
الفايز يلتقي ممثلي القطاع السياحي لتحديد مطالبهم ذات األولوية

السفير السعودي يسلم آليات للدفاع المدني الفلسطيني

النعيمي: الوزارة اولت المعلمين أهمية قصوى للتدريب على أدوات
                ووسائل التعليم عن بعد

20.1 مليون دينار 
صافي أرباح كابيتال بنك

 في الشهور التسعة األولى

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

اخلمي�س   12  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   29  ت�شرين الأول  2020 م - العدد  5496    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

عبيدات: وزارة الصحة تقوم بكل ما يمكن 
لزيادة قدرات المؤسسات الصحّية

تسجيل 32 وفاة و3087 إصابة محلية بفيروس كورونا

تراجع ارباح بنك االسكان بنسبة 46 % 
لألشهر التسعة االولى

االنباط- عمان

ق��ال��ت جم��م��وع��ة ب��ن��ك اال���س��ك��ان ل��ل��ت��ج��ارة 

وال��ت��م��وي��ل يف ب��ي��ان ل��ه��ا ك�����س��ف��ت م��ن خ��ال��ه 

االوىل  ا���س��ه��ر  للت�سعة  امل��ال��ي��ة  نتائجها  ع��ن 

�سايف  حققت  باأنها   ،2020 املالية  ال�سنة  من 

يعني  ما  وه��و  دينار،  مليون   38.1 بلغ  ارب��اح 

مبثيلتها  مقارنتها  عند   %  46 بن�سبة  تراجعا 

.2019 من العام 

انخفا�ض  �سبب  ان  اىل  املجموعة  وعللت 

االرب������������اح ل�����ه�����ذا ال������ع������ام ي�����ع�����ود ل����ل����ظ����روف 

العامل  ي�سهدها  التي  ال�سعبة  االقت�سادية 

اأج���م���ع وال���ت���وق���ع���ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال�����س��ل��ب��ي��ة 

تف�سي  ب�����س��ب��ب  االق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و  مل���ع���دالت 

ن�سرت  تقارير  لعدة  وبالعودة  ك��ورون��ا.  وب��اء 

ارب��اح  يف  ملحوظ  ت��راج��ع  اىل  ا���س��ارت  �سابقا 

الكبرية  املالية  الق�سية  ع��ن  ناهيك  البنك 

امل��رف��وع��ة ���س��د ال��ب��ن��ك ل���دى ف��رع��ه يف دول��ة 

اجل����زائ����ر، ح���ي���ث ك���ن���ا ن�����س��رن��ا ���س��اب��ق��ا ح���ول 

اال�سكان  بنك  ن�سره  الذي  ال�سنوي  التقرير 

البنك  ارباح  يف  انخفا�سا  والتمويل  للتجارة 

 2018 ب�سابقتها  مقارنة   2019 املالية  لل�سنة 

11 مليون دينار اأردين، حيث  بفارق يقارب ال�

ل��ل��زي��ادة وفقا  ب�����س��دة  ال��رق��م م��ر���س��ح  ان ه��ذا 

يف  البنك  ارب��اح  ح��ول  ن�سرت  التي  للتقارير 

.2020 العام  الت�سعة االوىل من هذا  اال�سهر 

البنك متكن  فاإن  ال�سنوي  للتقرير  ووفقا 

الدخل. من رفع اجمايل 

التفا�صيل �ص »5«

وزير الداخلية : الخبرات المتراكمة أساس قوتنا ونجاحنا 
45 ألف رجل أمن لتنفيذ خطة حماية وضمان سير االنتخابات

االنباط-عمان

خطتها  اليوم  العام  االم��ن  مديرية  عر�ست 

بح�سور   2020 النيابية  لانتخابات  االم��ن��ي��ة 

االأم��ن  ومدير  احلاملة  توفيق  الداخلية  وزي��ر 

ورئي�ض  احل��وامت��ة،  ح�سني  الركن  ال��ل��واء  العام 

الكالدة  خ��ال��د  لانتخابات  امل�ستقلة  الهيئة 

وعدد من املحافظني من وزارة الداخلية وكبار 

�سباط االمن العام. وقدم م�ساعد مدير االمن 

اهم  خاله  من  اأو���س��ح  اي��ج��ازاً  للعمليات  العام 

حلماية  و�سعت  التي  االمنية  اخلطة  عنا�سر 

حلظة  م��ن��ذ  ���س��ريه��ا  و���س��م��ان  االم��ن��ي��ة  العملية 

االق����راع وحل���ني اإع����ان ال��ن��ت��ائ��ج، م��ب��ي��ن��اً اأه��م 

حماورها املرتكزة على على ن�سر القوة االمنية 

االنتخابية  العملية  كافة مرافق  وتوزيعها على 

االأمنية  املظلة  وت��وف��ري  املختلفة،  ومب��راح��ل��ه��ا 

نقل  عمليات  وحماية  وال��ف��رز،  االق��راع  ملراكز 

املحا�سر و�سناديق االقراع، وتاأمني �سري عمل 

اللجان االنتخابية، ومنع التجمعات املخالفة.

مبنع  املتعلقة  التعليمات  الأه��م  ع��ر���ض  كما 

باأوامر  االلتزام  و�سمان  كورونا  تف�سي فريو�ض 

ارت��داء  حيث  من  االق��راع  عملية  اثناء  الدفاع 

االجتماعي،  والتباعد  العامة  ال�سامة  ادوات 

ويف  يف  االنتخابي  بالواجب  امل�ساركني  وتاأهيل 

القانوين  املجال  ويف  والوقائي،  ال�سحي  املجال 

املتعلق باآلية التعامل مع املخالفات والتجاوزات 

ال����ت����ي ق�����د حت������دث ب����ال����ت����زام����ن م�����ع ال��ع��م��ل��ي��ة 

املوحد  العمل  اآليات  االيجاز  وبني  االنتخابية. 

وامل�سرك والتن�سيق املبا�سر بني مديرية االمن 

العام ووزارة الداخلية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

عبيدات  نذير  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  ق��ال   

اإن ك��ب��ار ال�����س��ن ه��م االأك����ر ت�����س��ّرراً ب��اإ���س��اب��ات 

ف���ريو����ض ك���ورون���ا، واأغ���ل���ب ال��وف��ي��ات م���ن ه��ذه 

من  حم�سنة  عمرية  فئة  توجد  ال  لكن  الفئة 

وباء كورونا.

واأ����س���اف ال��دك��ت��ور ع��ب��ي��دات خ���ال م��وؤمت��ر 

�سحفي يف دار رئا�سة الوزراء ام�ض االأربعاء اأن 

االأ�سرة  عددها  يفوق  ال�سناعي  التنف�ض  اأجهزة 

خال  ج��ار  والعمل  ك��ورون��ا،  لعاج  املخ�س�سة 

االكتظاظ  م�سكلة  معاجلة  على  املقبلة  االأي��ام 

الب�سري. م�ست�سفى  يف 

لزيادة  بكل ما ميكن  تقوم  ال��وزارة  اأن  وبني 

التطّورات  ومتابعة  ال�سحّية  املوؤ�س�سات  قدرات 

امل���ت���ع���ّل���ق���ة ب���امل���ط���اع���ي���م م����ن خ�����ال ا���س��ت��ئ��ج��ار 

م�ست�سفيات خا�سة لعاج كورونا، واأن ا�ستئجار 

جميع  وتخ�سي�ض  بالكامل  �سيكون  امل�ست�سفى 

عاج  مطاعيم  وح��ول  ك��ورون��ا.  لعاج  االأ���س��رة 

���س��ت��ع��م��ل  اأن احل���ك���وم���ة  ال���وزي���ر  اك����د  ك����ورون����ا، 

للمواطنني،  ت��واف��ره  ف��ور  ال��ع��اج  ت��اأم��ني  ع��ل��ى 

و���س��ي��ك��ون مب��ق��دوره��م اال���س��ت��ف��ادة م��ن املطعوم 

ولفئات حمددة. �سمن معايري معينة 

االإ�سابات  من  باملئة   20 اأن  الوزير  واأو���س��ح 

و13  عاماً،   19 اإىل   5 من  العمرّية  الفئات  بني 

باملئة من الفئة العمرية 19 اإىل 24 عاما، واقل 

5 �سنوات. 5ر2 للفئات العمرية اقل من  من 

للم�ست�سفيات،  اال�ستيعابية  الطاقة  وح��ول 

اأو�سح الدكتور عبيدات اأنه ما زال عدد االأ�سّرة 

امل��خ�����س�����س��ة مل��ر���س��ى ك���ورون���ا يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

االإ�سابات،  اأعداد  ا�ستيعاب  على  قادرا  املعتمدة 

اأم��اك��ن  ك��اف��ة  ل��ل��م��خ��ال��ط��ني يف  ال���و����س���ول  واأن 

ومعاملتهم  اللجوء  خميمات  فيها  مبا  اململكة 

 95 ح���وايل  اأن  اإىل  وا���س��ار  امل��واط��ن��ني.  معاملة 

ر�سائل  ع��ر  تبلغ  ال��ف��ح��و���ض  ن��ت��ائ��ج  م��ن  ب��امل��ئ��ة 

ال����وزارة  واأن  ن��ف�����س��ه،  ال��ف��ح�����ض  ي���وم  ن�����س��ي��ة يف 

يف امل����راح����ل االأخ������رية م���ن ات��ف��اق��ي��ة م���ع اأح���د 

املخ�س�سة  االأ����س���ّرة  ع���دد  ل��زي��ادة  امل�ست�سفيات 

كورونا. ملر�سى 

ودع������ا ال���دك���ت���ور ع���ب���ي���دات امل���واط���ن���ني اإىل 

اإقامة التجمعات،  االلتزام ب�سبل الوقاية وعدم 

وغ�سل اليدين وارتداء الكمامة لل�سيطرة على 

انت�ساره. ومنع  الوباء 

اإ�سابة   3087 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 

يف  امل�ستجّد  كورونا  بفريو�ض  وفاة  و32  حملية 

العدد االإجمايل  اململكة ام�ض االربعاء، لريتفع 

.700 61942، والوفيات اإىل  لاإ�سابات اإىل 

التفا�صيل �ص »3«

الملك في ذكرى المولد النبوي: 
ا َكَفْيَناَك اْلُمْسَتْهِزِئيَن« »إِنَّ

الملكة رانيا العبداهلل 
تدعم 100 مشروع قائم ومدر 

للدخل في محافظات المملكة

االنباط-عمان

ن�������س���ر ج����ال����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

تغريدة، على ح�سابه يف موقع توير، م�ساء 

يوم ام�ض االربعاء، يف ذكرى املولد النبوي 

ال��ي��وم  اخلمي�ض،  ت�����س��ادف  ال��ت��ي  ال�����س��ري��ف 

َل��َع��ل��ى  "َواإَِنَّك  ت���ع���اىل  "قال  ف��ي��ه��ا  ج�����اء 

َك��َف��ْي��َن��اَك  ا  "اإَِنّ ت��ع��اىل  وق���ال  َعِظيم".  ُخ��ُل��ٍق 

اللهم  العظيم.  اهلل  ���س��دق  امْلُ�ْسَتْهِزِئنَي". 

�سّل و�سلم على �سيدنا حممد".

االنباط-عمان

ال��ت��ق��ت ج���ال���ة امل��ل��ك��ة ران���ي���ا ال��ع��ب��داهلل 

بعدد من  املرئي  االت�سال  تقنية  ام�ض عر 

بح�سور  للدخل،   امل��درة  امل�ساريع  اأ�سحاب 

االجتماعي  االمناء  مراكز  جمعية  موؤ�س�ض 

لا�ستماع  وذل����ك  ن��ا���س��ر،  ���س��ري  ال��دك��ت��ور 

مب�ساريعهم  حلقت  التي  االآثار  حول  منهم 

ج���راء ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا.ويف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء، 

االمناء  مراكز  ادارة  جمل�ض  رئي�سة  قدمت 

االج��ت��م��اع��ي ال��دك��ت��ورة ف��ري��ال ���س��ال��ح من 

جائحة كورونا على امل�ساريع املدرة للدخل، 

واملنهجية التي اتبعت يف هذه الدرا�سة.

العبداهلل  ران��ي��ا  امللكة  ج��ال��ة  وت��ب��ادل��ت 

احلديث مع احل�سور من اأ�سحاب امل�ساريع 

تنفيذها  يف  امل��راك��ز  جمعية  �ساهمت  ال��ت��ي 

بدعم من املكرمة امللكية ووزارة التخطيط 

وال����ت����ع����اون ال���������دويل. وت���ن���وع���ت جم����االت 

امل�����س��اري��ع ب��ني زراع��ي��ة وح��ي��وان��ي��ة وحرفية 

وخ��ي��اط��ة و���س��ال��ون��ات جت��م��ي��ل وم���ق���اوالت 

ان�سائية وغريها من املجاالت.

���س��ع��ادت��ه��ا بلقاء  وع����رت ج��ال��ت��ه��ا ع���ن 

ه����ذه امل��ج��م��وع��ة اخل�����رية يف ه����ذا ال��ظ��رف 

نف�سها  ك��ورون��ا  جائحة  فيه  فر�ست  ال��ذي 

علينا وغريت حياتنا. واأعلنت جالتها عن 

م�����س��روع مدر   100 راأ���س��م��ال  ل��زي��ادة  دعمها 

لتو�سيع  اململكة  حمافظات  يف  قائم  للدخل 

اأث����ره����ا يف امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة وحت���وي���ل 

التحديات التي تواجهها نتيجة كورونا اىل 

فر�ض.

ونوهت جالتها اىل اهمية اتباع و�سائل 

ال��وق��اي��ة وال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة واالر����س���ادات 

ل���ل���ح���د م�����ن ان����ت���������س����ار ف�����ريو������ض ك����ورون����ا 

وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��ح��ة ال��ع��ام��ل��ني يف تلك 

منها. وامل�ستفيدين  امل�ساريع 

وفقا  لدعمها  امل�ساريع  حتديد  و�سيتم 

ل��درا���س��ة م��راك��ز االمن����اء االج��ت��م��اع��ي من 

من  للتخفيف  م�����س��ردة  غ��ري  م��ن��ح  خ���ال 

امل�ساريع  اأ���س��ح��اب ه���ذه  ع��ل��ى  ك��ورون��ا  اآث���ار 

وتو�سيع نطاق عملها.
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االنباط-وكاالت

يف  معركته  االأخر�ض،  ماهر  االأ�سري  يوا�سل 

ال���94 على  لليوم  الطعام  املفتوح عن  االإ���س��راب 

التوايل، رغم تدهور و�سعه ال�سحي، يف الوقت 

ال����ذي مي�����س��ي ف��ي��ه ث��اث��ة اأ����س���رى اآخ���ري���ن يف 

املعركة، من بينهم النا�سط يف املقاومة ال�سعبية 

ال��ذي  اإ���س��راب��ه  زع��ر  حممد  اال�ستيطان  �سد 

اعتقالهم  باإنهاء  للمطالبة  التا�سع،  دخل يومه 

االأخر�ض  االأ�سري  اعتال ج�سد  ورغم  االإداري. 

)49 عاما( املر�ض، واملخاوف من توقف اأع�ساء 

اأن����ه ال ي����زال ي�����س��ر على  ج�����س��ده احل��ي��وي��ة، اإال 

اال���س��ت��م��رار يف امل��ع��رك��ة ح��ت��ى ان���ت���زاع ق���رار من 

االحتال باإطاق �سراحه الفوري.

قامت  ال�سحي خطورة،  و�سعه  ازدي��اد  وم��ع 

عاجًا  التما�ض  بتقدمي  ال��ث��اث��اء،  حماميته، 

م�سفى  م��ن  ع��ن��ه  ل���اإف���راج  االح���ت���ال  ملحكمة 

“كابان” االإ�سرائيلي، ونقله اإىل اإحدى امل�سايف 
و�سبق  ال�سحي.  و�سعه  لتدهور  الفل�سطينية 

يف  مماثلة  التما�سات  عدة  املحامية  قدمت  واأن 

اأوقات �سابقة.

التفا�صيل �ص »6«

تدهور خطير على حالة األسير األخرس 
في اليوم الـ 94 للمعركة
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س  29 / 10 / 2020 

النعيمي: الوزارة اولت المعلمين أهمية قصوى للتدريب على أدوات ووسائل التعليم عن بعد

السفير السعودي يسلم آليات للدفاع المدني الفلسطيني

العقبة الخاصة تستثني 40 منشأة من الحظر الشامل ليوم الجمعة المقبل

مدير االمن العام: لن نسمح الي كان بمحاولة تعكير صفو االنتخابات

45 ألف رجل أمن لتنفيذ خطة حماية وضمان سير االنتخابات

 وزير الداخلية : الخبرات المتراكمة لدينا والتنسيق الدائم على كافة المستويات، أساس قوتنا ونجاحنا

جودة يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس األعيان

طقس معتدل في معظم مناطق المملكة 

شخصيات وطنية وثقافية بالزرقاء 
تدعو الختيار النواب األكفأ

 االنباط-عمان

تي�سري  ال��دك��ت��ور  والتعليم  الرتبية  وزي���ر  اأك���د 

النعيمي اأن ال��وزارة �سعت منذ بدء جائحة كورونا 

العملية  ا���س��ت��م��راري��ة  ك��ل اجل��ه��ود ل�سمان  ل��ب��ذل 

اأدوات  على  املعلمني  ت��دري��ب  واول����ت  التعليمية، 

وو�سائل التعليم عن بعد االأهمية الق�سوى باعتبار 

املعلم املحور الرئي�س للعملية التعليمية.

وق�����ال ال���دك���ت���ور ال��ن��ع��ي��م��ي خ����ال االج��ت��م��اع 

عن  للتعلم  العاملي  التحالف  احلكومي  الر�سمي 

اي��ه(، عرب تقنية االت�سال املرئي،  او ال  بعد)جي 

اليوم االأربعاء، اإن جائحة كورونا اأثرت ب�سكل كبري 

على قطاع التعليم يف العامل، ولكنها حملت فر�سا 

ميكن ا�ستثمارها، �سواء فيما يتعلق باإعادة التفكري 

مباهية التعليم واأ�ساليبه وحمتوى املناهج واآليات 

تقييم الطلبة، اأو مهارات املعلمني واالإدارة املدر�سية 

اال�ستثمار  اإىل  اإ���س��اف��ة  التعليم،  ق��ط��اع  وحوكمة 

باإعادة التفكري مبجاالت التعلم واآلياته ومهاراته.

املعلم  ق��درات  بناء  وه��دف االجتماع اىل بحث 

والتدريب على تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 

االردن،  اإىل جانب  فيه  و�سارك  بعد،  وع��ن  املدمج 

م�����س��وؤول��ون ح��ك��وم��ي��ون م��ن ال�����س��ع��ودي��ة وال��ك��وي��ت 

والبحرين واوغندا وال�سومال واإثيوبيا وكينيا.

ان�ساأت  ال���وزارة  اأن  النعيمي،  الدكتور  واأو���س��ح 

ال��ربام��ج  خمتلف  على  املعلمني  ل��ت��دري��ب  من�سة 

بالتعاون م��ع ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��رك��اء، ب��ه��دف بناء 

قدراتهم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�سال، 

تكنولوجيا  وبرنامج  بعد  عن  التعلم  اأدوات  منها 

التعليم، والتعليم املدمج، وبرنامج ج�سور التعليم 

عملية  اإنعا�س  على  مليون طالب  مل�ساعدة  املبتكر 

التعليم وت�سريعها وبرامج تتعلق بتعوي�س الطلبة 

م��ا ف��ات��ه��م ب��ع��د اال���س��ط��راب ال��ن��اج��م ع��ن جائحة 

كورونا، وامل�ساهمة بزيادة املعرفة واملهارات وتطبيق 

الدرو�س املتعلمة من املناهج بطريقة تكميلية.

وبني اأن الوزارة اأ�س�ست �سراكات مع القطاعني 

من  املعلمني  امكانيات  ال�ستثمار  واخل��ا���س  العام 

اإع��داد املحتوى  خال ا�سراكهم يف جميع مراحل 

واحل�س�س  ال�سيناريوهات  اإع���داد  عرب  التعليمي 

على  حاليا  تعمل  ال����وزارة  ان  اإىل  الفتا  ال�سفية، 

لل�سفوف  واملعلمني  الرتبويني  امل�سرفني  تدريب 

با�ستخدام  امل��ط��ورة  املناهج  على  االأوىل  الثاثة 

برنامج “ مايكرو�سوفت تيمز “ بالتعاون مع املركز 

الوطني للمناهج.

اال�ستثنائية  وامل��ب��ادرات  اجلهود  ال��وزي��ر  وثمن 

الظروف  ظ��ل  يف  املعلمون  ال��زم��اء  يبذلها  التي 

ال�سعبة، موؤكدا اأن املعلم االأردين كان على الدوام 

مبادًرا يف التوا�سل االأكادميي واالإن�ساين مع طلبته 

اأث��ر عظيم  الفردية  ك��ان للمبادرات  وذوي��ه��م، كما 

على ال�سعيد الرتبوي التعليمي واملجتمعي.

االأردن��ي��ة  للتجربة  النعيمي  الدكتور  وع��ر���س 

يف التعلم عن بعد، وبناء قدرات املعلمني ا�ستجابة 

جلائحة كورونا.

 االنباط-عمان

نايف  االأردن  ل��دى  ال�سعودي  ال�سفري  �سلم 

ب���ن ب��ن��در ال�����س��دي��ري ام�����س االأرب����ع����اء يف مقر 

ال�سفارة بعمان، اآليات للدفاع املدين الفل�سطيني 

اإىل احلكومة  ال�سعودية  مقدمة من احلكومة 

الفل�سطينية.

ال�سفري  االآل����ي����ات،  ت�سليم  ووق�����ع حم��ا���س��ر 

ال�����س��دي��ري وم���دي���ر ف����رع م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان 

لاإغاثة يف االأردن �سعود احلزمي، ونائب ال�سفري 

الفل�سطيني بعمان حامت كايد.

ت�سريحات  ال�����س��دي��ري يف  ال�����س��ف��ري  وق�����ال 

�سحافية على هام�س الت�سليم، اإن التن�سيق دائم 

وم�ستمر بني االأردن وال�سعودية خلدمة الق�سايا 

الفل�سطينية،  الق�سية  مقدمتها  ويف  العربية 

وال�سيما اأن اال�سقاء الفل�سطينيني ميرون هذه 

االأي����ام ب��ظ��روف �سعبة، ونحن نقف معهم بكل 

االإمكانيات.

وا�ساف اأن هذه امل�ساعدات االإن�سانية تعبري عن 

الوقوف مع ال�سعب الفل�سطيني من منطلق العاقات 

التاريخية التي تربط البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

االنباط-العقبة 

االق��ت�����س��ادي��ة  العقبة  منطقة  �سلطة  ق���ررت 

ال��ع��ق��ب��ة من  40 م��ن�����س��اأة يف  ا���س��ت��ث��ن��اء  اخل��ا���س��ة 

احلظر ال�سامل يوم اجلمعة املقبل.

وق���ال���ت ال�����س��ل��ط��ة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي، ام�����س 

ال���ت���زام جميع  ي���وؤك���د  اال���س��ت��ث��ن��اء  اإن  االرب����ع����اء، 

العاملني يف هذه ال�سركات واملوؤ�س�سات والهيئات 

وح�سب  املطلوبة  وال��وق��اي��ة  ال�سامة  مبعايري 

ال����ربوت����وك����والت ال�����س��ح��ي��ة امل���ع���ت���م���دة واوام�����ر 

بحق  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االإج�����راءات  و�ستتخذ  ال��دف��اع، 

املخالفني واغاق املن�ساة فورا.

