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اغالق الباب امام اي إشاعات بشأن حظر طويل او شامل

الخصاونة: حظر شامل الجمعة وتمديد 
ساعات الحظر الليلي

االنباط-وكاالت

ي���وا����س���ل ال�����س����ر م���اه���ر الأخ�����ر������س ام�����س 

الثالثاء ، معركته �سد ال�سجان » ال�سرائيلي« 

لليوم ال�«86« على التوايل و�سط حتذيرات من 

ا�ست�سهاده يف اي حلظة وخا�سة يف ظل التدهور 

الكبر على حالته ال�سحية

بالأم�س  رف�ست  الح��ت��الل  �سلطات  وك��ان��ت 

طلباً بنقل الأ�سر امل�سرب عن الطعام منذ 86 

من  الأخر�س  ح�سن  اللطيف  عبد  ماهر  يوماً؛ 

م�سفى  اإىل  املحتل  ال��داخ��ل  يف  ك��اب��الن  م�سفى 

النجاح يف ال�سفة املحتلة

التي تعنى  وبح�سب موؤ�س�سة مهجة القد�س 

ب��الأ���س��رى، اأن الح��ت��الل ع��ر���س ع��ل��ى ال���س��ر 

الخ���ر����س ���س��ف��ه��ي��اً ف���ك اإ����س���راب���ه ع���ن ال��ط��ع��ام 

 2020/11/26 حتى  الإداري  اعتقاله  وا�ستمرار 

والأ���س��ر ماهر الأخ��ر���س يرف�س ذل��ك مطالباً 

ب���الإف���راج ال��ف��وري ع��ن��ه واإل���غ���اء ق���رار اعتقاله 

الإداري

وك��ان��ت هيئة ���س��وؤون الأ����س���رى وامل��ح��رري��ن، 

حذرت م�ساء اأم�س  من الو�سع ال�سحي لالأ�سر 

م���اه���ر الأخ�����ر������س واع���ت���رت���ه م��ق��ل��ق وخ��ط��ر 

ويتدهور يوما بعد اآخر

وبينت الهيئة اأن الأ�سر الأخر�س بات يعاين 

من حالة اعياء �سديد ول يقوى على احلركة، 

ك��م��ا ت���اأث���رت ح��ا���س��ت��ي ال�����س��م��ع وال��ن��ط��ق ل��دي��ه، 

ويعاين من نوبات ت�سنج اأمل �سديد يف خمتلف 

و�سداع  الروؤية  يف  ت�سو�س  ومن  ج�سده،  اأنحاء 

�سديد وهناك تخوفات من اإ�سابة اأحد اأع�ساءه 

احليوية ب�سرر كبر

الح�����ت�����الل حت����اول  ����س���ل���ط���ات  اأن  واأك���������دت 

حيث  الأخ��ر���س،  ال�سر  معركة  على  اللتفاف 

طرحت عليه النيابة الإ�سرائيلية �سفهيا اليوم، 

واأن  ب��ال��ق��د���س،  امل��ق��ا���س��د  م�ست�سفى  اىل  ن��ق��ل��ه 

ان��ت��ه��اء الم��ر  ب��ع��د  اع��ت��ق��ال��ه الإداري  ي��ج��دد  ل 

 ،2020/11/26 ب��ت��اري��خ  عنه  والف����راج  احل���ايل 

ملعركته  موا�سلته  اأك��د  الأخر�س  الأ�سر  اأن  اإل 

باإنهاء  مطالبا  الطعام  عن  املفتوح  بالإ�سراب 

الفوري  وب��الإف��راج  التع�سفي  الإداري  اعتقاله 

عنه اىل منزله بجنني

27 متوز  تاريخ  الأخر�س يف  الأ�سر  واعتقل 

.،2002

التفا�صيل �ص »8«

 معركة األسير ماهر االخرس تدخل يومها الـ »86« ..االحتالل 
يماطل وتحذيرات من استشهاده

أمير الكويت: وحدتنا هي السالح 
األقوى في وجه التحديات

 صناعة عمان تطلق رؤية منظومة 
صنع في االردن

 وزير السياحة يزور البترا ويلتقي رئيس 
مجلس مفوضي االقليم

 وزير المياه والري والسفير السويسري  
يبحثان استكمال البرنامج الوطني 

لمواجهة خطر الفيضانات
االنباط- عمان

 اط��ل��ق��ت غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة ع���م���ان، ام�����س 

الردن  يف  )�سنع  منظومة  روؤي���ة  ال��ث��الث��اء، 

ال��ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  مت��ا���س��ي��ا   ،)2025  -2020

امللكية ال�سامية، لتعزيز العتماد على الذات 

تناف�سية  ودع����م  ال��غ��ذائ��ي  الم����ن  وحت��ق��ي��ق 

ال�سناعة الأردنية حمليا وخارجيا.

وق�����ال رئ��ي�����س ال��غ��رف��ة امل��ه��ن��د���س فتحي 

الروؤية  اإن  �سحفي،  موؤمتر  خالل  اجلغبر 

الردن(  يف  )�سنع  حملة  م��ن  انبثاقا  ت��اأت��ي 

8 �سنوات برعاية الغرفة  التي انطلقت قبل 

وب���ال�������س���راك���ة م���ع ال���ع���دي���د م���ن امل��وؤ���س�����س��ات 

ال���ر����س���م���ي���ة وم���ن���ظ���م���ات امل���ج���ت���م���ع امل�����دين 

وبخا�سة املوؤ�س�سة الردنية لتطوير امل�ساريع 

باملنتجات  الثقة  تعزيز  بهدف  القت�سادية، 

املحلية التي تناف�س نظرتها امل�ستوردة.

وا�ساف ان الغرفة وبال�سراكة مع اجلهات 

الر�سمية .

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- لواء البرتا

الفايز  نايف  والآث��ار  ال�سياحة  وزير  التقى   

�سلطة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  الثالثاء  ام�س 

اإق��ل��ي��م ال���ب���را ال��ت��ن��م��وي ال�����س��ي��اح��ي ال��دك��ت��ور 

����س���ل���ي���م���ان ال����ف����رج����ات وذل�������ك خ������الل ج���ول���ت���ه 

البرا. ملدينة  التفقدية 

التعاون  �سبل  اللقاء  خالل  الطرفان  وبحث 

املقدمة  اخلدمات  مب�ستوى  لالرتقاء  امل�سرك 

به  والنهو�س  البرا  لواء  يف  ال�سياحي  للقطاع 

اأكمل وجه. على 

ال��ت��ي  ال���دع���م  اآل���ي���ات  ال��ف��رج��ات اإىل  واأ����س���ار 

ق��دم��ت��ه��ا ال�����س��ل��ط��ة ل��ل��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي يف ل��واء 

ال�سلطة  قامت  اإذ  كورونا،  البرا خالل جائحة 

ب��اإع��ف��اء امل��ن�����س��اآت ال�����س��ي��اح��ي��ة م��ن ر���س��وم امل��ه��ن 

املت�سررين  واإع��ف��اء  الإق��ت�����س��ادي��ة،  والأن�����س��ط��ة 

كما  الإي��ج��ارات،  من  ال�سلطة  من  امل�ستاأجرين 

دع��م��ت ب��رن��ام��ج اأردن�����ا ج��ن��ة م��ن خ���الل ت��وف��ر 

خمتلفة. فعاليات 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

اأ���س��ت��ق��ب��ل وزي�����ر امل���ي���اه وال������ري ال��دك��ت��ور 

ال�����س��ف��ر  م���ك���ت���ب���ه  ����س���ع���ي���دان  يف  م���ع���ت�������س���م 

الها�سمية  الردنية  اململكة  لدى  ال�سوي�سري 

املدير  نائب  بح�سور  جا�سر  لوكا�س  ال�سيد 

الأق���ل���ي���م���ي ل��ل��ت��ع��اون ال������دويل ال�����س��وي�����س��ري 

اوج���ه  معهما   وب��ح��ث  روزي��ن��ت��ال��ر  ���س��اف��ني 

ال���ت���ع���اون خ��ا���س��ة يف جم���ال دع���م ال��رن��ام��ج 

ال��وط��ن��ي ل��ر���س��م خ��رائ��ط ال��ف��ي�����س��ان��ات ال��ذي 

ت��ن��ف��ذه ال�������وزارة / ���س��ل��ط��ة امل���ي���اه ب��ال��ت��ع��اون 

ال��وط��ن��ي لدارة الزم����ات و دع��م  امل��رك��ز  م��ع 

املياه و�سبل تعزيزها خا�سة يف ظل  م�ساريع  

. كورونا  جائحة 

التفا�صيل �ص »4«

العايد: تفعيل العقوبات على المنشآت واألفراد 
وفق أوامر الدفاع

 34 وفاة و 2035 اصابة جديدة بفيروس كورونا  

وزير الصحة: المواطنون شركاء في التصدي 
لكورونا والخروج بأقل الخسائر

االنباط-عمان

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

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

ك��ب��رة م��ن الج��ت��م��اع��ات ع��ق��دت خ��الل  �سل�سلة 

للو�سول  الأ�سا�س  هي  وكانت  املا�سي،  الأ�سبوع 

لهذا القرار.

وقال العايد، خالل موؤمتر �سحفي يف رئا�سة 

القرارات احلكومية جاءت  اإن  الثالثاء،  ال��وزراء 

التجوال  بعد درا���س��ة، وق��ررت ع��دم فر�س حظر 

ال�سامل ملدد طويلة حالياً.

على  �سيقت�سر  ال�سامل  احل��ظ��ر  اأن  واأ���س��اف 

يوم اجلمعة فقط خالل نهاية الأ�سبوع ولنهاية 

العام، و�سيتم متديد �ساعات حظر التجول الليلي 

 11 10 م�ساء للمن�ساآت ومن ال�ساعة  من ال�ساعة 

لالأفراد لنهاية العام الثاين.

اجل���ام���ع���ات  يف  ���س��ي��ك��ون  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن  وب�����ني 

واملدار�س ومراكز التدريب املهني عن بعد طوال 

الف�سل الدرا�سي الأول على اأن يتم اعادة تقييم 

القرار قبل بداية الف�سل الدرا�سي الثاين.

واأعلن تفعيل العقوبات الفورية على املن�ساآت 

اأو من  ال��دف��اع  ب��اأوام��ر  والأف����راد غ��ر امللتزمني 

اج��راءات  اتخاذ  و�سيتم  لغرهم،  العدوى  ينقل 

م��ي��دان��ي��ة يف امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة م���ن خ��الل 

ت��ك��ل��ي��ف الأم����ن����اء ال��ع��ام��ني وم��وظ��ف��ي ال��رق��اب��ة 

املخالفات  بتحرير  املحا�سبة  ودي���وان  الداخلية 

ب��ح��ق امل���وظ���ف���ني وامل���راج���ع���ني ل��غ��ر امل��ل��ت��زم��ني 

ب��ال��ك��م��ام��ات. ول��ف��ت اإىل زي����ادة اأع����داد امل��راق��ب��ني 

للمخالفات  الأم���ن  رج��ال  وت��وف��ر  املن�ساآت  على 

وت�سوير املخالفة وتوثيقها.

واأ�سار اإىل خمالفة غر امللتزمني بالكمامات 

يف املركبات اخلا�سة يف حال كان عدد املتواجدين 

القرار  وي�ستثنى من  اأ�سخا�س   3 اأك��ر من  فيها 

اأفراد العائلة الواحدة.

.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

 اع����ل����ن رئ���ي�������س ال�����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����س��ر 

اخل�ساونة تعديل فرة احلظر ال�سامل املطبق 

ن��ه��اي��ة ال����س���ب���وع ل��ي��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى ي����وم اجل��م��ع��ة 

الليلي  اجل��زئ��ي  احلظر  �ساعات  ومت��دي��د  فقط 

للمن�ساآت  م�ساء  العا�سرة  ال�ساعة  م��ن  لي�سبح 

الق��ت�����س��ادي��ة واحل��ادي��ة ع�����س��رة م�����س��اء ل��الأف��راد 
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ال��وزراء خالل م�ساركته يف  اعلن رئي�س  كما 

الذي عقده وزيرا  ال�سحفي  املوؤمتر  جانب من 

ال���دول���ة ل�����س��وؤون الإع����الم وال�����س��ح��ة يف رئ��ا���س��ة 

ا�ستمرار دوام  ال��وزراء م�ساء ام�س الثالثاء عن 

ومعاهد  الثقافية  واملراكز  واجلامعات  املدار�س 

نهاية  ح��ت��ى  ب��ع��د  ع��ن  للتعلم  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب 

الف�سل الدرا�سي الول.

ال����وزراء اىل ان ق���رار احلظر  ول��ف��ت رئ��ي�����س 

ال�سامل �سيبداأ تطبيقه اعتبارا من يوم اجلمعة 

�سيتم تطبيق قرار احلظر اجلزئي  املقبل فيما 

الليلي اعتبارا من يوم ال�سبت القادم.

ال�سارة اىل  الهدف من  ان  واكد اخل�ساونة 

العام،  نهاية  حتى  م�ستمرة  الج��راءات  هذه  ان 

اغالق الباب امام اي اإ�ساعات ب�ساأن حظر طويل 

او �سامل لأيام واأ�سابيع. 

 االنباط-عمان

 اأكد وزير ال�سحة الدكتور نذير عبيدات، اأن 

كورونا  لفرو�س  الت�سدي  يف  �سركاء  املواطنني 

ل��ل��خ��روج ب��اأق��ل اخل�سائر اث��ن��اء م��واج��ه��ة ال��وب��اء 

واحلفاظ على �سحتهم و�سحة عائالتهم.

وق�������ال ال����دك����ت����ور ع���ب���ي���دات خ������الل م���وؤمت���ر 

ال��ث��الث��اء،  ام�����س  ال����وزراء  �سحفي يف دار رئ��ا���س��ة 

واأن  بال�سفافية  اللتزام  تعمل على  اإن احلكومة 

املعلومة ال�سحيحة  اإجراءاتها مبنية على  تكون 

والدرا�سات العملية.

ال�ساد�س  وم��ن��ذ  اململكة  يف  احل���الت  اأن  وب��ني 

ع�سر من �سهر اأيلول ت�سهد ت�ساعداً حاداً ودخول 

اأن  متوقعا  الع�سوائي،  النت�سار  مرحلة  اململكة 

3000 ا�سابة يف  ت���زداد الإ���س��اب��ات اىل اك��ر م��ن 

اإج��راءات ما ي�سبب  تاأخذ احلكومة  اذا مل  اليوم 

���س��غ��ط��ا ك��ب��را ع��ل��ى ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة للقطاع 

الطبي.

�سرير   1300 توفر  عن  ال�سحة  وزي��ر  وك�سف 

709 للعناية احلثيثة  حاليا يف امل�ست�سفيات منها 

ا�سافة اىل 600 جهاز تنف�س ا�سطناعي.

وب���ني اأن ال�����وزارة ق��ام��ت ب��ت��اأم��ني 5 ا���س��ع��اف 

املخزون املعتاد من مطعوم النفلونزا املو�سمية، 

م�����س��را اىل اإم��ك��ان��ي��ة اخ���ذ امل��ط��ع��وم يف اأي وق��ت 

خالل الأ�سابيع املقبلة.

اأن قائمة  اأكد عبيدات  الدول  وحول ت�سنيف 

ال��دول ما زال��ت فعالة و�سيتم مراجعتها واع��ادة 

واأخ��رى وح�سب تطورات  فيها بني فرة  النظر 

الو�سع الوبائي.

التفا�صيل �ص »3«

الملك يعزي خادم الحرمين 
الشريفين بوفاة األمير نواف بن 

سعد بن سعود بن عبدالعزيز

 »المستقلة لالنتخاب« تتعامل 
مع )400( مخالفة انتخابية   

االنباط-عمان

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

ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة اإىل اأخ��ي��ه خ���ادم احل��رم��ني 

عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�����س��ري��ف��ني 

ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود،  اآل 

ال�����س��ق��ي��ق��ة، ب��وف��اة امل��غ��ف��ور ل���ه، ب����اإذن اهلل، 

بن  �سعود  بن  �سعد  بن  ن��واف  الأم��ر  �سمو 

اآل �سعود. عبدالعزيز 

واأعرب جاللته، يف الرقية، عن اأ�سدق 

امل�ساب،  ب��ه��ذا  وامل��وا���س��اة  التعزية  م�ساعر 

الفقيد  يتغمد  اأن  قدرته  جلت  اهلل  �سائال 

ف�سيح  وي�سكنه  وغ��ف��ران��ه،  رحمته  ب��وا���س��ع 

جنانه، واأن يلهم خادم احلرمني ال�سريفني 

والأ�سرة املالكة وال�سعب ال�سعودي ال�سقيق 

جميل ال�سر وح�سن العزاء.

االنباط-عمان

اع��ل��ن ال��ن��اط��ق الع��الم��ي ب��اأ���س��م الهيئة 

امل�ستقلة لالنتخاب جهاد املومني ان الهيئة 

اث��ار يف  ا�ستدعت اح��د املر�سحني ك��ان ق��د  

دعايته النتخابية جدًل من خالل العالن 

عن تقدمي الكهرباء جماناً لكل ناخب حيث 

مت ا���س��ت��دع��اءه ���س��ب��اح ام�����س م��ن ق��ب��ل جلنة 

لالنتخاب  امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  امل��خ��ال��ف��ات 

 ، للتحقق من �سحة الع��الن وامل��غ��زى منه 

املتجددة  الطاقة  باأنه ق�سد م�ساريع  فاأفاد  

 ، الردين  ل��ل��م��واط��ن  ب��ال��ن�����س��ب��ة  واه��م��ي��ت��ه��ا 

ب��ازال��ة  تعهد  على  توقيعه  مت  عليه  وب��ن��اءاً 

ال���ع���ب���ارة اي��ن��م��ا وردت ل��ك��ون��ه��ا اوح���ت  ه����ذه 

تقدمي  طريق  عن  الفا�سد  امل��ال  با�ستخدام 

، وا�ستبدالها بعبارة  خدمة �سرورية للنا�س 

ت��و���س��ح ف���ك���رة واه���م���ي���ة ال���ط���اق���ة امل��ت��ج��ددة 

ال�سعيد  ن��ف�����س  وع��ل��ى  امل���واط���ن���ني.  جل��م��ي��ع 

اجلمعة  يوم  ر�سدت  الهيئة  ان  املومني  اكد 

ل�سخا�س  فيديو  اول  ت�سرين   16 امل��واف��ق 

داخل احدى املركبات يحملون جمموعة من 

البطاقات ال�سخ�سية ) هويات( حيث جرت 

املتابعة والتحقق وتبني ان هذا الفيديو قد 

اجلنوب  حمافظات  اح���دى  يف  ت�سويره  مت 

املركبة  الهيئة بتحويل �ساحب  حيث قامت 

الجهزة  اىل   الفيديو  رقمها يف  التي ظهر 

اول  ت�سرين   17 ال�سبت  ي��وم  �سباح  المنية 

وذلك للمزيد من التحقيق.

التفا�صيل �ص »4« 2    الموازنة بين االعتبارات الصحية وبين المحافظة على القطاعات االقتصادية والوطنية
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء  21 / 10 / 2020 

اغالق الباب امام اي إشاعات بشأن حظر طويل او شامل أليام وأسابيع

  الموازنة بين االعتبارات الصحية وبين المحافظة على القطاعات االقتصادية والوطنية
الخصاونة: حظر شامل الجمعة من كل أسبوع وتمديد ساعات الحظر الليلي

األشغال المؤقتة ثالث سنوات للمسؤول األول االسبق بشركة المستثمرون العرب

 األمانة تطلق حملة للتوعية بفيروس كورونا

وزارة الثقافة تطلق سلسلة اصدارات الفلسفة للشباب   

 حريق بسيط في المصفاة اثناء 
تفريغ احد خزانات زيت الوقود

مدير االمن العام يمكن والد الفتى 
صالح من زيارة ابنه داخل المسشتفى 

 الزرقاء: مخالفات لمنشآت ومواطنين 
لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11

 دبلوماسيون يرشحون بلعاوي من جامعة البترا 
للمشاركة في اجتماعات حوارية حول كورونا

االنباط-عمان

 اعلن رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

ت��ع��دي��ل ف���رتة احل��ظ��ر ال�����س��ام��ل امل��ط��ب��ق نهاية 

اال����س���ب���وع ل��ي��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى ي����وم اجل��م��ع��ة فقط 

ومتديد �ساعات احلظر اجلزئي الليلي لي�سبح 

من ال�ساعة العا�سرة م�ساء للمن�ساآت االقت�سادية 

واحلادية ع�سرة م�ساء للأفراد ولغاية ال�ساعة 6 

�سباحا وحتى تاريخ 31 / 12 / 2020 .

كما اعلن رئي�س ال���وزراء خلل م�ساركته يف 

جانب من املوؤمتر ال�سحفي الذي عقده وزيرا 

ال���دول���ة ل�����س��وؤون االإع�����لم وال�����س��ح��ة يف رئا�سة 

ا�ستمرار دوام  ال��وزراء م�ساء ام�س الثلثاء عن 

ومعاهد  الثقافية  واملراكز  واجلامعات  املدار�س 

ب��ع��د ح��ت��ى نهاية  امل��ه��ن��ي للتعلم ع��ن  ال��ت��دري��ب 

الف�سل الدرا�سي االول.

ول��ف��ت رئ��ي�����س ال�����وزراء اىل ان ق���رار احلظر 

ال�سامل �سيبداأ تطبيقه اعتبارا من يوم اجلمعة 

املقبل فيما �سيتم تطبيق ق��رار احلظر اجلزئي 

الليلي اعتبارا من يوم ال�سبت القادم.

واك��د اخل�ساونة ان الهدف من اال�سارة اىل 

العام،  ان ه��ذه االج���راءات م�ستمرة حتى نهاية 

اغلق الباب امام اي اإ�ساعات ب�ساأن حظر طويل 

ال��وزراء  رئي�س  وا���س��ار  واأ�سابيع.  الأي��ام  �سامل  او 

ال���ق���رارات عقب  ه���ذه  اىل  التو�سل  ان���ه مت  اىل 

العليا  االط��اري��ة  اللجنة  ال��ي��وم  عقدته  اجتماع 

جمل�س  ع��ن  املنبثقة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ملكافحة 

ال����وزراء وغ��ريه��ا م��ن موؤ�س�سات ال��دول��ة املعنية 

اجتماعات  عن  اي�سا  وجنمت  الوباء،  مبكافحة 

�سابقة للجنة االوبئة واآخرها يوم ام�س تدار�ست 

خللها م�ستجدات الو�سع الوبائي يف اململكة .

واك��د ان ه��ذه امل���داوالت ارتكزت اىل درا�سات 

بناء على تكليف من وزي��ر ال�سحة و�سارك بها 

خم��ت�����س��ون م���ن ج��ام��ع��ة اوك�����س��ف��ورد ومنظمة 

القيام  وج����وب  اىل  وخل�ست  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة 

وت��رية  ارت��ف��اع  م��ن  ب���اإج���راءات تخفيفية للحد 

االإ�سابة باملر�س وكي ي�ستطيع النظام ال�سحي 

التعامل بفاعلية مع املر�س ومع امل�سابني ب�سكل 

يحفظ �سلمة املواطن .

ول��ف��ت اىل ان احل��ك��وم��ة ك��ان��ت ام����ام حت��دي 

امل��وازن��ة ب��ني االع��ت��ب��ارات ال�سحية ال��ت��ي ت�سكل 

اولوية ق�سوى لدى جللة امللك عبداهلل الثاين 

االقت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  وب���ني 

وال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ررت ب�سبب االغ���لق���ات، 

واإدراكها ان االغلقات الطويلة ال�ساملة �ستوؤدي 

وع��دم  االقت�سادية  القطاعات  بع�س  زوال  اىل 

قدرتها على النهو�س جمددا، وعليه جاءت هذه 

القرارات التي لها اثر علمي مثبت.

وا�سار اىل ان وزير الرتبية والتعليم تو�سل 

اىل ت���واف���ق���ات م���ع غ��ال��ب��ي��ة امل����دار�����س اخل��ا���س��ة 

 15 بن�سبة  فيها  ال��درا���س��ي��ة  ال��ر���س��وم  لتخفي�س 

خلل  ب�سرحها  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  و�سيقوم  باملئة 

�ست�سدر  ان��ه  اخل�ساونة  واك��د  القادمة.  الفرتة 

يتعلق  فيما  املقبلة  االي����ام  خ���لل  دف���اع  اأوام�����ر 

بالتواجد  لها  ي�سمح  التي  واالأع����داد  باملطاعم 

فيها خلل �ساعات عملها من ال�ساد�سة �سباحا 

وحتى العا�سرة ليل وبواقع 50 باملئة من طاقتها 

على  ا�سخا�س   6 يتجاوز  ال  ومب��ا  اال�ستيعابية 

الطاولة الواحدة، و�سيتم اعادة تفعيل العقوبات 

املن�سو�س عليها باأوامر الدفاع ال�سابقة.

االأرج��ي��ل��ة  ت��ق��دم  ال��ت��ي  امل��ق��اه��ي  وبخ�سو�س 

ا�سار رئي�س الوزراء اىل انه �سيطبق عليها نف�س 

عدد ال�ساعات وال ي�سمح بتقدمي االأراجيل داخل 

�سيفا  اخل���ارج  يف  بتقدميها  واالك��ت��ف��اء  املقاهي 

و�ستاء.

ولفت رئي�س ال��وزراء اىل ان القطاع ال�سحي 

اال�سرة  ق��اع��دة  لتو�سعة  ي�سعى  ال�سحة  ووزارة 

امل��ت��اح��ة ملر�سى ك��ورون��ا وف��ق م��ع��ادالت متعددة 

ورفد القطاع الطبي على قاعدة �سراء اخلدمات 

ال�سحة  وزارة  ان  يف ح��ال احل��اج��ة، م�سريا اىل 

ب�سدد تعظيم خمزونها من مطاعيم االنفلونزا 

املخزون  اأ�سعاف   5 اأمنت ح��وايل  املو�سمية وقد 

من املطاعيم املو�سمية ليتم ا�ستخدامها داخليا .

واكد اخل�ساونة ان املواطن هو حجر الرحى 

ك��ورون��ا،  جائحة  ملجابهة  اال���س��ا���س��ي  وال�����س��ري��ك 

احلد  يف  جناعة  االك���ر  الو�سائل  ان  اىل  الفتا 

م��ن ان��ت�����س��ار ال��ف��ريو���س ه��ي االل���ت���زام بالتباعد 

االجتماعي وارتداء الكمامات.

وقال “ن�سجع ونحث الفئات االأكر ه�سا�سة 

اأمرا�س  وم��ن لديهم  ال�سن  كبار  اأهلنا من  من 

تتعلق بنق�س املناعة باأن ال يتنقلوا وال يخرجوا 

وال يخالطوا”. ولفت اىل انه �سيتم اال�ستمرار 

مبا  بالتجمعات  يتعلق  فيما  االج����راءات  بنف�س 

فيها االأف������راح واالأت�������راح م��ع ادراك���ن���ا ان االأث���ر 

االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����س��ادي ���س��ع��ب ول��ك��ن ه��ذه 

االإجراءات �سرورية.

االنباط- عمان

بق�سايا  املخت�سة  الق�سائية  ال��ه��ي��ئ��ة  ق����ررت 

االأ�سبق  التنفيذي  الرئي�س  على  احلكم  الف�ساد، 

ب��االأ���س��غ��ال  بو�سعه  ال��ع��رب  امل�����س��ت��ث��م��رون  ل�سركة 

ال�����س��اق��ة امل���وؤق���ت���ة مل����دة ث����لث ���س��ن��وات وال��ر���س��وم 

ل  �سّ حتحَ دينار  األ��ف  و200  مليونا  مبلغ  وت�سمينه 

عليها با�ستثماره وظيفته.

الف�ساد” اأح��ال  “هيئة مكافحة  وك��ان جمل�س 

ق�����س��ي��ة ���س��رك��ة امل�����س��ت��ث��م��رون ال���ع���رب امل��ت��ح��دون 

املالية  ل�����لأوراق  اأم����ان  و���س��رك��ة  ال��ع��ام��ة  امل�ساهمة 

عام  ال��ث��اين  ت�سرين  يف  الق�ساء  اىل  لها  التابعة 

مع  اتفاقيتني  ابرمتا  ال�سركتني  اأن  ب�سبب   2013

قر�س  ا�سناد  ا�سدار  لغايات  جلوبال”  “�سندوق 
25 مليوًنا و500  بقيمة  اأ�سهم  اىل  للتحويل  قابل 

األ����ف دي���ن���ار، ح��ي��ث ب��ّي��ن��ت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات اأن هاتني 

االت��ف��اق��ي��ت��ني اأحل��ق��ت��ا ال�����س��رر ب��ح��ق��وق م�ساهمي 

�سروًطا  ت�سمنتا  كونهما  “امل�ستثمرون”  �سركة 

عن  جلوبال  �سندوق  بتعوي�س  بالتزامها  تق�سي 

اأي خ�سائر قد تلحق به نتيجة تراجع �سعر ال�سهم 

ال�سركة  التحقيقات قيام  يف حمفظته. كما بينت 

ال��ت��اب��ع��ة )���س��رك��ة اأم����ان( بو�سفها ح��اف��ظ��ا اأم��ي��ن��ا، 

وو�سيطا وبناء على تعليمات خطية م�سللة وغري 

ع��ن �سركة  ���س��ادرة  ل��ل��واق��ع  �سحيحة، وخم��ال��ف��ة 

واإ���س��ع��ارات  تاأكيد،  كتب  ب��اإر���س��ال  “امل�ستثمرون” 
لل�سندوق حول ر�سيد االأ�سهم بها.

“امل�ستثمرون”  ���س��رك��ة  ق���ي���ام  ك���ذل���ك  وت���ب���ني 

من  املحولة  املبالغ  ح�سيلة  م��ن  ج��زء  با�ستخدام 

ال�سندوق املذكور، وحتويلها اىل جهات ذات علقة 

ب�سخ�س الرئي�س التنفيذي ل�سركة “امل�ستثمرون” 

وال�سركات التابعة له ب�سورة غري م�سروعة، وقيام 

اإدارتها التنفيذية بت�سريب معلومات داخلية �سرية 

الرئي�س  ب�سورة مق�سودة جلهات ذات علقة مع 

على  م�ساربة  ارب���اح  حتقيق  اىل  اأدت  التنفيذي؛ 

غري  وب�����س��ورة  ال��ع��رب  امل�ستثمرين  ���س��رك��ة  �سهم 

م�سروعة.

االنباط- عمان

الثلثاء،  ام�س  الكربى،  اأمانة عمان  اطلقت   

ح��م��ل��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا حت���ت �سعار 

والباقي عليك(  ت�ستهني  وال  تذكر   .. )ل�سحتك 

ال�سحة  ومنظمة  ال�سحية،  امل��دن  مع  بال�سراكة 

منظمة  اىل  باالإ�سافة  العاملية،  واملنظمة  العاملية 

اليوني�سف واجلمعية امللكية للتوعية ال�سحية.

وقال اأمني عمان الدكتور يو�سف ال�سواربة يف 

ت�سريح �سحفي ان احلملة تاأتي يف �سياق اجلهود 

وتعزيز  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ع  للتعامل  الوطنية 

ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي وخ��ا���س��ة يف ق��ط��اع��ات النقل 

والتي  وامل�سالخ  واملتنزهات  واحل��دائ��ق  واملطاعم 

ت�سرف عليها االمانة ب�سكل كامل .

واأ�ساف ان االأمانة وقبل هذا االط��لق قامت 

للوقوف  املجتمع  اف����راد  اآراء  ا�ستطلع  ب��اإج��راء 

يجب  ال���ت���ي  وال���و����س���ائ���ل  االدوات  اأف�������س���ل  ع��ل��ى 

بينت  وق��د  التوعية  ر�سائل  الإر���س��ال  ا�ستخدامها 

وخا�سة  املجتمعي  االع��لم  ان  اال�ستطلع  نتائج 

ر�سائل  اي�سال  االوىل يف  املرتبة  اخ��ذ  الفي�سبوك 

االخبارية  وامل��واق��ع  االذاع����ات  ذل��ك  تبع  التوعية 

االإلكرتونية ثم القنوات التلفزيونية.

ال�سحية  لل�سوؤون  املدينة  مدير  نائب  وقالت 

وال��زراع��ي��ة ال��دك��ت��ورة م��ريف��ت م���ه���ريات، ان���ه مت 

�سرائح  كافة  ت�ستهدف  توعوية  ر�سائل  ت�سميم 

تركز  حيث  �سركائنا،  ودع���م  مب�ساعدة  املجتمع 

احلملة هذه على التوعية يف و�سائل النقل العام، 

والتوعية يف املطاعم، وكيفية التعامل مع النفايات 

الطبية، وخا�سة الكمامة والكفوف، باالإ�سافة اىل 

وجتنب  االل��ك��رتوين  الدفع  اهمية  على  التوعية 

ا�ستخدام النقد.

م��دن  اأج����ل  م���ن  “ال�سراكة  م���دي���رة  واأ�����س����ارت 

�سحية “ اأرييل روج��اين، اإن جائحة كورونا هي 

يف االأ�سا�س اأزمة ح�سرية، ما ي�سع املدن يف طليعة 

اال�ستجابة حلالة الطوارئ ال�سحية العامة غري 

امل�سبوقة.

واأ�سافت اأنه ال تزال “ال�سراكة” ملتزمة بدعم 

عمان واملدن االأخرى يف جميع اأنحاء العامل النقاذ 

االأرواح وحماية �سكان املدن وبناء م�ستقبل �سحي.

الر�سائل عرب و�سائل  و�سيكون الرتويج لتلك 

التوا�سل االجتماعي لت�سل كل ر�سالة اىل مئات 

�ست�سمل  ك��م��ا  االن���رتن���ت،  م�ستخدمي  م��ن  االف 

احلملة اط��لق م�سابقة تهدف اىل جعل االف��راد 

�سركاء يف ت�سميم واط��لق ر�سائل التوعية حيث 

تقدمي  املجتمع  �سرائح  كافة  م��ن  الطلب  �سيتم 

ر���س��ائ��ل ت��وع��وي��ة ع��ن م��ك��اف��ح��ة ف��ريو���س ك��ورون��ا 

بقوالب خمتلفة. و�سيتم اختيار اأف�سل امل�ساركات 

وف���ق ا���س�����س وم��ع��اي��ري ���س��وف ي��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا الحقا 

باالإ�سافة اىل ت�سكيل جلنة الختيار امل�ساركات التي 

�ستدخل يف امل�سابقة، حيث �ستحدد عدد امل�ساركات 

امل�سابقة للدخول يف الت�سفيات باالإ�سافة اىل  يف 

اعتماد عدد “ الليكات” لكل م�ساركة واالختيار 

الأعلى الليكات، و�سيح�سل كل فائز على جائزة 

تعلن فيما بعد.

االنباط- عمان

 اأع��ل��ن��ت وزارة ال��ث��ق��اف��ة ام�����س ال��ث��لث��اء عن 

بعنوان  متخ�س�سة  ا����س���دارات  �سل�سلة  اط���لق 

)الفل�سفة لل�سباب( �سمن �سيا�سة الن�سر اجلديدة 

التي اقرتها جلنة التخطيط يف الوزارة موؤخرا، 

و�ست�سدر على �سكل كتيبات خمت�سرة وباأ�سلوب 

مب�سط موجه لل�سباب.

ودع�����ت ال���������وزارة ال��ب��اح��ث��ني واالأك���ادمي���ي���ني 

لتقدمي مقرتحات للم�ساهمة يف التاأليف �سمن 

اال���س��دارات  بهذه  خا�س  من���وذج  وف��ق  ال�سل�سلة 

اأ�سا�سية ي�سهل  التي تتناول مو�سوعات فل�سفية 

�سرحها لل�سباب ومنها: ما الفل�سفة، ما املعرفة، 

ما الوجود، ما املنطق، ما االأخ���لق، ما اجلمال 

وغريها من العناوين .

وتاأتي ال�سل�سة �سمن �سيا�سة الن�سر اجلديدة 

ل���ل���وزارة ل��ل��ع��ام 2020، وي��ت��م مب��وج��ب��ه��ا اخ��ت��ي��ار 

لل�سباب  موجهة  مب�سطة  فل�سفية  مو�سوعات 

االأردين والعربي، من �ساأنها اإغناء املعرفة لديهم، 

املعا�سرة  املعرفة  وحت�سني قدراتهم يف حت�سيل 

احلياة  ت�سهدها  التي  ال�سريعة  التحوالت  وفهم 

املعا�سرة .

وقال وزير الثقافة الدكتور با�سم الطوي�سي 

يف ت�سريح �سحفي اليوم، اإن هذه ال�سل�سلة متثل 

ف�ساء تنويريا جديدا يف جانب معريف مهم طاملا 

حظي باهتمام مفكري االإ�سلم وعلمائه ومفكري 

النه�سة، موؤكدا اأن اأهمية هذه املعارف تزداد يف 

ظل التدفق املعلوماتي وت�سارعه وحوار الثقافات 

وات�ساع العوملة وتزاحم االأفكار والتيارات.

امل�����س��روع  اذ تطلق ه���ذا  ال�����وزارة  ان  واأ����س���اف 

ال��ث��ق��ايف م��ع دخ����ول ال���دول���ة االأردن���ي���ة مئويتها 

الثانية، فهي توؤكد الثقة بالذات، و�سط حتوالت 

من  واالق��ل��ي��م  ال��ع��امل  ي�سهدها  وه��ائ��ل��ة  �سريعة 

نظرية  وغ��ي��اب  معرفية  فو�سى  وو���س��ط  حولنا، 

تف�سر التغيري والظواهر اجلديدة يف العامل .

واأو����س���ح ال��دك��ت��ور ال��ط��وي�����س��ي اأه��م��ي��ة اع���ادة 

ن�سر  ادوات  انت�سار  ازدي��اد  للفل�سفة مع  االعتبار 

اليها  ال��و���س��ول  و�سهولة  ال�سطحية  امل��ع��ل��وم��ات 

وازدي�������اد ح���رك���ات ال��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي وال��ث��ق��ايف، 

ال��ع��امل من  ال��ت��ي جت��ت��اح  واحل���رك���ات ال�سعبوية 

بالفل�سفة  االه��ت��م��ام  اح���ي���اء  ان  واأك�����د  ح��ول��ن��ا. 

ومناهجها وطرائق التفكري التي تتيحها ي�سكل 

اليوم احد اهم االدوات التي متنح ال�سباب قدرة 

العامل  وف��ه��م  الع�سر  م��واج��ه��ات حت��دي��ات  على 

والتحوالت  ال�سريع  التغري  وطبيعة  املعا�سر، 

امل��ت��لح��ق��ة ال��ت��ي ي�����س��ه��ده��ا ، اىل ج��ان��ب ال���دور 

ب����اأدوات  ال�سباب  ت��زوي��د  يف  للفل�سفة  اال���س��ا���س��ي 

ال��ت��ف��ك��ري ال��ن��ق��دي وال��ت��م��ي��ي��ز االي��ج��اب��ي، وفهم 

ال�سالح العام.

