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الملك: حماية المجتمع من وقوع 
الجرائم او تكرارها

 تسجيل 35 وفاة و1362 إصابة محلية بفيروس كورونا

االنباط-وكاالت

ق���ال ت��ق��ري��ر اال���س��ت��ي��ط��ان اال���س��ب��وع��ي ال��ذي 

ي���ع���ده امل��ك��ت��ب ال���وط���ن���ي ل���ل���دف���اع ع���ن االأر������ض 

من  ج��دي��دة  م��وج��ة  اإن  اال�ستيطان،  وم��ق��اوم��ة 

البناء يف امل�ستوطنات ت�سرب بقوة عمق مناطق 

زي��ادة يف  اإىل  اإ���س��ارة  املحتلة يف  الغربية  ال�سفة 

االع��ان  التي مت  اال�ستيطانية  ال��وح��دات  ع��دد 

عنها.

واأ���س��ار التقرير ال��ذي يغطي ال��ف��رة م��ن ) 

10-16 اجلاري(، اإىل موافقة �سلطات االحتال 

وح��دة   3212 بناء  خطة  على  املا�سي  اخلمي�ض 

ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة ج���دي���دة يف اأن���ح���اء م��ت��ف��رق��ة من 

للقانون  م��ت��وا���س��ا  حت��دي��ا  ي�سكل  م��ا  ال�سفة 

الدويل وقرارات ال�سرعية الدولية وا�ستخفاف 

ال حدود له مبوقف املجتمع الدويل.

وح�������س���ب م�������س���ادر االح�����ت�����ال، ف�������اإن ه���ذه 

اخلطة التي مت امل�سادقة عليها تاأتي ا�ستكماالاً 

للمخطط الذي اأعلن عنه ب�ساأن امل�سادقة على 

بناء 2166 وحدة اأخرى، لي�سل العدد اإىل 5400 

وحدة.

وع���ن ت��ف��ا���س��ي��ل امل���واف���ق���ات، ف����اإن ال���وح���دات 

اجلديدة موزعة على عدد من م�ستوطنات، من 

بينها: بناء 500 وحدة ا�ستيطانية يف م�ستعمرة 

اأرا�سي قرية وادي  )ت�سور هدا�سا( على ح�ساب 

فوكني، والبناء يف م�ستوطنات )عيلي، نوكدمي 

، معاليه خمما�ض ، فدوئيل، ياكري(، وبناء اأكرث 

القريبة  عيليت(  )ب��ي��ت��ار  يف  وح���دة   1000 م��ن 

من القد�ض املحتلة، و625 وحدة يف )عيلي( يف 

عمق ال�سفة على ارا�سي قرى وبلدات قريوت، 

ال�ساوية، اللنب ال�سرقية، و�سنجل، وترم�سعيا.

م�ستوطنة  يف  وح����دة   560 ج��ان��ب  اإىل  ه���ذا 

286 يف )ه��ار  و  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��ق��د���ض  )ج��ي��ل��و( يف 

)ك��ي��دم(  و120 يف  )ع��ي��ن��اف(،  و181 يف  ب��رخ��ا(، 

يف  جميعا  وه��ي  اإي���ل.  بيت  م�ستوطنة  يف  و350 

هو  كما  معزولة،  بع�سها  وتعترب  ال�سفة  عمق 

احلال مع م�ستوطنة )هار براخا( اجلاثمة على 

اأكرب  قمة جبل جرزمي يف نابل�ض. ويعترب هذا 

رقم قيا�سي يف ال�سنوات االأخرية للبناء.

امل��ع��ار���س��ة  االآن«  »ال�����س��ام  منظمة  وق��ال��ت 

لا�ستيطان، اإن هذا التو�سع اال�ستيطاين ي�سري 

فل�سطينية،  دول���ة  اإق��ام��ة  اإ���س��رائ��ي��ل  رف�����ض  اإىل 

ويوجه �سربة اإىل اآمال حتقيق �سام اإ�سرائيلي 

عربي اأو�سع.

نتنياهو مي�سي قدما  اأن  بيان لها،  وراأت يف 

وبكامل قوته نحو تر�سيخ ال�سم الفعلي لل�سفة 

رئي�ض  وه���و  غانت�ض  بيني  احل���رب  وزي���ر  وب����اأن 

ال�����وزراء ب��االإن��اب��ة يف ح��ك��وم��ة االئ���ت���اف واف��ق 

بذلك  لر�سل  ال��ب��ن��اء،  خطط  على  االآخ���ر  ه��و 

اأب��رز  تاأييد  ح��ول  العامل  اإىل  اإ���س��ارات  اإ�سرائيل 

حزبني فيها.

التفا�صيل �ص »9«

موجة جديدة من البناء في المستوطنات تضرب بقوة عمق مناطق الضفة
 دعوة تجارية إلعادة النظر بحظر يومي 

الجمعة والسبت
االنباط- عمان

دعا ممثل قطاع امل��واد الغذائية يف غرفة 

النظر  الإع�����ادة  ح��م��ادة  رائ����د  االردن  جت����ارة 

يومي  ال�سامل  التجول  حظر  فر�ض  بقرار 

اجل  م��ن  اأ���س��ب��وع،  ك��ل  م��ن  وال�سبت  اجلمعة 

ح��م��اي��ة امل��ن�����س��اآت ال��ت��ج��اري��ة واخل��دم��ي��ة من 

ال��ت��ع��رث وال�����س��غ��وط االق��ت�����س��ادي��ة وت��راج��ع 

املبيعات.

وق������ال ح����م����ادة يف ب���ي���ان ����س���ح���ايف ام�����ض 

اإن ا�ستمرار فر�ض احلظر ال�سامل  االثنني، 

يف يومني من كل اأ�سبوع �سي�سر ب�سكل كبري 

خ�سو�سا  واخلدمية،  التجارية  القطاعات 

اأعباء  ويحملها  واحللويات،  املطاعم  قطاع 

على  ق���ادرة  غ��ري  يجعلها  م��ا  مالية  وتكلفة 

الوفاء بااللتزامات املرتبة عليها.

وال�������س���ب���ت  اجل����م����ع����ة  ي����وم����ي  ان  واك��������د 

ي�����س��ك��ان اك���رث م��ن 60 ب��امل��ئ��ة م��ن اإج��م��ايل 

امل��ط��اع��م وحم���ال احل��ل��وي��ات خال  مبيعات 

ال�سامل  احل��ظ��ر  اأن  اإىل  م�����س��ريا  اال���س��ب��وع، 

ح��م��ل ال��ع��دي��د م��ن ا���س��ح��اب امل��ط��اع��م اأع��ب��اء 

اإ�سافية وباتوا غري قادرين على اال�ستمرار 

م�سلحة  ان  على  و�سدد  امل�ساريف.  وتغطية 

االقت�ساد الوطني تقت�سي االإبقاء على عمل 

القطاعات.  

التفا�صيل �ص »5«

الخدمة المدنية يناقش مبادرة الرخصة 
الوطنية لريادة االعمال

 الجمارك تحبط تهريب 14 كف 
حشيش وأجهزة خلوية

 القسائم اإللكترونية... إضافة جديدة 
Orange Money لخدمات

االنباط- عمان

 ن��اق�����ض دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة وممثلو 

����س���رك���اء ق���ط���اع ال��ت�����س��غ��ي��ل وال����ري����ادة ام�����ض 

االث��ن��ني، اإن�����س��اء ن��واف��ذ اإر���س��ادي��ة يف مكاتب 

خ���دم���ة اجل���م���ه���ور، واآل����ي����ة ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرة 

االعمال  لريادة  االأردنية  الوطنية  الرخ�سة 

نحو  واإر����س���اده���م  ال�����س��ب��اب  ت�سجيع  ب��ه��دف 

ف���ر����ض ال��ع��م��ل ال���ت���ي ت���وف���ره���ا ال��ق��ط��اع��ات 

االقت�سادية املختلفة يف اململكة.

وق����ال رئ��ي�����ض ال����دي����وان ���س��ام��ح ال��ن��ا���س��ر 

خال االجتماع التح�سريي الإن�ساء النوافذ 

االر�سادية، ان دور الديوان ينطلق من توعية 

املجتمع وطالبي الوظائف مبفهوم الت�سغيل 

بدل التوظيف، وت�سجيع ال�سباب واإر�سادهم 

نحو فر�ض العمل واآلية ا�ستغالها والبدائل 

وال��ت�����س��ه��ي��ات امل��ت��اح��ة يف ان�����س��اء امل�����س��اري��ع 

الريادية.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

منطقة  يف  التهريب  مكافحة  كوادر  احبطت 

ب��ال��ت��ع��اون  ح�����س��ي�����ض  ك���ف   14 ت���ه���ري���ب  االأزرق 

املخدرات. مكافحة  اإدارة  مع  والتن�سيق 

وق��ال ال��ن��اط��ق االإع��ام��ي ل��دائ��رة اجل��م��ارك 

م��ك��اف��ح��ة  دوري�������ات  اإن  ن�����س��ري  ع���م���اد  ال��ع��م��ي��د 

كف   14 ���س��ب��ط��ت  االأزرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ت��ه��ري��ب 

مكافحة  اإدارة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  ح�سي�ض 

اإىل  واملهربني  امل�سبوطات  وت�سليم  امل��خ��درات، 

املقت�سى  الإج���راء  امل��خ��درات  مكافحة  م��دي��ري��ة 

جوالتها  �سمن  الكوادر  �سبطت  كما  القانوين. 

مهربا  خلويا  جهازا   113 التفتي�سية  وحماتها 

وت��ن��ظ��ي��م حم�����س��ر �سبط  ع��م��ان،  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 

اأ����س���ويل ب��امل�����س��ب��وط��ات وحت��وي��ل امل��ه��رب��ني اإىل 

املخت�ض. العام  املدعي 

واأ�ساف الناطق االإعامي اإن هذه احلمات 

ال��ت��ج��اري وامل����واد  ال��غ�����ض  ت��ه��دف اإىل حم���ارب���ة 

.. املهربة 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

م��ن��ذ اإط��اق��ه��ا حم��ف��ظ��ت��ه��ا االإل��ك��رون��ي��ة 

اأوراجن  ت��وا���س��ل   ،Orange Money
امل��ق��ّدم��ة  وامل����زاي����ا  اخل���دم���ات  اإث������راء  االأردن 

بكل  ات�سال  على  امل�ستخدمني  اإبقاء  لت�سمن 

م��ا ي��ه��م��ه��م ب�����س��رع��ة وف��ع��ال��ي��ة واأم�����ان، حيث 

الق�سائم  ���س��راء  اإتاحتها  ع��ن  م��وؤخ��رااً  اأعلنت 

اإهدائها  اأو   e-Vouchers االإلكرونية 

املحفظة. تطبيق  عرب  مبا�سرة 

جمموعة  االإلكرونية  الق�سائم  وتغطي 

واالأل��ع��اب،  والتطبيقات  املتاجر  م��ن  وا�سعة 

على  االإلكرونية  االأل��ع��اب  ملحبي  توفر  كما 

بامللحقات  التمتع  ف��ر���س��ة  اخل�����س��و���ض  وج��ه 

 skins ال�����  م���ث���ل  االإ����س���اف���ي���ة  واخل�����ي�����ارات 

ليحظوا  مبا�سرة،  التطبيق  وع��رب  ب�سهولة 

على  ويح�سلوا  اللعب  اأثناء  االأوقات  باأف�سل 

بها.  يرغبون  التي  االإ�سافات 

التفا�صيل �ص »5«

صندوق النقد يبدأ مناقشاته مع الحكومة حول 
برنامج اإلصالح االقتصادي

 العايد: الحكومة تقّيم أشكال الحظر المطبقة 
وستعلن قراراتها قريبًا

 االنباط-برتا

واآ���س��ي��ا  االأو�����س����ط  ال�����س��رق  اإدارة  م��دي��ر  اأك����د 

الو�سطى يف �سندوق النقد الدويل جهاد ازعور، 

لربنامج  ال�سندوق  بعثة  قبل  م��ن  املراجعة  اإن 

حاليا  اجل��اري��ة  باململكة  االق��ت�����س��ادي  االإ���س��اح 

م��ع ال��ف��ري��ق االق��ت�����س��ادي يف احل��ك��وم��ة االأردن��ي��ة 

اجلديدة عن بعد حاليا �ست�ستغرق بع�ض الوقت.

وقال اأزعور ردا على ا�ستف�سارات وكالة االأنباء 

االأردنية )برا( ، ام�ض االثنني، مبنا�سبة اإطاق 

املتوقعة ملنطقة  االإقليمي  اآفاق االقت�ساد  تقرير 

الربنامج  اإن  الو�سطى،  واآ�سيا  االأو���س��ط  ال�سرق 

ال�سندوق  جمل�ض  قبل  من  عليه  املوافقة  ج��رت 

يف �سهر ني�سان املا�سي ليكون اأول برنامج جتري 

امل��واف��ق��ة عليه يف اع��ق��اب ازم���ة ك���ورون���ا، وج��رت 

م��واءم��ت��ه ملنح االأردن ال��ق��در ال��ك��ايف م��ن امل��رون��ة 

للتعامل مع اجلائحة.

ال��ف��رق ب��ني مرفق  ���س��وؤال ح��ول  ويف رده على 

التمويل ال�سريع ومرفق التمويل املو�سع، اأو�سح 

على  ال��ب��ل��دان  مل�ساعدة  م�سمم  االأول  اأن  اأزع���ور 

م��ع��اجل��ة االآث����ار امل��رت��ب��ة ع��ل��ى ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 

االتفاق  املالية يجري  االأداة  اأن هذه  اإىل  م�سريا 

عليها و�سرفها للبلد امل�ستفيد يف وقت ق�سري ال 

يتعدى ب�سعة اأ�سابيع، وهو غري م�سروط بتنفيذ 

ا�ساحات حمددة با�ستثناء بع�ض املتطلبات ذات 

هذا  اإنفاق  اأوج��ه  يف  بال�سفافية  بااللتزام  ال�سلة 

ال��ق��ط��اع��ات ال�سحية  ن��ح��و  ال��ت��م��وي��ل وت��وج��ي��ه��ه 

وال�����س��م��ان االج���ت���م���اع���ي، اأم�����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة مل��رف��ق 

املو�سع، فهو موجه نحو متويل خطط  التمويل 

خال  وعر�سها  االأردن  و�سعها  التي  اال���س��اح 

موؤمتر لندن العام املا�سي.

واأ����س���اف اأن ب��رن��ام��ج اال����س���اح االق��ت�����س��ادي 

يهدف اإىل الو�سول ال�ستقرار موؤ�سرات االقت�ساد 

ومعاجلة  امل��وازن��ة  يف  العجز  تقلي�ض  عرب  الكلي 

الدين العام.

التفا�صيل �ص »6«

 االنباط-عمان

الناطق  االإع���ام  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  اأعلن 

الر�سمي با�سم احلكومة علي العايد، اأن احلكومة 

على  مهامها  لت�سلم  االأول  ال��ي��وم  وم��ن��ذ  تعكف 

تقييم ودرا�سة االأثر جلميع اأ�سكال احلظر �سواء 

املطبقة حاليااً اأو التي �سبق تطبيقها.

ت�ستهدف  اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  العايد  واأ�سار 

و�سوال  للحظر،  احلقيقي  االأث���ر  على  ال��وق��وف 

ال�سحية  اال�ستحقاقات  ب��ني  ت���واِزن  �سيغة  اإىل 

ق�سوى  وطنية  اأول��وي��ة  ت�سكل  التي  ال�سرورية 

للمحافظة على قدرة القطاع ال�سحي من جهة، 

ت�سكل  التي  واالجتماعية  االقت�سادية  واالآث����ار 

من  واحلكومة  للمواطن  كبرية  اأهمية  ب��دوره��ا 

جهة اأخرى.

واأ������س�����اف ال���ع���اي���د »ن�������درك ح���ج���م ال���رق���ب 

واال���س��ت��ف�����س��ارات ل����دى ال������راأي ال���ع���ام وخم��ت��ل��ف 

قد  ال��ذي  التغيري  طبيعة  بخ�سو�ض  القطاعات 

يطراأ على �سكل احلظر املطبق حاليااً، واحلكومة 

يف امل����راح����ل االأخ��������رية م����ن ال��ت��ق��ي��ي��م وحت���دي���د 

للراأي  و�سنعلنه  اتباعه،  �سيتم  ال��ذي  ال�سيناريو 

العام قبل نهاية هذا االأ�سبوع ».

حتر�ض  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ق��ارب��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ع���ل���ى اأول�����وي�����ة امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ق������درة ال��ق��ط��اع 

ال�سحية  اجل��وان��ب  خمتلف  وم��راع��اة  ال�سحي، 

واالقت�سادية واالجتماعية، و�سوال اإىل �سكل من 

احلظر املتواِزن والفاعل.

مدة  ت�سمل  احلظر  مراجعة  اأن  العايد  وبني 

احلظر الليلي املعمول به حاليااً، ومبداأ احلظر يف 

الناجتة عن  نهاية االأ�سبوع وغريها من االأم��ور 

اإجراءات احلظر.

اأن عملية تقييم ودرا�سة اخليارات  ولفت اإىل 

ت�����س��ت��ن��د اإىل م��ع��ط��ي��ات ح����ول ق�����درة امل��ن��ظ��وم��ة 

ال�سحية والتق�سي الوبائي.

التفا�صيل �ص »3«

رئيس الوزراء يؤكد التزام 
الحكومة برقابة ديوان المحاسبة 
ودعمه للمحافظة على المال العام

رئيس مجلس األعيان يلتقي 
السفيرة األوكرانية

االنباط-عمان

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

اخل�ساونة اأن احلكومة ملتزمة ب�سكل كامل 

بالرقابة املمنوحة لديوان املحا�سبة ا�ستنادا 

ل��ق��ان��ون��ه ووف��ق��ا الأح��ك��ام ال��د���س��ت��ور، وتلتزم 

بالتجاوب مع االأ�سئلة واال�ستي�ساحات التي 

يقدمها الديوان يف الوقت املحدد دون اإبطاء 

لغايات ت�سويب اأي م�سار اأو ال�سري بتحويل 

اأي�����ة ���س��ب��ه��ات ف�����س��اد اأو مم���ار����س���ات خ��اط��ئ��ة 

باالجتاه الذي يحقق العدالة الناجزة.

وق����ال اإن احل��ك��وم��ة وج��م��ي��ع م��وؤ���س�����س��ات 

للجهات  خا�سعة  تكون  ب��اأن  ملتزمة  الدولة 

الرقابية، باالإ�سافة اإىل الرقابة الت�سريعية 

وال�سيا�سية التي ميار�سها جمل�ض االأمة على 

الف�سل  اإط��ار  يف  التنفيذية  ال�سلطة  اأعمال 

ال��د���س��ت��ور بني  ين�ض عليه  ال���ذي  وال���ت���وازن 

ال�سلطات املختلفة للدولة.

ج���اء ذل���ك خ���ال زي����ارة رئ��ي�����ض ال����وزراء، 

ولقائه  املحا�سبة  دي��وان  اإىل  االث��ن��ني،  ام�ض 

وكبار موظفي  الديوان عا�سم حداد  رئي�ض 

ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ري  بح�سور  ال��دي��وان، 

االإعام.

 التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

 ب��ح��ث رئ��ي�����ض جم��ل�����ض االأع���ي���ان في�سل 

ال���ف���اي���ز ل�����دى ا���س��ت��ق��ب��ال��ه ام�������ض االث���ن���ني، 

ال�سفرية املفو�سة فوق العادة الوكرانيا لدى 

العاقات  �سريباتيوك،  مريو�سافا  اململكة، 

الثنائية بني البلدين ال�سديقني، و�سبل فتح 

افاق جديدة يف خمتلف املجاالت.

واأك�����د اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اإزال�����ة اأي 

ال���ع���اق���ات  ت���ط���وي���ر  دون  م��ع��ي��ق��ات حت�����ول 

الثنائية.

التفا�صيل �ص »4«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  20 / 10 / 2020 

 تسلم التقرير السنوي ألعمال السلطة القضائية 2019

 نزاهة القضاء وتطويره أساسيان لكل مواطن
الملك: حماية المجتمع من وقوع الجرائم او تكرارها

الملك: موقفنا ثابت اتجاه القضية الفلسطينية
 جاللته يتسلم رسالة من أمير الكويت

 الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي قلعة صالح الدين في المنطقة العسكرية الشرقية

 الصحة تدعو إلى تحمل المسؤولية للسيطرة على كورونا

 30 ألف تعهد ضمن مبادرة 
لتنظيم األسرة في ظل كورونا

 الجمارك تحبط تهريب 14 كف 
حشيش وأجهزة خلوية

 مياهنا: تعديل برنامج الدور لمناطق محددة في عمان

 حكمت تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك

االنباط- عمان

 ت�����س��ل��م ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

بح�سور �سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل 

الثاين، ويل العهد، ام�س االثنني، التقرير 

لعام  الق�سائية  ال�سلطة  الأعمال  ال�سنوي 

.2019

ق�سر  يف  لقائه  خ��ال  جالته،  واأع��رب 

احل�����س��ي��ن��ي��ة، رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ق�����س��ائ��ي 

حم��م��د ال���غ���زو، ع��ن اع���ت���زازه ب���االإجن���ازات 

موؤكداً  الق�سائية،  ال�سلطة  حققتها  التي 

اأ�سا�سيان لكل  الق�ساء وتطويره  نزاهة  اأن 

مواطن وقطاع وم�ستثمر.

واأك��������د ج����ال����ة امل����ل����ك دع����م����ه ال���ك���ام���ل 

�سرورة  على  ُم�سدداً  الق�سائية،  لل�سلطة 

اتخاذ اأ�سد االإجراءات القانونية مبا يوؤدي 

اأو  اجلرائم  وقوع  من  املجتمع  حماية  اإىل 

تكرارها.

الق�سائي  املجل�س  رئ��ي�����س  ب��نينّ  ب����دوره، 

حم��م��د ال���غ���زو، خ���ال اإي���ج���از ق��دم��ه اأم���ام 

ج����ال����ة امل����ل����ك، اأب�������رز االإجن�����������ازات ال��ت��ي 

ارتفاع  يف  متثلت  وال��ت��ي  التقرير  تناولها 

ن�سبة  وان��خ��ف��ا���س  الق�سايا،  اإجن���از  ن�سبة 

العمل  يف  التخ�س�س  وتطوير  ال�سكاوى، 

التقنية  و���س��ائ��ل  وا���س��ت��خ��دام  ال��ق�����س��ائ��ي، 

تدريبية  برامج  على  والرتكيز  احلديثة، 

�ساأنها  م��ن  ت�����س��ري��ع��ات  وت��ع��دي��ل  ل��ل��ق�����س��اة، 

متدرجني  ق�ساة  وتعيني  االأداء،  حت�سني 

من خريجي املعهد الق�سائي.

ال��ت��ي  ال���ت���ح���دي���ات  اإىل  ال����غ����زو  ول���ف���ت 

واحللول  الق�سائي،  اجلهاز  عمل  تعرت�س 

امل����ق����رتح����ة مل���واج���ه���ت���ه���ا ����س���م���ن امل�������س���رية 

امل�ستمرة لتطوير اجلهاز.

الغرف  تفعيل  ج��رى  للتقرير،  ووف��ق��ا 

والنيابة  املحاكم  يف  املتخ�س�سة  اجلزائية 

ال���ع���ام���ة ل��ل��ن��ظ��ر يف ال���ق�������س���اي���ا امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب��اجل��رائ��م االق��ت�����س��ادي��ة وغ�����س��ل االأم����وال 

بالب�سر،  واالجت��ار  االإلكرتونية  واجلرائم 

وت��ع��ي��ني م���دع���ي ع����ام م���رك���زي ل��ل��ن��ظ��ر يف 

الق�سايا املتعلقة باإطاق العيارات النارية 

وح���م���ل ال�������س���اح غ���ري امل���رخ�������س وت��ف��ع��ي��ل 

ا����س���ت���خ���دام ن���ظ���ام ال����رب����ط ال��ت��ل��ف��زي��وين 

االأح���داث  املبا�سر يف حم��اك��م  االإل��ك��رتوين 

.)CCTV(

 85 وب���ني ال��ت��ق��ري��ر اأن امل��ح��اك��م اأجن����زت 

كما   ،2019 ع���ام  يف  ال���دع���اوى  م���ن  ب��امل��ئ��ة 

للدعاوى،  التقا�سي  مدد  معدل  انخف�س 

برامج  يف  امل�ساركني  الق�ساة  ن�سبة  وزادت 

15 باملئة. تدريبية متخ�س�سة حوايل 

ط��راأت  التي  التعديات  التقرير  وذك��ر 

ع��ل��ى ال���ق���وان���ني الإحل�����اق ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 

العامة  بالنيابة  واجل��م��رك��ي��ة  ال�سريبية 

ال��ن��ظ��ام��ي��ة، وا���س��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ة امل��ح��اك��م��ة 

عدد  بني  اجلزائية  املحاكمات  يف  بعد  عن 

والتاأهيل،  االإ���س��اح  وم��راك��ز  املحاكم  من 

بواقع  املجتمعية  العقوبات  ن�سبة  وزي���ادة 

5 باملئة.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س ال���دي���وان امللكي 

ال���ه���ا����س���م���ي، وم�������س���ت�������س���ارة ج���ال���ة امل��ل��ك 

لل�سيا�سات.

االنباط- عمان

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

ام�����س االث���ن���ني، ر���س��ال��ة م���ن اأخ���ي���ه �سمو 

ال�����س��ي��خ ن����واف االأح���م���د اجل���اب���ر ال�����س��ب��اح 

وزير  نقلها  ال�سقيقة،  الكويت  دولة  اأمري 

اأحمد  الدكتور  ال�سيخ  الكويتي  اخلارجية 

ال�سباح. املحمد  نا�سر 

ا�ستقباله  خ��ال  امل��ل��ك،  جالة  ��ل  وح��منّ

يف ق�سر احل�سينية، بح�سور �سمو االأمري 

العهد،  ال��ث��اين ويل  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�سني 

وزير اخلارجية الكويتي حتياته اإىل �سمو 

ال�����س��ي��خ ن���واف االأح��م��د اجل��اب��ر ال�����س��ب��اح، 

موؤكداً عمق العاقات االأخوية التاريخية 

ال���را����س���خ���ة ب����ني ال���ب���ل���دي���ن وال�����س��ع��ب��ني 

ال�سقيقني.

التعاون  تو�سيع  اآل��ي��ات  اللقاء  وت��ن��اول 

ال���ث���ن���ائ���ي يف امل����ج����االت ك����اف����ة، واجل���ه���ود 

واآث��اره  كورونا  لوباء  للت�سدي  امل�سرتكة 

التاأكيد  وجرى  واالقت�سادية،  االإن�سانية 

ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت�����س��اور بني 

الق�سايا  خمتلف  حيال  والكويت،  االأردن 

ي��ح��ق��ق  امل�������س���رتك، ومب����ا  االه���ت���م���ام  ذات 

م�������س���احل���ه���م���ا وي�����خ�����دم ق�������س���اي���ا االأم������ة 

العربية.

ويف  االإقليمية؛  التطورات  ُبحثت  كما 

حيث  الفل�سطينية،  الق�سية  مقدمتها 

الثابت  االأردن  م��وق��ف  امل��ل��ك  ج��ال��ة  ���د  اأكنّ

العادل  ال�سام  حتقيق  و�سرورة  جتاهها، 

وال�������س���ام���ل ع��ل��ى اأ����س���ا����س ح���ل ال��دول��ت��ني 

الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  ي�سمن  الذي 

للحياة  وال��ق��اب��ل��ة  ال�����س��ي��ادة  ذات  امل�ستقلة 

ع��ل��ى خ��ط��وط ال���راب���ع م���ن ح���زي���ران ع��ام 

ال�سرقية. القد�س  1967، وعا�سمتها 

ال��ت��ي  االأزم��������ات  اإىل  ال���ل���ق���اء  وت���ط���رق 

اإىل  التو�سل  وم�ساعي  املنطقة،  ت�سهدها 

�سيا�سية لها. حلول 

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال����وزراء 

ووزي������ر اخل���ارج���ي���ة و�����س����وؤون امل��غ��رتب��ني، 

وم�����س��ت�����س��ارة ج���ال���ة امل���ل���ك ل��ل�����س��ي��ا���س��ات، 

والوفد املرافق لوزير اخلارجية الكويتي، 

وال�سفري الكويتي يف عمان.

االنباط- عمان

 ت��اب��ع ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال���ث���اين، ال��ق��ائ��د 

االأم��ري  �سمو  بح�سور  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 

احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ويل ال��ع��ه��د، ام�س 

االثنني، جمريات التمرين التعبوي )قلعة �ساح 

الدين( الذي نفذته املنطقة الع�سكرية ال�سرقية.

وك��ان يف ا�ستقبال جالته لدى و�سوله موقع 

التمرين الذي ح�سرته �سمو االأم��رية �سلمى بنت 

امل�سرتكة  االأرك�����ان  هيئة  رئي�س  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل 

ال���ل���واء ال��رك��ن ي��و���س��ف اأح��م��د احل��ن��ي��ط��ي، وق��ائ��د 

املنطقة الع�سكرية ال�سرقية، وكبار �سباط القوات 

امل�سلحة االأردنية - اجلي�س العربي.

وا���س��ت��م��ع ج��ال��ة ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى اإىل اإي��ج��از 

االأم����ور  ���س��ري  ع��ن  املنطقة  ق��ائ��د  ق��دم��ه  ع�سكري 

ت�سكيات  واللوج�ستية يف  والتدريبية  العملياتية 

املنطقة ووحداتها، اإ�سافة اإىل جمريات التمرين 

القتالية  اجلاهزية  م�ستوى  رف��ع  ي�سهم يف  ال��ذي 

للم�ساركني فيه.

دفاعية  معركة  تنفيذ  على  التمرين  وا�ستمل 

اأ�سلحة  اأن����واع  جميع  فيها  ا�ستخدمت  حُم��ك��م��ة، 

ب��داأت بالق�سف اال�سرتاتيجي  امل��ن��اورة واالإ���س��ن��اد، 

الأهداف عالية القيمة متبوعاً بالق�سف التمهيدي 

اإىل  اإ�سافة  املدفعية،  و�ساح  امللكي  اجل��و  ل�ساح 

رمايات من خمتلف االأ�سلحة املتو�سطة واخلفيفة 

الدفاع  تعامل  وكيفية  ال���دروع،  مقاومة  واأ�سلحة 

املختلفة،  التهديدات اجلوية  امليداين مع  اجلوي 

واإدام��ة حركة القوات على االأر���س من قبل �ساح 

الهند�سة امللكي.

وي��ه��دف ال��ت��م��ري��ن اإىل ت��دري��ب ال��ق��ادة �سمن 

التنفيذ  واآل��ي��ة  التخطيط  على  امل�ستويات  جميع 

التن�سيق  وت��ع��زي��ز  امل���رج���وة،  ل���اأه���داف  و����س���واًل 

لتطوير  املختلفة،  االأ�سلحة  �سنوف  بني  املتكامل 

القدرات القتالية لدى امل�ساركني يف التمرين.

وا���س��ت��خ��دم��ت يف ال��ت��م��ري��ن، الأول م����رة، دب��اب��ة 

لوكلريك )زاي��د(، التي دخلت اخلدمة هذا العام، 

اإذ جاءت ثمرة للعاقات االأخوية واال�سرتاتيجية 

ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  االأردن ودول�����ة  ت��رب��ط  ال��ت��ي 

املتحدة، لت�سكل اإ�سافة نوعية لاأ�سلحة واملعدات 

امل�ستخدمة يف القوات امل�سلحة.

ويف نهاية التمرين، اأبدى جالة امللك اإعجابه 

واالحرتافية،  العالية  والكفاءة  املتميز  بامل�ستوى 

ال���ت���ي اأظ���ه���ره���ا امل�������س���ارك���ون يف ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��م��ري��ن 

واملعنويات العالية التي يتمتعون بها.

وياأتي مترين “قلعة �ساح الدين” ا�ستكمااًل 

ال���ذي  املنيع”،  “احل�سن  ال��ت��ع��ب��وي  ل��ل��ت��م��ري��ن 

امل�ستويات  جميع  ع��ل��ى  امل�سلحة  ال���ق���وات  ت��ن��ف��ذه 

الختبار  والتعبوية  والعملياتية  اال�سرتاتيجية 

مثل  يف  للعمل  العربي  اجلي�س  وجاهزية  ق���درات 

هذه الظروف العملياتية.

االنباط- عمان

حتمل  اإىل  اجل��م��ي��ع  ال�����س��ح��ة  وزارة  دع���ت   

امل�سوؤولية جتاه اأفراد العائلة والوطن من خال 

التعامل  عند  الكمامة  ارت����داء  على  احل��ر���س 

على  ال�سيطرة  بهدف  االأ�سخا�س  م��ع  املبا�سر 

يه حملًيا. وباء كورونا امل�ستجد واحلدنّ من تف�سنّ

ب��ي��ان �سحفي ام�س  ال�����وزارة يف  واأو���س��ح��ت 

وا�ستخدام  الكمامات  ارت����داء  اأهمية  االث��ن��ني، 

واملنا�سبات  التجمعات  ع��ن  وال��ب��ع��د  امل��ع��ق��م��ات 

واالح����ت����ف����االت واالل�����ت�����زام ب��ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ب��اع��د 

اجل�سدي عند التعامل مع االآخرين اأو مراجعة 

تطبيق  وحتميل  واخلا�سة  الر�سمية  ال��دوائ��ر 

اأمان. وطالبت الوزارة باالت�سال برقم الطوارئ 

احلالة  و�سرح   ،111 ك��ورون��ا  بفريو�س  اخلا�س 

للطبيب عند ال�سعور باأي من اأعرا�س املر�س؛ 

واآالم  التنف�س  و���س��ي��ق  احل�����رارة  ارت���ف���اع  م��ث��ل 

باإعطاء  الطبيب  �سيقوم  وعندها  الع�سات، 

التعليمات الازمة للمري�س، والتوا�سل فوًرا 

املُقبلة  ة لتحديد اخلطوة  مع اجلهات املخت�سنّ

طلب  اأو  املنزيل  احلجر  ا�ستكمال  ت�سمل  التي 

الذهاب ملركز معتمد اأو ار�سال مركبة خم�س�سة 

للنقل اإىل مركز معتمد اأو الفح�س.

واأ�سارت الوزارة اإىل اأهمية التعاون مع فرق 

التق�سي الوبائي لفح�س اأكرب عدد ممكن من 

املخالطني.

االنباط- عمان

ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات  خمتلف  يف  ب���داأت   

االثنني،  ام�س  باململكة،  واخلا�سة  العامة 

ال�سحية  الرعاية  مقدمي  تعهدات  تنفيذ 

ف���ي���ه���ا مب���خ���ت���ل���ف م����واق����ع����ه����م ال���ق���ي���ادي���ة 

لبكرة  “يوم  م��ب��ادرة  اإط���ار  يف  والوظيفية، 

ل��ت��ن��ظ��ي��م اال����س���رة يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

امل�ستجد”.

 30 نحو  بلغت  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ه��دات  و�سملت 

األ����ف ت��ع��ه��د، ت��ن��ف��ي��ذ ج��م��ل��ة م���ن االأن�����س��ط��ة 

ال�سحية  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  والفعاليات 

امل���ب���ادرة التي  اإط����ار  ال��ع��ام��ل��ة يف امل��م��ل��ك��ة يف 

ال�سهر  م��ن  والع�سرين  ال��راب��ع  يف  اأطلقها 

بنت  ب�سمة  االم���رية  �سمو  ب��رع��اي��ة  امل��ا���س��ي 

املتكاملة  ال�سحية  الرعاية  م�سروع  طال، 

للتنمية  االأم��ريك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  م��ن  ل  امل���م���ونّ

ال���دول���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع جم��ل�����س اع��ت��م��اد 

ال�سحية. املوؤ�س�سات 

وت����رك����ز ال���ت���ع���ه���دات ع���ل���ى ت���ع���زي���ز دور 

ال�سحي  ال��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ني يف  وم�����س��اه��م��ة 

ب���ت���ق���دمي اخل�����دم�����ات امل���ت���ع���ل���ق���ة ب��ت��ن��ظ��ي��م 

االأ�����س����رة وحت�����س��ني ج���ودت���ه���ا وال���ت���و����س���ع يف 

املوؤ�س�سات  جميع  لت�سمل  تطبيقها  ن��ط��اق 

ال�����س��ح��ي��ة، واحل���ر����س ع��ل��ى اال���س��ت��م��رار يف 

ال��ت��ع��ر���س جلائحة  ت��ق��دمي��ه��ا خ���ال ف���رتة 

ك���ورن���ا، م���ن خ���ال احل���ف���اظ ع��ل��ى ���س��ام��ة 

وتثقيفهم  حقوقهم  وحماية  امل�ستفيدين 

���س��ح��ي��اً و���س��م��ان ���س��ه��ول��ة و���س��ول��ه��م ل��ه��ذه 

اخلدمات واحل�سول عليها.

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ���س��ح��ايف ع���ن امل����ب����ادرة، 

ت��ن��وع��ت امل���ب���ادرات وال��ت��ع��ه��دات واالأن�����س��ط��ة 

املقدمة يف اإطار املبادرة ووفق اأفكار ريادية 

واإبداعية مبتكرة وتطبيقات ذكية عن بعد، 

ان�����س��ج��ام��ا م���ع ال���ظ���رف ال��وب��ائ��ي ال���راه���ن، 

واحل����ف����اظ ع��ل��ى اال�����س����رتاط����ات ال�����س��ح��ي��ة 

الازمة.

واأك����دت م��دي��رة م��دي��ري��ة ����س���وؤون �سحة 

الدكتورة  ال�سحة،  وزارة  يف  والطفل  امل��راأة 

جاءت  التي  املبادرة  اأهمية  العوري،  ماك 

ا���س��ت��ج��اب��ًة ل��ل��م��ت��غ��ريات ال��ت��ي ط�����راأت على 

عاملًيا  االأ���س��رة  تنظيم  خ��دم��ات  ا�ستمرارية 

جائحة  ب�سبب  تقدميها  وت��وق��ف  وحم��ل��ًي��ا 

كورونا.

وق��ال��ت اإن ع���ددا م��ن ال�����س��ي��دات مل ت��ول 

اأه���م���ي���ة ل���و����س���ائ���ل ت��ن��ظ��ي��م االأ�����س����رة اأث���ن���اء 

غري  اأح��م��ال  ح��دوث  اإىل  اأدنّى  م��ا  اجلائحة 

ال��ل��وات��ي  وب��خ��ا���س��ة  لل�سيدات  ب��ه��ا  م��رغ��وب 

ل���دي���ه���ن ظ������روف ����س���ح���ي���ة، واق���ت�������س���ادي���ة، 

خمتلفة. واجتماعية  ونف�سية 

لتنظيم  ل��ب��ك��رة  “يوم  م��ب��ادرة  اأن  ي��ذك��ر 

 ،”)19 االأ����س���رة يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة) ك��وف��ي��د- 

احل�����س��ول  م��ن  االأزواج  مت��ك��ني  اإىل  ت��ه��دف 

عالية  بجودة  االأ���س��رة  تنظيم  خدمات  على 

ال�سحة  ب�����س��اأن  املنا�سبة  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ 

االإجن����اب����ي����ة، وت�����س��ج��ي��ع ����س���ان���ع���ي ال���ق���رار 

ال�����س��ح��ي��ة على  امل��وؤ���س�����س��ات  وال��ع��ام��ل��ني يف 

التنمية  واأه��داف  الوطنية  التوجهات  دعم 

امل�ستدامة يف تعزيز وحت�سني جودة خدمات 

ل��اأزم��ات  ال��ت��ع��ر���س  اأث��ن��اء  االأ����س���رة  تنظيم 

م��ث��ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا م���ن خ���ال ال��ت��ع��ه��د 

تنظيم  خ��دم��ات  م��ن  ت��ع��زز  اأن�سطة  بتنفيذ 

وتطبيقها. االأ�سرة 

يف  العاملني  دور  تفعيل  اإىل  تهدف  كما 

ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي ب��ق��ي��ادة م�����س��رية حت�سني 

يف  والتو�سع  االأ���س��رة  تنظيم  خدمات  ج��ودة 

ا�ستمراريتها  ي�سمن  مبا  تطبيقها،  نطاق 

خال اجلائحة وخمتلف االأزمات، والتاأكد 

م���ن ���س��م��ول��ي��ت��ه��ا وت���وف���ره���ا يف امل��وؤ���س�����س��ات 

اململكة. ال�سحية على م�ستوى 

االنباط- عمان

احبطت ك��وادر مكافحة التهريب يف منطقة 

ب��ال��ت��ع��اون  ح�����س��ي�����س  ك���ف   14 ت��ه��ري��ب  االأزرق 

والتن�سيق مع اإدارة مكافحة املخدرات.

