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بتوجيهات ملكي�ة... تعزيز الطاقة 
االستيعابية لبعض المستشفيات 
العسكرية للتعامل مع جائحة كورونا 

االنباط-وكاالت

ي��وا���ض��ل الأ���ض��ر م��اه��ر الأخ���ر����س، اإ���ض��راب��ه 

للمطالبة  ال��ت��وايل،  على   91 لليوم  الطعام  عن 

و�ضط  الإداري،  اعتقاله  واإن��ه��اء  عنه  ب��الإف��راج 

تراجع خطر يف و�ضعه ال�ضحي.

ويعاين الأخر�س من اأوجاع يف خمتلف اأنحاء 

يف  و�ضعوبة  امل�ضي،  على  القدرة  وع��دم  ج�ضده، 

الكالم، و�ضعف يف الروؤية.

وق���ال رئي�س ن���ادي الأ���ض��ر، ق���دورة ف��ار���س: 

ويتوقع  ج���داً  خ��ط��رة  مل��اه��ر  ال�ضحية  احل��ال��ة 

الأطباء انتكا�ضة يف حالته.

وك��ان��ت زوج����ة واأط���ف���ال الأ����ض���ر الأخ���ر����س، 

اأع��ل��ن��وا الإ����ض���راب ع��ن ال��ط��ع��ام، قبل ع��دة اي��ان 

اإ�ضناداً له يف معركته مع الحتالل.

الوعي  لفقدان  الأخ��ر���س،  الأ���ض��ر  وتعر�س 

قوة  قبل  م��ن  امل�ضت�ضفى  داخ���ل  تنقالت  خ��الل 

التفا�ضيل،  ويف  وامل��خ��اب��رات«.  »ال�ضجانني  م��ن 

ف���اإّن ق��وة م��ن �ضجاين الح��ت��الل وخم��اب��رات��ه، 

غرفته،  داه��م��ت  امل�ضت�ضفى،  اأم���ن  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

ب���ح���دود ال�����ض��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع�����ض��ر م���ن اول من 

اأم�س، واأخرجوا زوجته بالقوة، واأبقوه لوحده، 

ا على  واأنزلوه من ال�ضرير ثم اأفلتوه فوقع اأر�ضً

لغرفة  متحرك  كر�ضي  على  حملوه  ثم  وجهه، 

303 بق�ضم الباطني نف�ضه.

اأح��الم  ملحاميته  كلمته  يف  الأخ��ر���س  وق���ال 

حداد، اإنه ومن �ضدة الغ�ضب ملا ح�ضل، �ضعر بوجع 

�ضديد يف كل  واأمل  القلب م�ضدود  واأن  ق��وي  راأ���س 

اجل�ضم، م�ضيًفا.

التفا�صيل �ص »6«

يواصل معركة األمعاء الخاوية لليوم 91.. األسي�ر األخرس يتلو وصّيته

وزير األوقاف: االساءة للرسول الكريم 
جريمة وليست حرية شخصية

ولة« تسند تهمة اإلرهاب   »أمن الدَّ
لمتهمي جريمة الزَّرقاء 

عمره 2400 عام.. زيتون »تل الرميدة« محاصر

 الدراسات االستراتيجية: اكثر من 
نصف االردنيين يثقون بقدرة حكومة 

الخصاونة على تّحمل مسؤوليات 
المرحلة المقبلة

االنباط- عمان

واملقد�ضات  وال�ضوؤون  الأوق��اف  وزي��ر  قال 

الإ���ض��الم��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد اخل��الي��ل��ة، اإن 

ل��ل��ن��ب��ي حم��م��د )���ض��ل��ى اهلل عليه  ال�����ض����اءة 

حرية  لي�ضت  ج��م��ي��ع��ا،  ول��الأن��ب��ي��اء  و���ض��ل��م(، 

�ضخ�ضية واإمنا جرمية ت�ضجع على العنف.

واو�ضح اخلاليلة يف ت�ضريحات �ضحفية 

اأن هذه ال�ضاءة غر املقبولة،  ام�س الأح��د، 

الوقت  يف  الكراهية،  وخ��ط��اب  العنف  تولد 

العنف  ثقافة  لنزع  كله  العامل  يدعو  ال��ذي 

ال�����ض��ري��ع��ة  اأن  اىل  م�������ض���را  وال����ك����راه����ي����ة، 

ال���ض��الم��ي��ة حت��رم الآخ���ري���ن، وت��وؤك��د على 

�ضون النبياء واملعتقدات الدينية.

وا�ضاف اإن ال�ضاءة التي جاءت بحق النبي 

حممد )�ضلى اهلل عليه و�ضلم(، هي اعتداء 

���ض��ارخ وج��رمي��ة ب��ح��ق الدي�����ان وامل��ع��ت��ق��دات 

والن�ضانية جمعاء.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ول���ة  ع���ي ع����ام حم��ك��م��ة اأم����ن ال���دَّ  اأ���ض��ن��د م���دَّ

خري�ضات  ي��و���ض��ف  ال��ع�����ض��ك��ري  ال��ق��ا���ض��ي  ائ���د  ال���رَّ

جناية  تهم  رق��اء«  ال��زَّ »فتى  بق�ضية  للمتهمني 

�ضالمة  تعري�س  �ضاأنه  من  اإرهابي  بعمل  القيام 

ع���ب بني  امل��ج��ت��م��ع واأم���ن���ه ل��ل��خ��ط��ر واإل���ق���اء ال���رُّ

للخطر  حياتهم  وتعري�س  وت��روي��ع��ه��م  ��ا���س  ال��نَّ

بال�ضراك. �ضالح  با�ضتخدام 

ر خ��ري�����ض��ات ت��وق��ي��ف امل��ت��ه��م��ني يف ه��ذه  وق����رَّ

15 ي��وًم��ا ق��اب��ل��ة  ة  ال��ق�����ض��ي��ة، ام�����س الأح����د، م���دَّ

ا�ضتناًدا  والتاأهيل،  الإ�ضالح  للتجديد يف مراكز 

ق��ان��ون منع  م��ن   3  / / ب   7 و   3 و   2 امل���ادة  اإىل 

وت��ع��دي��الت��ه،   2006 ل�����ض��ن��ة   55 رق����م  الإره�������اب 

7 / ومن ذات القانون. وبدللة املادة 

اأنَّ ع���دًدا م��ن الأ���ض��خ��ا���س اع��ت��دوا  ُي�����ض��ار اإىل 

رق����اء، ح��ي��ث ب��روا  ع��ل��ى ف��ت��ى يف حم��اف��ظ��ة ال����زَّ

بعينيه. بالغة  اأ�ضرارا  واأحلقوا  يديه 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

يبلغ  التي  الزيتون  اأ�ضجار  ع�ضرات  ت��زال  ل 

2400 عام،  يف منطقة تل الرميدة  عمرها نحو 

الأثري و�ضط مدينة اخلليل، توؤكد حق ال�ضعب 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي يف ه����ذه الأر��������س ال���ت���ي ي��ح��اول 

الح���ت���الل وم�����ض��ت��وط��ن��وه ���ض��ل��ب��ه��ا وت��ه��وي��ده��ا، 

اأ�ضجارها،  ويحرقون  زيتونها،  ثمار  في�ضرقون 

ومي����ن����ع����ون اأ����ض���ح���اب���ه���ا م����ن ق����ط����اف ث���م���اره���ا 

بها. والعناية 

البراهيمي  احلرم  يقابل  الذي  رميدة  »لتل 

ال�����ض��ري��ف، ح��ك��اي��ة ���ض��م��ود وذك���ري���ات ط��ف��ول��ة، 

ب��رك��ة وخ���ر وف����ر«، ه��ك��ذا ي�ضف  ول�����ض��ج��ره��ا 

الرميدة  ت��ل  م��ن  اقنيبي  ���ض��ادق  حممد  امل�ضن 

زمن  منذ  يحاول  الحتالل  »اإن  ويقول  اأر�ضه. 

ال��ت��ي �ضكنها  ال��ت��ل��ة  ع��ل��ى ه���ذه  ال�����ض��ي��ط��رة  ب��ع��ي��د 

عليهم  الأنبياء  من  وغرهما  ويعقوب  اإبراهيم 

عنوة،  منها  طردنا  ويحاول  وال�ضالم،  ال�ضالة 

منها«. نرحل  ولن  بها  متم�ضكون  اأننا  اإل 

التي  اقنيبي ينتظر �ضماح �ضلطات الحتالل 

منعته من اكمال قطاف الزيتون يف اأر�ضه التي 

باأربعني  مزروعة  ون�ضف،  دومن��ات  ثالثة  تبلغ 

عام.   2400 ب� عمرها  يقدر  رومية  زيتون  �ضجرة 

مو�ضحا اأن مو�ضم الزيتون له اأهمية يف حياته.

التفا�صيل �ص »8«

االنباط- عمان

 ك�����ض��ف��ت ن��ت��ائ��ج ا���ض��ت��ط��الع اأج�����راه م��رك��ز 

ال����ض���رات���ي���ج���ي���ة يف اجل���ام���ع���ة  ال����درا�����ض����ات 

اك���ر م��ن ن�ضف  ام�����س الأح���د ان  الأردن���ي���ة، 

الردن��ي��ني ي��ع��ت��ق��دون ب��ق��درة رئ��ي�����س ال���وزراء 

الدكتور ب�ضر اخل�ضاونة واحلكومة والفريق 

. املقبلة  املرحلة  م�ضوؤوليات  حّتمل  على 

وقال املركز اإن ال�ضتطالع ياأتي للتعريف 

ت�ضكيل  جتاه  الأردين  العام  الراأي  باجتاهات 

على  قدرتها  ومدى  اخل�ضاونة  ب�ضر  حكومة 

وتنفيذ  املقبلة،  امل��رح��ل��ة  م�����ض��وؤول��ي��ات  حتمل 

امل���ه���م���ات امل���وك���ل���ة اإل���ي���ه���ا يف ك���ت���اب ال��ت��ك��ل��ي��ف 

املواطنني  م��واق��ف  على  وال��ت��ع��رف  ال�����ض��ام��ي، 

واآرائ������ه������م ح������ول الأو�������ض������اع الق���ت�������ض���ادي���ة 

املحلية. والأولويات 

التفا�صيل �ص »3«

الفايز يبحث تعزيز العالقات مع السفير األميركي  الحاللمة : دائرة األحوال تمثل األرشيف الرئيسي للدولة 
االنباط-عمان

 ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س جم��ل�����س الأع�����ي�����ان، ف��ي�����ض��ل 

ال��ف��اي��ز، مب��ك��ت��ب��ه ب����دار جم��ل�����س الأع���ي���ان ام�����س 

هرني  اململكة،  لدى  الأمركي  ال�ضفر  الأح��د، 

و�ضبل  الثنائية  العالقات  معه  وبحث  وو���ض��ر، 

ت��ع��زي��زه��ا مب��خ��ت��ل��ف امل���ج���الت، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 

الأو����ض���اع ال��راه��ن��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وال��ق�����ض��اي��ا ذات 

امل�ضرك. الهتمام 

العالقات ال�ضراتيجية  اأهمية  الفايز  واأكد 

ب���ني امل��م��ل��ك��ة الردن����ي����ة ال��ه��ا���ض��م��ي��ة وال���ولي���ات 

����ض���رورة  اإىل  م�������ض���را  الأم����رك����ي����ة،  امل���ت���ح���دة 

تطويرها.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 قال وزير الداخلية توفيق احلالملة اأن دائرة 

الأح�����وال امل��دن��ي��ة واجل�������وازات، مت��ث��ل الأر���ض��ي��ف 

ال��رئ��ي�����ض��ي ل��ل��دول��ة الردن���ي���ة ب��ك��اف��ة م��ك��ون��ات��ه��ا ، 

ويجب توفر جميع امل�ضتلزمات الالزمة لعمليات 

ل��الإرت��ق��اء  تنتهجها  ال��ت��ي  وال��ت��ط��وي��ر  التحديث 

بعملها وحتقيق اخلدمة املثلى للمواطن.   واأكد 

وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ل���دى زي���ارت���ه ال����دائ����رة، ام�����س 

 ، العمو�س  ال��ع��ام فهد  الأح����د، ول��ق��ائ��ه م��دي��ره��ا 

اأهمية اتخاذ جميع الجراءات الالزمة لتجويد 

للقوانني  وفقا  املواطنني  على  والت�ضهيل  العمل 

والنظمة .

التفا�صيل �ص »5«

الملك والملكة يطمئنان على 
أردنيين تعرضا العتداء 

في مدينة فرنسية

 العميد الفراية: إعادة تنظيم 
حركة المسافرين عن طريق بعض 

المراكز الحدودية البرية

االنباط-عمان

يوم  رانيا  ،وامللكة  عبداهلل  امللك  اط��م��اأن   

ام�������س الأح�����د خ����الل ات�����ض��ال ه��ات��ف��ي على 

�ضحة ال�ضابني الأردنيني املعتدى عليهم يف 

اإحدى املدن الفرن�ضية. وتعر�س �ضاب اأردين 

مربح  و���ض��رب  عن�ضري  لع��ت��داء  و�ضقيقته 

باإحدى مدن فرن�ضا،  من قبل رجل وام��راأة 

حممد  عليه  املعتدى  ال�ضاب  اأعلنه  ما  وف��ق 

اأبو عيد عرب �ضفحته على في�ضبوك.

االنباط-عمان

اأزمة كورونا،  اأعلن مدير عمليات خلية   

ال��ع��م��ي��د م������ازن ال����ف����راي����ة، اإع��������ادة ت��ن��ظ��ي��م 

املراكز  بع�س  طريق  ع��ن  امل�ضافرين  حركة 

احل���دودي���ة ال���ربي���ة وه���ي )م���رك���ز ال��ع��م��ري 

وحدود  ح�ضني  امللك  وج�ضر  ح�ضني  وال�ضيخ 

املدورة(.

واأ�����ض����اف، يف م���وؤمت���ر ���ض��ح��ف��ي ع��ق��ده يف 

اأن��ه �ضيتم فتح  ال���وزراء ام�س الأح��د،  رئا�ضة 

اأمام  املعابر احلدودية الربية للمملكة  هذه 

اخلمي�س  يوم  من  اعتباراً  امل�ضافرين  حركة 

املقبل 29 من ت�ضرين الأول احلايل، مو�ضحا 

�ضت�ضتقبل  التي  الربية  املعابر احلدودية  اأن 

وامللك  امل���دورة،  ح��دود  امل�ضافرين هي مركز 

ح�ضني وال�ضيخ ح�ضني، يف حني ي�ضتمر مركز 

ال�ضحن  حركة  ا�ضتقبال  يف  العمري  ح��دود 

تتعامل  التي  ال�ضتثنائية  احل��الت  وبع�س 

معها غرفة عمليات وزارة الداخلية، واأع�ضاء 

ال�ضلك الدبلوما�ضي. وبني الفراية اأنه �ضيتم 

ال�ضاحنات  ل�ضائقي  الإل��زام��ي  احلجر  وق��ف 

وا�ضتبداله باحلجر املنزيل ملدة اأ�ضبوع.

التفا�صيل �ص »2«

3تسجيل 39 وفاة و2337 إصابة بفيروس كورونا
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الملك يعزي سلطان بروناي
 بوفاة نجله األمير عبدالعظيم

 المعونة: ربع مليون أسرة ستستفيد 
من برامج الدعم والمساعدات 2021

االنباط-عمان

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

حاج  ال�سلطان  ج��ال��ة  اإىل  تعزية  برقية 

ح�����س��ن ال��ب��ل��ق��ي��ة، ���س��ل��ط��ان ب����رون����اي دار 

ال�سام، بوفاة جنله املغفور له، باإذن اهلل، 

�سمو االأمري عبدالعظيم.

وع����ر ج��ال��ت��ه، يف ال���رق���ي���ة، ب��ا���س��م��ه 

الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  �سعب  وبا�سم 

التعزية  م�ساعر  اأ���س��دق  ع��ن  وحكومتها، 

اهلل  �سائا  االأليم،  امل�ساب  بهذا  واملوا�ساة 

ب��وا���س��ع  ال��ف��ق��ي��د  يتغمد  اأن  ق��درت��ه  ج��ل��ت 

ج��ال��ة  ي��ل��ه��م  واأن  وغ����ف����ران����ه،  رح���م���ت���ه 

واالأ���س��رة  البلقية،  ح�سن  ح��اج  ال�سلطان 

امل��ال��ك��ة و���س��ع��ب ب���رون���اي ال�����س��ق��ي��ق جميل 

ال�سر وح�سن العزاء.

االنباط-عمان

ب��ا���س��م وزارة  ال��ر���س��م��ي  ال���ن���اط���ق  ق����ال 

ال�سفري  امل��غ��رتب��ن  و�����س����وؤون  اخل���ارج���ي���ة 

تتابع  ال���وزارة  اإن  الفايز،  علي  اهلل  �سيف 

م��ن خ���ال ال�����س��ف��ارة االردن���ي���ة يف باري�س 

حادثة االعتداء، يوم اجلمعة املا�سي، على 

اأردين و�سقيقته يف مدينة اجنرز  مواطن 

يف �سمال غرب فرن�سا.

ال�سفارة  تلقي  وف���ور  اأن���ه  ال��ف��اي��ز  وب��ن 

ات�����س��اال ه��ات��ف��ي��ا م��ن امل��واط��ن��ن، ت��وا���س��ل 

م��ع��ه��م��ا  ب����اري���������س  يف  االردين  ال�������س���ف���ري 

و�سامتهما  �سحتهما  على  لاطمئنان 

لهما  �ستقدم  ال�سفارة  اأن  على  وال��ت��اأك��ي��د 

الثقايف  امللحق  وكلف  املمكنة،  امل�ساعدات 

يف ال�سفارة بالتوجه فوراً اإىل املدينة التي 

يقطنان فيها وتقدمي امل�ساعدات الازمة 

بال�سكوى.  املتعلقة  امل�سائل  ومتابعة  لهما 

ال�سكوى  حاليا  تتابع  ال�سفارة  اإن  وا�ساف 

امل��ق��دم��ة ل��ل�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة واإج�������راءات 

بحالة  امل��واط��ن��ن  اأن  م���وؤك���دا  ال��ت��ح��ق��ي��ق، 

التحقيق  قيد  احلادثة  وان  جيدة  �سحية 

ح��ال��ي��ا م���ن ق��ب��ل ال�����س��ل��ط��ات ال��ف��رن�����س��ي��ة 

املحلية.

االنباط-عمان

ع��م��ان،  يف  املك�سيكية  ال�����س��ف��ارة  نظمت 

ال  الذكرى  مبنا�سبة  حفا  االأح��د،  ام�س 

بن  الدبلوما�سية  العاقات  لتاأ�سي�س   45

املك�سيك واالأردن.

واأقامت ال�سفارة، خال االحتفال الذي 

املدعوين،  ح�سره ع��دد حم��دود ج��دا من 

م��ذب��ح��ا ت��ذك��اري��ا ل��ي��وم امل���وت���ى، واأت���اح���ت 

زي���ارت���ه اف��رتا���س��ي��ا )ع���ر االن���رتن���ت( مت 

كوفيد  وب��اء  ج��راء  للمتوفن  تخ�سي�سه 

–19 من كا البلدين. 

االنباط-عمان

ال�سمالية،  الع�سكرية  املنطقة  اأحبطت   

خال ال�� )72( �ساعة املا�سية، على اإحدى 

واج��ه��ات��ه��ا حم���اول���ة ت�����س��ل��ل ���س��خ�����س من 

االأرا�سي االأردنية اإىل االأرا�سي ال�سورية.

و����س���رح م�����س��در ع�����س��ك��ري م�����س��وؤول يف 

االأردنية  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة 

اأنه مت تطبيق قواعد  اجلي�س العربي،   –
اال�ستباك، ما اأدى اإىل اإلقاء القب�س عليه 

وحتويله اإىل اجلهات االأمنية املخت�سة.

الع�سكرية  املنطقة  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 

ال�سمالية �ستتعامل بكل قوة وحزم مع اأي 

بهدف  تهريب  حم��اول��ة  اأو  ت�سلل  عملية 

للمملكة  احل���دود  واأم���ن  امل��واط��ن  حماية 

االأردنية الها�سمية.

االنباط- عمان

الوطنية  املعونة  عام �سندوق  قال مدير 

ع��م��ر امل�����س��اق��ب��ة، اإن رب����ع م��ل��ي��ون اأ����س���رة يف 

من  �ست�ستفيد  امل��م��ل��ك��ة،  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 

ب��رام��ج ال��دع��م وامل�����س��اع��دات ال��ن��ق��دي��ة ع��ام 
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واو������س�����ح امل�������س���اق���ب���ة ام�������س االح�������د، اأن 

التنفيذية  اخلطط  اإع��داد  اأنهى  ال�سندوق 

مل�����س��روع  وال��ف��ن��ي��ة  اللوج�ستية  وامل��ت��ط��ل��ب��ات 

احلكومي،  ال��ن��ق��دي  ال��دع��م  ب��رام��ج  تو�سعة 

وذل����ك ل��ل��ب��دء ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا م���ع م��ط��ل��ع ال��ع��ام 

على  االن��ف��اق  حجم  اأن  اىل  م�سريا  امل��ق��ب��ل، 

املالية  وامل�����س��اع��دات  النقدي  ال��دع��م  ب��رام��ج 

ال���ت���ي ���س��ي��ن��ف��ذه��ا ال�����س��ن��دوق خ����ال ال��ع��ام 

اإىل  �سي�سل  التو�سعة،  عمليات  بعد  املقبل، 

اأكرث من ربع مليار دينار.

اأث��رت  احلالية  االأزم��ة  اأن  امل�ساقبة  وب��ن 

خا�سة  االأردن���ي���ة،  االأ���س��ر  على  كبري  ب�سكل 

ال��ط��ب��ق��ات ال��ف��ق��رية وال��ه�����س��ة، م���وؤك���دا اأن 

تفا�سيل  كافة  عن  قريًبا  �ستعلن  احلكومة 

ب����رام����ج ال���ت���و����س���ع���ة، وذل������ك ب���ع���د اق����راره����ا 

ب�سيغتها النهائية من قبل جمل�س الوزراء.

وا�ساف اإن �سندوق املعونة قدم خدماته 

خال العام احلايل الأكرث من 80 باملئة من 

االأ���س��ر االردن��ي��ة، م��ن خ��ال ال��رام��ج التي 

ن��ف��ذه��ا وامل��ت��م��ث��ل��ة ب��رام��ج امل��ع��ون��ات املالية 

عمال  ودع���م  التكميلي،  وال��دع��م  امل��ت��ك��ررة، 

اخلبز،  دع��م  برنامج  اىل  ا�ساقة  امل��ي��اوم��ة، 

وغريها

االنباط-عمان

االأرك���ان  هيئة  رئي�س  اأوع���ز  �سامية،  ملكية  بتوجيهات 

ام�س  احلنيطي،  اأح��م��د  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء  امل�����س��رتك��ة، 

االأمري  بتعزيز م�ست�سفى  امللكية  الطبية  االأح��د، للخدمات 

يف  را���س��د  االأم���ري  وم�ست�سفى  ال��زرق��اء  حمافظة  يف  ها�سم 

حمافظة اإربد بكرفانات لزيادة الطاقة اال�ستيعابية فيهما، 

ك��ورون��ا  اأزم���ة  م��ع  للتعامل  ب��ك��ادر طبي متخ�س�س  م���زودة 

خال زيارته اإىل مديرية اخلدمات الطبية امللكية.

ك��م��ا اأوع������ز رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك��������ان امل�����س��رتك��ة ب��ت��زوي��د 

االأج��ه��زة  ب��اأح��دث  م���زود  م��ي��داين  مب�ست�سفى  امل�ست�سفين 

اإ�سافة  اجل��ائ��ح��ة،  مواجهة  يف  قدراتهما  لتعزيز  الطبية 

اإىل تزويد جميع مناطق اململكة بكرفانات ل�سحب العينات 

توفرياً للوقت واجلهد ولزيادة اأعداد الفحو�سات اليومية 

التي تقوم بها فرق التق�سي الوبائي.  وا�ستمع اللواء الركن 

اخل��دم��ات  ع���ام  م��دي��ر  ق��دم��ه  ���س��رح مف�سل  اإىل  احلنيطي 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة ال��ع��م��ي��د ال��ط��ب��ي��ب ع����ادل ال��وه��ادن��ة وع��دد 

وكيفية  كورونا  اأزم��ة  واق��ع  عن  االخت�سا�س،  اأ�سحاب  من 

التعامل معها واخلطط امل�ستقبلية ملواجهتها.

واأكد اللواء الركن احلنيطي اأن اخلدمات الطبية امللكية 

اإحدى موؤ�س�سات الوطن وجزء اأ�سا�سي من القطاع ال�سحي 

مرتباتها  تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود  م�سيداً  االأردين، 

املتميز يف تقدمي اخلدمة  وبامل�ستوى  االأزم���ة،  ه��ذه  خ��ال 

العاجية للمراجعن من داخل اململكة وخارجها.

الطبية  اخل��دم��ات  اأن  ال��وه��ادن��ة  الطبيب  العميد  وب��ننّ 

ال�ساملة  الطبية  وم��راك��زه��ا  م�ست�سفياتها  بكافة  امللكية 

بواقع  للنهو�س  واال�ستعداد،  اجلاهزية  درج��ات  اأعلى  على 

اخلدمة الطبية املقدمة للمر�سى واملراجعن ملواجهة اأزمة 

منذ  تعاملت  امللكية  الطبية  اخلدمات  اأن  م�سيفاً  كورونا، 

ب��داي��ة االأزم���ة م��ع ع��دد كبري م��ن احل���االت وعلى اختاف 

�سدتها.

االناط-عمان

 اأع��ل��ن م��دي��ر ع��م��ل��ي��ات خلية اأزم�����ة ك��ورون��ا، 

ال��ع��م��ي��د م����ازن ال���ف���راي���ة، اإع������ادة ت��ن��ظ��ي��م ح��رك��ة 

احل��دودي��ة  امل��راك��ز  بع�س  طريق  ع��ن  امل�سافرين 

ال��ري��ة وه���ي )م��رك��ز ال��ع��م��ري وال�����س��ي��خ ح�سن 

وج�سر امللك ح�سن وحدود املدورة(.

واأ���س��اف، يف موؤمتر �سحفي عقده يف رئا�سة 

ال��وزراء ام�س االأح��د، اأن��ه �سيتم فتح هذه املعابر 

احلدودية الرية للمملكة اأمام حركة امل�سافرين 

اعتباراً من يوم اخلمي�س املقبل 29 من ت�سرين 

احل��دودي��ة  امل��ع��اب��ر  اأن  مو�سحا  احل����ايل،  االأول 

ه��ي مركز  امل�����س��اف��ري��ن  �ست�ستقبل  ال��ت��ي  ال��ري��ة 

ح��دود امل��دورة، وامللك ح�سن وال�سيخ ح�سن، يف 

ا�ستقبال  يف  العمري  ح��دود  مركز  ي�ستمر  ح��ن 

حركة ال�سحن وبع�س احلاالت اال�ستثنائية التي 

الداخلية،  وزارة  عمليات  غ��رف��ة  معها  تتعامل 

اأنه  ال�سلك الدبلوما�سي. وبن الفراية  واأع�ساء 

�سيتم وقف احلجر االإلزامي ل�سائقي ال�ساحنات 

وا�ستبداله باحلجر املنزيل ملدة اأ�سبوع، و�سيطلب 

اأي����ام من  ق��ب��ل خم�سة  ار  ���س��ي  ب��ي  منهم فح�س 

قدومهم للمعر، باالإ�سافة اإىل فح�س بي �سي ار 

لدى و�سولهم املعر اأو املركز احلدودي، من ثم 

حجز منزيل ح�سب م�سفوفة املخاطر ال�سادرة 

عن وزارة ال�سحة.

واأو�سح اأنه �سيتم ا�ستقبال اأعداد حمدودة من 

امل�سافرين عر املعابر احلدودية الرية امل�سموح 

يف  م�سافر  مئة  ب��واق��ع  منها،  م�سافرين  دخ���ول 

مركز حدود املدورة وال�سيخ ح�سن و150 م�سافرا 

يف مركز ج�سر امللك ح�سن، م�سريا اىل اأن زيادة 

اأعداد امل�سافرين �ستتم ح�سب التقييم االأ�سبوعي 

ل�سري العمل على املراكز احلدودية.

عر  للم�سافرين  �سي�سمح  اأن��ه  الفراية   وك�سف 

اإج���راءات  بعد  ب�سياراتهم  ال��دخ��ول  الرية  املعابر 

النقل  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  �ستقوم  كما  تعقيمها، 

الري بتوفري و�سائل النقل العامة يف هذه املعابر. 

واأكد اأنه مت حت�سن االإجراءات الوقائية للعاملن 

الفحو�سات  وتكثيف  الرية  احل��دودي��ة  املراكز  يف 

فيها من خال جتهيز خمتر فحو�سات كورونا يف 

كل معر حدودي �سي�ستاأنف ن�ساطه.

و�سدد العميد الفراية اأنه على جميع الراغبن 

على  الت�سجيل  احل��دودي��ة  املعابر  ع��ر  ب��ال��ع��ودة 
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كود، اإ�سافة اإىل فح�س بي �سي ار قبل و�سولهم 

اأنه �سيتم فتح املن�سة  اأي��ام، م�سريا اىل  بخم�سة 

امل��ق��ب��ل، و�ستبا�سر  ال��ث��اث��اء  ي���وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا 

القادمن  با�ستقبال  املختلفة  احلدودية  املراكز 

اعتبارا من يوم اخلمي�س املقبل.

يحملون  مم��ن  بامل�ستثمرين  يتعلق  وف��ي��م��ا 

ج��واز  على  وحا�سلن   ) ب  اأ  ا�ستثمار)  بطاقة 

لهم  �سي�سمح  ولعائاتهم  لهم  م�ستثمر  �سفر 

اأي�����س��ا ال���ق���دوم ع���ر امل��ع��اب��ر احل���دودي���ة ب���دون 

نف�س  �سمن  ول��ك��ن  امل��ن�����س��ة،  ع��ل��ى  ت�سجيل  اأي 

ال�سروط فح�س بي �سي ار قبل 5 اأيام، وفح�س 

بي �سي ار يف املعر.

االنباط-عمان

 ق���ال ���س��م��اح��ة ق��ا���س��ي ال��ق�����س��اة ال�����س��ي��خ عبد 

مئات  مب�ساعر  اال�ستهزاء  اإن  الربطة  احل��اف��ظ 

امل��اي��ن م��ن امل�����س��ل��م��ن واال���س��ت��ه��ت��ار ب��اإمي��ان��ه��م 

دع��وى  ت��رره��ا  ال  م��دان��ة  ج��رمي��ة  ومعتقداتهم 

احلرية والتعبري عن الراأي.

منه  ن�سخة  �سحفي  بيان  يف  �سماحته،  واأك���د 

للمقد�سات  التعر�س  ت�سويغ  اأن  االأح����د،  ال��ي��وم 

وحماولة تريرها وفق اأي اعتبار �سبيه بت�سويغ 

اأعمال التطرف والتع�سب الذي يرف�سه العامل 

لنبينا  احلقيقي  االنت�سار  اأن  واأو�سح  ويحاربه. 

باالقتداء  ي��ك��ون  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ال��ك��رمي 

�سوؤون حياتنا  ال�سريف يف  وااللتزام مبنهجه  به 

والذود عن ديننا موقنن بقول ربنا جل يف عاه 

لنبيه الكرمي )انا كفيناك امل�ستهزئن(.

ن��وؤم��ن به  ال���ذي  ال��وق��ت  “اأننا يف  اإىل  واأ���س��ار 

بن  واحل��وار  االلهية  والكتب  الر�ساالت  بجميع 

ات��ب��اع ال��ث��ق��اف��ات ع��ل��ى ت��ع��دده��ا وت��ن��وع��ه��ا مل��ا فيه 

لن�ستغرب  الب�سرية  وم�سلحة  االن�سانية  خ��ري 

وتعمل  ال����وراء  اإىل  تعيدنا  ال��ت��ي  ال���دع���وات  م��ن 

ج��راء  الفتنة  اأ�سباب  وب��ث  اخل��اف  تاأجيج  على 

ال��ن��ا���س  ب��ن  ت��وق��ع  اأن  ت��ري��د  بغي�سة  ت�����س��رف��ات 

وتعكر �سفو �سلمهم وطماأنينة حياتهم”.

كما اأكد قا�سي الق�ساة اأنه ال يوجد على وجه 

الكرمي  للر�سول  اال�ساءة  يقبل  م�سلم  الب�سيطة 

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم واإىل اأي ر�سول من 

ر�سل اهلل تعاىل اأجمعن.

واأ������س�����اف ان االإ������س�����اءة اأي������ا ك���ان���ت ���س��وره��ا 

وط��ري��ق��ت��ه��ا ت�����س��ك��ل ا���س��ت��ف��زازا خ��ط��ريا مل��اي��ن 

امل�����س��ل��م��ن ل���ذا ف��م��ن ال���واج���ب ع��ل��ى ال��ع��ق��اء يف 

العامل اأجمع اأن تكون لهم كلمة وفعل حقيقي يف 

و�سع حد ملثل هذه الظواهر واال�ستفزازات التي 

بداأت تن�سط وتاأخذ اأبعادا خمتلفة.

وال�����دول،  احل���ك���وم���ات  ب��ع�����س  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

وبكل اأ�سف، تعمل على �سرعنتها وتاأييدها ولعل 

اأن  واال�ستنكار  واال���س��ت��غ��راب  االرت��ي��اب  يثري  م��ا 

هوؤالء يح�سرون حرية التعبري والراأي باالإ�ساءة 

يقفون  بينما  وق�����س��اي��اه��م،  امل�سلمن  مل��ق��د���س��ات 

االأم���ر  تعلق  اإذا  ومبجلن  ومعظمن  ح��ذري��ن 

بغري امل�سلمن

ان االنباط- عمنّ

 التقى رئي�س جمل�س االأعيان، في�سل الفايز، 

مب��ك��ت��ب��ه ب�����دار جم��ل�����س االأع����ي����ان ام�������س االأح�����د، 

وو�سرت،  هرني  اململكة،  لدى  االأمريكي  ال�سفري 

تعزيزها  و�سبل  الثنائية  العاقات  معه  وبحث 

مب��خ��ت��ل��ف امل����ج����االت، ب��االإ���س��اف��ة اإىل االأو����س���اع 

ال��راه��ن��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وال��ق�����س��اي��ا ذات االه��ت��م��ام 

امل�سرتك.

اال�سرتاتيجية  العاقات  اأهمية  الفايز  واأك��د 

بن اململكة االردنية الها�سمية والواليات املتحدة 

االأمريكية، م�سريا اإىل �سرورة تطويرها، خا�سة 

يف املجاالت االقت�سادية واال�ستثمارية مبا يخدم 

م�سلحة ال�سعبن ال�سديقن.

اجل��ه��ود  تكثيف  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ل��ق��اء  وت��ط��رق 

ال�سام واال�ستقرار يف  اإحال  اأجل  املُبذولة من 

املنطقة ومتكن �سعوبها من االأمن واال�ستقرار.

عملية  جت��اه  االأردين  املوقف  الفايز  وعر�س 

با�ستمرار  يوؤكد  امللك  جالة  اأن  مبينا  ال�سام، 

ال�سرعية  اإىل قرارات  اأن حل الدولتن وامل�ستند 

االإ�سرائيلي  العربي  بال�سراع  املتعلقة  الدولية 

ه��م��ا ال��ك��ف��ي��ان ب���ع���ودة االأم�����ن واال����س���ت���ق���رار يف 

املنطقة.

االنباط-عمان

بحث وزير االأ�سغال العامة واالإ�سكان املهند�س 

و�سفري  االأح���د،  ام�س  مكتبه،  يف  الك�سبي  يحيى 

نا�سر  �سعود بن  اململكة  املعتمد لدى  دولة قطر 

اآل ثاين، �سبل تعزيز العاقات االأردنية القطرية 

يف القطاع االإن�سائي واالإ�سكان.

واأكد الوزير خال اللقاء حر�سه على تنفيذ 

بتعزيز  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  توجيهات 

اأمله  ، معربا عن  البلدان العربية  العاقات مع 

يف  وقطر  االأردن  بن  والتن�سيق  التعاون  بزيادة 

االإن�����س��اءات  ق��ط��اع  امل��ج��االت وخا�سة يف  خمتلف 

واالإ�سكان.

