
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة
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تسجيل 15 وفاة و1520 إصابة بكورونا و139 حالة شفاء

وزير الصحة : لجنة األوبئة لم توصي بإلغاء الحظر

الخيارات تضيق٠٠ االلتزام الكامل 
او الحظر الشامل

االنباط-وكاالت

يدخل الأ�صري ماهر الأخر�س �صباح الأحد، 

ي��وم��ه ال���� 84 يف اإ���ص��راب��ه امل��ف��ت��وح ع��ن ال��ط��ع��ام، 

ا لعتقاله الإداري، وو�صعه ال�صحي يزداد  رف�صً

خطورة يوًما بعد يوم ويرقد الأ�صري الأخر�س 

يف م�����ص��ت�����ص��ف��ى »ك����اب����ان« الإ���ص��رائ��ي��ل��ي و���ص��ط 

من  يعاين  اإذ  للغاية،  خطرية  �صحية  ظ��روف 

ال�صديدين، واآلم يف املفا�صل  الإعياء والإجهاد 

والبطن واملعدة، و�صداع دائم يف الراأ�س، اإ�صافة 

لفقدان حاد يف الوزن، وحالة عدم اتزان

كما ي��ع��اين م��ن ع��دم ال��ق��درة على احل��رك��ة، 

وف���ق���دان ال��ك��ث��ري م��ن ال�����ص��وائ��ل الأم������اح، كما 

وهناك  ل��دي��ه،  وال��ن��ط��ق  ال�صمع  حا�صتا  ت��اأث��رت 

ت���خ���وف���ات م���ن اأن ي���وؤث���ر ذل����ك ع��ل��ى وظ��ائ��ف 

والكبد  كالكلى  ج�صده،  يف  احليوية  الأع�����ص��اء 

للخطر  عر�صة  حياته  تكون  وبالتايل  والقلب، 

املفاجئ ويف اأي حلظة

وق��ال��ت زوج��ة الأ���ص��ري الأخ��ر���س يف ت�صريح 

���ص��ح��ف��ي اإن ال��و���ص��ع ال�����ص��ح��ي ل��زوج��ه��ا اآخ���ذ 

بالتدهور »من اأ�صواأ اإىل اأ�صواأ با�صتمرار«، لفتة 

اأن���ه ي��ع��اين م��ن اآلم ع��ل��ى ال�����ص��در وامل��ع��دة  اإىل 

و�صداع م�صتمر يف الراأ�س وهزال و�صعف �صديد 

يف اجل�صم، مو�صحة اأنه ل يتناول �صوى املاء

التفا�صيل �ص »9«

 84 يوًما على إضراب األسير األخرس ووضعه الصحي يزداد خطورة
 زين أفضل عالمة تجارية لالتصاالت 

بالشرق األوسط للعام الحالي

االنباط- عمان

التي  الر�صمية  الت�صريحات  م��ن  بالرغم 

التجول  حظر  اإىل  اللجوء  معظمها  ت�صتبعد 

تو�صية  اإىل  اأ���ص��ار  بع�صها  والتي   ٠٠ ال�صامل 

ل��ل��ج��ن��ة الأوب����ئ����ة ب��ال��ت��وق��ف ح��ت��ى ع���ن حظر 

اليومني٠٠٠ رغم ذلك ال انه بات وا�صحا ان 

خيارات اجلهات املخت�صة باتت حمدودة جدا 

وال فاإنه ل منا�س من اللجوء للخيار املر وهو 

٠٠ ال يف حالة واح��دة فقط  ال�صامل  احلظر 

وهي التزام اجلميع باأوامر الدفاع وتعليمات 

اجلهات ال�صحية والوبائية من قبيل اللتزام 

بلب�س الكمامات والتباعد الجتماعي وجتنب 

ال��ت��ج��م��ع��ات٠٠ ام���ام ه���ذه احل��ق��ائ��ق وت��وا���ص��ل 

التي  اأرق��ام الوفيات واإع��داد الإ�صابات  ارتفاع 

يرجح خرباء ارتفاعها يف الأيام املقبلة يبقى 

ان اخليار الأخري والوحيد وهو حظر التجول 

ال�����ص��ام��ل لأي�����ام او ل���ص��اب��ي��ع ق����ادم ل حم��ال��ة 

ارتفاع  ظل  ويف  هنا  من   ٠٠٠ ال���ص��واأ  لتجنب 

على  ب��ات  ك��ورون��ا  بفايرو�س  امل�صابني  اع���داد 

ال��دول��ة ات��خ��اذ اج���راءات اك��ر �صرامة للحد 

بفر�س  تتمثل  ال���ص��اب��ة  ح���الت  ارت��ف��اع  م��ن 

غرامات مالية كبرية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

اأع���ل���ن���ت جم���م���وع���ة زي�����ن ع����ن ت��ت��وي��ج��ه��ا 

للعام2٠2٠  جتارية«  عامة  اأف�صل  بجائزة« 

موؤ�ص�صة  جوائز  لتوزيع  ال�صنوي  احلفل  يف 

تيلكوم وورلد.

ام�س  �صحايف  بيان  يف  املجموعة  وق��ال��ت 

ال�صابع  للعام  باجلائزة  توجت  اإنها  الح��د، 

على ال��ت��وايل يف احل��ف��ل الف��را���ص��ي ال��ذي 

ن��ظ��م��ت��ه م��وؤ���ص�����ص��ة »ت����رياب����ني« ال��ت��ي ت��ت��وىل 

ال�صنوي  واحل��ف��ل  امل��وؤمت��ر  فعاليات  تنظيم 

الفعاليات  وه���ي  وورل�����د،  تيليكوم  جل��وائ��ز 

املتميز  الأداء  اأ���ص��ح��اب  تتويج  ت�صهد  ال��ت��ي 

ب�صناعة  ال�صلة  ذات  الرئي�صية  امل��ج��الت  يف 

الت�������ص���الت ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اأ����ص���واق ال�����ص��رق 

الأو�صط.

ك���م���ا ت�����ص��ل��ط ال�������ص���وء ع���ل���ى ال���اع���ب���ني 

قطاع  جعل  يف  اأ�صهموا  ال��ذي��ن  الرئي�صيني 

الت�������ص���الت واح������داً م���ن اأك����ر ال��ق��ط��اع��ات 

حيوية وديناميكية على م�صتوى العامل.

عامتها  اأط��ل��ق��ت  اأن  م��ن��ذ  زي���ن  وف�����ازت 

من  ب��ال��ع��دي��د   ،2٠٠7 ال���ع���ام  يف  ال��ت��ج��اري��ة 

من  كواحدة  نف�صها  قدمت  اأن  بعد  اجلوائز 

اأقوى واأف�صل �صركات الت�صالت يف املنطقة.

  

التفا�صيل �ص »5«

 توقيع اتفاقية بين مناجم الفوسفات 
االردنية وشركة أرابتك جردانة للبيئة

البنك السالمي تحويل مكتب عبين 
عبلين / محافظة عجلون الى فرع

 »البوتاس العربية« توسع أسطول 
حفاراتها وتتسلم » الكرامة« 

في تشرين الثاني المقبل
االنباط- عمان

الردنية  الفو�صفات  مناجم  �صركة  وقعت 

و���ص��رك��ة اأراب����ت����ك ج���ردان���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة امل��ب��ن��ي��ة، 

اتفاقية لاإ�صراف على تنفيذ م�صروع �صيانة 

يف  الفو�صفوريك  حام�س  خزانات  واإ���ص��اح 

املجمع ال�صناعي التابع لل�صركة يف حمافظة 

العقبة.   ووقع التفاقية الرئي�س التنفيذي 

ل�صركة مناجم الفو�صفات الردنية املهند�س 

التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  ال����رواد  ال��وه��اب  ع��ب��د 

ل�����ص��رك��ة اأراب���ت���ك ج���ردان���ة امل��ه��ن��د���س ح��م��زة 

عواد، بح�صور مدير وحدة البحث وتطوير 

العمال يف �صركة الفو�صفات الدكتور حممد 

احل��وي��ط��ي، وامل���دي���ر ال��ع��ام ل�����ص��رك��ة اأراب��ت��ك 

املهند�س فوزي ابو مغلي.

التفاقية  اأهمية  ال���رواد  املهند�س  واأك���د 

خلزانات  متكاملة  �صيانة  اىل  تهدف  التي 

حام�س الفو�صفوريك.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

الإ�صامي  البنك  ا�صراتيجية  من  انطاقاً 

امل�صرفية  اخلدمات  واي�صال  التو�صعية  الأردين 

اأحكام  مع  املتوافقة  والتمويلية  وال�صتثمارية 

ممكن  عدد  لأكرب  الإ�صامية  ال�صريعة  ومبادئ 

م���ن امل��ت��ع��ام��ل��ني احل��ال��ي��ني وامل��رت��ق��ب��ني، اأع��ل��ن 

ال��ب��ن��ك ع���ن  حت��وي��ل م��ك��ت��ب��ه يف م��ن��ط��ق��ة عبني 

نف�س  ف���رع يف  اىل  ع��ج��ل��ون  ع��ب��ل��ني / حم��اف��ظ��ة 

م��ق��ره احل���ايل ب��ال��ق��رب م��ن م��ث��ل��ث ا���ص��ت��ف��ي��ن��ا / 

.2٠2٠/1٠/18 عبني وعبلني وذلك اعتباراً من 

�صعيد  ح�صني  الدكتور  ق��ال  املنا�صبة  وبهذه 

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي / امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��ب��ن��ك 

عبني  م��ك��ت��ب  حت��وي��ل  ان  الأردين  الإ����ص���ام���ي 

مل�صرفنا  وال��ث��م��ان��ني  ال��ث��ال��ث  ال��ف��رع  اىل  عبلني 

25 مكتباً م�صرفياً منت�صرة يف جميع  اىل جانب 

ال�صتمال  ل�صيا�صة  تطبيقاً  ياأتي  اململكة  انحاء 

امل���ايل وال��ت��و���ص��ع اجل���غ���رايف ب��ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

ال�صتثمارية.

التفا�صيل �ص »8«

االنباط- عمان

ك���ف���اءة  ت���ع���زي���ز  اإىل  ت����ه����دف  خ����ط����وة  يف 

ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة وزي�����ادة اإن��ت��اج��ي��ت��ه��ا، 

تو�صيع  عن  العربية  البوتا�س  �صركة  اأعلنت 

من  جديدة  حفارة  ب�صراء  حفاراتها  اأ�صطول 

يورو. مليون   18 بكلفة  هولندا 

من  ام�����س،  ���ص��در  �صحفي  ب��ي��ان  وبح�صب 

العربية« احلفارة  »البوتا�س  تت�صلم  اأن  املقرر 

لتن�صم  املقبل،  الثاين  ت�صرين  يف  »الكرامة« 

ال�صركة  متلكه  الذي  احلفارات  ا�صطول  اإىل 

ب����را،   : ه����ي  6 ح����ف����ارات  ع����دده����ا  وال���ب���ال���غ 

وبيفركنج  ونويومان،  وموؤتة،  ورم،  وجر�س، 

.

التفا�صيل �ص »4«

الخصاونة يؤكد دعم الحكومة للحملة األمنية 
لفرض سيادة القانون

الفايز: سنعمل على تطوير واستدامة المنتج 
السياحي خالل الفترة الحالية

 االنباط-عمان

 اأكد رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة، 

دعم احلكومة لاإجراءات واحلملة المنية التي 

تقوم بها مديرية المن العام والجهزة المنية 

وتطبيقه  القانون  �صيادة  وفر�س  مبداأ  لر�صيخ 

ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ان���ف���اذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة امل��ل��ك 

عرب  ال�صامي  امللكي  التكليف  ك��ت��اب  يف  ال����واردة 

اجراءات وت�صريعات �صيتم اتخاذها قريبا.

وث��م��ن رئ��ي�����س ال������وزراء خ���ال زي���ارت���ه ام�����س 

مدير  ولقائه  ال��ع��ام  الأم���ن  مديرية  اىل  الأح���د 

ال��ل��واء ح�صني احل��وامت��ة بح�صور  ال��ع��ام  الأم���ن 

التي  اجل��ه��ود  احل��امل��ة،  توفيق  الداخلية  وزي���ر 

 - الردن���ي���ة  امل�صلحة  ال��ق��وات  ن�صامى  ب��ه��ا  ي��ق��وم 

كفلت  التي  المنية  والج��ه��زة  العربي  اجلي�س 

واملواطنني و�صامتهم  الوطن  اأمن  ال��دوام  على 

يف خم��ت��ل��ف ال���ظ���روف والوق������ات وخ����ال ازم���ة 

اأن  جائحة ك��ورون��ا. واك���د ال��دك��ت��ور اخل�����ص��اون��ة 

احلملة التي تنفذها مديرية المن العام ل�صبط 

اخل��ارج��ني ع��ن ال��ق��ان��ون ت��اأت��ي يف اط��ار جهودها 

ال����دوؤوب����ة وامل�����ص��ت��م��رة حل��م��اي��ة اأم����ن امل��واط��ن��ني 

ارتياحا  ولق��ت  الطماأنينة  بثت  والتي  وراحتهم 

وا�صعا لدى الراأي العام.

ال��وزراء  اأن جمل�س  ال��وزراء اىل  ولفت رئي�س 

البدء وب�صكل  اليوم  التي عقدها  قرر يف جل�صته 

اي  معاجلة  بهدف  الت�صريعات  مبراجعة  �صريع 

واخلارجون  ال�صوابق  ا�صحاب  ي�صتغلها  فجوات 

عن القانون وانهاء مثل هذه الظواهر اجلرمية 

التي يجب معاجلتها بكل حزم.

وع��ر���س م��دي��ر الأم����ن ال��ع��ام ال���ل���واء ال��رك��ن 

ح�صني احل��وامت��ة خ��ال ال��زي��ارة لأه��م اخلطط 

والج��������راءات امل��ي��دان��ي��ة امل��ت��خ��ذة ل��ل��ق��ب�����س على 

اخل���ارج���ني ع���ن ال��ق��ان��ون م���ن اأرب������اب ال�����ص��واب��ق 

وفار�صي التاوات.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-عمان

الفايز،  ن��اي��ف  والآث����ار  ال�صياحة  وزي���ر  دع��ا    

ل�صتغال توقف قدوم ال�صياح من اخلارج خال 

وا�صتدامة  والعمل على تطوير  الفرة احلالية، 

املنتج ال�صياحي، وو�صع الرتيبات وال�صتعدادات 

جائحة  انتهاء  بعد  ال�صياح  ل�صتقبال  ال��ازم��ة 

زيارته جلمعية  الفايز، خ��ال  واأ���ص��اف  ك��ورون��ا. 

و���ص��ف  اأن  الأح�����د،  ام�����س  ال�����ص��ي��اح��ي��ني،  الأدلء 

جالة امللك عبداهلل الثاين لاإدلء ال�صياحيني 

ب��اأن��ه��م ه��م ال�����ص��ف��راء داخ����ل ال���وط���ن، م��ا ه��و اإل 

املهم يف نقل وو�صف ال�صورة  تاأكيد على دورهم 

التي  ال�صياحية  واملناطق  اململكة  عن  احلقيقية 

تزخر بها لل�صياح، والذي بدوره �صينقل جتربته 

وطريقة التعامل معه اىل اخلارج.

جمعية  واأع�صاء  رئي�س  لقائه  خ��ال  واأ���ص��ار، 

على  العمل  ج��رى  اأن��ه  اىل  ال�صياحيني،  الأدلء 

ت���دري���ب وت��ط��وي��ر م���ه���ارات ال��ع��ن�����ص��ر ال��ب�����ص��ري 

املا�صية  بالفرات  ال�صياحي  القطاع  يف  العامل 

الب�صرية  امل�����وارد  اأن  م���وؤك���دا  ف��ي��ه،  وال���ص��ت��ث��م��ار 

هو  بها،  تتمتع  التي  الكبرية  والقدرات  الأردنية 

ما مييز الأردن عن غريه من البلدان.

العام  القطاعني  بني  ال�صراكة  يخ�س  وفيما 

احلكومة  اأولويات  من  اأن  الفايز  اأك��د  واخلا�س، 

وت��وج��ه��ات��ه��ا، ت��ف��ع��ي��ل ال�����ص��راك��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة بني 

اإىل  م�صريا  دميومتها،  على  والعمل  القطاعني، 

اأن الدلء ال�صياحيني هم جزء اأ�صيل من القطاع 

اخلا�س ال�صياحي.

اإنه خال الفرة احلالية وب�صبب وباء  وقال 

كورونا �صيجري الركيز على ال�صياحة الداخلية 

وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ي��ه��ا وال����ت����ي ت���ع���د ����ص���م���ام اأم�����ان 

والعاملني  ال�صياحية  املن�صاآت  على  للمحافظة 

ا�صتمرارية  على  املحافظة  اأن  م��وؤك��دا  بالقطاع، 

عمل الأدلء ال�صياحيني.

التفا�صيل �ص »3«

 األمن العام: الحملة األمنية 
ليست رد فعل على حدث معين 

وهي مستمرة بدون توقف

 العايد: الحكومة ستكون 
صادقة وشفافة في اإلفصاح عن 

القرارات وتوضيحها للمواطنين

االنباط-عمان

اأك����د م��دي��ر الأم����ن ال��ع��ام ال���ل���واء ال��رك��ن 

ح�صني حممد احلوامتة �صباح ام�س الأحد، 

مديرية  بداأتها  التي  الأمنية  احلمات  اأن 

الأمن العام، لي�صت رد فعل على حدث معني 

وامنا �صت�صتمر بدون توقف، بهدف القب�س 

الإت��اوات، وحماية  البلطجية وفار�صي  على 

امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن وق��ف��وا م��ع الأم����ن ال��ع��ام 

يف ه���ذه احل��م��ات. وب���ني احل��وامت��ة خ��ال 

البلد  و�صط  يف  ام�س  �صباح  تفتي�صية  جولة 

هذه  �صري  على  لاإ�صراف  عمان  بالعا�صمة 

احلمات، اأن مديرية الأمن العام �صت�صرب 

ب��ي��د م���ن ح��دي��د ه���ذه ال��ف��ئ��ة اخل���ارج���ة عن 

القانون والتي تقوم برويع املواطنني.

ووجه اللواء احلوامتة �صكره للمواطنني 

اب��دوه من خال  ال��ذي  على الدعم املعنوي 

ت��ث��م��ي��ن��ه��م ل���ه���ذه احل����م����ات، ال���ت���ي ت��ه��دف 

ب��الأ���ص��ا���س حل��م��اي��ت��ه��م، م��و���ص��ح��ا ب����اأن ه��ذه 

الإن�����ص��ان  احل��م��ات ل تتعار�س م��ع ح��ق��وق 

القيادة  واهتمام  وتقدير  تعترب حمط  التي 

الها�صمية.

 التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 اأكد وزير الدولة ل�صوؤون الإعام الناطق 

التزام  العايد  علي  احلكومة  با�صم  الر�صمي 

احلكومة بامل�صداقية وال�صفافية يف الإف�صاح 

ع����ن ال�����ق�����رارات وت���و����ص���ي���ح اآل����ي����ة ات���خ���اذه���ا 

اأن  اإىل  لفتاً  الإع���ام،  وو�صائل  للمواطنني 

احلكومة متتلك ال�صجاعة للراجع عن اأي 

قرار، وفقا للم�صتجدات واملعطيات ال�صحية 

والعلمية.

وقال العايد خال مداخلة هاتفية على 

اإن احلكومة  الإذاع���ة الأردن��ي��ة ام�س الأح��د 

اململكة  الوبائية يف  تتابع م�صتجدات احلالة 

العديد من  اأنها عقدت  ب��اأول، مو�صحا  اأول 

ال��و���ص��ع  لتقييم  التن�صيقية  الج��ت��م��اع��ات 

ال���وب���ائ���ي وات���خ���اذ ال����ق����رارات والإج��������راءات 

ال�صحة  وزي���ر  لتو�صيات  ا���ص��ت��ن��ادا  ال��ازم��ة 

واللجنة الوطنية ملكافحة الأوبئة.

التفا�صيل �ص »5«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

الثاين برقية  امللك عبداهلل   بعث جاللة 

جا�سيندا  نيوزيلندا  وزراء  رئي�سة  اإىل  تهنئة 

يف  باالأغلبية  حزبها  ف��وز  مبنا�سبة  اأردي���رن، 

االنتخابات.

واأك���د ج��الل��ة امل��ل��ك، يف ال��رق��ي��ة، حر�ص 

ال���ت���ع���اون  ع����الق����ات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  االأردن 

وال�سراكة مع نيوزيلندا يف خمتلف املجاالت، 

ومب���ا ي��ح��ق��ق م�����س��ال��ح ال��ب��ل��دي��ن وال�����س��ع��ب��ن 

ال�����س��دي��ق��ن، وي��ع��زز ال�����س��الم واالزده������ار يف 

العامل.

لرئي�سة  مت��ن��ي��ات��ه  ع���ن  ج��الل��ت��ه  واأع�����رب 

ال�سحة  بالتوفيق ومبوفور  وزراء نيوزيلندا 

وال��ع��اف��ي��ة، ول�����س��ع��ب ب��الده��ا ال�����س��دي��ق دوام 

التقدم واالزدهار.

االنباط- ماأدبا

ان��ه مت   املا�سي  م��ادب��ا علي  ق��ال حمافظ   

القب�ص على اربعة مطلوبن من الذين لهم 

ع��الق��ة ب���االت���اوات خ���الل ح��م��الت ام��ن��ي��ة يف 

مادبا و�ستتم  املالحقة والقب�ص على ع�سرة 

م��ط��ل��وب��ن اخ����ري����ن م����ن خ�����الل احل���م���الت 

االمنية  امل�ستمرة.

اغ���الق منطقة  ان���ه مت  امل��ا���س��ي  وا���س��اف 

مكانا  ا�سبحت  كونها  نيبو  جبل  يف  املهبط 

ل��ت��ج��م��ع ال�����س��ب��اب وال����س���ح���اب اال���س��ب��اق��ي��ات 

قلقا  وت�سكل  بينهم  م�ساجرات  عدة  و�سهدت 

امنيا .

االنباط-عمان

احلالملة  توفيق  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  اأوع���ز 

اإىل احل��ك��ام االإداري�����ن ب��ع��دم االإف����راج عن 

ال�سوابق  اأ�سحاب  االدارين من  املوقوفن 

اجل��رم��ي��ة اخل���ط���رية، وف��ار���س��ي اخل����اوات 

وزي��ر  م��ن  �سخ�سي  ب��اأم��ر  اال  واالأت�������اوات، 

الداخلية.

وقال م�سدر م�سوؤول يف وزارة الداخلية 

ي���اأت���ي  االج�������راء  ه�����ذا  اأن   ، االأح������د  ام�������ص 

وذل��ك   ، اجل��رائ��م  منع  ق��ان��ون  اىل  ا�ستنادا 

ال��ت��ي يرتكبها  ت��زاي��د ح���دة اجل��رائ��م  ب��ع��د 

مما  اخلطرية  اجلرمية  ال�سوابق  اأ�سحاب 

ي�سكل خطرا على ال�سلم واالأمن املجتمعي 

، وي����ه����دد ح���ي���اة ال���ك���ث���ري م����ن امل���واط���ن���ن 

واالأبرياء.

 الملك يهنئ رئيسة وزراء نيوزيلندا 
بفوز حزبها في االنتخابات

 القبض على 4 مطلوبين ومالحقة 10 خالل 
الحمالت االمنية في مأدبا

 عدم اإلفراج عن فارضي األتاوات اال بأمر 
شخصي من وزير الداخلية  

االنباط-عمان

 - اململكة  اأن ي�سل ع��داد كورونا يف  ُيعقل   ال 

اإ�سابة   36053 ل�   - ال�سحة  وزارة  مل�سادر  ووفقا 

حتى ام�ص، و330 وفاة، وما زال البع�ص يتجاهل 

التقيد باالإجراءات االحرتازية للحد من انت�سار 

باأهمية  وي�ستهرت  بل  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص 

والتعقيم،  اجل�سدي  والتباعد  الكمامة  ارت���داء 

وال ي��ك��رتث خل��ط��ورة االزدح�����ام وامل��خ��ال��ط��ة يف 

االأماكن العامة.

�سبل  ع��ن  البع�ص  اب��ت��ع��اد  اأن  اأط��ب��اء  وي��وؤك��د 

بال�سرورة  يزيد  بكورونا،  اال�سابة  من  الوقاية 

من فر�ص ت�ساعد عداده اليومي، جراء طبيعة 

ال��ف��ريو���ص ال����ذي ي��ن��ق��ل ال���ع���دوى ب�����س��رع��ة من 

�سخ�ص الآخر، ومنه الآخرين.

تكلف  ال  ال��وق��اي��ة  اأن  اىل  ط��ب��ي��ب��ان  وي�����س��ري 

امل����رء ���س��وى االن��ت��ب��اه وال��ت��ق��ي��د وااله��ت��م��ام بكل 

ع��ل��ى �سالمته و�سحته  ���س��اأن��ه احل��ف��اظ  م��ن  م��ا 

ال�سحية  كلفها  تت�ساعف  التي  لالإ�سابة،  منعا 

واالق���ت�������س���ادي���ة وال��ن��ف�����س��ي��ة وامل���ع���ن���وي���ة، مل��ج��رد 

ال��ت�����س��رف وك����اأن اجل��ائ��ح��ة غ��ري م���وج���ودة على 

االإطالق.

وي�سددان على �سرورة التاأقلم والتعاي�ص مع 

اتخاذ  عر  معا  اآن  يف  وحماربته  املر�ص،  وج��ود 

اأق�����س��ى درج����ات احل��ي��ط��ة واحل�����ذر، وال��ت�����س��رف 

بحكمة وعقالنية انطالقا من معادلة التعامل 

مع االآخر »وكاأنه هو امل�ساب، وكاأنك اأنت امل�ساب 

م�سوؤولية اجلميع  ي�ساعف  الذي  االأمر  اي�سا«، 

للرتكيز على �سبل الوقاية والتقيد احلريف بها 

حفاظا على �سحة املجتمع واملنظومة ال�سحية 

برمتها.

ي����ق����ول اأخ�������س���ائ���ي االأم������را�������ص ال�������س���دري���ة 

وال��ت��ن��ف�����س��ي��ة ال���دك���ت���ور حم���م���ود ال�����س��ب��ول، اإن���ه 

ويف ظ���ل ع���دم ال��ت��و���س��ل مل��ط��ع��وم ���س��د ف��ريو���ص 

التام  التقيد  م��ن  منا�ص  ال  االآن،  حتى  ك��ورون��ا 

وامل�ستمر بالكمامات والتعقيم والتباعد وجتنب 

يوميا  ن��راه  م��ا  اأن  »غ��ري  االخ��ت��الط، م�ستدركا 

ال��وق��اي��ة  �سبل  و���س��رب  للبع�ص  ���س��ل��وك��ي��ات  م��ن 

بعر�ص احلائط، ينذر بخطورة ا�ستمرار ت�ساعد 

ا����س���اب���ات ك����ورون����ا االأم������ر ال�����ذي ي��ن��ط��وي على 

تداعيات �سحية واقت�سادية نحن يف غنى عنها«.

اأن ال��دول��ة وبجميع  ال�����س��دد  وي��وؤك��د يف ه��ذا 

اأج��ه��زت��ه��ا وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا مل ت��ق�����س��ر وم��ن��ذ ب��دء 

اجل��ائ��ح��ة ب��ك��ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه احل���د م��ن انت�سار 

العدوى عر كل القنوات الر�سمية واالإعالمية 

ومن�سات التوا�سل االجتماعي، وعولت وال زالت 

االإ�سابات  اأرق��ام  امل��واط��ن، لكن  تعول على وع��ي 

التي مل نكن نتوقع اأن ت�سل اإىل ما يناهز االألف 

يوميا، تك�سف عن حاجتنا لتعزيز وتدعيم هذا 

الوعي والتعامل بجدية اأكرث مع �سبل الوقاية.

من  بد  ال  مل�ساألة  ال�سبول  الدكتور  ويتطرق 

االإ�سارة اليها، كما يقول، وهي اأن بع�ص ال�سرائح 

يف املجتمع تتفنن يف التحايل على احلظر الذي 

تفر�سه الدولة يف عطلة نهاية اال�سبوع، والذي 

ت��زداد  فيما  االإ���س��اب��ات،  للحد من  ا�سال  يهدف 

البع�ص  يتجه  ح��ن  املخالطة،  عمليات  خالله 

م��ن ع��م��ان م��ث��ال مل��ح��اف��ظ��ات ال�����س��م��ال واجل��ن��وب 

اأو ال��ع��ك�����ص، ب��غ��ي��ة مت�����س��ي��ة ف����رتة احل���ظ���ر مع 

ال���ذي يعتر اخ��ت��الط��ا �سمن  االق�����ارب، االأم����ر 

مع  ويتعار�ص  ب��ل  ينايف  وه��ذا  ك��ب��رية،  جتمعات 

الهدف اال�سلي للحظر، وهو العمل على تقليل 

االختالط ومن ثم تقليل اعداد االإ�سابات.

وي�سدد على »اأن الوعي ثم الوعي هو الو�سفة 

ال�سحرية ملنع انت�سار العدوى عر االلتزام بكل 

ال�سلوكيات الوقائية التي باتت معروفة للجميع، 

ومنها تعقيم ونظافة الكمامة، وعدم ارتداء ما 

اأو  م���رة  م��ن  الأك���رث  واح����دة  مل���رة  منها  ي�ستعمل 

حتى ل�ساعات طويلة، بل تغيريها مبا�سرة كلما 

كانت  اإذا  تباعا  وتعقيمها  وغ�سلها  ا�ستعملت، 

قابلة للغ�سيل، ويجب تغطية االأنف والفم ب�سكل 

كامل، ولي�ص و�سع الكمامة حتت الذقن اأو على 

املعر�ص  باملع�سم  ك�سوار  ا�ستعمالها  اأو  الرقبة 

كغريه للتلوث«.

ب�سرورة  تو�سيته  ال�سبول  الدكتور  ويوا�سل 

امل�ساعد  واأزرار  االأب��واب  مقاب�ص  وتعقيم  غ�سل 

واال�سواق،  امل��والت  امل�سرتيات يف  �سالل  وح��واف 

ال�����س��راء  ب��ع��د ع��م��ل��ي��ات  ال��ن��ق��ود  اإ���س��اف��ة لتعقيم 

ال�����س��ي��ارة وم��ق��وده��ا،  وال��ب��ي��ع، وم��ف��ت��اح ومقب�ص 

ودورات املياه قبل وبعد كل ا�ستعمال، واخل�سار 

البيت،  اإدخالها  قبل  امل�سرتيات  وك��ل  والفواكه 

وتعقيمها قبل  خ��ارج��ا،  االأح��ذي��ة  ن��زع  وك��ذل��ك 

اإع������ادة ا���س��ت��خ��دام��ه��ا وب���ع���ده، وغ�����س��ل امل��الب�����ص 

مبا�سرة بعد دخول املنزل، وكذلك تعقيم حقائب 

الن�ساء وطلبة املدار�ص ب�سكل حثيث.

وي��ت�����س��اءل ال��دك��ت��ور ال�����س��ب��ول اأن����ه اذا ُخ���ريرّ 

ب��ك��م��ام��ة ي�ستطيع  ال��ت��زام��ه  ب���ن  ال�����س��خ�����ص م���ا 

�سناعتها  او  ق��رو���ص،  بب�سعة  عليها  احل�����س��ول 

ب���امل���ن���زل ب��اأب�����س��ط ال��ت��ك��ال��ي��ف م���ن ج���ه���ة، وب��ن 

ا�����س����ط����راره جل���ه���از ال��ت��ن��ف�����ص اال����س���ط���ن���اع���ي، 

وحتمله لالأوجاع، من جهة اخرى، فماذا يختار 

االأمرا�ص  اأخ�سائي  يقول  جهته،  منطقيا؟من 

ال��ب��اط��ن��ي��ة وال�����س��دري��ة وال��ت��ن��ف�����س��ي��ة وال��ع��ن��اي��ة 

احلثيثة الدكتور حممد ح�سن الطراونة: البد 

النا�ص  ال��ت��زام  م��ن  للتاأكد  امل��راق��ب��ة  تفعيل  م��ن 

املخت�سة  اجلهات  اليها  دع��ت  التي  ب��االإج��راءات 

حل��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع م���ن ع�����دوى ك����ورون����ا، وع��ل��ى 

ال��ذي يلزم اجلميع   11 ال��دف��اع رق��م  اأم��ر  راأ�سها 

دور كبري يف احلد  لها من  ملا  الكمامات،  بو�سع 

م��ن ان��ت��ق��ال ال��ف��ريو���ص، اذا م��ا مت االل���ت���زام بها 

والتعقيم  النظافة  حيث  ال�سليم،  النحو  على 

وتغطيتها لالأنف والفم ب�سكل تام.

وي�سدد على التقيد باآداب العطا�ص وال�سعال، 

ف���ال ي��ك��ون��ا دون ا���س��ت��خ��دام امل��ن��ادي��ل ال��ورق��ي��ة، 

ال��ن��ا���ص، وخا�سة  وب��ال��ق��رب م��ن  ب��ال��ه��واء  ولي�ص 

من كبار ال�سن واملر�سى واحلوامل، وهم الفئات 

االأكرث عر�سة للعدوى، ب�سبب �سعف مناعتهم، 

ال�سبول  ال��دك��ت��ور  ال��ي��ه  ذه��ب  م��ا  م��ع  مت�ساطرا 

حول عدم جناعة احلظر نهاية اال�سبوع يف ظل 

�سلوكيات البع�ص غري املجدية �سحيا.

ل��ت��ق��ل��ي��ل  ي������وؤد  ذل�����ك احل���ظ���ر مل  اأن  وي������رر 

اال����س���اب���ات ك��م��ا ك����ان م��ط��ل��وب��ا، داع���ي���ا واذا ما 

اىل  اهلل  ق���در  ال  بالت�ساعد  احل����االت  ا���س��ت��م��رت 

ع��دد  تقليل  يت�سنى  ح��ت��ى  ي��وم��ا،   14 مل���دة  ح��ظ��ر 

اال�سابات، حتى لو انه اخليار ال�سعب اقت�ساديا، 

وفقا له، لكنه االأ�سلم �سحيا.

وعلى �سعيد مواز، يدعو الدكتور الطراونة 

ل�سرورة التاأقلم مع وجود كورونا حلن تو�سل 

ال��ت��اأق��ل��م هو  ه��ذا  ن��اج��ع، ومعنى  ال��ط��ب ملطعوم 

وجتنب  والتباعد  والنظافة  بالتعقيم  االل��ت��زام 

االختالط، وعدم اال�ستهتار بوجود الفريو�ص.

مراقبة  اأهمية  اإىل  ي�سري  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

حاالتهم  ومتابعة  منزليا  املعزولن  اال�سخا�ص 

بطريقة ال مركزية عن طريق وجود ك�سوفاتهم 

كل  يف  املنت�سرة  ال�سحية  امل��راك��ز  يف  ال�سحية، 

اململكة، بحيث ي�سهل االحاطة بهم.

مراقبة  ب�سرورة  االأ���س��ر  على  كذلك  وي��وؤك��د 

امل���ع���زول���ن م��ن��زل��ي��ا ل���دي���ه���م، يف ال���وق���ت ال���ذي 

يحافظون فيه على �سبل الوقاية والتعقيم، وان 

اذا  العاجل  ال�سحي  العون  ي��رتددوا يف طلب  ال 

التالية:  االع��را���ص  امل��ع��زول��ن  م��ا ظ��ه��رت على 

االرت���ف���اع ال�����س��دي��د يف درج����ات احل������رارة، وع��دم 

العام  لها واالعياء  املخف�سة  ا�ستجابته لالأدوية 

ونزول ال�سغط وال�سعوبة ال�سديدة يف التنف�ص 

االزرق،  ل��ل��ون  ال�����س��ف��اه  وم��ي��ل  ال�����س��در  يف  واأمل 

وال�سعال  ال��وع��ي،  درج���ة  يف  للت�سوي�ص  اإ���س��اف��ة 

املتكرر الذي ال يتوقف.

وي�����س��ري اىل م���زاي���ا ال���ع���زل امل���ن���زيل وم��ن��ه��ا 

ت��خ��ف��ي��ف ال�����س��غ��ط ع��ل��ى امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ح��ي��ة، 

وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن االن��ت�����س��ار ال�����س��ري��ع ل��ل��ف��ريو���ص، 

الطواقم  وحماية  العالجية،  الكلف  وتخفي�ص 

الطبية، حمذرا من اأن ا�ستمرار ا�ستهتار البع�ص 

ب��ع��دم ارت�����داء ال��ك��م��ام��ات وال��ت��ع��ق��ي��م وال��ت��ب��اع��د 

النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  قبل  م��ا  ف��رتة  يف  وخا�سة 

بدون  جتمعات  يقول،  كما  لالأ�سف،  ت�سهد  التي 

ت��ق��ي��د ال��ب��ع�����ص ب������االإج������راءات، م���ن امل��م��ك��ن ان 

ي�ساعف اعداد امل�سابن، ورمبا يوؤدي اىل اإ�سغال 

بن�سب  احلثيثة  العناية  وا���س��رة  العادية  اال���س��رة 

تدق ناقو�ص اخلطر.

���ر ال��دك��ت��ور ال��ط��راون��ة ب��اأه��م��ي��ة تعزيز  وُي���ذكرّ

كتناول  معروفة  اعتيادية  اأ�ساليب  عر  املناعة 

الكايف ملدة ال  املعقمة، والنوم  اخل�سار والفواكه 

ف�سال  الريا�سة،  وممار�سة  �ساعات   8 ع��ن  تقل 

ع���ن ����س���رورة االإق������الع ع���ن ت���دخ���ن ال�����س��ج��ائ��ر 

دي،  �سي،   ( مثل  فيتامينات  وتناول  واالرجيلة، 

زينك(، بعد التاأكد من حاجة اجل�سم اليها عر 

فحو�سات خمرية.