وق���ال الناطق االإع��ام��ي ل��دائ��رة اجل��م��ارك 

ال��ع��م��ي��د ع���م���اد ن�����س��ري اإن دوري��������ات م��ك��اف��ح��ة 

كف   14 �سبطت  االأزرق  منطقة  يف  ال��ت��ه��ري��ب 

مكافحة  اإدارة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  ح�سي�س 

اإىل  واملهربني  امل�سبوطات  وت�سليم  امل��خ��درات، 

املقت�سى  الإج����راء  امل��خ��درات  م��دي��ري��ة مكافحة 

الكوادر �سمن جوالتها  القانوين. كما �سبطت 

وحماتها التفتي�سية 113 جهازا خلويا مهربا يف 

العا�سمة عمان، وتنظيم حم�سر �سبط اأ�سويل 

بامل�سبوطات وحتويل املهربني اإىل املدعي العام 

املخت�س.

واأ�ساف الناطق االإعامي اإن هذه احلمات 

تهدف اإىل حماربة الغ�س التجاري واملواد املهربة 

ال��ع��ام��ة، وحتقيق  ال�سحة  ل��ق��واع��د  وامل��خ��ال��ف��ة 

ال��ع��دال��ة يف االأ�����س����واق وزي�����ادة وع���ي امل��واط��ن��ني 

والتجار باأ�سرار التهريب ب�سكل عام، وانعكا�ساتها 

ال�سلبية على املجتمع واالقت�ساد الوطني. وبني 

اأن الدائرة تعمل على حماية القطاعات التجارية 

امللتزمة من خال خطتها اال�سرتاتيجية بهدف 

امل�سروعة،  غ��ري  ال��ت��ج��اري��ة  االن�سطة  مكافحة 

فر�س  يتطلب  م��ا  الوطني  االقت�ساد  وحماية 

املواطنني  داعيا  اال���س��واق،  على  جمركية  رقابة 

اإىل االب���اغ ع��ن اأي��ة مهربات م��ن خ��ال اأرق��ام 

اأب  اأو عرب الوات�س   0780323298/0780323297

.0780381381

االنباط-عمان

اأعلنت �سركة مياه االأردن “مياهنا” عن اإجراء 

تعديات طفيفة على برنامج توزيع املياه ملناطق 

حمددة يف حمافظة العا�سمة، عمان، بدءا من يوم 

غد الثاثاء، لغايات حت�سني التزويد املائي.

اأن  االث��ن��ني،  ام�س  بيان  يف  ال�سركة  واو�سحت 

ال�سويفية  ال��ت��ع��دي��ات،  �ست�سملها  ال��ت��ي  املناطق 

حتى  اخلمي�س  �سباح  من  التجاري،  �سوق  العايل 

ا�سكان  م�ساء اجلمعة، ال�سويفية املنخف�س خلف 

بيتنا، من م�ساء اجلمعة حتى �سباح االح��د، دير 

غبار حي الديار العايل حول �سيدلية جونيا، من 

�سباح االثنني حتى م�ساء الثاثاء، منطقة �سارع 

القاهرة وما حولها، من �سباح اخلمي�س حتى م�ساء 

اجل��م��ع��ة، منطقة ع��ب��دون اجل��ن��وب��ي خ��ل��ف نقابة 

املقاولني من م�ساء الثاثاء حتى م�ساء اخلمي�س.

ويف الروابي حول منطقة ترخي�س غرب عمان، 

م��ن ���س��ب��اح ال�سبت ح��ت��ى م�����س��اء االح����د، ال��رواب��ي 

خلف ال�سي تاون �ساحية االمن �سابقا من �سباح 

ال�سبت حتى م�ساء االح��د، عبدون اجلنوبي حول 

ال�سفارة اال�سرتالية، من م�ساء الثاثاء حتى م�ساء 

اخلام�س  ال���دوار  ب��ني  الواقعة  املنطقة  اخلمي�س، 

ال���وزراء، من �سباح  وال���دوار الرابع وخلف رئا�سة 

اخلمي�س حتى م�ساء اجلمعة، املنطقة الواقعة بني 

الدوار الثالث والدوار الرابع، من �سباح اخلمي�س 

ح��ت��ى م�����س��اء اجل��م��ع��ة، ح���ي ال���رون���ق ح���ول مكتب 

مياهنا غرب عمان، من م�ساء اجلمعة حتى �سباح 

االحد، ال�سهل خلف مدار�س فيادلفيا، من �سباح 

االثنني حتى م�ساء الثاثاء، عبدون حول النادي 

���س��ب��اح اخلمي�س ح��ت��ى م�ساء  م��ن  االرث��وذك�����س��ي، 

من  الربيطانية،  ال�سفارة  ح��ول  عبدون  اجلمعة. 

�سباح اخلمي�س حتى م�ساء اجلمعة، وادي عبدون 

م�ساء  ح��ت��ى  اخلمي�س  ���س��ب��اح  م��ن  القي�سية،  ح��ي 

ال�سفارة  ع��ب��دون وح���ول منطقة  ق��ري��ة  اجل��م��ع��ة، 

ال�سعودية، من �سباح اخلمي�س حتى م�ساء اجلمعة، 

عبدون �سارع اربد وما حوله، من �سباح اخلمي�س 

النادي  ح��ول  ال�سهل  البيادر  اجلمعة،  م�ساء  حتى 

االرب��ع��اء،  االثنني حتى �سباح  االه��ل��ي، من م�ساء 

البيادر املنطقة ال�سناعية، من م�ساء االثنني حتى 

�سباح االربعاء. البيادر خلف يا�سر مول، من م�ساء 

الدمينة،  ال��ب��ي��ادر  االرب���ع���اء،  �سباح  االث��ن��ني حتى 

من م�ساء االثنني حتى �سباح االربعاء، دير غبار 

املنخف�س ح��ول �سوبر م��ارك��ت زي��ت وزع���رت، من 

�سباح االحد حتى م�ساء االثنني.

االنباط- عمان

جالة  اأم���ام  ال��د���س��ت��وري��ة،  اليمني  اأدت   

امللك عبداهلل الثاين، بح�سور �سمو االأمري 

العهد  ال���ث���اين، ويل  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�����س��ني 

حكمت،  م�سطفى  ت��غ��ري��د  االث���ن���ني،  ام�����س 

مب��ن��ا���س��ب��ة ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا ع�������س���واً يف امل��ح��ك��م��ة 

الد�ستورية.

ال��ت��ي  ال���ي���م���ني  اأداء  م���را����س���م  وح�������س���ر 

املحكمة  رئي�س  احل�سينية،  ق�سر  يف  ج��رت 

ال���د����س���ت���وري���ة، ورئ���ي�������س ال�����دي�����وان امل��ل��ك��ي 

الها�سمي
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االنباط- عمان

 اأكدت وزارة الرتبية والتعليم اأن قرارها 

بديلاً  بعد  التعليم عن  اإىل خيار  باللجوء 

ا منها على  عن التعليم املدر�صي، جاء حر�صاً

�صلمة الطلبة التي ت�صكل اأولوية ق�صوى، 

ومنح الطلبة حقهم يف التعليم.

وق��ال��ت ال�����وزارة يف ب��ي��ان ���ص��ح��ايف ام�س 

االثنني، ردا على حملة )ذبحتونا(، اإن هذا 

النوع من التعليم حقق كثريا من النتاجات 

امل�صتهدفة يف املناهج املدر�صية.

وكانت احلملة قد ا�صارت يف وقت �صابق، 

اإىل خلل يف النظام ت�صبب بعدم متكن بع�س 

در���ص��ك  من�صة  اإىل  ال��دخ��ول  م��ن  الطلبة 

لتقدمي اختبار التقييم االأول الذي جتريه 

الوزارة عرب املن�صة وبداأ اأم�س االأحد.

واأك���دت ال����وزارة اأن م��ا ح��دث م��ع بع�س 

ال��ط��ل��ب��ة ج�����اء ن��ت��ي��ج��ة ل��ل�����ص��غ��ط ال��ك��ب��ري 

الطلبة  دخ��ول  عند  االإن��رتن��ت  �صبكة  على 

ال��ذي  االأم���ر  االخ��ت��ب��ار،  لتقدمي  للمن�صة 

عاجلته على الفور بالتعاون مع �صركائها.

ح��م��ل��ة  ُح�����ْك�����ُم  اإن  ال�������������وزارة:  وق�����ال�����ت 

)ذب��ح��ت��ون��ا( ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��وع م��ن التعليم 

بالف�صل ب�صبب عرثة هنا اأو هناك فيه كثري 

من التجني واملبالغة الظاملة.

ال��ت��ع��ل��ي��م  اإىل  ال����دع����وة  اأن  واأو����ص���ح���ت 

ال��وج��اه��ي يف ظ��ل اجل��ائ��ح��ة ال��ت��ي تتبناها 

ب�صلمة  ت�صتخف  دعوة  )ذبحتونا(،  حملة 

الطلبة واملعلمني والعاملني بقطاع التعليم 

وتعبث مب�صلحتهم.

ودع��ت ال���وزارة احلملة اإىل ال��ت��اأين قبل 

اإ�����ص����دار االأح����ك����ام امل��ج��ح��ف��ة ب��ح��ق ج��ه��ود 

جبارة بذلتها الوزارة ال�صتمرارية التعليم، 

الت�صوي�س  اإىل  ي��وؤدي  ما  كل  عن  والتوقف 

على الطلبة يف هذه املرحلة الدقيقة التي 

يعي�صها الوطن والعامل.

االنباط -عمان

االردن   يف  املقيمون  االذربيجانيون   نحن، 

ن��ع��ل��ن وب���اأ����ص���ف ع��ل��ى اأّن�����ه يف ح����وايل ال�����ص��اع��ة 

ال�صاد�صة من

�صباح يوم 27 �صبتمرب 2020 ،انتهكت القوات 

امل�صلحة االرمينية الهدنة واأطلقت النار ب�صكل

مكثف على مواقع اجلي�س االذربيجاين  يف 

العيار  من  ر�صا�صات  با�صتخدام  املواجهة  خط 

الثقيل

وبنادق قن�س. يبدو اأن هذا ا�صتفزاز متعمد 

ال���ق���وات امل�صلحة  اآخ����ر وم�����ص��ت��ه��دف م���ن ق��ب��ل 

االرمنينية  التي

ت��ت��ج��ل��ى يف اإط�������لق ال����ن����ار ع���ل���ى امل��دن��ي��ني 

وامل��ن��اط��ق امل��ك��ت��ظ��ة ب��ال�����ص��ك��ان يف م��ن��اط��ق خط 

املواجهة

القوات  ا�صتفزازات  ب�صبب  املدنية.  واملرافق 

الغازية االرمينية، وقعت اإ�صابات بني ال�صكان

اأذربيجان وحلقت  والع�صكريني يف  املدنيني 

اأ�صرار ج�صيمة بالعديد من املنازل واملن�صاآت

املدنية.

انتهاك  هو  للمدنيني  املتّعمد  اال�صتهداف 

ال��دويل، مبا يف ذلك  ااإلن�صاين  للقانون  �صارخ 

اتفاقيات

.ب�����ص��ك��ل ع�����ام، االب�����ادة   1949 ل���ع���ام  ج��ن��ي��ف 

اجلماعية يف خوجايل التي ارتكبت يف فرباير 

1992

ارتكابه يف يوليو  وا�صتفزاز توفوز الذي مت 

2020 عندما كان العامل يكافح جائحة فريو�س

القوات  قبل  من  املدنيني  ا�صتهداف  على  ة 

امل�صلحة ااألرمينّية. ّ كورونا، هي اأمثلة حّي

ال��ع��ام��ة اجل��اري��ة  ب��امل��ن��اق�����ص��ات  ف��ي��م��ا يتعلق 

املتحدة  الأمل���م  العامة  للجمعية   75 ال���دورة  يف 

واحلرب

اأرمينيا  العاملية �صد جائحة كورونا، تظهر 

م��رة اأخ���رى ع��دم اح��رتام��ه��ا للقانون ال��دويل 

ولوائح

ااأملم املتحدة واملجتمع الدويل.

امل�صلحة االرمينّية على  ا�صتفزاز القوات  اإن 

اجت��اه منطقة  اأذربيجان يف  الدولة مع  ح��دود 

توفوز ّ

اأظ��ه��ر للعامل م��رة اأخ���رى  ان ااالرم���ن هم 

االمريكي  ال��ك��وجن��ر���س  و���ص��ف  كما  امل��ع��ت��دون. 

اأرمينيا باأنها

دولة معتدية. بعد كل �صيء، تنتهج اأرمينيا 

�صيا�صة اال�صتيطان غري القانوين يف االرا�صي 

املحتلة

الذرب���ي���ج���ان م��ن��ت��ه��ك��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ات��ف��اق��ي��ة 

جنيف والقانون الدويل. االرهابيون واملرتزقة 

من دول

يف  يرتكزون  و�صوريا،  لبنان  مثل  خمتلفة، 

االرا�صي املحتلة.

واالن�صطة  ال��ع��دوان��ي��ة  ال�صيا�صة  ا���ص��ت��م��رار 

جمل�س  ق���رارات  تنفذ  التي  الرمينيا  امل�صوهة 

االمن الدويل

وق�����رارات   884 و   874 و   853 و   822 رق����م 

“الو�صع  ب�صاأن  املتحدة  الأمم  العامة  اجلمعية 

يف

يف  املعتمدة  باأذربيجان”  املحتلة  ااأل��را���ص��ي 

عامي 2006 و 2008 وجتاهل املنا�صدات ااأملم

وغريها  العاملية  ال�صحة  ومنظمة  املتحدة 

م��ن امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة امل���وؤث���رة ف��ي��م��ا يتعلق 

بالوباء

احل���ايل، وك��ذل��ك ق��واع��د وم��ب��ادئ القانون 

الدويل، يجب اإدانتها بحزم من قبل املنظمات 

الدولية

والقوى الرائدة.

ب����ه����ذه ال����ط����ري����ق����ة، ع���ن���د م���ن���ا����ص���دة دول 

ال���ع���امل وامل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة، ن��ح��ن اجل��ال��ي��ة 

ااألذربيجانية يف ااألردن،

ن���دع���وه���م ل��ل��ت��اأث��ري ع��ل��ى اأرم���ي���ن���ي���ا جلعل 

ه����ذه ال���دول���ة ت��ن�����ص��ح��ب ف�����ورا  م���ن االرا����ص���ي 

االذربيجانية املحتلة.

رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة برقابة ديوان 
المحاسبة ودعمه للمحافظة على المال العام

 تسجيل 35 وفاة و1362 إصابة محلية بفيروس كورونا

 العايد: الحكومة تقّيم أشكال الحظر المطبقة وستعلن قراراتها قريبًا

 وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الكويتي

االنباط-عمان

ال��وزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة  اأكد رئي�س   

اأن احل��ك��وم��ة م��ل��ت��زم��ة ب�����ص��ك��ل ك��ام��ل ب��ال��رق��اب��ة 

املمنوحة لديوان املحا�صبة ا�صتنادا لقانونه ووفقا 

االأ�صئلة  مع  بالتجاوب  وتلتزم  الد�صتور،  الأحكام 

واال�صتي�صاحات التي يقدمها الديوان يف الوقت 

اأو  م�صار  اأي  ت�صويب  لغايات  اإبطاء  دون  املحدد 

ممار�صات  اأو  ف�صاد  �صبهات  اأي��ة  بتحويل  ال�صري 

خاطئة باالجتاه الذي يحقق العدالة الناجزة.

الدولة  موؤ�ص�صات  وجميع  احلكومة  اإن  وق��ال 

الرقابية،  للجهات  خا�صعة  تكون  ب��اأن  ملتزمة 

وال�صيا�صية  الت�صريعية  الرقابة  اإىل  باالإ�صافة 

التي ميار�صها جمل�س االأمة على اأعمال ال�صلطة 

التنفيذية يف اإطار الف�صل والتوازن الذي ين�س 

عليه الد�صتور بني ال�صلطات املختلفة للدولة.

ج��اء ذل��ك خ��لل زي��ارة رئي�س ال���وزراء، ام�س 

ول��ق��ائ��ه رئي�س  امل��ح��ا���ص��ب��ة  دي����وان  اإىل  االث���ن���ني، 

ال��دي��وان،  ال��دي��وان عا�صم ح��داد وكبار موظفي 

بح�صور وزي���ري ال��دول��ة ل�����ص��وؤون االإع����لم علي 

الدكتور  ال��وزراء  رئا�صة  ل�صوؤون  والدولة  العايد 

ابراهيم اجلازي.

اأن تكون  اختار  اأنه  الدكتور اخل�صاونة  واأك��د 

الرقابية  للموؤ�ص�صات  امليدانية  زي��ارات��ه  ب��اك��ورة 

لتاأكيد اأهمية دورها يف احلفاظ على املال العام 

اأي جت��اوزات عليه، واأن احلكومة لن تاألو  ومنع 

جهدا يف التعاون الكامل معها لتقدمي االمنوذج 

ملا يجب اأن يكون عليه كل م�صوؤول يتوىل املوقع 

اإىل  ت��رت��ك��ز  ال���ت���زام مبنهجية وق��ي��م  ال���ع���ام م���ن 

املال  القانون واحلر�س على  ال�صفافية واحرتام 

العام ومراعاة االإجراءات االإدارية والقانونية.

ال��ت��زام احلكومة  اإىل  ال�����وزراء  ول��ف��ت رئ��ي�����س 

امللكي  التكليف  امللك يف كتاب  بتوجيهات جللة 

الوطنية،  ال��ن��زاه��ة  منظومة  لتعزيز  ال�����ص��ام��ي 

ال��ع��ام  امل���ال  ب���اأن  امل���واط���ن  اأن يطمئن  و����ص���رورة 

يجب اأن يكون دائما م�صانا، موؤكدا اأن منهجية 

احلكومة يف دعمها للموؤ�ص�صات الرقابية �صياأخذ 

اأ�صكاال عملية، و�صيكون الدعم بالفعل على اأر�س 

الواقع وقبل ذلك من خلل امل�صلك واملمار�صة.

الثابت  ال����وزراء دع��م احل��ك��وم��ة  واأك���د رئي�س 

للدور الرقابي املهم لديوان املحا�صبة الذي يعد 

منظومة  يف  اأ�صا�صية  ولبنة  وطنيا  خ��ربة  بيت 

الكفاءات  ا�صهامات  اإىل  الفتا  الوطنية،  النزاهة 

الب�صرية التي �صدرها الديوان يف تاأ�صي�س واإن�صاء 

دواودين حما�صبية بعدد من الدول العربية.

ولفت اإىل اأن احلكومة �صتعمل على اال�صتفادة 

م���ن اخل�����ربة ال���ت���ي ي��ط��وره��ا دي������وان امل��ح��ا���ص��ب��ة 

وغ����ريه م���ن امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��رق��اب��ي��ة؛ م��ث��ل هيئة 

البيئة  تطوير  جلهة  الف�صاد  ومكافحة  النزاهة 

للقلة  ت�صمح  قد  التي  الثغرات  ل�صد  الت�صريعية 

بالنفاذ والتجاوز على املال العام.

عا�صم حداد  املحا�صبة  دي��وان  رئي�س  وعر�س 

خل��ط��ط وب����رام����ج ال����دي����وان ل��ت��ط��وي��ر واأمت���ت���ة 

اإج����������راءات واأ����ص���ال���ي���ب ال���ع���م���ل، وف���ق���ا الأف�����ص��ل 

التكنولوجي  التطور  ومواكبة  املهنية  املمار�صات 

يف م��وؤ���ص�����ص��ات ال���دول���ة، م��وؤك��دا ال��ت��زام ال��دي��وان 

لعام  وال�صتني  الثامن  ال�صنوي  التقرير  بتقدمي 

ملجل�س  املقبلة  العادية  ال���دورة  ب��داي��ة  م��ع   2019

االأمة.

واأ�صار اإىل اأن الوفر املايل املتحقق من عمليات 

الرقابة والتدقيق التي ينفذها الديوان بلغ حتى 

مليونا   89 احل��ايل  العام  اأي��ل��ول من  �صهر  نهاية 

و467 األف دينار .

الرقابية  املخرجات  اأن عدد  اإىل  ولفت ح��داد 

حتى نهاية �صهر اأيلول من العام اجلاري بلغ 157 

17 خمرجا  رقابيا، حيث جرى حتويل  خمرجا 

رقابيا اإىل هيئة النزاهة ومكافحة الف�صاد منها 6 

خمرجات اإىل الق�صاء.

اأي�صا  يعمل  املحا�صبة  دي���وان  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

على مراقبة نظام التتبع االإلكرتوين للمركبات 

احلكومية، ور�صد اأي خمالفات تتعلق با�صتخدام 

اأو جتاوز  ال��دوام الر�صمي  اأوق��ات  املركبات خ��ارج 

ال�صيارات الأغرا�س  ا�صتخدام  اأو  املقررة  ال�صرعة 

�صهريا  يخاطب  الديوان  اأن  مبينا  ر�صمية،  غري 

ال��������وزارات وامل���وؤ����ص�������ص���ات وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة 

لت�صويب املخالفات.

االنباط-عمان

 1364 ت�صجيل  ع��ن  ال�صحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

اإ���ص��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����ص��ت��ج��ّد، 

االإج��م��ايل  ال��ع��دد  لريتفع  حملية،   1362 منها 

 35 ت�صجيل  اإىل  اإ�صافة  اإىل38937،  للإ�صابات 

حالة وفاة، ليبلغ العدد الكلي للوفيات اإىل 380 

حالة.

1362حالة  وتوزعت احلاالت اجلديدة على 

حملّية، منها 901 حالة يف حمافظة العا�صمة 

 43 اإرب��د منها  ع��ّم��ان، و149 حالة يف حمافظة 

حالة يف الرمثا، و62 حالة يف حمافظة الزرقاء، 

ح��ال��ة  و44  ال��ب��ل��ق��اء،  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  و48 

ال��ع��ق��ب��ة، و40 ح��ال��ة يف حمافظة  يف حم��اف��ظ��ة 

ح��ال��ة يف حمافظة ج��ر���س، و31  ع��ج��ل��ون، و38 

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

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و12  ال��ط��ف��ي��ل��ة،  حم��اف��ظ��ة 

معان، و11 حالة يف حمافظة ماأدبا، و8 حاالت 

يف حمافظة املفرق.

اإحداهما  خ��ارج��ّي��ت��ان،  حالتان  �صجلت  كما 

ل�صائق  واالأخ�����رى  اخل�����ارج،  م��ن  ق���ادم  الأردين 

�صاحنة اأردين قادم عرب مركز حدود العمري.

رئا�صة  ال�صادر عن  االإعلمي  املوجز  واأ�صار 

احل��االت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�صحة  ووزارة  ال���وزراء 

امل�صت�صفيات  يف  ل��ل��ع��لج  ام�����س  دِخ����ل����ت 
ُ
اأ ال��ت��ي 

املعتمدة بلغ 96 حالة، لريتفع العدد االإجمايل 

امل�صت�صفيات  يف  ال��ع��لج  تتلّقى  ال��ت��ي  ل��ل��ح��االت 

بقّية  يخ�صع  بينما  ح��ال��ة،   1038 اإىل  ح��ال��ّي��ااً 

امل�صابني للعزل املنزيل.

����ص���ف���اء يف  ح���ال���ة   94 ت�����ص��ج��ي��ل  اإىل  ول���ف���ت 

اإج�����راء  اإ����ص���اف���ة اإىل  امل��ع��ت��م��دة،  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 

عدد  اإجمايل  لي�صبح  خمربّيااً،  فح�صااً   24575

اجلائحة  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�صات 

وحتى االآن 1593077 فح�صااً.

ودع����ت ال������وزارة اجل��م��ي��ع يف ظ���ّل ا���ص��ت��م��رار 

االل��ت��زام  اإىل  اإ���ص��اب��ة حم��ل��ّي��ة،  ت�صجيل ح���االت 

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

وال��وق��اي��ة، وارت�����داء ال��ك��ّم��ام��ات، وع���دم اإق��ام��ة 

وا�صتخدام  �صخ�صااً،   20 من  الأك��رث  التجّمعات 

تطبيقي “اأمان” و”�صحتك”.

االنباط-عمان

الناطق  االإع��لم  ل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  اأعلن 

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

لت�صلم  االأول  ال���ي���وم  وم���ن���ذ  ت��ع��ك��ف  احل��ك��وم��ة 

م��ه��ام��ه��ا ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م ودرا�����ص����ة االأث�����ر جلميع 

اأ�صكال احلظر �صواء املطبقة حاليااً اأو التي �صبق 

تطبيقها.

واأ�صار العايد اإىل اأن هذه اخلطوة ت�صتهدف 

و�صوال  للحظر،  احلقيقي  االأث��ر  على  ال��وق��وف 

ال�صحية  اال�صتحقاقات  بني  ت���واِزن  �صيغة  اإىل 

ق�صوى  وطنية  اأول��وي��ة  ت�صكل  التي  ال�صرورية 

للمحافظة على قدرة القطاع ال�صحي من جهة، 

ت�صكل  التي  واالجتماعية  االقت�صادية  واالآث���ار 

من  واحلكومة  للمواطن  كبرية  اأهمية  بدورها 

جهة اأخرى.

ال��رتق��ب  ح��ج��م  “ندرك  ال���ع���اي���د  واأ�����ص����اف 

واال���ص��ت��ف�����ص��ارات ل���دى ال�����راأي ال���ع���ام وخمتلف 

ال��ذي  ال��ت��غ��ي��ري  طبيعة  بخ�صو�س  ال��ق��ط��اع��ات 

ق���د ي���ط���راأ ع��ل��ى ���ص��ك��ل احل��ظ��ر امل��ط��ب��ق ح��ال��ي��ااً، 

التقييم  االأخ�����رية م��ن  امل���راح���ل  واحل��ك��وم��ة يف 

وحتديد ال�صيناريو الذي �صيتم اتباعه، و�صنعلنه 

للراأي العام قبل نهاية هذا االأ�صبوع “.

واأ�صار اإىل اأن املقاربة احلكومية حتر�س على 

ال�صحي،  القطاع  ق���درة  على  املحافظة  اأول��وي��ة 

ومراعاة خمتلف اجلوانب ال�صحية واالقت�صادية 

���ص��ك��ل م���ن احلظر  واالج��ت��م��اع��ي��ة، و����ص���وال اإىل 

املتواِزن والفاعل.

اأن مراجعة احلظر ت�صمل مدة  وبني العايد 

احلظر الليلي املعمول به حاليااً، ومبداأ احلظر 

الناجتة  االأم��ور  االأ�صبوع وغريها من  نهاية  يف 

عن اإجراءات احلظر.

ولفت اإىل اأن عملية تقييم ودرا�صة اخليارات 

ت�����ص��ت��ن��د اإىل م��ع��ط��ي��ات ح����ول ق�����درة امل��ن��ظ��وم��ة 

ال�����ص��ح��ي��ة وال��ت��ق�����ص��ي ال���وب���ائ���ي، وم��ن��ح��ن��ي��ات 

اإ�صابات ووفيات كورونا، واالأمناط االقت�صادية 

واالجتماعية خلل فرتة اخلريف وال�صتاء.

ملتزمة  احل��ك��وم��ة  اأن  ع��ل��ى  ال��ع��اي��د  و����ص���دد 

بنهج ال�صفافية واملكا�صفة، و�صتعلن للراأي العام 

احلظر  �صكل  يخ�س  فيما  ق��رارات��ه��ا  تفا�صيل 

مقاربتها  كامل  جاهزية  ف��ور  به  �صُيعمل  ال��ذي 

امل��ه��م، وف��ق  امل��ل��ف  ل��ه��ذا  ال�صحية واالإج���رائ���ي���ة 

بها  يتحلى  التي  وامل�صوؤولية  الت�صاركية  م��ب��داأ 

جائحة  لتعقيدات  ال��واع��ي  االأردين  جمتمعنا 

كورونا املمتدة.

واالإغ����لق  اإج������راءات احل��ظ��ر  اأن  اإىل  ون����وه 

لي�صت العامل االأ�صا�س ل�صبط اأعداد االإ�صابات 

�صمن اخلطط املرنة التي �صتتخذها احلكومة، 

وال��ت��ب��اع��د  ب��ال��ك��م��ام��ة  املتمثلة  ال��وق��اي��ة  ف�صبل 

ال��ع��دوى،  م��ن  احل��م��اي��ة  اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف  والتعقيم 

اأي�����ص��ا م��ن رف���ع م�صتوى وع��ي  وب��ال��ت��ايل ال ب��د 

والتزام املواطنني بها.

االنباط-عمان

وزي��ر اخلارجية  ال���وزراء  رئي�س  نائب   بحث 

لقائه  خلل  ال�صفدي  اأمين  املغرتبني  و�صوؤون 

ال�صيخ  الكويتي  اخلارجية  وزي��ر  االثنني  ام�س 

اأحمد نا�صر املحمد ال�صباح الذي يزور اململكة 

ح��ال��ي��ا، ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون يف خم��ت��ل��ف امل��ج��االت 

�صمو  واأخ��ي��ه  امل��ل��ك  ج��لل��ة  لتوجيهات  تنفيذا 

االأم������ري ن�����واف مب���ا ي��ع��ك�����س م��ت��ان��ة ال��ع��لق��ات 

تربط  التي  اال�صرتاتيجية  التاريخية  االأخوية 

البلدين ال�صقيقني.

االإقليمية  ال��ت��ط��ورات  ال���وزي���ران  ب��ح��ث  ك��م��ا 

و�صبل التعامل معها مبا ي�صهم يف حل االأزمات 

االإق��ل��ي��م��ي��ة وي��خ��دم ال��ق�����ص��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة وي��ع��زز 

ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�����ص��رتك. ورك�����زت امل��ح��ادث��ات 

ال�صلم  لتحقيق  حقيقي  اأف��ق  اإيجاد  �صبل  على 

قرارات  وفق  الدولتني  ي�صكل حل  الذي  العادل 

العربية.  ال�صلم  وم��ب��ادرة  ال��دول��ي��ة  ال�صرعية 

اال�صتعدادات  احمد  وال�صيخ  ال�صفدي  وعر�س 

لعقد االجتماع املقبل للجنة العليا امل�صرتكة يف 

خمرجات  اإىل  يف�صي  مبا  املقبل  العام  الكويت 

ع��م��ل��ي��ة ت���ع���زز ال���ت���ع���اون ال��ق��ائ��م ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

ال�صقيقني. واأكدا العمل على ماأ�ص�صة التعاون يف 

تعزيز االأمن الغذائي ومكافحة جائحة كورونا 

وت��ب��ع��ات��ه��ا. ك��م��ا اأك����دا خ���لل امل��ح��ادث��ات حر�س 

البلدين ال�صقيقني على اتخاذ جميع اخلطوات 

اللزمة للحفاظ على الوترية العالية للتطور 

ال������ذي ي�����ص��ه��ده ال���ت���ع���اون ال���ث���ن���ائ���ي يف ج��م��ي��ع 

املجاالت. و�صدد ال�صفدي وال�صيخ اأحمد على اأن 

البلدين ال�صقيقني م�صتمران بالعمل والتن�صيق 

امل�����ص��رتك وف���ق روؤي����ة وا���ص��ح��ة ت�صتهدف زي���ادة 

وال�صياحي  واال�صتثماري  االقت�صادي  التعاون 

مبا  بها،  باالرتقاء  الكفيلة  وال�صبل  والتعليمي 

يخدم م�صالح البلدين وال�صعبني ال�صقيقني.

ويف ت�صريحات �صحافية عقب االجتماع، قال 

التعازي  بتقدمي  اأب��داأ  اأن  اأود  “بداية  ال�صفدي 

املغفور  برحيل  الكويت  يف  والأ�صقائنا  الأنف�صنا 

ال�صباح  اجلابر  االأحمد  �صباح  ال�صيخ  �صمو  له 

رح���م���ه اهلل، وال�����ذي ك��م��ا ق����ال ���ص��ي��دي ج��لل��ة 

وقائدااً  حكيمااً  زعيمااً  كان  الثاين  عبداهلل  امللك 

للإن�صانية  واأم�����ريااً  ل����لأردن  حم��ب��ااً  ا�صتثنائيااً 

كر�س حياته من اأجل خدمة الكويت ومن اأجل 

فرحم  ال�صدع،  وراأب  العربية  ق�صايانا  خدمة 

ال�صقيقة  ل��ل��ك��وي��ت  وي�����ص��ر  ال��ك��ب��ري  ف��ق��ي��دن��ا  اهلل 

امل���زي���د م���ن االأم�����ن واالإ����ص���ت���ق���رار واالإجن�������از يف 

االأح��م��د اجلابر  ن���واف  ال�صيخ  �صمو  ق��ي��ادة  ظ��ل 

اأت�صرف  ال�صفدي،  اهلل.”وزاد  حفظه  ال�صباح 

اليوم با�صتقبال االأخ ال�صيخ اأحمد نا�صر املحمد 

ال�صباح بزيارته االأوىل اإىل اململكة ب�صفته وزيرااً 

يحمل  ال��ذي  ال�صقيقة،  الكويت  دول��ة  خلارجية 

الثاين  عبداهلل  امللك  جللة  �صيدي  اإىل  ر�صالة 

ال�صباح  االأحمد اجلابر  ن��واف  ال�صيخ  �صمو  من 

“تعك�س  الزيارة  اإن  الكويت.”وقال  دول��ة  اأم��ري 

االأردن��ي��ة  ال��ع��لق��ات  وتاريخية  و�صلبة  متانة 

اأجرينا حمادثات  واليوم  اأم�س  الكويتية. م�صاء 

تعاملت بداية مع �صبل تعزيز العلقات الثنائية 

االأردن  اأن  اإىل  الف���ت���ا  املجاالت”،  ج��م��ي��ع  يف 

عامااً  ب�صتني  املقبل  ال��ع��ام  يحتفلن  وال��ك��وي��ت 

“�صتة  كانت  حيث  الدبلوما�صية  العلقات  من 

العلقات  تعزيز  امل�صتمر على  العمل  عقود من 

ب�صكل عملي يف  انعك�س  ال��ذي  التعاون  وتطوير 

جميع املجاالت.”واأ�صار ال�صفدي اإىل اأن الكويت 

م�صتثمر  واأول  دويل  م�صتثمر  اأك���رب  ث��اين  ه��ي 

الكويتي  التنمية  �صندوق  واأن  اململكة  يف  عربي 

قيمتها  فاقت  م�صاريع  اأدار  �صنوات  م��دى  على 

ن�صف مليار دوالر باململكة.

اأ����ص���ق���اءن���ا يف ال���ك���وي���ت على  وق������ال: ن�����ص��ك��ر 

اإحت�صان ما يزيد عن �صتني األف اأردين يعي�صون 

هناك كاأنهم يف بلدهم، ويحظون برعاية كرمية 

م�صتمرة، ونعتز باالأردن بوجود اأكرث من اأربعة 

االأردن.”وقال  يف  يدر�صون  كويتي  طالب  اآالف 

ت�صري  االأم��ور  الثنائية  بالعلقات  يتعلق  “فيما 
ب�����ص��ك��ل ج��ي��د وب��ح��ث��ن��ا اأي�����ص��ااً اال���ص��ت��ع��داد لعقد 

االج��ت��م��اع ال���ق���ادم ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل�����ص��رتك��ة يف 

ب��االإع��داد  ال��زم��لء  و�صيقوم  ال�صقيق،  ال��ك��وي��ت 

دائمااً  نفعل  كما  لنخرج  االجتماع  لهذا  اجليد 

بنتائج ملمو�صة تقوي العلقات وتزيد التعاون 

العملي امللمو�س الذي ي�صعر به ال�صعبان ب�صكل 

اإزاء  التن�صيق  ع��م��ق  ال�����ص��ف��دي  وا�صح.”واأكد 

لتحقيق  امل�صرتكة  االإقليمية واجلهود  الق�صايا 

العربية.  الق�صايا  وخدمة  واالإ�صتقرار  االأم��ن 

ولفت ال�صفدي اإىل ان�صجام املواقف اإزاء الق�صية 

املركزية االأوىل”، حيث  “ق�صيتنا  الفل�صطينية 

“املوقف االأردين والكويتي ثابت ووا�صح، نريد 
العادل  ال�صلم  ي�صمن  ب�صكل  ال�صراع  ننهي  اأن 

وهذا  ال�صعوب،  تقبله  ال��ذي  ال�صلم  احلقيقي، 

ي�صمن جت�صيد  ال����ذي  ال��دول��ت��ني  ح��ل  ���ص��رط��ه 

ال�����ص��ي��ادة  ذات  امل�صتقلة  الفل�صطينية  ال���دول���ة 

وعا�صمتها القد�س املحتلة على خطوط الرابع 

و�صلم  باأمن  لتعي�س   1967 للعام  حزيران  من 

ال�صرعية  ق�����رارات  وف���ق  اإ���ص��رائ��ي��ل  ج��ان��ب  اإىل 

الدولية ووفق مبادرة ال�صلم العربية.”واأو�صح 

اأن امل���ح���ادث���ات رك�����زت ع��ل��ى ���ص��ب��ل اإي����ج����اد اأف���ق 

حقيقي للتقدم نحو هذا احلل. وقال ال�صفدي 

اأي�صااً على �صرورة تكثيف العمل الإنهاء  “نتفق 
امل���اأ����ص���اة يف ���ص��وري��ا ال�����ص��ق��ي��ق��ة وال��ت��و���ص��ل حلل 

ال�صوري  ال�صعب  ويحمي  �صوريا  يحمي  �صيا�صي 

وا�صتقرار  اأم��ن  “وبالتاأكيد  ال�صقيق.”واأ�صاف 

العراق هو هدف اإ�صرتاتيجي للأردن والكويت، 

العراقية  احلكومة  جهود  دع��م  كيفية  وبحثنا 

من اأجل اإعادة البناء وتثبيت اال�صتقرار واإيجاد 

م�صتمر  ب�صكل  بالتعاون  للتقدم  العملية  االأطر 

“اللقاء  ال�����ص��ف��دي  ممنهج.”وختم  وب�����ص��ك��ل 

�صلبة  علقة  على  يبني  اأ�صقاء،  بني  لقاءاً  ك��ان 

ال�صبل  اكت�صاف  وي�صتهدف  وا�صحة،  تاريخية 

اآف��اق  اإىل  ال��ع��لق��ات  ت��اأخ��ذ ه��ذه  ال��ت��ي  العملية 

ب��دوره قال وزير خارجية  التعاون”.  اأو�صع من 

دولة الكويت ال�صيخ اأحمد نا�صر املحمد ال�صباح 

اأتيت اإىل اململكة حاملاً ر�صالة اإىل امللك عبداهلل 

االأحمد اجلابر  ن��واف  االأم��ري  اأخيه  الثاين من 

دول��ة  مب��وا���ص��اة  اململكة  مل��وق��ف  تقديرا  ال�صباح 

ال��ك��وي��ت ب��وف��اة امل��غ��ف��ور ل��ه �صمو االأم���ري �صباح 

اأخ��رى  ر�صالة  وكذلك  ال�صباح  اجلابر  االأحمد 

من التقدير واالمتننان من الكويت مبا قامت 

ب���ه امل��م��ل��ك��ة، خ����لل ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، ب��اإر���ص��ال 

امل�صاعدات واملعونات الطبية  الطائرات لتقدمي 

للم�صاهمة يف جهود مكافحة كورونا، موؤكدااً اأن 

هذا االأمر يدل على متانة العلقة االأخوية بني 

البلدين وال�صعبني ال�صقيقني.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ق�����ص��اي��ا االإق��ل��ي��م��ي��ة، ق��ال 

والدولية  االإقليمية  “ق�صايانا  اأح��م��د  ال�صيخ 

وال���ت���ح���دي���ات م��ت�����ص��اع��دة وم��ت�����ص��ارع��ة، وذل���ك 

ت��ن�����ص��ي��ق م��ت��وا���ص��ل  ي���ك���ون ه���ن���اك  اأن  ي��ت��ط��ل��ب 

قيادتينا  نهج  على  م�صتمرون  ونحن  وم�صتمر، 

الكويتي  للتن�صيق  وبالن�صبة  امل��ج��ال.  ه���ذا  يف 

االأردين، يوجد تطابق يف الروؤى حيال خمتلف 

الق�صايا العربية واالإ�صلمية”.