ودع����ا ال��ط��وي�����س��ي ال��ب��اح��ث��ني واالأك���ادمي���ي���ني 

اىل  والفل�سفة  ال��ف��ك��ر  ق�سايا  يف  املتخ�س�سني 

امل�ساركة يف تاأليف هذه ال�سل�سلة من خلل اختيار 

اي مو�سوعات  او  امل��ق��رتح��ة،  امل��و���س��وع��ات  اأح���د 

ملئمة لل�سباب، الفتا اإىل ان عددا من االأ�س�س 

باملحتوى  املتعلقة  واالخ����رى  الفنية  وامل��ع��اي��ري 

امللكية  وحقوق  واالإجرائية  االإداري���ة  واملتطلبات 

�ستكون  ب��ه��ا،  وامل�����س��ت��ه��دف��ني  ال�سل�سة  واأه������داف 

موجودة على املوقع االلكرتوين للوزارة 

امل��ف��ردات  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  ال�سل�سلة  وت�ستمل 

اأ���س��ئ��ل��ة: ما  ال��ت��ي �سيغت ع��ل��ى �سكل  وامل��ف��اه��ي��م 

الفل�سفة؟ ما الوجود؟ ما املنطق؟ ما االأخلق؟ 

ما اجلمال؟ومن املتوقع ان حتتوي على قراءات 

يف  والباحثني  االأك��ادمي��ي��ني  م��ن  لعدد  تعريفية 

مو�سوعات مدار�س الفل�سفة االإ�سلمية، مدار�س 

احلديثة،  الفل�سفة  مدار�س  القدمية،  الفل�سفة 

مو�سوعات  املعا�سرة،  الغربية  الفل�سفة  تيارات 

فل�سفة العلوم املعا�سرة، الفل�سفة والتكنولوجيا، 

واالب��ت��ك��ار،  الفل�سفة  ال�سناعي،  ال��ذك��اء  فل�سفة 

الفل�سفة وامل�سكلت املعا�سرة، والفل�سفة واحلياة.

اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ان ال������وزارة ف��ت��ح��ت ال��ب��اب 

للباحثني للم�ساركة من خلل تقدمي اقرتاحات 

للتاأليف بطريقة اال�ستكتاب.

االنباط- الزرقاء

منطقة  �سمن  ب�سيط  ح��ري��ق  ن�سب 

حم�����دودة ج����دا ام�����س ال���ث���لث���اء اأث��ن��اء 

عملية تفريغ اأحد خزانات زيت الوقود 

يف موقع امل�سفاة بالزرقاء.

�سركة  االإع���لم���ي يف  ال��ن��اط��ق  وق���ال 

م�������س���ف���اة ال�����ب�����رتول االأردن������ي������ة ح��ي��در 

التفريغ  عملية  اإن  ب��ي��ان،  يف  الب�سايرة 

كانت بغر�س اإجراء عملية �سيانة لهذا 

ب�سيطة  كمية  ت�سربت  ح��ي��ث  اخل����زان، 

م���ن زي���ت ال���وق���ود الم�����س��ت خ���ط ب��خ��ار 

اإىل  اأدى  م���ا  م��رت��ف��ع��ة  ح�����رارة  ب���درج���ة 

املت�سربة. بالكمية  النار  ا�ستعال 

على  مت  ان����ه  اىل  ال��ب�����س��اي��رة  ول���ف���ت 

وا�ستخدام  ال�سخ  عملية  وق��ف  ال��ف��ور 

النار  ملكافحة  املنا�سبة  االإط��ف��اء  م���ادة 

امل�����س��ت��ع��ل��ة، ح��ي��ث مت اإط����ف����اء احل��ري��ق 

خلل فرتة زمنية ق�سرية جدا، موؤكدا 

ان��ه مل حت��دث اأي���ة اإ���س��اب��ات اأو اأ���س��رار 

باملعدات.

املنبعث  ال��دخ��ان  ك��ث��اف��ة  اأن  واو���س��ح 

ت��ع��ود اإىل ط��ب��ي��ع��ة م����ادة زي���ت ال��وق��ود 

تنبعث منها كميات كبرية  التي  الثقيل 

م���ن ال����دخ����ان، ����س���اك���را ك������وادر ال���دف���اع 

املدين التي هرعت اىل موقع احلادث.

االنباط-عمان

اأوعز مدير االمن العام اللواء الركن 

اال�سلح  مراكز  ملدير  احلوامتة  ح�سني 

ال�سحية  ل��ل��ظ��روف  ون��ظ��ر   - وال��ت��اه��ي��ل 

�سالح  الفتى  بها  مير  التي  واالن�سانية 

وع���ائ���ل���ت���ه- ب���ات���خ���اذ ك���اف���ة ال��رتت��ب��ي��ات 

لتمكني والده نزيل احد مراكز اال�سلح 

امل�ست�سفى  داخ���ل  زي��ارت��ه  م��ن  وال��ت��اه��ي��ل 

على  ويطمئن  بابنه  ليلتقي  ام�����س  ي��وم 

�سحته .

وعلى الفور مت اتخاذ كافة الرتتبيات 

، وجرى نقل النزيل اىل امل�ست�سفى حيث 

عليه،  واالطمئنان  ابنه  زيارة  من  متكن 

اإليه لفرتة  بعد اجللو�س معه والتحدث 

من الوقت داخل امل�ست�سفى .

االنباط- الزرقاء 

ح�������ررت م���دي���ري���ة ����س���ن���اع���ة وجت�����ارة 

خمالفات   8 ال��زرق��اء  حمافظة  ومت��وي��ن 

بحق من�ساآت جتارية متنوعة ومواطنني 

لعدم االلتزام باأمر الدفاع رقم 11 .

وب���ني م��دي��ر امل��دي��ري��ة ع��م��اد ال��ب��زور 

 6 ام�����س ال���ث���لث���اء، اإن ال���ك���وادر ح����ررت 

االلتزام،  خمالفات بحق مواطنني لعدم 

ب���اال����س���رتاط���ات وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����س��ح��ي��ة 

 ،11 ال�����س��ادرة مبوجب اأم��ر ال��دف��اع رق��م 

م��ن حيث ع��دم ارت���داء ال��ك��م��ام��ات داخ��ل 

خمالفة  اإىل  اإ�سافة  التجارية،  املن�ساآت 

م��ن�����س��اأت��ني جت���اري���ت���ني ل���ع���دم ت��ق��ي��ده��م��ا 

املعرو�سة  امل���واد  ع��ل��ى  االأ���س��ع��ار  ب��اإع��لن 

للبيع.

االنباط- عمان

اخ�����ت�����ري ال�����دك�����ت�����ور ������س�����رار ح�����س��ن 

ب��ل��ع��اوي م��ن ج��ام��ع��ة ال��ب��رتا االأردن���ي���ة 

ل��ل��م�����س��ارك��ة يف اج���ت���م���اع���ات م��وؤ���س�����س��ة 

 Forward امل�ستقبلي”  “التفكري 
بالتعاون  الربيطانية   Thinking
يف  ال��ك��ربى  امل�ست�سفيات  “جمل�س  م��ع 

 The Cabinet of مالطا”، 

 The Grand Hospitaller
 of the Order of Malta
ال�سفري  قبل  م��ن  بلعاوي  تر�سيٍح  ومت 

خ�����وري،  ف����اي����ز  اي���ط���ال���ي���ا  يف  االأردين 

االأم���ري  االأردن  امل��ال��ط��ي يف  وال�����س��ف��ري  

بورغيزي.  لورينزو 

وت����ع����ّد ه�����ذه االج���ت���م���اع���ات ل���ق���اءات 

ح����واري����ة ب����ني ���س��خ�����س��ي��ات اأك���ادمي���ي���ة 

ومزودي الرعاية ال�سحية من خمتلف 

ب�ساأن  مهتمني  و�سيا�سيني  التخ�س�سات 

ج���ائ���ح���ة ف���اي���رو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د 

وت���ه���دف  ال�����ع�����امل.  دول  خم���ت���ل���ف  م����ن 

العلمية  االآراء  وت���ب���ادل  م�����س��ارك��ة  اإىل 

الفح�س  الآل���ي���ات  ال��ع��م��ل��ي��ة  وال��ت��ج��ارب 

وال��ت��ق�����س��ي وال���ع���زل وال���ربوت���وك���والت 

امل�ست�سفى  وداخ���ل  امل��ن��زل��ي��ة  ال��ع��لج��ي��ة 

وك�����ذل�����ك ف���ع���ال���ي���ة احل����ظ����ر ال�����س��ح��ي 

ال�سامل اأو اجلزئي.

من�سة  م��ن  ج���زءاً  االج��ت��م��اع  وي�سكل 

اأن�����س��اأت��ه��ا  ال��ت��ي  دكتور”  اإىل  “دكتور 
امل�ستقبلي”  “التفكري  م���وؤ����س�������س���ة 

 Sovereign Order”و

جل��ائ��ح��ة  ا���س��ت��ج��اب��ًة   ”of Malta
اخل���ربات  ت��ب��ادل  لت�سهيل  ك��وڤ��ي��د-19 

ودع�������م امل��ت��خ�����س�����س��ني ال�������س���ح���ي���ني يف 

والوقاية  الفايرو�س واحتوائه  مكافحة 

منه وعلجه.



املحلي
30

االنباط-عمان

تعطيل  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

احل�سانات يف جميع اأنحاء اململكة وفًقا ل�سل�سلة 

انت�سار  م��ن  للحد  املتخذة  احلكومية  ال��ق��رارات 

فريو�س كورونا.

وقالت الوزارة يف بيان �سحفي ام�س الثالثاء، 

اعتباًرا  احل�سانات  تعطيل  ق��ررت  احلكومة  اإن 

من يوم ال�سبت املقبل وحتى نهاية العام احلايل، 

ب�سبب احلالة الوبائية يف اململكة.

االنباط-عمان

 ا���س��ت��ط��اع م�������س���روع امل��ح��اك��م��ة ع���ن ُب��ع��د 

اآالف حماكمة خالل   7 م��ن  اأك��ر  م��ن عقد 

امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  ت��ت��ح��م��ل  اأن  دون  ع���ام���ن، 

االإ�سالح  مراكز  بن  املتهمن  نقل  تكاليف 

واملحاكم، ومنعت االختالط يف ظل ظروف 

���س��ح��ي��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ف��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��امل 

واالأردن فريو�س كورونا امل�ستجد.

ال���ع���دل  وزارة  ت���ن���ف���ذه  ال������ذي  امل�������س���روع 

منذ  اأجرى  ال�سركاء  من  عدد  مع  بالتَّعاون 

 ،2020 –  2019 العامن  خالل  تفعيله  بدء 

نحو 7 اآالف و 140 حماكمة عن ُبعد.

ام التَّلهوين  وقال وزير العدل الدكتور ب�سَّ

ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ر���س��ال��ت��ه��ا  ال�������وزارة  اإنَّ 

الق�سائية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة  يف  امل�����س��اه��م��ة  يف 

يا�سات واالأطر  واالإدارية املنا�سبة، ور�سم ال�سِّ

التقا�سي  بعملية  ل��ل��ن��ه��و���س  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة؛ 

رعاية  ل�سمان  بكفاءة،  القانونية  وامل�ساندة 

����ون احل����ري����ات وح��م��اي��ت��ه��ا،  احل����ق����وق، و�����سَ

وتعزيز  ل��ل��ع��دال��ة،  ال��و���س��ول  ���ُس��ب��ل  وتي�سري 

ال�����س��راك��ة م��ع اجل��ه��ات امل��ح��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة، 

ع�سرية،  موؤ�س�سية  بنية  تر�سيخ  خالل  من 

يعزز  كوادر موؤهلة متخ�س�سة، مبا  وتوفري 

ثقة املجتمع ب�سيادة القانون.

املنبثقة  الوزارة  ا�سرتاتيجية  اإنَّ  واأ�ساف 

ع���ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ق���ط���اع ال���ع���دال���ة ن��ف��ذت 

ال��ه��ادف��ة اىل تعزيز  امل�����س��اري��ع  ال��ع��دي��د م��ن 

خالل  من  العدالة  وحتقيق  القانون  �سيادة 

م���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه ال������وزارة م���ن ع��الق��ة وط��ي��دة 

وت�ساركية مع �سركائها يف قطاع العدل.

طوياًل  ���س��وًط��ا  قطعت  ال����وزارة  اأنَّ  وب��ن 

يف ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د م���ن م�����س��اري��ع ال��ت��ح��ول 

االلكرتوين واطالق اخلدمات االإلكرتونية، 

التي �سهلت كثرًيا على املواطنن ومن هذه 

�سمن  ُبعد،  عن  املحاكمة  تطبيق  امل�ساريع، 

 2019 لالأعوام  ُبعد  عن  “املحاكمة  م�سروع 

العمل عليها �سمن نهج  مت  والتي   ”2021-

وم��دي��ري��ة  الق�سائي  املجل�س  م��ع  ت�����س��ارك��ي 

االمن العام واجلهات ذات العالقة.

ب���ال���رب���ط  ُي���ع���ن���ى  امل���������س����روع  اأنَّ  واأك���������د 

االإ�سالح  ومراكز  املحاكم  بن  االإل��ك��رتوين 

وال��ت��اأه��ي��ل، مل��ح��اك��م��ة ال��ن��زالء ع��ن ب��ع��د دون 

امل��خ��ت�����س��ة،  امل��ح��اك��م  اإىل  ت��ودي��ع��ه��م  ي��ت��م  اأن 

النفقات  وتوفري  واجلهد  للوقت  اخت�سارا 

وح���م���اي���ة اأم�����ن امل��ج��ت��م��ع وال��ت��خ��ف��ي��ف على 

املحاكم وعلى عمليات نقل النزالء فيما بن 

املحكمة ومركز االإ�سالح.

عن  املحاكمة  تطبيق  متَّ  ���ه  اأنَّ اإىل  ول��ف��ت 

 158 امل��ادة  من  الثانية  للفقرة  ا�ستنادا  ُبعد 

م���ن ق���ان���ون ا����س���ول امل��ح��اك��م��ات اجل��زائ��ي��ة 

تن�س  التي   ،1961 ل�سنة   9 رق��م  وتعديالته 

املحكمة  اأو  ال��ع��ام  للمدعي  ي��ج��وز  اأن���ه  ع��ل��ى 

اإج����راءات  يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات  ا���س��ت��خ��دام 

بحق  امل�����س��ا���س  دون  وامل���ح���اك���م���ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق 

النزيل عن  املناق�سة، ومبا يف ذلك حماكمة 

بعد من مركز االإ�سالح والتاأهيل املودع به، 

والتي جاءت يف اطار تو�سيات اللجنة امللكية 

الق�ساء. لتطوير 

تنفيذ  ي��ت��م  �����ه  اأنَّ اإىل  ال��ت��ل��ه��وين  واأ�����س����ار 

االإ�سالح  مراكز  اإدارة  مع  بالتعاون  امل�سروع 

واملجل�س  العام  االأم��ن  مديرية  يف  والتاأهيل 

الق�سائي، حيث اأجريت اأول جل�سة حماكمة 

ت��اري��خ الق�ساء  ب��ع��د ك���اأول حم��اك��م��ة يف  ع��ن 

، من خالل   2019 24 متوز  بتاريخ  االردين 

قاعات  يف  و�سا�سات  ات�سال  اأج��ه��زة  تركيب 

�سكلت  حيث  االإ���س��الح،  وم��راك��ز  املحاكمات 

الق�ساء  يف  رائ��دة  تعترب  التي  اخلطوة  هذه 

ال��ع��دال��ة  ن���ظ���ام  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  االردين، 

اجلزائية وتعزيز �سيادة القانون يف االأردن.

�سفراء  م��ب��ادرة  موؤ�س�س  ق��ال  جانبه،  من 

ل�)برتا(،  قطي�سات  اأحمد  املحامي  القانون 

اأخذ  امل�سروع  ه��ذا  يف  اليوم  الواجب  من  اإنَّ 

بكات  ال�سَّ اأم��ن  جم��ال  يف  كافة  االحتياطات 

واالأم��������ن ال�������س���ي���رباين، ل�����زي�����ادة احل���م���اي���ة 

ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت��ت��م خ���الل امل��ح��اك��م��ات، 

بكات  ال�سَّ قرا�سنة  ملنع  يلزم  ما  كل  وتوفري 

من الو�سول اىل هذه املحاكمات.

مت  بعد  عن  املحاكمة  جتربة  اإنَّ  واأ���س��اف 

اإطالع م�ساركن عرب يف موؤمتر بالعا�سمة 

اأردن��ي��ة  كتجربة  عليها،  وح��ة  ال��دَّ القطرية 

جديدة ورائدة وت�ستحق التطبيق.

لتغطية  امل�سروع ثالث مراحل  ويت�سمن 

اململكة وربطها مع  البداية يف  كافة حماكم 

ا�ستمل  بحيث  وال��ت��اأه��ي��ل  اال���س��الح  م��راك��ز 

على  والثانية  االأوىل  مرحلتيه  يف  امل�سروع 

االإ�سالح  10 حماكم و11 مركًزا من مراكز 

والتاأهيل.

ارب��ع  االوىل  مرحلته  يف  امل�سروع  و�سمل 

حماكم وهي، بداية عّمان واإربد، واجلنايات 

اإلكرتونيا  وربطها  الكرك  وبداية  الكربى، 

م����ع م����راك����ز اإ�����س����الح وت���اأه���ي���ل اجل����وي����دة، 

والكرك، واإربد، وماركا وبلغ عدد املحاكمات 

و349  اآالف   3 املرحلة  ه��ذه  �سمن  ُبعد  ع��ن 

حماكمة.

وت�����س��م��ن��ت امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة وال��ت��ي متت 

بداية  2020 �ست حم��اك��م  ال��ع��ام  ه��ذا  خ��الل 

وهي، ال�سلط، واملفرق، والزرقاء، وا�ستئناف 

عمان،  جنوب  ق�سم  يف  عمان  وبداية  عمان، 

اإ�سالح  مراكز   7 اىل  اإ�سافة  عمان،  و�سرق 

وت��اأه��ي��ل يف ك��ل م��ن، ال��زرق��اء، و���س��واق��ة، واأم 

و�سجن  وامل��وق��ر  وقفقفا،  والبلقاء،  اللولو، 

1، باالإ�سافة اىل زيادة عدد القاعات  الن�ساء 

يف املراكز �سمن املرحلة االوىل مبعدل قاعة 

يف  وقاعتن  ماركا  وتاأهيل  ا�سالح  مركز  يف 

مركز ا�سالح و تاأهيل اجلويدة.

اأنَّه  اإىل  العدل  وزارة  اح�سائيات  وت�سري 

7140 حم��اك��م��ة منذ  مت ع��ق��د م��ا جم��م��وع��ه 

 447 اط����الق امل�������س���روع، ُع��ق��د م��ن��ه��ا األ����ف و 

يوؤكد  م��ا  امل��ا���س��ي،  اي��ل��ول  �سهر  يف  حماكمة 

ال��ظ��روف  �سيما يف  امل�����س��روع ال  ه���ذا  اه��م��ي��ة 

ويعي�سها  امل��م��ل��ك��ة  ت��ع��ي�����س��ه��ا  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة 

ال���ع���امل يف ظ���ل ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا واه��م��ي��ة 

ت�����س��خ��ري ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل���دي���ث���ة خل��دم��ة 

الق�ساء وقطاع العدالة.

وبقي م�سروع املحاكمات عن ُبعد حا�سًرا 

خالل مرحلة احلظر ال�سامل الذي مرت به 

كورونا حيث مت عقد  ب�سبب جائحة  اململكة 

573 حماكمة عن بعد خالل الفرتة ما بن 

26 من اأيار املا�سي، ما �ساعد  17 اآذار وحتى 

بالف�سل يف العديد من الق�سايا وحال دون 

االختالط واحلفاظ على التباعد اجل�سدي 

ودون االخالل ب�سكل العدالة او م�سمونها.

ال��ف��رتة  خ����الل  ال���ع���دل  وزارة  واأدخ����ل����ت 

امل���ا����س���ي���ة ال���ع���دي���د م����ن ال���ت���ع���دي���الت ع��ل��ى 

اج���راءات���ه���ا االع��ت��ي��ادي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع وب��اء 

الق�سائي،  املجل�س  م��ع  بالت�سارك  كورونا  

ل�����س��م��ان دمي��وم��ت��ه��ا وع�����دم ت��ع��ار���س��ه��ا مع 

النافذة   و�ست�سمل  ال��ق��وان��ن  والت�سريعات 

امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن امل�����س��روع ال��ت��ي يجري 

وال�سركاء  ال���وزارة  خ��الل  من  عليها  العمل 

البنية  واع���داد  جتهيز  ا�ستكمال  خ��الل  م��ن 

ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��الئ��م��ة ل��ع��ق��د ه���ذه امل��ح��اك��م��ات 

8 حم��اك��م و7 م��راك��ز ا���س��الح يف ك��ل من  يف 

والعقبة  ومعان  وبريين  ورميمن  الطفيلة 

�سمل  ق��د  ب��ذل��ك  امل�����س��روع  2، ليكون  وم��وق��ر 

 18 اململكة وعددها  البداية يف  كافة حماكم 

اال�سالح  مراكز  مع  وربطها  بداية  حمكمة 

والتاأهيل.

وزير الصحة: المواطنون شركاء في التصدي لكورونا 
والخروج بأقل الخسائر

العايد: تفعيل العقوبات على المنشآت واألفراد وفق أوامر الدفاع

 34 وفاة و 2035 اصابة جديدة بفيروس كورونا  

 العجارمة: دوام الموّظفات والعامالت الالتي لديهّن أطفال عن ُبعد

لم المجتمعي  خبراء: الحمالت األمنية على المجرمين دعامة لألمن والسِّ

االنباط-عمان

 اأكد وزير ال�سحة الدكتور نذير عبيدات، اأن 

كورونا  لفريو�س  الت�سدي  يف  �سركاء  املواطنن 

ل��ل��خ��روج ب��اأق��ل اخل�سائر اث��ن��اء م��واج��ه��ة ال��وب��اء 

واحلفاظ على �سحتهم و�سحة عائالتهم.

وق�������ال ال����دك����ت����ور ع���ب���ي���دات خ������الل م���وؤمت���ر 

ال��ث��الث��اء،  ام�����س  ال����وزراء  �سحفي يف دار رئ��ا���س��ة 

واأن  بال�سفافية  االلتزام  على  تعمل  اإن احلكومة 

ال�سحيحة  املعلومة  اإجراءاتها مبنية على  تكون 

والدرا�سات العملية.

ال�ساد�س  وم��ن��ذ  اململكة  يف  احل���االت  اأن  وب��ن 

ع�سر من �سهر اأيلول ت�سهد ت�ساعداً حاداً ودخول 

اأن  متوقعا  الع�سوائي،  االنت�سار  مرحلة  اململكة 

3000 ا�سابة يف  اك��ر م��ن  ت���زداد االإ���س��اب��ات اىل 

اإج��راءات ما ي�سبب  تاأخذ احلكومة  اذا مل  اليوم 

���س��غ��ط��ا ك��ب��ريا ع��ل��ى ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة للقطاع 

 1300 ت��وف��ر  ع��ن  ال�سحة  وزي���ر  وك�سف  الطبي. 

للعناية   709 منها  امل�ست�سفيات  يف  حاليا  �سرير 

احلثيثة ا�سافة اىل 600 جهاز تنف�س ا�سطناعي.

وب���ن اأن ال�����وزارة ق��ام��ت ب��ت��اأم��ن 5 ا���س��ع��اف 

املخزون املعتاد من مطعوم االنفلونزا املو�سمية، 

م�����س��ريا اىل اإم��ك��ان��ي��ة اخ���ذ امل��ط��ع��وم يف اأي وق��ت 

خالل االأ�سابيع املقبلة.

اأن قائمة  اأكد عبيدات  الدول  وحول ت�سنيف 

ال��دول ما زال��ت فعالة و�سيتم مراجعتها واع��ادة 

تطورات  واأخ��رى وح�سب  فيها بن فرتة  النظر 

الو�سع الوبائي.

واأو�سح وزير ال�سحة اأن احلظر ال�سامل ملدة 

اأ�سبوعن لن يكون جمديا كون الفريو�س �سيعود 

اىل االنت�سار بعد انتهاء احلظر ال�سامل.

قال  الثابتة  الفح�س  مبحطات  يتعلق  وفيما 

ال�ستقبال  ج��اه��زة  �ستكون  اإن��ه��ا  ال�سحة،  وزي���ر 

م�سابهة  ب��اأع��را���س  ي�سعرون  م��ن  اأو  املخالطن 

ومن  ال�سحية  املراكز  خ��ارج  وفح�سهم  لكورونا 

دون اختالط بن املواطنن.

ودعا الدكتور عبيدات املواطنن اىل االلتزام 

ب��ال�����س��روط ال�����س��ح��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ال��ف��ريو���س 

واالبتعاد عن التجمعات واملنا�سبات واالحتفاالت 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات، واالل����ت����زام بتطبيق  ت��خ��ال��ف  ال��ت��ي 

وا�ستخدام  الكمامات  وارت��داء  اجل�سدي  التباعد 

املعقمات

االنباط-عمان

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

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

ك��ب��رية م��ن االج��ت��م��اع��ات ع��ق��دت خ��الل  �سل�سلة 

للو�سول  االأ�سا�س  هي  وكانت  املا�سي،  االأ�سبوع 

لهذا القرار.

وقال العايد، خالل موؤمتر �سحفي يف رئا�سة 

القرارات احلكومية جاءت  اإن  الثالثاء،  ال��وزراء 

التجوال  بعد درا���س��ة، وق��ررت ع��دم فر�س حظر 

ال�سامل ملدد طويلة حالياً.

على  �سيقت�سر  ال�سامل  احل��ظ��ر  اأن  واأ���س��اف 

يوم اجلمعة فقط خالل نهاية االأ�سبوع ولنهاية 

العام، و�سيتم متديد �ساعات حظر التجول الليلي 

 11 10 م�ساء للمن�ساآت ومن ال�ساعة  من ال�ساعة 

لالأفراد لنهاية العام الثاين.

اجل���ام���ع���ات  يف  ���س��ي��ك��ون  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن  الف�سل الدرا�سي االأول على اأن يتم اعادة تقييم واملدار�س ومراكز التدريب املهني عن بعد طوال وب�����ن 

القرار قبل بداية الف�سل الدرا�سي الثاين.

واأعلن تفعيل العقوبات الفورية على املن�ساآت 

اأو من  ال��دف��اع  ب��اأوام��ر  واالأف����راد غ��ري امللتزمن 

اج��راءات  اتخاذ  و�سيتم  لغريهم،  العدوى  ينقل 

م��ي��دان��ي��ة يف امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة م���ن خ��الل 

ت��ك��ل��ي��ف االأم����ن����اء ال��ع��ام��ن وم��وظ��ف��ي ال��رق��اب��ة 

املخالفات  بتحرير  املحا�سبة  ودي���وان  الداخلية 

ب��ح��ق امل���وظ���ف���ن وامل���راج���ع���ن ل��غ��ري امل��ل��ت��زم��ن 

بالكمامات.

اأعداد املراقبن على املن�ساآت  ولفت اإىل زيادة 

وت���وف���ري رج�����ال االأم�����ن ل��ل��م��خ��ال��ف��ات وت�����س��وي��ر 

املخالفة وتوثيقها.

واأ�سار اإىل خمالفة غري امللتزمن بالكمامات 

يف املركبات اخلا�سة يف حال كان عدد املتواجدين 

القرار  وي�ستثنى من  اأ�سخا�س   3 اأك��ر من  فيها 

اأفراد العائلة الواحدة.

االنباط-عمان

ال��ث��الث��اء،  ال�����س��ح��ة، ام�����س  اأع��ل��ن��ت وزارة   

ا�سابة  و2035  جديدة  وف��اة   34 ت�سجيل  عن 

لريتفع  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 

اج��م��ايل اال���س��اب��ات م��ن��ذ ب���دء اجل��ائ��ح��ة اإىل 

.40972

وت����وزع����ت االإ������س�����اب�����ات، ب��ح�����س��ب امل���وج���ز 

االعالمي ال�سادر عن وزارة ال�سحة ورئا�سة 

ال���ت���ايل: )1218( يف  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  ال�������وزراء، 

يف  و)537(  ع����ّم����ان،  ال���ع���ا����س���م���ة  حم���اف���ظ���ة 

حم��اف��ظ��ة  يف  و)53(  ال�����زرق�����اء،  حم���اف���ظ���ة 

منها  اإرب������د،  حم��اف��ظ��ة  يف  و)47(  ال��ب��ل��ق��اء، 

م��ع��ان،  حم��اف��ظ��ة  يف  و)40(  ال��رم��ث��ا،  يف   )1(

حم��اف��ظ��ة  يف  و)36(  ال���ب���رتا،  يف   )5( م��ن��ه��م 

الكرك، و)35( يف حمافظة املفرق، و)27( يف 

جر�س،  حمافظة  يف  و)20(  م��اأدب��ا،  حمافظة 

و)11( يف حمافظة العقبة، و)7( يف حمافظة 

عجلون، و)4( حاالت خارجّية، )2( الأردنين 

���س��ائ��ق��ي  ب����ن  اخل��������ارج، و)2(  م����ن  ق����ادم����ن 

�ساحنات قادمن عرب مركز حدود العمري.

دِخ���ل���ت ال��ي��وم 
ُ
وب��ل��غ ع���دد احل����االت ال��ت��ي اأ

حالة،   )76( املعتمدة  امل�ست�سفيات  يف  للعالج 

ال��ت��ي تتلّقى  اإج���م���ايل ع���دد احل����االت  وي��ب��ل��غ 

 )1011( اإىل  ح��ال��ّي��اً  امل�ست�سفيات  يف  ال��ع��الج 

للعزل  امل�سابن  بقّية  يخ�سع  بينما  ح��ال��ة، 

اإىل  الوفيات  ع��دد  اإج��م��ايل  ويرتفع  امل��ن��زيل، 

)414( حالة.

يف   ، ����س���ف���اء  ح���ال���ة   )117( ���ّج���ل���ت  ����سُ ك���م���ا 

 )25496( اإج���راء  ومّت  املعتمدة،  امل�ست�سفيات 

ف��ح�����س��اً خم����ربّي����اً، ل��ي�����س��ب��ح اإج����م����ايل ع���دد 

الفحو�سات )1618573( فح�ساً.

ل��الل��ت��زام  ال�����س��ّح��ة اجل��م��ي��ع  ودع���ت وزارة 

ب���اأوام���ر ال���ّدف���اع، واّت���ب���اع م��ع��اي��ري ال�����س��الم��ة 

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

���س��خ�����س��اً،   )20( م����ن  الأك�������ر  ال���ت���ج���ّم���ع���ات 

وا�����س����ت����خ����دام ت��ط��ب��ي��ق )اأم������������ان(، وت��ط��ب��ي��ق 

)�سحتك(.

االنباط-عمان

املوؤ�ّس�سي  االأداء  ال��ّدول��ة لتطوير  وزي��ر  قالت   

رابعة العجارمة، اإّن الوزارات واملوؤ�ّس�سات الر�سمّية 

اأو�ساع  �سرتاعي  احلكومّية  وال�سركات  والدوائر 

االأّم���ه���ات امل��وّظ��ف��ات وال��ع��ام��الت ال��الت��ي لديهّن 

اأطفال، بحيث يتّم حتديد دوامهّن عن ُبعد خالل 

فرتة تعطيل احل�سانات وريا�س االأطفال.

واأّكدت العجارمة التي تراأ�س جمل�س اخلدمة 

للدليل  وف��ق��اً  �سيتّم  االإج�����راء  ه���ذا  اأّن  امل��دن��ّي��ة، 

املوؤ�س�سات احلكومّية  للعمل يف  للعودة  االإر�سادي 

ال���ذي اأق����ّره دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ّي��ة يف ال�سابق، 

والذي يراعي ظروف العديد من الفئات العاملة 

االأّمهات  العام، مبا يف ذلك  القطاع  يف موؤ�ّس�سات 

العامالت.

اخلا�س،  القطاع  يف  بالعامالت  يتعّلق  وفيما 

دعت العجارمة اأ�سحاب العمل اإىل �سرورة مراعاة 

اخلا�س،  القطاع  موؤ�ّس�سات  يف  العامالت  اأو���س��اع 

ال��ت��ي تتطّلب  امل�����س��وؤول��ّي��ة ال��وط��ن��ّي��ة  م��ن منطلق 

تكاتف اجلميع يف ظل هذا الظرف الذي نعانيه.

االنباط-عمان

 القت احلمالت االأمنية باإلقاء القب�س على املجرمن واأ�سحاب ال�سوابق 

وحتى امل�ستبه بهم، والتي متت موؤخرا، ا�ستح�سانا عاما من قبل االأغلبية، بعد 

مطالبات بو�سع حد لكل من يتطاول على النا�س وينتهك حقهم يف العي�س 

والك�سب وال�سعور باالأمان.

انعكا�سات  االأمنية  احل��م��الت  لهذه  اأن  وقانونيون  اأمنيون  خ��رباء  واأك���د 

ْلم  ال�سِّ على  واحل��ف��اظ  وال��ب��دين،  النف�سي  واال�ستقرار  االأم��ن  على  اإيجابية 

املجتمعي الذي ال تبنى املجتمعات اإال به، الفتن اإىل وجوب �سمانة ح�سول 

مبداأ  وفر�س  التخويف  اأو  للرتويع  التعر�س  دون  حقوقهم  على  املواطنن 

قال  الدعجة  ب�سري  الدكتور  االأمني  اخلبري  عليهم.  واالأتوات”  “اخلاوات 
اإن احلمالت التي تقوم بها االجهزة االمنية حاليا، �ستنعك�س على كثري من 

املواطنن بالراحة والهدوء النف�سي اأثناء القيام باأعمالهم وتنقلهم وعي�سهم 

دون ال�سعور باخلوف من اأعمال “البلطجة” واال�سطرار لدفع “اخلاوات” 

باأعمال  القيام  ، كما تعترب رادع��ا لكل من ت�سول له نف�سه  من قوت يومهم 

ال�سر جتاه املواطنن، الأن م�سريه بات معروفا. واأ�ساف اإن ا�ستمرار مديرية 

على  للق�ساء  وا�سرتاتيجية  ممنهجة  بخطة  املعنية  واالأج��ه��زة  العام  االأم��ن 

املواطنن،  واال�ستقرار لدى  االأمن  اأكله يف احلفاظ على  �سيوؤتي  املجرمن، 

وي�سكل دافعا قويا لعودة من تركوا البالد وعوائلهم هربا من بط�س هوؤالء 

املجرمن. وا�سار الدعجة، اىل املادة )3( من قانون منع اجلرائم التي تن�س 

ُوج��د �سخ�س حر طليق وي�سكل خطورة على حياة وممتلكات  “اإذا  اأن��ه  على 

االآخرين، فاإنه يحق لرجال االأمن العام اإلقاء القب�س عليه وحتويله للحاكم 

االإداري واتخاذ اإجراء بحقه”. واو�سح اأن عقوبة ت�سكيل ع�سابة اأ�سرار هدفها 

ترويع العامة وتعذيبهم وانتهاك حقوقهم، ت�سل اىل حد االعدام، م�سريا اىل 

اأن لكل جرمية ظروفا يتم تكييفها من قبل الق�ساء ح�سب ال�سهود واالأدلة 

وغريها.

وا�ساف اإن احلمالت االأمنية املكثفة �سجعت املواطنن على تقدمي العديد 

من ال�سكاوى موؤخرا، بعدما كان اخلوف من “البلطجية وا�سحاب االآتاوات” 

التوا�سل  مواقع  عرب  جتاربه  ن�سر  البع�س  وان  بذلك،  القيام  من  مينعهم 

االجتماعي.

وعن مدى قانونية مثل هذه احلمالت، يوؤكد اخلبري الد�ستوري الدكتور 

ليث ن�سراوين، اأن ما تقوم به االأجهزة االأمنية من مالحقة اأ�سحاب ال�سوابق 

واملطلوبن وامل�ستبه بهم ينق�سم اإىل ق�سمن: اأولهما فئة املطلوبن ق�سائيا 

وعليهم اأحكام ق�سائية يجب تنفيذها، وبالتايل فاإن القب�س عليهم يعد من 

قبيل اإنفاذ اأحكام القانون واالأحكام الق�سائية ال�سادرة بحقهم.

اأم���ا ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة، ف��ه��م اأ���س��خ��ا���س غ��ري م��ط��ل��وب��ن ق�����س��ائ��ي��ا، ول��ك��ن ما 

ذاته جرائم  ي�سكل بحد  للمواطنن  اأعمال ترهيب وترويع  به من  يقومون 

جديدة تتم مالحقتهم عليها مبوجب اأحكام القانون. ويف ما يخ�س حقوق 

الت�سريعية  ال�سمانات  كافة  تقدمي  �سرورة  على  ن�سراوين  �سدد  االإن�سان، 

واالإدارية للمواطنن ليتمتعوا بحقوقهم وحرياتهم، اإذ تلزم املعايري الدولية 

واتفاقيات حقوق االإن�سان دول االأع�ساء باتخاذ كافة ال�سبل واالإجراءات التي 

ت�سمن ملواطنيها واالأف��راد املقيمن عليها حماية حقوقهم واأهمها احلق يف 

االأردن��ي��ة من خالل  الدولة  به  تقوم  ما  اأن  واأو���س��ح  البدن.  احلياة و�سالمة 

اأجهزتها االأمنية واملعنية مبالحقة وحماكمة املجرمن ياأتي تنفيذا الأحكام 

الد�ستور، خا�سة احلقوق الد�ستورية الواردة فيه، حتى مع االأ�سخا�س الذين 

بحقهم،  عادلة  حماكمة  �سمانات  توفري  �سيتم  اذ  عليهم،  القب�س  اإلقاء  مت 

اجلزائية.  املحاكمات  اأ���س��ول  وتطبيق  العامة  النيابة  على  بعر�سهم  وذل��ك 

واأ�سار ن�سراوين اإىل اأن الد�ستور االأردين وح�سب املادة )7( منه، ين�س على 

اأن احلرية ال�سخ�سية م�سونة، واأن كل اعتداء على احلريات العامة واحلياة 

الد�ستور  القانون، كما ين�س  اخلا�سة للمواطنن هي جرمية يعاقب عليها 

��ل��م االج��ت��م��اع��ي وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة ب��ن االأف����راد،  ع��ل��ى وج���وب احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�����سِّ

وممار�سة باقي حقوقهم الد�ستورية يف التنقل والعمل وحرمة امل�سكن التي 

الدكتور  والقانون  اجلرمية  علم  ا�ستاذ  بن  جانبه،  من  انتهاكها.  يجوز  ال 

ريا�س ال�سرايرة، اأن ال�سعور باالأمان �سروري ال�ستدامة املجتمعات وهذا ال 

يتوفر اإال باال�ستقرار النف�سي والبدين، لكن ظاهرة “البلطجة” طفت على 

باتت م�سدر  ب�سكل الفت، حتى  االأخريين  العقدين  ال�سطح يف جمتمعنا يف 

داخله  يتكون  االإن�سان  اأن  واأ�ساف  املواطنن.  لكثري من  ورع��ب  واإزع��اج  قلق 

من عدة عنا�سر اأحدها العدوانية، فاإذا ما وجدت بيئة خ�سبة الإفرازها فاإنها 

وال��رتوي��ع،  ال�سر  اأع��م��ال  وممار�سة  “البلطجة”  منها  مظاهر،  بعدة  تظهر 

اأعمالهم،  على  والتخويف  الهيبة  اإ�سفاء  هدفها  ب�سعة  باألقاب  التلقب  حتى 

وهذا ي�ستدعي اإيجاد ت�سريعات متنع تداول مثل هذه االألقاب لعدم تخويف 

النا�س بها. واأ�سار ال�سرايرة اإىل وجود بع�س الثغرات يف الت�سريعات اجلزائية 

ال�سلبي، كخروجهم  وال��ع��م��ل  ال��ت��م��دد  م��ن  ف�سحة  امل��ج��رم��ن  ه���وؤالء  اأع��ط��ت 

وال  املتنفذين،  بع�س  قبل  من  وحمايتهم  ق�سرية  مل��دد  �سجنهم  اأو  بكفاالت 

بد من معاجلة هذا الق�سور يف بع�س الت�سريعات. واأ�ساد بتوجيهات جاللة 

امللك وبهمة االأجهزة االأمنية واملعنية، يف الرتكيز على ا�ستئ�سال هذه االآفة 

االجتماعية مبا ي�سمح للمواطن االأردين اأن يعي�س حياته دون �سغوطات من 

اأفراد الع�سابات واملجرمن الذين يتعدون على حقوق النا�س وعلى القانون 

ويخرقون ال�سبط االجتماعي والعادات والتقاليد.

