
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الأربعاء   18  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   4  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5502    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الصحة والمستشفيات الخاصة ٠٠ 
تفاهمات لتخصيص ١٠٠٠ سرير و١٥٠ للعناية 

الحثيثة لمرضى كورونا

اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم 
والبنك اإلسالمي األردني

 الصفدي يؤكد أن اإلرهاب عدو مشترك 
ال عالقة له بحضارة أو دين

 االنباط-عمان  

وال��ب��ن��ك  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  وزارة  وق���ع���ت 

لتلبية  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة  الأردين  الإ����س���ام���ي 

وزارة  موظفي  لكافة  التمويلية  الح��ت��ي��اج��ات 

الربية والتعليم، وب�سروط مي�سرة.

ال��رب��ي��ة والتعليم    ووق���ع الت��ف��اق��ي��ة وزي���ر 

 / التنفيذي  والرئي�س  النعيمي  تي�سري  الدكتور 

العام  للبنك الإ�سامي الأردين الدكتور  املدير 

ح�سني �سعيد اليوم الثاثاء، بح�سور الأمينني 

املالية،  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  و  ل��ل��وزارة  العامني 

وممثلني عن البنك الإ�سامي.

ال��ع��ام��ل��ني  اإىل خ���دم���ة  وت���ه���دف الت��ف��اق��ي��ة 

يف ال��������وزارة، م���ن خ����ال ال�����س��راك��ة م���ع ال��ب��ن��ك 

ت�سهيات وخدمات  لتقدمي  الأردين  الإ�سامي 

م�سرفية ملوظفي الوزارة وفق �سيغ بيع املرابحة 

)ل�سراء الأثاث وال�سيارات والأجهزة الكهربائية 

وال�����س��ق��ق وامل����ن����ازل وم������واد ال���ب���ن���اء والأرا�����س����ي 

بالتمليك  املنتهي  ال��ت��اأج��ري  و�سيغة  وغ��ريه��ا(، 

ل�����س��راء )امل�����س��اك��ن والأرا������س�����ي(، و���س��ي��غ��ة بيع 

الكهربائية  والأجهزة  الأث��اث  )ل�سراء  امل�ساومة 

ب�سيغة  وال��ت��م��وي��ل  واحل���وا����س���ي���ب(،  واخل��ل��وي��ة 

الجارة املو�سوفة يف الذمة )منتج لبيك للحج 

والعمرة ومنتج اقراأ للتعليم ومنتج �سفاء للعاج 

ال�����س��الت(،  والتمويل  ومنتج  ال�سياحة  ومنتج 

اإىل  اإ�سافة  لاإن�ساءات(،   ( ال�ست�سناع  ب�سيغة 

اإ����س���راك ط��ال��ب ال��ت��م��وي��ل يف ���س��ن��دوق ال��ت��اأم��ني 

امل�سرفية  اخل��دم��ات  من  وال�ستف�ادة  التباديل، 

الذكي  الهاتف  املختلفة من خال  اللكرونية 

النرنت وع��ر   ،)Mobile Banking(

فواتريكم. اي  وخدمة   ،)  )I-Banking

التفا�صيل �ص »6«

 االنباط-عمان  

 اأك���د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

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

ع��دو م�سرك ل عاقة  الإره����اب  اأن  ال��ث��اث��اء، 

ل��ه ب��ح�����س��ارة اأو دي���ن، وب��ال��ت��اأك��ي��د ل ع��اق��ة له 

بالدين الإ�سامي احلنيف وقيم ال�سام واملحبة 

ال�سفدي،  و�سدد  التي يحملها.  الآخ��ر  واح��رام 

الأم��ن  ملنظمة  املتو�سطي  امل��وؤمت��ر  يف  مداخلة  يف 

والتعاون يف اأوروبا لعام 2020، اأن هزمية الإرهاب 

والأمنية  الع�سكرية  الإج��راءات  تتحقق عر  لن 

ثقافة  ودحر  عقائديته  تعرية  ولكن عر  فقط، 

ال��ك��راه��ي��ة ال��ت��ي ت��غ��ذي��ه وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة اح���رام 

الآخ����ر وال��ق��ي��م امل�����س��رك��ة. واأك����د ال�����س��ف��دي اأن 

هزمية الإرهاب وعقائديته ت�ستدعي اأي�ساً تغيري 

بيئات الياأ�س والظلم واجلهل والحتال وغياب 

ال�سفدي  واأع���رب  عليها.  يعتا�س  التي  الفر�س 

الإرهابية  العملية  ب�سحايا  اململكة  ت��ع��ازي  ع��ن 

بال�سفاء.  للجرحى  والتمنيات  اأم�����س  فينيا  يف 

الإره��اب��ي��ة  الأردن ه���ذه اجل���رمي���ة  اإدان�����ة  واأك�����د 

خال  ال�سفدي،  وق��ال  اأ�سكاله.  بكل  والإره����اب 

الجتماع الذي مت عر اآلية التوا�سل املرئي، اإن 

الأردن يبقى ملتزما بالعمل مع املجتمع الدويل 

ع��ل��ى حم��ارب��ة الإره�����اب وث��ق��اف��ة ال��ك��راه��ي��ة بكل 

اأ�سكالهما، م�سريا اإىل اأن اململكة كانت �سباقة يف 

مبادرات تعزيز حوار اأتباع الأديان وثقافة الوئام 

واحرام الآخر. واأكد اأهمية التعاون يف مواجهة 

التحديات امل�سركة وتعزيز الأمن عر منهجية 

ودور  وامل�ساواة  احلوكمة  تعزيز  ت�سمل  �سمولية 

امل������راأة وت���وف���ري الأم�����ل وال��ف��ر���س ورف����ع الظلم 

والحتال والقهر.

 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - عمان

 خال الجتماع الذي ترا�س رئي�س الوزراء 

ال��دك��ت��ور ب�سر اخل�����س��اون��ة ج��ان��ب��ا م��ن��ه يف دار 

وزارة  تو�سلت  الثاثاء،  ام�س  ال��وزراء  رئا�سة 

اىل  اخل��ا���س��ة  امل�ست�سفيات  وجمعية  ال�سحة 

تفاهمات لتخ�سي�س ما ل يقل عن الف �سرير 

150 �سريرا للعناية احلثيثة ملر�سى كورونا  و 

احلكومة  نفقة  وع��ل��ى  ال�سحة  م��ن  املحولني 

وتوقيع التفاقية قريبا .

واكد رئي�س ال��وزراء خال الجتماع الذي 

ح�سره عدد من ال��وزراء وم��دراء امل�ست�سفيات 

ينطلق من مرتكز  الجتماع  ان هذا  اخلا�سة 

وقاعدة ال�سراكة الكاملة بني القطاعني العام 

الوطنية  امل�سوؤولية  م��ن  وانطاقا  واخل��ا���س 

هذا  مواجهة  يف  مل�سوؤولياته  اجلميع  بتحمل 

جائحة  فر�سته  ال���ذي  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي  ال��ظ��رف 

كورونا .

التي مت  بالتفاهمات  ال��وزراء  رئي�س  وا�ساد 

التو�سل اليها بني وزارة ال�سحة وامل�ست�سفيات 

ملر�سى  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  لتو�سيع  اخل��ا���س��ة 

املر�سى  معاجلة  على  القدرة  وتعزيز  كورونا 

تنفيذا  واخل�����س��ارة  ال��رب��ح  ح�سابات  ع��ن  بعيدا 

لروؤى وتوجيهات جالة امللك عبداهلل الثاين 

ب���ان ���س��ح��ة امل���واط���ن حت��ت��ل ���س��ل��م الول���وي���ات 

الوطنية موؤكدا على الدور املهم الذي تقوم به 

مب�سوؤوليتها  والتزامها  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 

ال���وط���ن���ي���ة ف�����س��ا ع����ن ك���ون���ه���ا اح�����د اع���م���دة 

القت�ساد الوطني .

نذير عبيدات  الدكتور  ال�سحة  وزير  واكد 

على  الج��ت��م��اع  عقب  �سحفية  ت�سريحات  يف 

ب�سقيه  الطبي  القطاع  بني  امل�سرك  التعاون 

العام واخلا�س يف جمال عاج املر�سى ب�سكل 

اليوم مبرحلة  الردن مير  ان  اىل  ع��ام، لفتا 

هناك  ي��ك��ون  وق���د  ال���وب���اء  نتيجة  ا�ستثنائية 

���س��غ��ط ع��ل��ى امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة ���س��ي��م��ا يف 

القطاع العام .

ول���ف���ت اىل ان�����ه مت��خ�����س ع����ن الج���ت���م���اع 

وامل�ست�سفيات  ال�����س��ح��ة  وزارة  ب��ني  ت��ف��اه��م��ات 

عن  يقل  ل  ما  توفري  مبوجبها  يتم  اخلا�سة 

الف �سرير ببم�سابني بكورونا، واكرث من 150 

�سريرا للعناية احلثيثة، موؤكدا ان توفر هذه 

ويوؤدي  العام  ال�سحي  القطاع  �سرييح  ال�سرة 

ملر�سى  جيد  م�ستوى  ذات  خدمة  تقدمي  اىل 

كورونا .

�ستتم  ال��ت��ف��اه��م��ات  ه����ذه  ان  اىل  وا�����س����ار 

ال�سحة  وزارة  ب���ني  ات��ف��اق��ي��ة  اىل  ت��رج��م��ت��ه��ا 

وامل�ست�سفيات اخلا�سة خال اليومني املقبلني 

القطاعات  ب��ني  امل�سرك  التعاون  يعزز  ومب��ا 

ال�����س��ح��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة وخ���ا����س���ة يف م��ث��ل ه��ذه 

الت�سدي  اجلميع  من  تتطلب  التي  الظروف 

للوباء، معربا عن �سكره للم�ست�سفيات اخلا�سة 

على تعاونها الدائم مع وزارة ال�سحة .

واك���د ان ال���س��ع��ار ال��ت��ي مت الت��ف��اق عليها 

ت���وؤدي اىل اي اع��ب��اء زائ���دة على  خمف�سة ول 

وزارة ال�سحة.

التفا�صيل �ص »2«

الملك يعزي 
بوفاة السعود ويوجه بتقديم 

الرعاية الصحية لنجليه

تسجيل ٥4 وفاة و4833 إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

االنباط-عمان 

الها�سمي  امل��ل��ك��ي  ال���دي���وان  رئ��ي�����س  ن��ق��ل 

يو�سف ح�سن العي�سوي تعازي جالة امللك 

عبداهلل الثاين وموا�ساته اإىل اأ�سرة النائب 

اللذين  و�سقيقه  ال�����س��ع��ود،  يحيى  ال�سابق 

�سري  ب��ح��ادث  الثاثاء  ال��ي��وم  اهلل  توفاهما 

موؤ�سف.  

ووج������ه ج���ال���ة امل���ل���ك ب���اإح���اط���ة جن��ل��ي 

امل����رح����وم امل�������س���اب���ني ب���ال���رع���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة، 

وتقدمي اأف�سل العاج لهم.

هاتفي،  ات�سال  خ��ال  العي�سوي،  واأك��د 

اأ����س���رة  اإىل ج���ان���ب  امل���ل���ك  وق������وف ج���ال���ة 

املرحوم ال�سعود بهذا امل�ساب الأليم، �سائا 

الفقيدين  يتغمد  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل 

ف�سيح جنانه. وي�سكنهما  بالرحمة 

3

االنباط-وكاالت

 حذرت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، اليوم 

لاأ�سري  ال�سحي  الو�سع  خطورة  من  الثاثاء، 

ماهر الأخر�س، امل�سرب عن الطعام لليوم )100( 

لهيئة  الع��ام��ي  امل�ست�سار  وق���ال  ال��ت��وايل  على 

���س��وؤون الأ���س��رى وامل��ح��رري��ن ح�سن عبد رب��ه، اإن 

الأخ��ر���س �سعب ج��ًدا،  ال�سحي لاأ�سري  الو�سع 

وهناك قلق �سديد على حياته، حيث يعاين من 

اإعياء واإجهاد �سديدين، كما تاأثرت حا�ستا ال�سمع 

ل��ن��وب��ات ت�سنج واأمل  وال��ن��ط��ق ل��دي��ه، وي��ت��ع��ر���س 

�سديد يف ج�سده، و�سداع �سديد

واأ�سار اإىل اأنه يف اأي دقيقة قد يتعر�س الأ�سري 

اأو  الأخر�س لنتكا�سة �سحية قد تودي بحياته، 

تلحق �سرًرا باأع�ساء ج�سمه احليوية

واأو����س���ح ع��ب��د رب���ه اأن ه��ن��اك م��ط��ال��ب��ات من 

قبل ال�سفري ال��رو���س��ي ل��اإف��راج ع��ن الأخ��ر���س، 

اإ�سافة للجهود امل�ستمرة على ال�سعيد القانوين 

العامل،  برملانات  مع  توا�سل  وهناك  وال�سيا�سي، 

ف�سًا لل�سغط اجلماهريي بهدف اإنقاذ حياته

يذكر اأن الأخر�س قد اعتقل بتاريخ 27 متوز 

معتقل  اإىل  اع��ت��ق��ال��ه  ب��ع��د  نقله  وج����رى   ،2020

»حوارة« وفيه �سرع باإ�سرابه املفتوح عن الطعام، 

ونقل لحقا اإىل �سجن »عوفر«، ثم جرى حتويله 

وثبتت  اأ�سهر،  اأرب��ع��ة  مل��دة  الإداري  العتقال  اإىل 

املحكمة اأمر العتقال لحقا

التفا�صيل �ص »9«

 ١٠٠ يوم على إضراب األسير األخرس وخطر جسيم على حياته

سعيدان: األردن ثاني افقر دولة
 بالعالم في المياه

مراقبون: األردن يثبت للعالم أنه دولة 
مستمرة ال تتلكأ في تنفيذ

 استحقاق دستوري

تعميم حكومي بإنشاء مراكز خدمات 
شاملة في محافظات المملكة

 لماذا يفتخر الديمقراطيون بحمارهم 
الذي أهداه لهم الجمهوريون؟ وما 

عالقة ذلك ب االنتخابات األميركية ؟

االنباط-برتا

ي�����س��ك��ل ال���ف���اق���د امل���ائ���ي يف امل��م��ل��ك��ة وال����ذي 

70 ب��امل��ئ��ة، ب�����س��ب��ب الع����ت����داءات  ي�����س��ك��ل ن�����س��ب��ة 

اإىل  بالإ�سافة  امل�سروعة،  غري  وال�ستخدامات 

الاجئني،  من  الآلف  مئات  الأردن  ا�ست�سافة 

التحديات  اأب���رز  م��ن  ال�سبكات،  ك��ف��اءة  وت��راج��ع 

التي تواجه قطاع املياه.

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

���س��ع��ي��دان ل��وك��ال��ة الن��ب��اء الردن���ي���ة)ب���را(، اإن 

ال������وزارة ت��ع��م��ل ع��ل��ى خ��ط��ة ل��ل��ح��د م���ن ال��ف��اق��د 

املائي، من خال ال�سراع بتنفيذ م�ساريع مائية 

م�سادر  ع��ن  وال��ب��ح��ث  ج��دي��دة  �سحي  و���س��رف 

ج��دي��دة،  م�����س��ادر  ل��ت��اأم��ني  تقليدية  غ��ري  مائية 

اإ�سافة اإىل م�ساريع تقلل الفاقد وحت�سن كفاءة 

التزويد املائي وتطور ال�سبكات املتهالكة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

احل���م���ار وال��ف��ي��ل رم����زان لأق����وى ح��زب��ني يف 

املتحدة الوليات 

رمزان لأقوى حزبني  والفيل  يعتر احلمار 

يف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، ف��احل��م��ار رم����ز احل���زب 

ال���دمي���وق���راط���ي، ب��ي��ن��م��ا ي��رم��ز ال��ف��ي��ل ل��ل��ح��زب 

اجلمهوري

الثلث  اإىل  تعود  ال��رم��وز  تلك  اختيار  ق�سة 

رمز  انت�سر  اإذ  ع�سر،  التا�سع  القرن  من  الأول 

امل��ر���س��ح  م��ع��ار���س��و  ق����ام  ع��ن��دم��ا  اأوًل،  احل���م���ار 

الرئا�سي اأندرو جاك�سون باإطاق ا�سم »جاكا�س« 

ع��ل��ي��ه، وه���ي ك��ل��م��ة ت���دل ع��ل��ى احل���م���ار. ف��اخ��ت��ار 

يف  النتخابية  حلملته  رم��زاً  احل��م��ار  جاك�سون 

حتٍد لهوؤلء

م���وك���ب دمي���ق���راط���ي يف ولي����ة  احل����م����ار يف 

1948 بن�سلفانيا عام 

املر�سح  حينها  اخ��ت��ار   ،1828 ع��ام  ذل��ك  ك��ان 

ال��دمي��ق��راط��ي اأن����درو ج��اك�����س��ون ���س��ع��ار »ل��ن��رك 

ال�سعب يحكم«، يف خطوة اأثارت �سخرية احلزب 

�سعار  باأنه  ال�سعار  هذا  و�سف  الذي  اجلمهوري 

رخي�س.

التفا�صيل �ص »8«

االنباط-عمان

   ق���ال ���س��ي��ا���س��ي��ون وق��ان��ون��ي��ون وخ����راء اإن 

العمليات  اأه��م  ع��ادة  متثل  النيابية  النتخابات 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ال������دول، لأن���ه���ا ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي 

م�ساحله  وحاملي  ممثليه  امل��واط��ن  بها  يختار 

ال�سيا�سية  العملية  اأنها  عن  ف�سا  وم�سكاته، 

التي تنتج اإحدى �سلطات الدولة، وهي ال�سلطة 

الت�سريعية«.

املراحل  »اأن   ، منف�سلة  اأح��ادي��ث  يف  واأك���دوا، 

ال�����س��ع��ب��ة ���س��ي��ا���س��ي��ا، وال���ت���ي ك��ان��ت جت���ري فيها 

بروح  يتعاملون معها  الأردنيون  كان  انتخابات، 

اإيجابية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

اأ���س��ه��ر م��ن ولدة م��رك��ز اخل��دم��ات   9 ب��ع��د 

واخت�سار  ال��ع��دل،  وزارة  رح��م  م��ن  ��ام��ل  ال�����سَّ

 5 َي������ام م���ع���دودة اإىل  اأ امل���راج���ع���ني م���ن  وق����ت 

�سقف  حت���ت  خ���دم���ات   105 وت���ق���دمي  دق���ائ���ق، 

واح������د، اأ�����س����درت رئ���ا����س���ة ال�������وزراء ت��ع��م��ي��م��ا 

���ج���رب���ة ع���ل���ى حم��اف��ظ��ات  ل��ت��ط��ب��ي��ق ه����ذه ال���تَّ

كافة. اململكة 

���ام  وك�������ان وزي�������ر ال�����ع�����دل ال����دك����ت����ور ب�������سَّ

���ل���ه���وين، ع���ر����س ع���ل���ى جم��ل�����س ال������وزراء  ال���تَّ

���ام���ل ب��ق�����س��ر  جت���رب���ة م���رك���ز اخل����دم����ات ال�������سَّ

ان،  عمَّ بالعا�سمة  العبديل  منطقة  يف  العدل 

ر الوقت واجلهد واملال على املراجعني،  اذ وفَّ

وزارة وموؤ�س�سة   12 التنقل بني  ف عنهم  وخفَّ

واحد. مكان  يف  واخت�سرها  حكومية، 

التفا�صيل �ص »5«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 االنباط-عمان

املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  دانت 

ب��اأ���س��د ال���ع���ب���ارات ال��ه��ج��وم االإره����اب����ي ال���ذي 

م�ساء  فيينا  النم�ساوية  العا�سمة  يف  وق��ع 

واإ�سابة عدد من  واأ�سفر عن مقتل  االثنني، 

االأ�سخا�ص.

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

اإدان�����ة  ال�����س��ف��ري ���س��ي��ف اهلل ع���ل���ي ال���ف���اي���ز، 

اجلرمية  لهذه  ال�سديدين  اململكة  وا�ستنكار 

واالإره���اب  العنف  اأ�سكال  وجميع  االإره��اب��ي��ة 

وخ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة وال��ف��ك��ر ال��ظ��ام��ي بكل 

اأ����س���ك���ال���ه ب���اع���ت���ب���اره م�����س��خ��اً ال ع���اق���ة ل��ه 

بح�سارة اأو دين.

ك��م��ا اأك����د ت�����س��ام��ن امل��م��ل��ك��ة م���ع ح��ك��وم��ة 

و���س��ع��ب ج��م��ه��وري��ة ال��ن��م�����س��ا ال�����س��دي��ق��ة يف 

م��واج��ه��ة االإره�����اب وال��ع��ن��ف االأع���م���ى ال��ذي 

وا�ستقرار  و�سامة  باأمن  امل�سا�ص  ي�ستهدف 

الباد.

واأع�������رب ال���ف���اي���ز ع���ن خ��ال�����ص ال��ت��ع��ازي 

ومتنياته  ال�سحايا  ل��ذوي  املوا�ساة  و���س��ادق 

للم�سابني. العاجل  بال�سفاء 

االنباط-عمان

امللك  جالة  اأمام  القانونية  اليمني  اأدى 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ام�����ص ال��ث��اث��اء، ع���دد من 

�سفراء  تعيينهم  مبنا�سبة  اجل��دد،  ال�سفراء 

ال�سقيقة  ال����دول  م��ن  ع���دد  ل���دى  للمملكة 

وال�سديقة.

عبداهلل  خالد  م��ن  ك��ل  اليمني  اأدى  فقد 

ال�����س��واب��ك��ة ���س��ف��رياً ف����وق ال���ع���ادة وم��ف��و���س��اً 

االحتادية،  رو�سيا  جمهورية  لدى  للمملكة 

فوق  �سفرياً  الردايدة  خالد  �سائد  والدكتور 

جمهورية  ل��دى  للمملكة  وم��ف��و���س��اً  ال��ع��ادة 

ال�������س���ودان، و���س��ج��ى ���س��ط��ام امل���ج���ايل ���س��ف��رياً 

مملكة  ل��دى  للمملكة  ومفو�ساً  العادة  ف��وق 

بلجيكا.

رئ��ي�����ص  ال���ي���م���ني،  اأداء  م���را����س���م  وح�����س��ر 

ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، ون���ائ���ب رئ��ي�����ص 

الوزراء ووزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبني.

 االنباط-عمان

اجل��وي��ة،  االر���س��اد  ادارة  تقرير  بح�سب 

ت��ت��اأث��ر امل��م��ل��ك��ة ال��ي��وم االأرب����ع����اء، ت��دري��ج��ي��اً 

بامتداد منخف�ص جوي يتمركز اىل الغرب 

م���ن ���س��وري��ا، وت��ن��خ��ف�����ص درج�����ات احل����رارة 

ق��ل��ي��ًا، وت��ك��ون االأج����واء غائمة ج��زئ��ي��اً اىل 

غائمة، وتهطل االمطار بني احلني واالآخر 

يف املناطق ال�سمالية والو�سطى من اململكة.

ومت��ت��د االأم���ط���ار ت��دري��ج��ي��ا م��ع ���س��اع��ات 

ال��ل��ي��ل اىل اج�����زاء م���ن امل��ن��اط��ق ال�����س��رق��ي��ة 

واجل��ن��وب��ي��ة، ح��ي��ث ي��ت��وق��ع خ���ال ���س��اع��ات 

احياناُ،  غ��زي��رة  ال��ه��ط��والت  تكون  ان  الليل 

م��ا ي����وؤدي اىل ت�����س��ك��ل ال�����س��ي��ول يف االودي����ة 

وامل��ن��اط��ق امل��ن��خ��ف�����س��ة وي�����س��ح��ب��ه��ا ال��رع��د، 

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

تن�سط على فرتات.

وت��ك��ون االج����واء ي���وم اخل��م��ي�����ص، غائمة 

االم����ط����ار  وت���ه���ط���ل  غ���ائ���م���ة،  ج���زئ���ي���ا اىل 

ال�سمالية  امل��ن��اط��ق  يف  واالآخ����ر  احل���ني  ب��ني 

من  الغربية  اجلنوبية  واالجزاء  والو�سطى 

اململكة، ويتوقع ان تكون الهطوالت غزيرة 

اح���ي���ان���اُ م���ا ي�����وؤدي اىل ت�����س��ك��ل ال�����س��ي��ول يف 

الرياح  وتكون  املنخف�سة،  واملناطق  االودية 

مثرية  ال�سرعة  ن�سطة  اىل  معتدلة  غربية 

للغبار يف مناطق البادية.

االنباط- عمان

خدمة  اإط����اق  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

اال�ستف�سار عن نتائج الفحو�سات املخربية 

عرب اإر�سال ر�سالة ن�سية للرقم 93333، 

التي �سينجز العمل بها خال االأيام القليلة 

املقبلة.

وق����ال م�����س��اع��د االأم�����ني ال���ع���ام ل��ل��رع��اي��ة 

ال�سحية االأولية، الدكتور غازي �سرك�ص، اإن 

اال�ستف�سار عن النتيجة �سيكون عن طريق 

وال��رق��م  االأردين  ال��وط��ن��ي  ال���رق���م  اإدخ�����ال 

ال�سخ�سي لغري االأردين.

اأن اخل���دم���ة  ���س��رك�����ص  ال���دك���ت���ور  وب�����ني 

حت����ت ال���ت���ج���رب���ة، و���س��ي��ت��م اإط���اق���ه���ا ف���ور 

ت�سل  الر�سائل  بع�ص  اأن  علما  جاهزيتها، 

حت�سني  ان  واأك�����د  ح��ال��ي��ا.  للم�ستخدمني 

م��ن �سمن  االإل��ك��رتون��ي��ة تعترب  اخل��دم��ات 

�سيا�سة الوزارة الأمتتة االإجراءات املخربية 

ل��ف��ريو���ص ك���ورون���ا وذل�����ك ل��ل��ت�����س��ه��ي��ل على 

اأن  اإىل  �سرك�ص  الدكتور  واأ���س��ار  املواطنني. 

اخلدمة مت العمل عليها بالتعاون مع وزارة 

الريادة واالقت�ساد الرقمي.

الخارجية تدين الهجوم اإلرهابي
 في النمسا

سفراء جدد يؤدون اليمين القانونية 
أمام الملك

انخفاض على درجات الحرارة واألجواء غائمة اليوم

 وزارة الصحة تعتزم إطالق خدمة االستعالم 
برسالة نصية عن نتيجة فحص كورونا

 االنباط-عمان

 

ق����ال ���س��ي��ا���س��ي��ون وق���ان���ون���ي���ون وخ������رباء اإن 

العمليات  اأه��م  ع��ادة  متثل  النيابية  االنتخابات 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ال�������دول، الأن���ه���ا ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي 

م�ساحله  وحاملي  ممثليه  امل��واط��ن  بها  يختار 

ال�سيا�سية  العملية  اأنها  عن  ف�سا  وم�سكاته، 

التي تنتج اإحدى �سلطات الدولة، وهي ال�سلطة 

الت�سريعية«.

املراحل  »اأن   ، منف�سلة  اأح��ادي��ث  يف  واأك����دوا، 

ال�����س��ع��ب��ة ���س��ي��ا���س��ي��ا، وال���ت���ي ك��ان��ت جت����ري فيها 

بروح  معها  يتعاملون  االأردنيون  كان  انتخابات، 

اإيجابية، وير�سلون ر�سائل اأكرث اإيجابية للداخل 

واخلارج على حد �سواء«.

