
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الأربعاء   11  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   28  ت�شرين الأول  2020 م - العدد  5495    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 الملك: حل سياسي 
لالزمة يحفظ وحدة سوريا

»كورونا«.. زيادة مرعبة بعدد 
اإلصابات ونمو مقلق بالوفيات 

قفزة كبيرة.. 44 وفاة و3800 إصابة جديدة في األردنجاللته يلتقي وفدا روسيا من وزارتي الدفاع والخارجية

االنباط-وكاالت

الفل�سطيني على  ال�س�أن  اأجمع خمت�س�ن يف 

اأن رئي�ض ال�سلطة حممود عب��ض م��ِض يف »وهم 

حركة  اأن  واعتربا  اآخ��ر،  اإ�سع�ر  حتى  الت�سوية« 

فتح وقي�دة ال�سلطة مل ولن تغري نهجه� الق�ئم 

على التف�و�ض مع االحتالل.

ون�ق�ض جمل�ض االأمن الدويل روؤية الرئي�ض 

اإه��دار  بعد  لل�سالم،  دويل  موؤمتر  لعقد  عب��ض 

27 ع���م��� م��ن التف�و�ض وامل��وؤمت��رات  اأك���ر م��ن 

واالتف�ق�ت مع االحتالل.

وق�������ل ال���دب���ل���وم��������س���ي ال�������س����ب���ق وال���ك����ت���ب 

الرئي�ض  خطة  اإن  العجرمي  حممود  ال�سي��سي 

مل  نتي�هو(  )ت��رام��ب  م�����س��روع  مل��واج��ه��ة  عب��ض 

امل�سروع  على  بل  الفل�سطينية،  البوابة  تعتمد 

اأن »اأبو م�زن  االإقليمي العربي وال��دويل، الفت� 

بل  املُ��ط��ب��ع��ن،  م��ع  متن�ق�ض  اأو  خمتلف  غ��ري 

جوهر  يعلن  اأن  �سراحة  يريدون  هم  ب�لعك�ض 

م�سروعه، فيم� موقفه من التطبيع غري وا�سح 

وغري جدي«.

ال��ي��وم مل يتخذ  اأن »ع��ب������ض وح��ت��ى  واأ����س����ر 

خطوة ج�دة واح��دة جت�ه م� تدعيه فتح جهدا 

االنق�س�م  واإن��ه���ء  ال�سف  توحيد  نحو  وا�سح� 

وم��واج��ه��ة خم���ط��ر ���س��ي���ع ف��ل�����س��ط��ن، واإل���غ����ء 

ات��ف���ق��ي��ة اأو����س���ل���و و���س��ح��ب االع�������راف ب��دول��ة 

للف�س�ئل«.  الع�من  االأم��ن���ء  ودع��وة  االحتالل 

املف�و�س�ت  وه��م  يف  م�ستمر  »الرئي�ض  واأ���س���ف 

وال��ت�����س��وي��ة رغ����م امل����ح�����والت الإع�������دة االع��ت��ب���ر 

ل��ربن���م��ج وط��ن��ي ي���ق����وم االح���ت���الل، وت��وح��ي��د 

ال�سف الفل�سطيني، ورغم عدم التزام االحتالل 

امل��وق��ع��ة، وان��ت��ه���ء م��� ي�سمى بحل  ب���الت��ف���ق���ت 

وتغول  للت�سوية  العربية  وامل��ب���درة  ال��دول��ت��ن، 

اأك��ر من  اأ�سحى  االحتالل على االأر���ض حيث 

مليون م�ستوطن يف ال�سفة«.

التفا�صيل �ص »9«

بظل دعوته لمؤتمر دولي للسالم.. عباس يشتري الوقت من أجل وهم التسوية

الصفدي يؤكد أهمية التعاون مع روسيا 
لتفعيل جهود إنهاء األزمة السورية

 األردن والبنك الدولي يوقعان اتفاقية 
لتقديم تحويالت نقدية ألسر 

تضررت من كورونا

مضرب منذ 93 يوما: الوضع الصحي 
لألسير األخرس خطير للغاية

 الفايز: التحديات التي نواجهها تتطلب 
الحيطة والحّذر

االنباط- عمان

 دع� ن�ئب رئي�ض الوزراء وزير اخل�رجية 

و����س���وؤون امل��غ��رب��ن اأمي����ن ال�����س��ف��دي ام�����ض 

الثالث�ء اإىل تكثيف اجلهود الدولية بهدف 

ال��ت��و���س��ل حل��ل ���س��ي������س��ي ل���الأزم���ة ال�����س��وري��ة 

�سوري�  وح���دة  وي�سمن  ال�����س��وري��ون،  يقبله 

ومت��سكه� ووحدة اأرا�سيه� ويعيد له� اأمنه� 

وا���س��ت��ق��راره��� ودوره�������، وي�����وؤدي اإىل خ��روج 

جميع القوات االأجنبية منه� والق�س�ء على 

االإره�����ب وت��وف��ري ظ��روف ال��ع��ودة الطوعية 

لالجئن اإىل وطنهم.

ج�ء ذلك خالل ا�ستقب�ل الوزير ال�سفدي 

املغربن  و���س��وؤون  اخل�رجية  وزارة  مقر  يف 

ل�سوؤون  الرو�سي  للرئي�ض  للمبعوث اخل��ض 

الفرينتيف  األ��ك�����س���ن��در  ال�����س��وري��ة  الت�سوية 

ال��ذي ي��زور اململكة على راأ���ض وف��د م�سرك 

رفيع امل�ستوى.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

وّق����ع وزي����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع����ون ال����دويل 

ن������س��ر ال�����س��ري��دة، وامل���دي���ر االإق��ل��ي��م��ي ل��دائ��رة 

اتف�قية  جه�،  ك��وم���ر  ���س���روج  البنك  يف  امل�سرق 

ل��ت��ق��دمي  دوالر؛  م��ل��ي��ون   374 ب��ق��ي��م��ة  م�����س��روع 

فقرية  اأ�سرة  األ��ف   270 لنحو  نقدية  م�س�عدات 

الدويل . االأردن، بح�سب وثيقة للبنك  يف 

وب��ح�����س��ب ال��وث��ي��ق��ة ال���ت���ي وق���ع���ت االث���ن���ن ، 

النقدية  للتحويالت  الط�رئ  امل�سروع  ي�ستفيد 

ل���ال����س���ت���ج����ب���ة الأزم��������ة ف����ريو�����ض ك�����ورون������ م��ن 

ال��دول��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  مت��وي��ل م�����س��رك م��ن وزارة 

حيث  دوالر،  م��ل��ي��ون   24 ب��ق��ي��م��ة  ال��ربي��ط���ن��ي��ة 

اأ�سر فقدت م�سدر  اإىل  امل�س�عدات  تقدمي  �سيتم 

دخله�.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-وكاالت

ع�م�(،  االأخر�ض )49  م�هر  االأ�سري  يوا�سل   

93 ي��وم���  اإ����س���راب���ه امل��ف��ت��وح ع���ن ال��ط��ع���م م��ن��ذ 

تدهور  و�سط  االإداري،  اعتق�له  على  احتج�ج� 

ال�سحية. ح�لته  على  خطري 

وق�����ل امل�����س��ت�����س���ر االع���الم���ي ل��ه��ي��ئ��ة ���س��وؤون 

الو�سع  اإن  ربه،  عبد  ح�سن  واملحررين  االأ�سرى 

حيث  للغ�ية،  خطري  االأخر�ض  لالأ�سري  ال�سحي 

ي�سعر  وبداأ  �سديدين،  واجه�د  اعي�ء  من  يع�ين 

وت���أث��رت  ج�سدية،  الآالم  اإ���س���ف��ة  قلبه،  يف  ب���أمل 

ل���دي���ه ح������س��ت��� ال�����س��م وال�������ذوق، وق����د ي��ت��ع��ر���ض 

احليوية،  اأع�س�ئه  اأح��د  يف  مف�جئة  النتك��سة 

لديه،  وال�����س��وائ��ل  االأم���الح  ن�سبة  لنق�ض  ن��ظ��ًرا 

امل��ح���ل��ي��ل  ي���رف�������ض احل�������س���ول ع���ل���ى  ي�����زال  وال 

واملدعم�ت.

امل��سي  اجلمعة  تعر�ض  االأخ��ر���ض  اأن  ولفت 

اأن اق��ت��ح��م  3 ���س���ع���ت، ب��ع��د  ل��ف��ق��دان ال��وع��ي ل��� 

ال�����س��ج���ن��ون غ��رف��ت��ه يف م�����س��ت�����س��ف��ى »ك����ب���الن«، 

ون��ق��ل��وه ل��غ��رف��ة اأخ����رى. م���وؤك���ًدا اأن االح��ت��الل 

حتى  امل�ست�سفى  م��ن  اخ��راج��ه  ع��دم  ع��ل��ى  ي�سر 

نقله  وع���دم  حم��ت��ج��ًزا  عليه  واالب��ق���ء  ال�����س���ع��ة، 

�سلط�ت  ت��ب��ق��ي  ال��غ��رب��ي��ة، ح��ي��ث  ال�����س��ف��ة  مل�����س���يف 

ع�سكري. قرار  على  بن�ء  عليه  االحتالل 

التفا�صيل �ص »8«

االنباط- عمان

 دع������ رئ���ي�������ض جم��ل�����ض االأع�����ي������ن ف��ي�����س��ل 

امل�س�ريع  اإق�مة  اإىل  الثالث�ء،  ام�ض  الف�يز، 

ا�ستثم�ر  عرب  الغذائي  والت�سنيع  الزراعية 

من�طق  خمتلف  يف  امل�ستغلة  غ��ري  االأرا���س��ي 

اململكة.

اأع�س�ء  من  ع��دًدا  لق�ئه  خ��الل  ذل��ك  ج���ء 

ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع�����س��ك��ري��ن ال�����س���ب��ق��ن 

»امل��ت��ق���ع��دي��ن«، ب��ح�����س��ور رئ��ي�����س��ه��� ال��ف��خ��ري 

غ������زي ال���ط���ي���ب، ورئ���ي�������ض ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��م��ي��د 

الرئي�ض  ون���ئ��ب  امل��وم��ن��ي،  ع��ب��داهلل  امل��ت��ق���ع��د 

العميد املتق�عد اأحمد الرق�د، واالأمن الع�م 

املح�رمة. ح�سن  املتق�عد  العقيد  للجنة 

دور  للجنة  يكون  اأن  اأهمية  الف�يز  واأك��د 

ف����ع���ل يف ال���ع���م���ل االج���ت���م����ع���ي واالأن�������س���ط���ة 

ال��وط��ن��ي��ة،  التنمية  ي��خ��دم  مب���  االق��ت�����س���دي��ة 

للمتق�عدين  امل��ع��ي�����س��ي��ة  ال���ظ���روف  وي��ح�����س��ن 

الع�سكرين.

التفا�صيل �ص »4«

 انتخابات 2020 .. ارتفاع أعداد القوائم والمترشحين 
والحزبيين مقارنة بـ2016

 العايد: ال حظر تجول شامال الخميس

االنباط-عمان

اال�ستحق�ق  م��وع��د  ع��ن  تف�سلن�  ي��وم���   14  

ال��ن��ي���ب��ي اجل��دي��د ب���ن��ت��خ���ب���ت جم��ل�����ض ال��ن��واب 

ال��ت������س��ع ع�����س��ر، و���س��ط ارت���ف����ع وا����س���ح ب����أع���داد 

القوائم  ع��ن  ن�هيك  واملر�سح�ت،  املر�سحن 

االن��ت��خ���ب��ي��ة، م��ق���رن��ة ب���الن��ت��خ���ب���ت ال��ن��ي���ب��ي��ة 

امل��سية التي جرت ع�م 2016.

م����راق����ب����ون وخ�������رباء ، ط����رح����وا ت�������س����وؤالت 

االنتخ�ب�ت  يف  وت���أث��ريه���  امل�س�ركة  م��دى  ح��ول 

ال���ربمل����ن���ي���ة، ال���ت���ي ���س��ت��ج��رى يف ال���ع��������س���ر م��ن 

املر�سحن  اع���داد  ارت��ف���ع  رغ��م  امل��ق��ب��ل،  ال�سهر 

26 ب�ملئة، مق�رنة  واملر�سح�ت بن�سبة ت�سل اىل 

�سيخو�ض  اذ  امل������س��ي��ة،  ال��ن��ي���ب��ي��ة  ب���الن��ت��خ���ب���ت 

املقبلة  االنتخ�ب�ت  ومر�سحة  مر�سًح�   1695

1252 مر�سح�  ب����� م��ق���رن��ة  ق���ئ��م��ة،   294 ���س��م��ن 

.2016 ومر�سحة خ��سوا انتخ�ب�ت الع�م 

وح�������س���ب االرق����������م ال���������س�����درة ع����ن ال��ه��ي��ئ��ة 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل���الن���ت���خ����ب، ف������إن ع����دد احل��زب��ي��ن، 

املقبلة،  الني�بية  لالنتخ�ب�ت  تر�سحوا  ال��ذي��ن 

 41 ميثلون  ومر�سحة،  مر�سًح�   330 عن  زاد 

امل�سجلة يف  48 ع��دد االح����زاب  ا���س��ل  ح��زب��� م��ن 

اململكة، م� يفوق عدد احلزبين الذين تر�سحوا 

امل��سية. لالنتخ�ب�ت 

االقراع  بن�سبة  انخف��س�  املراقبون  ويتوقع 

يف الدوائر االنتخ�بية للدورة احل�لية يف بع�ض 

ال�سحية  الظروف  ب�سبب  االنتخ�بية،  الدوائر 

املتوقع  من  اأنه  اىل  م�سريين  كورون�،  وج�ئحة 

الرئي�سية،  امل��دن  دوائ���ر  يف  ك��ث��ريا  تنخف�ض  اأن 

ال��ك��ث���ف��ة  ذات  االأخ�������رى،  ال����دوائ����ر  وت��رت��ف��ع يف 

الن�خبن يف  الع�س�ئرية.ومل تزد ن�سبة م�س�ركة 

يف  ب�ملئة   36 عن  امل��سية،  الربمل�نية  االنتخ�ب�ت 

امل��دن  يف  بلغت  ح��ن  يف  اململكة،  من�طق  جممل 

ال�سك�نية. الكث�فة  الرئي�سة ذات 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ق���ل وزي��ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون االإع���الم الن�طق 

اإن حظر  الع�يد،  ب��سم احلكومة، علي  الر�سمي 

اجلمعة  اأي����م  خ��الل  �سيكون  ال�����س���م��ل  ال��ت��ج��ول 

يف  اأعلنت  التي  التنظيمية  االآلية  ووف��ق  فقط، 

تخ�سي�ض  ذل���ك  يف  مب���   ،19 رق���م  ال���دف����ع  اأم���ر 

وال�سوؤون  االأوق����ف  وزي��ر  يحدده�  زمنية،  م��دة 

للم�س�جد  ل��ل��و���س��ول  االإ���س��الم��ي��ة،  وامل��ق��د���س���ت 

�سريا على االأقدام الأداء �سالة اجلمعة.

وردت  وات���������س�����الت  ا����س���ت���ف�������س����رات  وح�������ول 

ل��ل��ح��ك��وم��ة م����ن م���واط���ن���ن وو����س����ئ���ل اإع������الم، 

ب��ع��د غد  ���س���م��ل  ح��ظ��ر جت��ول  تنفيذ  نيته�  ع��ن 

النبوي  املولد  ذك��رى  ي�س�دف  ال��ذي  اخلمي�ض، 

ال�����س��ري��ف و���س��ي��ت��م خ���الل���ه ت��ع��ط��ي��ل ال�������وزارات 

وال����دوائ����ر ال��ر���س��م��ي��ة وامل���وؤ����س�������س����ت وال��ه��ي��ئ���ت 

حظر  هن�ك  يكون  ل��ن  اأن��ه  الع�يد  اأّك��د  الع�مة، 

جتول �س�مل خالل يوم اخلمي�ض.

ولفت الع�يد، يف ت�سريح�ت اإىل اأن احلكومة 

ح��ر���س��ت م��ب��ك��را ع��ل��ى ال��و���س��وح وال�����س��ف���ف��ي��ة يف 

اإع����الن م��وع��د وك��ي��ف��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذ ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول 

التي  وال��رق��ب  االإرب����ك  ح���ل��ة  الإن��ه���ء  ال�س�مل 

دقيق  غ��ري  وت����داول  اإ���س���ع���ت  ب�سبب  ت��ن�����س���أ  ق��د 

فر�ض  عدم  اأن  على  الع�يد  و�سدد  للمعلوم�ت. 

حظر جتول �س�مل يوم بعد غد اخلمي�ض.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 التقى جاللة امللك عبداهلل الث�ين، بح�سور 

���س��م��و االأم�������ري احل�������س���ن ب����ن ع����ب����داهلل ال���ث����ين 

ام�ض  امل��رئ��ي  االت�����س���ل  تقنية  ع��رب  العهد،  ويل 

اخل�رجية  وزارت��ي  من  م�سرك�ً  وفداً  الثالث�ء، 

وال���دف����ع يف رو���س��ي��� ب��رئ������س��ة امل��ب��ع��وث اخل������ض 

الك�س�ندر  ال�سورية  للت�سوية  الرو�سي  للرئي�ض 

ميخ�ئيل  ال��رك��ن  اأول  وال��ف��ري��ق  الف��ري��ن��ت��ي��ف، 

ميزينت�سيف.

حتي�ت  الفرينتيف  اخل������ض  امل��ب��ع��وث  ون��ق��ل 

ال��رئ��ي�����ض ال��رو���س��ي ف���الدمي���ري ب��وت��ن جل��الل��ة 

للرئي�ض  ح��م��ل ج��الل��ت��ه حت��ي���ت��ه  ف��ي��م���  امل���ل���ك، 

البلدين  ب��ن  ال��ع��الق���ت  مت�نة  م��وؤك��داً  ب��وت��ن، 

ال�سديقن، واحلر�ض على تعزيزه� يف خمتلف 

املج�الت.

و�سدد جاللته على اأهمية موا�سلة التن�سيق 

خمتلف  اإزاء  ورو���س��ي���  االأردن  ب���ن  وال��ت�����س���ور 

الق�س�ي� ذات االهتم�م امل�سرك.

وتن�ول اللق�ء التطورات يف املنطقة وم�س�عي 

التو�سل اإىل حلول �سي��سية لالأزم�ت فيه�.

وب���ل��ن�����س��ب��ة ل���الأزم���ة ال�����س��وري��ة، اأك����د ج��الل��ة 

�سي��سي لالأزمة  اإىل حل  التو�سل  امللك �سرورة 

وي�سمن  و���س��ع��ب���ً،  اأر���س���ً  ���س��وري���  وح���دة  يحفظ 

عودة طوعية واآمنة لالجئن.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

نتيجة  الوفي�ت  ع��دد  يف  املقلق  االرت��ف���ع  مع 

الفريو�ض  وتف�سي  ك��ورون���،  بفريو�ض  اال�س�بة 

ب�����س��ك��ل غ���ري م�����س��ب��وق اىل احل����د ال����ذي جت����وز 

توقع�ت اخلرباء الذين ك�نوا يرجحون ت�سجيل 

ت�سجيل  ع��ن  ام�����ض  اع��ل��ن  ا���س���ب��ة، حيث  3 االف 

44 وف�ة و3800 اإ�س�بة جديدة جميعه� حملّية. 

اجل�نب  اىل  ب��ق��وة  متيل  ب���داأت  الكفة  ان  ي��ب��دو 

ال���ذي ي��ن���دي ب���مل��زي��د م��ن ال��ت�����س��ّدد يف اإج���راءات 

ال�س�مل ويدعو الحتواء الفريو�ض عرب  احلظر 

االإغالق ومتديد �س�ع�ت احلظر.

اراء حتذر  ب�لت�سدد تدعمه  املط�لب  اجل�نب 

م���ن ق��ف��زة اخ����رى ب��ع��دد االإ����س����ب����ت وال��وف��ي���ت 

وت���ط���ور االأم������ور ب����جت����ه اك����ر ح���رج���� وو���س��ط 

حتذيرات وخم�وف من انهي�ر القط�ع ال�سحي 

وزارة  يف  كورون�  ملف  م�سوؤول  ا�ستبقه  م�  وهو 

عن  ب���الإع��الن  هي�جنة  وائ��ل  ال��دك��ت��ور  ال�سحة 

وحّديثه  احلكومية  امل�ست�سفي�ت  بع�ض  تو�سيع 

ع����ن خ���ط���ة الإق�����م����ة م�����س��ت�����س��ف��ي���ت م���ي���دان���ي���ة، 

وه��ي خ��ط��وة ق���درت �سلف� ب����أن ع��دد االإ���س���ب���ت 

ب�لفريو�ض �سيزيد اكر مع بدء ف�سل ال�ست�ء.

اال�س�ب�ت  بعدد  املرعبة  ال��زي���دة  ه��ذه  وام���م 

يتجدد ال�سوؤال حول اذا م� ك�نت وزارة ال�سحة 

ج�هزة ال�ستيع�ب هذا العدد من امل�س�بن.

التفا�صيل �ص »3«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الخرابشة والتل يؤديان اليمين 
الدستورية أمام الملك

االنباط-عمان

اأم����ام جاللة  ال��د���س��ت��وري��ة  ال��ي��م��ن  اأدى   

امللك عبداهلل الثاين، ام�س الثالثاء، حممود 

والدكتور  دول���ة،  وزي��ر  بتعيينه  اخلراب�سة، 

دولة  وزير  بتعيينه  التل،  و�سفي”  “نواف 
ل�سوؤون املتابعة والتن�سيق احلكومي.

رئ��ي�����س  ال���ي���م���ن،  اأداء  م���را����س���م  وح�����س��ر 

ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�����س��ر ه���اين اخل�����س��اون��ة. 

واأن����ه����ى ال����وزي����ر اخل���راب�������س���ة ف����رتة ال��ع��زل 

ال�سحي بعد اإ�سابته بفريو�س كورونا، بينما 

اأكمل الوزير التل التزامه باإجراءات احلجر 

ال�سحي املتبعة للعائدين من ال�سفر.

وكانت االإرادة امللكية ال�سامية قد �سدرت 

اجل��دي��دة،  احلكومة  ت�سكيل  على  باملوافقة 

يف  اخل�ساونة  ه��اين  ب�سر  الدكتور  برئا�سة 

الثاين ع�سر من ت�سرين االأول احلايل.

االنباط- عمان

من  الع�سكرين  امللحقن  من  وف��د  زار   

ال����دول ال�����س��ق��ي��ق��ة وال�����س��دي��ق��ة امل��ع��ت��م��دي��ن 

لدى اململكة، ام�س الثالثاء، قيادة املنطقة 

اجلنوبية. الع�سكرية 

وكان يف ا�ستقبالهم قائد املنطقة، وعدد 

من �سباطها.

وا�ستمع الوفد اإىل اإيجاز ع�سكري قدمه 

املنطقة  وواجبات  مهام  حول  املنطقة  قائد 

يف حفظ و�سبط حدود اململكة من عمليات 

ال��ت�����س��ل��ل وال���ت���ه���ري���ب ب��ك��اف��ة اأن����واع����ه م��ن 

واالأهمية  متكاملة،  اأمنية  منظومة  خالل 

التي  وال�سياحية  واجل��غ��راف��ي��ة  التاريخية 

املنطقة. بها  تتميز 

اململكة  ح����دود  اأن  امل��ن��ط��ق��ة  ق��ائ��د  وب���ن 

م��رت��ب��ات  ج��م��ي��ع  واأن  وم�������س���ت���ق���رة،  اآم����ن����ة 

اال�ستعداد  درج���ات  ب��اأع��ل��ى  تتمتع  املنطقة 

يتطلب  م��وق��ف  الأي  القتالية  واجل��اه��زي��ة 

االأعلى  القائد  جاللة  اهتمام  موكداً  ذلك، 

وتدريباً  تاأهياًل  االأردن��ي��ة  امل�سلحة  للقوات 

وت�سليحاً.

باجلهود  الوفد  اأ�ساد  الزيارة،  نهاية  ويف 

ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن���ي���ة 

اجل��اه��زي��ة  وم�����س��ت��وى  ال��ع��رب��ي  – اجل��ي�����س 
واالح���رتاف���ي���ة وامل���ع���ن���وي���ات ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي 

بها. تتمتع 

االنباط-عمان

ق����ام ال�����س��ي��د خ���ال���د ����س���ف���ران ال��ب��الون��ة 

ب��رف��ق��ة روؤ�����س����اء احت�����اد امل����زارع����ن الق��ال��ي��م 

 Maurizio ال��دك��ت��ور  اإي��ط��ال��ي��ا  ���س��م��ال 

احتاد  رئي�س    Lorenzi Da Crear
م���زارع���ن اق��ل��ي��م ال��ف��ن��ي��ت��و و ل��وم��ب��اردي��ا و 

رئ��ي�����س    Alberto Ballo ال���دك���ت���ور 

ليغوريا  و  البيومنتة  اقليم  مزارعن  احتاد 

 UCI من  ب��رادا  �سيزر  الدكتور  وامل�ست�سار 

 Unione Coltivatori Italiani
قد  و  م��ي��الن��و  يف  االردن���ي���ة  القن�سلية  اىل 

خالد  ال�����س��ي��د  ال��ق��ن�����س��ل  ���س��ع��ادة  ا�ستقبلهم 

ال��وح�����س��ة و مت ت��ب��اح��ث ���س��ب��ل ال���ت���ع���اون يف 

القطاع الزراعي و الت�سنيع الغذائي و اقامة 

امل��ع��ار���س ال��زراع��ي��ة ب��ن ال��ب��ل��دي��ن وزراع����ة 

ب��ع�����س امل��ح��ا���س��ي��ل ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا ال�����س��وق 

االيطايل.

اهمية  �سفران  خالد  ال�سيد  �سرح  ق��د  و 

امل���زارع���ن االيطالين  ب��ن احت���اد  ال��ت��ع��اون 

ال��ق��ط��اع  يف  امل�ستثمرين  االع���م���ال  رج����ال  و 

امل���ائ���ي���ة  ال������زراع������ة  ال������زراع������ي و يف جم������ال 

دعوتهم  و  ال��غ��ذائ��ي  والت�سنيع  والع�سوية 

االردن  يف  ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  يف  لال�ستثمار 

وال���ذي وج��د االه��ت��م��ام الكبري ل��دى احت��اد 

مزارعن �سمال ايطاليا 

 UCI Unione Coltivatori
 .   Italiani

يف  االردين  القن�سل  ���س��ع��ادة  اب����داء  وق���د 

و  اهتمامه  الوح�سة  خ��ال��د  ال�سيد  ميالنو 

التعاون  تخدم  التي  امل�ساريع  لكافة  دعمه 

وت�����ع�����زز ����س���ب���ل ال���������س����داق����ة ب�����ن ال���ب���ل���دي���ن 

ال�سديقن.

االنباط- عمان

�سمو  بح�سور  ال��ث��اين،  عبداهلل  امللك  جاللة  التقى   

االأم���ري احل�سن ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ويل ال��ع��ه��د، عرب 

م�سرتكاً  وف��داً  الثالثاء،  ام�س  املرئي  االت�سال  تقنية 

م���ن وزارت�����ي اخل��ارج��ي��ة وال���دف���اع يف رو���س��ي��ا ب��رئ��ا���س��ة 

ال�سورية  للت�سوية  الرو�سي  للرئي�س  اخلا�س  املبعوث 

ميخائيل  الركن  اأول  والفريق  الفرينتيف،  الك�ساندر 

ميزينت�سيف.

الرئي�س  حتيات  الفرينتيف  اخلا�س  املبعوث  ونقل 

ال��رو���س��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ن جل��الل��ة امل��ل��ك، فيما حمل 

جاللته حتياته للرئي�س بوتن، موؤكداً متانة العالقات 

يف  تعزيزها  على  واحل��ر���س  ال�سديقن،  البلدين  ب��ن 

املجاالت. خمتلف 

و����س���دد ج��الل��ت��ه ع��ل��ى اأه���م���ي���ة م��وا���س��ل��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق 

والت�ساور بن االأردن ورو�سيا اإزاء خمتلف الق�سايا ذات 

امل�سرتك. االهتمام 

وت���ن���اول ال��ل��ق��اء ال���ت���ط���ورات يف امل��ن��ط��ق��ة وم�����س��اع��ي 

التو�سل اإىل حلول �سيا�سية لالأزمات فيها.

وبالن�سبة لالأزمة ال�سورية، اأكد جاللة امللك �سرورة 

�سوريا  �سيا�سي لالأزمة يحفظ وحدة  اإىل حل  التو�سل 

اأر�ساً و�سعباً، وي�سمن عودة طوعية واآمنة لالجئن.

الوزراء ووزير اخلارجية  اللقاء نائب رئي�س  وح�سر 

لل�سيا�سات،  امللك  جاللة  وم�ست�سارة  املغرتبن،  و�سوؤون 

ورئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك�����ان امل�����س��رتك��ة، وم��دي��ر امل��خ��اب��رات 

العامة

االنباط-عمان

ق���ال ال��ن��اط��ق االع���الم���ي ل���دائ���رة اجل��م��ارك 

ملديرية  التابعة  التهريب  مكافحة  دوري���ات  ان 

ج���م���رك ال��ع��ق��ب��ة مت��ك��ن��ت م���ن اح���ب���اط ت��ه��ري��ب 

ال���روح���ي���ة مت �سبطها  امل�������س���روب���ات  م���ن  ك��م��ي��ة 

مطاردتها  بعد  مركبة  يف  �سرية  خمابىء  داخ��ل 

وتفتي�سها. 

ان��ه مت التحفظ  واأ���س��اف الناطق االع��الم��ي 

ع��ل��ى امل�����س��ب��وط��ات وو����س���ائ���ل ال��ن��ق��ل وحت��وي��ل 

الإج��راء  اجلمركي  العام  النائب  اىل  املتورطن 

املقت�سى القانوين.

وجت��در اال���س��ارة ب��اأن اجل��م��ارك االأردن��ي��ة قد 

و�سعت خططاً للحد من التهريب بكافة اأ�سكاله 

بناًء على املعلومات اال�ستخبارية وتطويراً الآلية 

العمل ، حمايًة للمجتمع واالأمن االقت�سادي.

ه����ذا وت��ه��ي��ب دائ�����رة اجل���م���ارك ع��ل��ى جميع 

االخ��وة املواطنن االب��الغ عن اأي��ة مهربات عرب 

تلفونات عمليات مكافحة التهريب ذات االأرقام :

0780323297

0780323298

اأو عرب الوات�س اب رقم :0780381381

االنباط- عمان

 ق���ال وزي���ر ال�����س��ي��اح��ة واالآث�����ار ن��اي��ف الفايز 

التي  كافة  املطالب  ومراجعة  درا���س��ة  ج��رت  اإن��ه 

تقدمت بها اجلمعيات ال�سياحية وممثلو القطاع 

ال�سياحي.

واك���د اأن���ه وب��ال�����س��راك��ة م��ع روؤ����س���اء واأع�����س��اء 

اجلمعيات وممثلي القطاع، �سيجري العمل على 

املرحلة،  املطلوبة خالل هذه  االأولويات  حتديد 

االأ�سرار  التي ت�سهم يف تخفيف  وو�سع احللول 

ال��ن��اج��م��ة ع���ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا. وب���ن ال��ف��اي��ز، 

مبحافظة  ال�سياحة  قطاع  ممثلي  لقائه  خ��الل 

ال��ع��ق��ب��ة يف م��ق��ر ال������وزارة، ام�����س ال��ث��الث��اء، اأن��ه 

م�سارين  ع��ل��ى  ���س��ري��ع  وب�سكل  ال��ع��م��ل  �سيجري 

لو�سع احللول الناجعة وال�سبل الكفيلة ملواجهة 

ال�سعوبات  وت��ذل��ي��ل  ك��ورون��ا،  جائحة  ت��داع��ي��ات 

والتحديات التي تواجه القطاع ب�سكل عام.

العمل  يت�سمن  االأول  امل�سار  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

واخل�سائر  االأ���س��رار  لتخفيف  حلول  و�سع  على 

ال���ت���ي حل��ق��ت ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي اإث�����ر ج��ائ��ح��ة 

ك���ورون���ا، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال�����س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة، 

التي  واملعيقات  للتحديات  حلول  و�سع  والثاين 

تواجه القطاع على املدى البعيد، ورفع جاهزية 

القطاع ال�ستقبال ال�سياحة الوافدة بعد االنتهاء 

من اجلائحة.

واأكد الوزير الفايز اأهمية ال�سراكة احلقيقية 

ب��ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام واخل��ا���س وال��ت��ع��اون مبا 

القطاع  ي�سهم يف تخفيف تداعيات كورونا على 

ال�سياحي، وميكنه من النهو�س ب�سكل اأقوى مما 

كان عليه �سابقا. وقال “اإن القطاع ال�سياحي من 

و�سيكون  اجلائحة،  من  ت�سررا  القطاعات  اأك��ر 

اآخر القطاعات تعافيا، فعلينا جميعا يف القطاعن 

للت�سدي  امل�����س��وؤول��ي��ة  ال���ع���ام واخل����ا�����س حت��م��ل 

ل��ت��داع��ي��ات اجل��ائ��ح��ة ال���ت���ي اث�����رت ع��ل��ى ال��ع��امل 

ممثلي  مطالب  اإىل  الوزير  وا�ستمع  باأجمعه”. 

واحللول  العقبة،  مبحافظة  ال�سياحي  القطاع 

اآثار اجلائحة، موؤكدا  بها ملواجهة  التي تقدموا 

ال��ت��ح��دي��ات  ه���ذه  ل��ت��ذل��ي��ل جميع  ال�����وزارة  �سعي 

والعقبات، وتخفيف ال�سرر الذي حلق بهم.

اأجراها  لقاءات  �سل�سلة  �سمن  اللقاء  وياأتي 

ال���وزي���ر خ����الل ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة م���ع ع����دد من 

مطالبهم  اإىل  لال�ستماع  ال�سياحية،  اجلمعيات 

وب��ح��ث ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ع��ل��ى القطاع 

ال�سياحي.

االنباط- عمان

والربملانية  ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وزي��ر  اأع��ل��ن 

املرت�سحن  اأ���س��م��اء  امل��ع��اي��ط��ة،  مو�سى  املهند�س 

ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة وامل��ن��ت�����س��ب��ن ل���الأح���زاب 

ال�سيا�سية �سمن القوائم االنتخابية.

وقال املعايطة خالل موؤمتر �سحايف يف مبنى 

الوزارة ام�س الثالثاء، بح�سور اأمن عام الوزارة 

اخل��وال��دة،  علي  الدكتور  االأح���زاب  جلنة  رئي�س 

اإن جم���م���وع االأح�������زاب ال���ت���ي ت��ق��دم��ت ل���ل���وزارة 

باأ�سماء مر�سحيها �سمن القوائم التي �ست�سارك 

باالنتخابات بلغ 41 حزبا من اأ�سل 48 حزبا.

 397 ب��ل��غ  امل��رت���س��ح��ن  اأن جم��م��وع  واأ����س���اف 

من  باملئة   23 ن�سبته  مبا  لالنتخابات  مرت�سحا 

عددهم  وال��ب��ال��غ  باململكة  املرت�سحن  اإج��م��ايل 

1690 مر�سحا ومر�سحة، من بينهم 97 مر�سحة 

ون�سبة  االأح���زاب  مر�سحي  من  باملئة   24 بن�سبة 

26 باملئة من املر�سحات باململكة والبالغ عددهن 

364 مر�سحة، مو�سحا اأن ن�سبة الزيادة يف اأعداد 

ال�سيدات املرت�سحات مقارنة مع انتخابات 2016 

بلغت 4ر44 باملئة.

ال�����س��ب��اب  جم���م���وع  اأن  اإىل  ال����وزي����ر  واأ�����س����ار 

اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  ال��ذي��ن  املر�سحن احل��زب��ي��ن 

اأن  مو�سحا  مر�سحا،   38 بلغ  �سنة   35-30 ب��ن 

خ�سعت  ام�س  عنها  اأعلن  التي  االأ�سماء  جميع 

ب��ال��وزارة،  االأح���زاب  مديرية  قبل  م��ن  للتدقيق 

باب  اإغالق  بعد  النهائية  االأ�سماء  تعتمد  بحيث 

االن�سحاب والذي يتوقف قبل 10 اأيام من موعد 

االقرتاع.

قاموا  االأح����زاب  بع�س  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

اأن  االأح��زاب، يف حن  باأ�سماء  قوائمهم  بت�سمية 

بقية االأحزاب اتخذت اأ�سماء خمتلفة لقوائمها، 

بقية  فيما  وت��ي��ارات،  مبنية على حتالفات  الأنها 

االأحزاب ال�ستة لديها مر�سحن يف قوائم لكنها 

مل تقم باإبالغ الوزارة باالأ�سماء.