تعطيل حضانات األطفال اعتباًرا 
من السبت وحتى نهاية العام

 العدل: 7 آالف محاكمة عن ُبعد وفرت 
المال ومنعت االختالط للوقاية من كورونا

االربعاء   21/ 10 / 2020
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تكرث �لو��صطات و�ملح�صوبيات �إبان �لإنتخابات �إذ تكرث طلبات �لناخبني كثري�ً لدرجة �أ�صبحت 

�صف، بالرغم من كل �جلهود  �لو��صطة و�ملح�صوبية ثقافة جمتمعية �إعتيادية عند كل �لنا�س مع �لأ

ردنية لغايات تعزيز مبادئ �لنز�هة و�لعد�لة و�ل�صفافية، لدرجة �أن �لبع�س  �ملبذولة من �لدولة �لأ

�أ�صبح ل يتحرك خطوة لوظيفة �أو خدمة �أو مكت�صب �أو غري ذلك دون �أن يهاتف و��صطته لغايات 

�لو��صطة يحقق  باأن من ميتلك  دعائهم  لإ بع�صهم حمقا  يكون  و�أهد�فه، ورمبا  حتقيق مبتغاه 

ن�صبياً ما يريد؛ فالإنتخابات �لنيابية ُتعزز مفهوم �لو��صطة و�ملح�صوبية لدرجة كبرية:

1. �ملثالية تقت�صي باأن يكون هنالك عد�لة و�صفافية ونز�هة وتكافوؤ فر�س و�إ�صتحقاف بجد�رة 

�لنقطة  توفر هذه  يعزي عدم  �لنا�س  ذلك؛ وكثري من  و�ملكت�صبات وغري  �لوظيفة و�حلقوق  يف 

حتديد�ً ب�صبب �صغوطات نيابية لدعم مبد�أ �لو��صطة و�ملح�صوبية و�ل�صو�هد كثرية.

2. �لو�قع غري ذلك متاماً حيث ممار�صة �لو��صطة ب�صكل �إعتيادي يف كل �صيء، ورمبا �ل�صبب 

قل من دونها و�ل�صعور بالغنب وغياب منظومة  �صعور طالبي �لو��صطة بعدم �أخذ حقهم على �لأ

�لعدل �أحياناً.

مذموم  تو�صط  وهنالك  لل�صعفاء،  �حلقوق  �أخ��ذ  لغايات  وم��اأج��ور  مم��دوح  تو�صط  هنالك   .3

�صتحقاق وهذ� ظلم بعينه. كفاء �صاحبي �لإ ومدحور يجعل غري �لأكفاء يتجاوزون �لأ

�ملو�زين  بقلب  يطالب  وكاأنه  كفاءته،  بعدم  علمه  رغم  �لتو�صط  طلب  على  ي�صر  �لبع�س   .4

نانية و�لظلم. ل�صاحله مهما كانت �لظروف، وهنا تتجلى �لأ

�لو��صطة  يطلب  مبكا�صبه  م��ر  �لأ يتعلق  عندما  ولكن  و�ل�صفافية  بالعد�لة  ينظر  �لبع�س   .5

وهذه �صزوفرينيا بعينها.

�إذ� مل تتحقق طلباته ولو ملرة  �أنه  �مل�صمونة لدرجة  �لو��صطة  �لبع�س يطلب  �أن  �مل�صيبة   .6

و�حدة وفق رغباته ينفر من و��صطته وينعتها بال�صلبية، وهذ� �لنوع من �لنا�س ميتلك �لأنانية 

جتماعية.  مر��س �لنف�صية و�لإ و�ل�صزوفرينيا كليهما ورمبا �لأ

حتقق  مل  و�إذ�  يركبها،  كموجة  و�ل�صفافية  بالنز�هة  ينادي  �لبع�س  �أن  �لكربى  و�لطامة   .7

ميان بروح �لتناف�صية �ل�صريفة، وهكذ�. مبتغاه يكفر بها، مما يوؤ�صر لعدم �لإ

نبذ  و�ملجتمع  �لأمة  �لدولة وجمل�س  �لنيابية مطلوب من  �لإنتخابات  نعي�س زمن  8. ونحن 

وجترمي �لو��صطة و�ملح�صوبية وعدم قبولها وحما�صبة �لعاملني بها.

ثقافة  ع��ن��ده  وب��ات��ت  عليها  وت��ع��ود  و�ملح�صوبية  �لو��صطة  م��وج��ة  رك��ب  جمتمعنا  ب�صر�حة: 

جمتمعية متاأ�صلة، ومعظم �لنا�س منظرة بالعد�لة وعندما تكون �ملكت�صبات لهم تتجلى عندهم 

و�ل�صفافية  و�لعد�لة  �لنز�هة  مفرد�ت  كل  يبيعو�  ولذلك  نانية،  و�لأ �ل�صزوفرينيا  معاين  �أ�صمى 

�صتحقاق بجد�رة وتكافوؤ �لفر�س وغريها عند �أول �إمتحان �صخ�صي؛ حيث تتجلى �لو��صطة  و�لإ

لكل وظائفنا وخ�صو�صاً �أيام �لإنتخابات �لنيابية! 

�صباح �لنز�هة و�ل�صفافية و�لعد�لة و�لتناف�صية �ل�صريفة

د.محمد طالب عبيدات

الواسطة والمحسوبية 
زمن اإلنتخابات

الأربعاء    21  /  10  / 2020

 وزير المياه والري والسفير السويسري  يبحثان استكمال 
البرنامج الوطني لمواجهة خطر الفيضانات

 مكافحة المخدرات تلقي القبض على تسعة مروجين 
بحوزتهم كميات من المواد المخدرة

االنباط-عمان

�أ�صتقبل وزير �ملياه و�لري �لدكتور معت�صم 

لدى  �ل�صوي�صري  �ل�صفري  مكتبه  يف  �صعيد�ن  

لوكا�س  �ل�����ص��ي��د  �لها�صمية  �لردن���ي���ة  �مل��م��ل��ك��ة 

جا�صر بح�صور نائب �ملدير �لأقليمي للتعاون 

�لدويل �ل�صوي�صري �صافني روزينتالري وبحث 

دعم  جم��ال  يف  خا�صة  �لتعاون  �وج��ه  معهما  

�لفي�صانات  خر�ئط  لر�صم  �لوطني  �لربنامج 

بالتعاون  �ملياه  �صلطة   / �ل��وز�رة  تنفذه  �ل��ذي 

دع��م  و  �لزم�����ات  �ل��وط��ن��ي لد�رة  �مل���رك���ز  م���ع 

ظل  يف  خا�صة  تعزيزها  و�صبل  �ملياه  م�صاريع  

جائحة كورونا .

و�ك����د �ل��دك��ت��ور ���ص��ع��ي��د�ن ح��ر���س �ل����وز�رة 

�لتعاون و�ل�صتفادة  �أهمية تعزيز  �لد�ئم على 

�ل���������ص����وي���������ص����ري����ة يف جم����ال  م������ن �خل�����������رب�ت 

�لردن،  يف  �ملياه  قطاع  لتحديات  �ل�صتجابة 

م��ب��ي��ن��ا �ه��م��ي��ة ه����ذ� �ل���ربن���ام���ج �ل��وط��ن��ي من 

و�ملمول  �لزم��ات  �لوطني لد�رة  �ملركز  خالل 

�ل�����ص��وي�����ص��ري��ة م�صكورة  �حل��ك��وم��ة  م��ن  ب��دع��م 

بهدف �لوقوف على كافة �ملخاطر وحتديدها 

�لو�جب  و�لتد�بري  �حللول  وو�صع  وحتليلها 

و�ملوؤ�ص�صات  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  قبل  م��ن  �ت��خ��اذه��ا 

�ل����وط����ن����ي����ة و������ص����ت����خ����د�م ك����اف����ة �ل���و����ص���ائ���ل 

�ملبكر  �لن���ذ�ر  ونظام  �حلديثة  �لتكنولوجية 

وخطط �لخالء و�لو�صول �ىل برنامج وطني 

�ردين ل��ر���ص��م خ��ر�ئ��ط �ل��ف��ي�����ص��ان��ات وحت��دي��د 

�ت��خ��اذه��ا م�صبقا  �ل���و�ج���ب  �لج������ر�ء�ت  ك��اف��ة 

�صمن �طار �ل�صرت�تيجية �لوطنية للحد من 

�لدولة  موؤ�ص�صات  وم�صاندة  �لكو�رث  خماطر 

كافة يف مو�جهة حتديات �لفي�صانات . 

تبدي  �لردن��ي��ة  �حلكومة  �ن  �ل��وزي��ر  وز�د 

ك����ل �ل����دع����م �مل���م���ك���ن لجن������اح ه�����ذ� �مل�������ص���روع 

�صنو�ت حيث  ي�صتمر ملدة )3(  �لذي  �لوطني  

�لزمات  و�د�رة  �لوطني لالمن  �ملركز  �صيقوم 

ب��ال��ت��ع��ام��ل م��ع خم��رج��ات �ل��در����ص��ة وت��وج��ي��ه 

و�لرب�مج  �خلطط  لعتماد  �لدولة  موؤ�ص�صات 

وتطوير بر�مج �لنذ�ر �ملبكر �ملتطورة .

للتعامل  �ل������وز�رة  خ��ط��ط  ت���ن���اول  وك���ذل���ك 

��صتمر�ر  ظل  يف  خا�صة  �ملائية  �لتحديات  مع 

�لقطاع  و��صتجابة   )-19 كوفيد   ( �جلائحة 

ظروف  ظل  يف  �مل�صبوق  غري  �لطلب  لرت��ف��اع 

�أولويات  و�ل�صامل م�صتعر�صا  �حلظر �جلزئي 

�لتي  �مل��ي��اه  �إ�صرت�تيجية  خ��الل  م��ن  �ل��ق��ط��اع 

ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى خ��ط��ط ط��وي��ل��ة �لم����د مل��و�ج��ه��ة 

ه���ن���اك ح��ل��ول  ي���ك���ون  �ن  �مل���ائ���ي دون  �ل���و�ق���ع 

م��وؤق��ت��ة خ��ا���ص��ة يف  �لزم����ات وت��اأم��ني م�صادر 

بديلة وتقليل كلف �لطاقة و�لطاقة �ملتجددة 

�همية  ع��ل��ى  ���ص��ع��ي��د�ن  م��ع��ت�����ص��م  د.  و���ص��دد 

و�صيانة  ت�صغيل  يف  �خلا�س  �لقطاع  م�صاركة 

�مل���ر�ف���ق �مل��ائ��ي��ة و�ل�����ص��رف �ل�����ص��ح��ي وك��ذل��ك 

م�صتوى  �أف�صل  �ىل  للو�صول  بالد�ء  �لرتقاء 

يف  خ����دم����ات �مل����ي����اه و�ل���������ص����رف  �ل�������ص���ح���ي ، 

دورها  يعزز  مبا  جديدة  م�صادر  عن  و�لبحث 

�لعباء  �لوطني منوها �ىل  �لقت�صاد  يف دعم 

�ملالية �ملتز�يدة نتيجة �رتفاع كلف �نتاج ونقل 

�لدعم  مثمنا  �ملائي  �ل�صح  تز�يد  ظل  يف  �ملياه 

�ملتو��صل  ودعمها  خا�صة  لالردن  �ل�صوي�صري 

ل��ق��ط��اع �مل���ي���اه ل��ت��م��ك��ي��ن��ه م���ن جت�����اوز حمنته 

�ملائية �لتي �صنفته كو�حدة من �لدول �لأكرث 

تبادل  �ي��الء  �همية  على  م��وؤك��د�  باملياه  فقر� 

�خل����رب�ت م��ع �جل��ام��ع��ات �ل��وط��ن��ي��ة �لردن��ي��ة 

لنقل  و�ل��ع��ن��اي��ة  �له��ت��م��ام  �لبحثية  و�مل���ر�ك���ز 

�ملعرفة �ىل �لكو�در �لوطنية وتاأهيلها .

�ل�صوي�صري  �ل�صفري  �أع����رب  ناحيته   من 

�لردنية  للجهود  �رتياحه  عن  جا�صر  لوكا�س 

�لتي يبذلها  ، مثمنا �جلهود  �ليه  وما و�صلت 

�لأردن ملو�جهة �لأعباء �ملائية �ملتز�يدة موؤكد�  

�ل�صوي�صري  �لردين  �ل��ت��ع��اون  ��صتمر�ر  على 

�جلانب  �ن  م��وؤك��د�  �لبلدين  م�صلحة  فيه  مل��ا 

�ل�����ص��وي�����ص��ري ���ص��ي��ق��وم ب��دع��م �مل��رك��ز �ل��وط��ن��ي 

و�مل��ع��د�ت  ب���اخل���رب�ء  �لزم�����ات  و�د�رة  ل��الم��ن 

ل��رف��ع ق����درة �لردن ع��ل��ى م��و�ج��ه��ة  �ل���الزم���ة 

خماطر �لفي�صانات و��صتعر�س �ل�صفري كا�صر 

�مل�����ص��اري��ع �مل��م��ول��ة م��ن �جل��ان��ب �ل�����ص��وي�����ص��ري 

وبخا�صة  �ل�صحي  و�ل�����ص��رف  �مل��ي��اه  جم��ال  يف 

�مل�صاريع �لبتكارية . 

االنباط-عمان

ق���ال �ل��ن��اط��ق �لع���الم���ي ب��ا���ص��م م��دي��ري��ة 

مكافحة  �د�رة  يف  �لعاملني  �إن  �ل��ع��ام  �لأم���ن 

�أمنية  حملة  �ل��ي��وم  ���ص��ب��اح  ن��ف��ذو�  �مل���خ���در�ت 

على عدد من �لأ�صخا�س �خلطرين ومعتادي 

ت����ك����ر�ر ج����ر�ئ����م ت����روي����ج �مل�������و�د �مل�����خ�����درة يف 

�لزرقاء. حمافظة 

�أن �حل��م��ل��ة  و�أ����ص���اف �ل��ن��اط��ق �لإع���الم���ي 

ت�صعة  على  �لقب�س  لإل��ق��اء  �أف�����ص��ت  �لأم��ن��ي��ة 

بحوزتهم  بط  و�صُ مد�همتهم  جرت  �أ�صخا�س 

وبو�صرت  �مل��خ��درة  �مل��و�د  من  متفرقٌة  كمياٌت 

معهم. �لتحقيقات 

مروجني  ثالثة  على  �لقب�ُس  لقي 
ُ
و�أ فيما 

ب��ح��م��ل��ة �أم���ن���ي���ة �أخ������رى ُن���ف���ذت يف حم��اف��ظ��ة 

و  نارية  �أ�صلحة  بط بحوزتهم ثالثة  �إربد،و�صُ

9 كغم من مادة �حل�صي�س �ملخدرة )�جلوكر( 
وكميٌة من �حلبوب �ملخدرة.

االنباط-عمان

�لدكتور  �لإ�صتثمار  هيئة  رئي�س  ي�صارك 

خ��ال��د �ل�����وزين يف �أع���م���ال �ل�����دورة �ل��رق��م��ي��ة 

�ل�����ص��ن��وي  �ل���ص��ت��ث��م��ار  م��ل��ت��ق��ى  م���ن  �لأوىل 

تنظمه  و�ل����ذي   ،2020 ل��ع��ام  �لف��رت����ص��ي 

 25 مب�صاركة  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �لقت�صاد  وز�رة 

 176 �ألف م�صتثمر وم�صوؤول �قت�صادي من 

 20 دول��ة، و�ل��ذي �صيقام خ��الل �لفرتة من 

ت�صكيل  )�إع���ادة  �صعار  حتت  �أكتوبر،   22 �إىل 

رقمي  م�صتقبل  نحو  �لتحول  �لقت�صاد�ت: 

م����رن وم�������ص���ت���د�م(، و�مل��ل��ت��ق��ى ي���ق���ام ب��رع��اي��ة 

�آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 

جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 

�لوزر�ء حاكم دبي.

و�صت�صارك هيئة �لإ�صتثمار يف جناح خا�س 

�صمن  �ملقام  �لإقرت��صي  �ملعر�س  �صمن  بها 

�أن�صطة وفعاليات �مللتقى، ميكنها من عر�س 

�أهم �لفر�س �لإ�صتثمارية �لتي �أعدتها �لهيئة 

وبالت�صارك مع �لقطاعني �لعام و�خلا�س يف 

قطاعات �إ�صتثمارية و�عدة، كقطاع �ل�صناعة 

و�ل����زر�ع����ة و�ل���رع���اي���ة �ل�����ص��ح��ي��ة و�ل�����ص��ي��اح��ة 

و�خلدمات وتكنولوجيا �ملعلومات و�لتعدين.

من  نخبة  يجمع  و�ل���ذي  �مللتقى  وي�صعى 

�ل���ق���ادة، و�مل�����ص��وؤول��ني �حل��ك��وم��ي��ني، و���ص��ّن��اع 

�مل�صتثمرين  وكبار  �لأع��م��ال،  ورج��ال  �لقر�ر، 

�ل�صركات  وكربيات  و�لدوليني،  �لإقليميني 

�مل��دن  حلول  م���زودي  �إىل  بالإ�صافة  �لعاملية 

�ل���ذك���ي���ة، وع������دد م����ن �ل�������ص���رك���ات �ل��ن��ا���ص��ئ��ة 

و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صروعات  و�أ���ص��ح��اب 

خ���الل دورت����ه �ل��ع��ا���ص��رة ع��ل��ى ت��و���ص��ع��ة نطاق 

�ل��ب��ح��ث و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ����ص��ت��ح��د�ث ب��اق��ة من 

و�لفو�ئد  �ملميز�ت  �لفعاليات لال�صتفادة من 

�لتي يحققها �حلدث عرب 5 حماور رئي�صية: 

�ل�صركات  �ملبا�صر،  �لأجنبي  �ل�صتثمار  ه��ي: 

و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية  �مل�صروعات  �لنا�صئة، 

م����دن �مل�����ص��ت��ق��ب��ل و�مل���ح���اف���ظ �ل���ص��ت��ث��م��اري��ة 

�لأج���ن���ب���ي���ة، م����ب����ادرة ح�����ز�م و�ح������د: ط��ري��ق 

�لأن�صطة  م��ن  جمموعة  �إىل  �إ���ص��اف��ة  و�ح���د، 

�فرت��صياً  معر�صاً  ت�صمل  �لتي  و�لفعاليات 

وم�صابقة �ل�صركات �لنا�صئة �لفرت��صية.

ك��م��ا ���ص��ي��ت��م خ����الل �مل��ل��ت��ق��ى �ل��ع��م��ل على 

����ص��ت��ث��م��اري��ة ج��دي��دة  ف��ر���س  ع��ر���س  ت�صهيل 

�ل��ع��امل،  �أن���ح���اء  خمتلف  م��ن  للم�صتثمرين 

وت��وظ��ي��ف و���ص��ائ��ل �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��رق��م��ي��ة، 

فيما بني  �ل��ت��ج��ارب  وت��ب��ادل  �مل��ع��رف��ة،  ون�صر 

�ل����دول، مم��ا ي��وف��ر �إم��ك��ان��ات وم����و�رد و��صعة 

�لنتعا�س  �إىل  ت��وؤدي  متنوعة،  قطاعات  عرب 

�لق��ت�����ص��ادي وت��ع��زي��ز ج��ه��ود �ل��ت��ح��ول نحو 

�قت�صاد رقمي م�صتد�م.

ومن �جلدير بالذكر �أن ملتقى �ل�صتثمار 

يو��صل  �لتو�يل  على  �لعا�صر  للعام  �ل�صنوي 

جهوده يف ر�صم خارطة طريق لبناء م�صتقبل 

م����رن ل��الق��ت�����ص��اد �ل��ع��امل��ي ع��ل��ى �ل���رغ���م من 

جائحة  فر�صتها  �ل��ت��ي  �حل��ال��ي��ة  �ل��ت��ح��دي��ات 

�لرقمي  �حل��دث  يهدف  كما  »كوفيد19-«، 

�لذي ميتد على مد�ر 3 �أيام �إىل دعم وتقوية 

ب��ي��ئ��ة �ل���ص��ت��ث��م��ار، وت���وف���ري ف���ر����س لإق���ام���ة 

و�أم��ان��اً  جاذبية  �أك���رث  و����ص��ت��ث��م��ار�ت  م�صاريع 

�أمام �أ�صحاب �لأعمال.

 رئيس هيئة اإلستثمار يشارك في ملتقى االستثمار السنوي لعام 2020

 المياه : ضبط اعتداء جديد على ناقل 
مياه الديسي لتعبئة صهاريج

نقابة المهندسين تسّلم منزاًل إلحدى 
االسر العفيفة في محافظة جرش

االنباط-عمان

�صلطة   / و�ل�����ري  �مل���ي���اه  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 

تكنولوجيا  ب��و����ص��ط��ة  مت��ك��ن��ت  �ن��ه��ا  �ملياه  

مع  وبالتن�صيق  بعد  ع��ن  �جل��وي��ة  �مل��ر�ق��ب��ة 

و�لتطوير  للت�صميم  �هلل  عبد  �مللك  مركز 

من  و�ل�صيطرة  �لزم���ات  و�د�رة  ك��ادب��ي(   (

�لدي�صي  مياه  على منظومة  �عتد�ء  �صبط 

�مل��وج��ودة  �ل��ه��و�ي��ات  باحد  �لعبث  بو��صطة 

�مل���ي���اه ويتم   ت��ت�����ص��رب  ع���ل���ى �خل����ط ح���ت���ى 

�جلفر  منطقة  يف  منها  �ل�صهاريج  تعبئة 

ح��ي��ث مت �ل��ت��ن�����ص��ي��ق �ل��ع��اج��ل م���ع م��دي��ري��ة 

�لعمليات  م��رك��ز  خ���الل  م��ن  �ل��ع��ام  �لم���ن 

و�لد�رة  �مللكية  �لبادية  وق��و�ت  و�ل�صيطرة 

�مل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة و�ل�����ص��ي��اح��ة ومت 

�مل�صهود  باجلرم  �ملوقع  يف  �ل�صخ�س  �صبط 

و�ل��ت��ح��ق��ي��ق م������از�ل ج���اري���ا ل��ك�����ص��ف ك��اف��ة 

مالب�صات �لق�صية .

تكنولوجيا  �ن  م�����ص��وؤول  م�����ص��در  و�ف����اد 

�ك����دت عملية  ب��ع��د  �مل���ر�ق���ب���ة �جل���وي���ة ع���ن 

�صحر�وية  منطقة  يف  �حلي  بالبث  �عتد�ء 

يف �جلفر  تبعد نحو )15( كم عن �حدى 

�صخ�س  م�صاهدة  مت  حيث  �ملر�قبة  مو�قع 

ي��خ��رج م��ن ���ص��ه��ري��ج م��ي��اه ت��وق��ف بالقرب 

لتخفيف  �ملخ�ص�صة  �لهو�يات  �ح��دى  من 

ملياه  �لناقل  �خل��ط  �م��ت��د�د  على  �ل�صغوط 

وطريقة  �دو�ت  با�صتخد�م  وق��ام  �لدي�صي 

بتخفيف  �خل��ا���ص��ة  �ل��ه��و�ي��ة  بفتح  مبتكرة 

بالت�صرب   كبرية  كميات  وب��د�أت  �ل�صغوط 

حيث  �ل�صهريج  بتعبئة  للبدء  و�لتجهيز 

عليه  �لقب�س  و�لقاء  باملوقع  مد�همته  مت 

�مل��رك��ز �لم��ن��ي وحتويله �ىل  وت��ودي��ع��ه �ىل 

�لقانونية  �لج��ر�ء�ت  لتخاذ  �لعام  �ملدعي 

. باملقت�صى 

�مل��ر�ق��ب��ة  �مل�������ص���در �ن ع��م��ل��ي��ة  و�و�����ص����ح 

ح�صة  خف�س  ح���دوث  م��ن  منعت  �جل��وي��ة 

�ملياه �ملخ�ص�صة لعدد من �ملناطق وحرمان 

من  �لكافية  ح�ص�صها  م��ن  �خ��رى  مناطق 

م��ي��اه �ل�����ص��رب ل��و مل ي��ت��م �صبط �لع��ت��د�ء 

�لفاعلة  بال�صتجابة  م�صيد�  عاجل  ب�صكل 

�ملخت�صة  و�ل��ف��وري��ة م��ن �جل��ه��ات �لم��ن��ي��ة 

ل�����ص��ب��ط �ي �ع����ت����د�ء م��ع��رب��ا ع���ن �ل�����ص��ك��ر 

�لتي تقوم  �لدوؤوبة  و�لتقدير على �جلهود 

بها بحق �ملخالفني. 

االنباط-جر�ش

���ص��ّل��م��ت ن��ق��اب��ة �مل��ه��ن��د���ص��ني �لأردن����ي����ني، 

م��ف��ات��ي��ح م���ن���زل �إح�����دى �لأ����ص���ر �ل��ع��ف��ي��ف��ة، 

�لثنني، مبنطقة �صوف �ملنارة يف حمافظة 

�صمن  ترميمه  على  عملت  و�ل��ت��ي  ج��ر���س، 

ح��م��ل��ة ف��زع��ة �أه����ل ل��رتم��ي��م م��ن��ازل �ل���ص��ر 

�لعفيفة يف �لأردن.

وق������ال ن��ق��ي��ب �مل���ه���ن���د����ص���ني �لأردن�����ي�����ني 

�حلملة  �إن  �لزعبي،  �صمارة  �أحمد  �ملهند�س 

ت��اأت��ي ����ص��ت��م��ر�ر� جل��ه��ود جل��ن��ة �مل�����ص��وؤول��ي��ة 

�لج��ت��م��اع��ي��ة يف �ل��ن��ق��اب��ة ل��دع��م وم�����ص��ان��دة 

�لأه�����ل م���ن �ل����ص���ر �ل��ع��ف��ي��ف��ة �مل��م��ت��دة على 

�للجان  �أن  مبينا  �ل��وط��ن،  م�صاحات  ك��اف��ة 

على  عملت  �لنقابة،  �صكلتها  �لتي  �ملخت�صة 

�ل�صر  لح��دى  �لعائد  �ملنزل  ترميم  �ع��ادة 

�لعفيفة.

�لوبائية  �لظروف  ورغ��م  �أن��ه  �إىل  و�أ�صار 

�ل�صعبة �لتي ت�صهدها �لبالد، �إل �أن �للجان 

تو��صل  م��از�ل��ت  �مل��ن��ازل  برتميم  �ملخت�صة 

و�لأف����ر�د  �ملوؤ�ص�صات  ك��اف��ة  د�ع��ي��ا  �أع��م��ال��ه��ا، 

حتى  �ملرحلة،  هذه  يف  �لنقابة  م�صاندة  �إىل 

ت�����ص��ت��ط��ي��ع �ل����ص���ت���م���ر�ر يف ع��م��ل��ه��ا لإدخ�����ال 

�لب�صمة �إىل وجوه �لعائالت �لتي حتتاج �ىل 

دعم موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين كاملة، �إ�صافة 

�إىل �صبكة �لأمان �لجتماعي.

ب�������دوره، ق����ال رئ��ي�����س ف����رع �ل��ن��ق��اب��ة يف 

حم��اف��ظ��ة ج��ر���س، �مل��ه��ن��د���س ب��ا���ص��ل �صهاب، 

�ملهند�صني  ن��ق��اب��ة  دور  م��ن  و�ن��ط��الق��ا  �إن���ه 

و��صتمر�ر� حلملة فزعة �هل لرتميم منازل 

�ل�صر �لعفيفة، مت ترميم �حد �ملنازل �لذي 

يعود ل�صرة عفيفة يف منطقة �صوف، و�لذي 

كان يعاين من ظروف �صيئة جد�، ويفتقر 

�ىل �أب�صط مقومات �حلياة �ل�صرورية.

و�أ�صار �إىل �ن �لنقابة وفرعها يف جر�س، 

ق���ام���ت ب��و�ج��ب��ه��ا و���ص��م��ن م�����ص��اه��م��ت��ه��ا يف 

�ملجتمع �ملحلي، باإعادة ترميم �ملنزل ليكون 

مت  �مل��ن��زل  ذل��ك  �أن  مبينا  لل�صكن،  مالئما 

�ختياره من عدة منازل تقدم بها ��صحابها، 

و�صمن جلنة م�صّكلة لهذه �لغاية.

 »المستقلة لالنتخاب« تتعامل مع )400( مخالفة انتخابية   
االنباط-عمان

�ع���ل���ن �ل��ن��اط��ق �لع���الم���ي ب��اأ���ص��م �ل��ه��ي��ئ��ة 

�لهيئة  �ن  �ملومني  جهاد  لالنتخاب  �مل�صتقلة 

����ص��ت��دع��ت �ح���د �مل��رت���ص��ح��ني ك���ان ق���د  �ث���ار يف 

�لعالن  خالل  من  ج��دًل  �لنتخابية  دعايته 

حيث  ناخب  لكل  جماناً  �لكهرباء  تقدمي  عن 

مت ����ص��ت��دع��اءه ���ص��ب��اح �م�����س م���ن ق��ب��ل جلنة 

�مل��خ��ال��ف��ات يف �ل��ه��ي��ئ��ة �مل�����ص��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب 

 ، م��ن��ه  و�مل��غ��زى  �لع���الن  �صحة  م��ن  للتحقق 

�ملتجددة  �لطاقة  م�صاريع  ق�صد  باأنه  ف��اأف��اد  

وبناء�ً   ، �لردين  للمو�طن  بالن�صبة  و�هميتها 

عليه مت توقيعه على تعهد باز�لة هذه �لعبارة 

�ي��ن��م��ا وردت ل��ك��ون��ه��ا �وح���ت ب��ا���ص��ت��خ��د�م �مل��ال 

�صرورية  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  ط��ري��ق  ع��ن  �لفا�صد 

ل��ل��ن��ا���س ، و����ص��ت��ب��د�ل��ه��ا ب��ع��ب��ارة ت��و���ص��ح ف��ك��رة 

و�همية �لطاقة �ملتجددة جلميع �ملو�طنني.

وعلى نف�س �ل�صعيد �كد �ملومني �ن �لهيئة 

16 ت�����ص��ري��ن  ر����ص���دت ي����وم �جل��م��ع��ة �مل���و�ف���ق 

�ملركبات  �ح��دى  د�خ��ل  ل�صخا�س  فيديو  �ول 

�ل�صخ�صية  �لبطاقات  من  جمموعة  يحملون 

) ه����وي����ات( ح��ي��ث ج����رت �مل��ت��اب��ع��ة و�ل��ت��ح��ق��ق 

وت��ب��ني �ن ه���ذ� �ل��ف��ي��دي��و ق��د مت ت�����ص��وي��ره يف 

�حدى حمافظات �جلنوب حيث قامت �لهيئة 

ب��ت��ح��وي��ل ���ص��اح��ب �مل��رك��ب��ة �ل��ت��ي ظ��ه��ر رقمها 

يوم  �صباح  �لمنية  �لجهزة  �ىل   �لفيديو  يف 

من  للمزيد  وذل���ك  �ول  ت�صرين   17 �ل�صبت 

�لتحقيق.

�مل�صتقلة  �لهيئة  تعاملت  �أخرى  ناحية  من 

�نتخابية  خم��ال��ف��ة   )400( م��ع  ل��الن��ت��خ��اب 

خمالفات  بني  ما  تنوعت  �ليوم  �صباح  لغاية 

ل��ت��ع��ل��ي��م��ات �ل���دع���اي���ة �لن���ت���خ���اب���ي���ة و�أخ������رى 

�لنتخاب  ق��ان��ون  م��ن   )59( �مل���ادة  خمالفات 

�ملتعقلة باملال �ل�صود.
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تعود احلكايه اىل عام ١٩٨٦ حيث ذهبت مبعية املرحوم اللواء حممود ابو حمور وكان برتبة 

عقيد انذاك وانا برتبة رائد اىل كلية Bramshill لل�شرطه الربيطانيه القريبه من مدينة 

التدريبيه  ايام للتعرف على الربامج  واملناهج  ا�شتطالعيه ملدة ع�شرة  زياره  يف    Reading
يف  امللكيه  ال�شرطه  اكادمييه  اىل  منه  اال�شتفاده  ميكن  ما  ونقل  الربيطانيه  ال�شرطه  ل�شباط 

االردن .

با�شعار خمّف�شه كما هو احلال  الكليه وعلى نفقتنا احلا�شه  وبالطبع   كانت االقامه داخل 

ل�شباط ال�شرطه الربيطانني املقيمني يف الكليه.

اثناء اقامتنا طلبنا من امل�شوؤولني يف الكليه ان نذهب ونزور مدر�شه لتدريب ال�شرطه يف لندن 

تدعى Hendon ، فقاموا بعمل الرتتيبات الالزمه للزياره وذهبنا ب�شياره من الكليه يف اليوم 

املحدد وام�شينا يوما كامال هناك وعدنا اىل برامزهل حيث نقيم .

يف اخر يوم من الزياره اعطونا فاتوره اقامتنا من اأجل الت�شديد ولفت اإنتباهنا ان الفاتوره 

تدريب  مدر�شة  اىل  بها  ذهبنا  التي  ال�شرطه  �شيارة  اج��رة  ا�شرتليني  جنيه   ٢٥ مبلغ  تت�شمن 

ال�شرطه يف  لندن ومبلغ  7 جنيهات ثمن وجبة طعام الغداء هناك .

القادمون  ونحن  الطبيعي  من  كان  بيننا  فيما  ولكن  نقا�ش  ب��دون  وبالطبع  الفاتوره  �شددنا 

من بلد 

التي  ال�شرطه  �شيارة  واج��رة  غ��داءه��م  لوجبة  ثمنا  ال�شيوف  يدفع  كيف  ن�شتغرب  اأن  الكرم 

اقلتهم يف برنامج الزياره.

�شيارة  نقل �شيوفهم يف  تكلفة  ٢٥ جنيه  برامزهل مبلغ  ال�شرطه يف  كلية  تتحمل موازنة  مل 

لوجبة  ثمنا  دنانري   7 مبلغ  لندن  يف  ال�شرطه  مدر�شة  موازنة  تتحمل  مل  كما  لندن  اىل  الكليه 

طعام لزائريهم .

وانا انظر اىل تلك الواقعه االن ، ال املك  اال اأن احرتم نظامهم ، فال موازنه لنفقات �شيافه 

وهذا االمر يف عرفهم ال يعيبهم على الرغم اأن بريطانيا  تعرف عادات وتقاليد العرب . 

وهنا اأت�شائل وبدون الدخول يف التفا�شيل : كم من مبالغ طائله ُتهدر على االحتفاء بالوفود 

والزوار الر�شمني لبلدنا ؟.. بالتاأكيد كبريه 

�شحيح ان الكرم من موروثنا وهويتنا الثقافيه التي نعتز بها ولكن �شحيح اي�شا ان ال يكون 

هذا الكرم مبالغ فيه على ح�شاب املال العام.

اللواء المتقاعد محمد بني فارس

 من دروس الحياه )2(

 وزير السياحة يزور البترا ويلتقي رئيس مجلس مفوضي االقليم

 ابو علي: التوسع في خدمات الضريبة االلكترونية

 المياه: ضبط شاحنتين محملتين بالبازلت المخالف 

 األعلى للسكان يدعو إلى إعادة النظر بطرق اإلنتاج اإلحصائي للبيانات

االنباط- لواء البرتا

 التقى وزير ال�شياحة واالآثار نايف الفايز 

�شلطة  رئي�ش جمل�ش مفو�شي  الثالثاء  ام�ش 

اإق��ل��ي��م ال��ب��رتا ال��ت��ن��م��وي ال�����ش��ي��اح��ي ال��دك��ت��ور 

���ش��ل��ي��م��ان ال���ف���رج���ات وذل������ك خ�����الل ج��ول��ت��ه 

البرتا. التفقدية ملدينة 

وبحث الطرفان خالل اللقاء �شبل التعاون 

امل�شرتك لالرتقاء مب�شتوى اخلدمات املقدمة 

للقطاع ال�شياحي يف لواء البرتا والنهو�ش به 

على اأكمل وجه.

ال��دع��م التي  اآل��ي��ات  اإىل  ال��ف��رج��ات  واأ����ش���ار 

ل��واء  يف  ال�شياحي  للقطاع  ال�شلطة  قدمتها 

البرتا خالل جائحة كورونا، اإذ قامت ال�شلطة 

املهن  ر���ش��وم  م��ن  ال�شياحية  امل��ن�����ش��اآت  ب��اإع��ف��اء 

املت�شررين  واإع��ف��اء  االإقت�شادية،  واالأن�شطة 

كما  االإيجارات،  من  ال�شلطة  من  امل�شتاأجرين 

دع��م��ت ب��رن��ام��ج اأردن���ا جنة م��ن خ��الل توفري 

فعاليات خمتلفة جلذب ال�شياحة املحلية مثل 

برنامج البرتا يف الليل والبا�شات املك�شوفة.

�شرورة  اىل  اللقاء  خ��الل  الفرجات  ون��وه 

ت�����ش��اف��ر ك��اف��ة اجل���ه���ود ل��ل��رق��ي ب���واق���ع ك��اف��ة 

م��وؤك��داً  ال��ب��رتا،  مدينة  يف  املقدمة  اخل��دم��ات 

اإذ  الكورونا،  بعد  ما  ملرحلة  التجهيز  �شرورة 

النقطاع  احلالية  ال��ظ��روف  ال�شلطة  ت�شتغل 

ال�����ش��ي��اح��ة يف اإع������ادة ت��اأه��ي��ل امل���وق���ع االأث����ري 

وامل�����ش��ارات ال�����ش��ي��اح��ي��ة، وال�����ش��ارع ال�����ش��ي��اح��ي، 

منها  انتهت  م�شاريع  ع��دة  الف��ت��ت��اح  وت�شتعد 

م����وؤخ����راً م��ث��ل ال���ق���ري���ة ال���رتاث���ي���ة وم�����ش��روع 

تطوير و�شط املدينة.