اإع������ادة ت�سكيل  اأه��م��ي��ة  واأ����س���اف���وا ان���ه ت��ن��ب��ع 

جمل�ص النواب من دوره الد�ستوري يف الت�سريع 

ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ب��دء جائحة  وال��رق��اب��ة، فمنذ 

امل�����س��ت��ج��د، وت��ف��ع��ي��ل ق���ان���ون ال���دف���اع وال��ع��م��ل��ي��ة 

تعديل  اأي  يقع  مل  »بحيث  متوقفة،  الت�سريعية 

على اأي قانون مطبق ومل ي�سدر قانون جديد. 

فعودة احلياة اإىل ال�سلطة الت�سريعية من خال 

العملية  عجلة  �سيعيد  ال��ن��واب  جمل�ص  انتخاب 

الت�سريعية اإىل العمل«.

االإن�����س��ان  وم��ع��دن  اأ���س��ال��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����اروا 

التي  امل��واق��ف  يف  واأب����دا  دائ��م��ا  تتجلى  االأردين 

يتطلب منه الوقوف اإىل جانب الوطن، وحتدي 

كل ال�سعوبات التي قد تعرقل م�سرية اأو تطور 

اأو تنفيذ اأي برنامج له عاقة يف تنمية وتطوير 

االنتخابات  يف  امل�����س��ارك��ة  اأن  م��وؤك��دي��ن  ال��وط��ن، 

فريو�ص  جائحة  وج��ود  ظل  يف  املقبلة،  النيابية 

دولة  كورونا امل�ستجد العاملية، ورغم اإعان 56 

اأيا  دول��ه��ا،  يف  االنتخابات  تاأجيل  عن  العامل  يف 

كان نوعها، يو�سل ر�سالة اإىل العامل باأن االأردن 

بهمة وانتماء وتفاوؤل وحتدي اأبنائه لل�سعوبات، 

م�ستمرة  دول��ة  اأن��ه  اأج��م��ع  للعامل  يثبت  اأن  اأراد 

يهم  د�ستوري  ا�ستحقاق  اأي  تنفيذ  يف  تتلكاأ  وال 

الوطن.

االأ�سبق،  االإع��ام  ل�سوؤون  الدولة  وزير  وقال 

النيابية  اإن االنتخابات  املعايطة،  الزميل �سميح 

ال��دول، الأنها  ال�سيا�سية يف  العمليات  اأه��م  متثل 

العملية التي يختار بها املواطن ممثليه وحاملي 

التي  العملية  اأن��ه��ا  كما  وم�سكاته،  م�ساحله 

اإح����دى ���س��ل��ط��ات ال���دول���ة، وه���ي ال�سلطة  ت��ن��ت��ج 

الت�سريعية«.

واأ�ساف »اأن االأردن مثل كل دول العامل، لديه 

ودائما  االنتخابية،  عملياته  يف  م�ساركة  ن�سب 

�سمن  االأردن��ي��ني،  من  اإيجابية  م�ساركة  هنالك 

ال�سعبة  امل��راح��ل  »اأن  م��وؤك��دا  العاملية«،  الن�سب 

ان��ت��خ��اب��ات،  فيها  جت���ري  ك��ان��ت  وال��ت��ي  �سيا�سيا، 

اإيجابية،  ب��روح  معها  يتعاملون  االأردن��ي��ون  ك��ان 

وير�سلون ر�سائل اأكرث اإيجابية للداخل واخلارج 

على حد �سواء«.

وتابع املعايطة »حتى لو كانت هناك قناعات 

ب�سعف يف اأداء جمال�ص النواب، فان احلل لي�ص 

باإغاق هذه املوؤ�س�سات الد�ستورية، بل بتقويتها 

من خال امل�ساركة واختيار من ميكنه اأن يرفع 

م�ستوى االأداء، وبالتايل يكون قادرا على خدمة 

النا�ص«.

للمواطن،  ح��ق  امل�ساركة  كانت  »اإذا  واأو���س��ح 

فاإن العزوف لي�ص عقابا للحكومة، بل م�ساهمة 

يف اإ�سعاف املجل�ص النيابي املقبل. وهذا ال يحقق 

م�سلحة للنا�ص اأوال واأخريا«.

و�سدد املعايطة على اأن جناح االأردن يف اإجراء 

ومب�ساركة  و�سيا�سيا  اإداري�����ا  نيابية  ان��ت��خ��اب��ات 

�سعبية، هو جناح لكل االأردنيني. وعلى كل طرف 

امل�ستقلة  الهيئة  �سواء  واج��ب��ه،  ب���اأداء  ي�ساهم  اأن 

ال�سيا�سية  وال���ق���وى  احل��ك��وم��ة  اأو  ل��ان��ت��خ��اب 

واالجتماعية واملواطن.

يف  احلقوق  بكلية  الد�ستوري  القانون  اأ�ستاذ 

اجلامعة االأردنية، الدكتور ليث ن�سراوين، من 

االنتخابات  يف  امل�ساركة  اأهمية  »اأن  اأك���د  جهته 

ال��ن��ي��اب��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة ت��ك��م��ن م���ن اأن ط��ب��ي��ع��ة ن��ظ��ام 

الد�ستور،  االأوىل من  امل��ادة  احلكم، كما حددتها 

النيابي  فالنظام  وراث����ي«.  ملكي  نيابي  »ن��ظ��ام 

ق��ائ��م ع��ل��ى وج����ود جم��ل�����ص ن����واب م��ن��ت��خ��ب من 

ال�سعب، ليمار�ص ال�سلطة با�سمه ونيابة عنه«.

ال���ذي يتبناه  ال��ن��ي��اب��ي،  ال��ن��ظ��ام  »اأن  واأو���س��ح 

ال�سعب  الأف��راد  احل��ق  يعطي  االأردين،  الد�ستور 

�سوؤون  واإدارة  ال�سيا�سية  العملية  يف  امل�ساركة  يف 

ال���دول���ة م���ن خ���ال مم��ث��ل��ني ل��ه��م يف ال���ربمل���ان. 

على  ومت��ار���س��ه��ا  ال�سلطات  م�سدر  ه��ي  ف��االأم��ة 

النحو املبني يف الد�ستور«.

اإع��ادة  اأهمية  تنبع  »كما  ن�سراوين  واأ���س��اف 

يف  الد�ستوري  دوره  من  النواب  جمل�ص  ت�سكيل 

فريو�ص  جائحة  ب��دء  فمنذ  والرقابة،  الت�سريع 

كورونا امل�ستجد، وتفعيل قانون الدفاع والعملية 

تعديل  اأي  يقع  مل  بحيث  متوقفة،  الت�سريعية 

على اأي قانون مطبق ومل ي�سدر قانون جديد. 

فعودة احلياة اإىل ال�سلطة الت�سريعية من خال 

العملية  عجلة  �سيعيد  ال��ن��واب  جمل�ص  انتخاب 

الت�سريعية اإىل العمل«.

االنتخابات  يف  امل�ساركة  اأهمية  »ت��ربز  واأك���د 

يف  االأف�����س��ل  ال��ن��ائ��ب  واخ��ت��ي��ار  املقبلة،  النيابية 

على  ال�سيا�سية  ال��رق��اب��ة  مم��ار���س��ة  على  ق��درت��ه 

اأع��م��ال احلكومة ك��ك��ل، واأع��م��ال ك��ل وزي���ر ف��رد. 

الوزارية  امل�سوؤولية  قرر  قد  االأردين  فالد�ستور 

ب�����س��ق��ي��ه��ا اجل��م��اع��ي��ة وال���ف���ردي���ة اأم������ام جمل�ص 

النواب«، م�سيفا »يف ظل ا�ستمرار غياب جمل�ص 

النواب، فاإن امل�سوؤولية الوزارية تبقى غائبة«.

وق��ال »ما اأحوجنا هذه االأي��ام الع��ادة تفعيل 

االأع��م��ال  ع��ل��ى  ال�سيا�سية  ال���وزاري���ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 

وال����ق����رارات، ال��ت��ي ت�����س��در ع���ن رئ��ي�����ص ال�����وزراء 

وجم���ل�������ص ال�����������وزراء، ل���غ���اي���ات ت��ط��ب��ي��ق ق���ان���ون 

باحلظر  املتعلقة  احلكومية  فالقرارات  الدفاع. 

واالإغاقات �ست�سبح خا�سعة للرقابة الربملانية 

ب��ع��د ع����ودة جم��ل�����ص ال���ن���واب ع��ل��ى ���س��وء اإج����راء 

االنتخابات النيابية املقبلة«.

اخل����ب����ري االج����ت����م����اع����ي، ال����دك����ت����ور ح�����س��ني 

اخلزاعي، بدوره، اأكد اأن اأ�سالة ومعدن االإن�سان 

التي  امل��واق��ف  يف  واأب����دا  دائ��م��ا  تتجلى  االأردين 

يتطلب منه الوقوف اإىل جانب الوطن، وحتدي 

كل ال�سعوبات التي قد تعرقل م�سرية اأو تطور 

اأو تنفيذ اأي برنامج له عاقة يف تنمية وتطوير 

الوطن.

النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  امل�����س��ارك��ة  اإن  وق���ال 

وج��ود  ظ��ل  يف  اأي���ام،  بعد  �ستجري  التي  املقبلة، 

ج��ائ��ح��ة ف���ريو����ص ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د ال��ع��امل��ي��ة، 

وب��ال��رغ��م م��ن اإع����ان 56 دول���ة يف ال��ع��امل عن 

اإال  نوعها،  كان  اأيا  دولها،  االنتخابات يف  تاأجيل 

اأبنائه  وحتدي  وتفاوؤل  وانتماء  بهمة  االأردن  اأن 

اأن���ه  اأج���م���ع  ل��ل��ع��امل  ي��ث��ب��ت  اأن  اأراد  ل��ل�����س��ع��وب��ات 

ا�ستحقاق  اأي  تنفيذ  تتلكاأ يف  دول��ة م�ستمرة وال 

د�ستوري يهم الوطن.

االنتخابات  امل�ساركة يف  اأن  واأ�ساف اخلزاعي 

فئات  ك��ل  م��ن  و���س��رورة  واج��ب��ا  »تعترب  النيابية 

ب��ل حت��ت��م ع��ل��ي��ه ����س���رورة التفاعل  امل��ج��ت��م��ع، ال 

معها، من حيث اختيار املرت�سح االأف�سل واالأكفاأ 

واالأج�����در و���س��اح��ب ال�����س��رية ال��ع��ط��رة يف جم��ال 

اأن  نف�سه  الوقت  يف  موؤكدا  تخ�س�سه«،  اأو  عمله 

واالأج���در،  االأف�سل  اختيار  اإىل  بحاجة  ال��وط��ن 

البعد  كل  والبعد  واملرت�سحات،  املرت�سحني  من 

التي  ال��رن��ان��ة،  ال��زائ��ف��ة  ال�سعارات  اأ���س��ح��اب  ع��ن 

تدغدغ العواطف، والتي يف نف�ص الوقت اأ�سبحت 

االآن ال طعم لها وال لون وال رائحة، وخ�سو�سا 

يف ظل التحديات التي تواجه الوطن«.

امل��ط��ل��وب االآن هو  اأن  و���س��دد اخل��زاع��ي ع��ل��ى 

اأخذ  امل�ساركة وقبول التحدي، ويف نف�ص الوقت 

التعليمات  وات���ب���اع  ال���ازم���ة،  االح��ت��ي��اط��ات  ك��ل 

اخلا�سة باال�سرتاطات ال�سحية، داخل املجتمع، 

م���ن ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي وارت������داء ال��ك��م��ام��ات 

املواطن،  �سحة  من  الوطن  ف�سحة  والقفازات، 

ومن �سحة تنفيذ الربامج التي تهم الوطن.

ال��ع��ني م���داهلل ال��ط��راون��ة، م��ن ن��اح��ي��ت��ه اأك��د 

����س���رورة م�����س��ارك��ة ك��ل م��ن ي��ح��ق ل��ه االن��ت��خ��اب، 

االأف�سل  واختيار  املقبل،  الثاثاء  ي��وم  باقرتاع 

لتمثيله يف جمل�ص  ي��راه منا�سبا  اأو من  واالأكفاأ 

النواب التا�سع ع�سر.

تعني  االن��ت��خ��اب  يف  امل�ساركة  اأن  على  و���س��دد 

باأنناء �سركاء يف �سناعة القرار، وبناء امل�ستقبل، 

لنا ولاأجيال املقبلة.

حتديات  ي��واج��ه  االأردن  اأن  ال��ط��راون��ة  وب��ني 

داخلية وخارجية، لذلك ال بد من اختيار نواب 

قادرين على التفاعل مع جميع الق�سايا وامللفات 

يف  ت�سهم  وبالتايل  وامل��واط��ن،  الوطن  تهم  التي 

م�ستقبل  يف  االأردين  ال�سعب  تطلعات  حتقيق 

وم�ستوى معي�سة اف�سل .

مراقبون: األردن يثبت للعالم أنه دولة مستمرة ال تتلكأ في تنفيذ استحقاق دستوري

الأربعاء    4  /  11  / 2020

االنباط-عمان

 خال االجتماع الذي ترا�ص رئي�ص ال��وزراء الدكتور ب�سر 

الثاثاء،  ام�ص  ال���وزراء  رئا�سة  دار  يف  منه  جانبا  اخل�ساونة 

اىل  اخل��ا���س��ة  امل�ست�سفيات  وجمعية  ال�سحة  وزارة  تو�سلت 

تفاهمات لتخ�سي�ص ما ال يقل عن الف �سرير و 150 �سريرا 

وعلى  ال�سحة  من  املحولني  كورونا  ملر�سى  احلثيثة  للعناية 

نفقة احلكومة وتوقيع االتفاقية قريبا .

واكد رئي�ص الوزراء خال االجتماع الذي ح�سره عدد من 

الوزراء ومدراء امل�ست�سفيات اخلا�سة ان هذا االجتماع ينطلق 

العام  القطاعني  ب��ني  الكاملة  ال�سراكة  وق��اع��دة  مرتكز  م��ن 

اجلميع  بتحمل  الوطنية  امل�سوؤولية  من  وانطاقا  واخلا�ص 

مل�سوؤولياته يف مواجهة هذا الظرف اال�ستثنائي الذي فر�سته 

جائحة كورونا .

اليها  التو�سل  مت  التي  بالتفاهمات  ال��وزراء  رئي�ص  وا�ساد 

الرعاية  لتو�سيع  اخلا�سة  وامل�ست�سفيات  ال�سحة  وزارة  بني 

ال�سحية ملر�سى كورونا وتعزيز القدرة على معاجلة املر�سى 

بعيدا عن ح�سابات الربح واخل�سارة تنفيذا لروؤى وتوجيهات 

�سلم  حتتل  امل��واط��ن  �سحة  ب��ان  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة 

ال��ذي تقوم به  املهم  ال���دور  م��وؤك��دا على  الوطنية  االول��وي��ات 

الوطنية ف�سا  والتزامها مب�سوؤوليتها  امل�ست�سفيات اخلا�سة 

عن كونها احد اعمدة االقت�ساد الوطني .

ت�سريحات  يف  عبيدات  نذير  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  واك��د 

القطاع  بني  امل�سرتك  التعاون  على  االجتماع  عقب  �سحفية 

ب�سكل  املر�سى  العام واخلا�ص يف جمال عاج  ب�سقيه  الطبي 

عام، الفتا اىل ان االردن مير اليوم مبرحلة ا�ستثنائية نتيجة 

الوباء وقد يكون هناك �سغط على املوؤ�س�سات ال�سحية �سيما 

يف القطاع العام .

وزارة  بني  تفاهمات  االجتماع  ان��ه متخ�ص عن  اىل  ولفت 

ال�سحة وامل�ست�سفيات اخلا�سة يتم مبوجبها توفري ما ال يقل 

150 �سريرا  عن الف �سرير ببم�سابني بكورونا، واكرث من 

للعناية احلثيثة، موؤكدا ان توفر هذه اال�سرة �سرييح القطاع 

جيد  م�ستوى  ذات  خدمة  تقدمي  اىل  وي���وؤدي  العام  ال�سحي 

ملر�سى كورونا .

وا�سار اىل ان هذه التفاهمات �ستتم ترجمتها اىل اتفاقية 

اليومني  خ��ال  اخل��ا���س��ة  وامل�ست�سفيات  ال�سحة  وزارة  ب��ني 

املقبلني ومبا يعزز التعاون امل�سرتك بني القطاعات ال�سحية 

من  تتطلب  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  يف  وخ��ا���س��ة  املختلفة 

للم�ست�سفيات  �سكره  ع��ن  معربا  ل��ل��وب��اء،  الت�سدي  اجلميع 

اخلا�سة على تعاونها الدائم مع وزارة ال�سحة .

واكد ان اال�سعار التي مت االتفاق عليها خمف�سة وال توؤدي 

مفهوم  عن  »وبعيدة  ال�سحة  وزارة  على  زائ��دة  اعباء  اي  اىل 

الربح واخل�سارة وهذا ما هو ماأمول دائما من كل قطاعاتنا » .

الدكتور  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  جمعية  رئي�ص  ق��ال  ب��دوره، 

ي��ع��د مكمًا  ال�سحي اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  ان  ف���وزي احل��م��وري 

يف  ال�سحية  امل��ن��ظ��وم��ة  م��ن  وج����زءاً  ال��ع��ام،  ال�سحي  للقطاع 

ك��ورون��ا  ت��داع��ي��ات ف��ريو���ص  ب��اأزم��ة نتيجة  ال��ت��ي مت��ر  االأردن، 

امل�ستجد.

اخلا�سة  امل�ست�سفيات  جمعية  اأن  اإىل  احل��م��وري  واأ����س���ار 

تو�سلت لتفاهمات مع وزارة ال�سحة لتخ�سي�ص ن�سبة ال باأ�ص 

للعناية احلثيثة،  املخ�س�سة  اأو  العادية  �سواء  االأ�سرة  بها من 

وذلك ملعاجلة مر�سى فريو�ص كورونا الذين �سيتم حتويلهم 

امل�ست�سفيات  ع��دم توفر اخلدمة يف  ال���وزارة يف ح��ال  من قبل 

احلكومية.

ال����ك����وادر  ���س��ت��وف��ر  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل���ا����س���ة  واأو������س�����ح اأن 

اأ�سعار  �سمن  املر�سى  لعاج  الازمة  واالأدوي���ة  والتجهيزات 

خمف�سة، بحيث ال ترهق كاهل اإدارة التاأمني ال�سحي يف وزارة 

لزيادة  اخلا�ص  ال�سحي  القطاع  ا�ستعداد  اىل  الفتا  ال�سحة، 

عدد االأ�سرة املخ�س�سة لعاج مر�سى كورونا.

االنباط-عمان

االجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  اأعلنت 

ان ب��اإم��ك��ان ���س��ب��اط ارت���ب���اط امل��ن�����س��اآت، االت�����س��ال 

 )117117( رق��م  الوطني  االت�سال  مركز  على 

ل��ا���س��ت��ع��ام ع���ن خ���دم���ات امل��ن�����س��اآت االإل��ك��رتون��ي��ة 

املتمثلة بخ�سو�ص ر�سيد ح�ساب املن�ساأة، وحركات 

ال�سريان واالإيقاف للعاملني، اإ�سافة اإىل التفا�سيل 

املتعلقة باأوامر الدفاع.

وا�سارت املوؤ�س�سة يف بيان ام�ص الثاثاء، اىل اأن 

ن�سبة اإجنازها يف اخلدمات االإلكرتونية و�سلت اإىل 

اإىل توفري اخلدمة  واأنها تهدف بذلك  باملئة،   98
للوقت واجل��ه��د على  ت��وف��رياً  ب��اأ���س��رع وق��ت ممكن 

ب�سكل  املن�ساآت  ارت��ب��اط  و�سباط  اخل��دم��ة  متلقي 

خا�ص.

االنباط-عمان

دع����ت دائ������رة االإف����ت����اء ال���ع���ام امل�����س��ل��م��ني اإىل 

القنوت فرادى وجماعات يف ال�سلوات املفرو�سة 

وامل�سنونة، والدعاء اإىل اهلل تعاىل بتفريج الكرب 

واإزال���ة الهم، ورف��ع الوباء وم��ا ن��زل على الباد 

والعباد من جائحة، ال�سيما وقد اجتمعت يف هذا 

الزمان اأ�سباب كربى من امل�سائب واالبتاءات، 

ومنها جائحة كورونا.

اإن  الثاثاء،  ام�ص  فتوى  يف  ال��دائ��رة  وقالت 

م�����س��روع وم�ستحب،  ال���ن���وازل  ال��ق��ن��وت يف  دع���اء 

ووردت به ال�سنة ال�سريفة من فعل النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم، وبه اأفتى جمهور الفقهاء، وهو 

م�ستحب يف �ساة اجلماعة والفرد، �سراً وجهراً، 

ع�سى اهلل اأن يرفع ما نزل بنا من باء.

اأن  للنا�ص  ���س��رع  وج���ل  ع��ز  اهلل  اأن  واأ���س��اف��ت 

اأح����اق  اإذا  ي���دع���وه يف ك���ل وق����ت وح�����ال، خ��ا���س��ة 

�سررها  عم  نازلة  بهم  نزلت  اأو  ع��ام،  ب��اء  بهم 

وا�ستطال �سررها، وذلك مبني عند اأهل االإ�سام 

ع��ّز وجل  واأّن اهلل  وال��ق��در،  الق�ساء  على عقيدة 

�ساء من ق�سائه  وداف��ع ما  االأ�سباب،  هو م�سّبب 

بدعاء عباده املوؤمنني.

اأن  اأنه ورد يف احلديث ال�سريف  اإىل  واأ�سارت 

َي��ُردُّ  »اَل  ق��ال:  َو�َسلََّم  َعلَْيِه   
َّ

اهلل �سّلى   
َّ

اهلل ر�سول 

 » َعاُء، َواَل َيِزيُد يِف الُعْمِر اإِالَّ الرِبُّ اَء اإِالَّ الدُّ الَق�سَ

وهذا ما ذهب اإليه كثري من اأئمة امل�سلمني.

ب��امل��وؤم��ن��ني  ن��زل��ت  اإذا  ال�����س��ن��ة  اأن م��ن  وب��ي��ن��ت 

يف  يقنتوا  اأن  �سببها  ك��ان  اأي���اً  م�سيبة  اأو  ن��ازل��ة 

ال�سلوات، فقد جاء من حديث اأبي هريرة ر�سي 

اهلل عنه: كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 

يقول حني يفرغ من �ساة الفجر من القراءة، 

ربنا  »�سمع اهلل ملن حمده،  راأ�سه:  ويكرب ويرفع 

اأجن  »اللهم  قائم:  وه��و  يقول  ثم  ول��ك احلمد«، 

الوليد بن الوليد، و�سلمة بن ه�سام، وعيا�ص بن 

اللهم  امل��وؤم��ن��ني،  م��ن  وامل�ست�سعفني  ربيعة  اأب��ي 

ا�سدد وطاأتك على م�سر، واجعلها عليهم ك�سني 

ي��و���س��ف، ال��ل��ه��م ال��ع��ن حل��ي��ان، ورع����ا، وذك����وان، 

وع�سية ع�ست اهلل ور�سوله«.

واأو����س���ح���ت ال����دائ����رة ه��ي��ئ��ة دع�����اء ال��ق��ن��وت 

واأم��ا  يجهر،  وال  ب��ه  ي�سّر  اأن  للمنفرد  بالن�سبة 

االإم����ام فيجهر ب��ه يف ك��ل ح���ال، ح��ت��ى ل��و كانت 

دعائه  على  امل��اأم��وم��ون  وي��وؤم��ن  �سرية،  ال�ساة 

ال�سافعية  مذهب  من  الظاهر  اأن  مبينة  جهراً، 

اأنه ال ي�سن القنوت يف النافلة.

وحول كيفية الدعاء بينت الدائرة اأن امل�سلم 

يدعو مبا �ساء من الدعاء يف القنوت، وال يطيل 

دع��اء  ف��ي��ه  يتعني  اأن���ه ال  وال�سحيح  ك��ث��رياً  ف��ي��ه 

خم�سو�ص، بل يح�سل بكل دعاء، وفيه وجه اأنه 

اهدين  )اللهم  امل�سهور:  بالدعاء  اإال  يح�سل  ال 

وتولني  عافيت،  فيمن  وعافني  ه��دي��ت،  فيمن 

فيمن توليت، وبارك يل فيما اأعطيت، وقني �سّر 

ما ق�سيت، اإنك تق�سي وال يق�سى عليك، اإنه ال 

وال�سحيح  وتعاليت(،  تباركت  واليت،  من  ي��ذّل 

اأّن هذا م�ستحّب ال �سرط، وي�سّن اأْن ي�سلي على 

ال��دع��اء  اأول  واآل���ه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبّي 

واآخره.

الصحة والمستشفيات الخاصة ٠٠ تفاهمات لتخصيص 
١٠٠٠ سرير و١٥٠ للعناية الحثيثة لمرضى كورونا

الضمان يستقبل استفسارات ضباط ارتباط المنشآت عبر 
مركز االتصال الوطني

اإلفتاء تدعو الى القنوت في الصلوات المفروضة 
والمسنونة لدفع البالء
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اإّن ما اأّكده جاللُة امللِك حوَل عدٍد مَن املَحاوِر املٍف�شليِة باَت ُي�شّكُل مالمَح 

و  ال��ق��ان��وِن  ل�شيادِة  ال�شامن  ال�شامل  الإ���ش��الِح  ب��اإجت��اه  احلقيقي  ال��ط��ري��ِق 

ف�شتبقى  ُترَكت  واإن  التي  واملَح�شوبية  الوا�شطة  اجِتثاث  و  املواطن  حماية 

تنه�ُش بج�شِد الوطن حتى ُتعييه ، وُهنا ل ُبّد اأن ُيدرَك اجلميُع روؤيَة جاللة 

اإىل تطبيقها ملا حتمُل بنَي طّياتها من م�شروٍع حقيقي يرتقي  امللك و�َشعَيُه 

املكاِن  يف  املنا�شب  الرجِل  وو�شع  لأ�شحابها  احلقوِق  اإعطاَء  ف��اإن   ، بالوطِن 

، ليكون  القرار  اإتخاذ  الوا�شطة من  اإ�شقاِط  اإل من خالِل  يتاأتى  املنا�شب ل 

ملن  م�شاحًة  ول  باملتنفذين  ُي�شمى  ملا  مكاًنا  يبقى  فال  الفي�شُل  هو  ال��ع��دُل 

بيد  الفر�ش  بذلك  فتكون  ال��ب��ل��د؟؟؟(،  )ك��ب��ار  ال��ق��ان��وِن  ف��وَق  نف�شه  يعتقُد 

اأ�شحابها احلقيقيني الذين ي�شتطيعون اإ�شتغاللها باإجتاه الوطن ل باإجتاه 

ال�شخ�شية. الهواء 

(الوا�شطُة خٌط اأحمر( هذا ما قالُه جاللتُه والعناوين تخت�شُر امل�شامني 

و اإ�شتخال�ِش الأكرُث اأهمية من املُهم ، وهذا يوؤّكد ِحكمة جاللة امللك وُبعد 

واإع���ادَة  امل�شار  توجيه  على  وال��ق��ادرة  الواثقة  الإ�شالحيِة  روؤي��ت��ِه  يف  النظِر 

�شبط الطريق ِوفَق احلدوِد الإيجابية ، التي ُتعزز الأفكاَر اخَلاّلقة القادرَة 

التي ُتنَجُب من َرحِم الوا�شطة  على التغيري مبناأى عن املُحبطاِت واملعيقات ِ

باإجّتاه  النف�شي و�َشمان احُل�شول على احلقوِق يدفُع الأن�شاَن  ، فالإ�شتقرار 

 ، ُقدراته بالطريقِة ال�شحيحِة  ِبَقدرِه ومكانتِه وت�شخري  العطاء لإ�شت�شعاره 

فالإخت�شا�ُش يحتاُج اإىل اأ�شحابِه فال خري يف العارف اإذا فقد الإخال�ش ول 

نافع لكفاءٍة مل تو�شْع يف مكاِنها.

