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ولي العهد يطمئن على فتى الزرقاء

الملكة لطفل الزرقاء : قلوبنا 
معك... فأنت ابن كل بيت أردني

االنباط-عمان

اطييميي�أن ويل الييعييهييد االمييير احليي�ييسيين بن 

عبداهلل الث�ين ه�تفي�ً على �سحة الفتى الذي 

تعر�ض لالعتداء يف الزرق�ء.

و�ييسييدد �ييسييمييوه عييلييى �يييسيييرورة اتييخيي�ذ اأ�ييسييد 

االإجراءات الق�نونية بحق مرتكبي اجلرمية.

االنباط-عمان

علقت امللكة االأردنية راني� العبد اهلل، على 

الييزرقيي�ء  حم�فظة  يف  وقعت  التي  اجلييرمييية 

و�سط البالد، بحق فتى اأقدم جمرمون على 

برت يديه وفقء اإحدى عينيه.

مبوقع  ح�س�به�  عرب  راني�،  امللكة  وكتبت 

ال�سحية”:  الطفل  خم�طبة  )في�سبوك( 

وكيف  املجرمون،  انتزعه  م�  لك  نعيد  كيف 

نلملم اأ�سالء قلب اأمك وذويك؟ كيف نحمي 

ا�ست�سعف  مييين  وقيي�ييسييوة  عيينييف  مييين  اأبييينييي�ءنييي� 

اخللق دون رادع وال وازع؟”.

بييكييل  قيييبيييييييحييية  “جرمية  واأ�ييييييسيييييي�فييييييت: 

تف��سيله�.. قلوبن� معك، ف�أنت ابن كل بيت 

التي  االأ�يييسيييوات  اىل  �سوتي  واأ�ييسييم  اأردين! 

تن�دي ب�أ�سد العقوب�ت ملرتكبيه�”

بتوجيهات ملكية... نقل »طفل الزرقاء« للخدمات الطبية الملكية

إحالة القضية المن الدولة والمتهمين بقبضة االمن

الملك.. درس جديد في اإلنسانية

حصيلة قياسية .. 32 وفاة و2423 إصابة بفيروس كورونا 

االنباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�ض

ا�سعد اهلل اوق�تكم بكل اخلر مع خ�ل�ض 

الدعوات ب�ن يعينكم اهلل عز وجل على حتمل 

والعمل  ع�تقكم  على  امللق�ة  امل�سوؤولية  اداء 

على حتقيق م� ج�ء بكت�ب التكليف ال�س�مي 

الذي وجهه جاللة امللك لدولتكم . 

دولة الرئي�ض

لقد ع�نى  االردن والع�مل اجمع من وب�ء 

االردن  وكيي�ن   ، امل�ستجد  الييكييورونيي�  ف�يرو�ض 

بدايته  منذ  الييوبيي�ء  هييذا  مواجهه  يف  �سب�ق� 

من �سهر اذار  من الع�م احليي�يل ولكن بعد 

املرحلة  يف  ودخلن�  االوىل  املوجة  م�ست  ان 

الث�نية واجهن� الكثر من ال�سع�ب من حيث 

االردن  كيي�ن  وان  والوفي�ت  اال�س�ب�ت  اعييداد 

ميين اقيييل الييييدول ميين حيييييث عيييدد اال�ييسيي�بيي�ت 

الت�سريح�ت  ميين  �سهدن�  كم�   . والييوفييييي�ت 

ال�س�ئع�ت  واطييييالق  وهيينيي�ك  هن�  املت�س�ربة 

االجتم�عي  الييتييوا�ييسييل  مييواقييع  على  خ��سة 

، مم� ت�سبب بخلق بع�ض البلبلة يف ال�س�رع 

اتييهيي�م  اىل  ب�لبع�ض  و�ييسييلييت  حييتييى  االردين 

احلكومه ال�س�بقة ب�نه ال يوجد �سيء ا�سمه 

كييورونيي�  امنيي� االميير ال يعد اكيير من ق�سيه 

بح�سب  وراءهيييي�  ميي�  وراءهيييي�  بحتة  �سي��سية 

وجهة نظرهم .

دولة الرئي�ض

الكثر  بيي�غييالق  الييوبيي�ء  هييذا  لقد ت�سبب 

ترك  ايل  االميير  القط�ع�ت حتى و�سل  من 

ا�سح�ب هذه القط�ع�ت للتحول اىل العمل 

مم�  حيي�لييه  على  بقي  والبع�ض  اخيير  بقط�ع 

اأدى ايل حتملهم اعب�ء م�ليه ي�سعب عليهم 

ت�سديد هيييذه االلييتييزاميي�ت. ومييين ثييم عملت 

احلييكييوميية اليي�ييسيي�بييقيية عييلييي فييتييح الييكييثيير من 

البحرية،الربية  املن�فذ  واهمه�  القط�ع�ت 

واجلييييوييييية ا�يييسييي�فييية ليييعيييدد مييين الييقييطيي�عيي�ت 

ال�سن�عية والتج�رية داخل حدود اململكة .

دولة الرئي�ض

نتمنى على دولتكم وحكومتكم الر�سيدة 

امللك  جاللة  الييبييالد  �سيد  ثقة  نلتم  كونكم 

متتلكون  ان  احل�سن  بيين  الييثيي�ين  اهلل  عبد 

اليي�ييسييجيي�عيية الييقيي�ييسييوى بيي�تييخيي�ذكييم اليييقيييرارات 

اليي�ييسييجيي�عيية واليي�ييسييليييييميية مييين اجييييل اخلييييروج 

بيييييي�الردن مييين الييكييثيير مييين املييعيي�نيي�ة واهييمييهيي� 

احلييي�لييية االقيييتييي�يييسييي�ديييية اليي�ييسييعييبيية واحلييي�لييية 

ال�سحية، ام� ب�لن�سبة للج�نب ال�سحي وهو 

العديد من  اال�سعب من وجهة نظر  امللف 

امل�سوؤولن ومعظم ال�س�رع االردين ان يكون 

هذا امللف خطوة ايج�بية تعملون وحكومتكم 

على التع�مل معه بكل اقتدار وم�سوؤولية من 

مع  والتع�مل  القط�ع�ت  فتح جميع  خييالل 

الفرو�ض امل�ستجد كنوع من انواع االنفلونزا 

وقييد �سبق ان مت التع�مل مييع اوبييئيية اخييرى 

مثل ات�ض 1 ان 1 على �سبيل املث�ل ال احل�سر 

وغييرهيي� ميين االوبييئييه التي �سبقت دون ذكر 

ا�سم�ئه�.

دولة الرئي�ض

تع�ملت  ا�سم�ئه�  ذكييير  دون  دول  هيينيي�ك 

وتع�ي�ست مع وب�ء ف�يرو�ض كورون� امل�ستجد 

مع االلتزام ب�الجراءات ال�سحية والوق�ئية 

على امل�ستوين الر�سمي وال�سعبي. وال نريد 

العودة اىل تكرار وتكرير جملة )نعول على 

الوعي املجتمعي( علم� ب�ن املجتمع االردين 

جمتمع واع يييدرك مييدى املخ�طر ك�فة وال 

وبينته�  اظهرته�  الييتييي  ال%4  ن�سبة  متثل 

بع�ض الدرا�س�ت ب�نه� ال تعرتف بوجود وب�ء 

كورون�.

دولة الرئي�ض

خت�م� واالمييل يحدون� جميع� ب�ن تعمل 

حكومتكم على العمل بو�سع ا�سرتاتيجي�ت 

تعيد الييروح لالقت�س�د من اجل ان يتع�فى 

مع و�سع اجراءات احرتازيه ووق�ئيه واتخ�ذ 

تييدابيير بعيده عيين االغييالقيي�ت والييغييراميي�ت 

التي اثقلت ك�هل اجلميع.

 قهوتنا الصباحية مع دوله الرئيس

 »إدارة االزمات« ينشر االستثناءات 
من الحظر الشامل

دير بلوط.. حقول غارقة بمياه صرف 
صحي مستوطنة »ليشم«

االنب�ط- عم�ن

واإدارة  ليييالأمييين  الييوطيينييي  امليييركيييز  نيي�ييسيير   

الذي  ال�س�مل  احلظر  ا�ستثن�ءات  االزمييي�ت 

الواحدة  ال�س�عة  من  اعتب�را  تنفيذه  يبداأ 

ملييدة  وي�ستمر  اجلييمييعيية  ليلة  منت�سف  بييعييد 

48 �ييسيي�عيية، لييتييبييداأ بييعييد ذليييك �ييسيي�عيي�ت حظر 

التجول اجلزئي املعت�دة التي ي�سمح خالله� 

للمواطنن امل�سرح لهم فقط ب�خلروج.

وتيي�ييسييميينييت اال�يييسيييتيييثييينييي�ءات امليي�ييسيي�فييرييين 

والق�دمن من اخليي�رج، حيث تعترب تذكرة 

ال�سفر ت�سريح�، وي�سمح ملرافق واحد فقط 

تذكرة  عن  �سورة  وابييراز  امل�س�فر  بتو�سيل 

ال�سفر عند العودة من املط�ر.

و�ييييسييييمييييلييييت اال�يييييسيييييتيييييثييييينييييي�ءات اخيييييييييالءات 

امل�ست�سفي�ت ومنطقة البحر امليت ب�حلركة 

عرب اإبراز ورقة قرار اخلروج من امل�ست�سفى.

الييييكييييوادر الطبية  تيي�ييسييتييثيينييى جييميييييع  كييميي� 

من  واخليي��ييض  الع�م  القط�عن  يف  الع�ملة 

قرار احلظر .

التفا�صيل �ص »4«

 االنباط - وكاالت

عييلييى مييقييربيية مييين مييينييي�زل املييواطيينيين يف 

بلدة دير بلوط غرب مدينة �سلفيت، تع�ين 

50 منزاًل،  20 ع�ئلة موزعة على  اأكيير من 

املييتييدفييقيية من  اليي�ييسييرف ال�سحي  ميين مييييي�ه 

اأقيمت على جبل  م�ستوطنة “لي�سم” التي 

مييطييل عييلييى الييبييلييدة ميين اجلييهيية اليي�ييسييرقييييية، 

�سمن املنطقة املعروفة بب�ب املرج.

خييييالل مييو�ييسييم قييطييف اليييزييييتيييون تييييزداد 

اأرا�سيهم  اإىل  الو�سول  يف  االأهييي�يل  مع�ن�ة 

اليييعييي�دمييية، واليييتيييي يتعمد  بيي�ملييييي�ه  اليييغييي�رقييية 

خالل  يفتحه�  اأن  االإ�ييسييرائيييييلييي  االحييتييالل 

موعد القط�ف من كل ع�م.

املنطقة  وقيي�ل داوود عبد اهلل: يوجد يف 

املعمرة يعتمد عليه�  الزيتون  اأ�سج�ر  مئ�ت 

االأهييييي�يل لييتيي�أميين مييوؤونييتييهييم اليي�ييسيينييوييية من 

املي�ه  ميين  ت�سررت جميعه�  الييزيييتييون،  زيييت 

اإمك�نية  امل�ستحيل  ميين  واأ�ييسييبييح  الييعيي�دميية، 

جني ثم�ره� خالل هذا الع�م بفعل الروائح 

الييكييريييهيية والييرتبيية املييلييوثيية. واأ�يييسييي�ف تبعد 

 50 ح�لي�ً  من�زلن�  عن  الع�دمة  املي�ه  �سيول 

ال�ست�ء تزداد  مرتاً فقط، ومع قدوم ف�سل 

الروائح الكريهة وتغرق من�زلن�، وقد ي�سل 

ال�سرر اإىل اأكر من 800 �سجرة زيتون.

»اأجدادن� زرعوا االأ�سج�ر وق�موا ب�لعن�ية 

به� وتعمره�، واإنت�جه� ال�سنوي يكفي لكل 

الع�ئلة.

التفا�صيل �ص »9«

 البنك االسالمي االردني يدِرب طلبة 
المصارف االسالمية في الجامعة األردنية

 صناعة االردن تدعو لمساعدة 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

االنباط- عمان

املييوارد  وتنمية  التدريب  اأكيي�دميييييية  نفذت 

الب�سرية يف البنك اال�سالمي االردين، تدريب� 

عملي� عيين بييعييد لييطييالب اجليي�مييعيية االردنييييية 

تييخيي�ييسيي�ييض مييي�يييسييي�رف ا�ييسييالمييييية بيي��ييسييتييخييدام 

مع  متيي��ييسييييي�ً   ،”MS Teams“ تطبيق 

الظروف احل�لية جل�ئحة كورون�.

الع�م  املييدييير  التنفيذي  الرئي�ض  وقييي�ل    

ح�سن  الدكتور  االردين،  اال�سالمي  للبنك 

�سعيد، يف بي�ن ام�ض االربع�ء، اإن هذا االجراء 

حتمله  يف  م�سرفن�  دور  من  انطالق�ً  ي�أتي 

مليي�ييسييوؤولييييي�تييه االجييتييميي�عييييية يف دعيييم امليي�ييسييرة 

والييبييحييثييييية لطلبة  والييعييلييمييييية  االكييي�دميييييييية 

التعليم  م�سرة  ورع�ية  االأردنية  اجل�مع�ت 

ب�سفة ع�مة وطلبة اجل�معة االردنية وكلية 

حر�ض  ميييوؤكيييداً  خ��سة”،  ب�سفة  ال�سريعة 

الييبيينييك عييلييى تييعييزيييز اليي�ييسييراكيية الييفيي�عييليية بن 

القط�عن امل�يل والتعليمي يف اململكة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

 دع� رئي�ض غرفة �سن�عة االأردن املهند�ض 

اآلييييييي�ت لدعم  فييتييحييي اجلييغييبيير، اإىل تييوفيير 

املن�س�آت ال�سغرة واملتو�سطة وم�س�عدته� على 

اال�ستمرار ب�أعم�له� واملح�فظة على ع�مليه� 

وعودة ن�س�طه� االإنت�جي كم� ك�ن قبل ج�ئحة 

فرو�ض كورون�.

توجيه�ت  اإىل  اجلغبر  املهند�ض  وا�ييسيي�ر 

جييالليية املييلييك عييبييداهلل الييثيي�ين ال�سريحة يف 

كييتيي�ب الييتييكييليييييف اليي�ييسيي�مييي وتيي�ييسييكيييييل الييفييريييق 

وا�سحة  ا�ييسيي�رات  ت�سمنت  التي  االقت�س�دي 

ومييبيي�ييسييرة الدارة املييلييفيي�ت االقييتيي�ييسيي�دييية �ييسييواء 

جلهة التن�غم بن ملفي اال�ستثم�ر والعم�لة 

والط�قة وامل�لية، وب�سكل ي�سمن اخلروج من 

اأم�م  االأردن  اإن  ال�سغوط االقت�س�دية. وق�ل 

دوليية  نحو  الفعلي  للتحول  ت�ريخية  حلظة 

االإنت�ج، خ��سة يف ظل الفر�ض الن�جتة خالل 

االأزمة والتي اأ�س�ر اليه� جاللة امللك يف كت�ب 

التكليف ال�س�مي.

التفا�صيل �ص »5«

أمن السلطة يعتدي على المتضامنين مع 
االسير ماهر االخرس

الخصاونة: هذه حكومة مهام ولن تتردد باتخاذ 
القرارات المدروسة والمبنية على أسس علمية

االنباط - عمان

دانت ف�س�ئل املق�ومة الفل�سطينية ام�ض، 

ال�سلطة من  اأميين  اأجهزة  به  ب�سدة م� ق�مت 

مقرات  داخيييل  املعت�سمن  على  اآثيييم  اعييتييداء 

مدن  يف  االأحييميير  لل�سليب  الييدولييييية  اللجنة 

الغربية  ب�ل�سفة  وطولكرم  اهلل  ورام  جنن 

املحتلة.

اليييداعيييم  فييي�يييض االعيييتييي�يييسييي�م  اأن  واأكيييييييييدت، 

لالأ�سر امل�سرب عن الطع�م م�هر االأخر�ض، 

واالعييتييداء  املعت�سمن  مييع  الييقييوة  وا�ستخدام 

مرفو�ض  عييمييل  واليي�ييسييحييل  بيي�ليي�ييسييرب  عليهم 

ال�سوت  اخم�د  يف  االحتالل  م�س�لح  ويخدم 

الداعم الإ�سراب االأ�سر االخر�ض.

واأ�ييسيي�رت اإىل اأنييه يف ظل اأجيييواء امل�س�حلة 

االإيييجيي�بييييية واحليييدييييث عيين الييقييييي�دة املييوحييدة 

للمق�ومة ال�سعبية �سد املم�ر�س�ت ال�سهيونية 

ت�سر  الفل�سطيني،  واالنيي�ييسيي�ن  االأر�ييييض  �سد 

ب�سلوكه�  امليي�ييسييي  عييلييى  االأمييينييييييية  االأجييييهييييزة 

الييالوطيينييي مييتييجيي�وزة الييكييل الييوطيينييي وتييقييوم 

بقمع املعت�سمن واملت�س�منن مع االأ�سرى يف 

جنن ورام اهلل وطولكرم. واأكييدت، اأن تزامن 

هذا االعتداء مع دخول اإ�سراب االأ�سر يومه 

الثم�نن، والتدهور اخلطر الذي طراأ على 

�سحته وتنكر االحتالل ملط�لبه الع�دلة يثبت 

االأمني  التع�ون  مت�ر�ض  م�زالت  ال�سلطة  اأن 

البغي�ض بكل حذافره على اأر�ض الواقع.

والتى مل  ب�ل�سلطة  االأوىل  وق�لت:” ك�ن 

ن�سمع من ق�دته� �سوت واحد يدعم او ي�س�ند 

او يييتييحييرك مييين اجيييل اال�يييسييير االخييير�يييض ان 

تقوم ب�ل�سغط على االحتالل  من اجل حل 

و�سحل  ولي�ض قمع  االخيير�ييض  اال�سر  ق�سية 

املعت�سمن معه.«

التفا�صيل �ص »10«

االنباط- عمان

 اأكييييييد رئييييييي�يييض اليييييييييوزراء اليييدكيييتيييور بيي�ييسيير 

اخل�س�ونة، اأن احلكومة لن ترتدد ويف اإط�ر 

و�س�ئل  بتزويد  وامل�س�رحة  املك��سفة  �سي��سة 

الدقيقة  ب�ملعلومة  الييعيي�م  والييييراأي  االإعييييالم 

وال�س�دقة واملكتملة.

اليييوزراء خييالل م�س�ركته  اأكييد رئي�ض  كم� 

يف ج�نب من املوؤمتر ال�سحفي الذي عقده 

وزيرا الدولة ل�سوؤون االإعالم، وال�سحة، يف 

رئ��سة الوزراء ام�ض االأربع�ء.

التفا�صيل �ص »3«

 االأنباط - نعمت اخلورة

امللك  جلاللة  ال�سريع  التدخل  اثيي�ره  كبر  �سعبي  ارتييييي�ح   

“ واالب احل�ين يف ق�سية  “ملك االن�س�نية  عبد اهلل الث�ين  

هزت  التي  الييزرقيي�ء  فتى  بحق  ارتكبت  التي  الب�سعة  اجلرمية 

ال�س�رع االردين والعربي . 

الييالزميية  ال�سحية  العن�ية  بتوفر  جاللته  اليييعيي�ز  وكييي�ن 

للفتى املكلوم، ومت�بعة جاللة امللك �سخ�سي� لالجهزة االمنية 

ان  على  ق�طع  دليل  اجلن�ة  على  القب�ض  والييقيي�ء  مالحقة  يف 

امللك يت�بع حلظة بلحظة م� يدور يف ال�س�رع االردين، مكر�س� 

ق�عدة “ان ال احد فوق الق�نون وان العدالة فوق اجلميع.

التفا�صيل �ص »2«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

بتوجيهات ملكية سامية... نقل الطفل الذي تعرض 
لالعتداء للخدمات الطبية الملكية

 التلهوني: تطبيق أشد العقوبات على مرتكبي الجرائم التي تروع المواطنين

الملك.. درس جديد في اإلنسانية

المتهم الرئيسي في قضية االعتداء على الفتى بالزرقاء بقبضة األمن
 إحالة أطراف القضية ألمن الدولة حال االنتهاء من االجراءات

االنباط- عمان

القائد  الثاين  امللك عبداهلل  بتوجيهات من جاللة 

االأرك��ان  هيئة  رئي�س  اأوع��ز  امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى 

اإىل  احلنيطي  اأحمد  يو�سف  الركن  اللواء  امل�سرتكة 

االأرب��ع��اء،  ام�����س  امللكية،  الطبية  اخل��دم��ات  م��دي��ري��ة 

ب��ن��ق��ل ال��ط��ف��ل ال����ذي ت��ع��ر���س ل���الع���ت���داء يف م��دي��ن��ة 

الطبية. احل�سني  مدينة  يف  العالج  لتلقي  الزرقاء، 

العميد  امللكية  الطبية  اخلدمات  عام  مدير  وق��ال 

الطبيب عادل الوهادنة انه جرى ت�سكيل فريق طبي 

ملتابعة  ال��الزم��ة  ك��اف��ة االخ��ت�����س��ا���س��ات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 

واجلراحة  والعظام  العيون  اأطباء  من  الطفل  حالة 

ال��ت��ج��م��ي��ل��ة وال��ت��اأه��ي��ل ال��ن��ف�����س��ي اإ����س���اف���ة ل���الأط���راف 

ال�سناعية. 

وب����ني م���دي���ر م�����س��ت�����س��ف��ى امل��ل��ك��ة ران���ي���ا ال��ع��ب��داهلل 

امل�����س��ت�����س��ف��ى ق��دم��ت ال��رع��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة  اأن  ل��الأط��ف��ال 

حالته  واأن  امل�����س��اب،  الطفل  يحتاجها  ال��ت��ي  االأول��ي��ة 

الطبية. للمتابعة  وبحاجة  م�ستقرة  العامة 

امللكية  اللفتة  امل�����س��اب  الطفل  ذوو  ثمن  ب��دوره��م 

بها اخلدمات  تقوم  التي  االإن�سانية، مقدرين اجلهود 

متري�سي. وكادر  اأطباء  من  امللكية  الطبية 

اعتداء من  اإىل  اأم�س  يوم  الطفل قد تعر�س  وكان 

القت  اإذ  الزرقاء،  حمافظة  يف  االأ�سخا�س  بع�س  قبل 

ا�ستنكرت مثل هذه  وا�سعة  �سعبية  فعل  ردود  الق�سية 

االأردين  للمجتمع  مت��ت  ال  وال��ت��ي  الدخيلة  االف��ع��ال 

�سلة. باأي 

االنباط- عمان

اأك������د وزي������ر ال�����ع�����دل  ال����دك����ت����ور ب�����س��ام 

فتى  على  االع��ت��داء  جرمية  اأن  التلهوين 

بكل  ب�سعة  ج��رمي��ة  ال��زرق��اء  يف حم��اف��ظ��ة 

امل��ع��اي��ري وم��رف��و���س��ة وف���ق ك���ل ال��ق��وان��ني 

�سرعاً  مقبولة  وغ��ري  ال�سماوية  واالأدي���ان 

وق���ان���ون���اً وت���خ���رج ع���ن ط���ب���ائ���ع امل��ج��ت��م��ع 

و  املحبة  و  بالت�سامح  يت�سم  الذي  االأردين 

التواد بني اأفراده .

وقال الوزير  التلهوين يف حديث الذعة 

“ اإن توجيهات  اإم  “ اأمن اإف  االأمن العام 

ج����الل����ة امل����ل����ك ك����ان����ت وا�����س����ح����ة  ل��ك��اف��ة 

واإتخاذ  الق�سية  هذه  متابعة  يف  االأجهزة 

ك��اف��ة االإج�����راءات ل��ت��وف��ري ال��ع��الج ال��الزم 

االإج�����راءات  اأ���س��د  وات��خ��اذ  امل�����س��اب  للفتى 

القانونية بحق املجرمني الذين يرتكبون 

جرائم تروع املجتمع .

لدينا جهاز  اأن  ال��ع��دل   وزي���ر  واأ���س��اف 

املجرمني  مالحقة  على  ق���ادر  ق��وي  اأم���ن 

مرتكبي  على  القانون  وتطبيق  تعقبهم  و 

م��ث��ل ه��ذه اجل��رائ��م  ال��ت��ي ت���روع املجتمع 

وتخل باالأمن املجتمعي 

واأكد اأن الق�ساء �سياأخذ جمراه و�سيتم 

ت��ط��ب��ي��ق اأ����س���د ال���ع���ق���وب���ات ع��ل��ى م��رت��ك��ب��ي 

اجلرائم التي من �ساأنها االإخالل باالأمن 

وال�سلم املجتمعي وترويع املواطنني .

وح��������ول م����و�����س����وع ت���������داول ال���ف���ي���دي���و 

جلرمية فتى الزرقاء دعا التلهوين لوقف 

ت����داول م��ث��ل ه���ذه  ال��ف��ي��دي��وه��ات م��راع��اة 

ل�سعور االأهايل و امل�ساب و املحافظة على 

كرامتهم

 االأنباط - نعمت اخلورة

 ارت����ي����اح ���س��ع��ب��ي ك���ب���ري اث�������اره ال��ت��دخ��ل 

ال�����س��ري��ع جل���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين  

االن�سانية “ واالب احلاين يف ق�سية  “ملك 
ب��ح��ق فتى  ارت��ك��ب��ت  ال��ت��ي  الب�سعة  اجل��رمي��ة 

الزرقاء التي هزت ال�سارع االردين والعربي . 

وك����ان الي���ع���از ج��الل��ت��ه ب��ت��وف��ري ال��ع��ن��اي��ة 

ومتابعة  املكلوم،  للفتى  ال��الزم��ة  ال�سحية 

يف  االمنية  لالجهزة  �سخ�سيا  امللك  جاللة 

دليل  اجلناة  على  القب�س  وال��ق��اء  مالحقة 

ق��اط��ع ع��ل��ى ان امل��ل��ك ي��ت��اب��ع حل��ظ��ة بلحظة 

قاعدة  االردين، مكر�سا  ال�سارع  ي��دور يف  ما 

العدالة فوق  القانون وان  “ان ال احد فوق 
اجلميع ولن يذهب حق اي مواطن يف هذا 

البلد الطيب« . 

م��واق��ف ج��الل��ة امل��ل��ك ك��ث��رية وم��ت��ع��ددة، 

ال����ذي يتمتع به  ول��ك��ن اجل��ان��ب االن�����س��اين 

ال�سعوب  من  الكثري  تفتقدها  امللك  جاللة 

ال��ع��رب م��ن ق��ب��ل ح��ك��ام��ه��م،، حت��رك جاللة 

ك��ان �سريعا ج��دا اثلج قلب االم  ال��ذي  امللك 

امل��ن��ك��وب��ة وال��ف��ت��ى ال���ذي ف��ق��د ط��ع��م احل��ي��اة، 

ح��ي��ث ت��ن��اق��ل��ت و���س��ائ��ل اع����الم دع�����وات االم 

ل��وق��وف��ه اىل ج��ان��ب الطفل  امل��ل��ك  جل��الل��ة 

ال��ذي ال حول له وال قوة ومت االنتقام منه 

بوح�سية تهتز لها ال�سموات ال�سبع لذنب مل 

يقرتفه . 

االردن بحنكته  ق��اد  ال���ذي  امل��ل��ك  ج��الل��ة 

ب����ر االم��������ان، وب���ق���رارات���ه  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة اىل 

احل��ك��ي��م��ة ي��ع��ط��ي ال��ع��امل ك��ل ي���وم در���س��ا يف 

يكون  ان  يجب  وك��ي��ف  واحلكمة  االن�سانية 

احل��اك��م وال��ق��ائ��د اب���ا ح��ان��ي��ا ع��ل��ى �سعبه يف 

جميع الق�سايا ويف كل الظروف، وان يكون 

له  ت�سول  من  جميع  على  القاطع  كال�سيف 

نف�سه ان يوؤذي نف�سا بال حول وال قوة وان 

يكون فوق القانون . 

مواقف جاللة امللك االإن�سانية ال تعد وال 

حت�سى ويطول احلديث فيها وعنها خا�سة 

يف اح���ل���ك ال���ظ���روف ون�����س��ت��ذك��ر م��ن��ه��ا هنا 

ق�سية طفل ال�سرطان عبد اهلل الذي متنى 

اأن تتحقق اأمنيته يف لقاء جاللة امللك حيث 

ل��ب��ى االب احل����اين ه���ذه االأم��ن��ي��ة ل��ع��ب��داهلل 

ال����ذي ف����ارق احل��ي��اة ب��ع��د اأي����ام م��ن حتقيق 

من  الكثري  غ��ريه  نن�سى  ال  اننا  كما  حلمه، 

االأط��ف��ال ومنهم اب��راه��ي��م اخل��وال��ده ال��ذي 

كونه  بعالجه  واأم���ر  امللك  جاللة  ا�ستقبله 

ك��ان ي��ع��اين م��ن ال��ت��ه��اب يف الفخذ وال���ورك 

ومي�سي على العكازات والوكر واالن ابراهيم 

لل�سفاء  ي���وم  ك��ل  وي��ت��م��اث��ل  عنهم  ي�ستغنى 

لل�سعب  فهنيئا  امل��واط��ن��ني،  م��ن  وغ��ريه��م 

االردين باالب احلاين وامللك الفذ عبد اهلل 

الثاين.

االنباط- عمان

األقت االأجهزة االأمنية القب�س على املتورط الرئي�سي يف 

ق�سية االعتداء على الفتى يف حمافظة الزرقاء، باال�سافة 

يف  ا�سرتاكهم  التحقيقات  اأثبتت  اآخرين  ا�سخا�س  خلم�سة 

تنفيذ االعتداء.

اأن  العام  االم��ن  مديرية  با�سم  االإع��الم��ي  الناطق  وق��ال 

اجلنائية  االدارات  جميع  من  �ُسكل  خا�ساً  حتقيقياً  فريقاً 

على  االع��ت��داء  ق�سية  يف  التحقيق  متابعة  ت��وىل  املخت�سة، 

مداهمة  بعد  ام�����س  ي��وم  منذ  ال��زرق��اء  حمافظة  يف  الفتى 

نفذتها جمموعات ال�سرطة اخلا�سة اأف�ست الإلقاء القب�س 

مع  م�ستمًرا  زال  م��ا  التحقيق  اأن  م��وؤك��ًدا  امل��ت��ورط��ني،  على 

اأن  وبني  التحقيقات.  يف  اأ�سماوؤهم  وردت  اآخرين  اأ�سخا�س 

وفق  القانونية  االإج����راءات  كافة  اتخذ  التحقيقي  الفريق 

قامت  كما  والتفتي�س،  القب�س  حيث  م��ن  املتبعة  االأ���س��ول 

فرق خمت�سة من اإدارة املختربات واالأدلة اجلرمية بالك�سف 

على م�سرح اجلرمية، ومكان العثور على الفتى وعملت على 

حتريز كل االأدلة والرباهني ورفع االآثار والعينات الالزمة.

واأو�سح انه جرى �سبط جميع االأدوات احلادة امل�ستخدمة 

املقبو�س  بحوزة  ناريني  �سالحني  اىل  اإ�سافة  االع��ت��داء  يف 

القانونية  االأ���س��ول  وف��ق  حت��ري��زه��ا  ك��ذل��ك  وج���رى  عليهم 

املتبعة.

يوم  وم��ن��ذ  الق�سية  يتابع  التحقيقي  ال��ف��ري��ق  اأن  واأك���د 

اأم�س بهدف االإحاطة بكافة الظروف اجلرمية و�سواًل اإىل 

املتورطني  كافة  بحق  العقوبات  اأ�سد  واإيقاع  العدالة  تنفيذ 

يف االعتداء.

م�ستمرة،  زالت  ما  الق�سية  يف  التحقيقات  اأن  اإىل  واأ�سار 

و�سي�سار حال انتهائها وكافة االجراءات القانونية الالزمة 

الإح��ال��ت��ه��ا وك��اف��ة االأط����راف وامل�����س��ب��وط��ات اإىل م��دع��ي ع��ام 

حمكمة امن الدولة.

االدارات  كافة  �ُسكل من  خا�ساً  فريقاً حتقيقياً  اأن  واكد   

ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ق�سية  ت����وىل م��ت��اب��ع��ة  امل��خ��ت�����س��ة،  اجل��ن��ائ��ي��ة 

االع���ت���داء ع��ل��ى ال��ف��ت��ى يف حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء ب��ع��د مداهمة 

نفذتها جمموعات ال�سرطة اخلا�سة اأف�ست الإلقاء القب�س 

ع��ل��ى امل���ت���ورط ال��رئ��ي�����س��ي يف ال��ق�����س��ي��ة وخ��م�����س��ة ا���س��خ��ا���س 

اآخرين اأثبتت التحقيق ا�سرتاكهم يف تنفيذ االعتداء، الفتا 

وردت  اآخ��ري��ن  اأ�سخا�س  م��ع  م�ستمرا  زال  م��ا  التحقيق  اأن 

اأ�سماوؤهم يف التحقيقات.

وب����ني، اأن ال��ف��ري��ق ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي ع��م��ل ع��ل��ى ات���خ���اذ ك��اف��ة 

االإج��������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة وف����ق االأ�����س����ول امل��ت��ب��ع��ة م���ن حيث 

اإدارة  ف���رق خمت�سة م��ن  ق��ام��ت  ك��م��ا  وال��ت��ف��ت��ي�����س،  ال��ق��ب�����س 

املختربات واالأدلة اجلرمية بالك�سف على م�سرح اجلرمية، 

االأدلة  كافة  حتريز  على  وعملت  الفتى  على  العثور  ومكان 

والرباهني ورفع االآثار والعينات الالزمة.

ان��ه ج��رى ك��ذل��ك �سبط ك��اف��ة االأدوات احل��ادة  واأ���س��اف، 

امل�ستخدمة يف االعتداء اإ�سافة اىل �سالحني ناريني بحوزة 

امل��ق��ب��و���س عليهم وج���رى ك��ذل��ك حت��ري��زه��ا وف���ق االأ���س��ول 

يتابع  التحقيقي  الفريق  اأن  على  موؤكداً  املتبعة،  القانونية 

ع��م��ل��ه وم��ن��ذ ي���وم اأم�����س ب��ه��دف االإح���اط���ة ب��ك��اف��ة ال��ظ��روف 

العقوبات  اأ�سد  واإيقاع  العدالة  تنفيذ  اإىل  و�سواًل  اجلرمية 

بحق كافة املتورطني يف االعتداء.

ما  الق�سية  يف  التحقيقات  اأن  االإع��الم��ي  الناطق  وب��ني 

االج���راءات  وكافة  انتهائها  ح��ال  و�سي�سار  م�ستمرة،  زال��ت 

ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���الزم���ة، الإح���ال���ة ال��ق�����س��ي��ة وك���اف���ة االأط�����راف 

وامل�سبوطات اإىل مدعي عام حمكمة امن الدولة.

 ممثلة اليونيسف: العنف ضد 
األطفال غير مقبول على اإلطالق

 مدعي عام الزرقاء يمنع النشر 
في قضية االعتداء على الحدث

البستنجي: 28 الف مركبة دخلت من
 »حرة الزرقاء« للسوق المحلّية في 9 شهور

 مكاتب السياحة تدعو للحد من 
تداعيات جائحة كورونا

 » ماكدونالدز األردن« » تتبرع بألواح 
إلكترونية »تابلت« لكلية المجتمع اإلسالمي

االنباط- عمان

امل��ت��ح��دة  االأمم  مم��ث��ل��ة  منظمة  ع�����ربت 

ت��ان��ي��ا  االأردن  يف  )ال��ي��ون��ي�����س��ف(  ل��ل��ط��ف��ول��ة 

�سابويزات عن ال�سدمة واحلزن جّراء العنف 

امل��روع ال��ذي تعر�س له طفل يبلغ من العمر 

16 عاًما يف الزرقاء.

وق����ال����ت ����س���اب���وي���زات يف ب���ي���ان ����س���در عن 

اليوني�سف ام�س االأربعاء، تعليقا على  حادثة 

 16 العمر  م��ن  البالغ  الطفل  على  االع��ت��داء 

اأم�����س، اإن العنف �سد  ع��اًم��ا يف ال��زرق��اء ي��وم 

االأط���ف���ال غ��ري م��ق��ب��ول ع��ل��ى االإط�����الق، وه��و 

وباء يهدد املجتمع مثل جائحة كورونا. واأّكد 

البيان، موا�سلة اليوني�سف دعمها املجتمعات 

واجلهود الوطنية الإنهاء جميع اأ�سكال العنف 

�سد االأطفال.

االنباط- الزرقاء

ق��رر م��دع��ي ع��ام ال��زرق��اء اأمي���ن م�ساحلة 

منع وحظر الن�سر حول حادثة االإعتداء التي 

وقعت على احلدث يف مدينة الزرقاء يف جميع 

و�سائل االإعالم املتعددة ، وذلك للحفاظ على 

�سرية التحقيق واحلفاظ على حقوق االأفراد 

والنظام العام واالآداب العامة .

االنباط- الزرقاء

اع��ل��ن رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة م�����س��ت��ث��م��ري امل��ن��اط��ق 

التخلي�س  ع���ن  الب�ستنجي  حم��م��د  احل����رة 

احل��رة  املنطقة  م��ن  مركبة  األ���ف   28.2 على 

من  االأوىل  الت�سعة  ال�سهور  خ��الل  ال��زرق��اء 

العام اجلاري، بن�سبة منّو 20 باملئة  عن ذات 

الفرتة من 2019.

ان  �سحفي،  ت�سريح  يف  الب�ستنجي  وب��نّي 

عدد املركبات التي مت التخلي�س عليها منذ 

اأي��ل��ول من   30 مطلع ك��ان��ون ال��ث��اين وح��ت��ى 

العام اجلاري �سجلت 28172 مركبة، مقارنة 

العام  م��ن  ال��ف��رتة  ل���ذات  22630 مركبة  م��ع 

املا�سي.

