
 استذكر فاجعة البحر الميت وأكد أهمية تعاون الجميع
   في وضع الخطط واتخاذ اإلجراءات لحماية أرواح المواطنين 

 تمديد الحظر الليلي ساعة وإغالق مراكز اللياقة والمسابح
    وصاالت االلعاب

 إقامة 3 مستشفيات ميدانية في الشمال والوسط والجنوب
 استثناء االطباء ذوي االختطار من التعامل مع كورونا

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الإثنني   16  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   2  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5500    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الملك: أهمية التركيز على 
جاهزية المناطق األكثر تأثرًا 

بالظروف الجوية الطارئة

حظر شامل 
بعد إعالن نتائج االنتخابات

37 وفاة و3259 إصابة بكوروناتنسيق الجهود لرفع الجاهزية ألي ظروف جوية

مصدر ينفي لـ  أصابة أمين 
عمان بكورونا

االنباط -عمان 

ن��ف��ى  م�����ص��در يف �أم���ان���ة ع��م��ان ل��ان��ب��اط  

�أ�����ص����اب����ة �م������ن ع����م����ان �مل����ه����ن����د�����س  ي��و���ص��ف 

على  �أنه  موؤكد�  كورونا  بفايرو�س  �ل�صو�ربة 

ر�أ�س عمله يف �لأمانة ويتمتع ب�صحة جيدة .

�للتفات  عدم  �ملو�طنن  �مل�صدر  ونا�صد 

لديها  �لأمانة  �أن  موؤكد�  �ل�صاعات  لهذه 

�جلر�أة �لكافية لاعان �أي �إ�صابة ل قدر 

�لإ���ص��اب��ات  ب��ع��دد  مكا�صفة  ه��ن��اك  و�ن  �هلل 

ومت  �ملوظفن  �صفوف  د�خ��ل  حدثت  �لتي 

�لإعام و�صائل  �لإعان عنها عرب 

مرضى كورونا بين فكي شركات التأمين والمستشفيات 
الخاصة...وصمت حكومي

االنباط-عمان

 �����ص���ت���ك���ى ع�������دد م�����ن �مل����ر�����ص����ى �مل�������ص���اب���ن 

بع�س  رف�س  من  لانباط  حديث  يف  بكورونا  

�مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات �خل��ا���ص��ة م���ن �ع��ت��م��اد �ل��ت��اأم��ن 

�ل�صحي يف �لعاج  وقال عدد منهم  �أنه يف حن 

��صتعد�د  على  �نها  تتدعي  �لتاأمن  �صركات  �أن 

�مل�صت�صفيات  ترف�س  �لعاج  تكلفة  لتغطية  تام 

�تفاقية  خ���ارج  �ل��ك��ورون��ا  ع��اج  �أن  بحجة  ذل��ك 

و���ص��رك��ات  �مل�صت�صفيات  ب��ن  �ل�����ص��ح��ي  �ل��ت��اأم��ن 

�لتاأمن . كما �أكد �مل�صابن �أن خدمة �لعاج يف 

�مل�صت�صفيات �خلا�صة دون �مل�صتوى �ملطلوب و�ن 

�مل�صاب  �لأردين  �ملو�طن  هناك تغول كبري على 

من قبل �صركات �لتاأمن و�مل�صت�صفيات �خلا�صة 

مت�صائلن �لةدى �ين �لت كر�مة �ملو�طن �لذي 

مل ي��ع��د ي��ج��د ح��ت��ى �ب�����ص��ط �حل��ق��وق يف �ل��ع��اج 

ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن دف���ع م��ب��ال��غ ط��ائ��ل��ة ل�����ص��رك��ات 

هذ�  يف  خا�صة  �ملنا�صبة  �خلدمة  ليجد  �لتاأمن 

�لظرف �حل�صا�س �لذي يعاين منه �لعامل �أجمع  

مطالبن بتدخل �حلكومة.

. 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

�أع��م��ر، خ��ال جل�صة حماكمة   يلتفت و�صيم 

و�ل�����ده ع��ب��د �ل�����ص��ام؛ ب��ع��د ع��ام��ن م��ن وج���وده 

بالتحقيق مل يحظ فيها باأي زيارة تكحل »�صوقه« 

وت��ربد قلبه، يبحث عن �صورته �لتي مل تطابق 

�لوجوه �لتي مرت عليه خال نظرة عامة »جالت 

ود�رت« يف �أرجاء �ملحكمة

قبل �أن يدقق يف مامح ذلك �ل�صخ�س �ملقيد، 

ذو �ل�صعر �لطويل غري �ملهذب، خائر �لقوى، �آثار 

ي�صنده  وقفته،  على  تظهر  �ل�صديدة  �لتعذيب 

�ت�صاع  بكامل  �لب��ن  ينظر  ي��ٍد،  �صجانان كل من 

عينيه حم��اوًل �لتاأكد �أن��ه و�ل��ده، ويتمنى �أن لو 

»�بتلعته �لأر�س« قبل ذلك، هنا؛ هوت منه دمعة 

و�لدته  عيني  من  �صقطت  �لتي  �ل��دم��وع  ر�فقت 

�أن تكرب  �ل��دم��وع، قبل  �صوى  ��ا، ومل ميلكا  �أي�����صً

�ل�صدمة على وقع �لنطق بال�صجن »�ملوؤبد«

ق��ب��ل �أي�����ام دخ���ل �لأ�����ص����ري�ن �ل�����ص��ق��ي��ق��ان عبد 

�ل�صام )51 عاماً(، ون�صال �عمر )49 عاماً( من 

�لح��ت��ال،  �صجون  يف  �لثامن  عامهما  قلقيلية 

عاماً،  و)20(  �مل��وؤب��د  بال�ّصجن  حمكومان  وهما 

علًما �أن �لأ�صري عبد �ل�صام هو �أب لع�صرة �أبناء 

و�لأ�صري ن�صال هو �أب ل�8 �أبناء، ولهما �صقيق �أي�صا 

ن��ور �لدين �عمر )38  د�خ��ل �لأ�صر وه��و �لأ�صري 

عاماً( �ملعتقل منذ عام 2003 و�ملحكوم بال�ّصجن 

55 عاماً

التفا�صيل �ص »8«

 الثالثي »أعمر«.. »حكم المؤبد« لم يعدم أمل عودة »أعمدة البيت«
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مؤسسة ولي العهد تطلق المرحلة 
األولى من برنامج أنا أشارك

 المستقلة لالنتخاب: مركز اتصال خاص 
لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية

  االتحاد األوروبي يخصص 43 مليون 
يورو لدعم جهود منظمة الصحة 

العالمية باألردن

إدارة األزمات يصدر دليال إلجراءات 
المؤسسات عند اكتشاف إصابات بكورونا

االنباط- عمان

�ل��ع��ه��د �م�����س  �أط���ل���ق���ت م��وؤ���ص�����ص��ة ويل    

�أ���ص��ارك« يف  »�أن��ا  �لأوىل من برنامج  �ملرحلة 

12 مرفقا جامعيا يف �ململكة للعام �لدر��صي 

.2021/2020

مذكر�ت  من  �صل�صلة  �أن  �ملوؤ�ص�صة  وبّينت 

�لتفاهم مت توقيعها مع �جلامعات و�لكليات 

وماأ�ص�صة  و�لتفاهم  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  ب��ه��دف 

�إىل  بالإ�صافة  و�لتن�صيق،  �لتو��صل  عملية 

�لربنامج،  وتنفيذ  دعم تطوير  �مل�صاهمة يف 

لتبادل  �ل��دع��م  و�آل��ي��ات  �صبل  و�لت��ف��اق على 

�خل��������رب�ت ول��ت��ع��ظ��ي��م �لأث��������ر �مل����رج����و م��ن 

�لربنامج على نطاق و��صع.

و�أو�صحت �ملوؤ�ص�صة يف بيان �صحفي �م�س 

�لحد، �أن �جلامعات �لتي مت توقيع �ملذكر�ت 

معها .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

وق����ع����ت �ل���ه���ي���ئ���ة �مل�����ص��ت��ق��ل��ة ل���ان���ت���خ���اب م��ع 

���ص��رك��ة حل���ن �ل���ت���ج���اري���ة )���ص��اي��ن��ك��وم( �ت��ف��اق��ي��ة 

وتقدمي  �مل�����ص��رك  �لعمل  تعزيز  ب��ه��دف  ت��ع��اون، 

لذوي  �لإ���ص��ارة  بلغة  �لفورية  �لرجمة  خدمات 

�ملرئي  �ل��ت��و����ص��ل  ط��ري��ق  ع��ن  �ل�صمعية  �لإع��اق��ة 

�لفيديو. تقنيات  وبا�صتخد�م 

جاء ذلك بح�صب بيان للهيئة �م�س �لأحد، يف 

�لنيابية  �لنتخابات  لإج��ر�ء  ��صتعد�د�تها  �صوء 

�إجر�وؤها  و�ملقرر  ع�صر  �لتا�صع  للمجل�س  �لعامة 

ت�صرين ثاين �حلايل. �لعا�صر من  يف 

حر�س  �إطار  يف  �لتفاقية  هذه  توقيع  وياأتي 

�لإع����اق����ة  و�����ص����ول ذوي  ت�����ص��ه��ي��ل  ع���ل���ى  �ل��ه��ي��ئ��ة 

حقهم  وممار�صة  �لق��ر�ع  مر�كز  �إىل  �ل�صمعية 

وي�صر. ب�صهولة  �لد�صتوري  �ل�صتحقاق  يف 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

43 م��ل��ي��ون  خ�����ص�����س �لحت�����اد �لأوروب��������ي 

�لعاملية  �ل�صحة  منظمة  جهود  لدعم  ي��ورو، 

�لأولية يف  �ل�صحية  �لرعاية  لتعزيز خدمات 

»برنامج  �إطار  يف  �لها�صمية،  �لردنية  �ململكة 

�ل�������ص���وري���ن  ل���اج���ئ���ن  �لأردين  �ل�������ص���ح���ة 

�صعفاً«. �لكرث  و�لأردنين 

و�صيمّكن هذ� �لدعم، وفق بيان �صادر عن 

�لأردن-،  مكتب   - �لعاملية  �ل�صحة  منظمة 

�حلكومة  ��صتجابة  مب�صاندة  �لأح���د،  �م�����س 

�ل��رع��اي��ة  – 19، وحت�����ص��ن  ك��وف��ي��د  جل��ائ��ح��ة 

�لأولية. �ل�صحية 

التفا�صيل �ص »5«

 االنباط-عمان

و�إد�رة  ل���اأم���ن  �ل���وط���ن���ي  �مل���رك���ز  �أ����ص���در 

�لأزم���������ات، �ل���دل���ي���ل �ل�������ص���ام���ل ل�����اإج�����ر�ء�ت 

�لو�جب �تخاذها يف حال ظهور حالة كورونا 

و�خلا�صة. �لعامة  �ملوؤ�ص�صات  يف 

�لإج���ر�ء�ت  م��ن  �ل��دل��ي��ل جمموعة  وح��دد 

�مل�صاب،  �ملوظف  قبل  من  �تخاذها  �ل��و�ج��ب 

ي��ع��م��ل ف��ي��ه��ا، �ىل ج��ان��ب  �ل���ت���ي  و�مل���وؤ����ص�������ص���ة 

�إج��������ر�ء�ت م���دي���ري���ة �ل���رع���اي���ة �ل�����ص��ح��ي��ة يف 

�ملحافظة.

�تخاذ  �ىل  �مل�صاب  �مل��وظ��ف  �لدليل  ودع��ا 

جمموعة من �لإجر�ء�ت �لحر�زية يف حال 

�ل�صابة عليه، منها: مغادرة  ظهور عامات 

�إجر�ء�ت  مكان �لعمل على �لفور مع مر�عاة 

�صبط �لعدوى، و�لقيام بعزل نف�صه يف �ملنزل 

10 �أي���ام يف ح��ال ع��دم ظ��ه��ور �لأع��ر����س  مل��دة 

خفيفة  �أع��ر����س  م��ن  ي��ع��اين  ك��ان  و�إذ�  عليه، 

�أن  �صريطة  يوما،   13 ملدة  نف�صه  بعزل  يقوم 

�أيام بدون �أعر��س.  3 يكون �آخر 

�مل�صاب  للموظف  ميكن   ، للدليل  ووف��ق��ا 

�ل���ع���ودة �إىل ع��م��ل��ه ب��ع��د �إن��ه��ائ��ه م���دة �ل��ع��زل 

�صي  »ب��ي  ب��دون عمل فح�س  �مل��ق��ررة  �مل��ن��زيل 

�أ�صار  �ملوؤ�ص�صة،  ب��اإج��ر�ء�ت  يتعلق  وفيما  �آر«. 

�ل��دل��ي��ل �ىل �أن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى �مل��وؤ���ص�����ص��ة �إب��اغ 

�ملحافظة. يف  �ل�صحية  �لرعاية  مديرية 

التفا�صيل �ص »5«
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حالة من عدم االستقرار الجوي وأمطار 
4رعدية خالل اليومين المقبلين



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االردن يسدد سندات اليوروبوند 
بقيمة 25ر1 مليار دوالر

االنباط- عمان

اليوروبوند  �سندات  احل��ك��وم��ة،  ���س��ددت 

امل����ك����ف����ول����ة م�����ن احل����ك����وم����ة االأم����ريك����ي����ة 

وال���ت���ي ا���س��ت��ح��ق��ت ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ب��ت��اري��خ 

دوالر  م��ل��ي��ار  25ر1  بقيمة   2020/10/30

اأمريكي.

وقالت وزارة املالية، ام�س االأحد، اإنه مت 

بتاريخ  اخلزينة  ح�ساب  من  املبلغ  حتويل 

الدين  اإج��م��ايل  ان  مبينة   ،  2020/10/27

م��ل��ي��ار  250ر1  ب��ق��ي��م��ة  ���س��ي��ن��خ��ف�����س  ال���ع���ام 

دوالر مع نهاية �سهر ت�سرين االأول 2020.

ن�سبة  ت���رتاج���ع  ان  ال�������وزارة  وت���وق���ع���ت 

اإج����م����ايل دي����ن احل���ك���وم���ة امل���رك���زي���ة ب��ع��د 

ا���س��ت��ث��ن��اء م���ا ي��ح��م��ل��ه ����س���ن���دوق ا���س��ت��ث��م��ار 

 )SSIF( االج��ت��م��اع��ي  ال�����س��م��ان  اأم�����وال 

لتبلغ 4ر82 باملئة كن�سبة من الناجت املحلي 

االأول  ت�سرين  نهاية  يف  امل��ق��در  االإج��م��ايل 

.2020

االنباط-عمان

  اعلنت وزارة الرتبية والتعليم  ام�س 

لعام  التكميلي  برنامج االمتحان  االأح��د، 

2020 للفروع االأكادميية واملهنية للطلبة 

ال��ن��ظ��ام��ي��ن )���س��اب��ق��ا( وط��ل��ب��ة ال��درا���س��ة 

االمتحان  جلنة  اأق��رت��ه  اأن  بعد  اخلا�سة 

العام.

وت���ب���داأ اوىل ج��ل�����س��ات االم��ت��ح��ان ي��وم 

�سهر  م��ن  وال��ث��اث��ن  احل����ادي  اخلمي�س 

ال�سبت  ي��وم  وتنتهي  املقبل  االول  ك��ان��ون 

الثاين  ك��ان��ون  �سهر  م��ن  ع�سر  ال�����س��اد���س 

الذي يليه.

ل��ام��ت��ح��ان  االأوىل  اجل��ل�����س��ة  وت����ب����داأ 

ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة ���س��ب��اح��ا، ف��ي��م��ا ت��ب��داأ 

اجلل�سة الثانية ال�ساعة الواحدة ظهرا.

وق��ال��ت ال�����وزارة اأن���ه مت زي����ادة ال��وق��ت 

م���ب���اح���ث  ل����ام����ت����ح����ان يف  امل���خ�������س�������س 

ال��ل��غ��ة  ال����ري����ا�����س����ي����ات، وال����ف����ي����زي����اء، و 

والكيمياء،  العربية،  اللغة  و  االإجنليزية، 

و العلوم احلياتية، وعلوم االأر�س والبيئة، 

واللغة العربية تخ�س�س.

ع��دد  اأن  �سحفي،  ب��ي��ان  يف  واو���س��ح��ت 

الفقرات االمتحانية �سيكون 50 فقرة لكل 

امتحان با�ستثناء بع�س املباحث اخلا�سة 

امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة،  )االإدارة  امل��ل��غ��اة  ب��ال��ف��روع 

وال��ت��ع��ل��ي��م ال�����س��ح��ي(، ف��ي��م��ا اب���ق���ت على 

املباحث  ملحتوى  الن�سبية  االأوزان  اعتماد 

ال���درا����س���ي���ة ال���ت���ي اع���ت���م���دت ����س���اب���ق���ا يف 

للطلبة   2020 ل���ع���ام  ال���ع���ام  االم���ت���ح���ان 

النظامين ولطلبة الدرا�سة اخلا�سة.

االمتحان  طبيعة  اأن  ال����وزارة  واأك����دت 

االمتحان  يف  عليه  كانت  عما  تتغري  ل��ن 

االأ�سئلة  من��ط  وف��ق  �سيكون  حيث  ال��ع��ام، 

امل��و���س��وع��ي��ة ب��ا���س��ت��ث��ن��اء م��ب��ح��ث ال��ر���س��م 

ال�سناعي للفرع ال�سناعي.

وب��ي��ن��ت ان ع����دد امل�����س��رتك��ن ال��ذي��ن 

ت���ق���دم���وا ب��ط��ل��ب ا�����س����رتاك ل��ام��ت��ح��ان 

التكميلي بلغ 95393 م�سرتكا وم�سرتكة، 

لامتحان  تقدموا  الذين  من  جميعهم 

العام لعام 2020 ومل ي�ستكملوا متطلبات 

اأو م���ن ال���راغ���ب م��ن��ه��م يف رف��ع  ال��ن��ج��اح 

املعدل.

االنباط-عمان

العامة واالإ�سكان،  اأعلنت وزارة االأ�سغال 

املتو�سطة  ال���ط���وارئ  ح��ال��ة  االأح�����د،  ام�����س 

للتعامل مع احلالة اجلوية املتوقعة خال 

املقبلن. اليومن 

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

واحل�����ذر  احل���ي���ط���ة  اأخ������ذ  اإىل  امل���واط���ن���ن 

ال�سيول واالأودي���ة،  واالب��ت��ع��اد ع��ن جم��اري 

واالإب���اغ ع��ن اأي��ة حالة ط��ارئ��ة م��ن خال 

ال��ت��وا���س��ل امل��ب��ا���س��ر م���ع غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات 

يف  العمليات  وغ��رف  ال���وزارة  يف  الرئي�سية 

امل��ح��اف��ظ��ات، اأو م��ن خ���ال ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام 

تبليغات االأ�سغال على الهواتف الذكية.

وت�������س���ري ت����ن����ب����وؤات االأر�������س������اد اجل���وي���ة 

اىل ت��اأث��ر امل��م��ل��ك��ة م��ن��ذ ���س��اع��ات ال��ظ��ه��رية 

تدريجياً بحالة عدم اال�ستقرار اجلوي، يف 

االثنن،  اليوم  الغيوم  كميات  تتزايد  حن 

ل��ه��ط��ول زخ���ات متفرقة  ال��ف��ر���س��ة  وت��ت��ه��ي��اأ 

اأن��ح��اء  ف���رتات يف خمتلفة  امل��ط��ر على  م��ن 

اململكة. من 

اإىل  املواطنن  بيانها،  ال��وزارة يف  ودع��ت 

الرئي�سية  ال��ط��وارئ  غ��رف��ة  اأرق���ام  اع��ت��م��اد 

وغ����رف ال��ع��م��ل��ي��ات يف م��دي��ري��ات وم��ك��ات��ب 

االأ�سغال:

 065850111 الرئي�سية  العمليات  غرفة 

 ،0780377291 العا�سمة  اأ�سغال  مديرية   ،

جر�س0780377187   ،0780377231 الكرك 

، ماأدبا 0780377363 ، معان 0780377337، 

ال����ب����ل����ق����اء   ،0780377389 امل��������ف��������رق 

 ،0780377160 ال��ط��ف��ي��ل��ة   ،0780377413

ال�������زرق�������اء   ،0780377324 ع�����ج�����ل�����ون 

اإربد   ،0780377351 العقبة   ،0780377125

 ،  0780377388 ال��رم��ث��ا   ،0780377273

والبرتا 0780377154.

 االنباط-املفرق

  ُوق�����ع�����ت، ام�������س االأح��������د، م���ذك���رة 

للت�سغيل  الوطنية  ال�سركة  بن  تعاون 

وال����ت����دري����ب وب���ل���دي���ة ال�������س���رح���ان يف 

حم��اف��ظ��ة امل���ف���رق، ل��ت��اأه��ي��ل امل��ت��درب��ن 

وت�����س��غ��ي��ل��ه��م وب��ن��اء ق��درات��ه��م امل��ه��ن��ي��ة، 

التدريب  التعاون يف جماالت  ولتعزيز 

املحلي. املجتمع  وخدمة 

مدير  وقعها  التي  امل��ذك��رة  وتهدف 

ع�����ام ال�������س���رك���ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت�����س��غ��ي��ل 

ال�سام  عبد  الركن  العميد  والتدريب 

امل���وم���ن���ي ورئ���ي�������س ب��ل��دي��ة ال�����س��رح��ان 

معهد  اإقامة  اإىل  العا�سم،  عايد  خلف 

ت����دري����ب م��ه��ن��ي م����ن ق���ب���ل ال�������س���رك���ة، 

ل��ت��دري��ب اأب���ن���اء امل��ن��ط��ق��ة وف���ق ب��رام��ج 

م��ه��ن��ي��ة م��ت��خ�����س�����س��ة وح�����س��ب ح��اج��ة 

العمل. �سوق 

وت��اأت��ي ه���ذه امل��ذك��رة ان�����س��ج��ام��اً مع 

ال���روؤي���ة امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة يف ت��دري��ب 

تدريبية  بيئة  �سمن  ال��وط��ن،  ���س��ب��اب 

العمل  فر�س  توفري  يف  ت�سهم  مهنية 

وحتقيق  لهم،  املعي�سة  م�ستوى  ورف��ع 

احل���ي���اة ال���ك���رمي���ة وت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى 

والذاتية. الريادية  االأعمال  ممار�سة 

للت�سغيل  ال��وط��ن��ي��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

 2007 ع����ام  اإن�������س���اوؤه���ا  مت  وال���ت���دري���ب 

ك�����س��رك��ة غ���ري رب��ح��ي��ة ت��ع��ن��ى ب��ت��دري��ب 

االإن�����س��اءات،  ق��ط��اع  يف  مهنياً  ال�����س��ب��اب 

املعايري من خال معاهد  اأحدث  وفق 

اململكة. حمافظات  جميع  يف  منت�سرة 

االنباط-عمان

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

امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف 

ال����ع����رب����ي،  – اجل����ي���������س  االأردن��������ي��������ة 

اأن������ه ن��ت��ي��ج��ة ال���ف���ح���و����س���ات ال��ط��ب��ي��ة 

ال��روت��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي جت��ري��ه��ا اخل��دم��ات 

ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ن ف��ي��ه��ا، اأظ���ه���رت 

ال���ف���ح���و����س���ات اإ�����س����اب����ة م����دي����ر ع���ام 

اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة ال��ع��م��ي��د 

ال��ط��ب��ي��ب ع���ادل ال��وه��ادن��ة ب��ف��ريو���س 

كورونا.

التعامل  �سيتم  اأن���ه  امل�����س��در  وب���ننّ 

املتبع،  ال�سحي  الربتوكول  وفق  معه 

امللكية  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  اأن  ع��ل��م��اً 

ت���ق���وم ب�����اإج�����راء ف���ح���و����س���ات ي��وم��ي��ة 

للحيلولة  الطبية  ط��واق��م��ه��ا  ل��ك��اف��ة 

ك��وادره��ا  ب��ن  الفريو�س  انت�سار  دون 

الطبية.

اخل���دم���ات  اأن  امل�������س���در  واأ������س�����اف 

اإىل  املواطنن  تدعو  امللكية  الطبية 

للحد  ال�سحية  بالتعليمات  االلتزام 

كورونا. فريو�س  انت�سار  من 

االنباط-عمان

ال��ث��اين ���س��رورة تن�سيق اجل��ه��ود بن  اأك��د جالة امللك ع��ب��داهلل 

موؤ�س�سات الدولة لرفع جاهزية التعامل مع اأي ظروف جوية طارئة 

خال مو�سم ال�ستاء.

عرب  االأح���د،  ام�س  اجتماعاً  تروؤ�سه  خ��ال  امللك،  جالة  و�سدد 

عبداهلل  بن  احل�سن  االأم��ري  �سمو  بح�سور  املرئي،  االت�سال  تقنية 

الثاين ويل العهد، على اأهمية الرتكيز على جاهزية املناطق االأكرث 

تاأثراً بالظروف اجلوية الطارئة.

ولفت جالته اإىل اأنه بالرغم من الرتكيز خال الفرتة املا�سية 

ان�سب على اأزمة كورونا، فا بد من اال�ستعداد ملو�سم ال�ستاء واتخاذ 

االإجراءات واأخذ العرب من التجارب ال�سابقة.

امليت  البحر  فاجعة  حديثه،  معر�س  يف  امللك  جالة  وا�ستذكر 

ت��ع��اون اجلميع يف و�سع  اأه��م��ي��ة  ال��ت��ي وق��ع��ت قبل ع��ام��ن، م��وؤك��داً 

اخلطط واتخاذ االإجراءات الازمة، حلماية اأرواح املواطنن.

خال  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  عر�س  ب���دوره، 

ب��ال��وزارات  ممثلة  احلكومية  واال���س��ت��ع��دادات  للخطط  االج��ت��م��اع، 

واملوؤ�س�سات واالأجهزة املخت�سة للتعامل مع املو�سم املطري، وملواجهة 

اأي اآثار وتداعيات قد حتدثها االأحوال اجلوية.

ولفت اإىل اأنه مت و�سع اآلية تن�سيق وا�سحة خال ف�سل ال�ستاء 

مبا يحفظ �سامة املواطنن وجميع املرافق واملن�ساآت يف املحافظات 

اأنه مت التاأكيد على كل اجلهات املخت�سة باإدامة غرف  كافة، مبيناً 

العمليات وجتهيزها بكل االإمكانيات االإدارية والفنية.

واأو�سح اخل�ساونة اأن التن�سيق م�ستمر بن مراكز غرف العمليات 

املخت�سة  واالأج��ه��زة  ال����وزارات  وم��دي��ري��ات  والبلديات  العا�سمة  يف 

ل��اأح��وال اجل��وي��ة،  ت��داع��ي��ات  اأي  امل��ح��اف��ظ��ات ل�سمان م��واج��ه��ة  يف 

واال�ستجابة لها بالقرارات واالإجراءات املنا�سبة ب�سكل فعال.

االجتماع،  خ��ال  املعنيون،  امل�����س��وؤول��ون  ا�ستعر�س  جهتهم،  م��ن 

اخلطط وامل�ساريع واالإج��راءات التي ت�سمن التعامل مع اأي طارئ 

خال ف�سل ال�ستاء على اأن يكون هناك تن�سيق متكامل بن جميع 

املوؤ�س�سات واالأجهزة، خ�سو�سا يف املناطق التي تتاأثر ب�سكل اأكرب من 

الظروف اجلوية الطارئة.

للتعامل  الازمة  واملعدات  باالآليات  املوؤ�س�سات  رفد  اإىل  واأ�ساروا 

م��ع ال��ظ��روف اجل��وي��ة، راف��ق��ه ت��اأه��ي��ل وت��دري��ب ال��ع��ام��ل��ن لتنفيذ 

ملواجهة  اخل��ا���س  القطاع  م��ع  تن�سيق  وج��ود  اإىل  الفتن  مهامهم، 

الظروف الطارئة.

وح�سر االجتماع عدد من الوزراء وامل�سوؤولن املعنين، باالإ�سافة 

اإىل رئي�س الديوان امللكي الها�سمي، ومدير االأمن العام

 االنباط- عمان

 ا�ستكى عدد من املر�سى امل�سابن بكورونا  يف 

امل�ست�سفيات  بع�س  رف�س  من  لانباط  حديث 

اخلا�سة من اعتماد التاأمن ال�سحي يف العاج  

وقال عدد منهم  اأنه يف حن اأن �سركات التاأمن 

تكلفة  لتغطية  ت��ام  ا���س��ت��ع��داد  على  ان��ه��ا  تتدعي 

العاج ترف�س امل�ست�سفيات ذلك بحجة اأن عاج 

بن  ال�سحي  ال��ت��اأم��ن  اتفاقية  خ���ارج  ال��ك��ورون��ا 

امل�ست�سفيات و�سركات التاأمن . كما اأكد امل�سابن 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل��ا���س��ة  ال���ع���اج يف  اأن خ���دم���ة 

ت��غ��ول كبري  امل��ط��ل��وب وان ه��ن��اك  امل�����س��ت��وى  دون 

�سركات  قبل  من  امل�ساب  االأردين  امل��واط��ن  على 

التاأمن وامل�ست�سفيات اخلا�سة مت�سائلن الةدى 

اين الت كرامة املواطن الذي مل يعد يجد حتى 

دفع  من  الرغم  على  العاج  يف  احلقوق  اب�سط 

اخلدمة  ليجد  التاأمن  ل�سركات  طائلة  مبالغ 

الذي  احل�سا�س  الظرف  هذا  يف  خا�سة  املنا�سبة 

ي��ع��اين م��ن��ه ال���ع���امل اأج���م���ع  م��ط��ال��ب��ن بتدخل 

امل�ست�سفيات اخلا�سة و�سركات  احلكومة الإلزام  

الباهظة  العاج  تكاليف  تغطية  على   التاأمن 

املواطن على حتملها  تفوق قدرة  التي  للمر�س 

تاأمن  امل��واط��ن ال ميتلك  ك��ان ه��ذا  وك��ي��ف وان 

االأردين  االحت���اد  رئي�س  وك���ان    . للعاج  �سحي 

ل�����س��رك��ات ال���ت���اأم���ن، م���اج���د ����س���م���ريات ق����ال يف 

التاأمن  اإن �سركات  ت�سريحات �سحفيه �سابقة  

االأوبئة،  من  “عادة” العاج  تغطي  ال  ال�سحي 

للم�ست�سفيات  احلكومة  �سمحت  اأن  بعد  وذل��ك 

كورونا  بفريو�س  امل�سابن  با�ستقبال  اخلا�سة 

عدد  يف  كبري  ارتفاع  اململكة  وت�سهد  امل�ستجد.   

ا�سابات ك��ورون��ا ب��ن امل��واط��ن��ن  م��ع ع��دم ق��درة 

النظام ال�سحي على ا�ستيعاب اأعداد كبريه داخل 

امل�ست�سفيات احلكومية  يذكر اأن حكومة الدكتور 

ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة اأ�����س����ارت يف رده����ا ع��ل��ى ك��ت��اب 

د اأننّها �ستويل امللف الوبائي  التكليف ال�سامي واأكنّ

اأهمية خا�سة مع العمل على حت�سن اخلدمات 

العاجية االأخرى من خال االرتقاء مب�ستوى 

اخلدمات ال�سحية املختلفة و�سرورة اإيجاد اآلية 

للتن�سيق والت�ساركية بن القطاعات ال�سحية

  الرمثا -برتا

عبد  املوؤ�س�س  امل��ل��ك  م�ست�سفى  م��دي��ر  اأع��ل��ن 

تعليق  ال��غ��زو،  ال��دك��ت��ور حممد  اجل��ام��ع��ي،  اهلل 

العمل بجميع عيادات االخت�سا�س كافة ووقف 

منها  ال��ط��ارئ��ة  با�ستثناء  اجل��راح��ي��ة  العمليات 

وحتى  االثنن  اليوم  من  اعتبارا  امل�ست�سفى  يف 

اآخر. اإ�سعار 

ام�س  االأردنية )برتا(،  االأنباء  لوكالة  وقال 

االخت�سا�س  ب��ع��ي��ادات  العمل  وق��ف  اإن  االأح���د، 

ج�����اء ل���ت���وف���ري االأ������س�����رة ل��ل��م��ر���س��ى امل�����س��اب��ن 

ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا؛ ح��ي��ث و���س��ل ع���دد امل��ر���س��ى 

 104 اإىل  ب��امل�����س��ت�����س��ف��ى  ب��ال��ف��ريو���س  امل�����س��اب��ن 

8 ح���االت م��ن��ه��م يف و���س��ع ح���رج على  م��ر���س��ى، 

اال�سطناعي. التنف�س  اأجهزة 

مل����ادة  امل�����س��ت�����س��ف��ى  ا����س���ت���خ���دام  اأن  واأ������س�����اف 

ال�����س��اب��ق  ع����ن  اأ�����س����ع����اف   5 زاد  االأوك�������س���ج���ن 

ب�����س��ب��ب ا����س���ت���ع���م���ال االأوك�������س���ج���ن يف اأج���ه���زة 

ال���ت���ن���ف�������س ال�������س���ن���اع���ي ل���ل���م���ر����س���ى امل�����س��اب��ن 

�سي�سرتي  امل�ست�سفى  اأن  م��وؤك��دا  ب��ال��ف��ريو���س، 

ل�سمان  اإ���س��اف��ي��ة،  بكميات  االأوك�����س��ج��ن  م���ادة 

الطبي  الكادر  قبل  ا�ستخدامها من  ا�ستمرارية 

يف عاج املر�سى.

���س��ري��را   150 خ�����س�����س  امل�ست�سفى  اإن  وق���ال 

تنف�س  ج��ه��از   60 على  وي��ح��وي  ك��ورون��ا  ملر�سى 

حل��االت  خ�س�ست  ج��ه��ازا   15 منها  ا�سطناعي 

فريو�س كورونا فقط والبقية للحاالت املر�سية 

االأخرى املختلفة، مبينا اأن امل�ست�سفى طلب من 

اإ�سافية  تنف�س  باأجهزة  تزويده  ال�سحة  وزارة 

يف ظل ارتفاع معدل االإ�سابات بالفريو�س.

ودع��ا ال��غ��زو ل�����س��رورة ال��ل��ج��وء خل��ي��ار زي��ادة 

�ساعات احلظر اجلزئي اأو اتباع احلظر ال�سامل 

املواطنن  ب��ن  االخ��ت��اط  ل�سبط  معينة  مل��دد 

اأكرب يف  ب�سكل  الفريو�س  تف�سي  لل�سيطرة على 

ظل الزيادة الكبري يف عدد االإ�سابات، موؤكدا اأن 

املخربية  الفحو�سات  ع��دد  �سريفع  امل�ست�سفى 

لفريو�س كورونا اإىل 2000 فح�س يف اليوم.

�سيكون  االإداري  ال���ك���ادر  دوام  اأن  واأ����س���اف 

باملئة، واأن هذه االإجراءات اجلديدة   50 بن�سبة 

اح��رتازي��ة وت��اأت��ي يف ظل زي��ادة ع��دد االإ�سابات 

امل�ستجد. بفريو�س كورنا 

االنباط- عمان

وزارة  يف  التطعيم  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  ق���ال   

ال�������س���ح���ة، ال���دك���ت���ور ك���ام���ل اأب������و ����س���ل، اإن����ه 

ب����اإم����ك����ان ال���ف���ئ���ات االأك�������رث ع���ر����س���ة مل��ر���س 

ال�����س��ح��ي��ة  امل���راك���ز  اإىل  19ال���ت���وج���ه  ك��وف��ي��د 

وامل�ست�سفيات للح�سول على لقاح االأنفلونزا 

تقريرا  معهم  م�سطحبن  جمانا  املو�سمية 

تثبت  عيادة  اأي  من  املر�سية  حلالتهم  طبيا 

ي��ك��ن لديهم  امل��ر���س��ي��ة يف ح���ال مل  ح��ال��ت��ه��م 

�سجل مر�سي يف املراكز احلكومية.

اأب���رز الفئات  اإن  اأب��و ���س��ل،  وب��ن ال��دك��ت��ور 

امل���ح���ت���اج���ة ل���ل���ق���اح االأن����ف����ل����ون����زا امل��و���س��م��ي 

ال�سدرية  االل��ت��ه��اب��ات  ح��دة  م��ن  للتخفيف 

لديهم، وم�ساعدتهم ب�سبب �سعف مناعتهم 

م����ق����ارن����ة ب���غ���ريه���م وه������م م���ر����س���ى ال���رب���و 

واأ���س��ح��اب  ع��ام��ا   50 ف��وق  ه��م  مل��ن  وال�سكري 

االأم����را�����س ال�����س��دري��ة وال��ت��ل��ي��ف وم��ر���س��ى 

باأنواعها.  وال�سرطانات  والتا�سيميا  الكلى 

وك�����س��ف ال��دك��ت��ور اأب����و ���س��ل ع���ن و����س���ول 40 

حيث  اال���س��ب��وع؛  ه��ذا  للقطاع  مطعوم  األ���ف 

من  مبا�سرة  ���س��راءه��ا  امل��واط��ن��ون  ي�ستطيع 

اخلا�سة. ال�سيدليات 

وذك���ر اأب���و ���س��ل اأن م��و���س��م االإن��ف��ل��ون��زا يف 

االأردن عادة يبداأ يف كانون االأول.

 االنباط-عمان

اأع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة االأم�����ن ال���ع���ام اأن���ه 

واع���ت���ب���اراً م���ن ���س��ب��اح ال���ي���وم االث��ن��ن، 

ويف  العام،  االأم��ن  مرتبات  كافة  �ستقوم 

وا�ستناداً   - اململكة  حمافظات  خمتلف 

ل��ق��رار وزي��ر ال��داخ��ل��ي��ة، ووف��ق��اً الأح��ك��ام 

ق���ان���ون ال���دف���اع - ب��امل��ب��ا���س��رة ب��ت��ح��ري��ر 

خم���ال���ف���ات ب���ح���ق االأف���������راد امل��خ��ال��ف��ن 

ل��ق��ان��ون ال���دف���اع يف امل���راف���ق واالأم���اك���ن 

العامة واالأ�سواق واملحال التجارية، من 

ال�سامة  اأدوات  بارتداء  امللتزمن  غري 

والتباعد االجتماعي. العامة، 

واأك�����دت امل��دي��ري��ة يف ب��ي��ان��ه��ا اأن����ه مت 

ت���وزي���ع من����اذج امل��خ��ال��ف��ات ع��ل��ى رج���ال 

مدى  �سرياقبون  والذين  العام،  االأم��ن 

االل���ت���زام يف االأم���اك���ن ال��ع��ام��ة وحت��ري��ر 

املخالفات بحق املخالفن وفق االأ�سول 

القانونية وت�سليمها لهم، كما و�ستحال 

يف  العام  املدعي  اإىل  املحررة  املخالفات 

املخت�سة. البداية  حمكمة 

اأن الت�سديد يف  واأ�سارت املديرية اإىل 

وتاأمن  املجتمع  حلماية  ج��اء  االإج��راء 

�سامة االأفراد، بعد الرتاخي امللحوظ 

العامة،  واالأماكن  املرافق  يف  بااللتزام 

موؤكدة اأن حملتها على املن�ساآت واملحال 

ال���ت���ج���اري���ة غ����ري امل���ل���ت���زم���ة م�����س��ت��م��رة، 

تكثيف  اإىل  اإ���س��اف��ة  ت��ك��ث��ي��ف��ه��ا  و���س��ي��ت��م 

الرقابة على التزام االأفراد.