ال�صيخ  قال  امل�صرتكة،  اللجنة  يخ�س  وفيما 

اأحمد “اإن �صاء اهلل �صتعقد ال��دورة ال�صاد�صة يف 

الكويت العام القادم، واأهمية هذه اللجنة تكمن 

اإط��ارا موؤ�ص�صيا لقيا�س التطور يف  اأنها ت�صع  يف 

ال��ت��ع��اون الثنائي.  ال��ع��لق��ات يف ك��اف��ة جم���االت 

القادم مبرور  العام  الذي نحتفل فيه  وبالوقت 

�صتني عاما على تاأ�صي�س العلقات الدبلوما�صية، 

وحكومة  ملكااً  اململكة  اأه��ن��اأ  اأن  اإال  يفوتني  ال 

و�صعبااً باالحتفال بالذكرى املئوية العام املقبل، 

فكل االأمن واالأمان واالإزدهار واالإ�صتقرار”.

واأك�����د ال�����ص��ي��خ اأح���م���د خ�����ص��و���ص��ي��ة ال��ع��لق��ة 

االأردنية الكويتية امل�صتمرة يف نف�س النهج وفق 

رعاية وتوجيهات قيادتي البلدين ال�صقيقني.

التربية: الدعوة للتعليم الوجاهي في ظل 
الجائحة تستخف بسالمة الطلبة والمعلمين

بيان الجالية االذربيجانية في االردن  
حول الحرب بين اذربيجان وارمينيا

يظل االأمن يف اململكة االردنية وكافة حمافظات الوطن هو الهاج�س االأكرب لقادة هذه 

البلد، من اأجل راحة و�صلمة املواطنني واملقيمني والزوار، لذلك اأن�صاأت اململكة منظومة 

اأمنية يف كل ركن من اأركان البلد، وقامت بال�صرب بيد من حديد على كل عابث ومارق 

يحاول القفز على م�صلمات تلك املنظومة ومعطياتها، وقد اأدى هذا التوجه ال�صليم اإىل 

هذه  تاأ�صي�س  منذ  من�صباًا  االهتمام  كان  لذلك  وثقة،  باطمئنان  الدولة  بناء  يف  ال�صروع 

البلد على تر�صيخ دعائم االأمن كو�صيلة مهمة وحيوية من اأهم و�صائل البناء.

ومع �صيا�صة اململكة االأمنية وجهودها الكبرية يف حماربة البلطجة والف�صاد، اأ�صبحت 

بلدنا - وهلل احلمد- اآمنة، ينعم فيها املواطن واملقيم والزائر باالأمن واالأمان.

يف  ال�صيادية  ال��وزارات  اإح��دى  هي  ومديرياتها  اأق�صامها   مبختلف  الداخلية(  )وزارة 

االأردن املكلفة بالتنظيم االإداري، العملياتي، واللوج�صتي املتعلق مبا�صرة باالأمن القومي 

والقوات امل�صلحة، وقد تطورت بف�صل التوجه ال�صليم يف الدعم الكبري من جللة امللك 

ال�صباط  وتدريب  والعتاد،  العدة  يف  الر�صيدة  حكومتنا  و  احل�صني  بن  الثاين  اهلل  عبد 

واجلنود على خمتلف فنون القتال . وتتميز جاهزيتها  وقدرتها املتكاملة على مواجهة 

من  قدر  باأعلى  يتمتعون  بعناية  اختيارهم  يتم  قتالية  بعنا�صر  التهديدات،  اأطياف  كل 

املهنية واالحرتافية واجلدارة والتدريب والتحفيز اللزم لتنفيذ عمليات نوعية حا�صمة، 

واإدارة القدرات الدفاعية بفاعلية.

اأنحاء  كل  يف  واال�صتقرار  االأم��ن  حتقيق  على  الداخلية(  )وزارة  طواقم  جنحت  لقد 

اأ���ص��ك��ال اجلرمية  ك��ل  الأب��ن��ائ��ه��ا، وحم��ارب��ة  واالأم����ان  الطماأنينة  اأ���ص��ب��اب  وت��وف��ري  اململكة، 

والرذيلة والف�صاد، بهدف احلفاظ على �صلمة املجتمع و�صمان تقدمه.

كما �صاهدنا يف االأيام املا�صية ت�صدت ن�صامى الوطن من القوات االأمنية الأعمال العنف 

اجلماعات  بع�س  تنفذه  كانت  والتي  واملمتلكات،  الوطن  باأمن  والعبث  الف�صاد  وكذلك 

ميكن اأن ت�صنف ) باالإرهابية ( وبع�س االأفراد اخلارجني عن القانون، والذين اأرادوا من 

ذلك زعزعة االأمن، وقد متكنت االأجهزة االأمنية - بف�صل اهلل تعاىل- وفق ا�صرتاتيجية 

اأمنية حازت على تقدير العامل باأ�صره، و�صجلت اإجنازااً اآخر متثل يف املحافظة على �صلمة 

الوطن واملواطن .

وهنا نك�صف �صر حبنا للوطن والقائد جللة امللك الأنه يقدم اإن�صانيته ووطنه على كل 

احل�صابات ، كيف ال وهو من يقول دائمااً اأن االأردن و�صعبه خط اأحمر .. لذلك مها كتبنا 

وقلنا فلن نوفيه حقه كقائد ومواطن واأب . 

حفظ اهلل امللك املفدى عبد اهلل الثاين بن احل�صني ،وحفظ �صعبه املخل�س ، وحفظ 

اهلل الوطن االأغلى .

سامر نايف عبد الدايم

 سر الحب للوطن والقائد 
جاللة الملك
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الأمنية  واأجهزتهم  الها�شمية  قيادتهم  خلف  يقفون  كافة  ال�شرفاء  الأردنيون 

ال��ت��ي مت�����ش��ي ُق���دم���اً يف ���ش��ب��ط وحم��ا���ش��ب��ة اخل���ارج���ن ع��ن ال��ق��ان��ون؛ ف��ق��د اأب���دى 

و�شبطت  الأت��اوات  اأ�شحاب  فاجاأت  التي  الأمنية  للحمالت  اإرتياحهم  الأردنيون 

العر�س  اإجن���اح  �شبيل  ع��ل��ى  النيابية  الإن��ت��خ��اب��ات  م��و���ش��م  قبيل  منهم  ال��ع�����ش��رات 

ال��دمي��ق��راط��ي ال���ذي ي��رن��و اإل��ي��ه اجل��م��ي��ع ول��ك��ي ي��ن��ام الأردن���ي���ون ق��ري��ري الأع��ن 

الأمنية  الأج��ه��زة  جلانب  يقف  فالكل  احلقيقي؛  والإ���ش��ت��ق��رار  ب��الأم��ن  وي�شعروا 

له  ت�شول  من  كل  على  ب�شرامة  العقوبات  قانون  وتطبيق  القانون  دول��ة  ل�شيادة 

�شبيل  على  الأمنية  املداهمات  لنجاح  يتطلع  والكل  القانون؛  عن  باخلروج  نف�شه 

كبح جماح اأ�شحاب الأتاوات لالأبد دومنا رجعه:

١. الأردنيون يقفون يف خندق الأجهزة الأمنية وع�شداً لهم على �شبيل الق�شاء 

فتداعى  لر�شدهم؛  وليثوبوا  مل�شاءلتهم  القانون  كل اخلارجن عن  ت�شرفات  على 

ال�شعب الأردين وهّبوا هبة رجل واحد ملحا�شبة كل اخلارجن عن القانون الذين 

على  للقب�س  مب�شرة  النتائج  فكانت  وامل��ل��ح؛  والعي�س  وللع�شرة  للوطن  اأ���ش��اءوا 

معظمهم.

والبلطجية  الأت���اوات  اأ�شحاب  يف  يتمثلون  ه��وؤلء  القانون  ع��ن  اخل��ارج��ون   .٢

وفرق  املخدرات  ومتعاطي  والع�شابات  اخل��اوات  واأ�شحاب  وال��زع��ران  واملجرمن 

وت�شاعدية  خمتلفة  جرمية  �شجالت  لديهم  ممن  وغريهم  وال�شكارى  ال��دع��ارة 

املحرومن  والنا�س  ال�شعب  واإب��ت��ّز  للوطن  اأ�شاء  ممن  ه��وؤلء  ن�شوح؛  توبة  دومن��ا 

والفقراء وامل�شاكن وطالبي لقمة العي�س وغريهم.

القانون ي�شتغلون ويبتزون الطبقة الفقرية واملُعدمة  ٣. هوؤلء اخلارجون عن 

لت�شبح  تعب؛  اأو  جهد  دومن��ا  امل��ال  على  واحل�شول  والنفوذ  ال�شيطرة  �شبيل  على 

لدفع  عنوة  وتطويعهم  النا�س  على  الإعتداء  فيها  ه��وؤلء  ميار�س  ظاهرة  هنالك 

اخلاوات.

٤. م��ب��ادرة م��دي��ري��ة الأم���ن ال��ع��ام ل��الأم��ان��ة م�����ش��در ف��خ��ر واإع���ت���زاز وط��ن��ي لكل 

داره��م  عقر  يف  ومالحقتهم  املجرمن؛  ه��وؤلء  ملثل  فا�شل  حد  لو�شع  الأردن��ي��ن 

ت�شّجل بجراأتهم وحزمهم لوقفهم عند حدهم لو�شع حد ملهزلة ترويع وتخويف 

النا�س.

٥. كما اأن تخ�شي�س مديرية الأمن العام لرقم على الوت�شاب لإعالم املواطنن 

النا�س؛  كل  عند  والأم��ان  والأم��ن  النف�شي  الإ�شتقرار  يخلق  اأت��اوات  حالة  اأي  عن 

والأهم �شرّية املعلومة وعدم الإف�شاح عن املخربين لهذه الغاية.

٦. كوننا مقبلن على اإنتخابات نيابية نحتاج ملمار�شة �شغوطات على املرت�شحن 

العقوبات  تغليظ  يف  امل�شاهمة  ل�شرورة  الأم��ة  جمل�س  ويف  امل�شتقبل  ون��واب  حالياً 

وفق قانون العقوبات على كل من ت�شّول له نف�شه للخروج عن القانون وممار�شة 

الأتاوات؛ بالطبع �شي�شاهم ذلك يف ردع ع�شابات الأتاوات.

٧. ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ق��ان��ون حت��ت��اج ل�����ش��رام��ة دومن����ا ه�����وادة ودومن�����ا وا���ش��ط��ات اأو 

حم�شوبيات؛ فالكل �شوا�شية اأمام القانون يف دولة �شيادة القانون؛ ويف هذا ال�شدد 

ال�شحايا  اإ�شتغالل  خ��الل  م��ن  الكاذبة  الطبية  التقارير  حل��الت  الإن��ت��ب��اه  يجب 

لتكون ق�شية مقابل ق�شية.

٨. رمبا نحتاج لإيجاد تطبيق اإلكرتوين ن�شّميه ‘زعران’ ميكن اإ�شتخدامه من 

قبل املواطنن لالإبالغ عن مواقع الزعران وفار�شي الأتاوات ليكون ذلك حلظياً 

ل�شمان عامل الوقت ول�شبط كل هوؤلء وليكون كل مواطن خفري وع�شد لالأمن 

العام.

غري  اخل��اوات  فار�شي  ت�شرفات  ل�شبط  لوحدها  الأمنية  احللول  لالأمانة   .٩

كافية حلل امل�شكلة؛ حيث نحتاج لتظافر اجلهود املخل�شة للجهات املختلفة لو�شع 

امل�شكلة؛  جل��ذور  وتذهب  ناجعة  حلول  اإيجاد  يف  والت�شاركية  الظاهرة  لهذه  حد 

والطرح هنا �شرورة اإيجاد حلول اإقت�شادية لت�شغيل هوؤلء اخلارجن عن القانون 

و�شرورة تاأهيلهم للحياة ليكونوا بذرة �شاحلة على طريق املواطنة ال�شاحلة.

فحقوق  خمطئون؛  الأمنية  احلمالت  لإنتقاد  الإن�شان  حقوق  اأوتار  عازفو   .١٠

القانون  عن  للخارجن  ولي�س  ال�شاحلن  واملواطنن  الأ�شوياء  للنا�س  الإن�شان 

وت�شرفاتهم  �شلوكياتهم  لتعديل  وحقيقي  بنيوي  لإ���ش��الح  يحتاجون  وال��ذي��ن 

امل�شينة.

ومن  الوطن؛  بحق  جرمية  القانون  عن  اخلارجن  ه��وؤلء  ملثل  التو�ّشط   .١١

جمرم  ال�شجون  من  الأت��اوات  اأ�شحاب  لإخ��راج  النيابية  الإنتخابات  زمن  ي�شتغل 

اأ�شوات  لك�شب  الإنتخابات  وت��ر  على  يعزف  وم��ن  ل��ه؛  خائن  بل  ل  الوطن  بحق 

مثل هوؤلء املجرمن ل ميكن اأن نقبله حتت القبة لأنهم �شيبيعوا الوطن بثمن 

بخ�س.

ب�����ش��راح��ة: ن��رف��ع روؤو���ش��ن��ا ب��ج��ه��از الأم����ن ال��ع��ام والأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة وق��ادت��ه��ا 

م�شالح  ودومن��ا  للوطن  حقيقيون  حماة  فهم  الأ���ش��او���س؛  ومرتباتها  و�شباطها 

الناظمة  الت�شريعات  القادم يف تعديل  النواب  �شخ�شية؛ ونتطّلع لي�شاهم جمل�س 

لبلورة  نتطّلع  كما  الأت��اوات؛  فار�شي  على  تغليظها  �شبيل  على  العقوبات  لقانون 

اخلارجون  ليثوب  واإ�شالحية  وتربوية  واإقت�شادية  ومالية  اأمنية  جذرية  حلول 

ويطبقون  الوطن  خندق  يف  اجلميع  باأن  �شنوؤمن  ووقتها  لر�شدهم؛  القانون  عن 

تطلعات جاللة امللك املعزز لأردن اآمن وم�شتقر ويحرتم حقوق الإن�شان.

د.محمد طالب عبيدات

 كبح جماح األتاوات
 في زمن اإلنتخابات

الثالثاء   20/ 10 / 2020 

االنباط- املفرق

انخف�شت فر�س العمل التي وفرها �شندوق 

ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت�����ش��غ��ي��ل ف����رع امل���ف���رق م���ن خ��الل 

فر�شة   ٦٠ اإىل  ك��ورون��ا  جائحة  ج��راء  القرو�س 

العام  فر�شة   ١٧٤ م��ع  م��ق��ارن��ة  ال��ع��ام  ه��ذا  عمل 

الفواعرة  دح��ام  ال�شندوق  مدير  وق��ال  املا�شي. 

واجلماعية  الفردية  القرو�س  اإن  الثنن  ام�س 

العام احلايل  بداية  ال�شندوق منذ  التي قدمها 

٦٠ ف��ر���ش��ة ع��م��ل لأب���ن���اء امل��ح��اف��ظ��ة من  وف����رت 

خالل ٤٠ اتفاقية وقعت مع الأطراف امل�شتفيدة 

�شعيفة  اأنها  اإىل  م�شريا  دينار،  الف   ٣٠٠ بقيمة 

مقارنة مع العام املا�شي الذي �شهد متويل ١٣٥ 

 ١٧٤ عنها  ن��ت��ج  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون  بقيمة  م�����ش��روع��ا 

فر�شة عمل.

اأط��ل��ق��ه  ال������ذي  م��ه��ن��ت��ي  م�������ش���روع  اأن  وب�����ن 

ال�������ش���ن���دوق ي�����ش��ت��ه��دف ال�������ش���ب���اب احل��ا���ش��ل��ن 

ع��ل��ى ���ش��ه��ادات م��زاول��ة م��ه��ن��ة، ول��دي��ه��م الرغبة 

لتمويلهم  ب��ه��م  خ��ا���ش��ة  م�����ش��اري��ع  ب��ا���ش��ت��ح��داث 

بح�شب �شروط ال�شندوق اخلا�شة بامل�شروع.

االنباط-عمان

 ان��خ��ف�����ش��ت اأ����ش���ع���ار ال��ب��ن��زي��ن ع��امل��ي��ا خ��الل 

الأ�شبوع الثاين من �شهر ت�شرين الأول احلايل، 

الأول  الأ���ش��ب��وع  اأ���ش��ع��اره��ا يف  مقارنة م��ع م��ع��دل 

بح�شب بيانات وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.

ام�س  ال���وزارة  اعلنتها  التي  للبيانات  ووفقا 

الثنن، �شجل البنزين اأوكتان ٩٠، ٣ر٣٨٣ دولر 

الأول  ال���ش��ب��وع  يف  دولر  ٤ر٣٩٢  مقابل  للطن، 

وانخف�س  باملئة،  ٣ر٢  بلغت  انخفا�س  وبن�شبة 

دولر  ١ر٤٠٨  م��ن   ،  ٩٥ اأوك���ت���ان  ال��ب��ن��زي��ن  ���ش��ع��ر 

للطن اىل ٤ر٣٩٥ دولر، وبن�شبة انخفا�س بلغت 

١ر٣ باملئة.

م���ن ج��ان��ب اآخ����ر، ارت���ف���ع ���ش��ع��ر ال���دي���زل من 

وبن�شبة  دولرا   ٣٣٨ اىل  ل��ل��ط��ن،  دولر  ٩ر٣٣٦ 

الكاز  �شعر  ارتفع  فيما  باملئة،  ٣ر٠  بلغت  ارتفاع 

دولر  ١ر٣٣٣  اىل  ل��ل��ط��ن  دولر  ٧ر٣٣٠  م���ن 

٧ر٠ باملئة. وبن�شبة ارتفاع 

و�شجل �شعر زيت الوقود ارتفاعا يف الأ�شبوع 

٦ر٢٤١  ال���ث���اين م���ن ال�����ش��ه��ر، ح��ي��ث ارت���ف���ع م���ن 

للطن، اىل ١ر٢٥٦ دولر وبن�شبة ارتفاع ٦ باملئة.

ل�شهر  امل�شال  ال��ب��رتويل  الغاز  �شعر  وا�شتمر 

٨ر٣٧٨ دولر للطن، مقارنة  الأول عند  ت�شرين 

والذي  املا�شي  اأيلول  �شهر  امل�شجل يف  �شعره  مع 

بلغ ٦ر٣١٧ دولر .

الأ�شبوع  يف  ارتفع  قد  برنت  خ��ام  �شعر  وك��ان 

للربميل  دولر  ١ر٤١  اىل  ال�����ش��ه��ر  م��ن  ال��ث��اين 

مقابل ٩ر٤٠ دولر لالأ�شبوع الأول.

االنباط- عمان

املدنية وممثلو  دي��وان اخلدمة  ناق�س   

ام�س  وال���ري���ادة  الت�شغيل  ق��ط��اع  ���ش��رك��اء 

الث�����ن�����ن، اإن���������ش����اء ن����واف����ذ اإر�����ش����ادي����ة يف 

واآل���ي���ة تنفيذ  م��ك��ات��ب خ��دم��ة اجل��م��ه��ور، 

م����ب����ادرة ال��رخ�����ش��ة ال��وط��ن��ي��ة الأردن����ي����ة 

ال�شباب  ت�شجيع  بهدف  الع��م��ال  ل��ري��ادة 

واإر�����ش����اده����م ن���ح���و ف���ر����س ال���ع���م���ل ال��ت��ي 

املختلفة  القت�شادية  القطاعات  توفرها 

يف اململكة.

النا�شر  �شامح  ال��دي��وان  رئي�س  وق���ال 

خ����الل الج���ت���م���اع ال��ت��ح�����ش��ريي لإن�����ش��اء 

ال���دي���وان  دور  ان  الر�����ش����ادي����ة،  ال���ن���واف���ذ 

ي��ن��ط��ل��ق م���ن ت���وع���ي���ة امل��ج��ت��م��ع وط��ال��ب��ي 

ال�����وظ�����ائ�����ف مب����ف����ه����وم ال���ت�������ش���غ���ي���ل ب����دل 

واإر���ش��اده��م  ال�شباب  وت�شجيع  التوظيف، 

ن��ح��و ف���ر����س ال��ع��م��ل واآل���ي���ة ا���ش��ت��غ��الل��ه��ا 

ان�شاء  يف  املتاحة  والت�شهيالت  والبدائل 

اأع��داد  ت��زاي��د  ال��ري��ادي��ة، يف ظ��ل  امل�شاريع 

املتقدمن بطلبات توظيف لدى الديوان 

ال�شامل  الدبلوم  وحملة  اجلامعين  من 

����ش���ن���وي���ا، وارت�����ف�����اع م����ع����دلت ال���ب���ط���ال���ة. 

م��رك��ز  يف  ال���ن���واف���ذ  ف���ك���رة  اأن  وا�����ش����اف 

ال���دي���وان وف���روع���ه يف امل��ح��اف��ظ��ات ج��اءت 

ا���ش��ت��ك��م��ال ل��ل��ج��ه��د ال����ذي ب����داأه ال��دي��وان 

ل�شندق  متويلية  ن��اف��ذة  بفتح   ٢٠٠٩ ع��ام 

ه��ذه  دور  و���ش��ي��ك��ون  وال��ت�����ش��غ��ي��ل،  التنمية 

امل��ك��ات��ب م�����ش��ت��ق��ب��اًل ه���و ار����ش���اد وت��وج��ي��ه 

بطلبات  املتقدمن  من  ول�شيما  ال�شباب، 

توظيف يف التخ�ش�شات الراكدة وامل�شبعة 

ن��ح��و ال��ت��خ�����ش�����ش��ات وامل���ه���ن امل��ط��ل��وب��ة يف 

���ش��وق ال��ع��م��ل، وت��اأه��ي��ل ال�����ش��ب��اب لإن�����ش��اء 

الريادية باملهارات املطلوبة. امل�شاريع 

وح�����ول م���ف���ه���وم ال���رخ�������ش���ة ال��وط��ن��ي��ة 

النا�شر  او�شح  الأعمال،  لريادة  الأردنية 

اإن���ه���ا اح����دى م���ب���ادرات ال���دي���وان لإث����راء 

ال�شباب على  وت�شجيع  الإر�شادية  النوافذ 

وتطبيقي  ت��دري��ب��ي  ب��ربن��ام��ج  الل��ت��ح��اق 

امل�شاريع  ومتابعة  واإدارة  تخطيط  على 

ال�شغرية ومتناهية ال�شغر، بالتعاون مع 

تطوير  مركز  مثل  العالقة  ذات  اجلهات 

املهنية  امل���ه���ارات  تنمية  وه��ي��ئ��ة  الأع���م���ال 

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  وج��ام��ع��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ة 

ال��ت�����ش��ري��ع��ات  اأن  اإىل  وا�����ش����ار  وغ����ريه����ا. 

اجل���دي���دة ل��ن��ظ��ام اخل���دم���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ال�����ش��ادرة مب��وج��ب��ه ت��ع��زز م��ف��ه��وم تطوير 

وت�شجع  الوظيفية،  وال��ك��ف��اي��ات  امل��ه��ارات 

يوفرها  التي  العمل  فر�س  نحو  التوجه 

ال����ق����ط����اع اخل����ا�����س وال�����ش����ت����ف����ادة م��ن��ه��ا 

ل��ل��خ��ربات  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ن��ق��اط  كتخ�شي�س 

ال��ع��م��ل��ي��ة، والن���ت���ق���ال ال���ت���دري���ج���ي ن��ح��و 

يف  املفتوح  الإع��الن  على  التعين  مفهوم 

العام. القطاع 

اأن ق����درة اجل���ه���از احل��ك��وم��ي  واأو����ش���ح 

ع��ل��ى ال��ت��ع��ي��ن ل ت��ت��ع��دى ���ش��ن��وي��ا م���ن ٧ 

قطاعي  يف  معظمها  وظيفة  اآلف   ٩ اإىل 

ال��رتب��ي��ة وال�����ش��ح��ة، ب��ي��ن��م��ا ي��ت��دف��ق من 

اجل���ام���ع���ات وك���ل���ي���ات امل��ج��ت��م��ع ال�����ش��ام��ل 

الف   ٧٠ اإىل   ٦٥ نحو  �شنويا  ذل��ك  مقابل 

اإذا ما  ال��ف   ١٠٠ ال��ع��دد  خ��ري��ج، وي��ت��ج��اوز 

اأ���ش��ف��ن��ا ل��ه��م خ��ري��ج��ي م��ع��اه��د ال��ت��دري��ب 

مقارنة  التعليم،  م��ن  واملت�شربن  املهني 

م��ع ف��ر���س ال��ع��م��ل ال��ت��ي ي��ول��ده��ا ال�شوق 

وتتجاوز ٦٠ الف فر�شة.

اأن و���ش��ائ��ل الإع�����الم وال��ه��ي��ئ��ات  واك����د 

هي  الردن  كلنا  �شباب  كهيئة  ال�شبابية 

�شريك ا�شا�شي يف تعزيز مفاهيم الأعمال 

الريادية والت�شغيل الذاتي والنتقال من 

مفهوم التوظيف اإىل الت�شغيل من خالل 

ال��ر���ش��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة والإر����ش���ادي���ة ال��ت��ي 

والإذاعية  التلفزيونية  الربامج  تقدمها 

اأو ع��رب م��ن�����ش��ات ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي 

وامل���واق���ع الإل��ك��رتون��ي��ة ل��ت��غ��ي��ري ال��ث��ق��اف��ة 

العامة. الوظيفة  املجتمعية نحو 

وع����ر�����س م���دي���ر م�������ش���روع ال��رخ�����ش��ة 

ال��وط��ن��ي��ة الأردن���ي���ة ل���ري���ادة الأع���م���ال يف 

دي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة اأح���م���د ال��ط��ورة 

الوطنية  ملعايري اعتماد برنامج الرخ�شة 

تطبيقها  واآلية  الأعمال،  لريادة  الأردين 

لال�شتفادة  امل�شتهدفة  والفئة  واهدافها 

م��ن��ه��ا وحم��ت��وى امل��ج��ال ال��ت��دري��ب��ي فيها 

وغريها.

وق��������دم احل���������ش����ور م����ق����رتح����ات ح���ول 

ال���رخ�������ش���ة ال���وط���ن���ي���ة الأردن�����ي�����ة ل���ري���ادة 

لتعزيز عملها م�شتقبال. الأعمال 

االنباط-عمان

الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى  تعامل   

ب��ف��ريو���س  م����وؤك����دة  اإ����ش���اب���ة   ١٠٨٥ م���ع 

كورونا منذ بدء اجلائحة، واأجرى نحو 

.)PCR( ٦٨٦٠ فح�شا للكورونا

اجلامعة  م�شت�شفى  ع��ام  مدير  وق��ال 

الأردن���ي���ة ال��دك��ت��ور اإ���ش��الم م�����ش��اد ام�س 

الإمكانات  وف��ر  امل�شت�شفى  اإن  الث��ن��ن، 

ال���ف���ن���ي���ة وال���ل���وج�������ش���ت���ي���ة والإدارّي�������������ة 

باإ�شابتها  امل�شتبه  احل���الت  ل�شتقبال 

التزاما بتطبيِق الربوتوكول  املوؤكدة  اأو 

اأن  واأو���ش��ح  ال�شحة.  وزارة  يف  املعتمد 

ب�شعة  كامال  طابقا  خ�ش�س  امل�شت�شفى 

٣٠ �شريرا لإدخال احلالت املثبتة، و١٣ 

�شريرا يف وحدة العناية املركزة لإدخال 

موؤكدا  املُ�شابن،  من  احلرجة  احلالت 

م�شت�شفيات  م�شاندة  يف  امل�شت�شفى  دور 

وزارة ال�شحة.

بتطبيق  ملتزم  امل�شت�شفى  اأن  واأ�شاف 

بدء  منذ  اأعلنها  ال��ت��ي  ال��ط��وارئ  خطة 

ا�شتمرارية  على  للمحافظة  اجلائحة 

ال��ع��م��ل ودمي���وم���ت���ه وت���ق���دمي خ��دم��ات 

بكفاءة عالية. العالجية  امل�شت�شفى 

ات��خ��ذ ع���ّدَة  املُ�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأن  واأو����ش���ح 

ع��دد غرف  تخفي�ُس  اأه��ّم��ه��ا  اإج����راءاٍت، 

الفرتات  زيادة  مع  اجلراحية  العمليات 

املتاحة لإجراء العمليات، وتقلي�ِس عدد 

واقت�شاِر  اخلارجّية،  العيادات  ُمراجعي 

ح���ج���ز امل����واع����ي����د ع����ن ط����ري����ِق م��ن�����ش��ة 

اإل���ك���رتون���ّي���ٍة خم�����ش�����ش��ة ل���ه���ذِه ال��غ��اي��ة، 

بالإ�شافة اإىل تطبيِق نظام الّدوام املَِرن 

ِب�����ش��ك��ل ل ي��وؤث��ر ع��ل��ى ا���ش��ت��م��راِر تقدمي 

اخل����دم����ات، م���وؤك���دا �����ش����رورِة الل���ت���زاِم 

واأهمّيِة  ال�ّشخ�شّية  الوقاية  بتعليماِت 

ارت�����داِء ال��ِك��م��ام��ِة ال��ط��ب��ّي��ة وال��ق��ّف��ازات 

ع��ن��د  اإل  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  م���راج���ع���ة  وع�����دم 

ال�����ش��رورة والك��ت��ف��اء ب��اإح�����ش��ار م��راف��ق 

واحد.

واأ�شار اإىل اأن امل�شت�شفى قدم التوعية 

ال����الزم����ة ع����رب ب����رام����ٍج وحم���ا����ش���رات 

ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة جل��م��ي��ع ك������وادِر املُ�����ش��ت�����ش��ف��ى، 

واإ���ش��ن��اد ف��ن��ي مب��خ��اط��ِر ال���وب���اء وط���رِق 

انت�شاِره وكيفية الوقاية منه، بالإ�شافة 

اإىل توعية املر�شى الراقدين على اأ�شّرة 

و���ش��رورة  املخالطة،  مب��خ��اِط��ِر  ال�ّشفاء 

الوقاية  و�شبل  الّتعقيِم  اأدوات  ا�شتخدام 

الالِزمة واأهمية التباعد الجتماعي.

االنباط-عمان

ب��ح��ث رئ��ي�����س جم��ل�����س الأع���ي���ان في�شل   

ال���ف���اي���ز ل����دى ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه ام�������س الث���ن���ن، 

لوك��ران��ي��ا  ال��ع��ادة  ف��وق  املفو�شة  ال�شفرية 

ل���دى امل��م��ل��ك��ة، م��ريو���ش��الف��ا ���ش��ريب��ات��ي��وك، 

ال�����ع�����الق�����ات ال����ث����ن����ائ����ي����ة ب������ن ال���ب���ل���دي���ن 

ال�����ش��دي��ق��ن، و���ش��ب��ل ف��ت��ح اف���اق ج��دي��دة يف 

املجالت. خمتلف 

واأك����د اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اإزال�����ة اأي 

ال��ع��الق��ات  ت��ط��وي��ر  دون  م��ع��ي��ق��ات حت����ول 

مع  امل�شرتكة،  للم�شالح  خدمة  الثنائية، 

الربملانية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  على  ال��ت��اأك��ي��د 

لتطوير  امل�شرتك  ال�شعي  اإطار  يف  الثنائية 

عالقات البلدين مبختلف املجالت.

وه����ن����اأت ����ش���ريب���ات���ي���وك رئ���ي�������س جم��ل�����س 

الع���ي���ان، ن��ي��اب��ة ع��ن ب��الده��ا ق��ي��ادة و�شعبا 

وب�����ش��ف��ت��ه��ا ال�����ش��خ�����ش��ي��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة اع����ادة 

الأعيان. تعيينه رئي�شا ملجل�س 

 االنباط-عمان

    ط���ال���ب���ت ج���م���اع���ة ع����م����ان حل�����ورات 

تطبيق  ع��ن  بالتوقف  احلكومة  امل�شتقبل 

يف  تطبقه  كما  اجلزئي  ب�شيغتيه  احلظر 

يجري  ال��ذي  وال�شامل  اأ�شبوع،  كل  نهاية 

ثبت  اأن  بعد  م�شتمرة،  ب�شورة  به  التلويح 

اأن ل جدوى من احلظر، واأنه ل يقدم اأية 

بينما   ال��وب��اء،  مكافحة  �شعيد  على  فائدة 

القت�شادية  الأ���ش��رار  م��ن  الكثري  ي�شبب 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ف�����ش��ي��ة. 

الفقر  ن�شب  يف  زي���ادة  نلم�شه  ���ش��رن��ا  مم��ا 

وال��ب��ط��ال��ة وزي������ادة يف ت����دين الإن��ت��اج��ي��ة، 

من  العظمى  الغالبية  اأن  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

اأ���ش��ل��وب  اإىل  ت��ل��ج��اأ  ت��ع��د  مل  ال���ع���امل  دول 

اأي�شا منظمة  به  الذي مل تو�شي  احلظر، 

العاملية.  ال�شحة 

        جاء ذلك يف بيان اأ�شدرته اجلماعة 

ال����ي����وم، ط���ال���ب���ت  م����ن خ���الل���ه احل��ك��وم��ة 

ب�شكل  الأردنين  باحلفاظ على �شري حياة 

ن�شاطاتهم  اجلميع  فيها  ميار�س  طبيعي، 

املعتادة، على اأن تت�شدد احلكومة يف تطبيق 

واأول  العامة،  وال�شالمة  الوقاية  اإجراءات 

والأع��را���س  ال��ولئ��م  منع  يف  الت�شدد  ذل��ك 

وامل��������اآمت، واإن��������زال اأ�����ش����د ال���ع���ق���وب���ات مب��ن 

ل  م��ن  ك��ل  ومعاقبة  ومعاقبتهم  يخالفه، 

يلتزم بلب�س الكمامة و بالتباعد اجل�شدي 

الوطني،  والأمن  ال�شتقرار  تهديد  بتهمة 

ح��ت��ى ل��و ا���ش��ط��ره��ا ذل���ك لإن�����ش��اء �شرطة 

ال�شياحية  ال�����ش��رط��ة  غ����رار  ع��ل��ى  ���ش��ح��ي��ة 

اأق�شام ال�شرطة املتخ�ش�شة.  وغريها من 

ك���م���ا ط���ال���ب���ت ج���م���اع���ة ع��م��ان             

دعم  ب�شرورة  احلكومة  امل�شتقبل  حلورات 

العام  القطاعن  واإ�شراك  ال�شحي  القطاع 

واخل���ا����س يف م��واج��ه��ة ف���ريو����س ك���ورون���ا، 

وال����ش���ت���ف���ادة م���ن ك���ل ال���ق���وى ال��ب�����ش��ري��ة 

املتقاعدين  الطبية وال�شحية مبا يف ذلك 

م����ن خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال�����ش��ح��ي��ة، 

لتكثيف عمليات الفح�س لفريو�س كورونا 

وت��ت��ب��ع امل�����ش��اب��ن وامل��خ��ال��ط��ن م��ن خ��الل 

كما  الفحو�شات،  نتائج  اإخراج  يف  ال�شرعة 

اإنه من املهم اإلزام �شركات التاأمن ب�شمول 

وب�����اء ك����ورون����ا ب��ع��ق��ود ال���ت���اأم���ن ت��ط��ب��ي��ق��ا 

الدولة  الذي يلزم  العامة  ال�شحة  لقانون 

من  لبد  الأوبئة،كذلك  مر�شى  مبعاجلة 

حت��دي��د ���ش��ع��ر ف��ح�����س ك���ورون���ا واإن ي��ك��ون 

املركز  اإجناز  الإ�شراع يف  الكلفة، مع  ب�شعر 

العتبار  بعن  اآخذين  لالأوبئة.   الوطني 

اأن ل��دي��ن��ا م��ر���ش��ى غ��ري م��ر���ش��ى ال��ك��ورون��ا 

لبد من العناية بهم اأي�شا. 

بتكثيف  ك��م��ا ط��ال��ب��ت اجل��م��اع��ة         

ب����رام����ج ال���ت���وع���ي���ة ال�����ش��ح��ي��ة وال���رع���اي���ة 

ال�����ش��ح��ي��ة الأول����ي����ة وط����ب الأ�����ش����رة، ويف 

حل��ورات  عمان  جماعة  قالت  املجال  ه��ذا 

اأن امل���راك���ز ال�����ش��ح��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 

ت��ل��ع��ب دورا  ان  ال�����ش��ح��ة مي��ك��ن��ه��ا  ل�����وزارة 

حيث  املدر�شية،  ال�شحة  وك��ذل��ك  ك��ب��ريا. 

���ش��ار م��ن ال�����ش��روري ع���ودة ط��الب��ن��ا اإىل 

البيئة  توفري  مع  وجامعاتهم،  مدار�شهم 

التعليمية املنا�شبة،حتى ل تلحق بنظامنا 

اإىل  اإ�شالحها  يحتاج  اأ���ش��رارا  التعليمي 

الدرا�شات  كل  واأن  �شنوات طويلة، خا�شة 

اأن  ميكنه  ل  ب��ع��د  ع��ن  التعليم  اأن  ت��وؤك��د 

يكون بديال عن التعليم املبا�شر.

   وج�������ددت ج���م���اع���ة ع���م���ان حل�����ورات 

اإىل  امل�شتقبل دعوتها احلكومة لال�شتماع 

بيوت اخلربة واأهل الخت�شا�س للو�شول 

بوطننا اإىل بر الأمان.

 المفرق: صندوق التنمية 
والتشغيل يوفر 60 فرصة عمل

 الطاقة: انخفاض أسعار البنزين 
وارتفاع المشتقات األخرى عالميا

الخدمة المدنية يناقش مبادرة الرخصة الوطنية لريادة االعمال

 مستشفى الجامعة يستقبل 1085 إصابة كورونا منذ بدء الجائحة

 »عمان لحوارات المستقبل« تطالب باستبدال الحظر الشامل بتشديد اإلجراءات والعقوبات

رئيس مجلس األعيان يلتقي السفيرة األوكرانية
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و�أبتعثت  �لعمليه كتلميذ مر�شح طيار  ١٩٧١ بد�أت حياتي  �لعام عام  قبل �ن �لتحق باالمن 

مدر�شه  �لوقت  ذلك  يف  يكن  مل  حيث  �لطري�ن  لتعلم   ١٩٧٠ عام  لربيطانيا  تدريبيه  دوره  يف 

للطري�ن يف �شالح �جلو �مللكي �الردين يف �الردن.

من  ربيعا  ع�شر  �لتا�شعة  يف  ل�شاب  �حل�شاريه  و�ل�شدمه  �الوىل  �لتجربه  عن  �حت��دث  لن 

عمره  يعي�ش يف بيئه حمافظه يف �حدى قرى  �شمال �الردن مل يكن  بها يف ذلك �لوقت كهرباء 

وال �نابيب للمياه وال طرق معبده ، وال وال وال  ... 

بعد  �لدقيقه  تفا�شيلها  �ذكر  �ز�ل  ال  در�شا  منها  تعلمت  ق�شة  حديثي  يف  �شاأتناول  ولكنني 

خم�شني عاما على حدوثها، و�رويها هنا جليل �ل�شباب �لذين  من حقهم علينا �ن ننقل لهم 

ما تعلمنا من درو�ش يف �حلياه.

ذ�ت مره و�نا يف �لقاعده �جلويه يف مقاطعة يورك�شري يف �شمال بريطانيا كان عندي رحله 

يطري   �لتي  للمو�قع  خ��ارط��ه  �لطيار  م��ع  يكون  �ن  �لرحله  متطلبات  وم��ن  تدريبيه  ط��ري�ن 

فوقها ، 

وكالعاده ذهبت �ىل غرفة �لعمليات يف �لقاعده لالعد�د لرحلتي وتناولت خارطة بريطانيا 

تلميذ  يقابلني  وك��ان  طاوله  على  وجل�شت  �لعمليات  غرفة  يف  لنا  متوفره  �خل��ر�ئ��ط  وكانت 

بريطاين من �شربي يقوم باالعد�د لرحلته. 