 20 بن�سبة  ت�سجيل منو  انه مت  اىل  ولفت 

اأيلول االأخري، بالرغم  باملئة مع نهاية �سهر 

م���ن اإغ������الق امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة مل����دة جت����اوزت 

الذي  التجّول  حظر  ب�سبب  يوماً  اخلم�سني 

ُفر�س منذ منت�سف اآذار من العام اجلاري.

اإىل  الب�ستنجي  ن��وه  ذل���ك،  على  وع���الوة 

منّواً  �سجلت  الت�سدير’  ‘معادة  املركبات  ان 

ال��ع��ام اجل���اري  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ب��امل��ئ��ة   6 بن�سبة 

م��ق��ارن��ة م��ع ذات  اأي��ل��ول،  وح��ت��ى نهاية �سهر 

الفرتة من عام 2019.

واأ���س��ار اىل ع��دد امل��رك��ب��ات ال��ت��ي مت اإع���ادة 

ال��زرق��اء  يف  احل���رة  املنطقة  ع��رب  ت�سديرها 

�سجلت 54319 مركبة لل�سهور الت�سعة االأوىل 

ل���ذات  م��رك��ب��ة   51503 م���ع  م��ق��ارن��ة   ،2020

الفرتة من عام 2019.

ويف ذات ال�سياق، دعا الب�ستنجي احلكومة 

اإىل تاأجيل زيادة الر�سوم بن�سبة 5 باملئة على 

مركبات الهايربد لبداية عام 2022.

االنباط- عمان

 دع�������ت ج���م���ع���ي���ة وك���������الء م���ك���ات���ب 

ال�سياحة وال�سفر، اإىل توفري ال�سيولة 

تقدمي  خ��الل  م��ن  للمكاتب  النقدية 

البنك  من  ومي�سرة  حقيقية  قرو�س 

الكفاالت  ب�سمانة  وحم��ددة  امل��رك��زي، 

ال�سياحة  وزارة  ل��دى  امل��وج��ودة  املالية 

وب��ال��ق��ي��م��ة ن��ف�����س��ه��ا، ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 

دميومة عملها يف ظل جائحة كورونا.

اأبو  كمال  اجلمعية  �سر  اأم��ني  وق��ال 

ذي���اب ام�����س االأرب���ع���اء، اإن ال��ب��ن��وك ال 

قطاعا  باعتباره  القطاع  م��ع  تتعامل 

ت��وؤج��ل  وال  اجل��ائ��ح��ة،  ب�سبب  م��ت��ع��را 

االأق���������س����اط ال�������س���اب���ق���ة ع����ن ال���ق���ط���اع 

ب��دائ��ل  اي���ج���اد  اإىل  ال�����س��ي��اح��ي، داع���ي���ا 

م��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��ك��ف��االت ال��ب��ن��ك��ي��ة مل����دة 3 

���س��ن��وات ع��ل��ى االأق����ل، واإع���ف���اء امل��ك��ات��ب 

من قيمة الرتاخي�س ال�سنوية لوزارة 

ال�����س��ي��اح��ة واالآث��������ار وه��ي��ئ��ة ت��ن�����س��ي��ط 

اإيجارات  مو�سوع  ومعاجلة  ال�سياحة، 

التعطل  ف��رتة  خ��الل  املغلقة  امل��ك��ات��ب 

حتى االآن.

م��ك��ات��ب  اأن  اإىل  ذي����اب  اأب����و  واأ�����س����ار 

ت�ستقطب  ال���ت���ي  ال����واف����دة  ال�����س��ي��اح��ة 

ومغلقة،  متوقفة  اخل��ارج  من  ال�سياح 

م����وؤك����دا اأه���م���ي���ة دع�����م ه�����ذه امل��ك��ات��ب 

ترويج  الإعادة  القيود عليهم  وتخفيف 

ا���س��ت��ق��ط��اب  واإع������ادة  االأردن  وت�����س��وي��ق 

ال�سياح من اخلارج.

ودعا اإىل دعم مكاتب احلج والعمرة 

وال �سيما اأن فرتة اإغالقها طالت بعد 

اإلغاء مو�سم العمرة واحلج �سابقا.

ت��ع��م��ل  ال����ت����ي  امل����ك����ات����ب  اأن  وب�������ني 

ب���ال�������س���ي���اح���ة ال�������������س������ادرة وامل����ك����ات����ب 

امل��ت��خ�����س�����س��ة ب����ال����ت����ذاك����ر، ت�������س���ررت 

ب����ا�����س����رتاط وت����اأخ����ر احل�������س���ول ع��ل��ى 

املوافقات على املن�سات لغري االأردنيني 

مطالبا  التذاكر،  حجوزات  اإلغاء  بعد 

ب��ت�����س��دي��د امل�����س��ت��ح��ق��ات امل��رتت��ب��ة على 

املكاتب  هذه  ل�سالح  الطريان  �سركات 

التزاماتها. لت�سديد 

ال�سركات  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اإن  واأك���د 

ال�������س���ي���اح���ي���ة وامل����وظ����ف����ني امل����درب����ني 

 10 ب�  عددهم  يقدر  الذين  والكفاءات 

وف���رع  م��ك��ت��ب   800 يف  ي��ع��م��ل��ون  اآالف 

م�سوؤولية  ه��ي  اململكة  حم��اف��ظ��ات  يف 

اجل���م���ي���ع، داع���ي���ا م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��م��ان 

من  ج��زء  دف��ع  يف  للتعاون  االجتماعي 

رواتب التعطل حتى نهاية االزمة.

االنباط-عمان

يف خ��ط��وة ج���دي���دة ت���اأت���ي ا���س��ت��ك��م��ااًل 

ظ��ل  ويف  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة،  مل�������س���وؤول���ي���ت���ه���ا 

الظروف الراهنة التي فر�ستها جائحة 

 20 االأردن  ماكدونالدز  قدمت  كورونا؛ 

املجتمع  لكلية  »تابلت«  اإل��ك��رتوين  ل��وح 

االإ����س���الم���ي، وذل����ك ب��ع��د االإع�����الن عن 

للف�سل  بعد  عن  التعليم  نظام  تطبيق 

الوقاية  اإج����راءات  م��ع  متا�سياً  احل���ايل 

وال�������س���الم���ة ال���ع���ام���ة. وق�����د خ�����س�����س��ت 

االأل�������واح  ه�����ذه  االأردن  م����اك����دون����ال����دز 

اإمتام عملية  للم�ساعدة يف  االإلكرتونية 

ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن ب��ع��د ل��ع��دد م��ن ال��ط��الب، 

وح����ر�����س����اً ع���ل���ى ����س���ري ال���ع���م���ل���ي���ة ع��ل��ى 

ا�ستكمال  يف  ول��ل��م�����س��اه��م��ة  وج���ه  اأك��م��ل 

العلمي. حت�سيلهم 

االأردن  م��اك��دون��ال��دز  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

امل�����ب�����ادرات  ع���م���ل���ي���اً يف  ن���ه���ج���اً  ت���ط���ب���ق 

تاأتي  بحيث  تقدمها،  التي  والتربعات 

للمعطيات  وف��ق��اً  ال�سحيح  مكانها  يف 

انت�سار  ب��دء  ومنذ  املحيطة.  وال��ظ��روف 

جاحة كورونا كانت ماكدونالدز االأردن 

من اأوائل اجلهات التي قدمت التربعات 

امل���ادي���ة ل�����س��ن��دوق ه��م��ة وط���ن مل�����س��ان��دة 

ال��ر���س��م��ي��ة يف  ال�����س��ح��ة واجل��ه��ات  وزارة 

وال�سيطرة عليها،  االآفة  جهود مكافحة 

وك����ذل����ك ل���دع���م ع���م���ال امل����ي����اوم����ة م��ن 

ب�سبب  اأرزاق��ه��م  م�سادر  ت��اأث��رت  ال��ذي��ن 

“يوميتهم  م��ب��ادرة  �سمن  االإغ��الق��ات، 

ويل  موؤ�س�سة  م��ب��ادرات  اإح���دى  علينا” 

العهد، باالإ�سافة اإىل عدد من املبادرات 

التي ت�سمنت دعماً 

الوجبات  وتقدمي  ومادياً،  لوجي�ستياً 

ل��ل��ع��ام��ل��ني يف امل����ي����دان م����ن االأج����ه����زة 

مع  بال�سراكة  الطبية  والكوادر  االأمنية 
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 بنسبة نمّو 20 % 



املحلي
30

بالرغم من اأننا نعي�س جائحة كورونا وحاجة النا�س للتعليم عن ُبعد والعمل عن ُبعد؛ وكذلك 

اأن  اإال  االإنتخابية؛  الناخبني  برامج  وعر�س  لت�سويق  االإجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  النا�س  حاجة 

كرث اإرتياداً للفي�س  جتماعي ما زالت غ�سة، وال�سباب هم االأ جتربتنا يف الدول النامية للغة التوا�سل االإ

ن�ستجرام وغريها، بيد اأن الن�ساء هن االأكرث اإ�ستعمااًل للواآت�ساآب.  مالحظاتي على  بوك والتويرت واالإ

خري اأخل�سها مبا ياأتي: فرتا�سية بعد جتربتي املتوا�سعة �سبه اليومية يف العقد االآ هذه اللغة االإ

لكرتوين لتحقيق  التوا�سل االإ �ستغالل  اأفكار الإ زال��ت �سحلة وقليلون لديهم  العموم ما  1. لغة 

اأهداف فكرية اأو ثقافية اأو براجمية اإنتخابية.

مور �سطحية جداً وبعيدين كل البعد عن  جتماعي الأ 2. معظم النا�س ي�ستخدمون لغة التوا�سل االإ

هداف الطموحة؛ ولذلك اإ�ستخدامها من قبل معظم املر�سحني لالإنتخابات  اللغة الر�سينة ذات االأ

النيابية �سحلة اإال للدعاية واالإعالن.

اأكرث العبارات تكراراً هي: �سباح وم�ساء اخلري، منورين ال�سباب، رحمة اهلل عليه، �سور ورد   .3

نتخابية وها�ستاغاتها و�سور املر�سحني. وزهور وغريها، اأ�سماء الكتل االإ

4. كثريون ما زالوا ي�ستخدمون االأ�سماء امل�ستعارة كموؤ�سر على عدم الثقة بالنف�س اأو الت�سيد يف 

�ساءة اأو  لغايات يف نف�س يعقوب كموؤ�سرات على حركات �سبيانية غري مقبولة؛ لكن  املاء العكر اأو االإ

املر�سحني طبعاً يظهروا اأ�سماوؤهم جللب اأ�سوات الناخبني.

5. معظم العبارات امل�ستخدمة جميلة وكاأننا نعي�س باملدينة الفا�سلة، لكن الواقع غري ذلك عند 

خر يتجنى اأكرث من الالزم، وهذه  املعظم ولي�س الكل، فالبع�س يجامل اكرث من الالزم والبع�س االآ

موؤ�سرات تطرف! 

عجابات  اإق��راأ- ال تقراأ بل ت�ستعر�س ال�سور والداللة على ذلك حجم واأع��داد االإ اأمتنا -اأم��ة   .6

بال�سور يفوق الكالم؛ وكلما قل عدد الكلمات املكتوبة تنال اإعجابات اأكرث؛ ونتمنى اإ�ستخدام و�سائل 

التوا�سل االإجتماعي لغايات احلوار واملناظرات بني املرت�سحني.

بل  للتكنولوجيا  فقط  نهائيني  م�ستخدمني  نكون  ال  اأن  علينا  يحتم  الثالثة  لفية  االأ زم��ن   .7

م�ساهمني بتطويرها وتوطينها.

والتجني  والعدائية  التعدي  �سوب  جتماعي  االإ التوا�سل  لغة  تنحرف  نتخابات  االإ زم��ن  يف   .8

�سف. ر�س، مع االأ والتطرف اأكرث،  وكثريون يكتبون اأ�سياء يفعلون عك�سها على االأ

يدي  ب��ني  فعالية  االأك���رث  الو�سيلة  االإجتماعي  التوا�سل  و�سائل  تكون  رمب��ا  ك��ورون��ا  زم��ن  يف   .٩

املرت�سحني للتوا�سل مع ناخبيهم وعر�س برامج عملهم وحوار اجلمهور وغريها من الفعاليات.

التوا�سل  �ستثمار ح�سنات لغة  ب�سراحة: هذه دع��وة مفتوحة للجميع -مرت�سحني وناخبني- الإ

جتماعي يف ال�سرعة والتقنية واحلوار وكاأن التكنولوجيا بني يدينا يف زمن الهواتف الذكية، للتوجه  االإ

ن�سانية، وجت�سري الهوات بني بني  �سوب ح��وارات جمدية وفاعلة، واإي�سال ر�سائل تهم املجتمع واالإ

نتخابي، والت�سبيك املجتمعي والعاملي  الب�سر، وتغيري ال�سورة النمطية عن جمتمعاتنا، واحلوار االإ

ف�سل، وغريها. لالأ

جتماعي الفاعل ولغة احلوار �سباح التوا�سل االإ

د.محمد طالب عبيدات

لغة التواصل اإلجتماعي 
النيابية واإلنتخابات 

اخلمي�س   15/ 10 / 2020 

االنباط-عمان

اأعلنت �سركة اأم��ه��ات36٠ عن اإط��الق تطبيقها 

االإل���ك���رتوين اجل��دي��د ال����ذي يعمل ع��ل��ى ك��ل من 

من   ،IOSوAndroid ال��ت�����س��غ��ي��ل  ن��ظ��ام��ي 

اأم ح�سب  اأج��ل توفري جتربة فريدة ومميزة لكل 

التي  املجاالت  اأن تختار  احتياجاتها، حيث ميكن 

التي ترغب يف متابعتها،  املوا�سيع  ون��وع  تنا�سبها 

امل��وق��ع  ُي��ن�����س��ر ع��ل��ى  ب��ك��ل م���ا  فالتطبيق م��رت��ب��ط 

م��ن اأخ��ب��ار وم��ق��االت وفيديوهات ج��دي��دة مرثية 

مبا�سرة،  اخلبري  من  املوثوقة  املعلومة  تت�سمن 

ت�ساركها  التي  والق�س�س  التجارب  اإىل  باالإ�سافة 

بع�س االأمهات. 

و�سرعة  ا�ستخدامه  ب�سهولة  التطبيق  يتميز 

تكنولوجي  املعلومات فيه، فهو حل  اإىل  الو�سول 

���س��ري��ع ي�����س��ه��ل ع��ل��ى االأم اال���س��ت��ف��ادة م���ن ك���ل ما 

توفره من�سة اأمهات36٠، اإذت�ستطيع الت�سجيل يف 

الور�سات والندوات االإلكرتونية التي يتم االإعالن 

ع��ن��ه��ا م��ب��ا���س��رة، واالط�����الع ع��ل��ى حم��ت��وى يالئم 

اهتماماتها الإثراء جتربتهاولت�سلها اإ�سعارات بكل 

ما هو جديد ومفيد لها.

بطاقة  طلب  م��ن  كذلك  االأم  ميّكن  التطبيق 

املكافاآت Mamas rewards مبا�سرة، والتي 

اأك��رث من  متنحها خ�سومات ت�سل اإىل 7٠% على 

االأم  احتياجات  كافة  تغطي  جتارية  عالمة   12٠

�سيدليات،  م��ط��اع��م،  للعب،  اأم��اك��ن  م��ن  وطفلها 

خمتربات طبية، منتجات اأطفال، مراكز جتميل، 

حمالت مالب�س وم�ست�سفيات.

ت�سل االأم اإ�سعارات مبا�سرة بالعرو�س اجلديدة، 

باالإ�سافة اإىل اإمكانية االطالع على االأماكن التي 

تواجدها،  مكان  م��ن  القريبة  اخل�سومات  تقدم 

لتكون قد ا�ستفادت من البطاقة قدر االإمكان.

اإمكانية  التطبيق  يوفر  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�سافة 

التوا�سل مع اخل��رباء مبا�سرة عن طريق خدمة 

لكل  اإجابة  االأم  �ستجد  حيث  اخلرباء”،  “ا�ساأيل 
�ساعة   24 غ�سون  ت��واج��ه��ه��ايف  �سخ�سية  م�سكلة 

فقط، ف�ساًل عن دليل لكافة مناطق اللعب ومراكز 

ذوي االحتياجات اخلا�سة يف الوطن العربي. 

 »36٠Moms“ اأمهات36٠  اإط��الق موقع  مت 

عام 2٠16 يف االأردن، ليكون من�سة حمتوى عربي 

موثوق امل�سادر لالأمهات واالآباء يف الوطن العربي 

ال�سحيحة  ال��ق��رارات  اتخاذ  من  وخارجهتمكنهم 

ف��ي��م��ا يتعلق ب��اأط��ف��ال��ه��م م��ن��ذ احل��م��ل ح��ت��ى �سن 

املراهقة.

اإح����دى ال�����س��رك��ات النا�سئة  اأم����ه����ات36٠  وت��ع��د 

اأوراجن  ب��رن��ام��ج  م��ن  ال��ث��ال��ث  للمو�سم  املن�سمة 

“BIG” الذي  الريادية  االأع��م��ال  منو  لت�سريع 

ال�سركات  ل��دع��م  تنفيذه  االأردن  اأوراجن  ت��وا���س��ل 

االأردنية النا�سئة يف مرحلة النمو وتعزيز فر�سهم 

ومتكينهم من التو�ّسع والتطور.

كانت  بينما  �سخ�سية،  م��ن جتربة  امل��وق��ع  ب���داأ 

لتحدٍّ  حل  عن  املجيد  عبد  دينا  موؤ�س�سته  تبحث 

“مررنا بوقت  اأطفالها، حيث تقول:  واجهته مع 

ع�سيب عندما اأجنبت ابني الثاين، وبالرغم من 

العثور  اأ�ستطع  مل  اأن��ن��ي  اإال  ال��ك��ث��رية  حم��اوالت��ي 

اأخ�سائية تربوية  على حل، حل�سن حظي وج��دت 

�ساعدتني على تخطي هذه امل�سكلة بغ�سون اأ�سبوع. 

وم��ن هنا ق��ررت اأن ه��ذه املعرفة ال يجب اأن تقف 

عندي بل اأن ت�سل اإىل جميع االأمهات«. 

قام فريق اأمهات36٠ حتى االآن بجمع اأكرث من 

اأطباء  ذل��ك  العامل مبا يف  اأن��ح��اء  15٠ خبرياً من 

اأطفال، اأطباء ن�سائية وتوليد واأخ�سائيني نف�سيني 

وتربويني، ليقوموا بتغطية موا�سيع تهم االأم مثل 

احلمل، الر�ساعة، نوم االأطفال، ال�سحة البدنية 

اإىل  زّوارامل��وق��ع  ع��دد  وو�سل  والرتبية.  والنف�سية 

اأكرث من 180،000 األف �سهرياً، وعدد املتابعني على 

مواقع التوا�سل االجتماعي اإىل اأكرث من 170،000 

متابع، كما مت عقد وتن�سيق 65 ور�سة عمل وندوة 

فيها  يتحدث  حم��ددة  موا�سيع  اإلكرتونيةتتناول 

اأح��د خ��رباء امل��وق��ع، اإ���س��اف��ةاإىل ن�سر ما يزيد عن 

خمتلف  يف  اجل�����ودة  وف��ي��دي��وع��ايل  م��ق��ال   4٠٠٠

املوا�سيع الرتبوية وال�سحية.

االنباط- عمان

 دع����ت دائ������رة اجل����م����ارك االأ����س���خ���ا����س ذوي 

اآذار  �سهر  قبل  ورق��ي��ا  تقدموا  ال��ذي��ن  االإع��اق��ة 

امل��ا���س��ي، ب��ط��ل��ب اع��ف��اء م��رك��ب��ات��ه��م اإىل اإع����ادة 

ال��دائ��رة  موقع  خ��الل  م��ن  اإلكرتونيا  تقدميها 

الإع��ف��اء  امل��ع��دل  النظام  م��ي��زات  م��ن  لال�ستفادة 

مركبات اال�سخا�س ذوي االإعاقة.

واك����د رئ��ي�����س جل��ن��ة االإع����ف����اءات اجل��م��رك��ي��ة 

ال��دائ��رة حافظت  اأن  عقيد جمارك رائ��د ع��واد، 

ع��ل��ى ت��رت��ي��ب ال����دور مل��ق��دم��ي ال��ط��ل��ب��ات وم��وع��د 

مقابلة اللجنة، م�سريا اإىل اأن جلنة االإعفاءات 

بالطرق  ق��دم  طلب  ب���اأي  تنظر  ل��ن  اجلمركية 

التقليدية القدمية.

واو�سح اأن الدائرة بداأت با�ستقبال الطلبات 

اإلكرتونيا منذ اآب املا�سي، وبلغ العدد االإجمايل 

 33٠٠ اليوم  حتى  اإلكرتونيا  املقدمة  للطلبات 

طلب.

ات����اح  امل����ع����دل،  ال���ن���ظ���ام اجل����دي����د  اإن  وق������ال 

ميتلكون  مم��ن  ال�سابقة  االإع���ف���اءات  الأ���س��ح��اب 

���س��ي  ����س���ي   16٠٠ حم���رك���ه���ا  ����س���ع���ة  م����رك����ب����ات 

مبركبة  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  بح�سب  ا���س��ت��ب��دال��ه��ا، 

اأن  ���س��ري��ط��ة  ����س���ي،  ���س��ي   2٠٠٠ ب�����س��ع��ة حم����رك 

�ساحب  قبل  من  متلكها  على  م�سى  قد  يكون 

االإعفاء3 اأعوام كحد اأدنى، مو�سحا انه يف حال 

كان �ساحب االعفاء مل يقم ب�سراء مركبة ب�سعة 

ال����وارد  ال�����س��روط  تطبيق  ي��ت��م   ،16٠٠ حم���رك 

بكتاب االعفاء الأول مرة. واأ�سار اإىل اأن اللجنة 

احد  برئا�سة  الطبية  اللجنة  مع  دجمها  جرى 

اأربعة  وع�سوية  اجلمارك  دائ��رة  موظفي  كبار 

ت�سخي�س  مركز  عن  وممثل  اخت�سا�س  اأط��ب��اء 

املجل�س  عن  وممثل  ال�سحة  وزارة  يف  االإعاقات 

االإعاقة، مبينا  االأ�سخا�س ذوي  االأعلى حلقوق 

اأن مدة الع�سوية يف اللجنة �ستكون �سنة واحدة 

قابلة للتجديد بقرار من املرجع املخت�س، ويف 

ت�سمي  اأع�سائها  م��ن  اأي  ع�سوية  �سغور  ح��ال 

اجلهة املعنية بديال عنه للمدة املتبقية.

اأن جلنة االإع��ف��اءات، ووفًقا  اإىل  ولفت ع��واد 

الطلبات  ا�ستقبال  مهام  تتّوىل  النظام  الأحكام 

اإلكرتونًيا،  اأو  ورقًيا  املركبات  باإعفاء  اخلا�سة 

طالبيها،  ا�ستحقاق  م��ن  وال��ت��ح��ق��ق  ودرا���س��ت��ه��ا 

وال����ت����اأك����د م����ن ت���وف���ر �����س����روط م���ن���ح االع����ف����اء، 

تقرير  اعتماد  لغايات  االع��ف��اء  طالب  وفح�س 

الت�سخي�س، ورفع التن�سيب باملوافقة على منح 

دائ��رة  ع��ام  ملدير  �سحبه  اأو  م��ن عدمه  االع��ف��اء 

اجلمارك، الإ�سدار القرار النهائي.

وب��ني اأن ال�����س��رائ��ح ال��ت��ي متنح االإع��ف��اء هي 

العلوية  اأو  ال�سفلية  التام يف االأط��راف  الق�سور 

اأي منهما، وق�سر القامة  اأو فقدان  اأو احدهما 

على ان ال يتجاوز طول طالب االعفاء عن 121 

للذكور  وبالن�سبة  ل��الإن��اث  بالن�سبة  �سنتيمرتا 

�سعف  اأو  ال��ت��ام  الب�سر  وك��ف  �سنتيمرتا،   131

اأال تقل حدة االإب�سار عن  الب�سر ال�سديد على 

)6٠ / 6 ( يف كل عني على حدة ومع ا�ستخدام 

�سعف  اأو  الكلي  ال�سمم  العالجي،  الت�سحيح 

ال�سمع  ت��ق��ل ح����دة  ال����ذي ال  ال�����س��دي��د  ال�����س��م��ع 

على  ح��دة  على  اأذن  ك��ل  دي�سيل يف   7٠ ع��ن  فيه 

ال��ت��خ��ط��ي��ط ال�سمعي  ك���ل ذب���ذب���ة م���ن ذب���ذب���ات 

ذلك  يف  مب��ا  ال�سمعية  املعينات  ا�ستخدام  وم��ع 

ال��ق��وق��ع��ة. وم��ن ال�����س��رائ��ح ال��ت��ي متنح االإع��ف��اء 

اأي�سا، االإعاقات النف�سية والع�سبية اأو الذهنية 

طالب  ي�ستطيع  ال  والتي  وال�سديدة  املتو�سطة 

االإعفاء من قيادة املركبة بنف�سه، باالإ�سافة اإىل 

امل�ستجيب  املتقدم غري  اللوحي  الت�سلب  اإعاقة 

ال�سخ�س من  للعالج وال��ذي يحول دون متكن 

قيادة املركبة بنف�سه ب�سكل منف�سل.

وبني عواد اأن االأ�سرة اإذا كان فيها اأكرث من 

اأعمارهم  تقل  االعاقات ممن  ذوي  �سخ�س من 

ق��ي��ادة  ي�ستطيعون  ال  ال��ذي��ن  او  ���س��ن��ة   18 ع��ن 

لالأ�سرة،  واح��د  اعفاء  فيمنح  باأنف�سهم  املركبة 

الطلبات  با�ستقبال  يقت�سر  ال��دائ��رة  دور  واأن 

يغلب  التي  اللجنة  ق���رارات  وتنفيذ  وتنظيمها 

على اع�سائها ال�سبغة الطبية.

االعاقة  انتفاء �سفة  اأن��ه يف حال  اإىل  وا�سار 

ع���ن ���س��اح��ب االع����ف����اء ي�����س��ح��ب االع����ف����اء منه 

مبينا  كاملة،  اجلمركية  الر�سوم  عليه  ويطبق 

عليها  تتح�سل  معلومة  اأي���ة  تتبع  ال��دائ��رة  اأن 

بهذا اخل�سو�س.

وب����ني ان����ه يف ح����ال وف�����اة ���س��اح��ب االع���ف���اء 

او  ق��ب��ل ذوي����ه  ال�����س��ي��ارة م���ن  ف��ي��ت��وج��ب ت�سليم 

الوفاة،  تاريخ  ا�سهر من   3 ر�سومها خالل  دفع 

هذه  على  املرتتبة  والغرامات  للعقوبات  جتنبا 

ي��ورث،  االع��ف��اء ال  ه��ذا  اأن  امل��خ��ال��ف��ة، مو�سحا 

التعاميم  باإ�سدار  دوري  ب�سكل  ال��دائ��رة  وتقوم 

والتي  املعفاة  امل��رك��ب��ات  بحق  االمنية  للجهات 

دائ��رة  ك�سوفات  خ��الل  م��ن  وف��اة �ساحبها  ثبت 

االحوال املدنية.

اعفاءات  اأن عدد احلا�سلني على  اإىل  ولفت 

الف   4٠ بلغ  االع��اق��ة  ذوي  اال�سخا�س  مركبات 

اعفاء، منهم 24 الفا قاموا ب�سراء �سيارات.

املحرك  �سعة  رف��ع  امل��ع��دل  النظام  اأن  وت��اب��ع 

اإذا كانت  لل�سيارات املعفاة اإىل )2٠٠٠ �سي �سي( 

وال�سماح  اأو مبحرك هجني(،  تعمل )بالبنزين 

نقل م�سرتك مبحرك  بالتخلي�س على مركبة 

�سعة )27٠٠ �سي �سي(، ورفع قيمة االعفاء من 

الر�سوم اجلمركية وال�سريبة العامة واخلا�سة 

ع���ل���ى امل���ب���ي���ع���ات ور�����س����وم ال���ط���واب���ع وال���ر����س���وم 

وال�����س��رائ��ب االخ�����رى امل���ق���درة ع��ل��ي��ه��ا وامل��ع��ف��ى 

منها على 12 الف دينار بدال من 6 اآالف دينار، 

ي�سرتي  اأن  االع��ف��اء  لطالب  يحق  اأن��ه  مو�سحا 

مركبة تزيد يف جمموع ر�سومها و�سرائبها على 

مبلغ االع��ف��اء امل��ح��دد ب��� 12 ال��ف دي��ن��ار على اأن 

يلتزم بدفع بقية الر�سوم وال�سرائب التي تزيد 

على ذلك املبلغ.

واك�����د ان����ه ي���ج���وز ل��ل��ح��ا���س��ل ع��ل��ى االإع���ف���اء 

ت��ف��وي�����س ���س��خ�����س اأو اث��ن��ني م���ن اق���ارب���ه حتى 

الدرجة الثانية بقيادة املركبة املعفاة نيابة عنه 

بوظيفة  لديه  يعمل  م��ن  بتفوي�س  يجوز  كما 

���س��ائ��ق مب��وج��ب ع��ق��د ع��م��ل م�����س��دق م��ن وزارة 

العمل.

وبني انه ال يجوز لالأ�سخا�س الذين رف�ست 

بطلبات  التقدم  االإعفاء  على  طلبات ح�سولهم 

تاريخ  م��ن  اأ���س��ه��ر  �ستة  م�سي  بعد  اإال  ج��دي��دة 

�سدور القرار.

االنباط- عمان

نذير عبيدات  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  اأعلن   

عن اإن�ساء املركز الوطني لل�سيطرة على االأوبئة 

واالأمرا�س ال�سارية الذي �سيتوىل املهام الوقائية 

والعالجّية والبحثية عن الفريو�سات واالأمرا�س 

ولرفع  املواطنني  حياة  تهدد  قد  التي  ال�سارية 

�سوية القطاع ال�سحي.

وا����س���اف ال��دك��ت��ور ع��ب��ي��دات خ���الل م��وؤمت��ر 

�سحايف يف دار رئا�سة ال��وزراء ام�س االأربعاء اأنه 

ملكافحة  ال��وط��ن��ي  للمركز  اخ��ت��ي��ار جلنة  ج��رى 

االأوب����ئ����ة ت��ت��ك��ون م���ن وزي�����ر ال����دول����ة ل��ل�����س��وؤون 

القانونية ووزي��ر الدولة ل�سوؤون رئا�سة ال��وزراء 

وال��دك��ت��ور ع��زم��ي امل��ح��اف��ظ��ة وال��دك��ت��ور ف��را���س 

الهواري والدكتور وائل الهياجنة ووزير ال�سحة، 

للحاجة  ن��ظ��را  اأ�سابيع  خ��الل  ج��اه��زا  و�سيكون 

وم�ستلزمات  خمتربات  وبناء  خا�س  نظام  اإىل 

بفريو�س  االإ�سابات  الأع��داد  وبالن�سبة  للمركز. 

كورونا، اأكد الدكتور عبيدات اأن االرقام امل�سجلة 

لي�ست مرعبة رغم الزيادات امللحوظة يف اأعداد 

االإ�سابات، مبينا انه دون ال�سراكة مع املواطن لن 

تكون النتائج كما نريدها فيما يخ�ّس التعامل 

مع وباء كورونا.

ونفى الدكتور عبيدات ما جرى تداوله من 

كورونا  ف��ريو���س  وف��ي��ات  اأرق���ام  بتزوير  اتهامات 

ب������االأردن، ودف���ع اأم����وال ل���ذوي امل��ت��وف��ني مقابل 

و�سع اعتبار الوفاة �سمن وفيات كورونا، موؤكدا 

اأن اجلانب االأخالقي مهم يف القطاع ال�سحي، 

واالأردن ي�سرب به املثل يف هذا القطاع، وميتلك 

نظاما �سحيا جيدا وقويا.

يعانون  ب��ك��ورون��ا  ال��وف��ي��ات  معظم  اأن  وب���ني 

واأم��را���س م�ساحبة، ومل  اأم��را���س مزمنة  م��ن 

تتعد ن�سبتهم 1 باملئة من عدد االإ�سابات الكلي، 

م�سريا اإىل اأن العودة للحظر اأ�سبوعني �سيعمل 

على انخفا�س اأعداد االإ�سابات ولكن مع انتهاء 

احل��ظ��ر ���س��ي��ع��ود االرت���ف���اع الأن امل��ر���س م��وج��ود 

اأن ن�سبة احل���االت  ال��وزي��ر  ال��ع��امل. واو���س��ح  يف 

االيجابية ت�سل 7 باملئة، وان حوايل 5٠ باملئة من 

امل�سابني ال تظهر عليهم اأعرا�س املر�س، موؤكدا 

انه �سيتم التغلب على مو�سوع التاأخر يف اإعالن 

نتائج الفحو�سات خالل يومني، باالإ�سافة لقيام 

املر�سى  حالة  مبتابعة  ال��وب��ائ��ي  التق�سي  ف��رق 

وامل�سابني املعزولني منزليا. 

واأعلنت وزارة ال�سحة اليوم االربعاء عن 2423 

امل�ستجّد،  اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا  حالة 

منها 2411 حالة حملية.

وبح�سلب االيجاز ال�سادر عن رئا�سة الوزراء 

ووزارة ال�سحة توّزعت اال�سابات اجلديدة على 

النحو االآتي:

• )2411( حالة اإ�سابة حملّية، وتوّزعت كما 
يلي:

- )131٩( يف حمافظة العا�سمة عّمان.

منها )2٠٩( يف  اإرب���د،  - )2٩3( يف حمافظة 

الرمثا.

- )42( يف حمافظة جر�س.

- )22( يف حمافظة العقبة.

- )1٩( يف حمافظة ماأدبا.

- )11( يف حمافظة عجلون.

- )538( يف حمافظة الزرقاء.

- )٩3( يف حمافظة البلقاء

- )31( يف حمافظة املفرق.

- )2٠( يف حمافظة الكرك.

يف   )2( م��ن��ه��ا  م���ع���ان،  حم��اف��ظ��ة  يف   )17(  -

البرتا.

- )6( يف حمافظة الطفيلة.

• )12( حاالت خارجّية، )11( بني القادمني 
من خارج اململكة، وحالة ل�سائق �ساحنة قادم عرب 

مركز حدود العمري.

اإجمايل عدد حاالت االإ�سابة  وبذلك يرتفع 

يف اململكة اإىل )3٠55٠( حالة.

كما �ُسّجلت )32( حالة وف��اة، )رحمهم اهلل( 

لريتفع اإجمايل عدد الوفيات اإىل )257( حالة.

ال��ي��وم، يف  و�ُسّجلت )1٠5( ح��االت �سفاء ه��ذا 

امل�ست�سفيات املعتمدة.

ومّت اإجراء )252٩5( فح�ساً خمربّياً، لي�سبح 

اإجمايل عدد الفحو�سات )14٩٠236( فحو�سات.

االنباط- عمان

 اأك���د وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون االإع����الم الناطق 

ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة ع��ل��ي ال��ع��اي��د، اأهمية 

العالقة الت�ساركية بني احلكومة وو�سائل االإعالم 

اململكة،  التي متّر بها  خ�سو�ساً يف ظّل الظروف 

ن��ت��ي��ج��ة وب����اء ك���ورون���ا وت��داع��ي��ات��ه ع��ل��ى خمتلف 

القطاعات االقت�سادية واحليوية املهمة.

ال��ذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  العايد خ��الل  وق���ال 

عقد ام�س االأربعاء يف دار رئا�سة ال��وزراء، و�سارك 

فيه رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر هاين اخل�ساونة 

ووزي���ر ال�سحة ال��دك��ت��ور ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات: “نحن 

���س��رك��اء يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ال�سعبة ال��ت��ي مي���ّر بها 

ر�سائل  ن�سر  يف  االإع����الم  ب���دور  م�سيداً  االأردن”، 

التوعوية للمواطنني حول خطورة الوباء واأهمية 

اّت���ب���اع ���س��روط ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة وم��ع��اي��ريه��ا 

بالتباعد  واالل��ت��زام  الكمامات  ارت����داء  حيث  م��ن 

اجل�سدي وا�ستخدام املعقمات.

اأن احل��ك��وم��ة، وح��ر���س��اً منها على  اإىل  ول��ف��ت 

اإج���اب���ة ا���س��ت��ف�����س��ارات امل���واط���ن���ني واالإع���الم���ي���ني 

ومالحظاتهم، �ستعقد موؤمتراً �سحفّياً اأو اإيجازاً 

االنفتاح  بنهج  احلكومة  التزام  م��وؤّك��داً  اأ�سبوعّياً، 

وال�����س��ف��اف��ّي��ة، وح����ق اجل��م��ي��ع يف احل�����س��ول على 

املعلومات.

وب��اء  اإج����راءات احلكومة للتعامل م��ع  وح���ول 

ك��ورون��ا، اأّك���د ال��ع��اي��د اأّن احل��ك��وم��ة ل��ن ت���رتّدد يف 

اتخاذ القرارات املدرو�سة، وتزويد و�سائل االإعالم 

باملعلومات واحلقائق اأوالً باأول، والتعامل ب�سفافية 

وو�سوح مع املواطنني.

مهمات،  حكومة  ه��ي  احلكومة  “هذه  وق���ال: 

والتزمت خالل الرد على كتاب التكليف ال�سامي 

ل جلاللة امللك عبد  برفع برنامج تنفيذي مف�سّ

اهلل الثاين خالل مائة يوم مرتبط باأدوات قيا�س، 

وجدول زمني حمّدد، يت�سمن الروؤية واملنهجية 

ال�ساملة للتعامل مع خمتلف الق�سايا يف جميع 

القطاعات«.