ون��ظ��م��ت ال�����ش��ل��ط��ة ل���ق���اًء ل��وزي��رال�����ش��ي��اح��ة 

لواء  يف  ال�شياحي  القطاع  ممثلي  مع  واالآث��ار 

ال��ب��رتا ل��ب��ح��ث م�����ش��اك��ل ال��ق��ط��اع وه��م��وم��ه��م، 

اإىل مالحظاتهم ومقرتحاتهم. واال�شتماع 

اأن ال��ق��ط��اع  واأك�����د ال��ف��اي��ز خ����الل ال��ل��ق��اء 

ال�����ش��ي��اح��ي راف����د م��ه��م ل��الق��ت�����ش��اد، و���ش��اه��م 

ب��ت��وف��ري ف��ر���ش ع��م��ل ك��ث��رية ل��الأردن��ي��ني من 

والتي  اإليه،  توجهت  التي  اال�شتثمارات  خالل 

جميعاً  علينا  ال��واج��ب  فمن  باملليارات،  تقدر 

حمايته واملحافظة على دميومته.

امل��ل��ك عبد  اأن ج��الل��ة  اإىل  ال��ف��اي��ز  واأ����ش���ار 

اململكة  يف  ال�شياحي  القطاع  يويل  الثاين  اهلل 

ب�����ش��ك��ل ع���ام وال���ب���رتا ب�����ش��ك��ل خ��ا���ش اه��ت��م��ام��اً 

اإي���ج���اد حلول  اإىل  احل��ك��وم��ة  وج���ه  اإذ  ك���ب���رياً، 

مبتكرة لتخفيف ال�شرر الذي حلق بالقطاع، 

وحت�شني  الداخلية  ال�شياحة  على  والرتكيز 

على  يحافظ  مب��ا  وتنويعه؛  ال�شياحي  املنتج 

فر�ش  ا�شتمرار  وي�شمن  ال�شياحية،  املن�شاآت 

ال��ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع، وا���ش��ت��غ��الل ه���ذه ال��ف��رتة 

ال�����ش��ي��اح يف  اأع����داد  ان��خ��ف��ا���ش��اً يف  ال��ت��ي ت�شهد 

العامل كله، لو�شع خطط ا�شتباقية متو�شطة 

اجل��ي��د ال�شتقبال  واالإع�����داد  امل����دى،  وط��وي��ل��ة 

ال�����ش��ي��اح ب��ع��د حت�����ش��ن االأو�����ش����اع ال��وب��ائ��ي��ة يف 

العامل.

ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  ال��ق��ط��اع  مم��ث��ل��و  وق���دم 

جمموعة من االقرتاحات و احللول لتخفيف 

كورونا،  جائحة  ب�شبب  عليهم  الواقع  ال�شرر 

التي تعر�ش  اأن حجم اخل�شائر  م�شريين اىل 

والعاملني  ال�شياحية  امل��ن�����ش��اآت  اأ���ش��ح��اب  ل��ه��ا 

بالقطاع كبرية.

االنباط-عمان

اع���ل���ن م���دي���ر ع����ام دائ�����رة ���ش��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

وامل���ب���ي���ع���ات ال����دك����ت����ور ح�������ش���ام اب�����و ع���ل���ي ع��ن 

خدماتها  تقدمي  يف  التو�شع  الدائرة  موا�شلة 

االلكرتونية للمكلفني حيث مت خالل اال�شبوع 

احل����ايل ا���ش��اف��ة خ��دم��ات ال��ك��رتون��ي��ة ج��دي��دة 

بيان  ا�شتخراج  املكلفني  ب��اإم��ك��ان  ا�شبح  حيث 

وك��ذل��ك  ال��دخ��ل  ل�شريبة  تف�شيلي  ���ش��رائ��ب 

ام��ك��ان��ي��ة ا���ش��ت��خ��راج ب���ي���ان ���ش��رائ��ب ل��ر���ش��ي��د 

امل�شاهمة الوطنية.

اال�شبوع  خالل  �شتعمل  الدائرة  ان  واو�شح 

املقبل على ا�شافة خدمات جديدة يتمكن من 

الكرتونيا  عليها  احل�����ش��ول  املكلفني  خ��الل��ه��ا 

و طلب  اق��رار �شريبة دخل  تعديل  وهي طلب 

طلب  وت��ق��دمي  املبيعات  �شريبة  اق���رار  تعديل 

التق�شيط و تقدمي طلب الرد ال�شريبي.

�شريبة  دائ���رة  اع��رب��ت  اخ���رى  ناحية  وم��ن 

ال����دخ����ل وامل���ب���ي���ع���ات ع����ن ���ش��ك��ره��ا ل��ل��ل�����ش��رك��اء 

جتاوبهم  ع��ل��ى  ك��اف��ة  وللمكلفني  الرئي�شيني 

لدعوة الدائرة بالتعامل معها وتلقي خدماتها 

ع���ن ب��ع��د م���ن خ���الل اخل���دم���ات االل��ك��رتون��ي��ة 

و�شائل  ا�شتخدام  خ��الل  م��ن  او  توفرها  ال��ت��ي 

لهم  ال��دائ��رة  توفرها  التي  املختلفة  التوا�شل 

الفعال يف م�شاعدة  االثر  لتجاوبهم  كان  حيث 

ال����دائ����رة يف ت��ع��م��ي��ق ف��ك��رة ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

على  املحافظة  يكفل  مبا  بعد  وع��ن  الكرتونيا 

والت�شهيل  ك��اف��ة  وامل��راج��ع��ني  املكلفني  �شحة 

والتوفري عليهم يف الوقت واجلهد.

وب��ل��غ ع����دد امل��ك��ل��ف��ني ال���ذي���ن ح�����ش��ل��وا على 

اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال���دائ���رة ال��ك��رتون��ي��ا 

خالل اال�شبوع  االول لتقدمي اخلدمة عن بعد 

باحل�شول على  قاموا  ال��ف مكلف   ٢7 ح��وايل  

اك��ر م��ن خ��دم��ة م��ن اخل��دم��ات االل��ك��رتون��ي��ة 

التي تقدمها الدائرة.             

 وقالت الدائرة ان جناح جتربة التعامل عن 

بعد التي مت اتخاذها من قبل الدائرة بالتعاون 

م���ع ال�����ش��رك��اء ال��رئ��ي�����ش��ي��ني ي���رت���ب ا���ش��ت��م��رار  

ال����دائ����رة وم��وا���ش��ل��ت��ه��ا يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات 

الكرتونيا  وامل��راج��ع��ني  للمكلفني  ال�شريبية 

وعن بعد.

وي��ذك��ر ان ال��دائ��رة وف��رت م��وؤخ��را خدمات 

رقم  احل�����ش��ول على  ج��دي��دة منها  ال��ك��رتون��ي��ه 

ال��دائ��رة حيث  ���ش��ري الأول م��رة دون م��راج��ع��ة 

ا����ش���ب���ح ب���اإم���ك���ان امل��ك��ل��ف��ني ال����ذي����ن ي��ح��م��ل��ون 

بخدمات  امل�شرتكني  غ��ري  م��ن  �شريبية  ارق��ام 

احلكومة االلكرتونية احل�شول على كلمة �شر 

خدمات  على  واحل�شول  التعامل  من  متكنهم 

ال��دائ��رة ال��ك��رتون��ي��ا دون م��راج��ع��ة ال��دائ��رة او 

ال��دائ��رة  ق��ي��ام  ب��االإ���ش��اف��ة اىل  م��ن مكاتبها  اي 

بتوفري خدمة اعادة ا�شدار او ا�شرتجاع كلمة 

ال�شر يف حال فقدانها .

بتخ�شي�ش مركز  الدائرة قد قامت  وكانت 

للم�شاندة والدعم يتم التوا�شل معه من خالل 
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او خ��دم��ة مل يتم  م��ع��ام��ل��ه  اي  مل��ت��اب��ع��ة اجن����از 

احل�����ش��ول ع��ل��ي��ه��ا ال��ك��رتون��ي��ا ب��االإ���ش��اف��ة اىل 

للدائرة  الر�شمي  الكرتوين  الربيد  ا�شتخدام 

او خدمة  اي معاملة  ملتابعة اجناز  املديرية  او 

مل يتم احل�شول عليها الكرتونيا.

ك��م��ا مت ت��خ�����ش��ي�����ش ب��ري��د ال���ك���رتوين لكل 

مديرية ومركز خدمات يف كافة انحاء اململكة 

لتمكني املكلفني من تقدمي وا�شتقبال الطلبات 

اليومية واالجابة عليها وكذلك احل�شول على 

كافة اخلدمات ال�شريبية عن بعد ومت توفري 

العناوين على موقع الدائرة االلكرتوين .

ال�شركاء  زودت  قد  كانت  الدائرة  بان  علما 

ال��رئ��ي�����ش��ي��ني ب�����اأرق�����ام ه����وات����ف امل����دي����ر ال���ع���ام 

املراكز  وروؤ�شاء  املديريات  ومدراء  وامل�شاعدين 

م�شاكل  اي  حل��ل  معهم  للتوا�شل  ال�شريبية 

قد  او  ال�شريبية  ب��اخل��دم��ات  تتعلق  اج��رائ��ي��ة 

واملراجعات  الطلبات  ا�شتقبال  عملية  تعرت�ش 

اليومية عن بعد.

وي��ذك��ر ب��ان ه��ذه االج�����راءات ج���اءت �شمن 

ات����ف����اق ال����دائ����رة م����ع ال�������ش���رك���اء ال��رئ��ي�����ش��ي��ني 

عليهم  وال��ت��خ��ف��ي��ف  امل��ك��ل��ف��ني  ع��ل��ى  للت�شهيل 

�شحتهم  ع��ل��ى  وح��ف��اظ��ا  واجل���ه���د  ال���وق���ت  يف 

و���ش��الم��ت��ه��م يف ظ���ل االإج���������راءات وال���ت���داب���ري 

الوقائية واالحرتازية التي اتخذتها احلكومة 

ملواجهة )فايرو�ش كورونا(.

االنباط-عمان 

وبالتعاون  انها  وال��ري  امل��ي��اه  وزارة  قالت 

مع وزارة الداخلية/ مت�شرف لواء الها�شمية 

 / العام  االم��ن  ومديرية  الهقي�ش   �شخر  د. 

حمافظة  يف  الها�شمية   ام���ن  م��رك��ز  رئ��ي�����ش 

الزرقاء وبناء على معلومات توفرت �شبطت 

���ش��اح��ن��ت��ني حم��م��ل��ت��ني ب��ال��ب��ازل��ت امل�����ش��ت��خ��رج 

ذات  خمالفة  بطريقة  اخلزينة  ارا���ش��ي  م��ن 

ال��ع��ائ��د االق��ت�����ش��ادي امل��رت��ف��ع م��ن االرا���ش��ي 

الواقعة �شمن حمطة اخلربة ال�شمرا بهدف 

�شائقني  وتوقيف   خم��ال��ف��ة  بطريقة  بيعها 

وحجز  العام  للمدعي  وحتويلهم  وحجزهم 

امل�شاغل  مديرية  ل��دى  وال�شيارت  احلمولة 

املركزية .  

و ب��ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل ب���ني م�����ش��در م�������ش���وؤول يف 

ال������وزارة ان���ه م��ت��اب��ع��ة ل��ل��ح��م��الت امل��ت��وا���ش��ل��ة 

ال�شاحنات  �شبط  مت  الها�شمية  منطقة  يف 

املحملة بالبازلت املخالف يف منطقة ال�شخنة 

م.ع.اأ(  يقودها)  مر�شيد�ش  نوع  �شاحنة  وهي 

اأ.ج.م(   يقودها)  مر�شيد�ش  اخ��رى  و�شاحنة 

و���ش��ب��ط امل��خ��ال��ف��ني واحل���م���ول���ة وامل���رك���ب���ات 

اخلا�شة  ال�شبوطات  واع���داد  حجزهما  ومت 

بالواقعة .

ج���ه���ود  وال���������ري  امل�����ي�����اه  وزارة  وث����م����ن����ت 

الهقي�ش  �شقر  د.  الها�شمية  ل��واء  مت�شرف 

الداخلية  وزارة  ك����وادر  وك��اف��ة  ج��ه��وده  ع��ل��ى 

ال��زرق��اء  ال��ع��ام يف حمافظة  االم��ن  ومرتبات 

الها�شمية  يف  االم��ن��ي  امل��رك��ز  م��دي��ر  خ��ا���ش��ة 

قطاع  ممتلكات  حلماية  الكبري  دعمهم  على 

امل���ي���اه وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���ش��الم��ة م��ن�����ش��اأت��ه��ا 

بالتعاون مع كافة  واكدت موا�شلة حمالتها 

االجهزة الر�شمية واالمنية لر�شد واإزالة اية 

يف  املواطنني  االخوة  جميع  داعية  اعتداءات  

جميع املناطق اىل االبالغ عن اي �شبهة حول 

ذلك عرب الرقم املوحد لطوارىء املياه على 

الرقم )١١7١١٦( .

االنباط-عمان

االأع��ل��ى  ال��ع��ام��ة للمجل�ش  االأم��ي��ن��ة  دع���ت   

اإع���ادة  اإىل  ع��م��اوي،  عبلة  ال��دك��ت��ورة  لل�شكان 

للبيانات  االإح�شائي  االإن��ت��اج  ط��رق  يف  النظر 

التقليدية  االأ�شاليب  من  االنتقال  خالل  من 

االإداري���ة  البيانات  م�شادر  على  االعتماد  اإىل 

ال��ب��دي��ل��ة واأمن�����اط ج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات ع���ن ب��ع��د، 

واحلاجة لال�شتثمارات الذكية.

املجل�ش  بيان �شادر عن  وقالت عماوي، يف 

ام�������ش ال����ث����الث����اء، مب��ن��ا���ش��ب��ة ال����ي����وم ال��ع��امل��ي 

لالإح�شاء الذي ي�شادف اليوم ويحتفل العامل 

ب��ه ك��ل خم�ش ���ش��ن��وات، اإن ه��ن��اك ���ش��رورة اإىل 

التن�شيق الكايف لالأنظمة االإح�شائية الوطنية 

التحتية  البنى  ووج��ود  للوباء،  اال�شتجابة  يف 

والفعال  ال�شريع  بالتحويل  لل�شماح  املنا�شبة 

اإىل العمليات البعيدة ملواجهة هذه التحديات.

وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��ت��ي ت���اأت���ي حت���ت ���ش��ع��ار 

بها”،  الوثوق  ميكننا  ببيانات  العامل  “ربط 
غري  اأوق���ات���ا  نعي�ش  “اأننا  اإىل  ع��م��اوي  لفتت 

كورونا  فريو�ش  جائحة  تاأثري  واأن  م�شبوقة، 

اأظهر ان��ه يف وق��ت االأزم���ات كهذه يتعني على 

اأي وقت م�شى  اأكر من  احلكومات االعتماد 

على البيانات املوثوقة ال�شتخدامها يف الوقت 

ال�شرر  تخفيف  يف  القرارات  واتخاذ  املنا�شب، 

ودعم املواطنني”.

الوطنية  االإح�����ش��ائ��ي��ة  ال��ن��ظ��م  اأن  وذك����رت 

ت���واج���ه حت���دي���ات ه��ائ��ل��ة ن��ت��ي��ج��ة اجل��ائ��ح��ة، 

م�شيفة اأنه يجب اأن تلعب دائرة االإح�شاءات 

موثوقة  بيانات  اإن��ت��اج  يف  حيويا  دورا  العامة 

على  احلكومة  مل�شاعدة  املنا�شب،  ال��وق��ت  ويف 

اال���ش��ت��ج��اب��ة ب��ف��ع��ال��ي��ة ل����الآث����ار االج��ت��م��اع��ي��ة 

واالقت�شادية وال�شحية للوباء.

ب���اإع���داد  ب�����ادر  امل��ج��ل�����ش  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 

ال��ف��ر���ش��ي��ات وال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات ال��ن��اجت��ة عن 

الوطني،  امل�شتوى  على  الوباء  هذا  انعكا�شات 

تطبيق  يف  امل�شاعدة  لغايات  للحكومة  وقدمه 

توقعات  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  الف�شلى  امل��م��ار���ش��ات 

ون�����ش��ب ان��ت�����ش��ار ه����ذا ال���ف���ريو����ش و���ش��م��ول��ي��ة 

احلماية االجتماعية.

ولفتت عماوي، اأن دائرة االح�شاءات العامة 

ما  االغ���الق؛  من  العامل  يف  كمثيالتها  عانت 

م��وؤك��دة  ل��وج��ه،  وج��ه��ا  البيانات  جمع  ي�شعب 

اأك�����ر ح�����ش��م��ا يف  ا����ش���ت���ث���م���ارات  احل���اج���ة اإىل 

العمل  لدعم  الرقمية  التكنولوجيا  ا�شتخدام 

عن بعد، والتدريب، وجمع وت�شنيف وتخزين 

لدائرة  بالن�شبة  حيوية  تعترب  التي  البيانات 

االإح�شاءات للعمل اأثناء اجلائحة.

العمل  تواجه  التي  التحديات  اأب��رز  وح��ول 

عدم  اأن  املجل�ش  اعترب  ال��وط��ن��ي،  االح�شائي 

املقيمني  لل�شكان  اإداري  وط��ن��ي  �شجل  وج���ود 

اأردن��ي��ني(  اأر����ش اململكة )اأردن��ي��ني وغ��ري  على 

التحدي  املقيمني يف اخل���ارج، هو  واالأردن��ي��ني 

االأكرب يف و�شع اخلطط وال�شيا�شات ال�شليمة؛ 

م��و���ش��ح��ا اأن ه���ذا ال�����ش��ج��ل يف ح���ال وج����وده، 

الباهظة  املبالغ  �شيوفر على احلكومة �شرف 

على اإجراء التعدادات وامل�شوح بالعينة.

اإىل  املجل�ش  اأ���ش��ار  اأي�شا،  التحديات  وم��ن 

تقليدية؛  غ��ري  اإ�شافية  بيانات  ان��ت��اج  اأهمية 

وحقوق  وال��ف��ق��ر،  الب�شرية،  بالتنمية  تتعلق 

االن�����ش��ان، ودرا����ش���ات ع��ن امل����راأة، وال��ع��م��ل على 

زي������ادة ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت���ف���اع���ل مع 

م�شتخدمي  واإ���ش��راك  ال��ب��ي��ان��ات،  م�شتخدمي 

البيانات  البيانات يف حتديد احتياجاتهم من 

ودجمها �شمن اأولويات احلكومة.

وي�شاف اإىل هذه التحديات، غياب الوعي 

االح�������ش���ائ���ي ل�����دى ال���ع���دي���د م����ن امل���واط���ن���ني 

وامل��ق��ي��م��ي��ني، وع�����دم االأخ�����ذ ب��ع�����ش االأح���ي���ان 

�شواء  البيانات  م�شتخدمي  ومتطلبات  ب���اآراء 

وامل�شوح  ال��ت��ع��دادات  ا���ش��ت��م��ارات  ت�شميم  عند 

باالإ�شافة  النتائج،  ن�شر  بعد  اأو  وال��درا���ش��ات 

يف  الن�شر  بعد  م��ا  اإداري����ة  معيقات  وج���ود  اإىل 

احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات غ��ري امل��ن�����ش��ورة على 

م���وق���ع ال����دائ����رة الع���ت���ب���ارات ت��ت��ع��ل��ق ب�����ش��ري��ة 

البيانات، وفقا للبيان.

 استئصال ورم بوزن 6 كغم في مستشفى 
األمير علي بن الحسين العسكري

االنباط-عمان

اأج������رى ف���ري���ق ط��ب��ي ج���راح���ي م�����ش��ت�����ش��ف��ى 

مدينة  يف  الع�شكري  احل�شني  بن  علي  االأم��ري 

رحمي  ورم  ا�شتئ�شال  عملية  ام�����ش،  ال��ك��رك، 

ملري�شة اربعينية بوزن ٦ كغم .

الطبيب  املقدم  الطبي  الفريق  رئي�ش  وبني 

ت��ع��اين من  ب��ان املري�شة ك��ان��ت  ط���ارق ارت��ي��م��ه 

غزارة يف الطمث ، واأالالم مزمنة يف البطن و 

الظهر، واإم�شاك مزمن، وبعد فح�شها و تبني 

اأحجامها ترتاوح  األياف رحمية متعددة  وجود 

بني )٨-١0(�شم يف الرحم.

واكد العميد الطبيب حممد الهروط مدير 

الع�شكري  احل�شني  بن  علي  االأم��ري  م�شت�شفى 

يف  جت��رى  اأ�شبحت  الكبرية  العمليات  ه��ذه  ان 

على  االع��ب��اء  لتخفيف  الطرفية  امل�شت�شفيات 

الطبية  املواطنيني و�شرعة يف تقدمي اخلدمة 

الالزمة لهم.

مدير  من  املتوا�شل  الدعم  الهروط  وثمن 

الطبيب  العميد  امللكية  الطبية  اخلدمات  عام 

عادل الوهادنة لكافة التخ�ش�شات وتوجيهاته 

امل�����ش��ت��م��رة ل���الإب���داع وال��ت��م��ي��ز وت��ق��دمي خدمة 

اأف�شل للمر�شى.

االربعاء   21/ 10 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء    21  /  10  / 2020

االنباط- عمان

واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائرة  اعلنت   

م���وا����س���ل���ة ال�����دائ�����رة ال���ت���و����س���ع يف ت��ق��دمي 

حيث  للمكلفني،  االل��ك��رتون��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا 

ا�سافة خدمات  اال�سبوع احلايل  مت خالل 

الكرتونية جديدة وا�سبح باإمكان املكلفني 

ل�سريبة  تف�سيلي  �سرائب  بيان  ا�ستخراج 

�سرائب  بيان  ا�ستخراج  وامكانية  الدخل، 

الوطنية. امل�ساهمة  لر�سيد 

واو�سح مدير عام دائرة �سريبة الدخل 

بيان  يف  علي  ابو  ح�سام  الدكتور  واملبيعات 

خالل  �ستعمل  الدائرة  اأن  الثالثاء،  ام�س 

اال�سبوع املقبل على ا�سافة خدمات جديدة 

ي��ت��م��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا امل��ك��ل��ف��ون احل�����س��ول 

اقرار  تعديل  طلب  وهي  الكرتونيا  عليها 

�سريبة دخل و طلب تعديل اقرار �سريبة 

التق�سيط و تقدمي  املبيعات وتقدمي طلب 

طلب الرد ال�سريبي.

وب���ل���غ ع����دد امل��ك��ل��ف��ني ال����ذي����ن ح�����س��ل��وا 

ع��ل��ى اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال���دائ���رة 

لتقدمي  االول  اال�سبوع  خ��الل  الكرتونيا 

27 ال���ف مكلف  اخل��دم��ة ع��ن ب��ع��د ح���وايل 

ق��ام��وا ب��احل�����س��ول ع��ل��ى اك���ر م��ن خ��دم��ة 

تقدمها  التي  االلكرتونية  اخل��دم��ات  من 

ال��دائ��رة ان جن��اح جتربة  ال��دائ��رة. وقالت 

التعامل عن بعد التي مت اتخاذها من قبل 

الرئي�سيني  ال�سركاء  مع  بالتعاون  الدائرة 

ي��رت��ب ا���س��ت��م��رار ال���دائ���رة وم��وا���س��ل��ت��ه��ا يف 

للمكلفني  ال�����س��ري��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي 

واملراجعني الكرتونيا وعن بعد.

ال��دائ��رة وف��رت م��وؤخ��را خدمات  ان  يذكر 

ال���ك���رتون���ي���ه ج���دي���دة م��ن��ه��ا احل�������س���ول على 

الدائرة  مراجعة  دون  م��رة  الأول  �سري  رق��م 

الذين يحملون  املكلفني  باإمكان  ا�سبح  حيث 

ارقاما �سريبية من غري امل�سرتكني بخدمات 

كلمة  على  احل�سول  االلكرتونية  احلكومة 

واحل�����س��ول على  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن  ���س��ر متكنهم 

خ��دم��ات ال���دائ���رة ال��ك��رتون��ي��ا دون م��راج��ع��ة 

اىل  ب��االإ���س��اف��ة  مكاتبها  م��ن  اي  او  ال��دائ��رة 

او  ا�سدار  اعادة  بتوفري خدمة  الدائرة  قيام 

ا�سرتجاع كلمة ال�سر يف حال فقدانها .

بتخ�سي�س  ق��ام��ت  ق���د  ال���دائ���رة  وك���ان���ت 

معه  التوا�سل  يتم  والدعم  للم�ساندة  مركز 

م���ن خ���الل ب��رن��ام��ج ال��وات�����س اب ع��ل��ى رق��م 

او  معامله  اي  اجن���از  ملتابعة   0798818810

ال��ك��رتون��ي��ا  ي��ت��م احل�����س��ول عليها  خ��دم��ة مل 

الكرتوين  ال��ري��د  ا�ستخدام  اىل  باالإ�سافة 

اجن��از  ملتابعة  املديرية  او  للدائرة  الر�سمي 

اي معاملة او خدمة مل يتم احل�سول عليها 

الكرتونيا.

ال����ك����رتوين  ب����ري����د  ك���م���ا مت ت��خ�����س��ي�����س 

ل���ك���ل م���دي���ري���ة وم����رك����ز خ����دم����ات يف ك��اف��ة 

تقدمي  م��ن  املكلفني  لتمكني  اململكة  ان��ح��اء 

عليها  واالجابة  اليومية  الطلبات  وا�ستقبال 

ال�سريبية  اخل��دم��ات  كافة  على  واحل�����س��ول 

ع��ن ب��ع��د ومت ت��وف��ري ال��ع��ن��اوي��ن ع��ل��ى موقع 

الدائرة االلكرتوين .

يذكر ان الدائرة كانت قد زودت ال�سركاء 

ال��رئ��ي�����س��ي��ني ب����اأرق����ام ه���وات���ف امل���دي���ر ال��ع��ام 

وامل�����س��اع��دي��ن وم������دراء امل���دي���ري���ات وروؤ����س���اء 

امل���راك���ز ال�����س��ري��ب��ي��ة ل��ل��ت��وا���س��ل م��ع��ه��م حلل 

ب���اخل���دم���ات  ت��ت��ع��ل��ق  اي م�����س��اك��ل اج���رائ���ي���ة 

ا�ستقبال  عملية  تعرت�س  ق��د  او  ال�سريبية 

الطلبات واملراجعات اليومية عن بعد.

وت����اأت����ي ه����ذه االج���������راءات ���س��م��ن ات��ف��اق 

للت�سهيل  الرئي�سيني  ال�سركاء  مع  ال��دائ��رة 

الوقت  يف  عليهم  والتخفيف  املكلفني  على 

و�سالمتهم  �سحتهم  على  وحفاظا  واجلهد 

يف ظ���ل االإج���������راءات وال���ت���داب���ري ال��وق��ائ��ي��ة 

واالح������رتازي������ة ال���ت���ي ات���خ���ذت���ه���ا احل��ك��وم��ة 

ملواجهة كورونا.

 بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على 9ر3 مليون دينار

االنباط- عمان

الثالثاء،  ام�س  عمان،  بور�سة  اغلقت   

���س��ه��م، م��وزع��ة على  6ر4 م��ل��ي��ون  ب���ت���داول 

اإج��م��ال��ي��ة  ت����داوالت  بقيمة  ���س��ف��ق��ة،   1850

9ر3 مليون دينار. بلغت 

وانخف�س موؤ�سر البور�سة اىل النقطة 

مع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة،  30ر0  ب��ن�����س��ب��ة   1555

ال�سابقة. اإغالق اجلل�سة 

ولدى مقارنة اأ�سعار االإغالق لل�سركات 

���س��رك��ة   39 اأن  ت��ب��ني  اأ���س��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  انخفا�سا يف  اأظهرت 

وا�ستقرت  �سركة،   25 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

اأ�سعار اأ�سهم 37 �سركة اخرى.

االنباط- عمان

 اط���ل���ق���ت غ����رف����ة ����س���ن���اع���ة ع����م����ان، ام�������س 

ال��ث��الث��اء، روؤي����ة م��ن��ظ��وم��ة )���س��ن��ع يف االردن 

امللكية  التوجيهات  مع  متا�سيا   ،)2025  -2020

ال�سامية، لتعزيز االعتماد على الذات وحتقيق 

االم����ن ال���غ���ذائ���ي ودع����م ت��ن��اف�����س��ي��ة ال�����س��ن��اع��ة 

االأردنية حمليا وخارجيا.

وق������ال رئ���ي�������س ال���غ���رف���ة امل���ه���ن���د����س ف��ت��ح��ي 

ال��روؤي��ة  اإن  �سحفي،  م��وؤمت��ر  خ���الل  اجل��غ��ب��ري 

ان��ب��ث��اق��ا م���ن ح��م��ل��ة )���س��ن��ع يف االردن(  ت���اأت���ي 

الغرفة  برعاية  �سنوات   8 قبل  انطلقت  ال��ت��ي 

وبال�سراكة مع العديد من املوؤ�س�سات الر�سمية 

املوؤ�س�سة  وبخا�سة  امل��دين  املجتمع  ومنظمات 

االقت�سادية، بهدف  امل�ساريع  لتطوير  االردنية 

تناف�س  ال��ت��ي  املحلية  باملنتجات  الثقة  تعزيز 

امل�ستوردة. نظريتها 

اجلهات  مع  وبال�سراكة  الغرفة  ان  وا�ساف 

الر�سمية والداعمة �ستعمل على دعم املنظومة 

والروؤية اجلديدة مبختلف الو�سائل ملا لها من 

اأهمية يف تعزيز الثقة بال�سناعة االأردنية التي 

املا�سية  الع�سرين  ال�سنوات  مدار  على  �سهدت 

ت���ط���ورا ومن����وا ك���ب���ريا رغ����م ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

تواجهها وحتد من تناف�سيتها.

يراأ�س كذلك  الذي  املهند�س اجلغبري  واكد 

امل�����س��ّن��ع  ا����س���رار  اأن  االأردن،  ���س��ن��اع��ة  غ���رف���ة 

ال��ر���س��ال��ة  اأداء  يف  اال���س��ت��م��رار  ع��ل��ى  االأردين 

التي  التحديات  على  يتفوق  جعلته  الوطنية 

العالية. تواجهه مت�سلحا باجلودة 

اخلم�س  ال�سنوات  خالل  توجهنا  »ان  وق��ال 

ال�سوقية  احل�����س��ة  زي���ادة  ع��ل��ى  ���س��ريك��ز  املقبلة 

ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال���وط���ن���ي���ة يف اال�����س����واق امل��ح��ل��ي��ة 

وال��دخ��ول اىل ا���س��واق ج��دي��دة م��ن خ��الل دعم 

اىل  و���س��وال  الت�سدير  م��ن  ومتكينها  امل�سانع 

الذات وخا�سة  امللكية يف االعتماد على  الروؤية 

يف االمن الغذائي«.

غ��رف��ة  اأن  اىل  اجل��غ��ب��ري  امل��ه��ن��د���س  ول���ف���ت 

���س��ن��اع��ة ع��م��ان ب����داأت ب��ال��ت�����س��ارك م��ع وزارت���ي 

ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال���ت���م���وي���ن وال����زراع����ة 

اىل  وحتويلها  ال��زراع��ة  ت�سجيع  على  بالعمل 

غذائية. �سناعة 

وا�سار اىل جملة من املعيقات التي حتد من 

تطور ال�سناعة االأردنية اأبرزها ارتفاع التكلفة 

ج����راء اث��م��ان ال��ط��اق��ة م��ق��ارن��ة ب����دول اجل���وار 

اىل  داعيا  البريوقراطية،  االج���راءات  وبع�س 

ت�سع  ال��ت��ي  ال���دول  م��ع  باملثل  املعاملة  تطبيق 

معيقات امام ال�سادرات االأردنية اىل ا�سواقها.

وق����ال »ن��ت��ي��ج��ة جل��ه��ود امل�����س��ان��ع االأردن���ي���ة 

العديد  يف  وفائ�س  اكتفاء  اليوم  لدينا  اأ�سبح 

من املنتجات وخ�سو�سا فيما يتعلق مبنتجات 

اإ����س���اف���ة اىل م��ن��ت��ج��ات  االأل����ب����ان وال����دواج����ن 

واملعقمات«. الطبية  الكمامات 

وا�سار املهند�س اجلغبري اىل اأن ال�سناعات 

اأثبتت خالل جائحة كورونا قدرتها  االأردنية 

ال�سلع  من  املواطنني  احتياجات  تغطية  على 

اال�سا�سية، م�سريا اىل اأن ال�سناعات الدوائية 

العديد  يف  باجلودة  ترتبط  ا�سبحت  االأردنية 

من دول العامل.

يف  )�سنع  منظومة  رئي�س  او���س��ح  ب���دوره، 

ان حم��اور  اب��وح��ل��ت��م،  اي���اد  ال��دك��ت��ور  االأردن( 

روؤي��������ة امل���ن���ظ���وم���ة، ت����رك����ز ع���ل���ى رف�����ع ج����ودة 

حمليا  ح�ستها  وزي���ادة  االأردن��ي��ة  ال�سناعات 

وتكاملية  ت�ساركية  عالقات  اقامة  خالل  من 

امل�ستوردين،  وخ�سو�ساً  والتجار  امل�سانع  بني 

منتجاتها  ���س��راء  على  االع��ت��م��اد  زي���ادة  بهدف 

املحلية  املنتجات  ومطابقة  وتطوير  وتاأهيل 

وتطوير  االأردنية  القيا�سية  املوا�سفات  �سمن 

وحت�������س���ني امل���������واد ال����رتوي����ج����ي����ة ل���ل�������س���رك���ات 

ال�سناعية.

واو����س���ح ان ح�����س��ة االن���ت���اج ال��وط��ن��ي من 

بواقع  باملئة   42 الكلي هي  املحلي  اال�ستهالك 

ا���س��ت��ه��الك  9ر11 م��ل��ي��ار دي���ن���ار م���ن اج���م���ايل 

ال�سوق املحلية البالغ 2ر28 مليار دينار، مبينا 

غري  جيدة  للبع�س  تبدو  قد  الن�سبة  هذه  ان 

الو�سول  ظ��ل  يف  وخا�سة  الطموح  دون  ان��ه��ا 

الذاتي. لتحقيق االكتفاء 

االأردن(  يف  )���س��ن��ع  م��ن��ظ��وم��ة  اإن  وق�����ال 

���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��اأه��ي��ل ال�����س��رك��ات ال�����س��ن��اع��ي��ة 

ت�سديرية  اأ���س��واق  اىل  منتجاتهم  لت�سدير 

العالقة  ذات  م��ع اجل��ه��ات  ب��ال��ت��ع��اون  ج��دي��دة 

م��ث��ل ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار وامل��وؤ���س�����س��ة االأردن���ي���ة 

لتطوير امل�ساريع االقت�سادية وبيت الت�سدير 

الرتويج  ت�ساعد يف  برامج  اإط��الق  من خالل 

االأردنية. ال�سناعية  الدويل للمنتجات 

وبني الدكتور ابو حلتم ان اللجنة امل�سرفة 

على منظومة )�سنع يف االأردن (، �ستعمل على 

مدى  لقيا�س  ودقيقة  وا�سحة  معايري  و�سع 

امل�ستوى  ع��ل��ى  االه����داف  جن��اح��ه��ا يف حت��ق��ي��ق 

املحلي وباأ�سواق الت�سدير، وان تكون املنتجات 

ذات  االأردن(  يف  )���س��ن��ع  ���س��ع��ار  حت��م��ل  ال��ت��ي 

واملقايي�س  باملوا�سفات  وملتزمة  عالية  جودة 

والعاملية. االأردنية 

 صناعة عمان تطلق رؤية منظومة صنع في االردن

االنباط- عمان

 ركزت برامج املرت�سحني لالنتخابات النيابية 

امل���ق���رر ع��ق��ده��ا يف ال��ع��ا���س��ر م���ن ت�����س��ري��ن ال��ث��اين 

وم�ستعجل  ملحة  اقت�سادية  اأولويات  على  املقبل، 

تنفيذها، يف ظل ما األقته جائحة فريو�س كورونا 

ع��ل��ى االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، م��ن حت��دي��ات ج��دي��دة 

يجب تخطيها وفر�س يجب اقتنا�سها.

وكالة االأنباء االأردنية ر�سدت برامج انتخابية 

مل��رت���س��ح��ني م���ن خم��ت��ل��ف حم���اف���ظ���ات وم��ن��اط��ق 

اململكة، ومن دوائر انتخابية متنوعة، وما حتويه 

فيه  ركز  وقت  يف  خا�سة  اقت�سادية،  اأولويات  من 

التكليف  خطاب  يف  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

على  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  حلكومة  ال�سامي 

ال��ت��ب��ع��ات االق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��ح��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

جلائحة فريو�س كورونا.