ن�����ِش��َن( باخلطوط 
ُ
(ال��وا���ش��ط��ُة خ��ٌط اأح��م��ر( ه��ذا م��ا ق��ال��ُه جاللتُه وم��ا )اأ

 ، ال�شابقِة  التجارِب  من  لنا  َتلَّخ�ش  ما  وهذا  املحرمات  من  اأ�شبَح  احلمراء 

والتناغُم  �ِشعاَر  التكامُل  لُي�شبَح  الإجت��اه  بهذا  اجلميُع  يعمَل  اأن  بد  ل  وهنا 

هدَف ، فِعقُد الإ�شالح ل يكتمل اإل باإجتماِع احللَقاِت التي حتمُل الإجنازات 

من خالِل الَتاأهيل والَتمكني والَتدعيم وَغر�ش القيم لدى ال�شباِب والأجياَل 

وي�شبح  ال�شرب  خ��ارج  ي��غ��رَد  م��ن  لكل  حا�شرًة  )ل(  كلمة  لتكون   ، القادمة 

الوقوُف لغرِي احلِق مرفو�ٌش ومذموم .

اأ�شحاِب  اأحمر( هذا ما قالُه جاللتُه ليكوَن الرهاُن على  )الوا�شطُة خٌط 

فال   ، لُهم  موئاًل  الِقَمم  بغرِي  يقبلون  ول  ال��ِذَم  يبيعون  ل  اللذين  الِهَمم 

الوا�شطة مقرتٌن  ، فوجود  الوطِن ول ُقربى على احلِق  َجَهوية على ح�شاِب 

فقد  ي�شتحْق  ل  َمن  عِطَي 
ُ
اأ فاإن  الأ�شخا�ِش  و  املوؤ�ش�شاِت  على  الظلِم  بوجود 

الت�شّوَه  الكلي  ال��ن��اجُت  ليكوَن   ، نف�شُه  الإ�شتحقاق  وُظ��ِل��َم  ي�شتحق  َم��ن  ُظ��ِل��َم 

باملعطيات وال�شعَف يف املُخَرجات.

الر�شالَة  وُه��ن��ا تتلخ�ُش  ق��ال��ُه ج��الل��ت��ُه  م��ا  ه��ذا  اأح��م��ر(  )ال��وا���ش��ط��ُة خ��ٌط 

املُهاَدنة  وع��دَم  القرار  اإتخاذ  يف  والقّوَة  الَت�شاُركّية  طّياِتها  بنَي  حملت  التي 

َظّن  ُح�شِن  عند  يكونوا  اأن  املَهام  اإليهم  وكلت 
ُ
اأ من  على  َفَوَجب   ، واملُجاَملة 

الوطِن واملواطن ، واأن َيرتِكزوا على ر�شائِل جاللَة امللك التي ُتديُر البو�شلَة 

باإجتاه احلق.

العين فاضل الحمود

حديث جاللة سيدنا .. 
بوصلُة اإلصالح

االنباط-عمان

اأع���ل���ن���ت دائ������رة الإف����ت����اء ال���ع���ام ع��ن 

ت��ع��ل��ي��ق ال������دوام مب���رك���ز ال����دائ����رة مل��دة 

ا�شتقبال  ع��ن  اع��ت��ذرت  كما  ���ش��اع��ة،   72

الثالثاء،  ام�ش  من  اعتبارا  املراجعني 

للكادر  الطبي  الفح�ش  لغايات  وذل��ك 

الوظيفي.

العمل  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  �شيتم  ان���ه  وق��ال��ت 

يوم الأحد املقبل.

االنباط-عمان

على  لالنتخاب  امل�شتقلة  الهيئة  ن�شرت 

م��وق��ع��ه��ا الل�����ك�����رتوين  م���راك���ز الق�����رتاع 

بال�شافة  انتخابية  دائ��رة   )23( يف  والفرز 

اىل بيان عدد �شناديق القرتاع والفرز يف 

كل مركز.

اأ(  من  اأح��ك��ام ال��ف��ق��رة )   وا���ش��ت��ن��ادا اىل 

ق��ان��ون الن��ت��خ��اب ملجل�ش  امل����ادة  )26( م��ن 

وت��ع��دي��ل��ه،   2016 ل�����ش��ن��ة   )6( رق���م  ال���ن���واب 

قبل  “ت�شدر  اأن  الهيئة  على  يتوجب  فاإنه 

الأق���ل  ع��ل��ى  اأي����ام  ب�شبعة  الق�����رتاع  م��وع��د 

قرارا حتدد فيه مراكز القرتاع والفرز يف 

�شناديق  عدد  بيان  مع  انتخابية  دائ��رة  كل 

القرتاع والفرز يف كل مركز على اأن ين�شر 

ويف  للهيئة  اللكرتوين  املوقع  على  القرار 

�شحيفتني حمليتني يوميتني ويف اأي مكان 

تراه الهيئة منا�شبا   “.

االنباط-عمان

 قرر جمل�ش نقابة ال�شحفيني ام�ش 

الثالثاء اإغالق مقر النقابة يومي غد 

الأرب���ع���اء وب��ع��د غ��د اخل��م��ي�����ش ل��غ��اي��ات 

النقابة. تعقيم مبنى 

وق����ال ن��ق��ي��ب ال�����ش��ح��ف��ي��ني ال��زم��ي��ل 

�شمن  ياأتي  القرار  ان  ال�شعايدة  راكان 

الإجراءات الوقائية حفاظا على �شحة 

و�شالمة الزمالء وموظفي النقابة.

االنباط-عمان

 اأط��ل��ق��ت ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��د���ش��ني الأردن���ي���ني 

خ���دم���ة ال����دف����ع امل����وح����د ل���ك���اف���ة ���ش��ن��ادي��ق 

باقة اخلدمات اللكرتونية  النقابة، �شمن 

التي مت اطالقها موؤخرا.

وق������ال ن���ق���ي���ب امل���ه���ن���د����ش���ني الأردن�����ي�����ني 

امل��ه��ن��د���ش اأح��م��د ���ش��م��ارة ال��زع��ب��ي، يف بيان 

ام�ش الثالثاء، اإن اخلدمة ت�شاهم يف توفري 

املهند�شني،  على  والتكلفة  واجلهد  الوقت 

ال�شرتاكات  كافة  دفع  من  متكنهم  بحيث 

امل��ال��ي��ة امل��رتت��ب��ة ع��ل��ي��ه��م ال��ك��رتون��ي��ا وع��ر 

حركة مالية واحدة وعمولة دفع الكرتونية 

واحدة، مع امكانية حتديد الفرتة الزمنية 

ال��ت��ي ي��رغ��ب امل��ه��ن��د���ش ب��ت�����ش��دي��ده��ا، ���ش��واء 

كانت �شابقة او لحقة.

واأ�شار اإىل اإن اخلدمة تاأتي يف اإطار �شعي 

النقابة للتحول اىل نقابة رقمية، للتما�شي 

ال��ث��ورة  ع�شر  يف  املت�شارعة  ال��ت��ط��ورات  م��ع 

املعلوماتي. والت�شارع  التكنولوجية 

ي�شار اىل اأن املهند�ش ي�شتطيع ال�شتفادة 

م��ن خ��الل �شفحة اخلدمات  م��ن اخل��دم��ة 

https://www.jea. الل��ك��رتون��ي��ة 

 /org.jo/portal/e-services
ال�شخ�شي  ح�����ش��اب��ه  اإىل  دخ��ول��ه  وت�شجيل 

على موقع النقابة.

 المستقلة لالنتخاب تنشر على موقعها 
االلكتروني مراكز االقتراع  في الدوائر االنتخابية

نقابة الصحفيين تغلق مبناها 
يومين ألغراض التعقيم

 نقابة المهندسين تطلق خدمة 
الدفع الموحد لكافة صناديقها

اإلفتاء تعلق الدوام في مركزها 72 ساعة

تسجيل 54 وفاة و4833 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

 مجلس أمانة عمان يقر مشروع موازنة 2021 البالغة 471 مليون دينار

سعيدان: األردن ثاني افقر دولة بالعالم في المياه
الفاقد المائي من اهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في االردن

االنباط-عمان

وف��اة  و54  اإ���ش��اب��ة   4833 ت�شجيل  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

لريتفع  الثالثاء،  ام�ش  اململكة  يف  امل�شتجّد  كورونا  بفريو�ش 

العدد الإجمايل لالإ�شابات اإىل 86576، والوفيات اإىل 967.

2477 حالة يف حمافظة  على  الإ�شابات اجلديدة  وتوّزعت 

و507  ال���زرق���اء،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و1127  ع��ّم��ان،  العا�شمة 

حالت يف حمافظة اإربد، منها 250 حالة يف الرمثا، و148 حالة 

يف حمافظة جر�ش، و137 حالة يف حمافظة الكرك، و134 حالة 

يف حمافظة العقبة، و98 حالة يف حمافظة البلقاء، و97 حالة 

 31 منها  م��ع��ان،  ح��ال��ة يف حمافظة  و39  امل��ف��رق،  يف حمافظة 

حالة يف البرتا، و31 حالة يف حمافظة عجلون، و28 حالة يف 

حمافظة الطفيلة، و10 حالت يف حمافظة ماأدبا.

ال��وزراء ووزارة  واأ�شار املوجز الإعالمي ال�شادر عن رئا�شة 

للعالج يف  ال��ي��وم  دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  احل���الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�شحة 

حالة   135 غ��ادرت  فيما  حالة،   215 بلغ  املعتمدة  امل�شت�شفيات 

امل�شت�شفيات بعد �شفائها.

ولفت اإىل اأن العدد الإجمايل للحالت التي تتلّقى العالج 

يف امل�شت�شفيات حالّياً بلغ 1565 حالة، منها 374 حالة على اأ�شّرة 

العناية احلثيثة.

كما اأ�شار اإىل اإجراء 20887 فح�شاً خمرّياً، لي�شبح اإجمايل 

ال��وب��اء وح��ت��ى الآن  ب��دء  اأج��ري��ت منذ  ال��ت��ي  ع��دد الفحو�شات 

1934688 فح�شاً.

ودعت الوزارة اجلميع يف ظّل ا�شتمرار ت�شجيل حالت اإ�شابة 

ال�شالمة  معايري  واّتباع  الّدفاع،  باأوامر  اللتزام  اإىل  حملّية، 

والوقاية، وارتداء الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات لأكرث من 

20 �شخ�شاً، وا�شتخدام تطبيقي “اأمان” و”�شحتك”.

االنباط- عمان

اأمانة عمان يف جل�شته التي   اقر جمل�ش 

عقدت عن ُبعد برئا�شة اأمني عمان الدكتور 

يو�شف ال�شواربة موازنة الأمانة للعام املقبل 

الفا  و444  دينار  مليون   471 والبالغة   2021

لالأعوام  التاأ�شريية  واملوازنات  دينارا،  و629 

النقل  ح�شاب  �شمنها  وم��ن   2023  -  2022

للعام  ال��وظ��ائ��ف  ت�شكيالت  وج����دول  ال��ع��ام 

املقبل 2021.

به  اأو�شت  ال��ذي  املوازنة  م�شروع  وح�شب 

جلنة التخطيط املايل والتنمية القت�شادية 

امل��ق��درة بني  الي�����رادات  ت��وزع��ت  املجل�ش،  يف 

دينار،  الف  و707  مليونا   270 بواقع  ذاتية 

مل�شادر  دي��ن��ارا  و52  الفا  و117  مليونا  و164 

التمويل، و14 مليونا و620 الفا و577 للمنح، 

الف  و500  مليونا   14 امل��ح��روق��ات  ول��ع��وائ��د 

ل�شتمالكات  ال��ف  و500  ماليني  و7  دي��ن��ار، 

وبلغ   . ال�شتثمارية  وللم�شاريع  ال��ع��ب��ديل 

دينار  مليون   471 امل��ق��درة  النفقات  اإج��م��ايل 

جارية  نفقات  منها  دينارا،  و629  الفا  و444 

بقيمة 222 مليونا و439 الف دينار، ونفقات 

راأ�شمالية 249 مليونا و5 الف و429 دينارا.

اأن الأمانة تتبع  واكد الدكتور ال�شواربة، 

على  ي��وؤث��ر  ل  مب��ا  النفقات  لرت�شيد  خطة 

مع  وين�شجم  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات 

التاأ�شريية  واملوازنات   2021 للعام  موازنتها 

لل�شنوات الثالث الالحقة. وبني ان منهجية 

2021 وامل���وازن���ات  اإع������داد م�����ش��روع م���وازن���ة 

اعتمدت  و2023   2022 ل��الأع��وام  التاأ�شريية 

الت�شاركية مع كافة قطاعات الأمانة، والخذ 

بالعتبار احلر�ش واحليطة يف تقدير بنود 

اإي�����رادات اأم��ان��ة ع��م��ان وق����راءة م��دى تاأثري 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ل��ى حت�����ش��ي��الت الأم���ان���ة 

الالزمة  القانونية  الطرق  كافة  اإي��ج��اد  مع 

امل�شتحقات  دف���ع  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ني  لتحفيز 

املالية املرتتبة عليهم ل�شالح الأمانة.

وا���ش��ار ال��دك��ت��ور ال�����ش��وارب��ة اىل دمي��وم��ة 

العمل على خطة تر�شيد الإنفاق مع الخذ 

ك��ورون��ا، حيث جرى  اآث��ار جائحة  بالعتبار 

با�شتثناء  الإ����ش���ايف  ال��ع��م��ل  ب���دل  تخفي�ش 

قطاعات البيئة والبنية التحتية واخلدمية 

وال�����ش��وق امل���رك���زي وامل�����ش��ل��خ ودائ�����رة �شبط 

التنقالت  ب��دل  واإي��ق��اف  ناقالت الأم��را���ش، 

والقتناء، وعدم ر�شد اأية خم�ش�شات مالية 

للتعيينات.

واأكد اأنه مت الخذ بالعتبار قرار جمل�ش 

ال������وزراء ب��خ�����ش��و���ش ال��ت�����ش��وي��ة امل��ال��ي��ة بني 

الأمانة واحلكومة والبالغة 51 مليون دينار.

م����ن ج���ه���ت���ه، اك�����د ن���ائ���ب م���دي���ر امل��دي��ن��ة 

اأن  يا�شني،  �شامر  والإداري���ة  املالية  لل�شوؤون 

موازنة 2021 ركزت على املنظومة اخلدمية 

ب��اخل��دم��ات  واله��ت��م��ام  وامل���واط���ن  للمدينة 

البيئية والبنى التحتية.

التي  الر�شوم  �شطب  املجل�ش على  وواف��ق 

املكاتب  ورخ�ش  املهن  رخ�شة  على  ت�شتوفى 

املهنية ل�شالح الأمانة عن ا�شحاب املحالت 

التجارية واملكاتب املهنية طيلة فرتة تنفيذ 

تقاطع احلرية  مل�شروع  املرورية  التح�شينات 

/ ا���ش��ارات الر���ش��ال / ���ش��ارع القد�ش واإع���ادة 

الر�شوم ل�شحاب املحال التي مت ترخي�شها 

لعامي 2019 - 2020 �شريطة اإعداد ك�شوفات 

املعنية  ال��دوائ��ر  م��ن  ت�شكل  جلنة  قبل  م��ن 

امل���ح���ال، و���ش��ي��ت��م رف��ع  تت�شمن ح�����ش��ر ه���ذه 

القرار ملجل�ش الوزراء للم�شادقة عليه.

باملئة   75 بن�شبة  اإع��ف��اء  املجل�ش  اأق��ر  كما 

الزراعية  ال�شلع  املفرو�شة على  الر�شوم  من 

الب�شتانية املعدة للت�شدير خالل الفرتة من 

و�شيتم   ،  2021/12/31 ولغاية   2021/1/1

رفع القرار ملجل�ش الوزراء للم�شادقة عليه.

كما وافق املجل�ش على اإعفاء املن�شاآت التي 

توقفت عن العمل وما زالت مبوجب قانون 

الدفاع ب�شبب جائحة كورونا من كامل ر�شوم 

الر�شوم  وتخفي�ش  احل��ايل،  للعام  النفايات 

عن  توقفت  التي  للمن�شاآت  باملئة   50 بن�شبة 

العمل من �شهر اذار ولغاية �شهر متوز 2020 

النفايات  ر�شوم  وتخفي�ش  للعمل،  عادت  ثم 

ل�25 باملئة للمن�شاآت التي توقفت عن العمل 

من �شهر اأذار ولغاية �شهر ايار 2020 وعادت 

ال��وزراء  ملجل�ش  ال��ق��رار  رف��ع  و�شيتم  للعمل، 

للم�شادقة عليه.

وواف��������ق امل���ج���ل�������ش ع���ل���ى اإ������ش�����دار الم����ر 

ال��ت��غ��ي��ريي رق����م 1 ل��ع��ط��اء اإن�������ش���اء ال��ب��ن��ي��ة 

التحتية مل�شروع البا�ش �شريع الرتدد عمان 

� الزرقاء و�شلة طارق � عني غزال / احلزمة 

رقم  التغيريي  الأم��ر  اإ�شدار  وعلى  الوىل، 

التحتية  البنية  باإن�شاء  اخل��ا���ش  للعطاء   1

الأم��ري  �شارع  ال��رتدد  �شريع  البا�ش  مل�شروع 

ال�شتقالل،  و���ش��ارع  ال�شهيد  و���ش��ارع  ح��م��زة 

ك��م��ا واف����ق ع��ل��ى جت��دي��د ع��ق��ود ال���ش��ت��ث��م��ار 

وعلى  ال��ع��ام،  النقل  وموؤ�ش�شات  �شركات  مع 

ال�شياحة  وزارة  م��ع  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع 

والرتاثية  ال�شياحية  املواقع  لتهيئة  والآث��ار 

والأثرية يف عمان، ومتديد اتفاقية التعاون 

م���ع اجل��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة ال�����ش��ح��ي��ة، 

ابتكارات  �شركة  وتوقيع مذكرات تفاهم مع 

�شركة  ومع  الرقمية  للحلول  واح��د  ال�شفر 

)LMENS( للتنمية املجتمعية.

االنباط-برتا

امل��م��ل��ك��ة وال���ذي  امل��ائ��ي يف  ال��ف��اق��د  ي�شكل 

الع��ت��داءات  ب�شبب  ب��امل��ئ��ة،   70 ن�شبة  ي�شكل 

بالإ�شافة  امل�شروعة،  غ��ري  وال�شتخدامات 

من  الآلف  م��ئ��ات  الأردن  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اإىل 

الالجئني، وتراجع كفاءة ال�شبكات، من اأبرز 

التحديات التي تواجه قطاع املياه.

وقال وزير املياه والري الدكتور معت�شم 

اإن  الردنية)برتا(،  النباء  لوكالة  �شعيدان 

الفاقد  من  للحد  خطة  على  تعمل  ال���وزارة 

ال���ش��راع بتنفيذ م�شاريع  امل��ائ��ي، من خ��الل 

م��ائ��ي��ة و����ش���رف ���ش��ح��ي ج���دي���دة وال��ب��ح��ث 

لتاأمني  تقليدية  غ��ري  م��ائ��ي��ة  م�����ش��ادر  ع��ن 

تقلل  م�شاريع  اإىل  اإ�شافة  ج��دي��دة،  م�شادر 

الفاقد وحت�شن كفاءة التزويد املائي وتطور 

ال�شبكات املتهالكة.

وبني الوزير �شعيدان، اأن اأعطال ال�شبكات 

باملئة،   30 ع��ن  يزيد  ل  م��ا  ت�شكل  وتقادمها 

فيما ت�شكل ال�شباب الخرى مثل العتداء 

وال�شتخدامات غري امل�شروعة نحو 70 باملئة 

من الفاقد املائي.

ان��ت��ه��ج  امل�����ي�����اه  ق����ط����اع  اأن  اإىل  واأ�������ش������ار 

التزويد  كفاءة  لرفع  متعددة  ا�شرتاتيجيات 

امل���ائ���ي وت��ط��وي��ر ال�����ش��ب��ك��ات ب��ه��دف حت�شني 

ال���ت���وزي���ع وال�������ش���غ���وط���ات وال��ت��خ��ف��ي��ف من 

بالن�شياب  ال�شخ  اإىل  التحول  عر  الفاقد 

وال�شيانة  الطاقة  لكلف  توفريا  الطبيعي، 

التو�شع برامج  ال�شبكات مع  اأعمار  واإطالة 

املياه واحلد من العتداءات  حماية م�شادر 

ل�شبط  ال�شيطرة  اأح��ك��ام  حملة  خ��الل  م��ن 

العتداءات.

على  ت���ق���دم  ال�����ذي  الأردن  اإن  واأ�����ش����اف 

���ش��ل��م ال�����دول الك����رث ف��ق��را ب��ال��ع��امل ب��امل��ي��اه 

ب�شبب  ال��ث��ان��ي��ة  اإىل  ال���راب���ع���ة  ال���دول���ة  م���ن 

ال���ت���داع���ي���ات ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، وحت��م��ل��ه ال��ع��بء 

الأكر من موجات اللجوء، اإىل جانب اأزمة 

ك���ورون���ا، ال��ت��ي ف��ر���ش��ت واق��ع��ا ج��دي��دا زادت 

املائي،  القطاع  يف  خ�شو�شا  التحديات،  من 

وتقادم  ال�شبكات  ك��ف��اءة  ت��راج��ع  اإىل  اإ�شافة 

اأعمارها.

امل��ي��اه بالرغم  اأن ق��ط��اع  ال��وزي��ر  واو���ش��ح 

من هذه التحديات، جنح يف توفري ماليني 

الع��ت��داءات ما  وق��ف  نتيجة  املكعبة  المتار 

ان��ع��ك�����ش ع��ل��ى حت�����ش��ن م��ل��ح��وظ يف ال��ت��زوي��د 

اأن  امل��ن��اط��ق، م�����ش��ريا اىل  امل���ائ���ي يف م��ع��ظ��م 

امل�شاريع التي نفذت خالل ال�شنوات املا�شية 

ال�شهام  ا�شتطاعت  )بايلوت(  م�شاريع  منها 

العا�شمة  يف  م��ائ��ي  ف��اق��د  اإىل  ال��و���ش��ول  يف 

عمان وفق املوا�شفات العاملية جيدة ومقبولة 

لت�شجل يف العا�شمة عمان نحو 38 باملئة من 

اجمايل الفاقد العام ، ويف حمافظة العقبة، 

و�شلت فيها الن�شبة اإىل نحو 23 باملئة.

واقعا  يعد  الأردن  املياه يف  واق��ع  اأن  وبني 

ج��ي��دا ن��وع��ا م���ا، م��ق��ارن��ة مب��ا ه��و م��ت��اح من 

هو  ما  وب��ني  لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  كميات 

م��ط��ل��وب، ح��ي��ُث ي��ح�����ش��ل ج��م��ي��ع امل��واط��ن��ني 

وامل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى ح�����ش�����ش��ه��م امل���ائ���ي���ة وف���ق 

التحديات  م��ن  ب��ال��رغ��م  الدور”  “برامج 
الكبرية وتراجع املتاح من كميات املياه.

دول���ة يف  ك����اأول  الأردن  اإن  ال���وزي���ر  وق���ال 

ع��دد  تنفيذ  ب���داأ  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 

م����ن ات���ف���اق���ي���ات ل��ت��خ��ف��ي��ف ال���ف���اق���د امل���ائ���ي 

“الفني والداري” يف بع�ش مناطق  ب�شقيه 

العا�شمة عّمان، تنفيًذا ل�شرتاتيجية قطاع 

املياه بال�شراكة مع القطاع اخلا�ش.

وك�شف �شعيدان عن اأنه �شيتم تنفيذ عدة 

م�شاريع على �شكل حزم بتمويل من الوكالة 

 252 بقيمة  ال��دول��ي��ة  للتنمية  الأم��ريك��ي��ة 

مليون دولر خالل الأع��وام )2023-2020(، 

للو�شول اإىل فاقد مائي اقل من امل�شتويات 

العاملية الطبيعية املحددة بن�شبة 20 باملئة، ما 

يوؤدي اإىل زيادة كميات مياه ال�شرب وخف�ش 

ال��ك��ل��ف وت��رك��ي��ب ان��ظ��م��ة م��ت��ط��ورة مل��راق��ب��ة 

الفاقد وعدادات ذكية حديثة ومتطورة.

ال��وزارة تعمل دوما  اأن  اإىل  الوزير  ولفت 

ع��ل��ى ���ش��م��ان ال��ت��زوي��د امل���ائ���ي ل��ل��م��واط��ن��ني، 

وت�����ش��ع��ى ل��ل��ح��د م���ن ه���در امل���ي���اه م���ن خ��الل 

م�شاريع جديدة وبناء خطوط ناقلة رئي�شية 

مراقبة  انظمة  وتركيب  وخزانات،  وفرعية 

ع���ن ب��ع��د، وت��رك��ي��ب ع������دادات ذك��ي��ة حديثة 

او  اختاللت  اي��ة  مراقبة  املواطن  ي�شتطيع 

ت�شريبات والتاأكد من قيمة فاتورة املياه على 

مدار ال�شاعة ب�شكل م�شتمر.

م��ن ج��ه��ت��ه، اك���د رئ��ي�����ش م��ن��ت��دى ال�شرق 

اأن  النا�شر،  ح��ازم  الدكتور  للمياه  الو�شط 

الردن اتخذ العديد من الج��راءات لتقليل 

من  والفني،  الداري  ب�شقيه  امل��ائ��ي  الفاقد 

خالل رفع م�شتوى الداء واخلدمة املقدمة 

واملحافظة على نوعية مياه ال�شرب وامل�شادر 

املائية وخا�شة اجلوفية وال�شطحية، ا�شافة 

اىل تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ش يف ادارة 

م��راف��ق امل��ي��اه وت��ق��دمي اخل��دم��ات امل��ت��ط��ورة 

وف��ق ال���ش��ال��ي��ب احل��دي��ث��ة وح��م��اي��ة امل�شادر 

العقوبات  وتغليظ  الع��ت��داءات،  من  املائية 

والغرامات.

يف  املائية  ال��ف��رد  ح�شة  اأن  النا�شر  وب��ني 

تبلغ  اإذ  ع��امل��ي��ا،  احل�ش�ش  اأق���ل  م��ن  الأردن 

�شنويا من 100 – 130 مرتا مكعبا يف جميع 

ال���ش��ت��خ��دام��ات، ب��ي��ن��م��ا ت��ب��ل��غ ح�����ش��ة ال��ف��رد 

ال�شنوية يف العامل 7500 مرت مكعب، معترا 

اأن الفاقد املائي يف الأردن ما زال كبريا.

جاف  كبلد  ي�شنف  الأردن  اإن  وا���ش��اف، 

اأدى  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وان  ج����اف،  ���ش��ب��ه  اأو 

ال�شبعني  يف  الم��ط��ار  ك��م��ي��ات  تناق�ش  اإىل 

اإىل  ب��امل��ئ��ة،   20 –  15 بن�شبة  الأخ����رية  �شنة 

واللجوء  الكبرية  ال�شكانية  ال��زي��ادة  جانب 

والهجرات التي فاقمت امل�شكلة املائية.

من ناحيته او�شح ا�شتاذ علوم املياه باملركز 

ال��وط��ن��ي ل��ل��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف اجل��ام��ع��ة 

الأردنية الدكتور اليا�ش �شالمة، اأن الثقافة 

البيئية تلعب دورا كبريا يف عملية تخفي�ش 

الفاقد، موؤكدا اأهمية توعية املواطنني عر 

برامج واإر�شادات توعوية.