وحول التوجه لفر�س حظر التجّول ال�سامل 

على مدار اأ�سبوعني اأو اأكرث، اأعاد العايد التاأكيد 

ملدد  �سامل  لفر�س حظر جت��ول  نية  اأن���ه ال  على 

مدى  على  يعتمد  االأم���ر  اأّن  اإىل  م�سرياً  طويلة، 

وال�سالمة  ال�سحة  ب���اإج���راءات  امل��واط��ن��ني  ال��ت��زام 

العامة والوقاية.

ب��ف��ر���س  ���س��ت�����س��م��ر  احل���ك���وم���ة  اأن  اإىل  ون�������ّوه 

وال�سبت  اجلمعة  يومي  ال�سامل  ال��ت��ج��ّول  حظر 

االلتزام  على  والت�سديد  املقبلة،  االأ�سابيع  خالل 

ب����االإج����راءات االح����رتازّي����ة وال��وق��ائ��ي��ة م���ن قبل 

على  �سنق�سي  اجلميع  “بهّمة  ق��ائ��اًل:  اجلميع، 

الوباء«.

وفيما يتعلق بق�سية االعتداء على اأحد ال�سّبان 

يف حمافظة الزرقاء، اأ�سار العايد اإىل اأّن جمل�س 

الوزراء ا�ستمع اإىل اإيجاز من وزير الداخلية حول 

اتخاذها  مت  التي  واالإج����راءات  الب�سعة  اجلرمية 

و�سيادته  ال��ق��ان��ون  اأن  م���وؤك���داً  مرتكبيها،  ب��ح��ق 

م�سانة وال تهاون مطلقاً يف هذه اجلرمية.

ولفت العايد اإىل اأن احلكومة �ستت�سدى بكل 

واملحاور  الق�سايا  للكثري من  م�سوؤولية وحر�س 

ال��ت��ي ت�سكل حت��دي��اً، وم���ن �سمنها وب���اء ك��ورون��ا 

واالجتماعية  االق��ت�����س��ادي��ة  واالآث�����ار  وت��داع��ي��ات��ه 

املرتّتبة عليه.

املوؤمتر  االإع��الم  الدولة ل�سوؤون  واختتم وزير 

اأنف�سنا  “�سنكون �سادقني مع  ال�سحفي بالقول: 

بكل  املختلفة  الق�سايا  م��ع  كحكومة  ون��ت��ع��ام��ل 

م�سوؤولية و�سدق و�سفافية و�سن�سرح �سبب اتخاذ 

اأي قرار للمواطنني«.

االنباط- عمان

 اأك������د رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

اخل�ساونة، اأن احلكومة لن ترتدد ويف اإطار 

و�سائل  بتزويد  وامل�سارحة  املكا�سفة  �سيا�سة 

الدقيقة  باملعلومة  ال��ع��ام  وال����راأي  االإع���الم 

واملكتملة. وال�سادقة 

م�ساركته  خالل  ال��وزراء  رئي�س  اأك��د  كما 

يف جانب من املوؤمتر ال�سحفي الذي عقده 

وال�سحة،  االإع���الم،  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���را 

اأن هذه  االأرب��ع��اء،  ام�س  ال���وزراء،  رئا�سة  يف 

احل��ك��وم��ة ه���ي ح��ك��وم��ة م��ه��ام ول����ن ت���رتدد 

واملبنية على  امل��درو���س��ة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  يف 

القرارات  كانت هذه  واإن  اأ�س�س علمية حتى 

وموؤملة. �سعبة 

اأمن����اط ال���ق���رارات  “اإن م��ن ب��ني  وق����ال، 

ال�����س��ع��ب��ة وامل���وؤمل���ة اأن ت��ذه��ب ب���اجت���اه ق���رار 

ق��رار  فهو  وال�سبت،  اجلمعة  يومي  اإغ���الق 

ولكن  حلركتهم،  مقيد  الأن��ه  للنا�س؛  م��وؤمل 

ومنها  ال�����س��رورات  بع�س  تقت�سيه  اأح��ي��ان��اً 

اأبنائنا  اإر���س��ال  بعدم  ق���راراً  ن��اأخ��ذ  اأن  اأي�سا 

وبناتنا اإىل املدار�س حتى يف مراحل التعليم 

باالإر�سال  “اخليار  اأن  م�سيفاً  االأ�سا�سي”، 

موؤملاً  يكون  وق��د  �سعب،  ق��رار  هو  عدمه  اأو 

االإب���ق���اء ع��ل��ي��ه��م يف امل���ن���زل يف ظ���ل احل��اج��ة 

التفاعلي  للتعليم  بال�سف  وج��وده��م  اإىل 

القرار  الوقت  نف�س  ويف  ال�سفية،  بالغرف 

�سيكون  وبائي  تف�س  عنه  نتج  اإذا  باإر�سالهم 

اأي�ساً”. القرار موؤملاً 

حدثت  ال��ت��ي  اجل��رمي��ة  على  تعليقه  ويف 

رئي�س  اأك��د  الثالثاء،  اأم�س  ي��وم  ال��زرق��اء  يف 

اأردين  ك���ل  اأن���ه���ا ه����زت وج������دان  ال���������وزراء، 

مع  ال��ت��ع��ام��ل  اأن  ع��ل��ى  م�����س��دداً  بب�ساعتها،، 

حتت  حازماً  تعاماًل  �سيكون  اجلرمية  هذه 

ورف�س  اجلميع  على  القانون  �سيادة  مظلة 

و�سواًل  العقوبات  وتغليظ  املمار�سات  ه��ذه 

ت�سول  ملن  ال��رادع��ة  العقوبات  اأ�سد  اإىل  بها 

ل���ه ن��ف�����س��ه االإق������دام ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذا ال��ف��ع��ل 

اإىل  الفتاً  النكراء،  اجلرمية  وهذه  ال�سائن 

يتابع  االأمر كما  يتابع هذا  امللك  اأن جاللة 

كل �سغرية وكبرية متعلقة ب�سالمة الوطن 

وبتكري�س  ال��ع��ام��ة  وب��ال�����س��ح��ة  وامل��واط��ن��ني 

مبداأ �سيادة القانون.

واأكد الدكتور اخل�ساونة “اأننا اأمام حالة 

حيث  ب��اأ���س��ره  للعامل  حت��دي��اً  �سكلت  وب��ائ��ي��ة 

املختلفة  ودول����ه  ال��ع��امل  ح��ك��وم��ات  جت��ت��ه��د 

ل��ت��ط��وي��ر وجت��وي��د وم���واءم���ة ال��ت��ع��ام��ل مع 

و�سنعمل  ومتغرياته،  الوبائي  التحدي  هذا 

ب��ن��ف�����س ه���ذه امل��ن��ه��ج��ي��ة الأن ط��ب��ي��ع��ة ال��وب��اء 

يف  فن�سيب  جنتهد  وقد  ذلك  علينا  تفر�س 

اأخ��رى  اأحيان  يف  نخطئ  وق��د  كثرية  اأحيان 

ول���ك���ن دي���دن���ن���ا خ���دم���ة ال���وط���ن وامل���واط���ن 

وتطلعاته  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ط��م��وح��ات  وتلبية 

واأم��ل��ه ال��ع��ايل واع���ت���زازه ال��ك��ب��ري ب��امل��واط��ن 

حتى  االأ�سا�سي  ال�سريك  باعتباره  االأردين 

�سيمكننا من  والذي  الوباء  التعاطي مع  يف 

بتعليمات  االلتزام  خالل  من  عليه  التغلب 

العامة والوقاية”. ال�سالمة 

ال��ق��ط��اع  م���ع  ال�����س��راك��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

مع  التعامل  على  فقط  تقت�سر  ال  اخلا�س 

التنفيذي  الربنامج  يف  اأي�ساً  واإمن��ا  الوباء 

املقام  اإىل  بتقدميه  التزمت احلكومة  الذي 

1٠٠ ي���وم ول��ت��ك��ون  امل��ل��ك��ي ال�����س��ام��ي خ���الل 

م�����س��وؤول��ة ع��ن ت��ن��ف��ي��ذه اأم����ام ج��الل��ة امل��ل��ك 

واأمام جمل�س االأمة واجلهات الرقابية وفق 

مدد زمنية حمددة واأدوات قيا�س.

القطاع اخلا�س  اأن  ال��وزراء  رئي�س  واأك��د 

التنمية  عملية  يف  اأ�سا�سي  �سريك  الوطني 

مثلما اأن ال�سباب االأردين �سريك اأ�سا�سي يف 

اإليه  ن�سبو  ما  اإىل  و�سواًل  الت�سبيك  عملية 

وما ي�سبو اإليه قائد الوطن من اأهداف.

واأع���ل���ن رئ��ي�����س ال�������وزراء اأن�����ه وال���ت���زام���اً 

ب��ال��ت��وج��ي��ه امل��ل��ك��ي ال�����س��ام��ي ق����رر جم��ل�����س 

الهياجنة  وائ���ل  ال��دك��ت��ور  اخ��ت��ي��ار  ال�����وزراء 

اإط��ار  ك��ورون��ا يف  ع��ن ملف  م�����س��وؤواًل  ليكون 

امل�����س��وؤول��ي��ة  ل���دي���ه���ا  ال���ت���ي  ال�����س��ح��ة  وزارة 

وب��اء  م��ع  فقط  لي�س  للتعامل  ال��د���س��ت��وري��ة 

ال�سحي  الواقع  مع  بالتعامل  ولكن  كورونا 

املقدمة للمواطنني. ال�سحية  واخلدمات 

اأي�ساً  ال��وزراء قرر  اأن جمل�س  اإىل  واأ�سار 

املوؤ�س�سي  االإطار  ببحث  لتقوم  ت�سكيل جلنة 

ملكافحة  الوطني  املركز  الإن�ساء  والت�سريعي 

اللجنة مطالعاتها لي�سبح  االأوبئة و�ستقدم 

بالعمل  وي���ب���داأ  واق��ع��ة  حقيقة  امل��رك��ز  ه���ذا 

خالل فرتة اأق�ساها �سهر اإىل �سهر ون�سف.

احلكومة  اأن  على  ال���وزراء  رئي�س  و�سدد 

االأردين  وامل����واط����ن  امل���ل���ك  ج���الل���ة  ت��ع��اه��د 

امل�����س��وؤول��ة يف  وال�����س��ح��اف��ة  االإع����الم  و�سلطة 

تعاملها  �سفافة يف  باأن تكون حكومة  وطننا 

االإعالمي واأن تكون حكومة قرار مدرو�س.

واخ��ت��ت��م رئ��ي�����س ال�����وزراء ح��دي��ث��ه خ��الل 

بحمل  “�سرفت  بالقول  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر 

اأم���ان���ة ه����ذه امل�����س��وؤول��ي��ة ال���ت���ي اأوك���ل���ه���ا يل 

جاللة امللك، ون�ساأل اهلل اأن اأكون وزمالئي 

وزم��ي��الت��ي اأع�����س��اء جم��ل�����س ال�����وزراء اأه���اًل 

نقدم  اأن  ن�ستطيع  واأن  امل�����س��وؤول��ي��ة،  ل��ه��ذه 

�سيئاً مع مواطننا االأردين والقطاع اخلا�س 

واالإعالم “.

شركة أمهات 360 تطلق 
تطبيقها اإللكتروني الجديد

 الجمارك تدعو لتقديم طلبات اإلعفاء الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة إلكترونيا

وزير الصحة: األرقام المسجلة ليست مرعبة رغم الزيادات الملحوظة 

حصيلة يومية قياسية .. 32 وفاة و2423 إصابة كورونا 

 العايد: نحن شركاء في ظّل هذه المرحلة الصعبة التي يمّر بها األردن

الخصاونة: هذه حكومة مهام ولن تتردد باتخاذ القرارات المدروسة والمبنية على أسس علمية
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باهلل عليكم.. هل يعد االن�سان نف�سه بوزارة منذ الطفولة، فيعّلب حياته ويغلق عليها، باملفتاح، 

فال ي�سافر، وال ي�سهر، وال يذهب لل�سياحة،  وال يغني اذا طاب له ذلك، وال يدندن، وال ي�سرتك  

يف فيلم تثقيفي، له ر�سالة، اأو حتى كوميدي؟

هل ي�سجن املرء نف�سه بجدية داخل نف�سه، فال يكتب على مواقع التوا�سل االجتماعي ما 

يجول بخاطره، وال ينتقد احلكومات، وال يلتقط �سورا مع زوجته اأو ا�سدقائه اأو اهله او مع 

الفنانني يف االفراح واالماكن العامة، وال يعرب بب�ساطة عن هواج�سه وق�ساياه؟

هل يتواعد كل منا مع نف�سه، فيعدها، باأن ي�سبح وزيرا يوما ما،  فياأ�سر حياته خوفا ورعبا 

وترقبا و�سيقا وهلعا، من النا�س ومراقبتهم، من اأحدهم  التقط له �سورة يف اأحد املطاعم، اأو 

املقاهي، يحت�سي ال�ساي و ياأخذ )نف�س ارجيلة، مثال يعني(، اأو اأن له مزاجا بتدخني ال�سيجار 

الفاخر،  فيح�سب عليه لدى توزيره بتاريخ ار�ستقراطي، وال ي�سعر مع الفقراء، وقد يكون دخنها) 

�سيافة(، ومل يدفع ثمنها ا�سال !.

ايجب اأن) يتحو�سل( هذا الواعد نف�سه ب��وزاره،  بانتظار توزيره، فيقبع ببيته، ال م�ستقبال 

اأو �سباق  الهوائية،  ال��دراج��ة  اأو رك��وب  اأن ال ميار�س هواية يحبها،  كالرك�س،  اأو  وال م��ودع��ا؟، 

ال�سيارات، اأو ال�سباحة، وهل �سي�سبح بثيابه، مثال، وهل له اأي ذنب باأن اأحد ) الباباراتزي( التقط 

له �سورة باخلفاء، لي�ستخدمها عند الطلب، رمبا كيدا، اأو ابتزازا، اأو ) لوؤما(، اأو مقاي�سة، اأو 

جميع ما ذكر؟، وحتى لو قام هو بن�سر �سوره يف رحلته ال�سياحية على من�سته اخلا�سة بالتوا�سل 

االجتماعي، فهذا يعني انه ميار�س حريته يف ابالغ النا�س مبكانه وبن�ساطه، وباأنه ال يقوم بذلك 

باخلفاء بل  ي�سهره، حبا مبتابعيه وم�ساركة لهم بفرحه، فال توؤخذ الق�سة اكرث من هذا املحمل.

ملاذا يتم التطرق حلياة الوزير/ة اخلا�سة، مبجرد الت�سمية؟ ملاذا ) نبحب�س( على �سوره و�سور 

زوجته واوالده وبيته، وحاكورته ) عند اللزوم( ، ملاذا نحاكمه على حياته العادية التي نعي�سها 

جميعا يف حياتنا، فنغ�سب، ونفرح، ونرق�س، ونلب�س يف املنا�سبات واالفراح اجمل الثياب وارقاها 

ورمب��ا كانت تك�سف عن اج��زاء من اج�سادنا يف اإط��ار حرية االختيار واخليار وطريقة العي�س، 

)فللنا�س فيما يع�سقون مذاهب(، ملاذا نحولهم ملحاكمات علنية اجتماعية ظاملة، انظروا ماذا 

كان يفعل يف �سفره، ا�سمعوا م��اذا غنى على الهواء مبا�سرة، ال تنخدعوا به فلديه الكثري من 

امل�ساكل العائلية، فكيف �سيوؤمتن على وطن، وغري ذلك مما و�سلنا عرب الوات�ساب من فيديوهات 

ومن�سورات واقاويل ومقارنات بني ما يتحدث به الوزير قبل التوزير، وما قد يتحدث به بعده.

من املعيب حقا اخ��رتاق خ�سو�سية النا�س ب�سكل عام، وال��وزراء منهم بطبيعة احل��ال، فلكل 

منا حياته اخلا�سة التي تعج بال�سالح والطالح، كلنا خطاوؤون، كلنا ع�سنا جتارب �سواء اكانت 

ايجابية ام �سلبية، فلماذا، نعد على الوزير ت�سرفاته ال�سخ�سية ون�سقطها على ادائه، حتى قبل اأن 

نخترب االداء، ولهذا حديث اآخر، وطبعا نحن من املفرت�س اأن نحا�سب الوزراء واحلكومة برمتها 

على تق�سريها يف االداء العام، ولي�س على مظهر ال��وزراء وال��وان ربطات اعناقهم، وا�سكالهم، 

ولغة اج�سادهم، اإال يف �سياق املحا�سبة واملتابعة لكل ما من �ساأنه امل�س بحقوق النا�س ومعي�ستهم، 

والتق�سري بابتكار احللول التي حتدث فرقا يف حياة النا�س، فال يعنيني اأن “ فرق الوزير �سعره 

على اليمني او على الي�سار” ، اأو حلقه “ على ال�سفر”، ما يعنيني، كما يعني كل النا�س، اأن يبداأ 

ولو من ال�سفر بتدرج مت�ساعد ليقوم بالواجبات املوكولة اليه بكل اأمانة واخال�س، وما دون ذلك 

من حما�سبة على تاريخه ال�سابق العادي، لي�س اإال التنمر بعينه،  طاملا مل يرتكب جرما مو�سوفا، 

او جتراأ للتعدي على الوطن وقيادته و�سعبه.

حا�سبوهم على ادائهم احلكومي، ال على حياتهم اخلا�سة، فعلى الباغي تدور الدوائر، وكل 

من يتعر�س للنا�س والعرا�سها وحياتها وتفا�سيلها �سياأتي عليه اليوم الذي �سيتجرع به من ذات 

الكاأ�س �سواء نال �سرف الوزارة اأو ظل يف عداد امل�ستوزرين.

جميل ان نح�سب خطواتنا واأن نحفظ خطوط العودة، واأن نتمتع ب�سري عطرة، لكن االأجمل 

اأن نكون على طبيعتنا دائما، فال نبقى ا�سرى ق��رار التوزير فنم�سي نحدث انف�سنا خوفا من 

املراقبة والت�سيد.

حكومتنا اجلديدة، حكومة االردن االأغلى.. �سنحا�سبكم على اأدائكم، وعلى مدى قوة التغيري 

التي متلكون؛ ال �ساأن لنا مطلقا بحياتكم اخلا�سة...مطلقا.

والبطالة  الفقر  ن�سب  �ساأن  �ساأنها  بالت�ساعد،  االردن  ا�ستمرت مديونية  ما  اذا  �سنحا�سبكم 

وتف�سي الف�ساد..لن نرحمكم، وهذا حقنا يف وطن ي�سكن فينا قبل اأن ن�سكن فيه.

وقبل الوزارة ويف غ�سونها وبعدها، كن على طبيعتك، ) وام�سي عدل يحتار عدوك فيك(..

إخالص القاضي

 الوزير ليس قديسا ..

اخلمي�س  15 / 10 / 2020 

 االمن العام يوضح الفرق بين 
القيد والطلب األمني

 مؤتة تتسلم شهادة ضمان 
المستوى الذهبي لكلية الزراعة

 فك عزل مناطق بعمان والمفرق 
والتمديد لعين الباشا ومرصع

 »إدارة االزمات« ينشر االستثناءات من الحظر الشامل

 البنك االسالمي االردني يدِرب طلبة المصارف االسالمية في الجامعة األردنية

 »عمان لحوارات المستقبل« تدعو الحكومة لإلستماع لبيوت الخبرة 

 وزير المياه يبحث مع الملكية لحماية البيئة آليات حماية المصادر المائية 

االنباط- عمان

االزم����ات  واإدارة  ل���الأم���ن  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  ن�����س��ر   

تنفيذه  ي��ب��داأ  ال���ذي  ال�سامل  ا���س��ت��ث��ن��اءات احل��ظ��ر 

ليلة  منت�سف  بعد  ال��واح��دة  ال�ساعة  م��ن  اعتبارا 

ذلك  بعد  لتبداأ  �ساعة،   48 مل��دة  وي�ستمر  اجلمعة 

�ساعات حظر التجول اجلزئي املعتادة التي ي�سمح 

خاللها للمواطنني امل�سرح لهم فقط باخلروج.

والقادمني  امل�سافرين  اال�ستثناءات  وت�سمنت 

من اخل��ارج، حيث تعترب تذكرة ال�سفر ت�سريحا، 

وي�سمح ملرافق واحد فقط بتو�سيل امل�سافر وابراز 

�سورة عن تذكرة ال�سفر عند العودة من املطار.

امل�ست�سفيات  اخ����الءات  اال���س��ت��ث��ن��اءات  و�سملت 

ورق��ة  اإب���راز  ع��رب  باحلركة  امليت  البحر  ومنطقة 

قرار اخلروج من امل�ست�سفى.

العاملة  الطبية  ال��ك��وادر  جميع  ت�ستثنى  كما 

ال��ع��ام واخل��ا���س م��ن ق���رار احلظر،  يف القطاعني 

وباحلد االدنى الدامة العمل، وفيما يتعلق بالكوادر 

االداري�������ة ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي فيجب 

تثبت  تعريفية  بطاقة  او  ر�سمي  بكتاب  تزويدهم 

ذلك من امل�ست�سفيات التي يعملون لديها.

وي�����س��م��ح مل��وظ��ف��ي ���س��رك��ات االم�����ن واحل��م��اي��ة 

االول،  ت�سرين   17 امل��واف��ق  ال�سبت  ي��وم  باحلركة 

اىل  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 

ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة ظ��ه��را ل��غ��اي��ات ت�سجيل 

اأن ي��ك��ون امل��وظ��ف ح��ام��ال بطاقة  ال�����س��رك��ات على 

ال�����س��رك��ة وب��ح��وزت��ه ك�����س��ف خم��ت��وم وم��ع��ت��م��د من 

وي�ستثنى من احلظر  لديها.  التي يعمل  ال�سركة 

ال�سرطان،  ومر�سى  الكلى  غ�سيل  مر�سى  اي�سا 

م��ن خ��الل حمل  امل�ست�سفيات  ال��ذه��اب اىل  وي��ت��م 

البطاقات ومواعيد املراجعة، فيما متنح الت�ساريح 

الفردية للحاالت الطارئة من خالل التوا�سل مع 

غرف عمليات املحافظات ومتنح من قبل احلكام 

االداريني.

التي  ال�����دول  اإىل  ب��امل�����س��اف��ري��ن  يتعلق  وف��ي��م��ا 

الفح�س  ي��ك��ون  اآر”،  ���س��ي  “بي  فح�س  ت�����س��رتط 

خ���الل ي��وم��ي احل��ظ��ر ال�����س��ام��ل، ح��ي��ث ي��ت��م ذل��ك 

م��ن خ��الل الطلب م��ن اأح���د امل��خ��ت��ربات املعتمدة 

واأخ��ذ  امل��ن��زل  اإىل  ال��ق��دوم  حركة  ت�سريح  ولديها 

امل�سحات الطبية للفح�س واحل�سول على النتيجة 

ال��ك��رتون��ي��ا. وي�����س��م��ح الأ���س��ح��اب حم����الت تربية 

الثانية  ال�ساعة  من  باحلركة  االليفة  احليوانات 

اجلمعة  يومي  ع�سرا  الرابعة  ال�ساعة  اىل  ظهرا 

وال�سبت من اأماكن اإقامتهم اإىل حمالهم خلدمة 

البلدية  اب��راز رخ�سة  احليوانات االليفة �سريطة 

�سخ�س  ق��ي��ام  ح���ال  ال���زراع���ة ويف  وزارة  ورخ�����س��ة 

اآخ��ر غري �ساحبه بخدماتها يتم ح�سب اال�سول 

من مديرية زراعة املحافظة، اإ�سافة اإىل ا�ستثناء 

من  عملهم  داخ��ل  املتواجدين  اال�سخا�س  جميع 

داخل  بالعمل  لهم  وي�سمح  ال�سامل  احلظر  ق��رار 

هذه املن�ساآت �سريطة عدم مغادرتها الأي �سبب كان 

وحتى االنتهاء من فرته احلظر ال�سامل.

االنباط- عمان

نفذت اأكادميية التدريب وتنمية املوارد 

االردين،  اال���س��الم��ي  ال��ب��ن��ك  يف  الب�سرية 

اجلامعة  ل��ط��الب  بعد  ع��ن  عمليا  تدريبا 

االردن����ي����ة ت��خ�����س�����س م�����س��ارف ا���س��الم��ي��ة 

 ،”MS Teams“ تطبيق  با�ستخدام 

ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة جلائحة  مت��ا���س��ي��اً م��ع 

كورونا.

العام  املدير  التنفيذي  الرئي�س  وقال    

للبنك اال�سالمي االردين، الدكتور ح�سني 

���س��ع��ي��د، يف ب��ي��ان ام�����س االرب���ع���اء، اإن ه��ذا 

م�سرفنا  دور  من  انطالقاً  ياأتي  االج��راء 

دعم  يف  االجتماعية  مل�سوؤولياته  حتمله  يف 

والبحثية  والعلمية  االك��ادمي��ي��ة  امل�����س��رية 

لطلبة اجلامعات االأردنية ورعاية م�سرية 

ال��ت��ع��ل��ي��م ب�����س��ف��ة ع��ام��ة وط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة 

خا�سة”،  ب�سفة  ال�سريعة  وكلية  االردنية 

موؤكداً حر�س البنك على تعزيز ال�سراكة 

والتعليمي  امل��ايل  القطاعني  بني  الفاعلة 

يف اململكة.

بعد  عن  العملي  التدريب  اأن  واأو���س��ح   

ابرمها  التي  لالتفاقيات  ا�ستمراراً  ياأتي 

ال��ب��ن��ك م���ع ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة يف اجل��ام��ع��ة 

لتوفري  املا�سية  االع���وام  خ��الل  االردن��ي��ة 

ال�سريعة  كلية  لطلبة  التدريبية  الفر�س 

فروع  يف  اال�سالمية  امل�سارف  وتخ�س�س 

العلمي  اجل��ان��ب  الإث���راء  البنك،  ومكاتب 

وال��ن��ظ��ري ل���دى ال��ط��ل��ب��ة مب��ا ي���ت���واءم مع 

ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات امل�����س��رف��ي��ة 

اال�����س����الم����ي����ة ل������دى م�������س���رف���ن���ا.  واأك������د 

ن�ساط  اأي  م��ع  البنك  تفاعل  ا�ستمرارية 

ي���دع���م امل�������س���رية االك���ادمي���ي���ة وال��ب��ح��ث��ي��ة 

ال�سدد  هذا  يف  م�سرياً  اجلامعات،  لطلبة 

طالباً   670  2019 ع��ام  درب  البنك  ان  اىل 

وطالبة من اجلامعات واملعاهد املحلية يف 

انحاء  جميع  يف  املنت�سرة  ومكاتبه  فروعه 

االردن.

النباط-عمان

امل�ستقبل  ع���م���ان حل������ورات  دع����ت ج��م��اع��ة      

احلكومة  خطاأ  ت�سحيح  اإىل  اجلديدة،  احلكومة 

ال�سحية  امل��راك��ز  م��ن  ت�ستفد  مل  ال��ت��ي  ال�سابقة، 

التابعة لوزارة ال�سحة يف مواجهة جائحة كورنا، 

وبداًل من ذلك اغلقتها يف بداية اجلائحة ال�سابيع 

طويلة. 

وقالت اجلماعة يف بيان اأ�سدرته اليوم :ان هذه 

املراكز التي يبلغ عددها ح��وايل �سبعمائة مركز، 

اأن تقوم  تغطي جميع مناطق اململكة ق��ادرة على 

ب��دور مهم يف مواجهة فريو�س كورونا اإن اح�سنا 

اإىل  ق��ادرة على الو�سول ب�سرعة  توظيفها، الأنها 

امل�سابني واملخالطني ب�سبب انت�سارها اجلغرايف. 

وقالت اجلماعة يف بيانها اأن هذه املراكز وجدت 

اأ�سال لتقدمي خدمات الرعاية ال�سحية االأولية 

ال�سحية  التوعية  م��ن  م��ن  اب��ت��داء  للمواطنني، 

اإل��ي��ه��ا يف م��واج��ه��ة فريو�س  ال��ت��ي ت�ستد احل��اج��ة 

ك����ورون����ا، ح��ي��ث ي��ل��ع��ب وع����ي امل���واط���ن وال��ت��زام��ه 

باإجراءات الوقاية وال�سالمة العامة دورا اأ�سا�سيا 

يف هذه املواجهة، مما ي�ستدعي تن�سيط دور املراكز 

ال�سحية يف هذا املجال . 

اأن مم��ا يوجب  بيانها  واأ���س��اف��ت اجل��م��اع��ة يف 

ال�سحية يف مواجهة  املراكز  اأك��رث من  اال�ستفادة 

كورونا، اأن من مهام هذه املراكز االأ�سا�سية معاجلة 

اأمرا�س اجلهاز  �سيوعا، ومنها  االأك��رث  االأمرا�س 

التنف�سي، وهي االأمرا�س التي جتعل كورونا اأ�سد 

خطرا على امل�سابني بها، وهو �سبب كايف لتفعيل 

دور هذه املراكز يف املواجهة مع جائحة كورونا.

  وق��ال��ت جماعة ع��م��ان حل���ورات امل�ستقبل يف 

اال�ستفادة  اإىل  احلاجة  ي�ساعف  مما  اأن  بيانها: 

ال�سحية  امل��راك��ز  وخا�سة  ال�سحية،  امل��راك��ز  م��ن 

ال�ساملة يف مواجهة كورونا اأنها ت�سم  اخت�سا�سات 

طبية ذات عالقة مبا�سرة يف بناء الوعي ال�سحي 

واالأط��ف��ال،  والباطنية  االأ���س��رة  كطب  للمواطن، 

ب��االإ���س��اف��ة اإىل اأن ه���ذه امل��راك��ز ي��خ��دم ك��ل منها 

منطقة جغرافيه حمددة بعدد �سكانها، مما يحعل 

العاملني يف هذه املراكز على توا�سل اإن�ساين مع 

بناء  يف  ي�ساهم  املنطقة،  �سكان  م��ن  امل��راج��ع��ني  

اإجتماعية قوية بني ال�سكان وب��ني ك��وادر  رواب��ط 

املركز من اأطباء وممر�سني وباحثني اجتماعني، 

ب�سبب زيارات املر�سى املتكررة للمركز، باالإ�سافة 

اإىل وج��ود ممثل للجنة   �سحة املجتمع  املحلي 

ل���دى امل��رك��ز ال�����س��ح��ي، مم��ا يبني ج�����س��ور الثقة، 

اأ�سا�سية  خ��ط��وة  وه���ي  االإق���ن���اع،  عملية  وي�����س��ه��ل 

و�سرورية لبناء الوعي ال�سحي .

وق���ال���ت اجل��م��اع��ة يف ب��ي��ان��ه��ا اأن���ن���ا ن��دع��و اإىل 

اأرت��ك��اب��ه �سابقاً عندما  ال��ذي مت  ت�سحيح اخل��ط��اأ 

مل��دة طويلة يف  ال�سحية  املراكز  اأغلقت احلكومة 

بداية اأزمة كورونا، ثم بعدم اال�ستفادة منها بعد 

اأن يتم يف املرحلة القادمة يف  ذل��ك وه��و مايجب 

مواجهة كورونا، ويف هذا املجال فاإننا يف جماعة 

عمان حلورات امل�ستقبل نقرتح التايل :

احل��االت  با�ستقبال  ال�سحي  امل��رك��ز  ي��ق��وم  اأن 

ك��ورون��ا يف منطقة، �سمن  الب�سيطة من مر�سى 

ال�سغط  العامة، مما يخفف  ال�سحة  ا�سرتاطات 

ال���ك���ب���ري  ع��ل��ى امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات امل��ت��ع��ب��ة م���ن ك��رثة 

املراجعني، حتى من قبل اجلائحة. 

اأن ي��ق��وم امل���رك���ز ال�����س��ح��ي ب��ت��ق��دمي االأدوي�����ة 

ملر�سى االأمرا�س املزمنة يف منطقته، من خالل 

مع  وبالتن�سيق  امل��ن��ط��ق��ة،  اأب���ن���اء  م��ن  متطوعني 

جلنة املجتمع املحلي، دون احلاجة  ملراجعة هذه 

الفئة من املر�سى للمركز، خا�سةوهم الفئة ذات 

اخلطورة العالية عند االإ�سابة بكورونا. 

اأن يقوم املركز ال�سحي بتقدمي امل�سورة الطبية 

يف منطقته  ع��ن ب��ع��د،  ذل��ك اأن الكثري م��ن هذه 

املراكز ذات جتهيز اإلكرتوين جيد، من حيث توفر 

االإنرتنت. 

متابعة  يف  بامل�ساهمة  ال�سحي  املركز  يقوم  اأن 

مر�سى العزل املنزيل يف منطقته، اإما من خالل 

الهاتف، اأو الزيارات املنزلية. 

امل��راك��ز ال�سحية كنقاط الإج��راء  اعتماد ه��ذه 

العينات من  اأخ��ذ  اأو  املخربية،  فحو�سات كورونا 

املر�سى. 

العاملني  م��ن  وب��ائ��ي  ا�ستق�ساء  ف��رق  ت�سكيل 

يف هذه املراكز للمواطنني يف منطقة اخت�سا�س 

املركز ال�سحي. 

ان تقوم هذه املراكز بتقدمي امل�سورة النف�سية، 

نتيجة ال�سغط على املر�سى ب�سبب كورونا. 

  اإننا يف جماعة عمان حلورات امل�ستقبل ناأمل 

املقرتحات  ه��ذه  اإىل  املخت�سة  اجل��ه��ات  تنظر  اأن 

االخت�سا�س،  اأه���ل  ع��ل��ى  تعر�سها  واإن  ب��ج��دي��ة، 

حتقيقا ملبداأ الت�ساركية بني كل القطاعات. 

امل�ستقبل يف  ع��م��ان حل�����ورات  ودع����ت ج��م��اع��ة 

نهاية بيانها حكومة الدكتور ب�سر اخل�ساونة اإىل 

تقدمي منوذجا باال�ستماع اإىل بيوت اخلربة واأهل 

اجلائحة  ه��ذه  من  ببلدنا  للخروج  االخت�سا�س، 

باأقل اخل�سائر املمكنة.

االنباط- عمان

 بحث وزي���ر امل��ي��اه وال���ري ال��دك��ت��ور معت�سم 

امللكية  االإدارة  م��دي��ر  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  ���س��ع��ي��دان، 

حلماية البيئة وال�سياحة العميد املهند�س ناه�س 

اجلانبني  بني  التعاون  االأرب��ع��اء،  اليوم  املقابلة، 

وتعزيزه يف جميع مناطق اململكة حلماية امل�سادر 

املائية ومنع تلوثها و�سبط املخالفني واملعتدين 

عليها.

حمالت  �ستكثف  ال������وزارة  اإن  ال���وزي���ر  وق����ال 

مع  بالتعاون  تنفذها  ال��ت��ي  وال�سبط  امل��راق��ب��ة 

االإدارة امللكية حلماية البيئة وال�سياحة، بهدف 

املائي وزيادته وحفظه لالأجيال  حتقيق االأم��ن 

وا�ستخدام  الدائمة  الرقابة  القادمة من خالل 

احدث التقنيات الفنية والتكنولوجية.

وب����ني اأن ه���ن���اك خ��ط��ط��ا مل���واج���ه���ة م��ت��اب��ع��ة 

خملفات الزيتون و�سهاريج الن�سح ومنع اإلقائها 

يف جماري االأودي��ة وال�سيول للحد من تاأثريها 

على م�سادر املياه.

وقال العميد مقابلة اإن االإدارة امللكية �ستزيد 

من تعاونها مع الوزارة مبا ي�سمن اإنفاذ القانون 

اأب��دا  تتهاون  ول��ن  امل��واط��ن��ني،  م�سالح  وحماية 

املقدرات  القانونية ل�سون  االإج���راءات  اتخاذ  يف 

املائية، و�سيتم تنفيذ مزيد من احلمالت املكثفة 

ا�ستمرار  ظ��ل  املناطق خا�سة يف  م��ن  ع��دد  على 

اأزمة كورونا.

مو�سوع  ت��ويل  امللكية  االإدارة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

و�سهاريج  الن�سح  و�سهاريج  املعا�سر  خملفات 

اأمله  عن  معربا  كبريا،  اهتماما  املخالفة  املياه 

اأي��ة  با�ستمرار ت��ع��اون امل��واط��ن��ني واالإب�����الغ ع��ن 

خمالفات بهذا ال�سدد.

من جهة ثانية اكد الدكتور �سعيدان �سرورة 

ايالء كافة ال�سكاوى الواردة اإىل مركز ال�سكاوى 

املوحد )117116( االهتمام واملتابعة والتاأكد من 

معاجلتها مبا�سرة.

املوحد  ال�سكاوى  مركز  تفقده  خ��الل  ودع���ا 

تاأهيل م�سادر  اال���س��راع يف  اإىل  االأرب��ع��اء،  اليوم 

جديدة خا�سة يف املناطق التي ت�سهد تزايدا يف 

اجل��اد  والعمل  اململكة،  �سمال  كمناطق  الطلب 

لتقدمي اأف�سل اخلدمات يف جميع املناطق.

املدى  اآنية وق�سرية  وطالب باجرتاح حلول 

ت�سمن تاأمني كميات مياه ل�سد العجز احلا�سل 

خالل ال�سيف املقبل يف كل املناطق والتاأكد من 

و�سع حلول ملعاجلة اية اختالالت قد ت�سهدها 

كل  ي�سمن ح�سول  املائي مبا  التزويد  عمليات 

من  ا�سبوعيا  كافية  مياه  ح�سة  على  م�سرتك 

خالل تاأمني م�سدر مائي للتعوي�س وامكانية 

ح�سر االختالالت يف اأ�سيق نطاق.

ا�ستمرار وتعاظم حتديات  ان��ه يف ظل  وب��ني 

جائحة كورونا والتحديات اال�ستثنائية وا�ستمرار 

يف  امل�ستمر  واالرت���ف���اع  بعد  ع��ن  التعليم  عملية 

درجات احل��رارة، ظهرت حتديات ا�سافية تدعو 

عن  والبحث  و�سرعة  بايجابية  معها  للتعامل 

بدائل ت�سمن املحافظة على ا�ستمرارية التزويد 

املائي.

