ل  ك���م���ا  ال�سليبية” 

املتحجرات واملومياوات، ونق�سد برواد العلمانية 

ال�سليبية تلك الدول التي نالت ق�سب ال�سبق يف 

التقدم العلمي والتكنولوجي، ول فروقات كبرية 

بني رو�سيا والوليات املتحدة الأمريكية اأو اأوروبا 

الغربية يف ذلك. واأقرب مثال على ما نقول هو ما 

يجري من حرب حالية بني الأرم��ن والأذري��ني. 

ه���ذه ال��ت��وت��رات امل���ن���ذرة ب��ح��رٍب ت��ق��رُب متتلك 

حديث  واأي  الثاأر”،  “حرب  وه��و  رئي�سياً  عنوانا 

ع��ن ح�سر ال�سراع اجل���اري يف خ��ارط��ة م�سالح 

اأن  اإل  يعدو  وت��غ��رّيات جيو�سيا�سية حمتملة، ل 

يكون عجزاً عن و�سع الإطار التاريخي والثقايف 

يف املعادلة، وما هي اإل كلمات من قامو�س �سيا�سي 

ع��ت��ي��ق. وح��ق��ي��ق��ة الأم�����ر اأن الأذري������ني ي��ري��دون 

ا�ستعادة الأر����س وال��ث��اأر لهزميتهم امل��دوي��ة التي 

منوا بها قبل 30 عاماً، اأي يريدون ا�ستعادة كرامة 

تقرير  ح��ق  الأرم����ن على  ي�سر  بينما  م��ه��دورة، 

م�سري اأرم���ن ن��اغ��ورين ق��ره ب���اغ، ومي��اط��ل��ون يف 

املحتلة  الأذربيجانية  الأرا���س��ي  م��ن  الن�سحاب 

خ���ارج اإق��ل��ي��م ن��اغ��ورين ق��ره ب���اغ، قبل احل�سول 

ي��ع��رف��وه��ا بعد.  اأنف�سهم مل  ه��م  ���س��م��ان��ات  ع��ل��ى 

ن��اغ��ورين ق��ره باغ  اأرم���ن  اأرمينيا من  اإن موقف 

اأرمينيا  جمهورية  اإن  حيث  �سلبي،  م��وق��ف  ه��و 

�سكان  من  املعلن  الإقليم  با�ستقالل  تعرف  مل 

ب��اغ، ومل تر�س ب�سم الإقليم اإىل  ناغورين قره 

هي  الأوىل  الأحجية  لتكون  الآن،  حتى  اأرمينيا 

ملاذا اإذن تورط نف�سها من جديد بحرب �سرو�س، 

اأن  الثانية فهي يف ح��ال افر�سنا  اأم��ا الأحجية 

اأذربيجان بعد هذه احلرب حررت ناغورين قره 

باغ �سيكون ال�سوؤال ممن؟اأغلبية �سكان ناغورين 

ق��ره ب��اغ هم من الأرم���ن، ف��اإذا مل حت��دث اأعمال 

انتقامية وتهجري وتبديل دميوغرايف ف�ستتكبد 

خزينة اأذربيجان اأعباء مالية اإ�سافية بعد احلرب 

تنمية  اأج��ل  من  الإقليم،  على  �سيادتها  وفر�س 

الوحيد  فامل�ستفيد  ب��اغ،  ق��ره  ن��اغ��ورين  وتطوير 

من ذلك �سيكون هم اأرمن ناغورين قره باغ، اأي 

اإ�سافياً على  ا�ستعادة قره باغ �سي�سع �سغطاً  اأن 

اقت�ساد اأذربيجان، وبذلك يتحول النت�سار اإىل 

هزمية من الناحية املادية.

وال�سوؤال الأ�سا�سي الآن: هو هل اأر�س ناغورين 

قره باغ اأر�س اأذرية اأم هي اأر�س اأرمينية؟ 

احل��ق��ي��ق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ت��ق��ول اإن اأر������س ه��ذا 

الإق��ل��ي��م ه���ي اأذري�����ة اأح���ي���ان���اً واأرم��ي��ن��ي��ة اأح��ي��ان��اً 

اأرم��ي��ن��ي-اأذري  اأخ���رى، وه��ذا لي�س نتيجة لنزاع 

بل وفقاً للمزاج ال�سائد يف رو�سيا. يف زمن احلكم 

الرو�سية-الإيرانية،  احل��رب  وخ��الل  القي�سري 

الأرمن  الرو�سية-العثمانية مت جتميع  واحلرب 

وتركيا،  اإي���ران  مع  للحدود  املتاخمة  املناطق  يف 

ومن �سمنها اإقليم ناغورين قره باغ. وعندما كان 

والأقليات  القوميات  ملف  عن  م�سوؤوًل  �ستالني 

اأمر ب�سم هذا الإقليم ذي الأكرثية الأرمينية اإىل 

لفر�س  ذاتياً  حكماً  منحه  مع  اأذربيجان،  �سيادة 

التاآخي بني �سعوب الدول ال�سراكية، ومل يراِع 

اأذرب��ي��ج��ان  اآن���ذاك حتى رغبة حكام  ه��ذا ال��ق��رار 

تنازلوا طوعاً عن هذا  الذين كانوا قد  اأنف�سهم 

موثق،  ال��ت��ن��ازل  وه���ذا  اأرمينيا،  ل�سالح  الإق��ل��ي��م 

لكن اإرادة �ستالني كانت هي الأقوى، وبعد احلرب 

العاملية الثانية تبدلت �سيا�سة �ستالني يف ال�سم 

تلك  تهند�س  اأ�سبحت  حيث  والرحيل،  والفرز 

ال�سيا�سات هذه كتدابري انتقامية، ولي�ست بهدف 

تاآخي ال�سعوب.

وي��ع��ت��رب ال���رو����س ال��ق��وق��از م��ن��ذ زم���ن احلكم 

بلوغاً  ال���س��راك��ي،  بالعهد  م����روراً  القي�سري، 

الرخوة  بوتني اخلا�سرة  القي�سر اجلديد  حتى 

اأن حتتكر  دائماً  مو�سكو  لذلك حت��اول  لرو�سيا، 

اإدارة هذا امللف، واأن تبقى مبثابة �سابط الإيقاع 

الوحيد ملا يجري هناك. اأما احلديث عن رغبة 

الرئي�س اأردوغان اإحياء الإمرباطورية العثمانية 

عرب دعمه اأذربيجان فيفتقد اإىل املو�سوعية، لأن 

مع  مباحثات  جُت��ري  كانت   2007 �سنة  يف  تركيا 

تلك  واأح���رزت  العالقات معها.  لتطبيع  اأرمينيا 

املباحثات تقدماً كبرياً، وحينها ا�سرطت تركيا 

الأذري���ة،  الأرا���س��ي  من  الن�سحاب  اأرمينيا  على 

لو�سع الرتو�س الأخرية على عملية التطبيع لكن 

اأرمينيا تهّربت من فعل ذلك، وتهربت من التعهد 

بحماية امل�سالح الركية يف ملف الطاقة.
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 الرئيس الجزائري: حل األزمة الليبية بانتخابات تبني مؤسسات جديدة

 زوجة أسير فلسطيني تشاركه اإلضراب عن الطعام

أمريكا تتجاهله وتركيا تحمي مصالحها وروسيا ستحسمه.. ما سيناريوهات الحرب في ناغورني قره باغ

االنباط-وكاالت

���س��وؤون الأ���س��رى واملحررين،   قالت هيئة 

اإن اإدارة �سجون الحتالل وافقت على اإدخال 

احلوالة املالية اخلا�سة مب�سريات الأ�سرى 

ب�”الكانتينا”  ت��ع��رف  م��ا  اأو  الفل�سطينيني 

بيان  يف  الهيئة،  واأو���س��ح��ت  ح�ساباتهم  اإىل 

نهاية  �سجون الحتالل منعت  اإدارة  اأن  لها، 

“الكانتينا” يف  اأم��وال  اإدخ��ال  اأيلول املا�سي، 

ح�سابات الأ�سرى، وياأتي هذا الإجراء بهدف 

حياتهم  تفا�سيل  كافة  يف  عليهم  التنغي�س 

واأك����دت  عليهم  اخل��ن��اق  وت�سييق  ال��ي��وم��ي��ة 

على  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  يعتمدون  الأ����س���رى  اأن 