وب��ي��ن��ت م���دي���ري���ة االأم������ن ال���ع���ام اأن 

جماعية  م�����س��وؤول��ي��ة  ل��ل��وب��اء  ال��ت�����س��دي 

وواج����������ب وط����ن����ي ي���ت���ط���ل���ب ال����ت����ع����اون 

واالل�����ت�����زام م���ن اجل��م��ي��ع يف ظ���ل ه��ذه 

ال������ظ������روف، داع�����ي�����ة ك����اف����ة امل���وط���ن���ن 

ل��ل��ق��ي��ام ب��ه��ذا ال���واج���ب جت���اه اأن��ف�����س��ه��م 

وجم��ت��م��ع��ه��م وامل�����س��اه��م��ة يف احل���د من 

�سرورة  وم��وؤك��دة  ك��ورون��ا،  وب��اء  انت�سار 

االلتزام بارتداء اأدوات ال�سامة العامة 

املو�سوع  واأخ���ذ  االجتماعي،  والتباعد 

ب���غ���اي���ة اجل����دي����ة مل���ن���ع ازدي���������اد اأع�������داد 

االإ�سابات واحلد من تف�سي الوباء.

الملك: أهمية التركيز على جاهزية المناطق األكثر تأثرًا بالظروف الجوية 
 تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة لرفع جاهزية التعامل مع أي ظروف جوية طارئة 

استذكر فاجعة البحر الميت و أكد أهمية تعاون الجميع في وضع الخطط واتخاذ اإلجراءات لحماية أرواح المواطنين 

مرضى كورونا بين فكي شركات التأمين والمستشفيات الخاصة...وصمت حكومي

مستشفى الملك المؤسس يوقف العمل بعيادات االختصاص والعمليات

 الصحة مستمرة بتوزيع لقاح األنفلونزا الموسمية من خالل المراكز الصحية والمستشفيات

األمن العام: البدء بتحرير مخالفات بحق األفراد 
غير المتقيدين بارتداء الكمامة

التربية تعلن برنامج االمتحان 
التكميلي لطلبة التوجيهي

األشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة 
للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

مذكرة تعاون بين الشركة الوطنية 
للتشغيل وبلدية السرحان

 إصابة مدير عام الخدمات الطبية 
الملكية بفيروس كورونا

االثنني   2/ 11 / 2020



املحلي
30

االنباط- عّمان

مع  ل��ان��ت��خ��اب  امل�ستقلة  الهيئة  وق��ع��ت 

اتفاقية  )�ساينكوم(  التجارية  حلن  �سركة 

ت����ع����اون، ب���ه���دف ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل امل�����س��رك 

وت��ق��دمي خ��دم��ات ال��رج��م��ة ال��ف��وري��ة بلغة 

الإ������س�����ارة ل�����ذوي الإع����اق����ة ال�����س��م��ع��ي��ة ع��ن 

تقنيات  وبا�ستخدام  املرئي  التوا�سل  طريق 

الفيديو.

ج���اء ذل���ك ب��ح�����س��ب ب��ي��ان ل��ل��ه��ي��ئ��ة ام�����س 

الأح�������د، يف ����س���وء ا����س���ت���ع���دادات���ه���ا لإج�����راء 

للمجل�س  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 

العا�سر  يف  اإج��راوؤه��ا  وامل��ق��رر  ع�سر  التا�سع 

من ت�سرين ثاين احلايل.

وي��اأت��ي ت��وق��ي��ع ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة يف اإط���ار 

ذوي  و���س��ول  ت�سهيل  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ر���س 

اإىل م���راك���ز الق����راع  ال�����س��م��ع��ي��ة  الإع���اق���ة 

الد�ستوري  ال�ستحقاق  يف  حقهم  وممار�سة 

وي�سر. ب�سهولة 

اأجهزة  خال  من  اخلدمة  هذه  وتتوفر 

اق����راع وف���رز،  1824 م��رك��ز  )ال��ت��اب��ل��ت( يف 

كما �سيتم اإن�ساء مركز ات�سال داخل الهيئة 

ل��غ��اي��ات ال����رد ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال���س��ت��ف�����س��ارات 

ال������واردة م���ن ذوي الإع���اق���ة،  وامل���اح���ظ���ات 

و���س��ي��ك��ون م���رك���ز الت�������س���ال م��رت��ب��ط��ا م��ع 

وغ��رف��ة  ب��ت��ق��دمي اخل��دم��ة  املعنية  ال�����س��رك��ة 

امل�ستقلة لانتخاب. الهيئة  العمليات يف 

وم���ن اجل���دي���ر ذك����ره اأن ه���ذه اخل��دم��ة 

لانتخاب  امل�ستقلة  للهيئة  جم��ان��ا  ت��ق��دم 

بهدف دعم العملية النتخابية.

االنباط-عمان

اأك���د وزي���ر ال��زراع��ة حممد داودي����ة، دعم 

اأ���س��ن��اف  زراع����ة  ال���زراع���ي وت�سجيع  الن��ت��اج 

وا�سناف  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء  لتحقيق  العجز 

اخل�سار ال�سا�سية.

كما اكد لدى لقائه ام�س رئي�س واأع�ساء 

على  الردن،  وادي  ملزارعي  النوعي  الحت��اد 

القطاعات  م��ع  الت�ساركية  ال����وزارة  �سيا�سة 

الزراعية املختلفة.

املداخات  من  ع��دد  اىل  الوزير  وا�ستمع 

اهمها  املزارعني  تهم  تناولت موا�سيع  التي 

الن����ت����اج وامل���خ���اط���ر ال���زراع���ي���ة وال���ت���غ���رات 

امل��ن��اخ��ي��ة وت��ق��ل��ب��ات ال��ط��ق�����س واث���ره���ا على 

امل���زروع���ات وم�����س��ك��ل��ة ارت���ف���اع ر���س��وم رخ�س 

العمالة الزراعية ومناف�سة ال�سلع امل�ستوردة.

وب�����ني ان ال���������وزارة ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ذل��ي��ل 

ال���وزارات  مع  الت�سارك  خ��ال  من  العقبات 

كافة  وم��ت��اب��ع��ة  ودرا����س���ة  الخ��ت�����س��ا���س  ذات 

امل���ط���ال���ب���ات ���س��م��ن جم��ل�����س ال���������وزراء وان 

ال��وزارة �ستعمل على م�ساندة امل��زارع ودعمه 

والوقوف اىل جانبه حيث مت التن�سيق لعدد 

من الجتماعات وزيارات امليدان.

من جهة اخرى، التقى داودية ، وفدا من 

موؤ�س�سة املتقاعدين الع�سكريني.

املتقاعدين  دور  اإن  ال��ل��ق��اء  خ���ال  وق���ال 

وان  القطاعات  لكافة  م�سافة  قيمة  ي�سكل 

املبا�سر  اله��ت��م��ام  م��ن  م�ستمد  ال��دع��م  ه��ذا 

ب��ه��ذه الفئة املميزة  امل��ل��ك  م��ن ل��دن ج��ال��ة 

الكرمية.

وبني ان الوزارة �ستم�سي يف دعم امل�ساريع 

وخا�سة  املوؤ�س�سة  عليها  تعمل  التي  الهامة 

م�����س��روع ت��رب��ي��ة الأب���ق���ار وم�����س��اري��ع زراع���ة 

النخيل التي تدار حاليا من قبل املوؤ�س�سة.

م����ن ج���ه���ت���ه، اأ������س�����ار رئ���ي�������س امل���وؤ����س�������س���ة 

التطلعات  م��ن  ج��م��ل��ة  اإىل  ال��ذي��اب��ات  ث���اج 

يف  التو�سع  ت�سمل  التي  املهمة  ال�ستثمارية 

واللوج�ستي  الفني  التعاون  و�سبل  امل�ساريع 

مع الوزارة.

امل�����س��ار ال���س��ت��ث��م��اري �سمن  وت��ط��رق اىل 

الفنية  ال�سروط  و�سمن  الزراعية  املحطات 

لإدارت���ه���ا وام��ك��ان��ي��ة ال���س��ت��ف��ادة م��ن ب��رام��ج 

التدريب يف املحطات الزراعية.

الخصاونة: حظر شامل بعد إعالن نتائج االنتخابات الرسمية
تمديد الحظر الليلي وإغالق مراكز اللياقة والمسابح وصاالت االلعاب

االنباط- عمان

اأعلن رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، عقد النتخابات 

النيابية يف موعدها العا�سر من ت�سرين الثاين احلايل.

رئا�سة  يف  عقد  �سحفي  موؤمتر  خ��ال  اخل�ساونة  وق��ال 

و�سيتم  النتخابية  املقرات  اإغ��اق  تقرر  اإن  الأح��د،  ال��وزراء 

غلقها حماية للنا�س وال�سامة العامة.

بعد  نتائج النتخابات ر�سمياً  اأعقاب �سدور  اأنه يف  واأك��د 

�سيتم اجراء  النتائج  اع��ان  �ساعة من  الأرب��ع��اء وبعد  ظهر 

 15 الأح��د  �سباح  من  ال�ساد�سة  ال�ساعة  ينتهي  �سامل  حظر 

الو�سع  على  بوقفة  القيام  وقتها  يف  ليتم  ال��ث��اين،  ت�سرين 

الوبائي.

و�سدد على اأن اأي قرارات اأو اجراءات ت�ستطيع احلكومة 

ات��خ��اذه��ا ل��وح��ده��ا مل��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة وال��ت��ع��وي��ل الأ�سا�سي 

على وعي ونخوة مواطننا يف ادراك اأن مقت�سيات ال�سامة 

اأك��ر  ب��اأن��ه��ا  علميا  مثبت  ب�ساطتها  على  ال��ع��ام��ة  وال��وق��اي��ة 

اأن  اهلل  �سائا  الفرو�س،  من  واحلماية  للوقاية  الأ�ساليب 

ن�ستطيع ت�سطيح املنحنى الوبائي حلماية جنودنا املجهولني 

يف القطاع ال�سحي واملواطنني لابتعاد عن اجراءات اأق�سى 

على اقت�سادنا.

 و اعلن رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة ان جمل�س 

الوطنية  اللجنة  تو�سيات  على  وب��ن��اء  ام�����س  ق��رر  ال����وزراء 

من  اع��ت��ب��ارا  الليلي  احلظر  �ساعات  زي���ادة  الوب��ئ��ة  ملكافحة 

التا�سعة  م��ن  اع��ت��ب��اراً  للمن�ساآت  ي��ب��داأ  الث��ن��ني بحيث  ال��ي��وم 

م�ساء، ولاأفراد من العا�سرة م�ساء، وحتى ال�ساعة ال�ساد�سة 

�سباحاً.

ولفت اخل�ساونة اىل ان احلكومة اخذت بتو�سيات جلنة 

الأوبئة التي ت�سم نخبة من خرة العلماء جلهة الت�سديد 

ع��ل��ى ارت�����داء ال��ك��م��ام��ة وال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي والج��ت��م��اع��ي، 

و�سرورة تقليل الكتظاظ والزدح��ام العام ومتديد �ساعات 

احلظر الليلي.

واكد رئي�س الوزراء خال م�ساركته يف جانب من املوؤمتر 

الحد  ام�س  م�ساء  ال���وزراء  رئا�سة  يف  عقد  ال��ذي  ال�سحفي 

يف  الد�ستوري  موعدها  يف  �ستجرى  النيابية  النتخابات  ان 

طلب  على  موافقته  اىل  لفتا  اجل��اري،  ال�سهر  من  العا�سر 

جمل�س مفو�سي الهيئة امل�ستقلة لانتخاب تعديل تعليمات 

اجراء النتخابات النيابية.

هذه  بن�سر  اوع��ز  انه  اىل  ال�سدد  بهذا  اخل�ساونة  وا�سار 

اث��ر  وع��ل��ى  خ��ا���س  ب��ع��دد  الر�سمية  اجل��ري��دة  يف  التعليمات 

بتعليق  ق��رارا  اليوم  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  اتخذ  ن�سرها 

ومنع املقار النتخابية للمر�سحني وبالتايل لن يقام بها اي 

ن�ساط وبدئ باإجراءات غلقها حماية للمواطنني وال�سامة 

العامة.

الر�سمية  النتائج  �ستقوم وبعد اعان  ان احلكومة  واكد 

لانتخابات املتوقع وفق تقديرات الهيئة امل�ستقلة لانتخاب 

ت�سرين  للحادي ع�سر من  امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  بعد ع�سر 

حتى  ي�ستمر  �سامل  جت��ول  حظر  بفر�س  اجل����اري،  ال��ث��اين 

ت�سرين   15 املوافق  الح��د  يوم  �سباح  من  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

الثاين احلايل.

واعلن رئي�س ال��وزراء عن اإغاق مراكز اللياقة البدنية 

وامل�سابح العامة مبا فيها تلك املوجودة يف الفنادق واملجمعات 

ال�سكنية وال�سياحية يف جميع اأنحاء اململكة اعتباراً من يوم 

غد الثنني 2 ت�سرين الثاين احلايل، كما اعلن اغاق مدن 

الرفيه والت�سلية واماكن لعب الطفال يف الماكن املغلقة 

اعتبارا من �سباح غد الثنني وحتى ا�سعار اخر .

التفتي�س  وف����رق  ال���ع���ام  الم����ن  م��دي��ري��ة  ان  اىل  ول��ف��ت 

الرقابة على  بت�سديد  اعتبارا من يوم غد  �ستقوم  الر�سمية 

اللتزام ب�سبل الوقاية من عدوى الفرو�س، خا�سة ارتداء 

املخالفات  وحت��ري��ر  التجمعات،  ومنع  والتباعد  الكمامات 

بحق الأفراد واملن�ساآت املخالفة، مبوجب اأوامر الدفاع.

يف  بعد  ع��ن  بالتعليم  ال�ستمرار  اىل  اخل�ساونة  وا���س��ار 

احلايل،  الدرا�سي  الف�سل  نهاية  حتى  واجلامعات  املدار�س 

م�سيفا “اتوجه لاأمهات بالقول: ندرك الفجوات املوجودة 

يف البتعاد عن التعليم التفاعلي املوجود يف الغرف ال�سفية 

ولكن هناك اح�سائية ان اجلامعات واملدار�س ترفع العدوى 

بن�سبة 34 باملئة«.

على  بالتاأكيد  ال�سحفي  املوؤمتر  ال��وزراء  رئي�س  وا�ستهل 

اننا “راقبنا جميعا خال ال�سبوع املا�سي الت�ساعد يف اعداد 

الطبية  والكوادر  املواطنني  بني  الوفيات  واأع��داد  الإ�سابات 

الذين ق�سوا خال الت�سدي لهذا الوباء” متقدما بالتعزية 

لأ�سرهم وذويهم.

ولفت اىل ان هذه اجلائحة فر�ست الكثر من املواءمات 

واملراجعات، موؤكدا ان الو�سيلة ال�سا�سية يف جتنب العدوى 

تكمن يف اتباع و�سائل احلماية والوقاية ويف مقدمتها ارتداء 

الكمامة والتباعد، وا�ستغرب يف الوقت نف�سه ممن ل زالوا 

يتحدثون عن ان اجلائحة جمرد بدعة رغم انها فتكت بحياة 

الكثرين وا�سابت املايني. وقال، “نحيي قطاعنا ال�سّحي 

جهودهم  على  ون�سكرهم  والتمري�سية  الطبّية  وك��وادرن��ا 

م��وؤك��دا  وامل�ساندة”،  ال��دع��م  واج���ب  علينا  ول��ه��م  ال��ك��ب��رة، 

والبنية  ال�سريرية  ال�سعة  تعزيز  على  تعمل  احلكومة  ان 

القوات  مع  والعمل  م�ست�سفى  ا�ستئجار  خال  من  التحتية 

ميدانية  م�ست�سفيات  ثاثة  او  م�ست�سفيني  لبناء  امل�سلحة 

ال�ستيعابية  القدرة  لرفع  اململكة  وجنوب  وو�سط  �سمال  يف 

وال�سعة ال�سريرية وغرف العزل والعناية احلثيثة.

واكد رئي�س ال��وزراء انه ل توجد اي قرارات او اجراءات 

تتخذها هذه احلكومة او اي حكومة يف العامل تكون وحدها 

ك��اف��ي��ة مل��واج��ه��ة ه���ذه اجل��ائ��ح��ة “ونحن ن��ع��ول ع��ل��ى وع��ي 

هي  العامة  ال��وق��اي��ة  و�سائل  ان  ب����اإدراك  و�سهامته  امل��واط��ن 

ال�سبيل الكر جناعة للحماية من الفرو�س وامل�ساهمة يف 

ت�سطيح املنحنى الوبائي حلماية قطاعنا ال�سحي ومواطننا 

ا�ساليب  اىل  ال��ل��ج��وء  واح��ت��م��الت  فر�سيات  ع��ن  والب��ت��ع��اد 

اق�سى على اقت�سادنا الوطني ومواطنينا فر�ست نف�سها على 

دول اكرب من الردن«.

واعاد رئي�س الوزراء التاأكيد على ان ديدن هذه احلكومة 

والت�سويب،  واملراجعة  واملكا�سفة  امل�سارحة  دائما  �سيكون 

وال�سحافة  الإع���ام  لر�سالة  احلكومة  تقدير  ع��ن  معربا 

وتفاعلها مع الق�سايا وامل�ستجدات على ال�ساحة املحلية.

 المستقلة لالنتخاب: مركز اتصال خاص 
لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية

وزير الزراعة: االستمرار في سياسة 
توجيه اإلنتاج الزراعي نحو سلع العجز

عبيدات: إقامة 3 مستشفيات ميدانية في الشمال والوسط والجنوب

 الهياجنة: استثناء االطباء ذوي االختطار من التعامل مع كورونا

 الصحة : 37 وفاة  و3259 إصابة بفيروس كورونا

االنباط-عمان

 قال وزير ال�سحة الدكتور نذير عبيدات اإنه 

و�سلنا يف هذا  اأي��ن  يعلم  اأن  بد على اجلميع  ل 

الوباء املت�سم ب�سرعة انت�ساره واأنه يوؤدي لاأ�سف 

لوفيات.

رئ��ا���س��ة  م��وؤمت��ر �سحفي يف  واأ����س���اف خ���ال 

الوزراء الأحد، اأن هناك زيادة يف عدد ال�سابات 

وهو متوقع بح�سب املنحنى الوبائي، ونتمنى اأن 

اأع��داد  ل ي��زداد، ولكن علينا الإع��داد للزيادة يف 

الفحو�سات  ن�سبة  زي���ادة يف  وه��ن��اك  ال���س��اب��ات، 

اليجابية وو�سلت اإىل 16% اليوم.

اأين  نقارن  جتعلنا  موؤ�سرات  هناك  اأن  وب��ني 

امل�ست�سفيات، ون�سبة  الوباء وامكانياتنا يف  و�سل 

ال�سغال يف امل�ست�سفيات ل زالت مطمئنة، ويجب 

الأخ��رة  امل��راح��ل  زي��ادة قدراتنا لذلك نحن يف 

امل�ست�سفيات اخلا�سة يف عمان  اأحد  للتعاقد مع 

200 �سرير عادي و40 �سرير يف  ال��وزارة  لعطاء 

بالتن�سيق  تبذل  جهود  وهناك  امل��رك��زة،  العناية 

مع جمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة لزيادة م�ساركة 

القطاع اخلا�س.

م�ست�سفيات   3 اق��ام��ة  �سيتم  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 

والو�سط  ال�سمال  الثاث  الأقاليم  يف  ميدانية 

واجلنوب.

وك��وادر  اأط��ب��اء  التعزية ملن ق�سوا من  وق��دم 

���س��ح��ي��ة خ����ال ت��ع��ام��ل��ه��م م���ع ال����وب����اء، م��وج��ه��ا 

التحية للكوادر ال�سحية.

اأكر  ا�ستقطاب  يتم حماولة  اأنه  على  و�سدد 

وزارة  املوجودة خارج  ال�سحية  الكوادر  عدد من 

ال�����س��ح��ة وذل����ك م���ن خ���ال ت�سهيل ودع����م من 

بهذا  حكومي  اع��ان  و�سدر  ل��ل��وزارة،  احلكومة 

اخل�سو�س، داعيا الكوادر للمبادرة بالتعاون مع 

زي��ادة  اأج��ل  من  اخل�سو�س  بهذا  ال�سحة  وزارة 

منا�سبا  العمل  يكون  لكي  ال�سحة  وزارة  ق��درات 

تعمل  وكانت  تعبت  التي  الكوادر  لهذه  ومريحا 

تنجح  اأن  متمنيا  ا���س��راح��ة،  وب���دون  ن��ه��ار  ليل 

الوزارة بهذا املجال.

ال�سحية  ال��ك��وادر  وحلماية  ال����وزارة  وق��ام��ت 

بالطلب من كل امل�ست�سفيات بتاأمني كافة و�سائل 

ال����وزارة بكل م��ا حتتاجه من  ال��وق��اي��ة وت��زوي��د 

هذه الو�سائل لتقدميها للوزارة من اجل حماية 

الكوادر ال�سحية.

االنباط-عمان
اأم���ني ع���ام وزارة ال�����س��ح��ة م�����س��وؤول  اأك���د 

م��ل��ف ك����ورون����ا ال���دك���ت���ور وائ�����ل ال��ه��ي��اج��ن��ة 

ال�سحة،  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  تعمل  احل��ك��وم��ة  اأن 

العدوى،  منع  بروتوكول  حتديث  مت  حيث 

لبيئة  للو�سول  العاجية  وحتديث اخلطة 

ال�سحية،  والكوادر  للمري�س  اآمنة  �سحية 

ح��ي��ث ل ي��وج��د ح��ائ��ل اأم����ام ا���س��ت��خ��دام��ه��م 

و�سائل الوقاية ال�سحية بعدد غر حمدود 

ال�����س��ح��ي��ة  ال���وق���اي���ة  ومت مت���دي���د و����س���ائ���ل 

لت�سبح تكفي لأ�سهر مقبلة.

رئا�سة  يف  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ��ال  وق���ال 

الوزراء الأحد، اإنه مت اعان مفتوح ل�سراء 

خ���دم���ات ال���ك���وادر ال�����س��ح��ي��ة، وي��ت��م ح��ال��ي��ا 

التنف�س  اأجهزة  ل�ستخدام  تدريبات  تنفيذ 

ا�ستمراريتها. على  للحفاظ 

ذوي  الأط��ب��اء  ا�ستثناء  مت  اأن���ه  واأ���س��اف 

الختطار من الوجود باخلطوط الأمامية 

للتعامل مع الفرو�س وذلك حلمايتهم.

لاأ�سرة  ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  ان  وب��ني 

اأق���ل م��ن الن�سف  ال��ع��ادي��ة مل��ر���س��ى ك��ورون��ا 

ب��ق��ل��ي��ل، وال���ط���اق���ة ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة لأ����س���رة 

العناية اأكر من الن�سف بقليل، اما اأجهزة 

الربع  بني  التقليدية  ال�سطناعي  التنف�س 

والثلث.

اأن هناك جهات تقوم بتقدمي  ولفت اإىل 

حدود  با  اأطباء  كمنظمة  وخدمات  اأ�سرة 

40 ���س��ري��راً، وق��د ي��ك��ون لدينا  ال��ت��ي ق��دم��ت 

ط���اق���ة اأك������ر م����ن امل���ع���ل���ن، ول���ك���ن���ن���ا ن��ع��ل��ن 

الدنيا. التوقعات 

واأ�سار اإىل اأنه مت توزيع اأجهزة الفح�س 

ال�����س��ري��ع ل��ك��ورون��ا ال��ت��ي ت�����س��ت��غ��رق ب��ني 45 

دق���ي���ق���ة و����س���اع���ة ع���ل���ى م���ن���اط���ق اخل���دم���ة 

����س���راء  امل���م���ل���ك���ة، ومت  م���ن���اط���ق  مب��خ��ت��ل��ف 

على  توزيعها  و�سيتم  ج��دي��دي��ن،  ج��ه��ازي��ن 

ك��اف��ة امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��ت��ع��ام��ل م���ع م��ر���س��ى 

ب�سرعة. كورونا 

االنباط- عمان

 3259 ت�����س��ج��ي��ل  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

اإ�سابة و37 وفاة بفرو�س كورونا امل�ستجّد يف 

اململكة ام�س الأحد، لرتفع العدد الإجمايل 

لاإ�سابات اإىل 75866، والوفيات اإىل 866.

 2199 وت��وّزع��ت الإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 

حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، و264 حالة 

يف حمافظة الزرقاء، و197 حالة يف حمافظة 

ال��رم��ث��ا، و118 حالة  3 ح��الت يف  اإرب���د، منها 

البرا،  يف  حالة   21 منها  معان،  حمافظة  يف 

يف  حالة  و86  العقبة،  حمافظة  يف  حالة  و88 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و85  ع��ج��ل��ون،  حم��اف��ظ��ة 

و66  البلقاء،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و71  م��اأدب��ا، 

ال����ك����رك، و42 ح���ال���ة يف  ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة 

امل����ف����رق، و35 ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة  حم��اف��ظ��ة 

الطفيلة، و8 حالت يف حمافظة جر�س.

واأ����س���ار امل���وج���ز الإع���ام���ي ال�����س��ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة 

دِخ�����ل�����ت ال���ي���وم ل��ل��ع��اج يف 
ُ
احل������الت ال���ت���ي اأ

فيما  ح��ال��ة،   218 بلغ  املعتمدة  امل�ست�سفيات 

غادرت 140 حالة امل�ست�سفيات بعد �سفائها.

للحالت  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  اأن  اإىل  ولفت 

حالّياً  امل�ست�سفيات  يف  ال��ع��اج  تتلّقى  ال��ت��ي 

اأ�سّرة  279 حالة على  1553 حالة، منهم  بلغ 

العناية احلثيثة.

ف��ح�����س��اً   19588 اإج������راء  اإىل  اأ����س���ار  ك��م��ا 

الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح  خمربّياً، 

ال��ت��ي اأج��ري��ت م��ن��ذ ب���دء ال��وب��اء وح��ت��ى الآن 

1879955 فح�ساً.

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

اللتزام  اإىل  اإ�سابة حملّية،  ت�سجيل حالت 

ال���ّدف���اع، واّت���ب���اع م��ع��اي��ر ال�سامة  ب���اأوام���ر 

اإقامة  وع��دم  الكّمامات،  وارت���داء  والوقاية، 

التجّمعات لأكر من 20 �سخ�ساً، وا�ستخدام 

تطبيقي “اأمان” و”�سحتك«.

االثنني   2/ 11 / 2020
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كانت  التي  ال�صابعة لال�صتيالء على م�صر  ال�صليبية  التا�صع احلملة  لوي�س  قاد ملك فرن�صا 

متثل العقبة الكربى يف طريق اإ�صرتداده لبيت املقد�س، جتمعت جيو�س احلملة يف قرب�س يف ربيع 

اىل  امل�صريون  اإ�صتدرجهم  امل�صري،  العمق  وتوغلوا يف  بر م�صر  اىل  انطلقوا  ومنها  1248م  عام 

منطقة امل�صتنقعات والوحول بالقرب من املن�صورة وانق�صوا عليهم بعد اأن اأحاطوا بهم من كل 

جانب، بلغ عدد قتالهم يف هذه املعركة ثالثني األفا مما اجرب لوي�س على الت�صليم وطلب الأمان 

لنف�صه وملن بقي معه من جي�صه، فاأجابه امل�صريون اإىل الأمان الذي طلب واخذوه اأ�صرياً مكباًل 

باحلديد اإىل دار اإبراهيم بن لقمان قا�صى املن�صورة، واأ�صرتط امل�صريون لإطالق �صراحه وباقي 

الأ�صرى ت�صليم دمياط، وجالء احلملة عن م�صر، ودفع فدية كبرية قدرت بع�صرة ماليني فرنك، 

مل يكن اأمام لوي�س اإل الإذعان فافتدى نف�صه وبقية جنده، خالل مدة �صجنه كان حار�صه النوبي 

الطوا�صي ابو املحا�صن جمال الدين �صبيح يجلده كل يوم بال�صوط نظري ما فعله هو وجنوده، 

كان لوي�س ينتظر بفارغ ال�صرب اأن يتم دفع الفدية لكي يخرج و يـُرحم من عذاب اجللد على يدي 

الطوا�صي �صبيح اجلبارتني ... بعد ثالثني يوماً ُدفعت الفدية وعاد لوي�س اإىل بالده، بعد عدة 

�صنوات فكر يف العودة اإىل م�صر مرة اأخرى بجي�س جرار لينتقم من اجلي�س امل�صري الذي هزمه 

يف املن�صورة، وعلم بذلك ال�صاعر امل�صري جمال الدين يحيى بن مطروح، الذي �صارك يف قتاله 

اياه من املجيء اإىل م�صر مرة اأخرى  مع امللك ال�صالح اأيوب، فكتب اإىل لوي�س ق�صيدة حمذراً 

قال فيها:

وعندما و�صلت كلمات هذه الق�صيدة اإىل لوي�س، ارتعدت فرائ�صه فقد تذكر ال�صوط و�صبيح، 

واأحجم عما كان يفكر فيه من معاودة غزو م�صر .

د.عصام الغزاوي

رسالة الى ماكرون : »دار ابن 
لقمان باقية على حالها والقيد 

باق والطواشي صبيح« .

االثنني    2  /  11  / 2020

حالة من عدم االستقرار الجوي وأمطار رعدية 
خالل اليومين المقبلين

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص الهندسة 
التقنية الميكانيكية في الطفيلة 

 المستقلة لالنتخاب تنشر 23 فيديو توضح آلية
 احتساب النتائج حسب كل دائرة انتخابية

 االنباط-عمان

الأحـــد  امــ�ــس  احلـــــرارة  درجـــــات  تنخف�س 

وتــكــون الأجـــــواء خــريــفــيــة مــعــتــدلــة احلـــرارة 

ارتفاعات  على  الغيوم  ظهور  مع  عــام،  بوجه 

خمتلفة، وتتاأثر اململكة تدريجيا واعتباراً من 

ال�صتقرار  عــدم  من  بحالة  الظهرية  �صاعات 

اجلوي.

الر�ـــصـــاد اجلــويــة  اإدارة  تــقــريــر  وبــحــ�ــصــب 

تــتــزايــد كــمــيــات الـــغـــيـــوم، وتــتــهــيــاأ الــفــر�ــصــة 

لهطول زخات متفرقة من املطر على فرتات 

ي�صحبها  قــد  اململكة،  مــن  خمتلفة  اأنــحــاء  يف 

الهطولت  تكون  اأن  ويحتمل  اأحياناً،  الرعد 

حبات  بت�صاقط  وم�صحوبة  اأحــيــانــاً  غــزيــرة 

الــــربد، ولــفــرتات زمــنــيــة قــ�ــصــرية يف مناطق 

�صمالية  الرياح  وتكون  اململكة،  من  حمــدودة 

غربية معتدلة ال�صرعة تن�صط اأحياناً.

وحتذر »الأر�صاد اجلوية« من خطر تدين 

الفجر  �صاعات  خــالل  الأفقية  الــروؤيــة  مــدى 

فوق  ال�صباب  ت�صكل  ب�صبب  الباكر  وال�صباح 

املرتفعات اجلبلية العالية واأجزاء من مناطق 

الطرقات  على  النــزلق  ومــن خطر  البادية، 

يف املناطق التي ت�صهد هطول املطر، واحتمال 

املنخف�صة،  واملناطق  الأوديــة  املياه يف  جريان 

ومن خطر تدين مدى الروؤية الأفقية اأحياناً 

ب�صبب الغبار يف مناطق البادية.

تاأثري  الثــنــني حتــت  الــيــوم  اململكة  وتبقى 

حــالــة مــن عــدم ال�ــصــتــقــرار اجلـــوي، اذ يطراأ 

انــخــفــا�ــس اآخـــر قليل عــلــى درجــــات احلــــرارة، 

ارتفاعات  على  الغيوم  من  كميات  تواجد  مع 

خمــتــلــفــة، ويــتــوقــع هـــطـــول زخـــــات مــتــفــرقــة 

اأنحاء خمتلفة من  من املطر على فــرتات يف 

اأحياناً، ويحتمل  الرعد  ي�صحبها  اململكة، قد 

اأن تكون الهطولت غزيرة اأحياناً وم�صحوبة 

بت�صاقط حبات الربد ولفرتات زمنية ق�صرية 

يف مناطق حمدودة من اململكة، وتكون الرياح 

الــ�ــصــرعــة تن�صط  �ــصــمــالــيــة غــربــيــة مــعــتــدلــة 

اأحياناً.

وتـــكـــون الأجــــــــواء الـــثـــالثـــاء لــطــيــفــة اإىل 

معتدلة احلرارة بوجه عام، مع تواجد كميات 

ويتوقع  خمتلفة،  ارتفاعات  على  الغيوم  من 

هطول اأمطار متفرقة يف اأنحاء خمتلفة من 

اململكة، وتكون الرياح �صمالية غربية معتدلة 

ال�صرعة تن�صط اأحياناً.

وتــــــــــرتاوح درجـــــــــات احلــــــــــرارة الــعــظــمــى 

والــ�ــصــغــرى يف عــمــان الــيــوم مــا بــني 28 - 17 
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   الطفيلة- االنباط

اأقــــر جمــلــ�ــس هــيــئــة اعــتــمــاد مــوؤ�ــصــ�ــصــات 

و�صمان جودتها يف جل�صته  العايل  التعليم 

رئي�س  برئا�صة  الهيئة  مقر  يف  عقدت  التي 

املجل�س الدكتور ظافر ال�صرايرة العتماد 

امليكانيكية  )الهند�صة  لتخ�ص�س  اخلا�س 

املاج�صتري( يف جامعة  التطبيقية/ برنامج 

الــطــفــيــلــة الــتــقــنــيــة، وفـــق رئــيــ�ــس اجلــامــعــة 

الدكتور حممد خري احلوراين.

العتماد  ا�صتمرارية  املجل�س  اأقـــر  كما 

امليكانيكية/  الهند�صة  لتخ�ص�صات  اخلا�س 

/ امليكانيكية  والهند�صة  والآلت،  الإنــتــاج 

امليكانيكية  والــهــنــد�ــصــة  وتـــربيـــد،  تــكــيــيــف 

/املـــركـــبـــات لـــربنـــامـــج الـــبـــكـــالـــوريـــو�ـــس يف 

اجلامعة.

ح�صول  اأهمية  احلوراين  الدكتور  واأكد 

اجلـــامـــعـــة لـــالعـــتـــمـــاد اخلـــا�ـــس لــربنــامــج 

املــيــكــانــيــكــيــة  الـــهـــنـــد�ـــصـــة  املـــاجـــ�ـــصـــتـــري يف 

الــتــطــبــيــقــيــة الـــــــذي يـــعـــد مــــن الــــربامــــج 

الأكــادميــيــة الـــرائـــدة اإقــلــيــمــيــاً، الـــذي من 

امليكانيكا  علم  بــني  التكامل  تعزيز  �ــصــاأنــه 

يف  ي�صهم  مــا  الت�صنيع  وعــلــم  التطبيقية 

وخمرجاتها  الأكادميية  اخلربات  توظيف 

يف خــدمــة وتــنــمــيــة الــقــطــاع الــ�ــصــنــاعــي يف 

التنمية  عجلة  دفــع  يف  وامل�صاهمة  الأردن 

القـــتـــ�ـــصـــاديـــة مبــــا يــنــ�ــصــجــم مــــع ر�ــصــالــة 

وروؤيتها. اجلامعة 

اجلامعة  بــرامــج  جميع  اأن  اإىل  واأ�ـــصـــار 

مــعــتــمــدة اعـــتـــمـــاداً خــا�ــصــاً مـــن قــبــل هيئة 

و�صمان  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اعتماد 

جودتها، مما يتيح للجامعة احتالل مكانة 

مــرمــوقــة بـــني �ــصــقــيــقــاتــهــا مـــن اجلــامــعــات 

الأردنـــيـــة والإقــلــيــمــيــة وحتــقــيــق روؤيــتــهــا يف 

اإدراجـــهـــا يف  مــن خـــالل  للعاملية  الــو�ــصــول 

و�صعيها  الــعــاملــيــة  الت�صنيفات  واأهـــم  اأبـــرز 

املعتمدة  اجلـــودة  مــعــايــري  جميع  لتحقيق 

عاملياً.

بـــــدوره، اأو�ـــصـــح مــديــر مــركــز العــتــمــاد 

و�ــصــمــان اجلـــــودة يف اجلـــامـــعـــة، الــدكــتــور 

مــاجــ�ــصــتــري  بـــرنـــامـــج  اأن  مــنــ�ــصــور،  اأميـــــن 

الــهــنــد�ــصــة املــيــكــانــيــكــيــة الــتــطــبــيــقــيــة يــقــدم 

التي  العلمية  واملعرفة  الهند�صية  املهارات 

امل�صاكل  ت�صخي�س  مــن  املــخــتــ�ــصــني  متــكــن 

خالل  مــن  حلها  على  والــعــمــل  ال�صناعية 

اأنظمة حتكم متقدمة، م�صيفاً اأن اجلامعة 

�ـــصـــاغـــت و�ـــصـــمـــمـــت اخلـــطـــط الـــدرا�ـــصـــيـــة 

املـــــجـــــالت املــعــرفــيــة  لــــلــــربامــــج كــــافــــة يف 

هيئة  تعليمات  وفــق  واملــ�ــصــانــدة  الأ�صا�صية 

و�صمان  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اعتماد 

العمل  �صوق  وحاجة  توجه  ووفق  جودتها، 

والإقليمي. املحلي 

االنباط- عمان

على  لالنتخاب  امل�صتقلة  الهيئة  ن�صرت   

تو�صح من  فيديو   23 اللكرتوين  موقعها 

لالنتخابات  النتائج  احت�صاب  اآلية  خاللها 

ع�صر،  التا�صع  للمجل�س  الــعــامــة  النيابية 

ح�صب كل دائرة انتخابية.

ياأتي  الهيئة، فاإن هذا الإجراء  وبح�صب 

والتثقيف  التوعية  خطة  تنفيذ  اإطـــار  يف 

العملية  الهيئة لكافة مراحل  اأعدتها  التي 

النتخابية.

االنباط-اربد

بــا�ــصــرت بــلــديــة اربــــد الـــكـــربى الــعــمــل 

ـــارع فـــوزي  مبـــ�ـــصـــروع فــتــح جــــزء مـــن �ـــص

املــلــقــي عــلــى �ــصــعــتــه كــامــلــة، بــعــد تو�صل 

توافقية  حلول  اىل  �صابق  بوقت  البلدية 

مع جامعة الريموك.