االربعاء   4/ 11 / 2020
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�سيا�سي  دون مربر  البع�ض  الدميقراطية عند  القيم  تنهار منظومة  الأردن فقط  يف 

الغ�سب  او  الجتماعي  واحلنق  وال�ستقواء  ت��ارة،  املناكفة  باب  من  بل  فكري  منطلق  اأو 

اأن  ت��ارة اخ��رى، ولذلك جند - بخالف الأ���س��ول والأع���راف الدميقراطية -  ال�سخ�سي 

املطالبة بحل جمل�ض النواب عند الكثري من النخب تبداأ يف اليوم التايل لنتخابه مع اأن 

الأ�سل املنطقي يقت�سي اأن يكون العرتا�ض على حّله ولي�ض ببقائه.

حالة  من  ويعاين  مرتبك  الأردين  ال�سيا�سي  الواقع  يف  وال�سعبي  النخبوي  التفكري 

ويهرب  الدميقراطية  للتجارب  الطبيعي  الت�سل�سل  يتقبل  ول  واجتماعي  قيمي  ف�سام 

النف�سي الذي رافق تزايد  القلق  الآخ��ر، وفاقم ذلك  وبت�سارع عن م�ساحات قبول  بعيداً 

اأعداد الإ�سابات من الوباء مما جعل من كل هذه العتبارات مناخ مالئم لردود فعل غري 

طبيعية يف التعاطي مع النتخابات النيابية التي �ستجري الأ�سبوع القادم.

عندما  الإ�سالح،  اأفق  ان�سداد  عن  ناجماً  �سيا�سياً  موقفاً  تكون  عندما  املقاطعة  اأفهم 

ميار�ض من قبل قوى �سيا�سية حتمل برامج فكرية تتجاوز النطباعات ال�سخ�سية وردود 

واملراهقني يف  الهواة  بع�ض  قبل  املقاطعة من  دع��وات  اأم��ا عندما متار�ض  الآنية.  الفعل 

�سوؤون ال�سيا�سة و�سوؤون العمل الوطني على و�سائل التوا�سل الجتماعي فاإن تلك املمار�سة 

ت�سكل حالة من العبث والتحري�ض على تقوي�ض ا�ستحقاق د�ستوري ي�سكل �سرورة وطنية 

لإدامة عمل ال�سلطات الد�ستورية.

يف  الوطني  البناء  اإدام���ة  على  احل��ر���ض  ت�ساعف  لأوط��ان��ه��ا  املنتمية  احل��ّي��ة  ال�سعوب 

اإذابة  الأزم��ات، والنخب الوطنية احلقيقية تغادر امل�ساحات الفردية املقيتة، وتعمل على 

الأنا يف نحن يف ظرف وبائي و�سيا�سي اإقليمي ودويل ي�ستدعي التوحد واإطالق احلداء يف 

كل حنجرة اأردنية �سريفة حماية للوطن وكيانه وموؤ�س�ساته.

واتخاذ  والتباعد  ال�سحية  ال�سروط  بتوفري  اأولوية  املواطن  الوطن و�سحة  م�سلحة 

واإط��الق  وتخويفهم  النا�ض  اإره��اب  خ��الل  من  ولي�ض  ال��الزم��ة،  ال�سحية  الو�سائل  كافة 

العنان لالإ�ساعة والت�سكيك؛ ملحاولة ت�سويه هذا العر�ض الوطني الدميقراطي، وال�سبب 

اأنني ل اأجد فرقاً بني املمار�سة اليومية للحياة يف الأ�سواق واأماكن العمل وما بني القيام 

بهذا الواجب الوطني الكبري الذي ي�ساوي اأدوار اجليو�ض يف احلروب.

ل يوجد اأي �سبب للعزوف عن امل�ساركة يف النتخابات النيابية، ولكن يوجد األف �سبب 

اأن  تقت�سي  الوطنية  وامل�سوؤولية  تلحقها،  اأو  ت�سبقها  التي  والتجمعات  الحتفالت  ملنع 

نرتقي مل�ستوى التحدي الإيجابي وخلق حالة لفر�سة وطنية لتجديد الدماء يف جمل�ض 

النواب، جمل�ض ال�سعب، والوطن الذي ميزنا عن الكثري من �سعوب العامل ي�ستحق منا 

اأن نبقيه دوماً يف الأىل.

وحمى اهلل وطننا احلبيب و�سعبنا الأ�سيل وقائدنا املفدى راأ�ض الدولة وراعي امل�سرية 

وحامي الد�ستور، اللهمَّ اآمني.

د. طالل طلب الشرفات

 المقاطعة والمشاركة .. 
أين مصلحة الوطن؟!

 الصفدي يؤكد أن اإلرهاب عدو مشترك ال عالقة له بحضارة أو دين

 وزير النقل يبحث تعزيز العالقات الثنائية مع كندا

 وزير التنمية يستقبل سفيرة ورئيسة بعثة االتحاد األوروبي في االردن

 وزير األوقاف يوجه رسالة إلى األئمة والعاملين في المساجد

 »العلمية الملكية« وجامعة األميرة سمية تنضمان للمنظمة األوروبية لألبحاث النووية كأعضاء مشاركين

االنباط-عمان

 اأكد نائب رئي�ض الوزراء وزير اخلارجية 

ام�ض  ال�سفدي،  اأمي��ن  امل��غ��رتب��ني،  و���س��وؤون 

ال���ث���الث���اء، اأن الإره�������اب ع����دو م�����س��رتك ل 

ع��الق��ة ل���ه ب��ح�����س��ارة اأو دي����ن، وب��ال��ت��اأك��ي��د 

ل ع��الق��ة ل��ه ب��ال��دي��ن الإ���س��الم��ي احلنيف 

التي  الآخر  واحرتام  واملحبة  ال�سالم  وقيم 

يحملها.

املوؤمتر  يف  مداخلة  يف  ال�سفدي،  و�سدد 

امل��ت��و���س��ط��ي مل��ن��ظ��م��ة الأم������ن وال���ت���ع���اون يف 

اأوروبا لعام 2020، اأن هزمية الإرهاب لن 

تتحقق عرب الإجراءات الع�سكرية والأمنية 

ودح��ر  عقائديته  تعرية  ع��رب  ول��ك��ن  ف��ق��ط، 

ثقافة  وتعزيز  تغذيه  التي  الكراهية  ثقافة 

اح�����رتام الآخ�����ر وال��ق��ي��م امل�����س��رتك��ة. واأك���د 

وعقائديته  الإره����اب  ه��زمي��ة  اأن  ال�سفدي 

اأي�ساً تغيري بيئات الياأ�ض والظلم  ت�ستدعي 

التي  الفر�ض  وغ��ي��اب  والح��ت��الل  واجل��ه��ل 

تعازي  ال�سفدي عن  واأعرب  يعتا�ض عليها. 

امل��م��ل��ك��ة ب�����س��ح��اي��ا ال��ع��م��ل��ي��ة الإره���اب���ي���ة يف 

بال�سفاء.  للجرحى  والتمنيات  اأم�ض  فينيا 

الإرهابية  الأردن هذه اجلرمية  اإدانة  واأكد 

والإره�����اب ب��ك��ل اأ���س��ك��ال��ه. وق���ال ال�����س��ف��دي، 

خ������الل الج����ت����م����اع ال�������ذي مت ع�����رب اآل���ي���ة 

ملتزما  يبقى  الأردن  اإن  امل��رئ��ي،  التوا�سل 

حماربة  على  ال���دويل  املجتمع  م��ع  بالعمل 

اأ�سكالهما،  بكل  الكراهية  وثقافة  الإره��اب 

���س��ب��اق��ة يف  ك���ان���ت  امل��م��ل��ك��ة  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

وثقافة  الأدي��ان  اأتباع  تعزيز حوار  مبادرات 

الوئام واحرتام الآخر. واأكد اأهمية التعاون 

وتعزيز  امل�����س��رتك��ة  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  يف 

تعزيز  ت�سمل  �سمولية  منهجية  عرب  الأمن 

احلوكمة وامل�ساواة ودور املراأة وتوفري الأمل 

والقهر.  والحتالل  الظلم  ورفع  والفر�ض 

مواجهة  يف  الت�سامن  ���س��رورة  على  و�سدد 

هو  امل�سرتك  العمل  وتعزيز  كورونا  جائحة 

تداعياتها.  م��ع  للتعامل  الأجن���ع  ال�سبيل 

والأم��ن  التعاون  منظمة  دور  اأهمية  واأك���د 

اأوروبا وجمموعة املتو�سط املنبثقة عنها  يف 

الأم��ن  وحتقيق  امل�سرتك  العمل  تعزيز  يف 

ال�سويد  ال�سفدي  وهناأ  ال�سامل.  مبفهومه 

 2021 ل���ل���ع���ام  امل���ن���ظ���م���ة  رئ���ا����س���ة  ب���ت���ويل 

�سياق  يف  ال�سويد  مع  للعمل  التطلع  واأك��د 

البلدين مثمنا  تربط  التي  املتينة  ال�سراكة 

للمنظمة  رئا�ستها  فرتة  خالل  األبانيا  دور 

وهناأ بولندا اي�سا بتوليها الرئا�سة الدورية 

مل��ج��م��وع��ة امل��ت��و���س��ط. و���س��ارك يف الج��ت��م��اع 

وا�سبانيا  ال�سويد  م��ن  ك��ل  خ��ارج��ي��ة  وزراء 

واملغرب واليونان وفنلندا وقرب�ض ومالطا 

وع������دد م����ن مم��ث��ل��ي ال�������دول الأع���������س����اء يف 

املنظمة وجمموعة املتو�سط.

االنباط- عمان

 بحث وزير النقل مروان اخليطان لدى 

لقائه ام�ض الثالثاء ال�سفرية الكندية لدى 

الثنائية  ال��ع��الق��ات  ب��وت��ي  دون��ي��ك��ا  امل��م��ل��ك��ة، 

و�سبل تعزيزها يف خمتلف املجالت .

واأك�����د ال���وزي���ر اخل��ي��ط��ان خ���الل ال��ل��ق��اء 

الأردن  جتمع  التي  العالقات  ومتانة  عمق 

التعاون  تعزيز  اأهمية  اإىل  م�سريا  وك��ن��دا، 

امل�سرتك بني اجلانبني مبا يحقق طموحات 

ال�سديقني. ال�سعبني  وتطلعات 

واأ�سار اإىل اأن العالقات الأردنية الكندية 

ه��ي ع��الق��ات ت��اري��خ��ي��ة ت�سهد ع��ل��ى ال���دوام 

ا�ستقرارا وتطورا على ال�سعد كافة يف ظل 

العديد  جتاه  البلدين  نظر  وجهات  تطابق 

الذي  الكبري  الهتمام  موؤكدا  امللفات،  من 

توليه قيادتي البلدين يف �سبيل تعزيز هذه 

العالقات وتطويرها يف خمتلف املجالت.

ال�ستثمارية  امل��ي��زات  اخليطان  وع��ر���ض 

ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا خم��ت��ل��ف اأمن�����اط ال��ن��ق��ل 

حم���ل���ي���ا، وم�����ا ي����وف����ره ق����ط����اع ال���ن���ق���ل م��ن 

واخلطط  وج��اذب��ة،  اآم��ن��ة  ا�ستثمارية  بيئة 

وال���ربام���ج ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل عليها 

وزارة النقل.

ب����دوره����ا اأك������دت ال�����س��ف��رية ب���وت���ي ع��م��ق 

تربط  ال��ت��ي  التاريخية  ال��ع��الق��ات  وم��ت��ان��ة 

وامل�ستوى  ال�سديقني،  وال�سعبني  البلدين 

ال��ك��ن��دي��ة  الأردين  ال���ت���ع���اون  م���ن  امل��ت��م��ي��ز 

يف ���س��ت��ى امل���ج���الت، م��ب��دي��ة رغ��ب��ة ب��الده��ا 

بال�ستمرار يف تطويرها وتعزيزها.

ال��ط��رف��ان على  ات��ف��ق  ال��ل��ق��اء،  نهاية  ويف 

التعاون بينهما يف  والتن�سيق موا�سلة اجلهود لتعزيز  التوا�سل  واإدام��ة  املجالت،  مبا يحقق م�سلحة البلدين ال�سديقني.�ستى 

االنباط-عمان

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

ال���وزارة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  املفلح، عمق ع��الق��ات 

والحتاد الوروبي، من خالل امل�ساريع التي 

يدعمها الحت��اد الأوروب��ي وتنفذها ال��وزارة 

احلماية  قطاعي  يف  الدوليني  ال�سركاء  مع 

والرعاية الجتماعية.

وق����ال امل��ف��ل��ح، خ���الل ا���س��ت��ق��ب��ال��ه �سفرية 

الأردن،  يف  الأوروب���ي  الحت��اد  بعثة  ورئي�سة 

م��اري��ا ه��ادج��ي��ث��ي��ودو���س��ي��و، ام�����ض ال��ث��الث��اء، 

اإن م��ن اأب����رز اأول���وي���ات ع��م��ل ال�����وزارة قطاع 

املقدمة  باخلدمات  يخت�ض  وال��ذي  الرعاية 

وم���راك���ز  الأي�����ت�����ام  دور  يف  ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن 

وحماية  وامل�سنني  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�ض 

ال���وزارة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  العنف.  م��ن  الن�ساء 

تويل اهتماما خا�سا لهذه الفئات، خا�سة يف 

اإىل مد  اإ�سافة  ظل ظروف جائحة كورونا، 

ج�سور التعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين.

وقالت ماريا هادجيثيودو�سيو اإن الحتاد 

الجتماعية  احلماية  قطاع  يويل  الأوروب��ي 

اه��ت��م��ام��ا ك���ب���ريا، خ��ا���س��ة يف ظ���ل الأو����س���اع 

الراهنة املتعلقة بجائحة كورونا وتداعياتها 

ع��ل��ى ال��ف��ئ��ات ال�����س��ع��ي��ف��ة وال��ه�����س��ة وخ��ا���س��ة 

الأطفال والن�ساء.

بالقطاع  املتعلقة  امل�ساريع  اأهمية  واأك��دت 

ت�سهيل  خ����الل  م���ن  ودع���م���ه���ا  الج��ت��م��اع��ي 

الأجنبي  التمويل  على  امل��واف��ق��ة  اإج�����راءات 

ومنظمات  واجلمعيات  للموؤ�س�سات  امل��وج��ه 

املجتمع املدين.

االنباط-عمان

 وجه وزير الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

ال�سالمية الدكتور حممد اخلاليلة، ر�ساله 

امل�ساجد  يف  والعاملني  والوعاظ  الأئمة  اإىل 

العمل على حث النا�ض اإىل اللتزام والتقيد 

يف امل�سجد او خارجه والدعوة اىل تقوى اهلل.

ودع���ا اخل��الي��ل��ة خ���الل ر���س��ال��ة م�����س��ورة، 

ام�����ض ال��ث��الث��اء، ال��ع��ام��ل��ني يف امل�����س��اج��د اىل 

النا�ض من خالل اخلطب والدرو�ض  توعية 

ال�سحية  بالتعليمات  ب��الل��ت��زام  وامل���واع���ظ 

���س��رورة  م��وؤك��دا  الكمامة،  ولب�ض  والتباعد 

باأن  ال�سلوات،  يف  بالقنوت  اهلل  اىل  ال��دع��اء 

ي��ح��ف��ظ ه���ذا ال��ب��ل��د وان ي��دف��ع ع��ن��ه ال��ب��الء 

والنوازل.

واكد اأن الجراءات التي اتخذتها الوزارة 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ك��ان��ت ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال�سحة 

يعاين  ل  وان  اأحبة  نفقد  ل  وحتى  العامة، 

ال��وب��اء، خا�سة  اأعيننا م��ن ه��ذا  اأم���ام  اح���دا 

ونحن ن�ساهد العامل اأجمع يعاين.

االنباط-عمان

 ان�سمت اجلمعية العلمية امللكية وجامعة 

الأمرية �سمية للتكنولوجيا كاأع�ساء م�ساركني 

اإىل امل��ن��ظ��م��ة الأوروب����ي����ة ل��الأب��ح��اث ال��ن��ووي��ة 

املتعلق  برناجمها  �سمن  وذل��ك   )CERN(
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و�سيت�سارك الباحثون والعلماء والطالب يف 

جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا واجلمعية 

العلمية امللكية مع 4000 عامل ميثلون 200 

�سعي  لتعزيز  دول���ة   40 م��ن  وج��ام��ع��ة  معهد 

امللف اللولبي املدمج للميون ل�ستك�ساف اآفاق 

خمتلفة  موا�سيع  يف  العالية  الطاقة  فيزياء 

ت�سمل اإثبات وجود اأبعاد اإ�سافية واإىل اكت�ساف 

اجل�سيمات التي يحتمل اأن ت�سكل املادة املظلمة.

بيان  يف  امللكية  العلمية  اجلمعية  وق��ال��ت 

����س���در ام�������ض ال���ث���الث���اء اإن ج��ام��ع��ة الأم�����رية 

�سمية للتكنولوجيا واجلمعية العلمية امللكية 

بحثية  م�ساريع  وت�سميم  بتحديد  �ستقومان 

معينة يف املجالت ذات الهتمام امل�سرتك مع 

النووية  لالأبحاث  الأوروب��ي��ة  املنظمة  علماء 

مع الرتكيز على جمالت البيانات ال�سخمة، 

والذكاء ال�سطناعي، وعلوم املواد، والفيزياء 

التطبيقية، والهند�سة امليكانيكية.

امل�ساريع  اأن  العلمية  اجلمعية  واأو���س��ح��ت 

تطوير  على  �سرتكز  امل�ستهدفة  التعريفية 

اإع���ادة  ع��ن  للك�سف  العميق  التعلم  تطبيقات 

الإعمار والر�سد با�ستخدام كا�سف منخف�ض 

امل�ستوى وخوارزميات حديثة للتعلم العميق يف 

جمال ك�سف ال�سذوذ.

واأكدت اأن الهدف من تطبيق هذه التقنية 

البحث عن فيزياء جديدة كجزء من حتليل 

الفيزياء “ا�سمحالل هيجز بوزون” وعمليات 

جمال  يف  املحتمل  ال�����س��ذوذ  لتحديد  الك�سف 

ر�سد جودة البيانات م�سرية اإىل اأنه  كجزء من 

و�سع  �سيتم  البحثي،  التعريفي  امل�سروع  ه��ذا 

اآليات وفر�ض متويل لدعم العلماء الأردنيني 

وطالب الدكتوراه يف جامعة الأمرية �سمية يف 

اإع���ارات بحثية ملدة  مرحلة مبكرة من خ��الل 

عام يف املنظمة الأوروبية لالأبحاث النووية.

وبينت اأن جامعة الأمرية �سمية واجلمعية 

العلمية واملنظمة الأوروبية لالأبحاث النووية 

خ��الل  م��ن  ال��ع��الق��ات  ت��ط��وي��ر  يف  �ستت�سارك 

ملواجهة  امل��رك��زة  وال��ب��ح��وث  العلمي  ال��ت��ع��اون 

التحديات احلا�سمة مو�سحة اأن هذا التعاون 

م��ن حتديد  املوؤ�س�سات  ه��ذه  �سيمكن  اجل��دي��د 

وا�ستك�ساف جمالت البحث لتعود بالنفع على 

املنظمة  وع�سوية  الأو���س��ط  وال�����س��رق  الأردن 

الأوروبية لالأبحاث النووية يف 23 دولة.

�ستمكن  الع�سوية  ه���ذه  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

والطالب  والباحثني  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

برامج  تقدم  التي  �سمية  الأم����رية  جامعة  يف 

ال��درا���س��ات العليا وب��رام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���ض يف 

ال��ه��ن��د���س��ة وع���ل���وم احل��ا���س��وب وال���ت���ج���ارة من 

امل�����س��ارك��ة يف ت��ق��دمي ب��ح��وث اب��ت��ك��اري��ة �ستعزز 

امللف البحثي لدى اجلامعة وحت�سن قدراتها 

و�سبكاتها الدولية.

ال�����س��راك��ة  اأن  ه���ذه  اإىل  ول��ف��ت��ت اجل��م��ع��ي��ة 

�سمية  الأم�����رية  ج��ام��ع��ة  �ست�ساعد  اجل���دي���دة 

للتكنولوجيا على النهو�ض مبهمتها يف تبادل 

ون�سر املعرفة مع الرتكيز التكنولوجي.

وقالت اإن م�ساركة اجلمعية العلمية امللكية 

ال��ت��ي ت��ع��د م���رك���زا علميا اأردن���ي���ا ي��ع��م��ل على 

الوطنية  العلمية  وامل�سورة  الدولية  امل�ساركة 

ويعمل يف جمال التوجيه التقني وال�سيا�سات 

واخلدمات والبحث العلمي من اأجل التنمية يف 
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من  النووية  لالأبحاث  الأوروب��ي��ة  املنظمة  يف 

�ساأنها اأن تعزز املهمة ال�سرتاتيجية للجمعية 

لدعم البحوث لأ�ستك�ساف اآفاق العلوم، ولقيادة 

ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة لإن���ت���اج احل���ل���ول وا���س��ت��ك�����س��اف 

املواهب التي ت�سهم يف ايجاد احللول للتحديات 

الوطنية والإقليمية والعاملية املعقدة.

لالأبحاث  الأوروب��ي��ة  املنظمة  اأن  اإىل  ي�سار 

ت��اأ���س�����س��ت ع����ام 1954، وك����ان ه��ذا  ال��ن��ووي��ة 

امل�سروع من اأوائل امل�ساريع امل�سرتكة يف اأوروبا، 

وي��ب��ل��غ ع���دد ال����دول الأع�����س��اء ب��ه��ا  23 دول��ة 

وي�ستخدم الفيزيائيون واملهند�سون يف املنظمة 

يف  ت��ع��ق��ي��ًدا  واأك���ره���ا  العلمية  الأدوات  اأك���رب 

العامل لدرا�سة املكونات الأ�سا�سية للج�سيمات 

اآفاق  الأولية وتتمثل مهمة املنظمة يف تعزيز 

املعرفة الب�سرية من خالل اخلو�ض يف اأ�سغر 

الوحدات البنائية يف عاملنا.

يذكر اأن جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا 

اجلمعية  ومت��ل��ك��ه��ا   ،1991 ع����ام  ت��اأ���س�����س��ت 

ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة ت��ن��ف��ذ م��ه��م��ة رئ��ي�����س��ي��ة يف 

يف  مهنهم  ملتابعة  وت��اأه��ي��ل��ه��م  طلبتها  تعليم 

والت�����س��الت  املعلومات  تكنولوجيا  جم���الت 

وهند�سة  احلا�سوب  وهند�سة  والإلكرتونيات 

اإىل  الت�سالت والتجارة كما ت�سعى اجلامعة 

الأعمال  وري��ادة  والبتكار  البحث  خلق ثقافة 

بني طالبها واأع�ساء هيئة التدري�ض.

العلمية  اجلمعية  ان  بالذكر  اجلدير  من 

 1970 ع��ام  تاأ�س�ست  وطنية  موؤ�س�سة  امللكية 

تعمل  التخ�س�سات  متعددة  علمية  كموؤ�س�سة 

على دعم وتطوير التنمية يف الردن والنهو�ض 

به اإىل م�ساف ال��دول املتقدمة من خالل ما 

تقدمه من م�سورة فنية خال�سة ون�سح �سديد 

و�سنع  ال�����س��ي��ا���س��ات  ور���س��م  التخطيط  ل��دع��م 

الفحو�سات  ب��اإج��راء  اجلمعية  ال��ق��رار،وت��ق��وم 

اإىل  اإ���س��اف��ة  وامل��ع��ت��م��دة  املتخ�س�سة  ال��ف��ن��ي��ة 

اإجراء البحوث العلمية والتقنية بالتعاون مع 

القطاع ال�سناعي واجلامعات املحلية كما تقدم 

ال�ست�سارات الفنية للقطاعني العام واخلا�ض .

النيابة العامة تلتقي كبار ضباط األمن 
العام في مقر المجلس القضائي

المفرق : ال مخصصات مالية لقطاعات 
العمل والعدل والثقافة العام المقبل

بلدية الزرقاء تعلق الدوام في المنطقة الخامسة

 االنباط-عمان

النيابة  ب��ني  ال��ث��الث��اء، اجتماع  ام�����ض  ع��ق��د، 

العامة ومديرية الأم��ن العام، يف مقر املجل�ض 

الق�سائي.

وب���ح���ث الج���ت���م���اع ت��ع��زي��ز ورف�����ع م�����س��ت��وى 

ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت���ع���اون ب���ني ال���ط���رف���ني وب��ح��ث 

الإ�سكالت واملعيقات التي قد تطراأ اأثناء العمل 

امل�سرتك بينهما، و�سبل تطوير اآليات مالحقة 

املجرمني املكررين واخلطرين وتنفيذ الأحكام 

اجلزائية القدمية ال�سادرة بحقهم.

و�سم الجتماع رئي�ض النيابة العامة واأمني 

عام املجل�ض الق�سائي والنواب العامني ومدعي 

ع���ام ع��م��ان وم��دي��ر وح���دة الت�����س��ال والإع����الم 

باملجل�ض  والتخ�س�ض  التدريب  وح��دة  ومدير 

الق�سائي، وم�ساعد مدير الأمن العام للق�سائية 

اإقليم  ومدير مراكز الإ�سالح والتاأهيل وقائد 

البحث  ومدير  الو�سط  اإقليم  وقائد  العا�سمة 

اجلرمية  والأدل����ة  املختربات  وم��دي��ر  اجلنائي 

وم��دي��ر امل��ع��ل��وم��ات اجل��ن��ائ��ي��ة وم��دي��ر التنفيذ 

الق�سائي ومدير تكنولوجيا املعلومات وممثل 

عن مديرية ق�ساء الأمن العام.

وب��ح��ث امل��ج��ت��م��ع��ون، بح�سور م��دي��ر امل��رك��ز 

عملية  اآل��ي��ات  اإي��ج��اد  ال�سرعي،  للطب  الوطني 

ل��ل��ت��ع��ام��ل ال�����س��رط��ي وال��ق�����س��ائ��ي يف م��و���س��وع 

املفتعلة  الإ���س��اب��ات  ب��اأح��وال  الطبية  التقارير 

املو�سوع مبا يحقق  ال�سرعي بهذا  الطب  ودور 

ال�سلم والأم��ن واملجتمعي وحتقيق ال��ردع العام 

واخلا�ض من خالل منظومة متكاملة ملكافحة 

اجلرمية.

دور  وتفعيل  تطوير  �سبل  الجتماع  وناق�ض 

ال�سابطة العدلية يف اإجراءات التحقيق الأويل 

التي تتم يف مرحلة البحث والتحري والرتقاء 

مب�ستوى تلك التحقيقات حتت اإ�سراف النيابة 

ال��ع��ام��ة ل��غ��اي��ات ���س��م��ان ���س��الم��ة الإج�������راءات 

القانونية التي تتم يف مرحلة التحقيق.

ال��دور التكاملي بني النيابة  واأك��د احل�سور 

ال���ع���ام يف مكافحة  ال��ع��ام��ة وم���دي���ري���ة الأم�����ن 

اجل��رمي��ة وت��ع��زي��ز ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون، و���س��رورة 

الطرفني مبا من  اللقاءات بني  ا�ستمرار عقد 

امل�سرتك  العمل  الرتقاء مب�ستوى  زي��ادة  �ساأنه 

بينهما حتت مظلة القانون.