وع���ر����س ال��ك�����س��ب��ي ال���ف���ر����س اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

واالإ���س��ك��ان،  ال��ع��ق��ار  االأردن مب��ج��ال  امل��ت��وف��رة يف 

قطاع  يف  ال��ك��ب��رية  الب�سرية  امل����وارد  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ال��ه��ن��د���س��ة وامل�����ق�����اوالت و���س��ب��ل اال����س���ت���ف���ادة من 

ال���ت���ج���ارب واخل������رات ال��ف��ن��ي��ة امل���رتاك���م���ة ب��ه��ذه 

امل�ستثمرين  اأم����ام  اإج�����راءات  وت�سهيل  امل��ج��االت 

القطرين يف االأردن ملنافعها لكا الطرفن.

االأردن��ي��ة  بالعمالة  ث��اين  اآل  اأ���س��اد  من جهته، 

امل��ت��واج��دة يف ق��ط��ر خ��ا���س��ة امل��ه��ن��د���س��ن، م�سيدا 

ب��ك��ف��اءت��ه��م واإ���س��ه��ام��ات��ه��م يف خم��ت��ل��ف امل�����س��اري��ع 

القطرية.

واأع������رب ع���ن اع���ت���زازه ب��ال��ع��اق��ات االأردن���ي���ة 

التعاون  م�ستوى  رف��ع  اإىل  وتطلعه  ال��ق��ط��ري��ة، 

قطاع  فيها  مب��ا  امل���ج���االت،  خمتلف  يف  ال��ث��ن��ائ��ي 

التي تتطلب تبادال م�ستمرا  الهند�سة واالإ�سكان 

لاإفادة  امل�ستمرة  باده  رغبة  موؤكدا  للخرات، 

من الكفاءات االأردنية.

بتوجيهات ملكية... تعزيز الطاقة االستيعابية لبعض 
المستشفيات العسكرية للتعامل مع جائحة كورونا 

 العميد الفراية: إعادة تنظيم حركة المسافرين عن طريق بعض المراكز الحدودية البرية

 قاضي القضاة: االستهزاء بمشاعر مئات الماليين من المسلمين جريمة مدانة

الفايز يبحث تعزيز العالقات مع السفير األميركي

 الكسبي وآل ثاني يبحثان سبل تطوير العالقات األردنية القطرية

 الخارجية تتابع حادثة االعتداء
 على أردني وشقيقته في فرنسا

 السفارة المكسيكية تحتفل بمرور 45 
عاما على تأسيس العالقات مع األردن

 المنطقة العسكرية الشمالية 
تحبط محاولة تسلل

االثنني   26/ 10 / 2020
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االنباط-عمان

ب��ح��ث رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد م���ؤ���س�����س��ات 

الدكتور  جودتها  و�ضمان  ال��ع��ايل  التعليم 

ظ��اف��ر ال�����س��راي��رة وم�����س��اع��د م��دي��ر الأم���ن 

العميد  اللوج�ضتي  وال��دع��م  ل����إدارة  العام 

�ضبل  ���ض��ت��ال  اأب���و  معت�ضم  ال��دك��ت��ور  ال��رك��ن 

ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����ض��رك ب���ن ال��ط��رف��ن 

التعليمية  اجلوانب  من  عدد  يف  والتباحث 

يف  ال�ضرطية  والكليات  املعاهد  تخ�ص  التي 

مديرية الأمن العام.

الأح��د،  ام�ص  ال�ضرايرة،  الدكتور  وق��ال 

الركن  العميد  الهيئة  لقائه يف مقر  خ�ل 

تتمتع  ال��ع��ام  الأم���ن  مديرية  اإن  �ضتال  اأب��و 

ك��اف��ة جم����الت عملها  رف��ي��ع يف  مب�����ض��ت��وى 

والأمنية  العملياتية  اأو  اخلدماتية  �ضواء 

املميز  ل�����أداء  ان��ع��ك��ا���ص  امل�����ض��ت��وى  ه��ذا  واأن 

العام الذين يتمتعون  ملنت�ضبي جهاز الأمن 

بالكفاءات العلمية والعملية والتدريبية ما 

جعلهم فخر الأردنين واعتزازهم جميعاً.

اأهمية  اأبو �ضتال  اأكد العميد  من جانبه، 

وما  الع��ت��م��اد  هيئة  م��ع  امل�ضرك  ال��ت��ع��اون 

ي��ق��دم��ه ه���ذا ال�����ض��رح ل��ل��وط��ن م���ن ت��ع��زي��ز 

ج�������ودة ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل ل���ل���و����ض���ول اإىل 

مديرية  اأن  مو�ضحاً  العاملية،  التناف�ضية 

الأمن العام ل تاألو جهداً يف تعزيز اأعمالها 

التعليمية  ال�����ض��روح  ك��اف��ة  م���ع  امل�����ض��رك��ة 

العلمية  خرباتها  من  ال���ض��ت��زادة  اأج��ل  من 

مبا  التدريب  واأ�ضاليب  املعلومات  وت��ب��ادل 

ي��ن��ع��ك�����ص اي��ج��اب��اً ع��ل��ى م�����ض��ت��وى اخل��دم��ات 

امل�ضاعد  واأ�ضاف  للمواطنن.  تقدمها  التي 

مديرية  اأن  اللوج�ضتي  وال��دع��م  ل�����إدارة 

القوى  وت��دري��ب  تاأهيل  ت�ضع  العام  الأم��ن 

لرفع  اأولوياتها  �ضلم  على  لديها  الب�ضرية 

ك��ل �ضمن  ل��دي��ه��ا  ال��ع��ام��ل��ن  اأداء  م�����ض��ت��وى 

اخلدمة  على  اإيجاباً  لينعك�ص  عمله  جمال 

الأمن  جهاز  اأن  مبيناً  للمواطنن،  املقدمة 

ت��رج��م��ة وت��ر���ض��ي��خ مفهوم  ا���ض��ت��ط��اع  ال���ع���ام 

حم��اور  على  يرتكز  ال���ذي  ال�ضامل  الأم���ن 

يف  وجمتمعية  واإن�ضانية  و�ضرطية  اأم��ن��ي��ة 

اأطر ت�ضريعية حتقق �ضيادة القانون وهيبة 

الدولة.

االنباط-عمان

 �ضجلت وزارة الزراعة، 499 حريقا اندلع 

ال���ع���ام احل�����ايل، يف م��ن��اط��ق حرجية  خ�����ل 

وغابات مبناطق خمتلفة من اململكة.

ام�ص  بيان �ضحفي  ال���وزارة يف  واو�ضحت 

الح����د، اإن احل��ري��ق ال���ذي ان��دل��ع ي���وم ام�ص 

ال�ضبت، يف حميط كلية عجلون، التهم نحو 

500 دومن من الرا�ضي، حيث �ضاهمت �ضرعة 

ال���ري���اح ووع�����ورة املنطقة ووج����ود الع�����ض��اب 

اجلافة يف تفاقم احلريق الذي التهم ارا�ضي 

مم��ل��وك��ة مل��واط��ن��ن، وحت����وي ا���ض��ج��ار زي��ت��ون 

واأ�ضجار حرجية.

وا�ضافت الوزارة اإن 65 اآلية من اطفائيات 

ال��زراع��ة  امل����دين واط��ف��ائ��ي��ات وزارة  ال���دف���اع 

م���ن حم��اف��ظ��ات ع��ج��ل��ون وج���ر����ص وال��ب��ل��ق��اء 

���ض��ارك��ت يف عمليات  ال���ك���ورة  اىل  ب��ال���ض��اف��ة 

احلرجية  الرا�ضي  م�ضاحة  وتبلغ  الطفاء. 

ما  اي  دومن،  اآلف  و7  مليونن  اململكة  يف 

يعادل نحو 1 باملئة من م�ضاحة اململكة، فيما 

تبلغ املناطق احلرجية والغابات 8 باملئة من 

م�ضاحة  وتبلغ  اململكة،  يف  ال�ضجار  م�ضاحة 

حرجية  ا�ضجار  فيها  يتوافر  التي  الرا���ض��ي 

نحو 400 الف دومن، و450 الف دومن غابات 

���ض��ن��اع��ي��ة، ف��ي��م��ا ت��ب��ل��غ الرا�����ض����ي احل��رج��ي��ة 

اجل��رداء نحو 259 الف دومن، بال�ضافة اىل 

126 الف دومن �ضاحلة للزراعة يف حال توفر 

عوامل ال�ضتدامة.

تنتج  م�ضت�   14 ال��زراع��ة،  وزارة  ومتتلك 

ح���وايل 3 م���ي��ن غ��ر���ض��ة ح��رج��ي��ة ورع��وي��ة 

 800 رع��وي��ة، منها  42 حممية  ونحو  �ضنويا، 

الف دومن يف البادية ي�ضمح بالرعي بها ح�ضب 

احلمولة الرعوية، حيث تقوم الوزارة بزراعة 

نحو 20 الف دومن �ضنويا بالنباتات الرعوية.

االنباط- برتا

 خالف عدد كبري من مر�ضحي النتخابات 

ل�سنة   24 رق��م  الطرق  قانوين  املقبلة  النيابية 

وال��لَّ��ذان   ،2016 ل�سنة   6 رق��م  والن��ت��خ��اب   1986

ب��ي��ان��ات��ه��م  ت��ع��ل��ي��ق  م��ن��ه��م  اأيٍّ  ع���ل���ى  ي���ح���ظ���ران 

اأو  الكهرباء  اأعمدة  على  و�ضورهم  النتخابية 

واخ�ص املرورية والأم�ك العامة. الهاتف وال�ضَّ

وكالة الأنباء الأردنية )برا(، ر�ضدت عددا 

املر�ضحون  ارتكبها  التي  املخالفات  من  كبريا 

ل�نتخابات النيابية املقبلة، بعدد من ال�ضوارع، 

حيث علَّقوا �ضورهم وبياناتهم النتخابية على 

اأعمدة الكهرباء، كما اعتدت هذه اللوحات على 

حرم الطرقات العامة، وحجبت الروؤية عن عدد 

واخ�ص املرورية. من الإ�ضارات ال�ضوئية، وال�ضَّ

وتن�ص املادة 22 – اأ من قانون النتخاب رقم 

6 ل�سنة 2016، على انَّه ُيحظر اإل�ضاق اأي اإع�ن 

الهاتف  اأعمدة  على  و�ضعه  اأو  انتخابي  بيان  اأو 

والم����ك  امل��روري��ة  ��واخ�����ص  وال�����ضَّ الكهرباء  اأو 

العامة مبا يف ذلك ال�ضور والر�ضوم والكتابات، 

انتخابي  بيان  اأو  اإع���ن  اأي  اإل�ضاق  ُيحظر  كما 

ب��ي��ان  اأو  اإع������ن  اأي  و����ض���ع  اأو  اجل������دران  ع��ل��ى 

بال�ض�مة  ُت�ضر  بطريقة  تركيبه  اأو  انتخابي 

العامة.

القانون  22- 1 من نف�ص  امل��ادة  فيما ح��ددت 

وال�ضكان،  العامة  الأ�ضغال  ل��وزارة  �حية  ال�ضَّ

ان الُكربى واملجال�ص البلدية  وجمل�ص اأمانة عمَّ

خمالفة  اأيِّ  لإزال����ة  حكمها،  يف  وم��ن  واملحلية 

وق��ت على نفقة من  اأي  امل���ادة يف  ه��ذه  لأح��ك��ام 

الر�ضوم  او  ال�ضور  اأو  املل�ضقات  تلك  بهم  تتعلق 

اإىل  امل��ر���ض��ح��ن دون احل��اج��ة  ال��ك��ت��اب��ات م��ن  اأو 

اإنذارهم.

امل�ضتقلة  للهيئة   ، ب   –  22 امل����ادة  وق����ررت 

من  الطلب  الن��ت��خ��اب،  ل��روؤ���ض��اء  اأو  ل�نتخاب 

جمل�ص  اأو  وال���ض��ك��ان  ال��ع��ام��ة  الأ���ض��غ��ال  وزارة 

��ان ال��ك��ربى اأو امل��ج��ال�����ص ال��ب��ل��دي��ة اأو  اأم��ان��ة ع��مَّ

اأو بيان  اأيَّ اإع�ن  اإزالة  املحلية ومن يف حكمها 

����ه خمالف  اأنَّ اإذا وج���د  م��ك��ان  اأي  م��ن  ان��ت��خ��اب��ي 

لأحكام القانون.

وخ���ال���ف امل��ر���ض��ح��ون امل�����ادة 17 م���ن ق��ان��ون 

على  تن�ص  والتي   ،1986 ل�سنة   24 رق��م  الطرق 

املعنوي  اأو  ��ب��ي��ع��ي  ال��طَّ خ�ص  لل�ضَّ ي��ج��وز  ل  ����ه  اأنَّ

ريق، اإل  تثبيت اأو و�ضع اأي اإع�ن على حرم الطَّ

وي�ضرط  الأ�ضغال،  مدير  من  خطٍي  بت�ضريح 

يف ذلك اأن ل ي�ضدر التَّ�ضريح بو�ضع اأي اع�ن 

ياحية  ال�ضِّ للمناطق  املجاور  ريق  الطَّ حرم  على 

على  احل�����ض��ول  بعد  ال  بها  امل���ار  اأو  الأث��ري��ة  اأو 

موافقة وزارة ال�ضيِّاحة والآثار.

ا،  وبينت املادة 18 – اأ من قانون الطرق اأي�ضً

مبقت�ضى  اأعطي  ت�ضريح  اأيِّ  من  وبالرغم  ��ه  اأنَّ

الأ�ضغال  ملدير  يحق  فاإنَّه  القانون،  ه��ذا  اأحكام 

اأن يطلب يف اأيِّ وقت ومن اأيِّ �ضخ�ص، اأن يرفع 

حرم  على  و�ضعه  اأو  ثبَّته  اإع����ن  اأيَّ  ي��زي��ل  اأو 

وذل��ك  اآخ����ر،  م��ك��ان  اإىل  ينقله  اأن  اأو  ال��ط��ري��ق، 

خ�ل املدة التي يحددها اإذا تبن اأنَّ وجوده يف 

ويوؤثر  للخطر  العامة  �مة  ال�ضَّ يعر�ص  مكانه 

ريق اأو على كفاءة ا�ضتخدامه اأو يعرقل  على الطَّ

اأعمال  اأية  على  اأو  تو�ضيعه  او  �ضيانته  مينع  اأو 

اأخرى فيه.

تخلَّف  اذا  اأّن����َه  اإىل   ، – ب   18 امل���ادة  وت�ضري 

فتتم  الع�نية  املخالفة  ازال��ة  عن  �ضخ�ص  اأي 

ق��ب��ل مدير  م��ن  ع��ل��ى نفقته اخل��ا���ض��ة  ازال��ت��ه��ا 

الأ���ض��غ��ال، ول���ه ان يطلب م��ن امل��ح��اف��ظ ات��خ��اذ 

الج��������راءات ال����زم���ة ل��ل��ق��ي��ام ب���ذل���ك، وحت���دد 

النفقات بن�ص املادة 12 – ب من قانون الطرق، 

باملئة من   50 اإ���ض��اف��ة  م��ع  الإزال����ة  نفقات  وه��ي 

اإليها. قيمتها 

وت��ن�����ص ال��تَّ��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة اخل��ا���ض��ة 

للبلديات  النتخابية  عاية  الدِّ حم�ت  بقواعد 

اأو  اإع����ن  اأي  اإل�����ض��اق  ،ع��ل��ى حظر  البند ط  يف 

الهاتف  واأع��م��دة  اجل���دران  على  انتخابي  ب��ي��ان 

وال��ك��ه��رب��اء وال�����ض��واخ�����ص امل���روري���ة والأم�����ك 

بال�ض�مة  ت�ضر  بطريقة  و�ضعها  اأو  ال��ع��ام��ة 

والكتابات  والر�ضوم  ال�ضور  ذلك  يف  العامة مبا 

فيما  امل��خ��ت�����ض��ة  اجل��ه��ات  بتعليمات  والل���ت���زام 

عاية النتخابية. يتعلق باأماكن الدِّ

املحامي حممد الطراونة ا�ضار اىل ان عددا 

تركيب  عرب  ارتكبت  القانونية  النتهاكات  من 

الع�����ن����ات و����ض���ور امل��ر���ض��ح��ن ل���ن��ت��خ��اب��ات 

اأعمدة  وعلى  العامة،  الطرق  ح��رم  يف  النيابية 

التي  الأر���ض��ف��ة  ح��رم  وعلى  والكهرباء  الهاتف 

هي ملك للم�ضاة.

واأ���ض��اف اإنَّ اإح���دى ال��ل��وح��ات الإع���ن��ي��ة يف 

بك�ضر  وت�ضببت  الطريق  على  اعتدت  �ضارع مكة 

مكان  يف  مو�ضوعة  كانت  حيث  �ضيارته،  لزجاج 

وعليه  للخطر،  ائقن  وال�ضَّ ال�ضيارات  يعر�ص 

وتنفيذه  بالقانون  الل��ت��زام  ال��واج��ب  م��ن  ف���اإنَّ 

بفعالية وعلى اجلميع.

ه����ذه احل��ال��ة  امل��ت��ب��ع يف  الإج�������راء  اأنَّ  واأك�����د 

قانونًيا هو م�ضادرة ر�ضوم التاأمينات التي يقوم 

بدفعها املر�ضحون، والتي تبلغ 500 دينار، يتم 

بها اإزالة الإع�نات املخالفة.

م��ن ج��ه��ت��ه، ل��ف��ت ا���ض��ت��اذ ال��ق��ان��ون ال��دك��ت��ور 

القانونية  الن�ضو�ص  اأنَّ  اإىل  اخل�ضاونة  �ضخر 

6 ل�سنة 2016، وقانون  يف قانون النتخاب رقم 

ب�ضريح  ت��ن�����ص   ،1986 ل�سنة   24 رق���م  ال��ط��رق 

والكهرباء  الهاتف  اأعمدة  ا�ضتخدام  ب��اأنَّ  الن�ص 

وح����رم ال��ط��رق��ات والأم�������ك ال��ع��ام��ة خم��ال��ف 

للقانون.

اأنَّ ال�ضكوى تكون �ضد هذا الع�ن  واو�ضح 

ل��ل�����ض��ل��ط��ة امل�����ض��رف��ة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق، ف����اإن ك��ان��ت 

او  البلدية  املجال�ص  عنها  ف��امل�����ض��وؤول��ة  داخ��ل��ي��ة 

م��ن يف ح��ك��م��ه��ا، واأم����اَّ ال��ط��رق اخل��ارج��ي��ة فهي 

ويف  والإ���ض��ك��ان،  العامة  الأ���ض��غ��ال  ل���وزارة  تابعة 

بالإزالة مع حتميل  الأمر  يكون  احلالتن  كلتا 

النفقات ل�ضاحب الإع�ن.

اأي ���ض��رر ي��ن��ت��ج ع��ن ت��ع��ل��ي��ق ه��ذه  اإن  وق����ال، 

الإع�نات �ضواء يف ال�ضوارع او الم�ك العامة 

الإع���ن  �ضاحب  هو  النتيجة  يتحمل  من  ف��اإّن 

امام اجلهات التنفيذية.

تسجيل 39 وفاة و2337 إصابة بفيروس كورونا
االنباط-عمان

ت�����ض��ج��ي��ل2337  ال�����ض��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

اململكة  امل�ضتجّد يف  اإ�ضابة بفريو�ص كورونا 

ام�����ص الأح������د، ج��م��ي��ع��ه��ا حم��ل��ّي��ة، ل��ريت��ف��ع 

 ،53087 اإىل  ل���إ���ض��اب��ات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد 

ليبلغ  وف��اة،  حالة   39 ت�ضجيل  اإىل  اإ�ضافة 

.579 العدد الكلي للوفيات 

 1733 على  اجلديدة  الإ�ضابات  وتوّزعت 

و386  ع��ّم��ان،  العا�ضمة  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

حالة   131 منها  اإرب����د،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة 

العقبة،  حمافظة  يف  حالة  و83  الرمثا،  يف 

و32 حالة يف حمافظة الطفيلة، و31 حالة 

يف حمافظة البلقاء، و21 حالة يف حمافظة 

ال��ب��را، و21  م��ع��ان، منها ح��ال��ة واح���دة يف 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال���ك���رك، و15 ح��ال��ة يف 

حمافظة  يف  حالة  و12  عجلون،  حمافظة 

ماأدبا، وحالة  جر�ص، وحالتان يف حمافظة 

واحدة يف حمافظة املفرق.

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

اأن  اإىل  ال�����ض��ح��ة  ووزارة  ال������وزراء  رئ��ا���ض��ة 

دِخ���ل���ت ال��ي��وم للع�ج 
ُ
ع��دد احل���الت ال��ت��ي اأ

ح��ال��ة،   123 ب��ل��غ  امل��ع��ت��م��دة  امل�ضت�ضفيات  يف 

تتلّقى  التي  احل��الت  عدد  اإجمايل  لريتفع 

 1183 اإىل  ح��ال��ّي��اً  امل�ضت�ضفيات  يف  ال��ع���ج 

للعزل  امل�ضابن  بقّية  يخ�ضع  بينما  حالة، 

املنزيل.

ف��ح�����س��اً   14861 اإج����������راء  اإىل  ول����ف����ت 

الفحو�ضات  عدد  اإجمايل  لي�ضبح  خمربّياً، 

ال��ت��ي اأج��ري��ت منذ ب��دء ال��وب��اء وح��ت��ى الآن 

1710076 فح�ساً.

تعمل  اأن��ه��ا  اإىل  ال�����ض��ّح��ة  وزارة  ون��وه��ت 

ح��ال��ي��ا ع��ل��ى اإي��ج��اد اآل��ّي��ة لح��ت�����ض��اب اأع���داد 

ت�ضمل  ب��ح��ي��ث  ال��ي��وم��ّي��ة،  ال�����ض��ف��اء  ح����الت 

احل����الت امل��ت��واج��دة يف ال��ع��زل امل��ن��زيل اإىل 

امل�ضت�ضفيات  يف  تكون  التي  احل��الت  جانب 

الأعداد وفق  الإع�ن عن  و�ضيتّم  املعتمدة، 

الآلّية اجلديدة فور جاهزّيتها.

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

ت�ضجيل حالت اإ�ضابة حملّية، اإىل اللتزام 

ال�ض�مة  معايري  واّت��ب��اع  ال��ّدف��اع،  ب��اأوام��ر 

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

�ضخ�ضاً،   20 م��ن  لأك���ر  التجّمعات  اإق��ام��ة 

و”�ضحتك”. “اأمان”  وا�ضتخدام تطبيقي 

 هيئة االعتماد واألمن العام تبحثان
 عددا من الجوانب التعليمية

 الزراعة: تسجيل 499 حريقا العام الحالي

 مترشحون يبدأون مشروعهم النِّيابي بمخالفة 
قانون الطرق واالنتخاب بدعايتهم االنتخابية

المفلح : الحضانات لم تغلق وتخصيص رقم طوارئ لإلبالغ عن المتسولين 

 الدراسات االستراتيجية: اكثر من نصف االردنيين يثقون 
بقدرة حكومة الخصاونة على تّحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة

االنباط-عمان

اأمي��ن  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  وزي����ر  اأك����د   

ب��الأ���ض��ا���ص،  تغلق  مل  احل�����ض��ان��ات  اأن  امل��ف��ل��ح 

واعتباراً من اليوم �ضيتم توزيع الربوتوكول 

الأط��ف��ال  ح�ضانات  بعمل  اخل��ا���ص  ال�ضحي 

على كافة احل�ضانات.

ان����ه مت  ال��ت��ع��دي��ل على   واأ�����ض����ار امل��ف��ل��ح 

م��ع جلنة  ب��ال��ت��ع��اون  ال�ضحي  ال��ربوت��وك��ول 

يتم  بحيث   ، كورونا  ملف  وم�ضوؤول  الأوبئة 

اللتزام به مع الت�ضديد على الأمور الفنية 

اخل���ا����ض���ة ب���الأط���ف���ال وك���اف���ة ال��ع��ام��ل��ن يف 

احل�ضانات مع الركيز على دور الأهايل .

واأك����د ال���وزي���ر امل��ف��ل��ح اأن����ه يف ح���ال وج��ود 

ك��ورون��ا   ب��ف��ريو���ص  م�ضابه  ح��ال��ة  اأو  ا�ضتباه 

داخل اأي ح�ضانة �ضيتم التعامل معها ب�ضكل 

عاجل وح�ضب الربتوكول ال�ضحي ، م�ضرياً 

لرئا�ضة  اأ�ضبوعي  تقرير  رف��ع  يتم  اأن���ه  اىل 

الوزراء حول عمل تلك احل�ضانات.

وب���ن ال���وزي���ر م��ف��ل��ح  يف ح��دي��ث لإذاع����ة 

�ضيتم   “ اأن����ه  اإم  اإف  “ اأم����ن  ال���ع���ام  الأم�����ن 

ال��ي��وم رف���ع ن��ظ��ام احل�����ض��ان��ات امل��ن��زل��ي��ة اإىل 

رئا�ضة ال��وزراء لل�ضري يف عملية قوننة عمل 

احل�ضانات كونها منت�ضرة على نطاق وا�ضع .

ح���ول  ������ض�����وؤال  ع���ل���ى  رده  م���ع���ر����ص  ويف 

املفلح  الوزير  قال  املت�ضولن  على  احلم�ت 

ومديرية  ال���وزارة  ب��ن  م��ا  تن�ضيق  هناك  اإن 

الأم����ن ال��ع��ام واأم���ان���ة ع��م��ان وال��ب��ل��دي��ات يف 

على  احلم�ت  تنفيذ  ملوا�ضلة   ، املحافظات 

لي�ص  يقلقنا   م��ا  “ اأن  واأ���ض��اف  املت�ضولن  

وراء  ي��ق��ف   م��ن  ب��ل  املبا�ضر  ب�ضكل  املت�ضول 

هوؤلء املت�ضولن.

ه��ذا احلملة  اأن  اإىل  املفلح  الوزير  واأ���ض��ار 

�ضيتم  والتي  املحافظات  جميع  ت�ضمل  التي 

الإع������ن ع���ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا خ����ل اأ���ض��ب��وع من 

اإط���ق��ه��ا ل��ن ت��ت��وق��ف  ول ي��وج��د ل��ه��ا م��دة 

زم��ن��ي��ة و���ض��ي��ت��م ت��وف��ري رق����م ه��ات��ف ق��ري��ب��اً 

ل�إب�غ عن املت�ضولن.

من  امل�ضتوفى  ب��امل��ب��ال��غ  يتعلق  م��ا  يف  اأم���ا 

خم��ال��ف��ات اأوام�����ر ال���دف���اع  ب��ح��ق امل��واط��ن��ن 

واملن�ضات فانه يتم تخ�ضي�ضها ل�ضالح الأ�ضر 

ال��ف��ق��رية وامل��ح��ت��اج��ة ل���دى ال�����وزارة ح�ضاب 

ال��ب��ن��ك  ل����دى  ال�����ض��ح��ة(  وزارة  )ت����ربع����ات/ 

املركزي الأردين يف تلقي التربعات املقدمة 

لكل منهما.

وفيما  يتعلق مبلف دعم اخلبز بن وزير 

التنمية الجتماعية اأن ن�ضبة من ا�ضتفاد من 

برنامج الدعم و�ضل اإىل اأكر من %95.

االنباط-عمان

مركز  اأج�����راه  ا���ض��ت��ط���ع  ن��ت��ائ��ج  ك�ضفت   

ال����درا�����ض����ات ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة 

الأردن���ي���ة، ام�����ص الأح���د ان اك��ر م��ن ن�ضف 

ال���وزراء  رئي�ص  ب��ق��درة  يعتقدون  الردن��ي��ن 

الدكتور ب�ضر اخل�ضاونة واحلكومة والفريق 

على حّتمل م�ضوؤوليات املرحلة املقبلة .

وقال املركز اإن ال�ضتط�ع ياأتي للتعريف 

باجتاهات الراأي العام الأردين جتاه ت�ضكيل 

حكومة ب�ضر اخل�ضاونة ومدى قدرتها على 

وتنفيذ  املقبلة،  املرحلة  م�ضوؤوليات  حتمل 

التكليف  ك��ت��اب  يف  اإل��ي��ه��ا  امل��وك��ل��ة  امل��ه��م��ات 

املواطنن  م��واق��ف  على  والتعرف  ال�ضامي، 

واآرائ������ه������م ح�����ول الأو�������ض������اع الق���ت�������ض���ادي���ة 

يرونه،  كما  وال�ضحية  املحلية  والأول��وي��ات 

وروؤي����ت����ه����م مل�����دى ����ض���ري الأم��������ور ب���الجت���اه 

اليجابي اأو ال�ضلبي.

باملئة   42 ان  ال�ضتط�ع  نتائج  واظهرت 

م��ن ال��ع��ي��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة، وع��ي��ن��ة ق����ادة ال����راأي 

الجت����اه  ت�����ض��ري يف  الأم�������ور  اأن  ي���ع���ت���ق���دون 

مقارنة   )2020 الأول  )ت�����ض��ري��ن  الإي��ج��اب��ي 

مع 57 باملئة من العينة الوطنية و62 باملئة 

الت�ضكيل  ا���ض��ت��ط���ع  يف  ال����راأي  ق���ادة  لعينة 

حلكومة الدكتور عمر الرزاز )متوز 2018(. 

وت���ب���ن ان حم���اف���ظ���ات: ال��ط��ف��ي��ل��ة، م���اأدب���ا، 

ت�ضري يف  الأم���ور  ب��اأن  اعتقاداً  الأق��ل  ومعان 

الجت���اه الإي��ج��اب��ي. واأن الأردن���ي���ن الأك��ر 

تعليماً هم الأقل اعتقاداً باأن الأمور ت�ضري يف 

الجتاه الإيجابي.

وح�����������ول ن���������ض����ب الأردن����������ي����������ن ال�����ذي�����ن 

ي��ع��ت��ق��دون ب��ق��درة رئ��ي�����ص ال�����وزراء ال��دك��ت��ور 

ب�����ض��ر اخل�����ض��اون��ة واحل���ك���وم���ة ف��ق��د اظ��ه��ر 

ال�ضتط�ع ان 53 باملائة من العينة الوطنية 

على  ق���ادرًة  �ضتكون  احلكومة  اأن  يعتقدون 

ب�  مقارنة  املقبلة  املرحلة  م�ضوؤوليات  حّتمل 

ال��رزاز  حكومة  ت�ضكيل  با�ضتط�ع  باملئة   64

ب�  مقارنة  ال���راأي  ق��ادة  عينة  م��ن  باملئة  و52 

الرزاز.  ت�ضكيل حكومة  با�ضتط�ع  باملئة   57

اأن رئي�ص  اأك��ر من ن�ضف الأردن��ي��ن  واف��اد 

�ضيكون  اخل�����ض��اون��ة  ب�ضر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء 

قادراً على حّتمل م�ضوؤوليات املرحلة املقبلة 

بن�ضبة 56 باملئة من العينة الوطنية مقارنة 

ب� 69 باملئة با�ضتط�ع ت�ضكيل حكومة الرزاز 

و58 باملئة من عينة قادة الراأي مقارنة ب� 69 

باملئة با�ضتط�ع ت�ضكيل حكومة الرزاز.

ويعتقد 53 باملئة من العينة الوطنية و47 

املئة من عينة قادة الراأي اأن الفريق الوزاري 

�ضيكون قادراً على حّتمل م�ضوؤوليات املرحلة 

الوطنية  للعينة  باملئة   45 ب�  مقارنة  املقبلة 

ا�ضتط�ع  يف  ال���راأي  ق���ادة  لعينة  باملئة  و48 

ت�ضكيل حكومة الرزاز.

وحول تفاوؤل الأردنين بت�ضكيل احلكومة 

اجل����دي����دة، اأف�����اد ت��ق��ري��ر م��رك��ز ال���درا����ض���ات 

ال�ضراتيجية اأن اأكر من ن�ضف الأردنين 

 53 اأف����اد  ح��ي��ث  بت�ضكيلها،  م��ت��ف��ائ��ل��ن  غ���ري 

45 باملئة  اأف��راد العينة الوطنية و  باملئة من 

ال���راأي غري متفائلن  اأف���راد عينة ق��ادة  من 

الدكتور  ال��وزاري حلكومة  الفريق  بت�ضكيلة 

ب�ضر اخل�ضاونة، مبينة اأن الأردنين الأكر 

احلكومة  ب���اأن  اع��ت��ق��اداً  الأك����ر  ه��م  تعليماً 

على  قادرين  يكونوا  لن  والفريق  والرئي�ص 

حتمل م�ضوؤوليات املرحلة املقبلة.

وحول ثقة الأردنين يف جناح احلكومة يف 

ادارة ملف كورونا، يعتقد غالبية الأردنين 

اأن احلكومة �ضوف  ح�ضب نتائج ال�ضتط�ع 

تنجح يف اإدارة ملف جائحة كورونا بن�ضبة 59 

58 باملئة  اأف��راد العينة الوطنية و  باملئة من 

من اأفراد عينة قادة الراأي.

واأظهرت النتائج اأن الأو�ضاع القت�ضادية 

وال�ضحة  والتعليم  ك��ورون��ا  جائحة  وم��ل��ف 

الأردنين، وجاءت  الأولويات لدى  اأهم  من 

النتائج ان حت�ضن م�ضتوى القطاع ال�ضحي 

ورفع جاهزيته وقدراته من اأهم الأولويات 

الو�ضع  ا�ضافة اىل حت�ضن  الأردنين.  عند 

الق��ت�����ض��ادي وامل��ع��ي�����ض��ي، وت��ط��وي��ر وحت�ضن 

ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م، ورف����ع م�����ض��ت��وى اخل��دم��ات 

وال���رع���اي���ة ال�����ض��ح��ي��ة ه���ي امل���ج���الت الأه����م 

عمل  اأولويات  قائمة  تت�ضدر  اأن  يجب  التي 

احلكومة يف املرحلة املقبلة.

واج���م���ع���ت ال��ع��ي��ن��ت��ان؛ ال��وط��ن��ي��ة وق����ادة 

القت�ضادية،  الأو���ض��اع  �ضوء  اأن  ال��راأي، على 

مبا يف ذلك ارتفاع الأ�ضعار وازدياد البطالة، 

وتخبط احلكومة يف اإدارة ملف كورونا، من 

اأهم اأ�ضباب �ضري الأمور يف الجتاه ال�ضلبي.

ك����ورون����ا،  ف����ريو�����ص  م���ل���ف  ادارة  وح������ول 

ال���ن���ت���ائ���ج ان غ��ال��ب��ي��ة الردن����ي����ن  اظ����ه����رت 

املتعلقة  الإج������راءات احل��ك��وم��ي��ة  ي��ع��ار���ض��ون 

العظمى  الغالبية  ان  حيث  ك��ورون��ا،  مبلف 

باملئة  و63  باملئة   57 بن�ضبة  الردن��ي��ن  م��ن 

من عينة قادة الراأي يعار�ضون فر�ص حظر 

وال�ضبت  اجلمعة  ليومي  ال�ضامل  التجول 

كاإجراء للحّد من انت�ضار فريو�ص كورونا.

