
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 في وكالة أنباء اذرتاج 
الرسمية األذربيجانية

13 وفاة و1312 إصابة كورونا 
محلية بـ »كورونا«

االنباط-عمان

ادرج������ت ج���ري���دة »االن�����ب�����اط« االردن���ي���ة 

ال�����ض��ه��رة م���ق���اال ع���ن ال��ت�����ض��ام��ن ال��وط��ن��ي 

اال�ضتفزازات  حول  اذربيجان  يف  وال�ضيا�ضي 

الع�ضكرية االرمينية.

“جت�ضيدا  ن�����ض��ره:  اأذرت������اج  ت��ع��ي��د وك��ال��ة 

ال�ضعب  ب��ن  وال���وح���دة  ال��ق��وم��ي  للت�ضامن 

وال�����ض��ل��ط��ة يف ج��م��ه��وري��ة اذرب���ي���ج���ان، فقد 

ن��ا���ض��ط��ا يف  �ضيا�ضيا  ح��زب��ا  خ��م�����ض��ون  ق����درت 

اأذربيجان بغ�ض النظر عن روؤاها ال�ضيا�ضية 

يتخذها  التي  اخلطوات  امل�ضرتك  بيانها  يف 

جتاه  علييف  اإلهام  الرئي�ض  االأعلى،  القائد 

حترير االأرا�ضي االأذربيجانية املحتلة خالل 

ف��رتة ق�ضرة واأع��رب��ت ع��ن دعمها احل��ازم. 

املختلفة  ال�ضيا�ضية  االأح��زاب  ممثلو  واأب��دى 

االإع���الم  لو�ضائل  وخطاباتهم  كلماتهم  يف 

االأذربيجانية .
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االنباط-عمان

ال�ضحة ام�ض اخلمي�ض عن  اأعلنت وزارة 

ت�ضجيل 1317 حالة اإ�ضابة جديدة بفرو�ض 

 1312 م��ن��ه��ا  االأردن  يف  امل�����ض��ت��ج��ّد  ك����ورون����ا 

حملية.

النحو  على  املحلية  اال���ض��اب��ات  وت��وزع��ت 

االتي:

)895( يف حمافظة العا�ضمة عّمان.

102(( يف حمافظة الزرقاء.

)213( يف حمافظة الكرك.

)27( يف حمافظة البلقاء.

يف   )4( م��ن��ه��ا  اإرب�����د،  حم��اف��ظ��ة  يف   )16(

الرمثا.

)11( يف حمافظة معان.

)8( يف حمافظة جر�ض.

التفا�صيل �ص »3«

اجلمعة   22  �صفر  1442 هـ  - املوافق   9  ت�شرين الأول  2020 م - العدد  5476    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 توقعت عدم ترشحه قبل أسابيع

خميس عطية يبرر عدم ترشحه لالنتخابات

 الملك وولي العهد يهنئان الشيخ مشعل الصباح باختياره
 وليًا لعهد الكويت

االنباط-وكاالت

االأق�ضى  “جمزرة  على  م��رت  عاًما  ثالثون 

االح���ت���الل  ق������وات  ن��ف��ذت��ه��ا  ال���ت���ي  االأوىل”، 

املبارك  االأق�ضى  امل�ضجد  باحات  يف  االإ�ضرائيلي 

بوح�ضية وبدم بارد بحق امل�ضلن الفل�ضطينين، 

يف ج���رمي���ة ف���اق���ت ك����ل اخل����ط����وط احل����م����راء، 

واُعتربت االأب�ضع يف تاريخ “اإ�ضرائيل” االأ�ضود

املوافق  ي��وم االثنن  امل��ج��زرة يف  وب��داأ تنفيذ 

ع��ن��دم��ا  ال��ظ��ه��ر،  ���ض��الة  وق��ب��ي��ل   1990/10/8

“اأمناء  بجماعة  ي�ضمى  م��ا  م�ضتوطنو  ح���اول 

“للهيكل  االأ�ضا�ض  حجر  و�ضع  الهيكل”،  جبل 

فت�ضدى  االأق�ضى،  امل�ضجد  يف  الثالث” املزعوم 

ت���دخ���ل ج��ن��ود  ف��ح��ي��ن��ه��ا  امل�����ض��ل��ن،  اآالف  ل��ه��م 

االحتالل وفتحوا النار ع�ضوائيًّا جتاه امل�ضلن 

املعتكفن يف امل�ضجد

واأمطر اجلنود وامل�ضتوطنون جموع امل�ضلن 

ب��ال��ذخ��رة احل��ي��ة ب�ضكل م��ت��وا���ض��ل م��ن ن��ران 

من  امل�ضلن  االآالف  فوجد  الر�ضا�ضة،  امل��داف��ع 

خمتلف االأعمار اأنف�ضهم يف فخ املوت اجلماعي، 

دقيقة على   35 مل��دة  ال��ن��ار  اإط���الق  يتوقف  ومل 

امل�ضلن

واأ�ضفرت هذه املجزرة عن ارتقاء 22 �ضهيًدا، 

 270 اآخ��ري��ن، واعتقال   200 اأك��ر م��ن  واإ���ض��اب��ة 

�ضيارات  االح��ت��الل حركة  اأع���اق  اآخ��ري��ن، حيث 

�ضحن  يف  املعتقلن،  �ضور  ت��زال  وم��ا  االإ�ضعاف 

قبة ال�ضخرة امل�ضرفة، ومنطقة �ضطح املرواين.
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 30 عاًما على مجزرة األقصى األولى.. واالعتداءات لم تتوقف

 تمديد عملية القبول والتسجيل 
بجامعة الحسين بن طالل

 عائلته تفقد األمل بتدخل أي جهة 
إلنقاذه..74 يوًما على إضراب

 األسير األخرس

     االنباط - جواد اخل�رضي

طالل  ب��ن  احل�ضن  جامعة  رئي�ض  ق��رر   

الدكتور عاطف اخلراب�ضة متديد الت�ضجيل 

نظام  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ول��ن  امل�ضتجدين  للطلبة 

املوافق  املوحد ولغاية يوم اخلمي�ض  القبول 

15 ت�ضرين االول احلايل. وقال مدير وحدة 

ال���ق���ب���ول وال��ت�����ض��ج��ي��ل يف ج��ام��ع��ة احل�����ض��ن 

الدكتور رامي ال�ضعودي ام�ض اخلمي�ض، اإنه 

الوطن  اأب��ن��اء  يعانيها  التي  للظروف  ن��ظ��راً 

جراء جائحة كورونا، ما ي�ضكل اأحيانا عائقا 

اجلامعة،  يف  الت�ضجيل  عملية  الإك��م��ال  لهم 

ف��ق��د ت���ق���رر مت���دي���د ت�����ض��ج��ي��ل��ه��م ل��الأ���ض��ب��وع 

ال��ق��ادم. واأ���ض��اف، اإن���ه وب��ن��اء على ال��ق��رارات 

التي اتخذها جمل�ض التعليم العايل موؤخراً 

والطلب  التج�ضر،  لطلبة  املبا�ضر  بالقبول 

جاءت  لهم؛  مقاعد  على  للح�ضول  املتزايد 

عملية  الإك��م��ال  لهم  فر�ضة  التمديد  ف��رتة 

الت�ضجيل.
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االنباط-وكاالت

االأخ��ر���ض اخلمي�ض  االأ���ض��ر ماهر  يدخل 

الطعام  عن  املفتوح  اإ�ضرابه  يف   74 ال���  يومه 

ا لالعتقال االإداري رف�ضً

وك��ان��ت زوج��ة االأخ��ر���ض تغريد االأخ��ر���ض 

اأع���ل���ن���ت االإ������ض�����راب ع���ن ال���ط���ع���ام االأرب����ع����اء 

م�ضفى  داخ���ل  مفتوح  اعت�ضام  يف  وال�����ض��روع 

كابالن، الذي يتواجد فيه زوجها يف ظروف 

���ض��ح��ي��ة ���ض��ع��ب��ة وت����ده����ور خ��ط��ر يف عمل 

وظائف اجل�ضد

وجاء اإ�ضراب زوجته بعدما فقدت االأمل 

بتدخل كل اجلهات لل�ضغط على االحتالل 

ل���الإف���راج ع��ن وال����دي امل�����ض��رب ع��ن الطعام 

كما  حريته،  على  امل�ضاومة  يرف�ض  وال���ذي 

وي���رف�������ض احل����ل����ول ال��و���ض��ط��ي��ة وم����راوغ����ة 

االحتالل من اأجل فك اإ�ضرابه عن الطعام، 

وفقما �ضرحت به ابنته ت�ضبيح االأخر�ض

وح����ذرت هيئة االأ����ض���رى وامل��ح��رري��ن من 

ت��ل��ف يف ع���دد م��ن اأع�����ض��اء ج�����ض��د االأخ��ر���ض 

ب�ضبب رف�ضه تناول املدعمات

االحتالل  من  عر�ضننْ  االأخر�ض  ورف�ض 

لكونها  االإداري  االع��ت��ق��ال  م���دة  ب��ت��ح��دي��د 

ال��ت��ف��اف ع��ل��ى اإ���ض��راب��ه، وي��ط��ال��ب ب��االإف��راج 

الفوري عنه
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    زواتي: توريد 253 الف برميل نفط 
عراقي أيلول الماضي

الزعبي : البدء بمشروع هيكلة التعليم 
التقني في كليتي الكرك واربد 

االنباط- عمان

املعدنية  وال��روة  الطاقة  وزي��رة  اعلنت 

اململكة  واردات  ان  زوات����ي  ه��ال��ة  املهند�ضة 

اأيلول  �ضهر  خ��الل  بلغت  ال��ع��راق  نفط  من 

برميل مبعدل  ال��ف  6ر253  ح��وايل  املا�ضي 

واأو����ض���ح���ت زوات���ي  ي��وم��ي��اً.  ب��رم��ي��ل   8560

يف ت�����ض��ري��ح ���ض��ح��ف��ي ام�����ض اخل��م��ي�����ض، ان 

جائحة )كورونا( فر�ضت تفريغ ال�ضهاريج 

العراقية يف ال�ضهاريج االأردنية يف املنطقة 

احل�����رة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن ع���ن ط���ري���ق ت��ب��ادل 

اأيلول  خالل  العملية  يف  و�ضارك  احلمولة، 

املا�ضي 857 �ضهريجا اردنيا. ووفق الوزيرة 

زوات�����ي ب��ل��غ اإج���م���ايل ك��م��ي��ات م����ادة النفط 

اخلام العراقي.
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االنباط- عمان

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ض  اأع��ل��ن 

ام�ض  الزعبي  �ضرور  اهلل  عبد  الدكتور  االأ�ضتاذ 

التعليم  ه��ي��ك��ل��ة  مب�����ض��روع  ر���ض��م��ي��ا  ال���ب���دء  ع���ن 

اربد  وكلية  اجلامعية  الكرك  كلية  يف  التقني 

الكورية  االإمناء  اجلامعية واملدعوم من وكالة 

من  عقد  الذي  االجتماع  بعد  “كويكا” وذلك 

خالل تقنية االت�ضال املرئي مع مديرة مكتب 

“ وممثل عن  “ كويكا  الكورية  االإمن��اء  وكالة 

مع  �ضتعمل  والتي  الكورية  اوي  دون��غ  جامعة 

جتربتها  نقل  على  التطبيقية  البلقاء  جامعة 

م���ن خ���الل االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي وق��ع��ت��ه��ا ال��ب��ل��ق��اء 

التعليم  ل��دع��م  ال��ك��وري��ة  ال��وك��ال��ة  م��ع  ���ض��اب��ق��ا 

التقني.
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 »أبو قطش« أصغر معتقل إداري..
و »األسباب مجهولة«

 رئيس الوزراء المكلف يبدأ مشاوراته لتشكيل 
الحكومة من االعيان

االنباط-عمان

ع�ضرة �ضهور مرت على الفتى �ضليمان اأبو 

قط�ض )17 عاًما( يف احلب�ض االإداري، دون 

اأي تهمة موجهة له اأو مربر العتقاله

واأب����و قط�ض م��ن ق��ري��ة ي���ربود ���ض��رق رام 

اأ�ضغر  ه��و  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��غ��رب��ي��ة  بال�ضفة  اهلل 

معتقل اإداري يف �ضجون االحتالل، وال يزال 

العام  اأواخ���ر  اعتقل  ال��درا���ض��ة،  مقاعد  على 

الثالثة وقبل  املا�ضي وجرى متديده للمرة 

االحتالل  جي�ض  يف  املنطقة  قائد  عقد  اأي��ام 

مب�ضاركة املخابرات.
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االنباط-عمان

في�ضل  االع��ي��ان  جمل�ض  رئي�ض  ا�ضتقبل   

ال���ف���اي���ز يف م��ك��ت��ب��ه ب�������دار امل���ج���ل�������ض ام�����ض 

اخل��م��ي�����ض، رئ��ي�����ض ال�����وزراء امل��ك��ل��ف ال��دك��ت��ور 

امل�ضاورات  اإط��ار  يف  وذل��ك   ، اخل�ضاونة  ب�ضر 

احلكومة  لت�ضكيل  اخل�ضاونة  يجريها  التي 

اجل����دي����دة. وه���ن���اأ ال��ف��اي��ز ال��رئ��ي�����ض امل��ك��ل��ف 

التوفيق  له  متمنيا  ال�ضامية،  امللكية  بالثقة 

يف ت�ضكيل حكومة قادرة على حتقيق الروؤى 

التي ت�ضمنها كتاب التكليف ال�ضامي.
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االنباط-عمان

عطية،  ح�ضن  خمي�ض  ال�ضابق  النائب  اأع��ل��ن 

عدم تر�ضحه لالنتخابات النيابية املقبلة

اخلمي�ض،  ام�ض  �ضحفي  بيان  يف  عطية،  وب��رر 

ع���دم ت��ر���ض��ح��ه ق��ائ��ال »اع���ل���ن اىل اأب���ن���اء دائ��رت��ي 

االنتخابية واهلي يف عمان احلبيبة عدم تر�ضحي 

ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة الأ���ض��ب��اب خ��ا���ض��ة وذات��ي��ة 

متعلقة بتفرغي يف املرحلة املقبلة لعملي اخلا�ض 

والذي يحتاج مني كل الوقت«

وت��ال��ي��ا ال��ب��ي��ان ال�����ض��ادر ع���ن ال��ن��ائ��ب ال�����ض��اب��ق 

خمي�ض ح�ضن عطية:

�َضَعى    َما  الاَّ  اإِ ِلالإِن�َضاِن  �َض  َلينْ ننْ 
َ
َواأ قال تعاىل )) 

َف يرى(( َيُه �َضونْ ناَّ �َضعنْ
َ
َواأ

يف  مليا ً التفكر  وب��ع��د  اهلل  على  االت��ك��ال  بعد 

العزيزة  اال�ضتحقاق االنتخابي وما متر به بلدنا 

وح��دة  جميعا  منا  حتتاج  ا�ضتثنائية  ظ��روف  م��ن 

دائرتي  اب��ن��اء  اىل  اعلن  فانني   ، وامل��وق��ف  ال�ضف 

االنتخابية واهلي يف عمان احلبيبة عدم تر�ضحي 

ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة مل��ج��ل�����ض ال���ن���واب ال��ت��ا���ض��ع 

بتفرغي  متعلقة  وذات��ي��ة  خ��ا���ض��ة  ال���ض��ب��اب  ع�ضر 

يحتاج  وال��ذي  اخلا�ض  لعملي  املقبلة  املرحلة  يف 

باأنني اديت  ، ول�ضعوري وامي��اين  الوقت  مني كل 

ال����ذي امتد  ال��ن��ي��اب��ي  دوري ك��ام��ال ط��ي��ل��ة ع��م��ل��ي 

وخدمة  والت�ضريع  الرقابة  يف  �ضنوات  ثماين  اىل 

يف  املواطنن  وخدمة  الها�ضمية  وقيادتنا  الوطن 

ودائ��رت��ي  العا�ضمة  اب��ن��اء  وخ��دم��ة  العزيز  اردن��ن��ا 

االنتخابية يف الثالثة عمان

ال��ي��وم وب��ع��د دورت����ن م��ن ال��ع��م��ل ال��ن��ي��اب��ي ، اذ 

ت�����ض��رف��ت ب��ان��ت��خ��اب��ي ع�����ض��وا يف جم��ل�����ض ال��ن��واب 

اعود  ع�ضر  الثامن  النواب  وجمل�ض  ع�ضر  ال�ضابع 

اىل قاعدتي ال�ضعبية ولكن كناخب ولي�ض مر�ضحا 

،النني  والبال  ال�ضمر  مرتاح  وان��ا  اليهم  واع��ود 

بيني  يف�ضل  حاجز  ف��ال  معهم  ال���دوام  على  كنت 

ون��ه��ج��ي على  �ضيا�ضتي  ،وك��ان��ت  امل��واط��ن��ن  وب���ن 

لق�ضايا  واالنحياز  املفتوح  الباب  �ضيا�ضة  ال���دوام 

ومطالب املواطنن

ال��ي��وم وب��ع��د م�����ض��رة ط��وي��ل��ة يف ال��ع��م��ل ال��ع��ام 

الكربى  امانة  يف  ثم  واجلامعة  الكلية  يف  بداأتها 

ك��ان نهجي دائما هو االجن��از  ال��ن��واب  ثم جمل�ض 

وحت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات امل��واط��ن��ن وخ��دم��ت��ه��م واج��ب 

النا�ض  مطالب  لتحقيق  ا�ضعى  كنت  لذلك  علّي، 

النا�ض  وك��ان   ، حقوقهم  ودع��م  عليهم  والت�ضهيل 

دورة  ك��ل  يف  معي  يقفون  دائ��م��ا  ال��غ��ايل  بلدنا  يف 

معهم  �ضاأقف  ب��اين  ملعرفتهم  زال��وا  وال  انتخابية 

ولن اخذلهم، وهذا ما حدث يف جميع االنتخابات 

جمل�ض  ع�ضوية  او  النيابية  �ضواء  خ�ضتها  التي 

امانة عمان الكربى
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جاء كتاب التكليف ال�صامي حلكومة دولة الدكتور ب�صر اخل�صاونة مبثابة خريطة طريق لعبور 

ال�صحية  امللفات  يف  الأم���ان  ل��ّر  الو�صول  لغايات  رئي�صة  ملفا�صل  اأ���ّص��ر  اإذ  ب�صالم؛  ك��ورون��ا  جائحة 

الوطنية  الكفاءات  اإختيار  اأن يتم ذلك �صوى من خالل  والإقت�صادية وغريها؛ ول ميكن بالطبع 

الوطنية  امل�صوؤولية  وال��ق��درة على حتّمل  ال�صندوق  خ��ارج  للتفكري  ال��روؤي��ة  والتي متتلك  املخل�صة 

لإمتالك خّطة نهو�ض متواءمة مع تطلعات جاللة امللك حفظه اهلل:

١. ت�صكيل احلكومة ياأتي على اأبواب املئوية الثانية للدولة الأردنية ويف ظرف اإ�صتثنائي كنتيجة 

جلائحة كورونا؛ ورمبا ت�صّكل التبعات الإقت�صادية وال�صحية والإجتماعية التي نّبه لها كتاب التكليف 

ال�صامي اأهم الركائز التي يجب العمل عليها للتخفيف عن النا�ض �صوب جمتمع معافى �صحياً ولديه 

فر�ض عمل متوفرة لل�صباب على الأقل.

٢. النظام ال�صحي وامللف ال�صحي يف �صّلم الأولويات الوطنية خوفاً من الإنهيار ل �صمح اهلل تعاىل 

كنتيجة لكرثة حالت الإ�صابة بالفايرو�ض؛  وبالتايل مطلوب ف��وراً معاجلة اخللل من حيث رفع 

طلبات امل�صت�صفيات الإ�صتيعابية؛ واإن�صاء مراكز فحو�صات وخمترات؛ وتو�صيع قاعدًةتام�صمولنب يف 

التاأمني ال�صحي؛ والعدالة يف توزيع اخلدمات ال�صحية.

٣. التوجيه امللكي جاء بالرتكيز لالإعتماد على الذات لتمكني املوارد الب�صرية الكفوؤة وتزويدها 

باملهارات الالزمة؛ وحتقيق النمو ال�صامل وامل�صتدام؛ وامل�صي ُقدماً يف اإ�صالحات اإقت�صادية حتّول 

التحديات اإىل فر�ض يف زمن الألفية الثالثة؛ ويف هذا ال�صدد نحتاج اآليات وا�صحة لذلك.

٤. تطوير منظومة التعلم عن ُبعد من خالل ت�صريعات ناظمة ع�صرية وتقييم التجربة واإن�صاجها 

مو�صوع مهم لغايات امل�صي ُقدماً يف رقمنة التعليم وجهوزيته وتركيزه على املخرجات النوعية لهذا 

الزمان الذي مل يعد التعليم الوجاهي فيه وحيداً لإي�صال الر�صالة التعليمية لأبنائنا الطلبة.

٥. مف�صل احلماية الجتماعية لتطوير منظومة الأم��ان الجتماعي ل�صمان حياة كرمية لكل 

الأردنيني من املوا�صيع التي جاءت يف وقتها؛ وخ�صو�صاً فيما يتعلق بو�صع �صندوق املعونة الوطنية 

ومدى احلاجة له؛ فهاج�ض احلياة الكرمية للمواطن اأ�صا�ض لنجاح اأي حكومة.

٦. قطاعا ال�صياحة والزراعة رافدان اأ�صا�صّيان لالإقت�صاد الوطني الأردين ولذلك مطلوب ت�صجيع 

ال�صياحة الداخلية والعودة للحاكورة املنزلية على �صبيل الإعتماد على الذات.

اإ�صتغالل م�صادر الطاقة  ٧.ُكلف الطاقة والنقل على الإقت�صاد الوطني كبرية ن�صبياً؛ ولذلك 

ال�صم�صية واحللول الذكية ت�صب يف بوتقة اإعطائهما اأولوية وطنية .

٨. الإ�صتثمار هو احلا�صنة الرئي�صة لتحقيق فر�ض عمل على الأر�ض؛ ولذلك فجلب الإ�صتثمارات 

يخلق بيئة عمل وريادة ل�صباب الوطن الذين باتت البطالة جّل همهم.

٩. تطوير اجلهاز الإداري للدولة والرتكيز على  الفر�ض الإقت�صادية ال�صغرية واملتو�صطة وكذلك 

�صون املال العام وبعدالة مفا�صل اأي�صاً مهمة  لغايات النزاهة وامل�صداقية .

١٠. دعم الهيئة امل�صتقلة لالإنتخاب لغايات اإجراء اإنتخابات نزيهة واإفراز املر�صحني الأكفاأ؛ كّلها 

ت�صب يف تعزيز م�صرية الدميقراطية يف الأردن ليكون العدل وامل�صاواة ديدن قيمنا اجلوهرية.

لغايات  ثابت وطني مهم  الع�صكريني  واملتقاعدين  الأمنية  والأجهزة  امل�صلحة  القوات  دعم   .١١

حماية احلدود وال�صلم املجتمعي واحلفاظ على اأمن واإ�صتقرار الوطن الأ�صم.

١٢. دعم الق�صية الفل�صطينية كثابت رئي�ض الدولة الأردنية على �صبيل حتقيق حل الدولتني 

واإقامة دولة فل�صطينية وعا�صمتها القد�ض ال�صرقية وتر�صيخ الو�صايك الها�صمية للمقد�صات.

١٣. تعزيز التن�صيق والعمل العربي امل�صرتك، وتو�صيع التعاون القت�صادي والتجاري وال�صتثماري 

بت�صاركية عالية، مبا يحقق امل�صالح امل�صرتكة، ويخدم الق�صايا العربية ويعود بالأثر الإيجابي على 

الأردن.

ب�صراحة: �صمولية كتاب التكليف ال�صامي حلكومة الدكتور ب�صر اخل�صاونة موؤ�صر على �صرورة اأن 

ت�صتثمر احلكومة يف ذلك من اأجل اإختيار وزراء اأكفاء وم�صوؤولني �صرفاء لتطبيق ذلك على الأر�ض؛ 

ونتطّلع لنجاح احلكومة يف املهمات امللقاة عليها خدمة للوطن الأ�صم.