بو�شع  �ق��وم  �ن  وقبل  عليها   �ملطلوبه  �ملالحيه  �لعالمات  وو�شع  �خلارطه  بق�ش  �شرعت 

و�خذت  �خرى  و�ح�شرت خارطه  بتمزيقها  تعجبني كثري� فقمت  فلم  �ليها  �جلالتني نظرت 

�عمل عليها كما عملت يف �ملره �الوىل ول�شوؤ �حلظ مل يعجبني ما عملته للمره �لثانيه وقمت 

بتمزيقها �ي�شا و�ح�شرت خارطه ثالثه . 

�يل  ينظر  �ل�شرب   يف  وزميلي  مثلي  �ليافع  �لفتى  �الجنليزي   �لتلميذ  ك��ان  �مل��ره  ه��ذه  يف 

بده�شه و��شتغر�ب ، 

باالجنليز  معهوده  غري  بع�شبيه  وخاطبني  خديه  على  يديه  كلتا   Bob Baily و�شع 

قائال : ما �لذي تفعله �يها �الردين ؟ �نت ��شتهلكت ٣ خر�ئط حلد �الن ، هذه �خلارطه �لتي 

خارطتني  بتمزيق  قمت  و�نت  ��شرتليني  جنيه  �لربيطاين  �مللكي  �جلو  �شالح  تكلف  مزقتها  

حلد �الن وغري �أبه ملا تفعل .

كانت ردة فعلي بع�شبيه ال تقل عن ع�شيبته قائال  له ما دخلك ؟ �نت تلميذ مثلي مثلك 

وتال�شنا يف �لكالم فذهب و �شكاين �ىل قائد �ل�شرب �لذي �أنبني بالطبع و�أعطاين حما�شره 

عن �ملال �لعام و�شرورة �ملحافظه عليه.

 كنت �عتقد �ن زميلي �ملذكور هو �شديق يل  حيث كنا نخرج �شويا يف كثري من �الحيان يف 

عطلة نهاية �ال�شبوع . 

حدث   م��ا  �شريط  ��شتعر�شت  حينما  �ي��ام  بعد  �ال  معه  �ل�شاخن  �لنقا�ش  معنى  �درك  مل 

بهذه  �شّحى  بريطانيا  بلده  م�شلحة  مع  �ل�شخ�شيه  عالقاتنا  تعار�شت  عندما  �نه  و�درك��ت 

�لعالقه ل�شالح بلده.

ومنذ  ...�شرت   !!! �لعمليه  حياتي  وبد�ية  عمري  مقتبل  يف  تعلمته  در���ش   من  �روع��ه  ما 

�و  �لنهار  يف  �ملكاتب  يف  ز�ئ��ده  �ن��اره  مثال  �رى  وعندما  بلدي  �ىل  ع��ودت��ي  وبعد  �ل��وق��ت  ذل��ك 

، �و كرثة ��شتخد�م  �لهو�تف �لر�شميه يف �ملكاملات  مياه تت�شرب من �شنابري  مياه �حلمامات 

Bob Baily �ىل ذهني  فاغ�شب ملا ��شاهد و�حاول �ن  �خلا�شه  �و ..�و..�و ....يقفز ��شم 

�تخذ�  �جر�ًء لت�شويب �لو�شع .

من �لو�قعه �دركت �ن حب �لوطن لي�ش بال�شعار�ت بل باملمار�شة �لعمليه ... �دركت كيف �ن 

بريطانيا  حكمت �لعامل لعدة قرون ... �دركت كيف �ن �شغريهم مثل كبريهم ال عو�طف وال 

جمامالت على ح�شاب م�شلحة �لوطن .

هذه  مثل  ت��ك��ون  �ن  �لعربيه  �شعوبنا  مينع  �ل���ذي  م��ا   : هنا  نف�شه  ي��ط��رح  �ل���ذي  و�ل�����ش��وؤ�ل 

�ل�شخ�شي  مالنا  كانه  �لعام  �مل��ال  �ىل  ننظر  ال   ...مل���اذ�  ؟   �وطانها  على  غريتها  يف  �ل�شعوب 

ونحافظ عليه ؟ 

من  و��شتفاد  �ال�شف  مع  �حلياه  مناحي  لكل  �ل�شالح   �لغنى  �لثقايف  موروثنا  عن  �بتعدنا 

هذه �لثقافه �لغرب وطبقو� �لكثري منها يف مناحي حياتهم 

�حلديث يف هذ� �جلانب يطول. 

اللواء المتقاعد محمد بني فارس

 من دروس الحياة )١(

 رئيس الوزراء يؤكد عمق العالقات األخوية التي تربط األردن والكويت

 دعوة تجارية إلعادة النظر بحظر يومي الجمعة والسبت

Orange Money القسائم اإللكترونية... إضافة جديدة لخدمات 

المواصفات والمقاييس تعدل تعليمات برنامج التاجر الملتزم

االنباط- عمان

 �أك������د رئ���ي�������ش �ل����������وزر�ء �ل����دك����ت����ور ب�����ش��ر 

�خل�����ش��اون��ة، عمق �ل��ع��الق��ات �الأخ��وي��ة �لتي 

�ل�شقيقة  �ل��ك��وي��ت  ب���دول���ة  �مل��م��ل��ك��ة  ت���رب���ط 

كافة، و�حل��ر���ش على  �مل��ج��االت  ومتيزها يف 

�الرتقاء بها �إىل جماالت وف�شاء�ت �أرحب.

كما �كد رئي�ش �لوزر�ء لدى ��شتقباله يف 

وزير  �الثنني،  �م�ش  �ل��وزر�ء  برئا�شة  مكتبه 

�حمد  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �لكويتي  �خل��ارج��ي��ة 

وبح�شور  �مل��ر�ف��ق،  و�ل��وف��د  �ل�شباح  نا�شر 

نائب رئي�ش �لوزر�ء ووزير �خلارجية و�شوؤون 

�ملغرتبني �مين �ل�شفدي، و�ل�شفري �لكويتي 

�ل��ع��الق��ات  �أن  �ل��دي��ح��اين،  ع��زي��ز  �الأردن  يف 

للعالقات  من��وذج��ا  تعد  �لكويتية  �الأردن��ي��ة 

�لذي  �لرعاية و�الهتمام  �لدول بف�شل  بني 

حت��ظ��ى ب��ه م��ن ق��ب��ل ج��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل 

�ل�شيخ  �ل��ك��وي��ت  �أم���ري  �شمو  و�خ��ي��ه  �ل��ث��اين 

نو�ف �الأحمد �جلابر �ل�شباح.

�أن  �إىل  �خل�������ش���اون���ة  �ل����دك����ت����ور  ول����ف����ت 

�لتحديات �لتي تو�جه �الأمة �لعربية تتطلب 

لتعظيم م�شاحات  �مل�شرتكة  ت�شافر �جلهود 

�لعمل �لعربي �مل�شرتك و�إعادة بناء منظومة 

�لعالقات �لعربية.

و������ش����اد رئ���ي�������ش �ل���������وزر�ء ب���ه���ذ� �ل�����ش��دد 

مل�شرية  �لد�عمة  �ل�شقيقة  �لكويت  مبو�قف 

لتعظيم  و�شعيها  �مل�����ش��رتك،  �لعربي  �لعمل 

�ل��ق��و����ش��م �مل�����ش��رتك��ة �ل��ت��ي جت��م��ع �الأم����ة يف 

منعطفات �شعبة مرت بها.

و�����ش���اد �ل���دك���ت���ور �خل�����ش��اون��ة ب��ال��ت��ع��اون 

و�ل���ك���وي���ت،  �الأردن  ب���ني  �ل���ق���ائ���م  �ل��ت��ن��م��وي 

و�حل�����ر������ش ع���ل���ى �����ش���ت���ق���ط���اب �مل����زي����د م��ن 

�لت�شهيالت  وتقدمي  �لكويتية،  �ال�شتثمار�ت 

الفتا  �ل��ك��وي��ت��ي��ني،  للم�شتثمرين  �ل���الزم���ة 

ورغ��م  ك��ورون��ا  جائحة  �أن  �إىل  �ل�شدد  بهذ� 

ت��د�ع��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �ل���ق���ط���اع���ات �إال 

ميكن  و�ع���دة  لقطاعات  فر�شا  �شكلت  �أن��ه��ا 

للبلدين �ال�شتثمار فيها.

�لكويتي  وزي��ر �خلارجية  �كد  من جهته، 

�حلر�ش على تعزيز �لعالقات بني �لبلدين 

و�ل�����ش��ع��ب��ني �ل�����ش��ق��ي��ق��ني، م��ع��رب��ا ع���ن �شكر 

ق���ي���ادة وح��ك��وم��ة و�شعبا  �ل��ك��وي��ت  وت��ق��دي��ر 

جل��الل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين و���ش��م��و ويل 

�ل��ع��ه��د �الأم�����ري �حل�����ش��ني ب���ن ع���ب���د�هلل على 

م�����ش��ارك��ت��ه��م��ا ���ش��خ�����ش��ي��ا يف ت���ق���دمي �ل���ع���ز�ء 

�ل�شيخ  �شمو  �ل�شابق  �لكويت  �أم��ري  برحيل 

�شباح �الأحمد �جلابر �ل�شباح.

كما �كد وزير �خلارجية �لكويتي �حلر�ش 

بني  و�لت�شاور  �مل�شرتك  �لتعاون  �إد�م��ة  على 

�الإقليمية  �لق�شايا  خمتلف  جت��اه  �لبلدين 

و�لدولية.

و�أعرب عن تقديره لوقوف �الأردن بقيادة 

جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �إىل جانب دولة 

�لكويت مع بد�ية جائحة كورونا من خالل 

�إر�شال م�شاعد�ت ومعد�ت دو�ئية.

تفر�شها  �ل��ت��ي  �ل��ت��د�ع��ي��ات  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ت�����ش��ت��وج��ب �ال����ش���ت���د�م���ة يف 

�لقطاعات  على  لتد�عياتها  م��ع��اجل��ات  �ي��ج��اد 

�الق��ت�����ش��ادي��ة وخم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات �الأخ����رى، 

م�شري� �إىل رغبة �لكويت بتعزيز ��شتثمار�تها يف 

�الأردن، موؤكد� �أن �الأردن دولة قانون وموؤ�ش�شات 

وهناك �شمانات لال�شتثمار �الجنبي يف �الأردن 

ونحن ما�شون يف هذ� �لتوجه.

و�ك���د رئ��ي�����ش �ل�����وزر�ء ووزي����ر �خل��ارج��ي��ة 

�لكويتي �أهمية �للجنة �مل�شرتكة بني �الأردن 

و�ل��ك��وي��ت �ل��ت��ي ي��رت�أ���ش��ه��ا وزي�����ر� خ��ارج��ي��ة 

�ل��ب��ل��دي��ن يف ت���اأط���ري �ل���ع���الق���ات �الأخ���وي���ة 

و�لتعاون يف �ملجاالت كافة.

االنباط- عمان

دعا ممثل قطاع �ملو�د �لغذ�ئية يف غرفة 

�لنظر  الإع�����ادة  ح��م��ادة  ر�ئ����د  �الردن  جت����ارة 

يومي  �ل�شامل  �لتجول  حظر  فر�ش  بقر�ر 

�جل  م��ن  �أ���ش��ب��وع،  ك��ل  م��ن  و�ل�شبت  �جلمعة 

ح��م��اي��ة �مل��ن�����ش��اآت �ل��ت��ج��اري��ة و�خل��دم��ي��ة من 

�ل��ت��ع��رث و�ل�����ش��غ��وط �الق��ت�����ش��ادي��ة وت��ر�ج��ع 

�ملبيعات.

وق������ال ح����م����ادة يف ب���ي���ان ����ش���ح���ايف �م�����ش 

�إن ��شتمر�ر فر�ش �حلظر �ل�شامل  �الثنني، 

يف يومني من كل �أ�شبوع �شي�شر ب�شكل كبري 

خ�شو�شا  و�خلدمية،  �لتجارية  �لقطاعات 

�أعباء  ويحملها  و�حللويات،  �ملطاعم  قطاع 

على  ق���ادرة  غ��ري  يجعلها  م��ا  مالية  وتكلفة 

�لوفاء بااللتز�مات �ملرتتبة عليها.

و�كد �ن يومي �جلمعة و�ل�شبت ي�شكالن 

�ك���رث م��ن 60 ب��امل��ئ��ة م��ن �إج��م��ايل مبيعات 

�ال�شبوع،  خ��الل  �حللويات  وحم��ال  �ملطاعم 

م�شري� �إىل �أن �حلظر �ل�شامل حمل �لعديد 

وباتو�  �إ�شافية  �أعباء  �ملطاعم  ��شحاب  من 

غ����ري ق����ادري����ن ع���ل���ى �ال����ش���ت���م���ر�ر وت��غ��ط��ي��ة 

�مل�شاريف.

و�شدد على �ن م�شلحة �القت�شاد �لوطني 

ت��ق��ت�����ش��ي �الإب�����ق�����اء ع���ل���ى ع���م���ل �ل��ق��ط��اع��ات 

�ل����ت����ج����اري����ة و�خل�����دم�����ي�����ة وع��������دم ت��ع��ط��ي��ل 

فرتة  تبعات  من  تعانيه  ملا  نظر�  م�شاحلها 

ج��ر�ء  ن�شاطاتها  وت��وق��ف  �الأوىل  �الغ����الق 

�أزمة فريو�ش كورونا.

بقطاع  �لعاملة  �ملن�شاآت  �أ�شحاب  �أن  و�كد 

�ملطاعم و�حللويات حري�شون على �اللتز�م 

مبعايري �ل�شالمة و�ل�شحة �لعامة و�لتباعد 

�جل�����ش��دي و�ل��ت��ع��ق��ي��م و�رت�������د�ء �ل��ك��م��ام��ات، 

و�ال������ش�����رت�ط�����ات �ل����ت����ي ح���ددت���ه���ا �جل���ه���ات 

�لتجارية  �لقطاعات  فتح  الإع���ادة  �لر�شمية 

ملنع تف�شي فريو�ش كورونا.

وجدد حمادة �ملطالبة باإلغاء �أو تخفي�ش 

�ل�شلع  على  �ملفرو�شة  و�ل��ر���ش��وم  �ل�شر�ئب 

�لغذ�ئية �الأ�شا�شية �ملحلية و�مل�شتوردة بهدف 

ح��م��اي��ة ذوي �ل���دخ���ل �مل���ح���دود، ب��االإ���ش��اف��ة 

�ل��ت��ج��اري  و�ل��ق��ط��اع  �الأ����ش���و�ق  تن�شيط  �إىل 

و�مل�شتوردين لتعزيز �ال�شتثمار�ت بالقطاع.

�أع���ل���ى  جم���ل�������ش  ت�������ش���ك���ي���ل  �إىل  و�أ�������ش������ار 

ل���الأم���ن �ل��غ��ذ�ئ��ي ب��امل��م��ل��ك��ة ب��ال�����ش��ر�ك��ة بني 

�خلطط  لو�شع  و�خل��ا���ش  �لعام  �لقطاعني 

و�ال�شرت�تيجيات �لتي ت�شهم يف حل م�شاكل 

�لقطاع وحتفيزه على �لتو�شع و�لنمو خالل 

وتوجيهات  روؤي���ة  يحقق  م��ا  �ملقبلة  �ل��ف��رتة 

جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين بتحقيق �الأمن 

�لغذ�ئي و�العتماد على �لذ�ت.

االنباط-عمان

�الإل��ك��رتون��ي��ة  حمفظتها  �إط��الق��ه��ا  م��ن��ذ 

�أور�جن  ت��و����ش��ل   ،Orange Money
�مل��ق��ّدم��ة  و�مل����ز�ي����ا  �خل���دم���ات  �إث������ر�ء  �الأردن 

�إبقاء �مل�شتخدمني على �ت�شال بكل  لت�شمن 

م��ا يهمهم ب�����ش��رع��ة وف��ع��ال��ي��ة و�أم������ان، حيث 

�لق�شائم  ���ش��ر�ء  �إتاحتها  ع��ن  م��وؤخ��ر�ً  �أعلنت 

�إهد�ئها  �أو   e-Vouchers �الإلكرتونية 

مبا�شرة عرب تطبيق �ملحفظة.

جمموعة  �الإلكرتونية  �لق�شائم  وتغطي 

و�الأل��ع��اب،  و�لتطبيقات  �ملتاجر  م��ن  و��شعة 

على  �الإلكرتونية  �الأل��ع��اب  ملحبي  توفر  كما 

بامللحقات  �لتمتع  فر�شة  �خل�شو�ش  وج���ه 

و�خليار�ت �الإ�شافية مثل �ل� skins ب�شهولة 

باأف�شل  ليحظو�  م��ب��ا���ش��رة،  �لتطبيق  وع��رب 

�الأوقات �أثناء �للعب ويح�شلو� على �الإ�شافات 

�لتي يرغبون بها.

 ،Orange Money حم���ف���ظ���ة   

�حلل �لرقمي �ل��ذي ميّكن �مل�شتخدمني من 

دفع  من  �ململكة  يف  �الت�شاالت  �شبكات  كافة 

�اللتز�مات  �أد�ء  �خلطوط،  �شحن  �لفو�تري، 

و�لت�شوق  �الأم���و�ل  و��شتقبال  حتويل  �ملالية، 

�ملتطلبات  ت��ل��ب��ي��ة  ت��و����ش��ل  �الإن����رتن����ت،  ع���رب 

�إل��ي��ه��ا،  �ل��ت��ي يتطلعون  �مل��ت��ن��ّوع��ة  و�ل��ت��ج��ارب 

حيث يتم ��شتالم �لق�شائم �الإلكرتونية فور�ً 

مبا�شرة،  �ملحفظة  ر�شيد  من  �ملبلغ  وخ�شم 

باالإ�شافة �إىل �إمكانية متابعة هذه �لبطاقات 

و�إهد�ئها.

�أور�جن  �شعي  �شمن  �خلطوة  ه��ذه  وتاأتي 

�ل��ع��امل��ي��ة وري���ادة  �ل��ت��ط��ور�ت  مل��و�ك��ب��ة  �الأردن 

ق����ط����اع �ل�����دف�����ع �الإل�������ك�������رتوين م�����ن خ���الل 

و�ه��ت��م��ام��ات  تتنا�شب  ج��دي��دة  م��ز�ي��ا  ط���رح 

���ش��ر�ء  �أن  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث  �مل�����ش��ت��خ��دم��ني 

 Orange �ل��ب��ط��اق��ات �الإل��ك��رتون��ي��ة ع��رب 

لهم عاملاً يزخر باخليار�ت  يتيح   Money
�الإلكرتونية،  �الألعاب  �لتطبيقات،  فيها  مبا 

�الأغ������اين، م��ن�����ش��ات �مل��ح��ت��وى �الإل���ك���رتوين، 

عن  ف�شاًل  �الإل���ك���رتوين،  �لت�شوق  وم��و�ق��ع 

خ�شومات مميزة على هذه �لبطاقات.

االنباط-عمان

و�ملقايي�ش  �مل��و����ش��ف��ات  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع��دل��ت 

�مللتزم،  �لتاجر  برنامج  تعليمات  �الأردن��ي��ة 

و�دخ��ل��ت��ه��ا ح��ي��ز �ل��ت��ن��ف��ي��ذ �ع��ت��ب��ار� م���ن ي��وم 

�جلمعة �ملا�شي 16 ت�شرين �الأول �حلايل.

و�و�����ش����ح����ت �مل���وؤ����ش�������ش���ة يف ب����ي����ان �م�����ش 

�الث��ن��ني، �أن �ل��ت��ع��دي��ل ع��ل��ى �ل��ربن��ام��ج ج��اء 

ل��ت�����ش��ج��ي��ع �ال����ش���ت���ث���م���ار، وحت�������ش���ني �ل��ب��ي��ئ��ة 

و�لنهو�ش  �ل��ت��ج��ارة،  وت�شهيل  �القت�شادية 

مب�����ش��ت��وى �خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة م��ن �ل��ق��ط��اع 

�ل���ع���ام ل�����ش��رك��ائ��ه يف �ل��ق��ط��اع �خل���ا����ش، من 

خ�����الل ت���ع���زي���ز �ل�������ش���ر�ك���ة �حل��ق��ي��ق��ي��ة ب��ني 

�مل�شرتكة  �مل�شوؤولية  �أ�شا�ش  على  �لقطاعني 

باإجر�ء�ت  ولالرتقاء  �لفريق،  بروح  و�لعمل 

�مل�شتوى  على  �لتطور�ت  ومو�كبة  �ملوؤ�ش�شة، 

�ل��ت��ع��دي��الت تخفي�ش  وت�����ش��م��ن��ت  �ل�����دويل. 

�أج�����ور �الن�����ش��م��ام وجت����دي����ده، ب��ن�����ش��ب��ة 50 

با�شرت�طات  جديدة  فئة  و��شتحد�ث  باملئة، 

�أكرب �شريحة  �ب�شط، بهدف �شمول  �ن�شمام 

من �مل�شتوردين يف �لربنامج، ليت�شمن �أربع 

زي��ادة  ث��الث، باال�شافة �ىل  ب��دال م��ن  فئات 

ن�شب �لت�شهيالت �ملمنوحة للم�شتوردين.

ومت���ن���ح �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات �مل���ع���دل���ة �ل�����ش��رك��ات 

�الأوىل  �لفئة  ومعايري  �شروط  حتقق  �لتي 

باملئة من معامالتها �جلمركية   95 �إجن��از 

�شحب  �أو  تفتي�ش  �أو  ك�شف  دون  م��ب��ا���ش��رة، 

عينات �أو �إجر�ء فح�ش خمربي ملحتوياتها، 

يف حني متنح �ل�شركات �شمن �لفئة �لثانية 

�جلمركية  معامالتها  من  90باملئة  �إجن��از 

م��ب��ا���ش��رة، و�ل��ف��ئ��ة �ل��ث��ال��ث��ة 85 ب��امل��ئ��ة، �أم��ا 

�ل���ف���ئ���ة �ل����ر�ب����ع����ة و�ل����ت����ي مت ����ش��ت��ح��د�ث��ه��ا 

ت�شمنت  فقد  �مل��ع��دل��ة،  �لتعليمات  مب��وج��ب 

�لفئة  ه��ذه  �إىل  �ملن�شمني  �مل�شتوردين  منح 

�إجناز 70 باملئة من معامالتهم �جلمركية 

ياأتي  �لتعديل  �أن  �ملوؤ�ش�شة  وبينت  مبا�شرة. 

���ش��م��ن �إط����ار م��ر�ج��ع��ة �إجن���از�ت���ه���ا ����ش��ت��ن��اد�ً 

وم��وؤ���ش��ر�ت  و�أه��د�ف��ه��ا  �ل�����ش��ن��وي��ة  خلططها 

عقدت  ح��ي��ث  ب��ه��ا،  �مل��رتب��ط��ة  �الأد�ء  ق��ي��ا���ش 

عدة ور�ش عمل لتلقي �ملالحظات و�لتغذية 

�لر�جعة حول �لربنامج.

و��شارت �ىل �نه مت �ختيار �للجنة �لفنية 

منها،  لالنطالق  و�لتجارة  �لنقل  لت�شهيل 

�ملعنيني ب�شال�شل  كونها جلنة ت�شمل جميع 

�لتزويد من �لقطاعني �لعام و�خلا�ش، كما 

�الأردن  مت عقد ور���ش عمل يف غرفة جت��ارة 

�لعقبة  م��ن��ط��ق��ة  ويف  �مل���الح���ظ���ات،  مل��ن��اق�����ش��ة 

لال�شتماع  خ�ش�شت  �خلا�شة،  �القت�شادية 

منطقة  يف  �مل�������ش���ت���وردي���ن  م���الح���ظ���ات  �إىل 

�لعقبة.

وخ��ل�����ش��ت ور�����ش �ل��ع��م��ل ل��ت�����ش��ك��ي��ل جلنة 

م�����ش��رتك��ة م��ن �ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام و�خل��ا���ش 

ل��ت��ع��دي��ل �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات وف���ق���ا ل��ل��م��الح��ظ��ات 

و�ل��ت��و���ش��ي��ات و�ل��ت��غ��ذي��ة �ل��ر�ج��ع��ة �ل��ت��ي مت 

و�شمت ممثلني  �لعمل  ور���ش  جمعها خالل 

عن �للجنة �لفنية لت�شهيل �لنقل و�لتجارة، 

ع��ن  وم����ن����دوب����ني  �الأردن  جت�������ارة  وغ����رف����ة 

�مل��دي��ري��ات �مل��ع��ن��ي��ة يف م��وؤ���ش�����ش��ة �مل��و����ش��ف��ات 

و�ملقايي�ش، حيث مت �لتو�فق على �لتعديالت 

�ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�ش  و�أق��ره��ا  �مل��ق��رتح��ة، 

ون�����ش��رت يف �جل���ري���دة �ل��ر���ش��م��ي��ة. وي��ه��دف 

برنامج �لتاجر �مللتزم �أ�شا�شا لت�شهيل حركة 

على  �لتخلي�ش  �إج���ر�ء�ت  وتب�شيط  �لتجارة 

�ل��ب�����ش��ائ��ع وت��ق��ل��ي��ل �ل���وق���ت �ل�����الزم الإجن���از 

�ملعامالت �جلمركية و�لت�شهيل على متلقي 

�خلدمة وتخفي�ش �لتكاليف �ملرتتبة عليهم 

بالقو�نني  �لطوعي  �اللتز�م  م�شتوى  ورف��ع 

و�لت�شريعات.

وت�����ش��ع��ى �مل��وؤ���ش�����ش��ة م���ن خ����الل �إ����ش���د�ر 

�لفعلي  �لت�شهيل  مل��ن��ح  �مل��ع��دل��ة  �لتعليمات 

ل��ل�����ش��رك��ات �مل���ل���ت���زم���ة مب����ا ي�����ش��م��ن ت��وف��ري 

وتقليل  �ملعامالت،  �لوقت و�جلهد يف �جناز 

�ل��ت��ك��ال��ي��ف ع��ل��ى �ل��ت��ج��ار، وب��ال��ت��ايل و���ش��ول 

�ل�شلع للمو�طنني بتكلفة �أقل.

حت��ق��ي��ق  �إىل  �مل����وؤ�����ش���������ش����ة  ت�������ش���ع���ى  ك����م����ا 

كفاءة  وتطوير  للمو�رد  �الأمثل  �ال�شتخد�م 

�الإر�شاليات  على  و�لرتكيز  �لرقابي،  �لعمل 

ذ�ت �خل���ط���ورة �مل��رت��ف��ع��ة مب��ا ي��ح��ق��ق رق��اب��ة 

�ل������و�رد�ت، وي����وؤدي �ىل تعزيز  �أف�����ش��ل ع��ل��ى 

عمليات مكافحة �لتهريب و�لغ�ش �لتجاري، 

و�حلفاظ على �شالمة و�شحة و�أمن �لوطن 

و�ملو�طن يف نف�ش �لوقت.

التربية: 82.3 % من الطلبة تقدموا الختبار 
التقييم األول عبر منصة درسك أمس

 اتحاد العمال يثمن التوجيهات الملكية بشأن 
الحملة األمنية لمالحقة المشتبه بهم 

االنباط- عمان

نحو  �إن  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  قالت   

�أ�شل  �ألفا و413 طالبا وطالبة من   981
وبن�شبة  طالبا  و182  �أل��ف��ا  و192  مليون 

�الخ��ت��ب��ار  �أم�������ش  ي���وم  �أدو�  ب��امل��ئ��ة،   82.3
�لتقييمي �الول عرب من�شة در�شك.

�م�ش  بيان �شحفي  �ل��وز�رة يف  و�أو�شحت 

�الث���ن���ني، �ن����ه ب���اإم���ك���ان �ل��ط��ل��ب��ة �ل���ذي���ن مل 

�ليوم  له  �لتقدم  لالختبار،  �أم�ش  يتقدمو� 

وحتى  �شباحا  �لتا�شعة  �ل�����ش��اع��ة  م��ن  ب���دء� 

�ل�شاعة �ل�شابعة م�شاء.

وكان طلبة و�أولياء �أمور ��شتكو� يوم �أم�ش 

عزته  �ملن�شة،  يف  وتقنية  فنية  �أع��ط��ال  م��ن 

�النرتنت  �شبكة  على  �ل�شغط  �إىل  �ل���وز�رة 

و�مل��ن�����ش��ة ن��ت��ي��ج��ة �ل���دخ���ول �ل��ي��ه��ا م���ن قبل 

�لطلبة الأد�ء �الختبار.

�ل��ذي  �الأول  �ل��ت��ق��ي��ي��م  �خ��ت��ب��ار  �ن  ي��ذك��ر 

ك��ان يف مبحثي  �ملن�شة،  �أم�ش على  ي��وم  ب��د�أ 

�ل��ع��ل��وم ل��ل�����ش��ف��وف م���ن �ل���ث���اين �الأ���ش��ا���ش��ي 

�لتا�شع  لل�شفني  و�ل��ف��ي��زي��اء  �ل��ث��ام��ن،  �إىل 

�الأ�شا�شي و�لعا�شر، حيث ت�شتمر �الختبار�ت 

على �ملن�شة لبقية �ملباحث حتى �لثالث من 

�ل�شهر �ملقبل.

االنباط-عمان

 ثمن �الحتاد �لعام لنقابات عمال �الأردن 

�الأمنية  ل��الأج��ه��زة  �مل��ل��ك  ج��الل��ة  توجيهات 

ب�����ش��اأن �حل��م��ل��ة �الأم��ن��ي��ة مل��الح��ق��ة ف��ار���ش��ي 

�الإت���������او�ت و�مل�����ش��ت��ب��ه ب��ه��م م�����ش��ي��د� ب��ج��ه��ود 

�شيادة  ب�شط  �الأم��ن��ي��ة ودوره����م يف  �الأج��ه��زة 

�ل���ق���ان���ون و�حل����ف����اظ ع��ل��ى �أم�����ن �ل���وط���ن و 

�شالمة �ملو�طن.

جاء ذلك يف بيان �شادر عن �الحتاد �لعام 

وت��ال��ي��ا ن�ش  �ل��ي��وم  �الأردن،  ع��م��ال  ل��ن��ق��اب��ات 

�لبيان:

�الأردن  لنقابات عمال  �لعام  تابع �الحت��اد 

م���ا ي���ج���ري ع��ل��ى �ل�����ش��اح��ة �مل��ح��ل��ي��ة، ب�����ش��اأن 

�حل��م��ل��ة �الأم��ن��ي��ة �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت��ه��ا م��دي��ري��ة 

�الأم����ن �ل��ع��ام ل��ف��ر���ش ق���وة �ل��ق��ان��ون وهيبة 

�لقانون  على  �خل��ارج��ني  ومالحقة  �ل��دول��ة 

من فار�شي �الإتاو�ت و�مل�شتبه بهم ومرتكبي 

�جلر�ئم .

و�إن �الحتاد �لعام يثمن توجيهات جاللة 

لالأجهزة  �حل�شني  بن  �لثاين  عبد�هلل  �مللك 

�الأم���ن���ي���ة ب��خ�����ش��و���ش �ل��ت��ع��ام��ل ب���ح���زم مع 

�مل��و�ط��ن،  �ل��وط��ن و���ش��الم��ة  ب��اأم��ن  �لعابثني 

منعا  وق����وة  ب��ح��زم  �ل��ق��ان��ون  ���ش��ي��ادة  لب�شط 

لالأمن  تهديد�  ت�شكل  �لتي  �ملظاهر  جلميع 

�ملجتمعي و�ل�شلم �لقومي.

خلف  ي��ق��ف��ون  ك���اف���ة  �الأردن  ع���م���ال  �إن 

ق��ي��ادت��ه��م �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة و�أج��ه��زت��ه��م �الأم��ن��ي��ة 

وي�شّدون على �أيديهم يف هذه �حلملة �الأمنية 

�ل��ع��ام-  �الأم���ن  م��دي��ر  �أع��ل��ن  �مل�شتمرة - كما 

�ل��ف��ا���ش��دة،  �ل��زم��رة  ه���ذه  ج���ذور  ال�شتئ�شال 

�لتي  �ل�شو�بق وممتهني �جلر�ئم  �أرباب  من 

وت��الح��ق��ه��م يف  ب��امل��و�ط��ن��ي��ني  �الأذى  ت��ل��ح��ق 

�رز�قهم وتعتدي على �أمالكهم.

ه��ذه �حلملة  يثمن  �إذ  �لعام  �الحت��اد  و�إن 

لي�شيد  ب��اإط��الق��ه��ا؛  �مل��ل��ك��ي��ة  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات 

�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �ل��وط��ن م��ن  بجهود ج��ن��ود 

�ل��ع��ام،  �الأم���ن  �ل��ع��ام��ة،  �مل��خ��اب��ر�ت  �لبا�شلة، 

ق�����و�ت �ل������درك، �ل��ب��ح��ث �جل��ن��ائ��ي و�الأم�����ن 

يحفظهم  �أن  �لقدير  �مل��وىل  د�عيا  �لوقائي. 

وياأخذ باأيديهم للق�شاء على �لعابثني باأمن 

�لوطن و�شالمة �ملو�طن.

يوؤكد �الحتاد �لعام �أن �لنهو�ش باالقت�شاد 

�لوطني وحتفيز �مل�شاريع �ال�شتثمارية �لتي 

م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��وف��ري ف��ر���ش ع��م��ل ل��ل��ح��د من 

�القت�شادية  �لبيئة  يحتاج  �لبطالة،  م�شكلة 

�أ�شحاب �الأعمال و�مل�شتثمرين.  �أمام  �الآمنة 

ع��ل��ى  �خل����ارج����ة  �الأع�����م�����ال  �أن  ج���ان���ب  �إىل 

تلحق  و�خل���او�ت  �الإت����او�ت  كفر�ش  �لقانون 

�رز�قهم  وتهدد  �ملو�طنني  مب�شالح  �ل�شرر 

�لر�شمي  غري  �القت�شاد  يف  �لعاملني  �شيما 

وقطاعات �لعمل غري �ملنظمة.

الثالثاء   20/ 10 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    20  /  10  / 2020

–رويرتز وا�شنطن 

اإن عودة  الدويل  النقد  قال �سندوق 

الو�سطى  واآ���س��ي��ا  االأو���س��ط  ال�سرق  دول 

االق���ت�������س���ادي  ال���ن���م���و  م�������س���ت���وي���ات  اإىل 

اأزمة  ال�سابقة، التي كانت ت�سهدها قبل 

ت�����س��ت��غ��رق ع�سر  ف���ريو����س ك����ورون����ا، ق���د 

�سنوات.

وع����ن االأ����س���ب���اب اأ�����س����ار ال�����س��ن��دوق، 

للمنطقة  ت��وق��ع��ات��ه  يف  االث���ن���ن،  ام�����س 

30 دول����ة مت��ت��د من  ال��ت��ي ت�����س��م��ل ن��ح��و 

موريتانيا اإىل كازاخ�ستان، اإىل اأن نقاط 

�سعف قائمة باملنطقة ت�سغط منذ مدة 

طويلة على التعايف االقت�سادي.

واأ����س���اف اأن���ه م��ن امل��رج��ح اأن ي��ت��اأث��ر 

امل�سادر  تنوع  اإىل  االفتقار  بفعل  النمو 

واعتماد  للنفط،  امل�سدرة  ال��دول  ل��دى 

قطاعات  على  للخام  امل�ستوردة  ال��دول 

ال�سياحة. مثل 

امل�سدرة  ال��دول  اأن  ال�سندوق  وي��رى 

ل���ل���ن���ف���ط ه����ي االأك��������ر ت���������س����ررا، ف��ق��د 

باملئة   40 نحو  النفط  اأ���س��ع��ار  ت��راج��ع��ت 

اأدى  عن م�ستويات ما قبل االأزمة، مما 

الن��خ��ف��ا���س ح���اد يف م�����س��در اإي��رادات��ه��ا 

الرئي�سي.

ونظرا  امل��رة،  »هذه  ال�سندوق:  وقال 

مل���واط���ن ال�����س��ع��ف امل����وج����ودة م�����س��ب��ق��ا، 

خم�س  بعد  اأن���ه  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  ت�سري 

م�����س��ت��وى  ي��ق��ل  ق���د  االآن،  م���ن  ����س���ن���وات 

املنطقة  ب��دول  االإجمايل  املحلي  الناجت 

ان���ط���وت ع��ل��ي��ه اجت���اه���ات ما  12% ع��م��ا 

اإىل  ال��ع��ودة  ت�ستغرق  وق��د  االأزم���ة،  قبل 

م�ستوى االجتاه ذلك اأكر من عقد«.

ويتوقع �سندوق النقد الدويل، الذي 

م��ق��ره وا���س��ن��ط��ن، ان��ك��م��ا���س اق��ت�����س��ادات 

انكما�س  وهو  العام،  هذا   %4.1 املنطقة 

توقعه يف  نقطة مئوية عن   1.3 ب��� اأك��ر 

املا�سي. اأبريل 

أبوظبي القابضة تضخ مليار دوالر 
لتوسعة »اللولو« في مصر

أوروبا تعاود تشديد القيود بعد رقم 
قياسي جديد إلصابات كورونا

دبي- العربية

اأع�����ل�����ن�����ت »ال�����ق�����اب�����������س�����ة« اأب����وظ����ب����ي 

اتفاقية غري ملزمة  توقيع   ،)ADQ(

ال��ع��امل��ي��ة، متهيداً  ال��ل��ول��و  م��ع جم��م��وع��ة 

دوالر  مليار  اإىل  قيمته  ت�سل  ال�ستثمار 

اأمريكي.

خلطط  دع��م��اً  اال�ستثمار  ه��ذا  وي��اأت��ي 

ت��و���س��ع��ة ع��م��ل��ي��ات جم��م��وع��ة ال��ل��ول��و يف 

العربية. جمهورية م�سر 

ومبوجب هذه االتفاقية، �سيعمل كال 

اإىل  ي�سل  ما  اإن�ساء  على  معاً  الطرفن 

متجر  و100  م��ارك��ت  ه��اي��ر  م��ت��ج��ر   30

جتزئة م�سغر )ميني ماركت( باالإ�سافة 

اللوج�ستية  اخلدمات  مراكز  اأحدث  اإىل 

وال��ت��وزي��ع وت��ل��ب��ي��ة ال��ط��ل��ب��ات، مم��ا يعزز 

اأع����م����ال امل��ج��م��وع��ة يف جم����ال ال��ت��ج��ارة 

اجلمهورية.  ام��ت��داد  على  االإل��ك��رتون��ي��ة 

اأن يوفر هذا اال�ستثمار ما  املتوقع  ومن 

ي�سجع  مب��ا  وظ��ي��ف��ة،  األ���ف   12 اإىل  ي�سل 

ال���ن���م���و االق���ت�������س���ادي واالج���ت���م���اع���ي يف 

م�سر.