وت����ن����اول م��رت���س��ح��ون ع���ن خم��ت��ل��ف ال���دوائ���ر 

االن��ت��خ��اب��ي��ة يف ب��راجم��ه��م، حت��ق��ي��ق ح��ي��اة كرمية 

ل���ل���م���واط���ن���ني، وحت���ف���ي���ز االق���ت�������س���اد، وت��وظ��ي��ف 

ال�سباب  ودع���م  االإن��ت��اج��ي��ة،  ل��زي��ادة  التكنولوجيا 

الف�ساد  ومكافحة  اق��ت�����س��ادي��اً،  ومتكينهم  وامل���راأة 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة،  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل������وارد  واإدارة  وال���ف���ق���ر، 

واحليوانية،  الزراعية  القطاعات  على  والرتكيز 

وحت����دي����ث االأ����س���ال���ي���ب ل�����زي�����ادة االإن�����ت�����اج ف��ي��ه��ا، 

وال��ق��ط��اع��ات ال�����س��ن��اع��ي��ة وم��ن�����س��اآت��ه��ا ال�����س��غ��رية 

وامل���ت���و����س���ط���ة، وال���ت���ح���ول ل��الق��ت�����س��اد االأخ�������س���ر 

ب���االع���ت���م���اد ع���ل���ى ال���ط���اق���ة امل����ت����ج����ددة، وت��ن��ف��ي��ذ 

التحتية  ال��ب��ن��ى  وت��ط��وي��ر  ���س��ري��ب��ي��ة  اإ����س���الح���ات 

ومرافقها. لل�سياحة 

وذهب البع�س اإىل �سرورة و�سع اآليات وقائية 

امل��وازن��ة،  اأه����داف  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  امل���ايل،  للف�ساد 

على  ي��ح��اف��ظ  مب��ا  امل���زارع���ني  بتنمية  وااله��ت��م��ام 

ال��غ��ذائ��ي، وحت��ف��ي��ز اال���س��ت��ث��م��ار، وخف�س  االأم����ن 

ن�����س��ب��ة ال���ب���ط���ال���ة، وت�����س��ج��ي��ع ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي مب���ا ي��خ��دم خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

دول  مع  التجاري  التبادل  وتن�سيط  االقت�سادية، 

النظر  واإع���ادة  املهنية،  الرقابة  وتفعيل  اجل���وار، 

وامل�ستاأجرين. املالكني  بقانون 

واأخ�����ذت ال��ب��ط��ال��ة وت��داع��ي��ات��ه��ا ح�����س��ة ك��ب��رية 

م����ن ب���ن���ود ال����رام����ج، ح���ي���ث ���س��ج��ع م��رت���س��ح��ون 

تخدم  مبتكرة،  ريادية  مب�ساريع  ال�سباب  ت�سغيل 

وتفعيل  البطالة،  ن�سب  ارتفاع  من  وحتد  اململكة 

فر�س  يوفر  ما  اأك��ر،  وتطبيقاتها  التكنولوجيا 

عمل، واإحالل العمالة مع الرتكيز على ا�ستحداث 

اأع��م��ال��ه��م  مظلة جت��م��ع ع��م��ال امل��ي��اوم��ة وحت�����س��ر 

وت��ن��ظ��م��ه��ا، وت�����س��ه��ي��ل م���ن���ح ال�������س���ب���اب مت���وي���الت 

اإىل  الر�سمية  االأرق��ام  وت�سري  مي�سرة.  ب�سمانات 

العام  من  الثاين  الربع  خالل  البطالة  معدل  اأن 

نقطة  8ر3  ق��دره  بارتفاع  باملئة،   23 بلغ  احل��ايل، 

مئوية عن الربع الثاين من 2019. وارتفع الرقم 

لالأ�سهر  »الت�سخم«  امل�ستهلك  الأ�سعار  القيا�سي 

48ر0  بن�سبة  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  االوىل  الت�سعة 

باملئة، لي�سل اإىل النقطة 04ر101 مقابل 56ر100 

نقطة لنف�س الفرتة من العام املا�سي.

اآخر م�سح خا�س بدخل ونفقات االأ�سرة  ووفق 

 ،2018-2017 ال��ع��ام��ة  االإح�����س��اءات  دائ���رة  نفذته 

امل��ط��ل��ق ب��ني االأردن���ي���ني  ال��ف��ق��ر  ب��ل��غ��ت ن�سبة  ف��ق��د 

7ر15 باملئة، فيما بلغت ن�سبة فقر اجلوع ) املدقع( 

12ر0 باملئة.

لالنتخابات  املرت�سحة  القوائم  عدد  اأن  يذكر 

 295 هي  ع�سر،  التا�سع  للمجل�س  العامة  النيابية 

368 من  م��ن��ه��م  م��رت���س��ح��ا،   1717 ت�����س��م  ق��ائ��م��ة، 

امل�سيحية، و25  املقاعد  االإناث، و88 مرت�سحاً عن 

ال�سرك�س وال�سي�سان. مرت�سحاً عن مقاعد 

االنباط- عمان

 

بداية  العامة،  االح�ساءات  دائ��رة  عر�ست 

 ،1949 ع��م��ل��ه��ا امل���ي���داين وامل��ك��ت��ب��ي م��ن��ذ ع���ام 

ح��ي��ث مت خ��الل ت��ل��ك ال��ف��رتة ت��وف��ري بيانات 

اإح�����س��ائ��ي��ة ر���س��م��ي��ة واأ���س��ا���س��ي��ة ع��ن ال��ن��واح��ي 

وذلك  اململكة،  يف  واالجتماعية  االقت�سادية 

مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��الإح�����س��اء ال���ذي 

ي�سادف اليوم الثالثاء.

اإنه وخالل  اليوم،  الدائرة يف بيان  وقالت 

70 عاما على تاأ�سي�سها وتطورها واالجنازات 

اأثبتت  م�سريتها،  ب��داي��ة  منذ  حققتها  ال��ت��ي 

نف�سها كموؤ�س�سة رائدة يف املجال االإح�سائي، 

مب�����س��ت��وى ي�����س��اه��ي امل��وؤ���س�����س��ات االإح�����س��ائ��ي��ة 

ال����دول����ي����ة ل���ت�������س���ب���ح امل����رج����ع����ي����ة امل����وث����وق����ة 

التي  اجل��ودة  عالية  االإح�سائية  للمعلومات 

املو�سى  العلمية  املنهجيات  اتناجها  يف  يتبع 

بها دولياً.

5 اأعوام،  وياأتي الوم العاملي لالح�ساء كل 

وفقاً لقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

وبح�سب البيان، اأ�سبحت الدائرة مق�سداً 

والعاملية  العربية  االإح�سائية  املوؤ�س�سات  لكل 

واجتماعاٍت  ون���دواٍت  م��وؤمت��راٍت  تنظم  ال��ت��ي 

مل��ا تتمتع  وور�����س ع��م��ل خ����ارج دول���ه���ا، ن��ظ��راً 

دولية  و�سهرة  طيبة  �سمعة  م��ن  ال��دائ��رة  ب��ه 

املجاالت  يف  حققتها  التي  للنجاحات  نتيجة 

االإح�سائية  االأن�سطة  كتنظيم  االإح�سائية 

االأردن  ب��ه  يتمتع  م��ا  ع��ن  ناهيك  امل�����س��رتك��ة، 

من اأمن وا�ستقرار.

واأك�����دت ال���درا����س���ات وال��ت��ق��اري��ر ال���دوري���ة 

معرفة  اإىل  والهادفة  ال��دائ��رة  جتريها  التي 

املتنوعة  ال��ب��ي��ان��ات  م�ستخدمي  اح��ت��ي��اج��ات 

واإدراك  االإح�سائي  الوعي  زي��ادة  واملتجددة، 

امل����واط����ن����ني وال����ب����اح����ث����ني الأه����م����ي����ة ال���رق���م 

ال���دائ���رة، ويلبي  ت���وف���ره  ال����ذي  االإح�����س��ائ��ي 

االح��ت��ي��اج��ات امل��ت��ن��وع��ة وامل���ت���غ���رية وب��درج��ة 

عالية من اجلودة والدقة، ون�سره يف مواعيد 

زمنية حمددة وبطرق ت�سهل احل�سول عليه 

ما ي�سهم يف عملية التنمية ال�ساملة.

اأن هناك اهتماما وا�سحا من قبل  وبينت 

بالبيانات  وامل�سموعة  املرئية  االإعالم  و�سائل 

وامل���ع���ل���وم���ات االإح�������س���ائ���ي���ة، ال���ت���ي اأ���س��ب��ح��ت 

مرجعاً اأ�سا�سياً ودقيقاً لبث ون�سر املو�سوعات 

االإع��الم��ي��ة ذات ال�����س��ل��ة. و���س��ه��دت ال��دائ��رة 

املا�سية  القليلة  االأع���وام  خ��الل  نوعية  نقلة 

ع��ززت م��ن دوره���ا ال��وط��ن��ي وال���دويل كجهاز 

اإح�سائي يناف�س على الريادة يف جمال جمع 

البيانات  �سرية  و�سمان  االإح�سائية  البيانات 

االإح�ساءات  قانون  ي�سمنه  ال��ذي  االف��رادي��ة 

العامة رقم 12 لعام 2012.

ل���ل���م���خ���رج���ات  ن���������س����ره����ا  اىل  ول�����ف�����ت�����ت 

االإح�����س��ائ��ي��ة ال��رق��م��ي��ة ب��ك��ل ���س��ف��اف��ي��ة ودق���ة 

وب��ك��ل ال��و���س��ائ��ل احل��دي��ث��ة م��ن خ��الل اأف�سل 

املعتمدة،  االإح�سائية  واملنهجيات  املمار�سات 

وامل�ساكن  لل�سكان  ال��ع��ام  للتعداد  وتنفيذها 

جعلتها  ما  مراحله،  وبكافة  اإلكرتونياُ   2015

يف م�ساف الدول العاملية ال�سباقة يف التحول 

االإل�����ك�����رتوين ال�������س���ام���ل يف ج���م���ع ال��ب��ي��ان��ات 

امليدانية. االإح�سائية 

الوطنية  اال�سرتاتيجية  الدائرة  واطلقت 

لالإح�ساء 2018-2022 بالتعاون مع ال�سركاء 

الر�سمية  الوطنية  واملوؤ�س�سات  ال��وزارات  من 

االإح�سائي  الرقم  توحيد  اىل  تهدف  والتي 

يف اململكة.

 برامج المترشحين لالنتخابية النيابية تركز على االولويات 
االقتصادية بزمن كورونا

 اإلحصاءات العامة: 70 عاما من التطور واالنجاز

 ضريبة الدخل تتوسع في خدمات الضريبة االلكترونية

 أبو غزالة للتقنية تطلق اإلصدار 
الثالث من الجهاز اللوحي

 العمل: اعتماد رخص المهن المنتهية 
لعام 2019 لغايات إصدار تصاريح العمل

هيئة االستثمار تشارك في ملتقى 
االستثمار االفتراضي باالمارات

االنباط-عمان

للتقنية  غ��زال��ة  اأب��و  ط��الل  �سركة  اأعلنت   

ع���ن اإط�����الق االإ�����س����دار ال��ث��ال��ث م���ن اجل��ه��از 

ال���ل���وح���ي )ت������اب3، ت�����اج( ب���اأع���ل���ى امل��وا���س��ف��ات 

واأف�����س��ل االأ����س���ع���ار وب���دع���م م���ن »اأب�����و غ��زال��ة 

فاوندي�سن« �سمن براجمها خلدمة املجتمع.

وق������ال امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��ت�����س��وي��ق 

العاملية  غ��زال��ة  اب��و  ال���دويل يف جم��م��وع��ة 

اإن  الثالثاء،  ام�س  بيان  يف  القنيبي  رام��ز 

اال�ستخدامات  جميع  مع  يتنا�سب  اجلهاز 

ويتميز  ال��ع��م��ري��ة،  ال��ف��ئ��ات  م���ن خم��ت��ل��ف 

مب���ع���ال���ج ي�������س���اع���د حم���ب���ي االأل������ع������اب يف 

ا���س��ت��خ��دام اجل��ه��از ب�����س��رع��ة ف��ائ��ق��ة ودون 

ا���س��ت��ن��زاف ل��ل��ب��ط��اري��ة، م��ا ي��ج��ع��ل اجل��ه��از 

ي��ع��م��ل ب��ق��درة وك���ف���اءة ع��ال��ي��ة خ���الل م��دة 

زمنية طويلة.

ي��ت�����س��م  اجل�����ه�����از  اأن  ال���ق���ن���ي���ب���ي  وب������ني 

و���س��ع��ة  رام  6 ج��ي��ج��ا  ت��خ��زي��ن��ي��ة  مب�����س��اح��ة 

كامريا  يتوفر  كما  جيجا،   128 تخزينية 

الو�سوح.  عالية  خلفية  وك��ام��ريا  اأمامية 

وي���دع���م اجل���ه���از ���س��ري��ح��ة ات�������س���ال، ك��م��ا 

من  بالعديد  بالقيام  م�ستخدميه  ي�ساعد 

مقاطع  مع  التعامل  مثل  املتقدمة  املهام 

الفيديو عالية الدقة.

يف  اجلهاز  توفري  �سيتم  ان��ه  اىل  وا�سار 

معار�س »طالل اأبو غزالة العاملية« خالل 

امل��ق��ب��ل يف جميع  ال���ث���اين  ت�����س��ري��ن  ���س��ه��ر 

العربي  وال��وط��ن  االأردن  يف  البيع  منافذ 

والعامل. 

االنباط- عمان

 

الدولة ل�سوؤون  العمل ووزير  قرر وزير 

اال���س��ت��ث��م��ار ال���دك���ت���ور م��ع��ن ال��ق��ط��ام��ني، 

 2019 ل��ع��ام  املنتهية  امل��ه��ن  رخ�����س  اع��ت��م��اد 

ل��غ��اي��ات اإ�����س����دار ت�����س��اري��ح ال��ع��م��ل ل��غ��اي��ة 

.31/12/2020

ات��خ��ذ بهدف  ال��ق��رار  اأن  ال��وزي��ر  واأك����د 

الإ���س��دار  ال��ع��م��ل  اأ���س��ح��اب  ع��ل��ى  الت�سهيل 

االأردن��ي��ني  غ��ري  للعمال  ال��ع��م��ال  ت�ساريح 

ال��ع��ام��ل��ني ل��دي��ه��م يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

. وتداعياتها االقت�سادية 

االإج��راء  ه��ذا  اأن  اإىل  القطامني  واأ���س��ار 

مراعاة  وجاء  احلايل  العام  لنهاية  موؤقت 

ل���ظ���روف ا���س��ح��اب ال��ع��م��ل وح��ف��اظ��ا على 

دميومة عمل املن�ساآت يف القطاع اخلا�س.

االنباط- عمان

ي�������س���ارك رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة اال����س���ت���ث���م���ار 

ال��دورة  اأع��م��ال  ال��وزين يف  الدكتور خالد 

اال�ستثمار  ملتقى  م��ن  االأوىل  الرقمية 

والذي   ،2020 لعام  االفرتا�سي  ال�سنوي 

االإم���ارات���ي���ة،  االق���ت�������س���اد  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه 

25 األ����ف م�����س��ت��ث��م��ر وم�����س��وؤول  مب�����س��ارك��ة 

افتتح  وال���ذي  دول���ة،   176 م��ن  اقت�سادي 

اليوم الثالثاء حتت �سعار )اإعادة ت�سكيل 

م�ستقبل  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  االق���ت�������س���ادات: 

رقمي مرن وم�ستدام(.

الهيئة  ت�سارك  للهيئة،  بيان  وبح�سب 

باملعر�س  بها  خ��ا���س  ج��ن��اح  يف  امللتقى  يف 

االف�����رتا������س�����ي امل�����ق�����ام ����س���م���ن اأن�������س���ط���ة 

وف��ع��ال��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى، ت��ع��ر���س م��ن خ��الل��ه 

اأعدتها  التي  اال�ستثمارية  الفر�س  اأه��م 

ال���ه���ي���ئ���ة وب���ال���ت�������س���ارك ب����ني ال��ق��ط��اع��ني 

ا�ستثمارية  ق��ط��اع��ات  يف  واخل��ا���س  ال��ع��ام 

واع����دة، ك��ق��ط��اع��ات ال�����س��ن��اع��ة وال���زراع���ة 

واخلدمات  وال�سياحة  ال�سحية  والرعاية 

والتعدين. املعلومات  وتكنولوجيا 

نخبة  يجمع  وال���ذي  امللتقى  وي�سعى 

م���ن ال���ق���ادة، وامل�������س���وؤول���ني احل��ك��وم��ي��ني، 

و���س��ّن��اع ال��ق��رار، ورج���ال االأع��م��ال، وكبار 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن االإق��ل��ي��م��ي��ني وال���دول���ي���ني، 

وك����رى ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ب��االإ���س��اف��ة 

اإىل م���زودي ح��ل��ول امل���دن ال��ذك��ي��ة، وع��دد 

م�����ن ال���������س����رك����ات ال���ن���ا����س���ئ���ة واأ�����س����ح����اب 

خالل  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات 

ن��ط��اق  ت��و���س��ع��ة  ال���ع���ا����س���رة، اىل  دورت�������ه 

ال��ب��ح��ث وال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ح��داث ب��اق��ة 

املميزات  م��ن  لال�ستفادة  الفعاليات  م��ن 

وال���ف���وائ���د ال���ت���ي ي��ح��ق��ق��ه��ا احل�����دث عر 

اال�ستثمار  ه��ي:  رئي�سية  حم��اور  خم�سة 

النا�سئة،  وال�����س��رك��ات  امل��ب��ا���س��ر،  االأج��ن��ب��ي 

وامل�������س���روع���ات ال�������س���غ���رية وامل��ت��و���س��ط��ة، 

اال�ستثمارية  واملحافظ  امل�ستقبل  وم��دن 

طريق  واح���د:  ح��زام  وم��ب��ادرة  االأجنبية، 

واحد.

ي�ستمر  الذي  امللتقى  خالل  �سيتم  كما 

عر�س  ت�سهيل  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اي���ام  ث��الث��ة 

للم�ستثمرين  جديدة  ا�ستثمارية  فر�س 

م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل، وت��وظ��ي��ف 

ون�سر  ال��رق��م��ي��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و���س��ائ��ل 

امل���ع���رف���ة، وت����ب����ادل ال���ت���ج���ارب ف��ي��م��ا ب��ني 

وا�سعة  وم��وارد  اإمكانات  يوفر  ما  ال��دول، 

ت��������وؤدي اإىل  ع����ر ق����ط����اع����ات م���ت���ن���وع���ة، 

االن��ت��ع��ا���س االق��ت�����س��ادي وت��ع��زي��ز ج��ه��ود 

التحول نحو اقت�ساد رقمي م�ستدام.

م��ل��ت��ق��ى  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر  وم�����ن 

العا�سر  للعام  ي��ق��ام  ال�سنوي  اال�ستثمار 

ع��ل��ى ال��ت��وايل وي��وا���س��ل ج��ه��وده يف ر�سم 

خ����ارط����ة ط���ري���ق ل���ب���ن���اء م�����س��ت��ق��ب��ل م���رن 

ل���الق���ت�������س���اد ال���ع���امل���ي ع���ل���ى ال����رغ����م م��ن 

التحديات احلالية التي فر�ستها جائحة 

اإىل  الرقمي  احل��دث  يهدف  كما  كورونا، 

دع���م وت��ق��وي��ة ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار، وت��وف��ري 

اأكر  وا�ستثمارات  فر�س الإقامة م�ساريع 

اأمام اأ�سحاب االأعمال. جاذبية واأماناً 



االعالين
07

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ل��اث��اث ذ.م.م   ال��زرق��اء  م��ن دائ��ن��ي �سركة  االج��را���س  اأرج���و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 41183 ( 

بتاريخ ) 2015/7/30(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خال �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثاثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : م�سطفى �سلمان احمد الق�ساه

وزارة  مقابل   – ال�سمايل  الها�سمي   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

ال�سحه

خلوي ) 0777758775 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

اخلطيب  رامي  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2018/12/24 اعتبارا من تاريخ  )119055 ( بتاريخ 

ن�سر هذا االعان

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــالن
يعلن الطاع العموم يف منطقة املغري ان اللجنة اللوائية للتنظيم قد قررت 

بقرارها رقم ) 413 ( تاريخ 2020/3/16 املعطوف على قرار اللجنة املحلية 

املوافقة على ادخال  املت�سمن  املغري رقم )36 ( تاريخ 2020/2/24  ملنطقة 

اجزاء القطعتني  ذوات االرقام ) 70 ، 71 ( الواقعة خارج التنظيم والقطعة 

التنظيم  اىل  املغري  ارا�سي  من   ) العناب  �سعب   /  15  ( حو�س   )  16  ( رقم 

اأ وا�ستحداث �سوارع وذلك لت�سهيل االفراز بني ال�سركاء . على  باأحكام �سكن 

ان يتم فر�س عوائد التنظيم عما باأحكام املادة 52 من قانون تنظيم املدن 

والقرى رقم 79 عام 1966 �ساما ن�سبة ق�سيمة االر�س املخمنة بعد تنظيمها 

وكذلك عن ان�ساء او حت�سني الطرق وانارة ال�سوارع واية امور اخرى لتح�سني 

االرتفاق  حقوق  وا�ستماك  والعقارات  لارا�سي  ا�ستماك  اي  وعن  املنطقة 

لارا�سي والعقارات مبلغ ) 1 ( دينار لكل مرت مربع مت ادخاله التنظيم .

الر�سمية  باجلريدة  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  مل��دة  لاعرتا�س  ذل��ك  واع��ان 

اللجنة  العاقة تقدمي اعرتا�ساتهم اىل  وجريدتني حمليتني ويجوز لذوي 

ان تكون مرفقة  ما يوجب االعرتا�س على  كان  اذا  املغري  املحلية يف منطقة 

باملخططات التو�سحية .

رئيس بلدية اربد الكربى
املهندس حسني سالم بني هاني
رئيس اللجنة اللوائية لبلدية اربد الكربى

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ار�س االثاث  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 42303 ( بتاريخ 

)2015/11/24 (

�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت 

تاريخه  من  �سهرين  خال  وذل��ك   ، ال   ام  الدفع  م�ستحقة 

للدائنني داخل اململكة ، وثاثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : جمال عبد اللطيف البنا

عنوان امل�سفي : ال�سلط - البحريه

خلوي ) 0795361675 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعدياته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة ب�سمه خ�سرو ماري البهو  وامل�سجلة يف �سجل 

  2006/9/11 بتاريخ   )82667( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ب�سمه خ�سرو ماري البهو

اإىل �سركة : ب�سمه خ�سر و�سريكتها

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة فرج اهلل املطور و�سركاه وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )15639( بتاريخ 

2010/9/6  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : فرج اهلل املطور و�سركاه

اإىل �سركة : �سامه املطور و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

احمد  و�ساح  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

العربي و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)25076 ( بتاريخ 1991/3/28 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعان

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة م�سعب ال�سمايله 

و�سركائه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/11/7 بتاريخ   )  115433(

ن�سر هذا االعان

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعدياته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة حممد 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   �سليمان 

حتت الرقم )110365( بتاريخ 2014/9/10  تقدمت 

بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حممد �سليمان و�سريكه

اإىل �سركة : حممد �سليمان ووائل �سالح

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200116874(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الربيقي   و�سامل  �سليم  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2011/3/2 حتت الرقم )100789( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/3/16 

الربيقي   �سليم  �سلمان  �سامل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء / ال�سليل – ت: 0777311567

لا�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

فتحي  حنان  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

عوده و�سريكها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2014/11/3 بتاريخ   )  110700(

ن�سر هذا االعان

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

واالبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم االعلى قد قرر بقراره  

رقم ) 848 / 3 ( تاريخ 2020/8/18  املوافقة على خمطط  حتويل احكام 

القطعة رقم 28 من �سكن ج اىل مواقف �سيارات ل�سالح القطعة 29 و�سريطة 

افراز تو�سعة للطريق بحيث ت�سبح واجهة القطعة 28 عليه ب�سعة 6م �سمن 

احلو�س ) 36 ( الدن من ارا�سي ب�سرى .

يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�سبة اربد .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعانه لاعرتا�س ملدة �سهر اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا االعان اجلريدة الر�سمية .

يجوز لذي العاقة االطاع على التعديات املبينة على املخطط املذكور يف 

اربد  بلدية  ومكاتب  اربد  ق�سبة  لواء  يف  لتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب 

املحلية  االدارة  وزارة  يف  التنظيم  دائرة  لدى  اعرتا�ساتهم  وتقدمي  الكربى 

خال مدة �سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعدياته   1997 ل�سنة   )22(

االجرا�س  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

الزرقاء  لاثاث وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية 

حمدودة حتت الرقم )41183( بتاريخ 2015/7/30 قد قررت 

املوافقة    2020/10/5 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد م�سطفى 

�سلمان احمد الق�ساه  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

هاتف   - ال�سحة  وزارة  مقابل   – ال�سمايل  الها�سمي   – عمان 

0777758775

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة من�سور اخلطيب 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2018/3/14 بتاريخ   )  118031(

ن�سر هذا االعان

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

البيتاوي  ربى  �سركة   ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ووالء نوفل

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)112477 ( بتاريخ 2015/9/7 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعان

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعدياته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة 

ل�سركة ار�س االثاث    وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات 

ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )42303( بتاريخ 

العادي  غ��ري  باجتماعها  ق��ررت  ق��د   2015/11/24

املوافقة على ت�سفية    2020/10/15 بتاريخ   املنعقد 

عبد  جمال  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

اللطيف البنا  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

ال�سلط - البحريه - هاتف 0795361675

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200148219(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   يا�سني  �سالح  �سركة  ب��اأن  

تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2015/5/26 حتت الرقم )18388( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/20 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سالح �سحاده �سالح يا�سني  م�سفيا 

لل�سركة .

النمو  مدار�س  من  – بالقرب  �سويلح   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

الرتبوي – ت: 0795000969

لا�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200137183(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عمر عقيل نزال و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

تقدمت  قد   2013/10/31 بتاريخ   )108254( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/20 

الرحمن  عبد  يو�سف  خلدون  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

املحي�سن  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : تاع العلي بالقرب من دوار الواحة – 

ت: 0798907592

لا�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعدياته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الكياين  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

وقطي�س  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)119799 ( بتاريخ 2019/7/7 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعان

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لا�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف :  عبد العزيز محمد عبد العزيز ابو حميد.

الرقم الوطني :  9881028٥63

اأيام متتالية دون عذر  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة 

من  اأيام  ثاثة  خال  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا االإعان واإح�سار ما يربز غيابك واال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  الأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل االأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعدياته.

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف.

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 1 / ٥2 ( تاريخ 2020/1/21

 ( رقم  بقرارها  قررت  قد  املفرق  لبلدية  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

2020/1/21 ، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة ايدون بني ح�سن  52/1 ( بتاريخ 

رقم ) 1 ( تاريخ 2020/1/4م ، وكتاب معايل وزير االدارة املحلية رقم ) م /22 / 9 / 31997 

( تاريخ 2019/11/27 م .

18 ( من حو�س رقم )3 (  واملت�سمن املوافقة على ا�ستحداث �سارع مقتطع من القطعة رقم ) 

رجم ابو فاحه القرية ايدون على ان يكون االقتطاع ) 11 (م واعتماد طريق افرازي �سعة 

) 3 ( م تنظيميا لي�سبح �سعة ال�سارع ) 14(م ، وذلك من اجل ربط م�سروع اال�سكان – ايدون 

مع ال�سوارع التنظيمية امل�سدقة – �سمن منطقة ايدون ، وكما هو مبني باملخطط املرفق واملعد 

لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاه وايداع اعانه لاعرتا�س ملدة �سهر باجلريدة 

اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  االطاع  العاقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية 

املحلية للتنظيم واالبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب االعرتا�س خال 

املدة القانونية لاعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

االربعاء   21/ 10 / 2020

تمديد اغالق عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن متديد اغاق 

العطاء رقم د ه� / 2020 / م. االمري ها�سم ) توريد وتركيب مولد كهربائي ( .

لي�سبح ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر ي�وم االحد املوافق 2010/10/25 .

على الراغبني باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خال �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 10 ( ع�سرة دينار اردين غري م�سرتدة.

الواحدة من بعد ظهر يوم االحد  ال�ساعة  اق�ساه  العطاءات يف موعد  العرو�س يف �سندوق  تودع 

املوافق 2020/10/25 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�س وال تقبل 

على االطاق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لاغاق .

لاطاع على التفا�سيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن رقم ) 23 / 2020 (
اعالن بيع لوازم طبية وغري طبية غري صالحة لالستعمال باملزاد العلني

تعلن وزارة ال�سحة عن بيع لوازم طبية وغري طبية غري �ساحلة لا�ستعمال والعائدة مل�ستودع االثاث التابع 

ملديرية ال�سوؤون ال�سحية يف حمافظة اربد .

فعلى ال�ساده الراغبني بال�سراء معاينة اللوازم واحل�سور للمزاودة عليها يف �ساحة م�ستودع االثاث التابع 

ملديرية ال�سوؤون ال�سحية يف حمافظة اربد ، وذلك يف متام ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم االربعاء املوافق 

. 2020/10/25

علما باأن املزاودة ن�سف �ساعة من بدئها وعملية البيع والت�سليم تتم ح�سب الك�سوفات املرفقة بقرار البيع 

مبلغ  ارجاع  يتم  ان ال  ، على  امل�سرتي  تقع على عاتق  مهما تكررت  واجور االعان  املقررة  الر�سوم  وجميع 

قرار  تاريخ  من  ا�سبوع  خال  وذلك  املباعة  اللوازم  جميع  من  البيع  �ساحة  اخاء  يتم  ان  بعد  اال  التامني 

البيع من جميع اللوازم املباعة واال �سيتم م�سادرة مبلغ التاأمني دون �سابق انذار على ان يتم حتميل املتعهد 

امل�سوؤولية عن اية ا�سرار قد يحدثها اثناء وخال حتميله املواد املباعة وللجنة البيع احلق بتحديد املبلغ 

الذي تبداأ به املزاودة وعلى املتعهد تقدمي �سورة عن اثبات ال�سخ�سية والتوقيع على �سروط البيع اخلا�سة 

قبل البدء باملزاودة وتقدمي مبلغ التاأمني كاما .

وزارة الصحة



الدويل
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االنباط-وكاالت

ال�شيخ  الكويتي  الوزراء  رئي�س  قال   

الثالثاء  ام�س  ال�شباح  اخلالد  �شباح 

لإنهاء  امل�شاعي  �شتوا�شل  الكويت  اإن 

ودول  قطر  بيين  ن�شب  اليييذي  اخليييالف 

عربية يف عام 2017

الأميية:  اأميييام جمل�س  كلمة  وقييال يف 

�ييشيينييوا�ييشييل امليي�ييشيياعييي لإنيييهييياء اخليييالف 

بيين الأ�ييشييقيياء ودعيييم جمييليي�ييس الييتييعيياون 

اخلليجي

وكيييييانيييييت الييي�يييشيييعيييوديييية والإمييييييييييييارات 

واليييييبيييييحيييييريييييين وميييي�ييييشيييير قييييييد قييطييعييت 

الييييعييييالقييييات اليي�ييشيييييا�ييشييييية واليييتيييجييياريييية 

قييطيير يف منت�شف  اليينييقييل مييع  وروابييييط 

الإرهيييياب.  بييدعييم  اإيييياهيييا  متهمة   2017

وتقول  التهامات  تلك  الدوحة  وتنفي 

النيل  اإىل  يهدف  املفرو�س  احلظر  اإن 

�شيادتها من 

االنباط-وكاالت

فيييازت احلييركيية ميين اأجيييل ال�ييشييراكييييية 

النيييتيييخيييابيييات  مييييين  الأوىل  اجليييييولييييية  يف 

الرئا�شية التي جرت يوم الأحد املا�شي يف 

لأنها  عادية  انتخابات غري  بوليفيا، وهي 

اأمريكا  منطقة  اإىل  الي�شار  عيييودة  تييوؤكييد 

عييودة  ومييعييه  اليييييميين،  وتييراجييع  الالتينية 

الوليات  مع  ال�شيني-الرو�شي  ال�شراع 

املتحدة

انتخابات  �ييشييهييدت  قييد  بوليفيا  وكييانييت 

رئا�شية يوم 20 اأكتوبر من ال�شنة املا�شية، 

واأ�شفرت عن فوز الرئي�س اإيفو مورالي�س 

يف اجلولة الأوىل، اإل اأنه جرى الت�شكيك 

انييقييالب  اإىل  وتيييعييير�يييس  النيييتيييخيييابيييات،  يف 

اجلي�س  و�شط  تيارات  طييرف  من  حقيقي 

ميييع اليييييميين امليي�ييشيييييحييي وبيييدعيييم قيييوي من 

الوليات املتحدة. وانتهى الأمر بتن�شيب 

رئي�شة  اأنيي�س  جنن  هييي  برملانية  نائبة 

ميييوؤقيييتييية لييلييبييالد وجليييييوء مييورالييييي�ييس اإىل 

املك�شيك ثم الأرجنتن

وتيييعييير�يييشيييت حيييييزب احلييييركيييية ميييين اأجييييل 

قيي�ييشييائييييية  ميييالحيييقيييات  اإىل  ال�يييشيييراكييييييية 

تنظيميا  اإ�ييشييعييافييه  يف  تيي�ييشييبييبييت  واأمييينييييييية 

و�شط  القوي  تواجده  اإ�شعاف  دون  ولكن 

من  �شنة  وبعد  البوليفي.  ال�شعب  غالبية 

النتخابات  جييرت  وامليينيياورات،  املييواجييهييات 

املا�شي  الأحد  يوم  والت�شريعية  الرئا�شية 

اأعيييليييى  87% وهييييي مييين  بييلييغييت  مبييي�يييشييياركييية 

احلركة  بفوز  وانتهت  العامل،  يف  الن�شب  

يف  ممثلة  بالرئا�شة  ال�شراكية  اأجل  من 

لوي�س اآر�شي يف اجلولة الأوىل ومبجل�شي 

وال�شيوخ النواب 

اأمريكا  يف  ال�شيا�شيون  املحللون  ويوؤكد 

الالتينية اأن هذا الفوز يوؤكد �شرعية فوز 

الرئا�شية  بييالنييتييخييابييات  مييورالييييي�ييس  اإيييفييو 

تزوير  وقييوع  وعييدم  املا�شية  ال�شنة  خييالل 

على  النييقييالب  كيييان  بينما  لييالنييتييخييابييات، 

هيئات  طييرف  ميين  لييه  خمييطييط  ال�شرعية 

وطنية ودولية وعلى راأ�شها منظمة الدول 

النييتييخييابييات  يف  �شككت  الييتييي  الأمييريييكييييية 

و�ييشييرعيينييت لييالنييقييالب، وتييبيين لحييقييا اأن 

تقريرها كان مزيفا وتالعبت باحلقائق

احلييركيية  فييييوز  وراء  عييياميييالن  وييييوجيييد 

ميين اأجيييل ال�ييشييراكييييية بييرئييا�ييشيية وجمل�س 

الأوىل  وييييتيييجيييليييى  واليييييينييييييواب،  الييي�يييشيييييييوخ 

فيييييمييا يييعييتييره املييحييلييل فيييييغييمييار فييارغييا�ييس 

عييلييى  الييبييوليييييفييي  الييينييياخيييب  تيي�ييشييويييت  اأن 

النموذج  على  ت�شويت  هييو  اآر�ييشييي  لوي�س 

�شيده  الييييذي  والجييتييميياعييي  القييتيي�ييشييادي 

بينما   . مييورالييييي�ييس  ال�ييشييراكييي  الييرئييييي�ييس 

ب�شرورة  ال�شعب  وعي  هو  الثاين  العامل 

عييييييودة ال�يييشيييراكييييييين مبييينيييع خييو�ييشيي�ييشيية 

)خييي�يييشيييخييي�يييشييية( ثيييييييييروات اليييييبيييييالد �يييشيييواء 

اخلدمات الجتماعي مثل املاء والكهرباء 

واملييعييادن  الييغيياز  مثل  الطبيعية  امليييوارد  اأو 

لنفي�شة ا

وييييي�ييييشييييكييييل فيييييييوز احلييييييركيييييية ميييييين اأجييييييل 

ال�يييشيييراكييييييية بيييالنيييتيييخيييابيييات الييرئييا�ييشييييية 

الالتينية  اأمريكا  اإىل  للي�شار  قوية  عودة 

موؤقتة  لنتكا�شة  تعر�س  قييد  كييان  بعدما 

وبهذا،  الأخيييرية.  �شنوات  اخلم�س  خييالل 

ي�شارية  املنطقة  دول مركزية يف  اأ�شبحت 

يحكم  التي  املك�شيك  ثم  الأرجنتن  وعي 

احلكم  وا�شتمرار  مرة  لأول  الي�شار  فيها 

الآن،  بوليفيا  ثييم  فيينييزويييال  يف  الييييي�ييشيياري 

اليمن  حييكييم  حتيييت  دول  تييعييييي�ييس  حييين  يف 

م�شاكل وهي الت�شيلي والرازيل

ودوليييييييييييا، تيييعيييتييير اليييييولييييييات امليييتيييحيييدة 

عدم  بحكم  بوليفيا  انتخابات  يف  اخلا�شر 

جناح م�شاعيها يف طرد الي�شار من احلكم 

يف املنطقة، بينما ي�شكل الفوز اأوك�شيجينا 

اقت�شاديا و�شيا�شيا وكذلك  ال�شن  لنفوذ 

رو�شيا

االنباط-وكاالت

 39( اليييدايل  كيييرمي  التون�شي  اليي�ييشيياب  فييح 

الييي�يييشيييوداء طيييوييييال �شد  الييبيي�ييشييرة  ذو  عييياميييا( 

وهو   ، عبيد  عائلة  من  حتييدره  ب�شبب  متييز 

اأقييّر  اأن  اىل  الر�شمية،  اأوراقيييه  يف  اأميير موثق 

عتيق  لقب  حييذف  اأخيييريا  التون�شي  الق�شاء 

انت�شارا  تعتر  خييطييوة  يف  الأوراق  هييذه  ميين 

العن�شرية على 

اجلنوبية  امليييدن  ميين  عيييدد  ويف  تييونيي�ييس  يف 

عييلييى غييييرار مييدنيين وجيييزييييرة جيييربييية، تييوجييد 

اأوراق  عييلييى  )عييبييد(  �ييشييو�ييشييان  اأو  عتيق  كلمة 

ال�شوداء،  الب�شرة  ذوي  ال�شكان  من  العديد 

عائلة  من  يتحّدرون  اأ�شحابها  اأن  يعني  ما 

ا�شتعبد اأفرادها يف املا�شي

عبارة  واأقيياربييه  كييرمي  اأوراق  على  وكتبت 

اأ�شالفه  اأنه مت عتق  عتيق دايل للدللة على 

من قبل عائلة الدايل

الييييييدايل )81 عييامييا(  اأبيييييياه حيييميييدان  لييكيين 

حيي�ييشييل الأربيييييعييييياء اليييفيييائيييت عيييليييى حيييكيييم ميين 

املحكمة البتدائية مبحافظة مدنن يق�شي 

ب�شحب عبارة عتيق وحموها من كل وثائقه 

الر�شمية. ويطّبق القرار ذاته على كل اأفراد 

العائلة

- مواطن حّر -

ويييييقييييول كيييييرمي احليييا�يييشيييل عيييليييى �يييشيييهيييادة 

عن  والعاطل  النكليزية  اللغة  يف  الأ�شتاذية 

العمل يف جزيرة جربة ال�شياحية حيث عمل 

يف قطاع الفنادق �شابقا، للمرة الأوىل، اأ�شعر 

مثل  نف�شها  احلقوق  لديه  حّر  مواطن  اأنني 

الآخرين

التمييز  �ييشييد  انييتيي�ييشييار  اإنييييه  حييقييا  ويييتييابييع 

والعن�شرية يف تون�س

وقّدم كرمي يف العام 2017 طلبا عن طريق 

اأجل �شحب هذه  العدل من  لييوزارة  حماميه 

العبارة لكن مت رف�شه

رّدت  بر�س  فران�س  لوكالة  كرمي  ويو�شح 

الوزارة اأنها ل ت�شتطيع فعل �شيء

وييييقيييّر كييييرمي بييييياأن هييييذه اليييعيييبيييارة �ييشييكييلييت 

اعر�شته،  التي  امل�شاكل  من  لكثري  م�شدرا 

وخ�شو�شا عندما كان يتقدم بطلب توظيف. 