ال�سلطة  حتولها  ال��ت��ي  “الكانتينا”  اأم����وال 

�سهرياً  �سيكل   400 تبلغ  والتي  الفل�سطينية 

و�سجائر  ط��ع��ام  م��ن  احتياجاتهم  تلبية  يف 

وغريها

ويف وقت �سابق، اأعلن الأ�سرى يف خمتلف 

ال�سجون عن برنامج  ن�سايل، احتجاجاً على 

“الكانتينا”،  ال�ستفزاز مبنع دخول  �سيا�سة 

وال����ذي مت��ث��ل ب���اإرج���اع وج��ب��ات ال��ط��ع��ام مل��دة 

يومني، لكنهم علقوا هذه اخلطوة بعد ذلك

ولفتت الهيئة اأن اإدارة معتقالت الحتالل 

تدرك اأهمية “الكانتينا” بالن�سبة لالأ�سرى، 

لل�سغط  ك���ورق���ة  ت�ستخدمها  ف��ه��ي  ل��ذل��ك 

مل��ع��اق��ب��ت��ه��م وم�����س��اوم��ت��ه��م يف ح����ال ت��وت��رت 

اأن���ه م��ن املفر�س  ال��ع��الق��ة بينهم واأ����س���ارت 

وفقاً لالتفاقيات الدولية اأن تكون هي اجلهة 

امل�����س��وؤول��ة ع��ن ت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات الأ���س��رى 

واملعتقلني داخل ال�سجون لكنها ل توفر احلد 

الأدنى منها، بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن الوجبات 

املقدمة لالأ�سرى �سيئة النوع والكمية

االنباط-وكاالت

جددت اجلبهة ال�سعبية، دعوتها لل�سلطة 

الفل�سطينية “وقف التمييز بني اأبناء ال�سعب 

العمومية،  الوظيفة  يف  وخ�سو�ساً  ال��واح��د 

والراجع عن جميع الإجراءات العقابية التي 

ُفر�ست على غزة”، كما قالت

ج��اء ذل��ك يف كلمة للجبهة، خ��الل وقفات 

ال��ي��وم،  ق��ط��اع غ����زة،  ج��م��اه��ريي��ة نظمتها يف 

للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة

واأك��دت اجلبهة اأن “جناح احلوار الوطني 

ال�سامل، يتطلب اتخاذ خطوات متهيدية تبداأ 

يكون  حتى  ال�سيا�سات،  ه��ذه  ع��ن  ب��ال��راج��ع 

�سعبنا قادراً على املواجهة، فال حتملوه اأعباء 

النق�سام وال�سيا�سات الظاملة”

واأ�سارت اإىل اأن “ا�ستمرار ال�سلطة يف هذا 

النهج واإ���س��راره��ا على ع��دم ال��راج��ع، ميثل 

ج��رمي��ة وط��ن��ي��ة واأخ��الق��ي��ة، ف��ح��ق��وق �سعبنا 

لي�ست منة من اأحد، وغزة لي�ست حماًل زائداً 

بل جزءاً اأ�سياًل من فل�سطني”

اأجل  من  ن�سالها  “�ستوا�سل  اإنها  وقالت 

بهدف  ك��اف��ة،  واملطلبية  ال��وط��ن��ي��ة  الق�سايا 

اأ�سكال  كل  واإنهاء  �سعبنا،  اأبناء  �سمود  تعزيز 

الظلم الواقع بحقه

باكورة  الوقفات  ه��ذه  “نعترب  واأ���س��اف��ت: 

حت���رك���ات م�����س��ت��م��رة يف امل����ي����دان، ح����ول ه��ذه 

ل��ق��اءات  يف  عناويها  اأج��ن��دة  وع��ل��ى  الق�سايا، 

احل��وار الوطني اجل��اري، حتى ع��ودة احلقوق 

لأ�سحابها”

وقفات  ع��دة  نظمت  اجلبهة  اأن  اإىل  ُي�سار 

يف قطاع غ��زة، خ��الل الأي��ام املا�سية، ملطالبة 

املوظفني”  ب��ني  التمييز  “بوقف  احل��ك��وم��ة 

ال��ت��ي يتمثل جزء  العقوبات ع��ن غ���زة،  ورف���ع 

منها بخ�سم ن�سبة من رواتب موظفي القطاع

االنباط-وكاالت

���س��ج��ل ح����زب ال��ل��ي��ك��ود احل���اك���م ب��رئ��ا���س��ة 

ا�ستطالع  يف  ح��ادا  هبوطا  نتنياهو  بنيامني 

 )12( ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ق��ن��اة  عر�سته  ج��دي��د 

 26 على  ح�سوله  بعد  ال��ث��الث��اء،  ي��وم  م�ساء 

برئا�سة  ميينا  حت��ال��ف  يليه  ف��ق��ط،  م��ق��ع��دا 

نفتايل بينيت الذي يحقق ارتفاعا ب��ارزا مع 

23 مقعدا

ارتفاع عدد  النتائج على �سوء  تاأتي هذه 

ال�سابات بفريو�س كورونا والغالق ال�سامل 

والزم��ة القت�سادية التي متر بها ا�سرائيل 

ب�سبب الغ��الق وازم��ة كورونا، حيث ات�سعت 

رقعة الحتجاجات خالل الي��ام الخ��رية يف 

البالد �سد نتنياهو ب�سبب ذلك

ووف���ق���ا ل��ال���س��ت��ط��الع ف����ان ح����زب “ي�س 

عتيد” برئا�سة يائري لبيد يح�سل على 18 

 15 على  حت�سل  امل�سركة  القائمة  مقعدا، 

“ازرق  ك��ل م��ن ح��زب  م��ق��ع��دا، فيما يح�سل 

ابي�س” وحزب “�سا�س” املتدين يح�سل كل 

منهما على 9 مقاعد، بينما حزب “ي�سرائيل 

يح�سل  ليربمان  افيغدور  برئا�سة  بيتنو” 

هتوراة”  “يهدوت  ح����زب  م��ق��اع��د،   8 ع��ل��ى 

، بينما حزب  املتدين يح�سل على 7 مقاعد 

مريت�س الي�ساري يح�سل على 5 مقاعد

ووف���ق���ا ل��ل��ن��ت��ائ��ح ف����ان ارب���ع���ة اح�����زاب لن 

جتتاز ن�سبة احل�سم وهي :حزب العمل،حزب 

“البيت اليهودي” و”جي�سر” برئا�سة اوريل 
يوعاز  ايرت�س” برئا�سة  ابوك�سي�س، و”ديرخ 

هندل وت�سفي هاوزر

االنباط-وكاالت

اأج��ري  ل��ل��راأي  ا�ستطالع  نتائج  اأظ��ه��رت   

بناء على طلب من �سبكة “�سي اإن اإن” تقدم 

الأمريكية  للرئا�سة  ال��دمي��ق��راط��ي  امل��ر���س��ح 

الرئي�س  �سعبية مناف�سه  16 نقطة مئوية  ب� 

الأمريكي دونالد ترامب

ووف���ق نتائج ه��ذا ال���س��ت��ط��الع، �سي�سوت 

57% من امل�ساركني ل�سالح بايدن، اإذا اأجريت 

الآن،  الأم���ري���ك���ي���ة  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 