و����س���دد ع��ل��ى �����س����رورة ت��ط��وي��ر م��ت��اب��ع��ة كل 

�سكوى وحتديث اآليات املتابعة ال�سريعة مع رفع 

املركز فنيا ورف��ده باالحتياجات الالزمة  ق��درة 

وزي��ادة  والتحديث  التو�سعة  عمليات  وا�ستكمال 

كفاءة االعمال املناطة به وحتقيق مزيد من ثقة 

مع  يوميا  يتعامل  ال��ذي  املركز  بهذا  املواطنني 

اكرث من خم�سة اآالف ات�سال منذ بداية جائحة 

كورونا.

واطلع �سعيدان على عمليات مراقبة انظمة 

الرئي�سة  امل�سادر  م��ن  امل��ائ��ي  التزويد  وم�سادر 

يف ع��م��ان م��ن خ���الل م��رك��ز ���س��ك��ادا ع��م��ان التي 

العا�سمة  مناطق  يف  الرئي�سة  اخل��زان��ات  ت���زود 

باحتياجاتها من املياه، وا�ستمع اإىل �سرح مف�سل 

عن تفا�سيل اإدارة ومراقبة وت�سغيل 134 موقعا 

مائيا مهما واآليات متابعتها.

ونا�سد املواطنني تفهم الظروف اال�ستثنائية 

يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��ت��ي زادت م��ن اع��ب��اء 

قطاع املياه، معربا عن اأمله بالتعاون مع كوادر 

قطاع املياه واالبالغ عن اأية مالحظة اأو �سكوى 

اأو   117116 املوحد  ال�سكاوى  مركز  هاتف  على 

اأو   0791500686 ال��رق��م  ع��رب  ال�سبكات  ك�سور 

الك�سر  موقع  اإر���س��ال  خ��الل  م��ن   0791500696

لت�سريع عملية ا�سالح هذه اخلطوط.

االنباط- عّمان

 اأو�سح م�سدر اأمني اأن ما يطلق عليه “القيد” 

ال�سخ�س  على  ت�سجل  باالأ�سبقية  ي�سمى  م��ا  اأو 

الذي يودع للق�ساء بعد القب�س عليه وبعد انتهاء 

التحقيق يف �سكوى م�سجلة �سده اأو جرمية.

ان  تعني  واالأ���س��ب��ق��ي��ة  القيد  اأن  امل�����س��در  وب���ني 

ال�سخ�س اأر�سل للق�ساء بتهم معينه، وبعد ذلك قد 

يتم اإنزال العقوبة بحقه واحلكم عليه مبدد زمنية 

خمتلفة ينهيها ويتم اإخالء �سبيله. واأ�سار اإىل انه 

من املمكن انه يكون �سخ�س عليه 200 اأو300 قيد 

اأنهى  الأن��ه  توقيفه  وال ميكن  غ��ري مطلوب  لكنه 

اإن  امل�سدر  وق��ال  بحقه.  ال�سادرة  االأح��ك��ام  جميع 

الفرق بني القيد او االأ�سبقية والطلب االأمني، ان 

ارتكب جرمية  ال�سخ�س  اأن  االأمني يعني  الطلب 

عنه،  ج���ار  وال��ب��ح��ث  ���س��ك��وى  بحقه  �سجلت  اأو  م��ا 

وعندها  للق�ساء  احالته  يتم  عليه  القب�س  وف��ور 

ت�سجل بحقه اأ�سبقية جرمية اأو قيد اأمني. واأكد ان 

مرتكب جرمية الزرقاء الرئي�سي بحقه ما يقارب 

170 اأ�سبقية جرمية “قيدا”، م�سددا على اأن االأمن 

العام قام بواجبه واألقى القب�س على املجرم و�سلمه 

ملل  اأو  كلل  اأو  تق�سري  ب���دون  م��رة   170 للق�ساء 

للجم وكبح هذا املجرم ثم قامت اجلهات الق�سائية 

باإخالء �سبيله بحكم القانون يف كل هذه املرات.

االنباط- الكرك

عرفات  ال��دك��ت��ور  م��وؤت��ة  جامعة  رئي�س  ت�سلَّم   

ع���وج���ان، ام�����س االأرب����ع����اء، يف م��ق��ر ه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد 

اجل��ودة  �سمان  �سهادة  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات 

كلية  اأول  لتكون  الزراعة،  لكلية  الذهبي  امل�ستوى 

على  حت�سل  االأردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ات  م�ستوى  ع��ل��ى 

اجلامعة،  عن  �سادر  بيان  ال�سهادة.وبح�سب  ه��ذه 

اأ�ساد رئي�س هيئة اعتماد اجلامعات الدكتور ظافر 

ال�سرايرة بهذا االجناز لكلية الزراعة وللجامعة 

يف االل��ت��زام وتطبيق معايري �سبط اجل���ودة فهي 

الدولية  املتغريات  مواكبة  يف  االأ�سا�سية  الركيزة 

امل�ستويات  ك��ل  على  والتميز  واملناف�سة  واملحلية 

املحلية والعاملية. من جهته، �سكر رئي�س اجلامعة 

على  املنبثقة  وال��ل��ج��ان  وط��اق��م��ه��ا  الهيئة  رئ��ي�����س 

جهودهم يف تطوير وحت�سني جودة التعليم العايل 

على هذه  اجلامعة  اأن ح�سول  م��وؤك��دا  االأردن،  يف 

اجل��ادة  االإج�����راءات  م��ن  الكثري  �سيتبعة  ال�سهادة 

�سمان  م��ع��اي��ري  وحت��ق��ي��ق  التعليم  ج���ودة  لتعزيز 

ث��ق��اف��ة م��ت��ج��ذرة يف  اإىل جعلها  اجل�����ودة و���س��وال 

النهج وال�سلوك االأكادميي والبحثي واالإداري مبا 

واأهدافها.  ور�سالتها  اجلامعة  روؤي���ة  مع  ين�سجم 

ال�سهادة مبعث فخر  اأن ه��ذه  اإىل  ع��وج��ان  واأ���س��ار 

ال��ع��ام��ل��ني يف اجل��ام��ع��ة، ومتثل  واع���ت���زاز جلميع 

والبحثية يف  التعليمية  ال��ربام��ج  اع��رتاف��ا بجودة 

اجلامعة.

االنباط- عمان

 قّررت جلنة ا�ستدامة �سال�سل العمل والتوريد 

واالإنتاج فّك العزل واحلظر ال�سامل عن مناطق يف 

اأحياء ال�ساحلني واملقابلني واأم نّوارة يف العا�سمة 

ع��ّم��ان، وب��ل��دة بلعما يف امل��ف��رق، اع��ت��ب��اراً م��ن ام�س 

االأربعاء، نظراً لتح�ّسن الو�سع الوبائي فيها، بناء 

على تو�سية خلّية االأزمة يف املركز الوطني لالأمن 

واإدارة االأزمات. كما تقّرر اأي�ساً متديد فرتة العزل 

وحظر التجّول ال�سامل يف بلدة مر�سع مبحافظة 

البلقاء  حمافظة  يف  البا�سا  عني  ومنطقة  جر�س 

حتى �سباح يوم االأحد املقبل املوافق للثامن ع�سر 

من ت�سرين االأّول 2020، بحيث يعاد النظر يف هذا 

القرار يف ذلك اليوم.



االنباط- عمان

االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ع��ق��ب��ة  منطقة  حتت�صن 

اخل���ا����ص���ة احل�������ص���ة االأك��������ر وااله��������م م��ن 

ت��ت��وزع  وال��ت��ي  اململكة  ال��ط��اق��ة يف  م�����ص��اري��ع 

والطاقة  وم�صتقاته  النفط  قطاعات  على 

الطاقة  م�صاريع  اىل  باال�صافة  الكهربائية 

الطاقة. املتجددة وتر�صيد 

  وق�����ال�����ت وزي���������رة ال����ط����اق����ة وال��������روة 

ت�صريح  يف  زوات��ي  هالة  املهند�صة  املعدنية 

العقبة  منطقة  ان  االأرب��ع��اء،  ام�س  �صحفي 

م�صاريع  حتت�صن  اخل��ا���ص��ة  االاق��ت�����ص��ادي��ة 

ال�صيخ  ميناء  خا�صة  اهمية  االك��ر  النفط 

ي�صتمل  الذي  امل�صال  الطبيعي  للغاز  �صباح 

ع��ل��ى وح����دة ت��غ��ي��ي��ز ���ص��اط��ئ��ي��ة وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا 

بكلفة بلغت نحو 100 مليون دوالر.

ا�صترياد  م�صروع  املنطقة  حتت�صن  كما   

البواخر  بوا�صطة  امل�����ص��ال  الطبيعي  ال��غ��از 

العائمة  امل�صال  الغاز  باخرة  ي�صتخدم  الذي 

ال���ف م���ر م��ك��ع��ب،   1600 و���ص��ع��ت��ه��ا ح����وايل 

العقبة  الطبيعي من  الغاز  اأنبوب  وم�صروع 

خلط  الثانية  )امل��رح��ل��ة  اململكة  �صمال  اىل 

ك��ي��ل��و م��ر   393 ب���ط���ول  ال���ع���رب���ي(  ال����غ����از 

10 مليار مر مكعب. با�صتطاعة 

 ك�����م�����ا حت����ت���������ص����ن م����ن����ط����ق����ة ال���ع���ق���ب���ة 

االق��ت�����ص��ادي��ة اخل��ا���ص��ة م�����ص��روع ال�����ص��ع��ات 

النفطية  وامل�����ص��ت��ق��ات  ل��ل��ن��ف��ط  ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة 

االأردنية. اللوج�صتية  ال�صركة  تديره  الذي 

من  النفط  تخزين  م�صاريع  اىل  باال�صافة 

قبل القطاع اخلا�س.

اأو�صحت   ويف جمال الطاقة الكهربائية 

الوزيرة زواتي، ان العقبة حتت�صن م�صاريع 

 360 با�صتطاعة  احل��راري��ة  العقبة  حمطة 

ميجاوات، اما فيما يتعلق مب�صاريع اإي�صال 

الريف  فل�س  ح�صاب  على  الكهربائي  التيار 

، حت��ت�����ص��ن ال��ع��ق��ب��ة وف����ق ال����وزي����رة زوات����ي 

م�������ص���اري���ع ع����دة اب����رزه����ا م�������ص���روع ت��رك��ي��ب 

اأن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة ال�����ص��م�����ص��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة مع 

من  املنتفعة  العفيفة  اال�صر  ملنازل  ال�صبكة 

�صندوق املعونة الوطنية )املرحلتان االأوىل 

234 منزال. والثانية( وعددها 

ت�صجيع  م�����ص��اري��ع  اىل  زوات����ي  واأ����ص���ارت   

وت�صمل  الطاقة  وتر�صيد  املتجددة  الطاقة 

ال�صم�صي  ال�صخان  اأنظمة  تركيب  م�صروع 

العقبة  يف  ا���ص��رة   3960 منه  ا�صتفاد  ال���ذي 

للمباين  الطاقي  التدقيق  درا�صات  واجراء 

احل��ك��وم��ي��ة وع��دده��ا م��وؤ���ص�����ص��ت��ان وب��رن��ام��ج 

 3( للفنادق  الطاقة  كفاءة  اإج��راءات  تنفيذ 

فنادق  ع�صرة  منه  ا�صتفاد  دون  فما  جن��وم( 

اأنظمة  بركيب  امل��دار���س  تدفئة  وم�����ص��روع 

الكهربائية  الطاقة  مولدة  �صم�صية  خاليا 

�صم�صية. و�صخانات 

ال��ط��اق��ة  ت�صجيع  م�����ص��اري��ع  ت�صمل  ك��م��ا   

تركيب  م�صروع  الطاقة  وتر�صيد  املتجددة 

حيث  العبادة  ل��دور  �صم�صية  خاليا  اأنظمة 

حمافظات  �صمن  االوىل  ال��ع��ق��ب��ة  ���ص��ت��ك��ون 

م�صاجدها  جميع  تزويد  يتم  التي  اململكه 

ب���ال���ك���ه���رب���اء م����ن خ�����الل ان���ظ���م���ة اخل���الي���ا 

�صندوق  م��ن  دعما  تلقت  وال��ت��ي  ال�صم�صية 

الطاقة املتجددة ومن وزارة االوقاف.

كما حتت�صن منطقة العقبة االقت�صادية 

اخل��ا���ص��ة وف����ق ال����وزي����رة زوات�����ي ع����دد من 

م�صروع  وابرزها  املتجددة  الطاقة  م�صاريع 

وم�صروع  ميجاوات،   10 با�صتطاعة  �صم�صنا 

ال��ط��اق��ة ال�����ص��م�����ص��ي��ة يف ال��ق��وي��رة /ال��ع��ق��ب��ة 

89 ميجاوات. مبنحة خليجية وبا�صتطاعة 

االنباط- عّمان 

 ي�����ص��ارك ف��ري��ق ���ص��ي��دات ���ص��رك��ة زي����ن يف 

املُ�صتدامة  التنمية  الأه���داف  ال��ع��امل  بطولة 

 ”2020  GGWCup Amman“
 Rise”باخلري “بادر  من�صاأة  تنظمها  التي 

يف  �����ص����ُت����ق����ام  وال�����ت�����ي   ،”For Good
ال��ق��ادم، حيث  ال��ع��ام  خ��الل  ع��ّم��ان  العا�صمة 

العاملية  االأه���داف  دع��م  اإىل  البطولة  تهدف 

املُ�صتدامة.  للتنمية  ع�صر  ال�صبعة 

 )8( من  املكّون  زين  �صركة  فريق  واختار 

العبات الهدف الثالث ع�صر)العمل املناخي( 

ال����ذي ي��ن�����س ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ي 

للم�صاهمة  امل��ن��اخ،  تغري  خماطر  من  واحل��د 

امل��ن��اخ  واحل��د من  اآث��ار تغري  التقليل من  يف 

واملجتمعات  االأف��راد  �صلوك  وتغيري  التلوث، 

اإىل  و���ص��واًل  ا�صتدامة  اأك��ر  مم��ار���ص��ات  نحو 

حت�صني حياة االأفراد يف االأردن.

م�صتوعبات  و�صع  على  زي��ن  فريق  وعمل 

اأق�صام  كافة  يف  البال�صتيك،  لفرز  خم�ص�صة 

غابات  وتنظيف  ت��دوي��ره��ا،  الإع���ادة  ال�صركة 

اأ�صجار  وغ��ر���س  اململكة،  يف  وا�صعة  ومناطق 

ت�����ص��م��ن  اإذ  م����ادب����ا،  ال���زي���ت���ون يف حم��اف��ظ��ة 

امل��زارع��ني على دخل  ه��ذه اخل��ط��وة  ح�صول 

ُم�����ص��ت��دام ج����ّراء ب��ي��ع امل��ح�����ص��ول، ب��االإ���ص��اف��ة 

من  املوظفني  لنقل  حافلتني  تخ�صي�س  اإىل 

م�صاركة  املوظفني  وت�صجيع  ال�صركة،  واإىل 

���ص��ي��ارت��ه��م م��ع زم��الئ��ه��م ل��ل��ذه��اب م��ن واإىل 

ال�صديقة  النفايات  اأكيا�س  وت��وزي��ع  العمل، 

تراكم  م��ن  للتقليل  امل��واط��ن��ني  على  للبيئة 

النفايات يف االأحياء وال�صوارع، باالإ�صافة اإىل 

املالب�س  تدوير  اإع��ادة  ور���س عمل حول  عقد 

مالب�س  ل�صناعة  الن�صيج  نفايات  با�صتخدام 

جديدة، للحفاظ على املوارد الطبيعية ، اإىل 

اأطفال ح�صانة  على  املزروعات  توزيع  جانب 

ال�����ص��رك��ة وم�����ص��ارك��ت��ه��م زراع���ت���ه���ا ل��ر���ص��ي��خ 

مفهوم املحافظة على البيئة يف اأذهانهم.

زين  �صركة  �صيدات  فريق  م�صاركة  وتاأتي 

ال��دائ��م  �صعيها  م��ن  ان��ط��الق��اً  ال��ب��ط��ول��ة؛  يف 

ن��ح��و ت��ط��ب��ي��ق اأه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة 

االأمم  برنامج  و�صعها  التي   - ع�صر  ال�صبعة 

امل��ت��ح��دة االإمن���ائ���ي - م���ن خ���الل اإط��الق��ه��ا 

وال��رام��ج يف جم��ال  امل���ب���ادرات  م��ن  للعديد 

اإدارة اال�صتدامة.

ح��ل��واًل  تعتمد  زي��ن  ���ص��رك��ة  اأن  اإىل  ُي�����ص��ار 

ومم���ار����ص���ات ���ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، وذل����ك بغية 

الطبيعية،  وامل�����وارد  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 

م�������ص���اه���م���ًة م���ن���ه���ا ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م�����ن وط������اأة 

زين”  “غابة  ك��ت��ب��ّن��ي  ال��ب��ي��ئ��ي��ة؛  ال��ت��ح��دي��ات 

يف حم��اف��ظ��ة ج��ر���س وزراع�����ة م��ا ي��ق��ارب ال��� 

 GPRS خ��دم��ة  وت���ق���دمي  ���ص��ج��رة،   7500

ُبعد،  عن  فيها  والتحّكم  املياه  جودة  ملراقبة 

وال��زج��اج   امل��ع��ادن  ل��ف��رز  م�صتوعبات  وو���ص��ع 

والبال�صتيك، يف كافة اأق�صام ال�صركة الإعادة 

تدويرها، وجمع االأوراق الإعادة ا�صتخدامها 

وت��خ�����ص��ي�����س  ج����ان����ب  اإىل  اأخ�����������رى،  م������رة 

ال�صركة،   واإىل  من  املوظفني  لنقل  حافلتني 

وا���ص��ت��خ��دام االأك���ي���ا����س ال��ورق��ي��ة ال�����ص��دي��ق��ة 

اآثار تغري  للبيئة، للم�صاهمة يف التقليل من 

املناخ والتلّوث.

االنباط- عمان

ثابتة  نقاط  بن�صر  ال�صحة  وزارة  ب��داأت   

بالعا�صمة  ال�����ص��ام��ل��ة  ال�صحية  امل��راك��ز  يف 

الإج�����������راء ف���ح���و����ص���ات ف�����ريو������س ك����ورون����ا 

فرق  قبل  م��ن  املناطق  تلك  يف  للمواطنني 

�صت�صمل  خ��ط��ة  ���ص��م��ن  ال��وب��ائ��ي  ال��ت��ق�����ص��ي 

اأنحاء  جميع  يف  كورونا  فح�س  نقطة   150

اململكة.

للرعاية  ال��ع��ام  االأم����ني  م�����ص��اع��د  وح���دد 

�صرك�س  غ���ازي  ال��دك��ت��ور  االأول��ي��ة  ال�صحية 

ن���ق���اط ال��ف��ح�����س يف م���راك���ز ���ص��ح��ي ع��م��ان 

ال�����ص��ام��ل، ال��ق��وي�����ص��م��ة ال�����ص��ام��ل، ط��رب��ور 

احلمام  م��رج  ال�صامل،  ن�صري  اأب��و  ال�صامل، 

املوقر،  �صحاب،  ال�صامل،  �صويلح  ال�صامل، 

واجل���ب���ي���ه���ة، ب���ه���دف ت��خ��ف��ي��ف ال���ع���بء ع��ن 

ث��اب��ت��ة  ن��ق��اط  اإىل  ال��و���ص��ول  امل��واط��ن��ني يف 

الإج������راء ال��ف��ح�����س، وال��ت��خ��ف��ي��ف ع���ن ف��رق 

العينات  اأخذ  طريق  عن  الع�صوائي  الر�صد 

واإج�����راء ال��ف��ح��و���ص��ات وظ��ه��ور ال��ن��ت��ائ��ج يف 

املنا�صب. الوقت 

وت��ع��د ه��ذه ال��ن��ق��اط ه��ي ال��دف��ع��ة االأوىل 

التق�صي  ف���رق  ل��ن�����ص��ر  ال������وزارة  خ��ط��ة  م���ن 

ال���وب���ائ���ي يف امل����راك����ز ال�����ص��ح��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة 

للمواطنني  ال��ف��ح��و���ص��ات  اإج����راء  اأج���ل  م��ن 

ال���راغ���ب���ني ب���ذل���ك ���ص��م��ن ���ص��اع��ات ال�����دوام 

الر�صمي من ال�صاعة الثامنة �صباحا وحتى 

الثالثة بعد الظهر.

االنباط- عمان

االردنية  ال�صناعية  امل��دن  �صركة  اأك��دت   

ا�صتمرارية العمل يف اإدارات املدن ال�صناعية 

خدماتها  وتقدمي  توقف  دون  باملحافظات 

االأع���م���ال  ورج����ال  للم�صتثمرين  ب��ع��د  ع���ن 

املتاحة  ال���ق���درات  وف���ق  اأع��م��ال��ه��م  وت�صهيل 

حلني اإمتام اإجراءات ال�صالمة حتى مطلع 

املقبل. االأ�صبوع 

وكانت ال�صركة اعلنت عن اإيقاف الدوام 

الر�صمي وا�صتقبال املراجعني ملكاتب االدارة 

العا�صمة عمان  الواقعة يف  لل�صركة  العامة 

بفريو�س  اإ�صابة  ت�صجيل  عقب  وغد،  لليوم 

ك���ورون���ا الأح���د امل��وظ��ف��ني. وق��ال��ت يف بيان 

اليوم االربعاء، اإنها �صتبداأ عمليات التعقيم 

وفح�س املوظفني واتخاذ جميع االإجراءات 

على  واحلفاظ  العدوى  عمليات  من  للحد 

العامة. ال�صالمة 

املحلي
50 اخلمي�س  10/15 / 2020 

يف راأيي بانه ال يجوز الهجوم على احلكومه واإثارة ق�صايا �صخ�صيه النها �صخ�صيه 

فاحلكومه احلاليه يف رئي�صها ووزرائها مدعوون للعمل واالإجناز يف مهلة ثالثة اأ�صهر 

واتخاذ قرارات تنمويه واداريه تريح النا�س ولي�س قرارات ت�صتفز النا�س وذلك باأ�صلوب 

االإعالم  باأنها ت�صم وزراء اعالميون ولي�س وزير  ال�صراحه والو�صوح واالإقناع خا�صة 

فقط وت�صم خرات ووزراء لهم ومنهم معايل االأ�صتاذ الدكتور حممد ابو قدي�س وزير 

التعليم العايل والبحث العلمي الذي ال يختلف اثنان عليه يف التعليم العايل والبحث 

لوزارة  عام  امني  من  فعمل  ووطنيه  ونظافته  واالأكادميية  االداري��ه  قدرته  يف  العلمي 

اإىل رئي�س اجلامعه العربيه املفتوحه وقد  اإىل رئي�س جامعة الريموك  التعليم العايل 

جنح يف كل املواقع وطور واجنز وما تعر�س له كالعاده من حماربة كل ناجح ومنجز 

ال�صحيح  اإال  ي�صح  ال  النهايه  يف  ولكن  واملنجز  الناجح  يحاربون  الذين  البع�س  من 

نوعيه  نقله  فيه  �صتحدث  ال��ع��ايل  للتعليم  ال��ه��ام  القطاع  ب��اأن  متفائل  فاإنني  ول��ذل��ك 

بتعاون روؤ�صاء جامعات الوطن  وهيئة االعتماد وهناك ق�ص�س جناح يف التعليم العايل 

املجتمع   م��ع  والتفاعل  والتقني  التطبيقي  والتعليم  املهنيه  امل�����ص��ارات  يف  عليها  يبنى 

دعم  االوان  ان  بانه  واعتقد  الب�صريه  امل��وارد  لتنمية  الوطنيه  اال�صراتيجيه  وتنفيذ 

اجلامعات الوطنيه اخلا�صه واال�صتماع اإىل همومها واإعادة النظر يف قرارات �صابقه مت 

فيها ترخي�س كليات على ا�صا�س انها جامعيه ال تتوافر فيها ما يطبق على اجلامعات 

من االعتماد العام واخلا�س

من  باأن  واعتقد  احلكومه  حول  االجتماعي  التوا�صل  قنوات  عر  ين�صر  ما  وتابعت 

مهله  اإىل  يحتاج  ق��رار  الي  املو�صوعي  البناء  فالنقد  مراجعه  اإىل  يحتاج  بذلك  يقوم 

ح��االت  يف  تنجح  احلاليه  احلكومه  ب��اأن  واعتقد  اأ�صهر   ثالثة  خ��الل  وعمل  وق���رارات 

ال��ع��م��ل ك��ف��ري��ق ودون ق����رارات ا���ص��ت��ف��زازي��ة ف��ال��ن��ا���س همهما ال��ب��ط��ال��ه وغ���الء االأ���ص��ع��ار 

وال�صحه والرواتب  والتعليم فال ت�صتطيع حتمل قرارات اأخرى ولكن النا�س م�صتعده 

م�صاريع  وف��ت��ح  م��ي��داين  وع��م��ل  مبا�صر  وت��اث��ري  ب��اق��ن��اع  التحديات  وم��واج��ه��ة  للتعاون 

وهناك اآراء تقول باأن حتويل االردن اإىل منطقه حره كامله �صيجذب اال�صتثمار وميكن 

من  واع��رف  وعمل  وج��ذب  ت�صويق  يف  للتعليم  وعامليا  اإقليميا  مركزا  االردن  يكون  اأن 

هناك  ب��اأن  وخارجيا   داخليا  الفعاليات  خمتلف  مع  الوطيده  وعالقاتي  عملي  خالل 

جاليات اردنيه ومغربني يرغبون يف الدرا�صه يف االردن واالأردن مهياأ ان يكون مركزا 

بانه  الكورونا  جائحة  يف  اثبت  وقد  الغذائي  واالأمن  وال�صحه  للتعليم  وعامليا  اإقليميا 

دوله قويه وخا�صة يف التعليم واالأمن الغذائي وال�صحه بتعاون اجلميع ولي�س بحظر 

�صامل ال يتناغم التوازن فيه مع ال�صحه والعمل واالإنتاج والتعليم

بكفاءه  تتمتع  تنفيذيه  اإدارات  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  يف  تنجح  ح��ك��وم��ه  اي  ب���اأن  واع��ت��ق��د 

وحم�صوبيه  متنفذين  والو  وال�صغوط  االر�صاءات  اختيارات  عن  بعيدا  وعمل  واجن��از 

تبحث  مغلقه  اإدارات  ولي�س  والتطوير  واالإق��ن��اع  امل�صاكل  مواجهة  على  ق��ادره  وادارات 

اختيار  الد�صتور يف  على  واعتمادا  �صيدنا  وكما وجه جاللة  ال�صخ�صيه   عن م�صاحلها 

احلقوق  يف  مت�صاوون  الد�صتور)االردنيون  من  ال�صاد�صه  امل��اده  تن�س  وكما  الكفاءات 

والواجبات وان اختلفوا يف العرق اأو اللغة اأو الدين(

ال��وق��وع يف فخ  امل��و���ص��وع��ي ���ص��روري وحم��م��ي لكن دون  ال��ب��ن��اء  ب��اأن��ه النقد  يف راأي���ي 

اي  يف  والت�صكيك  الفو�صى  وبث  الت�صويه  اإىل  ي�صعون  وناعقني  وانتهازيني  و�صوليني 

االإجناز  واب��راز   للحديث  مدعوون  وكلنا  الداخليه   اجلبهه  حت�صينات  ل�صرب  منجز 

مهني  بناء  نقد  ال��وق��ت  نف�س  ويف  جن��اح  ق�صة  االردن  يف  حتقق  فما  وال��ك��ف��اءه  والعمل 

مو�صوعي

حمى اهلل الوطن وال�صعب واجلي�س واالأجهزة االمنيه وقيادتنا الها�صميه التاريخيه 

بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم

د .مصطفى محمد عيروط

 الحكومه )١(... التعليم 
العالي والبحث العلمي

 صناعة االردن تدعو لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 زواتي: العقبة االقتصادية حاضنة الهم مشاريع الطاقة بالمملكة

فريق سيدات »زين« يستعد لخوض منافسات بطولة العالم ألهداف التنمية الُمستدامة

 الصحة تنشر ١50 نقطة ثابتة لفحص كورونا
 المدن الصناعية: العمل بمكاتب المحافظات طبيعي

االنباط- عمان

االأردن  ���ص��ن��اع��ة  رئ��ي�����س غ��رف��ة  دع���ا   

امل��ه��ن��د���س ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ري، اإىل ت��وف��ري 

اآل������ي������ات ل�����دع�����م امل����ن���������ص����اآت ال�������ص���غ���رية 

اال�صتمرار  على  وم�صاعدتها  واملتو�صطة 

ب��اأع��م��ال��ه��ا وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى ع��ام��ل��ي��ه��ا 

قبل  ك��ان  كما  االإنتاجي  ن�صاطها  وع��ودة 

جائحة فريو�س كورونا.

اإىل  اجل����غ����ب����ري  امل����ه����ن����د�����س  وا�������ص������ار 

الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  توجيهات 

ال�صامي  ال��ت��ك��ل��ي��ف  ك��ت��اب  يف  ال�����ص��ري��ح��ة 

وت�����ص��ك��ي��ل ال���ف���ري���ق االق���ت�������ص���ادي ال��ت��ي 

ت�صمنت ا�صارات وا�صحة ومب�صرة الدارة 

التناغم  �صواء جلهة  االقت�صادية  امللفات 

والطاقة  والعمالة  اال�صتثمار  ملفي  بني 

وامل��ال��ي��ة، وب�����ص��ك��ل ي�����ص��م��ن اخل����روج من 

االقت�صادية. ال�صغوط 

تاريخية  اأمام حلظة  االأردن  اإن  وقال 

ل��ل��ت��ح��ول ال��ف��ع��ل��ي ن��ح��و دول�����ة االإن���ت���اج، 

ال��ن��اجت��ة خالل  ال��ف��ر���س  خا�صة يف ظ��ل 

االأزمة والتي اأ�صار اليها جاللة امللك يف 

ال�صامي. التكليف  كتاب 

ولفت اإىل اأن ال�صري نحو دولة االإنتاج 

ي��ت��ط��ل��ب ال��ع��م��ل وب���ا����ص���ت���م���رار ب�����ص��راك��ة 

ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني  وف��اع��ل��ة  حقيقية 

�صاملة  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة  وب���ن���اء  واخل���ا����س 

ال����ذات  ع���ل���ى  االع���ت���م���اد  اإىل  ل���ل���و����ص���ول 

وتعزيز الفر�س الناجتة مبا يعزز منعة 

عمل  فر�س  وتوفري  االأردين  االقت�صاد 

جديدة لالأردنيني.

ك��م��ا دع��ا اإىل ال��ت��وج��ه ن��ح��و االع��ت��م��اد 

وزيادة  املحلي،  االإنتاج  ودعم  الذات  على 

االقت�صادية  القطاعات  بني  الرابطات 

الذاتي  االك��ت��ف��اء  يحقق  ومب��ا  املختلفة، 

االأ�صا�صية  ال�صلع  من  وخا�صة  البالد  يف 

وتعزيز القدرات االإنتاجية يف اململكة.

ال��ت��ط��ب��ي��ق  ن��ح��و  ال�����ص��ري  اأن  واو����ص���ح 

االإن���ت���اج يتطلب  دول����ة  مل��ف��ه��وم  ال��ف��ع��ل��ي 

ال���ع���م���ل ع���ل���ى رف�����ع ك����ف����اءة ع��ن��ا���ص��ره��ا 

ال��رئ��ي�����ص��ة ����ص���واء امل���دخ���الت االإن��ت��اج��ي��ة 

االإن��ت��اج��ي��ة، مع  امل�����وارد وامل��خ��رج��ات  اأو 

القيمة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز 

فر�س  ا�صتحداث  على  والقادرة  امل�صافة 

العمل وا�صتدامتها، وعلى راأ�صها املن�صاآت 

ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة م���ن ال��ق��ط��اع��ني 

الركيزة  تعد  التي  وال�صناعي  التجاري 

اال�صا�صية لالإنتاج واإيجاد فر�س العمل.

ون���ا����ص���د امل���ه���ن���د����س اجل���غ���ب���ري ال����ذي 

ي���راأ����س ك��ذل��ك غ��رف��ة ���ص��ن��اع��ة ع��م��ان، 

ت��ك��ال��ي��ف  خ��ف�����س  ت�����ص��ع  اأن  احل���ك���وم���ة 

امل������دخ������الت االإن�����ت�����اج�����ي�����ة ع����ل����ى راأ��������س 

اأول��وي��ات��ه��ا، واال���ص��ت��م��رار ب��ال��غ��اء ك��ل من 

ب���ن���د ف�����رق ���ص��ع��ر ال����وق����ود م����ن ف���ات���ورة 

ال���ك���ه���رب���اء، وغ���رام���ة احل���م���ل االأق�����ص��ى 

خ��الل ف��رة ال���ذروة، ودرا���ص��ة تخفي�س 

قطاع  على  الكهربائية  التعرفة  اأ�صعار 

واملتو�صطة. ال�صغرية  املن�صاآت 

اأجور  خف�س  على  بالعمل  طالب  كما 

حمور  على  للب�صائع  الداخلي  ال�صحن 

العقبة – عمان، وتخفي�س ُكلف املناولة 

والتخزين يف العقبة، واالإ�صراع يف اجناز 

ع����دد م���ن امل�����ص��اري��ع امل��ه��م��ة ع��ل��ى غ���رار 

احلديد  �صكك  وم�صروع  الرية  املوانىء 

ال�صلع  ان�صياب  حركة  لتعزيز  الوطني، 

واحلد من تكاليف النقل.

واك���د ���ص��رورة ح��ف��ز االن��ت��اج الوطني 

وح���م���اي���ت���ه، وت���ع���زي���ز ح�����ص��ة امل��ن��ت��ج��ات 

الوطنية يف ال�صوق املحلية، يف ظل تنامي 

تلك  وخا�صة  ال�صلعية  امل�صتوردات  حجم 

ت�صكل  وال��ت��ي  حمليا  امل�صنع  املثيل  ذات 

اأكر من 35 باملئة من م�صتوردات االأردن 

من ال�صلع نهائية ال�صنع.

مبداأ  بتطبيق  طالب  ال�صدد،  وبهذا 

امل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل م��ع ال����دول ال��ت��ي ت�صع 

االأردنية  ال�صادرات  دخول  اأمام  عراقيل 

ال���ي���ه���ا واإع���������داد خ���ط���ة ف����وري����ة حل�����ص��ر 

امل���������ص����ت����وردات ال���ت���ي ل���دي���ه���ا م��ث��ي��ل م��ن 

وخا�صة  منها،  للحد  املحلية  ال�صناعة 

املنتجات  على  تهديداً  ت�صكل  التي  تلك 

ال���وط���ن���ي���ة، م���ع االأخ������ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار 

العديد  تتخذها  التي  االإداري��ة  املعيقات 

من الدول على م�صتورداتها للحد منها.

كما طالب بتعديل ت�صريعات وقرارت 

امل�����ص��ري��ات احل��ك��وم��ي��ة م���ن ال�����ص��رك��ات 

لرفع  واملتو�صطة،  ال�صغرية  ال�صناعية 

لل�صناعات  ال�صعرية  االأف�����ص��ل��ي��ة  ن�صبة 

ال����ع����ط����اءات احل���ك���وم���ي���ة،  االأردن�����ي�����ة يف 

من  الت�صريعات  ه��ذه  تطبيق  واإل��زام��ي��ة 

قبل اجلهات احلكومية كافة.

واك������د امل���ه���ن���د����س اجل���غ���ب���ري ����ص���رورة 

ت���ع���زي���ز ح�������ص���ة امل���ن���ت���ج���ات امل���ح���ل���ي���ة يف 

امل�������ص���ري���ات احل���ك���وم���ي���ة، وذل�����ك ب��رف��ع 

لل�صناعات  ال�صعرية  االأف�����ص��ل��ي��ة  ن�صبة 

االردن���ي���ة يف ال��ع��ط��اءات احل��ك��وم��ي��ة اإىل 

املحلي  املنتج  تناف�صية  لزيادة  باملئة،   25

وحت���ري���ك ال��ع��ج��ل��ة االإن���ت���اج���ي���ة وزي�����ادة 

وتخ�صي�س  امل��ح��ل��ي،  الطلب  م�صتويات 

من  باملئة   20 عن  تقل  ال  اإلزامية  ن�صبة 

ال���ع���ط���اءات احل��ك��وم��ي��ة مب���وج���ب ن��ظ��ام 

املن�صاآت  ملنتجات  احلكومية  امل�صريات 

واملتو�صطة. ال�صغرية 

مبنية  دع����م  ح����زم  ت���وف���ري  اإىل  ودع����ا 

ح����واف����ز  م����ن����ح  او  ت���خ���ف���ي�������ص���ات  ع����ل����ى 

���ص��ري��ب��ي��ة ل��ل��م��ن�����ص��اآت امل��ت�����ص��ررة خ��الل 

بالعمالة  االح��ت��ف��اظ  واع��ت��م��اد  االأزم�����ة، 

االأردن�����ي�����ة ك���اأ����ص���ا����س وح���ي���د ف���ق���ط مل��ن��ح 

ال�صغرية  للمن�صاآت  ال�صريبية  احلوافز 

واملتو�صطة.

اإىل ����ص���رورة رب����ط احل���واف���ز  وا����ص���ار 

ال��ت��م��وي��ل��ي��ة وال�����ص��ري��ب��ي��ة ب��ال��ق��درة على 

ت��ف��ع��ي��ل اأن�����ص��ط��ة ال��ت�����ص��ب��ي��ك وال���راب���ط 

القطاع  نف�س  يف  اأو  اأخ��رى  قطاعات  مع 

االإنتاج وت�صاعد  ب�صورة تعزز من تراكم 

على حتقيق مبداأ دولة االإنتاج واالعتماد 

على الذات.