   املفرق -برتا

حالت املخ�س�سات املالية يف موازنة جمل�ض 

حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق ل��ل��ع��ام 2021 وال��ب��ال��غ��ة 9 

تخ�سي�ض  دون  دي��ن��ار  ال���ف   843 و  م��الي��ني 

مبالغ مالية لقطاعات العمل والعدل والثقافة 

يف املحافظة وفقا للناطق الإعالمي للمجل�ض 

�سربي زيادنة.

وقال زيادنة لوكالة “برت”ام�ض الثالثاء، اإن 

�سعف املوازنة وذهاب جزء كبري منها لت�سديد 

نفقات م�ساريع اعوام �سابقة اوجب على املجل�ض 

للموؤ�س�سات  مالية  مبالغ  اأي���ة  تخ�سي�ض  ع��دم 

وال��ث��ق��اف��ة يف  وال��ع��دل  العمل  ل�����وزارات  التابعة 

املحافظة، ما يربز انعك�سات �سلبية تطال تلك 

املوؤ�س�سات التي تقدم خدماتها للمواطنني.

موازنة  قل�ست  ك��ورون��ا  ان جائحة  وا���س��اف 

 55 املفرق للعام احل��ايل مبا ن�سبته  حمافظة 

وامل�ساريع  اخلدمات  تراجع  اىل  ادى  ما  باملئة، 

اخل��دم��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي مي��ول��ه��ا جمل�ض 

املحافظة.

االنباط-الزرقاء

عماد  املهند�ض  ال���زرق���اء  بلدية  رئي�ض  ق���رر 

املومني تعليق ال��دوام يف املنطقة اخلام�سة ملدة 

3 ايام اعتبارا من �سباح يوم الغد الثالثاء اثر 
اإ�سابة 4 موظفني بفريو�ض كورونا.

ال��زرق��اء  الناطق الإع��الم��ي يف بلدية  وق��ال 

ينال املعاين، ان قرار اغالق املنطقة اخلام�سة 

الواقعة يف الزرقاء اجلديدة ب�سبب ثبوت اإ�سابة 

4 موظفني بفريو�ض كورونا.
واأ�ساف املعاين، اأن اعمال النظافة وال�سيانة 

يف منطقة الزرقاء اجلديدة م�ستمرة.
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االنباط-عمان

امل  بعد 9 اأ�شهر من والدة مركز اخلدمات ال�شَّ

املراجعني  وقت  واخت�شار  العدل،  وزارة  رحم  من 

من اأَيام معدودة اإىل 5 دقائق، وتقدمي 105 خدمات 

حتت �شقف واحد، اأ�شدرت رئا�شة ال��وزراء تعميما 

اململكة  حم��اف��ظ��ات  على  ال��تَّ��ج��رب��ة  ه���ذه  لتطبيق 

كافة.

��ام التَّلهوين،  وك���ان وزي���ر ال��ع��دل ال��دك��ت��ور ب�����شَّ

عر�س على جمل�س الوزراء جتربة مركز اخلدمات 

���ام���ل ب��ق�����ش��ر ال����ع����دل يف م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ب��ديل  ال�������شَّ

���ر ال��وق��ت واجل��ه��د وامل��ال  ��ان، اذ وفَّ بالعا�شمة ع��مَّ

ف عنهم التنقل بني 12 وزارة  على املراجعني، وخفَّ

وموؤ�ش�شة حكومية، واخت�شرها يف مكان واحد.

ه بتعميم التَّجربة  وبني التلهوين اأنَّ املجل�س وجَّ

�شمية؛ الإقامة  وائر الرَّ على خمتلف الوزارات والدَّ

عدد  يف  احلكومة  قبل  من  �شاملة  خدمات  مركز 

املحافظات  وم��راك��ز  العا�شمة،  داخ��ل  املناطق  من 

والتَّو�شع يف التَّجربة مبا ُي�شهم يف ت�شهيل تقدمي 

اخلدمات احلكومية، واالرتقاء مب�شتوى كفاءتها 

اإنَّ  والتَّخفيف على املواطنني. وقال وزير العدل، 

اأث���ًرا كبرًيا عند  تبني االأف��ك��ار املهمة التي ت��رك 

تطبيقها بحرفية، ي�شتفيد منها الوطن ب�شكل عام 

واملواطنني ب�شكل خا�س، م�شريا اىل ما قامت به 

ة موؤ�ش�شات حكومية على  ال��وزارة من جتميع لعدَّ

واحد  مكان  يف  العدالة،  قطاع  مع  مبا�شر  متا�س 

وتقدمي ع�شرات اخلدمات لهم.

��ام��ل ب����داأت يف  واأ����ش���اف اإنَّ جت��رب��ة امل��رك��ز ال�����شَّ

�شهر �شباط املا�شي، وا�شتمرت ال��وزارة بتطويرها 

وحت�شينها مع عدد من ال�شركاء كاملجل�س الق�شائي 

ومديرية االأمن العام، حتى و�شلت اليوم اإىل 105 

ولفت  حكومية.  موؤ�ش�شة   12 مها  تقدِّ خ��دم��ات، 

كامل  يوم  اإىل  يحتاج  كان  املواطن  اأنَّ  اإىل  الوزير 

ة دوائ��ر حكومية الإجن��از معاملة،  للتنقل بني ع��دَّ

اال انه ي�شتطيع االن وخ��ال خم�س دقائق اإجناز 

معاملته يف مكان واحد، وحتى خارج اأوقات العمل 

الر�شمية، متتد حتى التَّا�شعة م�شاء.

وبني التَّلهوين اأنَّ املركز الذي القى ا�شتح�شاًنا 

من املراجعني، اجنز خال اأ�شهر قليلة اأكرث من 

106 اآالف معاملة.

وا���ش��اف اإن ارت��ب��اط ال�����وزارات ال��ك��رون��ًي��ا مع 

ب�شكل  اخل��دم��ات  تقدمي  �شهل  مبا�شرة،  مراكزها 

مي�شر، ما يوؤكد الروؤية امللكية ال�شامية يف التحول 

باأقل  للمواطنني  اخلدمات  وتقدمي  االل��ك��روين 

امل��رك��ز منذ  وق��ت وج��ه��د وبنوعية عالية. واأجن���ز 

اأك��رث من 106  ب��دء اأعماله ي��وم 22 �ُشباط املا�شي 

معاملة   924 و  األ��ًف��ا   26 بينها  م��ن  معاملة،  اآالف 

و  األًفا   14 وح�شل  واملركبات،  واقني  ال�شَّ ترخي�س 

ق  524 مراجًعا على �شهادة عدم حمكومية، و�شدَّ

8 االف و731 مراجًعا اوراقهم املطلوبة من وزارة 

ال�شركات  عام  دائ��رة مراقب  وا�شدرت  اخلارجية، 

2881 معاملة، و1431 من وزارة ال�شناعة والتجارة، 

و8645 معاملة من دائرة االأرا�شي وامل�شاحة.

مركز  اأنَّ  ال��ع��دل،  وزارة  ل��دى  االأرق�����ام  وبينت 

األ��ًف��ا   36 و  م��ع��ام��ل��ة،   377 اأجن����ز  امل��ال��ي��ة  االأوراق 

و1664  اجل��ن��ائ��ي��ة،  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  معاملة  و495 

معاملة من كاتب العدل، و1561 من قبل التنفيذ 

الق�شائي، و2433 معاملة لدائرة االأح��وال املدنية 

واجل���وازات، و581 معاملة لاإقامة واحل���دود، و5 

معامات للمجل�س الق�شائي. وي�شم املركز عدة 

م��وؤ���ش�����ش��ات ودوائ�����ر حكومية ه��ي دائ����رة االح���وال 

واحل�����دود،  االإق����ام����ة  واإدارة  واجل�������وازات  امل��دن��ي��ة 

ووزارة اخلارجية ودائرة االرا�شي وامل�شاحة وادارة 

ترخي�س ال�شواقني واملركبات ودائ��رة مراقب عام 

ال�����ش��رك��ات وال�����ش��ج��ل ال��ت��ج��اري وع���دم املحكومية 

ال��ق�����ش��ائ��ي  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  امل���ال���ي���ة  االوراق  واإي���������داع 

املالية  االوراق  اإي��داع  واملعلومات اجلنائية ومركز 

ال��ع��دل؛  ال���ع���دل وحم��ا���ش��ب��ني م���ن وزارة  وك���ات���ب 

للق�شايا التنفيذية وقا�ٍس مناوب طيلة فرة دوام 

املركز.)برا-بركات الزِّيود(

االنباط-عمان

ق����ال وزي�����ر امل���ي���اه وال������ري ال��دك��ت��ور 

خزنت  ال�����ش��دود  اإن  ���ش��ع��ي��دان،  معت�شم 

على  اأث����ر  ج���وي  منخف�س  اأول  خ���ال 

اململكة قبل اأيام، 2.5 مليون مر مكعب 

التخزين  ل��رف��ع  االأم���ط���ار،  م��ي��اه  م��ن 

مر  مليون   103 اىل  ال�شدود  يف  الكلي 

30.67 باملئة من الطاقة  مكعب، بن�شبة 

مر  م��ل��ي��ون   336.4 ال��ب��ال��غ��ة  ال��ك��ل��ي��ة 

.14 مكعب يف ال�شدود الرئي�شية ال�

ان  ام�����س،  ب��ي��ان  �شعيدان يف  واأ���ش��اف 

ح��ج��م االأم���ط���ار ال��ه��اط��ل��ة ع��ل��ى جميع 

70 م��ل��ي��ون مر  ب��ل��غ  امل��م��ل��ك��ة  م��ن��اط��ق 

باملئة   0.9 ن�شبته  م��ا  م�����ش��ك��ًا  م��ك��ع��ب، 

من املعدل ال�شنوي طويل االمد البالغ 

وكانت  �شنويا،  مكعب  م��ر  مليار   8.1

احل�����ش��ة االك����ر مل��ح��اف��ظ��ة م��ع��ان حيث 

مليون   39 فيها  ال��ه��ط��ول  كمية  بلغت 

مر مكعب، تلتها حمافظة العا�شمة ب� 

7.5 مليون مر مكعب.

ل�شرورة  املواطنني  �شعيدان  ونا�شد 

اأي���ة ه��ط��والت مطرية  االإ���ش��ت��ف��ادة م��ن 

وت��خ��زي��ن��ه��ا يف ج��م��ي��ع امل���راف���ق امل��ت��اح��ة، 

لاإ�شتفادة منها يف كافة االإ�شتخدامات 

مبا يحقق التطلعات الوطنية يف تعزيز 

االأم������ن امل����ائ����ي، م��ط��ال��ب��ا ب���ع���دم ال���ق���اء 

االأودية  جماري  يف  والنفايات  املخلفات 

ال�شطحية  امل��ي��اه  ن��وع��ي��ة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا 

واجلوفية.

االنباط-عمان

و�شام غراند  منح  اليابان  قررت حكومة 

امل�شرقة،  ال�شم�س  و�شام  طبقة  من  كوردون 

وه��و اأع��ل��ى و���ش��ام ي��اب��اين مي��ن��ح ل��اأج��ان��ب، 

ط��اه��ر  االأ���ش��ب��ق  االأردين  ال�����وزراء  ل��رئ��ي�����س 

امل�شري.

وي��اأت��ي ذل��ك ت��ع��ب��ريا ع��ن اأ���ش��م��ى درج��ات 

مل�شاهمته  اليابان  من  واالمتنان  التقدير 

الودية  العاقات  اأوا�شر  تقوية  يف  اجلليلة 

الثنائية بني اليابان واالأردن.

ويف ه���ذا ال�����ش��دد، ب��ع��ث وزي����ر خ��ارج��ي��ة 

ال���ي���اب���ان م��وت��ي��غ��ي ت��و���ش��ي��م��ي��ت�����ش��و ب��ر���ش��ال��ة 

اآي��ات  اأ�شمى  ع��ن  فيها  معربا  امل�شري،  اإىل 

مل�شاهمته  تقديرا  املنحة  هذه  على  التهنئة 

املتميزة.

و�شيقام حفل منح الو�شام االإمراطوري 

احل�����ادي  يف  االإم�������راط�������وري  ال���ق�������ش���ر  يف 

ح��ي��ث   ،2020 ال���ث���اين  ت�����ش��ري��ن  م���ن  ع�����ش��ر 

اإىل  ال�شارة  مبنح  اليابان  اإم��راط��ور  يقوم 

امل�شري.

االأنباط -املفرق

اإل���ق���اء ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ���ش��خ�����س م��ط��ل��وب 

اأق����دم ع��ل��ى اط����اق ع���ي���ارات ن��اري��ة ب��اجت��اه 

رج�����ال االم�����ن ال���ع���ام يف حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق 

. ق���ال ال��ن��اط��ق االع���ام���ي ب��ا���ش��م م��دي��ري��ة 

ال��ب��ح��ث  ادارة  م���ن  ق����وة  ان  ال���ع���ام  االم�����ن 

القب�س  ال��ق��اء  م��ن  ال��ي��وم  متكنت  اجلنائي 

اأطلق عيارات  الذي  املطلوب  ال�شخ�س  على 

ن��اري��ة م��ن��ذ ا���ش��ب��وع ت��ق��ري��ب��اً ب��اجت��اه رج��ال 

لوجود  �شبطه  حم��اول��ة  عند  ال��ع��ام  االم��ن 

امل��ف��رق.  حمافظة  يف  بحقه  ق�شائي  طلب 

الناري  ال�شاح  بحوزته  بط  �شُ انه  واأ�شاف 

الذي ا�شتخدمه ملقاومة رجال االمن العام 

اإح��ال��ت��ه  م��ع��ه  التحقيق  ان��ه��اء  ب��ع��د  و�شيتم 

للق�شاء.

املحلي
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ملوعد  لاإنتخاب  امل�شتقلة  الهيئة  قبل  م��ن  امل��ح��دد  امل��وع��د  �شوب  اإق��راب��ن��ا  م��ع   

اأع��داد  ال��وق��ت  نف�س  يف  ب��اإ���ش��ط��راد  تتفاقم  ع�شر  التا�شع  ال��ن��واب  جمل�س  اإن��ت��خ��اب 

االإ�شابات اليومي لت�شل قرابة �شتة اآالف حالة ون�شب املوتى والتي تعتر من اأعلى 

الن�شب على م�شتوى العامل والتي باتت قرابة واحد باملائة؛ ومع ذلك نحن اليوم 

ال�شوؤال  لكن  ال�شحي؛  وامللف  الوبائي  الو�شع  و�شندان  االإنتخابات  مطرقة  بني 

امل�شابني؟  اأع���داد  يف  كارثية  اأرق���ام  دومن��ا  االإنتخابات  اإج���راء  املمكن  من  هل  املهم 

يف  العامة  ال�شامة  مثلث  يف  امل��واط��ن��ون  اإل��ت��زم  اإذا  فيما  ممكن  بالطبع  واجل���واب 

تباعاً:  االأيدي  بغ�شل  واالإلتزام  اجل�شدي  التباعد  على  واحلفاظ  الكمامات  اإرتداء 

47 وفاة و5877  1. و�شول اإ�شابات فايرو�س كورونا يف وطني احلبيب لتاريخه اإىل 

خوفاً  خطري  ُج��ّل  عاملياً   60 وترتيب   81،743 اإىل  االإجمالية  احل��االت  وع��دد  يومياً 

اأعدا االإ�شابات يف ال�شني  اإقربنا من  اأننا  اإنهيار نظامنا ال�شحي؛ وخ�شو�شاً  من 

امل�����ش��ّدر ال��رئ��ي�����س ال��ف��اي��رو���س؛ واحل���ل االإل���ت���زام مبثلث ال�����ش��ام��ة ال��ع��اّم��ة: لب�س 

الكّمامات والتباعد اجل�شدي وغ�شل االأيدي دوماً؛ و�شامتكم يا غوايل. 2. باملقابل 

و�شاق؛  ق��دم  على  يجري  موعدها  يف  النيابية  االإن��ت��خ��اب��ات  الإج���راء  االإ���ش��ت��ع��دادات 

حيث االإ�شتحقاق الد�شتوري �شرورة للم�شي قدماً يف االإ�شاحات ال�شيا�شية وفق 

وفق  دولة  ف��االأردن  تعاىل؛  اهلل  حفظه  امللك  جالة  ر�شمها  التي  الطريق  خريطة 

الد�شتور ت�شعى دوماً لتمثيل ال�شعب من خال جمل�س نواب منتخب ليكون فاعًا 

وفق  الثاث  لل�شلطات  الركائز  كاأحد  االأم��ة  جمل�س  يف  االأع��ي��ان  ملجل�س  و�شريكاً 

االإنتخابات يف حال  الوبائي يوم  الو�شع  3. هنالك حتذيرات من تفاقم  الد�شتور. 

بالطبع  وه��ذا  وحولها؛  االإق��راع  مراكز  عند  وخمالطني  كبرية  جتمعات  ح�شول 

الذين  االأ���ش��او���س  العام  االأم��ن  رج��ال  وج��ود  خ��ال  �شهولة من  بكل  �شبطه  ميكن 

الكمامات  ولب�س  اجل�شدي  والتباعد  بالطوابري  االإ���ش��ط��ف��اف  م�شاألة  �شيتولون 

ذلك.  ال�شخ�شية وغري  الهوية  التحقق من  لغايات  للناخب لرهة  الوجه  وتبيان 

واحلفاظ  لاإنتخابات  الد�شتوري  االإ�شتحقاف  اإج��راء  بني  املواءمة  ميكن  اأجل   .4

ع��ل��ى ���ش��ام��ة امل��واط��ن��ني م��ن ف��اي��رو���س ك��ورون��ا وم��ف��ت��اح ذل���ك ب��ال��ط��ب��ع امل��واط��ن��ون 

كماماتهم  بلبا�س  وال��ت��ق��ّي��د  ال��ع��ام��ة  ال�شامة  مثلث  يف  اإل��ت��زام��ه��م  ب��ق��در  اأنف�شهم 

ولكن  فح�شب  العقوبات  تغليظ  اأو  بالرقابة  ذلك  يتم  ولن  ونطافتهم؛  وتباعدهم 

باالإلتزام واالإن�شباط الداخلي لكل مواطن ليكون قلبه على نف�شه وعلى االآخرين 

االإف��ت��اء  جمل�س  اأ���ش��دره��ا  التي  الفتوى   .5 �شامتهم.  على  املحافظة  خ��ال  م��ن 

باإ�شابته  ا�شتبه  اأو  بكورونا  اأ�شيب  من  بحرمة  االإ�شامية  والدرا�شات  والبحوث 

ب��ه خم��ال��ط��ة ���ش��ائ��ر ال��ن��ا���س؛ ح��ت��ى ال ي��ك��ون �شبًبا يف ن��ق��ل امل��ر���س اإل��ي��ه��م، واإحل���اق 

م�شالح  وتعطيل  واالق��ت�����ش��ادي،  ال�شحي  واأم��ن��ه  بالبلد  واالإ���ش��رار  ب��ه��م،  ال�شرر 

ما  بغريهم  بالفايرو�س  امل�شابني  اإخ��ت��اط  حت��ّرم  الفتوى  فهذه  وال��ب��اد؛  العباد 

لاإقراع  واملخالطني  وللمعزولني  لهم  خا�شة  ترتيبات  اإي��ج��اد  ل�شرورة  ُيوؤ�ّشر 

باملقابل   .6 لاإنتخاب.  امل�شتقلة  الهيئة  من  وبرتيب  عزلهم  واأم��اك��ن  بيوتهم  يف 

ت�شرفات  واأي  الفو�شى  واإ�شاعة  التجّمع  عدم  واأن�شارهم  املر�شحني  من  مطلوب 

خمّلة بالنظام واالإن�شباط وتوؤدي لاإختاط قبل االإنتخابات واإّبانها وبعد اإعان 

على  وليكونوا  موؤيديهم  ت�شرفات  ل�شبط  املر�شحني  مرمى  يف  فالكرة  النتائج؛ 

درجة عالية من الوعي واحليطة واحلذر؛ ومطلوب من الهيئة امل�شتقلة اإجراءات 

ال  الفايرو�س  اإنت�شار  ملنع  للمر�شحني  واملنا�شرين  الناخبني  اإيقاع  ل�شبط  �شارمة 

لاإنتخاب جيدة من  امل�شتقلة  الهيئة  7. حتوطات  الناخبني.  بني  تعاىل  اهلل  �شمح 

قفازات  ومنها  الناخبني،  اإىل  امل�شتجد  كورونا  فريو�س  ع��دوى  انتقال  منع  خال 

وقلم خا�س لكل ناخب؛ وحماية املوظفني الذين يعملون يف االنتخابات م�شاعفة، 

الكرة  تبقى  ولهذا  الكمامة؛  فوق  با�شتيكي  و�شتار  وكمامات  قفازات  ف�شريتدون 

من  ال��ع��دوى  �شبط  يف  للمر�شحني  وامل��وؤي��دي��ن  ال��ن��اخ��ب��ني  امل��واط��ن��ني  م��رم��ى  يف 

8. ومع ذلك؛ مطلوب  املتبعة.  اإلتزامهم بالتعليمات واالإجراءات  الفايرو�س بحكم 

املطلوبة؛  واالإج��راءات  بالتعليمات  االإلتزام  للمر�شح  واملوؤيد  الناخب  املواطن  من 

باملقابل مطلوب من اجلهات امل�شرفة على االنتخاب واجلهات الرقابية تطبيق لغة 

االأ�شوات  ب�شراحة:  للمخالفني.  وامل�شاءلة  ب�شرامة  االإج��راءات  لتطبيق  القانون 

�شحية  كارثة  من  خوفاً  النيابية  االإنتخابات  موعد  تغيري  اأو  بتاأجيل  تنادي  التي 

اأو عبث يف امللف ال�شحي غري مقبولة اأو منحازة اأو مرجتفة ن�شبياً؛ الأنه باإمكاننا 

اجلميع  اإل��ت��زام  ح��ال  يف  ب�شهولة  املواطن  و�شحة  العامة  ال�شامة  على  املحافظة 

باالإنتخابات دومنا تردد  بالتعليمات؛ فاملواطنة احلقيقة تقت�شي م�شاركة اجلميع 

باالإلتزام  ك��ورون��ا  فايرو�س  م��ن  ن��وؤك��د على احل��ذر  اأن��ن��ا  ون��زي��د هنا  وواج���ب؛  كحق 

لاإنتخاب؛  امل�شتقلة  والهيئة  احلكومة  بها  طالبت  التي  واالإج���راءات  بالتعليمات 

وندعو اهلل خمل�شني جناح العملية االإنتخابية و�شامة املواطنني والوطن من كل 

�شر؛ وال�شحة وال�شامة للجميع. �شباح الوطن اجلميل

 الدكتور محمد طالب عبيدات

اإلنتخابات النيابية بين 
اإلستحقاق الدستوري وكورونا

حوارية في شومان بعنوان » االمن الغذائي: من أين نبدأ؟«

تعميم حكومي بإنشاء مراكز خدمات شاملة في محافظات المملكة

2.5 مليون متر مكعب خزنتها السدود في أول منخفض جوي

منح وسام غراند كوردون الياباني لـ طاهر المصري

القبض على مطلق النار باتجاه رجال االمن في المفرق

االنباط-عمان

اأك�����د خم��ت�����ش��ون يف االم�����ن ال��غ��ذائ��ي 

العام  القطاعني  بني  ما  ال�شراكة  اأهمية 

نف�شه  العام  القطاع  يف  وحتى  واخل��ا���س 

بتغري  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ات  ت��غ��ي��ري  وع�����دم 

ا�شراتيجية  وجود  اىل  اإ�شافة  الوزارات 

واملكا�شب  الغذائي  االم��ن  لتحقيق  عليا 

للمزارعني.

منتدى  نظمها  ح��واري��ة  يف  واأ����ش���اروا 

الثقايف،  �شومان  احلميد  عبد  موؤ�ش�شة 

الثقافية  البنك العربي للم�شوؤولية  ذراع 

واالج����ت����م����اع����ي����ة، م�������ش���اءاأم�������ش���االإث���ن���ني 

اأي���ن  م���ن  ال���غ���ذائ���ي:  االأم������ن  بعنوان” 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  مب�شاركة  نبداأ؟” 

االأردنيينعودة  للمزارعني  العام  االحت��اد 

ال��روا���ش��دة ورئي�س احت��اد م��زارع��ي وادي 

االأردن ع��دن��ان اخل���دام ورئ��ي�����س االحت��اد 

فار�س  الدواجناملهند�س  ملزارعي  النوعي 

حمودة وم�شاعد امني عام وزارة الزراعة 

اأمني  وادارت��ه��ا  ال�شلطي،  امي��ن  الدكتور 

عام وزارة املياه والري ال�شابقة املهند�شة 

اأه���م���ي���ة وج����ود  ال���زع���ب���ي، اىل  م��ي�����ش��ون 

على  امل���زارع���ني  م��ن��ت��ج��ات  لت�شويق  ال��ي��ة 

اال�شتفادة  اىل  داع��ني  اأنواعها،  اختاف 

اذ  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  العاملية  التجارب  م��ن 

ي��ج��ب ت��وف��ري ال�����ش��وق يف ال��ب��داي��ة وب��ن��اء 

ع��ل��ى ذل���ك ي��ن��ت��ج امل�����زارع م��ا حت��ت��اج تلك 

الفائدة  لتحقيق  منتجات  من  االأ���ش��واق 

امل�������ش���رك���ة، م���وؤك���دي���ن �����ش����رورة ت��وج��ي��ه 

الدعم للم�شتحقني من املزارعني .

ال��ع��ام  االحت����اد  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

ل��ل��م��زارع��ني االأردن��ي��ني ع���ودة ال��روا���ش��دة 

اأك����د ان االم����ن ال��غ��ذائ��ي ه��و م�����ش��وؤول��ي��ة 

اجل���م���ي���ع ح���ك���وم���ة وم����واط����ن����ني ول��ي�����س 

االمن  ان  حيث  بعينها،  وزارة  م�شوؤولية 

الغذائي يتداخل مع كل من وزارات املياه 

وال���زراع���ة وال��ع��م��ل وال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ي 

ب��ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي، م�شريا  ل��ه��ا ع��اق��ة 

اىل اأه��م��ي��ة ال�����ش��راك��ة ب��ني ه��ذه اجل��ه��ات 

ال��راأي وامل�شورة وهم  اه��ل  وال��رج��وع اىل 

امل���زارع���ني واالحت�����اد ال���ع���ام ل��ل��م��زارع��ني 

اال�شراتيجيات  اع���داد  ع��ن��د  االأردن���ي���ني 

بالزراعة. املتعلقة 

وب��ني ال��روا���ش��دة اىل ان ك��ل جهة من 

تعمل  الزراعي  بالقطاع  املعنية  اجلهات 

ل��وح��ده��ا وب���ط���رق غ���ري م���درو����ش���ة، مما 

يوؤدي اىل ظهور اخللل يف القطاع، داعيا 

اىل ال��ت�����ش��ارك��ي��ة ب���ني ت��ل��ك اجل���ه���ات من 

التحديات  ملواجهة  اجليد  االع��داد  اج��ل 

وال���ظ���روف ال��ت��ي من��ر ب��ه��ا وه���ي جائحة 

كورونا.

من جهته قال رئي�س االحتاد النوعي 

مل����زارع����ي ال�����دواج�����ن امل���ه���ن���د����س ف���ار����س 

اأهمية  اثبتت  كورونا  جائحة  ان  حمودة، 

ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي وق���ط���اع ال�����ش��ن��اع��ات 

اململكة،  يف  احليوانية  وال��رثوة  الغذائية 

ك��ان��ت  ال��ق��ط��اع��ات  ه���ذه  ان  م�����ش��ريا اىل 

ج���اه���زة ل��ت��زوي��د امل���واط���ن���ني ب��امل��ن��ت��ج��ات 

والتي  كورونا  ازمة  بداية  منذ  الغذائية 

تزامنت مع �شهر رم�شان املبارك.