�سملها  التي  العينة  41% من  �سي�سوت  فيما 

ال�ستطالع ل�سالح الرئي�س احلايل ترامب

و���ُس��ج��ل يف ه����ذا ال���س��ت��ط��الع، ف����ارق 16 

نقطة مئوية ل�سالح املر�سح الدميقراطي يف 

النتخابات الرئا�سية، يف حني اأن حوايل %2 

من امل�ساركني قالوا اإنهم لن ي�ساندوا الثنني

وك��ان اأج��ري ا�ستطالع �سابق يف منت�سف 

اأغ�سط�س، وحينها تقدم بايدن على مناف�سه 

ترامب بفارق 8 نقاط مئوية

وت�سري معظم ال�ستطالعات امل�سابهة اإىل 

تقدم املر�سح الدميقراطي للرئا�سة

كما تدل تقديرات خمتلفة على اأن بايدن 

يتقدم على ترامب بفارق ي��راوح بني 2 اإىل 

16 نقطة مئوية

و���س��م��ل ا���س��ت��ط��الع ال�����راأي الأخ����ري 1205 

اأ�سخا�س بالغني يف الوليات املتحدة، وجرى 

يف الفرة ما بني 1-4 اأكتوبر، وحُتدد درجة 

اخلطاأ فيه ب� 3.6 نقطة مئوية

 االحتالل يوافق على إدخال أموال 
»الكانتينا« الخاصة باألسرى

 الشعبية: رفع العقوبات عن غزة 
شرٌط لنجاح الحوار الوطني

 استطالع إسرائيلي: الليكود يتراجع بصورة حادة 
و العمل يختفي..و القائمة المشتركة قوة مركزية

 نتائج استطالع رأي تظهر تقدم بايدن على ترامب
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الـريـا�ضي

جدة ـ وكاالت

�أمل������ح �ل�������دويل �ل���ت���ون�������س���ي، �أن��ي�����س 

جدة،  �حت��اد  عن  النف�ساله  �ل��ب��دري، 

خ���ال امل��رك��ات��و احل��ايل.ف��ق��د ظهر 

“اإن�ستجرام”  ع��ل��ى  ال��ب��دري  ح�����س��اب 

ع��اق��ة  لأي  الإ�����س����ارة  دون  م���وؤخ���را، 

ب��احت��اد ج��دة، حيث ح��ذف �سفته  ل��ه 

ال�سعودي. وكان  ل��ل��ف��ري��ق  ك���اع���ب 

امل�������درب ف���اب���ي���و ك���اري���ل���ي ق����د اأخ�����رج 

على  وو�سعه  ح�ساباته،  من  ال��ب��دري 

راأ�������س ق��ائ��م��ة امل���ح���رف���ن الأج���ان���ب 

ال����راح����ل����ن ع����ن ال���ف���ري���ق.ورب���ط���ت 

ت���ق���اري���ر ���س��ح��ف��ي��ة لع�����ب ال���رج���ي 

اأو  الأه��ل��ي  اإىل  بالن�سمام  ال�����س��اب��ق، 

الزمالك امل�سرين. وكان احتاد جدة 

املركاتو  يف  ال��ب��دري،  م��ع  تعاقد  ق��د 

لعامن  ميتد  بعقد  املا�سي،  ال�ستوي 

ون�سف، قادما من فريق باب �سويقة، 

ال��ت��ت��وي��ج م��ع��ه بلقب  ال����ذي جن���ح يف 

اإف��ري��ق��ي��ا، م��رت��ن على  اأب��ط��ال  دوري 

التوايل.

11

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكروين

 البدري ينهي ارتباطه باالتحاد

 صالح ينقذ مشردا

 مدرب الرمثا يعتذر للجماهير

 غياب حمداهلل عن النصر

لندن - وكاالت

ليفربول  جن��م  ���س��اح،  حممد  اأن��ق��ذ 

الإجن����ل����ي����زي وم���ن���ت���خ���ب م�������س���ر، اأح����د 

 الأ�سخا�س امل�سردين يف مدينة ليفربول.

�سن« الربيطانية،  �سحيفة »ذا  ون�سرت 

ت��ق��ري��را ح���ول واق��ع��ة اإن�����س��ان��ي��ة ق���ام بها 

اأح���د حمطات  اأث��ن��اء ذه��اب��ه اإىل  ���س��اح 

ال�سحيفة،  ب�سيارته. واأ�سارت  ال��وق��ود 

من  م�����س��اي��ق��ات  لح���ظ  ���س��اح  اأن  اإىل 

جم���م���وع���ة م�����ن ال���ف���ت���ي���ان ����س���د اأح�����د 

كريج. وقال  ديفيد  وي��دع��ى  امل�����س��ردي��ن 

ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة،  ت�������س���ري���ح���ات  دي���ف���ي���د يف 

اإن����ه ت��ع��ر���س مل�����س��اي��ق��ات و���س��خ��ري��ة من 

ب��ع�����س ال��ف��ت��ي��ان، لأن����ه ط��ل��ب امل�����س��اع��دة 

رائعا  ك��ان  �ساح  اأن  اإىل  منهم. واأ�سار 

اأر�����س امللعب  ي��ب��دو رائ��ع��ا يف  م��ع��ه ك��م��ا 

للفتيان  وقال  عنه  للدفاع  بنف�سه  ونزل 

اإنهم قد يكونوا مثل هذا الرجل امل�سرد 

اأن ���س��اح  ك���ري���ج  ����س���ن���وات. واأك���د  ب��ع��د 

مل�ساعدته،  اإ�سرليني  جنيه   100 منحه 

ب��ع��دم��ا ذه���ب مل��اك��ي��ن��ة ال�����س��راف الآيل، 

عيني  يف  واق��ع��ي  بطل  “�ساح  ق��ائ��ا: 

التقرير  اأ�سكره على كل �سيء«. واأو�سح 

اأن كريج با ماأوى منذ �سنوات وينام يف 

مكان قريب من ملعب اآنفيلد.

االنباط - عمان

اب���دى ال��ك��اب��ن ج��م��ال حم��م��ودامل��دي��ر 

ال��ف��ن��ي ل��ف��ري��ق ال��رم��ث��ا ع���دم ر���س��اه عن 

الفرة  يف  الفريق،  حققها  التي  النتائج 

ت�سريحات  يف  حممود،  املا�سية. واأ�ساف 

“نقدم  ل����ن����ادي����ه:  ال���ر����س���م���ي  ل���ل���م���وق���ع 

تنتظر  التي  الرمثا،  جلماهر  اعتذارنا 

م��ن��ا حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة، ل��ك��ن ك��رة 

القدم فوز وخ�سارة يف الو�سع الطبيعي، 

ال����ظ����روف  ����س���ي���ك���ون احل�������ال يف  ف���ك���ي���ف 

ال��ع��امل،  يف  تعي�سها  ال��ت��ي  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

“هناك  كورونا«. واأردف:  جائحة  ب�سبب 

ال�سعيدين  على  امل�ستوى  يف  ثبات  ع��دم 

الفردي واجلماعي، ولدينا اأي�سا م�سكلة 

ب��دن��ي��ة وا���س��ح��ة، وي��ظ��ه��ر ذل���ك ج��ل��ي��ا يف 

ال�سوط الثاين من كل مباراة«. ووا�سل: 

يلعب  ال���ذي  ال��وح��ي��د  ال��ف��ري��ق  “الرمثا 
 7 نحو  خ�سنا  حيث  اأي���ام،   4 ك��ل  م��ب��اراة 

عانينا  وكذلك  واح��د،  �سهر  يف  مباريات 

من  وثمة  بالفريق،  الإ�سابات  تعدد  من 

����س���ارك م��ت��ح��ام��ا ع��ل��ى اإ���س��اب��ت��ه، لأن��ن��ا 

عن  حممود  لذلك«. وك�سف  م�سطرون 

رغ��ب��ة اجل��ه��از ال��ف��ن��ي، يف الج��ت��م��اع مع 

ور���س��م  الأم����ور  لتقييم  الإدارة،  جمل�س 

املقبلة. الإ�سراتيجية 

الريا�ض - وكاالت

حمداهلل  عبدالرزاق  املغربي  غياب  تاأكد 

فريقه  انطاقة  عن  الن�سر،  ن��ادي  مهاجم 

يف الن�سخة اجلديدة من دوري كاأ�س الأمر 

للمحرفن. وتنطلق  ���س��ل��م��ان  ب��ن  حم��م��د 

ال���������دوري  م������ن   2021  /  2020 ن�������س���خ���ة 

ال�������س���ع���ودي يف ال�����س��اب��ع ع�����س��ر م���ن اأك��ت��وب��ر 

يلتقي  ح��ي��ث  اجل��������اري،  الأول  ت�����س��ري��ن   /

ذات���ه. ال�سهر  م��ن   18 يف  ال��ف��ت��ح  م��ع   الن�سر 

وي��ع��اين ح��م��داهلل م��ن اإ���س��اب��ة، ت��ع��ر���س لها 

م��ع بر�سبولي�س  ف��ري��ق��ه  م���ب���اراة  ن��ه��اي��ة  يف 

الإي��راين يف ن�سف نهائي دوري اأبطال اآ�سيا 

يوم ال�سبت املا�سي. واأظهر النقل التلفزيوين 

ح���م���داهلل وه����و مي�����س��ك ال��ع�����س��ل��ة ال�����س��ام��ة 

م��غ��ادرة  ي�ستطع  ومل  م�����س��رك��ة،  لعبة  ب��ع��د 

اأن ف��ري��ق��ه ك���ان ق��د ا�ستنفد  امل��ل��ع��ب ، ح��ي��ث 

التي  الأولية  الأ�سعة  التبديات. واأو�سحت 

اأ�سابيع  لها حمد اهلل حاجته لثاثة  خ�سع 

للعاج والتاأهيل.