و���س��م��ل ال���ق���رار ال��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة االأردن���ي���ة، 

وال��ع��ق��ب��ة  امل����وان����ئ،  وت�����س��غ��ي��ل  الإدارة  وال��ع��ق��ب��ة 

ل��ل��م��ط��ارات، وم��ي��ن��اء ح��اوي��ات ال��ع��ق��ب��ة، وامل��وان��ئ 

ال�����س��ن��اع��ي��ة االأردن�����ي�����ة، وم���ن���اج���م ال��ف��و���س��ف��ات 

االأردن�����ي�����ة، وال���ب���وت���ا����س ال���ع���رب���ي���ة، وال��ك��ه��رب��اء 

والعقبة  للماحة،  العربي  واجل�سر  الوطنية، 

ل���ل���خ���دم���ات ال���ب���ح���ري���ة، و����س���ن���اع���ات االأ����س���م���دة 

وال���ك���ي���م���اوي���ات، وت���ول���ي���د ال���ك���ه���رب���اء امل���رك���زي���ة، 

وال���ت���ج���م���ع ال���وط���ن���ي ل��ا���س��ت��ث��م��ار. ك���م���ا ���س��م��ل 

ال�����ق�����رار ����س���رك���ات ب����روم����ني ال���ع���ق���ب���ة، وق���ري���ة 

واملخازن  الذهبي،  واملثلث  اللوج�ستية،  العقبة 

ال��ع��م��وم��ي��ة، وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة االردن���ي���ة ل��ل��م��راف��ق 

ووكاء  اللوج�ستية،  للخدمات  ونافذ  النفطية، 

على  والتخلي�س  البحرية،  واملعاينات  املاحة، 

ال��ب�����س��ائ��ع، وم������دارج ل��ل��خ��دم��ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة، 

للخدمات  للنقل  والعقبة  االردنية،  وال�سوامع 

ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة، وحم��ط��ة احل����اوي����ات، واال���س��م��دة 

ال���ي���اب���ان���ي���ة االأردن�������ي�������ة، وم�������س���ف���اة ال����ب����رتول، 

كذلك  القرار  و�سمل  الهولندية.  وال�سلفوكيم 

الهندية  واالأردنية  للكيماويات،  العقبة  �سركات 

ل��ا���س��م��دة، وال��ه��ن��دي��ة االأردن���ي���ة ل��ل��ك��ي��م��اوي��ات، 

وفجر  الغاز،  خطوط  ت�سغيل  خلدمات  والفنية 

االأردنية امل�سرية، ومركز زراعي جمرك العقبة، 

وامل��وؤ���س�����س��ة ال���ع���ام���ة ل���ل���غ���ذاء وال��������دواء، وه��ي��ئ��ة 

امللكية  واالإدارة  وامل��ع��ادن،  الطاقة  قطاع  تنظيم 

وموؤ�س�سة  التخزين،  ومديرية  البيئة،  حلماية 

امل��وا���س��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س، وه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع 

امللكية. العلمية  االت�ساالت، واجلمعية 

االنباط-عمان

اليوم  ال��ع��ام  االم��ن  مديرية  عر�ست 

النيابية  لانتخابات  االمنية  خطتها 

توفيق  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  بح�سور   2020

احل���امل���ة وم���دي���ر االأم����ن ال���ع���ام ال��ل��واء 

الركن ح�سني احلوامتة، ورئي�س الهيئة 

الكالدة  خ��ال��د  لانتخابات  امل�ستقلة 

وزارة  م�����ن  امل����ح����اف����ظ����ني  م�����ن  وع��������دد 

الداخلية وكبار �سباط االمن العام.

وق����دم م�����س��اع��د م��دي��ر االم����ن ال��ع��ام 

اأو�سح من خاله اهم  للعمليات ايجازاً 

و�سعت  ال��ت��ي  االم��ن��ي��ة  اخل��ط��ة  عنا�سر 

حل���م���اي���ة ال��ع��م��ل��ي��ة االم���ن���ي���ة و���س��م��ان 

���س��ريه��ا م��ن��ذ حل��ظ��ة االق������رتاع وحل��ني 

اإع����ان ال��ن��ت��ائ��ج، م��ب��ي��ن��اً اأه���م حم��اوره��ا 

االمنية  ال��ق��وة  ن�سر  على  على  املرتكزة 

العملية  م��راف��ق  ك��اف��ة  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا 

االن���ت���خ���اب���ي���ة ومب���راح���ل���ه���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

االقرتاع  ملراكز  االأمنية  املظلة  وتوفري 

املحا�سر  نقل  عمليات  وحماية  والفرز، 

عمل  �سري  وتاأمني  االق��رتاع،  و�سناديق 

التجمعات  وم��ن��ع  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  ال��ل��ج��ان 

املخالفة.

املتعلقة  التعليمات  الأه��م  عر�س  كما 

و�سمان  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي  مب��ن��ع 

اث��ن��اء عملية  ال��دف��اع  ب���اأوام���ر  االل���ت���زام 

ادوات  ارت���������داء  ح���ي���ث  م����ن  االق���������رتاع 

االجتماعي،  والتباعد  العامة  ال�سامة 

االنتخابي  بالواجب  امل�ساركني  وتاأهيل 

وال����وق����ائ����ي،  ال�������س���ح���ي  امل����ج����ال  ويف  يف 

ب��اآل��ي��ة  امل��ت��ع��ل��ق  ال���ق���ان���وين  امل���ج���ال  ويف 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل��خ��ال��ف��ات وال���ت���ج���اوزات 

العملية  مع  بالتزامن  حت��دث  قد  التي 

االنتخابية.

وب���ني االي��ج��از اآل��ي��ات ال��ع��م��ل امل��وح��د 

وامل���������س����رتك وال��ت��ن�����س��ي��ق امل���ب���ا����س���ر ب��ني 

الداخلية  ووزارة  العام  االم��ن  مديرية 

وال��ت��ي  ل��ان��ت��خ��اب��ات  امل�ستقلة  وال��ه��ي��ئ��ة 

ه��دف��ت ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ك��ام��ل يف امل��ه��ام، كل 

�سمن نطاق عمله، ومبا يكفل احلفاظ 

من  ومتكينهم  امل��واط��ن��ني  ح��ق��وق  ع��ل��ى 

اأدائها بعدالة ونزاهة ويف اأجواء اآمنة.

وم����ن ج��ان��ب��ه اك����د وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة 

على  احلكومة  حر�س  احل��امل��ة  توفيق 

املقبلة  ال��ن��ي��اب��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  ت��ك��ون  ان 

امل����ن����وط اج���رائ���ه���ا ب��ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة 

تعك�س  ون��زي��ه��ة  ���س��ف��اف��ة  ل��ان��ت��خ��اب��ات، 

الذين  النواب  باختيار  االردنيني  ارادة 

مي��ث��ل��ون��ه��م مت��ث��ي��ا ح��ق��ي��ق��ي��ا حت���ت قبة 

الربملان.

وقال وزير الداخلية ، ان االنتخابات 

امل���ق���ب���ل���ة ت���ن�������س���ج���م ب�������س���ك���ل ك����ام����ل م��ع 

ال��رام��ي��ة  ال�سامية  امللكية  ال��ت��وج��ي��ه��ات 

اىل جت��ذي��ر ال��دمي��وق��راط��ي��ة، واح���رتام 

كرامة  على  واحلفاظ   ، االن�سان  حقوق 

املواطنني .

ان اجراء  الوزير احلاملة اىل  وا�سار 

املحدد  موعدها  يف  النيابية  االنتخابات 

ي��ث��ب��ت ل��ل��ج��م��ي��ع ق���وة ال���دول���ة االردن���ي���ة 

بجميع موؤ�س�ساتها وقدرتها على اجراء 

اال�ستثنائي  الظرف  هذا  يف  االنتخابات 

ال����ذي ت�����س��ه��ده امل��م��ل��ك��ة وال���ع���امل ج���راء 

التن�سيق  ان  اىل  الف��ت��ا  ك��ورون��ا  جائحة 

بني احلكام االداريني واالجهزة االمنية 

واجل����ه����ات االخ�������رى امل��ع��ن��ي��ة يف اع��ل��ى 

م�ستوياته.

االمنية  اخلطة  ان  احلاملة  وا�ساف 

مل  العام  االم��ن  مديرية  و�سعتها  التي 

العملية  ج��وان��ب  م��ن  ج��ان��ب  اي  ت��غ��ف��ل 

االر���س  على  تطبيقها  وان  االنتخابية 

العر�س  حماية  موكد  ب�سكل  �سي�سمن 

�سحة  على  واحل��ف��اظ  الدميوقراطبي 

و����س���ام���ة امل����واط����ن����ني وات����ب����اع اف�����س��ل 

امل��م��ار���س��ات ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��ي حت���ول دون 

ب��ني  ان���ت�������س���اره���ا  او  ال����ع����دوى  ان���ت���ق���ال 

االردن  �سورة  �سيعك�س  الذي  املواطنني 

امام العامل اجمع .

م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د م��دي��ر االم���ن ال��ع��ام 

ال���ل���واء ال���رك���ن ح�����س��ني احل���وامت���ة على 

لرتجمة  وع��زم  ثقة  وبكل  قدما  امل�سي 

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

ال��ق��ائ��د االع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، يف 

واإخراجها  االنتخابية،  العملية  اإجن��اح 

الغاية  لتلك  م�سخرين  �سورها،  باأبهى 

كافة اإمكاناتنا وقدراتنا ، دون اأن ن�سمح 

العملية  �سري  باأي جتاوز خال مراحل 

. االنتخابية 

وق���ال احل��وامت��ة ان م��دي��ري��ة االم��ن 

ال��ع��ام ب��ات��ت ال��ي��وم اأك���ر ق���وة وت��ك��ام��ًا 

ع��ايل  اأداء  وف����ق  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  وق������درة 

ال���ت���ن�������س���ي���ق، وع����ل����ى ك����اف����ة االأ�����س����ع����دة 

الفتاً  واالإن�سانية،  واالأمنية  التنظيمية 

امل�����س��ت��م��ر مع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال��ت��ع��اون  اإىل 

الداخلية  وزارة  يف  الرئي�سيني  ال�سركاء 

. امل�ستقلة لانتخاب  والهيئة 

وبني احلوامتة اأن 45 الفاً من مرتبات 

مبا�سر  ب�سكل  �سي�ساركون  العام  االأم��ن 

يف ت��وف��ري االأم����ن خ���ال ك��اف��ة م��راح��ل 

ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة وب�������اأدوار ه��ادف��ة 

من  ومتكينهم  الناخبني  على  للت�سهيل 

يف  ون��زاه��ة،  بحرية  باأ�سواتهم  االإدالء 

ظ��ل اإج����راءات حمكمة ت��راع��ي االل��ت��زام 

االإج����راءات  وتطبيق  ال��ق��ان��ون،  ب�سيادة 

ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  وال�سحية،  ال��وق��ائ��ي��ة 

اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة يف 

انت�سار الوباء. مواجهة 

واكد الكالدة على ثقة جالة امللك 

ب��اج��ه��زت��ن��ا  االردين  وال�����س��ع��ب  وث��ق��ت��ن��ا 

على  وقدرتها  الداخلية  ووزارة  االمنية 

بكافة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  العملية  ح��م��اي��ة 

ت�سهدها  التي  ال��ظ��روف  رغ��م  مراحلها 

االنتخابات هذا العام يف ظل تف�سي وباء 

كورونا .

م�سرياً اىل ان ما مييز انتخابات هذا 

والتح�سري  التن�سيق  م�ستوى  هو  العام 

يف  امل�ساركة  االط��راف  كافة  بني  امل�سبق 

العملية االنتخابية ما يجعلنا متاأكدين 

م��ن ان��ه��اء واج��ب��ن��ا االن��ت��خ��اب��ي ب�����س��ورة 

متميزة نباهي بها العامل اجمع .

 االنباط-عمان

خ�س�س جمل�س االأعيان برئا�سة في�سل الفايز، 

امللكية  االإرادة  االأرب��ع��اء، لتاوة ن�س  ام�س  جل�سة 

بعد  االأع��ي��ان  من  اأربعة  ا�ستقالة  بقبول  ال�سامية 

اختيارهم يف ت�سكيلة احلكومة اجلديدة.

الد�ستورية  ال��ي��م��ني  اأداء  اجلل�سة  وت�سمنت 

للعني “حممد نا�سر” جودة، عمًا باأحكام املادة 

الداخلي  ال��ن��ظ��ام  م��ن   4 وامل����ادة  الد�ستور  م��ن   80

للمجل�س، وذلك بعد اأن تغيب بعذر عن جل�سة اأداء 

اليمني الد�ستورية التي عقدها املجل�س يف نهاية 

�سهر اأيلول املا�سي. وت��ا اأم��ني ع��ام املجل�س علي 

امللكية  االإرادات  ن�س  االجتماع،  بداية  يف  ال��زي��ود 

ا�ستقالة االأعيان توفيق  ال�سامية املت�سمنة قبول 

كري�سان والدكتور اأمية طوقان والدكتور اإبراهيم 

اجلازي وتوفيق احلاملة.

االنباط-عمان

   ت��ك��ون االأج������واء م��ع��ت��دل��ة احل�����رارة يف 

معظم مناطق اململكة ام�س االربعاء، وحارة 

والعقبة،  امل��ي��ت  والبحر  االأغ���وار  يف  ن�سبياً 

مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متو�سطة، 

���س��رق��ي��ة خفيفة  ���س��م��ال��ي��ة  ال���ري���اح  وت���ك���ون 

�سمالية  اإىل  الظهر  بعد  تتحول  ال�سرعة 

تقرير  وبح�سب  ال�سرعة.  معتدلة  غربية 

دائ������رة االر�����س����اد اجل���وي���ة ت��ب��ق��ى االأج������واء 

احل��رارة  معتدلة  املقبلني،  اليومني  خ��ال 

ن�سبياً  وح����ارة  امل��م��ل��ك��ة،  م��ن��اط��ق  م��ع��ظ��م  يف 

يف االأغ�������وار وال��ب��ح��ر امل���ي���ت وال��ع��ق��ب��ة، مع 

ارت��ف��اع��ات متو�سطة،  ع��ل��ى  ال��غ��ي��وم  ت��واج��د 

وت���ك���ون ال���ري���اح ���س��م��ال��ي��ة غ��رب��ي��ة م��ع��ت��دل��ة 

ال�سرعة. وترتاوح درجات احلرارة العظمى 

 16  -  30 ما بني  اليوم  وال�سغرى يف عمان 

درج����ة م��ئ��وي��ة، ويف امل��رت��ف��ع��ات ال�����س��م��ال��ي��ة 

 ،14  -  28 ال�����س��راة  مرتفعات  ويف   ،17  -  27

مناطق  ويف   ،16  -  32 ال��ب��ادي��ة  مناطق  ويف 

ال�سمالية  االغ���وار  ويف   ،17  -  31 ال�سهول 

 ،23  -  35 اجلنوبية  االأغ���وار  ويف   ،20  -  35

34 - 22، ويف خليج العقبة  ويف البحر امليت 

34 - 21 درجة مئوية.�س

   الزرقاء -برتا

يف  و�سبابية  وثقافية  وطنية  �سخ�سيات  دع��ت 

االنتخاب،  الذين يحق لهم  املواطنني  الزرقاء، 

اإىل امل�ساركة يف االنتخابات النيابية مطلع ال�سهر 

املقبل واختيار نواب يتمتعون باخلربة والكفاءة 

التي  ال�سعبة  الت�سدي للظروف  والقدرة على 

مير بها الوطن ب�سبب جائحة كورونا وغريها 

من اال�ستحقاقات ال�سيا�سية باملنطقة.

وق����ال رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة االأردن����ي����ة للتنمية 

عليمات  حممود  الدكتور  ال�سيا�سية  والتوعية 

يف  للم�ساركة  املجتمع  فئات  جميع  ندعو  “اننا 
املقبلة  ع�سر  التا�سع  ال��ن��واب  جمل�س  انتخابات 

اف��راز  بهدف  د�ستوريا،  ا�ستحقاقا  ت�سكل  التي 

ن���واب ج��دد ي��ك��ون��ون على دراي���ة كافية وك��ف��اءة 

والقوانني،  االأنظمة  تفعيل  عالية متكنهم من 

مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى م���ع مم��ار���س��ة دوره������م ال��رق��اب��ي 

والت�سريعي املناط بهم« .

اختيار  الناخبني  على  يتعني  ان���ه  واأ����س���اف 

لل�سلطة  اأ�سواتهم  اي�سال  االأكفاأ واالأق��در على 

الت�سريعية والتعبري عن تطلعاتهم امل�ستقبلية 

ن�سعى جميعا  التي  االأردن  نه�سة  بغية حتقيق 

ال���ي���ه���ا، م��ط��ال��ب��ا ب���دع���م ال��ق��ط��اع��ني ال��ن�����س��ائ��ي 

وال�سبابي، حيث ان املحدد الرئي�س الأداء النائب 

هو حتت قبة الربملان كم�سرع ومراقب لاأنظمة 

والقوانني.

من جهته، دعا رئي�س جميعة ا�سكان االأمري 

الناخبني  ع��ورت��اين  رزق  الر�سيفة  يف  ط���ال 

اإىل امل�ساركة يف ي��وم االق���رتاع ال��ذي يعرب فيه 

املواطن بحرية تامة عن راأي��ه يف النائب الذي 

مي��ث��ل��ه، الف��ت��اً اىل اأه��م��ي��ة ا���س��ت��م��راري��ة عملية 

بعد  والنائب  امل��واط��ن  بني  واللقاءات  التفاعل 

ان��ت��ه��اء ع��م��ل��ي��ة االق�������رتاع، م���ن اأج�����ل حت�سني 

وتطوير النهج الدميقراطي وحما�سبة النواب 

على براجمهم واأفكارهم التي روجوا لها اأثناء 

احلملة االنتخابية.

ب���دوره، بني رئي�س ن��ادي ال��ع��ودة يف الزرقاء 

حم��م��د امل���ج���دالوي ان امل�����س��ارك��ة يف االق����رتاع 

اأجل  من  للمواطن  د�ستوريا  ا�ستحقاقا  تعترب 

اختيار ممثليه يف جمل�س النواب التا�سع ع�سر، 

مم���ن ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ال��ك��ف��اءة وال���ق���درة ال��ازم��ة 

للتعامل مع ظروف املرحلة التي يعي�سها االأردن 

واقت�ساديا”،  “�سحيا  الداخلي  امل�ستوى  على 

وم�ستوى اال�ستحقاقات ال�سيا�سية يف املنطقة.

التي  امللفات  م��ن  العديد  هناك  ان  واأو���س��ح 

يحالفهم  ممن  معاجلتها،  النواب  على  يتعني 

احل����ظ ب���ال���و����س���ول اىل ق��ب��ة ال����ربمل����ان، وم��ن 

الف�ساد  وملف  ال�سريبي،  التهرب  ملف  اأهمها 

وم��ك��اف��ح��ة عمليات  ال��ف��ا���س��دي��ن،  وحم��ا���س��ب��ة 

اىل  ا�سافة  والقوانني،  االأنظمة  على  اخل��روج 

ممار�سة ال��دور املناط بالنواب على اأكمل وجه 

رئي�س  واأ���س��ار   . والت�سريع  الرقابة  ناحية  م��ن 

حممود  وال��ف��ن��ون  للثقافة  الر�سيفة  منتدى 

ال�سبابي  ال��ق��ط��اع  حتفيز  اأه��م��ي��ة  اىل  ال�سالح 

�ستجري  ال��ت��ي  االق����رتاع  عملية  يف  للم�ساركة 

مطلع ال�سهر املقبل من اأجل افراز نواب اأكفياء 

الكافية وعلى قدر  بالوعي واخل��ربة  يتمتعون 

ع���ال م��ن امل�����س��وؤول��ي��ة حلمل ر���س��ال��ة ال��وط��ن يف 

ظل هذه الظروف ال�سعبة التي نعي�سها ب�سبب 

ال�سيئة  االقت�سادية  واالأو���س��اع  كورونا  جائحة 

على م�ستوى العامل اأجمع. ودع��ا مدير �سباب 

ال���زرق���اء ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال��غ��وي��ري اىل حتفيز 

ال�سباب للم�ساركة يف عملية االق��رتاع، ال�سيما 

وانهم ميثلون الن�سبة االأكرب يف املجتمع االأردين 

، ويتمتعون بدرجة عالية من الوعي والثقافة 

النائب  ب��ني  التي جتعلهم مي��ي��زون  واالن��ف��ت��اح 

القادر على حتقيق نه�سة االأردن والنائب الذي 

ال ميتلك القدرة على التغيري.

 الكاللدة: الثقة باجهزتنا االمنية ووزارة الداخلية بقدرتها على حماية العرس الديمقراطي
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الب�ضائع  الفرن�ضية لوقف حمالت مقاطعة  ا�ضتخدمتها اخلارجية  التي  اللغة 

والإ���ض��الم��ي تخلو من  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  وا���ض��ع��اً يف  رواج����اً  ال��ت��ي لق��ت  الفرن�ضية 

الدبلوما�ضية ول تقل وقاحة عن ت�ضريحات ماكرون نف�ضه، �ضيغة الأمر الفوقية 

اقليات  باأنهم  املقاطعون  وو�ضفها  م�ضتعمراتها  تخاطب  وكاأنها  اإ�ضتعملتها  التي 

تعترب  الفرن�ضية  اخلارجية  كانت  واإذا  والإ�ضتفزاز،  بالإ�ضاءة  اإمعان  هو  متطرفة 

الن�ضح  تقدمي  عليها  الفرن�ضية  اجلمهورية  وثقافة  ت��اري��خ  م��ن  ج��زء  امل�ضلمني 

لرئي�ضهم املراهق بالتوقف عن الإ�ضاءة للر�ضول الكرمي، ومن �ضحفهم ال�ضفراء 

ال��ت��وق��ف ع��ن مم��ار���ض��ات��ه��ا ال��ق��ذرة امل��ت��ك��ررة لن ال�����ض��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة وال���ض��الم��ي��ة 

م�ضتمرة يف املقاطعة حتى تعتذر فرن�ضا ر�ضميا عن الإ�ضاءة وتتعهد بعدم تكرارها 

قانون  وت�ضن  ال�ضالمية،  واملراكز  امل�ضلمني  على  وامل�ضايقات  احلمالت  وتوقف 

بتجرمي الإ�ضاءة لأي دين اأو معتقد ا�ضوة بقانون جترمي انكار املحرقة »الهو لو 

كو �ضت« .

د.عصام الغزاوي

لغة الخارجية الفرنسية

اخلمي�س  29 / 10 / 2020 

المالية تنهي مباحثاتها مع صندوق النقد 
حول برنامج تسهيل الصندوق الممدد

وزير الزراعة يلتقي السفيرين 
والتونسي الكويتي 

العضايلة وحجازين عضوان في 
مجلس »إعالم اليرموك«

تسجيل 32 وفاة و3087 إصابة محلية بفيروس كورونا

عبيدات: وزارة الصحة تقوم بكل ما يمكن لزيادة قدرات المؤسسات الصحّية

مجلس الوزراء: إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية المرخصة في العقبة من رسوم تجديد الترخيص

اتفاقية تعاون بين مستشفى الجامعة والجمعية األردنية لإلسعاف

20.1 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك في الشهور التسعة األولى

االنباط- عمان

اإن   قال وزي��ر ال�ضحة الدكتور نذير عبيدات 

باإ�ضابات فريو�س  ت�ضّرراً  الأك��ر  ال�ضن هم  كبار 

ك��ورون��ا، واأغ��ل��ب الوفيات م��ن ه��ذه الفئة لكن ل 

توجد فئة عمرية حم�ضنة من وباء كورونا.