وقال حممد ح�سن ال�سويدي، الرئي�س 

 :)ADQ( ل���«ال��ق��اب�����س��ة«  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

»ت��اأت��ي ات��ف��اق��ي��ت��ن��ا م��ع جم��م��وع��ة ال��ل��ول��و 

ال��ع��امل��ي��ة يف اإط����ار ال��ت��زام��ن��ا ال��ع��ام جت��اه 

العربية،  م�سر  جمهورية  يف  اال�ستثمار 

املن�سة  تاأ�سي�س  عن  االإع��الن  بعد  وذل��ك 

اال�ستثمارية امل�سرتكة مع �سندوق م�سر 

اأواخر العام املا�سي. و�سوف  ال�سيادي يف 

يتيح افتتاح هذه املتاجر ب�سكل تدريجي 

حت��ق��ي��ق ع����دٍد م���ن امل���زاي���ا االج��ت��م��اع��ي��ة 

واالق��ت�����س��ادي��ة مل��ج��ت��م��ع��ات اجل��م��ه��وري��ة، 

وا�سعة  جمموعة  توفري  اإىل  باالإ�سافة 

للم�ستهلكن  اجل��ودة  ذات  املنتجات  م��ن 

ن��ت��ق��دم  اأن  ل��ي�����س��ع��دن��ا  امل�����س��ري��ن. واإن�����ه 

ب���امل���زي���د م����ن ال����دع����م جل���ه���ود ال���ت���ع���اون 

القائمة فعلياً بن كل من دولة االإمارات 

م�سر«. وجمهورية 

من جانبه، قال يو�سف علي مو�سليم، 

ال��ل��ول��و  اإدارة جم��م��وع��ة  رئ��ي�����س جم��ل�����س 

للغاية  مهماً  �سوقاً  م�سر  »تعد  العاملية: 

ل��ن��م��و اأع��م��ال��ن��ا، ح��ي��ث ت��وف��ر اإم��ك��ان��ي��ات 

واإن  امل�����س��ت��ق��ب��ل.  يف  ل��ل��ت��و���س��ع��ة  ك���ب���رية 

م���ن ����س���اأن ات��ف��اق��ي��ت��ن��ا م���ع »ال��ق��اب�����س��ة« 

م��وا���س��ل��ة  م���ن  مت��ك��ن��ن��ا  اأن   )ADQ(

اأن��ح��اء  جميع  يف  عملياتنا  من��و  م�����س��رية 

يف  ب��ال�����س��ك��ر  اأت����وج����ه  اأن  واأود  م�������س���ر. 

اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  ل��ق��ي��ادة  املنا�سبة  ه��ذه 

ل��دع��م��ه��م   )ADQ( و«ال����ق����اب���������س����ة« 

ق��دراً  �ستحقق  والتي  م�سر،  يف  خططنا 

املنفعة للجمهورية و�سعبها«. كبرياً من 

االإعالن عن  اأنه مت  بالذكر  واجلدير 

من�سة ا�ستثمارية م�سرتكة ا�سرتاتيجية 

20 مليار دوالر، يف نوفمر  تبلغ قيمتها 

بالت�ساوي  متويلها  يتم  اأن  على   ،2019

و���س��ن��دوق   )ADQ( »ال��ق��اب�����س��ة« ب��ن 

م�����س��ر ال�����س��ي��ادي. وت�����س��ع��ى امل��ن�����س��ة اإىل 

ا�سرتاتيجية  ا�ستثمارية  م�ساريع  اإن�ساء 

م�������س���رتك���ة، ف�������س���اًل ع�����ن ال�������س���ن���ادي���ق 

واأدوات اال�ستثمار  املتخ�س�سة  التمويلية 

يف العديد من القطاعات الرئي�سية مثل 

ال�سحية  وال��رع��اي��ة  وال��زراع��ة  االأغ��ذي��ة 

والنقل واخلدمات اللوج�ستية واملرافق.

دبي – العربية

ات��خ��ذ ع��دد م��ن ال���دول االأوروب��ي��ة مثل 

ام�س  ج��دي��دة   ت��داب��ري  وبلجيكا  اإي��ط��ال��ي��ا 

االثنن يف حماولة الحتواء املوجة الثانية 

عدد  وقت تخطى  كوفيد-19، يف  وباء  من 

االإ�سابات االإجمايل حول العامل االأربعن 

مليوناً.

اإ�سابة  مليون  االأرب��ع��ن  ت�سجيل  ي��اأت��ي 

وفيات  ع��دد  جت��اوز  من  �ساعات  بعد  عاملياً 

250 األ���ف ح��ال��ة يف اأوروب����ا، وفق  ال��وب��اء ال����

يوا�سل  فيما  بر�س،  فران�س  اأجرته  تعداد 

كوفيد-19 تف�سيه بدون هوادة يف القارة.

تفادي  احلكومات  من  العديد  ويحاول 

اإغ����الق ك��ام��ل ج��دي��د ك��ال��ذي ف��ر���س اإب���ان 

تكافح  ت��زال  ال  اإذ  االأوىل،  الوبائية  املوجة 

ذلك،  مع  املت�سررة،  اقت�ساداتها  الإنعا�س 

تثري القيود اجلديدة على احلياة اليومية 

غ�سب ال�سكان يف بع�س الدول.

يف بلجيكا التي ارتفع فيها عدد حاالت 

خالل   %100 بن�سبة  اجلديدة  اال�ست�سفاء 

اأغلقت املطاعم واملقاهي واحلانات  اأ�سبوع، 

اأبوابها االثنن مبوجب تدبري يطبق ملدة 

�سهر ويرتافق مع حظر جتول ليلي.

يف  مطعم  �ساحب  بو�سي  اأجنيلو  وق��ال 

بروك�سل حاورته فران�س بر�س االأحد فيما 

االإغ��الق  قبل  ال��زب��ائ��ن  اآخ��ر  ي�ستقبل  ك��ان 

»ال ن�سعر اأنهم ياأخذوننا يف االعتبار، وهذا 

يوؤملني )...( مل اأعد اأ�ستطيع التحمل«.

واأ������س�����اف ب�������س���وت م��ت��ق��ط��ع »اجل��م��ي��ع 

اإداري����ن وط��ب��اخ��ن وعاملن  ي��ع��اين، م��ن 

يف غ�سل ال�سحون«، يف حن �سبق اأن تلقى 

اأ�سهر  ثالثة  ج��راء  قا�سية  �سربة  القطاع 

اآذار/م���ار����س  منت�سف  ب��ن  االإغ����الق  م��ن 

حزيران/يونيو. ومطلع 

ال��وزراء  رئي�س  بعد حت��دث  ذل��ك  وياأتي 

االأح��د  م�ساء  ك��رو  دو  األك�سندر  البلجيكي 

عن و�سع »اأ�سواأ بكثري« من منت�سف اآذار/

مار�س خالل فرتة االإغالق العام.

للوباء  االأوىل  البوؤرة  اإيطاليا،  واأعلنت 

يف اأوروب����������ا، اأي�������س���اً ع����ن ق���ي���ود ج���دي���دة، 

ك�����االإغ�����الق امل���ب���ك���ر ل���ل���ح���ان���ات وامل���ط���اع���م 

والت�سجيع على العمل من املنزل.

وق���ال رئ��ي�����س ال����وزراء ج��وزي��ب��ي كونتي 

اأي�ساً  معلناً  ال��وق��ت«،  ن�سيع  اأن  ميكن  »ال 

للهواة  القدم  كرة  مباريات  على  قيود  عن 

املحلية. املهرجانات  وعلى 

م�سنفاً  ن�سفها  ب���ات  ال��ت��ي  ب��ول��ن��دا  يف 

»م���ن���ط���ق���ة ح�����م�����راء«، اأع���ل���ن���ت احل���ك���وم���ة 

اأي�����س��اً  ���س��ي�����س��ت��خ��دم  ال���وط���ن���ي  امل��ل��ع��ب  اأن 

ك��م�����س��ت�����س��ف��ى م�����ي�����داين ل����ع����الج م��ر���س��ى 

ك��وف��ي��د م���ن اأج����ل ت��خ��ف��ي��ف ال�����س��غ��ط عن 

امل�ست�سفيات.

الثانية املوجة 

فر�ست �سوي�سرا بدورها و�سع الكمامة 

يف االأم���اك���ن ال��ع��ام��ة ال��داخ��ل��ي��ة وو���س��ع��ت 

ق����ي����وداً ع��ل��ى ال��ت��ج��م��ع��ات ال���ع���ام���ة ب��ع��دم��ا 

ت�ساعف عدد االإ�سابات خالل اأ�سبوع.

اآالن  ال�سوي�سري  ال�سحة  وزي���ر  وق���ال 

ب��ر���س��ي��ه »امل���وج���ة ال��ث��ان��ي��ة و����س���ل���ت، اأب��ك��ر 

واأق������وى مم���ا ت��وق��ع��ن��ا، ل��ك��ن��ن��ا م�����س��ت��ع��دون 

االأ�سبوع  مطلع  يف  فرن�سا  وفر�ست  لها«. 

بينها  من  مدن  ت�سع  يف  ليليا  جتول  حظر 

�سخ�س،  مليون   20 على  اأث��ر  مما  باري�س، 

 32400 ت�سجيل  ال�سلطات عن  اأعلنت  فيما 

ال�سبت. اإ�سابة جديدة 

قيوداً  االأوروب��ي��ة  ال��دول  تفر�س  وفيما 

مدن  اأك��ر  ث��اين  ملبورن  خففت  ج��دي��دًة، 

اأ�سرتاليا االإغالق االثنن، فتدفق ال�سكان 

ومالعب  ال�سعر  ت�سفيف  ���س��ال��ون��ات  اإىل 

الغولف التي اأغلقت الأكر من 100 يوم.

وارت���ف���ع ع���دد االإ���س��اب��ات ال��ي��وم��ي��ة اإىل 

فكتوريا  والي���ة  يف  اآب/اأغ�����س��ط�����س  يف   700

اأ�سهر  بعد  لكن  م��ل��ب��ورن،  عا�سمتها  التي 

اإىل  العدد  انخف�س  ال�سارم  االإغ��الق  من 

اإ�سابات   4 اليوم و�سجلت  اإ�سابة واحدة يف 

جديدة فقط االثنن.

وقال دانييل �سو �ساحب �سالون لل�سعر 

يف ملبورن اإن دفرت مواعيده ممتلئ متاماً 

ح��ت��ى ك���ان���ون االأول/دي�������س���م���ر. واأ����س���اف 

ل��ف��ران�����س ب���ر����س »م���ن���ذ االأم���������س ت�����س��ل��ن��ي 

ر����س���ائ���ل ك���ث���رية: +اأري�������د ق�����س ���س��ع��ري+. 

يريدون تغيرياً يف ال�سكل«.

وف��ي��م��ا ���ُس��م��ح ل�����س��ك��ان م��ل��ب��ورن ال��ب��ال��غ 

ع��دده��م خ��م�����س��ة م��الي��ن ن�����س��م��ة مب��غ��ادرة 

م��ن��ازل��ه��م الأك����ر م���ن ���س��اع��ت��ن يف ال��ي��وم 

اأم���رت  م��ن��ذ مت��وز/ي��ول��ي��و،  االأوىل  ل��ل��م��رة 

ال�����س��ل��ط��ات امل��ط��اع��م وم��ع��ظ��م ���س��رك��ات بيع 

ال��ت��ج��زئ��ة االأخ�����رى ب��ال��ب��ق��اء م��غ��ل��ق��ة حتى 

ت�سرين الثاين/نوفمر على اأقرب تقدير.

لليوني�سف  التنفيذية  امل��دي��رة  وق��ال��ت 

)منظمة االأمم املتحدة للطفولة( هرنييتا 

فور اإن »تلقيح العامل �سد وباء كوفيد-19 

���س��ي��ت��ح��ول ق���ري���ب���اً الأك�����ر ع��م��ل��ي��ة ت��ل��ق��ي��ح 

جماعية يف تاريخ الب�سرية، و�سيكون علينا 

التحرك ما اأن يبداأ اإنتاج اللقاحات«.

 االنباط-برتا

واآ���س��ي��ا  ال�����س��رق االأو����س���ط  اإدارة  اأك���د م��دي��ر 

ال��و���س��ط��ى يف ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل ج��ه��اد 

ال�سندوق  بعثة  قبل  م��ن  امل��راج��ع��ة  اإن  ازع���ور، 

ل���رن���ام���ج االإ������س�����الح االق���ت�������س���ادي ب��امل��م��ل��ك��ة 

اجل���اري���ة ح��ال��ي��ا م���ع ال��ف��ري��ق االق��ت�����س��ادي يف 

احل��ك��وم��ة االأردن���ي���ة اجل��دي��دة ع��ن ب��ع��د حاليا 

الوقت. بع�س  �ست�ستغرق 

وق���ال اأزع����ور ردا ع��ل��ى ا���س��ت��ف�����س��ارات وك��ال��ة 

االأن����ب����اء االأردن����ي����ة )ب������رتا( ، ام�������س االث���ن���ن، 

مب��ن��ا���س��ب��ة اإط������الق ت���ق���ري���ر اآف������اق االق��ت�����س��اد 

االأو���س��ط  ال�����س��رق  ملنطقة  امل��ت��وق��ع��ة  االإق��ل��ي��م��ي 

املوافقة  ج��رت  الرنامج  اإن  الو�سطى،  واآ�سيا 

ال�����س��ن��دوق يف �سهر  ق��ب��ل جم��ل�����س  ع��ل��ي��ه م���ن 

ب��رن��ام��ج جت��ري  اأول  ل��ي��ك��ون  امل��ا���س��ي  ن��ي�����س��ان 

وجرت  ك��ورون��ا،  ازم��ة  اعقاب  يف  عليه  املوافقة 

املرونة  من  الكايف  القدر  االأردن  ملنح  مواءمته 

للتعامل مع اجلائحة.

الفرق بن مرفق  �سوؤال حول  ويف رده على 

ال��ت��م��وي��ل ال�����س��ري��ع وم��رف��ق ال��ت��م��وي��ل امل��و���س��ع، 

مل�����س��اع��دة  م�����س��م��م  االأول  اأن  اأزع�������ور  اأو�����س����ح 

ال��ب��ل��دان ع��ل��ى م��ع��اجل��ة االآث�����ار امل��رتت��ب��ة على 

االأداة  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة 

للبلد  و�سرفها  عليها  االت��ف��اق  يجري  املالية 

ب�سعة  ي��ت��ع��دى  ال  ق�����س��ري  وق���ت  امل�����س��ت��ف��ي��د يف 

ا�سالحات  بتنفيذ  م�سروط  غري  وهو  اأ�سابيع، 

ال�سلة  ذات  املتطلبات  بع�س  با�ستثناء  حمددة 

ب���االل���ت���زام ب��ال�����س��ف��اف��ي��ة يف اأوج�����ه اإن���ف���اق ه��ذا 

ال�سحية  القطاعات  نحو  وتوجيهه  التمويل 

وال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي، اأم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة مل��رف��ق 

ال��ت��م��وي��ل امل���و����س���ع، ف��ه��و م���وج���ه ن��ح��و مت��وي��ل 

خطط اال�سالح التي و�سعها االأردن وعر�سها 

خالل موؤمتر لندن العام املا�سي.

االقت�سادي  اال���س��الح  برنامج  اأن  واأ���س��اف 

م���وؤ����س���رات  ال���و����س���ول ال����س���ت���ق���رار  اإىل  ي���ه���دف 

االقت�ساد الكلي عر تقلي�س العجز يف املوازنة 

وم��ع��اجل��ة ال��دي��ن ال���ع���ام، وت��ع��زي��ز اال���س��ت��ق��رار 

امل���ايل ع��ر زي����ادة االح��ت��ي��اط��ي االج��ن��ب��ي ل��دى 

االقت�ساد  تناف�سية  وحت�سن  امل��رك��زي،  البنك 

وحت�سن  الوظائف  من  مزيد  الإيجاد  االأردين 

بيئة العمل ككل من خالل التقليل من تكاليف 

العاملة،  واالأي��دي  والطاقة  االإن��ت��اج  مدخالت 

ل��ه��ذا ج���رى اع��ط��اء االأول���وي���ة الإ���س��الح قطاع 

ال��ط��اق��ة و���س��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء ال��وط��ن��ي��ة، وتعزيز 

االجتماعي  بال�سمان  ال�سمول  مظلة  وتو�سيع 

لتوفري مزيد من احلماية ل�سوق العمل.

ال�سرق  دول  ال��ت��ق��ري��ر،  ال�����س��ن��دوق يف  ودع���ا 

االإ�سالحات  لت�سريع  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط 

وجهود تنويع االقت�ساد يف وقت تواجه املنطقة 

م�سبوقة  غري  حتديات  الطاقة  مبوارد  الغنية 

وانخفا�س  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�سبب 

النفط. اأ�سعار 

وت��وق��ع ال�����س��ن��دوق ان��ك��م��ا���س ال��ن��اجت املحلي 

العام  هذا  باملئة   5 بن�سبة  للمنطقة  االإجمايل 

بانكما�س  متوز  يف  �سابقة  توقعات  مع  مقارنة 

ن�سبته 7ر5 باملئة، مبينا اأن املنطقة تعاين من 

االنكما�س  متجاوزة  لها،  اقت�سادي  اأداء  اأ�سواأ 

القيا�سي البالغ 7ر4 باملئة عام 1978 عندما 

كانت �ساهدة على ا�سطرابات كرى.

ان��خ��ف��ا���س��ات ح�����ادة يف  اأن ه���ن���اك  واو�����س����ح 

الطلب على النفط واأ�سعاره ي�ستند اإليها توقع 

2020 للبلدان  6ر6 باملئة عام  ب��  منو �سالب 

االأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة  يف  للنفط  امل�����س��درة 

و����س���م���ال اإف���ري���ق���ي���ا واأف���غ���ان�������س���ت���ان وب��اك�����س��ت��ان 

الذي  ال�سرر  اإىل  باالإ�سافة   ،)MENAP(

ميحو  ي��ك��اد  ال���ذي  وال�سياحة  ال��ت��ج��ارة  اأ���س��اب 

اأ���س��ع��ار النفط  االآث�����ار االإي��ج��اب��ي��ة الن��خ��ف��ا���س 

يف ال��ب��ل��دان امل�����س��ت��وردة ل��ه يف ال�����س��رق االأو���س��ط 

و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا واأف��غ��ان�����س��ت��ان وب��اك�����س��ت��ان ما 

باملئة   1 مبقدار  متوقع  �سالب  منو  اإىل  ي��وؤدي 

البلدان. لهذه 

التوترات  ت�ساعد  وم��ع  اأن��ه  التقرير  وب��ن 

بلدان  ت��واج��ه  احل���ادة،  ال�سيا�سية  اجل��غ��راف��ي��ة 

امل��ن��ط��ق��ة ت��راج��ع��ا يف اإي�����رادات امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة، 

وزيادة يف الديون وارتفاعا يف البطالة وتزايد 

يف  االآف���اق  اأن  مو�سحا  امل�����س��اواة،  وع��دم  الفقر 

بالتحديات رغم  2021 �ستظل حمفوفة  عام 

ا�ستئناف النمو املتوقع يف معظم البلدان.

ال���ب���ل���دان  ت���ع���زز  اأن  ع���ل���ى �����س����رورة  و�����س����دد 

االجتماعي  االأم���ان  �سبكات  للنفط  امل�ستوردة 

خ��الل  م��ن  وا���س��ت��ه��داف��ه��ا  تغطيتها  وحت�����س��ن 

احل���ل���ول ال��رق��م��ي��ة مل��ع��اجل��ة ت���رك���ات االأزم������ة، 

وخ���ا����س���ة ال���دي���ن امل���رت���ف���ع وه���وام�������س االأم�����ان 

االعتماد  من  احل��د  اإىل  باالإ�سافة  املرتاجعة، 

ال��ب��ل��دان؛  م��ن  كثري  يف  ال�سياحة  على  الكبري 

وحت��وي��الت  ول��ب��ن��ان  واالأردن  ج��ورج��ي��ا  م��ث��ل 

ي�ساعد على  الذي  االأم��ر  اخل��ارج،  العاملن يف 

االقت�سادية  ال�سدمات  اأم��ام  ال�سالبة  تعزيز 

امل�ستقبل. يف 

صندوق النقد يبدأ مناقشاته مع الحكومة حول برنامج 
اإلصالح االقتصادي

 االنباط-عمان

اكد وزير الزراعة حممد داوديه، خالل لقائه 

اإدارة غرفة جتارة عمان،  االثنن، جمل�س  ام�س 

احلقيقية  ال�سراكة  تعزيز  على  ال���وزارة  حر�س 

تواجه  التي  التحديات  ومعاجلة  الطرفن  بن 

التجاري. القطاع 

ب��ن  ال����ت����ع����اون  ت���ع���زي���ز  اأه���م���ي���ة  اإىل  وا�����س����ار 

ف��ي��ه م�سلحة  مل���ا  واخل����ا�����س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ن 

ل��الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي خ��ا���س��ة يف ه���ذه ال��ظ��روف 

منفتحة  ال��زراع��ة  وزارة  اأن  مبينا  اال�ستثنائية، 

حقيقيا  �سريكا  و���س��ت��ك��ون  اجل��ه��ات،  جميع  ع��ل��ى 

للجميع.

االأمن  اهتمام ملكي كبري مبلف  وج��ود  واك��د 

ال���غ���ذائ���ي واأه���م���ي���ة ���س��الم��ة ال����غ����ذاء، و���س��ه��ول��ة 

و����س���ول���ه ل��ل��م�����س��ت��ه��ل��ك وال���ع���م���ل ع��ل��ى دمي��وم��ت��ه 

تواجه  التي  التحديات  �سوء  يف  وذل��ك  ووف��رت��ه، 

امللك  جاللة  وتوجيهات  عامليا،  الغذائي  االأم��ن 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب��اإن�����س��اء م��رك��ز اإق��ل��ي��م��ي ل��الأم��ن 

الغذائي.

واو���س��ح ال��وزي��ر داودي����ة خ��الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

ال�����وزارة حت��ر���س على  اأن  ال��غ��رف��ة،  ع��ق��د مب��ق��ر 

واأن من  قرار،  اي  اتخاذ  امل�ستهلك عند  م�سلحة 

يتنا�سب  ب�سعر  اآم��ن��ة  �سلعة  على  احل�سول  حقه 

امكاناته. مع 

التجاري  العقبات امام القطاع  ووعد بتذليل 

اإىل  ال��وزارة  خدمات  وحتويل  القطاعات،  وبقية 

خا�سة  اخلا�س  القطاع  مع  بالتعاون  اإلكرتونية 

وغريها  اال���س��ت��رياد  ت�ساريح  مبنح  يتعلق  فيما 

م���ن اخل����دم����ات ل��ت��وف��ري ال���وق���ت واجل���ه���د ع��ل��ى 

املراجعن.

يت�سمن  مبلف  لتزويده  الغرفة  الوزير  ودعا 

العمل  اجل  واالقرتاحات من  واملعوقات  امل�ساكل 

على حلها مبا يخدم م�سلحة االقت�ساد الوطني.

احل��اج  خليل  الغرفة  رئي�س  اك��د  جانبه،  م��ن 

املواد  جتار  وخا�سة  التجاري  القطاع  اأن  توفيق 

االأمن  حتقيق  يف  كبري  ب�سكل  ي�سهمون  الغذائية 

ا�سرتاتيجي  خم���زون  على  واحل��ف��اظ  ال��غ��ذائ��ي، 

وال�سرورية  اال�سا�سية  الغذائية  امل��واد  من  اآم��ن 

من خالل ا�سترياد اأربعة مالين طن من الغذاء 

امل���واد اجل��اه��زة وم��دخ��الت االن��ت��اج  �سنويا وم��ن 

للم�سانع.

لهم  ك��ان  والتجار  امل�ستوردين  ان  اإىل  وا���س��ار 

كورونا جلهة  ازمة فريو�س  االكر خالل  الدور 

من  احتياجاتها  مبعظم  املحلية  ال�سوق  ت��زوي��د 

امل����واد وال�����س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة، ومل ي�����س��ع��ر امل��واط��ن 

اأو  التجزئة  حم��ال  رف��وف  من  �سلعة  اأي��ة  بنق�س 

غريها.

االإج����راءات  وتب�سيط  ت�سهيل  ���س��رورة  واك���د 

اأمام التجار يف احل�سول على ت�ساريح اال�سترياد 

يوماً،   90 م��ن  الأك��ر  ف��رتة �سالحيتها  ومت��دي��د 

وال���ع���م���ل ع��ل��ى حت���وي���ل ا����س���داره���ا اإل���ك���رتون���ي���ا، 

او  �سلعة  اأية  ا�سترياد  املعوقات وعدم منع  واإزالة 

الت�سييق على امل�ستوردين دون اأي مرر.

الغرفة  ادارة  جمل�س  اع�ساء  طالب  ب���دوره، 

امل��واد  جت��ار  نقيب  ونائب  اللقاء  ح�سروا  الذين 

مل��ا له  ب��اإل��غ��اء ف��ر���س احل��ظ��ر ال�سامل  ال��غ��ذائ��ي��ة، 

والقطاعات  ال��ت��زوي��د  �سال�سل  على  ا���س��رار  م��ن 

حظر  واعتماد  واخلدمية  وال��زراع��ي��ة  التجارية 

كبري  ب�سكل  االإ�سابات  فيها  ت��زداد  التي  املناطق 

فقط.

الوزارة  جهود  لدعم  الغرفة  ا�ستعداد  واكدوا 

ال��ث��اين  ع���ب���داهلل  امل���ل���ك  ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤى ج���الل���ة 

ال��زراع��ي،  القطاع  ودع��م  ال���ذات،  على  باالعتماد 

وحت���ق���ي���ق االأم������ن ال����غ����ذائ����ي، م��و���س��ح��ن اأن���ه���م 

�سيزودونها باأبرز التحديات التي تواجه القطاع 

التجاري وخا�سة املتعلقة بالزراعة والغذاء.

االنباط-عمان

التي  اخل��دم��ات  عن  املالية  وزارة  اأعلنت    

من  اب��ت��داء  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  �ستقدمها 

اليوم الثالثاء وحتى ا�سعار اآخر يف مديريات 

للتطورات  ،نظراً  كافة  املحافظات  يف  املالية 

ال���ت���ي ت�����س��ود امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ج��ائ��ح��ة 

املدنين  املتقاعدين  على  وللت�سهيل  كورونا، 

وال��ع�����س��ك��ري��ن وورث��ت��ه��م وامل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 

التقاعد والتعوي�سات. خدمات مديرية 

وب��ي��ن��ت ال������وزارة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، ام�����س 

كافة  امل��ح��اف��ظ��ات  خ��دم��ات��ه��ا يف  اأن  االث���ن���ن، 

���س��ت��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى ت���ق���دمي م��ع��ام��الت ت�����س��وي��ة 

ح��ق��وق ال���ورث���ة ال��ت��ق��اع��دي��ة ل��ل��ح�����س��ول على 

التقاعد  ق��رارات  وتبليغ  التقاعدي،  الراتب 

للمتقاعدين  التقاعد  مديرية  عن  ال�سادرة 

االأ�����س����الء وورث������ة امل��ت��ق��اع��دي��ن،واحل�����س��ول 

للمتقاعدين  التقاعدي  ال��رات��ب  ك�سف  على 

االأ�����س����الء وورث�����ة امل��ت��ق��اع��دي��ن، واحل�����س��ول 

االأ�سالء  للمتقاعدين  اقتطاعات  ك�سف  على 

املتقاعدين. وورثة 

�ستقدم خدمات احل�سول على �سورة  كما 

للمتقاعدين  التقاعدي  القرار  من  م�سدقة 

مركز  وتغيري  املتقاعدين،  وورث��ة  االأ���س��الء 

الدفع )البنك املحول له الراتب التقاعدي(، 

واإثبات  العائلية(،  )ال��ع��الوة  االأب��ن��اء  اإ�سافة 

واإ���س��دار  ال��ذك��ور،  املتقاعدين  ل��ورث��ة  ط��ال��ب 

����س���ه���ادة ع�����دم ت���ق���ا����س���ي روات�������ب ت���ق���اع���دي���ة، 

التقاعدية،  املعاملة  حالة  ع��ن  واال�ستف�سار 

واال���س��ت��ف�����س��ار ع��ن اجن���از و���س��رف معامالت 

معامالت  ع��ن  واال�ستف�سار  االإج����ازات،  ب��دل 

�����س����ن����دوق ال���������س����م����ان مل����وظ����ف����ي احل���ك���وم���ة 

االدخار  �سندوق  ومعامالت  وم�ستخدميها، 

والتعوي�سات.

واأع����ل����ن����ت ال����������وزارة ع����ن ت��ف��ع��ي��ل خ��دم��ة 

اب  الوات�س  طريق  عن  العامة  اال�ستف�سارات 

رقم )0788880054(، واخلدمة الناطقة على 

خالل  من  واخل��دم��ة   ،)065695162( الرقم 

املجاين  الرقم  على  الوطني  االت�سال  مركز 

.)065008080(

وزير الزراعة: حريصون على تعزيز الشراكة مع تجارة عمان

وزارة المالية تحدد الخدمات المقدمة في مديرياتها اعتبارا من اليوم

صندوق النقد: كورونا قد يضر اقتصادات الشرق األوسط لـ10 سنوات

العواملة: تخصيص 40 بالمئة من موازنة 
البلقاء للمشاريع المستمرة

  ال�سلط -االنباط

البلقاء  حمافظة  جمل�س  رئي�س  ق��ال 

40 ب��امل��ئ��ة من  م��و���س��ى ال��ع��وام��ل��ة اإن ن��ح��و 

للم�ساريع  خ�س�ست  امل��ح��اف��ظ��ة  م��وازن��ة 

ب��امل��ئ��ة الإن�����س��اء م�����س��اري��ع  امل�����س��ت��م��رة و60 

جديدة.

املحافظة  جمل�س  اأن  ال��ع��وام��ل��ة  وب��ن 
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التعليم  ق��ط��اع  وح��ظ��ي  دي���ن���ار،  م��الي��ن 

ب��اأك��ر ح�����س��ة م��ن امل���وازن���ة ت��اله��ا قطاع 

وبقية  وال�سحة  العامة  فاالأ�سغال  املياه 

القطاعات.

�ستنفذ  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  اأن  اإىل  وا���س��ار 

مدار�س  بناء  تت�سمن   2021 العام  خالل 

و�سيانة  �سفية  غ��رف  واإ���س��اف��ة  ج��دي��دة 

ع���دد م���ن امل���دار����س وف��ت��ح وت��ع��ب��ي��د ط��رق 

الرئي�سة  الطرق  واإن��ارة  و�سيانة  زراعية 

اأرا�س يف ال�سونة واإن�ساء  واإن�ساء مديرية 

اأج��ه��زة  و���س��راء  م��راك��ز �سحية  وت��و���س��ع��ة 

واإ���س��الح  وامل���راك���ز  للم�ست�سفيات  طبية 

و�سيانة �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي.
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العربية- وكاالت

ي����رى وزي����ر اخل���زان���ة الأم����رك����ي ال�����س��اب��ق 

لو  اأن��ه  �سمرز  لوران�س  ال�سهر  والقت�سادي 

ك��ورون��ا  ف��رو���س  م��ع جائحة  اأم��رك��ا  تعاملت 

اأن توفر  املمكن  باك�ستان، لكان من  كما فعلت 

تريليونات الدولرات.

حديثه  خ���ال  ال��ت�����س��ري��ح��ات  ب��ه��ذه  واأدىل 

اأم��رك��ا  ، ق��ائ��ا »ف�����س��ل  اإن  اإن  ���س��ي  ل�����م��را���س��ل 

بالتعامل مع كوفيد 19 يكاد ل ميكن ت�سوره«.

واأ����س���اف: »ل���و ت��ع��ام��ل��ت ال���ولي���ات املتحدة 

مع الوباء كما تعاملت معه باك�ستان، لكنا قد 

وفرنا ما يقارب ال�10 تريليون دولر«.

وغ���رد ���س��م��رز ع��ل��ى ت��وي��ر ق��ائ��ًا »تكاليف 

ن��ظ��ام الخ���ت���ب���ارات امل��و���س��ع »ت��اف��ه��ة« م��ق��ارن��ة 

املبكرة.  الوفيات  الآلف من  بتكاليف ع�سرات 

م�ساألة  الختبارات  يف  التو�سع  يكون  اأن  يجب 

ملحة للغاية«.

ا�ستمر   ،»DAWN« �سحيفة  وبح�سب 

الرئي�س الأمركي دونالد ترمب ، على الرغم 

من اإ�سابته بالفرو�س نف�سه، يف الت�سكيك يف 

ال��وب��اء حتى مع جت��اوز ع��دد الوفيات  خطورة 

يف الوليات املتحدة 200 األف. وفيما بدا لفتة 

يف  قناعا  ت��رم��ب  ي��رت��د  مل  اإع��ان��ي��ة،  �سيا�سية 

الأماكن العامة تقريبا.

عن  ن��ق��ًا  ب��ر���س،  اأ�سو�سيتد  لوكالة  ووف��ق��ا 

ا���س��ت��ط��اع ج��دي��د ل����ل����راأي، ي��ل��ق��ي امل���زي���د من 

الأمركية  احلكومة  على  باللوم  الأمركيني 

ب���دًل م��ن ال����دول الأج��ن��ب��ي��ة يف اأزم����ة ف��رو���س 

كورونا يف الوليات املتحدة، يف توبيخ لادعاء 

باأن ال�سني اأو دول اأخرى هي املخطئة.

وب��ي��ن��م��ا ي���واج���ه م��ن��اف�����س��ة ق��ا���س��ي��ة لإع�����ادة 

انتخابه يف نوفمرب ت�سرين الثاين، كثف ترمب 

ال��ف��رو���س،  ب�سبب  لل�سني  ان��ت��ق��ادات��ه  ب��ث��ب��ات 

متويل  �ستوقف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأن  معلنا 

ب�سبب  وتن�سحب منها  الدولية  ال�سحة  وكالة 

التدخل ال�سيني املزعوم يف عملها.

ال�سحة  خ���رباء  ال��ن��ق��اد، مب��ن فيهم  وق���ال 

 ، امل�سوؤولية  بع�س  تتحمل  ال�سني  اإن  العامة، 

لكنها انتقدت ب�سدة رد ترمب.

اإىل ذلك، كتب �سمرز على توير: »يجب اأن 

التحتية،  البنية  جتديد  يف  با�ستثمارات  نقوم 

ودع����م احل��ك��وم��ة، وم�����س��اع��دة ال��ع��اط��ل��ني عن 

اأن  ميكن  ل  املنخف�س.  ال��دخ��ل  وذوي  العمل 

املتحدة  الوليات  يف  الق�سوى  الأولوية  تكون 

ال��ي��وم ه��ي اإق���را����س الأم������وال ل��ل�����س��رك��ات ذات 

اجلدارة الئتمانية«.

منظمة  رئ��ي�����س  اأ���س��اد  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  ويف 

ال�������س���ح���ة ال����ع����امل����ي����ة، ت�����ي�����درو������س اأده������ان������وم 

لفرو�س  باك�ستان  با�ستجابة  غيربي�سو�س، 

حماربة  من  متكنت  الباد  اإن  قائًا  ك��ورون��ا، 

مع  بالنتعا�س  لقت�سادها  ال�سماح  مع  الوباء 

ا�ستقرار الباد.

اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  رئي�س  واأ�ساف 

رد باك�ستان يعزز »القناعة القائلة باأن اخليار 

اإنقاذ  اأو  ال��ف��رو���س  على  ال�سيطرة  ب��ني  لي�س 

القت�ساد، فالثنان ي�سران يدا بيد«.

وزير الطاقة السعودي: حالة عدم 
اليقين تبقى قوية في أسواق الطاقة

يورونكست تستأنف التداوالت بعد 
توقف 3 ساعات

وزير الطاقة الروسي: استثمارات الطاقة 
ستنخفض 20% هذا العام

دبي - العربية

ق��ال وزي���ر ال��ط��اق��ة ال�����س��ع��ودي الأم��ر 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ���س��ل��م��ان اإن ح��ال��ة ع��دم 

اليقني تبقى قوية يف اأ�سواق الطاقة.

وان���ط���ل���ق���ت ق���ب���ل ق���ل���ي���ل اج���ت���م���اع���ات 

ال��ل��ج��ن��ة ال����وزاري����ة ال��رق��اب��ي��ة امل�����س��رك��ة 

التابعة لأوبك بل�س.

واأ����س���اف وزي���ر ال��ط��اق��ة ال�����س��ع��ودي يف 

اأن حكمة امللك �سلمان  كلمته الفتتاحية 

�سلمان  ب��ن  الأم���ر حم��م��د  ال��ع��ه��د  وويل 

عليه  نحن  ما  اإىل  التو�سل  يف  �ساعدتنا 

الآن من اتفاق وتعاون.

وتلقى الأمر عبدالعزيز تعهدات من 

يف  بالتعوي�س  الزائد  الإنتاج  ذات  الدول 

الفرة من اأكتوبر اإىل دي�سمرب.

املا�سي �سهد جمموعة كبرة  وال�سهر 

النفط،  �سوق  يف  املتباينة  الر�سائل  م��ن 

بح�سب وزير الطاقة ال�سعودي.

وق��������ال »اأوب����������ك ب���ل�������س ع�����ازم�����ة ع��ل��ى 

م��وا���س��ل��ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ب��داأت��ه��ا 

اأعيننا،  ن�سب  نبقيه  اأن  يجب  م��ا  وه��ذا 

رمب���ا ن��ر���س��ى بع�س ال�����س��يء ع��ن ال��وف��اء 

ب��الل��ت��زام��ات وال��ن��ج��اح ال���ذي اأجن���زن���اه، 

املوا�سلة«. ولكن علينا 

ول��ف��ت الأم���ر ع��ب��دال��ع��زي��ز اإىل وع��ود 

ال�������دول ل���رف���ع ال��ت��ع��وي�����س يف ن��وف��م��رب 

ودي�����س��م��رب ل��ل��وف��اء ب��ك��ام��ل ال��ت��زام��ات��ه��م 

الف�سل نهائيا بحلول نهاية  واإقفال هذا 

العام«.

»اأوبك بل�س عليها اللتزام مبا يعرف 

ف��اع��ل��ني  ن���ك���ون  واأن  ال���ث���اث���ة  ب���امل���ب���ادئ 

املعلومات  على  بناء  ق��رارات��ن��ا  نبني  واأن 

علينا  �سريعا  مي�سي  والوقت  والبيانات 

اإج�����راءات  ون��ت��خ��ذ  الأح�����داث  ن�ستبق  اأن 

ال�سلبية  الجت���اه���ات  ون��ت��ف��ادى  وق��ائ��ي��ة 

ت���ه���دي���دا  ت�������س���ك���ل  اأن  ق���ب���ل  وجت������اوزه������ا 

وخطرا«.

دبي - العربية

لإدارة  ي���ورون���ك�������س���ت  ����س���رك���ة  ذك������رت 

ال���ب���ور����س���ات اأن�����ه م���ن امل���ق���رر ا���س��ت��ئ��ن��اف 

اأم���������س����ردام  ب����ور�����س����ات  ال������ت������داولت يف 

توقف  بعد  وباري�س،  ول�سبونة  وبروك�سل 

دام ثاث �ساعات ب�سبب م�سكلة فنية.

البور�سات  لإدارة  يورونك�ست  واأوقفت 

النقدية  منتجاتها  جميع  على  ال��ت��داول 

وامل�����س��ت��ق��ة ب�����س��ب��ب م�����س��ك��ل��ة ف���ن���ي���ة، مم��ا 

اأث���ر ع��ل��ى ت����داول الأ���س��ه��م يف اأم�����س��ردام 

وباري�س. ول�سبونة  وبروك�سل 

حل  على  تعمل  اأن��ه��ا  ال�سركة  وذك���رت 

و�ستقوم  وق���ت  اأ���س��رع  يف  الفنية  امل�سكلة 

ب��ت��زوي��د ال��ب��ور���س��ات ب��ال��ت��وق��ي��ت امل��ت��وق��ع 

لإعادة التداول على املنتجات املتاأثرة.

ببور�سة  كبر  توقف  عقب  ذلك  ياأتي 

طوكيو يف وقت �سابق من ال�سهر احلايل، 

الأ���س��ه��م يف  ت���ام لأ����س���واق  ���س��ل��ل  ت�سبب يف 

ال���ي���اب���ان، ف��ي��م��ا ك����ان اأ�����س����واأ ت��ع��ط��ل على 

الإط������اق ل��ث��ال��ث اأك�����رب ����س���وق اأ���س��ه��م يف 

العامل.

دبي - العربية

األك�سندر  الرو�سي  الطاقة  وزي��ر  ق��ال 

ال��ط��اق��ة  يف  ال����س���ت���ث���م���ارات  اإن  ن����وف����اك 

20% هذا العام. �ستنخف�س 

ب�سبب  تباطاأ  النفط  تعايف  اأن  واأ�ساف 

املوجة الثانية من كوفيد-19.

لتح�سني  رو�سيا  ا�ستعداد  نوفاك  واأكد 

ن�سق اأوبك بل�س.

للغاية  متقلبة  ال��ن��ف��ط  »���س��وق  وق����ال 

واأتفق مع وزير الطاقة ال�سعودي على اأن 

الو�سع ه�س«.