االنباط – عمان

ال�سبوع  مناف�سات  ال��ي��وم  م�ساء  تفتتح   

احلادي ع�سر من ال��دوري الكروي والخر 

م���ن م��رح��ل��ة ال����ذه����اب لن���دي���ة امل��ح��رف��ن 

وال�سريح  الرمثا  يجمع  وحيد  لقاء  باقامة 

على �ستاد احل�سن باإربد.يف ال�ساعة ال�سابعة 

والن�سف م�ساء حيث مت تاجيل اللقاء الخر 

الذي يجمع الرمثا مع �سباب الردن ب�سبب 

ويتوقع   .. ال�سباب  لعبي  م��ن  ع��دد  ا�سابة 

مباراتي  بتاأجيل  الأردين  الحت��اد  يقوم  اأن 

ال�سبت املقبل، وجتمع الأوىل معان والأهلي، 

3 من لعبيه  اإ�سابة  علًما باأن الأخر اأعلن 

ب��ك��ورون��ا، ومت ت��اأج��ي��ل م��ب��ارات��ه يف اجل��ول��ة 

جتمع  الثانية،  امل��ب��اراة  اأم��ا  فقط.  العا�سرة 

بن ال�سلط و�سباب العقبة، على �ستاد عمان 

ي�سمله  ال��ذي  املقبل  ال�سبت  وتقام  ال���دويل، 

لتحقيق  الرمثا  وي�سعى   .. ال�سامل  احلظر 

ال�سريح  م�ست�سيفه  على  ب��دي��ل  ول  ال��ف��وز 

فهو ال�سبيل الوحيد لنقاذ الفريق وجهازه 

ال��ف��ن��ي ب��ع��د ت���وا����س���ل ع���رو����س���ه ال�����س��ع��ي��ف��ة 

اجلزيرة  ام��ام  الخ���رة  وخ�سارته  الخ���رة 

موقعا  ح��ال��ي��ا  يحتل  ال��ف��ري��ق  وان  �سيما  ل 

نقطة   13 بر�سيد  م�سرته  م��ع  يتنا�سب  ل 

العنيد  اليوم لجتياز مناف�سه  ي�سعى  ولهذا 

ال����ذي ي��ن��ظ��ر ل��ل��ق��اء ب��اه��م��ي��ة ب��ع��د ان ف��رط 

كان  ان  بعد  ال��ن��ق��اط  م��ن  بالعديد  م��وؤخ��را 

املركز  ت��راج��ع اىل  ل��ل�����س��دارة حيث  الق���رب 

امام  فر�سة  وهي  نقطة   14 بر�سيد  الثالث 

الفريق للعوة من جديد لانت�سارات . 

وك��ان احت��اد ك��رة القدم قد ق��رر الربعاء 

تاجيل لقاء فريقي �سباب الردن واجلزيرة 

 11 ال���س��ب��وع  �سمن  اخلمي�س  ال��ي��وم  امل��ق��رر 

ع��دد  ا���س��اب��ة  ب�سبب  امل��ح��رف��ن  دوري  م��ن 

كورونا  بفرو�س  الردن  �سباب  لعبي  م��ن 

وك����ان ن����ادي ���س��ب��اب الردن ق��د ع��ن اإ���س��اب��ة 

5 م���ن اأع�������س���اء ف���رق���ه ال���ك���روي���ة ب��ف��رو���س 

ق��اده لإيقاف  ال��ذي  الأم��ر  امل�ستجد،  كورونا 

 3 اإ���س��اب��ة  ت��دري��ب��ات��ه. وك�سفت ال��ن��ت��ائ��ج ع��ن 

حرا�س  وم���درب  الأول  الفريق  م��ن  لعبن 

امل��رم��ى اإىل ج��ان��ب لع���ب م��ن ف���رق الفئات 

العمرية. ومت تبليغ نادي �سباب الأردن وفقاً 

ل��ه��ذه امل�����س��ت��ج��دات ب��ت��اأج��ي��ل م��ب��اراة الفريق 

الأول املقررة اخلمي�س اأمام اجلزيرة، 

ال��راب��ع  ال��ف��ري��ق  الأردن  ���س��ب��اب  وي��ع��ت��رب 

ال��ذي داه��م��ه ف��رو���س ك��ورون��ا خ��ال الأي��ام 

القليلة املا�سية، بعد فرق الوحدات و�سحاب 

والأهلي.

االنباط - عمان

اأك���د امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ف��ري��ق ال���وح���دات 

اأن���ه يتح�سن  اأب���و زم���ع  ع��ب��د اهلل  ال��ك��اب��ن 

وي�سعر  ي���وم،  ب��ع��د  ي��وم��ا  ت��دري��ج��ي  ب�سكل 

– على  احل��م��د  ح��ال��ة مثالية وهلل  اأن���ه يف 

على  رده  يف  زم��ع  اأب���و  تعبره- وقال  ح��د 

ا���س��ت��ف�����س��ارات امل���رك���ز الإع����ام����ي ل��ن��ادي 

الأردن��ي��ة  للجماهر  ���س��ك��را  الوحدات:” 

ب�����س��ك��ل ع�����ام ول���ل���ج���م���اه���ر ال���وح���دات���ي���ة 

ب�����س��ك��ل خ���ا����س ول���ك���ل ال��ري��ا���س��ي��ن ع��ل��ى 

وق��ف��ت��ه��م امل�����س��رف��ة وك��ل��م��ات��ه��م ال��رق��ي��ق��ة 

ع���رب و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، يف 

ال����وق����وف م����ع م��ن��ظ��وم��ة ك�����رة ال����ق����دم يف 

�سخ�سا   21 اإ���س��اب��ة  اإث���ر  ال���وح���دات  ن���ادي 

زمع:”  اأب��و  كورونا”. واأ�ساف  بفايرو�س 

الخ  القدم  كرة  ن�ساط  اأتوا�سل مع مدير 

الفني  اجل��ه��از  زم��ائ��ي يف  و  �سلباية  زي��اد 

ال��اع��ب��ن،  واأب��ن��ائ��ي  وال��ط��ب��ي،  والإداري 

ب�سحة  اجل��م��ي��ع  ف����اإن  اهلل  م���ن  وب��ف�����س��ل 

ج���ي���دة ج����دا، وي��ن��ت��ظ��رون ع��ل��ى اأح����ر من 

اجل���م���ر اإج��������راء ف��ح�����س ك����ورون����ا ج��دي��د 

النتائج  تكون  اأن  ذاته  الوقت  ومتمنن يف 

من  التدريبات  اإىل  العودة  بهدف  �سلبية، 

ج���دي���د، وا���س��ت��ئ��ن��اف امل�����س��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة 

ابو  القدم”. ولفت  دوري املحرفن لكرة 

يف  القدم  كرة  منظومة  اأ�ساب  ما  ان  زمع 

�سبحانه  ت��ق��دي��ر اهلل  ه��و  ال��وح��دات  ن���ادي 

وتعاىل، ونحن موؤمنون بالق�ساء والقدر، 

احل��ذر  بتوخي  الردين  ال�سعب  ونطالب 

والل�����ت�����زام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال���������س����ادرة ع��ن 

ال��وب��اء  تف�سي  ظ��ل  يف  املخت�سة،  اجل��ه��ات 

احل��ي��اة  م��ن��اح��ي  ع��ل��ى  وت���اأث���ره  جمتمعيا 

باأكملها، لكن وجب علينا التاأقلم مع هذه 

القدير  العلي  اهلل  اإىل  والدعاء  الظروف 

وال�سعب  امللك  الوطن وجالة  اأن يحفظ 

اأب��و  الوباء. ومتنى  ه��ذا  �سر  م��ن  الردين 

ناديي  يف  للم�سابن  العاجل  ال�سفاء  زمع 

ه��ذا  ي�سيبه  م��ن  وك���ل  والأه���ل���ي،  ���س��ح��اب 

الفايرو�س.