واأ�����ض����اف ال���دك���ت���ور ع���ب���ي���دات خ����الل م��وؤمت��ر 

اأن  الأرب��ع��اء  ام�س  ال���وزراء  رئا�ضة  دار  �ضحفي يف 

الأ���ض��رة  ع��دده��ا  يفوق  ال�ضناعي  التنف�س  اأج��ه��زة 

املخ�ض�ضة ل��ع��الج ك���ورون���ا، وال��ع��م��ل ج���ار خ��الل 

املقبلة على معاجلة م�ضكلة الكتظاظ يف  الأي��ام 

م�ضت�ضفى الب�ضري.

وب��ني اأن ال����وزارة ت��ق��وم بكل م��ا ميكن ل��زي��ادة 

التطّورات  ومتابعة  ال�ضحّية  املوؤ�ض�ضات  ق���درات 

املتعّلقة باملطاعيم من خالل ا�ضتئجار م�ضت�ضفيات 

امل�ضت�ضفى  ا�ضتئجار  واأن  ك��ورون��ا،  ل��ع��الج  خا�ضة 

�ضيكون بالكامل وتخ�ضي�س جميع الأ�ضرة لعالج 

كورونا. وحول مطاعيم عالج كورونا، اكد الوزير 

اأن احلكومة �ضتعمل على تاأمني العالج فور توافره 

من  ال�ضتفادة  مبقدورهم  و�ضيكون  للمواطنني، 

املطعوم �ضمن معايري معينة ولفئات حمددة.

واأو�ضح الوزير اأن 20 باملئة من الإ�ضابات بني 

باملئة  و13  ع��ام��اً،   19 اإىل   5 م��ن  العمرّية  الفئات 

من الفئة العمرية 19 اإىل 24 عاما، واقل من 5ر2 

للفئات العمرية اقل من 5 �ضنوات.

للم�ضت�ضفيات،  ال�ضتيعابية  ال��ط��اق��ة  وح���ول 

الأ�ضّرة  ع��دد  زال  ما  اأن��ه  عبيدات  الدكتور  اأو�ضح 

املخ�ض�ضة ملر�ضى كورونا يف امل�ضت�ضفيات املعتمدة 

قادرا على ا�ضتيعاب اأعداد الإ�ضابات، واأن الو�ضول 

فيها  امل��م��ل��ك��ة مب��ا  اأم���اك���ن  ك��اف��ة  للمخالطني يف 

املواطنني.  معاملة  ومعاملتهم  اللجوء  خميمات 

وا�ضار اإىل اأن حوايل 95 باملئة من نتائج الفحو�س 

تبلغ عرب ر�ضائل ن�ضية يف يوم الفح�س نف�ضه، واأن 

ال��وزارة يف املراحل الأخ��رية من اتفاقية مع اأحد 

امل�ضت�ضفيات لزيادة عدد الأ�ضّرة املخ�ض�ضة ملر�ضى 

كورونا.

اللتزام  اإىل  املواطنني  عبيدات  الدكتور  ودعا 

وغ�ضل  التجمعات،  اإق��ام��ة  وع���دم  ال��وق��اي��ة  ب�ضبل 

الوباء  على  لل�ضيطرة  الكمامة  وارت����داء  اليدين 

ومنع انت�ضاره.

اإ�ضابة   3087 ت�ضجيل  ال�ضحة  وزارة  واأعلنت 

امل�ضتجّد يف  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  وف���اة  و32  حملية 

الإجمايل  العدد  لريتفع  الرب��ع��اء،  ام�س  اململكة 

لالإ�ضابات اإىل 61942، والوفيات اإىل 700.

وتوّزعت الإ�ضابات اجلديدة على 1329 حالة يف 

حمافظة العا�ضمة عّمان، و849 حالة يف حمافظة 

و226  البلقاء،  حمافظة  يف  حالة  و252  ال��زرق��اء، 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة اإرب�����د، منها ح��ال��ة واح����دة يف 

لواء الرمثا، و100 حالة يف حمافظة الكرك، و92 

حالة يف حمافظة املفرق، و83 حالة يف حمافظة 

ماأدبا، و62 حالة يف حمافظة عجلون، و30 حالة 

يف حمافظة العقبة، و28 حالة يف حمافظة معان، 

يف  ح��الت  و10  الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة  و26 

حمافظة جر�س.

واأ���ض��ار امل��وج��ز الإع��الم��ي ال�����ض��ادر ع��ن رئا�ضة 

ال��وزراء ووزارة ال�ضحة اإىل اأن عدد احلالت التي 

بلغ  املعتمدة  امل�ضت�ضفيات  اليوم للعالج يف  اأُدِخلت 

158 ح��ال��ة، لريتفع اإج��م��ايل ع��دد احل���الت التي 

تتلّقى العالج يف امل�ضت�ضفيات حالّياً اإىل 1266 حالة، 

بينما يخ�ضع بقّية امل�ضابني للعزل املنزيل.

ف��ح�����ض��اً خم��ربّي��اً،   24497 اإج�����راء  اإىل  ول��ف��ت 

لي�ضبح اإجمايل عدد الفحو�ضات التي اأجريت منذ 

بدء الوباء وحتى الآن 1783338 فح�ضاً.

تعمل  باأنها  التذكري  ال�ضّحة  وزارة  وج���ددت 

ح��ال��ّي��اً على اإي��ج��اد اآل��ّي��ة لحت�ضاب اأع���داد ح��الت 

ال�ضفاء اليومّية، بحيث ت�ضمل احلالت املتواجدة 

يف العزل املنزيل اإىل جانب احلالت التي تكون يف 

امل�ضت�ضفيات املعتمدة، و�ضيتّم الإعالن عن الأعداد 

وفق الآلّية اجلديدة فور جاهزّيتها. 

ودعت الوزارة اجلميع يف ظّل ا�ضتمرار ت�ضجيل 

حالت اإ�ضابة حملّية، اإىل اللتزام باأوامر الّدفاع، 

واّت����ب����اع م��ع��اي��ري ال�����ض��الم��ة وال���وق���اي���ة، وارت�����داء 

 20 التجّمعات لأكر من  اإقامة  الكّمامات، وعدم 

�ضخ�ضاً، وا�ضتخدام تطبيقي “اأمان” و”�ضحتك”.

االنباط- عمان

التي عقدها  ال����وزراء يف جل�ضته  ق��رر جمل�س   

ام�س الأربعاء برئا�ضة رئي�س الوزراء الدكتور ب�ضر 

اخل�ضاونة، اإعفاء مالكي وممار�ضي املهن ال�ضياحّية 

املرّخ�ضني لدى �ضلطة منطقة العقبة القت�ضادّية 

ة من ر�ضوم جتديد الرتخي�س، واأية ر�ضوم  اخلا�ضّ

وبدلت مالّية واأجور اأرا�ٍس مرتّتبة جّراء التخّلف 

عن جتديد الرتخي�س اأو دفع الأج��ور خالل عام 

2020، بالإ�ضافة اإىل تخفي�س بدل جمع النفايات 

والنظافة العاّمة بن�ضبة 50 باملئة ملّرة واحدة.

كما قّرر املجل�س اإعفاء مالكي وممار�ضي املهن 

لعام  الذين قاموا بتجديد الرتخي�س  ال�ضياحّية 

القت�ضادّية  العقبة  منطقة  �ضلطة  ل��دى   2020

��ة م���ن ر����ض���وم جت��دي��د ال��رتخ��ي�����س، واأي���ة  اخل��ا���ضّ

ر�ضوم وب��دلت مالّية واأج��ور اأرا���ٍس مرتّتبة جّراء 

جت��دي��د ال��رتخ��ي�����س اأو دف���ع الأج�����ور خ���الل ع��ام 

2021، بالإ�ضافة اإىل تخفي�س بدل جميع النفايات 

والنظافة العاّمة بن�ضبة 50 باملئة خالل عام 2021.

كما قّرر املجل�س اأي�ضاً، تطبيق قرار تخفي�س 

الغرامات اجلمركّية املرتّتبة وفقاً لأحكام قانون 

اجلمارك على البيانات اجلمركّية املفتوحة )حتت 

القت�ضادّية  العقبة  منطقة  يف  ال�ضتهالك  و�ضع 

ة( واعتبار جميع الب�ضائع حمتويات هذه  اخلا�ضّ

البيانات مقّيدة ولي�ضت ممنوعة.

ال����وزراء على  اآخ���ر، واف���ق جمل�س  على �ضعيد 

امل�ضّكلة وفقاً  الت�ضوية وامل�ضاحلة،  تو�ضيات جلنة 

لأ���ض�����س ت�����ض��وي��ة ال��ق�����ض��اي��ا ال��ع��ال��ق��ة ب��ني املكلفني 

ودائرة �ضريبة الدخل واملبيعات، بت�ضوية الأو�ضاع 

عليهم  ترّتبت  ومكّلفاً،  �ضركة  ل���355  ال�ضريبّية 

ال��ت��زام��ات وف��ق��اً لأح���ك���ام ق��ان��ون �ضريبة ال��دخ��ل 

وقانون ال�ضريبة العاّمة على املبيعات، وذلك بناء 

على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

املكّلفني  ت�ضجيع  بهدف  الت�ضويات  وتاأتي هذه 

وتعزيز  عليهم،  املرتّتبة  ال�ضرائب  ت�ضديد  على 

الل���ت���زام،  وزي�����ادة  ال�����ض��ري��ب��ي،  التح�ضيل  ك��ف��اءة 

وفقاً  املكّلفني،  على  ال�ضريبّية  الأع��ب��اء  وتخفيف 

ال�ضريبة  وقانون  الدخل،  �ضريبة  قانون  لأحكام 

العاّمة على املبيعات؛ و�ضنداً لأحكام اأ�ض�س ت�ضوية 

�ضريبة  ودائ����رة  امل��ك��ّل��ف��ني  ب��ني  ال��ع��ال��ق��ة  الق�ضايا 

الدخل واملبيعات ل�ضنة 2019 وتعديالتها.

ووافق جمل�س ال��وزراء على مذكرة تفاهم بني 

ال�ضمكّية  وال���روة  ال��زراع��ة  ال��زراع��ة ووزارة  وزارة 

والأغذية والبيئة يف مملكة اإ�ضبانيا ب�ضاأن التعاون 

يف امل��ج��ال ال���زراع���ي، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بني 

البلدين يف املجالت الزراعّية، من خالل امل�ضاركة 

يف املعلومات والتجارب والتقنّيات احلديثة.

ال����وزراء على  اآخ���ر، واف���ق جمل�س  على �ضعيد 

اإ�ضدار م�ضكوكة تذكارّية ف�ضية وبرونزية احتفاًء 

مبرور مئة عام على تاأ�ضي�س الدولة الأردنّية.

 االنباط-عمان

ام�س  الأردنية،  اجلامعة  م�ضت�ضفى  وقع 

الأردن��ي��ة  م��ع اجلمعية  ات��ف��اق��ي��ة  الأرب���ع���اء، 

اآليات  ول�ضيما  التعاون  لتعزيز  لالإ�ضعاف 

التدريب املتعلق باحلالت الطارئة.

وتهدف التفاقية التي وقعها مدير عام 

ورئي�س  م�ّضاد،  اإ���ض��الم  الدكتور  امل�ضت�ضفى 

اجل��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور ي��ن��ال ال��ع��ج��ل��وين، اإىل 

امل��وؤّم��ن��ني  امل��ر���ض��ى  م��ع��اجل��ة  عملية  تنظيم 

ل���دى اجل��م��ع��ي��ة وت��ق��دمي اخل��دم��ة الطبية 

ال���الزم���ة ل��ه��م ح�����ض��ب اأن���ظ���م���ة وت��ع��ل��ي��م��ات 

امل�ضت�ضفى.

البنود  م��ن  جملًة  الت��ف��اق��ي��ة  وتت�ضّمن 

التي ُت�ضهم يف تعزيز التعاون بني اجلانبني 

امل�ضتفيدين من التفاقية  بتحديد املر�ضى 

ال�����ذي ي��ح��م��ل��ون من���وذج���ا م���ن اجل��م��ع��ي��ة، 

وحتديد  التحويالت  تنظيم  اإىل  بالإ�ضافة 

اأج�����ور امل���ع���اجل���ة واآل����ي����ات امل��ح��ا���ض��ب��ة وف��ق��اً 

اإىل  عليها،  املتفق  الطبية  الأجور  لت�ضعرية 

جانب احلالت املُ�ضتثناة من التفاقية.

ن�ضر  يف  رائ����دة  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 

الأولية  الإ�ضعافات  على  والتدريب  ثقافة 

واملتقدمة. الأ�ضا�ضية 

االنباط-عمان

�ضحفي  ب��ي��ان  يف  ب��ن��ك،  اأع��ل��ن��ك��اب��ي��ت��ال 

ام�����س ع��ن حتقيق من��و يف �ضايف  اأ���ض��دره 

الت�ضعة  ال�ضهور  الت�ضغيليخالل  الدخل 

 ،%26 اجل��اري��ب��ن�����ض��ب��ة  ال���ع���ام  م���ن  الأوىل 

بن�ضبة  م���وج���ودات���ه  اإج����م����ايل  يف  ومن������واً 

28%وبارتفاع مقداره 618 مليون دينار.

واأرج����ع ال��ب��ي��ان، اأ���ض��ب��اب ه��ذا الرت��ف��اع 

التمويل  م�ضادر  منو  اإىل  رئي�ضي  ب�ضكل 

وخ��ا���ض��ة ودائ����ع ال��ع��م��الء ال��ت��ي ارت��ف��ع��ت 

وبن�ضبة24%.كما  دينار  313مليون  بنحو 

منت حمفظة قرو�س البنك مبقدار 333 

مليون ديناروبن�ضبة31 %.

وحقق البنك اأرباحاً �ضافية بلغت20.1 

م��ل��ي��ون��ف��ي��م��ا ب���ل���غ���ت اإج�����م�����ايل اأرب����اح����ه 

بعدال�ضريبة22.6  مليون دينار خاللذات 

ال�����ف�����رتة م���ن���ال���ع���ام 2019،ب����ان����خ����ف����ا�����س 

ل�ضرتاتيجية  ن��ظ��را  م���ق���داره11%وذل���ك 

عن  الناجتة  الزم��ة  من  للتحوط  البنك 

كوفيد-19. جائحة 

ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج، ق��ال 

با�ضم  بنك،  كابيتال  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

انت�ضار  ل��ت��داع��ي��ات  »ك���ان  ال�����ض��امل:  خليل 

العاملي  الق��ت�����ض��اد  على  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

ذات��ه  ت��ب��اط��وؤاً يف ح��د  ال���ذي ي�ضهد من���وه 

ح��ت��ى ق��ب��ل ظ��ه��ور ال���ف���ريو����س، ت���اأث���ريات 

ثقيلة وباهظة على النمو العاملي و�ضوقي 

ال�ضلع واخلدمات  النفط والعمل وجتارة 

�ضمنها  وم��ن  العربية  وال���دول  الدولية، 

الأردن مل تكن بعيدة عن هذه التاأثريات 

بنك  كابيتال  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  ال�ضلبية«، 

من  مت��ك��ن  احل�ضيفة  �ضيا�ضته  وبف�ضل 

الأزم���ة ال�ضحية  ت��داع��ي��ات ه��ذه  اح��ت��واء 

العاملية على اأعماله كما �ضاهم بفعالية يف 

املت�ضررة  القطاعات  على  الأث��ر  تخفيف 

اله�ضة. والفئات 

ال��ت��ي حققها  اأب����رز الإجن�����ازات  وح���ول 

ال��ت�����ض��ع��ة الأوىل  ال�����ض��ه��ور  ال��ب��ن��ك خ���الل 

اأن  اإىل  ال�ضامل  ا�ضاف  العام اجلاري،  من 

البنك حقق العديد من الإجنازات خالل 

قبيل  حيثوقع  املا�ضية،  القليلة  الأ�ضهر 

»خطاب  اتفاقية  املا�ضي،  اأيلول  منت�ضف 

نوايا« غري ملزمة وح�ضرية، لال�ضتحواذ 

ع��ل��ى الأع����م����ال امل�����ض��رف��ي��ة ل���ف���روع بنك 

و�ضراء  والعراق  الأردن  اللبناين يف  عودة 

م��وج��ودات��ه��ا وم��ط��ل��وب��ات��ه��ا، م��و���ض��ح��اً اأن 

على  املبدئية  املوافقة  على  ح�ضل  البنك 

امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  م��ن  ال���ض��ت��ح��واذ  عملية 

الأردين والبنك املركزي العراقي.

جهود  و  ا�ضرتاتيجيات  �ضعيد  وع��ل��ى 

ال��ب��ن��ك امل�����ض��ت��م��رة يف ت��ط��وي��ر خ��دم��ات��ه 

التنفيذي  الرئي�س  الرقمياأ�ضار  والتحول 

اأن�����ه مت  ال����غ����ولإىل  ب��ن��ك داود  ل��ك��اب��ي��ت��ال 

على   iCa ال��ت�����ض��ات��ب��وت  خ��دم��ة  اإط����الق 

حيث  وات�ضاب،  على  ثم  وم��ن  الفي�ضبوك 

ي��ق��دم  ب���ن���ك  اأول  ب���ن���ك  ك���اب���ي���ت���ال  ي��ع��ت��رب 

املن�ضات،  ه��ذه  خ��الل  من  مالية  خدمات 

اأن البنك يعمل على تطوير حزمة  مبيناً 

التي  البنكية  واخل���دم���ات  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن 

ت�ضتهدف عمالئه يف قطاع التجزئة.

واأو�����ض����ح ال����غ����ول، اأن�������ض���رك���ة ك��اب��ي��ت��ال 

ل��ال���ض��ت��ث��م��ارات��ق��ام��ت ب����اإط����الق ت��ط��ب��ي��ق 

التداول  من  عمالئها  Forexلتمكني 
ب��ال��ع��م��الت الأج��ن��ب��ي��ة.وم��ن ج��ان��ب اآخ���ر، 

ك��اب��ي��ت��ال ب��ن��ك ك����ان م���ن اأوائ������ل ال��ب��ن��وك 

الأردن���ي���ة ال��ت��ي ���ض��ارك��ت ودع��م��ت م��ب��ادرة 

الربنامج الوطني ل�ضمان القرو�س التي 

بهدف  الأردين  امل��رك��زي  البنك  اأطلقها 

مت��ك��ني امل��ه��ن��ي��ني واحل��رف��ي��ني واأ���ض��ح��اب 

ال�ضغرية  وال�ضركات  الفردية  املوؤ�ض�ضات 

متويالت  على  احل�ضول  من  واملتو�ضطة 

ب�����ض��روط وك��ل��ف م��ي�����ض��رة يف ���ض��وء ت��اأث��ر 

هذااإىل  كورونا.  جائحة  بتبعات  اأعمالها 

جانب توقيعه العديد من التفاقيات مع 

بنوك دولية لدعم هذه القطاعات.

 االنباط-عمان

مع  م��ب��اح��ث��ات��ه��ا  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأن���ه���ت 

���ض��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل ح���ول امل��راج��ع��ة 

ال�����ض��ن��دوق  “ت�ضهيل  ل��ربن��ام��ج  الأوىل 

املمدد” الذي ح�ضل عليه الأردن يف �ضهر 

املا�ضي. ني�ضان 

وت����و�����ض����ل����ت ال������������وزارة لت�����ف�����اق ع��ل��ى 

م�����ض��ت��وى اخل����رباء م��ع ال�����ض��ن��دوق ح��ول 

التفاق  ويخ�ضع  الأوىل،  املراجعة  اإنهاء 

من  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دف��ع��ة  حت��وي��ل  اإىل  الآن 

التنفيذي  املجل�س  موافقة  اإىل  الت�ضهيل 

لل�ضندوق.

اإيجابيا  موؤ�ضرا  الأوىل  املراجعة  وتعد 

ع��ل��ى جن���اح احل��ك��وم��ة يف احل���ف���اظ على 

ال����ض���ت���ق���رار امل�����ايل وال���ن���ق���دي وم��ت��اب��ع��ة 

تنفيذ الإ�ضالحات الهيكلية القت�ضادية 

اأنها  �ضيما  ل  الربنامج،  يت�ضمنها  التي 

ت���اأت���ي يف ظ���ل ظ�����روف اق��ت�����ض��ادي��ة غري 

امل��م��ل��ك��ة وال���ع���امل ب�ضبب  م�����ض��ب��وق��ة ع��ل��ى 

تداعيات جائحة كورونا.

وق����ال وزي����ر امل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 

الع�ضع�س اإن ح�ضول الأردن على املراجعة 

بها  من��ر  التي  التحديات  ظ��ل  يف  الأوىل 

ال�ضحية  ب���الإج���راءات  اإ���ض��ادة  ه��ي  الآن، 

منذ  اململكة  اتخذتها  التي  والقت�ضادية 

بداية اجلائحة، ودليل على ثقة �ضركائنا 

يف التنمية بقدرة القت�ضاد الأردين على 

التعايف.

اإج������راءات  “ا�ضتمرار  ال���وزي���ر  واأك�����د 

ال�ضريبي  وال��ت��ج��ن��ب  ال��ت��ه��رب  م��ك��اف��ح��ة 

واجل��م��رك��ي والب��ت��ع��اد مت��ام��ا ع��ن فر�س 

الوحيد  ال�ضبيل  واأن  ج��دي��دة،  ���ض��رائ��ب 

للخروج من تداعيات جائحة كورونا هو 

الوظائف  واإيجاد  للنمو  القت�ضاد  تهيئة 

يف  بامتياز  الأول  التحدي  ا�ضبح  ال��ذي 

ظل ارتفاع البطالة.

وت�����ض��م��ن��ت امل���راج���ع���ة اإع������ادة اأول���وي���ة 

الإ�����ض����الح����ات ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة مب����ا ت��ت��ط��ل��ب��ه 

الأ�ضا�ضية  املحاور  املرحلة احلالية �ضمن 

مكافحة  وه��ي  ال��ربن��ام��ج،  بها  ج��اء  التي 

واجلمركي،  ال�ضريبي  والتجنب  التهرب 

مثل  الأع��م��ال  مم��ار���ض��ة  كلف  وتخفي�س 

ال�ضفافية  وت��ع��زي��ز  وال��ط��اق��ة،  ال��ع��م��ال��ة 

احل��ك��وم��ي��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ك�����ض��ب غري 

امل�������ض���روع وك����ف����اءة الإن����ف����اق احل��ك��وم��ي، 

احلماية  �ضبكات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة مل�����ض��اع��دة ال��ف��ئ��ات الأك����ر 

ت�ضررا من اجلائحة.

ك����م����ا ق��������ام ال�����������ض�����ن�����دوق مب����راج����ع����ة 

العامة  باملالية  يتعلق  فيما  التقديرات 

ب��ع��د الأخ�����ذ ب��ع��ني الع���ت���ب���ار ال��ت��ط��ورات 

املالية  ب��داي��ة الأزم����ة وال�����ض��ي��ا���ض��ات  م��ن��ذ 

وال���ن���ق���دي���ة ال���ت���ي ات���خ���ذت���ه���ا احل��ك��وم��ة 

لح���ت���واء امل���ر����س وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن اآث�����اره 

ال�����ض��ح��ي��ة والق��ت�����ض��ادي��ة، ح��ي��ث خف�س 

العام احلايل من  توقعاته لالنكما�س يف 

النمو  وتقدير  باملئة،   3  - اإىل  باملئة   5  -

الأ�ضمي يف عام 2021 ب� 8ر3 باملئة.

ب��داي��ة  يف  ج����اء  ال���ربن���ام���ج  اأن  ي���ذك���ر 

جائحة كورونا كاأول برنامج يوافق عليه 

على  �ضاعد  ما  الأزم��ة،  خالل  ال�ضندوق 

للح�ضول  العاملية  الأ�ضواق  اإىل  الو�ضول 

ثقة  وعزز  مناف�ضة  باأ�ضعار  التمويل  على 

القت�ضاد  مبنعة  واملانحني  امل�ضتثمرين 

الأردين.