ح�صني  املهند�س  البلدية  رئي�س  وقــال 

بــنــي هــــاين يف تــ�ــصــريــح  الـــيـــوم الأحــــد، 

ال�صوئية  ال�ــصــارة  ا�ــصــتــبــدال  �صيتم  اإنـــه 

الـــواقـــعـــة عــلــى تــقــاطــع �ــصــارعــي الأمـــري 

ـــتـــي تــعــرف  احلـــ�ـــصـــن وفـــــــوزي املـــلـــقـــي ال

بعد   ، احلــ�ــصــن«  مــديــنــة  م�صبح  بـــ«ا�ــصــارة 

�صارع  اأعــمــال فتح جــزء من  اجنــاز كامل 

كلية  حرم  داخل  يقع  الذي  امللقي  فوزي 

جامعة  يف  اجلــديــد  والعـــالم  القت�صاد 

الريموك.

املــتــعــلــقــة  الـــــدرا�ـــــصـــــات  اإن  وا�ـــــصـــــاف 

بــا�ــصــتــبــدال ال�ــــصــــارة بـــــــدوار، ا�ــصــبــحــت 

ــتــكــمــال فــتــح  جـــاهـــزة لــلــتــنــفــيــذ فــــور ا�ــص

الــ�ــصــارع عــلــى كــامــل �ــصــعــتــه، مـــوؤكـــدا اأن 

الحــجــام املـــروريـــة الــداخــلــة واخلــارجــة 

مـــن الــتــقــاطــع جتــعــل مـــن الـــــدوار اكــر 

على  العمل  �صاأنه  ومن  مرورية،  جدوى 

يف  الن�صطة  املــروريــة  احلــركــة  ان�صيابية 

من  تعترب  املنطقة  وان  خا�صة  املنطقة، 

املــنــاطــق احلــيــويــة نــظــرا لــوجــود جامعة 

ومدنية  ع�صكرية  وموؤ�ص�صات  الريموك 

ومدار�س ومدينة احل�صن.

يف  التنظيم  مديرة  بينت  جهتها،  من 

البلدية املهند�صة هناء يون�س، اأن ال�صارع 

املعتمدة  التنظيمية  املــخــطــطــات  ووفـــق 

كــان  الأعــلــى  التنظيم  جمل�س  قــبــل  مــن 

�صارع  لوجود  بالإ�صافة  مــرتا،   28 ب�صعة 

10 اأمتار. خدمات ب�صعة 

تو�صلت مع جامعة  البلدية  ان  وقالت 

مت  حيث  مقبولة،  حــلــول  اإىل  الــريمــوك 

باإلغاء  التنظيمي  الواقع  تعديل  اعتماد 

الــ�ــصــارع  �ــصــارع اخلــدمــات واعــتــمــاد �صعة 

لت�صبح 32 مرتاً، م�صرية اىل ان البلدية 

اجرت التعديالت الالزمة وح�صلت على 

املوافقة عليها ب�صكل ر�صمي.

اأن  اأنــــه مت التـــفـــاق عــلــى  ولــفــتــت اىل 

تـــقـــوم الــبــلــديــة بــــاإزالــــة �ـــصـــور اجلــامــعــة 

التو�صعة  ح�صب  عنه  بديل  وبناء  القائم 

اجلــــديــــدة، بــحــيــث ل يــتــم هــــدم الــ�ــصــور 

ال�صور  بناء  النتهاء من  بعد  اإل  القدمي 

اجلديد وتركيب بوابته ب�صورة نهائية.

الأ�صغال  دائــرة  مدير  قال  جانبه،  من 

حممد  املهند�س  البلدية  يف  الهند�صية 

عبابنة، اإن الأعمال ببناء ال�صور اجلديد 

الــــــذي �ــصــيــكــون بــنــفــ�ــس طـــــول �ــصــابــقــه، 

�صتنتهي يف فرتة زمنية لن تتعدى �صهراً 

واحداً، يتم بعدها املبا�صرة باأعمال اإزالة 

الطريق  وتو�صعة  حالياً،  القائم  ال�صور 

وتعبيدها من قبل كوادر البلدية.

الــتــعــديــالت  اأن هــــذه  الــعــبــابــنــة  وبــــني 

ـــاقـــات املـــــروريـــــة الــتــي  ـــن �ــصــتــنــهــي الخـــت

يــ�ــصــهــدهــا الـــ�ـــصـــارع، خــا�ــصــة اأمـــــام بــوابــة 

كليتي الإعالم والقت�صاد يف اجلامعة.

بلدية اربد تباشر بمشروع توسعة شارع فوزي الملقي

التربية: اختتام برنامج لتدريب 
مشرفي منهاج الثقافة المالية 

للصف الثاني عشر

رصد 38 مخالفة للدعاية االنتخابية 
في دائرة بدو الشمال

مجلس مفوضي الهيئة المستقلة 
لالنتخاب يمنع المقار االنتخابية

 االنباط-عمان

والتعليم،  الــرتبــيــة  وزارة  يف  اختتمت 

التدريبي  الربنامج  فعاليات  الحد،  ام�س 

مل�صريف منهاج الثقافة املالية لل�صف الثاين 

ع�صر، ونفذته الوزارة بالتعاون مع موؤ�ص�صة 

الأردين، وهــدف  املــركــزي  والــبــنــك  اإجنــــاز 

املنهاج  امل�صرفني على حمتوى  اإىل تدريب 

بعد  عن  والتعلم  الن�صط  التعلم  واأ�صاليب 

وال�صرتاتيجيات الالزمة لهم لتدري�صه.

والتدريب  الإ�ــصــراف  اإدارة  مدير  واأكـــد 

والــتــعــلــيــم،  الـــرتبـــيـــة  وزارة  يف  الــــرتبــــوي 

بني  ال�صراكة  اأهمية  عليوة،  رائــد  الدكتور 

املركزي  والبنك  اإجنــاز  وموؤ�ص�صة  الـــوزارة 

الــتــدريــبــي  الــربنــامــج  تنفيذ  يف  الأردين، 

لإثراء معلومات الطلبة واإك�صابهم املعرفة 

الالزمة ملواكبة متطلبات الع�صر يف جمال 

الثقافة املالية.

لل�صف  املالية  الثقافة  مبحث  اإن  وقــال 

الثاين ع�صر بطبعته اجلديدة يدر�س لأول 

مرة خالل العام الدرا�صي احلايل للطلبة 

�صابقا  املالية  الثقافة  منهاج  تلقوا  الذين 

ع�صر،  احلـــادي  وحتى  ال�صابع  ال�صف  مــن 

املنهاج  عــلــى  املــ�ــصــرفــني  تــدريــب  مــا تطلب 

اكت�صبوها  الــتــي  اخلــــربات  لنقل  اجلــديــد 

للمعلمني يف امليدان.

البحث  اإدارة  مــديــر  بـــني  جــانــبــه،  مـــن 

والتطوير يف موؤ�ص�صة اإجناز، الدكتور مراد 

اجلهات  بني  القائمة  ال�صراكة  اأن  عو�س، 

املـــايل  الــتــعــلــيــم  مــ�ــصــروع  لتنفيذ  الـــثـــالث 

ال�صرتاتيجية  �صمن  تــاأتــي  املـــدار�ـــس،  يف 

اأطلقها  الــتــي  املـــايل،  لال�صتمال  الوطنية 

املالية  الثقافة  ن�صر  بهدف  املركزي  البنك 

التعليمي  والقطاع  عــام  ب�صكل  املجتمع  يف 

ب�صكل خا�س.

الــربنــامــج  تنفيذ  اإنــــه مت خـــالل  وقــــال 

تخ�صي�س يوم تدريبي كامل عن مو�صوع 

التعلم عن بعد، واأهم التطبيقات واملن�صات 

للمعلمني  ميكن  الــتــي  وال�ــصــرتاتــيــجــيــات 

من  املــرجــو  الأثــــر  لتحقيق  ا�ــصــتــخــدامــهــا 

عملية التعلم عن بعد.

واأ�ـــصـــاف الــدكــتــور عــو�ــس اأن الــتــدريــب 

املالية  الثقافة  منهاج  م�صريف  جميع  �صمل 

الــرتبــيــة  وزارة  يف  عــ�ــصــر  الـــثـــاين  لــلــ�ــصــف 

والتعليم والثقافة الع�صكرية، وذلك �صمن 

لتدريب  والتعليم  الــرتبــيــة  وزارة  خطط 

الـــوزارة  مناهج  على  واملعلمني  امل�صرفني 

اجلديدة واملطورة.

بداأت  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  يذكر 

جميع  يف  املــالــيــة  الثقافة  منهاج  تــدريــ�ــس 

 2015 العام الدرا�صي  اململكة يف  مدار�س 

.2016 /

   البادية ال�شمالية -برتا

ر�ـــصـــدت جلــنــة مــتــابــعــة الـــدعـــايـــة النــتــخــابــيــة 

منذ  دعــائــيــة  خمالفة   38 ال�صمال  بــدو  دائـــرة  يف 

انطالق احلمالت الدعائية والعالنية يف الدائرة.

احل�صبان،  عــبــداهلل  اللجنة  رئــيــ�ــس  وقـــال 

التي مت ت�صجيلها  اإن املخالفات  ام�س الأحــد، 

بفتح  وتعلقت  الــدائــرة  مناطق  كــافــة  �صملت 

التباعد  لــ�ــصــروط  تفتقر  انــتــخــابــيــة  مــقــرات 

على  »البو�صرتات«  وال�صاق  العامة  وال�صحة 

ا�ــصــارات ال�صوئية واملـــدار�ـــس، مــوؤكــدا انــه مت 

ازالت كافة املخالفات.

الردنية  النباء  لوكالة  احل�صبان  واو�صح 

اللوحات  على  النتخابية  الدعاية  ان  )برتا( 

الر�صادية والتحذيرية على الطرقات �صاهمت 

ال�صور  بقايا  جــراء  ت�صررها  يف  كبري  ب�صكل 

اختفاء  اىل  ادت  والــتــي  الــلــوحــات  تــلــك  عــلــى 

مالحمها ب�صكل كبري، م�صريا اىل اأن احلالة 

تنعك�س �صلبا على ادامة ال�صالمة العامة التي 

تتبعها مديريات ا�صغال املحافظة.

 االنباط-عمان

امل�صتقلة  الــهــيــئــة  مــفــو�ــصــي  جمل�س  قـــرر 

لــالنــتــخــاب، امــ�ــس الأحــــــد، مــنــع ا�ــصــتــخــدام 

املقار النتخابية منعا باتا، وذلك من خالل 

تعديل التعليمات التنفيذية اخلا�صة بقواعد 

حــمــالت الــدعــايــة النــتــخــابــيــة، والــتــي كانت 

ب�صروط  النتخابية  املــقــار  ا�ــصــتــخــدام  تتيح 

حمددة.

يذكر اأن الهيئة قد اأحالت 26 مرت�صحا 

اأو  الأمنية  الأجــهــزة  اأو  الإداري  احلاكم  اإىل 

تتعلق  ارتكاب خمالفات  نتيجة  العام  املدعي 

ب�صروط  اللــتــزام  وعــدم  النتخابية،  باملقار 

ال�صالمة العامة واأوامر الدفاع.

المنسق العام الحكومي يستعرض خطوات إجرائية تعزز 
منظومة حقوق اإلنسان

االنباط-عمان

 ا�صتعر�س املن�صق العام احلكومي حلقوق 

الإن�صان يف رئا�صة الوزراء نذير العواملة اأمام 

ارميتاج،  مايلز  عمان  يف  ال�صرتايل  ال�صفري 

ام�س الأحد، اخلطوات الإجرائية احلكومية 

جتاه تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإن�صان 

تنفيذاً للتوجيهات امللكية للحكومة.

الثاين يف  ال�صكرتري  بح�صور  كما عر�س، 

والربامج  اخلطط  فولكوف،  الي�س  ال�صفارة 

املــ�ــصــتــقــبــلــيــة الـــتـــي تــ�ــصــاهــم يف نــ�ــصــر ثــقــافــة 

ال�صعيد  عــلــى  الإنـــ�ـــصـــان  حـــقـــوق  ومــفــاهــيــم 

احلكومة  اأن  اإىل  العواملة  واأ�ــصــار  الر�صمي. 

الإن�صان،  �صاملة حلقوق  اأعــدت خطة وطنية 

ومراجعة  وتطويرها  حتديثها  على  وتعمل 

الــفــجــوات واأوجـــــه الــنــجــاح والــقــ�ــصــور فيها، 

وتــقــيــيــم اأثـــــر الـــتـــطـــورات الأخـــــــرية عــلــيــهــا، 

ومعاجلتها  ال�صكاوى  ا�صتقبال  اآلية  مو�صحا 

اأ�صاد ارميتاج  يف ظل جائحة كورونا. بــدوره، 

الأردن،  مـــع  والـــدائـــمـــة  الــقــويــة  بــالــعــالقــات 

اأولــويــات حقوق  املتخذة حيال  وبــالإجــراءات 

املزيد  اأمــلــه يف حتقيق  عــن  الإنــ�ــصــان، معربا 

من التقدم والتعاون يف جمال حقوق الإن�صان 

وتبادل اخلربات بني البلدين.

من جهتها، ناق�صت فولكوف مع العواملة 

اأهــــــــداف مــكــتــب املــنــ�ــصــق الــــعــــام احلــكــومــي 

مع  والتن�صيق  التعامل  يف  ودوره  م�صتقباًل، 

املجتمع املدين واإدارة اأزمة كورونا كجزء من 

الدور احلكومي.

جـــئـــتـــه  اإذا  لـــلـــفـــرنـــ�ـــصـــيـــ�ـــس  قـــــــل 

مـــــقـــــال حــــــق عــــــن قـــــــــــوؤول فــ�ــصــيــح

ــــر تــــبــــتــــغــــي مـــلـــكـــهـــا  ـــــــت مــــ�ــــص ـــــــي اأت

ريـــح يــــا طـــبـــل  الــــزمــــر  اأن  حتــ�ــصــب 

اأدهــــــــــم  اإىل  احلــــــــــني  فـــــ�ـــــصـــــاقـــــك 

ـــاق بــــه عــــن نـــاظـــريـــك الــفــ�ــصــيــح �ـــص

ــــــك اأودعــــــتــــــهــــــم  ــــــحــــــاب وكـــــــــــل اأ�ــــــص

بــحــ�ــصــن تــــدبــــريك بـــطـــن الــ�ــصــريــح

يـــــــرى مــنــهــم  األــــــفــــــاً ل  خـــمـــ�ـــصـــون 

جــــريــــح اأ�ـــــــصـــــــري  اأو  ــــل  ــــي قــــت اإل 

عـــــودة اأ�ـــــصـــــمـــــروا  اإن  لــــهــــم  وقـــــــل 

قــبــيــح ـــد  لـــقـــ�ـــص اأو  ثــــــــــاأر  لأخــــــــــذ   

حـــالـــهـــا  عـــــلـــــى  لـــــقـــــمـــــان  بـــــــن  دار 

والـــقـــيـــد بـــــاق والـــطـــوا�ـــصـــي �ــصــبــيــح



 االنباط-عمان

ام�س  العهد  ويل  م�ؤ�س�سة  اأطلقت    

“اأنا  ب���رن���ام���ج  م����ن  الأوىل  امل���رح���ل���ة 

يف  ج��ام��ع��ي��ا  م��رف��ق��ا   12 يف  اأ�سارك” 

.2021/2020 اململكة للعام الدرا�سي 

من  ���س��ل�����س��ل��ة  اأن  امل���ؤ���س�����س��ة  وب���ّي���ن���ت 

م����ذك����رات ال��ت��ف��اه��م مت ت��وق��ي��ع��ه��ا م��ع 

اجل���ام���ع���ات وال���ك���ل���ي���ات ب���ه���دف ت��ع��زي��ز 

وم��اأ���س�����س��ة عملية  وال��ت��ف��اه��م  ال��ت��ع��اون 

ال��ت���ا���س��ل وال��ت��ن�����س��ي��ق، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

امل�������س���اه���م���ة يف دع�����م ت���ط����ي���ر وت��ن��ف��ي��ذ 

واآليات  �سبل  على  والتفاق  الربنامج، 

الدعم لتبادل اخلربات ولتعظيم الأثر 

املرج� من الربنامج على نطاق وا�سع.

�سحفي  بيان  يف  امل�ؤ�س�سة  واأو�سحت 

ام�����س الح����د، اأن اجل��ام��ع��ات ال��ت��ي مت 

ت���ق��ي��ع امل����ذك����رات م��ع��ه��ا ه����ي: ج����دارا 

وال��ع��ل���م وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا، والأمل���ان���ّي���ة، 

وكلّية  امل��رك��ز،  يف  التطبيقّية  والبلقاء 

ال���ك���رك ال��ت��اب��ع��ة ل���ه���ا، ب��ال���س��اف��ة اىل 

بن  واحل�سني  �سمّية  الأم��رة  جامعات 

والزرقاء  والها�سمّية  والأردنّية  طالل 

الأهلّية، وم�ؤتة والرم�ك.

وكانت موؤ�س�سة ويل العهد قد وقعت 

يف وقت �سابق اتفاقّية ح�سلت مب�جبها 

ع��ل��ى م��ن��ح��ة م��ن امل��ع��ه��د ال��دمي��ق��راط��ي 

للتنمية  الأمريكية  وال�كالة  ال�طني 

“اأنا  ب���رن���ام���ج  ل����س���ت���دام���ة  ال���دول���ي���ة، 

الربنامج  بتنفيذ  وب��ا���س��رت  اأ�سارك”، 

ال��ع��ام  م��ن  اأذار  �سهر  يف  ر���س��م��ي  ب�سكل 

احلايل 2020.

برنامج  هو  اأ�سارك”  “اأنا  وبرنامج 

ل منهجي تدريبي يندرج �سمن حم�ر 

ع���م���ل ال���ق���ي���ادة ���س��م��ن ا���س��رات��ي��ج��ّي��ة 

ي�ستهدف  ال��ع��ه��د،  ويل  م�ؤ�س�سة  ع��م��ل 

ط������الب اجل����ام����ع����ات ح���ي���ث ي���ت���م ف��ي��ه 

م��ن��اق�����س��ة امل���م���ار����س���ات ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

والأحداث املرحلية من خالل الدرو�س 

امل�����س��ت��ف��ادة، ك��م��ا ي��ن��خ��رط ال���ط���الب يف 

الأ�سا�سية  املبادئ  عن  نقا�سية  جل�سات 

ل���ل���دمي���ق���راط���ي���ة وح�����ق������ق الإن���������س����ان 

والأحزاب ال�سيا�سية والنتخابات ودور 

و�سائل الإعالم.

ويهدف الربنامج اإىل تعزيز مفاهيم 

امل�ساركني،  ل��دى  الدميقراطية  وق��ي��م 

لتمكنهم  الالزمة  باملعارف  وتزويدهم 

م���ن الن���خ���راط يف ال��ع��م��ل ال�����س��ي��ا���س��ي 

امل�اطنة  ح�س  وتنمية  القرار  و�سناعة 

ل��ي�����س��ب��ح���ا ف��اع��ل��ني يف جم��ت��م��ع��ات��ه��م، 

حيث يتعلم طلبة الربنامج كيفية اإدارة 

ح��م��الت امل��داف��ع��ة وحت���دي���د وم��ع��اجل��ة 

اأب������رز ال��ق�����س��اي��ا ال���ت���ي ت��ه��م امل��ج��ت��م��ع، 

وم���ن ث��م ي��ت��ع��رف ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى كيفية 

هذه  ح�ل  التاأييد  وك�سب  الراأي  ح�سد 

ال��ق�����س��اي��ا، وك��ي��ف��ي��ة ب��ن��اء ت���اج��د ف��ّع��ال 

وم�اقع  النرنت  عرب  ق�سيتهم  ح�ل 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الج��ت��م��اع��ي،  الت�ا�سل 

امل�ؤثرين  ال��ق��رار  �سناع  حتديد  كيفية 

ل��ت��ق��دمي ال���دع���م ل��ل��ح��م��ل��ة، وال������س���ل 

اإليهم من خالل الجتماعات والإعالم 

العامة وغرها. والفعاليات 

االنباط-عمان

ملي�ن   43 الأوروب������ي  الحت����اد  خ�����س�����س 

ي���������رو، ل����دع����م ج����ه�����د م���ن���ظ���م���ة ال�����س��ح��ة 

ال�سحية  الرعاية  خدمات  لتعزيز  العاملية 

يف  الها�سمية،  الردن��ي��ة  اململكة  يف  الأول��ي��ة 

لالجئني  الأردين  ال�سحة  “برنامج  اإط��ار 

ال�س�ريني والأردنيني الكرث �سعفاً«.

�سادر  بيان  وف��ق  ال��دع��م،  ه��ذا  و�سيمّكن 

ع���ن م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة - م��ك��ت��ب 

ا�ستجابة  مب�ساندة  الأح��د،  ام�س  الأردن-، 

وحت�سني   ،19  – ك�فيد  جلائحة  احلك�مة 

ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة الأول����ي����ة، م���ع ت������س��ي��ع 

نطاق التمّكن من احل�س�ل على اخلدمات 

ل����الأردن����ي����ني الك������رث ���س��ع��ف��اً وال���الج���ئ���ني 

ال�س�ريني.

ثالث  مدته  ال��ذي  الربنامج،  ويت�سمن 

�سن�ات واملم�ل من الحت��اد الأوروب��ي، من 

خ���الل ال�����س��ن��دوق ال���س��ت��ئ��م��اين الإق��ل��ي��م��ي 

ل����الحت����اد الأوروب����������ي ا����س���ت���ج���اب���ة ل���الأزم���ة 

اأخرى،  اإج��راءات  ال�س�رية )مدد(، من بني 

ال�سحة  ل���زارة  الف�رية  الحتياجات  دع��م 

19، ك��م��ا ه���� حم��دد  ل��ك���ف��ي��د -  ا���س��ت��ج��اب��ة 

يف خ��ط��ة ال��ت��اأه��ب وال���س��ت��ج��اب��ة ال���ط��ن��ي��ة 

لك�فيد-19.

ووف�������ق ال����ب����ي����ان، ي����رك����ز ه������ذا ال���دع���م 

يف ع��ن�����س��ري��ن رئ��ي�����س��ي��ني، ه���م���ا: حت�����س��ني 

ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة الأول���ي���ة، وال��ت��ح�����س��ني 

����س���د الأم������را�������س ال����ت����ي مي���ك���ن ال����ق���اي���ة 

م��ن��ه��ا ب��ال��ل��ق��اح��ات وم��راق��ب��ت��ه��ا وال���ت���اأه���ب 

يت�سمن  وهذا  – 19؛  لك�فيد  وال�ستجابة 

األ�����ف ج���رع���ة م��ن   230 اأك�����رث م����ن  ت�����زي����ع 

ال�سحة،  الأنفل�نزا من قبل وزارة  لقاحات 

املنا�سب،  ال�قت  2ر1 ملي�ن ي�رو يف  بقيمة 

النظام  على  العبء  تخفيف  يف  للم�ساعدة 

ال�سحي الأردين.

حت�سني  في�سمل  ال���ث���اين،  ال��ع��ن�����س��ر  اأّم����ا 

ن��ظ��ام ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة وت����ف���ر ال��ت��م���ي��ل 

ال�������س���ح���ي امل�������س���ت���دام ل���ت���ق����ي���ة اإم���ك���ان���ي���ات 

احل��ك���م��ة، وك��ذل��ك دع���م اجل��ه���د امل��ب��ذول��ة 

داخ�����ل وزارة  ال�����س��ح��ي��ة  امل���ن���اه���ج  مل���راج���ع���ة 

ال�����س��ح��ة، ل���س��ي��م��ا ت��ط���ي��ر ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 

تهدف  التكاليف  وحم���ددة  الأج���ل  ط���ي��ل��ة 

اإىل عدم ترك اأحد خلف الركب.

ك��م��ا ي���ف��ر ب��رن��ام��ج ال�����س��ح��ة ال��ل��ق��اح��ات 

ال��روت��ي��ن��ي��ة، وم���ع���دات ���س��ل�����س��ل��ة ال��ت��ربي��د، 

ل����زارة  ال��ت��اب��ع��ة  التطعيم  ل��ف��رق  و���س��ي��ارات 

املناطق  يف  ال�سكان  اإىل  لل��س�ل  ال�سحة 

وت�سخي�س  امل��خ��ت��ربات  وم���ع���دات  ال��ن��ائ��ي��ة، 

ل��ت������س��ي��ع ق����درة ف��ح������س��ات   19 – ك���ف��ي��د 

امل���خ���ت���ربات امل���رك���زي���ة، وم���ع���دات احل��م��اي��ة 

ال�����س��خ�����س��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني ال�����س��ح��ي��ني وف���رق 

ال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة ال��ت��ي جت���ري ت��ت��ّب��ع 

للمخالطني، ولقاحات الإنفل�نزا ولقاحات 

ك�فيد - 19- عند ت�فرها، وفق البيان.

واأّك�������د وزي�����ر ال�����س��ح��ة ال���دك���ت����ر ن��ذي��ر 

امل���ق���دم م���ن الحت����اد  ال���دع���م  اأن  ع���ب���ي���دات 

مع  بالتن�سيق  ال�����س��ح��ة  ل������زارة  الوروب�����ي 

ال��ربام��ج  �سمن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة 

تخفيف  يف  �سي�ساهم  امل��ت��ع��ددة،  ال�����س��ح��ي��ة 

العبء على املنظ�مة ال�سحية يف الردن.

ك���ل م���ن الحت����اد  وث���ّم���ن ع���ب���ي���دات دور 

الأوروبي ومنظمة ال�سحة العاملية ودعمها 

ال�ستجابة  يف  احلك�مة  جل��ه���د  املت�ا�سل 

الحتياجات  وتلبية  ك���ف��ي��د-19،  جلائحة 

ال��ف���ري��ة ل������زارة ال�����س��ح��ة ك��م��ا ه���� حم��دد 

يف خ��ط��ة ال��ت��اأه��ب وال���س��ت��ج��اب��ة ال���ط��ن��ي��ة 

ل���ق���اح���ات  ك���م���ي���ة  اأن  م������ؤك�����دا  ل���ل���ج���ائ���ح���ة، 

ال�زارة  ت�سلمّتها  التي  امل��سمية  الإنفل�نزا 

يف اإطار هذا الربنامج �ست�ساهم يف تخفيف 

العبء على النظام ال�سحي الأردين.

وبنّي عبيدات يف ال�سياق ذاته، اأن املطع�م 

امل������س��م��ي ���س��ي��ت��م ت���زي��ع��ه ع��ل��ى م��دي��ري��ات 

اململكة،  حم��اف��ظ��ات  يف  ال�سحية  ال�����س���ؤون 

للفئات  اإعطائه  �ستعمل على  والتي بدورها 

يف  العاملة  ال�سحية  وللك�ادر  امل�ستهدفة، 

لها. التابعة  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات 

واأ����س���ادت ���س��ف��رة الحت����اد الأوروب������ي يف 

دو�سي�  هادجيثي�  م��اري��ا  ال��دك��ت���رة  الأردن 

ال��دع��م يف  ت��ق��دمي  م��ن  لتمّكنه  ب��ال��ربن��ام��ج 

يف  الأردين  ال�سحة  لقطاع  املنا�سب  ال�قت 

جه�ده ملكافحة ك�فيد – 19.

الحت������اد  “يدرك  ال�������س���ف���رة  وق�����ال�����ت 

الأوروب������ي ال�����س��غ��ط ال��ه��ائ��ل امل��ت�����س��ب��ب من 

قبل مر�س ك�فيد -19 على قطاع ال�سحة 

“فريق  ا���س��ت��ج��اب��ة  م��ن  وك��ج��زء  الأردن،  يف 

ت�فر  على  احلفاظ  يف  �سن�ستمر  اأوروبا”، 

اخل����دم����ات ال�����س��ح��ي��ة ل���الأردن���ي���ني الك���رث 

ال�س�ريني«. والالجئني  �سعفاً 

واأّكدت ممثل منظمة ال�سحة العاملية يف 

الأردن الدكت�رة ماريا كري�ستينا بروفيلي، 

اأن حماية ال�سحة من خالل �سمان ت�فر 

النظم  ودعم  الأ�سا�سية  ال�سحية  اخلدمات 

عمل  اإط���ار  يف  حا�سم  عن�سر  ه���  ال�سحية 

الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ال���س��ت��ج��اب��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 

والقت�سادية الف�رية لك�فيد – 19.

بني  ال��ف��ع��ال  التن�سيق  اأن  ال��ب��ي��ان،  وذك���ر 

ال�سحة  ووزارة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة 

وجمتمع  الرئي�سيني  ال�سحيني  وال�سركاء 

امل��ان��ح��ني ي��ع��د ع��ن�����س��راً اأ���س��ا���س��ي��اً ل�����س��م��ان 

وال�ستجابة  ال��ت��اأه��ب  ع��ن  ف�ساًل  ال��ن��ج��اح، 

– 19، وال��دع��م  ال��ف��ع��ال��ة جل��ائ��ح��ة ك���ف��ي��د 

الأولية  ال�سحية  الرعاية  لأن�سطة  الناجح 

الهامة.
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واإدارة  ل��الأم��ن  ال���ط��ن��ي  امل��رك��ز  اأ����س���در 

الأزم�������ات، ال��دل��ي��ل ال�����س��ام��ل ل����الإج����راءات 

ال����اج���ب ات���خ���اذه���ا يف ح����ال ظ���ه����ر ح��ال��ة 

ك�رونا يف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�سة.

الإج��راءات  الدليل جمم�عة من  وحدد 

ال�اجب اتخاذها من قبل امل�ظف امل�ساب، 

وامل���ؤ���س�����س��ة ال��ت��ي ي��ع��م��ل ف��ي��ه��ا، اىل ج��ان��ب 

اإج������راءات م��دي��ري��ة ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة يف 

املحافظة.

اتخاذ  اىل  امل�ساب  امل�ظف  الدليل  ودعا 

جم��م���ع��ة م��ن الإج�����راءات الح���رازي���ة يف 

منها:  عليه،  ال�سابة  عالمات  ظه�ر  حال 

مغادرة مكان العمل على الف�ر مع مراعاة 

بعزل  وال��ق��ي��ام  ال���ع���دوى،  �سبط  اإج�����راءات 

اأي���ام يف ح��ال عدم   10 مل��دة  امل��ن��زل  نف�سه يف 

ظه�ر الأعرا�س عليه، واإذا كان يعاين من 

 13 ملدة  نف�سه  بعزل  يق�م  خفيفة  اأعرا�س 

بدون  اأي��ام   3 اآخ��ر  يك�ن  اأن  �سريطة  ي�ما، 

اأعرا�س.

امل�ساب  للم�ظف  ، ميكن  للدليل  ووفقا 

العزل  م��دة  اإن��ه��ائ��ه  بعد  عمله  اإىل  ال��ع���دة 

املنزيل املقررة بدون عمل فح�س “بي �سي 

اآر«.

اأ�سار  امل�ؤ�س�سة،  ب��اإج��راءات  يتعلق  وفيما 

اإب��الغ  امل�ؤ�س�سة  على  يجب  اأن��ه  اىل  الدليل 

املحافظة،  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م��دي��ري��ة 

وانه  لديها،  اأكرث  اأو  اإ�سابة  ظه�ر  حال  يف 

يجب على امل�ؤ�س�سة تعليق الدوام واإغالقها 

املخالطني  اأع���داد  وح�سر  ���س��اع��ة،   24 مل��دة 

املبا�سرين للم�ساب )خمالطة وجها ل�جه 

ملدة 15 دقيقة ومل�سافة 1.5 مر واأقل(.

وع����ل����ى امل����ؤ����س�������س���ة اإب���������الغ م���ظ��ف��ي��ه��ا 

امل��خ��ال��ط��ني امل��ب��ا���س��ري��ن ب�������س���رورة ح��ج��ر 

القيام  م��ع  اأي���ام،   10 مل��دة  منزليا  اأنف�سهم 

ب��ال��ف��ح�����س م��رت��ني ع��ل��ى ن��ف��ق��ة امل���ؤ���س�����س��ة، 

ال��ق��ط��اع  م���ن  ك���ان���ت  اإذا  اأن�����ه  اىل  م�����س��رة 

ع��ن��د  الأول  ال��ف��ح�����س  ف���ي���ك����ن  اخل����ا�����س، 

قبل  ال��ث��اين  والفح�س  الإ���س��اب��ة  اكت�ساف 

للعمل. ع�دتهم 

واو������س�����ح ال���دل���ي���ل اأن������ه ي���ت����ج���ب ع��ل��ى 

غر  املخالطني  بفح�س  القيام  امل�ؤ�س�سة 

امل��ب��ا���س��ري��ن ع��ن��د اك��ت�����س��اف الإ���س��اب��ة، واإذا 

للعمل  ي���ع����دون  ���س��ل��ب��ي��ة  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ك���ان���ت 

امل�ؤ�س�سة. تعليمات  ح�سب 

وتق�م امل�ؤ�س�سة بتعقيم مرافقها العامة 

امل�سابني من خالل �سركة  واأماكن ت�اجد 

اأما  اخلا�س،  القطاع  من  كانت  اإذا  خا�سة 

اإذا ك��ان��ت ق��ط��اع ع���ام ف��ي��ت��م ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 

الأزم���ات/  واإدارة  ل��الأم��ن  ال���ط��ن��ي  امل��رك��ز 

خ��ل��ي��ة الأزم������ة ل��ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ق��ي��م 

املطل�بة.

ولفت اىل اأنه يجب على امل�ؤ�س�سة اإر�سال 

للمخالطني  الفح��سات  نتائج  ومتابعة 

م�����ع م����دي����ري����ة ال�����رع�����اي�����ة ال�������س���ح���ي���ة يف 

املحافظة.

وح�������دد ال���دل���ي���ل اإج�����������راءات م���دي���ري���ة 

بالقيام  امل��ح��اف��ظ��ة،  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

بتقييم درجة �سريان ال�باء داخل امل�ؤ�س�سة 

ح���ال ظ��ه���ر الإ����س���اب���ات ب��ه��ا، وب���ن���اء على 

العمل يف هذه  ا�ستمرارية  اإق��رار  يتم  ذلك 

امل�ؤ�س�سة اأم ل.

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م��دي��ري��ة  ت��ق���م  ك��م��ا 

باإبالغ غرفة عمليات املحافظة يف حال مت 

اإقرار اإغالق امل�ؤ�س�سة لأكرث من 24 �ساعة، 

امل�ؤ�س�سة لت��سيات  امتثال  اأو يف حال عدم 

ال�سحة. مديرية 
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والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 

ال���ع���ل���م���ي اأ����س���م���اء ال���ط���ل���ب���ة امل��ر���س��ح��ني 

ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن امل��ن��ح اخل��ارج��ي��ة للعام 

دورة  �سمن   )2021/  2020( اجل��ام��ع��ي 

اخلام�سة. الر�سيح 

واأو����س���ح���ت ال���������زارة يف ب���ي���ان ام�����س 

الح����د، ان���ه ���س��ُي��ع��ط��ى ل��ل��ط��ال��ب امل��ر���س��ح 

لال�ستفادة من هذه املنح مهلة 24 �ساعة 

فقط، لتخاذ القرار وتنفيذه اإلكرونياً 

تر�سيحه  مت  التي  املنحة  على  بامل�افقة 

من  وذل��ك  رف�سها،  اأو  منها  لال�ستفادة 

خ����الل ال��ربجم��ي��ة الإل���ك���رون���ي���ة ال��ت��ي 

الغر�س،  ل��ه��ذا  م�سبقاً  ال����زارة  اأع��دت��ه��ا 

على  امل����اف���ق���ة  ح����ال  يف  ي���ق����م  اأن  ع��ل��ى 

ل�ستكمال  ال����زارة  مبراجعة  الر�سيح 

���س��اع��ة،   48 ال����الزم����ة خ����الل  ال����ث���ائ���ق 

وب����خ����الف ذل�����ك ف����اإن����ه ي��ف��ق��د ح���ق���ه يف 

الر�سيح.

م��ر���س��ح  غ���ر  ط���ال���ب  اأي  ان  وب��ي��ن��ت 

ي�ستطيع الطالع من خالل الربجمية 

الذين مت  الطلبة  اأ�سماء ومعدلت  على 

او  اجلغرافية  املنطقة  �سمن  تر�سيحهم 

التابع لها. العتبارية 

نتائج  انه ميكن الطالع على  وقالت 

امل���ق��ع الإل���ك���روين ملديرية  امل��ن��ح ع��رب 

http://  : ال����راب����ط  ع��ل��ى  ال��ب��ع��ث��ات 

.www.dsamohe.gov.jo
واع���ت���ذرت ال�����زارة ع��ن ا���س��ت��ق��ب��ال اأي 

عن  لال�ستف�سار  م��ب��ن��اه��ا  يف  م��راج��ع��ني 

امل���ن���ح اخل���ارج���ي���ة، ح��ي��ث مي��ك��ن اإر����س���ال 

الإلكروين  الربيد  على  ال�ستف�سارات 

العن�ان  على  البعثات  اخلا�س مبديرية 

:)dsa@mohe.gov.jo(، وذلك 

نظراً للظروف املتعلقة بانت�سار فرو�س 

املراجعني  �سالمة  على  وحفاظاُ  ك�رونا 

وامل�ظفني .

االنباط-عمان

م�ا�سلة  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  اأع��ل��ن��ت    

تقدمي خدمة عيادة املتابعة عن بعد واملخ�س�سة 

اإلكرونية  ا�ست�سارة طبية  واإج��راء  لطلب م�عد 

للمر�سى امل�سم�لني بالتاأمني ال�سحي الع�سكري، 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���س��رك��ة احل������س��ب��ة ال�����س��ح��ي��ة من 

www.( الإلكرونية   eMed من�سة  خالل 

تقنية  وبا�ستعمال   ،)emed.hakeem.jo
�سبكة  ع��رب   )video call( امل��رئ��ي  الت�����س��ال 

الإنرنت.

التالية:  التخ�س�سات  حالياً  اخلدمة  وت�سمل 

ع��ي��ادة ال��ب��اط��ن��ي��ة، ع��ي��ادة ال��ك��ل��ى، ع��ي��ادة باطنية 

اأع�����س��اب، ع��ي��ادة الأمل، ع��ي��ادة اجل��ل��دي��ة، ع��ي��ادة 

ج��راح��ة ال���ث���دي، ع��ي��ادة ال��غ��دد ال�����س��م��اء، ع��ي��ادة 

اأمرا�س الدم.

امل��راج��ع��ني  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  ودع���ت 

ج��اءت  ال��ت��ي  بعد  ع��ن  املتبعة  ال��ع��ي��ادة  با�ستخدام 

لدعم جه�د اململكة يف احلد من انت�سار فرو�س 

ك�رونا، ت�فراً للرعاية ال�سحية للمر�سى، ممن 

تلق�ا خدمات الرعاية ال�سحية م�سبقاً من اأحد 

التخ�س�سات املذك�رة يف مدينة احل�سني الطبية، 

وغر القادرين على مراجعة امل�ست�سفى اأو املركز، 

حالته  م��ت��اب��ع��ة  م��ن  للمري�س  اخل��دم��ة  ومت��ك��ن 

م��ن قبل  ا���س��ت��ف�����س��ارات��ه  ع��ن  والإج���اب���ة  ال�سحية 

طبيب الخت�سا�س املتابع للحالة.