لندن - وكاالت

اأب���������رز ال����ه����ول����ن����دي ف���رج���ي���ل ف���ان 

بقاء  �سعوبة  ليفربول،  مدافع  داي��ك، 

ا اإىل  اأي�سً م�سًرا  على القمة،  فريقه 

اأزم�����������ة غ����ي����اب اجل����م����اه����ر. وت����ك����ب����د 

ال������ري������دز م������وؤخ������را ه�����زمي�����ة م��ه��ي��ن��ة 

���س��م��ن   ،)2-7( ف���ي���ا  اأ����س���ت���ون  اأم�������ام 

اجل�������ول�������ة ال������راب������ع������ة م�������ن ال�����������دوري 

داي��ك،  ف��ان  املمتاز. وقال  الإجن��ل��ي��زي 

 :»BBC« ل�سبكة خال ت�سريحات 

ع��ل��ى  ال���ب���ق���اء  حم���اول���ة  اأن  “اأعتقد 
ت�سل  عندما  �سيء،  اأ�سعب  هي  القمة 

اجلميع �سقوطك.. هذا  للقمة يريد 

م��ا ت����دور ح��ول��ه احل���ي���اة، خ��ا���س��ًة ه��ذه 

اأري��د  يل،  “بالن�سبة  الأيام«. واأ�ساف: 

اأن اأعطي كل ما لدي حتى العتزال، ل 

هناك  ندم.. �ستكون  باأي  ال�سعور  اأري��د 

اأب���ط���ال،  ل��ك��ن��ن��ا  ق���ادم���ة،  اأوقات �سعبة 

ن�ستمتع  اأن  الذي يجب  الأم�����ر  وه���و 

 ب���ه ط�����وال ال����وق����ت، ون�����س��ت��م��ر ع��ل��ي��ه«.

تلعب  اأن  للجماهر  “ميكن  و�أردف: 

ال�����س��ع��ب��ة  الأوق���������ات  يف  ك����ب����ًرا،  دوًرا 

��ا يف الأوق����ات  خ���ال امل���ب���اري���ات، واأي�����سً

اأه����داًف����ا،  ت�����س��ت��ق��ب��ل  اجليدة.. عندما 

������س�����رف�����ع م���������س����ت����واك امل���������س����ج����ع����ون، 

ي��ج��ع��ل��ون  ف���اإن���ه���م  وحينما ت�سجل، 

“هذا  عنك«. وتابع:  يبتعد  اخل�����س��م 

ه���و احل�����ال ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، ل��ك��ن 

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ن��ا ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س، 

ي��ع��رف ال��ك��ل م���دى ���س��ع��وب��ة ال��ل��ع��ب يف 

اأن��ف��ي��ل��د م��ع وج���ود اجل��م��اه��ر.. ن��اأم��ل 

اأقرب وقت ممكن،  الأمور يف  اأن تتغر 

امل�سجعن«. وعن  اإىل  ب��ح��اج��ة  لأن���ن���ا 

“�أنت  حتقيق اأحامه، قال فان دايك: 

ال��ق��ل��ي��ل م��ن احل���ظ، لكن  اإىل  ب��ح��اج��ة 

يتعلق  الأم��ر  ذل��ك،  عن  النظر  ب�سرف 

وعليك  اأهدافك،  اجلاد.. حدد  بالعمل 

ذل��ك  تفعل  ب���ذات���ك.. اإذا مل  ت��وؤم��ن  اأن 

يفعله اأحد«. فلن  بنف�سك، 

الرمثا يواجه الصريح وتاجيل لقاء الشباب والجزيرة  

 ابو زمع يطمئن 
عشاق الوحدات

 كلهم يريدون سقوط ليفربول

 شوارتزمان يتاهل في بطولة فرنسا
باري�ض- وكاالت

النهائي  قبل  الدور  اإىل  �سوارتزمان،  دييجو  الأرجنتيني  تاأهل 

النم�ساوي  على  تغلب  بعدما  للتن�س،  املفتوحة  فرن�سا  ببطولة 

البطولة. وفاز �سوارتزمان  من  الثمانية  دور  يف  ثيم،  دومينيك 

 7  / و5   )1  /  7(  6  / بواقع 7  ملجموعتن،  جمموعات   3 بنتيجة 

التي  امل��ب��اراة  2. وا�ستمرت  5( و6 /   / 7( 6  / 6( و7   / 8( 7  / و6 

دقائق. ويلتقي  و8  �ساعات   5 ل� �ساترير  فيليب  ملعب  على  اأقيمت 

التي  امل��ب��اراة  م��ن  الفائز  م��ع  النهائي  قبل  ال���دور  يف  ���س��وارت��زم��ان 

جتمع بن رافائيل نادال حامل اللقب والإيطايل يانيك �سينر
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االنباط-عمان

ت��ك��رمي��اً مل�����س��اه��م��ات امل��ع��ل��م��ن وامل��ع��ل��م��ات 

غ��دا  ال���ذي  ُب��ع��د  ع��ن  التعليم  امل��ت��م��ي��زي��ن يف 

واق����ع����اً جم��ت��م��ع��ي��اً يف ظ����ل اأزم������ة ك����ورون����ا، 

ومب���ن���ا����س���ب���ة ي������وم امل���ع���ل���م ال����ع����امل����ي ال�����ذي 

ت�����س��ري��ن الأول من  ي�����س��ادف اخل��ام�����س م��ن 

وك��اب��ي��ت��ال  الأردن  اأوراجن  ع���ام،دع���م���ت  ك���ل 

ب��ن��ك��ت��ك��رمي امل��ع��ل��م��ن وامل���ع���ل���م���ات اأ���س��ح��اب 

قة يف التعليم عن ُبعد والذي  املبادرات اخللاّ

و�سيلة  عرب  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأقامته 

امل��رئ��ي زووم، حت��ت رع��اي��ة وزي��ر  الت�����س��ال 

تي�سري  الدكتور  معايل  والتعليم،  الرتبية 

ال��ن��ع��ي��م��ي، وب��ح�����س��ور اأم���ن���اء ع���ام ال�����وزارة، 

والدكتورة جنوى  العجارمة  نواف  الدكتور 

العامة  ال��ع��لق��ات  اإدارة  وم��دي��رة  ق��ب��ي��لت، 

املوؤ�س�سي  والت�سال  الجتماعية  وامل�سوؤولية 

لدى اأوراجن الأردن، املهند�سة رنا الدبابنة.

معلمة  ت���ك���رمي40  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وت�����س��م��ن��ت 

ت��رب��ي��ة م��ن خمتلف  وم��ع��ل��م��اً و4 م��دي��ري��ات 

وحتقيقهم  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى  اململكة  م��ن��اط��ق 

ُب���ع���د، كما  جن���اح���اً ف���ري���داً يف ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن 

امل��ع��ل��م��ن  م���ن  ك���ًل  الأردن  اأوراجن  م��ن��ح��ت 

اأردين  دي��ن��ار   100 بقيمة  ق�سيمة  واملعلمات 

 Orange Money حم��ف��ظ��ة  ع���ل���ى 

الفاعلة  مل��ب��ادرت��ه��م  ت��ق��دي��راً  الإل��ك��رتون��ي��ة، 

لتح�سن  احل��دي��ث��ة  التقنيات  وت�سخريهم 

التعليمية. العملية  �سري 

وع���رباّ وزي���ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، معايل 

ال��دك��ت��ور ت��ي�����س��ري ال��ن��ع��ي��م��ي، مب��ن��ا���س��ب��ة ي��وم 

امل��ع��ل��م ال��ع��امل��ي،ع��ن الم��ت��ن��ان وال��ت��ق��دي��ر ملا 

من  الأردن��ي��ون  واملعلمات  املعلمون  مه  يقداّ

واإبداعهم  واجلهد  بالوقت  واإخل�س  عطاء 

يف ك���ل الأوق��������ات ورغ�����م ك���اف���ة ال��ت��ح��دي��ات 

وخا�سة التعليم عن ُبعد.