د. محمد طالب عبيدات

 قراءة في كتاب التكليف 
السامي لدولة بشر الخصاونة

�صلط عد�صة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

اجلمعة  9  / 10 / 2020 

 الملك وولي العهد يهنئان الشيخ مشعل الصباح باختياره وليًا لعهد الكويت

 رئيس الوزراء المكلف يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة من االعيان

 الخارجية تتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير االميركي

 بدعم من وكالة اإلنماء الكورية » كويكا« بقيمة 6 مليون دوالر

الزعبي : البدء بمشروع هيكلة التعليم التقني في كليتي الكرك واربد 

 »البترا« تفوز بالمركز األول في مسابقة 
شركة أمازن لطلبة الجامعات األردنية

الصفدي يبحث مع نظيره االيرلندي 
الثنائية والمستجدات االقليمية العالقات 

 زواتي: توريد 253 الف برميل 
نفط عراقي أيلول الماضي

االنباط- عمان

 ب��ع��ث ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

م�صعل  ال�صيخ  �صمو  اإىل  تهنئة  برقية 

الأح����م����د اجل���اب���ر ال�������ص���ب���اح، مب��ن��ا���ص��ب��ة 

الكويت  دول���ة  يف  للعهد  ول��ي��اً  اخ��ت��ي��اره 

ال�صقيقة.

واأك���د ج��الل��ت��ه يف ال��رق��ي��ة، اع��ت��زازه 

ب��ال��ع��الق��ات الأخ���وي���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة بني 

البلدين وال�صعبني ال�صقيقني، وحر�صه 

واأخ����ي����ه ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ن�����واف الأح���م���د 

اجل��اب��ر ال�����ص��ب��اح، اأم����ري دول����ة ال��ك��وي��ت 

بها  والرت��ق��اء  توطيدها  على  ال�صقيقة 

امليادين،  �صتى  التعاون يف  اآفاق  وتو�صيع 

للبلدين،  امل�صرتكة  امل�صالح  يحقق  مبا 

وي����ع����زز م����ن م�������ص���رية ال���ع���م���ل ال��ع��رب��ي 

امل�������ص���رتك، وي����خ����دم ق�����ص��اي��ا الأم���ت���ني 

والإ�صالمية. العربية 

واأع�������رب ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ن اأ����ص���دق 

م�����ص��اع��ر ال��ت��ه��ن��ئ��ة واأط����ي����ب الأم���ن���ي���ات 

الكويتي،  العهد  ويل  ل�صمو  بالتوفيق 

مي��ت��ع��ه  اأن  ق����درت����ه  ج���ل���ت  اهلل  ����ص���ائ���ال 

على  وي�صدد  والعافية،  ال�صحة  مبوفور 

الكويت  خدمة  يف  خطاه  اخل��ري  طريق 

و���ص��ع��ب��ه��ا ال�������ص���ق���ي���ق، يف ظ����ل ال���ق���ي���ادة 

الأح��م��د  ن���واف  ال�صيخ  ل�صمو  احلكيمة 

ال�صباح. اجلابر 

وب���ع���ث ����ص���م���و الأم�������ري احل�������ص���ني ب��ن 

عبداهلل الثاين، ويل العهد، برقية تهنئة 

الأحمد  م�صعل  ال�صيخ  �صمو  اإىل  مماثلة 

ولياً  اختياره  مبنا�صبة  ال�صباح،  اجلابر 

للعهد يف دولة الكويت ال�صقيقة. 

االنباط-عمان

 ا�صتقبل رئي�ض جمل�ض العيان في�صل الفايز 

رئي�ض  اخل��م��ي�����ض،  ام�����ض  املجل�ض  ب����دار  مكتبه  يف 

الوزراء املكلف الدكتور ب�صر اخل�صاونة ، وذلك يف 

لت�صكيل  التي يجريها اخل�صاونة  امل�صاورات  اإط��ار 

احلكومة اجلديدة.

امللكية  بالثقة  امل��ك��ل��ف  ال��رئ��ي�����ض  ال��ف��اي��ز  وه��ن��اأ 

حكومة  ت�صكيل  يف  التوفيق  له  متمنيا  ال�صامية، 

كتاب  ت�صمنها  ال��ت��ي  ال����روؤى  حتقيق  على  ق����ادرة 

التكليف ال�صامي.

املجل�ض  ال��ت��زام  الأع��ي��ان  رئي�ض جمل�ض  واأك���د 

براجمها  ودع��م  املنتظرة  احلكومة  م��ع  بالتعاون 

بتوجيهات جاللة  ال��ت��زام��ه��ا  اإط���ار  وق��رارات��ه��ا يف 

ل��ل��روؤى امللكية  ال��ث��اين، وتطبيقها  امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

امل�صالح  التكليف ومب��ا يخدم  كتاب  التي ج�صدها 

خمتلف  يف  املواطنني  طموحات  ويلبي  الوطنية 

املجالت. واأكد اخل�صاونة التزامه مبا ورد يف كتاب 

التكليف ال�صامي، والت�صاور مع ال�صلطة الت�صريعية 

ب�صقيها الأعيان والنواب مبا يخدم م�صالح الوطن 

ويف اطار الد�صتور.

ان
ّ
االنباط- عم

اخلارجية  وزارة  ع��ام  اأم��ني  ت�صلمت   

و������ص�����وؤون امل���غ���رتب���ني ال�������ص���ف���رية ���ص��ج��ا 

امل���ج���ايل ام�������ض اخل��م��ي�����ض، ن�����ص��خ��ة من 

املتحدة  ال��ولي��ات  �صفري  اعتماد  اأوراق 

الأم����ريك����ي����ة ه�����ري وو�����ص����رت ����ص���ف���رياً 

معتمداً مقيماً لدى اململكة.

واأع����رب����ت ال�����ص��ف��رية امل���ج���ايل خ��الل 

ل��ق��ائ��ه��ا ال�����ص��ف��ري وو����ص���رت ع���ن اأط��ي��ب 

والنجاح يف مهام  بالتوفيق  له  متنياتها 

عمله، وللعالقات الثنائية املتميزة التي 

من  امل��زي��د  ال�صديقني  البلدين  ت��رب��ط 

النمو والزدهار.

االنباط-عمان

التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�ض  اأعلن 

الزعبي  ���ص��رور  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت��اذ 

ام�����ض ع��ن ال��ب��دء ر���ص��م��ي��ا مب�����ص��روع هيكلة 

اجلامعية  الكرك  كلية  يف  التقني  التعليم 

وكالة  من  وامل��دع��وم  اجلامعية  ارب��د  وكلية 

ب��ع��د  وذل�����ك  “كويكا”  ال���ك���وري���ة  الإمن�������اء 

ال�����ذي ع��ق��د م���ن خ����الل تقنية  الج���ت���م���اع 

الت�����ص��ال امل��رئ��ي م��ع م��دي��رة مكتب وك��ال��ة 

الإمن�����اء ال��ك��وري��ة “ ك��وي��ك��ا “ ومم��ث��ل عن 

�صتعمل  وال��ت��ي  ال��ك��وري��ة  اوي  دون��غ  جامعة 

نقل  ع��ل��ى  التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  م��ع 

وقعتها  التي  التفاقية  جتربتها من خالل 

لدعم  الكورية  الوكالة  مع  �صابقا  البلقاء 

٦ م��ل��ي��ون دولر  ب��ق��ي��م��ة  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 

يف  التقني  التعليم  هيكلة  بعملية  وال��ب��دء 

اجلامعية  وارب���د  اجلامعية  ال��ك��رك  كليتي 

كورية،  وبنماذج  التخ�ص�صات  م��ن  ع��دد  يف 

اجلامعة  رئي�ض  نائب  اللقاء  يف  �صارك  كما 

ل��ل�����ص��وؤون الأك���ادمي���ي���ة الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور 

���ص��ع��د اأب���و ق��دي�����ض وم��دي��ر م��ك��ت��ب ال��ت��ع��اون 

والعالقات الدولية الدكتور عمر عربيات. 

عبد  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  رئي�ض  واأو���ص��ح 

اإعادة  اأن قرار  اهلل الزعبي خالل الجتماع 

امللكية  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا  ج���اء  الهيكلة 

ال�����ص��ام��ي��ة وب���ن���اًء ع��ل��ى درا����ص���ة لح��ت��ي��اج��ات 

���ص��وق ال��ع��م��ل امل��ح��ل��ي والإق���ل���ي���م���ي، وي��اأت��ي 

اه��ت��م��ام اجل��ام��ع��ة ب��ه��ذا ال��ن��وع م��ن التعليم 

لر�صالتها  وحت��ق��ي��ق��ا  روؤي��ت��ه��ا  م���ن  م��ن��ب��ث��ق��ا 

لتنمية  الوطنية  الإ�صرتاتيجية  ولتنفيذ 

امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة، ح��ي��ث ت���وؤم���ن اجل��ام��ع��ة 

يعاجلها  التي  الجتماعية  الآث��ار  بجدوى 

يف  الكبري  لإ�صهامه  التعليم  من  النوع  هذا 

وحتريك  والبطالة  الفقر  معدلت  خف�ض 

القت�صاد.  عجلة 

و�صعب  حكومة  الزعبي  الدكتور  و�صكر 

ال�صخي؛  الدعم  هذا  على  اجلنوبية  كوريا 

بني  الطيبة  العالقة  بف�صل  ي��اأت��ي  وال���ذي 

امل��م��ل��ك��ة الأردن����ي����ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة وج��م��ه��وري��ة 

واأن قدمت  و���ص��ب��ق  ك��م��ا  ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، 

البلقاء  جلامعة  منحة  الكورية  احلكومة 

لالت�صالت  الكوري  الأردين  املركز  لإن�صاء 

دورا  ل��ع��ب  وال���ذي  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا 

ه��ام��ا يف ه���ذه امل��رح��ل��ة يف ت��ق��دمي خ��دم��ات 

ك��ورون��ا،  جائحة  ظ��ل  يف  بعد  ع��ن  تعليمية 

اإىل  اجل���ام���ع���ة  ن�����ص��ع��ى يف  اإن����ن����ا  م�����ص��ي��ف��ا 

ال�صتفادة من النموذج الكوري يف عدد من 

وتفردت  متيزت  التي  التقنية  التخ�ص�صات 

نقل  اإىل  بالإ�صافة  الكورية،  التجربة  بها 

عدد من النماذج العاملية املميزة يف التعليم 

يف  وتوطينها  وال��ي��اب��ان  واأمل��ان��ي��ا  فرن�صا  م��ن 

املختلفة. التطبيقية  البلقاء  كليات جامعة 

مديرة مكتب الوكالة الكورية يف الأردن 

كيم هيوجن قالت اإننا ن�صكر اإدارة اجلامعة 

التقني  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر  لل��ت��زام��ه��ا جت���اه 

لتطوير  تبذلها  ال��ت��ي  واجل��ه��ود  الأردن  يف 

اجلامعة،  يف  التحتية  والبنية  امل��خ��ت��رات 

ومتابعتها احلثيثة لدرا�صة احتياجات �صوق 

تخ�ص�صات،  من  والإقليمي  املحلي  العمل 

لتنفيذ  ومتابعتها  التزامها  اإىل  بالإ�صافة 

واأ�صافت  الوكالة،  مع  التفاقية  هذه  بنود 

ب��اأن��ن��ا ن��ع��ت��ز ب��ع��الق��ة ال���ت���ع���اون وال�����ص��راك��ة 

اإدراك  منطلق  وم��ن  اجل��ام��ع��ة،  م��ع  املميزة 

على  التعليم  النوع  ه��ذا  كلفة  ب��اأن  الوكالة 

التطبيقية  البلقاء  جامعة  وع��ل��ى  الأردن 

وخا�صة  ك��ب��ريا  عبئا  ي�صكل  خ��ا���ض  ب�صكل 

ال�صعبة  القت�صادية  الأو�صاع  هذه  ظل  يف 

التي تعي�صها املنطقة، فقد قدمت احلكومة 

البلقاء  جلامعة  املايل  الدعم  هذا  الكورية 

ر�صالتها  اأداء  على  مل�صاعدتها  التطبيقية 

الأردنية  الدولة  الذي يلبي طموح  بال�صكل 

ج��دوى  ذات  تقنية  تخ�ص�صات  ت��وف��ري  يف 

واأث������ر يف حت���ري���ك ال��ع��ج��ل��ة الق��ت�����ص��ادي��ة، 

البلقاء  جامعة  مع  وبالتعاون  اليوم  واأن��ن��ا 

التطبيقية نعلن ر�صميا البدء بهذا امل�صروع 

ال��ت��ق��ن��ي يف كلية  ال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ه��ي��ك��ل��ة  ال��ك��ب��ري 

الكرك اجلامعية وكلية اربد اجلامعية.

االنباط-عمان

ي�صمع”  اأن  ي��ج��ب  “�صوتك  م�������ص���روع  ف�����از 

م�صابقة  يف  الأول  باملركز  ال��ب��رتا  جامعة  لفريق 

�صركة اأمازون لطالب  “الهاكثون” التي نظمتها 
“اأمازن  ف��ع��ال��ي��ات  اجل��ام��ع��ات الأردن����ي����ة، ���ص��م��ن 

تيكاثون”.

اأ�صيل  ال��ط��ال��ب  اإىل  ال��ف��ائ��ز  امل�����ص��روع  وي��ع��ود 

تخ�ص�ض  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  م��ن  ناجي 

هند�صة ال��رجم��ي��ات، حت��ت ا���ص��راف عبد الكرمي 

ال��ذك��اء  دور  تو�صيع  اإىل  امل�����ص��روع  وي��ه��دف  ال��ب��ن��ا، 

م��ه��ارات  حت�����ص��ني  يف  و”األيك�صا”  ال���ص��ط��ن��اع��ي 

الت�������ص���ال ل��الأ���ص��خ��ا���ض امل��ت��ل��ع��ث��م��ني، م���ن خ��الل 

معاجلة ال�صجالت ال�صوتية واإزالة اأجزاء الكالم 

املتلعثم وا�صتخدام ال�صوت الناجت من قبل خدمة 

اأم��ازون  اأخ��رى اأو تطبيق اآخ��ر. و�صهدت م�صابقة 

تيكاثون اأكرث من ١٢٠ م�صاركة من الطلبة الذي 

�صعيهم لتقدمي  التعاون والبتكار يف  عملوا على 

م�صاركة وعر�ض فيديو تقدميي لإثبات مفهومهم 

وا�صتعرا�ض حلولهم الرجمية. وكانت اأمازون قد 

اأم��ام كافة طالب اجلامعات  امل�صاركة  باب  فتحت 

والذين  التكنولوجيا  ع�صاق  �صيما  ل  الأردن،  يف 

الرجمية  احل��ل��ول  تطوير  يف  ب��خ��رة  يتمتعون 

الراغبني باإبراز مهاراتهم للح�صول على فر�صة 

ت�صمل منحا  التي  الفوز مبجموعة من اجلوائز 

الثالثة  باملراكز  للفائزين  ُتقدم  نقدية،  درا�صية 

الأوىل.  واأدرجت �صركة اأمازن فيديو حول م�صروع 

 Your voice“ ”ي�صمع اأن  يجب  “�صوتك 
قائمة  يف  و�صمنته   ”should be heard
اأف�صل ع�صرة م�صاريع على موقع الفعالية “اأمازن 

تيكاثون”، على الرابط التايل: 

www .amazonteckathon.

com/winners

االنباط-عمان

تلقى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة و����ص���وؤون امل��غ��رتب��ني يف 

اليوم  ال�صفدي  اأمي��ن  الأع��م��ال  ت�صريف  حكومة 

اخل��م��ي�����ض، ات�����ص��ال ه��ات��ف��ًي��ا م��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

�صاميون كوفني، جرى  اليرلندي  الدفاع  ووزي��ر 

بني  العالقات  وتطوير  تعزيز  �صبل  بحث  خالله 

البلدين ال�صديقني وامل�صتجدات القليمية.

ا�صتمرار  ال��وزي��ران خ��الل حمادثاتهما،  واأك���د 

جميع  يف  والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  العمل 

املجالت، و�صددا على الت�صامن يف مواجهة جائحة 

املرتبطة  ال��ت��ط��ورات  وتقدمت  وتبعاتها.  ك��ورون��ا 

التي  الإقليمية  املوا�صيع  الفل�صطينية  بالق�صية 

بحثها ال�صفدي وكوفني، حيث اأكدا اأهمية تكثيف 

اإع��ادة اإط��الق مفاو�صات جادة  اجلهود امل�صتهدفة 

وفاعلة حلل ال�صراع على اأ�صا�ض حل الدولتني وفق 

القانون الدويل واملرجعيات املعتمدة.

ال��داع��م  امل��وق��ف الي��رل��ن��دي  وث��م��ن ال�صفدي 

اأ�صا�ض حل الدولتني  جلهود حتقيق ال�صالم على 

اأيرلندا يف �صياق الحتاد  واجلهود التي تقوم بها 

الأوروب������ي وع���ر حم��اف��ل ثنائية ودول��ي��ة يف هذا 

اخل�صو�ض. واتفق الوزيران على ا�صتمرار الت�صاور 

جهود  ملتابعة  فر�صة  اأق��رب  يف  واللقاء  والتن�صيق 

بني  الثنائية  العالقات  وتطوير  التعاون  تعزيز 

البلدين ال�صديقني يف جميع املجالت.

االنباط- عمان

اعلنت وزيرة الطاقة والرثوة املعدنية املهند�صة 

هالة زواتي ان واردات اململكة من نفط العراق بلغت 

خالل �صهر اأيلول املا�صي حوايل ٦ر٢٥٣ الف برميل 

مب��ع��دل ٨٥٦٠ ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��اً. واأو���ص��ح��ت زوات���ي 

جائحة  ان  اخلمي�ض،  ام�����ض  �صحفي  ت�صريح  يف 

يف  العراقية  ال�صهاريج  تفريغ  فر�صت  )ك��ورون��ا( 

ال�صهاريج الأردنية يف املنطقة احلرة بني البلدين 

ع��ن ط��ري��ق ت��ب��ادل احل��م��ول��ة، و���ص��ارك يف العملية 

خالل اأيلول املا�صي ٨٥٧ �صهريجا اردنيا.

ووف��ق الوزيرة زوات��ي بلغ اإجمايل كميات مادة 

النفط اخلام العراقي امل��وردة للمملكة منذ نهاية 

اأيلول ٢٠٢٠ حوايل ٩٥٨ر٢  اآب ٢٠١٩ ولغاية نهاية 

مليون برميل ومبعدل يومي ٧٥٤٥ برميال نقلت 

بوا�صطة ١١١٥٢ �صهريجا عراقيا واأردنيا حمملة 

موقع  اإىل  بيجي   / ال�صينية  حمطة  م��وق��ع  م��ن 

النفط  ا�صترياد  عملية  وت��اأت��ي  ب��ال��زرق��اء.  امل�صفاة 

ملا جاء يف مذكرة التفاهم  اخلام العراقي، تنفيذاً 

�صباط  الثاين من  والعراق يف  الردن  املوقعة بني 

.٢٠١٩
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 نظمت جمعية )اإدامة( يف الأردن من خالل املن�سة الإلكرتونية جل�سة بعنوان )ملف البيئة.. بني 

تعزيز ال�سالحيات وتعدد املوؤ�س�سات( .

اجلميل يف هذه الندوة هو احل�سور املهتم بال�ساأن البيئي و الذي حر�ص على التواجد من خالل 

احل�سور  مل�ساركة  وتهمي�ص  �سجال  من  ال��ن��دوة  يف  ح��دث  ال��ذي  لكن  وال�ستمتاع،  لال�ستماع  املن�سة 

بالنقا�ص غري مفهوم ؟! ومت اخلروج عن عنوان اجلل�سة الرئي�سي ليتحول النقا�ص حول قبول اأو رف�ص 

ان�ساء هيئة )اجلودة( وان دمج مديريات من وزارة البيئة اإىل الهيئة �سوف ي�سعف من دور وزارة البيئة 

يف الرقابة ومنح الرتاخي�ص !!

ب�سفتي خبري بال�سوؤون البيئية ، ورئي�ص جمعية بيئية ، وعملت يف وزارة البيئة اأوؤيد فكرة م�سروع 

اإن�ساء هيئة )اجلودة( ت�سم العديد من املديريات املخت�سة بالرقابة ومنح الرتاخي�ص ، اأجدها فكرة 

عملية ت�ساهم بتوحيد اجلهود والقرارات ، وخطوة لدمج املوؤ�س�سات املعنية واعادة هيكلتها حتت مظلة 

واحدة ، متنح �سالحيات واعطائها مزيدا من ال�ستقاللية يف اتخاذ القرار .

واتفق مع معايل وزير البيئة ووزير الزراعة املكلف الدكتور �سالح اخلراب�سة عندما حتدث عن 

املجهود الكبري والعمل الذي يبذل من خالل مديريات التفتي�ص والرقابة التابعة لوزارة البيئة والتي 

تاأتي على ح�ساب الهتمام والرتكيز اأكرث على ق�سايا البيئة والتنمية امل�ستدامة وامل�سكالت البيئية 

الناجتة عن ن�ساط الإن�سان، والتي ُدقت لها نواقي�ص اخلطر مع ازدي��اد خماطر تغري املناخ ونق�ص 

املوارد واختالل التوازن البيئي ، خا�سة يف ظل انت�سار فريو�ص كورونا والإجراءات الوقائية التي يجب 

ان نتقيد بها ومنها النظافة ب�سكل عام .

اأمتنى األ يتح�س�ص البع�ص من نقدي، فال اأرغب اإل يف ت�سليط ال�سوء على مكامن اخللل لتداركها 

والعمل على اإ�سالحها، ول �سيء يف اأيدينا �سوى اأن نقول : كان اهلل يف عونك يا معايل الدكتور �سالح 

جهل  تلم�سون  عندما  لومكم  بنا  تلحقوا  ل  “للمعنيني”  ، ونقول  الأمانة  اخلراب�سة على حتمل 

الأجيال القادمة .