 االنباط-عمان

داودي��ة  ال��زراع��ة حممد  بحث وزي��ر 

الكويتي  ال�����ض��ف��ري  م��ع  الأرب���ع���اء  ام�����س 

ع��زي��ز ال���دي���ح���اين ال���ت���ع���اون امل�����ض��رتك 

وال�����ع�����الق�����ات الأردن�������ي�������ة ال���ك���وي���ت���ي���ة 

وخا�ضة  الزراعي  املجال  يف  وتعزيزها 

وتدريج  وتعبئة  القطاع  يف  ال�ضتثمار 

وت�ضويق زيت الزيتون.

ك��م��ا ب��ح��ث ال����وزي����ر داودي�������ة خ��الل 

خالد  التون�ضي  ال�ضفري  ال��ي��وم  لقائه 

بني  امل�ضرتك  التعاون  تفعيل  ال�ضهلي 

ال��ب��ل��دي��ن ال�����ض��ق��ي��ق��ني، وامل��و���ض��وع��ات 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ق���ط���اع ال�����زراع�����ي ون��ق��ل 

اخل����ربات وامل�����ض��اري��ع ال���ض��ت��ث��م��اري��ة يف 

هذا املجال.

االنباط- اربد

الدكتور  ال��ريم��وك  جامعة  رئي�س  ق��رر   

ال�ضابق  ال��دول��ة  وزي���ر  تعيني  ه��ي��الت  نبيل 

ومدير  الع�ضايلة  اجم��د  الإع���الم  ل�����ض��وؤون 

“برتا” الزميل  الأردنية  الأنباء  عام وكالة 

ف��اي��ق ح��ج��ازي��ن ع�����ض��وي��ن يف جم��ل�����س كلية 

الإعالم للعام الأكادميي 2020/ 2021.

التعيني  هذا  ان  هيالت  الدكتور  واعترب 

الريموك  جامعة  من  وتكرميا  تقديرا  هو 

للع�ضايلة وحجازين ل�ضهاماتهما يف خدمة 

ر�ضالة الدولة الأردنية اإعالميا والتي كانت 

دوما مو�ضع الحرتام والتقدير.

واأ�ضاف ان الريموك ت�ضعد دوما باأبنائها 

اينما كانوا واأن هذا التعيني هو تكرميا لكل 

طيلة  اأ�ضهمت  التي  الإع��الم  كلية  خريجي 

املحلية  ال�ضحافة  برفد  املا�ضية  ال�ضنوات 

وال���ع���رب���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة ب���خ���ربات اإع���الم���ي���ة 

و����ض���ح���ف���ي���ة م����وؤه����ل����ة وحم����رتف����ة ���ض��اغ��ت 

ج��دارة  بكل  وال�ضيا�ضي  الإع��الم��ي  امل�ضهد 

وا�ضتحقاق.

ال��ريم��وك  بجامعة  الإع���الم  كلية  عميد 

ال��دك��ت��ور خ��ل��ف ال��ط��اه��ات اع��ت��رب ان�����ض��م��ام 

ال���ع�������ض���اي���ل���ة وح����ج����ازي����ن اإ�����ض����اف����ة ن��وع��ي��ة 

الكلية  دع��م  على  تعول  التي  الكلية  ملجل�س 

تعزيز  وم��ه��ام��ه��ا يف  ب��ر���ض��ال��ت��ه��ا  وال��ن��ه��و���س 

خمرجات موؤهلة ومناف�ضه م�ضلحة باأحدث 

تقنيات الإعالم.

خ���ري���ج  ال���ع�������ض���اي���ل���ة  اأن  اإىل  ي���������ض����ار 

الريموك  واإعالم من  بكالوريو�س �ضحافة 

ر���ض��م��ي��ة  م����واق����ع  يف  وع���م���ل   ،  1984 ع�����ام 

الإعالم واخلارجية منها وزير  متقدمة يف 

دولة ل�ضوؤون الإعالم، و�ضفريا يف اكر من 

بلد منها رو�ضيا وتركيا، كما عمل م�ضت�ضارا 

والت�ضال،  الإع��الم  ل�ضوؤون  امللك  جلاللة 

ومديرا لإدارة الإعالم والت�ضال بالديوان 

الها�ضمي. امللكي 

على  ح�ضل  فقد  ح��ج��ازي��ن  ال��زم��ي��ل  ام��ا 

ب��ك��ال��وري��و���س يف ال�����ض��ح��اف��ة والإع�����الم من 

الريموك عام 1986 و ماج�ضتري يف الإعالم 

وي�ضغل   2013 ع���ام  ال��ريم��وك  ج��ام��ع��ة  م��ن 

ح��ال��ي��ا م��دي��ر ع���ام وك��ال��ة الن��ب��اء الردن��ي��ة 

احل�����ض��ني  ج����ائ����زة  ع���ل���ى  وح����ائ����ز  “برتا”، 
ع�ضو  وه��و   ،2009 ع��ام  ال�ضحفي  ل��الإب��داع 

عام  منذ  الأردن���ي���ني  ال�ضحفيني  نقابة  يف 

.2004



املحلي
40

عند اإ�ستقراء احلالة الأردنية يف زمن الإنتخابات النيابية؛ هنالك جناحات للدولة الأردنية  

النجاحات  وه��ذه  امللتهب،  والع�سكري  ال�سيا�سي  الإقليمي  الو�سع  من  بالرغم  للعيان  وا�سحة 

بع�ض  على  ال��رد  هو  املو�سوع  يف  الكتابة  هنا من  والهدف  للذات،  اأو جالد  اإل جاحد  ينكرها  ل 

الناعقة من خارج  امل�سمومة  الأب��واق  واأ�سوات  البع�ض بذكره هنا وهناك  الذي ينربي  ال�سطط 

حدود الوطن لغايات يف نف�ض يعقوب ولد�ّض ال�سّم بالد�سم والعبث بوحدتنا الوطنية واإجنازاتنا:

1.  الأمن والإ�ستقرار منجز نفخر به يف خ�سم اإحاطتنا ب�سوار ملتهب من احلروب والفنت 

الأمنية  واأجهزتنا  واجلي�ض  املظفرة  الها�سمية  قيادتنا  لثالوث  ذلك  وم��رّد  وغريها،  والطائفية 

الكفوؤة ومواطننا الواعي واملنتمي.

املدين  املجتمع  �سوب  والتوّجه  والدميقراطية  الأم��ن  بني  وامل��واءم��ة  الإن�سانية  الكرامة   .2

املواطن؛ ودليل ذلك  والقانون منجزات ح�سارية كلها حترتم  املدنية  والدولة  املواطنة  ومعيار 

اإجراء الإنتخابات النيابية يف ظرف دقيق اإقليمياً واأحوال جائحة كورونا.

3. قرب العالقة الإن�سانية بني القائد وال�سعب وحميمية العالقة بينهما والتي قّلما جندها 

يف اأي دولة بالعامل، وجناح الدبلوما�سية الأردنية واحل�سور الدويل ُت�سّجل يف ميزان ح�ساريتنا.

من  يجعل  الوطني  الإجتماعي  والن�سيج  الداخلية  اجلبهة  ومتا�سك  الوطنية  ال��وح��دة   .4

ن�سيجنا الإجتماعي واملجتمع املدين ومنظماته كلهم رديف لأجهزتنا الر�سمية.

ال�سيا�سية  النواحي  يف  املعزز  امللك  جاللة  روؤى  متّثل  والتي  ال�ساملة  الإ���س��الح  خريطة   .5

والإقت�سادية والإجتماعية والرتيوية جعلتنا نلج الألفية الثالثة باإقتدار.

الأو�سط  ال�سرق  اإقليم  ل��دول  وخ�سو�ساً  الكفاءات  لت�سدير  اإقليمي  مركز  ميّثل  الأردن   .6

واخلليج العربي وحتى بقية دول العامل.

7. �سحيح اأننا نعاين من اإرتفاع يف ن�سب البطالة والفقر وتراجع الإ�ستثمارات وفر�ض العمل 

حّلت  حيثما  بها  املرّحب  الأردنية  بالكفاءات  نفخر  لكننا  الإقت�سادي،  النمو  يف  وتراجع  املحلّية 

ونظامنا التعليمي املتمّيز والتي بدورها ُتعّو�ض ن�سبياً هذه التحديات.

8. مقابل كل حالة ف�ساد يتحّدث بها البع�ض، هنالك ع�سرات الآلف من ال�سرفاء واملخل�سني 

يخدمون هذا الوطن وي�ساهموا يف مناءه وبناءه. 

9.  و�سحيح اأننا كمواطنني نعي�ض حالة من »البَطر« يف ثقافتنا الإ�ستهالكية دون تر�سيد اأو 

تقدير اأحياناً للظرف العام واملحيط من حولنا، لكن هذا الوطن ل ملجاأ ول مالذ لنا غريه، لأننا 

بب�ساطة ننتمي اإليه ونحّبه وندافع عنه حتى النخاع.

و�سولنا  من  بالرغم  كورونا؛  ظل جائحة  والإقت�سادي يف  ال�سحي  امللفني  بني  املواءمة   .10

لل�سباب  العمل  وفر�ض  الإقت�سادي  الو�سع  وت��راج��ع  للفايرو�ض؛  املجتمعي  الإنت�سار  لظاهرة 

واإنح�سار الطبقة الو�سطى!

11. املواءمة بني الأمن ال�سامل والدميقراطية؛ ودليل ذلك امل�سي ُقدماً يف اإجراء الإنتخابات 

النيابية على طريق الإ�سالح ودعوات تعظيم امل�ساركة الإنتخابية بني كل الفئات على �سبيل اإفراز 

جمل�ض نواب ممثل حقيقي لل�سعب وتطلعاته وحتدياته وهمومه.

املنجزات  ف��اإن  النيابية؛  لالإنتخابات  الد�ستوري  الإ�ستحقاق  موعد  اإق���رتاب  مع  ب�سراحة: 

الوطنية كثرية والقائمة تطول، و�سمود الأردن يف ظل التحديات الأقليمية واملحلية والدولية 

بحّد ذاته اإجناز ومفخرة، ومطلوب مّنا تعظيم املنجزات والبناء عليها وعدم الإلتفات لل�سائعات اأو 

حماولت العبث اليائ�سة مبنجزاتنا احل�سارية، ومطلوب امل�سي ُقدماً بنظرة تفاوؤلية للم�ستقبل.

�سباح الوطن اجلميل

محمد طالب عبيدات

منجزات وطنية 
في زمن اإلنتخابات

اخلمي�س    29  /  10  / 2020

قطامين يرفع الحظر عن متابعي منصات وزارته

وزير البيئة يبحث مع السفير القطري التعاون المشترك 
البلدين بين 

االنباط-عمان

قررت وزارة العمل، الأربعاء، رفع احلظر 

مواقع  على  ال����وزارة  ملن�سات  املتابعني  ع��ن 

ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي ال����ذي����ن ت�����س��م��ن��ت 

تعليقات �سابقة لهم اإ�ساءات خمالفة لأحكام 

وهمية؛  ح�����س��اب��ات  ا���س��ت��خ��دم��وا  اأو  ال��ق��ان��ون 

ال��ع��م��ل ووزي���ر  وذل���ك بتوجيهات م��ن وزي���ر 

ال��دول��ة ل�����س��وؤون ال���س��ت��ث��م��ار ال��دك��ت��ور معن 

القطامني.

وقالت الوزارة، يف من�سور لها عرب من�سة 

ف��ي�����س��ب��وك، اإن رف����ع احل��ظ��ر ع���ن امل��ت��اب��ع��ني 

ملن�سات الوزارة جاء احرتاما للراأي والراأي 

الآخر وحر�سا من وزارة العمل على التفاعل 

التي  واملقرتحات  واملالحظات  ال�سكاوى  مع 

ترد لها عرب من�ساتها على مواقع التوا�سل 

الجتماعي.

ودع����ت امل��ت��اب��ع��ني ب�����س��رورة ال��ت��ق��ي��د عند 

التعليقات  اأو  املالحظة  اأو  ال�سكوى  كتابة 

م��ا يكتب  وع���دم ت�سمني  ال��ق��ان��ون  ب��اأح��ك��ام 

اإ�ساءات اأو الفاظا غري لئقة اأو قدح اأو ذم اأو 

جتريح وعدم ا�ستخدام احل�سابات الوهمية.

اأن ق���ن���وات ال��ت��وا���س��ل  ال��������وزارة،  واأك������دت 

اخلا�سة بها مفتوحة اأمام اجلميع وتتفاعل 

ا�ستثناء  دون  ���س��ك��وى  اأو  م��الح��ظ��ة  اأي  م��ع 

�ساحب  حجب  يف  بحقها  ال���وزارة  وحتتفظ 

اأي  و  للقانون  خمالفة  يت�سمن  تعليق  اأي 

ح�ساب وهمي.

 االنباط-عمان

ل��دى  م�����س��اروة  نبيل  البيئة  وزي���ر  ب��ح��ث 

ال�سفري  الأرب����ع����اء،  ام�����ض  ل��ق��ائ��ه يف م��ك��ت��ب��ه 

اآل  نا�سر  ب��ن  �سعود  اململكة  ل��دى  القطري 

البلدين  امل�سرتك بني  التعاون  اأوج��ه  ث��اين، 

ال�����س��ق��ي��ق��ني يف جم����الت ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��وع��ي��ة 

البيئية  وال��ت�����س��ري��ع��ات  ال��وط��ن��ي��ة  واخل��ط��ط 

ال�ستثمار  واأوج���ه  اخل���ربات  ت��ب��ادل  وكيفية 

ب����ني ال���ب���ل���دي���ن يف جم�����ال ح���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ة 

وعنا�سرها املختلفة.

وقال امل�ساروة خالل اللقاء اإن العالقات 

بني البلدين نابعة من التفاهم الكبري حول 

الهتمام  ذات  واملوا�سيع  التحديات  خمتلف 

التي  املتينة  ال��ع��الق��ة  وا���س��ت��م��رار  امل�����س��رتك، 

ت�����س��م��ل ال���ت���ع���اون يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت وم��ن 

�سمنها البيئية.

واأ�ساد امل�ساروة باملوقف القطري الداعم 

ل�����الأردن يف ال��ع��دي��د م��ن امل���ج���الت ووق��وف��ه 

العربية  املحافل  بجميع  اململكة  مع  الدائم 

والإقليمية.

وو�سع الوزير امل�ساروة ال�سفري القطري 

ال��وزارة  فيها  تعمل  التي  القطاعات  ب�سورة 

وت�������س���رف ع��ل��ي��ه��ا وخ��ط��ط��ه��ا ال��ت��ط��وي��ري��ة 

يف  ال����وزارة  وخطة  الأول��وي��ة  ذات  وامل�ساريع 

البيئة وحتديدا يف هذا  التعامل مع حماية 

ت�سكله جائحة كورونا من خطر  ملا  الظرف 

يجب الت�سدي له واحلد من انت�ساره.

ال��ق��ط��ري عمق  ال�����س��ف��ري  اأك���د  م��ن جهته 

ال��ع��الق��ات ال��ت��ي ت��رب��ط الأردن ب��دول��ة قطر 

و�سمو  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  بقيادة 

الأم�����ري ال�����س��ي��خ مت��ي��م ب���ن ح��م��د اآل ث���اين، 

العالقات  تعزيز  على  امل�����س��رتك  واحل��ر���ض 

م�ستويات  اإىل  بها  وال��و���س��ول  البلدين  ب��ني 

ال�سقيقني  ال�سعبني  حتقق رغبات وتطلعات 

يف الولوج الآمن نحو تنمية م�ستدامة على 

ال�سعد كافة.

للكفاءات  الكبري  ال���دور  ال�سفري  وث��م��ن 

وال��ق��درات الأردن��ي��ة يف دول��ة قطر، ودوره��ا 

اأن  اإىل  والتطوير، م�سريا  التنمية  م�سار  يف 

موا�سلة التعاون الثنائي والتن�سيق امل�ستمر 

م���ن ���س��اأن��ه ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات اأم�����ام خمتلف 

كال  ت��واج��ه  اأن  املمكن  م��ن  ال��ت��ي  التحديات 

البلدين ال�سقيقني.

 االنباط-عمان

امي��ن  الج��ت��م��اع��ي��ة،  التنمية  وزي���ر  �سكل 

تقيد  م��ن  وال��ت��اأك��د  للتحقق  جل��ن��ة  امل��ف��ل��ح، 

اجل��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة ب���ق���ان���ون اجل��م��ع��ي��ات 

للجمعيات  ال�سماح  ب��ع��دم  املتعلقة  وب��امل��واد 

بامل�ساركة يف الدعاية النتخابية.

وق���ال���ت ال�������وزارة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي، ال��ي��وم 

3 م��ن ق��ان��ون اجل��م��ع��ي��ات  الأرب����ع����اء، ان امل����ادة 

اىل  ت�سري  وت��ع��دي��الت��ه،   2008 ل�سنة   51 رق���م 

النتخابية،  بالدعاية  ال�سماح  اأو  القيام  عدم 

القوائم  اأو  املر�سحني  من  اأي  �سد  اأو  ل�سالح 

املر�سحة لالنتخابات، من خالل اجلمعيات اأو 

مواقعها  اأو  مبانيها  اأو  اأو متطوعيها  كوادرها 

م���واق���ع  ع���ل���ى  ���س��ف��ح��ات��ه��ا  اأو  الل���ك���رتون���ي���ة 

التوا�سل الجتماعي اأو اأي من موجوداتها.

ج��اء  ال��ل��ج��ن��ة  ت�سكيل  ان  ال�����وزارة  وب��ي��ن��ت 

الن��ت��خ��اب��ي��ة،  العملية  ن��زاه��ة  ع��ل��ى  ح��ف��اًظ��ا 

امل��ادة  لح��ك��ام  وا���س��ت��ن��اًدا  حياديتها  و���س��م��ان 

اخل��ريي��ة  اجل��م��ع��ي��ات  ق��ان��ون  م��ن  )18/ب( 

رقم 51 ل�سنة 2008 وتعديالته، حيث تتكون 

اللجنة من م�ساعد اأمني عام وزارة التنمية 

امل�ست�سار  والتطوير/  ل��الدارة  الجتماعية 

ال���ق���ان���وين ل�����ل�����وزارة، وع�������س���وي���ة م���دي���ري 

الداخلية،  وال��رق��اب��ة  اجلمعيات،  مديريات 

والت�سال، و�سابط ارتباط الهيئة امل�ستقلة 

لالنتخابات لدى الوزارة.

واأك������د ال����وزي����ر يف ال���ك���ت���اب ال�����ذي وج��ه��ه 

العملية  يف  الوزارة  موظفي  حيادية  للجنة، 

الن��ت��خ��اب��ي��ة، واه��م��ي��ة درا����س���ة ال��ت��ق��اري��ر اأو 

واجراء  اخل�سو�ض،  بهذا  ال��واردة  ال�سكاوى 

م�سددا  املخالفني،  بحق  القانوين  املقت�سى 

من  منا�سًبا  تراه  مبن  ال�ستعانة  للجنة  ان 

موظفي الوزارة.

التنمية تشكل لجنة للتحقق من تقيد الجمعيات الخيرية 
بعدم التدخل في االنتخابات

»المقاولين« تشيد بتجاوب وزيري 
االشغال والمياه حيال قضايا منتسبيها

االنباط-عمان

ال��ت��ق��ى ن��ق��ي��ب امل���ق���اول���ني امل��ه��ن��د���ض اأح��م��د 

ال��ي��ع��ق��وب، وزي����ر ال���س��غ��ال ال��ع��ام��ة وال���س��ك��ان 

م.يحيى الك�سبي، ووزير املياه والري د.معت�سم 

النقابة،  جمل�ض  يف  اع�ساء  بح�سور  �سعيدان، 

امللكية  بالثقة  للوزيرين  التهاين  قدموا  حيث 

ال�سامية بتوليهما مهامهما.

وط��ال��ب ال��ي��ع��ق��وب ب��ح��ل ق�����س��اي��ا امل��ق��اول��ني 

قبل  من  املتخذة  الإج���راءات  وت�سهيل  العالقة 

الوزارات املعنية لت�سريع عمل املقاولني، و�سكر 

النقابة  مطالب  مع  جتاوبهما  على  ال��وزي��ران 

وق�سايا املقاولني.

يحيى  املهند�ض  العامة  ال�سغال  وزير  واأكد 

ال��ك�����س��ب��ي اأن احل���ك���وم���ة م��ع��ن��ي��ة ب���دع���م ق��ط��اع 

ال��ذي يتطلب  الأم���ر  ب��ه،  والنهو�ض  امل��ق��اولت 

ت���ع���اون ك��اف��ة الأط�������راف وع��ل��ى راأ����س���ه���ا وزارة 

الأ�سغال و نقابة مقاويل الن�ساءات الردنيني.

مكوناتها  بكل  ال��دول��ة  اأن  الك�سبي  وا���س��اف 

عن  والبحث  وت��ط��وره  القطاع  بتح�سن  معنية 

فر�ض دخوله اىل الأ�سواق الإقليمية والدولية، 

وخا�سة ان القطاع من القطاعات الهامة التي 

اآلف  وت�سغل  الوطني  القت�ساد  عجلة  حترك 

امل��ه��ن��د���س��ني وال��ع��م��ال وال��ف��ن��ي��ني وال��ع��دي��د من 

القطاعات امل�ساندة.

وفاعل  حقيقي  �سريك  امل��ق��اول��ني  اأن  وق���ال 

بني  ال�سراكة  م��ب��داأ  جت�سد  ب�سورة  للحكومة 

القطاعني العام و اخلا�ض، م�سددا على اأهمية 

معاجلة اأية اختاللت يف اآليات العمل القائمة.

تعليمات  �سدور  اأهمية  اىل  الك�سبي  ولفت 

ن��ظ��ام اإج�����راءات ال��رق��اب��ة ع��ل��ى الع��م��ار وعقد 

تطبيقه  يف  وال��ب��دء  اخل��ا���ض  للقطاع  امل��ق��اول��ة 

على ار�ض الواقع.

ودع���ا ال��ي��ع��ق��وب ال�����وزارة اىل ال��ت��ج��اوب مع 

م��ط��ال��ب امل���ق���اول���ني ف��ي��م��ا ي��خ�����ض ال���ت���اأخ���ر يف 

اإج������راءات جل���ان ال���س��ت��الم ل��ل��م�����س��اري��ع كذلك 

الزمنية  امل��دة  بتمديد  تعميم  اإ���س��دار  ���س��رورة 

ل��ل��م�����س��اري��ع وذل������ك ب�����س��ب��ب ج���ائ���ح���ة ك���ورون���ا 

واأي�����ام ال�����س��ي��ف وخ��ا���س��ة امل�����س��اري��ع ال��ت��ي تنفذ 

باملحافظات.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ع��ل��ي��م��ات ن��ظ��ام اإج������راءات 

الرقابة والتفتي�ض على اعمال العمار ال�سادرة 

 ،2020 ل�����س��ن��ة   52 رق���م  ال��ن��ظ��ام  مب��ق��ت�����س��ى 

لتفعيل  ال��ي��ات  بو�سع  بالبدء  اليعقوب  طالب 

النظام وت�سكيل اللجان املنبثقة عنه.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����س��ه��ادة امل��ط��اب��ق��ة ط��ال��ب��ت 

امل�ستثمرين  ج��م��ع��ي��ة  اع���رتا����ض  ب���رد  ال��ن��ق��اب��ة 

على ا�سدار �سهادة املطابقة من قبل املقاولني 

والعمل على و�سع الية منا�سبة ل�سدار �سهادة 

املطابقة لتكون هوية بناء.