العامة  ال��ع��لق��ات  اإدارة  م��دي��رة  واأ���س��ادت 

املوؤ�س�سي  والت�سال  الجتماعية  وامل�سوؤولية 

الدبابنة،  رنا  املهند�سة  الأردن،  اأوراجن  لدى 

املجتمع  نه�سة  يف  واملعلمات  املعلمن  ب��دور 

اأن  امل�����س��ت��ق��ب��ل، لف��ت��ة اإىل  اأج���ي���ال  و���س��ن��اع��ة 

ه���ذا ال��ت��ك��رمي ي��ن��درج حت��ت اه��ت��م��ام اأوراجن 

للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيتها  �سمن  الأردن 

الج��ت��م��اع��ي��ة ب��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م وم��ب��ادرات��ه��ا 

ال���رام���ي���ة ل���لرت���ق���اء ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

اأهم  اأح��د  املعلم  واأن  �سيما  ل  وخمرجاتها، 

العملية. عنا�سر هذه 

الأردن  اأوراجن  ح��ر���س  ال��دب��اب��ن��ة  واأك���دت 

تبني  على  الأردن��ي��ن  املعلمن  وت�سجيعها 

قطاع  تطوير  �سبيل  يف  احلديثة  التقنيات 

ال��ت��ع��ل��ي��م مب���ا ي�����س��ه��م يف ت�����س��ري��ع ال��ت��ح��ول 

ال���رق���م���ي وم���واك���ب���ة ال���ت���ط���ورات ال��ع��امل��ي��ة، 

م�سوؤول  رقمي  د  ك��م��زواّ دوره��ا  م��ن  انطلقاً 

من  لذلك  ومل��ا  للمملكة  الرقمي  وال�سريك 

اأثر اإيجابي وملمو�س على التنمية مبختلف 

اأ�سكالها.

بناًء  تكرميها  الأربعتم  اأناملديريات  يذكر 

على  ال���وزارة  اأطلقتها  م�سابقة  نتائج  على 

الرتبية  مديريات  لأف�سل  اململكة  م�ستوى 

وال���س��راف  وامل��ت��اب��ع��ة  التنفيذ  يف  والتعليم 

على  بها  وفاز  ُبعد،  عن  التعليم  عملية  على 

ال���ت���وايل م��دي��ري��ة ت��رب��ي��ة اإرب�����د، وال��رم��ث��ا، 

وال����ب����رتاء، يف ح���ن ن��ال��ت م��دي��ري��ة ت��رب��ي��ة 

ال��ر���س��ي��ف��ة امل���رك���ز الأول��ك��اأف�����س��ل م��دي��ري��ة 

قدمت مبادرات ذاتية للتعليم عن ُبعد.

 بمناسبة يوم المعلم العالمي

أورانج تدعم تكريم وزارة التربية والتعليم للمعلمين والمديريات

»جيدكو«توّقع 15 اتفاقّية لدعم وتنمية األعمال 
من المنزل- شغل بيتي

االنباط-وكاالت

توج 3 رواد يف جمال البحوث املتعلقة 

ن��وب��ل  ب��ج��ائ��زة  ال�سوداء”،  ب�”الثقوب 

ل���ل���ف���ي���زي���اء، ال����ث����لث����اء، وه�����ي اجل���ائ���زة 

امل���رم���وق���ة ع���امل���ي���ا، وال���ت���ي حت��م��ل قيمة 

اأكادميية وعلمية، اأكرث من مادية.

يكتفي  ذل����ك، ل  م���ن  ب��ال��رغ��م  ول��ك��ن 

ال��ف��ائ��زون ب��اجل��ائ��زة ب��ال��ت��ك��رمي ال��ع��امل��ي 

املرموق، بل يح�سلون كذلك على جائزة 

حال  يف  تق�سيمها  يتم  قد  كبرية،  مادية 

توج باجلائزة اأكرث من فائز واحد.

ويف ك���ل ع�����ام، مت��ن��ح م��وؤ���س�����س��ة ن��وب��ل 

ج���ائ���زة ن��ق��دي��ة ل��ك��ل ح��ائ��ز ع��ل��ى ج��ائ��زة 

 10 النقدية  اجل��ائ��زة  ه��ذه  وتبلغ  ن��وب��ل، 

م��لي��ن ك��رون��ة ���س��وي��دي��ة، اأو م��ا ي��ع��ادل 

اأم����ريك����ي،  دولر  م���ل���ي���ون   1.1 ح������وايل 

الفائزين  على  تق�سم  اأو  للفائز،  متنح 

املت�ساركن.

وبالن�سبة جلائزة نوبل للفيزياء التي 

الثلثة،  الفائزين  فاإن  الثلثاء،  اأعلنت 

ال����ربي����ط����اين روج������ر ب������روز والأمل�������اين 

غيز،  اأندريا  والأمريكية  غنزل  رينهارد 

�سيتقا�سمان اجلائزة، حيث �سيح�سل كل 

منهم على 370 األف دولر تقريبا.

كبرية،  قيمة  نف�سها  للجائزة  اأن  كما 

الوزن  يختلف  كو”،  “ثوت  ملوقع  فوفقا 

الدقيق مليدالية نوبل.

وت�����س��ن��ع ك���ل م��ي��دال��ي��ة م���ن ال��ذه��ب 

18 ق������رياط، م��ط��ل��ي��ة  ب��ع��ي��ار  الأخ�������س���ر 

مبتو�سط    قرياطا،   24 عيار  نقي  بذهب 

اأن  يعني  مم��ا  غ��رام��ا،   175 ح���وايل  وزن 

10 اآلف  قيمة امليدالية الذهبية تفوق ال�

حتمل  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة  ل��ك��ن  دولر، 

اإذا  خا�سة  ذل��ك،  من  بكثري  اأعلى  قيمة 

مت عر�سها للبيع يف مزاد علني.

نوبل  ج��ائ��زة  بيعت   ،2015 ع���ام  ف��ف��ي 

ليدرمان  ماك�س  ل��ي��ون  عليها  احلا�سل 

حيث  دولر،  األ���ف   765 مب��ب��ل��غ  م���زاد  يف 

لدفع  امل��ال  ليدرمان  عائلة  ا�ستخدمت 

ال���ف���وات���ري ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��ع��امل ال��ف��ائ��ز مع 

مر�س اخلرف.

االنباط-عمان

امل�ساريع  لتطوير  الأردنية  املوؤ�س�سة  اأعلنت 

الأرب��ع��اء  ام�����س   )JEDCO( الق��ت�����س��ادي��ة 

اأ�سحاب  من  ع�سرة  دعم ومتويل خم�سة  منح 

اإج���م���ال���ي���ة بلغت   ب��ق��ي��م��ة  امل��ن��زل��ي��ة  امل�������س���اري���ع 

مع  وب��ال��ت��ع��اون  اأردين  دي���ن���ار  األ����ف   11.700

“دعم  العاملية �سمن برنامج   منظمة �سبارك 

يهدف  املنزل” وال���ذي  م��ن  الأع��م��ال  وتنمية 

على  املنزل  من  العمل  ممار�سي  م�ساعدة  اىل 

فر�سهم  وزي��ادة  وت�سجيلها  اأعمالهم  تطوير 

يف احل�سول على التمويل والتدريب والإر�ساد 

اجتماع  خلل  وذل��ك  الت�سويق،  يف  وامل�ساعدة 

عقد عن بعد لإعلن اأ�سماء الفائزين وتوقيع 

اأ�سحابها. اتفاقيات مع 

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  اأو�سح 

األقاها  له  كلمة  يف  احل��م��وري  ط��ارق  الدكتور 

“ خ���لل الج��ت��م��اع��ان��ه  “زووم  ت��ط��ب��ي��ق  ع��رب 

امللكية  بالتوجيهات  العمل  مبداأ  من  انطلقاً 

القت�سادي  النمو  حتفيز  اأج��ل  من  ال�سامية 

وت���ق���دمي اأ����س���ك���ال ال���دع���م ك���اف���ة ل��ل��م��واط��ن��ن 

الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات  وت��و���س��ي��ات جمل�س 