من  العظمى  الغالبية  ان  النتائج  وبينت 

م��ن عينة  ب��امل��ئ��ة  ب��امل��ئ��ة و69   78 الردن���ي���ن 

التعلم  اإىل  النتقال  يعار�ضون  ال��راأي  ق��ادة 

كاإجراء  املدر�ضية  ال�ضفوف  عن بعد جلميع 

ل��ل��ح��د م��ن ان��ت�����ض��ار ف��ريو���ص ك���ورون���ا.. وان 

باملئة   68 الردن��ي��ن  م��ن  العظمى  الغالبية 

عينة  م��ن  ب��امل��ئ��ة  و57  ال��وط��ن��ي��ة  العينة  م��ن 

التعلم  اإىل  النتقال  يعار�ضون  ال��راأي  ق��ادة 

عن بعد لطلبة اجلامعات كاإجراء للحد من 

انت�ضار فريو�ص كورونا.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���الأو����ض���اع الق��ت�����ض��ادي��ة، 

اف����ادت ال��غ��ال��ب��ي��ة م��ن الأردن���ي���ن ان��ه��م غري 

م��ت��ف��ائ��ل��ن ب����الأو�����ض����اع الق���ت�������ض���ادي���ة لهم 

غالبية  ان  النتائج  اظهرت  حيث  ول����أردن، 

الأردن���ي���ن ي���رون اأن و���ض��ع��ه��م الق��ت�����ض��ادي 

الثني ع�ضر  كان عليه قبل  اأ�ضواأ مما  اليوم 

وبارتفاع  باملئة   71 وبن�ضبة  املا�ضية  �ضهراً 

مقدراه 7 نقاط عن ا�ضتط�ع حزيران 2020، 

اأن و�ضعهم القت�ضادي  و39 باملئة يعتقدون 

���ض��ي��ك��ون اأ�����ض����واأ مم���ا ه���و ع��ل��ي��ه ال���ي���وم. وان 

الغالبية العظمى بن�ضبة 85 باملئة من اأفراد 

الأردن  اأن و�ضع  ال��راأي يعتقدون  قادة  عينة 

القت�ضادي اليوم اأ�ضواأ مقارنة بالثني ع�ضر 

�ضهراً املا�ضية، وبارتفاع مقداره 9 نقاط عن 

النتائج  واظهرت   .2020 حزيران  ا�ضتط�ع 

اول  الردنين،  الأولويات لدى  اأهم  ان من 

م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ض��اد وال��ف��ا���ض��دي��ن، ث��ان��ي��ا دع��م 

العامة  احل��ي��اة  يف  وامل����راأة  ال�ضباب  م�ضاركة 

�ضيادة  مبداأ  تر�ضيخ  ثالثا  ال��ق��رار،  و�ضناعة 

الف�ضاد  مكافحة  ت�����ض��درت  ح��ي��ث  ال��ق��ان��ون، 

47 باملئة، ودعم م�ضاركة  والفا�ضدين بن�ضبة 

باملئة   15 العامة  احل��ي��اة  يف  وامل���راأة  ال�ضباب 

و���ض��ن��اع��ة ال����ق����رار، وت��ر���ض��ي��خ م���ب���داأ ���ض��ي��ادة 

التي  املحلية  الأول���وي���ات  باملئة   13 ال��ق��ان��ون 

املرحلة  يف  احلكومة  عليها  ت��رّك��ز  اأن  يجب 

املقبلة.

وخ����ت����م ال���ت���ق���ري���ر ح������ول ����ض���ع���ف ال��ث��ق��ة 

الجتماعية/ املجتمعية، حيث بينت النتائج 

ان الغالبية العظمى من الردنين يعتقدون 

باأنه ل ميكن الثقة باأغلبية النا�ص يف الردن 

اأنه  باملئة   29 يعتقد  فيما  باملئة،   71 بن�ضبة 

ميكن الثقة يف اأغلبية النا�ص يف الردن.

اج��راه مركز  ال��ذي  ال�ضتط�ُع  ان  يذكر 

ا�ضتهدف  ال���ذي  ال�ضراتيجية  ال��درا���ض��ات 

ع��ي��ن��ة م����ن ق������ادة ال��������راأي واأخ��������رى مم��ّث��ل��ة 

جري على مدار الأ�ضبوع 
ُ
للمجتمع الأردين، اأ

 19-14( الأول  ت�����ض��ري��ن  ���ض��ه��ر  م��ن  ال��ث��ال��ث 

ت�ضرين الأول 2020(. و�ضارك يف تنفيذه 15 

باحثاً، ومتَّ جمع البيانات من 1129 ُم�ضاركاً 

يف العينة الوطنية )وبن�ضبة 50 باملئة ذكوراً 

اختيارهم ع�ضوائياً من  اإناثاً( مت  باملئة  و50 

الأردنية  اململكة  مناطق  تغطي  موقعا   225

ق��ادة  م��ن  �ضخ�ص  و700  ك��اف��ة،  ال��ه��ا���ض��م��ي��ة 

�ضخ�ص   100 بواقع  فئات  �ضبع  )م��ن  ال���راأي 

ب��امل��ئ��ة(،   80 ا���ض��ت��ج��اب��ة  بن�ضبة  ف��ئ��ة  ك��ل  م��ن 

وب��ع��د جمع  الهاتفي.  الت�����ض��ال  ع��ن ط��ري��ق 

متثيل  ت�ضمن  بطريقة  وزنها  مّت  البيانات 

امل�ضتوين: اململكة واملحافظات،  العينة على 

ب��امل��ئ��ة عند   3 ي��ت��ج��اوز  وب��ه��ام�����ص خ���ط���اأ ل 

م�ضتوى ثقة )95.0 باملئة(.
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  اإن الإنفتاح الإعالمي الوا�سع، اأ�سبَح يوّجه الراأي العام ب�سكٍل �سريع ومتقّلب ليكّون التفاوَت والتذبذب 

بني القناعات الناجت عن طريقِة الطرح املعتمدة على ا�ستقطاِب امل�ساعر البعيدة عن لغِة العقل، لي�سبَح النقد 

عادًة اإجتماعية ل تعتمد باأي �سكٍل من الإ�سكاِل على التفريِق بنَي النقِد البّناء والهّدام ، وُهنا حاول البع�ض 

الإ�ستفادة من هذه الظاهرة من خالِل ترويج الإ�سعاعات من جانب واإجها�ض اإجنازات  عدد من اجلهاِت من 

جانٍب اآخر وفَق ما تقت�سيه امل�سلحة ال�سخ�سية، لت�سبَح لغُة الت�سكيك من�سَة اإعداِم العمل املخل�ض والإطاحَة 

برموزه مما ا�سطر البع�ض اإىل اإّتباع اأ�سلوب ال�سعبوية الزائفة والعمل وفَق ما ُيطرح بال�سارع بغ�ض النظر عن 

م�سلحة الوطن.

      من ُهنا �َسلَك البع�ُض وخا�سًة ال�سخ�سيات الفي�سبوكية طريق الت�سكيِك يف كل ما يدور على �ساحِة العمل 

ال�سيا�سي واخلدماتي من خالل مهاجمِة القرارات احلكومية جملًة وتف�سياًل وحماولَة الإطاحِة مَبن اأُوكَل 

له العمل العام حتى قبل مبا�سرته لهذا العمل حماولنَي بذلك اإجبار اجلميع على ا�سرت�ساِئه واعطاِئة ما ل 

ي�ستحق فاإذا ح�سل على ما اأراد حتّول وب�سكٍل مبا�سٍر اىل تغليب لغِة املديح والإطراء ، في�سبح العاطي واملعطي 

�سيان يف وباِئهما على الوطِن واملواطن كما اأن �سيا�سَة الت�سكيِك باتت ُتوؤّثر يف قدرِة امل�سوؤول على اإتخاِذ القرار 

في�سبَح الرتدُد حا�سًرا يف �سكِل وم�سموِن القرار  وي�سبح الراأي العام  اأهّم عنا�سر التقييم  .

     اإّن ما �َسِهدتُه احلكومة احلالية من موجِة ت�سكيٍك ل تعتمد على املنطِق يف الأ�سلوِب وامل�سمون �سيما واأن 

احلكومَة مل تنطلق بعد يف عملها لن�ستطيع اأن ندرَك مدى ِجّديتها يف التعامِل مع التحدياِت املطروحة وكان 

حرًيا باجلميع اأن يعطيها الفر�سَة الكافيَة  وامل�ساحَة الالزمَة من الوقِت لت�سبح اأ�س�ُض التقييِم واأدواُت القيا�ِض 

�سحيحًة كما اأّن اأجواَء الت�سكيِك والنقِد املُطلق تخلُق بيئٍة غرَي �ساحلٍة للعمِل ال�سيا�سي واخلدماتي، فال وجوَد 

ملن ميلُك الع�سا ال�سحريَة التي متلُك القدرَة على الإطاحِة بكلِّ امل�سكالِت والتحدياِت واإّن ما يدوُر باملنطقِة 

ِبُرّمتها يحتاُج اإىل �ِسَعٍة من الوقِت وَكٍمّ كبرٍي من التناغٍم بنَي اجلميِع ملجابهة كل الظروِف التي يواِجهها الوطن 

     اإننا نوؤمُن جميًعا بدوِر النقِد البناِء يف َلعب الدوِر الرقابي على اجلهاِت واملوؤ�س�ساِت كما اأنُه ميتلُك القدرَة 

على فرِز من يعمُل وفَق امل�سلحة العامة عن دونه اإذا ا�ستطعنا ا�ستخداَمُه بالطريقِة ال�سحيحِة املَبنّية على 

معايرٍي دقيقٍة من ِقَبل الأ�سخا�ِض املنا�سبني الذين ي�ستطيعون اإ�سِتقراء التبعّيات ب�سكٍل كامل كما اأننا نوؤمُن باأّن 

الت�سكيَك املُطلق ل ُينِجُب اإل النكران الذي يفقُد الثقَة بنَي اجلميع ليقّو�َض اأركاَن البناء املتما�سك ويفتُح املجاَل 

للعابثني احلاقدين ِلَبّث �ُسموِمهم وتنفيِذ غايتهم الهّدامة التي تع�سُف بالوطن .

       اإّن الت�سكيَك يعني التفكيَك ول مُيكن للُنكراِن اأْن يكوَن من ال�سماِت الفطريِة لالإن�ساِن ومن ُهنا ل ُبدَّ على 

اجلميِع من ترِك �ِسَعٍة ت�ستطيُع من ِخاللها احلكومُة العمل ليكون التقييُم من خالِل النتائِج ولي�ض من خالِل 

التوقعات فاإذا مل نعِطها الوقت الكايف فما هو اخِليار املُنا�سب هل �سيكون التعديُل اأم التغيرُي لها فاإذا عّدلت فما 

هو التعديُل الذي ُيلغي ال�َسك واإذا ُغرّيت فما هو التغيرُي الذي ُيلغي الُنكران ، اإننا باإ�سراِرنا على هذه اللغة 

م فال مالًذا اآمًنا اإل من خالِل اإعطاَء  �سنبقى َندوُر يف دائرٍة مغلقٍة �ستبقى ُتنّحينا عن طريِق الإ�سالِح والَتقدُّ

َحت لنا الروؤيَة اأ�سبحت  احلكومِة الوقَت الكايف وَمنِحها الُفر�سَة الكاملَة ِلتنفيذ ِخططها وم�ساريعها فاإذا اتَّ�سَ

الإ�سابُة يف قراراتنا اأكرَث دقٍة كما اأننا الآن ونحن ُمقبلني على ا�ستحقاٍق د�ستوري مهم  من خالِل الإنتخاباِت 

ُه القدرَة على الرقابِة احلقيقيِة  النيابيِة فهذا يتطلُب من اجلميِع العمل على فرِز جمل�ٍض رقابٍي ت�سريعي َيوؤُدُّ

الكاملة على اأداِء احلكومات لندرَك باأننا ما ُدمنا قادرين على الإختيار فاإننا م�سوؤولون عن النتائج .

اإّن من ُيطِلقون الرف�َض لكل ما ُيطرح والنقَد لكل ما ينجح ويهدُف من خالِل الَت�سكيِك اإىل الَتفكيِك ما هو 

اإل من ُي�ساوم على الِبناء الداخلي للوطن واإن من َينَجرُّ خلَف هوؤلِء ما هو اإل َكَمثِل من َيهرف مبا ل َيعرف 

فالوعُي النقدُي مطلوب والَنقُد الهاِدُم َمرفو�ض واإّن تقدمَي احللوِل واجٌب على من يطرح امل�سكالت لن�ستطيع 

اأن نواجَه الَتحّديات، واإّن الِر�سا وفَق املقدراِت هو ما يخلُق الجنازاِت ومن اأبجدياِت اجلود القبول باملوجود 

فدعونا ننحاُز ل�سفِّ الوطن ودعونا نُكن منطقيني يف َتفكرينا وَتقديرنا ولُنطبِّق ما قاله اهلل تعاىل يف كتابه 

الكرمي :

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 
ۚ
ا  ُكم َبْع�سً �ُسوا َوَل َيْغَتب بَّْع�سُ �سَّ  َوَل َتَ

ۚ
نِّ اإِْثٌم  نِّ اإِنَّ َبْع�َض الظَّ َن الظَّ َها الَِّذيَن اآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرًيا مِّ )َيا اأَيُّ

اٌب رَِّحيٌم( �سدق اهلل العظيم .  َتوَّ
َ َّ
 اإِنَّ اهلل

ۚ
 
َ َّ
 َواتَُّقوا اهلل

ۚ
ِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه  َم اأَ اأَُيِحبُّ اأََحُدُكْم اأَن َياأُْكَل حَلْ

الحمود الــعــيــن فاضل محمد 

 النقد الواعي
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االنباط-عمان

قدر ممثل قطاع اللب�سة والحذية والقم�سة 

ا���س��ع��د  الردن  ت������ارة  غ���رف���ة  يف  وامل����ج����وه����رات 

القوا�سمي، حجم الرتاجع يف ن�ساط حركة �سراء 

وبيع الذهب من املواطنني  خالل الأ�سهر املا�سية 

من العام احلايل  بنحو 70 %، مقارنة مع الفرتة 

نف�سها عام 2019.

ام�ض  �سحفي  ت�سريح  يف  القوا�سمي  وارج���ع 

الأح��د، هذا الرتاجع اىل تاأثريات اأزم��ة فريو�ض 

ك���ورون���ا واغ�����الق ����س���الت الف������راح وامل��ن��ا���س��ب��ات 

واحل����ظ����ر ال�����س��ام��ل واجل����زئ����ي وال�����س����رتاط����ات 

التجمعات  التي منعت  ال��دف��اع  واأوام���ر  ال�سحية 

لأكرث من ع�سرين �سخ�سا.

وا�سار كذلك اىل ال�سعار العالية التي حققها 

امل���ع���دن الأ����س���ف���ر خ����الل ال���ع���ام احل����ايل م���ا دف��ع 

املواطنني لالحجام عن عمليات ال�سراء والرتكيز 

ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن ف���روق���ات ال���س��ع��ار 

اجلديدة، متوقعا ان ت�ستمر ا�سعار الذهب عامليا 

يف حالة تذبذب حلتى بعد النتخابات الرئا�سية 

المريكية.

 وبني القوا�سمي ان حالة الركود التي يعي�سها 

ال�سوق انعك�ست �سلبا على تار القطاع، وبخا�سة 

املالية  الت�سغيل واللتزامات  ارتفاع كلف  يف ظل 

البع�ض  دف��ع  ه��ذا  ان  مو�سحا  عليهم،  امل��رتت��ب��ة 

ال��ذه��ب لاليفاء  منهم لبيع ج���زء م��ن خم���زون 

باللتزمات.

  وا���س��ار اىل ان قطاع امل��ج��وه��رات يعترب من 

ال��ق��ط��اع��ات امل��ت�����س��ررة اق��ت�����س��ادي��ا ج���راء جائحة 

ادراج��������ه �سمن  داع����ي����ا اىل  ك�����ورون�����ا،  ف����ريو�����ض 

القطاعات الكرث ت�سررا .

ولفت القوا�سمي اىل ان العرو�ض والتنزيالت 

ال��ت��ي ي��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا ال��ب��ع�����ض اح��ي��ان��ا ع��ل��ى م��واق��ع 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ويف ���س��ح��ف اع��الن��ي��ة، 

حم��دودة جدا وغري �سحيحة ول تعك�ض الواقع 

املحلية  ال��ذه��ب  ا�سعار  ك��ون  لال�سعار،  احلقيقي 

ترتبط بال�سوق العاملي.

واكد ان بيع �سعر املعدن ال�سفر اقل من �سعره 

العاملي يعترب ت�سليال للمواطن وامل�ستهلك، مبينا 

بال�سوق  امل��ج��وه��رات  و�سناعة  ال��ذه��ب  دم��غ��ة  ان 

وتخ�سع  العاملية،  املوا�سفات  �سمن  تتم  املحلية 

لرقابة م�سددة  من موؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�ض.

االنباط-وكاالت

قال املهند�ض احمد احل�سينات نائب رئي�ض جمعية 

احل�����وار ال��وط��ن��ي ال��دمي��ق��راط��ي ان اجل��م��ع��ي��ة تابعت 

امل�سيئة  ال��ر���س��وم  ن�سر  ا���س��ت��م��رار  حملة  ب��ال��غ  ب�سخط 

تعرب  واذ  و���س��ل��م  عليه  اهلل  �سلى  ال���ك���رمي   لر�سولنا 

ال�سور  ه���ذه  ن�سر  ل���س��ت��م��رار  ادان��ت��ه��ا   ع��ن  اجلمعية 

ا�ستيائها  عن  تعرب  فاإنها  التعبري  حرية  ذريعة  حتت 

وب�سدة من  اإيذاء م�ساعر امل�سلمني على امتداد العامل 

وا���س��ت��ه��داف م��ع��ت��ق��دات��ه��م ال��دي��ن��ي��ة ال��را���س��خ��ة وخ��رق 

واك��د احل�سينات   . الخرين  اح��رتام معتقدات  مبادئ 

رف�ض اجلمعية ل�ستهداف اي رمز من رم��وز الدي��ان 

با�ستهداف  وال�ستمرار  ال���س��رار  وخا�سة  ال�سماوية 

ر�سول الإ�سالم الذي جاء رحمة للعاملني وهو الذي دعا 

اىل مكارم الخالق.

و�سريته العطرة و�سفاته الكرمية اأمنوذج يحتذى 

وقدوة ح�سنة باأخالقه العالية ، و�سفاته احلميدة التي 

ل ميكن لأي ان�سان ان يجاريها او ي�سل اليها.

اه اهلل �سبحانه تعاىل يف القران الكرمي  وهو الذي زكَّ

��َك َلَعلَى ُخُلٍق َعِظيٍم(.      وقال ان  حينما خاطبه  )َواإِنَّ

اجلمعية تدين اي ا�ساءة لالأديان ال�سماوية او للر�سل 

عليهم ال�سالم وتدعو اىل ا�ساعة روح الت�سامح وال�سالم 

ب��ني ال�����س��ع��وب اي��ن��م��ا ك��ان��وا “. ك��م��ا اع����رب ع��ن رف�ض 

الإ���س��الم��ي  ل��ل��دي��ن  اإ����س���اءة  اأي  وا���س��ت��ن��ك��اره��ا  اجلمعية 

دينهم،  ب��اح��رتام  وطالب  امل�سلمني  م�ساعر  وا�ستفزاز 

بالإ�سالم  اإره��اب��ي��ة  عملية  اأو  اي جرمية  رب��ط  ووق���ف 

وامل�سلمني .

االنباط-عمان

العمل  وزارة  ب��ا���س��م  الإع���الم���ي  ال��ن��اط��ق  ق���ال 

حممد الزيود اإنه مت اإبالغ الوزارة بانتحار عاملة 

من اإحدى اجلن�سيات الوافدة تبلغ من العمر 28 

�سنة، وتعمل لدى اأحد م�سانع املنطقة ال�سناعية 

املوؤهلة يف ق�ساء الظليل.

واأكد الزيود اأن الوزارة ح�سلت على ن�سخة من 

تقرير الطب ال�سرعي ال�سادر من وزارة ال�سحة، 

الذي اأكد  اأن العاملة  اأقدمت على الإنتحار �سنقاً 

داخل مكان �سكنها.

ولفت اإىل اأن امل�سنع متابع وب�سكل م�ستمر من 

قبل فرق التفتي�ض يف الوزارة اإ�سوة بباقي امل�سانع، 

موؤكدا اأنه مل ترد اإىل ال��وزارة اأي �سكاوى عمالية 

تتعلق بالعمل  داخل امل�سنع، كما مل ت�سجل العاملة 

اأي �سكوى بخ�سو�ض اأي مطالب عمالية.

االنباط - جواد اخل�رضي

العايل والبحث  التعليم  يف �سوء لقاء  وزير 

الر�سمية،  الردن��ي��ة  اجلامعات  بروؤ�ساء  العلمي 

اجلامعات  يف  الأكادميية  العملية  �سري  ملناق�سة 

يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ال��ع��امل 

والوطن، مما اأدى اىل اللجوء لعملية التعلم عن 

اتخذ جمل�ض عمداء جامعة  بعد يف اجلامعات، 

احل�سني بن طالل عدد من القرارات التنظيمية 

الهدف  حتقيق  ي�سمن  مبا  العملية  هذه  ل�سري 

جاللة  ثقة  تعك�ض  التي  بال�سورة  منها  املن�سود 

مبوؤ�س�سات  احل�سني   اب��ن  الثاين  عبداهلل  امللك 

التعليم العايل يف الوطن، وقدرتها على مواجهة 

الظروف ال�ستثنائية وال�ستفادة من التحديات 

ويرفع  الك��ادمي��ي��ة  العملية  يعزز  مب��ا  املختلفة 

�سوية التعليم العايل يف الوطن.

التي  التنظيمية  ال���ق���رارات  ه���ذه  اه���م  وم���ن 

اتخذتها اجلامعة

 املوافقة على اعتماد التعليم عن بعد للطلبة 

املوجودين خارج الردن للف�سل الدرا�سي الأول 

.2021/2020

، امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ان ت��ك��ون امل��ح��ا���س��رات عرب 

 Elearning،  ( ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ن�������س���ات 

تعليم  ي��ك��ون  ب��ح��ي��ث   )Teems، Zoom
ال���ك���رتوين ت��ف��اع��ل��ي وع����دم اع��ط��اء امل��ح��ا���س��رات 

 whats  ( الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب 

)App، facebook
املوافقة على توثيق املحا�سرات وت�سجيلها   ،

م��ن ق��ب��ل م��رك��ز احل��ا���س��وب ورف��ع��ه��ا اىل وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي

، املوافقة على ال�سماح للعميد املعني ورئي�ض 

ال��ق�����س��م ب���ال���دخ���ول ع���ل���ى امل���ح���ا����س���رات ك���زائ���ر 

لالطالع على �سري العملية الكادميية

، التاأكيد على �سرورة اللتزام باأخذ احل�سور 

مزيد  لع��ط��اء  املحا�سرات  يف  للطلبة  والغياب 

من اجلدية واللتزام

، امل�����واف�����ق�����ة ع����ل����ى ان���������س����اء ����س���ف���ح���ة ع��ل��ى 

والق�����س��ام  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��درا���س��ات   facebook

الطلبة  م��ع  للتوا�سل  اجل��ام��ع��ة  يف  الك��ادمي��ي��ة 

والعالن عربها فيما يخ�سهم ولي�ض للتدري�ض

 وامل���واف���ق���ة ع��ل��ى اع��ت��م��اد ت���وزي���ع ال��ع��الم��ات 

الف�سل  منت�سف  لم��ت��ح��ان  يخ�س�ض  ب��ح��ي��ث 

 )%20  ( ع���الم���ة  وي��خ�����س�����ض   ،)%30 ع���الم���ة) 

النهائي  لالمتحان  ويخ�س�ض  الف�سل،  لأعمال 

عالمة ) %50(. 

م��ن جهته اك���د رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة احل�����س��ني بن 

على  اخلراب�سة  عاطف  الدكتور  ال�ستاذ  طالل 

ال�سادة العمداء �سرورة التاأكيد على املعنيني يف 

اجلامعة اهمية بناء خربات تراكمية من تربة 

التعليم اللكرتوين لال�ستفادة منها يف الف�سول 

مثل)  وال�سرورية  امللحة  احلاجة  عند  القادمة 

الحوال اجلوية(.

واك���د اخل��راب�����س��ة ا���س��ت��ع��داد اجل��ام��ع��ة ل�سراء 

اجهزة تابلت اذا كان هناك حاجة لذلك لت�سهيل 

قيام  ي�سمن  مب��ا  الطلبة  م��ع  التوا�سل  عملية 

اجلامعة بواجبها على اكمل وجه.

االنباط- عمان

 ق���ال وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ت��وف��ي��ق احل��المل��ة 

اأزم���ات  م��ع  بالتعامل  الأردن  �سيا�سة  اأن   ،

ال���الج���ئ���ني ي��ن��ب��ع م����ن امل����ب����ادئ ال��ق��وم��ي��ة 

اململكة، ومن  تاأ�س�ست عليها  التي  الرا�سخة 

تاههم  والإن�سانية  الأخالقية  امل�سوؤولية 

، م���وؤك���دا ����س���رورة ق��ي��ام امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 

وعدم  الالجئني  تاه  م�سوؤولياته  بتحمل 

ترك الردن وحيدا يف قيامه بهذا الواجب.

الداخلية  وزي��ر  افتتاح  ذل��ك خ��الل  ج��اء 

ام���������ض الأح���������د، م���ب���ن���ى م���دي���ري���ة �����س����وؤون 

الأمن  مدير  بح�سور  ال�سوريني  الالجئني 

ال���ع���ام ال���ل���واء ال���رك���ن ح�����س��ني احل���وامت���ة ، 

املتحدة  ل��الأمم  ال�سامية  املفو�سية  وممثل 

ل�����س��وؤون ال��الج��ئ��ني ال�����س��وري��ني دوم��ي��ن��ي��ك 

بارت�ض ، وعدد من مدراء الإدارات الأمنية 

املعنية.

كان  الردن  اأن  الداخلية  وزي��ر  واأ���س��اف 

م���وارده  م��ن  كبري  ب��ج��زء  ي�ساهم  ي���زال  ول 

على  الالجئني  ا�ستقبال  لتغطية  الذاتية 

 ، �سعبة  اقت�سادية  ظ���روف  ظ��ل  يف  اأر���س��ه 

مما يتطلب توفري الدعم الكايف من الدول 

لالأزمة  الردنية  ال�ستجابة  خلطة  املانحة 

ت�����س��م��ل  وال���ت���ي   ،  2022-2020 ال�������س���وري���ة 

ق��ط��اع��ات م��ث��ل ال��ت��ع��ل��ي��م وامل���ي���اه واحل��م��اي��ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة وال���ع���دل وال���ط���اق���ة وال��ن��ق��ل 

وغريها.  

واأ�����س����اد، ب�����دور امل��ف��و���س��ي��ة يف م�����س��اع��دة 

ال��ت��ي  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال�������س���ورة  ون���ق���ل  الردن 

اإىل  اللجوء  ق�سايا  مع  الردن  بها  يتعامل 

خمتلف دول العامل.

م���ن ج��ان��ب��ه ع���رب امل�������س���وؤول المم����ي عن 

ف��خ��ره وت��ق��دي��ره حل��ج��م ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م 

واملوؤ�س�سات  الداخلية  ووزارة  املفو�سية  بني 

التابعة لها واملعنية بادارة �سوؤون الالئجني 

ال���������س����وري����ني ع���ل���ى الأرا��������س�������ي الأردن�����ي�����ة 

ملعاجلة  تتخذ  ال��ت��ي  ال�سهلة  والإج������راءات 

احتياجات الالجئني ب�سكل فوري و�سريع.

املديرية  ان   ، ال��ع��ام  واأك���د م��دي��ر الم���ن 

ت��اه  الإن�����س��اين  واج��ب��ه��ا  اأداء  يف  م�ستمرة 

املتواجدين يف خميمات  ال�سوريني  ال�سقاء 

من  ال��ع��ايل  امل�ستوى  اإىل  لف��ت��اً  الالجئني، 

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال��ت��ع��اون 

لدعم كافة اجلهود الإن�سانية والجتماعية 

واملنظمات   لالجئني  الآمنة  البيئة  وتوفري 

امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي 

اخلدمات.

اجلديد  املبنى  اأن  اإىل  احل��وامت��ة  واأ���س��ار 

امل���خ�������س�������ض مل���دي���ري���ة ������س�����وؤون ال���الج���ئ���ني 

لعمل  ك���ب���رياً  ���س��ي�����س��ك��ل دع���م���اً  ال�����س��وري��ني 

ت��ق��دمي خدماتها  م��ن  امل��دي��ري��ة، ومي��ك��ن��ه��ا 

وفق اأف�سل ال�سبل واملعايري التي تلتزم بها 

التي  الإن�سانية  الأهداف  لتحقيق  املديرية 

اأجلها. اأن�سئت من 

ب��������دوره ق�����ال م����دي����ر م���دي���ري���ة �����س����وؤون 

 “ الالجئني ال�سوريني العميد نورز هاكوز 

التي  الن�سان  حقوق  ب��اأن  يوؤمن  الأردن  اأن 

الأردن��ي��ة  وال��ق��وان��ني  الت�سريعات  �سمنتها 

�سروريا  ا�سا�سا  ت�سكل  ال��دول��ي��ة  وامل��واث��ي��ق 

ل��ل��ح��ي��اة ال���ك���رمي���ة جل��م��ي��ع امل��ق��ي��م��ني على 

، ون��ح��ن م��ا���س��ون ق��دم��ا يف  اأرا���س��ي اململكة 

ال�سوريني  ال��الج��ئ��ني  ح��ق��وق  ك��اف��ة  �سمان 

لهم  والن�سانية  المنية  اخلدمة  وتقدمي 

بناء  يف  ودعمها  املفو�سية  ب��دور  م�سيدا   “
هذا املبنى.

وج����رى خ���الل الف��ت��ت��اح ع��ر���ض فيديو 

ا�ستقبال  يف  الردن  دور  ح���ول  ت��و���س��ي��ح��ي 

الالجئني والإجراءات التي اتخذها يف هذا 

اأزم��ات  تداعيات  اأب��رز  اإىل  اإ�سافة   ، امل��ج��ال 

اللجوء على القطاعات احليوية واخلدمية 

يف اململكة. 

احلالملة  ك��رم  الف��ت��ت��اح  حفل  نهاية  ويف 

، امل�������س���وؤول الأمم������ي ، وع�����دد م���ن امل�����دراء 

امل��ت��ق��اع��دي��ن مل���دي���ري���ة �����س����وؤون ال��الج��ئ��ني 

ال�سوريني.

االنباط-عمان

قال وزير الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

اإن  اخلاليلة،  حممد  الدكتور  الإ�سالمية 

عليه  اهلل  )���س��ل��ى  حم��م��د  للنبي  ال����س���اءة 

حرية  لي�ست  جميعا،  ول��الأن��ب��ي��اء  و���س��ل��م(، 

�سخ�سية واإمنا جرمية ت�سجع على العنف.

ت�������س���ري���ح���ات  اخل����الي����ل����ة يف  واو������س�����ح 

�سحفية ام�ض الأحد، اأن هذه ال�ساءة غري 

الكراهية،  وخطاب  العنف  تولد  املقبولة، 

يف ال��وق��ت ال���ذي ي��دع��و ال��ع��امل ك��ل��ه لنزع 

اأن  اىل  م�سريا  وال��ك��راه��ي��ة،  العنف  ثقافة 

ال�����س��ري��ع��ة ال���س��الم��ي��ة حت���رتم الآخ���ري���ن، 

وت���وؤك���د ع��ل��ى ���س��ون الن��ب��ي��اء وامل��ع��ت��ق��دات 

الدينية.

وا���س��اف اإن ال���س��اءة ال��ت��ي ج���اءت بحق 

ال��ن��ب��ي حم��م��د )���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م(، 

ه��ي اع��ت��داء ���س��ارخ وج��رمي��ة بحق الدي��ان 

والن�سانية جمعاء. واملعتقدات 

ال��وزي��ر اخل��الي��ل��ة اىل ان الأمم  ول��ف��ت 

2011 ا���س��ب��وع ال��وئ��ام  اأق����رت ع���ام  امل��ت��ح��دة 

عبداهلل  امللك  باقرتاح من جاللة  الديني 

اىل  يتجه  اليوم  العامل  اأن  مبينا  ال��ث��اين، 

التعاون الديني امل�سرتك.

االنباط- عمان

تفقد وزير الأ�سغال العامة والإ�سكان، 

�سومية-  طريق  الك�سبي،  يحيى  املهند�ض 

البحر امليت واطلع على جاهزية اجل�سور 

امل���ن���ف���ذة ح���دي���ث���ا ع���ل���ى ط�����ول ال���ط���ري���ق 

ال�ستاء. ل�ستقبال ف�سل 

الأح���د،  ام�����ض  �سحفي  ب��ي��ان  وبح�سب 

ب�����س��رورة  امل��ع��ن��ي��ني  اإىل  ال��ك�����س��ب��ي  اأوع�����ز 

اإجن�����از الأع����م����ال امل��ت��ب��ق��ي��ة ب���اأ����س���رع وق��ت 

وباأف�سل املوا�سفات املعتمدة يف مثل هذه 

الطبوغرافية  الطبيعة  ومراعاة  املواقع، 

ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، ل�����س��م��ان ا���س��ت��دام��ة اجل�����س��ور 

اجلديدة، وتوفري كافة عنا�سر ال�سالمة 

ال���ع���ام���ة ع���ل���ى ال���ط���ري���ق ب���ال���غ الأه���م���ي���ة 

وال�سياحي. الزراعي  للقطاع 

وبني اأن العمل بتنفيذ اأعمال احلماية 

جل�����س��ور ال��ب��ح��ر امل���ي���ت ن��ف��ذ م���ن خ��الل 

 13 اأربعة عطاءات وبقيمة اإجمالية بلغت 

تراعي  عالية  ومبوا�سفات  دينار،  مليون 

وتعالج  ال��ط��ب��وغ��راف��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  طبيعة 

ب�سورة جذرية امل�ساكل التي كانت حتدث 

من  ل��ع��دد  م�سب  ب��اع��ت��ب��اره��ا  املنطقة  يف 

الأودية وال�سيول.

و�����س����م����ل����ت الأع��������م��������ال امل�����ن�����ف�����ذة م��ن 

غ����ور  اإىل  و������س�����ول  �����س����ومي����ة  م���ن���ط���ق���ة 

75 ك���م اإزال������ة ال��ط��م��م  ال�����س��ايف وب���ط���ول 

ال�����س��خ��ري وت��ن��ظ��ي��ف ال��رم��ل واحل��ج��ارة 

ال��رب��راب والأق��ف��ا���ض احلجرية  واأع��م��ال 

املعدنية،  للحواجز  بالإ�سافة  اجلابيون، 

ل��ت��دع��ي��م وم���ع���اجل���ة م���واق���ع الجن�����راف 

ال�سابقة،  الأع����وام  ع��رب  لل�سيول  نتيجة 

للج�سور  و�سيانة  وتاأهيل  اإن�ساء  واإع��ادة 

والطريق.

و�سيانة  اإن�ساء  اإعادة  امل�سروع  وت�سمن 

اإن�����س��اء  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ع�����س��رة ج�����س��ور، 

وت���اأه���ي���ل ع����ب����ارات ���س��ن��دوق��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ 

ح��م��اي��ات مل���خ���ارج اجل�����س��ور، اإ���س��اف��ة اإىل 

���س��ي��ان��ة اأج�����زاء م���ن ال��ط��ري��ق ب��اخل��ل��ط��ة 

ال�ساخنة. القواسمي: 70 % نسبة تراجع الإ�سفلتية 
نشاط قطاع المجوهرات 

 الحوار الوطني تدين استمرار نشر 
الرسوم المسيئة للرسول 

 انتحار عاملة وافدة في الظليل

 عمداء »الحسين بن طالل« يتخذ اجراءات لتنظيم عملية التعليم االلكتروني

 وزير الداخلية : التعامل مع الالجئين ينبع من مبادئنا القومية 

 وزير األشغال يتفقد جاهزية جسور البحر الميت الستقبال الشتاء

وزير األوقاف: االساءة للرسول الكريم جريمة وليست حرية شخصية



االنباط- عمان

 قال وزير الداخلية توفيق احلالملة اأن دائرة 

الأر�شيف  متثل  واجل�����وازات،  املدنية  الأح����وال 

مكوناتها  بكافة  الردن���ي���ة  ل��ل��دول��ة  الرئي�شي 

ال��الزم��ة  امل�شتلزمات  جميع  ت��وف��ر  وي��ج��ب   ،

تنتهجها  التي  والتطوير  التحديث  لعمليات 

ل���الإرت���ق���اء ب��ع��م��ل��ه��ا وحت��ق��ي��ق اخل���دم���ة املثلى 

للمواطن.

  واأكد وزير الداخلية لدى زيارته الدائرة، 

ام�������س الأح�������د، ول��ق��ائ��ه م��دي��ره��ا ال���ع���ام فهد 

ال��ع��م��و���س ، اأه��م��ي��ة ات��خ��اذ جميع الج�����راءات 

ال����الزم����ة ل��ت��ج��وي��د ال��ع��م��ل وال��ت�����ش��ه��ي��ل على 

املواطنني وفقا للقوانني والنظمة ااملعمول بها 

، م�شيدا يف الوقت نف�شه مب�شتوى التطور الذي 

�شهدته الدائرة وحت�شني بيئة العمل يف ال�شقني 

الداري والفني.