االهتمام  توجيه  اأهمية  حمودة  واك��د 

ال����زراع����ي  ال���ق���ط���اع  واال����ش���ت���ث���م���ارات يف 

وال�����������رثوة احل����ي����وان����ي����ة وال�������ش���ن���اع���ات 

ذات  وزراعات  الغذائية،الإيجاد منتوجات 

اال�شتثمار،  ل��ه��ذا  ع��ال��ي��ة  م�شافة  قيمة 

م��و���ش��ح��ا ان���ه رغ���م ان ارق����ام ال�����ش��ادرات 

ت�شري اىل انخفا�س معدل ال�شادرات اىل 

بع�س الدول العاملية يف بع�س القطاعات، 

املا�شية  اأ���ش��ه��ر   9 خ��ال  �شهدنا  ان��ن��ا  اال 

ال�����ش��ادرات يف قطاع  ارت��ف��اع��ا يف م��ع��دل 

اخلليج  دول  اىل  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 

مما �شاهم يف و�شع االأردن على اخلارطة 

االإقليمية يف اأهمية هذا القطاع.

االأردن  وادي  م���زارع���ي  احت���اد  رئ��ي�����س 

ان  احلكومة  على  متنى  اخل���دام  ع��دن��ان 

خطاب  يف  وردت  التي  االإ���ش��ارات  تلتقط 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين يف ح��وار 

ب���ورل���وغ ال���ذي ن��ظ��م��ت��ه م��وؤ���ش�����ش��ة ج��ائ��زة 

االمن  ان  موؤخرا،موؤكدا  العاملية  الغذاء 

ال��غ��ذائ��ي ي��ب��داأ ب��دع��م ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي 

التي  التحديات  اىل  م�شريا  وامل��زارع��ني، 

تواجه القطاع قبل واثناء اجلائحة.

التحديات  توظيف  يجب  انه  واأ�شاف 

ال���زراع���ي نتيجة  ال��ق��ط��اع  ال��ت��ي واج��ه��ت 

وا�شتثمارها  وحتويلها  ك��ورون��ا،  جائحة 

ل��ت��ك��ون ف��ر���ش��ة ون��ت��ع��ل��م م��ن��ه��ا ك��ق��ط��اع 

ع�����ام وق����ط����اع خ���ا����س وو�����ش����ع اخل��ط��ط 

واال����ش���رات���ي���ج���ي���ات ال���ف���ع���ال���ة ل��ت��ا���ش��ي 

وم��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وت���اأم���ني ال��غ��ذاء 

ل��ل��م��واط��ن��ني ل��ت��ح��ق��ي��ق االم����ن ال��غ��ذائ��ي 

وبالتايل حتقيق االمن االجتماعي.

م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال م�����ش��اع��د ام����ني ع��ام 

ال�شلطي،  امي��ن  الدكتور  ال��زراع��ة  وزارة 

امل���واد  م��ن  امل��م��ل��ك��ة  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ان 

ال���غ���ذائ���ي���ة وال����زراع����ي����ة خ�����ال ج��ائ��ح��ة 

م�شريا  اللحظة،  ول��ي��د  يكن  مل  ك��ورون��ا 

اىل ان القطاع الزراعي هو قطاع انتاجي 

ي��ع��م��ل وه����و ق���ط���اع ه����ام وه���ن���اك ت��ع��اون 

على  وال��ق��ائ��م��ني  ال��ع��ام��ل��ني  م��ع  م�شتمر 

القطاع الزراعي ب�شكل عام ومنذ �شنوات 

طويلة.

واليات  �شيا�شات  اىل  ال�شلطي  واأ���ش��ار 

واملتمثلة  املزارعني  مع  والتعاون  العمل 

ب�����ش��ي��ا���ش��ة ال���ت���وج���ي���ه ال�����زراع�����ي وال���ت���ي 

يف  ال��ذات��ي  االك��ت��ف��اء  حتقيق  يف  �شاهمت 

ان  مبينا  ال��زراع��ي��ة،  امل��ح��ا���ش��ي��ل  م��ع��ظ��م 

ه���ن���اك حم�����ش��ول��ني ف��ي��ه��م��ا ن��ق�����س مثل 

اجلزر والثوم.

االإنتاج من اخل�شار  واأو�شح ان حجم 

يف االأردن و�شل اىل مليون و700 األف طن 

وال��ك��م��ي��ات ال��ت��ي ن�����ش��ت��ورده��ا م��ن اخل��ارج 

احللوة  والبطاطا  واجلزر  الثوم  وت�شمل 

من  ن�شبته  ي�شل  وال��ذي  فقط  باملئة   25

باملئة  واح��د  من  اقل  املحلي  اال�شتهاك 

مم��ا ي��ع��د اإجن����ازا ك��ب��ريا، م��ن��وه��ا اىل ان��ه 

لدينا م�شكلة يف بع�س حما�شيل الفواكه 

امل��ح��ا���ش��ي��ل  ت��ل��ك  ان���ت���اج  جم���م���وع  ان  اذ 

بع�س  ون�شتورد  طن  الف   600 اىل  ي�شل 

بها  نق�س  لدينا  يوجد  التي  املحا�شيل 

وم��ع��ظ��م��ه��ا م���ن احل��م�����ش��ي��ات ك��م��ا ي��ت��م 

غري  املحا�شيل  من  حم�شولني  ا�شترياد 

التفاح واملوز، م�شريا اىل  االأ�شا�شية مثل 

م��ا مت  اذا  غ��ذائ��ي،  ام��ن  انه” كمنظومة 

االأ�شا�شية  غري  املحا�شيل  عن  اال�شتغناء 

يف وقت اجلائحة، فان املواطن لن يتاأثر 

ب��ع��دم ت��وف��ره��ا الأن����ه ي��ب��ح��ث ح��ي��ن��ه��ا عن 

االأ�شا�شية«. واملتطلبات  املواد 

يف  ا���ش��ارت  الزعبي  مي�شون  املهند�شة 

تواجه  التي  التحديات  اىل  مداخاتها 

وال��ت��ي نتجت  االأردن  ال��غ��ذائ��ي يف  االم��ن 

االأردن  على  واث���رت  ك��ورون��ا  جائحة  ع��ن 

على  وخ��ا���ش��ة  ال���ع���امل  دول  ب���اق���ي  م��ث��ل 

ال��ن��ظ��م ال��غ��ذائ��ي��ة ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري، ك��ذل��ك 

امل��ن��اخ��ي،  كالتغري  االأخ����رى،  ال��ت��ح��دي��ات 

ب�����ش��ك��ل �شلبي  ي���وؤث���ر  ال����ذي  امل���ي���اه  و����ش���ح 

ع��ل��ى ان��ت��اج امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وال��زراع��ي��ة، 

واالأزم��������������ات االق����ت���������ش����ادي����ة ال���ع���امل���ي���ة، 
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االنباط-عمان

خالد  الدكتور  االإ�ستثمار  هيئة  رئي�س  اأكد 

التي  االإ�ستثمارية  امل�ساريع  ع��دد  اأن  ال��وزين 

ت��ق��دم��ت ل���إ���س��ت��ف��ادة م��ن ق��ان��ون االإ���س��ت��ث��م��ار 

 2020 اأرب����اع االأوىل م��ن ع���ام  ال��ث���ث  خ����ل 

289 م�سروعا اإ�ستثماريا وبحجم اإ�ستثمار  بلغ 

وبعمالة  اأم��ري��ك��ي،  دوالر  مليون   683 ي��ق��ارب 

الطلبات  يف  ذكر  كما  حتقيقها  متوقع  اأردنية 

يقارب  ما  امل�ستثمرين  قبل  من  �سجلت  التي 

10176 فر�سة عمل.

االإ�ستثمارات  حجم  اأن  اىل  ال��وزين  واأ���س��ار 

خارج املناطق التنموية وامل�ستفيدة من قانون 

امريكي،  دوالر  مليون   620 بلغت  االإ�ستثمار 

وع����دد امل�����س��اري��ع امل�����س��ج��ل��ة وامل�����س��ت��ف��ي��دة من 

قانون االإ�ستثمار بلغ 233 م�سروعا اإ�ستثماريا 

ج��دي��دا وت��و���س��ع، ت��وزع��ت ه��ذه امل�����س��اري��ع على 

ق��ط��اع��ات ال�����س��ن��اع��ة وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وامل��راك��ز 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة وال�����س��ي��اح��ة وال���زراع���ة 

واالإن����ت����اج ال��ف��ن��ي وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، 

7432 فر�سة  ومتوقع اأن توجد هذه امل�ساريع 

عمل.

اأم����ا ح��ج��م اال���س��ت��ث��م��ارات داخ����ل امل��ن��اط��ق 

االإ�ستثمار  ق��ان��ون  م��ن  وامل�ستفيدة  التنموية 

وع����دد  ام����ري����ك����ي،  دوالر  م���ل���ي���ون   63 ب��ل��غ��ت 

من  وامل�ستفيدة  امل�سجلة  اجل��دي��دة  امل�ساريع 

اإ�ستثماريا  م�سروعا   56 بلغ  االإ�ستثمار  قانون 

امل�ساريع على قطاعات  وتوزعت هذه  جديدا، 

اأن  ومتوقع  واخلدمات،  وال�سياحة  ال�سناعة 

توجد هذه امل�ساريع 2744 فر�سة عمل.

اأن جائحة  االإ�ستثمار  واأ�ساف رئي�س هيئة 

اإق��ت�����س��ادي �سلبي على  اأث���ر  ل��ه��ا  ك���ان  ك��ورون��ا 

�ساأن  �ساأنه  واالأردن  العامل،  اإقت�سادات  اأغلب 

اإ�ستمرارية  على  احلفاظ  ولكن  ال��دول،  باقي 

ال���ع���م���ل وال�������س���ع���ي ع���ل���ى ج������ذب امل����زي����د م��ن 

االإ�ستثمارات  ومتكني  اجلديدة  االإ�ستثمارات 

عليه،  ل��ل��ح��ف��اظ  ن�سعى  ك��ن��ا  م��ا  ه��و  ال��ق��ائ��م��ة 

االإ�ستثمارية  امل�ساريع  ع��دد  عك�سته  ما  وه��ذا 

 ،2020 اإن�سائها وت�سجيلها خ�ل عام  التي مت 

ع��ام  يف  اأف�����س��ل  ن��ت��ائ��ج  حتقيق  اإىل  متطلعني 

.2021

واأك����د اأن احل��ك��وم��ة االأردن���ي���ة وب��ت��وج��ي��ه��ات 

اأه��م��ي��ة  اأع��ي��ن��ه��ا  ن�����س��ب  ���س��ام��ي��ة و���س��ع��ت  ملكية 

ب��ال��غ��ة ل��ت�����س��ه��ي��ل ب��ي��ئ��ة االأع����م����ال واالإ���س��ت��ث��م��ار 

واحلفاظ على بيئة اإ�ستثمارية جاذبة ومناف�سة 

العمل. للم�ستثمرين ومولدة لفر�س 

تقوم  االإ�ستثمار  هيئة  يف  »ر�سالتنا  وق��ال: 

وم�ستقرة،  اآمنة  اإ�ستثمارية  بيئة  �سمان  على 

وم��ت��ط��ورة  م��وح��دة  وت��وف��ري من�سة خ��دم��ات 

ل�إ�ستثمار  ودائ��م��ة  �ساملة  ورع��اي��ة  وذك��ي��ة، 

متنوعة  ح��زم  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  وامل�ستثمر، 

واملجدية  الواعدة  االإ�ستثمارية  الفر�س  من 

للم�ستثمرين«.

 االنباط-عمان  

وال��ب��ن��ك  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 

لتلبية  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  االأردين  االإ���س���م��ي 

وزارة  موظفي  لكافة  التمويلية  االحتياجات 

الرتبية والتعليم، وب�سروط مي�سرة.

والتعليم  الرتبية  وزي��ر  االتفاقية  ووق��ع    

التنفيذي  والرئي�س  النعيمي  تي�سري  الدكتور 

االأردين  االإ����س����م���ي  ال���ع���ام  للبنك  امل���دي���ر   /

ال���دك���ت���ور ح�����س��ني ���س��ع��ي��د ال����ي����وم ال���ث����ث���اء، 

مدير  و  ل��ل��وزارة  العامني  االأم��ي��ن��ني  بح�سور 

البنك  ع��ن  ومم��ث��ل��ني  امل��ال��ي��ة،  ال�����س��وؤون  اإدارة 

االإ�س�مي.

وت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة اإىل خ��دم��ة ال��ع��ام��ل��ني 

ال�����س��راك��ة م��ع البنك  ال������وزارة، م��ن خ����ل  يف 

ت�����س��ه��ي���ت  ل���ت���ق���دمي  االأردين  االإ�����س�����م����ي 

وخ���دم���ات م�����س��رف��ي��ة مل��وظ��ف��ي ال�������وزارة وف��ق 

وال�سيارات  االأثاث  )ل�سراء  املرابحة  بيع  �سيغ 

ومواد  واملنازل  وال�سقق  الكهربائية  واالأجهزة 

التاأجري  و�سيغة  وغريها(،  واالأرا���س��ي  البناء 

املنتهي بالتمليك ل�سراء )امل�ساكن واالأرا�سي(، 

و����س���ي���غ���ة ب���ي���ع امل�������س���اوم���ة )ل���������س����راء االأث������اث 

واالأجهزة الكهربائية واخللوية واحلوا�سيب(، 

وال���ت���م���وي���ل ب�����س��ي��غ��ة االج�������ارة امل���و����س���وف���ة يف 

ومنتج  وال��ع��م��رة  للحج  لبيك  )م��ن��ت��ج  ال��ذم��ة 

ومنتج  ل��ل��ع���ج  ���س��ف��اء  وم��ن��ت��ج  للتعليم  اق����راأ 

ال���������س����االت(،  والتمويل  وم���ن���ت���ج  ال�����س��ي��اح��ة 

اإ�سافة  ل���إن�����س��اءات(،   ( اال�ست�سناع  ب�سيغة 

���س��ن��دوق  يف  ال���ت���م���وي���ل  ط���ال���ب  اإ�����س����راك  اإىل 

اخلدمات  من  واال�ستف�ادة  التباديل،  التاأمني 

خ���ل  م��ن  املختلفة  االل��ك��رتون��ي��ة  امل�����س��رف��ي��ة 

 ،)Mobile Banking( الذكي  الهاتف 

وخدمة   ،)  )I-Bankingاالنرتنت وع��ر 

الق�سرية  ال��ر���س��ائ��ل  وخ��دم��ة  ف��وات��ريك��م،  اي 

امل�����س��رف��ي��ة  ال��ب��ط��اق��ات  وت���ق���دمي   ،)SMS(

التي  ك��ارد(  وما�سرت  )فيزا  املختلفة  باأنواعها 

القر�س  تقدمي  اىل  اإ�سافة  البنك،  ي�سدرها 

احل�����س��ن مل��وظ��ف��ي ال��������وزارة، وت�����س��ل��ي��م روات����ب 

االإ�سايف  التعليم  املعينني على ح�ساب  املعلمني 

اإ�سافة  عليها،  االت��ف��اق  يتم  معينة  اآل��ي��ة  وف��ق 

الن�ساطات  بع�س  بدعم  البنك  م�ساهمة  اىل 

وال��ف��ع��ال��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ل������وزارة ال��رتب��ي��ة 

والتعليم.  

مع  باالتفاقية  النعيمي  الدكتور     واأ�ساد 

البنك االإ�س�مي االأردين التي جاءت انعكا�ساً 

املالية  الت�سهي�ت  تقدمي  اإىل  ال��وزارة  ل�سعي 

واال�ستثمارية  التمويلية  واحل��ل��ول  املختلفة 

الوزارة. وبامتيازات تف�سيلية ملوظفي 

وبني اأن هذه االتفاقية تاأتي �سمن �سل�سلة 

ا���س��ت��ف��ادة موظفي  ل��ت��و���س��ي��ع  م��ن االت��ف��اق��ي��ات 

الوزارة من الت�سهي�ت التي تقدمها البنوك، 

من  املزيد  اإب��رام  على  تعمل  ال��وزارة  اأن  مبينا 

االتفاقيات مع البنوك خدمة ملوظفيها.

ال���وزارة  اأن  اإىل  النعيمي  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 

ت��ت��ط��ل��ع اإىل م���زي���د م���ن ال���دع���م م���ن ال��ب��ن��ك 

االإ����س����م���ي مل�����س��ان��دة ال��ط��ل��ب��ة واأ����س���ره���م، مبا 

ال�سيما  بعد،  عن  تعلمهم  متابعة  من  ميكنهم 

جائحة  اأملتها  ال��ت��ي  املالية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف 

كورونا. 

�سعيد  ح�سني  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه،     من 

اإن�����ه ان���ط����ق���اً م���ن ت��ع��زي��ز دور م�����س��رف��ن��ا يف 

جم��ال  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  حت��م��ل��ه  مل�سوؤولياته 

ال�سراكة  اأوا���س��ر  وتوطيد  التعليمي  القطاع 

واخلا�س  ال��ع��ام  القطاعني  موؤ�س�سات  ب��ني  م��ا 

وت��و���س��ي��ع دائ����رة ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ن��ك ووزارة 

الرتبية والتعليم  يف �ستى املجاالت وانعكا�سها 

ودع��م  ال��ع��ام��ة  امل�سلحة  االإي��ج��اب��ي  لتحقيق 

ت��ب��ذل  خلدمة ر���س��ال��ة  ال��ت��ي  ج��م��ي��ع اجل���ه���ود 

تطوير النظام الرتبوي، جاءت هذه االتفاقية 

التي حر�س م�سرفنا من خ�لها على تقدمي 

مناف�سة  وب��اأ���س��ع��ار  ع��رو���س مت��وي��ل��ي��ة مم��ي��زة 

امل�سرفية  االحتياجات  تلبي  مي�سرة  و�سروط 

وال��ت��م��وي��ل��ي��ة جل��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف ال������وزارة 

وتدعم دورهم املميز يف امل�سرية التعليمية.

   وب���ح�������س���ب االت����ف����اق����ي����ة ي����ق����دم ال���ب���ن���ك 

االإ�س�مي االأردين عرو�سا وخدمات م�سرفية 

والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  العاملني  جلميع 

اأق�سى مدة  لي�سدد على  القر�س ح�سن  ومنها 

للموظفني  متوي�ت  وتقدمي  �سهر،   24 �سداد 

ل�������س���راء اأث�������اث ب��ن�����س��ب م���راب���ح���ة خم��ف�����س��ة، 

الن�سبة،  بنف�س  واأرا�سي  ومنازل  �سقق  و�سراء 

واإمكانية دمج دخل الزوجني يف حالة التمويل 

الفوري  اخل�سم  بطاقات  واإ���س��دار  امل�سرتك، 

ال���وزارة   موظفي  لكافة   )debit card(

االإ����س����م���ي،  ال��ب��ن��ك  اإىل  روات���ب���ه���م  امل���ح���ول���ة 

 )charge card( واإ�سدار بطاقات اعتماد

 ، وامل�سرتيات  النقدي  لل�سحب  ال�ستخدامها 

عر  امل�سرفية  اخل��دم��ات  تقدمي  اإىل  اإ�سافة 

املوبايل.

اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم والبنك اإلسالمي األردني

االنباط-عمان

الدكتور  ال�سركات  ع��ام  م��راق��ب  دع��ا    

الدائرة  مع  املتعاملني  العرموطي،  وائل 

اىل اال�ستفادة من اخلدمات االلكرتونية 

ملراجعتها  احل��اج��ة  ب���دون  تقدمها  ال��ت��ي 

م���ب���ا����س���رة، وذل�����ك ل��ل��ح��د م���ن االزدح������ام 

كورونا  وب��اء  مواجهة  اإج���راءات  ولتعزيز 

واملحافظة على �س�متهم.

واأ����س���اف يف ت�����س��ري��ح ام�����س ال��ث���ث��اء، 

اإن����ه مت اإط������ق ال��ع��دي��د م���ن اخل���دم���ات 

االإل����ك����رتون����ي����ة ع���ل���ى م����وق����ع ال�����دائ�����رة، 

ل��ت��ب�����س��ي��ط االإج����������راءات واحل����ف����اظ ع��ل��ى 

العامة. وال�س�مة  ال�سحة 

وت�����س��م��ل اخل���دم���ات: اإي������داع حم��ا���س��ر 

اج��ت��م��اع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ال���ع���ادي وغ��ري 

جمل�س  اجتماع  حما�سر  واإي��داع  العادي، 

ق��رارات  واإي���داع  امل��دي��ري��ن  وهيئة  االإدارة 

االإدارة  جمل�س  وق��رارات  العامة،  الهيئة 

العقد  واإي���داع  امل��دي��ري��ن،  وق���رارات هيئة 

وال���ن���ظ���ام امل���ع���دل وحم��ا���س��ر ال��ت��اأ���س��ي�����س 

وت���ق���دمي ط��ل��ب ت�����س��ج��ي��ل ���س��رك��ة ج��دي��دة 

وتفعيل ح�ساب ال�سركة االإلكرتوين.

على  احل�����س��ول  اخل��دم��ات  ت�سمل  ك��م��ا 

����س���ه���ادة ال��ت�����س��ج��ي��ل ب���رم���ز اال���س��ت��ج��اب��ة 

على  واحل�������س���ول   ) اآر  ك��ي��و  ال�����س��ري��ع��ة) 

�سهادة »ملن يهمه االأمر« برمز اال�ستجابة 

ال�����س��ري��ع��ة، واإي����داع ال���ق���رارات وال��ب��ي��ان��ات 

امل��ال��ي��ة )امل���ي���زان���ي���ات(، واحل�������س���ول على 

�سطب  اأو  ت�سفية  ط��ل��ب  ل��ت��ق��دمي  م��وع��د 

وعقد  املطلوبة  الوثائق  وارفاق  لل�سركة، 

با�ستخدام  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  اج��ت��م��اع��ات 

و�سائل االت�سال املرئي واالإلكرتوين.

وت�����س��م��ل اي�����س��ا احل�����س��ول ع��ل��ى موعد 

ل���ت���ق���دمي ط���ل���ب االن�������س���ح���اب ب���������االإرادة 

امل����ن����ف����ردة، واإرف��������اق ال���وث���ائ���ق امل��ط��ل��وب��ة 

�سندات  لتنفيذ  م��وع��د  ع��ل��ى  واحل�����س��ول 

التنازل، واإرفاق الوثائق املطلوبة.

ه���ذه  اأن  اىل  ال����ع����رم����وط����ي  واأ�������س������ار 

جميع  يف  متاحة  االلكرتونية  اخل��دم��ات 

و�سركات  الت�سامن  ل�سركات  املحافظات 

ال��ت��و���س��ي��ة ال��ب�����س��ي��ط��ة وال�������س���رك���ات ذات 

امل�ساهمة  و�سركات  امل��ح��دودة،  امل�سوؤولية 

اخل���ا����س���ة و����س���رك���ات امل�����س��اه��م��ة ال��ع��ام��ة 

وال�سركات  العاملة،  االجنبية  وال�سركات 

االج���ن���ب���ي���ة غ����ري ال���ع���ام���ل���ة وال�������س���رك���ات 

للربح  تهدف  ال  التي  وال�سركات  املعفاة 

املدنية. وال�سركات 

هذه  على  باحل�سول  ال��راغ��ب��ني  ودع���ا 

اخل���دم���ات اىل ت��ف��ع��ي��ل ح�����س��اب ال�����س��رك��ة 

ع��ل��ى م���وق���ع دائ�����رة م��راق��ب��ة ال�����س��رك��ات، 

وال����ت����وا�����س����ل م����ع ال������دائ������رة م����ن خ����ل 

التالية  االرق���ام  على  اآب  الوات�س  خدمة 

ال����دائ����رة:  م���راج���ع���ة  اإىل  احل���اج���ة  دون 

 ،)0797774900 ال��ت�����س��ج��ي��ل  )خ����دم����ات 

واملالية  القانونية  التعدي�ت  و)خدمات 

الت�سفية  و)خ���دم���ات   ،)  0799777073

وال�سطب 0799777083( .

دائ��رة  اأن  اىل  العرموطي  ق��ال  واأ���س��ار 

ا�ستقبال  ع��ن  توقفت  ال�سركات  مراقبة 

مبحافظة  ال��دائ��رة  مكتب  يف  امل��راج��ع��ني 

الزرقاء وذلك لغايات التعقيم، علماً باأنه 

�سيتم العودة للعمل يوم اخلمي�س املوافق 

املعام�ت  ، و�ستكون جميع   2020  /11/5

امل���ذك���ورة م��ت��اح��ة خ����ل ه���ذه امل����دة من 

خ�ل الو�سائل االإلكرتونية.

مراقبة الشركات تدعو لالستفادة من خدماتها اإللكترونية

السياحة: تعليق الدوام في مركز 
الوزارة ليومين

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على 4.3 مليون دينار

تعليق تقديم الكفاالت البنكية أو 
العدلية لتصاريح العمالة الوافدة

 االنباط-عمان

تعليق  واالآث��ار،  ال�سياحة  وزارة  اأعلنت 

مل��دة ي��وم��ني، اعتبارا  ال���دوام يف م��رك��زه��ا 

ال��ث���ث��اء، وذل��ك بعد ت�سجيل  ام�����س  م��ن 

بفريو�س  ال���وزارة  موظفي  ب��ني  اإ���س��اب��ات 

كورونا.

�ستتوقف  اإنها  بيان،  ال��وزارة يف  وقالت 

ع����ن ا����س���ت���ق���ب���ال امل���راج���ع���ني اح�����رتازي�����اً، 

املبنى،  تعقيم  عملية  من  االنتهاء  حلني 

بالتعاون  املخالطني  فح�س  واإج�����راءات 

اىل  م�سرية  الوبائي،  التق�سي  جل��ان  مع 

ح��ال  امل��راج��ع��ني  با�ستقبال  �ستقوم  اأن��ه��ا 

االنتهاء من تلك االإجراءات.

االنباط-عمان

اغ����ل����ق����ت ب����ور�����س����ة ع�����م�����ان، ام�������س 

�سهم،  م��ل��ي��ون  9ر4  ب��ت��داول  ال��ث���ث��اء، 

ب��ق��ي��م��ة  ���س��ف��ق��ة،   1968 ع���ل���ى  م���وزع���ة 

مليون  3ر4  ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  ت����داوالت 

دينار.

وارتفع موؤ�سر البور�سة اىل النقطة 

مع  م��ق��ارن��ة  باملئة  16ر0  بن�سبة   1536

ال�سابقة. اإغ�ق اجلل�سة 

ول������دى م���ق���ارن���ة اأ����س���ع���ار االإغ�������ق 

اأن  تبني  اأ�سهمها،  امل��ت��داول��ة  لل�سركات 

اأ�سعار  يف  انخفا�سا  اأظ��ه��رت  �سركة   37

اأ�سهم  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت  بينما  اأ�سهمها، 

 32 اأ�سهم  اأ�سعار  وا�ستقرت  �سركة،   26

�سركة اخرى.

االنباط-عمان

ق����رر وزي�����ر ال��ع��م��ل ووزي������ر ال���دول���ة 

ل�������س���وؤون اال����س���ت���ث���م���ار ال���دك���ت���ور م��ع��ن 

)اأ(  بالفقرة  العمل  تعليق  القطامني، 

من املادة )5( من هذه التعليمات والتي 

البنكية  الكفاالت  تقدمي  اأح��ك��ام  تنظم 

لغايات  العمل،  ا�سحاب  العدلية من  اأو 

ت�ساريح  اإ����س���دار  م��ت��ط��ل��ب��ات  ا���س��ت��ك��م��ال 

العاملني  االأردنيني  للعمال غري  العمل 

ل��دي��ه��م م��ن اجل��ن�����س��ي��ات امل��ق��ي��دة وغ��ري 

املقيدة وذلك حتى ا�سعار اآخر.