ح�����ول اأه���م���ي���ة ت�����س��ه��ي��ل وت���ط���وي���ر م��ن��ظ��وم��ة 

عدد  لأك��رب  ال�سماح  بهدف  املنزل  من  العمل 

وم�ساريعهم  باأعمالهم  ب��ال��ب��دء  الأف����راد  م��ن 

فقد  املمكنة،  الإج��راءات  واأب�سط  الكلف  باأقل 

الها�سمية  الأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  ح��ك��وم��ة  ع��م��ل��ت 

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  ب��وزارة  ممثلة 

ووزارة ال�سوؤون البلدية واأمانة عمان الكربى 

الت�سريعية  امل��ن��ظ��وم��ة  وت��ع��دي��ل  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

وامل���وؤ����س�������س���ي���ة ال���ت���ي ت��ن��ظ��م ق���ط���اع م��و���س��وع 

مهن  لت�سمل  املنزل”  من  العمل  “ترخي�س 
اأكرث ولكافة حمافظات اململكة.

الأردنية  للموؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  ��د  واأكاّ

ار  ب�ساّ الدكتور  القت�سادية  امل�ساريع  لتطوير 

لتكليف  الفورية  املوؤ�س�سة  ا�ستجابة  الزعبي 

بهذا  وال��ت��م��وي��ن  وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة 

2020 ، حيث  ال��ربن��ام��ج ب��داي��ة ال��ع��ام احل��ايل 

بت�سميم  املوؤ�س�سة   يف  الفنية  ال��ك��وادر  قامت 

الأع��م��ال  لتمكن  مم��ار���س��ي  ال��ك��رتوين  طلب 

وي�سر  ب�سهولة  الطلب  تعباأة  م��ن  امل��ن��زل  م��ن 

من خلل الهاتف املحمول او جهاز احلا�سوب 

احلاجة  امل��م��ل��ك��ةدون  م��ن خمتلف حم��اف��ظ��ات 

اىل مراجعة املوؤ�س�سة.

 وبناّ الدكتور الزعبي اأنه مت ا�ستلم1435 

81 ب��امل��ائ��ةم��ن ال��ط��ل��ب��ات  ال���ك���رتون���ي���اً،  ط��ل��ب��اً 

من  ب��امل��ائ��ة   87.1 و   ، اإن���اث  متتلكها  مل�����س��اري��ع 

لة. �سة وم�سجاّ امل�ساريع غري مرخاّ

قد  املوؤ�س�سة  اأن  عبي  الزاّ الدكتور  واأو���س��ح 

ال��ق��ط��اع  م��ن  �سة  متخ�ساّ ج��ه��ة  م��ع  ت��ع��اق��دت 

اخل���ا����س وب��اإ���س��راف��ال��ف��ري��ق ال��ف��ن��ي امل��ع��ن��ي يف 

وحتديدها  ��ل��ة  امل��وؤهاّ الطلبات  ب��ف��رز  املوؤ�س�سة 

����ل979   ل���ل����س���رتاك يف ال���ربن���ام���ج ح��ي��ث ت����اأهاّ

 633 ، وم���ن ب��ع��ده��ا مت اج�����راء  �������اً  اإدارياّ ط��ل��ب��ا 

اإجراء تقييم فنياّ  ، ومن ثم  مقابلة �سخ�سية 

لأعلى  ميدانية  ع��م��ل��زي��ارات  مت  و  للم�ساريع 

ة  مئة م�سروع منزليفي حمافظات اململكة كافاّ

اأعلى خم�سون م�سروعاً على  ، حيث �سيح�سل 

خم�سة  مع  اليوم  املوؤ�س�سة  ع  توقاّ  ، مالية  منح 

ع�����س��رة م�����س��روع��اً ان��ط��ب��ق��ت ع��ل��ي��ه��م ���س��روط 

من  وك��ل  عمان   العا�سمة  من  املنحة  تقدمي 

حم��اف��ظ��ات ارب���د ، ال���زرق���اء، امل��ف��رق و جر�س 

35 م�����س��روع��اً خ��لل  ، و���س��ي��ت��م ال��ت��وق��ي��ع م���ع 

القادمة. الأ�سابيع 

تنفيذ  �سيتم  اأن��ه  الزعبي  الدكتور  واأ�ساف 

�ساحب   50 م��ه��ارات  تدريبيلتطوير  ب��رن��ام��ج 

الإدارة  و  امل�ساريع  اإدارة  يف  اأدن���ى   كحد  عمل 

املالية والت�سويق ح�سب املحافظات، اإ�سافة اىل 

الت�سجيل والرتخي�س ل  تقدمي م�ساعدات يف 

25 م�سروعاً ومتابعتهم ميدانيا.

املوؤ�س�سة وبدعم  اأن   الزعبي  الدكتور  د  واأكاّ

وال��ت��م��وي��ن  وال���ت���ج���ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  م���ن 

تلك  اأ���س��ح��اب  م��ن   40 ت�سبيك  ع��ل��ى  �ستعمل 

واملولت  ال�ستهلكية  املوؤ�س�سات  مع  امل�ساريع 

وت���ن���ظ���ي���م م����ع����ار�����س وب������������ازارات خم�����س�����س��ة 

ت�����س��وي��ق  مل�������س���اع���دت���ه���م يف  امل���ب���ا����س���ر  ل���ل���ب���ي���ع 

م�ساريعهم. منتجاتهموا�ستدامة 

قطاعات  �سمن  الفائزة  امل�ساريع  زت  وتركاّ

اليدوية  احل��رف  قطاعات  الغ��ذي��ةو  ت�سنيع 

واملهن الفكرية واخلدمات املنزلية.

 جائزة نوبل.. ما المبلغ الذي يحصل عليه الفائز؟

ميسي يضع طائرته الخاصة تحت 
تصرف زمالئه بمنتخب األرجنتين

 فرار ذئاب بسبب الفيضانات في 
فرنسا وتحذير من االقتراب منها

 قتل مرضاه باإلنسولين.. السجن 
مدى الحياة »للممرض السفاح«

االنباط-وكاالت

ع����ر�����س لع�����ب ب���ر����س���ل���ون���ة ل��ي��ون��ي��ل 

ال��ت��ي تبلغ  م��ي�����س��ي، ط��ائ��رت��ه اخل��ا���س��ة 

ما  اأي  اإ���س��رتل��ي��ن��ي  م��ل��ي��ون   12 ق��ي��م��ت��ه��ا 

دولر  اآلف  و477  م��لي��ن   15 ي���ع���ادل 

امل��ن��ت��خ��ب  ت���ق���ري���ب���ا، ع���ل���ى زم�����لئ�����ه يف 

الأرج���ن���ت���ي���ن���ي، ل��ي��ت��ن��ق��ل��وا ع��ل��ى م��ت��ن��ه��ا، 

جتنبا للمخاطر التي قد يتعر�سون لها 

تف�سي  مع  املطارات  يف  تواجدهم  خلل 

فريو�س كورونا امل�ستجد حول العامل.

و�ستقابل الأرجنتن كل من بوليفيا 

بت�سفيات  ل��ق��اءي��ن  اأول  يف  والإك������وادور 

كاأ�س العامل 2022، يومي 8 و13 اأكتوبر.

فقد  كورونا،  فريو�س  لتف�سي  ونظرا 

ع���ر����س ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي ط���ائ���رت���ه على 

يلعبون  ال��ذي��ن  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ن  ال��ن��ج��وم 

ليحافظوا  مل�ساعدتهم  اأوروب��ا،  يف  حاليا 

ع��ل��ى ���س��ح��ت��ه��م م���ع ارت���ف���اع الإ����س���اب���ات 

امل�����س��ج��ل��ة وب�����اء ك���وف���ي���د-19 يف ال���ق���ارة 

العجوز.