واأك��د املعايطة وج��ود زي��ادة يف ع��دد االأح��زاب 

امل�ساركة واملر�سحن احلزبين، وهو موؤ�سر على 

 2020 النيابية  االنتخابات  يف  االأح���زاب  ح�سور 

اإىل  وبو�سولهم  امل�ساركة  يف  معنية  واحلكومة 

قبة الربملان، ولكن هذا االأمر يقرره الناخب من 

اأن الزيادة  خالل �سندوق االقرتاع، م�سريا اإىل 

يف القوائم احلزبية بلغت 30 باملئة يف حن بلغت 

ال���زي���ادة ب���اأع���داد امل��ر���س��ح��ن احل��زب��ن 35 باملئة 

مقارنة مع االنتخابات النيابية 2016.

ونوه اإىل اأن جاللة امللك يركز دائما يف جميع 

امل��واط��ن واأخ���ذ ذل��ك بعن  ل��ق��اءات��ه على �سحة 

الهيئة  اأع���دت  ل��ذا  االعتبار خ��الل االن��ت��خ��اب��ات، 

ظل  يف  خ��ا���س��ة  ت��ع��ل��ي��م��ات  ل��الن��ت��خ��اب  امل�ستقلة 

جائحة كورونا.

اأن متويل االأح��زاب للم�ساركة  واأكد املعايطة 

يف االن��ت��خ��اب��ات ���س��ي��ن��ف��ذ ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ن�����س��و���س 

الواردة يف نظام متويل االأحزاب.

االنباط- العقبة

 حققت �سركة واحة اأيلة للتطوير زيادة يف بيوعاتها من ال�سقق الفندقية �سمن الوحدات ال�سكنية 

املتوفرة يف “اأيلة” خالل الفرتة املا�سية رغم تداعيات جائحة كورونا على االأ�سواق العقارية املحلية 

والعاملية.

اأيلة  التزام  الثالثاء،  ام�س  بيان �سحايف  دودي��ن، يف  �سهل  املهند�س  لل�سركة،  التنفيذي  املدير  واأك��د 

الدائم بتوفري اأف�سل متطلبات احلياة الع�سرية وفق خمطط �سمويل وا�سح املعامل ا�ستطاعت خالله 

حتقيق هذا االإجناز والتقليل من االآثار ال�سلبية جلائحة كورونا التي اأثرت ب�سكل ملمو�س على قطاع 

التطوير العقاري وال�سياحي يف اململكة.

وقال اإن ال�سركة ملتزمة اأي�سا باإجراءات ومعايري ال�سالمة العامة والوقاية وموا�سلة ت�سويق بقية 

اجلزر،  �سقق  اأو  اجلولف  �سقق  بتملك  للراغبن  متويلية  نوافذ  توفري  خالل  من  ال�سكنية  الوحدات 

بالتعاون مع عدد من البنوك املحلية، لتقدمي ت�سهيالت مي�سرة للراغبن بال�سراء، ما ي�سهم يف تب�سيط 

عملية امتالك منزل يف واحدة من اأكر املجتمعات احل�سرية املميزة يف العقبة على م�ستوى املنطقة.

املا�سية يف تقدمي منظومة متكاملة ومميزة من  الفرتة  اأيلة تو�سعت خالل  اأن  اإىل  واأ�سار دودي��ن 

اخلدمات امل�ساندة لتوفري كامل احتياجات ال�سكان والزوار عرب اتفاقيات مع جمموعات ريادية اأردنية 

وموؤ�س�سات اأعمال حملية متنامية �سمن منطقة جتارة التجزئة بقرية املر�سى.

 الملك: حل سياسي لالزمة يحفظ وحدة سوريا
جاللته يلتقي وفدا روسيا من وزارتي الدفاع والخارجية

 الجمارك األردنية تحبط تهريب مشروبات روحية

 وزير السياحة يلتقي ممثلي القطاع في محافظة العقبة

 المعايطة يعلن أسماء المترشحين الحزبيين لالنتخابات النيابية

 أيلة العقبة تحقق زيادة في بيوعات الشقق رغم جائحة كورونا

وفد من الملحقين العسكريين يزور 
المنطقة العسكرية الجنوبية

ممثل منصة المغترب االردني في إيطاليا 
يزور القنصلية االردنية في ميالنو 

برفقة وفد من اتحاد المزارعين 
االيطاليين في شمال إيطاليا

االربعاء   28/ 10 / 2020
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االنباط- عمان

 عمم وزير الأوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات 

الإ����س���ام���ي���ة، ال���دك���ت����ر حم��م��د اخل��اي��ل��ة، 

ملديري الأوقاف بالتاأكيد على جميع م�ؤذين 

امل�����س��اج��د بفتح ال�����س��م��اع��ات اخل��ارج��ي��ة ي���م  

ظهرا  ال���اح��دة  ال�ساعة  م��ن  اخلمي�س  غ��د 

�ساعة،  ن�سف  ملدة  والن�سف  ال�احدة  وحتى 

عرب  مبا�سرة  اله�اء  على  نب�ي  مديح  لبث 

امل�لد  القراآن الكرمي، مبنا�سبة ذكرى  اأثري 

النب�ي ال�سريف.

االنباط- معان

 قال رئي�س جمل�س مف��سي �سلطة اإقليم 

�سليمان  الدكت�ر  ال�سياحي  التنم�ي  البرتا 

�سهادة  على  حافظت  ال�سلطة  اإن  الفرجات، 

للمرة   9001/2015 اآي����زو  ال��ع��امل��ي��ة  اجل�����دة 

اإج��راءات �سملت  الت�ايل بعد  ال�ساد�سة على 

اخل��ا���س��ة  اجل�����دة  اإدارة  ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��دق��ي��ق 

العاملية،   SGS �سركة  قبل  م��ن  بال�سلطة 

دون اأّية خمالفات رئي�سة اأو فرعية.

واأو����س���ح ال��ف��رج��ات ام�����س ال���ث���اث���اء، اأن 

املحافظة على �سهادة العتماد، يعك�س كفاءة 

م�ست�يات  حتقيق  على  وق��درت��ه��ا  امل�ؤ�س�سة 

وامل�ستفيدين  امل��راج��ع��ن  ر���س��ا  م��ن  ع��ال��ي��ة 

الفاعلية داخلياً واحلد من  وزي��ادة م�ست�ى 

الأخطاء واإهدار امل�ارد، ما ي�ؤدي اإىل الر�سا 

والتح�سن امل�ستمر.

واأ���س��اد ال��ف��رج��ات ب��اجل��ه���د امل��ب��ذول��ة من 

ال�����س��ل��ط��ة، وث��ق��اف��ة املجتمع  ق��ب��ل م���ظ��ف��ي 

امل��ح��ل��ي يف ل�����اء ال���ب���رتا وت��ع��اون��ه��م ل��ت��ك��رار 

ه��ذا الإجن���از، وال��ذي يعك�س م��دى اللتزام 

امل�اطن  مل�سلحة  اخل��دم��ات  اأف�سل  بتقدمي 

وال�سلطة.

وكانت ال�سلطة ح�سلت على �سهادة الآيزو 

العاملية لأول مرة عام 2015 .

االنباط-عمان

 قرر جمل�س التعليم العايل ت�سكيل جلنة 

وطنية لإدماج التعلم الإلكرتوين يف برامج 

التعليم العايل.

والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  وق��ال��ت 

اللجنة  اإن  الثاثاء،  ام�س  بيان  يف  العلمي، 

���س��ت��ك���ن ب��رئ��ا���س��ة ن���ائ���ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

الأردنية الدكت�ر اأحمد املجدوبة، وع�س�ية 

ال��دك��ت���ر ط��ال��ب ال�����س��ري��ع، وال��دك��ت���ر وليد 

���س��ام��ة، وال��دك��ت���ر زي��د ال��ع��ن��رب، وال��دك��ت���ر 

حممد الزامل، والدكت�ر حممد ال�سمادي، 

وال��دك��ت���ر ن��اي��ف اأب���ع��ق��ي��ل، وال��دك��ت���ر ن���ح 

ال���ه���ن���داوي/م���دي���ر م���دي���ري���ة ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 

ال���زارة  الإل��ك��رتوين يف  والتح�ل  املعل�مات 

اأن م��ه��م��ة  ال���ب���ي���ان  ل��ل��ج��ن��ة. وب�����ن  م����ق����ررا 

ال��ل��ج��ن��ة ���س��ت��ك���ن و���س��ع خ��ط��ة ع��م��ل ق��اب��ل��ة 

التعلم  للتنفيذ، ومتابعتها لإدماج وماأ�س�سة 

املنظ�مة  م��ن  ج����زءا  لي�سبح  الإل���ك���رتوين 

التعليم  م�ؤ�س�سات  يف  التعلمية  التعليمية 

العايل، والرتقاء بن�عية التعليم العايل يف 

التط�رات  اململكة و�سمان ج�دته، وم�اكبة 

يف  املن�س�دة  النقلة  حتقق  و�سمان  العاملية 

الأردن���ي���ة  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ؤ���س�����س��ات  اأداء 

وج�دة خمرجاتها.

التعليم  جم��ل�����س  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����س���ار 

ال��ع��ايل اأك���د م��ن اأج���ل ال������س���ل ل��اأه��داف 

امل��ب��ت��غ��اة ع��ل��ىى ال��ن��ه��ج ال��ت�����س��ارك��ي للجنة 

اآخ����ذة ب��ع��ن الع��ت��ب��ار وج��ه��ات ن��ظ��ر جميع 

اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��امل������س���ع يف اجل��ام��ع��ات 

تك�ن  بحيث  واخلا�سة،  الر�سمية  الأردن��ي��ة 

حمك�مة  تنفيذية  طبيعة  ذات  اخلطة  هذه 

للقيا�س  وق��اب��ل��ة  حم����ددة،  اأداء  مب���ؤ���س��رات 

اأف�سل  وفق  واملت��سط،  الق�سري  امل��دى  على 

املعايري واملمار�سات العاملية يف هذا املجال.

وب��ي��ن��ت ال������زارة، اأن ه���ذه اخل��ط���ة ت��اأت��ي 

وا�ستناداً  ال�سامية،  امللكية  ل��ل��روؤى  تنفيذاً 

امل�����ارد  لتنمية  ال���ط��ن��ي��ة  ل��ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

جمل�س  من  واإمياناً   ،2025-  2016 الب�سرية 

التعليم العايل ب�سرورة تن�سيق اجله�د على 

امل�ست�ى ال�طني وتكاملها.

»كورونا«.. زيادة مرعبة بعدد اإلصابات ونمو مقلق بالوفيات
قفزة كبيرة.. 44 وفاة و3800 إصابة جديدة في األردن

ارتفاع االصابات يرجح كفة المنادين بالحظر الشامل والحكومة تحاول تجنبه
االنباط - عمان

م���ع الرت����ف����اع امل��ق��ل��ق يف ع����دد ال���ف��ي��ات 

وتف�سي  ك�رونا،  بفريو�س  ال�سابة  نتيجة 

احل��د  اىل  م�����س��ب���ق  غ��ري  ب�سكل  ال��ف��ريو���س 

كان�ا  الذين  اخلرباء  ت�قعات  جتاوز  الذي 

حيث  ا���س��اب��ة،  الف   3 ت�سجيل  ي��رج��ح���ن 

و3800  وف���اة   44 ت�سجيل  ع��ن  ام�����س  اع��ل��ن 

ان  ي��ب��دو  حملّية.  جميعها  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة 

الذي  اجلانب  اىل  بق�ة  متيل  ب��داأت  الكفة 

ي���ن���ادي ب��امل��زي��د م���ن ال��ت�����س��ّدد يف اإج�����راءات 

الفريو�س  لحت�اء  ويدع�  ال�سامل  احلظر 

عرب الإغاق ومتديد �ساعات احلظر.

اراء  تدعمه  بالت�سدد  املطالب  اجل��ان��ب 

حت���ذر م���ن ق��ف��زة اخ����رى ب��ع��دد الإ���س��اب��ات 

وال�فيات وتط�ر الأم�ر باجتاه اكرث حرجا 

وو����س���ط حت���ذي���رات وخم�����اوف م���ن ان��ه��ي��ار 

م�س�ؤول  ا�ستبقه  ما  وه���  ال�سحي  القطاع 

ال��دك��ت���ر  ال�����س��ح��ة  وزارة  ك����رون���ا يف  م��ل��ف 

بع�س  ت��سيع  عن  ب��الإع��ان  هياجنة  وائ��ل 

خطة  عن  وحّديثه  احلك�مية  امل�ست�سفيات 

خط�ة  وهي  ميدانية،  م�ست�سفيات  لإقامة 

بالفريو�س  الإ�سابات  عدد  باأن  �سلفا  قدرت 

�سيزيد اكرث مع بدء ف�سل ال�ستاء.

وام��������ام ه������ذه ال������زي������ادة امل����رع����ب����ة ب��ع��دد 

ال�سابات يتجدد ال�س�ؤال ح�ل اذا ما كانت 

العدد  ال�سحة جاهزة ل�ستيعاب هذا  وزارة 

اآلف  وج����د  م��ع  خ�س��سا  امل�����س��اب��ن،  م��ن 

الأردن���ي���ن ال��ع��ال��ق��ن ب��اخل��ارج وال��راغ��ب��ن 

اجل�ية  ال��رح��ات  ا�ستئناف  وم��ع  ب��ال��ع���دة 

فل�سطن  م��ع  امل��ع��اب��ر  وم��ع فتح  وال��ط��ريان 

و�س�رية. وال�سع�دية 

ت�قعات  و�سط  امل�سهد  يف  ذل��ك  يح�سل   

ب��ع��دد الإ���س��اب��ات حيث تق�ل  ب��ارت��ف��اع اخ��ر 

هذا  يف  �ساملة  خطة  و�سعت  انها  احلك�مة 

ال�سياق ت�سمن عدم ح�س�ل انهيار القطاع 

ال�����س��ح��ي يف حم���اول���ة م���ن احل��ك���م��ة لبث 

الطماأنينة يف نف��س امل�اطنن من خماوف 

ال��دك��ت���ر  ال�سحة  وزي���ر  ح��ت��ى  ي�ستطيع  ل 

ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات جت��اه��ل��ه��ا. ول��ك��ن ب��امل��ق��اب��ل 

مع  الج���راءات  ت���ازن  على  تركز احلك�مة 

م�ساألة  يف  وحت��دي��دا  الق��ت�����س��ادي  ال������س��ع 

احل��ظ��ر ال�����س��ام��ل والإغ�����اق ال���ذي حت��اول 

احلك�مة بكافة ال�سبل جتنبه ملا له من اثار 

�سيئة على ال��سع القت�سادي والجتماعي 

خ��ا���س��ة وال���ب���اد م��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى ال���س��ت��ح��ق��اق 

اق���ل من  ب��ع��د  املنتظر  ال��ن��ي��اب��ي  الن��ت��خ��اب��ي 

ا�سب�عن.

و���س��ج��ل��ت ام�����س اأع���ل���ى ح�����س��ي��ل��ة ي���م��ي��ة 

 44 ت�سجيل  ال�سحة عن  وزارة  اأعلنت  حيث 

بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة  و3800  وفاة 

امل�ستجّد، جميعها حملّية. ك�رونا 

وب��ح�����س��ب الي���ج���از ال�����س��ادر ع��ن رئ��ا���س��ة 

ال�سابات  ت�ّزعت  ال�سحة  ووزارة  ال����زراء 

كما يلي:

ع��ّم��ان.  العا�سمة  حمافظة  يف   )2253(

يف   )383( ال����زرق����اء.  حم��اف��ظ��ة  يف   )562(

حمافظة اإربد، منها )7( يف الرمثا. )143( 

حم��اف��ظ��ة  يف   )98( ج���ر����س.  حم��اف��ظ��ة  يف 

 )76( الكرك.  حمافظة  يف   )87( الطفيلة. 

حم��اف��ظ��ة  يف   )62( امل���ف���رق.  حم��اف��ظ��ة  يف 

العقبة. )47( يف حمافظة معان، )18( منها 

يف البرتا. )44( يف حمافظة البلقاء. )41( 

حمافظة  يف  و)4(  ع��ج��ل���ن.  حم��اف��ظ��ة  يف 

حالت  عدد  اإجمايل  يرتفع  وبذلك  ماأدبا. 

الإ�سابة يف اململكة اإىل )58,855( حالة.

وف���اة، لريتفع  ���ُس��ّج��ل��ت )44( ح��ال��ة  ك��م��ا 

اإجمايل عدد ال�فيات اإىل )668( حالة.

دِخلت للعاج يف 
ُ
وبلغ عدد احلالت التي اأ

امل�ست�سفيات املعتمدة )198(، ويبلغ اإجمايل 

امل�ست�سفيات  يف  ال��ع��اج  ت��ت��ل��ّق��ى  ال��ت��ي  ع���دد 

بقّية  يخ�سع  بينما   ،)1283( اإىل  ح��ال��ّي��اً 

اإج������راء  ومّت  امل����ن����زيل.  ل���ل���ع���زل  امل�������س���اب���ن 

لي�سبح  خم���ربّي���ة،  ف��ح������س��ات   )29606(

 )1,758,841( ال��ف��ح������س��ات  ع���دد  اإج���م���ايل 

. فح�ساً

وزير األوقاف يعمم بفتح السماعات الخارجية 
يوم غد الخميس لبث مديح نبوي

 سلطة إقليم البترا تحافظ على اآليزو 
للسنة السادسة

لجنة وطنية إلدماج التعلم اإللكتروني 
ببرامج التعليم العالي

بال�سدفة يتزامن م��سم الزيت�ن والزيت والزعرت مع م��سم الإنتخابات النيابية؛ فم��سم 

مر يبدو �سهًا  ر�س، واإن كان الأ الزيت�ن والزيت ق�سة اأردنية ل يفهما اإل من يعي�سها على الأ

لكن معانيه كبرية، فالزيت�ن ورد يف حمكم كتابه العظيم ك�سجرة مباركة، والزيت فيه �سفاء 

ردنين والفاحن ب�سكل ي�مي اأيام  للنا�س، والزيت والزيت�ن والزعرت على مائدة اإفطار الأ

الفط�ر مدى عمري  والزعرت على  الزيت  اأتناول مائدة  �سخ�سياً  واأن��ا  الإنتخابات وغريها، 

واأتطلع  وال��ذك��اء؛  والفطنة  ال��ذاك��رة  تنمية  يف  وحتى  والطبي  ال�سحي  بجدواهم  لقناعتي 

ليحذو الن�اب وامل�ستن�ب�ن ذلك لي�سعروا جلهم قيمة الفاحن والأر�س والزيت�ن والزعرت 

والزيت؛ فم��سم الإنتخابات وم�ا�سم اخلري تهّل �س�ّية على اجلميع: 

ميتلك�ن  واحل��زب��ي���ن  فال�سا�سة  بال�سدفة؛  ول  ع��ف���اً  لي�س  ب��ال��زراع��ة  ال�سيا�سة  خلط   .1

الربامج واخلطط لتط�ير القطاعات كافة �س�اء الزراعية اأم غريها.

2. مثلث الزيت�ن والزيت والزعرت ي�سكل حكاية اأردنية باإمتياز، وبداية م��سم الزيت�ن له 

اأردنية م�سجلة  اأنها باتت ماركة  نكهة خا�سة وطعم خا�س ورائحة خا�سة؛ والأميز يف ذلك 

باإمتياز. 

نها ل حتتاح لرعاية، لكنها م�سدر عي�س  3. الزيت�نة املباركة رمبا تك�ن �سجرة العاجز لأ

ي�ساهم يف جمع ثمارها، ولذلك مطل�ب من  اأو من  �س�اء من ميلكها  ردن��ي��ن  الأ لكثري من 

اإمتاك برنامج وخطط لتط�ير الزراعة والإعتماد على الذات  الن�اب وامل�ستن�بن �سرورة 

وحماية �سجرة الزيت�ن.

ربدي والكفاري مميز بطعمه خل�س��سية تربته احلمراء،  ردين وخ�س��ساً الأ 4. الزيت الأ

ومائدة الزيت�ن والزيت والزعرت تك�سف عذوبة طعمه، وامل�سخن البلدي وغريه من الأكات 

اإيجاد  �سرورة  وامل�ستن�بن  الن�اب  من  فمطل�ب  خا�سة؛  نكهات  لها  امل��سم  ه��ذا  يف  املميزة 

اأ�س�اق ت�سديرية للزيت الأردين الذي نفاخر الدنيا به.

5. منظر �سجرة الزيت�ن رائع وثمرها رائع ومنتج ثمرها رائع ومن يعي�س ح�لها رائع�ن 

اأتغزل بهم وبها؛ فهنيئاً ملن  اأن  ردني�ن، ويحق يل  اأهلي الأ اأولئك هم  ومن يقطفها رائع�ن، 

رعى �سجرة الزيت�ن وقطف ثمارها. 

6. حتتاج �سجرة الزيت�ن منا ل�سكر النعمة واإعطاءها اأكرث من العناية لتعطينا اأكرث، فهي 

قت�سادنا ال�طني، وحتتاج من احلك�مة دعم مزارعيها  م�سدر رزق جلل الفاحن وداعم لإ

اأي�ساً؛ ولذلك فمجل�س الن�اب القادم  واإيجاد امل�سانع اخلا�سة بتعليب منتجاتها وت�س�يقها 

يحتاج لإمتاك خطة تنفيذية لدعم املزارع و�سجرة الزيت�ن ومنتجاتها. 

7. الزيت�ن والزيت والزعرت فعًا منظ�مة متكاملة من الل�ن والطعم والرائحة واحلكاية 

ونغر�س  فاأكلنا  غر�س�ا  اأي�����س��اً،  ال��رم��ان  م��سم  م��ع  وتتزامن  ن��ت��م��اء،  والإ مي���ان  والإ والعطاء 

فياأكل�ن؛ 

احلك�مة  اأم��ام  الأب���رز  فالتحدي  الأردين؛  ال�طني  الإقت�ساد  دع��م  يف  ي�ساهم  ذل��ك  وك��ل 

وجمل�س الن�اب اإقت�سادي باإمتياز؛ والأجدى اأن ينطلق اجلميع لدعم القطاع الزراعي ليع�د 

ال�سباب اإليه ولي�ساهم يف كبح جماح البطالة ويخلق فر�س عمل.

املباركة  لل�سجرة  وحب  باجلذور  تعلق  فيه  ن  لأ باإمتياز  اأردين  الزيت�ن  م��سم  ب�سراحة: 

خ����ذ، وم������س��م القطاف  ن�����س��ان، وف��ي��ه ل��ذة احل��ي��اة كلها يف ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء والأ ر�����س والإ والأ

لتقدير  وم�اطنن  ون���اب  حك�مة  ردن��ي���ن  الأ نحن  ونحتاج  متكاملة،  ومنظ�مة  �سمف�نية 

وعطاء هذه ال�سجرة الرمزية اأكرث؛ واأف�سل تقدير للعطاء يتم من خال م�ساهمة الن�اب يف 

دعم الربامج احلك�مية التي تعتمد على الذات ويف القطاع الزراعي حتديداً.

�سباح الزيت�ن والزيت والزعرت

د.محمد طالب عبيدات

الزيتون والزيت والزعتر في 
موسم اإلنتخابات

وزير الزراعة يلتقي ممثل الفاو

 اللوزي: سنؤمن القادمين عبر المنافذ البرية بوسائط النقل

 عين على القدس يناقش انحياز وحدة التحقيق بجرائم شرطة االحتالل

االنباط- عمان

اط���ل���ع وزي�����ر ال����زراع����ة حم��م��د داودي������ة، 

)الفاو(  والزراعة  الأغذية  منظمة  وممثل 

تقدم  ع��ل��ى  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  ع�����س��اف،  نبيل 

املنظمة  تنفذها  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  يف  ال��ع��م��ل 

بالتعاون مع ال�زارة.

م�ساعدة  على  الرتكيز  اإىل  داودي��ة  ودعا 

���س��غ��ار امل����زارع����ن يف اك��ت�����س��اب ال��ت��ق��ن��ي��ات 

واإك�ساب  وتط�ير  والتكن�ل�جيا،  احلديثة 

لتعزيز  وال��ف��ن��ي��ة  املهنية  امل��ه��ارات  ال�����س��ب��اب 

اإدارة  على  بقدراتهم  والنه��س  التناف�سية 

امل�����س��اري��ع ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق الأم����ن 

ال�طني يف ظل زيادة الطلب على  الغذائي 

اأ�سعاره وكمياته. الغذاء وتقلب 

ال��زراع��ة  وزي���ر  التقى  اأخ���رى،  م��ن جهة 

مناطق  يف  الأغنام  مربي  ميثل  وفدا  الي�م 

ب���ق��ف  اإىل م��ط��ال��ب��ه��م  امل��م��ل��ك��ة، وا���س��ت��م��ع 

ما  الأغنام  �سادرات  على  الر�س�م  ا�ستيفاء 

ي�ساعد على تقليل الكلف وزيادة ال�سادرات، 

متازمة  تباع  التي  النخالة  كمية  وزي���ادة 

م��ع ك��م��ي��ات ال�����س��ع��ري ال��ت��ي ي�����س��رتون��ه��ا من 

خال وزارة ال�سناعة والتجارة.

ال�سعري  كميات  بزياد  ال�فد  طالب  كما 

م���ن دول اجل������ار خل��ف�����س كلف  امل�����س��ت���رد 

الإن�����ت�����اج وت�����اأم�����ن الأع���������اف يف امل�����اق����ع 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت���اأم���ن ال��ل��ق��اح��ات ال��ب��ي��ط��ري��ة 

ال�زير  واأوع���ز  ال��زراع��ي��ة.  امل��راك��ز  يف بع�س 

الطلبات  كافة  بدرا�سة  ال���زارة  يف  للفنين 

���س��ادرات  ت���اج��ه  ال��ت��ي  ال�سع�بات  وتذليل 

الأغنام.

االنباط- عمان

اأكد مدير عام هيئة تنظيم النقل الربي 

���س��اح ال���ل����زي، اأن ه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��ل ���س��ت���ؤم��ن 

ال��ق��ادم��ن ع��رب امل��ن��اف��ذ احل���دودي���ة ال��ربي��ة 

اخلارجية  �سفريات  م��رك��ب��ات  اأو  ب��ح��اف��ات 

دخ���ل��ه��م  واإم��ك��ان��ي��ة  م��ن��ازل��ه��م،  اإىل  تقلهم 

ب�سياراتهم بعد تعقيمها.

وق���ال ال��ل���زي ام�����س ال��ث��اث��اء، اإن حركة 

�ستك�ن  اململكة برا  اإىل  القادمن  امل�سافرين 

املقبل  اخلمي�س  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ي�ميا  متاحة 

ع����رب م���ن���اف���ذ ح������دود امل��������دورة ب�����اق����ع 100 

م�����س��اف��ر، وج�����س��ر امل��ل��ك ح�����س��ن ب���اق��ع 150 

 100 ب���اق��ع  ح�سن  ال�سيخ  وج�سر  م�سافرا، 

م�����س��اف��ر، م��ب��ي��ن��ا اأن م��ن��ف��ذ ح����دود ال��ع��م��ري 

وال�سحن  الب�سائع  لنقل  خم�س�سا  �سيبقى 

الأ����س����اق  ب��اجت��اه  ال��ت��ب��اديل  ال��ن��ق��ل  بنمطي 

الأردنية، والرتانزيت باجتاه دول اجل�ار مع 

ال�سلك  كاأع�ساء  ا�ستثنائية  حالت  ا�ستقبال 

الدبل�ما�سي واحلالت الإن�سانية.

���س��ت��زود  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

امل�سافرين  اأع��داد  تت�سمن  بك�س�فات  الهيئة 

وال�قت  واأ�سمائهم،  الإن�سانية  احل��الت  من 

املت�قع ل��س�لهم، بهدف تاأمينهم ب��سائط 

النقل على املنافذ احلدودية الربية.

واأ�ساف اأن وزارة الأ�سغال تعمل على رفع 

جاهزية هذه املعابر مبا يت�افق مع التدابري 

فريو�س  جائحة  ظ��ل  يف  ال��ازم��ة  ال�سحية 

اإىل جانب وج�د خمتربات لإجراء  ك�رونا، 

فح��سات )بي �سي اآر( للم�سافرين.

وب��ن ال��ل���زي ���س��رورة اإج����راء الراغبن 

بالقدوم اإىل اململكة فح�س )بي �سي اآر( قبل 

5 اأيام من م�عد قدومهم، مع اإجراء فح�س 

ثان عند و�س�لهم املنافذ احلدودية الربية 

ال��ث��اث��ة ال��ت��ي ت���ب���داأ ا���س��ت��ق��ب��ال امل�����س��اف��ري��ن 

اعتبارا من بعد غد اخلمي�س بعد تقدميهم 

الثاثاء  ال��ي���م  م��ن  اعتبارا  ال��ق��دوم  طلبات 

لل��س�ل عن طريق  املخ�س�سة  املن�سة  على 

www.visitjordan. احلدود الربية

gov.jo. واو�سح اأن امل�سافرين �سيغادرون 

امل��ن��اف��ذ احل���دودي���ة ب��ع��د اإج�����راء ف��ح������س��ات 

فح��ساتهم  نتائج  و�سرت�سل  اآر(،  �سي  )ب��ي 

اأنف�سهم  اإخ�ساع  مع  اخلل�ية،  اإىل ه�اتفهم 

حل���ج���ر م���ن���زيل وف�����ق م�����س��ف���ف��ة امل��خ��اط��ر 

ال�سادرة عن وزارة ال�سحة.

وامل��ع��اب��ر  امل���ي���دان  تنظيم  اإن جل��ن��ة  وق���ال 

ب��زي��ادة  اأ�سب�عيا  النظر  �ستعيد  احل��دودي��ة 

اأع�����داد امل�����س��اف��ري��ن ع��رب امل��ن��اف��ذ احل��دودي��ة 

الربية وفق ما تقت�سيه احلاجة.

من�سة  الثاثاء،  الي�م  احلك�مة  وفعلت 

اململكة  اإىل  ب���ال���ق���دوم  ال���راغ���ب���ن  ت�����س��ج��ي��ل 

ع��رب املنافذ احل��دودي��ة ال��ربي��ة اع��ت��ب��ارا من 

اخلمي�س املقبل.

االنباط-عمان

بثه  ال��ذي  القد�س  على  ع��ن  برنامج  ناق�س   

التلفزي�ن الأردين الثنن، اأداء وحدة التحقيق 

ال��ت��ي يطلق عليها  ���س��رط��ة الح���ت���ال  ب��ج��رائ��م 

ا�سم )ماح�س(، غري العادل جتاه الفل�سطينين، 

ا�سافة لنحيازها لل�سرطة ال�سرائيلية.

وتابع الربنامج يف تقريره ال�سب�عي امل�س�ر 

احل��اق،  اي��اد  ال�سهيد  عائلة  معاناة  القد�س،  يف 

وال��ذي مت  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  وه��� من 

اعدامه على يد جن�د الحتال، قبل نح� اربعة 

العامة  النيابة  التحقيق يف  ق�سم  ا�سهر، وخل�س 

احل����ادث،  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف حتقيقه مب��اب�����س��ات 

�سيقدم  عليه  النار  اطلق  الذي  ال�سرطي  “بان 
ما  املتعمد”،  غ���ري  ال��ق��ت��ل  ب��ت��ه��م��ة  ل��ل��م��ح��اك��م��ة 

اعتربته عائلة ال�سهيد بعيد عن العدالة.

ق��ال��ت يف حديثها خال  اي���اد  ال�سهيد  وال���دة 

ول  ال�سرطة  ي�جد عدالة من  بانه ل  التقرير، 

وا�سافت:  ذل��ك،  يعرف�ن  وه��م   ،“ “ماح�س  من 

غري  ت�ستكي  فلمن  القا�سي،  غرميك  كان  “اذا 
اهلل”.

وا�سار التقرير اىل ان حادثة اي��اد احل��اق ل 

تعترب فريدة من ن�عها من حيث ت�رط �سرطة 

بالفل�سطينين  وتنكيل  قتل  بح�ادث  الحتال 

ال��ق�����س��ائ��ي  ب��اجل��ه��از  ث��ق��ة  ك���ل  “فقدوا  ال���ذي���ن 

ال��ط��ف��ل  ل���ه  ت��ع��ر���س  م���ا  ب��دل��ي��ل  لاحتال”، 

اط��اق �سرطة  العي�ساوية، بعد  مالك من قرية 

عينه  فقدان  اىل  ادى  ما  عليه،  النار  الح��ت��ال 

وا�سابته باأ�سرار بالغة بالدماغ.

والد الطفل مالك، وائل عي�سى، اأكد للتقرير 

بان طفله تعر�س لإطاق النار منذ ثمانية �سه�ر 

من قبل �سرطة الحتال، وان وحدة التحقيقات 

مل تعمل �سيئا لغاية الآن، ول� كان الطفل مالك 

ه� الذي رمى حجرا على �سرطة الحتال لتم 

“القب�س عليه واح�ساره خال خم�س دقائق”.
من جهته، اأو�سح احد حمامي عائلة ال�سهيد 

اي��اد احل��اق، حمزة قطينة، ان م�سداقية ق�سم 

“هي  “ماح�س  ال�سرائيلية  ال�سرطة  حتقيقات 

“�سفر” لدى املجتمع العربي يف فل�سطن وحتى 
يف املجتمع اليه�دي، فه� يق�م “بالتغطية على 

ملفات الق�سايا التي تق�م بها �سرطة الحتال 

ويغلقها ومن ثم يخفيها ب�سكل وا�سح”.

وال��ت��ق��ى ال��ربن��ام��ج ال���ذي ي��ق��دم��ه الع��ام��ي 

ج��ري��ر م��رق��ة ع���رب ت��ط��ب��ي��ق ���س��ك��اي��ب م���ن ي��اف��ا، 

ب��امل��ح��ام��ي امل��ت��خ�����س�����س يف ���س��ك��اوي ال���ع���رب �سد 

ال�سرطة ال�سرائيلية رمزي كتيات، والذي بن 

ان “ماح�س” وحدة حتقيق، تق�م بتقدمي ل�ائح 

التهام بحق عنا�سر ال�سرطة للمحاكم العادية، 

ومت تاأ�سي�سها عام 1992 خلفا ل�حدة التحقيقات 

اخ��ف��ق��ت ب�سكل ���س��ارخ بتحقيق  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة 

العدالة.

ب�سكل خا�س  املقد�سين  بان  وا�ساف كتيات 

والفل�سطينين ب�سكل عام، يعان�ن من ممار�سات 

والعنيفة”  “العنجهية  ال�سرائيلية  ال�سرطة 

���س��ده��م، وان اغ��ل��ب ال��ق�����س��اي��ا ت��ك���ن ب��اع��ت��داء 

ال�سرطة على الفل�سطينين بالق�ة املفرطة.

واو�سح ان ال�سرطي املعتدي يق�م عادة بتزوير 

ا�ستخدام  اىل  “ا�سطر  بانه  والدع����اء  احلقائق 

العتداء”,  اىل  �سبقه  امل�اطن، لنه  الق�ة جتاه 

احد  ال�سرطة  فيها  تقتل  التي  للحالت  ا�سافة 

امل���اط��ن��ن، وه���ي ت��ت��ك��رر ب���ت��رية ع��ال��ي��ة. واأ���س��ار 

مدينة  م��ن  ال�سعدي  مهدي  ال�ساب  ق�سية  اىل 

يافا، والذي ا�ست�سهد اثر اإطاق النار عليه من 

ق��ب��ل اح���د اف����راد ال�����س��رط��ة ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ال ان 

“ماح�س “ قامت باملماطلة باجراءات التحقيقات 
ال�سرورية لك�سف احلقيقة، ومن ثم اغلقت ملف 

املتهم للمحاكمة. وتطرق  التحقيق دون تقدمي 

ال���ربن���ام���ج اىل ال��ق�����س��اء ال�����س��رع��ي يف ال��ق��د���س 

وجمال�س حكم الق�ساة، والتقى بقا�سي القد�س 

بان  اف��اد  ال��ذي  �سرندح،  ال�سيخ حممد  ال�سرعي 

بق�سايا  متخ�س�س  ح��ال��ي��ا  ال�����س��رع��ي  ال��ق��ا���س��ي 

ال��زواج والطاق وامل��رياث والوق��اف، ولكنه كان 

فالتعيينات  ال��ع��ام،  احل��اك��م  م��ن  قريبة  مبكانة 

الع�سكرية للقلعة كانت ت�سدر بت�سجيل وت�ثيق 

من املحكمة ال�سرعية، التي كانت ترفع التعديات 

ال�سرعي  القا�سي  واأك��د  املختلفة.  الط�ائف  بن 

ال�سيخ الدكت�ر اياد العبا�سي، ان اهمية الق�ساء 

امتداده  من  تاأتي  القد�س  مدينة  يف  ال�سامي 

قا�س  اول  ان  اىل  م�����س��ريا  ال�����س��ح��اب��ة،  اي���ام  اىل 

ا�سامي يف املدينة، كان ال�سحابي �سداد بن او�س، 

كبرية  اهمية  ال���س��ام��ي  الق�ساء  اكت�سب  كما 

املقد�سة  للمدينة  ت��ق��دمي اخل��دم��ات  م��ن خ��ال 

وم�ؤ�س�ساتها، وتعزيز ال�ج�د ال�سامي املقد�سي 

الفل�سطيني فيها. 