 ماذا تختار: التقيد التام بالكمامة والتعقيم أم جهاز التنفس االصطناعي

االثنني    19  /  10  / 2020

االنباط-عمان

االأح��د،  ام�ص  احل�سينية،  ق�سر  يف  ج��رت 

م��ن  ع�����دد  اع���ت���م���اد  اأوراق  ت��ق��ب��ل  م���را����س���م 

امللكي  البالط  املعينن لدى  ال��دول  �سفراء 

الها�سمي.

اعتماد  اأوراق  امل��ل��ك  ج��الل��ة  تقبل  ف��ق��د 

ك����ل م����ن ����س���ف���رية اأوك����ران����ي����ا م��ريو���س��الف��ا 

���س��ريب��ات��ي��وك، و���س��ف��ري ج��م��ه��وري��ة اأمل��ان��ي��ا 

االحت���ادي���ة ب��رين��ه��ارد ك��ام��ب��م��ان، و���س��ف��رية 

اململكة املتحدة لريطانيا العظمى واإيرلندا 

ال�سمالية بريدجيت بريند، و�سفرية مملكة 

ال�����س��وي��د ال��ك�����س��ان��درا ري����دم����ارك، و���س��ف��ري 

جمهورية قر�ص ميخالي�ص اإيوانو، و�سفري 

الواليات املتحدة االأمريكية هرني وو�سرت. 

احل�سينية،  ق�سر  ال�����س��ف��راء  و���س��ول  ول���دى 

امل��ل��ك��ي االأردين  ال�����س��الم  امل��و���س��ي��ق��ى  ع��زف��ت 

وق��ام  بلدانهم.  م��ن  لكل  الوطني  وال�سالم 

ال�سفراء بو�سع اأكاليل الزهور على اأ�سرحة 

ب��اإذن اهلل، جاللة امللك الباين  املغفور لهم، 

املوؤ�س�ص  امللك  وجاللة  ط��الل،  بن  احل�سن 

طالل  امللك  وجاللة  احل�سن،  بن  عبداهلل 

ب���ن ع���ب���داهلل، ط��ي��ب اهلل ث���راه���م. وح�����س��ر 

مرا�سم تقبل اأوراق االعتماد، رئي�ص الديوان 

امللكي الها�سمي، ونائب رئي�ص الوزراء ووزير 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبن.

 االنباط-عمان

اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ص  اأك��د   

التي  االمنية  واحلملة  ل��الإج��راءات  احلكومة  دعم 

االمنية  واالج��ه��زة  العام  االم��ن  بها مديرية  تقوم 

وتطبيقه  ال��ق��ان��ون  �سيادة  وف��ر���ص  م��ب��داأ  لرت�سيخ 

على اجلميع انفاذا لتوجيهات جاللة امللك الواردة 

ال�����س��ام��ي ع��ر اج����راءات  امل��ل��ك��ي  التكليف  ك��ت��اب  يف 

وت�سريعات �سيتم اتخاذها قريبا.

وثمن رئي�ص الوزراء خالل زيارته ام�ص االأحد 

اىل م��دي��ري��ة االأم����ن ال��ع��ام ول��ق��ائ��ه م��دي��ر االأم���ن 

ال���ع���ام ال���ل���واء ح�����س��ن احل���وامت���ة ب��ح�����س��ور وزي���ر 

بها  يقوم  التي  اجلهود  احلالملة،  توفيق  الداخلية 

ن�سامى القوات امل�سلحة االردنية - اجلي�ص العربي 

اأم��ن  واالج��ه��زة االم��ن��ي��ة ال��ت��ي كفلت على ال����دوام 

الوطن واملواطنن و�سالمتهم يف خمتلف الظروف 

واالوقات وخالل ازمة جائحة كورونا.

واك����د ال��دك��ت��ور اخل�����س��اون��ة اأن احل��م��ل��ة ال��ت��ي 

تنفذها مديرية االمن العام ل�سبط اخلارجن عن 

الدوؤوبة وامل�ستمرة  تاأتي يف اطار جهودها  القانون 

حل��م��اي��ة اأم�����ن امل���واط���ن���ن وراح���ت���ه���م وال���ت���ي بثت 

الطماأنينة والقت ارتياحا وا�سعا لدى الراأي العام.

ولفت رئي�ص الوزراء اىل اأن جمل�ص الوزراء قرر 

�سريع  وب�سكل  البدء  اليوم  التي عقدها  يف جل�سته 

فجوات  اي  معاجلة  بهدف  الت�سريعات  مبراجعة 

ي�ستغلها ا�سحاب ال�سوابق واخلارجون عن القانون 

وان��ه��اء مثل ه��ذه ال��ظ��واه��ر اجل��رم��ي��ة ال��ت��ي يجب 

معاجلتها بكل حزم.

وعر�ص مدير االأمن العام اللواء الركن ح�سن 

احلوامتة خالل الزيارة الأهم اخلطط واالجراءات 

اخل���ارج���ن عن  ع��ل��ى  للقب�ص  امل��ت��خ��ذة  امل��ي��دان��ي��ة 

ال��ق��ان��ون م��ن اأرب����اب ال�����س��واب��ق وف��ار���س��ي االت���اوات 

املواطنن،  ت��روي��ع  ج��رائ��م  يف  ب�سلوعهم  وامل�ستبه 

م����وؤك����داً ا���س��ت��م��راري��ة احل��م��ل��ة ك���واج���ب م��ت��وا���س��ل 

املجتمع  اأم���ن  ب�����س��م��ان  اإال  تنتهي  ال  وم�����س��وؤول��ي��ة 

و�سالمة اأفراده.

واأع���رب ال��ل��واء احل��وامت��ة ع��ن اع��ت��زازه بالدعم 

وحر�ص  ال��ع��ام،  االأم��ن  منت�سبي  جلهود  احلكومي 

احلكومة االأكيد على تذليل العقوبات التي تواجه 

مكرري  ل��دى  ال���ردع  حتقيق  اأه��م��ه��ا  وم��ن  عملهم 

م�سرياً  بحقهم،  العقوبات  اأ�سد  واإن���زال  اجل��رائ��م، 

االأردين  ال��ق�����س��ائ��ي  ب��اجل��ه��از  امل��ط��ل��ق��ة  ال��ث��ق��ة  اإىل 

العادل والنزيه، واىل امل�ستوى العايل من التعاون 

االإداري��ن،  واحلكام  الداخلية  وزارة  مع  والتن�سيق 

ودائ�����رة امل��خ��اب��رات ال��ع��ام��ة، وال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة - 

اجلي�ص العربي.

االأم���ن  م��دي��ري��ة  منت�سبي  ان  احل��وامت��ة  واك���د 

اأمنه  عن  مدافعن  للوطن،  االوفياء  اجلند  العام 

وح���م���اه، وع��ن��د ح�سن ظ��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الثاين القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.

االنباط-عمان

اللواء الركن ح�سن  العام  اأكد مدير االأم��ن 

حم���م���د احل����وامت����ة ����س���ب���اح ام�������ص االأح��������د، اأن 

االأمن  مديرية  بداأتها  التي  االأمنية  احلمالت 

وامن��ا  معن  ح��دث  على  فعل  رد  لي�ست  ال��ع��ام، 

على  ال��ق��ب�����ص  ب��ه��دف  ت��وق��ف،  ب����دون  �ست�ستمر 

البلطجية وفار�سي االإتاوات، وحماية املواطنن 

الذين وقفوا مع االأمن العام يف هذه احلمالت.

تفتي�سية  ج���ول���ة  خ����الل  احل����وامت����ة  وب����ن 

عمان  بالعا�سمة  البلد  و���س��ط  يف  ام�����ص  �سباح 

لالإ�سراف على �سري هذه احلمالت، اأن مديرية 

االأمن العام �ست�سرب بيد من حديد هذه الفئة 

اخل���ارج���ة ع���ن ال��ق��ان��ون وال���ت���ي ت��ق��وم ب��رتوي��ع 

املواطنن.

للمواطنن  �سكره  احل��وامت��ة  ال��ل��واء  ووج��ه 

ع��ل��ى ال��دع��م امل��ع��ن��وي ال����ذي اب����دوه م��ن خ��الل 

تثمينهم لهذه احلمالت، التي تهدف باالأ�سا�ص 

حل��م��اي��ت��ه��م، م��و���س��ح��ا ب����اأن ه���ذه احل���م���الت ال 

تتعار�ص مع حقوق االإن�سان التي تعتر حمط 

وتقدير واهتمام القيادة الها�سمية، وان القب�ص 

على هذه الفئة ي�سهم يف املحافظة على حقوق 

االن�����س��ان يف العي�ص االم���ن وال��ك��رمي. وا���س��اف 

الق�سائية  ال�سلطة  م��ع  ج��ادا  تعاونا  هناك  اإن 

بهذه  املتعلقة  والعقوبات  الت�سريعات  ملراجعة 

ملن  خ�سو�سا  العقوبات  تغليظ  �سبيل  يف  الفئة 

لديه الكثري من القيود واال�سبقيات بحقه.

وثمن احلوامتة دور وزارة الداخلية واحلكام 

التي دعمت عمل  املخابرات  االإداري���ن، ودائ��رة 

عن  معربا  اال�ستخبارية،  باأذرعها  العام  االأم��ن 

ال��ع��رب��ي،  امل�سلحة - اجل��ي�����ص  ل��ل��ق��وات  ت��ق��دي��ره 

التي تعتر املظلة وخط الدفاع حلماية حدود 

الوطن واأمنه.

ودع��ا احل��وامت��ة املواطنن اىل ع��دم ال��رتدد 

البلطجة  ظواهر  من  ظاهرة  اأي  عن  باالإبالغ 

وف��ر���ص االت������اوات م��ن خ���الل رق���م ال��وات�����س��اب 

امل��خ�����س�����ص ل����الب����الغ ع����ن ف���ار����س���ي االت�������اوات 

جميع  ان  م��ب��ي��ن��ا   ،)  0790196196  (

تامة  ب�����س��ري��ة  م��ه��ا  ال��ت��ع��ام��ل  �سيتم  ال��ب��الغ��ات 

وحزم .

 الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

تنفيذا لتوجيهات الملك

الخصاونة يؤكد دعم الحكومة للحملة األمنية لفرض
 سيادة القانون

 األمن العام: الحملة األمنية ليست رد فعل على حدث
 معين وهي مستمرة بدون توقف
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االنباط-عمان

 ق�����ال وزي������ر ال�����ص��ح��ة ال���دك���ت���ور ن��ذي��ر 

ع��ب��ي��دات اأن اجل��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���أوب��ئ��ة مل 

تو�صي حتى الأن باإلغاء احلظر ال�صامل

وبني عبيدات يف ت�صريحات لإذاعة حياة 

ال�����ص��ام��ل ليومي  ب�����ص��اأن احل��ظ��ر  ال���ق���رار   :

خ�ل  �صيتخذ  القدمني  وال�صبت  اجلمعة 

الأ�صبوع اجلاري

واأ����ص���اف : جل��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���أوب��ئ��ة مل 

ال�صامل،  احلظر  باإلغاء  الأن  حتى  تو�صي 

ال�صيناريوهات  جميع  ت��در���س  واحل��ك��وم��ة 

املمكنة لحتواء فريو�س كورونا

اإن���ه �صيتم  اآخ���ر ق���ال ع��ب��ي��دات  ���ص��ي��اق  يف 

ال�زمة بحق كل مق�صر  الإجراءات  اتخاذ 

م�����ص��دداً  ال�����ص��ح��ة،  وزارة  م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  يف 

للخدمة  امل�صت�صفيات  تقدمي  �صرورة  على 

داعيا  املواطنني،  لكافة  املنا�صبة  ال�صحية 

امل�صت�صفيات بال�صتعداد للتعامل مع  جميع 

الفريو�س

اأن  عبيدات،  اأكد  الوبائي  الو�صع  وحول 

للتعامل  ق��ادرة  زال��ت  ما  الدولة  موؤ�ص�صات 

م���ع اإ����ص���اب���ات ك����ورون����ا، رغ����م الرت����ف����اع يف 

الإ�صابات خ�ل الفرتة الأخرية

االنباط-عمان

وق����ع����ت ج���ام���ع���ة ال���ب���ل���ق���اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

ممثلة  طوكيو  يف  ميت�صوبي�صي  وموؤ�ص�صة 

ب��ف��رع��ه��ا امل��ق��ي��م يف ع���م���ان م���ذك���رة ت��ف��اه��م 

لتقدمي منحة درا�صية يف تخ�ص�س ال�صيارات 

املتفوقني  للطلبة  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  الهجينة 

البلقاء  جامعة  يف  امليكانيكية   الهند�صة  يف 

التطبيقية - كلية الهند�صة التكنولوجية .

رئي�س اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور عبداهلل 

�صرور الزعبي قال ان توقيع مذكرة التفاهم 

الياباين  اجلانب  قبل  من  الثقة  يعزز  ه��ذه 

يف اأهمية تعزيز التعليم التقني الذي ت�صعى 

اجلامعة اإىل تر�صيخه يف العديد من كلياتها 

امل��ن��ت�����ص��رة ع��ل��ى ار�����س ال���وط���ن ومب���ا يحقق 

الوطنية  والإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ال�����روؤى 

الدعم  ، مثمنا هذا  الب�صرية  امل��وارد  لتنمية 

بالإ�صافة اىل ما  من موؤ�ص�صة ميت�صوبي�صي 

اأع�صاء  لتدريب  منحة  م��ن  �صابقا   قدمته 

ال�صيارات  تخ�ص�س  يف  التدري�صية  الهيئة 

يف  عقدها  مت  والتي  والكهربائية  الهجينة 

اليابان وا�صتفاد منها عدد من اأع�صاء الهيئة 

قدمت  كما   ، اجلامعة  كليات  يف  التدري�صية 

اأي�صا  التفاهم  م��ذك��رة  خ���ل  م��ن  املوؤ�ص�صة 

الهند�صة  كلية  خم��ت��رات  لتجهيز  منحة 

وتطوير  ب��ع��د  ع��ن  للتعليم  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  

ال�صيارات  دبلوم  لرنامج  الدرا�صية  اخلطة 

الهجينة والكهربائية .

وق����دم ال��دك��ت��ور ال��زع��ب��ي  ال�����ص��ك��ر لكافة 

الأردن  يف  ميت�صوبي�صي  ف���رع  يف  ال��ع��ام��ل��ني 

واملركز الرئي�صي للموؤ�ص�صة يف طوكيو وثمن 

هذه جهود املو�صولة لهم .

واأ�����ص����ار ال���دك���ت���ور ال��زع��ب��ي ان الإع������ن 

ع��ن ال��ت��ق��دم ل��ه��ذه امل��ن��ح��ة لخ��ت��ي��ار الطلبة 

املتفوقني �صيجري خ�ل هذا ال�صهر  لطلبة 

تخ�ص�س  يف  التكنولوجية  الهند�صة  كلية  

حت�صيلهم  مل��ت��اب��ع��ة  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ال��ه��ن��د���ص��ة 

العلمي يف الكلية.

ه���ذا وت��ع��ت��ر ه���ذه امل��ن��ح��ة ال��ت��ي تقدمها 

على  املميزة  املنح  ميت�صوبي�صي من  موؤ�ص�صة 

الهدف منها هو تقدمي  و  ال��ع��امل   م�صتوى 

امل�صاعدات املالية للط�ب  ملتابعة حت�صيلهم 

تاأمل  وال��ت��ي  املحلية  جامعتهم  يف  العلمي 

يف  املتفوقني  الطلبة  ي�صاعد  ان   املوؤ�ص�صة 

امل��ال��ي��ة وت��ع��زي��ز فعالية  امل���خ���اوف  ت��خ��ف��ي��ف 

التعلم للم�صتفيدين.

االنباط-عمان

 YO تزداد اأهمية من�صة اأوراجن ال�صبابية

يوماً بعد الآخر، حيث اأطلقت اأوراجن الأردن 

حملة “ول �صي بيوّقف ت�صليتنا” مبجموعة 

من املزايا الإ�صافية والتي من اأبرزها اإنرتنت 

حم��دودة  غ��ري  اأغ���اين  تق�صيم،  دون   +4G
بلَ�س”  “اأنغامي  ا�صرتاك  مع  اإع���ن��ات  دون 

واأكرث من 250 لعبة من Playwing دون 

اإع�نات، حر�صاً من ال�صركة على اأن جتمع 

ال�صابات  اهتمامات  يتنا�صب مع  ما  كّل  فيها 

مع  ب��ال��ت��وازي  �صنة   29-18 بعمر  وال�����ص��ب��اب 

تطور احتياجاتهم ورغباتهم.

خدماتها  وع��رو���س   YO ة  من�صّ وت��ع��د 

ذلك  ويت�صح  ك��ب��ري،  ب�صكل  لل�صباب  ج��اذب��ة 

ب��ال��ن��ج��اح امل��ل��ح��وظ ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه خ��ط��وط 

2017 بف�صل  العام  يف  اإط�قها  منذ   YO
توفريها كل ما يحتاجه ال�صباب يف حياتهم 

ب�صرعة   تق�صيم  دون  اإن��رتن��ت  م��ن  اليومية 

وتنزيل  �صماع  اأوراجن،  من  احل�صرية   +4G
اأنغامي بلَ�س،  ا���ص��رتاك  الأغ���اين م��ن خ���ل 

 Playwing م���ن  دع����اي����ات  دون  األ����ع����اب 

وم���ن غ���ري ع��م��ل��ي��ات ����ص���راء داخ����ل الأل���ع���اب، 

ميزة ترحيل احلزم غري امل�صتخدمة لل�صهر 

غري  حملية  ن�صية  ور�صائل  مكاملات  التايل، 

حم�������دودة، اإم��ك��ان��ي��ة ا���ص��ت��خ��دام الإن���رتن���ت 

الأ�صا�صية  الإن��رتن��ت  ح��زم��ة  ا�صته�ك  بعد 

ب�صرعة خمف�صة، خ�صم 50% على ال�صرتاك 

اأي من  ا�صرتاك  عند  اأ�صهر   3 مل��دة  ال�صهري 

اأ�صدقائهم بخطوط YO عن طريق خدمة 

“فيد وا�صتفيد”، تخزين غري حمدود واآمن 
 ،Orange Cloud لل�صور وامللفات مع

ب���الإ����ص���اف���ة خل�����ص��وم��ات ح�����ص��ري��ة ت�����ص��ل ل� 

وغريها  وك��رمي  طلبات  تطبيقات  م��ن   %50

م���ن م��ط��اع��م وحم�����ت وم��ق��دم��ي خ��دم��ات 

وخ�صومات ت�صل ل� 100 دينار على الأجهزة 

اخللوية.

الل��ت��ف��ات  اأن  الأردن  اأوراجن  واأك�������دت   

التغريات  وم��واك��ب��ة  ال�صباب  متطلبات  اإىل 

احل���ا����ص���ل���ة مب����ا ي���ف���ي���ده���م وي����ع����زز دوره�����م 

امل��ج��ت��م��ع��ي والق����ت���������ص����ادي ي�����ص��ّك��ل اإح�����دى 

اأولوياتها، حيث توا�صل دوماً تطوير من�صة 

YO لتكون جمتمعاً م�صّغراً ميّكن ال�صباب 
من التعبري عن اأنف�صهم وي�صلهم بالتجارب 

العرو�س  اأف�����ص��ل  لهم  وي��ق��ّدم  تنّوعها  على 

واخل���دم���ات، لف��ت��ة اإىل دوره���ا ك��م��زّود رائ��د 

وم�صوؤول و�صريك رقمي للمملكة يف ت�صهيل 

الرقمي،  ال��ت��ح��ّول  وت�صريع  اجل��وان��ب  ه���ذه 

ما  بعد  خا�صة  اأهميته  جت��ّل��ت  ال���ذي  الأم���ر 

تطّلبته اأزمة كورونا.

 هذا وتويل اأوراجن الأردن ال�صباب اأهمية 

للم�صوؤولية  ا�صرتاتيجيتها  �صمن  ك��ب��رية 

الجتماعية، مبا يف ذلك اأكادميية الرجمة 

من اأوراجن لتدريب ال�صباب املوهوب جماناً، 

برنامج اأوراجن املوّجه لت�صريع منو الأعمال 

عر  تعليمهم  ودعمها   ،”BIG“ الريادية 

عدة مبادرات منها منح درا�صية للمتفوقني، 

واملجتمعية  القت�صادية  م�صاهمتهم  لتعزيز 

واإمياناً بقدراتهم.

الخيارات تضيق٠٠ االلتزام الكامل او الحظر الشامل

تسجيل 15 وفاة و152٠ إصابة بكورونا و139 حالة شفاء

الفايز: سنعمل على تطوير واستدامة المنتج السياحي خالل الفترة الحالية

وزير الداخلية : األردنيون يستمدون العزم على مواصلة اإلنجاز من التوجيهات الملكية

االنباط-عمان

التي ت�صتبعد معظمها  الر�صمية  الت�صريحات  بالرغم من 

اللجوء اإىل حظر التجول ال�صامل 00 والتي بع�صها اأ�صار اإىل 

تو�صية للجنة الأوبئة بالتوقف حتى عن حظر اليومني000 

املخت�صة  ان خ��ي��ارات اجلهات  ب��ات وا�صحا  ان��ه  ال  ذل��ك  رغ��م 

للخيار  اللجوء  من  منا�س  ل  فاإنه  وال  جدا  حم��دودة  باتت 

واح��دة فقط وهي  ال يف حالة   00 ال�صامل  وه��و احلظر  امل��ر 

ال�صحية  اجلهات  وتعليمات  ال��دف��اع  ب��اأوام��ر  اجلميع  ال��ت��زام 

وال��وب��ائ��ي��ة م��ن ق��ب��ي��ل الل���ت���زام بلب�س ال��ك��م��ام��ات وال��ت��ب��اع��د 

الج���ت���م���اع���ي وجت���ن���ب ال���ت���ج���م���ع���ات00 ام�����ام ه����ذه احل��ق��ائ��ق 

وتوا�صل ارتفاع اأرقام الوفيات واإعداد الإ�صابات التي يرجح 

الأخ��ري  اخل��ي��ار  ان  يبقى  املقبلة  الأي���ام  ارت��ف��اع��ه��ا يف  خ���راء 

قادم  ل�صابيع  او  لأيام  ال�صامل  التجول  حظر  وهو  والوحيد 

ل حمالة لتجنب ال�صواأ 00000من هنا ويف ظل ارتفاع اعداد 

اجراءات  اتخاذ  الدولة  على  بات  كورونا  بفايرو�س  امل�صابني 

اكرث �صرامة للحد من ارتفاع حالت ال�صابة تتمثل بفر�س 

ب��الج��راءات  يلتزمون  ل  الذين  على  كبرية  مالية  غ��رام��ات 

بالدول  اأ�صوة  التنقل  حالت  يف  الكمامة  و�صع  من  ال�صحية 

ال��ع��رب��ي��ة امل���ج���اورة ال��ت��ي ت��ف��ر���س غ���رام���ات ع��ل��ى امل��واط��ن��ني 

اىل  مقدارها  ي�صل  الكمامة  بو�صع  يلتزم  ل  واملقيمني ممن 

مواطنيها  التزام  يف  جناعته  اثبت  ما  وهو  اردين  دينار   200

وانخفا�س حالت ال�صابة ب�صكل كبري

ومفاجئ  كبري  ب�صكل  ب��الردن  ال�صابة  ح��الت  ازدي��اد  ان 

ي��ت��ط��ل��ب م���ن ال����دول����ة  ات���خ���اذ اج��������راءات حت���ف���ظ ال���ت���وازن 

كبدت  وال�صبت  اجلمعه  ليومي  احلظر  فكلفة  القت�صادي 

باملواد  يتعلق  فيما  فادحه خا�صة  التجار خ�صائر  العديد من 

مع  التعامل  يف  املغلقة  الب����واب  �صيا�صية  اإن  ال��ت��م��وي��ن��ي��ة... 

ميتد  قد  ال��ذي  الفايرو�س  وج��ود  تنهي  لن  كورونا  فايرو�س 

ل�صنوات00  فهل يعقل ان تبقى احلكومة تعتمد على �صيا�صة 

امل�يني  14 يوم لتعطيل حال  ملدة  الغ�قات ومنها احلظر 

من املواطنني وفقدان العديد لوظائفهم

الفايرو�س  وفقدت  منها  خ��رج  التي  ال�صني  فجمهورية 

ب�صكل  ع��ادت  الفايرو�س  ب�صبب  مواطنيها  ارواح  من  العديد 

�صحية  �صحية  اج�����راءات  م��ع  الطبيعية  ل��ل��ح��ي��اة  ت��دري��ج��ي 

ن��ح��ن يف منت�صف  ن��ق��ف  م�����ص��ددة م��ع م��واط��ن��ي��ه��ا00 ف��ل��م��اذا 

الطريق ول نتبع �صيا�صة اخرى يف التعامل ما الفايرو�س  00 

وهنا  

امل�صاهمه يف توقف  دور كبري يف  املواطنني  يقع على عاتق 

التباعد  تعليمات  اتباع  خ�ل  من  الفايرو�س  انت�صار  تو�صع 

والل���ت���زام ب���اإرت���داء ال��ك��م��ام��ة وتنفيذ اأم���ر  ال��دف��اع رق��م “8 

ل��ل��ح��د من  ال��ق��ف��ازات  ول��ب�����س  امل��ع��ق��م��ات  و 11” وا���ص��ت��خ��دام 

العامة وال�صخ�صية  بالنظافه  بالفايرو�س  والعناية  الإ�صابة 

واإق��ام��ة  ال��ت��ج��م��ع��ات  ل��ت��ع��ود احل��ي��اة طبيعتها والب��ت��ع��اد ع��ن 

على  الأ�صخا�س  كل  مع  والتعامل  اأ�صكالها   بكافة  املنا�صبات 

اأنهم م�صابون  حتى نخرج جميعا من هذا الكابو�س بتكافل 

اجلهود جميعا ول تقع امل�صوؤولية على طرف دون الآخر 0

االنباط- عمان

 1520 ت�����ص��ج��ي��ل  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

جميعها  امل�صتجّد،  كورونا  بفريو�س  اإ�صابة 

الكلي  العدد  لريتفع  الأح���د،  ام�س  حملّية، 

ت�صجيل  اإىل  اإ�صافة   ،37573 اإىل  ل�إ�صابات 

15ح����ال����ة وف�������اة، ل��ي��ب��ل��غ ال����ع����دد الإج����م����ايل 

للوفيات 345 حالة.

 1100 على  اجل��دي��دة  الإ�صابات  وت��وّزع��ت 

حالة يف حمافظة العا�صمة عّمان، 111 حالة 

يف حمافظة اإرب��د، منها 3 حالت يف الرمثا، 

74 ح��ال��ة  ال����زرق����اء،  99 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

حمافظة  يف  حالة   64 ال��ك��رك،  حمافظة  يف 

البلقاء، 25 حالة يف حمافظة ماأدبا، 14 حالة 

حمافظة  يف  حالة   11 عجلون،  حمافظة  يف 

ال��ط��ف��ي��ل��ة، 8 ح����الت يف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان، 6 

حالت منها يف البرتا، 7 حالت يف حمافظة 

ال��ع��ق��ب��ة، 4 ح����الت يف حم��اف��ظ��ة ج���ر����س، 3 

حالت يف حمافظة املفرق.

واأ����ص���ار امل���وج���ز الإع����م���ي ال�����ص��ادر عن 

اأن  اإىل  ال�����ص��ح��ة،  ووزارة  ال�������وزراء  رئ��ا���ص��ة 

دِخ��ل��ت اليوم للع�ج يف 
ُ
اأ ع��دد احل��الت التي 

ليبلغ  ح��ال��ة،   98 بلغ  املعتمدة  امل�صت�صفيات 

العدد الإجمايل للحالت التي تتلّقى الع�ج 

بينما  ح���ال���ة،   978 ح��ال��ّي��اً  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  يف 

يخ�صع بقّية امل�صابني للعزل املنزيل.

ولفت املوجز اإىل ت�صجيل 139 حالة �صفاء 

اإج��راء  اإىل  اإ�صافة  املعتمدة،  امل�صت�صفيات  يف 

20097 فح�صاً خمرّياً، لي�صبح اإجمايل عدد 

الفحو�صات التي اأجريت منذ بدء اجلائحة 

وحتى الآن 1568502.

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

اللتزام  اإىل  اإ�صابة حملّية،  ت�صجيل حالت 

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

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

التجّمعات لأكرث من 20 �صخ�صاً، وا�صتخدام 

تطبيقي “اأمان” و”�صحتك”.

 االنباط-عمان

 دع���ا وزي����ر ال�����ص��ي��اح��ة والآث������ار ن��اي��ف ال��ف��اي��ز، 

ل�صتغ�ل توقف قدوم ال�صياح من اخلارج خ�ل 

وا�صتدامة  تطوير  على  والعمل  احلالية،  الفرتة 

املنتج ال�صياحي، وو�صع الرتتيبات وال�صتعدادات 

جائحة  انتهاء  بعد  ال�صياح  ل�صتقبال  ال���زم��ة 

كورونا.

واأ�صاف الفايز، خ�ل زيارته جلمعية الأدلء 

ال�صياحيني، ام�س الأح��د، اأن و�صف ج�لة امللك 

هم  باأنهم  ال�صياحيني  ل�����إدلء  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

ال�����ص��ف��راء داخ���ل ال��وط��ن، م��ا ه��و اإل ت��اأك��ي��د على 

دورهم املهم يف نقل وو�صف ال�صورة احلقيقية عن 

اململكة واملناطق ال�صياحية التي تزخر بها لل�صياح، 

ب��دوره �صينقل جتربته وطريقة التعامل  وال��ذي 

معه اىل اخلارج.

واأ���ص��ار، خ���ل لقائه رئي�س واأع�����ص��اء جمعية 

على  العمل  ج��رى  اأن���ه  اىل  ال�صياحيني،  الأدلء 

تدريب وتطوير مهارات العن�صر الب�صري العامل 

يف القطاع ال�صياحي بالفرتات املا�صية وال�صتثمار 

فيه، موؤكدا اأن املوارد الب�صرية الأردنية والقدرات 

الكبرية التي تتمتع بها، هو ما مييز الأردن عن 

غريه من البلدان.

العام  القطاعني  بني  ال�صراكة  يخ�س  وفيما 

واخل��ا���س، اأك��د الفايز اأن من اأول��وي��ات احلكومة 

وت��وج��ه��ات��ه��ا، ت��ف��ع��ي��ل ال�����ص��راك��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة بني 

اإىل  م�صريا  دميومتها،  على  والعمل  القطاعني، 

اأن الدلء ال�صياحيني هم جزء اأ�صيل من القطاع 

اخلا�س ال�صياحي.

وق�����ال اإن�����ه خ�����ل ال���ف���رتة احل��ال��ي��ة وب�صبب 

ال�صياحة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  �صيجري  ك���ورون���ا  وب���اء 

الداخلية واملحافظة عليها والتي تعد �صمام اأمان 

والعاملني  ال�صياحية  املن�صاآت  على  للمحافظة 

ا�صتمرارية  على  املحافظة  اأن  م��وؤك��دا  بالقطاع، 

العاملني  من  وغريهم  ال�صياحيني  الأدلء  عمل 

بالقطاع على راأ�س اأولويات الوزارة.

الأردين  ال�صياحي  القطاع  ق��وة  الفايز  واأك���د 

التي يتعر�س لها  بالت�صدي لل�صربات  ومرونته 

وق��درت��ه على ال��ع��ودة ب�صكل اأق��وى مما ك��ان عليه 

بال�صابق.

لعمل  املنظمة  وال��ق��وان��ني  الأن��ظ��م��ة  وب�����ص��اأن 

جميع  اأن  ال��ف��اي��ز  اأو���ص��ح  ال�صياحية،  اجلمعيات 

�صتخ�صع  للتطبيق  القابلة  والقوانني  النظمة 

للدرا�صة واملراجعة، واأن كل ما هو معني يف رفع 

�صوية عمل اجلمعيات واأع�صائها وتنظيم عملهم 

وتطويره، �صيجري تعديله �صمن الأ�صول.

ور���ص��ات عمل مكثفة  �صتعقد  اأن���ه  اىل  واأ���ص��ار 

بحلول  للخروج  ال�صياحية  مع جميع اجلمعيات 

ل��ل��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت���واج���ه ال���ق���ط���اع ال�����ص��ي��اح��ي، 

يجري  الأول  م�����ص��اري��ن،  على  العمل  و�صيجري 

ال��ع��م��ل خ����ل���ه ع��ل��ى و����ص���ع ح���ل���ول ل��ل��ت��ح��دي��ات 

والعقبات التي تواجه القطاع على املدى القريب 

وخا�صة حت��دي جائحة ك��ورون��ا، وال��ث��اين لو�صع 

القطاع  تواجه  التي  والتحديات  للعقبات  حلول 

على املدى البعيد.

رئي�س  وم��ق��رتح��ات  ملطالب  ال��وزي��ر  وا�صتمع 

واأع���������ص����اء اجل��م��ع��ي��ة مل���واج���ه���ة ال�������ص���رر ال����ذي 

تعر�صوا له اإثر جائحة كورونا، وكذلك العقبات 

والتحديات التي تواجهم اأثناء عملهم.

وع���ر����س رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة رائ�����د ع��ب��د احل��ق 

واأع�������ص���اء اجل��م��ع��ي��ة، م���ن ج��ه��ت��ه��م، م��ط��ال��ب��ه��م 

الأدلء خ�ل  لها  تعر�س  التي  املالية  والأزم���ات 

امل���ح��ظ��ات حول  ف��رتة جائحة ك��ورون��ا، وبع�س 

ال��رام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة، داع���ني لع��ت��م��اد اجلمعية 

لتكون املرجعية يف تدريب �صياحة املغامرات.

وطالبوا باأن تكون الرامج التدريبية تفاعلية، 

اللغات  التدريب اىل  الرامج يف  ه��ذه  تتجه  واأن 

امل��ط��ل��وب��ة يف ���ص��وق ال��ع��م��ل، ول��ي�����س ف��ق��ط اللغات 

امل�صبعة كالإجنليزية والرو�صية.

ل��زي��ارة وزير  وامتنانهم  �صكرهم  وع��روا عن 

ال�صياحة والآث��ار والفريق املرافق ملقر اجلمعية، 

ولقائهم وال�صتماع ملطالبهم والقرتاحات التي 

تقدموا بها.

ورافق الوزير يف زيارته اىل اجلمعية، اأمني عام 

الوزارة عماد حجازين، ومدير عام هيئة تن�صيط 

ال�صياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، وم�صت�صار 

الوزير ه�صام العبادي.

االنباط-عمان

  اأك����د وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ت��وف��ي��ق احل����مل���ة اأن 

ال��ع��زم  موقعه” ي�����ص��ت��م��دون  يف  “كل  الأردن���ي���ني 

والقدرة على موا�صلة الإجن��از وجت��اوز ال�صعاب 

دوم��اً  ال�صاعية  ال�صامية  امللكية  التوجيهات  م��ن 

احلكم  اأعمدة  كاأحد  القانون  �صيادة  تكري�س  اإىل 

الر�صيد يف كل مفا�صل الدولة.

جاء ذلك لدى زيارته، ام�س الأحد، حمافظتي 

ال���زرق���اء وال��ع��ا���ص��م��ة ول��ق��ائ��ه احل��ك��ام الإداري�����ني 

على  ل���ط���ع  منهما،  ك��ل  يف  الأم��ن��ي  واملجل�س 

التي  الأمنية  �صيما احلم�ت  الأمني ول  الواقع 

فار�صي  ع��ل��ى  للقب�س  ح��ال��ي��اً  تنفيذها  ي��ج��ري 

اخلاوات والتاوات واملجرمني اخلطرين، اإ�صافة 

اإىل مناق�صة اأبرز احتياجات املواطنني والتحديات 

التي تواجه املحافظتني وخا�صة اإجراءات التعامل 

املبذولة  احلكومية  واجلهود  كورونا  جائحة  مع 

بهذا ال�صاأن.

ويف م��ب��ن��ى حم��اف��ظ��ة ال�����زرق�����اء، اأك������د وزي����ر 

الداخلية اأهمية التوا�صل مع املواطنني يف مواقع 

ومطالبهم،  همومهم  اإىل  وال���ص��ت��م��اع  �صكنهم، 

وتقدمي اأف�صل اخلدمات ال�زمة لهم ان�صجاماً 

اإىل  التي ت�صعى احلكومة  امللكية  التوجيهات  مع 

ترجمتها على اأر�س الواقع عر اإجراءات تنفيذية 

وعملية ت�صمن الت�صهيل عليهم، وتذليل ال�صعاب 

التي تواجههم يف �صتى املجالت.

و�صدد الوزير احل�ملة على �صرورة ال�صتمرار 

يف التن�صيق امل�صرتك والتعاون املطلق بني احلكام 

الر�صمية  وال��دوائ��ر  الأم��ن��ي  الإداري����ني واملجل�س 

وموؤ�ص�صات املجتمع املدين؛ لأن ذلك يعني جناح 

منظومة العمل بكاملها وي��وؤدي حتماً اإىل اتخاذ 

قرارات را�صدة وعادلة حتقق امل�صلحة العامة.