و�شدد الوزير احلالملة على ان اأهمية دائرة 

يكمن يف  العامة  واجل����وازات  املدنية  الأح����وال 

وتعاملها مع  املواطن  بحياة  املبا�شر  ارتباطها 

العديد من الق�شايا التي مت�س مفا�شل حياته 

اليومية ، مبينا اأن الدائرة قدمت منذ تاأ�شي�شها 

اخلدمات املثلى للمواطنني ، واأن الجناز فيها 

تراكمي ومن واجبنا تعظيم الجناز ، وتطوير 

اإط��الق  يف  والتو�شع   ، با�شتمرار  العمل  ييئة 

اخلدمات الإلكرتونية.

قدمه  اإي��ج��از  اإىل  الداخلية  وزي��ر  واأ�شتمع 

مدير عام الدائرة حول ن�شاأة الدائرة وتطورها 

واأب�������رز اإجن����ازات����ه����ا وب���راجم���ه���ا ال��ت��ط��وي��ري��ة 

واخلطط امل�شتقبلية لها، م�شًرا اإىل اأن هدف 

الف�شلى  تقدمي اخلدمة  الأ�شمى هو  الدائرة 

للمواطنني.  

وب���ني ال��ع��م��و���س ان ال���دائ���رة وخ���الل ف��رتة 

التعطيل احلكومي يف اأزمة كورونا ، ا�شتمرت يف 

القيام بعملها جزئيا من خالل مكتب اخلدمة 

امل�شتعجلة وذلك للحالت الن�شانية واخلا�شة 

ملتابعة  والقن�شليات  ال�شفارات  ادارة  وك��ذل��ك 

����ش���وؤون امل��واط��ن��ني يف اخل����ارج ، ح��ي��ث اأجن���زت 

خالل تلك الفرتة اأكرث من �شتة اآلف معاملة 

اك���رث م��ن ثالثة  اأجن����زت  ال���دائ���رة  اأن  ، مبينا 

ورف��دت  املا�شي  ال��ع��ام  خ��الل  ماليني معاملة 

اخلزينة العامة بحوايل 47 مليون دينار.

واأكد العمو�س ان الدائرة ت�شر يف مو�شوع 

الأر�شفة اللكرتونية للوثائق التاريخية ، حيث 

بلغ عدد امللفات التي مت ار�شفتها حوايل مليون 

وخم�شني الف ملف فيما بلغ عدد الوثائق التي 

مت اأر�شفتها حوايل 53  مليون وثيقة.

بني  اللكرتونية  اخل��دم��ات  �شعيد  وعلى 

العمو�س ان الدائرة ا�شدرت اكرث من )200( 

ال����ف م��ع��ام��ل��ة ع���ر خ��دم��ات��ه��ا الل��ك��رتون��ي��ة 

ان  اإىل  م�شرا   ، وخارجها”  اململكة  “داخل 
الدائرة قامت بالربط اللكرتوين بينها وبني 

العربي  اخلليج  دول  يف  الردن���ي���ة  ال�����ش��ف��ارات 

وبع�س ال�شفارات الردنية يف الدول الأجنبية 

املقيمني  امل��واط��ن��ني  على  الت�شهيل  ل��غ��اي��ات   ،

ان م�شروع  اخلدمات  م��وؤك��دا   ، اململكة  خ��ارج 

اإن�����ش��ج��ام��ا م��ع التوجهات  الل��ك��رتون��ي��ة ج���اء 

احلكومية الرامية اإىل الت�شهيل على املواطنني 

ومت��ا���ش��ي��ا م���ع خ��ط��ة ال���ت���ح���ول الل���ك���رتوين 

للدائرة.           

 ، ال��دائ��رة  اأق�شام  وج��ال وزي��ر الداخلية يف 

ا�شت�شدار  العمل يف جم��ال  �شر  واط��ل��ع على 

الوثائق واجل���وازات واخل��دم��ات التي تقدمها 

للمواطنني.

ان االنباط- عمَّ

ع����ي ع�����ام حم��ك��م��ة اأم����ن   اأ����ش���ن���د م����دَّ

ائ����د ال��ق��ا���ش��ي ال��ع�����ش��ك��ري  ول����ة ال����رَّ ال����دَّ

بق�شية  ل��ل��م��ت��ه��م��ني  خ��ري�����ش��ات  ي��و���ش��ف 

ال��ق��ي��ام  ج��ن��اي��ة  ت��ه��م  رقاء”  الزَّ “فتى 
بعمل اإرهابي من �شاأنه تعري�س �شالمة 

عب  الرُّ واإل��ق��اء  للخطر  واأم��ن��ه  املجتمع 

بني النَّا�س وترويعهم وتعري�س حياتهم 

للخطر با�شتخدام �شالح بال�شرتاك.

يف  املتهمني  توقيف  خري�شات  ر  وق���رَّ

ة 15  ه���ذه ال��ق�����ش��ي��ة، ام�����س الأح����د، م���دَّ

يوًما قابلة للتجديد يف مراكز الإ�شالح 

والتاأهيل، ا�شتناًدا اإىل املادة 2 و 3 و 7 / 

 55 3 من قانون منع الإره��اب رقم  ب / 

ل�شنة 2006 وتعديالته، وبدللة املادة 7 

/ ومن ذات القانون.

الأ�شخا�س  م��ن  ع���دًدا  اأنَّ  اإىل  ُي�����ش��ار 

رقاء،  الزَّ حمافظة  يف  فتى  على  اعتدوا 

ح��ي��ث ب����رتوا ي��دي��ه واأحل���ق���وا اأ����ش���رارا 

الأمنية  الأجهزة  واألقت  بعينيه،  بالغة 

ال��ق��ب�����س ع��ل��ى امل��ت��ه��م��ني ج��م��ي��ع��ا، ومت 

ول���ة  اأم�����ن ال���دَّ حت��وي��ل��ه��م اىل حم��ك��م��ة 

للنظر يف الق�شية. 

االنباط-عمان

وق���ع���ت اجل���ام���ع���ة الأردن����ي����ة وم��وؤ���ش�����ش��ة 

جمل�س  ل���دول  التابعة  التعليمية  اخل��ب��ر 

اتفاقية  الأح���د،  ال��ي��وم  اخلليجي،  التعاون 

اإي��ف��اد ال��ط��ل��ب��ة م��ن اململكة  ب��ه��دف  ت��ع��اون، 

جمل�س  دول  وب���اق���ي  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

بكافة  وال��ع��راق  وم�شر  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 

اجل���ام���ع���ة  اإىل  امل�����وج�����ودة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 

الأردنية.

ال��ت��ي وق��ع��ه��ا مندوبا  ون�����ش��ت الت��ف��اق��ي��ة 

ع���ن رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة م�����ش��اع��ده ل�����ش��وؤون 

زيد  الدكتور  والت�شويق  ال��دويل  الرنامج 

عبيدات، وعن املوؤ�ش�شة امل�شت�شار الأكادميي 

وتوثيق  البغدادي، على تطوير  الدين  بدر 

ال���ت���ع���اون يف ا���ش��ت��ق��ط��اب ال��ط��ل��ب��ة ال���ع���رب 

اأن  ع��ل��ى  الأردن،  خ�����ارج  م���ن  وال���واف���دي���ن 

ت�������ش���ارك اجل���ام���ع���ة يف امل���ع���ار����س وال���ور����س 

التي تنظمها موؤ�ش�شة اخلبر. التعليمية 

ي�شار اإىل اأن موؤ�ش�شة اخلبر متخ�ش�شة 

التعليم  مب���ج���الت  ال���ش��ت�����ش��ارات  ب��ت��ق��دمي 

تقدم  حيث  ال�شعودية،  ومقرها  املختلفة، 

اخل�����دم�����ات ال����ت����ي ي���ب���ح���ث ع���ن���ه���ا ال��ط��ل��ب��ة 

الراغبني مبتابعة الدرا�شة ، ومتكينهم من 

اأف�شل  ل��ل��درا���ش��ة يف  ف��ر���س  على  احل�����ش��ول 

اجلامعات واملعاهد حول العامل. 

االنباط-عمان

 اأعلنت وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان حالة 

الطوارئ املتو�شطة للتعامل مع احلالة اجلوية 

املتوقعة خالل اليومني املقبلني.

ودع��ت ال��وزارة يف بيان �شحفي ام�س الأح��د، 

املواطنني اإىل اأخذ احليطة واحلذر والبتعاد عن 

جماري ال�شيول والأودية، والإبالغ عن اأية حالة 

م��ع غرفة  املبا�شر  التوا�شل  م��ن خ��الل  ط��ارئ��ة 

العمليات الرئي�شية يف ال��وزارة وغرف العمليات 

يف املحافظات، اأو من خالل تطبيق نظام تبليغات 

الأ�شغال على الهواتف الذكية.

بخطة  ال�شتاء  ا�شتبقت  ق��د  ال����وزارة  وك��ان��ت 

اإن�شاء غرف عمليات  ط��وارئ متكاملة ت�شمنت 

ال�شيانة  وعمل  الأ�شغال  مديريات  خمتلف  يف 

والعبارات،  ال�شيول  وجم��اري  لالأودية  الالزمة 

وت���اأم���ني الآل���ي���ات ال��ت��ي ق��د ت��ل��زم للتعامل مع 

ال��وزارة  قامت  الظروف اجلوية، حيث  خمتلف 

ب��ت��ح��دي��د ج��م��ي��ع م���واق���ع ال���ع���ب���ارات ع��ل��ى ن��ظ��ام 

)GIS( اخلا�س بغرفة الطوارئ وال��ذي يبني 

حالتها من خالل تغر لونها على النظام وذلك 

ح�شب املعلومات الواردة من املوقع.

ك��م��ا مت حت��دي��ث وت��ط��وي��ر غ��رف��ة العمليات 

ات�شال  باأجهزة  ال��وزارة وتزويدها  الرئي�شية يف 

املطار  ك��ام��رات مراقبة طريق  ورب��ط  حديثة، 

كمرحلة اأولية بالتن�شيق مع مديرية الأمن العام 

الأم��ن  مديرية  م��ع  م�شتمر  التن�شيق  زال  وم��ا 

العام لربط باقي الطرق الرئي�شية يف اململكة.

وزودت ال��وزارة كافة م��دراء الأ�شغال ومدراء 

املكاتب باأجهزة ات�شال ل�شلكية لت�شهيل مترير 

الكوادر يف املوقع، كما جرى  املعلومة بني كافة 

الهواتف  على  ط��وارئ  بالغات  تطبيق  حتديث 

وت�شريع  املواطنني  مع  التفاعل  لزيادة  الذكية 

ال�شتجابة للبالغات الواردة.

و���ش��م��ل��ت ال����ش���ت���ع���دادات جت��ه��ي��ز 94 ف��ري��ق��ا 

ت�����ش��ان��ده��م نحو  امل��ن��اط��ق،  م��ي��دان��ي��ا يف خمتلف 

امل�شبق مع نقابة  التن�شيق  اآلية، كما جرى   400

املقاولني ومقاويل م�شاريع الوزارة قيد التنفيذ 

لرفد الوزارة باأي اآليات اأو معدات وكوادر اإذا لزم 

الأمر.

االنباط-عمان

 �شكل وزير التنمية الجتماعية، اأمين املفلح، 

اإ���ش��اءة لأحد  ام�س الأح���د، جلنة حتقيق يف �شبهة 

التابع  الإع��اق��ة،  ذوي  لالأ�شخا�س  مركز  منتفعي 

ل����ل����وزارة. وق����ال ال��ن��اط��ق الإع���الم���ي يف ال�����وزارة، 

اأن وزير التنمية  اأ�شرف خري�س، يف بياٍن �شحايف، 

الجتماعية ، اأح��ال ملف التحقيق مبرفقاته اإىل 

املدعي العام املخت�س، لإجراء املقت�شى القانوين، 

فيما مت توقيف 5 اأ�شخا�س يعملون يف املركز ي�شتبه 

بتورطهم بالإ�شاءة للمنتفع.

الجتماعية  التنمية  وزارة  اأن  خري�س  واأك���د 

منتفعيها،  حماية  �شاأنها  من  نبيلة  ر�شالة  تتبنى 

وكل �شخ�س حمتاج للحماية والرعاية، واأن الوزارة 

اأن  اأم��ر مي�س حقوقهم، م�شددا  اأي  لن تتهاون يف 

الوزارة لن ت�شمح باأي اإ�شاءة لهذه الفئة

املحلي
50 االثنني  10/26 / 2020 

حالة  لبلورة  تتجه  اهلل  حفظه  امللك  جاللة  روؤى  وفق  الأردنية  البو�شلة  اإجت��اه 

الإلتزام  ل�شرورة  توؤ�شر  معّمقة  فكرية  وح��واري��ات  قادمة  طريق  وخريطة  وطنية 

واحلواريات  فاحلراكات  الرا�شخة؛  الوطنية  والثوابت  واملوؤ�ش�شات  القانون  بدولة 

النيابية كلها توؤ�ّشر ل�شرورة وجود توجهات جديدة تتخطى الكال�شيكية والروتني 

جّلها  والتي  الوطن  تواجه  التي  التحديات  ملواجهة  حازمة  جديدة  تطلعات  �شوب 

الق�شايا املحلية والإقليمية والعاملية: اإقت�شادية وجيو�شيا�شية متزج بني 

واأن  القادمة،  للمرحلة  وطنية  كاأولوية  الدولة  وهيبة  القانون  �شيادة  تاأكيد   .1

الوطن اأكر من اجلميع ول اأحد اأكر من البلد، وهنالك �شرورة ملحاربة ال�شائعات 

وال�شلبيات وال�شعبويات الرخي�شة التي باتت تفتك بالوطن، و�شرورة على حماربة 

يحتاج  ذل��ك  وك��ل  وال�شللية،  واملح�شوبية  الوا�شطة  وجت��رمي  اأ�شكاله  بكل  الف�شاد 

لرامج واأدوات فاعلة على الأر�س تقوم بها احلكومة.

2. واجب علينا مواجهة جائحة كورونا علمياً وتقنياً وعملياً وبالتن�شيق مع دول 

العامل الآخر كنظرة �شمولية دومنا ت�شرفات فردية؛ و�شرورة املواءمة بني امللفني 

يجعل  وه��ذا  والثالثة؛  الثانية  وموجاتها  اجلائحة  زم��ن  يف  والإقت�شادي  الطبي 

الفايرو�س  من  اأنف�شهم  حلماية  لالأفراد  ال�شخ�شية  امل�شوؤولية  بني  مبكان  مرونة 

و�شرورة جلب الإ�شتثمارات خللق فر�س العمل لل�شباب العاطل عن العمل وحماية 

الطبقة العاملة من اآثار اجلائحة املدّمر عليهم.

امل�شالح  ك��ل  على  والوطنية  العامة  امل�شالح  تغليب  جميعاً  علينا  وال��واج��ب   .3

اخلا�شة لأجل مواطنة �شاحلة وم�شوؤولة، كما مطلوب من الدولة باملقابل حتقيق 

مبداأ تكافوؤ الفر�س والعدالة والإ�شتحقاق بجدارة وو�شع الرجل املنا�شب يف املكان 

املنا�شب.

4. حان الوقت لو�شع حد لالإقليمية ال�شيقة والعزف على اأوتار الهويات ال�شيقة، 

والإ�شطفافات  والفزعات  “اإرحل يا م�شوؤول”  كما حان الوقت لكبح جماح جماعة 

اخلارجة عن القانون والتي حتمل النزعات العن�شرية وغر امل�شوؤولة.

5. بناء ج�شور الثقة بني املواطنني والدولة بات اأمر �شروري وم�شتعجل، وذلك 

يف  واملواءمة  والعدالة  املواطنة  اأ�شا�شه  جديد  ونهج  اإجتماعي  بعقد  �شوى  يتم  لن 

واقعية  ب��اأدوات  �شوى  ذلك  يتم  ولن  الف�شاد،  ومكافحة  والواجبات  احلقوق  م�شاألة 

على الأر�س تعّزز الثقة املطلوبة.

6. ي��ح��ت��اج ال�����ش��ب��اب خل��ل��ق ف��ر���س ع��م��ل ل��ه��م للق�شاء ع��ل��ى ال��ب��ط��ال��ة وو���ش��ع حد 

تخلق  اإ�شتثمارات  فّعالة وجلب  اإ�شتثمارية  بيئة  اإيجاد  اليومية من خالل  ملعاناتهم 

لت�شغيل  الب�شرية  القوى  م�شاألة  يف  اإ�شتثمارنا  مع  وتتواءم  املطلوبة  العمل  فر�س 

ال�شباب.

7. نحتاج ملوؤمتر وطني يعّزز الطروحات الوطنية امل�شوؤولة لغايات بلورة قانوين 

ع�شرية  برملانية  حلياة  خ�شبة  بيئة  ي��ع��ّززان  توافقيني  جديدين  واأح��زاب  اإنتخاب 

تخلق احلكومات الرملانية من رحم قّبة الرملان والتي دعا اإليها جاللة امللك من 

اأوراقه النقا�شية ال�شبع. خالل 

اإيجابياته  تعظيم  يجب  اإعالمي  هاج�س  ب��ات  واأدوات���ه  الإجتماعي  التوا�شل   .8

والبناء عليها والإ�شتفادة منها وتقزمي �شلبياته واإ�شاعاته وو�شع حد لها، ول ميكن 

الفتنة  ب��ذور  ر�شمي وخا�س وحماربة  دول��ة  اإع��الم  بناء  اإل من خالل  ذلك  يتم  اأن 

التي يحاول البع�س زراعتها.

من  الداخلية  الأدوات  بع�س  ت�شتخدم  خارجية  فتنة  لبذور  يتعّر�س  الوطن   .9

الأردنية  للدولة  التاريخية  الوطنية  املواقف  ب�شبب  وذل��ك  تعلم،  ل  اأو  تعلم  حيث 

على  الها�شمية  والو�شاية  والالجئني  والقد�س  الفل�شطينية  الق�شية  ملفات  يف 

بهذا  املرتب�شني  على  الفر�شة  لتفويت  لذلك  التنّبه  علينا  لكن  املقد�شات وغرها، 

الوطن الأ�شم.

10. منهجية العمل عن ُبعد والتعليم عن ُبعد يجب البناء عليها وتقييم جتربتها 

الألفية  ول��ول��وج  الع�شر  لغة  م��ع  ت��ت��واءم  ع�شرية  ت�شريعات  �شوب  ُق��دم��اً  للم�شي 

التغير  ل�شنع  امل��رح��ل��ة  م��ع  تتنا�شب  ج��دي��دة  ب����اأدوات  تكنولوجيا  كاألفية  الثالثة 

املن�شود.

خالل  من  الوطنية  الهوية  على  املحافظة  مع  اإجتماعية  تغّرات  مطلوب   .11

املواءمة بني الأ�شالة واملعا�شرة؛ ولهذا يجب اأن يكون هنالك روؤى جديدة ملوروثنا 

وق�شايا  واأت��راح��ن��ا  اأف��راح��ن��ا  ومنظومة  املجتمعية  وثقافتنا  وال��ف��ك��ري  احل�����ش��اري 

اإجتماعية كثرة اأخرى.

باأن الوطن  ب�شراحة: يف زمن الإنتخابات النيابية علينا اأن ندرك ونوؤمن متاماً 

الوقت  نف�س  ويف  عليها،  والبناء  بها  ننعم  التي  الإيجابيات  تعظيم  وعلينا  بخر 

نحارب ال�شلبيات التي يحاول البع�س تعظيمها ونقّزمها، وهذا بالطبع يخلق حالة 

متوازنة تر�شي جميع اأطراف املعادلة الوطنية، لينعم هذا الوطن بالأمن والأمان 

م�شتقبلنا  ويغدوا  ال�شحيح  الإجت��اه  �شوب  بو�شلتنا  وتكون  الكرمي  العي�س  ورغ��د 

اأف�شل واأملنا اأكر.

د.محمد طالب عبيدات

 البوصلة األردنية ُقبيل 
اإلنتخابات

 ابداعات شبابية في صناعة الخشب للمحافظة على البيئة

 الحاللمة : دائرة األحوال تمثل األرشيف الرئيسي للدولة 

ولة« تسند تهمة اإلرهاب لمتهمي جريمة الزَّرقاء   »أمن الدَّ

 اتفاقية تعاون بين الجامعة األردنية ومؤسسة الخبير الخليجية

 األشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة 
للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

إحالة ملف تحقيق بشبهة إساءة لمنتفع 
بمركز لذوي اإلعاقة للمدعي العام

االنباط-عمان

وع����ر   ، ال�����ق�����دمي�����ة  ع�����م�����ان  م������ن 

���ش��وارع��ه��ا ال�����ش��ي��ق��ة ، ت��ن��ب��ع��ث رائ��ح��ة 

امل���ا����ش���ي ل��ت��ج��ت��م��ع م����ع ع���ب���ق احل���ي���اة 

وت���ل���ت���ق���ي م����ع احل���ا����ش���ر يف م�����ش��روع 

ال��ع��ن��ان  ي��ط��ل��ق  ال�����ذي   ،)c-hub(

خلق  من  وميكنهم  ال�شباب  لبداعات 

ف��ر���س ع��م��ل، ي��ك��ون��وا ب��ع��ده��ا ق��ادري��ن 

على تاأ�شي�س اأعمال خا�شة بهم.

يف ج��ب��ل ال��ل��وي��ب��دة و���ش��ط ع��م��ان ، 

(ع��ل��ى   c-hub(�ال م�����ش��روع  ي��رك��ز 

تعزيز طاقات ال�شباب من خالل بناء 

متخ�ش�شة  عمل  ور���س  عر  القدرات 

يف جمال العمال اخل�شبية املتنوعة.

اأح������د  ، وه�������و  امل�����������ش�����روع  ي�����ه�����دف 

 ” اأجتراأ “ اأن����ا  م��وؤ���ش�����ش��ة  م�����ش��روع��ات 

للتنمية امل�شتدامة، اىل تعزيز الريادة 

من  ال�شناعات  خمتلف  يف  البداعية 

خ���الل ال��ت��ع��ل��م امل��م��ن��ه��ج والن���خ���راط 

خلق  على  يعمل  م��ا  حم��ددة  مهنة  يف 

ف��ر���س ع��م��ل ل��ل�����ش��ب��اب، ل��ي��ك��ون نقطة 

بداية للم�شروعات اخلا�شة بهم.

�شهى  املوؤ�ش�شة  يف  ال��رام��ج  مديرة 

ي�شتهدف  امل�����ش��روع  ه���ذا  اإن  ع��ي��ا���س، 

ال�شباب من عمر 18 -30 عاما ، حيث 

يعمل على اطالق العنان لهم للتحكم 

ب���زم���ام ام����وره����م وال���ت���ف���ك���ر ال��ن��اق��د 

م�شوؤولية  اك��رث  ليكونوا  والتحليلي 

ال�شا�شية  اللبنة  كونهم  حياتهم،  يف 

يف املجتمع.

�شمن  تعمل  املوؤ�ش�شة  ان  وا�شافت 

ث��الث��ة م�����ش��ت��وي��ات ت��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ش��ب��اب: 

ط���وي���ل���ة الم������د ت��خ�����س م����ن مي��ت��ل��ك 

جم��م��وع��ة م���ن ال���ك���ف���اي���ات ك��امل��ع��رف��ة 

وامل���ه���ارات وامل���ي���ول، ي��ل��ي��ه��ا امل�����ش��اح��ات 

وال������ذي ي��ع��ت��ر م�������ش���روع ال�����ش��ي ه��ب 

احدها، واآخرها ا�شتدامة البيئة.

امل���������ش����روع����ات  ان  اىل  وا��������ش�������ارت 

امل��وؤ���ش�����ش��ة على  تعمل  ال��ت��ي  ال�����ش��غ��رة 

ملتعلميها،  وامل�����ش��اع��دة  ال��دع��م  ت��ق��دمي 

رزق  لتكوين م�شدر  املجال  لهم  تفتح 

متتلك  التي  الفئة  تعليم  خ��الل  م��ن 

على  ال��ع��م��ل،  ا���ش��ا���ش��ي��ات  او  ال��رغ��ب��ة 

مبختلف  اخل�شبية  امل�شنوعات  انتاج 

ا�شكالها.

املوؤ�ش�شة  ا���ش��ت��ع��داد  ع��ي��ا���س  واب����دت 

ل���رف���د ���ش��ان��ع��ي ال���ق���رار ب��ال��درا���ش��ات 

خلق  على  ت�شاعدهم  التي  والب��ح��اث 

امل�شروع  ويوفر   . لل�شباب  فر�س عمل 

ال��ت��ي  ال����ش���ا����ش���ي���ة  والدوات  الآلت 

حول  التعلم  لبدء  امل��ت��درب  يحتاجها 

وحتت  وباملجان،  ال�شياء  �شنع  كيفية 

ا����ش���راف م���درب���ني م��ت��خ�����ش�����ش��ني، مع 

توفر كل ادوات ال�شالمة العامة اثناء 

العمل .

م��ن�����ش��ق امل�����ش��روع ل��ي��ث امل��ج��ب��ل ق��ال 

ان امل�����ش��غ��ل ي��ح��وي م��اك��ي��ن��ات خ��ا���ش��ة 

ا����ش���ت���خ���دام  اىل  ا����ش���اف���ة  ب���اخل�������ش���ب، 

وغ���ره���ا،  �شي”  ان  و”�شي  ال���ل���ي���زر 

امل�شروع وعلى مدار  ا�شتفاد من  حيث 

500 �شخ�س من خمتلف  عامني نحو 

اململكة. حمافظات 

خ���الل  ر�����ش����دت  “برتا”  ك����ام����را 

الآلت  من  العديد  امل�شغل  يف  جولتها 

���ش��ن��اع��ة  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  والدوات 

اخل�شب، ا�شافة اىل اعمال املتدربني، 

وط��������رق ����ش���ن���اع���ة الك���������ش���������ش����وارات 

وال���ط���ب���اع���ة ع��ل��ى ال��ق��م��ا���س وغ��ره��ا 

https:// ال���ي���دوي���ة  ال��ف��ن��ون  م���ن 

youtu.be/eYbTQdIG-

.  CQ
وب���ني امل��ج��ب��ل ان ه���ذه امل�����ش��روع��ات 

ت��ع��م��ل ع���ل���ى ب���ن���اء ق�������درات ال�����ش��ب��اب 

والتطبيق املبا�شر على ار�س الواقع” 

ا���ش��ن��ع ب��ن��ف�����ش��ك “ ل���ل���خ���روج ب��اف��ك��ار 

بداية  امل��ت��درب  خاللها  م��ن  ي�شتطيع 

ان  مو�شحا  به  والن��ط��الق  م�شروعه 

الكفاءات  بناء  على  يعتمد  هب  ال�شي 

واإع��ادة  للبيئة  �شديق  نهج  ات��ب��اع  م��ع 

امل�شتدامة. التنمية  التدوير وحتقيق 

ي���زن ال��رواج��ب��ه اح���د امل��ت��درب��ني يف 

ي���زال ع��ل��ى مقاعد  امل�����ش��غ��ل وال����ذي ل 

ال�����درا������ش�����ة اجل����ام����ع����ي����ة ب��ت��خ�����ش�����س 

ال��ق��ان��ون، اخ��ت��ار تعلم ري���ادة الع��م��ال 

“�شناعة  ب  الب����داع����ي  والق���ت�������ش���اد 

اخل�شب”.

وق�����ال ان����ه خ�����ش��ع ل��ل��ت��دري��ب م��دة 

ارب����ع����ة ا����ش���ه���ر يف م�������ش���روع ال����)����ش���ي 

امل��ه��ارات  تعلم  خاللها  ه��ب(ا���ش��ت��ط��اع 

الالزمة يف �شناعة اخل�شب لفتا اىل 

الالزمة  وامل��واد  املنا�شبة  البيئة  توفر 

لالنتاج.

وا����ش���اف ان����ه ع��ل��ى اب�����واب اط���الق 

“يازان”  اخل�������ا��������س  م�����������ش�����روع�����ه 

ال����ط����اولت  امل��ت��خ�����ش�����س يف ���ش��ن��اع��ة 

اىل  ال�شباب  داعيا  املتنوعة،  اخل�شبية 

يف�شلونه  ال��ذي  العمل  يف  النخراط 

ومم���ار����ش���ة ه���واي���ات���ه���م وا���ش��ت�����ش��راف 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل وع�����دم ان���ت���ظ���ار ال��وظ��ي��ف��ة 

العامة بعد النتهاء من اجلامعة.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني    26  /  10  / 2020

 االنباط-برتا

بلغ اإجمايل قيمة املبالغ امل�سحوبة من 

املنحة اخلليجية املقدمة للأردن منذ عام 

للعام احلايل  �سهر حزيران  ولغاية   2012

بيانات  بح�سب  دي��ن��ار،  مليار  279ر2  نحو 

وزارة التخطيط والتعاون الدويل.

لتاريخه  املوقعة  امل��ن��ح  قيمة  وت��وزع��ت 

اأ�سل  دينار من  631ر2 مليار  تقدر  والتي 

ل��لأردن  املقدمة  اخلليجية  املنحة  قيمة 

واملقدمة  دي��ن��ار،  مليار  658ر2  وال��ب��ال��غ��ة 

م���ن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ودول���ة 

الكويت، ودولة االإمارات العربية املتحدة، 

ع���ل���ى: ال�������س���ن���دوق ال�������س���ع���ودي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

الكويتي  وال�����س��ن��دوق  دي��ن��ار،  مليون   886

مليون   886 العربية  االقت�سادية  للتنمية 

 859 للتنمية  ظبي  اأبو  وال�سندوق  دينار، 

مليون دينار.

ا�ستف�سارات  ع��ل��ى  ردا  ال����وزارة  وق��ال��ت 

وك���ال���ة االن����ب����اء االردن����ي����ة )ب������رتا( ام�����س 

االأح�������د، اإن�����ه ي���ت���م ال�����س��ح��ب م����ن امل��ن��ح��ة 

ان  بعد  اي  التعوي�س  بطريقة  اخلليجية 

تقوم احلكومة ب�سرف مطالبات امل�ساريع 

اإر�����س����ال ج��م��ي��ع م���ع���ززات  وب���ع���د ان ي���ت���م 

ال�سرف للمقاول او املورد.

املنحة  من  املتبقي  املبلغ  ان  واأو�سحت 

مل  دينار،  مليون   27 ب��� واملقدر  االماراتية 

ت�ستلم احلكومة اي مبلغ اال بعد ان تكون 

احلكومية  االج���راءات  ح�سب  اأنفقته  ق��د 

املعتمدة، مبينة اأن قيمة املنحة االماراتية 

حيث  دي��ن��ار،  مليون   886 تبلغ  االج��م��ايل 

يبقى  ان  للتنمية  ابو ظبي  طلب �سندوق 

ا���س��ت��ك��م��ال تنفيذ  امل��ب��ل��غ اح��ت��ي��اط��ي حل��ن 

امل�ساريع.

ك���م���ا ت����وزع����ت امل����ن����ح امل����وق����ع����ة ح�����س��ب 

624 م��ل��ي��ون  ال���ط���رق  ال��ق��ط��اع��ات، ق��ط��اع 

دينار، وال�سحة 481 مليون دينار، الطاقة 

 376 املحلية  التنمية  دي��ن��ار،  مليون   415

امل��ي��اه وال�����س��رف ال�سحي  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون 

 196 ال��ع��ايل  التعليم  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون   216

دينار،  مليون   141 التعليم  دينار،  مليون 

 44 98 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، ال��ن��ق��ل  اال���س��ت��ث��م��ار 

مليون دينار، ا�سافة اإىل قطاع االت�ساالت 

35 مليون دينار. وتكنولوجيا املعلومات 

التي  امل�ساريع  ع��دد  اأن  ال���وزارة  وبينت 

58 م�سروعا، يف حن بلغ  مت تنفيذها بلغ 

التنفيذ  قيد  مازالت  التي  امل�ساريع  ع��دد 

15 م�������س���روع���ا، وم�������س���روع���ا واح������دا ق��ي��د 

درا�سة  يتم  التي  امل�ساريع  وهي  الدرا�سة، 

مت��وي��ل��ه��ا م��ن خ���لل احل��ك��وم��ة او اجلهة 

اآخ����ر قيد  م�����س��روع  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ان��ح��ة 

التح�سري.

مت  التي  امل�ساريع  اأن  ال��وزارة  واأ�سافت 

االنتهاء من �سحب متويلها بلغ عددها 50 

م�سروعا، وهي امل�ساريع امل�ستمرة املدرجة 

باملوازنة والتي مت حتديد مبلغ معن من 

�سحب  ومت  لتمويلها  اخلليجية  امل��ن��ح��ة 

امل��ن��ح��ة ول��ك��ن ه��ن��اك م�ساريع  ك��ام��ل ه��ذه 

مثل  �سنوي  بند  ان��ه  حيث  تنفذ  زال��ت  م��ا 

املدار�س. و�سيانة  امل�ست�سفيات  �سيانة 

حصاد تستقبل دفعة جديدة من 
الشركات الريادية الزراعية

 االنباط-عمان

ا���س��ت��ق��ب��ل ب���رن���ام���ج ت�����س��ري��ع االأع����م����ال 

املتخ�س�سة  االأعمال  التابع مل�سرعة  الثاين 

»ح�����س��اد«، م�سروع  ال��زراع��ي��ة  امل�����س��اري��ع  يف 

8 م�����س��اري��ع  »ب�����ذرة« وه���و واح����د م���ن ب���ن 

ل���لن�������س���م���ام اىل  اخ���ت���ي���اره���ا  ري����ادي����ة مت 

�سهور.  6 اىل  �سيمتد  الذي  الربنامج 

ام�س  �سحفي  بيان  يف  »ح�ساد«  وقالت 

يف  امل��ت��ق��دم��ن  ت�سفية  ج���رى  اإن���ه  االأح����د، 

م�ساريعهم  موافقة  ح�سب  االأوىل  املرحلة 

ثم  ومن  نا�سئة،  �سركة   40 اإىل  لل�سروط، 

كمرحلة  التوجيهي  املخيم  اىل  ادخالهم 

8 م�ساريع نا�سئة يف  ثانية ، حيث مت قبول 

بعد  ح�ساد  برنامج  من  الثانية  الن�سخة 

التقييم. جلنة  على  عر�سهم 

واو������س�����ح ����س���اح���ب م���������س����روع »ب�������ذرة« 

اأنه  النبي،  ابراهيم عبد  االأردين  الريادي 

حتويل  اىل  �سركائه  مع  وبالتعاون  يطمح 

ف��ك��رت��ه مل�����س��روع ان��ت��اج��ي ف��اع��ل، واإط���لق 

ال��رب��ع  خ��لل  ب��ال��ف��ك��رة  اخل��ا���س  التطبيق 

اهمية  اىل  الفتا  املقبل،  ال��ع��ام  م��ن  االأول 

وج�����ود م�����س��رع��ة اأع����م����ال م��ت��خ�����س�����س��ة يف 

جم��ال دع��م ال��ري��ادة يف ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي 

مل��ا ل��ه اه��م��ي��ة الرت��ب��اط��ه ال��وث��ي��ق ب��االأم��ن 

الغذائي.

من جهته، بن مدير م�سرعة »ح�ساد« 

ت��ق��دم  امل�����س��رع��ة  اأن  االإف�����رجن�����ي،  حم��م��د 

ال�����س��رك��ات  لتمكن  ال���لزم  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م 

وامل���������س����اري����ع ل���ل���ح�������س���ول ع���ل���ى ال���ت���م���وي���ل 

واال����س���ت���ث���م���ار امل���ط���ل���وب ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��م��و 

تطوير اخلطط يف  خ��لل  م��ن  واالزده���ار 

الرقمي،  والت�سويق  )الت�سويق  جم��االت 

واالإدارة  امل���وارد  اإدارة  الت�سغيل،  االإن��ت��اج، 

ت�سريع  برنامج  خلل  من  وذل��ك  املالية( 

بناء  من  امل�سروع  ميكن  خم�س�س  اأعمال 

ابتكاري. عمل  منوذج 

ي��وف��ر  امل�����س��رع��ة  ب��رن��ام��ج  اإن  واأ�����س����اف 

الدعم  على  للح�سول  للموؤ�س�سن  فر�سة 

���س��ب��ك��ة م��ر���س��دي��ن حملين  وامل�����س��ورة م��ن 

عدة  وقعت  »ح�ساد«  اأن  موؤكدا  وعاملين، 

���س��راك��ات ل��ت�����س��اع��د امل�����س��اري��ع يف ال��ت��و���س��ع 

ال�سركاء  م��ع  امل�����س��اري��ع  تنفيذ  خ��لل  م��ن 

اأ���س��واق  ال���دخ���ول اإىل  امل��ح��ل��ي��ن وت�����س��ه��ي��ل 

للح�سول  متهيدا  وعاملية،  عربية  جديدة 

لتنفيذ  ال��لزم  واال�ستثمار  التمويل  على 

النمو. خطط 

يف  واملدربة  االإداري��ة  امل�ست�سارة  وقالت 

جم���ال ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة 

ت��ق��دم��ت  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  اإن  خ��م�����س،  الرا 

ل��ل��ربن��ام��ج ك���ان���ت مب�����س��ت��وي��ات خم��ت��ل��ف��ة، 

وحت��ت��اج اىل ال��دع��م وال��ت��وج��ي��ه واالر���س��اد 

ل��ل��و���س��ول اىل م��رح��ل��ة االن��ت��اج وال��ت��ح��ول 

االقت�ساد. فاعلة يف  م�ساريع  اىل 

ولفتت اإىل اهمية وجود م�سرعة اأعمال 

م��ت��خ�����س�����س��ة ل��ل��ق��ط��اع ال���زراع���ي مل�����س��اع��دة 

والزراعية،  الفنية  اجلوانب  يف  الريادين 

هذا  يف  وال�سركاء  اخلرباء  مع  والت�سبيك 

ال���ق���ط���اع، واأه���م���ي���ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اإدم����اج 

و�سط  ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  يف  التكنولوجيا 

ن�سهدها  التقني  اجل��ان��ب  يف  ك��ب��رية  ث��ورة 

اليوم يف كل املجاالت.