االربعاء   28/ 10 / 2020
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الت�صريح  اأو م�صدر  ال��ذي ي�صرح  ان يعرف  اإع��ام  اأو حديث الي  اي ت�صريح  اأ�ص�س  اول  من 

اق��ل من  االآن  فالعامل  والتوقيت؟  ومل��ن؟  ؟  الر�صاله االعاميه   ه��دف  اأو اخل��ر ما  اأو احلديث 

قريه �صغريه بوجود و�صائل االإعام وقنوات التوا�صل االجتماعي و�صرعة االت�صال وهذه القريه 

ت�صيطر  ان  العامل  يف  ق��وة  اي  ميكن  وال  واعيه  مثقفه  متعلمه  �صعوب  فيه  العامل  اي  ال�صغريه 

عليهم فالقوة هي يف قوة االإقناع لعموم النا�س اي اإىل ٩٠%من �صكان اي قريه يف العامل  ولي�س اإىل 

الع�صرة يف املئه وهوؤالء موجودون يف اي قريه يف العامل وهم قوة اقت�صاديه واجتماعيه و�صيا�صيه 

واعاميه وتعليميه وال٩٠% هوؤالء من ذوي الدخول املتو�صطه وهم القوه الب�صريه التي تعتر 

�صدا منيعا الي دوله يف جمموعة القرى يف �صعبها وهوؤالء يريدون مواجهة التحديات اليوميه 

واملعي�صيه من اأمور �صحيه و�صكنيه ووظائف ودخل منا�صب ولذلك ت�صعى الدول اإىل ا�صتقطابهم 

ويلعبون االن قوة موؤثره جدا يف انتخابات يف دوله عظمى ولذلك كل الت�صريحات ت�صب على 

ا�صتقطابهم وتركز االأمور على حياتهم

االأجهزة  اأم��ور  ي��دي��رون  من  وخا�صة  امل�صوؤوؤلني  من  كثري  ب��اأن  ال��دول  من  كثري  يف  وامل�صكله 

التنفيذيه يف كثري من دول العامل ال يتقنون خماطبه واإي�صال الر�صائل واملجتمعات في�صتفزون 

ال ٩٠% ويختبئء الع�صره يف املئه اإال القليل منهم فمخاطبة ال ٩٠% يحتاج اإىل دقه وعدم تناق�س 

يف ت�صريحات وزراء اأو مدراء اأجهزة تتفيذيه يف العامل يف القطاعني العام واخلا�س ودون ذلك 

ومع االيام �صت�صبح م�صكله بعد التذمر وي�صعب ال�صيطره عليها ومن يقراأ ويحلل ما حدث يف 

دول من م�صاكل يدرك باأن كثري من الدول مل تنتبه اإىل املعادله 

يف عدم ا�صتفزاز ال�صعوب  والرتيث ودرا�صة اي ت�صريح اأو حديث قبل ا�صداره 

حمى اهلل الوطن وال�صعب واجلي�س واالأجهزة االمنيه يف وطننا وقيادتنا الها�صميه التاريخيه 

عنوان االمن واال�صتقرار والنماء يف ظل قائدنا جالة امللك عبد اهلل الثاين املعظم

د. مصطفى محمد عيروط

 التصريحات واإلعالم

الأربعاء    28  /  10  / 2020

 اتفاقية لربط المختبرات الطبية بالمنظومة الوطنية 
التأمين الصحي لمطالبات 

االنباط-عمان

املخترات  اخت�صا�صيي  نقابة  وق��ع��ت 

ال��ط��ب��ي��ة االأردن�����ي�����ة، و����ص���رك���ة احل��و���ص��ب��ة 

لغايات  تعاون  اتفاقية  الدولية،  ال�صحية 

باملنظومة  الطبية  املخترات  كافة  رب��ط 

الوطنية ملطالبات التاأمني ال�صحي .

وا�صارت �صركة احلو�صبة يف بيان ام�س 

املوحدة،  املنظومة  هذه  اأن  اىل  الثاثاء، 

الطبية  البيانات  لتخزين  املجال  �صتتيح 

املتعلقة باملر�صى ب�صورة الكرتونية وربط 

كامل املطالبات التاأمينية الطبية.

الدكتور  النقابة  ع��ن  االتفاقية  ووق��ع 

احلو�صبة  �صركة  وع��ن  �صهيون،  ح�صيب 

ال�صحية رئي�صها التنفيذي غ�صان اللحام.

واأكد اللحام على اأهمية هذه االتفاقية 

ملا لها من فوائد وميزات كتعزيز �صامة 

امل���ر����ص���ى وت��ق��ل��ي��ل االأخ����ط����اء ال��ب�����ص��ري��ة، 

لدى  االن��ت��اج��ي��ة  زي���ادة  على  �صتعمل  كما 

وت�صهيل  وامل��ط��ال��ب��ات  امل��واف��ق��ات  موظفي 

االع��ت��م��اد على من�صة  م��ن خ��ال  عملهم 

ال��ت��اأم��ني  ���ص��رك��ات  م��ع  للتوا�صل  م��وح��دة 

وار�صال املطالبات الكرتونيا دون احلاجة 

لطباعتها.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

����ص���رك���ة احل���و����ص���ب���ة ال�����ص��ح��ي��ة ال���دول���ي���ة 

االتفاقية  اإن توقيع  ف��راج،  رامي  الدكتور 

مع نقابة اخت�صا�صيي املخترات الطبية 

االأردنية �صيكون له دور اإيجابي يف حت�صني 

اأن النظام �صي�صرع  اخلدمة املقدمة حيث 

ملحوظ  ب�صكل  املوافقات  على  احل�صول 

و�صيعمل على توفري خدمة اأف�صل ملتلقي 

العاج.

واأ�صار اىل اأن املنظومة مهياأة حلو�صبة 

املواطن  كافة االج��راءات الطبية لتمكني 

م����ن ا����ص���ت���ك���م���ال اج������راءات������ه ال��ع��اج��ي��ة 

الكرتونيا ودون احلاجة اىل اأية اجراءات 

ورقية.

االت��ف��اق��ي��ة  ه�����ذه  اأن  ف������راج  واأ������ص�����اف 

بني  ال��ط��ب��ي  ال��رتم��ي��ز  ت��وح��ي��د  �صت�صمن 

جميع اجلهات املعنية يف القطاع ال�صحي 

ومقدمي  ال��ت��اأم��ني  ك�����ص��رك��ات  االأردن،  يف 

اخل���دم���ة ال�����ص��ح��ي��ة، واجل���ه���ات امل��ن��ظ��م��ة 

للقطاع ال�صحي، ما يعتر لبنة اأ�صا�صية يف 

حتقيق التاأمني الطبي ال�صامل والو�صول 

اىل ملف طبي موحد لكل مواطن.

االنباط-عمان

اال�صتحقاق  موعد  عن  تف�صلنا  يوما   14  

النواب  جمل�س  بانتخابات  اجلديد  النيابي 

ب��اأع��داد  وا���ص��ح  ارت��ف��اع  و�صط  ع�صر،  التا�صع 

امل���رت����ص���ح���ني وامل����رت�����ص����ح����ات، ن���اه���ي���ك ع��ن 

باالنتخابات  مقارنة  االنتخابية،  ال��ق��وائ��م 

.2٠16 النيابية املا�صية التي جرت عام 

مراقبون وخراء ، طرحوا ت�صاوؤالت حول 

م���دى امل�����ص��ارك��ة وت���اأث���ريه���ا يف االن��ت��خ��اب��ات 

ال��رمل��ان��ي��ة، ال��ت��ي ���ص��ت��ج��رى يف ال��ع��ا���ص��ر من 

ال�صهر املقبل، رغم ارتفاع اعداد املرت�صحني 

ب��امل��ئ��ة،   26 اىل  ت�����ص��ل  بن�صبة  وامل��رت���ص��ح��ات 

م��ق��ارن��ة ب��االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة امل��ا���ص��ي��ة، 

وم��رت���ص��ح��ة  م��رت���ص��ًح��ا   16٩5 ���ص��ي��خ��و���س  اذ 

ق��ائ��م��ة،   2٩4 ���ص��م��ن  امل��ق��ب��ل��ة  االن���ت���خ���اب���ات 

1252 مرت�صحا ومرت�صحة خا�صوا  مقارنة ب�

.2٠16 انتخابات العام 

وح�����ص��ب االرق������ام ال�������ص���ادرة ع���ن ال��ه��ي��ئ��ة 

احل��زب��ي��ني،  ع��دد  ف���اإن  ل��ان��ت��خ��اب،  امل�صتقلة 

ال���ذي���ن ت��ر���ص��ح��وا ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة 

ومرت�صحة،  مرت�صًحا   33٠ عن  زاد  املقبلة، 

ميثلون 41 حزبا من ا�صل 48 عدد االحزاب 

اململكة، ما يفوق عدد احلزبيني  امل�صجلة يف 

املا�صية. الذين تر�صحوا لانتخابات 

وي���ت���وق���ع امل����راق����ب����ون ان��خ��ف��ا���ص��ا ب��ن�����ص��ب��ة 

االق�����رتاع يف ال���دوائ���ر االن��ت��خ��اب��ي��ة ل��ل��دورة 

احل���ال���ي���ة يف ب��ع�����س ال����دوائ����ر االن��ت��خ��اب��ي��ة، 

كورونا،  وجائحة  ال�صحية  الظروف  ب�صبب 

تنخف�س  اأن  املتوقع  م��ن  اأن��ه  اىل  م�صريين 

يف  وترتفع  الرئي�صية،  املدن  دوائ��ر  يف  كثريا 

الدوائر االأخرى، ذات الكثافة الع�صائرية.

ومل ت����زد ن�����ص��ب��ة م�����ص��ارك��ة ال��ن��اخ��ب��ني يف 

36 باملئة  االنتخابات الرملانية املا�صية، عن 

يف  بلغت  حني  يف  اململكة،  مناطق  جممل  يف 

املدن الرئي�صة ذات الكثافة ال�صكانية )عمان 

واإرب���د وال��زرق��اء( ن��ح��و23 باملئة م��ن جممل 

فيها. الناخبني 

واأك���������دوا اأه���م���ي���ة ال���رن���ام���ج ال�����ص��ي��ا���ص��ي 

واالل������������ت������������زام ب�����ال�����ق�����������ص�����اي�����ا ال����وط����ن����ي����ة 

حجم  يف  الن�صبة  زي���ادة  يف  والدميقراطية، 

امل��ق��رتع��ني، الف��ت��ني اىل وج���ود م��ي��ل �صعبي 

القوائم  ا�صتقبلت  التغيري، حيث  نحو  وا�صع 

دون  ط��ي��ب��ة،  ب�����ص��ورة  واحل��زب��ي��ة  ال�صيا�صية 

اأن ي��ع��ن��ي ذل���ك ب�����ص��ورة م��ط��ل��ق��ة االن��ح��ي��از 

لها. الت�صويتي 

ل��ه��م  ي���ح���ق  ال����ذي����ن  ع�����دد  اأن  اإىل  ُي�������ص���ار 

امل�صاركة يف االنتخابات النيابية املقبلة، على 

األف  و655  مايني   4 يبلغ  اململكة،  م�صتوى 

ناخب وناخبة

ال�����ص��ع��ب  حل�����زب  االأول  االأم�������ني  وق����ال����ت 

اأب��و  ع��ب��ل��ة  »ح�����ص��د«،  االأردين  ال��دمي��ق��راط��ي 

للمرت�صحني،  النهائية  ال��ق��وائ��م  اإن  علبة، 

ت�����ص��ري اىل ه��ن��اك اأع������دادا ك��ب��رية ل��ل��ق��وائ��م 

يف ع���دد م��ن ال���دوائ���ر ب�����ص��ورة الف��ت��ة، رغ��م 

حمدودية عدد الناخبني فيها.

�صهدت  ال��ك��رك،  حمافظة  اأن   ، واو�صحت 

م��رت���ص��ًح��ا   18٠ ��م��ت  ���صّ ق��ائ��م��ة،   2٠ ت��ر���ص��ح 

وم����رت�����ص����ح����ة، ف���ي���م���ا ي���ب���ل���غ ع������دد امل���ق���اع���د 

ع��دد  بينما  م��ق��اع��د،  ع�����ص��رة  ل��ه��ا  املخ�ص�صة 

.18٩٠55 الناخبني والناخبات فيها 

بن�صبة  تتكرر  الظاهرة  ه��ذه  اإن  واأ�صافت 

املختلفة،  االنتخابية  الدوائر  يف  باأخرى  اأو 

اأواله��م��ا  ه��ام��ت��ني:  م�صاألتني  اىل  ُي�صري  م��ا 

ال��ذي  االن��ت��خ��اب��ات،  ق��ان��ون  بطبيعة  تتعلق 

تفاعاته  بكل  ال��واح��د  ال�صوت  اإن��ت��اج  ُيعيد 

مرجعية  وج��ود  غياب  وثانيهما  الداخلية، 

وطنية موحدة.

االأ�صوات  ت�صتت  اأن  اىل  علبة  ابو  وا�صارت 

ب��ني ال��ق��وائ��م، م��ن ���ص��اأن��ه اأن ي��ق��وي ف��ر���س 

امل���رت����ص���ح ال����ق����وي )ال�����ف�����رد( يف ال���ق���ائ���م���ة، 

االآخ��ري��ن  فر�س  نف�صه  ال��وق��ت  يف  وُي�صعف 

معه، ما قد ُيثري ال�صغائن بني اأبناء الوطن 

الواحد، وُيعزز االنحيازات الفئوية.

وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ق��وة ال��ت�����ص��وي��ت��ي��ة ون�����ص��ب��ة 

اأن���ه مل  اأب���و علبة  بينت  امل��ت��وق��ع��ة،  االق����رتاع 

ي��ع��د ج���دي���ًدا ال��ق��ول ب���اأن ج��م��ي��ع ال��ت��وق��ع��ات 

اإىل انخفا�س ن�صبة االقرتاع ل�صببني  ُت�صري 

املعي�صية. الوباء، واالو�صاع  رئي�صيني: 

بني  تتباين  االق���رتاع  ن�صبة  اإن  واأ���ص��اف��ت 

يف  ك��ث��رًيا  تنخف�س  اإذ  االنتخابية،  ال��دوائ��ر 

ال��دوائ��ر  يف  وترتفع  الرئي�صة،  امل��دن  دوائ���ر 

االأخرى، ذات الكثافة الع�صائرية.

نحو  املوجهة  الت�صويتية  القوة  اإن  وقالت 

النواب  اإنتاج  ُتعيد  ال�صيا�صية،  غري  القوائم 

لو  فحتى  لهم،  �صيا�صية  انتماءات  ال  الذين 

ال  اأن��ه��ا  اإال  ال���دوائ���ر،  ه��ذه  يف  الن�صبة  زادت 

تركيبة  يف  ن��وع��ي  تغيري  اإح���داث  اىل  ت���وؤدي 

كتل  ت�صكيل  اأدق  مبعنى  اأي  النواب،  جمل�س 

�صيا�صية. برملانية 

اأث��ن��اء احل��م��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة،  اإن���ه  وزادت 

نحو  وا���ص��ع��ا  �صعبيا  ميا  ه��ن��اك  اأن  ل��وح��ظ 

ال�صيا�صية  القوائم  ا�صتقبلت  حيث  التغيري، 

ذلك  يعني  اأن  دون  ب�صورة طيبة،  واحلزبية 

ب�صورة مطلقة االنحياز الت�صويتي لها.

امللكية  االإرادة  �صدور  منذ  اأنه  اىل  ولفتت 

ال�����ص��ام��ي��ة ب����اإج����راء االن���ت���خ���اب���ات ال��ن��ي��اب��ي��ة 

ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ت��ا���ص��ع ع�����ص��ر، اأ����ص���در ائ��ت��اف 

االأحزاب القومية والي�صارية قراًرا بامل�صاركة 

يف االن��ت��خ��اب��ات ت��ر���ص��ي��ًح��ا وان��ت��خ��اًب��ا، وع��ل��ى 

اأ���ص��ا���س ق���وائ���م ائ��ت��اف��ي��ة يف ال���دوائ���ر ال��ت��ي 

ميكن اأن ت�صكل فيها قوائم بني االأحزاب.

امل�����ص��ت��م��رة بني  ال��ن��ق��ا���ص��ات  واأ�����ص����ارت اىل 

تر�صحت  اإذ  التوجه،  ه��ذا  الإجن��اح  االأح���زاب 

اأحزاب  معظم  �صمت  ائتافية،  قوائم  �صبع 

االئ����ت����اف واأح��������زاب اأخ�������رى، م���ث���ل ح��زب��ي 

اإ�صافة  وح�صاد،  االجتماعي  الدميقراطي 

يتوافقون  ال��ذي��ن  امل�صتقلني  م��ن  ع��دد  اإىل 

م���ع ب���رن���ام���ج ائ���ت���اف االأح�������زاب ال��ق��وم��ي��ة 

والي�صارية.

ال�صبعة،  ال��ق��وائ��م  اأن  ع��ل��ب��ة  اأب����و  وذك����رت 

م����وزع����ة م����ا ب����ني ع���م���ان واإرب�������د وال����زرق����اء 

اآلية ت�صمية  اأنه وب�صبب  اإىل  وماأدبا، م�صرية 

القوائم، مل حتظ با�صم واحد لها، فاختلفت 

ا�صماوؤها وفق نتائج القرعة يف كل دائرة.

ق���دم  ك����ل ح������زب  اأن  ع���ل���ب���ة  اأب�������و  وب���ي���ن���ت 

له،  مبا�صًرا  ممثًا  ال��دوائ��ر  يف  مرت�صحيه 

كما قدم كل حزب قائمة باأ�صماء مرت�صحيه 

املعلومات  وك��ل  االنتخابية،  ال��دوائ��ر  ح�صب 

ال�������ص���وؤون  وزارة  اإىل  ح���ول���ه���م،  امل���ط���ل���وب���ة 

والرملانية. ال�صيا�صية 

»االئ��ت��اف«  ق��وائ��م  اأن  اأب���و علبة  واأك����دت 

موقفه  �صمل  انتخابي  برنامج  اإىل  ا�صتندت 

م���ن ال��ق�����ص��اي��ا ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

على  الرنامج  ن�صر  مت  حيث  واالقت�صادية، 

اإىل جمهور الناخبني يف  نطاق وا�صع، وُقدم 

املختلفة. الدوائر 

االأح��زاب  جميع  م�صاركة  اأن  على  و�صددت 

ي��وؤدي  الرملانية  االنتخابات  يف  ال�صيا�صية 

ال���ن���اخ���ب  ب����ني  ال���ع���اق���ة  ����ص���وي���ة  رف�����ع  اإىل 

ن�����ص��اب��ه��ا  اإىل  االأم������ور  واإع�������ادة  وامل���رت����ص���ح، 

ال�صحيح.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال ال����ن����اط����ق االإع����ام����ي 

ب��ا���ص��م ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ص��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب ج��ه��اد 

التي  املرت�صحني،  قوائم  اأع��داد  اإن  املومني، 

 2٩4 ب��ل��غ  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  االن��ت��خ��اب��ات  �صتخو�س 

ت��وزع  االن��ت��خ��اب��ي،   ال�صباق  داخ��ل��ة يف  قائمة 

فيما  وم��رت���ص��ح��ة،  م��رت���ص��ًح��ا   16٩5 ع��ل��ي��ه��ا 

 1252 املا�صية  الرملانية  االنتخابات  خا�س 

ومرت�صحة. مرت�صحا 

ال��ذي��ن  احل���زب���ي���ني،  ع����دد  اأن  اىل  وا����ص���ار 

زاد  املقبلة،  النيابية  لانتخابات  تر�صحوا 

33٠ م��رت���ص��ًح��ا وم��رت���ص��ح��ة، الف��ًت��ا اإىل  ع��ن 

الذين  احلزبيني  ع��دد  يفوق  الرقم  ه��ذا  اأن 

.2٠16 تر�صحوا النتخابات العام 

اأع��داد  ف��اإن  املجمل،  اأن��ه يف  املومني  واأك���د 

القوائم   اأع���داد  اإىل  باالإ�صافة  املرت�صحني، 

واحلزبيني، ون�صبة م�صاركة املراأة، اأكرث من 

االعداد يف االنتخابات الرملانية املا�صية.

ان�صحاًبا،   13 االن�صحابات  اأع���داد  وبلغت 

 6 ف�����ص��ًا ع��ن ح��ال��ت��ي وف����اة، يف ح��ني مت رد 

طعون الأ�صحابها )رف�س تر�صيحهم(.

ال�صيا�صية  ال�صوؤون  وزير  بني  جانبه،  من 

وال��رمل��ان��ي��ة م��و���ص��ى امل��ع��اي��ط��ة، خ���ال لقاء 

نظمه مركز حماية  االإعامي  املنتدى  عر 

 41 اأن  االث��ن��ني،  اأم�����س  ال�صحفيني  وح��ري��ة 

ح��زًب��ا ���ص��ج��ل��وا م�����ص��ارك��ات��ه��م يف االن��ت��خ��اب��ات 

4٠٠ م��رت���ص��ًح��ا  ن��ح��و  ال���رمل���ان���ي���ة، مي��ث��ل��ه��م 

ومرت�صحة.

واأعرب املعايطة عن اعتقاده اأن املهم اليوم 

امل�صتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة  ظ��ل  يف 

الد�صتوري  اال�صتحقاق  على  االإ���ص��رار  ه��و 

للمجل�س  ال��ن��ي��اب��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات  ب����اإج����راء 

التا�صع ع�صر، رغم الظروف ال�صعبة، بغ�س 

اىل  م�صريا  االنتخابي،  النظام  ع��ن  النظر 

ب�صكل  الدميقراطية،  احلياة  ا�صتمرارية  اأن 

ب���ني حم��ط��ات  ج�����ًدا  م��ه��م��ة  ق�����ص��ي��ة  دوري، 

عديدة.

يف  �صيا�صًيا  حزًبا   41 ت�صجيل  عن  وك�صف 

ما  �صيا�صًيا،  حزًبا   48 بني  من  االنتخابات، 

ي��ع��د ع��ام��ًا م�����ص��اع��ًدا ن��ح��و ال��ه��دف بتعزيز 

ال�صيا�صية. التعددية 

واأ�صاف اإن احلديث عن الفردية يف العمل 

مبرت�صحي  تتعلق  م�صكلة  »ه��ي  االنتخابي 

القوائم، يف الوقت الذي ميكن فيه الرتويج 

للقوائم كاملة، اإال اأن هناك ثقافة فردية ما 

تزال �صائدة«.

على  ع��دي��دة،  �صيا�صية  اأح����زاب  وح��ر���ص��ت 

تقدمي مر�صحيها �صمن القوائم االنتخابية 

اأحزاب �صمن القوائم امل�صرتكة. كمر�صحي 

قد  لانتخاب،  امل�صتقلة  الهيئة  اأن  يذكر 

ان��ت��خ��اب��ي��ة حتى  4٠٠ خم��ال��ف��ة  ت��ع��ام��ل��ت م��ع 

لتعليمات  خم��ال��ف��ات  ب��ني  م��ا  ت��ن��وع��ت  االآن، 

املادة  خمالفات  واأخرى  االنتخابية  الدعاية 

5٩ م��ن ق��ان��ون االن��ت��خ��اب امل��ت��ع��ق��ل��ة ب���«امل��ال 

االأ�صود«.
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 جامعة البترا تكرم فريقها الفائز 
بمسابقة الهاكثون

االنباط-عمان

املعلومات  تكنولوجيا  كلية  عميدة  كرمت 

ب��ج��ام��ع��ة ال���ب���رتا ال���دك���ت���ورة ن��ه��ى اخل��ل��ي��ل��ي 

عبد  االأ�صتاذ  وم�صرفه  ناجي  اأ�صيل  الطالب 

الكرمي البنا عن فوزهما يف م�صابقة الهاكثون 

التي نظمتها �صركة امازون لطلبة اجلامعات 

»���ص��وت��ك م�صموع«،  م�����ص��روع��ه  ع��ن  االردن���ي���ة 

وجرى التكرمي بح�صور رئي�س ق�صم هند�صة 

الرجميات الدكتور اأحمد �صبيطة.

ال��ذك��اء  ت��و���ص��ي��ع دور  اإىل  امل�����ص��روع  ي��ه��دف 

اال���ص��ط��ن��اع��ي واأل��ي��ك�����ص��ا يف حت�����ص��ني م��ه��ارات 

االت�������ص���ال ل��اأ���ص��خ��ا���س ال���ذي���ن ي��ت��ل��ع��ث��م��ون، 

م���ن خ����ال م��ع��اجل��ة ال�����ص��ج��ات ال�����ص��وت��ي��ة 

االأجزاء  واإزال��ة  يتلعثمون  الذين  لاأ�صخا�س 

التي حتتوي على كام متلعثم بحيث ميكن 

ا�صتخدامها من قبل خدمة اأخرى او تطبيق 

اخر ي�صتخدم ال�صوت كمدخل. 

ي��ذك��ر اأن ه����ذا ف��ع��ال��ي��ة »ال���ه���اك���ث���ون« هي 

احلدث االأول من نوعه من قبل فريق اأمازون 

يف االأردن، حيث �صارك الطاب يف اجلامعات 

 3 اأنحاء االأردن يف ماراثون مّدته  من جميع 

اأيام لت�صميم وبناء وبرجمة حلولهم التقنّية.

 الفايز: التحديات التي نواجهها تتطلب الحيطة والحّذر
االنباط- عّمان

االأع����ي����ان في�صل  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دع����ا   

امل�صاريع  اإقامة  اإىل  الثاثاء،  ام�س  الفايز، 

ا�صتثمار  عر  الغذائي  والت�صنيع  الزراعية 

مناطق  خمتلف  يف  امل�صتغلة  غري  االأرا�صي 

اململكة.

اأع�صاء  من  ع��دًدا  لقائه  خال  ذلك  جاء 

ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع�����ص��ك��ري��ني ال�����ص��اب��ق��ني 

الفخري  رئي�صها  ب��ح�����ص��ور  »امل��ت��ق��اع��دي��ن«، 

غ�����ازي ال���ط���ي���ب، ورئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��م��ي��د 

الرئي�س  ون��ائ��ب  امل��وم��ن��ي،  ع��ب��داهلل  املتقاعد 

العميد املتقاعد اأحمد الرقاد، واالأمني العام 

املتقاعد ح�صني املحارمة. للجنة العقيد 

واأكد الفايز اأهمية اأن يكون للجنة دور فاعل 

االقت�صادية  واالأن�صطة  االجتماعي  العمل  يف 

مبا يخدم التنمية الوطنية، ويح�صن الظروف 

واأبنائهم،  الع�صكريني  للمتقاعدين  املعي�صية 

حم��اوالت  واأي���ة  الكراهية  خلطاب  والت�صدي 

اأمن الوطن. ت�صتهدف 

واأ�صار اإىل اأن اهتمام جالة امللك عبداهلل 

االأمنية  واالأجهزة  امل�صلحة  بالقوات  الثاين 

اأبناء  باملتقاعدين من  اهتمامه  يقل عن  ال 

اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي امل�����ص��ط��ف��وي ال���ذي �صكن 

ال�صهداء  م��واك��ب  وق���دم  االأردن���ي���ني،  ق��ل��وب 

ال��ع��ادل��ة،  ال��وط��ن وق�صايا االأم���ة  اأج���ل  م��ن 

الفل�صطينية. الق�صية  راأ�صها  وعلى 

يواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأن  واأو����ص���ح 

وحالة  االإقليمية  االأو���ص��اع  ب�صبب  االأردن 

ال��ف��و���ص��ى يف امل��ن��ط��ق��ة، ت��ت��ط��ل��ب احل��ي��ط��ة 

واحل��������ّذر وحت����ّم����ل امل�������ص���وؤول���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اأم����ن ال��وط��ن وا���ص��ت��ق��راره، 

وال���ت���وح���د خ���ل���ف ق����ي����ادة ج���ال���ة امل���ل���ك يف 

ال��وط��ن وم��واج��ه��ة  ل��ب��ن��اء  امل��ت��وا���ص��ل  �صعيه 

واالأخطار. التحديات 

وعر�س اأع�صاء اللجنة الأبرز مهماتها يف 

املحافظة على حقوق الع�صكريني ال�صابقني 

لهم  املكت�صبات  م��ن  امل��زي��د  جلب  واإمكانية 

وف����ق االإم���ك���ان���ات امل���ت���اح���ة، ودع����م ���ص��ي��ا���ص��ة 

معربني  الق�صايا،  خمتلف  ح��ي��ال  ال��دول��ة 

ع���ن م����دى اع���ت���زاه���م وف���خ���ره���م ب��ال��ق��ي��ادة 

ال��ه��ا���ص��م��ي��ة وال��ت��ف��اف��ه��م ح��ول��ه��ا، وث��ق��ت��ه��م 

ب��ج��ه��ود ال����دول����ة امل���ب���ذول���ة جت����اه خم��ت��ل��ف 

كورونا  فريو�س  اأزم��ة  واآخ��ره��ا  التحديات، 

امل�صتجد.



االنباط- عمان

قال وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم الناطق 

اإن  العايد،  علي  احلك�مة،  با�شم  الر�شمي 

اأي��ام  خ��الل  �شيك�ن  ال�شامل  التج�ل  حظر 

التنظيمية  الآل���ي���ة  ووف����ق  ف��ق��ط،  اجل��م��ع��ة 

19، مبا يف  رقم  الدفاع  اأمر  اأعلنت يف  التي 

وزير  يحددها  زمنية،  مدة  تخ�شي�ص  ذلك 

الإ�شالمية،  واملقد�شات  وال�ش�ؤون  الأوق��اف 

ل��ل������ش���ل ل��ل��م�����ش��اج��د ���ش��را ع��ل��ى الأق����دام 

لأداء �شالة اجلمعة.

ا���ش��ت��ف�����ش��ارات وات�������ش���الت وردت  وح�����ل 

اإع���الم،  وو���ش��ائ��ل  م���اط��ن��ن  م��ن  للحك�مة 

بعد  ���ش��ام��ل  جت���ل  ح��ظ��ر  تنفيذ  نيتها  ع��ن 

امل�لد  ذك��رى  ي�شادف  ال��ذي  اخلمي�ص،  غد 

ال�����ش��ري��ف و���ش��ي��ت��م خ��الل��ه تعطيل  ال��ن��ب���ي 

وامل�ؤ�ش�شات  الر�شمية  وال��دوائ��ر  ال�����زارات 

وال��ه��ي��ئ��ات ال���ع���ام���ة، اأّك�����د ال���ع���اي���د اأن�����ه لن 

ي�م  خالل  �شامل  جت�ل  حظر  هناك  يك�ن 

اخلمي�ص.

اأن  اإىل  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ال���ع���اي���د،  ول��ف��ت 

احل��ك���م��ة ح��ر���ش��ت م��ب��ك��را ع��ل��ى ال������ش���ح 

تنفيذ  وكيفية  م�عد  اإعالن  يف  وال�شفافية 

حظر التج�ل ال�شامل لإنهاء حالة الإرباك 

اإ���ش��اع��ات  ت��ن�����ش��اأ ب�شبب  ال��ت��ي ق��د  وال��رق��ب 

وتداول غر دقيق للمعل�مات.

حظر  فر�ص  عدم  اأن  على  العايد  و�شدد 

جت�ل �شامل ي�م بعد غد اخلمي�ص، يتطلب 

ب�شبل  اللتزام  درج��ات  اأعلى  امل�اطنن  من 

التي  والزيارات  التجمعات  ال�قاية وتفادي 

تعترب اأح���د اأه���م اأ���ش��ب��اب ان��ت�����ش��ار ال��ع��دوى، 

ال�شن  كبار  وخا�شة  اجلميع  تعر�ص  والتي 

ومن يعان�ن من اأمرا�ص مزمنة و�شعف يف 

املناعة خلط�رة اإ�شابة عالية.

االنباط-عمان 

 التقى وزي���ر امل��ي��اه وال���ري ال��دك��ت���ر معت�شم 

�شعيدان �شفر جمه�رية اأملانيا الحتادية ال�شيد 

التعاون  برنارد كامبمان وبحث معه معه اوج��ه 

وامل�شاريع  ال��ربام��ج  ا�شتكمال  جم��ال  يف  خا�شة 

التي تنفذ بالتعاون بن اجلانبن والية تعزيزها 

وال�شراع باجنازها خا�شة يف ظل تزايد جائحة 

ك�رونا  ) ك�فيد -19( حيث اكد اجلانبان على 

اهمية تعزيز هذا التعاون الط�يل وامل�شتمر بن 

العايل  تقديرهما  ع��ن  معربين  واملانيا  الردن 

�شرورة  على  م�ؤكدين  املياه  جم��الت  يف  خا�شة 

م�شت�ى  حت�شن  تكفل  وم�شاريع  برامج  تنفيذ 

اخلدمات يف جميع مناطق اململكة .

  واكد وزي���ر امل��ي��اه وال���ري ال��دك��ت���ر معت�شم 

على  الدائم  وال��ري  املياه  وزارة  حر�ص  �شعيدان 

اأه��م��ي��ة تعزيز ال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء وال���ش��ت��ف��ادة من 

ه��ي م��شع  ال��ت��ي  املتط�رة   المل��ان��ي��ة  اخل����ربات 

ت��رح��ي��ب ك��ب��ر يف الأردن ع���ل���ى ك��اف��ة امل�شت�يات 

العديد من  اإىل  اأدى  قد  التعاون  ان هذا  م�ؤكدا 

اخلدمة  ج���دة  تط�ير  يف  اأ�شهمت  التي  النتائج 

اإدارة  على  القطاع  �شاعدت  وك��ذل��ك  وحت�شينها 

املياه  و�ش�ل  وحت�شن  ال�شحيحة  املائية  امل����ارد 

لعدد كبر من امل�اطنن باملياه.

ازم��ة ك�رونا  وا�شتعر�ص د. �شعيدان تدعيات 

على قطاع املياه يف ظل ازدي��اد الطلب على املياه 

ارتفاع يف  رافقه من  امل�شب�قه وما  ملعدلت غر 

التزويد املائي بن�شبة )10%( �شهريا الأمر الذي 

ا���ش��اف اأع��ب��اء وحت��دي��ات كبرة ام���ام التحديات 

امل�ج�دة ا�شال يف قطاع املياه الناجتة عن عمليات 

انتاج ونقل وت�زيع املياه وارتفاع كلفها كما تناول 

اللقاء التحديات املائية الخرى يف ظل ا�شتمرار 

جائحة ك�رونا ) ك�فيد -19( وبرامج ال�شتجابة 

اج������راءات وم�����ش��اري��ع  واحل���اج���ة لتنفيذ ح��زم��ة 

لتجاوزها . 

وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان ال��ت��ح��دي��ات الخ����رى التي 

املياه ك�احد من اكرث القطاعات  يعانيها قطاع 

ال�شغ�طات  ت�ا�شل  ب�شبب  وارهاقا  فقرا  املائية 

فر�شت  وال��ت��ي  املا�شية  الط�يلة  ال�شن�ات  ع��رب 

تناق�شا م�شتمرا يف م�ارد املياه املختلفة وحتديات 

والطاقة  الت�شغيل  كلف  وارت��ف��اع  امل��ائ��ب  الفاقد 

وحتديات مياه الري واتفق اجلانبان على تقدمي 

للمفاو�شات  ب��امل��ي��اه  تتعلق  عملية  م��ق��رح��ات 

الردنية الملانية التي �شتجرى يف 27-28 اكت�بر 

احلايل بهدف ا�شتمرار التعاون البناء.

من ناحيته اأعرب ال�شفر الملاين لدى اململكة 

عن  كامبمان  برنارد  ال�شيد  الها�شمية  الردن��ي��ة 

اجلانبان  ب��ن  واملثمر  البناء  بالتعاون  �شعادته 

م�ؤكدا تقدير اجلانب المل��اين ل��الردن ك�شريك 

وث��ي��ق وم����ؤك���دا ا���ش��ت��م��رار ال��ت��ع��اون يف خمتلف 

املجالت 

االنباط- عمان

م��ب��ادرات  اح��دى  الأف��ك��ار،  نّظم م�شنع   

م�ؤ�ش�شة ويل العهد، جل�شة نقا�شّية بعن�ان 

هدفت  الطران”  تكن�ل�جيا  “م�شتقبل 
اأح��دث  على  الأردين  ال�شباب  اإط���الع  اإىل 

اإل��ي��ه ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا يف قطاع  م��ا ت������ش��ل��ت 

الطران.