واك������د امل���ه���ن���د����س اجل���غ���ب���ري ����ص���رورة 

ت�صجيع الطلب املحلي من خالل تو�صيع 

ق����اع����دة ال�����ص��ل��ع امل�����ص��م��ول��ة ب��ت��خ��ف��ي�����س 

على  او  املبيعات،  على  العامة  ال�صريبية 

االأق����ل ال��ت��ف��ك��ري ب��ط��رح ب��رن��ام��ج م���زدوج 

حملية  ال�����ص��ل��ع  ع��ل��ى  امل��ب��ي��ع��ات  ل�صريبة 

ال�صنع، وعلى ال�صلع امل�صتوردة خ�صو�صا 

يف ظل التغريات التي رتبتها االأزمة على 

العاملية وممار�صاتها. التجارة  منظومة 

برامج  بتوفري  الغرفة  رئي�س  وطالب 

مت��وي��ل اإ���ص��اف��ي��ة ل��ل��م��ن�����ص��اآت ال�����ص��غ��رية 

وامل��ت��و���ص��ط��ة االأك����ر ت�����ص��رراً، وع��ل��ى اأن 

ي��ت�����ص��ف م��ث��ل ه���ذا ال��ت��م��وي��ل ب��ال�����ص��رع��ة 

توجيهه  ل�صمان  التمويل  ف��رة  وق�صر 

لهذه  االقت�صادي  الن�صاط  اإعادة  لغايات 

التمويلية. احتياجاتها  وتلبية  املن�صاآت 

ا�صراتيجية  بناء  �صرورة  اإىل  وا�صار 

وط��ن��ي��ة ل��ل��ت�����ص��دي��ر، ت���ك���ون مب��ق��دوره��ا 

حت��دي��د اول���وي���ات االأ�����ص����واق وامل��ن��ت��ج��ات 

ل���ل�������ص���ادرات االأردن�����ي�����ة، وامل�����ص��اه��م��ة يف 

واجل��غ��رايف  ال�صلعي  ال��ت��ن��وع  درج���ة  رف���ع 

ال�صادرات  وتنويع  الوطنية،  لل�صادرات 

املنتجات  ف��ر���س  على  وال��ب��ن��اء  االردن��ي��ة 

خ��الل اجل��ائ��ح��ة، وحت��دي��دا يف اال���ص��واق 

واملجاورة. القريبة 

واك�����د ����ص���رورة و����ص���ع ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 

���ص��ري��ع��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ه����ذه امل��ع��ط��ي��ات 

خ�����ص��و���ص��ا م���ن ���ص��رك��ة ب��ي��ت ال�����ص��ادرات 

االردن�����ي�����ة يف ظ����ل حم�����دودي�����ة ال�����ص��ف��ر 

وال�����روي�����ج وال����رك����ي����ز ع���ل���ى ال���ت���ج���ارة 

ب��رن��ام��ج �صمان  وت��ع��زي��ز  االإل��ك��رون��ي��ة، 

االأردن��ي��ة  ال�صركة  يف  ال�����ص��ادرات  ائتمان 

ل�����ص��م��ان ال���ق���رو����س وت��ن��ف��ي��ذ ت��و���ص��ي��ات 

بتوجيهات  �صكلت  التي  الت�صنيع  جل��ان 

�صامية. ملكية 

اأب����رز  اإن  امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري  وق�����ال 

ادارة  احل��ك��وم��ة يف  ل��ن��ج��اح  ال�����ص��م��ان��ات 

االأزم�������ة االق���ت�������ص���ادي���ة واخل�������روج م��ن��ه��ا 

واع����ادة ال��ث��ق��ة ل��ل��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة 

و�����ص����م����ان ال����و�����ص����ول ل�����دول�����ة االن����ت����اج 

�صرورة  يف  تكمن  الذات،  على  واالعتماد 

مع  التعاطي  يف  وال��ن��ظ��رة  النهج  تغيري 

القرارات االقت�صادية وخا�صة ذات االأثر 

املايل على اخلزينة.

حول  الدرا�صات  اح��دى  ان  اإىل  ولفت 

ح��ال  يف  اأن���ه  اك���دت  الكهربائية  ال��ط��اق��ة 

ن�صبته  مب���ا  ال���ك���ه���رب���اء  ت��ع��رف��ة  خ��ف�����س 

���ص��ي��ح��دث  ال�������ص���ن���اع���ة،  ب���امل���ئ���ة ع���ل���ى   10

االإنتاج  على  باملئة   2 ن�صبته  مبا  ارتفاعاً 

ال�����ص��ن��اع��ي، م���ا ي�����ص��ه��م يف من���و ال��ن��اجت 

اآالف   10 ويولد  باملئة  4ر0  بنحو  املحلي 

فر�صة عمل.



مو�سكو- رويرتز

ق���ال وزي����ر �ل��ط��اق��ة �ل��رو���س��ي �أل��ك�����س��ن��در 

نوفاك، �م�س �لأربعاء، �إن جمموعة �أوبك+ 

هو  كما  �لإنتاج  تخفي�سات  تخفيف  �ستبد�أ 

خم��ط��ط ل��ه رغ���م ت��ز�ي��د ح����الت �لإ���س��اب��ة 

بفريو�س كورونا يف �أنحاء �لعامل.

ن��وف��اك يف م��ق��ال مب��ج��ل��ة خا�سة  وك��ت��ب 

�ل��ث��ان��ي��ة من  �مل��وج��ة  ب���دء  “رغم  ب���ال���وز�رة 

�جل���ائ���ح���ة. ن��ح��ن ك���رف���اق م���ع���ا، ���س��ن��و����س��ل 

�لنظر للو�سع بتفاوؤل ونعتقد �أننا �سنتمكن 

من زيادة �لإنتاج تدريجيا«.

تخفي�سات  لتقلي�س  �أوب����ك+  وت��خ��ط��ط 

�أول يناير كانون �لثاين.  �لإنتاج بد�ية من 

بو�قع  �لإن��ت��اج  حاليا  �ملجموعة  وتخف�س 

يف  للم�ساهمة  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   7.7

حت��ق��ي��ق ت����و�زن يف �ل�����س��وق ودع����م �لأ���س��ع��ار 

�ملخزونات. وخف�س 

�إىل ذلك، قال �لكرملني،  �م�س �لأربعاء، 

�أثبت  �ل�سعودية  م��ع  �ل��رو���س��ي  �ل��ت��ع��اون  �إن 

يف  ����س��ت��ق��ر�ر  لتحقيق  �ل�����س��اب��ق  يف  فعاليته 

�لعاملية. �أ�سو�ق �لنفط 

وتاأتي �لتعليقات �لتي �أدىل بها �ملتحدث 

ب��ا���س��م �ل��ك��رم��ل��ني دمي�����ري ب��ي�����س��ك��وف يف 

بعد  �ل�سحفيني  م��ع  �ل��ه��ات��ف  ع��ر  م��وؤمت��ر 

يوم من �إجر�ء �لرئي�س �لرو�سي فالدميري 

ب���وت���ني حم���ادث���ة ه��ات��ف��ي��ة م���ع ويل �ل��ع��ه��د 

ناق�سا  �سلمان  بن  حممد  �لأم��ري  �ل�سعودي 

���س��ي��م��ا �سمن  �ل��ب��ل��دي��ن ل  ت���ع���اون  خ��الل��ه��ا 

�سيغة �أوبك+، بح�سب ما ورد يف “رويرز«.

�لأربعاء  �م�س  �لنفط   �أ�سعار  وتر�جعت 

�أن ����س��ت��م��ر�ر ه��ب��وط  ج�����ر�ء خم�����اوف م���ن 

�رت��ف��اع ح��الت  �ل��وق��ود يف ظ��ل  �لطلب على 

�لإ�����س����اب����ة ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا يف �أوروب�������ا 

م�ستهلكة  دول���ة  �أك���ر  �مل��ت��ح��دة،  و�ل���ولي���ات 

ل���ل���خ���ام يف �ل�����ع�����امل، ق�����د ي���ع���رق���ل �ل��ن��م��و 

�لقت�سادي.

�لبلد�ن  ملنظمة  �ل�سهري  �لتقرير  وذكر 

�مل�سدرة للبرول )�أوبك( �أم�س، �أن �لطلب 

ب���و�ق���ع  ���س��ريت��ف��ع   2021 يف  �ل���ن���ف���ط  ع���ل���ى 

 96.84 �إىل  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   6.54

�ألف   800 بو�قع  �أقل  يوميا،  برميل  مليون 

ب��رم��ي��ل ع��ن �ل��ت��وق��ع��ات ق��ب��ل ���س��ه��ر، نتيجة 

�ل���س��ط��ر�ب��ات �لق��ت�����س��ادي��ة �ل��ن��اج��م��ة عن 

جائحة كورونا.

ونزلت �لعقود �لآجلة خلام برنت ت�سليم 

يعادل  م��ا  �سنتا   17 �لأول  ك��ان��ون  دي�سمر 

خ��ام  ف��ق��د  بينما  دولر،   42.28 �إىل   %0.4

�سنتا   18 �لأمريكي  �لو�سيط  تك�سا�س  غرب 

ما يو�زي 0.5% �إىل 40.02 دولر.

دبي - العربية

S&P �أن �لبنوك �خلليجية �ست�سهد  توقع تقرير لوكالة 

على  �مل�ستجدة  �ل��ظ��روف  م��ن  للتعامل  جديد�”،  “عهد� 
�لتي �ستتميز بر�جع م�ستويات �لربحية. �ل�ساحة، 

وتر�جع  كورونا  جائحة  تد�عيات  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ���س��ار 

�أ�سعار �لنفط، �سيدفع بنوك �ملنطقة �إىل تغيري منط �أعمالها 

�لأ�سول،  وجودة  �لربحية  م�ستويات  �نخفا�س  على  للتاأقلم 

�ملزيد من �لندماجات وزي��ادة  �إىل  ب��دوره  ي��وؤدي  وهو ما قد 

�لنفقات. �ملالية لتخفي�س  �لتكنولوجيا  �لعتماد على 

و”�سامبا”  “�لأهلي”  بنكي  �ن��دم��اج  �إىل  �لتقرير  و�أ���س��ار 

يف �ل�����س��ع��ودي��ة مي��ث��ل �مل��وج��ة �لأوىل م��ن ع��م��ل��ي��ات �لن��دم��اج 

لإع���ادة  �مل�ساهمني  �سعي  م��ن  ب��دع��م  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  �مل�سرفية 

�أ�سولهم وحمافظهم، وهو ما قد تتبعه موجة ثانية  ترتيب 

من عمليات �لندماج للتاأقلم مع �لبيئة �مل�سرفية �جلديدة.

وتوقع �لتقرير �رتفاع ن�سبة �لقرو�س �ملتعرثة �إىل مابني 

م�ستويات  و�نخفا�س  �ملقبلني.  �لعامني  خالل   ،%6 �إىل   ،%5

�لإقر��س �إىل %5.

دبي - العربية

�خلليجية  �ل��ب��ن��وك  �أن   S&P ل��وك��ال��ة  تقرير  ت��وق��ع 

�ل���ظ���روف  م���ن  ل��ل��ت��ع��ام��ل  جديد�”،  “عهد�  ���س��ت�����س��ه��د 

�مل�ستجدة على �ل�ساحة، �لتي �ستتميز بر�جع م�ستويات 

�لربحية.

ك��ورون��ا  ت��د�ع��ي��ات ج��ائ��ح��ة  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����س���ار 

وتر�جع �أ�سعار �لنفط، �سيدفع بنوك �ملنطقة �إىل تغيري 

منط �أعمالها للتاأقلم على �نخفا�س م�ستويات �لربحية 

وجودة �لأ�سول، وهو ما قد يوؤدي بدوره �إىل �ملزيد من 

�ملالية  �لتكنولوجيا  على  �لعتماد  وزي��ادة  �لندماجات 

�لنفقات. لتخفي�س 

“�لأهلي”  ب��ن��ك��ي  �ن����دم����اج  �إىل  �ل���ت���ق���ري���ر  و�أ������س�����ار 

من  �لأوىل  �مل���وج���ة  مي��ث��ل  �ل�����س��ع��ودي��ة  يف  و”�سامبا” 

عمليات �لندماج �مل�سرفية يف �ملنطقة، بدعم من �سعي 

�أ�سولهم وحمافظهم، وهو ما  �مل�ساهمني لإعادة ترتيب 

قد تتبعه موجة ثانية من عمليات �لندماج للتاأقلم مع 

�مل�سرفية �جلديدة. �لبيئة 

�إىل  �ملتعرثة  �لقرو�س  ن�سبة  �رتفاع  �لتقرير  وتوقع 

6%، خالل �لعامني �ملقبلني. و�نخفا�س  �إىل   ،%5 مابني 

م�ستويات �لإقر��س �إىل %5.

باري�س -رويرتز

قالت وكالة �لطاقة �لدولية  �م�س 

�لأربعاء �إن خمزونات �لدول �ملتقدمة 

�أغ�سط�س  يف  �نخف�ست  �ل��ن��ف��ط  م��ن 

3.194 مليار  22.1 مليون برميل �إىل 

برميل  مليون   209.1 بزيادة  برميل، 

5 �سنو�ت. عن متو�سط 

م��ع��دلت  �أن  �ل���وك���ال���ة،  و�أ����س���اف���ت 

فقط  جزئيا  �ستنتع�س  �خل��ام  تكرير 

يف  �مل�سجلة  �مل�ستويات  �إىل   ،2021 يف 

.2015

م��ع��دلت  ����س��ت��ق��ر�ر  �إىل  و�أ�����س����ارت 

�����س���ت���ه���الك �مل�������س���ايف م����ن �خل������ام يف 

ح�ساب  على  جاء  و�سبتمر  �أغ�سط�س 

�نخفا�س كبري يف �لهو�م�س.

االقت�صادي
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نوفاك: أوبك+ ملتزمة بخطط تخفيف تخفيضات اإلنتاج

بنوك الخليج ستشهد عهدا جديدا للتأقلم مع تراجع الربحية

بنوك الخليج ستشهد عهدا جديدا للتأقلم مع تراجع الربحية

مخزونات الدول المتقدمة من النفط 
تنخفض 22.1 مليون برميل في أغسطس

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

الفدرالي: أسعار الفائدة المنخفضة 
حاليا هي لدعم االقتصاد

أرباح غولدمان ساكس تزيد لمثليها 
بفضل ارتفاع نشاط التداول

دبي - العربية

قالت رئي�سة �لحتياطي �لفدر�يل يف 

San Francisco �إن �سيا�سة �لإبقاء 
ع��ل��ى ���س��ع��ر �ل���ف���ائ���دة ع��ن��د م�����س��ت��وي��ات��ه��ا 

�مل��ن��خ��ف�����س��ة ل��ف��رة ق���د ت�����س��ل �إىل ع��دة 

����س���ن���و�ت، ه���و �لإج�������ر�ء �مل��ن��ا���س��ب ل��دع��م 

�لقت�ساد �لأمريكي يف �لوقت �حلايل.

قد  �أن���ه   Mary Daly و�أ���س��اف��ت 

ي���ب���دو م���ن غ���ري �مل��ن�����س��ف �أن ���س��ي��ا���س��ات 

�ل����ف����در�يل �حل���ال���ي���ة مت��ن��ح دع���م���ا ق��وي��ا 

للبور�سة ولي�س �ملو�طن �لعادي.

و�أ�سارت �إىل �أن ذلك �سيوؤدي �أي�سا �إىل 

دعم �ل�سركات وخلق �ملزيد من �لوظائف 

ع��ل��ى �مل���دى �مل��ت��و���س��ط، وه���و م��ا ���س��ي��وؤدي 

�مل�����س��او�ة  �مل��زي��د م��ن  �إىل حتقيق  ب����دوره 

م�ستوى  �إىل  �لق��ت�����س��اد  ي�����س��ل  ع��ن��دم��ا 

�لتوظيف �لكامل.

نيويورك -رويرتز

�أع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة غ��ول��دم��ان �ساك�س 

عن زيادة 94% يف �لأرباح �لف�سلية  �م�س 

�أن�سطة  �رتفاع  بعودة  مدفوعة  �لأربعاء، 

�أن�سطتها  �ل�سفقات و��ستمر�ر قوة  �إبر�م 

للتد�ول و�لتعهد بالكتتاب.

و�رت����ف����ع ����س���ايف رب����ح �ل��ب��ن��ك �ل��ع��ائ��د 

مليار   3.5 �إىل  �ل��ع��ادي��ني  للم�ساهمني 

�سبتمر   30 يف  �ملنتهي  �ل��رب��ع  يف  دولر 

�أيلول من 1.8 مليار دولر قبل عام. وز�د 

�لربح �لعائد لل�سهم �إىل مثليه عند 9.68 

دولر من 4.79 دولر قبل عام.

ك���ان حم��ل��ل��ون ي��ت��وق��ع��ون رب��ح��ا ق��دره 

وفقا  �مل��ت��و���س��ط  يف  لل�سهم  دولر   5.57

لتقدير�ت �آي بي �إي �إ�س من رفينيتيف.

العربية-وكاالت

���س��م��ح��ت م��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ج���ارة �ل��ع��امل��ي��ة ل��الحت��اد 

ما  على  عقابية  جمركية  ر�سوم  بفر�س  �لأوروب���ي 

و�خل��دم��ات  �ل�����س��ل��ع  م��ن  دولر  م��ل��ي��ار�ت   4 قيمته 

�لأمريكية �سنوياً، على خلفية �لدعم �لذي تقدمه 

و��سنطن ل�”بوينغ«.

وم��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ج���ارة �ل���ت���ي ���س��م��ح��ت ق��ب��ل �سنة 

�لأوروب��ي  بفر�س عقوبات على �لحت��اد  لو��سنطن 

�مل��ح��دد  �مل��ب��ل��غ  �أن  �ع���ت���رت  “�إيربا�س”،  ل��دع��م��ه 

�لآث����ار  وط��ب��ي��ع��ة  درج����ة  م���ع  “يتنا�سب  �ل���ث���الث���اء 

�لتي مت حتديد وجودها” و�لناجمة عن  �لعك�سية 

بوينغ،  ل�سركة  قانونية  غري  �أمريكية  دع��م  مبالغ 

بح�سب تقرير �ملحكمة.

�أن يح�سل  توقعت  ق��د  ب��ل��وم��رغ  وك��ال��ة  وك��ان��ت 

�لحت���اد �لأوروب�����ي على �ل�����س��وء �لأخ�����س��ر لفر�س 

�لر�سوم.

وي��ت��ب��ادل �لحت���اد �لأوروب����ي و�ل��ولي��ات �ملتحدة 

�لتهامات بتقدمي م�ساعدة حكومية غري قانونية 

رفع  وكالهما  لهما،  �لتابعني  �ل��ط��ائ��ر�ت  مل�سنعي 

�أم�����ام ه��ي��ئ��ة ت�����س��وي��ة �ل��ت��ج��ارة يف منظمة  دع�����اوى 

�لتجارة �لعاملية.

يف �لعام �ملا�سي، �سمحت منظمة �لتجارة �لعاملية 

دولر  مليار   7.5 بقيمة  �أمريكية  عقوبات  بفر�س 

على �ل�سلع و�خلدمات �لأوروبية.

كان هذ� �أكر مبلغ عقوبات مت �ل�سماح به حتى 

�لآن من قبل منظمة �لتجارة �لعاملية، وكان نتيجة 

�لتي  �إيربا�س،  ل�سركة  �لأوروب��ي  �لحت��اد  م�ساعدة 

�ع���ت���رت غ���ري م��ن��ا���س��ب��ة مب��وج��ب ل���و�ئ���ح �ل��ت��ج��ارة 

�لدولية.

ثم فر�ست و��سنطن ر�سوماً عقابية بن�سبة %25 

على منتجات �لحتاد �لأوروب��ي، مثل �جلنب وزيت 

�لزيتون.

على   %10 �لبالغة  �جلمركية  �ل��ر���س��وم  ورف��ع��ت 

�مل��ا���س��ي.  م���ار����س  15% يف  �إىل  �إي���رب���ا����س  ط���ائ���ر�ت 

باملنتجات  قائمة  بالفعل  �لأوروب��ي  �لحت��اد  وو�سع 

ر���س��وم عليها، من  ف��ر���س  �ل��ت��ي ميكنه  �لأم��ريك��ي��ة 

�لكات�ساب �إىل قطع غيار �ل�سيار�ت.

ومبجرد مو�فقة منظمة �لتجارة �لعاملية، ميكن 

�لعقابية  �ل��ر���س��وم  �لأوروب������ي  �لحت����اد  ي��ف��ر���س  �أن 

�جلديدة بدء�ً من 27 �أكتوبر )ت�سرين �لأول(، قبل 

�لرئا�سية �لأمريكية، بينما  �أ�سبوع من �لنتخابات 

دع��ا كثري م��ن ق���ادة �لحت���اد �لأوروب�����ي �إىل فر�س 

على  و��سنطن  ت��و�ف��ق  مل  �إذ�  �ل��ف��ور  على  �ل��ر���س��وم 

�أن  �لقليل منهم  �لر�سوم �جلمركية، ويتوقع  �إلغاء 

تفعل ذلك.

وكان م�سدر يف �لقطاع قد �عتر يف وقت �سابق 

�ل��ب��اب  “يفتح  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  منظمة  ق���ر�ر  �أن 

للمفاو�سات«.

ون���ظ���ر�ً ل���الأزم���ة �ل��ت��ي جت���د ���س��ن��اع��ة �ل��ط��ري�ن 

نف�سها فيها، و�لتاأثري �لذي يحدث على “�إيربا�س” 

فيها  ترفع  �لتي  �لطويلة  �ملعركة  ف��اإن  و”بوينغ”، 

�ل��ر���س��وم �جل��م��رك��ي��ة �أ���س��ع��ار �ل���ط���ائ���ر�ت ل ت��خ��دم 

م�سالح �لحتاد �لأوروبي �أو �لوليات �ملتحدة.

ل�سركة  بالن�سبة  �أك����ر  ب�سكل  �حل����ال  ه��و  ه���ذ� 

بوينغ، �لتي تتطلع �إىل ��ستئناف مبيعات طائر�تها 

�ل�سماح  يتم  �أن  مب��ج��رد   »737 »م��اك�����س  ط���ر�ز  م��ن 

با�ستئناف �لرحالت �جلوية.

 2019 م��ار���س  منذ  �لطائرة  ت�سغيل  �إي��ق��اف  ومت 

بعد حادثني د�ميني �أ�سفر� عن مقتل 346 �سخ�ساً، 

�ل��ط��ر�ز.  ه���ذ�  مبيعات  ت��وق��ف  �إىل  �أي�����س��اً  �أدى  م��ا 

�لتي  �لطائر�ت  ر�سوم جمركية مئات  �أي  و�ستجعل 

طلبتها �سركات �لطري�ن �لأوروبية �أكرث كلفة.

منظمة التجارة تحكم لالتحاد األوروبي بفرض رسوم على سلع أميركية

يف خ�سم �لتغيري�ت �لتي متر على �لوطن �سو�ء ما يتعلق بت�سكيل حكومة جديدة وجمل�س 

فريو�س  جائحة  بفعل  ��ستثنائية  ظ��روف  ظل  يف  تاأتي   وكلها  قادمة  برملانية  و�نتخابات  �عيان 

�ل�سيا�سية  �لأو���س��اع  تطور خمتلف  �سعيد  على  حا�سمة  �ملقبلة   �ملرحلة  �ن  ن�سعر  فنحن  كورونا 

و�لقت�سادية يف �ململكة ما يتطلب قر�ر�ت ��ستئنائية، وندرك متاماً وعورة �لطريق �أمام �ملخل�سني 

من �أبناء هذ� �لوطن �لد�عني �ىل �لبناء و�لتنمية و�ملو�طنة و�لعد�لة  و�لتي هي حقوق ل تنازل 

عنها �أبد�.

�أو  �أعطيات  �لأم��ان��ة حمل ثقيل ولي�ست  ف��ان  �لأع��ي��ان  وم��ن خ��الل خرتي كع�سو يف جمل�س 

تقا�سم منافع، همنا �لوحيد خدمة مليكنا �ملفدى وويل عهده �لأمني و�ل�سعب و�لوطن و�آمل بان 

�أكون قد �أديت �أمانتي على �أكمل وجه م�سلماً �لأمانة لغريي.

ويجب على كل �أردين خمل�س تكري�س جهوده خلدمة هذ� �لوطن من جميع �ملو�قع و�ملنابر 

�لعام  �لقطاعني  ب��ني  �حلقيقية  �ل�سر�كة  لتحقيق  و�ل��ت�����س��ارك  و�ل��ت�����س��اور  و�لتن�سيق  و�ل��ت��ع��اون 

و�خلا�س ملا فيه م�سلحة �لقت�ساد �لوطني �لذي مير يف مرحلة �سعبة حرجة حتتاج من �جلميع 

كل �لتعاون و�لتكاتف لإنعا�س �لقت�ساد ووقف �نهيار �لعديد من �لقطاعات �لقت�سادية ودعمها 

بكل �ل�سبل �ملمكنة لنقاذها قبل فو�ت �لآو�ن.

وك��ل��ن��ا �أم���ل �ن ت��ف��رز �لن��ت��خ��اب��ات �لنيابية �مل��ق��ب��ل��ة  جم��ل�����س  ���س��اع��د يلبي �حل���د �لدن����ى من 

م�سوؤوليات  حتمل  على  �لقادر  �ل�سخ�س  �ختيار  �سرورة  على  �لتاكيد  ب��د   ل  لذلك  �لطموحات 

�ملرحلة �ملقبلة و�أن تعطى �لدميوقر�طية حقها و�لتي ترتكز على �لدور �حلا�سم و�لفاعل للجميع 

وزيادة �حل�س بامل�سوؤولية و�ملو�طنة، يف �سبيل تدعيم رو�فع �لت�سريع و�لرقابة وجتاوز عتبة عدم 

��ستقر�ر �لت�سريعات �لتي توؤثر على بيئة �لعمال و�ل�ستثمار.

�لقر�ع  بعملية  �لفاعلة  للم�ساركة  �لقت�سادي خا�سة  و�ملجتمع  �ملدين عامة  �ملجتمع  ندعو 

لالنتخابات �لنيابية �ملقبلة و�ختيار �ع�ساء ميلكون روؤية وطنية ترفد م�سرية �لإ�سالح �ل�سامل 

باململكة.

حمى �هلل �لأردن من كل مكروه

نائل رجا الكباريتي / رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة األردن

مرحلة حاسمة تحتاج 
قرارات استثنائية
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االنباط-وكاالت

على  التعرف  العلماء يف  بداأ  عندما 

امل�ستجد قبل  اأعرا�س فريو�س كورونا 

كثريا  تت�سابه  اإن��ه��ا  ق��ال��وا  ع���ام،  ن��ح��و 

م���ع ع���وار����س ن����زالت ال����رد ال��ع��ادي��ة، 

ارت��ف��اع احل���رارة وال��ت��ه��اب احللق  مثل 

وال�سعال.

تك�سفت  االأ����س���ه���ر،  م����رور  م���ع  ل��ك��ن 

اأك��ر  اجل�سم  على  ال��ف��ريو���س  اأ���س��رار 

واأك���ر، حيث ر���س��دت اأع��را���س اأخ��رى 

ج��دي��دة م��ث��ل ف��ق��دان ال�����س��م وال��ت��ذوق 

وتاأثريات  الدموية  االأوع��ي��ة  وان�سداد 

فقدان  واأخريا  اله�سمي،  اجلهاز  على 

ال�سمع. حا�سة 

ف���ق���د وج������د خ�������راء ب���ري���ط���ان���ي���ون 

اأن ال��ف��ريو���س قد  اأدل����ة ج��دي��دة ع��ل��ى 

ودائ��م��ا  مفاجئا  ف��ق��دان��ا  اأي�����س��ا  ي�سبب 

لل�سمع، واأكدوا اأن مثل هذه امل�سكالت 

وع����الج  م��ب��ك��ر  اك���ت�������س���اف  اإىل  حت���ت���اج 

�سحيفة  �سلطت  درا�سة  ح�سب  عاجل، 

على  ال�سوء  الريطانية  “غارديان” 
نتائجها.

ك��اي�����س  ج����ي  اإم  “بي  جم���ل���ة  ويف 

لندن  كلية  يف  علماء  ن�سر  ريبورت”، 

يبلغ  رجل  حالة  عن  درا�سة  اجلامعية 

بالربو،  وم�ساب  عاما   45 العمر  م��ن 

بعد  امل���رك���زة  ال��ع��ن��اي��ة  اإدخ����ال����ه يف  مت 

.”19 اإ�سابة ب�”كوفيد 

التنف�س  جهاز  على  الرجل  وو�سع   

م�سادة  اأدوي���ة  واأع��ط��ي  اال�سطناعي، 

للفريو�سات، وبعد اأ�سبوع من مغادرته 

بطنني  اأ�سيب  امل��رك��زة  العناية  وح��دة 

ثم فقد ال�سمع يف اأذنه الي�سرى.

م��ن  اأي������ا  اأن  ال���ف���ري���ق  ي��ع��ت��ق��د  وال 

االأدوية التي اأعطيت للرجل ميكن اأن 

ت�سبب �سررا يف ال�سمع، بينما مل يكن 

املري�س يعاين اأي م�ساكل يف قنوات اأو 

طبلة االأذن قبل اإ�سابته بكورونا.

االإ�سافية  الفحو�س  تظهر  مل  كما 

اأي ع���الم���ة ع���ل���ى وج�����ود م�����س��اك��ل يف 

املناعة الذاتية، بينما مل يكن املري�س 

نق�س  فريو�س  اأو  باالإنفلونزا  م�سابا 

املناعة املكت�سبة )االإيدز(، وهي حاالت 

م��رت��ب��ط��ة ���س��اب��ق��ا ب���ف���ق���دان ال�����س��م��ع، 

وعالوة على ذلك مل يكن لدى الرجل 

اأي م�ساكل يف ال�سمع من قبل.

وك�������س���ف���ت االخ�����ت�����ب�����ارات ال���الح���ق���ة 

اأن ال���رج���ل ي��ع��اين ���س��ع��ف��ا ع�����س��ب��ي��ا يف 

فيها  تكون  حالة  وه��ي  الي�سرى،  اأذن��ه 

امل�����س��وؤول  الع�سب  اأو  ال��داخ��ل��ي��ة  االأذن 

علما  ت��ال��ف��ا،  اأو  ملتهبا  ال�����س��وت  ع��ن 

حقق  العر�س  ل��ه��ذا  ع��الج��ا  تلقى  اأن��ه 

جناحا جزئيا.

وت��ع��د ه��ذه احل��ال��ة ه��ي االأوىل من 

ن��وع��ه��ا، ال��ت��ي ي��ت��م االإب�����الغ ف��ي��ه��ا عن 

م�ساكل يف ال�سمع لدى مر�سى كورونا 

يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، رغ���م ع���دد ���س��غ��ري من 

التقارير املماثلة من دول اأخرى.

الدرا�سة  يف  امل�ساركة  املوؤلفة  وقالت 

بعد  ي��ع��رف  مل  اإن���ه  ك��وم��ب��ا،  �ستيفانيا 

ف���ريو����س  ي��ت�����س��ب��ب  اأن  مي���ك���ن  ك���ي���ف 

هناك  لكن  ال�سمع،  فقدان  يف  ك��ورون��ا 

حمتملة”. “تف�سريات 
ي��دخ��ل  اأن  امل��م��ك��ن  “من  وق����ال����ت: 

الداخلية  االأذن  خاليا  اإىل  الفريو�س 

ويوؤدي اإىل موتها، اأو يت�سبب يف اإفراز 

ت�سمى  التهابية  كيميائية  ملواد  اجل�سم 

�سامة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ال�سيتوكينات 

الداخلية”. لالأذن 

وي��ق��ول ف��ري��ق ال��درا���س��ة اإن���ه يجب 

�سوؤال مر�سى “كوفيد 19” يف العناية 

امل����رك����زة ع���ن ح���ال���ة ال�����س��م��ع ل��دي��ه��م، 

اإذا  ال���ط���ارئ  ال���ع���الج  اإىل  واإح��ال��ت��ه��م 

�سعروا مب�ساكل باالأذن.

ف��ق��دان  “حتى  ك��وم��ب��ا:  واأو���س��ح��ت 

ع���واق���ب  ل����ه  واح������دة  اأذن  يف  ال�����س��م��ع 

اإذا مل يتم  ال��ف��رد  وخ��ي��م��ة ع��ل��ى ح��ي��اة 

عالجه على الفور”.

اأ�ستاذ ال�سمع  وح�سب كيفني مونرو 

“من  ف���اإن���ه  م��ان�����س�����س��ر،  ج���ام���ع���ة  يف 

اأخ���رى، مب��ا يف  اأن فريو�سات  امل��ع��روف 

ذلك احل�سبة والنكاف، ميكن اأن توؤثر 

ال�سمع”. على 

ات�ساالت  تلقى  اأن���ه  الطبيب  واأك���د 

م����ن ع������دد ك���ب���ري م����ن ال����ن����اج����ني م��ن 

فريو�س كورونا، لالإبالغ عن تغري يف 

�سمعهم اأو �سعورهم بطنني يف االأذن.

م��ري�����س��ا   121 م����ن   16 اإن  وق�������ال 

ب�سبب  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  اإدخ���ال���ه���م  مت 

اإ����س���اب���ت���ه���م ب����ك����ورون����ا، حت����دث����وا ع��ن 

ال�سمع بعد حوايل �سهرين  م�ساكل يف 

من اخلروج، ح�سب م�سح اأجراه فريق 

يعمل معه.

يحقق  ف��ري��ق��ه  اأن  م��ون��رو  واأو����س���ح 

ه��ذه  م��ث��ل  واأ����س���ب���اب  ان��ت�����س��ار  يف  االآن 

“من غري  اأن���ه  اإىل  م�����س��ريا  امل�����س��اك��ل، 

ع��ن  ن���اج���م���ة  ك���ان���ت  اإذا  م����ا  ال���وا����س���ح 

اجلهاز  ا�ستجابة  اأو  نف�سه،  الفريو�س 

عالجات  حتى  اأو  االإجهاد،  اأو  املناعي، 

.”19 كوفيد 

اأن  املحتمل  اأنه من  “اأعتقد  وتابع: 

التف�سريات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ه��ن��اك  ي��ك��ون 

ل�����س��ب��ب اإب������الغ م���ر����س���ى ك����ورون����ا ع��ن 

ال�سمع”. م�ساكل 

االنباط- وكاالت

اأظهر كمبيوتر ياباين فائق اأن الرطوبة 

احلد  على  كبري  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن 

م���ن ان��ت�����س��ار ج��زي��ئ��ات ال���ف���ريو����س���ات، مما 

ي�سري اإىل زيادة خماطر االإ�سابة بفريو�س 

كورونا امل�ستجد يف االأماكن املغلقة اجلافة 

خالل ف�سل ال�ستاء.

وت�سري النتائج اإىل اأن ا�ستخدام اأجهزة 

التحكم يف الرطوبة قد ي�ساعد على احلد 

من العدوى خالل االأوقات، التي ال ميكن 

وفقا  وذل��ك  للتهوية،  ال��ن��واف��ذ  فتح  فيها 

معهد  واأجراها  الثالثاء،  ن�سرت،  لدرا�سة 

ريكن لالأبحاث وجامعة كوبي.

الفائق  الكمبيوتر  الباحثون  وا�ستخدم 

وت���دف���ق  ان���ب���ع���اث  مل���ح���اك���اة  “فوجاكو” 
ج��زي��ئ��ات ت�����س��ب��ه ج��زي��ئ��ات ال��ف��ريو���س من 

امل�������س���اب���ني يف جم���م���وع���ة م���ت���ن���وع���ة م��ن 

املغلقة. االأماكن 

رطوبة  اأن  امل��ح��اك��اة  عمليات  واأظ��ه��رت 

اأدت اإىل  ب��امل��ئ��ة   30 ال��ه��واء ال��ت��ي ت��ق��ل ع��ن 

وج����ود ك��م��ي��ة م���ن اجل�����س��ي��م��ات امل��ت��ط��اي��رة 

ت���زي���د ع���ن امل���ث���ل���ني م���ق���ارن���ة مب�����س��ت��وي��ات 

رطوبة 60 باملئة اأو اأكر.

واق��ي��ات  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  اأ����س���ارت  ك��م��ا 

الوجه لي�ست فعالة مثل الكمامات يف منع 

الرذاذ. انت�سار 

وه���ن���اك اإج����م����اع م���ت���زاي���د ب���ني خ���راء 

اأن  اأن فريو�س كورونا ميكن  ال�سحة على 

املراكز  وقامت  الهواء،  طريق  عن  ينت�سر 

وال��وق��اي��ة  االأم��را���س  ملكافحة  االأم��ريك��ي��ة 

ال�سهر  ه���ذا  اإر���س��ادات��ه��ا  م��ن��ه��ا مب��راج��ع��ة 

ي��ظ��ل يف  اأن  ال��ف��ريو���س مي��ك��ن  اإن  ل��ت��ق��ول 

ل�ساعات. الهواء 

البحث يف معهد ركني  وا�ستخدم فريق 

“فوجاكو”  ال��ف��ائ��ق  الكمبيوتر  قبل  م��ن 

مل��ح��اك��اة ظ����روف ال���ع���دوى يف ال��ق��ط��ارات 

واأماكن العمل والف�سول الدرا�سية.

اأن  اأظ��ه��رت  امل��ح��اك��اة  عمليات  اأن  يذكر 

اأن  الركاب ميكن  النوافذ يف قطارات  فتح 

3 مرات  يزيد التهوية مبقدار مرتني اإىل 

مما يقلل من تركيز امليكروبات املحيطة.

االنباط-وكاالت

ي��ن�����س��ح خ�����راء ال��ت��غ��ذي��ة ب�����س��رب ع�سري 

اجلزر، ملا له من فوائد كثرية يف تعزيز املناعة 

عن  ف�سال  واجل��ل��د،  ال��ع��ني  �سحة  وحت�سني 

التي  الفيتامينات  من  العديد  على  احتوائه 

يحتاجها اجل�سم ب�سكل يومي.