وان�سم اإىل مي�سي يف طائرته كل من 

ب��اول��و دي��ب��ال وخ���وان ف��وي��ث وم��ارك��و���س 

ونيكول�س  اأوكامبو�س  ولوكا�س  اأكونيا 

�سحيفة  ذك����رت  ح�����س��ب��م��ا  اأوت���ام���ي���ن���دي، 

الربيطانية. “�سن” 
مي�سي  مع  اخلم�سة  النجوم  و�سيعود 

يف الرحلة العائدة اإىل اإ�سبانيا على منت 

بداأ  يف” والتي  �سرتمي  “غلف  الطائرة 

“الربغوث” با�ستخدامها يف عام 2018.
وح���������س����ب����م����ا ذك������������رت ال�������س���ح���ي���ف���ة 

تتمتع  مي�سي  طائرة  ف��اإن  الربيطانية، 

ومقاعد  وحمامن  خا�س  مطبخ  بتوفر 

16 �سخ�سا. تكفي ل�ستيعاب 

ل اإىل  ومي���ك���ن ط���ي امل���ق���اع���د ل��ت��ت��ح��واّ

يف  للم�سافرين  ال��راح��ة  ت��وف��ر  ة  اأ����س���راّ  8

ال����رح����لت ال��ط��وي��ل��ة م���ن اأوروب��������ا اإىل 

اأم����ريك����ا اجل���ن���وب���ي���ة، وك���ت���ب ع���ل���ى درج 

10 على  ال���رق���م  ال��ت��ي حت��م��ل  ال��ط��ائ��رة 

اأ���س��م��اء ك��ل م��ن مي�سي وزوج��ت��ه  ذي��ل��ه��ا، 

اأن���ت���ون���ي���ل واأط����ف����ال����ه ت���ي���اغ���و و����س���ريو 

وماتيو.

االنباط- وكاالت

ح�������دد ح������را�������س ف����رن���������س����ي����ون م���ك���ان 

فرت  ذئ���اب  �سبعة  م��ن  م��وؤل��ف��ة  جمموعة 

م��ن م��ت��ن��زه ل��ل��ح��ي��اة ال��ربي��ة ع��ل��ى البحر 

املتو�سط خلل الفي�سانات التي �سهدتها 

ال���ب���لد يف م��ط��ل��ع الأ����س���ب���وع و���س��ت��ح��اول 

الإم�ساك بها يوم الأربعاء.

وف������رت ت���ل���ك ال�����ذئ�����اب، ال���ت���ي ول����دت 

ت�����س��ط��اد،  ك���ي���ف  ت���ع���رف  ول  الأ�����س����ر  يف 

األ���ف���ا يف حممية  م���ن ح��دي��ق��ة ح��ي��وان��ات 

بعد  على  الواقعة  الوطنية  مرياكانتور 

خلل  ني�س  مدينة  �سمايل  كيلومرتا   80

في�سانات عارمة دمرت موئلها يف مطلع 

الأ�سبوع.

وق�����ال اإري������ك ه��ان�����س��ن م���دي���ر امل��ك��ت��ب 

املنطقة  يف  البيولوجي  للتنوع  الفرن�سي 

ل��وك��ال��ة روي����رتز ال��ي��وم ال��ث��لث��اء اإن����ه ل 

ميكنه حتديد مكان الذئاب بدقة لتجنب 

جذب اأي انتباه غري مرغوب فيه.

���س��ي��ح��اول��ون  احل����را�����س  اأن  واأ�����س����اف 

ت���خ���دي���ر احل����ي����وان����ات ب���ب���ن���ادق ت��خ��دي��ر 

واأ�ساف  املحمية.  اإىل  واإعادتها  بال�سهام 

اأن  اأنه ل يوجد خطر على ال�سكان حيث 

لكنه  ال��ن��ا���س،  روؤي���ة  على  معتادة  ال��ذئ��اب 

حذر من اأي حماولة للقرتاب منها.

تخاف من  الذئاب ل  “هذه  اإن  وق��ال 

الب�سر ولذلك على عك�س الذئاب الربية 

ف��ع��ل ل��ن ت��ه��رب ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ن��ا���س. مل 

الب�سر  جت��اه  عدوانية  اأي  مطلقا  تظهر 

الإم�ساك  النا�س  يحاول  اأن  اخلطر  لكن 

بها فهي ل تزال حيوانات برية«.

االنباط- وكاالت

ُح���ك���م ع��ل��ى مم���ر����س ب��ول��ن��دي ���س��اب��ق 

بال�سجن مدى احلياة يف اأملانيا الثلثاء، 

لإدان����ت����ه ب��ق��ت��ل م���ا ل ي���ق���ل ع���ن ث��لث��ة 

من  زائدة  جرعات  باإعطائهم  اأ�سخا�س، 

���ر ب��ج��رائ��م  الإن�����س��ول��ن، يف ق�����س��ي��ة ت���ذكاّ

هوغل  نيلز  امل��م��ر���س  ارت��ك��ب��ه��ا  م�سابهة 

الع�سرات. وراح �سحيتها 

ج���ي���غ���وج  ح������ق  احل�����ك�����م يف  و�������س������در 

�ستاني�سلف البولندي البالغ من العمر 

اأملانيا،  يف  الق�سوى  بالعقوبة  عاما،   38

اأي ال�سجن مدى احلياة مع فرتة �سجن 

خللها  ي��ك��ون  ع��ام��ا   15 تبلغ  م�سمونة 

اإطلق ال�سراح �سبه م�ستحيل.

وب�����ع�����دم�����ا رف�����������س ال������ك������لم خ����لل 

اجل���ل�������س���ات، اع���ت���ذر امل���م���ر����س يف ن��ه��اي��ة 

اأق���رب���اء ال�����س��ح��اي��ا مبديا  امل��ح��اك��م��ة م��ن 

فعلته كان  “ما  م�سيفا  الندم”،  “عميق 
نقلت  ح�سبما  جدا”،  وح�سيا  ي���زال  ول 

بر�س«. “فران�س 
وتناول القرار التهامي 6 جرائم قتل 

�سابعة  ج��رمي��ة  اأ�سيفت  فيما  مفرت�سة 

املحكمة  ت�سدر  مل  لكن  املحاكمة،  خلل 

اإدانة يف حقه �سوى يف ثلث جرائم. 

وك��������ان امل����م����ر�����س ي����ع����اين ���س��خ�����س��ي��ا 

م���ن م��ر���س ال�����س��ك��ري م���ا ك���ان ي��ت��ي��ح له 

مبوجب  الإن�سولن  مادة  على  احل�سول 

و�سفة طبية.

واأق������راّ امل��م��ر���س ب���اأن���ه ك����ان حم��ك��وم��ا 

بتهمة  بولندا  يف  �سنوات  ع�سر  بال�سجن 

بن  بال�سجن  عقوبة  واأم�سى  التزوير، 

�سرقة  ارتكب عمليات  كما  و2014،   2008

يف طفولته.

املمر�س  بق�سية  الوقائع  هذه  وتذكر 

ال�����س��اب��ق ن��ي��ل��ز ه��وغ��ل ال����ذي ك���ان ي��ع��اين 

“ا�سطرابا نرج�سيا حادا” وفق الأطباء 
ال��ن��ف�����س��ي��ن، وق���د ح��ك��م ع��ل��ي��ه يف ي��ون��ي��و 

ما  لقتله  احل��ي��اة  م��دى  بال�سجن   2019

85 مري�سا يف م�ست�سفين يف  ل يقل عن 

�ساك�سونيا ال�سفلى يف �سمال غرب اأملانيا.

ه��وغ��ل  ت�����س��ب��ب  و2005،   2000 وب����ن 

بنوبات قلبية لدى مر�سى كان يختارهم 

�سعيا  اإنعا�سهم،  بعدها  ليحاول  ع�سوائيا 

لإيهام زملئه باأنه يقوم بعمل بطويل.

�سحايا  ح�سيلة  اأن  املحققون  ويعترب 

هوغل الفعلية قد تتخطى املئتن، اإذ اأن 

مر�سى كثريين اأحرقت جثثهم.