تنفيذها  مت  ال��ت��ي  اجلل�شة  يف  و���ش��ارك 

ع���ن ب��ع��د، ع���دد م���ن امل��خ��ت�����ش��ن يف ق��ط��اع 

ال��ط��ران وري��ادي��ي اأع��م��ال، ن��اق�����ش���ا اأب��رز 

تكن�ل�جيا  قطاع  ت�اجه  التي  التحديات 

لت  ت��شّ م��ا  اأب���رز  وا�شتعر�ش�ا  ال��ط��ران، 

التي  احلديثة  الطران  تكن�ل�جيات  اليه 

تتمّيز بدوام التطّ�ر والتحديث.

بثها  مت  ال��ت��ي  اجلل�شة  يف  و���ش��ارك  ك��م��ا 

��ات ال��ت���ا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، كل  ع��ل��ى م��ن�����شّ

العام  املدير  اخل�شمان  زه��ر  الكابنت  من 

بهاء  والرائد  للطران،  الردنية  لل�شركة 

ال��ع��م������ص م��ن ���ش��الح اجل���� امل��ل��ك��ي، ودمي��ا 

ع���ل���ّي���ان م���ن ���ش��رك��ة الأج���ن���ح���ة ال��ع��رب��ّي��ة، 

وال���ك���اب���نت ���ش��ه��ي��ل ح�����داد م���ن اأك���ادمي���ّي���ة 

ال�����ط�����ران امل���ل���ك���ّي���ة، وامل���ه���ن���د����ص ي������ش��ف 

ال�شقر  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  عم�رة، 

ل��ل��روب���ت��ات ال��ذات��ي��ة. وق���ال م��دي��ر م�شنع 

اإن  اجلل�شة،  اإ�شماعيل حّقي خالل  الأفكار 

بهدف  ياأتي  النقا�شّية  احللقة  هذه  تنفيذ 

الأردين  ال�����ش��ب��اب  م���ع  ال��ت���ا���ش��ل  ت��ع��زي��ز 

مب��خ��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات، وخ���ل���ق ف��ع��ال��ي��ات 

ومعارفهم،  عل�مهم  تعزيز  م��ن  متّكنهم 

كحا�شنة  الأفكار  مكانة م�شنع  وتعزز من 

ل��ل��ري��ادي��ن والأف����ك����ار ال����ري����ادّي����ة، ���ش��اك��را 

يف  العمل  ب�شركاء  وو�شفهم  املحا�شرين، 

التنمية.

الفعاليات  م��ن  �شل�شلة  اأن  ح��ّق��ي  واأّك���د 

امل�����ش��اب��ه��ة ���ش��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا خ���الل ال��ف��رة 

ال��ق��ادم��ة، واأن���ه �شيتم الإع���الن وال��روي��ج 

عدد  لأك��رب  الباب  فتح  ل�شمان  تباعاً،  لها 

من  وامل�شاركة.  احل�ش�ر  من  ال�شباب  من 

تنفيذ مثل  اأهمّية  امل�شارك�ن  اأكد  جانبهم، 

ه���ذه اجل��ل�����ش��ات، مل��ا ل��ه��ا م��ن دور ك��ب��ر يف 

تغذية معل�ماتهم وتط�يرها، وال�شتفادة 

م��ن��ه��ا، م�����ش��ي��دي��ن ب�����دور م�����ش��ن��ع الأف���ك���ار 

ومهتمن  ك��ري��ادي��ن  ق��درات��ه��م  ت��ع��زي��ز  يف 

يف ع����دد م���ن ال���ق���ط���اع���ات، م��ث��ل ق��ط��اع��ات 

الطران.

اأن م�شنع الأفكار خمترب ت�شنيع  يذكر 

رقمي “فاب لب” مت اإن�شاوؤه بهدف تقدمي 

الأردنين،  ال�شباب  من  للمبتكرين  الدعم 

وي�������ش���م ع��������ددا م�����ن امل������راف������ق احل���دي���ث���ة 

ال���ت���ك���ن����ل����ج���ّي���ة، م���ث���ل حم���ّط���ة الأع����م����ال 

اخل�شبّية، حمّطة اأعمال احلديد، ومرافق 

وم�شاغل  الإلكرونيات،  لعمل  خم�ش�شة 

للتقنيات ثالثية  التمّيز  اخلياطة، ومركز 

الطابعات  م��ن  ع���دداً  ي�شم  ال���ذي  الأب��ع��اد 

الأبعاد. ثالثّية 

االنباط- عمان

ام�ص  الأردين،  التمري�ص  اأعلن جمل�ص   

ن��ت��ائ��ج ام��ت��ح��ان م���زاول���ة مهنة  ال���ث���الث���اء، 

التمري�ص والقبالة الأردين.

 209 اإن  �شحفي  ب��ي��ان  يف  املجل�ص  وق���ال 

مم��ر���ش��ن ومم��ر���ش��ات اج��ت��ازوا الم��ت��ح��ان 

باملئة،  3ر84  بن�شبة  اأم�ص  ي���م  ج��رى  ال��ذي 

امتحان  قان�نية  قابلة   54 اجتازت  وكذلك 

8ر81 باملئة. القابالت القان�نيات بن�شبة 

ع��ل��ى م�قع  م��ن�����ش���رة  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  وب���ن 

http:// راب���ط  ع��ل��ى  ال��ر���ش��م��ي  امل��ج��ل�����ص 

و���ش��ي��ج��ري   ،  /www.jnc.gov.jo
باأ�شماء  ر�شمي  بكتاب  ال�شحة  وزارة  تزويد 

ال����ذي����ن اج�����ت�����ازوا الم���ت���ح���ان ل���ش��ت��ك��م��ال 

اإجراءات اإ�شدار ت�شريح مزاولة املهنة.

االنباط-عمان

المن  با�شم مديرية  العالمي  الناطق  قال 

امل��خ��درات  مكافحة  ادارة  يف  العاملن  اإن  ال��ع��ام 

كافة  متابعة  يف  الي�مية  جه�دهم  خ��الل  وم��ن 

 ، املخدرة  بامل�اد  املرتبطة  اجلرمية  الن�شاطات 

ك���ادر  اأحبطت  فقد  وت��روي��ج��اً،  واجت���اراً  تهريباً 

املخدرة  امل���اد  لتهريب  حم��اولت  ث��الث  الدارة 

اثنتن منها داخل معربين حدودين وبالتعاون 

ففي  الردن��ي��ة.  واجل��م��ارك  المنية  مع اجلهات 

ت��اب��ع ف��ري��ق حت��ق��ي��ق��ي خ��ا���ص  ال��ق�����ش��ي��ة الوىل 

وردت  م��ع��ل���م��ات  امل���خ���درات  مكافحة  ادارة  م��ن 

ح����ل ق��ي��ام جم��م���ع��ة م��ن ال���ش��خ��ا���ص بتجهيز 

وحت�����ش��ر ك��م��ي��ات ك��ب��رة م��ن احل��ب���ب امل��خ��درة 

حيث  اجل�����ار،  دول  لح���دى  لتهريبها  مت��ه��ي��داً 

للمعل�مات  ج��م��ع��ه  خ���الل  م���ن  ال��ف��ري��ق  مت��ك��ن 

من  ال��ت��اأك��د  م��ن  امل�شب�هن  ال���ش��خ��ا���ص  وت��ت��ب��ع 

ب�ا�شطة  التهريب  وطريقة  ال����اردة  املعل�مات 

اخ��ف��اء امل�����اد امل��خ��درة ب��اج��زاء اح���دى م��رك��ب��ات 

ال�����ش��ح��ن )الط�������ارات( وج����رت م��داه��م��ة م���ق��ع 

مركبة ال�شحن و�شبط �شخ�شن من املت�رطن 

 100 ع��ل��ى  ُع���رث  امل��رك��ب��ة  وبتفتي�ص  الق�شية  يف 

���ش��ري داخ��ل  اأُخ��ف��ي��ت ب�شكل  ال���ف ح��ب��ة خم���درة 

اطارات املركبة.   ويف مطار امللكة علياء الدويل 

وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م��ع الج���ه���زة الم��ن��ي��ة واجل��م��ارك 

الردن��ي��ة ج��رى تفتي�ص ط��رد ق���ادم م��ن اح��دى 

به  ال�شتباه  بعد  احلل�يات  مادة  ويح�ي  الدول 

على  وتفتي�شه  فتحه  بعد  بداخله  ُع��رث  حيث   ،

الكري�شتال  م��ادة  من  كميات  بداخلها  كي�شاً   12

املخدرة كانت خمباأة ب�شكل غر ظاهر ومبتابعة 

القب�ص على �شخ�ص  اأُلقي  الق�شية  التحقيق يف 

الق�شية  يف  القب�ص  واأُل��ق��ي  فيما    . بها  ت���رط 

�شخ�ص  على  احل��دودي��ة  املعابر  اح��د  يف  الثالثة 

م���ن ج��ن�����ش��ي��ة ع��رب��ي��ة ب��ع��د ال���ش��ت��ب��اه ب���ه وُع���رث 

بح�زته  ال��ت��ي  والم��ت��ع��ة  تفتي�شه  بعد  ب��ح���زت��ه 

حاول  املخدرة  الكري�شتال  مادة  من  كغم   2 على 

ال��ث��الث  ال��ق�����ش��اي��ا  ،وح����ل���ت  للمملكة  ادخ��ال��ه��ا 

ملدعي عام حمكمة امن الدولة.

املحلي
50 الأربعاء  10/28 / 2020 

املتدحرجة،  اأزماتها  وقع  وعلى  العربية،  المة  تاريخ  من  الع�شيبة  املرحلة  هذه  يف 

بندر  ب��ن  نايف  عمان  يف  ال�شع�دي  ال�شفر  عنه  اأع��ل��ن  م��ا  اأث��ل��ج  وتداعياتها،  وك���رون��ا 

يف  طبية  وجامعة  م�شت�شفى  لإن�شاء  ال�شحية  الرعاية  م�شروع  اق��رار  جلهة  ال�شديري 

العالن  هذا  اثلج  اأق���ل..  لال�شتثمار،  الأردين  ال�شع�دي  ال�شندوق  عّمان حتت مظلة 

وانعكا�شاته  وم��ع��ان��ي��ه  واأه��م��ي��ت��ه  امل�����ش��رك،  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  بقيمة  وذّك���رن���ا  ���ش��دورن��ا، 

الذي  الهام  ال�شراتيجي  التفكر  ذل��ك  مماثالت  من  املت�قعة  املجدية  القت�شادية 

من  الك���رث  اململكتن  جت��م��ع  ال��ت��ي  ال�شتثنائية  الثنائية  ال��ع��الق��ة  ع��م��ق  ع��ن��ق  ي��ط��ّ�ق 

�شقيقتن على اخلر والرفاه، بل اأن العالن جاء يف وقت نتعط�ص فيه كعرب ل�شد اأزر 

بع�شنا بع�شا، يف �شياق عروبي ل ينتهي، ويدرك متاما معاين الخ�ة احلقيقية، وقيمة 

النتاجية وترجمتها على اأر�ص ال�اقع تعزيزا لال�شتقرار والتط�ر.

لالعمار  دوما  املمدودة  الي��ادي  هذه  ال�شع�دية  العربية  اململكة  على  جديدا  لي�ص   

بب�شع  نح�شرها  اأن  من  اأك��رب  الثنائية  فالعالقات  حي�ية،  قطاعات  وخدمة  والنماء 

بعيد  والتخطيط  وال��شطية  الع��ت��دال  قيم  لتقاطع  ت�ليفة  م��ن  اأك���رب  ه��ي  ك��ل��م��ات، 

وهي  وقدراتهم،  وكفاءاتهم،  املنطقة،  اأبناء  ب�ش�اعد  مزدهرا  الغد  يرى  ال��ذي  امل��دى، 

رغم  نه�شتها  من  تعزز  اأن  عليها  ملنطقة،  امل�شتقبلية  والنظرة  امل�شرك  امل�شر  تقاطع 

والمنية  وال�شيا�شية  القت�شادية  الأو���ش��اع  مل��راوح��ة  اأ���ش��رى  نبقى  فلن  ال�شعاب،  ك��ل 

اأن امل�شتقبل القابل للحياة وال�شتمرارية، ه� ملن يفكر ويطرح احلل�ل  اإذ  والع�شكرية، 

وينتج وي�شارك يف احلد من اأمرا�ص الع�شر من بطالة وفقر، كيف ل، وامل�شروع الذي 

تقدر تكلفته ب� 400 ملي�ن دولر، �شي�فر 5 اآلف فر�شة عمل، و�شي�شتقطب 600 طالب 

طب وي�فر 300 �شرير.

هذا غي�ص من في�ص ما كنت وما زلت اأدع� اليه دائما ح�ل اهمية الت�شامن العربي 

والتكامل والتعاون حتقيقا للم�شالح امل�شركة، فال�قت ه� لالنتاجية، ولي�ص لنتظار 

الفعل،  ردات  الفعل، ول نر�شى بدور  ادوات  اأن منلك  اليه الم�ر، وعلينا  �شت�ؤول  عما 

مطلقا.  

   كانت املفاجاة  ال�شعيدة يف اإعالن ال�شديري عن اأ�شخم م�شروع يف تاريخ العالقات 

الأردنية ال�شع�دية املتمثل ب�شكة حديد تربط بن العقبة وعّمان، ذلك امل�شروع احللم، 

الذي �شيقرب امل�شافات حكما اأكرث يف ال�عي العربي اجلمعي، و�شيغر ا�شراتيجيا من 

العرب ينكب  اأن تفكر  ل�  زاهر، وحبذا  امل�ع�دة مب�شتقبل  املنطقة  العامل لهذه  نظرة 

من الآن و�شاعدا على هذا املنحى الذي يفكر خارج �شندوق النتظار وترحيل امللفات، 

كيف ل، والردن فعليا يتمتع بال�شتقرار والأمن والأمان، متاما كما ه� احلال باململكة 

البلدان اجلاذبة للفر�ص ال�شتثمارية ال�شخمة، على غرار  ال�شقيقة، ما يجعلهما من 

�شقيقتن،  من  الك��رث  اململكتن  بن  املتميزة  القت�شادية  العالقات  على  ان�شحب  ما 

ووج�د  الأردن،  املدينة ومن �شمنها  للدول  املدي�نية  ال�شع�دية  تاأجيل  ل�شيما يف ظل 

�شندوق ا�شتثماري م�شرك، راأ�ص ماله ال�شندوق  يقدر ب� 3 مليارات دولر.

اأعمال  امل�شت�شفى واجلامعة و�شكة احلديد، كل منها فاحتة خر بالفعل يف جمال    

ا�شتكمال  امل�����ش��روع��ات  وه��ذه  ال�����ش��دي��ري،  ال�شفر  ب��ه  اإم��ل  م��ا  على  تاكيدا   ، ال�شندوق 

ل�شل�شلة ل متناهية من تعاون م�شتدام ل يرتبط بظرف حمدد اأو وقت بعينه، بل انها 

الأردن وال�شع�دية والذي  التجاري بن  التبادل  �شل�شلة متينة يف �شياق م�شتمر حلجم 

بلغ 5 مليار دولر العام املا�شي، وُيعمل بكل ق�ة على زيادته يف الأع�ام املقبلة، ذلك اأن 

اإذ لن  اأكرب �شريك جتاري لالأردن، وهذا مبعث اعتزاز وفخر لنا يف الردن،  ال�شع�دية 

باخلدمات  يتعلق  مل�شروع  تطلعا  هنالك  اأن  بل  حد،  عند  امل�شركة  امل�شروعات  تت�قف 

ا�شتثمارية  فر�ص  لديه  الأردن  اأن  ع��ن  ف�شال  الأردين،  لل�ش�ق  لتقدم  التكن�ل�جية 

�شخمة اأهمها ومنها يف جمال ال�شياحة.

ورغ��م ظروف  اأن��ه  اململكتن  وامل�شرك بن  العايل  التن�شيق  وت��رة  ي��دل على  وم��ا    

ال�شقيقتن،  اململكتن  بن  والت�شدير  ال�شتراد  رفعت  اجلائحة  اأن  ال  الآن،  العامل 

الأمر الذي يعني اأي�شا اأن عمق العالقة يتجاوز اأي �شعاب من اأي ن�ع، ويف اأي وقت. 

 اأملي اأن نك�ن دائما على م�عد م�ش�ق يف عامل عربي م�شتقر ومزدهر واآمن، عامل 

الن�عي  والتط�ر  الرقمية  وال��ري��ادة  واملعرفة  والعلم  القت�شاد  بتقدم  دوم��ا  مت�شلح 

املتينة  وال�ش�ص  بال�شالبة  م�شيدة  عالقات  من  ال  يتاأتي  ل  وه��ذا  كافة،  املجالت  يف 

وو�ش�ح الروؤية، متاما كما ه� حالنا على خط عمان – الريا�ص وبالعك�ص، هذا اخلط 

املكلل بغار على جبن الزيت�ن والنخيل.

إخالص القاضي  

 غار الزيتون والنخيل يزين 
سّكة عمان – الرياض

الصفدي يؤكد أهمية التعاون مع روسيا لتفعيل جهود إنهاء األزمة السورية

 العايد: ال حظر تجول شامال الخميس

 وزير المياه والسفير االلماني يبحثان استمرار التعاون في مجاالت المياه

مصنع األفكار ينظم حلقة نقاشّية بعنوان »مستقبل تكنولوجيا الطيران«

 إعالن نتائج امتحان مزاولة مهنة التمريض 

 احباط ثالث محاوالت تهريب 
للمواد المخدرة من والى المملكة 

االنباط--عمان

 دع����ا ن���ائ���ب رئ��ي�����ص ال���������زراء وزي���ر 

اخل���ارج���ي���ة و�����ش�����ؤون امل��غ��رب��ن اأمي���ن 

تكثيف  اإىل  ال��ث��الث��اء  ام�����ص  ال�����ش��ف��دي 

اجل����ه�����د ال����دول����ي����ة ب���ه���دف ال��ت������ش��ل 

يقبله  ال�ش�رية  ل��الأزم��ة  �شيا�شي  حل��ل 

ال�������ش����ري����ن، وي�����ش��م��ن وح�����دة ���ش���ري��ا 

لها  ويعيد  اأرا�شيها  ووح��دة  ومتا�شكها 

اإىل  وي�ؤدي  ودورها،  وا�شتقرارها  اأمنها 

منها  الأج��ن��ب��ي��ة  ال��ق���ات  جميع  خ���روج 

والق�شاء على الإرهاب وت�فر ظروف 

الع�دة الط�عية لالجئن اإىل وطنهم.

ج���اء ذل���ك خ���الل ا���ش��ت��ق��ب��ال ال���زي��ر 

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ق��ر  يف  ال�����ش��ف��دي 

اخل��ا���ص  للمبع�ث  امل��غ��رب��ن  و����ش����ؤون 

ل��ل��رئ��ي�����ص ال��رو���ش��ي ل�����ش���ؤون ال��ت�����ش���ي��ة 

ال��ذي  لفرينتيف  األك�شاندر  ال�ش�رية 

م�شرك  وف��د  راأ����ص  على  اململكة  ي��زور 

رف��ي��ع امل�����ش��ت���ى ي�����ش��م ع����دداً م��ن ك��ب��ار 

امل�����ش���ؤول��ن ال���رو����ص امل��ع��ن��ي��ن ب��ال�����ش��اأن 

ال���������ش�����ري م�����ن وزارت����������ي اخل���ارج���ي���ة 

والدفاع.

واك�����د ال�������ش���ف���دي اأه���م���ي���ة ال���ت���ع���اون 

جه�د  لتفعيل  رو���ش��ي��ا  م��ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 

اإن����ه����اء الأزم�������ة ال�������ش����ري���ة، و�����ش����رورة 

وت��ق��دمي  ���ش���ري��ا  يف  ال���ش��ت��ق��رار  تثبيت 

لتخفيف  الالزمة  الإن�شانية  امل�شاعدة 

التي  مناطقهم  يف  ال�����ش���ري��ن  م��ع��ان��اة 

حت��ت��اج ه���ذه امل�����ش��اع��دات، خ�����ش������ش��اً يف 

اجل���ن����ب ال�������ش����ري. ك��م��ا اأك�����د اأه��م��ي��ة 

الآمنة  للع�دة  املالئمة  الظروف  تهيئة 

وال����ط�����ع����ي����ة ل���الج���ئ���ن ال�������ش����ري���ن، 

وا���ش��ت��م��رار امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ب��ت���ف��ر 

ال����دع����م ال������الزم ل����ل����دول وامل��ج��ت��م��ع��ات 

ظل  يف  خ��ا���ش��ة  ل��الج��ئ��ن،  امل�شت�شيفة 

ال��شع الإن�شاين والطبي غر امل�شب�ق 

الذي تفر�شه ظروف جائحة ك�رونا.

وفيما يتعلق مبخيم الركبان، اأو�شح 

ال�شفدي اأن جتمع الركبان، وه� جتمع 

 - اأممية  م�ش�ؤولية  �ش�رين،  مل�اطنن 

الركبان  م�شكلة  حل  اإن  وق��ال  �ش�رية. 

التي  املناطق  اإىل  قاطنيه  بع�دة  يكمن 

جاءوا منها، واإن اأي م�شاعدات اإن�شانية 

اأو طبية يحتاجها املخيم يجب اأن تاأتي 

من الداخل ال�ش�ري.

جت���اوز  الأردن  اأن  ال�����ش��ف��دي  واأك�����د 

ط���اق���ت���ه ال����ش���ت���ي���ع���اب���ي���ة ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق 

ب��ال��الج��ئ��ن ال���ذي���ن ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ن��ح��� 

ويقدم  منهم،  األ��ف  وثالثمائة  ملي�ن 

ل��ه��م ك���ل ال���ع����ن؛ ���ش��ي���ف��اً اأ���ش��ق��اء اإىل 

ق�شية  واأن  وطنهم،  اإىل  ع�دتهم  حن 

دولية. وبحث  الالجئن هي م�ش�ؤولية 

التط�رات  الرو�شي  وال���ف��د  ال�شفدي 

اأهمية  م��شحا  ال�����ش���ري،  اجل��ن���ب  يف 

التعاون مع رو�شيا مل�اجهات التحديات 

من  وحذر  فيها.  والقت�شادية  الأمنية 

اإع��ادة  الإره��اب��ي��ة  الع�شابات  حم���اولت 

ب��ن��اء ق��درات��ه��ا ووج����ده���ا يف اجل��ن���ب، 

ج��م��ي��ع  ���ش��ت��ت��خ��ذ  امل��م��ل��ك��ة  اأن  م�����ؤك����دا 

الإج��������راءات ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ح��م��اي��ة اأم��ن��ه��ا 

وم�����ش��احل��ه��ا. وب����ن �����ش����رورة اح���ت����اء 

الت�تر يف اجلن�ب واتخاذ كل اخلط�ات 

ال�����ش��روري��ة حل��م��اي��ة امل��ن��ط��ق��ة واأه��ل��ه��ا 

وت�فر متطلبات العي�ص الكرمي الآمن 

ل��ه��م. وت��ن��اول الج��ت��م��اع ال��ت��ط���رات يف 

جه�د عقد اجل�لة الرابعة لجتماعات 

ال�شفدي  واأو�شح  الد�شت�رية.  اللجنة 

باعتبارها  اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  اأه��م��ي��ة 

خط�ة مهمة على طريق الت��شل حلل 

ال���ش��ت��م��رار  واأه��م��ي��ة  ل��الأزم��ة،  �شيا�شي 

ل�ش�ريا  الأمم��ي  املبع�ث  جه�د  دعم  يف 

غ�����ر ب����ي����در�����ش�����ن وم�������ش���اع���ي���ه ل���دف���ع 

الأطراف ال�ش�رية باجتاه حتقيق تقدم 

ال�شيا�شية. العملية  يف 

و���ش��دد ال�����ش��ف��دي خ���الل الج��ت��م��اع 

والت�ا�شل  التن�شيق  اإدامة  اأهمية  على 

ال�شفدي  واأك���د  ورو���ش��ي��ا.  اململكة  ب��ن 

ع��ل��ى تط�ير  احل���ر����ص  ولف��ري��ن��ت��ي��ف 

ال��ع��الق��ات ال��ت��ي ب��ن��اه��ا ج��الل��ة امل��ل��ك 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين وف���خ���ام���ة ال��رئ��ي�����ص 

ال����رو�����ش����ي ف�����الدمي�����ر ب�����ت����ن ع��ل��ى 

والثقة.  ال�����ش��راح��ة  م��ن  �شلبة  اأ���ش�����ص 

الرو�شي  وال�فد  ال�شفدي  وا�شتعر�ص 

ال���ت���ط����رات الإق��ل��ي��م��ي��ة، وخ�����ش������ش��اً 

الفل�شطينية  بالق�شية  املرتبطة  تلك 

وال�����ع�����راق ول���ي���ب���ي���ا. و�����ش����دد م��ب��ع���ث 

ال��دور  اأهمية  على  ال��رو���ش��ي  الرئي�ص 

ي���ق����ده���ا  ال����ت����ي  واجل�����ه������د  الأردين 

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

الأزم�����ات الإق��ل��ي��م��ي��ة وحت��ق��ي��ق الأم���ن 

وال�شتقرار.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء    28  /  10  / 2020

االنباط-عمان

والريادة  الرقمي  االقت�ساد  وزي��ر  ق��ال   

اأحمد الهناندة، اإن القطاع اخلا�ص �سريك 

اأ�سا�سي يف دعم عملية التنمية االقت�سادية 

وال ن��ن��اف�����س��ه ب��ل ن��وف��ر ل��ه ال��ب��ي��ئ��ة االأم��ث��ل 

الفر�ص  وا�ستغالل  والتو�سع  لال�ستثمار 

االأه���داف  يحقق  مب��ا  وال��ت��ع��اون  للت�سارك 

الوطنية.

ا�ستمرار  الثالثاء،  ام�ص  الهناندة  واأكد 

ال�����وزارة يف ع��ط��اء ���س��راء اأج���ه���زة ح��ا���س��وب 

بداية  قبل  املقتدرين  غري  املدار�ص  لطلبة 

الف�سل الدرا�سي الثاين.

ت��در���ص ح��ال��ي��ا بع�ص  ال�����وزارة  اإن  وق���ال 

موا�سفات  على  ت��وؤث��ر  ق��د  ال��ت��ي  امل��ت��غ��ريات 

ال��ع��ط��اء وب��ع�����ص ب���ن���وده، ك��م��ا ت��ق��وم بجمع 

ال���ب���ي���ان���ات ال���ت���ي ���س��ت�����س��اع��د ع���ل���ى حت��دي��د 

اي�سالها وتوزيعها. الكميات و�سرعة 

تعمل على  الوزارة  اأن  الهناندة  اأكد  كما 

مكوناتها  بجميع  التحتية  البنية  ت��وف��ري 

ال��رق��م��ي،  ال��ت��ح��ول  ل��دع��م ومت��ك��ن عملية 

تعمل  التي  والفنية  التقنية  املن�سات  وبناء 

ون�سرها،  الرقمية  اخل��دم��ات  تطوير  على 

القطاع  م��ع  ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ات  وب��ن��اء 

اخلا�ص يف �سبيل حتقيق االأهداف يف اأ�سرع 

اأن خدمة املواطن  وقت ممكن، م�سريا اإىل 

���س��رك��ة  اأو  م��وؤ���س�����س��ة  اأو  ف����ردا  اأك�����ان  ����س���واء 

اهم  من  هي  واأف�سل،  اأ�سهل  احلياة  وجعل 

اولوياتنا خالل املرحلة املقبلة.

و�سدد على اأهمية العمل لبناء منظومة 

م��ع��ل��وم��ات م���وح���دة ي�����س��ه��ل ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 

وال���و����س���ول اإل���ي���ه���ا وال���ت���ح���ول ال���ك���ام���ل يف 

االأم��ن  وت��وف��ري منظومة  ال��دف��ع،  خ��دم��ات 

العمل  اإىل  اإ���س��اف��ة  املتكاملة،  ال�����س��ي��راين 

ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وو���س��ع م�����س��ودة 

ال��ق��وان��ن وال�����س��ي��ا���س��ات ال��داع��م��ة ل��ت��وج��ه 

الرقمي. االقت�ساد 

وح����ول واج���ه���ات اال���س��ت��خ��دام ال��ت��ي ج��رى 

ت��واج��ه��ه��ا وخا�سة  ال��ت��ي  ب��ن��اوؤه��ا، وال��ت��ح��دي��ات 

م��ن�����س��ة »در�����س����ك«، ق����ال: اإن ال���واج���ه���ات ال��ت��ي 

بنيت يف ظروف انت�سار فريو�ص كورونا، جاءت 

ا���س��ت��ج��اب��ة ل���ظ���روف ق���اه���رة وح���اج���ة ف���وري���ة، 

ا�ستدعت ال�سرعة يف اتخاذ القرار والتنفيذ.

تعط  مل  احل���ال���ي���ة  ال���ظ���روف  اأن  وب����ن 

ال��واج��ه��ات وق��ت��ا ك��اف��ي��ا، وق��د جن��ح بع�سها 

وواج������ه االآخ������ر حت���دي���ات يف ال��ت��ط��ب��ي��ق او 

ك��ورون��ا  اأزم���ة  اأن  اإىل  م�سريا  اال���س��ت��خ��دام، 

ك�����س��ف��ت ال��ك��ث��ري م���ن ن��ق��اط ال�����س��ع��ف وم��ا 

ن��ح��ت��اج��ه ل��رف��ع ق��درت��ن��ا ع��ل��ى اال���س��ت��ج��اب��ة 

يف  ال�سرعة  يتطلب  ما  لالزمات،  ال�سريعة 

االإجناز واإعادة و�سع االأولويات.

وب���خ�������س���و����ص م��ن�����س��ة »در�������س������ك«، ب��ن 

الهناندة انه مل يكن هناك حل فوري يلبي 

نظام  يكن  ُبعد، ومل  التعليم عن  متطلبات 

ال��ن��وع من  ل��ه��ذا  م��درب��ا  او  التعليم ج��اه��زا 

ال�سركات  احدى  وقامت  الفوري،  االنتقال 

االأردن��ي��ة ال��ت��ي متتلك امل��ه��ارات وال��ق��درات 

ال���الزم���ة ب��ب��ن��اء امل��ن�����س��ة يف وق����ت ق��ي��ا���س��ي 

وجمانا من منطلق خدمة املجتمع.

الظروف  باالعتبار  االخذ  �سرورة  واكد 

اخل����ا�����س����ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ت���وف���ري االج����ه����زة، 

امل��ت��وف��رة يف  واخل���رات  االن��رتن��ت  وانت�سار 

احلاجه  تلبية  يف  دوره��ا  واأدت  املجال،  هذا 

الفورية والطارئة وامللحة.

وح���ول ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة م��ع القطاع 

ملتزمة  ال��وزارة  ان  الهناندة  بن  اخلا�ص، 

مب����ا ج�����اء يف ك���ت���اب ال��ت��ك��ل��ي��ف ال�������س���ام���ي، 

و���س��ن��ع��م��ل م���ع ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص ون��ب��ح��ث 

ون���دع���م ���س��ب��ل ال�������س���راك���ة وال���ت���ع���اون ب��ك��ل 

امل�سلحة  وا���س��ع��ن  وم��و���س��وع��ي��ة  �سفافية 

اأولويتنا االأوىل. الوطنية 

�سبكة  ب��رن��ام��ج  ب���اإجن���از  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 

االألياف ال�سوئية الوطني، قال ان الوزارة 

اجن���زت ج���زءا ك��ب��ريا م��ن ال�����س��ب��ك��ة، ورب��ط 

احلكومية،  املواقع  من  باملئة   50 من  اكرث 

تبقى من عطاءات  ما  ويجري حاليا طرح 

ال�ستكمال اجناز ال�سبكة، ومناق�سة ودرا�سة 

ال��ت�����س��ارك وال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص 

وت�سغيله،  وادارت����ه،  امل�����س��روع،  ا���س��ت��م��رار  يف 

اكر  اإىل  منه  اال�ستفادة  لتعظيم  اإ���س��اف��ة 

بعد  تنته  مل  الدرا�سة  ان  اإىل  م�سريا  ح��د، 

وح��ال  ال��ع��الق��ة  ذات  االأط�����راف  م��ع جميع 

النتيجة  ع��ن  ب���االإع���الن  ���س��ن��ق��وم  االن��ت��ه��اء 

الت�سارك والتعاون. واآلية 

االنباط-عمان

الدويل  والتعاون  التخطيط  وزي��ر  وّق��ع 

لدائرة  االإقليمي  واملدير  ال�سريدة،  نا�سر 

امل�������س���رق يف ال��ب��ن��ك �����س����اروج ك���وم���ار ج��ه��ا، 

دوالر؛  مليون   374 بقيمة  م�سروع  اتفاقية 

األف   270 لنحو  نقدية  م�ساعدات  لتقدمي 

وث��ي��ق��ة  ب��ح�����س��ب  االأردن،  يف  ف��ق��رية  اأ����س���رة 

للبنك الدويل .

االثنن  وق��ع��ت  ال��ت��ي  الوثيقة  وبح�سب 

للتحويالت  ال���ط���ارئ  امل�����س��روع  ي�ستفيد   ،

النقدية لال�ستجابة الأزمة فريو�ص كورونا 

التنمية  وزارة  م���ن  م�����س��رتك  مت��وي��ل  م���ن 

24 م��ل��ي��ون  ال��دول��ي��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 

امل�������س���اع���دات  ت���ق���دمي  ���س��ي��ت��م  ح���ي���ث  دوالر، 

ب�سبب  دخ��ل��ه��ا؛  م�����س��در  ف��ق��دت  اأ����س���ر  اإىل 

امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����ص  ج��ائ��ح��ة  اأزم�����ة 

)كوفيد-19(.

اإن جائحة فريو�ص  قال  ال��دويل،  البنك 

ال��ن��م��و يف  اآف����اق  اإ���س��ع��اف  اإىل  اأدت  ك���ورون���ا 

ب�سكل ملحوظ،  القريب  املدى  على  االأردن 

ب��ت��اأث��ري ه��ذه  ح��ي��ث ت�سعر االأ���س��ر االأردن���ي���ة 

ال�������س���دم���ة االق���ت�������س���ادي���ة ب�����س��ك��ل رئ��ي�����س��ي 

م��ن خ���الل ف��ق��دان ف��ر���ص ال��ع��م��ل وت��راج��ع 

الدخل.

 350 امل�������س���روع ي�����س��م��ل ق���ر����س���ا ب��ق��ي��م��ة 

لالإن�ساء  ال��دويل  البنك  من  دوالر  مليون 

من  كمنحة  دوالر  مليون  و24  وال��ت��ع��م��ري، 

الريطانية. احلكومة 

 “يتاأثر العمال يف القطاع غري الر�سمي 

تاأثراً �سديداً حيث اإنهم ال يتمتعون باآليات 

وي��رتّك��ز  الر�سمية،  االجتماعية  احل��م��اي��ة 

اأول���ئ���ك ال��ع��م��ال ب�����س��ك��ل غ���ري م��ت��ن��ا���س��ب يف 

االأ�سر الفقرية و�سبه الفقرية؛ مما يعّر�ص 

االأ�سر القريبة من خط الفقر اإىل االنزالق 

الفقرية  االأ���س��ر  وي��ه��ّدد  ال��ف��ق��ر،  دائ���رة  اإىل 

باالنزالق اإىل دائرة الفقر املدقع” بح�سب 

البنك الدويل.

ال����دويل،  وال���ت���ع���اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة 

يتم  اأن  �سابق  �سحفي  ت�سريح  يف  توقعت 

جمل�ص  عليه  واف��ق  ال��ذي  امل�����س��روع،  تنفيذ 

امل���دي���ري���ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ن مل��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك 

25 ح���زي���ران/ ي��ون��ي��و امل��ا���س��ي،  ال����دويل، يف 

مطلع العام املقبل.

اإىل  �سابق،  ت�سريح  يف  ال���وزارة  واأ���س��ارت 

اأن����ه ول��ل��ت��خ��ف��ي��ف م��ن ت��اأث��ري اأزم����ة ك��ورون��ا 

ب��ادرت  الر�سمي،  القطاع  يف  العاملن  على 

اع��ت��م��اد  اإىل  ���س��ري��ع��ا  االأردن����ي����ة  احل���ك���وم���ة 

اإجراءات ا�ستثنائية تلزم ال�سركات باالإبقاء 

تخفي�ص  على  ق��ي��ود  وو���س��ع  عّمالها،  على 

االأج������ور، وت���وف���ري ال�����س��ي��ول��ة واالإع����ف����اءات 

برناجماً  احلكومة  اعتمدت  كما  لل�سركات. 