ويقول مل اأكن اأ�شعر باأنني حّي

ويييتييابييع كييييرمي الييييذي لييطيياملييا �ييشييعيير بييعييدم 

الرتييييييييياح عيينييدمييا كييييان يييكيي�ييشييف عييين بييطيياقيية 

هييويييتييه حيين يييقييراأ اأ�ييشييحيياب الييوظيييييفيية كلمة 

عتيق على اأوراقي، ينظرون اإيّل بازدراء

يف  رائييد  بلد  اأنها  على  تون�س  اىل  وينظر 

العام  يف  البالد  يف  اأقر  الذي  العبودية  اإلغاء 

1846

�شادق   ،2018 الأول/اأكيييتيييوبييير  ت�شرين  يف 

مينع  تاريخي  قانون  على  التون�شي  الرملان 

الييتييمييييييييز والييعيينيي�ييشييرييية والييتييحييرييي�ييس عييلييى 

بال�شجن من ثالث  عليها  ويعاقب  الكراهية 

قيمتها  ت�شل  مالية  غرامة  دفع  اىل  �شنوات 

اىل اأكرث من خم�شة اآلف دولر

لكن منظمات املجتمع املدين ل تزال تندد 

والعن�شرية  التمييز  على  ب�شلوكيات حتّر�س 

يف البالد

مل�شاندة  منامتي  جمعية  رئي�شة  وتييقييول 

الأقيييليييييييات �ييشييعييدييية ميي�ييشييبيياح اإن �ييشييحييب هييذه 

الأليييقييياب الييعيينيي�ييشييرييية مييين بييين الأولييييويييييات. 

الب�شرة  ذوي  �شد  التمييز  مو�شوع  وت�شيف 

ال�شوداء يف تون�س مل يكن اأولوية ومل يو�شع 

على الطاولة من جانب امل�شوؤولن يف الدولة 

الذين ل يزالون ينكرونه

جمعيتها  رافقت  التي  النا�شطة  وت�شيف 

لوكالة  الييدايل  عائلة  مللف  الق�شائي  امل�شار 

فيييرانييي�يييس بييير�يييس ليييهيييذا ل ييييتيييحيييدث اأحييييييد يف 

امليييو�يييشيييوع، ل وزييييير ول رئييييي�ييس حييكييوميية ول 

رئي�س دولة

وتييعييتيير ميي�ييشييبيياح اأن اليييقيييرار الييييذي جيياء 

ل�شالح عائلة الدايل يعتر فارقا ، و ي�شجعنا 

على التقدم بالرغم من قّلة و�شائلنا

الأقليات  حقوق  جمموعة  منظمة  واأثنت 

الييدولييييية عييلييى اليييقيييرار الييقيي�ييشييائييي وو�ييشييفييتييه 

للتون�شين  الأر�ييشييييية  ميييهييد  و  بييالييتيياريييخييي 

األقابا  يحملون  والالتي  الذين  والتون�شيات 

اختيار  حرية  وبالتايل  لتغيريها  عن�شرية 

هوياتهم

الأو�شط  ال�شرق  برامج  من�شقة  واعترت 

الأقليات  حقوق  مبجموعة  اإفريقيا  و�شمال 

اخلمي�س  بيان  يف  كواتريني  �شيلفيا  الدولية 

عن  عبارة  هو  مثيال  ا�شما  حتمل  اأن  الفائت 

تذكري متوا�شل باإرث العبودية

ودعت م�شباح وزارة العدل التون�شية اىل 

بقية  ملفات  يف  بالنظر  تكلف  جلنة  ت�شكيل 

العائالت التي تريد تغيري ال�شم

اإعييييييداد ن�س  اأييي�ييشييا  هيييو  اليييهيييدف  اأن  كييمييا 

قي�س  التون�شي  للرئي�س  وتييقييدميييه  قييانييوين 

�ييشييعييّيييد ييييطييياليييب بييياإليييغييياء وحييييييذف الألييييقيييياب 

الب�شرة  ذوي  للتون�شين  بالن�شبة  العن�شرية 

ال�شوداء

ويوؤكد �شعّيد، وهو اأ�شتاذ �شابق متخ�ش�س 

كثرية  منا�شبات  يف  الد�شتوري،  القانون  يف 

لكّل  والعدل  الكرامة  يريد  اأنييه  خطاباته  يف 

التون�شين

االنباط-وكاالت

ييييوا�يييشيييل ال�يييشيييري مييياهييير الأخيييير�ييييس اميي�ييس 

الثالثاء ، معركته �شد ال�شجان “ ال�شرائيلي” 

حتذيرات  و�شط  التوايل  على  الي”86”  لليوم 

ظل  يف  وخييا�ييشيية  حلظة  اي  يف  ا�شت�شهاده  ميين 

التدهور الكبري على حالته ال�شحية

بالأم�س  رف�شت  الحتالل  �شلطات  وكانت 

طلباً بنقل الأ�شري امل�شرب عن الطعام منذ 86 

يوماً؛ ماهر عبد اللطيف ح�شن الأخر�س من 

م�شفى  اإىل  املحتل  الييداخييل  يف  كابالن  م�شفى 

النجاح يف ال�شفة املحتلة

وبح�شب موؤ�ش�شة مهجة القد�س التي تعنى 

ال�شري  عيير�ييس على  الحييتييالل  اأن  بييالأ�ييشييرى، 

الخييير�يييس �ييشييفييهييييياً فيييك اإ�يييشيييرابيييه عييين الييطييعييام 

 2020/11/26 وا�شتمرار اعتقاله الإداري حتى 

مطالباً  ذلك  يرف�س  الأخر�س  ماهر  والأ�شري 

اعتقاله  قيييرار  واإلييغيياء  الييفييوري عنه  بيييالإفيييراج 

الإداري

وكييانييت هيئة �ييشييوؤون الأ�ييشييرى واملييحييررييين، 

حيييييذرت ميي�ييشيياء اأمييي�يييس  مييين الييو�ييشييع اليي�ييشييحييي 

ليييالأ�يييشيييري مييياهييير الأخيييير�ييييس واعيييتيييرتيييه مقلق 

وخطري ويتدهور يوما بعد اآخر وبينت الهيئة 

اأن الأ�يييشيييري الأخييير�يييس بيييات يييعيياين مييين حيياليية 

اعييييييياء �ييشييديييد ول يييقييوى عييلييى احليييركييية، كما 

ويعاين  لديه،  والنطق  ال�شمع  حا�شتي  تاأثرت 

اأنحاء  �شديد يف خمتلف  اأمل  ت�شنج  نوبات  من 

ج�شده، ومن ت�شو�س يف الروؤية و�شداع �شديد 

وهيينيياك تييخييوفييات ميين اإ�ييشييابيية اأحييييد اأعيي�ييشيياءه 

احليييييييويييية بيي�ييشييرر كييبييري واأكيييييييدت اأن �ييشييلييطييات 

الحييييتييييالل حتيييييياول الليييتيييفييياف عيييليييى مييعييركيية 

النيابة  عليه  طرحت  حيث  الأخيير�ييس،  ال�شري 

نقله اىل م�شت�شفى  اليوم،  �شفهيا  الإ�شرائيلية 

اعييتييقييالييه  ييييجيييدد  ل  واأن  بييالييقييد�ييس،  املييقييا�ييشييد 

الإداري بعد انتهاء المر احلايل والفراج عنه 

الأخر�س  الأ�شري  اأن  اإل   ،2020/11/26 بتاريخ 

اأكييييد مييوا�ييشييلييتييه ملييعييركييتييه بيييالإ�يييشيييراب املييفييتييوح 

الإداري  اعتقاله  بيياإنييهيياء  مطالبا  الطعام  عيين 

منزله  اىل  عنه  الييفييوري  وبييالإفييراج  التع�شفي 

بييجيينيين واعييتييقييل الأ�يييشيييري الأخييير�يييس يف تيياريييخ 

اإىل  اعتقاله  2002، وجييرى نقله بعد  27 متوز 

املفتوح  باإ�شرابه  �شرع  “حوارة” وفيه  معتقل 

“عوفر”،  اإىل �شجن  عن الطعام، ونقل لحقاً 

ملدة  الإداري  العييتييقييال  اإىل  حتويله  جييرى  ثييم 

اأمييير العييتييقييال  اأربييعيية �ييشييهييور وثييبييتييت املحكمة 

لحقاً

وا�شتمر احتجازه يف �شجن “عوفر” اإىل اأن 

تدهور و�شعه ال�شحي مع مرور الوقت، ونقلته 

“عيادة  �ييشييجيين  اإىل  الحيييتيييالل  �ييشييجييون  اإدارة 

اأيلول  �شهر  بداية  حتى  فيها  وبقي  الرملة”، 

“كابالن”  اإىل م�شت�شفى  ُنقل  اأن  اإىل  املن�شرم 

اليوم،  تاريخ  حتى  يحتجز  حيث  الإ�شرائيلي 

اأخييذ  ويرف�س  وخييطييري،  �شعب  �شحي  بو�شع 

املدعمات واإجراء الفحو�س الطبية

اأ�ييشييدرت   ،2020 �شبتمر  اأيييلييول/  اليييي23  يف 

املحكمة العليا لالحتالل قراراً يق�شي بتجميد 

اعتقاله الإداري، وعليه اعتر الأ�شري الأخر�س 

التجميد ما هو  اأمر  اأن  واملوؤ�ش�شات احلقوقية 

الإ�شراب  على  لاللتفاف  وحماولة  خدعة  اإل 

ول يعني اإنهاء اعتقاله الإداري

ويف الأول من ت�شرين الأول/ اأكتوبر 2020، 

وبيييعيييد اأن تييقييدمييت حميياميييييتييه بييطييلييب جييديييد 

واأبقت  القرار  املحكمة  رف�شت  عنه،  بييالإفييراج 

يييذكيير  الإداري  اعييتييقييالييه  جتييميييييد  قيييييرار  عييلييى 

اأبيينيياء  ل�شتة  واأب  مييتييزوج  الأخيير�ييس  الأ�ييشييري  اأن 

اأعيييوام،  �شتة  العمر  ميين  تبلغ  طفلة  اأ�شغرهم 

الحتالل  قييوات  قبل  ميين  لالعتقال  وتعر�س 

1989 وا�شتمر اعتقاله يف حينه  لأول مرة عام 

2004 ملدة  الثانية عام  �شبعة �شهور، واملرة  ملدة 

2009، وبقي  اأُعيييييد اعييتييقييالييه عيييام  عيياميين، ثييم 

اُعتقل  �شهراً، وجمييدداً   16 ملدة  اإداريييياً  معتقاًل 

عام 2018 وا�شتمر اعتقاله ملدة 11 �شهراً

رئيس وزراء الكويت: سنواصل المساعي إلنهاء الخالف بين األشقاء في الخليج

 انتخابات بوليفيا تؤكد عودة اليسار إلى أمريكا الالتينية وتعاظم النفوذ الصيني على حساب األمريكي

 تونسيون من أصحاب البشرة السوداء فرحون بإلغاء لقب يرمز للعبودية

 معركة األسير ماهر االخرس تدخل يومها ال»86« ..االحتالل يماطل وتحذيرات من استشهاده

االنباط-وكاالت

د.  اهلل  رام  حييكييوميية  وزراء  رئييييي�ييس  اأكييييد   

حمييمييد ا�ييشييتييييية، عييلييى اأهييمييييية وجييييود �شغط 

ا�شتمرارها  عيين  اإ�ييشييرائيييييل  لييوقييف  دويل جيياد 

�شواء  ال�شتيطانية،  التو�شعية  خططها  يف 

من خالل م�شادرة الأرا�ييشييي والإعييالن عن 

ال�شفة  يف  جديدة  ا�شتيطانية  وحييدات  بناء 

للعديد  بالهدم  اخييطييارات  وتييوزيييع  الغربية، 

مييين امليييينييييازل واملييينييي�يييشييياآت، خييا�ييشيية ليييعيييدد من 

املدار�س التي ُبنيت بدعم دويل

جيييياء ذلييييك خييييالل ا�ييشييتييقييبييالييه الييقيينيي�ييشييل 

العام جوزيبي فيديل، حيث بحث  الإيطايل 

ال�شيا�شية،  وامل�شتجدات  التطورات  اآخر  معه 

بالإ�شافة اىل الإطار العام للدعم الإيطايل 

لفل�شطن للعام القادم

امل�شتمر  الإيييطييايل  الييدعييم  ا�شتية،  وثمن 

هذا  مييواءميية  اأهمية  اإىل  م�شريا  لفل�شطن، 

للحكومة،  الييتيينييمييوييية  اخلييطييط  ميييع  اليييدعيييم 

املهني  الييتييدريييب  جامعة  اإنيي�ييشيياء  دعييم  خا�شة 

للطلبة  مييدر�ييشيية  اإنييي�يييشييياء  ودعيييييم  والييتييقيينييي، 

املبدعن واملوهوبن ح�شب املعايري الدولية

االنباط-وكاالت

املييوريييتيياين امل�شطفى ولييد  املييعييار�ييس  عييياد 

الإمام ال�شافعي، اإىل بالده عقب اأكرث من 10 

�شنوات على منفاه الختياري خارج البالد

ووفييق مرا�شل الأنا�شول، عيياد ولييد الإمييام 

املوريتانية  العا�شمة  اإىل  الأحييييد،  ال�شافعي 

نواك�شوط، قادما من قطر، والتي ا�شتقر بها 

خالل ال�شنوات الأخييرية بعد عدد من الدول 

الإفريقية

اأمام  ال�شافعي لل�شحفين من  وقييال ولد 

منزله بنواك�شوط اأنا اآِخيير معار�س يعود اإىل 

وطننا العزيز ، معربا عن �شعادته للعودة اإىل 

البالد   منفى طويل وموؤمل

اأبيييرز معار�شي  اأحيييد  ال�شافعي  ولييد  وكيييان 

الييرئييييي�ييس اليي�ييّشييابييق حمييّمييد وليييد عييبييد الييعييزيييز 

)2009-2019( وُيعرف بدوره يف حترير رهائن 

غربّين يف منطقة ال�شاحل، وظل خارج بالده 

منذ عام 2008 خوفا على حياته

ويف عام 2017 اأ�شدرت احلكومة املوريتانية 

مييذكييرة تييوقيييييف دولييييية بييحييق وليييد ال�شافعي 

زعزعة  بييي  اتهامهم  اإثييير  اآخييرييين،  ومعار�شن 

ا�شتقرار البالد ، قبل اأن تلغي مذكرة التوقيف 

يف فراير/�شباط املا�شي

وموؤخرا طالبت املعار�شة املوريتانية، مرارا 

الييغييزواين )يونيو/ ولييد  الرئي�س حممد  من 

املعار�شن  مالحقة  بييوقييف   )2019 حييزيييران 

وفتح الباب اأمام عودتهم اإىل بالدهم

االنباط-وكاالت

ال�شيا�شي  املييحييلييل  بييرئيييييل  تيي�ييشييفييي  قييييال   

اليييييوم  اليييعيييريييية،  “هاآرت�س”  ليي�ييشييحيييييفيية 

اإن  بال�شحيفة،  ن�شرت  مقالة  يف  الثالثاء، 

يف  م�شر  حمل  لتحل  جاهدة  ت�شعى  تركيا 

ال�شاحة الفل�شطينية، واأنه على اإ�شرائيل اأن 

تقلق من مثل هذه اخلطوة

اليييييييوميييي  الييييعييييامييييود  يف  بيييرئيييييييل  وراأى 

بيياأن الفل�شطينين  التحليلي الييذي ين�شره، 

حتالفن  بن  مواجهة  يف  اأنف�شهم  �شجنوا 

ميي�ييشيير  ميييين  ييييتييياأليييف  الأول  مييتيينييافيي�ييشيين، 

اإ�شرائيل،  اإىل جانب  وال�شعودية والإمييارات 

والثاين ت�شارك فيه تركيا وقطر، واإيران عن 

بعد، معتًرا اأن ذلك خلق �شراعا ن�شاأ وتطور 

بغ�س النظر عن الق�شية الفل�شطينية، لكنه 

يتدفق ب�شرعة اإىل ال�شاحة املحلية و�شيجر 

اإ�شرائيل على اتخاذ موقف

واعيييتييير اأن اإغيييييالق مييعيير رفييييح اليييري 

با�شتثناء فتحه مرتن لفرة ق�شرية، هو 

الييتييي فر�شتها م�شر  الييعييقييوبييات  جيييزء ميين 

على حما�س موؤخًرا لأنها جتراأت على اتخاذ 

مبادرة �شيا�شية م�شتقلة باإجراء اجتماعات 

مع فتح لتجديد مبادرة امل�شاحلة واإجييراء 

انتخابات فل�شطينية واأ�شار اإىل اأن الرئي�س 

حمييمييود عييبييا�ييس فييو�ييس جييريييل الييرجييوب 

اأمن �شر اللجنة املركزية حلركة فتح، بفتح 

العربي  التقارب  بعد  حما�س  مع  حمادثات 

العربية  اليييدول  بع�س  وعمل  اإ�شرائيل  مييع 

وتقوي�س  الييعييربييييية  امليييبيييادرة  تفكيك  عييلييى 

اأي اتفاق عربي مع  بيياأن  ال�شمانة النظرية 

اإ�شرائيل يجب اأن يكون م�شروًطا بان�شحاب 

اإ�شرائيلي من الأرا�شي املحتلة عام 67 ووفًقا 

الذي  الجتماع  فيياإن  الإ�شرائيلي،  للمحلل 

اأن  بعد  الييقيياهييرة،  اأزعيييج  اإ�شطنبول  يف  عقد 

اأ�شبحت تركيا الدولة امل�شيفة فجاأة و�شيفة 

ال�شرف للتحركات ال�شيا�شية الفل�شطينية

ونييقييل بييرئيييييل عيين ميي�ييشييوؤول يف ال�شلطة 

الييعييرييية،  لل�شحيفة  قييولييه  الفل�شطينية، 

امل�شيف  دور  عييين  را�ييشييييية  غيييري  ميي�ييشيير  اإن 

ل�ييشييتييكييمييال اليييليييقييياءات يف اليييقييياهيييرة، لأنييهييا 

وتبدو  املحادثات  يف  �شريًكا  تكون  اأن  تريد 

اأجييريييت املييحييادثييات يف تركيا  غا�شبة لأنييهييا 

اأردوغييييان مييدخيياًل �شيا�شًيا اإىل  اأعييطييى  ممييا 

ال�شاحة الفل�شطينية بدًل من م�شر وي�شري 

برئيل اإىل اإن حما�س وفتح اأكدتا يف بيانات 

اإدارة  يف  رئي�س  دور  �شتلعب  م�شر  اأن  لهما 

جييديييد، يف  راٍع  تبني  تيينييوي  ول  امليي�ييشيياحليية 

اجتماع  اأن  على  تن�س  التفاقيات  اأن  حن 

القاهرة  �ييشييواء يف  املقبل  الييعيياميين  الأميينيياء 

دون  ا  خال�شً فل�شطينًيا  �شيكون  غريها  اأو 

تدخل اأي دوليية، اإل م�شر تريد امل�شاركة يف 

اأبييو مرزوق  املحادثات واعتر زيييارة مو�شى 

اإىل  ع�شو املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�س، 

رو�شيا، واإعالنه ا�شتعداد مو�شكو ا�شت�شافة 

اآخر  الفل�شطيني مبثابة �شهم حيياد  احلييوار 

اأطلق جتاه م�شر، م�شرًيا لت�شريحات ع�شو 

املجل�س الثوري حلركة فتح عبداهلل عبداهلل 

ا�شت�شافة  عييلييى  ميي�ييشيير  تيييوافيييق  مل  اإذا  اإنييييه 

الجتماع فاإن هناك طرًقا اأخرى لعقده

 اشتية يؤكد أهمية وجود 
ضغط دولي جاد لوقف التوسع 

االستيطاني وهدم المنازل والمدارس

 عودة المعارض الموريتاني ولد 
الشافعي بعد 12سنة بالمنفى

 »هآرتس« : تركيا تسعى لتحل 
مكان مصر وعباس ينتظر بايدن
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اأكييييدت �ييسييودهييا ديييفيييييد ويييلييب اخلييبييرة يف 

العالقات عرب  اأن  الأمليياين  �سندوق مار�سال 

الأطل�سي بني الوليات املتحدة واأوروبا باتت 

فعليا على “جهاز انعا�س” يف عهد الرئي�س 

الأمركي دونالد ترامب.

بيير�ييس عيين ديفيد  فييرانيي�ييس  ونقلت وكيياليية 

اإىل  ينظرون  “الأوروبيني  اإن  قولها  ويلب 

اأمركا ويرون العديد من امل�سائل وامل�ساكل 

الداخلية التي تفككها وبالتايل كيف ميكنها 

جيييييدا يف وقت  عليه  يييعييول  �سريكا  تييكييون  اأن 

كهذا”.

واأظيييهيييرت ا�ييسييتييطييالعييات ليييليييراأي اأجييراهييا 

مييييوؤخييييرا ميييركيييز بيييييو ليييالأبيييحييياث اأن �ييسييورة 

اليييولييييات املييتييحييدة يف اأو�يييسييياط الأوروبيييييييني 

اأملانيا  ففي  قيا�سية  م�ستويات  اإىل  تراجعت 

 26 اقييل من  املثال مل يعد �سوى  �سبيل  على 

باملئة من الأملان ينظرون ب�سكل اإيجابي الآن 

اإىل وا�سنطن.

ويقول برو�س �ستوك�س من مركز ت�ساثام 

اإرجيييياع هيييذه الن�سبة اإىل  اأنيييه ميييكيين  هيياو�ييس 

العتقاد ال�سائد باأن حكومة ترامب “اأ�ساءت 

اإدارة اأزمة كورونا امل�ستجد”.

اتفاقية  انيي�ييسييحييابييهييا ميين  وانييطييالقييا ميين 

اإيييران  اليينييووي مع  والتييفيياق  للمناخ  باري�س 

و�سول اإىل فر�س ر�سوم على واردات الفولذ 

والأمليينيييييوم ميين الحتييياد الأوروبييييي واإ�سعاف 

ميينييظييميية اليييتيييجيييارة اليييعييياملييييييية وجيييييه تيييراميييب 

يوليها  التي  للتعددية  الأخيييرى  تلو  �سربة 

الأوروبيون اأهمية بالغة كنهج يف التعامل مع 

التحديات الدولية كما �سدم ترامب حلفاء 

بييالده حينما و�سف الحتيياد الأوروبيييي باأنه 

خ�سم يف جمال التجارة بح�سب �ستوك�س.

املر�سح  فيياز  واإن  اأنييه حتى  وراأى اخلييرباء 

اليييدمييييقيييراطيييي جييييو بييييايييييدن يف انييتييخييابييات 

الثالث من ت�سرين الثاين املقبل فلن يكون 

الحتيياد  الهوة بني  يييردم  �سحري  هناك حل 

الأوروبي والوليات املتحدة.

زيييارة  بايدن  يجري  اأن  اخلييرباء  ويتوقع 

اإىل اأوروبيييييا بييعييد وقيييت ق�سر ميين فيييوزه يف 

اتفاقية  اإىل  ذليييك والنيي�ييسييمييام  حيييال حتييقييق 

مع  النووية  املحادثات  اإطييالق  واإعيييادة  املناخ 

املرتبطة  �ستتوا�سل احل�سا�سيات  اإيران لكن 

�سرتمي  )نييورد  وم�سروع  الدفاعي  بالإنفاق 

وحملة  اأوروبيييا  اإىل  الرو�سي  الييغيياز  لنقل   )2

ال�سينية  هيييواوي  جمموعة  �سد  وا�سنطن 

العمالقة للتكنولوجيا.

اإعيييادة  حيييال  يف  اأنيييه  اإىل  �ستوك�س  واأ�يييسيييار 

انتخاب ترامب ف�سيكون “هناك الكثر من 

الرتقب يف العوا�سم الأوروبية بانتظار اأربع 

�سنوات اأخرى عا�سفة”

 االنباط-وكاالت

�سدد اأمر الكويت ال�سيخ نواف الأحمد 

التكميلي ملجل�س  الدور  افتتاح  ال�سباح، يف 

الأميييييية، عييلييى اأهييمييييية اليييوحيييدة الييوطيينييييية، 

اأنييهييا اليي�ييسييالح الأقيييوى يف مواجهة  مييوؤكييداً 

التحديات

بييالييثييوابييت  التم�سك  اأهييمييييية  عييلييى  واأكييييد 

ا�يييسيييتيييميييرارنيييا  وقال:”نوؤكد  اليييوطييينييييييية، 

عيييليييى نيييهيييج الأمييييييير الييييراحييييل واليييتيييزامييينيييا 

بالدميقراطية والد�ستور ودولة القانون”

املقبلة  النييتييخييابييات  اأن  اإىل  اأ�يييسيييار  كييمييا 

الأميية  ممثلي  لخييتيييييار  وطنية  م�سوؤولية 

و�سمان �سالمة اأداء جمل�س الأمة

مل�ساعر  تييقييديييره  عيين  اأعييييرب  ذليييك،  اإىل 

�سباح  ال�سيخ  رحيل  اإثيير  الكويتي  ال�سعب 

اأن  اإىل  اليي�ييسييبيياح، لفيييتييياً  الأحيييميييد اجليييابييير 

الييكييويييتيييييني جيي�ييسييدوا اليييربييياط الييوثيييييق مع 

القيادة

ميييين جيييهيييتيييه، تيييطيييرق مييييييرزوق اليييغيييامن، 

رئييييي�ييس جمييليي�ييس الأميييية الييكييويييتييي اإىل عييدد 

اإن  قائاًل:”  املجل�س،  تواجه  التي  امللفات 

اأمام  هناك العديد من امللفات والتحديات 

املجل�س املقبل التي ل حتتمل التاأجيل”

االنباط-وكاالت

“اإعالن احلرية  القيادي يف قوى  قال   

اإنه  ال�سيخ  اإبراهيم  بال�سودان،  والتغير” 

“قوائم  اليي�ييسييودان ميين  بييني رفييع  ل عالقة 

مييع  الييتييطييبيييييع  وقيي�ييسييييية  الإرهاب”  دعييييم 

“اإ�سرائيل”
“بعد  �ييسييحييفييي:  ميييوؤمتييير  يف  واأ�ييييسيييياف 

المييريييكييييية، مت  الإدارة  مييع  حييييوار طييويييل 

اإ�سرائيل،  مع  التطبيع  بني  الرتباط  فك 

الراعية  الييدول  قائمة  من  ال�سودان  ورفع 

خمتلف  �يييسييياأن  الييتييطييبيييييع  لأن  لييييالإرهيييياب، 

ولييييي�ييس ليييه عيييالقييية بيييوجيييود الييي�يييسيييودان يف 

القائمة”

الطلبات  بكل  التزم  “ال�سودان  وتييابييع: 

البالغة  بالتعوي�سات،  املتعلقة  الأمريكية، 

350 مليون دولر”

وكييييييان اليييرئييييييي�يييس الأمييييريييييكييييي دونييييالييييد 

“حكومة  اأن  اأمييي�يييس  يييييوم  اأعيييلييين  تيييراميييب، 

335 مييليييييون  الييي�يييسيييودان وافيييقيييت عييلييى دفيييع 

الأمييريييكيييييني  الإرهييييييياب  ليي�ييسييحييايييا  دولر، 

ولعائالتهم”، ح�سب و�سفه

خمتلفة،  اإعييالمييييية  ميي�ييسييادر  وحتييدثييت 

احلييكييم  اأن  امليييا�يييسييييييية،  الأ�يييسيييابيييييييع  خيييييالل 

الييي�يييسيييوداين يييتييعيير�ييس ليي�ييسييغييوط مييين دول 

بتطبيع  للقبول  الإميييييارات،  بينها  عربية 

العالقات مع دولة الحتالل الإ�سرائيلي

كيييميييا اأعيييلييينيييت قييييوى واأحييييييييزاب وهيييييئييات 

�يييسيييودانييييييية، رفيي�ييسييهييا لييتييطييبيييييع الييعييالقييات 

ميييع دولييييية الحييييتييييالل، و�يييسيييط تيي�ييسييارب يف 

يف  ميي�ييسييوؤولييني  عيين  اليي�ييسييادرة  الت�سريحات 

احلكم ال�سوداين، حول هذه الق�سية

ال�سوداين  ال�سيادة  جمل�س  رئي�س  وكان 

عييبييد الييفييتيياح اليييربهيييان، الييتييقييى مييع رئي�س 

حييكييوميية الحيييتيييالل بيينيييييامييني نييتيينييييياهييو يف 

اأوغندا، يف �سهر �سباط/فرباير املا�سي

االنباط-عمان

عيياميياً(، من مدينة   60( نعمة  اأبييو  �سمر  الأ�سر  يدخل   

�سجون  يف  الييتييوايل  على   35 عييامييه  اليييييوم،  املحتلة،  القد�س 

الحتالل

وخ�سع   ،1986 اأكتوبر  يف  �سمر  الحتالل  قوات  اعتقلت 

لتحقيق قا�ٍس من قبل خمابرات الحتالل، بتهمة امل�ساركة 

وامل�سوؤولية عن عدد من عمليات املقاومة، يف مدينة القد�س

يعاين اأبو نعمة من اآلم متوا�سلة يف يده اليمنى، نتيجة 

للتعذيب الذي تعر�س له خالل فرتة التحقيق، واآلم حادة 

يف مركز الأع�ساب يف العامود الفقري

ورف�س الحتالل الإفراج عنه يف �سفقات تبادل الأ�سرى، 

توقيع  قبل  اعتقلوا  الذين  القدامى  الأ�ييسييرى  من  ويعترب 

“اأو�سلو” اتفاقية 

اأ�سقائه خالل  اأبو نعمة والدته، واثنني من  فقَد الأ�سر 

وكان  بوداعهم،  له  الحتالل  ي�سمح  اأن  دون  اعتقاله،  فرتة 

ا�ستعداده  ليلة   2016 يف  تييويف  الييذي  وليد  �سقيقه  اآخييرهييم 

لزيارة �سمر

�سارك �سمر خالل فرتة اعتقاله، يف خمتلف الإ�سرابات 

التي خا�سها الأ�سرى، �سد �سيا�سة اإدارة �سجون الحتالل

االنباط-وكاالت

بيينييي غانت�س  الإ�ييسييرائيييييلييي  هيييّدد وزيييير جي�س الحييتييالل 

بتمرير قانون ميكن اأن يف�سي اإىل �سقوط حكومة نتنياهو، 

اأنه  يف الوقت الذي دّلت فيه ا�ستطالعات الراأي العام على 

من  اإ�سرائيلية  حكومة  ت�سكيل  الأوىل  للمرة  بالإمكان  بات 

دون م�ساركة حزب “الليكود” واحلركات الدينية احلريدية

ونقلت �سحيفة “جروزاليم بو�ست” عن غانت�س قوله، 

اإنه يف حال مل يقم نتنياهو بتقدمي م�سروع املوازنة لإقراره 

ابي�س  اأزرق-  حييزب  فيياإن  الإ�سرائيلية،  الكني�ست  قبل  ميين 

“كاحول لفان” الذي يقوده �سيقوم بتقدمي م�سروع قانون 
خطرة،  بجرائم  متهم  �سخ�س  اأي  على  مبوجبه  يحظر 

ت�سكيل حكومة

هو  الييتييهييديييد  بييهييذا  املييقيي�ييسييود  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولييفييتييت 

نتنياهو، الذي يواجه لوائح اتهام يف ثالث ق�سايا، ت�سمل: 

اليير�ييسييوة، خيانة الأمييانيية والحييتيييييال. واأعيييادت اإىل الأذهيييان 

حقيقة اأن م�سروع القانون قد قّدم للكني�ست يف اأغ�سط�س/

اآب، لكنه �سقط لأن نواب “كاحول لفان” �سّوتوا �سده

ي�سار اإىل اأن اأحزاب املعار�سة وحزب “كاحول لفان” تتهم 

للعامني  للكني�ست  املييوازنيية  م�سروع  مترير  بعدم  نتنياهو 

2020 و2021، وباأنه ي�سّر على مترير م�سروع املوازنة لهذا 

العام فقط، حتى يقطع الطريق على تطبيق التفاق الذي 

بتويل  لغانت�س  ي�سمح  واليييذي  لفان”،  “كاحول  مييع  وّقييعييه 

احلكومة  ت�سكيل  على  ون�سف  عييام  بعد  احلييكييوميية  رئييا�ييسيية 

احلالية

ويف �سياق مت�سل، اأظهر ا�ستطالع راأي اإ�سرائيلي اأن زعيم 

حزب “ميينا” الديني القومي املتطرف نفتايل بينيت بات 

باإمكانه لأول مرة ت�سكيل حكومة دون احلاجة اإىل م�ساركة 

حزب “الليكود” والأحزاب احلريدية

وبثت   ”13“ قيينيياة  اأجييرتييه  اليييذي  ال�ييسييتييطييالع  وبح�سب 

نتائجه قبل يومني، فاإن بينيت بات باإمكانه ت�سكيل حكومة 

ت�سم بالإ�سافة اإىل حزبه “ميينا”، كال من حزب “ي�سرائيل 

اأفيغدور  ال�سابق  واخلييارجييييية  احلييرب  وزييير  بقيادة  بيتنا” 

يئر  ال�سابق  املالية  وزير  عتيد” بقيادة  و”يي�س  ليربمان، 

لبيد وحزب “كاحول لفان” بقيادة غانت�س

ويت�سح من نتائج ال�ستطالع اأن الئتالف احلاكم الذي 

ميكن اأن ي�سكله بينيت ي�ستند اإىل دعم 61 نائبا

ت�سكيل  اإىل  اأخييييرا  تيي�ييسيياعييدت  اليييدعيييوات  اأن  اإىل  ييي�ييسييار 

حكومة اإ�سرائيلية دون م�ساركة الأحزاب الدينية احلريدية 

احلريدي  للجمهور  �سمح  حكومياً  غطاًء  توفرها  ب�سبب 

كورونا،  وبيياء  تف�سي  مواجهة  تعليمات  بتجاوز  ومرجعياته 

وهو ما اأف�سى اإىل زيادة حالت الإ�سابة باملر�س، وحتديدا 

يف الو�سط احلريدي

 خبراء: العالقات بين أوروبا والواليات المتحدة »على جهاز انعاش« في عهد ترامب

أمير الكويت: وحدتنا هي السالح األقوى في وجه التحديات

 قوى »الحرية والتغيير«: ال عالقة بين رفع السودان من قوائم اإلرهاب والتطبيع

 أعمار يسرقها االحتالل.. سمير أبو نعمة يدخل عامه 35 في السجون

غانتس يهّدد بتمرير قانون إلسقاط حكومة نتنياهو

 األمم المتحدة : خطر الموت يحدق 
بـ 360 الف طفل يمني

 الطريق أمام تكليف الحريري بتشكيل 
حكومة جديدة سالكة

 الرئيس اإلندونيسي يتمرد على أمريكا 
ويرفض طلًبا الستضافة طائرات 

تجسس ويؤكد التزام الحياد 

االنباط-وكاالت

اأعلنت الأمم املتحدة اأن نحو مليوين 

طييفييل يف اليييييميين بييحيياجيية اإىل عيييالج من 

�سوء التغذية احلاد، من بينهم 360 األفاً 

معّر�سون خلطر املوت

املتحدة،  الأمم  با�سم  املتحدث  وقييال 

�سحافية  اإحاطة  يف  دوجيياريييك،  �ستيفان 

يعانون  اليمن  يف  �سخ�س  مليون   20 اإن 

مييين انيييعيييدام الأمييييين اليييغيييذائيييي واأكيييييد اأّن 

امليينييظييميية تييتييجييه لإغييييييالق 26 بييرنيياجميياً 

اإن�سانياً يف اليمن ب�سب نق�س التمويل

التمويل  “نق�س  اإن  دوجيياريييك  وقييال 

الإنيي�ييسييانييييية يف  الييعييمييليييييات  �ييسييل  اإىل  اأدى 

اإيقاف  اأو  تقلي�س  بالفعل  ومت  البالد”. 

الرئي�سة  املييتييحييدة  الأمم  بييرامييج  ميين   16

احتمال  اإىل  م�سراً   ،41 عييددهييا  البالغ 

تييقييليييييل  اأو  اآخيييييير  بيييرنييياجمييياً   26 اإغيييييييالق 

اخلدمات، بحلول نهاية العام احلايل، ما 

مل يتوفر متويل اإ�سايف

خييطيية  اأن  اإىل  املييييتييييحييييدث  واأ�يييييييسيييييييار 

ال�ستجابة الإن�سانية لليمن مت متويلها 

اأدنى  وهو  الآن،  حتى  فقط،   %42 بن�سبة 

ميي�ييسييتييوى متيييوييييل عيييليييى الإطييييييييالق يييتييم 

احل�سول عليه يف اأواخيير العام، على حد 

تعبره

دفع  اإىل  املانحة  اجلهات  جميع  ودعييا 

التعهدات غر امل�سددة وزيادة الدعم

االنباط-وكاالت

اأفيييييييادت �ييسييحيييييفيية الييي�يييسيييرق الأو�يييسيييط 

ُيفرت�س  بيياأنييه  الييثييالثيياء  اميي�ييس  اللندنية 

ال�ييسييتيي�ييسييارات  اإىل  اليييطيييرييييق  تيييكيييون  اأن 

رئي�س  �سُيجريها  التي  املُلزمة،  النيابية 

بعد  عييون  مي�سال  اللبنانية  اجلمهورية 

املكّلف  الرئي�س  لت�سمية  اخلمي�س  غييد 

بت�سكيل احلكومة اجلديدة، قد اأ�سبحت 

�سالكة واآمنة، و�ستنتهي حتما اإىل تكليف 

احلييكييوميية  رئييييي�ييس  امل�ستقبل  تيييييار  زعيييييم 

ال�سابق �سعد احلريري بت�سكيلها

وتيي�ييسييتييبييعييد ميي�ييسييادر �ييسيييييا�ييسييييية اإمييكييان 

تدفع  مييرئييييية  لي�ست  مييفيياجيياآت  حيي�ييسييول 

اإرجاء ال�ست�سارات للمرة الثانية  باجتاه 

يف خالل اأ�سبوع

اأجل ال�ست�سارات النيابية،  وكان عون 

التي كان مقررا لها يف البداية اخلمي�س 

على  بناء  الييقييادم  اخلمي�س  اإىل  املييا�ييسييي، 

بروز  ب�سبب  النيابية  الكتل  بع�س  طلب 

رئي�س  لت�سمية  وذلك  ال�سعوبات،  بع�س 

تخلف  جييديييدة  حكومة  لت�سكيل  مكلف 

رئي�س  اعتذار  بعد  دييياب،  حكومة ح�سان 

احليييكيييومييية امليييكيييليييف الييي�يييسيييابيييق ميي�ييسييطييفييى 

عن  املا�سي  اأيلول/�سبتمرب   26 يف  اأديييب 

الت�سكيل

االنباط-وكاالت

اقرتاحا  العام  هذا  اإندوني�سيا  رف�ست 

قدمته الوليات املتحدة لل�سماح لطائرات 

املييييراقييييبيييية اليييبيييحيييريييية بييييييي-8 بييو�ييسيييييدون 

بالهبوط والتزود بالوقود هناك، بح�سب 

اأربييييعيييية مييي�يييسيييوؤوليييني اإنييدونييييي�ييسيييييني كييبييار 

مطلعني على الأمر

مييي�يييسيييوؤوليييني  اإن  امليييي�ييييسييييوؤولييييون  وقيييييييال 

اأمريكيني اأجروا ات�سالت متعددة رفيعة 

امل�ستوى يف يوليو متوز واأغ�سط�س اآب مع 

وزيري الدفاع واخلارجية الإندوني�سيني 

قييبييل اأن يييرفيي�ييس الييرئييييي�ييس الإنييدونييييي�ييسييي 

جوكو ويدودو الطلب

الإندوني�سي  الرئي�س  ممثلو  يييرد  ومل 

لييوزارة  ال�سحفي  واملكتب  الييدفيياع  ووزيييير 

اخلارجية الأمريكية وال�سفارة الأمريكية 

وامتنع  التعليق.  طلبات  على  جاكرتا  يف 

ووزييييرة  الأمريكية  الييدفيياع  وزارة  ممثلو 

مار�سودي  ريتنو  الإندوني�سية  اخلارجية 

عن التعليق

وقييييال امليي�ييسييوؤولييون اإن القيييييرتاح فيياجيياأ 

حكومة اإندوني�سيا لأن البالد تلتزم احلياد 

منذ فرتة طويلة يف ال�سيا�سة اخلارجية. 