املقاولة  عقد  اعتماد  ���س��رورة  على  واأك���دت 

يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض ح�����س��ب ق������رارات جمل�ض 

الوزراء، وتفعيل اجتماع اللجنة امل�سكلة لو�سع 

القطاع  يف  ال�سغرية  للم�ساريع  مقاولة  عقد 

16 من قانون مقاويل  امل��ادة  اخلا�ض وتعديل 

الن�ساءات.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���امل���ع���ادل���ة ال�����س��ع��ري��ة، ق��ال 

اليعقوب ان جلنة م�سرتكة من دائرة العطاءات 

احل��ك��وم��ي��ة ون��ق��اب��ة امل��ق��اول��ني ق��ام��ت ب��درا���س��ة 

الب���ع���اد امل��ال��ي��ة والج��رائ��ي��ة امل��ت��وق��ع��ة يف ح��ال 

تطبيق املعادلة ال�سعرية لإحالة العطاءات على 

ال�سغال  لوزير  بذلك  ون�سبت  الأ�سعار،  ان�سب 

الن�ساءات  قطاع  ان  موؤكدا  وال�سكان،  العامة 

بحاجة اىل اعادة النظر يف منهجيته وحتفيزه 

وانعا�سه خا�سة يف ازمة كورونا.

التي  التحديات  اأه��م  اليعقوب  وا�ستعر�ض 

تواجه القطاع، وقام بت�سليم الوزير ملف بكافة 

بدرا�سة  ال��وزي��ر  وع��د  حيث  امل��ق��اول��ني،  ق�سايا 

امللف من خالل ا�سحاب العالقة بالوزارة.

ويف نهاية اللقاء اتفق اجلانبان على ت�سكيل 

التي  العالقة  امل�ساكل  ح��ل  اآل��ي��ة  لبحث  جلنة 

اللقاءات  املقاولني وموا�سلة هذه  تخ�ض عمل 

ب�سكل دوري لتطوير العمل ومعاجلة الثغرات 

اأول باأول.

ك��م��ا ال��ت��ق��ى ال��ن��ق��ي��ب واأع�������س���اء يف جمل�ض 

معت�سم  ال��دك��ت��ور  وال���ري  امل��ي��اه  وزي���ر  النقابة 

�سعيدان، وقدموا التهاين للوزير بالثقة امللكية 

ال�سامية بت�سلمه مهام الوزارة.

واك����د ���س��ع��ي��دان ان���ه ���س��ي��ت��م ان�����س��اف جميع 

املقاولني يف ق�ساياهم العالقة مع الوزارة من 

خالل هذه اللجنة.

وقال اليعقوب ان الوزارة هي اهم ال�سركاء 

الأمي��ن  ال�ساعد  ي��ع��ت��ربون  ال��ذي��ن  للمقاولني 

للوزارة يف تنفيذ م�ساريعها و باأعلى املوا�سفات 

على  ب��الإي��ج��اب  ينعك�ض  واق��ت��دار مم��ا  وبكفاءة 

الوطن.

واأ����س���اف ان امل��ق��اول��ني ه��م ال�����ذراع الأمي���ن 

تنفذ  وب�سواعدهم  احلكومية  اجل��ه��ات  لكافة 

اهم امل�ساريع التي هي ع�سب التطور يف القطاع 

العام

ك��م��ا ���س��دد ال��ي��ع��ق��وب ع��ل��ى ����س���رورة ت�سكيل 

جل��ن��ة م�����س��رتك��ة ل��درا���س��ة و���س��ف ال��ب��ن��د، مما 

وا�سحه  مبوا�سفات  ع��ط��اءات  ط��رح  يف  ي�ساهم 

ت�����س��اع��د يف ت�����س��ع��رية ال��ع��ط��اء ب��ط��ري��ق��ة ع��ادل��ة 

على  العمل  كذلك  طرحة.  عند  املقاولني  بني 

الق�سايا العالقة مع املقاولني والإ�سراع ب�سرف 

م�ساريع  يف  وخ�����س��و���س��اً  امل��ال��ي��ة  م�ستحقاتهم 

التابعة  امل�ساريع  او  البلديات  يف  الالمركزية 

موؤكدا �سرورة وجود   ، الريموك  مياه  ل�سركة 

مكتب موحد يف �سركة مياه الريموك لتنفيذ 

العطاءات املطروحة بطريقه عادلة.

ومت خالل اللقاء التفاق على عقد اجتماع 

لح���ق لي�سم م����دراء دوائ����ر ال������وزارة وم����دراء 

اخل��الف��ات  جميع  حل��ل  لها  التابعة  ال�سركات 

ا�سوًة  مثالية  �سراكة  اإي��ج��اد  اىل  تهدف  وال��ت��ي 

ال�سغال  ووزارة  املقاولني  نقابة  بني  بال�سراكة 

بالإيجاب  ذل��ك  يعود  ومب��ا  وال���س��ك��ان،  العامة 

على دفع عجلة القت�ساد الوطني.

وزير التعليم العالي يؤكد دعم المشاريع البحثية 
التطبيقية واالبتكارية

االنباط-عمان

اأكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

مراجعة  اأهمية  قدي�ض  اأب��و  حممد  الدكتور 

ل�سندوق  الت�سريعية  امل��ن��ظ��وم��ة  وحت��دي��ث 

دعم البحث العلمي والبتكار ل�سمان الدعم 

التطبيقية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ل��ل��م�����س��اري��ع  امل��ب��ا���س��ر 

والب��ت��ك��اري��ة وال���ري���ادي���ة ال��ت��ي حت��ق��ق قيمة 

م�سافة.

تروؤ�سه  خ��الل  اأب���و قدي�ض  ال��وزي��ر  وق���ال 

ال��ي��وم  ال�����س��ن��دوق  اإدارة  ل��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع��ا 

البحثية  الأول����وي����ات  حت��دي��د  اإن  الأرب����ع����اء، 

مع  ي��ت��واءم  مب��ا  املقبلة  للمرحلة  ال��وط��ن��ي��ة 

���س��روري  الأردن  ب��ه��ا  ال��ت��ي مي���ر  ال���ظ���روف 

التي تواجهها  ليعك�ض الحتياجات وامل�ساكل 

ال�سناعات  ول�سيما  القت�سادية،  القطاعات 

الطبية وتكنولوجيا املعلومات.

وب�����ني ال���دك���ت���ور اأب������و ق���دي�������ض، ب��ح�����س��ور 

الدبعي،  ماأمون  الدكتور  ال���وزارة  ع��ام  اأم��ني 

القطاع  م��ع  ���س��راك��ات  لعمل  ال�سعي  ���س��رورة 

اخلا�ض والربط بني ال�سناعة والباحثني يف 

اجلامعات من خالل اإن�ساء ودعم احلا�سنات 

باجلامعات الأردنية والقطاع اخلا�ض لتتبنى 

الأردن���ي���ني ودعمهم  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  ال��ب��اح��ث��ني 

منتجات  اإىل  وم�ساريعهم  بحوثهم  بتحويل 

قابلة للتطبيق على اأر�ض الواقع.
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االنباط-عمان

االقت�صاد  وزارة  بالتعاون مع  اأطلقت هواوي 

الرقمي والريادة و و�صفارة ال�صينية لدى االأردن 

ن�صخة العام الرابع من م�صابقة تقنية املعلومات 

حتفيز  ت�صتهدف  ال��ت��ي  االأردن  يف  واالت�����ص��االت 

الفكر االبتكاري لدى طالب اجلامعات وت�صريع 

لتعزيز  امل���ت���ط���ورة  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ان��دم��اج��ه��م 

وخرباتهم  مهاراتهم  م�صتوى  ورف��ع  كفاءاتهم 

من اأجل دعم م�صرية التحول الرقمي يف اململكة.

ال��دور  ال��ع��ام احل��ايل على �صوء  وت��اأت��ي دورة 

املعلومات  وتقنية  االت�����ص��االت  لقطاع  املتنامي 

الذكية  املجتمعات  بناء  يف  فاعليته  اأثبت  ال��ذي 

يف االأردن واإيجاد احللول التنموية والتطويرية 

لالأعمال، ال �صيما يف فرتة تف�صي جائحة كورونا 

با�صتمرار  الكفيلة  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  و����ص���رورات 

التعايف  ومتطلبات  واالأع��م��ال  العامة  اخلدمات 

االقت�صادي يف املرحلة القادمة.

امل�صابقة  من  احل��ايل  العام  دورة  تنظيم  يتم 

والريادة  الرقمي  االقت�صاد  وزارة  مع  بالتعاون 

و�صفارة جمهورية ال�صني ال�صعبية لدى اململكة 

الأول  االإنرتنت  عرب  وذل��ك  الها�صمية،  االأردنية 

االجتماعي.  التباعد  ب���اإج���راءات  ال��ت��زام��اً  م��رة 

الطالب  م��ن  امل��ئ��ات  ت�صتقطب  اأن  املتوقع  وم��ن 

اجل��ام��ع��ي��ني يف ال���ف���رتة ب���ني ���ص��ه��ري اأك��ت��وب��ر 

ودي�صمرب من 15 جامعة م�صاركة يف االأردن.

امل�صابقة  م���ن  ال���ع���ام احل����ايل  ن�����ص��خ��ة  ت��ت��م��ي��ز 

جمال  يف  جديد  تناف�صي  لفرع  نوعية  باإ�صافة 

م��ن��ت��ق��اة من  ف���رق  �صيخو�ض جت��رب��ت��ه  االب��ت��ك��ار 

جامعات حمددة يقدمون م�صاريعهم االبتكارية 

لالبتكار  ه��واوي  م�صابقة  والتنفيذ.  لالعتماد 

ينظم  ال���ذي  امل�صابقة  م��ن  اجل��دي��د  ال��ف��رع  ه��ي 

مل�صابقة  العام  بالتزامن مع الربنامج  العام  هذا 

امل�صابقة  وتركز  واالت�����ص��االت.  املعلومات  تقنية 

على تعزيز قدرات الطالب واملعلمني لتمكينهم 

ال��ذك��اء  م��ث��ل  امل��ب��ت��ك��رة  التقنيات  ا���ص��ت��خ��دام  م��ن 

والبيانات  ال�صحابية  واحلو�صبة  اال�صطناعي 

يف  ت�صهم  ب��اب��ت��ك��ارات  املجتمع  ل��رف��د  ال�صخمة 

ال��دع��وة  ه���واوي  التنمية. ووج��ه��ت  دع��م خطط 

ال�صرق  يف  التعليمية  واملوؤ�ص�صات  اجلامعات  اإىل 

االأو�صط للم�صاركة يف م�صابقة االبتكار اجلديدة، 

ح��ي��ث �صيتم اخ��ت��ي��ار ع�����ص��ر ف���رق ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 

النهائيات االإقليمية.

وزير  مندوب  ال��ع��دوان،  نائل  الدكتور  وق��ال 

ق��ط��اع  “يوؤدي  وال����ري����ادة:  ال��رق��م��ي  االق��ت�����ص��اد 

االأهمية  بالغ  دوراً  املعلومات  االت�صاالت وتقنية 

االقت�صادية  والقوة  التناف�صية  القدرة  تعزيز  يف 

لالأردن. وت�صهم الربامج واملبادرات التي ينظمها 

لتقنية  ه���واوي  م�صابقة  مثل  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع 

املعلومات واالت�صاالت يف ال�صرق االأو�صط يف دعم 

للمملكة  الطموحة  واال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  ال����روؤى 

من خالل بناء مهارات وخربات متقدمة جليل 

االبتكارية  ال��ق��درات  وتعزيز  اجل��دي��د،  التقنية 

متطلبات  جميع  توفر  منا�صبة  بيئة  يف  املحلية 

االزده���������ار ل���ق���ط���اع االت���������ص����االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

املعلومات على وجه اخل�صو�ض”.

ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  فنغ،  ب��ول  وق��ال 

ال�صباب  مهارات  “تعزيز  االأردن:  “هواوي” يف 

بدفع  للم�صاهمة  ال��الزم��ة  باملعرفة  وتزويدهم 

يف  واالق��ت�����ص��ادي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  عجلة 

بها  العناية  ينبغي  التي  االأول��وي��ات  من  االأردن 

من خالل التعاون البناء وال�صراكة املفتوحة بني 

القطاعني العام واخلا�ض. ونحن نلتزم بتطوير 

القطاع التكنولوجي يف اململكة من خالل رعاية 

تعاوين  اإيكولوجي  نظام  وبناء  ال�صابة  املواهب 

املعلومات.  وتقنية  االت�����ص��االت  لقطاع  منفتح 

وتوؤمن هواوي بالتعاون املفتوح لتحقيق النجاح 

التنمية  لدعم  اجلهود  اأق�صى  وتبذل  امل�صرتك 

امل�صتدامة يف البلدان الطموحة مثل االأردن. وال 

االبتكارية  املواهب  لتعزيز  جهداً  ه��واوي  تدخر 

يف خمتلف االخت�صا�صات من خالل اإتاحة مزيد 

م��ن ف��ر���ض ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة واخل����ربات والتعلم 

وال��ت��دري��ب ع��رب االإن���رتن���ت، مم��ا ي�صهم يف رفد 

يف  اجل���ادة  احلكومية  وامل��ب��ادرات  التعليم  جهود 

جمال متكني اجليل القادم من ال�صباب التقني 

ال��ت��ي  ال��ف��ر���ض  ت��ع��زي��ز  يف  للم�صاهمة  امل���وه���وب 

الرقمي  االقت�صاد  لبناء  التكنولوجيا  تتيحها 

امل�صتدام الذي يرخي ب�صدول فوائده على تقدم 

امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة وت���ط���ور وازده������ار خمتلف 

القطاعات وال�صناعات االأخرى”.

وت���ت���م���ث���ل اأب��������رز اأه���������داف م�����ص��اب��ق��ة ت��ق��ن��ي��ة 

اجليل  باإعداد  االأردن  يف  واالت�صاالت  املعلومات 

النظام  وت��ع��زي��ز  التكنولوجيا  ق���ادة  م��ن  ال��ق��ادم 

يف  واالت�����ص��االت  املعلومات  لتقنية  االإيكولوجي 

التي  املحلية  امل��واه��ب  اململكة م��ن خ��الل رع��اي��ة 

الذكي  الع�صر  ومتطلبات  فكر  مواكبة  ميكنها 

االجتماعية  التنمية  خطط  اإجن��از  يف  لالإ�صهام 

اال�صرتاتيجيات  اأه��داف  وحتقيق  واالقت�صادية 

بناء  مقدمتها  ويف  ل����الأردن  الوطنية  وال����روؤى 

اقت�صاد رقمي م�صتدام وقائم على املعرفة.

ال��ف��ج��وة بني  َج�����ص��ر  امل�����ص��اب��ق��ة يف  ك��م��ا ت�صهم 

املناهج التعليمية و�صوق العمل، وبالتايل توفري 

امل�صتقبل.  يف  للطالب  العمل  فر�ض  من  املزيد 

امل�صابقة  وب��رن��ام��ج  التدريبية  ال����دورات  وت��رك��ز 

مثل  احل��دي��ث��ة  التقنيات  على  احل���ايل  ال��ع��ام  يف 

اجليل اخلام�ض والذكاء اال�صطناعي واحلو�صبة 

التوا�صل  وتعزيز  البيانات،  وتخزين  ال�صحابية 

املنطقة مع زمالئهم  املوهوبني يف  ال�صباب  بني 

اأحد  امل�صابقة  وتعترب  العامل.  اأنحاء  جميع  من 

تبذلها  التي  احلالية  للجهود  الرديفة  القنوات 

التعليمية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  واجل��ام��ع��ات  احل��ك��وم��ات 

املواهب ودعمها الإع��داد قادة  اكت�صاف  يف جمال 

دفة  قيادة  عاتقهم  على  �صتقع  الذين  امل�صتقبل 

التطوير باالعتماد على التكنولوجيا.

يف  للفائزين  معتمدة  �صهادات  ه��واوي  متنح 

من  م��زي��داً  لهم  وت��وف��ر  االإقليمية،  الت�صفيات 

باالإ�صافة  امل�صتقبل  يف  والتدريب  التعلم  فر�ض 

اإىل جوائز مالية وعينية اأخرى.

م�صابقة  �صهدت  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام  يف  اأن  ُي��ذك��ر 

تقنية املعلومات واالت�صاالت م�صاركة 760 طالب 

من عدة كليات وجامعات يف االأردن. كما حظيت 

ال�صفراء  وم�صاركة  وزارات  م��ن  بدعم  امل�صابقة 

واخل������رباء االأك���ادمي���ي���ني م���ن اأف�����ص��ل ج��ام��ع��ات 

الفريق  وف���از  ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  الت�صفيات  يف  اململكة 

م�صابقة  ن��ه��ائ��ي��ات  يف  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  االأردين 

هواوي االقليمية لتقنية املعلومات واالت�صاالت 

�صينزن،  مبدينة  ه���واوي  مقر  يف  اأقيمت  وال��ت��ي 

ال�����ص��رق  10 دول م��ن  م��ن  13 ف��ري��ق��اً  مب�����ص��ارك��ة 

االأو�صط.

و����ص���ارك ف��ي��ه��ا ف��ري��ق ����ص���اف���روا اإىل ال�����ص��ني 

ه��واوي  مقر  يف  العاملي  امل�صتوى  على  للتناف�ض 

من  امل�صارك  الفريق  حّل  حيث  �صينزن،  مبدينة 

االأردن يف املرتبة الثالثة.

الملكية األردنية: تراجع اإليرادات وأعداد 
المسافرين نتيجة تداعيات كورونا

معرض افتراضي لترويج الصناعة 
األردنية بدول افريقية االثنين المقبل

 االنباط-عمانن

امللكية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  ���ص��رك��ة  ك�صفت 

2ر107 ماليني  ب����  االأردنية عن خ�صارة تقدر 

دي��ن��ار ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام 

يف  باملئة   74 بلغت  انخفا�ض  بن�صبة  احل��ايل 

امل�صافرين. اأعداد 

واأك�����دت ال�����ص��رك��ة يف ب��ي��ان ���ص��ح��ف��ي ام�����ض 

واأع������داد  االإي���������رادات  ت���راج���ع  اأن  االأرب�����ع�����اء، 

امل�����ص��اف��ري��ن ه���و ن��ت��ي��ج��ة ح��ت��م��ي��ة ل��ت��داع��ي��ات 

عليها،  ال�صلبية  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 

حماية  ت�صتهدف  ق��رارات  من  عنها  نتج  وم��ا 

امل��ج��ت��م��ع م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال�����ص��ح��ي��ة ك��ف��ر���ض 

علياء  امللكة  مطار  يف  ال�صفر  على  حم���ددات 

اأ���ص��ه��ر، ووق��ف رح��الت نقل   6 ال���دويل لنحو 

امل�صافرين.

ال�صركة  اإدارة  جمل�ض  اأن  البيان  واأ���ص��اف 

����ص���ادق يف ج��ل�����ص��ة ل���ه ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج امل��ال��ي��ة 

من  الثالث  ال��رب��ع  لفرتة  لل�صركة  امل��راج��ع��ة 

العام 2020 وحتى 20 اأيلول املا�صي.

م�صافر  األ���ف   665 ن��ح��و  ال�����ص��رك��ة  ون��ق��ل��ت 

للفرتة  م�صافر  مليون  8ر2  بحوايل  مقارنة 

امل��ا���ص��ي، داع��ي��ة اإىل دعمها  ال��ع��ام  ذات��ه��ا م��ن 

ملواجهة االأزمة املالية اخلانقة غري امل�صبوقة 

ال���ت���ي مت���ر ب���ه���ا، واال����ص���ت���م���رار ب������اأداء دوره����ا 

كناقل  ال��رئ��ي�����ض  واالج��ت��م��اع��ي  االق��ت�����ص��ادي 

للمملكة. وطني 

ي��ذك��ر اأن ال�����ص��رك��ة ت��خ��دم ح��ال��ي��ا وج��ه��ات 

امل�صافرين  ب�صبب عزوف  حمدودة ومقت�صرة 

التي تفر�صها  ال�صفر والقيود احلكومية  عن 

ال������دول ع��ل��ى ح���رك���ة ال�����ص��ف��ر ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي 

�صتوؤخر تعايف قطاع الطريان.

 االنباط-عمان

لل�صناعات  االفرتا�صي  املعر�ض  ي�صتهدف 

الثاين من  الذي �صيقام يوم االثنني،  االردنية 

وتنزانيا  واثيوبيا  كينيا  ا�صواق  املقبل،  ال�صهر 

واوغندا ونيجرييا، بهدف الرتويج للمنتجات 

ال�صناعية باال�صواق االإفريقية.

وي�����ص��ارك ب��امل��ع��ر���ض ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه �صركة 

مدى  على  والفني«،  االإداري  للتطوير  »اللقاء 

27 �صركة �صناعية حملية خمتلفة،  اأيام  اربعة 

زائ��ر االط��الع على  االآف   5 �صيتيح لنحو  فيما 

منتجات العار�صني.

امل�����ص��ارك��ة على قطاعات  ال�����ص��رك��ات  وت��ت��وزع 

والزراعية  والكيماوية  االإن�صائية  ال�صناعات 

املتخ�ص�ض  واالأث��اث  والغذائية  والبال�صتيكية 

واالأجهزة املنزلية والتعبئة والتغليف ومنتجات 

ال��ب��ح��ر امل��ي��ت وال��ع��ن��اي��ة ال�����ص��خ�����ص��ي��ة واأغ���ذي���ة 

الطبية  والكوا�صف  ال�صحي  وال��ورق  االأط��ف��ال 

بالتنقيط  ال����ري  واأن��ظ��م��ة  امل��ح��رك��ات  وزي�����وت 

والطاقة املتجددة واالأثاث البال�صتيكي.

و���ص��ي��ع��م��ل امل��ن��ظ��م��ون ع��ل��ى ح�����ص��د ال�����زوار 

وامل��ه��ت��م��ني م��ن رج����ال االأع���م���ال وال��ت��ج��ار من 

ال����دول امل�����ص��ت��ه��دف��ة ل��ع��ق��د ل���ق���اءات ث��ن��ائ��ي��ة مع 

ال�صركات االأردنية »عن بعد«، طيلة اأيام اإقامته.

بال�صوق  واخلبري  ال�صركة  عام  مدير  وق��ال 

ت�صريح �صحفي  زي��ادات، يف  االفريقية حممد 

ال���زوار بعناية  اإخ��ت��ي��ار  »�صيتم  االأرب���ع���اء،  ام�����ض 

وتوجيه  املعرو�صات،  طبيعة  مع  يتنا�صب  وميا 

دعوات الزيارة �صمن االأوقات املحددة«.

ا�صتكماال  ياأتي  املعر�ض  تنظيم  ان  وا�صاف 

ل��الأن�����ص��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي مت 

العامني  خ���الل  االإف��ري��ق��ي��ة  لل�صوق  تنظيمها 

حالت  ك��ورون��ا  جائحة  ظ��روف  لكن  املا�صيني، 

القارة  ب��دول  اردنية  ن�صاطات  اأي��ة  ترتيب  دون 

االفريقية.

للمعر�ض  ال��زائ��ر  ب��اإم��ك��ان  زي����ادات  وح�صب 

االإط�����الع ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات ال�����ص��رك��ات االأردن���ي���ة 

افرتا�صية،  اأجنحة عر�ض  امل�صاركة من خالل 

يو�صح عليها �صور املنتجات وروابط التوا�صل 

مب����ا مي���ك���ن م����ن ت���ك���وي���ن ف����ك����رة ����ص���ام���ل���ة ع��ن 

للم�صاعدة  م�����ص��ارك،  ك��ل  واإم��ك��ان��ي��ات  املنتجات 

بني  العمل  فر�ض  ومناق�صة  الت�صبيك  بعملية 

العار�صني والزائرين.