االنباط-عمان

اجل���ام���ع���ة  م�����س��ت�����س��ف��ى  اإدارة  ق����ال����ت 

وعالج  با�ستقبال  ملتزمة  اإنها  الأردن��ي��ة 

ك��اف��ة امل��ر���س��ى، وخ��ا���س��ة امل���ؤم��ن��ني ل��دى 

املتعارف  القطاعات  وك��ل  ال�سحة  وزارة 

ع��ل��ي��ه��ا، ان��ط��الق��ا م���ن روؤي���ت���ه���ا ب��ت��ق��دمي 

ال�����س��ن��د وال���ع����ن ل�����زارة ال�����س��ح��ة يف ظل 

ال��سع ال�سحي احلايل.

امل�ست�سفى  ا�سدرته  بيان  يف  ذل��ك  ج��اء 

ام�س الح��د، ردا على ما مت تداوله عرب 

بخ�س��س  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع 

فاك�س م�جه ملديرية الدفاع املدين ح�ل 

من  يعان�ن  ممن  املر�سى  ا�ستقبال  ع��دم 

اأعرا�س يف اجلهاز التنف�سي.

م�سبقا  تن�سيقا  هناك  اإن  البيان  وق��ال 

وي�ميا مع اإدارة الدفاع املدين، لإبالغهم 

ح�����ل ال���ط���اق���ة ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ل���ط����ارئ 

حر�ساً  وذل��ك  حل��ظ��ي،  ب�سكل  امل�ست�سفى 

املنا�سبة  ال�سحية  اخل��دم��ة  ت��ق��دمي  على 

للمر�سى دون احلاجة لالنتظار الط�يل 

املر�سى  وت���ج��ي��ه  ال��ط���ارئ،  ق�سم  داخ���ل 

م�ست�سفيات  اإىل  امل��دين  ال��دف��اع  قبل  من 

اأخرى.

ي��ح��دث  ال��ت��ن�����س��ي��ق  ه����ذا  اإن  وا�����س����اف 

احل��الت  يف  خا�سة  ع��دي��دة،  �سن�ات  منذ 

اإىل دخ����ل عناية  ال��ت��ي حت��ت��اج  احل��رج��ة 

حثيثة.
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�سبط  يف  كبر  ب�سكل  اأ�سهم  قد  ط�يلة  ف��رات  ومنذ  الأع��ي��ان  جمل�س  ب��اأن  الق�ل  �سراً  لي�س 

اإيقاع الأداء النيابي وعلى الأخ�س يف جمال الأبعاد ال�سيا�سية والجتماعية للت�سريعات وحتديد 

اأن  العليا. واحلقيقة  الدولة  الأخرى وم�سالح  والت�سريعات  الد�ست�ر  اأحكام  الن�سجام مع  حالة 

العام  ال��راأي  و�سغ�ط  الإع��الم  �سخب  عن  بعيداً  املهام  بتلك  القيام  على  يحر�س  ك��ان  املجل�س 

وم�ساحات  لالنق�سا�س  منافذ  يجدان  عندما  الت�سريعات  �سياغة  يف  حتماً  ي���ؤث��ران  واللذين 

للتاأثر وب�سكل ي�ؤدي اإىل ت�س�يه الن�س القان�ين وبعرثة اأحكامه.

وجماعات  الناخبني  ل�سغ�ط  الن�اب  جمل�س  ر�س�خ  مدى  دائماً  اأتفهم  ول  اأحياناً  اأفهم  قد 

العك�سي  ال�ّسد  وق�ى  املدين  املجتمع  ومنظمات  ال�سيا�سية  والق�ى  واملايل  القت�سادي  ال�سغط 

ال�سيا�سية منها والجتماعية والأهم هي امل�سالح املبعرثة للكتل الهالمية، وردود الفعل الناجمة 

اأو  م�سلحية  اأو  �سيا�سية  ق�سايا  يف  معها  النظر  وج��ه��ات  واخ��ت��الف  احلك�مة  م��ع  العالقة  ع��ن 

معيار  انعكا�س  ومدى  ن�س��سه،  وتناغم  الت�سريع  خمرجات  يف  مبا�سر  ب�سكل  ي�ؤثر  مما  تنم�ية 

امل�سلحة العامة اأو النفع العام على تلك املخرجات.

ت��اأث��راً  الأق���ل  ولكنه  مثالياً  جمل�ساً  لي�س  ال��ع��امل  يف  ال�سي�خ  جمال�س  ككل  الأع��ي��ان  جمل�س 

وتعيد  له،  امل�جبة  الأ�سباب  ملتطلبات  حتقيقه  وتفقده  الت�سريعي  الّن�س  ت�سّ�ه  التي  بالظروف 

ال�سيا�سية الت�سريعية اإىل مربعها الأول يف املطالبات النيابية والتحقيقات ال�سحفية، والتقارير 

م�سالح  حتقيق  ع��ن  العاجز  ال�طني  الن�س�ز  حالة  اأ���س��ر  ال��ربمل��اين  العمل  ويبقى  الع��الم��ي��ة 

ت�جيهات  ترجمة  على  حر�ساً  والأك��رث  تاأثراً  الأق��ل  ه�  اأق���ل  املجتمع،  ومطالب  العليا  الدولة 

الدولة  حلكماء  جمل�س  به  املفر�س  لأن��ه  اأح��ٍد؛  عليها  يختلف  ل  والتي  ال�سامية  امللك  جاللة 

و�سمرها احلي وم��سع ثقة القائد التي ل حتتمل النحراف اأو التق�سر.

القان�نية، وغطاء �سيا�سي من قيادة  اللجنة  الت�سريعات تتطلب حرفة ت�سريعية من  ح�كمة 

الأداء  يف  �سائبة  تعريهم  ل  التي  ال��دول��ة  ورج��ال  والإع���الم  والأم��ن  ال�سيا�سة  وخ��رباء  املجل�س 

معق�لة  ومقاربة  املتداخلة  للت�سريعات  م��س�عية  درا�سة  تتطلب  الت�سريعات  وح�كمة  العام. 

م�سابهة  اأو���س��اع  تعي�س  التي  ال��دول  يف  املقارنة  للت�سريعات  منهجية  ومقارنة  ال�طني  لل�اقع 

يهيئ�ن  الذين  امل�ظفني  من  م�ؤهلة  وك�ادر  وخربة،  حر�س،  اإىل  يحتاج  وهذا  الأردنية،  للدولة 

يجنب  ومب��ا  ال�سابقة  املعطيات  كل  وف��ق  القان�ين  الّن�س  ل�سناعة  الدقيقة  املعل�مة  لالأعيان 

الدولة تعديالت مت�سارعة لذات الن�س القان�ين بني حنٍي واآخر.

علينا العراف باأن ثمة ع�ار م�ؤمل رافق ال�سناعة الت�سريعية يف العق�د الأخرة، واأن الكثر 

واأن  احرافية،  ت�سريعية  ب�س�رة  املجل�سني  اأع�ساء  من   ٪10 من  اأكرث  يطلع  الت�سريعات مل  من 

جمل�س الأمة يفتقر ل�ج�د م�ست�سارين قان�نيني لالأعيان والن�اب من غر القان�نيني، وبدون 

ذلك يقع على عاتق جمل�س الأعيان م�س�وؤلية وطنية كبرة يف �سبط اإيقاع املخرج الت�سريعي مبا 

�سريعاً  تفاهماً  تتطلب  املهمة  وتلك  ال�سياغة  وج�دة  الن�س��س،  تاآلف  من  الأدنى  احلد  ي�سمن 

اأع�ساء  من  اأكيداً  وحر�ساً  وطنياً  وتفهماً  اأوىل  كمرحلة  الدائم  واملكتب  القان�نية  اللجنة  بني 

املجل�س.

للتعديل  الت�سريعات  تلك  يعني ع�دة  الأمة  املعرو�سة على جمل�س  الت�سريعات  غياب ح�كمة 

مرة تل� اأخرى، واأي ق�س�ر من جمل�س الأعيان يف هذا ال�ساأن ي�سكل - ل قّدر اهلل- نك��ساً ل يليق 

بثقة جاللة امللك واآمال ال�سعب.

وحمى اهلل وطننا احلبيب وقيادتنا احلكيمة و�سعبنا الطيب من كل �س�ء...!

د. طالل طلب الشرفات

مجلس األعيان وحوكمة 
التشريعات ..

وفد من األعيان يشارك باجتماعات االتحاد البرلماني الدولي

مؤسسة ولي العهد تطلق المرحلة األولى من برنامج أنا أشارك

االتحاد األوروبي يخصص 43 مليون يورو لدعم جهود منظمة الصحة العالمية باألردن

إدارة األزمات يصدر دليال إلجراءات المؤسسات عند اكتشاف إصابات بكورونا

التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للدورة الخامسة للمنح الخارجية

الخدمات الطبية الملكية تستمر 
بتقديم خدمة عيادة المتابعة عن بعد

مستشفى الجامعة: ملتزمون بعالج جميع المرضى

 االنباط-عمان

����س���ارك وف���د م���ن جم��ل�����س الأع���ي���ان، 

 206 ام�س الأحد، يف اجتماعات الدورة 

ال��ربمل��اين  ل��الحت��اد  احل��اك��م  للمجل�س 

ا�ستثنائي  ب�سكل  تعقد  ال��ت��ي  ال����دويل، 

ب�سبب  امل���رئ���ي  الت�������س���ال  ت��ق��ن��ي��ة  ع���رب 

جائحة ك�رونا.

وي����راأ�����س ال����ف���د، ال����ذي ����س���ارك يف 

ع��رب  “الفرا�سية”  الج���ت���م���اع���ات 

اإح�����دى ق���اع���ات دار جم��ل�����س الأع���ي���ان، 

العني املهند�س �سخر دودين، وع�س�ية 

الع�����ي�����ان، ���س��م��ر م���������س����اروة، ون��اي��ف��ة 

الزبن.

وبداأت اأعمال الدورة اجلديدة، التي 

الربعاء  ي�م  حتى  اجتماعاتها  ت�ستمر 

املقبل، بكلمة افتتاحية لرئي�سة الحتاد 

ب���دورت���ه احل��ال��ي��ة غ��اب��ري��ال ك���ي��ف��ا���س 

ب����������ارون، واإق�����������رار ج�������دول الأع�����م�����ال، 

وانتخاب رئي�س جديد للدورة 206.
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االنباط-عمان

  اأو�����س����ى م��ن��ت��دى اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

االعتبار  بعني  االأخ��ذ  ب�سرورة  االأردين، 

القطاع  ع��ل��ى  امل���دى  ع��واق��ب ط��وي��ل��ة  اأي 

ذل��ك  وي���ت���وج���ب  االأردن،  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

ح��م��اي��ة مت��وي��ل ال��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي من 

املحلية،  االإي����رادات  تعبئة  تعزيز  خ��ال 

واحل���ف���اظ ع��ل��ى ن�����س��ي��ب االإن����ف����اق على 

كاأولوية ق�سوى. التعليم 

ملخ�ص  ورق��ة  يف  املنتدى  اأو�سى  كما 

ال�������س���ي���ا����س���ات ال���ت���ي اأ�����س����دره����ا ب��ع��ن��وان 

ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  ظ��ل  يف  التعليم  »ح��ال��ة 

وم����ا ب���ع���ده���ا«، ام�������ص االأح������د، مب��ع��اجل��ة 

ال��ت��ع��ل��ي��م،  ع��ل��ى  االإن����ف����اق  ق�����س��ور يف  اأي 

للح�سول  بن�ساط  ال�سعي  اإىل  باالإ�سافة 

اأجنبية للتعليم. اأي م�ساعدة  على 

اأظهرت  التي  ب��ال��ورق��ة  املنتدى  ودع��ا 

كورونا  جائحة  جتعل  قد  التي  االأ�سباب 

القطاع  على  تداعياتها  يف  خطورة  اأكرث 

ببع�ص  م��ق��ارن��ة  االأردن  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

الدول االأخرى، احلكومة بالرتكيز على 

االإن�����س��اف وال�����س��م��ول، وت��ع��زي��ز ال��ق��درات 

القوية  القيادة  و�سمان  املخاطر،  الإدارة 

وال��ت��ن�����س��ي��ق، وت���ع���زي���ز اآل����ي����ات ال��ت�����س��اور 

تعليمي  ن��ظ��ام  ب��ن��اء  ب��ه��دف  وال��ت��وا���س��ل 

مرن.

وب��ي��ن��ت اأن����ه ع��ل��ى احل��ك��وم��ة م��ع��اجل��ة 

ال�سيما  الت�سرب،  ومنع  التعلم  خ�سائر 

التدري�ص  مهنة  ودع��م  امل��ح��روم��ني،  ب��ني 

تعريف  وت��و���س��ي��ع  امل��ع��ل��م��ني،  وا���س��ت��ع��داد 

احل����ق يف ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ي�����س��م��ل االت�������س���ال، 

وتعزيز  االت�سال،  اأم��ام  احلواجز  واإزال��ة 

ال���ب���ي���ان���ات وم���راق���ب���ة ال��ت��ع��ل��م، وت��ع��زي��ز 

واأن��واع  م�ستويات  عرب  واملرونة  التعبري 

والتدريب. التعليم 

امل����دار�����ص  اإغ�������اق  اأن  اىل  واأ������س�����ارت 

»اإلكرتونياً« من املمكن  ُبعد  والتعلم عن 

ب��ك��ف��اءة  تتعلق  ت��داع��ي��ات  ع��ن��ه  ي��ن��ج��م  ان 

هذا  ينتج عن  قد  التعليم، حيث  وج��ودة 

ق�ساء  التعليمية  التجربة  يف  ال��ت��ح��ول 

�سيوؤدي  ما  التعلم  يف  اأق��ل  وقتاً  الطاب 

والتغيب  بالدرا�سة  االل��ت��ح��اق  ع��دم  اإىل 

اأن  كما  الت�سرب،  م��ع��دالت  وزي���ادة  عنها 

زي��ادة  اإىل  اأدى  ال��ذي  اجل�سدي  التباعد 

زي��ادة  يف  يت�سبب  ق��د  املجتمعية  العزلة 

القدرة  وع��دم  والتوتر  االكتئاب  ح��االت 

�سينعك�ص  احلالة  ه��ذه  مع  التكيف  على 

التعليمي للطاب. امل�ستوى  �سلباً على 

امل��ع��ت��اد  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن  ال���ورق���ة  وب��ي��ن��ت 

»ال����وج����اه����ي« ي���وف���ر ف���ر����س���ة ل��ل��ط��اب 

ب���ال���ت���ف���اع���ل م����ع زم���ائ���ه���م يف ال�����س��ف 

ُب��ع��د  ع����ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن  اإال  ال����درا�����س����ي، 

»اإل��ك��رتون��ي��اً« ���س��ي��وؤدي اإىل ان��ع��دام وج��ود 

اإىل  اإ�سافة  التفاعلية،  الدرا�سية  البيئة 

التعليمي وانخفا�ص روح  فقدان احلافز 

اأن  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ط��اب،  ب��ني  املناف�سة 

على  الطاب  ت�ساعد  ال�سفية  االأن�سطة 

اك��ت�����س��اب امل���ه���ارات االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ق��ي��م 

كما  بالنف�ص،  الثقة  وت��ع��زي��ز  ال��رتب��وي��ة 

ب��ني  ال���ت���ع���اون  روح  ت��ن��م��ي��ة  يف  ت�����س��اه��م 

الطاب �سمن جمموعات، ما �سيعزز يف 

حت�سني اأداء الطاب.

الطلبة  اأداء  اأن  اىل  ال��ورق��ة  واأ���س��ارت 

االأردن����ي����ني ك����ان اأق�����ل ب�����س��ك��ل ك��ب��ري من 

ل��ربن��ام��ج تقييم  وف���ق���اً  ال��ع��امل��ي  امل���ع���دل 

 ،)2018  PISA( ال��دول��ي��ني  ال��ط��اب 

ح��ي��ث ي���اح���ظ ال���ف���رق وب�����س��ك��ل وا���س��ح 

مقارنة  االأردن��ي��ني  الطلبة  معدالت  بني 

مراتب  حتتل  التي  ال��دول  من  بالطلبة 

متقدمة يف النتائج املتحققة.

االجتماعية  باخللفية  يتعلق  وفيما 

ف��اإن  للمدار�ص،  بالن�سبة  واالقت�سادية 

امل��دار���ص يف احل��د االأدن���ى م��ن ال��درج��ات 

البنية  مرافق  �سوية  ت��دين  تعاين  كانت 

يف  نق�ص  ب��امل��ئ��ة،  6ر76  بن�سبة  التحتية 

ونق�ص  ب��امل��ئ��ة،  1ر62  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل����واد 

ونق�ص  ب��امل��ئ��ة،  6ر58  امل�ساعد  ال��ك��ادر  يف 

وعلى  باملئة،  8ر46  التعليمي  ال��ك��ادر  يف 

اأق��ل يف  الن�سب تعد  اأن ه��ذه  ال��رغ��م م��ن 

املدار�ص ذات احلد االأعلى وتتح�سن تلك 

املوؤ�سرات يف القطاع اخلا�ص.

امل��دار���ص  يف  الطلبة  تعليم  يعيق  كما 

البنية  ن��ق�����ص  )احل��ك��وم��ي��ة(  ال��ر���س��م��ي��ة 

باملئة،  3ر59  بن�سبة  للمدار�ص  التحتية 

ب��امل��ئ��ة،  7ر54  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل����واد  ون��ق�����ص 

ونق�ص  باملئة،   49 امل�ساعد  الكادر  ونق�ص 

حني  يف  ب��امل��ئ��ة،  9ر45  التعليمي  ال��ك��ادر 

امل��دار���ص  يف  منخف�سة  الن�سب  ه��ذه  اأن 

الن�سب ال تزال مرتفعة  اأن  اإال  اخلا�سة، 

اأي�ساً.

اإىل  ال��ورق��ة  اأ���س��ارت  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

م��ت��وا���س��ًع��ا  االأردن���ي���ني  ال��ط��ل��ب��ة  اأداء  اأن 

ي�سكل  كما  كورونا،  جائحة  ت�ساعد  قبل 

ع����دم ك��ف��اي��ة ال���ك���ادر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وامل����واد 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال����ك����ادر امل�����س��اع��د وال��ب��ن��ي��ة 

كبرية  لن�سبة  عائقاً  للمدار�ص  التحتية 

ملبادئهم«،  »وفقاً  االأردن��ي��ني  الطلبة  من 

ب�سكل  ال�سعف هذه تظهر  اأن نقاط  كما 

اأك���رب يف امل���دار����ص ال��ع��ام��ة ويف امل��دار���ص 

االأدن��ى من حيث  احل��د  اإىل  تنتمي  التي 

واالقت�سادية. االجتماعية  اخللفية 

 االنباط-عمان

العمل،  وزارة  با�سم  االإعامي  الناطق  قال 

املوؤ�س�سة/املن�ساأة  يف  العامل  اإن  الزيود،  حممد 

ال��ت��ي ي��ت��م اإغ���اق���ه���ا ب�����س��ب��ب ظ��ه��ور اإ���س��اب��ات 

ب��ف��ريو���ص ك���ورون���ا ويف ����س���وء ق���ان���ون ال��ع��م��ل 

الدفاع  اأمر  مبوجب  ال�سادر   10 رقم  والباغ 

رقم 6 ي�ستحق اأجره كاما عن مدة ال� 10 اأيام 

االأوىل التي يعطلها العامل وال يعمل خالها 

اأج��ره  ن�سف  وي�ستحق  االإغ���اق،  ف��رتة  طيلة 

اأيام   10 ال�  التي تزيد على  عن فرتة االإغ��اق 

االأوىل ومبا ال يتجاوز 60 يوما.

ام�ص،  �سحايف  ت�سريح  يف  الزيود،  واأ�ساف 

بعد  عن  بعمل  العامل  تكليف  مت  ح��ال  يف  اأن��ه 

ب�����س��ك��ل ك���ام���ل خ����ال ف����رتة االإغ��������اق، ف��اإن��ه 

ي��ع��ت��رب م��ك��ل��ف��اً ب��ع��م��ل وي�����س��ت��ح��ق اأج����ره ك��ام��ا 

وال ي��ج��وز ل�����س��اح��ب ال��ع��م��ل ال��ت��خ��ف��ي�����ص من 

اأجره اإال مبوافقته، �سريطة اأن ال تزيد ن�سبة 

بعد  االأج���ر  يقل  ال  واأن   %20 ع��ن  التخفي�ص 

ال��ت��خ��ف��ي�����ص ع���ن احل���د االأدن�����ى ل���اأج���ور واأن 

يكون عمله يف موؤ�س�سة/من�ساأة م�سنفة �سمن 

ق��ائ��م��ة ال��ق��ط��اع��ات واالأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

االأكرث ت�سرراً.

واأفاد الزيود انه يف حال مت تكليف العامل 

ب��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د ب�����س��ك��ل ج���زئ���ي خ����ال ف��رتة 

العمل  على  موافقته  ي�سرتط  فاإنه  االإغ��اق، 

ح�سب  اأج��ره  ي�ستحق  وعندها  بداية  اجلزئي 

اأي��ه��م��ا   %50 اأو  ال��ف��ع��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل  ���س��اع��ات  ع���دد 

اأك����رث ب��غ�����ص ال��ن��ظ��ر ع��ن امل��ن�����س��اأة ال��ت��ي يعمل 

قائمة  �سمن  م�سنفة  غ��ري  اأو  م�سنفة  فيها 

ال��ق��ط��اع��ات واالأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة االأك���رث 

عن  العامل  اأج��ر  يقل  ال  اأن  �سريطة  ت�سرراً، 

احلد االأدنى لاأجور.

واأو����س���ح ال���زي���ود اأن����ه يف ح���ال ع����ودة امل��ن�����س��اأة 

اليوم  من  م�ساب  غري  العامل  اأن  وثبت  للعمل 

االأول لعودة املن�ساأة للعمل تتم اإعادته اإىل عمله، 

اأم���ا يف ح���ال ث��ب��ت اأن���ه م�����س��اب م��ن ال��ي��وم االأول 

لعودة املن�ساأة للعمل ومقرر له عزل منزيل لعدم 

له  م��ق��رر  اأو  عليه،  �سريرية  اأع��را���ص  اأي  ظ��ه��ور 

عليه،  �سريرية  اأعرا�ص  لظهور  ملدة  عزل منزيل 

االأج��ر  م��دف��وع��ة  اإج���ازة مر�سية  يف  يعترب  ف��اإن��ه 

14 ي��وم��اً م��ن ال��ع��زل امل��ن��زيل  ب��ال��ك��ام��ل ع��ن اأول 

وجت���دد االإج����ازة امل��ر���س��ي��ة مل���دة 14 ي��وم��اً اأخ���رى 

باأجر كامل اإذا كان نزيل اأحد امل�ست�سفيات.

اأو  اأ�سبوع  ي��وم اجلمع من كل  اأن  اإىل  ون��وه 

من  يح�سب  ال  اآخ���ر  ا�سبوعية  عطلة  ي��وم  اأي 

منها  يح�سب  ال  ك��م��ا  امل��ر���س��ي��ة  االإج�����ازة  اأي����ام 

وال  خالها  وق��ع��ت  اإذا  الر�سمية  العطل  اأي���ام 

يجوز ل�ساحب العمل ح�سم االإجازات املر�سية 

للعامل من ر�سيد اإجازاته ال�سنوية.

ات��ف��اق بني  ه��ن��اك  ك���ان  اإذا  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 

ال��ع��ام��ل و���س��اح��ب ال��ع��م��ل ع��ل��ى اأن ت��ك��ون م��دة 

االإجازة املر�سية اأكرث من ذلك اأو كان النظام 

من  اأك��رث  م��دة  على  ين�ص  للمن�ساأة  الداخلي 

ذل��ك ف��ت��ك��ون االإج����ازة امل��ر���س��ي��ة ح�سب م��ا هو 

حمدد يف االتفاق اأو النظام الداخلي.

املن�ساأة للعمل بعد  اأن��ه يف ح��ال ع��ودة  وب��ني 

عمله  ع���ن  ال��ع��ام��ل  وت��غ��ي��ب  اإغ���اق���ه���ا،  اأن مت 

اأو يف  النتيجة  الفح�ص وحلني ظهور  الإجراء 

حال مل يقم �ساحب العمل باإغاق املوؤ�س�سة/

املن�ساأة وقام باإجراء فح�ص الكورونا للعاملني 

لديه وعلى اأثر ذلك قام بتعطيلهم، اأو يف حال 

بعد  امل��ر���ص  ب�سبب  العمل  ع��ن  ال��ع��ام��ل  تغيب 

التي  امل��دة  ف��اإن  املر�سية،  الإج��ازات��ه  ا�ستنفاده 

يتم تعطيل العاملني فيها اأو املدة التي يتغيب 

املر�ص  ب�سبب  اأو  الفح�ص  ب�سبب  العامل  فيها 

يعترب غري مكلف بعمل وي�ستحق اأجره كاما 

ع���ن م����دة ال��ت��ع��ط��ل وي���ج���وز ل�����س��اح��ب ال��ع��م��ل 

العمل  وزارة  موافقة  اأو  العامل  موافقة  دون 

تخفي�ص ن�سبة ال تزيد على )50%( من اأجره 

من�ساأة  اأو  م��وؤ���س�����س��ة  يف  يعمل  ك���ان  اإذا  امل��ع��ت��اد 

واالأن�سطة  القطاعات  قائمة  �سمن  م�سنفة 

ال  اأن  �سريطة  ت�����س��رراً،  االأك���رث  االق��ت�����س��ادي��ة 

االأدن��ى  احل��د  عن  التخفي�ص  بعد  االأج��ر  يقل 

لاأجور.

العامل  تكليف  اأنه يف حال مت  الزيود  واأكد 

ب��ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د ب�����س��ك��ل ك��ام��ل خ���ال ف��رتة 

ت��ع��ط��ل��ه ف���اإن���ه ي�����س��ت��ح��ق اأج�����ره ك��ام��ا وي��ج��وز 

باإرادته  العامل  مع  باالتفاق  العمل  ل�ساحب 

تزيد  اأجره ال  ن�سبة من  احلرة على تخفي�ص 

امل��ن�����س��اأة/ ك��ان��ت  اإذا  ف��ق��ط  وذل���ك  ع��ل��ى )%20( 

امل��وؤ���س�����س��ة ال���ت���ي ي��ع��م��ل ب��ه��ا م�����س��ن��ف��ة ���س��م��ن 

ق��ائ��م��ة ال��ق��ط��اع��ات واالأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

بعد  االأج���ر  يقل  اأال  �سريطة  ت�����س��رراً،  االأك���رث 

لاأجور، م�سيفا  االأدنى  التخفي�ص عن احلد 

جزئي  بعمل  ال��ع��ام��ل  تكليف  مت  ح���ال  يف  اأن���ه 

التخفي�ص  يجوز  ال  فاإنه  تعطله  فرتة  خال 

اأجره ويتم احت�سابه ح�سب �ساعات العمل  من 

الفعلية اأو )50%( اأيهما اأكرث، �سريطة اأال يقل 

االأجر عن احلد االأدنى لاأجور وال بد يف هذه 

احلالة اأخذ موافقة العامل على العمل ب�سكل 

جزئي.

العمل تعلن آلية احتساب أجور العاملين واإلجازات المرضية في 
المؤسسات والمنشآت التي تظهر فيها إصابات بكورونا

 االنباط-عمان

ال��دك��ت��ور    ت��وق��ع رئ��ي�����ص هيئة اال���س��ت��ث��م��ار 

االقت�سادي  النمو  ينكم�ص  ان  ال���وزين  خالد 

5ر3  ب��ن�����س��ب��ة  احل����ايل  ال���ع���ام  ب��ن��ه��اي��ة  االردين 

باملئة.

ال����وزين يف ورق���ة ع��م��ل قدمها  ك��م��ا ت��وق��ع 

بعد  »م���ا  االردين  االق��ت�����س��اد  م���وؤمت���ر  خ���ال 

ك����ورون����ا« ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه اجل��م��ع��ي��ة االردن���ي���ة 

للبحث العلمي والريادة واالبداع بالتعاون مع 

مع  االردنية  ال�سادرات  تراجع  البرتا  جامعة 

كال�سني  ل���اأردن  اقت�ساديا  ال�سريكة  ال��دول 

وبع�ص الدول االوروبية وارتفاع ن�سبة الدين 

ال���ع���ام ل�����اأردن م���ن ال���ن���اجت االج���م���ايل اىل 8 

باملئة  و112  احل��ايل  ال��ع��ام  نهاية  باملئة  ر110 

ن�سبته  بلغت  ان  بعد  املقبلني  العامني  خ��ال 

املزيد  اىل  باالإ�سافة   ،2019 ع��ام  باملئة  ر98   9

ال�سلبية على عدد  التحديات االقت�سادية  من 

ال�سياحة  اأبرزها  االقت�سادية  القطاعات  من 

والنقل والقطاع الزراعي.

وع���ر����ص ال�����س��ي��ا���س��ات واالج���������راءات ال��ت��ي 

ات��خ��ذت��ه��ا ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار خ����ال ج��ائ��ح��ة 

اأب��رزه��ا و�سع خطة ان��ذار  ك��ورون��ا وال��ت��ي م��ن 

االأع��م��ال  ت�سيري  ل�سمان  االزم���ة  ق��ب��ل  مبكر 

ومتابعة املعامات يف احلك الظروف وتقدمي 

ُبعد  ع��ن  لت�سبح  ال��ك��رتون��ي��ا  الهيئة  خ��دم��ات 

مع  بالت�سارك  امل�ستثمرين  ���س��وؤون  ومتابعة 

اأع��م��ال��ه��م  ل��ت�����س��ه��ي��ل  ال���ع���اق���ة  ذات  اجل���ه���ات 

وو������س�����ع خ���ط���ط ب���دي���ل���ة يف جم������ال ت���روي���ج 

اال�ستثمارية  وال��ف��ر���ص  اال�ستثمارية  البيئة 

وا�ستدامة  منعة  وم��ب��ادرة  عمل  خطة  وو�سع 

ل��ا���س��ت��ث��م��ار ت��رك��ز ع��ل��ى امل�����س��اري��ع ال��ري��ادي��ة 

وال��ن��ا���س��ئ��ة ومت���ك���ني اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ق��ائ��م��ة 

وجذب اال�ستثمارات اجلديدة.

اإىل و����س���ع خ���ط���ة زم��ن��ي��ة  ال�������وزين  ودع������ا 

واال�ستثمارية  االقت�سادية  بال�سيا�سات  تتعلق 

ل���ل���م���رح���ل���ة امل���ق���ب���ل���ة ومل��������دة ث������اث ����س���ن���وات 

ل���ان���ط���اق ن���ح���و اق���ت�������س���اد رق���م���ي م��ت��ك��ام��ل 

املتطلبات حمليا وعامليا.

وبنب ان من اأهم مقومات مواجهة وجتنب 

التناف�سية  القدرة  زي��ادة  امل�ستقبلية  االزم��ات 

ل��ل��م�����س��اري��ع امل��ت��و���س��ط��ة وال�����س��غ��رية وال��ت��ن��وع 

ال��ق��ط��اع��ي اف��ق��ي��ا وع���م���ودي���ا وت��ع��زي��ز ح��واف��ز 

واالن��ط��اق  العمل  ���س��وق  وت��ع��زي��ز  اال�ستثمار 

ن��ح��و م��ت��ط��ل��ب��ات ال���ث���ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة 

ب�سرية وتكنولوجيا. قطاعيا وموارد 

 االنباط-عمان

حداد،  عا�سم  املحا�سبة  دي��وان  رئي�ص  اأك��د 

ديوان  مدققي  تدريب  يف  اال�ستمرار  �سرورة 

ليواكب  الديوان  عمل  يف  لارتقاء  املحا�سبة 

التدقيق خا�سة  الدولية يف جمال  التطورات 

يف ظل جائحة كورونا.

االأح��د  ام�����ص  افتتاحه  وق���ال ح���داد خ��ال 

ال���دول���ي���ة يف  امل��ح��ا���س��ب��ة  دورة ح����ول م��ع��اي��ري 

الديوان  ملدققي   )IPSAS( العام  القطاع 

من خال االت�سال املرئي )عن بعد(، اإن هذه 

خطة  ا�ستكمال  �سيا�سة  ظ��ل  يف  ت��اأت��ي  ال���دورة 

من  الرغم  على  املحا�سبة  دي��وان  يف  التدريب 

الظروف احلالية وانت�سار جائحة كورونا.

ال��دي��وان ومنذ اجلائحة مل  ب��اأن  واأ���س��اف 

يوقف العمل بل ا�ستمر يف دعم جهود الدولة 

ا�ستمرار  خ��ال  م��ن  ال��وب��اء  ه��ذا  مكافحة  يف 

عمل بع�ص املراقبات امليدانية.

وح������ث ح��������داد م����دق����ق����ي ال������دي������وان ع��ل��ى 

خا�سة  العمل  كفاءة  لرفع  ب��ال��دورة  االل��ت��زام 

بها  يتميز  التي  العالية  وللثقة  ال��دي��وان  ان 

وخا�سة  الرقابية  املهام  من  العديد  يف  ُكلف 

و�سدور   ،20 و   19 ال��دف��اع  اأم��ري  �سدور  بعد 

الوباء  هذا  انت�سار  ملنع  التطبيقية  التعليمات 

بني موظفي القطاع العام.

ال����دورة ال��ت��ي ي�����س��ارك  اأن ه���ذه  ي�����س��ار اىل 

يف  املحا�سبة  دي���وان  م��ن  مدققا   27 نحو  بها 

خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق وحم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة ت��اأت��ي 

يف ظ���ل جت��ه��ي��ز ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف جم��ال 

ال���ت���ع���ل���ي���م االل������ك������رتوين وجم�������ال ال���ت���ح���ول 

حيث   ، املحا�سبة  ديوان  يتبناه  الذي  الرقمي 

ال�سهادة  المتحان  للتقدم  امل�ساركون  �سيتاأهل 

ال�سادرة عن جمعيه املحا�سبني الربيطانيني 

.ACCA

الوزني: توقع انكماش االقتصاد األردني بنسبة 5ر3 
بنهاية العام الحالي

حداد يؤكد ضرورة االستمرار في تدريب كوادر ديوان المحاسبة

منتدى االستراتيجيات يوصي بحماية تمويل القطاع التعليمي

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على 3ر4 مليون دينار

صادرات الزرقاء التجارية تتجاوز23 
مليون دينار الشهر الماضي

نقل: التواصل والتشاركية 
والمساءلة عناصر أساسية 

في حوكمة األعمال

هيئة النقل: مخالفة 500 وسيطة نقل 
في عمان لم تلتزم بأوامر الدفاع

 االنباط-عمان

اأغ��ل��ق��ت ب��ور���س��ة ع��م��ان ام�����ص االأح����د، 

���س��ه��م، م��وزع��ة على  2ر5 م��ل��ي��ون  ب��ت��داول 

اإجمالية  ت���داوالت  بقيمة  �سفقة،   1698

3ر4 مليون دينار. بلغت 

وان���خ���ف�������ص م����وؤ�����س����ر ال���ب���ور����س���ة اىل 

النقطة 1537، بن�سبة 90ر0 باملئة، مقارنة 

مع اإغاق اجلل�سة ال�سابقة.

وعند مقارنة اأ�سعار االإغاق لل�سركات 

�سركة   45 اأن  ت��ب��ني  اأ���س��ه��م��ه��ا،  امل��ت��داول��ة 

اأظهرت انخفا�سا يف اأ�سعار اأ�سهمها، بينما 

17 �سركة، وا�ستقرت  اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

اأ�سعار اأ�سهم 34 �سركة اخرى.

 االنباط- الزرقاء

 ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال�������س���ادرات ال��ت��ج��اري��ة 

ل�سهر  الزرقاء  ملدينة  الت�سدير(  )اإعادة 

امل�����ا������س�����ي)23426990(  االأول  ت�����س��ري��ن 

املن�ساأ  �سهادات  الإح�سائية  وفقا  دي��ن��ارا، 

ال�������س���ادرة ع���ن غ���رف���ة جت�����ارة ال���زرق���اء 

وم���ك���ت���ب ال���غ���رف���ة يف امل���ن���ط���ق���ة احل����رة 

 )220( جمموعها  بلغ  والتي  باملحافظة، 

�سهادة.

يف  �سرمي  ح�سني  الغرفة  رئي�ص  وبني 

اأغلب  اأن  االح��د،  ام�ص  �سحفي  ت�سريح 

�سادرات الزرقاء التجارية خال ال�سهر 

ولوازمها  ال�سيارات  م��ن  كانت  امل��ا���س��ي، 

املنزيل  واالأثاث  وم�ستلزماتها،  واالأدوية 

الغذائية  وامل��واد  والقرطا�سية،  واملكتبي 

واالأج����ه����زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة واالل��ك��رتون��ي��ة 

ومواد البناء ولوازمها.

 االنباط-عمان

نقل  جمموعة  مديري  هيئة  رئي�ص  ق��ال 

التوا�سل  اإن  نقل،  غ�سان  املهند�ص  القاب�سة 

عنا�سر  وامل�����س��اءل��ة  وال��ت�����س��ارك��ي��ة  ال�����س��ف��اف 

القطاعني  يف  االأع��م��ال  حوكمة  يف  اأ�سا�سية 

ال���ع���ام واخل���ا����ص، وت���رف���ع���ان اجل�����ودة وث��ق��ة 

امل�ستهلك، باعتبارهما من املحاور الرئي�سية 

امل�سوؤولية االجتماعية. يف 

وا����س���اف يف ل��ق��اء ح�����واري ع���ن اخل��دم��ة 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل���ل���ق���ط���اع اخل����ا�����ص م����ع ط��ل��ب��ة 

تقّيم  ال�سركات  اإن  االأردين،  االإع��ام  معهد 

منو  يف  م�ساهمتها  م��ق��دار  على  ب��ن��اء  ع��امل��ي��اً 

حوكمتها،  م��ن  اأ���س��ا���س��ي  ك��ج��زء  امل��ج��ت��م��ع��ات 

القطاعني  ب��ني  الت�ساركية  اأن  اإىل  م�����س��رياً 

ال���ع���ام واخل���ا����ص وم��ق��ارب��ة وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر 

يف  ي�ساعد  م�سكلة،  لكل  حل  وتقدمي  بينهما 

اال�ستثمار. ت�سهيل 

امل�����ال واالأع����م����ال يف  اإن ق��ط��اع��ات  وق�����ال 

ت�سارع وتغرّي كبريين، مو�سحا ان ا�ستدامة 

االأع��م��ال م��ن اأك���رب ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 

�سيما مع  ال��ع��امل، ال  ال�����س��رك��ات يف  ك��ربي��ات 

اأن ال�سعي نحو  اإال  جائحة كورونا وتبعاتها، 

النجاح ولي�ص الربح واملال وال�سهرة، هو ما 

يعزز البقاء والتو�سع يف ال�سوق وفهمه.

