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ولي العهد يهنئ الطلبة 
الحاصلين على منحة الملك 
عبداهلل الثاني للتعليم التقني

 رئيس هيئة األركان 
المشتركة يزور المنطقة 

العسكرية الشرقية

االنباط-عمان

ب��ن عبداهلل  احل�سني  الأم���ر  �سمو  ه��ن���أ   

الطلبة، من  ع��ددا من  العهد،  ال��ث���ين، ويل 

ح�سلوا  الذين  اململكة،  حم�فظ�ت  خمتلف 

للتعليم  الث�ين  عبداهلل  “امللك  منحة  على 

التقني” يف ج�معة احل�سني التقنية، اإحدى 

ام�س موؤ�س�سة ويل العهد.

الطلبة  م��ع  اجتم�ع  خ��ال  �سموه،  واأك���د 

الثاث�ء،  اليوم  املرئي،  عرب تقنية الت�س�ل 

التقنية،  للتخ�س�س�ت  اأ�سبح  امل�ستقبل  اأن 

التي تواكب متطلب�ت �سوق العمل.

ي�س�ر اإىل اأن 50 منحة درا�سية يف ج�معة 

احل�����س��ني ال��ت��ق��ن��ي��ة، ك�����ن ق���د اأع��ل��ن��ه��� �سمو 

جالة  م��ي��اد  ع��ي��د  مبن��سبة  ال��ع��ه��د،  ويل 

واخلم�سني،  الث�من  ال��ث���ين،  ع��ب��داهلل  امللك 

امل��ح���ف��ظ���ت،  جميع  م��ن  الطلبة  ت�ستهدف 

وامل��ع��ل��وم���ت  احل������س��وب  ع��ل��م  تخ�س�سي  يف 

ل�سوق  واإع���داده���م  لتمكينهم  احل������س��وب��ي��ة، 

العمل.

 التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

اللواء  زار رئي�س هيئة الأرك���ن امل�سرتكة 

ال����رك����ن ي���و����س���ف اأح����م����د احل���ن���ي���ط���ي، ام�����س 

ال���ث���اث����ء، ك��ت��ي��ب��ة امل�����س��ر ح���ب�����س امل��ج���يل 

احل��ر���س امل��ل��ك��ي الآل����ي����ة/4، اإح����دى وح���دات 

امل��ن��ط��ق��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ال�����س��رق��ي��ة، وك������ن يف 

ا�ستقب�له ق�ئد املنطقة.

التفا�صيل �ص »2«

١٨ وفاة و٢٠٤٧ إصابة محلية جديدة بـ »كورونا«

تصاعد مقلق باالصابات والوفيات 
وحظر الجمعة والسبت مجددًا

االنباط-وكاالت

مت������رُّ ن�������س���ري���ن ال�����ع�����زة ب���ع���دي���د احل����واج����ز 

منطقة  مغ�درته�  لدى  الإ�سرائيلية  الع�سكرية 

ت���ل ال���رم���ي���دة و����س���ط م��دي��ن��ة اخل��ل��ي��ل ج��ن��وب��ي 

حركته�  تخلو  ول  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة 

اليومية من “تفتي�ٍس مهني”

يف  ���س��ن��وات  منذ  ع�ئلته�  م��ع  ال��ع��زة  وت�سكن 

مق�بل  تدفع  ول  املنطقة،  غ���در  مواطٍن  منزل 

ذلك اإيج�ًرا؛ ف�س�حب املنزل يريد حم�يته من 

م�س�درة الحتال

البيوت  على  الح��ت��ال  �سلط�ت  وت�ستويل 

اأ�سح�به�  بعد مغ�درة  الرميدة،  تل  الف�رغة يف 

بفعل ت�سييق�ت امل�ستوطنني وقوات اجلي�س

وت���ق���ول ال���ع���زة ب��ع��دم��� اأع���رب���ت ع���ن خوفه� 

الدائم على حي�ة اأبن�ئه� وم�سكنه�: “لو امتلكت 

الرميدة؛  تل  م�سكنن� يف  اأت��رك  لن  اآخ��ر  منزًل 

ه����ذه اأر����س���ن���� وذك�����رى زوج�����ي ال�����س��ه��ي��د ه�����س���م 

العّزة”، الذي ارتقى ب�عتداء لقوات الحتال

وي���ت���ع���ر����س ����س���ك����ن م��ن��ط��ق��ة ت����ل ال���رم���ي���دة 

جنود  م��ن  والرتهيب  ال�سغط  عملي�ت  ل�ستى 

الحتال وامل�ستوطنني بهدف تهجرهم ق�سًرا 

من املنطقة

�سهر  اأواخ��ر  الحتال يف  �سلط�ت  واأ�سدرت 

ع�سكرًي�  ق�����راًرا   17 امل������س��ي  اأي���ل���ول  �سبتمرب/ 

املنطقة  م���ن  دومًن������   3807 مب�����س���درة  ي��ق�����س��ي 

ت�سمل من�زل ك�ملة، واأ�سطح اأخرى و�س�ح�ته�، 

ب�لإ�س�فة اإىل اأرا�ٍس زراعية

التفا�صيل �ص »8«

 مصادرة جديدة لـ٣8٠7 دونمات من أراضيها. تل الرميدة.. حياة وسط جحيم االحتالل

أورانج تطلق خدماتها المتطورة
 لألمن السيبراني

 صندوق النقد : نمو الناتج المحلي 
األردني سالب 5 بالمئة للعام الحالي

 غّزة أمام ساعات حاسمة و إضراب 
االسير األخرس قد يفّجر التهدئة

االنباط- عمان

ُيعترب اأمن املعلوم�ت اأحد اأهم املتطلب�ت 

يف ظل تزايد اعتم�د ال�سرك�ت على احللول 

ال�سيرباين  الأمن  توفر  لي�سبح  الرقمية، 

اأحد مرتكزات الأعم�ل، و�سمن هذا الإط�ر 

املحلي  ال�سوق  رفد  الأردن  اأوراجن  وا�سلت 

م��ت��ط��ورة ت�سمن  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ب��خ��دم���ت 

م�ستوى ع�لي�ً من اأمن املعلوم�ت،ولتدعيم 

ه����ذا ال��ت��وج��ه ال���س��رتات��ي��ج��ي ا���س��ت��ث��م��رت 

ال�������س���رك���ة يف ح���ل���ول الأم�������ن ال�����س��ي��رباين 

حلوملتقدمةب�لعتم�د  لتقدمي  املتك�مل، 

ال�سركة  وق�لت  ال�سح�بية.  علىاحلو�سبة 

ت�أتي  احللول  ه��ذه  اإن  عنه�  �س�در  بي�ن  يف 

ُبعد  العمل فيه ع��ن  ب���ت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 

ح�جة م��سة ب�سبب الظروف التي فر�سته� 

ج�ئحة فرو�س كورون�، حيث زاد العتم�د 

على الإنرتنت.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 ت���وق���ع رئ��ي�����س ب��ع��ث��ة ����س���ن���دوق ال��ن��ق��د 

ال��دويل يف الأردن علي عب��س، منو الن�جت 

املحلي الإجم�يل الردين احلقيقي بن�سبة 

�س�لب 5 ب�ملئة للع�م احل�يل وذلك يف �سي�ق 

املهمة الفرتا�سية اجل�رية ب�س�أن املراجعة 

الأوىل ملرفق التمويل املو�سع لاأردن.

وا�س�ف ان فريق �سندوق النقد الدويل 

مراجع�ته،  خ��ال  العتب�ر  بعني  �سي�أخذ 

ال��ت��ط��ورات وامل��ع��ل��وم���ت اجل���دي���دة، مب��� يف 

دائ��رة  م��وؤخ��را من  املن�سورة  البي�ن�ت  ذل��ك 

منو  اإىل  ت�سر  والتي  الع�مة  الإح�س�ءات 

من  اأف�سل  ب�سكل  الإجم�يل  املحلي  الن�جت 

احل�يل  الع�م  من  الث�ين  الربع  يف  املتوقع 

ال��دويل،  النقد  ق��د واف��ق �سندوق  . وك���ن 

يف �سهر ني�س�ن امل��سي على برن�مج قر�س 

و300  م��ل��ي���ر  بقيمة  ���س��ن��وات  لأرب����ع  مي��ت��د 

م��ل��ي��ون دولر م���ن اأج����ل دع���م ال���س��ت��ق��رار 

امل�يل، والنمو القت�س�دي يف الأردن.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

يتزامن تدهور الو�سع ال�سّحي لاأ�سر 

الطع�م  اإ�سرابه عن  ج��ّراء  الأخر�س  م�هر 

ل�سهرين ون�سف �سهر، مع �سغط اإ�سرائيلي 

اإ�س�يف على غزة، بتعليق تف�هم�ت التهدئة 

الأ���س��رى. مع�دلٌة  حتى ح��ّل ملّف اجل��ن��ود 

اأم���م  اأنه�  ك�فة،  بف�س�ئله�  املق�ومة،  ت��رى 

واجب الرّد عليه�

وب��ع��د 78 ي���وم����ً ع��ل��ى اإ����س���راب الأ���س��ر 

الطع�م،  عن  الأخر�س  م�هر  الفل�سطيني، 

ورف�������س ال���ع���دّو الإ���س��رائ��ي��ل��ي ال���س��ت��ج���ب��ة 

ملطلبه الإفراج عنه، انتقلت ح�لة ال�سغط 

اأر�سلت  اإذ  غ���زة؛  ق��ط���ع  اإىل  ال�سجون  م��ن 

���س��ل��ط���ت  اإىل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ف�����س���ئ��ل 

قوية  »تهديدات  و�سط�ء،  عرب  الح��ت��ال، 

�سيفّجر  الأخ��ر���س  على  يقع  �سرر  اأّي  ب���أن 

تف�هم�ت التهدئة« وفق م�س�در املق�ومة.

ي�أتي ذلك يف وقت يتجّدد فيه الت�سعيد 

امل����ي����داين ع���ل���ى ح������دود ال���ق���ط����ع، م��ق���ب��ل 

»حم��س«  حركة  على  الإ�سرائيلي  ال�سغط 

لإج���ب����ره���� ع��ل��ى ت��خ��ف��ي�����س ���س��روط��ه��� يف 

املنحة  ره��ن  مع  خ��سة  التب�دل«،  »�سفقة 

ب�إنه�ء  التهدئة  تف�هم�ت  وب�قي  القطرية 

ملّف اجلنود الأ�سرى يف غزة.

بق�سية  املّت�سلة  ال��ت��ط��ّورات  وت��ت��زام��ن 

الأخر�س.

التفا�صيل �ص »8«

 الخيرية الهاشمية والزراعة 
توزعان طرودا غذائية على االسر 

المتضررة من كورونا

 األمم المتحدة للتنمية 
تؤكد استعدادها لترويج فرص 

االستثمار باالردن
االنباط- عمان

 بداأت الهيئة اخلرية الأردنية اله��سمية 

ووزارة الزراعة، و�سمن “م�سروع ال�ستثم�ر 

يف امل����ج����رتات ال�����س��غ��رة وان���ت�������س����ل ال���س��ر 

الريفية من الفقر”، ام�س الثاث�ء، بتوزيع 

املت�سررة  الع�ئات  على  الغذائية  ال��ط��رود 

م��ن ج�ئحة ك��ورون��� يف ع��دد م��ن حم�فظ�ت 

امل���م���ل���ك���ة م����ن الأ������س�����ر الأردن������ي������ة ال��ع��ف��ي��ف��ة 

والاجئني ال�سوريني.

امل�����س��روع  ان  ب��ي���ن،  يف  الهيئة  واو���س��ح��ت 

 6 يف  ط�������ردا   34960 ت����وزي����ع  اىل  ي����ه����دف 

جر�س،  اإرب����د،  “املفرق،  ت�سمل  حم���ف��ظ���ت، 

عجلون، م�أدب� والع��سمة عم�ن.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  رئي�س  ق�ل   

اإن  ي������س��ون���ج���،  ي��وك��و   ،)ITPO( ال�����س��ن���ع��ي��ة 

هيئة  مع  للتع�ون  ال�ستعداد  اأمت  على  املنظمة 

يف  جهوده�  ودع��م  املعنية،  واجله�ت  الإ�ستثم�ر 

الأردن،  يف  املت�حة  ال�ستثم�رية  الفر�س  ترويج 

الأع��م���ل  بيئة  تطوير  على  العمل  اإىل  اإ���س���ف��ة 

الأردن. التنموية يف  امل�س�ريع  ودعم 

الإ�ستثم�ر يف  ج�ء ذلك خال م�س�ركة هيئة 

نظمته�  والأعم�ل”  لا�ستثم�ر  “الأردن  ن��دوة 

ال�����س��ف���رة الأردن���ي���ة يف ال��ي���ب���ن وب���ل��ت��ع���ون مع 

الت�بع  والتكنولوجي�  ال�ستثم�ر  ترويج  مكتب 

. طوكيو  لليونيدو/ 

التفا�صيل �ص »3«

 تجارة عمان: نحتاج قرارات سريعة لتجاوز الصعوبات االقتصادية
االنباط- عمان

 ق�ل جمل�س اإدارة غرفة جت�رة عم�ن، اإن 

احلقيقية  وال�سراكة  واحل��وار  الت�س�ور  نهج 

ب��ني ال��ق��ط���ع اخل������س واحل��ك��وم��ة ي��ج��ب ان 

يكون عنوان املرحلة للخروج من ال�سعوب�ت 

اىل  داعي�  اململكة،  تواجه  التي  القت�س�دية 

ق����رارات �سريعة وم��درو���س��ة ت��ب��ث الأم����ل يف 

النفو�س وتعيد الثقة مع املواطن.

و����س���دد امل��ج��ل�����س يف ب��ي���ن ا����س���دره ام�����س 

احلكومة  تنظر  ان  ���س��رورة  على  ال��ث��اث���ء، 

�سريك  ان��ه  اجل��دي��دة للقط�ع اخل������س على 

ح��ق��ي��ق��ي وم�����س���ه��م رئ��ي�����س��ي ب���ل��ت��ن��م��ي��ة، م� 

وا���س��ح��ة  طريق”  “خ�رطة  ر���س��م  ي��ت��ط��ل��ب 

امل���ع����مل مل��ع���جل��ة ال���ت���ح���دي����ت ال���ت���ي ت��واج��ه 

القط�ع التج�رية واخلدمية.

خليل  الغرفة  ادارة  جمل�س  رئي�س  واك��د 

احل�����ج ت��وف��ي��ق، اأن ال��و���س��ع ال���راه���ن ال���ذي 

ج��راء  وبخ��سة  الوطني  القت�س�د  يعي�سه 

وامل�س�رحة  املك��سفة  يتطلب  ك��ورون���،  اأزم��ة 

القط�ع�ت كا على  الثقة وت�سخي�س  وبن�ء 

ح����ده، وو����س���ع ح��ل��ول ا���س��ت��ث��ن���ئ��ي��ة وج��ذري��ة 

القت�س�دية  للقط�ع�ت  �سلبة  اأر�سية  توفر 

للنهو�س من جديد وادامة اعم�له�.

وراأى ان املع�جل�ت والقرارات القت�س�دية 

اأزمة اجل�ئحة، مل تكن  التي رافقت احتواء 

الطموح�ت  تلبي  ومل  امل��ط��ل��وب،  ب�مل�ستوى 

وت�����س��ب��ب��ت ب����أ����س���رار ك��ب��رة ل��ب��ي��ئ��ة الع��م���ل 

ب�ململكة واأثرت على حركة الن�س�ط التج�ري 

برمته، وذلك لغي�ب التن�سيق وال�سراكة مع 

القط�ع اخل��س.

وق�ل اإن هن�ك الكثر من الق�س�ي� امللحة 

التي حتت�ج اىل حلول �سريعة وغر تقليدية، 

الق��ت�����س���دي،  الن�س�ط  ح��رك��ة  على  تنعك�س 

وال��ر���س��وم  ب�ل�سرائب  النظر  لإع�����دة  داع��ي��� 

ل��ت��خ��ف��ي��ف ال���ع���بء ال�����س��ري��ب��ي واجل��م��رك��ي 

ال�سرائية  القدرة  وزي���دة  الأ�سواق  وتن�سيط 

للمواطنني.

ت�سكيل  �سرورة  اىل  توفيق  احل���ج  وا�س�ر 

خربة  اأ�سح�ب  ت�سم  اقت�س�دية  اأزم��ة  خلية 

مب��خ��ت��ل��ف ال���ق���ط����ع����ت، ت�����س��خ�����س احل����ل���ة 

وت�س�عد  و�سحيح  وا�سح  ب�سكل  القت�س�دية 

احل���ك���وم���ة يف ات���خ����ذ ال�����ق�����رارات ال�����س���ئ��ب��ة 

مل�����س��ل��ح��ة الق��ت�����س���د ال��وط��ن��ي وت���ع���زز ثقة 

امل�ستثمرين.

ق�نون  م�سروع  جتميد  ب�سرورة  وط�لب 

اجل�����ودة وف��ت��ح ح����وار م���ع ال��ق��ط���ع اخل������س 

حتفظ�ت  ل��وج��ود  موجب�ته  و���س��رح  ب�����س���أن��ه، 

حوله  واخلدمية  التج�رية  القط�ع�ت  من 

وال���غ����ي���ة م���ن ال���غ����ء م��وؤ���س�����س��ة امل��وا���س��ف���ت 

اأوام����ر  ال��ن��ظ��ر ببع�س  واإع�������دة  وامل��ق���ي��ي�����س، 

ال���دف����ع ووق�����ف احل���ظ���ر ال�����س���م��ل ل�����س��رره 

والبحث  وامل��واط��ن،  القت�س�د  على  الكبر 

عن اأدوات اخرى ملك�فحة كورون�.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

اأع���ل���ن وزي����ر ال���ّدول���ة ل�����س��وؤون الإع�����ام، 

الن�طق الر�سمي ب��سم احلكومة، علي الع�يد 

التجّول  بقرار فر�س حظر  العمل  ا�ستمرار 

ال�س�مل يف جميع حم�فظ�ت اململكة، ليومّي 

اجلمعة وال�سبت املقبلني.

بن�ء  ي���أت��ي  ال��ق��رار  اأّن  اإىل  الع�يد  واأ���س���ر 

على تو�سية خلّية الأزمة يف املركز الوطني 

ا�ستمرار  ظ��ّل  ويف  الأزم�����ت،  واإدارة  ل��اأم��ن 

امل�ستجّد  كورون�  بفرو�س  اإ�س�ب�ت  ت�سجيل 

احلكومة  اأّن  م��وؤّك��داً  مرتفعة؛  مب�ستوي�ت 

ت���ع���ّول ع��ل��ى وع����ي امل���واط���ن���ني وال��ت��زام��ه��م 

للتخفيف من اإجراءات الإغاق واحلظر.

واأه�ب الع�يد ب�ملواطنني �سرورة اللتزام 

ب�����إج����راءات ال�����س��ام��ة وال��وق���ي��ة وال��ت��ب���ع��د 

اجل�����س��دي وارت�����داء ال��ك��م���م���ت؛ م���وؤّك���داً اأّن 

تخفيف الإجراءات يعتمد ب�سكل رئي�س على 

مدى اللتزام ب�عتب�ره الفي�سل يف احلّد من 

انت�س�ر الوب�ء.

وب���ل��ت��ن�����س��ي��ق  احل���ك���وم���ة  اأّن  اإىل  ون�������ّوه 

ب�تخ�ذ  �ست�ستمّر  ��ة،  امل��خ��ت�����سّ الأج���ه���زة  م��ع 

�سّحة  على  ب���حل��ف���ظ  الكفيلة  الإج�����راءات 

امل���واط���ن���ني و����س���ام���ت���ه���م، ال���ت���ي ه����ي اأوىل 

الأولوّي�ت كم� يوّجه دائم�ً جالة امللك عبد 

اهلل الث�ين، مع الأخذ بعني العتب�ر التوازن 

م� بني اإجراءات ال�سامة وم�سلحة خمتلف 

القط�ع�ت.

وفيم� يتعّلق بقرار حظر التجّول ال�س�مل 

ل��ي��وم��ّي اجل��م��ع��ة وال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل��ني، اأو���س��ح 

الع�يد اأّن �س�ع�ته �ستبداأ اعتب�راً من الواحدة 

فجر يوم اجلمعة، و�ست�ستمّر ملّدة 48 �س�عة، 

بحيث تنتهي يف مت�م ال�س�عة الواحدة فجر 

يوم الأحد.

انته�ء �س�ع�ت حظر  اأّن��ه وبعد  اإىل  واأ�س�ر 

التجّول ال�س�مل، تبداأ �س�ع�ت حظر التجّول 

اجل����زئ����ي امل����ع����ت�����دة، ال���ت���ي ُي�����س��م��ح خ��ال��ه��� 

ل��ل��م��واط��ن��ني امل�����س��ّرح ل��ه��م ف��ق��ط ب���خل��روج، 

والتي ت�ستمّر حّتى ال�س�عة ال�س�د�سة �سب�ح�ً.

وحول م� مّت تداوله عرب و�س�ئل التوا�سل 

قرار  لتخ�ذ  ب�لتمهيد  واملتعّلق  الجتم�عي 

اأّك��د  ي��وم���ً،   30 مل��ّدة  ال�س�مل  التجّول  بحظر 

الع�يد اأّن هذه املعلوم�ت ع�رية عن ال�سّحة 

مت�م�ً.

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

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

ام�س  امل�سرتيات احلكومية،  دائرة  اأعلنت   

املراجعني  ا�ستقبال  عن  اعتذارها  الثالثاء، 

اكت�ساف  نتيجة  وذل����ك  امل��ق��ب��ل��ني،  ل��ل��ي��وم��ني 

اإ�سابة بفريو�س كورونا.

واأ���س��اف��ت ال���دائ���رة، يف ب��ي��ان، اأن االإج���راء 

املتبعة  ياأتي تطبيقاً للربوتوكوالت ال�سحّية 

وال��دوائ��ر احلكومية، م�سرية  ال���وزارات  لدى 

اإىل اأنه �سيجري تعقيم املبنى ب�سكل كامل.

االنباط- الرمثا

 ق����رر م���دي���ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��واء 

اأم  مدر�ستي  اإغ��الق  املومني،  م��ازن  الرمثا، 

االأ�سا�سية  ومكة  املختلطة،  االأ�سا�سية  كلثوم 

االأرب��ع��اء  غ��د  ���س��ب��اح  م��ن  اع��ت��ب��ارا  املختلطة 

والعودة للدوام يوم االأحد املقبل.

اإغالق  اأن  الثالثاء،  ام�س  املومني،  وقال 

اإ���س��اب��ات بفريو�س  ل��وج��ود  امل��در���س��ت��ني ج���اء 

كورونا فيهما، وم�سدرها من خارج املدر�سة.

كما قرر املومني اإغالق مدر�سة اخلن�ساء 

االأ����س���ا����س���ي���ة امل��خ��ت��ل��ط��ة اع���ت���ب���ارا م���ن ام�����س 

اخلمي�س،  غد  بعد  للدوام  والعودة  الثالثاء 

فيها بفريو�س كورونا  وذلك الإ�سابة معلمة 

فيها.

الطفيلة االنباط- 

9 مدار�س ثانوية  بلغت ن�سب االإجن��از يف 

واأ�سا�سية حكومية، يجري تنفيذها يف ق�سبة 

 60 ب��ني  وب�����س��ريا،  ول���واءي احل�سا  الطفيلة 

باملائة و 85 باملائة، بكلفة اإجمالية تبلغ 18 

جمل�س  خم�س�سات  و���س��م��ن  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون 

حمافظة الطفيلة، وفق ما اأكد مدير مديرية 

اأ�سغال الطفيلة املهند�س عمار احلجاج.

وبني املهند�س احلجاج، يف ت�سريح �سحفي 

يف  العمل  تنفيذ  م��راح��ل  اأن  ال��ث��الث��اء،  ام�س 

املدار�س اجلاري تنفيذها ت�سري وفق اجلدول 

 520 ت�سغيل  ف��ي��ه  ج���رى  وق���ت  ال��زم��ن��ي يف 

�سابا و�سابة من خمتلف التخ�س�سات املهنية 

والهند�سية، التحقوا بالعمل مب�سروعات هذه 

املدار�س منذ بداية العام احلايل.

مع  اأ�سهر  لعدة  توقف  العمل  اأن  واأ���س��اف 

تقوم  وقت  يف  كورونا،  فريو�س  انت�سار  بداية 

ف��ي��ه ف���رق االإ�����س����راف ال��ه��ن��د���س��ي��ة م���ن وزارة 

العمل يف هذه  العامة مبتابعة �سري  االأ�سغال 

و�سروط  الهند�سية  الت�ساميم  وفق  املدار�س 

ال�سالمة العامة للعاملني، و�سمن املوا�سفات 

وامل��ق��اي��ي�����س واجل����ودة يف اإن�����س��اء م��راف��ق ه��ذه 

املدار�س.

االنباط- عجلون

امل��واط��ن��ني مبحافظة  م���ن  ع���دد   ط��ال��ب 

ب�����س��رورة تكثيف  امل��ع��ن��ي��ة  ع��ج��ل��ون اجل��ه��ات 

ال���رق���اب���ة ع���ل���ى م����واق����ع ح���م���الت ال���دع���اي���ة 

على  خ��ط��ورة  ت�سكل  ال  ب��ح��ي��ث  االن��ت��خ��اب��ي��ة 

العامة. ال�سالمة 

اأه��م��ي��ة ال���ت���زام امل��ر���س��ح��ني  واأ�����س����اروا اإىل 

لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  قانون  بتعليمات 

االنتخابية  الدعاية  و�سروط  اآلية  من حيث 

وامل�ساة  املركبات  �سري  حركة  تعيق  ال  بحيث 

اأو حتجب الروؤية.

حمافظة  يف  االنتخاب  جلنة  رئي�س  واأكد 

ع��ج��ل��ون، ال��دك��ت��ور ف��ائ��ق اخل�����س��اون��ةا ام�س 

ال����ث����الث����اء، �����س����رورة االل�����ت�����زام ب��ال�����س��روط 

االنتخابية  بالدعاية  اخلا�سة  والتعليمات 

املُحددة واأية �سروط تطلبها الهيئة امل�ستقلة 

لالنتخاب بهذا اخل�سو�س.

م��وظ��ف��ني  ال��ل��ج��ن��ة خ�����س�����س��ت  اأن  وب����ني 

لغايات متابعة املقرات االنتخابية واحلمالت 

اإىل جلنة  باالإ�سافة  املعلنة،  ال�سروط  �سمن 

وال�����س��رط��ة  امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ن  تن�سيقية 

وال��ب��ل��دي��ات واالأ����س���غ���ال ل��ر���س��د امل��خ��ال��ف��ات 

واإزالتها. االنتخابية  للدعاية 

وق�����ال رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ع��ج��ل��ون ال���ك���ربى، 

متابعات  هناك  اإن  الزغول،  ح�سن  املهند�س 

بالتعليمات  االلتزام  مدى  ملراقبة  ميدانية 

طيلة مدة احلملة االنتخابية املحددة.

واأ�سار اأنه �سيتم اإزالة اأية دعاية انتخابية 

ا�ستخدام  حيث  من  خمالفة  ب�سورة  و�سعت 

و�سائل احلمالت يف ال�سوارع العامة واالأبنية 

الر�سمية  واملوؤ�س�سات  الدوائر  ت�سغلها  الت�ي 

واأع��م��دة  اجل���دران  على  اإل�ساقها  اأو  العامة 

الهاتف والكهرباء واالأمالك العامة.

االنباط- الزرقاء

ب��ا���س��م مديرية  ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي  ق���ال 

ال��زرق��اء  مل�ست�سفى  ���س��ع��ف 
ُ
اأ اإن��ه  ال��ع��ام  االأم���ن 

احلكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً اثر 

�ساعدي  يف  وبرت  بال�سرب  العتداء  تعر�سه 

يديه وفقء لعينيه، وهو يف حالة �سيئة.

واأ��������س�������اف ال����ن����اط����ق االإع�������الم�������ي اأن�����ه 

جمموعة  اأن  اأف����اد  الأق���وال���ه،  وب��اال���س��ت��م��اع 

م���ن االأ����س���خ���ا����س وع���ل���ى اإث����ر ج���رمي���ة قتل 

�سابقة قام بها اأحد اأقاربه قاموا باعرتا�س 

اإىل منطقة خالية من  طريقه وا�سطحابه 

ال�سكان واالعتداء عليه بال�سرب وباالأدوات 

احلادة.

وب��ني ال��ن��اط��ق االإع��الم��ي اأن���ه ف��ور ورود 

هوية  لتحديد  التحقيقات  بو�سرت  البالغ 

االأ�سخا�س املعتدين واإلقاء القب�س عليهم.

اإع��ادة ن�سر  اأو  اأو ن�سر  ت��داول  وح��ذر من 

الفيديو الذي ظهر خالله �سحية االعتداء 

ال��ف��ي��دي��و  ن�����س��ر وت�����داول ه���ذا  اأن  ، م���وؤك���دا 

كافة  النتهاكه  القانونية  امل�ساءلة  يوجب 

القوانني االأعراف.

اجل������رائ������م  وح����������دة  اأن  اىل  وا���������س��������ار 

االل���ك���رتون���ي���ة ���س��ت��ق��وم مب��ت��اب��ع��ة ك����ل م��ن 

القانونية  االج��راءات  واتخاذ  بن�سره  يقوم 

الالزمة بحقه. --)برتا(

 المشتريات الحكومية تعتذر عن 
المقبلين لليومين  المراجعين  استقبال 

 إغالق 3 مدارس في الرمثا بعد 
تسجيل إصابات بكورونا فيها

أشغال الطفيلة: نسب اإلنجاز في
 9 مدارس حكومية تصل إلى %85

 عجلون: مطالب بإلزام المرشحين 
بالتقيد بشروط الدعاية االنتخابية

 إصابة فتى باصابات بليغة في 
محافظة الزرقاء إثر جريمة قتل سابقة 

22200000000022222

االنباط- عمان

 ت���راج���ع���ت ������س�����ادرات ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ات 

خ��الل  ب��امل��ئ��ة   15 بن�سبة  وامل��ح��ي��ك��ات  اجل��ل��دي��ة 

اال���س��ه��ر ال��ت�����س��ع��ة امل��ا���س��ي��ة م���ن ال���ع���ام احل���ايل 

املا�سي، جراء  العام  مقارنة بنف�س الفرتة من 

تداعيات اأزمة فريو�س كورونا واختالل حركة 

التجارة الدولية.

ال��ق��ط��اع يف غ��رف��ة �سناعة  وح�����س��ب مم��ث��ل 

�سادرات  بلغت  ق��ادري،  ايهاب  املهند�س  االأردن 

اال�سهر  خالل  واملحيكات  اجللدية  ال�سناعات 

مليون   899 احل��ايل  العام  املا�سية من  الت�سعة 

دينار، مقابل 059ر1 مليار دينار للفرتة نف�سها 

من العام املا�سي 2019.

ال�����س��ادرات  ال��رتاج��ع يف  يتعمق  ان  وت��وق��ع 

خ��الل ال��رب��ع االأخ���ري م��ن ال��ع��ام احل���ايل، وقد 

الطلبيات  “كون  ب��امل��ئ��ة،   25 ن�سبة  اىل  ي�سل 

ال���ك���ب���رية ط���وي���ل���ة االأم�������د وم����ع����دل ان��ت��اج��ه��ا 

وت�سنيعها يحتاج لنحو �ستة اأ�سهر”.

لوكالة  ت�سريح  يف  ق���ادري  املهند�س  وا���س��ار 

االنباء االردنية )برتا(، اىل اأن جائحة كورونا 

عرقلت عجلة منو القطاع ال�سناعات اجللدية 

االأخرية،  ال�سنوات  خالل  املت�سارعة  واملحيكات 

على  ك��ب��رية  �سلبية  ت��داع��ي��ات  م��ع��ه��ا  وح��م��ل��ت 

املن�ساآت ال�سناعية العاملة.

اأزمة كورونا دفعت م�سانع  اآثار  ان  واو�سح 

ت�سغيلية  ن��ف��ق��ات  لتحمل  االأردن���ي���ة  االل��ب�����س��ة 

باهظه من كلف رواتب العمالة لديها وموادها 

منتجاتها،  ت�سريف  على  القدرة  دون  االأولية 

من  ج��زء  ع��ن  اال�ستغناء  يف  التفكري  وبالتايل 

عمالتها، اأو حتى ت�سفية بع�س املن�ساآت وخا�سة 

ال�سغرية واملتو�سطة منها.

و�سدد املهند�س قادري على ان القطاع ورغم 

حت���دي���ات اأزم�����ة ك���ورون���ا ح��اف��ظ ع��ل��ى االأي����دي 

العاملة االأردنية العاملة فيه.

وب���ني ان ان��خ��ف��ا���س ����س���ادرات ال��ق��ط��اع ج��اء 

ب��ف��ع��ل ت����راج����ع م�������س���ت���وي���ات ال���ط���ل���ب امل��ح��ل��ي��ة 

حركة  وت��وق��ف  امل�سانع  واغ��الق��ات  وال��ع��امل��ي��ة، 

ال���ت���ج���ارة ال���دول���ي���ة، م��و���س��ح��ا ان امل���وؤ����س���رات 

والدرا�سات ت�سري اىل ان القطاع �سيبداأ بالعودة 

العام  مطلع  م��ع  عهده  �سابق  اىل  التدريجية 

املقبل .

على  ك����ورون����ا  ج��ائ��ح��ة  اآث������ار  “رغم  وق�����ال 

القطاع  ان  اال  واملحيكات  اجللدية  ال�سناعات 

على  م�ستندا  تبعاتها  م��ع  ال��ت��اأق��ل��م  على  ق���ادر 

ال���ن���ج���اح���ات ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا خ�����الل ال�����س��ن��وات 

االأخرية وجعلت منه م�ساهما قويا يف التنمية 

االج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت�������س���ادي���ة وب���ال�������س���ادرات 

والت�سغيل ودعم النمو يف البالد”.

وا�ساف ان القطاع قادر على اال�ستفادة من 

املعطيات اجلديدة التي فر�ستها اجلائحة من 

القطاع  وم�سانع  م�ساغل  بع�س  حت��ول  حيث 

اىل ان��ت��اج ال��ك��م��ام��ات ال��ط��ب��ي��ة واالأف���ره���والت 

واالأحذية الطبية وتغطية كامل حاجة ال�سوق 

املحلية وت�سدير الفائ�س وتوليد فر�س عمل 

جديدة.

واو�سح املهند�س قادري ان منتجات القطاع 

العامل  دول  ملختلف  ت�سديرية  فر�سا  متتلك 

ا�ستغاللها  ان  مبينا  دوالر،  مليون   550 بنحو 

�سيولد اكرث من 33 األف فر�سة عمل.

ال�������س���ن���اع���ات اجل���ل���دي���ة  ق����ط����اع  ان  وب������ني 

ال�سنوات  يف  ك��ب��رية  اجن���ازات  حقق  واملحيكات 

االخرية، حيث ارتفعت �سادراته لنحو ملياري 

دوالر يف العام املا�سي 2019 وي�سهم مبا ن�سبته 

فيما  اململكة،  ���س��ادرات  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة   27

ي�سغل 74 الف عامل وعاملة.

وح�����س��ب امل��ه��ن��د���س ق������ادري ���س��ه��دت اأع�����داد 

امل��ن�����س��اآت ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ق��ط��اع ق���ف���زات ك��ب��رية 

3180 م��ن�����س��اأة خ��الل  وو���س��ل��ت اىل م��ا ي��ق��ارب 

عام 2018، بعد اأن كانت ال تتجاوز 600 من�ساأة 

لال�ستثمارات  نظرا  املا�سي،  القرن  نهاية  مع 

اجلديدة التي تدفقت على اململكة بعد اتفاقية 

املناطق ال�سناعية املوؤهلة، والتي و�سل حجمها 

ك��ا���س��ت��ث��م��ارات  دوالر  م��ل��ي��ار  ن��ح��و  اىل  ح��ال��ي��اً 

اأجنبية.

وبني ان غرفة �سناعة االردن قدمت جملة 

م���ن امل���ط���ال���ب واالج���������راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��ط��اع 

ال�����س��ن��اع��ات اجل��ل��دي��ة وامل��ح��ي��ك��ات ك���اإج���راءات 

ومطالب وقائية للحد من اآثار جائحة فريو�س 

ك���ورون���ا ومت��ك��ي��ن��ه م��ن احل��ف��اظ ع��ل��ى ق��درات��ه 

الت�سغيلية، واال�ستعداد للعودة التدريجية اىل 

�سابق عهده مع بداية العام املقبل.

الرقابة  بت�سديد  ق���ادري  املهند�س  وط��ال��ب 

القائمة  ال��ن��ظ��ر يف  واإع������ادة  امل�����س��ت��وردات  ع��ل��ى 

الب�سائع  وت��خ��م��ني  ل��الأل��ب�����س��ة  اال���س��رت���س��ادي��ة 

امل�ستوردة باأ�سعار التكلفة احلقيقية للمنتجات 

�سريبة  م��ن  القطاع  واإع��ف��اء  حمليا،  امل�سنعة 

الدخل للعام املا�سي وملدة 3 �سنوات.

 تراجع صادرات قطاع الجلدية والمحيكات 15% في 9 أشهر

الأربعاء    14  /  10  / 2020

االنباط- عمان

 هناأ �سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، 

الذين  اململكة،  حم��اف��ظ��ات  خمتلف  م��ن  الطلبة،  م��ن  ع���ددا 

التقني”  للتعليم  الثاين  عبداهلل  “امللك  منحة  على  ح�سلوا 

يف جامعة احل�سني التقنية، اإحدى ام�س موؤ�س�سة ويل العهد.

واأك�����د ���س��م��وه، خ����الل اج��ت��م��اع م���ع ال��ط��ل��ب��ة ع���رب تقنية 

االت�������س���ال امل���رئ���ي، ال���ي���وم ال���ث���الث���اء، اأن امل�����س��ت��ق��ب��ل اأ���س��ب��ح 

التقنية، التي تواكب متطلبات �سوق العمل. للتخ�س�سات 

احل�سني  ج��ام��ع��ة  يف  درا���س��ي��ة  م��ن��ح��ة   50 اأن  اإىل  ي�����س��ار 

عيد  مبنا�سبة  ال��ع��ه��د،  ويل  �سمو  اأعلنها  ق��د  ك��ان  التقنية، 

م��ي��الد ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ال��ث��ام��ن واخلم�سني، 

علم  تخ�س�سي  يف  املحافظات،  جميع  من  الطلبة  ت�ستهدف 

واإع���داده���م  لتمكينهم  احل��ا���س��وب��ي��ة،  وامل��ع��ل��وم��ات  احل��ا���س��وب 

العمل. ل�سوق 

التقنية،  للدرجة  الدرا�سية  الر�سوم  كامل  املنحة  وتغّطي 

وال��ت��ي مت��ث��ل اأول ث��الث ���س��ن��وات م��ن امل��رح��ل��ة ال��درا���س��ي��ة يف 

اجلامعة، وكذلك اأثمان كتب واأجهزة حوا�سيب حممولة.

االنباط- عمان

ال��ل��واء  امل�����س��رتك��ة  االأرك�����ان  رئ��ي�����س هيئة  زار 

الثالثاء،  ام�س  احلنيطي،  اأحمد  يو�سف  الركن 

ك��ت��ي��ب��ة امل�����س��ري ح��اب�����س امل���ج���ايل احل���ر����س امللكي 

الع�سكرية  املنطقة  وح���دات  اإح���دى  االآلية/4، 

ال�سرقية، وكان يف ا�ستقباله قائد املنطقة.