وط��ن��ي��اً ط��م��وح��اً حل��م��اي��ة االأ����س���ر ال��ف��ق��رية 

�سندوق  بتنفيذه  ي��ق��وم  ب���االأزم���ة  امل��ت��اأث��رة 

امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة، وه���و اجل��ه��ة ال��ر���س��م��ي��ة 

النقدي للفقراء. املعنية بالدعم 

���س��اب��ق على  تعليق  ق��ال يف  ك��وم��ار ج��ه��ا، 

فريو�ص  تف�سي  اأع��ق��اب  “يف  اإن��ه  االتفاقية، 

م��وارد  بح�سد  ال���دويل  البنك  ق��ام  ك��ورون��ا، 

االآثار  مواجهة  على  االأردن  مل�ساعدة  مالية 

امل�سروع  ه��ذا  وي��ه��دف  للجائحة،  ال�سحية 

معاجلة  على  االأردن  م�ساعدة  اإىل  اجلديد 

ال���ت���داع���ي���ات االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة 

ل����الأزم����ة، وال��ن��اج��م��ة ع���ن ت��ق��ل�����ص اأ����س���واق 

العمل، وخف�ص االأجور، وتراجع م�ستويات 

الدخل.و اإن تقدمي حتويالت نقدية طارئة 

االأ�سر  ومنها  واملحرومة،  الفقرية  لالأ�سر 

لتمكينها  االأ�سا�ص  هو  امل���راأة،  تعولها  التي 

قدرتها  على  واحلفاظ  االأزم��ة،  حتّمل  من 

على ال�سمود، وعلى اال�ستقرار االجتماعي 

نقديا  دع��م��ا  �سيقدم  اجل��دي��د،  امل�����س��روع 

اأ���س��رة  األ����ف   190 اإىل  اأ���س��ه��ر   6 م���دى  ع��ل��ى 

حم����روم����ة ال ت�����س��ت��ف��ي��د ح���ال���ي���ا م����ن دع���م 

����س���ن���دوق امل���ع���ون���ة ال���وط���ن���ي���ة. و���س��ي�����س��ان��د 

’تكافل’ ل��ل��دع��م  ب��رن��ام��ج  اأي�����س��ا  امل�����س��روع 

55 األ����ف اأ����س���رة ف��ق��رية  ال��ن��ق��دي ل��ت��غ��ط��ي��ة 

2021، كما  اأ���س��رة ع��ام  األ��ف  2020، و85  ع��ام 

 6 مل��دة  ط��ارئ��ا  اإ�سافيا  نقديا  دعما  �سيقّدم 

برنامج  من  حاليا  امل�ستفيدة  لالأ�سر  اأ�سهر 

ت��ك��اف��ل ل��ل��و���س��ول اإىل م�����س��ت��وي��ات االن��ت��ف��اع 

نف�سها املقررة للدعم النقدي الطارئ.

و���س��ي�����س��ت��خ��دم ال��دع��م ال��ن��ق��دي ال��ط��ارئ 

امل��ن�����س��ة االإل��ك��رتون��ي��ة املُ�����س��ّم��م��ة ل��رن��ام��ج 

اإل����ك����رتون����ي����ة  ���ة  م���ن�������سّ وه�������و  ’تكافل’، 
ح��دي��ث��ة ل��ل��دع��م ال��ن��ق��دي اإىل ال��ف��ق��راء مت 

يف   ،2019 م����اي����و/اآي����ار  ���س��ه��ر  يف  اإط����الق����ه 

للحماية  ال��وط��ن��ي��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط����ار 

اخ��ت��ي��ار  وي��ت��م   .2025-2019 االج��ت��م��اع��ي��ة 

ال��ط��ارئ  ال��ن��ق��دي  ال��دع��م  م��ن  امل�ستفيدين 

’تكافل’ التي  ب��رن��ام��ج  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  م��ن 

ت��ت�����س��م��ن ب��ي��ان��ات اج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة 

حمّدثة مت الّتحقق منها الأكرث من مليون 

��ة ت��ب��ادل  اأ����س���رة؛ وذل����ك ب��ا���س��ت��خ��دام م��ن�����سّ

املوّحد. البيانات لل�سجل الوطني 

 األردن والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لتقديم تحويالت 
نقدية ألسر تضررت من كورونا

االنباط- عمان

اأط���ل���ق���ت امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

اخل��دم��ات  م��ن  ج��دي��دة  ح��زم��ة  االجتماعي 

اإط������ار خطة  ل��ل��م��ن�����س��اآت يف  االإل���ك���رتون���ي���ة 

ال���ت���ح���ول االإل������ك������رتوين ت����وف����ريا ل��ل��وق��ت 

واجل���ه���د وال��ك��ل��ف ع��ل��ى م��ت��ل��ق��ي اخل��دم��ة، 

اإط�������ار  ����س���الم���ت���ه���م يف  ع����ل����ى  واحل������ف������اظ 

بجائحة  املرتبطة  االح��رتازي��ة  الرتتيبات 

كورونا.

ام�ص  �سحايف  بيان  يف  املوؤ�س�سة  واأف��ادت 

�ستتيح  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات  اأن  ال��ث��الث��اء، 

امل���ج���ال اأم�����ام امل��ن�����س��اآت ال���س��ت��ك��م��ال اإدخ����ال 

البيانات غري املوردة عن الفرتات ال�سابقة 

بيانات  قواعد  على  مبا�سر  ب�سكل  وعك�سها 

اخلدمة  �ستتيح  حيث  املوؤ�س�سة؛  واأن��ظ��م��ة 

اجلديدة للمن�ساآت اإدخال حركات ال�سريان 

واالإي���ق���اف واإدخ�����ال روات����ب ك��ان��ون ال��ث��اين 

لديها. للعاملن 

وبينت اأن على �سابط ارتباط املن�ساأة يف 

هذه احلالة الدخول اإىل ح�ساب املن�ساأة من 

على  وال�سغط  االإلكرتونية  املوؤ�س�سة  بوابة 

اختيار  ثم  �سابقة  بيانات  ا�ستكمال  نافذة 

���س��ري��ان«،  اأو ح���رك���ات  »اإي���ق���اف���ات وروات�����ب 

وحت���دي���د ال�����س��ن��ة ال��ت��ي ي��رغ��ب ب��ال��ت��ع��دي��ل 

العاملن  بيانات  له  �ستظهر  حيث  عليها؛ 

يف املن�ساأة ويقوم بالتعديل اإذا تطلب االأمر 

الظاهرة  اخل��ي��ارات  اإح��دى  على  وال�سغط 

وا�ستكمال بقية اإجراءات اخلدمة.

���س��ري��ان  ب��اإ���س��اف��ة ح��رك��ة  اأم���ا م��ا يتعلق 

�سابط  على  فيتعن  املن�ساأة  يف  للعاملن 

ارت���ب���اط امل��ن�����س��اأة اخ��ت��ي��ار خ���دم���ات اإدخ����ال 

حركة �سريان باأثر رجعي ثم حتديد ال�سنة 

امل��وؤم��ن  ب��ي��ان��ات  تعبئة  ذل��ك  وب��ع��د  وال�سهر 

عليه يف اخلانات املحددة.

واأو�سحت املوؤ�س�سة اأن احلزمة اجلديدة 

ح��رك��ات  اإدخ�����ال  خ��ا���س��ي��ة  ت��وف��ري  ت�سمنت 

)متكن  لل�سيخوخة  اجل��زئ��ي  التخفي�ص 

ال���الح���ق���ة ح��ت��ى  1( ل��الأ���س��ه��ر  اق���ت�������س���ادي 

���س��ه��ر اأي�����ار م���ن ال���ع���ام امل��ق��ب��ل الع��ت��م��اده��ا 

اإدخ��ال  الإع��ادة  احلاجة  دون  تلقائي  ب�سكل 

احلركات �سهرا ب�سهر.

وك�����س��ف��ت امل��وؤ���س�����س��ة ع���ن ع��زم��ه��ا ق��ري��ب��اً 

اط������الق خ���دم���ت���ي ت���ق���دمي ط���ل���ب���ات ���س��ل��ف 

للمن�ساآت  التق�سيط  وطلبات  املتقاعدين 

خ���دم���ات  م����ن   %98 ل��ت�����س��ب��ح  اإل���ك���رتون���ي���اً 

بالكامل  اإلكرتوين  ب�سكل  متاحة  املوؤ�س�سة 

جلمهورها ودون احلاجة ملراجعة فروعها.

االنباط-عمان

 

ق�����ال م���دي���ر ع�����ام امل���وؤ����س�������س���ة ال��ع��ام��ة 

مهيدات،  نزار  الدكتور  وال��دواء،  للغذاء 

ك��م��ي��ة من  امل��وؤ���س�����س��ة حت��ف��ظ��ت ع��ل��ى  اإن 

الحتوائها  ط��ن   100 بنحو  ق��درت  االأرز 

م�ستودعات  اأح��د  يف  احل��ي  ال�سو�ص  على 

واأغ���ل���ق���ت���ه  ع����م����ان،  ب���ال���ع���ا����س���م���ة  االأرز 

من  الع�سرات  واإي��ق��اف  االأح��م��ر  بال�سمع 

اح��رتازي��ا  العمل  ع��ن  االأرز  م�ستودعات 

حل������ن ظ�����ه�����ور ن����ت����ائ����ج ال���ف���ح���و����س���ات 

املخرية.

ب����ي����ان ���س��ح��ف��ي  وب������ن م����ه����ي����دات، يف 

اأ�سدرته املوؤ�س�سة ام�ص الثالثاء، اأن فرق 

املناطق  مديريتي  يف  والتفتي�ص  الرقابة 

والغذاء، وبالتن�سيق مع االأجهزة االأمنية 

تنفيذ  ت���وا����س���ل  امل��خ��ت�����س��ة،  وال���رق���اب���ي���ة 

ت�ستهدف  التي  املو�سعة  الرقابية  حملتها 

كافة املواد الغذائية املتداولة يف االأ�سواق 

وحت��دي��دا م���ادة االأرز ك��ون��ه��ا اأح���د امل���واد 

طلبا  ت�سهد  ال��ت��ي  االأ���س��ا���س��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 

عنه  للتحري  املواطنن  قبل  م��ن  كبريا 

و���س��ح��ب ع��ي��ن��ات م��و���س��ع��ة م���ن ع����دد من 

املن�ساآت على امتداد �سل�سلة التداول.

يف  الرقابة  ف��رق  اأن  مهيدات  واأ���س��اف 

اأرب���ع  م���دار  ع��ل��ى  مكثفة  ن��وع��ي��ة  عملية 

من  الع�سرات  اأوق��ف��ت  ���س��اع��ة،  وع�سرين 

وذل���ك  ال��ع��م��ل،  ع���ن  االأرز  م�����س��ت��ودع��ات 

ب�����س��ورة اح���رتازي���ة حل��ن ظ��ه��ور نتائج 

وات��خ��اذ  ال��الزم��ة  املخرية  الفحو�سات 

االإجراءات املنا�سبة على �سوئها.

امل��وؤ���س�����س��ة وحل��م��اي��ة  اأن  و����س���دد ع��ل��ى 

����س���ح���ة و�����س����الم����ة امل�����واط�����ن ك����اأول����وي����ة 

ق�����س��وى، ف��اإن��ه��ا ت��ع��م��ل ع��ن ك��ث��ب لتتبع 

امل��ت��داول��ة ب�سكل  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  ك��اف��ة 

ل�سمان  خ��ا���ص  ب�سكل  االأرز  وم���ادة  ع��ام 

م��ط��اب��ق��ت��ه��ا ل��ل��ق��واع��د ال��ف��ن��ي��ة امل��ع��ت��م��دة 

اأي��ة حماولة  حم��ذرا يف الوقت ذات��ه من 

للعبث ب�سالمة و�سحة غذاء املواطن.

امل���واط���ن���ن  دور  امل���وؤ����س�������س���ة  واأك��������دت 

وجلهودها  لها  ا�سرتاتيجين  ك�سركاء 

ال��رق��اب��ي��ة يف م�����س��وؤول��ي��ة ���س��م��ان �سالمة 

وج���ودة ال��غ��ذاء، داع��ي��ة ل��الإب��الغ ع��ن اأي��ة 

مالحظة اأو �سكوى يجري ر�سدها بهذا 

ال�ساأن من خالل خط ال�سكاوى املجاين 

info@ 117114 والريد االإلكرتوين 

اأب  الوات�ص  تطبيق  وعر   JFDA.Jo
على الرقم 0795632000.

 الضمان تطلق حزمة جديدة من الخدمات اإللكترونية للمنشآت

 الغذاء والدواء: التحفظ على 100 طن من األرز الحتوائها
 على السوس الحي

وزير االقتصاد الرقمي: القطاع الخاص شريك بالتنمية 
االقتصادية وال ننافسه

 استمرار الدوام في االستهالكية 
المدنية الخميس 

الطاقة تعلن عن 10 إصابات 
بفيروس »كورونا« 

 تطوير المهارات: قرار المرونة 
بأساليب العمل حصرا على مزودي 

التدريب المرخصين

 متحف األردن يتوقف عن استقبال 
زواره ليومين

 منتدى االستراتيجيات: 5ر20 % من 
األردنيين قادرون على العمل عن بعد

االنباط- عمان

اال�ستهالكية  املوؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  ق��رر   

امل��دن��ي��ة ���س��ل��م��ان ال��ق�����س��اة، ا���س��ت��م��رار ال���دوام 

وال��ذي ي�سادف ذكرى   ، ليوم غد اخلمي�ص  

)امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال�����س��ري��ف(، وذل���ك يف كافة 

اال�����س����واق م���ن ال�����س��اع��ة 9 ���س��ب��اح��اً وح��ت��ى 

4 ع�سراً. ال�ساعة 

واأك����د ال��ق�����س��اة يف ب��ي��ان ام�����ص ال��ث��الث��اء، 

اأن ا���س��ت��م��رار ال����دوام ي��اأت��ي الإف�����س��اح امل��ج��ال 

ام�������ام امل����واط����ن����ن ل���������س����راء اح���ت���ي���اج���ات���ه���م 

اىل  م�����س��رياً  امل��وؤ���س�����س��ة،  م��ن  وم�ستلزماتهم 

على  ترويجية  وع��رو���ص  تخفي�سات  توفري 

اكرث من 190 �سلعة.

�سفحة  اىل  الرجوع  اىل  املواطنن  ودع��ا 

الفي�سبوك،  موقع  على  الر�سمية  املوؤ�س�سة 

والتخفي�سات. العرو�ص  اأ�سعار  ملتابعة 

امل��وؤ���س�����س��ة جت����ري ع��رو���س��اً  اإن  وا����س���اف 

ب�����س��ك��ل م�ستمر  م���واده���ا  ع��ل��ى  وت��خ��ف��ي�����س��ات 

امل��ن��ت�����س��رة  ����س���وق���اً،   67 ال��ب��ال��غ��ة  ب���اأ����س���واق���ه���ا 

مبحافظات واألوية اململكة كافة، بعد اأن يتم 

اجتيازها للفحو�سات املخرية الالزمة.

االنباط-عمان

وال�������رثوة  ال����ط����اق����ة  وزارة  اع���ل���ن���ت   

اإ����س���اب���ات   10 اك���ت�������س���اف  ع����ن  امل���ع���دن���ي���ة 

ب���ف���ريو����ص )ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د- ك��وف��ي��د 

تطبيق  وبا�سرت  فيها  العاملن  بن   )19

ال����روت����وك����ول اخل����ا�����ص ب���ال���ت���ع���ام���ل م��ع 

ح�����االت اال����س���اب���ة ب���ال���ف���ريو����ص وت�����س��م��ل 

ال���ع���زل وال��ت��ع��ق��ي��م واج�����راء ال��ف��ح��و���س��ات 

للموظفن.

 وال���ت���زام���ا ب�����االإج�����راءات امل��ن�����س��و���ص 

من  للحد  املعتمد  الروتوكول  يف  عليها 

الوزارة  عقمت  )كورونا(  فريو�ص  انت�سار 

وتعطيل  امل�����س��اب��ن  ع���زل  ومت  م��راف��ق��ه��ا 

فيها  يعملون  التي  التنظيمية  الوحدات 

واجراء الفحو�سات الالزمة للمخالطن 

بالتعاون مع جلان التق�سي الوبائي.

املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  وزارة  وتطبق   

م���ن���ذ ب�����دء اجل���ائ���ح���ة ال���دل���ي���ل االر������س�����ادي 

اخلا�ص بالعمل يف مثل هذه الظروف ومنها 

مع  الن�سف  اىل  املوظفن  اع���داد  تخفي�ص 

احلفاظ على ا�ستمرارية العمل.

ا�ستخدام  باملراجعن  ال��وزارة  واهابت 

املتوفرة  االل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  طلبات 

ع��ل��ى امل��وق��ع االل���ك���رتوين ل���ل���وزارة وذل��ك 

بالتعامل  اخلا�ص  بالروتوكول  التزاما 

م������ع ال�����ف�����ريو������ص،مب�����ا ي���ح���ف���ظ ���س��ح��ة 

و�سالمتهم. والعاملن  املواطنن 

االنباط-عمان

ق�����ال رئ���ي�������ص ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر 

اإن  ال�سفا�سفة،  قي�ص  ال��دك��ت��ور  امل��ه��ارات 

العمل  اأ�ساليب  يف  باملروِنة  ال�سماح  ق��رار 

وال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي 

املهني  ال��ت��دري��ب  امل��ع��اه��د وم��وؤ���س�����س��ات  يف 

اأمر  بناء على  التدريب  واملراكز ومزودي 

على  ح�سرا  ينطبق   ،)19( رق��م  ال��دف��اع 

من  ترخي�سها  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ة  اجل��ه��ات 

الهيئة.

واو�سح ال�سفا�سفة يف ت�سريح �سحفي 

ي�سمل  ال  القرار  ه��ذا  اأن  الثالثاء،  ام�ص 

الرتبية  وزارة  لقانون  اخلا�سعة  اجلهات 

والتعليم اأو احلا�سلة على ترخي�سها من 

ج��ه��ات اأخ����رى، حم���ذرا م���زودي اخل��دم��ة 

اأي  مم��ار���س��ة  م��ن  الهيئة  م��ن  املرخ�سن 

تدريب اأو تعليم اأو تدريب بخالف ما هو 

مرخ�ص لهم به.

وا����س���اف اإن ال��ه��ي��ئ��ة ���س��ت��ق��وم ب��ج��والت 

ال��ع��م��ل  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة 

للتاأكد من مدى التزام مزودي التدريب 

التدريب  وموؤ�س�سات  ومراكز  معاهد  من 

العمل  ا�ساليب  يف  امل��رون��ة  ب��ق��رار  املهني 

وال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي، 

اأي  ميار�سون  وال  �سابقا،  عنه  ع��ل��ن 
ُ
اأ كما 

طائلة  وحتت  لرتخي�سهم  خالفا  اأعمال 

امل�سوؤولية.

وكان رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة وزير 

اال�ستثمار  ل�سوؤون  الدولة  ووزي��ر  العمل 

ال��دك��ت��ور معن ال��ق��ط��ام��ن، اأ���س��در ق��رارا 

ي�����س��م��ح ب���امل���رون���ة يف اأ���س��ال��ي��ب ال��ع��م��ل يف 

امل���ع���اه���د وم���وؤ����س�������س���ات ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي 

واملراكز ومزودي التدريب.

االنباط- عمان

عن  اع���ت���ذاره  االأردن  م��ت��ح��ف  اأع��ل��ن   

ا���س��ت��ق��ب��ال ال������زوار ل��ل��ي��وم��ن امل��ق��ب��ل��ن، 

كافة  التعقيم يف  الإج��راء عمليات  وذلك 

���س��الم��ة زوار  م���راف���ق���ه، ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى 

املتحف.

وق����ال م��دي��ر ع���ام امل��ت��ح��ف امل��ه��ن��د���ص 

الثالثاء،  ام�ص  بيان  يف  عمارين  ايهاب 

زواره  ال���س��ت��ق��ب��ال  ���س��ي��ع��ود  امل��ت��ح��ف  اإن 

ال�ساعة  من  املقبل،  االأح��د  ي��وم  كاملعتاد 

9 �سباحا وحتى ال�ساعة 2 بعد الظهر.

االنباط-عمان

االأردين  اال�سرتاتيجيات  منتدى  اأو�سى 

القطاع اخلا�ص بو�سع ا�سرتاتيجية وا�سحة 

للتحول ال�سريع نحو العمل عن بعد حلماية 

املهنية ملوظفيه يف حالة  ال�سحة وال�سالمة 

تف�سي اأي وباٍء يف امل�ستقبل.

ودعا املنتدى يف ورقة اإيجاز بعنوان »املهن 

االأردن:  العمل فيها عن بعد يف  التي ميكن 

امل�����س��ت��ف��ي��دون وامل���ت�������س���ررون م���ن احل���ظ���ر«، 

ال���ك���ف���اءة وال���ق���درة  ت��ق��ي��ي��م  اإىل  ال�������س���رك���ات 

االإن��ت��اج��ي��ة مل��وظ��ف��ي��ه��ا ق��ب��ل وب��ع��د االن��ت��ق��ال 

للعمل عن بعد، ما ي�سّهل حتديد اأية ثغرات 

والقيام  عملياتها  يف  ولوج�ستية  تنظيمية 

مب��ع��اجل��ت��ه��ا، خ��ا���س��ة ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق االأم���ر 

بتقليل �ساعات العمل االإ�سافية غري املجدية 

)العمل االإ�سايف اخلفي(.

اأن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ك��ه��ذه  امل��ن��ت��دى  وب����ن 

بزيادة املرونة يف �سوق العمل  اأي�ساً  �ست�سهم 

وزيادة االإنتاجية.

وط���ال���ب���ت ال����ورق����ة احل���ك���وم���ة ب��ت��ح��دي��د 

الفئات االأكرث ت�سرراً باململكة يف حال فر�ص 

احلظر على ممن هم باأم�ّص احلاجة للدعم 

ال��ع��دد  اإىل  بالنظر  ال��ف��رتة،  ت��ل��ك  يف  امل���ايل 

ال��ك��ب��ري م��ن ال��ع��ام��ل��ن غ��ري ال��ق��ادري��ن على 

العمل عن بعد.

وبن املنتدى يف الورقة، اأن جائحة كورونا 

»الو�سع  التكيف مع  االأردن��ي��ن على  اأج��رت 

الطبيعي اجلديد«، الأن احلظر الذي ُفر�ص 

اخلا�ص  القطاع  وموؤ�س�سات  احلكومة  اأدخ��ل 

»العمل  اإىل مفهوم  العادي  االأردين  والعامل 

ب�ساأن  الت�ساوؤالت  بع�ص  اأث��ار  ما  امل��ن��زل«،  من 

من ميكنه العمل عن ُبعد، وما هي املهن التي 

تتطلب احل�سور اإىل مكان العمل.

الدرا�سات  اإىل عدد من  الورقة  وا�ستندت 

الدولية ومراكز االأبحاث العاملية التي قدرت 

ن�����س��ب��ة ال��وظ��ائ��ف ال��ت��ي مي��ك��ن��ه��ا ال��ع��م��ل عن 

باملئة من   50 اإىل   37 اأن  بعد ونوعها، مبينة 

الوظائف يف دول منظمة التعاون االقت�سادي 

والتنمية ميكن اأن تكون عن بعد.

واو�سحت اأنه وبح�سب الت�سنيف الدويل 

املعياري املوحد للمهن وال�سادر عن منظمة 

العمل الدولية، فاإن الوظائف الثالث التي 

عن  فيها  العمل  باإمكانية  ال�����س��دارة  حتتل 

والرجميات  الكمبيوتر  وظائف  هي  ُبعد، 

ال��ت��ع��ل��ي��م  ووظ�����ائ�����ف  ب���امل���ئ���ة،   100 ب��ن�����س��ب��ة 

والتدريب واملكتبات بن�سبة 85 اإىل 98 باملئة، 

باملئة،   97 اإىل   84 بن�سبة  القانونية  وامل��ه��ن 

اأم���ا ال��وظ��ائ��ف ال��ت��ي ت��اأت��ي يف ن��ه��اي��ة قائمة 

بعد  عن  فيها  العمل  ميكن  التي  الوظائف 

تنظيف  وظ��ائ��ف  فهي  ب��امل��ئ��ة،  �سفر  بن�سبة 

الطعام  اإع���داد  ووظ��ائ��ف  و�سيانتها،  املباين 

وظائف  اإىل  اإ���س��اف��ًة  ال�سلة،  ذات  واخل��دم��ة 

البناء وال�سناعات اال�ستخراجية.



االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  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 عبد الهادي ور�سوان  

 )  120059( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2019/9/22 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

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة �سالمه املطور و�سريكه وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )15639( بتاريخ 

2010/9/6  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سالمه املطور و�سريكه

اإىل �سركة : �سالمه املطور و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200149256(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة �ساهني وعمرو  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2015/8/4 حتت الرقم )112250( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/27 

�ساهني   عبداهلل  حممد  ا�سامة  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – النخيل  �ساحية   / عمان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

079878757

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

تنظيم املدن والقرى والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 

ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم ) 843( 

تاريخ 2020/8/13  عدم املوافقة على خمطط  الغاء 

طريق �سعة ) 6 ( م �سمن احلو�س رقم ) 1 ( الطنطور 

من ارا�سي الكوم الحمر.

البادية  ل��واء   / اجلديده  اجلمال  ام  بلدية  يف  وذل��ك 

ال�سمالية .

وزير االدارة املحلية

املهندس وليد محي الدين املصري

رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة حماده فرجاين و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل 

  2005/7/12 بتاريخ   )76715( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حماده فرجاين و�سركاه

اإىل �سركة : حماده فرجاين و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

) تغيب عن العمل (
نحن السادة شركة موسى 

البابلي وتوفيق حسن
) حضانة راحة ماما (

نبلغ السيدة / شرين 
حسن احمد حماد

 8/12 ت��اري��خ  م��ن  لغيابكم  ن��ظ��را 

عن   20210/10/26 ت��اري��خ  اىل 

وانقطاعكم  ماما  راح��ة  ح�سانة 

ع�سرة  ع��ن  تزيد  مل��دة  العمل  ع��ن 

ايام متوا�سلة دون اي �سبب . عليه 

�سيتم اتخاذ الجراءات القانونية 

الالزمة بحقكم ح�سب قانون العمل 

من  ه�   /28 امل��ادة  ح�سب  والعمال 

1996 .لذا يتوجب  قانون 8 ل�سنة 

خ��الل  الدارة  م��راج��ع��ة  ع��ل��ي��ك 

ثالثة ايام من تاريخ الن�سر

حضانة راحة ماما

اعـــــــــــالن

قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

تنظيم املدن والقرى والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 

ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم ) 521( 

تاريخ 2020/6/3  عدم املوافقة على خمطط  حتويل 

 ) د   ( �سكن  من   )  1259  ،  1319  ( القطعتني  احكام 

36 ( البلد من  اىل جتاري حملي �سمن احلو�س رقم ) 

ارا�سي ايدون .

وذلك يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�سبة اربد .

وزير االدارة املحلية

املهندس وليد محي الدين املصري

رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عبا�س  �سالح  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ونبيله �سالح  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   1994/12/13 بتاريخ   )  38443(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــالن
يعلن لطالع العموم يف بلدية ام اجلمال اجلديدة باأن اللجنة اللوائية 

للتنظيم والبنية للواء البادية ال�سمالية قررت بقرارها رقم 

) 118 / 41  ( تاريخ 2019/11/7 املوافقة على قرار اللجنة املحلية 

رقم  اجلديدة  اجلمال  ام  بلدية  يف  اجلمال  ام  حملي  ملجل�س  للتنظيم 

املوافقة على تغيري �سفة  2019/9/11 واملت�سمن  ) 7 / 36 ( تاريخ 

ا�ستعمال القطع ) 1534 ، 1533 ( حو�س ) 2 / اخلربة ( لوحة رقم 

ح�سب  وذل��ك  املجاور  ح�سب   ) ب   ( �سكن  اىل  عامة  مباين  من   )  2  (

من  �سهر  ملدة  لالعرتا�س  اعالنه  واي��داع  الغاية  لهذه  املعد  املخطط 

لذوي  الر�سمية وجريدتني حمليتني ويجوز  ن�سره يف اجلريدة  تاريخ 

العالقة  الطالع على املخطط يف مبنى البلدية وتقدمي اعرتا�ساتهم 

واقرتاحاتهم لدى البلدية خالل اوقات الدوام الر�سمي على ان تكون 

مدعمة باملخططات التو�سيحية والوثائق الثبوتية.

احمد عواد السحيم
متصرف لواء البادية الشمالية
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200032249(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة رائد احلديدي و�سريكاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1990/1/11 حتت الرقم )22668( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/27 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد عواد العواملة و�سهم نايل 

ال�سواحلة  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : اجلاردنز / جممع نا�سر التجاري – ت: 

0796084185

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�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكته   الب�ساب�سه  رامي  �سركة  بان  والتجارة 

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )72297( بتاريخ 2004/8/8   

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : رامي الب�ساب�سه و�سريكته

اإىل �سركة : رامي الب�ساب�سه 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

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200163068(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ع�ساف واخلاجني  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )117069( بتاريخ 2017/8/16 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/10/27 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سمري جميل �سالح ع�ساف  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / اجلبيهة – ت: 0796157848

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

الربعاء   28/ 10 / 2020
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االنباط - وكاالت

ل��ت��ن�����س��ي��ق  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ك��ت��ب  ق�����ال 

“مو�سم  اإن  “اأوت�سا”  الإن�سانية  ال�����س��وؤون 

ق��ط��ف ال���زي���ت���ون يف ف��ل�����س��ط��ن ت��ع��ط��ل من 

19 حادثة،  قبل م�ستوطنون اإ�سرائيليون يف 

ب��ج��روح،  فل�سطينًيا  م��زارًع��ا   23 ���س��ي��َب 
ُ
اأ اإذ 

األف �سجرة  �سرمت النار يف ما يزيد عن 
ُ
واأ

زي���ت���ون، ومت���ت ���س��رق��ة ك��م��ي��ات ك��ب��رة من 

املح�سول«.

واأك���د ت��ق��ري��ر ح��م��اي��ة امل��دن��ّي��ن، ال�����س��ادر 

عن “اأوت�سا” للفرتة بن 6 اإىل 19 اأكتوبر/

امل�ستوطنن  اع��ت��داءات  اأن  الأول،  ت�سرين 

الفل�سطينين، على م�سارف  املزارعن  على 

اإ�سابة  اإىل  اأدت  اهلل،  رام  �سرق  برقة  قرية 

زي��ت��ون  ���س��ج��رة   30 واإح�������راق  ب����ج����روح،   14

للدموع، يف حن  امل�سيل  الغاز  قنابل  ب�سبب 

�ُسجلت بقية الإ�سابات يف املناطق الزراعية 

القريبة من بلدة حوارة يف نابل�س، وقريتي 

نعلن وبيتلو يف رام اهلل، وبجوار م�ستوطنة 

���س��رم��ت ال��ن��ار يف 
ُ
ميفو دوت���ان يف ج��ن��ن، واأ

بها  ال��دم��ار  وحل��ق  زيتون  �سجرة   450 نحو 

���س م��زارع��ن  ب��ع��د ف���رتة وج���ي���زة م���ن ت��ع��رُّ

�سّنه  لهجوم  يعبد  قرية  م��ن  فل�سطينين 

قبل  من  طردهم  مت  وبعدما  امل�ستوطنون، 

اأرا�سيهم. اجلنود الإ�سرائيليون من 

وتابع التقرير اأن ب�سع مئات من اأ�سجار 

الزيتون، التي تعود لفل�سطينين من قرية 

املغلقة  اأحرقت يف املنطقة  �سفا يف رام اهلل، 

خ��ل��ف اجل�����دار. ويف ع�����س��رة م���واق���ع اأخ���رى 

اأن  امل��زارع��ون  وجد  للم�ستوطنات،  جم��اورة 

تلفت اأو 
ُ
اأ�سجار الزيتون التي تعود لهم اإما اأ

ووقعت  حم�سولها،  و�سرق  ثمارها  ُقطفت 

العديد من هذه احلوادث يف املناطق املقيد 

ال�سلطات  ت�سمح  وال��ت��ي  اإل��ي��ه��ا،  ال��و���س��ول 

على  بدخولها  للفل�سطينين  الإ�سرائيلية 

اأي��ام خ��ال مو�سم  اأرب��ع��ة  اإىل  م��دى يومن 

قطف الزيتون باأكمله، كما مت ت�سجيل اأربع 

واأ�سيب  م�ستوطنون،  �سنها  اأخرى  هجمات 

احلجارة  اأ�سابت  عندما  فل�سطيني  ر�سيع 

ال�����س��ي��ارة ال��ت��ي ك���ان ي�����س��اف��ر ع��ل��ى متنها يف 

حمافظة بيت حلم.

����س���رم���ت ال���ن���ار يف 
ُ
ويف ب���ل���دة اخل�����س��ر، اأ

ويف  اح��رتاق��ه��ا،  اإىل  اأدى  م��ا  نحل  40 خلية 

الأردن،  غ����ور  ���س��م��ال  يف  ف�����س��اي��ل  م��ن��ط��ق��ة 

ج�سدًيا  امل�ستوطنن  من  جمموعة  اعتدت 

من  واح���ًدا  وقتلت  فل�سطينين  رع��اة  على 

خ��راف��ه��م، ويف ق��ري��ة ج��ال��ود يف ن��اب��ل�����س، مت 

متد  التي  وكاباتها  الكهرباء  اأعمدة  قطع 

الزراعية بالكهرباء واإعطابها. احليازات 

 11 بينهم  م��ن  فل�سطينًيا   85 واأ���س��ي��ب 

طفًا، وجنديان اإ�سرائيليان، بجروح خال 

ا�ستباكات يف خمتلف اأنحاء ال�سفة الغربية 

مبو�سم  املرتبطة  احلوادث  بخاف  املحتلة 

الحتال  قوات  نفذت  كما  الزيتون،  قطف 

 132 واعتقلت  واع��ت��ق��ال،  بحث  عملية   126

اأنحاء ال�سفة. فل�سطينًيا يف خمتلف 

18 اأكتوبر/ “يف  وقال تقرير “اأوت�سا”: 

الإ�سرائيلية  القوات  دخلت  الأول،  ت�سرين 

ت��ق��ع ع��ل��ى م�سافة  اأرا����س���ي  غ����زة، وج���رف���ت 

تقارب 400 مرت من ال�سياج احلدودي �سرق 

خانيون�س، ما اأدى اإىل تدمر عدة دومنات 

من املحا�سيل واأنظمة الري، ووفًقا مل�سادر 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ف��ق��د ه��دف��ت ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات 

ج���م���اع���ات  ح���ف���رت���ه���ا  اأن�����ف�����اق  ت����دم����ر  اإىل 

فل�سطينية«.

امل��ن��ط��ق��ة  ث���اث���ة ح�����وادث وق���ع���ت يف  ويف 

ث��م��ان��ي��ة  الح���ت���ال  ���س��ل��ط��ات  ه��دم��ت  )ج(، 

الفتقار  بحجة  فل�سطينيون،  ميلكها  مباٍن 

ال�سلطات  ت�سدرها  التي  البناء  رخ�س  اإىل 

 12 ت��ه��ج��ر  اإىل  اأدى  م���ا  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، 

��ا، وك��ان��ت خ��م�����س��ة م��ن ه���ذه امل��ب��اين  ���س��خ�����سً

يف  ي��ط��ا  م�سافر  مبنطقة  جتمعن  يف  ت��ق��ع 

باعتبارها  م�سنفة  منطقة  وه��ي  اخلليل، 

التدريب  لأغ��را���س  نار”  اإط��اق  “منطقة 
ال��ع�����س��ك��ري الإ���س��رائ��ي��ل��ي، وُه���دم���ت امل��ب��اين 

الفار�سية-خلة  جتمع  يف  الأخ��رى  الثاثة 

اأم���ر  اأ����س���ا����س  ع��ل��ى  الأردن  غ����ور  يف  خ�����س��ر 

 96 غ�سون  يف  امل��ب��اين  ه��دم  يجيز  ع�سكري 

�ساعة من �سدور “اأمر اإزالة«.

االنباط - وكاالت

 ب��ي��ن��م��ا ت���رت���ف���ع ح�����دة امل��ن��اف�����س��ة ب��ن 

ال���رئ���ي�������س الأم�����رك�����ي دون����ال����د ت���رام���ب 

وامل���ر����س���ح ال���دمي���ق���راط���ي ج���و ب���اي���دن يف 

ال�����س��وط الأخ�����ر م���ن ح��م��ل��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة 

غ���ر م�����س��ب��وق��ة يف ت���اري���خ ال���ب���اد، ي��رك��ز 

“املجمع  ي�����س��م��ى  م���ا  ع���ل���ى  امل��خ��ت�����س��ون 

الن��ت��خ��اب��ي��ة(،  ال��ك��ل��ي��ة  )اأو  النتخابي” 

اأن حت�سم نتيجة �سباق  املتوقع  حيث من 

الرئا�سة الأمركية 187 �سوتاً يف املجمع 

النتخابي املكون من 538 �سوتاً.