على  الت�سهيل  لغايات  ال��ق��رار  وج��اء 

وللتخفيف  ومل�ساعدته  اخلا�س  القطاع 

نظرا  عليه،  املرتتبة  املالية  االأعباء  من 

مل����ا مت����ر ب����ه ال���ق���ط���اع���ات االق��ت�����س��ادي��ة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ظ�����روف م��ال��ي��ة ���س��ع��ب��ة 

ب�����س��ب��ب ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا، ول��ل��ح��ف��اظ 

وموؤ�س�سات  من�ساآت  عمل  دميومة  على 

القطاع اخلا�س

املادة  لن�س  القطامني،  قرار  وا�ستند 

17 م���ن ت��ع��ل��ي��م��ات ����س���روط واإج�������راءات 

ا����س���ت���خ���دام وا����س���ت���ق���دام ال���ع���م���ال غ��ري 

.2020 االأردنيني ل�سنة 

املن�ساآت  ال��وزي��ر  ق��رار  م��ن  وي�ستثنى 

التي تزيد العمالة غري االأردنية املقيدة 

غري  عامل   30 عن  لديها  املقيدة  وغري 

اأردين.

ومب����وج����ب ق�����رار ال����وزي����ر ال��ق��ط��ام��ني 

املعنية  العمل  ومكاتب  مديريات  �ستقوم 

ب��اإ���س��دار ال��ك��ت��ب ل��ل��ب��ن��وك امل��ع��ن��ي��ة الإل��غ��اء 

ال��ك��ف��ال��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب ���س��اح��ب العمل 

وت�سليم الكفاالت اخلا�سة بهم ل��ستفادة 

م�����ن م���ب���ال���غ���ه���ا مل����واج����ه����ة ال�������س���ع���وب���ات 

التي يتعر�سون لها. االقت�سادية 

ا�ستمرار  على  القطامني  ق��رار  واأك��د 

تعليمات  م��ن   )8( امل���ادة  ب��اأح��ك��ام  العمل 

العاملني  ا�ستقدام  يف  العاملة  املكاتب 

 ،2020 ل�سنة  امل��ن��ازل  االأردن��ي��ني يف  غ��ري 

ك���م���ا ي�����س��ت��م��ر ال���ع���م���ل ب����اأح����ك����ام امل�����ادة 

واإج���راءات  ���س��روط  تعليمات  م��ن   )11(

ا����س���ت���خ���دام وا����س���ت���ق���دام ال���ع���م���ال غ��ري 

املوؤهلة  ال�سناعية  املناطق  يف  االأردنيني 

.2007 ل�سنة 

الوزني: 289 مشروعا استفاد من قانون اإلستثمار 
توفر 10176 فرصة عمل

تفويض وزارة المالية برفع رأسمال 
الملكية األردنية 50 مليون دينار

االنباط-عمان

 اأظ����ه����رت ال���ب���ي���ان���ات امل���ال���ي���ة ل�����س��رك��ة 

اخل�����ط�����وط اجل�����وي�����ة امل���ل���ك���ي���ة االأردن�����ي�����ة 

مليون   107.1 ب��ل��غ��ت  خ�����س��ائ��ر  ت�سجيلها 

اأ���س��ه��ر م���ن ال��ع��ام  اأول ت�����س��ع��ة  دي���ن���ار ع���ن 

احل����ايل، م��ق��ارن��ة م��ع ���س��ايف اأرب�����اح بلغت 

من  ال��ف��رتة  نف�س  يف  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   24.4

ال��ع��ام امل��ا���س��ي م��دق��ق ح�����س��اب��ات ال�����س��رك��ة، 

ال�سركة  خ�سائر  قيمة  اأن  تقرير  يف  اأ���س��ار 

املرتاكمة بلغت 192.5 مليون دينار، اأي ما 

اإ�سافة  ال�سركة،  راأ�سمال  من   %70 يعادل 

اإىل جت���اوز م��ط��ل��وب��ات ال�����س��رك��ة امل��ت��داول��ة 

118.9 مليون  املتداولة مببلغ  موجوداتها 

جوهري  �سك  وج��ود  اىل  ي�سري  دينار،مما 

حول قدرة ال�سركة على اال�ستمرار واأ�سار 

فو�س  ال�����وزراء  جمل�س  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر 

راأ�سمال  ب��اج��راءات  بال�سري  املالية  وزارة 

خ���ل  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   50 بقيمة  ال�����س��رك��ة 

خ��م�����س ���س��ن��وات ب���واق���ع 10 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 

�سنويا، اعتبارا من 1 كانون الثاين/ يناير 

مفاو�سات  جن��ري  ال�سركة  ان  م��ع   ،2021

م�ستمرة مع جمل�س الوزراء ووزارة املالية 

املال على دفعتني  راأ�س  الزيادة يف  لت�سبح 

ال�سنة  من  ابتداء  دينار  مليون   25 بواقع 

احلالية



االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الب�سيوين  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

والقرنه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2017/9/27 بتاريخ   )  117251(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200166824(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة خالد وابراهيم احلب�ش  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )118050( بتاريخ 2018/3/18 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2019/12/19 

احلب�ش   حممد  احمد  خالد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / طرببور – ت: 0797313060

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ومامون  ن��زار  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ادري�ش  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2018/7/23 بتاريخ   )  118536(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200022894(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   ال�سهوان  حامد  حممد  �سركة  باأن 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2007/3/26 حتت الرقم )85163( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/28 

ال�سهوان  م�سفيا  ال�سيد /ال�سيدة  ممدوح حممد  وقد مت تعيني 

لل�سركة .

ت:  الب�ساتني–  ام   / ع��م��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0776704805

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن تمديد موعد ايداع وفتح عطاء 
خلطة اسفلتية ساخنة لشوارع

 بلدية منشية بني حسن / للمرة االوىل

تعلن بلدية من�سية بني ح�سن عن متديد موعد اليداع 

والفتح لعطاء خلطة ا�سفلتية �ساخنة رقم ) 2020/3 

ال�ساعة   2020/11/22 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  اىل   )

ال�ساعة  العطاء  فتح  �سيتم  حيث  �سباحا  العا�سرة 

احلادية ع�سرة �سباحا من نف�ش اليوم .

رئيس لجنة الشراء الرئيسية
يوسف محمد مقبل الشديفات

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )2000128٧0(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة خالد نعريات وعمر الزبن وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

2007/2/12 قد تقدمت بطلب  حتت الرقم )84449( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/8/9

نعريات   ابراهيم  فريد  خالد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – مع�سوم  ح��ي  ال���زرق���اء/   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0796966031

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعــــــــــالن 
صادر عن بلدية املفرق الكبـــرى

للمرة الثالثة
تعلن بلدية املفرق الكربى عن طرح عطاء ان�ساء ت�سريف مياه امطار فعلى 

ال�سادة املقاولني الراغبني بدخول العطاء تقدمي ا�سعارهم بالظرف املختوم .

ولال�ستف�سار مراجعة مديرية العطاءات على هاتف رقم ) 0797702710 

( وذلك ح�سب ال�سروط واملوا�سفات املعدة من قبل بلدية املفرق الكربى .

اخر يوم ليداع وفتح العطاء يوم الثنني املوافق 2020/11/9 ويو�سع يف 

�سندوق العطاءات يف مبنى البلدية ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحًا .

�سارية  العطاء  3% من قيمة  او �سيك م�سدق  تقدمي كفالة بنكية م�سدقة 

املفعول 90 يوم من تاريخ دخول العطاء ) كفالة دخول عطاء ( .

وعبارات  ا�ستنادية  وجدران  عبارات  ثالثة  فئة  املقاول  ت�سنيف  يكون  ان 

ت�سريف وفئة ثالثة مياه و�سرف �سحي .

ثمن ن�سخة العطاء ) 50 ( دينار غري م�سرتدة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

رئيس بلدية املفرق الكربى
عامر نايل الدغمي

الربعاء   4/ 11 / 2020

اعالن
تعلن وزارة الزراعة / مديرية العطاءات عن حاجتها ل�سراء املواد املبينة يف دعوة 

العطاء التايل :

اعالن
تعلن وزارة الزراعة عن متديد موعد ت�سليم وبيع العرو�ش اخلا�سة بدعوة 

العطاء املبينة تاليا لت�سبح كما يلي : :

وزيــر الزراعة
محمد داوديــة

وزيــر الزراعة
محمد داوديــة

ثمن نسخة المادةرقم الدعوة
العطاء

اخر موعد لبيع العطاء 
الساعة ) 12 (

اخر موعد لتسليم 
العروض الساعة ) 12 (

10018/11/202019/11/2020 دينارشراء جرارات ومعدات زراعية53 / 2020

ثمن نسخة المادةرقم الدعوة
العطاء

اخر موعد لبيع العطاء 
الساعة ) 12 (

اخر موعد لتسليم 
العروض الساعة ) 12 (

8/11/20209/11/2020) 25 ( دينارشراء لقاح حمى قالعية49/2020 تمديد
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الدويل
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االنباط-وكاالت

لأق��وى حزبني يف  رم��زان  والفيل  احلمار 

املتحدة الوليات 

ي��ع��ت��ر احل���م���ار وال��ف��ي��ل رم�����زان لأق����وى 

رمز  فاحلمار  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  حزبني 

الفيل  يرمز  بينما  ال��دمي��وق��راط��ي،  احل��زب 

للحزب اجلمهوري

ق�صة اختيار تلك الرموز تعود اإىل الثلث 

الأول من القرن التا�صع ع�صر، اإذ انت�صر رمز 

املر�صح  معار�صو  ق��ام  عندما  اأوًل،  احل��م��ار 

ال��رئ��ا���ص��ي اأن�����درو ج��اك�����ص��ون ب���اإط���اق ا���ص��م 

على  ت���دل  ك��ل��م��ة  وه���ي  ع��ل��ي��ه،  “جاكا�س” 
احل���م���ار. ف��اخ��ت��ار ج��اك�����ص��ون احل���م���ار رم���زاً 

حلملته النتخابية يف حتٍد لهوؤلء

احل��م��ار يف م��وك��ب دمي��ق��راط��ي يف ولي��ة 

1948 بن�صلفانيا عام 

املر�صح  1828، اختار حينها  كان ذلك عام 

الدميقراطي اأندرو جاك�صون �صعار “لنرتك 

�صخرية  اأث���ارت  خ��ط��وة  يف  يحكم”،  ال�صعب 

ال�صعار  الذي و�صف هذا  احلزب اجلمهوري 

باأنه �صعار رخي�س، فما كان من جاك�صون اإل 

اأن اختار حماراً رمادي اللون جميل املظهر، 

النتخابية  �صعار حملته  واأل�صق على ظهره 

وقاده و�صط القرى واملدن من اأجل الدعاية 

ال��ذي  مناف�صه  �صّد  الإنتخابي،  لرناجمه 

كان يظهر على اأنه نخبوي ولي�س قريباً من 

النا�س هموم 

رم���ز  اإىل  ي���ت���ح���ول  مل  احل���م���ار  اأن  غ���ر 

وا�صع  ب�صكل  الدميقراطي  للحزب  �صيا�صي 

ر�صام  عمد  عندما   ،1870 عام  �صوى  النطاق 

اخ��ت��ي��ار  اإىل  ن��ا���ص��ت  ت��وم��ا���س  ال��ك��اري��ك��ات��ر 

للحزب  “عنيد” ك��رم��ز  ال��ل��ون  اأ���ص��ود  ح��م��ار 

الدميقراطي

الدميقراطيون  اأ�صبح  احلني  ذلك  ومنذ 

ي���ف���خ���رون ب���ح���م���اره���م، ب���ل وي���دل���ل���ون���ه عر 

ب��ورت��ري��ه  اأف�����ص��ل  ل��ر���ص��م  م�����ص��اب��ق��ات  تنظيم 

ل��ل��ح��م��ار ال���دمي���ق���راط���ي واإط�������اق اأف�����ص��ل 

ترافق  اأن  ميكن  التي  ال�صيا�صية  ال�صعارات 

�صورته

رمزا احلزبني الدميقراطي واجلمهوري 

معرو�صان يف وا�صنطن عام 2008

اأم�����ا ال��ف��ي��ل اجل���م���ه���وري ال�����ص��خ��م، فقد 

مرة  لأول  اجلمهوري  للحزب  ك�صعار  ظهر 

لينكلن  لأبراهام  م�صاندة  �صيا�صية  دعاية  يف 

خ���ال الإن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي ج��رت 

امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ك��ان��ت  1860، ح��ي��ث  ع���ام 

ال�صمال  ب��ني  مق�صمة  ق��ارة  �صبه  ع��ن  ع��ب��ارة 

واجل���ن���وب ب�����ص��ب��ب اخ���ت���اف امل���واق���ف ح��ول 

اأبراهام لينكلن  ق�صية حترير العبيد، وقرر 

اأم����ًا يف توحيد  خ��و���س غ��م��ار الن��ت��خ��اب��ات 

�صعار  اإىل  ي��ت��ح��ول  ال��ف��ي��ل مل  ل��ك��ّن  ال���ب���اد، 

عندما   ،1870 عام  اإل  للجمهوريني  �صيا�صي 

ق����ام ن��ف�����س ال���ر����ص���ام ب��ال��ت��ع��ب��ر ع���ن ت��ذم��ره 

عن  اجلمهوري  احل��زب  ب��خ��روج  و�صفه  مم��ا 

ر�صم  يف  احل��زب  واخت�صر  الليرالية  قيمه 

ك��اري��ك��ات��وري ل��ف��ي��ل ���ص��خ��م م��ذع��ور يحطم 

كل ما تطوؤه قدماه كتب على ج�صمه عبارة 

)ال�صوت اجلمهوري(

وع���ل���ى غ�����رار احل����م����ار ال���دمي���وق���راط���ي، 

اإعامي  باهتمام  اجلمهوري  الفيل  يحظى 

ال��ولي��ات  يف  �صيا�صية  منا�صبة  ك��ل  يف  ب��ال��غ 

الرئا�صية،  النتخابات  راأ�صها  وعلى  املتحدة 

وي���ع���ت���ن���ي اجل����م����ه����وري����ون ك����ث����راً ب��ت��ل��وي��ن��ه 

وحت���دي���د م���ع���امل���ه ال�����ص��خ��م��ة يف ال���اف���ت���ات 

الإعانية اخلا�صة باحلزب

ك��م��ا ي��ح��ر���س اجل��م��ه��وري��ون ع��ل��ى ارت���داء 

مقدمتها  على  املطبوع  ال�صخمة  القبعات 

خال  والأزرق  بالأحمر  امللون  الفيل  �صور 

اخلطابية جتمعاتهم 

االنباط-وكاالت

رح���ب���ت ال���رئ���ا����ص���ة اجل����زائ����ري����ة ب��ن��ت��ائ��ج 

ال���ص��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ال��د���ص��ت��ور، ال���ذي 

باملائة   67 نحو  بقبول  وحظي  الأح��د  ج��رى 

م���ن ال��ن��اخ��ب��ني م��ق��اب��ل ن���ح���و33 ب��امل��ائ��ة من 

اأراده  مل��ا  “جت�صيدا  واع��ت��رت��ه  ال��راف�����ص��ني، 

ال�صعب”

اإىل  ي��ت��ط��رق  ال��رئ��ا���ص��ة مل  ب��ي��ان  اأن  غ��ر 

تتجاوز  مل  ال��ت��ي  ال�صعيفة  امل�صاركة  ن�صبة 

23،7 باملائة، مبا يعادل نحو خم�س الناخبني 

امل�صجلني يف القوائم

واأ����ص���اف ب��ي��ان ال��رئ��ا���ص��ة اجل��زائ��ري��ة اأن 

رئ���ي�������س اجل���م���ه���وري���ة “ ك�����ان ق����د ت��ع��ه��د يف 

بع�س  يف  النظر  باإعادة  النتخابي  برناجمه 

لتطلعات  ي�صتجيب  مب��ا  ال��د���ص��ت��ور،  اأح��ك��ام 

ال�������ص���ع���ب اجل�����زائ�����ري امل����ع����ر ع���ن���ه���ا خ���ال 

امل��ت��واج��د  ال��رئ��ي�����س،  اأن  م���وؤك���دا  احلراك”، 

“كان وف��ي��ا  ل��ل��ع��اج،  ال���ب���اد  ح��ال��ي��ا خ����ارج 

للتزامه”

م���وع���د  اخ����ت����ي����ار  اأن  ال����ب����ي����ان  واأو�������ص������ح 

يكن  “مل  نوفمر  من  الفاحت  يف  ال�صتفتاء 

م��ن ب��اب ال�����ص��دف��ة، ب��ل اإن���ه ت��وا���ص��ل طبيعي 

الفاحت من  امل�صتمد من  املجيد،  مع ما�صينا 

1954، تاريخ اندلع حرب التحرير  نوفمر 

الوطني التي خا�صها ال�صعب اجلزائري من 

وث��روات��ه  اأر���ص��ه  على  �صيادته  ا�صتعادة  اأج��ل 

والتحرر من نر ال�صتيطان البغي�س”

جتدر الإ�صارة اإىل اأن حممد �صريف، رئي�س 

ال�����ص��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة امل�����ص��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب��ات 

يف اجل����زائ����ر، ك����ان ق���د اأع���ل���ن م�����ص��اء اأم�����س 

م�صروع  على  الت�صويت  “نتيجة  اأن  الثنني 

الناحية  من  عليها  غبار  ل  الد�صتور  تعديل 

والد�صتورية” القانونية 

االنباط-وكاالت

�صرعت قوات الحتال الإ�صرائيلي، ظهر 

ام�����س ال��ث��اث��اء، ب��ه��دم ع���دد م��ن امل��ن�����ص��اآت يف 

خربة حم�صة الفوقا بالأغوار ال�صمالية

دراغ��م��ة،  ع��ارف  احلقوقي  النا�صط  واأف���اد 

ه��دم  ���ص��رع��ت بعمليات  ق���وات الح��ت��ال  ب���اأن 

خل����ي����ام، وم���ع���ر����ص���ات ع�����دد م����ن الأه��������ايل يف 

املنطقة

ال�صتيطان  ملف  م�صوؤول  قال  جهته،  من 

حم�صة  منطقة  اإن  ب�صارات،  معتز  ب��الأغ��وار 

لهجمة  تتعر�س  ال�صمالية  بالأغوار  البقيعة 

�صر�صة من قبل الحتال

ج���راف���ات  م���ن   6 م���ن  اأك�����ر  اأن  واأو�����ص����ح 

الح���ت���ال ���ص��رع��ت ب��ه��دم م�����ص��اك��ن الأه����ايل، 

اأغنامهم وحظائر 

عمليات  الفل�صطينية،  الأغ�����وار  وت�����ص��ه��د 

وامل�����ص��ادرة،  والإغ����اق  بالتجريف  م�صتمرة 

ل�صمها  ومت��ه��ي��ًدا  عليها  ال���ص��ت��ي��اء  ب��ه��دف 

الإ�صرائيلية ال�صيادة  حتت 

االنباط-وكاالت

عند كل انتخابات اأمريكية، ي�صعد الرهان 

الإدارة  تغير يف  على  الفل�صطيني  الر�صمي 

“تعديل”  ب���اجت���اه  ي��دف��ع  ق���د  الأم��ري��ك��ي��ة، 

يف ال�����ص��ي��ا���ص��ة ال���داع���م���ة ل���دول���ة الح���ت���ال 

فيه  تتجاهل  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  الإ�صرائيلي، 

ف�صل  ع��ل��ى  وف�����ص��ائ��ل��ي،  �صعبي  اإج���م���اع  �صبه 

ال�صيا�صي  العمل  ال��ذي دخل فيه  امل�صار  هذا 

يف  ال��دخ��ول  بعد  �صنوات،  منذ  الفل�صطيني، 

الت�صوية

الرهان العربي الر�صمي على ك�صب الإدارة 

الأم��ري��ك��ي��ة، واإق��ن��اع��ه��ا ب��الن��ح��ي��از جلانب 

ب��ال��ع��رب، مل ي��ب��داأ ال���ي���وم، ب��ل ي��ع��ود لعقود 

ال���ذي تزعمه  ال��وه��م  اأب���رزه���ا  ك���ان  ما�صية، 

الرئي�س امل�صري ال�صابق اأنور ال�صادات، وقاده 

اأخرجت  التي  “كامب ديفيد”،  اتفاقية  اإىل 

م�صر من ال�صراع مع الحتال الإ�صرائيلي

ت��اأت��ي الن��ت��خ��اب��ات الأم��ري��ك��ي��ة اجل��دي��دة، 

يف ظل واق��ع فل�صطيني معقد، وت�صاعد يف 

تبقى من  م��ا  ل�صرقة  الح���ت���ال  اإج������راءات 

التطبيع  واتفاقيات  الفل�صطينية،  الأر����س 

عربية،  ر�صمية  اأنظمة  عليها  اأق��دم��ت  التي 

وج��ه��ود لإن��ه��اء الن��ق�����ص��ام، و���ص��ط ت�����ص��اوؤلت 

ب��اي��دن يف �صباق الرئا�صة،  ت��اأث��ر جن��اح  ع��ن 

على م�صار امل�صاحلة، يف ظل حديث م�صادر 

ال�صلطة  اأقامتها  ات�صال  قناة  عن  اإعامية 

معه

ب�صر  كيف  وحم��ل��ل��ون،  خ���راء  وي�صتذكر 

بداية  الفل�صطينية، يف  بال�صلطة  م�صوؤولون 

عهد الرئي�س دونالد ترامب، اأنه �صيعمل على 

الفل�صطينية،  تقدمي حل “عادل” للق�صية 

ح�صب و�صفهم، لتك�صف الأيام عن اأكر هدايا 

تقدمها اإدارة اأمريكية لدولة الحتال، رمبا 

طوال تاريخ عاقاتهما

“ُقد�س الإخبارية” حاورت اأ�صتاذ العلوم 
وليد  الإ���ص��ام��ي��ة،  اجل��ام��ع��ة  يف  ال�صيا�صية 

املدلل حول خمتلف هذه الق�صايا:

الفل�صطينية ره��ان  ال��ق��ي��ادة  ل��دى  دائ��م��اً 

كل  رغ��م  الأمريكية،  الإدارة  يف  تغير  على 

ت��ق��ول فئة  ال�����ص��راب كما  ه��ذه ال�صنوات م��ن 

الفل�صطيني، براأيك هل  ال�صعب  وا�صعة من 

�صيا�صياً هناك اأمل يف التعويل على اأن تن�صف 

الوليات املتحدة الفل�صطينيني؟

على احلل  الفل�صطيني  الر�صمي  الرهان 

يف  “البي�س  بكل  األ��ق��ى  اأن  بعد  ال�صيا�صي، 

�صلة واحدة”. عندما ح�صل تغير يف الإدارة 

ت��رام��ب، وجدنا  الأم��ري��ك��ي��ة كما ح�صل م��ع 

الحتال  جانب  اإىل  تطرفاً  اأ���ص��د  ان��ح��ي��ازاً 

الإ�صرائيلي

ال����ط����رف ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ل ي������درك ه��ذه 

اأو ب��الأح��رى ل ي��ري��د اأن ي��راه��ا،  احل��ق��ائ��ق، 

عندما راأينا املوقف املنحاز لاحتال يف عهد 

ترامب، اأ�صد و�صوحاً، ح�صل انك�صاف لظهر 

املوقف الر�صمي الفل�صطيني، ب�صبب اإ�صقاط 

اخليارات الأخ��رى مثل املقاومة يف مواجهة 

الحتال

و�صف  ميكن  كيف  التاريخ،  اإىل  بالعودة 

الق�صية  جت��اه  الأمريكية  ال�صيا�صة  مراحل 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة؟ وه����ل روؤي�������ة ت���رام���ب تعد 

انقاباً على هذه ال�صيا�صة؟ اأم اأنها ا�صتمرار 

ل�صرتاتيجية دعم وتقوية “اإ�صرائيل”؟

وث��اب��ت��ة،  م��ع��روف��ة  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�صيا�صة 

ال�صرتاتيجي  حليفها  “اإ�صرائيل  باعتبار 

وهناك ا�صطفاف اأمريكي جلانب الحتال، 

توؤكد  تاأتي  اإدارة  كل  تقليدي،  موقف  وه��ذا 

على موقف من �صبقها، لكن هناك تناف�س يف 

درجات ال�صطفاف، رمبا كان الأكر تطرفاً 

يف عهد دونالد ترامب

ب����امل����ج����م����ل، ه�����ن�����اك ت���ن���ك���ر م�����ن ج���ان���ب 

وحماباة  �صعبنا،  حلقوق  املتحدة  ال��ولي��ات 

“لإ�صرائيل”، وهناك حتالف بني الطرفني 
وينعك�س على املوقف الأمريكي من الق�صية 

الفل�صطينية

م��ت��ى ب�������داأت ال���ع���اق���ات ال��ر���ص��م��ي��ة بني 

منظمة التحرير والوليات املتحدة؟ هناك 

ال�صهيد علي ح�صن  ات�صالت  اأن  يعتر  من 

هذه  فاحتة  كانت  الأمريكيني  م��ع  �صامة 

العاقات، ما راأيك؟

العاقات دائماً تبداأ �صرية ويتم الك�صف 

عنها لحقا. يف نهاية ال�صبعينات بداأ احلديث 

عن حل �صيا�صي، وكان هناك ح�صور اأمريكي 

واأوروبي، وبداأ الت�صال الفل�صطيني باجلهات 

ال��غ��رب��ي��ة، ويف ب���داي���ة ال��ث��م��ان��ي��ن��ات اأ���ص��ب��ح 

“حل �صلمي” اأك��ر و�صوحاً،  احل��دي��ث ع��ن 

لتفاقية  التحرير  منظمة  معار�صة  رغ��م 

“كامب ديفيد”، لكنه اأ�ص�س لت�صوية �صيا�صية، 
العربية،  اجلامعة  م��ن  م�صر  خ���روج  ورغ���م 

بقي الت�صال بني منظمة التحرير والنظام 

املنظمة  ل��دف��ع  ا�صتمر  وال��ت��اأث��ر  امل�����ص��ري، 

لتفاق �صيا�صي

يوجد اإجماع رمبا بني املحللني واخلراء 

على اأن اأم���ام ك��ل رئي�س اأم��ري��ك��ي ث��واب��ت يف 

بها،  ي��ل��ت��زم  اأن  ي��ج��ب  اخل��ارج��ي��ة  ال�صيا�صة 

ودول��ة  الفل�صطينية  بالق�صية  يتعلق  فيما 

الحتال ما هي الثوابت الأمريكية؟

امل��ت��ح��دة هو  ل��ل��ولي��ات  بالن�صبة  ال��ث��اب��ت 

مدينة  اإىل  ال�صفارة  نقل  قرار  “اإ�صرائيل”. 
ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة، ك����ان يف ع��ه��د ال��رئ��ي�����س 