من�سة  ه��و  ب���ذرة«   « م�����س��روع  اأن  ي��ذك��ر 

وامل�ستخدمن  امل�ساتل  اأ�سحاب  بن  ت�سّبك 

عرب  الزراعية  امل�ستلزمات  عن  الباحثن 

االإنرتنت. �سبكة 

 االنباط-عمان

االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي  رئ��ي�����س  دع����ا 

وعمان، املهند�س فتحي اجلغبري، املن�ساآت 

بتطبيق  االلتزام  موا�سلة  اإىل  ال�سناعية 

اإج���������راءات ال�����س��لم��ة ال���ع���ام���ة وال��ت��ق��ّي��د 

ب���االأدل���ة االإر���س��ادي��ة ال�����س��ادرة ع��ن وزارة 

ال�����س��ن��اع��ة ال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن مل��واج��ه��ة 

جائحة فريو�س كورونا.

ت�سريح  اجل��غ��ب��ري، يف  امل��ه��ن��د���س  وق���ال 

ع��دد  زي����ادة  م��ع   « االأح�����د،  ام�����س  �سحفي 

االإ���س��اب��ات ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا حمليا ف��اإن 

ال��ع��ام��ل��ن  اإىل  ال���ع���دوى  ان��ت��ق��ال  ف��ر���س��ة 

داخ���ل امل�����س��ان��ع اأ���س��ب��ح��ت اك����رب«، م��وؤك��دا 

ال�سلمة  اإج����راءات  بتطبيق  الت�سدد  اأن 

اإيجابا  �سينعك�س  امل�سانع  داخ��ل  ال��ع��ام��ة 

على احلماية من انتقال الوباء اىل داخل 

ال�سناعية. املن�ساآت 

ب��ت��ط��ب��ي��ق  ال������رتاخ������ي  اأن  واأو��������س�������ح 

االإج������راءات ال���لزم���ة ي����وؤدي اإىل ان��ت��ق��ال 

ال���ع���دوى اإىل داخ����ل امل�����س��ان��ع واإغ��لق��ه��ا 

مراجعة  اأه��م��ي��ة  على  م�����س��ددا  اح��رتازي��ا، 

من  وال��ت��اأك��د  العامة  ال�سلمة  اإج����راءات 

ال��ت��ط��ب��ي��ق ال���ك���ام���ل ل���ك���اف���ة االإج���������راءات 

االإر�����س����ادي����ة ال���وق���ائ���ي���ة داخ������ل امل�����س��ان��ع 

ال�سناعية. واملن�ساآت 

الجغبير يدعو المنشآت الصناعية لاللتزام بإجراءات 
السالمة العامة

 االتباط-عمان

وال���ت���ج���ارة  ال�������س���ن���اع���ة  وزارة  ط���ال���ب���ت 

وال��ت��م��وي��ن، ���س��رك��ات االت�����س��االت اخل��ل��وي��ة، 

بوقف �سيا�سة ف�سل اخلدمة عن م�سرتكي 

اخل����ط����وط امل����دف����وع����ة م�����س��ب��ق��ا يف ال���ي���وم 

اي  اتخاذ  وعدم  اال�سرتاك،  النتهاء  التايل 

ال�سوق  باآليات  االخلل  �ساأنها  من  ق��رارات 

واملناف�سة احلرة.

وق����ال����ت وزي�������رة ال�������س���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 

وال���ت���م���وي���ن امل��ه��ن��د���س��ة م��ه��ا ع��ل��ي يف ب��ي��ان 

�سركات  خاطبت  ال����وزارة  اإن  االح���د،  ام�����س 

االت�����س��االت اخل��ل��وي��ة ر���س��م��ي��ا، ل��وق��ف ه��ذه 

املمار�سة حتت طائلة امل�سوؤولية.

ق��ط��اع  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة  اأن  اىل  واأ�����س����ارت 

االت�����س��االت ك��ان��ت ق��د اأح��ال��ت اىل ال���وزارة 

امل�ستفيدين  قبل  من  لها  الواردة  ال�سكاوى 

م���ن خ���دم���ات ال�����س��رك��ات اخل��ل��وي��ة ال��ث��لث 

وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف�����س��ل خ���ط���وط امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 

اخل���ل���وي���ة امل���دف���وع���ة م�����س��ب��ق��اً ب��ع��د ان��ت��ه��اء 

اال�سرتاك بيوم واحد.

بتحويل  ط��ال��ب��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  وا���س��اف��ت 

ال��وزارة  يف  املناف�سة  مديرية  اىل  املو�سوع 

وال����ت����ي ت��ع��ت��رب اجل���ه���ة االإداري����������ة امل��ع��ن��ي��ة 

ل�سنة   )33( رق��م  املناف�سة  ق��ان��ون  بتطبيق 

2004 وتعديلته.

وبينت الوزيرة علي، اأنه وبناًء على نتائج 

املناف�سة  م��دي��ري��ة  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة 

يف ال��������وزارة، ف��ق��د ت��ب��ن ت��ط��ب��ي��ق ���س��رك��ات 

االت�ساالت اخللوية الثلث �سروط جديدة 

م�����س��رتك��ي اخل��ط��وط  ع��ن  لف�سل اخل��دم��ة 

النتهاء  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف  م�سبقا  امل��دف��وع��ة 

اأدى اىل االخلل باملناف�سة،  اال�سرتاك، ما 

واحلد من اخليارات اأمام امل�سرتكن.

وك���ان���ت ����س���رك���ات االت�������س���االت اخل��ل��وي��ة 

���س��اب��ق��ا مت��ن��ح م�����س��رتك��ي خ���ط���وط ال��دف��ع 

امل�����س��ب��ق ف����رتة ���س��ه��ر ال���س��ت��ق��ب��ال امل��ك��امل��ات 

ان  اال  اال�سرتاك،  فرتة  انتهاء  مع  بالرغم 

�سيا�سة  م��وؤخ��راً  ات��ب��ع��ت  ال��ث��لث  ال�����س��رك��ات 

خطوط  بف�سل  م�سرتكيها  جت��اه  ج��دي��دة 

بعد  م�سبقاً  املدفوعة  اخللوية  امل�ستفيدين 

اىل  اأدى  ما   ، واحد  بيوم  اال�سرتاك  انتهاء 

امل�سرتكن  يفر�س على  واقع جديد  فر�س 

جت����دي����د اال�������س������رتاك م���ب���ا����س���رة ل��ت��ف��ع��ي��ل 

اخلطوط.

ويحظر قانون املناف�سة رقم )33( ل�سنة 

امل�سوؤولية،  طائلة  حتت  وتعديلته،   2004

او  باملناف�سة  اخ���لال  ت�سكل  مم��ار���س��ات  اأي 

يكون  م��ا  وب��خ��ا���س��ة  منعها  او  م��ن��ه��ا  احل���د 

ا�سعار  حتديد  منها  ال��ه��دف  او  مو�سوعها 

البيع  ���س��روط  او  اخل��دم��ات  ب��دل  او  ال�سلع 

وما يف حكم ذلك.

االنباط-عمان

ث�����م�����ن مم�����ث�����ل ق������ط������اع االت�������������س������االت 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات يف غ��رف��ة جت��ارة 

الرواجبة، مطالبة  املهند�س هيثم  االأردن، 

وال��ت��م��وي��ن  وال���ت���ج���ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة 

ل�����س��رك��ات االت�������س���االت اخل��ل��وي��ة ب��ال��وق��ف 

ال����ف����وري ل�����س��ي��ا���س��ة ف�����س��ل اخل����دم����ة ع��ن 

يف  م�سبقا  امل��دف��وع��ة  اخل��ط��وط  م�سرتكي 

اليوم الثاين النتهاء اال�سرتاك.

ت�سريح  يف  ال��رواج��ب��ة،  املهند�س  وق���ال 

ت�سب  املطالبة  اإن  االأح���د،  ام�����س  �سحفي 

بعد  التجاري، وجاءت  القطاع  يف م�سلحة 

ح�سم  ب�سرورة  للغرفة  متكررة  مطالبات 

�سركات  باأعمال  اأ�سرارا  اأحل��ق  كونه  امللف 

القطاع التجاري واخلدمي.

واأ�ساف اأن املطالبة تدل على الت�ساركية 

غرفة  م��ع  ال���وزارة  جتمع  ال��ت��ي  احلقيقية 

جتارة االأردن ملعاجلة التحديات والق�سايا 

ال��ت��ي ت��ه��م ال��ق��ط��اع ال���ت���ج���اري واخل��دم��ي 

وب��خ��ا���س��ة ت��ل��ك ال��ت��ي ظ��ه��رت خ���لل اأزم���ة 

فريو�س كورونا.

اأن غ���رف���ة جت���ارة  ال���رواج���ب���ة  واأو�����س����ح 

للقطاع  االأوىل  املظلة  باعتبارها  االأردن 

ت��ل��ق��ت ����س���ك���اوى م���ن ال���ت���ج���ار ب��خ�����س��و���س 

ب�سكل  االت�����س��ال  خ��ط��وط  ف�سل  اج����راءات 

ال���ت���ي من  امل��ت��اب��ع��ات  اإىل  م��ب��ا���س��ر، الف���ت���ا 

خ���لل���ه���ا م����ع خم���ت���ل���ف اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة 

الق�سية مبا يخدم م�سالح جميع  ملعاجلة 

االأطراف.

واأك����د اأن ال��ظ��رف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي، ال��ذي 

وب���اء فريو�س  اململكة يف حم��ارب��ة  ب��ه  مت��ر 

كورونا امل�ستجد يتطلب التكاتف وم�ساندة 

ف��ي��م��ا يتعلق  ب��خ��ا���س��ة  ال��ر���س��م��ي��ة  اجل��ه��ود 

و�سائل  عرب  للمواطنن  املعلومة  باإي�سال 

اأعمال  ت�سري  وا�ستمرار  املختلفة  االت�سال 

ال�سركات والتعليم والعمل عن بعد.

ودع�����ا ����س���رك���ات االت�������س���االت وخ���دم���ات 

املوبايل اىل التجاوب مع املطالبة وتوفري 

اخل����دم����ات ب�����س��ك��ل ع����ال وق�����وي وحت�����س��ن 

للحاجة  ل��ل��م��واط��ن��ن  االن���رتن���ت  ���س��رع��ات 

ال�سرعات وكفاءة  املا�سة احلالية ملزيد من 

االت�����س��ال و���س��رع��ة ال��ت��ج��اوب م��ع خ��دم��ات 

وال�سيانة. الدعم 

واأو�سح اأن القطاع التجاري واملواطنن 

�سبكه  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�سكل  ي��ع��ت��م��دون  ب��ات��وا 

االت�ساالت واملعلومات يف التعليم وال�سحة 

والدخول  البيانات  ونقل  بعد  عن  والعمل 

اإىل من�سات االأعمال واخلدمات احلكومية 

اأ�سبحت  التي  االفرتا�سية،  واالجتماعات 

جزءا اأ�سا�سيا باإدارة االأعمال.

عدد  يبلغ  الرواجبة،  املهند�س  وبح�سب 

اخللوية  والبطاقات  االأج��ه��زة  بيع  حم��ال 

 3 ح��وايل  وم�ستلزماتها  م�سبقا  املدفوعة 

اآالف حمل موزعة يف عموم اململكة توظف 

اأكرث من 10 اآالف عامل من االأردنين.

االنباط-عمان

اأك������د رئ���ي�������س جم��ل�����س م���ف���و����س���ي ه��ي��ئ��ة 

املهند�س  الدكتور  االت�ساالت  قطاع  تنظيم 

اأن حجم اال�ستثمار يف قطاع  غازي اجلبور 

ما  بلغ  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ساالت 

2019 مبعدل  178 مليون دينار لعام  يقارب 

وال���ن���اجت من   2018 ال��ع��ام  ع��ن   %31 زي����ادة 

الهواتف  قطاع  يف  اال�ستثمار  حجم  ارتفاع 

لتبلغ   2019 ال��ع��ام  يف   %52 مبعدل  املتنقلة 

م��ل��ي��ون   93 م��ق��ارن��ه ب  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   141

.2018 بالعام 

اأم���������ا اإي����������������رادات ق�����ط�����اع االت�����������س�����االت 

وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات ف���ق���د ���س��ه��دت 

2019 مبعدل  انخفا�ساً طفيف خلل العام 

999 مليون دينار مقارنة  1%  لتبلغ حوايل 

 ،2018 العام  يف  دينار  مليار  جمموعه  ب�ما 

ح��ي��ث ب��ل��غ��ت اإي��������رادات م�����س��غ��ل��ي ال��ه��وات��ف 

 ) اأمنية  موبايل-  – اوراجن  )زي��ن  املتنقلة 

حوايل 664 مليون دينار ، توزعت اىل اأربعة 

فيها  �سكلت  اخل��دم��ات،  م��ن  رئي�سية  اأن���واع 

خ��دم��ات ال��ب��ي��ان��ات ال��ن�����س��ب��ة االأع��ل��ى وال��ت��ي 

ال��  فيها   النمو  ن�سبة  وبلغت   %46 ال��  بلغت 

ال�����س��وت ما  ���س��ك��ل��ت خ��دم��ات  8% ، يف ح��ن 

بن�سبة  االأي��رادات   اجمايل  34% من  ن�سبته 

ال��رب��ط  4%، و���س��ك��ل��ت خ���دم���ات  ان��خ��ف��ا���س 

البيني17% وبلغت ن�سبة خدمات بيع اأجهزة 

االت�ساالت والبيانات 3% من االيرادات.

 165 الثابت  الهاتف  اي���رادات  بلغت  كما 

زي��ادة   2019 مبعدل  ال��ع��ام  يف  دي��ن��ار  مليون 

3% عن العام 2018 بينما انخف�ست ايرادات 

م�������زودي خ����دم����ات ال���ب���ي���ان���ات واخل����دم����ات 

لتبلغ   %8 مبعدل   2019 العام  يف  ال�سوتية 

ما يقارب 71 مليون دينار .

ع���دد  اأن  اجل����ب����ور  ال����دك����ت����ور  واأ������س�����اف 

العاملن  يف قطاع االت�ساالت وتكنولوجيا 

لي�سل   ،  %4 مبعدل  زي��ادة  �سهد  املعلومات 

جمموع العاملن يف القطاع 4224 موظف.

الصناعة والتجارة تطلب من شركات االتصاالت وقف
 فصل الخطوط الخلوية

غرفة تجارة األردن تثمن مطالبة وزارة الصناعة بوقف
 فصل الخطوط الخلوية

الجــبور: 999 مليون دينار ايرادات قطاع االتصاالت خالل 2019

279ر2 مليار دينار قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة 
الخليجية حتى حزيران

عروض ترويجية وتخفيضات في 
المؤسسة االستهالكية المدنية

تراجع نشاط قطاع المجوهرات خالل 
االشهر الماضية %70

بورصة عمان تغلق تداوالتها
 بـ 4ر4 مليون دينار

 االنباط-عمان

اجراء  املدنية  اال�ستهلكية  املوؤ�س�سة  تبداأ 

اك��رث  ع��ل��ى  ت��روي��ج��ي��ة  وع��رو���س  تخفي�سات 

بن�سبة  غذائية  وغري  غذائية  �سلعة   190 من 

اليوم  ب��دءاً من  باملئة،   35 7 اىل  ت��رتاوح من 

املقبل. الثاين  ت�سرين   6 االثنن وحتى 

وق�������ال م����دي����ر ع������ام امل���وؤ����س�������س���ة ���س��ل��م��ان 

العرو�س  جميع  اإن  االح��د،  ام�س  الق�ساة، 

وال��ت��خ��ف��ي�����س��ات م��ت��وف��رة يف ج��م��ي��ع اأ����س���واق 

امل��وؤ���س�����س��ة امل��ن��ت�����س��رة مب��ح��اف��ظ��ات واأل���وي���ة 

وبكميات  ���س��وق��اً   67 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ  امل��م��ل��ك��ة 

ك����ب����رية ت���ل���ب���ي ح����اج����ة امل����واط����ن����ن، داع����ي����اً 

امل��واط��ن��ن ل��ل���س��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه ال��ع��رو���س 

املوؤ�س�سة  ل�سفحة  وال��رج��وع  والتخفي�سات 

الر�سمية على )الفي�س بوك( للطلع على 

العرو�س  ه��ذه  وا���س��ع��ار  اال���س��ن��اف  تفا�سيل 

والتخفي�سات.

ت���اأت���ي  ال���ت���خ���ف���ي�������س���ات  دف����ع����ة  اإن  وب������ن 

ا���س��ت��م��راراً ل��ن��ه��ج امل��وؤ���س�����س��ة ب��ال��ت��خ��ف��ي��ف عن 

ال���دخ���ل  ذوي  ال����س���ي���م���ا  امل����واط����ن����ن  ك����اه����ل 

ارت��ف��اع  م��ن  وحمايتهم  وامل��ت��و���س��ط  امل��ح��دود 

اال�سعار.

املجمد،  )ال��دج��اج  التخفي�سات  وت�سمل 

ح��ل��ي��ب ال����ب����ودرة، ال���زي���وت ال��ن��ب��ات��ي��ة، زي��ت 

اأرز م��ت��و���س��ط احل��ب��ة،  ���س��ك��ر ط��ع��ام،  زي���ت���ون، 

ح�����لوة  ال���������س����اي،،ط����ح����ن،  ب�������س���م���ت���ي،  ارز 

ال��راأ���س،  ومقطوع  فيليه  �سمك  وطحينية، 

م�سكلة  بهارات  ان�ساف،  لوز  طبيعي،  ع�سل 

ب���اأن���واع���ه���ا، ح��م�����س وف����ول م��ع��ل��ب،م��ع��ج��ون 

مرتديل  معلب،  و�سردين  تونة  الطماطم، 

�سائل،  األبان واجبان، حليب  معلبة ومربدة، 

احلبوب  طبيعية،  ع�سائر  منكهات،  حليب 

وال��ب��ق��ول��ي��ات ب��ان��واع��ه��ا، ب��ط��اط��ا وب���ازي���لء 

وب��ازي��لء وج��زر جم��م��دة، جبنة م��وزري��ل(، 

ت���وف���ر ع���رو����س وت��خ��ف��ي�����س��ات  ا����س���اف���ة اىل 

ع��ل��ى امل��ن��ظ��ف��ات وال�����س��ام��ب��وه��ات وال�����س��اب��ون 

االطفال. وفوط  والورقيات  والكرميات 

امل�����واد  ك���اف���ة  اأن  اىل  ال���ق�������س���اة  وا������س�����ار 

امل��خ��ف�����س��ة اج���ت���ازت ال��ف��ح��و���س��ات امل��خ��ربي��ة 

واال�����س����رتاط����ات ال�����س��ح��ي��ة ال����لزم����ة ق��ب��ل 

املوؤ�س�سة  ان  على  م�سدداً  للأ�سواق،  طرحها 

املخربية  والفحو�سات  تعتمد معيار اجلودة 

وبيعها. ال�سلع  ل�سراء  ا�سا�ساً 

واأه������اب ال��ق�����س��اة ب���امل���واط���ن���ن م���رت���ادي 

باإجراءات  االلتزام  ب�سرورة  املوؤ�س�سة  ا�سواق 

ال���وق���اي���ة وال�������س���لم���ة ال���ع���ام���ة م���ن ارت�����داء 

ال��ك��م��ام��ة وحت��م��ي��ل ت��ط��ب��ي��ق اأم�����ان، ح��ر���س��اً 

املوؤ�س�سة  موظفي  و�سلمة  �سلمتهم  على 

خدمتهم. على  القائمن 

 االنباط-عمان

ق����در مم���ث���ل ق���ط���اع االأل���ب�������س���ة واالأح����ذي����ة 

واالأقم�سة واملجوهرات يف غرفة جتارة االأردن 

ن�ساط  يف  ال��رتاج��ع  حجم  القوا�سمي،  اأ�سعد 

ح���رك���ة ����س���راء وب���ي���ع ال���ذه���ب م���ن امل��واط��ن��ن 

خلل االأ�سهر املا�سية من العام احلايل بنحو 

عام  من  نف�سها  الفرتة  مع  مقارنة  باملئة،   70

.2019

ام�س  �سحفي  ت�سريح  يف  القوا�سمي  وقال 

ي���ع���ود اىل  ال���رتاج���ع  ���س��ب��ب ه����ذا  اإن  االأح������د، 

تاأثريات اأزمة فريو�س كورونا واغلق �ساالت 

االفراح واملنا�سبات واحلظر ال�سامل واجلزئي 

التي  الدفاع  واأوام��ر  ال�سحية  واال�سرتاطات 

منعت التجمعات الأكرث من ع�سرين �سخ�سا.

حققها  التي  العالية  اال�سعار  اإن  وا���س��اف 

امل���ع���دن االأ���س��ف��ر خ���لل ال���ع���ام احل�����ايل، دف��ع 

امل���واط���ن���ن ل���لإح���ج���ام ع���ن ع��م��ل��ي��ات ال�����س��راء 

فروقات  من  لل�ستفادة  البيع  على  والرتكيز 

ا�سعار  ت�ستمر  ان  متوقعا  اجل��دي��دة،  اال�سعار 

ال���ذه���ب ع��امل��ي��ا يف ح���ال���ة ت���ذب���ذب، ح��ت��ى بعد 

االمريكية. الرئا�سية  االنتخابات 

وب���ن ال��ق��وا���س��م��ي اأن ح��ال��ة ال���رك���ود ال��ت��ي 

ي��ع��ي�����س��ه��ا ال�����س��وق ان��ع��ك�����س��ت ���س��ل��ب��ا ع��ل��ى جت��ار 

ال����ق����ط����اع، وب���خ���ا����س���ة يف ظ����ل ارت�����ف�����اع ك��ل��ف 

عليهم،  املرتتبة  املالية  وااللتزامات  الت�سغيل 

ما دفع البع�س لبيع جزء من خمزون الذهب 

بااللتزامات. للإيفاء 

يعترب من  املجوهرات  ان قطاع  اىل  وا�سار 

جائحة  جراء  اقت�ساديا  املت�سررة  القطاعات 

القطاعات  �سمن  ادراج���ه  اىل  داع��ي��ا  ك��ورون��ا، 

االكرث ت�سررا .

والتنزيلت  العرو�س  اأن  القوا�سمي  واكد 

مواقع  على  احيانا  البع�س  عنها  يعلن  التي 

اع��لن��ي��ة،  االج��ت��م��اع��ي ويف �سحف  ال��ت��وا���س��ل 

تعك�س  وال  ���س��ح��ي��ح��ة  وغ����ري  ج����دا  حم�����دودة 

الواقع احلقيقي للأ�سعار، كون ا�سعار الذهب 

العاملي. بال�سوق  املحلية ترتبط 

اقل  اال�سفر  امل��ع��دن  �سعر  بيع  اأن  واو���س��ح 

للمواطن  ت�سليل  يعترب  العاملي  �سعره  م��ن 

و���س��ن��اع��ة  ال���ذه���ب  دم���غ���ة  وان  وامل�����س��ت��ه��ل��ك، 

امل����ج����وه����رات ب���ال�������س���وق امل��ح��ل��ي��ة ت���ت���م ���س��م��ن 

م�سددة  لرقابة  وتخ�سع  العاملية،  املوا�سفات 

املوا�سفات واملقايي�س. من موؤ�س�سة 

 االنباط-عمان

اأغ���ل���ق���ت ب���ور����س���ة ع����م����ان، ام�������س االح�����د، 

1ر6 م��ل��ي��ون ���س��ه��م، م��وزع��ة على  ع��ل��ى ت����داول 

بلغت  اإجمالية،  ت���داوالت  بقيمة  1447ع��ق��دا، 

4ر4  مليون دينار. 

النقطة  اإىل  ال��ب��ور���س��ة  م��وؤ���س��ر  وانخف�س 

اإغلق  مع  مقارنة  باملئة،  16ر0  بن�سبة   ،1555

ال�سابقة.  اجلل�سة 

���س��رك��ة، بينما   19 اأ���س��ه��م  اأ���س��ع��ار  وارت��ف��ع��ت 

وا�ستقرت  �سركة،   27 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست 

اأ�سعار اأ�سهم 43 �سركة اأخرى.



االعالين
07

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200112413(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عبداهلل فرحات و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2010/7/8 بتاريخ   )98939( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2017/10/11 

احلميد  عبد  با�سل  عبداهلل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

فرحات  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / تالع العلي – ت: 0795904070

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة اخلري�سات والعمايره  

 )  120843( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2020/6/28 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة عبد الرحمن واحمد منر وامل�سجلة يف �سجل 

  2011/7/14 بتاريخ   )101978( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عبد الرحمن واحمد منر

اإىل �سركة : عبد الرحمن واحمد وحممد منر

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سركة اغدير لتكنولوجيا ربط ال�سبكات  امل�سجلة لدينا ك�سركة  

قد   )2018/12/26( بتاريخ   )53277( الرقم  حتت  ذ.م.م 

 )  2020/9/21( بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت 

املوافقة بالجماع على تخفي�ض راأ�سمال ال�سركة من )30،000( 

دينار اردين لي�سبح )18000( دينار اردين .

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200179052(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والربغلي   جبارة  ابو  �سركة  ب��اأن 

ت�سامن 

حتت الرقم )121138( بتاريخ 2003/9/30 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/25 

ابو  احمد  وائ��ل  حممد  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

جباره  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / خلدا – ت: 0798775728

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200160020(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عمر حممد عمر كري�سان و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )116229( بتاريخ 2017/2/28 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/5 

كري�سان   عمر  حممد  ابراهيم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  اذرح  – ط��ري��ق  م��ع��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0798677451

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200173124(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة عبداهلل وحممد  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )119776( بتاريخ 2019/6/30 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/8/26 

حممد   حمدو  حممد  عبداهلل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الخ�سر  اجل��ب��ل   / ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0787870793

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200124337(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   نوافله  علي  حممد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )103676( بتاريخ 2012/2/20 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/8/24 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد علي ح�سني نوافله  م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:  ���س��م��وع   - ال���ك���وره  ل���واء   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0772095555

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة عبد احلميد والب�سومي والنجار  وامل�سجلة 

بتاريخ   )117725( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2018/1/15  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عبد احلميد والب�سومي والنجار

اإىل �سركة : مهند عبد احلميد وحممد الب�سومي

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة اكرم تركي كنعان و�سريكه  

 )  116015( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2017/1/31 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ابناء عبد الغني حمو�سه  

 )  28333( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1992/2/2 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200154109(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   العمو�ض  ابراهيم  �سركة   ب��اأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2016/5/9 بتاريخ   )18795( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/25 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  مهند طالل علي العمايره  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي  عمان / الرابية – ت: 0795460601

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200016105(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   عطيه  خلدون  �سركة  باأن 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2003/11/5 حتت الرقم )68858( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2019/3/4 

العايدي   ال�سيد /ال�سيدة  �سالح حممد م�سطفى  وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / اجلبيهة – ت: 0795522187

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  ذ.م.م  والحذية  اللب�سة  لتجارة  �سنجار  �سركة  باأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)57584( بتاريخ )2020/7/28( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2020/10/25(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  وامل�سجلة يف  وفادي حدادين   �سركة خالد  بان  والتجارة 

  2013/8/29 بتاريخ   )107786( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : خالد وفادي حدادين

اإىل �سركة : خالد وبندر حدادين

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة مرمي العمايره و�سريكها  وامل�سجلة يف �سجل 

  2007/11/7 بتاريخ   )88008( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : مرمي العمايره و�سريكها

اإىل �سركة : خالد عبد الهادي و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

الثنني   26/ 10 / 2020

اعالن صادر عن
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

يعلن للعموم انه  ومبقت�سى احكام الفقرة ) اأ ( من املادة ) 43 ( من قانون منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة رقم ) 32 ( ل�سنة 2000 وتعديالته بان جمل�ض 

املفو�سني يف �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة قد قرر بقراره رقم ) 743 ( تاريخ 2020/9/29  املوافقة على الدليل املقرتح لال�سرتاطات واملعايري 

الفنية الالزمة لقامة حمطات وقود يف املدينة وبحيث يتم تعديل اية تعليمات تتعار�ض مع الدليل ح�سب ال�سول املتبعة لذلك.

ميكن الطالع على املخطط لدى مكاتب النافذة يف ال�سلطة وميكن تقدمي العرتا�سات اخلطية ان وجدت لدى مكاتب النافذة الواحدة بال�سلطة مع بيان ا�سباب 

العرتا�ض مدعمة بالوثائق والبيانات الكافية وذلك خالل مدة ا�سبوعني من تاريخ ن�سر العالن علما بانه لن يقبل اي اعرتا�ض يتم تقدميه بعد هذا التاريخ .

م . نايف احمد البخيت  / رئيس مجلس املفوضني

اعـــــالن
بمقتضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) 19 ( لسنة 1988 وتعديالته

يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يومًا من تاريخه جدول لتقدير قيمة امل�ساحة امل�ستملكة من الوحدة الزراعية رقم ) 53 ( حو�ض 

) 34 ( امل�سروع من ارا�سي قرية غور الكفرين لغايات م�سار مهرب .

قد علق يوم الثالثاء املوافق 2020/10/20 على لوحد دائرة الرا�سي وامل�ساحة / ال�سونة اجلنوبية باعتباره حماًل بارزًا و�سلمت 

ن�سخة اخرى منه اىل رئي�ض بلدية ال�سونة الو�سطى لطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�ض على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ انتهاء مدة العالن عن 

قرارات اللجنة اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ض مبلغ ) خم�سة ع�سر ( دينارًا كاأمانة لالعرتا�ض على التقدير عماًل 

باأحكام املادة ) 21/ و ( من القانون املذكور .

رئيس لجنة تقدير االراضي 
املهندس سامر محمد الدويري
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����ص���ّوت �أك����ر م���ن 53 م��ل��ي��ون ن��اخ��ب حتى 

�لأمريكية،  �لرئا�صية  �لنتخابات  يف  �ل�صبت 

�إىل  ي�صري  م��ا  وه��و  �ملبكر،  �لت�صويت  �إط���ار  يف 

�له���ت���م���ام �ل��ك��ب��ري ب��ال�����ص��ب��اق و�حل���ر����ص على 

جتنب خطر �لإ�صابة بكوفيد-19، �إثر �لزحام 

على مر�كز �لت�صويت يوم �لنتخاب.

هذ� �لعدد قد ي�صهم يف �أعلى ن�صبة ت�صويت 

لبيانات  100 ع���ام، وف��ق��اً  ي��رب��و على  خ��ال م��ا 

م�������ص���روع �لن���ت���خ���اب���ات �لأم����ريك����ي����ة. وم����ددت 

�ل�صخ�صي  باحل�صور  �لت�صويت  فرتة  ولي��ات 

يف �لن���ت���خ���اب���ات �مل��ب��ك��رة وك���ذل���ك �ل��ت�����ص��وي��ت 

تخا�صياً  �لن��ت��خ��اب��ات  ي���وم  قبيل  �ل��ري��د  ع��ر 

للمخاطر يف ظل كورونا.

ب�صوته  ت���ر�م���ب  دون���ال���د  �ل��رئ��ي�����ص  و�أدىل 

مبكر�ً يف مكتب �قرت�ع يف »وي�صت بامل بيت�ص« 

ميلكه،  �ل���ذي  م��ار�لج��و  منتجع  م��ن  بالقرب 

�إق��ام��ت��ه �ل��د�ئ��م وع��ن��و�ن��ه يف  بعدما غ��ري مقر 

�ملا�صي من نيويورك  �لعام  �لناخبني  �صجات 

يتعني  �لتي  �ل��ولي��ات  من  وه��ي  فلوريد�،  �إىل 

فرتة  لقتنا�ص  م�صعاه  لدعم  بها  �لفوز  عليه 

�إ�صمه  ل�صخ�ص  »���ص��ّوت  وق���ال  ث��ان��ي��ة.  رئ��ا���ص��ة 

تر�مب!«.

�أما مناف�صه �لدميقر�طي جو بايدن فتوجه 

مع زوجته �إىل �صاحة حامية �أخرى هي ولية 

بن�صلفانيا لعقد موؤمترين. و�صي�صارك �لرئي�ص 

�نتخابية يف  �أح���د�ث  �أوب��ام��ا يف  ب���ار�ك  �ل�صابق 

�حلملة  يف  �لثانية  للمرة  و�صيظهر  ف��ل��وري��د� 

يف  ���ص��ارك  بعدما  ب��اي��دن،  �ل�صابق  نائبه  لدعم 

موؤمتر يف بن�صلفانيا �لأربعاء.

�لأخ���رية  مناظرتهما  �ملتناف�صان  و�أج����رى 

بكثري من  �أكر حتكماً  �جلمعة، وكان �لنقا�ص 

تر�مب  �أبقى  حيث  �لأوىل،  �لرئا�صية  �ملناظرة 

على �أع�صابه حتت �ل�صيطرة، ومل يحاول �إخر�ج 

بايدن عن م�صاره مع مقاطعات متو��صلة كما 

بالفو�صوية  �ت�صمت  �لتي  �لأوىل،  خ��ال  فعل 

�تخذت  �لرئا�صية  �ملناق�صات  جلنة  �أن  لدرجة 

قطع  �ل��ق��و�ع��د:  لتغيري  م�صبوقة  غ��ري  خطوة 

على  �خل�صم  ي��رد  بينما  �ملر�صح  ميكروفونات 

�ل�صوؤ�ل يف كل مقطع من �لأجز�ء �ل�صتة.

 3 �لثاثاء  يوم  رئي�صها  �أمريكا  و�صتنتخب 

ت�صرين �لثاين، ووفقاً ل�صتطاع فوري �أجرته 

يف  �أف�صل  بعمل  بايدن  ق��ام  فقد  �أن«،  �أن  »�صي 

53% من  �مل��ن��اظ��رة �لأخ����رية. ب�صكل ع���ام، ق��ال 

�لناخبني �لذين �صاهدو� �ملناظرة �أن بايدن فاز 

باملبار�ة، بينما قال 39% �أن تر�مب فعل ذلك.

االنباط - وكاالت

���ص��وؤون �لأ���ص��رى و�مل��ح��رري��ن  �أف����ادت هيئة 

�ل�صحي  �لو�صع  على  ط��ر�أ  تدهور�ً  �أن  �م�ص، 

وع��ر،  �أب��و  كمال  بال�صرطان  �مل�صاب  لاأ�صري 

و�ملحتجز د�خل ما ي�صمى »م�صفى �لرملة«.

و�أو�صحت �أن م�صاعفات طر�أت على حالته 

�ل�صحية، حيث �أ�صبح يعاين من �أوجاع حادة 

�لرقبة و�لر�أ�ص، وهز�ل عام، ول ي�صتطيع  يف 

�لأنبوب  بو��صطة  �ل�صابق  يف  كان  كما  �لكام 

مع  بالتو��صل  فيقوم  �حل��ن��ج��رة،  يف  �مل��وج��ود 

من  �لكثري  وفقد  �لكتابة،  بو�صاطة  �لآخرين 

وزن���ه. و�أ���ص��اف��ت ق��ب��ل  ث��اث��ة �أ���ص��اب��ي��ع ج��رى 

هروفية«،  »�أ���ص��اف  م�صفى  �إىل  وع��ر  �أب��و  نقل 

وهناك خ�صع لعملية لو�صع �أنبوب خم�ص�ص 

يف  جر�حية  فتحة  عر  �إدخ��ال��ه  يتم  للتغذية 

�ملعدة.