وامل���ج���م���ع الن���ت���خ���اب���ي ي��ع��ك�����س ح��ج��م 

اأح��د  ف���از  اإذا  مب��ع��ن��ى:  ال�سعبي  ال�����س��وت 

امل��ر���س��ح��ن ب���ولي���ة م���ا، ت��ذه��ب اأ����س���وات 

باأغلبية  ل��ل��ف��ائ��ز  امل��ج��م��ع  م��ن  امل��ن��دوب��ن 

48 ولية من اأ�سل  الأ�سوات ال�سعبية يف 

امل���ن���دوب���ون يف ولي��ت��ي  ي��ق�����س��م  ف��ي��م��ا   ،50

يف  ونرب�ساكا  ال��ب��اد،  �سرق  �سمال  م��ن، 

املقاطعات  يف  الأ�سوات  عد  وفق  و�سطها 

النتخابية يف الولية.

وت���ق�������س���م ه������ذه الأ��������س�������وات ب�����ن 11 

ولي����ة، ه���ي: ف��ل��وري��دا، ج��ورج��ي��ا، اآي����وا، 

ن�����ورث ك����ارولي����ن����ا، اأوه�����اي�����و، ت��ك�����س��ا���س، 

بن�سلفانيا،  ن��ي��ف��ادا،  مي�سيغان،  اأري��زون��ا، 

يف  انتخابيتن  ودائ��رت��ن  وي�سكون�سن، 

وليتي نربا�سكا ومن.

وبينما هناك 187 �سوتاً حمل خاف، 

يرجح اأن يح�سل بايدن، على 226 �سوتا 

للدميقراطين  ع��ادة  ت�سوت  ولي���ات  يف 

الأ���س��وات  ه��ذه  وتعود  نحوهم.  متيل  اأو 

 « “املتاأرجحة  ب����  ت��و���س��ف  ولي�����ات  اإىل 

ل  ال��ت��ي  وه���ي   ،)swing states(

ي��ط��غ��ى ف��ي��ه��ا واح����د م���ن احل���زب���ن على 

الأ�سا�سي  ال��ه��دف  تعد  وب��ال��ت��ايل  الآخ���ر، 

الأ�سوات  لك�سب  الرئا�سة  مر�سحي  اأمام 

ل�ساحلهم. فيها 

يف املقابل، فاإنه من املتوقع اأن ي�سمن 

الأم����ر يعني  125 ���س��وت��اً، وه���ذا  ت��رام��ب 

اإىل  ب��اي��دن  م��ن  اأك���ر  ت��رام��ب يحتاج  اأن 

الأ���س��وات  م��ن  اأك��رب  ع��دد  احل�سول على 

.187 ال�

 306 ع��ل��ى  ح�����س��ل  ت���رام���ب  اأن  ي���ذك���ر 

ح�سلت  فيما   2016 انتخابات  يف  مندوبا 

م��ن��دوب��ا   232 ع��ل��ى  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ه���ي���اري 

ثاثة  من  باأكر  عليه  تفوقت  اأنها  رغم 

ت��رام��ب  لي�سبح  �سعبي،  ���س��وت  م��اي��ن 

ال��رئ��ي�����س اخل��ام�����س والأرب����ع����ون، وذل���ك 

جدا  �سغر  بهام�س  له  خ�سارتها  ب�سبب 

امل���ذك���ورة  املتاأرجحة”  “الوليات  يف 

اأعاه.

اأوردت���ه  ال��ذي  التحليل،  ه��ذا  وي�ستند 

اإىل  جورنال”،  �سرتيت  “وول  �سحيفة 

ب���ي���ان���ات ث�����اث م��ن��ظ��م��ات غ����ر ح��زب��ي��ة 

وت�����س��ر خ��ري��ط��ة ت��و���س��ح ���س��ي��ن��اري��وه��ات 

اأن بع�س الوليات  اإىل  حمتملة للنتيجة 

ه���ام���ة ل��ل��غ��اي��ة ل���رتام���ب ل��ل��و���س��ول اإىل 

النتخابي  املجمع  من  لزمة  �سوتاً   270

ل�سمان الفوز يف النتخابات.

بايدن  ل��دى  اأن  اإىل  اخلريطة  وت�سر 

فيما  الوليات،  بهذه  للفوز  طريقة   104

لدى ترامب 64، لذلك تزداد اأهمية فوز 

الأ�سوات يف هذه  اأكرب من  بعدد  ترامب 

اإليها �سابقاً. الأماكن احلا�سمة امل�سار 

ال�سحيفة  ت�سر  امل��ث��ال،  �سبيل  وعلى 

حتمية  يعني  فلوريدا  يف  ب��اي��دن  ف��وز  اأن 

اأوهايو،  مثل  اأخ��رى  بولية  ترامب  ف��وز 

بينما لو خ�سر بايدن فلوريدا �ستكون له 

فر�س اأخرى لتعوي�س هذه اخل�سارة.

اأمركي  مليون   59 م��ن  اأك��ر  و���س��وت 

ح���ت���ى م�������س���اء الأح��������د يف الن���ت���خ���اب���ات 

طريق  ع��ن  ���س��واء  ال��ع��ام،  لهذا  الرئا�سية 

ال�����س��خ�����س��ي يف  ب���احل�������س���ور  اأو  ال����ربي����د 

م����راك����ز الق��������رتاع امل���ب���ك���ر، وذل������ك ق��ب��ل 

ي����وم الن���ت���خ���اب���ات امل���ق���رر ب��ال��ث��ال��ث م��ن 

“م�سروع  بح�سب  املقبل،  الثاين  ت�سرين 

اإ�����س  )ي�����و  الأمركّية”  الن����ت����خ����اب����ات 

درا�سات  مركز  وهو  بروجكت(،  اإيليك�سن 

تابع جلامعة فلوريدا.

املُبكر  الق���رتاع  ن�سبة  ت��ك��ون  وب��ذل��ك، 

اأو عرب الربيد، يف النتخابات، اأعلى مّما 

2016، وهو ما  انتخابات  كانت عليه قبل 

يعتربه خرباء باأنه يخدم حظوظ بايدن. 

مليون   57 هناك  فكان   ،2016 ال��ع��ام  ويف 

ناخب قد �سّوتوا بالقرتاع املُبكر اأو عرب 

الربيد. وهذه الزيادة يف اأعداد الناخبن 

�سببها  املُبكر،  الت�سويت  اختاروا  الذين 

باأ�سواتهم  الإدلء  م��ن  ه���وؤلء  خم���اوف 

�سخ�سّياً يف غمرة اأزمة فرو�س كورونا.

واأح�����������رَز ال����دمي����ق����راط����ّي����ون ال���ذي���ن 

ون على الت�سويت املُبكر، تقّدًما يف  يح�سّ

لكن من غر  بها.  امل��دىل  الأ�سوات  عدد 

ذلك  اعتبار  ممكًنا  ك��ان  اإذا  م��ا  ال��وا���س��ح 

النتيجة  عليه  تكون  قد  ما  على  موؤ�ّسًرا 

امل��ق��اب��ل، يعترب  ل���اق���رتاع. يف  ال��ن��ه��ائ��ّي��ة 

الت�سويت عرب  اأّن  ترامب واجلمهورّيون 

اأم����ام ال��ت��زوي��ر  ال��ربي��د ق��د يفتح امل��ج��ال 

رغم عدم وجود اأدلة على ذلك

االنباط - وكاالت

ي��وا���س��ل الأ����س���ر م��اه��ر الأخ���ر����س )49 

ع��ام��ا(، اإ���س��راب��ه امل��ف��ت��وح ع��ن ال��ط��ع��ام منذ 

الإداري،  اعتقاله  على  احتجاجا  يوما   93

و�سط تدهور خطر على حالته ال�سحية.

�سوؤون  لهيئة  العامي  امل�ست�سار  وق��ال 

الأ����س���رى وامل��ح��رري��ن ح�����س��ن ع��ب��د رب���ه، اإن 

خطر  الأخر�س  لاأ�سر  ال�سحي  الو�سع 

ل��ل��غ��اي��ة، ح��ي��ث ي��ع��اين م���ن اع���ي���اء واج��ه��اد 

�سديدين، وبداأ ي�سعر باأمل يف قلبه، اإ�سافة 

ال�سم  حا�ستا  لديه  وتاأثرت  ج�سدية،  لآلم 

والذوق، وقد يتعر�س لنتكا�سة مفاجئة يف 

ن�سبة  لنق�س  نظًرا  اأع�سائه احليوية،  اأحد 

الأماح وال�سوائل لديه، ول يزال يرف�س 

احل�سول على املحاليل واملدعمات.

ت��ع��ر���س اجل��م��ع��ة  الأخ����ر�����س  اأن  ول���ف���ت 

امل��ا���س��ي ل��ف��ق��دان ال��وع��ي ل��� 3 ���س��اع��ات، بعد 

م�ست�سفى  يف  غرفته  ال�سجانون  اقتحم  اأن 

موؤكًدا  اأخرى.  لغرفة  ونقلوه  “كابان”، 
اأن الح���ت���ال ي�����س��ر ع��ل��ى ع����دم اخ���راج���ه 

م���ن امل�����س��ت�����س��ف��ى ح��ت��ى ال�����س��اع��ة، والب���ق���اء 

ال�سفة  مل�سايف  نقله  وع��دم  حمتجًزا  عليه 

ال��غ��رب��ي��ة، ح��ي��ث ت��ب��ق��ي ���س��ل��ط��ات الح��ت��ال 

ع��ل��ي��ه ب���ن���اء ع��ل��ى ق�����رار ع�����س��ك��ري. وق����ال: 

ال�سعيد  ع��ل��ى  م�ستمرة  ج��ه��ودا  ه��ن��اك  اإن 

ال���ق���ان���وين وال�����س��ي��ا���س��ي، وه���ن���اك ت��وا���س��ل 

م���ع ب���رمل���ان���ات ال����ع����امل، اإ����س���اف���ة ل��ل�����س��غ��ط 

اجلماهري؛ بهدف اإنقاذ حياته.

27 مت���وز  ب���ت���اري���خ  واع���ت���ق���ل الأخ�����ر������س 

اإىل  اع���ت���ق���ال���ه  ب���ع���د  ن��ق��ل��ه  وج�����رى   ،2020

ب��اإ���س��راب��ه  ���س��رع  “حوارة” وف��ي��ه  م��ع��ت��ق��ل 

املفتوح عن الطعام، ونقل لحقا اإىل �سجن 

العتقال  اإىل  حتويله  جرى  ثم  “عوفر”، 
املحكمة  وثبتت  اأ�سهر  اأرب��ع��ة  مل��دة  الإداري 

اأم���ر الع��ت��ق��ال لح��ق��ا. وا���س��ت��م��ر اح��ت��ج��ازه 

و�سعه  ت��ده��ور  اأن  اإىل  “عوفر”  �سجن  يف 

اإدارة  ونقلته  ال��وق��ت،  م���رور  م��ع  ال�سحي 

“عيادة  ���س��ج��ن  اإىل  الح����ت����ال  ����س���ج���ون 

�سهر  ب��داي��ة  ح��ت��ى  ف��ي��ه��ا  وب��ق��ي  الرملة”، 

م�ست�سفى  اإىل  ُنقل  اأن  اإىل  املن�سرم  اأيلول 

الإ�سرائيلي حيث يحتجز حتى  “كابان” 
تاريخ اليوم، بو�سع �سحي �سعب وخطر، 

الفحو�س  واإج��راء  املدعمات  اأخذ  ويرف�س 

الطبية.

2020، اأ�سدرت  23 اأيلول/ �سبتمرب  يف ال�

ال��ع��ل��ي��ا ل��اح��ت��ال ق����رارا يق�سي  امل��ح��ك��م��ة 

اعترب  وع��ل��ي��ه  الإداري،  اع��ت��ق��ال��ه  بتجميد 

اأن  احلقوقية  واملوؤ�س�سات  الأخر�س  الأ�سر 

وحماولة  خدعة  اإل  ه��و  م��ا  التجميد  اأم��ر 

اإنهاء  يعني  ول  الإ���س��راب  على  لالتفاف 

اعتقاله الإداري.

اأكتوبر  الأول/  ت�سرين  م��ن  الأول  ويف 

بطلب  حماميته  تقدمت  اأن  وب��ع��د   ،2020

ج���دي���د ب����الإف����راج ع���ن���ه، رف�����س��ت امل��ح��ك��م��ة 

اعتقاله  جتميد  ق��رار  على  واأب��ق��ت  ال��ق��رار 

الإداري.

الأ���س��ر الأخ��ر���س م��ت��زوج واأب  اأن  يذكر 

ل�����س��ت��ة اأب����ن����اء اأ���س��غ��ره��م ط��ف��ل��ة ت��ب��ل��غ من 

من  لاعتقال  وتعر�س  اأع��وام،  �ستة  العمر 

 1989 قبل ق��وات الح��ت��ال لأول م��رة ع��ام 

اأ�سهر،  وا�ستمر اعتقاله يف حينه ملدة �سبعة 

ثم  ع��ام��ن،  مل��دة   2004 ع��ام  الثانية  وامل���رة 

معتقا  وب��ق��ي   ،2009 ع���ام  اع��ت��ق��ال��ه  اأع��ي��د 

عام  اعتقل  �سهرا، وجم��ددا   16 مل��دة  اإداري���ا 

2018 وا�ستمر اعتقاله ملدة 11 �سهرا.

االحتالل يستهدف مئات االشجار ويصيب 23 مزارعًا فلسطينيًا بموسم الزيتون

ترامب وبايدن يتناحران على 187 صوتًا من أصل 538 بـ»المجمع االنتخابي«

مضرب منذ 93 يوما: الوضع الصحي لألسير األخرس خطير للغاية
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ام�س  الإيرانية  اخلارجية  اأعلنت 

اأن عبا�س عراقجي امل�ساعد ال�سيا�سي 

من  اإقليمية  جولة  �سيبداأ  ل��ل��وزي��ر، 

اأج����ل ال���دف���ع ق��دم��ا مب���ب���ادرة اإي����ران 

واأرمينيا  اأذربيجان  بن  النزاع  حلل 

حول اإقليم قره باغ.

وقال �سعيد خطيب زاده، املتحدث 

“عراقجي  اإن  اخل���ارج���ي���ة  ب���ا����س���م 

امل���ن���اط���ق  ت���ف���ق���ده  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 

احل������دودي������ة وال����ت����ع����رف ع���ل���ى اآخ����ر 

الظروف امليدانية، يخطط لرحات 

اإىل باكو ومو�سكو ويريفان واأنقرة«.

وك���ان���ت ط���ه���ران اأع��ل��ن��ت يف وق��ت 

للحل يف  م��ب��ادرة  اأع���دت  اأن��ه��ا،  �سابق 

النزاع  طريف  مع  و�ستتابعها  باغ  قره 

ق��ررت  كما  واجل���وار.  املنطقة  ودول 

ت��ع��زي��ز ت���داب���ره���ا ال��ع�����س��ك��ري��ة على 

احل�����دود امل��ح��اذي��ة لإق��ل��ي��م ق���ره ب��اغ 

ب��ع��دم��ا و���س��ل��ت ب��ع�����س ق��ذائ��ف��ه اإىل 

الأرا�سي الإيرانية، حمذرة من اأنها 

م��ع��ارك  وج���ود  تتحمل  اأن  مي��ك��ن  ل 

وبخا�سة  ح���دوده���ا،  ع��ل��ى  ع�����س��ك��ري��ة 

الع����ت����داء ع��ل��ى اأرا���س��ي��ه��ا امل���ج���اورة 

النزاع. ملنطقة 
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“الكني�ست”،  يف  اأع���������س����اء  ق������دم 

مب�����س��روع ق����رار ل��ق��ان��ون ي��ف��و���س وزي��ر 

ب�سحب  الداخلية يف حكومة الحتال، 

اأ�سرى  من  الإ�سرائيلية”  “اجلن�سية 
الداخل املحتل والقد�س، ب�سبب تلقيهم 

الفل�سطينية. ال�سلطة  رواتب من 

اليوم”،  “اإ�سرائيل  �سحيفة  وقالت 

اأح�������زاب  م����ن  ك��ن��ي�����س��ت  ع�������س���و   18 اإن 

بيتنا”،  و”اإ�سرائيل  “الليكود”، 
و”كحول  عاتيد”،  و”يي�س  و”�سا�س”، 

ال��ق��ان��ون  لفان” وق��ع��وا ع��ل��ى م�����س��روع 

الذي اقرتحه “اآيف ديخرت«. واأو�سحت 

ال��ق��ان��ون:  ق���ال يف م��ق��رتح  دي��خ��رت  اأن 

جن�سيات  يحملون  الأ�سرى  من  “كثر 
واإق������ام������ات اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، ي��ح�����س��ل��ون 

ع���ل���ى روات�������ب ����س���ه���ري���ة م����ن ال�����س��ل��ط��ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وت�����زداد ه���ذه ال��روات��ب 

كلما زادت �سنوات العتقال«.

و���س��ه��دت ال�����س��ه��ور امل��ا���س��ي��ة، ق���رارات 

على  بالت�سييق  الحتال  حكومة  من 

بينها  الداخل والقد�س،  اأ�سرى  عائات 

م�سادرة مبالغ مالية من ح�ساباتها.
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اأع���رب���ت ال��ك��وي��ت ع���ن اأ���س��ف��ه��ا ح��ي��ال 

ا���س��ت��م��رار الح���ت���ال الإ����س���رائ���ي���ل���ي يف 

���س��ي��ا���س��ات��ه ال���ع���دوان���ي���ة ����س���د ال�����س��ع��ب 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، وع������دم ال����رتاج����ع ع��ن 

خطط �سم الأرا�سي يف ال�سفة الغربية 

املحتلة.

ج������اء ذل������ك خ������ال ك���ل���م���ة م���ن���دوب 

امل��ت��ح��دة  ل���دى الأمم  ال���دائ���م  ال��ك��وي��ت 

ج��ل�����س��ة جمل�س  ال��ع��ت��ي��ب��ي، يف  م��ن�����س��ور 

الأم����������ن ال�����������دويل، م���������س����اء الإث�����ن�����ن، 

بنيويورك.

وقال العتيبي: “مع الأ�سف ويف ظل 

ت�ستمر  لوجودنا  املبا�سر  التهديد  هذا 

اإ���س��رائ��ي��ل ال���ق���وة ال��ق��ائ��م��ة ب��الح��ت��ال 

ال�سعب  ���س��د  ال��ع��دوان��ي��ة  �سيا�ساتها  يف 

باأنها  تذكرنا  وت��وا���س��ل  الفل�سطيني، 

الأرا���س��ي  ع��ن خطط �سم  ت��رتاج��ع  مل 

ال�سيا�سات  “هذه  واأ�ساف  ال�سفة«.  يف 

ت��وؤك��د م���رة اأخ����رى اأن م��ا ت�����س��ع��ى اإل��ي��ه 

اإ���س��رائ��ي��ل ه��و ت��ك��ري�����س الح��ت��ال عرب 

م��وا���س��ل��ة اأن�����س��ط��ت��ه��ا و���س��ي��ا���س��ات��ه��ا غر 

ال��ق��ان��ون��ي��ة يف ت��و���س��ي��ع وب���ن���اء واإق���ام���ة 

و���س��م  ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة  ال���وح���دات  اآلف 

الأرا�سي«.

الأمم��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

ال�������س���ادرة م���وؤخ���ًرا اأك����دت ارت���ف���اع ع��دد 

مبا  ال�سفة،  يف  ال�ستيطانية  الأن�سطة 

اأعطت  اأن  بعد  القد�س،  �سرقي  ذلك  يف 

الأخ�سر  ال�سوء  الإ�سرائيلية  احلكومة 

ال�ستيطانية  الوحدات  من  اآلف  لبناء 

اجل���دي���دة غ���ر ال��ق��ان��ون��ي��ة. و����س���دد اأن 

“هذه الأفعال ت�ساهم يف تا�سي فر�سة 
فل�سطينية  دولة  لإقامة  الفل�سطينين 

م�����س��ت��ق��ل��ة م��ت�����س��ل��ة وق����اب����ل����ة ل��ل��ح��ي��اة 

وال�ستمرار وذات �سيادة م�ستقلة«.

ال��دول  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى مت�سك  وج���دد 

ا�سرتاتيجي  كخيار  بال�سام  العربية 

وفق  الإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع  وحل 

القانون الدويل، مبا يوؤدي اإىل ح�سول 

حقوقه  كامل  على  الفل�سطيني  ال�سعب 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة امل�����س��روع��ة واإق���ام���ة دول��ت��ه 

ال�سريف. القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة 

إيران تدخل على خط الوساطة 
في نزاع قره باغ

مشروع جديد في »الكنيست« 
يستهدف أسرى القدس والداخل

الكويت تأسف الستمرار »إسرائيل« 
بخطط الضم والعدوان بالضفة
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رئي�س  �أن  ع��ل��ى  �لفل�سطيني  �ل�����س���أن  يف  خم��ت�����س���ن  �أج��م��ع 

�ل�سلطة حممود عب��س م��ِس يف “وهم �لت�سوية” حتى �إ�سع�ر 

�ل�سلطة مل ول��ن تغري  �أن ح��رك��ة فتح وق��ي���دة  �آخ���ر، و�ع��ت��ر� 

نهجه� �لق�ئم على �لتف�و�س مع �الحتالل.

�ل��دويل روؤي��ة �لرئي�س عب��س لعقد  ون�ق�س جمل�س �الأم��ن 

م��وؤمت��ر دويل ل��ل�����س��الم، ب��ع��د �إه�����د�ر �أك����ر م��ن 27 ع���م��� من 

�لتف�و�س و�ملوؤمتر�ت و�التف�ق�ت مع �الحتالل.

حممود  �ل�سي��سي  و�ل��ك���ت��ب  �ل�����س���ب��ق  �ل��دب��ل��وم������س��ي  وق����ل 

)تر�مب  م�سروع  ملو�جهة  عب��س  �لرئي�س  خطة  �إن  �لعجرمي 

�مل�سروع  على  ب��ل  �لفل�سطينية،  �ل��ب��و�ب��ة  تعتمد  مل  نتي�هو( 

“�أبو م�زن غري خمتلف  �أن  �الإقليمي �لعربي و�ل��دويل، الفت� 

�أو متن�ق�س مع �ملُطبعني، بل ب�لعك�س هم يريدون �سر�حة �أن 

يعلن جوهر م�سروعه، فيم� موقفه من �لتطبيع غري و��سح 

وغري جدي«.

و�أ�س�ر �أن “عب��س وحتى �ليوم مل يتخذ خطوة ج�دة و�حدة 

جت�ه م� تدعيه فتح جهد� و��سح� نحو توحيد �ل�سف و�إنه�ء 

�تف�قية  و�إلغ�ء  فل�سطني،  �سي�ع  خم�طر  ومو�جهة  �النق�س�م 

�أو���س��ل��و و�سحب �الع����ر�ف ب��دول��ة �الح��ت��الل ودع���وة �الأم��ن���ء 

وه��م  يف  م�ستمر  “�لرئي�س  و�أ����س����ف  ل��ل��ف�����س���ئ��ل«.  �ل��ع���م��ني 

�ملف�و�س�ت و�لت�سوية رغم �ملح�والت الإع�دة �العتب�ر لرن�مج 

ورغم  �لفل�سطيني،  �ل�سف  وتوحيد  �الح��ت��الل،  يق�وم  وطني 

ي�سمى  م�  و�نته�ء  �ملوقعة،  ب�التف�ق�ت  �الحتالل  �لتز�م  ع��دم 

�الحتالل  وتغول  للت�سوية  �لعربية  و�مل��ب���درة  �لدولتني،  بحل 

ع��ل��ى �الأر������س ح��ي��ث �أ���س��ح��ى �أك����ر م��ن م��ل��ي��ون م�ستوطن يف 

�ل�سفة”.

وت�بع “هذ� نهجه وال يغريه، وال يرى �أن مو�سوع �لتف�و�س 

مع �الحتالل خ��سر� فهو يقبل بدولة فل�سطينية �أو كي�ن على 

15 % من فل�سطني، ويتحدث عن حل ع���دل لق�سية  �أق��ل من 

ق�نونية الأو���س��ل��و ال  ق���ر�ءة  �أي  �أن  �إىل  ب���الإ���س���ف��ة  �ل��الج��ئ��ني، 

�ل�سي�دة  تبقى  بينم�  لل�سك�ن  ذ�ت��ي��ة  �إد�رة  م��ن  �أك���ر  ت��ت��ج���وز 

لالحتالل« .

م�  �إىل  �لعجرمي  �أ���س���ر  وموقفه�،  فتح  لو�سع  وب�لن�سبة 

و�سفه� بح�لة �لت�سظي و�النق�س�م�ت و�ال�ستقط�ب بني قي�د�ت 

وعن��سر  لقي�د�ت  �ملتكررة  لالعتق�الت  الفت�  ب�حلركة،  و�زن��ة 

“جنح  و�أكمل  �لرئي�س.  وفكر  نهج  يع�ر�سون  �لذين  �حلركة 

�ل�سخ�سية،  م�س�حله�  ُت��وؤِث��ر  جمموعة  ��ستقط�ب  يف  عب��س 

ومن يع�ر�س لي�س �أم�مه �إال �لهرب �أو �ل�سجن«.

وبخ�سو�س ت�أثري هذ� �لنهج على جدية �لتوجه للم�س�حلة 

بجدية  ذ�ه����ب  ع��ب������س  �أن  ي��ع��ت��ق��د  ق�ل:”من  �لفل�سطينية 

و�ح��دة عملية  يتخذ خطوة  يعي�س وهم�، فهو مل  للم�س�حلة 

�ل�سهد�ء و�جلرحى ويحجب  ُيِعد مرتب�ت  بهذ� �الجت���ه، ومل 

و�الع���ر�ف  �أو�سلو  �ت��ف���ق  ُي��ل��ِغ  غ��زة ومل  ع��ن قط�ع  �مليز�ني�ت 

للمر�هنة  �ل��وق��ت  ي�����س��ري  ع��ب������س  �أن  و�ع��ت��ر   . ب���الح��ت��الل 

للرئ��سة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  “ب�يدن” )�مل��ر���س��ح  على  ج��دي��د  م��ن 

�أبو  حلديث  م�سري�  نهجه،  يف  لال�ستمر�ر  وذل��ك  �الأمريكية(، 

م�زن عن طريقة “�إجر�ء �النتخ�ب�ت ب�ملقلوب«.

�إن  عفيفة  و���س���م  �ل�سي��سي  و�مل��ح��ل��ل  �ل��ك���ت��ب  ق����ل  ب����دوره، 

�ل��ت��ق���رب  ن��ح��و  عملي  ب�سكل  نهجه�  ت��غ��ري  مل  و�ل�سلطة  ف��ت��ح 

على  �ل��ق���ئ��م  �ل�سي��سي  م�����س��روع��ه��م  ي��ل��غ��و�  ومل  للم�س�حلة، 

و��سحة  برغبة  م���زن  �أب��و  �لرئي�س  �أب���د�ه  مل�  الفت�  �لتف�و�س، 

دون  دولية  مظلة  حتت  �الحتالل  مع  �لتف�و�س  جتديد  نحو 

دث  “مل حتحَ و�أ�س�ف  �الأمريكي فقط.  �لو�سيط  على  �العتم�د 

�أي مر�جعة �سي��سية د�خل فتح و�ل�سلطة وال نق��س ع�م مل�سرية 

�لتف�و�س، بغر�س تغري  �الأخ��رية على م��د�ر ثالثة عقود من 

هذ� �لنهج �أو �مل�س�ر«.

وذكر �أن �لبنية و�ملكون �الأ�س��سي للح�لة �لفل�سطينية ب�تت 

�ملنظومة  على  ب��دوره���  تعتمد  و�ل��ت��ي  �ل�سلطة،  على  تعتمد 

على  يعتمد  �سي��سي  م�����س��روع  م��ن  ك��ج��زء  و�ل��دول��ي��ة  �لعربية 

�أنه يف ح�ل تن�سل �ل�سلطة من هذه  “مبعنى  �لت�سوية. وت�بع 

�أي  وج��ود  ن�في�  و�لدولية”،  �لعربية  �ملظلة  �ستفقد  �مل�س�ريع 

تغري جوهري وحقيقي يف نهج �ل�سلطة بعيد� عن نهج �لت�سوية 

�ل�سي��سية.

�ل�سلطة  توجه�ت  تغري حقيقي يف  وج��ود  عفيقة  ي��رى  وال 

�أن��ه لي�س  “هن�ك من يرى  �ل�سف. وق���ل:  وفتح نحو توحيد 

و�لت�سوية  �لتف�و�س  ث��وب  و�ل�سلطة  فتح  تنزع  �أن  ب�ل�سرورة 

ب�اللتق�ء بني برن�جمني خمتلفني ب�حلد �الأدنى«و�أكمل”من 

�ملمكن �أن جنرب هذ� �مل�س�ر، حيث يرى مت�بعون �أن كل طرف 

ي��ح���ول ج��ذب �الآخ���ر ل��رن���جم��ه، فيم� ي��رى �آخ���رون �أن���ه من 

�سي��سي  �إط���ر  �إد�رة م�سروع مق�وم �سمن  �لتو�فق على  �ملمكن 

معني، و�جلميع �أم�م �ختب�ر«.
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�أح��رون��وت  يديعوت  �سحيفة  موقع  ك�سف 

�إ�سر�ئيلية  ��ستيط�نية  خطة  ع��ن  �ل��ع��ري��ة، 

و��سعة �لنط�ق يجري �لتخطيط لتنفيذه� يف 

�خلليل، وتقوم على بن�ء مزيد من �لوحد�ت 

�ال�ستيط�نية وم�س�عفة عدد �ل�سك�ن.

وب��ح�����س��ب �مل���وق���ع، ف�����إن �خل��ط��ة ت��ت��م بعد 

ر�سمية  م�س�دقة  على  �مل�ستوطنني  ح�سول 

يتم  حيث  �جللمة،  �سوق  جممع  يف  ب�لبن�ء 

�ل��ت��خ��ط��ي��ط ل��ب��ن���ء 60 وح����دة ����س��ت��ي��ط���ن��ي��ة، 

فيم�  للبن�ء  ت�سريح  ��ست�سد�ر  و�لعمل على 

يعرف ب�”حي حزقي�” �ال�ستيط�ين يف قلب 

�أي  �خلليل، رغ��م وج��ود ق��ر�ر ق�س�ئي مبنع 

�أع���م����ل ب��ن���ء وغ���ريه يف �حل���ي. وي�����س��ري �إىل 

�مل�����س��روع��ني قريًب�،  �أن���ه يف ح���ل مت �ك��ت��م���ل 

ف�إنه وفق �خلطة �سي�س�عف ذلك من �أعد�د 

�مل�ستوطنني يف �خلليل.

“ي�سوڤ”  ج��م��ع��ي��ة  م���ن  م�����س��وؤول  وق�����ل 

“هذ�  �مل�����س��روع  على  �لق�ئمة  �ال�ستيط�نية 

هو �أكر م�سروع بن�ء مت يف �خلليل منذ �أي�م 

�سلفن� �إبر�هيم«.

وك�ن نفت�يل بينيت وزير �جلي�س �الأ�سبق، 

�الأخ�سر  �ل�سوء   ،2019 �أول  ك�نون  يف  منح 

ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ني الإع�������دة ب���ن����ء جم��م��ع ���س��وق 

�جلملة، �لذي ك�ن مهجوًر� ل�سنو�ت طويلة 

�مل�ستوطنني  م��ن  جمموعة  �حتلته  �أن  بعد 

ع�م 2001 بعد �ندالع �النتف��سة.

وب��ح�����س��ب ي��دي��ع��وت �أح���رون���وت ف���إن��ه “يف 

2018 ك���ن هن�ك �نفر�جة يف حم���والت  ع���م 

�مل�ستوطنني ل�سي�غة ر�أي لدى وز�رة �جلي�س 

�ال�ستيط�ين  �لبن�ء  تعزيز  ب�إمك�نية  تف�سي 

ه���ن����ك، ول���ك���ن مل ي��ت��م و����س���ع خ��ط��ط ب��ن���ء 

مف�سلة لهذ� �لغر�س«.

وت�سري خطة �لبن�ء �الآن يف �ملر�حل �الأوىل 

 60 ب�إجم�ل  �أو ثالثة  بن�ء مبنيني  �أن��ه �سيتم 

وحدة �سكنية ��ستيط�نية، �لو�حدة منه� تتكون 

من 3 �إىل 5 غرف يف م�س�حة من 100 �إىل 140 

مر مربع. ومن �ملتوقع �أن ت�ستغرق �إجر�ء�ت 

�عر��س�ت،  وت��و�ج��ه  �أ�سهر  ع��دة  �لتخطيط 

�ال�ستيط�نية  �مل��وؤ���س�����س��ة  يف  �مل�����س��وؤول��ني  ل��ك��ن 

متف�ئلون ويرون �أن “م�سروع �لبن�ء �سي�سحح 

ظلم ت�ريخي”، وفق قولهم.

بظل دعوته لمؤتمر دولي للسالم.. عباس يشتري الوقت من أجل وهم التسوية

خطة استيطانية لمضاعفة البناء وعدد المستوطنين في الخليل

انهيار الهدنة الثالثة وتجدد 
االشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا

مصر والسودان تؤكدان تمسكهما 
بالتوصل التفاق ملزم بشأن سد النهضة

تقدم ضئيل لترامب أمام بايدن ألول 
مرة منذ شهر

االنباط - وكاالت

�لثالث�ء  �م�س  �ال�ستب�ك�ت  جت��ددت 

ببع�س  و�الأرمينية  �الأذرية  �لقو�ت  بني 

�مل��ن���ط��ق يف �إق��ل��ي��م ن����غ���ورين ق���ره ب���غ، 

وذلك بعد �نهي�ر �لهدنة �لث�لثة، م�س�ء 

�الإثنني.

وي���أت��ي ذل���ك، بعد دق���ئ��ق م��ن دخ��ول 

وقف �إطالق �لن�ر حيز �لتنفيذ، وتب�دل 

�جل����ن���ب����ن �الت���ه����م����ت ب���ن��ت��ه���ك وق��ف 

عليه  �لتف�و�س  �ل��ذي مت  �ل��ن���ر  �إط��الق 

بتقدم  يريف�ن  �أق��رت  كم�  و��سنطن،  يف 

ع�سكري جديد للجي�س �الأذري. وتب�دل 

�ل��ط��رف���ن �الت��ه���م���ت ب��خ��رق �ل��ه��دن��ة. 

�إن  �الأذربيج�نية،  �لدف�ع  وز�رة  وق�لت 

ومن�طق  �الأذربيج�نية  للقو�ت  مو�قع 

لق�سف،  ت��ع��ر���س��ت  ك����ر�ب����خ  يف  ���س��ك��ن��ي��ة 

�أطلق  �الأرم��ن��ي  �جل�نب  �أن  �إىل  م�سرية 

�ل��ن���ر ب��ع��د 5 دق���ئ��ق ع��ل��ى ب���دء ���س��ري���ن 

�لهدنة.

“�لقلق  ع��ن  �ملتحدة  �الأمم  و�أع��رب��ت 

ب��وق��وع  ت��ف��ي��د  ت��ق���ري��ر  �إز�ء  �ل�سديد” 

�ن���ت���ه����ك����ت ل���وق���ف �إط������الق �ل����ن�����ر ب��ني 

و�أرم��ي��ن��ي���، بعد وق��ت ق�سري  �أذرب��ي��ج���ن 

ث���ل��ث��ة خ���الل ت�سرين  ب���دء ه��دن��ة  م���ن 

�الأول �جل�ري.

االنباط - وكاالت

�أك���د �ل��رئ��ي�����س �مل�����س��ري ع��ب��د �ل��ف��ت���ح 

�ل�����س��ي�����س��ي، ورئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����س��ي���دة 

يف �ل�������س���ود�ن �م�������س، مت�����س��ك �ل��ب��ل��دي��ن 

ملء  ب�س�أن  ملزم  �ت��ف���ق  �إىل  ب�لتو�سل 

وت�سغيل �سد �لنه�سة �الأثيوبي .

وق��������ل �مل����ت����ح����دث �ل���ر����س���م���ي ب������س��م 

�ل���رئ��������س���ة �مل�������س���ري���ة، �ل�����س��ف��ري ب�����س���م 

 “ و�ل��ره���ن  �ل�سي�سي  لق�ء  �إن  ر����س��ي، 

�لق�س�ي�  جممل  ح��ول  �لتب�حث  �سهد 

�مل���ت���ب����دل«.  �اله���ت���م����م  ذ�ت  �الإق��ل��ي��م��ي��ة 

ت��ط��ور�ت  ��ستعر�س  �للق�ء  �أن  و�أو���س��ح 

م��ل��ف ���س��د �ل��ن��ه�����س��ة يف ����س���وء �مل��وق��ف 

�حل������يل ل��ل��م��ف���و���س���ت �ل��ث��الث��ي��ة ب��ني 

م�����س��ر و�ل�������س���ود�ن و�إث���ي���وب���ي����، ب��رع���ي��ة 

�الحت�����د �الأف��ري��ق��ي، ح��ي��ث مت �ل��ت��و�ف��ق 

�ملي�ه  لق�سية  �لق�سوى  �الأهمية  ح��ول 

و�ل�سود�ين  �مل�سري  لل�سعبني  ب�لن�سبة 

ثم  ومن  قومي،  �أمن  م�س�ألة  ب�عتب�ره� 

�تف�ق  �إىل  ب�لتو�سل  �لبلدين  مت�سك 

و��سحة  ق��و�ع��د  ي�سمن  م��ل��زم  ق���ن��وين 

ل��ع��م��ل��ي��ة م����لء وت�����س��غ��ي��ل ���س��د �ل��ن��ه�����س��ة 

وي���ح���ق���ق �مل�������س����ل���ح �مل�������س���رك���ة جل��م��ي��ع 

�الأطر�ف.