سامر نايف عبد الدايم

 وزارة البيئة .. وتعزيز 
الصالحيات

اجلمعة  9 / 10 / 2020 

 تمديد عملية القبول والتسجيل 
بجامعة الحسين بن طالل

 جامعة الدول العربية تعلن عن جائزة للمؤسسات 
اإلعالمية واإلعالميين الداعمين لحقوق الطفل

 ديوان الخدمة يباشر مناقشة 
جدول التشكيالت للعام 2021

األنباط توقعت عدم ترشحه قبل أسابيع

خميس عطية يبرر عدم ترشحه لالنتخابات

»األنباط« في وكالة أنباء اذرتاج الرسمية األذربيجانية

الصحة تعتزم اعتماد 100محطة ثابتة فحص في المناطق االكثر اكتظاظا

13 وفاة و1312 إصابة كورونا محلية بـ»كورونا«
تعقيم مستشفى األميرة بسمة بعد تسجيل إصابات بكورونا

االنباط-عمان

عدم  عطية،  ح�سني  خمي�ص  ال�سابق  النائب  اأعلن 

تر�سحه لالنتخابات النيابية املقبلة

وبرر عطية، يف بيان �سحفي ام�ص اخلمي�ص، عدم 

تر�سحه قائال »اعلن اىل اأبناء دائرتي النتخابية واهلي 

النيابية  لالنتخابات  تر�سحي  ع��دم  احلبيبة  عمان  يف 

لأ�سباب خا�سة وذاتية متعلقة بتفرغي يف املرحلة املقبلة 

لعملي اخلا�ص والذي يحتاج مني كل الوقت«

خمي�ص  ال�سابق  النائب  عن  ال�سادر  البيان  وتاليا 

ح�سني عطية:

لاَّ َما �َسَعى   قال تعاىل )) َواأَْن َلْي�َص ِلالإِن�َساِن اإِ

َواأَناَّ �َسْعَيُه �َسْوَف يرى((

ب��ع��د الت����ك����ال ع��ل��ى اهلل وب���ع���د ال��ت��ف��ك��ري م��ل��ي��ا يًف 

العزيزة من  بلدنا  به  النتخابي وما متر  ال�ستحقاق 

ال�سف  وح���دة  جميعا  منا  حت��ت��اج  ا�ستثنائية  ظ���روف 

دائ��رت��ي النتخابية  اب��ن��اء  اع��ل��ن اىل  ، فانني  وامل��وق��ف 

لالنتخابات  تر�سحي  ع��دم  احلبيبة  ع��م��ان  يف  واه��ل��ي 

خا�سة  ل�سباب  ع�سر  التا�سع  ال��ن��واب  ملجل�ص  النيابية 

وذاتية متعلقة بتفرغي يف املرحلة املقبلة لعملي اخلا�ص 

والذي يحتاج مني كل الوقت ، ول�سعوري وامياين باأنني 

اديت دوري كامال طيلة عملي النيابي الذي امتد اىل 

الوطن  وخدمة  والت�سريع  الرقابة  يف  �سنوات  ثماين 

وقيادتنا الها�سمية وخدمة املواطنني يف اردننا العزيز 

وخدمة ابناء العا�سمة ودائرتي النتخابية يف الثالثة 

عمان

اليوم وبعد دورتني من العمل النيابي ، اذ ت�سرفت 

ب��ان��ت��خ��اب��ي ع�����س��وا يف جم��ل�����ص ال���ن���واب ال�����س��اب��ع ع�سر 

وجمل�ص النواب الثامن ع�سر اعود اىل قاعدتي ال�سعبية 

ولكن كناخب ولي�ص مر�سحا واع��ود اليهم وان��ا مرتاح 

ال����دوام معهم فال  ال�سمري وال��ب��ال ،لن��ن��ي كنت على 

�سيا�ستي  ،وك��ان��ت  املواطنني  وب��ني  بيني  يف�سل  حاجز 

والنحياز  املفتوح  الباب  �سيا�سة  ال���دوام  على  ونهجي 

لق�سايا ومطالب املواطنني

اليوم وبعد م�سرية طويلة يف العمل العام بداأتها يف 

الكلية واجلامعة ثم يف امانة الكربى ثم جمل�ص النواب 

كان نهجي دائما هو الجناز وحتقيق تطلعات املواطنني 

وخ��دم��ت��ه��م واج���ب ع��ل��ّي، ل��ذل��ك ك��ن��ت ا���س��ع��ى لتحقيق 

 ، حقوقهم  ودع���م  عليهم  والت�سهيل  ال��ن��ا���ص  مطالب 

وك��ان النا�ص يف بلدنا الغايل دائما يقفون معي يف كل 

�ساأقف معهم  ب��اين  ملعرفتهم  زال��وا  انتخابية ول  دورة 

ول���ن اخ��ذل��ه��م، وه���ذا م��ا ح���دث يف جميع النتخابات 

امانة  او ع�سوية جمل�ص  النيابية  �سواء  التي خ�ستها 

ع��م��ان ال��ك��ربى اع��ل��ن ب��ك��ل و���س��وح ان��ن��ي دائ��م��ا واب���دا 

�سابقى منحازا للدميقراطية وللحريات العامة وحلق 

الراأي والراي الخر وامياين ب�سيادة القانون والعدالة 

وامل�ساواة بل ان امياين ب�سيادة القانون والن�سباط كان 

من بداية حياتي وهذا تعلمته من والدي ومن اجلي�ص 

اثناء خدمتي الع�سكرية والتي علمتني الكثري

وكانت الأنباط قد ن�سرت بتاريخ 2020/8/5 بعنوان 

)مفاجاأة يف »ثالثة عمان«.. ان�سحاب مر�سح من العيار 

»الثقيل« ( توقعت فيه ان�سحاب النائب ال�سابق خمي�ص 

عطية وتاليا ن�ص التقرير الذي ن�سرته النباط

انتخابات  امل�ستقلة عن موعد  الهيئة  اإع��الن  منذ 

2020 »برملان 19«، وبعد �سدور الإرادة امللكية باإجراء 

النتخابات يف العا�سر من ت�سرين ثاين نوفمرب املقبل، 

والكتل  املر�سحني  بع�ص  حتركات  جلياً  تظهر  ب���داأت 

والأحزاب ال�سيا�سية، الذين كانوا يعملون ب�سرية تامة 

وُمغلقة.  خا�سة  وبجل�سات  املوعد  عن  الإع���الن  قبل 

واأج����واء  ال��ط��وي��ل��ة  ال��ع��ي��د  لعطلة  ا�ستغاللهم  وب��ع��د 

املعايدات، واأثناء القيام باجلولت التي كانت اأقرب ل� 

العيديات« والتي مت ر�سدها من  »النتخابات ولي�ص 

العيار  تكون من  اأن  اأ�سبه  لنا مفاجئة  ِقبلنا، ظهرت 

الثقيل متثلت ب��ع��دول اأح��د اأب���رز ال��ن��واب مم��ن كانوا 

باملجل�ص ال�سابق عن الرت�سح للدورة القادمة. النائب 

الذي قرر العدول عن الرت�سح والذي �سكل رقماً �سعباً 

وي�ستقطبه  احل�ساب  له  يح�سب  احليتان«  »دائ���رة  يف 

والقت�ساد  ال�سيا�سة  ورج���ال  الأح����زاب  م��ن  ال��ع��دي��د 

ليكون مرتاأ�ساً للقائمة اأو حتى متواجداً فيها. وح�سب 

غمار  خل��و���ص  م�ستعداً  ك���ان  ب��اأن��ه  امل�سبقة  معرفتنا 

من  بالعديد  ���س��ارك  حيث   ،2020 ان��ت��خ��اب��ات  معركة 

بتجهيز  البدء  ثم  ال�سعبية  قواعده  مع  الجتماعات 

النتخابية  القواعد  بع�ص  بنقل  اخلا�سة  الك�سوفات 

وعقده  الثالثة،  منطقته  اإىل  ُمتفرقة  مناطق  م��ن 

العديد من اجلل�سات اخلا�سة مع بع�ص املرت�سحني 

ب�سبب تواجد  والثانية واخلام�سة  الأوىل  الدوائر  يف 

اأجل  ال��دوائ��ر من  بع�ص قواعده النتخابية يف ه��ذه 

»املقاي�سة«. يبقى �سر ان�سحابه واإغالق ملف تر�سحه 

لنتخابات 2020 مفاجئة كبرية �ستهز »ثالثة عمان« 

كبرية  بن�سبة  يعتمد  دمي��غ��رايف  بن�سيج  تتميز  ال��ت��ي 

امل�سيحيني  الخ���وة  وق��واع��د  ال�سلطية  الع�سائر  على 

وجمموعات كبرية من »�سوام عمان« وو�سط قواعده 

خرب  �سيقلب  حيث  واملخيمات،  ال�سعبية  املناطق  يف 

بانه  اليه  ي�سار  اأن��ه  خا�سه  التوقعات،  كافة  ان�سحابه 

رقم �سعب يف الدائرة الثالثة ومفتاح لقواعد انتخابية 

مهمة يف دوائ��ر اآخ��رى. واخ��رياً ومع كرثة املنا�سدات 

بزيادة اأعداد املر�سحني لالنتخابات القادمة من اأجل 

اأن اخل��الف بني  اإل  اأك��رب ق��در م��ن التغيري،  حتقيق 

املعلمني واحلكومة وما يرافقها من اعت�سامات وعدم 

وجود روؤية وا�سحة لنهاية هذه الزمة، �ستكون �سبباً 

يف تردد بع�ص املر�سحني و«العد للع�سرة« قبل التفكري 

ب��خ��و���ص ���س��م��ار امل��ع��رك��ة. ل��ل��ت��ذك��ري يبقى الإ���س��الح 

احلقيقي يبداأ من املواطن نف�سه حلظة اتخاذه قرار 

امل�ساركة يف النتخابات النيابية واختيار املر�سح الكفوؤ 

ليمثله يف الربملان، فال ميكننا انتقاد م�ستوى احلياة 

ال�سيا�سية والعزوف عن امل�ساركة، ومن ثم لوم املجل�ص 

النيابي على اأدائه.

االنباط-عمان

ادرج������ت ج���ري���دة »الن�����ب�����اط« الردن���ي���ة 

ال�����س��ه��رية م��ق��ال ع���ن ال��ت�����س��ام��ن ال��وط��ن��ي 

ال�ستفزازات  حول  اذربيجان  يف  وال�سيا�سي 

الرمينية. الع�سكرية 

“جت�سيدا  ن�����س��ره:  اأذرت�����اج  وك��ال��ة  ت��ع��ي��د 

ال�سعب  ب��ني  وال��وح��دة  ال��ق��وم��ي  للت�سامن 

وال�����س��ل��ط��ة يف ج��م��ه��وري��ة اذرب���ي���ج���ان، فقد 

ق�����درت خ��م�����س��ون ح���زب���ا ���س��ي��ا���س��ي��ا ن��ا���س��ط��ا 

يف اأذرب����ي����ج����ان ب��غ�����ص ال���ن���ظ���ر ع���ن روؤاه�����ا 

اخل��ط��وات  امل�����س��رتك  ب��ي��ان��ه��ا  يف  ال�سيا�سية 

ال��ت��ي ي��ت��خ��ذه��ا ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى، ال��رئ��ي�����ص 

اإل����ه����ام ع��ل��ي��ي��ف جت�����اه حت���ري���ر الأرا�����س����ي 

ق�سرية  فرتة  خالل  املحتلة  الأذربيجانية 

واأب��دى ممثلو  احل��ازم.  واأعربت عن دعمها 

كلماتهم  يف  املختلفة  ال�سيا�سية  الأح����زاب 

الأذربيجانية  الإعالم  لو�سائل  وخطاباتهم 

�سوب  به  القيام  يتم  ملا  قاطعا  دعما  اأب��دوا 

وعلى  امل��ت��ع��ددة  ال��دول��ي��ة  ال���ق���رارات  تنفيذ 

راأ����س���ه���ا ق�������رارات جم��ل�����ص الأم������ن ال����دويل 

ع��ام  ع���ن  و884  و874  و853   822 الأرق������ام 

ال��ف��وري  ب��الإن�����س��ح��اب  ت��ط��ال��ب  ال��ت��ي   1993

الأرم��ن من  للجنود  ودون حتفظ  والكامل 

الأرا����س���ي الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة يف حني 

ط��ول  ع��ل��ى  الع�سكرية  العمليات  ت��ت��وا���س��ل 

اأثناء  املوقف  نف�ص  وجتدد  اجلبهة.  اإمتداد 

الوطني  “الت�سامن  العنوان  حت��ت  اللقاء 

اإنعقد  ال�سيا�سي” الذي  احل��وار  نتيجة  هو 

2020 مب�����س��ارك��ة روؤ���س��اء  اأك��ت��وب��ر ع���ام   3 يف 

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

اأن  كلماتهم  يف  ال�سيا�سية  الأح���زاب  جميع 

اىل  جل��اأت  الأرم��ن��ي��ة،  ال�سيا�سية  ال�سلطات 

ال�سكان  اإل��ه��اء  بغية  اجلبهة  يف  الإ���س��ت��ف��زاز 

ع���ن امل�����س��اك��ل الإج��ت��م��اع��ي��ة الإق��ت�����س��ادي��ة 

املرتتبة  الإجتماعية  وامل�ساعب  الداخلية 

ع��ل��ى ال���وب���اء. وي��ع��د ذل���ك ت��ت��اب��ع اخل��ط��وات 

الإ�ستفزازية  الأن�سطة  مثل  التحري�سية 

ال��ت��ي كثفت يف الآون����ة الأخ���رية،  الأرم��ن��ي��ة 

ي�سمى  م��ا  “تن�سيب”  ي�سمى  م��ا  فيها  مب��ا 

يف  ال���ق���ائ���م  امل����زع����وم  ال���ن���ظ���ام  “رئي�ص” 
�سو�سا  مدينة  يف  املحتلة  اذربيجان  اأرا�سي 

وحم����اول����ة ال���ه���ج���وم يف اإجت�������اه حم��اف��ظ��ة 

ي��ول��ي��و وحم��اول��ة   16-12 ب��ني  فيما  ت��وف��وز 

التخريبية  الإ���س��ت��ط��الع��ي��ة  ال��ف��رق��ة  ت�سلل 

داخ���ل اأرا����س���ي اأذرب��ي��ج��ان وال��ت��وط��ني غري 

ال�������س���رع���ي يف الأرا�������س������ي الأذرب���ي���ج���ان���ي���ة 

ال��ذي  البناء  غ��ري  امل��وق��ف  ويعترب  املحتلة. 

املهتمة  غري  الأرمينية  القيادة  به  تتم�سك 

30 عاما  يف ح��ل ال��ن��زاع ال���ذي ط���ال ع��م��ره 

قره  ���س��راع  ت�سوية  ح��ول  النقا�سات  خ��الل 

ب����اغ اجل��ب��ل��ي��ة ���س��ل��م��ي��ا وك���ذل���ك ال��ت�����س��ري��ح 

هي  ب��اغ  “قره  مثل  امل�سوؤولية  م��ن  اخل��ايل 

يقو�ص  رئي�سيا  ع��ام��ال  يعترب  اأرمينيا”، 

تاأييد  على  امل�ساركون  واأجمعوا  املفاو�سات. 

التي  والع�سكرية  ال�سيا�سية  الإج��راءات  كل 

ي��ت��خ��ذه��ا ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى، ال��رئ��ي�����ص اإل��ه��ام 

علييف نحو حماية وحدة اأرا�سي اأذربيجان 

و���س��الم��ة امل��واط��ن��ني و���س��د الإ���س��ت��ف��زازات 

وقوفهم  واأعلنوا  النطاق  وا�سعة  الإرهابية 

اىل ج��ان��ب��ه. وت���وج���ه الأع�������س���اء ال���ك���رث يف 

الوحدات  اىل  املتفاوتة  ال�سيا�سية  الأحزاب 

املعلنة  اجلزئية  التعبئة  اإطار  يف  الع�سكرية 

يف اأذربيجان.«

االنباط-عمان

اخلمي�ص  ام�����ص  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة   1317 ت�سجيل  ع��ن 

منها  الأردن  يف  امل�ستجّد  كورونا  بفريو�ص 

1312 حملية.

النحو  على  املحلية  ال�سابات  وتوزعت 

التي:

)895( يف حمافظة العا�سمة عّمان.

102(( يف حمافظة الزرقاء.

)213( يف حمافظة الكرك.

)27( يف حمافظة البلقاء.

يف   )4( منها  اإرب����د،  حم��اف��ظ��ة  يف   )16(

الرمثا.

)11( يف حمافظة معان.

)8( يف حمافظة جر�ص.

)7( يف حمافظة عجلون.

)11( يف حمافظة العقبة.

)9( يف حمافظة ماأدبا.

)7( يف حمافظة الطفيلة.

)6( يف حمافظة املفرق.

)5( حالت خارجّية، بني القادمني من 

اململكة. خارج 

وب���ذل���ك ي��رت��ف��ع اإج���م���ايل ع����دد ح���الت 

الإ�سابة يف اململكة اإىل )21517( حالة.

و���ُس��ّج��ل��ت )13( ح��ال��ة وف����اة، )رح��م��ه��م 

اهلل( ل��ريت��ف��ع اإج��م��ايل ع��دد ال��وف��ي��ات اإىل 

)144( حالت.

���س��ف��اء ه��ذا  ���ُس��ّج��ل��ت )202( ح��ال��ة  ك��م��ا 

حمزة،  الأم���ري  م�ست�سفى  يف   )37( ال��ي��وم، 

ة بعزل امل�سابني  و)140( يف املنطقة اخلا�سّ

امللكة  م�ست�سفى  و)11( يف  املّيت،  البحر  يف 

��ة  اخل��ا���سّ امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  يف  و)14(  ع��ل��ي��اء، 

املعتمدة.

خم��ربّي��اً،  فح�ساً   )20399( اإج���راء  ومّت 

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

)1371511( فح�ساً.

وق����ال م�����س��اع��د الم����ني ال���ع���ام ل�����س��وؤون 

ال�سحة  ب��وزارة  الولية  ال�سحية  الرعاية 

الدكتور غازي �سرك�ص، ان الوزارة �ستعتمد 

ق��ري��ب��ا م���راك���ز وحم���ط���ات ث��اب��ت��ة لإج����راء 

ف��ح��و���س��ات ك����ورون����ا ل��ل��م��واط��ن��ني ال��ذي��ن 

املناطق  يف  تنف�سية  اع��را���ص  م��ن  ي�سكون 

الأك����رث اك��ت��ظ��اظ��ا يف خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات 

اململكة.

ت�����س��ري��ح��ات ام�ص  ���س��رك�����ص يف  وا���س��اف 

�سيزيد  امل��ح��ط��ات  ه��ذه  ع��دد  ان  اخلمي�ص، 

ال�����س��وؤون  100 حم��ط��ة يف م��دي��ري��ات  ع��ل��ى 

متابعتها  و�ستتم  املحافظات،  يف  ال�سحية 

�سمن  ال������وزارة  يف  امل���رك���زي���ة  الدارة  م���ن 

العينات  اخ��ذ  م��ن  ب��دءا  وا�سحة  منهجية 

ون��ق��ل��ه��ا واج������راء ال��ف��ح��و���س��ات امل��خ��ربي��ة 

املطلوبة لإجراء  بال�سرعة  النتائج  وظهور 

املناطق  ال��ف��ريو���ص يف  ب��وؤر  ال���الزم وح�سر 

انت�سارا. الكرث 

واأكد الدكتور �سرك�ص انه �سيتم ت�سكيل 

ف���ري���ق م��ت��خ�����س�����ص ل��ل��دع��م ال��ل��وج��ي�����س��ت��ي 

احلكومية  امل�ست�سفيات  احتياجات  لتفقد 

وج��اه��زي��ت��ه��ا ل���س��ت��ق��ب��ال ح�����الت ك���ورون���ا 

وتعزيز عدد من م�ست�سفيات الوزارة ورفع 

تعزيزها  خالل  من  ال�ستيعابية  قدراتها 

الطبية  وامل�ستلزمات  والج��ه��زة  ب��ال��ك��وادر 

احل��الت  جميع  مع  التعامل  على  ال��ق��ادرة 

امل��ر���س��ي��ة امل��ث��ب��ت��ة ب��ف��ريو���ص ك���ورون���ا ال��ت��ي 

العالج  ومتابعة  اإدخال  اىل  حتتاج  تتطلب 

احلثيثة،  العناية  وغ��رف  ال��ع��زل  غ��رف  يف 

اإ�سافة اىل تزويدها بعدد كاف من اجهزة 

ال�سطناعي. التنف�ص 

و�سعت  ال���وزارة  ان  اىل  �سرك�ص  وا���س��ار 

���س��م��ن خ��ط��ت��ه��ا ال��ت��و���س��ع يف اأع������داد ف��رق 

التعيينات  زي����ادة  ع��رب  امل��ي��داين  التق�سي 

وفنيي  والتمري�سية  الطبية  ال��ك��وادر  يف 

ي�ساهم  ما  الخ��رية،  الفرتة  يف  املختربات 

امل���خ���ال���ط���ني  ف���ح�������ص  اىل  ال����و�����س����ول  يف 

وم��ت��اب��ع��ة ال���و����س���ع ال���وب���ائ���ي ل��ل��م��ر���ص يف 

املناطق. خمتلف 

توقع  ال��وب��ائ��ي  ب��ال��و���س��ع  يتعلق  وف��ي��م��ا 

اع��داد  يف  زي���ادة  ت�سجيل  �سرك�ص  الدكتور 

احلالت املوؤكدة بفريو�ص كورونا يف اليام 

والتدابري  الج��راءات  اتخاذ  رغم  القادمة 

ال�����س��ح��ة  وزارة  ق���ب���ل  م����ن  الح������رتازي������ة 

وح��دة  م��ع  بالتعاون  القطاعات  وخمتلف 

ال������وزارة اىل  ت�����س��ع��ى  ك��م��ا  الزم������ات،  اإدارة 

تلك  خ���الل  م��ن  ال��وف��ي��ات  اع����داد  تخفيف 

الج����راءات، على ال��رغ��م ان م��ع��دل اع��داد 

امل��ع��دلت  ���س��م��ن  ه���ي  الردن  ال��وف��ي��ات يف 

العاملية.  املتدنية ح�سب الح�سائيات 

ودع�������ا ال����دك����ت����ور ����س���رك�������ص امل�����س��ك��ك��ني 

خطورته  من  يقلل  ممن  او  الوباء  بوجود 

و����س���رع���ة ان���ت�������س���اره، ال��ت��خ��ل�����ص م���ن ه��ذه 

الأوه�����ام وال�����س��ائ��ع��ات والف���ك���ار والل��ت��زام 

ب���ال�������س���روط ال�������س���ح���ي���ة حل���م���اي���ة ن��ف�����س��ه 

م�سريا  مالحظات،  اي��ة  ومتابعة  وابنائه، 

متوفرة  واملعرفة  الت�سال  قنوات  اأن  اىل 

م��ن خ���الل امل��واق��ع ال��ر���س��م��ي��ة ل���دى وزارة 

مواقع  وعرب  القطاعات  وخمتلف  ال�سحة 

وامل��وج��ز  الر�سمية  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

ال�سحة  وزارة  ت�����س��دره  ال���ذي  الع��الم��ي 

لإدارة  الوطني  املركز  الوزراء من  ورئا�سة 

الزمات.

االنباط - جواد اخل�رضي

 قرر رئي�ص جامعة احل�سني بن طالل الدكتور 

ع���اط���ف اخل��راب�����س��ة مت���دي���د ال��ت�����س��ج��ي��ل للطلبة 

املوحد  القبول  نظام  على  املقبولني  امل�ستجدين 

الول  ت�سرين   15 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي���وم  ول��غ��اي��ة 

احل��ايل. وق��ال مدير وح��دة القبول والت�سجيل يف 

ام�ص  ال�سعودي  رام���ي  ال��دك��ت��ور  احل�سني  جامعة 

اأبناء  يعانيها  التي  للظروف  نظراً  اإن��ه  اخلمي�ص، 

الوطن جراء جائحة كورونا، ما ي�سكل اأحيانا عائقا 

لهم لإكمال عملية الت�سجيل يف اجلامعة، فقد تقرر 

اإنه  واأ���س��اف،  ال��ق��ادم.  ت�سجيلهم لالأ�سبوع  متديد 

وبناء على القرارات التي اتخذها جمل�ص التعليم 

التج�سري،  املبا�سر لطلبة  بالقبول  العايل موؤخراً 

لهم؛  م��ق��اع��د  ع��ل��ى  للح�سول  امل��ت��زاي��د  وال��ط��ل��ب 

ج��اءت ف��رتة التمديد فر�سة لهم لإك��م��ال عملية 

اأن فرتة التمديد ت�سمل الطلبة  الت�سجيل. وبني 

الأردنية  العامة  الثانوية  �سهادة  على  احلا�سلني 

بالت�سجيل  وال��راغ��ب��ني  الأردن��ي��ني،  والطلبة غ��ري 

على النظام املوازي للعام الدرا�سي القادم.

االنباط- عمان

 اأعلنت الأمانة العامة جلامعة الدول العربية 

ب����اب ال��ت��ق��دم ل����ل����دورة الأوىل جل��ائ��زة  ع���ن ف��ت��ح 

امل��وؤ���س�����س��ات الإع��الم��ي��ة والإع��الم��ي��ني ال��داع��م��ني 

حل���ق���وق ال��ط��ف��ل يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة )ج���ائ���زة 

املوؤ�س�سات ال�سديقة للطفولة(.

وت���اأت���ي اجل���ائ���زة ح��ر���س��ا م���ن ج��ام��ع��ة ال����دول 

ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ت�����س��ج��ي��ع امل��وؤ���س�����س��ات الإع��الم��ي��ة 

اإع��الم��ي ير�سخ  والإع��الم��ي��ني لتقدمي حم��ت��وى 

ثقافة احرتام حقوق الطفل وعدم اإه��دار حقوقه 

حتت اأي ظرف كان باعتبارها حقوقا اأ�سيلة كفلتها 

التفاقيات الدولية والت�سريعات الوطنية.

املوؤ�س�سات  “جائزة  اأن  اإىل  اجلامعة  واأ���س��ارت 

امل�ستوى  ال�سديقة للطفولة” �ستقام �سنويا على 

ال���ع���رب���ي، و���س��ت��ت�����س��م��ن ف��رع��ني اأ���س��ا���س��ي��ني ه��م��ا: 

اإع���الم���ي���ون وم��وؤ���س�����س��ات اإع��الم��ي��ة ����س���واء اأك��ان��ت 

مرئية  اإذاع����ة  اأو  �سحافة  اأو  خا�سة  اأو  حكومية 

وم�سموعة اأو و�سائل توا�سل اجتماعي.

على  ال�����س��وء  ت�سليط  اإىل  اجل���ائ���زة  وت���ه���دف 

يف  اأ�سهمت  واأف�����رادا،  موؤ�س�سات  اإع��الم��ي��ة،  من���اذج 

اأج��ل حماية حقوق الطفل يف  اإح���داث تغيري من 

و�سائل الإعالم، وت�سجيع الإعالميني واملوؤ�س�سات 

الإع��الم��ي��ة على دع��م ق�سايا حقوق الأط��ف��ال يف 

و���س��ائ��ل الإع�����الم، واحل���د م��ن الن��ت��ه��اك��ات املهنية 

التي حت�سل اأثناء تناول ق�سايا الأطفال يف و�سائل 

الإعالم وغريها.

وط��ل��ب وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون الإع����الم اأجم��د 

عودة الع�سايلة يف كتاب وجهه لنقابة ال�سحفيني 

بالتعميم على املوؤ�س�سات والزمالء املخت�سني بهذه 

املو�سوعات واملهتمني بالرت�سح للجائزة، انطالقا 

م��ن اأهميتها ودوره�����ا يف دع���م ح��ق��وق ال��ط��ف��ل يف 

الوطن العربي.

اآخر موعد ل�ستالم الرت�سيحات  اأن  اإىل  ي�سار 

الراغبني  والإعالميني  الإعالمية  املوؤ�س�سات  من 

كانون  م��ن  الأول  يف  �سيكون  للجائزة  التقدم  يف 

الأول للعام احلايل.