ك���ان���و� قد  �أط����ب����اء �لح����ت����ال  �أن  ول��ف��ت��ت 

بال�صرطان  وعر  �أب��و  �لأ�صري  �إ�صابة  �كت�صفو� 

يف �حل��ن��ج��رة و�حل���ل���ق ن��ه��اي��ة �ل���ع���ام �مل��ا���ص��ي 

مب�صفى  �لإ�صعاعي  �ل��ع��اج  جلل�صات  وخ�صع 

�همال طبي مق�صود من  بعد  بحيفا  »رمبام« 

قبل �إد�رة �صجون �لحتال. و�أ�صارت �أنه قبل 

زرع  لعملية  �لأ���ص��ري  خ�صع  �صهرين  ح���و�يل 

�لتنف�ص،  ع��ل��ى  مل�صاعدته  با�صتيكي  �أن��ب��وب 

لأخ��ذ  بعدها  نقله  مت  لكن  حالته  و��صتقرت 

خزعة من حنجرته وت�صخي�ص و�صعه، وتبني 

ومن  �ل�صحية،  حالته  على  تر�جع  هناك  �أن 

جلل�صات  جم���دد�ً  �لأ���ص��ري  يخ�صع  �أن  �ملتوقع 

6 �أ�صهر. عاج كيميائي ملدة 

�أب���و وع��ر )46 ع��ام��اً( م��ن بلدة  و�لأ���ص��ري 

ق��ب��اط��ي��ة ق�����ص��اء ج���ن���ني، وم��ع��ت��ق��ل م��ن��ذ ع��ام 

و  م���وؤب���د�ت   6 ب��ال�����ص��ج��ن  وحم��ك��وم   2003
�لأ�صرى  ع�صر�ت  من  و�ح��د  وه��و  عاماً،   50
�مل�����ص��اب��ني ب���اأم���ر�����ص ���ص��رط��ان��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، 

وبحاجة ما�صة ملتابعة طبية حثيثة حلالتهم.

�أحمد  حممد  �لأ���ص��ري  يو��صل  جهته،  من 

�إ���ص��ر�ب��ه  زغ����ري )33 ع���ام���اً( م���ن �خل��ل��ي��ل، 

رف�صاً  ��صبوع  نحو  منذ  �لطعام  ع��ن  �ملفتوح 

لعتقاله �لإد�ري.

و�أو����ص���ح ن���ادي �لأ����ص���ري �أن �لأ����ص���ري زغ��ري 

زنازين  يف  �ملن�صرم  �لأ�صبوع  نهابة  منذ  يقبع 

�ل�������ص���ح���ر�وي«، ح��ي��ث نقلته  »�ل��ن��ق��ب  ���ص��ج��ن 

�لإن��ف��ر�دي��ة،  �ل��زن��ازي��ن  �إىل  �ل�����ص��ج��ون  �إد�رة 

ولفت  �لطعام.  ع��ن  ل��اإ���ص��ر�ب  �إع��ان��ه  عقب 

2020، �صدر  �أن زغري و�ملعتقل منذ ني�صان 

و�ح��د  ك��ل  م���دة  �إد�ري  �ع��ت��ق��ال  �أم����ّري  بحقه 

�صابق  �أ���ص��ري  �أن���ه  ع��ل��م��اً  ���ص��ه��ور،  �أرب��ع��ة  منهما 

ق�صى ما جمموعه يف �صجون �لحتال �أكر 

من ثاث �صنو�ت.

 50 مليون يصوتون مبكرًا في أميركا وترامب ينتخب بفلوريدا

األسير زغير يواصل إضرابه عن الطعام منذ اسبوع

تدهور صحة األسير المصاب بالسرطان كمال أبو وعر

االنباط - وكاالت

�لتي  �لزيتون  �أ�صجار  تز�ل ع�صر�ت  ل 

2400 عام،  يف منطقة  يبلغ عمرها نحو 

ت����ل �ل���رم���ي���دة �لأث��������ري و����ص���ط م��دي��ن��ة 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  حق  توؤكد  �خلليل، 

يف ه��ذه �لأر����ص �ل��ت��ي ي��ح��اول �لح��ت��ال 

وم�������ص���ت���وط���ن���وه ����ص���ل���ب���ه���ا وت����ه����وي����ده����ا، 

ف��ي�����ص��رق��ون ث��م��ار زي��ت��ون��ه��ا، وي��ح��رق��ون 

�أ����ص���ج���اره���ا، ومي���ن���ع���ون �أ���ص��ح��اب��ه��ا م��ن 

قطاف ثمارها و�لعناية بها.

»ل�����ت�����ل رم�����ي�����دة �ل��������ذي ي����ق����اب����ل �حل�����رم 

�لب���ر�ه���ي���م���ي �ل�������ص���ري���ف، ح���ك���اي���ة ���ص��م��ود 

وخ��ري  ب��رك��ة  ول�صجرها  ط��ف��ول��ة،  وذك��ري��ات 

وف����ري«، ه��ك��ذ� ي�����ص��ف �مل�����ص��ن حم��م��د ���ص��ادق 

»�إن  ويقول  �أر�صه.  �لرميدة  تل  من  �قنيبي 

�ل�صيطرة  بعيد  زمن  منذ  يحاول  �لحتال 

على هذه �لتلة �لتي �صكنها �إبر�هيم ويعقوب 

وغ���ريه���م���ا م���ن �لأن���ب���ي���اء ع��ل��ي��ه��م �ل�����ص��اة 

�إل  و�ل�����ص��ام، وي��ح��اول ط��ردن��ا منها ع��ن��وة، 

�أننا متم�صكون بها ولن نرحل منها«.

�ق���ن���ي���ب���ي ي���ن���ت���ظ���ر �����ص����م����اح ���ص��ل��ط��ات 

�كمال قطاف  �لتي منعته من  �لحتال 

�ل���زي���ت���ون يف �أر����ص���ه �ل���ت���ي ت��ب��ل��غ ث��اث��ة 

دومنات ون�صف، مزروعة باأربعني �صجرة 

عام.   2400 ب��� يقدر عمرها  رومية  زيتون 

�أهمية  ل��ه  �ل��زي��ت��ون  مو�صم  �أن  مو�صحا 

طفولته،   ذكريات  يعيد  حيث  حياته،  يف 

ل��ي��ن��غ�����ص  �لح������ت������ال  ي�����اأت�����ي  �أن  ق���ب���ل 

يعرف  ك��ان  م��ا  ويغيب  حياتهم،  عليهم 

»ب��ال��ف��زع��ة« �ل��ت��ي ك��ان��ت مت���اأ �مل��ن��ط��ق��ة 

ب��ال�����ص��ر�خ، و�أ����ص���و�ت �لط��ف��ال، ور�ئ��ح��ة 

�ل�����ص��اي، و�ل��ط��ع��ام �ل����ذي ك���ان ي��ع��د بني 

�لزيتون. �أ�صجار 

مقد�صة،  �لزيتون  �صجرة  »�إن  ويقول، 

ومت��ث��ل ج��ذورن��ا و�رث��ن��ا وت��اري��خ��ن��ا ول��ن 

ن���ف���رط  ف��ي��ه��ا«، م�����ص��ي��ف��ا �ن �لح��ت��ال 

يف  و�لنهار  �لليل  يو��صلون  وم�صتوطنيه 

�أر�صنا، وي�صرقون  ��صتفز�زنا، ويطاردون 

ث���م���ار زي��ت��ون��ن��ا، وي���ح���رق���ون �أ���ص��ج��ارن��ا، 

ويعتدون علينا، من �أجل �ل�صتياء على 

�أر�صنا عنوة.

ع��م��اد �ب���و ���ص��م�����ص��ي��ة، �أح����د ���ص��ك��ان تل 

�ملد�فعني  جتمع  يف  و�لنا�صط  �لرميدة، 

ع����ن ح���ق���وق �لن���������ص����ان، ي��ع��ت��ر ح��ار���ص��ا 

كعادته  وممتلكاتهم،  �ملو�طنني  لأر��صي 

يف كل �صباح، ي�صطحب كامريته، ويقوم 

لري�صد  وحو�جزها،  �ملنطقة  يف  بجولة 

�لن���ت���ه���اك���ات �ل����ص���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، وي�����ص��ان��د 

�ملو�طنني يف �لعناية باأر�صهم، وي�صاركهم 

ق��ط��اف زي��ت��ون��ه��م، وي��ع��ت��ر ���ص��اه��د� على 

�لتي  �ملنطقة  ه��ذه  �لح��ت��ال يف  ج��ر�ئ��م 

ي��ط��م��ع �لح����ت����ال ب��ال���ص��ت��ي��اء ع��ل��ي��ه��ا 

�لتي  ي�صاي«  »رم��ات  م�صتوطنة  لتو�صيع 

�أقيمت على �أر�صها قبل 4 عقود.

وي���وث���ق �أب�����و ���ص��م�����ص��ي��ة �ل�����ذي ي��ع��ت��ر 

وج�������وده يف �مل��ن��ط��ق��ة م�����ص��ت��ف��ز� ل���ق���و�ت 

مرة،  من  �أك��ر  �عتقلته  �لتي  �لح��ت��ال 

وه������ددت ع��ائ��ل��ت��ه ب��ال��ق��ت��ل و�لع���ت���ق���ال، 

و�ل�صجر  �لأر��صي  �مل�صتوطنون  و��صتباح 

و�لب�صر دون رقيب.

�ل��رم��ي��ده،  ت��ل  �ل��ت��ي تقيم يف  ت��ام��ر  �أم 

�لبقاء  �أجل  من  �لحتال  �أي�صا  ت�صارع 

ل  �أرم��ل��ة  �أنها  �صيما  ل  �ملنطقة،  ه��ذه  يف 

لها  �ل�����ص��م��اح  م��وع��د  تنتظر  ل��ه��ا،  م��ع��ي��ل 

ب��ق��ط��ف ث���م���ار �ل���زي���ت���ون، �ل�����ذي �وق��ف��ه 

�لح���ت���ال ب��ح��ج��ة �لع���ي���اد �ل��ي��ه��ودي��ة. 

وت���ب���دي خم��اوف��ه��ا يف ه����ذ� �مل��و���ص��م من 

ه���ج���م���ات �مل�������ص���ت���وط���ن���ني يف ظ����ل غ��ي��اب 

�مل��ت�����ص��ام��ن��ني �لج����ان����ب �ل����ذي����ن ك���ان���و� 

ويوفرون  �لزيتون،  قطف  يف  ي�صاندونها 

لها نوعا من �لأمن و�لأمان.

وت���ق���ع م��ن��ط��ق��ة ت����ل �ل���رم���ي���ده �ل��ت��ي 

ت��ن��ت�����ص��ر ف��ي��ه��ا �حل����و�ج����ز ب��ك��ث��اف��ة ع��ل��ى 

�صيطرة  حت��ت  �أح��ي��ائ��ه��ا،  وب��ني  مد�خلها 

�لح���ت���ال، و����ص��ت��وط��ن��ه��ا ع��ن��وة ع�����ص��ر�ت 

عن  يوما  يتو�نو�  مل  �لذين  �مل�صتوطنني 

وماحقة  و�لتخريب  �لرتويع  عمليات 

�أر�صهم. �ملتجذرين يف  �لفل�صطينيني 

�لبلدة  ملف  م�صوؤول  �أك��د  جهته،  من 

�ل���ق���دمي���ة م��ه��ن��د �جل����ع����ري، م�����ص��ان��دة 

�لدفاع  حماة �حلرم �لبر�هيمي، وجلنة 

تل  منطقة  يف  للمز�رعني  �خل��ل��ي��ل،  ع��ن 

�ل���رم���ي���دة، وغ���ريه���ا م���ن �مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي 

ت��ت��ع��ر���ص ب�����ص��ك��ل م��ت��و����ص��ل لع���ت���د�ء�ت 

�ن  �ىل  و�أ���ص��ار  وم�صتوطنيه.  �لح��ت��ال 

على  �خلناق  لت�صييق  يهدف  �لح��ت��ال 

�مل����ز�رع����ني، ومي��ن��ع��ه��م م���ن ق��ط��ف ث��م��ار 

ورعايتها،  �أر�صهم  فاحة  �أو  ��صجارهم، 

�لأث��������ري،  �ل����رم����ي����ده  ت����ل  ����ص���ي���م���ا يف  ل 

ك��ري��ات  مل�صتوطنة  �ل��ق��ري��ب��ة  و�لأر�����ص���ي 

�أرب����ع �ل��ق��ري��ب��ة م��ن �حل���رم �لب��ر�ه��ي��م��ي 

تركها  على  لإج��ب��اره��م  وذل��ك  �ل�صريف، 

�ل��ب��وؤر  ل�����ص��ال��ح  ل�صمها  منها  و�ل��رح��ي��ل 

�ل���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة �مل���ق���ام���ة ع���ل���ى �أر������ص����ي 

�ملو�طنني.

عمره 2400 عام.. زيتون »تل الرميدة« محاصر

الأحد    26  /  10  / 2020

االنباط- وكاالت

�لفتى  �لأح����د  �م�����ص  ف��ج��ر  ��صت�صهد 

عامر عبد �حلكيم �صنوبر 17 عاماً من 

قرية يتما جنوب نابل�ص ، جر�ء �لعتد�ء 

باإعقاب  �لح��ت��ال  جنود  قبل  من  عليه 

�لبنادق بالقرب من مدينة ر�م �هلل.

�لطبي  فل�صطني  وق��ال مدير جممع 

�ل�صاب  ��صت�صهاد  �إن  �لبيتاوي،  �حمد  د. 

�لبنادق،  باأعقاب  عليه  �لع��ت��د�ء  نتيجة 

ولي�ص بالر�صا�ص، و�لعتد�ء مت من قبل 

�ع��ق��اب ماحقتهم  ج��ن��ود �لح��ت��ال يف 

وبح�صب  �ل�����ص��اب.  ي�صتقلها  ك��ان  ملركبة 

�لتابعة  �لطبية  ط��و�ق��م  ف���اإن  �لبيتاوي 

�ت�صاًل  تلقت  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال  جلمعية 

من قو�ت �لحتال بوجود �صاب م�صاب 

بالقرب من بلدة ترم�صعيا قرب ر�م �هلل، 

وعندما و�صلت �لطو�قم �لطبية حاولت 

�إنعا�ص لقلب �لفتى، وجرى نقله  �إجر�ء 

�إىل م�صت�صفى ر�م �هلل �لطبي.

االنباط - وكاالت

ح���ث م����ار ب�������ص���ارة ب��ط��ر���ص �ل���ر�ع���ي، 

�ل��ب��ط��ري��رك �مل������اروين، ���ص��ع��د �حل��ري��ري 

ع��ل��ى �لإ������ص�����ر�ع يف ت�����ص��ك��ي��ل �حل��ك��وم��ة، 

�لثنائية  »�لت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ح���ذره  لكنه 

�مل�صالح  »م�صتنقع  يف  و�لوقوع  �ل�صرية« 

و�ملحا�ص�صة«.

»تخطي  �إىل  �مل��ك��ل��ف  �ل��رئ��ي�����ص  ودع����ا 

و�صروطهم  �ل�صيا�صية  �ل��ف��ئ��ات  ���ص��روط 

�مل�������ص���ادة، وجت���ن���ب م�����ص��ت��ن��ق��ع �مل�����ص��ال��ح 

و �مل���ح���ا����ص�������ص���ة  و����ص���ه���ي���ة �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ني 

بر�ء«.  منهم  �ل�صعب  فيما  و�لطائفيني، 

نقول لك:  �لهدف  لبلوغ هذ�  و�أ���ص��اف: 

�ل���ت���زم ف��ق��ط ب��ن��ود  �ل��د���ص��ت��ور  و�مل��ي��ث��اق، 

�ل��ت��و�زن  وق��اع��دة  �لإن��ق��اذ،  وم�صتلزمات 

يف �مل��د�ورة �ل�صاملة ويف �إختيار �أ�صحاب 

للوطن، حيث  و�لولء  و�لأهلية  �لكفاءة 

و�لإخت�صا�ص  باخلرة،  �ملعرفة  تقرتن 

بالإ�صتقالية �ل�صيا�صية«.

و�أ�صاف: »�أنتم هذه �ملرة، خافا لكل 

�أم��ام حتد تاريخي وهو  �مل��ر�ت �ل�صابقة، 

وروح���ا،  ن�صا  د���ص��ت��وره  �إىل  لبنان  �إع���ادة 

�لأ�صا�صية  ه��وي��ت��ه  و�إىل  م��ي��ث��اق��ه،  و�إىل 

�أي  �لنا�صط،  �حل��ي��اد  ك��دول��ة  �لطبيعية 

�مللتزمة ببناء �صيادتها �لد�خلية �لكاملة 

و�لقائمة  �لع�صكرية،  وق��و�ه��ا  بجي�صها 

و�ملم�صكة  و�لعد�لة،  �لقانون  �صيادة  على 

�لدولة   ، �ل�صام  وحدها بقر�ر �حل��رب و 

�ل���ت���ي ت���ن���اأى ب��ن��ف�����ص��ه��ا ع���ن �ل���دخ���ول يف 

�إقليمية  وح�����روب  و����ص���ر�ع���ات  �أح�����اف 

ودولية«.

االنباط - وكاالت

ق��ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل�����ص��وري وليد 

جلنة  �أع���م���ال  م��ر�ح��ل  جميع  �إن  �مل��ع��ل��م 

بقيادة  تتم  �أن  يجب  �لد�صتور  مناق�صة 

وملكية �صورية فقط.

�لأممي  �ملبعوث  لقائه  و�أ�صاف خال 

�للجنة  �أن  ب��ي��در���ص��ن  غ���ري  ���ص��وري��ا  �إىل 

منذ �أن ت�صكلت و�نطلقت �أعمالها »باتت 

�صيدة نف�صها، وهي �لتي تقرر �لتو�صيات 

�صري  وكيفية  بها  ت��خ��رج  �أن  ميكن  �ل��ت��ي 

�لعملية  تلك  »ك��ل  تتم  بحيث  �أعمالها« 

بقيادة وملكية �صورية فقط، وعلى �أ�صا�ص 

�حل��ق  ���ص��اح��ب  ه��و  �ل�����ص��وري  �ل�صعب  �أن 

�حل�صري يف تقرير م�صتقبل باده«.

بحث  �ملعلم  �أن  »�صانا«  وكالة  وذك��رت 

مع بيدر�صن و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه، »ع��دد� 

م��ن �ل��ق�����ص��اي��ا ذ�ت �ل�����ص��ل��ة ب��ال��و���ص��ع يف 

على  �أك��د�  �جلانبني  �إن  وقالت  �صوريا«. 

�لد�صتورية،  �للجنة  عمل  جن��اح  �أهمية 

ب��ق��و�ع��د  »ي��ق��ت�����ص��ي �لل���ت���ز�م  و�أن ذل���ك 

عدم  وخا�صة  عليها،  �ملتفق  �إج��ر�ء�ت��ه��ا 

�ل���ت���دخ���ل �خل����ارج����ي يف ع��م��ل��ه��ا، وع���دم 

من  زمنية مفرو�صة  ج��د�ول  �أي��ة  و�صع 

�خل����ارج«. و�أ���ص��اف��ت �أن �حل��دي��ث تطرق 

وج��ه��ات  و�إن  �لق��ت�����ص��ادي،  �ل��و���ص��ع  �إىل 

�أن �لجر�ء�ت  �لنظر »كانت متفقة على 

هذ�  تزيد  �جلانب  �أح��ادي��ة  �لقت�صادية 

�نت�صار  ظ��ل  يف  خا�صة  �صعوبة،  �لو�صع 

وباء كورونا«.

جريمة جديدة ..شهيد من نابلس 
بعد اإلعتداء عليه بأعقاب البنادق 

البطريرك الماروني يقدم جملة 
نصائح للحريري

المعلم يلتقي بيدرسن: أعمال 
»الدستورية« يجب أن تتم

 بإدارة سورية
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“ال�سهم-  مت����ري����ن  الأح��������د  ام���������س  ب�������داأ 

القاتل”جلي�ش الحتالل الإ�سرائيلّي، والذي 

ُيحاكي حرًبا متعددة اجلبهات مع تركيز على 

و���س��ّدّد  و���س��ورّي��ة(،  )لبنان  ال�سمالية  اجلبهة 

على  الح��ت��الل  جي�ش  يف  الع�سكرّي  ال��ن��اط��ق 

اأّن التمرين يهدف لرفع اجلهوزية وحت�سني 

ال�����ق�����درات ال��ه��ج��وم��ي��ة ل��ل��ج��ي�����ش ع��ل��ى ك��اف��ة 

طريقة  تبّني  م��ع  متكامل  ب�سكل  امل�ستويات، 

بني  جديدة  باآليات  النت�سار  لتحقيق  عمل، 

مقرات القيادة الرئي�سّية، واأ�ساف اأّن التدريب 

�سي�ستّمر حتى يوم اخلمي�ش القادم.

وقال ُمرا�ِسل �سحيفة )يديعوت اأحرونوت( 

ل��ل�����س��وؤون ال��ع�����س��ك��رّي��ة، ي��و���س��ي ي��ه��و���س��واع، اإّن 

التدريبات  حجم  املا�سي  العام  قّل�ش  اجلي�ش 

الن�ساطات  ا  خا�سة ملنظومة الحتياط، واأي�سً

عدد  م��ن  الإم���ك���ان  ق���در  للتقليل  العملياتية 

امل�سابني، لفًتا اأّن املناورة احلالّية هي الأكرب 

ًحا اأّنها حُتاكي  يف اجلي�ش يف عام 2020، مو�سِ

حرًبا على اجلبهة ال�سمالية مقابل حزب اهلل 

يف لبنان، وتت�سمن ا�ستيعاب قدرات جديدة. 

اأّن املناورة �ستجرى على خلفية  كما لفتت 

م��ن تدهور  م��ع ح��زب اهلل، واخل�سية  ال��ت��وت��ر 

الأو�ساع، م�سدًدة على اأّن التمرين ُيحاكي حرًبا 

اجلبهة  على  الرتكيز  م��ع  اجلبهات،  متعددة 

ال�سمالّية، اأْي �سّد حزب اهلل اللبنايّن و�سورّية، 

وفًقا مل�سادر اأمنّيٍة وع�سكرّية يف تل اأبيب.

ووفًقا لل�سحيفة، فاإّن رئي�ش اأركان اجلي�ش، 

اجلرنال اأفيف كوخايف، قال لعنا�سر الحتياط 

�ستجرى  امل��ن��اورة  اإّن  فيها  �سي�ساركون  الذين 

بكورونا،  جندي   1000 اإ�سابة  بثمن  لو  حتى 

لأّنه ل خيار اأمامنا. وتابعت، اإّن حديث كوخايف 

ح���اول���وا حت��دي��ه بطرح  وه���م  بع�سهم،  ف��اج��اأ 

اإّن��ه مّت  اأ�سئلة لفهم ما قاله جيًدا، فرّد قائاًل 

اأّيام تقلي�ش املناورة، مو�سًحا اأّنه ي�ساِرك فيها 

اآلف اجلنود، اأغلبهم جنود نظاميون والباقي 

احتياط. واأ�ساف كوخايف: اأنا اعرف املخاطر، 

لكن عليكم التذكر اأّن ل اأحد يعلم متى تندلع 

احلرب، يجب علينا التاأكد اأّن جاهزية اجلي�ش 

الإ�سرائيلّي فاعلة، �سنفعل كل �سيء لتقلي�ش 

�ستجرى،  امل��ن��اورة  لكن  ب�”كورونا”،  امل�سابني 

على حّد قوله.

وتابع: حقيقة وجود “كورونا” ل يجب اأْن 

األغينا مناورات ويجب  اأْن  ت�ُسّل اجلي�ش، �سبق 

علينا تدريب القوات وحت�سينها، امل�سوؤولية تقع 

علّي واأنا اأدير املخاطر، واأهلية اجلي�ش ل ميكن 

اأْن مت�ش، ح�سب تعبريه.

وب���ح�������س���ب امل�����وق�����ع ال����ر�����س����م����ّي ل��ل��ج��ي�����ش 

الإ����س���رائ���ي���ل���ّي ف����اإّن����ه ي��ت��ح��ّت��م ع���ل���ى اجل���ن���ود 

�سيبوا بفريو�ش )كورونا(، 
ُ
ّباط، الذين اأ وال�سُ

البقاء يف قواعدهم ملّدة 28 يوًما، لفًتا اإىل اأّن 

نحٍو  على  �ستقوم  اجلي�ش  الطبّية يف  الوحدة 

�سوء  على  ج��دي��دٍة  تقييماٍت  ب��اإج��راء  ُم�ستّمٍر 

الرت���ف���اع احل��ا���س��ل يف ت��ف�����ّس��ي ال���وب���اء بهدف 

فح�ش اإمكانية تغيري الأوامر التي يتعنّي على 

وكانت  مبوجبها.  العمل  الإ�سرائيلّي  اجلي�ش 

القناة ال�12 بالتلفزيون العربّي نقلت موؤخًرا 

عن قائد اللواء 401، العقيد دودو �سونغو، قوله 

اإّن جتهيز القّوات ملُواجهٍة ُمتملٍة مع “حزب 

اأّن��ه رغم  اهلل”، هي حاجة فورية، ُم�سرًيا اإىل 

�سورية،  يف  اهلل  ح��زب  تلّقاها  التي  ال�سربات 

اإّل اأّنه يعود اإىل لبنان مع خربٍة قتالّيٍة كبريٍة 

ج��ًدا، م��وؤّك��ًدا يف الوقت عينه اأّن حزب اهلل مل 

َيُعد تنظيًما يعتِمد على حرب الع�سابات، بل 

ت�سريحاته  ُمتتًما  حقيقًيا،  جي�ًسا  اأ�سبح 

كتائب  �سورية �سمن  قاتلوا يف  “هم  بالقول: 

و�سرايا، مثل الكثري من اجليو�ش النظامّية”.

االنباط - وكاالت

التحرير وميط  �ساحة  الأحد اىل  العراقيني  اآلف  خرج 

لتجديد  ب��غ��داد،  يف  احل��ك��وم��ة  مقر  حيث  اخل�����س��راء  املنطقة 

اح��ت��ج��اج��ه��م ع��ل��ى ع��ج��ز ال�����س��ل��ط��ات ع��ن ال��ق��ي��ام ب��اإ���س��الح��ات 

لها  تعر�ست  ال��ت��ي  ال��ت��ظ��اه��رات  بقمع  امل��ت��ورط��ني  وما�سبة 

املا�سي. العام  “ثورتهم” منذ 

وجت��دد الحتجاج ام�ش الأح��د ي��وم ذك��رى م��رور ع��ام على 

هذه النتفا�سة ال�سعبية غري امل�سبوقة، رغم انعكا�سات التوتر 

بني اإيران والوليات املتحدة وانت�سار وباء كوفيد-19.

وق����ال ال��ط��ال��ب م��م��د ع��ل��ي م���ن ���س��اح��ة ال��ت��ح��ري��ر “هذا 

انطلقت  ال��ت��ي  الحتجاجات”  ملوا�سلة  هنا  نحن  م��ه��م،  ي��وم 

 600 ح��واىل  خاللها  وقتل   ،2019 الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�سرين  يف 

متظاهر وجرح ثالثون األفا اآخرون. وا�ساف “لدينا مطالب 

من  الآلف  م��ئ��ات  ي��وا���س��ل  ب��ي��ن��م��ا  نف�سها”،  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 

يف  اخ��رى  وم��دن  بغداد  يف  اأ�سهر  منذ  العت�سام  املتظاهرين 

جنوب العراق.

البطالة  ومعاجلة  اخلدمات  بتح�سني  املحتجون  ويطالب 

بلد  ث��اين  يعد  ال��ذي  ال��ع��راق  يف  امل�ست�سري  الف�ساد  وم��ارب��ة 

للنفط  امل�����س��درة  ال��ب��ل��دان  منظمة  يف  الأ����س���ود  ل��ل��ذه��ب  منتج 

)اأوبك(.

وحتولت �ساحة التحرير املعقل الرئي�سي لالحتجاجات يف 

بغداد، اىل قرية من اخليام التي غطت اأغلبها �سور “�سهداء” 

اخل�سراء،  املنطقة  قرب  متظاهرون  جتمع  فيما  النتفا�سة، 

حيث مقر احلكومة والربملان وال�سفارة الأمريكية.

بينها  م�سددة  اإج���راءات  الم��ن  ق��وات  فر�ست  جانبها،  من 

انت�سار قوات منذ ليل ال�سبت، يف و�سط بغداد، المر الذي حال 

التحرير واجل�سور  �ساحة  او عربات من  �سيارات  اتقارب  دول 

املوؤدية اىل املنطقة اخل�سراء. واأنت�سرت قوات مكافحة ال�سغب 

الذين  املتظاهرين  انت�سار  ملنع  �سميكة  �سفافة  دروع  خلف 

يلوحون باأعالم عراقية.

اأن  يعتقد  فالبع�ش  منق�سمني:  التظاهرة  ن�سطاء  وب��دى 

املحتجني  للتجمع  الوحيد  الآم��ن  املكان  هي  التحرير  �ساحة 

فيما توجه اأخرين قرب املنطقة اخل�سراء، يف اجلانب الثاين 

من مدينة بغداد.

ت�سرين  م���ن  الأول  يف  الح��ت��ج��اج��ات  ����س���رارة  واأن��ط��ل��ق��ت 

و�سعف  البطالة  تنتقد  عفوي  ب�سكل  ب��داأت  التي   2019 الأول 

اخلدمات العامة والف�ساد امل�ست�سري والطبقة ال�سيا�سية التي 

يرى املتظاهرون اأنها موالية لإيران اأو الوليات املتحدة اأكرث 

من موالتها لل�سعب العراقي.

جيش االحتالل يجري مناورٍة ضخمة ُتحاكي حرًبا ُمتعددة الجبهات
كوخافي: ال نعِرف متى تبدأ الُمواجهة الحقيقّية

آالف العراقيين يخرجون للشوارع والساحات.. 
»ثورة أكتوبر« تعود لبغداد من جديد

معاهدة حظر األسلحة النووية 
تدخل حّيز التنفيذ خالل 90 يومًا

الخرطوم توافق على استقبال المهاجرين 
السودانيين المرحلين من »إسرائيل«

االنباط - وكاالت

معاهدة  ع��ل��ى  دول���ة  خم�سون  ���س��ادق��ت 

اأعلنت  ما  ح�سب  النووّية،  الأ�سلحة  حظر 

التفاق  بدخول  ي�سمح  ما  املتحدة،  الأمم 

 90 غ�سون  يف  التنفيذ  “التاريخي” حّيز 
يوماً.

وف��ي��م��ا مل ت��وق��ع ال��ق��وى ال��ن��ووي��ة على 

امل���ع���اه���دة، ف����اإن ال��ن�����س��ط��اء ال���ذي���ن دف��ع��وا 

اأن تثبت  اإ���س��داره��ا ي��اأم��ل��ون يف  اأج���ل  م��ن 

ي��وم��ا اأن��ه��ا اأك���رث م��ن جم��رد ات��ف��اق رم��زي 

وباتت  رادع��ا.  تاأثريا  تدريجيا  ت�سكل  واأن 

ت�سادق  التي  الدولة اخلم�سني  هندورا�ش 

على املعاهدة.

وو���س��ف الأم���ني ال��ع��ام ل���الأمم املتحدة 

اأن���ط���ون���ي���و غ���وت���ريي�������ش اخل����ط����وة ب��اأن��ه��ا 

الن��ت��ب��اه  ل��ل��ف��ت  ع��امل��ي��ة  حل��رك��ة  “تتويج 
ال��ك��ارث��ي��ة لأي  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��واق��ب  اإىل 

“اأّنه  واأّكد  النووية”،  لالأ�سلحة  ا�ستخدام 

الكامل  النزع  جتاه  حقيقًيا  التزاًما  ميثل 

قمة  على  تظل  والتي  النووية  لالأ�سلحة 

اأولويات نزع ال�سالح لالأمم املتحدة«.

ورح����ب����ت امل���ن���ظ���م���ات غ����ري احل��ك��وم��ي��ة 

ب���ه���ذه ال���ت���ط���ورات، مب���ا يف ذل����ك احل��م��ل��ة 

الدولية لإلغاء الأ�سلحة النووية )اآيكان(، 

وه���و حت��ال��ف ف���از ب��ج��ائ��زة ن��وب��ل لل�سالم 

التو�سل  يف  الرئي�سي  ل���دوره   2017 ل��ع��ام 

�سادقت  “هندورا�ش  وق��ال��ت  للمعاهدة. 

ل��ل��ت��ّو ع��ل��ى امل��ع��اه��دة، وه���ي ال��دول��ة ال����50، 

ي�سمح بدخولها حّيز  تاريخي  )اأمر(  وهو 

التنفيذ«.

ورّحب رئي�ش اللجنة الدولّية لل�سليب 

الأحمر بيرت ماورير، على غرار منّظمات 

غ��ري ح��ك��وم��ّي��ة اأخ����رى، ب��الإجن��از املُ��ح��َرز، 

ووعد  للب�سرّية  انت�سار  هو  “اليوم  قائاًل 

مب�ستقبل اأكرث اأماناً«.

ومل توقع الدول امل�سّلحة نوويا، مبا يف 

ذلك الوليات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا 

وال�سني ورو�سيا. وا�ستبعدت اليابان، وهي 

لهجوم  تعر�ست  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  ال��دول��ة 

باأ�سلحة نووية، اأي خطط فورية للتوقيع.

وب�������س���ك���ل م���ن���ف�������س���ل، ت�������س���ع���ى رو����س���ي���ا 

اإىل ك�سر اجل��م��ود يف  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 

امل�����س��ت��م��رة م��ن��ذ ف���رتة طويلة  امل���ح���ادث���ات 

الأ�سلحة  اتفاق  متديد  اإىل  تهدف  والتي 

النووية بينهما.

االنباط - وكاالت

 اأف����������ادت اإذاع����������ة ج���ي�������ش الح����ت����الل 

الإ�����س����رائ����ي����ل����ي ام���������ش ب��������اأن احل���ك���وم���ة 

اأع��داد  ا�ستقبال  على  واف��ق��ت  ال�سودانية 

اإىل  دخلوا  الذين  املهاجرين  من  كبرية 

اإ����س���رائ���ي���ل ب�����س��ك��ل غ���ري ق���ان���وين، وذل���ك 

ال��ع��الق��ات بني  ب���دء تطبيع  اإع����الن  ب��ع��د 

اجلانبني.

“جريوزاليم  ل�������س���ح���ي���ف���ة  ووف�����ق�����ا 

ال�����س��ودان��ي��ني  م��ن  الآلف  دخ���ل  بو�ست” 

ب�����س��ك��ل غ���ري ق���ان���وين يف  اإ����س���رائ���ي���ل  اإىل 

هناك  زال  وم��ا  الأخ���رية،   15 ال��� ال�سنوات 

نحو �ستة اآلف منهم. واأ�سافت اأن رئي�ش 

ت�سكيل  يعتزم  نتنياهو  بنيامني  ال���وزراء 

املهاجرين  لإع����ادة  خ��ط��ط  ل��و���س��ع  جل��ن��ة 

ال�سودانيني. ونقلت عن  اللجوء  وطالبي 

خالل  اأنه  بارزين  اإ�سرائيليني  م�سوؤولني 

التطبيع  اإع���الن  �سبقت  ال��ت��ي  امل��ح��ادث��ات 

الأ�����س����ب����وع امل���ا����س���ي، واف������ق امل�������س���وؤول���ون 

ال�������س���ودان���ي���ون ع��ل��ى ع�����ودة امل��ه��اج��ري��ن، 

اإع���ادة  اإىل  ت�سعى  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  م�سيفة 

مكتب  ي��وؤك��د  ومل  مم��ك��ن«.  ع���دد  “اأكرب 
رئي�ش الوزراء �سحة التقرير اأو ينفيه.

واأع������ل������ن ق��������ادة ال�������ولي�������ات امل���ت���ح���دة 

ب��ي��ان م�سرتك  واإ���س��رائ��ي��ل وال�����س��ودان يف 

اجل��م��ع��ة ر���س��م��ًي��ا ت��و���س��ل اخل���رط���وم وت��ل 

اأبيب لتفاق لتطبيع العالقات بينهما.