وقال “اإن دور املحافظني بالتعاون مع الأجهزة 

عدة  يت�صمن  اأن  يجب  املحافظات  يف  املخت�صة 

ق�صايا  ومتابعة  ال��واق��ع  تقييم  اأب��رزه��ا  حم���اور، 

ال�صاأن العام وت�صخي�س التحديات ومن ثم و�صع 

احتكار  وع���دم  امل�صتقبلية  واخل��ط��ط  التو�صيات 

امل��ع��ل��وم��ة م���ن ج��ه��ة ع��ل��ى ح�����ص��اب ج��ه��ة اأخ����رى 

وتقييمها و�صرعة متريرها وعدم انتظار احلدث 

الرتتيبات  وو���ص��ع  وق��وع��ه  قبل  امل�صهد  وق����راءة 

ال�زمة للتعامل معه«.

و���ص��دد وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة على ���ص��رورة تطبيق 

اأوام����ر ال��دف��اع وحم��ا���ص��ب��ة امل��خ��ال��ف��ني للحد من 

واحل��ف��اظ على �صحة  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  انت�صار 

بالتباعد  اللتزام  خ�ل  من  املواطنني  و�ص�مة 

الإج���راءات  وات��ب��اع  التجمعات  ومنع  الجتماعي 

ال�صحية والوقائية ال�زمة. كما اأ�صار اإىل �صرورة 

الرتكيز على الظواهر ال�صلبية اإن وجدت ومنها 

والتعامل  املت�صولني  ومتابعة  الت�صول  ظ��اه��رة 

معهم وفقاً ل�إجراءات القانونية املعتمدة.

ويف اإطار اجلهود امل�صتمرة ملكافحة املخدرات، 

قال الوزير اإن هذه الآفة ت�صتوجب تكثيف العمل 

وموا�صلة و�صع اخلطط ال�زمة للق�صاء عليها 

ترويجاً واإجتاراً وتعاطياً اإىل جانب اتباع الطرق 

احلديثة مبكافحتها ملواكبة التطورات التي تطراأ 

على الأ�صاليب اجلرمية وا�صتخداماتها من قبل 

اخلارجني على القانون.

وقدم حمافظ الزرقاء حجازي ع�صاف، بدوره، 

املحافظة  اليومي يف  العمل  ايجازا ت�صمن واق��ع 

واأب����رز ال��ت��ح��دي��ات والح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ي تواجهها 

املواطنني املختلفة  التعامل مع احتياجات  واآلية 

ال��ت��ي ت�صهدها  ال��ت��ط��ورات  ب��اأ���ص��ل��وب ين�صجم م��ع 

الداخلية،  وزي��ر  وا�صتمع   . لهم  اليومية  احل��ي��اة 

خ����ل الج��ت��م��اع، اإىل اق���رتاح���ات وم���ح��ظ��ات 

احلكام الإداري��ني واأع�صاء املجل�س الأمني والتي 

تركزت حول عدد من املو�صوعات املتعلقة بطبيعة 

عملهم وخططهم وبراجمهم امل�صتقبلية الرامية 

خلدمة مناطق عملهم وتلبية مطالب واحتياجات 

املواطنني.

ويف م��ب��ن��ى حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ص��م��ة، ���ص��دد وزي��ر 

اأداء  ت��راج��ع يف  اأو  ت��ه��اون  اأن���ه ل  ال��داخ��ل��ي��ة على 

ال���واج���ب وف���ر����س ه��ي��ب��ة ال���دول���ة ال��ت��ي تقت�صي 

اجلميع  على  وتطبيقه  القانون  باأحكام  اللتزام 

الداخلي  لأمننا  وتر�صيخا  حتقيقا  متييز،  دون 

امل��واط��ن��ني  اأرواح  ع��ل��ى  ول��ل��ح��ف��اظ  واخل����ارج����ي 

ب��اأم��ن  ال��ك��رمي  العي�س  يف  وح��ق��ه��م  وممتلكاتهم 

واأمان.

رئي�س  الداري هو  “اإن احلاكم  ال��وزي��ر  وق��ال 

م��وؤك��داً  اخت�صا�صه”،  منطقة  يف  العامة  الإدارة 

اأه���م���ي���ة ت���وق���ع احل������دث ق���ب���ل وق����وع����ه، وو����ص���ع 

على  وم�صددا  معه،  للتعامل  ال�زمة  الرتتيبات 

املنظومة  وق��وع خلل يف  يعني  التن�صيق  اأن غياب 

الأمنية.

و�صدد وزير الداخلية على اأهمية قيام احلكام 

الإداريني مبتابعة جميع املدراء التنفيذيني �صمن 

الخت�صا�س ومتابعة �صوؤون الدوائر الر�صمية يف 

اإىل نظام الت�صكي�ت الإداري��ة  املحافظة، ا�صتناداً 

ال�صادر مبوجب الد�صتور والذي ن�س على اعتبار 

العامة يف منطقة  الإدارة  رئي�س  الإداري  احلاكم 

اخت�صا�صه.

ووجه احل�ملة احلكام الإداري��ني اإىل �صرورة 

اأن  امل��واط��ن��ني، م���وؤك���داً  الإ����ص���راع يف ح��ل م�صاكل 

بتفان  املطلوبة  بالأعمال  والقيام  الواجب  تاأدية 

واإخ��س هي املعيار الأ�صا�س يف عمليات التقييم 

واملراجعة التي جتري ب�صكل دوري.

امل�صتقلة  الهيئة  �صتدعم  ال���وزارة  اأن  اأك��د  كما 

النتخابات  لإج���راء  حتتاجه  م��ا  بكل  ل�نتخاب 

درج��ات  اأق�صى  توفري  و�صمان  املقبلة،  النيابية 

العملية  مراحل  خمتلف  يف  والن�صباط  الأم���ن 

النتخابية.

وقدم حمافظ العا�صمة الدكتور �صعد ال�صهاب 

اإيجازاً �صمل اأبرز التحديات والهموم التي تواجه 

اأب���رز  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل���ج���الت،  امل��ح��اف��ظ��ة يف �صتى 

التي  والنتاجية  والتنموية  اخلدمية  امل�صاريع 

للمحافظة  امل�صتقبلية  واخل��ط��ة  تنفيذها  ج��رى 

ودور احلكام الداريني يف حت�صني وتطوير الأداء 

والرتقاء به مبا يحقق م�صلحة الوطن واملواطن. 

وملحوظات  اآراء  اإىل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  وا�صتمع 

احل��ك��ام الإداري������ني ال��ت��ي ت��رك��زت ح���ول ع���دد من 

بطبيعة  واملتعلقة  والأمنية  الإداري���ة  املو�صوعات 

ع��م��ل��ه��م وك��ي��ف��ي��ة حت��ق��ي��ق م��ط��ال��ب واح��ت��ي��اج��ات 

املواطنني ومعاجلة التحديات التي تواجههم يف 

حياتهم اليومية.

وزير الصحة : لجنة األوبئة لم توصي 
بإلغاء الحظر

مذكرة تفاهم بين » البلقاء التطبيقية« ومؤسسة 
ميتسوبيشي لمنحة دراسية لطلبة الهندسة الميكانيكية

 منصة أورانج للشباب »Y« تطلق 
حملة »وال شي بيوّقف تسليتنا«
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النا�س للأ�سياء يختلف ويتباين بينهم، فالأ�سطوانة نراها دائرة من  املوقع الذي يتطّلع منه 

الإنتخابات  زم��ن  الأ���س��ي��اء  م��ن  ينطبق على كثري  وه��ذا  م��ن اجلانبني،  ون��راه��ا م�ستطيل  الأع��ل��ى 

وتالياً  اأّنى كانت؛  نتطّلع للأ�سياء  زاوية  اأي  الأم��ور ملعرفة من  النيابية وغريها؛ فالأ�سل تقدير 

بع�س الأمثلة الواقعية:

والعمل  اجلماعية  الرباجمية  لت�سجيع  املفتوحة  الن�سبية  القوائم  اأ�سا�سه  الإنتخاب  قانون   .1

احلزبي املنّظم، لكن حتركات املر�سحني جلها فردية دون براجمية تذكر رغم اأنها ت�سّب يف �سالح 

القائمة لغايات املقعد النيابي لتفرز الأمري اأ�سواتاً بالقائمة.

البع�س  للحجب عن  الآخ��ر جلزء منها  والبع�س  كاملة  للقائمة  ي�سّوت  بع�سهم  الناخبون   .٢

وهذا يدعم القائمة ولكنه ل يدعم اأ�سخا�ساً فيها بعينهم؛ فهذا النوع من الت�سويت لئيم لإجناح 

الكتلة وال�سخ�س املطلوب الذي �سيحرز اأعلى الأ�سوات.

٣. بع�س الناخبني يوعدون الكثري من املرت�سحني للت�سويت لهم رغم اأنهم يف قوائم خمتلفة؛ 

ول يعلمون اأنه ل يجوز الإنتخاب �سوى لقائمة بعينها؛ فاملر�سح غري ال�سادق �سيتعامل مع ناخب 

من �سكله! 

بقوائم  اأو  القائمة  نف�س  يف  كانوا  �سواء  الناخبني  بني  التعامل  اأ�سا�س  ال�سريف  التناف�س   .٤

خمتلفة؛ لكن الواقع يقول اأن هنالك ممار�سات حجب اأ�سوات بني اأع�ساء القائمة الواحدة وكذلك 

القوائم املختلفة. 

اإبان الإنتخابات املركبة املتوّقفه على الإ�سارة ال�سوئية، وخلفها مركبة ُتزّمر لها عند فتح   .٥

الإ�سارة خ�سراء ظّناً اأنها تاأخرت واأعاقت ال�سري، لكّن ال�سائق ل يتحّرك لأن مركبته ُمتعّطلة.

٦. يف زمن الإنتخابات العرو�سان عند اإنتهاء مرا�سم العر�س يكونا �سعيدان لإنتقالهما لبناء بيت 

ة. الزوجية، لكن اأهلهما ينظرون اإليهم ويف القلب غ�سّ

القبولت اجلامعية فاإن بع�س التخ�س�سات اجلامعية لها �سمعه  ٧. يف زمن الإنتخابات وعند 

اأن م�ستقبله  طيبة حالياً لكنها بعد فرتة لن تطلب ل�سوق العمل، فالطالب مغرور به واحلقيقة 

ُمعتم يف بحر البطالة.

امل��ال ومعّدله  مل��ن ميلك  امل���وازي باجلامعات مك�سب  ف��اإن درا���س��ة  الإن��ت��خ��اب��ات  ٨. حتى يف زم��ن 

متوا�سع، لكنها ُظلم ملن ل ميلك املال ومعّدله متمّيز.

٩. وقائمة الأمثلة تطول، لكن املطلوب الإن�ساف والتوازن واحلكمة وتغليب لغة العقل واملقاربة 

وو�سع الَنْف�س مكان الآخرين.

ب�سراحة: يف زمن الإنتخابات النيابية النا�س َنٍزَقه وُمتعّجلة باحُلكم، واملطلوب تقدير الأمور 

والَنَظر من موقع الآخرين ملعرفة احليثيات لأجل اإتخاذ قرارات �سائبة؛ فمعرفة اأ�سا�سيات الأمور 

تعتمد على الزاوية التي تنظر منها.

د.محمد طالب عبيدات

 َنْظرة الناس في زمن 
اإلنتخابات

االثنني   19/ 10 / 2020 

االنباط-عمان

قال اأمني عمان الدكتور يو�سف ال�سواربة اأن 

اأمانة عمان الكربى  عدد امل�سابني من موظفي 

ول��غ��اي��ة  ب���دء اجل��ائ��ح��ة  م��ن��ذ  ب��ف��ريو���س كورونا  

ع���ز وج��ل  امل����وىل  ���س��ائ��ل  م�����س��اب   ٦٣ ب��ل��غ  الآن 

ام��ت��داد  على  امل�سابني  جلميع  العاجل  ال�سفاء 

الأوبئة  �سر  وقيادتنا  بلدنا  يجنب  وان  الوطن 

والأمرا�س وكل مكروه.

اأمانة  يف  م�ستمر  العمل  اأن  ال�سواربة  واأك��د 

املوظفني،  م��ن  الدنيا  ب��احل��دود  ال��ك��ربى  ع��م��ان 

الأمانة وخدماتها م�ستمرة يف  اأعمال  كافة  وان 

ظل هذه الظروف.

مراجعة  ع��دم  باملواطنني  ال�����س��وارب��ة  واأه���اب 

خا�سة  لل�سرورة،  اإل  الأمانة   ومناطق  دوائ��ر 

الإلكرتونية  اخلدمات  جميع  وفرت  الأمانة  ان 

ل���ت���ق���دمي اخل����دم����ات ل���ل���م���واط���ن���ني م����ن خ���لل 

اإ�����س����ت����خ����دام م����وق����ع الأم�����ان�����ة الل�����ك�����رتوين او 

ت��ط��ب��ي��ق ���س��ن��د اأو م��ن خ���لل ت��ط��ب��ي��ق احل��ك��وم��ة 

الإلكرتونية.

االنابط- عمان

ما  ���س��ح��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ن��ف��ت 

مت ت����داول����ه ح����ول �����س����وؤال يف م��ب��ح��ث ال��رتب��ي��ة 

الإ�سلمية لحد ال�سفوف على من�سة در�سك.

عبد  ال���وزارة  با�سم  الع��لم��ي  الناطق  وق��ال 

ال��غ��ف��ور ال��ق��رع��ان، اإن ال�����س��وؤال امل���ت���داول ح��ول 

و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد  الر�سول  مر�سعة 

ويحمل خيارات خاطئة، هو غري �سحيح.

ب��ي��ان ���س��ح��ايف، ان اختبار  ال��ق��رع��ان يف  واأك���د 

من�سة  ع��ل��ى  ام�����س  ب����داأ  ال����ذي  الول  ال��ت��ق��ي��ي��م 

در����س���ك، ه��و يف م��ب��اح��ث ال��ع��ل��وم ل��ل�����س��ف��وف من 

الثامن، و الفيزياء  الثاين ال�سا�سي اىل ال�سف 

التا�سع والعا�سر، ول يوجد اي اختبار  لل�سفني 

ملبحث الرتبية الإ�سلمية على املن�سة ام�س.

واأك����د ان ال�����وزارة ح����ددت امل�����س��در ال����ذي مت 

حتقيقا  وفتحت  منه،  امل��ت��داول  ال�����س��وؤال  اإر���س��ال 

بهذا المر.

االنباط- العقبة

العقبة  حمافظة  �سحة  مديرية  اأق��ام��ت   

التق�سي  لفرق  خا�سة  كرفانات  الأحد،  ام�س 

املخالطني  امل�سحات من  بهدف جمع  الوبائي 

وامل�������س���ت���ب���ه ب���اإ����س���اب���ت���ه���م ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا 

امل�ستجد.

وقال مدير ال�سوؤون ال�سحية يف املحافظة 

الدكتور �سائب اأبو عبود يف ت�سريح �سحفي، 

٣ مناطق  ك��رف��ان��ات يف   ٣ ت��رك��ي��ب  اإن���ه ج���رى 

ومركز  ال�سامل،  العقبة  �سحي  مركز  �سملت 

ال�������س���ام���ل، وم���رك���ز �سحي  ال���ق���وي���رة  ���س��ح��ي 

ف��رق  مب�����س��اع��دة  للم�ساهمة  ال���ق���دمي،  ال��ب��ل��د 

ال��ت��ق�����س��ي ال���وب���ائ���ي يف ف��ح�����س امل��خ��ال��ط��ني 

وامل�������س���ت���ب���ه ب���اإ����س���اب���ت���ه���م ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا 

نظرا  واخل��ا���س��ة،  العامة  املوؤ�س�سات  وجلميع 

خل�����س��و���س��ي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة 

والتجارية واحلدودية. والقت�سادية 

االنباط-عمان

الدكتور  الأوبئة،  ا�ست�ساري وع�سو جلنة  اأكد 

ال�سامل  للحظر  م��ك��ان  ل  اأن����ه  ح���ج���اوي،  ب�����س��ام 

نهاية  يف  احل��ظ��ر  اأن  مبيناً  والق�سري،  ال��ط��وي��ل 

الأ�سبوع يخفف من الختلط، لكن ي�سبق هذا 

الإج��راء تهافت على الأ�سواق يف نهاية الأ�سبوع، 

وازدحامات �سديدة بعد احلظر.

واأ���س��اف ح��ج��اوي اأن���ه يف ح��ال ا�ستمر ارت��ف��اع 

الإ����س���اب���ات ف����اإن خ��ل��ي��ة الأزم�����ة ل��ن ت�ستمع لنا، 

العامل �سجل يف  اأن  و�ستتجه اىل احلظر، كا�سفاً 

بفريو�س  اإ�سابة  األ��ف   ٤00 املا�سية   ٢٤ ال�ساعات 

اإ�سابات  اأرق���ام  ك��ورون��ا، وال���دول التي مل ت�سجل 

باتت  الأردن  ومنها  اجل��ائ��ح��ة،  ب��داي��ة  يف  عالية 

ت�سجل اأرقام اإ�سابات عالية.

اأي��ام   ٣ يف  �سجل  الأردن  اأن  اإىل  لفت  ح��ني  يف 

اأكرث من ٢000 اإ�سابة، ثم عاد الرقم للنخفا�س 

مبيناً  واإ���س��اب��ة،   1٥00 اإىل  املا�سيني  اليومني  يف 

باللتزام  ت�ساركي،  ب�سكل  اجلميع  يعمل  �سرورة 

بالكمامة والتباعد، فهذه هي الو�سيلة الوحيدة 

لتخفي�س اأع����داد الإ���س��اب��ات يف ظ��ل ع��دم وج��ود 

لقاح.

اأن النظر اإىل احل�سيلة يجب  واأف��اد حجاوي 

يف  ارتفعت  الأرق���ام  اأن  مبيناً  اأ�سبوعياً،  يكون  اأن 

الأ�سبوع املا�سي عن الأ�سبوع الذي �سبقه لكنها مل 

تت�ساعف فهي زادت من قرابة ٩ اآلف اإ�سابة اإىل 

11 الف اإ�سابة، وهذا ل يعني اأنه يجب اأخذ هذه 

الأرقام باطمئنان.

االنباط-عمان

نفذت كوادر وزارة املياه والري/ �سلطة 

وك��وادر  الداخلية  ال��رق��اب��ة  مديرية  امل��ي��اه 

مع  بالتن�سيق  مياهنا  الردن  مياه  �سركة 

لزالة  حملة  ال��وزارة  لدى  المني  املن�سق 

امل��وق��ر  املياه  يف  م�����س��ادر  ع��ل��ى  اع���ت���داءات 

اأم��ن��ي��ة من  ت��راف��ق��ه��ا ق���وات  ج��ن��وب عمان  

م��دي��ري��ة الم����ن ال���ع���ام / ق����وات ال��ب��ادي��ة 

البيئة  حل��م��اي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  والدارة  امللكية  

عدد  اعتداءات  ف�سل   مت  حيث  وال�سياحة 

رئي�سية   ناقلة  م��ي��اه  خطوط   على   )  ٤(

يوميا   املكعبة  المتار  مئات  ب�سحب  تقوم 

 )٣00( قطر  الرئي�سي  الناقل  اخل��ط  من 

م��ل��م ب��ط��ري��ق��ة خم��ال��ف��ة ل��ت��زوي��د وت��ع��ب��ئ��ة 

�سهاريج مياه حيث مت ازالة العتداءات .

وب��ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ب��ي��ن��ت ان����ه وب���ن���اء ع��ل��ى 

امنية  حملة  تن�سيق  مت  املتوفرة  املعلومات 

الح��د  ال��ي��وم  �سباح  م��ن  مبكرة  �ساعة  يف 

ال��ع��ا���س��م��ة  امل���وق���ر  / ج���ن���وب  يف م��ن��ط��ق��ة 

ب�سبط  الفنية  الكوادر  قامت  حيث  عمان 

م�سحوب  ان�س   )٣( اق��ط��ار  اع��ت��داءات   )٤(

ع��ل��ى خ���ط )٣00م����ل����م(  وق��ط��ر )٢( ان�����س 

اخل��ط��وط  ف�����س��ل  مت  ح��ي��ث  ان�����س  و)٥,1( 

واع�����داد ال�����س��ب��وط��ات اخل��ا���س��ة ب��ال��واق��ع��ة 

املعتدين  ل�سبط  التحقيق  ا�ستكمال  وجار 

ال���ق�������س���ائ���ي���ة  اجل�����ه�����ات  اىل  واح����ال����ت����ه����م 

املخت�سة.

االنباط-عمان 

عملياتها  ك��ف��اءة  تعزيز  اإىل  تهدف  خطوة  يف 

�سركة  اأع��ل��ن��ت  اإن��ت��اج��ي��ت��ه��ا،  وزي�����ادة  الت�سغيلية 

حفاراتها  اأ�سطول  تو�سيع  عن  العربية  البوتا�س 

ب�سراء حفارة جديدة من هولندا بكلفة 1٨ مليون 

يورو.

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ����س���در ام�������س، من 

احلفارة  العربية”  “البوتا�س  تت�سلم  اأن  امل��ق��رر 

“الكرامة” يف ت�سرين الثاين املقبل، لتن�سم اإىل 
والبالغ  ال�سركة  متلكه  ال��ذي  احلفارات  ا�سطول 

٦ ح���ف���ارات ه���ي : ب����رتا، وج���ر����س، ورم،  ع���دده���ا 

وموؤتة، ونويومان، وبيفركنج .

���س��راء احل��ف��ارة اجل��دي��دة،  اأن  واأو���س��ح البيان 

البوتا�س  �سركة  تقوم  ياأتي لدعم م�سروع �سخم 

العربية بتنفيذه والذي يتمثل ببناء حمطة �سخ 

جديدة ل�سمان ا�ستمرار �سخ املحلول امللحي من 

البحر امليت اإىل ملحاتها، حيث و�سعت ال�سركة 

خطة حمكمة لعمليات احلفر على املدى الطويل 

على  رئي�سي  ب�سكل  يعتمد  الإن��ت��اج  واأن  �سيما  ل 

حفر التكتلت امللحية يف ملحات ال�سركة وذلك 

املعدات اللزمة للحفر  من خلل �سمان توافر 

والقوى الب�سرية املخت�سة يف هذا ال�ساأن.

كما ي�سب �سراء احلفارة �سمن خطط �سركة 

الإنتاجية  عملياتها  ل�ستمرار  العربية  البوتا�س 

ودعم خططها التو�سعية امل�ستقبلية.

وك��ان��ت ���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة ق��د اأعلنت 

العام  الأوىل من  الت�سعة  ال�سهور  يف  اأنها حققت 

الإن��ت��اج  �سعيدي  على  قيا�سية  اأرق���ام���اً  اجل���اري 

بلغت  حيث  تاأ�سي�سها،  منذ  الأعلى  هي  واملبيعات 

كما  طن،  مليون   1.٩٦٦ املتحققة  الإنتاج  كميات 

�سجلت كميات املبيعات اأي�ساً رقماً قيا�سياً جتاوز 

العام  من  الثالث  الربع  نهاية  مع  طن  مليون   ٢

اجلاري.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن �سركة البوتا�س العربية 

اأعمالها  بتطوير  املا�سيني  العامني  قامت خلل 

واإ����س���اف���ة اأ���س��ن��اف ج���دي���دة م���ن م����ادة ال��ب��وت��ا���س 

)البوتا�س احُلبيبي الأحمر( متكنت من خللها 

ب�سكل  �ساهمت  اأ���س��واق جديدة  اإىل  ال��دخ��ول  من 

اإي��ج��اب��ي يف حت�سني اأرب����اح ال�����س��رك��ة ال��ت��ي اأك���دت 

اأنها �ست�ستمر يف اأعمال التو�سع يف الإنتاج لزيادة 

ح�ستها ال�سوقية خلل الأعوام املقبلة.

االنباط-عمان

اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  اكد 

الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  لهيئة  احلكومة  دعم 

جميع  مكافحة  يف  بدورها  القيام  من  ومتكينها 

ا���س��ك��ال ال��ف�����س��اد وح��م��اي��ة امل�����ال ال���ع���ام م���ن اي 

اعتداءات .

ولفت رئي�س الوزراء خلل زيارته ام�س اىل 

رئي�س  ولقائه  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة 

جمل�س  واع�ساء  حجازي  مهند  الدكتور  الهيئة 

الهيئة وبح�سور وزيري الدولة ل�سوؤون العلم 

الهيئة  ان  ال������وزراء  رئ��ا���س��ة  ل�����س��وؤون  وال���دول���ة 

املنظومة  يف  ال���س��ا���س��ي��ة  ال��ع��ن��ا���س��ر  اح���د  ت�سكل 

ال�سامي  امل��ل��ك��ي  التكليف  ك��ت��اب  ل��ه��ا  ا���س��ار  ال��ت��ي 

تر�سيخ  يف  يكمن  وامل�����س��اواة  العدالة  جوهر  ب��ان 

وتعظيم  تر�سيخ  و�سرورة  القانون  �سيادة  مبدا 

مرحلة  اىل  والو�سول  وامل�ساءلة  ال�سفافية  قيم 

م�سان  العام  امل��ال  بان  اجلميع  خللها  يطمئن 

من اي جتاوزات .

واك���د ال��دك��ت��ور اخل�����س��اون��ة ال��ت��زام احلكومة 

للمنظومة  ودعمها  الهيئة  ا�ستقللية  بتكري�س 

وتعزيز  الف�ساد  مكافحة  ت�ستهدف  التي  العامة 

ن�سعى  اننا  اىل  لفتا  جمتمعنا  يف  النزاهة  قيم 

ل���ل���و����س���ول اىل م���رح���ل���ة ي���ك���ون ف��ي��ه��ا امل���واط���ن 

مطمئنا  امل��ل��ك  ج��لل��ة  ي�سبو  وك��م��ا   ، الردين 

احل���ق���وق م�سانة  وان  م�����س��ان  ال���ع���ام  امل����ال  ب���ان 

متحققة  وال�سفافية  وامل�ساواة  ناجزة  والعدالة 

يف جميع املجالت م�سددا على ان �سيادة القانون 

وامل���م���ار����س���ات ال��ف�����س��ل��ى ت�����س��ري ع��ل��ى اجل��م��ي��ع 

حكومة وموؤ�س�سات وافراد .

احلكومة  ا�ستعداد  ال����وزراء  رئي�س  اك��د  كما 

ل��ل��ت��ع��اون م���ع ال��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��د بع�س 

ال���ث���غ���رات يف ال��ت�����س��ري��ع��ات ال���ت���ي ق���د ي��ن��ف��ذ من 

خ��لل��ه��ا ال��ب��ع�����س مل��م��ار���س��ات ت�����س��ن��ف ع��ل��ى ان��ه��ا 

مم��ار���س��ات ف�����س��اد او اه����دار ل��ل��م��ال ال��ع��ام ال��ذي 

جلميع  وواج��ب��ا  اول��وي��ة  عليه  املحافظة  ي�سكل 

العاملني يف العمل العام .

ومكافحة  النزاهة  هيئة  جمل�س  رئي�س  واكد 

جمل�س  تقدير  حجازي  مهند  الدكتور  الف�ساد 

ال��ه��ي��ئ��ة ل���ه���ذه ال����زي����ارة ال���ت���ي ت���ات���ي يف ب���اك���ورة 

زي����ارات رئ��ي�����س ال�����وزراء مل��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ة مبا 

ي��وؤك��د ع��ل��ى ح��ر���س احل��ك��وم��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دور 

منه  والوقاية  الف�ساد  مكافحة  الهيئة يف جمال 

كافة  مبحاربة  امللك  جللة  لتوجيهات  تنفيذا 

منابعه  وجتفيف  والداري  املايل  الف�ساد  ا�سكال 

واملحافظة على املال العام .

وا�سار اىل ان جمالت عمل الهيئة تركز على 

وم��ب��ادىء  الوطنية  ال��ن��زاه��ة  منظومة  تر�سيخ 

احل��ك��م ال��ر���س��ي��د وال��وق��اي��ة م��ن ال��ف�����س��اد بكافة 

ان���ه �سيتم  ال��ق��ان��ون لف��ت��ا اىل  ا���س��ك��ال��ه وان���ف���اذ 

تطويرها  مت  ا�سرتاتيجية  اط��لق  �سهر  خ��لل 

لعادة تقييم معايري النزاهة الوطنية .

ولفت اىل ان م�سروع القانون املعدل لقانون 

ت�سمينه  مت  ال��ف�����س��اد  وم��ك��اف��ح��ة  ال��ن��زاه��ة  هيئة 

�سراء ال�سوات  ال�سيا�سي )  املال  ن�سو�سا جترم 

الم��وال  غ�سل  وج��رائ��م  ال�سخ�سية  واغ��ت��ي��ال   )

اعطاء  اىل  ا�سافة  الف�ساد  جرائم  عن  الناجمة 

الهيئة �سلحية اجراء الت�سويات .

وا�ستعر�س الدكتور حجازي اجنازات الهيئة 

الهيئة  �ساهمت  التي  املبالغ  قيمة  ان  اىل  لفتا 

مليون   1٥1 يقارب  ما   ٢01٩ لعام  ا�سرتدادها  يف 

دينار .

التي  التحقيقية  امللفات  ع��دد  ان  اىل  ولفت 

مت  ملفا   ٩٤٨ بلغت   ٢01٩ عام  يف  للهيئة  و�سلت 

احالة ٢٧٧ منها للمدعي العام وحفظ ٥00 ملف 

يف حني ل زال 1٧1 ملفا قيد الجراء م�سريا اىل 

او  كيدية  لدعاوى  ام��ا  تعود  احلفظ  ا�سباب  ان 

عدم اخت�سا�س او مت ت�سويبها .

وا�سار اىل ان عدد امللفات التحقيقية يف العام 

1٥0 منها للمدعي  1٢٨٩ مت حتويل  ٢0٢0 بلغت 

العام وحفظ ٣٤٦ ملفا يف حني ل زال ٧٩٣ ملفا 

قيد الجراء .

االنباط-عمان

وق��ع��ت ���س��رك��ة م��ن��اج��م ال��ف��و���س��ف��ات الردن��ي��ة 

اتفاقية  املبنية،  للبيئة  جردانة  اأرابتك  و�سركة 

واإ�سلح  �سيانة  م�سروع  تنفيذ  على  للإ�سراف 

خ����زان����ات ح��ام�����س ال��ف��و���س��ف��وري��ك يف امل��ج��م��ع 

ال�سناعي التابع لل�سركة يف حمافظة العقبة.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  التفاقية  ووقع    

م��ن��اج��م ال��ف��و���س��ف��ات الردن����ي����ة امل��ه��ن��د���س عبد 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة  ال����رواد وال��رئ��ي�����س  ال��وه��اب 

بح�سور  ع��واد،  حمزة  املهند�س  جردانة  اأرابتك 

مدير وحدة البحث وتطوير العمال يف �سركة 

واملدير  احلويطي،  حممد  الدكتور  الفو�سفات 

العام ل�سركة اأرابتك املهند�س فوزي ابو مغلي.

التي  التفاقية  اأهمية  ال��رواد  املهند�س  واأك��د 

حام�س  خل��زان��ات  متكاملة  �سيانة  اىل  تهدف 

العقبة،  يف  ال�سناعي  املجمع  يف  الفو�سفوريك 

وادام��������ة ال���ع���م���ل يف امل���ج���م���ع، ورف������ع م�����س��ت��وى 

معايريها،  وحت�سني  والبيئة  العامة  ال�سلمة 

وت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج ال���رق���اب���ة ب��ك��ف��اءة واق���ت���دار يف 

املجمع.

وقال املهند�س الرواد ان هذه التفاقية تاأتي 

على  الفو�سفات  مناجم  �سركة  حر�س  اإط��ار  يف 

ووح��دات  مرافق  جميع  و�سيانة  الكفاءة،  رف��ع 

النتاج يف خمتلف مواقع العمل مبا فيها املجمع 

جهود  م��ع  ين�سجم  ومب��ا  العقبة،  يف  ال�سناعي 

ال�سركة للمحافظة على اأعلى معايري ال�سلمة 

اأف�سل املمار�سات العاملية. والبيئة ووفق 

 الشواربة: 63 مصابا بكورونا في أمانة عمان

 التربية: ال صحة للسؤال المتداول حول 
مرضعة الرسول عبر منصة درسك

العقبة: إقامة كرفانات لفحص 
فيروس كورونا

 األوبئة توضح بشأن فرض حظر 
شامل في المملكة  المياه : حملة امنية تضبط )4( اعتداءات على خطوط رئيسية في الموقر 

 »البوتاس العربية« توسع أسطول حفاراتها وتتسلم » الكرامة« في تشرين الثاني

 توقيع اتفاقية بين مناجم الفوسفات االردنية وشركة أرابتك جردانة للبيئة

 اكد دعم الحكومة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الخصاونة: نسعى بان يكون المال العام مصان



االنباط- عمان

 اأك���د وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش���ؤون الإع�����ام الناطق 

ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م احل��ك���م��ة ع��ل��ي ال��ع��اي��د ال���ت���زام 

احل��ك���م��ة ب��امل�����ش��داق��ي��ة وال�����ش��ف��اف��ي��ة يف الإف�����ش��اح 

للم�اطنني  اتخاذها  اآلية  وت��شيح  ال��ق��رارات  عن 

متتلك  احلك�مة  اأن  اإىل  لفتاً  الإع���ام،  وو�شائل 

ال�شجاعة للرتاجع عن اأي قرار، وفقا للم�شتجدات 

واملعطيات ال�شحية والعلمية.

وقال العايد خال مداخلة هاتفية على الإذاعة 

الأردنية ام�س الأحد اإن احلك�مة تتابع م�شتجدات 

احلالة ال�بائية يف اململكة اأول باأول، م��شحا اأنها 

عقدت العديد من الجتماعات التن�شيقية لتقييم 

ال������ش��ع ال���ب��ائ��ي وات��خ��اذ ال���ق���رارات والإج�����راءات 

الازمة ا�شتنادا لت��شيات وزير ال�شحة واللجنة 

ال�طنية ملكافحة الأوبئة.

بني  امل�شرتكة  امل�ش�ؤولية  على  العايد  اأك��د  كما 

احلك�مة وامل�اطن وو�شائل الإعام يف التعامل مع 

فريو�س ك�رونا امل�شتجد واحلد من انت�شاره قدر 

الإمكان، �شيما مع ارتفاع اأعداد الإ�شابات وال�فيات 

بل  اأرق��ام��ا  تعد  “احلالت مل   : وق���ال  اململكة.  يف 

الأردن��ي��ني، ما يرتتب على  اأ�شماء نراها يف بي�ت 

اجلميع حتمل امل�ش�ؤولية من خال ارتداء الكمامة 

اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  وال��ت��ب��اع��د اجل�شدي”، جم����دداً 

العامل  دول  كل  اأثبت جناعته يف  الكمامة  ارت���داء 

وب�شهادة منظمة ال�شحة العاملية التي اأكدت اأي�شاً 

اأن ارتداء الكمامات والتباعد اجل�شدي هي اأف�شل 

ال�شبل لل�قاية من ال�باء.

امل���اط��ن��ني ب�شروط  ال��ت��زام  اأهمية  و���ش��دد على 

ال�شحة وال�شامة العامة، قائا: “يجب اأن نقف 

مع وطننا، ونقف مع بع�شنا البع�س للتغلب على 

اإذ من ال�شجاعة اللتزام بارتداء الكمامة  ال�باء، 

والتباعد اجل�شدي”.

اأوىل  امل���اط��ن هي  اأن �شحة  اإىل  العايد  ولفت 

ال�شامي  التكليف  كتاب  اأن  اإذ  احلك�مة،  اأول���ي��ات 

ب�شحة  الهتمام  ب�شكل كبري على  رك��ز  للحك�مة 

امل����اط���ن���ني، وات���خ���اذ اأجن����ع ال�����ش��ب��ل ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

اجل��ائ��ح��ة واحل���د م��ا اأم��ك��ن م��ن اأع����داد الإ���ش��اب��ات 

وال�فيات.

يف  عقدها  امل��زم��ع  النيابية  النتخابات  وح���ل 

العا�شر من ت�شرين الثاين املقبل، اأ�شار العايد اإىل 

اأن رئي�س ال�زراء اأوعز جلميع ال�زارات وامل�ؤ�ش�شات 

والدوائر احلك�مية بتقدمي كل الدعم الل�جي�شتي 

للهيئة لإجراء النتخابات.

واأ�شار اإىل اأن احلك�مة لديها م�ش�ؤولية قان�نية 

ي���م الق���رتاع تتمثل بالت�شديد  واأخاقية خ��ال 

النتخابية  العملية  اأط����راف  جميع  ال��ت��زام  على 

ال��ع��ام��ة،  ب�����ش��روط وم��ع��اي��ري ال�شحة وال�����ش��ام��ة 

امل�اطنني مع وج�د  وذل��ك للحفاظ على �شامة 

جتمعات مت�قعة يف هذا الي�م، اآما اأن يك�ن هناك 

التزام من قبل اجلميع يف الإج��راءات الحرتازية 

وال�قائية.

نفذتها  ال��ت��ي  الأم��ن��ي��ة  باحلملة  يتعلق  وفيما 

املطل�بني  ع��ل��ى  للقب�س  ال��ع��ام  الأم�����ن  م��دي��ري��ة 

بق�شايا البلطجة والعنف وفار�شي الأت��اوات، اأكد 

القان�ن ه�  وانفاذ  قان�ن،  دولة  الأردن  اأن  العايد 

م�ش�ؤولية وواجب احلك�مة، “ول جماملة اأو تردد 

يف تطبيق القان�ن على اجلميع”.

ول��ف��ت اإىل ج��رمي��ة الع����ت����داء ال��ب�����ش��ع��ة ال��ت��ي 

حدثت ل�شاب يف حمافظة الزرقاء خال الي�مني 

املا�شيني والتي هزت م�شاعر الأردنيني، م�ؤكدا اأن 

هناك حمات ت�شامن كبرية من قبل امل�اطنني 

لدعم الأجهزة الأمنية يف القب�س على اخلارجني 

عن القان�ن.