ومل ت�سمح اإندوني�سيا اأبدا جليو�س اأجنبية 

بالعمل هناك

االربعاء   21/ 10 / 2020



الأربعاء   21/ 10 /  2020

الـريـا�ضي

االنباط - عمان

�آ�سيا  غ��رب  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  عقد 

ل��ك��رة �ل��ط��اول��ة، �ج��ت��م��اع��ه �ل��ث��اين عرب 

برئا�سة  )زوم(،  �ملرئي  �الت�سال  تقنية 

عبا�س  �جلل�سة،  �لزعبي. وح�سر  طارق 

�ل��رئ��ي�����س،  ن���ائ���ب  “�لعر�ق”  �ل��ك��ع��ب��ي 

نائب  “فل�سطني”  �ل�سريف  ور���س��و�ن 

“�لبحرين”،  �مل�����ادح  وع��ل��ي  �ل��رئ��ي�����س، 

ور���س��ا  “�ليمن”،  �ل�����س��ن��ي��ن��ي  وع�����س��ام 

�لدمق�سي “�سوريا”، وهاين عودة �أمني 

�الجتماع  �لزعبي  �الحتاد.و�فتتح  ع��ام 

ب��ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب��ي��ة، ����س���اك���ر� �الأع�������س���اء 

ج���م���ي���ع���ا ع����ل����ى ح���������س����وره����م وث���ق���ت���ه���م 

مبجل�س �الإد�رة �جلديد. ودعم �ملجل�س 

حياة  �ل�سيخة  �سمو  تر�سح  ب��االإج��م��اع، 

�لبحريني  �الحت���اد  رئي�سة  خليفة،  �آل 

ل��ك��رة �ل���ط���اول���ة، مل��ن�����س��ب ن��ائ��ب رئ��ي�����س 

�الحت�����اد �الآ����س���ي���وي ع���ن م��ن��ط��ق��ة غ��رب 

ل�سقل  دورة  �ملجل�س، عقد  �آ�سيا. وقرر 

و�إن���ع���ا����س �مل����درب����ني، و�أخ������رى ل��ل��ح��ك��ام 

ل��ل�����س��ارة �ل��ب��ي�����س��اء ل��اإط��اع ع��ل��ى �آخ��ر 

م�����س��ت��ج��د�ت �ل��ق��ان��ون �ل��دويل.وك��ذل��ك 

كل  من  وحكمني  مدربني  �عتماد  تقرر 

�حتاد؛ لالتحاق بالدورتني ير�سحهما 

�حتاد �لدولة.
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�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�سة« 

يف �ملوقع �اللكرتوين

   طاولة غرب اسيا تدعم ال خليفة

 وفاة حارس فرنسا السابق

 كورونا الرجاء تهدد لقاء الزمالك

باري�س - وكاالت

دوري  يف  �مل���ن���اف�������س  م��ون��ب��ل��ي��ي��ه  �أع����ل����ن 

�ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل��ف��رن�����س��ي  �الأوىل  �ل���درج���ة 

�ل���ث���اث���اء وف����اة ب���رون���و م��ارت��ي��ن��ي ح��ار���س 

م���رم���ى ف���رن�������س���ا �ل�������س���اب���ق ون����ائ����ب م��دي��ر 

عاما. ودخل   58 عن  �لنادي  تدريب  مركز 

الأزم���ة  ت��ع��ر���س��ه  ب��ع��د  �مل�ست�سفى  م��ارت��ي��ن��ي 

�الأ�سبوع  مونبلييه  تدريب  مركز  يف  قلبية 

�ملا�سي. وق�سى معظم م�سريته يف �أوك�سري 

دولية  مبار�ة   31 �أي�سا  وخا�س  ومونبلييه 

مع منتخب فرن�سا. وبعد م�سرية ال تن�سى 

�أ���س��ب��ح  ع���ام���ا،   18 �مل���اع���ب  ����س��ت��م��رت يف 

م��ارت��ي��ن��ي م��درب��ا حل��ر����س م��رم��ى منتخب 

 2000 �أوروب��������ا  ب��ب��ط��ول��ة  �ل���ف���ائ���ز  ف��رن�����س��ا 

2006. وق����ال  وو���س��ي��ف بطل ك��اأ���س �ل��ع��امل 

�لقدم  ك��رة  تنعي  “�ليوم،  بيان  يف  �ل��ن��ادي 

�ل��ف��رن�����س��ي �أح���د �أع��ظ��م ح��ر����س �مل��رم��ى يف 

�نتماء  �حلر��س  �أكرث  من  وو�حد  تاريخها 

ملونبلييه د�خل وخارج �مللعب«.

املغرب - وكاالت

�أع����ل����ن ن������ادي �ل����رج����اء �مل���غ���رب���ي يف 

ب��ي��ان ر���س��م��ي، �رت��ف��اع ع���دد �الإ���س��اب��ات 

�لفريق  و�أكد  �الأول.  بالفريق  بكورونا 

م�سحة  �أج��رو�  ف��رد�   53 �أن  �لبي�ساوي 

7 ح�����االت،  �إي���ج���اب���ي���ة  �أك�������دت  ط���ب���ي���ة، 

عدد  ب��ذل��ك  و�رت��ف��ع  العبني.    6 بينها 

ك��ورون��ا  بفريو�س  �مل�سابني  �لاعبني 

�إ����س���اب���ة الع��ب��ني  ب��ع��د  8 الع���ب���ني،  �إىل 

�ملا�سي.  �الأ���س��ب��وع  ب��ال��ف��ريو���س   �إث��ن��ني 

وق���ع  ع���ل���ى  �الإد�رة  جم��ل�����س  وي��ع��ي�����س 

�مل�����س��ت��ج��د  �أن ه���ذ�  �ل�����س��دم��ة، خ��ا���س��ة 

�لزمالك  �أمام  �ملهمة  �ملبار�ة  ياأتي قبل 

ن�سف  �إي��اب  يف  �ملقبل  �ل�سبت  �مل�سري، 

و�سيعقد  �أفريقيا.  �أبطال  دوري  نهائي 

من  ط��ارئ��ا  �ج��ت��م��اع��ا  �الإد�رة  جم��ل�����س 

�أجل مناق�سة �لقر�ر�ت �لتي �سيتخذها 

ب���ع���د ه�����ذ� �مل�������س���ت���ج���د، وق���ب���ل م���ب���ار�ة 

�لزمالك. 

االنباط - عمان

دوري  مباريات  �ليوم  م�ساء  ت�ستاأنف 

باإقامة  ن�ساطها  �لقدم  لكرة  �ملحرتفني 

�ملباريات �لتي �سبق و�ن قام �حتاد �لكرة 

ب��ت��اج��ي��ل��ه��ا ع��ل��ى م��ر�ح��ل ب�����س��ب��ب ����س��اب��ة 

الع��ب��ي ب��ع�����س �ل��ف��رق ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

حيث تقام �ليوم مبار�تني موؤجلتني من 

�لدوري.ويلتقي  م��ن  �ل��ذه��اب  مرحلتي 

�ل���وح���د�ت م��ت�����س��در �ل�����دوري م��ع ف��ري��ق 

م�ساء  �خلام�سة  �ل�ساعة  عند  �ل�سريح 

ع��ل��ى ���س��ت��اد �حل�����س��ن ب���اإرب���د، ف��ي��م��ا يلعب 

�ل��ف��ي�����س��ل��ي م���ع �جل���زي���رة ع��ن��د �ل�����س��اع��ة 

�ل�����س��اب��ع��ة و�ل��ن�����س��ف م�����س��اء ع��ل��ى ���س��ت��اد 

�أن  يف  �مل��ب��ار�ت��ني  �أه��م��ي��ة  عمان. وتكمن 

لقب  تعترب مناف�سة على  �الأربعة  �لفرق 

�لدوري  �لوحد�ت  �لدوري حيث يت�سدر 

 ،17 21 ن��ق��ط��ة ي��ل��ي��ه �جل���زي���رة  ب��ر���س��ي��د 

ويعترب   .13 و�لفي�سلي   14 و�ل�����س��ري��ح 

حيث  �مل�ستفيدين  �كرث  �لفي�سلي  فريق 

�لتي  �لثانية  �الن��ت��ق��االت  ف��رتة  ��ستثمر 

�نتهت �م�س، يف تعزيز �سفوفه باعبني 

ج������دد م����ن ���س��م��ن��ه��م ه�������د�ف �ل�������دوري 

�ل���ق���ادم من  �ل��ع��ك�����س  �الآن حم��م��د  ح��ت��ى 

�الأرجنتيني  و�ملحرتف  �ل�سريح،  فريق 

�ل��ك��رة  �حت����اد  فا�سكيز. وكان  ك���اودي���و 

ح��دد م��و�ع��ي��د 10 م��ب��اري��ات م��وؤج��ل��ة من 

�ملبار�ة  تقام هذه  �لذهاب بحيث  مرحلة 

خال �لفرتة من �ليوم وحتى 31 �ل�سهر 

مرحلة  مناف�سات  تبد�أ  �أن  قبل  �حل��ايل، 

�الإياب يوم 5 �ل�سهر �ملقبل.

�ل�سريح  ي�ست�سيف  �الوىل  �ملبار�ة  يف 

�ل����وح����د�ت  وي����درك �ل���ف���ري���ق���ان �أه��م��ي��ة 

�ل���ل���ق���اء ، ف���ال�������س���ري���ح ي����اأم����ل ب��ت��ح��ق��ي��ق 

مع  �لنقطية  �ل��ف��و�رق  لتقلي�س  �ل��ف��وز 

�مل��ت�����س��در، و�ل���وح���د�ت ي��ط��م��ح ب��ال��ن��ق��اط 

�ل��ث��اث و�الب��ت��ع��اد �أك���رث ب��ال�����س��د�رة عن 

يف  خ�سر  ق��د  �ل�سريح  �ملطاردين. وكان 

 ،”2-0“ �أم����ام م��ع��ان  �ل��ت��ا���س��ع��ة  �جل��ول��ة 

وخ�����س��ر �ل���وح���د�ت �أم�����ام �جل���زي���رة “0-

ه��د�ف  جل��ه��ود  �ل�����س��ري��ح  1«. و�سيفتقد 

�ل������دوري حم��م��د �ل��ع��ك�����س �ل����ذي �ن��ت��ق��ل 

ل�سفوف �لفي�سلي، يف حني �أن �لوحد�ت 

فرتة  �نتهاء  بعد  �لعو�سات  �أن�س  ��ستعاد 

�سعار  �لفوز  للجزيرة. و�سيكون  �إع��ارت��ه 

�لفريقني يف هدف �ل�سعي نحو مو��سلة 

وخ�سو�سا  �ل���دوري  لقب  على  �ملناف�سة 

�ملت�سدر �لذي �سيفتقد  لفريق �لوحد�ت 

يف لقاء �ليوم عدد من جنومه �ملعروفني 

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

وه����و ���س��ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى �ل����وج����وه �ل�����س��اب��ه 

 وب��ع�����س �ل��اع��ب��ني ����س��ح��اب �خل�����ربة .

�مل��و�ج��ه��ة  �ل����دويل،  ع��م��ان  ���س��ت��اد  وي�سهد 

�مل�����ث�����رية �ل�����ت�����ي ����س���ت���ج���م���ع �ل���ف���ي�������س���ل���ي 

و�جل����زي����رة  وت����ب����دو �حل����ال����ة �مل��ع��ن��وي��ة 

فوزين  حقق  بعدما  مرتفعة  للجزيرة 

ويبحث  و�لرمثا،  �لوحد�ت  على  مهمني 

عن فوز جديد بهدف �القرت�ب �أكرث من 

مهم  لعن�سر  �سيفتقد  �نه  �ملت�سدر. رغم 

�لفريق  �لتي حققها  �ساهم باالنت�سار�ت 

موؤخر� وهو �لنجم �ن�س �لعو�سات �لذي 

للجزيرة  �لق�سرية  �عارته  فرتة  �نتهت 

�ملقابل  .. يف  �ل��وح��د�ت  وع��اد �ىل فريقه 

نغمة  با�ستعادة  �لنف�س  ميني  �لفي�سلي 

�أم����ام معان  �ل��ف��وز ب��ع��د ت��ع��ادل��ه م���وؤخ���ر�ً 

بدون �أهد�ف، وال �سيما �أنه عزز �سفوفه 

�لفارق. وتعاقد  يحدثون  ق��د  باعبني 

�الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �مل��ه��اج��م��ني  م��ع  �لفي�سلي 

�إىل ج��ان��ب  �ل��ع��ك�����س  ك���اودي���و وحم��م��د 

�جلزيرة  يعزز  مل  فيما  �ل��ن��اط��ور،  ف��ادي 

�حل��ال��ة  ال�ستثمار  ي�سعى  وه��و  �سفوفه 

�مل���ع���ن���وي���ة �جل����ي����دة ل���اع���ب���ني ل��ت��ح��ق��ي��ق 

�لفوز .

االنباط - عمان

�نطلقت فعاليات �لدورتني �لتدريبيتني، 

و�سط  �لبدنية،  و�للياقة  �مل��رم��ى،  حل��ر����س 

حفاظا  م�����س��دد  �سحي  ب��روت��وك��ول  تطبيق 

على �ل�سامة �لعامة. وتقام دورة �لتدريب 

للم�ستوى  �ملرمى  حر��س  ملدربي  �الآ�سيوية 

�الآ�سيويني  �ملحا�سرين  ب��اإ���س��ر�ف  �ل��ث��ال��ث، 

�ر�سيد�ت،  خلدون  و�مل�ساعد  فين�سل  �أليك�س 

�ل��ن��ظ��ري��ة بقاعات  �مل��ح��ا���س��ر�ت  ت��ق��ام  ح��ي��ث 

�حت����اد ك���رة �ل��ي��د و�ل��ع��م��ل��ي��ة ع��ل��ى م��اع��ب 

وعلى  لل�سباب،  �حل�سني  مدينة  يف  �لبولو، 

�ن��ط��ل��ق��ت  �مل���ع���ل���ب،  ذ�ت  مرحلتني. وعلى 

�لبدنية  للياقة  �الآ���س��ي��وي��ة  �ل��ت��دري��ب  دورة 

�مل��ح��ا���س��ري��ن  ب���اإ����س���ر�ف  �الأول،  �مل�����س��ت��وى 

�الآ�����س����ي����وي����ني �ل����دك����ت����ور حم���م���د ذي����اب����ات 

�الأردين،  �الحت��اد  مالو�س. وح�سل  وك��رمي 

م�ستوياتها  ب��اأع��ل��ى  �الع��ت��م��اد  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 

�مل��ن��اه��ج  ����س���وء  ع���ل���ى  “�الآ�سيوي”،  م����ن 

�الحتاد  يقدمها  و�لتي  �حلديثة  �لتدريبية 

 12 �حل��ر����س  ب��دورة  للم�ساركني. وي�سارك 

عماد  �لنجار،  ر�سيد  غندور،  نا�سر  مدربا: 

م�����س��ك��اح، ري���ا����س ك��ن��اك��رة، ف����ادي �ل�����س��ن��اق، 

�ل��ن��م��ارن��ة، معت�سم  �ل��ع��م��ري، زي���اد  م��اأم��ون 

�ل��ن��م��ر�ت، ع��م��ر �ل��ب�����س��ري، ع��م��ر �ل��دوي��ك��ات، 

�لبد�رنة. وت�سم  حم��م��د  �ل���ل���وزي،  ع��ام��ر 

دورة �للياقة �لبدنية 18 م�ساركا وم�ساركة: 

���س��ت��ي��ف��اين �ل����ن����رب، م����ي ����س���وي���ل���م، ����س���روق 

�سفيق  ر�ساد،  عماد  �ل�سبول،  فرح  �ل�ساذيل، 

عبيد�هلل،  و�ئل  ه�سيب،  �أبو  موفق  عوي�س، 

طلبة،  �أح��م��د  معمر،  قي�س  معمر،  مظفر 

ب��ا���س��م ف��ت��ح��ي، ح�����س��ن ع��ب��د �ل���ف���ت���اح، ح���ازم 

�ملح�سريي،  ط��ارق  �سامة،  ر�أف��ت  �ملعاقبة، 

مالك �ملو�زرة، هاين �لدردور

االنباط - عمان

قرر �جلهاز �الإد�ري لفريق �لوحد�ت 

�لودية  �مل��ب��ار�ة  �لغاء  �ل�سلة  بكرة  �الول 

�ل��ت��ي ك��ان م��ق��رر� �ق��ام��ت��ه��ا م�����س��اء �م�س 

����س��ع��ار  وكفريوبا  �ىل  �ل���وح���د�ت  ب���ني 

�خ���ر، وت��رح��ي��ل �ل��ت��دري��ب��ات، ب��ع��د ثبوت 

������س����اب����ة �ل�����اع�����ب ي���و����س���ف �ب������و وزن�����ة 

م��دي��ر  كورونا. وبح�سب  ب���ف���اي���رو����س 

�ل���ذي �ف�سى  �ل��ف��ري��ق زك��ري��ا �جل��ل��ي�����س 

ب�����اخل�����رب، ج��������اءت ن����ت����ائ����ج ف���ح���و����س���ات 

و�لاعبني  و�الد�ري  �لفني  �جلهازين 

�سلبية  �الح�����د  ���س��ب��اح  �ج���ري���ت  و�ل���ت���ي 

ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ع��ي��ن��ة �ل��اع��ب  ب��ف�����س��ل �هلل، 

“بكل  وزنة. وتابع �جللي�س:  �بو  يو�سف 

فحو�سات  مب�سد�قية  ن�سكك  ال  �م��ان��ة 

عديدة  �ل�سو�هد  ولكن  �ل�سحة،  وز�رة 

ح��ي��ث ���س��ي�����س��ار �ىل ف��ح�����س �ل��اع��ب يف 

�لاعب  ك��ان  �ن  لتبيان  خ��ا���س  خمترب 

م�ساب �و ال”.

 الفيصلي والجزيرة والوحدات مع الصريح أقوى اللقاءات

انطالق دورتي حراس المرمى واللياقة

 الغاء ودية الوحدات 
وكفريوبا بسبب كورونا

يف �لوقت �لذي تو��سلت فيه مباريات �لدوريات �الوروبية و�لدوريات �لعربية يف �ملو�سم 

و�فريقيا  ��سيا  يف  �لقارية  �لبطوالت  ع��ودة  فيه  ن�سهد  �ل��ذي  �لوقت  ..ويف  �جلديد  �لكروي 

و�أوروبا باالثارة و�ملتعة و�لت�سويق .. جتدنا وقد �ختلفنا على �سكل �لعودة من جديد ملباريات 

دوري �ملحرتفني بعد �لتاأجيات �لعديدة �لتي ح�سلت ب�سبب ��سابة �لعديد من العبي فرق 

�ال�سيوي  �ل�سحي  �لربوتوكول  بتطبيق  �الخ��ري  �الحت��اد  ..وق��ر�ر  كورونا  بفريو�س  �الندية 

�لذي يق�سي مبو��سلة �قامة �ملباريات بالعدد �ملتاح من �لاعبني �ملوجودين ..دون �للجوء 

فيه فرتة من  نعي�س  �ل��ذي  �لوقت  ..يف  �ل��دوري  �مد  �طالة  �ساأنه  �ل��ذي من  �لتاأجيل  لقر�ر 

�لتخبط ب�سبب �متد�د �ملو�سم �لكروي حتى يومنا هذ� ..!!

للفرق  �ل�سماح  ..م��ع  ح�سر  مب��ن  �مل��ب��اري��ات  مو��سلة  ق��ر�ر  يف  �الحت���اد  م��ع  نقف  كنا  و�ن 

..لتعوي�س  �لعمرية  �لفئات  ف��رق  العبي  و����س��ر�ك  �لاعبني  م��ن  �ملنا�سب  �ل��ع��دد  بت�سجيل 

نعتربه  نكاد  مو�سم  ..يف  �ال�سابة  ب�سبب  �لاعبني  من  �الول  �ل�سف  لنجوم  �ملتوقع  �لغياب 

�الندية  حر�س  نقدر  �ي�سا  كنا  ..و�ن  �جلائحة  فر�سته  ظ��روف  من  به  ما  كل  يف  ��ستثنائيا 

على خو�س �ملناف�سات بالت�سكيلة �لقوية من �لاعبني وخ�سو�سا من �نفقت عليهم �الندية 

�لدوري �ىل  �مور  �ن مت�سي  �لنهاية يهمنا  �ننا يف  ..�ال  لتعزيز قدر�ت فرقها  �مو�ال طائلة 

�لنهاية �ل�سريعة من دون �ي تاخري جديد ي�ساهم يف �طالة �مد �ملو�سم �لطويل ��سا ..!!

..فانه  �لتاجيات  فر�س  �ىل  �لعودة  ع��دم  ق��ر�ر  �تخذ  وق��د  �الحت��اد  �ن  نفرت�س  هنا  من 

�ي  ..وحت��ت  ��ستثناء  �ي  بدون  �لفرق  كل  �لعد�لة بني  �مل�ساو�ة يف فر�س  على  �ي�سا حري�س 

�و   .. �لذهاب  مرحلة  من  �الخ��رية  �لتاأجيات  �سو�ء  �ملتبقية  �ملباريات  ت�سري  بحيث  ظ��رف 

�ملباريات �لقادمة بد�ية من مرحلة �الياب ..وفق جدول دقيق ورزنامة ثابتة ال تتغري �بد� 

بكورونا  �مل�سابني  ع��دد  يف  و�الرت��ف��اع  �لكبرية  �الع��د�د  و�ن  �سيما  ..ال  �ل��ظ��روف  كانت  مهما 

..قد يلحق بكو�در كرة �لقدم من العبني ومدربني و�د�ريني وحكام ..ومن غري �ملعقول �ن 

و�ن  �سيما  ال  �ل�سورة  تلك  ..مبثل  �لفريو�س  �نت�سار  تو��سل  مع  �لتاجيل  م�سل�سل  يتو��سل 

�لدوريات يف كل �لعامل ت�سري وفق ن�سق يتو�فق مع �لظروف �ل�سحية �ل�سائدة حاليا ..!!

..ف��ان  �لاعبني  م��ن  �الول  بال�سف  �ملناف�سات  خو�س  على  حري�سة  �الن��دي��ة  كانت  و�ذ� 

دورها �الن بات �كرث �همية من ذي قبل .. فهي مطالبة �كرث من �الحتاد بتوفري �حلماية 

ب��اح��رت�ف  معهم  ..و�ل��ت��ع��ام��ل  حتركاتهم  وح��ت��ى  ت�سرفاتهم  وم��ر�ق��ب��ة  لاعبيها  �ل�سحية 

لاحتاد  �لاعبني  ����س��اب��ات  م�سوؤولية  حتميل  وع��دم  �حلالية  �ل�سحية  �ل��ظ��روف  تتطلبه 

..و�ملطالبة بتاجيل �ملباريات �ىل ما ال نهاية الننا بب�ساطة ال منلك �لوقت ..وبالتايل علينا 

وكل  »زهقت«  �جلماهري  ..الن  �لتكاليف  باقل  �ملو�سم  ه��ذ�  من  للخا�س  جميعا  ن�سعى  �ن 

...«خل�سونا  �الردنية  �لكرة  تاريخ  دوري يف  �طول  نهاية  تنتظر حلظة  باتت  �لكرة  منظومة 

منه« ..!!

عوني فريج

 خلصونا من الدوري  !!   

 تأجيل بطولة األندية اللعاب القوى
االنباط - عمان

الأل��ع��اب  �الأن��دي��ة  ب��ط��ول��ة  م��دي��ر  �مل��وم��ن��ي  �مل��ح��ام��ي منت�سر   �أعلن 

�لقوى للرجال و�ل�سيد�ت الألعاب �لقوى تاأجيل �ملناف�سات �لتي كانت 

�لقر�ر  �آخر. وياأتي  �إ�سعار  �جلاري حتى  �أكتوبر   24-23 يومي  مقررة 

على �سوء تو�سيات �للجنة �الأوملبية �الأردنية وعلى �سوء عدم و�سوح 

�ملومني  �الأ�سبوع. و�أ�سار  نهاية  �ل�سامل  باحلظر  يتعلق  مبا  �ل��ق��ر�ر 

ب��در����س��ة  �ستقوم  �ملنظمة  �للجنة  ب���اأن  �ل��ر���س��م��ي  للموقع  ح��دي��ث��ه  يف 

للبطولة،  جديد  موعد  �عتماد  قبل  �ملقبلة  �ل�ساعات  يف  �لتطور�ت 

و�مل���درب���ني  ل��اع��ب��ني  ك���ورون���ا  ف��ح��و���س��ات  م��و�ع��ي��د  ي�سبقها حت��دي��د 

�ملو�سوع  �لطبي  للربوتوكول  وفقاً  �لبطولة  يف  و�مل�ساركني  و�حلكام 

و�لذي �سيتم تعميمه على �الأندية �مل�ساركة.
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 المطالبة بسجن النجم روبينيو

 البطل تحت الضغط في رحلة الدفاع عن اللقب

 كورونا احدثت ضجة في ميزان القوى للكبار

 راموس خارج تشكيلة الريال
مدريد - وكاالت

�أكد تقرير �سحفي �إ�سباين، �لثالثاء، �أن 

ريال  م��درب  زي��د�ن،  �لدين  زي��ن  �لفرن�سي 

�لفريق  بقائد  �مل��خ��اط��رة  يرف�ض  م��دري��د، 

�لكال�سيكو،  مبار�ة  قبل  ر�مو�ض  �سريجيو 

�ل�����س��ب��ت �مل���ق���ب���ل. وك���ان ر�م����و�����ض ت��ع��ر���ض 

لإ�سابة خالل خ�سارة �ملريجني �أمام قاد�ض 

على  �لثلج  ي�سع  و�سوهد  �لليجا،  يف   0-1

�أثناء �جللو�ض على مقاعد  �لي�سرى  ركبته 

“�ل�سريجنيتو”  لربنامج  �لبدلء. ووفًقا 

�لإ����س���ب���اين، ف����اإن ر�م���و����ض ط��ل��ب �مل�����س��ارك��ة 

�جلولة  يف  دونيت�سك  �ساختار  �أم���ام  �ل��ي��وم 

دوري  ببطولة  �ملجموعات  دور  من  �لأوىل 

�أبطال �أوروبا. و�أكد �لربنامج �لإ�سباين �أن 

�لعائد  بر�مو�ض  �ملخاطرة  يرف�ض  زي��د�ن 

م��ب��ار�ة  �لإ���س��اب��ة، ح��ت��ى ل يخ�سره يف  م��ن 

�سارك يف  ر�مو�ض  �ملقبلة. وكان  �لكال�سيكو 

ومن  �أم�ض،  �مللكي  �لفريق  م��ر�ن  من  جزء 

�ملتوقع م�ساركته يف تدريبات ب�سكل كامل.

الربازيل - وكاالت

�مل��ر�أة و�لأ���س��رة وحقوق  طالبت وزي��رة 

�ألفي�ض،  د�ماري�ض  �ل��رب�زي��ل،  يف  �لإن�سان 

�لإث����ن����ن ب����دخ����ول �مل���ه���اج���م �ل���رب�زي���ل���ي 

�ملخ�سرم روبينيو، �ملد�ن يف �إيطاليا بتهمة 

»ف��ور�«. �ل�سجن  �إىل  �جلن�سي،  �لع��ت��د�ء 

لل�سحفين  ت�سريحات  يف  �ألفي�ض  وقالت 

ل��دي  لي�ض  ف���ور�،  “�ل�سجن  ب��ر�زي��ل��ي��ا  يف 

��ستئناف،  ه��ن��اك  ز�ل  م��ا  �أخ���رى.  كلمات 

ول��ك��ن ه��ن��اك ت�����س��ري��ب��ات ���س��وت��ي��ة.. م��اذ� 

تريدون �أكرث من هذ�؟ �ل�سجن. ل ميكن 

�لأ�سبوع  ملغت�سب«. و�سهد  �أبد�  �لت�سفيق 

�مل��ا���س��ي ف�����س��ل �ن��ت��ق��ال �ل���الع���ب �ل�����س��اب��ق 

�سيتي وميالن  ومان�س�سرت  لريال مدريد 

�لإي����ط����ايل، ب���الإ����س���اف���ة لأن����دي����ة �أخ����رى 

عديدة، ل�سفوف �سانتو�ض �لرب�زيلي بعد 

�ل�سجن  عقوبة  ب�سبب  �لرعاة  من  �سغط 

�سنو�ت. وكانت   9 مل���دة  ���س��ده  �ل�������س���ادرة 

�لإيطالية  ميالنو  مدينة  حماكم  �إحدى 

 36 �ل���� �أ����س���درت حكمها ���س��د ���س��اح��ب  ق��د 

ب�سبب  �سنو�ت،   9 بال�سجن   2017 يف  عاما 

جماعي  �ع��ت��د�ء  يف  �ملفرت�سة  م�ساركته 

 على �سابة من �أ�سول �ألبانية )23 عاما(.

�إح����دى  د�خ�����ل   2013 يف  �حل������ادث  ووق�����ع 

���س��الت �ل��دي�����س��ك��و ب��امل��دي��ن��ة �لإي��ط��ال��ي��ة، 

ب��ي��ن��م��ا ي���وؤك���د روب��ي��ن��ي��و �أن����ه ب�����ريء، و�أن 

�ل���و�ق���ع���ة مت���ت ب���ال���رت�����س���ي.ورغ���م ه��ذه 

�سانتو�ض  �أن  �إل  �ل��ق�����س��ائ��ي��ة،  �مل�����س��ك��الت 

�ل�سهر ع��ودة  ه���ذ�  �ل��ع��ا���س��ر م��ن  �أع��ل��ن يف 

ر�تب  مقابل  �لأ�سلي  ناديه  �إىل  روبينيو 

رمزي.

عوا�صم - وكاالت

ي�����س��ت��ه��ل ب����اي����رن م���ي���ون���ي���خ �لأمل������اين 

�أبطال  دوري  يف  لقبه  عن  �لدفاع  حملة 

�أوروب������ا يف ك���رة �ل���ق���دم �ل���ي���وم �لأرب���ع���اء 

�أم�����ام ���س��ي��ف��ه �ل��ع��ن��ي��د �أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د 

باملباريات  مزدحم  خريف  يف  �لإ�سباين، 

ب�����س��ب��ب �ل���روزن���ام���ة �مل�����س��غ��وط��ة ج���ر�ء 

�مل�ستجد. وحقق  كورونا  فريو�ض  تف�سي 

تاريخية  ثالثية  �ملا�سي  �ملو�سم  بايرن 

�لكرو�تي  م��درب��ه  �إق��ال��ة  برغم  ج��دي��دة، 

ن��ي��ك��و ك��وف��ات�����ض م��ط��ل��ع �مل��و���س��م، ف��ت��األ��ق 

ليفاندوف�سكي  روبرت  �لبولندي  هد�فه 

�أف�����س��ل لع��ب  ب��ج��ائ��زة  م��و���س��م��ه  ليختم 

�أوروب������ا. ك������ان �ل���ب���ول���ن���دي �ل��ع��الم��ة  يف 

ف��ازت  �ل��ت��ي  ب��اي��رن  ت�سكيلة  يف  �ل��ف��ارق��ة 

11 م��ب��ار�ة و���س��ج��ل ل��ه ر�أ���ض  11 م��رة يف 

ت��رت��ي��ب  ل��ي��ت�����س��در  15 ه����دف����اً  �حل����رب����ة 

�إىل  �سم  �ل��ذي  بايرن  �لهد�فن.وحّقق 

���س��ف��وف��ه �جل��ن��اح �ل����دويل �مل��م��ي��ز ل���ورو� 

�لإنكليزي  �سيتي  مان�س�سرت  من  �سانيه 

مطلع  م��ق��ب��ول��ة  ن��ت��ائ��ج  ك��ب��رية،  ب�سفقة 

�ل�������دوري، ف���ف���از ث����الث م�����ر�ت يف �أرب����ع 

�أمام  �سقوطه �ملفاجىء  مباريات معو�ساً 

�لثانية. يف  �مل��رح��ل��ة  يف   4-1 هوفنهامي 

مو��سلة  مدريد  �أتلتيكو  ياأمل  �ملقابل، 

�لبطال، على  دوري  �لقوياء يف  �ح��ر�ج 

غ�����ر�ر �ق�����س��ائ��ه ل��ي��ف��رب��ول �لن��ك��ل��ي��زي 

�مل��ا���س��ي م��ن ثمن  �مل��و���س��م  �للقب  ح��ام��ل 

�مل��درب  �أن م�����س��و�ر ف��ري��ق  �ل��ن��ه��ائ��ي، بيد 

�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي دي��ي��غ��و ���س��ي��م��ي��وين ت��وق��ف 

�لدقائق  يف  ب�سقوطه  �لتايل  �لدور  عند 

�لأملاين. ويغيب  ليبزيغ  �أم��ام  �لأخ��رية 

م��ه��اج��م��ه  “كولت�سونريو�ض”  ع�����ن 

ع�سلة  يف  �مل�ساب  كو�ستا  دييغو  �ل��دويل 

�ل��ن��ادي  ي��ح��دد  �أن  دون  �لأي�����س��ر  ف��خ��ذه 

فرتة غيابه.

ري��ال  ي�ستهل  �لثانية،  �ملجموعة  ويف 

م���دري���د �لإ����س���ب���اين �ل��ب��ط��ول��ة، ع��ن��دم��ا 

ي�ست�سيف �ساختار د�نيت�سك �لوكر�ين. 

وك��ال��ع��ادة ي��ب��دو »�مل��ل��ك��ي« م��ر���س��ح��ا ف��وق 

�ل���ع���ادة ل��ل��ت��اأه��ل �ىل �ل�����دور �ل���ث���اين يف 

م�سابقة يحمل رقمها �لقيا�سي بتتويجه 

13 مرة. ومل يكن فريق �ملدرب �لفرن�سي 

زين �لدين زيد�ن ن�سطا كثري� يف فرتة 

�لخ��رية  �جلولة  يف  وخ�سر  �لن��ت��ق��الت، 

�ملتو��سع بعد  ق��اد���ض  �أم��ام  �ل���دوري  م��ن 

ب���د�ي���ة و�ع�������دة. ويف �مل��ج��م��وع��ة ع��ي��ن��ه��ا، 

ي��خ��و���ض �إن����رت �لإي���ط���ايل م��و�ج��ه��ة مع 

ب���ورو����س���ي���ا م���ون�������س���ن���غ���الدب���اخ �لمل������اين 

�مل���ج���م���وع���ات  دور  ت��خ��ط��ي  ع����ن  ب���اح���ث���اً 

�سنو�ت. ودع  ث����الث  يف  �لوىل  ل��ل��م��رة 

بعد  �مل��ا���س��ي  �مل��و���س��م  “نري�ت�سوري” 
ق����وي����ة ���س��م��ت  وق�����وع�����ه يف جم����م����وع����ة 

�لملاين،  دورمتوند  وبورو�سيا  بر�سلونة 

ل���ك���ن رج������ال �مل�������درب �أن���ت���ون���ي���و ك��ون��ت��ي 

�لق��وي��اء،  م��ع��ادل��ة  دخ���ول  ع��ن  يبحثون 

ب���رغ���م ���س��ق��وط��ه��م �مل���وج���ع يف �ل�����دوري 

.2-1 �أمام جارهم �للدود ميالن   �ملحلي 

 ويف ����س���ر�ع ب���ن ف��ري��ق��ن ع��ري��ق��ن يف 

�مل�����س��اب��ق��ة، ي��ح��ل ل��ي��ف��رب��ول �لإن��ك��ل��ي��زي 

6 م��������ر�ت م�����ع جن��م��ه  ح����ام����ل �ل����ل����ق����ب 

�مل�������س���ري حم��م��د ����س���الح ع��ل��ى �أي��اك�����ض 

�م���������س����رتد�م �ل���ه���ول���ن���دي �مل����ت����وج �رب����ع 

ت�سم  �لتي  �لر�بعة  �ملجموعة  يف  مر�ت، 

�أي�����س��ا م��ف��اج��اأة �مل��و���س��م �مل��ا���س��ي �أت��الن��ت��ا 

�لنهائي وكان  رب��ع  بلغ  �ل��ذي  �لإي��ط��ايل 

�لرب���ع���ة  دور  �ىل  �ل���ت���اأه���ل  و����س���ك  ع��ل��ى 

ل���ول م��ع��ج��زة ���س��ان ج��رم��ان �ل��ف��رن�����س��ي 

�لخ����رية. وي���������س����ط����دم  �ل���ل���ح���ظ���ات  يف 

�ل��ف��رن�����س��ي �مل��خ�����س��رم م��ات��ي��و ف��ال��ب��وي��ن��ا 

�ل�����س��اب��ق م��ر���س��ي��ل��ي��ا، عندما  م��ع ف��ري��ق��ه 

�ىل  �ليوناين  �أوملبياكو�ض  قيادة  يحاول 

�لثالثة.ويف  �ملجموعة  يف  �لفوز  حتقيق 

مان�س�سرت  ي�ستقبل  عينها،  �مل��ج��م��وع��ة 

���س��ي��ت��ي �لن��ك��ل��ي��زي خ�����س��م��ا ع��ن��ي��د� هو 

 1987 بورتو �لربتغايل �ملتوج مرتن يف 

ج��وزي��ب  ف���ري���ق  ي��ن��ت��ظ��ر  ف��ي��م��ا  و2004، 

غو�رديول  لقبه �لأول يف �لأبطال.