االنباط - وكاالت

ي��وا���س��ل الأ����س���ري م��اه��ر الأخ���ر����ش، 

91 على  اإ���س��راب��ه ع��ن ال��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم 

ب����الإف����راج عنه  ال����ت����وايل، ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 

واإنهاء اعتقاله الإداري، و�سط تراجع 

خطري يف و�سعه ال�سحي.

وي���ع���اين الأخ����ر�����ش م���ن اأوج������اع يف 

القدرة  وع��دم  ج�سده،  اأنحاء  متلف 

ع���ل���ى امل�������س���ي، و����س���ع���وب���ة يف ال���ك���الم، 

و�سعف يف الروؤية.

وق��ال رئي�ش ن��ادي الأ���س��ري، ق��دورة 

فار�ش: احلالة ال�سحية ملاهر خطرية 

ج����داً وي��ت��وق��ع الأط����ب����اء ان��ت��ك��ا���س��ة يف 

حالته.

وك����ان����ت زوج������ة واأط�����ف�����ال الأ����س���ري 

الأخ������ر�������ش، اأع����ل����ن����وا الإ�������س������راب ع��ن 

ل��ه يف  اإ���س��ن��اداً  اي��ان  الطعام، قبل ع��دة 

معركته مع الحتالل.

لفقدان  الأخر�ش،  الأ�سري  وتعر�ش 

الوعي خالل تنقالت داخل امل�ست�سفى 

“ال�سجانني  م�����ن  ق�������وة  ق����ب����ل  م�����ن 

واملخابرات”. ويف التفا�سيل، فاإّن قوة 

م��ن ���س��ج��اين الح��ت��الل وم��اب��رات��ه، 

داهمت  امل�ست�سفى،  اأم���ن  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ع�سر  الثانية  ال�ساعة  بحدود  غرفته، 

واأخ��رج��وا زوجته  اأم�����ش،  اول من  من 

من  واأن��زل��وه  لوحده،  واأب��ق��وه  بالقوة، 

على  ��ا  اأر���سً فوقع  اأفلتوه  ث��م  ال�سرير 

وجهه، ثم حملوه على كر�سي متحرك 

303 بق�سم الباطني نف�سه. لغرفة 

ملحاميته  كلمته  يف  الأخ��ر���ش  وق��ال 

اإن��ه وم��ن �سدة الغ�سب  اأح��الم ح��داد، 

واأن  قوي  راأ���ش  بوجع  �سعر  ح�سل،  ملا 

كل  يف  ���س��دي��د  واأمل  م�����س��دود  ال��ق��ل��ب 

اأ�سعر  م���رة  “اأول  م�����س��ي��ًف��ا:  اجل�����س��م، 

ومل  ي��رٌج  كٌله  اجل�سم  الأوج���اع،  بهذه 

وذل��ك  �سيًئا”.  اأرى  ومل  �سيًئا  اأ�سمع 

“جتمع  بحدود الثانية ظهًرا. وتابع: 

ح���ويل ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي، ق��ل��ت ل��ه��م ل 

ل  واأن  ع��الج��ك��م  اأري���د  ول  تلم�سوين 

اأع��رف  “ل  م�سيًفا:  مني”.  تقرتبوا 

ب���ع���ده���ا م����ا ح�������س���ل، ف���ق���ط ���س��ح��وت 

وال��ط��ب��ي��ب ب��ج��ان��ب��ي ي��ح��اول اإي��ق��اظ��ي 

وكانت اخلام�سة ع�سراً”.

واأنا  �ساعات  “مّرت ثالث  واأ�ساف: 

ب�سعٍف  واأ���س��ع��ر  ال���وع���ي.  ع���ن  غ��ائ��ب 

ج�سمي،  يف  ورع�����س��ة  وارجت�����اف  ك��ب��ري 

و�سغط  وال��روؤي��ة،  الرتكيز،  يف  �سعف 

القلب”. على 

واأو����س���ى، ب��اأن��ه ي��ري��د اأن ي��رى اأم��ه 

امل��وت  ي��ري��د  ل  واأن����ه  ح��ول��ه،  واأولده 

ي��ري��د  ول  “كبالن”،  م�ست�سفى  يف 

بامل�ست�سفى.  الطبي  الطاقم  م�ساعدة 

م�����س��اع��دت��ي  ي����ري����دون  “اإن  وت����اب����ع: 

ال�سّفة،  يف  م�ست�سفى  اإىل  فلينقلوين 

اأه��ل��ي واأولدي”.  ب��ني  اأم��وت  اأن  اأري��د 

ي�����س��ع��وين يف  اأن  اأري����د  “ل  واأ����س���اف: 

بتاتاً،  جثتي  ي�سٌرحوا  ل  واأن  ثالجة، 

من  اأري��د  ال�سّفة،  يف  حتى  ول  هنا  ل 

الأ�����س����رى ال���ق���دام���ى ال���ذي���ن خ��ا���س��وا 

واأهايل  الطعام  عن  الإ�سراب  معركة 

متابًعا:  نع�سي”،  يحملوا  اأن  ال�سهداء 

الوطن”. يحمي  اأن  �سعبي  “اأو�سي 

يواصل معركة األمعاء الخاوية لليوم 91.. 
األسيـر األخرس يتلو وصّيته
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القدم  لكرة  املحرتفني  اأندية  تعاقدت 

مييدربييني  ميييع  الأوىل  الييييدرجيييية  واأنييييدييييية 

وطنيني، و�سط غياب املدرب الأجنبي، يف 

�سابقة نادرا ما حتدث يف الكرة الأردنية.

12، مع  وتييعيياقييدت اأنيييديييية املييحييرتفييني اليييييي

ميييدربيييني حمييليييييني ميينييذ بيييدايييية املييو�ييسييم 

اليييكيييروي احليييييايل، وهيييو ميييا انييطييبييق على 

التي ت�ستعد   14 الي  الأوىل  الدرجة  اأندية 

لنيييطييياقييية اليييييييدوري اعيييتيييبيييارا مييين ييييوم 

12 مييدربييا حمليا  الييثيياثيياء.ويييتييوىل  غييد 

املحرتفني؛  اأندية  تدريب  على  الإ�سراف 

ابييو زمع،  الييوحييدات عبداهلل  يييدرب  حيث 

واجلييزيييرة  الييعييو�ييسييات،  راتيييب  والفي�سلي 

اأجمييييد اأبييييو طييعيييييميية واليي�ييسييريييح عييبييداهلل 

عمارين وال�سلط جمال اأبو عابد والأهلي 

و�سباب  و�سحاب فهد اجلاد  نف�ش  اأنزور 

جييمييال  واليييرميييثيييا  اليييبيييزور  و�ييسيييييم  الأردن 

احل�سنات  عثمان  اإربد  واحل�سني  حممود 

و�يييسيييبييياب الييعييقييبيية رائيييييد اليييييييداود وميييعيييان 

عييييبييييداهلل اليييقيييطيييطيييي.كيييميييا يييي�يييسيييرف عييلييى 

مدربا   14 الأوىل  الييدرجيية  فييرق  تييدريييب 

ذات  حلمي،  اإبراهيم  البقعة  هم:  حمليا 

خلدون  الريموك  عبداملنعم،  ه�سام  را�ش 

الف�سل  اأبييو  الييطييرة حممد  عييبييدالييكييرمي، 

الييدبييوبييي، بلعما  اليي�ييسييرحييان خييالييد  �ييسييمييا 

حممد املحارمة، املن�سية �سمري �سديفات، 

الييكييرمييل  �ييسييطيينيياوي،  الييييييدواء مييالييك  دار 

عييبييدالييرحييميين �ييسييليييييمييان، الييعييربييي اأحييمييد 

�سنجاوي،  حممد  الرمثا  احتيياد  �سبح، 

كفر�سوم مراد احلوراين، مغري ال�سرحان 

عامر ذيب، اجلليل ح�سني العاونة.

واأكد مدرب الوحدات عبداهلل اأبو زمع، 

الأنييدييية  تييوجييه  اأن  )بيييرتا(  ل  ت�سريح  يف 

للتعاقد مع املدرب الأردين يعترب خطوة 

الوطني  املييدرب  دعم  يف  ت�ساهم  اإيجابية، 

الذي ميلك قدرات عالية.

01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

المدرب الوطني يستعيد حضوره في مالعبنا 

منتخب لبنان يستدعي العب الرمثا 

كورونا تفرض تأجيل كأس السلة 

ربع نهائي بطولة الناشئات ينطلق اليوم 

االنباط - عمان 

القدم،  لكرة  اللبناين  الحتيياد  وجييه 

خيييطيييابييياً ر�ييسييمييييياً يييطييلييب فيييييه الييتييحيياق 

باملع�سكر  الييرمييثييا  لعييب  عثمان  ميياجييد 

التدريبي الذي �سيقيمه منتخب باده 

يف الفرتة من 9 اإىل 17 ت�سرين الثانى/

حممد  املهند�ش  وقييال  املقبل.  نوفمرب 

للرمثا،  الإعامي  الناطق  عاقولة  اأبو 

»�ييسيييييلييتييحييق مييياجيييد عيييثيييميييان مبييعيي�ييسييكيير 

الييتييوفيييييق،  لييه  ونييتييميينييى  لييبيينييان  منتخب 

و�سيخو�ش مباراة الفي�سلي يف مرحلة 

املغادرة«.  قبل  الدوري  ببطولة  الإياب 

 26 وكييييييان مييياجيييد عيييثيييميييان �يييسييياحيييب اليييييي

ميتد  عقد  على  للرمثا  وقييع  قد  عاما، 

ملييو�ييسييم ونيي�ييسييف، حيييييث �ييسييكييل اليياعييب 

الييلييبيينيياين اإ�ييسييافيية مييهييميية ميييع الييفييريييق 

»حتى  عاقولة:  اأبييو  واأ�ييسيياف  الأردين. 

الييذي  اخلييطيياب  على  رداً  نتلق  مل  الآن 

التناق�ش  بخ�سو�ش  لاحتاد  وجهناه 

بييياليييربوتيييوكيييول اليي�ييسييحييي اخليييا�يييش بييه، 

وزارة  ميييين  امليييعيييتيييميييد  واليييييربوتيييييوكيييييول 

اليي�ييسييحيية«.و�ييسيييييخييو�ييش الييرمييثييا اليييييوم 

مييبيياراة وديييية مييع �ييسييبيياب الييعييقييبيية، تقام 

على �ستاد الأمري حممد بالزرقاء .

االنباط - عمان 

قييييييرر احتييييييياد كييييييرة الييي�يييسيييلييية تييياأجيييييييل 

ب�سبب  اليييكييياأ�يييش  بييطييوليية  يف  ميييبييياراتيييني 

اإ�ييييسييييابيييية اأكيييييير ميييين لعيييييب بيييفيييريو�يييش 

كييورونييا. ومت تيياأجيييييل مييبيياراتييي الأهييلييي 

واجلبيهة  واليييوحيييدات  والأرثييوذكيي�ييسييي 

لديهما.  اجلييديييد  املييوعييد  حتييديييد  دون 

وجييييياء تييياأجيييييييل امليييبييياراتيييني بييعييد ثييبييوت 

اإ�سابة اأربعة من لعبي فريق الوحدات 

وزنة  اأبو  يو�سف  وهم  كورونا  بفريو�ش 

ونادر  ماف  وحممود  �سريخ  اأبييو  ونبيل 

يف  �سهدت  قد  البطولة  وكانت  اأحييمييد. 

كفريوبا  على  اجلبيهة  فييوز  افتتاحها 

على  الأهلي  فاز  فيما   ،69-97 بنتيجة 

.76-100 اجلليل بنتيجة 

االنباط - عمان 

تيينييطييلييق ميي�ييسيياء اليييييييوم ميييبيييارييييات دور 

الثمانية، لبطولة دوري حماده للنا�سئات 

يومي  يييقييام  والييييذي   ،2020 ملييو�ييسييم   16 ت 

26 و27 ت�سرين الأول،  الثنني والثاثاء 

عييلييى مييلييعييب اليييبيييوليييو مبييدييينيية احليي�ييسييني 

لييليي�ييسييبيياب. ويييلييتييقييي اليييييييوم احليي�ييسييني مع 

عييمييان اف �ييسييي عيينييد الييثييالييثيية واليينيي�ييسييف 

الأهييلييي  مييع  اليينيي�ييسيير  يلعب  فيما  عيي�ييسييرا، 

وتختتم  م�ساء.  والن�سف  ال�ساد�سة  عند 

ياقي  عندما  الثاثاء،  الييدور  مباريات 

الثالثة  عند  جر�ش  نظريه  الأردن  �سباب 

واليينيي�ييسييف عيي�ييسييرا، فيييييمييا تيي�ييسييهييد اليي�ييسيياعيية 

عمان  مواجهة  م�ساء  والن�سف  ال�ساد�سة 

تلعب  التعليمات،  وح�سب  القاد�سية.  مع 

مباريات هذا الدور وما يليه بنظام خروج 

مناف�سات  وتييقييام  ميييرة.  اول  ميين  املييغييلييوب 

بروتوكول �سحي  و�سط تطبيق  البطولة 

متطلبات  كييافيية  حتقيق  ل�سمان  ميي�ييسييدد، 

اأولييوييية  ت�سكل  والييتييي  الييعيياميية،  ال�سامة 

رئي�سية لدى الحتاد.

بطموح  ال�سريح  ي�ست�سيف  الفي�سلي 

الفوز 

االنباط - عمان 

ت�ستاأنف م�ساء اليوم الثنني مناف�سات بطولة 

وحيد  بلقاء  املحرتفني  لندية  القدم  كييرة  دوري 

حيث  ي�ست�سيف فريق الفي�سلي نظريه ال�سريح 

ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  اليييدويل  عييمييان  �ستاد  على 

م�ساء ، يف مواجهة موؤجلة من اجلولة ال�ساد�سة. 

وكان الفي�سلي قد تعادل موؤخراً مع اجلزيرة )1-

1(، ليرتاجع للمركز الرابع حيث ميتلك 14 نقطة 

من 9 مباريات. واأ�سبح الفي�سلي مطالبا با�ستعادة 

نغمة النت�سارات للبقاء على مقربة من ال�سدارة، 

اإذا ما اأراد املحافظة على حظوظه يف املناف�سة على 

اللقب ل �سيما وان التعادل الخييري حرم الفريق 

من النطاق خطوة موؤثرة نحو مراكز املقدمة 

الييوحييدات  التقليدي  مناف�سه  عليها  يرتبع  التي 

عييودة بع�ش لعبيه  ي�ستثمر  ان  اليوم  يامل  وهييو 

من ال�سابة وتوفيق مهاجمه اجلديد القادم من 

اليييدوري لتحقيق  العك�ش هييداف  ال�سريح حممد 

الييفييوز والقيييييرتاب اكييير ميين الييقييميية الييتييي يطمح 

بييالييعييودة لييهييا بييعييد ان تييراجييعييت نتائجه كييثييريا يف 

الفرتة الخييرية . يف املقابل، فيياإن ال�سريح ي�سعى 

اأمييام الوحدات )2-1(،  املا�سية  لتعوي�ش خ�سارته 

من خال حتقيق نتيجة اإيجابية اأمام الفي�سلي. 

جمع  حيث  اخليياميي�ييش  للمركز  ال�سريح  وتييراجييع 

14 نقطة من 9 مواجهاتوهو يرى يف لقاء اليوم 

للمقدمة لن اخل�سارة  للعودة من جديد  فر�سة 

من �سانها ان تعيده خطوات نحو مراكز اخلطورة 

المر الذي ي�سعى لتجنبه رغم �سعوبة املواجهة 

الييتييي جتييمييعييه ميييع الييفييييي�ييسييلييي الييطييامييح مل�ساحلة 

جماهريه والعودة لفاق النت�سارات .

االنباط - عمان 

الدوىل  اخلا�ش  الوملبياد  لعبو  حر�ش 

اأفريقيا  و�ييسييمييال  الأو�ييسييط  اليي�ييسييرق  ملنطقة 

اجلييوهييرة  مييييياد  بعيد  الييعييامل  احتفال  مييع 

اليي�ييسييمييراء بيييييليييييه الييثييمييانييون عييلييى اإر�يييسيييال 

برقيات تهنئة له بهذه املنا�سبة على اعتبار 

لاوملبياد  العامليني  ال�سفراء  اأوائل  من  اأنه 

اخلا�ش الدوىل ، حيث تلقى مقر الرئا�سة 

المييات  من  �سيا  بالقاهرة  القليمية 

اإداريييني  �سواء  املنطقة  برامج  خمتلف  من 

ولعيييبيييني ، وحييمييلييوا املييهيينييد�ييش اأمييييين عبد 

اليييوهييياب الييرئييييي�ييش القييليييييمييى رغييبييتييهييم فى 

بعيد  الحتفال  مل�ساركته   ، لبيليه  اإي�سالها 

الرئا�سة  قييامييت  حيييييث   ، الييثييمييانييني  مييييياده 

لبلية  تييهيينييئيية  بييرقييييية  بييياإر�يييسيييال  الإقييليييييمييييية 

 . باملنطقة  اخلا�ش  الوملبياد  لعبى  با�سم 

قائمة  بيليه  ال�سمراء  اجلييوهييرة  ويت�سدر 

الييي�يييسيييفيييراء الييعييامليييييني لييياومليييبييييييياد اخلييا�ييش 

ت�سم  والييتييى  طويله  �سنوات  ومنذ  الييدوىل 

حمييمييد عييلييى كيييياى ، وبييكيينييبيياور والييبييطييل 

الومليييبيييي بييييارت كييونييرومييييي�ييسييى ، ومييييي�ييسييى ، 

وجنما   ، روكبا  دى  الفريقية  الكرة  وجنم 

بطلة  و  وكافو،  روماريو  الربازيلية  الكرة 

وجنم  كيييوان،  مي�سيل  اجلليد  على  التزلج 

ديكيمبي  اليي�ييسييابييق  الأمييريكييييية  اليي�ييسييليية  كيييرة 

ال�سربي  الييطييائييرة  كيييرة  مييوتييومييبييو، وجنيييم 

فييييادميييييري غيييربيييييييتييي�يييش، وبييييطييييل �ييسييبيياقييات 

اأوهنو.  اأبولو  اجلليد  على  ال�سريع  التزلج 

العاملية  الييريييا�ييسيية  م�ساهري  ميين  وغييريهييم 

امل�ساركة  على  بيليه  يحر�ش  �سنوات  ومنذ 

لاوملبياد  الكربى  الريا�سية  الأحداث  فى 

وكان   ، ال�سيفية  العاملية  بالألعاب  اخلا�ش 

�ييسييارك فيييييه بيليه فى  اخييير حيييدث ريييا�ييسييي 

افريقيا  و�سمال  الو�ييسييط  ال�سرق  منطقة 

ماجدة  كاأ�ش  القدم  لكرة  الإقليمى  الكاأ�ش 

كاأ�ش  لأول  املوؤهلة  الت�سفيات  وهي  مو�سى 

اليييعيييامل ليييكيييرة اليييقيييدم لييياأومليييبييييييياد اخلييا�ييش 

 ،  2014 عيييام  الييقيياهييرة  ا�ست�سافتها  والييتييى 

م�سر  ملييبيياراة  الييبييداييية  �سربة  اأعييطييى  حيث 

الييدفيياع  ا�ييسييتيياد  عييلييى  اأقيييييمييت  الييتييى   ، وليبيا 

اجلوى بالتجمع اخلام�ش .

القاهرة - وكاالت 

على  الفوز  لتحقيق  الزمالك  ي�سعى 

يف  الإثيينييني،  اليوم  الإ�سماعيلي،  �سيفه 

الأخيييرية، من  مييبيياريييات اجلييوليية  افتتاح 

اأجييييل حيي�ييسييم و�ييسييافيية اليييييدوري امليي�ييسييري 

امليييميييتييياز لييي�يييسييياحليييه.وييييحيييتيييل اليييزمييياليييك 

بفارق  نقطة،   68 بر�سيد  الثاين  املركز 

4 نييقيياط عيين بييرياميييييدز ميينييافيي�ييسييه على 

من  تخ�سم  اأن  املييقييرر،  الييو�ييسييافيية.وميين 

اليييزمييياليييك ميييع نييهيياييية املييو�ييسييم 3 نييقيياط 

عييقييوبيية عييلييى النيي�ييسييحيياب اأمييييام الأهييلييي 

مع  اليييفيييارق  لييييي�ييسييبييح  الأول  اليييييدور  يف 

فوز  حالة  واحيييدة.ويف  نقطة  برياميدز 

نتيجة  باأي  الإ�سماعيلي  على  الزمالك 

ويح�سم  نييقيياط   4 اإىل  الييفييارق  �سريتفع 

املييركييز الييثيياين.اأمييا يف حيياليية تييعييادلييه اأو 

مواجهة  نتيجة  �سينتظر  فاإنه  خ�سارته 

نف�ش  العرب يف  املقاولون  برياميدز مع 

الأول  اأكييتييوبيير/تيي�ييسييرييين   31 يف  اجلييوليية 

اجلييييييييياري. وعييييقييييد الييييربتييييغييييايل جيييييمييي 

مع  اجتماعا  الزمالك،  مدرب  بات�سيكو 

لعييبيييييه عييقييب الييتييدريييب قييبييل الأخييييري، 

الفوز  حتقيق  ب�سرورة  خاله  طالبهم 

واليييتيييفيييرغ بييعييد ذلييييك مليييواجيييهييية اليييرجييياء 

اأبييييطييييال  دوري  يف  امليييرتيييقيييبييية  امليييغيييربيييي 

اأفريقيا. و�سيغيب عن �سفوف الزمالك 

اإمييام  حيييازم  الثنائي  الإ�سماعيلي  اأميييام 

وحميييييميييييود عيييييياء مليينييحييهييمييا اليييفييير�يييسييية 

يف  الرجاء  مباراة  قبل  ال�سفاء  لكتمال 

اإياب قبل نهائي دوري الأبطال واملقررة 

املقبل. الثاين  نوفمرب/ت�سرين  اأول  يف 

اأحمد  الثنائي  منح  بات�سيكو  قييرر  كما 

راحة  �سرقي،  بن  واأ�ييسييرف  »زيييزو«  �سيد 

اأييي�ييسييا يف مييبيياراة الإ�ييسييميياعيييييلييي وادخيييار 

جمييهييودهييمييا لييلييواجييهيية الإفييريييقييييية اإىل 

حمليا  املوقوف  �سا�سي  فرجاين  جانب 

واليييييذي تييعييافييى مييين فيييريو�يييش كيييورونيييا.

وييييوم اخلييمييييي�ييش املييقييبييل تييقييام مييبيياراتييان 

ال�سكندري  والحتاد  اأ�سوان  بني  الأوىل 

والييثييانييييية بييني الإنييتيياج احلييربييي وم�سر 

اإنبي  يلتقي  اجلمعة  يوم  للمقا�سة.ويف 

احلييدود  واجلييونيية مع حر�ش  مع طنطا 

وامل�سري مع وادي دجلة.

الفيصلي يستضيف الصريح بطموح الفوز 

العبو االولمبياد يحتفلون بعيد ميالد بيليه 

الزمالك مع االسماعيلي لحسم الوصافة 

االمير الوليد يتكفل بصفقة فييتو 
الريا�ض - وكاالت 

قدمت اإدارة نادي الهال بقيادة فهد بن نافل، �سكرها للع�سو الذهبي الأمري الوليد 

بن طال؛ نظري تكفله بقيمة انتقال �سانع الألعاب الأرجنتيني لو�سيانو فييتو للفريق 

الهايل. واأمتت الإدارة الهالية، اإجراءات �سراء عقد الاعب الأرجنتيني قادما من 

�سبورتينج ل�سبونة الربتغايل، حيث �سيمتد عقده مع الزعيم ملدة 3 �سنوات حتى عام 

2023. وجرى التوقيع مع الأرجنتيني فييتو، بعد اأن اجتاز الفحو�سات الطبية التي 

اأجراها يف مدينة ل�سبونة الربتغالية.وينتظر اأن ي�سل فييتو اإىل الريا�ش واللتحاق 

بالكتيبة الهالية خال الأيام القليلة املقبلة. فييتو �ساحب الي26 عاما، يجيد اللعب يف 

الو�سط الهجومي واجلناح واملهاجم، ومّثل منتخب الأرجنتني حتت 20 عاما، و�سارك 

يف بطولة اأمم اأمريكا اجلنوبية لل�سباب 2013.ولعب فييتو رفقة را�سينج الأرجنتيني، 

وفياريال واأتلتيكو مدريد واإ�سبيلية وفالن�سيا بالليجا، وكذلك فولهام باإجنلرتا، واآخر 

حمطاته كانت �سبورتينج ل�سبونة الربتغايل.
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شيفيلد يحرج ليفربول ويخسر بصعوبة 

زيدان كنا قادرين على تسجيل المزيد 

كومان ال يوجد فار اال ضدنا !

اعتزل حبيب حزنا على والده 
ابو ظبي -وكاالت 

املختلطة  القتالية  الفنون  ع�شاق  تلقى 

يف العامل، �شدمة قوية يف ال�شاعات الأوىل 

من �شباح الأحد، باإعالن املقاتل الرو�شي 

حبيب نور بعد فوزه على املقاتل الأمريكي 

ج�����ش��ن ج��اي��ث��ج��ي، ب��ال�����ش��رب��ة ال��ق��ا���ش��ي��ة 

الفنية يف النزال الذي جرى بينهما، على 

اأ�شطورة  حممدوف  ف��وروم  فال�ش  من�شة 

وامل�شاركة  القتال  اعتزاله  �شي”،  اإف  “يو 
املختلطة،  القتالية  الفنون  مناف�شات  يف 

وه�����و يف ق���م���ة جم������ده. وج������اء الع����ت����زال 

بلقب  وتتويجه  اأب��وظ��ب��ي،  يف  يا�ش  بحلبة 

الأف�شل يف  ولقب  العاملي،  الوزن اخلفيف 

ووج��ه  املختلطة.  القتالية  الفنون  ع��امل 

بالدموع،  مقرتنة  كلمات  ملحبيه،  حبيب 

على  ال�شيئة  النف�شية  حالته  عن  ومعربة 

امل��ن��اف  خلفية وف���اة وال����ده وم��درب��ه ع��ب��د 

يوليو/ اأوائ��ل  يف  كورونا  بفريو�ش  متاأثرا 

57 عاماً،  متوز املا�شي، عن عمر يناهز ال� 

اأن ح�����واره الأخ�����ري م���ع وال���دت���ه  وك�����ش��ف 

اأح��د الأ���ش��ب��اب ال��ق��وي��ة وراء ات��خ��اذه ق��رار 

اأبوظبي،  “�شكرا  حبيب:  وقال  العتزال. 

ول��ك��ل م���ن وق����ف م��ع��ي خ����الل م�����ش��ريت��ي، 

مدى  على  رافقوين  الذين  واأبي  وفريقي 

ف�شلكم،  اأن�����ش��ى  ول���ن  اأح��ب��ك��م  اأع�����وام،   10

ال��ي��وم الأخ���ري يل، ولن  ن���زال  اأن  واأوؤك����د 

ب��دون وجود  اأدخ��ل حلبة ال��ن��زال جم��دداً 

معي  ت��وا���ش��ل  “عندما  واأ����ش���اف:  اأب����ي«. 

ن��زال ج�شن،  ح��ول  �شي(  اإف  )ي��و  فريق 

تناق�شت مع اأمي على مدار 3 اأيام، وقالت 

يل اإنه من غري املعقول اأن اأدخل اأي نزال 

بدون وجود والدي اإىل جانبي، ووعدتها 

و�شاأيف  الأخ���ري،  �شيكون  ال��ي��وم  ن��زال  ب��اأن 

ب��ك��ل��م��ت��ي ول���ن اأت���راج���ع ع��ن��ه��ا«. واأك��م��ل: 

اإف  )ي���و  م��ن  واح�����داً  ���ش��ي��ئ��اً  الآن  “اأريد 
1 يف  رقم  املقاتل  لقب  وهو منحي  �شي(، 

29 نزاًل  اأ�شجل على مدى  اإذ مل  العامل، 

�شي(،  اإف  )يو  مع  منها  و13  هزمية،  اأي 

واأعتقد باأنني اأ�شتحق هذا اللقب، و�شكراً 

به  يقومون  ما  كل  على  �شي(  اإف  )ي��و  ل� 

خالل فرتة اجلائحة«.

لندن - وكاالت 

ي��ورج��ن ك��ل��وب، م��درب ليفربول،  اأ���ش��اد 

ب��ف��ري��ق ���ش��ي��ف��ي��ل��د ي��ون��اي��ت��د، ب��ع��د ان��ت��ه��اء 

م�شاء   1-2 الأول  بفوز  الفريقني  م��ب��اراة 

ال�����ش��ب��ت، ���ش��م��ن اجل���ول���ة ال�����ش��اد���ش��ة من 

�شيفيلد  املمتاز. وقدم  الدوري الإجنليزي 

اللقب  حامل  اأم��ام  كبرية  مباراة  يونايتد 

الذي انتظر كثريا حتى متكن من التقدم 

وارتفع  الثاين.  اللقاء  �شوط  يف  بالنتيجة 

 13 اإىل  ال����ف����وز  ب���ه���ذا  ل���ي���ف���رب���ول  ر����ش���ي���د 

نقطة يف امل��رك��ز ال��ث��اين، ب��ف��ارق الأه���داف 

يف  ك��ل��وب  وق���ال  اإيفرتون   امل��ت�����ش��در  وراء 

ت�شريحان لهيئة الإذاعة الربيطانية )بي 

الإطالق،  على  متفاجئا  “ل�شت  �شي(:  بي 

اأم��ام  بجد  العمل  عليك  يتوجب  ما  دائما 

ي�شعب  )الهزمية(  اإنها  يونايتد،  �شيفيلد 

)م��درب  واي��ل��در  لكري�ش  بالن�شبة  تقبلها 

����ش���ي���ف���ي���ل���د(«. وحت������دث ك���ل���وب ع����ن رك��ل��ة 

�شيفيلد  خاللها  م��ن  ت��ق��دم  ال��ت��ي  اجل���زاء 

“ركلة  وق���ال:  الأول  ال�شوط  يف  يونايتد 

اجل�����زاء ل��ي�����ش��ت خم��ال��ف��ة، خ����الل امل��و���ش��م 

للظلم  نتعر�ش فيها  هناك فرتات عديدة 

وي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ن��ا الن���ط���الق م���ن ج��دي��د، 

الفوز  با�شتطاعتك  امل��ب��اري��ات،  ه��ذه  اأح��ب 

يف  ق��دم��ا  مت�شي  عندما  اأ�شهل  مب��ب��اري��ات 

لياٍل كهذه«. وعن ال�شعوبات التي واجهت 

الأملاين:  املدرب  قال  اللقاء،  فريقه خالل 

�شيفيلد(  )مهاجم  ماكبريين  مع  “عانينا 
مت���رك���زن���ا  وغ����رين����ا  الأول،  ال�������ش���وط  يف 

وف���زن���ا ب���ال���ك���رات ال���ث���ان���ي���ة، ك��ن��ا ن�����ش��ي��ط��ر 

قدم  ك��رة  وق��دم��ن��ا   )1-2( تقدمنا  بعدما 

الأج����واء«. اإىل  ع���ادوا  لكنهم  ح��ق��ا،   ج��ي��دة 

هذا  اأحرتم  اأبدا،  ي�شت�شلمون  “ل  وختم:   

يقوم  كري�ش  املحاولة،  يوا�شلون  للغاية، 

بعمل مذهل”.

مدريد - وكاالت 

املدير  زي��دان  الدين  زين  الفرن�شي  اأع��رب 

بالنت�شار  �شعادته  عن  مدريد،  لريال  الفني 

الكال�شيكو  م��واج��ه��ة  خ��الل   )1-3( بنتيجة 

���ش��د ال���غ���رمي ال��ت��ق��ل��ي��دي ب��ر���ش��ل��ون��ة،  وق���ال 

�شحيفة  نقلتها  ت�����ش��ري��ح��ات  خ���الل  زي����دان، 

»ماركا« الإ�شبانية: “النتقادات؟ ل اأعرف ما 

اإذا كانت عادلة اأم ل، ما ميكنني قوله هو اأنني 

ُي�شبب  فريق  �شد  وانت�شرنا  بفريقي،  فخور 

“بر�شلونة  واأ����ش���اف:  امل�����ش��اك��ل«.  دائ���ًم���ا  ل��ن��ا 

ا  اأي�شً لدينا  كانت  لكن  مرتني،  كورتوا  ه��دد 

ال��ن��ه��اي��ة  اأه��������داف، ويف   4 ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ف���ر����ش 

ويجب  هنا،  الثالث  النقاط  ح�شد  ُي�شعدنا 

قالوها  التي  التعليقات  كل  بعد  ن�شتمتع  اأن 

�شاختار  اأمام  الأداء  عنا«. وعن الختالف يف 

ل  الأح��ي��ان  بع�ش  “يف  اأج���اب:  والكال�شيكو، 

ما  فيه هو  تفكر  اأن  ما عليك  تف�شري،  يوجد 

فعلناه اليوم، ونريد تكرار ما قدمناه اليوم، 

ك��م��ا ف��ع��ل��ن��ا ال���ع���ام امل��ا���ش��ي اأو م���ا ق��ب��ل ف��رتة 

ال��ط��ري��ق«.  ه��ذا  ن�شري يف  اأن  يجب  ال��ت��وق��ف، 

اأن ن�شنع  الأف��واه؟ ل، يجب  “اإ�شكات  وتابع: 

فعلناه،  ما  وهذا  نفعله،  مبا  ونوؤمن  اأفواهنا 

دفاعا  واأظهرنا  قدمناه،  مبا  ج��ًدا  فخور  اأن��ا 

امل�����ش��اح��ات«.  با�شتغالل  وال��ه��ج��وم  متما�شًكا 

وم��دى  رام��و���ش  ميثله  م��ا  “نعرف  واأردف: 

كل  قبل  لكن  به،  �شعيد  واأنا  للفريق،  اأهميته 

يعمل  كيف  ن��رى  اأن  املهم  من  الفريق،  �شيء 

اأن رامو�ش مل ي�شتك  الفريق وال�شيء اجليد 

باأن  املريينجي  مدرب  واأقر  انزعاج«.  اأي  من 

املو�شم  “�شعبة” يف  بفرتة  مير  كان  الفريق 

اأي�شا  ذَكر  املتتاليتني، ولكنه  بعد اخل�شارتني 

ووا���ش��ل  ط��ي��ب��ة«.  “مباريات  ق��دم��وا  ب��اأن��ه��م 

بالنقاط  واأي�شا  اليوم،  قدمناه  مبا  “�شعيد 
ال�شتمتاع  وعلينا  امللعب،  ه��ذا  على  ال��ث��الث 

ب��ه��ا ب��ع��د الن���ت���ق���ادات ال���ت���ي ط���ال���ت ال��ف��ري��ق 

كاف،  ب�شكل  �شرنتاح  املا�شية.  الفرتة  خالل 

اأم���ام  الثالثاء”  م��ب��اراة  يف  ب��ع��ده��ا  و�شنفكر 

دوري  يف  الأمل���اين  مون�شنجالدباخ  بورو�شيا 

هناك حكم  اجل��زاء؟  “ركلة  واأمت:  الأب��ط��ال. 

ركلة اجلزاء،  واحت�شب  اللقطة  وذهب لريى 

واأنا ل اأحتدث عن احلكام، وبغ�ش النظر عن 

وانت�شرنا  الفوز،  ن�شتحق  نحن  اجلزاء  ركلة 

امل��زي��د،  ت�شجيل  على  ق��ادري��ن  وك��ن��ا  بثالثية 

له  كانت  ا  اأي�شً بر�شلونة  اأن  من  الرغم  على 

فر�ش«.