الأكرث  م�ستفادة  درو�ساً  نقل،  وا�ستعر�ص 

اأكدت  املجتمعية،  اخلدمة  من  عاماً   13 من 

توجيه  يف  ي�����س��اع��د  االح��ت��ي��اج��ات  تقييم  اأن 

الدعم املنا�سب ملن ي�ستحقه بالطريقة التي 

اختافها  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  اأث����راً  ت�سنع 

وتنوعها، حيث دعت جمموعة نقل 15 �سركة 

االأردن«  »خ��ري  مب�سروعي  للمبادرة  حملية 

ال��ت��ن��م��وي��ني يف ���س��م��ال امل��م��ل��ك��ة وج��ن��وب��ه��ا، 

التنموي  الكورة  م�سروع  من  مكرّب  كنموذج 

اإرب��د، وال��ذي تناول عدة حم��اور رئي�سية  يف 

والتعليمي  واالقت�سادي  الغذائي  كالتمكني 

واالج��ت��م��اع��ي، حم��ق��ق��اً اأث�����راً ع��ل��ى ال��ن��ا���ص، 

حيث كان للمتابعة والتقييم امل�ستمر دور يف 

�سمان و�سول الدعم مل�ستحقيه.

�سركة  حققتها  جن���اح  ق�����س��ة  اىل  وا���س��ار 

»ف����اي����ن« االأردن������ي������ة خ�����ال ك�����ورون�����ا، ح��ني 

اأيام فقط من �سناعة  متكنت خال ثمانية 

وت�����س��م��ي��م ك��م��ام��ة ت��ق��ت��ل ال��ف��ريو���س��ات عند 

حيث  فريدة،  �سوي�سرية  بتقنية  مام�ستها 

اإىل  الرائدة  االأردنية  ال�سناعة  هذه  و�سلت 

بواقع يزيد عن مليون  العامل  خمتلف دول 

و300 األف كمامة متطورة.

بدوره، قال عميد معهد االإعام االأردين 

احلديث  اإن  احل�سبان  احلكيم  عبد  الدكتور 

م����ع ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ص ح���ي���ال امل�������س���وؤول���ي���ة 

االج��ت��م��اع��ي��ة ي�����س��اع��د يف ت��غ��ي��ري ال�����س��ورة 

اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  ح���ول  ال�����س��ائ��دة  النمطية 

باعتباره يبحث عن الربح املايل فقط بعيداً 

عن م�سالح املجتمع ككل.

 االنباط-برتا

خ��ال��ف��ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��ل ال��ربي 

 500 اأك�������رث م����ن  وح����ج����زت ت���راخ���ي�������ص 

الدفاع يف  باأوامر  تلتزم  و�سيطة نقل مل 

عمان. العا�سمة 

للهيئة  االإع����ام����ي  ال��ن��اط��ق  وق���ال���ت 

)ب��رتا(  لوكالة  الو�ساح  عبلة  ال��دك��ت��ورة 

ام�ص االأحد، اإن الهيئة تكثف من حملتها 

التي  العام  النقل  و�سائط  على  الرقابية 

واملتو�سطة  ال��ك��ب��رية  احل��اف��ات  ت�سمل 

الذكية  والتطبيقات  التاك�سي  و�سيارات 

من خال جلنة رقابية ميدانية.

لغايات  �سكلت  اللجنة  اأن  واأو���س��ح��ت 

����س���ب���ط ع���م���ل و�����س����ائ����ط ال���ن���ق���ل ال���ع���ام 

ال�����س��ادرة  التعليمات  ب��ك��اف��ة  وال��ت��زام��ه��ا 

وجود  حيث  من  الدفاع،  اأوام��ر  مبوجب 

ال�������س���ات���ر وال����ت����زام ال�������س���ائ���ق ب��ال��ك��م��ام��ة 

املقعدية. وال�سعة 

�ست�ستكمل عملها  اللجنة  اإن  وا�سافت 

�ستبداأ  واإنها  اململكة،  باقي حمافظات  يف 

من  اع��ت��ب��ارا  ارب���د  حم��اف��ظ��ة  يف  حملتها 

عمان،  العا�سمة  بعد  االث��ن��ني،  غ��د  ي��وم 

ومن ثم اإىل باقي حمافظات اململكة.

وال��ع��ام��ل��ني  امل�سغلني  ال��و���س��اح  ودع���ت 

���س��رورة  اىل  ال��ع��ام،  النقل  و�سائط  على 

مبوجب  ال�����س��ادرة  بالتعليمات  االل��ت��زام 

اأوام�����ر ال���دف���اع وحت���ت ط��ائ��ل��ة امل�����س��ائ��ل��ة 

القانونية.



االعالين
07

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�ضى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س   1966 ل�ضنة   )  79  ( رقم  والقرى واالبنية 

  2020/9/21 955 / 4( تاريخ   ( االعلى قد قرر بقراره  رقم 

عدم املوافقة على خمطط  تخفي�س االرتداد اخللفي من 

) 4 ( م اىل ) 2 ( م �ضمن احلو�س رقم ) 5 ( اجلبعة ال�ضمايل 

من ارا�ضي املفرق

و ذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�ضبة املفرق .

وزير االدارة املحلية

املهندس وليد محي الدين املصري

رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�ضى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س   1966 ل�ضنة   )  79  ( رقم  والقرى واالبنية 

  2020/9/21 955 / 6( تاريخ   ( االعلى قد قرر بقراره  رقم 

عدم املوافقة على خمطط  تغيري �ضفة ا�ضتعمال من �ضكن باحكام 

خا�ضة اىل جتاري حملي ومن �ضكن ) ج ( اىل جتاري حملي �ضمن 

احلو�س رقم ) 1 ( املفرق ال�ضرقي من ارا�ضي املفرق .

و ذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�ضبة املفرق .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200108794(

ا�ضتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�ضركات رقم)22( ل�ضنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة 

�ضجل  يف  وامل�ضجلة  و�ضريكه   التميمي  ن�ضال  حممد  �ضركة  باأن  

�ضركات ت�ضامن 

بطلب  تقدمت  قد   2010/2/1 بتاريخ   )97248( الرقم  حتت 

لت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية بتاريخ 2020/7/22 

حممود  �ضحده  حممد  اي��اد  /ال�ضيدة   ال�ضيد  تعيني  مت  وق��د 

التميمي  م�ضفيا لل�ضركة .

ت:   – القاد�ضيه  حي   / الر�ضيفه   : امل�ضفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0785054018

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�ضركات

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعودة 
اىل العمل

احمد  عمر  خن�ضاء  املوظفة  اىل 

مركز  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��رًا  القا�ضم 

عملك يف  ح�ضانة �ضيدرا  ملدة تزيد 

تاريخ  من  متتالية  ايام  ع�ضرة  عن 

م�ضبق  اإذن  ب��دون   2020/10/13

ب�ضرورة  ن��ن��ذرك  م�ضروع  ع��ذر  او 

العودة اىل العمل خالل ثالثة اأيام 

من تاريخ  ن�ضر هذا االإنذار وخالف 

لوظيفتك  فاقدة   تعتربين  ذل��ك 

الفقرة   28 املادة  الحكام  ا�ضتنادًا 

 8 العمل االأردين رقم  ه� من قانون 

لعام 1996 وتعديالته

 انذار للعودة اىل العمل

السيد معتز محمد 

حسن قطاوي مسؤول 

وحدة الحمايه املحرتم
تاريخ  منذ  عملك  عن  تغيبت  لقد 

حق  وج��ه  دون   2020  /  10  /18

ورغم االت�ضال املتكرر لك بالعودة 

ننذرك  فاإننا  ج��دوى  دون  للعمل 

اأق�ضاها  بالعودة لعملك خالل مدة 

االنذار  هذا  تاريخ  من  اأي��ام  ثالثة 

و بعك�س ذلك �ضوف نقوم م�ضطرين 

بحدود  وذل��ك  العمل  م��ن  لف�ضلك 

و  العمل  قانون  من  ه�  امل����ادة28/  

العمال االأردين

وقد اعذر من اأنذر

شركة الجنوب لالستريادو 

نقل البضائع

انذار عوده اىل العمل
اىل املوظف ماجدعبد 

القادر اسعد ابو سرايا

عملك  م��رك��ز  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��را   

عن  تزيد  مل��دة  اإن���ذار  �ضابق  ب��دون 

ع�ضرة ايام متتالية من تاريخ 13/ 

بالعودة  ننذرك  فاإننا   2020  /10

 3 اأق�ضاها  م��دة  خ��الل  عملك  اىل 

و  االإعالن  ن�ضر هذا  تاريخ  اأيام من 

اال تعترب فاقدا لوظيفتك و جميع 

امل��ادة  ح�ضب  العمالية  حقوقك 

والعمال  العمل  قانون  من  ه�   /  28

 1996 ل�����ض��ن��ة   8 رق����م  االردين 

وتعديالته

شركة ضرار  الصرايرة و أوالده

اعـــــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�ضى  للعموم  يعلن 

واالبنية رقم ) 79 ( ل�ضنة 1966 ان جمل�س التنظيم االعلى قد قرر بقراره  

رقم ) 456( تاريخ 2020/5/27  املوافقة على خمطط  الغاء جزء من �ضارع 

�ضعة 12م وتو�ضعة طريق من 6م اىل 12م �ضمن احلو�س رقم ) 3 ( ال�ضكة من 

ارا�ضي الفدين .

يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�ضبة املفرق .

وذلك ح�ضب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة �ضهر اعتبارا 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن اجلريدة الر�ضمية .

يجوز لذي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف 

مكاتب اللجنة اللوائية لتنظيم يف لواء ق�ضبة املفرق ومكاتب بلدية املفرق 

املحلية  االدارة  وزارة  يف  التنظيم  دائرة  لدى  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  الكربى 

خالل مدة �ضهر من تاريخ ن�ضره يف اجلريدة الر�ضمية  .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعـــــــــــالن
قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�ضى  للعموم  يعلن 

تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( ل�ضنة 1966 

ان جمل�س التنظيم االعلى قد قرر بقراره  رقم ) 955 

2020/9/21  عدم املوافقة على خمطط  / 2( تاريخ 

تعديل م�ضار �ضارع �ضعة ) 20 ( م �ضمن احلو�س رقم

 ) 9( نواره ال�ضرقي من ارا�ضي املفرق .

و ذلك يف بلدية املفرق الكربى/ لواء ق�ضبة املفرق .

وزير االدارة املحلية

املهندس وليد محي الدين املصري

رئيس مجلس التنظيم االعلى

االثنني   2/ 11 / 2020

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�ضلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم

.)  reagent & consumables for immunology department( D / 20220 /37 س� 

على الراغبني باال�ضرتاك يف هذا العطاء مراجعة �ضعبة امل�ضرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ضاعات الدوام الر�ضمي م�ضطحبني معهم رخ�ضة مهن �ضارية املفعول للح�ضول 

على ن�ضخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( �ضتون دينار اردين غري م�ضرتدة.

تودع العرو�س يف �ضندوق العطاءات يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من ظهر يوم االربعاء املوافق 

على  تقبل  وال  العر�س  من   )  %  5  ( بقيمة  م�ضروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2020/11/25

االطالق اي مناق�ضة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�ضيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن
بمقتضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) 19 ( لسنة 1988 وتعديالته

يعلن للعموم وملدة خم�ضة ع�ضر يومًا من تاريخه جدول تقدير قيمة امل�ضاحة امل�ضتملكة من قطعة االر�س 

رقم ) 564 + 565 ( حو�س )2 ( ذراع اخلان القبلي من ارا�ضي قرية معاذ لغايات م�ضار وادي �ضع�ضاعه .

ال�ضمالية  ال�ضونة   / وامل�ضاحة  االرا�ضي  دائرة  لوحة  على   2020/10/27 املوافق  الثالثاء  يوم  علق  قد 

باعتباره حماًل بارزًا و�ضلمت ن�ضخة اخرى منه اىل رئي�س بلدية معاذ بن جبل  الطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�ضلطة ولكل مت�ضرف او �ضاحب حق ان يعرت�س على قرار اللجنة خالل خم�ضة ع�ضر يومًا من تاريخ 

انتهاء مدة االعالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�ضتئنافية وبعد ان يودع املعرت�س مبلغ ) خم�ضة ع�ضر ( 

ينارًا كاأمانة لالعرتا�س على التقدير عماًل باأحكام املادة ) 21/و ( من القانون املذكور .

رئيس لجنة تقدير االراضي 
املهندس سامر محمد الدويري

اعالن صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه
بخصوص طرح عطاءات

تعلن �ضلطة املياه عن طرح العطاءات التايل ادناه :

العطاءات  مديرية  مراجعة  ادن��اه  بالعطاءات  بامل�ضاركة  والراغبني  االخت�ضا�س  ذوي  من  املهتمني  على 

على  واحل�ضول  لالطالع  ال�ضمي�ضاين   / ال�ضاد�س  الطابق  بعمان  الرئي�ضي  املياه  �ضلطة  مبنى  يف  وامل�ضرتيات 

ن�ضخة العطاء مقابل املبالغ غري امل�ضرتدة املبينة ازاءه على النحو التايل :

اخر موعد ال�ضتالم العرو�س وايداعها �ضندوق العطاءات يف �ضلطة املياه ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا من 

التاريخ املبني اعاله .

يتم حتميل كلفة ن�ضر االعالن على اجلهة املحال عليها العطاء .

لل�ضاعة  البيع  �ضيكون  االخري  اليوم  عدا  ما  الظهر  بعد  الثانية  ال�ضاعة  لغاية  االيام  جلميع  البيع  �ضاعات 

الواحدة ظهرا .

اح�ضار ال�ضجل التاري التجاري ورخ�ضة املهن عند ال�ضراء على ان تكون �ضارية املفعول .

يتم ايداع العرو�س يف �ضندوق العطاءات يف الطابق االول / مبنى �ضلطة املياه – ال�ضمي�ضاين .

www.mwi.gov.jo ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع االلكرتوين ل�ضلطة املياه

امني عام سلطة املياه بالوكالة
رئيس لجنة الشراء الرئيسية
املهندس احمد علي العليمات

ثمن موضوع العطاء رقم العطاء
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الواحدة
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االنباط-وكاالت

حذر الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو 

اإرهابية جديدة من قبل عمالء  من موؤامرة 

اأج��ان��ب الإث����ارة ق��الق��ل و���ش��ن هجمات بهدف 

تعطيل وعرقلة االنتخابات الت�شريعية املقررة 

هذا ال�شهر.

ون��ق��ل��ت حم��ط��ة ت��ي��ل��ي�����ش��ور ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

الفنزويلية عن مادورو قوله يف كلمة األقاها يف 

جممع ترييزا كازينو الثقايف بكاراكا�س اأم�س 

قطاعات  م��ن  معلومات  على  ح�شلنا  “لقد 
وم�������ش���ادر يف اخل������ارج ت��ت��ح��دث ع���ن االع�����داد 

�شورة  ايجاد  ملحاولة  وهجمات  عنف  الأعمال 

 … ح��ول وق���وع فو�شى واأزم����ات يف فنزويال 

ومن م�شوؤوليتنا تنبيه النا�س واإبالغهم بهذه 

والتي  م��وؤخ��را  عليها  ح�شلنا  التي  املعلومات 

نتعامل معها”.

وح����ذر م�����ادورو م���ن اأن ال��ي��م��ن امل��ت��ط��رف 

يعد الأعمال فتنة يف حماولة الإح��داث العنف 

الو�شائل  م��ن  متنوعة  خ���الل جم��م��وع��ة  م��ن 

بالتن�شيق مع متزعم املعار�شة اليمينية خوان 

ن�شمح  ل��ن  اأن��ن��ا  بثقة  “اأقولها  وق���ال  غ��واي��دو 

بذلك وهم مل ولن يكونوا قادرين على جلب 

العنف اإىل �شعبنا و�شوارعنا بل �شت�شود احلملة 

االنتخابية اأجواء حرة و�شعيدة”.

للبرتوكيماويات  تابالزو  جممع  وتعر�س 

ال����واق����ع ع���ل���ى ال�������ش���اح���ل ال�������ش���رق���ي ل��ب��ح��رية 

لهجوم  االأول  اأم�����س  زول��ي��ا  ب��والي��ة  ماراكايبو 

اإرهابي .

وك����ان م������ادورو اأع���ل���ن اأن اع���ت���داء اإره��اب��ي��ا 

اأمواى  ا�شتهدف يوم الثالثاء املا�شي م�شفاة 

اأه��م م�شافى  النفطية بوالية فالكون اح��دى 

التكرير فى فنزويال واأمريكا الالتينية.

وت��ت��ع��ر���س ف��ن��زوي��ال ل��ت��دخ��ل اأم��ري��ك��ي يف 

عرب  ا�شتقرارها  وزع��زع��ة  الداخلية  �شوؤونها 

ودعم  واملالية  االقت�شادية  العقوبات  ت�شديد 

من  م�شتميتة  حم��اول��ة  يف  اليمينية  ال��ق��وى 

على  للهيمنة  خمططاتها  الإح��ي��اء  وا�شنطن 

هذا البلد ال��ذي ميتلك ث��روات نفطية هائلة 

واالن���ق���الب ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س ال�����ش��رع��ي م����ادورو 

العنف  فيها  مب��ا  الو�شائل  جميع  با�شتخدام 

والفو�شى.

االنباط-وكاالت

اأف���ي���د ي����وم اأم�������س ال�����ش��ب��ت، ب�����اأن م�شلحة 

ال�شرائب االإ�شرائيلية توجهت ملحا�شب رئا�شة 

احل��ك��وم��ة، وط��ل��ب��ت م��ن��ه م��ع��رف��ة م�شروفات 

رئي�س احلكومة االإ�شرائيلية، بنيامن نتنياهو، 

بغية االطالع واملحا�شبة

و����ش���ددت امل�����ش��ل��ح��ة ع��ل��ى م��ع��رف��ة اأي من 

م�شروفات نتنياهو �شرفت �شمن اأداء من�شبه، 

اإذ  ال�شخ�شية اخلا�شة،  واأي منها على نفقته 

ي�شر نتنياهو على رف�س دفع �شريبة للدولة، 

عن نفقات منزله ال�شخ�شي يف مدينة قي�شاريا

واأ�شارت املعلومات، اإىل اأن رئا�شة احلكومة 

ردت باأن جميع النفقات، مبا يف ذلك م�شاريف 

ال��ب��ي��ت ال�����ش��خ�����ش��ي واخل����ا�����س يف ق��ي�����ش��اري��ا، 

ووفقا  ملن�شبه.  نتنياهو  اأداء  �شمن  ت�شتخدم 

العليا  للمحكمة  الدولة  اأعلنتها  التي  لالآلية 

قبل ث��الث �شنوات، ف��اإن ال��دول��ة مكلفة بدفع 

اأداء  ل�شالح  ك��ان��ت  اإذا  نتنياهو  م�����ش��روف��ات 

م��ن�����ش��ب��ه، وب���ح���ال ك��ان��ت امل�����ش��اري��ف لنفقته 

اخلا�شة، فاإن عليه دفعها �شخ�شيا

جدير بالذكر اأن نتنياهو يقيم اأي�شا باملنزل 

يف  االإ�شرائيلية،  احلكومة  ل��روؤ���ش��اء  الر�شمي 

اإ�شرائيل  مولت  حيث  بالقد�س،  بلفور  ���ش��ارع 

م�شاريف بيته ال�شخ�شي اأكرث من مرة، فاإىل 

جانب امتناعه عن دفع نفقات بيته ال�شخ�شي، 

ي��رف�����س ن��ت��ن��ي��اه��و دف����ع ال�����ش��رائ��ب ع���ن ه��ذه 

امل�شاريف

ال���ي���وم، ترف�س  ال��ع��ام 2016 وح��ت��ى  وم��ن��ذ 

املحكمة،  م��ن  بدعم  االإ�شرائيلية،  ال�شلطات 

االإف�������ش���اح ع���ن ق��ي��م��ة مت���وي���ل ب��ي��ت نتنياهو 

ال�شخ�شي يف قي�شاريا

االنباط-وكاالت

 يلتفت و�شيم اأعمر، خالل جل�شة حماكمة والده 

عبد ال�شالم؛ بعد عامن من وج��وده بالتحقيق مل 

يحظ فيها ب��اأي زي��ارة تكحل “�شوقه” وت��ربد قلبه، 

يبحث عن �شورته التي مل تطابق الوجوه التي مرت 

اأرج��اء  يف  “جالت ودارت”  عليه خ��الل نظرة عامة 

املحكمة

املقيد،  ال�شخ�س  ذل��ك  مالمح  يف  يدقق  اأن  قبل 

اآث��ار  ال��ق��وى،  امل��ه��ذب، خائر  ال�شعر الطويل غري  ذو 

التعذيب ال�شديدة تظهر على وقفته، ي�شنده �شجانان 

كل من يٍد، ينظر االبن بكامل ات�شاع عينيه حماواًل 

“ابتلعته االأر�س”  اأن لو  اأن��ه وال��ده، ويتمنى  التاأكد 

قبل ذلك، هنا؛ هوت منه دمعة رافقت الدموع التي 

��ا، ومل ميلكا �شوى  اأي�����شً �شقطت م��ن عيني وال��دت��ه 

النطق  وق��ع  على  ال�شدمة  تكرب  اأن  قبل  ال��دم��وع، 

بال�شجن “املوؤبد”

اأي��ام دخل االأ�شريان ال�شقيقان عبد ال�شالم  قبل 

م��ن قلقيلية  ع��ام��اً(  اعمر )49  ع��ام��اً(، ون�شال   51(

عامهما الثامن يف �شجون االحتالل، وهما حمكومان 

االأ���ش��ري عبد  اأن  امل��وؤب��د و)20( ع��ام��اً، علًما  بال�ّشجن 

اأب  اأب��ن��اء واالأ���ش��ري ن�شال هو  اأب لع�شرة  ال�شالم هو 

ل�8 اأبناء، ولهما �شقيق اأي�شا داخل االأ�شر وهو االأ�شري 

 2003 ع��ام  املعتقل منذ  الدين اعمر )38 عاماً(  ن��ور 

واملحكوم بال�ّشجن 55 عاماً

اأعمر ابن االأ�شري عبد ال�شالم قلبه  يفتح و�شيم 

عبد  اأب���ي  “افتقدنا  ق��ائ��ال:  االإخبارية”  “قد�س  ل��� 

ال�شالم، واأعمامي ن�شال ونور الدين، واالأخري اأم�شى 

زه��رة �شبابه معتقاًل يف �شجون االح��ت��الل، حتديًدا 

يف �شجن نفحة ال�شحراوي وقد دخل عامه الثامن 

ع�شر”

واأ���ش��واأ  واأب�شع  الأعنف  ال�شالم،  عبد  اأب��ي  تعر�س 

اأج��ل  م��ن  التحقيق  اإج����راٌم خ��الل  التعذيب،  و�شائل 

التحقيق وحتت  اأم�شى عامن يف  اع���رتاف،  ان��ت��زاع 

الكهرباء  ك��ر���ش��ي  ع��ل��ى  والتقييد  وال�����ش��ب��ح  ال�����ش��رب 

وتعذيبه بالكهرباء حتى خروج الدم من اأذنيه واأنفه 

معاناة  تفا�شيل  اإىل  و�شيم  يدخل  بهذا  وعيونه”.. 

والده داخل ال�شجن

“اأتدري؟ االحتالل يدخل وجبة واحدة كل يوم 
الأب��ي، فعا�س ظروفا �شعبة و�شيئة جداً مل يرحموه 

خالل هذين العامن يف فرتة التحقيق وبعد ذلك مت 

احلكم عليه”

ال��ت��ي تطري  ذاك��رت��ه  املحاكمة  ت��ف��ارق جل�شة  مل 

به لذلك اليوم: “عند ح�شور اأول حمكمة لوالدي 

ل�شدة هول املنظر مل اأعرف اأن هذا والدي الذي يقف 

اأمامي من �شدة عالمات التعذيب وال�شرب و�شعره 

الكبري حتى انهارت اأمي بالدموع والبكاء على والدي 

ولكنه كان واقًفا كاالأ�شد ال�شامخ، نتعلم منه ال�شرب 

تلك  يف  و�شيم  تعتمل  ك��ان��ت  ع���ّدة  والقوة”م�شاعر 

ابتلعتني  لو  “متنيت  باليد حيلة:  اللحظة لكن ما 

اأًبا  اأراه بهذه احلالة، حرمنا االحتالل  االأر���س، وال 

وال�شديق  واالأخ  االأب  ك��ان  الدنيا،  بكنوز  يعّو�س  ال 

كان  ال�شالم،  عبد  االأ���ش��ري  اعتقل  للجميع” حينما 

عمر جنله و�شيم 12 عاًما، واالآن اأ�شبح ع�شرين عاًما، 

خ��الل ث��م��ان ���ش��ن��وات مل ي��ر وال����ده اإال م��رة واح���دة، 

ب�شبب االحتالل والت�شييق عليه، “ال اأن�شى والدتي 

التي حملت امل�شوؤولية فكانت االأب واالأم بنف�س الوقت، 

اأح���ًدا حتى كربنا بغياب  اأال نحتاج  اأج��ل  عملت من 

والدي واأ�شبحنا �شباًنا”

ابنا  اأرى  “حينما  يختفي �شوته خلف احل�شرة: 

مع والده، ميزحون، ي�شحكون، واأنا املحروم من اأبي 

وم�شتاق اإليه، اأحزن كثرًيا، فال طعم للحياة بدونه، 

م�شيًفا: “عّلمنا اأبي الرجولة ونحن اأطفال، االعتماد 

على النف�س يف غيابه، اأت��ذك��ره وق��ت االإف��ط��ار فتتوه 

اأفكارنا، اختفى مرة واحدة )..( كان عماد البيت ومن 

بعده قد �شقطت االأعمدة”

اإ�شافية،  م�شوؤولية  ال�����ش��الم  عبد  زوج���ة  حملت 

واأعباًء كبرية، يف غياب زوجها االأ�شري زّوج��ت ثالث 

من بناتها، ميتزج �شوت و�شيم باملرارة بعفوية: “اأبي 

اأوالد اخواتي ي�شاألون  اأحفاد حتى  اليوم جد لع�شرة 

دائًما: وين �شيدو؟”

“ترك اأبي ذكريات كثرية، ال زلنا متم�شكن فيها 
الآخر عمرنا، اأتعبنا غيابه الطويل، وال زالت دموعنا 

ت�شيل عليه، تفتقده ملات العائلة واأج��واء العيد، كان 

ي�شنع بهجة يلتم اجلميع حوله، ير�شم الب�شمة على 

وجوههم، لكن متّر االأعياد اليوم بال طعم اأو رائحة”. 

يقول و�شيم ينب�س يف تفا�شيل الذكريات، هنا �شحك 

�شوته ما�شًحا مرارة املوقف ال�شابق: “ذكريات رائعة 

الأبي معنا، ملا كانت ال�شيارة “البيجو” عندنا وق�س 

بابها فكان لها هيبة يف البلد؛ وملا كان عندنا االأغنام 

كنت توقظ احلارة، وهو عائد للبيت وبيده اأغرا�س 

ل��ذ وط���اب، ويوقظنا م��ن نومنا لناأكل،  م��ن ك��ل م��ا 

فيه  تعلمنا  وال��ت��ي  اجلمعة  ي��وم  ملحا�شراته  ا�شتقت 

ال�شالة وعمل اخلري واملعروف وحب النا�س”

وا�شتذكر موقفا بطوليا من حياة وال��ده: “قبل 

فرتة من اعتقاله، تعر�س الإطالق نار من قبل جنود 

االحتالل، مما اأدى اإىل اإ�شابته بجانب عينه الي�شرى 

دفاعاً عن الوطن واأبنائه، وما زال يعاين لليوم من 

وجع �شديد وقوي يف عينه، فيما متاطل اإدارة ال�شجن 

يف اإدخال نظارة لعينيه”

 ل��ك��ّل واح����د م��ن االأ���ش��ق��اء االأ����ش���رى م��ع��ان��اة مع 

و�شيم:  ق��ال  منها،  ن�شيب  لن�شال  ك��ان  االح��ت��الل، 

وطيب  كرمي  وهو  اأف��راد  لثمانية  اأب  ن�شال  “عمي 
اإىل  التحقيق  ف��رتة  اأث��ن��اء  تعر�س  اجلميع،  ويحبه 

التعذيب ال�شديد الذي مل يرحمه ال�شجان، وت�شبب 

بك�شر يف يديه اأثناء التحقيق معه وكان يعاين ظروفا 

�شعبة، ولكنه كان يوؤمن باأن احلرية اآتية ال حمالة

ا، حيث اأ�شيب ن�شال  االعتقال �شبقه اإ�شابة اأي�شً

ع��زون عتمة  االح��ت��الل على حجاز  بر�شا�س جنود 

اأع��ل��ى م��ن القلب ب��� 3���ش��م، ف�شجن وُح��ك��م وح��رم من 

الزيارات وروؤية اأوالده الذين يفتقدونه كل يوم”

خالل  الثالث،  �شقيقهم  الدين”  “نور  تعّر�س   

كل  وا�شتخدام  امل���ربح،  ال�شرب  اإىل  التحقيق  ف��رتة 

ونف�شي  ج�شدي  تعذيب  من  عليه  التعذيب  و�شائل 

وقهر واإذالل و”كان يرى املوت كل يوم بعينه ولكنه 

ما زال �شابرا و�شامدا ويثابر على نف�شه باأنه اأقوى 

منهم وهم ال وجود لهم، رغم كل الظروف التي مر 

بها”. والكالم لو�شيم واأ�شاف: “نور هو احلنون واأبو 

ي�شحي  زال  وم��ا  للجميع  وال�شديق  الطيب  القلب 

من اأجل اجلميع وله عدة مواقف فكاهية كونه اآخر 

كانت  “ملا  عامية:  بلهجة  اإحداها  ينتقي  العنقود”. 

املطبخ  على  ال�شغل  من  ويرجع  عد�س،  تطبخ  �شتي 

ويزعل،  الطنجرة  غطاء  ي�شفق  ك��ان  عد�س  يالقيه 

كانت �شتي حتبه الأنه كان ي�شاعدها بكل �شي”

حياة  بتوفري  الدولية  اجلهات  العائلة  وتطالب 

كرمية لنور الدين داخل ال�شجن، “على االأقل تعود 

زيارة اأهله له” هذه اأمنية ابن �شقيقه

االنباط-وكاالت

ق��ال ن��ادي االأ���ش��ري اإن ت��ده��وراً خ��ط��رياً وُمت�شارعاً ط��راأ على 

الو�شع ال�شحي لالأ�شري االأخر�س الذي يواجه املوت يف م�شت�شفى 

ال�98 على التوايل يف  يومه  دخل  والذي  “كابالن” االإ�شرائيلي، 
اإ�شرابه املفتوح عن الطعام رف�شاً العتقاله االإداري

واأو����ش���ح ن����ادي االأ����ش���ري اأن االأ����ش���ري االأخ���ر����س ي��واج��ه خ��الل 

ال�شاعات املا�شية نوبات ت�شنج تتكرر ب�شكل متقارب وت�شتمر ملدة 

ت�شعف  وال�شمع  ال��روؤي��ة  على  قدرته  اأن  كما  ال�شاعة،  اإىل  ت�شل 

ب�شكل ملحوظ مقارنة مع الفرتة املا�شية، عدا عن �شيق التنف�س 

واالأوجاع ال�شديدة يف كافة اأنحاء ج�شده، وعلى وجه اخل�شو�س 

يف راأ�شه و�شدره

واأ�شاف، اأنه وحتى االآن ال توجد اأي بوادر جدية لال�شتجابة 

تعنته، رغم  االح��ت��الل  يوا�شل  االأخ��ر���س، حيث  االأ���ش��ري  ملطلب 

وهيئات  حقوقية  موؤ�ش�شات  عن  �شدرت  التي  املتكررة  املطالبات 

دول��ي��ة ب�����ش��رورة االإف�����راج ال��ف��وري ع��ن��ه، وك��ان��ت املحكمة العليا 

املن�شرم،  اأكتوبر  االأول/  ت�شرين  من  ال���29  تاريخ  يف  لالحتالل 

رف�شت جمدداً التما�شاً تقدمت به حماميته لالإفراج عنه، ونقله 

اإىل م�شت�شفى فل�شطيني، وهو جزء من عدة التما�شات تقدمت 

بها �شابقاً للمطالبة باالإفراج عنه، ويف جميعها رف�شت املحكمة 

االإفراج عنه

اأن ا�شتمرار االحتالل يف اعتقال  ن��ادي االأ�شري جم��دداً  واأك��د 

االأ�شري االأخر�س رغم ما و�شل له من و�شع �شحي خطري جداً، 

هو مبثابة قرار اإعدام ينفذه االحتالل ب�شكل بطيء وممنهج

يذكر اأن حمكمة االحتالل اأعادت “جتميد” االعتقال االإداري 

اأكتوبر   - االأول  ت�شرين  م��ن  ال����25  ت��اري��خ  يف  االأخ��ر���س  لالأ�شري 

“كابالن”  اح��ت��ج��ازه يف م�شت�شفى  ع��ل��ى  االإب���ق���اء  م��ع  امل��ن�����ش��رم، 

اعتقاله  اإنهاء  يعني  “التجميد” ال  ق��رار  اأن  علماً  االإ�شرائيلي، 

االإداري

ويف ال�����ش��ي��اق، ي��وا���ش��ل اأ���ش��ريان اإىل ج��ان��ب االأ���ش��ري االأخ��ر���س 

اإ���ش��راب��ه��م��ا امل��ف��ت��وح ع���ن ال��ط��ع��ام يف زن���ازي���ن ���ش��ج��ن “النقب 

الزغري  حممد  وهما:  االإداري  العتقالهما  ال�شحراوي” رف�شاً 

من اخلليل م�شرب منذ )13( يوماً، وبا�شل الرمياوي من رام اهلل 

منذ )12( يوماً

27 متوز  ت��اري��خ  االأخ��ر���س معتقل منذ  االأ���ش��ري  اأن  اإىل  ُي�شار 

اأط��ف��ال، واالأ���ش��ري حممد  - يوليو 2020، وه��و متزوج واأب ل�شتة 

الزغري )33 عاماً( من اخلليل، معتقل منذ تاريخ ال�19 من ني�شان 

با�شل  واالأ�شري  اأطفال،  لثالثة  واأب  متزوج  وهو   ،2020 اأبريل   -

الرمياوي )24 عاماً( من رام اهلل، معتقل منذ االأول من �شباط 

2020

 مادورو: مؤامرة خارجية لعرقلة االنتخابات التشريعية في فنزويال

 مصلحة الضرائب اإلسرائيلية تحقق في مصروفات نتنياهو

 الثالثي »أعمر«.. »حكم المؤبد« لم يعدم أمل عودة »أعمدة البيت«

 نادي األسير: تدهور ُمتسارع وخطير على الوضع الصحي لألسير األخرس

 إعالمي كويتي يدعو دول الخليج 
للمساهمة في إعادة إعمار سوريا

االنباط-وكاالت

ت�����ش��اءل االإع���الم���ي ال��ك��وي��ت��ي، اأح��م��د 

ال�شعودية من  الذي مينع  ما  اجلاراهلل، 

اإع����ادة ع��الق��ات��ه��ا م��ع ���ش��وري��ا ب��ع��د م��رور 

اأكرث من 10 �شنوات على اندالع احلرب، 

اإعمار �شوريا داعيا للم�شاهمة باإعادة 

وق���ال اجل����اراهلل، يف ت��غ��ري��دة ل��ه عرب 

اإن  “تويرت”،  ع��ل��ى  اخل���ا����س  ح�����ش��اب��ه 

دم���رت  اإره������اب  ح����رب  ���ش��ن��وات  “ع�شر 
واأ�������ش������اف:  منت�شر”،  وال  �����ش����وري����ا 

“ب�شراحة نحن من اعتدينا على ال�شام 
عليها  وال�شيطرة  بحكمها  احلاملن  مع 

وعلى مقدراتها”

اإىل  “العودة  اإىل  اجل�������اراهلل  ودع�����ا 

بامل�شاهمة  ذنوبنا  عن  والتكفري  �شوريا، 

يف اإعمارها”

ال�����ذي  “ما  اجل������������ارهلل:  وت�����������ش�����اءل 

ال�����ش��ع��ودي��ة، وه���ي ع��م��ود اخليمة  مي��ن��ع 

اخل��ل��ي��ج��ي��ة، م���ن اإع������ادة ع��الق��ات��ه��ا مع 

ال�شام؟”

�شوؤال يظهر على ال�شطح يف كل انتخابات، وبخا�شة النيابية منها. ونعتقد اأنه لي�س بال اأ�شا�س، اإذ 

اأن قرائن فاقعة عدة توؤكد م�شروعيته. فمن حيث العدد، لو ان “ن�شف املجتمع” ينت�شر باأغلبيته 

للمرت�شحات، لكانت الفائزات منهن بالع�شرات، ولتغريت تركيبة املجال�س النيابية. 

وماذا عن الكوتا الن�شائية؟ األي�شت اإقراراً باأن جمتمعنا، مل يزل غري متحم�س الإنتخاب املراأة؟!

درجت الكوتا يف قانون االنتخاب عام 2003، بهدف ت�شجيع املجتمع، ذكوراً واناثاً، النتخاب 
ُ
لقد اأ

املراأة. ولوال الكوتا، مع اأنها باملنا�شبة غري د�شتورية، لكانت فر�س املراأة يف النيابة �شبه معدومة. فمنذ 

انتخاب املجل�س النيابي احلادي ع�شر عام  1989 وحتى اليوم، مل تزل الفائزات يف التناف�س اأقل من 

عدد اأ�شابع اليد الواحدة. 

وعلى �شعيد االأ�شوات، ُيالحظ اأنها قليلة للفائزات بالكوتا حتى باملقارنة مع الكثري ممن مل 

يحالفهم احلظ من الرجال املرت�شحن. 

وبالعودة اإىل ال�شوؤال عنوان هذا املقال، جند اأن االإجابة اجلاهزة دائما يف املجتمع الن�شوي وب�شكل 

خا�س يف املدن، تتعلق بالغرية والتناف�س بن النا�شطات. وهنَّ عادة ما يُكنَّ متقاربات يف اخلربات 

والكفاءة، ولهذا كثرياً ما ترتدد يف اأو�شاطهن خالل االنتخابات عبارة )ما حدا اأح�شن مني(. 

اأما يف االأري��اف، فاإن تبعية امل��راأة للرجل و�شعف ثقتها بنف�شها، هما �شبب عزوفها عن انتخاب 

املرت�شحات من بنات جن�شها. هناك، يف موا�شم االإنتخابات بخا�شة، تت�شادى يف الو�شط الن�شوي 

عبارة )اإذا الرجال ما قدروا يعملوا اإ�شي، معقول الن�شوان يقدرن؟!(

ونحن نعتقد ان االمر يتعدى الغرية بن النا�شطات يف املدن، وتبعية املراأة للرجل يف االأرياف.