العمالء  م��ع  التوا�صل  تن�صيط  ان  واو���ص��ح 

يف ال�����ص��وق االإف��ري��ق��ي��ة وم��ت��اب��ع��ة ال��ب��ح��ث عن 

اأم��ر ���ص��روري لل�صناعة االأردن��ي��ة  عمالء ج��دد 

ح�صتها  على  للحفاظ  احلالية  املرحلة  خالل 

وتواجدها بهذه اال�صواق املهمة والواعدة.

االأنباط – عمان

للتجارة  اال���ص��ك��ان  بنك  جمموعة  ق��ال��ت 

خالله  م��ن  ك�صفت  لها  ب��ي��ان  يف  وال��ت��م��وي��ل 

االوىل  ا�صهر  للت�صعة  املالية  نتائجها  ع��ن 

باأنها حققت �صايف   ،2020 املالية  ال�صنة  من 

يعني  ما  وهو  دينار،  مليون   38.1 بلغ  ارباح 

تراجعا بن�صبة 46 % عند مقارنتها مبثيلتها 

من العام 2019.

انخفا�ض  �صبب  ان  اىل  املجموعة  وعللت 

االرب�����������اح ل����ه����ذا ال�����ع�����ام ي����ع����ود ل���ل���ظ���روف 

العامل  ي�صهدها  التي  ال�صعبة  االقت�صادية 

اأج���م���ع وال���ت���وق���ع���ات امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال�����ص��ل��ب��ي��ة 

تف�صي  ب�صبب  االق��ت�����ص��ادي  ال��ن��م��و  مل��ع��دالت 

وباء كورونا.

�صابقا  ن�����ص��رت  ت��ق��اري��ر  ل��ع��دة  وب���ال���ع���ودة 

ارب�����اح  يف  م���ل���ح���وظ  ت����راج����ع  اىل  ا������ص�����ارت 

الكبرية  املالية  الق�صية  عن  ناهيك  البنك 

دول��ة  ف��رع��ه يف  ل��دى  البنك  امل��رف��وع��ة �صد 

اجل����زائ����ر، ح��ي��ث ك��ن��ا ن�����ص��رن��ا ���ص��اب��ق��ا ح��ول 

اال�صكان  بنك  ن�صره  الذي  ال�صنوي  التقرير 

للتجارة والتمويل انخفا�صا يف ارباح البنك 

 2018 ب�صابقتها  مقارنة   2019 املالية  لل�صنة 

11 م��ل��ي��ون دي��ن��ار اأردين،  ب��ف��ارق ي��ق��ارب ال�����

للزيادة  ب�صدة  مر�صح  ال��رق��م  ه��ذا  ان  حيث 

وف��ق��ا ل��ل��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي ن�����ص��رت ح���ول ارب���اح 

هذا  م��ن  االوىل  الت�صعة  اال�صهر  يف  البنك 

العام 2020.

ووفقا للتقرير ال�صنوي فاإن البنك متكن 

من رفع اجمايل الدخل من 348 مليون اىل 

مليون   12 ال��� ي��ق��ارب  ب��ف��ارق  اي  مليون   360

الفوائد،  اي��رادات  �صايف  على  توزعت  دينار، 

ل��ك��ن��ه مل ينجح  ال��ع��م��والت  اي�����رادات  ���ص��ايف 

ال��ذي انخف�ض  اخ��رى  اي���ردات  يف رف��ع بند 

3 ماليني ون�صف. بواقع يقارب ال�

يواجه  البنك  ان  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 

م�����ص��ك��ل��ة يف دول�����ة اجل���زائ���ر ح��ي��ث ف��ر���ص��ت 

اجلزائرية  االبتدائية  املحاكم  احدى  عليه 

باإحدى  املتعلقة  الق�صايا  احدى  يف  غرامة 

ال�����ص��رك��ات اجل��زائ��ري��ة ال��ت��ي ل��ه��ا ت��ع��ام��الت 

املحكمة  ف��ر���ص��ت  فيما  االإ���ص��ك��ان،  ب��ن��ك  م��ع 

للطعن  قابلة  االأردين  البنك  على  الغرامة 

اردين  دينار  مليون   37 بقيمة  واال�صتئناف 

 6.337( اجل��زائ��ري��ة  بالعملة  ي��ع��ادل��ه  وم���ا 

مليار دينار جزائري(، لذات الق�صية وذلك 

الإدانته بعدم مراعاة االإجراءات وال�صكليات 

املن�صو�ض عليها يف تعليمات البنك املركزي 

اجلزائري.

تراجع ارباح بنك االسكان بنسبة 46 % لألشهر التسعة 
االولى من عام 2020

االنباط-عمان

  

ب��ح��ث وزي�����ر ال�����ص��ي��اح��ة واالآث��������ار ن��اي��ف 

القطاع  ممثلي  مع  االأرب��ع��اء،  ام�ض  الفايز، 

ال�����ص��ي��اح��ي ب��امل��م��ل��ك��ة، م���راج���ع���ة وحت��دي��د 

ال��ت��ي ت��ق��دم��وا بها  امل��ط��ال��ب ذات االأول���وي���ة 

بالت�صاركية  وحلها  املا�صية،  الفرتة  خالل 

وال������وزارات  واالآث������ار  ال�����ص��ي��اح��ة  وزارة  ب���ني 

املخت�صة. االأخرى  واملوؤ�ص�صات 

وق����ال ال���ف���اي���ز، خ����الل االج���ت���م���اع ال���ذي 

ح�������ص���ره مم���ث���ل ����ص���ل���ط���ة اق���ل���ي���م ال����ب����رتا، 

االقت�صادية  وال�صوؤون  ال�صياحة  ومفو�ض 

ما�صي،  �صرحبيل  العقبة  منطقة  �صلطة  يف 

على  ال���ت���واف���ق  اإىل  ي���ه���دف  االج���ت���م���اع  اإن 

هذه  يف  االأول��وي��ة  ذات  للمطالب  م�صفوفة 

ال�صياحي  ال��ق��ط��اع  ب��ه��ا  ال��ت��ي مي��ر  امل��رح��ل��ة 

بت�صاركية  والعمل  ك��ورون��ا،  جائحة  ظل  يف 

ح��ق��ي��ق��ي��ة ب����ني ال���ق���ط���اع ال����ع����ام واخل���ا����ض 

ل��ل��ت�����ص��دي ل��ل��ت��داع��ي��ات ال���ت���ي ت�����ص��ب��ب��ت بها 

اجلائحة.

ال�����ص��ي��اح��ي  ال���ق���ط���اع  اأن م��ط��ال��ب  واأك�����د 

خالل  ب��د  ال  لكنه  االإع��ت��ب��ار،  بعني  �صتوؤخذ 

امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة م���ن ت��رت��ي��ب االأول���وي���ات 

والعمل  املطالب،  اأهم  وحتديد  ال�صرورية 

لتخفيف  ال�����ص��ري��ع��ة  احل���ل���ول  و����ص���ع  ع��ل��ى 

اال�����ص����رار واخل�������ص���ائ���ر ال���ت���ي ت���ع���ر����ض ل��ه��ا 

القطاع اإثر جائحة كورونا.

على  ال��ع��م��ل  �صيجري  اأن���ه  ال��ف��اي��ز  وب���ني 

م�����ص��اري��ن ل��و���ص��ع احل���ل���ول ال��ن��اج��ع��ة ال��ت��ي 

لو�صع  االأول  ال�صياحي،  القطاع  يحتاجها 

ح��ل��ول ل��ل��ت��ح��دي��ات وامل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

جائحة  ومنها  القريب،  املدى  على  القطاع 

للتحديات  حلول  لو�صع  وال��ث��اين  ك��ورون��ا، 

امل��دى  على  القطاع  ت��واج��ه  التي  واملعيقات 

البعيد.

ودع���ا ال��وزي��ر ال��ف��اي��ز، خ��الل االج��ت��م��اع، 

باال�صرتاطات  للتقيد  ال�صياحية  املن�صاآت 

املن�صو�صة  ال��ع��ام��ة  وال�����ص��الم��ة  ال�����ص��ح��ي��ة 

ب��ال��دل��ي��ل االر������ص�����ادي ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����ص��ار 

�صالمة  وامل��ح��اف��ظ��ة على  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض 

املن�صاآت ال�صياحية ومرتاديها من املواطنني 

فيها. والعاملني 

وعر�ض اأمني عام الوزارة الدكتور عماد 

واالإج����راءات  املطالب  مل�صفوفة  ح��ج��ازي��ن، 

ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��ه��ا اجل��م��ع��ي��ات ال�����ص��ي��اح��ي��ة 

الكلف  اأبرزها،  كان  والتي  القطاع،  وممثلو 

ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ال���ق���ط���اع، واالإي�����ج�����ارات 

البنكية،  وال��ق��رو���ض  امل��ال��ي��ة  والت�صهيالت 

وامل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال���ع���م���ال���ة، وال�����ص��ي��اح��ة 

املخاطر. الداخلية، و�صندوق 

وج�������رى، خ�����الل االج����ت����م����اع، م��راج��ع��ة 

بها ممثلو  تقدم  التي  واملالحظات  املطالب 

القطاع ال�صياحي والتعديل عليها، واختيار 

االأول��وي��ة ال���ص��ت��دام��ة عملهم  ذات  امل��ط��ال��ب 

حلقت  التي  واخل�صائر  االأ���ص��رار  وتخفيف 

بهم ب�صبب اجلائحة.

الفايز يلتقي ممثلي القطاع السياحي لتحديد مطالبهم ذات األولوية

انطالق النسخة الرابعة من مسابقة هواوي لتقنية المعلومات واالتصاالت في األردن
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االنباط - عمان

غزة  قطاع  يف  حما�س  حركة  رئي�س  اك��د 

�شت�شهد  املقبلة  املرحلة  اأن  ال�شنوار،  يحيى 

الوطني  امل�شتوى  على  اللقاءات  من  مزيدا 

املختلفة،  امل�����ش��ارات  يف  مت  م��ا  ع��ل��ى  ل��ل��ب��ن��اء 

الوطنية  اجل��ه��ود  ت�شافر  يتطلب  م��ا  وه��و 

كافة. وال�شعبية 

ع���ه���ا ال�����ش��ن��وار  ج����اء ذل����ك يف ر���ش��ال��ة وزَّ

احلوار  م�شار  عن  مهمة  تفا�شيل  ت�شمنت 

الوطني، واخلطوات التي متت على �شعيد 

ال��ل��ق��اءات ب��ن ال��ف�����ش��ائ��ل يف اإط����ار احل���وار 

ال�����ش��ام��ل. وج����اء يف ال��ر���ش��ال��ة، ان امل��رح��ل��ة 

امل��ق��ب��ل��ة ���ش��ت�����ش��ه��د م���زي���داً م���ن االت�����ش��االت 

اأجل  من  الوطني  امل�شتوى  على  واللقاءات 

امل�شارات  البناء على ما مت من تفاهمات يف 

املختلفة.

وح���ول ال�����ش��وؤال ع��ن م��دى ف��ر���ص جن��اح 

ه����ذا امل�������ش���ار، ان����ه �����ش����وؤال م�������ش���روع ي��ع��ك�����ص 

تخوفات �شعبنا وحر�شه على اجناز الوحدة 

اأن هناك �شغوطاً  التي يتوق لها، خ�شو�شاً 

الإف�شال  ت�شعى  خمتلفة  واأط��راف��اً  خارجية 

حما�ص  موقف  ان  مو�شحا  الوحدة.  م�شار 

الثابتة ب�شرورة توحيد  روؤيتها  ينطلق من 

البيت الفل�شطيني. مبينا ان حما�ص تدرك 

تع�شف  ال��ت��ي  وال��ت��ه��دي��دات  امل��خ��اط��ر  حجم 

اأجل الت�شدي  الفل�شطينية، ومن  بالق�شية 

�شعبنا  وق��وى  طاقات  كل  حل�شد  ت�شعى  لها 

مل��واج��ه��ة م�����ش��اري��ع ���ش��ف��ق��ة ال��ق��رن وال�����ش��م 

والتطبيع.

متخ�ص  واالت�شاالت  اللقاءات  وا�شاف: 

العامن  للأمناء  االأول  املوؤمتر  عقد  عنها 

من  اأك���ر  منذ  يعقد  مل  وال���ذي  للف�شائل 

اأكد  م�شرتك  بيان  عنه  و�شدر  �شنوات،   10

ال���ث���واب���ت واحل���ق���وق ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، وح��ق 

الن�شالية  الو�شائل  كل  ممار�شة  يف  �شعبنا 

وامل�������ش���روع���ة مل���واج���ه���ة ال���ع���دو وك��ن�����ش��ه عن 

اأر����ش���ن���ا، وات���ف���ق االأم����ن����اء ال���ع���ام���ون ع��ل��ى 

ت�شكيل  م�شارات،  خ��لل  من  العمل  تفعيل 

الغربية  ال�شفة  يف  م��وح��دة  وط��ن��ي��ة  جل��ن��ة 

م�������ش���وؤول���ة ع���ن ت��ط��وي��ر وق����ي����ادة امل��ق��اوم��ة 

ال�����ش��ع��ب��ي��ة و����ش���واًل اإىل ان��ت��ف��ا���ش��ة ���ش��ام��ل��ة. 

بحيث  م.ت.ف  موؤ�ش�شات  وتفعيل  وتطوير 

ت�����ش��م��ل ال��ك��ل ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، وي��ت��م ب��ن��اوؤه��ا 

بالتمثيل  و�شعبية  دميقراطية  اأ�ش�ص  على 

الن�شبي. واإنهاء االنق�شام، واإجناز امل�شاحلة 

والوحدة.

وبن ان احلوارات اللحقة يف اإ�شطنبول 

ا���ش��ف��رت ع���ن م�����ش��ودة ت��ف��اه��م ب���ن حركتي 

ح��م��ا���ص وف���ت���ح ت�����ش��م��ل م�������ش���ارات، احل����وار 

ال��وط��ن��ي ال�����ش��ام��ل ه���و االأ����ش���ا����ص وامل���ق���رر، 

وان�شاج  ت�شهيل  اإىل  يهدف  الثنائي  بينما 

امللفات، ويف هذا االإطار �شيتم دعوة االأمناء 

اأق���رب  يف  ل��لن��ع��ق��اد  دوري  ب�شكل  ال��ع��ام��ن 

ال�شعبية  امل��ق��اوم��ة  وت��ع��زي��ز  مم��ك��ن.  وق���ت 

وت�شمل  ال��وط��ن��ي��ة  وال�����ش��راك��ة  وت��ط��وي��ره��ا. 

امل��ن��ظ��م��ة وال�����ش��ل��ط��ة م���ن خ�����لل«:  ���ش��دور 

ت�شريعية  انتخابات  باإجراء  رئا�شي  مر�شوم 

وجم��ل�����ص وط��ن��ي )ب��االن��ت��خ��اب ح��ي��ث ميكن 

وال���ت���واف���ق ح��ي��ث ال مي���ك���ن( ح�����ش��ب ن��ظ��ام 

تتجاوز  ال  مدة  يف  الكامل  الن�شبي  التمثيل 

6 اأ����ش���ه���ر م���ن اإ�����ش����دار امل���ر����ش���وم، وجت���ري 

وبتاريخ  ذاتها  الفرتة  يف  رئا�شية  انتخابات 

بعد  وطنية  وحدة  وت�شكيل حكومة  حمدد. 

�شدور  قبل  االأج���واء  وتهيئة  االن��ت��خ��اب��ات. 

امل��ر���ش��وم م��ن خ���لل ات��خ��اذ ع���دة اإج����راءات 

تعك�ص ح�شن النوايا لها علقات باحلريات 

وان����ه����اء ال���ع���ق���وب���ات ع����ن غ������زة، وال��ت��م��ي��ي��ز 

ال��وظ��ي��ف��ي وامل��ف�����ش��ول��ن وروات����ب االأ���ش��رى 

االنق�شام  ق�شايا  كل  اإنهاء  ويتم  وال�شهداء، 

من خلل حكومة وحدة

واو�شح ان قيادة حما�ص اأولت هذا امل�شار 

من  ق��ي��ادي��ة  جلنة  بت�شكيل  ب��ال��غ��اً  اه��ت��م��ام��اً 

�شالح  يرتاأ�شها  احل��رك��ة  ق��ي��ادة  م��ن  �شبعة 

ال���ع���اروري ن��ائ��ب رئ��ي�����ص احل���رك���ة. واج���رت 

ب� )رو�شيا، م�شر، لبنان،  لقاءات وات�شاالت 

تركيا، قطر، االأردن، ايران، االأمم املتحدة( 

بهدف تعزيز هذا امل�شار.

االنباط - وكاالت

يف  ال�شجناء  اأق��دم  اهلل،  عبد  اإب��راه��ي��م  ج��ورج 

فرن�شا، م�شجون منذ 37 عاًما بتهمة التواطوؤ يف 

راي  ت�شارلز  االأمريكّي  الدبلوما�شين،  اغتيال 

يف باري�ص، واالإ�شرائيلّي يعكوف بار�شيمنتوف يف 

يف  ومتواجد  و1984   1981 بن  ما  �شرتا�شبورغ 

اأعايل البريينيه. �شجن )النيمزان( مبقاطعة 

على  وح�����ش��ل   1999 ع��ام  ان��ت��ه��ت  �شجنه  م��دة 

املحكمة  لكن   ،2003 يف  امل�شروط  باالإفراج  حكم 

 2004 الثاين  ت�شرين  يف  واألغي  القرار  ا�شتاأنفت 

بعد �شغوٍط اأمريكّيٍة. اعتقل عام 1984، وخلل 

بتهمة  اأدي��ن   ،1986 يف  ليون  مبدينة  حماكمته 

التواطوؤ يف اغتيال الدبلوما�شين.

ر���ش��ال��ٍة  يف  ع���اًم���ا(   69( اهلل،  ع��ب��د  واأو�����ش����ح 

37 يف ال�����ش��ج��ون  مب��ن��ا���ش��ب��ة دخ����ول����ه ال����ع����ام ال��������

للجماهري  ميكن  احلال  بطبيعة  اأّنه  الفرن�شّية، 

دائًما  تعتمد  اأْن  الثورية  وطليعتها  الفل�شطينية 

على حترككم وعلى ت�شامنكم الفاعل. 

االأ���ش��ر  م��ن  ���ش��ن��وات ط��وي��ل��ة  “اإنها  وا����ش���اف 

اأنه مبواجهة �شيا�شة االإفناء التي  توؤكد قناعتي 

التعبئة  املعتقلون،  ال��ث��ورة  اأب��ط��ال  لها  يتعر�ص 

�شد  ال��ن�����ش��ال  اأر����ص  ع��ل��ى  اجل��دي��ة  الت�شامنية 

الراأ�شمالية واالإمربيالية ميكنها دائماً اأن تقدم 

دعماً هاماً لرفاقنا يف ال�شجون، وبالتايل تعزيز 

مقاومتهم”.

ك���ّل  يف  ال����ن����ظ����ام  اأزم��������ة  “انت�شرت  ول����ف����ت 

)ك��ورون��ا(،  انت�شار  م��ن  طويلة  م��دة  قبل  م��ك��ان 

و�شتتفاقم اأكر اأثناءها وبعدها. لي�ص عليكم اأْن 

تكونوا خرباء لتلحظوا اأّنهم يبذلون كّل ما يف 

هذه  وطاأة  ال�شعبية  اجلماهري  لتحميل  و�شعهم 

والن�شاء يف  الرجال  االأزم��ة، مما يلقي مبلين 

البوؤ�ص.

واأ�شاف: تقدم فل�شطن اإلينا جميًعا كل يوم 

االأهمية  ذات  وال�شجاعة  ال���ذات  ن��ك��ران  درو����ص 

تتوىل  الفل�شطينية،  اجلماهري  اإن  اال�شتثنائية. 

اأكر من اأي وقت م�شى دور ال�شامن احلقيقي 

ل���ل���دف���اع ع����ن م�����ش��ال��ح ال�������ش���ع���ب. يف م��واج��ه��ة 

ال�شرعي  ال���رد  اإن  امل��ح��ت��ل،  وب��رب��ري��ة  االح��ت��لل 

االأول ال���ذي ي��ج��ب اإظ��ه��اره ه��و ال��ت�����ش��ام��ن، كل 

جنود  بدمائهم  يواجهون  الذين  مع  الت�شامن 

االحتلل”.

امل���ق���اوم���ن يف  ال��ت�����ش��ام��ن م���ع  “كّل  وت���اب���ع: 

كل  يف  العزل  زنازين  ويف  ال�شهيونّية  ال�شجون 

مكان من العامل”.

االنباط - وكاالت

يوا�شل االأ�شري ماهر االأخر�ص، معركته 

 94 يف االإ�شراب املفتوح عن الطعام لليوم ال�

على التوايل، رغم تدهور و�شعه ال�شحي، 

اأ�شرى  ثلثة  فيه  مي�شي  الذي  الوقت  يف 

يف  النا�شط  بينهم  من  املعركة،  يف  اآخرين 

حممد  اال�شتيطان  �شد  ال�شعبية  املقاومة 

اإ���ش��راب��ه ال��ذي دخ��ل ي��وم��ه التا�شع،  زع��رب 

باإنهاء اعتقالهم االإداري. للمطالبة 

ورغ��م اع��ت��لل ج�شد االأ���ش��ري االأخ��ر���ص 

)49 ع��ام��ا( امل��ر���ص، وامل��خ��اوف م��ن توقف 

ي��زال  اأن��ه ال  اإال  اأع�����ش��اء ج�شده احل��ي��وي��ة، 

امل��ع��رك��ة حتى  ي�����ش��ر ع��ل��ى اال���ش��ت��م��رار يف 

انتزاع قرار من االحتلل باإطلق �شراحه 

الفوري.

وم���ع ازدي����اد و���ش��ع��ه ال�����ش��ح��ي خ��ط��ورة، 

ق����ام����ت حم���ام���ي���ت���ه، ال����ث����لث����اء، ب��ت��ق��دمي 

التما�ص عاجًل ملحكمة االحتلل للإفراج 

االإ�شرائيلي،  “كابلن”  م�شفى  م��ن  عنه 

الفل�شطينية  امل�����ش��ايف  اإح����دى  اإىل  ون��ق��ل��ه 

ال�شحي. لتدهور و�شعه 

ع���دة  امل���ح���ام���ي���ة  ق����دم����ت  واأن  و����ش���ب���ق 

لكنها  �شابقة،  اأوق��ات  يف  مماثلة  التما�شات 

ق��وب��ل��ت ب��رف�����ص م��ن ت��ل��ك امل��ح��ك��م��ة، ال��ت��ي 

اأب���ق���ت ع��ل��ى اع��ت��ق��ال��ه ح��ت��ى ان��ت��ه��اء م��دت��ه 

احلالية يوم 26 من ال�شهر القادم، دون اأي 

اإقرار ر�شمي بعدم متديد االعتقال.

وي����ق����ول ح�������ش���ن ع���ب���د رب�����ه امل�����ش��ت�����ش��ار 

االإع�������لم�������ي ل���ه���ي���ئ���ة �������ش������وؤون االأ������ش�����رى 

للأخر�ص  ال�شحي  الو�شع  اإن  واملحررين، 

واإجهاد  اإعياء  من  ويعاين  للغاية،  خطري 

�شديدين، وبداأ ي�شعر باأمل يف قلبه، اإ�شافة 

ال�شم  حا�شتا  لديه  وتاأثرت  ج�شدية،  الآالم 

والتذوق، وجدد التحذير باأنه قد يتعر�ص 

الن���ت���ك���ا����ش���ة م���ف���اج���ئ���ة يف اأح������د اأع�������ش���ائ���ه 

احل��ي��وي��ة، ن���ظ���ًرا ل��ن��ق�����ص ن�����ش��ب��ة االأم����لح 

ي���زال يرف�ص  ل��دي��ه، ح��ي��ث ال  وال�����ش��وائ��ل 

احل�شول على املحاليل واملدعمات.