ف��ع�����س��ري اجل������زر م����ن اأك������ر امل�������س���روب���ات 

بالكال�سيوم  غ��ن��ي  الأن����ه  وامل��ف��ي��دة  ال�سحية 

والفوالت والبوتا�سيوم واملغني�سيوم وفيتامني 

اأ، وفيما يلي 8 فوائد لع�سري اجلزر.

مغذي للغاية

ع�سري اجلزر منخف�س ال�سعرات احلرارية 

من  العديد  على  ويحتوي  والكربوهيدرات، 

العنا�سر الغذائية. ويوفر ع�سري اجلزر اأي�سا 

اأ�سباغ كاروتينويد لوتني وزياك�سانثني، والتي 

تعمل كم�سادات لالأك�سدة يف ج�سم االإن�سان.

ع�سري  يف  الرئي�سية  امل����ادة  وال���ك���اروت���ني، 

اجل����زر، ه��ي امل�����س��وؤول ع��ن ال��ل��ون الرتقايل 

للجزر. ويحولها اجل�سم اإىل فيتامني اأ امل�ساد 

لالأك�سدة.

يح�سن �سحة العني

يحتوي ع�سري اجل��زر على كميات عالية 

عينيك،  تفيد  ال��ت��ي  الغذائية  العنا�سر  م��ن 

اإذ يحتوي كوب واحد )250 مل( من ع�سري 

اأك��ر من 250 باملئة من القيمة  اجل��زر على 

اليومية لفيتامني اأ، الذي يعد حيويا ل�سحة 

العني.

تناول  بني  الدرا�سات  من  العديد  وتربط 

ال��ف��واك��ه واخل�������س���راوات ال��ت��ي حت��ت��وي على 

فيتامني اأ وانخفا�س خطر االإ�سابة بالعمى 

واأمرا�س العيون االأخرى.

يعزز املناعة

قد يعطي ع�سري اجلزر دفعة قوية جلهاز 

 Cو A املناعة، اإذ تعمل كل من الفيتامينات

املوجودة يف ع�سري اجلزر كم�سادات لالأك�سدة 

اأ�سرار اجلذور  املناعية من  وحتمي اخلاليا 

احلرة.

ي��ع��د ه���ذا الع�سري  ب��االإ���س��اف��ة اإىل ذل����ك، 

يرتبط  ال���ذي   ،B6 بفيتامني  غنًيا  م�����س��دًرا 

ا ب�سعف املناعة لدى االإن�سان. نق�سه اأي�سً

 يقاوم لل�سرطان

امل��رك��ب��ات  ب��ع�����س  اأن  اإىل  درا�����س����ات  ت�����س��ري 

امل���وج���ودة يف ع�����س��ري اجل����زر ق���د حت��م��ي من 

امل��ك��ون��ات، البويل  ال�سرطان. وم��ن ب��ني ه��ذه 

وهي  وال��ل��وت��ني،  ك��اروت��ني،  وبيتا  اأ�سيتيلني، 

خال�سة فعالة �سد خاليا �سرطان الدم.

وق���د وج���دت اإح����دى ال��درا���س��ات اأن ع��الج 

ال���دم مب�ستخل�سات ع�سري  ���س��رط��ان  خ��الي��ا 

اأدى اإىل م��وت اخلاليا  اجل��زر مل��دة 72 �ساعة 

ال�سرطانية واأوقف دورة منو اخلاليا.

ي�سيطر على ال�سكر

ق���د ي�����س��اع��د ����س���رب ك��م��ي��ات ���س��غ��رية من 

ع�سري اجل��زر يف خف�س م�ستويات ال�سكر يف 

اأجريت  التي  الدرا�سات  اأظ��ه��رت  ال��دم، حيث 

على الفئران امل�سابة بداء ال�سكري من النوع 

2 اأن ع�سري اجلزر املخمر يقلل ن�سبة ال�سكر 

يف الدم.

ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل اأن ع�سري اجلزر 

ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��روب��ي��وت��ي��ك، وه���ي بكترييا 

املرتبطة  االأم��ع��اء  بكترييا  توؤثر على  مفيدة 

مبر�س ال�سكري.

 يح�سن �سحة اجللد

يف  امل��وج��ودة  الغذائية  العنا�سر  تكون  قد 

ل�سحة  خ��ا���س  ب�سكل  مفيدة  اجل���زر  ع�سري 

اجل��ل��د، اإذ يوفر ع�سري اجل��زر اأك��ر م��ن 20 

للذوبان يف  القابلة قابل  العنا�سر  باملئة من 

املاء وهي �سرورية الإنتاج الكوالجني.

 أحدث أعراض كورونا: الصمم

االنباط- وكاالت

ان��ط��ل��ق��ت رائ�����دة ال��ف�����س��اء االأم���ريك���ي���ة، 

كاثلني روبينز، والرو�سيان �سريغي ريكوف 

اإىل  االأربعاء  كود-�سفريت�سكوف  و�سريغي 

الف�ساء الدولية على منت �ساروخ  حمطة 

ال�سنع. “�سويوز” رو�سي 
وق����د اأق���ل���ع ال�����رائ�����دان ال���رو����س���ي���ان من 

من  واالأمريكية  “رو�سكو�سمو�س”  وكالة 

يف  “نا�سا”،  االأم���ريك���ي���ة  ال��ف�����س��اء  وك���ال���ة 

توقيت   05:45 ال�ساعة  عند  املحدد  الوقت 

غرينيت�س من قاعدة بايكونور الرو�سية يف 

ن�سرتها  اأظهرت �سور  كازاخ�ستان، وفق ما 

وكالتا الف�ساء.

الرو�سية  الف�سائية  الوكالة  واأو�سحت 

عر “توير” اأن املركبة “و�سعت يف املدار 

بنجاح”.

الثالثة رقما قيا�سيا  العلماء  و�سيحطم 

املحطة  نحو  رحلة  باأق�سر  يتعلق  ج��دي��دا 

امل����داري����ة ال���ت���ي ���س��ي��ب��ل��غ��ون��ه��ا يف غ�����س��ون 3 

�ساعات فقط، يف مقابل 6 �ساعات يف العادة، 

ومن املتوقع اأن تلتحم املركبة باملحطة عند 

ال�ساعة 08:52 توقيت غرينيت�س.

املتبقية  القليلة  التعاون  اأوج��ه  اأح��د  ويف 

بني الرو�س والغربيني، ين�سم رواد الف�ساء 

املحطة  ي�سغلون  لهم  زم���الء  اإىل  الثالثة 

حاليا وهم كري�س كا�سيدي )نا�سا( واأناتويل 

)رو�سكو�سمو�س(  فاغرن  واإيفان  يانيت�سني 

والذين من املقرر اأن يعودوا اإىل االأر�س يف 

22 اأكتوبر.

وح�سلت هذه الرحلة على منت �ساروخ 

“�سويوز” بني عمليتي اإطالق نحو حمطة 
ال��ف�����س��اء ال��دول��ي��ة ل�����س��اروخ اأم��ريك��ي تابع 

جم���ددا  ي��ت��ي��ح  اإك�س”  “�سباي�س  ل�����س��رك��ة 

للواليات املتحدة اإر�سال رواد اإىل الف�ساء.

هوريل  ودوغ  بنكن  روب��رت  رحلة  وحتى 

كينيدي  م��رك��ز  م���ن  امل��ا���س��ي  م��اي��و   30 يف 

ال��ف�����س��ائ��ي يف ف���ل���وري���دا، ك���ان���ت ���س��واري��خ 

ال��وح��ي��دة  ال��و���س��ي��ل��ة  ال��رو���س��ي��ة  “�سويوز” 
الدولية،  الف�ساء  اإىل حمطة  رواد  الإر�سال 

وق��د ع��اد ه��ذان ال��رائ��دان اإىل االأر����س يف 2 

اأغ�سط�س.

“�سباي�س  رح��ل��ة  ت�����س��ي��ري  امل���ق���رر  وم����ن   

اإك�س” املقبلة اإىل حمطة الف�ساء الدولية 

ال�����س��ه��ر امل���ق���ب���ل، و���س��ي��ك��ون ع��ل��ى م��ت��ن��ه��ا 3 

اأمريكيني وياباين.

واإثر توقيع “�سباي�س اإك�س” و”بوينغ” 

وه��م��ا جم��م��وع��ت��ان م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، 

تكهنات  ثمة  “نا�سا”،  مع  �سراكة  اتفاقات 

متزايدة عن عودة “ال�سباق الف�سائي” بني 

بلدان عدة.

ال��رواد الثالثة الذين انطلقوا،  اأن  غري 

االأرب�����ع�����اء، رك������زوا ع��ل��ى ق�����درة ال���رح���الت 

ال��ف�����س��ائ��ي��ة يف ج��م��ع ب���ل���دان م��ت��خ��ا���س��م��ة 

�سيا�سيا، من اأجل هدف م�سرك.

ب��ال��ق��ول خالل  واك��ت��ف��ت كاثلني روب��ي��ن��ز 

“اأنا  االإط����������الق  ق���ب���ل  ���س��ح��ف��ي  م����وؤمت����ر 

حمظوظة جدا بالتاأكيد الأين �ساأكون على 

“�سباي�س  اإىل  التطرق  متفادية  املحطة”، 

اإك�س”.

لروبينز  الثانية  الف�سائية  املهمة  وهذه 

التي حتتفل االأربعاء بعيد ميالدها الثاين 

واالأربعني.

اخلمي�س    15  /  10  / 2020

 هذا ما لم تخبرك به أبل عن 
آيفون 12 الجديد

 روسيان وأميركية ينطلقون إلى الفضاء.. ورقم قياسي يتحطم

 للحد من انتشار كورونا.. كمبيوتر ياباني يكشف »مفاجأة«

 عصير الجزر.. 8 فوائد »مذهلة« قد ال يعرفها كثيرون

االنباط-وكاالت

ك�سفت ���س��رك��ة اأب�����ل، ال��ث��الث��اء، ع��ن 4 

ه��وات��ف ج��دي��دة م��ن اآي��ف��ون 12، جميعها 

5G، وتت�سمن  اخل��ام�����س  اجل��ي��ل  ي��دع��م 

م���ا يتعلق  ���س��ي��م��ا يف  م���ي���زات ج���دي���دة ال 

بالكامريا واملعالج وال�سالبة.

وال���ه���وات���ف اجل���دي���دة ه���ي اآي���ف���ون 12 

ب�سعر يبداأ من 799 دوالرا، واآيفون 12 برو 

ب�سعر يبداأ من 999 دوالرا، واآيفون 12 برو 

 12 واآيفون   ،1099 يبداأ من  ب�سعر  ماك�س 

ميني ب�سعر يبداأ من 699 دوالرا. لكن ما 

الذي مل تخرنا به �سركة اأبل عن هاتفها 

اجليد؟

اجليل اخلام�س

تقول ال�سركة اإن هاتفها اجلديد يدعم 

�سبكات اجليل اخلام�س، مما يتيح �سرعة 

ال��ف��ي��دي��وه��ات  وت�سغيل  حتميل  يف  اأك����ر 

واالألعاب، لكن هذه التقنية ال تزال غري 

ال��ع��امل،  50 مدينة يف  ���س��وى يف  م��ت��وف��رة 

بحلول  مدينة   60 اإىل  ال��ع��دد  و�سريتفع 

نهاية العام اجلاري.

وي��ت��ح��دث اخل�����راء ع���ن ���س��ن��وات من 

العمل من اأجل اإن�ساء بنية حتتية �سليمة 

االإن��رن��ت،  من  اخلام�س  اجليل  ل�سبكات 

ق��ب��ل اأن ي��ت��م��ك��ن م�����س��ت��خ��دم��ي ال��ه��وات��ف 

اال�ستمتاع  م��ن  التقنية  ه��ذه  تدعم  التي 

مبزاياها.  

ال�سعر

اأما يف ما يتعلق ب�سعر هاتف اآيفون 12 

اجلديد، فقد يبدو للوهلة االأوىل معقول 

ن�سبيا عن 799 دوالر وفق ما اأعلنت �سركة 

اأبل، لكن �سعر اجلهاز قد ي�سل اإىل حوايل 

م�ساحة  اإل��ي��ه  اأ�سفنا  م��ا  اإذا  دوالر   1300

تخزين اإ�سافية وال�ساحن الال�سلكي.

وقد اأثارت االأ�سعار التي اأعلنتها �سركة 

الكثريين،  حتفظ  اجل��دي��د  لهاتفها  اأب��ل 

خ�سو�سا يف ظل االأزمة االقت�سادية التي 

والتي قد تدفع كثريين  العامل،  يعي�سها 

بالتفكري مرتني قبل اقتناء اآيفون 12.

 لي�س اأ�سغر هاتف

 12 اآي��ف��ون  اإن هاتف  اأب��ل  �سركة  تقول 

ميني، الذي ياأتي ب�سا�سة 4.7 بو�سات، هو 

لتميكن  اآيفون، يف حماولة  اأ�سغر هاتف 

اقتنائه،  من  املحدود  الدخل  ذات  الفئات 

وياأتي ب�سعر 699 دوالر.

ل��ك��ن يف امل��ق��اب��ل، ه��ن��اك ه��وات��ف ذكية 

تفوق يف م�ساحة �سا�ستها اآيفون 12 ميني، 

خ�سو�سا من مناف�ستها �سركة �سام�سونغ، 

وب�سعر اأق��ل من ذل��ك ال��ذي طرحته اأب��ل، 

كما اأن دقتها اأعلى.

 احلماية

اأبل اإن الزجاج يف هاتفها  تقول �سركة 

اجل��دي��د اآي��ف��ون 12 اأق����وى م��ن زج���اج اأي 

هاتف ذكي اآخ��ر، ال �سيما يف �سوء معاناة 

كثري من امل�ستخدمني من حتطم �سا�سات 

هواتفهم يف حوادث ب�سيطة.

لكن اخلراء انتقدوا �سركة اأبل ب�سبب 

حكمها على متانة ال�سا�سة قبل اختبارها 

فعليا من قبل امل�ستخدمني، خ�سو�سا اإىل 

خي  الهاتف  ل��زج��اج  امل�سنعة  ال�سركة  اأن 

ذاتها التي ت�سنع زجاج هواتف �سام�سونغ



االعالين
08

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200007456(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  الغول   وم�سعود  واحمد  خالد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2004/7/18 حتت الرقم )72045( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/14 

الغول   م�سعود  �سبحي  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / اجلبيهه – ت: 0796232356

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ال�سباتني  فتحي  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )64932 ( 

بتاريخ 2002/10/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200011870(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ال�سمهوري اخوان  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1974/1/20 بتاريخ   )2846( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/14 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سيف » حممد ب�سري حمي الدين 

ال�سمهوري  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي: عمان – �سارع مكة – ت: 0795529706

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

و�سريكته  احل�سيني  ع��ارف  ام��ني  ماجد  �سركة  ب��ان  والتجارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )2853( 

التغيريات  لإج���راءات  بطلب  تقدمت    1987/8/27 بتاريخ 

التالية :

احل�سيني  عارف  امني  ماجد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكته

اإىل �سركة : ماجد امني عارف احل�سيني و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

اجليو�سي  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

وك�سك�ش  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)87676 ( بتاريخ 2007/9/30 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   )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 اياد �سماره ورائد 

دب�ش  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)73776 ( بتاريخ 2005/1/4 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
الرقم الوطني للمنشأة : )200077206(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة العربي والقطارنه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد    1997/8/5 بتاريخ   )47201( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2013/3/10 

العربي   حمزه  احمد  و�ساح  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – ت: 0788955064

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

برهان عكرو�ش

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

عبداهلل محمد عبد 
الرحمن ابو عبيد

تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

مراكز  و  ال�سناد  خلدمات  امل�سانده 

الت�سال بدون �سبب م�سروع اوعذر 

تنذرك  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�سنة 1996

ال�سركة امل�ساندة خلدمات ال�سناد

ومراكز الت�سال

فقدان جواز 

سفر يمني

ان��ا ج��ار اهلل عمر  اأع��ل��ن 

ع��ل��ي ع��ن ف��ق��دان ج��واز 

����س���ف���ري وي���ح���م���ل رق���م 

08115430 الرجاء ممن 

يجده ت�سليمه اإىل اأقرب 

الت�سال  او  اأمني  مركز 

على رقم0776550398

وله جزيل ال�سكر

انذار تغيب عن العمل 
اىل املوظفة : سلمى 

ابراهيم جدعان البدارين 
بتاريخ  العمل  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��را 

عن  ت��زي��د  ومل���ده   2020  -  10-2

ر�سمي  عذر  بدون  متتاليه  ايام   10

العامل  ح��ول  �سركه  يف  عملك  ع��ن 

يف  العاملني  وا�ستخدام  ل�ستقدام 

املنازل منذ ابالغك الدوام الر�سمي 

والتي  ك��ورون��ا  جائحة  عطله  بعد 

وحتى   2020  /3  /17 من  امتدت 

ال��ت��اري��خ اع����اله ت���اري���خ اب��الغ��ك  

مل  و  ال��ر���س��م��ي  للعمل  ب��ع��ودت��ك  

ننذرك  وعليه  للبالغ  ت�ستجيبي 

ايام  ثالثه  خ��الل  للعمل  بالعوده 

م��ن ت��اري��خ ن�سر ه��ذا الع���الن ايل 

باحكام  للوظيفه  فاقدة   تعتربي 

قانون  من   28 امل��اده  باحكام  عمال 

العمل الردين فقرة ه�

اخلمي�ش  15/ 10 / 2020

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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االنباط - وكاالت

امل��ف��او���ض��ات  ان��ت��ه��ت اجل��ول��ة الأوىل م��ن 

لبنان  ب��ن  احل��دود  لرت�ضيم  املبا�ضرة  غ��ر 

الأمم  مقر  يف  ام�س  الإ�ضرائيلي  واجل��ان��ب 

املتحدة يف الناقورة جنوب لبنان.

واأ�ضار مرا�ضلون اإىل اأن اجلي�س اللبناين 

البحرية �ضمن  تر�ضيم احلدود  اإىل  يتطلع 

اأنه  اإىل  لفت  كما  معقولة”.  زمنية  “مهلة 
اأ�ضبوعن جولة مفاو�ضات غر  �ضتعقد كل 

الإ�ضرائيلي  واجل��ان��ب  لبنان  ب��ن  مبا�ضرة 

برعاية الأمم املتحدة.

رئ��ي�����س ال���وف���د ال��ل��ب��ن��اين يف م��ف��او���ض��ات 

ال��رت���ض��ي��م ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ب�����ض��ام ي��ا���ض��ن، 

“لقاوؤنا  قال:  اللبناين،  الوفد  كلمة  خالل 

التقني  ال��ت��ف��او���س  ق��ط��ار  ���ض��ف��ارة  �ضيطلق 

اأوىل يف  خ���ط���وة  وي�����ض��ك��ل  امل���ب���ا����ض���ر،  غ����ر 

احل��دود  تر�ضيم  ح��ول  ميل  الأل���ف  م�ضرة 

وطننا  م�ضلحة  م��ن  وان��ط��الق��اً  اجلنوبية. 

العليا، نتطلع اإىل اأن ت�ضر عجلة التفاو�س 

�ضمن  امللف  هذا  اإجن��از  من  متكننا  بوترة 

ه��ن��ا  “نحن  واأ������ض�����اف:  م���ع���ق���ول���ة«.  م��ه��ل��ة 

ح��دودن��ا  تر�ضيم  ح���ول  ون��ف��او���س  لنناق�س 

ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى اأ���ض��ا���س ال��ق��ان��ون ال����دويل، 

1949 امل��وث��ق��ة لدى  وات��ف��اق��ي��ة ال��ه��دن��ة ع��ام 

ب��ول��ي��ه/  امل��ت��ح��دة، وات��ف��اق��ي��ة  دوائ����ر الأمم 

ب�����ض��اأن ما  1923 وحت���دي���داً  ن��ي��وك��وم��ب ع���ام 

من  ينطلق  ال��ذي  اخل��ط  ح��ول  عليه  ت  ن�ضّ

نقطة راأ�س الناقورة براً«.

لقيام  نتطلع  ف��اإن��ن��ا  “باملقابل،  وت��اب��ع: 

عليها من  يتوجب  الأخ���رى مب��ا  الأط���راف 

متطلبات  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة  ال���ت���زام���ات 

ال���ق���ان���ون ال�����دويل واحل���ف���اظ ع��ل��ى ���ض��ري��ة 

ومناق�ضات  حما�ضر  تثبيت  واإن  امل���داولت، 

املبا�ضر،  غر  التقني  التفاو�س  اجتماعات 

يتّم  ل��ل��رت���ض��ي��م،  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال�ضيغة  ك��ذل��ك 

اللبنانية  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطات  ت�ضديق  بعد 

عليها«. املخت�ضة 

اأن  الفرن�ضية  ال�ضحافة  وك��ال��ة  وذك���رت 

ه��ن��اك ج��ول��ة ث��ان��ي��ة م��ن امل��ف��او���ض��ات يف 28 

اللبناين  الوفد  اإن  وق��ال م�ضدر  اجل��اري.  

رف�����س ال��ت��ق��اط ���ض��ور ر���ض��م��ي��ة م���ع ال��وف��د 

الإ�ضرائيلي.

وم��ّث��ل ل��ب��ن��ان وف���د ���ض��م ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

ال���ط���ي���ار ب�����ض��ام ي��ا���ض��ن رئ���ي�������ض���اً، وال��ع��ق��ي��د 

ال��رك��ن ال��ب��ح��ري م���ازن ب�����ض��ب��و���س، وع�ضو 

و�ضام  لبنان  يف  ال��ب��رتول  قطاع  اإدارة  هيئة 

القانون الدويل جنيب  �ضباط، واخلبر يف 

م�ضيحي. 

و”حزب  اأمل”  “حركة  ق��ي��ادت��ا  وك��ان��ت 

ي�ضم  اأن  فيه  رف�ضتا  بياناً  اأ���ض��درت��ا  اهلل” 

ت��ر���ض��ي��م  ال��ل��ب��ن��اين اإىل م��ف��او���ض��ات  ال���وف���د 

وقال  مدنية.  �ضخ�ضيات  اجلنوبية  احلدود 

يعلنان  اهلل”  و”حزب  “اأمل”  اإن  ال��ب��ي��ان 

اأنه  ويعتربان  ح�ضل،  ملا  ال�ضريح  رف�ضهما 

اأعلنه  ال��ذي  الإطار”  ات��ف��اق  ع��ن  “يخرج 
نبيه بري، و”ي�ضر مبوقف  الربملان  رئي�س 

“رف�س  اإىل  ودع�����ا  وم�����ض��ل��ح��ت��ه«.  ل��ب��ن��ان 

الجن���رار اىل م��ا ي��ري��ده ال��ع��دو م��ن خالل 

باأغلبه  و���ض��ّم��ه  امل��ف��او���س  ل��وف��ده  ت�ضكيلته 

�ضخ�ضيات ذات طابع �ضيا�ضي واقت�ضادي«.

ال���ق���رار  ه����ذا  ع���ن  “العودة  ب������  وط���ال���ب���ا 

ين�ضجم  مبا  اللبناين  الوفد  ت�ضكيل  واإعادة 

مع اتفاق الإطار”، الذي ينطلق من تفاهم 

و”يفرت�س   ،1701 وال��ق��رار   1996 ني�ضان 

ع����ق����د اج����ت����م����اع����ات دوري���������ة ب�����ن ����ض���ب���اط 

ح�ضراً«. ع�ضكرين 

وكان مكتب الإعالم يف الرئا�ضة اللبنانية 

الوفد  ت�ضكيل  عند  للد�ضتور  خرق  اأي  نفى 

لرت�ضيم  التقني  التفاو�س  �ضيتوىل  ال��ذي 

موقف  وياأتي  اجلنوبية.  البحرية  احل��دود 

من  ���ض��اع��ات  ب��ع��د  اهلل”  وح����زب  “اأمل” 
حت�ضرات  ع��ون  مي�ضال  الرئي�س  متابعة 

م��ف��او���ض��ات  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة  ان���ع���ق���اد 

تر�ضيم احلدود اجلنوبية للبنان.

امل��ف��او���ض��ات  اإن  لبنانية  م�����ض��ادر  وق��ال��ت 

وا����ض���ت���ع���ادة  احل�������دود  ت��ث��ب��ي��ت  اإىل  ت���ه���دف 

تطبيع”،  اأي  اإىل  ال��ت��وج��ه  “ل  احل���ق���وق، 

م�ضتوى  “حماكاة  لبنان  على  اأن  م�ضيفًة 

من  امل�ضتطاع،  بالقدر  الإ�ضرائيلي  ال��وف��د 

دون اأن يعني ذلك تطبيعاً اأو اعرتافاً«.

ب����روت وت��ل  اأن اخل���الف���ات ب���ن  ي���ذك���ر 

اأب��ي��ب ت��رتك��ز ب�����ض��اأن ن��ق��ط��ة ح���دودي���ة ق��رب 

وال��ت��ي   B1 ن��ق��ط��ة  ت�ضمى  ال��ن��اق��ورة،  راأ�����س 

لأم��ت��ار  “الإ�ضرائيليون”اإزاحتها  ح����اول 

اأثار اعرتا�س  اللبنانية، ما  الأرا�ضي  داخل 

احل��دود  على  تعديل  لأي  ورف�ضها  ب��روت 

منذ  املحتلة  وفل�ضطن  لبنان  بن  املر�ضمة 
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العربي  “واله”  موقع  نقل  املقابل،  يف 

امل�����ض��ت��وى يف وزارة  ع��ن م�����ض��وؤول��ن رف��ي��ع��ي 

الطاقة “الإ�ضرائيلية” قولهم اإن “التفاق 

مع لبنان �ضيتم خالل وقت ق�ضر«.

االنباط - وكاالت

اأعلن وزير العدل الفل�ضطيني حممد �ضاللدة 

خ��الل  ���ض��ي��ب��داأ  الفل�ضطيني  ال��ق�����ض��اء  اأن  ام�����س، 

قام  “انتهاكات”  تخ�س  ق�ضايا  يف  بالنظر  اأي���ام 

ب��ه��ا م�����ض��ت��وط��ن��ون اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ون ب��ح��ق م��واط��ن��ن 

فل�ضطينين.

الأ�ضا�ضي  للقانون  ووف��ق��ا  اإن��ه  �ضاللدة،  وق��ال 

حقوقه  تنتهك  م��واط��ن  لأي  يحق  الفل�ضطيني 

واأك��د  الفل�ضطيني.  الوطني  قا�ضيه  اإىل  التوجه 

اأخ��رى  ال���وزارة وبالتعاون مع جهات حكومية  اأن 

ت�ضهيل  على  �ضتعمل  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات 

م��ه��م��ة ال�����ض��ح��اي��ا امل��ن��ت��ه��ك��ة ح��ق��وق��ه��م م���ن قبل 

“العمل ج��اٍر على جمع  اأن  واأ�ضاف  امل�ضتوطنن. 

الق�ضايا  اأول  لرفع  اجلنائية،  والإثباتات  الأدل���ة 

بارتكاب  اأ�ضماوؤهم،  معروفة  م�ضتوطنن  لإدان���ة 

ج���رائ���م وان��ت��ه��اك��ات ب��ح��ق م��واط��ن��ن يف ال��ب��ل��دة 

القدمية باخلليل، وبلدة بورين جنوب نابل�س” يف 

ال�ضفة الغربية.

جم��ل�����س  م����ن  ق�������رار  “�ضدور  اإىل  واأ�������ض������ار 

ومالحقة  مل�ضاءلة  وطني  فريق  بت�ضكيل  ال���وزراء 

امل�ضتوطنن الذين يرتكبون جرائم بحق ال�ضعب 

اأم��ام املحاكم الفل�ضطينية، وذلك يف  الفل�ضطيني 

اأعقاب قرار التن�ضل من التفاقيات والتفاهمات 

القيادة  اأعلنته  ال��ذي  والأمريكية”  الإ�ضرائيلية 

اأن املحاكم  واأو���ض��ح  املا�ضي.  اأي��ار  الفل�ضطينية يف 

الفل�ضطينية، �ضتنظر يف ا�ضت�ضدار قرارات واأحكام 

املدنية  بامل�ضوؤولية  للمطالبة  امل�ضتوطنن،  �ضد 

والتعوي�س  ال�ضرر  بجرب  واملتعلقة  التق�ضرية، 

بال�ضق املدين.

ملفهوم  “تكري�ضاً  تاأتي  اخلطوة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 

وا�ضتكماًل  املحتل،  الإق��ل��ي��م  على  ال��دول��ة  �ضيادة 

الأمم  يف  ع�����ض��و  غ���ر  ك���دول���ة  فل�ضطن  ل��ق��ب��ول 

املتحدة، اإ�ضافة لتعزيز مفهوم الولية الق�ضائية 

على  و���ض��دد  امل��ح��ت��ل«.  الفل�ضطيني  الإق��ل��ي��م  على 

الفل�ضطيني  الق�ضاء  عن  ال�ضادرة  “الأحكام  اأن 

�ضتكون يف حال عدم تطبيقها واحرتامها من قبل 

اأم��ام  لتنفيذها  ودلياًل  الح��ت��الل، حجة  �ضلطات 

الدول التي يحمل امل�ضتوطنون جن�ضياتها، كما اأنها 

�ضتدعم التوجه للمحكمة اجلنائية الدولية التي 

تن�س على الخت�ضا�س التكميلي«.

 االنباط - وكاالت

على مقربة من منازل املواطنن يف بلدة دير 

بلوط غرب مدينة �ضلفيت، تعاين اأكرث من 20 

عائلة موزعة على 50 منزًل، من مياه ال�ضرف 

ال�ضحي املتدفقة من م�ضتوطنة “لي�ضم” التي 

اأقيمت على جبل مطل على البلدة من اجلهة 

ال�ضرقية، �ضمن املنطقة املعروفة بباب املرج.

ت��زداد معاناة  الزيتون  خ��الل مو�ضم قطف 

الأهايل يف الو�ضول اإىل اأرا�ضيهم الغارقة باملياه 

العادمة، والتي يتعمد الحتالل الإ�ضرائيلي اأن 

يفتحها خالل موعد القطاف من كل عام.

وقال داوود عبد اهلل: يوجد يف املنطقة مئات 

الأه��ايل  يعتمد عليها  املعمرة  الزيتون  اأ�ضجار 

الزيتون،  زيت  من  ال�ضنوية  موؤونتهم  لتاأمن 

ت�ضررت جميعها من املياه العادمة، واأ�ضبح من 

امل�ضتحيل اإمكانية جني ثمارها خالل هذا العام 

بفعل الروائح الكريهة والرتبة امللوثة. واأ�ضاف 

حالياً  منازلنا  عن  العادمة  املياه  �ضيول  تبعد 

50 مرتاً فقط، ومع قدوم ف�ضل ال�ضتاء تزداد 

وق��د ي�ضل  وت��غ��رق منازلنا،  الكريهة  ال��روائ��ح 

ال�ضرر اإىل اأكرث من 800 �ضجرة زيتون.

»اأجدادنا زرعوا الأ�ضجار وقاموا بالعناية بها 

وتعمرها، واإنتاجها ال�ضنوي يكفي لكل العائلة، 

ح��ت��ى ج���اء الح��ت��الل وامل�����ض��ت��وط��ن��ون ف��دم��روا 

اآخرها  ك��ان  والتي  الأ�ضجار  واأح��رق��وا  الأر����س 

قبل نحو اأ�ضبوع، حيث قام امل�ضتوطنون بحرق 

16 �ضجرة زيتون، و10 اأ�ضجار لوز” قال املزارع 

ِمعّرف افتيح )58 عاماً(، م�ضيفا اأن معاناتهم 

مع م�ضتوطنة “لي�ضم” بداأت منذ الت�ضعينات، 

اأرا�ضيهم  ق��وات الحتالل مب�ضادرة  عند قيام 

واقتالع مئات ا�ضجار الزيتون املعمرة، و�ضمها 

التفافية  ط���رق  اإن�����ض��اء  ل�ضالح  للم�ضتوطنة 

للم�ضتوطنن واإقامة وحدات ا�ضتيطانية.

م���دي���ر م��ك��ت��ب ���ض��ل��ط��ة ج�������ودة ال��ب��ي��ئ��ة يف 

اأن  اأب��و يعقوب، ذك��ر  حمافظة �ضلفيت م���روان 

كافة امل�ضتوطنات املقامة على اأرا�ضي حمافظة 

���ض��ب��ك��ات ���ض��رف �ضحي  ع��ل��ى  �ضلفيت حت��ت��وي 

خا�ضة  تنقية  حمطات  يوجد  ول  “جماري” 
ال�ضحي  ال�ضرف  مياه  �ضخ  يتم  بالتايل  بها، 

من امل�ضتوطنات اإىل الأودية واأرا�ضي املواطنن 

امل��ج��اورة، مو�ضحا اأن��ه يف الكثر من احل��الت 

ب�ضكل  فتحها  اأو  ال�ضبكات  مناهل  ان�ضداد  يتم 

متعمد، وبالتايل يتم اإغراق الأرا�ضي الزراعية 

وامل�ضجرة بالزيتون، وذلك للحيلولة دون قطف 

ثمارها وموت الأ�ضجار.

اأن  الناجتة، �ضدد على  البيئية  الآث��ار  وعن 

لتخريب  ممنهجة  ا�ضتيطانية  �ضيا�ضة  هناك 

والتنوع  النباتي  والغطاء  الزراعية  الأرا���ض��ي 

احليوي.

النا�ضط عبد ال�ضتار عواد، اأ�ضار من جانبه 

اإىل اأن املنطقة تتعر�س للعديد من النتهاكات 

ال��ي��وم��ي��ة، م��ن ه���دم ل��ل��غ��رف ال��زراع��ي��ة وح��رق 

اأ���ض��ج��ار ال��زي��ت��ون واغ�����الق امل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة 

امل��ق��ام��ة ع��ل��ى ال�����ض��ارع ال��رئ��ي�����ض��ي. واأك�����د على 

التدخل من كافة جهات الخت�ضا�س  �ضرورة 

لوقف هذه النتهاكات التي ت�ضب يف م�ضلحة 

امل�ضتوطنن يف ال�ضيطرة على اآلف الدومنات 

الزراعية.

وبح�ضب معهد الأبحاث التطبيقية - اأريج، 

فاإن بلدة دير بلوط ت�ضتهر بزراعة اخل�ضراوات 

وال��ث��وم  والبامية  الفقو�س  وخ��ا���ض��ة  البعلية، 

يقع  م��اء  نبع  فيها  ويوجد  والزيتون،  والقمح 

يف وادي العن يف اجل��زء اجلنوبي من البلدة، 

القطرية  ال�ضركة  مياه  على  ال�ضكان  ويعتمد 

واآب��ار جتميع مياه الأمطار، فيما يلتهم جدار 

ال�ضم والتو�ضع العن�ضري م�ضاحات �ضا�ضعة من 

اأرا�س البلدة الغربية، بينما �ضاهمت م�ضتعمرات 

)لي�ضم، وبدوئيل، وعيلي زهاف( يف عزل البلدة 

عن حميطها الفل�ضطيني من اجلهة ال�ضرقية، 

مما اأ�ضبح ي�ضكل تهديداً حقيقياً على الوجود 

الفل�ضطيني يف املنطقة كلها.

يذكر اأن م�ضتعمرة “لي�ضم” جرى تاأ�ضي�ضها 

يف اأيلول 2013، على اأرا�س بلدتي كفر الديك، 

ودير بلوط، حيث جرى جتريف ما ل يقل عن 

240 دومن��اً من اأرا���س املنطقة، حتديداً �ضمن 

منطقة دي��ر �ضمعان الأث��ري��ة، وي��وج��د بها ما 

يزيد عن 56 وحدة �ضكنية ا�ضتعمارية.

رئيس الوفد اللبناني: نفاوض حول ترسيم حدودنا البحرية على أساس القانون الدولي

السلطة الفلسطينية تتيح مقاضاة مستوطنين أمام محاكمها ألول مرة

دير بلوط.. حقول غارقة بمياه صرف صحي مستوطنة »ليشم«

االنباط - وكاالت

اأكد ع�ضو اللجنتن التنفيذية واملركزية 

التي ترتدد  الأن��ب��اء  اأنَّ  الأغ��ا،  زكريا  �ضابقاً 

ب�ضاأن دخول حركتي فتح وحما�س يف قائمة 

النق�ضام  تكري�س  يعني  واح���دة  انتخابية 

بن غزة وال�ضفة، حتت �ضتار دميوقراطية 

زائفة تقفز على ارادة ال�ضعب.

وق��ال الأغ��ا يف من�ضور على �ضفحته يف 

في�س ب��وك: ت��رتدد الن��ب��اء ه��ذه الي���ام عن 

ق��ائ��م��ة م��وح��دة لفتح  ن��ي��ة لت�ضكيل  وج���ود 

وحما�س خل��و���س الن��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم��ة ان 

متت وامل ان ل تكون هذه النباء �ضحيحة 

لن معنى هذا ان يتكر�س النق�ضام ويتجذر 

بن �ضطري الوطن وت�ضتمر معاناة ال�ضعب 

ق��ط��اع غ��زة حتت  الفل�ضطيني وخ��ا���ض��ة يف 

ارادة  على  تقفز  زائفة  دميوقراطية  �ضتار 

ال�ضعب وطموحاته يف بدء عهد جديد من 

واح��رتام  والجتماعي  ال�ضيا�ضي  الن��ف��راج 

حقوقه امل�ضروعة يف حياة كرمية خالية من 

كل ا�ضكال الف�ضاد واملعاناة والقهر والظلم. 

ال�ضعب  بالتاأكيد �ضيت�ضدى ه��ذا  واأ���ض��اف: 

ب��ك��ل ق���وة مل��ث��ل ه���ذه الف���ك���ار واخل��ط��ط ان 

حتقق وجودها.