الثاين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��ال��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

ت��اب��ع ق�شية الع���ت���داء ع��ل��ى ال�����ش��اب يف ال���زرق���اء 

من  ه�  القان�ن  انفاذ  اأن  اإىل  لفتا  البداية،  منذ 

اأول�يات احلك�مة التي �شت�شعى لتطبيقه بكل حزم 

وبالت�شارك مع الأجهزة الأمنية وو�شائل الإعام.

واأ�شاد العايد بحمات الت�شامن التي اأطلقها 

امل����اط���ن����ن ع��ل��ى و���ش��ائ��ل ال��ت���ا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي 

لدعم وم�شاندة الأجهزة الأمنية يف القب�س على 

اخلارجني عن القان�ن، قائا:” امل�اطن الأردين 

انفاذ  الأمنية يف  الأج��ه��زة  �شند  دائ��م��ا  ه���  النبيل 

القان�ن من خال الإباغ عن اأي جتاوزات، وذلك 

للمحافظة على الأمن وال�شلم املجتمعي”.

ال��ذي تق�م  ال��دور الهام  اأثنى العايد على  كما 

به الأجهزة الأمنية يف احلفاظ على اأمن و�شامة 

امل���اط��ن��ني، معربا ع��ن ف��خ��ره واع���ت���زازه ب��دوره��م 

وواجبهم ال�طني.

االنباط- عمان

اأع���ل���ن���ت جم��م���ع��ة زي����ن ع���ن ت��ت���ي��ج��ه��ا 

جتارية”  ع�����ام�����ة  اأف���������ش����ل  بجائزة” 

ل���ل���ع���ام2020 يف احل���ف���ل ال�����ش��ن���ي ل��ت���زي��ع 

ج�ائز م�ؤ�ش�شة تيلك�م وورلد.

ام�س  �شحايف  بيان  يف  املجم�عة  وقالت 

ال�شابع  للعام  باجلائزة  ت�جت  اإنها  الح��د، 

ال��ذي  ال��ت���ايل يف احلفل الف��رتا���ش��ي  على 

تت�ىل  ال��ت��ي  “تريابني”  م�ؤ�ش�شة  نظمته 

ال�شن�ي  واحل��ف��ل  امل���ؤمت��ر  فعاليات  تنظيم 

الفعاليات  وه��ي  وورل����د،  تيليك�م  جل���ائ��ز 

املتميز  الأداء  اأ�شحاب  تت�يج  ت�شهد  التي 

ب�شناعة  ال�شلة  ذات  الرئي�شية  املجالت  يف 

الت�����ش��الت ع��ل��ى م�����ش��ت���ى اأ����ش����اق ال�����ش��رق 

الأو�شط.

ك���م���ا ت�����ش��ل��ط ال�������ش����ء ع���ل���ى ال��اع��ب��ني 

قطاع  جعل  يف  اأ�شهم�ا  الذين  الرئي�شيني 

الت�������ش���الت واح�����داً م���ن اأك����ر ال��ق��ط��اع��ات 

حي�ية وديناميكية على م�شت�ى العامل.

عامتها  اأط��ل��ق��ت  اأن  م��ن��ذ  زي���ن  وف����ازت 

من  ب��ال��ع��دي��د   ،2007 ال���ع���ام  يف  ال��ت��ج��اري��ة 

ك���اح��دة  نف�شها  ق��دم��ت  اأن  ب��ع��د  اجل����ائ���ز 

اأق����ى واأف�����ش��ل �شركات الت�����ش��الت يف  م��ن 

ب��ل��دان.   8 ت���اج��ده��ا يف  املنطقة م��ن خ��ال 

وق���ال ال��ب��ي��ان ان��ه وم��ن��ذ ذل��ك ال���ق��ت ظلت 

“، ُمعرتفا بها يف  “زين  العامة التجارية 

اأ�ش�اق ال�شرق الأو�شط واأفريقيا باعتبارها 

الت�شالت  اأف�شل عامة جتارية يف قطاع 

يف ال���ع���دي���د م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات الإق��ل��ي��م��ي��ة 

والدولية.

ال�شتثمارات  على  التحكيم  جلنة  واأثنت 

ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا جم��م���ع��ة زي���ن خ���ال ال��ع��ام 

الأخ�������ري يف حت���دي���ث وت���رق���ي���ة ال�����ش��ب��ك��ات 

لها  ك��ان  ال��ت��ي  التكن�ل�جية،  والب��ت��ك��ارات 

بالغ الأثر يف حت�شني جتربة العماء.

ك�����م�����ا اأب������������دت اإع�����ج�����اب�����ه�����ا مب���������ش����اري����ع 

ال����ش���ت���دام���ة ال���ت���ي ن���ف���ذت���ه���ا خ�����ال ه���ذه 

بالتط�رات  املرتبطة  ومببادراتها  الفرتة، 

الرقمي،  القطاع  يف  وخا�شة  التكن�ل�جية 

عرب  املبتكرة  الت�ش�يقية  بحماتها  واأي�شا 

الجتماعي. الت�ا�شل  �شبكات 

االنباط-عمان

 قال وزير الزراعة حممد داودي��ة، اإن ال�شيا�شة 

ال�شناعة  دع��م  �شت�شب يف  ال����زارة  �شتتبعها  التي 

التي  ال��دول  باملثل مع  املعاملة  الأردن��ي��ة وتطبيق 

كانت  ���ش���اء  اململكة  ���ش��ادرات  ام���ام  ت�شع معيقات 

�شناعية اأو زراعية.

داودي��ة  اأن  عمان،  �شناعة  لغرفة  بيان  واو�شح 

ا�شار خال لقاء يف الغرفة  ام�س الأحد، بح�ش�ر 

وزيرة ال�شناعة والتجارة والتم�ين املهند�شة مها 

باململكة  الغذائي  الأم��ن  حتقيق  اهمية  اىل  علي، 

ال���ذي اأك���د عليه ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف 

ح���ار  يف  جالته  وكلمة  ال�شامي،  التكليف  كتاب 

“ب�رل�غ” الدويل.
الزراعة �شتعقد اجتماعا دوريا  اإن وزارة  وق��ال 

اأخ��رى  جهات  واي  ال�شناعي  القطاع  ممثلي  م��ع 

للعمل  ال��ق��ط��اع��ي،  ب���ني  ب��ال��ت��ك��ام��ل  ع���اق���ة  ذات 

القطاعني  تط�ير  ت���اج��ه  معيقات  اي  ح��ل  على 

ال�شناعي وال��زراع��ي. من جهتها، اأك��دت املهند�شة 

ع���ل���ي، اه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ب���ني ال��ق��ط��اع��ني 

فيه  ملا  القطاعات  وخمتلف  وال�شناعي  ال��زراع��ي 

اأن  ال���زي��رة  وبينت  ال���ط��ن��ي.  القت�شاد  م�شلحة 

وال��زراع��ة  والتم�ين  وال��ت��ج��ارة  ال�شناعة  وزارت���ي 

تن�شقان مبختلف الق�شايا ذات العاقة وبالتعاون 

املنتجات  لدعم  املختلفة،  القطاعات  ممثلي  م��ع 

لت�جيهات  تنفيذا  الأردنية،  والزراعية  ال�شناعية 

رئي�س ال�زراء ب�شرورة تعزيز ال�شراكة مع القطاع 

اخلا�س.

وا�شافت اإن جائحة ك�رونا اأثبتت احلاجة اىل 

لتلبية  ال�طنية  وال��زراع��ة  ال�شناعة  دع��م  �شرورة 

اح��ت��ي��اج��ات ال�����ش���ق امل��ح��ل��ي ب��ع��د ت��ع��ط��ل �شا�شل 

الت�ريد اىل ال�ش�ق املحلية يف بداية اجلائحة.

الأردن  �شناعة  غرفتي  رئي�س  اك��د  جهته،  من 

وعمان املهند�س فتحي اجلغبري، اأن جائحة ك�رونا 

على  الأردن���ي���ة  ال�شناعية  املنتجات  ق���درة  اأث��ب��ت��ت 

تلبية احتياجات امل�اطنني ال�شا�شية، م�شددا على 

�شرورة اتباع املعاملة باملثل مع ال��دول التي ت�شع 

معيقات امام �شادرات اململكة �ش�اء كانت �شناعية 

او زراعية. وا�شار اىل اأن القطاع ال�شناعي يحر�س 

ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام امل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة واحل��ي���ان��ي��ة 

ال���ط��ن��ي��ة يف ���ش��ن��اع��ات��ه��م، مثمنا ج��ه���د وزارت����ي 

ال�شناعة والزراعة يف حماية ال�شناعات ال�طنية.

االنباط-عمان

يف  الحت��ادي��ة  اأملانيا  جه�رية  �شفري  زار 

الأملانية  اجلامعة  كامبمان  برينهارد  عمان 

ون�شاأتها  اجلامعة  على  للتعرف  الأردن��ي��ة 

وب���راجم���ه���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ودوره������ا يف ت��ط���ي��ر 

م�شرية التعليم العايل يف الأردن.

لقائها  ف��ي��ا���س خ���ال  ال��دك��ت���ر  وب��ي��ن��ت 

الرئي�س  نائب  بح�ش�ر  كامبمان  ال�شفري 

رو�شك�ف  رال��ف  ال��دك��ت���ر  ال��دول��ي��ة  لل�ش�ن 

ت��ع��ت��رب  الأردن�����ي�����ة  الأمل���ان���ي���ة  اجل���ام���ع���ة  اأن 

واأملانيا  باأوروبا  الأردن  ثقافيا يربط  ج�شرا 

يف  م�شرقة  جن��اح  ق�شة  واأنها  خا�س  ب�شكل 

العاقات الأردنية الأملانية.

اإي��ج��ازا ح�ل  ال��دك��ت���رة فيا�س  وق��دم��ت 

على  الأكادميية  وبراجمها  اجلامعة  ن�شاأة 

واملاج�شتري  البكال�ري��س  درجتي  م�شت�ى 

بني  ال���ذي يجمع  فيها  ال��درا���ش��ي  وال��ن��ظ��ام 

ال�شنة  اىل  اإ���ش��اف��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق،  ال��ن��ظ��ري��ة 

الطلبة يف  يق�شيها  التي  الرابعة  الدرا�شية 

اأملانيا.

م��ن ج��ه��ت��ه ب��ني ال��دك��ت���ر رو���ش��ك���ف اأن 

الثنائي  التعليم  يف  متميز  من�ذج  اجلامعة 

الأمل��ان��ي��ة من  اللغة  وت��رك��ز على  الن��ت��ق��ايل 

خ�����ال ت���دري�������س ال��ط��ل��ب��ة ���ش��ت��ة م�����ش��اق��ات 

ت�شمل  ال��ت��ي  ال���راب���ع���ة  ل��ل�����ش��ن��ة  لإع����داده����م 

اجلامعات  اإح��دى  يف  درا�شي  الأول  ف�شلني 

عملي  تدريبي  وال��ث��اين  ال�شريكة  الأمل��ان��ي��ة 

للح�ش�ل  الأملانية  امل�شانع  اأو  ال�شركات  يف 

خارج  العمل  �ش�ق  يف  حقيقية  خربات  على 

ال�شفية. القاعات 

 م����ن ج���ان���ب���ه���ا ق����دم����ت م����دي����رة م��ك��ت��ب 

ملخ�شا  كيلر  بريتا  ال�شناعة  مع  الت�شال 

ح�ل املكتب ودوره يف بناء عاقات ت�شاركية 

واأمل��ان��ي��ا  الأردن  ال�����ش��ن��اع��ي يف  ال��ق��ط��اع  م��ع 

لإيجاد فر�س تدريبية للطلبة، كما عرفت 

وامل�شاريع  والأن�شطة  ال�شناعيني  بال�شركاء 

مقدمتها  ويف  امل��ك��ت��ب  عليها  ي�����ش��رف  ال��ت��ي 

ال�ظيفي  والي�م  والبتكار  الريادة  برنامج 

الثنائية. الدار�شات  وبرنامج 

ك���م���ا ق���دم���ت م���دي���ر م��ك��ت��ب ال���ع���اق���ات 

ح���ل  ع��ر���ش��ا  ك��ريت�����س  �شتيفاين  ال��دول��ي��ة 

ال�������ش���ن���ة ال���درا����ش���ي���ة ال����راب����ع����ة وع���اق���ات 

ال�شريكة  الأملانية  اجلامعات  مع  اجلامعة 

ال���ت���ي ت���زي���د ع���ن م��ئ��ة وع�������ش���رون ج��ام��ع��ة 

املرتبطة  التح�شريات  اىل  اإ�شافة  اأملانية، 

الأمل��ان��ي��ة  ال�����ش��ف��ارة  ودع���م  ال��راب��ع��ة  بال�شنة 

�شفر  ت��اأ���ش��ريات  ع��ل��ى  احل�����ش���ل  عملية  يف 

للطلبة.

ب����دوره����ا حت���دث���ت م���دي���ر م���رك���ز ال��ل��غ��ة 

الأملانية جاكلني روجلر ح�ل املركز ودوره 

امتحانات  وعقد  الأمل��ان��ي��ة  اللغة  تعليم  يف 

والنتقال  غ�ته  معهد  مع  بالتعاون  اللغة 

من التعليم ال�جاهي اىل التعليم عن بعد، 

الإن�����ش��ان��ي��ات  كلية  ع��ن  ممثلني  ق���دم  فيما 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وال���ل���غ���ات مل��ح��ة ح�����ل ب��رام��ج 

و�شبل تط�يرها. الكلية 

ويف ن��ه��اي��ة ال����زي����ارة ج����ال ال�����ش��ف��ري يف 

اجل��ام��ع��ة  م��ك��ت��ب��ة  وزار  اجل���ام���ع���ي  احل�����رم 

كل  قدم  حيث  فيها،  الأملانية  اللغة  ومركز 

ما�شي  ع��زي��ز  ال��دك��ت���ر  املكتبة  م��دي��ر  م��ن 

فيما   ، خدماتها  واب��رز  ملحت�ياتها  عر�شا 

�شرحا ح�ل  روج��ل��ر  امل��رك��ز  م��دي��رة  قدمت 

املركز وبراجمه واخلدمات التي يقدمها .

املحلي
50 االثنني  10/19 / 2020 

الذين  الأ�شخا�س  اجت��اه  حازمه  واداري��ه  قان�نيه  اج��راءات  من  الدوله  به  تق�م  ما 

لقى  وطني  ق��رار  ه�  مرف��شه  ام���را  ويفر�ش�ن   القان�ن   خ��ارج  انف�شهم  يعتربون 

ي�شىيئ�ن  ال��ذي��ن  ه����ؤلء  م��ن  ال���ط��ن  تنظيف  يف  ال�شعب  وك��ل  ال�شعب  اجت��اه  ارت��ي��اح��ا 

وال�شياحه  وال�شتثمار  والأم��ن   التقدم  وجه  يف  عرة  ووجه  النقيه  ول�شمعته  لل�طن 

والقت�شاد والتعليم 

ف�طننا واح��ة ل��ام��ن وال���ش��ت��ق��رار وال��ن��م��اء ول��ك��ن مثل ه����ؤلء  ك��ان���ا �شخره  من 

يت��شط  من  كل  على  ينطبق  القان�ن  تطبيق  يف  عليهم  ينطبق  وما  ازاحتها  املفرو�س 

الأمن  واح�شنت مديرية  الآخرين  اجتاه  اداة  يعتربهم  كان  اأو  لهم  ي�شهل  كان  اأو  لهم 

ه���ؤلء وممن  �شخ�س من  اب لاإباغ عن هي  ال�ت�س  رقم هاتف على  اعان  العام يف 

يثريون الرعب وامل�شاكل وين�شرون اخل�ف والبلطجه والتاوات 

اي  وقان�نيه  اجتاه  اداري��ه حازمه  اج��راءات  للبدء يف  اأي�شا  الوان  ان  باأنه  واعتقد 

وجه�يه  ومناطقيه  �شلليه  عمل  يف  عمله  كان  ومهما  جمم�عات  اأو  م�ظف    اأو  عامل 

وا���ش��اع��ات وب��ث ال��ف��ن وال��ك��ذب وال��د���س وحم��اول��ة اي���ذاء الآخ��ري��ن  اأو التهديد بعمل 

وال��زع��رن��ه   البلطجه  ب��ط��رق  و   وف��ن  وك��ذب  د���س  كلها  حتري�شية  زي���ارات  اأو  م�شاكل 

اأو وت�س اب او ا�شتخدام �شىء لقن�ات الت�ا�شل الجتماعي  وار�شال ر�شائل اليكرتونيه 

زمائه   على  والكذب  الد�س  باعمال  يق�م  من  لن  ويدعمهم   يحميهم  من  وم�شاءلة 

لي�س رجا ولي�س ان�شانا والرجل ال�اثق ي�اجه  ويكتب خطيا حتى يتحمل امل�ش�ؤوؤليه 

فال�شاح الإداري �شروري يف اي مكان 

واعتقد اأي�شا بانه ان الوان ل��شع حل  له�ؤلء الناعقني يف اخلارج والذين ين�شرون 

الكذب والفن وال�شاعات والأخبار الكاذبه عرب قن�ات الت�ا�شل الجتماعي 

 فلي�س لدينا م�شكله وحاجتنا اإىل   اإ�شاح اإداري جذري قائم على اختيار الكفاءات 

واملنجزين ودعم كل كفاءه ومنجز وتنفيذ �شيادة القان�ن وتنفيذ �شريع ودقيق ومبا�شر 

يف  تتعلق  التي  ال�شاد�شه  النقا�شية  ال���رق��ه  وخا�شة  امللك  جلالة  النقا�شية  ل��اوراق 

الداره و�شيادة القان�ن 

ولدينا اإجنازات هائله علينا اأن نحافظ عليها وتزيد اكر فاأكر وهذا ياأتي بادارات 

كل  ودعم  واإخا�س  بكفاءه  وتنجز  تعمل  ومبا�شره  وميدانيه  ومتابعه  ق�يه  تنفيذيه 

وامل�شالح  واحلقد  والفن  ال�شلليه  �ش�ى  تعمل  ل  جماعات   تق�م  ان  ل  وكفاءه  منجز 

املكاتب  يف  والتق�قع  النا�س  م�اجهة  على  ال��ق��دره  وع��دم  الإجن���از   وع��دم  ال�شخ�شيه 

ب��اج��راءات  ال��دول��ه  تق�م  يختلف�ن عمن  ل  اجل��م��اع��ات  ه����ؤلء  فمثل  ب��خ��ف��اء    والعمل 

قان�نيه واداريه حازمه اجتاههم  ولذلك فنامل   العان عن البدء يف اإ�شاح اإداري 

جذري

حمى اهلل ال�طن وال�شعب واجلي�س والأجهزة المنيه وقيادتنا الها�شميه التاريخيه 

بقيادة جالة امللك عبد اهلل الثاين املعظم

د مصطفى محمد عيروط

اجراءات الدولة

وزير المياه والري : مشاريع ريادية لتطوير البيئة والمجتمعات المحلية والتوسع بخدمات الصرف الصحي

 العايد: الحكومة ستكون صادقة وشفافة في اإلفصاح عن القرارات وتوضيحها للمواطنين

 زين أفضل عالمة تجارية لالتصاالت بالشرق األوسط للعام الحالي

 وزيرا الزراعة والصناعة يؤكدان على أهمية تحقيق االمن الغذائي

 السفير األلماني يزور الجامعة 
األلمانية األردنية

االنباط-عمان

ج��ال وزي��ر املياه وال��ري الدكت�ر معت�شم 

���ش��ع��ي��دان ع��ل��ى ع����دد م���ن م���راف���ق ال�����ش��رف 

ال�شحي الرئي�شية التي تخدم العا�شمة عمان 

وال��زرق��اء والر�شيفة حيث اطلع يف  حمطة 

الولية  للمعاجلة  غ��زال  عني  �شحي  �شرف 

اخلط  بتنفيذ  العمل  و�شري  العادمة  للمياه 

الناقل اجل��دي��د م��ن حمطة ع��ني غ���زال اىل 

حمطة ال�شمرا و�شري العمل يف حمطة تنقية 

اخلربة ال�شمرا و اجناز مكب الطمر واحلماأة 

اجلديد يرافقه امني عام �شلطة املياه بال�كالة 

فرا�س العزام ومدير ادارة التخطيط والدارة 

م. �شلطان امل�شاقبة وعدد من م�ش�ؤويل املياه 

م�شددا على �شرورة نقل جتربة ادارة ال�شرف 

التي  ال�شمرا  حمطة  يف  الناجحة  ال�شحي 

 )Green Park ( ا�شحت جممعا اأخ�شر

�شديقا للبيئة ويطبق اعلى املعايري العاملية 

كمركز اقليمي اىل حمطات ال�شرف ال�شحي 

ا�شتكمال  ع����زم احل��ك���م��ة  م����ؤك���دا  الخ�����رى 

وتنفيذ حزمة من م�شاريع ال�شرف ال�شحي 

ا�شرتاتيجية  م�����ش��روع��ات  وتنفيذ  اجل��دي��دة 

ه��ام��ة مب���ا ي�شمن ���ش��م���ل م��ن��اط��ق ج��دي��دة 

ب��خ��دم��ة ال�����ش��رف ال�����ش��ح��ي خ��ا���ش��ة يف ظل 

ا�شتمرار جائحة ك�رونا )ك�فيد -19(  .

 واأط���ل���ع ال����زي���ر وم��راف��ق��ي��ه ع��ل��ى م��راف��ق 

حمطة عني غزال التي تكت�شب اهمية خا�شة 

ك�نها حمطة املعاجلة الولية لكافة نتاج املياه 

العادمة يف العا�شمة عمان ومياه ال�شهاريج 

/ي�ميا  م3  ال���ف   )330( ت�شميمية  ل��ط��اق��ة 

والتحديث  ال��ت��ط���ي��ر  عمليات  ع��ل��ى  واط��ل��ع 

التي اجريت على املحطة حيث تق�م بعمليات 

وال�ش�ائب  ال�شلبة  املخلفات  وازال����ة  غربلة 

العادمة عرب خط  املياه  يتم نقل  ذل��ك  وبعد 

تنقية  حم��ط��ة  اىل  ك���م   )34( ب���ط����ل  ن���اق���ل 

ال�شمرا ملعاجلتها وفق احدث الطرق الفنية 

وامل�ا�شفات البيئية .

اعمال  ع��ن  مف�شل  �شرح  اىل  ا�شتمع  كما 

�شيك�ن  ال��ذي  الناقل اجل��دي��د  تنفيذ اخل��ط 

ويت�قع اجنازه  احل��ايل  الناقل  للخط  رديفا 

خال )24( �شهرا بط�ل )30،4( كم ل�شتيعاب 

الح���م���ال امل��ت���ق��ع��ة ال����زائ����دة وت���ف���ادي���ا لي��ة 

املحافظة  ي�شمن  مب��ا  ت�شغيلية  اخ���ت���الت 

ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وك���ذل���ك امل���راح���ل ال���ت���ي و���ش��ل 

مياه  ملعاجلة  الغباوي  حمطة  م�شروع  اليها 

ملي�ن   )65( نح�  بقيمة  ال�شحي  ال�شرف 

دولر اأمريكي حيث ان ال���زارة /�شلطة املياه 

وبالتعاون مع البنك الوروبي لعادة العمار 

والتنمية )EBRD( مت النتهاء من اجناز 

والعمل  واملالية  والبيئية  الفنية  ال��درا���ش��ات 

جار للبدء باجراءات طرح العطاء لنقل مكب 

الغباوي مما  اىل  غ��زال  ال�شهاريج من عني 

يف  نهائيا  ال��ع��ادم��ة  ال�شهاريج  م�شكلة  يحل 

و�شط البلد . 

وطالب ال�زير باأن تك�ن خدمات ال�شرف 

وال����ش���راع  للقطاع  ن���ع��ي��ة  ا���ش��اف��ة  ال�شحي 

اىل  ال��رام��ي��ة  واخل���ط���ط  ال���ربام���ج  بتطبيق 

معاجلة كافة الب�ؤر البيئية والت��شع بخدمة 

مناطق جديدة يف جميع مناطق اململكة مبا 

يخفف م��ن الع���ب���اء ع��ل��ى امل���اط��ن��ني ويحد 

م��ن تخفيف اث���ار وت���اج��د ال��اج��ئ��ني داخ��ل 

من  ت��ع��اين  وال���ت���ي  امل�شت�شيفة  امل��ج��ت��م��ع��ات 

ال�شحي  ال�شرف  وحمطات  مرافق  ا�شارها 

ب�شبب ال�شغط الكبري عليها .

ك��م��ا اط��ل��ع ال����زي���ر ع��ل��ى ���ش��ري ال��ع��م��ل يف 

حم��ط��ة ت��ن��ق��ي��ة ال�����ش��م��را وم��ن�����ش��ات��ه��ا وال��ت��ي 

تعالج ي�ميا )365( الف م3 /ي�ميا من املياه 

ال��ع��ادم��ة وع��م��ل��ي��ات ف�شل امل��ي��اه ع��ن احل��م��اة 

ميكانيكا وفق احدث التقنيات العاملية لتك�ن 

احلماأة قابلة لأعادة الأ�شتخدام وحدات ت�ليد 

التخزين  وخ��زان��ات  احلي�ي  الطبيعي  الغاز 

)هايدروب�ر(  وت�ربينات  ال�شامة   وانظمة 

لت�ليد الطاقة على خمرج املحطة التي يتم 

اع��ادة ا�شتخدامها يف ت�شغيل املحطة  بن�شبة 

اكر من  90% من ا�شتهاك املحطة للطاقة 

وع��م��ل��ي��ات امل��راق��ب��ة مل���ا���ش��ف��ة امل��ي��اه املعاجلة 

امل��ط��اب��ق��ة ل��ل��م���ا���ش��ف��ة الردن���ي���ة مل��ي��اه ال���ري 

كم�شدر متجدد لغرا�س الزراعة املقيدة .

وقدم مدير ادارة التخطيط والدارة �شرحا 

وافيا عن اجناز مكب الطمر واحلماأة اجلديد 

) اخللية الوىل( التي تعد جتربة ريادية اوىل 

على م�شت�ى منطقة ال�شرق الو�شط والقليم 

وال���ذي مت اجن���ازه بتم�يل من بنك العمار 

احلماأة  طمر  ل�شتيعاب   )KFW( المل��اين 

ملدة )5( �شن�ات قادمة وفق اف�شل امل�ا�شفات 

على  اث��اره��ا  م��ن  والتقليل  والعاملية  البيئية 

املنطقة واملحطة واحلد من انت�شار البع��س 

يف  اخلايا  ه��ذه  من  وال�شتفادة  واحل�شرات 

انتاج الغاز احلي�ي لنتاج الطاقة مبا يخف�س 

ال���زارة/ الت�شغيل وا�شار كذلك اىل ان  كلف 

وث��ائ��ق عطاء لجن��از  امل��ي��اه بتح�شري  �شلطة 

كل  ت�شت�عب  حيث  والثالثة  الثانية  اخللية 

خلية نتاج )5( �شن�ات قادمة وملدة )15( عام 

ليجاد حل�ل دائمة للحماأة وا�شتعر�س كذلك 

اجله�د التي تق�م بها ال���زارة /�شلطة املياه 

للتخل�س من نتاج احل��م��اأة من خ��ال اع��ادة 

ا�شتخدامها خا�شة يف ت�ليد الطاقة ل�شناعة 

ال�شمنت او ك�شماد طبيعي يف املناطق الرع�ية 

ال�شحراوية كا�شفا عن عدد من الدرا�شات مع 

املم�لني باخل�ش��س.

وك��ذل��ك م�����ش��روع ع��م��ل درا����ش���ات بيئية 

وفنية ومالية بتم�يل ه�لندي لا�شتفادة 

م��ن ب��رك جتميع امل��ي��اه ال��ع��ادم��ة القدمية 

يف املحطة لن�شاء حمطة خلايا الطاقة 

/ واط  ميغا   )25-20( بطاقة  ال�شم�شية 

���ش��ن���ي��ا ب��ح��ي��ث ت��غ��ط��ي ك���ام���ل ا���ش��ت��ه��اك 

الكهرباء ملحطات رفع الزرقاء والها�شمية 

وكذلك حمطة ال�شمرا بكامل احتياجاتها 

كلفة  وخف�س  ذاتيا  املتجددة  الطاقة  من 

�شن�يا  دي��ن��ار  ملي�ن   )2( بقيمة  الت�شغيل 

ملحطات الرفع .

واب���دى ال���زي��ر ارت��ي��اح��ه للجه�د التي 

امل�����ش��غ��ل��ة للمحطة  ال�������ش���رك���ة  ب���ه���ا  ت���ق����م 

اخل��ربة  نقل  ب��رام��ج  يف  بالت��شع  مطالبا 

واملعرفة للم�ؤ�ش�شات التعليمية واجلامعية 

ومراكز البحث العلمي املحلية والقليمية 

خ��ا���ش��ة يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا وت��ع��زي��ز 

امل�ؤ�ش�شات  امل�����ش��رتك م��ع  ال��ت��ع��اون  اوا���ش��ر 

العلمي  البحث  خمرجات  ودم��ج  البحثية 

امل��ي��اه خا�شة املتعلقة  م��ع حت��دي��ات ق��ط��اع 

مب��ع��اجل��ة امل��ي��اه وم��ي��اه ال�����ش��رف ال�شحي 

البديلة  الطاقة  وا�شتخدامات  ون�عيتها 

وكفاءة الطاقة يف مرافق القطاع وكذلك 

ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة م��ع امل��ج��ت��م��ع��ات املحلية 

ال��شائل وخا�شة  بكافة  وتنميتها ودعمها 

فئات الطلبة وال�شباب. 
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اعالن صادر
 عن بلدية املفرق الكربى

تعلن بلدية املفرق الكربى للمواطنني الكرام امل�ستحق عليهم مبالغ مالية ل�سندوق م�سروع التق�سيم يف مديرية التنظيم ببلدية 

املفرق الكربى الناجتة عن تق�سيم القطعة رقم )24( حو�ض )4( املفرق اجلنوبي وعلى املواطنني الكرام �سرورة مراجعة �سندوق 

املذكور  اجلدول  يف  عليهم  املطلوبة  للمبالغ  مالية  ت�سويات  لعمل  الكربى  املفرق  ببلدية  واالبنية  التنظيم  مديرية  يف  التق�سيم 

املواطنني  ا�سماء  يلي  وفيما  اخل�سو�ض  بهذا  املو�سوعة  التعليمات  وفق  املطالبني  بحق  القانونية  االجراءات  التخاذ  جتنبا  وذلك 

امل�ستحقة عليهم املبالغ املالية ل�سندوق م�سروع التق�سيم يف مديرية التنظيم ببلدية املفرق الكربى: 

رئيس بلدية املفرق الكربى باإلنابة
سامي سالم املشاقبة

ك�سف باأ�سماء املطالبني و قيمة املطالبة الناجتة عن م�سروع التق�سيم للقطعة رقم )24( حو�ض رقم )4( املفرق اجلنوبي
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قديري اب��و  احمد  �سلمان  يا�سر 

قديري اب��و  احمد  �سلمان  خالد 

خ��ط��اب اح��م��ي��د ع����وده اخل��ط��اب

ه���ي���ا م�����ن�����اور ع���ل���ى ال���ق�������س���اه

قديري اب��و  اح��م��د  حممد  ب�سام 

ق��دي��ري اب���و  اح��م��د  عطيه  راف���ع 

را���س اب��و  �سليمان  اح��م��د  ا���س��م��اء 

م��ف��ي��د حم��م��د ع��ي�����س��ى خ���ر اهلل

اهلل خ��ر  عي�سى  حم��م��د  ���س��ادي 

ال��ق�����س��اه ع���ل���ى  م����ن����اور  دالل 

ال��زغ��ارن��ه خليل  من�سور  اح��م��د 

ا���س��م��اع��ي��ل ج��اب��ر ح�����س��ن ال��غ��ول

ج��ه��اد خ��ال��د ج����دوع اب���و ع��ي��ده

ه���اين حم��م��د ف��رح��ان ال��زغ��ارن��ه 

���س��ل��ط��ان��ه م���ب���ارك خ��ل��ي��ل ن��وف��ل 

م��و���س��ى حم��م��د ع����اوي ع��وي��دات

العزازمه حممد  حممود  �سليمان 

ن�����س��ر حم��م��د م�����س��ل��م اب����و ال��ت��وم 

ال��ع��زازم��ه  حممد  اأح��م��د  حم��م��ود 

حم��م��د اح��م��د حم��م��د ال��ع��زازم��ه

ن����وال اح��م��د حم��م��د ال��ع��زازم��ه

ع��ب��د اهلل ن��ا���س��ر ف���رج ال��ع��زازم��ه

ع��م��ر خ���ال���د ج�����دوع اب����و ع��ي��ده

اح��م��د ���س��ل��ي��م��ان ���س��امل ال�����س��ع��ود

اجلعاثني مو�سى  خر  حممد  رامي 

�سعد  ابو  ح�سني  اهلل  عبد  حليمه 

عبد اهلل حممد خر مو�سى اجلعاثني 

اح��م��د ح��م��اد م��ن��ي��زل اخل��زاع��ل��ه

�سعد ابو  ح�سني  اهلل  عبد  عائ�سه 

ه���ادي���ه ح�����س��ن ���س��ع��د ال��ع��زازم��ه

خ�������س���را اح���م���د حم���م���د اب��ن��ي��ه

عبد الرحمن نا�سر �سامه ابو الثوم

قديري اب��و  عطيه   جديع  ي�سره 

ع�����ارف حم��م��د ����س���امل ال�����س��ع��ود 

ابراهيم ابراهيم �سليمان العزازمه 

اح��م��د حم��م��ود حم��م��د ال��ع��زازم��ه

النمرات حممود  احمد  �سليمان 

���س��ع��ود ���س��ل��ي��م��ان ���س��امل ال�����س��ع��ود

اب���و �سعد ف��ري��د ع��ي�����س��ى حم��م��د 

زاي������ده ح��م��ي��د حم��م��د ال�����س��ع��ود 

ام����ني غ���ال���ب م��ف��ل��ح اب����و ���س��ب��اح 

هزاع  اأب��و  �سامل  حممد  ا�سماعيل 

ه����دى اح��م��ي��د اب��ن��ي��ه ال��ع��ب��ي��د

ع��ال��ي��ه ف���رح���ان ع��ل��ى ع��ج��ي��ان 

ال��ع��ب��ي��ث��ا ع���ي���ط���ان  اليف  راأف�������ت 

ع��ام��ر ���س��ح��اده ح��م��دان احل��ج��وج 

العليمات  م�����س��ل��م  حم��م��د  ف���اي���زه 

عليمات  ح�����س��ني  ع��ل��ي��ان  ق�����س��ي��م 

ال�سعود  ح�سني  اهلل  عبد  جمعه 

النعيمات اأح���م���د  ع��ل��ى  ه���ن���ادي 

حم���م���د وح���ي���د ع���ل���ى ح��م��ي��دي

ن�سرين م�سطفى من�سور ابو اعبيه 

����س���امل حم��م��د ����س���امل اأب�����و ه���زاع 

�سعود ح�سن  اهلل  ع��ب��د  �سميحه 

اخلزاعله من�سور  �سعيد  ر���س��وان 

عليوه اب���و  اليف  ���س��ل��ي��م��ان  ام��ن��ه 

اي��وب حداد  رزق اهلل  ع��وده  خلود 

خ��دي��ج��ه ع��ي��د ف��ار���س اخل��زاع��ل��ه

ف��اط��م��ه حم��م��د ���س��امل اأب���و ه��زاع 

رميات �سلمان  اب��راه��ي��م  يو�سف 

ف��اط��م��ه اح��م��د حم��م��د ال��ع��زازم��ه

ال�سعود اهلل  ع��ب��د  جمعه  ي��ا���س��ر 

ال��رواج��ف��ه �سليم  حممد  يو�سف 

اب��راه��ي��م حم��م��د ي��و���س��ف اال���س��د

احلنربجي �سابر  حممد  الكرمي  عبد  �سمر 

زه��ري اب��و  اهلل  عبد  حممد  عمر 

م��ل��ي��ح��ه م�����س��ل��م ����س���امل اأب�����و ث��وم

ع��ل��ي ���س��ل��ي��م��ان ع��ب��د اخل���وال���ده 

قديري  اب��و  اح��م��د  حممد  قا�سم 

ال�سعود ح�سني  �سليمان  حم��م��د 

ن�����وال اح���م���د ن��ا���س��ر ال��ع��زازم��ه 

حم��م��د ي��و���س��ف خ��م��ي�����س ع���واد

ه���ي���ام حم��م��د ح�����س��ني ال��وق��ف��ي 

ف���ري���ج ف����اح ف���ري���ج امل�����س��اع��ي��د

ال�سديفات ار���س��ي��د   حممد  جن��اح 

خ����ال����د ع����اي����د ع����و�����س م��ع��ي��ط

م���رمي حم��م��ود حم��م��د ال��ع��زازم��ه

ال��زغ��ارن��ه ف��رح��ان  ع��ف��اف حممد 

�سعيب اأب��و  حممود  قا�سم  حممد 

من�سور اهلل  عبد  اح��م��د  عي�سى 

الرما�سني  �سليمان  يو�سف  ف���وؤاد 

حم��م��د م��و���س��ى خ��ل��ف ال��غ��ي��ال��ني

م���وف���ق وح���ي���د ع���ل���ى ح��م��ي��دي

ال�سمري معا�سي  حمود  اهلل  عبد 

ع���ط���اف ن���اي���ف ���س��ل��ي��م��ان ���س��امل 

اخلزاعله خليف  ق��ب��ان  اح��م��د 

ت��ه��اين ���س��امل ���س��ل��م��ان ال��ربي��ق��ي

���س��ل��ي��م ���س��امل ���س��ل��ي��م��ان دروي�����س 

�سعد اب���و  ي��ا���س��ني حم��م��د  ���س��ع��د 

ع��ط��وه ي��ا���س��ني حم��م��د اب���و �سعد

�سيف اهلل قبان خليف اخلزاعله

حممد عبد الكرمي حممد اخلزاعله

خ���ول���ه ����س���ال���ح حم���م���د ���س��ي��اب

خ��ن�����س��اء ���س��ال��ح حم��م��د ���س��ي��اب

اميان عبد الكرمي حممد اخلزاعله 

ال��ع��و���س  حم�����س��ن  �سم�سي  م��ن��ال 

ط��ال��ب خ��ل��ف حم��م��د ب��ن��ي �سخر 

اخلزاعله  �سليمان  ع��وده  ف�سايل 

مري�سيله  اأبو  �سامل  حممد  فرا�س 

امل�ساقبه  ال�����س��امل  فا�سي  �سالح 

زي���ن���ب اح���م���د م�����س��ل��م ال�����س��ع��ود

ال�سعود ���س��امل  �سليمان  �سعيد 

الزغارنه خليل  من�سور  حممود 

العليمات  حممود  ابراهيم  �سقر 

ن�سره عبد الرحمن �سراح امل�ساقبه

احلراح�سه فاي�س  مو�سى  االء 

حم���م���د اأم��������ني حم���م���د ال���ط���ه

ال�سعود �سعد  �سامل  الهادي  عبد 

خ���ت���ام غ���ال���ب اح���م���د ال�����س��ع��ي��د

ام�����ني ع���ل���ى ���س��ل��ي��م��ان اجل���ب���ور

ال��ع��زازم��ه حم��م��د  حميد  اح��م��د 

عليمات ابراهيم  علي  ابراهيم 

ه���ا����س���م ج�����رب ج����اب����ر ال���غ���ول

اح��م��د حم��م��ود ع��ل��ى ال��ع��م��و���س 

قديري ابو  ح�سني  ابراهيم  ثنوه 

ح��م��زه حم��م��ود ع��ل��ى ال��ع��م��و���س 

حم��م��د ����س���امل ف����اح ب�����س��ب��و���س

ال�سديفات نا�سر  ابراهيم  حليمه 

اخلزاعله خليف  ق��ب��ان  ح��م��ده 

النعيمي حم��م��د  ���س��ام��ي  في�سل 

الرتكماين مو�سى  علي  عائ�سه 

العمو�س عيد  اب��راه��ي��م  ع��ائ��ده 

حم��م��د رب���ي���ع ع���ي���اده ال���ك���ردي

ن���اي���ف حم��م��د ف���ال���ح ال��دالب��ي��ح

اخلزاعله  خليفه  يعقوب  ناديه 

ج��م��ال ���س��ال��ح ع����واد ال��ع��زازم��ه
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اجلعربي حممد  اهلل  عبد  جن��اه 