االنباط- عمان

امل��ادة  اأح��ك��ام  مبوجب  امل�سكلة  اللجنة  با�سرت   

ل�سنة  رقم )9(  املدنية  )37/اأ( من نظام اخلدمة 

مبناق�سة  اخل��م��ي�����ص،  ام�����ص  م���ن  اع��ت��ب��ارا   ،2020

خ��ال���س��ات ج���دول ت�سكيالت ال�����وزارات وال��دوائ��ر 

احلكومية لعام 2021.

وقال رئي�ص اللجنة املركزية للموارد الب�سرية 

امل�سكلة  الفنية  اللجنة  اإن  بيان،  النا�سر يف  �سامح 

يف دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة مب��وج��ب اأح��ك��ام امل���ادة 

)15( م��ن ن��ظ��ام اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة رق��م )9( ل�سنة 

2020 اأنهت درا�سة الحتياجات الوظيفية الفعلية 

وال�����وزارات وامل��وؤ���س�����س��ات احلكومية لعام  ل��ل��دوائ��ر 

2021، ا�ستناًدا على مربرات مدرو�سة ب�سكل مهني 

لهذه الحتياجات.

مع  ان�سجاًما  تاأتي  الدرا�سة  اأن  النا�سر  وب��ني 

للموارد  الأمثل  ال�ستخدام  يف  احلديثة  املفاهيم 

ت��اأه��ي��ل وت��وزي��ع  اع�����ادة  ال��ب�����س��ري��ة وادارة ع��م��ل��ي��ة 

املوظفني الناجتني عن عمليات اع��ادة الهيكلة او 

درا�سات عبء العمل داخل الدائرة اأو خارجها من 

الفوائ�ص بالدوائر، ودرا�سة الحداثات والإلغاءات 

ال��وج��وب��ي واجل����وازي وتعديل  وح��رك��ات الرتفيع 

ل��ل��م��وارد  امل��رك��زي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  مبينا  الأو�����س����اع، 

الب�سرية �ست�ستند على تو�سيات اللجنة الفنية. من 

جهتها، ا�سارت اأمني عام الديوان بدرية البلبي�سي 

احل��رج��ة يف  ال��وظ��ائ��ف  اأن منهجية حت��دي��د  اىل 

اخلدمة املدنية، معدة وفًقا لأحكام املادة )39/اأ/9( 

 2020 ل�سنة  رق��م )9(  املدنية  ن��ظ��ام اخل��دم��ة  م��ن 

املدنية  اخل��دم��ة  ملجل�ص  والتن�سيب  لع��ت��م��اده��ا 

اأن حتديد  واو�سحت  الأ���س��ول.  لإق��راره��ا ح�سب 

ال��وظ��ائ��ف احل��رج��ة يف اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة �سيعمل 

على تفعيل مواد نظام اخلدمة املدنية والتعليمات 

املزايا  من  ع��ددا  اأت��اح��ت  والتي  مبوجبه  ال�سادرة 

املالية لتتنا�سب مع خ�سو�سية تلك  املالية وغري 

وال����وزارات  ال��دوائ��ر  اأداء  يف  واأهميتها  ال��وظ��ائ��ف 

ملهامها الرئي�سية، وحتقيق خططها ال�سرتاتيجية 

مبا ينعك�ص على حتقيق الأهداف الوطنية.

كما �سيمكن الدوائر من التعرف على وظائفها 

اأول��وي��ات��ه��ا وم���وارده���ا لتاأهيل وت��دري��ب  وت��وج��ي��ه 

احلرجة،  الوظائف  لإ�سغال  الدائرة  يف  املوظفني 

ب���اإدارة  ي�سهم  �ساغليها ومب��ا  ل��دى  الأداء  وحتفيز 

�ساغرة،  الوظائف  ه��ذه  ببقاء  املرتبطة  املخاطر 

غري  مبوظفني  اإ�سغالها  اأو  م�ستقباًل  �سغورها  اأو 

اأعمالها  تبا�سر  املركزية  اللجنة  ان  يذكر  اأك��ف��اء. 

بوا�سطة التطبيق الإلكرتوين الذي بداأ العمل به 

خالل جائحة كورونا، ويهدف النظام الإلكرتوين 

اإىل تعزيز كفاءة اأمانة �سر اللجنة ب��اإدارة وتنظيم 

اأع��م��ال��ه��ا ف��ن��ًي��ا واإدارًي�������ا وع��ق��د اج��ت��م��اع��ات��ه��ا دون 

ا���س��ت��خ��دام ال����ورق، م��ا مُي��ك��ن اأع�����س��اء اللجنة من 

ت�سفح اأجندة اجتماعاتها ووثائقها اإلكرتونًيا وعن 

بعد.

كما ي�سهم النظام بتعزيز الكفاءة الفنية للجنة 

الداعمة لها، من خالل توثيق  املركزية واللجان 

اللجنة وقراراتها �سمن  املعرو�سة على  املوا�سيع 

اأو  املو�سوع  وت�سنيفها ح�سب  الإلكرتوين  النظام 

الإلكرتوين عن  البحث  وت�سهيل عملية  الدائرة، 

احلالت امل�سابهة، مبا يدعم الراأي الفني و�سمان 

تر�سيد وات�ساق قرارات اللجنة تعزيًزا ملبداأ تكافوؤ 

الفر�ص وال��ع��دال��ة وامل�����س��اواة وال��ت��ي حتكم عملية 

تنظيم الوظيفة العامة. 



االقت�صادي

40  اجلمعة   9 /  10  / 2020 

 االنباط-عمان

االعمال  ت�صريف  ال�صياحة يف حكومة  وزيرة  �صاركت   

الع�صرين  ملجموعة  ال����وزاري  ب��االج��ت��م��اع  �صويكة  جم��د 

بعد،  ع��ن  االت�����ص��ال  بتقنية  االرب���ع���اء  ام�����س  ع��ق��د  ال���ذي 

وبتنظيم من قبل منظمة ال�صياحة العاملية، وا�صت�صافته 

ال�صعودية. العربية  اململكة 

ام�س اخلمي�س  بيان  ال�صياحة واالثار يف  وقالت وزارة 

الوزاري  االجتماع  خالل  ا�صتعر�صت  �صويكة  الوزيرة  ان 

مل��ج��م��وع��ة ال��ع�����ص��ري��ن، ال�����ذي ت���راأ����ص���ه وزي�����ر ال�����ص��ي��اح��ة 

واجهت  التي  التحديات  ابرز  اخلطيب،  احمد  ال�صعودي 

كورونا،  جائحة  ج��راء  االردين  ال�صياحة  وقطاع  االردن 

اال�صرار  لتخفيف  احلكومة  اتخذتها  التي  واالج��راءات 

، وانعا�س القطاع واحلفاظ على من�صاآته والعاملني فيه.

ك��ان��ت حماية  االوىل  االول���وي���ة  ان  ���ص��وي��ك��ة  وا���ص��اف��ت 

اتخاذ  مبكر،  وب�صكل  جرى  لذلك  االردن��ي��ني،  املواطنني 

قرارات واجراءات �صارمة �صملت اإغالق احلدود اجلوية 

الكامل،  �صبه  التجول  حظر  وفر�س  والبحرية،  والربية 

واإغالق اجلامعات والكليات واملدار�س واملطاعم والفنادق 

ومراكز  ال��ع��ب��ادة،  واأم��اك��ن  الريا�صية،  االأل��ع��اب  و���ص��االت 

الت�صوق، وكل االماكن التي حتدث فيها جتمعات كبرية.

وا�صارت اىل ان هذه االجراءت والتدابري جاءت بهدف 

االأ�صابيع  يف  امل�صتجد  كورونا  فريو�س  انت�صار  من  احل��د 

اي�صا  واالآث�����ار  ال�����ص��ي��اح��ة  وزارة  ق��ام��ت  ح��ي��ث  االأخ�����رية، 

بتطوير اإجراءات عمل وتدابري �صحية ل�صمان ال�صالمة 

ا�صتمرار  م��ع  طويلة  ل��ف��رة  ال�صياحة  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ة 

عمل فرق التفتي�س ل�صمان االلتزام الكامل.

وقالت �صويكة ان عمليات االغالق �صكلت حتديا كبريا 

يف حماية العمالة والن�صاط االقت�صادي عموما، وتاثرت 

قامت  لذلك  �صلبي،  ب�صكل  ال�صياحية  القطاعات  معظم 

حلماية  حا�صمة  ونقدية  مالية  قرارات  باتخاذ  احلكومة 

وخف�س  املي�صرة،  القرو�س  تقدمي  خ��الل  من  العمالة، 

اأ�صعار الفائدة، و�صخ ال�صيولة االإ�صافية.

مب�صاعدة  قامت  واالآث��ار  ال�صياحة  وزارة  ان  وا�صافت 

الرخي�س،  ر�صوم  التنازل عن جميع  القطاع من خالل 

املي�صرة،  القرو�س  وتقدمي  امل�صرفية،  ال�صمانات  واإعادة 

 8 اإىل  باملئة   16 م��ن  املبيعات  �صريبة  تخفي�س  وج���رى 

لقطاع  باملئة   5 اإىل  باملئة   10 من  اخلدمات  وب��دل  باملئة 

باأكمله. ال�صياحة 

ون��وه��ت ���ص��وي��ك��ة ان���ه ج���رى االن��ت��ق��ال مل��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف 

ال�صتدامة القطاع من خالل تفعيل ال�صياحة العالجية، 

واالآث�����ار  ال�����ص��ي��اح��ة  وزارة  وق���دم���ت  االف������الم،  و���ص��ي��اح��ة 

جنة”  “اردننا  ب��رن��ام��ج  ل��ل�����ص��ي��اح��ة  ال��وط��ن��ي  وامل��ج��ل�����س 

دي��ن��ار  م��الي��ني   10 ���ص��خ  م��ن خ��الل  ال��داخ��ل��ي��ة  لل�صياحة 

ل��دع��م ���ص��رك��ات ال���ط���ريان امل��ح��ل��ي��ة، وال��ن��ق��ل ال�����ص��ي��اح��ي، 

واالدالء  والفنادق،  وال�صفر  ال�صياحة  ووك��الء  واملطاعم 

ال�صياحيني.

“ لل�صياحة  جنة  “ اردن��ن��ا  برنامج  ان  �صويكة  وقالت 

40 باملئة  ال��داخ��ل��ي��ة وف���ر و���ص��ائ��ل ن��ق��ل جم��ان��ي��ة وخ�����ص��م 

 25 جل��م��ي��ع م��ن��اط��ق اجل����ذب ال�����ص��ي��اح��ي ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 

ليلة  األف  و15  البرا  فنادق  يف  جمانية  مبيت  ليلة  األف 

جمانية يف وادي رم، حيت متكن الربنامج من م�صاعفة 

اإجمايل امل�صاركني فيه العام املا�صي من ال�صياح املحليني 

يف غ�صون �صهرين فقط.

اأم��ام  امل��ط��ارات  وا���ص��اف��ت ان االردن ق��ام م��وؤخ��را بفتح 

اإق��ب��ااًل  اململكة  �صهدت  حيث  ال��دول��ي��ة،  ال��ط��ريان  �صركات 

ك��ب��رياً م��ن ال��راغ��ب��ني يف زي��ارت��ه��ا، بعد ان ج��رى حتديد 

الت�صجيل  خ��الل  من  للم�صافرين،  االج���راءات  وت�صهيل 

فح�س  اج����راء  وم��ت��اب��ع��ة  خم�����ص�����ص��ة،  من�صة  يف  ال�����ص��ه��ل 

عند  اخ���ر  ف��ح�����س  واج�����راء  ال���ق���دوم،  ب��ل��د  م��ن   PCR
الو�صول، ثم احلجر املنزيل ملدة اأ�صبوع واحد.

واأكدت �صويكة ان االردن يتعاون �صياحيا وعلى الدوام 

م���ع ج��م��ي��ع م��ن��ظ��م��ات ال�����ص��ف��ر وال�����ص��ي��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة مثل 

وال�صفر  ال�صياحة  ومنظمة  العاملية،  ال�صياحة  منظمة 

العاملية، وتربطه عالقات ثنائية مع نظرائه االإقليميني 

وال��دول��ي��ني، وان���ه ي��رح��ب ب��اأي��ة ف��ر���س و���ص��راك��ات تعود 

املتبادلة. باملنفعة 

االنباط-عمان

   و�صع موقع لونلي بالنت ال�صياحي 

500 وجهة  العاملي، االردن �صمن اأف�صل 

���ص��ي��اح��ي��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل ل��ل��ع��ام 

2020، التي ين�صح حمّبو ال�صفر زيارتها 

لال�صتمتاع بتجربة �صفر فريدة.

وب��ي��ن��ت ه��ي��ئ��ة ت��ن�����ص��ي��ط ال�����ص��ي��اح��ة يف 

بيان ام�س اخلمي�س، اأن البرا جاءت يف 

�صياحية  وجهة  كاأف�صل  االوىل  املرتبة 

باب  فتح  بعد  زي��ارت��ه��ا  يف  ين�صح  عاملية 

كما  ال�صفر،  حجر  وفك  وال�صفر  التنقل 

والبحر  رم  ووادي  �صانا  حممية  ج��اءت 

امليت يف القائمة.

وق�����ال م���دي���ر ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��دك��ت��ور 

ر  عبدالرزاق عربيات يف البيان، اإن َت�َصدُّ

البرا للمرتبة االوىل يف قائمة �صادرة 

عن موؤ�ص�صة عاملية موثوقة بهذا ال�صكل، 

اأن  اىل  ا�صافة  ل���الأردن،  حقيقي  اإجن���از 

يف  ا�صا�صيا  دورا  �صتلعب  الت�صمية  ه��ذه 

زيادة عدد ال�صياح اجلدد لالأردن.

وا����ص���اف اإن ه���ذا ال��ت��ق��ي��ي��م ي��اأت��ي مع 

ت��وق��ع��ات ان���ف���راج ق��ري��ب يف ت��وف��ر ل��ق��اح 

ل���ف���ريو����س ك����ورون����ا وع�������ودة ال�����ص��ي��اح��ة 

املرتقبة والزيادة يف اأعداد ال�صياح .

وقال اإن “االأردن خمت�س بكل ما هو 

ق، وق���ّدم م��غ��ام��رات مم��ي��زة، ولكن  م�����ص��وِّ

ال�����ص��ي��اح عملية  ���ص��ّه��ل ع��ل��ى  امل�����ّرة  ه���ذه 

ب��اأ���ص��ل��وب م��ع��ا���ص��ر، مينح  ا���ص��ت��ك�����ص��اف��ه 

الزائر ت�صريحاً يت�صمن كلفة التاأ�صرية 

من  ال�صياحية  املواقع  اأه��م  اإىل  ودخ��واًل 

خالل التذكرة املوحدة«.

وي���خ���ت�������س م����وق����ع ل����ون����ل����ي ب���الن���ت 

�صمن  وه��و  بال�صفر،  العاملي  ال�صياحي 

امل���راج���ع االه�����م ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ع��امل 

ُملِهمة  وم��ع��ل��وم��ات  ت��ق��دمي حم��ت��وى  يف 

وق��ّي��م��ة ل��ك��ل ع�����ّص��اق ال�����ص��ف��ر م��ن��ذ ع��ام 

.1973

االردن يشارك باالجتماع الوزاري لمجموعة العشرين 
النعاش السياحة

األردن ضمن أفضل 500 وجهة سياحية عالمية

تكليف دروزه بتولي مهام المدير 
العام/الرئيس التنفيذي للملكية

الضمان: السماح للمؤمن عليهم 
باالستفادة من بدل التعطل

المواصفات والمقاييس تعلق دوامها

بورصة عمان تغلق تداوالتها
 على ارتفاع

هيئة النقل: استبدال الحجر المؤسسي 
لسائقي الشاحنات بالمنزلي

االنباط-عمان

االأردن��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  م��دي��رع��ام  ع��ق��د  ينتهي 

ال�صركة  مع  باالإتفاق  وذلك  بي�صلر  �صتيفان 

اعتباراً من نهاية يوم 2020/9/30.

واأثنى جمل�س اإدارة ال�صركة على اجلهود 

طيلة  م��ه��ام��ه  اأداء  ب��ي�����ص��ل��ريف  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 

ال���ف���رة امل��ا���ص��ي��ة م��ن��ذ ت�����ص��ل��م��ه م��ه��ام عمله 

كمدير عام لل�صركة يف 2020/6/1 الفتاً اإىل 

ال�صركة  حققتها  ال��ت��ي  االي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 

خالل االأعوام املا�صية .

تكليف  ال�����ص��رك��ة  اإدارة  جمل�س  ق���رر  ك��م��ا 

املهند�س �صعيد �صميح  االإدارة  رئي�س جمل�س 

ال��ع��ام/ال��رئ��ي�����س  امل��دي��ر  ب��ت��ويل م��ه��ام  دروزه 

لل�صركة. التنفيذي 

االنباط-عمان

 

 اأع���ل���ن���ت امل���وؤ����ص�������ص���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ص��م��ان 

االج��ت��م��اع��ي ع��ن ال�����ص��م��اح ل��ل��م��وؤم��ن عليهم 

ال��ذي��ن ا���ص��ت��ف��ادوا م��ن ب��رام��ج ت�����ص��ام��ن اأو 

برنامج  م��ن  اال�صتفادة   )3( و   )2( م�صاند 

م�صاند )1(.

�صحفي  ب��ي��ان  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ة  واأو����ص���ح���ت 

ال��ذي��ن  عليهم  امل��وؤم��ن  اأن  اخل��م��ي�����س  ام�����س 

ا�صتفادوا من برناجمي ت�صامن )1( و )2( 

العمل  ع��ن  التعطل  ب��دل  ب�صرف  املتعلقة 

من  ا�صتفادوا  اأو  واأي���ار  ني�صان  �صهري  ع��ن 

مبلغ  ب�صرف  املتعلق   )2( م�صاند  برنامج 

وبرنامج  االدخ����اري  الر�صيد  ح�صاب  على 

���ص��ل��ف��ة على  ب�����ص��ح��ب  امل��ت��ع��ل��ق  م�����ص��ان��د )3( 

ح�صاب تعوي�س الدفعة الواحدة، اال�صتفادة 

من برنامج م�صاند )1( املتعلق ب�صرف بدل 

الذين  عليهم  للموؤمن  العمل  ع��ن  تعطل 

انتهت خدماتهم لدى من�صاآتهم.

ال��ق��رار  اأن ه���ذا  امل��وؤ���ص�����ص��ة اىل  واأ����ص���ارت 

ممن  عليهم  امل��وؤم��ن  على  للتخفيف  ي��اأت��ي 

املن�صاآت  ل��دى  خدمتهم  توقفت  اأو  انتهت 

االأعباء  لتجاوز  وذلك  لديها  يعملون  التي 

اأن��ه  مبينًة  باجلائحة،  املرتبطة  والتبعات 

بدل   )1( م�صاند  ب��رن��ام��ج  م��ن  لال�صتفادة 

ي��ك��ون  اأن  ي�����ص��رط  ال��ع��م��ل  ال��ت��ع��ط��ل ع���ن 

ا�صراكاً   36 للموؤمن عليه مدة ال تقل عن 

ب��ال�����ص��م��ان م���ن ���ص��م��ن��ه��ا ا�����ص����راك واح���د 

ب���ت���اأم���ني ال��ت��ع��ط��ل وذل�����ك خ����الل ع��م��ل��ه يف 

القطاع اخلا�س.

واأ����ص���اف���ت امل���وؤ����ص�������ص���ة، ان����ه وف���ق���اً ل��ه��ذا 

ال���ربن���ام���ج ي�����ص��ت��ح��ق امل����وؤم����ن ع��ل��ي��ه ب���دل 

اخلا�صع  اأج��ره  من  باملئة   50 بن�صبة  تعطل 

لل�صمان وي�صرف البدل ب�صقف 350 ديناراً 

ملدة  وذل��ك  دي��ن��اراً   150 اأدن��ى  وبحد  �صهرياً 

اأ�صهر. ثالثة 

االنباط-عمان

واملقايي�س  املوا�صفات  موؤ�ص�صة  اعتذرت   

ت���ق���دمي خ���دم���ات���ه���ا يف امل����رك����ز ال��رئ��ي�����ص��ي 

ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة ب���ع���م���ان اع����ت����ب����اراً م����ن ام�����س 

نتيجة  املقبل  االأحد  م�صاء  وحتى  اخلمي�س 

اك��ت�����ص��اف اإ���ص��اب��ت��ني ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا بني 

موظفيها

وذل����ك الإج�����راء ف��ح�����س ك���ورون���ا جلميع 

امل���رك���ز، واج�����راء ع��م��ل��ي��ات تعقيم  م��وظ��ف��ي 

مباين املوؤ�ص�صة من الداخل واخلارج.

�صيتم  ال�صحّية  للربوتوكوالت  وتطبيقا 

من  اعتباراً  منزلياً  املوظفني  جميع  حجر 

ام�س ولغاية م�صاء االأحد املقبل.

 االنباط-عمان

ام�����س اخلمي�س  ع��م��ان  ب��ور���ص��ة  اغ��ل��ق��ت 

على  موزعة  �صهم،  مليون  3ر7  ت��داول  على 

اإجمالية  ت����داوالت  بقيمة  �صفقات،   1907

4ر6 مليون دينار. بلغت 

النقطة  اىل  ال��ب��ور���ص��ة  م��وؤ���ص��ر  وارت��ف��ع 

17ر0 باملئة مقارنة مع اإغالق  1563 بن�صبة 

ال�صابقة. اجلل�صة 

لل�صركات  االإغالق  اأ�صعار  مقارنة  ولدى 

���ص��رك��ة   26 اأن  ت��ب��ني  اأ���ص��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

بينما  اأ�صهمها،  اأ�صعار  يف  انخفا�صا  اأظهرت 

وا�صتقرت  �صركة،   36 اأ�صهم  اأ�صعار  ارتفعت 

اأ�صعار اأ�صهم 34 �صركة اخرى.

االنباط-عمان

اأكد مدير عام هيئة تنظيم النقل الربي 

����ص���الح ال���ل���وزي اإل���غ���اء احل���ج���ر امل��وؤ���ص�����ص��ي 

اململكة  اإىل  القادمني  ال�صاحنات  ل�صائقي 

عرب املنافذ احلدودية املختلفة.

ام�س  �صحفي  ت�صريح  يف  ال��ل��وزي  وق��ال 

اخل��م��ي�����س، اإن�����ه ج����رى ا����ص���ت���ب���دال احل��ج��ر 

امل��وؤ���ص�����ص��ي ل�����ص��ائ��ق��ي ال�����ص��اح��ن��ات ب��احل��ج��ر 

من  القادمني  ال�صائقني  اأن  مبينا  املنزيل، 

ال�����دول امل�����ص��ن��ف��ة ب��اخل�����ص��راء وال�����ص��ف��راء 

7 اأيام  يتعهدون خطيا باحلجر املنزيل ملدة 

بعد اإجراء فح�س )PCR( عند و�صولهم 

امل���ن���اف���ذ احل����دودي����ة الإث����ب����ات خ��ل��وه��م م��ن 

فريو�س كورونا.

القادمني  ال�صائقني  ان  اللوزي  واأ�صاف 

يتعدون  االأحمر  الت�صنيف  ذات  ال��دول  من 

خطيا بحجر اأنف�صهم ملدة 14 يوما، م�صددا 

املنزيل  احل��ج��ر  تعليمات  خمالفة  اأن  على 

مرتكبيها  ت�صع  ال�صلة  ذات  الدفاع  واأوامر 

حتت طائلة امل�صاءلة القانونية.

بتطبيق  ال�����ص��اح��ن��ات  ���ص��ائ��ق��و  وي��ت��ع��ه��د 

جميع االإجراءات الوقائية وح�صب تعليمات 

كورنا،  فريو�س  من  للوقاية  ال�صحة  وزارة 

وااللتزام باإبالغ اجلهات املعنية املخت�صة يف 

اأعرا�س الفريو�س على  اأي من  حال ظهور 

مع  عائلته،  اأف���راد  م��ن  اأي  على  اأو  ال�صائق 

عليها  املن�صو�س  القانونية  امل�صاءلة  حتمل 

يف قانون الدفاع يف حال عدم اإبالغ اجلهات 

املخت�صة عن ظهور اأعرا�س الفريو�س.