الظاهرة مرتبطة ببنية النظام االإجتماعي الثقايف يف جمتمعاتنا الذكورية، باأبعادها االقت�شادية 

وال�شيا�شية والقيمية. ومن جتليات هذه البنية يف جمتمعنا بخ�شو�س ما نحن ب�شدده، ما ُيعرف 

باالإجماعات الع�شائرية، خالل اال�شتعداد لالإنتخابات، التي عادة ما يكون بطلها الرجل. واذا ما 

ن�شاأت منذ  ف��امل��راة  الرتبوية.  االأمن���اط  ف�شنجده ميتح من  الظاهرة،  لهذه  املغذي  اجل��ذر  تتبعنا 

الطفولة على اأن الرجل اأقدر منها على ممار�شة العمل ال�شيا�شي، وبالتايل، اأكرث اأهلية للنيابة. ومع 

الزمن، متاهت املراأة مع نظرة املجتمع الذكوري اليها. فما تزال تنظر لنف�شها على اأنها اأدنى من 

الرجل، الذي تكر�شت فوقيته يف منطقة الال�شعور داخله ويف نف�س املراأة اأي�شاً، منذ ال�شغر. 

يف ظروف كهذه، ال ُيتوقع ان يكون لدى امل��راأة القدرة على مقاومة �شغوط الع�شرية واالأ�شرة 

النتخاب الرجل. وما اأكرث ممار�شي هذه ال�شغوط، بالرتغيب وامل�شايرة اأو باالإرغام اذا تطلب االأمر. 

ُملكاً لها. فعليها االإمتثال لرغبة االأ�شرة والع�شرية، واالإن�شياع  هذا يعني، ان �شوتها لي�س دائماً 

ملنطوق العادات والتقاليد مع اأنها متيل اإىل التقليل من كفاءتها وتهم�شها ل�شالح الرجل. وعلى 

�شعيد العادات والتقاليد اأي�شاً، جند انها مل تزل ت�شع مركز القوة االقت�شادية بيد الرجل على 

م�شتوى االأ�شرة واملجتمع، حتى لو كانت املراأة عاملة ومنتجة.  ومن بيده املال، بيده �شلطة اتخاذ 

االإت�شال مع جمهور  ام���راأة، يف  املر�شحة من قيود مفرو�شة عليها، كونها  امل���راأة  ال��ق��رار. وتعاين 

الناخبن باأوقات حمددة. 

يف �شياق مت�شل، ت�شافرت البنى املنتجة لدونية املراأة وعدم الثقة بجدارتها، منذ قدمي الزمان، 

التي  القوامة،  فكرة  ذلك  ومن  ديني.  بغطاء  مغلفاً  لالأفراد  الفكرية  اخللفيات  يف  ذلك  لتاأ�شيل 

حتيل الذهن اإىل اأن املراأة خملوق �شعيف وت�شرفاته غري م�شمونة، وبالتايل بحاجة اإىل الو�شاية 

والتوجيه واملراقبة و�شبط ال�شلوك. 

اأما الهدف الرئي�س، فهو احتكار القيادة للرجل يف االأ�شرة واملجتمع و�شرعنة حتكمه بو�شائل 

االإنتاج. 

القوامة يف اللغة، تعني القيام على االأمر واإح�شانه. وتعني اأي�شاً، الرعاية وامل�شوؤولية واملحافظة. 

لكن العادات والتقاليد هبطت بالقوامة، اإىل االعتقاد بو�شاية الرجل على امل��راأة واالنتقا�س من 

مكانتها. 

ل اهلل بع�شهم على  لنتاأمل االآية )34( يف �شورة الن�شاء: )الرجال قوامون على الن�شاء مبا ف�شَّ

بع�س ومبا اأنفقوا من اأموالهم... االآي��ة(. ال نريد اقحام القاريء يف جدل التفا�شري، لكننا نقول 

يف �شياق اجتهادات نعتقد ب�شحتها، اأن �شيغة )مبا ف�شل اهلل بع�شهم على بع�س( ت�شمل الرجال 

والن�شاء. هنا، تتحدد �شروط القوامة لي�س على اأ�شا�س الذكورة واالأنوثة واإمنا باالأف�شلية والقدرة 

على االإنفاق. هذا يعني اأن م�شوؤولية القوامة يتحملها من ي�شتطيع رجاًل كان اأم امراأة، بدليل �شيغة 

)مبا ف�شل اهلل بع�شهم على بع�س( ولي�س على بع�شهن. وعليه، فاإن “عدم حتديد اأف�شلية َمن على 

َمن ب�شكل قاطع وتركها دون تعين، يعني تداول القوامة او امل�شاركة فيها” )انظر د. ن�شر حامد ابو 

زيد، دوائر اخلوف/قراءة يف خطاب املراأة، �س 214(. 

وعلينا مالحظة ال�شرط الثاين للقوامة يف االآي��ة )مبا اأنفقوا من اأموالهم(، فاإنه يتحقق ملن 

لديه القدرة على االإنفاق رجاًل كان اأم امراأة. فاإذا كانت املراأة قبل 1400 �شنة واأزيد، تابعة للرجل 

اقت�شادياً، فاإنها اليوم مهند�شة و�شحفية وطبيبة ورائدة ف�شاء وقا�شية وحمامية وغري ذلك من 

مهن واخت�شا�شات وعمل يف �شتى امليادين. املراأة اليوم، ت�شارك الرجل يف االإنفاق على اأ�شرتها، وهناك 

ن�شاء يتحملن م�شوؤولية االإنفاق على اأ�شرهن بالكامل لظروف معينة. مق�شود القول، اذا مل يِف 

الرجل بواجبات االإنفاق على اأ�شرته، تنتفي قوامته. اأما املراأة التي تعمل وتتح�شل على دخل تنفق 

نظر  كتابنا: معامل يف 
ُ
منه على اأ�شرتها اإىل جانب الرجل، فاإنها ت�شبح مكافئة معه يف القوامة)اأ

طريق النهو�س، �س 206(. 

ولكي نبقى يف ال�شدد ال نخرج عنه، ن�شري اإىل اأن ما اأوردن��ا من عوائق واأ�شباب متنع امل��راأة من 

انتخاب امل��راأة، لي�شت ق��دراً مربماً، وال ميكن اأن تكون ح��االت ثابتة. فالتطور والتغيري من �شنن 

احلياة وثوابتها. وما يبدو را�شخاً يف االأذهان اليوم، قابل للمراجعة النقدية غدا، ح�شب امل�شتجدات 

امل��راأة  نقول،  ما  ودليل  واأوان.  زم��ان  كل  والتقدم يف  النهو�س  املراجعة، مفتاح  وه��ذه  والتطورات. 

ذاتها، التي هي اليوم غريها باالأم�س. فقد اأثبتت جدارتها يف خمتلف املجاالت واأ�شبحت اأكرث وعياً 

ون�شجاً، وتخطت الكثري من الرت�شبات والعوائق االإجتماعية. لكن وعلى الرغم من ذلك، ما يزال 

قة لتوعية املراأة بحقوقها، كاأ�شا�س ينبني عليه تغيري  واقعنا ي�شتدعي بذل املزيد من اجلهود املن�شَّ

قناعة املجتمع نحو الثقة باملراأة وباأهمية دورها. وعندما يتحقق ذلك بن�شبة ُيعتد بها، �شيتال�شى 

تلقائياً ال�شوؤال: مِلَ ال تنتخب املراأُة املراأَة؟!

د. عبداهلل الطوالبة

ِلَم ال تنتخب المرأُة 
المرأَة؟!

االثنني   2/ 11 / 2020



الدويل
90 االثنني  2/ 11 / 2020 

مود يتوا�شل تقاطر ال�شيدات الناطقات بالرو�شية من بلدانهن للم�شاركة يف   بجهد �شخم ومحَ

الربنامج ال�شهري “اأُردننا جّنة.. اأُردننا بخري”، والذي اأقرته وزارة ال�شياحة والآثار الأردنية م�شكورة، 

رغبة منها بتن�شيط وا�شع لل�شياحة املحلية والت�شغيالت اليومية الفاعلة فيها. 

 يقوم )نادي “ناديجدا” لل�شيدات �شديقات الثقافة الرو�شية(؛ الذي ترتاأ�شه بنجاح ونكران ذات 

ال�شيدة الهّمامة نتاليا نازارنكو، بن�شاط �شخم لتعريف الناطقات بالرو�شية يف الأُردن وخارجه على 

الثقافة والتاريخ واجلغرافيا والتقاليد والوقائع الأردنية، وعلى كل مايّت�شل باململكة و�شعبها من 

ر، وميتد هذا التعريف اإىل م�شاحات وا�شعة خارج احلدود الأردنية،  �شوؤون و�شجون وعلو �شاأن وحت�شّ

الأر�شية وحدها  الكرة  على  م�شاحًة  الأكببرب  رو�شيا  ريبباح  لي�س يف  بن�شاط )فرد/جماعي(،  مدفوعاً 

فح�شب، بل وكذلك يف اأرجبباء ع�شرات الدول ال�شديقة التي �شمنها ال�شوفييتية ال�شابقة، وعوا�شم 

اأُوروبية، ترى يف اللغة الرو�شية �شقيقًة �شالفية تاريخاً وحرفاً ول�شاناً وثقافًة. 

 زد على ذلك، يتو�ّشع عمل النادي يومياً اأفقياً وعمودياً للتعريف بكنوز الأردن التاريخية والثقافية 

والإن�شانية، و�شماحته الدينية وقبوله لالآخر الب�شري، ويحَكت�شب هذا الن�شاط �شهرة يف دوٍل كانت اأو 

مازالت تعمل على تدري�س اللغة الرو�شية، باعتبارها ثالث لغة رئي�شية يف العامل، بعد اللغتني ال�شينية 

والإجنليزية.  

 نّظم النادي بالتعاون مع وزارة ال�شياحة والآثببار العامرة بالربامج النبيلة، عّدة رحالت ناجحة 

والف�شاءات  واملببدن  املواقع  من  العديد  وغريها  الأزرق  ال�شومري،  رم،  وادي  ال�شلط،  عجلون،  اإىل 

الأردنية، التي ت�شهد للنادي عمله الدوؤوب وجناحه الثقايف الباهر الذي اخرتق خمتلف الآفاق، رغبًة 

عرفًة وِعلماً، ولإعالء اإ�شم الأردن وحقائقه احل�شارية، وللتعريف  منه لتتخ�ش�س �شيداته بالأردن محَ

املو�شوعي بالإن�شان الأردين الطيب واملُكتنز بكل م�شاعر الحرتام والتقدير لالأجنبي. 

ن يتطلعون  الأردن عن كثب، وجميع محَ بالتعّرف على  ن ترغب  النادي باحت�شان كل محَ ُي�شاهم   

خلدمته بفعالية، �شمنهم ال�شيوف وال�شياح والزوار، اإ�شافة اإىل جمهرة كثيفة ِمن املُقيمني الفاعلني 

اإن�شانياً يف امل�شرية احل�شارية للمملكة الأردنية الها�شمية. 

 تتقدم ال�شيدات ع�شوات النادي بنجاح متوا�شل يف تلبية نداءات جاللة املليك املفدى، عبد اهلل 

الثاين املعظم حفظه اهلل واأبقاه ذخراً للوطن ولالأمة العربية ولالإن�شانية لتعزيز الأُخّوة الب�شرية، 

فهو يوا�شل بال كلل ول ملل التعريف بنهج الأُردن الو�شطي عاملياً وم�شاندته لِقيم ال�شالم والوئام 

الديني واحل�شاري على كل امل�شتويات. 

 يحَعود النجاح املتوا�شل يف اأعمال النادي اإىل تفعيالت ال�شيا�شة امللكية يف يوميات الأردن و�شعبه، 

وللن�شاط اجلاد لإدارة النادي وما ُيبديه من اإهتمام بالغ بتوجيهات معايل وزير ال�شياحة والآثببار، 

وللتعاون الوازن والنافع والهادف والدقيق معها لكونه مفتاح النجاح للربامج املطروحة وزارياً، والتي 

لة. ت�شُب يف �شالح املواطن الأردين وموؤ�ش�شات الأردن على اختالف ُم�شّمياتها ذات ال�شِّ

 ي�شتمر النادي بالعمل الرتويجي للُمنتحَج ال�شياحي والثقايف واحل�شاري الأردين على م�شتويات 

�شيداته اجلببباّدات والن�شيطات وامللتزمات  واإعالمية، ومببن خببالل  عببّدة، جماعية وفببرديببة، موؤ�ش�شية 

عد، وبات عدد �شخم من  نبحَ النجاح تلو النجاح على خمتلف ال�شُّ بهدفهن الوطني - الأممي، وقد اأ�شْ

اأ�شحاء العقول وم�شتقيمي الكحَالم والُكلم يف الدول ال�شديقة على معرفة بالأردن وحقائقه ووقائعه، 

وهو ما ُي�شّكل �شداً منيعاً مبواجهة رغبات خارجية مري�شة ت�شتهدف الأُردن العزيز واأن�شاره العامليني 

اخُللحَ�شاء لرد الأكاذيب والفربكات الناعقة باخلراب على ناعقيها، فقد تك�شّفت �شخو�شهم املُّت�شحة 

بال�شواد وذات التليفات ال�شيطانية، فاأ�شبحوا من اأتباع املا�شي البعيد املحَثقوبة م�شداقيته.

*كاتبة واإعالمية رو�شية متخ�ش�شة بالتاريخ وال�شياحة الأردنية، ورئي�شة حترير جريدة »امللحق 

الرو�شي«، الناطق باللغة الرو�شية  يف �شحيفة »ذا �شتار« �شابقاً.

نيدوغينا  يلينا 

»األردن جّنة”.. يتواصل وَيعلو 
بترويج )فرد/جماعي( واسع االنباط-وكاالت

والبب�ببشببنبباعببة  الببتببجببارة  وزارة  اأعببلببنببت   

اأحدها  متاجر  ثمانية  اإغببالق  الكويتية 

اإىل  واإحالتها  اإ�شرائيلية  منتجات  يبيع 

النيابة

بببيببان  يف   ، البببتبببجبببارة  وزارة  وقببببالببببت  

�شحفي اليوم الحد ، اإن فرق التفتي�س 

�شبطت منتجات من الكيان ال�شهيوين 

املببحببلببيببة ح�شب  الأ�ببببشببببواق  مبببظبببورة يف 

الببقببانببون تببببباع يف اإحبببدى �ببشببركببات قطع 

غبببيبببار الببب�بببشبببيبببارات يف مببنببطببقببة البب�ببشببويببخ 

الواقعة يف الكويت العا�شمة  

�ببشببكببوى  اأن  اإىل  الببببببببوزارة   واأ�ببببشببببارت 

يفيد  م�شتهلك  قبل  مببن  رفببع  واإخببطببار 

بوجود �شركة تزاول بيع �شلع اإ�شرائيلية 

ال�شنع

تلقت  الببتببفببتببيبب�ببس  فبببرق  اأن  واأ�بببشبببافبببت 

الببب�بببشبببكبببوى وقبببببامبببببت ببببالبببتبببدقبببيبببق عببلببى 

وتبني  البب�ببشببركببة  يف  املببوجببودة  الب�شاعة 

وجود ب�شاعة الكيان ال�شهيوين وكانت 

عبارة عن ثرمو�شتات حجم �شغري بعدد 

اإ�شرائيل  يف  �شنع  عليها  كتب  علبة   77

يف  والببنببظببم  للقانون  خمالفة  يعد  ممببا 

التعامل مع منتجات الكيان ال�شهيونى

وذكرت وزارة التجارة اأن  �شبعة مال  

اأرببببعبببة مببنببهببا خببالببفببت البببقبببرار البببببوزاري 

بيع  عببر�ببس  املببحببالت  الببذي يحظر على 

اإىل ب�شطة يف  بالإ�شافة   ، املقلدة  ال�شلع 

تعبئة  وم�شنع  ومطعم  ال�شمك  �ببشببوق 

خالفت قوانني الوزارة

التفتي�س  فبببرق  اأن  الببببببوزارة  واأكبببببدت 

جتاه  الالزمة  املحا�شر  بتدوين  قامت 

والإحالة  لإغالقها  متهيداً  املخالفني  

اإىل النيابة التجارية لإجراء الالزم

االنباط-وكاالت

الببدولببيببة  البببعبببالقبببات  “جمل�س  قببببال 

املتحدة  الببوليببات  �شماح  اإن  فل�شطني” 

باختيار  القد�س  مواليد  من  ملواطنيها 

“اإ�شرائيل” مكان امليالد على جوازاتهم 
هو خرق �شافر للقوانني الدولية

وكالة  و�شل  بيان  يف  املجل�س  واأ�ببشببار 

الوليات  اأن  اإىل  الأحد،  يوم  “�شفا”، 
املبببتبببحبببدة تبب�ببشببر عبببلبببى تببببزويببببر البببتببباريبببخ 

التي  الببقببرن  �شفقة  وتطبيق  والببواقببع، 

ب�شكل  الفل�شطينيني  حببقببوق  تبب�ببشببطببب 

كامل

اأن مثل هذه اخلطوات  املجل�س  واأكد 

لن  الفل�شطيني  ال�شعب  �شد  العدائية 

للمنطقة،  اأمبببًنبببا  ول  ا�ببشببتببقببراًرا  جتببلببب 

يف  البب�ببشببراع  وت�شعل  الببتببوتببر  �شتزيد  بببل 

املنطقة

واأ�شاف اأن اخلطوات الأمريكية هذه 

التطبيع  اتببفبباقببيببات  تبباأتببي يف ظببل  املببببّرة 

العربية مع دولة الحتالل، “والتي ما 

اإل  والحببتببالل  املتحدة  الببوليببات  زادت 

الهادفة  وخطواتهم  عدائهم  يف  اإمعاًنا 

الفل�شطينية” الق�شية  لت�شفية 

وكببببانببببت الببببوليببببات املبببتبببحبببدة اأعببلببنببت 

الببقببد�ببس  يف  املببببولببببوديببببن  رعببببايبببباهببببا  اأن 

“اإ�شرائيل”  ا�شم  و�شع  من  �شيتمكنون 

ال�شفر،  بجوازات  امليالد  مل  خانة  يف 

اعببرتاف وا�شنطن  اإىل  اإ�ببشببارة  وذلببك يف 

بالقد�س عا�شمة لدولة الحتالل

االنباط-وكاالت

على  غبببداً  تنق�شي  املئة  بعد  اأعبببوام  ثالثة 

جرمية بريطانيا املتمثلة بوعد بلفور امل�شوؤوم 

ال�شهيوين  الكيان  لببزرع  البداية  �شكل  الببذي 

الغا�شب على الأر�س العربية وما ترتب عليه 

من اآثببار كارثية ل يببزال ال�شعب الفل�شطيني 

حتى  ثمنها  تدفع  باأكملها  املنطقة  و�شعوب 

الآن يف الوقت الذي يواجه فيه الفل�شطينيون 

اليوم حتديات كربى ل تقل خطورة عن هذا 

الوعد ويف مقدمتها ما ت�شمى �شفقة القرن 

الأمببريببكببيببة الإ�ببشببرائببيببلببيببة الببرامببيببة لت�شفية 

الق�شية الفل�شطينية.

يف الثاين من ت�شرين الثاين عام 1917 وجه 

وزيببر خارجية بريطانيا اآنببذاك اآرثببر جيم�س 

بلفور ر�شالة اإىل اللورد اليهودي ليونيل وولرت 

دي روت�شيلد اأحد زعماء احلركة ال�شهيونية 

باأمر من رئي�س احلكومة الربيطانية ديفيد 

لبببويبببد جببببببورج متببببحببببورت حبببببول مبببببدى قببببدرة 

اأهبببببداف بريطانيا  البب�ببشببهببايببنببة عببلببى حتببقببيببق 

واحلفاظ على م�شاحلها يف املنطقة العربية 

وهببو مببا �شكل اأحبببد اأخببطببر ف�شول املببوؤامببرات 

التي حيكت للمنطقة العربية واملتوا�شلة حتى 

اليوم بهدف تفتيتها وتدمريها والق�شاء على 

خدمة  لأبنائها  الكرمي  العي�س  مقومات  كل 

للدول  ال�شتعمارية  والأهبببداف  للمخططات 

الغربية ولالحتالل الإ�شرائيلي الغا�شب.

تاريخية خطرية  �شابقة  �شكل  بلفور  وعببد 

وخمببالببفببة �ببشببافببرة لببكببل الأعبببببراف والببقببوانببني 

الببببدولببببيببببة مبببنببحببه الأر�بببببببببس الببفببلبب�ببشببطببيببنببيببة 

اأ�شحابها  وت�شريد  ال�شهيونية  للع�شابات 

احلقيقيني واإقامة كيان الحتالل الإ�شرائيلي 

الغا�شب عام 1948 فيما تتواىل تداعيات هذا 

الوعد وف�شول املوؤامرة اليوم واملتمثلة باإعالن 

كانون  يف  ترامب  دونببالببد  الأمريكي  الرئي�س 

عا�شمة  املحتلة  القد�س  مدينة   2017 الأول 

لببكببيببان الحببتببالل الإ�ببشببرائببيببلببي ونببقببل �شفارة 

بالده اإليها منت�شف اأيار 2018 بالتزامن مع 

الذكرى ال�شبعني للنكبة وكل ذلك �شمن ما 

ت�شمى �شفقة القرن التي اأعلن بنودها مطلع 

العام اجلبباري يف ظل �شمت املجتمع الببدويل 

موا�شلتهم  يببببوؤكببببدون  الفل�شطينيني  لببكببن 

كل  ومببقبباومببة  ببباأر�ببشببهببم  وت�شبثهم  البب�ببشببمببود 

خمططات الحتالل حتى ا�شرتجاع حقوقهم 

كاملة ويف مقدمتها حق العودة واإقامة دولتهم 

امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س.

ويف ت�شريح ملرا�شل �شانا اأكد ع�شو اللجنة 

الفل�شطينية  الببتببحببريببر  ملنظمة  التنفيذية 

وا�ببشببل اأبببببو يببو�ببشببف اأن وعبببد بببلببفببور يببعببد من 

اأكببببرب اجلبببرائبببم الببتببي ارتببكبببببت بببحببق ال�شعب 

الفل�شطيني حيث نتج عنه زرع كيان غا�شب 

اأر�ببس فل�شطني مبثابة �شرطان يف قلب  على 

املنطقة العربية بهدف اإدامة عدم ال�شتقرار 

فيها والبب�ببشببيببطببرة عببلببى ثببرواتببهببا ومببقببدراتببهببا 

م�شرياً اإىل وجود حتركات ق�شائية فل�شطينية 

رفع  ومت  جرميتها  على  بريطانيا  ملالحقة 

دعوى ق�شائية �شدها يف املحاكم الفل�شطينية 

للمحاكم  التوجه  هي  التالية  اخلطوة  فيما 

الدولية مل�شاءلة بريطانيا على جرميتها التي 

ت�شببت بنكبة ال�شعب الفل�شطيني وت�شريده يف 

اأ�شقاع الأر�س.

املتحدث با�شم حركة فتح اأ�شامة القوا�شمي 

اأ�شار اإىل اأن ف�شول املوؤامرة ل تزال م�شتمرة 

مببن خبببالل خمببطببطببات البب�ببشببم وال�ببشببتببيببطببان 

الببقببرن  �شفقة  ت�شمى  مببا  وطببببرح  والببتببهببويببد 

ال�شعب  اإرادة  من  النيل  من  تتمكن  لن  التي 

اأن  على  باأر�شه م�شدداً  املتم�شك  الفل�شطيني 

احلقوق ل ت�شقط بالتقادم و�شيوا�شل ال�شعب 

الفل�شطيني طريق املقاومة حتى نيل حقوقه 

ويف مببقببدمببتببهببا حبببق تببقببريببر املبب�ببشببري وعببببودة 

الالجئني اإىل ديارهم طبقاً لقرارات ال�شرعية 

الدولية.

اأن ذكببببرى وعبببد بلفور  الببقببوا�ببشببمببي  واأكبببببد 

لل�شعب  واملبببعبببانببباة  الأمل  مبببعببباين  كبببل  حتببمببل 

بببالعببتببذار  بببريببطببانببيببا  مببطببالببببباً  الفل�شطيني 

امل�شوؤوم  الوعد  هببذا  عن  الفل�شطيني  لل�شعب 

وما نتج عنه من ماآ�س وت�شريد الفل�شطينيني 

من ديارهم وداعياً اأحرار العامل للوقوف اإىل 

من  يكافح  الببذي  الفل�شطيني  ال�شعب  جانب 

اأجل نيل حقوقه العادلة التي اأقرتها ال�شرعية 

الدولية.

ال�شعبية  للجبهة  املركزية  اللجنة  ع�شو 

لتحرير فل�شطني اأ�شامة احلاج اأحمد اأو�شح اأن 

وعد بلفور هو اأكرب ظلم تاريخي حدث بتاآمر 

الفل�شطينيني  بحق  ال�شتعمارية  القوى  من 

واأن  ل�شعبها  مببلببك  فل�شطني  كببل  اأن  مبببوؤكبببداً 

الن�شال واملقاومة هما ال�شبيل لتحرير الأر�س 

التوقف  الببدويل  املجتمع  وعلى  الفل�شطينية 

عن �شيا�شة الكيل مبكيالني واإن�شاف ال�شعب 

الببذي وقع  التاريخي  الفل�شطيني من الظلم 

عليه ب�شبب وعد بلفور امل�شوؤوم.

الفل�شطيني  ال�شعب  الببعببام حلببزب  الأمبببني 

بلفور  وعببد  تداعيات  اأن  بني  ال�شاحلي  ب�شام 

القرن  مببن خببالل �شفقة  املبب�ببشببوؤوم متوا�شلة 

وخمببطببطببات ال�شم ال�ببشببتببعببمبباري بببدعببم من 

الق�شية  ت�شفية  على  تعمل  الببتببي  وا�شنطن 

الفل�شطيني  ال�شعب  اأن  مببوؤكببداً  الفل�شطينية 

�شامد على اأر�شه و�شيحمي حقوقه الوطنية 

البببتبببي ل تبب�ببشببقببط ببببالبببتبببقبببادم و�ببشببيببفبب�ببشببل كل 

خمططات الحتالل والإدارة الأمريكية.

الببدويل بدعم  ال�شاحلي املجتمع  وطالب 

م�شريه  تقرير  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حببق 

الحتالل  جببرائببم  �شد  عالياً  ال�شوت  ورفبببع 

الإ�شرائيلي والعمل على اإنهاء هذا الحتالل 

القتل وال�شتيطان والتطهري  الببذي يوا�شل 

العرقي بحق الفل�شطينيني.

عببب�بببشبببو الببببلببببجببببنببببة املبببببركبببببزيبببببة لببلببجبببببهببة 

ممود  فل�شطني  لببتببحببريببر  الببدميببقببراطببيببة 

خبببلبببف قبببببال اإن وعبببببد ببببلبببفبببور جبببرميبببة �ببشببد 

الإن�شانية نتج عنها نكبة ال�شعب الفل�شطيني 

امل�شوؤوم  الوعد  هذا  وا�شتكمل   1948 العام  يف 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب عرب �شفقة 

القرن الهادفة لت�شفية احلقوق الفل�شطينية 

واأعبببلبببن احلببببرب عببلببى كببل قبببببرارات ال�شرعية 

الدولية ذات ال�شلة بالق�شية الفل�شطينية يف 

انحياز فا�شح لالحتالل الذي كثف عمليات 

ال�شتيطان والتهويد لالأر�س الفل�شطينية.

مببببن جبببانبببببببه دعببببببا اخلبببببببببري يف البببقبببانبببون 

ت�شكيل  اإىل  الببعبباطببي  عبببببد  �ببشببالح  البببببدويل 

اأجببل  جلببان قانونية فل�شطينية ودولببيببة مببن 

بلفور  وعببد  جرمية  على  بريطانيا  مالحقة 

و�شمان اعتذارها عن تلك اجلرمية لل�شعب 

القانونية  اأن اخلطوة  اإىل  الفل�شطيني لفتاً 

الدولية  الببعببدل  ملحكمة  الببتببوجببه  هببي  املهمة 

على  ق�شائياً  بريطانيا  مالحقة  اأجبببل  مببن 

وعد بلفور وما اأعقبه من نكبات على ال�شعب 

وممار�شة  وتهجري  ت�شريد  من  الفل�شطيني 

اأب�شع اأنواع اجلرائم بحقه.

االنباط-وكاالت

يببوا�ببشببل الأ�ببشببري مبباهببر الأخببر�ببس )49 

لليوم  الطعام  عن  املفتوح  اإ�شرابه  عاًما( 

بببا لعببتببقببالببه  98 عببلببى الببببتببببوايل، رفببب�بببشً البببببب

على  مببتببوا�ببشببل  تببدهببور  و�ببشببط  الإداري، 

ال�شحية حالته 

م�شت�شفى  يف  الأخببر�ببس  الأ�شري  ويقبع 

و�شعه  ويبببزداد  الإ�شرائيلي،  “كابالن” 
يبببوم، وقبببد يتعر�س  بببعببد  يببوًمببا  البب�ببشببحببي 

لنببتببكببا�ببشببة مببفبباجببئببة يف اأحبببببد اأعبب�ببشببائببه 

الأمبببالح  ن�شبة  لنق�س  نببظببًرا  احلببيببويببة، 

على  احل�شول  ورف�شه  لديه،  وال�شوائل 

واملدعمات املحاليل 

ويبببعببباين الأ�بببشبببري مبببن اإعبببيببباء واإجبببهببباد 

�ببشببديببديببن، وببببببداأ يبب�ببشببعببر ببببباأمل يف قببلبببببه، 

حا�شتا  تبباأثببرت  كما  ج�شده،  لآلم  اإ�شافة 

لنوبات  ويتعر�س  لديه،  والنطق  ال�شمع 

اأنبببحببباء  خمببتببلببف  يف  �ببشببديببد  واأمل  تبب�ببشببنببج 

و�شداع  الببروؤيببة  يف  ت�شو�س  ومببن  ج�شده، 

�شديد

واأكبببببد رئببيبب�ببس هببيببئببة �بببشبببوؤون الأ�بببشبببرى 

ال�شبت،  م�شاء  بكر  اأبو  قدري  واملحررين 

الأ�شري  حياة  على  كبري”  “خطر  وجببود 

يفقد  ببببببداأ  اأنبببببه  اإىل  مبب�ببشببرًيا  الأخببببر�ببببس، 

وبببات  تدريجًيا،  والب�شر  ال�شمع  حببوا�ببس 

غببري قببادر على الببكببالم، مببع وجببود خطر 

اأع�شاءه احليوية يتهدد 

“�شفا”  و�شل  بيان  يف  بكر  اأبببو  وقببال 

مببن  يببببقببببرتب  الأخببببببر�ببببببس  “الأ�شري  اإن 

100 مببن الإ�ببشببراب، والحببتببالل  يببومببه البببب

عنه  الإفببببراج  يف  وميبباطببل  يتعنت  زال  ل 

اإكماله قرار اعتقاله الإداري  وي�شر على 

احلايل”

فببك  رفبببب�ببببس  الأ�ببببببشببببببري  اأن  واأ�ببببببشبببببباف 

الإداري  اعببتببقببالببه  ببباإلببغبباء  اإل  الإ�بببشبببراب 

فل�شطيني  م�شت�شفى  اإىل  نقله  اأو  فبببوًرا، 

يعلم  “فهو  املحتلة،  الغربية  ال�شفة  يف 

اأن ميببدد  الحبببتبببالل ميبباطببل وميببكببن  اأن 

اعتقاله مرة اأخرى”

واأو�شح اأن الحتاد الأوروبي ومنظمات 

حقوق الإن�شان بداأت بالتحرك ومطالبة 

الحتالل باإنهاء معاناة الأ�شري الأخر�س، 

اأنها  اإل  اأن املطالبات جاءت متاأخرة  رغم 

مهمة يف هذا التوقيت

�شيلة  ببببلبببدة  مبببن  الأخببببر�ببببس  والأ�ببببشببببري 

اأبناء  الظهر يف جنني، متزوج، واأب ل�شتة 

اُعتقل  �شابق  واأ�شري  الببزراعببة،  يف  ويعمل 

1989م، وق�شى نحو  عدة مرات منذ عام 

ب�شكل  الحبببتبببالل  �ببشببجببون  يف  �ببشببنببوات   4

متفرق

 27 يف  اعتقلته  الحتالل  قوات  وكانت 

اإىل  وجببرى حتويله   ،2020 يوليو  متببوز/ 

العتقال الإداري ملدة اأربعة اأ�شهر، وعليه 

�شرع منذ حلظة اعتقاله باإ�شراب مفتوح 

عن الطعام

 موقف صارم.. الكويت تغلق متجرا يبيع منتجات إسرائيلية وتؤكد ُجرم التعامل مع الكيان الصهيوني وتهدد المخالفين

 مجلس العالقات الدولية بفلسطين: أمريكا تصر على تزوير التاريخ

 في الذكرى الـ 103 لوعد بلفور المشؤوم.. الفلسطينيون يؤكدون أن مخططات تصفية قضيتهم لن تمر

 بدأ يفقد حاستي السمع والبصر تدريجًيا. 98 يوًما على إضراب األسير األخرس وجهود مكثفة إلنقاذه

االنباط-وكاالت

عببلببى البببرغبببم مبببن تبب�ببشببدر كبببباًل من 

الببرئببيبب�ببس الأمبببريبببكبببي دونبببالبببد تببرامببب، 

ومببنببافبب�ببشببه البببدميبببقبببراطبببي جبببو بببايببدن 

اأجببببواء النببتببخببابببات الأمببريببكببيببة املببقببررة 

نوفمرب،   3 املوافق  القادم  الثالثاء  يوم 

اإل اأن ال�شباق للبيت الأبي�س ل يقت�شر 

عليهما بل اإن هناك اآخرين يناف�شون يف 

اأنهم  من  الرغم  النتخاباتوعلى  هببذه 

مر�شحون مغمورون، فقد يكون لهوؤلء 

الأربعة دورا يف ت�شتيت اأ�شوات الناخبني 

والتاأثري يف نهاية املطاف على حظوظ 

اأحد املر�شحني البارزين، بايدن وترامب

يعد اأحد موؤ�ش�شي احلزب الأخ�شر يف 

الوليات املتحدة الأمريكية، وهو ع�شو 

يف احتاد نقابة العمال ونا�شط بيئي من 

منا�شبة   24 يف  تر�شح  وقبببد  نببيببويببورك، 

باءت  عببدة، لكن كل ماولته  ملنا�شب 

بالف�شل

ويركز هوكينز )68 عاما( يف حملته 

�شيا�شية  حببركببة  بببنبباء  على  النتخابية 

واجتماعية حيوية م�شتقلة من الطبقة 

العاملة يف مواجهة احلزبني اجلمهوري 

والدميقراطي والراأ�شمالية ب�شكل عام

وقبببببد اخببببتببببار هببوكببيببنببز يف 5 مبببايبببوم 

له  نائبة  لتكون  اأنغيال وولكر،  املا�شي، 

نا�شطة  وهببي  الرئا�شية،  النتخابات  يف 

وتعمل  اأفببريببقببيببة،  اأ�ببشببول  مببن  عمالية 

�شائقة حافالت و�شاحنات

نبببا�بببشبببطبببة ا�بببببشبببببرتاكبببببيبببببة، مببر�ببشببحببة 

عن  الأمريكية  الرئا�شية  لالنتخابات 

حزبي ال�شرتاكية والتحرير، وال�شالم 

الببعببام  هبببذا  تر�شحها  ويببعببد  واحلبببريبببة، 

الرئي�س  ملن�شب  اإمببا  نوعه  من  العا�شر 

اأو نائبه

ولدت ل ريفا يف نيو مك�شيكو، وتبلغ 

من العمر 66 عاما، وقد اختارت ليونارد 

النتخابات  يف  لها  نائبا  ليكون  بلتيري 

يف  نا�شط  وهبببو  الأمببريكببيببة،  الرئا�شية 

جمبببال احلببقببوق املببدنببيببة لببالأمببريكببيببني 

الأ�شليني، ويبلغ من العمر 66 عاما

مدر�س اأمريكي مر�شح للرئا�شة عن 

حببزب الت�شامن الأمببريكببي، وهببو اأحببد 

الدميقراطية  الأيببديببولببوجببيببة  داعببمببي 

املبب�ببشببيببحببيببة، وقببببد اأعبببلبببن عبببن تببر�ببشببحببه 

للمن�شب يف 5 اأبريل املا�شي، بعد موؤمتر 

للحزب عقد عن بعد

وقببد اخببتببار كبببارول )70 عببامببا( عمار 

باتيل نائبه له يف النتخابات الرئا�شية، 

وهو من اأ�شول هندية، وقد جاء والداه 

اإىل الوليات املتحدة يف اأواخر �شتينيات 

القرن املا�شي

للرئا�شة  مر�شحة  اأمريكية  �شيا�شية 

الليربتاري. ولببدت يف يوم  عن احلببزب 

يف  ليربتيفيل  بببلببدة  يف   1957 مببايببو   1

اإلينوي. ودر�شت علم النف�س يف جامعة 

بايلور، كما ح�شلت على اإجازة الأ�شتاذية 

�شاوثرن  جامعة  مببن  الأعببمببال  اإدارة  يف 

ميثودي�شت

ويبببخبببو�بببس النبببتبببخببباببببات نبببائبببببببا لها 

�شيا�شي  نا�شط  وهببو  كببوهببني،  جببريمببي 

اأمريكي، ورجل اأعمال، ويبلغ من العمر 

38 عاما

االنباط-وكاالت

قببببالببببت هبببيبببئبببة �ببببببشببببببوؤون الأ�بببببشبببببرى 

خببطببورة على  هببنبباك  اإن  واملبببحبببرريبببن، 

نتيجة  املبببوقبببوفبببات،  الأ�بببشبببريات  حببيبباة 

ظببببببروف الحببببتببببجبببباز البب�ببشببيببئببة والببببال 

املببعبببببار ب�شجن  اإنبب�ببشببانببيببة داخبببل قبب�ببشببم 

“ال�شارون”، حيث يتم زجهن ملدة 14 
�شجن  اإىل  نقلهن  يتم  اأن  قبل  يببومببا، 

“الدامون”
يوم  لها،  بيان  يف  الهيئة  واأو�شحت 

الأحد، اأن الأ�شريات املوقوفات يعانني 

�شعبة  ونف�شية  معي�شية  اأو�ببشبباع  مببن 

ومعقدة، حيث يتم زجهن داخل ق�شم 

بعد  اجلنائيني  ال�شجناء  لق�شم  ماذ 

يتعر�شن  وهناك  مبا�شرة،  اعتقالهن 

مببن  يبب�ببشببلببمببن  لبببفبببظبببي ول  لبببتبببحبببر�بببس 

باألفاظ نابية ال�شراخ وال�شتم 

ت�شمح  ال�شجن  اإدارة  اأن  واأ�ببشببافببت 

قبب�ببشببم  اإىل  بببببالببببدخببببول  لبببلببب�بببشبببجبببانبببني 

ينتهك  ب�شكل  املببوقببوفببات،  الأ�ببشببريات 

�شيتهن خ�شو

اأ�بببشبببريات  اأن  اإىل  الببهببيببئببة  ولببفببتببت 

من  عبببدة  مبببرات  طببالببنب  “الدامون” 
فيه  قبب�ببشببم  تخ�شي�س  البب�ببشببجببن  اإدارة 

حديثاً،  املعتقالت  الأ�ببشببريات  لو�شع 

ل �شيما اأن هناك خطرا على حياتهن 

لغاية  لكن  “ال�شارون”،  بببب  ببقائهن 

اللحظة مل ت�شتجب الإدارة ملطالبهن، 

البببببوعبببببودات  �بببشبببوى  لبببهبببن  تبببقبببدم  ومل 

ب�شكل  والت�شويف  واملماطلة  الوهمية 

مق�شود

 أربعة منافسين لترامب وبايدن فمن هم ؟

 هيئة األسرى: ظروف احتجاز مقلقة تعيشها 
األسيرات الموقوفات في معبار »الشارون«



الإثنني   2/ 11 /  2020

الـريـا�ضي

القاهرة - وكاالت

امل��دي��ر الفني  ال���ب���دري،  اأ���س��ب��ح ح�����س��ام 

مل��ن��ت��خ��ب م�����س��ر، يف ورط���ة ب��ع��د امل�����س��اج��رة 

ال���ت���ي ن�����س��ب��ت ب����ن حم���م���د ف�����س��ل ع�����س��و 

وحممود  الكرة  الحتاد  اخلما�سية  اللجنة 

االأه����ل����ي. جن����م  “كهربا”  امل���ن���ع���م  ع���ب���د 

وت�����س��اج��ر ف�����س��ل م���ع ك��ه��رب��ا ع��ل��ى من�سة 

ال��ت��ت��وي��ج ب����درع ال�����دوري امل�����س��ري، عقب 

نهاية لقاء االأهلي وطالئع اجلي�ش م�ساء 

وكان  ل��ل��دوري.  االأخ��رة  باجلولة  ال�سبت 

كهربا  ا�ستدعاء  يف  بجدية  يفكر  ال��ب��دري 

ملع�سكر املنتخب امل�سري يف �سهر نوفمرب/

ملواجهتي  ا�ستعدادا  اجل��اري،  ثان  ت�سرين 

االأفريقية  االأمم  كاأ�ش  ت�سفيات  يف  توجو 

يومي 14 و17 من ال�سهر احلايل.ويدر�ش 

البدري ا�ستبعاد كهربا جتنبا لل�سدام مع 

ا�ستقر  اأن االأخر  حممد ف�سل، خ�سو�سا 

ع��ل��ى ت��ق��دمي ���س��ك��وى ���س��د ال��الع��ب ل��دى 

البدري  ال��ك��رة.  ب��احت��اد  االن�سباط  جلنة 

���س��ب��ق اأن ���س��م ك��ه��رب��ا ح��ن ك���ان الع��ب��ا يف 

الربتغايل،  اأفي�ش  دي�سبورتيفو  �سفوف 

رغ�����م ه���ج���وم م�������س���وؤويل ن����ادي����ه االأ����س���ب���ق 

حممد  مع  ال�سدام  ولكن  �سده  الزمالك 

لتكرار  راف�����س��ا  ال��ب��دري  يجعل  ق��د  ف�سل 

با�ستدعاء كهربا. املغامرة 

01

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكرتوين

منتخب مصر في ورطة

شلباية يهدي الفوز للراحل قتديل

البحري مدربا لكرة االهلي

بوني ينهي مشواره مع االتحاد

االنباط - عمان

ق����دم  ف��ري��ق ال���وح���دات ل��ك��رة ال��ق��دم، 

فوزه الثمن الذي حققه على الفي�سلي 

ب��ط��ول��ة دوري  يف خ���ت���ام م��رح��ل��ة ذه����اب 

املحرتفن، اإىل جماهره ، وروح هدافه 

�سلباية  زياد  وقال  قنديل.  ن�سر  االأ�سبق 

ت�سريحات  يف  ال��ق��دم  ك��رة  ن�ساط  مدير 

“ ن�سكر  الر�سمي:  الوحدات  نادي  ملوقع 

اجلهازين الفني واالإداري والعبي فريق 

الوحدات، فقد كانوا على قدر امل�سوؤولية 

يف الديربي، وا�ستحقوا الفوز عن جدارة 

الفوز  “نهدي  واأ���س��اف:  وا�ستحقاق”. 