ج��م��ي��ل��ه ���ص��ال��ح ع����وده اجل��ع��ربي

حم��م��د م����ردان ح�����ص��ون زق��اري��ط

ح�����ص��ن ����ص���امل ف����اح ب�����ص��ب��و���ص

حم��م��ود ���ص��ت��ي��وي ���ص��ع��ود زي��ادن��ه

عبد الرحمن �صتيوي �صعود زيادنه

العي�صى �صريتح  ع��اي��د  ع�����ص��ان 

امل�صاقبه  م���ب���ارك  ���ص��امل  حم��م��د 

خ��ال��د م��ط��ل��ق ن���وم���ان ال��ظ��ب��اع��ن 

العليمات ���ص��امل  ح��ام��د  ���ص��ل��م��ان 

ع���ام���ر اح���م���د ع��ي��د ال��ع��ل��ي��م��ات

ال�صعود ابراهيم  جمعه  ج��واه��ر 

حم��م��د ح���ام���د ����ص���امل ال�����ص��ع��ود

منران جابر   احلميد  عبد  يون�ص 

منران جابر  احلميد  عبد  حممد 

ع��ل��ى حم��م��د ف���رح���ان ال��زغ��ارن��ه

عليوه اب��و  اهلل  عبد  ح��رب  عمر 

ال��ع��وي��دات اح��م��د حممد  اإي��ن��ا���ص 

ال�صعود رات��ب  ال��ه��ادي  عبد  نائل 

امل�صاعيد مفلح  حم��ي��ان  غا�صب 

م�����رمي ن�����دى ف�����اح ب���ن���ي خ��ال��د

ال�صعود احلميد  عبد  حممد  نايف 

ج���رب ن��ا���ص��ر حم��م��د ال��ع��ل��ي��م��ات

ج�����واه�����ر ف����ه����د حم����م����د ح��م��و

الزيادنه العزيز  عبد  �صعيد  على 

العنزي منادي  بن  بنية  بن  حمود 

���ص��ام��ر حم���م���ود ����ص���امل ال�����ص��ع��ود

من��ران  جابر  احلميد  عبد  م��رمي 

امل�صاقبه  اح��م��د  �صليمان  م��اج��د 

ف��ه��د ف��ا���ص��ي ال�����ص��امل امل�����ص��اق��ب��ه

العليمات ه���ال  �صليمان  حم��م��د 

نارميان عبد احلليم احمد ابو �صعد

رن����������ا ع�����ل�����ي حم�����م�����د ب�������دور

خ����ت����ام ك������رمي ه������ال احل���رب���ي

العنزي خزمي  بن  عواد  بن  حممد 

ال��ه��ادي  عبد  خ��ال��د  اح��م��د  �صمري 

ال�صبلي م��و���ص��ى  م��اج��د  ح��م��ي��ده 

ع����اء ���ص��ام��ي اث���ن���ي���ان زي���ادن���ه

فرا�ص ابراهيم �صليمان ابو قديري

اح��م��د ن����واف اح��م��د اخل�����ص��روم

رام�����ي ن�����واف اح���م���د اخل�����ص��روم

الفحيلي  ���ص��ل��ي��م��ان  حم��م��د  ع��م��ر 

ع������اء ج����ه����اد ح�������ص���ن ا���ص��ع��د

 حم��م��د م��و���ص��ى ف����رج ال��غ��ل��ب��ان 

احمد عبد العزيز حممود اأبو �صعيب

اح�����م�����د حم����م����د ع����ل����ي ب������دور

ع�����ل�����ى حم�����م�����د ع�����ل�����ي ب�������دور

ج��ع��ف��ر ي��و���ص��ف خ��ل��ي��ل ال���ع���دوان

اإي�����ه�����اب حم���م���د ع���ب���د وه��ي��ب��ي

ال�صعود حممد  الهادي  عبد  حممد 

ال��رك��م��اين ب��دي��ع  م��و���ص��ى  عي�صى 

ال��زغ��ارن��ه ف��رح��ان  ح�صن  اح��م��د 

اخلزاعله خليف  قبان  مي�صون 

ال�صعود اح��م��د  اب��راه��ي��م  وف����اء 

ال��ع��دوان خليل  ي��و���ص��ف  اب��ت�����ص��ام 

اب��راه��ي��م ع��ل��ي م�����ص��ل��م ال�����ص��ع��ود

اأم���ن���ه حم���م���ود ����ص���امل ال�����ص��ع��ود

العليمات ���ص��اري  اح��م��د  ا���ص��م��اء 

م���ن���ذر ع��ل��ى ار����ص���ي���د ال��ع��ل��ي��م��ات

ال�صهيلي  ع��ب��ي�����ص  خ�����ص��ري  اآي�����ات 

ال��ع��دوان  خ��ل��ي��ل  ي��و���ص��ف  قتيبه 

حم��م��د ي��و���ص��ف خ��ل��ي��ل ال���ع���دوان 

ال�صعود ع��ط��وه  اح��م��د  ���ص��اج��ده 

�صيخو ب���دي���ع  ���ص��ي��خ��و  ع���اط���ف 

ب���ا����ص���م ع����ام����ر حم���م���د ع���ام���ر 

�صعد ابو  الرحمن  فرا�ص زكي عبد 

خ���ال���د ط���اه���ر غ��ام�����ص م��ه��او���ص 

ا���ص��م��ا ���ص��ال��ح حم��م��د ب��ن��ي مرعي

حراح�صه م�صطفى  هليل  ع��ي��ده 

قديري اب��و  جديع  �صحده  يا�صر 

ن������ور م�����ن�����اور ع���ل���ى ال���ق�������ص���اه

اخل��زاع��ل��ه  ق���ب���ان  حم��م��د  ادم 

ط���ال���ب ���ص��ام��ي اث��ن��ي��ان زي���ادن���ه

عبد احلافظ عبد حممد العليمات

الغياث �صريتح  خالد  العزيز  عبد 

ع�����ص��ي��ب��ه ج��ا���ص��م ع��ق��ل ال��غ��ي��اث

ر�����ص����ده ط���اي���ل م��ف��ل��ح احل���م���اد

متويل الوقف وزارة االوقاف وال�صوؤون واملقد�صات اال�صامية

احل���م���دان  حم��م��د  ن���اي���ف  ورده 

�صمره ���ص��ح��اده  ي��ا���ص��ن  ك��ف��اي��ه 

النعيمي حممد  �صامي  اهلل  عبد 

امي����ان ي��و���ص��ف خ��ل��ي��ل ال���ع���دوان

زي����اد حم��م��د ���ص��ل��م��ان امل�����ص��اق��ب��ه 

ح�صن حم���م���ود  حم��م��د  رائ������ده 

اخلزاعله ق��ب��ان  حممد  يو�صف 

احمد عبد الكرمي حممد اخلزاعله

قديري اأب���و  ���ص��امل  مو�صى  ج��م��ال 

قديري اأب���و  ���ص��امل  مو�صى  حممد 

قديري اب��و  ���ص��امل   مو�صى  جميل 

اأن����ور م��و���ص��ى ���ص��امل اأب���و ق��دي��ري

قديري اب��و  عطيه  جديع  �صبحا 

قديري اأب���و  ���ص��امل  مو�صى  خ��ال��د 

قديري اب��و  عطيه  ج��دي��ع  ج��ه��اد 

ان����وار م��و���ص��ى ���ص��امل اأب���و ق��دي��ري 

حم��م��د ح�����ص��ن اأح��م��د اخل��اب��وري

العليمات  �صامل  حامد  اهلل  �صيف 

اح����م����د ع���ق���ل���ه ع���ل���ى ع��ل��ي��م��ات

ه����ن����اء ع���ق���ل���ه ع���ل���ى ع��ل��ي��م��ات

ه���ن���ي���ه ع���ق���ل���ه ع���ل���ى ع��ل��ي��م��ات 

�صعد اب����و  ن�����ص��ر حم��م��د ح�����ص��ن 

ال���زي���ادن���ه رزق  وح���ي���د  م���اج���د 

عليوه اب��و  اهلل  عبد  ح��رب  منال 

عليوه اب��و  اهلل  عبد  ح��رب  زي���اد 

خزاعله �صليمان  دخيل  ر���ص��وان 

الزغارنه �صامه  ف��رح��ان  ح�صن 

حم���م���د خ����ال����د م�����ص��ل��م ���ص��ع��ود

اخلزاعله منيزل  حممد  جميله 

ي��زي��د رج����اء ق��ب��ان اخل��زاع��ل��ه 

ام�����اين ط���ال���ب حم���م���ود ���ص��ام��ه

����ص���ام���ي م���و����ص���ى ب���دي���ع ���ص��ي��خ��و 

عبد اهلل ابراهيم حممد الزيادنه

خ��ل��ود ح��م��د خ��ل��ي��ف اخل��زاع��ل��ه

علي عبد الكرمي حممد اخلزاعله

ال�صابكه �صرعان  عبيد  خ��ال��ده 

ن��ع��م��ه ي��و���ص��ف حم��م��د ف���رج اهلل

ت��غ��ري��د حم��م��د اح��م��د ال�����ص��ع��ود

اخلزعلي خ�صر  ع��ادل  اهلل  عبد 

دم����������وع ج����م����ي����ل ع����ل����ي ع��ل��ي 

���ص��ع��ود حم��م��د ���ص��ع��ود ال��زي��ادن��ه

حم��م��د ع���ط���وه ح�����ص��ن ال�����ص��ع��ود

خ���ل���ود غ�����ازي ع��ب��د ال���ع���وي���دات

���ص��م��ريه ع��ل��ي خ��ل��ف ال��ن��ع��ي��م��ات 

ال�صعود  حممد  يا�صن  اهلل  عبد 

حم��م��د ي��ا���ص��ن حم��م��د ال�����ص��ع��ود

ه����اين ي��ا���ص��ن حم��م��د ال�����ص��ع��ود

اح���م���د ي��ا���ص��ن حم��م��د ال�����ص��ع��ود

�صعد اي��و  ح�صن  اهلل  عبد  اأم��ن��ه 

ط����ال ي��ا���ص��ن حم��م��د ال�����ص��ع��ود

ال�صرعه �صليم  ا�صتيوي  �صالح 

م��و���ص��ى اح���م���د م�����ص��ن��د ال��ه��ر���ص 

العقله  حم��م��د  م�����ص��ح��ن  ع��ط��اف 

حم��م��د ع��ل��ي خ��ل��ف ال��ن��ع��ي��م��ات

ط�����ارق ع��ل��ي خ��ل��ف ال��ن��ع��ي��م��ات

ح�����ص��ن ع��ل��ي خ��ل��ف ال��ن��ع��ي��م��ات 

ي��و���ص��ف ع��ل��ي خ��ل��ف ال��ن��ع��ي��م��ات

اح��م��د ج��اب��ر ع��ب��د ال��ن��ب��ي �صمر 

حم���م���د ف������واز ق���ب���ان ح���م���دان

ب��ا���ص��م��ه ع��ق��ل��ه ن��ه��ار امل�����ص��اق��ب��ه

حم���م���ود خ�����ص��ر اح���م���د م��ب��ارك

اآي������ات ح���م���دان اح���م���د ���ص��ام��ه

الفواعره �صلمان  حمدان  ج��وازي 

حم��م��د ن���اي���ف ث��ن��ي��ان زي���ادن���ه

مقبول ح�����ص��ن  حم��م��ود  ف��اط��م��ه 

حراح�صه  ه��ال  حم��م��ود  اح��م��د 

م���ه���ن���د ع���ل���ى اأح�����م�����د ج���ف���ال 

ن�����ص��ري��ن اح��م��د حم��م��ود ج��ف��ال

ط���اه���ر م��و���ص��ى ط���اه���ر احل�����ص��ن 

اجلعفري جعفر  في�صل  مي�صاء 

اهلل  خ��ري  حم��م��د  عي�صى  غ��ال��ي��ه 

اخلزاعله دخ��ي��ل  را���ص��ي  حممد 

خالد بني  ا�صبيع  طرقي  كوثر 

ب��دري��ه ث��ل��ج��ي حم��م��د اخل��ال��دي

ال�صعود ���ص��امل  �صليمان  ي��ون�����ص 

امي���ن م��و���ص��ى ���ص��امل اأب���و ق��دي��ري 

ي�����ص��رى ن��ا���ص��ر ف����رج ال��ع��زازم��ه

ي�����ص��رى ح���ام���د ج���رب ال�����ص��رع��ه

العليمات �صليمان  حممد  ح�صن 

ع���ل���ي حم���م���د ن���ا����ص���ر خ��زاع��ل��ه

العليمات �صليمان  حممد  �صعدي 

ح�صن حمد اهلل حممد احلوامده 

ه��ي��ا ه�����ادي ن���ور����ص ال��ع��ب��ا���ص��ي 

ج���ا����ص���م حم���م���د وح���ي���د حم��م��د

�صهام عبد ربه عبد العزيز ال�صعود 

ال�����ص��دي��ف��ات  م�صلم  ه���ال  ه��ي��ام 

���ص��م��ري زه�����دي ���ص��ام��ه ���ص��ام��ه 

اخلزاعله  خليف  ق��ب��ان  حممد 

اخل��زاع��ل��ه خليف  ق��ب��ان  رج���اء 

���ص��ال��ح ع��ب��د حم��م��د ال��ع��ل��ي��م��ات

خ���ال���د ع��ب��د حم��م��د ال��ع��ل��ي��م��ات 

ع��ط��اف اح��م��د ���ص��امل ال�����ص��ع��ود 

ع���ف���اف اح���م���د ����ص���امل ال�����ص��ع��ود

خزاعله  دخ��ي��ل  ر���ص��وان  حم��م��د 

ط�����ارق ع�����واد ج��م��ع��ه ال�����ص��رف

يزيد حممود عبد الرحيم احلراح�صه

احمد حممود عبد الرحيم احلراح�صه 

اأجم�����د ع�����واد ج��م��ع��ه ال�����ص��رف

ال�����ص��رح��ان  رداد  را���ص��ي  ع��ن��ود   

حممد حممود عبد الرحيم احلراح�صه

ام�����ان ع�����واد م��ه��ن��ا اخل��ل��ي��ف��ات

حممود   عبد الرحيم  مفلح احلراح�ص
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االقت�صادي
80

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني   19  /  10  / 2020

االنباط-عمان

 جتاوزت �سادرات قطاع ال�سناعات الغذائية 

احل��ي��وان��ي��ة،  وال����روة  وال��زراع��ي��ة  والتموينية 

باملئة   8 بن�سبة  وزادت  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  اأزم���ة 

خالل االأ�سهر ال�سبعة املا�سية من العام احلايل 

مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي 2019.

�سناعة  لغرفة  اإح�سائية  معطيات  وح�سب 

دولة،   70 اإىل  القطاع  �سادرات  و�سلت  االأردن، 

خالل االأ�سهر ال�سبعة املا�سية من العام احلايل 

بقيمة بلغت نحو 233 مليون دينار، مقابل 216 

مليون دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي.

ال�����س��ن��اع��ات  ق��ط��اع  وزادت ح�����س��ة ����س���ادرات 

ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ت��م��وي��ن��ي��ة وال���زراع���ي���ة وال����روة 

احل��ي��وان��ي��ة م��ن اج��م��ايل ال�����س��ادرات الوطنية 

ال�سبعة  االأ�سهر  باملئة خالل  5ر8  لنحو  لت�سل 

7ر7  مقابل   ،2020 احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  املا�سية 

باملئة لنف�س الفرتة من العام املا�سي.

اململكة  يف  امل�سنعة  ال��غ��ذاء  ح�سة  وت��ق��ارب 

داخ����ل ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة 65 ب��امل��ئ��ة م���ن جممل 

ال�سناعات  قطاع  يجعل  ما  البالد  احتياجات 

ال��غ��ذائ��ي��ة م���ن اأه����م ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت�سهم 

بتحقيق االأمن الغذائي.

وي�����س��ك��ل ال��ق��ط��اع م��ا ي��ق��ارب 15 ب��امل��ئ��ة من 

اإجمايل عدد املن�ساآت ال�سناعية املقامة باململكة، 

2645 من�ساأة، وف��رت اكر من  اإىل  بعدد و�سل 

50 األف فر�سة عمل، وبحجم موجودات ثابتة 

تقارب ملياري دينار.

وق������ال مم���ث���ل ال���ق���ط���اع يف غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة 

العديد  اإن   ، اجل��ي��ط��ان  ول��ي��د  »حم��م��د  االأردن 

من املنتجات الغذائية اأظهرت قدرات انتاجية 

تغطية  وا�ستطاعت  كورونا  اأزم��ة  كبرية خالل 

وا�ستغالل  ج��ان��ب،  م��ن  املحلية  ال�سوق  ح��اج��ة 

الفر�س الت�سديرية من جانب اآخر، موؤكدا ان 

القطاع بداأ بتجاوز تبعات اجلائحة.

االأردنية متكنت  الغذاء  اإن م�سانع  وا�ساف 

و�سل  الغذائية  ال�سلع  م��ن  العديد  ان��ت��اج  م��ن 

ال��ذات��ي وبخا�سة  االأزم���ة حلد االكتفاء  خ��الل 

من االلبان ومنتجاتها وبي�س املائدة والدجاج 

وم��ن��ت��ج��ات��ه، م���ع ا���س��ت��م��رار ت���وري���د امل��ن��ت��ج��ات 

ال�سوق  انقطاع  وعدم  املحلية  لل�سوق  الغذائية 

من اأي منتج.

تبعات جائحة كورونا  اأن  واو�سح اجليطان 

ب���ات���ت ت�����س��ك��ل ف��ر���س��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة اأم������ام امل��م��ل��ك��ة 

انتاج  ال��ذات يف  االعتماد على  لتكري�س مفهوم 

ا�سا�سية وغذائية لتجنب نق�س اي �سلعة  �سلع 

يف ظل اتخاذ العديد من الدول اجراءات عدة 

منها وقف ت�سدير ال�سلع ل�سمان توفري تاأمني 

احتياجات مواطنيها.

وا�ساد باهتمام جاللة امللك عبداهلل الثاين 

لتطوير  امل�ستمرة  ودعواته  ال�سناعي  بالقطاع 

لتوفري  اأول��وي��ة  وجعلها  الغذائية  ال�سناعات 

االأمن الغذائي الوطني، لي�سبح االأردن مركزا 

دعم  على  وال��رتك��ي��ز  للغذاء  �سناعيا  اإقليميا 

ال�����س��ن��اع��ات ال��ت��ي ت�����س��ت��خ��دم م���دخ���الت اإن��ت��اج 

للعديد من  لزيارة جاللته  باال�سافة  حملية، 

امل�سانع الغذائية.

ولفت اىل ان جائحة كورونا ا�سهمت بت�سريع 

خطوات بناء الروابط التكاملية بني ال�سناعات 

باأ�سكالها من  وال���زراع���ة  ج��ه��ة،  م��ن  ال��غ��ذائ��ي��ة 

جهة اأخرى، ومبا ي�سهم بتعزيز االأمن الغذائي 

حمليا ويحقق املنفعة املطلوبة للقطاعني ومبا 

ي�سعى  التي  االن��ت��اج  دول��ة  نحو  التوجه  يدعم 

االأردن للو�سول اليها.

وب����ني ان ان���ت���اج ال��ق��ط��اع ال���غ���ذائ���ي ي��ق��ارب 

23 ب��امل��ئ��ة م���ن اج���م���ايل م���ا ت��ن��ت��ج��ه ق��ط��اع��ات 

ال�سناعات االخرى باململكة وبقيمة ت�سل لنحو 

القيمة  ت�سكل  فيما  �سنويا،  دي��ن��ار  م��ل��ي��ارات   4

االن��ت��اج  م��ن  باملئة   43 نحو  بالقطاع  امل�سافة 

القائم بالقطاع ال�سناعي.

التي  املعيقات  بع�س  اىل  اجليطان  وا���س��ار 

كالت�سوه  ب��امل��م��ل��ك��ة،  ال���غ���ذاء  م�سنعي  ت��واج��ه 

ال�������س���ري���ب���ي يف م����دخ����الت االن�����ت�����اج ل��ب��ع�����س 

ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة، وارت���ف���اع ك��ل��ف االن��ت��اج 

وامل���ن���اف�������س���ة غ����ري ال���ع���ادل���ة م����ن م�������س���ت���وردات 

لبع�س  باملثل  املعاملة  �سيا�سة  وغياب  خارجية 

املنتجات  ا���س��ت��رياد  يخ�س  فيما  اجل����وار  دول 

الغذائية.

ودع����ا اىل ت��ف��ع��ي��ل ق���ان���ون ح��م��اي��ة االن��ت��اج 

ال���وط���ن���ي حل��م��اي��ة ال�����س��ن��اع��ة االأردن�����ي�����ة من 

خمتلف ا�سكال االغراق والتاأكد من مطابقتها 

ل��ل��م��وا���س��ف��ات ال��ق��ي��ا���س��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة، م��ب��ي��ن��ا اأن 

القطاع ال�سناعي قادر على انتاج ورفد وتعزيز 

خمزون اململكة من خمتلف ال�سلع الغذائية.

يذكر اأن ال�سادرات الغذائية االردنية ت�سل 

العربية  ال��ب��ل��دان  تعترب  فيما  دول����ة،   70 اىل 

ال�سريك التجاري االأول للمملكة بهذا القطاع 

وبخا�سة ال�سعودية والكويت وقطر واالمارات 

وال������ع������راق، ب���اال����س���اف���ة ل����ل����والي����ات امل���ت���ح���دة 

االأمريكية وبع�س دول االحتاد االوروبي.

 بورصة عمان تغلق تداوالتها
 2ر3 مليون دينار

 إبداع تحدد شروط االنضمام لبرنامجها  

 ارتفاع معدل التضخم بنسبة 48ر0 %
لألشهر التسعة األولى من العام الحالي

االنباط-عمان

 اغ��ل��ق��ت ب���ور����س���ة ع���م���ان، ام�������س االأح�����د، 

 1615 على  �سهم، موزعة  مليون  3ر4  بتداول 

2ر3  بلغت  اإجمالية  ت��داوالت  بقيمة  �سفقة، 

مليون دينار.

النقطة  اىل  البور�سة  موؤ�سر  وانخف�س 

اإغ��الق  مع  مقارنة  باملئة  49ر0  بن�سبة   1564

ال�سابقة. اجلل�سة 

لل�سركات  االإغ��الق  اأ�سعار  مقارنة  ول��دى 

31 �سركة اأظهرت  اأ�سهمها، تبني اأن  املتداولة 

ارتفعت  بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  يف  انخفا�سا 

اأ���س��ع��ار اأ���س��ه��م 20 ���س��رك��ة، وا���س��ت��ق��رت اأ���س��ع��ار 

اأ�سهم 41 �سركة اخرى.

االنباط-عمان

ح�������ّددت م�������س���رع���ة االأع�����م�����ال امل��ت��خ�����س�����س��ة 

يف ال�����س��ن��اع��ات االإب���داع���ي���ة »اإب��������داع«، ���س��روط 

واالف��ك��ار  االإب���داع���ات  وا���س��ح��اب  ال�سباب  ت��اأه��ل 

وامل�����س��اري��ع يف ال��ق��ط��اع��ني االب���داع���ي وال��ث��ق��ايف 

بت�سريع  اخل��ا���س  ب��رن��اجم��ه��ا  اإىل  ل��الن�����س��م��ام 

االأعمال. 

وا���س��رتط��ت ان مي��ت��ل��ك امل��ت��ق��دم ل��ل��ربن��ام��ج 

ق���ائ���م يف جم���ال  م�������س���روع  اأو  م�������س���روع  ف���ك���رة 

 18 ال��ع��م��ر  ي��ب��ل��غ  ال�����س��ن��اع��ات االإب���داع���ي���ة، واأن 

امل�سرعة.  بن�ساطات  يلتزم  وان  فوق،  فما  عاما 

وذك�����رت امل�������س���رع���ة،يف ب���ي���ان ام�������س االح�����د، اأن 

اأ�سحاب  اأم��ام  موجها  ليكون  �سّمم  برناجمها 

ذك��ورا  االإب��داع��ي  القطاع  يف  وامل�ساريع  االأف��ك��ار 

والعامل،  العربية  واملنطقة  االردن  من  واناثا، 

عاملية  ب�سبغة  اأع��م��ال  م�سرعة  ب��ذل��ك  ل��ت��ك��ون 

ال�سناعات  م�سمار  يف  الريادة  دعم  اإىل  ت�سعى 

االإبداعية والعمل على تطوير اأفكار الرياديني 

ورفع  اال�ستثمارات  ال�ستقطاب  املجال  ه��ذا  يف 

االقت�سادات. م�ساهمتها يف 

وت�����س��ت��ه��دف ا����س���ح���اب امل����واه����ب واالأف����ك����ار 

وامل���������س����اري����ع يف جم������االت ����س���ن���اع���ة االأف��������الم، 

االإن����ت����اج، وال���رق�������س، وامل��و���س��ي��ق��ى، وامل�������س���رح، 

وال��ت��م��ث��ي��ل، واالإخ�����راج ، واالإع�����الم وامل��ح��ت��وى، 

وال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة وغ���ريه���ا م���ن ال�����س��ن��اع��ات 

وح��ل��وال  اأف��ك��ارا  او مم��ن ميتلكون  االإب��داع��ي��ة، 

مل�����س��اك��ل واح���ت���ي���اج���ات ت��واج��ه��ه��ا ج��م��ي��ع ه��ذه 

ال��ق��ط��اع��ات االإب��داع��ي��ة وحت��وي��ل اأف��ك��اره��م اإىل 

م�ساريع انتاجية ت�سهم ب�سكل فاعل يف املجتمع 

ال�سريك االإداري يف �سركة »  واالقت�ساد. وقال 

فينت�سر اك�س« يو�سف حميد الدين، اإن م�سرعة 

اأع���م���ال »اإب������داع« ت��ه��دف يف خ��ط��وط��ه��ا ال��ع��ام��ة 

يف  االإبداعية  ال�سناعات  يف  الرياديني  خلدمة 

اال�سرتاتيجي  االإط���ار  وتبني  وال��ع��امل  االأردن 

ال���س��ت��غ��الل ري������ادة االأع����م����ال جل��ع��ل ال��ث��ق��اف��ة 

اإىل  وا�سار  املحلي.  االقت�ساد  يف  هاماً  م�ساهماً 

جمتمعي  ط��ل��ب  خ��ل��ق  اإىل  ت��ه��دف  »اإب������داع«  اأن 

اىل  حمتواها  وتقدمي  الثقافية  املنتجات  على 

مع  الرقمية  التكنولوجيا  ودمج  اأكرب،  جمهور 

مع  ا�ستثمارية  فر�س  اىل  وحتويلها  الثقافة 

عوائد اقت�سادية جمزية.

االنباط-عمان

امل�ستهلك  الأ���س��ع��ار  القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��ع   

العام  من  االوىل  الت�سعة  لالأ�سهر  »الت�سخم« 

48ر0 باملئة، لي�سل اإىل النقطة  اجلاري بن�سبة 

الفرتة  لنف�س  نقطة  56ر100  مقابل  04ر101 

من العام املا�سي.

وب���ح�������س���ب ال���ت���ق���ري���ر ال�������س���ه���ري ل����دائ����رة 

الرقم  ارتفع  االحد،  ام�س  العامة  االح�ساءات 

اأيلول  ل�سهر  امل�ستهلك  الأ�سعار  العام  القيا�سي 

من العام احلايل بن�سبة 10ر0 باملئة، لي�سل اإىل 

ل��ذات  نقطة  90ر100  مقابل  00ر101  النقطة 

امل�ستوى  ع��ل��ى  اأم���ا  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ام  م��ن  ال�سهر 

ال��ع��ام  القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��ع  ف��ق��د  ال�����س��ه��ري، 

العام  ه��ذا  من  اأيلول  ل�سهر  امل�ستهلك  الأ�سعار 

بن�سبة 34ر0 باملئة، لي�سل اإىل النقطة 00ر101 

مقابل 66ر100 ل�سهر اآب من نف�س العام.

ووف��ق��ا ل��ل��ت��ق��ري��ر، ارت��ف��ع ال��رق��م ال��ق��ي��ا���س��ي 

الأ����س���ع���ار امل�����س��ت��ه��ل��ك ل�����س��ه��ر اأي���ل���ول م���ن ال��ع��ام 

االأكر  ال�سلع  با�ستبعاد  يقا�س  احلايل)والذي 

وال��وق��ود  ال��غ��ذاء  ب��اأ���س��ع��اره��ا ملجموعة  ت��ذب��ذب��اً 

واالإنارة والنقل( بن�سبة 15ر0 باملئة، لي�سل اإىل 

نقطة 55ر68 مقابل 45ر68 خالل نف�س ال�سهر 

الرتاكمي،  امل�ستوى  وعلى  املا�سي.  ال��ع��ام  م��ن 

بلغ الرقم القيا�سي االأ�سا�سي الأ�سعار امل�ستهلك 

ال���ع���ام38ر68  ه���ذا  م��ن  االأوىل  اأ���س��ه��ر  للت�سعة 

ال��ف��رتة من  نف�س  م��ع  م��ق��ارن��ة  83ر67  م��ق��اب��ل 

ال��ع��ام امل��ا���س��ي م�����س��ج��اًل ارت��ف��اع��اً ن�����س��ب��ت��ه81ر0 

باملئة.

االنباط-عمان

انطالقاً من ا�سرتاتيجية البنك االإ�سالمي االأردين 

واال�ستثمارية  امل�سرفية  اخلدمات  واي�سال  التو�سعية 

ال�سريعة  اأح��ك��ام وم��ب��ادئ  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة  وال��ت��م��وي��ل��ي��ة 

املتعاملني احلاليني  االإ�سالمية الأكرب عدد ممكن من 

واملرتقبني، اأعلن البنك عن  حتويل مكتبه يف منطقة 

ف���رع يف نف�س  ع��ب��ني ع��ب��ل��ني / حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون اىل 

م��ق��ره احل����ايل ب��ال��ق��رب م��ن م��ث��ل��ث ا���س��ت��ف��ي��ن��ا / عبني 

وعبلني وذلك اعتباراً من 2020/10/18.

الرئي�س  �سعيد  ح�سني  الدكتور  قال  املنا�سبة  وبهذه 

االأردين  االإ���س��الم��ي  للبنك  ال��ع��ام  امل��دي��ر   / التنفيذي 

ال��ث��ال��ث  ال���ف���رع  ان حت���وي���ل م��ك��ت��ب ع��ب��ني ع��ب��ل��ني اىل 

م�سرفياً  م��ك��ت��ب��اً   25 ج��ان��ب  اىل  مل�����س��رف��ن��ا  وال��ث��م��ان��ني 

م��ن��ت�����س��رة يف ج��م��ي��ع ان����ح����اء امل��م��ل��ك��ة ي����اأت����ي ت��ط��ب��ي��ق��اً 

بتقدمي  اجلغرايف  والتو�سع  امل��ايل  اال�ستمال  ل�سيا�سة 

عدد  الأكرب  خدمة  والتمويلية  اال�ستثمارية  اخلدمات 

عجلون   حم��اف��ظ��ة  و���س��ك��ان  اأه���ايل  م��ن  املتعاملني  م��ن 

 ، عليهم  والت�سهيل  لها  التابعة  وال��ق��رى  واالق�����س��ي��ة  

بثالثة  ع��ج��ل��ون  حم��اف��ظ��ة  �سمن  م�سرفنا  وي��ت��واج��د 

ف����روع ه���ي )ع��ج��ل��ون وك��ف��رجن��ة وع��ب��ني وع��ب��ل��ني ( و 

كان  وق��د   1991 ع��ام  املحافظة  ف��رع يف  اول  اف��ت��ت��اح  مت 

�سمن  ي��ت��واج��د  ب��ن��ك  اأول  االردين  اال���س��الم��ي  ال��ب��ن��ك 

ع��ام  يف  م�����س��ريف  مكتب  ب��اف��ت��ت��اح  عبلني  ع��ب��ني  منطقة 

اجل��غ��رايف  االن��ت�����س��ار  خطة  تطبيق  ج��ان��ب  واىل   ،2016

افتتاح فروع  او  املكاتب اىل فروع  بتحويل   2020 للعام 

للبنك  مملوكة  مباين  اىل  النقل  او  جديدة  ومكاتب 

جميع    يف  منت�سرة  ومكاتب  ف��روع   108 للبنك  لي�سبح 

متويل  يف  التو�سع  يف  اال���س��ت��م��رار  م��ع   ، اململكة  اأن��ح��اء 

واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  وامل�����س��اري��ع  وال�����س��رك��ات  االف����راد 

واحتياجات  رغ��ب��ات  تلبي  متويلية  منتجات  وت��ق��دمي 

ال�سريعة  ومبادئ  احكام  مع  وتتوافق  امل�سريف  ال�سوق 

والتو�سع  الرقمي  التحول  خطة  تنفيذ  و  االإ�سالمية 

يف اإدخ�����ال خ��دم��ات م�����س��رف��ي��ة ال��ك��رتون��ي��ة ج��دي��دة يف 

ال�ستمرارية  كورونا   جائحة  انت�سار  ا�ستمرارية  �سوء 

التوا�سل مع متعاملينا يف جميع االأوقات. 

 البنك االسالمي تحويل مكتب عبين عبلين / محافظة 
عجلون الى فرع

االنباط-عمان

من  مبا�سر  ب�سكل  امل�ستفيدين  ع���دد  جت���اوز   

للتعامل  املوؤ�س�سة  اأطلقتها  التي  املتعددة  الربامج 

م�ستفيد،  امل��ل��ي��ون  ك��ورون��ا،  جائحة  ت��داع��ي��ات  م��ع 

لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  عنه  اأعلنت  م��ا  ح�سب 

االجتماعي.

اأن  االح���د،  ام�����س  ب��ي��ان  املوؤ�س�سة يف  واو���س��ح��ت 

عدد امل�ستفيدين من برامج » ت�سامن« التي كانت 

االأكر  القطاعات  يف  العاملني  تاأمني  اىل  تهدف 

واملحافظة  رواتبهم  من  بجزء  باجلائحة،  ت�سرراً 

 106 نحو  اإىل  و�سل  الوظيفي،  ا�ستقرارهم  على 

اآالف م�ستفيد يعملون يف نحو 11 األف من�ساأة.

»م�ساند«  برامج  من  ا�ستفاد  اأن��ه  اىل  وا���س��ارت 

ال��ت��ي مت ا���س��ت��ح��داث��ه��ا مب��وج��ب اأم���ر ال��دف��اع رق��م 

ت�سمل  ب��رام��ج  وه��ي  م�ستفيد،  األ���ف   363 نحو   ،9

باالإ�سافة  تعطل،  بدل  العمل  عن  املتعطلني  منح 

بحد  الواحدة،  الدفعة  ح�ساب  على  �سلفة  ل�سرف 

اأق�����س��ى 450 دي��ن��ارا، واإت��اح��ة امل��ج��ال اأم���ام امل��وؤم��ن 

ع��ل��ي��ه��م ل�����س��رف ج���زء م���ن ر���س��ي��ده��م االدخ����اري 

ال��ك��ل��ف  ب��ل��غ��ت  اذ  دي�����ن�����ارا،   450 اأق�������س���ى  وب���ح���د 

االج��م��ال��ي��ة ل��ربام��ج »ت�����س��ام��ن« و«م�����س��ان��د« نحو 

94.9 مليون دينار.