الضريبة تعلن عن تقديم خدماتها عن ُبعد اعتبارا من األحد
االنباط-عمان

اأع����ل����ن����ت دائ����������رة ����ص���ري���ب���ة ال����دخ����ل 

وامل��ب��ي��ع��ات ع���ن ات��ف��اق��ه��ا م���ع ال�����ص��رك��اء 

الرئي�صيني على تقدمي جميع خدماتها 

ُب���ع���د دون  ل��ل��م��ك��ل��ف��ني وامل���راج���ع���ني ع���ن 

ال��دائ��رة  مكاتب  اىل  للو�صول  احل��اج��ة 

او م��راج��ع��ت��ه��ا وذل���ك اع��ت��ب��ارا م��ن ي��وم 

املقبل. االأحد 

وج���������اء ه�������ذا االت�������ف�������اق ل��ل��ت�����ص��ه��ي��ل 

يف  واملكلفني  ال�صركاء  على  والتخفيف 

�صحتهم  على  وحفاظا  واجلهد  الوقت 

و�صالمتهم يف ظل االإجراءات والتدابري 

اتخذتها  ال��ت��ي  واالح���رازي���ة  ال��وق��ائ��ي��ة 

كورونا. فريو�س  ملكافحة  احلكومة 

الدخل  �صريبة  دائ��رة  ع��ام  مدير  وك��ان 

التقى  علي  اب��و  ح�صام  ال��دك��ت��ور  واملبيعات 

رئ��ي�����س غ��رف��ت��ي �صناعة  ك��ال م��ن  االرب��ع��اء 

ورئ��ي�����س  اجل��غ��ب��ري  ف��ت��ح��ي  وع���م���ان  االردن 

غ��رف��ة جت����ارة ع��م��ان خ��ل��ي��ل احل����اج ت��وف��ي��ق 

ورئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة امل��ح��ا���ص��ب��ني ال��ق��ان��ون��ي��ني 

االردن������ي������ني ع�����م�����ران ال�����ت�����الوي ورئ���ي�������س 

ها�صم حمزة ومت  ال�صرائب  جمعية خرباء 

خدمات  تقدمي  بخ�صو�س  معهم  التباحث 

الكرونيا  وامل��راج��ع��ني  للمكلفني  ال��دائ��رة 

ل��ل��و���ص��ول اىل  ُب���ع���د( دون احل���اج���ة  )ع����ن 

م��ك��ات��ب ال����دائ����رة، وع������ربوا ع���ن ر���ص��اه��م 

على  ت�صهيل  م��ن  ف��ي��ه  مل��ا  ال��ق��رار  ه��ذا  ع��ن 

عليهم. واجلهد  الوقت  وتوفري  املراجعني 

وا�صتمرار  ادامة  االتفاق على  كما مت 

اخل��دم��ات  ل��ت��ق��دمي  وال��ت��ع��اون  التن�صيق 

����ص���ع���وب���ات،  واي  ال���ع���ق���ب���ات  وت����ذل����ي����ل 

الغرف  ارتباط من قبل  وتعيني �صباط 

اية  وحل  ملتابعة  الدائرة  مع  واجلمعية 

وعقبات. م�صاكل 

ومت تزويد روؤ�صاء الغرف واجلمعيات 

ب���ج���دول ي��ت�����ص��م��ن اأ����ص���م���اء امل�����ص��اع��دي��ن 

واملدراء وارقام هواتفهم، باالإ�صافة اىل 

كال  للتوا�صل  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ه��ات��ف  رق��م 

خدمة  اية  بخ�صو�س  اخت�صا�صه  ح�صب 

تقدم  اذا مل  املراجع  او  املكلف  يحتاجها 

ال�صحيحة. بال�صورة  لهم 

م��رك��ز  بتخ�صي�س  ال���دائ���رة  وق��ام��ت 

معه  التوا�صل  يتم  وال��دع��م  للم�صاندة 

ب��رن��ام��ج )ال��وات�����س اب( على  م��ن خ��الل 

اي  اجن����از  مل��ت��اب��ع��ة   0798818810 رق���م 

ي��ت��م احل�����ص��ول  خ���دم���ة مل  او  م��ع��ام��ل��ة 

املتابعة  خ��الل  م��ن  او  الكرونيا  عليها 

املخت�س. املديرية  مدير  مع 

ان�����ه يف احل�����االت  ال�����دائ�����رة  وق����ال����ت 

ا�صتقبال  �صيتم  واخلا�صة  اال�صتثنائية 

م�صبقا  لهم  املوافقة  يتم  ممن  املكلفني 

يف امل��ك��ات��ب اخل��ا���ص��ة ال��ت��ي مت اع��داده��ا 

الرئي�صي  املدخل  عند  لذلك  وجتهيزها 

�����ص����رورة  م����ع  ال����ع����ام����ة  االدارة  مل���ب���ن���ى 

ال�صالمة  بتعليمات  امل��راج��ع��ني  ال��ت��زام 

ال�صحة. وزارة  وار�صادات 

م��ع��ظ��م  ت���ت���ي���ح  ال������دائ������رة  ان  ي����ذك����ر 

املكلفني  جلميع  ال��ك��رون��ي��ا،  اخل��دم��ات 

يف مواقع تواجدهم دون احلاجة لزيارة 

ف����روع ال���دائ���رة وم��ك��ات��ب��ه��ا امل��ن��ت�����ص��رة يف 

عرب  وذلك  اململكة،  ومناطق  مدن  كافة 

املوقع االلكروين للدائرة . زيارة 

و����ص���ت���ق���وم ال������دائ������رة ب���ت���ق���ي���ي���م ه���ذه 

بهدف  ال�صركاء  مع  باأول  اوال  التجربة 

املكلفني  يخدم  مبا  والتح�صني  التطوير 

كافة. واملراجعني 
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االنباط-وكاالت

 نفت ال�سلطة الفل�سطينية والحتاد الأوروبي، 

للفل�سطينيني،  امل�ساعدات  تقدمي  الأخيير،  ربط 

با�ستالم اأموال املقا�سة من اإ�سرائيل

الفل�سطينية  احلكومة  با�سم  املتحدث  وقييال 

الفل�سطينية  العالقات  بيان  يف  ملحم،  اإبراهيم 

الأوروبية مبنية على روح من التعاون وال�سراكة 

واحيييرام القانون اليييدويل، الييذي تييرعيياه اأوروبيييا 

وحتر�ص على تطبيقه

وم�ساء الأربعاء، قال موقع والال الإ�سرائيلي، 

الفل�سطيني  الرئي�ص  اأبلغ  الأوروبيييي  الحتيياد  اإن 

لل�سلطة  يقدم م�ساعدات  لن  اأنه  عبا�ص  حممود 

الفل�سطينية ما دامت م�ستمرة يف رف�ص ا�ستالم 

ل�سالح  اإ�سرائيل  التي جتمعها  ال�سرائب  اأمييوال 

ال�سلطة الفل�سطينية

اإ�سرائيليني  دبلوما�سيني  عيين  املييوقييع  ونييقييل 

الأ�سبوع  ُنقل  املوقف  اإن هذا  واأوروبيييييني، قولهم 

الأعلى  املمثل  بني  هاتفية  مكاملة  خييالل  املا�سي 

)جوزيب  الأوروبييي  لالحتاد  اخلارجية  لل�سوؤون 

بوريل( ورئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية

واأ�ييييسيييياف الييينييياطيييق بييا�ييسييم احليييكيييومييية اأميييييوال 

املييقييا�ييسيية هيييي اأميييوالييينيييا، الييتييي حتيييياول اإ�ييسييرائيييييل 

ابتزازنا من خاللها

اأن امل�ساعدات الأوروبية مل تكن  وتابع ملحم 

يف يوم من الأيام م�سروطة باأي متطلب �سيا�سي، 

�سواء من الحتاد اأو الدول ب�سكل ثنائي

ويف بيييييييان ميينييفيي�ييسييل �يييسيييدر عيييين مييكييتييبييه، يف 

اأي توّجه لقطع  الأوروبيييي  القد�ص نفى الحتيياد 

لل�سلطة  الأوروبيييي  الحتيياد  م�ساعدات  تعليق  اأو 

الفل�سطينية

واأ�ييسيياف الحتيياد الأوروبيييي والييدول الأع�ساء 

للفل�سطينيني،  مييايل دويل  داعييم  اأكيير  فيه، هم 

و�سي�ستمرون يف ذلك و�سيبقى الحتاد الأوروبي 

داعما قويا لل�سلطة الفل�سطينية

الفل�سطينيني،  اأنييه ي�سجع  اأكييد  لكن الحتيياد، 

عييلييى ا�يييسيييتيييالم اأميييييييوال املييقييا�ييسيية كييونييهييا اأميييييوال 

فل�سطينية

واأميييييييوال املييقييا�ييسيية، هيييي اإيييييييييرادات �ييسييريييبييييية 

اإ�ييسييرائيييييل  ميين  اليييييواردة  ال�سلع  عييلييى  فل�سطينية 

ال�سلطة  عيين  نيابة  الأخيييرة  جتبيها  عييرهييا،  اأو 

�سهر  كل  نهاية  الفل�سطينية  للخزينة  وحتولها 

بعد اقتطاع عمولة 3 باملئة

اأميييوال  الفل�سطينية  احلييكييوميية  تت�سلم  ومل 

ال�سرائب )نحو 200 مليون دولر �سهريا(، منذ 

الرئي�ص  لتعليمات  امتثال  املا�سي،  اأيييار  مايو/ 

الييفييليي�ييسييطييييينييي حمييمييود عييبييا�ييص، بييوقييف خمتلف 

اأ�سكال التن�سيق مع اإ�سرائيل

اإ�سرائيل  خطط  على  ردا  عبا�ص،  قييرار  وجيياء 

اإطار  الغربية، يف  اأجييزاء وا�سعة من ال�سفة  �سم 

خطة ترامب للحل املعروفة بي �سفقة القرن

ومنذ �سباط/فراير 2008، �سرفت املفو�سية 

الأوروبية والدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي 

ما يزيد على 2.8 مليار يورو على �سكل م�ساعدات 

لل�سلطة الفل�سطينية.

االنباط-وكاالت

الكويتي  )الييرملييان(  الأمييية  جمل�ص  بييايييع   

الأحمد  م�سعل  ال�سيخ  اخلمي�ص،  بييالإجييميياع، 

اجلابر ال�سباح، وليا للعهد يف البالد

“كونا”  اليير�ييسييمييييية  الأنيييبييياء  ووفييييق وكيياليية 

جاءت نتيجة الت�سويت على املبايعة مبوافقة 

59 ع�سوا اإجمايل احل�سور البالغ عددهم 

اليييقييي�يييسيييم  اجليييييدييييييد  الييييعييييهييييد  ويل  واأدى 

باأن  عزمه  فيه  اأكييد  املجل�ص  اأمييام  الد�ستورية 

كدولة  الريادية  “م�سرتها  الكويت  توا�سل 

د�ستور ونهج دميقراطي”

ال�سعبية  امل�ساركة  �سعار  بييرفييع  تعهد  كما 

واإ�ساعة روح املحبة والت�سامح ونبذ الفرقة

واأعيييييييرب اليي�ييسيييييخ نيييييواف الأحييييمييييد اجلييابيير 

ا�ستقباله  لييدى  الكويت  دوليية  اأميير  ال�سباح 

ال�سيف،  ق�سر  يف  م�سعل،  ال�سيخ  العهد  ويل 

العهد  اخلييمييييي�ييص، عيين خيياليي�ييص متيينييييياتييه ويل 

وال�سداد بالتوفيق 

ملوا�سلة  ب�سموه  الكبرة  ثقته  على  موؤكدا 

ميي�ييسييرة الييعييطيياء يف خييدميية اليييوطييين الييعييزيييز 

م�ساحله وحتقيق 

مر�سوما  الأربييعيياء،  الكويت،  اأميير  واأ�سدر 

وليا  الأحييمييد،  م�سعل  �سقيقه  بتزكية  اأمريا 

للعهد

وتيينيي�ييص املييييادة الييرابييعيية يف الييد�ييسييتييور على 

مييبييارك  ذريييية  يف  وراثييييية  اإمييييارة  “الكويت  اأن 

على  �سنة  خييالل  العهد  ويل  ويعني  ال�سباح، 

الأكرث من تولية الأمر”

العهد  “تعيني ويل  اأن  ذاتها  املادة  وتو�سح 

بيينيياء على تزكية الأميير  اأميييري  بيياأميير  يييكييون 

تييتييم يف جل�سة  ومييبييايييعيية ميين جمييليي�ييص الأميييية 

خييا�ييسيية، مبييوافييقيية اأغييلييبييييية الأعيي�ييسيياء الييذييين 

املجل�ص” يتاألف منهم 

االنباط-وكاالت

حتيييت اليييعييينيييوان اأعيييييياله، كييتييب األييكيي�ييسيينييدر 

اأوبزرينيه”،  “فوينيه  يف  خييياراليييوجييينيييي، 

حييييول اإميييكيييانييييييية احلييييل يف ليييييبيييييا، وحييياجييية 

امل�سائل  حل  يف  الإ�ييسييراع  اإىل  وتركيا  رو�سيا 

بروك�سل  ت�ستغل  اأن  قبل  بينهما،  اخلالفية 

الو�سع

الييدويل  املجتمع  بينما  املييقييال:  يف  وجيياء 

ناغورين  حول  املقلقة  الأحييداث  يف  من�سغل 

الأخرى  ال�ساخنة”  “النقاط  فاإن  باغ،  قره 

اأحد  تييرد.  مل  لالأ�سف،  الكوكب،  هييذا  على 

الو�سع  جتمد  الييتييي  ليبيا،  الأمييياكييين،  هييذه 

فيها، يف حالة مقلقة، بني احلرب وال�سالم

يف واقيييع الأميييير، فييياإن الييهييدوء اليييذي حل 

يف بييلييد مييزقييتييه �ييسيينييوات عييديييدة ميين احلييرب 

الأوىل،  وبييالييدرجيية  عييوامييل.  عييدة  اإىل  يعود 

الييتييغييرات اليي�ييسيييييا�ييسييييية. فيياليينييييية احليييازمييية، 

اليييتيييي عييييّر عيينييهييا رئييييي�ييص حييكييوميية اليييوفييياق 

بالتقاعد  اليي�ييسييراج،  فييايييز  الليبية،  الوطني 

ر�سميا  ال�سلطة  ونقل  اأكتوبر  نهاية  بحلول 

اإليها  ُينظر  جديدة،  تنفيذية”  “هيئة  اإىل 

مييين قييبييل بييعيي�ييص اأنيي�ييسييار اجلييييي�ييص الييوطيينييي 

الييوفيياق،  حكومة  ميين  اأوىل  كخطوة  الليبي 

تليني  فنحو  ال�ست�سالم،  نحو  يكن  مل  اإن 

مييواقييفييهييا. وقيييبيييل كيييل �يييسييييء، الييتييخييلييي عن 

امليييواجيييهييية الييقييا�ييسييييية ميييع اجلييييي�ييص الييوطيينييي 

الليبي وعن التعاون الوثيق مع تركيا

وعيييييليييييى الأرجييييييييييييييح، فييييييييياإن الييييييهييييييدف ميين 

هو  الييقيييييادة،  يف  النطاق  وا�سعة  التغيرات 

اإيييجيياد طييرق لييلييخييروج ميين الأزمييية املييديييدة. 

واأحيييييييد اجلييييهييييود الييرئييييي�ييسييييية اليييتيييي ُتيييبيييذل 

بييالييذات هو  هييذا الجتيياه  للتحرك يف  اليوم 

البالد.  من  وت�سديره  النفط  اإنتاج  حترير 

عييدد من  اإىل  التو�سل  هييو  هنا  �ييسيييء  واأهيييم 

التييفيياقيييييات بييني الأطييييراف املييتييحيياربيية حول 

الق�سايا  وتيي�ييسييوييية  اليينييفييط  عييائييدات  تييوزيييع 

اخليييالفييييييية الأخييييييييرى. وحيي�ييسييب الييتييوقييعييات 

الأكيييرث جييييراأة، ميييكيين احلييديييث عيين توحيد 

واإن  والغربي،  ال�سرقي  اجلزاأين  ميزانيات 

بينهما،  ال�سيا�سية  امل�ساحلة  عيين  يكن  مل 

فعلى الأقل عن التعاون القت�سادي

اإىل حد كبر، يتم ت�سهيل وقف الأعمال 

الييقييتييالييييية يف ليييييبيييييا مييين خييييالل اتيي�ييسييالت 

دبييلييومييا�ييسييييية مييكييثييفيية، مييييوؤخييييرا، حييييول هييذا 

املو�سوع بني اأنقرة ومو�سكو

يييجييدر بيياجلييانييبييني، الييركييي والييرو�ييسييي، 

الإ�ييييسييييراع يف تيي�ييسييوييية الييقيي�ييسييايييا اخلييالفييييية 

املييتييعييلييقيية مبييي�يييسييياليييح اليييبيييليييديييين يف ليييييبيييييا، 

حيييييث ييييحييياول الحتيييياد الأوروبييييييي الييتييدخييل 

اأعييليين  اليي�ييسيياأن. فييقييد  ب�سكل مييتييزايييد يف هيييذا 

رئييييي�ييص الييدبييلييومييا�ييسييييية الأوروبييييييية، جييوزيييب 

بيييورييييل، �يييسيييراحييية عييين رغيييبييية بييروكيي�ييسييل يف 

نيي�ييسيير جمييمييوعيية عييلييى الأقييييل ميين املييراقييبييني 

الليبية الأرا�سي  الع�سكريني على 

ومييع ذليييك، ييييدرك اجلييميييييع جيييييدا اأن ما 

يبداأ بي “املراقبة” قد يوؤدي يف نهاية املطاف 

اإىل حماولت لتدخل ع�سكري مكثف

االنباط-وكاالت

“جمزرة  عييييلييييى  ميييييييرت  عييييياًميييييا  ثيييييالثيييييون 

قيييوات  نييفييذتييهييا  اليييتيييي  الأوىل”،  الأقييي�يييسيييى 

الحيييتيييالل الإ�ييسييرائيييييلييي يف بييياحيييات امليي�ييسييجييد 

بحق  بيييارد  وبيييدم  بوح�سية  املييبييارك  الأقيي�ييسييى 

امليي�ييسييلييني الييفييليي�ييسييطييييينيييييني، يف جييرمييية فيياقييت 

يف  الأب�سع  واُعترت  احلمراء،  اخلطوط  كل 

تاريخ “اإ�سرائيل” الأ�سود

وبداأ تنفيذ املجزرة يف يوم الثنني املوافق 

عندما  الييظييهيير،  �ييسييالة  وقييبيييييل   1990/10/8

“اأمناء  بجماعة  ي�سمى  ما  م�ستوطنو  حيياول 

جبل الهيكل”، و�سع حجر الأ�سا�ص “للهيكل 

الأقييي�يييسيييى،  املييي�يييسيييجيييد  يف  املييييزعييييوم  الثالث” 

تدخل  فحينها  امل�سلني،  اآلف  لهم  فت�سدى 

ع�سوائيًّا جتاه  النار  وفتحوا  الحتالل  جنود 

امل�سلني املعتكفني يف امل�سجد

واأمييييطيييير اجلييينيييود وامليي�ييسييتييوطيينييون جييمييوع 

متوا�سل  ب�سكل  احلييييية  بييالييذخييرة  امل�سلني 

الآلف  فوجد  الر�سا�سة،  املييدافييع  نييران  من 

فخ  يف  اأنف�سهم  الأعمار  خمتلف  من  امل�سلني 

املوت اجلماعي، ومل يتوقف اإطالق النار ملدة 

35 دقيقة على امل�سلني

واأ�يييسيييفيييرت هييييذه امليييجيييزرة عييين ارتيييقييياء 22 

اآخيييريييين،   200 اأكييييرث مييين  �ييسييهيييييًدا، واإ�يييسيييابييية 

الحتالل  اأعيياق  حيث  اآخييرييين،   270 واعتقال 

حركة �سيارات الإ�سعاف

قبة  �سحن  يف  املعتقلني،  �سور  تييزال  ومييا 

املييرواين،  �سطح  ومنطقة  امل�سرفة،  ال�سخرة 

طرحوا  عندما  الحييتييالل،  قبح  على  �ساهدة 

وعاملوهم  اأيديهم،  وكّبلوا  ييا،  اأر�ييسً املعتقلني 

بامتهان

“الأق�سى  مبجزرة  احلادثة  هذه  وُعرفت 

جرت  التي  املذبحة  عن  لتمييزها  الأوىل”، 

عام  الأق�سى  الحييتييالل يف  قييوات  اأيييدي  على 

“الأق�سى  مبيييجيييزرة  عيييرفيييت  واليييتيييي   ،1996

الثانية”

وكانت قوات الحتالل و�سعت قبيل تنفيذ 

الع�سكرية  احلييواجييز  �ساعة،  بن�سف  املييجييزرة 

على كل الطرق املوؤدية اإىل امل�سجد الأق�سى، 

لكن  املييكييان،  اىل  الييو�ييسييول  ميين  امل�سلني  مليينييع 

امل�سجد  داخيييل  جتمعوا  كييانييوا  امل�سلني  اآلف 

قييبييل هيييذا الييوقييت يف ا�ييسييتييجييابيية لييدعييوات من 

حلماية  الإ�سالمية  واحلييركيية  امل�سجد،  اإمييام 

امل�سجد، ملنع “اأمناء الهيكل” من اقتحامه

وبيييقيييي جييينيييود الحييييتييييالل يف الييي�يييسييياحيييات، 

واجلرحى،  ال�سهداء  جثامني  اإخييالء  ومنعوا 

اإل بعد �ست �ساعات من بداية املجزرة

وقبل املجزرة باأيام، وزعت “جماعة اأمناء 

بعيد  احتفالها  ملنا�سبة  بياًنا،  الهيكل”  جبل 

م�سرة  تنظيم  تعتزم  اإنها  وقالت  “العر�ص”، 
اإىل “جبل الهيكل هذا ال�سم الذي يطلقونه 

الأق�سى” على 

�ست�سع  اجلييميياعيية  اإن”  الييبيييييان  يف  وجيييياء 

وو�ييسييف  الثالث”،  لييلييهيييييكييل  الأ�ييسييا�ييص  حييجيير 

الإ�سالمي  الييوجييود  �سلمون  غر�سون  حينها 

الإ�سالمي  العربي  بي”الحتالل  الأق�سى  يف 

تاأتي  الثالث  الهيكل  ملنطقة املعبد”، و”فكرة 

الهيكل  بيياأن  مثيولوجية  يهودية  قناعة  من 

ميييوجيييود حتيييت امليي�ييسييجييد الأقييي�يييسيييى، وقييييد مت 

لذلك  التاريخ،  خالل  مرتني  الهيكل  تدمر 

فاإنهم يقولون اإن هذا الهيكل هو الثالث”