العربية- وكاالت

ن�سختها  ط��رح  ع��ن  اآب��ل  اأعلنت  اأن  بعد 

اجل��دي��دة م��ن ه��وات��ف »اآي��ف��ون« اجل��دي��دة 

الأ�سبوع املا�سي، �سارعت �سركات املحمول 

الأمركية اإىل طرح ح�سومات على اأ�سعار 

الهاتف.

ف��ي��م��ا ب�����دا اأن����ه����ا ح�����رب ����س���رو����س ب��ني 

ال�������س���رك���ات امل�����س��غ��ل��ة ل��ل��ه��وات��ف اخل��ل��وي��ة 

جدد  عماء  جلذب  ت�سعى  والتي  بالباد 

من خال هذا الأمر.

و   AT&T ������س�����ب�����ك�����ات  وب������������������داأت 

ح�����س��وم��ات  ت���ق���دمي  يف   T-Mobile
الهاتف  على  دولرا   30 نحو  اإىل  ت�سل 

اجل�����دي�����د ال�������ذي ي����دع����م ت���ق���ن���ي���ة اجل���ي���ل 

 i« اخل��ام�����س ل��ي��ب��ل��غ ���س��ع��ر ن�����س��خ��ة ه��ات��ف

 799 ن��ح��و  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة   »Phone 12
املزيد  على  احل�سول  اإمكانية  مع  دولرا 

بخطط  ال���س��راك  ح��ال  احل�سومات  م��ن 

ذكرته  م��ا  بح�سب  و�سنوية،  �سهرية  دف��ع 

CNBC الأمركية. �سبكة 

وق����ال����ت ورق�����ة ب��ح��ث��ي��ة �����س����ادرة ع����ن » 

التي  احل�����س��وم��ات  اإن   »LightShed
ت��ق��دم��ه��ا ال�������س���رك���ات امل�����س��غ��ل��ة ل��ل��ه��وات��ف 

اخل��ل��وي��ة يف ال��ب��اد ه��ي الأك���رب يف ت��اري��خ 

لتلك  ال�سعي  مع  اآبل  �سركة  هواتف  طرح 

ال�سوقية  ح�ستها  زي���ادة  ن��ح��و  ال�����س��رك��ات 

م���ن خ���ال اإ���س��اف��ة ���س��رائ��ح ج���دي���دة من 

العماء.

التي  احل�سومات  اأن  املحللون  ويعتقد 

من  الأمركية  املحمول  �سركات  تقدمها 

داخ��ل  بقوة  اآب��ل  مبيعات  تدعم  اأن  �ساأنها 

الأ���س��ع��ار  م��ع تخفي�س  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

وج��ع��ل��ه��ا اأك���ر ج��اذب��ي��ة ل�����س��رائ��ح ج��دي��دة 

ت�سجيع  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل�ستهلكني،  م��ن 

م�����س��ت��خ��دم��ي ه����وات����ف اآب�����ل ع���ل���ى ت��رق��ي��ة 

الأح�������دث وه��و  ال��ن�����س��خ��ة  اإىل  ه��وات��ف��ه��م 

دورة  تق�سر  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف  يعني  م��ا 

حددتها  والتي  اآب��ل  مل��ودي��ات  ال�ستخدام 

3 �سنوات. ال�سركة بنحو 

وتاأتي احل�سومات التي تقدمها �سركات 

املحمول يف وقت ما زالت فيه �سبكة اجليل 

ما  وهو  الباد  يف  الإن�ساء  حتت  اخلام�س 

���س��ي��ح�����س��ل��ون  ال���ذي���ن  ال��ع��م��اء  اأن  ي��ع��ن��ي 

ع��ل��ى ال���ه���ات���ف اجل���دي���د م���ن خ����ال تلك 

ملزمون  اأنف�سهم  يجدون  قد  احل�سومات 

التعاقد على خطط هواتفهم  بكامل مدد 

اخللوية ملدة ت�سل اإىل نحو 30 �سهرا.

حرب أسعار على هاتف »آيفون« الجديد في أميركا

دبي - العربية

يف  الثنني  ام�س  النفط  اأ�سعار  ارتفعت 

خال  تراجعها  بعد  امل�سائية  ال��ت��ع��ام��ات 

اأغلب جل�سة اليوم الثنني.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمركي 

دولر   41.09 اإىل   %0.51 ب�����  ن���امي���ك�������س 

ل��ل��ربم��ي��ل، ف��ي��م��ا ارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة 

خلام برنت بن�سبة 0.26% اإىل 43.04 دولر 

للربميل.

وج����اء ه���ذا الرت����ف����اع، م���ع ب���دء اج��ت��م��اع 

اللجنة الوزارية الرقابية امل�سركة التابعة 

لأوبك بل�س.

ق���رارات ب�ساأن  ات��خ��اذ  املتوقع  وم��ن غ��ر 

الإنتاج يف هذا الجتماع واإمنا يف الجتماع 

املقبل لأوبك بل�س يف الأول من دي�سمرب.

وت��خ��ف�����س م��ن��ظ��م��ة ال���ب���ل���دان امل�����س��درة 

للبرول )اأوبك( وحلفاء من بينهم رو�سيا، 

يف اإط����ار م��ا ي��ع��رف ب���اأوب���ك+، الإن���ت���اج منذ 

يناير/كانون الثاين 2017 يف م�سعى ملوازنة 

ال�سوق ودعم الأ�سعار وخف�س املخزونات.

وت��ك��ث��ف ال�����س��ع��ودي��ة ورو����س���ي���ا اجل��ه��ود 

الدبلوما�سية للحفاظ على ا�ستقرار اأ�سواق 

ال��ن��ف��ط ح��ي��ث اأج������رى ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي 

ال�سعودي  العهد  وويل  ب��وت��ني،  ف��ادمي��ر 

الأم��������ر حم���م���د ب����ن ����س���ل���م���ان، م��ك��امل��ت��ني 

هاتفيتني خال اأ�سبوع.

وت��ك��ب��ح امل��ج��م��وع��ة ح��ال��ي��ا الإن����ت����اج 7.7 

 9.7 م��ن  انخفا�سا  ي��وم��ي��ا،  برميل  مليون 

مليون برميل يوميا، ومن املقرر اأن تقل�س 

التخفي�سات مليوين برميل يوميا بحلول 

يناير/كانون الثاين.

وي���ق���ول ع����دة م��راق��ب��ني لأوب������ك، منهم 

حم��ل��ل��ون م��ن ب��ن��ك ال���س��ت��ث��م��ار الأم��رك��ي 

املت�سائمة  التوقعات  اإن  م��ورج��ان،  جيه.بي 

للطلب قد تدفع اأوبك+ لتاأجيل اأي تخفيف 

قالتا  ورو�سيا  الإم��ارات  لكن  للتخفي�سات. 

اإن التخفي�سات �سُتقل�س كما هو مقرر.

وجت��ت��م��ع امل��ج��م��وع��ة م���ن ج���دي���د يف 30 

نوفمرب/ت�سرين الثاين.

وب��ح��ث خ���رباء اأوب����ك+ الأ���س��ب��وع املا�سي 

خماطر ا�ستمرار فائ�س املعرو�س يف 2021 

يف حالة تف�سي موجة ثانية فادحة وطويلة 

الأمد من جائحة كوفيد-19.

دبي - العربية

اأعلن احل�ساب التابع للبعثة الأمركية يف 

الإمارات على توير اأن وزير اخلزانة �ستيفن 

�سراأ�س  حيث  اأبوظبي  اإىل  ي�سل  منوت�سني 

الوفد الأمركي للم�ساركة يف اأول قمة اأعمال 

خا�سة باتفاق ال�سام.

ويزور منوت�سني، اأبوظبي بعد انتهاء زيارة 

وفد  فيها  راف���ق  البحرين  اإىل  الول  اأم�����س 

باده مع الوفد الإ�سرائيلي.

وقال منوت�سني اأم�س اإن الوليات املتحدة 

مع  املو�سع  القت�سادي  ال��ت��ع��اون  اإىل  تهدف 

البحرين.

التعاون  اإىل  نهدف  »اإننا  الوزير  واأ���س��اف 

والبحرين  اإ�سرائيل  مع  املو�سع  القت�سادي 

والإمارات«.

واألغت الإمارات قانونا يحظر التجارة مع 

الإ�سرائيليون  امل�سوؤولون  ويتحدث  اإ�سرائيل، 

كبرة  اقت�سادية  ف��ر���س  ع��ن  والإم��ارات��ي��ون 

يتيحها النفتاح، الذي �سي�سمح اأي�سا بت�سير 

رحات جوية مبا�سرة بني الدولتني.

دول��ة  تو�سلت  امل��ا���س��ي  اأغ�سط�س   14 ويف 

الإمارات العربية املتحدة واإ�سرائيل اإىل اتفاق 

لتطبيع العاقات بينهما برعاية اأمركية.

أسعار النفط تصعد بعد تراجعها أغلب جلسة امس

وزير الخزانة األميركي يصل أبو ظبي للمشاركة في قمة أعمال 
خاصة باتفاق السالم

وزير خزانة سابق: فشل أميركا بالتعامل مع كورونا خسرها 10 تريليونات!



االعالين
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مربوك للرابحني

�شركات  اح��دى  للت�شويق  ب��غ��داد  رك��ن   / �شركة  نحن 

الرتويجية  حملتنا  انتهاء  عن  نعلن  ال�شالل  جمموعة 

رقم  وال��ت��ج��ارة  ال�شناعة  وزارة  مبوافقة  مت��ت  التي 

7878/28/4/2 تاريخ 2020/3/9.

اجلوائز  ت�شليمهم  مت  والذين  معنا  للرابحني  وتبارك 

وهم :

 ، ، جهاد اجلزازي ، خمي�س اجلعفري  حممد النواي�شه 

، عال  ، نهاية اخلرفان  ال�شرايره  ، اروى  علي اخلوالده 

ع�شقول ، طالل عالن ، جنان ابو نعمه ، منى ح�شن

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200033571(

ا�شتنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه   العربي  احمد  و�شاح  �شركة  ب��اأن  

�شركات ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   1991/3/28 حتت الرقم )25076( بتاريخ 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2020/10/19 

العربي   حمزه  احمد  و�شاح  /ال�شيدة   ال�شيد  تعيني  مت  وق��د 

م�شفيا لل�شركة .

ت:   – احل�شني  �شاحية   – عمان   : امل�شفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0787855016

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200051185(

ا�شتنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكه   اغلو  ال��وان  �شليمان  �شركة  ب��اأن  

�شركات تو�شية ب�شيطة 

بطلب  تقدمت  قد   1997/6/14 بتاريخ   )7395( الرقم  حتت 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2020/9/30 

احلياري   حممد  جميل  علي  /ال�شيدة   ال�شيد  تعيني  مت  وق��د 

م�شفيا لل�شركة .

ت:   – احل��ي��ارات  ح��ي   / ال�شلط   : امل�شفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0776818333

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�شتنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  رق����م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

رداي��ده  توفيق  �شركة  ت�شفية  اج���راءات  ا�شتكمال  ع��ن 

و�شركاه  

الرقم  حتت  ب�شيطة   تو�شية  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

)10449 ( بتاريخ 2004/3/9 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

العالن

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�شتنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  رق��م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

عكه  و�شيم  �شركة  ت�شفية  اج���راءات  ا�شتكمال  عن 

و�شريكته  

الرقم  حت��ت  ت�شامن   ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2007/12/16 بتاريخ   )  88375(

ن�شر هذا العالن

ال�شركات  مراقبة  بدائرة  الت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�شتنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  رق��م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة اجلهاد ال�شناعية  

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن  حتت الرقم )3343 ( 

هذا  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اعتبارا   1975/1/20 بتاريخ 

العالن

ال�شركات  مراقبة  بدائرة  الت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200179307(

ا�شتنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن  �شركة النا�شر واخلطيب  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 

تقدمت  قد   2020/10/19 بتاريخ   )121203( الرقم  حتت 

بطلب لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2020/10/19 

وقد مت تعيني ال�شيد /ال�شيدة  م�شطفى ذوقان �شليمان النا�شر  

م�شفيا لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : العقبة / الثالثة / �شارع البنت عدنان 

– ت: 0799740007
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

الثالثاء   20/ 10 / 2020
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االنباط - وكاالت

املنظمة  نظمته  ل��ل��راأي  ا�ستطالع  اآخ���ر  وج��د   

اليهودية  “اللجنة  الكبرية،  الأمريكية  اليهودية 

الأم��ريك��ي��ن  ال��ي��ه��ود  ال��ن��اخ��ب��ن  اأن  الأمريكية” 

�سي�سوتون بن�سبة 75% ل�سالح املر�سح الدميقراطي 

دون��ال��د  الرئي�س  ل�سالح   %22 مقابل  ب��اي��دن  ج��و 

ترامب يف انتخابات 3 ت�سرين الثاين الرئا�سية.

الدميقراطي  املر�سح  اأن  ال�ستطالع  واأظ��ه��ر 

و�سع م�ساحة دعمه بن الناخبن اليهود من %67 

كما  املا�سي  ال�سهر  ا�ستطالع  يف  و%30  بايدن  مع 

توؤكد  اأخ��رى  موؤ�سرات  على  ال�ستطالع  يت�سمن 

�سعبية ترامب بن الناخبن اليهود ترتاجع رغم 

و�سع  ترامب  اأن  ورغ��م  لإ�سرائيل.  املتفاين  دعمه 

تعريف معاداة ال�سامية لت�سمل اأي انتقاد لإ�سرائيل 

ردوا  الأمريكين  اليهود  من   %75 اأن  اإل  تقريبا، 

 “ ال�سامية  م��ع��اداة  “حماربة  ب�����س��اأن  ���س��وؤال  على 

بالقول اأن بايدن �سيكون اأكرث فعالية يف حماربة 

العن�سرية �سد اليهود.

اأبحاث  اإج��راء ال�ستطالع بوا�سطة �سركة  ومت 

اإ�س.اإ�س.اآر.اإ�س )SSRS( يف الفرتة من 9 اأيلول 

و 4 ت�سرين الأول اجلاري، م�ستطلعا 1334 يهودًيا 

امل�ستجيبن  وك���ان بع�س  ال��ه��ات��ف  ع��ر  اأم��ريك��ًي��ا 

اأجابوا على الأ�سئلة بعد اأن تردد ترامب مرة اأخرى 

يف اإدان��ة العن�سرين البي�س يف مناظرة 29 اأيلول 

مع بايدن.

�سجل  ال�سابق،  الرئي�س  ن��ائ��ب  ب��اي��دن،  وج��ع��ل 

تركيز  حم��ط  وال��ع��ن�����س��ري��ة  التع�سب  يف  ت��رام��ب 

بن  حملته  وخا�سة  ال�ساملة  حملته  يف  م��رك��زي 

البي�س حيث اأطلق حملته يف ني�سان 2019 قائاًل 

اإنه اقتنع ب�سرورة مناف�سته لرتامب ب�سبب ف�سله 

اإدان��ة امل�سرية املميتة لتفوق العرق الأبي�س يف  يف 

مدينة �سارلوت�سفيل بولية فريجينيا عام 2017.

واأظهر ا�ستطالع”اللجنة اليهودية الأمريكية 

على  ي��ت��ف��وق  ب��اي��دن  اأن   »AJC اإي.ج���اي.����س���ي- 

ترامب يف كل الق�سايا الأخرى مبا يف ذلك التعامل 

مع كورونا ، بن�سبة 78% اإىل 19%، مكافحة الإرهاب 

71% -26%، وتوحيد البالد %79 -%15.

كما كان اأداء ترامب �سعيًفا بن الناخبن اليهود 

تناق�سات  ر�سم  اإىل  �سعى  التي  الق�سايا  يف  حتى 

لإ�سرائيل  دعمه  لإظهار  ب�ساأنها  بايدن  مع  قوية 

التعامل مع  71%-27%؛  اإي���ران،  مع  التعامل  مثل 

اجلرمية، 72% -24%، وتعزيز العالقات الأمريكية 

حفيظة  يثري  اأم���ر  وه��و   %42-  %54 الإ�سرائيلية 

واحتجاج ترامب الذي ما فتئ يظهر “اإنه اأف�سل 

رئي�س بالن�سبة لإ�سرائيل«.

وكان اأحد الركائز الأ�سا�سية حلملة ترامب يف 

ق��راره الن�سحاب  اليهود هو  �سفوف الأمريكين 

من التفاق النووي الإيراين الذي وقع عام 2015 

بن ال��دول اخلم�س الدائمة الع�سوية يف جمل�س 

الأم��ن زائ��د اأملانيا مع اإي��ران، وال��ذي ان�سحب منه 

ترامب عام 2018.

ومت��ث��ل��ت ن��ق��ط��ة اأخ�����رى يف ق����رب ت���رام���ب من 

قام  كما  نتنياهو،  بنيامن  اإ�سرائيل  وزراء  رئي�س 

املحتلة  ال��ق��د���س  اإىل  الأم��ريك��ي��ة  ال�����س��ف��ارة  بنقل 

وقطع التمويل عن الفل�سطينين واعرتف ب�سيادة 

وتقدم  املحتل  ال�����س��وري  اجل����ولن  اإ���س��رائ��ي��ل على 

اأن  اإ�سرائيلية فل�سطينية من �ساأنها  بخطة �سالم 

ال�سفة  من  ب��اأج��زاء  بالحتفاظ  لإ�سرائيل  ت�سمح 

القرن”،  “�سفقة  با�سم  معروفة  املحتلة  الغربية 

وموؤخراً تو�سط يف اتفاقات التطبيع مع الإمارات 

والبحرين، وي�سغط على ال�سودان من اأجل القيام 

بذلك.

اإحباطه لأن قراراته  اأع��رب ترامب عن  وطاملا 

ب�����س��اأن اإ���س��رائ��ي��ل مل حت��ظ ب��دع��م اأك���ر يف اليهود 

الأمريكين.

ويف اإ�سارة اأخرى اإىل �سعف ترامب يف الأو�ساط 

اليهودية الأمريكية، اأظهر ال�ستطالع اأن 16% من 

انتخابات  اليهود فقط اعرتفوا بالت�سويت له يف 

اأن  عندئذ  ال�ستطالعات  اأ���س��ارت  فيما   2016 ع��ام 

24% من اليهود �سي�سوتون ل�ساحله.

ال��ي��ه��ود  ال��ن��اخ��ب��ن  اأن  واأظ����ه����ر ال����س���ت���ط���الع 

الأمريكين مييلون اإىل و�سع ال�سيا�سة اخلارجية 

اأهم  واأن  اأولوياتهم،  قائمة  يف  متدنية  مرتبة  يف 

ق�سيتن لهم هي الوباء والرعاية ال�سحية بن�سبة 

ال�سيا�سة  اح��ت��الل  م��ع  ال��ت��وايل،  17% على  و   %26

اخل��ارج��ي��ة املرتبة الأخ���رية م��ن ب��ن �ستة ق�سايا 

ُط��ل��ب من  ال��ت��ي  بن�سبة 5%، وال��ق�����س��اي��ا الأخ�����رى 

املرتبة  يف  الق��ت�����س��اد  ك��ان��ت  ت�سنيفها  امل�����س��ارك��ن 

 %12 الرابعة  العرقية يف  العالقات  ؛   %13 الثالثة 

واجلرمية يف اخلام�سة 6%. واأ�سار ديفيد هاري�س 

الرئي�س التنفيذي “للجنة اليهودية الأمريكية” 

اأن��ه ي�سعى لو�سع الأول��وي��ة لتحقيق الإجماع بن 

قلقه  الأم��ريك��ي��ة، معربا عن  اليهودية  الأو���س��اط 

الأمريكين من  اليهود  بن  الفجوة  تزايد  ب�ساأن 

من  ترامب  ي��وؤي��دون  الذين  والإ�سرائيلين  جهة 

جهة اأخرى على الكثري من الق�سايا، مبا يف ذلك 

“دعم حل الدولتن” والتزمت الديني وغريها.

االنباط - وكاالت

اأظهرت ال�ستطالعات التي اأجرتها كل من 

ارتفاع  ال�سرائيلي،  للتلفزيون   13 و   12 القناة 

نفتايل  بقيادة  املت�سدد  »ميينا«  ح��زب  حظوظ 

ب��ن��ي��ت ع��ل��ى ح�����س��اب ح����زب »ال��ل��ي��ك��ود« احل��اك��م 

»اأزرق  حزب  وكذلك  نتنياهو  بنيامن  برئا�سة 

اأبي�س« بزعامة بني غانت�س.

ال�سيا�سية  اخلارطة  التحولت  ه��ذه  وتغري 

وت��وج��ه��ات م���زاج ال��ن��اخ��ب الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف ظل 

ما  القت�سادية،  احلياة  على  وتاأثريها  كورونا 

يحتم ع��ل��ى بنيت اي��ج��اد ���س��راك��ات ج��دي��دة مل 

حتالفه  خا�سة  احل�سبان  يف  �سابقا  واردة  تكن 

م��ع غانت�س وي��ائ��ري لب��ي��د ال���ذي رف�����س فكرة 

الن�سمام اليهما يف النتخابات الأخرية.

التي  الرملانية  املقاعد  بعدد  يتعلق  وفيما 

اأجريت  ل��و  �سيا�سي،  ت�سكيل  ك��ل  بها  �سيحظى 

الليكود  حظي  اليوم،  الإ�سرائيلية  النتخابات 

ب��� 27 م��ق��ع��داً، وج����اء يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة وف��ق 

ال�ستطالع، قائمة “مينيا” برئا�سة بينيت التي 

اأق��ل مبقعد من نتائج  ح�سلت على 22، وذل��ك 

عن نتائج ال�ستطالع الأخري.

قائمة “ي�س عتيد-تيلم” برئا�سة يائري لبيد 

القائمة  17 مقعداً، فيما ح�سلت  ح�سلت على 

اأبي�س”  “اأزرق  وح�سل   15 على  “امل�سرتكة” 

بقيادة غانت�س على 10 وفق نتائج ال�ستطالع.

درع�����ي،  اري������ه  ب���رئ���ا����س���ة  “�سا�س”  ح���رك���ة 

بيتنو”  “ي�سرائيل  وح�����زب   9 ع��ل��ى  ح�����س��ل��ت 

برئا�سة ليرمان ح�سل على 7 ومثلها يف عدد 

برئا�سة  هتوراه”  “يهدوت  ح��زب  ح�سل  التي 

هريفوت�س  برئا�سة  “مريت�س”  اأم��ا  ليت�سمان 

ح�سل على 6 مقاعد.

على م�ستوى التكتالت فقد اأظهرت النتائج 

ح�����س��ول م��ع�����س��ك��ر ال��ي��م��ن ع��ل��ى 49 م��ق��ع��داً، 

 15  ،33 على  الي�سار  مع�سكر   ،16 وامل��ت��دي��ن��ون 

وبح�سب  لليرمان.  و7  “امل�سرتكة”،  للقائمة 

العاطلن  م��ن   %63 ف���ان  امل��ع��ط��ي��ات اجل���دي���دة 

اجل����دد ه���م م���ن ف��ئ��ة ال��ن�����س��اء م��ق��اب��ل 57% يف 

العاطلن  من   %50 ان  ويت�سح  الوىل،  املوجة 

اجل���دد ه��م بجيل حتى 34 ع��ام��ا، وذل���ك اعلى 

 ،%47 ن�سبتهم  ك��ان��ت  الوىل حيث  امل��وج��ة  م��ن 

تبدو هذه الن�سبة العالية ب�سبب ان عدد كبري 

املبيعات  العاطلن اجل��دد يعملون مبجال  من 

واملطاعم.

االنباط - وكاالت

ق���ال ت��ق��ري��ر ال���س��ت��ي��ط��ان ال���س��ب��وع��ي 

ل��ل��دف��اع عن  ال���ذي ي��ع��ده املكتب ال��وط��ن��ي 

موجة  اإن  ال�ستيطان،  ومقاومة  الأر���س 

جديدة من البناء يف امل�ستوطنات ت�سرب 

بقوة عمق مناطق ال�سفة الغربية املحتلة 

ال���وح���دات  ع���دد  زي�����ادة يف  اإىل  اإ����س���ارة  يف 

ال�ستيطانية التي مت العالن عنها.

الفرتة  يغطي  ال���ذي  التقرير  واأ���س��ار 

م��واف��ق��ة  اإىل  اجل�������اري(،   16-10  ( م���ن 

���س��ل��ط��ات الح����ت����الل اخل��م��ي�����س امل��ا���س��ي 

ا�ستيطانية  وح��دة   3212 بناء  خطة  على 

ما  ال�سفة  اأنحاء متفرقة من  جديدة يف 

الدويل  للقانون  متوا�سال  حتديا  ي�سكل 

وا�ستخفاف  الدولية  ال�سرعية  وق��رارات 

ل حدود له مبوقف املجتمع الدويل.

ف���اإن هذه  الح��ت��الل،  م�����س��ادر  وح�سب 

ت��اأت��ي  عليها  امل�����س��ادق��ة  ال��ت��ي مت  اخل��ط��ة 

ا���س��ت��ك��م��اًل ل��ل��م��خ��ط��ط ال����ذي اأع���ل���ن عنه 

2166 وح��دة  ب�����س��اأن امل�����س��ادق��ة ع��ل��ى ب��ن��اء 

اأخرى، لي�سل العدد اإىل 5400 وحدة.

وع�������ن ت���ف���ا����س���ي���ل امل������واف������ق������ات، ف�����اإن 

الوحدات اجلديدة موزعة على عدد من 

وحدة   500 بناء  بينها:  من  م�ستوطنات، 

هدا�سا(  )ت�سور  م�ستعمرة  يف  ا�ستيطانية 

فوكن،  وادي  قرية  اأرا���س��ي  ح�ساب  على 

 ، نوكدمي  والبناء يف م�ستوطنات )عيلي، 

معاليه خمما�س ، فدوئيل، ياكري(، وبناء 

1000 وح��دة يف )بيتار عيليت(  اأك��رث من 

القريبة من القد�س املحتلة، و625 وحدة 

ارا�سي  على  ال�سفة  عمق  يف  )عيلي(  يف 

ق���رى وب��ل��دات ق��ري��وت، ال�����س��اوي��ة، اللنب 

وترم�سعيا. و�سنجل،  ال�سرقية، 

يف  وح����������دة   560 ج�����ان�����ب  اإىل  ه��������ذا 

و  املحتلة،  القد�س  يف  )جيلو(  م�ستوطنة 

)عيناف(،  يف  و181  برخا(،  )ه��ار  يف   286

م�����س��ت��وط��ن��ة  يف  و350  )ك���ي���دم(  يف  و120 

ال�سفة  ع��م��ق  يف  جميعا  وه��ي  اإي���ل.  ب��ي��ت 

احل��ال  ه��و  كما  معزولة،  بع�سها  وتعتر 

مع م�ستوطنة )هار براخا( اجلاثمة على 

قمة جبل جرزمي يف نابل�س. ويعتر هذا 

الأخ���رية  ال�����س��ن��وات  رق��م قيا�سي يف  اأك���ر 

للبناء.

الآن”  “ال�سالم  م���ن���ظ���م���ة  وق����ال����ت 

التو�سع  ه��ذا  اإن  لال�ستيطان،  املعار�سة 

اإ�سرائيل  رف�س  اإىل  ي�سري  ال�ستيطاين 

�سربة  وي��وج��ه  فل�سطينية،  دول��ة  اإق��ام��ة 

عربي  اإ�سرائيلي  �سالم  حتقيق  اآم��ال  اإىل 

اأو�سع.

مي�سي  نتنياهو  اأن  لها،  بيان  يف  وراأت 

ال�سم  تر�سيخ  نحو  قوته  وبكامل  قدما 

بيني  احل��رب  وزي��ر  وب��اأن  لل�سفة  الفعلي 

يف  ب��الإن��اب��ة  ال���وزراء  رئي�س  وه��و  غانت�س 

حكومة الئ��ت��الف واف���ق ه��و الآخ���ر على 

خ��ط��ط ال��ب��ن��اء، ل��رت���س��ل ب��ذل��ك اإ���س��رائ��ي��ل 

اأب���رز  اإ�����س����ارات اإىل ال���ع���امل ح���ول ت��اأي��ي��د 

الدولتن،  اإنهاء مفهوم حل  حزبن فيها 

اأن  اأ���س��ارت  كما  فل�سطينية.   دول��ة  وقيام 

البناء  يف  القيا�سي  الرقم  هو  البناء  هذا 

منذ  اأح�����س��ت  واأن���ه���ا   ،2012 ال���ع���ام  م��ن��ذ 

 12159 ب��ن��اء  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  ال��ع��ام  مطلع 

امل��واف��ق��ة  اح��ت��م��ال  اإىل  م�����س��رية  وحدة”، 

قبل  الوحدات  من  اإ�سايف  عدد  بناء  على 

العام. نهاية 

م��ن اخلطة  وك��ج��زء  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

واف�����ق�����ت ����س���ل���ط���ات الح�����ت�����الل م����وؤخ����را 

وب�����اأث�����ر رج����ع����ي ك����ذل����ك ع���ل���ى ال���ع���دي���د 

م���ن امل�����س��ت��وط��ن��ات ال��ع�����س��وائ��ي��ة ) ال���ب���وؤر 

ال�ستيطانية(.

عملية  اأك����ر  ويف  اآخ�����ر،  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 

الفل�سطينين،  لأرا�سي  وقر�سنة  �سرقة 

ا�ستولت �سلطات الحتالل على اأكرث من 

الفل�سطينية  الأغ����وار  يف  دومن  األ���ف   11

ل�سالح ما ي�سمى “املحميات الطبيعية”، 

ح��ي��ث اأع���ل���ن الح���ت���الل ا���س��ت��ي��الئ��ه على 

حم��م��ي��ات   3 ل�������س���ال���ح  دومن،   11.200

الفل�سطينية. الأغوار  طبيعية يف 

دي���ر حجلة  امل��ح��م��ي��ات يف  ت��ل��ك  وت��ق��ع 

قرب  اجلفتلك  جنوب  والأخ��رى  باأريحا، 

م�ستوطنة “م�سواه”، والثالثة �سرق عن 

ال�سمالية  الأغ��وار  يف  والفار�سية  احللوة 

يف امل��ن��ط��ق��ة ال���واق���ع���ة ب���ن م�����س��ت��وط��ن��ت��ي 

ورومت”. وهي بالعادة احدى  “م�سكيوت، 
ال���ط���رق ال���ت���ي ت�����س��ت��ويل ف��ي��ه��ا ���س��ل��ط��ات 

الفل�سطينين،  ارا���س��ي  ع��ل��ى  الح��ت��الل 

ال�ستيالء  عمليات  م��ن  الكثري  اأن  حيث 

الطبيعية”،  “املحميات  بند  حتت  تندرج 

للبناء  لح��ق��ا  تخ�سي�سها  ي��ج��ري  ال��ت��ي 

ال�ستيطاين.

رغم دعم »الرئيس« المتفاني لالحتالل..

يهود أمريكا سيصوتون بأغلبية ساحقة لبايدن ضد ترامب

»إسرائيل«: االستطالعات تحاصر غانتس ونتنياهو

أكبر رقم قياسي منذ سنوات.. الموافقة على بناء 12,159 وحدة استيطانية 

موجة جديدة من البناء في المستوطنات تضرب بقوة عمق مناطق الضفة

االنباط - وكاالت

وث����ق����ت ه���ي���ئ���ة �������س������وؤون الأ������س�����رى 

لأ�سريين  اإف��ادت��ن  ام�����س،  وامل��ح��رري��ن 

ق���ا����س���ري���ن، ي�������س���ردان م����ن خ��الل��ه��م��ا 

تعر�سا  وم��ا  ب��ه��م��ا،  التنكيل  تفا�سيل 

ونف�سي  وتعذيب ج�سدي  اإهانة  له من 

اعتقالهما. اأثناء عملية 

تعر�س  فقد  الهيئة،  لتقرير  ووفقاً 

ع��ام��اً(   17( قطنوين  عثمان  القا�سر 

م����ن خم���ي���م ع�����س��ك��ر ����س���رق���ي ن��اب��ل�����س، 

جنود  يد  على  تع�سفي  ب�سكل  لل�سرب 

فجراً،  بيته  مداهمة  عقب  الح��ت��الل 

حيث هاجمه اأحد اجلنود وقام ب�سحبه 

م���ن ال���ف���را����س وت��ع��م��د ال���دع�������س ع��ل��ى 

ال�����س��الح ع��ل��ى راأ���س��ه،  بطنه وت�����س��وي��ب 

ث���م اق���ت���ادوه ل��ل��خ��ارج ل��ي��ت��م ن��ق��ل��ه اإىل 

وط���وال  موريه”،  “األون  م�ستوطنة 

الطريق مل يتوقف اجلنود عن �سفعه 

بال�سخرية  اجلنود  اأحد  قام  كما  بقوة، 

م����ن ال���ق���ا����س���ر والإدع�����������اء ب��اإ���س��اب��ت��ه 

ال��ك��م��ام��ة  ب���اإزال���ة  ف��ق��ام  ب”كورونا”، 

واأخ��ذ  الفتى  وج��ه  يف  ال�سعال  وتعمد 

وذل���ك  “كورونا...كورونا”  ي�����س��ي��ح 

للم�ستوطنة  و�سولهم  وبعد  لإخافته، 

حتت  واأب��ق��وه  عينيه  بتع�سيب  ق��ام��وا 

بعد  وف��ي��م��ا  ل�����س��اع��ات،  ال�سم�س  اأ���س��ع��ة 

جرى نقله اإىل مركز توقيف “�سامل” 

ق�����س��م  اإىل  وب���ع���ده���ا  م���ع���ه،  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق 

الأ�سرى الأ�سبال يف “جمدو«.

اأم��������ا ع�����ن ال����ف����ت����ى ����س���ي���ف ال����دي����ن 

ع���ام���اً( م���ن اخل��ل��ي��ل،  اجل���ع���ري )17 

ف���ق���د ج�����رى اع���ت���ق���ال���ه ب���ع���د اق���ت���ح���ام 

م��ن��زل��ه ل��ي��اًل، ح��ي��ث ه��اج��م��ه ع���دد من 

اإىل  باقتياده  وق��ام��وا  الح��ت��الل  جنود 

وه��ن��اك  اأربع”  “كريات  م�����س��ت��وط��ن��ة 

�سربوه بال رحمة، وبعدها جرى نقله 

ال�سهداء  ب�سارع  اجلي�س  مع�سكر  اإىل 

باملدينة، وهناك مل ي�سلم من ال�سرب 

واله����ان����ة وال�����س��ت��م ب����اأق����ذر امل�����س��ب��ات، 

ح��ي��ث ت��ع��م��د اجل���ن���ود ���س��رب��ه ب��اأع��ق��اب 

م�سببن  الع�سكرية  وخوذهم  بنادقهم 

والكدمات،  الر�سو�س  من  العديد  له 

اإىل م��رك��ز  ن��ق��ل��ه  ب���ع���د ج����رى  وف���ي���م���ا 

ل���س��ت��ج��واب��ه،  “عت�سيون”  ت��وق��ي��ف 

اإىل  ُن��ق��ل  م��ع��ه  التحقيق  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د 

معتقل  اإىل  وبعدها  “حوارة”  معتقل 

“جمدو”.

االنباط - وكاالت

اأع�����ل�����ن�����ت وك�������ال�������ة ال������س�����ت�����خ�����ب�����ارات 

ال��ع��راق��ي��ة ام�������س، ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ق��ي��ادي 

داع�����س��ي م�����س��وؤول ع��ن ع��م��ل��ي��ات اخل��ط��ف 

واملواطنن  الأمنية  للقوات  والغتيالت 

عام 2017 مبحافظة دياىل.

ذل����ك ج����اء من  اإن  ال���وك���ال���ة،  وق���ال���ت 

خ�����الل ت��ك��ث��ي��ف اجل����ه����د ال����س���ت���خ���ب���اري 

امللقى  الإرهابين  لعرتافات  وا�ستنادا” 

ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه��م ���س��اب��ق��اً«. واأ����س���اف���ت اأن 

امل��ع��ت��ق��ل ه���و ع�����س��ك��ري م���ا ي�����س��م��ى ق��اط��ع 

طه  )اأب��و  با�سم  ويعرف  بداع�س  العظيم 

اخلطف  عمليات  عن  وم�سوؤول  البكري( 

الأمنية  القوات  طالت  التي  والغتيالت 

دي��اىل  ك��رك��وك-  وامل��واط��ن��ن على طريق 

عام 2017.

واأ�سارت اإىل اأن “املعتقل مطلوب وفق 

اأحكام الإرهاب لنتمائه لع�سابات داع�س 

الإره���اب���ي���ة، وال�����ذي اع����رتف م���ن خ��الل 

معه مب�سوؤوليته عن  الأولية  التحقيقات 

خطف  م��ن  اإره��اب��ي��ة  عمليات  ع��دة  تنفيذ 

واغ���ت���ي���الت ق��ب��ل ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��ري��ر«. 

امل��ق��ب��و���س عليه  اإي������داع  اأن�����ه مت  واأك������دت 

ال��ت��وق��ي��ف ل���س��ت��ك��م��ال ال��ت��ح��ق��ي��ق وات��خ��اذ 

الإجراءات القانونية بحقه.

أسيران قاصران يسردان تفاصيل 
التنكيل بهما خالل اعتقالهما

اعتقال »داعشي« مسؤول عن الخطف 
واالغتياالت في ديالى العراقية
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ع��ادت ق��ي��ادات من حركتي وفتح وحما�س 

امل�صاحلة  تفاهمات  للحديث من جديد عن 

التي جرى التو�صل اإليها ال�صهر املا�صي، بعد 

جل�صات حوار يف ا�صطنبول الرتكية، وتخللها 

االت���ف���اق ع��ل��ى اإج�������راء االن���ت���خ���اب���ات ال��ع��ام��ة 

كمدخل مهم الإنهاء االنق�صام.

لفتح روحي  املركزية  اللجنة  وق��ال ع�صو 

ف��ت��وح، ال���ذي ���ص��ارك يف تلك احل����وارات التي 

اإن مركزية  امل�صاحلة،  ج��رت موؤخرا الإجن��از 

جرى  التي  التفاهمات  على  وافقت  احلركة 

التوافق عليها يف ا�صطنبول، وقال: “ما زلنا 

حلما�س،  ال�صيا�صي  املكتب  م��واف��ق��ة  ننتظر 

واأن تخاطب الرئي�س حممود عبا�س الإ�صدار 

اإن��ه  واأ����ص���ار  االنتخابات”.  ب���اإج���راء  مرا�صيم 

ب��اأن يتم اإجن��از  اأم��ل  حتى االآن ما زال هناك 

ما مت التوافق عليه معحما�س يف ا�صطنبول، 

ه��ذه  ب��ارك��ت  الف�صائل  جميع  اأن  اإىل  الف��ت��ا 

التفاهمات.

ي�صارك  اأن  ع��ل��ى  واف����ق  “اجلميع  وق����ال: 

يوافق  ال  وم���ن  الت�صريعية،  االن��ت��خ��اب��ات  يف 

ي�����ص��ارك اجلميع  ال ي�صع ع��راق��ي��ل، يف ح��ن 

الوطني”،  باملجل�س  اخلا�صة  االنتخابات  يف 

واأ�صاف: “نحن ننتظر اجلواب الر�صمي من 

حما�س”.

ناق�صت  قيادتها  اأن  اأعلنت  حما�س  وكانت 

عليها،  وافقت  اإنها  وقالت  التفاهمات،  تلك 

اأن حما�س مل  ف��ت��وح، يبدو  لكن وف��ق حديث 

تبلغ الرئا�صة الفل�صطينية مبوقفها.

ل��ق��اءات  عقب  ا�صطنبول  يف  ال��ت��واف��ق  ومت 

ب���داأت ي��وم 22 م��ن ال�صهر امل��ا���ص��ي، ب��ن فتح 

االن��ت��خ��اب��ات متتابعة،  اإج����راء  وح��م��ا���س على 

جمل�س ت�صريعي، تليها الرئا�صية، ثم املجل�س 

الوطني، على اأ�صا�س التمثيل الن�صبي، ووفق 

تدرج مرتابط ال يتجاوز 6 اأ�صهر، لبناء النظام 

ال�صيا�صي وحتقيق ال�صراكة ال�صيا�صية.