�أعلنت  �مل�سرية  �ل��ري  وز�رة  وك���ن��ت 

������س����ت����ع����د�د �ل����ق�����ه����رة ل���ل���م�������س����رك���ة يف 

�مل���ف����و����س����ت م���ن �أج�����ل �ل��ت��و���س��ل حلل 

ع�دل.

مت�سك  �ل�سود�ين  �لري  وزير  و�أعلن 

ب����الده ب���مل��ف���و���س���ت �ل��ث��الث��ي��ة، ول��ك��ن 

مب��ن��ه��ج م��غ���ي��ر، ك��م��� ���س��دد ع��ل��ى �أن����ه ال 

مي��ك��ن م��و����س��ل��ة �ل��ت��ف���و���س ب��ط��ري��ق��ة 

�جل����والت �ل�����س���ب��ق��ة و�ل��ت��ي و���س��ل��ت �إىل 

طريق م�سدود.

االنباط - وكاالت

يف  �ل���ر�أي  ��ستطالع�ت  نت�ئج  بينت 

�سئيال  تقدًم�  �ل��ث��الث���ء  �م�����س  �أم��ري��ك��� 

للرئي�س �الأمريكي دون�لد تر�مب الأول 

من�ف�سه  على  �سهر،  من  �أكر  منذ  مرة 

�لدميقر�طي جو ب�يدن.

�ل����ت����ق����دم �ل��������ذي �ظ����ه����رت����ه ن���ت����ئ���ج 

�ال���س��ت��ط��الع ك�����ن ���س��ئ��ي��اًل ج�����ًد� حيث 

�أظهر �ال�ستطالع �لذي نظمته موؤ�س�سة 

�ل��والي���ت  يف  ل��الأب��ح���ث  “ر��سمو�سن” 
 %48 �ملتحدة �إىل �ن تر�مب ح�سل على 

�المريكيني  من  �آر�ئهم  �مل�ستطلعة  من 

مق�بل 47% لب�يدن. فيم� �سوت 3% من 

للمر�سحني  ت�أييدهم  �آر�ئهم  �مل�ستطلعة 

مل   %2 بينم�  �ل�����س��غ��رى  �الأح�����ز�ب  ع��ن 

�ملر�سح للرئ��سة. يحددو� 

و�أو�����س����ح����ت م���وؤ����س�������س���ة ر����س��م��و���س��ن 

�الأمريكية لالأبح�ث �إىل �أن �ال�ستطالع 

و25   24( ب�����ني  م������  ت���ن���ظ���ي���م���ه  ج������رى 

�لن�خبني  م��ن   1500 و�سمل  �جل�����ري(، 

2.5 ب�ملئة. وبلغت ن�سبة �خلط�أ 

“تر�مب  �أن  �إىل،  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����س����ر 

منذ  م����رة  الأول  م��ن���ف�����س��ه  ع��ل��ى  ت���ق���دم 

�مل��سي«. �أيلول  منت�سف 

االنباط - وكاالت

 ت��خ��ي��م �أج������و�ء �حل�����زن و�خل�����وف على 

�لزغري يف مدينة �خلليل، يف  منزل ع�ئلة 

�ملري�س  �الأ�سري  جنله�  �أخب�ر  �نقط�ع  ظل 

حم���م���د زغ�����ري )33 ع�����ًم�����( وذل������ك م��ن��ذ 

ق��ي���م ق���و�ت �الح��ت��الل بعق�به ب���ل��ع��زل يف 

“�لنقب”  �سجن  �الن��ف��ر�دي��ة يف  �ل��زن���زي��ن 

�ل�سحر�وي، بعد �إعالنه �الإ�سر�ب �ملفتوح 

عن �لطع�م �حتج�ًج� على جتديد �عتق�له 

�الإد�ري للمرة �لث�نية على �لتو�يل. 

�عتق�له،  “منذ  ن�سرين،  زوجته  وتقول 

مل ت��وج��ه ل���ه الئ��ح��ة �أت���ه����م، وك��ل��م��� ���س���أل 

�مل���ح����م���ي وحم���م���د ع���ن ت��ه��م��ت��ه و�أ����س���ب����ب 

“ملف  �ع��ت��ق���ل��ه، ن��ح�����س��ل ع��ل��ى رد و�ح����د 

وبعد �لتجديد بد�أ زوجي �إ�سر�به  �سري”، 

تع�سفي  �الح��ت��الل  ق��ر�ر  الأن  �لطع�م،  ع��ن 

�أخ��ب���ر  �أي  ي��وج��د  “ال  وت�سيف،  وظ�����مل«. 

 � مري�سً لكونه  خ��سة  بقلق  ون�سعر  عنه، 

ب�ل�سكري وال ي�سمح له بتن�ول �أدويته، وقد 

عزله �الح��ت��الل يف �ل��زن���زي��ن �الن��ف��ر�دي��ة، 

ومنذ �أ�سبوع مل ي�سمح ملح�ميه بزي�رته«.

�الأ�سري حممد  يف �خلليل، ولد ويعي�س 

2013 ولديه ثالثة  �أبو �لر�ء، وتزوج ع�م 

�أط���ف����ل: ب���ر�ء 6 ���س��ن��و�ت، وح��ي���ة 3 وي���ف��� 

“ن�س�أ حممد  زوج��ت��ه،  وت��ق��ول  ���س��ه��ًر�.   15

وت��رب��ي يف �خل��ل��ي��ل، وط����و�ل ح��ي���ت��ه متيز 

ب���ل��وف���ء و�ل��ع��ط���ء و�مل��ح��ب��ة، ���س���ح��ب قلب 

ك��ب��ري وح����ن����ون، وك���ر����س ح��ي���ت��ه ل��ع���ئ��ل��ت��ه 

ب�ملحبة«.  دوم����ً  غمرهم  �ل��ذي��ن  و�أط��ف���ل��ه 

�خل��ل��ي��ل حتى  م���د�ر����س  “تعلم يف  وت��ك��م��ل 

جل�معة  و�نت�سب  �ل��ع���م��ة  �ل��ث���ن��وي��ة  �أن��ه��ى 

�سبك�ت  ت��خ�����س�����س  �خل��ل��ي��ل  �ل��ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك 

ح��سوب، لكن �الحتالل �عتق�له يف �ل�سنة 

ي�ستطع  ومل  ج���م��ع��ت��ه،  وح���رم���ه  �الأوىل 

�ل���ع���ودة �إل��ي��ه��� و�إك���م����ل در����س��ت��ه و�ل��ت��خ��رج 

ب�سبب تكر�ر م�سل�سل �العتق�الت«.

�الحتالل  يتوقف  “مل  �ل��زوج��ة،  تقول 

خلف  �أم�سى  فقد  حممد،  ��ستهد�ف  ع��ن 

�ل��ق�����س��ب���ن ع����دة ����س���ن���و�ت، ح��ي��ث �ق��ت��ح��م 

�الحتالل منزل ع�ئلته و�عتقله ع�م 2005 

ومل  ون�سف،  ع���م  �لق�سب�ن  خلف  وق�سى 

يتمكن من �لعودة للج�معة وتوجه للعمل، 

لكن �الحتالل ك�ن له ب�ملر�س�د وزجه مرة 

وق�سى   2008 ع���م  �لق�سب�ن  خلف  �أخ���رى 

بفرة  زو�ج��ن���  “بعد  وتكمل،  �سهًر�”،   20

فرة  و�أم�سى   ،2013 ع���م  �عتقل  ق�سرية 

ره��ن �لتحقيق وحت��رر بعد ذل��ك، وتكررت 

�ملع�ن�ة ع�م 2015 ف�حتجز ل�سهور يف �أقبية 

لالعتق�ل  ت��ع��ر���س   ،2019 ويف  �لتحقيق، 

�الإد�ري ملدة 4 �سهور«.

�ق��ت��ح��م �الح���ت���الل م��ن��زل حم��م��د فجر 

“�لع�سر�ت  �أم �لر�ء،  2020/4/19، وتقول 

م���ن �جل���ن���ود، د�ه���م���و� م��ن��زل��ن��� وع��زل��وين 

و�أط����ف�����يل يف غ���رف���ة، و�ح���ت���ج���زو� زوج���ي 

�س�عة  مل��دة  �مل��ي��د�ين  للتحقيق  و�أخ�����س��ع��وه 

خوف  حلظ�ت  “ع�ست  وت�سيف،  ون�سف«. 

وتوتر على زوج��ي، لكن �ل�سدمة �لكرى 

لدوري�تهم  ونقلوه  �عتقلوه  عندم�  ك�نت 

�سدة  م��ن  �أط��ف���يل  دم��وع و�سرخ�ت  و�سط 

�خلوف و�لرعب«.

�أخ��ب���ر  �نقطعت  �أ���س���ب��ي��ع،   3 م���د�ر  على 

عن  م��ع��ل��وم���ت  �أي  ت�سلن�  “فلم  حم��م��د، 

م�سريه  على  تكتم  ف���الح��ت��الل  �أو���س���ع��ه، 

ومنع �ملح�مي من زي�رته، وبعد �أي�م علمن� 

�سجن  زن���زي��ن  يف  للتحقيق  يتعر�س  �أن���ه 

“بعد  وت�سيف،  زوجته.  وفًق�  ع�سقالن”، 

وعلى  ع��وف��ر،  �سجن  �إىل  نقلوه  �لتحقيق، 

�الإد�ري  لالعتق�ل  �الحتالل  حوله  �لفور 

�ل�سري، وثبتت  �مللف  4 �سهور بذريعة  ملدة 

ومع�ن�ته  مر�سه  رغ��م  �العتق�ل  �ملحكمة 

ن�ستعد  كن�  “بينم�  وتكمل،  �ل�سكري«.  من 

ال���س��ت��ق��ب���ل��ه، ن��غ�����س �الح����ت����الل ف��رح��ت��ن��� 

ب����إ����س���د�ر ق����ر�ر ب��ت��ج��دي��د �ع��ت��ق���ل��ه للمرة 

�ل��ث���ن��ي��ة ع��ل��ى �ل���ت���و�يل، ف���أع��ل��ن �الإ���س��ر�ب 

�مل��ف��ت��وح ع���ن �ل��ط��ع���م، ن�����س��ع��ر ب��ق��ل��ق كبري 

مر�سه،  م��ن  مع�ن�ته  ب�سبب  حي�ته  على 

فهو يعي�س على �الأدوي��ة ويجب �أن يتن�ول 

�ل��ط��ع���م و�ل����دو�ء ب���أوق���ت حم���ددة، وحتى 

ح�لته  ع��ن  معلوم�ت  �أي  ت�سلن�  مل  �ل��ي��وم 

و�أو�س�عه«.

م��ن��ذ �إع���الن���ه �الإ�����س����ر�ب ع���ن �ل��ط��ع���م، 

ت��ت��ن��ق��ل ع����ئ���ل���ة �الأ�����س����ري ب����ني م��وؤ���س�����س���ت 

الإب��ر�ز ق�سيته  و�الأ���س��رى،  �الإن�س�ن  حقوق 

مل��وؤ�زرت��ه. وتقول زوج��ة حممد،  و�لتحرك 

ب��ر�ء يف �ل�سف �الأول، وال يتوقف  �بني   “
�إلين�،  �ل�سوؤ�ل عن و�لده وعدم عودته  عن 

وك��ل��م��� ع�����د م���ن �مل���در����س���ة ي��ك��رر �أ���س��ئ��ل��ت��ه، 

و�إج�بتي �لوحيدة: و�لدك يحبك و�سيعود 

ح��ي���ة،  “طفلتي  وت��ك��م��ل،  ق���ري���ب����ً«.  �إل��ي��ن��� 

ب�ب�  ت�س�ألني هل  �ملنزل،  وكلم� خرجن� من 

له�:  �أق���ول  وعندم�  �ل�سي�رة،  يف  ينتظرن� 

�خل��روج  ترف�س  ق��ري��ًب���،  �سي�أتي  ولكنه  ال 

وتقول تقول “�أريد �أبي معن�«.

�حلقوقية  �مل��وؤ���س�����س���ت  ك���ف��ة  وت��ن������س��د، 

ب���الأ���س��رى �لتحرك  و�الإن�����س���ن��ي��ة و�مل��ع��ن��ي��ة 

�ل��ف��وري ل��دع��م مطلب زوج��ه��� ب���حل��ري��ة. 

�ل����زن�����زي����ن  يف  ي��ق�����س��ي��ه���  حل���ظ���ة  “فكل 
و�لعزل و�الإ���س��ر�ب تزيد من �خلطر على 

حي�ته، و�أمتنى من �جلميع �لوقوف معن� 

مط�لبًة  و�إنق�ذ حي�ته”،  وم�س�ندة حممد 

يتحمل  “و�أن  ���س��ري��ع،  ب�سكل  ت����زوره  ب����أن 

�ل�����س��ل��ي��ب �الأح����م����ر م�����س��وؤول��ي���ت��ه مل��ع��رف��ة 

و�إن���ه����ء �عتق�له  م�����س��ري و�أو����س����ع زوج����ي 

كل  يف  ينتظرونه  �ل��ذي��ن  الأط��ف���ل��ه  ليعود 

يوم«.

االعتقال اإلداري جريمة ال تنتهي.. زغير طالب بالحرية بإضرابه 
فعوقب بالعزل االنفرادي
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الـريـا�ضي

االنباط - عمان 

ال�سابق  الوحدات  نادي  رئي�س  قدم 

د.ب�����س��ار ح��وام��دة، م��ك��اف��اأة م��ال��ي��ة اإىل 

قيمتها  الأول  ال��ك��رة  ف��ري��ق  منظومة 

اأك����ده م��دي��ر  5000 دولر،ب��ح�����س��ب م��ا 

اأ�سار  الذي  �سلباية،  زياد  الكرة  ن�ساط 

للفريق  امل��ك��اف��اأة  ت��ق��دمي ح��وام��دة  اىل 

امل��ب��اراة  يف  ال�سريح  على  ف���وزه  نظري 

ل��دوري  العا�سرة  اجلولة  من  املوؤجلة 

اأن��ه  م��ب��ي��ن��ا   ،1-2 بنتيجة  امل��ح��رف��ن 

تدريب  هام�س  على  املكافاأة  ت�سليم  مت 

النائب  بح�سور  الول  ام�س  الفريق 

ال�سابق طارق خوري.

01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكروين

حوامده يكرم نجوم الوحدات

مبادرة قصي تختتم دورة لالندية 

النصر يمتلك ملعب جامعة الملك 

االنباط - عمان 

الأو����س���اع  ت�����س��وي��ب  دورة  اخ��ت��ت��م��ت 

الأردين  الأن���دي���ة يف الحت����اد  مل��ع��اجل��ي 

م��ب��ادرة  نظمتها  وال��ت��ي   ، ال��ق��دم  ل��ك��رة 

ويل  موؤ�س�سة  م��ب��ادرات  اإح���دى  ق�سي، 

بال�سراكة  تنفيذها  يتم  وال��ت��ي  العهد 

و�سهدت  الأردنية.  الأوملبية  اللجنة  مع 

�سبتمرب   2٦ يوم  انطلقت  التي  ال��دورة 

1٨ ُمعالج من  / اأيلول املا�سي م�ساركة 

اأندية كرة القدم وحا�سر فيها الدكتور 

زي����د ح��ب��ا���س��ن��ة ، م���دي���ر ق�����س��م ال��ع��اج 

الأردنية  الأوملبية  اللجنة  يف  الريا�سي 

وه��������ادي ����س���م���اع���ن���ة ، ع�������س���و ال��ل��ج��ن��ة 

العلمية ملبادرة ق�سي والدكتورة عالية 

ال���غ���وي���ري ا����س���ت���اذ ال����ع����اج ال��ط��ب��ي��ع��ي 

اجلمعية  رئي�س   ، الأردن��ي��ة  باجلامعة 

الطبيعي. الأردنية للعاج 

الريا�ض - وكاالت 

ال��ن�����س��ر  ن������ادي  اإدارة  جم��ل�����س  وق�����ع 

ال�سويكت،  �سفوان  برئا�سة  ال�����س��ع��ودي، 

“الو�سائل”  ���س��رك��ة  م���ع  ���س��راك��ة  ع��ق��ود 

�سعود”.  امل��ل��ك  “جامعة  ملعب  لتملك 

يف  اأعلنت  قد  “الو�سائل”  �سركة  وكانت 

وقت �سابق، فوزها باملناق�سة بعد تناف�س 

كبري مع الهال. واأعلنت ال�سركة املالكة 

عن  �سعود،  امللك  جامعة  ملعب  حلقوق 

على  تغريدة  ع��رب  الن�سر،  م��ع  ال�سفقة 

عاملي”،  “يا  ف��ي��ه��ا:  ق���ال���ت  “توير” 
العا�سمي.  النادي  مع  لتفاقها  م�سريًة 

ومب���وج���ب ه����ذا ال���ع���ق���د، م���ن امل���ق���رر اأن 

ملكا  �سعود،  امللك  جامعة  ملعب  ي�سبح 

واح��ت��ل  ���س��ن��وات.   10 مل��دة  الن�سر  ل��ن��ادي 

الن�سر املركز الثاين، يف الن�سخة املا�سية 

قبل  ال�����س��ع��ودي،  امل��ح��رف��ن  دوري  م��ن 

م��ن ن�سف  اآ���س��ي��ا  اأب��ط��ال  دوري  ي���ودع  اأن 

النهائي، على يد بري�سبولي�س الإيراين.

االنباط - عمان 

اأك������د لع�����ب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي ع���دي 

ال�����س��ي��ف��ي حم����رف ال��ق��اد���س��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي 

ل��ك��ل لع���ب با  ���س��رف  امل��ن��ت��خ��ب  اأن متثيل 

ا�ستدعاوؤه  مت  الذي  ال�سيفي  واأب��دى  �سك. 

ل��ل��ت��ج��م��ع ال���ق���ادم ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ايف ت�����س��ري��ح 

لتمثيل  جديد  من  بالعودة  �سعادته  خا�س 

لعب  ك��ل  اأن  واأ���س��اف  الن�سامي.  منتخب 

يعد  ح��ي��ث  ب���اده  منتخب  مي��ث��ل  اأن  ي��ح��ب 

ذل�����ك ه���دف���ا ���س��ام��ي��ا ي�����س��ع��ى اإل����ي����ه ج��م��ي��ع 

اأمنياته  ع��ن  ال�سيفي  واأع����رب  ال��اع��ب��ن. 

الفني  ع��ن��د ح�سن ظ��ن اجل��ه��از  ي��ك��ون  ب���اأن 

الإ���س��اف��ة  متثيل  يف  ينجح  واأن  للمنتخب 

ل��ل��ن�����س��ام��ى يف ال���س��ت��ح��ق��اق��ات  امل���ط���ل���وب���ة 

اإىل  بجد  �سيعمل  اأن��ه  على  و�سدد  القادمة. 

لتحقيق  الاعبن  من  اإخوانه  بقية  جانب 

الأردن  يف  الريا�سي  ال�سارع  اإليه  ي�سبو  ما 

ت�ساهم  اإيجابية  نتائج  حتقيق  خ��ال  م��ن 

بالوقت  الأهم  املعرك  الآ�سيوي  التاأهل  يف 

الراهن للكرة الأردنية.

الكويت - وكاالت 

 ا�ستقر الحتاد الكويتي على اإ�سناد مهمة 

كرا�سكو،  لاإ�سباين  الأول،  املنتخب  تدريب 

قيادة  لتويل  موؤخرا؛  معه  التعاقد  مت  ال��ذي 

املدرب  على  الإبقاء  وتقرر  الأوملبي.  املنتخب 

الوطني ثامر عناد، الذي توىل القيادة الفنية 

امل�ساعد،  املدرب  من�سب  يف  املا�سية،  بالفرة 

املنتظر  الإ�سباين. ومن  الفني  �سمن اجلهاز 

كرا�سكو، و�سع  بقيادة  الفني  يبداأ اجلهاز  اأن 

النقاط على احلروف، ب�ساأن قائمة املنتخب، 

التوقف  فرة  يف  بها،  ال�ستعانة  �سيتم  التي 

للت�سفيات  ا�ستعدادا  املقبل،  ال�سهر  ال��دويل 

قطر  مل��ون��دي��ال  امل��وؤه��ل��ة  امل�سركة  الآ���س��ي��وي��ة 

ويتوىل   .2023 بال�سن  اآ�سيا  وك��اأ���س   ،2022

الأزرق  ق��ي��ادة  مهمة  اجل��دي��د  الفني  اجل��ه��از 

باأهمية  حتظى  وال��ت��ي  املتبقية،  امل��ب��اري��ات  يف 

ك��ب��رية يف امل�����س��وار الآ����س���ي���وي، ل���س��ي��م��ا اأم���ام 

اأ�سراليا والأردن.

مدريد - وكاالت 

م�ساألة  ال��ك��ت��ال��ون��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ح�سمت 

اإج������راء ت�����س��وي��ت ع��ل��ى ���س��ح��ب ال��ث��ق��ة من 

جو�سيب ماريا بارتوميو، رئي�س بر�سلونة. 

�سابق،  وق���ت  يف  ب��ر���س��ل��ون��ة،  اإدارة  وق��دم��ت 

ط��ل��ًب��ا ب��ت��اأج��ي��ل ال��ت�����س��وي��ت مل���دة 15 ي��وًم��ا. 

ديبورتيفو”  “موندو  ل�سحيفة  ووف���ًق���ا 

الإ���س��ب��ان��ي��ة، ف����اإن احل��ك��وم��ة ال��ك��ت��ال��ون��ي��ة 

اأ����س���درت ب���ي���اًن���ا، ال���ث���اث���اء، ل��ت��اأك��ي��د ع��دم 

لإج��راء  �سحية  اأو  قانونية  ع��وائ��ق  وج��ود 

اإىل  واأ�سارت  الثقة.  �سحب  على  الت�سويت 

و�سعتها  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  وج����وب 

اأزم��ة  اإدارة  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  الفنية  الهيئة 

اإق���ل���ي���م ك��ت��ال��ون��ي��ا.  ف����ريو�����س ك����ورون����ا يف 

الت�سويت لن يكون مركزًيا،  اأن  واأو�سحت 

13 م��ق��ًرا يف ك��ت��ال��ون��ي��ا، و7  ل��ُي��ج��رى ع��رب 

مقرات يف بقية الباد، بالإ�سافة اإىل مقر 

وحيد يف اأندورا.

الكتالونية  احل��ك��وم��ة  ب��ي��ان  ي��ح��دد  ومل 

الت�سويت.وذكرت  لإج��راء  حم��ددا  موعدا 

البيان  اأن  الإ�سبانية  “�سبورت”  �سحيفة 

الت�سويت  اإىل  ل��ل��دع��وة  ب��ارت��وم��ي��و  ي��دف��ع 

ال��ث��اين  ت�����س��ري��ن  ن���وف���م���رب/  1 و2  ي���وم���ي 

املقبل، اأو يتنحى خال الأيام املقبلة.

الصيفي سعيد بالعودة للمنتخب 

مدرب اسباني يقود الكويت امام النشامى 

كتالونيا توافق على التصويت ضد بارتوميو 

ك��اأن��ن��ا م��وع��ودون ب��ه��داي��ا عيد امل��ي��اد نحن وع�����س��اق ال��ك��رة الردن��ي��ة ن��رق��ب موعد 

يف  القمة  مبباريات  ا�سبه  كاأنها  باتت   .. الكروية  وال��وح��دات  الفي�سلي  قمة  انطاق 

والزمالك  اله��ل��ي  ب��ن  العربي  ال��وط��ن  يف  ..او  وال��ري��ال  بر�سلونه  ب��ن  مثا  ا�سبانيا 

..الهال والن�سر برغم ان املباراة تلك ل حتمل يف ماعبنا �سوى التوتر والقلق لكل 

اركان اللعبة ..وياأتي مردودها يف العادة �سعيفا متوا�سعا للغاية ..ان كان على ال�سعيد 

الفني الذي ياأتي باهتا انعكا�سا لجواء املباراة واهمية الفوز لكا الفريقن ..او على 

ال�سعيد املعنوي حيث حتمل القمة الكثري للفريق الفائز وع�ساقه ..!!

ي�سبه  ما  ت�سكل  والوحدات  الفي�سلي  بن  القطبن  قمة  مباراة  تبقى  وبرغم  ذلك 

تاأتي يف الغالب خمالفة  انها  اللعبة برغم  الهاج�س والرقب والهم والهتمام لركان 

لتوقعات اجلماهري من حيث توا�سع امل�ستوى الفني على ح�ساب التوتر وال�سد الع�سبي 

امل��دار���س  دوري  مب��ب��اري��ات  �سبيهة  م��ب��اراة  منها  ويجعل  جمرياتها  على  يطغى  ال��ذي 

فوزه  يوؤهله  ل  فيها  الفائز  كان  لو  فكيف   !... احل��واري  دوري  نقل  ان مل  واجلامعات 

لفريق  خ�سو�سا  ال��دوري  بطولة  لقب  على  املناف�سة  نحو  موؤثرة  خطوة  لانتقال  اإّل 

الوحدات املت�سدر بفارق معقول من النقاط !!

اليوم يف ظل جائحة كورونا والجراءات ال�سحية ال�سارمة التي مت اتخاذها يف كل 

ماعب العامل ..من حيث غياب اجلماهري عن املدرجات ..�سوف تفتقد قمة الفي�سلي 

والوحدات جماهريها ومعها تفتقد اأهم عن�سر موؤثر من حيث ال�سد الع�سبي والتوتر 

..فياأتي  الاعبن  اداء  على  متاما  وينعك�س  امللعب  اج��واء  على  يطغى  ال��ذي  واخل��وف 

تكون  �سوف  اجلماهري  غياب  ويف  انه  نفر�س  ..ولهذا  متوا�سعا  باهتا  �سعيفا  الداء 

مباراة  ..لن�ساهد  الع�سبية  عن  البعيد  الداء  لتقدمي  الاعبن  امام  متاحة  الفر�سة 

مباراة  م�ستوى  ان  ول��و   .. الفريقن  وخ��ربة  وعراقة  �سمعة  مع  تتنا�سب  قوية  مثرية 

ما ن�سميها قمة يتوافق مع الت�سمية لكنا قد ب�سمنا بالع�سرة لكل هذا الهتمام الذي 

يرافقها.. لكننا ومنذ �سنوات ما�سية مل ن�ستمتع باأي لقاء جمع الفريقن باعتبارهما 

ي�سمان يف �سفوفهما نخبة جنوم الكرة الردنية من دون منازع!! .

اأبينا  اأم  �سئنا  خا�سة  ونكهة  خ�سو�سية  حتمل  القطبن  مباراة  ذلك تبقى  وبرغم 

انطاقتها  ايام من  قبل  املباراة  يرافق  الذي  الهتمام  ذلك من هذا  اأدل على  وهل   ..

ال�سدارة  يف  و�سعته  التي  بانت�ساراته  مت�سلحا  اللقاء  يدخل  ال��وح��دات  ان  .. �سحيح 

يدخل  ل  احل��ايل  مب�ستواه  الفي�سلي  ان  ..و�سحيح  مناف�سيه  اق��رب  عن  بعيدا  وحيدا 

الطماأنينة لنفو�س ع�ساقه رغم اهمية املباراة ونقاطها الثاثة التي تعيده اىل املناف�سة 

النتيجة مب�ستوى  تقا�س  ول  الكثري  تعني  املباراة  ان  اي�سا  ال�سحيح  ..لكن  من جديد 

والوطن  الردن  ..يف  الفريقن  لع�ساق  والهتمام  الهم  م�سدر  وت�سكل   .. الفريقن 

العربي وهو ما يفر�س على الاعبن اهمية التفرغ لاداء الفني اجلميل البعيد عن 

فارغة  مدرجات  و�سط  تقام  املباراة  وان  �سيما  ..ل  املربر  غري  والتوتر  الع�سبي  ال�سد 

..تتطلب من الاعبن تقدمي وجبة جميلة لع�ساق الكرة يف املنازل واملقاهي بعيدا عن 

هوية الفائز ..بالتوفيق للفريقن .

عوني فريج

الفيصلي والوحدات ..هم 
واهتمام  !!

فوز دي السال والمقاولون في طائرة السيات 
االنباط - عمان 

من  النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  وامل��ق��اول��ون  ل���س��ال  دي  فريقا  ت��اأه��ل 

نهائي كاأ�س �سمو الأمرية اآية لكرة الطائرة لل�سيدات بعد فوزهما 

املواجهتن  يف  ال��ت��وايل  على  والقد�س  الن�سر  على  الإث��ن��ن  م�ساء 

الريا�سة مبدينة احل�سن لل�سباب.  التي احت�سنتهما �سالة ق�سر 

 27-29 وفاز دي ل�سال على الن�سر بثاثة اأ�سواط لواحد بواقع ، 

و24-2٦ و25-21 و25-12 ، فيما فاز املقاولون على القد�س بثاثة 

دي  والتقى  و12-25.  و17-25   12-25 بواقع  مقابل  دون  اأ���س��واط 

ل�سال واملقاولون يف نهائي البطولة يوم ام�س الثاثاء..
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ميالن يفرط بالفوز في لقاء المتعة 

بيرلو يواجه برشلونه بظروف صعبة 

مشاركة رونالدو غير مؤكدة 

ميسي يرفض تقديم تنازالت 
مدريد - وكاالت 

جنم  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  يرف�ض 

ت����ن����ازلت جل��و���س��ي��ب  اأي  ت���ق���دمي  ب��ر���س��ل��ون��ة، 

املو�سم  النادي، خالل  رئي�ض  بارتوميو،  ماريا 

بارتوميو  مع  مي�سي  عالقة  اجلاري.وتت�سم 

ب��ال��ت��وت��ر م��ن��ذ ال�����س��ي��ف امل��ا���س��ي، ع��ق��ب طلب 

غياب  ب�سبب  بر�سلونة  الرحيل عن  الربغوث 

امل�������س���روع، ورف�������ض ال��رئ��ي�����ض ل���الأم���ر. ووف��ق��ا 

مي�سي  ف���اإن  “كواترو” الإ���س��ب��اين،  ل��ربن��ام��ج 

البالغ  لراتبه  خف�ض  اأي  لقبول  م�ستعد  غري 

50 مليون يورو يف عامه الأخري مع بر�سلونة، 

ب���ارت���وم���ي���و ع���ل���ى م��ق��ع��د  ل ���س��ي��م��ا يف وج�����ود 

الرئي�ض. وجنحت اإدارة البار�سا يف التفاق مع 

الراتب ومتديد  على خف�ض  اأك��ر من لعب 

ال���ع���ق���د، ب�����س��ب��ب الأزم������ة الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي 

ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  اأزم���ة  عقب  ال��ن��ادي  يعي�سها 

لعبني   7 من  واح��ًدا  مي�سي  ويعد  امل�ستجد.  

يف بر�سلونة رف�سوا مقرتحات جمل�ض الإدارة 

الإ�سباين  الربنامج  واأ�سار  رواتبهم.  خلف�ض 

راتبه،  خلف�ض  ا�ستعداد  على  مي�سي  اأن  اإىل 

ل��ك��ن ب�����س��رط رح��ي��ل ب��ارت��وم��ي��و ع���ن ال��ن��ادي 

ووجود جمل�ض اإدارة جديد.

الثقة  �سحب  ت�سويت  اإج��راء  املنتظر  ومن 

���س��ه��ر  خ����الل  ب���ارت���وم���ي���و  اإدارة  جم��ل�����ض  م���ن 

نوفمرب/ ت�سرين الثاين املقبل. وقالت تقارير 

�سيبداأ  بر�سلونة  جمل�ض  اإن  �سابقة  اإ�سبانية 

ج��ول��ة ج��دي��دة م��ن امل��ف��او���س��ات م��ع الالعبني 

بداية  ال��روات��ب،  خف�ض  لق��رتاح  الراف�سني 

5 نوفمرب/ ت�سرين الثاين املقبل. من 

روما - وكاالت 

رف�������ض ���س��ت��ي��ف��ان��و ب���ي���ويل م�����درب م��ي��الن 

فريقه  م��ب��اراة  يف  التحكيم  اأداء  على  التعليق 

�سد روما التي انتهت بتعادل الفريقني 3-3، يف 

الدوري. كما دافع بيويل عن حار�سه ت�سيربيان 

ب�ساأن  عليه  ل��وم  اأي  اإلقاء  راف�سا  تاتارو�سانو 

نتيجة امل��ب��اراة. وح��ول روم��ا ت��اأخ��ره 3 م��رات، 

اأحدهما من ركلة جزاء مثرية للجدل، ليفقد 

ميالن اأول نقطتني خالل م�سواره يف الدوري 

هذا املو�سم. وقال بيويل: “كانت مباراة رائعة 

الأ�سلوب الهجومي”.  بني فريقني يف�سالن 

لي�ض  الأداء وهذا  بالر�سا عن  “اأ�سعر  وتابع: 

الوقت املنا�سب للنظر اإىل ترتيب اجلدول”. 

تاأكيد الالعبون غري �سعداء  “بكل  واأ���س��اف: 

لأن��ه عند التقدم 3 م��رات فاأنت ت�سعر بالندم 

عنه”.  اأحت��دث  لن  احلكم؟  النتيجة(.  )على 

واأخطاأ تاتارو�سانو، املن�سم من اأوملبيك ليون، 

يف الهدف الأول لروما كما اأنه رد الكرة التي 

اأ�سفرت عن ركلة اجلزاء. وقال بيويل: “جميع 

اأعلى  يف  حتى  الأخ��ط��اء  يرتبكون  الالعبني 

امل�ستويات. تاتارو�سانو حار�ض مميز”. و�سارك 

احل���ار����ض ال����روم����اين لأول م����رة م���ع م��ي��الن 

اإع��الن  الأخ���رية بعد  اللحظات  ا�سطراريا يف 

اإ�سابة جيانلويجي دوناروما بفريو�ض كورونا. 

و�سرح بيويل: “نحن حتت رقابة قوية ونتبع 

ف��اإن��ه ل ميكن  و���س��وح  ب��ك��ل  ل��ك��ن  التعليمات 

“ال�سيء  التح�سن من الفريو�ض”. واأ�ساف: 

املتعة  بع�ض  ومنح  اللعب  موا�سلة  ه��و  املهم 

ال�سعبة”. ومل  الأوق���ات  للم�سجعني يف ه��ذه 

احلديث  روم��ا  م��درب  فون�سيكا  باولو  يرغب 

عن التحكيم وقال: “ل اأعتقد اأين اأحتاج اإىل 

اأخ��ط��اء يف بع�ض  نرتكب  كلنا  احل��دي��ث عنه. 

�سجلنا  اأننا  املميز  “ال�سيء  واأ�ساف:  الأيام”. 

3 اأهداف والأقل جمال اأننا ا�ستقبلنا مثلها”. 

واأكد: “اأعتقد اأن املباراة كانت متكافئة جدا. 

رد فعل الفريق كان مميزا«.