ل�سريحة   15 و   14 رق��م  ال��دف��اع  اأم��ر  اأت���اح  كما 

وا�سعة من العاملني يف القطاعني العام واخلا�س 

» من  اقت�سادي2  » متكني  برنامج  اال�ستفادة من 

الدفعة  ح�ساب  على  �سلفة  على  احل�سول  خ��الل 

عن  لتعوي�سهم  دينار   200 اأق�سى  بحد  ال��واح��دة 

ا�ستفاد  حيث  اأجورهم،  يف  االنخفا�س  من  جانب 

ع��ام��ل، وبكلفة  األ��ف  ن��ح��و440  الربنامج  ه��ذا  م��ن 

اجمالية و�سلت اإىل 77,2 مليون دينار.

»حماية  برنامج  ا�ستحداث  اىل  البيان  وا�سار 

يف  العاملة  امل��ن�����س��اآت  متكني  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي   «

اب���ت���داًء م��ن قطاعي  ال��ق��ط��اع��ات االأك����ر ت�����س��رراً 

ال�����س��ي��اح��ة وال���ن���ق���ل م���ن دف����ع ج���ان���ب م���ن اأج����ور 

ال��ع��ام��ل��ني، وت��اأم��ي��ن��ه��م مب��ا ي��ع��ادل 50 ب��امل��ئ��ة من 

 400 اأعلى  دينارا، وحد   220 اأدن��ى  اأج��وره��م، بحد 

20 ب��امل��ئ��ة م��ن اأج��ور  دي��ن��ار ت�ساهم امل��ن�����س��اأة ف��ي��ه ب����

200 دينار. العاملني لديها، وبحد اأق�سى 

املن�ساأة  تقوم  الربنامج،  هذا  ترتيبات  وح�سب 

عمالها  عن  املدفوعة  املبالغ  بت�سديد  امل�ستفيدة 

م�سرية   ،2023 ع��ام  منت�سف  اأق�ساها  م��دة  خ��الل 

 10 نحو  االن  حتى  الربنامج  من  ا�ستفاد  انه  اىل 

اآالف عامل، بكلفة و�سلت اإىل 5.3 مليون دينار.

امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من  اأن ع����دد  امل��وؤ���س�����س��ة  وب��ي��ن��ت 

ب��رن��ام��ج امل�����س��اع��دات ال��ع��ي��ن��ي��ة ال��ع��اج��ل��ة ال��ت��ي مت 

تقدميها يف بدايات اجلائحة مبوجب اأمر الدفاع 

االجتماعية  احلماية  جلنة  مع  بالتن�سيق   1 رقم 

االردنية،  امل�سلحة  القوات  من  لوج�ستي  وباإ�سناد 

و�سلت  بكلفة  اأردن��ي��ة،  اأ���س��رة  األ��ف   117 اإىل  و�سل 

اىل 4,5 مليون دينار.

امل�ستفيدين  االأفراد  عدد  اإجمايل  اإن  وا�سافت 

م����ن ب����رام����ج ال����دع����م واال�����س����ن����اد امل���ب���ا����س���ر و���س��ل 

املبالغ  اج��م��ايل  واإن  ف���رد،  األ���ف  و36  م��ل��ي��ون  اإىل 

لغاية  بلغت  املبا�سر  الدعم  برامج  على  امل�سروفة 

االآن نحو 182 مليون دينار، مت متويل112 مليون 

للموؤ�س�سة،  التاأمينية  الفوائ�س  من  منها  دينار 

والباقي من ح�ساب �سندوق التعطل.

املرتبطة  ال��ك��ل��ف  جميع  اأن  امل��وؤ���س�����س��ة  واأك����دت 

ب���ربام���ج ال���دع���م امل��ب��ا���س��ر ه���ي م�����س��رتدة ومم��ول��ة 

متكني  ب��ني  ل��ل��م��وازن��ة  ج��اء  ت�سميمها  وان  ذات��ي��اً 

مع  للتعامل  االجتماعي  ال�سمان  يف  امل�سرتكني 

املالية  اال�ستدامة  وبني  كورونا  جائحة  تداعيات 

�س�سة. للموؤ

االنباط-عمان

 ق��ال��ت وزي����رة ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن 

امل��ه��ن��د���س��ة م��ه��ا ع��ل��ي، اإن احل��ك��وم��ة حت��ر���س على 

تعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�س بكافة فعالياته، 

واال�ستجابة  منها،  يعاين  التي  امل�سكالت  ومعاجلة 

االقت�ساد  اأرك���ان  تدعيم  يف  ي�سهم  مبا  للتحديات، 

للقطاعات  التناف�سية  ال���ق���درات  وزي����ادة  ال��وط��ن��ي 

ال�سناعي  القطاعني  املختلفة بخا�سة  االقت�سادية 

والتجاري.

�سناعة  غ��رف��ت��ي  رئ��ي�����س  لقائها  خ���الل  واأك����دت 

اأهمية  اجل��غ��ب��ري،  فتحي  املهند�س  وع��م��ان  االأردن 

جممل  يف  الفاعلة  وم�ساهمته  ال�سناعي  القطاع 

وزي��ادة  العمل  فر�س  وتوفري  االقت�سادي  الن�ساط 

والتعاطي  كبرية،  مب�سوؤولية  والتعامل  ال�سادرات 

مع اجلهود املبذولة ملواجهة وباء كورونا، من خالل 

الوقاية  م�ستلزمات  م��ن  االنتاجية  طاقاتها  رف��ع 

االأ���س��ا���س��ي��ة  وال�����س��ل��ع  ال��ع��ام��ة  وال�����س��الم��ة  ال�سحية 

االأخرى بخا�سة ال�سناعات الغذائية والدوائية.

وق��ال بيان ���س��ادر ع��ن ال���وزارة ام�س االأح���د، اأن 

اجلغبري عر�س خالل اللقاء، عددا من التحديات 

م��وؤك��دا  ال�سناعي،  ال��ق��ط��اع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وامل�ساكل 

ال�سناعة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل�سكالت  معاجلة  اأه��م��ي��ة 

الوطنية مبا يعزز تناف�سيتها حمليا وخارجيا.

ال��وزي��رة خ��الل لقائها  اخ���رى، بينت  م��ن جهة 

اأن  ال��ك��ب��اري��ت��ي،  ن��ائ��ل  رئ��ي�����س غ��رف��ة جت���ارة االأردن 

احل���ك���وم���ة ت��ت��ط��ل��ع اىل ال���ق���ط���اع اخل���ا����س ب��ك��اف��ة 

لتحقيق  وا�سرتاتيجي  اأ�سا�سي  ك�سريك  فعالياته 

التنمية االقت�سادية.

يف  ودوره  التجاري  القطاع  اأهمية  اىل  وا���س��ارت 

ال��ن��اجت  يف  وم�ساهمته  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����س��اد  خ��دم��ة 

املحلي  ال�سوق  املحلي االجمايل وتوفري احتياجات 

مثمنة  العمل،  فر�س  وتوفري  ال�سلع  خمتلف  من 

اجل��ه��ود ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري لتوفري 

ال�سلع يف اال�سواق املحلية.

على  تعمل  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  اإن  الكباريتي  وق��ال 

ال�سحة  على  للمحافظة  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  تعزيز 

وال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة م���ن خ����الل ت��وج��ي��ه امل��ن�����س��اآت 

وال��وق��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ال�����س��الم��ة  ل��الل��ت��زام مبتطلبات 

ال�سحية.

ويف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، ال��ت��ق��ت وزي�����رة ال�����س��ن��اع��ة 

وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن، رئ��ي�����س غ��رف��ة جت���ارة عمان 

تعزيز  على  حر�سها  م��وؤك��دة  توفيق،  احل��اج  خليل 

ال�����س��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وال��ع��م��ل بت�ساركية 

مل���ع���اجل���ة امل�������س���ك���الت ال���ت���ي ت���ع���اين م��ن��ه��ا خم��ت��ل��ف 

القطاعات االقت�سادية قدر امل�ستطاع.

التي  االأعباء  اأن  توفيق من جانبه  احل��اج  وبني 

ي��ع��اين م��ن��ه��ا ال��ق��ط��اع ال���ت���ج���اري ب�����س��ب��ب ال��ت��ب��ع��ات 

على  التجار  م�ساعدة  واأه��م��ي��ة  للجائحة  ال�سلبية 

جتاوز الظروف الراهنة.

ح�سرها  التي  اللقاءات  خالل  الوزيرة  وا�سارت 

اأهمية  اىل  ال�سمايل،  يو�سف  للوزارة  العام  االأم��ني 

امل�ستمر للمن�ساآت  ال�سناعة والتجارة  توجيه غرف 

ل��الل��ت��زام ب��اإج��راءات��ه ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة وال��وق��اي��ة 

ال�سحية حلماية املواطنني و�سمان ا�ستمرار العمل 

وتقليل اأعداد اال�سابات بفريو�س كورونا.

الضمان: مستفيدو برامج الدعم المباشر بموجب أوامر الدفاع 
تجاوز المليون شخص

 وزيرة الصناعة: تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص
 من أولويات عمل الحكومة

 ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية
 8% خالل 7 أشهر

 انخفاض الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين
 لألشهر الثمانية األولى

االنباط-عمان

املنتجني  الأ�سعار  القيا�سي  الرقم  انخف�س 

من  االأوىل  الثمانية  االأ���س��ه��ر  يف  ال�سناعيني 

اإىل  لي�سل  باملئة،  96ر7  بن�سبة  اجل��اري  العام 

النقطة 63ر110 مقابل 20ر120 لنف�س الفرتة 

من العام املا�سي.

وب���ح�������س���ب ال���ت���ق���ري���ر ال�������س���ه���ري ل����دائ����رة 

االأح����د، انخف�س  ام�����س  ال��ع��ام��ة  االح�����س��اءات 

ال�سناعيني  املنتجني  الأ�سعار  القيا�سي  الرقم 

باملئة،  59ر8  بن�سبة  احل���ايل  للعام  اآب  ل�سهر 

10ر120  مقابل  78ر109  النقطة  اإىل  لي�سل 

لذات ال�سهر من العام املا�سي.

القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��ع  ل��ل��ت��ق��ري��ر،  ووف��ق��ا 

من  اآب  ل�سهر  ال�سناعيني  املنتجني  الأ���س��ع��ار 

اإىل  لي�سل  باملئة،  98ر0  بن�سبة  احل��ايل  العام 

ل�سهر  نقطة  72ر108  مقابل  78ر109  النقطة 

متوز من نف�س العام.



الدويل
90 االثنني  19/ 10 / 2020 

لبقائه  يدين  الإن�سان  “اأن  يقول  العظماء  الفال�سفة  لأح��د  موؤثور  ق��وٌل  هناك 

تتبعنا  لو   ٠٠ احلياة”  لنعدمت  والن�ساط  احلركة  ول��ول  والن�ساط  للحركة  حياً 

والن�ساط  احلركة  كانت  واأجدادنا  اآبائنا  اأن  لوجدنا  املا�سي  القرن  بداية  منذ  ذلك 

اأمرا�ض  اأمرا�ض كالتي يطلق عليها حاليا  اأ�سا�ض حياتهم، ومل يكن هناك يف حينه 

ذلك  من  وبالعك�ض  والن�ساط،  احلركة  عليهم  فر�ست  احلياة  طبيعة  لأن  الع�سر، 

اىل  باللجوء  احلركة  قلة  علينا  فر�ض  احل��ايل  وقتنا  يف  التكنولوجي  التطور  فان 

لفرتات  الإلكرتونية  الأل��ع��اب  ام��ام  الأط��ف��ال  ومكوث  وامل�سعد  ال�سيارة  اإ�ستخدام 

يوؤدي  وهذا  الثالثية  الدهون  زي��ادة  على  تعمل  الريا�سة  ممار�سة  قلة  ان   ، طويلة 

واأهمها  الأمرا�ض  بالعديد من  الإ�سابة  يزيد من خطر  ال�سرايني مما  ت�سلب  اإىل 

نقويها  اأن  ن�ستطيع  ع�سلة  القلب  ان  املعروف  ومن  وال�سكري٠٠٠  وال�سغط  القلب 

املمار�ض  ال�سخ�ض  بني  مقارنة  عملنا  ول��و  واخل��م��ول  بالك�سل  وت�سعف  بالتمارين 

القلب  حجم  لديه  يكون  الريا�سي  اأن  لوجدنا  للريا�سة  املمار�ض  وغري  للريا�سة 

الدم  كميات كبرية من  ي�سخ  القلب  الزيادة جتعل  اأك��ر،  وهذه  اجل��دران  و�سماكة 

مما يجعله يبطئ من نب�سات القلب ، وهذا يوؤدي اإىل حت�سني وظائف القلب وزيادة 

املخزون يف ال�سرايني التاجية مما يوؤدي اإىل بذل الكثري من املجهود بدون الإح�سا�ض 

بالتعب واجلهد ،وهذا يعني �سخ املزيد من الدم بنب�سات اأقل ومبجهود اأقل ، مما 

اأن  ،كما  الدم  �سغط  انخفا�ض  اإىل  بالتبعية  وي��وؤدي  ال�سرايني،  على  ال�سغط  يقلل 

الإنقبا�سي  الدم  �سغط  تخفي�ض  على  تعمل  وامل�ستمرة  املنتظمة  الريا�سة  ممار�سة 

يف  الزئبق  م��ن  ملم   9 اإىل   4 — م��ن  ال��دم  �سغط  قيا�سات  يف  العلوي  ال��رق��م  وه��و 

املتو�سط. وهذه الن�سبه متثل كفاءة  بع�ض اأدوية �سغط الدم ، ومن املمكن اأن تكون 

الريا�سة  ممار�سة  اأن  ،كما  الب�سيط  ال�سغط  ح��الت  بع�ض  لعالج  كافية  الريا�سة 

اأخرى مهمة للتحكم يف م�ستوى �سغط  حتافظ  على الوزن ال�سحي ،وهي طريقة 

الدم ،اأما تاأثري الريا�سة على مر�سى ال�سكري فهي 

ال��دم  يف  امل��وج��ود  ال�سكر  ح��رق  طريق  ع��ن  باجل�سم  الأن�سولني  عمل  م��ن  ن  حت�سِّ

حيث  الع�سلية  اخل��الي��ا  داخ��ل  الن�سولني  اإ�ستعمال  على  اجل�سم  ق��درة  ،وحت�سني 

خف�ض  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  اأف�����س��ل  ب�سكل  الأن�����س��ول��ني  اإمت�سا�ض  م��ن  اخل��الي��ا  تتمكن 

،وي��ن�����س��ح  مر�سى  الأدوي����ة  ت��ن��اول  اأن حت��د م��ن  امل��م��ك��ن للريا�سة  ،وم���ن  ���س��ك��رال��دم 

امل�سي،  مثل  اخلفيف  التدريبي  احلمل  ذات  التمارين  مبمار�سة  املزمنة  الأم��را���ض 

ال�سباحة، رك��وب  ال��رق�����ض،  امل�����س��رب، قفز احل��ب��ل،  ك��رة  ال��ع��دو اخل��ف��ي��ف،  ال��ه��رول��ة، 

الدراجة، كرة ال�سلة، دراجة التمارين واآلة امل�سي.

عوض ابو مازن   

 الرياضة وتأثيرها على 
أمراض العصر٠٠ 

االنباط-وكاالت

يدخل الأ�سري ماهر الأخر�ض �سباح الأحد، 

ي��وم��ه ال��� 84 يف اإ���س��راب��ه امل��ف��ت��وح ع��ن ال��ط��ع��ام، 

ال�سحي  وو���س��ع��ه  الإداري،  لع��ت��ق��ال��ه  ��ا  رف�����سً

يزداد خطورة يوًما بعد يوم

وي���رق���د الأ�����س����ري الأخ����ر�����ض يف م�����س��ت�����س��ف��ى 

�سحية  ظروف  و�سط  الإ�سرائيلي  “كابالن” 
اإذ يعاين من الإعياء والإجهاد  خطرية للغاية، 

واملعدة،  والبطن  املفا�سل  يف  واآلم  ال�سديدين، 

و�سداع دائم يف الراأ�ض، اإ�سافة لفقدان حاد يف 

الوزن، وحالة عدم اتزان

كما ي��ع��اين م��ن ع��دم ال��ق��درة على احل��رك��ة، 

وف���ق���دان ال��ك��ث��ري م��ن ال�����س��وائ��ل الأم�����الح، كما 

وهناك  ل��دي��ه،  وال��ن��ط��ق  ال�سمع  حا�ستا  ت��اأث��رت 

اأن ي���وؤث���ر ذل����ك ع���ل���ى وظ���ائ���ف  ت���خ���وف���ات م���ن 

والكبد  كالكلى  ج�سده،  يف  احليوية  الأع�����س��اء 

للخطر  عر�سة  حياته  تكون  وبالتايل  والقلب، 

املفاجئ ويف اأي حلظة

وق��ال��ت زوج��ة الأ���س��ري الأخ��ر���ض يف ت�سريح 

اآخ���ذ  اإن ال��و���س��ع ال�����س��ح��ي ل��زوج��ه��ا  ���س��ح��ف��ي 

با�ستمرار”،  اأ���س��واأ  اإىل  اأ���س��واأ  “من  ب��ال��ت��ده��ور 

ال�����س��در  ع��ل��ى  اآلم  م���ن  ي��ع��اين  اأن����ه  اإىل  لف��ت��ة 

وامل���ع���دة و����س���داع م�����س��ت��م��ر يف ال����راأ�����ض وه����زال 

و���س��ع��ف ���س��دي��د يف اجل�����س��م، م��و���س��ح��ة اأن����ه ل 

يتناول �سوى املاء

الإ����س���راب عن  ب��دء  منذ  “زوجي  واأ���س��اف��ت 

ف��ق��ط، ن�سعر  امل����اء  ���س��وى  ي��ت��ن��اول  ال��ط��ع��ام مل 

ب��ال��ق��ل��ق واخل����وف احل��ق��ي��ق��ي ع��ل��ى ح��ي��ات��ه ك��ون 

يف  اأفقده  اأن  واأخ�سى  يتدهور،  ال�سحي  و�سعه 

اأي �ساعة«

يف امل���ق���اب���ل، ت���وا����س���ل ���س��ل��ط��ات الح���ت���الل 

رف�����ض الإف�����راج ع��ن الأ���س��ري الأخ���ر����ض واإن��ه��اء 

منظمات  حت��ذي��رات  ب��رغ��م  الإداري،  اع��ت��ق��ال��ه 

ح��ق��وق��ي��ة وج���ه���ات ���س��ي��ا���س��ي��ة ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة من 

ظل  يف  حلظة  اأي  يف  للموت  الأخ��ر���ض  تعر�ض 

و�سعه  اإليه  و�سل  الذي  ال�سديد  اخلطر  حالة 

ال�سحي

 12 وك���ان���ت حم��ك��م��ة الح���ت���الل رف�����س��ت يف 

الفوري  الإف��راج  اجل��اري جم��دًدا طلب  اأكتوبر 

عن الأ�سري الأخر�ض الذي تقدمت به حماميته

ترك  ج��وه��ره  يف  مقرتًحا  املحكمة  وق��دم��ت 

ال��ب��اب م��ف��ت��وًح��ا لإم��ك��ان��ي��ة ا���س��ت��م��رار اع��ت��ق��ال��ه 

عن  اإ�سرابه  بوقف  وم�سروًطا  وجتديده  اإدارًيا 

الأخر�ض  الأ���س��ري  رف�سه  ال��ذي  الأم��ر  الطعام، 

واأعلن ا�ستمراره يف معركته حتى نيل حريته

الت�سامنية مع الأ�سري  الفعاليات  وتتوا�سل 

الأخر�ض يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، و�سط 

م��ط��ال��ب��ات ب�����س��رورة الإف�����راج ع��ن��ه، وال��ت��دخ��ل 

ال������دويل ل���ت���وف���ري احل���م���اي���ة ل���الأ����س���رى داخ���ل 

�سجون الحتالل

ُي��ذك��ر اأن الأخ��ر���ض ت��ع��ر���ض ل��الع��ت��ق��ال من 

1989م، وا�ستمر  قوات الحتالل لأول مرة عام 

اع��ت��ق��ال��ه يف ح��ي��ن��ه مل����دة ���س��ب��ع��ة ���س��ه��ور، وامل����رة 

الثانية عام 2٠٠4 ملدة عامني، ثم اأُعيد اعتقاله 

�سهًرا،   16 ملدة  اإدارًي��ا  وبقي معتقاًل   ،2٠٠9 عام 

2٠18 وا�ستمر اعتقاله ملدة  وجمدًدا اُعتقل عام 

11 �سهًرا

االنباط-وكاالت

األقت قوى الأمن اللبنانية القب�ض على ثالثة 

اأ�سلحة  بحوزتهم  و�سبطت  البقاع  يف  اإره��اب��ي��ني 

حربية.

العامة لقوى الأم��ن الداخلي  وقالت املديرية 

اللبناين يف بيان اليوم اإنه “وبعد توافر معلومات 

تن�سط يف حمافظة  اإره��اب��ي��ة خ��ط��رة  ع��ن ع�سابة 

اأح��د  اخلا�سة  املجموعة  م��ن  ق��وة  داه��م��ت  البقاع 

امل���ن���ازل يف ج����رود ب��ل��دة اخل�����س��ر ال��ب��ق��اع��ي��ة حيث 

لبنانيني  واأوق��ف��ت ثالثة  الع�سابة  اأف���راد  يتواجد 

م�سلحني”.

التوقيف  “واأثناء حماولة  اإن��ه  البيان  واأ�ساف 

قام اأحد امل�سلحني برفع قنبلة يدوية وحاول رميها 

يف اجتاه عنا�سر القوة الذين اأطلقوا النار نحوه ما 

اأدى اإىل اإ�سابته”.

�سبطوا  ال��ق��وة  عنا�سر  اأن  اإىل  البيان  واأ���س��ار 

بنادق  ث��الث  املنزل  تفتي�ض  بعد  امل�سلحني  بحوزة 

واأع��ت��دة  ي��دوي��ة  وقنبلة  كال�سينكوف  ن��وع  حربية 

ع�سكرية واأجهزة ل�سلكية ومبالغ مالية.

االنباط-وكاالت

واملحررين،  الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  قالت   

لالأ�سري  ال�سحية  احلالة  اإن  الأح��د،  ام�ض 

ُمقلق،  ت��راج��ٍع  وع��ر، يف  اأب��و  ك��م��ال  املري�ض 

بعد اإهمال طبي متعمد من اإدارة ال�سجون، 

حيث يقبع حالًيا يف عيادة الرملة

“اأبو  الأ�سري  اأن  لها،  بيان  يف  واأو�سحت 

واحللق،  احلنجرة  ب�سرطان  امل�ساب  وعر” 

ا  وال���راأ����ض، ونق�سً ال��رق��ب��ة  اآلًم����ا يف  ُي��ع��اين 

حاًدا يف وزنه، و�سعوبة يف احلديث

خ�����س��ع  الأ������س�����ري  اأن  ال���ب���ي���ان  يف  وج������اء 

اأن��ب��وب  زرع  لعملية  ���س��ه��ري��ن  ح����وايل  ق��ب��ل 

ب��ال���س��ت��ي��ك��ي مل�������س���اع���دت���ه ع���ل���ى ال��ت��ن��ف�����ض، 

وا���س��ت��ق��رت ح��ال��ت��ه ال�����س��ح��ي��ة، ل��ك��ن��ه خ�سع 

طبية  لفحو�ساٍت  جم��دًدا  املا�سي  الأ�سبوع 

واأخ�������ذ خ���زع���ة م����ن ح���ن���ج���رت���ه، ت���ب���نينّ م��ن 

خاللها تراجع وا�سح على حالته ال�سحية

“اأبو  اأن يخ�سع الأ�سري  ورجحت الهيئة 

وعر” جلل�سات عالج اإ�سعاعي جمدًدا، قبل 

اأنبوب  لرتكيب  له،  جراحية  عملية  اإج��راء 

بال�سيتكي دائم داخل حنجرته

ق��ب��اط��ي��ة  م����ن  وعر”  “اأبو  والأ������س�����ري 

6 م���وؤب���دات  ب��ال�����س��ج��ن  يف ج���ن���ني، حم���ك���وم 

وخ�سع  ب��ال�����س��رط��ان،  وم�����س��اٌب  ���س��ن��ة،  و5٠ 

ال��ف��رتة  اإ���س��ع��اع��ي خ��الل  5٠ جل�سة ع��الج  ل����

املا�سية، ويحتاج ملتابعة طبية حثيثة

االنباط-وكاالت

يرتقب طالب مدر�سة “راأ�ض التني” بقلق 

مدر�ستهم،  ب��ه��دم  الح���ت���الل  حمكمة  ق����رار 

الأ�سبوع  نهاية  ي�سدر  اأن  املتوقع  م��ن  ال��ذي 

اجل��اري، وتعود معها اع��ت��داءات امل�ستوطنني 

عليهم خالل ذهابهم ملدار�ض القرية املجاورة

م��ن عائلتي  ب���دوي  التني” جتمع  »راأ�����ض 

الكعابنة واأبو كبا�ض املهجرتني، يقيمون على 

اأرا�سي قرية كفر مالك �سرقي رام اهلل و�سط 

اأطفالهم  ويتوجه  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 

للدرا�سة مبدر�سة قرية املغري املجاورة لقربها 

من م�ساكنهم، اإذ تبعد قرابة 4 كم

اعتاد طالب “راأ�ض التني” التوجه ملدر�سة 

املغري �سيفا و�ستاء �سريا على الأق���دام، رغم 

امل�ستوطنني  اع��ت��داءات  وع��ورة الطريق، لكن 

تالحقهم ك��ل ي���وم، ع���دا ع��ن ح��واج��ز جي�ض 

الحتالل واإرجاعهم اإىل بيوتهم

رئ���ي�������ض جم��ل�����ض ق������روي امل���غ���ري وم���دي���ر 

مدر�ستها ال�سابق مرزوق اأبو نعيم، هو اأكرث من 

يعرف معاناة الطالب البدو فيقول :”يعاين 

ال����ط����الب ي��وم��ي��ا م����ن ب��ط�����ض امل�����س��ت��وط��ن��ني 

واعتداءاتهم، وهناك الكثري من الطالب مل 

يلتحقوا بالدرا�سة ب�سبب العتداءات امل�ستمرة 

من اجلي�ض وم�ستوطنيه«

وي�سيف اأبو نعيم لوكالة “�سفا” اأنه تقرر 

اإقامة مدر�سة يف جتمع “راأ�ض التني” بتمويل 

اأوروبي، حيث جرى اإن�ساء اأجزاء من املدر�سة 

ل��ي��ال، خ��وف��ا م��ن ه��دم��ه��ا م��ن امل�ستوطنني، 

لكن الحتالل �سادر يف اليوم التايل املقاعد 

الدرا�سية وهدم ال�سقف املكون من ال�سفيح

ويتابع :”اأح�سرنا مقاعد جديدة و�سقفنا 

املدر�سة يف الليلة التالية، اإل اأن الحتالل اأعاد 

الكرة و�سادر كل ما اأح�سرناه بعد احتكاك مع 

اجلنود«

اإىل توكيل حمام خا�ض  اأب��و نعيم  وي�سري 

الإ�سرائيلية  املحكمة  يف  املدر�سة  عن  للدفاع 

العليا؛ ملنع هدمها، ومن املتوقع �سدور قرار 

حتى نهاية الأ�سبوع اجلاري

ويلفت اإىل قدوم وفد من الحتاد الأوروبي 

اأول اأم�ض اإىل املدر�سة، واأنه مت اإخبارهم بقيام 

الحتالل مبداهمتها وم�سادرة حمتوياتها، 

اأث��ار الده�سة وال�ستغراب لدى  الأم��ر ال��ذي 

اأع�ساء الوفد

م�ستوطنني  ق��ي��ام  ع��ن  نعيم  اأب���و  ويك�سف 

يح�سر  اإذ  امل��در���س��ة،  �سد  حتري�ض  بعمليات 

وي��ق��وم��ون  ي��وم��ي  �سبه  ب�سكل  م�ستوطنون 

اأي  امل��در���س��ة وال��ب��ح��ث ع��ن  بت�سوير م��راف��ق 

اإ�سافات جديدة يف جوانبها، وير�سلون ال�سور 

للجي�ض بهدف التحري�ض على هدمها

بدورها، تقول مديرة املدر�سة نورا اأزهري 

ما  ك��ث��ريا  امل�ستوطنني  اإن  “�سفا”  ل��وك��ال��ة 

يقومون باأعمال ا�ستفزازية لطالب املدر�سة، 

رغم اأنها ابتدائية

وت�سيف اأزهري اأن التعليم يف املدر�سة بداأ 

يف ال�ساد�ض من ال�سهر اجلاري ب�سكل نظامي، 

رغم عدم اكتمال بنائها وعدم توفر �سبابيك، 

اإل اأن��ه��ا وف���رت ع��ن��اء ال��ذه��اب مل��در���س��ة املغري 

وخماطر امل�ستوطنني والطريق اللتفايف

وب��ح�����س��ب اأزه�������ري، ف����اإن ج��م��ي��ع ال��ط��الب 

لوجود  بطماأنينة  وي�سعرون  الفرحة  دائمي 

م��در���س��ة ب��ال��ق��رب م��ن ب��ي��وت��ه��م، م��ا يجنبهم 

العتداءات اليومية، على الرغم من التهديد 

بهدم مدر�ستهم

ت��ت��ك��ب��ده��ا  ي���وم���ي���ة  اإىل م���ع���ان���اة  وت�������س���ري 

اجلي�ض  اقتحامات  ج���راء  امل��در���س��ة  معلمات 

املتكررة، والتدقيق يف بطاقاتهن ال�سخ�سية 

وت�سويرهن، عدا عن م�سايقات امل�ستوطنني

التعليم  امل�����س��ي يف  ت���وؤك���د  اأزه������ري  ل��ك��ن 

ب��امل��در���س��ة رغ��م م��ا ي��ج��ري، ق��ائ��ل��ة: “�سنعلم 

املدر�سة  ول��و هدمت  ب��اأي طريقة،  الأط��ف��ال 

���س��ن��ب��ن��ي اأخ������رى مب���ك���ان جم������اور، ويف ح��ال 

ا���س��ت��م��رار ال���ه���دم ���س��ُن��ع��لنّ��م داخ����ل خ��ي��م��ة ويف 

العراء«

وع����ن ن��ف�����س��ي��ات ط����الب امل���در����س���ة، ت��ق��ول 

للمدر�سة  قادمة  الآلية  �سوت  �سماع  :”عند 

اأقوم بجولة على ال�سفوف لتقوية معنويات 

ملا  الك������رتاث  وع����دم  وت�سجيعهم  ال���ط���الب 

يجري، كي ي�ستمروا يف التعلم دون خوف«

وت�����س��ه��د ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ب��دوي��ة يف جميع 

حم��اف��ظ��ات ال�����س��ف��ة اع����ت����داءات ي��وم��ي��ة من 

احلرمان  يف  تتمثل  وم�ستوطنيه،  الحتالل 

البيوت  وه����دم  امل��وا���س��ي  وق��ت��ل  التعليم  م��ن 

وحرق املزروعات والت�سريد

ويبلغ عدد التجمعات البدوية يف ال�سفة 

ومناطق القد�ض 67 جتمعا، وفق اإح�سائيات 

م��ه��ددا  جت��م��ع��ا   46 ب��ي��ن��ه��ا  امل���ت���ح���دة،  الأمم 

بالتهجري، علما اأن 7٠% من اأ�سول العائالت 

ال�سبع  وب��ئ��ر  النقب  ملدينتي  ت��ع��ود  ال��ب��دوي��ة 

اللتان هجروا منها عام 1948

 84 يوًما على إضراب األسير األخرس ووضعه الصحي يزداد خطورة

 قوى األمن اللبناني تلقي القبض على 3 إرهابيين في البقاع

 تراجع مقلق على صحة األسير »أبو وعر« وخشية على حياته

 مستوطنون يتربصون بهم لمضايقتهم. طالب »رأس التين«.. قلقون على مدرستهم من قرار الهدم

االنباط-وكاالت

اأول  اإع���������الم ع���م���ان���ي���ة  ن�������س���رت و�����س����ائ����ل 

ب��ن حمد  ع��ب��د اهلل  ب��ن��ت  لعهد  ر�سمية  ���س��ور 

ال��ب��و���س��ع��ي��دي��ة، زوج�����ة ال�����س��ل��ط��ان ه��ي��ث��م بن 

طارق، خالل تكرميها عددا من ال�سخ�سيات 

الن�سائية مبنا�سبة يوم املراأة العمانية

وتداول رواد مواقع التوا�سل الجتماعي، 

م���ق���اط���ع ف���ي���دي���و و�����س����ورا ل����زوج����ة ���س��ل��ط��ان 

ال�سلطانية  الإ���س��ادة  و�سام  وه��ي متنح  عمان، 

الركة  ق�سر  يف  ال�سبت،  اأم�����ض  للمكرمات، 

العامر بولية ال�سيب، القريب من العا�سمة 

العمانية م�سقط

#ال�سيدة_ ب��و���س��م  امل��ن�����س��ورات  واأرف���ق���ت 

اجلليلة، الذي ت�سدر قائمة الأكرث تداول يف 

موقع “تويرت” بال�سلطنة

الأو�سمة،  ت�سليم  ال�سلطان  زوج��ة  وتولت 

حيث كرمت نحو 5٠ من ال�سخ�سيات الن�سائية 

البارزة يف العديد من املجالت بالبالد

واأ���س��ادت يف كلمتها ب��دور امل��راأة يف املجتمع 

العماين، م�سرية لدور �سلطان عمان الراحل 

قابو�ض بن �سعيد “الذي اختط نهج التمكني 

الريادي”،  امل����راأة  ل���دور  والتقدير  وال��ت��ك��رمي 

بح�سب قولها

ك���م���ا حت���دث���ت ع����ن ج���ه���ود ال���ع���ام���ل���ني يف 

ال��ب��الد، وقالت:  ك��ورون��ا يف  مكافحة فريو�ض 

“ل ي�سعني اإل اأن اأ�سجل �سهادة فخر واعتزاز 
خمتلف  من  ال�سماء  عمان  كجبال  للواقفني 

ال��ق��ط��اع��ات يف اخل��ط��وط الأم��ام��ي��ة ملواجهة 

تاأثريات اجلائحة التي متر بها ال�سلطنة«

االنباط-وكاالت

اأعلنت وزارة اخلارجية الإيرانية عن انتهاء 

ت�سلح طهران  على  ال����دويل  احل��ظ��ر  ���س��ري��ان 

لالأ�سلحة  مكانا  ت��رى  “ل  اأن��ه��ا  على  م�سددة 

يف  ال�سامل  ال��دم��ار  واأ�سلحة  التقليدية  غ��ري 

ا�سرتاتيجيتها الدفاعية”.

اأ����س���درت���ه ال������وزارة الليلة  وج����اء يف ب��ي��ان 

املا�سية “اإن رفع حظر الت�سلح �سي�سمح لإيران 

با�سترياد وت�سدير ال�سالح واإجراء التعامالت 

ل�سيا�ساتها  وف��ق��ا  ب��ذل��ك  امل��رت��ب��ط��ة  امل��ال��ي��ة 

الت�سلح  حظر  انتهاء  اأن  الدفاعية” مو�سحا 

يتم ب�سكل اآيل ول يحتاج لبيان اأو قرار جديد 

من جمل�ض الأمن الدويل.

ودع��ت ال���وزارة يف بيانها الوليات املتحدة 

الأمريكية اإىل التخلي عن نهجها املدمر جتاه 

قرار جمل�ض الأمن الدويل رقم 2231 اخلا�ض 

اإي��ران  على  املفرو�ض  الأ�سلحة  حظر  باإنهاء 

بالتزاماتها  ال��ك��ام��ل  الم��ت��ث��ال  اإىل  وال���ع���ودة 

مبوجب ميثاق الأمم املتحدة ووقف الأعمال 

النظام  وجت��اه��ل  ال����دويل  للقانون  املخالفة 

الدويل وجتنب اإثارة عدم ال�ستقرار يف غرب 

اآ�سيا.

م��ن جهته اأك��د وزي��ر اخلارجية الإي���راين 

حممد جواد ظريف يف تغريدة على �سفحته 

الت�سليحي  احلظر  انتهاء  اأن  تويرت  مبوقع 

املفرو�ض على بالده “ن�سر للتعددية ولالأمن 

وال�سالم باملنطقة”.

وك��ان��ت دول جمموعة خم�سة زائ��د واح��د 

وقعت الت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع اإي����ران ع��ام 2٠15 

 2٠18 ع��ام  منه  املتحدة  ال��ولي��ات  وان�سحبت 

يف حني اأن ال��دول الأوروب��ي��ة الثالث )فرن�سا 

واملانيا وبريطانيا( مل تلتزم بتعهداتها ب�سكل 

كامل مبوجب ه��ذا التفاق ال��ذي ين�ض على 

رف���ع ال��ع��ق��وب��ات ال��دول��ي��ة ع��ن اإي�����ران واإل��غ��اء 

احلظر على ت�سلحها يف غ�سون 5 �سنوات.