اجل��م��ي��ع  ي�����راج�����ع  اأن  الأغ���������ا  ومت����ن����ى 

ح��رة  ان��ت��خ��اب��ات  يف  وال���دخ���ول  ح�ضاباتهم، 

ال�ضعب  بهذا  تليق  حقيقية  ودميوقراطية 

مواجهة  خاللها  م��ن  وي�ضتطيع  العظيم 

كافة التحديات املاثلة امامه يف هذه الفرتة 

الع�ضيبة من تاريخه وينت�ضر عليها.

االنباط - وكاالت

ق�����ض��ت حم��ك��م��ة ج����زائ����ري����ة ب�����ض��ج��ن 

ن�ضنا�س زوليخة “مدام مايا”، التي ادعت 

اأنها ابنة الرئي�س اجلزائري ال�ضابق عبد 

العزيز بوتفليقة، 12 �ضنة نافذة واإلزامها 

بدفع 7 مليون دينار جزائري.

واأم���������رت حم��ك��م��ة ال�������ض���راق���ة، ام�����س 

الأرب�����ع�����اء، مب�������ض���ادرة ج��م��ي��ع مم��ت��ل��ك��ات 

“مدام مايا” العقارية واملنقولة، و�ضحب 
جوازات �ضفر ابنتيها، يف اإطار حماكمتهم 

من  العديد  فيها  ت��ورط  ف�ضاد،  بق�ضايا 

كبار امل�ضوؤولن ال�ضابقن بالبالد. واأدانت 

ب�  الغني  عبد  ال��ه��ام��ل  م��ن  ك��ال  املحكمة 

10 �ضنوات �ضجنا ومليون دينار جزائري 

غ��رام��ة م��ال��ي��ة ن���اف���ذة، وال���غ���ازي حممد 

ومليون  نافذة  �ضجنا  �ضنوات   10 بعقوبة 

دينار جزائري غرامة مالية نافذة.

كما �ضلطت املحكمة عقوبة 10 �ضنوات 

���ض��ج��ن��ا ن���اف���ذة وم��ل��ي��ون دي���ن���ار ج��زائ��ري 

�ضريفي  اأم���ا  الغني،  زع���الن عبد  يف ح��ق 

�ضنوات   10 ب�  اإدانته كذلك  حممد فتمت 

���ض��ج��ن��ا ن���اف���ذة وم��ل��ي��ون دي���ن���ار ج��زائ��ري 

غرامة مالية نافذة مع تربئته من جنحة 

انتحال �ضفة. وبالن�ضبة لنب عي�ضة ميلود 

مت��ت اإدان���ت���ه ب��ع��ق��وب��ة 10 ���ض��ن��وات �ضجنا 

ومليون دينار جزائري غرامة مالية.

كما اأدان��ت ذات املحكمة يحياوي عمر 

دينار  ومليون  �ضجنا  �ضنوات   10 بعقوبة 

ج���زائ���ري غ���رام���ة، م��ع الأم����ر مب�����ض��ادرة 

ج��م��ي��ع مم��ت��ل��ك��ات��ه ال��ع��ق��اري��ة وامل��ن��ق��ول��ة 

وتاأييد الأمر 

االنباط - وكاالت

ت��وا���ض��ل دول ع��دي��دة ج��ه��وده��ا ملكافحة 

موجات ثانية من العدوى بفرو�س كورونا 

امتالء  ورو�ضيا  فرن�ضا  اأعلنت  اإذ  امل�ضتجد، 

ح��ّذر  ح��ن  يف  ب��امل�����ض��اب��ن،  م�ضت�ضفياتهما 

من  العاملية  ال�ضحة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

اعتماد نظرية “مناعة القطيع«.

وجت�����اوز ال���ع���دد الإج���م���ايل ل��الإ���ض��اب��ات 

ال��ع��امل 38 مليون  ب��ال��ف��رو���س يف  امل���وؤك���دة 

م���ن���ذ ظ����ه����وره يف ال�������ض���ن اأواخ���������ر ال���ع���ام 

“ورلدوميرت«  مل��ن�����ض��ة  وف����ق����ا  امل����ا�����ض����ي، 

)Worldometer( لالإح�ضاءات.

مل��ن��ظ��م��ة ال�ضحة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  وح������ّذر 

غيربي�ضو�س-  اأده��ان��وم  -تيدرو�س  العاملية 

من مغبة ترك فرو�س كورونا يتف�ضى على 

اأمل الو�ضول اإىل ما ي�ضمى مناعة القطيع.

القطيع  مناعة  اإىل  الو�ضول  اإن  وق��ال: 

يتم عن طريق حماية ال�ضعوب من فرو�س 

ما، ولي�س تعري�ضهم له، موؤكدا اأن “ال�ضماح 

لفرو�س خطر ل نفهمه متاما باأن ينطلق 

اأخالقي”،  غ��ر  اأم���ر  بب�ضاطة  ه��و  بحرية 

وراأى اأن الأمر “لي�س خيارا«. واأ�ضار اإىل اأن 

“مفهوم مناعة القطيع ي�ضتخدم للقاحات، 
ومي���ك���ن م���ن خ���الل���ه ح��م��اي��ة ���ض��ع��وب من 

العتبة  اإىل  التو�ضل  مت  اإذا  معن  فرو�س 

املطلوبة للتلقيح. على �ضبيل املثال بالن�ضبة 

ملر�س احل�ضبة، يف حال مت تلقيح 95% من 

املتبقية  ال�����%5  ن�ضبة  تعترب  م��ع��ن،  �ضعب 

حممية«.

األغا يفتح النار على القائمة 
االنتخابية الموحدة لفتح وحماس 

القضاء الجزائري يحكم بالسجن 
على ابنة بوتفليقة المزيفة 12 عامًا 

»الصحة العالمية« تحذر
 من اعتماد مناعة القطيع
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الفل�سطينية  امل���ق���اوم���ة  ف�����س��ائ��ل  دان����ت 

ام�������س، ب�����س��دة م���ا ق���ام���ت ب���ه اأج����ه����زة اأم���ن 

املعت�سمني  على  اآث��م  اع��ت��داء  م��ن  ال�سلطة 

لل�سليب  ال��دول��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  م��ق��رات  داخ���ل 

وطولكرم  اهلل  ورام  جنني  م��دن  يف  الأحمر 

املحتلة. الغربية  بال�سفة 

ال���داع���م  ف�����س الع���ت�������س���ام  اأن  واأك�������دت، 

ل�����أ�����س����ر امل���������س����رب ع�����ن ال����ط����ع����ام م���اه���ر 

املعت�سمني  مع  القوة  وا�ستخدام  الأخر�س، 

عمل  وال�سحل  بال�سرب  عليهم  والع��ت��داء 

م��رف��و���س وي���خ���دم م�����س��ال��ح الح���ت����ل يف 

اخ��م��اد ال�����س��وت ال��داع��م لإ����س���راب الأ���س��ر 

الخر�س.

امل�ساحلة  اأجواء  اأنه يف ظل  اإىل  واأ�سارت 

الإي��ج��اب��ي��ة واحل��دي��ث ع��ن ال��ق��ي��ادة امل��وح��دة 

ل���ل���م���ق���اوم���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة ����س���د امل���م���ار����س���ات 

ال�������س���ه���ي���ون���ي���ة ����س���د الأر�����������س والن���������س����ان 

على  الأمنية  الأج��ه��زة  ت�سر  الفل�سطيني، 

امل�������س���ي ب�����س��ل��وك��ه��ا ال����وط���ن���ي م���ت���ج���اوزة 

ال���ك���ل ال��وط��ن��ي وت���ق���وم ب��ق��م��ع امل��ع��ت�����س��م��ني 

واملت�سامنني مع الأ�سرى يف جنني ورام اهلل 

اأن تزامن هذا العتداء  وطولكرم. واأكدت، 

الثمانني،  يومه  الأ�سر  اإ�سراب  دخول  مع 

�سحته  على  طراأ  الذي  اخلطر  والتدهور 

اأن  يثبت  العادلة  ملطالبه  الحت�ل  وتنكر 

الأم��ن��ي  ال��ت��ع��اون  م��ازال��ت مت��ار���س  ال�سلطة 

البغي�س بكل حذافره على اأر�س الواقع.

والتى  بال�سلطة  الأوىل  ك��ان  وقالت:” 

او  قادتها �سوت واحد يدعم  ن�سمع من  مل 

ي�ساند او يتحرك من اجل ال�سر الخر�س 

ان تقوم بال�سغط على الحت�ل  من اجل 

ول��ي�����س قمع  الخ��ر���س  ال���س��ر  ح��ل ق�سية 

املعت�سمني معه.« و�سحل 

ودخ�����ل الأ����س���ر م���اه���ر الخ���ر����س ام�����س 

الأرب�����ع�����اء، ي���وم���ه ال��ث��م��ان��ني يف الإ����س���راب 

ا�ستمرار  الطعام احتجاًجا على  املفتوح عن 

اعتقاله الإداري و�سط تاأكيدات على تدهور 

حالته ال�سحية ب�سكل خطر جداً .

واملحررين  الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  رئي�س 

ت��ده��ور جديد  ب��ك��ر، ك�سف ع��ن  اأب���و  ق���دري 

ط���راأ ع��ل��ى ح��ال��ة الأ���س��ر الأخ���ر����س ، حيث 

فقد قدرته على النطق بعد اأن كان يتحدث 

ب�سعوبة بالغة، م�سيفاً: ان “الأ�سر حالياً 

ما  وه��و  متقطعة  غيبوبة  نوبات  يف  يدخل 

حالته  على  ط��راأ  ج��دي��دا  ت��ده��ورا  اأن  يعني 

التي باتت ت�سوء ب�سكل اأ�سرع واأكرب«.

وك����ان����ت ق������وات اأج����ه����زة اأم������ن ال�����س��ل��ط��ة  

اق���ت���ح���م���ت م���ق���ري ال�����س��ل��ي��ب الأح�����م�����ر يف 

واعتدت  بال�سفة  وجنني  اهلل  رام  مدينتي 

املت�سامنني كافة مع ال�سر الأخر�س  على 

امل�سرب عن الطعام يف �سجون الحت�ل.

وا���س��ت��ن��ك��رت ح��رك��ة اجل���ه���اد ال���س���م��ي 

التابعة  الأمنية  الجهزة  من  عنا�سر  قيام 

لل�سلطة برام اهلل بالعتداء على املعت�سمني 

الأحمر،  لل�سليب  الدولية  اللجنة  مقر  يف 

واإخراجهم بالقوة. ودانت احلركة ب�سدة ما 

لأ�سرى  �سحل  من  الج��ه��زة  ه��ذه  به  قامت 

كانوا  حيث  املقر،  اأمام  ال�سارع  يف  حمررين 

ي��ع��ت�����س��م��ون ت�����س��ام��ن��اً م���ع الأ�����س����ر م��اه��ر 

مفتوحاً  ا���س��راب��اً  يخو�س  ال���ذي  الأخ��ر���س 

احتجاجاً  يوماً   80 من  لأك��ر  الطعام  عن 

على اعتقاله الداري يف �سجون الحت�ل

االنباط - وكاالت

ك�������س���ف ح���اي���ي���م �����س����اب����ان، رج������ل الأع�����م�����ال 

��ّن��اع  الأم��ري��ك��ّي-الإ���س��رائ��ي��ل��ّي، امل���وؤث���ر ع��ل��ى ���سُ

ال���ق���رار يف وا���س��ن��ط��ن، ال��ن��ق��اب يف م��ق��اٍل ن�سره 

ب�سحيفة )يديعوت اأحرونوت(، اأّن تاأييد املُر�ّسح 

امل��ت��ح��ّدة جو  ال���ولي���ات  ال��دمي��ق��راط��ّي لرئا�سة 

بايدن لإ�سرائيل خمطوط باحلجر منذ اأربعة 

عقود، لفًتا اإىل اأّن بايدن كان قد قال يف املا�سي 

اإ�سرائيل م��وج��ودًة، لكان على  “لو مل تكن  اإّن��ه 

اإ�سرائيل كي حتمي  اأْن تخلق  املتحدة  الوليات 

م�ساحلها”.

وتابع الرّي اليهودّي الذي يعي�س بالوليات 

املُتحّدة، ول ُيخفي تاأييده للحزب الدميقراطّي، 

اإّن بايدن يحر�س على اأمن اإ�سرائيل منذ العام 

، رئي�سة  ���س��ابٍّ ك�����س��ن��ات��وٍر  ال��ت��ق��ى  ع��ن��دم��ا   ،1973

ال�����وزراء، غ��ول��دا مئر واإ���س��ح��اق راب����ني، وذل��ك 

الغفران”  “يوم  ح���رب  م��ن  ق�سر  وق���ت  ق��ب��ل 

)اأك���ت���وب���ر(، ودف����ع ب���اجت���اه امل�����س��اع��دة الأم��ن��ّي��ة 

الأمريكّية لإ�سرائيل، ُم�سيًفا اأّن بايدن مل يلتزم 

ي��ق��در مواطنيها  ب��ل  اإ���س��رائ��ي��ل فح�سب،  ب��اأم��ن 

ويحرتمهم.

ف����وزه  ح�����ال  يف  ب����اي����دن  اإدارة  اأّن  و������س�����ّدّد 

املقد�سة”  “القد�س  ت�ستخدم  لن  بالنتخابات 

، فهو يفهم باأّن  كاأداة م�ساعدٍة يف موؤمتٍر �سيا�سيٍّ

دعم الوليات املتحدة لإ�سرائيل يتجاوز كثًرا 

ما اأ�سماه بالواجب الأخ�قّي، ُم�سيًفا اأّن بايدن 

الأمنية  امل�ساعدة  ل  �سُيوا�سِ باأّنه  كرئي�ٍس  تعهد 

ل��ل��دول��ة ال���ع���ربّي���ة، و���س��ُي��ح��اِف��ظ ع��ل��ى تفوقها 

الع�سكرّي النوعّي.

وا�ستذكر اأّنه يف اأثناء وليته كنائب للرئي�س، 

يف 2016، �ساعد بايدن يف ت�سميم مذكرة التفاهم 

ال��ولي��ات  ت��اري��خ  الأك���رب يف  الأمنية  للم�ساعدة 

املتحدة، والتي و�سلت اإىل 38 مليار دولر لع�سر 

فقط،  لإ�سرائيل  امل�ساعدة  هذه  وكانت  �سنوات، 

كما عِمل ك�عٍب اأ�سا�سيٍّ ُمهٍم يف جتنيد الدعم 

لتطوير منظومات دفاعية �سد ال�سواريخ من 

طراز “القبة احلديدية”، و”مق�ع داود”.

و�سّدّد على اأّنه �ستكون ل�نتخابات القريبة 

ال�سيا�سة  الأث���ر على  بعيدة  ت��داع��ي��ات  ال��ق��ادم��ة 

على  خا�سٍّ  نحٍو  وعلى  الأمريكية،  اخلارجية 

اأمنها واأمن اإ�سرائيل. واأو�سح “نحن الآن اأكر 

من اأّي وقٍت م�سى بحاجٍة اإىل رئي�س ذي جتربة 

اإ�سرتاتيجّية، و�سجاعة واح��رتام  مثبتة، وروؤي��ا 

من زعماء العامل كي نحمي عائ�تنا وحتقيق 

�س�متنا. من هوؤلء بايدن وال�سناتورة كامي� 

هاري�س. اإدارة بايدن – هاري�س لن تكتفي باإعادة 

ا بناء  بناء اأمريكا كدولة اأف�سل، بل و�ستعيد اأي�سً

واملر�سحة  ب��اي��دن  اأف��ع��ال  ت�سهد  اإ�سرائيل،  اأم��ن 

هاري�س على اأّنهما موؤيدان متحم�سان وحليفان 

لإ�سرائيل.

الإ�سرائيليني  ثلثي  نحو  اأع���رب  ذل���ك،  اإىل 

ال���ذي���ن ����س���ارك���وا يف ا���س��ت��ط���ع ل����ل����راأي ح��ول 

يف  اأملهم  عن  الو�سيكة،  الأمريكية  النتخابات 

لع�قته  ترامب  دون��ال��د  الرئي�س  بها  يفوز  اأْن 

القريبة ج��ًدا من اإ�سرائيل، واأب��دى نحو ن�سف 

امل�����س��ارك��ني خ�����س��ي��ت��ه��م م���ن ت���راج���ع ال��ع���ق��ات 

الأمريكية الإ�سرائيلية يف حال فاز يف النتخابات 

الرئا�سية القريبة املر�سح بايدن.

االنباط - وكاالت

بعد انقطاع وحرمان من الزيارة ملدة 

“كورونا”،  انت�سار  ب�سبب  �سهور  خم�سة 

الأ�سر  لعائلة  وال�سعادة  الفرحة  عادت 

اجل���ري���ح ع���زم���ي ���س��ه��ل ن���ف���اع وخ��ا���س��ة 

وال����دت����ه ه���دي���ة، ال���ت���ي ب������داأت حت�����س��ي 

ال���دق���ائ���ق وال����ث����واين ب���ع���دم���ا ت�����س��ل��م��ت 

الأحمر،  ال�سليب  مكتب  من  الت�سريح 

ليلتها،  تنم  فلم  املقرر  املوعد  بانتظار 

وم���ع ب���زوغ ال�����س��م�����س، ���س��ارع��ت اخلطى 

ل�سدة  يخفق  قلبها  ال�سليب،  حلاف�ت 

لزمتها  لكن  واحلنني،  ال�سوق  م�ساعر 

ابنها  و�سع  لخ��ت���ف  اخل��وف  م�ساعر 

ر�سا�س  ت��رك  الأ���س��رى حيث  باقي  عن 

وما  على معامل ج�سده  اأثاراً  الحت�ل 

زالت جراحه تنزف.

وتقول، “مل تفارقنا م�ساعر اخلوف 

ب�سبب  واإ�سابته  اعتقاله  منذ  والقلق 

حاجته  رغم  لع�جه  الحت�ل  اإهمال 

امل���ا����س���ة ل��ع��م��ل��ي��ات ج���راح���ي���ة، وال�����س��يء 

ال��وح��ي��د ال����ذي ك���ان ي��خ��ف��ف اأح��زان��ن��ا، 

زي��ارت��ه وم��ع��ن��وي��ات��ه ال��ع��ال��ي��ة و���س��م��وده 

الوجع  “حمطات  وت�سيف  و�سربه”، 

ق��وة وجلد، ورغم  زادت��ه  ت���زم��ه،  التي 

امل��ح��ن��ة وال���وج���ع، ف��اإن��ه ي��ت��م��ي��ز ب��روح��ه 

وط���اق���ات���ه الي���ج���اب���ي���ة ال���ت���ي جت��ع��ل��ن��ي 

فكلماته  زي��ارة،  كل  يف  وابت�سم  به  اعتز 

واأح���ادي���ث���ه مت��ن��ح��ن��ي ���س��ع��وًرا ب���اأن���ه حر 

ولي�س مقيًدا«.

كباقي الأ�سرى، فقدت عائلة الأ�سر 

ع��زم��ي الت�������س���ال م��ع��ه ب��ع��دم��ا األ��غ��ي��ت 

الزيارات، فاأ�سبحت يف كل حلظة ت�سعر 

ب��ق��ل��ق اأك����ر ب�����س��ب��ب و���س��ع��ه ال�����س��ح��ي. 

يف  ح��ي��ات��ن��ا  “تغرت  وال����دت����ه،  وت���ق���ول 

ظ����ل ان���ق���ط���اع اأخ����ب����ار ع���زم���ي وع�����س��ن��ا 

ومنهم  الأ���س��رى  ك��ل  على  �سعبة  ف��رتة 

ال�سعبة  ال�سحية  حالته  ب�سبب  ول��دي 

وخ�سو�ساً معاناته من �سيق تنف�س، يف 

ال�سجون،  اأو�ساع  ب�سوء  فيه  نعلم  وقت 

وعدم توفر الإدارة متطلبات احلماية 

والوقاية ل�أ�سرى«. وت�سيف، “حاولنا 

ال�سجن،  يف  واإخ���وان���ه  اأخ���ب���اره  م��ع��رف��ة 

وقطعت  عزلتهم  اأحكمت  الإدارة  لكن 

نتمنى  ووال������ده  واأ���س��ب��ح��ت  اأخ���ب���اره���م 

زيارته والطمئنان عليه«.

ال��ت��ف��ت��ي�����س  حم���ط���ات  “بعد  وت��ك��م��ل 

والح���ت���ج���از وال����دخ����ول ل��ل�����س��ج��ن، ب���داأ 

ق��ل��ب��ي ي��خ��ف��ق ب�����س��دة وك���اأن���ه ي��ح��دث��ن��ي 

ل��روؤي��ت��ي، وما  ���س��وق ولهفة ع��زم��ي  ع��ن 

اجلميلة  اب��ت�����س��ام��ت��ه  م���ع  ���س��اه��دت��ه  اأن 

فتحت  والأم��ل،  الوجع  كل  ن�سيت  حتى 

ذراع�����ي لح��ت�����س��ان��ه و���س��م��ه ل�����س��دري، 

ال��ف��ا���س��ل حرمني  ال���زج���اج  ل��ك��ن ج���دار 

فرحتي  اأن  اإل  �سعادتي  ونغ�س  اأمنيتي 

جيدة  ب�سحة  راأي��ت��ه  عندما  تو�سف  ل 

وباقي الأ�سرى«.

اجتمعت  “عندما  ع��زم��ي،  اأم  ت��ق��ول 

واجل����دران  ال�����س��ج��ان��ني  ن�سيت  ال��ق��ل��وب 

وف���ا����س���ت امل�����س��اع��ر ب���اأح���ادي���ث ال�����س��وق 

اهتمام  كل  “كان  وت�سيف،  واحلنني”، 

وكل  واأ�سرته  وال��ده  عن  بال�سوؤال  ابني 

وعندما  و�سعبه،  مدينته  واأبناء  الأحبة 

هو  اأ�سبح  له،  الن�سائح  تقدمي  حاولت 

نبقى  اأن  على  وحثني  واملر�سد  النا�سح 

ح��ري�����س��ني م���ن ال���ف���رو����س«. وت��ك��م��ل، 

ن�سي  ال��ذي  بعزمي  ب��اع��ت��زاز  “�سعرت 
الوحيد  وهمه  واأوجاعه  ال�سجن  هموم 

احلرية  واأمنيته  حياتنا،  على  احلفاظ 

واخلروج واجلميع بخر.

ال���زي���ارة،  ان��ت��ه��ت  “ب�سرعة  وت���ذك���ر، 

ال�ساعة  عقارب  تتوقف  اأن  اأمتنى  كنت 

وعندما  معي،  تعيده  معجزة  ت��اأت��ي  اأو 

ودعته  اخل���روج،  علينا  ال�سجان  فر�س 

ب���ال���دع���وات وال���ر����س���ا وال�������س����ة ل��رب 

العاملني اأن يحميه وكل الأ�سرى«.

يف  النور  عزمي  اأب�سر  عاماً   26 قبل 

املكونة  عائلته  يف  الثاين  ليكون  جنني، 

من 5، ن�ساأ وتربى على القيم والأخ�ق 

“منذ �سغره  احلميدة، وتقول والدته، 

مت��ي��ز ب��ال��ت��ف��وق وال����ذك����اء وال���ط���م���وح، 

ت��ع��ل��م مب���دار����س ج��ن��ني ح��ت��ى ال��ث��ان��وي��ة 

حلمه  وحتقيق  وت��ف��وق،  بنجاح  العامة 

“فرحنا  وتكمل  حمامياً”،  ي�سبح  ب��اأن 

تخ�س�س  ال��ن��ج��اح  جل��ام��ع��ة  ب��ان��ت�����س��اب��ه 

بتفوق  اجلامعي  م�سواره  اأكمل  قانون، 

ح��ت��ى ق��ط��ع الح���ت����ل ع��ل��ي��ه ال��ط��ري��ق 

الأخ��ر وحوله من  التخرج  ف�سل  قبل 

طالب علم جلريح واأ�سر«.

23-11-2015 وخ�ل توجهه  بتاريخ 

عليه  الحت�ل  جنود  اأطلق  جلامعته، 

زعرتة.  حاجز  على  مركبته  يقود  وهو 

ت��ق��ول وال��دت��ه، “من و���س��ائ��ل الإع����م، 

اإ���س��اب��ت��ه  ب��ع��د  ع��زم��ي  ب��اع��ت��ق��ال  �سمعنا 

بعيارات نارية يف الفك العلوي والوجه 

مل�ست�سفى  الح��ت���ل  نقله  وق��د  وال��ف��م، 

و�سط  فيه  احتجز  ال��ذي  “بلن�سون” 
ح���را����س���ة م�������س���ددة، وع�����س��ن��ا ك��واب��ي�����س��ا 

عن  الح��ت���ل  وتكتم  اأخ��ب��اره  لنقطاع 

م�سره«.

وت�������س���ي���ف، ب���ع���د ف������رتة، ع��ل��م��ن��ا م��ن 

امل�ست�سفى  يف  حم��ت��ج��ز  اأن���ه  حم��ام��ي��ن��ا، 

و����س���ط ح���ال���ة ���س��ح��ي��ة ���س��ع��ب��ة ب�����س��ب��ب 

البليغة والتي ما زالت ت�زمه  اإ�سابته 

اأثارها«.

ال�سعبة،  وحالته  الإ�سابة  اآثار  رغم 

رف�����س الح��ت���ل الإف����راج ع��ن ع��زم��ي، 

ق�ست  املحاكم،  بني  معاناة  رحلة  وبعد 

20 �سنة. املحكمة ب�سجنه 

ا�ستئناف  رف�����س��ت  لح���ق،  وق���ت  ويف 

امل����ح����ام����ي رغ������م ت���ق���دمي���ه ال���ت���ق���اري���ر 

ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي ت���وؤك���د خ���ط���ورة و���س��ع��ه 

وخم���اط���ر اح���ت���ج���ازه وح��اج��ت��ه امل��ا���س��ة 

“ف�سلت  وت��ق��ول  طويلة.  ع���ج  لرحلة 

من  اإن��ق��اذه  يف  والتحركات  اجلهود  كل 

دوام���ة الع��ت��ق��ال وال�����س��ج��ن، ومم���ا زاد 

اأمل��ن��ا اأن���ه يف ب��داي��ة اإ���س��اب��ت��ه ع��ان��ى من 

“حالياً  وت���و����س���ح،  ال���ن���ط���ق«.  ف���ق���دان 

ال�سفة  يف  و�سعوبة  م�ساكل  من  يعاين 

اأ�سنانه  فيه  فقد  ال��ذي  العلوي  والفك 

تناول  يف  كبرة  معاناة  له  ي�سبب  مما 

ال����ط����ع����ام ك���م���ا ي����ع����اين م�����ن ����س���ي���ق يف 

التنف�س«.

ال��ي��د  يف  م�����س��ت��م��ر  “اأمله  وت���ك���م���ل، 

الأ�سبع  يف  الوتر  انقطع  فقد  اليمنى، 

وه��و  حت��ري��ك��ه،  ي�ستطيع  ول  ال�����س��اه��د 

مكانه،  ليعود  جراحية  لعملية  بحاجة 

اإىل ع��م��ل��ي��ة زراع������ة ف��ك  ي���ح���ت���اج  ك���م���ا 

ال�سفة”،  وترميم 

ال���واق���ع، ورغ���م  “كل ه���ذا  وت���ق���ول، 

حياته  عزمي  مار�س  واملر�س،  ال�سجن 

ب�����س��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي، ا���س��ت��ث��م��ر ال���ف���رتة يف 

على  وح�سل  تعليمه  واأك��م��ل  ال��درا���س��ة 

وهو  القانون،  يف  البكالوريو�س  �سهادة 

تتوج  اأن  واأم��ل��ن��ا  العليا  درا���س��ت��ه  يكمل 

جهوده باحلرية والتخرج معا«.

األسير يدخل يومه الـ»80« باالضراب وسط تدهور صحته وفصائل المقاومة تدين االعتداء

أمن السلطة يعتدي على المتضامنين مع االسير ماهر االخرس

بايدن: »لو لم تُكن إسرائيل موجودًة لكان على الواليات المتحدة أْن تخلقها« 

ثلثا اإلسرائيليين يؤّيدون ترامب للرئاسة 

له من اسمه نصيب.. األسير الجريح نفاع يسكنه األمل رغم أوجاعه

االنباط - وكاالت

ك�سفتها  ج��دي��دة  ت�����س��ري��ب��ات  اأظ���ه���رت 

معلومات،  الأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  عنها 

الفرن�سي  الرئي�س  دفعت  باأ�سباب  تتعلق 

ال�����س��اب��ق ن��ي��ك��ول ���س��ارك��وزي ل��ل��ت��دخ��ل يف 

معمر  الراحل  بالزعيم  ل�إطاحة  ليبيا 

القذايف عام 2011.

م�سربة،  اأم��ري��ك��ي��ة  وث��ي��ق��ة  واأظ���ه���رت 

الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  ب��ري��د  م��ن 

الرئي�س  اأن  كلينتون،  هي�ري  ال�سابقة 

�����س����ارك����وزي، اأم������ر ب���ال���ت���دخ���ل يف ل��ي��ب��ي��ا 

م��ن اأج���ل احل��ف��اظ ع��ل��ى ن��ف��وذ ب����ده يف 

املنطقة.

تاريخ  حتمل  ال��ت��ي  الوثيقة  واأ���س��ارت 

“من  اأن  اإىل   ،2011 اأب��ري��ل  م��ن  ال��ث��اين 

اأجل  من  ليبيا  يف  للتدخل  فرن�سا  حرك 

الإط����اح����ة ب���ال���ق���ذايف، ه���و م���ا ك����ان ل��دى 

الرجل من اأطنان من الذهب، بالإ�سافة 

اإىل املخزون الليبي الكبر من النفط”.

ون���ق���ل���ت ع�����ن م���������س����ادر م���ق���رب���ة م��ن 

اأن  ال��ق��ذايف،  الإ���س���م  �سيف  م�ست�ساري 

 143 على  يحتكم  ك��ان  القذايف  “معمر 

ط��ن��ا م���ن ال���ذه���ب، وك��م��ي��ة مم��اث��ل��ة من 

الف�سة”.

نقل هذه  2011 مت  اأواخ��ر مار�س  ويف 

والف�سة  الذهب  من  الهائلة  املخزونات 

م��ن خ��زائ��ن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��ل��ي��ب��ي يف 

غرب  جنوب  �سبها،  مدينة  اإىل  طرابل�س 

ل��ي��ب��ي��ا يف اجت�����اه احل������دود ال��ل��ي��ب��ي��ة م��ع 

وت�ساد. النيجر 

كلينتون،  ر���س��ائ��ل  ت�سريبات  وح�سب 

ا���س��ت��خ��دام  ي��ع��ت��زم  ك����ان  “القذايف  ف����اإن 

ه��ذه ال��ك��م��ي��ات م��ن ال��ذه��ب وال��ف�����س��ة يف 

اإن�ساء عملة اإفريقية ت�ستند اإىل الدينار 

اأن ت��ك��ون ه��ذه  ال��ذه��ب��ي ال��ل��ي��ب��ي، ع��ل��ى 

العملة هي الرئي�سية يف الدول الناطقة 

بالفرن�سية”.

وت�����ق�����در ق���ي���م���ة ه������ذه ال���ك���م���ي���ة م��ن 

مليارات   7 م��ن  ب��اأك��ر  والف�سة  ال��ذه��ب 

امل��خ��اب��رات  �سباط  اكت�سف  وق��د  دولر، 

الفرن�سية هذه اخلطة بعد فرتة وجيزة 

ليبيا  يف  ال�سعبية  النتفا�سة  ب��دء  م��ن 

���س��د ال����ق����ذايف، وك���ان���ت اأح�����د ال��ع��وام��ل 

للتدخل  ���س��ارك��وزي  دفعت  التي  الهامة 

يف ليبيا.

االنباط - وكاالت

ق����ال دب��ل��وم��ا���س��ي��ون وم�������س���وؤول���ون 

“الع�سا  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإن  وخ�����رباء 

الحت��اد  ا�ستخدمها  التي  واجلزرة” 

الأوروبي لنزع فتيل التوتر مع تركيا 

ف�سلت، الأمر الذي يثر خطر ن�سوب 

�سراع �سرق البحر املتو�سط.

ورغ�����م الت����ف����اق يف ق���م���ة الحت����اد 

اأكتوبر اجلاري على  الأوروب��ي مطلع 

التنقيب  ع��ن  ب��ال��ت��وق��ف  اأن��ق��رة  اإق��ن��اع 

عن الغاز الطبيعي يف مناطق بحرية 

حم���ل ن�����زاع م���ع ال���ي���ون���ان وق���رب����س، 

اإنها  الأرب��ع��اء  اليوم  تركيا  قالت  فقد 

م�سح. ب�سفينة  عملياتها  ا�ستاأنفت 

وق����ال ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ون وم�����س��وؤول 

دول  ق�����ادة  اإن  الأوروب���������ي  ب����الحت����اد 

مك�سوفني  اأن��ف�����س��ه��م  ت��رك��وا  الحت����اد 

حل  اإىل  التو�سل  ع��ن  ع��ج��زوا  لأن��ه��م 

ل���ل���ن���زاع واق�����رتح�����وا ب�����دل م����ن ذل���ك 

فعر�سوا  واجلزرة”  “الع�سا  اأ�سلوب 

م�����س��اع��دات ع���دة وه�����ددوا يف ال��وق��ت 

ه���ذا  اأن  وي����ب����دو  ب���ع���ق���وب���ات  ن���ف�������س���ه 

القرتاح ف�سل يف حتقيق الهدف.

وق���رب����س  ال����ي����ون����ان  اإن  وق�����ال�����وا 

���س��ت��ط��رح��ان ن����زاع ال��غ��از م���رة اأخ���رى 

الأوروب��ي  الحت��اد  قادة  يلتقي  عندما 

عدم  رغ��م  واجلمعة،  اخلمي�س  يومي 

وج���ود امل�����س��األ��ة ال��رتك��ي��ة ع��ل��ى ج��دول 

اأن  اأ���س��ا���س  على  وذل���ك  القمة  اأع��م��ال 

ال��ت�����س��ع��ي��د الأخ�����ر ي��ربه��ن ���س��رورة 

العاجل. التحرك 

وك�����ان وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الأمل�����اين 

ه��اي��ك��و م��ا���س األ��غ��ى رح��ل��ة اإىل اأن��ق��رة 

ه��������ذا الأ�������س������ب������وع اح����ت����ج����اج����ا ع��ل��ى 

ال����ع����ودة ل��ت�����س��غ��ي��ل ���س��ف��ي��ن��ة ال��ت��ن��ق��ي��ب 

اأن  غ��ر  رئي�س”  “اأوروت�س  الرتكية 

اإن ب��رل��ني ل  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني ق���ال���وا 

من  امل��زي��د  ات��خ��اذ  يف  الآن  تفكر حتى 

الإجراءات.

كشفت عن دور ساركوزي وحجم 
الذهب الذي ُعثر عليه بليبيا

تسريبات جديدة لكلينتون تكشف عن 
معلومات سرية حول اإلطاحة بـ»القذافي« 

االتحاد األوروبي: فشل نهج »العصا 
والجزرة« مع تركيا بشأن شرق المتوسط
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الـريـا�ضي

الربازيل - وكاالت

جن����ح ن���ي���م���ار يف جت������اوز ال���ظ���اه���رة 

رونالدو وتقدم اإىل املركز الثاين خلف 

بيليه يف قائمة هدايف منتخب الربازيل 

ع����رب ال���ع�������ص���ور ب���ع���د ث��اث��ي��ت��ه خ���ال 

ت�صفيات  يف  ب��رو  على   2-4 االنت�صار 

القدم. وميلك  ل���ك���رة  ال���ع���امل  ك���اأ����س 

م��ه��اج��م ب��اري�����س ���ص��ان ج���رم���ان االآن 

ع��ل��ى  ب���ه���دف���ن  م���ت���ق���دم���ا  ه����دف����ا   64

بيليه  خلف  هدفا   13 وبفارق  رون��ال��دو 

ال����ذي ي��ت�����ص��در ال��ق��ائ��م��ة ب��ر���ص��ي��د 77 

ه��دف��ا وف��ق��ا الإح�����ص��اء االحت���اد ال��دويل 

الربازيل  مدرب  تيتي  )الفيفا(. وكان 

م���رددا يف م��ق��ارن��ة جن��م��ه احل���ايل مع 

ال�صابقن. وقال  ال��ع��ظ��م��اء  ال��اع��ب��ن 

ما  املقارنات.  ه��ذه  عقد  الظلم  “من 
اأ�صياء  اأن نيمار لديه  ميكنني قوله هو 

القو�س  “اإنه  توقعها«. وتابع  ميكن  ال 

وال�������ص���ه���م، والع�������ب ي�����ص��ت��ط��ي��ع ���ص��ن��ع 

مب��رور  يتح�صن  ال��ف��ر���س.  وا���ص��ت��غ��ال 

الثاثاء  م��ب��اراة  وين�صج«. ويف  الوقت 

عادل نيمار ثم جتاوز رونالدو بهدفن 

هدفه  يحرز  اأن  قبل  ج��زاء  ركلتي  من 

64 يف ال��وق��ت امل��ح��ت�����ص��ب ب��دل  ال����دويل 

من  البالغ  املهاجم  ال�صائع. واحتفل 

 9 28 ع��ام��ا ب��االإ���ص��ارة اإىل رق���م  ال��ع��م��ر 

لرونالدو  يبدو  ما  على  تكرميا  بيديه 

م���ه���اج���م ب���ر����ص���ل���ون���ة وري��������ال م���دري���د 

خا�س  ال���ذي  ن��ي��م��ار،  ال�صابق. واأحرز 

 ،2010 ع���ام  االأوىل  ال��دول��ي��ة  م��ب��ارات��ه 

اأهدافه 64 يف 103 مباريات دولية. 