اإيجاز  اإىل  احلنيطي  الركن  ال��ل��واء  وا�ستمع 

ق���دم���ه ق���ائ���د ال��ك��ت��ي��ب��ة، ح�����ول ����س���ري ال���ربام���ج 

واالأم�������ور ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة واالإداري��������ة يف ال��ك��ت��ي��ب��ة، 

واخلطط التدريبية احلالية وامل�ستقبلية واملهام 

والواجبات املناطة بها.

امل�سرتكة  االأرك�����ان  هيئة  رئ��ي�����س  ال��ت��ق��ى  ك��م��ا 

مرتبات الكتيبة، ونقل لهم حتيات جاللة امللك 

امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  الثاين  عبداهلل 

والكفاءة  املتميز  بامل�ستوى  اع��ت��زازه  ع��ن  معرباً 

بهم  املناطة  ال��واج��ب��ات  تنفيذ  يف  واالح��رتاف��ي��ة 

واملعنويات العالية التي يتمتعون بها.

االنباط-عمان

 ب��������داأت ال���ه���ي���ئ���ة اخل����ريي����ة االأردن�����ي�����ة 

و���س��م��ن  ال������زراع������ة،  ووزارة  ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

“م�سروع اال�ستثمار يف املجرتات ال�سغرية 
وانت�سال اال�سر الريفية من الفقر”، ام�س 

على  الغذائية  ال��ط��رود  بتوزيع  ال��ث��الث��اء، 

ال��ع��ائ��الت امل��ت�����س��ررة م��ن ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

االأ�سر  من  اململكة  حمافظات  من  ع��دد  يف 

ال�سوريني. العفيفة والالجئني  االأردنية 

امل�سروع  ان  ب��ي��ان،  يف  الهيئة  واو�سحت 

 6 34960 ط���ردا يف  ت��وزي��ع  ي��ه��دف اىل 

جر�س،  اإرب��د،  “املفرق،  ت�سمل  حمافظات، 

عجلون، ماأدبا والعا�سمة عمان.

وي����اأت����ي امل�������س���روع ب���دع���م ومت���وي���ل م��ن 

ال�������س���ن���دوق ال������دويل ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���زراع���ي���ة 

“اإيفاد” وموؤ�س�سة املجتمع املفتوح- لندن، 
من  للتخفيف  االردن��ي��ة  للحكومة  ك��دع��م 

اثر العبء الذي وقع على اال�سر االردنية 

وا���س��ر  ال�����س��وري��ني،  ل��الج��ئ��ني  امل�ست�سيفة 

ال���الج���ئ���ني ال�������س���وري���ني ال���ذي���ن ت�����س��رروا 

دخلهم  م�سادر  اأو  اأعمالهم  توقف  نتيجة 

اإج���راءات  م��ن  رافقها  وم��ا  ك��ورون��ا،  ب�سبب 

انت�سار  ملنع  احلكومة  قبل  م��ن  اح��رتازي��ة 

الوباء .

العام  االم���ني  م�ساعد  ق��ال  جهته،  م��ن 

ل��ل��ه��ي��ئ��ة حم��م��د ال��ك��ي��الين، اإن����ه مت ال��ي��وم 

ال���ب���دء ب��ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع ت���وزي���ع ال��ط��رود 

العفيفة  االأردن���ي���ة  االأ���س��ر  ع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي��ة 

وال��الج��ئ��ني ال�����س��وري��ني، يف اإرب����د وامل��ف��رق 

والعا�سمة عمان وبالتن�سيق مع اجلمعيات 

اخل����ريي����ة امل���ح���ل���ي���ة واحل����ك����ام االداري�������ني 

بح�سب  االجتماعية،  التنمية  ومديريات 

���س��ن��دوق  م��ن  للهيئة  ت���رد  ال��ت��ي  اال���س��م��اء 

امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة وامل��ف��و���س��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة 

الالجئني. ل�سوؤون 

االنباط- عمان

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء ال��وط��ن��ي��ة ب��دء 

مع  بالتعامل  اخلا�س  الربوتوكول  تطبيق 

حاالت اال�سابة بفريو�س )كورونا امل�ستجد- 

ال��ت��ع��ق��ي��م  اج��������راءات  19(وت�سمل  ك��وف��ي��د 

اكت�ساف  بعد  ملوظفيها  الفحو�سات  واج��راء 

عدد من االإ�سابات بني العاملني يف ال�سركة.

املهند�س اجمد  ال�سركة  عام  وق��ال مدير 

ال�����س��رك��ة اغ��ل��ق��ت م��ك��ات��ب��ه��ا  اإن  ال���روا����س���دة 

حلني  اح��رتازي��ا  املراجعني  اأم���ام  الرئي�سية 

االن��ت��ه��اء م���ن اج������راءات ال��ت��ع��ق��ي��م وفح�س 

امل��خ��ال��ط��ني ال��ت��ي ت��ت��م ب��ال��ت��ع��اون م��ع جل��ان 

ال�سركة  ال��ت��زام  م��وؤك��دا  ال��وب��ائ��ي،  التق�سي 

اتخاذها يف مثل هذه  ال��واج��ب  ب��االإج��راءات 

الربوتوكول  يف  عليها  واملن�سو�س  احل��االت 

املعتمد للحد من انت�سار فريو�س كورونا.

واكد التزام ال�سركة بتطبيق قرار جمل�س 

الوزراء القا�سي بتخفي�س عدد املوظفني يف 

ا�ستمرارية  على  احلفاظ  مع  العام  القطاع 

العمل و�سمان دميومة النظام الكهربائي .

ت�ستقبل  ال�����س��رك��ة  اإن  ال���روا����س���دة  وق����ال 

م���ع���ام���الت امل����راج����ع����ني ع����ن ُب���ع���د وب�����س��ك��ل 

ال��ك��رتوين م��ن خ��الل موقعها االل��ك��رتوين 

وذل������ك ال����ت����زام����ا ب����ال����ربوت����وك����ول اخل���ا����س 

بالتعامل مع الفريو�س وحفاظا على �سحة 

املواطنني والعاملني و�سالمتهم.

ولي العهد يهنئ الطلبة الحاصلين 
على منحة الملك عبداهلل الثاني 

للتعليم التقني

 رئيس هيئة األركان المشتركة يزور المنطقة 
العسكرية الشرقية

 الخيرية الهاشمية والزراعة توزعان طرودا غذائية
 على االسر المتضررة من كورونا

 الكهرباء الوطنية تطبق اجراءات الحد من كورونا بعد 
اكتشاف إصابات بين موظفيها



املحلي
30

االنباط- الكورة

 توقعت مديرية زراعة لواء الكورة انخفا�ض 

اإن��ت��اج زي��ت ال��زي��ت��ون للمو�سم احل���ايل يف  م��ع��دل 

ط��ن��اً،   540 اإىل  لي�سل  ط��ن��ا،   184 بنحو  ال���ل���واء، 

املا�سي الذي �سجل فيه  العام  مقارنة مع مو�سم 

اإنتاج الزيت 724 طناً.

وب��ي��ن��ت م���دي���رة ال����زراع����ة، امل��ه��ن��د���س��ة ازده����ار 

ال�سرحان، اأن اإنتاج ثمار الزيتون لغايات التخليل 

300 طن، م�سرية  �سيكون بنحو  للمو�سم احلايل 

اأ�سجار  اإ���س��اب��ة  اإىل  يعود  الإن��ت��اج  ت��راج��ع  اأن  اإىل 

الزيتون بذبابة الثمار، اإ�سافة اإىل تاأثري موجات 

املا�سيني على  ال�سهرين  املرتفعة خالل  احلرارة 

تكوين الزيت يف الثمار.

ق��ل��ي��ل��ة م��ن  اأع����������داداً  اإن  ال�������س���رح���ان  وق����ال����ت 

املعا�سر  ب��داأوا بع�سر ثمار زيتونهم يف  املزارعني 

التي مت ترخي�سها يف اللواء، داعية املزارعني اإىل 

البدء بقطف ثمار الزيتون عندما يتحول لون 70 

باملئة منها اإىل اللون البنف�سجي اأو الأ�سود؛ حيث 

الثمار  الزيت كلما زادت ن�سبة ن�سج  ت��زداد ن�سبة 

مواعيد  اختالف  م��راع��اة  مع  تلوينها،  واكتمال 

الن�سج ح�سب اأ�سناف الزيتون ومناطق زراعته.

ي�سار اإىل اأن لواء الكورة ي�سم حوايل 30 األف 

م�ساحات من  منها  ال��زي��ت��ون،  اأ���س��ج��ار  م��ن  دومن 

اللواء  يف  تتواجد  فيما  املعمر،  الرومي  الزيتون 

اإن��ت��اج،  خ��ط��وط  بت�سعة  تعمل  حديثة  معا�سر   5

اإ�سافة اإىل اأربع معا�سر قدمية.

االنباط-عمان

عقدت جمعية البنوك ام�س ور�سة متخ�س�سة 

ح��ول قانون �سمان احلقوق يف الأم���وال املنقولة، 

ا�ستكمال للخطة التدريبّية للجمعية الهادفة اإىل 

ن�سر الوعي بني موظفي اجلهاز امل�سريف الأردين 

فيما يتعلق بالأمور القانونية املرتبطة بالأعمال 

امل�سرفية.

الت�سال  تقنية  خ��الل  م��ن  ال��ور���س��ة  وناق�ست 

امل��رئ��ي ب��ح�����س��ور ع���دد م��ن م��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع من 

من  العديد  الئ��ت��م��ان،  يف  والعاملني  القانونيني 

ومن  ال��ق��ان��ون  ت�سمنها  ال��ت��ي  القانونية  الح��ك��ام 

ال�سمانة  يف  ال�����س��م��ان  ح��ق��وق  اأول����وي����ة  �سمنها 

املنقولة.

وق�����ال م���دي���ر ع����ام اجل��م��ع��ي��ة ال���دك���ت���ور م��اه��ر 

احتياجات  لتلبية  تاأتي  الور�سة  هذه  اإن  املحروق، 

موظفي القطاع امل�سريف ون�سر املعرفة القانونية 

وامل�����س��رف��ي��ة ب��ي��ن��ه��م، ومب����ا ي��ن�����س��ج��م م���ع اأه�����داف 

التطورات  ملواكبة  اأع�سائها  خ��دم��ة  يف  اجلمعية 

الت�سريعية املرتبطة باأعمال اجلهار امل�سريف.

بدورها، ا�ستعر�ست املحامية لنا �سالمة، اأهم 

النقاط امل�ستحدثة ت�سريعياً يف القانون والتي من 

�ساأنها حت�سني بيئة الأعمال يف الأردن من خالل 

التطبيقات اجلديدة التي افردها القانون بهدف 

ال��غ��ري وال���س��ت��ف��ادة  اإن�����س��اء ح��ق��وق �سمان ل�سالح 

من هذه احلقوق من قبل الأ�سخا�س الطبيعيني 

والعتباريني وكذلك املتخ�س�سني من القانونيني.

“يحكم هذا املبداأ ذلك الرتتيب املتبع  وقالت 

يف  ذاتها  بال�سمانة  امل�سمونة  املطالبات  �سداد  يف 

حال تخلف املدين عن �سدادها، حيث يعد و�سوح 

الن�سو�س  ب��ني  التعار�س  وت��ف��ادي  الرتتيب  ه��ذا 

القانونية من الأمور الأ�سا�سية”.

وح�����ول اإن���ف���اذ ح���ق���وق ال�����س��م��ان يف الأم������وال، 

او�سحت ان عملية التنفيذ على الأموال املنقولة يف 

حال تخلف املدين عن الوفاء باللتزام امل�سمون، 

تت�سمن املبادئ الرئي�سية حق الدائن يف و�سع اليد 

على ال�سمانة ب�سكل فوري يف حال عدم ال�سداد.

األمن العام: خطة أمنية لالنتخابات النيابية

اتحاد العمال : ملفات مهّمة أمام الحكومة الجديدة للنهوض بواقع العمال 

١٨ وفاة و٢٠٤٧ إصابة محلية جديدة بـ»كورونا«

العايد: لم ندرس خيار الحظر الشامل لـ٣٠ يوما

تصاعد مقلق باالصابات والوفيات وحظر الجمعة والسبت مجددا

 األمم المتحدة للتنمية تؤكد استعدادها لترويج فرص االستثمار باالردن

االنباط-عمان

اأكد مدير الأمن العام اللواء الركن   

املحكم  التنفيذ  اأهمية  احلوامتة  ح�سني 

بالنتخابات  املتعلقة  الأم��ن��ي��ة  للخطة 

ل�سمان  املتخذة  والإج����راءات  النيابية، 

ظهورها بال�سورة احل�سارية التي تليق 

ب�سمعة الوطن ومتثل اإرادة الأردنيني.

و���س��دد ال��ل��واء ال��رك��ن احل��وامت��ة على 

�سرورة التنفيذ احلازم لكافة الإجراءات 

البيئة  لتوفري  والح��رتازي��ة  الوقائية 

الآم����ن����ة ل�����س��ري ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة 

من  املواطنني  ومتكني  وي�سر،  ب�سهولة 

�سيما  واأمانة،  بنزاهة  حقوقهم  ممار�سة 

متر  التي  ال�ستثنائية  الظروف  ظل  يف 

بها اململكة يف مواجهة انت�سار الوباء.

تامة  بت�ساركية  العمل  �سرورة  واأك��د 

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م���ع  ف���اع���ل  وت��ن�����س��ي��ق 

واجل��ه��ات  لالنتخاب  امل�ستقلة  والهيئة 

ت��ب��ذل ج��ه��وداً  وال��ت��ي  الأخ���رى  املخت�سة 

م�ساعفة يف هذا املجال.

ج���اء ذل���ك خ���الل الج��ت��م��اع الأم��ن��ي 

ال����ذي ت��راأ���س��ه ال���ل���واء احل���وامت���ة ال��ي��وم 

ال����ث����الث����اء، مل��ن��اق�����س��ة اخل���ط���ة الأم���ن���ي���ة 

بح�سور   ،2020 ال��ن��ي��اب��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

م�ساعديه وكبار القادة واملدراء.

وب����ني ال����ل����واء ال���رك���ن احل����وامت����ة اإن 

م���دي���ري���ة الأم������ن ال���ع���ام ���س��خ��رت ك��اف��ة 

اإم���ك���ان���ي���ات���ه���ا الإداري���������ة وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 

�ستعمل  ال��ت��ي  الأم��ن��ي��ة  ال���ق���وة  خل��دم��ة 

امل�����ي�����دان ط���ي���ل���ة م����راح����ل ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 

املالئمة  ال��ظ��روف  لتهيئة  الن��ت��خ��اب��ي��ة 

من  الن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية  اأرك����ان  ل��ك��اف��ة 

ومراقبني،  وجل��ان  وناخبني  مر�سحني 

الفرز  ملراكز  املنا�سبة  احلماية  وتوفري 

والقرتاع.

املو�سوعة  الأمنية  وت�ستجيب اخلطة 

م��ن ق��ب��ل م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام لكافة 

ال���ظ���روف امل��ت��وق��ع��ة اأو امل��ح��ت��م��ل��ة خ��الل 

���س��ري ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة يف ج��م��ي��ع 

الدرا�سات  على  اعتمادا  اململكة،  مناطق 

امل�سبقة واخلربات املرتاكمة واملتغريات.

وت�����س��م��ن��ت خ���ط���ط���اً ف���رع���ي���ة لآل���ي���ة 

الن���ت�������س���ار الأم����ن����ي وت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ل��ي��ة 

امل�����روري�����ة، وت��ف��ع��ي��ل غ����رف ال��ع��م��ل��ي��ات، 

وجت����ه����ي����ز ك������������وادر ال�������دف�������اع امل��������دين، 

وت����وف����ري الح����ت����ي����اط ال����س���رتات���ي���ج���ي 

ع��ل��ى تلبية  وال���ق���ادر  ع���ايل اجل���اه���زي���ة، 

الحتياجات الأمنية و�سرعة ال�ستجابة، 

وتعزيز ال�ستعدادات يف جمالت الإنقاذ 

والإ�����س����ع����اف وال���ت���ع���ام���ل م����ع ال���ظ���روف 

املحتملة. واجلوية  الطبيعية 

االنباط-عمان

اأكد الحتاد العام لنقابات عمال الأردن، اأّن 

امللفات  من  العديد  اجلديدة  احلكومة  اأم��ام 

العمال  ب��ق��ط��اع  تتعلق  وال�����س��روري��ة  امل��ه��م��ة 

و�سوق العمل الأردين، بحاجة ملعاجلات �ساملة 

وحت�سني  العمال  ب��واق��ع  للنهو�س  وج��ذري��ة 

ظروف العمل.

وقال رئي�س الحت��اد العام مازن املعايطة، 

يف ب��ي��ان ���س��ح��ايف ام�����س، اإن حت��دي��ات كبرية 

وا�سكالت عديدة ما تزال قائمة وترتك اآثار 

�سلبية على العاملني يف �ستى القطاعات، وقد 

تعمقت خطورتها مع التداعيات القت�سادية 

جلائحة كورونا وما ك�سفت عنه من جوانب 

معايري  يف  وق�سور  العمل،  ���س��وق  يف   �سعف 

العمل الالئق ومنظومة احلماية الجتماعية 

للعمال.

حكومة  م��ن  “ننتظر  امل��ع��اي��ط��ه،  واأ����س���اف 

د.ب�����س��ر اخل�����س��اون��ه ب��رن��ام��ج ع��م��ل يت�سمن 

�سيا�سات واج��راءات فّعالة من �ساأنها معاجلة 

والعالقة كتعزيز منظومة  ال�سرورية  امللفات 

احلماية الجتماعية وتو�سيع مظلتها لت�سمل 

من  املنظم؛  غري  القت�ساد  بقطاع  العاملني 

عمال املياومة ومن يعملون حل�سابهم اخلا�س 

يف املهن واحلرف وامل�ساريع ال�سغرية ومتناهية 

التاأمني  مظلة  لتو�سيع  بال�سافة   ... ال�سغر 

ال�سحي و�سمول جميع العاملني بها”.

ت��و���س��ي��ع  امل���ع���اي���ط���ه، اإىل �����س����رورة  ول���ف���ت 

مظلة ال�سمان الجتماعي كي يتمتع جميع 

كافة،  القت�سادية  القطاعات  يف  العاملني 

ب��احل��م��اي��ات الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��اأم��ي��ن��ات التي 

ت��ق��دم��ه��ا م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي، 

يف  ع��دي��دة  عمالية  ق��ط��اع��ات  اأن  اإىل  م�سريا 

الزراعة، والن�ساءات واخلدمات خارج مظلة 

اأو�ساعهم  يفاقم  م��ا  الج��ت��م��اع��ي؛  ال�سمان 

املعي�سية �سيما مع قرارات احلظر والغالقات 

على  م�سددا  ك��ورون��ا،  ب�سبب جائحة  املتكررة 

والعمل  لها  املنا�سبة  ايجاد احللول  ���س��رورة، 

بجدية للخروج بقرارات من �ساأنها معاجلة 

ال�سكاليات القائمة.

احلكومة  ع��ل��ى  “يجب  امل��ع��اي��ط��ه،  وت��اب��ع 

من  �سيا�سات  و�سع  على  تعمل  اأن  اجل��دي��دة 

الوظيفي  وال�ستقرار  الأم��ن  حتقيق  �ساأنها 

خطر  م��ن  العمالة  على  واحل��ف��اظ  للعمال، 

ال��ذي  الأم����ر  ال��وظ��ائ��ف،  وف���ق���دان  الت�سريح 

ويعزز  البطالة  م�سكلة  تفاقم  بعدم  ي�ساهم 

اإىل  ت�سري  التوقعات  اأن  موؤكدا  النتاجية”، 

ازدياد معدلت العمال الذين فقدوا وظائفهم 

و�ُسّرحوا من اأعمالهم.

ودعا رئي�س الحتاد، احلكومة اإىل �سرورة 

توفري املناخ القت�سادي املالئم الذي ي�ساهم 

والباحثني  للمتعطلني  عمل  فر�س  بتوفري 

العمل،   �سوق  اإىل  الداخلني اجل��دد  و�سريحة 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ف م���ع���دلت ال��ب��ط��ال��ة، 

اإىل م�ستويات غري م�سبوقة”،  “التي و�سلت 
البيئة  وتوفري  القت�ساد  حتفيز  خ��الل  من 

ال���س��ت��ث��م��اري��ة امل��ن��ا���س��ب��ة وت��ع��زي��ز امل�����س��اري��ع 

ال�ستثمارية يف القطاع اخلا�س الأم��ر الذي 

ي�ساهم بتوفري فر�س العمل وخف�س معدلت 

البطالة.

كما طالب املعايطه، احلكومة اجلديدة، اأن 

تعمل على حت�سني ظروف العمل و�سروطه، 

ال��الئ��ق وفق  ك��ي ين�سجم م��ع معايري العمل 

قانون العمل الأردين وما ن�ست علية املواثيق 

اي��ج��اب��ا  ال��دول��ي��ة، م��ا ينعك�س  والت��ف��اق��ي��ات 

عديدة  قطاعات  يف  بالعمل  ال�سباب  باإقبال 

ت�سهد عزوفا كبريا ب�سبب عدم توفري معايري 

العمل الالئق.

ال��ع��م��ال��ي��ة  احل���رك���ة  “�ساركت  واأ�����س����اف، 

والنقابية قبل اأيام قليلة دول العامل الحتفال 

املنا�سبة  وه��ي  ال��الئ��ق،  للعمل  العاملي  باليوم 

ال��ت��ي ي��ت��م ال��ت��اأك��ي��د ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ح���ق ال��ع��م��ال 

مب��ع��اي��ري ع��م��ل لئ��ق��ة ت��ت��وف��ر ف��ي��ه ال��ك��رام��ة، 

ال��ب��ي��ئ��ة الآم����ن����ة، الأج������ر ال����ع����ادل، ال�����س��م��ان 

الجتماعي،  وامل�ساوة بني اجلن�سني والعدالة 

وغريها من احلقوق التي كفلتها الت�سريعات 

العمل  اأن  اإىل  م�سريا  والدولية”،  املحلية 

الالئق هو اأحد احللول اجلذرية مل�سكلة الفقر 

العمال وحت�سني  بواقع  والنهو�س  والبطالة 

ظروفهم املعي�سية واأو�ساعهم القت�سادية.

االنباط-عمان

اأع���ل���ن وزي����ر ال���ّدول���ة ل�����س��وؤون الإع�����الم، 

الناطق الر�سمي با�سم احلكومة، علي العايد 

التجّول  بقرار فر�س حظر  العمل  ا�ستمرار 

ال�سامل يف جميع حمافظات اململكة، ليومّي 

اجلمعة وال�سبت املقبلني.

ي��اأت��ي بناء  ال��ق��رار  اأّن  اإىل  ال��ع��اي��د  واأ���س��ار 

على تو�سية خلّية الأزمة يف املركز الوطني 

ا�ستمرار  ظ��ّل  ويف  الأزم����ات،  واإدارة  ل��الأم��ن 

امل�ستجّد  كورونا  بفريو�س  اإ�سابات  ت�سجيل 

احلكومة  اأّن  م��وؤّك��داً  مرتفعة؛  مب�ستويات 

ت���ع���ّول ع��ل��ى وع����ي امل���واط���ن���ني وال��ت��زام��ه��م 

للتخفيف من اإجراءات الإغالق واحلظر.

واأهاب العايد باملواطنني �سرورة اللتزام 

ب����اإج����راءات ال�����س��الم��ة وال���وق���اي���ة وال��ت��ب��اع��د 

اجل�����س��دي وارت�����داء ال��ك��م��ام��ات؛ م���وؤّك���داً اأّن 

تخفيف الإجراءات يعتمد ب�سكل رئي�س على 

مدى اللتزام باعتباره الفي�سل يف احلّد من 

انت�سار الوباء.

وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  احل���ك���وم���ة  اأّن  اإىل  ون�������ّوه 

باتخاذ  �ست�ستمّر  ��ة،  امل��خ��ت�����سّ الأج���ه���زة  م��ع 

�سّحة  على  ب��احل��ف��اظ  الكفيلة  الإج�����راءات 

امل���واط���ن���ني و����س���الم���ت���ه���م، ال���ت���ي ه����ي اأوىل 

الأولوّيات كما يوّجه دائماً جاللة امللك عبد 

اهلل الثاين، مع الأخذ بعني العتبار التوازن 

ما بني اإجراءات ال�سالمة وم�سلحة خمتلف 

القطاعات.

وفيما يتعّلق بقرار حظر التجّول ال�سامل 

ل��ي��وم��ّي اجل��م��ع��ة وال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل��ني، اأو���س��ح 

العايد اأّن �ساعاته �ستبداأ اعتباراً من الواحدة 

فجر يوم اجلمعة، و�ست�ستمّر ملّدة 48 �ساعة، 

بحيث تنتهي يف متام ال�ساعة الواحدة فجر 

يوم الأحد.

�ساعات حظر  انتهاء  اأّن��ه وبعد  اإىل  واأ�سار 

التجّول ال�سامل، تبداأ �ساعات حظر التجّول 

اجل����زئ����ي امل����ع����ت����ادة، ال���ت���ي ُي�����س��م��ح خ��الل��ه��ا 

ل��ل��م��واط��ن��ني امل�����س��ّرح ل��ه��م ف��ق��ط ب��اخل��روج، 

والتي ت�ستمّر حّتى ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحاً.

وحول ما مّت تداوله عرب و�سائل التوا�سل 

قرار  لتخاذ  بالتمهيد  واملتعّلق  الجتماعي 

اأّك��د  ي��وم��اً،   30 مل��ّدة  ال�سامل  التجّول  بحظر 

العايد اأّن هذه املعلومات عارية عن ال�سّحة 

وبالتن�سيق  احلكومة  اأّن  اإىل  لف��ت��اً  مت��ام��اً، 

م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ّي��ة ع���ق���دت ���س��ل�����س��ل��ة من 

الج��ت��م��اع��ات م��ن��ذ اأم�������س، ومل ت��در���س ه��ذا 

اخليار مطلقاً.

وف���ي���م���ا ي���ت���ع���ّل���ق ب��������اإج��������راءات ال�������س���م���اح 

للم�سافرين اأو العائدين من اخلارج باملرور 

اأّن��ه  العايد  ب��نّي  الأم��ن��ّي��ة،  الغلق  ع��رب نقاط 

اإبرازهم  خ��الل  من  مرورهم  ت�سهيل  �سيتّم 

اأو  اجلي�س  ل��ك��وادر  ال�سفر  ت��ذاك��ر  ع��ن  �سور 

حمافظات  جميع  يف  املنت�سرة  ال��ع��ام  الأم���ن 

م�سافر  �سخ�س  ك���ّل  اأّن  اإىل  لف��ت��اً  امل��م��ل��ك��ة، 

فقط  واح����د  ب�سخ�س  ال���س��ت��ع��ان��ة  ب��اإم��ك��ان��ه 

�سورة  اإب���رازه  �سريطة  املطار  اإىل  لإي�ساله 

عن تذكرة ال�سفر اأي�ساً.

 2054 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  واأع��ل��ن��ت    

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

العدد  لريتفع  حملّية،   2047 منها   ، اململكة 

الإجمايل لالإ�سابات اإىل 28127.

كما اأعلنت وفق املوجز الإعالمي ال�سادر 

عن  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال�������وزراء  رئ��ا���س��ة  ع���ن 

ت�سجيل 18 حالة وفاة، لريتفع اإجمايل عدد 

الوفيات منذ بدء الوباء اإىل 225 حالة.

 2047 على  اجل��دي��دة  الإ�سابات  وت��وّزع��ت 

حمافظة  يف  حالة   1357 منها  حملّية  حالة 

حمافظة  يف  ح��الت  و210  ع��ّم��ان،  العا�سمة 

الزرقاء، و122 حالة يف حمافظة اإربد، منها 

90 حالة يف حمافظة  17 حالة يف الرمثا، و 

ال��ك��رك، و  ع��ج��ل��ون، و67 ح��ال��ة يف حمافظة 

و40 حالة  ال��ب��ل��ق��اء،  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة   59

حمافظة  يف  حالة  و30  م��اأدب��ا،  حمافظة  يف 

و25  جر�س،  حمافظة  يف  حالة  و28  امل��ف��رق، 

5 ح��الت يف  م��ع��ان، منها  حالة يف حمافظة 

البرتا، و11 حالة يف حمافظة الطفيلة، و8 

حالت يف حمافظة العقبة.

 5 7 ح����الت خ��ارج��ّي��ة م��ن��ه��ا  ك��م��ا �سجلت 

ح����الت ب���ني ال��ق��ادم��ني م���ن خ����ارج امل��م��ل��ك��ة، 

قادمني  اأردنّيني  �ساحنات  ل�سائقي  وحالتان 

عرب مركزّي حدود العمري وجابر.

واأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 142 حالة �سفاء 

اإج��راء  اإىل  اإ�سافة  املعتمدة،  امل�ست�سفيات  يف 

25736 فح�ساً خمربّياً، لي�سبح اإجمايل عدد 

ال��وب��اء  ب��دء  اأج��ري��ت منذ  ال��ت��ي  الفحو�سات 

وحتى الآن 1464941 فح�ساً.

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

اللتزام  اإىل  اإ�سابة حملّية،  ت�سجيل حالت 

ال���ّدف���اع، واّت���ب���اع م��ع��اي��ري ال�سالمة  ب���اأوام���ر 

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

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

تطبيقي “اأمان” و”�سحتك”.

االنباط- عمان

امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  رئ���ي�������س  ق�����ال   

ي��وك��و   ،)ITPO( ال�����س��ن��اع��ي��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

ال�ستعداد  اأمت  على  املنظمة  اإن  يا�سوناجا، 

ل��ل��ت��ع��اون م���ع ه��ي��ئ��ة الإ���س��ت��ث��م��ار واجل��ه��ات 

الفر�س  ت��روي��ج  يف  جهودها  ودع��م  املعنية، 

اإىل  اإ�سافة  الأردن،  يف  املتاحة  ال�ستثمارية 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال ودع��م 

امل�ساريع التنموية يف الأردن.

جاء ذلك خالل م�ساركة هيئة الإ�ستثمار 

والأعمال”  لال�ستثمار  “الأردن  ن���دوة  يف 

ن��ظ��م��ت��ه��ا ال�������س���ف���ارة الأردن�����ي�����ة يف ال��ي��اب��ان 

وب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ك��ت��ب ت��روي��ج ال���س��ت��ث��م��ار 

 ، طوكيو  لليونيدو/  التابع  والتكنولوجيا 

ومنظمة التجارة اخلارجية اليابانية ، من 

.ZOOM خالل من�سة 

ال��ث��الث��اء،  ام�����س  الهيئة،  ب��ي��ان  وبح�سب 

ف��ق��د ����س���ارك يف ال����ن����دوة وزي�����ر الق��ت�����س��اد 

ورئي�س  الهناندة  اأحمد  وال��ري��ادة  الرقمي 

ال���وزين،  ال��دك��ت��ور خ��ال��د  هيئة الإ���س��ت��ث��م��ار 

و�سفرية الأردن يف اليابان لينا عناب، ومن 

ملنظمة  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  ال��ي��اب��ان 

�سون،  اإي�سريو  اليابانية  اخلارجية  التجارة 

للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ورئ��ي�����س 

ال�����س��ن��اع��ي��ة ون���ائ���ب امل���دي���ر ال���ع���ام ل�����س��رك��ة 

ق��ط��اع  يف  الأردن  يف  امل�����س��ت��ث��م��رة  م��ي��ت�����س��وي 

امل�ست�سار  اأكيهريو �سريان، وكذلك  الطاقة، 

GRA، �سو واتانابي،  التنفيذي يف �سركة 

وهي �سركة يابانية تعمل يف جمال الأغذية 

الزراعية يف الأردن.

الفتتاحية  كلمته  الهناندة، خالل  واأكد 

تعزيز  على  حري�س  الأردن  اأن   ، الندوة  يف 

الثنائية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر 

وت��و���س��ي��ع اآف����اق ال���س��ت��ث��م��ار ب��ني اجل��ان��ب��ني 

ذات  ال���ق���ط���اع���ات  يف  وال����ي����اب����اين  الأردين 

اله����ت����م����ام امل�������س���رتك وخ���ا����س���ة يف ق��ط��اع 

املعلومات. وتكنولوجيا  الت�سالت 

واأكد اأهمية البيئة ال�ستثمارية اجلاذبة 

الأردن  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف 

الب�سرية  امل����وارد  ع��ل��ى وج���ود  ت��ق��وم  وال��ت��ي 

امل����وؤه����ل����ة، وال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة امل���ت���ق���دم���ة، 

وال�سركات الأردنية املتميزة يف هذا القطاع، 

ال����س���رتات���ي���ج���ي  امل����وق����ع  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة وال�������ذي ي�����س��ّه��ل ال����دخ����ول اإىل 

والعاملية. الإقليمية  الأ�سواق 

يوجد  الأردن  اإن  ال��وزين  الدكتور  وق��ال 

ب���ه ال��ع��دي��د م���ن امل���ي���زات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��ت��ي 

اإىل  اإ���س��اف��ة  للم�ستثمرين،  وج��ه��ة  جتعله 

الإ�ستثمارية  ال��ف��ر���س  م��ن  ال��ع��دي��د  وج���ود 

احل��ق��ي��ق��ي��ة يف ال���ع���دي���د م����ن ال���ق���ط���اع���ات 

ال�سناعة  كقطاعات  الواعدة،  الإ�ستثمارية 

واخلدمات  وال�سياحة  وال�سحة  وال��زراع��ة 

والتعدين،  والطاقة  املعلومات  وتكنولوجيا 

من  عليها  للتعرف  متاحة  الفر�س  وه��ذه 

الإ�ستثمار  لهيئة  الإلكرتوين  املوقع  خالل 

اإل��ك��رتوين ذك��ي خا�س  وم��ن خ��الل تطبيق 

الإ�ستثمار. بهيئة 

اخت�سار  وب��ه��دف  اأن���ه  ال����وزين  واأ����س���اف 

وتوفري  امل�ستثمرين  على  واجل��ه��د  ال��وق��ت 

اإ���س��ت��ث��م��اري��ة م��ن��اف�����س��ة ق��م��ن��ا يف هيئة  ب��ي��ئ��ة 

الإ���س��ت��ث��م��ار ب��اأمت��ت��ة ال��ع��دي��د م���ن خ��دم��ات 

امل�ستثمر  ي�ستطيع  حيث  الإ�ستثمار،  هيئة 

ي���ت���ق���دم لأغ���ل���ب  اأن  ت�����واج�����ده  م���ك���ان  م����ن 

للم�ساريع  الهيئة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 

احلاجة  دون  اإلكرتوين  ب�سكل  الإ�ستثمارية 

لزيارة الهيئة .

ملنظمة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  وع��رب 

 JETRO اليابانية  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 

اليابانية  ال�����س��رك��ات  باهتمام  �سعادته  ع��ن 

الأردن  اأن  مبيناً  الأردن،  يف  ال�ستثمار  يف 

وامل�ستثمرين،  ال��ري��ادي��ة  ال�����س��رك��ات  ي��دع��م 

وح����ث ال�������س���رك���ات ال��ي��اب��ان��ي��ة امل�������س���ارك���ة يف 

الفر�س  الإ�ستفادة من  �سرورة  على  اللقاء 

يف  الأردن  ل����دى  امل���ت���وف���رة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 

املتنوعة. القطاعات 

توقع انخفاض انتاج زيت الزيتون بلواء 
الكورة إلى 540 طنًا

 ورشة متخصصة حول قانون ضمان 
الحقوق في األموال المنقولة

د.حممد طالب عبيدات

اأّدت  التي  حكومته  يف  وال���وزراء  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  الرئي�س  لدولة  القلب  من  نبارك 

و�سّمت  نوعية  احلكومية  الت�سكيلة  ج���اءت  ول��الأم��ان��ة  اهلل،   حفظه  امل��ل��ك  ج��الل��ة  اأم���ام  الق�سم 

جاء  احلكومة  ت�سكيل  اأن  وحيث  والإقت�ساديني؛  وال�سيا�سيني  والتكنوقراط  املرتاكمة  اخلربات 

والكفاءات  واملناطقي  ال�سيا�سي  الطيف  األ���وان  ح��وت  فقد  ع�سر  التا�سع  املجل�س  اإنتخابات  قبل 

لي�ست  واإقت�سادية  �سيا�سية  ظ��روف  ظ��ل  يف  ت��اأت��ي  احلكومة  اأن  وحيث  وغ��ريه��ا؛  والدميغرافيا 

واحلاكمية  الإقت�سادي  التمكني  اأ�سا�سها  كبرية  و�سعبية  ملكية  مطالب  وق��ع  ظل  يف  بال�سهلة 

الر�سيدة وجتاوز ملف كورونا وويالته على الإقت�ساد الوطني، والتكليف امللكي عّرج على نقاط 

هامة للحكومة لغايات �سبط اإيقاع املرحلة القادمة:

1. جاءت احلكومة ب�سمفونية متكاملة من وزراء التكنوقراط وال�سيا�سيني واخلرباء وت�سّكلت 

بطريقة �سمولية ونوعية اإذ حوت ثالث نواب للرئي�س لتاأخذ م�سارات ثالث داخلية واإقت�سادية 

و�سيا�سية؛ كما جاءت بخرية اخلرية من اأبناء الوطن ليحمل كل منهم ملف مهم من امللفات التي 

وردت يف كتاب التكليف ال�سامي.

الطلب من احلكومة اجلديدة الرتكيز على جتاوز امللف  2.  جاء التكليف ال�سامي مت�سمناً 

ال�سحي لكورونا وتاأثريه على الإقت�ساد الوطني وفر�س العمل وت�سغيل �سباب الوطن وامل�ساهمة 

يف الق�ساء على بوؤر الفقر التي باتت تنت�سر يف بع�س املناطق؛ بالإ�سافة لتطوير النظام ال�سحي 

وكذلك  ال�سحي؛  التاأمني  قاعدة  وتو�سيع  لذلك  متخ�س�س  مركز  واإن�ساء  الوباء  جماح  وكبح 

الإهتمام مبنظومة التعليم وجودته؛ والنهو�س بالقطاعني الزراعي وال�سياحي؛ وتطوير اجلهاز 

الإداري وغريها.

العمل  وتوفري فر�س  الوطني وحتفيزه،  الإقت�ساد  اإط��الق طاقات  3. مطلوب من احلكومة 

ال��ق��ادم  لل�سباب م��ن خ��الل الإ���س��ت��ث��م��ارات،  واإط���الق ح���وار وط��ن��ي بالتن�سيق م��ع جمل�س الأم���ة 

ال�سريبية  للمنظومة  �ساملة  مراجعة  وطلب  امل��دين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  والنقابات  والأح��زاب 

لتحقيق العدالة الإجتماعية، واأن تتواءم ال�سريبة مع اخلدمات املقدمة للمواطن.

4. كما مطلوب من احلكومة اإطالق ثورة بي�ساء اإ�سالحية يف الإدارة واملنا�سب العليا وم�سرية 

الإ�سالح ال�سيا�سي، و�سرورة تعزيز دور الأحزاب لغايات الو�سول للحكومات الربملانية.

الرئي�س  ال�سامن  فهي   الأمنية،  والأجهزة  امل�سلحة  القوات  دعم  �سرورة  اأي�ساً  ومطلوب   .5

لأمننا واإ�ستقرارنا وبيئتنا الإ�ستثمارية والقطاعات كافة.