ت��ع��ر���ص اجل��م��ع��ة  اأن االأخ����ر�����ص  ول���ف���ت 

اأن  بعد  ل�شاعات،  ال��وع��ي  لفقدان  املا�شي 

م�شت�شفى  يف  غ��رف��ت��ه  ال�����ش��ج��ان��ون  اق��ت��ح��م 

موؤكًدا  اأخرى،  لغرفة  ونقلوه  “كابلن”، 
اإخراجه من  على عدم  ي�شر  االحتلل  اأن 

وع��دم  حمتجًزا  عليه  واالإب��ق��اء  امل�شت�شفى 

�شلطات  تبقي  حيث  ال�شفة،  مل�شايف  نقله 

ع�شكري،  ق��رار  على  ب��ن��اء  عليه  االح��ت��لل 

اإىل وج�����ود ج���ه���ود م�����ش��ت��م��رة ع��ل��ى  الف���ت���ا 

ال�����ش��ع��ي��د ال��ق��ان��وين وال�����ش��ي��ا���ش��ي، وه��ن��اك 

ت���وا����ش���ل م����ع ب���رمل���ان���ات ال����ع����امل، اإ����ش���اف���ة 

لل�شغط اجلماهريي الإنقاذ حياته.

اإن  بكر،  اأب��و  ق��دري  الهيئة  رئي�ص  وق��ال 

“احلرب  ت�شتخدم  االحتلل  �شجون  اإدارة 

النف�شية” �شد االأ�شري االأخر�ص، واأن ا�شمه 

فل�شطن  ت��ق��دمي  خ���لل  ذك����را  واإ����ش���راب���ه 

وطالب  االأم���ن،  ملجل�ص  االث��ن��ن  تقريرها 

بالتدخل  االأمن  جمل�ص  فل�شطن  مندوب 

“االأخر�ص  للإفراج عن االأخر�ص، واأ�شاف 

معتقل  اإداري��ا  اأ�شريا   350 اإرادة  عن  يعرب 

وعن اإرادة �شعبنا التي ال ميكن اأن تنهزم”، 

مع  معركته  يف  �شينت�شر  “االأخر�ص  وتابع 

ال�شجان”.

ت��وا���ش��ل��ت عملية  ل��لأخ��ر���ص،  واإ����ش���ن���ادا 

�شرق  من  املتفجرة”،  “البالونات  اإط��لق 

ق���ط���اع غ����زة ب���اجت���اه م�����ش��ت��وط��ن��ات ق��ري��ب��ة 

االح��ت��لل  ا���ش��ت��م��رار  ب�شبب  م��ن احل����دود، 

توا�شلت  ك��م��ا  ���ش��راح��ه،  اإط����لق  رف�����ص  يف 

جلان  مقرات  اأم��ام  االحتجاجية  الوقفات 

الفل�شطينية،  املناطق  يف  االأحمر  ال�شليب 

���ش��ج��ون  اإدارة  امل�������ش���ارك���ون  ح���م���ل  ح���ي���ث 

االحتلل، امل�شوؤولية الكاملة عن حياته.

ول��ي��ل ال��ث��لث��اء ����ش���ارك ال��ع�����ش��رات من 

امل��ت��ظ��اه��ري��ن، يف ف��ع��ال��ي��ة اإ���ش��ن��ادي��ة اأم����ام 

م�شت�شفى “كابلن” داخل اأرا�شي عام 48، 

املنبثقة  احلريات  جلنة  من  بدعوة  وذل��ك 

خللها  رف��ع��وا  العليا،  املتابعة  جلنة  ع��ن 

االإداري  االعتقال  ب�شيا�شة  منددة  الفتات 

و�شعارات داعمة للأ�شري.

واع��ت��ق��ل االأخ��ر���ص ي��وم ي��ول��ي��و امل��ا���ش��ي، 

وفيه  “حوارة”  معتقل  اإىل  نقله  وج��رى 

ونقل  الطعام،  عن  املفتوح  باإ�شرابه  �شرع 

ج��رى  ث���م  “عوفر”،  ���ش��ج��ن  اإىل  الح���ق���ا 

الأرب��ع��ة  االإداري  االع���ت���ق���ال  اإىل  حت��وي��ل��ه 

اأ����ش���ه���ر وث��ب��ت��ت امل��ح��ك��م��ة اأم�����ر االع��ت��ق��ال 

الح����ق����ا، وا����ش���ت���م���ر اح����ت����ج����ازه يف ���ش��ج��ن 

ال�شحي  و�شعه  تدهور  اأن  اإىل  “عوفر” 
�شجن  اإىل  االحتلل  �شجون  اإدارة  ونقلته 

اإىل م�شت�شفى  ثم  ومن  الرملة”،  “عيادة 
“كابلن”.

ال��ذي  االإ�شرائيلي  الق�شاء  ي��زال  وال 

اإل��ي��ه حم��ام��ي��ة االأ����ش���ري يرف�ص  ت��ت��وج��ه 

اإط�����لق ���ش��راح��ه رغ����م خ���ط���ورة و���ش��ع��ه 

اإبقاءه  على  اأخ��ري  ق��رار  ون�ص  ال�شحي، 

اإن���ت���ه���اء  ح���ت���ى  االإداري  االع����ت����ق����ال  يف 

يتلقى  مل  ل��ك��ن��ه  احل��ال��ي��ة،  حم��ك��وم��ي��ت��ه 

من  االعتقال  متديد  لعدم  �شمانات  اأي 

جديد.

وعلى خطى حتدي ال�شجان، وقرارات 

االعتقال االإداري، ال يزال االأ�شري حممد 

اأح���م���د زغ���ري )33 ع���ام���ا( م���ن اخل��ل��ي��ل، 

التا�شع  لليوم  املفتوح  اإ���ش��راب��ه  يوا�شل 

االإداري،  العتقاله  رف�شا  ال��ت��وايل،  على 

اال�شتيطان،  �شد  نا�شط  االأ���ش��ري  وه���ذا 

يقبع م��ن��ذ ن��ه��اي��ة االأ���ش��ب��وع امل��ن�����ش��رم يف 

ال�شحراوي”،  “النقب  �شجن  زن��ازي��ن 

اإدارة ال�شجون اإىل الزنازين  حيث نقلته 

االنفرادية، عقب اإعلنه للإ�شراب.

اجلاري  ال�شهر  من   20 يوم  دخل  كما 

االإ���ش��راب،  يف  ال�شعدي  حممود  االأ���ش��ري 

يعقوب،  با�شل  االأ�شري  واحد  بيوم  وتله 

اأي�شا. رف�شا العتقالهم االإداري 

ضغوطات خارجية وأطراف تسعى إلفشال مسار الوحدة

  السنوار يكشف تطورات الحوار الوطني الفلسطيني

م دروًسا في الشجاعة  37 عاًما على سجنه بفرنسا.. جورج عبد اهلل: فلسطين ُتقدِّ

قائمة المضربين ضد االعتقال اإلداري ترتفع

تدهور خطير على حالة األسير األخرس في اليوم الـ94 للمعركة

االنباط - وكاالت

 ك�شف م�شوؤول فل�شطيني ام�ص عن موافقة 

م�شر على البدء مبفاو�شات تر�شيم احلدود 

عليا  جلنة  وت�شكيل  فل�شطن  م��ع  البحرية 

ملتابعة امللف.

وق���������ال حم����م����د م�������ش���ط���ف���ى امل�������ش���ت�������ش���ار 

حممود  الفل�شطيني  للرئي�ص  االق��ت�����ش��ادي 

عبا�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة �شندوق اال�شتثمار، 

تر�شيم  متابعة  �شتتوىل  امل�شكلة  اللجنة  اإن 

احل������دود ال��ب��ح��ري��ة ب���ن ف��ل�����ش��ط��ن وم�����ش��ر. 

للبحث  ا�شتعدادها  “اأبدت  اأن م�شر  واأ���ش��اف 

جديا يف تر�شيم احل��دود البحرية معنا، ومت 

ت�شكيل جلنة عليا ملتابعة املو�شوع”.

يف  اأودع����ت  الفل�شطينية  ال�شلطة  وك��ان��ت 

ع��ام 2015 ل��دى االأم��ن العام ل��لأمم املتحدة 

مبا  الفل�شطينية،  البحرية  احل��دود  خريطة 

املتاخمة  وامل��ن��ط��ق��ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ي��اه  ي�شمل 

يزيد  بعمق  اخلال�شة،  االقت�شادية  واملنطقة 

عن 200 ميل )360 كيلو مرتا( قبالة �شواحل 

غزة.

االأط���راف  “تلقينا ملحظات من  وق���ال: 

البحرية(،  باحلدود  فل�شطن  ت�شارك  )التي 

ا�شتعدادها  م�شر  اأب����دت  قريبة  ف���رتة  وم��ن��ذ 

للبحث جديا يف تر�شيم احلدود مع فل�شطن”. 

وكانت م�شر وقعت اتفاقيات لرت�شيم احلدود 

البحرية مع اإ�شرائيل وقرب�ص واليونان، فيما 

مع  حدودها  تر�شيم  اتفاقية  اإ�شرائيل  وقعت 

االأ�شبوع  واإ�شرائيل  لبنان  ب��داأ  فيما  قرب�ص، 

املا�شي مفاو�شات لرت�شيم احل��دود البحرية 

بينه البلدين، بو�شاطة اأمريكية وحتت اإ�شراف 

االأمم املتحدة.

تر�شيم  “مو�شوع  اإن  م�����ش��ط��ف��ى  وق�����ال 

احل�����دود ق���دمي ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب فل�شطيني 

ل�����لأمم امل���ت���ح���دة، وق��اب��ل��ت��ه م��لح��ظ��ات )مل 

اأن  اإىل  الف��ت��ا  اجلوار”،  دول  م��ن  ي��ح��دده��ا( 

“منتدى �شرق املتو�شط �شاهم يف تاأكيد فكرة 
ال�شيادة الفل�شطينية وحقها يف حدودها”.

فل�شطن  ام��ت��ن��ع��ت  امل���ا����ش���ي،  اأي����ل����ول  ويف 

ميثاق  اتفاقية  توقيع  حفل  يف  امل�شاركة  ع��ن 

اإىل منظمة  املتو�شط وحتويله  �شرق  منتدى 

دولية، ب�شبب م�شاركة اإ�شرائيل يف االجتماع. 

اأك������د اأن ف��ل�����ش��ط��ن وق��ع��ت  ل���ك���ن م�����ش��ط��ف��ى 

امليثاق ب�شكل منف�شل بعد اأي��ام من االإط��لق 

الر�شمي “مبوافقة جمل�ص الوزراء، وبتكليف 

وم�شادقة ر�شمية”.

االنباط - وكاالت

اليهودي”  “االأخبار  م��وق��ع  ك�شفت 

ال����ن����ق����اب ع�����ن وج��������ود ت�������ش���ري���ع ع���اب���ر 

يوم  الكونغر�ص  يف  �شيعر�ص  ل��لأح��زاب 

“اإ�شرائيل”  ل��ت��زوي��د  امل��ق��ب��ل،  اجل��م��ع��ة 

للتح�شينات. خارقة  بقنابل 

الكونغر�ص  ع�شو  بان  املوقع  واأف��ادت 

وزميله  الدميقراطي جو�ص غوتهامير 

ع�����ش��و ال��ك��ون��غ��ر���ص اجل��م��ه��وري ب��ري��ان 

ما�شت قررا املبادرة اىل م�شروع القانون 

يدها  ت�شع  بان  ال�شرائيل  ي�شمح  الذي 

ميكنها  نظريا  التي  القنابل  تلك  على 

اأن تخرتق التح�شينات التي تخباأ فيها 

مواقع النووي يف ايران.

ووفقا مل�شدر يف �شوؤون الت�شريع، فان 

القنابل  نقل  �شمان  ي�شتهدف  امل�شروع 

يف ح���ال���ة ت�����ش��ري��ع اي������ران ل��ربن��اجم��ه��ا 

النووي.

 وقال غوتهامير: “علينا اأن ن�شمن 

ب���ان ت��ك��ون ح��ل��ي��ف��ت��ن��ا ا���ش��رائ��ي��ل م���زودة 

وج���اه���زة ل��ل��ت�����ش��دي ل��ط��ي��ف وا���ش��ع من 

اي��ران  ال��ت��ه��دي��دات مب��ا يف ذل��ك تهديد 

نوويا«.

االنباط - وكاالت

عقد اجلانبان اللبناين واالإ�شرائيلي 

املفاو�شات  من  الثانية  اجلولة  ام�ص، 

غ���ري امل��ب��ا���ش��رة ح���ول ت��ر���ش��ي��م احل���دود 

امل��ت��ح��دة يف  االأمم  م��ق��ر  ال��ب��ح��ري��ة، يف 

راأ�������ص ال���ن���اق���ورة ب��ح�����ش��ور مم��ث��ل ع��ن 

وا�شنطن.

اإن  اللبنانية،  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 

ووثائق  خرائط  حمل  اللبناين  الوفد 

ت��ظ��ه��ر ن��ق��اط اخل����لف. و���ش��م ال��وف��د 

ال��ل��ب��ن��اين امل��ف��او���ص، ال����ذي و���ش��ل اإىل 

ال����ن����اق����ورة ع���ل���ى م����ن ط����واف����ة ح��ط��ت 

رئي�ص  ن��ائ��ب  “اليونيفيل”،  م��ق��ر  يف 

ب�شام  الركن  العميد  للعمليات  االأركان 

م��ازن  البحري  العقيد  رئي�شا،  يا�شن 

احلدود  نزاعات  يف  واخلبري  ب�شبو�ص 

م�شيحي،  جنيب  ال��دك��ت��ور  ال���دول  ب��ن 

وع�شو هيئة اإدارة قطاع البرتول و�شام 

�شباط.

م�شاعدي  اأح��د  املفاو�شات  ويرتاأ�ص 

امل��ن�����ش��ق اخل����ا�����ص ل�����لأمم امل���ت���ح���دة يف 

لبنان يان كوبيت�ص يف ح�شور الو�شيط 

االأمريكي ال�شفري جان ديرو�شر.

االإ�شرائيلية  ال��ط��اق��ة  وزارة  وك��ان��ت 

ه���ذه  م����ن  “الهدف  اإن  اأم���������ص  ق���ال���ت 

اللقاءات، هو النظر يف احتمال التو�شل 

احل������دود  ت���ر����ش���ي���م  ح������ول  ات����ف����اق  اإىل 

ي�شمح  ب�شكل  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  ال��ب��ح��ري��ة 

املنطقة”،  الطبيعية يف  املوارد  بتطوير 

“من امل��رت��ق��ب عقد  اأن���ه  و���ش��ددت ع��ل��ى 

لقاء اآخر اليوم اخلمي�ص«.

مصر توافق على البدء بمفاوضات 
ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين 

تشريع أمريكي يسمح لـ«إسرائيل« 
بامتالك أسلحة خارقة 

لبنان و»إسرائيل«.. جلسة ثانية من 
المفاوضات لترسيم الحدود البحرية



اخلمي�س   29/ 10 /  2020

الـريـا�ضي

الريا�ض - وكاالت 

فييتو  ل��و���س��ي��ان��و  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  و���س��ل 

حم����رف ف���ري���ق ال���ه���ال اجل���دي���د اإىل 

لان�سمام  ا�ستعدادا  الريا�ض،  العا�سمة 

الإدارة  واأمتت  للزعيم.  الكروي  للفريق 

الاعب  عقد  �سراء  اإج���راءات  الهالية، 

الأرج���ن���ت���ي���ن���ي ق����ادم����ا م����ن ���س��ب��ورت��ي��ن��ج 

ل�����س��ب��ون��ة ال���رت���غ���ايل ق��ب��ل ���س��اع��ات من 

�سيمتد  حيث  ال�سيفية،  ال�����س��وق  ان��ت��ه��اء 

عقده مع الزعيم ملدة 3 �سنوات حتى عام 

ل��ن��ادي  ال��ر���س��م��ي  2023. وغ���رد احل�����س��اب 

الإجتماعي  التوا�سل  الهال عر موقع 

بك  ...م��رح��ًب��ا  و���س��ل  توير:” زورو... 

واأرف����ق  العامل”.  وراب����ع  اآ���س��ي��ا  ك��ب��ر  يف 

احل�����س��اب ع���دة ���س��ور م��ن و���س��ول فييتو 

الأربعاء،  �سباح  من  الأوىل  ال�ساعات  يف 

ب��ارت��داء قمي�ض  وه��و يف غ��اي��ة ال�����س��ع��ادة 

ال���ه���ال وال���دف���اع ع���ن األ���وان���ه ب��ال��ف��رة 

امل��ق��ب��ل��ة. وق�����ال ل��و���س��ي��ان��و ف��ي��ي��ت��و عقب 

و�سوله للريا�ض لانخراط يف تدريبات 

اأنا  الهال..  جماهر  “مرحبا  الهال: 

�ساحب  ويجيد  ُهنا”.  ب��وج��ودي  �سعيد 

الهجومي  الو�سط  يف  اللعب  عاما،  الـــ26 

واجل�����ن�����اح وامل����ه����اج����م، وم����ّث����ل م��ن��ت��خ��ب 

الأرج��ن��ت��ن حت��ت 20 ع��ام��ا، و����س���ارك يف 

لل�سباب  اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  اأمم  بطولة 

2013. و�سبق لفييتو اللعب رفقة را�سينج 

مدريد  واأتلتيكو  وفياريال  الأرجنتيني، 

وك��ذل��ك  ب��ال��ل��ي��ج��ا،  وفالن�سيا  واإ���س��ب��ي��ل��ي��ة 

كانت  حمطاته  واآخ��ر  باإجنلرا،  فولهام 

وتواجد  الرتغايل.  ل�سبونة  �سبورتينج 

ال��اع��ب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي م��ع الأن��دي��ة التي 

الأوروب���ي���ة،  ال��ب��ط��ولت  جميع  يف  مثلها 

ال��دوري  يف  ال�سهر  لع��ب  جائزة  وح�سد 

اأول  دي�������س���م���ر/ك���ان���ون  يف  الإ�����س����ب����اين 

ال��دوري  يف  األ��ع��اب  �سانع  واأف�سل   ،2014

الأوروبي عام 2015.
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�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكروين

وصول محترف الهالل فييتو 

معسكر لكرة الوحدات استعدادا للفيصلي 

معتوق يقود منتخبنا لكرة السلة 

مارادونا يخشى من كورونا 

االنباط - عمان 

مع�سكر  يف  ال����وح����دات  ف���ري���ق  ي���دخ���ل 

للفريق  التدريبية  الوجبة  عقب  تدريبي 

قمة  للقاء  ا�ستعدادا  وذل��ك  اجلمعة  ي��وم 

الكرة الردنية الذي يجمع الوحدات مع 

والن�سف  ال�سا�سة  ال�ساعة  يف  الفي�سلي 

عمان  �ستاد  على  ال�سبت  ي��وم  م�ساء  م��ن 

للفريق  الفني  اجلهاز  ويهدف   ، ال��دويل 

و�سع لعبي  اإىل  اأبوزمع،  بقيادة عبداهلل 

وتوجيه  امل���ب���اراة،  “فورمة”  يف  ال��ف��ري��ق 

ت���رك���ي���زه���م و���س��ف��ائ��ه��م ال���ذه���ن���ي ���س��وب 

خطة  على  التاأكيد  يتم  ما  وع��ادة  اللقاء، 

وتعزيز  العالية  املعنويات  ورف��ع  اللعب، 

املدخل  باإعتبارهما  النف�سية،  اجلاهزية 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ اأف���ك���ار امل���دي���ر ال��ف��ن��ي اخل��ا���س��ة 

نظرة  الفريقن  اليه  ينظر  باللقاءالذي 

ب��ط��ول��ة خا�سة  ب��اع��ت��ب��اره مي��ث��ل  اه��ت��م��ام 

ب���ع���ي���دا ع����ن �����س����راع ال���ب���ط���ول���ة وم���وق���ف 

الفريقن . 

االنباط - عمان 

النجم  تعين  ال�سلة،  ك��رة  احت��اد  ق��رر 

معتوق  م���روان  الكابنت  ال�سابق  ال���دويل 

و�سمر  الوطني،  للمنتخب  فنيا  مديرا 

م���رق�������ض وحم���م���د ح����م����دان م�����س��اع��دي��ن 

ن�سره  واأك����د الحت����اد يف خ��ر  ل��ل��م��درب. 

الفني  اجل��ه��از  اأن  الأرب��ع��اء،  موقعه  على 

الداري  ال��ك��ادر  �سي�سمي  معتوق  ب��ق��ي��ادة 

والطبي ومدرب اللياقة. يذكر اأن معتوق 

وم��رق�����ض وح���م���دان م���ن امل���ع جن���وم ك��رة 

املا�سية.و�سبق  الفرة  يف  الردنية  ال�سلة 

وان مثلوا منتخبنا الوطني يف العديد من 

والدولية  وال�سيوية  العربية  البطولت 

ال�����س��اب��ق��ة م���ن خ����ال امل��ن��ت��خ��ب ال��ذه��ب��ي 

فقد  كمدربن  .اأم��ا  الردنية  ال�سلة  لكرة 

املحلي  ال��دوري  لقب  اإح��راز  ملعتوق  �سبق 

وح�����س��ل  و201٧،   2016 ع����ام  يف  م���رت���ن 

وعمل  الأردن  ك��اأ���ض  ل��ق��ب  ع��ل��ى  م��رق�����ض 

والنا�سئات،  النا�سئن  ملنتخبات  كمدرب 

ول��ع��ب ح��م��دان م��ع امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي يف 

2010 وكان م�ساعداً ملنتخبي  كاأ�ض العامل 

ال���رج���ال وال�������س���ي���دات. ن��ت��م��ن��ى ال��ت��وف��ي��ق 

ال�سقور ومنتخبنا. جلهاز 

االرجنتني - وكاالت 

الأرجنتينية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ذك���رت 

ال��ر���س��م��ي��ة )ت��ي��ام( اأن اأ���س��ط��ورة ك��رة 

ال��ق��دم دي��ي��ج��و م���ارادون���ا ع���زل نف�سه 

ب��ع��د ظ��ه��ور اأع��را���ض ك��وف��ي��د-19 على 

وع��زل  ال�سخ�سي.  حر�سه  اأف���راد  اأح��د 

م�������ارادون�������ا، ال�������ذي ق�����اد الأرج���ن���ت���ن 

نف�سه يف   ،1986 العامل  بكاأ�ض  للتتويج 

اأن  بعد  ال��ث��اث��اء  ب��الأرج��ن��ت��ن  منزله 

لآخ��ر مرة مطلع  الأم��ن  بفرد  اختلط 

الأ�سبوع.

وذك����رت و���س��ائ��ل اإع����ام حم��ل��ي��ة اأن 

مارادونا )59 عاما( مل ي�سعر باأعرا�ض 

اليوم  كوفيد-19  لفح�ض  و�سيخ�سع 

ال�سهر  هذا  �سابق  وقت  ويف  اخلمي�ض. 

اخلا�سة  ك��ورون��ا  فح�ض  نتيجة  كانت 

اأح��د  خمالطة  بعد  �سلبية  مب��ارادون��ا 

وي��درب  بالفرو�ض.  امل�سابن  لعبيه 

م����ارادون����ا، ال����ذي ع��ان��ى م���ن م�����س��اك��ل 

فريق  الأخ����رة،  ال�����س��ن��وات  يف  �سحية 

خ��ي��م��ن��ا���س��ي��ا ئ���ي اي�����س��ج��رمي��ا لب��ات��ا 

يف  ب��ات��رون��ات��و  مل��واج��ه��ة  ي�ستعد  ال���ذي 

الدوري الأرجنتيني يوم اجلمعة.