وكان النائب يف املجل�س الت�صريعي )املنحل( 

على  اأك���د  من�صور،  يا�صر  حما�س  حركة  ع��ن 

وحتقيق  امل�صاحلة  بنهج  اال�صتمرار  اأهمية 

ال�����ص��راك��ة ال��وط��ن��ي��ة وت��رج��م��ت��ه��ا ع��ل��ى اأر����س 

الواقع، و�صدد على اأهمية رف�س ال�صغوطات 

ب�صرورة  مطالبا  االنق�صام،  اإنهاء  يف  وامل�صي 

وج��ود ترجمة عملية على االأر����س، وحتديد 

الر�صوخ  عدم  ل�”تاأكيد  لالنتخابات  مر�صوم 

لل�صغوطات وو�صع العامل اأمام اأمر واقع اأن 

هناك �صراكة وم�صاحلة فل�صطينية وخطوات 

اإعادة ثقة”. واأ�صار اإىل اأن االنتخابات “تعطي 

مواجهة  على  واإجماع  توافق  بوجود  موؤ�صراً 

من  االنق�صام  الإن��ه��اء  ومقدمة  ال�صغوطات 

خ���الل ب��رن��ام��ج ���ص��ي��ا���ص��ي وح��ك��وم��ة م��وح��دة 

اإىل حركة  ر�صالة  ووج��ه  وق��ي��ادة م�صرتكة”، 

قد  �صغوطات  الأي  تر�صخ  ب���اأال  دع��اه��ا  فتح 

االإيجابية  اخل��ط��وات  “بعد  عليهم  مت��ار���س 

وال�صراكة  امل�صاحلة  جت���اه  بها  ق��ام��وا  ال��ت��ي 

احلقيقية”. وقال: “ال �صك اأن هناك جهات 

امل�صاحلة،  اإف�����ص��ال  حت���اول  وعربية  اإقليمية 

خالل  من  لتعطيلها  م�صاٍع  توجد  ولالأ�صف 

“الواليات  وتابع:  ال�صلطة”،  على  ال�صغط 

امل��ت��ح��دة واالح���ت���الل ي���ح���اوالن ���ص��ق ال�صف 

الفل�صطيني، وميار�صان ال�صغط االقت�صادي 

�صالحيات  ون���زع  ال�صلطة  على  وال�صيا�صي 

م�صريا  حما�س”،  م��ن  االق����رتاب  م��ن  ملنعها 

ال�صعب  على  يكون  اأن  يجب  ال��ره��ان  اأن  اإىل 

امل�صاحلة  “اإن  وق����ال:  ف��ق��ط،  الفل�صطيني 

�صتتحقق اإذا جتاوزنا املخاطر جمتمعن”.

ج��دي��ر ذك����ره اأن ���ص��ال��ح ال���ع���اروري نائب 

اأكد  حما�س،  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�س 

ال��رد  “هي  الوطنية  ال�����ص��راك��ة  اأن  اأي����ام  قبل 

على م�صروع �صفقة القرن وت�صفية الق�صية 

الفل�صطينية”، وقال “اإن دواًل عربية ات�صلت 

على حركة فتح يحملون ر�صائل اأمريكية �صد 

م�صار الوحدة الوطنية”، ووجه ر�صالة حلركة 

ت�صغط  ال��ت��ي  “االأطراف  ف��ي��ه��ا:  ق���ال  ف��ت��ح: 

عليكم من اأجل الرتاجع عن ال�صراكة الوطنية 

هي الدول التي رعت �صفقة القرن، وهي دول 

واأكد  الفل�صطيني”،  �صعبنا  ل�صالح  تعمل  ال 

اأن حركة حما�س تعترب الذهاب لالنتخابات 

بتوافق وطني �صامل هو االأن�صب، م�صددا على 

التحرير  منظمة  انتخابات  تريد  حما�س  اأن 

املوقف  حت�صن  ك��ي  الفل�صطينية  وال�صلطة 

الفل�صطيني.
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عن  ال�صورية  “الوطن”  �صحيفة  نقلت 

اأفادت  م�صدر حملي، �صحة املعلومات التي 

ب��ه��ا و���ص��ائ��ل اإع�����الم اأم��ري��ك��ي��ة ح���ول زي���ارة 

اأم��ري��ك��ي��ن اإىل دم�����ص��ق ول��ق��اء  م�����ص��وؤول��ن 

م�صوؤولن �صورين.

امل�������ص���در  ف�������اإن  “الوطن”،  وب���ح�������ص���ب 

ال�صوري، الذي و�صفته باأنه وا�صع االطالع، 

زارا  رفيعن  اأمريكين  م�صوؤولن  اأن  ذك��ر 

بهدف  قريبة  ف��رتة  منذ  دم�صق  العا�صمة 

البحث يف عدة ملفات، منها ملف ما ي�صمى 

وال��ع��ق��وب��ات  االأم��ري��ك��ي��ن،  “املخطوفن” 
االأمريكية على �صوريا.

روج���ر  اأن  ك�����ص��ف��ت  امل�������ص���ادر  اأن  وق���ال���ت 

ك��ار���ص��ت��ي��ن�����س، امل��ب��ع��وث اخل���ا����س ل��ل��رئ��ي�����س 

باتل  وكا�س  املخطوفن،  ل�صوؤون  االأمريكي 

االإره��اب  مكافحة  ومدير  الرئي�س  م�صاعد 

يف البيت االأبي�س، زارا دم�صق يف اآب املا�صي، 

واج���ت���م���ع���ا ب���ال���ل���واء ع���ل���ي مم���ل���وك رئ��ي�����س 

وناق�صا  دم�����ص��ق،  يف  ال��وط��ن��ي  االأم���ن  مكتب 

من  جملة  حملت  امل�صائل  م��ن  وا�صعة  �صلة 

التي  امل�صادر  واأ�صافت  والطلبات،  العرو�س 

هذه  اأن  هويتها:  ع��ن  الك�صف  ع��دم  لت  ف�صّ

اأمريكين  مل�صوؤولن  االأوىل  الزيارة  لي�صت 

ثالث  �صبقتها  واأن���ه  الرفيع  امل�صتوى  بهذا 

االأ�صهر  خ��الل  دم�صق  اإىل  م�صابهة  زي���ارات 

وال�صنوات املا�صية«.

امل�����ص��وؤوَل��ن  ف����اإن  “الوطن”،  وب��ح�����ص��ب 

ال�صوري  املوقف  بذات  “فوجئا  االأمريكين 

ال����ذي ي��ق��وم ع��ل��ى م���ب���داأ اأن����ه ال ن��ق��ا���س وال 

ت���ع���اون م���ع وا���ص��ن��ط��ن ق��ب��ل ال��ب��ح��ث مبلف 

ان�����ص��ح��اب ال���ق���وات االأم��ري��ك��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة من 

لهذا  حقيقية  ب��وادر  وظهور  �صورية  �صرقي 

واأن دم�صق رف�صت  االأر�س،  االن�صحاب على 

�صوريا  على  االأمريكية  العقوبات  مناق�صة 

قبل مناق�صة ملف االن�صحاب االأمريكي من 

االأرا�صي ال�صورية«.

ووف���ق���ا ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة، ح�����اول امل�������ص���وؤوالن 

االأمريكيان ك�صب تعاون دم�صق مع وا�صنطن 

يف  االأم���ري���ك���ي���ن  “املخطوفن”  م��ل��ف  يف 

�صحفي  اإن��ه  يقال  م��ا  راأ���ص��ه��م  وعلى  �صوريا 

تاي�س”،  “اأو�صتن  يدعى  م�صتقل  اأمريكي 

ل���ك���ن دم�������ص���ق ب���ق���ي���ت م��ت��م�����ص��ك��ة مب��ط��ل��ب 

االن�����ص��ح��اب االأم��ري��ك��ي ق��ب��ل ال��ب��ح��ث يف اأي 

م�صاألة اأخرى.

اأن  ت��وؤك��د  م��ع��ل��وم��ات  ال�صحيفة  ون��ق��ل��ت 

عميل  واإمن��ا  �صحفياً  “لي�س  تاي�س  اأو�صتن 

دخل  االأمريكية  اال�صتخبارات  مع  متعاقد 

العام  التهريب  بطريقة  ال�صورية  االأرا�صي 

2012 وزار مناطق عديدة كانت قد خرجت 

حينها عن �صيطرة اجلي�س ال�صوري، وو�صل 

اإىل منطقة الغوطة ال�صرقية مكّلفاً مبهمة 

“جهادين” ملحاربة القوات  جتهيز واإعداد 

بظروف  الغوطة  يف  اختفى  لكنه  ال�صورية، 

االآن،  ُي��ع��رف م�����ص��ريه ح��ت��ى  غ��ام�����ص��ة ومل 

ناجماً  اختفاوؤه  يكون  اأن  املعلومات  وترجح 

ع���ن ����ص���راع ج��م��اع��ات م��ت��ط��رف��ة ك��ان��ت قد 

وفقا  ال�صرقية”،  الغوطة  يف  حديثاً  ن�صاأت 

لل�صحيفة.

“دم�صق  اأن  اإىل  اأي�����ص��ا  اأ����ص���ارت  امل�����ص��ادر 

ح��ذرة م��ن من��ط ه��ذه ال��زي��ارات االأمريكية 

جلهة اأنها ال تثق بها اأو بنتائجها املحتملة، 

ت����درك  ال�������ص���وري���ة  ال����ق����ي����ادة  اأن  ال����ص���ي���م���ا 

ال��روؤ���ص��اء  على  االأم��ري��ك��ي��ة  اللوبيات  ت��اأث��ري 

االأم���ري���ك���ي���ن وق����رارات����ه����م و���ص��ي��ا���ص��ات��ه��م 

العامة«.

اأم��ري��ك��ي��ة، االأح��د،  اإع���الم  وق��ال��ت و�صائل 

اإىل  ���ص��اف��ر  االأب��ي�����س  بالبيت  “م�صوؤوال  اإن 

دم�صق لعقد اجتماعات �صرية مع احلكومة 

ال�صورية«. وبح�صب �صحيفة “وول �صرتيت 

االأم���ري���ك���ي  امل���������ص����وؤول  ع���ق���د  جورنال”، 

�صعيا  دم�صق،  حكومة  مع  �صرية  اجتماعات 

االأق��ل  على  اث��ن��ن  اأمريكين  ع��ن  ل��الإف��راج 

ال�صورية  “احلكومة  اأن  وا���ص��ن��ط��ن  تعتقد 

حتتجزهم«.

م�صوؤولن  ع��ن  ن��ق��ال  ال�صحيفة  وق��ال��ت 

بالبيت االأبي�س اإن كا�س باتل، اأكرب م�صوؤول 

االأب��ي�����س،  البيت  يف  االإره����اب  مكافحة  ع��ن 

�صافر اإىل دم�صق يف وقت �صابق من العام.

وكانت اآخر حمادثات معروفة بن البيت 

االأبي�س وامل�صوؤولن ال�صورين يف دم�صق يف 

عام 2010. وبعدها قطعت الواليات املتحدة 

عام  يف  �صوريا  م��ع  الدبلوما�صية  العالقات 

  .2012

مايك  االأمريكي،  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 

امل��ا���ص��ي، عن  اآب  ���ص��ه��ر  ك�����ص��ف يف  ب��وم��ب��ي��و، 

“ر�صالة  ت��رام��ب  ال��رئ��ي�����س دون��ال��د  ت��وج��ي��ه 

االأ�صد. ب�صار  الرئي�س  �صخ�صية” اإىل 

ر�صالة  ت��رام��ب وج���ه  اإن  ب��وم��ب��ي��و،  وق���ال 

ال�����ص��ح��ف��ي  ب�������ص���اأن  االأ�����ص����د،  اإىل  ���ص��خ�����ص��ي��ة 

االأم��ري��ك��ي، اأو���ص��ن ت��اي�����س، ال���ذي اختطف 

“احلكومة  8 �صنوات يف �صوريا. وتابع:  قبل 

االأم��ري��ك��ي��ة ح���اول���ت م�����رارا ال��ت��وا���ص��ل مع 

م�صوؤولن �صورين لالإفراج عن اأو�صن«.

»فتح«- »حماس«... تعثر تفاهمات اسطنبول
فتح: “موافقة” حماس لم تصل.. واألخيرة تطالب بإصدار مرسوم االنتخابات

بعد رسالة ترامب لألسد... مصدر يكشف رد دمشق 
وفحوى العروض االمريكية

1000 مسلح سوري وصلوا لـ»قره باغ« 
األسبوع الماضي للقتال ضد أرمينيا

مراقب »الدولة« اإلسرائيلي: الجيش 
غير مستعد لحرب كيماوية
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ك���������ص����ف م�����������ص�����در خ������ا�������س ل����وك����ال����ة 

ام�س االثنن، اأنه مت اإر�صال  “�صبوتنيك”، 
اإىل  ���ص��وري��ا  1000 م�����ص��ل��ح م���ن  اأك����ر م���ن 

االأ�صبوع  خالل  باغ  قره  ناغورين  منطقة 

املا�صي.

اأر���ص��ل  امل��ا���ص��ي  “يوم اجل��م��ع��ة  وق�����ال: 

�صوريا  م��ن  للقتال  م�صلح  األ���ف  م��ن  اأك���ر 

اإىل  للقتال  باغ  قره  ناغورين  اإىل منطقة 

جانب اجلي�س االأذربيجاين �صد اأرمينيا”. 

واأ�صار اأن هناك دفعات اأخرى من امل�صلحن 

ناغورين  اإىل  لالنتقال  ي�صتعدون  الذين 

قاره باغ من �صوريا.

وذكرت �صحيفة “ وول �صرتيت جورنال 

“مئات  اأن  ت��ق��ري��ره��ا  يف  االأم��ري��ك��ي��ة   ”
امل��ق��ات��ل��ن ال�����ص��وري��ن امل��رت��ب��ط��ن ب تركيا  

 ،” انت�صروا يف منطقة ال�صراع يف  قره باغ 

مو�صحًة اأن “املئات من اأع�صاء  اجلماعات 

امل�����ص��ل��ح��ة  ال�����ص��وري��ة امل��ت��ح��ال��ف��ة م��ع تركيا 

�صاركوا يف املعارك بن  اأذربيجان  و اأرمينيا 

.”
ي�صتعدون  اآخ��ري��ن  “مئات  اأن  ول��ف��ت��ت 

“اأنباء  ب���اأن  م��ن��وه��ًة  هناك”،  اإىل  لل�صفر 

بداأت تنت�صر يف �صفوف اجلماعات املتمردة 

ال�صورية منذ متوز، تفيد باأن تركيا تقوم 

االأع��م��ال  يف  للم�صاركة  مقاتلن  بتجنيد 

“اإر�صال  اأن  واأو�����ص����ح����ت  العدائية”. 

اإىل منطقة ال�صراع  امل�صلحن من  �صوريا  

جمموعات  يف  اأي���ل���ول،  منت�صف  يف  ج���رى 

ت�صل اإىل 100 �صخ�س يف وقت واحد”.

وجت������ددت اال����ص���ت���ب���اك���ات ب���ن اأرم��ي��ن��ي��ا 

اأعنف  يف  املا�صي،  اأيلول   27 يف  واأذربيجان 

جولة من ال�صراع امل�صتمر منذ نحو ثالثة 

عقود، و�صط اتهامات متبادلة ببدء القتال 

وا�صتقطاب م�صلحن.

االنباط - وكاالت

“الدولة”  م����راق����ب  ي�����ص��م��ى  م����ا  ن�����ص��ر 

االإ����ص���رائ���ي���ل���ي م��ت��ن��ي��اه��و اجن���ل���م���ان، ام�����س 

االث���ن���ن، ت��ق��ري��ًرا م��ط��واًل ح���ول الق�صور 

االأم��ن��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة وال��ب��ن��ي��ة التحتية 

وكذلك االجتماعية.

امل��ل��ف االأم��ن��ي  ورك���ز التقرير م��ن حيث 

ع��ل��ى ا����ص���ت���ع���دادات اجل��ي�����س االإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

الكيماوية.  االأ�صلحة  تهديد  حتت  للقتال 

واأ���ص��ار  ال�صابعة.   ال��ع��ربي��ة  ال��ق��ن��اة  بح�صب 

اإىل اأن ا�صتخدام االأ�صلحة الكيميائية اأثناء 

احل���رب يعترب ت��ه��دي��ًدا م��ع��روًف��ا وم��وج��وًدا 

خ��ا���ص��ًة خ���الل ال�����ص��ن��وات االأخ������رية، وذل��ك 

خالل احلرب االأهلية ال�صورية، التي بداأت 

ال�صوري  النظام  ا�صتخدم  حيث   ،2011 ع��ام 

االأ�صلحة الكيماوية، وباتت جيو�س خمتلفة 

ذل��ك اجلي�س  التهديد، مبا يف  ه��ذا  تواجه 

االأم���ريك���ي، ال���ذي ي��رى فيه حت��دًي��ا كبرًيا 

ومعقًدا.

ووف���ًق���ا ل��ل��ت��ق��ري��ر، ف�����اإن ف��ح�����س مكتب 

اجلي�س  ا�صتعداد  على  رك��ز  الدولة  مراقب 

االإ����ص���رائ���ي���ل���ي ل����ذل����ك، وخ���ا����ص���ًة ال���ق���وات 

التكنولوجيات  الربية، وكذلك قوات ق�صم 

واملراكز  الداخلية  واجلبهة  واللوج�صتيات 

ال�صمالية  اجلبهتن  على  خا�صًة  الطبية 

واجل��ن��وب��ي��ة. وت��ب��ن م���ن ال��ت��دق��ي��ق ال���ذي 

القدرة  الربية ال متتلك  القوات  اأن  ج��رى 

ملواجهة ذل��ك، ويف املقابل كان هناك تطور 

اإيجابي فيما يتعلق بتح�صن كفاءة االأنظمة 

اخل��ا���ص��ة مب��واج��ه��ة م��ث��ل ه����ذا ال��ه��ج��وم.  

واأو�صى ب�صرورة اأن يعمل اجلي�س وخا�صًة 

ال�������ص���الح ال������ربي ع��ل��ى حت�����ص��ن ج��اه��زي��ة 

الوحدات القتالية يف الت�صيكالت النظامية 

واالح���ت���ي���اط���ي���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ال��ت��ه��دي��د 

واأث��ن��اء  امل�صتمر  االأم���ن  اإط���ار  يف  الكيمائي 

احلرب. كما اأو�صى ب�صرورة اأن يتم تقلي�س 

واإع���داد  لذلك،  اجلاهزية  ب�صاأن  الفجوات 

�صياغة مبادئ توجيهية ب�صاأن طرق حت�صن 

اال�صتعداد للتعامل مع هذا التهديد.

االنباط - وكاالت

واحل��رم��ان  ال��وج��ع  م��ن  �صنوات  »خم�س 

نفتقدها  عنا،  بعيدة  ت��زال  وم��ا  واحل��ن��ن، 

م��رور  ال�صرب  ب��ف��ارغ  وننتظر  حلظة،  بكل 

املتبقية من حكمها الظامل، حتى  االأع��وام 

تعود اإىل بيتها وُتنور حياتنا من جديد«.

ب��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات ع���ربت وال����دة االأ���ص��رية 

حنينا  بيت  بلدة  من  باكري  مرح  املقد�صية 

�صمال القد�س املحتلة، عن م�صاعر ال�صوق 

م���رارة  م��ن  تعانيه  وم���ا  البنتها  واحل��ن��ن 

بعيًدا  احت�صانها،  م��ن  واحل��رم��ان  الفقد 

ال��ع��ازل وظ��ل��م ال�صجن وقهر  ع��ن ال��زج��اج 

ال�صجان .

ففي كل زاوية من منزلها ُعلقت �صورة 

مرح، كي تبقى حا�صرة وحمفورة يف قلوب 

عائلتها وعقولهم بكل دقيقة.

واحلزن  املبي�س  �صو�صن  والدتها  تقول 

ي���ب���دو ع���ل���ى ����ص���وت���ه���ا: “ال ط���ع���م ل��ل��ف��رح 

وال�������ص���ع���ادة ب�����دون م�����رح، ن��ف��ت��ق��د غ��ي��اب��ه��ا 

واملنا�صبات  االأعياد  بكل  كثرًيا  لها  ون�صتاق 

قريًبا،  بيننا  ت��ك��ون  اأن  ونتمنى  العائلية، 

فهي فاكهة املنزل وعن�صر اأ�صا�صي فيه«.

ح��ك��ًم��ا  ع�����اًم�����ا(   21( ب����اك����ري  وت�����واج�����ه 

بال�صجن ملدة ثمانية اأعوام ون�صف، ق�صت 

�صجون  ب��ن  خاللها  تنقلت  خم�صة،  منها 

والدامون”،  ه�صارون  ع�صقالن،  “الرملة، 
اأه��ل��ه��ا،  وال ت���زال ت��ق��ا���ص��ي اآالم ال��ب��ع��د ع��ن 

منزلها  يف  الحت�صانهم  واحلنن  وال�صوق 

الدافئ.

بداأت ق�صة معاناتها يف 12 ت�صرين اأول 

2015 عندما باغتها جندي اإ�صرائيلي بعدة 

طلقات نارية عقب خروجها من مدر�صتها 

القد�س، بزعم  ال�صيخ ج��راح و�صط  يف حي 

حيازة �صكن وحماولة تنفيذ عملية طعن. 

كانت يومها فتاة قا�صر مل يتجاوز عمرها 

ال�صاد�صة ع�صر، تعود والدتها بذاكرتها اإىل 

الع�صيبة  واللحظات  االأليم  التاريخ  ذل��ك 

اإح���دى  وق���ت تلقيها ات�����ص��ااًل ه��ات��ف��ًي��ا م��ن 

�صديقات مرح ُتخربها باإ�صابتها بر�صا�س 

االحتالل.

مل ت�صدق والدتها حينها خرب اإ�صابتها، 

�صديقتها  ب��ك��اء  اأن  اإال  م��زح��ة،  واع��ت��ربت��ه 

تقلق  االأم  جعل  متقطع  ب�صوت  وحديثها 

على ابنتها، فاأخذت تبحث عنها يف و�صائل 

االإع����الم وم��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل ح��ت��ى وج��دت 

�صورتها وهي ملقاة على االأر���س والدماء 

تنزف من ج�صدها.

تقول والدتها: “حن تاأكدت من اإ�صابة 

حيث  هدا�صا  م�صت�صفى  اإىل  هرعت  ابنتي، 

ترقد مرح، لكن �صلطات االحتالل منعتني 

واخل��وف  القلق  �صعور  زاد  ما  روؤيتها،  من 

على ابنتي، وو�صعها ال�صحي«.

اأطلق  “اجلندي  واأمل، ت�صيف  وبحرقة 

ع��ل��ى م����رح 14 ر���ص��ا���ص��ة اخ���رتق���ت ي��ده��ا 

الي�صرى، فاأحدثت ته�صًما يف عظامها من 

ال��ك��وع ح��ت��ى ال��ك��ت��ف، ب��ع��دم��ا ت��رك��ت تنزف 

مل  اأن���ه  حتى  اإ�صعافها،  دون  �صاعات  ل��ع��دة 

يرحم طفولتها الربيئة«.

وبعد يوم من اعتقالها، اأجرى االأطباء 

ب��ك��ري عملية ج��راح��ي��ة الإخ���راج  ل��الأ���ص��رية 

مت  يوًما   20 وبعد  يدها،  من  الر�صا�صات 

اأخ��رى ل��زراع��ة البالتن يف  اإج���راء عملية 

يدها، لكنها ال تزال بحاجة لعملية اأخرى 

ُتنهى خم�س �صنوات من االآالم واالأوجاع.

وت��ع��اين م��رح ال��ي��وم م��ن اأوج���اع �صديدة 

يف ي���ده���ا ال��ي�����ص��رى، وع�����دم ال���ق���درة على 

حتريكها والكتابة فيها، ومن نق�س �صديد 

ب��ع��دة م�صاكل  ل��ه��ا  ت�صبب  م��ا  احل��دي��د،  يف 

�صحية.

وُي�صاور القلق والدة باكري ب�صبب �صيا�صة 

االإهمال الطبي التي تتبعها اإدارة ال�صجون 

بحق االأ���ص��رى واالأ����ص���ريات، وامل��م��اط��ل��ة يف 

الإزال��ة  واإج���راء عملية  لها،  العالج  تقدمي 

ال��ب��الت��ن م��ن ي��ده��ا، وال���ذي ي��وؤث��ر عليها 

واآالمها  معاناتها  من  ويزيد  كبري،  ب�صكل 

خا�صة مع اقرتاب ال�صتاء.

اأطباء  مع  “توا�صلنا  والدتها:  وت��وؤك��د 

على  وال�����ص��غ��ط  للتدخل  االإن�����ص��ان  ح��ق��وق 

مل��رح،  العملية  ب��اإج��راء  لل�صماح  االح��ت��الل 

لكن حتى االآن ال جديد«.

“الدامون”  ���ص��ج��ن  اإدارة  وت�������ص���م���ح 

لوالديها فقط بزيارتها كل �صهرين ب�صبب 

“كورونا”، وكانت اآخر زيارة يف 19 املا�صي، 
طول  اأن  اأو�صحت  والتي  والدتها،  بح�صب 

مدة الزيارة يوؤثر �صلًبا على نف�صية ابنتها.

خ��م�����س ���ص��ن��وات م���ن م�����رارة االع��ت��ق��ال 

وظلم ال�صجن، مل تفت من ع�صد االأ�صرية 

وا�صتكملت  اآالم��ه��ا وج��راح��ه��ا،  ب��ل حت���دت 

م�صريتها التعليمية ومتكنت من احل�صول 

على �صهادة الثانوية العامة 

“ال�صكرتاريا  ل��درا���ص��ة  تطمح  وك��ان��ت 

الطبية” وفق والدتها، لكن بعد اعتقالها 

كي  “املحاماة”،  بدرا�صة  ترغب  اأ�صبحت 

�صجون  اإدارة  لكن  املظلومن.  ع��ن  ت��داف��ع 

يف  حلمها  حتقيق  م��ن  متنعها  االح��ت��الل 

ال  اأن���ه  بحجة  اجلامعية،  درا�صتها  اإك��م��ال 

اأ���ص��ريات ذات خ��ربة وك��ف��اءة علمية  يوجد 

حت��اول  اأن��ه��ا  اإال  ال�صجن،  داخ���ل  ملتابعتها 

ت��ع��وي�����س ذل�����ك ب����ق����راءة ال���ك���ت���ب ل��ت��ن��م��ي��ة 

ثقافتها واكت�صاب املهارات.

التي  الطفلة  تلك  م��رح  تعد  مل  ال��ي��وم 

“ن�صجت  ف���ق���د  االع����ت����ق����ال،  ق���ب���ل  ك���ان���ت 

قوية  �صخ�صية  متتلك  واأ�صبحت  وك��ربت، 

طيبة  بعالقات  تتمتع  واجتماعية  قيادية 

ووطيدة مع زميالتها، تقوم مب�صاعدتهن 

الأن  اأهلها  م��ا  اأوج��اع��ه��ن،  م��ن  والتخفيف 

اأمورهن احلياتية  تكون ممثلة لهن تتابع 

وم�صاكلهن وتتنزع حقوقهن من ال�صجان«.

عامها  دخلت  “ابنتي  والدتها  وت�صيف 

االع���ت���ق���ايل ال�����ص��اد���س مب��ع��ن��وي��ات ع��ال��ي��ة 

وب���ع���زمي���ة وك����ف����اح ال ي���ل���ن، وك���ل���ه���ا اأم����ل 

القريب  يف  بيتها  اإىل  وال���ع���ودة  ب��احل��ري��ة 

العاجل«.

مرح باكير.. من طفلة جريحة إلى ممثلة لألسيرات بـ»الدامون«
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الـريـا�ضي

القاهرة - وكاالت

ق���رر م��رت�����ص��ى م��ن�����ص��ور رئ��ي�����س ال��زم��ال��ك 

امل�����ص��ري، ���ص��رف م��ك��اف��اأة م��ال��ي��ة ق��دره��ا 50 

الفريق على ملعب  لكل العب يف  األف جنيه 

ال��دارال��ب��ي�����ص��اء، م�صاء  حم��م��د اخل��ام�����س يف 

 االأحد، يف ذهاب ن�صف نهائي دوري االأبطال.

واأع���ل���ن م��رت�����ص��ى ع���ر ق��ن��اة ن���ادي���ه، ���ص��رف 

م��ك��اف��اأة جل��م��ي��ع ال��اع��ب��ن ال���ذي���ن ���ص��ارك��وا 

اأو ت��خ��ل��ف��وا ع��ن ال��ل��ق��اء ل��ظ��روف االإ���ص��اب��ات 

اأن���ه  البع�س. واأو�صح  ل��ه��ا  ت��ع��ر���س  ال���ت���ي 

العب  لكل  اأخ���رى  جنيه  األ���ف   50 �صي�صرف 

ح���ال ح�����ص��م ال��ت��اأه��ل، يف ل��ق��اء االإي�����اب ي���وم ، 

ب��ع��د ال��ف��وز ع��ل��ى ال���رج���اء امل��غ��رب��ي يف دوري 

�صيفه  اأم��ام  الرجاء  اأفريقيا. وخ�صر  اأبطال 

الزمالك، بنتيجة )0/1(، ال�صبت املقبل على 

���ص��ت��اد ال��ق��اه��رة.واأك��د م��رت�����ص��ى م��ن�����ص��ور اأن 

العبي الزمالك �صيح�صلوا على مكافاآت غري 

االأف��ري��ق��ي. باللقب  التتويج  ح��ال  م�صبوقة 

بلقب  يفز  مل  ال��زم��ال��ك،  ن��ادي  اأن  اإىل  ي�صار 

دوري اأبطال اأفريقيا منذ عام 2002.

11

�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع االلكرتوين

 مكافأة الفوز لنجوم الزمالك

 االسرة الرياضية تفقد بلعاوي والخطيب

 الناطور احدث الوجوه الفيصالويه

 ابرا ينوي البقاء مع الميالن

االنباط - عمان

ان��ت��ق��ل اىل رح��م��ت��ه ت��ع��اىل خ��ب��ري ك��رة 

ال�صلة االردنية واحد ابرز العاملن معها 

نعته اأ�صرة  ال��ذي  بلعاوي  غالب  املرحوم 

ال��ري��ا���ص��ة االردن���ي���ة ، وال����ذي ت���ويف بعد 

م�������ص���رية ط���وي���ل���ة م����ن ال���ع���ط���اء. وع���ر 

حم��ب��و ك���رة ال�����ص��ل��ة االأردن���ي���ة م��ن خ��ال 

م�����واق�����ع ال����ت����وا�����ص����ل االج����ت����م����اع����ي ع��ن 

ال��ذي  بلعاوي،  لرحيل  ال�صديد  حزنهم 

اللعبة،  خ��دم��ة  ع��م��ره يف  ���ص��ن��وات  اأف��ن��ى 

وك����ان رج����ًا خم��ل�����ص��اً وم��ع��ط��اًء وحم��ب��اً 

من  ال��ع��دي��د  ب��ل��ع��اوي  للجميع. و�صغل 

املنا�صب، اأهمها املدير التنفيذي ال�صابق 

واأم���ن  ال�����ص��ل��ة  ل��ك��رة  االأردين  ل���احت���اد 

فنياً،  م�صت�صاراً  وعمل  العودة،  نادي  �صر 

وحكماً دوليا واإداريا.

االأردنية،  التايكواندو  اأ�صرة  وفجعت 

ال��ي��وم ك��ذل��ك ب��ن��ب��اأ وف���اة امل���درب ال��دويل 

ل����وؤي اخل��ط��ي��ب، ح��ي��ث ع��ان��ى م��ن وع��ك��ة 

احلياة. وعرت  ي��ف��ارق  اأن  قبل  �صحية 

اأ���ص��رة ال��ت��اي��ك��وان��دو االأردن���ي���ة، ع��ن اأ���ص��د 

ح��زن��ه��ا ب��رح��ي��ل اأح����د خ��رائ��ه��ا ال��ذي��ن 

اأف���ن���وا ���ص��ن��وات ع��م��ره��م يف خ��دم��ة ه��ذه 

يف  اخل��ط��ي��ب،  تعين  الريا�صة. وجرى 

العديد  على  م�صرًفا  االأخ��رية،  ال�صنوات 

النظرية لقانون احلكام  املحا�صرات  من 

بريا�صة  اخلا�صة  التدريبية  وال���دورات 

اآ�صيا  التايكواندو، �صواء يف منطقة غرب 

اأفريقيا. اأو 

االنباط - عمان

اع���ل���ن  ال����ن����ادي ال��ف��ي�����ص��ل��ي ع���ن ت��ع��اق��ده 

م�����ع ال�����اع�����ب ف��������ادي ال�����ن�����اط�����ور ل���ل���ع���ب يف 

 ف���ري���ق ك����رة ال���ق���دم خ����ال ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة.

امتام  الر�صمي  موقعه  على  الفي�صلي  واأعلن 

ن��ادي  ال��ق��ادم م��ن  ال��ن��اط��ور  ال��اع��ب  �صفقة 

ال��ن��اط��ور  ان  اىل  الفي�صلي  وا���ص��ار  ال��رم��ث��ا. 

ملدة  الفريق  �صفوف  يف  للعب  عقد  على  وّقع 

اأي�صا  تعاقد  الفي�صلي  وكان  ون�صف.  مو�صم 

ال��اع��ب  م��ع  امل��ا���ص��ي��ة  القليلة  االأي����ام  خ���ال 

العربي،  ال��ن��ادي  م��ن  ال��ق��ادم  العك�س  حممد 

كاوديو  االأرجنتيني  الاعب  مع  تعاقد  كما 

ا�صتعدادا  ال��ف��ري��ق  �صفوف  لتعزيز  فا�صكيز 

لكرة  امل��ح��رتف��ن  دوري  م��ن  االإي����اب  مل��رح��ل��ة 

القدم.

روما - وكاالت

ات���������خ���������ذ ال�����������������ص��������وي��������دي زالت��������������ان 

اإب���راه���ي���م���وف���ي���ت�������س، م���ه���اج���م م���ي���ان، 

ق���������������راًرا ج���������دي���������ًدا، ب�����ع�����د ت�����األ�����ق�����ه يف 

 ال�������ف�������رتة االأخ����������������رية م�������ع ال�����ف�����ري�����ق.

دي���ا  “كوريري  ���ص��ح��ي��ف��ة  وب���ح�������ص���ب 

يخطط  اإبراهيموفيت�س  ف���اإن  �صريا”، 

ل��ل��ب��ق��اء ل���ف���رتة اأط������ول داخ�����ل ���ص��ف��وف 

م�����ي�����ان، ح����ي����ث ي�������ص���ت���ه���دف امل���ه���اج���م 

مع  اأخ��رى  مرة  عقده  جتديد  ال�صويدي 

عاًما(   39( زالت��ان  اأن  النادي. واأ�صافت 

وق���ع ع���ق���ًدا مل���دة ع���ام واح����د م���ع م��ي��ان 

يريد  ل��ك��ن��ه  امل��ا���ص��ي،  اآب  اأغ�����ص��ط�����س/  يف 

ال��ب��ق��اء اأك����ر وي�����ص��غ��ط م���ن اأج����ل عقد 

احلمر. ونوهت  ال�����ص��ي��اط��ن  م��ع  ج��دي��د 

زالت���ان،  اأع��م��ال  وك��ي��ل  راي����وال،  اأن مينو 

بداأ درا�صة ذلك بالفعل، وبداأ التخطيط 

اإبرا  النادي. ويعي�س  مع  لفتح حمادثات 

�صاهم يف  بعدما  فرتة مميزة مع ميان 

ب��ال��دوري  ميان  م��ع  اأه���داف   4 ت�صجيل 

الفريق  وقيادته  املو�صم،  ه��ذا  االإي��ط��ايل 

مرة  الأول  االإن��رت  على  بالديربي  للفوز 

منذ 4 �صنوات.

االنباط - عمان

ت��ت��وا���ص��ل م�����ص��اء ال��ي��وم ع��ل��ى ملعب 

ال���ب���ول���و مب��دي��ن��ة احل�����ص��ن ل��ل�����ص��ب��اب، 

م���ن���اف�������ص���ات اجل�����ول�����ة االأخ�����������رية م��ن 

ح��م��اده  دوري  ل��ب��ط��ول��ة  االأول  ال����دور 

2020. وتختتم  ملو�صم   16 ت  للنا�صئات 

ع��ن��د اخل��ام�����ص��ة م�����ص��اء، ح��ي��ث ي��واج��ه 

ال����راي����ة احل�������ص���ن وال�����ب�����رتاء ن��ظ��ريه 

االأرثوذك�صي، فيما يلتقي عند الثامنة 

واالأهلي  الن�صر  مع  اال�صتقال  م�صاء 

ع���م���ان،  ف�����رق  اأن  ع����م����ان. ي����ذك����ر  م����ع 

االأه���ل���ي، ال��ن�����ص��ر، ال��ق��اد���ص��ي��ة، ���ص��ب��اب 

اإىل  تاأهلها  ح�صمت  واحل�صن  االأردن، 

بعد  البطولة  من  النهائي  رب��ع  ال��دور 

خ��ت��ام م��ن��اف�����ص��ات اجل���ول���ة اخل��ام�����ص��ة، 

وعمان  العروبة  فريقا  يتناف�س  فيما 

ال�صابعة  ال��ت��اأه��ل  بطاقة  على  �صي  اف 

����ص���م���ن امل���ج���م���وع���ة ال���ث���ال���ث���ة، ب��ي��ن��م��ا 

على  وج��ر���س  ال��راي��ة  ف��ري��ق��ا  يتناف�س 

امل��ج��م��وع��ة  ���ص��م��ن  “الثامنة”  ح�����ص��د 

ي�صهد  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  الرابعة. وح�صب 

اأول كل  ال��ن��ه��ائ��ي م��واج��ه��ات ب��ن  رب���ع 

جم���م���وع���ة م�����ع و����ص���ي���ف امل���ج���م���وع���ة 

االأخ�����رى، ح��ي��ث ي��ق��ام ه���ذا ال����دور وم��ا 

ي��ل��ي��ه، ب��ن��ظ��ام خ���روج امل��غ��ل��وب م��ن اأول 

و�صط  البطولة  مناف�صات  مرة. وتقام 

ت��ط��ب��ي��ق ب���روت���وك���ول ���ص��ح��ي م�����ص��دد، 

ل�������ص���م���ان حت���ق���ي���ق ك����اف����ة م��ت��ط��ل��ب��ات 

اأولوية  ت�صكل  والتي  العامة،  ال�صامة 

اأن  ل������دى االحت�����اد.ي�����ذك�����ر  رئ���ي�������ص���ي���ة 

دعم  على  يحر�س  حماده”  “مطعم 
والكرة  ع��ام،  ب�صكل  الريا�صي  القطاع 

بهدف  اخل�صو�س،  وجه  على  الن�صوية 

حتقيق املزيد من االإجنازات الريا�صية 

االأردنية يف جميع املحافل، وعلى كافة 

امل�����ص��ت��وي��ات، م���ن م��ن��ط��ل��ق امل�����ص��وؤول��ي��ة 

وال��ذي  اخل��ا���س،  للقطاع  االجتماعية 

اأر�س  على  حماده”  “مطعم  يرتجمه 

الواقع.