6. مطلوب من احلكومة تقدمي خدمات نوعية للمواطنني يف كل املجالت، فكما هو جاللة 

امللك مع ال�سعب ويفيِ خندقهم حلل امل�ساكل املرتاكمة وحت�سني اأحوالهم املعي�سية والعدالة يف كل 

�سيء؛ مطلوب من احلكومة اأن حتذوا حذوه.

اأت��ت باإثنني وثالثني وزي��راً ول �سري يف ذلك  ن�سبياً حيث  7. واإن كان حجم احلكومة كبرياً 

ال��واردة فيه؛ لكن ر�ساقة وكفاءة احلكومة  املطالب  ال�سامي لتحقيق  التكليف  لتتواءم مع كتاب 

مطلوبة يف هذه الظروف لغايات �سبط النفقات و�سبط اإيقاع الإ�ستحقاف بجدارة، حيث مطلوب 

ّنة اأو �سوفية واأن تكون مكاتبهم  من الوزراء امليدانية وتقدمي اخلدمة للنا�س من قلوبهم دون ميِ

مفتوحة ملتلقي اخلدمة.

8. لالأمانة طّبق رئي�س الوزراء معايري واآليات اإختيار احلكومات التي �سملت الكفاءة والتنّوع 

قليمي  �سية والروؤية واخلربات املرتاكمة والتوا�سل واجلندر والدميغرافيا والظرف الإ والتخ�سّ

والعاملي والعملية ال�سيا�سية ومعايري اأخرى؛ واأتت اأ�سماء الطاقم الوزاري قويًة ونظيفة واأمينة 

و�سمعة معظمهم كامل�سك. 

ب��ل��ورة خطة عمل  ل��غ��اي��ات  ال����وزاري ج��ل مهم  ال��ط��اق��م  اأف����راد  ب��ني  ن�����س��ج��ام والتوافقية  9. الإ

ر�س. واإ�سرتاتيجية م�سرتكة لتنفيذها على الأ

جناز  �سل تراكمية الإ 10. كان هنالك تركيز على الوزراء التكنوقراط فهم رافعة احلكومة، والأ

ول، فامل�سوؤولية عند الوزراء ال�سرفاء تكليف واأمانة ولي�س  بني الوزراء ولي�س البداية من املربع الأ

ت�سريف و�سوفية، وخ�سو�ساً يف هذا الزمان.

11. حتية �سكر واإعتزاز حلكومة الدكتور عمر الرزاز التي عملت باإخال�س واإجتهدت وقّدمت 

املمكن؛ فاإن اإجتهدت واأ�سابت فلها اأجران واإن اأخطاأت فلها اأجر واحد؛ ونرجو اهلل خمل�سني اأن 

على  �سبقتها لنبني تراكمياً  التي  اإنتهت احلكومة  الدكتور اخل�ساونة من حيث  تنطلق حكومة 

الإجناز ونعزز املاأ�س�سة احلكومية.  

ب�سخ�سه وقدراته كخيار  نثق  الذي  الدكتور اخل�ساونة-  تكون حكومة  اأن  نتطّلع  ب�سراحة: 

املرحلة، وتقوم على مواجهة وحّل  تنا�سب  امللك؛ وكذلك معظم وزراءه- حكومة قوية  جلاللة 

الكثري من  التحديات، فالربنامج احلكومي وا�سح للعيان والتكليف ال�سامي اأ�ّسر لذلك، فكورونا 

بحاجة  العمل  عن  العاطل  وال�سباب  وال�سياحة  والزراعة  احلكومية  والإدارة  الإقت�سادي  وامللف 

منجزاته  على  للبناء  بحاجة  والوطن  بتفاوؤل،  للم�ستقبل  ليتطّلع  ومالياً  اإقت�سادياً  ميّكنه  ملن 

احل�سارية لالأمام.

د.محمد طالب عبيدات

حكومة الدكتور بشر 
الخصاونة في الميزان

االربعاء  14/ 10 / 2020



املحلي
40

من يتابع ويقراأ ويحلل ما يجري يف دوله عظمى  من ت�سابق  حمموم  يف االنتخابات القادمه 

يجد دور االإعالم الهائل والكبري يف التاأثري  وال�سعي اإىل التغيري االإيجابي الذي يخدم املواطن  يف 

االأمور احلياتية  وخا�سة ال�سحيه  واالقت�ساديه  واالجتماعيه واخلدماتيه  فعامل اليوم تغري بوجود 

قنوات التوا�سل االجتماعي املوؤثره  والتي ال ميكن ال�سيطره عليها فكل مواطن اأ�سبح اإعالميا عرب 

قنوات التوا�سل االجتماعي ولهذا �سارعت اأجهزة العامل  اإىل ا�ستقطاب  املوؤثرين  والنا�سطني عرب 

قنوات التوا�سل االجتماعي ولكن ا�ستقطاب  املوؤثرين  والنا�سطني يحتاج  اإىل اإجنازات وعمل على 

الواقع يف االداره  القائمه على  الكفاءة واالإجناز  والعمل ولي�س اإدارات تعتمد على اأمور مرفو�سه  

عند من يعمل على التطوير والتحديث فمهما  حاول اأي م�سوؤول اأن ي�سع حوله جمموعه  يعتقد 

باأنهم قادرين  على الدفاع عنه ال ميكن اأن ينجح دون اأن يحقق اإجنازات على االأر�س والواقع  يف ظل 

�سعوب واعيه ومثقفه  وقادره  على التغيري  الذي ي�سعى اإليه اجلميع وخا�سة يف النواحي االقت�ساديه 

واالجتماعيه واخلدماتيه وال�سحيه فمهما كانت قوى تعمل يف اخلفاء ومهما كانت   ال ميكن اأن 

اأن��ه قد يكون من يعمل من خالل جمموعه  ويغلق   حتمي اأي م�سوؤول ال يعمل وال ينجز  �سوى 

االأبواب وتدار موؤ�س�سه  اأو موؤ�س�سات من خالل اآخرين وهو يعمل خلف اأبواب مغلقه مل�سالح �سخ�سيه  

وال ي�ستطيع  مواجهة النا�س وامل�ساكل  اأو الدفاع عن موؤ�س�سته ولذلك حدد العامل مائة يوم للحكم 

املو�سوعي على كل م�سوؤول يف القطاعني العام واخلا�س وبعدها  قد يتم التغيري فالتغيري اجلذري 

االإيجابي واالإعالم يحتاج اإىل اإجنازات ودون ذلك فاالعالم املهني ال ي�سكت وكذلك النا�سطني  وذوي  

الراأي والتاثري  الأنه انعكا�س  لل�سعوب  التي تاأمل كما ن�ساهد يف دوله كربى يف ظل انتخابات حامية 

الوطي�س من حلول للبطاله والفقر واإىل ا�سكانات  وخدمات و�سحه  وحياه  كرميه  والذي يقراأ 

ويتابع يجد باأن  �سفحه واحده على الفي�س بوك �ساهمت يف تاأليب  النا�س  يف دوله فيما ي�سمى الربيع 

العربي وكل من يظن ويعتقد  باأنه قادر على ال�سيطره  على قنوات التوا�سل االجتماعي واالإعالم 

املهني  يحتاج  اإىل اإعادة تفكري  وكمن يعي�س يف اأحالم اليقظة  فال�ساعر يقول

ومن يتهيب  �سعود اجلبال 

يع�س  اأبد الدهر بني احلفر 

وال�ساعر يقول

اذا ال�سعب اأراد احلياه فال بد اأن ي�ستجيب القدر 

فالدول التي تطورت  وتغريت  جذريا وتقدمت  عملت فعال على تغيري جذري اإيجابي يف االداره   

واأعطت  العنان لالإعالم املهني الذي يعمل للم�سلحة العامه  فينتقد  نقدا مهنيا مو�سوعيا وعلنا 

فيربز  االإيجابيات  وينبه  اإىل ال�سلبيات ويتابعها  وينجز حتى حتل  وحتى ال ي�سل النا�س اإىل قناعه  

باأنه كما يقول املثل العربي 

اخلل اأخو اخلردل 

فاالجناز  والعمل الواقعي  الوا�سح  على االأر�س وهذه تقوم به اإدارات تنفيذيه  وا�سحه  ومبا�سره  

ال تختفي  وراء ما تربت عليه  باأنها كما يقال  تلدغ  كالعقرب اأو تبث ال�سموم كاحلية امل�ساء   اأي تعمل 

يف اخلفاء  وهذه اإدارات فا�سله  عمرها  ق�سري اإال اإذا كانت م�سالح  و�سبكات م�سالح تبقيها  ولذلك 

ح�سم االإ�سالم االداره  بقوله تعاىل 

)ان خري من ا�ستاأجرت القوي  االمني(�سدق اهلل العظيم

فكل النا�س حتب اوطانها  حتى الطيور حتب ع�سها وال ميكن اأن  تتطور  الدول  كما تتطور العامل 

اإال بادارات  تنفيذيه  ناجحه  وا�سحه  ومبا�سره  تنجز  وتعمل وتتقدم  ولي�س لها اي م�سالح �سخ�سيه 

فالتجاره  واالماره  ال يجتمعان  فالذي لديه م�سالح ال ي�سلح اأن يكون يف اي اإدارة  يف اأي موؤ�س�سه  

الأنه حتما ي�سعى مل�ساحله واالأ�سا�س  اأن يتم اأبعاده ب�سرعه  حتى ال يتحول مكانه اإىل مزرعه  �سخ�سيه 

فاالعالم املهني يف اأي دولة هو مفتاح التغيري االإيجابي الذي يك�سف اخللل وينبه  اإليه دون اأي 

م�سلحه 

ونحن يف االأردن نرفع �سعارا  كا�سره  واحده 

)كلنا     معك(

الأنه ال يوجد اثنان يختلفان حول االأردن وقياداتنا  الها�سميه التاريخيه التي جعلت من االأردن 

واحة لالأمن  واال�ستقرار والنماء وق�سة جناح يف اإجنازات قل نظريها  يف اخر �سبعني  عاما

د. مصطفى محمد عيروط

التغيير اإليجابي واالعالم
 تجارة عمان: نحتاج قرارات سريعة لتجاوز الصعوبات االقتصادية

 صندوق النقد : نمو الناتج المحلي األردني سالب 5 بالمئة للعام الحالي

 717 مليون دينار فروقات التدقيق والتفتيش الضريبي المتحققة لنهاية أيلول

300 شركة يابانية تشارك في ندوة األردن لإلستثمار واألعمال 

االنباط-عمان

اإن  ع��م��ان،  غ��رف��ة جت���ارة  اإدارة  ق���ال جمل�س   

بني  احلقيقية  وال�سراكة  واحل��وار  الت�ساور  نهج 

القطاع اخلا�س واحلكومة يجب ان يكون عنوان 

االقت�سادية  ال�سعوبات  م��ن  ل��ل��خ��روج  امل��رح��ل��ة 

�سريعة  ق���رارات  اىل  داعيا  اململكة،  تواجه  التي 

الثقة  وتعيد  النفو�س  يف  االأم��ل  تبث  ومدرو�سة 

مع املواطن.

و�سدد املجل�س يف بيان ا�سدره ام�س الثالثاء، 

على �سرورة ان تنظر احلكومة اجلديدة للقطاع 

اخلا�س على انه �سريك حقيقي وم�ساهم رئي�سي 

طريق”  “خارطة  ر���س��م  يتطلب  م��ا  بالتنمية، 

تواجه  التي  التحديات  ملعاجلة  املعامل  وا�سحة 

القطاع التجارية واخلدمية.

خليل  ال��غ��رف��ة  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  واك����د 

يعي�سه  ال��ذي  الراهن  الو�سع  اأن  توفيق،  احل��اج 

اأزمة كورونا،  االقت�ساد الوطني وبخا�سة جراء 

ي��ت��ط��ل��ب امل��ك��ا���س��ف��ة وامل�������س���ارح���ة وب���ن���اء ال��ث��ق��ة 

وو�سع  ح���ده،  على  ك��ال  ال��ق��ط��اع��ات  وت�سخي�س 

�سلبة  اأر�سية  توفر  وج��ذري��ة  ا�ستثنائية  حلول 

جديد  م��ن  للنهو�س  االق��ت�����س��ادي��ة  للقطاعات 

وادامة اعمالها.

االقت�سادية  وال��ق��رارات  امل��ع��اجل��ات  ان  وراأى 

ال��ت��ي راف��ق��ت اح���ت���واء اأزم����ة اجل��ائ��ح��ة، مل تكن 

ب��امل�����س��ت��وى امل���ط���ل���وب، ومل ت��ل��ب��ي ال��ط��م��وح��ات 

باململكة  االعمال  لبيئة  كبرية  باأ�سرار  وت�سببت 

برمته،  ال��ت��ج��اري  الن�ساط  ح��رك��ة  على  واأث����رت 

القطاع  م��ع  وال�����س��راك��ة  التن�سيق  لغياب  وذل���ك 

اخلا�س.

امللحة  الق�سايا  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  اإن  وق���ال 

تقليدية،  وغ��ري  �سريعة  حلول  اىل  حتتاج  التي 

داعيا  االقت�سادي،  الن�ساط  حركة  على  تنعك�س 

لتخفيف  وال��ر���س��وم  بال�سرائب  النظر  الإع����ادة 

االأ�سواق  وتن�سيط  واجلمركي  ال�سريبي  العبء 

وزيادة القدرة ال�سرائية للمواطنني.

وا�سار احلاج توفيق اىل �سرورة ت�سكيل خلية 

مبختلف  خ��ربة  اأ�سحاب  ت�سم  اقت�سادية  اأزم��ة 

ب�سكل  االقت�سادية  احلالة  ت�سخ�س  القطاعات، 

وا���س��ح و���س��ح��ي��ح وت�����س��اع��د احل��ك��وم��ة يف ات��خ��اذ 

الوطني  االقت�ساد  مل�سلحة  ال�سائبة  ال��ق��رارات 

وتعزز ثقة امل�ستثمرين.

وط���ال���ب ب�������س���رورة جت��م��ي��د م�����س��روع ق��ان��ون 

ب�ساأنه،  القطاع اخلا�س  اجل��ودة وفتح ح��وار مع 

و�سرح موجباته لوجود حتفظات من القطاعات 

الغاء  م��ن  وال��غ��اي��ة  ح��ول��ه  التجارية واخل��دم��ي��ة 

النظر  واإع���ادة  واملقايي�س،  املوا�سفات  موؤ�س�سة 

ال�سامل  احل��ظ��ر  ووق���ف  ال��دف��اع  اأوام����ر  ببع�س 

ل�سرره الكبري على االقت�ساد واملواطن، والبحث 

عن اأدوات اخرى ملكافحة كورونا كزيادة التوعية 

ثم تطبيق القانون والتعليمات على املخالفني.

ودعا اىل �سبط ايقاع الت�سريحات وحتليالت 

اخل���رباء بحيث ت��ك��ون وا���س��ح��ة وم��ن��اط��ة بجهة 

واح���دة ل��وق��ف ح��ال��ة االإرب����اك ال��ت��ي نعي�سها كل 

التي  االأ���س��رار  ل��درا���س��ة  وت�سكيل جلنة  ا���س��ب��وع، 

حلقت الكثري من القطاعات االقت�سادية، موؤكدا 

ان الغرفة ت�سخر كل امكانياتها لدعم ذلك.

و����س���دد احل����اج ت��وف��ي��ق ع��ل��ى ����س���رورة اع��ط��اء 

ملف اال�ستثمار االهتمام االأك��رب، واع��ادة النظر 

بامل�ستثمر  وااله��ت��م��ام  ال��ن��اظ��م��ة  ب��ال��ت�����س��ري��ع��ات 

املحلي والتعاون مع القطاع اخلا�س ال�ستقطاب 

باآليات  التفكري  على  ا�ستثمارات جديدة، عالوة 

ج���دي���دة ل��ت��وف��ري ال�����س��ي��ول��ة ال��ن��ق��دي��ة ب��ف��وائ��د 

خم��ف�����س��ة وف������رات ����س���داد م��ري��ح��ة ل��ل�����س��رك��ات 

واالف���������راد وال���ق���ط���اع���ات االأك�������ر ت�������س���ررا م��ن 

اجلائحة.

ك���م���ا دع�����ا اىل اإ������س�����دار اأم������ر دف������اع ي��ت��ع��ل��ق 

ف��رات  م��ن  يعفيهم  املت�سررين،  بامل�ستاأجرين 

مزايا  منح  م��ع  ال��ع��م��ل،  ع��ن  وال��ت��وق��ف  التعطل 

ل��ل��م��ال��ك��ني ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة ب���ني ال��ط��رف��ني، 

التي  املتعددة  باجلهات  النظر  الإع��ادة  باال�سافة 

الدفاع)11(  اأم�����ري  ت��ط��ب��ي��ق  مب��راق��ب��ة  ت��ق��وم 

ا�سلوب  على  ك��ث��رية  م��الح��ظ��ات  و)16(لوجود 

تعاملها مع القطاعني التجاري واخلدمي.

وب����ني ����س���رورة وج�����ود خ��ط��ة ان���ق���اذ ���س��ري��ع��ة 

القطاعات  اك���ر  م��ن  ك��ون��ه  ال�سياحي  للقطاع 

ل��دوره  ت�سررا من ازم��ة فريو�س ك��ورون��ا، نظرا 

العمالت  وت��وف��ري  ب���االإي���رادات  رف��د اخلزينة  يف 

التي  ال��ت��ح��دي��ات  ملعاجلة  ب��اال���س��اف��ة  االج��ن��ب��ي��ة، 

تواجه املطاعم و�ساالت االأفراح وقطاع اال�سكان 

االكر  القطاعات  من  وغريها  عمان  وبور�سة 

ت�سررا .

دون  من  البنكية  القرو�س  بتاأجيل  وطالب 

واجلمارك  املبيعات  �سريبة  وم�ستحقات  فوائد 

وتراجع  ال�سيولة  �سح  بفعل  القطاعات  لبع�س 

املبيعات ب�سكل غري م�سبوق، م�سريا اىل ان هناك 

الكثري من االقراحات واملالحظات للقطاعني 

ال���ت���ج���اري واخل����دم����ي وت�����س��خ��ي�����س ل��ل��ق�����س��اي��ا 

للحكومة  اأي���ام  خ��الل  الغرفة  �ستقدمها  امللحة 

خمتلف  م��ع  بالت�ساور  �ستعده  ملف  خ��الل  م��ن 

التجارية  العمل واجلمعيات  وا�سحاب  النقابات 

والهيئة العامة للغرفة.

االنباط-عمان

 توقع رئي�س بعثة �سندوق النقد الدويل 

املحلي  ال��ن��اجت  من��و  عبا�س،  علي  االأردن  يف 

�سالب  بن�سبة  احلقيقي  االردين  االإجمايل 

5 باملئة للعام احلايل وذلك يف �سياق املهمة 
االفرا�سية اجلارية ب�ساأن املراجعة االأوىل 

ملرفق التمويل املو�سع لالأردن.

وا�ساف ان فريق �سندوق النقد الدويل 

مراجعاته،  خ��الل  االع��ت��ب��ار  بعني  �سياأخذ 

ال��ت��ط��ورات وامل��ع��ل��وم��ات اجل���دي���دة، مب��ا يف 

دائ��رة  م��ن  م��وؤخ��را  املن�سورة  البيانات  ذل��ك 

منو  اإىل  ت�سري  وال��ت��ي  العامة  االإح�����س��اءات 

من  اأف�سل  ب�سكل  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت 

احلايل  العام  من  الثاين  الربع  يف  املتوقع 

. وك���ان ق��د واف���ق ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل، 

قر�س  برنامج  على  املا�سي  ني�سان  �سهر  يف 

و300  مليار  بقيمة  ���س��ن��وات  الأرب���ع  ميتد 

اأج����ل دع����م اال���س��ت��ق��رار  م��ل��ي��ون دوالر م���ن 

املايل، والنمو االقت�سادي يف االأردن.

وي���رك���ز ال���ربن���ام���ج ع���ل���ى زي������ادة ف��ر���س 

امل��ايل،  واال�ستقرار  النمو  وحتفيز  العمل، 

وحت�����س��ني االإن����ف����اق االج���ت���م���اع���ي، وت��ع��زي��ز 

االأعمال  بيئة  حت�سني  وباملقابل  ال�سفافية، 

من خالل تخفي�س كلف ممار�سة االأعمال، 

مب���ا يف ذل����ك ك��ل��ف ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي 

التهرب  حم��ارب��ة  اأدوات  وتعزيز  وال��ط��اق��ة، 

واجلمركي. ال�سريبي 

االنباط- عمان

الدخل  �سريبة  دائ��رة  عام  اأعلن مدير   

ارتفاع  علي،  ابو  ح�سام  الدكتور  واملبيعات 

والغرامات  ال�سريبية  الفروقات  اإجمايل 

امل�����س��ت��ح��ق��ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال����دائ����رة م��ن 

ال�سريبي  والتفتي�س  التدقيق  اج����راءات 

ال��ت��ي ق��ام��ت بها منذ ب��داي��ة ال��ع��ام احل��ايل 

وح��ت��ى ن��ه��اي��ة اأي���ل���ول امل��ا���س��ي ل��ت�����س��ل اإىل 

مقداره  مبا  مقارنة  دينار  مليون   717
خ��الل  حتقيقها  مت  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   386

نف�س الفرة من العام املا�سي 2019.

ال��ت��ف��ت��ي�����س  ح�����س��ي��ل��ة  اأن  اىل  وا������س�����ار 

ارتفعت  ال��دائ��رة،  تنفذها  التي  ال�سريبي 

 352 اإىل  املا�سي  اأيلول  �سهر  نهاية  حتى 

ال��رغ��م م��ن انخفا�س  م��ل��ي��ون دي��ن��ار ع��ل��ى 

ع����دد اجل�����والت ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة ال���ت���ي ق��ام��ت 

1062 ج��ول��ة  ب��ل��غ��ت  ب��ه��ا ال���دائ���رة ح��ي��ث 

كان عدد هذه اجلوالت  تفتي�سية، يف حني 

خ����الل ن��ف�����س ال���ف���رة م���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي 

ج��ول��ة   2163 جم���م���وع���ه  م���ا   2019
. تفتي�سية

ع���دد  ان���خ���ف���ا����س  اإن  ع���ل���ي  اب�����و  وق�������ال 

اجل������والت ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا 

الن�سف  اىل  احل��ايل  العام  ال��دائ��رة خ��الل 

املا�سي  العام  التي متت  باجلوالت  مقارنة 

وارتفاع قيمة التحققات الناجمة عن هذه 

خطة  كفاءة  على  وا�سحة  دالل��ة  اجل��والت 

االج����راءات  وح�����س��ن  ال�����س��ري��ب��ي  التفتي�س 

التي تنفذها الدائرة.

االنباط-عمان

���س��ارك��ت ه��ي��ئ��ة االإ���س��ت��ث��م��ار يف )ن����دوة 

وال��ت��ي  واالأع����م����ال(،  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  االأردن 

ن��ظ��م��ت��ه��ا ال�����س��ف��ارة االأردن����ي����ة يف ال��ي��اب��ان 

اال�ستثمار  ت��روي��ج  مكتب  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

طوكيو   لليونيدو/  التابع  والتكنولوجيا 

 ،)UNIDO ITPO Tokyo(

وم��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة 

 ،ZOOM خ��الل  من   ،  )JETRO(

و�سارك يف الندوة وزير االقت�ساد الرقمي 

هيئة  ورئي�س  الهناندة   اأح��م��د  وال��ري��ادة 

االإ����س���ت���ث���م���ار ال����دك����ت����ور خ���ال���د ال������وزين، 

لينا  ال�سيدة  ال��ي��اب��ان  يف  االأردن  و�سفرية 

عناب، ومن اليابان ال�سيد اإي�سريو �سون/ 

 ،  )JETRO( التنفيذي  الرئي�س  نائب 

منظمة  رئي�س  يا�سوناجا/  يوكو  وال�سيد 

ال�����س��ن��اع��ي��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  امل���ت���ح���دة  االأمم 

اأك��ي��ه��ريو  وال�����س��ي��د   ، ط��وك��ي��و   )ITPO(

������س�����ريان، ن���ائ���ب امل����دي����ر ال����ع����ام ل�����س��رك��ة 

قطاع  يف  االأردن  يف  امل�ستثمرة  ميت�سوي 

وات��ان��اب��ي/  ���س��و  ال�سيد  وك��ذل��ك  ال��ط��اق��ة، 

 ،GRA �سركة   يف  التنفيذي  امل�ست�سار 

وه�����ي ����س���رك���ة ي���اب���ان���ي���ة ت��ع��م��ل يف جم���ال 

االأغذية الزراعية يف االأردن. 

للتنمية  املتحدة  االأمم  منظمة  رئي�س 

ي��وك��و  ال�����س��ي��د   )ITPO( ال�����س��ن��اع��ي��ة 

اأمت  ع��ل��ى  امل��ن��ظ��م��ة  ان  ق����ال  ي���ا����س���ون���اج���ا، 

االإ�����س����ت����ع����داد ع���ل���ى ال����ت����ع����اون م����ع ه��ي��ئ��ة 

االإ����س���ت���ث���م���ار واجل����ه����ات امل���ع���ن���ي���ة، ودع����م 

االإ�ستثمارية  الفر�س  ترويج  يف  جهودها 

العمل  اإىل   اإ���س��اف��ة  االأردن،  يف  امل��ت��اح��ة 

امل�ساريع  االأعمال ودعم  بيئة  على تطوير 

التنموية يف االأردن.

يف  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  �سفرية 

ال��ي��اب��ان ال�����س��ي��دة ل��ي��ن��ا ع��ن��اب اأك����دت على 

الوعي اخلا�س  زيادة  على  العمل  �سرورة 

االردن،  واال���س��ت��ث��م��ار يف  االع���م���ال  ب��ب��ي��ئ��ة 

االم��ن  ان  اىل  مداخلتها  خ��الل  وا���س��ارت 

واللذين  لال�ستثمار  اجل��اذب��ني  واالم���ان 

لل�سيا�سات  يرجعان  االردن  بهما  يتمتع 

احلكيمة الداعية لل�سالم وح�سن اجلوار، 

�ساهمت  وال��ت��ي  امل��م��ل��ك��ة  انتهجتها  ال��ت��ي 

على  للمملكة  الطيبة  ال�سمعة  تعزيز  يف 

م�����س��ت��وى ال����ع����امل، واو����س���ح���ت يف خ��ت��ام 

ت�����س��ج��ي��ع  ات���ف���اق���ي���ة  ان دخ������ول  ح���دي���ث���ه���ا 

واليابان  اململكة  بني  اال�ستثمار   وحماية 

 1/8/2020 ب���ت���اري���خ  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ح���ي���ز 

اليابانية  لل�سركات  ا�سافيا  حمفزا  يعد 

واالأردن�����ي�����ة ل��ت��ك��ث��ي��ف وت���ط���وي���ر ال��ت��ب��ادل 

ال��ت��ج��اري ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ول���زي���ادة حجم 

ب�سكل عام. اال�ستثمارات 

وزي�����ر االق���ت�������س���اد ال���رق���م���ي وال����ري����ادة 

اأح�����م�����د ال����ه����ن����ان����دة ق������ال خ������الل ك��ل��م��ت��ه 

الياباين  اال�ستثماري  بامللتقى  االفتتاحية 

وتطوير  تعزيز  على  حري�س  االأردن  ان 

وتو�سيع  الثنائية  االقت�سادية  العالقات 

اف���اق اال���س��ت��ث��م��ار ب��ني اجل��ان��ب��ني االأردين 

االه��ت��م��ام  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  وال��ي��اب��اين يف 

امل�����س��رك وخ��ا���س��ة يف ق��ط��اع االت�����س��االت 

املعلومات. وتكنولوجيا 

واأك������د ال��ه��ن��ان��دة ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ال��ب��ي��ئ��ة 

تكنولوجيا  اال�ستثمارية اجلاذبة يف قطاع 

على  ت��ق��وم  وال���ت���ي  االأردن  يف  امل��ع��ل��وم��ات 

والبنية  امل��وؤه��ل��ة،  الب�سرية  امل���وارد  وج���ود 

االأردن��ي��ة  وال�����س��رك��ات  امل��ت��ق��دم��ة،  التحتية 

امل��ت��م��ي��زة يف ه��ذا ال��ق��ط��اع، ب��االإ���س��اف��ة اىل 

املوقع اال�سراتيجي للملكة والذي ي�سّهل 

الدخول اىل االأ�سواق االإقليمية والعاملية.

ك���م���ا ت���وج���ه ال���ه���ن���ان���دة خ�����الل ك��ل��م��ت��ه 

ب��ال�����س��ك��ر ل��ل�����س��ف��ارة االأردن����ي����ة يف ال��ي��اب��ان 

ح�سن  على  االردن��ي��ة  اال�ستثمار  ولهيئة 

من  وال��ت��ي  الفعاليات  تلك  ملثل  التنظيم 

�ساأنها عقد �سراكات جديدة بني البلدين. 

خالد  الدكتور  االإ�ستثمار  هيئة  رئي�س 

العديد  ب��ه  يوجد  االأردن  اأن  اأك��د  ال��وزين 

وجهة  جتعله  ال��ت��ي  التناف�سية  امل��ي��ز  م��ن 

العديد  وج��ود  اإىل  اإ�سافة  للم�ستثمرين، 

م���ن ال���ف���ر����س االإ���س��ت��ث��م��اري��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة 

االإ�ستثمارية  القطاعات  من  العديد  ويف 

وال��زراع��ة  ال�سناعة  كقطاعات  ال��واع��دة، 

وال���������س����ح����ة وال���������س����ي����اح����ة واخل������دم������ات 

وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ع����ل����وم����ات وال����ط����اق����ة 

والتعدين، وهذه الفر�س متاحة للتعرف 

عليها من خالل املوقع االإلكروين لهيئة 

الكروين  تطبيق  خالل  ومن  االإ�ستثمار 

ذكي خا�س بهيئة االإ�ستثمار ، وقال: نحن 

يف هيئة االإ�ستثمار معنيني يف اإي�سال هذه 

الفر�س االإ�ستثمارية والواعدة للمهتمني 

وملن يرغب يف االإطالع والتعرف علىيها.

اإخت�سار  اأن��ه وب��ه��دف  ال���وزين  واأ���س��اف 

وخللق  امل�ستثمرين  على  واجلهد  الوقت 

هيئة  يف  قمنا  مناف�سة  اإ�ستثمارية  بيئة 

االإ���س��ت��ث��م��ار ب��اأمت��ت��ة ال��ع��دي��د م��ن خ��دم��ات 

هيئة االإ�ستثمار ، حيث ي�ستطيع امل�ستثمر 

ي��ت��ق��دم الأغ��ل��ب  اأن  ت����واج����ده  م���ن م���ك���ان 

االإ�ستثمار  هيئة  تقدمها  التي  اخلدمات 

اإلكروين  ب�سكل  االإ�ستثمارية  للم�ساريع 

لزيارة  احلاجة  دون  ت��واج��ده  مكان  وم��ن 

اال�ستثمار. هيئة 

دول����ة  االأردن������ي������ة  ال�����دول�����ة  اأن  وق�������ال 

م��وؤ���س�����س��ات ق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع اأي 

كورونا  وب��اء  تاأثري  فرغم  طارئة،  ح��االت 

على العديد من اإقت�سادات العامل، اإىل ان 

البيئة االإ�ستثمارية يف االأردن تعترب مالذ 

عاملية  اإ�سادات  اآمن لال�ستثمار من خالل 

وا���س��ع��ة، ف�����س��اًل ع��ل��ى ان ه��ن��اك م��واك��ب��ة 

االإ���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ت��ط��وي��ر  م�ستمرة 

يف امل��م��ل��ك��ة مب����ا ي��ت��ن��ا���س��ب م����ع ت��ط��ل��ع��ات 

واآمالهم. امل�ستثمرين 

واأ����س���ار  اإىل اب����رز امل���وؤ����س���رات اجل��اذب��ة 

تقدم  خ��الل  م��ن  امل��م��ل��ك��ة،  يف  لال�ستثمار 

ال���دول���ي���ة  ال���ت���ق���اري���ر  يف  االردن  م���رت���ب���ة 

امل��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن ال��ب��ن��ك ال������دويل وت��ق��اري��ر 

وت�����س��ن��ي��ف��ه   ،2020 االع���م���ال  مم��ار���س��ة 

�سمن اعلى ثالثة بلدان يف العامل حت�سناً 

والعا�سر  االأعمال،  اأداء  �سهولة  ترتيب  يف 

لالإ�سالحات. تطبيقاً  عاملياً 

نائب الرئي�س التنفيذي لهيئة التجارة 

ال�سيد     JETRO اليابانية  اخلارجية 

باإهتمام  �سعادته  عن  عرب  �سون،  اإي�سريو 

ال�������س���رك���ات ال��ي��اب��ان��ي��ة يف االإ���س��ت��ث��م��ار يف 

ال�سركات  يدعم  االأردن  اأن  مبيناً  االأردن، 

الريادية وامل�ستثمرين، وتطرق للعالقات 

االإقت�ساد  جم��االت  يف  اليابانية  االأردن��ي��ة 

تنميتها  على  العمل  و�سرورة  واالإ�ستثمار 

وت��ط��وي��ره��ا، ح���اث���اً ال�����س��رك��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة 

امل�ساركة يف اللقاء على �سرورة االإ�ستفادة 

لدى  املتوفرة  االإ�ستثمارية  الفر�س  من 

االأردن يف القطاعات املتنوعة.

مم��ث��ل��ي ���س��رك��ة م��ي��ت�����س��وي امل�����س��ت��ث��م��رة 

و���س��رك��ة   ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع  يف  االأردن  يف 

يف  ت��ع��م��ل  ي��اب��ان��ي��ة  ���س��رك��ة  GRAوهي 
االأردن  يف  ال����زراع����ي����ة  االأغ�����ذي�����ة  جم�����ال 

االأردن  يف  االإ���س��ت��ث��م��اري��ة  بالبيئة  اأ���س��ادوا 

واالإج�������������راءات امل���ت���ب���ع���ة م����ن ق���ب���ل ه��ي��ئ��ة 

ت�سهيل  يف  االأردنية  واحلكومة  االإ�ستثمار 

بالتو�سع  رغبتهم  مبدين  االأع��م��ال،  بيئة 

يف م�ساريعهم االإ�ستثمارية داخل اململكة.

وخ�����الل ال����ن����دوة مت ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء 

االأردين  االق��ت�����س��اد  يف  ال���ت���ط���ورات  ع��ل��ى 

ومناخ  العام  اال�ستثمار  على  الركيز  مع 

االقت�ساد  اأه��م��ي��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة  االأع���م���ال، 

الرقمي وفر�س ريادة االأعمال يف اململكة، 

االأعمال،  وحا�سنات  النا�سئة  كال�سركات 

التعامل  يف  االأردن  جهود  اإىل  باالإ�سافة 

واالجتماعية  االقت�سادية  الق�سايا  م��ع 

COVID-19 يف ظل جائحة كورونا

 البريد االردني يغلق مبنى االدارة العامة 
بعد إصابات بكورونا

التربية: اختبارات التقييم االول للطلبة 
االحد المقبل عبر منصة درسك

 أدالء السياح تدعو لتمديد العمل 
برحالت المبيت في برنامج أردننا جنة

االنباط- عمان

مبنى  اإغ����الق  االأردين  ال��ربي��د  اأع��ل��ن 

املقابلني، واعتذاره عن  العامة يف  االإدارة 

ا���س��ت��ق��ب��ال امل��راج��ع��ني، اع��ت��ب��ارا م��ن ظهر 

ام�����س ال��ث��الث��اء وح��ت��ى �سباح ي��وم االأح��د 

املقبل.

الربيد،  با�سم  االإعالمي  الناطق  وقال 

زه��ري ال��ع��زة، اإن ه��ذا االإج����راء ي��اأت��ي بعد 

االإدارة  م��وظ��ف��ي  م���ن   5 اإ����س���اب���ة  ث���ب���وت 

ب���ف���ريو����س ك�����ورون�����ا، م�������س���ريا يف ال���وق���ت 

االإج����راءات  ات��خ��اذ  �سيتم  اأن���ه  اإىل  نف�سه، 

املعتمد،  ل��ل��ربوت��وك��ول  وف��ق��ا  االح��رازي��ة 

حفاظاً على �سالمة املوظفني واملراجعني

 االنباط- عّمان

ب��رن��ام��ج  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  اأع��ل��ن��ت وزارة 

امل���دار����س  ل��ط��ل��ب��ة  االأول  ال��ت��ق��ي��ي��م  اخ���ت���ب���ارات 

الع�سكرية  الثقافة  م��دار���س  وطلبة  احلكومية 

الثاين  ولغاية  االأ�سا�سي  االأول  م��ن  لل�سفوف 

ع�سر. وقالت الوزارة يف بيان لها ام�س الثالثاء، 

اإن االختبارات �ستكون متاحة على من�سة در�سك 

ب��دءا من ي��وم االأح��د الثامن ع�سر من ت�سرين 

االأول احل��ايل ولغاية الثالث من �سهر ت�سرين 

االختبارات  موعد  اأن  وا�سافت  املقبل.  الثاين 

�سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  م��ن  متاحا  �سيكون 

ولغاية ال�ساعة ال�سابعة م�ساء ح�سب الربنامج، 

مبينة اأن الدخول اإىل املن�سة لتاأدية االختبارات 

�سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  م��ن  جم��ان��ا  �سيكون 

وحتى ال�ساعة الرابعة ع�سرا.

واأو���س��ح��ت ال�����وزارة اأن اأ���س��ئ��ل��ة االخ��ت��ب��ارات 

جلميع املباحث وجلميع ال�سفوف �ستكون من 

نوع االختيار من متعدد، بحيث تكون مدة كل 

دخ��ول  وق���ت  م��ن  �ساعة حت�سب  اخ��ت��ب��ار ن�سف 

عند  الطلبة  جميع  ال�����وزارة  ودع���ت  ال��ط��ال��ب. 

على  بال�سغط  القيام  اختباراتهم  االنتهاء من 

اأيقونة ) حفظ واإر�سال االإجابات ( قبل اخلروج 

م��ن �سفحة االخ��ت��ب��ار الح��ت�����س��اب ع��الم��ات��ه��م، 

موؤكدة اأهمية اال�ستعداد اجليد من قبل الطلبة 

ل��الخ��ت��ب��ارات وم��راج��ع��ة درو���س��ه��م ع��رب من�سة 

در�سك.

االنباط-عمان

ال�����س��ي��اح  اأدالء  ج��م��ع��ي��ة  رئ���ي�������س  دع�����ا 

ال��ع��م��ل  رائ������د ع���ب���د احل������ق، اىل مت���دي���د 

“اأردننا  ب���رن���ام���ج  يف  امل���ب���ي���ت  ب����رح����الت 

�سخ  واإع���ادة  الداخلية،  لل�سياحة  جنة” 

ال�سيولة الالزمة لدعم الربنامج بعد اأن 

االنتهاء،  على  املالية  خم�س�ساته  �سارفت 

باالإ�سافة اىل اإعادة توزيع املخ�س�سات يف 

يطيل  فاعل  ب�سكل  عليها  احل�سول  حال 

ع��م��ر ال���ربن���ام���ج حل���ني ع�����ودة ال�����س��ي��اح��ة 

الوافدة.