وا�سًعا،  ا�ستنكاًرا  النكراء  املييجييزرة  ولقييت 

واأعلن فيها املراقبون اأّن القوات الإ�سرائيلية 

انييتييهييكييت املييحييرمييات، وفيياقييت مبييجييزرتييهييا كل 

اخلطوط احلمراء

للم�سجد  باحتالله  الحتالل  يكتف  ومل 

كبرة  اأجيييزاء  وبيياإحييراق   ،1967 عييام  الأق�سى 

مييين امليي�ييسييلييى الييقييبييلييي -امليي�ييسييلييى الييرئييييي�ييص يف 

عييلييى  بيييالعيييتيييداء  ول   ،1969 عييييام  امليي�ييسييجييد 

ومل   ،1982 عييييام  مييتييطييرفيييييه  مييين  امليي�ييسييلييني 

تخلخل  الييتييي  والأنيييفييياق  احلييفييريييات  ت�سبْعه 

اأ�سا�ساته، وحاول اخراقه مرات ومرات عام 

1987/1986

30 عيييياًمييييا عيييليييى املييييجييييزرة،  ورغييييييم مييييييرور 

ارتيييكييياب  يييوا�ييسييل  زال  ل  الحيييتيييالل  اأن  اإل 

القد�ص  مدينة  بحق  والعييتييداءات  اجلييرائييم 

خمتلفة،  وطييرق  باأ�سكال  الأق�سى  وامل�سجد 

عييير القيييتيييحييياميييات اليييييومييييية والعيييتيييقيييالت 

ورواده  حيييرا�يييسيييه  وميييالحيييقييية  والإبيييييييعيييييييادات 

اإىل  بالإ�سافة  امل�سلمني،  من  تفريغه  بهدف 

التهويدية بحقه احلفريات وامل�ساريع 

وبيييييييداأت ميينييظييمييات وجيييمييياعيييات مييتييطييرفيية 

ميييدعيييومييية ميييين امليييوؤ�يييسييي�يييسيييات الإ�يييسيييرائيييييييلييييييية 

الر�سمية تعّد العدة وت�سع اخلطط، وتر�سم 

تعّد  بيييداأت  اأنييهييا  بو�سوح  وتعلن  املخططات، 

ح�ساب  على  املزعوم  “الهيكل”  لبناء  العدّة 

حيييذرت منه  اليييذي  الأمييير  الأقيي�ييسييى،  امل�سجد 

مرجعيات دينية ووطنية ون�سطاء مقد�سيون

 نفي فلسطيني وأوروبي لربط المساعدات باستالم »المقاصة«

 الشيخ مشعل يؤدي القسم أمام مجلس األمة وليا للعهد في الكويت 

 الصراع الليبي مجّمد في توازن غير مستقر: ال حرب وال سالم

 30 عاًما على مجزرة األقصى األولى.. واالعتداءات لم تتوقف

االنباط-وكاالت

يييييدخييييل الأ�يييييسييييير ميييياهيييير الأخيييير�ييييص 

اخلمي�ص يومه الي 74 يف اإ�سرابه املفتوح 

ا لالعتقال الإداري عن الطعام رف�سً

وكييييانييييت زوجييييييية الأخيييييير�ييييييص تييغييريييد 

الطعام  عن  الإ�ييسييراب  اأعلنت  الأخيير�ييص 

مفتوح  اعت�سام  يف  واليي�ييسييروع  الأربييعيياء 

يييتييواجييد  اليييذي  كيييابيييالن،  داخيييل م�سفى 

�سعبة  �سحية  ظيييروف  يف  زوجييهييا  فيييييه 

وتدهور خطر يف عمل وظائف اجل�سد

اإ�ييسييراب زوجييتييه بعدما فقدت  وجيياء 

الأمل بتدخل كل اجلهات لل�سغط على 

امل�سرب  والدي  عن  لالإفراج  الحتالل 

امل�ساومة  يييرفيي�ييص  واليييذي  الييطييعييام  عيين 

عييلييى حييريييتييه، كييمييا ويييرفيي�ييص احلييلييول 

الييو�ييسييطييييية ومييييراوغيييية الحييييتييييالل ميين 

اأجييل فييك اإ�ييسييرابييه عيين الييطييعييام، وفقما 

�سرحت به ابنته ت�سبيح الأخر�ص

واملييحييررييين  الأ�ييسييرى  وحيييذرت هيئة 

اأعييي�يييسييياء ج�سد  تييلييف يف عييييدد مييين  مييين 

الأخر�ص ب�سبب رف�سه تناول املدعمات

ورفيييي�ييييص الأخيييييير�ييييييص عيييير�ييييسيييينْي ميين 

الحييييتييييالل بييتييحييديييد ميييييدة العيييتيييقيييال 

اإ�سرابه،  على  التفاف  لكونها  الإداري 

ويطالب بالإفراج الفوري عنه

وكانت �سلطات الحتالل قد اعتقلت 

الأخر�ص من �سيلة الظهر ق�ساء جنني 

 2020/7/  27 بييتيياريييخ   “ عييياميييا   50  “
اأربعة  ملييدة  الإداري  لالعتقال  وحولته 

اأ�ييسييهيير، واأعييليين الإ�يييسيييراب عيين الييطييعييام 

رف�ساً  اعييتييقييالييه  ميين  الأول  اليييييوم  ميينييذ 

من  �سهرين  وبييعييد  الإداري  لالعتقال 

قرار  العليا  املحكمة  جمدت  الإ�ييسييراب 

عنه،  الإفيييييراج  دون  الإداري  العييتييقييال 

ا�ستمرار  واأعلن  الأ�سر  رف�سه  ما  وهو 

اإ�يييسيييرابيييه حييتييى اليينيي�ييسيير والإفييييييييراج اأو 

ال�سهادة

االنباط-وكاالت

قيييييال الييينييياطيييق بيييا�يييسيييم وكيييياليييية غيييوث 

وتيي�ييسييغيييييل اليييالجيييئيييني الييفييليي�ييسييطييييينيييييني 

اإن  حيي�ييسيينيية،  اأبييييو  عيييدنيييان  “الأونروا” 
للوكالة،  �سخيا  دعما  قدمت  ال�سعودية 

اإ�سافة  دولر،  مليون   25 قييدره  مببلغ 

اإىل تعاون على كافة اجلهات

اأن مفو�ص الوكالة  اأبو ح�سنة،  وذكر 

ال�سعودية،  زار  لزارين  فيليب  اجلديد 

الييدول  لييالإمييارات وعييدد ميين  و�سيذهب 

امللفات  كافة  ملناق�سة  وذلك  اخلليجية؛ 

التي تتعلق بالوكالة واأزمتها املالية

اأهييييم  ميييين  الإمييييييييييارات  اأن  واأ�يييييسييييياف، 

اليييييدول اليييداعيييمييية لييقيي�ييسييييية الييالجييئييني 

وتاريخيا  وليييالأونيييروا،  الفل�سطينيني، 

و�سراكة  ا�سراتيجية  عالقة  لالإمارات 

مع الوكالة الأممية، لي�ص يف قطاع غزة 

واليي�ييسييفيية فييقييط، بييل يف لييبيينييان و�ييسييوريييا 

والأردن والقد�ص ال�سرقية

خالل  الإميياراتييي  الدعم  اأن  واأردف، 

اليي�ييسيينييوات اخلييميي�ييص املييا�ييسييييية كيييان غر 

ميي�ييسييبييوق، و�يييسييياهيييم يف اإنيييقييياذ ميييييزانييييية 

الأونروا

اإن  اأبيييو ح�سنة  قيييال  الأرقيييييام،  وبييلييغيية 

املالية  الإمارات جتاوزت يف ظل الأزمة 

 16 فقدمت  املنتظمة،  الأرقييام  للوكالة 

 2016 عام  2015، ويف  عام  دولر  مليون 

امليييوايل  الييعييام  املييبييلييغ، ويف  قييدمييت نف�ص 

وارتييفييع  12 مليونا،  بييي  الأونييييروا  دعييمييت 

هذا املبلغ يف عامي 2018 و2019 اإىل 51 

مليون دولر لكل عام

االنباط-وكاالت

الأمم  ليييييدى  فييليي�ييسييطييني  ميييينييييدوب  قيييييال 

املييتييحييدة يف نيييييويييورك ريييا�ييص ميينيي�ييسييور، اإن 

جمل�ص الأمن �سيعقد جل�سة مفتوحة نهاية 

مبادرة  العام حول  للنقا�ص  اجلاري،  ال�سهر 

بعقد  )اأبيييوميييازن(  عبا�ص  حمييمييود  الرئي�ص 

موؤمتر دويل لل�سالم

واأ�ساف من�سور يف حديث لإذاعة �سوت 

الجتماع  خالل  مت  اأنييه  الر�سمية  فل�سطني 

الذي عقد اأول اأم�ص مع كتلة عدم النحياز 

يف جميييلييي�يييص الأمييييييييين، عيييير�ييييص ال�يييسيييتيييميييرار 

يف اليييتييي�يييسييياور ميييع جييميييييع اأعييي�يييسييياء املييجييليي�ييص 

العام  الأمييني  ومكتب  الييدولييييية،  والرباعية 

حول مبادرة الرئي�ص التي انتقلت من طلب 

بييخييطييوات  اليييبيييدء  اىل  دويل،  ميييوؤمتييير  عييقييد 

للموؤمتر للتح�سر  عملية 

واأكيييييييييد، اأنيييييييه جييييييياري ميييتيييابيييعييية املييييبييييادرة 

والتييي�يييسيييال بييييالأطييييراف املييعيينييييية وامليير�ييسييحيية 

لكافة  ال�ستماع  جانب  اإىل  فيها،  للم�ساركة 

لهذا  التح�سر  لأهمية  واملقرحات  الآراء 

املييوؤمتيير، اىل جييانييب اجلييهييود املييبييذوليية على 

التي  اجلهود  فيها  مبا  خمتلفة،  م�ستويات 

تبذل من قبل قيادات دولية، وات�سالت مع 

دورا  تلعب  التي  العوا�سم  وبع�ص  الرئي�ص 

الفل�سطينية الق�سية  هاما يف 

الدول  من  كثرا  اأن  اإىل  من�سور  واأ�سار 

عرت عن ا�ستعدادها للم�ساركة يف النقا�ص 

املناق�سة  اىل  الييو�ييسييول  يييتييم  ريييثييمييا  اليييعيييام، 

الييعيياميية املييفييتييوحيية بييعييد 3 اأ�ييسييهيير بييرئييا�ييسيية 

�ستكون  فل�سطني  دوليية  اأن  مو�سحا  تون�ص، 

قيييد قييطييعييت مييي�يييسيييوارا مييهييمييا يف الييتييحيي�ييسيير 

امل�سائل  وتو�سيح  ال�ستف�سارات،  على  والرد 

لالإقدام على خطوات عملية

اليي�ييسييت  اليييليييجيييان  اإن  ميينيي�ييسييور  واأو�يييييسيييييح 

قييرارات  م�ساريع  على  للت�سويت  الرئي�سية 

اأروقة  يف  اأعمالها  بداأت  بفل�سطني،  متعلقة 

ميي�ييسييتييمييرة مع  واملييي�يييسييياورات  املييتييحييدة،  الأمم 

اجلييهييات املييعيينييييية حييولييهييا، و�ييسيييييتييم اإجنييازهييا 

كييانييون  اأول  اليير�ييسييمييي يف  الييتيي�ييسييويييت  حلييني 

الأول/ دي�سمر املقبل

 عائلته تفقد األمل بتدخل أي جهة 
إلنقاذه..74 يوًما على إضراب األسير األخرس

 »األونروا«: حصلنا على دعم سخي من السعودية وتؤكد: 
اإلمارات من أهم الدول الداعمة لالجئين الفلسطينيين

 جلسة مفتوحة لمجلس األمن نهاية 
الشهر الجاري لمناقشة مبادرة أبومازن
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االنباط-وكاالت

�أك���د �ل��رئ��ي�����س �ل�����س��وري ب�����س��ار �لأ���س��د، �أن 

�أن��ه  “فطاملا  بعد،  تنته  مل  بللاده  يف  احلللرب 

يللوجللد اإرهلللابللليلللون يللحللتلللللون بللعلل�للض مللنللاطللق 

بللادنللا ويللرتللكللبللون خمللتلللللف اأنللللواع اجلللرائللم 

احلرب  فاإن  الأخرى  واجلرائم  والغتيالت 

حري�صون  م�صغّليهم  اأن  واأعللتللقللد  تللنللتللِه،  مل 

ما  هلللذا  طللويللل.  لللوقللت  ت�صتمر  جعلها  علللللى 

نعتقده”

ملللن جللهللة اأخلللللرى، وخللللال مللقللابلللللتلله مع 

“ال�صام  �أن  �لأ�سد  �أكد  “�صبوتنيك”،  وكالة 

اأر�صنا”،  ل�صوريا يتعلق باحلق وهو  بالن�صبة 

م�صرياً اإىل اأنه من املمكن اإقامة عاقات مع 

اأر�صنا” ن�صتعيد  “عندما  “اإ�صرائيل” فقط 
بداية  منذ  جللداً  وا�صح  موقفنا  وتابع:” 

حمللللادثللللات الللل�لللصلللام يف تلل�للصللعلليللنلليللات الللقللرن 

قلنا  عندما  عللقللود،   3 نحو  قبل  اأي   ،20 �ل�

اإن ال�صام بالن�صبة ل�صوريا يتعلق باحلقوق، 

عاقات  نقيم  اأن  ميكن  اأر�للصللنللا.  هللو  وحقنا 

ن�صتعيد  عندما  فقط  اإ�صرائيل  مع  طبيعية 

امل�صاألة ب�صيطة جداً” اأر�صنا. 

عللقللد  اأن  اللللل�للللصللللوري  اللللرئللليللل�لللض  واأو�لللللصلللللح 

ممللكللنللاً  يلللكلللون  “اإ�صرائيل”  ملللع  حملللادثلللات 

“عندما تكون م�صتعدة، ولكنها لي�صت كذلك 
وهي مل تكن م�صتعدة اأبداً. مل نَر اأي م�صوؤول 

يف النظام الإ�صرائيلي م�صتعد للتقدم خطوة 

نعم،  نظرياً  وبالتايل،  ال�صام.  نحو  واحللدة 

لكن عملياً، حتى الآن فاإن اجلواب هو ل”

الوقت  يف  جتللري  ل  �صوريا  اأن  واأكلللد  كما 

“اإ�صرائيل”،  مللع  مللفللاو�للصللات  اأي  احلللا�للصللر 

اأي مفاو�صات على  “ل، لي�صت هناك  قائًا: 

الإطاق، ل �صيء على الإطاق”

لت�صريحات  اللل�للصللوري  الرئي�ض  وتللعللّر�للض 

نّيته  ترامب، عن  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض 

ال�صابقة يف ت�صفيِته، بالقول اإن ذلك انعكا�ض 

للل�للصلليللا�للصللة اللللوليلللات املللتللحللدة املللعللتللمللدة على 

الوليات  اأن  مو�صحاً  والت�صفيات،  الغتيال 

يللدعللمللون  وهلللللم  “اأر�صنا  حتلللتلللل  امللللتلللحلللدة 

الإرهابيني، وبالتايل هذا اأمر متوقع.. حتى 

اأن  ينبغي  معلومات،  اأيللة  لدينا  يكن  مل  لللو 

يكون ذلك بديهياً”

االنباط-وكاالت

لاأمن  الأمللريللكللي  الرئي�ض  م�صت�صار  اكللد   

القومي، روبرت اوبراين، انه “على الأقل ثاث 

مع  التطبيع  لتفاقيات  �صتن�صم  دول  اربللع  او 

ا�صرائيل خال ال�صهرين املقبلني”

وقال اوبراين امام الطلبة يف ل�ض فيغا�ض: 

تللقللدمللا ملللللحللوظللا خللال  �للصللرى  انللنللا  “اعتقد 
الأقل ثاث  ان على  اعتقد  املقبلني،  ال�صهرين 

او اربع دول �صين�صمون اىل )اتفاقية ابراهام(”

ووفلللقلللا لوبللللرايللللن، هللنللاك علللدد ملللن اللللدول 

العربية املهتمة بتطبيع العاقات مع ا�صرائيل

�صام  اتفاقية  والإمللللارات  ا�صرائيل  ووقعت 

بلللني الللبلللللديللن يف الللبلليللت الأبلليلل�للض بللالللوليللات 

املللتللحللدة اللل�للصللهللر املللا�للصللي، وقلللد اعلللللن الرئي�ض 

 13 املللللفللللاجللللئ يف  الأملللللريلللللكلللللي علللللن التلللللفلللللاق 

اغ�صط�ض/اآب

اأي�صا  �صملت  الللتللي  التللفللاقللات  علللللى  واأطلللللق 

التطبيع بني البحرين وا�صرائيل ا�صم “اتفاقات 

ابراهام”، تيمنا بالنبي ابراهيم الذي يعترب ابا 

الديانات الثاث، اليهودية وامل�صيحية وال�صام

بللللني دوللللتلللني  تللطللبلليللع  اتلللفلللاقللليلللة  وهلللللو اول 

ال�صام مع  اتفاقية  خليجيتني وا�صرائيل، بعد 

م�صر يف عام 1979، ومع الأردن يف 1994

االنباط-وكاالت

حيزا  الأمللريكلليللة  الرئا�صية  النتخابات  حتتل 

مللهللمللا يف الللنللقللا�للصللات اللليللوملليللة يف طلللهلللران، وتثري 

خميبة  وملللاآٍل  بالتغيري،  اآملللال  بللني  متفاوتة  روؤى 

لتجارب �صابقة، بعد عامني من �صيا�صة »ال�صغوط 

الق�صوى« التي اعتمدتها اإدارة دونالد ترامب جتاه 

اإيران

اهتماما  الأمريكية  الداخلية  ال�صيا�صة  وتثري 

يف اإيران بعد نحو 40 عاما من عاقات مقطوعة 

واأن مواطني  دبلوما�صيا ومتوترة واقعيا، ل �صيما 

اجللللملللهلللوريلللة الإ�لللصلللامللليلللة يلللللملل�للصللون يف واقللعللهللم 

اليومي، تاأثري بع�ض القرارات التي تتخذ يف البيت 

الأبي�ض

حمللطللة اأملللريكللليلللة بللللللارزة حللاللليللا ملللن املللنللظللار 

الإيللللراين هللي النللتللخللابللات املللقللررة يف الللثللالللث من 

من�صبه  ي�صغل  الللذي  تللرامللب  بللني  املقبل،  نوفمرب 

الللدميللقللراطللي جو  2016، ومللنللافلل�للصلله  مللنللذ علللام 

بايدن

الق�صم  يف  ال�صحافية  اإ�صماعيلي،  زينب  وتقول 

“وجهة  الإ�صاحية،  “�صرق”  ل�صحيفة  الللدويل 

اإيللللللران( هلللي اأن نللتلليللجللة هللذه  الللنللظللر الللعللامللة )يف 

النتخابات �صتكون حمورية بالن�صبة لل�صعب”

زاده )28  نقيب  اأمللني  يللرى حممد  مللن جهته، 

عللللامللللا(، طلللاللللب الللللدرا�للللصللللات الللعللللليللا يف اجلللغللرافلليللا 

ال�صيا�صية، اأن الظروف الراهنة جتعل “التحدث عن 

النتخابات الأمريكية اأمرا طبيعيا بالن�صبة لنا”

ترامب اخليار الأف�ضل للمحافظني 

املت�ضددين

الإيللرانلليللني،  نقا�صات  يف  النللتللخللابللات  وحت�صر 

بالهم،  ت�صغل  اأخلللرى  هللواجلل�للض  تن�صيهم  ل  لكنها 

اأهمها الرتفاع املتوا�صل لاأ�صعار، والرتاجع احلاد 

يف قيمة العملة املحلية )الريال(

وثيق  ب�صكل  القت�صادي  الللواقللع  هللذا  ويرتبط 

بتوجهات ال�صيا�صة الأمريكية

اأحللادي  ب�صكل  ترامب  قرر   ،2018 العام  ففي 

النلل�للصللحللاب مللن التللفللاق حلللول الللربنللامللج الللنللووي 

الإيراين املربم مع القوى الكربى عام 2015 يف 

فيينا، واأعاد فر�ض عقوبات قا�صية على طهران، ما 

انعك�ض �صلبا على الو�صع القت�صادي والجتماعي 

يف اجلمهورية الإ�صامية

وبللحلل�للصللب �للصللنللدوق الللنللقللد اللللللدويل، يللتللوقللع اأن 

يف  باملئة  �صتة  بن�صبة  الإيلللراين  القت�صاد  ينكم�ض 

2020، بعدما خ�صر الناجت املحلي ما ن�صبته 5 و7 
باملئة من قيمته على التوايل يف 2018 و2019

امللل�للصللتللجللد منذ  كلللورونلللا  فللايللرو�للض  تللفلل�للصللي  وزاد 

اإيران اأكرث الدول  فرباير الطني بّلة، ليجعل من 

ت�صررا بكوفيد19- يف ال�صرق الأو�صط

على  اإ�صافية  �صلبية  بللاآثللار  اجلائحة  وت�صببت 

اقت�صاد اإيراين يرزح حتت عبء العقوبات وارتفاع 

ن�صبة الت�صخم

ول يلللللقللى الللتللربيللر الأملللريكلللي بللللاأن الللعللقللوبللات 

ال�صلطة  ت�صتهدف  بللل  اإيلللران  يف  ال�صعب  تللطللال  ل 

يدين  حيث  طللهللران،  يف  �صاغية  اآذانلللا  ال�صيا�صية، 

اقت�صادية”  “حربا  يومي،  �صبه  ب�صكل  امل�صوؤولون 

ت�صنها الوليات املتحدة على بادهم

وكرر الرئي�ض ح�صن روحاين ووزير اخلارجية 

امل�صوؤوليني،  مللن  وغللريهللمللا  ظللريللف  جلللواد  حممد 

اإيللللللران ل تلللكلللرتث بللا�للصللم الللفللائللز يف  الللتللاأكلليللد اأن 

النتخابات الأمريكية

الرهان على “انفتاح مع بايدن” 

جمرد “وهم”

ويف املقاربة الر�صمية، يعد ترامب الباحث عن 

بللايللدن،  ومناف�صه  �للصللنللوات،  اأربلللع  مللن  ثانية  وليلللة 

“ال�صتكبار  وميلللثلللان  واحلللللللدة،  لللعللملللللة  وجلللهلللني 

وهي  و”العدو”،  �لأكرب”  و”�ل�سيطان  العاملي” 

ملللفلللردات حتلل�للصللر ملللللرارا يف اخللللطلللاب اللل�للصلليللا�للصللي 

للللللجللمللهللوريللة الإ�لللصلللامللليلللة، للللللدى احلللللديللللث عللن 

الوليات املتحدة

ميلهم  اإيرانيون  يخفي  ل  طهران،  �صوارع  ويف 

مع  املللريللرة  التجربة  بعد  �صيما  ل  بللايللدن،  ل�صالح 

�صيا�صة  عللن  التخلي  علللللى  عللازمللا  يللبللدو  ل  رئلليلل�للض 

انتخابه اإعادة  حال  الق�صوى” يف  “ال�صغوط 
اأما املر�صح الدميقراطي، فاأبدى يف مقالة راأي 

ن�صرت يف �صبتمرب، نيته القرتاح على اإيران خو�ض 

يف  الدبلوما�صية”  اإىل  للعودة  به  موثوق  “م�صار 
حلللال فلللللوزه، ملللللمللحللا اإىل اإملللكلللان عللللودة وا�للصللنللطللن 

تنفيذ  اإىل  عللودة طهران  حللال  النووي يف  لاتفاق 

التزاماتها كاملة

من وجهة نظر الطالب يف اجلغرافيا ال�صيا�صية 

حممد علي كياين )28 عاما(، �صيمنح فوز بايدن 

اأبرم عندما  التفاق” الذي  اإىل  يعود  باأن  “اأما 
نائب  من�صب  ي�صغل  الللدميللقللراطللي  املللر�للصللح  كلللان 

الرئي�ض الأمريكي ال�صابق باراك اأوباما

مللازيللار  امل�صتقل  اللل�للصللحللايف  يعترب  جللهللتلله،  مللن 

حت�صن  عموما  “ينتظرون  مواطنيه  اأن  خو�صرايف 

البيت  ي�صغل  مللن  يللهللّم  ل  القللتلل�للصللادي.  و�للصللعللهللم 

الأبي�ض”

عام  ميل  ثمة  اأن  اإ�صماعيلي  تللرى  جهتها،  من 

لدى الإيرانيني لاعتقاد باأن “فوز بايدن �صيكون 

اأف�صل لإيران”

لكن الواقع قد ل يتفق مع تلك الآمال

غالبية  تللرّجللح  نف�صها،  ال�صحافية  وبللحلل�للصللب 

بللوليللة  تلللراملللب  فللللوز  كللبللري  “ب�صكل  الإيلللرانللليلللني 

الأ�صعار  ارتفاع  “ا�صتمرار  يعني  قد  ما  ثانية”، 

من  باملئة   90 نحو  فقد  الريال” الللذي  وتللراجللع 

قيمته اإزاء الدولر يف الأعوام الثاثة الأخرية

الو�ضع القت�ضادي يدفع 

الإيرانيني اإىل الن�ضغال مبن �ضيكون 

�ضاكن البيت الأبي�ض

وبللعللد الإعلللللان علللن خلل�للصللوع تلللراملللب لفح�ض 

الللتللوا�للصللل  مللواقللع  حفلت  لكوفيد19-،  اإيللجللابللي 

“نظريات  مللللن  مبلللزيلللج  اإيللللللللران  يف  الجلللتلللملللاعلللي 

املوؤامرة” حول اخللفيات النتخابية لهذا الإعان، 

واأطلقت نكات ربطت ما بني و�صعه ال�صحي وو�صع 

الريال املحلي

وبللعلليللدا مللن املللللزاح، يلللرى خلللرباء اإيللرانلليللون اأن 

تنعك�ض  ل  قلللد  الأملللريكللليلللة  النلللتلللخلللابلللات  نللتلليللجللة 

علللللى بلللادهلللم ملللن الللنللاحلليللة القللتلل�للصللاديللة فللقللط، 

اجلللمللهللوريللة  واأن  �صيما  ل  اأيلل�للصللا،  ال�صيا�صية  بللل 

الإ�صامية ت�صتعد بدورها لختيار خلف لروحاين 

يف انتخابات مقررة يف 18 يونيو 2021

اأن  لياز  �صعيد  الإ�صاحي  القت�صادي  ويرى 

)يف  “املحافظون  له  يف�صّ خلليللارا  �صيكون  تللرامللب 

اإيران(، خ�صو�صا املت�صددون منهم”

اأمريكية  “مقاربة  اأن  بر�ض  لفران�ض  ويو�صح 

اإىل ت�صدد”  اأي�صا  مت�صددة )حيال طهران(، توؤدي 

�صيا�صي يف اإيران

ب�صكل  بللايللدن  “يغرّي  اأن  يف  يللاأمللل  للليللاز  لللكللن 

اإيللران، بحال  جدي من ال�صيا�صة الأمريكية حيال 

و�صوله اإىل �صدة احلكم”