روما - وكاالت 

ينتظر اأندريا بريلو، الذي توىل تدريب 

ي��وف��ن��ت��و���ض ه���ذا ال�����س��ي��ف خ��ل��ف��ا مل��اوري�����س��ي��و 

���س��اري، م��واج��ه��ة ف��ري��ق ب��ر���س��ل��ون��ة وجنمه 

ليونيل مي�سي م�ساء اليوم الأربعاء. وتزيد 

الفرتة ال�سيئة التي مير بها كل فريق، من 

ق���وة وح��م��ا���ض ال��ل��ق��اء، ح��ي��ث ي��ت��وج��ب على 

ديناميكية  ت��غ��ي��ري  امل���ب���اراة  ه���ذه  يف  ب��ريل��و 

امل��و���س��م ال����ذي ان��ط��ل��ق ب�����س��ورة ���س��ي��ئ��ة بعد 

الإيطايل  ب��ال��دوري  مباريات   3 يف  التعادل 

4 خا�سها بامل�سابقة.  اأ�سل  ” من  اآ “�سريي 
وا�سح  البيانكونريي  اتخذه  ال��ذي  فامل�سار 

بالفعل، حيث ترغب الإدارة يف فريق يقدم 

اأوروبية  األقابا  واأن حتقق  كرة قدم جذابة، 

اآخر  حيث  املحلية-،  الأل��ق��اب  اإىل  -اإ�سافة 

عام  كانت  الفريق  حققها  اأوروب��ي��ة  بطولة 

1996، بقيادة جنم الفريق ال�سابق ومدربه 

عاما.   41 العمر  من  البالغ  بريلو  احل��ايل 

وبداأت الإدارة هذا التحدي منذ عام تقريبا 

ع��ن��دم��ا راه���ن���ت ع��ل��ى امل������درب م��اوري�����س��ي��و 

���س��اري، ال���ذي ك��ان م��درب��ا ل��ن��اب��ويل حينها، 

األيجري.  ملا�سيميليانو  خلفا  معه  وتعاقدت 

وجن��ح ه��ذا ال��ره��ان يف احل��ف��اظ على لقب 

” ولكنه انتهى بف�سل الفريق يف  ال�”�سريي اآ

دور  الأبطال من  دوري  توديع  بعد  اأوروب��ا، 

رحيل  الفرن�سي.كان  ل��ي��ون  ي��د  على   16 ال����

األيجري عن الفريق عقب 5 �سنوات ناجحة 

تقريبا  الألقاب  اليويف بجميع  توج خاللها 

اأمرا �سعبا بع�ض ال�سيء. فقد حقق املدرب 

ال��ف��ري��ق ب�سبب  ان��ت��ق��دت��ه ج��م��اه��ري  -ال����ذي 

فرتة  خالل  ممتعة-  قدم  كرة  تقدمي  عدم 

5 ب��ط��ولت ل���ل���دوري و4 ب��ط��ولت  ت��دري��ب��ه 

ال�سوبر  ل��ك��اأ���ض  وب��ط��ول��ت��ني  اإي��ط��ال��ي��ا  ك��اأ���ض 

نهائيني  خ��و���س��ه  اإىل  اإ���س��اف��ة  الإي����ط����ايل، 

بدوري الأبطال.

اإدارة  اأ����س���رت  ال���رغ���م م���ن ذل����ك،  وع��ل��ى 

الفل�سفة  تغيري  على  العجوز”  “ال�سيدة 
ب��اإ���س��ن��اد املهمة  ال��ك��روي��ة ل��ل��ف��ري��ق، وق��ام��ت 

فني،  كمدير  له  جتربة  اأول  وه��ي  لبريلو، 

يف  ال�سك  م��ن  قليل  ب��ث  النتائج  ���س��وء  لكن 

البيانكونريي  م��ع  ب��ريل��و  ال��ف��ري��ق.وي��ل��ع��ب 

و)3-  )3-4-3( وهي  خمتلفتني،  بخطتني 

5-2( وفيهما ي�سغل الإ�سباين األفارو موراتا 

هذه  وحتى  اأ�سا�سية،  ب�سورة  املهاجم  مركز 

�سي�سغله  الذي  املركز  اأحد  يعلم  اللحظة ل 

ال��ن��ج��م ال��ربت��غ��ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو، 

الأخ��رية  الثالثة  املباريات  عن  غ��اب  ال��ذي 

كورونا  بفريو�ض  اإ�سابته  ب�سبب  للفريق؛ 

امل�����س��ت��ج��د )ك����وف����ي����د-19( وه���ن���اك ���س��ك��وك 

البار�سا.وهذا  مبواجهة  حلاقه  حول  اأي�سا 

مميزين  لالعبني  امتالكه  اإىل  بالإ�سافة 

ل��ل��غ��اي��ة وه��م��ا الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ب��اول��و دي��ب��ال، 

دقيقة   95 اأم��ام فريونا خالل  �سارك  ال��ذي 

وظ��ه��ر مب�����س��ت��وى ج��ي��د، وال�����س��وي��دي دي��ان 

التعادل  ه��دف  �سّجل  ال��ذي  كولو�سيف�سكي 

فريقه.ويف  خ�سارة  وجتنب  اللقاء  ذل��ك  يف 

ح��ال��ة ت��اأك��د غ��ي��اب رون���ال���دو ع��ن م��واج��ه��ة 

وديبال  م��ورات��ا  م��ن  ك��ل  �سيكون  بر�سلونة، 

تغيري  عن  امل�سوؤولون  هم  وكولو�سيف�سكي 

ب��ريل��و،  ي��رغ��ب  ك��م��ا  يوفنتو�ض  ديناميكية 

والذي هو يف حاجة لإ�سارات جتعله يوا�سل 

“حتويل” البيانكونريي. عملية 

روما - وكاالت 

ت���ع���ر����ض الإي�����ط�����ايل اأن�����دري�����ا ب����ريل����و، م����درب 

يوفنتو�ض، ل�سدمة قبل مواجهة بر�سلونة، اليوم 

ل��دور  الثانية  اجل��ول��ة  مناف�سات  �سمن  الأرب��ع��اء، 

اأوروب���ا. ووفًقا لفيديو  اأبطال  ب��دوري  املجموعات 

الأخ��ري  اإيطاليا” للمران  “فوتبول  موقع  ن�سره 

النجم  ف����اإن  ب��ر���س��ل��ون��ة،  م���ب���اراة  ق��ب��ل  ليوفنتو�ض 

م��ت��واج��د  غ��ري  رون���ال���دو  كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل 

الإ�سابة  م��ن  كري�ستيانو  وي��ع��اين  املجموعة.  م��ع 

بفريو�ض كورونا امل�ستجد، لكن بريلو كان يراهن 

على تعايف �ساروخ ماديرا قبل 24 �ساعة من املباراة، 

وم�ساركته يف املران اجلماعي الأخري. واأ�سار املوقع 

ا غياب جورجيو  الإيطايل اإىل اأن املران �سهد اأي�سً

كيليني، بينما تدريب ليوناردو بونوت�سي منفرًدا.

ويعاين كيليني من م�سكالت ع�سلية، بينما �سعر 

بونوت�سي باآلم اأجربته على مغادرة مباراة هيال�ض 

فريونا الأخرية بالدوري الإيطايل.

لندن - وكاالت 

مان�س�سرت  مدرب  جوارديول،  بيب  اأكد 

اأج���وي���رو،  ���س��ريج��ي��و  امل��ه��اج��م  اأن  ���س��ي��ت��ي، 

اأومل��ب��ي��ك مار�سيليا  زي���ارة  ع��ن  ال���ذي غ��اب 

اإ���س��اب��ة  ب�����س��ب��ب  اأوروب������ا،  اأب���ط���ال  يف دوري 

اأجويرو  اخللفية.وخرج  الفخذ  بع�سالت 

1-1 مع  ال��ت��ع��ادل  ال�����س��وط��ني خ���الل  ب���ني 

و�ست هام يونايتد يف الدوري الجنليزي،  

ال��ب��ال��غ  امل���ه���اج���م  اأن  ج�����واردي�����ول  واأك�������د 

م��ن م�سكلة  ي��ع��اين  ع��ام��ا   32 ال��ع��م��ر  م��ن 

م�ساركته  م��ن  واح��د  اأ���س��ب��وع  بعد  ع�سلية 

جراحة  عقب  باملو�سم،  الأوىل  الأ�سا�سية 

ال�سحفيني:  ج��واردي��ول  واأب��ل��غ  بالركبة. 

يغيب  وقد  الإ�سابة  على  الأم��ر  “يتوقف 
الأق��ل  على  يوما  و15  اأي��ام   10 بني  لفرتة 

تبتعد  وعندما  �سهر.  اأو  اأ�سابيع  ثالثة  اأو 

ب��ال��رك��ب��ة  م�����س��ك��ل��ة  ب�����س��ب��ب  اأ���س��ه��ر   5 اأو   4

لالإ�سابة”.  ب���ال���ع���ودة  خم���اط���رة  ت���واج���ه 

الأم���ر  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  “حاولنا  واأ����س���اف: 

اأو   50 مل��دة  عليه  بالعتماد  امل�ستطاع  ق��در 

ه��ذا مل يكن  امل��ب��اري��ات، لكن  55 دقيقة يف 

كافيا للحفاظ عليه”. وتابع: “كنا نعرف 

اآر�سنال،  اأم��ام  ح��ال  اأف�سل  يكن يف  اأن��ه مل 

اأن  املهم  املهاجمني كان من  لكن يف غياب 

نتحلى  اأن  وي��ج��ب  دق��ي��ق��ة،   60 مل��دة  يلعب 

وقت  اأ�سرع  يف  يتعافى  اأن  وناأمل  بالثبات 

من  ي��ق��رتب  “ناثان  ووا����س���ل:  ممكن”. 

العودة وجابرييل يحتاج من 7 اإىل 10 اأيام 

�ساحب  مهاجما  �سيتي  ويفتقد  للعودة”. 

فيال�ض- اأندريه  املدرب  فريق  اأمام  خربة 

بوا�ض يف غياب اأجويرو وجي�سو�ض.

يف  ف���ك���رن���ا  “رمبا  ج�����واردي�����ول:  واأمت 

الن��ت��ق��الت لكننا  ف���رتة  م��ه��اج��م يف  ���س��م 

يجب  ال�سراء  تقرر  وعندما  ن�ستطع،  مل 

اأج���وي���رو  م�����س��ت��وى  امل��ه��اج��م يف  ي��ك��ون  اأن 

وه��ذه  ذل���ك  م��ن  نتمكن  وج��ي�����س��و���ض، ومل 

حقيقة«.

مدريد - وكاالت 

ك�����س��ف ت��ق��ري��ر ���س��ح��ف��ي اإ����س���ب���اين، عن 

تطور جديد ب�ساأن جتديد عقد �سريجيو 

رام����و�����ض، ق���ائ���د ري����ال م���دري���د. وي��ن��ت��ه��ي 

املو�سم  نهاية  املريجني  مع  رامو�ض  عقد 

احل������ايل، وي�����س��ت��ط��ي��ع ال���الع���ب ال��ت��وق��ي��ع 

جماًنا مع اأي ناٍد خالل يناير/كانون ثان 

“ال�سريجنيتو”  لربنامج  ووف��ًق��ا  املقبل. 

رئي�ض  برييز،  فلورنتينو  ف��اإنَّ  الإ�سباين، 

ري����ال م���دري���د، مل ي��ت��ن��اق�����ض م��ع رام��و���ض 

اأن  اإىل  واأ���س��ار  العقد اجل��دي��د.  بعد ح��ول 

لل�سيف  يعود  الطرفني  بني  ات�سال  اآخ��ر 

ب�ساأن  النوايا  املا�سي، وكان هدفه حتديد 

الربنامج  ف��ق��ط.واأو���س��ح  اجل��دي��د  العقد 

را������ضٍ عما  غ���ري  رام���و����ض  اأن  الإ����س���ب���اين 

يحدث معه، لكنه ل يزال يتمتع بالهدوء 

داخل النادي امللكي.

باري�س - وكاالت 

اعلن توما�ض توخيل املدير الفني لفريق 

باري�ض �سان جريمان قائمة الالعبني التي 

�سيخو�ض بها مباراة با�ساك �سهري الرتكي، 

اجل��ول��ة  مناف�سات  �سمن  الأرب���ع���اء،  ال��ي��وم 

اأبطال  ب��دوري  املجموعات  دور  من  الثانية 

اأوروبا.

نافا�ض،  كيلور  م��ن  ك��ل  القائمة  وت�سم 

فلورينزي،  ران��درمي��ام��ي،  ري��ك��و،  �سريجيو 

داج������ب������ا، ك�����ريي�����ر، ك���ي���م���ب���ي���م���ب���ي، دي����ال����و، 

بيمبيلي،  ك������ورزاوا،  ب��ي��ك��ر،  م��ارك��ي��ن��ي��و���ض، 

دان��ي��ل��و، ج���اي���ي، ه���ريي���را، راف��ي��ن��ي��ا، روي���ز، 

ف��ادي��ج��ا، ك��ني، ���س��اراب��ي��ا، دي م��اري��ا، مبابي 

لالإ�سابة  يغيب  املقابل  يف  جونيور.  ونيمار 

واأ����س���ب���اب اأخ�����رى ك���ل م���ن خ����وان ب���رين���ات، 

دراك�����س��ل��ر، ف��ريات��ي، ب��اري��دي�����ض، اإي���ك���اردي، 

خي�سي رودريجيز، وحار�ض املرمى الك�سندر 

ل��وت��ي��ل��ي��ه. ي��ذك��ر اأن ب���ي اإ�����ض ج���ي ا���س��ت��ه��ل 

م�سواره يف دوري الأبطال بخ�سارة حمبطة 

ع���ل���ى م��ل��ع��ب��ه اأم�������ام م��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د 

.1/2 الإجنليزي بنتيجة 

جوارديوال يتوقع غياب مهاجمه االول 

راموس مستاء من الريال 

نيمار ومبابي يقودان سان جيرمان 
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االنباط- وكاالت

ق���ال���ت ج����ائ����زة ال�������ش���ي���خ زاي������د ل���ل���ك���ت���اب يف 

دول�����ة االإم���������ارات، ي����وم االث����ن����ن، اإن���ه���ا ت��ل��ق��ت 

ع�شرة  اخلام�شة  دورتها  يف  قيا�شية  م�شاركات 

)2020/2021( بلغت 2349 م�شاركة يف فروعها 

الت�شعة بزيادة 23 يف املئة عن الدورة ال�شابقة.

جلنة  اأن  ب���ي���ان،  يف  اجل����ائ����زة،  واأو����ش���ح���ت 

ان��ت��ه��ت م��ن تقييم االأع��م��ال  ال���ق���راءة وال��ف��رز 

افرتا�شية  اجتماعات  �شل�شلة  املتقدمة »خالل 

التي  الثانية  املرحلة  ذلك  بعد  لتبداأ  مكثفة« 

ت�����ش��م��ل اإع�����الن ال���ق���وائ���م ال��ط��وي��ل��ة ل��ك��ل ف��رع 

اعتبارا من نوفمرب املقبل.

اأع��ل��ى  ت�������ش���درت  م�����ش��ر  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 

امل�������ش���ارك���ات ال���ع���رب���ي���ة وب���ع���ده���ا ال����ع����راق ث��م 

وامل����غ����رب  واالأردن  واجل�����زائ�����ر  ال�������ش���ع���ودي���ة 

واالإم�������ارات وت��ون�����س ول��ب��ن��ان، ف��ي��م��ا ت�����ش��درت 

الواليات  تليها  االأجنبية  امل�شاركات  بريطانيا 

واإيطاليا  واإ�شبانيا  وفرن�شا  اأملانيا  ثم  املتحدة 

وكندا وهولندا.

اأبوظبي  مركز  رئي�س  متيم،  بن  علي  وقال 

للغة العربية واالأمن العام للجائزة »فخورون 

رغم  الرت�شيحات  اأع���داد  يف  املتوا�شل  بالنمو 

التحديات القائمة جراء اجلائحة والتي اأثرت 

على عامل الن�شر و�شناعة الكتب«.

)االآداب(  ف����������روع  اجل�������ائ�������زة  ت���������ش����م����ل   

النقدية(  والدرا�شات  و)الفنون  و)الرتجمة( 

ال��ط��ف��ل وال��ن��ا���ش��ئ��ة( و)ال��ت��ن��م��ي��ة وب��ن��اء  و)اأدب 

ال����دول����ة( و)ال���ن�������ش���ر وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة( 

و)امل����وؤل����ف ال�������ش���اب( و)ال���ث���ق���اف���ة ال��ع��رب��ي��ة يف 

العام  )�شخ�شية  اإىل  اإ�شافة  االأخ��رى(  اللغات 

الثقافية(.

وتبلغ القيمة االإجمالية لكل فروع اجلائزة 

�شبعة مالين درهم اإماراتي )نحو 1.9 مليون 

دوالر(.

االنباط-عمان

ت���ت���ح���دث ن�������ش���رة م��ع��ه��د ال���ع���ن���اي���ة ب�����ش��ح��ة 

االأ������ش�����رة، م��وؤ���ش�����ش��ة امل���ل���ك احل�������ش���ن، ام�����س 

االأمرا�س  ع��دوى  انتقال  طرق  عن  الثالثاء، 

على  ك��ورون��ا  وف��رو���س  ع��ام،  ب�شكل  التنف�شية 

التحديد. وجه 

وت�����اأت�����ي ن�������ش���رة امل���ع���ه���د يف ظ����ل ت�����ش��دي��د 

االإج������راءات االح���رتازي���ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى رف��ع 

ال����وع����ي ب����ط����رق ال����وق����اي����ة م����ن ال���ف���رو����س، 

بعد  ال��ع��دوى،  انت�شار  م��ن  واحل��د  ملحا�شرته 

ارتفاع اأعداد االإ�شابات ب�شكل كبر.

وت��و���ش��ح ال��ن�����ش��رة ط���رق ان��ت��ق��ال ال��ع��دوى 

غر  اأو  مبا�شر  )ب�شكل  القطرات  خالل  من 

اإىل  اإ�شافة  ال��ه��واء،  عرب  وانتقالها  مبا�شر(، 

ب��ي��ان اح��ت��م��ال��ي��ة اأن ت����وؤدي ال���ع���دوى مب��ر���س 

كوفيد-19 اإىل عدوى معوية وتكون موجودة 

يف الرباز.

قلب فرو�س كورونا اجلديد كل ح�شاباتنا 

عادية. هل  تبدو  التي  االأن�شطة  املعتادة حول 

اآم��ن؟  ال�شارع  يف  ما  �شخ�س  بجانب  الرك�س 

 6 مب�شافة  بقالة  حم��ل  يف  الت�شوق  ع��ن  م���اذا 

اأقدام )2 مرت(؟ واأي من هذه االأن�شطة ميثل 

اخل��ط��ر االأك�����رب؟ ل��ذل��ك ك���ان الب���د م���ن فهم 

طرق انت�شار العدوى لهذا املر�س. 

من  اأن������واع  اأي  ويف  وم���ت���ى  ك��ي��ف  ف��ه��م  اإن 

النا�س  االأماكن ينت�شر مر�س كوفيد-19 بن 

اأم����ر ب��ال��غ االأه��م��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر ت��داب��ر عالية 

لك�شر  العدوى  من  والوقاية  العامة  لل�شحة 

االنتقال. �شال�شل 

انتقال العدوى بالقطريات:

التنف�شية  االأم��را���س  ع��دوى  انتقال  ميكن 

ع���ن ط��ري��ق ق���ط���رات خم��ت��ل��ف��ة احل��ج��م على 

النحو االآتي:

اجل�شيمات  وه���ي  ال��ت��ن��ف�����ش��ي��ة:  ال��ق��ط��رات 

التي يزيد قطرها عن 5 ميكرومرتات.

ن���وى ال��ق��ط��رات: وه���ي اجل�����ش��ي��م��ات التي  

قطرها ي�شاوي 5 ميكرومرتات اأو اأقل. 

امل��ت��اح��ة، تنتقل  ل��ل��ب��ّي��ن��ات احل��ال��ي��ة  ووف���ق���اً 

كوفيد-19  ملر�س  امل�شبب  بالفرو�س  العدوى 

القطرات  ط��ري��ق  ع��ن  اآخ���ر  اإىل  �شخ�س  م��ن 

بطريقتن: وذلك  التنف�شية 

ط��ري��ق��ة م��ب��ا���ش��رة: ح��ي��ث ت��ن��ت��ق��ل ال��ع��دوى 

�شخ�س  القطرات عندما يخالط  عن طريق 

تنف�شية  اأع���را����س  ل��دي��ه  تظهر  اآخ���ر  �شخ�شاً 

ل�شيقًة  خمالطًة  العط�س(  اأو  ال�شعال  )مثل 

)يف ح���دود م�����ش��اف��ة م��رت واح����د(، مم��ا يجعل 

اأغ�شيته  تعر�س  خلطر  عر�شة  ال�شخ�س  هذا 

املخاطية )الفم واالأنف( اأو ملتحمته )العن( 

لقطرات تنف�شية ُيحتمل اأن تكون معدية. 

طريقة غر مبا�شرة: حيث تنتقل العدوى 

اأي�شاً عن طريق اأدوات ملوثة توجد يف البيئة 

بالعدوى  امل�شاب  بال�شخ�س  املحيطة  املبا�شرة 

البيئة  يف  م��وج��ودة  اأ���ش��ط��ح  مبالم�شة  وذل���ك 

على  م�شتخدمة  اأدوات  اأو  املحيطة  املبا�شرة 

�شماعة  ب��ال��ع��دوى )م��ث��ل  امل�����ش��اب  ال�����ش��خ�����س 

الطبيب اأو ميزان احلرارة(.

انتقال العدوى بالهواء:

ي��خ��ت��ل��ف ان���ت���ق���ال ال����ع����دوى ب���ال���ه���واء ع��ن 

ان��ت��ق��ال��ه��ا ب��ال��ق��ط��رات، الأن ان��ت��ق��ال ال��ع��دوى 

ب��ال��ه��واء ي�����ش��ر اإىل وج���ود م��ي��ك��روب��ات داخ��ل 

ج�شيمات  تعترب عموماً  التي  القطرات  نوى 

ي�شاوي قطرها 5 ميكرومرتات اأو اأقل وميكن 

ب���ق���اوؤه���ا يف ال���ه���واء ل���ف���رتات زم��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة 

م�شافات  على  اآخر  اإىل  �شخ�س  من  وانتقالها 

تزيد عن مرت واحد. 

اأن ي��ح��دث ان��ت��ق��ال ال��ف��رو���س عرب  مي��ك��ن 

الهواء يف اأماكن الرعاية ال�شحية حيث توّلد 

اإجراءاٌت طبيٌة حمددٌة قطرات �شغرًة جدا 

ت�شمى »الهباء اجلوي« مثل اإجراءات التنبيب 

عالج  واإع��ط��اء  الق�شبات  وتنظر  ال��رغ��ام��ي 

التنبيب  ق��ب��ل  ال��ي��دوي��ة  وال��ت��ه��وي��ة  ب��ال��ب��خ��اخ 

وفغر الرغامي واالإنعا�س القلبي الرئوي. 

ك��م��ا اق���رتح���ت ب��ع�����س ال��ت��ق��اري��ر اإم��ك��ان��ي��ة 

ان��ت��ق��ال ال��ه��ب��اء اجل����وي ج��ن��ب��ا اإىل ج��ن��ب مع 

ان��ت��ق��ال ال��ق��ط��رات يف امل�����ش��اح��ات ال��داخ��ل��ي��ة 

امل���زدح���م���ة، ع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال يف امل��ط��اع��م 

البدنية.  اللياقة  وف�شول 

تفيد بع�س املن�شورات العلمية وجود بّينات 

اأول��ي��ة ع��ل��ى اح��ت��م��ال ال��ك�����ش��ف ع��ن ال��ف��رو���س 

وبالتايل  الهواء،  يف  كوفيد-19  ملر�س  امل�شبب 

اإىل حدوث انتقال للعدوى بالهواء. 

واإذا مت تاأكيد انتقال العدوى بالهواء، فاإنه 

لت�شمل  االإر����ش���ادات  اإط���ار  تو�شيع  �شيتوجب 

اأك��ر  وت��ب��اع��دا  للكمامات،  اأو���ش��ع  ا�شتخداما 

النقل  وو���ش��ائ��ل  امل��ط��اع��م  يف  خا�شة  ���ش��رام��ة، 

تطبيق  اأي�شا  االإر����ش���ادات  ت�شمل  وق��د  ال��ع��ام. 

قواعد اأكر �شرامة يف البيئات املكيفة.

انتقال العدوى بالرباز:

ت��ت��واف��ر ب��ع�����س ال��ب��ّي��ن��ات ع��ل��ى اح��ت��م��ال اأن 

اإىل عدوى  العدوى مبر�س كوفيد-19  توؤدي 

معوية وتكون موجودة يف الرباز. 

ت�����ش��دد ال��ت��و���ش��ي��ات احل��ال��ي��ة ال�����ش��ادرة عن 

ا�شتخدام  اأهمية  العاملية على  منظمة ال�شحة 

نحو  على  ال�شخ�شية  احلماية  معدات  جميع 

ر�شيد ومالئم وعدم االقت�شار على ا�شتخدام 

الكمامات، مما يتطلب من العاملن يف جمال 

الرعاية ال�شحية التقيد ب�شلوك �شليم �شارم، 

وخ�شو�شاً فيما يت�شل باإجراءات خلع معدات 

اليدين،  نظافة  وقواعد  ال�شخ�شية  احلماية 

ك���م���ا ي���ج���ب ت����دري����ب امل���وظ���ف���ن ب�������ش���اأن ه���ذه 

التو�شيات و�شراء معدات احلماية ال�شخ�شية 

الالزمة  والتجهيزات  االإمدادات  وغرها من 

وتوفرها بالقدر الكايف. 

على  معلقة  الق�شوى  االأه��م��ي��ة  زال��ت  وم��ا 

غ�����ش��ل ال��ي��دي��ن ب��ان��ت��ظ��ام واالل����ت����زام ب�����االآداب 

وتنظيف  العط�س  اأو  ال�شعال  عند  ال��واج��ب��ة 

ال��ب��ي��ئ��ة وت��ع��ق��ي��م��ه��ا واأه���م���ي���ة احل���ف���اظ ع��ل��ى 

املخالطة  وجتنب  االآخرين،  مع  اآمنة  م�شافة 

ال��ل�����ش��ي��ق��ة الأ���ش��خ��ا���س م�����ش��اب��ن ب��احل��م��ى اأو 

ات��خ��اذ  دون  تنف�شية  اأع���را����س  عليهم  ت��ظ��ه��ر 

�شبل احلماية املالئمة.

ان��ت��ق��ال م��ر���س ك��وف��ي��د-19 ب�شكل  ي��ح��دث 

عليهم  تظهر  عندما  االأ�شخا�س  من  اأ�شا�شي 

قبل  ���ا  اأي�������شً ي���ح���دث  اأن  االأع����را�����س، ومي���ك���ن 

ظ��ه��ور االأع���را����س م��ب��ا���ش��رة، ع��ن��دم��ا ي��ك��ون��ون 

على مقربة من االآخرين لفرتات طويلة من 

الزمن. 

ويف ح���ن اأن�����ه مي��ك��ن ل��ل�����ش��خ�����س ال�����ذي ال 

اأن ينقل الفرو�س اإىل  تظهر عليه االأعرا�س 

االآخرين، اإال اأنه ال يزال من غر الوا�شح اإىل 

اأي مدى يحدث هذا.

عالية  لبحوث  ملحة  حاجة  هناك  تزال  ال 

لطرق  الن�شبية  االأه��م��ي��ة  لتو�شيح  اجل����ودة 

اجل����وي  ال���ن���ق���ل  ودور  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  االن���ت���ق���ال 

يف غ��ي��اب اإج�������راءات ت��ول��ي��د ال��ه��ب��اء اجل����وي، 

وجرعة الفرو�س الالزمة حلدوث االنتقال، 

واالأو�������ش������اع وع����وام����ل االخ���ت���ط���ار الن��ت�����ش��ار 

االأح������داث، وم����دى االن��ت��ق��ال ب����دون اأع��را���س 

وقبل االأعرا�س.

 جائزة الشيخ زايد للكتاب تتلقى مشاركات قياسية

 طرق انتقال فيروس كورونا 

االنباط-وكاالت

دخل طفل من الرابعة من عمره يف حالة 

اإ�شابته  اأي���ام، م��ن ج��راء  مل��دة  الغيوبة  م��ن 

امل�شتجد »كوفيد-19«، يف  بفرو�س كورونا 

ح��ال��ة ج��دي��دة تظهر اخل��ط��ر ال���ذي ميثله 

الوباء على االأطفال.

»�شكاي  ع��رب  ت�شودي  غ��ري��غ��وري  ووج���ه 

ن��ي��وز«، م�شاء االث��ن��ن، حت��ذي��را اإىل االآب��اء 

م���ن خ��ط��ر م���ر����س »ك����وف����ي����د-19«، ال���ذي 

ي�شببه الفرو�س، على اأطفالهم.

ون�شر ت�شودي �شورة ابنه كاي�س الراقد 

بلجيكا بعد دخوله يف  اأحد م�شت�شفيات  يف 

الغيبوبة.

ابنه قد  اأن  اأن��ه مل يعتقد  االأب  واأ�شاف 

ي�شاب بالفرو�س عندما عانى من ارتفاع 

كبر يف درجة احلرارة.

الوالدين  االأط��ب��اء  اأو�شى  البداية،  ويف 

اأي��ام  امل��ن��زل، لكن خ��الل  ب��اإب��ق��اء الطفل يف 

بقع غريبة  كاي�س وظهرت  تدهورت حالة 

على جلده.

وب��ع��د اإج�����راء ف��ح�����س ف��رو���س ك��ورون��ا 

عليه، تبن اأن الطفل م�شاب بالوباء.

 وقال االأب: »من ال�شعب اأن ترى ابنك 

يف هذا الو�شع«.

و����ش���اء االأم������ر ك���ث���را، ف���دخ���ل ال��ط��ف��ل 

ال�����ش��غ��ر يف ح��ال��ة م��ن ال��غ��ي��ب��وب��ة، وع��ا���س 

ال�����وال�����دان يف ح���ال���ة م����ن ال����رع����ب وك���ان���ا 

ال���وب���اء، ومم��ا  يخ�شيان وف��ات��ه م��ن ج���راء 

اأن����ه مل ي��ك��ن ي��ع��اين من  زاد يف ح��رت��ه��م��ا 

م�شكالت طبية.

وق������ال �����ش����ودي اإن������ه ي���ري���د م����ن االآب������اء 

االآخرين اأن يدركوا اأن االأطفال معر�شون 

ل��الإ���ش��اب��ة ب��ال��ف��رو���س ول��ي�����س ف��ق��ط كبار 

ال�شن.

اخل����روج من  ال�شغر يف  ال��ط��ف��ل  وب����داأ 

 6 مل��دة  للوعي  فاقدا  اأن ظل  بعد  الغيبوبة 

اأيام.

باأن كورونا ال  �شائد  اعتقاد  وكان هناك 

االأط��ف��ال  ج��زئ��ي  ب�شكل  ي�شيب  اأو  ي�شيب 

اأن هذا  ثبت  الوقت  لكن مب��رور  وال�شباب، 

االأمر غر �شحيح

 طفل يدخل في غيبوبة بسبب كورونا

 عمرهما 215 عاما.. نهاية قصة 
»أكبر زوجين في العالم«

هاري يفصح عن »السر القديم«.. 
ميغان لها دور كبير

االنباط-وكاالت

اأك����رب رج��ل  ب��ع��د اأن ك��ان��ا مي��ث��الن 

وامراأة متزوجن �شنا يف العامل، تويف 

110 اأع�����وام،  خ��ول��ي��و م����ورا ع���ن ع��م��ر 

ل��ي��رتك رف��ي��ق��ة ع��م��ره اأرم��ل��ة يف عمر 

104 اأعوام.

حملية،  �شحفية  ت��ق��اري��ر  وح�����ش��ب 

ف��ق��د ف�����ارق م�����ورا احل���ي���اة يف م��ن��زل��ه 

يف  االإك�����وادور،  عا�شمة  كيتو  مبدينة 

وق����ت ���ش��اب��ق م���ن االأ����ش���ب���وع اجل����اري، 

دخلت  تاريخية  زي��ج��ة  ق�شة  لتنتهي 

اأغ�����ش��ط�����س  م��و���ش��وع��ة »غ��ي��ن��ي�����س« يف 

املا�شي.

وق���ب���ل ن��ح��و ���ش��ه��ري��ن ح��ج��ز م���ورا 

وزوج���ت���ه وال��درام��ي��ن��ا ك��وي��ن��ت��رو���س، 

وك��اله��م��ا م���ن االإك���������وادور، م��ك��ان��ا يف 

القيا�شية،  لالأرقام  العاملية  املو�شوعة 

ب��اع��ت��ب��اره��م��ا اأك����رب زوج����ن ���ش��ن��ا على 

قيد احلياة.

وك����������ان جم�����م�����وع ������ش�����ن�����وات ع���م���ر 

ع���ام���ا،   215 م����ن  ي���ق���رتب  ال����زوج����ن 

وق���د ح�����ش��ال ع��ل��ى ���ش��ه��ادة »غ��ي��ن��ي�����س« 

زوج��ن  ك��اأك��رب  اأغ�شط�س  منت�شف  يف 

ذك���رت  وف��ق��م��ا  االآن،  ح��ت��ى  م��ع��م��ري��ن 

الربيطانية. »غارديان«  �شحيفة 

وك����ان م����ورا خ��ال��ف رغ��ب��ة وال��دي��ه 

ل��ي��ت��زوج ���ش��را م��ن ك��وي��ن��ت��رو���س، التي 

الزيجة،  يرف�شون  اأي�����ش��ا  اأه��ل��ه��ا  ك��ان 

7 ف��رباي��ر  وق���د مت ع��ق��د ق��ران��ه��م��ا يف 

.1941

وق�����ش��ى االث��ن��ان 79 ع��ام��ا ك����اأزاوج، 

مت��ت��ع��ا خ��الل��ه��ا ب�����ش��ح��ة ج���ي���دة، ومل 

ي��ف��ت��ق��دا ����ش���وى االج���ت���م���اع ب���االأ����ش���رة 

الكبرة موؤخرا، ب�شبب تف�شي فرو�س 

كورونا الذي حد من الزيارات.

 ،1910 م���ار����س   10 يف  م����ورا  وُول�����د 

16 اأكتوبر  فيما ولدت كوينترو�س يف 

بناها  كني�شة  اأول  يف  وت��زوج��ا   ،1915

االإ����ش���ب���ان يف ك��ي��ت��و، وع���ا����س امل��ع��ل��م��ان 

املتقاعدان يف املدينة ذاتها حتى االآن، 

علما اأن لديهما 5 اأبناء و11 حفيدا.

االنباط- وكاالت

اإنه  ه��اري  االأم��ر الربيطاين  ق��ال 

وجود  ي��درك  اأن  قبل  �شنوات  ا�شتغرق 

اأح�س  واإنه  االأعمى  العن�شري  التحيز 

زوجته  مو�شع  نف�شه  و�شع  عندما  به 

ميغان.

خالل  االأم���ر  ت�شريحات  وج���اءت 

باتريك  م��ع  العن�شرية  ع��ن  حم��ادث��ة 

ه��ات�����ش��ي��ن�����ش��ون، ال��ن��ا���ش��ط م���ن اأ���ش��ول 

وهو  روي��رتز،  �شورته  الذي  اأفريقية، 

ي��ح��م��ل رج���ال اأب��ي�����س اإىل ب��ر االأم���ان 

خ�����الل م�������ش���اج���رة ب����ن م��ت��ظ��اه��ري��ن 

من  وخ�����ش��وم  للعن�شرية  مناه�شن 

يونيو  ل��ن��دن يف  امل��ت��ط��رف يف  ال��ي��م��ن 

املا�شي.

واأخ����رب ه����اري ه��ات�����ش��ي��ن�����ش��ون ب��اأن��ه 

راآه »مالكا حار�شا« يحمي اجلميع يف 

يزال  اإنه ال  الرجالن  املظاهرة. وقال 

للتغلب  ب��ه  القيام  يتعن  عمل  هناك 

اأنواعه. على التمييز بجميع 

وق���ال ه���اري، خ��الل امل��ح��ادث��ة عرب 

االإن�����رتن�����ت، ال���ت���ي ���ُش��ج��ل��ت االأ����ش���ب���وع 

امل��ا���ش��ي ���ش��م��ن حت��ق��ي��ق مل��ج��ل��ة )ج���ي.

كيو(: »مل تكن لدي فكرة، من خالل 

التحيز  وتعليمي، عن  وتربيتي  فهمي 

ف��ك��رة عن  اأي  ل��دي  االأع��م��ى. مل يكن 

وجوده«.

واأ���ش��اف االأم���ر »وم���ن امل��ح��زن اأن 

االأم���ر ا���ش��ت��غ��رق م��ن��ي ���ش��ن��وات ع��دي��دة 

و�شعت  اأن  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  ذل���ك،  الأدرك 

ميغان  ووالد  زوجتي«.  مو�شع  نف�شي 

اأب��ي�����س ال��ب�����ش��رة واأم��ه��ا اأم��رك��ي��ة من 

اأفريقي. اأ�شل 

وحتدث هاري وميغان، دوق ودوقة 

���ش��ا���ش��ك�����س، ع����دة م�����رات ع���ن ق�����ش��اي��ا 

واجباتهما  ع��ن  تخليهما  منذ  ال��ع��رق 

ال��ر���ش��م��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة يف ن��ه��اي��ة م��ار���س 

كاليفورنيا. للعي�س يف  وانتقالهما 

هات�شين�شون  ه��اري،  االأم��ر  و�شاأل 

روؤي����ة  اإزاء  ���ش��ع��وره  ع���ن  ع���ام���ا(   50(

امل��ع��ار���ش��ة امل�����ش��ت��م��رة ل��الح��ت��ج��اج��ات 

للعن�شرية. املناه�شة 

الأربعة  اأب  وهو  هات�شين�شون،  وقال 

اأم���ر حم��ب��ط.. يجعلك  »اإن���ه  اأط���ف���ال، 

ت��ت�����ش��اءل مل����اذا ي��ج��د ال��ن��ا���س ���ش��ع��وب��ة 

جميعا..  اإليه  ن�شعى  ما  فهم  يف  بالغة 

امل�شاواة«.