االأدالء،  ت��دري��ب  ب��رام��ج  يخ�س  وفيما 

دع�����ا ع���ب���د احل�����ق يف ت�������س���ري���ح���ات ام�����س 

تدريبية  الربامج  تكون  اأن  اىل  الثالثاء، 

تفاعلية ولي�س تدري�سية فقط، واأن تتجه 

ه���ذه ال���ربام���ج يف ال��ت��دري��ب اىل ال��ل��غ��ات 

امل��ط��ل��وب��ة يف ���س��وق ال��ع��م��ل، ول��ي�����س فقط 

والرو�سية.  كاالإجنليزية  امل�سبعة  اللغات 

ب�سكل كبري على  “نعول  وقال عبد احلق 

وزي���ر ال�����س��ي��اح��ة واالآث�����ار ال���ذي ل��ه خ��ربة 

ال�����س��ي��اح��ي يف حتقيق  ب��ال��ق��ط��اع  ���س��اب��ق��ة 

امل��ط��ال��ب وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن ال�����س��رر ال��ذي 

كورونا”،  ج��ائ��ح��ة  ج���راء  ب��ال��ق��ط��اع  حل��ق 

داع���ي���ا اىل اع��ت��م��اد اجل��م��ع��ي��ة ب����اأن ت��ك��ون 

املرجعية يف تدريب �سياحة املغامرات.

االربعاء  14/ 10 / 2020



االنباط-عمان

جثامني  ت�سليم  ال�����س��ح��ة  وزارة  ق����ررت   

ك����ورون����ا، اىل ذوي���ه���م  ب���ف���رو����س  امل���ت���وف���ني 

لدفنهم �سمن برتوكوالت ال�سالمة العامة، 

بدون احلاجة لتحويلهم اإىل املركز الوطني 

ال�سرعي. للطب 

واو�سحت الوزارة يف بيان ام�س الثالثاء، 

اأنه مت توجيه كتاب اىل مدير املركز الوطني 

تعليمات  ع���ن  وامل��ع��ن��ي��ني،  ال�����س��رع��ي  ل��ل��ط��ب 

جديدة للتعامل مع حاالت الوفاة بفرو�س 

كورونا، وهي منح املن�ساآت الطبّية �سالحية 

بعد  لذويه،  بكورونا  املتوفى  جثمان  ت�سليم 

اأن  على  اخالء”،  “كي�س  يف  اجلثمان  و�سع 

ي��ت��ّم غ�����س��ل��ه وت��ك��ف��ي��ن��ه ���س��م��ن ب��روت��وك��والت 

ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة م���ن ارت������داء ال��ك��م��ام��ات 

التعليمات  وج����اءت  وامل��راي��ي��ل.  وال��ق��ف��ازات 

الوطنية  اللجنة  تو�سية  بناء على  اجلديدة 

امل���رك���ز  دور  ل��ي��ق��ت�����س��ر  االأوب�����ئ�����ة،  مل��ك��اف��ح��ة 

الوطني للطب ال�سرعي على تطبيق ما جاء 

يف التو�سيات، وتقدمي الن�سح لذوي املتويف

االنباط- عّمان

 ق��ال وزي���ر امل��ي��اه وال���ري، ال��دك��ت��ور معت�سم 

اإمكانياته  بكل  �سيعمل  املياه  قطاع  اإن  �سعيدان، 

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  توجيهات  الإنفاذ 

ل��ل��ح��ك��وم��ة وال���ت���ي ت�����س��م��ن��ه��ا ك���ت���اب ال��ت��ك��ل��ي��ف 

ملواجهة  خا�سة  وم�سوؤولية،  اأمانة  بكل  ال�سامي 

حت���دي���ات ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وت����ط����ورات احل��ال��ة 

الوبائية.

الوزارة  اأن  الثالثاء،  واأ�ساف �سعيدان، ام�س 

تنفيذ  ا���س��ت��ك��م��ال  يف  ���س��ت�����س��ت��م��ر  وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا 

االإ���س��راع  املت�سمنة  االإ���س��رات��ي��ج��ي��ة،  خططها 

تاأمني  تكفل  ا�سراتيجية  م�سروعات  بتنفيذ 

اإ�سافية  كميات  وتاأمني  للمياه،  م�سادر جديدة 

ل��ل��زراع��ة م��ن م�����س��ادر تقليدية  ال���ري  ل��غ��اي��ات 

الزراعي  القطاع  تاأمني  لغايات  تقليدية،  وغر 

يف  امللك  جاللة  لتطلعات  حتقيقا  باحتياجاته 

حتقيق االأمن الغذائي.

التو�سع  �ستوا�سل  ال��وزارة  اأن  �سعيدان  وبني 

ال�سدود ومتكني  املائي وبناء  يف برامج احل�ساد 

القطاع الزراعي من حتقيق املناف�سة يف االأ�سواق 

واال�ستمرار  الغذاء  وتاأمني  واالقليمية،  املحلية 

املزارعني  واإ�سراك  الزراعي،  القطاع  تطوير  يف 

املائية،  للموازنات  وفقا  االحتياجات  بتحديد 

وت��و���س��ي��ع جت��رب��ة ج��م��ع��ي��ات م�����س��ت��خ��دم��ي امل��ي��اه 

ب����اإدارة وت��وزي��ع م��ي��اه ال���ري، ب��ه��دف تعزيز دور 

املزارع يف حماية املياه وتر�سيد اإ�ستهالكها.

ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال�������وزارة  ���س��ت��ع��م��ل  ك��م��ا  وزاد: 

اأن��ظ��م��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات ومن�����اذج ري��ا���س��ي��ة ح��دي��ث��ة 

املختلفة  امل��ي��اه  م�����س��ادر  ت��ط��وي��ر  م��ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 

ومعاجلة  املياه  اإنتاج  كلف  وخف�س  وا�ستدامتها 

الطاقة،  كلف  وخا�سة  ال�سحي،  ال�سرف  مياه 

مب���ا ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى حت�����س��ني وت��ط��وي��ر اخل��دم��ة 

معي�سته،  م�ستوى  وحت�سني  للمواطن  املقدمة 

تقليدية  غر  ابتكارية  حلول  اإيجاد  وحماولة 

من خالل حتويل التحديات اإىل فر�س ناجحة 

ال�ساملة. التنمية  وحتقيق 

و�سدد على اأن املرحلة املقبلة تت�سمن جتويد 

بالواجبات  والنهو�س  كفاءتها  ورف��ع  اخل��دم��ة 

احلكومة يف  عالية من خالل خطة  مب�سوؤولية 

وتنفيذ  املائي  التزويد  وحت�سني  الفاقد  خف�س 

ملختلف  امل�ستقبلية  االحتياجات  ت��وائ��م  خطط 

ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  القطاعات 

كون املياه من اأكرث القطاعات ح�سا�سية.

واأ�سار �سعيدان اإىل اأن املرحلة املقبلة �سركز 

امل�����س��ادر  وت�سغيل  وت��ط��وي��ر  اإدام����ة  ع��ل��ى  اأي�����س��ا 

اأو  ال�سحي  ال�����س��رف  امل��ائ��ي��ة احل��ال��ي��ة وم��راف��ق 

وكذلك  اجلهات  هذه  من  اخلدمة  تتلقى  التي 

اجل����ه����ات ال��ر���س��م��ي��ة واخل���ا����س���ة وال��ت��م��وي��ل��ي��ة 

والنمو  اال�ستثنائية  الظروف  ومواجهة  املانحة 

امل�ستدام  اال�ستخدام  وحتقيق  املتزايد  ال�سكاين 

ت��راع��ي  اأن��ظ��م��ة  للمياه وم�����س��ادره��ا م��ن خ���الل 

فيه  ال��ع��ام��ل��ني  ك��ف��اءة  ورف���ع  البيئية  اجل��وان��ب 

وتو�سيع  احل��دي��ث��ة،  العلمية  ب��اخل��رات  ورف���ده 

حمالت �سبط االعتداءات وحماية املياه من اأي 

عابث تر�سيخا ملبداأ �سيادة القانون.

االنباط-عمان

ُي���ع���ت���ر اأم�������ن امل���ع���ل���وم���ات اأح�������د اأه����م 

ال�سركات  اعتماد  تزايد  ظل  يف  املتطلبات 

ع��ل��ى احل���ل���ول ال��رق��م��ي��ة، ل��ي�����س��ب��ح ت��وف��ر 

االأمن ال�سيراين اأحد مرتكزات االأعمال، 

و�سمن هذا االإطار وا�سلت اأوراجن االأردن 

تكنولوجية  بخدمات  املحلي  ال�سوق  رف��د 

م���ت���ط���ورة ت�����س��م��ن م�����س��ت��وى ع���ال���ي���اً م��ن 

اأم����ن امل��ع��ل��وم��ات،ول��ت��دع��ي��م ه���ذا ال��ت��وج��ه 

اال�سراتيجي ا�ستثمرت ال�سركة يف حلول 

االأم������ن ال�������س���ي���راين امل���ت���ك���ام���ل، ل��ت��ق��دمي 

ح��ل��ومل��ت��ق��دم��ةب��االع��ت��م��اد ع��ل��ىاحل��و���س��ب��ة 

ال�سحابية.

ب��ي��ان ���س��ادر عنها  ال�����س��رك��ة يف  وق��ال��ت 

ال���ذي  ال���وق���ت  ت���اأت���ي يف  اإن ه���ذه احل���ل���ول 

ب���ات ال��ع��م��ل ف��ي��ه ع���ن ُب��ع��د ح��اج��ة م��ا���س��ة 

جائحة  فر�ستها  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  ب�سبب 

على  االعتماد  زاد  حيث  ك��ورون��ا،  فرو�س 

ل��ل��ق��ط��اع  اأو  ل���الأع���م���ال  ����س���واء  االإن����رن����ت 

االأمر  القطاعات،  من  غره  اأو  التعليمي 

ال��ب��ي��ان��ات مع  ن��ق��ل  ���س��رع��ة  ال���ذي يتطلب 

ت���واف���ر ع���ام���ل االأم������ن وال�������س���ري���ة، وه���ذا 

ب�سكل  االأردن  اأوراجن  ل���ه  ا���س��ت��ج��اب��ت  م���ا 

�����س����ري����ع وم����ب����ا�����س����ر م�����ن خ�������الل ت���وف���ر 

اإىل احل��و���س��ب��ة  م��ت��ك��ام��ل��ةم�����س��ت��ن��دة  ح��ل��ول 

تلك  وخا�سة  املعلومات  ال�سحابيةحلماية 

ع��ال��ي��ة ال�����س��ري��ة واال���س��رات��ي��ج��ي��ة، مب��ا يف 

 UTMاملوحدة ال��ت��ه��دي��دات  اإدارة  ذل��ك 

االخ��راق��ات  ملنع  اجلديد  وخدماتاجليل 

NGIPS.االإلكرونية

وت�������س���ع���ى ال�������س���رك���ة م����ن خ������الل ه���ذه 

اخل����دم����ات ال���ق���اب���ل���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر ل�����س��م��ان 

الكلف  وخف�س  االأعمال،  ومرونة  فعالية 

للخراء  الت�سغيلية،والتقليل من احلاجة 

اجل����وان����ب  ه������ذه  ت�������س���ه���م  اإذ  االأم����ن����ي����ني، 

جمتمعة يف تخفي�س الكلف االإدارية عر 

ال�سركات  داخ���ل  االأم���ن  اأج��ه��زة  ا���س��ت��ب��دال 

ال�سحابية،  احلو�سبة  على  املعتِمدة  بتلك 

ف�������س���اًل ع���ن حت��ق��ي��ق االآث�������ار االإي���ج���اب���ي���ة 

وزي���ادة  ال�����س��رك��ات  اأداء  بتح�سني  املتمثلة 

اإنتاجيتها.

وت������خ������دم ه�������ذه احل������ل������ول م�������س���رك���ي 

وال��ق��ط��اع  ال�����س��رك��ات  م��ن  االأردن  اأوراجن 

الفاير  مل�سركي  ت��وف��ر  حيث  امل��وؤ���س�����س��ي، 

التهديدات  اإدارة  م��ن  اإمكانيةاال�ستفادة 

نر الإ كيخطا مل�سر و ،U T M ة حد ملو ا

ن���ت���امل���وؤج���رخ���دم���ات اجل���ي���ل اجل���دي���د مل��ن��ع 

 ،NGIPS االإل��ك��رون��ي��ة  االخ���راق���ات 

ال�سحابية،  احلو�سبة  عرخدمة  وكالهما 

واملعقدة،  ال�سارة  الهجمات  لتحميهم من 

االأم���ن  خل��دم��ات  اأوراجن  ح��ل��ول  اأن  ح��ي��ث 

اأم��امن��وح��دة  تتمتعب�سيا�سات  ال�سيراين 

Anti-منها م�����ت�����ع�����ددة،  وخ�������دم�������ات 

Virus، Anti-Spam، Anti-

 Botnet، IPS،Firewall، Web
 filtering، Application
و   control، Anti-Malware

.ThreatManagement
مواكبة  على  االأردن  اأوراجن  وحت��ر���س 

العاملية  وال��ت��غ��رات  وامل��ع��اي��ر  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

ان��ط��الق��اً م���ن دوره�����ا امل�������س���وؤول يف ق��ط��اع 

االت���������س����االت امل���ح���ل���ي وك�������س���ري���ك رق��م��ي 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة، حم��ق��ق��ة ب���ذل���ك اأح�����د حم���اور 

تقدمي  ع��ل��ى  ي��رك��ز  ال���ذي  ا�سراتيجيتها 

�سريكاً  ولتظل  للزبائن،  التجارب  اأف�سل 

وت�سهم  واالأعمال  املوؤ�س�سات  فاعاًل لقطاع 

يف جناحه.

االنباط- عمان

 ق���ال ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي ب��ا���س��م م��دي��ري��ة 

االأم�������ن ال����ع����ام اأن������ه مت اإل����ق����اء ال��ق��ب�����س ع��ل��ى 

جم��م��وع��ة م��ن االأ���س��خ��ا���س ظ��ه��روا يف مقطع 

وافد،  �سخ�س  على  باالعتداء  يقومون  فيديو 

ومت حتويلهم للق�ساء.

االإع��الم��ي  الناطق  اأو���س��ح  التفا�سيل،  ويف 

ت��داول��ه ع��ر م��واق��ع  ف��ي��دي��و ج���رى  اأن مقطع 

جمموعة  خالله  ظهر  االجتماعي  التوا�سل 

بال�سرب على �سخ�س  االأ�سخا�س يعتدون  من 

حمافظة  يف  وق��ع��ت  احل��ادث��ة  اأن  مبيناً  واف���د، 

اإث���ر خ���الف �سخ�سي  اأي���ل���ول  ���س��ه��ر  ال��ك��رك يف 

�سابق.

وب���ني ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي اأن ال���واف���د ك��ان 

وت�سويره،  االأ�سخا�س  اأح��د  �سرب  على  اأق��دم 

ليقوم ذلك ال�سخ�س وثالثة اآخرين بعد ذلك 

باالعتداء بال�سرب على الوافد وت�سويره.

االنباط-عمان

دي��وان  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�سحة  وزارة  دع��ت   

�سهادة  حملة  م��ن  املر�سحني  املدنية  اخل��دم��ة 

اختيارهم  مت  والذين  التمري�س،  بكالوريو�س 

وف���ق���ا ل���ع���الم���ة االم���ت���ح���ان ال���ت���ن���اف�������س���ي، اىل 

اجلديد،  ال�سلط  احل�سني  م�ست�سفى  مراجعة 

ال�سخ�سية  امل��ق��اب��الت  الإج���راء  ال�ستني،  ���س��ارع 

اليوم االربعاء.

واك������دت ال��������وزارة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

املقابلة  موعد  اىل  احل�سور  �سرورة  الثالثاء، 

البطاقة  معهم  م�سطحبني  املحدد،  املوعد  يف 

ال�سخ�سية ال�سادرة عن دائرة االحوال املدنية 

�سارية املفعول، وقلم حر اأزرق جاف.

ال�������س���م���اح الأي م��ن  ي���ت���م  ل����ن  ان�����ه  وق����ال����ت 

يتم  م��امل  امل��ق��اب��الت  ق��اع��ة  ب��دخ��ول  املر�سحني 

بارتداء  العامة  ال�سالمة  بروتوكول  االلتزام 

ال���ك���م���ام���ات وال����ق����ف����ازات وال��ت��ق��ي��د ب��ال��ت��ب��اع��د 

اجل�سدي وحتميل تطبيق امان، موؤكدة ان كل 

من يتخلف عن احل�سور يعتر م�ستنكفا.

ون�����س��رت ال�������وزارة اال����س���م���اء ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا 

وعلى   ،www.moh.gov.jo الر�سمي 

ب��وك  “في�س  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م���واق���ع 

وتوير”.

االنباط- عّمان

 �سبطت كوادر وزارة املياه والري و�سركة 

 7 ال��ث��الث��اء،  ام�س  )مياهنا(،  االأردن  مياه 

الناقلة  الرئي�سية  اعتداءات على اخلطوط 

ل��ل��م��ي��اه، ت�����س��ح��ب م���ئ���ات االأم����ت����ار امل��ك��ع��ب��ة 

من  ع��دد  لتزويد  خمالفة،  بطريقة  يوميا 

ويقطنها   ، باملياه  امل�سركة  غر  العمارات 

امل��وق��ر  اأردن���ي���ة، يف منطقة  غ��ر  ج��ن�����س��ي��ات 

جنوب العا�سمة عمان.

اإن��ه��ا �سبطت  ب��ي��ان،  ال����وزارة، يف  وق��ال��ت 

بالتن�سيق  االإعتداءات خالل حملة نظمتها 

م���ع امل��ت�����س��رف��ي��ة واالأم�������ن ال����ع����ام، واإزال������ة 

االإع����ت����داءات، وف�����س��ل��ت اخل��ط��وط واأع����دت 

ال�����س��ب��وط��ات اخل��ا���س��ة ب��ال��واق��ع��ة، وج���اري 

ا����س���ت���ك���م���ال ال��ت��ح��ق��ي��ق ل�����س��ب��ط امل��ع��ت��دي��ن 

اإىل  واإحالتهم  املخالفة  العقارات  واأ�سحاب 

املخت�سة. الق�سائية  اجلهات 

وث��م��ن��ت ال�����وزارة ج��ه��ود م��ت�����س��رف ل��واء 

امل��وق��ر ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ف��اع��وري وك���وادر 

االأم��ن العام وق��وات ال��درك وق��وات البادية 

امللكية واملواطنني، الذين يقومون باالإبالغ 

ع���ن م��ث��ل ه����ذه االع�����ت�����داءات، م����وؤك����دة اأن 

املياه  م�سادر  على  االعتداء  يعتر  القانون 

طويلة  ملدد  باحلب�س  عليها  يعاقب  جرمية 

وغرامات مالية كبرة.

املحلي
50 الأربعاء  10/14 / 2020 

بقوة  “”ملتزمون  ق��ال  عندما  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  �سيدي  روؤي���ة  حتقيق 

نعي�س  التي  البيئة  وهي  الب�سرية،  احلياة  ال�ستمرار  الرئي�سي  امل�سدر  على  باحلفاظ 

فيها” ، ونظرة �سيدي �سمو االأمر احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد اإىل ال�سباب 

اخلر،  بفعل  مرتبط  ا�سمنا  ب��اأن  فخر  “كلنا    : كلماته  خ��الل  من  الدائمة  ور�سالته 

جاللة  وال��دي  دائما  يوؤكد  كما  اأهله،  بعطاء  قوي  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  ووطننا 

لهذا  االإن�����س��ان  يعطي  م��ا  مب��ق��دار  ه��و  واالن��ت��م��اء،  للمواطنة  احلقيقي  املعيار  �سيدنا، 

الوطن، ولي�س مبقدار ما ياأخذ”.

�سالح  الدكتور  ال�سابق  الوزير  خلف  وال��ذي  م�ساروة،  نبيل  البيئة  وزي��ر  �سي�سطر 

دمج  ، وجنح يف  للبيئة  الوطنية  و�سع اخلطة  بذل جمهود كبر يف  وال��ذي  اخلراب�سة 

وزارة  بني  الثقة  ج�سور  بناء  اإىل  باالإ�سافة   ، الزراعية  امل�ساريع  مع  البيئية  امل�ساريع 

البيئة  وال�سركاء االجتماعيني، تكملة جناح هذه اخلطط والعمل على تطويرها .

ال�سريع  التدخل  اجلديد  البيئة  وزير  من  مطلوب  ال�سامية  امللكية  الروؤية  لتحقيق 

وتقدمي   ، حًظاً  االأق��ل  املحافظات  يف  البيئية  اجلمعيات  مع  التعامل  يف  والدبلوما�سية 

العدل  لتحقيق  البيئة(  حماية  )���س��ن��دوق  دع��م  خ��الل  م��ن  وت�سجيعها   ، لهم  ال��دع��م 

وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�س بني اجلمعيات البيئية يف خمتلف املحافظات .

بال�سراكة  البيئة  وزارة  تنفذه  الذي  الوطني(  )التحريج  املتعلق مب�سروع  ال�سق  ويف 

املجتمعي  الوعي  رف��ع  املطلوب  البيئية  اجلمعيات  من  كبر  وع��دد  ال��زراع��ة  وزارة  مع 

لالعتداء  البع�س  تدفع  التي  االأ�سباب  اأهم  على  والوقوف   ، ال�سلبي  ال�سلوك  وتعديل 

وميكن  وموجهة،  عامة  توعوية  اإعالمية  حمالت  خالل  من  ومعاجلتها  الغابات  على 

اال�ستعانة باجلمعيات البيئية التي تعتر ال�سريك اال�سراتيجي لوزارة البيئة .

عمان  يف  والدعم  البيئية  التنمية  تنح�سر  ال  اأن  اجلديد  الوزير  معايل  من  ناأمل 

فقط .. واأكرر دعوتي امل�ستمرة نحتاج اإىل خطة وطنية ي�سارك بها اجلميع وهو مطلب 

وطني وان�ساين هدفه احلفاظ على البيئة ولن يكون ذلك ولن يتم اال باالنتماء لبيئة 

اردننا الغايل .

على وزارة البيئة ان ترجم اللقاءات امللكية امل�ستمرة مع �سباب الوطن يف منا�سبات 

امللك  ج��الل��ة  االأردين”  ال�سباب  متكني   “ العري�س  عنوانها  ر�سائل  واأخ���ذت  ع��دي��دة 

يوؤّكد دائماً على اأهمّية دور ال�سباب يف احلياة العاّمة و�سرورة دجمهم يف العمل العام، 

القيادّية. للمواقع  وت�سعيدهم 

امللكية  االرادة  ���س��دور  مبنا�سبة  بالتهنئة  م�����س��اروة  نبيل  ملعايل  نتقدم  اخل��ت��ام  ويف 

الوطن حتت  يوفقه خلدمة  اأن  املوىل عز وجل  �سائلني  للبيئة  وزيرا  بتعيينه  ال�سامية 

ظل ح�سرة �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم .

سامر نايف عبد الدايم

 مصاروة.. والملفات البيئية

 أمانة عمان تفوز بجائزة التنمية االقتصادية من الجيل القادم

 الصحة تقرر تسليم جثامين وفيات كورونا لذويهم لدفنهم

 وزير المياه: حلول إبتكارية لمواجهة تحديات قطاع المياه تنفيذا للرؤى الملكية

تعزيزًا ألمن وحماية المعلومات

أورانج تطلق خدماتها المتطورة لألمن السيبراني

األمن: ضبط كافة المعتدين على وافد وتحويلهم للقضاء

 الصحة تدعو المرشحين من حملة بكالوريوس 
التمريض للمقابالت الشخصية اليوم

 المياه: ضبط 7 اعتداءات على 
خطوط رئيسية في الموقر االنباط-عمان

اأع�����ل�����ن م����دي����ر ت���ط���وي���ر االأع�����م�����ال 

واال���س��رات��ي��ج��ي��ة يف اأوروب������ا وال�����س��رق 

تكنولوجي  اك�سيال  ب�سركة  االأو���س��ط 

الكرى  عمان  اأم��ان��ة  ف��وز  عن  العاملية 

ب���ج���ائ���زة ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت�������س���ادي���ة م��ن 

اجليل القادم مع �سبع مدن عاملية من 

120 مدينة م�ساركة باجلائزة. اأ�سل 

لقيامها  ع���م���ان،  ام���ان���ة  ف���وز  وج����اء 

ب��ت��ط��وي��ر ت��ط��ب��ي��ق اإل����ك����روين خ��ا���س 

وتطبيق  التفتي�س  عمليات  لتح�سني 

ال���ق���ان���ون وت�����س��خ��ر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 

خ��دم��ة وم�����س��ل��ح��ة امل��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة 

عموما. واالقت�ساد 

العربية  امل��دي��ن��ة  واأم��ان��ة ع��م��ان ه��ي 

ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ف����ازت ب��ه��ذه اجل��ائ��زة 

الوحيدة  اجلهة  انها  خا�سة  العاملية، 

التفتي�س  يف  التكنولوجيا  طبقت  التي 

االل�����ك�����روين ال�������س���ح���ي وامل����ه����ن����ي، م��ا 

ا�ستخال�س  يف  ال��ك��ب��ر  االأث����ر  ل��ه  ك���ان 

ال��ب��ي��ان��ات واال����س���ت���ف���ادة م���ن ال��ت��غ��ذي��ة 

ال����راج����ع����ة ل�������س���اح���ب ال�����ق�����رار، ح��ي��ث 

االإل��ك��روين  التطبيق  ا�ستخدام  �سهل 

اك�����س��ي��ال وت��ط��وي��ره م��ن ق��ب��ل االأم��ان��ة 

وب�����س��ك��ل خ��ا���س يف ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا يف 

ت��ط��ب��ي��ق اال����س���راط���ات ال�����س��ح��ي��ة من 

ح��ي��ث ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي واإع�����ادة فتح 

يف  عملها  وت�سهيل  التجارية  امل��ح��الت 

ظل هذه اجلائحة.
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دبي - العربية

املالية  لل�سوق  ال�سوقية  القيمة  ارتفعت 

10 ت��ري��ل��ي��ون��ات  ال�����س��ي��ن��ي��ة ف���وق م�����س��ت��وى 

دوالر للمرة االأوىل منذ 2015 لتقرتب من 

اأعلى م�ستوياتها على االإطالق.

واأ����س���اف���ت ث����اين اأك����ر ����س���وق ل�����الأوراق 

منذ  دوالر  تريليون   3.3 العامل  يف  املالية 

وذل��ك  م��ار���س،  يف  �سجلته  م�����س��ت��وى  اأدن����ى 

بدعم من �سيا�سات بكني لت�سجيع التداول 

اجل��دي��دة  االإدراج  ع��م��ل��ي��ات  م���ن  وم���وج���ة 

يف  وق��وة  خمففة  قواعد  مع  ترافقت  التي 

اليوان.

ي�سار اإىل اأن القيمة ال�سوقية للبور�سة 

ال�����س��ي��ن��ي��ة ك��ان��ت ت��ق��ف ق���رب م�����س��ت��وى 10 

قبل  املا�سي  يوليو  منذ  دوالر  ترليونات 

امل�ساربة  اأن تتدخل احلكومة لكبح موجة 

ال���ت���ي دف���ع���ت ف���ج���اأة ب���ع���دد م���ن ال�����س��رك��ات 

يف  م�ستوياتها  اأعلى  من  بالقرب  الكرى 

12 عاما.

ال�سينية  االأ���س��ه��م  ارت���ف���اع���ات  وج����اءت 

و���س��ط ال���ت���ف���اوؤل ب����اأن احل��ك��وم��ة ���س��ُت��دخ��ل 

اإ����س���الح���ات ل��ت��ح��وي��ل امل��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط��ة 

واأن  عاملي  تكنولوجي  مركز  اإىل  ب�سينزن 

احلزب ال�سيوعي احلاكم �سيطبق �سيا�سات 

ل��ت��ح��ف��ي��ز ال��ط��ل��ب ع��ن��دم��ا ي��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ا 

ا�سا�سيا يف وقت الحق من هذا ال�سهر.

توقعات بتدفقات نقدية بـ2.5 مليار 
دوالر عند ترقية سوق الكويت

هل يفوز »األوروبي« بفرض رسوم 
على سلع أميركية بـ 4 مليارات؟

ماجد الفطيم توظف HSBC لبيع 
وحدة تبريد المناطق التابعة لها

»موديز« تخفض تصنيفها لـ »جيمس« 
اإلماراتية بسبب كورونا

العربية الكويت- 

الكويت  �سوق  ترقية  موعد  ترقب  مع 

م��ن  االأول  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة  االأ������س�����واق  اإىل 

ل�سركة  ت��ق��ري��ر  ت��وق��ع  امل��ق��ب��ل،  دي�����س��م��ر 

املالية  التدفقات  تبلغ  اأن  كابيتال  اأرق��ام 

2.5 مليار دوالر، موزعة  الرتقية  نتيجة 

0.6% م��ن م��وؤ���س��ر  ب���وزن  ���س��ه��م��ا   17 ع��ل��ى 

النا�سئة. لالأ�سواق   MSCI
البنوك  قطاع  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 

75% من هذه التدفقات،  �سيحظى بن�سبة 

.%9.5 يليه قطاع االت�ساالت بن�سبة 

ان��دم��اج  كابيتال  اأرق���ام  تقرير  وت��وق��ع 

ب��ن��ك��ي االأه���ل���ي امل��ت��ح��د وب��ي��ت��ك يف ال��رب��ع 

اإىل  ي��وؤدي  املقبل، ما قد  العام  االأول من 

اإىل م�����س��رف  اإ���س��اف��ي��ة  ت��دف��ق��ات م��ال��ي��ة 

بيتك بقيمة 322 مليون دوالر.

واأو�������س������ح م�������س���اع���د م����دي����ر وحم���ل���ل 

خالد،  نعمان  كابيتال  اأرقام  يف  اقت�سادي 

يف مقابلة مع “العربية”، اأنه من املتوقع 

20% عوائد ملوؤ�سر  اإىل   15 حتقيق ما بني 

تاريخ  وح��ت��ى  االآن  م��ن  الكويتي  ال�����س��وق 

الرتقية يف 1 دي�سمر املقبل.

ق��د  حت���دي���ات  ه���ن���اك  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

الرتقية،  بعد  الكويتية  ال�سوق  تواجهها 

امل��ق��ب��ل، حيث قد  ال��ع��ام  يناير  ب��داي��ة  م��ع 

ب�سبب  امل�ستثمرين  لبع�س  عزوفا  ن�سهد 

ت��راج��ع اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط، اإىل ج��ان��ب ع��دم 

ال��دي��ن ما  اأدوات  وج���ود ق��ان��ون الإ���س��دار 

ي�سعب على وزارة املال اإ�سدار �سندات.

باري�س - رويرتز

من املنتظر اأن يفوز االحتاد االأوروبي 

ب��ح��ق ف��ر���س ر���س��وم ع��ل��ى ���س��ل��ع اأم��ريك��ي��ة 

الدعم  على  ردا  دوالر،  مليارات   4 بنحو 

الطائرات  ل�سناعة  بوينغ  ل�سركة  املمنوح 

اأ���س��درت��ه منظمة  وذل����ك مب��وج��ب ح��ك��م 

التجارة العاملية ام�س الثالثاء.

التجاري  التوتر  باإذكاء  القرار  ويهدد 

من  فقط  اأ�سابيع   3 قبل  االأطل�سي  ع��ر 

االن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���س��ي��ة االأم���ريك���ي���ة يف 

على  الثاين،  ت�سرين  نوفمر  من  الثالث 

يف  النهاية  يف  ي�ساعد  قد  اأن��ه  من  الرغم 

 16 منذ  م�ستمرة  قانونية  معركة  ت�سوية 

عاما.

واأب��������دت ك����ل م����ن ال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة 

واالحت������اد االأوروب�������ي اه��ت��م��ام��ا ب��ت�����س��وي��ة 

اخل����الف ب�����س��اأن ال��دع��م امل��ق��دم ل��ك��ل من 

����س���رك���ت���ي ت�����س��ن��ي��ع ال����ط����ائ����رات، ب��وي��ن��غ 

واإي����رب����ا�����س، ب��ي��ن��م��ا ت����ب����ادال االت���ه���ام���ات 

برف�س التحدث بجدية.

الثالثاء،  ام�س  ال�سادر  القرار  وياأتي 

ال������ذي ت����اأخ����ر �����س����دوره ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة 

ك����وف����ي����د-19، يف اأع����ق����اب ح���ك���م م��ن��ظ��م��ة 

ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة ال���ع���ام امل��ا���س��ي ال���ذي 

ي�سمح لوا�سنطن بفر�س ر�سوم على �سلع 

7.5 مليار  االأوروب��ي قيمتها  من االحت��اد 

ل�سركة  احل��ك��وم��ي  ال��دع��م  ب�سبب  دوالر 

بريطانيا  يف  م��واق��ع  لها  التي  اإي��رب��ا���س، 

واإ�سبانيا. واأملانيا  وفرن�سا 

ومت��ث��ل ال��ق�����س��ي��ت��ان جم��ت��م��ع��ت��ان اأك��ر 

نزاع جتاري بني ال�سركات يف العامل.

وم���ن���ذ ذل�����ك احل������ني، حت���رك���ت والي����ة 

ال�سريبية  االإع���ف���اءات  الإل��غ��اء  وا�سنطن 

التي ا�ستفادت منها بوينغ، يف حني اأعلنت 

قرو�س  مدفوعات  �ستزيد  اأنها  اإيربا�س 

من  واإ�سبانيا  فرن�سا  اإىل  اإي��ه350  طائرة 

اأجل ت�سوية االأمر.

وقالت املفو�سية االأوروبية اإنها تف�سل 

اإىل  اأ���س��ارت  ال��ت��ف��او���س، لكنها  ح��ال ع��ر 

اأنها �ستفر�س ر�سوما جمركية بدونه.

واأع������دت ب��ال��ف��ع��ل ق��ائ��م��ة وا���س��ع��ة من 

امل���ن���ت���ج���ات االأم����ريك����ي����ة ال���ت���ي مي���ك���ن اأن 

ت�����س��ت��ه��دف��ه��ا وم��ن��ه��ا ال��ن��ب��ي��ذ وامل�����س��روب��ات 

ال��روح��ي��ة وح��ق��ائ��ب ال�����س��ف��ر واجل�����رارات 

واالأ�����س����م����اك امل���ج���م���دة وجم���م���وع���ة م��ن 

املجفف  الب�سل  م��ن  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 

اإىل الكرز.

العربية- رويرتز

رويرتز  لوكالة  مطلعة  م�سادر  ذكرت 

تدر�س  دب��ي  يف  الفطيم  ماجد  �سركة  اأن 

بيع وحدة تريد املناطق التابعة لها.

وعينت ال�سركة م�سرف HSBC الإمتام 

عملية البيع، بح�سب ما ذكرته امل�سادر.

امل��ن��اط��ق  ت��ري��د  وح����دة  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 

معزولة  اأنابيب  ع��ر  امل��ردة  امل��ي��اه  توفر 

ل���ت���ري���د امل���ك���ات���ب وامل����ب����اين ال�����س��ن��اع��ي��ة 

وال�سكنية.

وكان الرئي�س التنفيذي ل�سركة ماجد 

ق���ال يف مقابلة  ق��د  ال��ق��اب�����س��ة،  ال��ف��ط��ي��م 

�سابقة مع “العربية”، اإن متاجر كارفور 

يف  ك��ب��رية  زي���ادة  ت�سهد  ل�سركته  التابعة 

ال��ط��ل��ب��ات ع���ر االإن����رتن����ت يف االإم������ارات 

وم�سر. وال�سعودية 

زاد  االإنرتنت  عر  الطلب  اأن  واأ�ساف 

وهو   ،%300 بن�سبة  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  خ��الل 

م��ا اأث���ر ع��ل��ى ق���درة ال�����س��رك��ة ع��ل��ى تلبية 

الطلبات.

واأو������س�����ح اأن������ه يف ظ����ل ت���وق���ف ب��ع�����س 

االأن�سطة  مثل  ال�سركة،  ل��دى  االأن�سطة 

ال���رتف���ي���ه���ي���ة، مت حت���وي���ل م���وظ���ف���ني يف 

ال��ت�����س��وي��ق  ق���ط���اع  اإىل  ال���رتف���ي���ه،  ق���ط���اع 

االإلكرتوين.

ال��ط��ل��ب  رف���ع���ت  االأزم�������ة  اأن  واأو�����س����ح 

اإذ  امل��ن��ت��ج��ات،  ك��ب��رية ع��ل��ى بع�س  ب�����س��ورة 

زي���ادة  “ال�سابون”  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ���س��ه��د 

1000% يف املنطقة ككل. بن�سبة 

اأي  ت��واج��ه  ال�����س��رك��ة ال  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ال��ت��وري��د،  ب�سال�سل  يتعلق  فيما  اأزم����ات 

ع��ل��ى  ح���ري�������س���ة  ال�������س���رك���ة  اأن  م�����وؤك�����دا 

التي  االإم����ارات  يف  خا�سة  ال�سلع  ت��وف��ري 

ي��ت��م ا���س��ت��رياد اأغ��ل��ب��ه��ا، ف��ي��م��ا ت��ع��د م�سر 

وال�سعودية من البلدان املنتجة.

دبي- العربية

ق����ام����ت وك����ال����ة م����ودي����ز ب��ت��خ��ف��ي�����س 

جيم�س  ل�����س��رك��ة  االئ��ت��م��اين  ت�سنيفها 

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، ن����ظ����را الأو������س�����اع ال�����س��رك��ة 

ك����ورون����ا  اأزم���������ة  االئ���ت���م���ان���ي���ة يف ظ�����ل 

االقت�سادية. وتداعياتها 

وخ����ف���������س����ت ال������وك������ال������ة ت�������س���ن���ي���ف 

وه����ي   GEMS MENASA
املدار�س يف  التي متتلك وتدير  الوحدة 

دول��ة االإم����ارات وخ��ارج��ه��ا م��ن B2 اإىل 

.B3

“موديز” ت�سنيف ال�سركة  وخف�ست 

�سداد  عن  التوقف  احتمالية  حيث  من 

الديون من B2 اإىل B3 وكذلك خف�س 

املالية  الت�سهيالت  من  العديد  ت�سنيف 

ال��ت��ي ح�����س��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا ال�����س��رك��ة ب��درج��ة 

ديون  “موديز” تقدر  ل�  ووفقا  واح��دة. 

2.6 مليار دوالر. “جيم�س” عند 
اأعلنت ال�سركة  وخالل العام املا�سي، 

اأن م�سروَعها امل�سرتك يف ال�سعودية قد 

اأن��ه��ى اال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى ���س��رك��ة م��ع��ارف 

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، وه���ي اأك����ر ���س��رك��ة ت��ع��ل��ي��م يف 

اململكة. ومل تعِط ال�سركة املدعومة من 

 BLACKSTONE ب��الك�����س��ت��ون 

جنزت.
ُ
اأ قيمَة لل�سفقة التي 

GEMS للتعليم قد  وكانت �سركة 

العامة  املوؤ�س�سة  م��ع  ���س��راك��ٍة  يف  دخ��ل��ت 

خطٍة  يف  وذلك  االجتماعية،  للتاأمينات 

للتو�سِع يف قطاع التعليم يف ال�سعودية.

دبي -العربية

النفطية  ب��ال��ع��ق��ود  ال��ت��ه��ري��ب وال��ت��الع��ب  ���س��ن��وات م��ن   9

احل��ك��وم��ي��ة وب��ك��م��ي��ات ت�����س��دي��ر امل��ن��ت��ج��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة، خ�سر 

ال��ع��راق خاللها م��ل��ي��ارات ال����دوالرات، وح��رم��ت ال��ب��الد من 

بني  ر�سمية  وعقود  “مقننة”  اتفاقيات  مبوجب  اإيراداتها 

اأمنت  اإي��ران  من  مقربة  �سيا�سية  واأط��راف  عراقية  �سركات 

الغطاء ال�سيا�سي ملثل هذه العمليات، وال �سيء تغري وال من 

للمتورطني. حما�سبة 

»العربية.نت” قد ح�سلت على م�ستندات ر�سمية تك�سف 

واحدة  لعائلة  تعود  النفط  لنقل  عراقية  �سركات   3 ت��ورط 

مم��ل��وك��ة مل��ج��م��وع��ة م���ن االإخ�����وة مب��خ��ال��ف��ة ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��ق��ود 

وذل��ك  النفطية،  املنتجات  بيع  ع��ق��ود  واح��ت��ك��ار  احلكومية 

حتقيق  مديرية   – االحتادية  النزاهة  هيئة  من  باعرتاف 

بغداد يف 8 �سبتمر املا�سي.