مدريد - وكاالت 

املدير  ك��وم��ان،  رون��ال��د  الهولندي  علق 

ال��ف��ن��ي ل��رب���ش��ل��ون��ة، ع��ل��ى خ�����ش��ارة ف��ري��ق��ه 

ال�شبت، يف  ريال مدريد،  اأمام   3-1 بنتيجة 

الإ���ش��ب��اين.  ال���دوري  م��ن  ال�شابعة  اجل��ول��ة 

وك���ت���ب ك����وم����ان، ع���ل���ى ح�����ش��اب��ه ال��ر���ش��م��ي 

»ل  »تويرت«:  الجتماعي  التوا�شل  مبوقع 

اجلزاء  ركلة  قرار  املباراة   خ�شارة  ن�شتحق 

امل���ث���ري ل��ل��ج��دل ك����ان ح��ا���ش��ًم��ا يف ال��ن��ت��ي��ج��ة 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��م��واج��ه��ة. ���ش��ن��وا���ش��ل ال�����ش��ري 

�شهدت  املباراة  وكانت  الطريق«.  هذا  على 

م��ن��ح امل���ريجن���ي رك���ل���ة ج�����زاء ع��ق��ب ج��ذب 

لقمي�ش  البار�شا  مدافع  لينجليت  كليمنت 

ومل  مدريد.  ري��ال  قائد  رامو�ش  �شريجيو 

ي��ح��ت�����ش��ب ح��ك��م ال�����ش��اح��ة رك��ل��ة اجل�����زاء يف 

جمدًدا  اللعبة  مل�شاهدة  عاد  لكنه  البداية، 

الفار، عقب حديث من م�شوؤويل  �شا�شة  يف 

عقب  بر�شلونة  وت��راج��ع  ال��ف��ي��دي��و.  تقنية 

12 يف  خ�����ش��ارة ال��ك��ال���ش��ي��ك��و اإىل امل���رك���ز ال������

ج���دول ت��رت��ي��ب ال��ل��ي��ج��ا ب��ر���ش��ي��د 7 ن��ق��اط. 

وك�����ش��ف ت��ق��ري��ر ���ش��ح��ف��ي اإ���ش��ب��اين الأح����د، 

ع���ن ك��ل��م��ات ال��ه��ول��ن��دي رون���ال���د ك���وم���ان، 

م��ون��وي��را  مع مارتينيز  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  م���درب 

مدريد  ري��ال  ف��وز  عقب  الكال�شيكو،  حكم 

الليجا وكانت املباراة �شهدت منح املريجني 

لينجليت  كليمنت  ج��ذب  عقب  ج��زاء  ركلة 

رامو�ش  �شريجيو  لقمي�ش  البار�شا  مدافع 

ي��ح��ت�����ش��ب حكم  ري����ال م���دري���د. ومل  ق��ائ��د 

ال���ب���داي���ة، لكنه  ال�����ش��اح��ة رك��ل��ة اجل����زاء يف 

ع����اد مل�����ش��اه��دة ال��ل��ع��ب��ة جم�����دًدا يف ���ش��ا���ش��ة 

ال��ف��ار، ع��ق��ب ح��دي��ث م��ن م�����ش��وؤويل تقنية 

ال���ف���ي���دي���و. ووف�����ًق�����ا ل�����ش��ح��ي��ف��ة »م����ون����دو 

دي���ب���ورت���ي���ف���و« الإ����ش���ب���ان���ي���ة، ف������اإن ك���وم���ان 

كي  امل��ب��اراة  مللعب  مغادرة مونويرا  انتظر 

رك��ل��ة اجل���زاء. ق���رار  م��ن  ل��ه غ�شبه   يظهر 

وذهب كومان اإىل احلكم و�شافحه، ثم قال 

راأي��ت �شور  مل��اذا؟ قل يل.. هل  له: “ملاذا؟ 

الأ�شبوع املا�شي �شد خيتايف.. ركلتا جزاء؟ 

ل يوجد فار اإل �شدنا«. ومل يرد مونويرا 

ك���وم���ان، وا���ش��ت��م��ر يف طريقه  ك��ل��م��ات  ع��ل��ى 

اإىل ن��ف��ق غ��رف��ة ت��غ��ي��ري امل��الب�����ش. و���ش��رح 

ال�شحفي:  املوؤمتر  يف  املباراة  عقب  كومان 

وه��ذه  احل��ك��م،  ق���رارات  بع�ش  اأف��ه��م  “مل 

لكننا  امل��ب��اراة،  نتيجة  اأث��رت على  ال��ق��رارات 

ك��ن��ا ب��خ��ري ق��ب��ل رك��ل��ة اجل�����زاء«. واأ����ش���اف: 

ول  كبري،  تاأثري  لها  ك��ان  اجل��زاء  “ركلة 
اأفهم تقنية الفيديو، واأعتقد اأنها ت�شتخدم 

5 مباريات ومل  لعبنا  بر�شلونة فقط.  �شد 

ن�شتفد منها، ول ن�شتحق اخل�شارة اليوم«.

مدريد - وكاالت 

فعل  رد  اإ�شباين،  �شحفي  تقرير  ك�شف 

جن���وم ب��ر���ش��ل��ون��ة ع��ق��ب اخل�����ش��ارة )3-1( 

اأمام ريال مدريد، يف اجلولة ال�شابعة من 

»ال�شريجنيتو«  ل��ربن��ام��ج  ووف��ًق��ا  الليجا. 

بر�شلونة  مالب�ش  غ��رف��ة  ف��اإن  الإ���ش��ب��اين، 

الكال�شيكو  ع��ق��ب  حت��ول��ت  ن���و،  ك��ام��ب  يف 

اإىل م���ا ي�����ش��ب��ه ق���اع���ات اجل���ن���ائ���ز. واأ����ش���ار 

الفرن�شي  اأن  اإىل  الإ����ش���ب���اين،  ال��ربن��ام��ج 

اأن����ط����وان ج���ري���زم���ان م��ه��اج��م ب��ر���ش��ل��ون��ة، 

ك���ان م��ن اأك����ر ال��الع��ب��ني امل��ت��اأث��ري��ن مبا 

ح���دث يف ال��ك��ال���ش��ي��ك��و. وك����ان ال��ه��ول��ن��دي 

رون����ال����د ك����وم����ان م�����درب ب���ر����ش���ل���ون���ة، ق��د 

و����ش���ع ج���ري���زم���ان ع��ل��ى م��ق��اع��د ال���ب���دلء 

به  يدفع  اأن  قبل  ب��ي��دري،  ال�شاب  حل�شاب 

جريزمان  وتعر�ش  ال����)82(.  الدقيقة  يف 

29 ع��ام��ا، لن��ت��ق��ادات ح��ادة من  �شاحب ال����

ب�شبب  املباراة،  قبل  الكتالونية  ال�شحافة 

تراجع م�شتواه هذا املو�شم.

براج - وكاالت 

ف�����ازت ف��ي��ك��ت��وري��ا اأزاري����ن����ك����ا امل�����ش��ن��ف��ة 

�شاكاري  م��اري��ا  على  �شابقا  عامليا  الأوىل 

6-1 و6-3 لتتاأهل اإىل نهائي بطولة براج 

وت�شبح على موعد مع مواطنتها  للتن�ش 

البي�شاء.  رو���ش��ي��ا  لع��ب��ة  �شبالينكا  اأري��ن��ا 

على  الثالثة  امل�شنفة  �شبالينكا  وتفوقت 

يف  و4-6   4-6 ب���رادي  جنيفر  الأم��ري��ك��ي��ة 

امل���ب���اراة الأخ����رى ب���ال���دور ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي.

على  الرابعة  امل�شنفة  اأزارينكا  و�شيطرت 

���ش��اك��اري  ال��ي��ون��ان��ي��ة  اأم����ام  اأول م��واج��ه��ة 

مناف�شتها  تقل�ش  اأن  قبل   0  -5 وتقدمت 

�شاكاري  اإر�شال  اأزارينكا  وك�شرت  الفارق. 

خم�ش مرات لتبلغ النهائي رقم 40 لها يف 

الالعبة  دفعت  بينما  املحرتفات  بطولت 

ال��ي��ون��ان��ي��ة ث��م��ن ارت���ك���اب ع���دد ك��ب��ري من 

التي  �شبالينكا،  وفازت  ال�شهلة.  الأخطاء 

اأم��ام  ال�شابق  ال���دور  م��ن  ت��خ��رج  اأن  ك���ادت 

باملئة   72 بن�شبة  ت��ورم��و،  �شوريب�ش  �شارة 

الفوز. وحققت  الأول  اإر�شالها  نقاط   من 

ن��ه��ائ��ي��ة يف  م����ب����اراة  اأول  ���ش��ت��ك��ون  وه�����ذه 

ب�����ط�����ولت ال����الع����ب����ات امل����ح����رتف����ات ب��ني 

لع���ب���ت���ني م����ن رو����ش���ي���ا ال��ب��ي�����ش��اء.ل��ك��ن 

قمة  يف  ت��ك��ون  اأن  اإىل  �شتحتاج  �شبالينكا 

م�����ش��ت��واه��ا اأم�����ام اأزاري���ن���ك���ا امل��ت��األ��ق��ة منذ 

التوقف  بعد  التن�ش  مناف�شات  ا�شتئناف 

الوباء. ب�شبب 

روما - وكاالت 

ك�شف تقرير �شحفي اإ�شباين، عن تطور جديد 

رون��ال��دو،  كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل  م��وق��ف  ب�شاأن 

جن���م ي��وف��ن��ت��و���ش، م���ن ال��ل��ع��ب ���ش��د ب��ر���ش��ل��ون��ة، 

الأرب����ع����اء امل��ق��ب��ل، يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن دور 

املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا.ويعاين رونالدو 

م��ن الإ���ش��اب��ة ب��ف��ريو���ش ك���ورون���ا م��ن��ذ ت��واج��ده 

م��ع امل��ن��ت��خ��ب ال��ربت��غ��ايل خ���الل ف���رتة التوقف 

الدويل الأخرية. ووفًقا لربنامج »ال�شريجنيتو« 

�شد  كري�شتيانو  م�شاركة  ن�شبة  ف��اإن  الإ���ش��ب��اين، 

اأن  بر�شلونة يف دوري الأبطال تبلغ 99%. و�شبق 

ذكرت تقارير اإيطالية، اأن يوفنتو�ش يتم�شك باأمل 

حلاق رونالدو باملباراة، ل �شيما اأن الالعب لي�ش 

ال�شحي.  اأعرا�ش خالل فرتة احلجر  اأي  لديه 

اإذا  كري�شتيانو،  م�شاركة  على  ال��ي��ويف  وي��راه��ن 

ح�شل على م�شحة �شلبية قبل املباراة ب�24 �شاعة 

فقط. و�شرح اأندريا بريلو، مدرب يوفنتو�ش، اأنه 

ل يزال ينتظر نتيجة اختبارات رونالدو ملعرفة 

موعد عودته اإىل التدريبات اجلماعية.

الحزن يغلف غرفة مالبس برشلونة 

أزارينكا الى نهائي براج للتنس 

مشاركة رونالدو امام البرشا كبيرة 



21
االثنني   26   /  10  / 2020

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

فارس شرعانحسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  -  الـرمـز الربيـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - 0791111551  - فاك�س االعالن: 0791111551 - فرعي 305 رئيس التحرير المسؤولالمدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

دبي - العربية

�إلغاء  �ملقبلة  �خلم�س  �ل�سنو�ت  ت�سهد  قد 

85 م��ل��ي��ون وظ��ي��ف��ة ب�����س��ب��ب �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

���س��ادر عن  لتقرير  وف��ًق��ا  وذل���ك  �جل���دي���دة، 

.)WEF( ملنتدى �القت�سادي �لعاملي�

ومي��ك��ن م��وز�ن��ة ه��ذ� �الجت���اه م��ن خالل 

�إيجاد 97 مليون وظيفة جديدة، مع مر�عاة 

�ل�����س��رك��ات و�حل��ك��وم��ات �ل��ت��ي ت��ب��ذل ج��ه��وًد� 

�لعاملة  �ل��ق��وى  م��ه��ار�ت  لتح�سني  �إ�سافية 

و�إعادة تدريبها.

وجاء عام 2020 مع �لعديد من �الأحد�ث 

غ��ر �مل��ت��وق��ع��ة، مم��ا ���س��رع �ل��ت��غ��ي��ر�ت �لتي 

ميكن �أن تهدد ��ستقر�ر �سوق �لعمل يف وقت 

�أقرب مما هو متوقع.

عملية  ت�سريع  �إىل  كورونا  جائحة  و�أدت 

�لتحول �لرقمي ملعظم �ل�سركات، مما �أدخل 

بح�سب  �ل�سائد،  �الجت��اه  يف  ُبعد  عن  �لعمل 

�لتقنية. �لعربية لالأخبار  �لبو�بة 

ووج���د �مل��ن��ت��دى �الق��ت�����س��ادي �ل��ع��امل��ي �أن 

يخططون  �ل��ق��ر�ر  �سانعي  م��ن  �مل��ئ��ة  يف   80

لت�سريع �أمتتة �لعمليات، يف حني �أن ن�سفهم 

م�ستعد لزيادة �أمتتة �لوظائف يف �ل�سركة.

وت��و���س��ل �مل��ن��ت��دى �إىل ه���ذه �ل��ن��ت��ائ��ج من 

 300 م��ن  الأك��ر  ��ستق�سائية  در����س��ة  خ��الل 

�سركة من �ل�سركات �لكربى يف �لعامل، �لتي 

حول  �سخ�س  م��الي��ني  ثمانية  م��ًع��ا  ت��وظ��ف 

�لعامل.

وُت���ظ���ه���ر �ل�������س���ن���اع���ات، م���ث���ل: �ل��ت��م��وي��ل 

و�ل����رع����اي����ة �ل�����س��ح��ي��ة و�ل���ن���ق���ل، �ه��ت��م��اًم��ا 

م���ت���ج���دًد� ب���ال���ذك���اء �ال����س���ط���ن���اع���ي، ب��ي��ن��م��ا 

��ستخد�م  زي��ادة  على  �لعام  �لقطاع  يحر�س 

�ل���ب���ي���ان���ات �ل�����س��خ��م��ة و�إن����رن����ت �الأ����س���ي���اء 

و�لروبوتات.

�أنظمة  على  �لتكنولوجيا  مدر�ء  ويعتمد 

�لذكاء �ال�سطناعي و�الآالت من �أجل تنفيذ 

�ملهام �لتي كان من �ملمكن �لقيام بها يدوًيا 

يف �ل�سابق.

�أن  �لعاملي  �القت�سادي  �ملنتدى  ويتوقع 

�ملئة من  65 يف  �إىل  �ستوؤدي ما ي�سل  �الآالت 

و��سرجاعها  و�لبيانات  �ملعلومات  معاجلة 

ف��ق��ط من  �مل��ئ��ة  35 يف  ت��ارك��ة   ،2025 يف ع��ام 

للب�سر. �لعمل 

وي��ع��ن��ي ه���ذ� �أن �ل��ع��دي��د م���ن �ل��وظ��ائ��ف 

�ل�����س��ن��و�ت  يف  �حل��اج��ة  ع��ن  ز�ئ����دة  �ست�سبح 

�ملقبلة. �لقليلة 

�أن  �لعاملي  �القت�سادي  �ملنتدى  ويتوقع 

مثل:  �لوظائف،  من  �لعديد  ��ستبد�ل  يتم 

�إدخ������ال �ل��ب��ي��ان��ات و�مل��ح��ا���س��ب��ة و�ل��ت��دق��ي��ق، 

باالأمتتة.

وقد يعو�س منو ما ي�سمى بوظائف �لغد 

نق�س   – جديدة  مهار�ت  تتطلب  �لتي   –
�لطلب على �لعمال يف �لوظائف �لتي ميكن 

�سغلها بو��سطة �الآالت.

�حل���د  �إىل  ب���ال���ن���ظ���ر  �ل���ت���ق���ري���ر:  وق�������ال 

�لفا�سل بني مهام �لعمل �لتي يوؤديها �لب�سر 

و�خل��و�رزم��ي��ات،  �الآالت  توؤديها  �لتي  وتلك 

ه��ذه  ت���وؤدي  �أن  ف��ر���س��ة ل�سمان  ل��دي��ن��ا  ف���اإن 

�ل��ع��م��ل  �ل���ت���ح���والت �إىل ع�����س��ر ج���دي���د م���ن 

و�لوظائف وحت�سني نوعية �حلياة للجميع.

دبي - العربية

ن�سختها  ط���رح  ع���ن  �آب����ل  �أع��ل��ن��ت  �أن  ب��ع��د 

�جل���دي���دة م��ن ه��و�ت��ف �آي���ف���ون �جل���دي���دة يف 

موقع  ن�سح  �حلايل،  �أكتوبر  من  �سابق  وقت 

�آي��ف��ون  م�ستخدمي  �لتقني  روم����رز«  »م���اك 

�سايف«  »ماغ  �لال�سلكي  �ل�ساحن  و�سع  بعدم 

�جلديد على �لغطاء �جللدي للهاتف.

ويف ح����ال ق����ام �مل�����س��ت��خ��دم ب���و����س���ع ذل���ك 

�ل�����س��اح��ن �ل��ال���س��ك��ي ع��ل��ى غ���ط���اء �ل��ه��ات��ف 

�جل���ل���دي، ف���اإن ذل���ك ق��د ي����وؤدي �إىل ح��دوث 

وفق  �ل��غ��الف،  منظر  ت�سوه  د�ئ��ري��ة  ع��الم��ة 

�ملوقع.

جلدية  �أغطية  حالياً  تتوفر  ال  ذل��ك  �إىل 

�آب��ل خا�سة ب��االإ���س��د�ر�ت �جل��دي��دة من  م��ن 

�أ�سار  12، بح�سب »ماك رومرز« �لذي  �آيفون 

�إىل �أنها �ستطرح للبيع يف 6 نوفمرب �لقادم.

غ��ر �أن �آب���ل ح���ذرت م��ن �ح��ت��م��ال ح��دوث 

ع��الم��ات د�ئ���ري���ة ع��ل��ى �الأغ��ط��ي��ة �جل��ل��دي��ة، 

ول��ف��ت��ت �إىل ����س���رورة ع����دم و����س���ع ب��ط��اق��ات 

�أي بطاقات ممغنطة بني هاتف  �أو  �الئتمان 

�آي��ف��ون و�ل�����س��اح��ن �ل��ال���س��ل��ك��ي الأن ذل���ك قد 

يوؤدي �إىل تلفها.

كما �أو���س��ح��ت �أن��ه يف ح��ال��ة �رت��ف��اع درج��ة 

ح�������ر�رة ب���ط���اري���ة �ل���ه���ات���ف �أث����ن����اء �ل�����س��ح��ن 

ذل���ك  ف������اإن   ،»MagSafe« ب���ا����س���ت���خ���د�م 

�ل�����س��ح��ن ع��ن��د  �ل���ت���وق���ف ع���ن  �إىل  ����س���ي���وؤدي 

يف  �أن���ه  م�سيفة   ،%80 ن�سبة  �إىل  �ل��و���س��ول 

بال�ساحن  مت�ساًل  �آي��ف��ون  ه��ات��ف  ك��ان  ح��ال 

ف�سيتم   ،Lightning وك��اب��ل  �ل��ال���س��ك��ي 

�ل�سحن عرب Lightning فقط.

يجب   ،»MagSafe« �ساحن  ولتنظيف 

�أي  و�إز�ل���ة  �لطاقة  عن  �ل�ساحن  ف�سل  �أواًل 

ب��ق��اي��ا م��ن �حل��ل��ق��ة �مل��ع��دن��ي��ة ب��ع��د ذل���ك عن 

ط��ري��ق��ة �����س���ت���خ���د�م ق��ط��ع��ة ق��م��ا���س ن��اع��م��ة 

��ستخد�م  جتنب  �سرورة  مع  قلياًل،  ورطبة 

�أي منظفات كيماوية يف عملية �لتنظيف.

التكنولوجيا على وشك تدمير هذه الوظائف.. بالماليين

بعد طرح آيفون 12.. تحذير حول الشاحن الالسلكي الجديد

لندن- العربية 

�ل���ع���امل م���وع���ود مب���وؤمت���ر ���س��ح��ايف ت��ع��ق��ده 

بثه  متابعة  ومي��ك��ن   ، �لف�سائية   NASA
تفا�سيل  �ست�سرح  وفيه  موقعها،  ع��رب  �ملبا�سر 

تل�سكوب  �ل��ق��م��ر  يف  �ك��ت�����س��ف��ه  وم��ث��ر«  »ج��دي��د 

حتليقات  بع�سرة  تقوم  طائرة  منت  على  مثبت 

11 ك���ي���ل���وم���ر�، ل��ر���س��د  ي��وم��ي��ة ع��ل��ى �رت����ف����اع 

�ل�سم�سية  �ملجموعة  وكو�كب  و�ملجر�ت  �ل�سدم 

�ملعروفة  �لطبقة  تاأثر�ت  بعيد� عن  و�أقمارها، 

با�سم »�سر�تو�سفر« يف �ملجال �جلوي لالأر�س

مم���ا ت��وق��ع��ت��ه و���س��ائ��ل �إع�����الم ع��ل��م��ي��ة، ف���اإن 

�حلياة  بظهور  عالقة  ل��ه  تكون  ق��د  �الكت�ساف 

تن�سط  ب��ربن��ام��ج  كما  �الأر�����س،  على  وت��ط��وره��ا 

وه���و  �الآن،  م���ن���ذ  �الأم����رك����ي����ة  �ل���وك���ال���ة  ف���ي���ه 

�أول �مر�أة يف  �إر�سال  �إىل  �لهادف   Artemis
رو�د يقومون يف  بعدها  �لقمر، ومن  �إىل   2024

ميد�ين  ��ستك�ساف  ب��اأول  �لقرن  هذ�  ثالثينات 

للمريخ.

ويف �الإع�����الن ع��ن م��وؤمت��ره��ا �ل����ذي ���س��ي��ب��د�أ 

�ل�����س��اع��ة 12 ظ��ه��ر �الث��ن��ني ب��ت��وق��ي��ت �ل��والي��ات 

�الكت�ساف  �إن  »ن��ا���س��ا«  قالت  �ل�سرقي،  �ملتحدة 

تعر�سه  فيديو  مرفق  تل�سكوب،  بف�سل  ح��دث 

، فيما  2.7 م��ر  »�ل��ع��رب��ي��ة.ن��ت« ع��ن��ه، وق��ط��ره 

وزن���ه م��ع �أج��ه��زت��ه 17 ط��ن��ا، وم��ث��ب��ت ع��ل��ى منت 

دوالر،  مليار  م��ن  �أك���ر  كلفت   747SP بوينغ 

وه�����و �ل���ت���ل�������س���ك���وب �مل�����ع�����روف �����س���م���ه ب����اأح����رف 

�خت�سار� ال�سمه �لطويل، و�جلو�ل   SOFIA
يف ط��ب��ق��ة »����س���ر�ت���و����س���ف���ر« ب���امل���ج���ال �جل���وي 

نظيفا  ر���س��د�  �رت��ف��اع��ه  يتيح  بحيث  ل��الأر���س، 

�الأ�سعة  ليلتقط  �جلوية،  �مل��وؤث��ر�ت  عن  وبعيد� 

حت���ت �حل����م����ر�ء �ل���ق���ادم���ة م���ن �أع����م����اق �ل��ك��ون 

مع  بالتعاون  بت�سغيله  »نا�سا«  وتقوم  �لبعيدة، 

�ملركز �الأملاين للطر�ن و�لف�ساء.

وك����ان �أح����دث �ك��ت�����س��اف ع���ن �ل��ق��م��ر، ه���و ما 

�أع���ل���ن���ت ع��ن��ه »ن���ا����س���ا« يف ي��ول��ي��و �مل���ا����س���ي، م��ن 

ب���امل���ع���ادن، وم��ن��ه��ا �حل��دي��د  �أن ف��وه��ات��ه غ��ن��ي��ة 

يعني  قد  مما  �عتقدنا،  مما  »�أك��ر  و�لتيتانيوم 

�سطح  حتت  �ملعدنية  باملو�د  غني  خم��زن  وج��ود 

ن�سرتها  در��سة  نتائج  بينته  ما  بح�سب  �لقمر« 

ليرز«  �ساين�س  بالنيتاري  �آن��د  »�إي���رث  دوري���ة 

�أنهم  �لعلماء  ذك��ر  وفيها  �ل�سهر،  ذل��ك  بعددها 

تكوين  كيفية  يناق�سون  طويلة  ف��رة  �أم�����س��و� 

�لقمر، من �أنه �نطلق من ق�سرة �الأر�س نتيجة 

ال���س��ط��د�م ه��ائ��ل ب��ه��ا، يف ح��ج��م ك��وك��ب �مل��ري��خ، 

ويف حال �سحة هذه �الفر��سية، فاإن ق�سرتها 

حتتوي على مقد�ر من �أك�سيد �حلديد �أقل من 

�لقمر.

جديد ومثير اكتشفوه في القمر..  تعلنه »ناسا«

لماذا لم يكرم »الجونة« محمود 
ياسين؟.. وهل أسرته عاتبة؟

التلسكوب غريغور يعرض صورًا 
مذهلة لسطح الشمس

القاهرة - العربية

ع���ل���ق���ت �ب����ن����ة �ل����ف����ن����ان �مل�������س���ري، 

حم���م���ود ي��ا���س��ني، ع��ل��ى ع����دم ت��ك��رمي 

�لفني  م�سو�ره  ع��ن  �ل��ر�ح��ل  و�ل��ده��ا 

�جلونة  ملهرجان  �لر�بعة  �ل��دورة  يف 

فعالياته  �نطلقات  �لذي  �ل�سينمائي، 

�ملا�سي. �جلمعة  يوم 

يف �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل، ك�����س��ف��ت �ل��ف��ن��ان��ة، 

تتلَقّ  مل  �أن��ه��ا  يا�سني،  حم��م��ود  ر�ن��ي��ا 

ب�����س��اأن  �مل���ه���رج���ان  �إد�رة  م���ن  ت��ب��ل��ي��غ��ا 

�إق����ام����ة ت���ك���رمي ل����و�ل����ده����ا، م���وؤك���دة 

�أن���ه���ا مل ت��ن��زع��ج م���ن �الأم������ر، و�أن���ه���ا 

به،  يليق  تكرمي  حت�سر  ع��دم  تقدر 

ب�����س��ب��ب وف���ات���ه ق��ب��ل �أي�����ام م���ن ح��ف��ل 

جتهيز�ت  من  �النتهاء  بعد  �الفتتاح، 

�لفعاليات.

وت����اب����ع����ت ع����رب ح����دي����ث ت��ن��اق��ل��ت��ه 

و�����س����ائ����ل �إع��������الم حم���ل���ي���ة م�����س��ري��ة 

»الأن��ه��م  �مل��ه��رج��ان  �إد�رة  ت��ع��ذر  �أن��ه��ا 

ي��ح�����س��رون ل��ل��م��ه��رج��ان م��ن��ذ ���س��ه��ور 

�أن ما حدث رغما عن  طويلة، و�أكيد 

قولها. بح�سب  �إر�دتهم«، 

ك��م��ا ل��ف��ت��ت ر�ن��ي��ا حم��م��ود ي��ا���س��ني 

�ل�����س��ي��ن��اري�����س��ت،  ���س��ق��ي��ق��ه��ا  �أن  �إىل 

ع��م��رو حم��م��ود ي��ا���س��ني، ت��ل��ق��ى دع��وة 

م���ن م��ه��رج��ان �جل���ون���ة �ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي 

حل�سور دورته �لر�بعة، ولكنه �عتذر 

�مل�ست�سفى. و�لدهما  دخول  منذ 

�أ���س��رة �ل��ف��ن��ان �مل�����س��ري،  ي��ذك��ر �أن 

حم���م���ود ي���ا����س���ني، �أع���ل���ن���ت وف���ات���ه يف 

�الأربعاء  �سباح  من  �الأوىل  �ل�ساعات 

�جل��اري،  �الأول  ت�سرين  �أكتوبر/   14

79 ع��ام��ا ب��ع��د ���س��ر�ع  ع��ن ع��م��ر ن��اه��ز 

�ملر�س. طويل مع 

ف��ي��م��ا �ن��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات �ل����دورة 

�ل�سينمائي،  �لر�بعة ملهرجان �جلونة 

مهرجان  �أول  بذلك  ليكون  �جلمعة، 

����س���ي���ن���م���ائ���ي ي����ق����ام ب�����اأر������س �ل����و�ق����ع 

ب���امل���ن���ط���ق���ة �ل���ع���رب���ي���ة، م���ن���ذ �إع�����الن 

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

عاملية يف �سهر مار�س/ �آذ�ر من �لعام 

لنخبة  كبر  ح�سور  و�سط  �حل��ايل، 

�لعربي. �لوطن  من جنوم 

االأنباط - وكاالت

����س��ت��ث��م��ر ف���ري���ق م��ع��ه��د الي��ب��ن��ي��ز 

بجامعة   KIS �ل�سم�سية  للفيزياء 

ف����ر�ي����ب����ورغ ب���اأمل���ان���ي���ا وق�����ت ج��ائ��ح��ة 

و�مل��ر�ي��ا  �ل��ك��ام��ر�ت  لتعديل  ك��ورون��ا 

وع����د�����س����ات �مل���ر����س���د �ل���غ���ري���غ���وري، 

�ل�����س��ور  �أدق  م���ن  و�إن���ت���اج جم��م��وع��ة 

�أن  ي��ب��دو  �إذ  �ل��ت��اري��خ،  �ل�����س��م�����س��ي��ة يف 

�أث������رت يف �ل��و���س��ط  �جل���ائ���ح���ة �ل���ت���ي 

�ل��ع��ل��م��ي و�أب����ط����اأت خ��ط��و�ت��ه��ا خ��الل 

�الأ����س���ه���ر �ل��ث��م��ان��ي��ة �مل���ا����س���ي���ة، وق���د 

�����س���ت���خ���دم ف���ري���ق �ل���ب���ح���ث ك����ل ذل���ك 

و�مل��ر�ي��ا  �ل��ك��ام��ر�ت  ل�سبط  �ل��وق��ت 

�ل��ت��ل�����س��ك��وب �خل��ا���س بهم،  وع��د���س��ات 

و�ل�����ذي ُي�����س��م��ى ت��ل�����س��ك��وب ج��ري��ج��ور 

�ل�����س��م�����س��ي، وه����و ج����زء م���ن م��ر���س��د 

ت��ي��د يف ج����زر �ل���ك���ن���اري �الإ���س��ب��ان��ي��ة، 

هذه  �لتقاط  يف  ذل��ك  �ساعدهم  وق��د 

ن�����س��رت يف جم��ل��ة »علم  �ل��ت��ي  �ل�����س��ور 

�ملعهد  عنها  و�أع��ل��ن  و�لفلك«  �لفلك 

1 �سبتمرب. بيان ر�سمي يف  يف 

�سور  يلتقط  جريجور  �لتل�سكوب 

�ل�سم�س حلبيبات 

�����س����ورة ت��ظ��ه��ر ���س��ك��ل �حل��ب��ي��ب��ات 

عالية بدقة  �ل�سم�سية 

�����س����ورة ت��ظ��ه��ر ���س��ك��ل �حل��ب��ي��ب��ات 

عالية بدقة  �ل�سم�سية 

وب�����ع�����د ه�������ذه �الإ�������س������الح������ات مت 

�ملا�سي  يوليو  يف  �لتل�سكوب  �إط��الق 

باأعلى  �ل�سم�س  ت�سوير  على  للعمل 

�إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا، وج����اءت �ل�����س��ورة غر 

�مل�����س��ب��وق��ة الإظ���ه���ار ���س��ك��ل �حل��ب��ي��ب��ات 

رغم  م�سبوقة،  غر  بدقة  �ل�سم�سية 

�حلبوب  هذه  من  حبة  كل  عر�س  �أن 

كيلومر�ت!  1500 يبلغ حو�يل 

ج��زي��ئ��ات �ل��ط��اق��ة �ل�����س��م�����س��ي��ة هي 

�ل��ب��الزم��ا ع��ل��ى �سطح  ت��اأث��ر غ��ل��ي��ان 

�ل��ت��ف��ك��ر يف م��ا  �ل�������س���م�������س، مي��ك��ن��ن��ا 

ي��غ��ل��ي، حيث  ل��ل��م��اء ع��ن��دم��ا  ي���ح���دث 

�مل���اء  م���ن  �ل���د�خ���ل���ي���ة  �ل���ط���ب���ق���ات  �إن 

�إىل �حل�����ر�رة وت�����س��ب��ح  �أق����رب  ت��ك��ون 

�أك���ر ���س��خ��ون��ة، و�ل��ط��ب��ق��ات �ل��ع��ل��وي��ة 

�لهو�ء  ت��و�ج��ه  �لتي  �لطبقات  تكون 

�الأك��ر  �لطبقات  والأن  ب���رودة،  �أك��ر 

���س��خ��ون��ة ت��ك��ون �أك����ر ك��ث��اف��ة، ف��اإن��ه��ا 

ت��رت��ف��ع وت�����ذوب ب����داًل م���ن ذل���ك من 

ق�سرة  ف��رة  بعد  �لعليا،  �لطبقات 

يف  �ملاء  وي�ستمر  �ل�سيء  نف�س  يحدث 

�لغليان. �أثناء  �لتقليب 

على  تقريباً  �ل�سيء  نف�س  يحدث 

���س��ط��ح �ل�����س��م�����س، ط��ب��ق��ات �ل��ب��الزم��ا 

�ل�سفلية،  �لطبقات  م��ن  �أب��رد  �لعليا 

وب��ال��ت��ايل ف��ه��ي ت��ت��ب��دل يف �أو���س��اع��ه��ا 

ب�����ا������س�����ت�����م�����ر�ر، وه����������ذه �حل����ب����ي����ب����ات 

�لذرة  حبيبات  ت�سبه  �لتي  �ل�سم�سية 

�ل�����س��ف��ر�ء ه���ي ت��ل��ك �ل��ت��ق��ل��ب��ات على 

�ل�سم�س. �سطح 

ال�سم�سية البقع 

مظلمة  �سم�سية  بقع 

�أطلقها  �لتي  �لثانية  �ل�سورة  �أم��ا 

�لبقع  الإح��دى  كانت  فقد  �لتل�سكوب، 

�ل�����س��م�����س��ي��ة، ح��ي��ث ت��ب��دو م��ن��ط��ق��ة من 

���س��ط��ح �ل�����س��م�����س �����س����ود�ء ب��ال��ك��ام��ل، 

كذلك. لي�ست  �حلقيقة  يف  ولكنها 

من  م��ن��اط��ق  ه��ي  �ل�سم�سية  �ل��ب��ق��ع 

���س��ط��ح �ل�����س��م�����س ل��ه��ا درج�����ات ح���ر�رة 

لكنها  بها،  �ملحيطة  �ملناطق  من  �أق��ل 

يف  �الخ��ت��الف  لكن  مرتفعة،  ت��ز�ل  ال 

يجعل  حميطها  وب��ني  بينها  �الإ�سعاع 

ت��ل��ك �ل��ب��ق��ع ت���ب���دو م��ظ��ل��م��ة الأع��ي��ن��ن��ا 

�ل�����س��ور،  تلتقط  �ل��ت��ي  ل��ل��ك��ام��ر�ت  �أو 

�أهمية  ذ�ت  �ل�سم�سية  �لبقع  وتعترب 

�ل�سم�س،  ع��ل��وم  يف  للباحثني  خ��ا���س��ة 

دقيقاً  �ن��ط��ب��اع��اً  ع��دده��ا  يعطي  ح��ي��ث 

�إذ� كانت  عن حالة �لن�ساط �ل�سم�سي، 

فنحن  �ل�سو�حي  يف  منت�سرة  كثرة 

�ل�����س��م�����س��ي،  �ل��ن�����س��اط  ذروة  ع���رب  من���ر 

م��ن خط  وت��ق��رب  ق��ل��ي��ل��ة  ك��ان��ت  و�إذ� 

يكون  �ل�سم�س  ن�ساط  ف��اإن  �ال���س��ت��و�ء 

بالفعل  يحدث  ما  وهو  ح�سي�سها  يف 

.2020 يف هذ� �لعام 

�لذي  �لغريغوري،  �لتل�سكوب  يعد 

1. 5 م���ر، ث��ال��ث  ي��ب��ل��غ ق��ط��ر م���ر�آت���ه 

�أك�����رب ت��ل�����س��ك��وب ���س��م�����س��ي يف �ل���ع���امل، 

ب���ع���د م���ر����س���د ب���ي���غ ب�����ر �ل�����س��م�����س��ي 

بر�س  ماكماث  و»تل�سكوب  �الأمريكي 

 .1 �ل�����س��م�����س��ي«، وي��ب��ل��غ ق��ط��ر �مل�������ر�آة 

م���ن معهد  ب��اح��ث��ون  وي���اأم���ل  م���ر،   6

�ل�سم�سية  �ل��ط��اق��ة  الأب��ح��اث  الي��ب��ن��ت��ز 

�ل��ت��ل�����س��ك��وب  ي�����س��اع��د  �أن  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  يف 

�ل��غ��ري��غ��وري يف حت��ق��ي��ق ف��ه��م �أف�����س��ل 

�ل�سم�سي. �لن�ساط  �أ�سر�ر  للعديد من 