على ال�صفة املقابلة، يدفع �صيا�صيون حمافظون 

بوجوب عدم توقع اأي تغيري

ويللقللول حميد ر�للصللا تللرقللي، الللقلليللادي يف حللزب 

القوى  حتللالللف  يف  املن�صوي  الإ�للصللاملليللة  املللوؤتلللللفللة 

املحافظة الفائز بانتخابات جمل�ض ال�صورى مطلع 

ل  الإ�للصللاملليللة،  اجلمهورية  اإىل  “بالن�صبة  الللعللام، 

فارق بني بايدن وترامب”

وي�صيف لفران�ض بر�ض اأن الرهان على “انفتاح 

مع بايدن” جمرد “وهم”، لأن اإيران “اختربت يف 

ومل  واجلمهوريني،  الدميقراطيني  عينه  الوقت 

يلتزم اأي منهم م�صارا يتيح حل امل�صكات”

 الرئيس األسد: السالم بالنسبة لسوريا يتعلق بالحقوق 
وحقنا هو أرضنا

 اوبراين: دول اخرى تطبع مع اسراييل خالل شهرين

 ترامب أم بايدن .. إلى من يميل اإليرانيون في االنتخابات األميركية؟

االنباط-عمان

اأبو  �صليمان  الفتى  �صهور مرت على  ع�صرة 

دون  الإداري،  احلب�ض  يف  عللاًمللا(   17( قط�ض 

اأي تهمة موجهة له اأو مربر لعتقاله

واأبو قط�ض من قرية يربود �صرق رام اهلل 

معتقل  اأ�صغر  هللو  املحتلة،  الغربية  بال�صفة 

على  يلللزال  ول  الحلللتلللال،  �للصللجللون  يف  اإداري 

املا�صي  العام  اأواخللر  اعتقل  الدرا�صة،  مقاعد 

وجرى متديده للمرة الثالثة

اأيللللام عللقللد قللائللد املللنللطللقللة يف جي�ض  وقللبللل 

�صرية  جل�صة  املخابرات،  مب�صاركة  الحتال 

قط�ض،  اأبو  “عوفر” ب�صاأن  مبحكمة  مفاجئة 

لأ�صباب ل تزال جمهولة

ويقول �صامل اأبو قط�ض والد الفتى املعتقل 

من  الللعللائلللللة  ميللنللع  يلللزال  ل  “الحتال  اإن: 

زيلللارتللله مللنللذ علل�للصللرة �للصللهللور، فللقللبللل فللريو�للض 

كللورونللا مللنللعللونللا مللن زيللارتلله بللذريللعللة اأمللنلليللة، 

ا�صتئناف  وبللعللد  الللفللريو�للض،  ب�صبب  منعنا  ثللم 

اللللزيلللارات حللللددوا لللنللا زيللللارة وجلللرى اإلللغللائللهللا 

لأ�صباب جمهولة”

الدامون  �صجن  يقبع يف  اإن جنله  وي�صيف 

لفًتا  وجمللدو،  عوفر  �صجني  بللني  تنقله  بعد 

يللقلل�للصللي مبنع  قلللللراًرا جللوهللريللا  اإعللطللائلله  اإىل 

متديده ملدة اأخرى يف املحكمة الأخرية، لكنه 

بعد  رابعة  ملللرة  متديده  احتمالية  اإىل  ي�صري 

وذلللك  ب�صاأنه،  عللقللدت  الللتللي  ال�صرية  اجلل�صة 

بللعللد طلللللب خملللابلللرات الحلللتلللال اإللللغلللاء قللرار 

اجلوهري

العائلة  اأبلغ  اأن حمامي جنله  ويك�صف عن 

�صليمان  ق�صية  يف  ال�صري  امللف  بنود  ببع�ض 

واأ�لللصلللبلللاب اعلللتلللقلللالللله، وتللتلل�للصللمللن كلللملللا يللدعللي 

املنطقة  اأمللن  على  خطر  “ت�صكيل  الحللتللال 

التي يعي�ض فيها، وتلقي تعليمات واأموال من 

اخلارج”

لللكللن اأبللللو قللطلل�للض يلل�للصللتللغللرب وبلل�للصللده مثل 

هلللكلللذا ملللللللربرات ل�لللصلللتلللملللرار اعلللتلللقلللال جنللللله 

“�صليمان  الأخللرى،  تلو  مرة  ومتديده  اإداريللا 

اأكاذيب  هذه  طفا،  يللزال  ول  مدر�صي  طالب 

وافرتاءات على ولدي”

للللدى  اعلللتلللقلللالللله  اإن جنللللللله وقلللبلللل  ويللللقللللول 

الحتال، اعتقله جهاز الأمن الوقائي ل�صهر 

ون�صف، وبعد الإفراج عنه اعتقله الحتال

الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  وينا�صد 

رعاية  وموؤ�ص�صات  الإن�صان  حقوق  وموؤ�ص�صات 

الللطللفللل، بللالللتللدخللل لللزيللارتلله والإفللللللراج عللنلله، 

اإداريللللا  بللاعللتللقللاللله  الحللتللال  قلللرار  م�صتهجنا 

ومتديده
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االنباط-وكاالت

اأفاد م�صدر اأمني عراقي مبحافظة 

املللراأة  مبقتل  اخلمي�ض  املل�للض  نلليللنللوى 

كللانللت تللعللمللل �للصللرطلليللة يف اأحللللد �صجون 

املللحللافللظللة واخلللتلللطلللاف اإبللنللتللهللا غللربللي 

املو�صل400/كم �صمال بغداد./

وقال النقيب عدي �صمري من �صرطة 

نينوى اإن عنا�صر داع�ض اقتحموا اليوم 

تلعفر70/كم  ق�صاء  يف  امللللراأة  مللنللزل 

نحرا  بقتلها  املللو�للصللل/وقللامللوا  غللربللي 

اأن  ابنتها15/عاما/قبل  واخللتللطللاف 

يلوذوا بالفرار اإىل جهة جمهولة

تعمل  كللانللت  اللل�للصللحلليللة  اأن  واأو�لللصلللح 

�صرطية يف �صجن بادو�ض الإقليمي25/

كم �صمال غربي املو�صل

وملللللللازاللللللللت مللللنللللاطللللق علللللديلللللدة مللن 

حمافظة نينوى ت�صهد ن�صاطا لعنا�صر 

داع�ض الذين ينفذون عمليات اختطاف 

وقتل وتفجريات �صد القوات العراقية 

وامللللدنللليلللني علللللللى الللللرغللللم مللللن اإعلللللان 

احللللكلللوملللة اللللعلللراقللليلللة قللبللل اأكلللللرث من 

عللامللني الللقلل�للصللاء علللللى تللنللظلليللم داعلل�للض 

ع�صكريا

االنباط-وكاالت

باماكو )رويرتز( اأطلق زعماء النقاب 

الللعلل�للصللكللري يف ملللايل �للصللراح رئلليلل�للض الللللوزراء 

ال�صابق بوبو �صي�صي وم�صوؤولني وع�صكريني 

اأغ�صط�ض   18 انللقللاب  يف  اعُتقلوا  اآخللريللن 

عن  �لللصلللادر  بلليللان  اأفلللللاد  ح�صبما  وذلللللك  اآب، 

اأ�للصلليللمللي جللويللتللا نللائللب الرئي�ض  الللكللولللونلليللل 

ل�صوؤون الأمن والدفاع

ورغللللللم تللعلليللني حلللكلللوملللة انللتللقللاللليللة بللعللد 

قللائللده جويتا، موجودا  يللزال  النللقللاب، ل 

باحلكومة وم�صوؤول عن الأمن والدفاع

امللل�للصللوؤولللني ال�صابقني  كللان الإفللللراج عللن 

اأحد مطالب القوى الدولية، وبينها الكتلة 

هذا  رفعت  التي  اأفريقيا،  لغرب  الإقليمية 

مايل  عللن  القت�صادية  العقوبات  الأ�للصللبللوع 

بعد ت�صكيل احلكومة النتقالية

وظلللللللللللوا حملللتلللجلللزيلللن ملللنلللذ الإطلللللاحلللللة 

اأثارت  اأبو بكر كيتا، التي  اإبراهيم  بالرئي�ض 

خماوف �صركاء مايل الدوليني من زعزعة 

امل�صرتكة  املعركة  وتقوي�ض  الباد  ا�صتقرار 

منطقة  يف  الإ�لللصلللامللليلللني  املللتلل�للصللدديللن  ملللع 

ال�صاحل على النطاق الأو�صع

وقال البيان الذي اأ�صدره نائب الرئي�ض 

يف �للصللاعللة مللتللاأخللرة مللن ملل�للصللاء الأربلللعلللاء اإن 

مو�صى  الوطنية  للجمعية  ال�صابق  الرئي�ض 

املفرج  بللني  مللن  جلللرالت  وثمانية  متبيني 

عنهم

واأ�صاف لكن امل�صمولني )بقرار الإفراج( 

ما زالوا حتت ت�صرف ال�صلطات الق�صائية

 داعش يقتل نحرا شرطية عراقية 
غربي الموصل

 دمشق تعيد ما انقطع مع دبي
 والرياض خالل الحرب

 زعماء انقالب مالي يطلقون سراح 
رئيس الوزراء السابق وعسكريين كبار

 »أبو قطش« أصغر معتقل إداري..و »األسباب مجهولة«

االنباط-وكاالت

اأعلللللن وزيللللر التلل�للصللالت اللل�للصللوري اأيلللاد 

اأعدنا الكابل ال�صوئي بني  “اأننا  اخلطيب، 

دم�صق ودبي مرورا بالأردن ثم ال�صعودية”، 

مبينا اأنه “اأول كابل اأنقطع خال احلرب”

الت�صالت  وزيللر  اأعللرب  ثانية  من جهة 

عللن تللقللاوؤللله بللللاأن يللرخلل�للض امللل�للصللغللل الللثللالللث 

احلللايل،  الللعللام  نهاية  قبل  الللنللقللال  للهاتف 

والعمل  وطني  امل�صغل  هللذا  ان  اإىل  م�صريا 

ملل�للصللتللمللر يف هللللللذا املللللو�للللصللللوع ل�للصللتللكللمللال 

الإجراءات

وجاء هذا بعد اأن اأعلن اخلطيب ال�صهر 

املللا�للصللي علللودة خللدمللة الإنلللرتنلللت يف �صوريا 

عللقللب انللقللطللاعللهللا بلل�للصللبللب عللطللل يف الللكللابللل 

ال�صوئي بني مدينتي حم�ض وطرطو�ض
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الـريـا�ضي

باري�س – وكاالت

الرابعة  امل�صنفة  كينني  �صوفيا  تاأهلت 

فرن�صا  بطولة  يف  النهائي  قبل  الدور  اإىل 

املفتوحة للتن�س لأول مرة بعد الفوز 4-6 

الأم��ري��ك��ي��ة  مواطنتها  ع��ل��ى   0 و6-  و6-4 

بطلة  كينني،  كولينز. وواجهت  دانييلي 

اأول  ���ص��ع��وب��ات يف  امل��ف��ت��وح��ة،  اأ����ص���رال���ي���ا 

تفوقت  ال��ت��ي  ال��اع��ب��ة  اأم���ام  جمموعتني 

بينهما،  ال�صابقة  املواجهات  كل  يف  عليها 

املجموعة  يف  �صيطرتها  ت��ف��ر���س  اأن  ق��ب��ل 

احل��ا���ص��م��ة وت���ت���اأه���ل مل��واج��ه��ة ال��ت�����ص��ي��ك��ي��ة 

ب����را ك��ف��ي��ت��وف��ا امل�����ص��ن��ف��ة ال�����ص��اب��ع��ة على 

اأن  النهائي. وبدا  يف  ال���ظ���ه���ور  ب��ط��اق��ة 

خال  الو�صط  يف  اآلم  من  تعانى  كولينز 

اأن  بو�صعها  ي��ك��ن  ومل  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة 

ت��ظ��ه��ر مب�����ص��ت��واه��ا ق���رب ال��ن��ه��اي��ة مبلعب 

ق��وي��ة  ب����داي����ة  �صاترييه. وبعد  ف��ي��ل��ي��ب 

م���ن ال��اع��ب��ت��ني، ارت��ك��ب��ت ك��ول��ي��ن��ز خ��ط��اأ 

الإر�صال  �صربات  امتاك  خال  مزدوجا 

كينني  وتتقدم  مرة  لأول  اإر�صالها  لتخ�صر 

3-2. وح����اف����ظ����ت ك��ي��ن��ني ع���ل���ى اإر����ص���ال���ه���ا 

اإر�����ص����ال  ك�������ص���ر  وح�����اول�����ت   2-4 ل���ت���ت���ق���دم 

�صربات  يف  اأج���ادت  لكنها  جم��ددا  كولينز 

اإر���ص��ال��ه��ا ل��ت��ن��ال الأف�����ص��ل��ي��ة وت��ف��وز ب���اأول 

مباريات  اأرب���ع  يف  كولينز  اأم���ام  جمموعة 

ت��األ��ق��ه��ا  ع��ل��ى  ك��ي��ن��ني  بينهما. وحافظت 

لكن  الثانية  املجموعة  يف   2-3 وت��ق��دم��ت 

ك�صرت  ثم  �صريعا  التعادل  اأدرك��ت  كولينز 

يف وق���ت لح���ق اإر����ص���ال امل�����ص��ن��ف��ة ال��راب��ع��ة 

ل���ت���ف���وز ب��امل��ج��م��وع��ة وي���ت���م ال���ل���ج���وء اإىل 

انتفا�صة  ت�صتمر  حا�صمة. ومل  جمموعة 

كولينز، وتاأخرت 4- 0 قبل اأن تطلب وقتا 

وخ��رج��ت  ال��و���ص��ط  يف  اآلم  ب�صبب  ل��ل��ع��اج 

م���ن امل��ل��ع��ب ق��ب��ل اأن ت���ف���وز ك��ي��ن��ني ب��اآخ��ر 

ب�صهولة. �صوطني 
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�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع اللكروين

 كينين تتاهل في فرنسا للتنس

 السومة يفرض شروطه على االهلي

 طعمة اداريا لفريق معان

 الوسطى تحقق لقب بطولة 
الخماسي العسكري

جده – وكاالت

ال�صومة  ع��م��ر  ال�����ص��وري  ال����دويل  ع���اد 

م���ه���اج���م اأه����ل����ي ج�������دة، ل���ل���ت���ه���دي���د م��ن 

ج���دي���د ب���ال���رح���ي���ل ع����ن »ال�����راق�����ي«، م��ع 

ف�����ر������س �������ص������روط ج������دي������دة م������ن اأج������ل 

ت��ق��اري��ر  الفريق ونقلت  م��ع  ا���ص��ت��م��راره 

ا�صرط  ال�صومة  اأن  �صحفية  اخلمي�س، 

كتابة عقد جديد  اأهلي جدة،  اإدارة  على 

ال�����ص��ه��ري، نحو مليون  رات��ب��ه  ي��ك��ون  ل��ه، 

�صريحل يف  واإل  ���ص��ع��ودي،  ري���ال  ون�صف 

الأوىل  امل��رة  هذه  فر�صة. ولي�صت  اأق��رب 

التي يلوح فيها ال�صومة بالرحيل، بعدما 

وج��ود  ع��دم  م��ن  الأوىل  امل���رة  يف  ا�صتكى 

لع��ب��ني ق���ادري���ن ع��ل��ى ���ص��ن��اع��ة ال��ف��ارق، 

وج��وزي��ف  ديجانيني  رح��ي��ل  بعد  خا�صة 

الفتاح  وعبد  بايلي  ويو�صف  �صوزا  دي 

ع�صريي.

االنباط

ل���ا����ص���ت���ف���ادة م����ن خ����رات����ه ال��ك��ب��رية 

ال��ت��ي اك��ت�����ص��ب��ه��ا م���ع م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي 

م���ع���ان،  ن�������ادي  اإدارة  ل���ل�������ص���ب���اب ق���ررت 

ت��ع��ي��ني م���اه���ر ط���ع���م���ة، م����دي����ًرا اإدارًي��������ا 

ل���ف���ري���ق ك������رة ال�����ق�����دم، ال�������ذي ي�������ص���ارك 

املحرفني  دوري  ب��ط��ول��ة  يف  م���رة  لأول 

عينت  ق��د  م��ع��ان،  اإدارة  الأردين. وكانت 

ط��ع��م��ة، ب��ع��د ال���ص��ت��ق��ال��ة ال��ت��ي ت��ق��دم بها 

طعمة،  من�صبه. وكتب  من  �صليم  موؤيد 

في�س  موقع  على  اخلا�صة  �صفحته  عر 

اأدع��و اهلل  العاملني،  “احلمد هلل رب  بوك 

م��ع��ان  اإدارة  ظ���ن  ح�����ص��ن  ع��ن��د  اأك����ون  اأن 

واملهند�س عمر  ال���ف���ري���ق،  وج���م���اه���ري 

امل���ع���اين وال���ك���اب���ن ع��ب��د اهلل ال��ق��ط��ط��ي 

والاعبني«. واأ�صاف  ال��ف��ن��ي  واجل���ه���از 

مديًرا  اأك��ون  حتى  الثقه  ملنحكم  “�صكًرا 
اإىل  اأ�صل  اأن  اأمتنى  حيث  معان،  لفريق 

اأبعد احلدود معكم«.

االنباط – عمان

الو�صطى  الع�صكرية  املنطقة  فريق  ح��ل 

الفرق، يف بطولة  الأول يف ترتيب  املركز  يف 

العربي  اجلي�س  الأردن��ي��ة  امل�صلحة  ال��ق��وات 

الو�صطى  الع�صكري. وظفر فريق  للخما�صي 

ب���ك���اأ����س ال���ب���ط���ول���ة، وح�����ل ف���ري���ق امل��ن��ط��ق��ة 

فيما  ال��ث��اين،  باملركز  ال�صمالية  الع�صكرية 

حل باملركز الثالث فريق املنطقة الع�صكرية 

الريا�صي  الحت���اد  م��دي��ر  ورع��ى  ال�صرقية. 

قطي�صات  عي�صى  ج��ه��اد  العميد  الع�صكري 

مديرية  يف  احل��واج��ز  م��ي��دان  يف  اخلمي�س، 

ختام  فعاليات  الع�صكري  الريا�صي  الحت��اد 

يتعلق  وفيما  ال��ف��ائ��زي��ن.  وتتويج  البطولة 

الإع��ام��ي  الناطق  ق��ال  ال��ف��ردي��ة،  بالنتائج 

لاحتاد الريا�صي الع�صكري النقيب حممد 

ح���امت امل��ن��ا���ص��ري ف��ق��د ف���از ب��امل��رك��ز الأول يف 

جمال  احمد  اول  الرقيب  الرماية  فعالية 

امل���رك���ز الول  ال��و���ص��ط��ى. ك��م��ا ح���ل يف  م���ن 

ح�صني  �صعيد  ان�س  اأول  وكيل  م   50 �صباحة 

من ال�صمالية، والول مكرر جندي اول عبد 

باملركز  الو�صطى. وحل  ر�صمي من  الرحمن 

�صهم  ال�����ص��واح��ي:رق��ي��ب  ف��ع��ال��ي��ة  يف  الأول 

ع��ب��داهلل غ���ازي م��ن ���ص��اح امل��دف��ع��ي��ة. وح��ل 

الدقه(   ( القنابل  فعالية  يف  الأول  باملركز 

�صاح  من  �صامل  خالد  ا�صماعيل  اول  رقيب 

فعالية  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  وح���ل  امل��دف��ع��ي��ة. 

احلواجز كا من : رقيب اول احمد جمال 

من الو�صطى والأول مكرر رقيب اياد �صيف 

الدين من ال�صرقية. الول يف املجموع العام 

ف��ردي ( رقيب اول احمد جمال علي من   (

الو�صطى.

االنباط – عمان

الوطني  للمنتخب  الفني  قرر اجلهاز 

ل���ك���رة ال����ق����دم، ب���ق���ي���ادة امل�������درب ف��ي��ت��ال 

“الن�صامى”  جت��م��ع  اإل��غ��اء  ب��ورك��ل��م��ان��ز، 

امل��ق��رر  م���ن  ك����ان  وال������ذي  و”الرديف” 

اأول  ت�صرين   10 املقبل  ال�صبت  ي��ب��داأ  اأن 

اجل�����اري وج�����اء ال���ق���رار يف ظ���ل ح��ر���س 

القدم واجلهازين  الأردين لكرة  الحتاد 

وال���ردي���ف،  ل��ل��ن�����ص��ام��ى  والإداري  ال��ف��ن��ي 

اللعبة،  ال��ع��ام��ة لأرك����ان  ال�����ص��ام��ة  ع��ل��ى 

م���ع ت�����ص��ج��ي��ل ال���ع���دي���د م���ن الإ����ص���اب���ات 

بفريو�س  امل��ح��رف��ني  دوري  لع��ب��ي  ب��ني 

الأخرية. الفرة  امل�صتجد خال  كورونا 

اأولوية  اأن  الن�صامى  م��درب  اأك��د  ب��دوره، 

واملنتخبات  ل��احت��اد  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��ام��ة 

�صمن  املع�صكر  اإل��غ��اء  تفر�س  الوطنية، 

ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة، م���ع اإع�����ادة ج��دول��ة 

الت�صفيات  ل�صتكمال  الإع����داد  مرحلة 

امل�������ص���رك���ة، ب���ع���د ال����درا�����ص����ة وال��ت��ق��ي��ي��م 

امل�����ص��ت��م��ر مل��خ��ت��ل��ف امل�����ص��ت��ج��دات.واأ���ص��اف 

ف���ي���ت���ال: ي��ت��ط��ل��ع ال��ن�����ص��ام��ى وامل��ن��ت��خ��ب 

اإىل  هايل،  اأحمد  امل��درب  بقيادة  الرديف 

ثاين  ت�صرين  يف  ال��ق��ادم  املع�صكر  اإج���راء 

“فيفا” امل��ع��ت��م��دة،  اأي����ام  ���ص��م��ن  امل��ق��ب��ل، 

مب�����ص��ارك��ة ك��اف��ة ال��اع��ب��ني امل��ح��رف��ني 

ب���اخل���ارج، وم���ع ���ص��ف��اء ج��م��ي��ع امل�����ص��اب��ني 

وقت  باأ�صرع  للماعب  وعودتهم  حملياً 

الوطني ينتظر  املنتخب  اأن  ممكن.يذكر 

م��واج��ه��ة ال��ك��وي��ت ون��ي��ب��ال واأ���ص��رال��ي��ا 

���ص��م��ن امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة، ل���ص��ت��ك��م��ال 

الت�صفيات  الثاين من  الدور  م�صواره يف 

 ،2022 العامل  لكاأ�س  واملوؤهلة  امل�صركة 

حتديد  بانتظار   ،2023 اآ�صيا  ونهائيات 

املباريات. ا�صتكمال  موعد 

االنباط – عمان

اج������������رى ن������������ادي ال���������وح���������دات �����ص����ب����اح 

150 لع��ب��ا وم���درب���ا واداري����ا  ف��ح��و���ص��ات ل��� 

ب��ال��ن��ادي، بح�صور  ال��ق��دم  م��ن ق��ط��اع ك���رة 

م�����دي�����ر ن���������ص����اط ال������ك������رة زي���������اد ����ص���ل���ب���اي���ة 

 ون����ائ����ب ال���رئ���ي�������س د.رم���������ص����ان خم���ل���وف.

ال���ذي ت�صرف  ال��ف��ح�����س  ان  ذك���ره  اجل��دي��ر 

اأعلنت  وان  �صبق  ال��ذي  الأوب��ئ��ة  جلنة  عليه 

اداري���ني  و٩  لع��ب��ا   12 ا���ص��اب��ة  ع��ن  نتائجه 

اللجنة  عاودت  امل�صتجد،  كورونا  بفايرو�س 

املكون  الطبي  ال��ط��اق��م  ب��اإ���ص��راف  الفح�س 

اللطيف  د.عبد  و  د.رام��ي عبد اجلليل  من 

ع���ب���ا����س، وم�����ص��ط��ف��ى ال���روا����ص���دة وحم��م��د 

مت�صل  �صعيد  تيلخ. وعلى  ويو�صف  النجار 

ك�����ص��ف زي����اد ���ص��ل��ب��اي��ة م��دي��ر ن�����ص��اط ال��ك��رة 

�صلبية  ال��ن��ت��ائ��ج  ت���ك���ون  ب����اأن  ام��ن��ي��ات��ه  ع���ن 

التدريبات. وا�صاف  وع���ودة  للفحو�صات، 

�صلبية  النتائج  ظ��ه��رت  ح��ال  “يف  �صلباية: 

ب�صكل  للتدريبات  العودة  اىل  �صي�صار  فاإنه 

الوقائية  ال��ت��داب��ري  كافة  اخ��ذ  م��ع  مبا�صر، 

ب��ه  ع�����رج  ال������ذي  ال����وق����ت  يف  والطبية”، 

�صلباية على نتائج الاعبني الذين ظهرت 

نتيجتهم ايجابية يف الفرة املا�صية باأنه يف 

�صي�صار  فاإنه  معكا�صة  النتيجة  جاءت  حال 

اىل فح�صهم لدى طبيب قلب لاطنئمان 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ع���ودت���ه���م ب�صكل  ع��ل��ي��ه��م م���ع 

تدريجي اىل التدريبات.