للراحل ن�سر قنديل و للجماهر الوفية 

يف  الق�سري  غيابها  رغ��م  ح�سرت  ال��ت��ي 

القوي  ال��داف��ع  واأع��ط��ت  بامللعب،  قلوبنا 

مفاتيح  اأح���د  وك��ان��ت  ال��ف��ري��ق،  ملنظومة 

الفي�سلي”.وكان  ع��ل��ى  امل��ه��م��ة  ال���ف���وز 

ب��ال�����س��دارة بعدما  ال���وح���دات ق��د ت��وغ��ل 

م��ت��ق��دم��اً  ن��ق��ط��ة   27 اإىل  ر����س���ي���ده  رف����ع 

�ساحب  الفي�سلي  ع��ن  نقاط   10 ب��ف��ارق 

الثالث. املركز 

االنباط -عمان

ال�سوري  تعين  االأهلي  النادي  اأعلن 

كرة  لفريق  فنيا  مديرا  البحري،  ماهر 

ان����زور  االأردين  ل��ل��م��درب  خ��ل��ف��ا  ال���ق���دم 

النادي  اإدارة  جمل�ش  ع�سو  وق��ال  نف�ش. 

ها�سم باج اإن االإدارة قررت اإجراء تغير 

نتائج  تراجع  ب�سبب  الفني  اجلهاز  على 

ال���ف���ري���ق ال�����ذي ي��ح��ت��ل امل����رك����ز االأخ����ر 

واو�سح  القدم.  لكرة  املحرتفن  ب��دوري 

اأن االأه���ل���ي ات��ف��ق م���ع امل�����درب ال��ب��ح��ري 

ال����ذي ���س��ي��ق��ود ال��ف��ري��ق خ����الل م��رح��ل��ة 

االياب من دوري املحرتفن التي تنطلق 

اخلمي�ش املقبل وكان ماهر بحري، حقق 

وتوج  اأردن��ي��ة  ف��رق  ع��دة  رائعة مع  نتائج 

معها ببطوالت واألقاب حملية، فيما قاد 

املا�سي للنجمة  املو�سم  ال�سوري،  ت�سرين 

الثالثة يف تاريخه.

جدة - وكاالت

اأع��ل��ن امل��ه��اج��م االإي���ف���واري وي��ل��ف��ري��د 

ب������وين، اإن����ه����اء ع���ق���ده م����ع ن������ادي احت����اد 

ج��دة ال�����س��ع��ودي، بعد اأق��ل م��ن ع��ام على 

اإن��ه��اء  ب��وين،  واأع��ل��ن  ل��ل��ن��ادي.  ان�سمامه 

عقده مع ناديه عرب تغريدة ن�سرها على 

“تويرت”،  مب��وق��ع  ال�����س��خ�����س��ي  ح�����س��اب��ه 

اإدارة  م���ع  اإت���ف���اق  اإىل  “تو�سلت  ق��ائ��ال 

وتابع:  االحتاد من اأجل اإنهاء التعاقد”. 

على  واجلماهر  ال��ن��ادي  اأ�سكر  اأن  “اأود 
التي  االأوق���ات  جميع  وعلى  يل،  دعمهم 

“اأمتنى  ب��وين:  واأمت  �سويا”.  ق�سيناها 

امل�ستقبل”.  يف  ل���الحت���اد  ال��ت��وق��ي��ق  ك���ل 

31 عاما، قد انتقل  وكان بوين �ساحب ال�

اإىل االحتاد يف فرتة االنتقاالت ال�ستوية 

العام املا�سي، بعد انتهاء عقده من نادي 

���س��وان��زي االإجن��ل��ي��زي.و���س��ارك ب��وين مع 

خاللها  �سجل  م��ب��اري��ات،   10 يف  االحت���اد 

5 اأهداف.

االنباط - عمان

مل�سلحته  الو�سع  ال��وح��دات  فريق  ح�سم 

الندية  القدم  ك��رة  دوري  �سدارة  يف  وتوغل 

امل����ح����رتف����ن وح�����ي�����دا م�����ع خ����ت����ام م���رح���ل���ة 

من  اك��ر  االخ�سر  �سرب  ان  وبعد  ال��ذه��اب 

فوز  اثمن  حقق  فهو  واح��د  بحجر  ع�سفور 

نظيفن  ب��ه��دف��ن  التقليدي  مناف�سه  ع��ل��ى 

اىل  ملناف�سه  الطبيعي  غر  الو�سع  م�ستغال 

ال��ف��ارق  تو�سيع  م��ن  مكنه  ال��ف��وز  ان  ج��ان��ب 

الفي�سلي  م��ع  نقاط  ع�سرة  اىل  النقاط  يف 

االم�����ر ال�����ذي ���س��ي��ج��ع��ل��ه ي���خ���و����ش امل��رح��ل��ة 

القادمة براحة واطمئنان يف �سعيه ال�ستعادة 

ال�سابق  ال��ب��ط��ل  ال����دوري م��ن  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب 

امل��ت��وا���س��ع  مب�����س��ت��واه  ت���رك  ال���ذي  الفي�سلي 

ا�ستفهام  عالمة  من  اك��ر  القمة  مباراة  يف 

الكرة  ع�سا  ات��ف��ق  املقابل  ..يف  ع�ساقه  ل��دى 

اف�سل  ان فريق اجلزيرة يعد احد  االردنية 

فرق الدوري وهو الذي فقد كل العبيه مع 

ب��داي��ة امل��و���س��م واع��ت��م��د ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 

ال�سباب لكنه ا�ستطاع ان يحقق معهم نتائج 

مم��ي��زة و���س��ع��ت��ه يف امل���رك���ز ال���ث���اين ب��ج��دارة 

ن��ت��ائ��ج  ..ويف  ال����وح����دات  خ��ل��ف  وا���س��ت��ح��ق��اق 

اال���س��ب��وع االخ���ر م��ن ال����دوري ق��اد املهاجم 

على  الفوز  لتحقيق  الرمثا  ال���دردور  حمزة 

“هاتريك”،  3-1 بت�سجيله ثالثية  ال�سريح 

الوحيد  الهدف  ال��ذودان  يو�سف  اأحرز  فيما 

م�ست�سيفه  م��ع  االأه��ل��ي  للمناف�ش.وتعادل 

عن  اأوال  ال�سيوف  ت��ق��دم  حيث   ،2-2 م��ع��ان 

ط��ري��ق م���راد ب��ي��ك��ب��وف، وخ��ال��د اأب���و ري��ا���ش، 

فار�ش  باإم�ساء  هدفن  معان  يحرز  اأن  قبل 

غ��ط��ا���س��ة و���س��ع��ي��د م���رج���ان. وف����از اجل��زي��رة 

حممود  طريق  عن   ،0-4 االأردن  �سباب  على 

م��ر���س��ي )ه���دف���ن(، ع��ل��ي ع���ل���وان، وم��و���س��ى 

�سحاب  على  تغلب  احل�سن  وك��ان  العمري. 

ب��ه��دف ن��ظ��ي��ف اأح������رزه ���س��ري��ف ال��ن��واي�����س��ة، 

ال�سريح  على  الفي�سلي  فاز  النتيجة  وبذات 

ال�سلط  جلبو�ش.ومتكن  اأبو  يو�سف  باإم�ساء 

3-0، بثنائية حممود  من الفوز على االأهلي 

زعرتة وهدف عبيدة ال�سمارنة، فيما تعادل 

�سحاب مع �سباب االأردن 2-2، �سجل ل�سحاب 

�سمر رجا )هدفن(، ولل�سباب لوؤي عمران 

وخالد الدردور.

وم����ع ن���ه���اي���ة م���رح���ل���ة ال����ذه����اب، ح��اف��ظ 

ال�����وح�����دات ع���ل���ى �����س����دارت����ه ل���ل���ف���رق ب����� 27 

ثم   ،21 ب���  ث��ان��ي��اً  اجل��زي��رة  ح��ل  فيما  نقطة، 

ال�سلط   ،16 واحل�سن  الرمثا   ،17 الفي�سلي 

�سباب   ،11 �سحاب   ،14 ومعان  ال�سريح   ،15

يذكر   .7 االأهلي   ،10 االأردن  و�سباب  العقبة 

البطولة  مناف�سات  م��ن  االإي���اب  مرحلة  اأن 

ت�سرين   5 امل��ق��ب��ل  اخل��م��ي�����ش  ي���وم  �ستنطلق 

الثاين.

االنباط - عمان

االأول  املركز  �سليمان  املت�سابق معتز  اح��رز 

يف اجلولة الثانية من بطولة االأردن ل�سباقات 

مناف�ساته  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ال���رب���اع���ي،  ال���دف���ع 

 23 امليت مب�ساركة  البحر  ال�سبت يف بانوراما 

املركز  يف  وح���ل  جمهور  م��ن  دون   ، مت�سابقا 

الثاين املت�سابق هيثم العبادي وجاء يف املركز 

الثالث اأحمد العبادي، ويف الفرق ف��از  فريق 

نقطة.   58 بر�سيد  االأول  باملركز   1 العبادي 

وجولة  االأوىل  اجل��ول��ة  م��ن  ال�سباق  وت��األ��ف 

اأخ��رى الأف�سل 15 نتيجة يحققها ال�سائقون 

يف  قوية  كانت  واملناف�سة  االأوىل،  اجل��ول��ة  يف 

اجلولة االأوىل للو�سولة اىل اجلولة االأخرة 

واملناف�سة    ، ال�سائقون  الأف�سل نتيجة حققها 

بن  االأوىل  اجلولة  يف  كانت  ت�سويقا  االك��ر 

املت�سابقن هيثم العبادي بزمن 5.57 دقيقة، 

دق��ي��ق��ة،   5.18.76 ب���زم���ن   ال��ع��ب��ادي  واأح���م���د 

دقيقة،   5.19.04 ب��زم��ن  ال��ع��ت��وم  وم�سطفى 

وعبد اللطيف �سمعان بزمن 6.03.76 دقيقة، 

دق��ي��ق��ة،   6.06.77 ب��زم��ن  اأب����و ج��اب��ر  وو���س��ي��م 

وفرا�ش املو�سى  بزمن  6.29.44 دقيقة، ووليد 

العبادي بزمن 7.02.92 دقيقة، ومعتز �سليمان 

بزمن 7.09.34 دقيقة، وجهاد العدوان بزمن 

اأب���و ع����واد  بزمن  8.37.73 دق��ي��ق��ة، وحم��م��د 

9.19.72 دقيقة، ومعن النهار بزمن 11.33.17  

دقيقة   12.92 ب��زم��ن  �سوبر  ويحيى  دقيقة، 

دقيقة،   13.04.15 ب��زم��ن  حيمور  اهلل  وع��ب��د 

وا�ستطاع  14.35 دقيقة.  بزمن  وغيث قبطي 

ال�سباق  لقب  اح���راز  �سليمان  معتز  املت�سابق 

يف اجلولة االأخ��رة بعد مناف�سة �سديدة بن 

املت�سابقن

النتائج الفنية لل�سباق املركز االأول:  معتز 

���س��ل��ي��م��ان وحم��م��د ���س��ل��ي��م��ان – ج��ي��ب ب��زم��ن 

5.14.66 دقيقة.

امل���رك���ز ال���ث���اين : ه��ي��ث��م ال��ع��ب��ادي وع��اه��د 

���س��الح��ات – ري��ن��ج روف�����ر ك��ال���س��ي��ك ب��زم��ن 

5.21.90 دقيقة.

املركز الثالث:  اأحمد العبادي وعلي غامن 

– �سوزوكي �ساموراي بزمن 5.41.83 دقيقة.
املركز الرابع:  وليد عبادي وجعفر حجبي 

– تويوتا هايلوك�ش بزمن 5.51.58 دقيقة.
ال�سمان  اللطيف  عبد  اخل��ام�����ش:   امل��رك��ز 

وع���ام���ر غ����امن – ت��وي��وت��ا ه��اي��ل��وك�����ش ب��زم��ن 

6.50.86 دقيقة.

املركز ال�ساد�ش:  معن النهار وجواد املو�سى 

– رينج روفر كال�سيك بزمن 6.55.99 دقيقة.
وحممد  حيمور  اهلل  عبد  ال�سابع:  امل��رك��ز 

 7.41.34 ب��زم��ن  ب���ات���رول  – ن��ي�����س��ان  م�سبح 

دقيقة.

امل��رك��ز ال��ث��ام��ن : ف��را���ش امل��و���س��ى وح�سام 

اجلوري – الند روفر بزمن 8.34.56 دقيقة.

امل��رك��ز ال��ت��ا���س��ع:  حممد اأب���و ع���واد وخالد 

 10.2.98 بزمن  هايلوك�ش  تويوتا   – البلوي 

دقيقة.

واإي��ه��اب  ج��اب��ر  اأب���و  و�سيم  العا�سر:  امل��رك��ز 

 10.25.75 بزمن  هايلوك�ش  – تويوتا  ع��الن 

دقيقة.

الرتتيب العام املركز االأول:  معتز �سليمان 

وحممد �سليمان. املركز الثاين : هيثم العبادي 

وعاهد �سالحات .

املركز الثالث:  اأحمد العبادي وعلي غامن.

ال��ف��رق :  امل��رك��ز االأول ف��ري��ق ال��ع��ب��ادي 1 

بر�سيد 58 نقطة.

ع��واد  اأب��و  4: حممد  الفئة  الفئات  اأب��ط��ال 

وخالد البلوي. الفئة 3 : فرا�ش املو�سى وح�سام 

وحممد  �سليمان  معتز   :2 ال��ف��ئ��ة  اجل�����وري. 

واإي��ه��اب  ج��اب��ر  اأب���و  و�سيم   :1 الفئة  �سليمان. 

عالن.

االنباط - عمان

قرر احتاد كرة ال�سلة يوم ام�ش االأحد، 

ال��ف��رق مبختلف  ت��دري��ب��ات ك��اف��ة  اإي���ق���اف 

72 �ساعة. فئاتها العمرية ملدة 

اي��ق��اف  ���س��ب��ب  اأن  اإىل  االحت�����اد  ول��ف��ت 

الو�سع  تقييم  حل��ن   ، ي��ع��ود  ال��ت��دري��ب��ات 

الوبائي يف االأردن واالإجراءات احلكومية 

اخلا�سة بذلك.بدوره قال زكريا اجللي�ش 

ال��وح��دات يف  ال�سلة يف  م��دي��ر ف��ري��ق ك��رة 

القرار  اإن  الر�سمي،  ناديه  ملوقع  ت�سريح 

م���ن ���س��اأن��ه اأن ي��ل��ح��ق ال�����س��رر ب��ج��اه��زي��ة 

ال����الع����ب����ن.وك����ان ف���ري���ق ال�����وح�����دات ق��د 

توقف  بعد  من  تدريباته  موؤخراً  ا�ستاأنف 

اإث����ر ا���س��اب��ة ع���دد م���ن الع��ب��ي��ه ب��ف��رو���ش 

كورونا.

الوحدات في الصدارة والجزيرة يفرض حضوره

ختام الجولة الثانية لبطولة األردن لسباقات الدفع الرباعي

ايقاف تدريبات السلة 
بسبب كورونا
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مؤمن وزوجته يحضران مراسم تتويج االهلي

ميالن يعزز صدارته للدوري االيطالي

زيدان يفكر بمواجهة انتر ميالن

 كومان قلق من االداء الهجومي للبرشا
مدريد - وكاالت

اأع�����رب رون����ال����دو ك���وم���ان امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

ل��ر���س��ل��ون��ة، ع���ن ا���س��ت��ي��ائ��ه م���ن ال��ت��ع��ادل 

الإيجابي )1-1( خالل مواجهة ديبورتيفو 

اأالفي�س، يف اإطار مناف�سات اجلولة الثامنة 

من الليجا. وقال كومان، خالل ت�سريحات 

“اأنا  االإ�سبانية:  “ماركا”  �سحيفة  نقلتها 

واالأم��ر  الهجوم،  خط  يف  االأداء  ب�ساأن  قلق 

ال يتعلق بال�سلوك اأو الرتكيز، لكن حتقيق 

امل���زي���د م���ن ال��ن��ج��اح اأم�����ام امل���رم���ى، وح���دث 

ا”.  اأي�سً وال��ي��وم  يوفنتو�س  ���س��د  ذل��ك  ل��ن��ا 

لكن  اأالفي�س،  “�سجلنا هدًفا �سد  واأ�ساف: 

وت�سجل  ال��ف��ر���س  م��ن  الكثري  ت�سنع  ح��ن 

واحدة فقط فهذا لي�س جيًدا”. وتابع: “3 

تغيريات مع بداية ال�سوط الثاين؟ مل اأكن 

بع�س  هناك  وك��ان  االأول،  بال�سوط  �سعيًدا 

واالأمور  الالعبن لديهم بطاقات �سفراء، 

امل�ساحات  اأغ��ل��ق  اخل�سم  الأن  مُعقدة  كانت 

اأعلى،  االإي��ق��اع  يكون  اأن  وك��ان يجب  ج��ي��ًدا، 

واأردف:  فر�س”.  لدينا  كانت  ذل��ك  ورغ��م 

لتاأخري  يوفنتو�س  اأمام  انتقدمتوين  “لقد 
التغيريات، واليوم قمت بها بنهاية ال�سوط 

االأول، وكان لدي اأ�سخا�س على دكة البدالء 

ل���دي���ه���م ال����ق����درة ع���ل���ى ال��ت�����س��ج��ي��ل، وك��ن��ت 

باملباراة”.  للفوز  االأ�سياء  تغيري  يف  اأرغ��ب 

البدالء؟  مقاعد  على  “�سورتي  وا�ستكمل: 

 10 اآخر  اأنني فعلت كل ما لدي، ويف  اأعتقد 

واإذا  ال��ف��ر���س،  م��ن  ال��ك��ث��ري  �سنعنا  دق��ائ��ق 

اأن  االأف�سل  فمن  �سورتي  ب�سبب  تنتقدين 

نرتك هذا املوؤمتر«.

الأننا  بالقلق  اأ�سعر  “بالطبع  واأو���س��ح: 

12 نقطة،  ح�سدنا نقطتن فقط من اأ�سل 

واأع���ت���ق���د اأن امل����ب����اراة ب�����س��ك��ل ع����ام م��ق��ب��ول��ة 

مل  اإذا  قلقا  اأك���ر  �ساأ�سبح  وك��ن��ت  ل��ل��غ��اي��ة، 

اأداء  لدينا  يكون  اأن  ويجب  الفر�س،  نخلق 

ُن��ه��در  اأن  امل���رم���ى، وال مي��ك��ن  اأم����ام  اأف�����س��ل 

الكثري من الفر�س”. وعن املطالبة بركلة 

اأال  “اأف�سل  ك��وم��ان:  ي��وجن، رد  ل��دي  ج��زاء 

اأع��ل��ق ع��ل��ى ه��ذه ال��ل��ق��ط��ة، وق��ل��ت ���س��اب��ًق��ا ما 

مناق�سة  اأري��د  وال  التحكيم،  جتاه  به  اأ�سعر 

هذه امل�ساألة مرة اأخرى«.

نبحث  اأن��ن��ا  اأح��ي��اًن��ا  “اأعتقد  واخ��ت��ت��م: 

ك���ث���رًيا ع���ن ال��ل��م�����س��ة االأخ��������رية، ب����دال م��ن 

املنطقة، واأالفي�س لعب  الت�سديد من خارج 

ال��دف��اع،  يف  االأ�سخا�س  م��ن  الكثري  ب��وج��ود 

وك��ان��ت ه��ن��اك م�����س��اح��ات يف خ��ط ال��و���س��ط، 

وك��ان��ت االأم���ور ُم��ع��ق��دة ل��ن��ا، ل��ذل��ك يف مثل 

ه����ذه ال����ظ����روف حت���ت���اج ل��ل��ح��ظ��ة ع��ب��ق��ري��ة 

للت�سجيل«.

القاهرة - وكاالت

خ��ط��ف��ت زوج����ة م���وؤم���ن زك���ري���ا، جنم 

خالل  االأ���س��واء  ال�سبت،  م�ساء  االأه��ل��ي، 

حفل ت�سليم درع الدوري ملو�سم )2019–

االأه��ل��ي  وف���از  االأح��م��ر.  للفريق   )2020

يف  نظيفة  بثالثية  اجلي�س  طالئع  على 

اجل��ول��ة االأخ����رية ل��ل��دوري امل��م��ت��از، بعد 

اأ�سهر ب�سبب جائحة   5 مو�سم توقف دام 

زكريا  موؤمن  زوجة  ت�سعى  ومل  كورونا. 

لكل  االإعالمي-  للظهور  حمبة  -الغري 

ح�سلت  التي  واالإ���س��ادات،  ال�سجة  ه��ذه 

كرة  وع�ساق  اجلماهري  من  اليوم  عليها 

القدم.

ويعاين موؤمن زكريا من مر�س نادر، 

طويلة،  فرتة  املالعب  عن  يبتعد  جعله 

حيث ك��ان��ت اآخ���ر م��ب��اراة ل��ه م��ع االأه��ل��ي 

ورغم   .2018 االأول/دي�����س��م��ر  كانون  يف 

ال��ط��وي��ل، ح�سر م��وؤم��ن زك��ري��ا  ال��غ��ي��اب 

ب�سحبة اأ�سرته ال�سغرية، مرا�سم تتويج 

ل��ل��ع��ام اخلام�س  ال����دوري  ب���درع  االأه��ل��ي 

ع��ل��ى ال����ت����وايل. ح�����س��ور زوج�����ة م��وؤم��ن 

ب�سدة  االأنظار  لفت  مالك،  وابنه  زكريا، 

االأهلي  جماهري  وهتفت  املباراة،  خالل 

لرفع  لالعب  ب�سدة  احل��ا���س��رة  القليلة 

معنوياته.

الظهور  زوجة موؤمن زكريا، ال حتب 

االإع������الم������ي، وم���ن���ذ زواج����ه����م����ا ق���ب���ل 3 

�سنوات، مل تظهر �سوى يف منا�سبتن.

م��ن  ي���ق���رب  م����ا  م���ن���ذ  ك���ان���ت  االأوىل 

ع������ام، وال��ت��ق��ط��ت��ه��ا ال����ك����ام����ريات ت��ب��ك��ي 

هام�س  على  زوجها  تكرمي  اأث��ن��اء  ب�سدة 

باأحد   41 ال� ال��دوري  درع  االأهلي  ا�ستالم 

ال�سبت،  ك��ان��ت  الثانية  وامل���رة  ال��ف��ن��ادق. 

اأث���ن���اء وق���وف���ه���ا ب���ج���وار زوج���ه���ا، اأث���ن���اء 

احلمراء  القلعة  ا�ستالم  حلظة  تكرميه 

املغردون،  واأطلق   .42 رق��م  ال��دوري  درع 

“#زوجة_موؤمن_ ب��ع��ن��وان  ها�ستاج 

موؤمن  “زوجه  اأحدهم:  وكتب  زكريا”، 

ت�سيلك يف  ال��ل��ي  ل��ل��زوج��ة  م��ث��ال  زك��ري��ا 

ت��ع��ب��ك وك�������س���رك ق��ب��ل ق���وت���ك وف��رح��ك 

وت�����س��ون ال��ع�����س��رة، زوج���ة م��وؤم��ن مثال 

ل��ب��ن��ت االأ����س���ول ع��ل��ي امل���رة ق��ب��ل احل��ل��وة 

معاك«.

روما - وكاالت

عزز ميالن �سدارته للدوري االإيطايل 

لكرة القدم بفوزه على م�سيفه اأودينيزي 

2 / 1 خالل املباراة التي جمعتهما االأحد 

امل�سابقة.وتقدم  من  ال�ساد�سة  اجلولة  يف 

م��ي��الن ب��ه��دف ���س��ج��ل��ه ف��ران��ك ك��ي�����س��ي يف 

18 وت���ع���ادل اأودي���ن���ي���زي ب��ه��دف  ال��دق��ي��ق��ة 

ال��دق��ي��ق��ة  ب����ول يف  ���س��ج��ل��ه رودري����ج����و دي 

ي�����س��ج��ل  اأن  ق���ب���ل  ج�������زاء،  رك���ل���ة  م����ن   48

زالت���ان اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س ه��دف ال��ف��وز يف 

ال��دق��ي��ق��ة 83.ورف�����ع م��ي��الن ر���س��ي��ده اإىل 

16 ن��ق��ط��ة يف ���س��دارة ال��رتت��ي��ب، وت��وق��ف 

ر���س��ي��د اأودي���ن���ي���زي ع��ن��د ث���الث ن��ق��اط يف 

حافظ  الفوز  ع�سر.وبهذا  الثامن  املركز 

ال��ه��زائ��م  ع��ل��ى �سجله خ��ال��ي��ا م��ن  م��ي��الن 

يف ال���دوري ه��ذا امل��و���س��م مقابل ال��ف��وز يف 

فيما  مباراة،  والتعادل يف  مباريات  خم�س 

اأ���س��ب��ح��ت ه���ذه اخل�����س��ارة ه���ي اخل��ام�����س��ة 

املو�سم مقابل  الدوري هذا  الأودينيزي يف 

الفوز يف مباراة واحدة.

مدريد - وكاالت

اأع����رب ال��ف��رن�����س��ي زي���ن ال���دي���ن زي���دان 

�سعادته  عن  مدريد،  لريال  الفني  املدير 

باالنت�سار بنتيجة )4-1(، خالل مواجهة 

ه��وي�����س��ك��ا، يف اإط������ار م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة 

خالل  زي��دان،  وق��ال  الليجا.  من  الثامنة 

“ماركا”  ���س��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت��ه��ا  ت�����س��ري��ح��ات 

مبا  نتفاجاأ  مل  “فالفريدي؟  االإ�سبانية: 

الكثري  ول��دي��ه  منتظم  الع��ب  فهو  فعله، 

م��ن االإم��ك��ان��ي��ات، واأن����ا ���س��ع��ي��د ب��اأه��داف��ه، 

دوره،  ل��ي�����س  ذل����ك  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى 

واأ����س���اف:  ُي�سجل”.  اأن  امل��ه��م  م���ن  ل��ك��ن 

اأ�سا�سيا،  وم�ساركته  ب��ه��ازارد  �سعيد  “اأنا 
واأم�����ام ب��ورو���س��ي��ا م��ون�����س��ن��ج��الدب��اخ لعب 

ال��ت��ي يتمتع  20 دق��ي��ق��ة، ون��ع��رف اجل���ودة 

ب���ه���ا، ومي��ك��ن��ن��ا اأن ن����رى م��ن��ه ال��ك��ث��ري يف 

اأجر  مل  “التغيريات؟  ووا�سل:  امللعب”. 

ال��ت��غ��ي��ريات واأن����ا اأف��ك��ر يف م��واج��ه��ة اإن��رت 

لكن  �سده،  �سيلعب  من  و�سرنى  ميالن، 

علينا االآن اأن ن�ستمتع بالنقاط الثالث”. 

ان��زع��اج  ب����اأي  ي�����س��ع��ر  مل  “هازارد  واأمت: 

ال���ي���وم، وه���و ���س��ع��ي��د ب��ه��دف��ه، وال��الع��ب��ون 

زي��دان،  ال��دي��ن  زي��ن  وتلقى  ���ُس��ع��داء به”. 

امل����دي����ر ال���ف���ن���ي ل����ري����ال م����دري����د، ���س��رب��ة 

م���وج���ع���ة، ب���ع���د ا����س���ت���ب���دال الع���ب���ه خ���الل 

ب�����س��ب��ب ح��م��ل ع�سلي  ه��وي�����س��ك��ا،  م���ب���اراة 

م�ساركة  وب��ات��ت  اليمنى.  ال�ساق  يف  زائ��د 

ريال مدريد حمل  فا�سكيز العب  لوكا�س 

الثالثاء  امل�سريية  امل��ب��اراة  يف  كبري،  �سك 

االإيطايل، �سمن  اإنرت ميالن  اأمام  املقبل 

واأ���س��ب��ح  االأب���ط���ال.  ث��ال��ث ج����والت دوري 

ف��ا���س��ك��ي��ز اآخ������ر ����س���ح���اي���ا االإ�����س����اب����ات يف 

معاناة  ل��ت��زداد  للفريق،  االأمي���ن  اجل��ان��ب 

امل����درب ال��ف��رن�����س��ي. وي��غ��ي��ب ب��ال��ف��ع��ل عن 

املباريات كل من، داين كارفاخال واألفارو 

لين�سم  ف��رن��ان��دي��و،  ونات�سو  اأودري�����وزوال 

ا���س��ت��ب��دال��ه يف  ب��ع��د  ال��ي��وم  فا�سكيز  اإل��ي��ه��م 

فريالند  الفرن�سي  ون���زول   ،52 الدقيقة 

م��ي��ن��دي. وح�����س��ب��م��ا ك�����س��ف��ت م�����س��ادر من 

 29 ال� �ساحب  يعاين  امللكي،  النادي  داخل 

و�سيجري  زائ���د،  ع�سلي  حمل  م��ن  ع��ام��ا 

اأ�سعة على مو�سع االإ�سابة لتحديد مدى 

قوتها، واإذا ما �سيكون الئقا للم�ساركة يف 

مباراة الثالثاء، على ملعب )األفريدو دي 

�ستيفانو(.

روما - وكاالت

م��درب  فون�سيكا  ب��اول��و  م��ن��زل  تعر�س 

�سرقة تزامنا مع  االإيطايل، حلادث  روما 

اإ���س��راف امل���درب ع��ل��ى ا���س��ت��ع��دادات فريقه 

تقارير  بح�سب   ، فيورنتينا  اأمام  للمباراة 

يف  �سحفية  تقارير  عدة  وذك��رت  �سحفية 

العديد من  �سرقوا  الل�سو�س  اأن  اإيطاليا 

تقدر  ثمينة  اأخ���رى  ومقتنيات  ال�ساعات 

واأ���س��ارت  ي���ورو.  اآل���ف   100 بنحو  قيمتها 

االإي��ط��ال��ي��ة  ريبوبليكا”  “ال  ���س��ح��ي��ف��ة 

يف  ي��ت��واج��د  ك��ان  فون�سيكا  اأن  اإىل  االأح���د 

الوقت  يف  احل��ادث  وق��وع  اأثناء  تريجوريا 

الذي تواجدت فيه زوجته وجنله يف و�سط 

ال��ت�����س��وق. وبح�سب  اأج����ل  م��ن  ال��ع��ا���س��م��ة 

خراء  ف��اإن  مريكاتو”  “كالت�سيو  موقع 

اأو  ب�سمات  اأي  يجدوا  ال�سرعي مل  الطب 

اأدلة قد تكون خيطا لالإيقاع باجلناة.

جده - وكاالت

مدافع  حجازي  اأحمد  امل�سري  تفاعل 

ف��ري��ق احت���اد ج��دة اجل��دي��د م��ع اأول فوز 

على  وذل��ك  ل��ه،  م�ساركة  اأول  يف  لفريقه 

دي��رب��ي ج��دة  �0(، يف  االأه���ل���ي )2  ح�����س��اب 

ال�������س���ب���ت.وك���ت���ب ح����ج����ازي ع���ل���ى ح�����س��اب��ه 

ال�سخ�سي على “تويرت”: “ ثالث نقاط 

ح��ج��ازي  احلمداهلل”.واأرفق  م���ه���م���ة.. 

االأول  ظ��ه��وره  ���س��ور  م��ن  ب��ع��دد  تغريدته 

مع فريقه اجلديد.

وك���ان احت���اد ج���دة ق��د ح��ق��ق اأول ف��وز 

ل���ه ه����ذا امل���و����س���م ب������دوري ك���اأ����س االأم����ري 

حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ل��ل��م��ح��رتف��ن، ب��ع��د 

اأن جت���اوز ج���اره االأه��ل��ي يف دي��رب��ي ج��دة 

ب��ث��ن��ائ��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة. وج���اء ه���ذا ال��ف��وز بعد 

االتفاق  اأم��ام  االأوىل  اجلولة  يف  اخل�سارة 

1 / 2 ، وتعادل يف الثانية مع الفتح 2/2.

ظهور  اأول  �سهدت  ال�سبت  مباراة  وكانت 

حل���ج���ازي ب��ق��م��ي�����س احت�����اد ج�����دة، ون���ال 

الالعب اإ�سادات وا�سعة من كافة املعلقن 

واملتابعن.

رومانيا - وكاالت

اأ���س��ي��ب��ت جن��م��ة ال��ت��ن�����س ال���روم���ان���ي���ة، 

عامليا،  الثانية  امل�سنفة  هاليب،  �سيمونا 

تتعافى  وه��ي  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  بفريو�س 

خفيفة  اأع��را���س  ظهور  بعد  ال��ع��دوى  من 

ع���ام���ا( عر  ه��ال��ي��ب )29  ع��ل��ي��ه��ا.وك��ت��ب��ت 

اإبالغكم  اأود  باجلميع،  “مرحبا  ت��وي��رت 

ج��اءت  ل��ك��وف��ي��د-19  فح�سي  نتيجة  ب���اأن 

اإي��ج��اب��ي��ة.. ح��ال��ي��ا اأخ�����س��ع ل��ع��زل ذات���ي يف 

ظهور  بعد  جيدة  ب�سورة  واأتعافى  املنزل، 

“اأنا  هاليب  واأ�سافت  خفيفة”.  اأعرا�س 

ع��ل��ى م���ا ي�����رام.. و���س��ن��ت��ج��اوز ه���ذا االأم���ر 

�سويا«.

ومل ت�سافر امل�سنفة االأوىل عامليا �سابقا 

ب��ط��ول��ة  يف  ل���ال����س���رتاك  ن���ي���وي���ورك،  اإىل 

اأم��ري��ك��ا امل��ف��ت��وح��ة، خ��وف��ا م��ن ال��ع��دوى. 

وف�����ازت ه��ال��ي��ب ب��ل��ق��ب ف��رن�����س��ا امل��ف��ت��وح��ة 

ل��ق��ب ومي��ب��ل��دون،  2018، وه��ي ح��ام��ل��ة  يف 

و���س��ارك��ت يف ف��رن�����س��ا امل��ف��ت��وح��ة، يف وق��ت 

خ�سرت  لكنها  اجل��اري،  ال�سهر  من  �سابق 

يف الدور الرابع )دور 16( اأمام البولندية 

بعد  باللقب  توجت  التي  �سيانتيك،  اإيجا 

اال�سرتاك  ع��دم  هاليب  ق��ررت  كما  ذل��ك. 