 أول ظهور رسمي لزوجة سلطان ُعمان.. 
وهاشتاغ »السيدة الجليلة« يجتاح »تويتر«

 إيران تعلن انتهاء سريان الحظر الدولي على تسلحها
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االنباط-وكاالت

 يف مثل هذ� �ليوم من �شهر �أكتوبر 2011، كان 

بامل�ؤبدات  اأ�سرية من املحك�مني  و27  اأ�سرياً   450

�ل�شنو�ت، على موعد مع �حلرية، بعد  وع�شر�ت 

�أبللرمللتللهللا �ملللقللاومللة مللع دولللللة �الحللتللال  �شفقة 

�الإفللر�ج  مقابل  م�شرية،  بو�شاطة  �الإ�شر�ئيلي، 

عن �جلندي جلعاد �شاليط

يف  كانت  �الأوىل  مرحلتني:  �ل�شفقة  �شملت 

�شهر �أكتوبر، ثم بعد �شهرين �أفرج �الحتال عن 

550 اأ�سرًيا

�أ�للشللرة   20 عللن  �الإفلللللر�ج  �ل�شفقة  �شبق  وقلللد 

�إخللر�ج �شريط فيديو يظهر �جلندي جلعاد  بعد 

�شاليط وهو يتحدث

وكللانللت �ملللقللاومللة قللد �أ�للشللرت �جلللنللدي جلعاد 

�للشللاللليللط، ملللن د�خللللل دبللابللتلله �للشللرق رفلللح جللنللوب 

لتخو�ض   ،2006 حللزيللر�ن  �شهر  يف  غلللزة،  قللطللاع 

الإخفائه عن جي�ض  �أمنية معقدة  بعدها معركة 

�الحللتللال وخمللابللر�تلله، وحتللقلليللق �حلللريللة ملئات 

�الأ�شرى �لذين �أم�شى بع�شهم �أكرث من 30 �شنة 

يف �ل�شجون

لللثللاثللة  �مللللقلللاوملللة  خلللطلللف  بلللعلللد   ،2014 ويف 

م�شتوطنني قرب �خلليل، �عتقل جي�ض �الحتال 

عدد�ً من حمرري �ل�شفقة من �ل�شفة و�لقد�ض، 

يعترب  مللا  وهللو  �ل�شابقة،  �أحللكللامللهللم  لهم  و�أعللللاد 

�لو�شيط  رعللاهللا  �لللتللي  �ل�شفقة  لبنود  خمالفة 

�مل�شري، وتطالب �ملقاومة باالإفر�ج عنهم الإجناز 

�شفقة جديدة مقابل �جلنود �الأ�شرى يف غزة

وبلللعلللد 9 �لللشلللنلللو�ت علللللى �للل�للشللفللقللة، ملللا ز�للللت 

حترر  جديدة،  فرحة  بانتظار  �الأ�للشللرى  عائات 

و�شرب،  ب�شوق  ينتظرون  �لللذيللن  �الأ�للشللرى  بقية 

بع�شهم  ينتظرها  �لتي  �حلللريللة،  �إىل  خروجهم 

منذ �أكرث من 34 �شنة

االنباط-وكاالت

يحاول �لرئي�ض �الأمريكي دونالد تر�مب ومناف�شه 

�للللدميلللقلللر�طلللي جلللو بلللايلللدن ��للشللتللمللالللة �ملللل�لللشلللاركلللني يف 

قبل  ن�شاطهما  �حلملتني  تكثيف  مع  �ملبكر  �لت�شويت 

يوم  �لرئا�شيني  �ملر�شحني  بللني  مناظرة  �آخللر  �إجلللر�ء 

�ملقبل �خلمي�ض 

نيفاد�،  واليللة  �إىل  �الأحللد  �ليوم  تر�مب  و�شيتوجه 

وهي والية مهمة �أدىل فيها مئة �ألف ناخب باأ�شو�تهم 

بللالللفللعللل وفللقللا لللبلليللانللات �للللواليلللة. و�للشلليلل�للشللارك تللر�مللب 

يف فللعللاللليللات �نللتللخللابلليللة يللوملليللا حللتللى مللوعللد �ملللنللاظللرة 

�ملقررة يف فلوريد�، حيث �شيتوجه �إىل �أريزونا ونورث 

تيم  حملته  بللا�للشللم  �ملللتللحللدث  قلللال  ح�شبما  كللارواليللنللا 

مرتو

كللارواليللنللا  نلللورث  �إىل  �للليللوم  ف�شيتوجه  بللايللدن  �أملللا 

وفقا  باأ�شو�تهم  نللاخللب  مليون   1.2 فيها  �أدىل  �لللتللي 

�لوالية لبيانات 

وت�شر بيانات موقع م�شروع �النتخابات �الأمريكية 

�أدلو� بالفعل باأ�شو�تهم  25.83 مليون �شخ�ض  �أن  �إىل 

يف �القلللللر�ع. ويللرجللع �للل�للشللبللب يف هلللذ� �الإقلللبلللال على 

ب�شبب  �ل�شامة  ب�شاأن  خمللاوف  �إىل  �ملبكر  �لت�شويت 

من  �أكللرث  بحياة  �أودت  �لتي  كللورونللا  فللرو�للض  جائحة 

218 �ألف �أمريكي يف حني �أ�شابت 8.1 مليون �آخرين

ويلللتلللقلللدم �للللدميلللقلللر�طللليلللون بلل�للشللكللل ملللللللحلللوظ يف 

بيانات  وتفيد  �لربيد.  طريق  عن  �ملبكرة  �النتخابات 

مللوقللع ملل�للشللروع �النللتللخللابللات �الأمللريللكلليللة �للللذي تديره 

جللامللعللة فلللللوريللد� بلللاأن 5.8 مللللليللون دميللقللر�طللي �أدللللو� 

10.6 مللللليللون نللاخللب �أدللللو�  بللاأ�للشللو�تللهللم مللن �إجلللملللايل 

باأ�شو�تهم عن طريق �لربيد

وتر�جع تر�مب يف ��شتطاعات �لر�أي على م�شتوى 

يف  كذلك  تر�جع  �أنلله  حملته  بيانات  و�أظللهللرت  �لباد 

جمع �لتربعات مع �حتد�م �ل�شباق �النتخابي

وذكلللرت جللني �أومللللايل ديلللللون مللن حملة بللايللدن يف 

�لبيانات  �أن  �الأ�للشللبللوع  مطلع  يف  للمتربعني  مللذكللرة 

م�شللة �الإجمالية 

باال�شتكانة  �للل�للشللعللور  لللنللا  ينبغي  ال  تللقللول  وكللتللبللت 

�أن دونالد تر�مب  و�لتهاون الأن �حلقيقة �ملجردة هي 

ماز�ل باإمكانه �لفوز يف هذه �النتخابات وكل ما لدينا 

�أن �لنتيجة لن حت�شم �إال يف �آخر  من موؤ�شر�ت يظهر 

حلظة

ملليلل�للشلليللجللان  �إىل  �لللل�لللشلللبلللت  يلللللوم  تللللر�مللللب  وتللللوجلللله 

�إطار حملته وهما واليتان فاز فيهما  ووي�شكون�شن يف 

بفارق �شئيل يف �نتخابات 2016

هاجم  �أملل�للض  مي�شيجان  يف  �نتخابي  جتمع  و�أثللنللاء 

تر�مب جريت�شن ويتمر حاكمة �لوالية �لدميقر�طية 

�لللواليللة  �لللتللي تفر�شها  �لللقللو�عللد  ملللر�ت عللدة و�نللتللقللد 

للحد من �نت�شار فرو�ض كورونا وو�شف ويتمر باأنها 

�للل�للشللوء على مللوؤ�مللرة مللن �لتيار  �أملليللنللة و�ألللقللى  غللر 

�لتحقيقات �الحتادي �ليميني خلطفها ك�شفها مكتب 

قريبا  بالرحيل  تطالبوها  �أن  �آمللل  للح�شد  وقللال 

للغاية مما دفع �جلماهر لرديد �حب�شوها

قائلة  توير  على  �لهتاف  هللذ�  على  ويتمر  وردت 

�أ�شرتي  وحياة  ي�شع حياتي  ما  هو  �الأ�شلوب  هذ�  مثل 

وغللللري ملللن �مللل�للشللوؤولللني بلللاللللواليلللة يف خللطللر ونللحللن 

نحاول حماية حياة �الأمريكيني

االنباط-وكاالت
رئي�شة  بزعامة  �حلاكم  �لعمال  حزب  حقق 

�شاحقا غر  فللوز�  �أرديلللرن،  �للللوزر�ء، جا�شيند� 

م�شبوق منذ عقود يف �النتخابات �لعامة �لتي 

جرت �ليوم �ل�شبت يف نيوزيلند�

و�أعلنت جلنة �النتخابات عن ح�شول حزب 

 %49 على  �لو�شط،  ي�شار  �لللذي ميثل  �أرديللرن، 

27% فقط لدى  �لناخبني، مقابل  �أ�شو�ت  من 

برئا�شة  �ملللعللار�للض  �لللوطللنللي  �حللللزب  مناف�شها 

�الأ�شو�ت،  من   %77 فرز  بعد  كولينز،  جوديث 

�ملقاعد  �أ�للشللل  64 مللن  �لللعللمللال  مللا مينح حللزب 

120 يف برملان �لباد �لل

حلللللللزب يف  الأي  فلللللللوز  �أكللللللللرب  ذللللللللك  ويللللعللللد 

�لن�شبي  �القللر�ع  نظام  تبني  منذ  �النتخابات 

يف نيوزيلند� عام 1996

و�أذ� متكن حزب �لعمال من �حل�شول على 

فللاإن هذ�  �لللربملللان  �ملقاعد يف  �أكللرث مللن ن�شف 

�أول  ت�شكيل  عاما(   40( الأرديرن  �شيتيح  �لفوز 

حللكللومللة �أكللرثيللة مللنللذ �عللتللمللاد نللظللام �القلللر�ع 

�الإ�شاحات  �إجللر�ء  و�مل�شي قدما يف  �جلديد، 

�للللتلللقلللدمللليلللة �للللتلللي علللجلللزت عللللن حتللقلليللقللهللا يف 

مع  �حللللكلللم  تللقللا�للشللم  بلل�للشللبللب  �الأوىل  واليلللتلللهلللا 

�حلزب �لوطني

جرى  �لتي  �ليوم  �نتخابات  نتائج  وتعك�ض 

تللاأجلليلللللهللا مللللدة �للشللهللر بلل�للشللبللب ��للشللتللئللنللاف تف�شي 

�أوكاند  �لباد  �أكرب مدن  يف  كورونا  فرو�ض 

وفر�ض �ل�شلطات عزال عاما فيها، تعك�ض دعم 

�للل�للشللعللب �لللنلليللوزيلللللنللدي للللاإجلللر�ء�ت �حلللازمللة 

�نت�شار  ملللنللع  �أرديلللللرن  �تللخللذتللهللا حللكللومللة  �لللتللي 

�لوباء يف �لباد

على  منها  تعليق  �أول  يف  �أرديللللرن،  ورحللبللت 

�ل�شعب  بللاإبللد�ء  لانتخابات،  �الأوللليللة  �لنتائج 

منذ  �لعمال  حلللزب  دعللم  “�أكرب  �لنيوزيلندي 

معاجلة  جللهللود  بتكثيف  متعهدة  عاما”،   50

تد�عيات جائحة كورونا

�أرديرن �شهرة و��شعة و�كت�شبت 

 9 سنوات على »وفاء األحرار« وفلسطين بانتظار »فرحة جديدة«

 قبل المناظرة األخيرة.. اشتعال المنافسة والحمالت االنتخابية بين ترامب وبايدن الستمالة الناخبين واالنقسام والترقب سيد الموقف 

 نيوزيلندا.. فوز ساحق في االنتخابات يمهد أمام حزب 
أرديرن الطريق ألول حكومة أكثرية منذ عقود

 وسيط صفقة »وفاء األحرار« 
يتظاهر ضد نتنياهو

 ترامب يخطئ بمنصب ماكرون

االنباط-وكاالت

تظاهر �الآالف من �الإ�شر�ئيليني �لليلة �ملا�شية 

للمطالبة برحيل رئي�ض وزر�ء �الحتال بنيامني 

نتنياهو، يف �لعديد من �ملناطق، مب�شاركة من�شق 

يف  �لو�شيط  �ل�شابق،  و�ملفقودين  �الأ�للشللرى  �شوؤون 

�شفقة �الإفر�ج عن �جلندي جلعاد �شاليط “د�فيد 

ميد�ن«

وذكرت �شحيفة “يديعوت �أحرونوت” �لعربية 

�لعارمة قبالة  �لتظاهرة  “ميد�ن” تو�جد يف  اأن 

ديو�ن رئي�ض وزر�ء �الحتال بنيامني نتنياهو

ملل�للشللاركللتلله  �إن  قلللولللله  “ميد�ن”  علللن  ونلللقلللل 

بالتظاهرة ل�شمان م�شتقبل �أف�شل الأحفاده �ل�شتة 

و�أنهم �شيعي�شون يف دولة دميقر�طية

و�أ�شاف: “بالن�شبة يل فالتظاهر مهمة وطنية 

�لللدولللة با ميز�نية، بدون  �الأوىل،  �لللدرجللة  من 

ودون  لل�شرطة،  علللام  مفت�ض  بلللدون  علللام،  مللدعللي 

قللدو�ت �شخ�شية، ال ميكن �جللو�ض على �حلياد 

وحان وقت �الأفعال«

�آالف   10 ملللن  �أكلللللرث  �أن  �للل�للشللحلليللفللة  وذكللللللرت 

يف  �ملا�شية  �لليلة  تظاهر�ت  يف  �شاركو�  متظاهر 

�أخرى  �أجريت تظاهر�ت يف مناطق  �لقد�ض، كما 

ووقعت �أعمال عنف من جانب �أن�شار نتنياهو �شد 

�ملتظاهرين وجرى �عتقال 9 من �مل�شتبه بهم

وتو�فق �ليوم �لذكرى �لتا�شعة الإبللر�م �شفقة 

�لفل�شطينية  �مللللقلللاوملللة  بلللني  �الأحر�ر”  “وفاء 
�أبللرز عمليات  و�حللدة من  �الإ�شر�ئيلي يف  و�لكيان 

تبادل �الأ�شرى على مد�ر تاريخ �ل�شر�ع مع �ملحتل، 

فيما ينتظر �لفل�شطينيون �شفقة مماثلة مقابل 

حالًيا  �الأ�للشللرى  �الإ�شر�ئيليني  و�جلنود  �ل�شباط 

لدى كتائب �لق�شام

و�أخلت �ملقاومة يف مثل هذ� �ليوم قبل ت�شعة 

�الإ�شر�ئيلي  �ملدفعية  �شاح  جندي  �شبيل  �أعلللو�م 

�أ�للشللًر�   1027 عللن  �الإفللللر�ج  مقابل  �شاليط  جلعاد 

و�أ�شرة مت �إطاق �شر�حهم على دفعتني

االنباط-وكاالت

قام �لرئي�ض �الأمريكي دونالد تر�مب بت�شمية 

“رئي�شا  مللاكللرون  �إميللانللويللل  �لفرن�شي  �لرئي�ض 

واليلللة  يف  �النللتللخللابللي  خللطللابلله  للوزر�ء” خللللال 

�تفاقية  علللن  يللتللحللدث  تلللر�ملللب  وكللللان  مي�شيغان 

و�ملك�شيك،  كند�  مللع  �لقدمية  “نافتا”  �لللتللجللارة 

باأنها �شفقة �شيئة الأمريكا و�أ�شر  و�لتي و�شفها 

على �إعادة �لتفاو�ض، مذكر� باتفاقية باري�ض ب�شاأن 

تغر �ملناخ، و�لرئي�ض �لفرن�شي �إميانويل ماكرون

وقال تر�مب: “�أنا �أحب رئي�ض �لوزر�ء ماكرون 

�الأمللور  ت�شر  كيف  مللرة  ذ�ت  �شاألته  لكنني  حقا، 

ب�شاأن �التفاقية )�تفاقية باري�ض للمناخ( هناك؟.. 

وتبني �أن �التفاقية ال ت�شر على ما ير�م«

ومن �ملعروف �أن رئي�ض وزر�ء فرن�شا هو جان 

كا�شتك�ض، وقد مت تعيينه يف هذ� �ملن�شب من قبل 

�إميانويل ماكرون نف�شه

ظللاهللرة  ي�شكك يف  تللر�مللب  �أن  �لللذكللر  يللجللدر 

�الحللتللبللا�للض �حللللللر�ري، وقلللد قلللرر �النلل�للشللحللاب من 

اأن  بحجة   ،2017 عللام  يف  للمناخ  باري�ض  �تفاقية 

باده تخ�شر �لعديد من �لوظائف ب�شببها

االثنني  19/ 10 / 2020
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الـريـا�ضي
11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع االلكرتوين

 اتحاد الكراتيه بدون رئيس
االنباط - عمان

قدم رئي�س احتاد الكراتيه اأحمد الداود، اليوم ام�س الأحد، ا�ستقالته 

الداود  اأن  الفاعوري  الكراتيه م�سطفى  من من�سبه. واأكد مدير احتاد 

الفاعوري يف  ب�سبب ظروف عمله اخلا�س. واأ�سار  ا�ستقالته  طلب قبول 

التالية، متهيدا لتخاذ  اأن الحتاد يدر�س اخلطوة  اإىل  ت�سريح )برتا( 

الألعاب  من  تعد  التي  اللعبة  م�سلحة  يخدم  مبا  املنا�سبة،  الإج���راءات 

املهمة التي ت�ساهم يف رفع علم الوطن عاليا يف املحافل اخلارجية.

 شوبير االهلي استعاد شخصيته االفريقية

 االرجنتيني كالوديو يعزز هجوم الفيصلي

 انطالق دورة التدريب االسيوية

 درجال ضيف االتحاد العربي للصحافة الرياضية  
االنباط - عمان      

���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة امل���ح���ا����س���رات امل��رئ��ي��ة 

لل�سحافة  العربي  الحت��اد  ينظمها  التي 

الريا�سة  وخ���راء  م��ع جن��وم  ال��ري��ا���س��ي��ة 

يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي..ي�����س��ت�����س��ي��ف الحت���اد 

لالعالم  ال�سعودي  الحت��اد  مع  بالتعاون 

ال���دورات  جلنة  م��ع  بالتن�سيق  ال��ري��ا���س��ي 

يف الحت������اد وزي�����ر ال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ه 

الندوة  يف  درج��ال  عدنان  ال�سيد  العراقي 

اخل���ام�������س���ة ال���ت���ي ي���ع���ق���ده���ا يف ال�����س��اع��ة 

امل��واف��ق  اجلمعة  ي��وم  م�ساء  م��ن  ال�سابعة 

23 اك��ت��وب��ر اجل�����اري ..و����س���ي���ك���ون حم��ور 

العربية  الريا�سة  ح��ول  احلديث  ال��ن��دوة 

وارت��ب��اط��ه��ا ال��وث��ي��ق ب��الع��الم ال��ري��ا���س��ي 

ال���ري���ا����س���ة  ع����ن  احل����دي����ث  ج���ان���ب  ..اىل 

ال��ع��راق��ي��ة وال��ن��ظ��رة اىل الع���الم احل��ايل 

التجربة  ا�ستعرا�س  ..و�سيتم  وامل�ستقبلي 

ال��ري��ا���س��ي��ة  الدارة  جم���ال  يف  ال��ع��راق��ي��ة 

لل�سحافة  ال��ع��رب��ي  الحت����اد  �سيف  ولن 

العراقية  الكرة  رموز  احد  هو  الريا�سية 

واحد م�ساهري الكرة العربية عر م�سرية 

ك���روي���ة م�����س��رف��ة وط��وي��ل��ة م��ث��ل خ��الل��ه��ا 

من  العديد  يف  العراقي  الوطني  املنتخب 

احد  وك��ان  وال��دول��ي��ة  العربية  البطولت 

جنوم املنتخب العراقي الذهبي الذي نال 

الكرة  تاريخ  الو�سول لول مرة يف  �سرف 

ال��ع��راق��ي��ة اىل ن��ه��ائ��ي��ات ك��ا���س ال��ع��امل يف 

املك�سيك عام 1986 فان هذه احلقبة �سوف 

ي��ك��ون ل��ه��ا ال��ن�����س��ي��ب الك����ر م���ن ح��دي��ث 

ال���س��واء  �سي�سلط  ال���ذي  درج���ال  ال��وزي��ر 

املميز  اجليل  مثل  كالعب  م�سريته  على 

�سعيد  ح�سني  العراقية  ال��ك��رة  جن��وم  م��ن 

واحمد را�سي ورعد حمودي وناظم �ساكر 

وفالح ح�سن وغريهم اىل جانب م�سريته 

م��درب��ا ت���وىل ت��دري��ب امل��ن��ت��خ��ب ال��ع��راق��ي 

وال���ع���دي���د م���ن ف����رق الن����دي����ة ال��ع��راق��ي��ة 

وال��ع��رب��ي��ة ..ح�����س��ب ال��زم��ي��ل ع��وين فريج 

المني العام لالحتاد الناطق العالمي 

جميل  حممد  الزميل  ع��ر  جهته  م��ن 

ع��ب��د ال��ق��ادر رئ��ي�����س الحت���اد ال��ع��رب��ي عن 

���س��ع��ادت��ه ال��ب��ال��غ��ة ب��ن��ج��اح جل��ن��ة ال����دورات 

ب����رئ����ا�����س����ة ال�����دك�����ت�����ور ه��������ادي ع����ب����د اهلل 

ال��ع��راق��ي  ال��ري��ا���س��ي  ال��وزي��ر  با�ست�سافة 

امل��ع��روف ال�����س��ي��د ع��دن��ان درج����ال �ساحب 

ومدربا  لعبا  امل�سرفة  الريا�سية  امل�سرية 

واداري������ا ووزي�����را ل��ل�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة يف 

اع��ت��زاز  امي��ا  يعتز  ال��ذي  ال�سقيق  ال��ع��راق 

ب���ت���وىل امل��ن�����س��ب ال�������وزاري اح����د ف��ر���س��ان 

ال���ك���رة ال��ع��راق��ي��ة ال��ك��ب��ار ورف���ي���ق اجل��ي��ل 

ال��ذه��ب��ي م��ن ال��ن��ج��وم امل��ع��روف��ني ال��ذي��ن 

���س��ج��ل��وا اجن��������ازات ي���ذك���ره���ا ك����ل م��ت��اب��ع 

ل��ل��ك��رة ال��ع��راق��ي��ة ..وا����س���اف ع��ب��د ال��ق��ادر 

جت��ارب  ت��ق��دمي  على  حري�س  الحت���اد  ان 

ك��ب��ار ال��ري��ا���س��ي��ني ال���ع���رب اىل ال��زم��الء 

الجنازات  حجم  على  ليقفوا  والزميالت 

ال��ت��ي ح��ق��ق��وه��ا ع��ر م�����س��رية ط��وي��ل��ة من 

�سي�سري  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  ان  م���وؤك���دا  الب�����داع 

مع  التوا�سل  ادام��ة  بهدف  الحت��اد  عليه 

عبد  ه��ادي  الدكتور  املهنة . وقدر  زم��الء 

رئي�س  ال��ع��رب��ي  الحت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب  اهلل 

الوزير  ال��دورات يف الحت��اد حما�س  جلنة 

درج����ال واه��ت��م��ام��ه ال��ك��ب��ري ب��امل�����س��ارك��ة يف 

الحت��اد  ينطمها  ال��ت��ي  اخلام�سة  ال��ن��دوة 

عر جلنة الدورات م�سريا اىل ان م�سرية 

كرة  م��ع  الطويلة  درج���ال  ع��دن��ان  ال�سيد 

الكثري  الندوة  متنح  ان  �سانها  من  القدم 

من اهتمام زمالء وزميالت املهنة .

القاهرة - وكاالت

اأك�����د الإع����الم����ي اأح���م���د ����س���وب���ري، اأن 

ال�سنوات  يف  مبارياته  اأف�سل  قدم  الأهلي 

املغربي  ال���وداد  على  ال��ف��وز  بعد  الأخ���رية 

ن�����س��ف نهائي  ن��ظ��ي��ف��ة يف ذه���اب  ب��ث��ن��ائ��ي��ة 

يف  �سوبري  اأفريقيا .وقال  اأب��ط��ال  دوري 

���س��ب��ورت:  اأون  اإذاع���ي���ة ع���ر  ت�����س��ري��ح��ات 

الأه��ل��ي  ال��ن��ادي  اإدارة  ملجل�س  “يح�سب 
ب����رئ����ا�����س����ة حم�����م�����ود اخل�����ط�����ي�����ب، ع����دم 

الإب����ق����اء ع��ل��ى ف��اي��ل��ر ب��ع��د ف��ر���س بع�س 

ال���������س����روط وال����س���ت���ع���ان���ة مب������درب رائ����ع 

ب��ح��ج��م م��و���س��ي��م��اين ���س��اح��ب اخل����رات 

الأفريقية«. واأ�ساف:  القارة  يف  الكبرية 

منح  وا�سح  ب�سكل  ا�ستطاع  “مو�سيماين 
ال��ث��ق��ة ل��ع��ن��ا���س��ر خ���ط ال���دف���اع وب��ال��ف��ع��ل 

ظ��ه��ر ال��ث��ن��ائ��ي ي��ا���س��ر اإب���راه���ي���م واأمي����ن 

دعم  من  متكن  كما  مميز،  ب�سكل  اأ�سرف 

�سربة  اإ�ساعة  بعد  اأف�سة  جمدي  حممد 

الالعب  وق��دم  لقاء برياميدز  اجل��زاء يف 

اأمام  الأحمر  بالقمي�س  مبارياته  اأف�سل 

مو�سمياين  “ب�سمات  ال���وداد«. وت���اب���ع: 

حممد  ت�سدي  بعد  وا�سح  ب�سكل  ظهرت 

ال�����س��ن��اوي ل�����س��رب��ة اجل������زاء، ح��ي��ث ك��ان 

يطلب املدير الفني من الالعبني املتابعة 

ع���ل���ى ال����ك����رة وب���ال���ف���ع���ل ا����س���ت���ط���اع ي��ا���س��ر 

اإب��راه��ي��م م��ت��اب��ع��ة ���س��رب��ة اجل����زاء ب�سكل 

للمدير  اأي�����س��ا  “يح�سب  مم����ي����ز«.وزاد: 

و�سط  يف  عنا�سر   3 ب��� ال��دف��ع  ع��دم  الفني 

الأدوار  ت���ت���اأث���ر  ل  ح��ت��ى  وذل�����ك  امل���ل���ع���ب، 

دياجن  األيو  للفريق، كما ظهر  الهجومية 

مميز«.ووا�سل:  ب�سكل  ال�سولية  وعمرو 

ا�ستعادة  من  اأي�سا  متكن  الفني  “املدير 
الأف��ري��ق��ي��ة،  ال��ق��ارة  يف  الأه��ل��ي  �سخ�سية 

كبرياً  �سوطاً  احلمراء  القلعة  مع  وقطع 

للتواجد يف املباراة النهائية«.

االنباط - عمان

ر�سيما  الفي�سلي  ال��ن��ادي  ادارة  تعاقدت 

يوم ام�س مع املهاجم  الأرجنتيني كالوديو 

ل��ن��ه��اي��ة  مي��ت��د  فا�سكيز - بعقد  ل��و���س��ي��ان��و 

مبنى  يف  ال��ت��وق��ي��ع  م��را���س��م  املو�سم .ومتت 

بكر  ال�سيد  النادي  رئي�س  بح�سور  النادي 

ال����ذي مت��ن��ى يف حديثه  ال���ع���دوان  ���س��ل��ط��ان 

الالعب عند ح�سن  يكون هذا  ان  لالنباط 

ا�سافة  ي�سكل  وان  واجلماهري  الدارة  ظن 

ج��ي��دة خل��ط ال��ه��ج��وم اىل ج��ان��ب امل��ه��اج��م 

تعاقد  الذي  العك�س  حممد  الخر  اجلديد 

معه ال��ن��ادي م��وؤخ��را ..وا���س��ار ال��ع��دوان اىل 

الدعم  كل  توفري  على  حري�سة  الدارة  ان 

التفوق  حتقيق  على  ق��ادرا  ليكون  للفريق 

اىل  والتطلع  ال��دوري  لقب  على  واملناف�سة 

امل�ساركة اخلارجية . 

االنباط - عمان

ان��ط��ل��ق��ت ي����وم ام�������س الأح������د ف��ع��ال��ي��ات 

ل��ل��م�����س��ت��وى  الآ�����س����ي����وي����ة  ال����ت����دري����ب  دورة 

ت��ط��ب��ي��ق  و�����س����ط  الثالث C بال�سمال، 

ب���روت���وك���ول ���س��ح��ي م�����س��دد ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى 

ال�سالمة العامة.وي�سرف على الدورة التي 

الرتبية  وزارة  ومالعب  �سالت  على  تقام 

ال�سرع  زيد  املحا�سرين  بالرمثا،  والتعليم 

ومتتد  عبيدات،  حممد  الدكتور  وامل�ساعد 

ال��ث��اين، وعلى  ت�����س��ري��ن   11 ح��ت��ى الأرب���ع���اء 

م�����س��ارك��ا:   16 ال������دورة  م���راح���ل.وت�������س���م   5

ي���و����س���ف ب���ن���ي م����ف����رج، ن����ائ����ل ال����روا�����س����دة، 

ع��ب��داهلل ال��ق��اع��ود، ول��ي��د ال��زب��ي��دي، عثمان 

جميل،  اأبو  �ساهر  ال�سرقاوي،  وليد  عويج، 

اخلالق  عبد  الأ�سعد،  وليد  البكري،  معاذ 

ال�سالل،  زكريا  امل�سري،  ن�سرين  اخلطيب، 

عبداهلل  ال�سلمان،  �سليمان  ال�سلول،  اأحمد 

الدويري، خالد اأبو ر�سيد.

االنباط - عمان

املهاجم  م��ع  الأردن  �سباب  فريق  تعاقد 

ال������دردور، ي���وم ام�����س الأح����د ب�سكل  خ��ال��د 

امل��و���س��م احلايل. وكان  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  ر���س��م��ي 

الدردور قد لعب يف بداية املو�سم مع فريق 

�سحاب، قبل اأن يتم موؤخرا ف�سخ العقد بني 

من  الدردور  بالرتا�سي. ويعتر  الطرفني 

بداأ م�سريته مع  املميزين، حيث  املهاجمني 

العربية،  الأندية  بطولة  يف  ومثله  الرمثا 

اإعارته لفريق البقعة. وي�ستقر  اأن تتم  قبل 

ب��امل��رك��ز ق��ب��ل الأخ���ري  ���س��ب��اب الأردن  ف��ري��ق 

بر�سيد  املحرتفني  دوري  ترتيب  �سلم  على 

الأردن مباراتني  ���س��ب��اب  نقاط. وميلك   9

�سحاب  اأمام  الذهاب  مرحلة  من  موؤجلتني 

واجلزيرة.

االنباط - عمان

املدرب  التايكواندو ح�سول  اأعلن احتاد 

ت���وف���ي���ق ن���وي�������س���ر، ع���ل���ى احل������زام الأ����س���ود 

غ��ري  م���ا����س���رت  ج����ران����د  ك���اأ����س���غ���ر  دان؛   9

ك����وري يف ال��ع��امل ي��ح��ظ��ى ب��ه��ذه ال��درج��ة، 

وال��ت��ي ج���رت يف م��ق��ر ال��ك��ي��ك��وان يف ك��وري��ا 

ثاين  نوي�سر،  توفيق  اجلنوبية. واأ�سبح 

بعد  دان،   9 ع��ل��ى  ي��ح�����س��ل  وع��رب��ي  اأردين 

الع�ساف.وك�سف  خملد  ما�سرت  اجل��ران��د 

اأحمد  امل���درب  ع��ن ح�سول  اأي�����س��اً  الحت���اد 

دان، لريتفع   8 الأ���س��ود  ع��زت على احل��زام 

على  احلا�سلني  الأردن��ي��ني  امل��درب��ني  ع��دد 

هذه الدرجة ل�)15( مدرباً.

جده - وكاالت

اأع���ل���ن ن����ادي احت����اد ج���دة ال�����س��ع��ودي، ، 

ت��ع��اق��ده م��ع ع��م��ر ه��و���س��اوي م��داف��ع ن��ادي 

 ال��ن�����س��ر ال�����س��اب��ق يف ���س��ف��ق��ة ان��ت��ق��ال ح��ر.

وعر ح�سابه الر�سمي على موقع التوا�سل 

�سم  الحت��اد  اأع��ل��ن  “تويرت”  الجتماعي 

لع��ب��ه اجل��دي��د ب���دون اأن ي��ع��ل��ن ع��ن م��دة 

خمال�سة  وق��ع  قد  الن�سر  التعاقد. وكان 

مالية مع عمر هو�ساوي لينتقل اإىل نادي 

اأن  حر. يذكر  ان��ت��ق��ال  �سفقة  يف  الحت���اد 

فريق الحتاد ي�ستعد ملواجهة التفاق غدا 

ال�سعودي  ال���دوري  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  يف 

للمحرتفني.

 الدردور جديد شباب االردن

 انجاز كبير للمدرب نويصر

 هوساوي من النصر الى االتحاد
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االنباط- دبي - �سحر حمزة 

 

 »االن��ب��اط »اج��رت ح��وارا  مع رئي�سة جمل�س  

االعالمية  امل�ست�سارة  ال���دويل   االع���الم  ملتقى 

االقت�ساد  املجال  يف  املتخ�س�سة  ال��ك��وري  م��الك 

االع��الم��ي و ال��رق��م��ي حت��دث��ت ل��ن��ا ع���ن  روؤي����ة و 

اهداف ملتقى االعالم الدويل .

فتحدثت امل�ست�سارة االعالمية مالك الكوري  

ل�االنباط ان االعالم ا�سبح يحتاج االن اىل روؤية 

جميع  لتخدم  خمتلفة  ا�سرتاتيجيات  و  جديدة 

اللقاءات  تكثيف  خ��الل  م��ن  ذال��ك  و  القطاعات 

االع��الم��ي��ة م���ع اه���ل اخل����رة و ال���ك���ف���اءة  ال��ت��ى  

تهدف اىل تطوير االعالم اجلديد و جعله علما 

يدر�س .

 واك����دت«ال����ك����وري » ان ال��و���س��ي��ل��ة  ال��وح��ي��دة  

يواكب  مب��ا  هيكلته   اع���ادة  و  االع����الم   لتطوير 

ك���ل ج���دي���د  ه���و اج���ت���م���اع دوري ���س��ه��ري اله��ل 

و  التغريات  مناق�سة  و  الكفاءة  و  االخت�سا�س  

وذالك  املتطور  الرقمي  بالع�سر  االلتحاق  كيفة 

م��ن خ��الل  اث���راء االع���الم اجل��دي��د  بالدرا�سات 

و اوراق عمل من اهل االخت�سا�س و الكفاءه يف 

الوطن  العربي .

و اكدت » الكوري » ان مهنة االعالم الرقمي  

حديثة  تكنولوجية  بتقنيات  ج��دي��دة  منهة  ه��ي 

و  ع��ل��ي��ن��ا ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ب����اح����رتاف و دق����ة و 

م�سداقية  و ذالك من خالل تقدمي  درا�سات و 

و منهجيات   و  �سياغة قوانني  جت��ارب اعالمية 

حمرتفة توؤطر العمل االعالم الرقمي اجلديد 

من  وذال��ك  �سفافية  و  مهنية  بكل  جديد   بثوب 

خ���الل  ال��ل��ق��اءات م��ع اه���ل اخل���رة و ال��ك��ف��اءات 

التكنولوجية   التقنيات  ا���س��ح��اب  و  االع��الم��ي��ة 

فهنا كان البد ان نوؤ�س�س جمل�سا يقدم كل ماهو 

ب��اح��رتاف  االع���الم  ملهنة  مهني  و  تقني   ج��دي��د 

فاجتهدت و ا�س�ست ملتقى االعالم الدويل بتايد 

جماعي من خراء و قامات اعالمية دولية .

و قالت »الكوري » ل االنباط«  م�سرت�سلة ان 

امللتقى االعالمي جاء لي�سع خططه االعالمية 

ح�����س��ب م��ت��ط��ل��ب��ات ����س���وق ال���ع���م���ل االع����الم����ي و 

نغري  م��ن  ماح�سل  خا�سة  و  ال��ع��امل��ي  م�ستقبله 

النوعية  النقلة  و  كورونا  بعد جائحة  له  جذري 

ال��ت��ى ت��رت��ب��ت  ع��ل��ى ق���ن���وات االع�����الم ب��اخ��ت��الف 

انواعها و االنتقال اىل العامل االفرتا�سي .

و ���س��رح��ت  »ال��ك��وري »ان  االع����الم  الرقمي  

وخا�سة  به  التعامل  معرفة  علينا  خطري  �سالح 

حتافظ  ال��ت��ى  القانونية  الت�سريعات  غ��ي��اب  م��ع 

على  مهنية املهنة االعالمية الرقمية .

اأكد معايل ال�سيخ الدكتور �سعيد بن طحنون 

اآل نهيان باأن التطور التكنولوجي األتقني فر�س 

ع��ل��ى ك��اف��ة ق��ط��اع��ات امل��ج��ت��م��ع ����س���رورة م��واك��ب��ة 

التطورات الع�سرية يف هذا القطاع الهام واأ�سبح 

االإعالم اجلديد جزء ال يتجزاأ منه يف ا�ستخدام 

املتطورة  والتقنيات  احلديثة  االت�����س��ال  و�سائل 

للتناف�سية يف هذا املجال لتقدمي االأف�سل القائم 

نقل  على  واحلر�س  وال�سفافية  امل�سداقية  على 

ووق��ت  وي�سر  ب�سهولها  مواقعها  م��ن  االأح����داث 

قيا�سي .