مدريد – وكاالت

دف�����ع ل���وي�������س اإن����ري����ك����ي، امل����دي����ر ال��ف��ن��ي 

بت�صكيلة  القدم  لكرة  الإ�صباين  للمنتخب 

ل����ف����ري����ق����ه، اأف��������راده��������ا غ������ري م����ع����روف����ني 

ال��ت��ي  ال���ودي���ة  امل����ب����اراة  يف  تقريبا، وذلك 

�صلبيا  الرتغايل  املنتخب  مع  فيها  تعادل 

ب�صكل  الوا�صح  من  واأ�صبح  الأربعاء،  اأم�س 

ال�صمانات  م��ن  القليل  ه��ن��اك  اأن  م��ت��زاي��د 

ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق الأم������ر ب��اخ��ت��ي��ار ان��ري��ك��ي 

الاعبني  اإن��ري��ك��ي  ي��خ��ت��ار  لاعبني. ولن 

بناء على �صمعتهم فقط، وهذا ما اأدى اإىل 

الدفع بت�صكيل ل ي�صم اأي لعب من ريال 

وي�صم  الإ���ص��ب��اين،  ال����دوري  بطل  م��دري��د، 

بر�صلونة. ورغم  ف��ري��ق  م��ن  فقط  لع��ب��ني 

�صريجيو  الثنائي  يعود  اأن  املرجح  من  اأن��ه 

رامو�س، لعب الريال، واأن�صو فاتي، لعب 

مباراتي  يف  الأ�صا�صي  للت�صكيل  بر�صلونة، 

واأوكرانيا  �صوي�صرا  اأمام  اأوروب��ا  اأمم  دوري 

����ص���م���ن م���ن���اف�������ص���ات امل���ج���م���وع���ة ال���راب���ع���ة 

اأن  ال���اع���ب���ون  ي�����درك  الأول،  ب��امل�����ص��ت��وى 

اإثبات  بعد  اإل  ب��اأي لعب  امل��درب لن يدفع 

منذ  الرتغال  مباراة  يف  جدارته. و�صارك 

اأع��اد  ال���ذي  ك��ان��ال��ي�����س،  ال��ب��داي��ة، �صريجيو 

الأخ����رية مع  ال�����ص��ن��وات  نف�صه يف  اك��ت�����ص��اف 

بينما  م�����ص��ت��واه،  ت��راج��ع  بعد  بيتي�س  ري���ال 

ليفانتي،  لع��ب  كامبانيا،  خو�صيه  ���ص��ارك 

و���ص��ريج��ي��و  رام���و����س  ع���ن  كبديل. وبعيدا 

اأ����ص���م���اء  ب��و���ص��ك��ي��ت�����س، ل مي���ل���ك ال���ف���ري���ق 

كان  ال��ذي  ال�صابق  اجليل  بعك�س  معروفة، 

ي�����ص��م ال��ع��دي��د م���ن ال��اع��ب��ني امل��م��ي��زي��ن، 

ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل����ث����ال، ت�����ص��ايف ه��رين��ان��دي��ز، 

واآن��دري�����س اإن��ي��ي�����ص��ت��ا، وف��رن��ان��دو ت��وري�����س، 

ال��اع��ب  ب��و���ص��ك��ي��ت�����س  فيا. وكان  ودي��ف��ي��د 

الرتغال  م��ب��اراة  يف  ���ص��ارك  ال��ذي  الوحيد 

 ،2010 من الفريق الذي توج بكاأ�س العامل 

من  �صر�صة  مناف�صة  ي��واج��ه  اأي�����ص��ا  ولكنه 

مان�ص�صر  لع���ب  ه��رين��ان��دي��ز  رودري���ج���و 

الت�صكيل  يف  م��رك��زه  على  للحفاظ  �صيتي 

مدريد  اأتلتيكو  ثنائي  الأ���ص��ا���ص��ي.واأ���ص��ب��ح 

ك���وك���ي و������ص�����اوؤول ن��ي��ج��وي��ز، ال����ل����ذان ك��ان��ا 

املنتخب  م�صتقبل  مي��ث��ان  اأن��ه��م��ا  يعتقد 

ب�صكل  ظ��ه��را  اأن  بعد  املنفى  يف  الإ���ص��ب��اين، 

املو�صم  الإ�صباين  بالدوري  لاآمال  خميب 

امل����ا�����ص����ي. ويف ت�����ص��ك��ي��ل��ة ل���وي�������س اإن���ري���ك���ي 

مت  اأوروب���ا،  اأمم  دوري  ملباريات  التجريبية 

ل  حيث  ناديا،   18 من  باعبني  ال�صتعانة 

وريال   ، بر�صلونة  املدرب على لعبي  يركز 

واأتلتيكو مدريد، مثلما كان احلال  مدريد 

اإن��ري��ك��ي  ال�صابقني. ومنح  امل���درب���ني  م���ع 

ت��راوري،  لأدام���ا  الأوىل  الدولية  امل�صاركة 

ج��ن��اح وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون الإجن��ل��ي��زي، وق��دم 

عر�صا  عاما   24 العمر  من  البالغ  الاعب 

قبل  ت��راوري من  ا�صتدعاء  وكان مت  طيبا. 

ملواجهتي اأملانيا واأوكرانيا ولكنه مل يتمكن 

من اللعب ب�صبب اإ�صابته بفريو�س كورونا.

 كورونا تعطل تجمع المنتخب الوطني

 فحوصات طبية شاملة 
لفرق الوحدات

 منتخب اسبانيا في غياب النجوم
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االنباط- وكاالت

�أن  �لأرب��ع��اء،  �لبلجيكية  �ل�سلطات  �أعلنت 

�سباح  من  �أبو�بها  �ستغلق  و�حلانات  �ملقاهي 

بروك�سل،  منطقة  �أن��ح��اء  �سائر  يف  �خلمي�س 

للحد من �لنت�سار �ملت�سارع لفريو�س كورونا  

يف �لعا�سمة �لبلجيكية.

ومن �ملقرر تطبيق هذ� �لإجر�ء ملدة �سهر 

��ستهالك  ويحظر  نوفمرب.   8 لغاية  و�ح��د 

�ل��ك��ح��ول يف �لأم��اك��ن �ل��ع��ام��ة ك��ذل��ك يف 19 

بلدية يف �ملنطقة، بح�سب �ل�سلطات. وي�سمح 

للمطاعم باأن تبقى مفتوحة.

ف��ريف��ورت  رودي  �ملنطقة  رئي�س  و�أو���س��ح 

ومتوتر  معقد  و���س��ع  يف  “نحن  ل���الإع���الم: 

للغاية يف بروك�سل”.

بلجيكا  يف  �ملقاهي  �حت���اد  رئي�سة  ون���ددت 

ه���ذه  ����س���د  “�لتمييزي”  �لإج���������ر�ء  ب���ه���ذ� 

علمي  “دليل  ب��ت��ق��دمي  وط��ال��ب��ت  �مل��وؤ���س�����س��ات 

ي���اأت���ي من  �ن��ت�����س��ار )�ل���ف���ريو����س(  �أن  ي���وؤك���د 

�ملقاهي”.

ب��ي �إف”  ت��ي  “�أر  و����س��ت��ن��ك��رت ع��ل��ى ق��ن��اة 

�لتلفزيونية قائلة “ما هو �لفرق بني تناول 

�لطعام و�سرب �لنبيذ يف مطعم، و�سرب كوب 

على طاولة ت�سم 4 �أ�سخا�س يف مقهى؟ من 

�مل�ستحيل فهم ذلك”.

وع��ز� ف��ريف��ورت، من جانبه، ذل��ك �إىل �أن 

�أف�سل  باحرت�م  “حتظى  �ل�سحية  �لقو�عد 

يف �ملطاعم”.

�أ���س��ك��ال  م���ن  �آخ�����ر  ���س��ك��ل  “�إنه  و�أو�����س����ح 

�ل�ستهالك حيث يتم �جللو�س على �لطاولة 

ون�سع �لكمامة عندما نتنقل. �أما يف �ملقاهي 

يف  �أن���ه  وحقيقة  �حل��رك��ة  يف  تكمن  فامل�سكلة 

حلظة معينة يتم �لختالط بني �لطاولت”.

�ألك�سندر  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أعلن  و�لثالثاء، 

دو ك���رو �أن����ه ي��ت��ع��ني �إغ����الق ج��م��ي��ع �حل��ان��ات 

و�ملقاهي يف �ل�ساعة 23:00 يف جميع �أنحاء 

بلجيكا �عتبار� من يوم �جلمعة.

لتجنب  جهدنا  ق�����س��ارى  “�سنبذل  وق���ال 

�لل���ت���ز�م  ي��ت��م  �إذ� مل  ل��ك��ن  �إغ�����الق ج���دي���د، 

ب���ال���ق���و�ع���د، ف���اإن���ن���ا ن��ت��ج��ه ن��ح��و �أم�����ر �أك���ر 

ك��ورون��ا  �ن��ت�����س��ار ف��ريو���س  �سر�مة” م��ع��ت��رب� 

“مقلقا”.
وت���ع���د �ل���ب���ل���دي���ات �مل��ك��ت��ظ��ة ب��ال�����س��ك��ان يف 

�سان  مولينبيك  �سيما  ول  بروك�سل،  منطقة 

ج����ان و����س���ان ج��و���س��ه ت���ني ن����ود وك��وي��ك��ل��ب��ريغ 

ينت�سر  �لتي  �لبلديات  بني  من  وغان�سورين، 

فيها �لفريو�س ب�سكل و��سع.

�لتي يبلغ تعد�د �سكانها  و�سجلت بلجيكا، 

 134291 ن�سمة،  م��ل��ي��ون   11.5 ح���و�يل 

�إ�سابة و 10092 وفاة بالفريو�س منذ بدء 

تف�سي �لوباء.

وت�������س���ارع���ت وت������رية �لإ�����س����اب����ات ودخ�����ول 

حيث  �سبتمرب،  م��ن��ذ  و�ل��وف��ي��ات  �مل�ست�سفى 

من  ي��ق��ارب  م��ا  �ل�سحية  �ل�سلطات  �أح�����س��ت 

�لأيام  خالل  يومية  جديدة  �إ�سابة   2500
57 باملئة  �ل�سبعة �ملا�سية، �أي بزيادة قدرها 

عن �لأ�سبوع �ل�سابق.

االنباط- وكاالت

�لغالف  ملر�قبة  �لأوروب���ي���ة  �ل��وك��ال��ة  �أعلنت 

كان   2020 �سبتمرب  �أن  “كوبرنيكو�س”،  �جلوي 

�ل�سهر �لأعلى حر�رة �لذي ي�سجل يف �لعامل ملثل 

هذ� �ل�سهر، م�سرية �إىل �إمكانية �أن حتطم 2020 

ككل �لرقم �لقيا�سي كال�سنة �لأكر حر�رة.

و���س��ج��ل خ����الل ف����رتة �لث���ن���ي ع�����س��ر ���س��ه��ر� 

 ،2020 �سبتمرب  �إىل   2019 �أكتوبر  م��ن  �ملمتدة 

م��ع��دل ح���ر�رة �أع��ل��ى ب�����1،28 درج���ة مئوية مما 

ك��ان��ت ع��ل��ي��ه �حل������ر�رة خ���الل �ل��ع�����س��ر م���ا قبل 

�ل�سناعي.

وف��ي��م��ا ُت��ع��ت��ربرَ �ل�����س��ن��و�ت �خل��م�����س �لأخ���رية 

�لأعلى حر�رة، ي�سري �ملعدل �مل�سجل هذه �ل�سنة 

�ل�سقف  �لأر����س من  �ق��رت�ب كوكب  �إىل خطر 

�لذي حدده �تفاق باري�س، وفق ما ذكرت وكالة 

فر�ن�س بر�س.

200 دولة وقعت هذ� �لتفاق  وتعهدت نحو 

�ن��ب��ع��اث��ات��ه��ا م���ن غ����از�ت  ب��خ��ف�����س   ،2015 ع����ام 

�حل���ر�ري،  �لحتبا�س  �ح��ت��و�ء  ب��ه��دف  �لدفيئة 

�أ����س���و�أ  1،5 درج�����ات، ويف  و�إب���ق���ائ���ه حت���ت ���س��ق��ف 

�لأح������و�ل حت���ت ���س��ق��ف �ل���درج���ت���ني، ل��ل��ح��د من 

�لآث�����ار ���س��دي��دة �ل�����س��رر ل��ل��ع��و����س��ف و�جل��ف��اف 

وموجات �حلر �لتي بد�أت ت�سّجل.

و�أ�سارت “كوبرنيكو�س” يف تقريرها �ملناخي 

�أن درجة حر�رة �لكوكب �رتفعت  �ل�سهري، �إىل 

درجة و�ح��دة، وهي تزيد مبعدل 0،2 درجة كل 

ع�سر �سنو�ت منذ �سبعينيات �لقرن �لع�سرين.

ومن �ملتوقع �أل يتغري هذ� �لجتاه يف 2020، 

�إذ �أن �أ�سهر يناير ومايو ويونيو، �سجلت بالفعل 

�أع��ل��ى م��ع��دلت ح����ر�رة ب��امل��ق��ارن��ة م��ع �لأ���س��ه��ر 

�ملماثلة يف �ل�سنو�ت �ملا�سية.

 2020 �سبتمرب  �أن  �ل��وك��ال��ة  تقرير  و�أو���س��ح 

 ،2019 �سبتمرب  م��ن  �أك���ر  درج���ات   0،05 �سجل 

ك��ان حتى �لآن �لأع��ل��ى ح���ر�رة ملثل هذ�  �ل���ذي 

ف��رتة  م��ع��دل  ف���وق  درج����ة   0،63 �أي  �ل�سهر”، 

.2020-1981

االنباط-وكاالت

ملكافحة  �لأم���ريك���ي���ة  �مل���ر�ك���ز  ك�����س��ف��ت 

�لأمر��س و�لوقاية منها )�سي دي �سي(، 

ع��ن �أخ��ط��ر 6 �أم��اك��ن ع��ام��ة، ت��رف��ع ن�سبة 

�لإ�سابة بفريو�س كورونا �مل�ستجد.

وع��ن��د جت��م��ي��ع �ل��ق��ائ��م��ة، �أل��ق��ى مركز 

)�����س����ي دي �����س����ي( ن����ظ����رة ع���ل���ى م��ر���س��ى 

ك��وف��ي��د-19 �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن �أع��ر����س 

على مدى �سهر كامل، ليتم بعدها فح�س 

�أماكن  ز�رو�  �لذين  منهم  �ملئوية  �لن�سبة 

عامة خمتلفة، مما �أدى لإ�سابتهم.

�أم���اك���ن،   6 �إىل  �ل���در�����س���ة  وت��و���س��ل��ت 

ه��ي �لأك����ر ت��ع��ري�����س��ا ل���ل���زو�ر ل��الإ���س��اب��ة 

بفريو�س كورونا، وهي �ملطاعم، و�ملكاتب، 

و�ل���������س����ال����ون����ات، و������س�����الت �ل���ري���ا����س���ة، 

و�ملقاهي، و�أماكن �لتجمعات �لدينية.

باملئة من   40.9 �أن  �ل��در����س��ة  ووج���دت 

�مل�سابني يف �لدر��سة، ز�رو� مطعما خالل 

لت�سخي�سهم  �ل�سابقة  �لأ�سبوعني  ف��رتة 

�لإيجابي.

باملئة من   24 ك��ان  نف�سه،  �ل��وق��ت   ويف 

 15.6 و  مكتب،  �إىل  ذه��ب��و�  ق��د  �مل�سابني 

���س��ال��ون��ا  ز�رو�  �لأ����س���خ���ا����س  م���ن  ب��امل��ئ��ة 

للحالقة، و 8.5 باملئة من �ملر�سى ذهبو� 

�إىل مقهى �أو حانة، وز�ر 7.8 باملئة منهم 

 7.8 وح�سر  ريا�سية،  �سالة  �لنا�س  م��ن 

من �لنا�س ملركز جتمع ديني مثل كني�سة.

ول متثل هذه �لقائمة مفاجاأة كبرية، 

خ��ا���س��ة م���ع �ل��ق��ي��ود �ل��ع��امل��ي��ة �مل��ف��رو���س��ة 

تباعد �جتماعي  �لأم��اك��ن، من  على هذه 

و�رتد�ء لكمامات حتمي �لوجه.

االنباط-وكاالت

قالت �ل�سرطة �ل�سينية، �إن خمطوطا 

ي��ح��ت��وي خ��ط م��وؤ���س�����س �ل�����س��ني �حلديثة 

م����او ت�����س��ي ت���ون���غ، ت���ق���در ق��ي��م��ت��ه مب��ئ��ات 

�ل��دولر�ت، قد تعر�س للتمزيق  ماليني 

بعد �سرقته �ل�سهر �ملا�سي يف هونغ كونغ.

وع���ر ع��ل��ى �مل��خ��ط��وط ت��ال��ف��ا عندما 

يبلغ  رج��ل  على  �لقب�س  �ل�سرطة  �أل��ق��ت 

�سبتمرب،  �أو�خ���ر  ع��ام��ا، يف   49 �لعمر  م��ن 

ل���ال����س���ت���ب���اه يف ت���ع���ام���ل���ه م����ع مم��ت��ل��ك��ات 

م�سروقة.

ون��ق��ل��ت و����س���ائ���ل �إع������الم ���س��ي��ن��ي��ة عن 

�ملخطوط،  �إن  قوله  �ل�سرطة  يف  م�سدر 

قيمته  �ل��غ��اردي��ان  ق���درت �سحيفة  �ل���ذي 

�إىل  قطع  دولر،  مليون   323 م��ن  ب��اأك��ر 

ن�سفني من قبل م�سرت ح�سل عليه لقاء 

�أنه  �عتقد  بعدما  �إ�سرتلينيا،  جنيها   50

مزيف.

ووفق ما نقلت �سحيفة “�ساوث ت�ساينا 

م��ورن��ي��ن��غ بو�ست” ع��ن ت���وين ه���و، �ل��ذي 

مبكتب  �مل�����س��رف��ني  ك��ب��ري  من�سب  ي�سغل 

�جل����رمي����ة �مل��ن��ظ��م��ة يف �ل�������س���رط���ة، ف����اإن 

�سخ�س  �إق���د�م  �إىل  تو�سلت  �لتحقيقات 

على متزيق �ملخطوط من و�سطها لكونها 

طويلة.

�أ�سال  �مل��خ��ط��وط  على  �حل�����س��ول  ومت 

ن��ف��ذه��ا ثالثة  ���س��رق��ة  م��ن خ���الل عملية 

ل�������س���و����س ل�������س���ق���ة ����س���خ�������س ي����دع����ى ف��و 

�لتحف  ب��ج��م��ع  متخ�س�س  ت�����س��ون�����س��ي��او، 

و�مل��ق��ت��ن��ي��ات �ل��ق��دمي��ة يف ���س��ب��ت��م��رب، وف��ق 

غارديان”  “ذ�  ���س��ح��ي��ف��ة  ن���ق���ل���ت  م�����ا 

�لربيطانية.

ومت���ّك���ن �ل��ل�����س��و���س يف �ل��ع��م��ل��ي��ة من 

بريدي �سيني و10  �أل��ف طابع   24 �سرقة 

خمطوطات،  و7  قدمية  معدنية  عمالت 

وبلغ �إجمايل ثمن �مل�سروقات حو�يل 645 

مليون دولر.

على  �لقب�س  م��ن  �ل�����س��رط��ة  ومت��ك��ن��ت 

لعملية  بتنفيذهم  ي�ستبه  �أ���س��خ��ا���س   3

�ل�سطو، يف حني ل يز�ل �لبحث جاريا عن 

�لق�سية  يف  متورطني  �آخ��ري��ن  �سخ�سني 

�أي�سا.

ورغم �لعثور على بع�س �مل�سروقات �إل 

ل  قدمية  خمطوطات  و�ست  �لطو�بع  �أن 

تز�ل مفقودة وفق بيان لل�سرطة.

 تعرف على أكثر األماكن 
خطورة لإلصابة بـ »كورونا«

 يمزق مخطوطا صينيا نادرا 
بقيمة 323 مليون دوالر 

ألنه »مزيف«
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 تسجيل أعلى حرارة لشهر سبتمبر على اإلطالق في 2020

 بلجيكا تغلق المقاهي مع تفاقم
 انتشار كورونا

 ذبابة على رأس بنس تتصدر مشهد مناظرة
 نائب الرئيس

االنباط-وكاالت

�مل��ن��اظ��رة  م�����س��ه��د  “ذبابة”  ت�����س��درت 

ل����ن����ي����اب����ة �ل����رئ����ي���������س �لأم��������ريك��������ي، ب��ني 

و�لدميقر�طية  بن�س  م��اي��ك  �جل��م��ه��وري 

�أ�سبحت  حتى  �لأرب��ع��اء،  هاري�س،  كامال 

حديث و�سائل �لتو��سل �لجتماعي.

ب��ن�����س وه��اري�����س �لتهم  ت��ب��ادل  وب��ي��ن��م��ا 

ون��اق�����س��ا ق�����س��اي��ا ع���دي���دة، خ��ط��ف��ت ذب��اب��ة 

�سغرية �لأ�سو�ء، عندما حطت على ر�أ�س 

هو  ي�سعر  مل  حني  يف  هناك  وبقت  بن�س، 

بوجودها.

وب���ق���ي���ت �ل����ذب����اب����ة ع���ل���ى ر�أ���������س ب��ن�����س 

“بطلة  جعلها  مم��ا  كاملتني،  لدقيقتني 

�نهالت  ح��ي��ث  �مل��ن��اظ��رة،  خ��الل  �مل�سهد” 

تويرت  م��وق��ع  على  �ل�ساخرة  �ل��ت��غ��ري��د�ت 

�لتي تطرقت للو�قعة.

على  “�لذبابة”  ك��ل��م��ة  و����س��ت��خ��دم��ت 

م��ن��ذ  م������رة،  �أل������ف   700 ت���وي���رت  م���وق���ع 

ومن  �لآن،  حتى  �ملناظرة  خالل  ظهورها 

�ملتوقع �أن تك�سر حاجز �ملليون.

�ل�����ذب�����اب�����ة  �أن  ك�������ث�������ريون  و�ع�������ت�������رب 

رم�����ز ل���ت���وح���ي���د �أم�����ريك�����ا، ح���ي���ث �ج��ت��م��ع 

�ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ون و�جل�����ه�����وري�����ون ع��ل��ى 

ح���د ����س���و�ء، ب��احل��دي��ث ع��ن��ه��ا، و�ع��ت��ربه��ا 

�لبع�س �أكر لقطة تعلق بالذ�كرة خالل 

�ملناظرة.

و�����س���ت���غ���ل �ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ون ح���ادث���ة 

�ل���ذب���اب���ة، و�أن���������س����اأو� م��وق��ع��ا �إل��ك��رتون��ي��ة 

للرتويج  �ست�سوت”،  “�لذبابة  ب��ع��ن��و�ن 

حل���م���ل���ة �مل����ر�����س����ح ج����و ب����اي����دن �مل���ن���اف�������س 

لدونالد تر�مب يف �لنتخابات �لرئا�سية.

ح�سابه  على  بايدن  ن�سر  ناحيته،  ومن 

�ل���ر����س���م���ي �����س����ورة ����س���اخ���رة ل�����ه، ح��ام��ال 

م�سرب ذباب.

ي��ذك��ر �أن م��ن��اظ��رة �لأرب���ع���اء ج���اءت يف 

ظ����روف غ��ري �ع��ت��ي��ادي��ة وخ�����س��و���س��ا بعد 

�إع����الن ت��ر�م��ب �إ���س��اب��ت��ه ب��ك��ورون��ا، وم��ن 

ث���م ع���ودت���ه ل��ل��ب��ي��ت �لأب���ي�������س، ه����ذ� �إىل 

�ملفاو�سات  تعليق  �لرئي�س  �إع��الن  جانب 

�ملت�سرر  �لقت�ساد  حتفيز  ح��زم��ة  ب�����س��اأن 

بعد  م���ا  �إىل  كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة  م���ن 

�لن���ت���خ���اب���ات �مل���رت���ق���ب���ة يف �ل���ث���ال���ث م��ن 

نوفمرب.