11

�صلط عد�صة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع االلكروين

 نيمار يواصل االقتراب من الملك

 وسام ملكي للنجم نادال

 اصابة الشقران ومدرب الرمثا بكورونا

 رونالدو يدخل الحجر الصحي   

 مباراتان في دوري الكرة النسوي

مدريد - وكاالت

واف������ق جم��ل�����س ال���������وزراء االإ����ص���ب���اين 

ن��ادال  راف��ائ��ي��ل  التن�س  الع��ب  منح  على 

الريا�صي. لا�صتحقاق  امللكي   ال��و���ص��ام 

عقب فوزه  ل���ن���ادال  ت��ك��رمي��ا  ذل����ك  ج����اء 

للتن�س  امل��ف��ت��وح��ة  فرن�صا  ب��ط��ول��ة  بلقب 

ال��ب��ط��والت  اإح�����دى  ج����ارو�����س(،  )روالن 

للمرة  �صام(،  )اجلراند  الكربى  االأربع 

ال��ت��وايل(  ت��اري��خ��ه )ال��راب��ع��ة على  13 يف 

ب��اك��ت�����ص��اح غ��رمي��ه ال��ت��ق��ل��ي��دي ال�����ص��رب��ي 

الفوز  ه��ذا  ديوكوفيت�س. ورفع  ن��وف��اك 

االإ���ص��ب��اين  التن�س  اأ���ص��ط��ورة  األ��ق��اب  ع��دد 

اإىل )20(،  �صام  )34 عاما( يف اجلراند 

با�صم  امل�صجل  القيا�صي  ال��رق��م  ل��ي��ع��ادل 

االأ���ص��ط��ورة ال�����ص��وي�����ص��ري روج���ر ف��ي��درر، 

ل��ي��ب��ت��ع��دا ع����ن دي��وك��وف��ي��ت�����س ب����ف����ارق 3 

بطوالت.

االنباط - عمان

اك������د ن�������ادي ال����رم����ث����ا، ع���ل���ى م��وق��ع��ه 

ال��ر���ص��م��ي ي���وم ام�����س ع��ن اإ���ص��اب��ة راب��ع��ة 

ب��ك��ورون��ا يف ���ص��ف��وف ف��ري��ق ك���رة ال��ق��دم، 

الفحو�صات. واأكد  ن��ت��ائ��ج  ���ص��دور  ب��ع��د 

امل��ه��ن��د���س حم��م��د اأب���و ع��اق��ول��ة، ال��ن��اط��ق 

ال��ف��ح��و���ص��ات  اأن  ل���ل���ن���ادي،  االإع����ام����ي، 

ال�صقران. ع��اء  ال��اع��ب  اإ�صابة  اأثبتت 

وارت��ف��ع ع���دد اال���ص��اب��ات يف ال��رم��ث��ا اإىل 

قد  امل��ا���ص��ي��ة  االأي����ام  ك��ان��ت  ح��ي��ث   ،”4“
�صهدت اإ�صابة عامر اأبو ه�صيب وحممد 

امل��درب  ج��ان��ب  “�صرارة” اإىل  زري���ق  اأب���و 

العام ع�صام حممود.

الربتغال - وكاالت

ال����ربت����غ����ايل  االأ�������ص������ط������ورة  ي�������ص���ل���م  مل 

من  يوفنتو�س،  جنم  رون��ال��دو،  كري�صتيانو 

�صربات فرو�س كورنا، بعدما تبينت اإ�صابته 

�صحيفة »ماركا« االإ�صبانية  ب���ه،  ونقلت 

اإ�صابة  القدم  لكرة  الربتغايل  االحت��اد  عن 

عينة  خرجت  بعدما  بالفرو�س،  رون��ال��دو 

ي��ت��واج��د  ل���ن  اإيجابية. وبذلك،  اخ��ت��ب��اره 

“الدون” رفقة منتخب الربتغال يف مباراته 

���ص��د ال�����ص��وي��د، ب��اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة م��ن دور 

االأوروبية. ودخل  االأمم  دوري  جمموعات 

ال����ه����داف ال���ت���اري���خ���ي ل���ل���ربت���غ���ال احل��ج��ر 

ال���ف���ور، رغ���م ع���دم معاناته  ال�����ص��ح��ي ع��ل��ى 

باقي  نتائج  ج��اءت  بينما  اأع��را���س،  اأي  م��ن 

رفاقه �صلبية.ومن املتوقع اأن يغيب رونالدو 

يف  كروتوين  �صد  املقبلة  اليويف  مباراة  عن 

الدوري االإيطايل، وكذلك مواجهة دينامو 

كييف االأوكراين يف اجلولة االأوىل من دور 

جمموعات دوري اأبطال اأوروبا.

االنباط - عمان

ت�صتاأنف م�صاء اليوم اخلمي�س مناف�صات 

ب��ط��ول��ة ال�����دوري ال��ن�����ص��وي ل��ك��رة ال��ق��دم يف 

جولته الثالثة باقامة لقاءين عند ال�صاعة 

ال�صابعة م�صاء حيث يلتقي عمان مع االأهلي 

 2 البولو  ي�صهد  فيما   ،1 البولو  على ملعب 

�صباب  مع  الن�صر  م��ب��اراة  التوقيت  وبنف�س 

االأردن.وكان احتاد الكرة قد اأ�صدر االثنن 

ملرحلة  اجل��دي��د  اجل���دول  اأول،  ت�صرين   12

للمحرفات  الن�صوي  ال��دوري  من  الذهاب 

ب��روت��وك��ول ���ص��ح��ي م�����ص��دد،  و���ص��ط تطبيق 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال�����ص��ام��ة ال��ع��ام��ة، يف ظل 

جائحة كورونا.

االنباط - عمان

ال�صاحة  ب��دات  االنتقاالت  باب  فتح  مع 

ال����ك����روي����ة ت�������ص���ه���د ن�������ص���اط���ا ب���ان���ت���ق���االت 

الاعبن بن الفريق حيث  اأعلن املهاجم 

خ��ال��د ال�������دردور، ف�����ص��خ ع��ق��ده م���ع ف��ري��ق 

�صحاب لكرة القدم، بعدما مثله ملدة ن�صف 

الدردور، عرب ح�صابه  مو�صم.  واأكد خالد 

على موقع التوا�صل في�س بوك ، اأنه اأجنز 

حتديد  انتظار  يف  �صحاب،  م��ع  املخال�صة 

م�صرته  ال���دردور،  املقبلة.  وبداأ  وجهته 

�صفوف  اإىل  انتقل  ثم  الرمثا،  فريق  مع 

البقعة، قبل اأن يوقع بداية املو�صم احلايل 

قد  ���ص��ح��اب،  ن���ادي  �صحاب.  وكان  ل�صالح 

اأع��ل��ن ق��ب��ل اأي����ام، اأن���ه ب�����ص��دد ال��ت��ع��اق��د مع 

ع���دد م��ن امل��ح��رف��ن االأج���ان���ب، وخ��ا���ص��ة 

على م�صتوى خط الهجوم.

انتهاء  ال��اع��ب ح���ازم ج����ودت،  واأع��ل��ن 

عقب  االأردن،  �صباب  ف��ري��ق  م��ع  ارت��ب��اط��ه 

امل��ح��رف��ن  دوري  ذه�����اب  م��رح��ل��ة  خ���ت���ام 

ال��ق��ي��د الثانية  ال��ق��دم، وف��ت��ح ف��رة  ب��ك��رة 

�صفحته  ع��رب  ج����ودت،  لاعبن. وكتب 

ارت��ب��اط��ي  “اأنهيت  “في�صبوك”  ع��ل��ى 

ب��ال��را���ص��ي؛ الأ���ص��ب��اب  االأردن  ���ص��ب��اب  م��ع 

“كل املحبة واالحرام  خا�صة«. واأ�صاف: 

للقائمن على نادي �صباب االأردن، برئا�صة 

ال��ت��وف��ي��ق  ج�����ودت،  خر«. ومتنى  ���ص��ل��ي��م 

اإي�����اب  مب���رح���ل���ة  االأردن  ����ص���ب���اب  ل���ف���ري���ق 

ال�صهر  تنطلق  ال��ت��ي  امل��ح��رف��ن،  دوري 

تعاقده  عن  ال�صريح  نادي  املقبل. واأعلن 

ر�صمياً مع الاعب �صهيب ذيابات، ليمثل 

ال��اع��ب  موا�صم. ووقع   3 مل���دة  ال��ف��ري��ق 

ع���ق���ده ب��ح�����ص��ور رئ��ي�����س ال�����ص��ري��ح ع��م��ر 

ال��ع��ج��ل��وين، ال���ذي اأ���ص��اد ب��ق��درات��ه ومتنى 

ذي��اب��ات  الفريق. وكان  م��ع  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه 

ق���د م��ث��ل ال��رم��ث��ا يف ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة، 

وك�����ص��ف ع���ن ق�����درات مم���ي���زة يف ���ص��ن��اع��ة 

ال��ل��ع��ب خ�����ص��و���ص��ا اأن����ه ي��ت��م��ت��ع ب��ال�����ص��رع��ة 

اأن ال�صريح، ينتظر رد  واملهارة. ي�صار اإىل 

رغبته  بخ�صو�س  خطابه  على  ال��وح��دات 

واأحمد  �صلباية  �صاهر  الثنائي  ا�صتعارة  يف 

طنو�س.

االنباط - عمان

ا���ص��ت��ه��ل ن���ادي دي��ون��ز م�����ص��واره يف دوري 

ل���ك���رة ال�����ص��ل��ة  16 ع���ام���اً  ال���ن���ا����ص���ئ���ات حت���ت 

ب��ال��ف��وز ع��ل��ى االأرث���وذك�������ص���ي ب��ن��ت��ي��ج��ة 6٥-

م�صاء  الفريقن  جمع  ال��ذي  اللقاء  يف   ٥1

املباراة  ح�صم  من  ديونز  ومتكن  الثاثاء. 

ل�����ص��احل��ه ب��ع��د ت��ف��وق��ه يف ج��م��ي��ع االأرب�����اع 

و12- و12-21   13-1٥( ال��ت��ال��ي��ة  بالنتائج 

�صينثيا   ، ديونز  العبة  وكانت  و17-1٥(   11

املباراة  اأف�صل م�صجلة للنقاط يف   ، عطاهلل 

 ، االأخ���رى  امل��ب��اراة  ويف  نقطة.   19 بر�صيد 

-81 بنتيجة  الريا�صي  على  الفحي�س  فاز 

23 وجاءت نتائج االأرباع على النحو التايل 

وك��ان��ت  و13-20(  و3-17  و2-2٥   ٥-19(

الع��ب��ة ال��ف��ح��ي�����س ، زي���ن ق�����ص��و���س ، اأف�����ص��ل 

ُم�����ص��ج��ل��ة ل��ل��ن��ق��اط يف امل���ب���اراة ب��ر���ص��ي��د 14 

نقطة.

مدريد - وكاالت

اإ�صباين عن  ���ص��ح��ف��ي  ت���ق���ري���ر  ك�������ص���ف 

مي�صي،  ليونيل  االأرجنتيني  دخ��ول  اأ�صباب 

قوية  م�صادة  يف  االأرج��ن��ت��ن،  منتخب  قائد 

اأم���ام  ب���اده  ان��ت��ه��اء م���ب���اراة منتخب  ع��ق��ب 

منتخب  ف���وز  يف  مي�صي  بوليفيا. و�صارك 

يف   ،)1/2( ب���ول���ي���ف���ي���ا  ع���ل���ى  االأرج����ن����ت����ن 

الثاثاء، يف  م�صاء  جمعهما،  ال��ذي  اللقاء 

اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال��ت�����ص��ف��ي��ات امل��وؤه��ل��ة 

بقطر. وبح�صب   2022 ال����ع����امل  ل���ك���اأ����س 

مي�صي  فاإن  �صحيفة »�صبورت« الكتالونية، 

ن��اف��ا،  ل��وك��ا���س  م���ع  م�صادة حادة  يف  دخ����ل 

م����درب االأح���م���ال مل��ن��ت��خ��ب ب��ول��ي��ف��ي��ا، عقب 

اإط�����اق ���ص��اف��رة ن��ه��اي��ة امل����ب����اراة. واأف����ادت 

مار�صيلو  بوليفيا،  مهاجم  ب��اأن  ال�صحيفة، 

م���ارت���ي���ن���ي���ز ت�����ع�����م�����د اإث�����ارة غ�������ص���ب جن��م 

حن  تن�س  “ال  ل��ه:  ق��ال  بعدما  بر�صلونة، 

منتخب  هنا«. وكان  ب�صدا�صية  ه��زم��ن��اك��م 

على  كبرة  خل�صارة  تعر�س  قد  االأرجنتن 

 ،2009 ع��ام  يف   )1/6( بنتيجة  بوليفيا  ي��د 

جنوب  ملونديال  املوؤهلة  الت�صفيات  �صمن 

2010، وه��ي امل��ب��اراة ال��ت��ي ���ص��ارك  اإف��ري��ق��ي��ا 

م�صادة  ن�صبت  امل��ب��اراة  مي�صي.وعقب  فيها 

بن مي�صي ومهاجم بوليفيا، وحتول االأمر 

تبادل  امل�صادة  االأحمال.و�صهدت  مدرب  اإىل 

اإط���اق االأل��ف��اظ  مي�صي وم���درب االأح��م��ال 

على  ال�صيطرة  متت  النهاية  اخل��ارج��ة.ويف 

�صحبه زميله  حيث  مي�صي،  بتهدئة  الو�صع 

اأجويرو بعيًدا. �صرجيو 

 حركة انتقاالت نشطة بين اندية المحترفين

فوز ديونز والفحيص
 في سلة الناشئات

 ميسي يدخل بمشاجرة بعد الفوز

 اصابة حكم لقاء السلط والعقبة بكورونا
االنباط - عمان

اخ�صع احتاد كرة القدم ام�س االأربعاء، حكام دوري املحرفن 

اأدار  حكم  اإ�صابة  ثبوت  بعد  ج��دي��د،  ك��ورون��ا  لفح�س  ال��ق��دم  لكرة 

لفح�س  احلكام  املا�صي. وخ�صع  ال�صبت  املحرفن  بدوري  مباراة 

قريبا،  النتائج  ا���ص��دار  بانتظار  الوبائي  التق�صي  جلنة  با�صراف 

املقبل. وكانت  االأرب��ع��اء  ي��وم  الر�صمية  املناف�صات  ان��ط��اق  وق��ب��ل 

العقبة  و�صباب  ال�صلط  مباراة  حكم  لها  خ�صع  التي  الفحو�صات 

ما  بكورونا  احلكم  اإ�صابة  عن  ك�صفت  املا�صي،  ال�صبت  جرت  التي 

دفع االحتاد لدعوة العبي الفريقن الإجراء فح�س كورونا جديد
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االنباط-وكاالت

الثالثاء  الرتكية  ال�سلطات  منعت 

ع���ر����ض م�����س��رح��ي��ة ك��وم��ي��دي��ة ب��ال��ل��غ��ة 

ال���ك���ردي���ة، ك����ان م���ق���ررا اأن ت��ع��ر���ض يف 

م�����س��رح ب���ل���دي يف اإ����س���ط���ن���ب���ول، ب��زع��م 

الدعاية الإرهابية”. “ترويج 
ترجمة  وه���ي  “بريو”  وم�����س��رح��ي��ة 

وال���ت���وت  “الأبواق  مل�����س��رح��ي��ة  ك���ردي���ة 

فو،  داري��و  الإيطايل  للكاتب  الربي” 

ك��ان��ت م��درج��ة يف ب��رن��ام��ج اأك��ت��وب��ر يف 

امل�����س��رح ال��ب��ل��دي يف اإ���س��ط��ن��ب��ول، ال��ذي 

ي�سم ع�سرات القاعات املوزعة يف كافة 

اأنحاء املدينة واأ�س�ض عام 1914.

امل�سرحية  تكون  اأن  املقرر  من  وكان 

ت�ست�سيفه  ال��ك��ردي��ة  باللغة  عمل  اأول 

ق����اع����ة ت���اب���ع���ة ل���ل���م�������س���رح ال����ب����ل����دي يف 

احل��دي��ث،  تركيا  ت��اري��خ  يف  اإ�سطنبول، 

كما كان يفرت�ض اأن يتم العر�ض الذي 

“تياترا جيانا  امل�ستقلة  الفرقة  تقدمه 

اجلديدة”  احل��ي��اة  “م�سرح  اأو  نو” 

يف  الواقعة  القاعة  يف  الثالثاء،  م�ساء 

حي غازي عثمان با�سا.

كرييدجي  روغ��ي�����ض  املمثلة  وق��ال��ت 

امل�سرح،  على  “كنا  بر�ض”:  لـ”فران�ض 

وبانتظار  ال��ع��ر���ض  ل��ب��دء  وم�ستعدين 

امل�ساهدين حني و�سلنا القرار”.

وبعدما كانت ممنوعة لوقت طويل، 

با�ستخدام  الرتكية  ال�سلطات  �سمحت 

ال��ل��غ��ة ال���ك���ردي���ة ب�����س��ك��ل ج��زئ��ي خ��الل 

بداية  منذ  اأو���س��ع  وب�سكل  الت�سعينات، 

الألفية.

 واأكد املمثل عمر �ساهني: “مل نكن 

نتوقع اأن مينع العر�ض. ح�سلت حالت 

مماثلة يف الت�سعينات، لكننا كنا نعتقد 

اأن هذا اأمر م�سى عليه الزمن”.

“هذا  اأن  ك���ريي���دج���ي  واع�����ت�����ربت 

ع�����ار ع���ل���ى ال�����ب�����الد. ه�����ذه امل�����س��رح��ي��ة 

ع��ر���س��ت ب��ك��ل ال��ل��غ��ات يف ال���ع���امل. مل��اذا 

ت��ه��دي��دا  ب��ال��ك��ردي��ة  ع��ر���س��ه��ا  �سي�سكل 

على  معا  �سن�سحك  كنا  العام؟  للنظام 

ي�سمح  ل��ك��ن مل  ك��وم��ي��دي��ة،  م�����س��رح��ي��ة 

بذلك”.

ل��ك��ن ال�����س��ل��ط��ات ال��رتك��ي��ة م��ا لبثت 

امل�سرحية  منع  �سبب  يكون  اأن  نفت  اأن 

ت�سمن  �سببه  امل��ن��ع  اأن  م��وؤك��دة  لغتها، 

ال��ع��م��ال  حل�����زب  “دعاية  امل�������س���رح���ي���ة 

اأن��ق��رة  ت�����س��ن��ف��ه  ال����ذي  الكرد�ستاين” 

كيانا اإرهابيا.

وقال املتحدث با�سم وزارة الداخلية 

“العرو�ض  اإن  ك��ات��اك��ل��ي،  اإ���س��م��اع��ي��ل 

م�سموحة  ال��ك��ردي��ة  باللغة  امل�سرحية 

طبعا. لكن ل ميكن للمرء اأن يت�ساهل 

مع م�سرحية حتتوي على دعاية حلزب 

العمال الكرد�ستاين”.

اإىل  ف��و  داري���و  م�سرحية  وت��رج��م��ت 

لغات عديدة، وعر�ست يف بلدان كثرية 

حول العامل.

اأن�����ه يتعلق  امل���ن���ع ي���ب���دو  ل��ك��ن ق�����رار 

ب���ال���ف���رق���ة ال���ت���ي ت����وؤدي����ه����ا، اأك������ر م��ن 

اإن  اإذ  ن��ف�����س��ه،  امل�����س��رح��ي��ة  م�����س��م��ون 

امل�سرحية  الفرقة  تاأخذ على  ال�سلطات 

انتماءها اإىل مركز ثقايف تعتربه قريبا 

من احلزب املحظور.

وم��ن��ذ حم��اول��ة الن��ق��الب يف �سيف 

الرتكية  احلكومة  ���س��ددت   ،2016 ع��ام 

م����ن ق��م��ع��ه��ا ل����الأو�����س����اط ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

ف�سل  اأدى  ك��م��ا  ال���ك���ردي���ة،  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

ع��م��ل��ي��ة ال�������س���الم وجت�����دد ال����ن����زاع بني 

اجل����ي���������ض ال�����رتك�����ي وح��������زب ال���ع���م���ال 

ت�سديد  اإىل   ،2015 الكرد�ستاين يف عام 

اأنقرة قب�ستها على املنظمات الكردية.

واأوقفت ال�سلطات اأو عزلت ع�سرات 

حلزب  التابعني  البلديات  روؤ���س��اء  م��ن 

لالأكراد،  املوؤيد  الدميقراطي  ال�سعوب 

يف جنوب �سرق تركيا.

 حكومة تركيا تطارد األكراد »حتى في المسارح«

 بعد حملة ألغت حفله في مصر.. سعد لمجرد يرد بصورة وتعليق

االنباط- وكاالت

ال��ع��دل الأم��ريك��ي��ة دع��وى  رف��ع��ت وزارة 

على  ترامب  مليالنيا  �سابقة  م�ساعدة  بحق 

ال�سيدة  عن  تفا�سيل  يتناول  كتاب  خلفية 

الأمريكية الأوىل.

وين�ستون  �ستيفاين  اإن  ال����وزارة  وق��ال��ت 

مي”  اآن��د  “ميالنيا  كتاب  موؤلفة  ولكوف، 

املا�سي  ال�سهر  ن�سر  ال��ذي  واأن��ا(  )ميالنيا 

كانت قد تعهدت عدم الك�سف عن معلومات 

ت��ت��ع��ل��ق ب��زوج��ة ال��رئ��ي�����ض دون���ال���د ت��رام��ب، 

البيت  يف  متطوعة  عملها  خ��الل  جمعتها 

الأبي�ض.

اأج���ر حل�ساب  ول��ك��وف م��ن دون  وع��م��ل��ت 

وفيما   ،2018-2017 ال��ف��رتة  يف  م��ي��الن��ي��ا 

بح�سب  اأنها  اإل  فيدرالية  موظفة  تكن  مل 

فيدراليا  ملزما  “عقدا”  وقعت  ال��دع��وى 

يعرف باتفاقية خدمات جمانية.

عليها  “ممنوع  كان  التفاقية  ومبوجب 

اإي  اإف�ساء  اأو  اإن��ت��اج  اإع���ادة  اأو  ن�سر  حت��دي��دا 

كيان  اأو  �سخ�ض  اأي  اإىل  م�سابهة  معلومات 

غري م�سرح له كليا اأو جزئيا”.

ك��م��ا ك����ان حم��ظ��ور ع��ل��ي��ه��ا ال���رتب���ح مما 

تعلمته يف البيت الأبي�ض، من دون موافقة 

حمامي البيت الأبي�ض، بح�سب الدعوى.

“ميالنيا  عنوان  يحمل  ال��ذي  والكتاب 

واأن���������ا: ����س���ع���ود و����س���ق���وط ����س���داق���ت���ي م��ع 

النقاب  يك�سف  اإن��ه  يقول  الأوىل”  ال�سيدة 

ال�سلوفينية  ال�سابقة  الأزي���اء  عار�سة  عن 

الثالثة  ال��زوج��ة  اأ���س��ب��ح��ت  وال��ت��ي  الأ���س��ل 

ل��ق��ط��ب ال���ع���ق���ارات امل��ل��ي��اردي��ر ال����ذي ت��وىل 

الرئا�سة.

وي���ر����س���م ال���ك���ت���اب ����س���ورة ع���ن م��ي��الن��ي��ا 

اأك����ر ح��ي��وي��ة وح���زم���ا م���ن امل��ف��ه��وم ال��ع��ام، 

الرئي�ض  لإب��ن��ة  ل���دودة  مناف�سة  وي�سورها 

اإذ ت�سفها مع زوجها جارد كو�سرن  اإيفانكا، 

ب�”الأفاعي”.

من  تتحرر  مل  ولكوف  اإن  الدعوى  وتقول 

الكتاب  عر�ض  عليها  تفر�ض  التي  التزاماتها 

اأمام ميالنيا ترامب وحمامي البيت الأبي�ض 

بعد توقفها عن العمل هناك.

ول���ك���وف  ال���ع���دل  وزارة  ح�����ذرت  وف���ي���م���ا 

يوليو  يف  �سا�سرت  ان��د  ���س��امي��ون  ون��ا���س��ره��ا 

تتخذ  مل  لالتفاقية،  خرقها  احتمال  م��ن 

ال���ك���ت���اب، وت��ط��ل��ب  ن�����س��ر  اأي خ���ط���وة ح��ت��ى 

ولكوف  اأرب���اح  ك��ل  على  احل�سول  ال��دع��وى 

من الكتاب.

االنباط-وكاالت

ب�����س��ورة غري  مل��ج��رد  امل��غ��رب��ي �سعد  امل��غ��ن��ي  رد 

ال��ت��ي �سهدتها  ال��ك��ب��رية  ع��ل��ى احل��م��ل��ة  م��ب��ا���س��رة 

و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي م���وؤخ���را، بهدف 

اإلغاء حفل كان مقررا له يف م�سر، وقد جنحت 

ال��ع��ن��اوي��ن  ليت�سدر  ا���س��م��ه  ل��ي��ع��ود  م�����س��ع��اه��ا،  يف 

التي  والتحر�ض  الغت�ساب  ق�سايا  خلفية  على 

يواجهها.

وكان من املقرر اأن يحيي �سعد ملجرد حفال يف 

“كايرو  مل�سرح  الر�سمية  ال�سفحة  كانت  م�سر، 

�سو” ق��د اأع��ل��ن��ت ع��ن��ه مب��ن��ا���س��ب��ة م����رور ع��ام��ني 

بعد  الإعالن  وحذفت  عادت  لكنها  اإن�سائه،  على 

املغربي  الفنان  ي�سف  “ها�ستاغ”  و�سم  انت�سار 

”املغت�سب”. ب�

ومل يرد ملجرد ب�سورة مبا�سرة على احلملة، 

يف  �سفحته  على  مبت�سما  ل��ه  ���س��ورة  ن�سر  لكنه 

“ل  ب��ال��ق��ول:  عليها  وع��ل��ق  اإن�����س��ت��غ��رام،  تطبيق 

بو�سوم جاء  واأرفقها  املبت�سم”،  القلب  �سيء يهز 

جمهوري  و”اأحب  �سيدنا”  ين�سر  “اهلل  فيها: 

اإىل الأبد” و”اأحب والدي اإىل الأبد”.

“�سعد_ملجرد_مغت�سب”  و���س��م  وانت�سر   

ب�سكل كبري على تويرت، حيث انهالت التعليقات 

ب���ني امل��ط��ال��ب��ة ب��اإل��غ��اء احل��ف��ل واع��ت��ب��ار ال��ف��ن��ان 

عنه  وال��دف��اع  ومتحر�ض”،  “مغت�سب  امل��غ��رب��ي 

باعتبار اأنه مل ي�سجن اأو تتم اإدانته.

عمرو،  يدعى  تويرت،  م�ستخدمي  اأحد  وعلق 

ل�سعد  ح��ف��ل��ة  ه��ت��ن��ظ��م  ���س��و  “كايرو  ب���ال���ق���ول: 

�سهادات  �سعد ملجرد يف �سده  القاهرة.  ملجرد يف 

اغ��ت�����س��اب وع���ن���ف ج��ن�����س��ي يف ف��رن�����س��ا وامل���غ���رب 

واأم����ريك����ا. ���س��ع��د مل��ج��رد جم���رم م��غ��ت�����س��ب، غري 

با�ست�سافتها  �سو  ك��اي��رو  م�سر.  يف  بيه  مرحب 

وبت�ساهم يف  م��ق��ب��ول  الغ��ت�����س��اب  اإن  ب��ت��ق��ول  ل��ه 

دعمه”.

“برو�ض”،  ل��ق��ب  ي�����س��ت��خ��دم  اآخ����ر  م�����س��ت��خ��دم 

اأك��ر  مل��ج��رد م���دان يف  “�سعد  ت��غ��ري��دة:  ق���ال يف 

توقيفه  مت  جن�سي،  وعنف  اغت�ساب  ق�سية  من 

يف  �سده  ق�سايا   3 ويف  م��رة.  م��ن  اأك��رت  و�سجنه 

فرن�سا. كايرو �سو هتنظم حفلة ل�سعد يف م�سر 

فعلوا الها�ستاج وعرفوهم اإن الغت�ساب جرمية 

ل ميكن الت�ساهل معاها، واإن �سعد غري مرحب 

به هنا يف م�سر”.

الفنان  عن  اآخ��ر  م�ستخدم  داف��ع  جانبه،  من 

“املتهم  قائال:  واح��دة  بجملة  واكتفى  املغربي، 

بريء حتى تثبت اإدانته”.

اإن�����س��ت��غ��رام، قالت  وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ���س��ورت��ه يف 

يهزك  ما  جبل  “يا  جميلة:  تدعى  م�ستخدمة 

“نهى  لقب  ت�ستخدم  اأخ��رى  علقت  فيما  ريح”، 

ج��دا  واأح���ب���ك  م�����س��ر  م���ن  ن��ه��ى  “اأنا  ملجرد”: 

ب��ت��وع��ك )حمبينك(،  ال��ف��ان��ز  م��ن  اإين  وف��خ��ورة 

وم�ستنياك )يف انتظارك( يف م�سر”.

الوحيدة  الإلكرتونية  احلملة  ه��ذه  ولي�ست 

تهم  بعد  فنيا،  ملجرد  انت�سار  لوقف  �سعت  التي 

قرر  اأن  بعد   2018 ففي  والتحر�ض،  الغت�ساب 

دعوى  اإث��ر  جم��ددا،  اعتقاله  الفرن�سي  الق�ساء 

اإىل وقف  املغرب  ن�سطاء يف  ثانية، دعا  اغت�ساب 

املحطات  اأث���ري  على  ال�سهري  النجم  اأغ���اين  ب��ث 

الإذاعية.

بالتهامات  املتعلقة  ال��ت��ط��ورات  اآخ��ر  وك��ان��ت 

غرفة  قبل  من  اإحالته  هي  ملجرد،  تالحق  التي 

التحقيق التابعة ملحكمة ال�ستئناف يف العا�سمة 

التابعة  اجلنايات  غرفة  اإىل  باري�ض،  الفرن�سية 

فرن�سية،  �سابة  اغت�ساب  بتهمة  املحكمة،  ذات 

وذلك يف يناير املا�سي.

اإن  ال��ف��رن�����س��ي  باريزيان”  “لو  م��وق��ع  وق���ال 

حم��ك��م��ة ال���س��ت��ئ��ن��اف ال��ب��اري�����س��ي��ة األ���غ���ت ب��ذل��ك 

اأبريل  يف  التحقيق  قا�سي  ع��ن  ال�����س��ادر  ال��ق��رار 

خانة  �سمن  ال��واق��ع��ة  ت�سنيف  ُم��ع��ي��دة  امل��ا���س��ي، 

العتداء والعنف اجلن�سيني، لتقرر بذلك اإحالة 

�ساحب اأغنية “ملعلم” اإىل غرفة اجلنايات لدى 

ال�ستئناف. حمكمة 

وكان الق�ساء الفرن�سي وجه تهمة الغت�ساب 

اأن اتهمته بريول  2016، بعد  اأكتوبر  للمجرد يف 

مبحاولة اغت�سابها داخل فندق يف باري�ض، قبل 

حفل غنائي كان �سيقيمه يف املدينة.

وب���ع���د ق�����س��ائ��ه ف����رتة يف ال�����س��ج��ن واإط�����الق 

للمراقبة  اإخ�����س��اع��ه  م��ع  م��وؤق��ت  ب�سكل  ���س��راح��ه 

�سهدت  ح��ف��الت،  لإح��ي��اء  مل��ج��رد  ع��اد  فرن�سا،  يف 

ح�سورا جماهرييا غفريا.

كتاب عن ميالنيا ترامب يثير الجدل.. ودعوى بحق المؤلفة

 محمود ياسين.. »عاشق المسرح« 
ونجم سينما الحرب

 ميغان ماركل: حافظت على نفسي 
بهذا القرار

االنباط-وكاالت

�سناعة  يف  ك��ب��ريا  دورا  امل�����س��رح  ل��ع��ب 

يا�سني،  حممد  امل�سري  املمثل  جنومية 

الذي تويف الثالثاء عن 79 عاما، ليكون 

مبثابة النطالقة لنجم امتدت م�سريته 

اإىل اأكر من 50 عاما تنقل خاللها بني 

امل�سرح وال�سينما والتلفزيون.

انتقل  الثانوية،  درا�سته  انتهاء  فبعد 

حم����م����ود ي����ا�����س����ني، امل�����ول�����ود يف م��دي��ن��ة 

بور�سعيد عام 1941، اإىل القاهرة والتحق 

�سم�ض،  ع��ني  ج��ام��ع��ة  يف  احل��ق��وق  بكلية 

وطوال �سنوات درا�سته كان حلم التمثيل 

ي��ك��رب داخ���ل���ه، وحت���دي���دا اع��ت��الء خ�سبة 

امل�سرح القومي.

وع��ق��ب ت��خ��رج��ه م��ب��ا���س��رة ت��ق��دم اإىل 

م�سابقة يف امل�سرح القومي وجاء ترتيبه 

لكن  م��ت��ت��ال��ي��ة،  ت�����س��ف��ي��ات   3 يف  الأول 

ق��رار تعيينه مل ي��ح��دث، رغ��م ذل��ك بقي 

يالحق حلمه ورف�ض وظيفة حكومية يف 

بور�سعيد اآنذاك.

يف  ف���ا����س���ال  ك�����ان   1968 ع�����ام  اأن  اإل 

امل�سرح  يف  تعيينه  مت  حني  يا�سني،  حياة 

من  البطولة  يف  رحلته  لتبداأ  ال��ق��وم��ي، 

تاأليف  م��ن  “احللم”  م�سرحية  خ���الل 

حم���م���د ����س���امل واإخ���������راج ع���ب���د ال��رح��ي��م 

الزرقاين.

وب��ع��د ه���ذه امل�����س��رح��ي��ة، ب����داأت رحلته 

القومي  امل�����س��رح  خ�سبة  على  احلقيقية 

 20 اأك����ر م���ن  ع��ل��ى خ�سبته  ق���دم  ال����ذي 

وليلى  ���س��امل  ال��زي��ر  اأب���رزه���ا،  م�سرحية 

واملجنون واخلديوي و�سليمان احللبي.

 اأم��ا يف ال�سينما، فقد ت��ردد يا�سني يف 

الدخول اإىل هذا العامل يف بداية حياته 

الفن  ل��ه��ذا  ب��ال  يلقي  يكن  ومل  الفنية، 

امل���وؤث���ر يف ال��ن��ا���ض، وم���ن ه��ن��ا اق��ت�����س��رت 

م�ساركته فيها على اأدوار خجولة.

طويال،  ي�سرتم  مل  ال���رتدد  ه��ذا  لكن 

الأوىل  البطولة  فر�سة  ج��اءت��ه  اأن  اإىل 

من خالل فيلم “نحن ل نزرع ال�سوك” 

مع �سادية، ثم توالت اأعماله ال�سينمائية 

150 فيلما  اأك��ر من  اإىل  لي�سل ر�سيده 

ال�����س��ا���س��ة  “فتى  ل��ق��ب  خ��الل��ه��ا  ح�����س��د 

احل��دي��ث��ة  اأف���الم���ه  اأه����م  وم����ن  الأول”. 

فيلم “اجلزيرة” مع اأحمد ال�سقا وفيلم 

الر�سا�سة ل تزال يف جيبي اأ�سهر اأفالم 

حرب اأكتوبر 1973.

يا�سني  ق��دم  التلفزيون،  �سا�سة  وعلى 

ال��دوام��ة  اأب���رزه���ا،  امل�سل�سالت،  ع�����س��رات 

وغ����دا ت��ت��ف��ت��ح ال����زه����ور، وم����ذك����رات زوج 

التيار  البنات و�سد  واللقاء الثاين واأخو 

ورياح ال�سرق واأبو حنيفة النعمان.

وقد ح�سل يا�سني على عدد كبري من 

اجل��وائ��ز والأو���س��م��ة، ك��ان اأب��رزه��ا جائزة 

اأح�����س��ن مم��ث��ل يف م��ه��رج��ان ال��ت��ل��ف��زي��ون 

لعامني متتالني 2001 و2002.

وق���د مت اخ��ت��ي��ار حم��م��ود ي��ا���س��ني ع��ام 

�سفريا  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق��ب��ل  م���ن   2005

واجل��وع  الفقر  ملكافحة  احل�سنة  للنوايا 

لن�ساطاته الإن�سانية املتنوعة.

االنباط- وكاالت

ق�����ال�����ت م����ي����غ����ان دوق����������ة ����س���ا����س���ك�������ض 

لديها  لي�ست  اإنها  الثالثاء،  الربيطانية، 

ح�سابات على مواقع التوا�سل الجتماعي 

“للحفاظ على نف�سها” ولي�ست لديها اأي 
فكرة عما يقال عنها على الإنرتنت.

وت�سن ميغان، التي غ��ادرت مع زوجها 

الأم�����ري ه����اري امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف وق��ت 

عداء  منها  لأ�سباب  العام  ه��ذا  من  �سابق 

و�سائل الإعالم، حملة منذ �سهور �سد اآثار 

الأحاديث ال�سلبية عرب الإنرتنت.

وقالت ميغان لقمة اأقوى ن�ساء اجليل 

القادم التي نظمتها جملة فورت�سون “من 

اأ�ستخدم  مل  نف�سي،  على  احل��ف��اظ  اأج���ل 

فرتة  منذ  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

طويلة جدا”.

 واأ�سافت “اتخذت قرارا �سخ�سيا بعدم 

ام��ت��الك اأي ح�����س��اب، ل��ذل��ك ل اأع���رف ما 

يحدث، وهذا مفيد يل من نواح كثرية”.

وق�����ال�����ت اإن�����ه�����ا اأغ����ل����ق����ت ح�����س��اب��ات��ه��ا 

ح�ساباتها،  واأن  �سنوات  منذ  ال�سخ�سية 

التي كانت ر�سمية مع زوجها ه��اري على 

تويرت واإن�ستغرام يديرها اآخرون.

الآن يف جنوب  وميغان  ه��اري  ويعي�ض 

اأدواره��م��ا  ع��ن  تنحيهما  بعد  كاليفورنيا 

امل��ل��ك��ي��ة يف م���ار����ض ل��ب��ن��اء ح���ي���اة ج��دي��دة 

ومتويلها باأنف�سهما.