التا�سع  يف  تنطلق  ب��ال��ن��م�����س��ا،  ب��ط��ول��ة  يف 

من نوفمر ت�سرين الثاين املقبل، بعدما 

�سبق واأعلنت عدم امل�ساركة يف اأي بطولة، 

بعد الهزمية يف مالعب روالن جارو�س.

سرقة منزل مدرب روما

حجازي يسجل الحضور االول

كورونا تنال من النجمة هاليب
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أين الرئيس؟

القول الفصل

من �ملاآخذ �لتي �سجلت على رئي�س �لوزر�ء �لأ�سبق �لدكتور عمر �لرز�ز �أنه كان 

كثري �لطلة، و�أن هذه �لطلة يف �أغلبها مل تكن يف وقتها ومكانها �ملنا�سبني، خ�سو�سا 

و�أن ت�سريحاته و�أحاديثه خالل تلك �لفرتة مل تكن مقنعة ومل تاأت بجديد، �إذ �أن 

�أغلبها كان بعيد� عن �لو�قع، و�سعار�تي، وحتى ل نظلم �لرجال فاإن نافلة �لقول 

توؤكد �أنه كان يحاول ك�سب ود �ل�سارع و�لتقرب منه.

وكان ذوو �خلربة من �عالميني و�سيا�سيني يطالبون بالتخفيف من حدة هذ� 

�لظهور، و�أن تكون �حلكومة �ل�سابقة �أكرث �قناعا، بال �سعار�ت و�أحاديث مبالغ بها، 

�ل��وزر�ء  رئي�س  �أي��ن  �ليوم  يت�ساءلون  �أي�سا  ه��وؤلء  لكن  �لتطبيق،  �مكانيات  وتفوق 

�أو  لي�س لتحفيزه على �خلروج مبوؤمتر�ت  ت�ساوؤلهم هنا  ب�سر �خل�ساونة،  �لدكتور 

ت�سريحات.

�خل�ساونة  لها  يت�سدى  �أن  يجب  �لتي  بالتحديات  يتعلق  ه��وؤلء  �إليه  ي�سري  ما 

و�لتي  و�لوفيات،  �ل�سابات،  �أع��د�د  وت��رية  ت�ساعد  مع  حتديد�  �ل���وز�ري،  وفريقه 

طالت عدد ل باأ�س به من كو�درنا �لطبية، �لتي هي خط �لدفاع �لأول يف مو�جهة 

�سامدة وحم�سنة  لتكون  �ليوم  لها  �حلاجة  باأم�س  نحن  �لتي  وه��ي  ك��ورون��ا،  وب��اء 

ويتوفر لها كل �حتياجاتها من �أجل �سمان �سالمتها.

مل ن�سمع من �خل�ساونة �سيء بهذ� �لجتاه حتى كتابة هذه �ل�سطر، حتى �أن ما 

خرج به وزير �ل�سحة �لدكتور نذير عبيد�ت مل ي�سف �لغليل، رمبا �لرجال يحاول، 

حجم  مع  بالتز�من  بو�جبه،  �لقيام  على  ت�ساعده  و�أدو�ت  حقيقية  �أذرع  بال  لكن 

�لتحدي �لكبري، و�سعف �لمكانيات، و�ملو�زنات، و�لنق�س �حلاد يف �لكو�در �لطبية 

و�لتمري�سية و�لفنية، يف كافة �ل�سروح �لطبية �لأردنية، �لتي بات مدر�ءها يئنون 

حتت وطاأة �ل�سغط �ليومي.

خطو�ت  ينتظر  �حل��ك��وم��ة،  وب��ني  بينه  �لفجوة  �ت�سعت  �ل��ذي  �لأردين،  �ل�����س��ارع 

بهذ� �لجتاه، �خلوف دب قلوب �سكان هذ� �لبلد، �ل�سابات يف تز�يد، ول �إجر�ء�ت 

ملمو�سة على �أر�س �لو�قع للحد منه، �سوى ت�سريحات لعدد من �لعاملني يف وز�رة 

�ل�سحة وجلنة �لأوبئة، لكنها ت�سريحات ل تت�سمن خطو�ت فعلية.

�نتقال  م��ن  و�أولده�����ا  نف�سها  على  ���س��يء، خائفة  ك��ل  م��ن  �ل��ي��وم خائفة  �ل��ن��ا���س 

وخائفة  تتحرك،  مل  �لقت�ساد  عجلة  ك��ون  �أعمالها  على  وخائفة  لهم،  �لفريو�س 

بعد  خ�سو�سا  �لنيابية  �لنتخابات  �ج��ر�ء  ج��ر�ء  عليها  �سترتتب  �لتي  �لنتائج  من 

م�ستقبل  على  وخائفة  مر�سحني،  مقر�ت  من  �نت�سرت  �لتي  و�ل�سور  �لفيديوهات 

�أولدها �لتعليمي �ملجهول، وخائفة من يوم غد �لذي يتميز بالغمو�س، على كافة 

�مل�ستويات �ل�سحية و�لقت�سادية وحتى �لجتماعية.

رمبا �آن �أو�ن �أن يخرج رئي�س �لوزر�ء ويعلن للنا�س عن خطة عمله يف مو�جهة 

�لنا�س ممن  �ملزيد من �حل�سور بني  �أق��رب وق��ت ممكن، حتى ل يفقد  ك��ورون��ا يف 

حتقيقها.  يف  قبله  ينجح  مل  �ل��ع��ام  �لعمل  يف  حقيقية  ف��ارق��ة  ي�سكل  �أن  يرتقبون 

�لتاأخري لي�س يف م�سلحته ول م�سلحة �أحد.

الجغبير حسين 

االنباط-عمان

حتتفل �سركة زين �لأردن مبرور 6 �أعو�م على 

و�لتي  )ZINC(؛  ل��الإب��د�ع  تها  من�سّ تاأ�سي�س 

ك��ان��ت ق��د د���ّس��ن��ت �أول ف���رع ل��ه��ا يف جم��م��ع �مللك 

مظلة  لتكون   ،2014 �ل��ع��ام  يف  لالأعمال  �حل�سني 

جت��م��ع ك��ل م���ب���ادر�ت وب��ر�م��ج �ل�����س��رك��ة يف جم��ال 

ري����ادة �لأع���م���ال، ول��ي��ربز ����س��م��ه��ا �ل��ي��وم ك��و�ح��دة 

و�مل�ساريع  �ل��ري��ادي��ة  �لأع��م��ال  �أه��م حا�سنات  م��ن 

�لنا�سئة يف �ململكة، و�لتي �أ�سبحت مثاًل مل�سوؤولية 

مفهوم  وتعزيز  �لأع��م��ال  ري��ادي��ي  جت��اه  �ل�سركات 

ريادة �لأعمال يف �لأردن.

من  �أع����و�م   6 بر�سيد  �ل��ي��وم  �ملن�سة  وحتتفل 

�لإجن������از�ت وم���ا ق��ّدم��ت��ه ل��ل�����س��ب��اب وق��ط��اع ري���ادة 

�لفعاليات  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث  �لأردن،  يف  �لأع���م���ال 

حو�يل  �ليوم  وحتى  تاأ�سي�سها  منذ  �أقامتها  �لتي 

4،720 فعالية تناولت جمالت ومو��سيع متعددة 

رّو�د  عدد  وو�سل  �لأعمال،  ورياديي  �ل�سباب  َتُهم 

�ملن�سة �إىل 265،599 من جميع حمافظات �ململكة، 

��ة ���س��ر�ك��ات ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة مع  ك��م��ا ع��ق��دت �مل��ن�����سّ

�لعديد من �جلهات و�ملوؤ�س�سات �لعاملية و�لعربية 

و�ملحلية لي�سل عددها حتى �لآن �إىل 120 �سريكاً 

�ل�سر�كة  �حل��ايل  �لعام  �أبرزها  كان  ��سرت�تيجياً، 

و�ل��ت��ي  �ل��ع��ه��د،  م��ع موؤ�س�سة ويل  �أب��رم��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 

تهدف �إىل تعزيز مفهوم �لبتكار وريادة �لأعمال 

يوفرها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ر���س  خ��الل  م��ن  �ل�سباب  عند 

مفهوم �لت�سنيع �لرقمي وزيادة �لوعي حوله.

�لتي  �لنا�سئة  �ل�سركات و�مل�ساريع  وو�سل عدد 

ة �لدعم لها �إىل 192 �سركة وم�سروعاً  تقّدم �ملن�سّ

ة  �ملن�سّ ف��روع  يف ع��ّدة جم���الت، فيما و�سل ع��دد 

�أن��ح��اء  ف����روع م���وزع���ة يف خم��ت��ل��ف   8 �إىل  �ل���ي���وم 

من  و����س��ع��اً  �إق��ب��اًل  ة  �ملن�سّ �سهدت  حيث  �ململكة، 

�ل�����س��ب��اب وح��م��ا���س��اً و�أف���ك���ار�ً خ��اّلق��ة �لأم����ر �ل��ذي 

�لتجربة،  ه��ذه  وتعميم  للتو�سع  زي��ن  �سركة  دف��ع 

و�لو�سول �إىل عدد �أكرب من �ل�سباب على مقاعد 

�أول  بافتتاح   2017 �لعام  خالل  فقامت  �لدر��سة، 

ف���رع ج��ام��ع��ي ل��ه��ا يف �جل��ام��ع��ة �لأردن����ي����ة، تلتها 

2018 �فتتحت  جامعة �لريموك، ثم خالل �لعام 

فرع  �أول  �إىل  بالإ�سافة  �لها�سمية،  �جلامعة  فرع 

�ل��دول��ي��ة  �مل�����س��رق  م��در���س��ة  للمن�سة يف  م��در���س��ي 

خل��دم��ة �ل��ط��الب �مل��وه��وب��ني و�إت��اح��ة �مل��ج��ال لهم 

وخ��الل  �ل�سفية،  �ل��غ��رف��ة  ن��ط��اق  خ���ارج  للتفكري 

موؤتة  جامعة  فرعي  �فتتحت   2019 �ملا�سي  �لعام 

وج��ام��ع��ة �ل��ب��ل��ق��اء �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، �إىل ج��ان��ب ف��رع 

ة د�خل �ملقر �لرئي�سي ل�سركة زين، و�لذي  للمن�سّ

قامت �ل�سركة باإن�سائه خالل �لعام 2017 لتحفيز 

ون�سر  و�لإب�����د�ع  �لب��ت��ك��ار  على  �ل�سركة  موظفي 

ثقافة ريادة �لأعمال بينهم، وقد مت جتهيز كافة 

�ملتمثلة  �مل��ع��د�ت  ب��اأح��دث  بالكامل  �ملن�سة  ف���روع 

ذكية  و�أل���و�ح  �لإن��رتن��ت  و�سبكة  كمبيوتر  باأجهزة 

ل��ع��ر���س �مل�����و�د و�مل�����س��اري��ع خ����الل �لج��ت��م��اع��ات، 

 3D( ورك���ن خ��ا���س ب��ال��ط��ب��اع��ة ث��الث��ي��ة �لأب���ع���اد

م�ساحات  وجود  �إىل  بالإ�سافة    ،)Printing
�ملعد�ت،  باأحدث  وجمّهزة  �ل�ستعمالت  متعددة 

�لتي ميكن ��ستخد�مها لعقد �لجتماعات وور�س 

�لعمل و�لدور�ت �لتدريبية وغريها.

�إطار  �لعام �حل��ايل ويف  كما قامت زين خالل 

�لقطاعات،  خمتلف  يف  و�لبتكار  لالإبد�ع  دعمها 

مديرية  يف  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لب��ت��ك��ار  م��رك��ز  بتجهيز 

�لأمن �لعام، وذلك �سمن �سر�كتها �ل�سرت�تيجية 

مع �ملديرية، وتنفيذ�ً للتوجيهات �مللكية �ل�سامية 

موؤ�س�سات  كافة  بني  و�لتن�سيق  �لتعاون  ب�سرورة 

�ل��دول��ة و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س مب��ا ي�سب يف حتقيق 

للقيام  �ملوؤ�س�سات  تلك  وي��خ��دم  �لعامة  �مل�سلحة 

متطلبات  ولتلبية  وج���ه،  �أك��م��ل  على  بو�جباتها 

�ملديرية �ملتمثلة ب�سرورة وجود هذ� �ملركز �لذي 

حيث  �ملديرية،  يف  �لتطوير  عمليات  يف  �سي�ساعد 

قامت بتجهيزه على غر�ر جميع فروع �ملن�سة �ل�8 

خلدمة عمليات �ملديرية.

��ة م��ن��ذ �ن��ط��الق��ت��ه��ا يف �ل��ع��ام  وَط���رح���ت �مل��ن�����سّ

2014 وحتى �ليوم �سل�سلة من �لرب�مج و�ملبادر�ت 

�ل��ت��ي ���س��اه��م��ت يف دع���م �أف���ك���ار �ل�����س��ب��اب، �أب���رزه���ا 

برنامج »زين �ملبادرة«، �لذي ي�ستهدف �لرياديني 

حيث  �لإب��د�ع��ي��ة،  �لأف��ك��ار  �أ�سحاب  من  و�ل�سباب 

يعمل �لربنامج على تبني هذه �لأفكار وحتويلها 

�أر�س  على  قائمة  و�سركات  �إنتاجية  م�ساريع  �إىل 

�لو�قع، وتقدمي �لدعم �لالزم لها ل�سمان منوها 

ة من خالل برنامج  ودميومتها، حيث ت�سعى �ملن�سّ

»زي���ن �مل���ب���ارة« �إىل �مل�����س��اه��م��ة يف دع���م �لق��ت�����س��اد 

�ل��وط��ن��ي ورف����د ���س��وق �ل��ع��م��ل ب�����س��رك��ات ج��دي��دة 

ت�ساهم بخف�س ن�سب �لبطالة يف �لأردن من خالل 

م��ن حيث حتفيز  �لعمل،  م��ن فر�س  �مل��زي��د  خلق 

�ل�سباب على خلق فر�س عملهم باأيديهم بدًل من 

�لبحث عن �لوظيفة، و�سيتم �لإعالن عن �إطالق 

�ل�سهر  خ��الل  �ل��ربن��ام��ج  م��ن  �خلام�سة  �لن�سخة 

�لنا�سئة  �ل�سركات  ل��دع��م  �ستاأتي  و�ل��ت��ي  �ل��ق��ادم، 

�ملت�سررة من جائحة كورونا.

�تفاقيات  بتوقيع  م��وؤخ��ر�ً  زي��ن  �سركة  وقامت 

متثل  جديدة  �أردنية  نا�سئة  �سركة   21 مع  تعاون 

بن�سخته  �ملبادرة  �لفائزة يف برنامج زين  �مل�ساريع 

�ل���ر�ب���ع���ة، وق���ّدم���ت ل��ه��م دع���م���اً م���ادي���اً و����س���ل يف 

جمموعه �إىل 129 �ألف دينار �أردين بالإ�سافة �إىل 

دعم لوج�ستي ملّدة عام كامل.

وعلى �سعيد دعم �لرياديني يف �ل�ستحقاقات 

�لتي حتت�سنها  �لأردن لل�سركات  �لتي تقام خارج 

ة زين لالإبد�ع خالل �لن�سخة  ة؛ قامت من�سّ �ملن�سّ

�ل��ر�ب��ع��ة م��ن ب��رن��ام��ج زي��ن �مل��ب��ادرة بعقد �سر�كة 

م���ع م��ن��ت��دى »م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����س ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا« 

 MIT« ل���ع���رب���ي� �ل���ع���امل  ل����ري����ادة �لأع����م����ال يف 

EF«، وقامت جلنة خمت�سة من قبلهم بح�سور 
�ل��ف��ائ��زي��ن،  و�خ��ت��ي��ار  �لنهائية  �لتحكيم  م��رح��ل��ة 

�أ�سل  م��ن  م�ساريع   6 م��ن جانبهم  �خ��ت��ارو�  حيث 

21 م�سروعاً فائز�ً للم�ساركة يف م�سابقة �ل�سركات 

بن�سخته  �ملنتدى  يقيمها  �لتي  �لنا�سئة  �لعربية 

من  �ل�����س��رك��ات  ومناف�سة  �لأردن  لتمثيل  �ل�����13، 

 Draw“ �لأو���س��ط، وق��د ح�سلت فكرة   �ل�سرق 

د�نيا مبي�سني على �ملركز �لأول  it” ل�ساحبتها 
�سمن م�سار �لأفكار، كما مت �ختيار ثالثة �سركات 

ة  �ملن�سّ يف  �أقيمت  م�سابقة  خ��الل  �أردن��ي��ة  نا�سئة 

 Riseup“ �لقليمية   �أب  ر�ي���ز  قمة  حل�سور 

ت��اأه��ي��ل  مت  ح��ي��ث  �ل���ق���اه���رة،  يف   ”Summit
 Pitch by“ م�سابقة  لنهائي  منهم  �سركتان 

بالقرب من  �أقيمت  the Pyramids” �لتي 
�لأه��ر�م��ات يف منطقة �جل��ي��زة مب�سر، وذل��ك يف 

ة لل�سركات �لنا�سئة و�مل�ساهمة يف  �إطار دعم �ملن�سّ

و�سولها �إىل �لأ�سو�ق �لعاملية.

)ZINC(  وقد �أ�سحت من�سة زين لالإبد�ع

وجهة ممّيزة وحمّطة ل بد من �ملرور بها للعديد 

�ملحّلي  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �ل���ب���ارزة  �ل�سخ�سيات  م��ن 

�أب��رزه��ا �ساحب  ك��ان  و�ل��ت��ي  و�ل��ع��امل��ي،  و�لإقليمي 

�ململكة  عهد  ويل  ت�سارلز  �لأم���ري  �مللكي  �ل�سمو 

�مل��ت��ح��دة �أم���ري وي��ل��ز، ورئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة �ألبانيا 

 Elke �لأوىل  �أمل��ان��ي��ا  و���س��ّي��دة  ن��ي�����س��اين،  ب��وج��ار 

�حل�سن  �لأم���ري  و�سمو   ،Büdenbender
بن طالل، و�سمو �لأمري علي بن �حل�سني، و�سمو 

�لأم����ري ع��م��ر ب��ن في�سل ب��ن �حل�����س��ني، و�لأم���ري 

خ��ال��د ب��ن �ل��ول��ي��د ب��ن ط���الل، و�مل��وؤ���س�����س و�مل��دي��ر 

�لتنفيذي ورئي�س جمل�س �إد�رة �سركة �أمازون دوت 

كوم؛ جيف بيزو�س، و�ل�ساعر و�لإعالمي �للبناين 

ز�ه����ي وه���ب���ي، و�ل�����س��اع��ر �مل�����س��ري ه�����س��ام �جل���خ، 

و�ل��ف��ن��ان حممد   ،Yanni �ل��ع��امل��ي  و�مل��و���س��ي��ق��ار 

م��ن��ري، و�ل��ف��ن��ان و�ئ���ل ج�����س��ار، وغ��ريه��م �لكثري، 

�حلو�رية  �جلل�سات  من  �لعديد  ة  �ملن�سّ ونّظمت 

�لأردنية  �ل�سخ�سيات  من  جمموعة  مع  لل�سباب 

و�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة، ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن جت��ارب��ه��م 

وخرب�تهم و�إلهامهم وحتفيزهم على بذل �ملزيد 

من �جلهد لتحقيق طموحاتهم. 

وكان ح�ساد ما قّدمته �ملن�سة خلدمة �ل�سباب 

�لأردن  زي��ن  �سركة  ح�سدت  �أن  �أع����و�م؛   6 خ��الل 

�ل�سباب  م�ساريع  لدعم  ر����س��د  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة 

عن فئة �أف�سل مبادرة م�سوؤولية جمتمعية لدعم 

�ل��ع��رب��ي -  �ل��وط��ن  ري���ادة �لأع��م��ال على م�ستوى 

�ل��ف��ئ��ة �ل��ذه��ب��ي��ة، وذل����ك ع��ن م��ب��ادرت��ه��ا �ملبتكرة 

ز  فِّ »�أف�����س��ل حُمَ ل��الإب��د�ع«، وج��ائ��زة  زي��ن  »من�سة 

 Entrepreneurial( لأعمال� ريادة  لبيئة 

�ل���ت���ي   ،)Ecosystem Enabler
 Jordan( ب��ي��زن�����س  ج�����وردن  ق��دم��ت��ه��ا جم���ّل���ة 

ج���وردن  ج��و�ئ��ز  ح��ف��ل  خ���الل    )Business
بيزن�س.

وكاالت - اأبوظبي

�ل���در�����س���ي �جل���دي���د يف م�سر  �ل���ع���ام  ب����دء  م���ع 

و�سعت مدر�سة يف �إحدى �سو�حي �لقاهرة �ألو�حا 

�لتالميذ للحد  �لزجاج كفو��سل بني مكاتب  من 

»كوفيد-19«  �مل�ستجد  كورونا  فريو�س  تف�سي  من 

و�ل�ستعد�د للموجة �لثانية �ملتوقعة من �لتف�سي.

وفر�ست مدر�سة طيبة باملعادي على �لتالميذ 

و���س��ع �ل��ك��م��ام��ات �أو و�ق��ي��ات �ل��وج��ه، �إ���س��اف��ة �إىل 

�لدر��سة  ل�ستئناف  ك�سرط  �لزجاجية  �لفو��سل 

يف �لف�سول.

لدى  �لتالميذ  ح��ر�رة  درج��ة  �ملدر�سة  وتقي�س 

�أياديهم  بتعقيم  وتطالبهم  �سباح  ك��ل  و�سولهم 

باملطهر�ت �ملنت�سرة يف �ملدر�سة.

لل�سالمة  �إ�سافية  تعليمات  �مل��در���س��ة  وطبعت 

�لجتماعي  بالتباعد  �لتالميذ  لتذكري  وعلقتها 

و�سرورة غ�سل �لأيدي.

وق��ال��ت م��دي��رة �مل��در���س��ة، �إي��ن��ا���س تقي �ل��دي��ن: 

»���س��ف��ت ك���ذ� م��در���س��ة ب���رة )خ����ارج م�����س��ر( عاملة 

ننفذها  فبد�أنا  طريقة،  بكذ�  ده  �ملكتب  مو�سوع 

وقمنا بكذ� جتربة حتى و�سلنا لهذ� �ل�سكل«.

�إد�رة  ب�����س  م����ا،  ن���وع���اً  وت���اب���ع���ت: »ه����ي م��ك��ل��ف��ة 

�ملدر�سة هذ� �لعام قررت عدم زيادة �مل�ساريف، لذ� 

�سنقوم بتحمل �لتكاليف حتى ت�ستقر �لأمور«.

ولق��ت  ج��د�  عملية  فكرة  طبعاً  »ه��ي  وذك���رت: 

�لإق��ب��ال م��ن �ل���ولد وم��ن �أول��ي��اء �لأم���ور و�أعطت 

طماأنينة �سوية لنا ولالأولد«.

�لدر��سي  �ل��ع��ام  مناهج  �سجلت  �أن��ه��ا  و�أ���س��اف��ت 

ك��ام��ل��ة ل��رف��ع��ه��ا ع��ل��ى �لإن���رتن���ت يف ح��ال��ة �إع���الن 

�إجر�ء�ت عزل عام جديدة �أو �إغالق �ملد�ر�س.

»�متنى  �لري�س  �إينا�س  �ملدر�سة  وكيلة  وقالت 

من �أولياء �لأمور كللما عندما يجدو� �أي �أعر��س 

ب�سيطة  كحة  �أو  ب�سيطة  �سخونة  طفل  �أي  عند 

�لأولد  ب�س ب�سحة  باأولدهم  ب�س  م�س  يهتم جد�ً 

�لأخرين«.

وق��ال��ت م��دي��رة �مل��در���س��ة: »ل��و ح��دث �أي �سيء، 

�ملدر�سة، نحن عندنا  ز�دت يف  حتى لو حر�رة حد 

عيادة بدكاترة وممر�سني م�ستعدين بغرفة عزل، 

وهنكلم �أولياء �لأمور ياأتو� ل�ستالم �لطالب ولو 

كورونا  له  ح��دث  �ملقربني  من  حد  �إن  �سك  هناك 

نف�س  بنعمل  ب���رده  ن��ق��وم  م��ا  بطريقة  و�سلنا  �أو 

يقدم  وبعدين  �أ�سبوعني  �لطالب  بنعزل  �لإجر�ء، 

تقرير �إنه خايل من �لفريو�س«.

وكانت �حلكومة �مل�سرية قد �أغلقت �ملد�ر�س يف 

يف  �لفريو�س  تف�سي  �إب��ط��اء  بهدف  �ملا�سي  مار�س 

م�سر �أكرب �لدول �لعربية �سكانا.

مبر�س  �ليومية  �لإ���س��اب��ات  �أع���د�د  وت��ر�ج��ع��ت 

ك��وف��ي��د-19 �ل��ن��اجت ع��ن �لإ���س��اب��ة ب��ال��ف��ريو���س يف 

م�ستمرة  �ل�سحة  وز�رة  ل��ك��ن  �لأخ����رية،  �ل�����س��ه��ور 

مع  �ل�سحية  �لإر���س��اد�ت  لتباع  �لنا�س  توجيه  يف 

�أنها مل تعلن عن �إجر�ء�ت عزل جديدة �أو تو�سي 

باإغالق �ملد�ر�س.

و�سجلت م�سر حتى �لآن 107376 حالة �إ�سابة 

بكورونا و6258 حالة وفاة.

منّصة زين تحتفل بـ 6 أعوام من التمّيز في خدمة 
الشباب والريادة في األردن 

مدرسة مصرية تقدم نموذجا لحماية الطالب من كورونا

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

�إج������������ر�ء�ت �����س����ارم����ة ت��ت��خ��ذه��ا  �إط��������ار  يف 

�ل�����س��رك��ة ق��ب��ل ع����دة �أي�����ام ف��ق��ط م���ن �حل���دث 

�إن�ستغر�م  من�سة  �أع��ل��ن��ت  �لأه����م،  �لأم���ريك���ي 

�لتبويب  عالمة  م��ن  م��وؤق��ت��اً  �ستتخل�س  �أن��ه��ا 

�سفحات  جميع  �سمن   »Recent« حديًثا 

�ل�سار حول  �ملحتوى  �نت�سار  لإيقاف  �لو�سوم 

�لنتخابات.

ت����غ����ري����دة: »ن���ح���ن  �ل�������س���رك���ة يف  وك���ت���ب���ت 

حديًثا  �لتبويب  ع��الم��ة  م��وؤق��ت  ب�سكل  ن��زي��ل 

يف  �لنت�سار  تقليل  �أج��ل  م��ن   »Recent«

�ل���وق���ت �ل��ف��ع��ل��ي ل��ل��م��ح��ت��وى �ل����ذي ق���د ي��ك��ون 

�سار�، و�لذي قد يظهر خالل �لنتخابات«.

وميكنك عادة عند �لبحث عن و�سوم �سمن 

�مل�����س��ارك��ات  ت�سفح  ب��ني  �لخ��ت��ي��ار  �إن�����س��ت��غ��ر�م 

�أن��ه ميكنك  �أو �لأح���دث، وي��ب��دو �لآن  �لأع��ل��ى 

ع���ر����س �أف�����س��ل��ه��ا ف��ق��ط ب��ع��د �إخ���ف���اء ع��الم��ة 

حديثا. �لتبويب 

يذكر �أن �إن�ستغر�م تاريخياً �أبطاأ يف �لتعامل 

من  �مل�سللة  و�ملعلومات  �ملوؤ�مرة  نظريات  مع 

�لأك��رث  �لأد�ة  كانت   2016 ع��ام  ويف  في�سبوك، 

ف��اع��ل��ي��ة �ل���ت���ي ����س��ت��خ��دم��ت��ه��ا وك���ال���ة �أب���ح���اث 

وذلك  �لإعالمية،  حملتها  لإج��ر�ء  �لإن��رتن��ت 

�لنتخابات  لتقرير عن تدخل رو�سيا يف  وفقاً 

من جلنة �ملخابر�ت مبجل�س �ل�سيوخ.

و�ت���خ���ذت ك���ل م���ن �إن�����س��ت��غ��ر�م وف��ي�����س��ب��وك 

عرب  �مل�سللة  �ملعلومات  منع  ملحاولة  خطو�ت 

خمتلف �ملن�سات قبل �لنتخابات و�أثنائها.

وقت  يف  في�سبوك  �سركة  ك�سفت  ب��دوره��ا، 

�أل��ف   120 �أز�ل���ت  �أن��ه��ا  �ل�سهر،  ه��ذ�  م��ن  �سابق 

�نتهكت  و�إن�����س��ت��غ��ر�م  في�سبوك  ع��رب  م��ن�����س��ور 

بالناخبني. بالتدخل  �ملتعلقة  �سيا�ساتها 

و�أ�سافت �ل�سركة حتذير�ت �إىل 150 مليون 

 2.2 من�سور ك�سفها مدققو �حلقائق ورف�ست 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ل�ستهد�ف  �إع���الن  مليون 

دون �إكمال عملية �لرتخي�س.

�ستحظر  �إن���ه���ا  �أي�������س���اً،  ف��ي�����س��ب��وك  وت���ق���ول 

يف  �لفوز  خطاأ  ب�سكل  تدعي  �لتي  �لإع��الن��ات 

�ل�����س��ب��اق �ل��رئ��ا���س��ي �لأم���ريك���ي �أو �لإع��الن��ات 

�لتي تزعم �أن �لتزوير �ملتف�سي قد يغري نتائج 

�لنتخابات.

�إىل ذلك، �أعلنت في�سبوك يف �سهر �سبتمرب 

ح��ظ��ر�ً ل��الإع��الن��ات �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة �جل���دي���دة يف 

يف  وقالت  �لنتخابات،  ي�سبق  �ل��ذي  �لأ�سبوع 

وقت �سابق من هذ� �ل�سهر، �إنها �ستتوقف عن 

من  تتخذ  �لتي  �ل�سيا�سية  �لإع��الن��ات  قبول 

�لنتخابات  بعد  لها  م��ق��ر�ً  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

ل��ت��ج��ن��ب �لرت���ب���اك  �أج�����ل غ���ري م�����س��م��ى  �إىل 

�مل�سللة  �ملعلومات  عن  �لناجمني  و�لفو�سى 

�مل��ح��ت��م��ل��ة و�لإع�����الن�����ات �مل���ب���ك���رة ع���ن ن��ت��ائ��ج 

�ل�سباق.

تحضيرًا النتخابات أميركا.. إجراء صارم من إنستغرام

تحالف بين سامسونج و »في إم 
وير« لتسريع التحّول إلى شبكات 

الجيل الخامس
 دبي-االنباط

 

)رم���زه���ا  وي�����ر«  �إم  »يف  ���س��رك��ة  ك�����س��ف��ت 
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»�سام�سوجن  �سركة  م��ع  تعاونها  ع��ن  �م�س 

�إل��ك��رتون��ي��ك�����س« ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ري��ادت��ه��ا يف 

جم����ال ���س��ب��ك��ات �جل���ي���ل �خل���ام�������س. وم��ن 

�ل�سركتان  �ست�سعى  �لتحالف،  ه��ذ�  خ��الل 

�لت�سالت  خدمات  م��زودي  م�ساعدة  �إىل 

ع���ل���ى ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ���س��ب��ك��ات �جل��ي��ل 

�إط��الق �سبكات هذ�  �خلام�س و�لإ���س��ر�ع يف 

ت��ط��وي��ر جم��م��وع��ة منتجات  �جل��ي��ل ع���رب 

�أجهزة �لت�سالت مبا يف  »�سام�سوجن« من 

و�لأجهزة  لل�سبكة  �لأ�سا�سية  �ملعد�ت  ذلك 

�لطرفية و�أجهزة �لت�سال �لال�سلكي ، لكل 

�مل��رك��زي��ة ووظ��ائ��ف  �ل�سبكات  م��ن وظ��ائ��ف 

�ل�سبكات �لفرت��سية وذلك مع من�سة »يف 

�إم وير« لالت�سال عرب حو�سبة �ل�سحاب.

�خلام�س  �جليل  �سبكات  ��ستمر�ر  ومع 

يف خطف �لأ�سو�ء، �ستكون �سركات تزويد 

�سبكات  �إىل  ب��ح��اج��ة  �لت�����س��الت  خ��دم��ات 

تعتمد حو�سبة �ل�سحاب مبا يتيح لها دعم 

هذه  توفري  يف  و�لفاعلية  �مل��رون��ة  وتعزيز 

�خلدمات لقطاعات جديدة ب�سرعة �أكرب. 

يف �لوقت ذ�ت��ه، لن يكون مبقدور �سركات 

ت���زوي���د ه���ذه �خل���دم���ات حت��ق��ي��ق ذل���ك �إل 

موؤمتة  �سحاب  حو�سبة  �سبكات  خالل  من 

م�سممة لت�سهيل مهام �لإد�ة و�لت�سغيل مع 

�لت�سغيلية.  �لكلفة  خف�س  على  �حل��ف��اظ 

ويهدف هذ� �لتحالف ما بني » �سام�سوجن« 

�لب��ت��ك��ار�ت  عجلة  دف��ع  �إىل  وي���ر«  �إم  و«يف 

ق����دم����ا م�����ن خ�������الل حت�������س���ني ت�����س��ام��ي��م 

�ل�سبكات �ملتكاملة، وتوفري �لدعم و�ملرونة 

�لالزمة ل�سبكات �جليل �خلام�س. كما �أنه 

بالعتماد على من�سة »يف �إم وير« لالت�سال 

ع���رب ح��و���س��ب��ة �ل�����س��ح��اب، ف�����س��وف ���س��ك��ون 

مبقدور �سركات تزويد خدمات �لت�سالت 

ت���ق���دمي خ���دم���ات ح���ل���ول ب���رجم���ي���ات عرب 

ب��الع��ت��م��اد على  �خل��ام�����س  �جل��ي��ل  �سبكات 

حو�سبة �ل�ّسحاب قادرة على ت�سريع توفري 

خمتلف  ع��رب  و�لتطبيات  �خل��دم��ات  ه��ذه 

���س��ح��ب ح��و���س��ب��ة �لت�����س��ال �مل��ن��ت�����س��رة، مع 

�إد�رة  ودمج  �خلدمة  ��ستمر�ر  على  �سمان 

�خلدمات  لهذه  �لف��رت����س��ي  �لعمر  دورة 

و�أمت���ت���ة م��ت��ع��ددة �مل�����س��ت��وي��ات، و�حل��ف��اظ 

ودعم  و�لعتمادية  �لأد�ء،  م�ستويات  على 

�إمكانية �لرتقية.

�مل�سرتك،  للعمل  �لإط����ار  ه��ذ�  و�سمن 

خم����ت����رب�ت  يف  �ل���������س����رك����ت����ان  ت�����ع�����اون�����ت 

»���س��ام�����س��وجن« م��ن �أج����ل ت��ع��زي��ز وحت�سني 

»�سام�سوجن«  منتجات  خمتلف  ج��اه��زي��ة 

ل��وظ��ائ��ف �ل�����س��ب��ك��ات �مل���رك���زي���ة ووظ���ائ���ف 

�ل�������س���ب���ك���ات �لف����رت������س����ي����ة م���ث���ل ح���ل���ول 

�لفرت��سية  �لال�سلكي  �لت�سال  �سبكات 

�جل��ي��ل  ����س���ب���ك���ات  وم�����ع�����د�ت   ،vRAN
�حلو�سبة  وح��ل��ول  �لأ���س��ا���س��ي��ة،  �خل��ام�����س 

وحتليالت  و�لإد�رة  �جل���و�ل���ة،  �ل��ط��رف��ي��ة 

»يف  من�سة  خ��الل  م��ن  وذل��ك  �ل�ستخد�م، 

�ل�سحاب.  حو�سبة  عرب  لالت�سال  وي��ر«  �إم 

ك��م��ا �أن ب��رن��ام��ج �جل��اه��زي��ة مل��ن�����س��ات »يف 

�ل�سحاب  حو�سبة  ع��رب  لت�����س��ال  وي���ر«  �إم 

ي�ساعد »�سام�سوجن« يف ت�سريع �إعد�د ون�سر 

خ��دم��ات��ه��ا �مل��ت��و�ف��ق��ة م���ع ���س��ب��ك��ات �جل��ي��ل 

وي��ر«  �إم  »يف  من�سة  من�سة  ع��رب  �خلام�س 

ل��الت�����س��ال ع���رب ح��و���س��ب��ة �ل�����س��ح��اب، مما 

�لت�سالت  خدمات  تزويد  ل�سركات  يتيح 

لإط��الق  �ل��الزم��ة  �لزمنية  �مل��دة  �خت�سار 

�خل���دم���ات �جل���دي���دة وج��ن��ي �لأرب������اح من 

ذلك.

�ل���رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  روه،  ون����ي����ل  وق�������ال 

�ملنتجات  ����س��رتت��ي��ج��ي��ات  ورئ��ي�����س  �لأول، 

و�أع�����م�����ال �ل�����س��ب��ك��ات ل�����دى »���س��ام�����س��وجن 

�إل��ك��رتون��ي��ك�����س«:« م��ع ����س��ت��م��ر�ر �ب��ت��ك��ار�ت 

�سبكات �جليل �خلام�س �ملفتوحة يف تغيري 

�مل�سهد على م�ستوى �ل�سناعة، فقد وجدت 

»�سام�سوجن« قيمة يف تقدمي حلول عالية 

وي��ر« ميكنها  �إن  بالتعاون مع »يف  �جل��ودة 

م�����س��اع��دة ���س��رك��ات ت���زوي���د �خل���دم���ة على 

تبني تقنيات حو�سبة �ل�سحاب مع �إمكانية 

�إىل  �إ�سافة  لدينا  �ل�سبكات  م��ز�ي��ا  توفري 

�خل���دم���ات �مل��وؤمت��ت��ة ع���رب ���س��ب��ك��ات �جل��ي��ل 

�خلام�س«.

من جهته، قال �سيكار �أيار، نائب �لرئي�س 

�لتنفيذي �ملدير �لعام لوحدة �أعمال �سبكات 

�لبنية  �إن  �لطرفية:«  و�ل�سحابة  �لت�سال 

�لتحتية �لتي تدعم �سبكات �جليل �خلام�س 

و�ل�سبكات  �ل�سبكات  وظ��ائ��ف  على  تعتمد 

�لفرت��سية �لتي تتوفر من خالل من�سات 

�ل�سحاب  حو�سبة  تعتمد  �ت�سالت  �سبكات 

مع  بالعمل  ���س��ع��د�ء  �إن��ن��ا  �ل��ربجم��ي��ات.  �أو 

عالية  لتقدمي خدمات حلول  »�سام�سوجن« 

»يف  قائمة عرو�س  بال�ستفادة من  �جل��ودة 

على  بالعتماد  �لت�سال  ل�سبكات  وي��ر«  �إم 

�سركات  ت�ساعد  و�ل��ت��ي  �ل�����س��ح��اب،  حو�سبة 

�ل�ستفادة  على  �لت�سالت  خدمات  تزويد 

�جليل  �سبكات  تتيحها  �ل��ت��ي  �لفر�س  م��ن 

�خلام�س ومتكنهم من لعب دور �لريادة يف 

تقدمي هذه �لبتكار�ت �لتقنية«.