ه���ذا االأم����ر ك���ان دف���ع ب��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب، حممد 

احللبو�سي، يف دي�سمر 2019 اإىل اإ�سدار اأمر نيابي بت�سكيل 

وعقود  النفطية  امل�ساريع  عقود  يف  للتحقيق  موؤقتة  جلنة 

النفط  ت�����س��وي��ق  ���س��رك��ة  وع��ق��ود  النفطية  امل��ن��ت��ج��ات  ت��وزي��ع 

�سومو من العام 2015 وحتى نهاية 2019.

ال��ق�����س��ة م���ع ه���ذه ال�����س��رك��ات ل��ي�����س��ت ج���دي���دة، ب���ل ت��ع��ود 

مكافحة  ج��ه��از  اأ����س���در  ع��ن��دم��ا   ،2011 ع���ام  اإىل  ج���ذوره���ا 

اأن �سركة  العراقية يظهر  النفط  اإىل وزارة  املخابرات كتابا 

النفط،  لنقل  الكبرية  ال�سركات  اإح���دى  وه��ي  “قيوان”، 
بتهريب   2011 ال��ع��ام  منذ  م��ت��ورط��ة  ال��ط��ي��ب،  �سعد  ميلكها 

منطقة  وعر  ال�سهاريج  بوا�سطة  وم�ستقاته  اخلام  النفط 

كرم” يف اإقليم كرد�ستان العراق اإىل اإيران. “قادر 
وذل���ك ب��ع��د ال��ت��الع��ب ب������االأوراق ال��ر���س��م��ي��ة حل��م��والت��ه��ا، 

با�سماع  منفذي  ع��ر  تتم  تهريب  عمليات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

اإي��ران  يف  عبا�س  وبندر  اإم��ام  بندر  ميناءي  اإىل  وبرويزخان 

اأهلية. با�ستخدام �سهاريج 

اإىل  ت�سري  معلومات موؤكدة من م�سادر عراقية نفطية، 

املوثقة من جهات  الكتب  ذكرتها  التي  التهريب  اأن طريقة 

النفط  ك��م��ي��ات  ت��ت��م م��ن خ��الل خ��ل��ط  ال��ع��راق،  حكومية يف 

االإيراين املهرب مع النفط العراقي وت�سدر اإىل اخلارج عن 

عملها  بغطاء  لها  واجهة  “قيوان” و�سركات  �سركة  طريق 

ك�سركة عراقية وبعقود ر�سمية، لت�سبح املعادلة على ال�سكل 

االآتي “10% نفط عراقي و90% نفط اإيراين«.

يف  امل�ستوى  رفيعة  عراقية  م�سادر  عليه  اأك��دت  ما  وه��ذا 

احلكومة، للعربية.نت، كا�سفة اأن الف�سائل الوالئية الإيران 

الع�سائب، وبدر، متتلك  العراقي،  يف بغداد وهي حزب اهلل 

“قيوان”،  ���س��رك��ة  يف  م��ال��ي��ة  وتخ�سي�سات  ك��ب��رية  اأ���س��ه��م��اً 

بالتهديد  العراقية  النفط  وزارة  على  �سغوطاتها  ومتار�س 

والوعيد، فال يجدون �سوى الر�سوخ يف اخلفاء �سبيال.

الر�سمي، حيث  العراقي  �سخط اجلانب  البالغ  اأثار هذا 

والفيول  )النفثا  النفطية  امل�ستقات  ت�سدير  يتم  ما  ع��ادة 

اأم ق�سر” يف  الزبري” و”ميناء  “خور  اأوي��ل(، عر ميناءي 

العراق  حرمت  التهريب  عمليات  بالتايل  الب�سرة،  جنوب 

من العملة ال�سعبة ومن االإيرادات النفطية.

لي�سدر يف العام 2012، قرار باإيقاف �سركة “قيوان” عن 

العمل وو�سعها على الالئحة ال�سوداء.

ر�سمي  م�ستند  على  ح�سلت  قد  “العربية.نت”  اأن  غري 

النفط  وزارة  ع��ن  ���س��ادر  وال�سخ�سي”  ب��ال�����س��ري  “�سمي 
 18 يف  االأم��ن��ي��ة  والت�ساريح  امل��ع��ل��وم��ات  – مكتب  ال��ع��راق��ي��ة 

�سبتمر 2016 اإىل �سركة “�سومو”، يطالب باتخاذ اإجراءات 

مو�سوع  بح�سم  مطالبا  “قيوان”،  �سركة  بحق  قانونية 

الوطني  املخابرات  جهاز  اإن  “حيث  ال�سركة،  مع  التعامل 

ال�سركة مدار  التعامل مع  باإعالمنا بعدم ممانعته من  قام 

ما  قبلهم”...  م��ن  متابعا  امل��و���س��وع  يبقى  اأن  على  البحث 

التجارية  اأن�سطتها  ممار�سة  يف  ا�ستمرت  ال�سركة  اأن  يعني 

على اأر�س الواقع.

مكتب  اأط��ل��ق  عندما   ،2017 اأب��ري��ل   12 يف  كانت  امل��ف��اج��اأة 

�سركة  ي��د  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ن��ف��ط  االأم��ن��ي��ة يف وزارة  ال��ت�����س��اري��ح 

ال�سابق،  النفط  وزير  عهد  يف  جديد  من  “قيوان” للعمل 
تقدميها  بعد  املهدي،  عبد  عادل  حكومة  يف  غ�سبان،  ثامر 

النفطية  واملنتجات  اخلام  للنفط  نقلها  بعدم  خطيا  تعهدا 

اإال بعد موافقة وزارة النفط.

امل��ف��ارق��ة ه��ن��ا اأن ه���ذا احل���دث ت��زام��ن م��ع ت��غ��ي��ري طاقة 

اإعفاء  مت  “�سومو” حيث  العراقية  النفط  الت�سويق  �سركة 

العامري من مهامه وتعيني عالء  “�سومو” د.فالح  مدير 

من  م��وظ��ف��اً   14 ن��ق��ل  ذل���ك  لي�ستتبع  م��ن��ه،  ب���دال  ال��ي��ا���س��ري 

�سبتمر   12 بتاريخ  وذل��ك  اليا�سري،  من  باأمر  �سومو  ك��ادر 

ل�سركة  التجاري  الن�ساط  ع��ودة  من  اأ�سهر   5 بعد  اأي   2019

ع��الم��ات  ي��ط��رح  م��ا  علنية،  وب��ط��ري��ق��ة  ر�سميا  “قيوان” 
ا�ستفهام حول ال�سبب يف تغيري طاقم عمل “�سومو«.

مطابقة  غري  منتجات  باإنتاج  والتالعب  التحايل  طرق 

للموا�سفات الت�سويقية العراقية مل تقف عند هذا احلد، اإذ 

اأر�سلت وزارة النفط العراقية كتابا يف عام 2019 تنذر �سركة 

قيوان بتجاوز الكميات امل�سدرة من زيت الغاز، وحتثها على 

وقف التالعب بالكميات.

ك��م��ا ح�����س��ل��ت ال��ع��رب��ي��ة.ن��ت ع��ل��ى م�����س��ت��ن��د ي��ظ��ه��ر ف��ر���س 

على  دوالر  م��ل��ي��ون   33 ب������ م��ال��ي��ة  غ���رام���ات  ال��ن��ف��ط  وزراة 

املوا�سفات  يف  لتالعبها   ،2019 مار�س  يف  “قيوان”  �سركة 

النفطية. الت�سويقية 

ل�سركة  واج��ه��ة  ���س��رك��ات  ظ��ه��رت  للتمويه،  حم��اول��ة  ويف 

�سالح  يديرها  الطاقة”  “�سعاع  �سركتا  وهما  “قيوان” 

“اأر�س  و�سركة  ال�سركة(،  اأ�سهم  من   %50( ح�سن  رم�سان 

ت�ستحوذ   ،)%100( �سعدون  حيدر  ل�سركة  امل�سكاة” اململوكة 

ت�سويق  ���س��رك��ة  ع��ق��ود  ع��ل��ى جميع  ال��ث��الث  ال�����س��رك��ات  ه���ذه 

الدخول  خالل  من  ل�ساحلها  وحتتكرها  “�سومو”،  النفط 

الت�سويق  التي تعلنها �سركات  املناق�سات  باأ�سماء متعددة يف 

لبيع امل�ستقات النفطية الفائ�سة يف امل�سايف.

وقد ك�سف هذا االأمر مكتب املفت�س العام يف وزراة النفط 

العراقية يف 2019/4/25.

االأمر مل يتوقف عند هذا احلد، بل قامت هيئة النزاهة 

 ،2020 ���س��ب��ت��م��ر   8 ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات يف  – دائ�����رة  االحت���ادي���ة 

�سومو  “قيام  مو�سوع  يف  معهم  للتحقيق  با�ستقدامهم 

باإحالة بيع منتج النفثا اإىل ال�سركات �سعاع الطاقة، اأر�س 

وهذه  وكركوك  حديثة  م�ستودعات  من  وقيوان  امل�سكاة، 

ال�سركات تعود لعائلة واحدة مملوكة ملجموعة من االإخوة 

العقود احلكومية«. خالفا لتعليمات تنفيذ 

وامل�سحك املبكي يف هذه الق�سية هو حجم التناق�سات 

بني القول والفعل، اإذ ح�سلت “العربية.نت” على وثيقة 

�سادرة من من جلنة النزاهة النيابية يف 17 مايو املا�سي 

تظهر خمالفات عقود بيع النفط االأ�سود وال�سكاوى بحق 

“�سومو يف مزايدات املنتجات النفطية واعرتا�س اللجنة 
“�سعاع  50 %  حل�ساب  بن�سبة  املزايدة  اأ�سعار  على تخفي�س 

ب��امل��ال  ك��ب��ري  ه��در  اإىل  اأدى  م��ا  ق��ي��وان،  الطاقة” واج��ه��ة 

العام.

واأح���ي���ل مب��وج��ب ذل���ك م��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة ���س��وم��و اإىل 

التحقيق.

االعرتا�سات اأي�سا اأتت من اللجنة النفط والطاقة يف 

اخلام  النفط  ت�سفية  عقد  على  العراقي  النواب  جمل�س 

اأن  2020، مبّينة  يونيو   21 “قيوان” يف  �سركة  املوقع مع 

اأ�سبحت مربحة للم�سايف اال�ستثمارية  الت�سفية  “عملية 
وطالبت  العام”،  للمال  وه���در  النفط  ل����وزارة  وخ�����س��ارة 

باإيقاق جتهيز هذه امل�سايف واإعادة التوازن للعقد.

اأن املفاجاأة متثلت بتجديد عقد الت�سفية النفط  غري 

ب���ازي���ان يف  مل�����س��ف��اة  “قيوان” امل��ال��ك��ة  ���س��رك��ة  اخل����ام م���ع 

ال�سليمانية ملدة 6 اأ�سهر قابلة للتجديد، وذلك لتكرير 38 

اعرتا�سات  �ساربة  يوميا،  اخلام  النفط  من  برميل  األف 

جلنة الطاقة النيابية عر�س احلائط.

رغ��م اأن وزي���ر ال��ن��ف��ط ال��ع��راق��ي احل���ايل اإح�����س��ان عبد 

عمل  لطريقة  ا�ستجهانه  عن  االآخر  هو  عّر  كان  اجلبار 

“العربية.نت” يف  عليها  ح�سلت  وثيقة  وفق  “�سومو”، 
اأح�سل على  اأن  اأمتنى  “كنت  املا�سي، قائال:  �سبتمر   20

ورقة عمل وا�سحة بدال من ترا�سق امل�سوؤوليات التي اأدت 

اإىل تراجع كبري يف اأداء الوزارة«.

»العربية.نت” حاولت االت�سال مرارا وتكرار برئي�سة 

ال��ن��واب  جمل�س  يف  ال��ك��رد���س��ت��اين  ال��وط��ن��ي  االحت���اد  كتلة 

العراقي، اآالء طالباين، ومبحافظ ال�سليمانية، هفال اأبو 

التي  التهريب  عمليات  على  تعليقهما  عند  للوقوف  بكر، 

حتدث يف االأقليم، ولكن ما من جميب!

م��ن يدعم  نف�سه  ال��ذي يطرح  ال�����س��وؤال  ذل��ك،  ك��ل  بعد 

كل  رغ��م  وعقودها  ن�ساطها  يف  لت�ستمر  “قيوان”  �سركة 

الر�سمية،  والكتب  احلكومية  اجلهات  من  االعرتا�سات 

وتبعد عن ال�ساحة ال�سركات العراقية االأخرى املناف�سة؟ 

�سوؤال يبقى رهن التطورات الالحقة.

بالوثائق.. تهريب منظم لنفط إيران عبر شركة
 »عراقية« وبعقود رسمية

دبي - العربية

اعتمد وزراء خارجية االحتاد االأوروبي 

ام�س الثالثاء، معايري م�سرتكة لتن�سيق 

االحت��اد  دول  �سمن  ال�سفر  على  ال��ق��ي��ود 

على  املتخذة  املختلفة  االإج��راءات  واإنهاء 

وباء كوفيد-19  ب�سبب  الوطني،  امل�ستوى 

الذي ي�سجل انت�سارا مقلقا يف القارة.

وافق  لوكم�سبورغ،  يف  اجتماع  وخ��الل 

ال�����وزراء ع��ل��ى ت��و���س��ي��ة - غ��ري م��ل��زم��ة - 

لو�سع معايري م�سرتكة لتحديد املناطق 

العالية املخاطر �سمن االحتاد االأوروبي، 

وفقاً لوكالة االأنباء االأملانية.

املركز  ين�سر  اأن  على  االت��ف��اق  وين�س 

ومنعها  االأمرا�س  من  للوقاية  االأوروب��ي 

ك��ل اأ���س��ب��وع خ��ارط��ة ل��ل��و���س��ع يف ك��ل دول 

االحتاد االأوروبي على امل�ستوى االإقليمي 

باألوان م�سرتكة عمال مب�ستوى  مع رمز 

خطر املناطق: اأخ�سر وبرتقايل واأحمر.

وحت��������دد ه������ذه امل����ن����اط����ق م�����ع االأخ������ذ 

ب��االع��ت��ب��ار امل��ع��اي��ري يف ع����دد االإ����س���اب���ات 

األ��ف   100 لكل  عنها  يبلغ  التي  اجل��دي��دة 

وم��ع��دل  االأخ����رية   14 ال����� االأي����ام  ن�سمة يف 

راب��ع  ل��ون  وه��ن��اك  الفحو�سات.  اإيجابية 

)رمادي( مرتقب للمناطق التي ال توجد 

اأو حني يعتر عدد  فيها معلومات كافية 

األ��ف  مئة  على  جت��رى  ال��ت��ي  الفحو�سات 

ن�سمة، �سعيفا جدا.

امل�سافرين  ف���اإن  ال��ت��و���س��ي��ات  وبح�سب 

برتقالية  م�سنفة  منطقة  من  القادمني 

اأو حمراء اأو رمادية يفر�س عليهم حجر 

اأم���ا  اأو ف��ح�����س ع��ن��د و���س��ول��ه��م،  ���س��ح��ي 

خ�سراء  م�سنفة  منطقة  من  الوافدين 

فال يخ�سعون الأي اإجراء.

االتحاد األوروبي يتبنى معايير مشتركة جديدة للقيود 
على السفر بسبب كورونا

القيمة السوقية للبورصة الصينية تتجاوز 10 تريليونات دوالر



االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وماهر  كنعان  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

عي�سى

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2013/9/11 بتاريخ   )  107882(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سقري  ع��ادل  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

واحمد ابو �سعبان  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)75745 ( بتاريخ 2005/5/9 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة فلورن�سا لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م م�سجلة 

املحدودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا 

حتت الرقم )54856( بتاريخ )2019/7/17( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/10/13(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200169345(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سلمان واحلوامده  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )118755( بتاريخ 2018/9/19 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/13 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد زياد حممد �سلمان  م�سفيا 

لل�سركة .

م�سجد  من  بالقرب   – الن�سر  جبل   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

عثمان بن عفان – ت: 0777771540

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200177157(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سايل مطلق جراد النجادات و�سركاه  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2020/6/3 بتاريخ   )20629( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/15 

النجادات   جراد  مطلق  �سايل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : العقبة – املنطقة ال�سكنية ال�سابعة– 

ت: 0797388861

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عطااهلل وعمريه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)80447  ( بتاريخ 2006/4/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

�سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

الغول وهندي   وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 

الرقم )96043( بتاريخ 2009/10/6  تقدمت بطلب 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : الغول وهندي

اإىل �سركة : رهام الغول و�سريكها

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

املحا�سبية  لال�ست�سارات  ارق���ام  ح�سبة  �سركة  ب��اأن 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  واملالية 

بتاريخ   )46145( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية 

 )2017/1/5(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/8/12(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) روز و ماري للمنظفات ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )251106( با�سم 

) حممد حامت خالد حممد عكا�سه علي  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) احمد علي حممد 

معروف ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) مياه البقيع ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )175289( با�سم ) �سدام 

عبداهلل رجا ال�سوملي  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حممد يحيى حممود اليماين ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

فقدان جواز 

سفر يمني
اأع��ل��ن ان���ا ب�����س��ام ال��ع��زي 

فقدان  ع��ن  قائد  حممد 

جواز �سفري ويحمل رقم 

من  ال�سادر   06483421

اليمن الرجاء ممن يجده 

مركز  اأقرب  اإىل  ت�سليمه 

على  الت�����س��ال  او  اأم��ن��ي 

رقم 0778686942

وله جزيل الشكر

الربعاء  14/ 10 / 2020

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية - عن طرح عطاء 

رقم ) د ه� /2020/ م. احل�سني ( ) بالط ممرات م.احل�سني (.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 20 ( ع�سرون دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 

5 % ( من العر�ض ول تقبل على  2020/10/18 م وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 

الطالق اية مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

رسالة الضمان إلى المدينين من أفراد ومنشآت

تدعو المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
جميع ا�فراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتب 
من  االستفادة  إلى  للمؤسسة  مديونية  عليهم 
1) المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة  5 أمر الدفاع (
المبالغ المستحقة عليهم وإعفائهم من الفوائد 

والغرامات بنسب متفاوتة وضمن أربع مراحل:

يستفيد من هذا البرنامج
جميع المنشآت باستثناء قطاعات (البنوك/ التأمين/ 

االتصاالت/ الكهرباء/ المياه/ المنشآت المملوكة للحكومة 

والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات)

وأي منشأة تستثنى بقرار من مدير عام المؤسسة.

المرحلة

ا�ولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

المزايافترة السريان

التقدم بالطلب
خالل الفترة

من    ٨/١٠/٢٠٢0  
حتى نهاية يوم   ٢٠٢٠/٩/٣٠

من    ٢٠٢0/10/1  
حتى نهاية يوم   10/31/٢٠٢٠

من    ٢٠٢0/11/1  
حتى نهاية يوم   11/30/٢٠٢٠

من    ٢٠٢0/12/1  
حتى نهاية يوم   12/31/٢٠٢٠

ا�عفاء نسبة 
من الفوائد
والغرامـــات

فائدة
التقسيط
السنويــة

%60

%30

%20

%10

%1

%2

%3

%4

 المركز ا¯عالمي
٢٠٢٠
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زوجي  مع  �سوياً  توجهت  2011م،  عام  ربيع  بداية  يف  وبالتحديد  �سنوات،  ت�سع  قبل   

اأنني  برغم  للأ�سف  ذلك  قبل  اأزره��ا  فلم  ر�سمية،  بدعوة  كازاخ�ستان  اإىل  اأوىل  لزيارة 

جزءاً  كانت  لأنها  ُق��رب  عن  عرفتها  قد  اأك��ون  اأن  بي  ُيفرت�ض  كان  ورو�سية  �سوفييتية 

عزيزاً من وطني، وما تزال كذلك اإىل الآن حا�سرة ومزدهرة يف عقلي وقلبي، فقيادتها 

املَع�سر،  وطيب  ومثقف  ومتعلم  ُمنفتح  للآخر،  وُمب  �سقيق  و�سعبها  وواعية،  راقية 

ورفيع الأخلق و�ساٍم َمقامه عرب التاريخ.

منطقة  يف  بعيد  عهد  منذ  القائمة  ال�سهرية  غوميليوف  ليف  جامعة  يف  اآن���ذاك،   

واإىل  األقيت  �سلطان”؛  “نور  الآن  ُت�سّمى  التي   ،“ “اآ�ستانا  الكازاخية  بالعا�سمة  غّناء 

جانب زوجي القلمي مروان �سوداح؛ ما�سرات �سباحية وم�سائية مت�سلة على اأع�ساء 

الهيئة التدري�سية والطلبة يف اجلامعة. كانت ما�سراتنا غاية يف التنوع، لكن الأردن 

�سيا�سًة و�سياحًة وثقافًة وح�سارًة ويف غريها من اجلوانب، كان العنوان الرئي�ض فيها 

املُ�ستفي�ض.  البحث والنقا�ض  وجمال 

ال�سديقة  ك��ازاخ�����س��ت��ان  وج��م��ه��وري��ة  ال��ع��ري��ق��ة  اجل��ام��ع��ة  تلكم  يف  ه��ن��اك  مل�سنا  ل��ق��د   

اإ�سرتاتيجية،  علقات  بكازاخ�ستان  تربطه  ال��ذي  وب��الأردن  بنا  م�سبوق  غري  اهتماماً 

عززتها عروة وثقى بني القائدين جللة امللك عبداهلل الثاين وفخامة الرئي�ض الأول 

العامل،  يف  نظريه  قّل  �سامًل  بنا  الرتحيب  فكان  نزاربايف،  �سلطان  نور  لكازاخ�ستان 

العلوم  ف�ساءات  يف  الأردن  م��ع  توا�سًل  واأو���س��ع  متانة  اأك��ر  كازاخية  بعلقات  رغ��ب��ًة 

لكن  قلبينا،  اإىل  واحُل��ب��ور  ال�سرور  واأدخ��ل  اأبهجنا  مما  وغ��ريه��ا،  وال�سياحة  والثقافة 

الأهم كان ذلكم التوا�سل احلميمي مابيننا واأ�ساتذة وطلبة اجلامعة الذين احت�سنونا 

و�سهروا على راحتنا كاأبناء لهم، ووفروا لنا فندقاً يف �سارع ا�سمه )طه ح�سني(.

ال�سرقية،  الدرا�سات  ق�سم  ترتاأ�ض  وقتها  توليوبايفا” كانت  “�سمال  الربوفي�سورة   

اأ�ستاذة متخ�س�سة يف الدرا�سات العربية، غدت راعيًة ومرافقًة لنا خلل زيارتنا  وهي 

توليوبايفا(  )�سمال  الأخ���ت  ك��ان��ت  والأب����رز.  العريقة  وجامعتها  اجلليل  وطنها  اإىل 

ت�سرف على كل �سغرية وكبرية يف �سوؤوننا، فتعمقت يف قلبينا م�ساعر ال�سرور واحلبور 

علقاتنا  جت�سري  يف  اللحظي  النجاح  ك��ان  الأه��م  ولكن  ال�سديقة،  كازاخ�ستان  جت��اه 

اإىل  الرو�سية  فورية من  توليوبايفا(  برتجمة  )�سمال  الأ�ستاذة  والتزام  مع اجلامعة، 

التي يعرفها  اأي�ساً  العربية وبالعك�ض، فلم نكن نتحدث بالرو�سية فقط، بل وبالعربية 

الكثري من طلبة “ليف غوميليوف«. 

نا�سطتها  م��ع  ول  اجلامعة  م��ع  ول  كازاخ�ستان  م��ع  الطيبة  علقاتنا  تنقطع  مل   

الربوفي�سورة )�سمال توليوبايفا(، التي ُتعترب واحدة من اأ�سهر املُ�ستعربني واملخت�سني 

اأخرى  الأو�سطية”، وهي تعمل يف ق�سايا  العربية والعرب و”ال�سيا�سة  ب�سوؤون  الكازاخ 

اللحظة،  ولهذه  يومياً،  تواظب  اأنها  اإل  ال�سخمة،  م�ساغلها  وبرغم  وطنها،  يف  عليا 

كونها  وال�سحافة  الإعلم  و�سائل  ُتن�سر يف  التي  زوجي  ومقالت  تدقيق مقالتي  على 

بة للعربية بل حدود. عامِلة بقواعد ال�ساد وُمِ

 ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��راق��ي��ة وال��رف��ي��ع��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا الأخ����ت ال��ك��ب��رية وال��ب��اح��ث��ة 

والأخ�����س��ائ��ي��ة ال��ف��ذة )���َس��َم��ال ت��ول��ي��وب��اي��ف��ا(، ت��وؤك��د ع��ل��و ك��ع��ب ال��درا���س��ة وال��ت��دري�����ض يف 

العرب  مليني  ع�سرات  م��ن  اأف�سل  ب�سورة  العربية  تتقن  فهي  غوميليوف(،  )ليف 

“العربيزي”، و�سّوهوا لغتنا اجلميلة، وك�ّسروا  ُي�سّمى  الذين درجوا على احلديث مبا 

مبا  الف�سل  لها  كلغة  تقديرها  ع��ن  بعيداً  الأوح���ال،  يف  حروفها  وم��ّرغ��وا  اأ�سلعها، 

و�سلنا اإليه من تقّدم وُرقي ومكانة م�سيئة يف التاريخ وبني الأمم.  

 للربوفي�سورة )�سمال توليوبايفا( التي زارت الأردن واأحبته، كل تقديرنا واإعجابنا 

والإن�سانة احلكيمة  رة،  املَُعا�سِ الكازاخية  املراأة  ِمثال  فهي  لها،  التي ل حدود  ومبتنا 

والب�سيطة يف اآن معاً، واإىل لقاءات جديدة معها يف الأردن وكازاخ�ستان ملوا�سلة تعميق 

اأرق��ى  �سروح  اإىل  توقف  بل  ولنقلها  و�سعبينا،  بلدينا  بني  الإ�سرتايتجية  العلقات 

فاأرقى.

ورئي�سة  املحلية،  وال�سياحة  بالتاريخ  متخ�س�سة  اأردنية/رو�سية  واإعلمية  *كاتبة   

حترير جريدة »امللحق الرو�سي«، يف �سحيفة »ذا �ستار« �سابقاً.

نيدوغينا يلينا 

 »األستاذة َسمال«.. 
ِمثال الَمرأة الكازاخية

االنباط-وكاالت

يدخل الأ�سري ماهر الأخر�ض الثلثاء يومه 

79 يف الإ�سراب املفتوح عن الطعام يف �سجون  ال�

املدعمات،  اأخ��ذ  ورف�ض  الإ�سرائيلي  الح��ت��لل 

و���س��ط خم����اوف ع��ل��ى ح��ي��ات��ه يف ظ���ل ال��ت��ده��ور 

اأي  ع��ج��ز  وو���س��ط  و���س��ع��ه،  امل�ستمر يف  اخل��ط��ري 

جهة دولية اأو ملية عن التدخل للإفراج عنه

يوم  رف�ست  العليا  الحتلل  مكمة  وكانت 

الث��ن��ني ط��ل��ب الإف�����راج ال��ف��وري ع��ن الأخ��ر���ض 

ال��ث��ال��ث��ة رغ��م خ��ط��ورة و���س��ع��ه ال�سحي،  ل��ل��م��رة 

واأ����س���رت ع��ل��ى اأن ي��ق�����س��ي م��ا ت��ب��ق��ى م��ن ف��رتة 

الع��ت��ق��ال الإداري امل��ج��ددة ل��ه ح��ال��ًي��ا، واأو���س��ت 

ما  وه��و  املن�سرم،  نوفمرب   26 يف  عنه  ب��الإف��راج 

واأك��د  ل��ه،  ماميته  اإب���لغ  بعد  الأ���س��ري  رف�سه 

ا�ستمرار اإ�سرابه حتى الإفراج الفوري عنه

ممد  الفل�سطيني  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  وك����ان 

ا���س��ت��ي��ه ح���ّم���ل ح��ك��وم��ة الح����ت����لل امل�����س��ئ��ول��ي��ة 

ب��الإف��راج  مطالًبا  الأخ��ر���ض،  حياة  عن  الكاملة 

الفوري عنه

ُي�سار اإىل اأن الأ�سري الأخر�ض )49 عاماً( من 

 27 يف  اعتقاله  تاريخ  منذ  باإ�سرابه  �سرع  جنني 

متوز/ يوليو 2020، وهو متزوج واأب ل�ستة اأبناء 

واأ�سري �سابق ق�سى �سنوات يف �سجون الحتلل، 

اإداري  اأمر اعتقال  اأ�سدر بحقه  وكان الحتلل 

ملدة اأربعة �سهور

وتعتقل �سلطات الحتلل يف �سجونها قرابة 

)350( اأ�سرًيا اإدارًيا

االنباط-وكاالت

الن�سال  جلبهة  ال�سيا�سي  امل�سوؤول  ب��داأ 

الدم” يوم  قذاف  “اأحمد  الليبي،  الوطني 

املر�سحة  مقا�ساة  خ��ط��وات  اأوىل  الث��ن��ني، 

ال��رئ��ا���س��ي��ة الأم��ريك��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة ه��ي��لري 

الإرهاب  الدمار ودعم  ن�سر  كلينتون بتهمة 

يف ليبيا

ال��راح��ل  الليبي  الرئي�ض  ع��م  اب��ن  وق��ال 

ال��ع��ق��ي��د م��ع��م��ر ال����ق����ذايف، يف ت�����س��ري��ح��ات 

ال��رو���س��ي��ة،  “�سبوتنيك”  ل��وك��ال��ة  خ��ا���س��ة 

وزيرة  مبقا�ساة  القانوين  فريقه  كلف  اإنه 

ال�سابقة الأمريكية  اخلارجية 

واأ����س���اف ق���ذاف ال����دم، اأن���ه م��د ال��ف��ري��ق 

عنها  امل��ف��رج  غ��ري  اأخ��رى  بوثائق  القانوين 

الأم���ريك���ي���ة،  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ق��ب��ل  م���ن 

مل��ق��ا���س��اة ه���ي���لري ك��ل��ي��ن��ت��ون، ب��ت��ه��م��ة ن�سر 

الدمار ودعم الإرهاب يف ليبيا

ون�������س���ر وزي������ر اخل����ارج����ي����ة الأم�����ريك�����ي، 

اللكرتوين  الربيد  ر�سائل  بومبيو،  مايك 

اخل��ا���س��ة ب���وزي���رة اخل���ارج���ي���ة الأم��ريك��ي��ة 

بعدما  خا�سة  كلينتون،  هيلري  ال�سابقة 

اأث����ري ع���ن ا���س��ت��خ��دام ب��ري��ده��ا ال�����س��خ�����س��ي 

للح�سول على معلومات �سرية

تعود ق�سة الر�سائل امل�سربة اأو ما يعرف 

 ،2015 ع���ام  اإىل  ت��ع��ود  كلينتون  بف�سيحة 

“نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة  الأم����ر  ك�����س��ف��ت  ح��ني 

اأن�����س��اأت  ك��ل��ي��ن��ت��ون  اإن  ق��ال��ت  تاميز” ال��ت��ي 

ب���ري���دا اإل���ك���رتون���ي���ا ق��ب��ل ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا وزي����رة 

للخارجية يف عام 2009 على خادم خا�ض يف 

منزلها يف ت�ساباكوا بولية نيويورك

يف  خدمتها  �سنوات  خ��لل  وا�ستخدمته 

اخلارجية يف كافة مرا�سلتها الإلكرتونية، 

باأمورها  اأو  املتعلقة بعملها احلكومي  �سواء 

على خادمها  بريدا  اأن�ساأت  كما  ال�سخ�سية. 

اخلا�ض لكل من م�ساعدتها هوما عابدين، 

�سرييل  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  موظفي  وك��ب��رية 

ميلز

ب���ري���دا  ك��ل��ي��ن��ت��ون م��ط��ل��ق��اً  ت��ن�����س��ئ  ومل 

اإل���ك���رتون���ي���ا ح��ك��وم��ي��ا ع��ل��ى خ�����ادم مم��ل��وك 

وُمدار من قبل ال�سلطات الأمريكية، طوال 

توليها وزارة اخلارجية

خادمها   2015 ع��ام  يف  كلينتون  و�سلمت 

التحقيقات  مكتب  ب��ع��دئ��ذ  ل��ي��ب��داأ  اخل��ا���ض 

املعلومات  ب�سرية  التحقيق  يف  ال��ف��ي��درايل 

الواردة يف ر�سائلها

االنباط-وكاالت

اإىل  ط���ل���ًب���ا   17 اأمم����ي����ة  جل���ن���ة  ق����دم����ت 

ال�����س��ع��ب  ح���ق���وق  حل��م��اي��ة  “اإ�سرائيل”، 
العام  منذ  املحتلة،  اأرا�سيه  يف  الفل�سطيني 

1967

اخلا�سة  امل��ت��ح��دة  الأمم  جلنة  وط��ال��ب��ت 

الإ�سرائيلية  املمار�سات  املعنية بالتحقيق يف 

ال����ت����ي مت�������ض ح����ق����وق الإن���������س����ان ل��ل�����س��ع��ب 

يف  العرب  ال�سكان  من  وغريه  الفل�سطيني، 

احلكومة  لها  تقرير  يف  املحتلة،  الأرا���س��ي 

للأرا�سي  احتللها  ب�”اإنهاء  الإ�سرائيلية 

ال�سرقية  القد�ض  فيها  مب��ا  الفل�سطينية، 

لقراري  امتثاًل  ال�سوري،  واجلولن  وغزة، 

جمل�ض الأمن 242 )1967(، و497)1981(”

جميع  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  “اإ�سرائيل”  ودع���ت 

ال��ت��و���س��ي��ات ال�����س��اب��ق��ة، ال�����واردة يف ت��ق��اري��ر 

دخ��ول  اإمكانية  وتي�سري  اخلا�سة،  اللجنة 

املحتلة  الفل�سطينية  ل��لأرا���س��ي  ال��ل��ج��ن��ة 

واجلولن ال�سوري املحتل

و����س���ددت ع��ل��ى ����س���رورة ال��ك��ف ف����وًرا عن 

ال�سفة  من  اأج��زاء  ل�سم  خطط  اأي  تنفيذ 

لأنها  )لإ���س��رائ��ي��ل(،  الأردن  وغ��ور  الغربية 

ت�����س��ك��ل خ���رًق���ا خ���ط���رًيا ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل، 

املتحدة والعديد من قرارات  ومليثاق الأمم 

جمل�ض الأمن ب�ساأن هذه امل�ساألة”

اإ���س��رائ��ي��ل  تتخذ  “اأن  امل��ط��ال��ب  و�سملت 

امتثال  ل�سمان  ال��لزم��ة  الحتياطات  ك��ل 

ق��وات��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري��ة ل��ل��م��ب��ادئ الأ���س��ا���س��ي��ة 

النارية،  والأ�سلحة  القوة  ا�ستخدام  ب�ساأن 

والتحقيق ب�سورة منهجية يف جميع حالت 

ال�ستخدام املفرط للقوة”

الأن�����س��ط��ة  ج��م��ي��ع  “وقف  ���س��م��ل��ت  ك��م��ا 

املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف  ال�ستيطانية 

مبا فيها القد�ض ال�سرقية، واإنهاء املمار�سة 

غ���ري ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��م��ّث��ل��ة يف ه���دم م��ن��ازل 

جميع  واإل���غ���اء  الفل�سطينيني،  ومم��ت��ل��ك��ات 

اأوامر الهدم والطرد وامل�سادرة )..( مبا يف 

ذلك املجتمعات البدوية”

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  ح�������س���ول  اإىل  ودع�������ت 

ع����ل����ى خ�����دم�����ات ال���ت���خ���ط���ي���ط وال���ت���ن���ظ���ي���م 

معاملة  وكفالة  التمييزية،  غري  العمراين 

وفًقا  الح��ت��لل  �سلطات  ل��دى  املحتجزين 

لأح��ك��ام ال��ق��ان��ون ال����دويل، ورف���ع احل�����س��ار 

ال������ربي وال���ب���ح���ري ع����ن غ������زة، وم���واج���ه���ة 

مواجهة  وعن  القطاع  يف  الإن�سانية  الأزمة 

فريو�ض “كورونا”، طالبت اللجنة بتي�سري 

املحتلة  الأرا�سي  يف  الفل�سطينيني  ح�سول 

ع��ل��ى ال���ع���لج ال���ط���ب���ي، م���ع ال���رتك���ي���ز على 

الحتياجات امللحة يف غزة، ب�سبب الأو�ساع 

املتدهورة الناجمة عن احل�سار

تقريرها،  يف  الأمم��ي��ة  اللجنة  واأه��اب��ت 

باملجتمع الدويل ا�ستخدام نفوذه للت�سدي 

ع���دم  م����ن  “اإ�سرائيل”  ع��ل��ي��ه  درج�����ت  مل����ا 

فيما  �سيما  ول  املتحدة،  الأمم  مع  التعاون 

ي��خ�����ض ت��ن��ف��ي��ذ ق�����رارات اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة 

وجم��ل�����ض الأم����ن والآل���ي���ات ال��ت��ي اأن�����س��اأت��ه��ا 

الفرعية وهيئاتها  اجلمعية 

االنباط-وكاالت

مترُّ ن�سرين العزة بعديد احلواجز الع�سكرية 

الإ�سرائيلية لدى مغادرتها منطقة تل الرميدة 

الغربية  ال�سفة  جنوبي  اخلليل  مدينة  و�سط 

املحتلة، ول تخلو حركتها اليومية من “تفتي�ٍض 

مهني”

يف  ���س��ن��وات  منذ  عائلتها  م��ع  ال��ع��زة  وت�سكن 

املنطقة، ول تدفع مقابل  منزل م��واط��ٍن غ��ادر 

ذلك اإيجاًرا؛ ف�ساحب املنزل يريد حمايته من 

م�سادرة الحتلل

البيوت  على  الح��ت��لل  �سلطات  وت�ستويل 

اأ�سحابها  بعد مغادرة  الرميدة،  تل  الفارغة يف 

بفعل ت�سييقات امل�ستوطنني وقوات اجلي�ض

وتقول العزة بعدما اأعربت عن خوفها الدائم 

على حياة اأبنائها وم�سكنها: “لو امتلكت منزًل 

اآخ���ر ل��ن اأت����رك م�سكننا يف ت��ل ال��رم��ي��دة؛ هذه 

العّزة”،  ه�سام  ال�سهيد  زوج���ي  وذك���رى  اأر���س��ن��ا 

الذي ارتقى باعتداء لقوات الحتلل

ل�ستى  الرميدة  تل  �سكان منطقة  ويتعر�ض 

عمليات ال�سغط والرتهيب من جنود الحتلل 

وامل�����س��ت��وط��ن��ني ب���ه���دف ت��ه��ج��ريه��م ق�����س��ًرا من 

املنطقة

واأ���س��درت �سلطات الحتلل يف اأواخ��ر �سهر 

�سبتمرب/ اأيلول املا�سي 17 قراًرا ع�سكرًيا يق�سي 

مب�سادرة 3807 دومًنا من املنطقة ت�سمل منازل 

كاملة، واأ�سطح اأخرى و�ساحاتها، بالإ�سافة اإىل 

اأرا�ٍض زراعية

اأجه�ست مرتني  اإنها  العّزة  املواطنة  وتقول 

ورمي  بال�سرب  عليها  امل�ستوطنني  اعتداء  بعد 

احلجارة، وكان طفلها يون�ض )3 �سنوات( معها 

يف اإحدى املرات؛ فاأ�سيب براأ�سه خلل احلادثة

وت���ق���دم���ت ال����ع����زة ب�����س��ك��وى ل�����دى ���س��رط��ة 

الح��ت��لل على اإث��ر الع��ت��داء، لكن رد املحكمة 

تاأخر 5 �سنوات، وجاء بتكذيب روايتها، واإدانتها 

امل�����س��ت��وط��ن��ني  اح���ت���ف���الت  اإع����اق����ة  ب�”ماولة 

باأعيادهم”