عوا�صم - وكاالت

ت��ن��ط��ل��ق ال��ن�����ص��خ��ة اجل����دي����دة م���ن دوري 

اأوروب���ا يف وق��ت يخيم عليه اخل��وف  اأب��ط��ال 

وتداعياته  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�صار  ب�صبب 

البطولة،  ج��دول  على  تهديدا  ت�صكل  التي 

اأن ي��ك��ل��ل ب��ال��ن��ه��ائ��ي يف  ال�����ذي م���ن امل���ق���رر 

29 م���اي���و/اآي���ار امل��ق��ب��ل يف م��ل��ع��ب »اأت���ات���ورك 

الت�صامبيونز  مناف�صات  االأوليمبي«. وتبداأ 

جديدة  موجات  ظل  يف  الثاثاء  اليوم  ليج 

بالعامل  دول  عدة  يف  التاجي  الفريو�س  من 

واأوروب����������ا، ق���د ت���ه���دد ه����ذه ال��ن�����ص��خ��ة ال��ت��ي 

من  فيها  امل��ج��م��وع��ات  دور  م��ب��اري��ات  �صتقام 

ل��ق��ائ��ي ذه�����اب وع�����ودة ك���ال���ع���ادة، ع��ل��ى اأم���ل 

ال�صماح تدريجيا بح�صور اجلماهري، وذلك 

ربع  اإق��ام��ة  يف  ك��ورون��ا  اأزم���ة  ت�صببت  بعدما 

مباراة  من  املا�صية  الن�صخة  نهائي  ون�صف 

واحدة. ومع ذلك فاإن ال�صماح بح�صور عدد 

قرارات  يعتمد على  حمدود من اجلماهري، 

تتخذها  التي  واالإج���راءات  بلد  كل  �صلطات 

الفرق التزاما بلوائح االحتاد االأوروبي لكرة 

املناف�صة   32 ال��� الفرق  )يويفا(. وبن  القدم 

يف دور املجموعات هناك اأربعة ت�صارك الأول 

واإ�صطنبول  الفرن�صي  ري��ن  �صتاد  وه��ي  م��رة 

الرو�صي  وكرا�صنودار  الرتكي  �صهري  با�صاك 

ب��اي��رن  ���ص��ك  الدمناركي. وبا  وم��ي��ت��ان��د 

م��ي��ون��خ ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ه���و امل��ر���ص��ح االأك����ر 

ف��ق��د ت���وج ب��ال��ل��ق��ب ق��ب��ل ن��ح��و ���ص��ه��ر ون�صف 

نف�صها  تفر�س  جديدة  بفل�صفة  ل�صبونة  يف 

على كرة القدم احلالية وتكمن يف االعتماد 

ع��ل��ى ال���ق���وة واالإي����ق����اع وامل����ه����ارات ال��ب��دن��ي��ة 

واالل���ت���زام، م��ق��اب��ل االع��ت��م��اد ع��ل��ى امل��ه��ارات 

وامل���وه���ب���ة ال���ف���ردي���ة ال��ت��ي ك��ان��ت م�����ص��ي��ط��رة 

عن  ال��دف��اع  رحلة  البايرن  قبل. ويبداأ  م��ن 

اأتلتيكو مدريد الذي ي�صت�صيفه  اأمام  اللقب 

يف  االرب���ع���اء  اأرينا”  “األيانز  م��ل��ع��ب��ه  ع��ل��ى 

دور  م���ن  االأوىل  اجل���ول���ة  م���واج���ه���ات  اأه�����م 

جريمان  �صان  باري�س  املجموعات. وتنتظر 

�صعبة  م��واج��ه��ة  امل��ا���ص��ي��ة  الن�صخة  و���ص��ي��ف 

“حديقة  م��ل��ع��ب  ي�����ص��ت��ق��ب��ل يف  ح��ي��ث  اأي�����ص��ا 

االأمراء” الثاثاء مان�ص�صرت يونايتد �صمن 

م��واج��ه��ات امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ام��ن��ة ال��ت��ي ت�صم 

اليبزيج واإ�صطنبول با�صاك �صهري. ويتواجه 

اآخ���ر ف��ائ��زي��ن ب��ال��دوري االأوروب����ي يف ملعب 

بريدج” الثاثاء حيث ي�صتقبل  “�صتامفورد 
ت�صيل�صي بطل الدوري االأوروبي 2019 حامل 

اخلام�صة  املجموعة  �صمن  اإ�صبيلية  اللقب 

ال��ت��ي ت�����ص��م اأي�����ص��ا ك��را���ص��ن��ودار وري���ن. اأم���ا 

االأرجنتيني  بن  انتظاره  طال  الذي  اللقاء 

ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ص��ي وال���رت���غ���ايل ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و 

جم��ددا  االأخ�صر  امل�صتطيل  داخ��ل  رون��ال��دو 

وال���ذي م��ن امل��ف��رت���س اأن ي��ك��ون يف اجل��ول��ة 

اجلاري  ال�صهر  من   28 يف  وحتديدا  الثانية 

على  �صيفا  بر�صلونة  يحل  حينما  تورينو  يف 

ي��وف��ن��ت��و���س، ف���م���ازال يف ع��ل��م ال��غ��ي��ب ن��ظ��را 

الحتمالية غياب النجم الرتغايل الإ�صابته 

 ب����ك����ورون����ا وخ�������ص���وع���ه ل��ل��ح��ج��ر ال�����ص��ح��ي.

���ص��ي��غ��ي��ب عن  اأن ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و  امل���وؤك���د  وم���ن 

ي��ح��ل  ح��ي��ن��م��ا  ال����ث����اث����اء  االأوىل  اجل����ول����ة 

اأم��ا  ك��ي��ي��ف،  ي��وف��ن��ت��و���س �صيفا ع��ل��ى دي��ن��ام��و 

فرين�صفاروز  ع��ل��ى  �صيفا  فيحل  بر�صلونة 

يف امل��ج��ر يف ن��ف�����س ال��ي��وم ���ص��م��ن امل��ج��م��وع��ة 

ح�����ص��دا  االأك�����ر  م���دري���د  ال�صابعة. وريال 

مل  وال���ذي  لقبا   13 ب��واق��ع  ال��ب��ط��ول��ة  للقب 

ثمن  جت���اوز  م��ن  ن�صختن  اآخ���ر  يف  ي��ت��م��ك��ن 

ال��ن��ه��ائ��ي ف��ي��ب��داأ م�����ص��واره ع��ل��ى ار���ص��ه اأم���ام 

التي  الثانية  باملجموعة  االأرب��ع��اء  �صاختار 

ميان  اإن���رت  ال��ي��وم  بنف�س  فيها  ي�صت�صيف 

مون�صنجادباخ. ويحل  ب��رو���ص��ي��ا  ف���ري���ق 

ل���ي���ف���رب���ول ���ص��ي��ف��ا االأرب�����ع�����اء ع���ل���ى اأي���اك�������س 

ميتيياند  ت�صم  التي  الرابعة  باملجموعة 

ي�صتقبل  ال��ث��ال��ث��ة  واأتاالنتا. وباملجموعة 

�صيتي  م��ان�����ص�����ص��رت  امل��ج��م��وع��ة  ف���رق  اأخ���ط���ر 

اأوليمبياكو�س  يلتقي  بينما  بورتو،  االأربعاء 

اليوم. بنف�س  االأول  ملعب  على  ومار�صيليا 

اأم���ا امل��ج��م��وع��ة ال�����ص��اد���ص��ة ف��ح��ظ��وظ ال��ف��رق 

الثاثاء  مناف�صاتها  وتنطلق  مت�صاوية  بها 

دورمتوند  برو�صيا  الت�صيو  ي�صتقبل  حينما 

�صان  زينيت  على  �صيفا  ب��روج  كلوب  ويحل 

بطر�صرج.�س

باري�س - وكاالت

ح���اف���ظ���ت االأ�����ص����رتال����ي����ة اأ����ص���ل���ي ب���ارت���ي 

لاعبات  ال��ع��امل��ي  الت�صنيف  ���ص��دارة  ع��ل��ى 

ال�����ص��ادرة  ن�صخته  يف  امل��ح��رتف��ات،  ال��ت��ن�����س 

ك��ب��رية  ب��ط��ول��ة  وج����ود  ع���دم  االإثنن. ومع 

خ����ال االأ����ص���ب���وع اجل�������اري، مت���ل���ك ب���ارت���ي 

على  م��ت��ق��دم��ة  ر���ص��ي��ده��ا،  يف  ن��ق��ط��ة   8717

نقطة(   7255( هاليب  �صيمونا  الرومانية 

نقطة(.  5780( اأو�صاكا  ناعومي   واليابانية 

ال��ع�����ص��رة االأوىل يف  امل���راك���ز  ت��رت��ي��ب  وج����اء 

ال��ت�����ص��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي ل��اع��ب��ات امل��ح��رتف��ات 

 8717 )اأ�صرتاليا(  بارتي  كالتايل:- - اأ�صلي 

 7255 )روم��ان��ي��ا(  هاليب  نقطة - �صيمونا 

 5780 )ال��ي��اب��ان(  اأو���ص��اك��ا  نقطة  ناعومي 

املتحدة  )ال��والي��ات  كينن  نقطة - �صوفيا 

االأمريكية( 5760 نقطة - اإيلينا �صفيتولينا 

نقطة - كارولينا   5260 )اأوك�����ران�����ي�����ا( 

 5205 ال��ت�����ص��ي��ك(  ب��ل��ي�����ص��ك��وف��ا )ج��م��ه��وري��ة 

 4555 )ك��ن��دا(  اأن��دري�����ص��ك��و  نقطة - بيانكا 

ن���ق���ط���ة - ب���ي���رتا ك���ف���ي���ت���وف���ا )ج���م���ه���وري���ة 

)هولندا(  بريتنز  4516 - كيكي  الت�صيك( 

املتحدة  )الواليات  ويليامز  4505 -�صريينا 

االأمريكية( 4080 .

ختام منافسات الجولة االخيرة لبطولة الناشئات

 كورونا تسيطر على منافسات اوروبا

 بارتي في صدارة التنس العالمي

 فحوصات كورونا لسلة الوحدات
االنباط - عمان

الفني  ال�����ص��ل��ة، وج���ه���ازه  ل��ك��رة  االأول  ال���وح���دات  ف��ري��ق  خ�����ص��ع الع��ب��و 

والعاملن يف منظومته، لفحو�صات كورونا يف مقر احتاد كرة  واالإداري، 

واللجنة  االحت��اد  قبل  من  به  املعمول  الروتوكول  بح�صب  وذل��ك  ال�صلة 

االأوملبية وجلنة االأوبئة، وذلك حت�صرياً النطاقة املو�صم ال�صلوي 2020-

كاأ�س  بطولة  باإقامة  اجل��اري  ال�صهر  من   22 ي��وم  �صينطلق  وال��ذي   2021

ال�صهر احلايل  25 من  يوم  ر�صمياً  الوحدات  ال�صلة.و�صيظهر  بكرة  االأردن 

وهو ينتظر الفائز من لقاء كفريوبا واجلبيهة وذلك بح�صب القرعة التي 

اأقرها احتاد ال�صلة موؤخرا.
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حمالت أمنية تحتاج 
إلى دعائم تشريعية

القول الفصل

الأتاوات  الأمنية ب�ضكل مكثف لجتثاث ظاهرة فار�ضي  تتوا�ضل احلمالت 

وال��زع��ران واخل��ارج��ن ع��ن ال��ق��ان��ون، واإن ك��ان��ت ه��ذه احل��م��الت ت��اأت��ي ب�ضكل 

تتوقف  لن  باأنها  وا�ضحا  كان  اأم�س  العام  الأمن  مدير  حديث  اأن  اإل  متاأخر، 

ل  اأن  يتمنى  اجلميع  ال��ع��ام.  ب��داي��ة  منذ  لها  خمطط  ك��ان  واأن���ه  و�ضت�ضتمر، 

باأ�ضرع وقت،  اأهدافها  واأن حتقق  تكون هذه احلمالت مرتبطة بحدث معن، 

والتجارية. الأمنية  النا�س  حلقوق  حماية 

ال��ق��ب�����س ع��ل��ى م��ن ك��ان ي��روع  ال��ت��ي رح��ب��ت بعمليات  ك��ث��رة ه��ي الأ����ض���وات 

دعم  باجتاه  وا�ضحا  ال�ضعب  �ضوت  كان  اإذ  املحافظات،  خمتلف  يف  املواطنن 

العام  ال�ضالح  حتقق  لأنها  منها  جزءا  يكون  لأن  وال�ضتعداد  الإجراءات  هذه 

البلد. با�ضتقرار  مرتبط  وتقدمها  احلياة  مناحي  كل  كون  للدولة، 

والتوجهات  ال�����ض��ع��ارات  ي�ضتدعي  م��ن  ه��ن��اك  ك��ان  الأ���ض��وات  ه��ذه  وم��ق��اب��ل 

يتحدثون  الذين  هوؤلء  راأ�ضهم  وعلى  احلمالت،  بهذه  والت�ضكيك  اخلارجية، 

اأم��ر  ع��ن ح��ق��وق الن�����ض��ان، يف ال��واق��ع جميعنا ي��ح��رم ح��ق��وق الن�����ض��ان، وه��ذا 

كافة  دور  ن��ق��در  وب��امل��ق��اب��ل  م��ق��د���س،  ف��ه��و  و���ض��ان��ه،  الأردين،  ال��د���ض��ت��ور  ك��ف��ل��ه 

الطار. بهذا  العاملة  املنظمات 

املواطن  حقوق  »اأي��ن  عنه  اجابة  عن  يبحث  اجلميع  الذي  ال�ضوؤال  اأن  بيد 

و�ضرقة جهد  الدماء،  �ضفك  ي�ضت�ضهلون  الذين  البلطجية  هوؤلء  الأردين من 

وي��روع��ون  ب��الإك��راه،  اأم���وال  دف��ع  عليهم  ويفر�ضون  وامل���ايل،  ال��ب��دين  ال��ن��ا���س 

الأط���ف���ال، وال��ن�����ض��اء، ف��ي��خ��اف امل���رء ع��ل��ى اأولده ب���اأن ي�����ض��رون يف ال�����ض��ارع يف 

الأمن  دول��ة  باأنها  العامل  دول  جميع  به  تقر  وال��ذي  العري�س  عنوانها  دول��ة 

والأمان؟«.

اأردين  اأي مواطن  اأن يبخل عليهم  الأمن م�ضكورة، ول ميكن  جهود رجال 

الر�ضائل  لكن  اآمنن،  �ضاملن  حملة  كل  بعد  منازلهم  اإىل  يعودوا  باأن  بالدعاء 

اأن يزعزع  اأن ت�ضل لكل من ت�ضول له نف�ضه  التي تبثها الدولة وا�ضحة يجب 

متوا�ضلة  احلمالت  اأن  الر�ضائل،  هذه  واأب��رز  بالآخرين،  ويعبث  ال�ضتقرار، 

وهيبة  القانون،  �ضيادة  فر�س  منها  الهدف  واأن  اأبى،  من  واأبى  �ضاء  من  �ضاء 

الدولة، وهذا اأمر ل يتاأتى اإىل بتطبيق اأ�ضد الإجراءات بحق هذه الفئة غر 

الب�ضرية.

الت�ضريعات،  تغليظ  اإىل  دع��ا  من  كل  اإىل  �ضوتي  اأ�ضم  فاإنني  الإط��ار  ويف 

حقيقيا،  رادع���ا  ل��ت��ك��ون  والبلطجية  ال��زع��ران  ب��ح��ق  ال��ع��ق��وب��ات  اأ���ض��د  واإن����زال 

و�ضالحا بيد املواطن املت�ضرر ممن يهاب من تقدمي �ضكوى لأنه يدرك جيدا 

اأ�ضرته. ومن  منه  هوؤلء  لنتقام  عر�س  �ضيكون  وبالتايل  ب�ضيطة  العقوبة  اأن 

يعيد  وجتعله  الن�ضان،  يتلقاه  اأن  ممكن  در�س  اأكرب  هي  ال�ضارمة  العقوبة 

بالآخرين،  الإ�ضرار  �ضاأنه  من  �ضلوك  اأي  على  يقدم  اأن  قبل  جيدا  ح�ضاباته 

وه���ذه ال��ع��ق��وب��ة م��ا دام���ت غ��ر م��وؤمل��ة ف��ل��ن ت��ك��ون ه��ذه احل��م��الت ذي ف��ائ��دة، 

هوؤلء  بتحول  دورهم  وينتهي  بهم،  املناطة  باأدوارهم  يقومون  الأمن  فرجال 

اإل  اأم��ام��ه  خ��ي��ار  ول  ون�ضو�ضه  ال��ق��ان��ون  اإىل  يلجاأ  باملقابل  ال��ذي  للق�ضاء، 

. تطبيقها

من  ت�ضريعات  على  تعديالت  اج��راء  اأم�����س  م��ن  اأول  ق��رر  ال���وزراء  جمل�س 

لهذا  كاملة  خطة  ي�ضع  اأن  منه  ون��رج��و  ال�����ض��وارع،  يف  الزعرنة  ان��ه��اء  �ضاأنها 

امللف يف �ضبيل اجنازه بال�ضرعة املمكنة، وعدم التاأخر، حتى يعود الهدوء اإىل 

اأحوالنا. وت�ضتقر  �ضوارعنا، 

الجغبير حسين  االنباط-عمان

ب�ضحة  ال��ع��ن��اي��ة  م��ع��ه��د  ن�����ض��رة  ت��ت��ح��دث 

الأ�����ض����رة، م��وؤ���ض�����ض��ة امل���ل���ك احل�������ض���ن، ام�����س 

اأهمية تنظيم الأ�ضرة واملباعدة  الإثنن، عن 

ب����ن الأح������م������ال، م���ق���دم���ة ن�������ض���ائ���ح م��ه��م��ة 

والرجال. لل�ضيدات 

وت��اأت��ي ن�����ض��رة امل��ع��ه��د ت��زام��ن��ا م��ع م��ب��ادرة 

جائحة  ظل  يف  الأ���ض��رة  لتنظيم  لبكرة  »ي��وم 

ال��ت��ي انطلقت  امل�����ض��ت��ج��د«،  ك��ورون��ا  ف��رو���س 

بنت طالل،  ب�ضمة  الأم��ر  �ضمو  رعاية  حتت 

بهدف حت�ضن جودة خدمات تنظيم الأ�ضرة 

املقدمة.

مباهية  علميا  تعريفا  الن�ضرة  وتت�ضمن 

ت��ن��ظ��ي��م الأ�������ض������رة، وال����ف����وائ����د وال���و����ض���ائ���ل 

اأكانت  �ضواء  التنظيم،  عملية  يف  امل�ضتخدمة 

اأو حديثة. تقليدية 

وف��ًق��ا مل��راك��ز ال�����ض��ي��ط��رة ع��ل��ى الأم���را����س 

تنظيم  ُي���ع���د   ،)CDC( م��ن��ه��ا  وال���وق���اي���ة 

10 اإجن������ازات يف جم��ال  الأ����ض���رة اأح����د اأك����رب 

حيث  الع�ضرين،  ال��ق��رن  يف  العامة  ال�ضحة 

اأدت قدرة الأفراد على حتديد حجم اأ�ضرهم 

ك���ب���ر يف  اإىل حت�����ض��ن  اأط���ف���ال���ه���م  وت���وق���ي���ت 

ال�ضحة والرفاه الجتماعي والقت�ضاد.

فما هو تنظيم الأ�سرة؟

تنظيم الأ�ضرة: هو قدرة الأفراد والأزواج 

ع��ل��ى ت���وق���ع وحت��ق��ي��ق ال���ع���دد امل����رغ����وب من 

ب��ن الأح��م��ال وتوقيتها  الأط��ف��ال وامل��ب��اع��دة 

م��ن خ���الل ا���ض��ت��خ��دام و���ض��ائ��ل م��ن��ع احل��م��ل، 

يتوافق  الذي  الزوجن  وهو حق من حقوق 

ل��ي��ت��م��ت��ع��وا بحياة  م���ع خ��ط��ت��ه��م��ا الإجن���اب���ي���ة 

العاملية  ال�ضحة  منظمة  وت��و���ض��ي  ���ض��ع��ي��دة، 

ب����اأن امل��ب��اع��دة ال��ف�����ض��ل��ى ب���ن الأح���م���ال هي 

ثالث �ضنوات.

فوائد تنظيم الأ�سرة:

ف���وائ���د ت��ن��ظ��ي��م الأ�����ض����رة م���ت���ع���ددة ل���الأم 

ال�ضحية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  والأ����ض���رة  وال��ط��ف��ل 

حيث  والجتماعية  والنف�ضية  اجل�ضمانية 

املجتمع،  يف  وال��رف��اه  التنمية  على  ت�ضاعد 

من  ال�ضكانية  التحديات  ملواجهة  حاًل  ويعد 

من  ميكن  كما  ال�ضكانية،  الفر�ضة  منطلق 

وميكنها  ال��ولدة  بعد  �ضحتها  الأم  ا�ضتعادة 

وال��ف��ر���ض��ة  ال��وق��ت  م��ن  يكفي  م��ا  تعطي  اأن 

اإ�ضافة  واأطفالها.  بزوجها  والهتمام  للحب 

اإىل ذلك ي�ضمل تنظيم الأ�ضرة فوائد اأخرى 

ت��ع��ود ع��ل��ى ���ض��ح��ة ال��ط��ف��ل و���ض��الم��ت��ه حيث 

يقلل من ن�ضبة مرا�ضة الأطفال ووفياتهم.

و�سائل تنظيم الأ�سرة:

واأزواج��ه��ن  ال�ضيدات  رغ��ب��ات  تختلف  ق��د 

ا�ضتخدامها،  يتم  التي  احلمل  منع  بو�ضيلة 

ف��ف��ي ح���ن ت��رغ��ب ب��ع�����س ال�����ض��ي��دات ب��ع��ودة 

ت��ت��م��ك��ن من  اإىل اخل�����ض��وب��ة ح��ت��ى  ���ض��ري��ع��ة 

احلمل بعد فرة وجيزة من وقف ا�ضتخدام 

اأخريات  �ضيدات  ترغب  احلمل،  منع  و�ضيلة 

با�ضتخدام و�ضائل طويلة الأمد.

تق�سم و�سائل منع احلمل اإىل:

1. و�ضائل تنظيم الأ�ضرة التقليدية:

لقد ا�ضتخدم اأ�ضالفنا و�ضائل منع احلمل 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل��ف��رة ط��وي��ل��ة ل��ل��م��ب��اع��دة بن 

الأح���م���ال ق��ب��ل ظ��ه��ور و���ض��ائ��ل م��ن��ع احل��م��ل 

احلديثة.

ت�����ض��م��ل ه���ذه ال��و���ض��ائ��ل ال���ع���زل، وال��ط��رق 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ب��ت��ح��دي��د ع����الم����ات واأع����را�����س 

للتمكن  ال�ضهرية  ال���دورة  اأث��ن��اء  اخل�ضوبة 

من التخطيط للحمل اأو جتنبه.

لتحديد  الرزنامة  ي�ضتخدمون  كانوا  كما 

فرة الإبا�ضة، وما زالت كثر من ال�ضيدات 

ت�����ض��ت��خ��دم ه����ذه ال���و����ض���ائ���ل ل��ل��م��ب��اع��دة ب��ن 

الأحمال ولكن كثراً منهن ل�ضَن على دراية 

تامة باأن ن�ضبة الف�ضل عند ا�ضتخدام طريقة 

الرزنامة عالية لتدين فاعليتها.

على  ال�����ض��ي��دات  بت�ضجيع  ُي��ن�����ض��ح  ل��ذل��ك 

احلديثة  الأ���ض��رة  تنظيم  و���ض��ائ��ل  ا���ض��ت��خ��دام 

احتياجات  وتلبي  اأع��ل��ى  فاعليتها  اأن  حيث 

واملنا�ضبة  الإجنابية  خطتها  ح�ضب  ال�ضيدة 

والنف�ضية. الجتماعية  وظروفها  ل�ضحتها 

2. و�ضائل تنظيم الأ�ضرة احلديثة :

- و�ضائل طويلة الأمد: هي و�ضائل متنع 

احل��م��ل ل��ف��رة ط��وي��ل��ة ت�����راوح ب���ن ث��الث 

للغر�ضات  �ضنوات  خم�س  اإىل  للحقن،  اأ�ضهر 

واإىل ع�ضر �ضنوات للولب.

- و�ضائل ق�ضرة الأمد: هي و�ضائل متنع 

بانتظام يومياً  ا�ضتخدامها  احلمل طاملا يتم 

مثل احل��ب��وب اأح��ادي��ة ال��ه��رم��ون، واحل��ب��وب 

اأو  بالإر�ضاع  الطمث  قطع  وطريقة  املركبة، 

الواقي  مثل  اجلماع  فيها  يتم  مرة  كل  قبل 

املهبلية. والتحاميل  الذكري 

الأنابيب  رب��ط  كعملية  دائ��م��ة:  و�ضائل   -

)املوا�ضر( لل�ضيدات، وهي تنا�ضب الزوجن 

اللذين ل يرغبان يف مزيد من الأطفال.

ن�سائح لِك �سيدتي:

- ن��ن�����ض��ح��ك اأن����ت وزوج����ك ب���زي���ارة اأح���د 

تنظيم  خدمات  تقدم  التي  الطبية  املراكز 

والتعرف  امل�����ض��ورة  على  للح�ضول  الأ���ض��رة 

على و�ضائل تنظيم الأ�ضرة املختلفة، وبذلك 

على  بناء  طوعي  ب�ضكل  الو�ضيلة  تختارين 

يتم  اأن  بعد  ال�ضحيحة  واملعلومات  املعرفة 

الأ�ضرة  تنظيم  و�ضيلة  تقييم مدى مالئمة 

حلالتك ال�ضحية وعدم وجود ما مينع من 

ا�ضتخدامها.

- ك���وين ع��ل��ى دراي�����ة ب���الآث���ار اجل��ان��ب��ي��ة 

ل��ل��و���ض��ي��ل��ة واأع������را�������س امل�������ض���اع���ف���ات ال��ت��ي 

ال���ط���ب���ي���ب يف ح���ال  ت�������ض���ت���دع���ي م����راج����ع����ة 

وجودها.

با�ضتخدام  فنن�ضحك  نفا�ضاً  كنت  اإن   -

النفا�س بن  الأ�ضرة يف فرة  و�ضيلة تنظيم 

الأ�ضبوع 4-6 من الولدة.

نن�ضحك  الإج���ه���ا����س  م���ن  ع��ان��ي��ت  اإن   -

با�ضتخدام و�ضيلة تنظيم الأ�ضرة بعد اأ�ضبوع 

من حدوث الإجها�س.

الف�ضلى  املباعدة  اأن  �ضيدتي  لتن�ضي   -

بن الأحمال هي ثالث �ضنوات فا�ضتخدمي 

اأ�ضرة حديثة فاعلة واآمنة. و�ضيلة تنظيم 

ن�سائح لالزواج:

ل ترددوا يف اأخذ م�ضورة تنظيم الأ�ضرة 

خطتكم  ح�ضب  تنظيم  و�ضائل  لت�ضتخدموا 

الإجنابية.

ع���زي���زي ال�������زوج: ك���ن داع����م����اً ل��زوج��ت��ك 

وم�����ض��اع��داً ل��ه��ا يف اخ��ت��ي��ار وت��ن��ف��ي��ذ ال��ق��رار 

با�ضتخدام و�ضيلة تنظيم الأ�ضرة احلديثة.

و����ض���ائ���ل ت��ن��ظ��ي��م الأ������ض�����رة م���ت���وف���رة يف 

العيادات التي تقدم خدمات تنظيم الأ�ضرة 

بالو�ضيلة  تعرفنا  ال��ت��ي  امل�����ض��ورة  م��ن  ب���دءاً 

والآث���ار  عملها  واآل��ي��ة  ال���ض��ت��خ��دام  وكيفية 

اجل���ان���ب���ي���ة، وي���ت���م ت����زوي����دك����م ب��ال��و���ض��ي��ل��ة 

ا�ضتخدامها. ومتابعتكم طيلة فرة 

لت��������رددوا يف زي������ارة ع����ي����ادات خ��دم��ات 

ت��ن��ظ��ي��م الأ�����ض����رة ل��ل��ح�����ض��ول ع��ل��ى و���ض��ي��ل��ة 

تنظيم الأ�ضرة املنا�ضبة ويف الوقت املنا�ضب.

االنباط-وكاالت

ه���زت ج��رمي��ة ب�����ض��ع��ة ال�����راأي ال���ع���ام يف 

للمراقبة  ك��ام��را  وث��ق��ت  ب��ع��دم��ا  ال��ع��راق 

دجلة،  نهر  يف  طفليها  باإلقاء  تقوم  �ضيدة 

بعد اأن جتردت من م�ضاعر الإن�ضانية.

ال���ت���وا����ض���ل  م�����واق�����ع  رواد  وت�����������داول 

مت  اأن��ه  ي��ب��دو  فيديو،  مقطع  الجتماعي 

للحظة  وي��وث��ق  اجلمعة،  م�ضاء  ت�ضويره 

قيام ال�ضيدة برمي طفليها بنهر دجلة.

وذك��������رت ت����ق����اري����ر اإع����الم����ي����ة حم��ل��ي��ة 

اأن م���ك���ان احل����ادث����ة ه���و ج�����ض��ر الأئ���م���ة، 

ال����ذي ي���رب���ط ب���ن م��ن��ط��ق��ت��ي ال��ك��اظ��م��ي��ة 

والأع��ظ��م��ي��ة امل��ت��اخ��م��ت��ن ل��ن��ه��ر دج��ل��ة يف 

بغداد.

ويف اأع��ق��اب ذل���ك، ق��ام��ت ق���وات الأم���ن 

ب��اع��ت��ق��ال ال�����ض��ي��دة، ال���ت���ي اع���رف���ت بعد 

فعلت  اإنها  قائلة  بفعلتها،  معها  التحقيق 

وال��د  طليقها،  م��ع  خ��الف��ات  نتيجة  ذل��ك 

الطفلن. 

واأثار املقطع ردود فعل غا�ضبة طالبت 

اإن��ه��ا  ن��ا���ض��ط��ون  ق���ال  ال��ت��ي  الأم،  مبعاقبة 

»متجردة من اإن�ضانيتها ومن اأي عاطفة«.

ق��ال  ف��ي��دي��و  مقطع  انت�ضر  امل��ق��اب��ل،  يف 

ن��ا���ض��روه اإن���ه ل��وال��د ال��ط��ف��ل��ن، وق���د ك��ان 

ب�ضوت  ويبكي  احلادثة،  موقع  من  قريبا 

م��رت��ف��ع ع��ل��ى ط��ف��ل��ي��ه ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت ف��رق 

الإنقاذ تبحث عن جثتي الطفلن.

تنظيم األسرة.. نصائح للسيدات والرجال

 »جريمة بشعة« تهز العراق.. فيديو لسيدة ترمي طفليها بنهر دجلة

االنباط--وكاالت

اح���ت���ف���ل غ����وغ����ل، ع����م����الق حم���رك���ات 

ال��ب��ح��ث يف الإن���رن���ت، الث��ن��ن، ب��ذك��رى 

م���ي���الد امل���و����ض���ي���ق���ار وامل����ط����رب ال����راح����ل، 

ب��ل��دة القريا  امل��ول��ود يف  ف��ري��د الأط��ر���س، 

ال�ضورية.

الرئي�ضية  �ضفحته  على  غوغل  وو�ضع 

يف م��ن��ط��ق��ة ال�������ض���رق الأو������ض�����ط ����ض���ورة 

وهو مم�ضك  الراحل  للفنان  كاريكاتورية 

من  اأ�ضا�ضيا  ج��زءا  كان  ال��ذي  العود،  باآلة 

الفنية. حياته 

وول���د الأط���ر����س، ال�����ض��وري الأ���ض��ل، يف 

 26 1910، ورحل على عاملنا يف  اأكتوبر   19

دي�ضمرب  1974.

عن  تعريفية  �ضفحة  يف  غوغل  وكتب 

 110 اأن��ه يتحفي بذكرى م��رور  الأط��ر���س 

اأعوام على مولد املو�ضيقار واملغني واملنتج 

واملمثل. ال�ضينمائي 

الأطر�س على نطاق  اإىل فريد  وينظر 

وا���ض��ع ع��ل��ى اأن���ه واح���د م��ن اأع��ظ��م فناين 

ع�ضره يف العامل العربي.

»اأجماد« فريد الأطر�س يف كتاب

اإىل ع��ائ��ل��ة  ال���راح���ل  ال��ف��ن��ان  وي��ن��ت��م��ي 

الأط�����ر������س ال���ع���ري���ق���ة يف ج���ب���ل ال������دروز 

مبحافظة ال�ضويداء جنوبي �ضوريا، حيث 

م��ع عائلته  ي��ه��اج��ر  اأن  ق��ب��ل  ه��ن��اك،  ول���د 

اإىل م�����ض��ر، ه��رب��ا م��ن ب��ط�����س الح��ت��الل 

الفرن�ضي.

كبرا،  فنيا  اإرث��ا  ال�ضرق«  »بلبل  وترك 

دور  اأدى  ك���م���ا  وك������ان  اأغ���ن���ي���ة   220 م����ن 

21 فيلما �ضينمائيا. البطولة يف 

وب�����داأ م�����ض��واره ال��ف��ن��ي يف ث��الث��ي��ن��ي��ات 

القرن املا�ضي، عندما كان يوؤدي بانتظام 

يف الإذاعة امل�ضرية.

وم��ن اأب���رز اأغ��ان��ي��ه: احل��ي��اة ح��ل��وة وي��ا 

وف��وق  عنيكي  وح��ي��اة  غايبن  ي��ا  حبايبي 

بقرب احلبيب  و�ضاعة  ليمونة  يا  غ�ضنك 

فلفلوا. وياعوازل 

واملالحظ يف �ضرة فريد الأطر�س اأنه 

حّلن الغالبية العظمى من الأغاين، التي 

ملطربن  اأغ���ان  حّل��ن  كما  ب�ضوته،  اأداه���ا 

اآخ���ري���ن، م��ث��ل ودي����ع ال�����ض��ايف واأ���ض��م��ه��ان 

و�ضباح وحممد ر�ضدي.

 غوغل يحتفي بذكرى ميالد »بلبل الشرق«

 »رجل فلوريدا« بشعل اإلنترنت.. 
يتحرك بشكل مذهل

 قط عمالق عمره 2100 عام.. 
»اكتشاف مذهل« فوق التل

االنباط-وكاالت

ل��ف��ت رج���ل اأم��رك��ي الأن���ظ���ار من 

خ����الل اب���ت���ك���ار و���ض��ي��ل��ة ل��ل��ت��ن��ق��ل من 

ال���ذي  الأم�����ر  ج����دا،  ب�����ض��ي��ط��ة  اأدوات 

حظي با�ضتغراب الكثرين يف ال�ضارع 

حينما كان مير م�ضرعا بجانبهم.

 57( كار�س  اإدوارد  براين  ومتكن 

انتباه �ضكان منطقة  عاما( من لفت 

ك��ل��رووت��ر يف ولي���ة ف��ل��وري��دا، ه��ذا 

يف  ي�����ض��ر  راأوه  ع���ن���دم���ا  الأ�����ض����ب����وع، 

ال�����ض��ارع ب��ي��ن��م��ا ك���ان ي��ج��ل�����س يف دل��و 

خم�����ض�����س ل��ل��م�����ض��ح وي����دف����ع ن��ف�����ض��ه 

ل���الأم���ام م���ن خ���الل ت��وج��ي��ه ال��ه��واء 

اخلارج من منفاخ اأوراق ال�ضجر اإىل 

مظلة مي�ضكها بيده.

من  مواطن  وه��و  الرجل،  واأطلق 

ب���روك���ل���ن، ع��ل��ى »����ض���ي���ارة امل��م�����ض��ح��ة 

املتنقلة« ا�ضم »�ضيارة الليموزين ذات 

الزرقاء«. الياقات 

وك��ت��ب ك��ار���س ه��ذا الأ���ض��ب��وع على 

���ض��ف��ح��ت��ه يف ف��ي�����ض��ب��وك ق���ائ���ال: »ل 

بحرية  برحلة  القيام  ي�ضاهي  �ضيء 

ع��ل��ى ط����ول ���ض��اط��ئ ك���ل���رووت���ر بعد 

ل��ي��ل��ة ط��وي��ل��ة م��ن م�����ض��ح الأر���ض��ي��ات 

املراحي�س«. وتنظيف 

���ض��ي��ارت��ه  اأن  اإن  ال����رج����ل  وق������ال 

»ال���غ���ري���ب���ة« ه����ي »م����وف����رة ل��ل��وق��ود 

واق����ت���������ض����ادي����ة وو�����ض����ي����ل����ة مم��ت��ع��ة 

لل�ضفر«..

ن�����ض��ره  ال����ذي  ال��ف��ي��دي��و  اأن  ي��ذك��ر 

ال����رج����ل الأم�����رك�����ي ع���ل���ى و����ض���ائ���ل 

التوا�ضل الجتماعي حقق اأكرث من 

م�ضاهدة. مليون 

االنباط-وكاالت

���ض��ورة  ب��رو  اآث���ار يف  ع��ل��م��اء  اكت�ضف 

نق�ضها  قط عمالق على منحدر، يرجع 

اأعلنت  2100 عام، ح�ضبما  اأكرث من  اإىل 

الأم����رك����ي  ال���ب���ل���د  يف  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة 

اجلنوبي.

�ضخما  قطا  املكت�ضف  ال�ضكل  ويظهر 

راأ�ضه  يرتفع  مرا،   37 اإىل  طوله  ي�ضل 

مبا�ضرة  ل��الأم��ام  وينظر  ت��ل  على  عاليا 

اجلزء  نحو  والذيل  اجل�ضم  ميتد  بينما 

ال�ضفلي من املنحدر.

حدث  الكت�ضاف  اإن  ال���وزارة  وق��ال��ت 

البروفيون  الآث���ار  علماء  ك��ان  عندما 

منطقة  يف  ال�ضيانة  ب��اأع��م��ال  ي��ق��وم��ون 

ويرجع  ب��رو،  جنوبي  التاريخية  نازكا 

200 و100 قبل  نق�ضه اإىل ما بن عامي 

امليالد.

ال���وزارة  اأو���ض��ح��ت  ب��ي��ان مكتوب،  ويف 

وعلى  بالكاد  مرئيا  كان  الر�ضم  هذا  اأن 

و���ض��ك الخ��ت��ف��اء، لأن����ه مت ر���ض��م��ه على 

م��ن��ح��در ����ض���دي���د، وت���ع���ر����س ل���ت���اأث���رات 

الطبيعية. التعرية 

ومت متثيل القطط بكرثة يف �ضناعة 

اخل���زف وامل��ن�����ض��وج��ات وع��ن��ا���ض��ر اأخ���رى 

ت�ضكن  كانت  التي  باراكا�س  ح�ضارة  من 

ج��ب��ال الإن���دي���ز يف اأم���رك���ا اجل��ن��وب��ي��ة، 

وي��ن�����ض��ب اإل��ي��ه��ا اأي�����ض��ا اإن�����ض��اء الأ���ض��ك��ال 

نازكا  �ضحراء  يف  ال�ضهرة  واخل��ط��وط 

التي تعرف با�ضم »خطوط نازكا«.

وق�����ال ج����وين اإي�������ض���ال ك���ب���ر ع��ل��م��اء 

الآثار يف برو لوكالة الأنباء الإ�ضبانية 

نعرث  زلنا  ما  اأننا  املذهل  »من  )اإيفي(: 

على اأ�ضكال جديدة، لكننا نعلم اأي�ضا اأن 

هناك املزيد الذي ميكن العثور عليه«.

وت���اب���ع: »خ����الل ال�����ض��ن��وات ال��ق��ل��ي��ل��ة 

من  الطائرات  ا�ضتخدام  �ضمح  املا�ضية، 

مل��ن��ح��درات  ب��ال��ت��ق��اط ���ض��ور  دون ط��ي��ار 

التالل«.

 80 ب�����ن  م�����ا  اأن  اإي���������ض����ال  واأو�������ض������ح 

خ��الل  ظ��ه��رت  ج��دي��دة  �ضخ�ضية  و100 

ال�ضنوات الأخرة يف وديان نازكا وبالبا، 

وعلى �ضفوح التالل.

وال���ع���دي���د م���ن خ���ط���وط ن���ازك���ا على 

ميكن  ول  مرئية  ت��ك��ون  بالكاد  الأر����س 

ال�ضماء،  من  ترى  لكنها  عليها  التعرف 

ال����غ����ال����ب �����ض����ور حل���ي���وان���ات  وه������ي يف 

معناها  ف��ه��م  ي��ت��م  مل  وبينما  ون��ب��ات��ات، 

بالكامل، يرى بع�س اخلرباء اأنها كانت 

قرابن لإر�ضاء الآلهة.

الأمم  اأعلنت منظمة   ،1994 عام  ويف 

امل��ت��ح��دة ل��ل��رب��ي��ة وال���ع���ل���وم وال��ث��ق��اف��ة 

)ي��ون��ي�����ض��ك��و( م��ن��ط��ق��ة خ���ط���وط ن��ازك��ا 

�ضمن مواقع الراث العاملي.