االنباط - عمان 

تتوا�سل م�ساء اليوم مناف�سات بطولة دوري كرة 

امللك  �ستاد  ي�سهد  املحرفن حيث  القدم لندية 

عبد اهلل الثاين مواجهة قوية وموؤجلة من اجلولة 

���س��ب��اب الأردن م��ع اجل���زي���رة. وي��اأم��ل  11 وجت��م��ع 

وحت�سن  النت�سارات  مل�سار  ال��ع��ودة  الأردن  �سباب 

موقعه قبل ختام مباريات يف مرحلة الذهاب، حيث 

قبل  امل��رك��ز  يف  عليها  يح�سد  و�سعية ل  اأ�سبح يف 

الخر بر�سيد 10 نقاط . يف حن يتطلع اجلزيرة 

ب��دوره اإىل تقلي�ض الفوارق النقطية مع املت�سدر 

الثاين  باملركز  ي�ستقر  نقطة، حيث   24 ال��وح��دات 

بر�سيد 18 نقطة جمعها من 10 مباريات. ويعتر 

اجلزيرة من اأف�سل الفرق فنيا، حيث حقق نتائج 

ال�سعبة  املالية  ال��ظ��روف  رغ��م  البطولة  لفتة يف 

التي تع�سف به ومغادرة نحو 16 لعبا من الفريق 

ا�سابة عدد  ذلك  اىل  املو�سم احلايل.ا�سف  بداية 

اليوم  مواجهة  قبل  كورونا  بفرو�ض  لعبيه  من 

اب��رز جنوم  الم��ر ال��ذي يهدد م�ساركة اربعة من 

الفريق وهم  عبد اهلل العطار ونور الدين الروابدة 

وحمزة ال�سيفي وزيد الزواهرة. ول يعاين العطار 

وال��رواب��دة وال�سيفي من اأي اأع��را���ض، لكن نتائج 

للروتوكول  اإيجابية.ووفقا  ج��اءت  فحو�ساتهم 

ال�سحي املعتمد، �سيتم حجر الرباعي منزليا ملدة 

على  للمحافظة  فريقهم  ي�سعى  بينما  اأي����ام،   10

املركز الثاين، مع نهاية مرحلة ذهاب الدوري. 

االنباط - عمان 

والن�سر  واحل�����س��ن  ع��م��ان  ف���رق  ح��ج��زت 

ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  يف  م��ك��ان��ه��ا  الأردن،  و���س��ب��اب 

 16 ت  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ات  ح����م����اده  دوري  ب���ط���ول���ة 

ربع  الدور  مناف�سات  ختام  مع   ،2020 ملو�سم 

النهائي. وا�سفرت مباريات ربع النهائي التي 

اختتمت الثاثاء على ملعب البولو مبدينة 

احل�سن لل�سباب، عن فوز �سباب الأردن على 

 ،0-2 القاد�سية  على  وع��م��ان   ،0-12 ج��ر���ض 

والن�سر   ،0-2 �سي  اف  على عمان  واحل�سن 

ن�سف  ال�����دور  وي�����س��ه��د   .0-٧ الأه���ل���ي  ع��ل��ى 

 3 املقبل  ال��ث��اث��اء  ي��وم  ي��ق��ام  ال��ذي  النهائي 

ت�سرين الثاين املقبل، مواجهة �سباب الأردن 

م��ع احل�����س��ن، وع��ل��ى ال��ط��رف الآخ���ر يلتقي 

تلعب  التعليمات،  الن�سر.وح�سب  مع  عمان 

ال��ب��ط��ول��ة  م���ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  الأدوار  م��ب��اري��ات 

ب��ن��ظ��ام خ���روج امل��غ��ل��وب م��ن اأول م��رة.وت��ق��ام 

مناف�سات البطولة و�سط تطبيق بروتوكول 

����س���ح���ي م���������س����دد، ل�������س���م���ان حت���ق���ي���ق ك���اف���ة 

ت�سكل  وال��ت��ي  ال��ع��ام��ة،  ال�����س��ام��ة  متطلبات 

اأول���وي���ة رئ��ي�����س��ي��ة ل���دى الحت�����اد. ي��ذك��ر اأن 

حماده” يحر�ض على دعم القطاع  “مطعم 
على  الن�سوية  والكرة  عام،  ب�سكل  الريا�سي 

من  املزيد  حتقيق  بهدف  اخل�سو�ض،  وج��ه 

الأردن���ي���ة يف جميع  ال��ري��ا���س��ي��ة  الإجن������ازات 

منطلق  من  امل�ستويات،  كافة  وعلى  املحافل، 

امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���ض، 

والذي يرجمه “مطعم حماده” على اأر�ض 

الواقع.

لندن - وكاالت 

بعد  ليفربول،  لعبي  الإ���س��اب��ات  �سبح  ي��ط��ارد 

ف��ان داي��ك  ال��ه��ول��ن��دي فرجيل  �سقوط م��داف��ع��ه 

اأم���ام  الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، وك��ذل��ك ب��دي��ل��ه فابينيو 

الريدز )2- بفوز  انتهت  والتي  �سيفه ميتياند، 

0(. وذكرت �سحيفة “دايلي اإك�سر�ض”، اأن هناك 

خماوف من اإمكانية تعر�ض جنم ليفربول حممد 

م�ساء  ميتياند،  م��ب��اراة  خ��ال  لاإ�سابة  �ساح 

من  الرابعة  املجموعة  مناف�سات  �سمن  الثاثاء، 

م�سابقة دوري اأبطال اأوروب���ا. ون��زل �ساح بديا 

يف ال�سوط الثاين من اللقاء، و�سجل الهدف الثاين 

من ركلة جزاء ح�سل عليها بنف�سه يف الوقت بدل 

ال�سائع.

ل�ساح  تلفزيونية  �سورة  ال�سحيفة  ون�سرت   

املاب�ض يف ملعب  اإىل غرفة  امل���وؤدي  النفق  داخ��ل 

اللقاء، وتظهر على وجهه  انتهاء  بعد  “اأنفيلد” 
 – مامح النزعاج والأمل وهو يتحرك ب�سعوبة 

وفقا ملا ذكرته ال�سحيفة.

 ومي����ر ل��ي��ف��رب��ول مب�����س��اك��ل ع���دي���دة متعلقة 

ال��ه��ول��ن��دي  امل���داف���ع  ب��الإ���س��اب��ات، ح��ي��ث �سيفتقد 

فرجيل فان دايك لفرة طويلة ب�سبب اإ�سابة يف 

الرازيلي  تعر�ض  كما  للركبة،  ال�سليبي  الرباط 

لقاء  م���ن  الأول  ال�����س��وط  ل��اإ���س��اب��ة يف  ف��اب��ي��ن��ي��و 

ميتياند.

الجزيرة يواجه شباب االردن بظروف صعبة 

ختام منافسات ربع نهائي بطولة الناشئات 

مخاوف من اصابة نجم ليفربول صالح 

تحديث تعليمات استدامة نشاط اتحاد الكرة 
االنباط - عمان 

قرر احتاد كرة القدم حتديث تعليمات ا�ستدامة الن�ساط للمو�سم 

وزارة  م��ن  وردت  التي  ال�سحية  الإج����راءات  مل�ستجدات  وف��ق��اً   ،2020

الن�سخة  الحت����اد  وع��م��م  الأول.  ت�����س��ري��ن   26 الث��ن��ن  ي���وم  ال�����س��ح��ة 

اأندية دوري املحرفن  الن�ساط على  ا�ستدامة  تعليمات  املحدثة من 

من  اعتباراً  بها  العمل  ليبداأ  الن�سوية،  البطولت  و”الأوىل” وفرق 

على  �سابق  وق��ت  يف  �سادقت  ال�سحة  وزارة  وك��ان��ت  تعميمها.  ت��اري��خ 

الروتوكول ال�سحي املعتمد لدى الحتاد، قبل اأن يتم حتديثه وفقا 

مل�ستجدات الو�سع الوبائي يف اململكة.
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 االنباط-برتا

االبراج  ترتيب  ان  الفلكي عماد جماهد  قال 

يف  حاليا  واملتبع  اليوم  لدينا  املعروف  ال�سماوية 

ق��د تغري،  االأخ����رى  االإع����ام  ال�سحف وو���س��ائ��ل 

حيث اأن ب��رج احل��م��ل ي��ك��ون يف ال��ب��داي��ة ث��م برج 

ال���ث���ور ح��ت��ى احل����وت يف ن��ه��اي��ة ت��رت��ي��ب ال����روج 

ال�سماوية.

واأ����س���اف جم��اه��د ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء االردن��ي��ة 

اإن الفلكيني القدماء مل  )برتا(، ام�س االأربعاء، 

ي�سعوا برج احلمل يف بداية الرتتيب ع�سوائيا، 

ب��ل ج���اء ذل���ك وف��ق��ا الع��ت��ب��ارات ف��ل��ك��ي��ة؛ اتفقوا 

عليها منذ القدم على اأن تكون نقطة )االعتدال 

مواقع  حتديد  يف  البداية  نقطة  هي  الربيعي( 

االأجرام ال�سماوية.

ال��ت��ي ت�سبح  ال��ن��ق��ط��ة ه��ي  اأن ه���ذه  واأو����س���ح 

فيها ال�سم�س عمودية متاما على خط اال�ستواء 

– من جنوب خط  – الظاهري  اأثناء �سعودها 

اال�ستواء باجتاه ال�سمال، وموعد ذلك هو 21 اآذار 

على  والنهار  الليل  يت�ساوى  حيث  ع��ام،  كل  من 

�سطح الكرة االأر�سية ويبداأ ف�سل الربيع فلكيا.

ال��ق��دم��اء،  الفلكيني  اأن  اإىل  جم��اه��د  واأ����س���ار 

الحظوا اأن ال�سم�س يوم 21 اآذار من كل عام تكون 

االأر����س، لذلك  اإذا ر�سدوها من  ب��رج احلمل  يف 

االأب���راج  ترتيب  ب��داي��ة  احل��م��ل  الفلكيون  و���س��ع 

ال�سماوية، ثم اأكملوا الرتتيب بالت�سل�سل بح�سب 

وج���ود ال�سم�س يف ك��ل ب���رج م��ن ال����روج االث��ن��ي 

ع�سر.

اأن نقطة االعتدال  اأن الفلكيني وجدوا  واأكد 

الربيعي تنتقل من مكانها يف ال�سماء ن�سبة اإىل 

ال��ن��ج��وم مب��ق��دار 30 درج���ة ك��ل 2000 ع���ام جهة 

 70 اأو تغري من مكانها درجة واحدة كل  الغرب، 

قبل   3000 �سنة  الفراعنة  ر�سدها  فعندما  �سنة، 

برج  يف  الربيعي  االع��ت��دال  نقطة  كانت   ، املياد 

ح��وايل  قبل  امل�سلمون  ر���س��ده��ا  وع��ن��دم��ا  ال��ث��ور، 

برج احلمل، وهذا  ال�سم�س يف  كانت   ، عام   1400

يعني اأن ترتيب الروج احلايل كان �سحيحا يف 

تلك الفرتة.

اأن نقطة االع��ت��دال الربيعي يف  وي��وؤك��د ذل��ك 

احل��وت،  اإىل  انتقلت من احلمل  احل��ايل  الع�سر 

فعندما نر�سد ال�سم�س يوم 21 اآذار من كل عام 

ن��راه��ا يف ب��رج احل��وت ولي�س يف احل��م��ل، كما اأن 

الدلو  برج  �ست�سبح يف  الربيعي  االعتدال  نقطة 

بعد حوايل 450 عاما من االآن.

وح�������دث ك�������س���وف ���س��م�����س��ي ي������وم اخل��م��ي�����س 

خاله  ال��ن��ج��وم  ظ��ه��رت  وال��ت��ي  1992/12/12م، 

نتيجة  النهار،  و�سح  يف  ال�سم�س  ح��ول  وا�سحة 

الك�سوف، حيث ر�سد الفلكيون الك�سوف فوجدوا 

الرتتيب  اأن  علما  العقرب،  ب��رج  يف  ال�سم�س  اأن 

القدمي واملعروف يف ال�سحف واملجات واملعتمد 

التاريخ  ال�سم�س يف هذا  اأن  املنجمني يبني  لدى 

اإث��ب��ات خ��ط��اأ ذل��ك  ال��ق��و���س ومت  ب���رج  �ستكون يف 

بالدليل العملي.

وبح�سب جم��اه��د، ي��وؤك��د ه��ذا احل��دي��ث كذب 

انهم  اليومي حيث  ويدح�س كامهم  املنجمني 

ب�سكل خمالف  ال��رج  القمر يف  ي��ح��ددون موقع 

مثا  املنجم  فيقول  كامل،  برج  بحوايل  للواقع 

ان القمر اليوم يف برج احلوت لكن عندما نر�سد 

الدلو  ب��رج  يف  ان��ه  ���س��رى  وعلميا  فلكيا  القمر 

ولي�س باحلوت.

وعزا �سبب التغري يف ترتيب االبراج اىل ترنح 

يعمل  نف�سها، حيث  ح��ول  االأر����س  دوران  حم��ور 

حمور دوران االأر�س حركة مغزلية نتيجة انبعاج 

االأر������س ع��ن��د خ��ط اال����س���ت���واء، وج����ذب ال�سم�س 

ل��اأر���س، ما يجعل اجت��اه حم��ور دوران  والقمر 

االأر�س يتحرك ببطء، فنجد مثا اأن املحور كان 

الثعبان  جنم  باجتاه  الفراعنة  ع�سر  يف  متجها 

امل��ي��اد  ق��ب��ل  �سنة   3000 ق��ب��ل  ال��ت��ن��ني  ك��وك��ب��ة  يف 

، ث��م حت���رك ب��اجت��اه جن��م األ��ف��ا ال���دب االأ���س��غ��ر، 

م   13000 النجم القطبي احل��ايل، ويف �سنة  وهو 

�سيكون املحور باجتاه جنم فيغا يف كوكبة الن�سر 

الواقع.

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

اأع���ل���ن���ت م��ن��ظ��م��ة االت�������س���االت ال��ري��ط��ان��ي��ة 

االت�ساالت  تنظم  التي   ،)Ofcom( اأوف��ك��وم 

يف اململكة املتحدة، عن حظر �سركات الهاتف من 

دي�سمر  �سهر  من  اعتباًرا  املقفلة  الهواتف  بيع 

بني  ال��ت��ب��دي��ل  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت�����س��ه��ي��ل  وذل�����ك   ،2021

مقدمي اخلدمة.

وت��ب��ي��ع ال���ع���دي���د م���ن ����س���رك���ات االت�������س���االت، 

و   )Three( و   )Sky( و   )O2( م����ث����ل: 

)Virgin(، هواتف غري مقفلة ب�سكل قيا�سي، 

و   )EE( :م��ث��ل اأخ����رى،  ���س��رك��ات  ه��ن��اك  اأن  اإال 

 ،)Tesco Mobile( و   )Vodafone(

تبيع الهواتف التي يجب اإلغاء قفلها يدوًيا قبل 

ا�ستخدامها مع ال�سبكات االأخرى.

وتقول اأوفكوم اإن القاعدة جزء من جمموعة 

جديدة من التدابري امل�سممة لتب�سيط التبديل 

بني مقدمي اخلدمة.

من  اأك��ر  قال  املنظمة،  اأجرته  لبحث  ووفًقا 

ث��ل��ث االأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ق����رروا ع���دم التبديل: 

اإنهم اأجلوا االأمر الأنهم م�سطرون اأواًل اإىل فتح 

هواتفهم.

يكلف  الهاتف  قفل  فتح  اأن  املنظمة  وتو�سح 

يف  دوالر(   13( اإ���س��رتل��ي��ن��ي��ة  ج��ن��ي��ه��ات   10 ن��ح��و 

العملية  تت�سبب  م���ا  وغ��ال��ًب��ا  امل��ت��ح��دة،  امل��م��ل��ك��ة 

يف ح���دوث م�����س��ك��ات، م��ث��ل ال��ت��اأخ��ري اأو ف��ق��دان 

اخلدمة.

�ستتبع  اأن���ه���ا  االت�������س���االت  ����س���رك���ات  واأك�������دت 

اإنها   )Vodafone( ق��ال��ت  حيث  ال��ق��واع��د، 

تدخل  عندما  التغيريات  ه��ذه  لتنفيذ  م�ستعدة 

حيز التنفيذ، فيما ذكرت �سركة )EE(، التابعة 

ل�سركة )BT( اإنها �ستعمل مع اأوفكوم لامتثال 

الإر�ساداتها.

الهاتف  فتح  القواعد اجلديدة حول  وتعتر 

اأوف��ك��وم  اأعلنت عنها  التي  االإج����راءات  ج��زًء م��ن 

حديًثا.

وت��ت��ط��ل��ب ال��ق��واع��د اجل���دي���دة، ال��ت��ي ت��دخ��ل 

حيز التنفيذ يف �سهر يونيو 2022، من ال�سركات 

قبل  للعقد  الرئي�سية  لل�سروط  ملخ�س  تقدمي 

اأن يوقع �سخ�س ما.

ويجب على ال�سركات يف �سهر دي�سمر 2021 

مثل  اإل��ي��ه��ا،  ال��و���س��ول  ي�سهل  باأ�سكال  التوا�سل 

طريقة برايل عند الطلب.

ا على ت�سهيل  وتو�سح اأوفكوم اأنها تعمل اأي�سً

العري�س املختلفة،  النطاق  التبديل بني �سبكات 

 Virgin( و   )Openreach( م���ث���ل: 

.)Media
اململكة  يف  التنظيمية  اجلهة  حتظر  وبينما 

امل��ت��ح��دة ب��ي��ع ال���ه���وات���ف امل��ق��ف��ل��ة، ال ت����زال ه��ذه 

عند  املتحدة  الواليات  ن�سبًيا يف  �سائعة  املمار�سة 

�سراء االأجهزة مبا�سرة من �سركات االت�ساالت.

وك��م��ا ه���و احل����ال يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، فمن 

عر  ال�ستخدامها  الهواتف  معظم  فتح  املمكن 

�سبكات اأخرى.

وتبيع كندا الهواتف املحمولة بدون قفل منذ 

�سهر دي�سمر 2017.

لندن- رويرتز

امل�����س��ادة  اأن االأج�������س���ام  اأظ����ه����رت درا�����س����ة 

ب�سرعة  تراجعت  امل�ستجد  ك��ورون��ا  لفريو�س 

لدى الريطانيني خال ال�سيف، مما ي�سري 

ب��ع��د االإ���س��اب��ة ق��د ال ت��دوم  ال��وق��اي��ة  اأن  اإىل 

املناعة  طويا، ويزيد من احتمال انخفا�س 

يف املجتمع.

وت��ت��ب��ع ال��ع��ل��م��اء يف »اإم�����ري�����ال ك��ول��ي��دج 

ل���ن���دن« م�����س��ت��وي��ات االأج�������س���ام امل�����س��ادة ل��دى 

الريطانيني بعد املوجة االأوىل من اإ�سابات 

كوفيد19- يف مار�س واأبريل.

ووج����دت ال��درا���س��ة اأن ان��ت�����س��ار االأج�����س��ام 

امل�����س��ادة انخف�س مب��ق��دار ال��رب��ع، م��ن 6% 

 4.4% اإىل  يونيو  نهاية  ق��رب  ال�سكان  من 

ف���ق���ط يف ���س��ب��ت��م��ر. وي���ث���ري ذل�����ك اح��ت��م��ال 

ثانية  موجة  قبل  ال�سكان  مناعة  انخفا�س 

والتي  االأخ���رية،  االأ�سابيع  االإ���س��اب��ات يف  م��ن 

اأج��رت ال�سلطات على فر�س اإج��راءات عزل 

عام وقيود حملية.

فريو�س  من  املناعة  اأن  من  الرغم  وعلى 

كورونا اإمنا هي م�ساألة معقدة وغام�سة، وقد 

اخلايا  وك��ذل��ك  التائية  اخل��اي��ا  ت�ساعدها 

ال�سريع  االإنتاج  اأن حتفز  التي ميكن  البائية 

ل��اأج�����س��ام امل�����س��ادة ب��ع��د م���ع���اودة ال��ت��ع��ر���س 

اإن اخل��رة  ل��ل��ف��ريو���س، فقد ق��ال ال��ب��اح��ث��ون 

امل��ك��ت�����س��ب��ة م���ن م��ع��رف��ة ف���ريو����س���ات ك���ورون���ا 

االأخرى اأ�سارت اإىل اأن املناعة قد ال تدوم.

وق���ال���ت وي���ن���دي ب���ارك���ل���ي، رئ��ي�����س��ة ق�سم 

االأمرا�س املعدية يف »اإمريال كوليدج لندن« 

لل�سحافيني: »ميكننا روؤية االأج�سام امل�سادة 

امل�سادة  االأج�سام  اأن  ونعلم  ترتاجع  ون��راه��ا 

مبفردها تقي متاما«.

اأن  اأود  االآخ���ر،  اجلانب  »وعلى  واأ�سافت: 

اأق����ول اإن���ه يف ظ��ل م��ا ن��ع��رف��ه ع��ن ف��ريو���س��ات 

ك���ورون���ا االأخ�����رى ���س��ي��ب��دو االأم����ر ك��م��ا ل��و اأن 

امل��ن��اع��ة ت���رتاج���ع ب��ن��ف�����س امل���ع���دل م���ع ت��راج��ع 

وه��ذا موؤ�سر على �سعف  امل�����س��ادة،  االأج�����س��ام 

املناعة على م�ستوى ال�سكان«.

اإ�سابتهم  تاأكدت  من  اأن  الدرا�سة  وبينت 

بكوفيد19- من خال اختبار تفاعل البلمرة 

املت�سل�سل »بي.�سي.اآر« املعياري كان انخفا�س 

االأج�سام امل�سادة لديهم اأقل و�سوحا مقارنة 

اأع���را����س وم���ن مل  م��ع م��ن مل تظهر عليهم 

يعلموا باإ�سابتهم من االأ�سا�س.

م�ستويات  يف  ت��غ��ري  اأي  ه��ن��اك  ي��ك��ن  ومل 

العاملني يف جمال  ل��دى  امل�����س��ادة  االأج�����س��ام 

ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة ف��ي��م��ا ق����د ي���رج���ع اإىل 

تعر�سهم املتكرر للفريو�س.

وت��دع��م ال��درا���س��ة ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي تو�سلت 

وجدت  والتي  اأملانيا  يف  مماثلة  م�سوح  اإليها 

ال��ن��ا���س مل يكن  ال��ع��ظ��م��ى م��ن  ال��غ��ال��ب��ي��ة  اأن 

اأج�سام م�سادة لكوفيد19-، حتى يف  لديهم 

قد  امل�سادة  االأج�سام  واأن  املر�س،  تف�سي  ب��وؤر 

تتناق�س من اأج�سام من تكونت لديهم.

درا�ستها،  ك��ول��ي��دج«  »اإم���ري���ال  واأ����س���درت 

التي ا�ستندت اإىل م�سح �سمل 365 األف بالغ 

تتم  ومل  مبدئية  ك��ورق��ة  ع�سوائيا،  اخ��ت��ريوا 

التحقق منها وفق اأ�سلوب مراجعة النظراء.

وق��ال��ت ب��ارك��ل��ي م��ن »اإم���ري���ال ك��ول��ي��دج« 

مل  امل�سادة  لاأج�سام  ال�سريع  التناق�س  اإن 

فعالية  على  �سلبي  تاأثري  بال�سرورة  له  يكن 

التجارب  التي متر حاليا مبرحلة  اللقاحات 

ال�سريرية.

اأف�سل  يكون  قد  اجليد  »اللقاح  واأ�سافت 

كثريا من املناعة الطبيعية«.

خبر صادم ينسف نظرية »المناعة 
لكورونا الطبيعية« 
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