وت���������رتاوح اع������ت������داءات امل�����س��ت��وط��ن��ني ع��ل��ى 

والتخويف  ال�سرب  بني  املنطقة  يف  املواطنني 

بال�سلح، وعطب اأنابيب املياه و�سبكات الكهرباء 

وقطع الأ�سجار، لكن العزة توؤكد اأن “اعتداءات 

امل�ستوطنني ل حدود لها”

الحتلل  جنود  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة 

اأو�سال املنطقة،  يغلقون احلواجز، التي ُتقّطع 

يف عديد الأوق���ات، ويحتجزون الأه��ايل وطلبة 

املدار�ض ومينعونهم من الو�سول اإىل منازلهم

وت�سيف “بعد اإغلق قوات الحتلل جميع 

عبور  اإىل  ن�سطر  املنطقة،  يف  التجارية  املحال 

احلواجز الع�سكرية للو�سول اإىل املتاجر خارج 

احلي، اإذ اأ�سبح توفري امل�ستلزمات املعي�سية اأمًرا 

�سعًبا”

يعمل عماد اأبو �سم�سية ع�سو جتمع املدافعني 

ع���ن ح���ق���وق الإن�������س���ان ع��ل��ى ت��وث��ي��ق ان��ت��ه��اك��ات 

الحتلل يف مكان �سكنه “تل الرميدة”، والتي 

�سملت م�سادرة �سطح منزله منذ عام 2002م

وي�ستعر�ض اأبو �سم�سية �سل�سلة الأزمات التي 

مرت بها تل الرميدة، بدًءا من و�سع جمموعة 

م�ستوطنني كرفانات على اأر�سها عقب الك�سف 

عن اآثاٍر تعود اإىل اآلف ال�سنني عام 1984م

فوق  م�ستوطنة  الحتلل  �سلطات  واأق��ام��ت 

اأرا����س���ي ت���ل ال��رم��ي��دة م���ع ان�����دلع الن��ت��ف��ا���س��ة 

الأوىل )انتفا�سة احلجارة عام 1987(، و�سادرت 

م�ساحات كبرية بحجة البحث عن اآثار

اأب��و �سم�سية اإىل اأن جي�ض الحتلل  وي�سري 

اأق��������ام ب���ع���د ذل�����ك م���ع�������س���ك���ًرا ب���ذري���ع���ة ح��م��اي��ة 

الإبراهيمي  امل�سجد  امل�ستوطنني، وبعد جمزرة 

ال�����س��ري��ف ن�����س��ب��ت ق������وات الح����ت����لل ح��واج��ز 

الفل�سطينية،  املركبات  دخ��ول  ومنعت  ع�سكرية 

ومل ت�سمح اإل ل�سكان املنطقة بالدخول “حتت 

تفتي�ٍض مهني”

ب�����داأت  الح����ت����لل  ق������وات  اأن  اإىل  وي���ل���ف���ت 

اإىل  وحتويلها  امل��ن��ازل  اأ�سطح  على  بال�سيطرة 

ثكنات ع�سكرية يف النتفا�سة الثانية )انتفا�سة 

اإىل  امل��ن��ط��ق��ة  2000(، م���ا ح���ول  الأق�����س��ى ع���ام 

نقطة ا�ستباٍك بني املقاومني وجنود الحتلل، 

فا�سطر عديد املواطنني ملغادرة منازلهم

الفل�سطينية  ال��ع��ائ��لت  “معظم  وي�سيف 

املنطقة مب�����س��ادرة  اإىل  ع��ودت��ه��ا  ب��ع��د  ت��ف��اج��اأت 

الرميدة  تل  يف  يبَق  ومل  ومنازلهم،  اأرا�سيهم 

�سوى 150 عائلة تعي�ض يف ظروف �سعبة جًدا”

الرميدة  تل  �سم�سية احلياة يف  اأب��و  وي�سف 

ت�سمل  وال��ت��ي  تنتهي”،  ل  ممنوعات  ب�”قائمة 

ومنع  ترميمها،  اأو  امل��ن��ازل  ببناء  ال�سماح  ع��دم 

دخول املركبات الفل�سطينية للأفراد، وطواقم 

الإ�سعاف والدفاع املدين والإعلم”

الحتلل  ف��اإن جنود  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة 

يتعاملون مع املواطنني ب�”�سيا�سة الأرقام”، اإذ 

خ�س�ست �سلطات الحتلل رقًما لكل مواطن 

م��ن �سكان ت��ل ال��رم��ي��دة، وب��ن��اًء عليه ف���اإن اأي 

�سخ�ض ل يحمل رقًما ل ي�ستطيع العبور اإىل 

املنطقة

املنطقة من عمليات  املواطنون يف  وي�ستكى 

الحتلل  ح��واج��ز  على  املهينة”  “التفتي�ض 
املرحلة  يف  اأط���ف���اًل  ط��ال��ت  وال��ت��ي  الع�سكرية، 

الأ�سا�سية اأثناء عبورهم اإىل مدار�سهم”

وي���و����س���ح ال��ن��ا���س��ط يف جت��م��ع ���س��ب��اب �سد 

الإ�ستيطان عي�سى عمرو اأن ق��رارات الحتلل 

لأه������داٍف  دومًن������ا   3807 الأخ�������رية مب�������س���ادرة 

ح���واج���ز ج��دي��دة  اإق���ام���ة  ت�ستهدف  ع�����س��ك��ري��ة، 

ون���ق���اط ت��ف��ت��ي�����ض ون�����س��ب ك����ام����ريات مل��راق��ب��ة 

املواطنني

ويبني عمرو  اأن اأحد القرارات �سمل م�سادرة 

منزل ماأهول للمرة الأوىل يف تل الرميدة

وي�����ه�����دف الح������ت������لل م�����ن خ�������لل ذل�����ك، 

الع�سكري  ال��وج��ود  تعزيز  اإىل  ال��ن��ا���س��ط،  وف��ق 

ح��اج��ًزا يف   22 وج��ود  بالرغم من  الإ�سرائيلي، 

منطقة تل الرميدة وميطها

وي�سري اإىل اأن املواطنني يف املنطقة يعانون 

وعدم  والكهرباء،  املياه  و�سول  �سح  من  ا  اأي�سً

وجود بنية حتتية، عدا عن احلواجز واعتداءات 

امل�ستوطنني املتكرة بال�سرب و�سرقة املمتلكات، 

وتغيري  الفل�سطينية  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى  وال��ه��ج��وم 

اأ�سماء املناطق واملعامل

الر�سمية  اجلهات  تواجد  اأن  عمرو  وي��وؤك��د 

املنطقة  يف  امل���واط���ن���ني  ل���دع���م  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

“�سعيف”
وي�سيف “هناك تق�سري كبري من اجلهات 

امل�����س��وؤول��ي��ة ل��دع��م ���س��م��ود امل���واط���ن���ني يف ظل 

الت�سييقات وماولت امل�سادرة التي يتعر�سون 

لها”

 ُيصّر على خوض معركته للنهاية.. 79 يوًما الستمرار إضراب األسير األخرس

 بعد نشِر رسائلها.. أول دعوى قضائية ضد »هيالري كلينتون«

 لجنة أممية تقدم 17 طلًبا ل«إسرائيل« لحماية حقوق الفلسطينيين

 مصادرة جديدة ل3807 دونمات من أراضيها. تل الرميدة.. حياة وسط جحيم االحتالل

االنباط-وكاالت

قال فيليب لزاريني، رئي�ض وكالة الأمم 

الفل�سطينيني  اللجئني  ل�سوؤون  املتحدة 

اأن �سكان قطاع غزة، يبحثون بني القمامة 

تدهور  اإىل  اإ���س��ارة  يف  الطعام  على  للعثور 

ال��و���س��ع الق��ت�����س��ادي يف ال��ق��ط��اع وت�سجيل 

م�����س��ت��وي��ات غ���ري م�����س��ب��وق��ة م���ن ال��ف��ق��ر يف 

�سفوف ال�سكان

وحتدث لزاريني عن معاناة اللجئني 

الفل�سطينيني يف جميع اأنحاء لبنان و�سوريا 

وباء  ب�سبب  اأخ��رى،  واأماكن  والأردن وغ��زة 

كورونا، موؤكداً اأن “هناك ياأ�ض واإحباط”

“يف  ل��ق��اء �سحفي:  وق���ال لزاري���ن���ي يف 

غزة، النا�ض يلجاأون اإىل القمامة”، م�ستندا 

القطاع،  يف  الأون����روا  موظفي  تقارير  اإىل 

ينا�سلون  ال��ن��ا���ض  م��ن  “املزيد  اأن  م��وؤك��دا 

لتوفري وجبة اأو وجبتني يف اليوم لأ�سرهم”

وف���ي���ل���ي���ب لزاري�����ن�����ي خ���ب���ري يف جم���ال 

يف  ال���دويل  والتن�سيق  الإن�سانية  امل�ساعدة 

مناطق النزاع ومناطق ما بعد النزاع، ومّت 

اآذار/ يف  ل���لأون���روا  ع��ام��ا  مفو�سا  تعيينه 

م��ار���ض، يف وق��ت ت�سهد فيه ال��وك��ال��ة اأزم��ة 

عميقة

وتعاين وكالة الأونروا من م�ساكل مالية 

اأك��رب مانح �سابق  منذ انهيار العلقات مع 

لها، الوليات املتحدة، التي ا�سرتطت عودة 

على  الفل�سطينيني  مب��واف��ق��ة  امل�����س��اع��دات 

اإ�سرائيل،  مع  ال�سلم  م��ادث��ات  ا�ستئناف 

اإ�سافة اإىل خطر انت�سار فريو�ض كورونا يف 

خميمات اللجئني يف جميع اأنحاء ال�سرق 

ن��ح��و 5.6 مليون  ت�����س��م  الأو�����س����ط، وال���ت���ي 

غ�سون  يف  الأون�����روا.  تدعمهم  فل�سطيني 

ذلك، يلوح يف الأف��ق م�ساألة ال�سم املحتمل 

لإ�سرائيل لل�سفة الغربية، ما يهدد بخنق 

عمل الأونروا هناك

 مفوض »األونروا«: الناس يلجأون للقمامة 
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االنباط-وكاالت

ا���ص��ط��ح��ب اإري�����ك ت���رام���ب ع��م��اء وك���ال���ة اخل��دم��ة 

ا�صكتلندا،  يف  للغولف  ت��رام��ب  م��اع��ب  اإىل  ال�����ص��ري��ة 

كما  الأطل�صي،  املحيط  للزبائن عرب  قاد جولت  حيث 

فندق  اإىل  حماته  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اب��ن  ا�صطحب 

املعنية  ال���وك���ال���ة،  ع��م��اء  ب��رف��ة  ف��ان��ك��وف��ر  ت���رام���ب يف 

بحماية الروؤ�صاء، وتوقف يف رحات �صيد يف كندا

وجلبت اإيفانكا ترامب رجال اخلدمة ال�صرية معها 

ب��ولي��ة  بيدكيني�صرت  يف  ل��ل��غ��ول��ف  ت��رام��ب  ن���ادي  اإىل 

من  طلبت  اأن��ه��ا  م��ن  ال��رغ��م  على  م����راراً،  نيوجر�صي، 

امل��واط��ن��ن الأم��ري��ك��ي��ن ال��ب��ق��اء يف امل��ن��زل خ��وف��اً من 

كورونا

واأو����ص���ح���ت ���ص��ح��ي��ف��ة وا���ص��ن��ط��ن ب��و���ص��ت اأن ع��م��اء 

ت��رام��ب،  اأب��ن��اء  ه��ن��اك حلماية  ك��ان��وا  ال�صرية  اخل��دم��ة 

ولكن زياراتهم كانت جتلب فائدة جانبية خفية، حيث 

احل�صور  ال�صرية  اخلدمة  من  ترامب  منظمة  تطلب 

وال��ده��م،  ممتلكات  اإىل  ت��رام��ب  اب��ن��اء  يح�صر  عندما 

مئات  تدفع  كانت  الأمريكية  احلكومة  اأن  يعني  وهذا 

يف  اخلدمة  رج��ال  بقاء  مقابل  ال���دولرات  من  الآلف 

فنادق ومنتجعات ترامب

نفقات  يف  ت��رام��ب  اب��ن��اء  ت�صبب  ال��ط��ري��ق��ة،  وب��ه��ذه 

دولر يف  األ����ف   238 ع���ن  ت��ق��ل  ل  اأم��ري��ك��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة 

ممتلكات ترامب حتى الآن

االنباط-وكاالت

جدد نائب مندوب ال�صن الدائم لدى الأمم 

ال�صن  رف�س  على  التاأكيد  �صوانغ  قنغ  املتحدة 

امل�صاركة يف مفاو�صات ثاثية للحد من الت�صلح 

اقرتحتها  ال��ت��ي  ورو���ص��ي��ا  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع 

تن�صل  هدفها  اأن  مو�صحا  ترامب  دونالد  اإدارة 

وا�صنطن من م�صوؤوليتها يف نزع ال�صاح النووي.

التلفزيونية  اإن(  ت��ي  ج��ي  )�صي  قناة  ونقلت 

العامة  املناق�صة  خ��ال  قوله  قنغ  عن  ال�صينية 

للجنة الأوىل للدورة 75 للجمعية العامة لاأمم 

اأم�س  بنيويورك  املتحدة  الأمم  مقر  يف  املتحدة 

اإن “الوليات املتحدة و�صفت ال�صن باأنها ثالث 

اأك��رب ق��وة ن��ووي��ة يف ال��ع��امل و�صعدت م��ن �صباق 

الت�صلح النووي واقرتحت ما ي�صمى باملفاو�صات 

جمرد  تعد  وال��ت��ي  الت�صلح  م��ن  للحد  الثاثية 

خ���دع���ة حل����رف ت��رك��ي��ز امل��ج��ت��م��ع ال������دويل عن 

تن�صلها من م�صوؤولياتها”.

واأ�صاف قنغ اإن “مثل هذه املفاو�صات �صتكون 

مبثابة ابتزاز وال�صن لن تكون اأبدا جزءا منها” 

م�صريا اإىل “اأن بكن اتبعت ا�صرتاتيجية نووية 

للدفاع عن النف�س وحافظت دائما على قدراتها 

ال���ن���ووي���ة ع��ن��د احل����د الأدن������ى امل��ط��ل��وب لأم��ن��ه��ا 

القومي وهي مل ولن ت�صارك اأبدا يف �صباق ت�صلح 

نووي مع اأي دولة اأخرى”.

بن  الهائلة  الفجوة  اإىل  “بالنظر  اإنه  وتابع 

ال��رت���ص��ان��ات ال��ن��ووي��ة ل��ل�����ص��ن وت��ل��ك اخل��ا���ص��ة 

ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ورو���ص��ي��ا ف��م��ن غ��ري ال��ع��دل 

وغ����ري امل��ع��ق��ول وغ����ري امل���ج���دي ت��وق��ع ان�����ص��م��ام 

من  للحد  ث��اث��ي��ة  م��ف��او���ص��ات  اأي  اإىل  ال�����ص��ن 

مب�صوؤولياتها  ت�صطلع  ان��ه��ا  �صيما  ول  الت�صلح 

لدفع نزع ال�صاح النووي قدما”.

ال�����ص��ن وق��ع��ت يف مت��وز  اأن  واأ����ص���ار ق��ن��غ اإىل 

املا�صي على معاهدة جتارة الأ�صلحة التي تقودها 

الأمم املتحدة ورف�صتها الوليات املتحدة قائا: 

اإنها “خطوة مهمة اتخذتها باده”.

وتنظم معاهدة جتارة الأ�صلحة جتارة عاملية 

اأمريكي يف  دولر  70 مليار  بقيمة  احل��دود  عرب 

الأ�صلحة  اإبعاد  اإىل  وت�صعى  التقليدية  الأ�صلحة 

عن اأيدي منتهكي حقوق الإن�صان.

وق���ال ق��ن��غ اإن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ع���ادت اإىل 

اأحادية  خطوات  واتخذت  الباردة  احلرب  عقلية 

اجل��ان��ب واأط��ل��ق��ت م��واج��ه��ة م��ث��رية ت��ع��د اأخ��ط��ر 

ت��ه��دي��د ل��اأم��ن وال���ص��ت��ق��رار ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ن 

العاملين.

مليون  4ر1  ال�صن قدمت  اأن  اإىل  قنغ  واأ���ص��ار 

لل�صام  املتحدة  الأمم  �صندوق  خ��ال  من  دولر 

ل��ل��م�����ص��اع��دة   2019 و   2018 ع��ام��ي  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة 

يف احل���د م���ن الجت�����ار غ���ري امل�����ص��روع ب��الأ���ص��ل��ح��ة 

ال�صغرية يف البلدان الأفريقية.

البدء  ع��دم  �صيا�صة  ال�صن  “اأعلنت  وق���ال: 

وحتت  وقت  اأي  يف  النووية  الأ�صلحة  با�صتخدام 

دون قيد  نف�صها  وتلزم  ال��ظ��روف  اأي ظ��رف من 

اأو  ال��ن��ووي��ة  الأ�صلحة  ا�صتخدام  بعدم  �صرط  اأو 

املمتلكة  ال��دول غري  با�صتخدامها �صد  التهديد 

لاأ�صلحة النووية”.

االنباط-وكاالت

م��ع اق����رتاب م��وع��د ال���ص��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى الد�صتور 

ال�صلطة  ا�صتطاعت  اأوائ��ل نوفمرب،  اإج���راوؤه  املزمع 

بعد  وازن���ة،  �صيا�صية  ق��وى  تاأييد  ك�صب  اجلزائرية 

التحاق جبهة اجلزائر اجلديدة الإ�صامية بطابور 

املوؤيدين للتعديات الد�صتورية، يف خطوة تك�صف 

رغبة جيل جيد من الإ�صامين يف تكري�س حتالف 

جديد مع ال�صلطة ي�صمح لهم بالتموقع يف امل�صهد 

اجلديد وحتقيق مكا�صب

اجل���زائ���ر ك�����ص��ب��ت ال�����ص��ل��ط��ة اجل���زائ���ري���ة ج��ول��ة 

جديدة يف معركة التعديات الد�صتورية العميقة، 

مطلع  يف  ال�صعبي  ال�صتفتاء  على  عر�صها  املعتزم 

نوفمرب القادم، بعد التحاق قوى �صيا�صية جديدة 

بائحة امل��وؤي��دي��ن، الأم���ر ال��ذي يزيد من حظوظ 

ال�صرعنة ال�صيا�صية للوثيقة، رغم هاج�س املقاطعة 

املنتظرة ورف�صها من طرف املعار�صة الراديكالية

املن�صاأ  ذات  اجل��دي��دة  اجل��زائ��ر  جبهة  والتحقت 

اجلزائري  للد�صتور  املوؤيدين  بطابور  الإ�صامي، 

اجلديد، بعدما ق��ررت قيادتها الت�صويت ب� نعم يف 

القرتاع ال�صعبي املقرر بداية نوفمرب القادم، لتكون 

امل�صهد  معامل  �صت�صكل  التي  الأ���ص��اع  اأح��د  بذلك 

ال�صيا�صي القادم يف الباد

اعتبار  على  املتوقع،  احل��زب موقفه  بيان  وب��رر 

اأنه منذ تاأ�صي�صه يف العام 2012، ظل حمافظا على 

ب�  اأ�صماه  ال�صلطة، مب��ا  م��ن حميط  م��واق��ع مقربة 

قناعته ب�صرورة انتهاج احلل ال�صلمي والد�صتوري، 

اإط��ار قوانن اجلمهورية لاأزمة التي متر بها  يف 

ال�صيا�صية  امل�����ص��اورات  ب���داأت بخطوة  ال��ب��اد، والتي 

التي قادها اآنذاك كرمي يون�س، مرورا بالنتخابات 

الرئا�صية التي �صاركت فيها اجلبهة بفعالية كبرية، 

و�صول اإىل خطوة تعديل الد�صتور

وج���اء امل��وق��ف امل��ذك��ور يف اأع��ق��اب اإع���ان حركة 

للد�صتور  تزكيتها  ع��ن  الإخ��وان��ي��ة،  الوطني  البناء 

اجلديد، يف خطوة تنم عن �صناعة جديدة للم�صهد 

ال�صيا�صي يف اجلزائر وتبادل الأدوار بن الإ�صامين 

يف ال�صراكة مع ال�صلطة، فبعدما كانت اأكرب الأحزاب 

وبعدها جتمع  ال�صلم(،  الإخوانية )حركة جمتمع 

اأمل اجلزائر )تاج( �صريكي �صلطة الرئي�س ال�صابق 

عبدالعزيز بوتفليقة، جاء الدور على حركة البناء 

الوطني، وب�صكل اأقل على جبهة اجلزائر اجلديدة، 

وقبلهما حركة الإ�صاح

الإ�صامي  املن�صاأ  ذات  اجلديدة  اجلزائر  جبهة 

التحقت بطابور املوؤيدين للد�صتور اجلديد، بعدما 

قررت قيادتها الت�صويت ب�”نعم”

وكانت اأكرب الأحزاب الإخوانية قد قررت رف�س 

الوثيقة الد�صتورية لأ�صباب تتعلق بالهوية واملخارج 

الأيديولوجية، ويتعلق الأمر بكل من جبهة العدالة 

تعر�صت  التي  ال�صلم،  جمتمع  وح��رك��ة  والتنمية، 

)الها�صمي  قيادييها  اأح��د  ان�صقاق  بعد  قوية  لهزة 

جعبوب( والتحاقه باحلكومة ل�صغل من�صب وزير 

العمل، ف�صا عن انخراط رئي�صها ال�صابق اأبوجرة 

�صلطاين، يف حملة احل�صد ال�صعبي لتزكية الد�صتور

وذك��ر بيان جبهة اجل��زائ��ر اجل��دي��دة، باأنه بناء 

على ما قدمه احلزب من مقرتحات تخ�س امل�صودة 

ال�صابقة املطروحة من جلنة تعديل الد�صتور، والتي 

اأخذ مبجموعة حمرتمة منها، والتي اأزالت الكثري 

م��ن امل���وؤاخ���ذات ون��ق��اط ال��ظ��ل ال��ت��ي ك��ان��ت تكتنف 

خطوة  لأهمية  ون��ظ��را  الد�صتور،  م�صودة  م�صروع 

ال��دول��ة،  موؤ�ص�صات  بناء  اإع���ادة  يف  الد�صتور  تعديل 

احل��رة  ال�صعبية  الإرادة  ت��ف��رزه��ا  اأن  ي��ج��ب  وال��ت��ي 

وال�صيدة، واأمام حالة املخا�س التي متر بها الباد، 

على  للمحافظة  الد�صتورية  غري  القوى  واجتهاد 

الو�صع القائم والرجوع به اإىل املربع الأول، وكبح 

جماح م�صعى بناء اجلزائر اجلديدة، فقد مت الإقرار 

بتزكية الد�صتور اجلديد

الوطني  البناء  حركة  ذهبت  املنحى  نف�س  ويف 

امل��وق��ف، رغ��م ع��دم تو�صلها  اأعلنت ع��ن نف�س  التي 

لبلورته يف اأطار تكتل قوى الإ�صاح الوطني، التي 

النهائية  الوثيقة  على  اأط��راف��ه��ا  بع�س  اع��رت���س 

للد�صتور، ول��ذل��ك مت الإق����رار ب��رتك احل��ري��ة لكل 

طرف لتبني اأي موقف جتاه الد�صتور املذكور

ورغم مناف�صته للرئي�س احلايل يف النتخابات 

البناء  ح��رك��ة  رئ��ي�����س  اأن  اإل  الأخ������رية،  ال��رئ��ا���ص��ي��ة 

الوطني عبدالقادر بن قرينة، اأبدى تقاربا �صيا�صيا 

مع ال�صلطة اجلديدة، وهو ما عرب عنه يف الندوة 

ملا  اأعلن فيها عن موقف حركته،  التي  ال�صحافية 

ك�صف عن رف�صه ملن�صب هام يف الدولة اقرتحه عليه 

الرئي�س عبداملجيد تبون

ك��م��ا اأع��ل��ن ع��ن ط��ل��ب رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة منه 

اأ���ص��م��اء م��ن ح��رك��ة ال��ب��ن��اء ل�صغل منا�صب  اق����رتاح 

اآخر  وزاري���ة يف حكومة عبدالعزيز ج��راد، لكنه يف 

املطاف مل ياأخذ اأي ا�صم من الائحة التي قدمها 

له ، وهو ما يوحي اإىل �صراكة �صيا�صية بن ال�صلطة 

ولعبن جدد يف تيار الإ�صام ال�صيا�صي، الأمر الذي 

يوؤ�صر اىل نهاية دور حم�س يف املعادلة

وي���ب���دو اأن م�����ص��األ��ة م��دي��ح وم��غ��ازل��ة ال��د���ص��ت��ور 

اأب��ن��اء التيار  اأ���ص��ح��ت حم��ل مناف�صة ب��ن  اجل��دي��د 

الإ���ص��ام��ي، مب��ن فيهم م��ن ن���زع ع��ب��اءة الأخ��ون��ة، 

حيث اعتربت جبهة اجلزائر اجلديدة باأن الد�صتور 

املرجعية  كتكري�س  م��ك��ا���ص��ب،  ع���دة  ح��ق��ق  اجل��دي��د 

احل��راك  ود�صرتة  اجلزائرية،  للدولة  النوفمربية 

ال�صعبي، والأمازيغية كلغة وطنية ور�صمية، يف اإطار 

واجلماعية  الفردية  واحل��ري��ات  الوطنية،  الثوابت 

وحقوق الإن�صان، ف�صا عن متكن اجلي�س الوطني 

ال�صعبي من امل�صاركة يف مهام حفظ الأمن وال�صلم 

الدولين

ال��ب��ن��اء الوطني  وه���و م��ا يقابله رئ��ي�����س ح��رك��ة 

للد�صتور،  اجل��زائ��ري��ن  تزكية  يف  امل��ف��رط  بتفاوؤله 

ب� ال�صتقالة من كل  اأم��ام و�صائل الإع��ام  وتوعده 

املنا�صب يف حزبه اإذا مل يوافق ال�صعب على الد�صتور 

اجلديد ، لكنه مل ي�صر اإىل م�صدر تلك التطمينات 

رغم املناخ ال�صيا�صي املحتقن يف الباد

االنباط-وكاالت

احل���وار  اأن  م��ن  فل�صطينيون  م��راق��ب��ون  ح���ذر 

ال��وط��ن��ي الفل�صطيني ي��واج��ه خم��اط��ر ك��ب��رية، يف 

ظل تاأخر الف�صائل يف اإجن��ازه، وا�صطدامه بعقبة 

لعدم  العربية  وال�صغوط  الأمريكية  النتخابات 

اإمت����ام امل�صاحلة ال��وط��ن��ي��ة.   وق���ال اأ���ص��ت��اذ العلوم 

“اإن  بر�س”:  “قد�س  ل�  �ُصّراب  ناجي  د.  ال�صيا�صية 

املعوقات  من  الكثري  يواجهه  الفل�صطيني  احل��وار 

نتائج  اإىل  الو�صول  دون  حت��ول  التي  واملخططات 

كثرية  م��ع��وق��ات  “هناك  واأ����ص���اف:  اإيجابية”.   

ل  دول��ي��ة  اأو  اإقليمية  اأو  عربية،  اأو  داخليه،  ���ص��واء 

تعمل ل�صالح حوار اإيجابي مبحركات فل�صطينيه، 

وه����ذه ه��ي ال��ع��ق��ب��ة ال���ك���ربى، لأن امل��ط��ل��وب ح��وار 

“يبدو  وت���اب���ع:  فل�صطينيه”.    غ��ري  مب��ح��رك��ات 

اأن احل���وار لك�صب ال��وق��ت وحفظ م��اء ال��وج��ه من 

قبل القوتن الرئي�صين حما�س وفتح، وكل منها 

ُتهزم  اأن  تريد  ول  غريها،  على  بامل�صوؤولية  تلقي 

اأه��م  “�ُصّراب”  وا���ص��ت��ع��ر���س  حوار”.    اأي  بف�صل 

الأم���ور التي تعيق ه��ذا احل���وار، و”التي تتمثل يف 

اإىل  م�صريا  فل�صطيني،  موؤ�ص�صاتي  لوعاء  افتقاره 

اأن املوؤ�ص�صات القائمة تعاين من ه�صا�صة ال�صرعية، 

وتفتقر  ل���ه،  مب��ا  التم�صك  ف�صيل  ك��ل  وحم���اول���ة 

الفجوة  فمازالت  الناظم،  الأي��دي��ول��وج��ي  للوعاء 

اأن  واعترب  الغالبة”.    ال�صمة  الثقة هي  وان��ع��دام 

ولي�صت  م��وؤق��ت��ة،  ح�صابات  حتكمه  ال��ق��ائ��م  احل���وار 

مبرحلة  مرهونة  اأن��ه��ا  اإىل  م�صريا  ا�صرتاتيجيه، 

رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�س.   وقال 

�ُصّراب: “ل بد اأن يعك�س احلوار �صمولية الق�صية 

والإقليمي  العربي  املتغري  ف��م��ازال  الفل�صطينية، 

يلقي بظاله علي خمرجات احلوار”، مت�صائا: 

م��ن احل���وار الآن؛ ه��ل مواجهة  ال��ه��دف  ه��و  “ما 
ال�����ص��ام ال��ع��رب��ي الإ���ص��رائ��ي��ل��ي وب����اأي اآل��ي��ة؟ وه��ذه 

وحمكوم  وا���ص��ح  “التناق�س  واأ���ص��اف:  غائبة”.   

ف��ا مي��ك��ن جتاهل  ع��رب��ي��ه معينه،  دول  مب��واق��ف 

ه��ذا ال���دور، وك��اأن احل��وار عن على الداخل وعن 

على اخلارج وهذا يف�صل احلوار، ناهيك عن تاأثري 

العلوم  اأ�صتاذ  وت�صاءل  خمرجاته”.    يف  اإ�صرائيل 

ال��ق��ائ��م وقف  ال��ه��دف م��ن احل���وار  ال�صيا�صية، ه��ل 

ال�صم وال�صتيطان، اأم اإعادة بناء النظام ال�صيا�صي 

الفل�صطيني، وما اأهدافه وا�صرتاتيجياته وموقفه 

م�صريا  وامل��ق��اوم��ة؟،  والتفاو�س  ال�صام  خيار  من 

اإىل اأن البيئة العربية والدولية واملنطقة يف حالة 

تغري.   واأ�صاف: “كيف لنا اأن نت�صور جناح احلوار 

متناف�س،  عربي  ودور  �صامل  انق�صام  بيئة  ظ��ل  يف 

ينعك�س علي موقف كل ف�صيل”.   وتابع مت�صائا: 

ال�صرعية  ال�صلطة  الف�صائل  ه���ذه  متلك  “هل 
موؤ�ص�صات  غياب  يف  �صاملة،  وطنيه  روؤي��ة  ل�صياغة 

وطنية �صرعية لها حق بلورة هذه الروؤية”.   واأكد 

�ُصّراب على اأن اجلميع يف انتظار ما قد ت�صفر عنه 

النتخابات الأمريكية، مبا لها من تاأثري مبا�صر، 

ال�صلحفاة  “حوار  البديل عن ذلك هو  اأن  معتربا 

البطيء، والعمل خطوة بخطوه حتى اإجنازه ب�صكل 

كامل”.   ومن جهته، قال الكاتب واملحلل ال�صيا�صي، 

طال عوكل ل�”قد�س بر�س”: اإن “الفل�صطينين 

تاأخروا كثريا يف اإمتام ملف امل�صاحلة وهذا التاأخري 

مدفوع الثمن، وكلما تاأخروا اأكرث كلما كان الثمن 

اأن  ي�صري  تباطوؤ رمب��ا  “هناك  واأ���ص��اف:  اأكرب”.   

الإرادة الفل�صطينية ل تزال غري مكتملة يف حتقيق 

“اإذا كانت الأم��ور  جن��اح يف ه��ذا امللف”.   وت��اب��ع: 

ن�صجت منذ اليوم الأول يف لقاء الأمناء العامن، 

ت��رك��ي��ا، وج����رت ح����وارات  وب��ع��د ذل���ك ا�صتكملت يف 

الأم��ن��اء  اجتماع  ت��اأخ��ري  يجري  فلماذا  دم�صق،  يف 

العامون مرة اأخرى، وبالتايل تاأخري �صدور املر�صوم 

“ترتيب  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  لانتخابات”.    الرئا�صي 

وقتا،  �صيحتاج  العامن  لاأمناء  القادم  الجتماع 

وبالتايل الدخول يف مربع النتخابات الأمريكية”.   

وقال عوكل: “اأخ�صى اأن ت�صعنا نتيجة النتخابات 

الأمريكية، اأمام تراجع يف اإمتام الوحدة الوطنية، 

�صتكون مغلقة نحو  ف���الأم���ور  ت��رم��ب،  ف����اإذا جن��ح 

املفاو�صات، بالتايل ممكن اأن يتقدم الفل�صطينيون 

يف هذا امللف، رغم اأن هناك �صغوطات عربية، واإذا 

على  للمراهنة  نافذة  ويفتح  �صيعود  ب��اي��دن،  جنح 

عوكل:  وق���ال  ال�صلمية”.    والعملية  امل��ف��او���ص��ات 

اليجابية  اللغة  اأن  يجزم  اأن  ي�صتطيع  اأح��د  “ل 
تكون  اأن  ميكن  الفل�صطينية  ال�صاحة  يف  ال�صائدة 

ذات م�صداقية، واأن توؤدي اإىل حتقيق الهدف، لأننا 

تعودنا على الكام اجلميل اأكرث من مرة، والنتيجة 

كانت خيبة اأمل كبرية”.   واأ�صار اإىل اأن النتخابات 

الزمن  مو�صوع  يف  وحا�صم  مهم  عامل  الأمريكية 

ال�صغوطات  ول��ك��ن  عمليا،  احل�����ص��اب��ات  يف  وي��دخ��ل 

العربية تاأتي يف الدرجة الثانية من حيث التاأثري.   

ال�صيا�صي، عماد  واملحلل  الكاتب  ق��ال  وم��ن جهته، 

تتعر�س  “امل�صاحلة  اإن  بر�س”:  ل�”قد�س  زق���وت، 

اأك��رث من جهة، رغ��م تو�صل  مل��ح��اولت اإف�صال من 

نتج  اإيجابية،  وتفاهمات  توافقات  اإىل  الطرفن 

رام  يف  عقد  ال���ذي  العامن  الأم��ن��اء  اجتماع  عنها 

اإ�صطنبول، كما من  اإع���ان  واأي�صا  ب���ريوت؛  و  اهلل 

الأي��ام  خ��ال  القاهرة  يف  لقاء  يعقد  اأن  املفرت�س 

املقبلة”.   واأ�صاف: “خيار امل�صاحلة مرفو�س دوليا 

وعربيا، ومل يعد قائما على اأجندة تلك الدول، وما 

يخفى على النا�س اأن دولة عربية خليجية قد نقلت 

ر�صالة حلركة فتح، من الوليات املتحدة الأمريكية، 

حتذرها من الإق���دام على اأي م�صاحلة مع حركة 

اأخ���رى،  دول���ة عربية  “حذرت  وت��اب��ع:  حما�س”.   

قيادة حركة فتح من خماطر دخول حما�س منظمة 

ال��ت��ح��ري��ر، وه�����ددت اأن����ه يف ح���ال مت���ت امل�����ص��احل��ة 

ع�صوا  حما�س  واأ�صبحت  الفل�صطينية،  الوطنية 

ل��ن يكون  بها  العربي  الع���رتاف  ف��اإن  املنظمة،  يف 

قائما و�صي�صحب مبا�صرة”، وفق زق���وت.   واعترب 

الفل�صطينية،  الق�صية  على  العربي  “التغول  اأن 

والرف�س لأي م�صاحلة وطنية يظهر حالة الهوان 

ال��ع��رب��ي، وي��وؤك��د اأن دول ك���ربى، ب��دع��م م��ن دول��ة 

الحتال، ل تريد تلك امل�صاحلة، باعتبارها ت�صكل 

تهديدا �صدها، وبالتايل فهي ت�صعى بكل قوة اإىل 

تعزيز النق�صام، بل تطويره حتى ي�صمل كل �صيء”.   

جبهة  ت�صكيل  “حما�س” اإىل  ح��رك��ة  زق���وت  ودع���ا 

فل�صطينية قوية، يف مواجهة التهديد الذي يتغول 

على الق�صية الفل�صطينية، واأن تطور جبهة املمانعة 

مواجهة  م��ن  تتمكن  لعلها  املنطقة،  يف  وامل��ق��اوم��ة 

الفرتة  ه��ذه  بها يف  امل��ح��دق��ة  ال�صعبة  ال��ت��ح��دي��ات 

الع�صيبة”

 أبناء ترامب استغلوا وكالة »الخدمة السرية« لمصالح شخصية 

 الصين: لن نشارك في المحادثات الثالثية المقترحة للحد من التسلح

 جيل جديد من اإلسالميين يكرس معالم تحالف جديد مع السلطة في الجزائر

 محللون: خطران يتهددان إتمام المصالحة الفلسطينية

 روسيا: قلقون إزاء »نقل إرهابيين 
من الشرق األوسط إلى قره باغ«

 مستوطنون يسرقون محصول الزيتون من 
أراضي الفلسطينيين جنوب غرب بيت لحم

 الجيش األمريكي يغادر أكبر قاعدة له 
في أفغانستان ويمحو أثرها 

 مباحثات بين الرئيس عباس والمرشح 
للرئاسة األمريكية جو بايدن

االنباط-وكاالت

اأعربت وزارة الدفاع الرو�صية، الثاثاء، 

ع���ن ق��ل��ق��ه��ا ال��ب��ال��غ ح��ي��ال اأن���ب���اء ع���ن نقل 

ال�����ص��رق  م���ن  اإره���اب���ي���ة  ج��م��اع��ات  م�صلحي 

اإق��ل��ي��م  ال���ن���زاع يف  اإىل م��ن��ط��ق��ة  الأو�����ص����ط 

ناغورين قره باغ

وق��ال م�صوؤول يف ال��وزارة يف ت�صريحات 

اليوم”،  “رو�صيا  ق��ن��اة  اأوردت���ه���ا  �صحفية، 

الثاثاء، اإن هذا القلق اأبلغ الوزير �صريغي 

اأك���ار  خلو�صي  الرك����ي  ن��ظ��ريه  ب��ه  �صويغو 

خال ات�صالهما الهاتفي اأم�س الثنن

اأن ال���دف���اع ال��رو���ص��ي��ة  وذك�����ر امل�������ص���وؤول 

اخت�صا�صاتها”  “�صمن  بن�صاط  ت�����ص��ارك 

اإىل  ال��رام��ي��ة  “تنفيذ م��ب��ادرات رو���ص��ي��ا  يف 

ا�صتقرار الو�صع ب�صكل �صريع يف قره باغ”

اأج���رى  �صويغو  ال���وزي���ر  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

ال��دول  نظرائه من خمتلف  مع  حمادثات 

“الهدف  اأن  مو�صحا  املو�صوع،  ه��ذا  ح��ول 

الوقف  يف  يتمثل  اجل��ه��ود  لهذه  الأ�صا�صي 

اإىل  ب��اغ والنتقال  ال��ف��وري للقتال يف ق��ره 

مفاو�صات بن الأطراف املتنازعة من اأجل 

ت�صوية الو�صع يف املنطقة”

اتفاق  على  واأذربيجان  اأرمينيا  واتفقت 

م���وؤق���ت ل���وق���ف لإط������اق ال���ن���ار ب��و���ص��اط��ة 

رو�صية، دخل حيز التنفيذ اعتباًرا من يوم 

ال�صبت، رغم اأن اجلانبن تبادل التهامات 

بانتهاك التفاق مطلع الأ�صبوع

ويف ح���ن ت��دع��م ت��رك��ي��ا، اأذرب���ي���ج���ان يف 

ب���اغ، ترتبط رو���ص��ي��ا بعاقات  ق���ره  ���ص��راع 

اأقوى مع اأرمينيا

الأ�صخا�س حتفهم منذ  املئات من  لقي 

الأذربيجانية  ال��ق��وات  ب��ن  القتال  ان���دلع 

عليها  امل��ت��ن��ازع  املنطقة  ب�صاأن  والأرم��ي��ن��ي��ة 

نهاية �صبتمرب

ورغ���م ان����دلع ال��ع��ن��ف ب�صكل م��ت��ك��رر يف 

ال�����ص��ن��وات الأخ�����رية، ف���اإن اأح����دث مواجهة 

كانت هي الأ�صر�س منذ 1994

االنباط-وكاالت

على  اإ�صرائيليون  م�صتوطنون  اع��ت��دى 

اجلبعة  ق��ري��ة  يف  الفل�صطينين  اأرا����ص���ي 

ج��ن��وب غ���رب م��دي��ن��ة ب��ي��ت حل���م بال�صفة 

الغربية و�صرقوا حم�صول الزيتون بحماية 

قوات الحتال.