عوا�صم - وكاالت

�أن  �ل���دق���ة  �أو  �ل�������س���و�ب  م���ن  ي��ع��د  مل 

ميونخ  بايرن  يكون  �أن  �جلماهري  تتوقع 

ق��د ب���د�أ ي�����س��ق ط��ري��ق��ه ن��ح��و �ل��ف��وز بلقب 

ل��ك��رة  �لأمل��������اين  �لأوىل  �ل����درج����ة  دوري 

�ل���ق���دم ل��ل��م��رة �ل��ت��ا���س��ع��ة ع��ل��ى �ل���ت���و�يل، 

ب���د�أ  �ل��ل��ق��ب  ل��ي��ف��رب��ول ح���ام���ل  ي���ك���ون  �أو 

�مل��و���س��م  ب���د�ي���ة  �ل���ت���ه���ام م��ن��اف�����س��ي��ه يف  يف 

ك��وف��ي��د-19  ج��ائ��ح��ة  �أن  �جلديد. ويبدو 

�أح���دث���ت ���س��ج��ة ه��ائ��ل��ة يف م��ي��ز�ن �ل��ق��وى 

�لكربى  �ل��دوري  م�سابقات  يف  �لتقليدية 

يف �أوروبا، حيث تتاأخر فرق عمالقة مثل 

خلف  ويوفنتو�ض  مدريد  وريال  ليفربول 

ف���رق م��ث��ل �إي��ف��رت��ون وري����ال ���س��و���س��ي��ي��د�د 

�ملحلية. ووفقا  �مل�����س��اب��ق��ات  يف  و���س��ا���س��ول��و 

�ملت�سدر  �إي��ف��رت��ون  ف���اإن  ل��ل��و���س��ع �حل���ايل 

�أ�ستون  م��ع  �لأب��ط��ال  دوري  �إىل  �سيتاأهل 

ليفربول  وج��ود  مع  �سيتي  ولي�سرت  فيال 

يف �مل����رك����ز �ل���ث���ال���ث وت�����ر�ج�����ع �ل���ع���م���الق 

�لعا�سر. ويف  �ملركز  �إىل  �سيتي  مان�س�سرت 

على  وخ��ي��ت��ايف  ف��ي��اري��ال  يناف�ض  �إ�سبانيا، 

�ل���وج���ود يف �مل���رب���ع �ل��ذه��ب��ي م���ع ت�����س��در 

ري���ال ���س��و���س��ي��د�د �مل�����س��اب��ق��ة م��ت��ق��دم��ا على 

 �ل���ق���ط���ب���ن ري������ال م����دري����د وب���ر����س���ل���ون���ة.

مع  وني�ض  رين  �ستاد  مثل  فرق  وتتناف�ض 

�ل��ف��رن�����س��ي بينما  �ل�����دوري  ل��ي��ل م��ت�����س��در 

�للقب،  �سان جريمان حامل  باري�ض  ياأتي 

�لذي بلغ نهائي دوري �لأبطال، يف �ملركز 

�أملانيا،  �لثاين. ول يبدو �لأمر خمتلفا يف 

ح��ي��ث ت��ع��ر���ض ب���اي���رن م���ي���ون���خ، ���س��اح��ب 

للخ�سارة  �مل��ا���س��ي،  �مل��و���س��م  يف  �ل��رب��اع��ي��ة 

يف �ل������دوري �مل��ح��ل��ي ب��ع��د ن��ت��ائ��ج م��ذه��ل��ة 

���س��ب��ورت  ب���ال  ر�زن  يبتعد  ك��م��ا   ،2020 يف 

لي���ب���زي���ج ع����ن ف�����رق �ل�������س���د�رة.وت���وق���ف 

�نت�سار  ب�سبب  طويال   2020-2019 مو�سم 

�ملناف�سات  ��ستئناف  ومت  كورونا  فريو�ض 

ب���ع���د ع����دة �أ����س���ه���ر م���ا ت�����س��ب��ب يف �ن��ت��ه��اء 

يونيو/  يف  متاأخر  ب�سكل  �ملا�سي  �ملو�سم 

ح���زي���ر�ن �أو ي��ول��ي��و/ مت���وز وع����دم وج��ود 

 فرتة كافية لال�ستعد�د للمو�سم �جلديد.

ق���رب  �إل  �لأب����ط����ال  دوري  ي��خ��ت��ت��م  ومل 

دخول  يف  ت�سبب  ما  �آب  �أغ�سط�ض/  نهاية 

جريمان  �سان  وباري�ض  ب��اي��رن  مثل  ف��رق 

دون  �جل��دي��د  �مل��و���س��م  �سيتي  ومان�س�سرت 

�عتماد  يف  ذل��ك  معتاد. وت�سبب  ��ستعد�د 

�سيا�سة  على  كبري  ب�سكل  �لكبرية  �لفرق 

ومع  �لأد�ء،  يف  �لثبات  ف��اإن  ل��ذ�  �لتدوير، 

�مل��الع��ب،  ع��ن  �مل�سجعن  غ��ي��اب  ����س��ت��م��ر�ر 

�ملعتاد. وقال  م��ن  �أك����رب  حت��دي��ا  ���س��ي��م��ث��ل 

ه���ان���ز ف��ل��ي��ك م�����درب ب���اي���رن م��ي��ون��خ عن 

حتديات هذ� �ملو�سم “نحن د�ئما يجب �أن 

نرى مدى �ل�سغط �لكبري على �لالعبن 

وما هو م�ستوى لياقتهم �لبدنية. �ل�سيء 

�ملهم بالن�سبة يل �أن نعرف �أنه بكل تاأكيد 

ل يوجد بديل لذلك �لأمر«.

لندن - وكاالت

�مل�����س��ري حممد  �ل�����دويل  ���س��ي��ح��ت��ف��ل 

�سالح، جنم ليفربول، باأحدث �إجناز�ته 

خ�������الل م����و�ج����ه����ة م�������س���ي���ف���ه �أي����اك���������ض 

�لهولندي، �ليوم �لأربعاء  �أم�����س��رتد�م 

دور  م�����ن  �لأوىل  �جل�����ول�����ة  ����س���م���ن   ،

�أوروب����������ا. �أب�����ط�����ال  دوري   جم����م����وع����ات 

�سحيفة “ديلي  وب�������ح���������������س�������ب 

���س��الح  ���س��ريت��دي  ميل« �لربيطانية، 

�حتفاًل  “�أديد��ض”،  من  جديًد�  ح��ذ�ًء 

بت�سجيل هدفه رقم 100 مع ليفربول يف 

ديربي  يف  �إيفرتون  �أم��ام  �مل�سابقات،  كل 

�ملا�سي. و�أ�سبح  �ل�سبت  �ملري�سي�سايد، 

م��ع  ل��ل��م��ئ��وي��ة  ي�����س��ل  م����ن  �أول  ����س���الح 

�ل�����ري�����دز، م���ن���ذ ���س��ت��ي��ف��ن ج�������ري�رد ع���ام 

�أ����س���رع  ك��ث��ال��ث  ذل����ك  ف��ع��ل  ل��ك��ن��ه   ،2008

لع������ب ي���ب���ل���غ ه������ذ� �ل�����رق�����م، يف ت���اري���خ 

�أن  �إىل  �ل�سحيفة  ليفربول. و�أ�سارت 

 X« ن�سخة �بتكرت  “�أديد��ض”،  �سركة 

ل�������س���الح،  Ghosted« خم�س�سة 
ل���ك���ي ي���رت���دي���ه���ا �أم�������ام �أي����اك���������ض، ح��ي��ث 

يحمل  بحذ�ء  �مل��ب��ار�ة  �لالعب  �سيدخل 

�ل��ل��ون��ن �ل��ذه��ب��ي و�لأب���ي�������ض، م��ك��ت��وب��ا 

“ديلي  Salah100(. ولفتت  عليه )

�رتدى  �مل�سري،  �لفرعون  �أن  ميل« �إىل 

لتجربته  �لثنن،  �ليوم  بالفعل  �حلذ�ء 

قبل �ملو�جهة �لأوروبية.

باري�س - وكاالت

قفزة  �جل��زي��ري  م��ال��ك  �لتون�سي  ح��ق��ق 

م��ع��ت��ربة يف �ل��ت�����س��ن��ي��ف �ل���ع���امل���ي �جل��دي��د 

�جلزيري  وتقدم  �م�ض  �سدر  �لذي  للتن�ض 

 239 �مل���رت���ب���ة  ي��ح��ت��ل  و�أ����س���ب���ح  م���رك���ز�   12

�لنهائي  ثمن  �ل��دور  �إدر�ك���ه  عامليا، بف�سل 

ل���ب���ط���ول���ة �أل���ي���ك���ان���ت���ي �لإ�����س����ب����ان����ي����ة.  ويف 

�أن�ض  حافظت  لل�سيد�ت  �لعاملي  �لت�سنيف 

عامليا.  وت�ستعد   32 م��رك��زه��ا  ع��ل��ى  ج��اب��ر 

ج���اب���ر ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة �أو����س���رت�ف���ا 

�ل��ت�����س��ي��ك��ي��ة �ل���ت���ي ���س��ت��ف��ت��ت��ح��ه��ا مب��و�ج��ه��ة 

 37 �مل�سنفة  �سرتيكوفا  ب��ارب��ور�  �ل��الع��ب��ة 

عامليا. 

الريا�س - وكاالت

�إج���ر�ء�ت   ، �ل��ه��الل  �إد�رة ن��ادي  �أن��ه��ت 

�ن��ت��ق��ال ح��ار���ض م��رم��اه حم��م��د �ل��و�ك��د، 

مو�سم. مل��دة  �لإع����ارة،  بنظام   للقاد�سية 

�ل��ذي �سبق  28 ع��اًم��ا،  �ل��� �ل��و�ك��د �ساحب 

له �للعب مع �ل�سعلة، �سارك مع �لهالل 

�لبطولت  جميع  يف  قليلة  م��ب��اري��ات  يف 

باملو�سم �ملا�سي، يف ظل �لعتماد �لكامل 

من �جلهاز �لفني على عبد�هلل �ملعيوف.

وذك�����ر ن�����ادي �ل���ق���اد����س���ي���ة، ع���رب ح�����س��اب��ه 

بنو  �إد�رة  ب���اأن  “تويرت”  على  �لر�سمي 

قاد�ض تعاقدت مع حار�ض مرمى �لهالل 

بنظام  و�ح��د  مو�سم  مل��دة  �ل��و�ك��د  حممد 

�لقاد�سية،  ن��ادي  �إد�رة  �لإع��ارة.وق��دم��ت 

����س���ك���ره���ا ل��ن��ظ��ريت��ه��ا يف �ل����ه����الل ع��ل��ى 

�لكبري  و�ل��ت��ف��اه��م  �لح�����رت�يف  ت��ع��ام��ل��ه��ا 

�لذي �أبدته لإمتام �ل�سفقة.

 حذاء ذهبي للنجم صالح

 الجزيري يتقدم في التصنيف العالمي

 الواكد يحرس مرمى القادسية
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االنباط- �سكاي نيوز عربية

 

يف  �أي��وب  و�سام  يبد�أ  �مل�ساء،  حلول  مع 

ترتيب �أغر��سه �لتي �سيحتاجها يف رحلة 

غ��ر ع��ادي��ة م��ن م��ن��زل��ه يف �أب��وظ��ب��ي �إىل 

�لأق��ل  على  كيلومرت�   130 تبعد  منطقة 

�لظالم  و�لهدف هو  �ل�سحر�ء،  يف جوف 

�لد�م�س.

عاما(   48( �للبناين  �أي���وب  ي��ح��دد  ول 

للطبيعة  م��رتوك  فالأمر  رحلته،  موعد 

�لإذن بالنطالق، حيث  له  �ستعطي  �لتي 

�لأر���س��اد  بيانات  �ل�سغوف  �مل�سور  يتتبع 

من  يتاأكد  حتى  �أي��ام،  م��د�ر  على  �جلوية 

مالئما،  �جل��و  فيه  �سيكون  �ل��ذي  �لوقت 

�لهو�ء  يكون  بينما  �لغيوم  من  خاليا  �أي 

�ساكنا و�لقمر غائبا ب�سكل كامل.

�ل��ت��ل��ي�����س��ك��وب  �أي������وب  ي�����س��ع  �أن  وب���ع���د 

وك�����ام�����ر� ت�������س���وي���ر خ���ا����س���ة ب�����الأج�����ر�م 

يحتاجها،  تقنية  وم��ل��ح��ق��ات  �ل�����س��م��اوي��ة 

�إىل منطقة رزي��ن يف  ي��ب��د�أ يف �لن��ط��الق 

�أبوظبي. �سحر�ء 

يوفر  �ل��ذي  �مل��ك��ان  �إىل  ي�سل  وعندما 

عنه،  يبحث  �ل��ذي  �ل��د�م�����س  �ل��ظ��الم  لها 

�سغفا  و�لأكرث  �لثانية  �ملرحلة  �أيوب  يبد�أ 

يف رح��ل��ت��ه، ح��ي��ث ���س��ي��ن��ط��ل��ق ب��ع��د���س��ت��ه يف 

�لأج���ر�م  متتبعا  �لف�سيح،  �ل��ك��ون  ف�ساء 

�ل�����س��م��اوي��ة، ح��ت��ى ي��ح�����س��ل ع��ل��ى �أف�����س��ل 

لقطة ممكنة.

 

تكرمي من نا�سا

وجن���ح و���س��ام �أي����وب يف ح��ف��ر ����س��م��ه 

ع��ل��ى لئ��ح��ة وك��ال��ة �ل��ف�����س��اء �ل��دول��ي��ة 

�خ��ت��ارت  ع��ن��دم��ا   ،  NASA »ن��ا���س��ا« 

»�سورة  فئة  �سمن  �سوره  من  و�ح��دة 

�ل����ي����وم« ع���ل���ى م��وق��ع��ه��ا �لإل����ك����رتوين 

�أكتوبر �جلاري.  17 يوم  �لر�سمي 

�ل��ه��الل«  »���س��دمي  ���س��ورة  وتظهر يف 

�مل���ذه���ل���ة ���س��ح��ب��ا م����ن �ل����غ����از و�ل���غ���ب���ار 

�لتبانة باجتاه  �ملنت�سرة يف جمرة درب 

�لدجاجة. كوكبة 

جمال  �سمن  �أي�سا  �ل�سورة  وتوثق 

ب�«فقاعة  يعرف  ما  �لتل�سكوبي  �لروؤية 

�ل�����س��اب��ون« )�أ���س��ف��ل �ل��ي�����س��ار( و���س��دمي 

�ل�سورة. من  �ليمني(  )�أعلى  �لهالل 

عربية«  نيوز  ل�«�سكاي  �أي��وب  يقول 

�إن������ه »����س���ع���ر ب���اجل���ن���ون ب���ع���د �خ���ت���ي���ار 

���س��ورت��ه م���ن ط����رف ن���ا����س���ا«، م�����س��ي��ف��ا 

»ع���ر����س ����س���ورت���ي ع��ل��ى م���وق���ع ن��ا���س��ا 

يف  �لعامل  يف  �سورة  �أف�سل  �أنها  يعني 

�ليوم«. ذلك 

ومت���ث���ل �ل���������س����ورة ق���ي���م���ة م��ع��ن��وي��ة 

ك��ب��رة لأي���وب ح��ي��ث �أن��ه��ا ث��م��رة جهد 

طويل. لوقت  ومثابرة  ومتابعة 

�ل���ذي يعد  ع��ام��ا(  ع��ل��ي )27  »�ب��ن��ي 

�أق���رب �أ���س��دق��ائ��ي ك���ان ���س��ع��ي��د� ج���د�.. 

�سعوره ل يو�سف«. كان 

من الظالم اإىل اجلمال

�ل��ن��ق��ط��ة  ت���رك���ي���ب م����ع����د�ت����ه يف  ب���ع���د 

�لتل�سكوب  توجيه  �أيوب يف  يبد�أ  �ملنا�سبة، 

�إىل »�لنجم �لقطبي«، حيث �سينطلق من 

هذه �لنقطة ملتابعة �لأجر�م �ل�سماوية.

ي��ت��م  »�ل���ت�������س���وي���ر  �إن  �أي�������وب  وي����ق����ول 

تقنية  على  وبالعتماد  بطريقة متحركة 

�أن  �إىل  م�����س��ر�  �ل���ط���وي���ل«،  �ل��ت��ع��ري�����س 

�لأق��ل  على  �ساعات   10 ت�ستغرق  �لعملية 

قبل بزوغ �لفجر يف �لليلة �لو�حدة.

�أج��ل �حل�سول  �أن��ه من  �أي��وب  ويو�سح 

ع��ل��ى ���س��ورة دق��ي��ق��ة، ي��ت��ط��ل��ب �ل��ت�����س��وي��ر 

د�م�سا  وظالما  �سافية  »�سماء  �لف�سائي 

حركة  على  توؤثر  ل  حتى  �ل��ري��اح  وغياب 

و�لكامر�«.  �لتل�سكوب 

هابل امللهم

كبر�  دور�  �لبحتة  �ل�سدفة  ولعبت 

يف ت��ع��رف �أي����وب ع��ل��ى جم���ال �ل��ت�����س��وي��ر 

�ل��ف�����س��ائ��ي، ف��ق��د ك���ان ي��ت�����س��ف��ح �ل�����س��ور 

�حل�����س��ري��ة �ل��ت��ي ي��ت��ي��ح��ه��ا �ل��ت��ل��ي�����س��ك��وب 

هابل عرب موقع نا�سا، مت�سائال عن هذ� 

باأ�سر�ر  �ملليئ  و�جلميل  �لف�سيح  �لكون 

متوهجة.

مل  ون�سف  �سنة  قبل  �أي���وب:«  وي��ق��ول 

�أت��اب��ع  كنت  �مل��ج��ال..  يف  �سيئا  �أف��ق��ه  �أك��ن 

ف��وي��اج��ر  �مل��رك��ب��ة  تر�سلها  �ل��ت��ي  �ل�����س��ور 

لل�سور  �جنذبت  ثم  نا�سا،  موقع  عرب   1

�أوقعني  �لذي  هابل  للتلي�سكوب  �لهائلة 

يف ح���ب �ل��ف�����س��اء.. ك���ان ل���ه �ل��ف�����س��ل يف 

ذلك«.

وي�����س��ي��ف: »ب�����د�أت �أف���ك���ر يف �ل��ت��ق��اط 

يتوجب  وم��ا  بنف�سي  �لف�سائية  �ل�سور 

تعلمت  ب��ذل��ك..  ل��ل��ق��ي��ام  �أف��ع��ل��ه  �أن  ع��ل��ي 

ذل����ك مب���ج���ه���ود ���س��خ�����س��ي ع����رب ت�����س��ف��ح 

�لإنرتنت«.

�أيوب �إىل �أن معد�ت �لت�سوير  وي�سر 

تكلف  وق��د  للجميع،  م��ت��اح��ة  �لف�سائي 

3 �آلف دولر. �ملبتدئني ما يقرب من 

عندما توقف الزمن

ك�������ان �أي���������وب ������س�����اب�����ر�، ف���ال���ت�������س���وي���ر 

�ل��ف�����س��ائ��ي ي��ح��ت��اج �إىل وق���ت ط��وي��ل من 

�ل��رتق��ب و�ل�����س��رب، ح��ت��ى �حل�����س��ول على 

جميل. م�سهد 

ف�سائية  �سورة  �أول  �لتقطت  »عندما 

�أن  ت���وق���ف، ل مي��ك��ن  �ل���زم���ن  �أن  ���س��ع��رت 

ت��ت��خ��ي��ل �ل�����س��ع��ور ع��ن��دم��ا ت���رى �ل��ف�����س��اء 

�أنت«. بعينك 

ومل���ا ل، ف����اأول ���س��ورة �ل��ت��ق��ط��ه��ا �أي���وب 

كانت ل� »�سدمي �أور�ين �أو �سدمي �جلبار«، 

وه�����و م�����س��ه��د ل مي���ك���ن و����س���ف ت��خ��ي��ل��ه 

�أيوب. بالكلمات، بح�سب 

»حياتي تغريت«

�أي����وب ق��د ت��غ��رت منذ  وب���د� �أن ح��ي��اة 

ذلك �لوقت، فعيناه �لتي تطلعت للنجوم 

�أب�����س��رت �أم���ور� �أب��ع��د م��ن ذل��ك و�أث���رت يف 

نف�سه.

ي���ق���ول �أي���وب:«�أ����س���ب���ح���ت ه���ادئ���ا ج��د� 

و�أن  �لأر�سية  �لكرة  حجم  �سغر  و�أدرك��ت 

�ل��ن��ا���س ت��ت�����س��ارع ع��ل��ى ل ����س���يء.. �ل��ك��رة 

�سحر�ء  يف  رم���ل  نقطة  مت��ث��ل  �لأر���س��ي��ة 

و��سعة غر متناهية«.

�لف�سائي  �لت�سوير  »�ساعدين  وتابع: 

و�لنظر  نف�سي  ���س��الم  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  يف 

حياتي  يف  علمني  كما  بتو��سع..  لالأمور 

�مل���ه���ن���ي���ة �ل���ت���ع���ام���ل �ل���دق���ي���ق م����ع ع��م��ل��ي 

و�إتقانه على �أح�سن وجه«.

بال�سور  مليئا  ���س��ج��ال  �أي����وب  ومي��ت��ل��ك 

وك��و�ك��ب،  وجم���ر�ت  ���ُس��ُدم  م��ن  �لف�سائية 

�لتي ت�ستغرق منه جهد� وتركيز� كبرين 

�أثارت  لإظهارها يف حلة مده�سة ومتميزة 

�إعجابا و��سعا على �ل�سعيد �لدويل.

وف���از و���س��ام �أي����وب ب��ع��دد م��ن �جل��و�ئ��ز 

�ل��ع��امل��ي��ة �لأخ����رى م��ن��ه��ا ج��ائ��زة )�أف�����س��ل 

2020( من موقع  19 �أكتوبر  �سورة لليوم 

 »AstroBin« �ل�����س��ه��ر«  »�أ���س��رتوب��ن 

�لف�سائية. بال�سور  �ملتخ�س�س 

و�أحرز جائزة )�أف�سل �سورة لالأ�سبوع 

�ل�����س��رك��ة  م��وق��ع  م���ن   )2020 �أك��ت��وب��ر   19

�لتلي�سكوب  ك��ام��ر�ت  لت�سنيع  �خلا�سة 

 ZWO Astronomy«

 .»Cameras
�لف�سائية  �سوره  �أيوب  و�سام  ويعر�س 

�سفحته  منها  ع��دة  مو�قع  على  �لر�ئعة 

�إن�ستغر�م. على 

االنباط-وكاالت

رغم �أن �لتغر �ملناخي ميثل تهديد� عامليا 

م��ل��ح��ا، ك��م��ا �أن ل��ه خم��اط��ر ج��م��ة ع��ل��ى �مل��دن 

�أن  �مل��ن��اخ  ع��ل��م��اء  ي��ت��وق��ع  و�جل����زر،  �ل�ساحلية 

يكون للتغر �ملناخي فو�ئد يف بع�س �ملناطق.

م��ن��اط��ق   3 ه����ن����اك  �أن  �ل���ع���ل���م���اء  وي�������رى 

�لوليات  ففي  �ملناخي،  �لتغر  �ست�ستفيد من 

ميني�سوتا  �سمال  منطقة  �ست�ستفيد  �ملتحدة 

و���س��ب��ه ج���زي���رة م��ي�����س��ي��غ��ن �ل��ع��ل��ي��ا، و�ل��ل��ت��ان 

���س��ت�����س��ه��د�ن درج����ات ح����ر�رة و�أمن�����اط طق�س 

. �أكرث �عتد�لاً

�إد�رة ميني�سوتا  �ملناخ يف  وقال كبر علماء 

ل���ل���م���و�رد �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ، ك��ي��ن��ي��ث ب��ل��وم��ن��ف��ي��ل��د، 

»ل���ن ن�سهد  ت���امي���ز«:  »ن���ي���وي���ورك  ل�����س��ح��ي��ف��ة 

�أطول  �أو موجات حر�رة  �أ�سو�أ  موجات حر�رة 

�أك��رث  ���س��ت��اء  ف�����س��ول  ذل���ك �سن�سهد  ب���دلاً م��ن 

دفئا«.

طول  على  �مل��ن��اط��ق  �ستكون   ، ع��ام  وب�سكل 

�ل��ب��ح��ر�ت �ل��ع��ظ��م��ى يف �أم���رك���ا �ل�����س��م��ال��ي��ة 

و�ستحافظ  �مل��ن��اخ،  تغر  م��ن  ن�سبيا  حممية 

�ملنطقة  ع��ل��ى  �ل�����س��ا���س��ع��ة  �مل��ائ��ي��ة  �مل�����س��ط��ح��ات 

معتدلة �إىل حد ما يف �لوقت نف�سه.

و���س��ي��ك��ون ل��ل��دول �ل���س��ك��ن��دن��اف��ي��ة �ل��ب��اردة 

�أن  �ملتوقع  فمن  �مل��ن��اخ��ي،  �لتغر  م��ن  حظها 

�ل�سويد  يف  �حل���ر�رة  درج��ات  متو�سط  يرتفع 

 5 �إىل   3 بقدر  وفنلند�  و�لدمنارك  و�لرنويج 

�سي�سمح  2080، ما  درجات مئوية بحلول عام 

كما  ك��ب��ر،  ب�سكل  �ل��زر�ع��ة  م��و����س��م  بتو�سيع 

�لربية  و�حليو�نات  �لنباتات  �أن��و�ع  �ستزدهر 

و�لأ�سماك �جلديدة يف �ملنطقة. 

ينخف�س  �أن  �ملتوقع  من  نف�سه،  �لوقت  يف 

ق���در يف  ب��اأك��رب  ل��ل��ك��ه��رب��اء  �ملنطقة  ����س��ت��خ��د�م 

�حل��ر�رة  درج��ات  �رتفاع  �سيوؤدي  �أوروب��ا حيث 

يف �ل�ستاء �إىل تقليل �لطلب على �لتدفئة.

ورمب���ا ل ت��وج��د دول���ة ع��ل��ى وج���ه �لأر����س 

�ست�ستفيد من تغر �ملناخ �أكرث من كند�، ففي 

�قت�سادها،  �سيت�سرر  �ل��دول  �أرب��اع   3 �أن  حني 

�ستنعم  ك��ن��د�  �أن  �إل  �مل��ن��اخ��ي،  �لتغر  نتيجة 

بفو�ئد جمة.

�لغذ�ئي  �لأم��ن  مركز  مدير  نائب  وي��رى 

برك،  مار�سال  �ستانفورد،  بجامعة  و�لبيئة 

ميكن  �ل��ك��ن��دي  �ل��ق��وم��ي  �ل��دخ��ل  متو�سط  �أن 

 247 �إىل  ت�سل  م��ذه��ل��ة  بن�سبة  يت�سخم  �أن 

باملئة، ب�سبب �زدهار �ل�سياحة، وزيادة �ل�سحن 

�ل��ب��ح��ري م��ع ت�����س��اوؤل �ل��غ��ط��اء �جل��ل��ي��دي يف 

ذلك،  على  ع��الوة  �ل�سمايل،  �لقطب  منطقة 

وما  �لعذبة  �ملياه  من  كبرة  �حتياطيات  مع 

ك��ي��ل��وم��رت م��رب��ع من  م��ل��ي��ون   4.2 �إىل  ي�����س��ل 

�لأر��سي �لزر�عية �ل�ساحلة للزر�عة حديثا، 

ميكن �أن ت�سبح كند� �سلة �لغذ�ء �جلديدة يف 

�لعامل.

 قصة نجاح عربي اقتحم الفضاء بصور مذهلة وكرمته ناسا

 »التغير المناخي« يمنح 3 مناطق أمال جديدا

االنباط-وكاالت

�ل�سحة  يدعو عدد متز�يد من خرب�ء 

�سيا�سة  �نتهاج  �إىل  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يف 

ب�«مناعة  ُي��ع��رف  م��ا  �أو  �جلماعية  �ملناعة 

�ل��ق��ط��ي��ع« م���ن �أج�����ل �إع������ادة �حل���ي���اة �إىل 

ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا وت��خ��ف��ي��ف �ل��ق��ي��ود �مل��ف��رو���س��ة 

ب�����س��ب��ب وب����اء ك���ورون���ا، ل��ك��ن ه���ذ� �خل��ي��ار 

مفيد�  كان  و�إن  حتى  باملخاطر،  حمفوف 

�لقت�سادية. �لناحية  من 

ويثار هذ� �لنقا�س يف �لوليات �ملتحدة 

بيانا  �أم��رك��ي��ون  �أك��ادمي��ي��ون  وق��ع  بعدما 

م�����س��رتك��ا �أط����ل����ق ع��ل��ي��ه »�إع�������الن غ��ري��ت 

����س��م منطقة  �إىل  �إ���س��ارة  يف  ب��اري��ن��غ��ت��ون«، 

�سحيفة  بح�سب  ما�سا�سو�ست�س،  ولية  يف 

تاميز«. »نيويورك 

و�أو�����س����ى ه������وؤلء �ل���ب���اح���ث���ون ب��ت��م��ك��ني 

�لأ����س���خ���ا����س �لأق������ل ع���ر����س���ة ل��الإ���س��اب��ة 

�ل�سباب  مثل  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  بفرو�س 

من  مزمنة  �أم��ر����س  �أي  يعانون  ل  وم��ن 

ب�����س��ك��ل  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �حل���ي���اة  �إىل  �ل����ع����ودة 

ك��ام��ل، م��ق��اب��ل ح��م��اي��ة �ل��ف��ئ��ات �ل��ع��م��ري��ة 

�لأك����رث ع��ر���س��ة ل��ل��م�����س��اع��ف��ات م��ث��ل ك��ب��ار 

�ل�سن.

ترك  على  �لقطيع  مناعة  فكرة  وتقوم 

�ل��ن��ا���س )�لأ���س��ح��اء( ي��ل��ت��ق��ط��ون �ل��ع��دوى 

�سد  مناعة  يكت�سبو�  حتى  طبيعي،  ب�سكل 

مهمة  ن�سبة  ت�ساب  وع��ن��دم��ا  �ل��ف��رو���س، 

م���ن ���س��اك��ن��ة ب��ل��د م���ا ث���م ت��ت��ع��اف��ى، ف��اإن��ه��ا 

وعندئذ  �لفرو�س  �سد  حم�سنة  ت�سر 

�لعدوى. �نت�سار  يخف 

�إن  �لأم����رك����ي����ة  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  وت����ق����ول 

�أم��ر�  تبدو  �لطبيعية  �حلياة  �إىل  �ل��ع��ودة 

�لنا�س،  يريده  ما  حتديد�  وذ�ك  مغريا، 

�ل��ب��اه��ظ��ة  �لإغ��������الق  ت��ك��ل��ف��ة  �إىل  ن���ظ���ر� 

�لنف�سية  �لأمر��س  عن  ف�سال  �قت�ساديا، 

�ل���ت���ي ت��ن��ج��م ع���ن �ل��ت��ب��اع��د �لج��ت��م��اع��ي 

وعزل �لنا�س عن بع�سهم �لبع�س وتز�يد 

و�ملخدر�ت. �لكحول  ��ستهالك 

�ل����ط����ب����ي يف ج���ام���ع���ة  �ل����ب����اح����ث  ل����ك����ن 

�سيا�سة  ينتقد  ها�سلنت،  وليام  ه��ارف��ارد، 

و�سبه  كورونا،  حالة  يف  �جلماعية  �ملناعة 

�أنها  �إىل  �إ�سارة  ب�«قتل جماعي«، يف  �لأمر 

ج��رى  �إذ�  وخ��ي��م��ة  ع���و�ق���ب  �إىل  ���س��ت��وؤدي 

�عتمادها.

ع��ن  �مل���د�ف���ع���ني  �أن  �خل������رب�ء  وي�����رى   

م���ن���اع���ة �ل��ق��ط��ي��ع ي��غ��ف��ل��ون �أم�������ر� م��ه��م��ا 

�ملحدقة  �ملخاطر  ع��ن  يتحدثون  ل  ح��ني 

�لذين  �لأ�سخا�س  �أو  �أنف�سهم،  بال�سباب 

19« ثم يتعافون منه،  مير�سون ب�«كوفيد 

يلحق  �لفرو�س  �أن  �إىل  حديثة  در��سة  �إذ 

وهذ�  �ل�سفاء،  بعد  �لقلب  بع�سلة  �سرر� 

بعيدة  ت��ك��ون  �لإ���س��اب��ة  ت��ب��ع��ات  �أن  م��ع��ن��اه 

�ل�����س��خ�����س  ي��خ�����س��ر  مل  و�إن  ح��ت��ى  �مل�����دى، 

حياته. �مل�ساب 

عنها  �أع��ل��ن��ت  �ل��ت��ي  �ل��در����س��ة  و�أوردت 

�جل��م��ع��ي��ة �لأم���رك���ي���ة ل��ط��ب �ل��ق��ل��ب، �أن 

كورونا،  متعايف  جمموعة  من  �ملئة  يف   78

�لقلب  م�ستوى  على  �سرٌر  لديهم  لوحظ 

من ج��ر�ء ك��ورون��ا، وه��ذ� �لأم��ر قد يوؤثر 

�مل���دة  �أو ح��ت��ى  ع��ل��ى ���س��ح��ت��ه��م م�����س��ت��ق��ب��ال 

�سيعي�سونها. �لتي 

�أما �لأمر �لثاين �لذي ل يتحدث عنه 

وقاية  كيفية  فهو  �لقطيع  مناعة  موؤيدو 

كيف  �أو  للمر�س،  عر�سة  �لأك��رث  �لفئات 

�ل�سباب  لأن  �لآخرين،  عن  عزلهم  ميكن 

ي�����زورون ك��ب��ار �ل�����س��ن، ����س���و�ء ك���ان���و� من 

�لآباء �أو من �لأجد�د و�لأقارب، هذ� دون 

يعانون  �لذين  �ل�سن  �سغار  عن  �حلديث 

�ل�سمنة  �أو  ك��ال�����س��ك��ري  م��زم��ن��ة  �أم��ر����س��ا 

�لعمل. �إىل  للذهاب  م�سطرون  لكنهم 

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان��ات ����س���ادرة ع���ن م��ع��ه��د 

�لأمركي،  و�لتقييم  �ل�سحية  �لقيا�سات 

�ستقرتب  �ل��ب��الد  يف  �ل��وف��ي��ات  ع���دد  ف���اإن 

�ألف، بحلول مطلع   415 على �لأرجح من 

�ملقبل. فرب�ير 

�ل��وق��ائ��ي��ة  �لإج������ر�ء�ت  �أزي���ل���ت  �إذ�  �أم����ا 

وه��ذ�  ك��ام��ل،  ب�سكل  �ل��ق��ي��ود  تخفيف  ومت 

»�ملناعة  نظرية  م��وؤي��دي��و  عنه  ي��د�ف��ع  م��ا 

�سيتجاوز  وف��ي��ات  ع��دد  ف���اإن  �جل��م��اع��ي��ة«، 

نف�سه. �لتاريخ  بحلول  �ألفا،   571

�أن��ه  ه��و  �ل��ب��اح��ث��ني،  بح�سب  و�مل��ع�����س��ل��ة 

يف ح���ال���ة �ل�����س��م��اح مب��ن��اع��ة �ل��ق��ط��ي��ع يف 

�ملئة فقط  25 يف  ف��اإن  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات 

بحلول  �أ�سيبت  ق��د  �ستكون  �ل�سكان  م��ن 

ف���رب�ي���ر �مل���ق���ب���ل، ف��ي��م��ا ت��ت��ط��ل��ب �مل��ن��اع��ة 

 40 حت�سني  م��ا،  ف��رو���س  �سد  �جلماعية 

خ��رب�ء  ي��ح��دد  بينما  �لأق���ل،  على  �مل��ئ��ة  يف 

وحتى   60 يالم�س  �أعلى  م�ستوى  �آخ��رون 

70 يف �ملئة.

 »حقائق مرعبة« ال يتحدث عنها مؤيدو »مناعة القطيع«

علماء بريطانيون يجرون تجربة مثيرة 
للجدل حول فيروس كورونا

االنباط- وكاالت

ي���ت���اأه���ب ع���ل���م���اء ب���ري���ط���ان���ي���ون ل��ب��دء 

�إ�سابة  �ساأنها  من  للجدل  مثرة  جتربة 

م��ت��ط��وع��ني �أ����س���ح���اء ب���ف���رو����س ك���ورون���ا 

�مل�سبب ملر�س كوفيد-19، وذلك  �مل�ستجد 

تطوير  ت�سريع  يف  �أم��ال  �مل��ر���س  ل��در����س��ة 

لقاح.

وت���ع���ت���رب  �ل��ت��ج��رب��ة �جل����دي����دة، �ل��ت��ي 

حمفوفة  �لتحدي«،  »در��سة  عليها  يطلق 

�إنها  �أن م��وؤي��دي��ه��ا ق��ال��و�  ب��امل��خ��اط��ر، غ��ر 

�لأبحاث  من  �أ���س��رع  نتائج  عن  ت�سفر  قد 

�ل��ق��ي��ا���س��ي��ة، �ل��ت��ي ت��در���س ت��اأث��ر �لأدوي����ة 

�مل�����س��اب��ني  �مل���ت���ط���وع���ني  �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة يف 

باملر�س.

و�أع���ل���ن���ت ج��ام��ع��ة �إم����ربي����ال ك��ول��ي��دج 

ل��ن��دن، ي��وم �ل��ث��الث��اء، �أن �ل��در����س��ة، �لتي 

ت�سم متطوعني �أ�سحاء ترت�وح �أعمارهم 

18 و30 عاما، �ستجرى بال�سر�كة مع  بني 

و�ل�سرت�تيجية  و�لطاقة  �لأعمال  وز�رة 

لندن  فري  روي��ال  وم�ست�سفى  �ل�سناعية 

�ل�سحة  ل��ن��ظ��ام  �لئ��ت��م��اين  و�ل�����س��ن��دوق 

�سركة  وهي  فيفو،  �إت�س  و�سركة  �لوطنية 

لديها خربة يف �إجر�ء �لختبار.

  ون��ق��ل��ت وك��ال��ة �أ���س��و���س��ي��ت��د ب��ر���س عن 

�ل���ربوف���ي�������س���ور ب��ي��رت �أوب���ن�������س���و، �ل��ب��اح��ث 

»�إ�����س����اب����ة  �إن  �ل�����در�������س�����ة،  يف  �مل���������س����ارك 

�مل��ت��ط��وع��ني ع��م��د� مب�����س��ب��ب��ات �لأم���ر�����س 

�لتعامل  يتم  �أل  يجب  �ملعروفة  �لب�سرية 

م���ع���ه���ا ب���ا����س���ت���خ���ف���اف. ل���ك���ن م���ث���ل ه���ذه 

مر�س  ح��ول  باملعلومات  غنية  �لدر��سات 

� م��ث��ل  م����ا، يف ح����ال مت���ت در�����س���ت���ه ج���ي���داً

كوفيد-19.

يف �ملرحلة �لأوىل من �لدر��سة، يهدف 

من  م�ستوى  �أق��ل  حتديد  �إىل  �لباحثون 

�ل��ت��ع��ر���س �ل�����الزم ل��ل��ت�����س��ب��ب يف �مل���ر����س. 

من��وذج  ذل��ك  بعد  �لباحثون  و�سي�ستخدم 

�ل���ت���ح���دي ن��ف�����س��ه ل���در�����س���ة ك��ي��ف��ي��ة ع��م��ل 

�للقاحات �ملحتملة يف �جل�سم و�ل�ستجابة 

�ملحتملة. و�لعالجات  للج�سم  �ملناعية 