واأكد معايل ال�سيخ الدكتور �سعيد بن طحنون 

اأن��ه   على  االن��رتن��ت  حوكمة  حم��ور  يف  نهيان  اآل 

التحقق  على  احلر�س  كل  احلر�س  علينا  يحتم 

م�سيدا  تناولها  يتم  التي  املعلومات  �سحة  م��ن 

ب��امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي مل��ل��ت��ق��ى االإع�����الم ال���دويل 

ال��دويل  االإع��الم��ي  للموؤمتر  املتميز   وبتنظيمه 

االأول  ال����ذي ح��م��ل ع��ن��وان��ا ك��ب��ريا ال���س��ت�����س��راف 

الكثري  ي��واج��ه  ال����ذي   2021 االإع�����الم اجل���دي���د  

اإىل مواكبة  التي حتتاج  الرقمية  التحديات  من 

ع�سرية من و�سائل االإعالم .

املوؤمتر  فيها  اأفتتح  التي  كلمته  يف  ه��ذا  ج��اء 

العربية  االإم��ارات  -بدولة  دبي  ا�ست�سافته  الذي 

ملتقى  م��ن  دبيبتنظيم  ب��اإم��ارة  املمثلة  امل��ت��ح��دة 

االإعالمية  امل�ست�سارة  برئا�سة   ال��دويل  االإع��الم 

اأع�ساء  وبح�سور  ال��ك��وري  م��الك  االق��ت�����س��ادي��ة 

املجل�س التاأ�سي�سي للملتقى عر قنوات التوا�سل 

االجتماعي با�ستخدام من�سة زووم والفي�س بوك 

مللتقى االإعالم الدويل.

بنت  هند  االأم���رية  ال�سمو  �ساحبة  واأع��رب��ت  

عبد الرحمن اآل �سعود الرئي�س الفخري للدورة 

�سعادتها  ّع���ن  ال����دويل  االإع�����الم  مل��وؤمت��ر  االأوىل 

االأول  ال�����دويل  االإع������الم  ب��امل�����س��ارك��ة يف م���وؤمت���ر 

)ا�ست�سراف االإعالم اجلديد 2021.

واأكدت �سمو االأمرية   اآل �سعود  باأن م�ساركتها 

,ج����اءت  االأول  ال������دويل  االإع����الم����ي  م���وؤمت���ر  يف 

ظل  يف  االإع��الم��ي  العمل  م�سرية  على  للوقوف 

ت��الم�����س كل  ال��ت��ي نعي�سها وال��ت��ي  امل��رح��ل��ة  ه���ذه 

ب��ي��ت وجم��ت��م��ع م��ن��وه��ة   ب��اأن��ه بت�سافر اجل��ه��ود 

اإليه  نطمح  التي  االأه��داف  من  العديد  �سنحقق 

كون االعالم اجلديد له تاأثري كبري على عجلة 

االقت�ساد و اال�ستثمار .

اجلدير بالذكر باأن فعاليات املوؤمتر كانت قد 

مب�ساركة   , االأرب��ع��اء  اأم�س  من  اأول  يوم  انطلقت 

العديد من القيادات االإعالمية املميزة واأ�سحاب 

اخل����رة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���وط���ن ال��ع��رب��ي��وي��ه��دف 

ال��روؤي��ة اجل��دي��دة لالإعالم  امل��وؤمت��ر ملناق�سة  ه��ذا 

وم��دى  املتنوعة,  االإع���الم   مب�ستجدات  اجل��دي��د 

ح�����س��وره وت���اأث���ريه ال���ق���وي يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي 

والدويل.

ب��ع��ر���س م����ادة فيلمية  امل���وؤمت���ر  اأ���س��ت��ه��ل  وق���د 

اىل  الع�سور   ع��ر  االإع���الم  ت��ط��ور  ع��ن  وثائقية 

يومنا هذا .

وكان اخلبري االقت�سادي واملتحدث الرئي�سي 

ب��امل��وؤمت��ر ال��دك��ت��ور ط��الل اأب���و غ��زال��ة امل��وؤ���س�����س و 

اإىل  اأ�سار  العامليةقد  غزالة  اأب��و  جمموعة  رئي�س 

�سركات  ه��ي  ال��ع��امل  يف  �سركات  خم�س  اأك��ر  اأن  

العاملية  التجارة  منظمة  اأن  اإاّل  رقمّية,  معرفية 

الرقمية  ال�سركات  اخت�سا�ساتها  يف  ُت��دِخ��ل  مل 

ت�سويق  يف  تعتمد  ال�سركات  كريات  ب��اأن  منوها 

االإعالمية  املوؤ�س�سات  على  الرقمية  منتجاتها 

التي بداأت تتناف�س ب�سكل كبري يف عر�س حمتوى 

اإعالمي مناف�س لغريها من القنوات االإعالمية 

يف كافة اأنحاء العامل , م�سريا اإىل اأنه حان الوقت 

من  امل��ع��ريف«  »املنتج  ا�سمه  جديد  منتج  الإ�سافة 

خالل اتفاقية )TRIPS( مع املنظمة العاملية 

للملكية الفكرية. 

وط���ال���ب امل���وؤ����س�������س���ات االإع����الم����ي����ة  ال��ع��رب��ي��ة 

الغربي  لالإعالم  والتقليد  النقل   عن  باالبتعاد 

واالب���ت���ك���ار يف اأدائ���ه���ا االإع���الم���ي ال���رق���م���ي  مبا 

ال�سفافية  على  باالعتماد  العربي  املجتمع  يفيد 

اإننا يف  وامل�سداقية يف نقل االإح��داث  منوها اإىل 

م��رح��ل��ة م��ت��ق��دم��ة  م��ن ا���س��ت��خ��دام��ات  االن��رتن��ت 

االأربعاء  املوؤمتر يوم  املتطور هذا وعقد  الرقمي 

امل��ا���س��ي امل���واف���ق  14 اأك���ت���وب���ر يف مت���ام ال�����س��اع��ة 

رعاية  حتت  االإم���ارات  بتوقيت  م�ساءاً  اخلام�سة 

وم�����س��ارك��ة م��ع��ايل  ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ع��ي��د بن 

مقدمتهم  يف  و  ب��ح�����س��ور  و  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 

املتحدث الرئي�سي الدكتور طالل اأبو غزالة عر 

من�سة  با�ستخدام  االجتماعي  التوا�سل  قنوات 

زووم والفي�س بوك مللتقى االإعالم الدويل.

اإىل ذل����ك ق���ال���ت االأ����س���ت���اذة م����الك ال���ك���وري 

امل�����س��ت�����س��ارة االإع���الم���ي���ة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف جم��ال 

ال��ت��ا���س��ي�����س��ي مللتقى  امل��ج��ل�����س  االق��ت�����س��اد رئ��ي�����س��ة 

للموؤمتر   االفتتاحية  كلمتها  يف  الدويل  االعالم 

ال����روؤي����ة اجل���دي���دة  ي���ه���دف اإىل  م��ن��اق�����س��ة  اأن�����ه 

املتنوعة  مب�ستجداته     2021 اجلديد  ل��الإع��الم 

ومناق�سة  مدى تاأثريه القوي يف الوطن العربي 

والدويل على كافة القطاعات املجتمعية  الهامة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة منها  

موجهة ال�سكر   ملعايل  ال�سيخ الدكتور �سعيد بن 

وكذلك  للموؤمتر  الكرمية  رعايته  على  طحنون 

للموؤمتر  االأوىل  للدورة  الفخرية  الرئي�سة  اإىل 

�سمو االأمرية هند بنت عبد الرحمن األ �سعود و 

هند  الدكتورة  ال�سيخة  الفخري  ال�سرف  �سيفة 

اجلزيل  �سكرها  عن  القا�سميمعربة  العزيز  عبد 

العربية   االإع��الم��ي��ة  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ع��دد  مل�ساركة 

املتميزة م��ن اأ���س��ح��اب اخل���رةب���اأن  ه��ذا امل��وؤمت��ر 

دوره  ل��ه  دب��ي  ت�ست�سيفه  ال��ذي  نوعه  م��ن  االأول 

العاملني يف  كافة  الذي يخدم  املميز  االإعالمي  

من  كوكبة  وم�ساركة  بدعم  االإع��الم��ي  القطاع 

يف  �ساهموا  الذين  العربي  بالوطن  االإعالميني 

و�سع حماور املوؤمتر والذي يعرف عن النظرية 

املتطورة  ومميزاته  اجلديد  ل��الإع��الم  اجل��دي��دة 

االإع��الم يف  الذي ي�سهدها قطاع  واأه��م مبادراته 

االإع��الم  العربي وال��دويل مبا مييزه عن  العامل 

احلايل التقليدي  والتطورات التقنية التي يركز 

عليها االإعالم الرقمي  اجلديد ..

عر  املوؤثرة  الهاجري  عبري  اأ���س��ارت   بدورها 

اهتمام  م��دى  اإىل  االجتماعي   التوا�سل  مواقع 

دول�����ة االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ال�����س��رح 

االإع����الم����ي اجل���دي���د ..وح���ر����س���ه���ا ع��ل��ي ت��اأه��ي��ل 

واالإعالم  التوا�سل  و�سائل  تدير  متمكنة  اأجيال 

افتتاح  مع   .. واملحرتف  املتقن  بال�سكل  الرقمي 

االأك���ادمي���ي���ة  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ب����االإع����الم اجل��دي��د 

امل��ع االإعالميني  ت��واج��د  ال��ق��ي��ادة علي  وح��ر���س  

الأداء  والعربي  االإماراتي  ال�سباب  ودعم  لتمكني 

املهمة االإعالمية باحرتافية  موؤكدة باأن تواجد 

عمل  �سري  يف  التي�سري  له  ك��ان  الرقمي  االإع���الم 

منها  الدولة  يف  التقني   التقدم  يف  ال�سبكات  كل 

بالتزامن   وال�سحية  التجارية  وامل�سرية  التعليم 

م���ع ت��داع��ي��ات ج��ان��ح��ة ك���رون���ا وت���ع���اون االإع����الم  

امل�����س��ت��م��ر م���ع االأم�����ن ل��ت��ب��ق��ي ال�����س��ي��ط��رة عليها  

وليبقي ال�سعب مباأمن ..كما تطرقت اإىل وجود 

االإماراتي  للمواطن  امل�سرف  والنموذج  األ�سوره 

املغفور  املوؤ�س�س  ال�سيخ  �سرية   ت��داول  من خالل 

له ال�سيخ زاي��د  بن �سلطان طيب اهلل ثراه وبث 

ذلك من خالل هذا االإعالم اجلديد ..وباخلتام 

م�سبار  ب��اإط��الق  جميعا   لنا  الكبري  الفخر  ك��ان 

ال��ع��امل يف  اإم��ارات��ي على  حمافل  االأم��ل بتوقيع 

زمن االأزمة لتوؤكد االإمارات اأنها تعك�س ال�سورة 

لتحويلها  االأزم��ات  كافة   مواجهة  يف  االإيجابية 

اإىل  جناحات ومتيز م�ستقبلي 

التي  امل��ن��اق�����س��ات واحل�����وارات  اأدار  وق���د  ه���ذا   

جرت يف  املوؤمتر يف اأوىل جل�ساته مالك الكوري 

امل�����س��ت�����س��ارة االإع���الم���ي���ة  يف امل��ج��ال االق��ت�����س��ادي 

االأع��م��ال  ت��ط��وي��ر  يف  امل�ست�سار  ���س��اوي  ���س��ادي  و 

ومطور  خبري  �سيف  هيثم  وامل�ست�سار  الرقمية 

اأعمال .

ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  اأوراق  م���ن  ال��ع��دي��د  وط���رح���ت 

مت���ح���ورت ح����ول ا���س��ت�����س��راف االإع������الم اجل��دي��د 

ا�ست�سراف  ورق���ة عمل  اأب���رزه���ا   م��ن  ك��ان    2021

م�ستجدات  ظ��ل  يف  االإع��الم��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإدارة 

( قدمها  و ح��ل��ول  ال���راه���ن )حت���دي���ات  ال��و���س��ع 

االأردن  )م��ن  احل�سني  حممد  ال�سريف  الدكتور 

االإع��الم��ي��ة  يف  العملية  اإدارة  ب���اأن  اأك���د  ال���ذي   )

االأع��م��ال  موؤ�س�سات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  االأزم����ات  اإدارة 

مع  واتفق  �سواء  حد  على  واملجتمعات  واالأف���راد 

اأب���و غ��زال��ة وك��ذل��ك مع  ال�سيف  د ط��الل  كلمة 

طحنون  بن  �سعيد  الدكتور  ال�سيخ  معايل  كلمة 

يحتم  اإذا  االن��رتن��ت  نهيان يف حم��ور حوكمة  اآل 

من  التحقق  ع��ل��ى  احل��ر���س  ك��ل  احل��ر���س  علينا 

���س��ح��ة امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ي��ت��م ت��ن��اول��ه��ا م��و���س��ح��اً 

ك��ي��ف��ي��ة ال��ن��ظ��ر م���ن ال��ن��اح��ي��ة االإداري�������ة مل��ع��اجل��ة 

وم��واج��ه��ه االأزم�����ات ب��ط��رق ح��دي��ث��ه ت��واك��ب كل 

التغريات التي متر بها االأزمة من حيث ما قبل 

وق��وع االأزم���ة ب�����س��رورة االن��ت��ب��اه وال��رتك��ي��ز على 

قد  التي  واملعطيات  واالأح��داث  االأزم��ة  ا�ست�سعار 

كيفية  ثم  ومن  لها  واالنتباه  اأزم��ة  بوقوع  تتنباأ 

مواجهة االأزمة حال وقوعها والت�سدي لها من 

خالل اتخاذ كافة االإجراءات الوقائية التي حتد 

ودرا�سة ما  احتواء  وكيفية  انت�سارها  منها وعدم 

االآثار املرتتبة عليها واىل اأي م�ستوى قد و�سلنا 

ملبا�سرة  طاقة  بكل  الن�ساط  ا�ستعادة  وم��ن  فيها 

االأزم��ة  قبل  عليه  كانت  كما  ت��ام  ب�سكل  االأع��م��ال 

وم���ن ث��م ال��ت��ح�����س��ري مل��ا ب��ع��د االأزم�����ة وم��راج��ع��ة 

اخل��ط��ط وال���درو����س امل�����س��ت��ف��ادة ح��ت��ى ن��ك��ون على 

اأهبة اال�ستعداد يف مثل تكرار اأزمات جمددا.

باأن   احل�سني  حممد  ال�سريف  الدكتور   ونوه 

دور االأعالم يف االأزمات واإدارتها كان ب�سكل علمي 

من خالل تركيزه على  املبادئ االأ�سا�سية يف اإدارة 

كل  جمع  خ��الل  م��ن  ب��االأزم��ة  املتعلقة  الق�سايا 

باأول  اأوال  تكون  وان  باالأزمة  املرتبطة  املعلومات 

ل�ساحب  وا�سع  ب�سكل  ومتوافرة  م�سداقية  ذات 

القرار.ومن خالل التخطيط ملنع االأزمات ومن 

خالل العمل على انح�سار االأزمة .

ويف ورقة االإعالم احلكومي يف الوطن العربي 

واالإعالمية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  والتحديات 

التي قدمها  االإعالمي والكاتب ال�سحفي حممد 

حميا/من ال�سعودية  عدداً من  التو�سيات التي 

اأثريت يف الورقة العلمية  خل�ست مبا يلي:- 

اأوال �سرورة تبني االإعالم مفاهيم التح�سني 

عمل  بيئة  ظ��ل  يف  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  امل�ستمر 

والعمل  امل�ستمر  والتغري  بالديناميكية  تتميز 

ع��ل��ى ا���س��ت��م��راري��ة ت��دف��ق امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات 

ا�ستجابة  وتقيم  �سفافية  بكل  ب��االأزم��ة  املتعلقة 

لالزمة  واالإف���راد  االأع��م��ال  وبيئات  املنظمات  كل 

م���ن خ���الل روؤي�����ة اخل�����راء وامل��خ��ت�����س��ني  يف كل 

ال�سيناريوهات ملواجهه االأزمة يف كيفية التعامل 

م��ع��ه��ا واإب������راز اأ���س��ب��اب ت��ط��ور االأزم�����ة واإب��ع��اده��ا 

وتوعية  منها  حت��د  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  وت��اأث��ريات��ه��ا 

وتداعياتها  االأزم���ة  مواجهه  باأ�ساليب  اجل��ه��ور 

لالإ�سهام  جهة  بكل  املنوط  والوظائف  واالأدوار 

ات�ساليه  ر���س��ائ��ل  وتنفيذ  واإع�����داد  اح��ت��وائ��ه��ا  يف 

مواجهتها  طرق  وكذلك  االأزم��ة  تف�سر  اإعالمية 

باالأزمة  املعنية  اجلهات  من  املبذولة  واالأن�سطة 

الح���ت���واء اأث���اره���ا والب����د م��ن ال��ت��خ��ط��ي��ط اجليد 

اإدارة  ل��ه االأث���ر االأك���ر واالأب����رز يف  ي��ك��ون  بحيث 

االأزم������ات واأخ�����ريا ول��ي�����س اآخ����را ت��ق��دمي اأ���س��ب��اب 

الق�سور ومعاقبة املق�سر ومكافئة املنجز يف هذه 

االأزمة لتقييم االأداء.

كان  التكنولوجي  لتطور  التطور  ب��اأن  موؤكدا 

له اأثراً فعااًل  على املجتمع الدويل و املحلي من 

مما  املبا�سرة  و  احلديثة  االت�سال  اأدوات  خ��الل 

و  حديثه  ع�سرية  اإعالمية  اأ�سكال  لظهور  اأدى 

االإل��ك��رتوين  واالإع����الم  الرقمي  التحول  اأ�سبح 

يعني ظهور  وه��ذا   , الع�سر احلديث  �سمات هذا 

موؤ�س�سة و منظومة اإعالمية عاملية جديدة .

ان��ت�����س��ار و���س��ائ��ل  اأن  ب��ق��ول��ه :« ك��م��ا  واأ����س���اف 

وتويرت,  ب��وك  في�س  مثل  االجتماعي  التوا�سل 

ب��االإ���س��اف��ة اإىل ك���ل االإم��ك��ان��ي��ات ال��ت��ي ي��وف��ره��ا 

االإن����رتن����ت ل���ط���رح  االأف����ك����ار و م�����س��ارك��ت��ه��ا مع 

اجلمهور  وبناء العالقات الثقافية على امل�ستوى 

ال���ع���امل���ي ن��ت��ج ع��ن��ه ت��ف��ع��ي��ل و حت���دي���ث ال�����س��ورة 

ال�سعيد  على  ال�����س��ع��وب   و  للجماهري  الذهنية 

املنطلق الب��د من  ه��ذا  م��ن  اأن���ه  ال��ع��امل��ي م�سيفا 

م�ستوى  رف��ع  على  املجال  ه��ذا  يف  البحث  تركيز 

و مت���ك���ني االإع����الم����ي����ني م����ن ال���ق���ي���ام ب���دوره���م 

االإع��الم��ي��امل�����س��ئ��ول على اأك��م��ل وج��ه يف ظ��ل هذا 

التطور«.

م�ستقبل  ا�ست�سراف  بعنوان  عمل   ورق��ة  ويف 

االإع��������الم اإخ����راج����ي����ا ت���ق���دمي امل����خ����رج ال���دك���ت���ور 

االإخ��راج  اإن  قال    ) ايطاليا  )من  الق�ساة  قا�سم 

االإع��الم��ي  العمل  م��ن منظومة  ج��دا  ج��زء مهم 

بلورة  يف  ي�سهم  االإخ���راج  يف  واالإب����داع  والتنا�سق 

م�سريا  املميز   االإعالمي  العمل  وتقبل  و�سهولة 

اإىل اأن هناك العديد من التحديات التي تواجه 

االإخراج هو عدم االحرتاف وهذا ما ي�ساهم �سلبا 

مع االأ�سف ال�سديد يف طرح املنظومة االإعالمية 

من  االأك��ادمي��ي  التاأهيل  م��ن  الب��د  نرتقي  ولكي 

للتطور  وم��ت��اب��ع��ة  ب��ا���س��ت��م��رار  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 

وال��ت��ح��دي��ث يف ال���ع���امل ح��ت��ى ن�����س��ن��ع خم��رج��ني 

وهذا  علميا  م�سقولني  موهوبني  متخ�س�سني 

يرثي بالتايل العمل االإعالمي الناجح  م�سيفا  

ب����اأن����ه   ب��ال��رغ��م اأن ك���ل ال��ت��ح��دي��ات وامل��ع��وق��ات 

وال�سعوبات التي حتدث بالعامل نوؤكد دوما على 

قدرة االإن�سان على االإبداع واإيجاد احللول .   

ويف م���داخ���ل���ة م����ن ب���اري�������س ع����ن ب���ع���د ق��ال��ت 

ال���دك���ت���ورة و امل�����س��ت�����س��ارة ���س��ف��اء احل��م��اي��ده اأن���ه  

اإط�����ار ه���ذا االإع�����الم ال��رق��م��ي ,ذو امل��ن��ظ��وم��ة  يف 

حتديث  مت  االب��ت��ك��اري��ة   و  املتكاملة  االإع��الم��ي��ة 

دور االإعالميون يف جوانب عدة منها على وجه 

موؤ�س�سات  بني  االت�سال  ت�سهيل  يف  دوره��م  املثال 

الداخلية واخلارجية  املدين  املجتمع  و منظمات 

ولذلك  ع��امل��ي��ة,  �سيا�سية  �سبكات  ظ��ل  يف  للعمل 

ف���اإن االإع��الم��ي��ون ي��ح��ت��اج��ون ال��ي��وم اإىل اإت��ق��ان 

بينها  للتن�سيق  توؤهلهم  امل�ستوى  عاليه  مهارات 

االإع��الم  لتحقيق  دوره��ا  وتفعيل  معها  العمل  و 

باعتقادي  هنا  بقولها   امل�سئول م�سيفة  و  املوؤثر 

ال��ت��ك��ام��ل بني  اأن  ال��ت��ال��ي��ة)  ل��ل��ن��ظ��ري��ة  ن��خ��ل�����س 

يكمن   2021 اجلديد  االإعالمي  النظام  مكونات 

يف اإمكانيات ا�ستخدام موارد هذا النظام واأدواته 

لتحقيق الفاعلية بعيدا عن) االإعالم التقليدي(

ال��دك��ت��ور حممد  ذات���ه ط����رح    ع��ل��ى ال�سعيد 

اأب��و ه��زمي االأك��ادمي��ي و االإع��الم��ي و الكاتب  يف 

القانونية يف   ال��روؤي��ة     « ل��ه بعنوان  ورق��ة عمل  

ا�ست�سراف اإعالم 2021« ...!! اأ�سار فيها  اإىل اأنه 

اأ�سبح كل متمكن  يف الف�ساء االإعالمي  اليوم   

بوك  الفي�س  العنكبوتية   ال�سبكة  تقنيات  م��ن 

وال��ت��وي��رت وال�����س��ن��اب ���س��ات وال��و���س��ائ��ل االأخ����رى 

التي  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  من  العديدة 

اأح�����داث  م��وؤمت��رن��ا اال وجن��د  ق��د ال ننتهي م��ن 

ح��دث��ا ج��دي��دا وت��ط��ورا  ك��ب��ريا  رمب��ا اأ���س��رع من 

الوا�سع   الف�ساء  ه��ذا  اأم���ام  ...واأق����ول  توقعاتنا  

كان البد من اإ�سباغ احلماية  القانونية الأطراف 

الف�ساء   لهذا  للداخلني  او  االإعالمية  العملية  

الذي  اأ�سبح  نقطة  التقاء للجميع  بدون موعد  

..

واأ����س���اف :ن��ع��م  اأ���س��ب��ح ه���ذا ال��ف�����س��اء  نقطة  

ال���ت���ق���اء ل��ل��م��ت��ط��رف��ني واالإره����اب����ي����ني وال��ق��ت��ل��ة  

املتفجرات   �سناعة   اأ�سبحت   ...ب��ل  واملجرمني  

درو�سا  تعطى  من خالل ال�سبكة العنكبوتني... 

فاختلطت االأوراق و�ساعت القيم  ... واأمام هذا 

الواقع اأ�سبح مواطن عبارة  اإعالمي اأو �سحفي  

اإع��الم املواطن ( وبالتايل مل يعد  او ما ي�سمى) 

بل  البع�س   ي��ق��ول  ق��ري��ة  �سغرية فقط  ال��ع��امل 

اأ�سبح العامل اليوم  عبارة  عن �سطح  منزل الكل 

ي�ستطيع م�ساهدة  الكل بثا حيا ومبا�سرا.

ال�سحفي   للم�ست�سار  م��داخ��ل��ة  ويف             

واملحلل ال�سيا�سي واالأمني ورئي�س حترير موقع 

»ج���وه���رة ال���ع���رب« االإخ����ب����اري ال��دك��ت��ور حممد 

ملكاوي  من االأردن يف بداية مداخلته اأثنى على 

قيادات  من  الفاعلة  الكرمية  وامل�ساركة  الرعاية 

املبادرات  وتبّني  بالتمّيز,  تت�سف  عربية  وُنخٍب 

ال�سيخ  معايل  مقدمتهم  يف  العملية  االإعالمية 

الدكتور �سعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان, 

و�سمو االأمرية هند بنت عبد الرحمن اآل �سعود, 

ومعايل ال�سيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز 

اأب���و غ��زال��ة,  ال��دك��ت��ور ط��الل  القا�سمي, وم��ع��ايل 

الرعاية  الأن  ال��ك��وري,  م��الك  امل�ست�سارة  و�سعادة 

وامل�����س��ارك��ة م��ن ه��ذه ال��ق��ام��ات وال��ه��ام��ات اأعطت 

هو  ال���ذي   ,)2021 االإع���الم  ا�ست�سراف  )م��وؤمت��ر 

ب���اك���ورة ع��م��ل )م��ل��ت��ق��ى االإع������الم ال������دويل( ق��وة 

اإعالمية وعربية  ُمبادرة  يكون  باأن  االأر���س  على 

رائدة, يف هذه املرحلة التي ت�سهد تفككاً اإعالمياً 

وت��خ��ن��دق��اً غ��ري م�����س��ئ��ول وغ���ري ُم����رر يف بع�س 

ال�ساحات االإعالمية العربية.

           واأك��د امل�ست�سار امللكاوي باأنه مطلوب 

)مهننة االإع����الم( وت��ع��ري��ف م��ن ه��و االإع��الم��ي 

الفتاً  ال��دخ��الء,  من  املهنة  حلماية  وال�سحفي, 

اأن  مي��ك��ن  ال  ال��ب��ن��اء  يف  امل��ب��دع  ال�سخ�س  اأن  اإىل 

ُي�سمح له اأن يقول اأنه مهند�س, مثلما هو احلال 

مهمة  طبية  معلومات  ميتلك  ال��ذي  لل�سخ�س 

العمليات, فال  امل�ست�سفى وغرف  ب�سبب عمله يف 

ال�سخ�س  وحتى  طبيب,  اأن��ه  يقول  اأن  له  ُي�سمح 

يقول  اأن  له  الت�سريعات فال يحق  ال��ذي يحفظ 

�سخ�س ميتلك  الأي  ُي�سمح  فلماذا  اإذا  اأنه حماٍم, 

في�سبوك,  )تويرت,  ميديا  ال�سو�سيال  يف  ح�ساباً 

يوتيوب, وات�ساب األخ( اأن يقول اأنه اإعالمي, واأن 

يقوم بتعريف نف�سه على اأنه )مهني حمرتف يف 

قطاع ال�سحافة واالإعالم(.

           كما اأكد: باأن ذلك ال يعني حرمانهم 

الأن هذا  اآرائ��ه��م,  واإب���داء  التعبري  م��ن حقهم يف 

من  اأول  االإع��الم��ي��ني  نحن  و�سندافع  لهم,  ح��ق 

اأن��ه يحق للطبيب  ي��داف��ع ع��ن ه��ذا احل��ق, حيث 

واملهند�س واملحامي واأي اإن�سان اأن يعر عن راأيه 

ذلك  لكن  ميديا,  ال�سو�سيال  و�سائل  خمتلف  يف 

ال يعني اأنهم اأ�سبحوا اإعالميني مهنيني, ب�سبب 

حقهم يف التعبري عن راأيهم, وممار�ستهم حقهم 

الدميقراطي يف اإبداء الراأي والراأي االآخر.

القول  اإىل  امللكاوي  امل�ست�سار  وخل�س  تو�سية 

ا�ست�سراف  ف��ي��م��وؤمت��ر  امل�����س��ارك��ني  ع��ل��ى  بالتمّني 

االإعالم 2021 باأن يتبّنى تو�سية مبخاطبة  كافة 

واملهنية  والنقابية  الر�سمية  االإعالمية  اجلهات 

يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة اأن ت��ع��م��ل م��ع��اً ع��ل��ى و���س��ع 

واالإع��الم��ي��ني,  االإع����الم  مهنية  يحفظ  ت�سريع 

من خالل و�سع تعريف حُمدد ملن هو االإعالمي 

اأنه �سحفي  ُيعلن  وال�سحفي, وحماكمة كل من 

اأو اإعالمي اأو ميار�س االإعالم دون ترخي�س, الأن 

ال�سو�سيال  دخ��الء  م��ن  املهنة  ه��ذه  يحمي  ذل��ك 

انت�سار  يف  الرئي�سي  ال�سبب  ه��م  ال��ذي��ن  ميديا, 

ف��و���س��ى االإع����الم ون�����س��ر وت��ع��م��ي��م خمتلف امل���واد 

والت�سليل  اخلداع  بحروب  املغمو�سة  االإعالمية 

االإعالمي, والتخندق واالإ�سطفات ال�سيا�سية.

و�سائل  )قبل  واحلكومات  ال��دول  ب��اأن  موؤكداً 

االإع����الم( ه��ي ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن فو�سى االإع���الم 

اأن حت���ّول  ب��ع��د  ال�����س��و���س��ي��ال م��ي��دي��ا, خ��ا���س��ة  يف 

)ُم�����س��ت��ق��ب��ل ال��ر���س��ال��ة االإع���الم���ي���ة( وه���و ال��ف��رد 

االإع��الم��ي��ة(  للر�سالة  )ُم��ر���س��ل  اإىل  املجتمع  يف 

االت�����س��االت,  وث���ورة  التكنولوجيا,  ث���ورة  ب�سبب 

بيت من جهة,  كّل  التي دخلت  املعلومات,  وثورة 

الهاتف  وهو  واح��ٍد,  جهاز  يف  مرتكزة  واأ�سبحت 

اخللوي الذكي, واأ�سبح االإعالم يف دائرة اخلطر 

باأيدي غري االإعالميني املهنيني.

االإعالم الرقمي و هو لغة الع�سر احلديث

م��ن جهته اع����رب  ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م ال��زي��ر 

ت�سويه  قا�سي  و  الها�سمية  االأردنية  اململكة  من 

و ف�����س امل��ن��ازع��ات و دك��ت��ور ال��ق��ان��ون ال����دويل و 

���س��ف��ري اجل����ودة و ال��ت��م��ي��ز ب��امل��ن��ظ��م��ة االأوروب���ي���ة 

العربية بروك�سل  من خالل م�ساركته  باملوؤمتر  

�سعيد  ال�سيخ  ل�سعادة  التحية  بخال�س  ح��ي��ث  

االإع��الم��ي  امللتقى  راع��ي  نهيان  ال  طحنون  ب��ن 

�سعود  ال  االأم���رية  هند  �سمو  و ف�سال عن ذاك 

و ال�����س��ي��خ��ه ه��ن��د ال��ق��ا���س��م��ي و رج���ل االق��ت�����س��اد 

بالدكتورة  نهايتا  و  غزالة  اأب��و  ط��الل  د  العاملي 

امل�ست�سارة مالك الكوري االعالميه املميزة   يف 

اأهميه  ع��ن  االإع��الم��ي  للملتقى  االأول  م��وؤمت��ر 

االإع�����الم ال��رق��م��ي و ه��و ل��غ��ة ال��ع�����س��ر احل��دي��ث 

ف�����س��ال ع���ن ذل����ك ت��ط��ه��ري االإع�������الم ال��ع�����س��ري 

الرقمي من االإع��الم االأ�سود و امل��وازي لالإعالم 

الذي  2021و  لعام  ال�سفافية  بحمل  ال��ذي  احلر 

امل��درج حتت  و  املمنهج  االإع��الم  يحارب من قبل 

اجلماعات االإرهابية و الهادف اإىل الق�ساء على 

امل�ستهدف  و  العربية  ل��ل��دول  اال�سا�سيه  البنية 

ال��ذي  ال���دول االخ���ري  ال��دول��ة العثمانية و  م��ن 

ي�����س��ت��ه��دف ال����دول����ة االم���ارات���ي���ه و امل�����س��ري��ة و 

ال�����س��ع��ودي��ة و االردن���ي���ه وال����ذي اأ���س��اراأل��ي��ه  ب��اأن��ه 

احل��ر احلقيقي مما  االإع����الم  م��ن تطهري  الب��د 

ي�سمى باالإعالم االأ�سود  و الق�ساء عليه متهيدا 

وعي  اإىل  ت��ه��دف  منظومة  يحقق  الإب���رازاإع���الم 

املواطن العربي مييز بال�سفافية و يكون موؤثرا 

من خالل درا�سات علميه رقميه حديثه و انتهى 

بكلمه حتيه و ترحيب لتواجده بني  نخبه من 

االإعالميني  املميزين.

ه�����ذا وت���ط���رق���ت االإع����الم����ي����ة وف������اء ي��و���س��ف  

م���ن ف��ل�����س��ط��ني خ���الل م��داخ��ل��ت��ه��ا اإىل االإع����الم 

ال��رق��م��ي وال���ت���ح���ول ال����ذي ط����راأ ع��ل��ى االإع����الم 

يف ال�����س��ن��وات اخل��م�����س االأخ����رية ,ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

جودة  على  املحافظة  ,واأهمية  الع�سر  حتديات 

امل��ح��ت��وى وامل�����س��م��ون اأك���رث م��ن اأي وق��ت م�سى 

لل�سمو باملهنة واملحافظة على مهنية االإعالمي 

الكلمة  اأهمية �سدق  اإىل  ,كما تطرقت  ور�سالته 

امل��واط��ن  ,وظ���اه���رة  ال�سحيحة  امل��ع��ل��وم��ة  ون��ق��ل 

االإع����الم����ي, واالإع����الم����ي امل���واط���ن ال����ذي خلق 

حت����دي جم��ت��م��ع��ي ج���دي���د اأدخ���ل���ت���ه اىل ف�����س��اء 

املختلفة  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  االإع���الم 

واالت�����س��االت  وامل��ع��ل��وم��ات  التكنولوجيا  وث����ورة 

اأن يفعل  ,وب��ال��ت��ايل م��ا ي��ج��ب ع��ل��ى االإع���الم���ي 

ال��ف�����س��اء  ال�����س��م�����س يف  م��ك��ان��ا حت��ت  ل��ه  لي�سمن 

االإعالمي الرحب ,كما حتدثت عن اأهمية تقنية 

االإعالم وان  والتنمية يف  املعلومات واالت�ساالت 

املحافظة على  االإع��الم يجب توظيفها يف  ث��ورة 

وت�سخريها  ال�����س��ام��ي��ة  االإع�����الم  ور���س��ال��ة  م��ه��ن��ة 

لبناء املجتمع واالإن�سان...

تو�سيات 

امل�ساركون  االإعالميون  و�سعها  تو�سيات  ويف 

اخلا�سة  العمل   ل��ورق��ة  وامل��ت��اب��ع��ون  اجلل�سة  يف 

باالإعالم احلكومي 

االإداري���ة  الهيكلة  اإع���ادة  ���س��رورة  اأك���دوا على 

الر�سمية  االإع��الم  لو�سائل  واالإعالمية  واملالية 

اأهمية  اإىل  منوهني  البريوقراطية   عن  بعيداً 

ف��ل��رته ال��ع��ام��ل��ني يف ه���ذه االأج���ه���زة وف���ق اأ�س�س 

م��ه��ن��ي��ة ال ع��اط��ف��ي��ة وال حم�����س��وب��ي��ة  وت��دري��ب 

العاملني فيها يف موؤ�س�سات عاملية 

�سناعة  يف  وال��ع��ام��ل��ني  ال�����س��ح��اف��ي��ني  وم��ن��ح 

ل��ل��ت��ف��ك��ري وتنفيذ  ال���الزم���ة  امل�����س��اح��ة  امل��ح��ت��وى 

اأف��ك��اره��م  م��ع ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال��ه��وي��ة الثقافية 

واإب��راز  الو�سائل  هذه  تقدمه  ما  يف  للمجتمعات 

العربي بطرق حديثة  وحتديث  املجتمع  ثقافة 

التقنيات اخلا�سة بال�سناعة االإعالمية يف هذه 

خا�س  ب�سكل  للكفاءات  الثقة  واإع���ادة  الو�سائل  

اإع��الم��ي��ة  بيئة  وخ��ل��ق  التحفيز  م�ستوى  ورف���ع 

�سليمة.

امل��وؤمت��ر م��داخ��الت ع��دي��دة م��ن قبل  وتخلل 

ع���دد م���ن االإع���الم���ي���ني امل��ت��اب��ع��ني ح���ول ال��ع��امل 

ت�سمنت اآراء وتعليقات على ما مت طرحه خالله 

طالل ابو غزالة :االعالم المبدع مهمته انتاج محتوى عربي مبتكر 

الكوري تؤكد على ضرورة رؤية جديدة واستراتيجية متطورة العالم عربي متطور

 هند آل سعود :االعالم شريك في تنمية المجتمع
    و جذب االستثمارات 

  سعيد بن طحنون يدعو االعالم الرقمي الى الدقة
    و المصداقية