وق������ال رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���ق���ري���ة ذي����اب 

م�����ص��ت��وط��ن��ن  اإن  وف�����ا  ل���وك���ال���ة  م�����ص��اع��ل��ة 

يف  ال��زي��ت��ون  ح��ق��ول  اقتحموا  اإ�صرائيلين 

من  بحرا�صة  املح�صول  و���ص��رق��وا  ال��ق��ري��ة 

ق�����وات الح���ت���ال ال��ت��ي م��ن��ع��ت امل���زارع���ن 

الفل�صطينين من دخول اأرا�صيهم.

واأ�صيب فل�صطينيان اثنان يف وقت �صابق 

اليوم جراء اعتداء م�صتوطنن اإ�صرائيلين 

ع���ل���ى امل�����زارع�����ن ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن خ���ال 

قطفهم ثمار الزيتون يف بلدة برقة جنوب 

مدينة رام اهلل بال�صفة الغربية.

االنباط-وكاالت

ب����داأت ال���ق���وات الأم��ري��ك��ي��ة ب��اإخ��اء 

اأكرب قاعدة لها فى اأفغان�صتان الواقعة 

العا�صمة الأفغانية كابل �صمال 

ت�������رام�������ب: ق�����وات�����ن�����ا امل����ت����ب����ق����ي����ة يف 

الوطن  اإىل  تعود  اأن  يجب  اأفغان�صتان 

قبل عيد املياد

جمل�س  ف��ى  اإداري  م�����ص��وؤول  و���ص��رح 

ال���������ص����ي����وخ الأف�����غ�����ان�����ى ب��������اأن ال����ق����وات 

الأم��ري��ك��ي��ة ب����داأت ف��ى ت��خ��ري��ب وه��دم 

“بغرام”  امل��ب��اين امل��وج��ودة ف��ى ق��اع��دة 

اجلوية ونقل املعدات اىل باك�صتان

ول���ق���ي���ت ع��م��ل��ي��ة ال���ت���خ���ري���ب ون��ق��ل 

نقدا  باك�صتان  اىل  الع�صكرية  امل��ع��دات 

لذعا من جمل�س ال�صيوخ الذي طالب 

القوات الأمريكية بت�صليم هذه املعدات 

احلربية اىل اجلانب الأفغاين

ي��ق��ع ف���ى ال���ق���اع���دة اأ����ص���ه���ر م��ع��ت��ق��ل 

تنفذ  الأمريكية  القوات  كانت  ومطار 

م��ن��ه��ا ج��م��ي��ع ال��ع��م��ل��ي��ات اجل���وي���ة فى 

الباد

االنباط-وكاالت

 نقلت القناة )20( العربية عن م�صوؤول 

زي���ارة  اإن  ق��ول��ه  الفل�صطينية،  بال�صلطة 

قبل  “لودر”  اليهودي  الكونغر�س  رئي�س 

ب��ع��د و���ص��ول  اأي����ام للمقاطعة ج����اءت  ع���دة 

ب���اأن هناك  الأم��ري��ك��ي��ة  ل����اإدارة  معلومات 

مباحثات بن الرئي�س الفل�صطيني حممود 

عبا�س واملر�صح الدميوقراطي جود بايدن

واأ����ص���اف���ت ال��ق��ن��اة اأن ه��ن��اك ات�����ص��الت 

مبا�صرة  توا�صل  قناة  لإن�����ص��اء  وحم���اولت 

بن اأبو مازن وبايدن بو�صاطة رجل اأعمال 

الفل�صطيني،  الرئي�س  من  مقرب  اأمريكي 

وكذلك هناك مباحثات مع اأع�صاء احلزب 

الدميوقراطي

وبح�صب القناة العربية، فاإّن اللقاء بن 

رئي�س الكونغر�س اليهودي واأبو مازن تناول 

اأهمية حل ق�صية اأموال ال�صرائب، وكذلك 

الأمريكية  الإدارة  ب�صبب رغبة  اللقاء  جاء 

ب��ح��ل ه����ذه ق�����ص��ي��ة ال�������ص���رائ���ب وجت��دي��د 

ال��ت��ن�����ص��ي��ق ب���ن ال�����ص��ل��ط��ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، 

الوليات املتحدة والحتال

وي��ن��اف�����س ج��و ب��اي��دن، ال��رئ��ي�����س دون��ال��د 

ترمب، على الرئا�صة الأمريكية التي بداأت 

جولتها النتخابية، وحتى مطلع نوفمرب 

املقبل

االربعاء  14/ 10 / 2020
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الـريـا�ضي

االنباط - عمان

دوري  م������ن������اف�������������س������ات  ان������ط������ل������ق������ت 

ال�سلة  ل��ك��رة  ع��ام��اً(   ١٨ النا�سئني )حتت 

اأندية. وجنح   ٨ ُم�����س��ارك��ة  ت�����س��ه��د  وال��ت��ي 

ال���ف���وز على  ال��ف��ح��ي�����ص يف حت��ق��ي��ق  ن����ادي 

التي  املباراة  يف   ٧٢-٦٥ بنتيجة  الريا�سي 

جمعت الفريقني يف �سالة الفحي�ص. كما 

حقق الأرثوذك�سي الفوز على �سيفه نادي 

املقاولني بنتيجة ٨٧-٢٦ ويف �سالة احل�سن 

مبدينة اإربد ، فاز اجلليل على غزة ها�سم 

الأ�سرفية  على  وكفريوبا   ٨٢-٣١ بنتيجة 

مباريات  ٦٧-٢٧. وتاليا جدول  بنتيجة 

اجلولة الثانية من دوري النا�سئني )حتت 

 * ال�سلة :  الأ�سرفية  ل��ك��رة  ع���ام���اً(   ١٨

الأرثوذك�سي )يوم الأربعاء ١٤-١٠-٢٠٢٠( 

ال�����س��اع��ة ٥:٣٠اجل��ل��ي��ل * ال��ري��ا���س��ي )ي��وم 

الأربعاء ١٤-١٠-٢٠٢٠( ال�ساعة ٧:٣٠ غزة 

-١٤-١٠ الأربعاء  )يوم  املقاولني   * ها�سم 

٢٠٢٠( ال�ساعة ٨:٠٠ كفريوبا * الفحي�ص 

ال�ساعة   )١٥-١٠-٢٠٢٠ اخل��م��ي�����ص  )ي���وم 

٧:٠٠
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�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

 انطالق دوري سلة الناشئين

 سحاب يباشر استعداداته  للدوري

 فحوصات كورونا جديدة لفريق الوحدات

االنباط - عمان

���س��ح��اب  تدريباته  ف��ري��ق  ا���س��ت��ئ��ن��ف 

امل��ح��رتف��ني  دوري  ل��ب��ط��ول��ة  ا���س��ت��ع��داداً 

من  عدد  تاأجيل  مت  بعدما  القدم،  لكرة 

اإث��ر تف�سي ف��ريو���ص ك��ورون��ا  امل��واج��ه��ات 

�سحاب  ن��ادي  فريق. واأكد  م��ن  اأك��ر  يف 

عرب ح�سابه الر�سمي يف “في�سبوك” اأن 

نتائج الفحو�سات الأخرية اأثبت �سالمة 

اجلهاز الفني والطبي والإداري ولعبي 

كورونا. واأ�سار  ف���ريو����ص  م���ن  ال��ف��ري��ق 

متت  للتدريبات  ال��ف��ري��ق  ع���ودة  اأن  اإىل 

وف���ق���ا ل���ل���ربوت���وك���ول امل��ع��ت��م��د م���ن قبل 

احت���اد  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ح��ة  وزارة 

داهم  قد  كورونا  فريو�ص  اللعبة. وكان 

ف��ري��ق �سحاب  اأع�����س��اء  ١٦ م��ن  م���وؤخ���راً 

الأردن  �سباب  مع  مباراته  تاأجيل  ليتم 

���س��ت��ق��ام  وال����ت����ي  امل���ح���رتف���ني  دوري  يف 

اأك��ت��وب��ر/   ٢٢ مب��وع��ده��ا اجل���دي���د ي����وم 

املباراة  و�ستقام  اجل��اري  الأول  ت�سرين 

امل��وؤج��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ف��ري��ق ���س��ح��اب اأم���ام 

ت�سرين  اأكتوبر/   ٢٧ يوم  اإرب��د  احل�سني 

عبداهلل  امللك  �ستاد  على  اجل��اري  الأول 

الثاين
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الوحدات  فريق  منظومة  اأف��راد  اأج��رى 

العمرية،  الفئات  القدم، وفرق  الأول لكرة 

ف��ح��و���س��ات ك���ورون���ا جم����ددا ���س��ب��اح ام�����ص 

مبنطقة  ال��ن��ادي  جممع  مقر  الثالثاء  يف 

الفح�ص  ن��ت��ائ��ج  اأظ��ه��رت  ان  ب��ع��د  غ��م��دان، 

ال�سابق ا�سابة ٣١ من منظومة فريق الكرة 

بالنادي. واأجريت  العمرية  والفئات  الأول 

الفحو�سات باإ�سراف الفريق الطبي املكون 

والدكتور  عبداجلليل،  رامي  الدكتور  من 

والتي تهدف اىل الطمئنان  و�سام فرا�ص، 

ع��ل��ى ���س��ح��ة ع��ن��ا���س��ر م��ن��ظ��وم��ة ال��ف��ري��ق 

مل���ب���اراة  ال���ت���ن���ازيل  ال���ع���د  ب����دء  م���ع  الأول، 

اجلولة  من  املوؤجلة  ال�سريح  اأمام  الفريق 

وامل���ق���ررة  امل���ح���رتف���ني،  دوري  ل���ذه���اب   ١٠

ال�سهر   ٢١ يوم  من  اخلام�سة  ال�ساعة  عند 

حيث  ب��اإرب��د،  احل�سن  ا�ستاد  على  اجل���اري، 

�سيتم بعد الثتبت من نتائج هذا الفح�ص، 

التي  “قلب” لالعبني  فح�ص  اج��راء  اإىل 

ت��ات��ي ن��ت��ائ��ج��ه��م ���س��ل��ب��ي��ة، ق��ب��ي��ل الل��ت��ح��اق 

يتم تطبيق  فيما  الأول،  الفريق  بتدريبات 

احلجر املنزيل ملن تاأتي نتائج فحو�ساتهم 

ايجابية .
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العراقي  للمنتخب  الإداري  امل��دي��ر  اأك��د 

ب���ا����س���ل ك���ورك���ي�������ص اأن������ه ل ���س��ح��ة لإل���غ���اء 

ودي���ت���ي ال���ف���ري���ق، رغ����م اع����ت����ذار امل��ن��ت��خ��ب 

ت�سريحات  يف  ك��ورك��ي�����ص  وق����ال  ال��ع��م��اين. 

ودي��ت��ني  م���ب���ارات���ني  �سحفية  »�سنخو�ص 

ك��م��ا ه��و م��ق��رر وامل��ن��ت��خ��ب ال��ع��م��اين اع��ت��ذر 

خلية  وق��رارات  عمان  يف  اجلائحة  لظروف 

يوما”.  ١٤ مل��دة  ال��واف��دي��ن  بحجر   الأزم���ة 

الأزم���ة  ح��ل��ت  التطبيعية  “الهيئة  وب���ني: 

تغيري  ومت  الأردين،  املنتخب  مع  بالتفاق 

امل���وع���د ح�����س��ب رغ��ب��ة ال��ن�����س��ام��ى ل��ت��ل��ع��ب يف 

وم��ب��اراة  امل��ق��ب��ل،  ال�سهر  م��ن  ع�سر  ال��ث��اين 

بال�سابع  م��وع��ده��ا  يف  ق��ائ��م��ة  اأوزب��ك�����س��ت��ان 

اأن  اإىل  واأ���س��ار  املقبل”.  ال�سهر  م��ن  ع�سر 

ال�سلوفيني  امل��درب  لو�سول  املحدد  املوعد 

���س��ري��ت�����س��ك��و ك��ات��ان��ي��ت�����ص ه���و ال�����س��اد���ص من 

ال�����س��ه��ر امل��ق��ب��ل، ح��ي��ث ي��ت��ج��م��ع ال��ف��ري��ق يف 

قبل   ٣ اأو  ي���وم���ني  مل����دة  ب���غ���داد  ال��ع��ا���س��م��ة 

امل����ب����ارات����ني  خل����و�����ص  دب������ي  اإىل  امل������غ������ادرة 

العراقي  املنتخب  اأن  يذكر  التجريبيتني. 

الت�سفيات  يف  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة  يت�سدر 

١١ نقطة. املوؤهلة لكاأ�ص العامل بر�سيد 
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القدم،  لكرة  الأردين  الحت��اد  اأ�سدر 

امل��وؤج��ل��ة م��ن مرحلة  امل��ب��اري��ات  ج���دول 

الذهاب لدوري املحرتفني ملو�سم ٢٠٢٠، 

الأوىل  الثالث  اجل��ولت  اإىل  بالإ�سافة 

م���ن م��رح��ل��ة الإي�������اب. واأرج�������اأ الحت����اد 

اإ����س���دار ج���دول امل��ب��اري��ات امل��ت��ب��ق��ي��ة من 

م��رح��ل��ة الإي�����اب، اب���ت���داًء م��ن ال���س��ب��وع 

البطولة،  نهاية  وحتى  ع�سر  اخلام�ص 

حل�����ني ات���������س����اح اأج������ن������دة ال����ب����ط����ولت 

٢٠٢١، وم��ا  ال��ق��ادم  ال��ع��ام  الآ���س��ي��وي��ة يف 

ي��رتت��ب ع��ل��ى ذل���ك م���ن حت��دي��د م��وع��د 

ومراعاة  حملياً،  احلايل  املو�سم  اختتام 

الزمنية  للفرتة  وفقاً  املباريات  جدولة 

و�سط  الدوري  مناف�سات  املتاحة. وتقام 

ووفق  م�سدد،  �سحي  بروتوكول  تطبيق 

تعليمات جديدة اأقرتها جلنة الطوارئ، 

وحتقيق  ال��ب��ط��ول��ة،  ا���س��ت��دام��ة  ل�سمان 

والتي  العامة،  ال�سالمة  كافة متطلبات 

ت�سكل اأولوية رئي�سية لدى الحتاد.

وك��ان��ت جلنة ال��ط��وارئ يف الحت���اد ، 

احل�سني  بن  علي  الأم��ري  �سمو  برئا�سة 

ق���د ���س��ادق��ت ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م��ات ا���س��ت��دام��ة 

بطولت  ا�ستمرارية  ل�سمان  الن�ساط، 

ك��ورون��ا. جائحة  ظ��ل  يف   ،٢٠٢٠ امل��و���س��م 

ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة عرب 

وت�سمن  ُبعد”،  “عن  ال��ف��ي��دي��و  تقنية 

موعدها  يف  البطولت  اإق��ام��ة  ا�ستمرار 

املو�سم  لإن��ه��اء  ���س��ع��ي��اً  ت��اأج��ي��ل،  اأي  دون 

احلايل يف الن�سف الأول من كانون ثاين 

ال���ق���ادم ٢٠٢١. وع����ل����ى ���س��ع��ي��د ب��ط��ولت 

امل��ح��رتف��ني، ويف ظ��ل ���س��غ��ط م��ب��اري��ات 

ال�����دوري، و���س��ي��ق ال��وق��ت امل��ت��اح لإن��ه��اء 

ال��ط��وارئ  ق����ررت جل��ن��ة   ،٢٠٢٠ امل��و���س��م 

وا�ستغالل  الردن،  ك��اأ���ص  بطولة  اإل��غ��اء 

الفرتات املحددة لها �سابقاً، يف ا�ستكمال 

مناف�سات الدوري، والتقليل من �سغط 

ظل  ويف  اأن���ه  ن�����س��ار،  اللقاءات. واأكدت 

تزايد عدد ال�سابات بني فرق البطولة 

بفريو�ص كورونا امل�ستجد، تقرر ال�سماح 

ب����زي����ادة ع����دد ال���الع���ب���ني امل�����س��ج��ل��ني يف 

 )٢٣( اإىل  الأع��ل��ى  باحلد  امل��ب��اراة  ك�سف 

ب�)١٥(  للك�سف  الأدن��ى  لعبا، ويف احلد 

لع��ب��ا م��ن بينهم ح��ار���ص م��رم��ى واح��د 

كافة  مب�ساركة  ال�سماح  مع  الأق��ل،  على 

الفريق  م��ع   )٢٠ )ت  فئة  ف��ري��ق  لع��ب��ي 

الأول، اإىل جانب �سبعة لعبني من فئة 

بنتيجة  فريق  اأي  تخ�سري  مع   ،)١٧ )ت 

٠-٣، اإذا مل ي�سجل احلد الأدنى يف ك�سف 

ا�سرتطت  لعباً(. اأ�سافت:   ١٥( املباراة 

اأن  على  اجل��دي��دة،  الإداري���ة  التعليمات 

من  امل�سجلني  ال��الع��ب��ني  ع��دد  ي��زي��د  ل 

لعبا   )٢٠( عن  بالك�سف  الأول  الفريق 

باحلد الأعلى، وما يزيد عن ذلك، يجب 

اأن يكون من فرق الفئات العمرية.

دوري   – الطبية  التعليمات  وح���ول 

اأن  اإىل  ن�����س��ار  اأ�����س����ارت  امل���ح���رتف���ني-، 

جل��ن��ة ال����ط����وارئ »ق�����ررت ا���س��ت��ب��ع��اد اأي 

كورونا،  بفريو�ص  اإ�سابته  تثبت  لع��ب 

املخالطني  وك��اف��ة  ف��ري��ق��ه  اإخ�����س��اع  م��ع 

لفحو�سات عاجلة، بخالف الفحو�سات 

ال��دوري��ة امل��ع��ت��ادة، ب��دع��م لف��ت وم��ق��در 

خ��و���ص  ب���ه���دف  ال�������س���ح���ة،  وزارة  م����ن 

ا�ستثناء  م��ع  ت��اأج��ي��ل،  اأي  دون  امل��ب��اري��ات 

ال���الع���ب امل�����س��اب حل���ني ���س��ف��ائ��ه.. كما 

م��وؤق��ت،  ب��دي��ل  بتعيني  ل��الأن��دي��ة  ي�سمح 

اجل��ه��از  م��ن  اإ���س��اب��ت��ه  تثبت  ع�سو  لأي 

الطبي«. وعلى  اأو  الإداري  اأو  ال��ف��ن��ي 

التعليمات،  يف  العامة  الأح��ك��ام  �سعيد 

واإدارة  الأم�����ن  م��رك��ز  م���ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 

ويف  الر�سمية،  اجلهات  وكافة  الأزم��ات، 

ظل �سيق الوقت املتبقي لنهاية املو�سم، 

ت�ساريح  ت��اأم��ني  ع��ل��ى  الحت���اد  �سيعمل 

خ���ا����س���ة وب�������س���ك���ل حم��������دود ل��الع��ب��ني 

والطبية،  والإداري����ة  الفنية  والأج��ه��زة 

كافة  يف  ال�سامل  احلظر  فر�ص  حال  يف 

لن  ن�����س��ار:  اململكة. وقالت  حم��اف��ظ��ات 

ت��اأج��ي��ل  اأو  ت��رح��ي��ل  اإىل  الحت����اد  ي��ل��ج��اأ 

اأو عزل  اأي مباراة يف حال حجر  موعد 

اإخ��راج  م�سوؤولية  و�ستكون  منطقة،  اأي 

عاتق  على  املناطق  ه��ذه  م��ن  الالعبني 

ال��ن��ادي ق��ب��ل ب��داي��ة ال��ع��زل، م��ع تقدمي 

الحت�����اد ل��ل��ت�����س��ه��ي��الت امل��م��ك��ن��ة يف ه��ذه 

الطوارئ  للجنة  تبقى  فيما  ال��ظ��روف، 

التي  ال��ق��اه��رة  ال��ظ��روف  تقييم  م�ساألة 

امل���ب���اري���ات، وات��خ��اذ  اإق���ام���ة  حت���ول دون 

قراراتها على �سوء ذلك.

ال��ل��ج��ن��ة  ا����س���ت���ع���ر����س���ت  امل����ق����اب����ل،  يف 

احلايل،  املو�سم  بطولت  باقي  تفا�سيل 

وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ا���س��ت��م��راره��ا 

ال��ع��بء  ت��ن��ظ��ي��م��ي��اً و����س���ح���ي���اً، ويف ظ���ل 

يف  ال�سحة  وزارة  تواجهه  الذي  الكبري 

لبطولت  ال��دوري��ة  الفحو�سات  اإج���راء 

ال���ف���ئ���ات ال���ع���م���ري���ة وال����ت����ي ت���ق���ام ع��ل��ى 

م���الع���ب خم��ت��ل��ف��ة ب���ع���دة حم���اف���ظ���ات، 

ق������ررت جل���ن���ة ال�����ط�����وارئ اإل����غ����اء ك��اف��ة 

ب����ط����ولت ال���ف���ئ���ات ال���ع���م���ري���ة لأن���دي���ة 

للمو�سم  الدرجات  وجلميع  املحرتفني 

يف  اللجنة  ا�ستندت  ٢٠٢٠. كما  احل��ايل 

مواعيد  تغيري  �سعوبات  اإىل  ق��راره��ا، 

م���ب���اري���ات ال���ف���ئ���ات ال��ع��م��ري��ة م���ن اأي����ام 

نظراً  الأ�سبوع  ملنت�سف  وال�سبت  اجلمع 

ل���ع���دده���ا ال��ك��ب��ري وان���ت���ظ���ام ال��الع��ب��ني 

املنتخبات  ا�ستحقاق  وغياب  بالدرا�سة، 

�سمن هذه الفئات حتى العام ٢٠٢٢.

اأن  ع���ل���ى  ن�������س���ار  اأك������دت  امل���ق���اب���ل،  يف 

الحت��������اد ق������رر �����س����رف ك����ام����ل ال���دع���م 

امل�����ايل امل����ح����دد ����س���اب���ق���اً ل���ف���رق ال��ف��ئ��ات 

اكتمال  عدم  من  الرغم  على  العمرية، 

ال���ب���ط���ولت، ل��ت��خ��ف��ي��ف الأع���ب���اء امل��ال��ي��ة 

جلنة  اأو���س��ت  ذل��ك،  الأندية،. اإىل  على 

الطوارئ با�ستمرار بطولة دوري حمادة 

ال�سيطرة  ظ��ل  يف   ،)١٦ )ت  للنا�سئات 

ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ال����ربوت����وك����ول ال�����س��ح��ي 

امل��ب��اري��ات  واأن ج��م��ي��ع  امل�����س��دد، خ��ا���س��ة 

ت���ق���ام ع���ل���ى م��ل��ع��ب واح������د -ال���ب���ول���و-، 

م����ع ق���ل���ة ع������دد ال����الع����ب����ات وال�����ك�����وادر 

الأم��ر  وال��ف��ن��ي��ة،  والإداري�����ة  التنظيمية 

ال����ذي ي�����س��ه��ل م��ن اإج�����راء ال��ف��ح��و���س��ات 

تاأجيل  اإمكانية  وم��ع  ال��دوري��ة،  الطبية 

حال  يف  البطولة  خلتام  النهائي  املوعد 

ا���س��ت��ئ��ن��اف  ت��ق��رر  اإ�سابات. كما  ظ��ه��ور 

ال�����دوري ال��ن�����س��وي ل��ل��م��ح��رتف��ات، على 

اأي��ام  ال��ذه��اب  مرحلة  مباريات  تقام  اأن 

كما  اأ�سبوع،  كل  من  واخلمي�ص  الأربعاء 

للرجال  الأوىل  ال��درج��ة  بطولة  بقيت 

املقرر، و�سط تطبيق  قائمة يف موعدها 

ب���روت���وك���ول ���س��ح��ي م�����س��دد واإج������راءات 

بالبطولة. خا�سة  تنظيمية 
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ان��ط��ل��ق��ت اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة م��ن دوري 

جلنة  تنظمه  وال��ت��ي  الأردين  البولينج 

ال��ب��ول��ي��ن��ج الأردن����ي����ة مب�����س��ارك��ة ٨ ف��رق 

وتقام مناف�ساتها يف �سالة مركز النخبة 

مناف�سات  يف  عمان. وت�سارك  بالعا�سمة 

الدوري ٤ اأندية حتمل ا�سم و�سعار بع�ص 

اأندية كرة قدم وهي الفي�سلي واجلزيرة 

اإرب���د و���س��ب��اب احل�سني وت��اأت��ي  واحل�����س��ني 

ال��رتوي��ج لريا�سة  ب��ه��دف  ه��ذه اخل��ط��وة 

اللعبة من  جلنة  م�ستفيدة  “البولينج” 
اأندية  بها  تتمتع  التي  الكبرية  ال�سهرة 

كرة القدم. ويت�سدر فريق اجلزيرة )ب( 

ترتيب الدوري مع انتهاء اجلولة الثالثة 

٤٤ ن��ق��ط��ة ي��ل��ي��ه ف���ري���ق ���س��ب��اب  ب��ر���س��ي��د 

ويحل  نقطة   ٤٣ بر�سيد  )ب(  احل�سني 

بر�سيد  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  )ب(  الفي�سلي 

���س��ب��اب  ف���ري���ق  ي��ق��ب��ع  نقطة. فيما   ٤٣

بر�سيد  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف  )اأ(  احل�����س��ني 

)اأ(  الفي�سلي  ي��اأت��ي  ث��م  وم��ن  نقطة   ٤١

)اأ(  واجلزيرة  نقطة   ٤١ بر�سيد  خام�ساً 

فريقا  ويحتل  نقطة   ٢٣ بر�سيد  �ساد�ساً 

امل��رك��زي��ن  يف  و)اأ(  )ب(  اإرب�����د  احل�����س��ني 

بر�سيد  ال��ت��وايل  على  وال��ث��ام��ن  ال�سابع 

البولينج  دوري  اأن  نقطة. يذكر  و٢٠   ٢٣

ُمق�سمة  ج��ول��ة   ١٤ م��ن  ي��ت��ك��ون  الأردين 

وتلعب   ، واإي����اب  ذه���اب   ، مرحلتني  ع��ل��ى 

من  والأرب��ع��اء  الإث��ن��ني  يومي  مناف�ساته 

اأ�سبوع. كل 

منتخبنا الوطني يواجه العراق وديا

اصدار جدول مباريات الدوري والغاء كأس االردن

 الجزيرة في صدارة دوري البولينج

احتاد  ..ليقرر  الكروية  الردن  كا�ص  بطولة  قرعة  مرا�سم  اج��راء  على  قليلة  اي��ام  مت�ص  مل 

حيث  م��ن  الثانية  تعد  ..ال��ت��ي  البطولة  ال��غ��اء  ال��ك��روي��ة  الو���س��اط  لكل  مفاجئة  ب�سورة  ال��ك��رة 

القدرة  ..وع��دم  الوقت  �سيق  اىل  م�ستندا  الردنية  القدم  كرة  م�سرية  عرب  والقدمية  الهمية 

ال��دوري من جراء  فرق  التي لحقت لعبي  ال�سابات  بعد  تلك  البطولة  ال�سري مبباريات  على 

البطولة  نظام  التي مت�ص  الج��راءات  ب�سل�سلة من  قام  نف�سه  الحتاد  ان  ..رغم  كورونا  فريو�ص 

ال�سابق  كانت يف  ان  بعد  اول مرة  املغلوب من  املباريات وفق نظام خروج  تقلي�ص عدد  بحيث مت 

متتد اىل مراحل طويلة ..اىل جانب ا�سراك اندية املحرتفني دون م�ساركة اندية الدرجة الوىل 

كما كان المر يف البطولت ال�سابقة ...!!

الق�سرية  ال��ف��رتة  ا�سدرها  الحتاد خ��الل  التي  ال��ق��رارات الخ��رى  م��ن  ال��ق��رار وغ��ريه  ه��ذا 

ال��دوري  ان��ط��الق  بتاأجيل  ع��ام  نحو  قبل  ات��خ��ذه  ال��ذي  امل�ستغرب  ال��ق��رار  اىل  ..ي�����س��اف  املا�سية 

ب�سورة مل حت�سل يف  الكروي  املو�سم  امد  واطالة  الرب��اك  اىل  ادى  وال��ذي  كاملة  ا�سهر  ثمانية 

كل دول العامل  ..ان هو ال تاكيد على غياب الروؤية الفنية اخلبرية داخل منظومة الحتاد ..يف 

مالو�ص..  التون�سي  بعده  ومن  اجلوهري  الكابنت  رحيل  بعد  الفني  القرار  ا�سحاب  ابتعاد  ظل 

به كرتنا من تراجع.. يف ظل  الذي متر  بالو�سع احلايل  �ساهموا  الذين  وغريه من اخلواجات 

ال�سهولة  من  املباريات  ج��داول  ان  ..حتى  به  متر  الذي  ال�ستقرار  وعدم  تعي�سه  الذي  التخبط 

مبكان تبديلها خالل �ساعات ..!!

ان هذا القرار حرم الفرق من التناف�ص بعيدا عن �سراع املناف�سة يف بطولة الدوري ..باعتبار 

لي  املتاح  ..وم��ن  املهمة  اخلارجية  البطولت  احدى  يف  له  مقعد  على  �سيح�سل  باللقب  الفائز 

فريق حتى من غري املر�سحني للمناف�سة على مراكز املقدمة يف دوري املحرتفني ..الفوز باللقب 

وامل�ساركة يف بطولة خارجية وحتى الفوز بلقب حملي باعتباره �سيواجه بطل الدوري يف مباراة 

الذي حرم  ..المر  البطولة  بالغاء  قرار الحتاد  يتحقق يف ظل  لن  ..وهو و�سع  الكوؤو�ص  كاأ�ص 

الفرق كلها املناف�سة على لقب متاح للجميع ..هذا اىل جانب البعد املعنوي املتمثل بالغاء م�سرية 

بطولة لها رونقها واهميتها لدى انديتنا كلها ..!!

اع��الن��ه ..وه���ل ه��ي بالفعل  ب��ق��رار الحت���اد قبل  ك��ان��ت الن��دي��ة على علم  ن��درى هنا ه��ل  ول 

البطولت  اح��دى  الغاء  بقرار  وخ�سو�سا   .. الحت��اد  يتخذها  التي  املوؤثرة  ال��ق��رارات  يف  �سريكة 

مع  حتى  املتبقية  الوحيدة  البطولة   .. املحرتفني  دوري  م�سوار  الحتاد  �سيوا�سل  ..وهل  املهمة 

تقام  بحيث  واحدة  �سيا�سة  وفق  �سيعامل اجلميع  ..وهل  الدوري  فرق  كورونا على معظم  مرور 

املباريات مبن �سفي دون اللجوء لي تاأجيل مثلما يح�سل حاليا وكما اعلن يف قراراته الخرية 

..كلها ا�سئلة م�سروعة لكننا نتمنى ان يلتزم الحتاد مبا قرر وان ن�سهد النهاية ال�سعيدة لبطولة 

الدوري من دون توقف مهما كانت ال�سباب ..وال فان احلاق الدوري بالكا�ص اف�سل بكثري من 

حالة الرباك التي متر بها كرتنا ..!!

عوني فريج

 ارتباك المشهد الكروي !!

 تواصل منافسات دوري الناشئات الكروي
االنباط - عمان

احل�سني  مبدينة  البولو  ملعب  الرب��ع��اء  على  ال��ي��وم  م�ساء  تتوا�سل 

٢٠٢٠.ع���ن���د  مل��و���س��م   ١٦ ل��ل��ن��ا���س��ئ��ات ت  ل��ل�����س��ب��اب، م��ن��اف�����س��ات دوري ح��م��اده 

والبرتاء  العروبة،  ونظريه  �سي  اف  عمان  يواجه  حيث  م�ساء،  اخلام�سة 

م���ع الأه���ل���ي، وع��ن��د ال��ث��ام��ن��ة م�����س��اء ي��ل��ت��ق��ي ح���م���اده م���ع ���س��ب��اب الأردن، 

والأرثوذك�سي مع عمان.  وكانت جلنة الطوارئ يف الحتاد الأردين لكرة 

الت�سفيات  موعد  قرب  �سوء  على  حمادة،  دوري  ا�ستئناف  ق��ررت  القدم، 

ال��ذي  الأم���ر  ني�سان،  يف  وال��ن��ا���س��ئ��ات  ال��ق��ادم،  اآذار  يف  لل�سابات  الآ���س��ي��وي��ة 

وقف  العتبار  بعني  الأخ��ذ  م��ع  البطولة،  ا�ستمرار  اأهمية  م��ن  ي�ساعف 

املحرتفات،  اأندية  ومباريات  تدريبات  يف  النا�سئات  فرق  لعبات  م�ساركة 

للحد من الختالط.
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 االصابة تبعد دي بروين عن بلجيكا

 منتخب البرازيل يخشى مواجهة البيرو

 فيدرر فخور بانجاز نادال االسطوري

 بيرلو سعيد بتدريب رونالدو
مدريد - وكاالت

ك�������ش���ف اأن�����دري�����ا ب����رل����و، امل����دي����ر ال��ف��ن��ي 

ل����ي����وف����ن����ت����و�����س، ع�������ن ان�����ط�����ب�����اع�����ه ب���������ش����اأن 

الع��ب  وج�����ود  يف  ك���م���درب  االأوىل  جت��رب��ت��ه 

ب���ق���ي���م���ة ك���ري�������ش���ت���ي���ان���و رون�������ال�������دو ���ش��م��ن 

ت�������ش���ري���ح���ات  ب�����رل�����و، يف  ف�����ري�����ق�����ه. وق�����ال 

“�أنا  �شحيفة ماركا االإ�شبانية:  اأب��رزت��ه��ا 

ل��دي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ك��رة  اأي��ق��ون��ة  ل��وج��ود  �شعيد 

على  واأق����در  ي���وم،  ك��ل  اأراه  واأن  ال��ف��ري��ق،  يف 

اأث��ن��اء  ال��ت��دري��ب وروؤي���ت���ه  االإ����ش���راف عليه يف 

املران واملباريات«. و�شدد على �شعادته بوجود 

عمر  اأن  اإىل  م�شرا  فريقه،  �شمن  رون��ال��دو 

اأ�شلحته  النجم الربتغايل مل يوؤثر على اأهم 

وهو ال�شغف. واأو�شح: “وجود رونالدو معنا 

�شخ�س  اإنه  باأكمله.  الفريق  وي�شر  ي�شعدين 

ال��ذي  االأ���ش��ل��وب  بنف�س  ويعمل  ال35  �شن  يف 

لديه  اأن  كما  �شغًرا،  ك��ان  عندما  عليه  ك��ان 

يوم.  كل  القدم  كرة  لعب  نحو  ال�شغف  نف�س 

“اأ�شلوبي  جميًعا«. وتابع:  ل��ن��ا  م��ث��ال  اإن����ه 

هجومية،  ك��رة  للعب  دائ��ًم��ا  املف�شل؟ اأ�شعى 

ملعب  كل  اإىل  والذهاب  املباراة،  والتحكم يف 

م��ن اأج��ل ف��ر���س اأ���ش��ل��وب��ي«.واأك��د: “هذا هو 

هدفنا، لذا ال يهم اإذا كنا نلعب يف �شانتياجو 

�شنطبق  اآخ����ر،  م��ل��ع��ب  اأي  ع��ل��ى  اأو  ب��رن��اب��ي��و 

�شيء«. واأمت:  اأي  يتغر  ولن  االأ�شلوب  نف�س 

برهن  لقد  جميًعا.  لنا  مثال  “جوارديوال 
االأوىل  �شنواته  منذ  املدربني  اأف�شل  من  اأنه 

اأك���ادمي���ي���ة ب��ر���ش��ل��ون��ة ل��ل�����ش��ب��اب ث���م عقب  يف 

ت�شعيده للفريق االأول. لقد اأظهر اأنه مثال 

امل��ه��ت��م��ني  ال�����ش��ب��اب  به للمدربني  ي��ح��ت��ذى 

بتطبيق نوع حمدد من الكرة الهجومية«.

لندن - وكاالت

اإن  ال����ب����ل����ج����ي����ك����ي،  امل����ن����ت����خ����ب  ق���������ال 

ب����روي����ن  دي  ك���ي���ف���ني  ال�����و������ش�����ط  الع�������ب 

ان�����ش��ح��ب م����ن ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة ال���ت���ي ت���واج���ه 

اأي�����ش��ل��ن��دا ال��ي��وم االأرب���ع���اء ب����دوري االأمم 

مان�ش�شرت  ل��ن��ادي��ه  و���ش��ي��ع��ود  االأوروب����ي����ة؛ 

ع��اًم��ا،   29 ب��روي��ن،  دي  �شيتي. وا�شتبدل 

بلجيكا  خ�شارة  خ��ال  ال��ث��اين  ال�شوط  يف 

االأمم  دوري  يف  اإجن����ل����رتا  اأم������ام   )1-2(

االأحد. وقال منتخب  يوم  با�شتاد وميبلي 

:ع��اد  “تويرت”  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ه  يف  بلجيكا 

يكون  ل��ن  ن���ادي���ه.  اإىل  ب��روي��ن  دي  ك��ي��ف��ن 

 ج���اه���ًزا مب���ا ي��ك��ف��ي مل��واج��ه��ة اأي�����ش��ل��ن��دا«.

�شيتي  مان�ش�شرت  يلعب  اأن  املنتظر  وم��ن 

�شد اآر�شنال يف الدوري االإجنليزي املمتاز، 

اخلام�شة،  اجلولة  يف  املقبل،  ال�شبت  ي��وم 

مواجهة  خو�س  الاعب  ي�شتطع  مل  واإذا 

بيب  امل��درب  معاناة  �شيزيد  فاإنه  اأر�شنال 

جوارديوال، الذي يعاين فريقه من نق�س 

�شديد يف �شفوفه ب�شبب االإ�شابة.

ليما - وكاالت

مل ي��ب��د اأدي���ن���ور ل��ي��ون��اردو ب��ات�����ش��ي »ت��ي��ت��ي«، 

ال��ذي  للت�شكيل  م��ام��ح  اأي  ال��ربازي��ل،  م���درب 

ثاين  ، يف  ال��ي��وم  ب��رو فجر  م��ب��اراة  ب��ه  �شيبداأ 

ج����والت ت�����ش��ف��ي��ات اأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة امل��وؤه��ل��ة 

مل���ون���دي���ال 2022. واأك���������د ت��ي��ت��ي خ����ال امل��وؤمت��ر 

�شتقام  التي  امل��ب��اراة  ع�شية  ُبعد  ع��ن  ال�شحفي 

بالفعل  “اخرتت  ليما:  الوطني يف  امللعب  على 

اأُف�شح  لن  لكني  املباراة،  �شيبداأ  الذي  الت�شكيل 

القوام  االأم�س.  منذ  يعرفونه  الاعبون  عنه. 

ال��رئ��ي�����ش��ي م���ع���روف، وك��ذل��ك االأف���ك���ار، لكنني 

امل��ب��اراة  الأن  جلاريكا؛  فر�شة  اأي  منح  اأري��د  ال 

“قوة”  من  كذلك  تيتي  للغاية«. وحذر  مهمة 

امل��ن��ت��خ��ب ال����ب����رويف ال�����ذي ي��ت��م��ت��ع مب�����ش��ت��وى 

ال��ت��ي  ب��ول��ي��ف��ي��ا،  م����ن  اأع����ل����ى  وبدين”  “فني 
بخما�شية  �شباكها  ال���ربازي���ل  منتخب  اأم��ط��ر 

ن��ظ��ي��ف��ة يف م�����ش��ت��ه��ل م�����ش��وار ال��ت�����ش��ف��ي��ات منذ 

اأمريكا  كوبا  بطل  اأك��د  باولو. كما  �شاو  يف  اأي��ام 

التحدي  اأن  “ال�شيلي�شاو”  مع  املا�شي  ال�شيف 

امل���ب���اراة ه��و ال��ظ��ه��ور بنف�س  اأم���ام���ه يف  االأك����رب 

ب��ول��ي��ف��ي��ا، رغ��م  اأم����ام منتخب  املُ��ق��دم  امل�����ش��ت��وى 

اأك��ر  ظ��روف  و���ش��ط  املناف�س  ب�”قوة  اع��رتاف��ه 

االأخ���ر  امل����ران  االإث��ن��ني  ت��ي��ت��ي  �شعوبة«. وقاد 

لـ”الكناري” يف مركز تدريبات جواكيم جرافا 

يف �شاو باولو قبل ال�شفر للعا�شمة ليما، و�شهد 

الفرن�شي،  جرمان  �شان  باري�س  جنم  م�شاركة 

معاناته  بعد  طبيعي  ب�شكل  �شيلفا،  دا  نيمار 

مواجهة  قبل  الظهر  اأ���ش��ف��ل  االآالم  بع�س  م��ن 

بحالة  “نيمار  ال�شدد:  هذا  يف  بوليفيا. وقال 

ج��ي��دة ب���دن���ًي���ا، وت�����درب ب�����ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي ال��ي��وم 

واأم�س«. ومن املقرر اأن ي�شل بطل القارة ع�شية 

امل��ل��ع��ب  ع��ل��ى  الاتيني”  “العنابي  م��واج��ه��ة 

امل��واج��ه��ة  ه��ي  ه��ذه  ليما. وتعد  يف  )ال��وط��ن��ي( 

اأمريكا  كوبا  نهائي  منذ  املنتخبني  االوىل  بني 

ا�شحاب  فوز  �شهد  وال��ذي  املا�شي  العام  �شيف 

االأر�س به وباللقب بنتيجة )1-3(.

�سوي�رسا - وكاالت

بالتهنئة  ال�شوي�شري روجر فيدرر،  النجم  توجه 

لغرميه رافائيل نادال، عقب تتويج االأخر بلقب 

عاملًيا  اأول  امل�شنف  على  بالتغلب  جارو�س،  روالن 

النهائية. وعادل  امل��ب��اراة  يف  ديوكوفيت�س،  نوفاك 

ن���ادال ال��رق��م القيا�شي ل��ف��ي��درر، ك��اأك��ر م��ن توج 

 20 بواقع  التاريخ،  ط��وال  �شام  اجلراند  باألقاب 

لقًبا. وقال فيدرر، عرب ح�شابه على تويرت: “اأكن 

كاإن�شان  راف���ا  ل�شديقي  الكبر  االح����رتام  دائ��ًم��ا 

اأع���وام  م���دار  على  االأك���رب  مناف�شي  فهو  وكبطل، 

كي  البع�س  بع�شنا  دفعنا  باأننا  واأوؤم����ن  ع��دي��دة، 

دواع��ي  “من  اأف�شل«. واأ�شاف:  الع��ب��ني  ن�شبح 

بلقبه  لتتويجه  اإليه  بالتهنئة  اأت��وج��ه  اأن  فخري 

�لـ20 يف اجلراند �شام، من املذهل اأنه توج بروالن 

جارو�س 13 م��رة، وه��ذا اأح��د اأعظم االإجن���ازات يف 

ا لفريقه،  الريا�شة«. وتابع: “اأتوجه بالتهنئة اأي�شً

فا يوجد اأحد ميكنه حتقيق ذلك وحده، اأمتنى 

اأن يكون رقم 20 هو خطوة فقط ال�شتكمال الرحلة 

لكل منا، اأح�شنت رافا، ت�شتحق ذلك«.

الريا�ض - وكاالت

ال�شعودي حقيقة ما  ك�شف نادي الهال 

الفرن�شي  ال��ف��ري��ق،  مهاجم  تقدم  ع��ن  روج 

ال��ن��ادي،  �شد  ب�شكوى  جوميز  بافيتيمبي 

ان�شم  ج��وم��ي��ز  م�شتحقاته. وكان  ب�����ش��اأن 

من  قادما   2018 عام  �شيف  يف  الهال  اإىل 

ج��ال��ط��ة ����ش���راي ال���رتك���ي، ح��ي��ث ح��ق��ق مع 

ال��ف��ري��ق ل��ق��ب ال�����دوري م���رة ول��ق��ب دوري 

ع�شو  املفرج  فهد  مرة. ونفى  اآ�شيا  اأبطال 

ال�����ش��ع��ودي  ال���ه���ال  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 

“عكاظ”  وقال ل�شحيفة  االأن����ب����اء،  ت��ل��ك 

ال�شعودية، اإن تلك االأخبار لي�شت �شحيحة 

ا�شتغرابه  مبديا  بعيد،  م��ن  اأو  ق��ري��ب  م��ن 

م��ن ت���داول م��ث��ل ت��ل��ك ال�����ش��ائ��ع��ات ع��ل��ى حد 

من  الغر�س  يعرف  ال  اأن��ه  و�شفه. واأ�شاف 

يروجون  من  مطالبا  االأنباء،  تلك  انت�شار 

لهذا اخلرب بتوجيه ال�شوؤال لاعب ملعرفة 

م�����ش��واره  ال��ه��ال  االأمر. وي�شتهل  حقيقة 

املحرتفني  ل��دوري  بطا  لقبه  عن  للدفاع 

ال�شبت  ي���وم  ال��ع��ني  ال�����ش��ع��ودي، مب��واج��ه��ة 

املقبل يف املرحلة االأوىل من امل�شابقة.

لندن - وكاالت

ف����از ال���ربازي���ل���ي ج��اب��ري��ي��ل م��اج��ال��ي�����س 

العب  بجائزة  االإجنليزي،  اآر�شنال  مدافع 

اأيلول  �شبتمرب/  �شهر  عن  ناديه  يف  ال�شهر 

امل���ا����ش���ي. وذك���ر ال���ن���ادي االإجن���ل���ي���زي عرب 

اأن  االإن��رتن��ت،  �شبكة  على  الر�شمي  موقعه 

منذ  جيدا  انطباعا  قدم  الربازيلي  املدافع 

ان�شمامه اإىل الفريق بداية املو�شم اجلاري، 

اأول  اأهدافه مع الفريق يف  اأول  حيث �شجل 

انتهت  والتي  فولهام  اأمام  يخو�شها  مباراة 

3 /0 للجانرز. واأ�شاف النادي اأن جابرييل 

التالية  امل��ب��اراة  يف  رائ��ع  اأداء  تقدمي  وا�شل 

بفوز  انتهت  التي  يونايتد  ه��ام  و�شت  اأم��ام 

االإم���ارات  ملعب  يف  واأقيمت  ـ1،    2 اآر���ش��ن��ال 

ج��اب��ري��ي��ل  اأن  لندن. واأو�شح  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 

على  ا�شتحوذ  بعدما  اجل��ائ��زة  على  ح�شل 

اأكر من 72 يف املئة من اأ�شوات اجلماهر، 

األيك�شاندر  للفرن�شي  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ت��ارك��ا 

الكازيت فيما حل االإ�شباين هيكتور بيلرين 

يف املركز الثالث. وكان جابرييل ان�شم اإىل 

مقابل  الفرن�شي  ل��ي��ل  م��ن  ق��ادم��ا  اآر���ش��ن��ال 

26 م��ل��ي��ون ي���ورو، خ���ال ف���رتة االن��ت��ق��االت 

ال�شيفية.

الريا�ض - وكاالت

 ذكر تقرير اإخباري اأن اإدارة نادي احتاد 

ل�شم  ات��ف��اق  اإىل  تو�شلت  ال�����ش��ع��ودي  ج��دة 

االأول  الفريق  �شفوف  اإىل  هو�شاوي  عمر 

“الريا�شية”  القدم. وذكرت �شحيفة  لكرة 

اأن  لها  ك�شفت  اأن م�شادر خا�شة  ال�شعودية 

اإدارة نادي االحتاد اتفقت مع عمر هو�شاوي 

واح��د  مو�شم  مل��دة  للفريق  االن�شمام  على 

ارتباطه  ه��و���ش��اوي  للتمديد. واأنهى  قابل 

بالرتا�شي  العقد  بف�شخ  الن�شر  ن��ادي  م��ع 

بني الطرفني، بعد اأن راأى الربتغايل روي 

فيتوريا، مدرب الفريق، اأن فر�س م�شاركته 

�شتت�شاءل. وتراجعت  امل��ق��ب��ل  امل��و���ش��م  يف 

ف���ر����س ه���و����ش���اوي يف ال��ن�����ش��ر م����ع وج����ود 

الرباعي عبد اهلل مادو وعلي الجامي وعبد 

االإله العمري والربازيلي مايكون. واأ�شارت 

اإدارة  اأن  اإىل  الريا�شية،  �شحيفة  م�شادر 

االحتاد عر�شت 100 األف ريال راتبا �شهريا 

ال�شقف  مبلغ  وكيله  طلب  بينما  ل��اع��ب، 

اأن  يبدو  لكن ال  املحليني،  االأعلى لاعبني 

اجلانبني،  بني  االتفاق  دون  �شيحول  االأمر 

نهائي  اتفاق  اإىل  �شي�شان  اأنهما  يعتقد  اإذ 

خال �شاعات.

 شكوى جوميز على الهالل اشاعة

 جابرييل العب الشهر في ارسنال

 هوساوي من النصر الى االتحاد
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االنباط-وكاالت

احليوية  التكنولوجيا  يف  علماء  اعترب 

بالأنف،  ال�شتن�شاق  بتقنية  جديدا  عالجا 

كورونا،  فريو�س  انت�شار  ملنع  واعدا  اإجنازا 

اأك�����ر ف��ع��ال��ي��ة ب��ك��ث��ري م��ن  اأن�����ه  اإذ ي�����رون 

جديد  لبحث  وفقا  حاليا،  املتاحة  الأدوي��ة 

مت اإج������راوؤه يف ج��ام��ع��ة ���ش��ان��ت اأن�����دروز يف 

اأ�شكتلندا.

ثريابيتيك”  �شي  األ  “اآي  �شركة  واأعلنت 

الأ���ش��ك��ت��ل��ن��دي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��ي��وي��ة، اأن 

الفريد،  ال�شطناعي  “اإنرتفريون”  عالج 

يف  ف���اع���ل���ي���ة  اأك������ر  “األفا�شيت”  امل�������ش���م���ى 

ال��ت��اج��ي��ة مقارنة  ال��ف��ريو���ش��ات  ان��ت�����ش��ار  م��ن��ع 

م��ع الأدوي�����ة الأخ����رى امل��ت��اح��ة جت��اري��ا مثل 

بيتا1  و”اإنرتفريون   ”2 األفا  “اإنرتفريون 
اإيه”.

وب���ي���ن���م���ا ي����ح����اول م���ر����س ك���وف���ي���د-19 

للعدوى  الفطرية  اجل�شم  ا�شتجابة  اإبطاء 

ع��الج  ت�شميم  مت  ق��د  ف��ق��د  ال��ف��ريو���ش��ي��ة، 

األ��ف��ا���ش��ي��ت ل��ل��م�����ش��اع��دة يف ت�����ش��ري��ع ه��ذه 

ال�شتجابة ومنع تطور املر�س.

ب���ح���ث م�������ش���ت���ق���ل يف ج��ام��ع��ة  واأظ�����ه�����ر 

كاثرين  ال��دك��ت��ورة  بقيادة  اأن����دروز،  �شانت 

اأدام�����������ش�����ون، م����ن ك���ل���ي���ة ع���ل���م الأح�����ي�����اء، 

ال��ف��ريو���ش��ي��ة،  الأم���را����س  يف  واملتخ�ش�شة 

وذل��ك  األفا�شيت  ل���دواء  الفائقة  الفعالية 

التاجية  الفريو�شات  �شد  اختباره  خ��الل 

يف املعمل.

وق����ال����ت ال����دك����ت����ورة اأدام���������ش����ون، ال��ت��ي 

ت��ط��ور  “هذا  اأ���ش��رف��ت ع��ل��ى الخ���ت���ب���ارات: 

اأن ه���ن���اك ف��رًق��ا  ل��ل��غ��اي��ة، وي��ظ��ه��ر  م��ث��ري 

فرعية  لأن��واع  احليوي  الن�شاط  يف  كبرًيا 

م��ن اإن���رتف���ريون �شد ف��ريو���ش��ات ك��ورون��ا. 

عالجية  اآث��ار  الختالفات  لهذه  يكون  قد 

ل�كوفيد-19”. مهمة 

وق���������د اخ�����������رتع ع���������الج األ�����ف�����ا������ش�����ي�����ت، 

املوؤ�ش�س  �شتيم�شون،  ويليام  الربوفي�شور 

واملدير العلمي الأول موؤ�ش�شة “اآي األ �شي 

احليوية. ثريابيتيك” للتكنولوجيا 

الرئي�س  ووك����ر،  اآلن  ال��دك��ت��ور  ورح���ب 

باعتبارها  بالنتائج  لل�شركة،  التنفيذي 

تطوًرا مهًما يف مكافحة كوفيد-19، وقال 

حيث ي�شتعد  للغاية،  اإيجابي  تطور  “هذا 
التدخالت  الثانية.  املوجة  ملواجهة  العامل 

لنا لرتوي�س  بالن�شبة  العالجية �شرورية 

املر�س”.

الفطري  املناعة  نظام  “ميثل  واأ�شاف: 

الفريو�شية.  ال��ع��دوى  �شد  مناعًيا  ج��داًرا 

اإيقاف الفريو�س عند حدود  اإذا ميكنا من 

معينة، وهذا اجلدار ميكن من ال�شتعداد 

للمعركة،  التكيفية  املناعية  لال�شتجابة 

ولن يكون مبقدور كوفيد-19 التقدم”.

هي  اإنرتفريون”  “األفا  اأدوي������ة  ت��ع��د 

ع��ائ��ل��ة م���ن 12 ب��روت��ي��ًن��ا ط��ب��ي��ع��ًي��ا. وح��ت��ى 

الآن، يتم ا�شتخدام نوع فرعي واحد فقط 

عالجًيا، وهو “اإنرتفريون األفا 2”.

 »إنجاز جديد«.. دواء واعد لفيروس كورونا يمكن استنشاقه باألنف

 فتح موقع أثري »من أجل سائح واحد«

االنباط-وكاالت

ل�شندوق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ك�شف 

ال���ش��ت��ث��م��ار ال���رو����ش���ي امل��ب��ا���ش��ر، ك��ريي��ل 

ال���ل���ق���اح  ،اأن  ال�����ث�����الث�����اء  دمي�����رتي�����ي�����ف، 

امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  �شد  الرو�شي 

التي  ال��ل��ق��اح��ات  م��ن  غ���ريه  ع��ن  يختلف 

ناقالت  اإىل  م�شتند  لأن��ه  تطريها،  يتم 

يجعله  مم��ا  ب�شرية،  ُغ��دان��ي��ة  ف��ريو���ش��ات 

اأمانا. اأكر 

ل��ق��اء  وق������ال ك���ريي���ل دمي���رتي���ي���ف يف 

“ما  عربية”:  ن��ي��وز  “�شكاي  م��ع  خ��ا���س 

ه���و م��ه��م ب�������ش���اأن ن���اق���الت ال��ف��ريو���ش��ات 

تاأتي  اأن��ه��ا  ه��و  ه��ذه،  الب�شرية  الغدانية 

م����ن ف����ريو�����س ب�������ش���ري من����وذج����ي ومت���ت 

جدا  خمتلفة  وه��ي  عقود،  منذ  درا�شتها 

ن���اق���الت  اأو   mRNA ت���ق���ن���ي���ات  ع����ن 

التي  القرود،  لدى  الُغّدانية  الفريو�شات 

مكثف”. ب�شكل  درا�شتها  تتم  مل 

ال��ف��ريو���ش��ات  ن���اق���الت  “اإذا  واأ����ش���اف 

منذ  درا���ش��ت��ه��ا  مت��ت  الب�شرية  ال��ُغ��ّداِن��ي��ة 

ع���ق���ود وع���ل���ى اأ����ش���ا����ش���ه���ا ط�����ورت رو���ش��ي��ا 

وعملنا  اأع��وام،   6 منذ  اإيبول  �شد  لقاحا 

مري�س  ف��ريو���س  �شد  ل��ق��اح  تطوير  على 

اإًذا  ا�شتخدمنا  عامني.  منذ   MERS
رو�شيا  يف  بالفعل  عليها  موافق  من�شات 

�شد  وا�شتخدمناها  �شالمتها  اإثبات  ومت 

كورونا”.

ل��شندوق  التنفيذي  الرئي�س  واأو�شح 

ال���ش��ت��ث��م��ار ال���رو����ش���ي امل��ب��ا���ش��ر، اأن����ه مت 

ا���ش��ت��خ��دام ف��ريو���س اإن��ف��ل��ون��زا من��وذج��ي 

ج��زء  ل��دي��ه  ال��غ��داين،  ال��ف��ريو���س  ي�شمى 

ي��غ��ل��ف  ال�����ذي  “�شبايك”  ب���روت���ني  م���ن 

كورونا. فريو�س 

الرو�شي  اللقاح  اأن  وا�شتطرد مو�شحا 

ت���ط���وي���ره، ل ي��ح��م��ل ف��ريو���س  ال����ذي مت 

ك����ورون����ا ن��ف�����ش��ه ب���ل ج�����زءا م���ن ب��روت��ني 

ال��ل��ق��اح  ن��ع��ط��ي  “نحن  ق��ائ��ال:  ���ش��ب��اي��ك، 

ب���ج���رع���ت���ني م����ن اأج������ل ت���ع���زي���ز امل���ن���اع���ة. 

اجل��رع��ة ال��ث��ان��ي��ة ت��ع��زز امل��ن��اع��ة ب��ن��ح��و 6 

اأكر، مقارنة باجلرعة الأوىل”. مرات 

�شافر  اإذا  املثال،  �شبيل  “على  وتابع: 

�شخ�س يف ال�شبعني من عمره من رو�شيا 

الأج�����ش��ام  م�شتوى  وك���ان  الإم����ارات،  اإىل 

امل�شتوى  10، فاإن هذا  امل�شادة لديه يبلغ 

ال�����ش��خ�����س  ك���ان  اإذا  ي��ع��د م��رت��ف��ع��ا، لأن����ه 

1 من الأج�شام  يتمتع باأي م�شتوى يفوق 

اأن لديه مناعة �شد  يعني  امل�شادة، فهذا 

م�شتوى  يبلغ  مري�س  هو  ومن  كورونا. 

نحو  ل��دي��ه   IgG امل��ن��اع��ي  ج��ل��وب��ي��ول��ني 

جيدة  مناعية  ا�شتجابة  ثمة  بالتايل   ،6

ج����دا مل���ن ت��ل��ق��وا ال���ل���ق���اح، مم���ا ي��ع��ن��ي اأن 

باحلماية”. يتمتعون  هوؤلء 

املناعة  هذه  اأن  اإىل  دميرتييف  واأ�شار 

عالية  ن�شبة  فيه  ال��ل��ق��اح  “لأن  ���ش��ت��دوم، 

ما  يفرز  اأن��ه  كما  امل�شادة،  الأج�شام  من 

تدوم  عادة  التي  اخلاليا،  مبناعة  ي�شمى 

طويال”.

ي��ذك��ر اأن����ه ت���ب���داأ يف دول����ة الإم������ارات، 

ال�شريرية  التجارب  من  الثالثة  املرحلة 

معهد  طوره  الذي  الرو�شي،  اللقاح  على 

غ��ام��ال��ي��ا ال���ف���ي���درايل لأب���ح���اث الأوب���ئ���ة 

ال�شحة  لوزارة  التابع  الدقيقة  والأحياء 

الرو�شية.

و���ش��ت��ت��وىل دائ���رة ال�����ش��ح��ة - اأب��وظ��ب��ي 

اإ�����ش����راف وزارة  ال���ت���ج���ارب حت���ت  اإج������راء 

�شركة  و�شتقوم  املجتمع،  ووقاية  ال�شّحة 

“�شحة”  ال�شحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي 

الطبية  ال���ربوت���وك���ولت  ك��اف��ة  ب��ت��ط��ب��ي��ق 

بها. املعمول 

دول��ة  يف  ال�شريرية  التجارب  وت�شكل 

امل�شتمرة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  ج��زءا  الإم����ارات 

رو�شيا  يف  ح��ال��ي��اً  تنفيذها  ي��ج��ري  ال��ت��ي 

ودول اأخرى يف العامل.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���الأع���را����س اجل��ان��ب��ي��ة 

اخل���ا����ش���ة ب���ال���ل���ق���اح، اأو�����ش����ح امل�������ش���وؤول 

األف �شخ�س يف   12 اأكر من  اأن  الرو�شي 

ت�شجيل  يتم  واأن��ه  ال��ل��ق��اح،  تلقوا  رو�شيا 

األف �شخ�س، وحتى الآن مل   40 ل� جتارب 

�شديدة. جانبية  اأعرا�س  اأي  ت�شجل 

تلقوا  مم��ن  ب��امل��ئ��ة،   10 “نحو  وق���ال: 

للحرارة،  طفيف  بارتفاع  اأ�شيبوا  اللقاح 

جهازهم  ب��اأن  ويف�شر  طبيعي  اأم��ر  وه��و 

اأنه  هو  �شهدناه  وم��ا  يعمل.  ب��داأ  املناعي 

م��ا م��ن اأع���را����س ج��ان��ب��ي��ة ���ش��دي��دة ل��دى 

م���ن ت��ل��ق��وا ال���ل���ق���اح، ب���ل ت��ك��ون��ت ل��دي��ه��م 

مما  امل�شادة،  الأج�شام  من  عالية  ن�شبة 

فريو�س  اإىل  م�شتند  ال��ل��ق��اح  ب��اأن  يف�شر 

ب�شري �شائع، وقد عدلناه بطريقة متنع 

تكاثره”.

بالإ�شابة  “اأ�شبه  الأم��ر  اأن  اإىل  ون��وه 

مم��ا  يوم”،  ن�����ش��ف  مل�����دة  ط��ف��ي��ف  ب�����ربد 

ي�����ش��م��ح مب��ن��ح ب��روت��ني ���ش��ب��اي��ك اخل��ا���س 

ب��ن��اء مناعة  ك��ورون��ا وب��ال��ت��ايل  ب��ف��ريو���س 

الأمد. طويلة 

ول���دى ���ش��وؤال��ه ع��ن اأوج����ه الخ��ت��الف 

اللقاح الرو�شي واللقاحات التي يتم  بني 

تطويرها يف اأمريكا وال�شني وبريطانيا، 

ل��ل��غ��اي��ة  اآم����ن  “اللقاح  دمي���رتي���ي���ف:  رد 

من  ووال��داي.  وزوجتي  اأنا  تلقيناه  وقد 

اإىل  اأن هذا اللقاح م�شتند  اأن نذكر  املهم 

فريو�س غداين ب�شري اآمن وهو خمتلف 

ع����ن م���ن�������ش���ات ال���ف���ريو����ش���ات ال���غ���دان���ي���ة 

ت��ع��د  ال���ت���ي   mRNA وع�����ن  ل���ل���ق���رود 

اجلديدة  التقنيات  وهذه  جديدة.  تقنية 

للقاحات، وهي  مل يوافق عليها من قبل 

موؤخرا”. تظهر  بداأت 

تقنية  فاعتمدنا  نحن  “اأما  واأ�شاف: 

القول  ميكننا  اأن��ه  حتى  وب�����ش��ري��ة،  اآم��ن��ة 

ب�����اأن ه����ذا ال���ل���ق���اح ع�������ش���وي، ل����ذا مت��ك��ن��ا 

متت  عليه.  موافقة  على  احل�شول  م��ن 

عر�شة  الأك��ر  للموظفني  اأول  املوافقة 

ل��ل��ف��ريو���س، ال��ذي��ن ي��ح��ت��اج��ون حل��م��اي��ة 

تف�شي  اأماكن  يف  يعملون  لأنهم  اأنف�شهم 

الفريو�س”.

رو�����ش����ي����ا  اأن  دمي�����رتي�����ي�����ف  واع������ت������رب 

على  ب��امل��واف��ق��ة  ���ش��ائ��ب��ا  ق���رارا  “اتخذت 
ه����ذا ال���ل���ق���اح، وم���ن���ذ ذل����ك احل����ني ك���ان 

ال�������ش���ني والإم�����������ارات م���واف���ق���ة ع��ل��ى  يف 

الأمر  كذلك  للقاح،  الطارئ  ال�شتخدام 

وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  بالن�شبة 

ال�شتخدام  على  موافقتها  اأك���دت  ال��ت��ي 

اأن لدينا لقاح  الطارئ للقاح. نحن نرى 

اتخذت  وقد  جيدة،  منظمة  وجهة  جيد 

ال���ق���رار ال�����ش��ائ��ب ب��ال�����ش��م��اح ب��ا���ش��ت��خ��دام 

�شعبنا”. حلماية  اآمنة  من�شة 

ول������دى �����ش����وؤال����ه ع����ن ال�������ش���ع���ر ال����ذي 

اإن  ق��ال دمي��رتي��ي��ف  ال��ل��ق��اح،  ب��ه  �شيطرح 

من  كلفة  اأق��ل  “�شيكون  الرو�شي  اللقاح 

تقنية  اإىل  امل�����ش��ت��ن��دة  ال��ل��ق��اح��ات  ب��ع�����س 

الأخرى  اللقاحات  وبع�س   ،mRNA
تعطيلها”،  مت  ف��ريو���ش��ات  اإىل  امل�شتندة 

ال��ل��ق��اح  ���ش��ن��وف��ر  اأن���ن���ا  “نرى  م�����ش��ي��ف��ا: 

معقولة”. بكلفة 

ه��ذه  نحت�شب  زل��ن��ا  “ما  وا���ش��ت��ط��رد: 

ال��ك��ل��ف��ة لأن����ن����ا ل ن�����زال ن����ح����اول زي�����ادة 

اإنتاج  على  وافقنا  الإمكان.  قدر  الإنتاج 

ل��ق��اح��ن��ا يف ال��ه��ن��د وال���ربازي���ل وال�����ش��ني 

وك��وري��ا وع���دد م��ن ال���دول الأخ����رى. اإذا 

ب�شراحة  معقولة..  بكلفة  توفريه  �شيتم 

الفحو�س  بكلفة  ال��ق��اح  كلفة  ق��ارن��ا  اإذا 

ي�����ش��ك��ل ح��ال  ال��ل��ق��اح  اأن  امل���ت���ك���ررة، جن���د 

ال�شرق  منطقة  اأن  واأرى  للغاية،  فعال 

الأو�����ش����ط ���ش��ت��ك��ون م��ه��ت��م��ة ب��ا���ش��ت��خ��دام 

ال��ل��ق��اح، ول��دي��ن��ا ال��ي��وم ط��ل��ب��ات م��ن ع��دة 

دول”.

ال��رئ��ي�����س  اأ�����ش����ار  ن��ف�����ش��ه،  ال���وق���ت  ويف 

الرو�شي  ال�شتثمار  ل�شندوق  التنفيذي 

هو  الأبرز”  “العائق  اأن  اإىل  امل��ب��ا���ش��ر 

يف  اإنتاجها  ميكن  ال��ذي  اللقاحات  كمية 

وقت ق�شري، نظرا للوقت الذي يحتاجه 

الإنتاج. هذا 

اللقاح  فيه  �شيكون  الذي  املوعد  وعن 

املطلوبة،  املوافقات  مع  جاهزا  الرو�شي 

���ش��ي��ك��ون  اأن�����ه  “نرى  دمي���رتي���ي���ف:  ق����ال 

نوفمرب  ل��ل��ق��اح يف  ك��ب��ريا  اإن��ت��اج��ا  ل��دي��ن��ا 

ب�شكل وثيق مع عدة  ودي�شمرب، و�شنعمل 

املوافقات  على  للح�شول  منظمة  جهات 

الالزمة”.

“�شت�شتند  امل��واف��ق��ة  ه��ذه  اأن  واأو���ش��ح 

وك���ذل���ك  الإم��������������ارات،  يف  ب����ي����ان����ات  اإىل 

األف   40 ال��� وحتديدا  الرو�شية،  البيانات 

اإ�شافة  اللقاح،  �شيتلقون  الذين  �شخ�س 

�شتجرى  التي  ال�شريرية  التجارب  اإىل 

الدول”. الهند و�شواها من  يف 

اإح�����دى  ل���دي���ن���ا  “�شيكون  واأ������ش�����اف 

اأ���ش��خ��م ال��ت��ج��ارب ال�����ش��ري��ري��ة يف ال��ع��امل 

األ�����ف م��ري�����س   45 اأك�����ر م���ن  مب�����ش��ارك��ة 

���ش��ت��ت��وف��ر ع��ن��ه��م ال��ب��ي��ن��ات. ب��ال��ت��ايل قد 

ن���ح�������ش���ل ع���ل���ى امل�����واف�����ق�����ات م�����ن ب��ع�����س 

املنظمة يف نوفمرب ومن بع�شها  اجلهات 

من  بيانات  و�شنوفر  دي�شمرب،  يف  الآخ��ر 

ف��ع��ال��ي��ة  ع���ل���ى  ل���الط���الع  دول خم��ت��ل��ف��ة 

و�شالمته” لقاحنا 

االنباط-وكاالت

يف �شهر مار�س املا�شي، الذي �شهد ت�شاعدا 

م�شطردا يف اإجراءات الإغالق ب�شبب فريو�س 

كورونا امل�شتجد، �شافر �شائح ياباين اإىل بريو 

قبل  بنيت  اأثرية  قلعة  مب�شاهدة  لال�شتمتاع 

اأكر من 5 قرون.

�شفنه،  ت�شتهي  ل  مب��ا  ال��ري��اح  ج���اءت  لكن 

حتقيق  يف  ف�شل  لكنه  ب��ريو  اإىل  و���ش��ل  ح��ي��ث 

رغ���ب���ت���ه وظ�����ل ع���ال���ق���ا يف ال���ب���ل���د الأم����ريك����ي 

تدخلت  حتى  ك��ورون��ا،  اأزم���ة  ب�شبب  اجلنوبي 

ال�شلطات بقرار �شدر خ�شي�شا له وحده.

مات�شوبيت�شو،  اآث���ار  ب��ريو  ل��ه  فتحت  ف��ق��د 

بينما  لدخولها،  اأ�شهر   7 نحو  انتظر  اأن  بعد 

ت��ق��ط��ع��ت ب���ه ال�����ش��ب��ل يف ال��ب��ل��د ال����واق����ع على 

�شل�شلة جبال الإنديز ب�شبب تف�شي الوباء.

وق�����ال وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة األ���ي���خ���ان���درو ن���ريا، 

املنطقة  تاكاياما  جي�شي  دخ��ول  اإن  الث��ن��ني، 

اأن  بعد  قدمه،  خا�س  طلب  اإث��ر  جاء  الأثرية 

يف  م��ار���س  منت�شف  م��ن��ذ  ال�شبل  ب��ه  تقطعت 

اجل��ب��ال  ���ش��ف��وح  ع��ل��ى  كالينت�س  اأج��وا���س  ب��ل��دة 

القريبة من املوقع.

ن�������ريا يف م�����وؤمت�����ر ����ش���ح���ف���ي ع��رب  وق��������ال 

وه��و يحلم  ب��ريو  اإىل  ج��اء  “لقد  الإن��رتن��ت: 

ال��ي��اب��اين ب�شحبة  امل��واط��ن  ب��دخ��ول��ه��ا. دخ���ل 

قبل  ب��ذل��ك  القيام  م��ن  متكن  امل��ت��ن��زه.  رئي�س 

العودة اإىل بالده”.

ال�شبت،  الأث��ري��ة،  القلعة  تاكاياما  ودخ��ل 

وك����ان ق���د ح��ج��ز ت���ذك���رة دخ��ول��ه��ا يف م��ار���س، 

ي��ت��م��ك��ن من  اأ���ش��ه��ر   7 زائ����ر م��ن��ذ  اأول  و����ش���ار 

الرتاث  كاأحد مواقع  املدرج  املعلم  التجول يف 

العاملي.

وك���ان ال�����ش��ائ��ح ال��ي��اب��اين ي��ع��ت��زم ب��الأ���ش��ا���س 

لال�شتمتاع  ب��ريو  يف  فقط  اأي��ام  ب�شعة  ق�شاء 

باآثار مات�شو بيت�شو، لكن اأزمة كورونا اأجربته 

على البقاء لأ�شهر.

على  ت�شجيله  مت  م�����ش��ور  مقطع  يف  وق���ال 

جدا!  رائع  “هذا  مات�شوبيت�شو:  يف  جبل  قمة 

�شكرا لكم!”.

�شيعاد  احلجرية  القلعة  اأن  ال��وزي��ر  واأك���د 

نوفمرب  يف  وال�شائحني  ال����زوار  اأم���ام  فتحها 

امل��ق��ب��ل، م��ن دون حت��دي��د ال��ي��وم، واأ���ش��اف اأن��ه 

ال�شعة  من  فقط  باملئة   30 با�شتقبال  �شي�شمح 

675 فردا يوميا. العادية البالغة 

 لهذا السبب لقاح كورونا الروسي آمن

مقتل عشرات األتراك بسبب 
»كارثة الكحول«

االنباط-وكاالت

اأن جت���ارة  اإخ���ب���اري���ة  ت��ق��اري��ر  ذك����رت 

اخلمور غري امل�شروعة، خ�شو�شا املهرب 

منها واملغ�شو�س، ت�شببت مبقتل ع�شرات 

اأ�شبوع،  م��ن  اأق��ل  يف  الأت���راك  املواطنني 

مما �شلط ال�شوء على م�شكلة اجتماعية 

تفاقمت ب�شبب ارتفاع ال�شرائب عليها.

“ذا �شتار” املاليزية  واأفادت �شحيفة 

الكحوليات  اأن  الث��ن��ني،  لها  تقرير  يف 

 32 مبقتل  �شببا  ك��ان��ت  امل�����ش��روع��ة  غ��ري 

تركية  مدن  عدة  يف  الأق��ل  على  �شخ�شا 

يف اأقل من اأ�شبوع.

اإعالم  و�شائل  عن  ال�شحيفة  ونقلت 

الأول  احل��ادث  اإن  قولها،  تركية حملية 

امل��ا���ش��ي يف مقاطعة  ي���وم اجل��م��ع��ة  وق���ع 

اإزمري غربي البالد، حيث اأودت اخلمور 

�شخ�س. بحياة  املغ�شو�شة 

املحلية  الرتكية  ال�شحف  وت��داول��ت 

ب���ع���ده���ا اأن�����ب�����اء م�������ش���اب���ه���ة ع�����ن م��ق��ت��ل 

الأنا�شول  و�شط  كرييكايل  يف  اأ�شخا�س 

موغال  غ��رب  و���ش��م��ال  مر�شني  وج��ن��وب 

واإ���ش��ط��ن��ب��ول، ب�����ش��ب��ب ت��ن��اول��ه��م خ��م��ورا 

اأو مغ�شو�شة. مهربة 

الثنني،  الرتكية،  ال�شلطات  وقالت 

امل���وط���ن���ني  م����ن  اآخ�����ري�����ن  ع�������ش���رات  اإن 

يزالوا  ل  الكحول  ه��ذه  تناولوا  ال��ذي��ن 

امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات،  ل���ل���ع���الج يف  ي��خ�����ش��ع��ون 

ح��ال��ة  يف  م��ن��ه��م  ع����ددا  اأن  اإىل  م�����ش��رية 

حرجة.

يف  دهم  حملة  ال�شرطة  ق��وات  و�شنت 

5 م��ق��اط��ع��ات ت��رك��ي��ة، ���ش��م��ل ذل���ك ع��ددا 

م��ن امل�����ش��ت��ودع��ات ال��ت��ي ت��خ��زن اخل��م��ور، 

واعتقلت ما ل يقل عن 10 م�شتبه فيهم 

ع��ل��ى ���ش��ل��ة ب��اإن��ت��اج وب��ي��ع ال��ك��ح��ول غري 

امل�شروعة.

“دميريورين”  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 

املتورطني  ال�شحايا كانوا من  اأن بع�س 

ال����ك����ح����ول حم��ل��ي��ة  ب���ع�������س  ت���خ���م���ري  يف 

ال�������ش���ن���ع، م����ن خ�����الل خ���ل���ط ال���ك���ح���ول 

الإيثيلي مع مكونات اأخرى.

يف  اأي�شا  الرتكية  ال�شرطة  وت�شتبه 

حت�شري  ح���اول���وا  ال�����ش��ح��اي��ا  ب��ع�����س  اأن 

با�شتخدام  ال�شنع  منزلية  م�����ش��روب��ات 

م��ن��ظ��ف اأ���ش��ط��ح ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ك��ح��ول 

ا�شرتوه من متجر حملي.

ال��رتك��ي��ة جهودها  ال�����ش��رط��ة  وك��ث��ف��ت 

���ش��د م��ه��رب��ي اخل���م���ور مل��ن��ع امل���زي���د من 

ال���وف���ي���ات، ل��ك��ن جت�����ارة ال���ك���ح���ول غ��ري 

نظًرا  مربًحا،  قطاًعا  تزال  ل  امل�شروعة 

ل��ل�����ش��رائ��ب ال��ب��اه��ظ��ة ع��ل��ى امل�����ش��روب��ات 

الكحولية يف تركيا.