اأوب��ام��ا، وتنفيذه جاء يف عهد  الدميقراطي 

اإدارة  اإذا هناك تكامل وتوافق، لكن  ترامب، 

ما  اإ�صرائيل  مع  عاقتها  يف  ح�صل  ترامب 

ميكن و�صفه “بالتطرف”، والتغرات التي 

ب��اي��دن م��ن ال��رتاج��ع  ق���ام فيها ل��ن يتمكن 

عنها، يف حال جناحه بالنتخابات، لكن درجة 

انحيازه لاحتال قد تكون اأقل

الأمريكية،  بالرئا�صة  بايدن  فاز  حال  يف 

هل �صن�صهد تراجعاً من جانبه عن جمموعة 

الإج�����������راءات ال���ت���ي ات���خ���ذه���ا ت����رام����ب �صد 

منظمة  مكتب  اإغ���اق  مثل  الفل�صطينيني، 

القرن  امل�صاعدات، و�صفقة  التحرير، ووقف 

وغرها، وهل يجب التعويل فل�صطينياً على 

اأمل من هذا النوع؟

نعم، هناك اإمكانية لأن يرتاجع عن هذه 

الإج��راءات، لكنها اإج��راءات ب�صيطة بالن�صبة 

لاإدارة الأمريكية، التي ت�صعى ل�صتعادة دور 

عبارة  وه��ي  ال�صام” باملنطقة،  “عملية  يف 

عن خطوات �صكلية، الأهم ال�صتجابة حلقوق 

ال�صعب الفل�صطيني، وهو ما مل يح�صل من 

الوليات املتحدة الأمريكية طوال تاريخها

ل اأتوقع اأن يحدث انقاب يف التعامل مع 

الق�صية الفل�صطينية، قد يح�صل انقاب يف 

ال�صني.  مع  التعامل  اأو  امل��ن��اخ،  مثل  ق�صايا 

اإقامة موؤمتر  يكون هناك موافقة على  قد 

فتح مكتب منظمة  اإع���ادة  اأو  لل�صام،  دويل 

التحرير، لكنها تبقى اإجراءات �صكلية

العربية  الأو�صاط  هناك حديث يف  دائماً 

اأو  ي����ه����ودي  “لوبي  ع����ن  وال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، 

امل��ت��ح��دة، ما  ال��ولي��ات  اإ�صرائيلي” ق��وي يف 

دقة هذا الكام؟ وما تاأثره على ال�صيا�صة 

الأمريكية؟

يف  “اللوبيات”  اأق���ل  ال�صهيوين  اللوبي 

ن�صخم  اأن��ن��ا عربياَ  رغ��م  املتحدة،  ال��ولي��ات 

دوره، هناك “لوبيات” اأكر منه مثل اللوبي 

ال�صيني اأو الرازيلي، لكن ق�صية التحالف 

ثابت،  و”اإ�صرائيل”،  املتحدة  ال��ولي��ات  بني 

ولو اأردنا اأن نعر عنه بخط بياين �صنجد اأنه 

�صاعد دائماً

عربية  جاليات  تنت�صر  مت�صل،  �صياق  يف 

ودول  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  يف  وفل�صطينية 

لها  يكون  اأن  براأيك  ال��ذي مينع  ما  العامل، 

ال��دول  لهذه  اخلارجية  ال�صيا�صة  يف  ت��اأث��ر 

من  اأع��ق��د  الق�صية  اأن  اأم  ق�صايانا؟  جت���اه 

جمرد وجود “جماعات �صغط”؟

اجل���ال���ي���ات ال��ع��رب��ي��ة ل��ي�����س ل��ه��ا ت���اأث���ر، 

لأن���ه���ا ق��ل��ي��ل��ة ال���ع���دد ول��ي�����س ل��ه��ا وج�����ود يف 

ال�صركات  يف  ول  ال�صيا�صي،  التاأثر  مواقع 

والتجمعات القت�صادية الكبرة يف الوليات 

املتحدة، التي لها دور يف ال�صيا�صة اخلارجية 

الأمريكية

 لماذا يفتخر الديمقراطيون بحمارهم الذي أهداه لهم الجمهوريون؟ وما عالقة ذلك ب االنتخابات األميركية ؟

 الرئاسة الجزائرية ترحب بنتائج االستفتاء على الدستور وتعتبره تجسيدا لما أراده الشعب

 األغوار الشمالية تواجه هجمة إسرائيلية شرسة

 االنتخابات األمريكية.. موسم »الوهم« الرسمي الفلسطيني

االنباط-وكاالت 

ف����از رئ��ي�����س ���ص��اح��ل ال���ع���اج احل�����ص��ن 

ث��ال��ث��ة  ب�����ولي�����ة  ع�����ام�����ا(   78( وات����������ارا 

الأ���ص��وات  م��ن   %94،27 على  بح�صوله 

التي  النتخابات  الأوىل من  ال��دورة  يف 

قاطعتها املعار�صة و�صط جدل حمتدم، 

النتخابية  اللجنة  اأعلنتها  نتائج  وفق 

امل�صتقلة ليل الإثنني الثاثاء

واأع����ل����ن رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة اب���راه���ي���م 

النتائج  ت��اوة  بعد  كويبير  كوليبايل 

رئي�صا  وات���ارا  احل�صن  ب��ال��ت��ايل  انتخب 

للجمهورية ، فيما بلغت ن�صبة امل�صاركة 

%53،90

االنباط-وكاالت

 ه��دم��ت ق���وات الح��ت��ال م��ن��زًل، يف 

املحتلة،  القد�س  �صمال  بيت حنينا  بلدة 

اليوم

اأجمد  امل��ه��دوم،  املنزل  �صاحب  وق��ال 

حطيته  ع���م���ري  “حتوي�صة  ادري���������س: 

فيها”، واأ�صاف: البناء كلفني اأكر من 

للعي�س  اأ�صتعد  وكنت  �صيكل،  األ��ف   120

فيه بعد يومني

“ميدان  م��وق��ع  م��ع  ل��ق��اء  وت��اب��ع يف 

ال�صجن،  م��ن  حت���ررت  م��ن��ذ  القد�س”: 

اأبني منزًل  اأجل  بكل جهدي من  اأعمل 

لكن  م�����رتاً،   85 م�����ص��اح��ت��ه  ت��ت��ج��اوز  ل 

الحتال حطم حلمي

الح���ت���ال،  ب��ل��دي��ة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 

هدمت منزله ب�صكل مفاجئ، دون اإنذار 

م�صبق اأو قرار

القد�س  يف  الفل�صطينيون  ويتعر�س 

امل��ح��ت��ل��ة، ل�����ص��ي��ا���ص��ة اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ت��ه��دف 

من  املدينة،  من  الهجرة  نحو  لدفعهم 

خال هدم املنازل ومنع البناء

االنباط-وكاالت

واملحررين  الأ���ص��رى  ���ص��وؤون  هيئة  قالت 

اإن  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  ���ص��ب��اح  الفل�صطينيني، 

ع���دد الأ����ص���رى امل�����ص��اب��ني ب��ف��رو���س ك��ورون��ا 

 73 اإىل  ارتفع  الإ�صرائيلي  جلبوع  �صجن  يف 

ال�صجن  اإدارة  باأن  الهيئة،  واأو�صحت  م�صابا 

ب��ال��ك��ام��ل، واأل���غ���ت جميع  امل��ع��ت��ق��ل  اأغ��ل��ق��ت 

جميع  بنقل  �صتقوم  اأنها  واأعلنت  الزيارات، 

“�صليمون” امل�صابني اإىل �صجن 

بالتدابر  ت��ق��ري��ره��ا،  يف  الهيئة  ون���ددت 

والحرتازية  الوقائية  والإج��راءات  ال�صيئة 

وا�صتهتار  اإ�صرائيل،  �صجون  داخل  املعدومة 

الإدارة يف احلفاظ على �صامة املعتقلني

الإه�����م�����ال  ����ص���ي���ا����ص���ة  اأن  ع���ل���ى  واأك����������دت 

والتق�صر الإ�صرائيلية املتعمدة واملمنهجة، 

ه���ي م���ن ج��ع��ل��ت الأ����ص���رى ه��دف��ا ل��ف��رو���س 

اخلطرة  والأمرا�س  الأوبئة  ولكل  كورونا 

ع��ددا  اأن  اإىل  ولفتت  بحياتهم  ت���ودي  ال��ت��ي 

م��ن الأ����ص���رى امل�����ص��اب��ني ب��ف��رو���س ك��ورون��ا، 

منت�صف  املر�س،  باأعرا�س  �صعروا  قد  كانوا 

ال�صجون  اإدارة  واأخ���روا  امل��ا���ص��ي،  الأ���ص��ب��وع 

بذلك، اإل اأنها جتاهلت الأمر ومل جتر اأية 

لهم فحو�صات 

 انتخاب الرئيس الحسن واتارا 
لوالية ثالثة في ساحل العاج

 »حلم عمري راح«.. االحتالل 
يهدم منزاًل في بلدة بيت حنينا

 هيئة األسرى: ارتفاع المصابين بكورونا 
في جلبوع إلى 73 وإغالق السجن بالكامل
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االنباط-وكاالت

الثالثاء،  اليوم  الأ�سرى واملحررين،  �سوؤون   حذرت هيئة 

م���ن خ���ط���ورة ال��و���س��ع ال�����س��ح��ي ل��الأ���س��ر م��اه��ر الأخ���ر����س، 

امل�سرب عن الطعام لليوم )100( على التوايل

وقال امل�ست�سار العالمي لهيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين 

ح�سن عبد ربه، اإن الو�سع ال�سحي لالأ�سر الأخر�س �سعب 

اإعياء  جًدا، وهناك قلق �سديد على حياته، حيث يعاين من 

لديه،  والنطق  ال�سمع  حا�ستا  تاأثرت  كما  �سديدين،  واإجهاد 

ويتعر�س لنوبات ت�سنج واأمل �سديد يف ج�سده، و�سداع �سديد

اأي دقيقة قد يتعر�س الأ�سر الأخر�س  اأنه يف  اإىل  واأ�سار 

باأع�ساء  اأو تلحق �سرًرا  لنتكا�سة �سحية قد تودي بحياته، 

احليوية ج�سمه 

ال�سفر  قبل  م��ن  مطالبات  ه��ن��اك  اأن  رب��ه  عبد  واأو���س��ح 

امل�ستمرة  للجهود  اإ�سافة  الأخ��ر���س،  عن  ل��الإف��راج  الرو�سي 

ت��وا���س��ل مع  وه��ن��اك  وال�����س��ي��ا���س��ي،  ال��ق��ان��وين  ال�سعيد  ع��ل��ى 

اإنقاذ  بهدف  اجلماهري  لل�سغط  ف�ساًل  العامل،  برملانات 

حياته

 ،2020 27 مت���وز  ب��ت��اري��خ  اع��ت��ق��ل  اأن الأخ���ر����س ق��د  ي��ذك��ر 

“حوارة” وف��ي��ه  م��ع��ت��ق��ل  اإىل  اع��ت��ق��ال��ه  ب��ع��د  ن��ق��ل��ه  وج����رى 

�سجن  اإىل  لحقا  ونقل  الطعام،  عن  املفتوح  باإ�سرابه  �سرع 

جرى حتويله اإىل العتقال الإداري ملدة اأربعة  ثم  “عوفر”، 
اأ�سهر، وثبتت املحكمة اأمر العتقال لحقا

وا�ستمر احتجازه يف �سجن “عوفر” اإىل اأن تدهور و�سعه 

ال�سحي مع مرور الوقت، ونقلته اإدارة �سجون الحتالل اإىل 

اأيلول  �سهر  بداية  حتى  فيها  وبقي  الرملة”،  “عيادة  �سجن 

الإ�سرائيلي  “كابالن”  م�ست�سفى  اإىل  ُنقل  اأن  اإىل  املن�سرم 

ح��ي��ث ي��ح��ت��ج��ز ح��ت��ى ت���اري���خ ال���ي���وم، ب��و���س��ع ���س��ح��ي �سعب 

وخطر، ويرف�س اأخذ املدعمات واإجراء الفحو�س الطبية

امل��ح��ك��م��ة  اأ�����س����درت   ،2020 ���س��ب��ت��م��ر  اأي����ل����ول/   23 ال������� يف 

الإداري،  اعتقاله  بتجميد  يق�سي  ق��رارا  لالحتالل  العليا 

اأن  احلقوقية  وامل��وؤ���س�����س��ات  الأخ��ر���س  الأ���س��ر  اع��ت��ر  وعليه 

على  لاللتفاف  وحم��اول��ة  خ��دع��ة  اإل  ه��و  م��ا  التجميد  اأم���ر 

الإ�سراب ول يعني اإنهاء اعتقاله الإداري

اأن  وب��ع��د   ،2020 اأك��ت��وب��ر  الأول/  ت�سرين  م��ن  الأول  ويف 

ت��ق��دم��ت حم��ام��ي��ت��ه ب��ط��ل��ب ج��دي��د ب���الإف���راج ع��ن��ه، رف�ست 

املحكمة القرار واأبقت على قرار جتميد اعتقاله الإداري

ل�ستة  واأب  الأخر�س متزوج  الأ�سر  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

وتعر�س  اأع��وام،  �ستة  العمر  من  تبلغ  طفلة  اأ�سغرهم  اأبناء 

 1989 ل��الع��ت��ق��ال م��ن ق��ب��ل ق���وات الح��ت��الل لأول م��رة ع��ام 

وا�ستمر اعتقاله يف حينه ملدة �سبعة اأ�سهر، واملرة الثانية عام 

2004 ملدة عامني، ثم اأعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقال 

2018 وا�ستمر  ع��ام  اع��ت��ق��ل  ���س��ه��را، وجم���ددا   16 مل��دة  اإداري����ا 

11 �سهرا اعتقاله ملدة 

االنباط-وكاالت

ت�سبب  التي  القيا�سية  الأرق��ام  تزال  ما   

ب��ه��ا ان��ف��ج��ار م���رف���اأ ال��ع��ا���س��م��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

ب�������روت، ت��ت��ح��ط��م ح���ت���ى ام�������س ب����الأرق����ام 

ال�سحايا  �سواء يف عدد  بالكارثة،  املرتبطة 

اأو يف قوة النفجار اأو اخل�سائر داخل املرفاأ 

وخارجه

انفجار  وقع  املا�سي  اآب  اأغ�سط�س/   4 يف 

ه��ائ��ل يف م��رف��اأ ب����روت، ���س��ن��ف اأن����ه ث��ال��ث 

وف��اة  اإىل  واأدى  ال��ع��امل  يف  ان��ف��ج��ار  اأق����وى 

 6 ع��ن  ي��زي��د  وم���ا  �سخ�سا،   200 م��ن  اأك���ر 

بجانب  املفقودين،  وع�سرات  م�ساب  اآلف 

دمار مادي هائل

ر�سمية  تقديرات  بح�سب  النفجار  وقع 

ال�سلطات  تقول  ال��ذي   12 عنر  يف  اأول��ي��ة، 

2750 طنا م��ن م��ادة  ي��ح��وي نحو  ك��ان  اإن���ه 

التي  النفجار،  �سديدة  الأمونيوم  ن��رات 

وُم��زن��ة منذ  �سفينة  م��ن  ُم�����س��ادرة  ك��ان��ت 

العام 2014

يف  �سوءا  الو�سع  الكارثي  النفجار  زاد 

هي  اقت�سادية  اأزمة  �سهور  منذ  يعاين  بلد 

 1975( الأهلية  احلرب  انتهاء  منذ  الأ�سواأ 

1990(، وا�ستقطابا �سيا�سيا حادا، يف م�سهد 

اإقليمية وغربية تت�سارع فيه م�سالح دول 

م���ا ت����زال ع��م��ل��ي��ات اإزال�����ة ال���رك���ام ال���ذي 

الهائل  فحجمها  م�ستمرة،  النفجار  خلفه 

ال���ذي جت���اوز 300 األ���ف ط��ن م��ن الأح��ج��ار 

والردميات واخلردة وملفات املرفاأ ي�سكل 

اأم���ام الإ����س���راع يف عملية  ال��ع��رات  اإح���دى 

اإعادة الإعمار

 قال مدير مرفاأ بروت با�سم القي�سي، 

ب��روت  م��رف��اأ  يف  اخل�سائر  اإن  لالأنا�سول، 

م�ستودعات  ب��ني  دولر،  مليون   350 بلغت 

واأبنية ومواد مزنة

التي  ال��ردم��ي��ات  اأن  اإىل  القي�سي  واأ���س��ار 

و300  مليون  بنحو  تقدر  النفجار  خلفها 

300 ال��ف ط��ن، ولكن  اأو  األ���ف م��ر م��رب��ع، 

بعد حوايل  دقة  اأك��ر  اأرق��ام  لدينا  �سيكون 

اأ�سبوعني

من  اخل�����ردة  ط���ن  ���س��ع��ر  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ل��ك��ن معدل  ن��وع��ه��ا،  ه��و ح�سب  ال��ردم��ي��ات 

دولر..   250 ح���وايل  ال��واح��د  ال��ط��ن  �سعر 

ت��ك��ل��ف��ة اإع�����ادة ب��ن��اء امل���رف���اأ ب����دون ���س��وام��ع 

الغالل، فهي لي�ست من م�سوؤوليتنا، وتبلغ 

حوايل 200 مليون دولر

ال��ت��ي دم��ره��ا انفجار  ال��ق��م��ح  و���س��وام��ع 

عهد  يف  ال�ستينيات  اأواخ��ر  يف  بنيت  امل��رف��اأ، 

رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ال���راح���ل ���س��ارل ح��ل��و، 

د���س��ن��ت �سنة  ال��ك��وي��ت وق��د  بهبة م��ن دول���ة 

األف   120 ت�سل  التخزينية  وقدرتها   ،1970

طن، وارتفاعها 63 مراً، وكلف بنائها 2.5 

مليون دولر

على �سعيد اخل�سائر الب�سرية، بلغ عدد 

من  واأك���ر  قتيل   200 م��ن  اأك��ر  ال�سحايا 

6000 جريح وما يزيد عن 300 األف م�سرد 

مبا�سرة،  النفجار  عقب  منازلهم  ف��ق��دوا 

ال��ت��ي  وال�����س��ق��ق  امل���ن���ازل  اآلف  اإىل  اإ���س��اف��ة 

دمرت اأو ت�سررت، وما يزال عدد كبر من 

جهوزية  لعدم  الفنادق  يف  تقيم  العائالت 

فيها لل�سكن  منازلهم 

 ق�����ال ال���ب���اح���ث يف ال�������س���رك���ة ال���دول���ّي���ة 

للمعلومات )غر حكومية(، حممد �سم�س 

ال���دي���ن: ه��ن��اك اأ����س���رار ق����درت ب��ن��ح��و 4.5 

وامل��ن��اط��ق  امل��رف��اأ  فيها  دولر مب��ا  م��ل��ي��ارات 

ال���ت���ي دم�������رت، �����س����واء ال�����دائ�����رة ال��ق��ري��ب��ة 

املبا�سرة اأو الدائرة البعيدة

اأ�����س����اف ���س��م�����س ال����دي����ن ل���الأن���ا����س���ول: 

ب��ع��ي��دة،  اإىل م�����س��اح��ات  ام���ت���دت  الأ�����س����رار 

اأو  كلياً  ت�سررت  التي  ال�سكنية  والوحدات 

األف وحدة، منها   85 جزئياً قدرت بحوايل 

منازل ومكاتب

وتابع: هناك 69 األف ومئة وحدة �سكنية 

كبرة  اأ���س��راره��ا  وه��ذه  القريبة،  باملناطق 

البعيدة  باملناطق  األ��ف  و16  النفجار،  من 

اأ�سرارها ب�سيطة مثل حتطم الزجاج

اإع���ادة  كلفة  اأن  ال��دي��ن  �سم�س  واأو����س���ح 

الإع���م���ار، مب��ا يف ذل���ك ل��ل��م��رف��اأ، ت��ب��ل��غ 4.5 

دقيقة  اأرق��ام  لدينا  لي�س  دولر..  مليارات 

باأكر  منها  التخل�س  مت  فقد  للردميات، 

من مكان، وخ�سو�ساً يف الأيام الأوىل

وختم: هناك ردميات مت التخل�س منها 

كالزجاج  التدوير  لإع��ادة  اأخ��ذت  وردم��ي��ات 

تقدير  اأي  ي��وج��د  ل  ول���ذل���ك  والأمل���ن���ي���وم، 

حلجمها

يف الأيام الأوىل بعد انفجار املرفاأ، قال 

رمبا  اخل�سائر  اإن  ع��ون،  مي�سال  الرئي�س 

راأى خراء  بينما  15 مليار دولر؛  تتجاوز 

اأه��م مرافئ  اأح��د  اأخ��رج  اأن النفجار ال��ذي 

له  �ستكون  اخل��دم��ة،  ع��ن  الأو���س��ط  ال�سرق 

ت���داع���ي���ات ���س��ل��ب��ي��ة ك��ب��رة ع��ل��ى الق��ت�����س��اد 

اأ�سال املنهار  اللبناين 

وام���ت���د ت���اأث���ره ال�����س��ل��ب��ي ل��ي��ط��ال ن��ظ��ام 

ب�سار الأ�سد )يف �سوريا( اأي�سا، حيث ي�سكل 

فقد  بعدما  بها،  يتنف�س  التي  رئته  لبنان 

واملناطق  الأ�سواق  ميد  كان  حيويا  �سريانا 

اخل��ا���س��ع��ة ل�����س��ي��ط��رت��ه ب��ال��ط��اق��ة وال���غ���ذاء 

وقطع الغيار وغرها من املواد الأ�سا�سية

االنباط-وكاالت

جالود  ب��ل��دة  يف  ال��زي��ت��ون،  اأ���س��ج��ار  ع�����س��رات  م�ستوطنون  قطع   

جنوب نابل�س، ام�س

اأ�سجار  ع�سرات  قطعوا  امل�ستوطنني  اإن  حملية،  م�سادر  وقالت 

الزيتون، يف املنطقة اجلنوبية من البلدة، يعود عمرها لأكر من 

60 عاماً

اأ�سجار  اأن امل�ستوطنني قطعوا  اأفادت امل�سادر  ويف �سياق مت�سل، 

واأقاموا حظرة لربية  نابل�س،  زيتون، يف قرية عينابو�س جنوب 

والطيور املوا�سي 

قرية  ونابل�س، قرب  الطريق بني جنني  امل�ستوطنون  اأغلق  كما 

برقة، ع�سر اليوم، وهاجموا املركبات الفل�سطينية باحلجارة

االنباط-وكاالت

اأهمية  احلالية  الأمركية  النتخابات  تكت�سب 

ال�سوداين وذلك لأ�سباب  ال�سارع  غر م�سبوقة يف 

البالد  ت�سهدها  التي  احلالية  بالتطورات  تتعلق 

الرئي�س اجلمهوري  ات��خ��ذه  ال��ذي  ال��ق��رار  يف ظ��ل 

دونالد ترامب بالبدء يف اإجراءات �سطب ال�سودان 

من قائمة الإرهاب التي اأدرج فيها يف عهد مناف�سه 

احلزب الدميوقراطي يف العام 1993.

وي��ن��ق�����س��م ال�������س���ودان���ي���ون ب���ني ف���ري���ق ي����رى يف 

�سطب  اإج�����راءات  ل�ستكمال  �سمانا  ت��رام��ب  ف��وز 

بايدن  فوز  اأن  يعتر  ومن  القائمة،  من  ال�سودان 

�سيعزز التحول املدين وثالث يقول اإن فوز اأيا من 

املر�سحان لن يغر يف املعادلة كثرا.

فوز  تاأييد  اإىل  ال�سودانيون  من  الكثر  مييل 

امل��ر���س��ح ال��دمي��وق��راط��ي ج��و ب��اي��دن ع��ل��ى ح�ساب 

تتعلق  لأ���س��ب��اب  ت��رام��ب  دون��ال��د  احل���ايل  الرئي�س 

ال��دمي��وق��راط��ي��ني �سيدعم  ف����وز  ب����اأن  ب��الع��ت��ق��اد 

التحول املدين يف ال�سودان، لكن يف اجلانب الآخر 

بالفعل  اأن ترامب هو من قرر  اإىل  اآخ��رون  ي�سر 

البدء يف اإجراءات �سطب ا�سم ال�سودان من قائمة 

الدول الراعية لالإرهاب والتي ادرج فيها يف عهد 

الرئي�س الدميوقراطي بل كلينتون يف العام 1993.

مررات منطقية

ويف ح���ني ي����رى م���ن ي��ت��م��ن��ون ف����وز ب���اي���دن اأن 

اأك��ر  ومي��ي��ل  املوؤ�س�سي  العمل  ي��ح��رم  ل  ت��رام��ب 

حل�����س��اب��ات ال���رب���ح واخل�������س���ارة ب���دل م���ن الل���ت���زام 

يقول  الإن�سان،  وحقوق  القانون  اح��رام  مببادئ 

اخل��ب��ر ال���س��رات��ي��ج��ي اأم���ني اإ���س��م��اع��ي��ل اإن ف��وز 

اجلمهوريني �سي�سب يف م�سلحة ال�سودان، مررا 

ذل��ك ب��اخل��ط��وات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ت��رام��ب يف اجت��اه 

ا�سمه من  ال�����س��ودان ورف���ع  م��ع  ال��ع��الق��ات  تطبيع 

لئحة الرهاب.

رج��ال  اجلمهوريني  اأن  اإىل  ا�سماعيل  وي�سر 

ولديهم  ال�����س��ودان  يف  ال�ستثمار  ي��ري��دون  اأع��م��ال 

�سركات حتقق امل�سلحة للبلدين.

م��ع  ال���������س����ودان����ي����ني  ت�����اري�����خ  اأن  اإىل  وي�����ن�����وه 

�سرب  مثل  ���س��وداء  اأح��داث��ا  �سهد  الدميقراطيني 

كلينتون،  بيل  اخل��رط��وم يف عهد  امل�سانع يف  اأح��د 

اأوباما  باراك  العقوبات يف عهد  اإىل فر�س  اإ�سافة 

وكالهما ينتميان للحزب الدميوقراطي.

اإ�سماعيل، يرى ع�سام �سعيد وهو  وعلى عك�س 

الأف�سل  اأن  ال�سيا�سي  بال�ساأن  مهتم  ���س��ي��دلين 

ل���ل�������س���ودان ه���و ف����وز ب���اي���دن لأن ت���رام���ب ي��دع��م 

يف  ال�سعبيه  التحرر  حركات  يدعم  ول  احلكومات 

اأي مكان يف العامل، بح�سب تعبره.

لليهود  اأك��ر  متحيز  ترامب  اإن  �سعيد  ويقول 

واخل�سارة  الربح  بح�ساب  اأمركا  مل�سلحة  وينظر 

بغ�س النظر عن املبادئ والأخالق املتعارف عليها، 

لذلك فهو ي�سكل خطر على اقت�ساد العامل خا�سة 

الدول الفقرة. 

اأن فوز ترامب  ويرى �سعيد على هذا الأ�سا�س 

���س��ي��ك��ون ن��ك�����س��ه ل��ل��ع��امل واأم���رك���ا وال���ع���امل احل��ر 

ومبادئ الأمم املتحدة.

معادلة ثابتة

بعيدا عن الراأيني ال�سابقني، يرى عادل خلف 

ال�سيا�سة  اأن  والتغير  احل��ري��ة  ق��وى  يف  ال��ق��ي��ادي 

البيت  اخلارجية الأمركية، ل تتاأثر مبن ي�سكن 

الأبي�س، لأنها ت�سنع من لدن اللوبيات الع�سكرية 

ال�سركات  وك��ري��ات  وال���س��ت��خ��ب��اري��ة  وال�سناعية 

قاعدتها  م��ن  انطالقا  ال�سراتيجيات،  وم��راك��ز 

ال��ذه��ب��ي��ة )امل�����س��ال��ح الأم��رك��ي��ة ون��ظ��ري��ة الأم���ن 

البحار واحل���دود،  ق��اع��دة تتخطى  ال��ق��وي(، وه��ي 

وتعميم  وللعامل  لنف�سها  لروؤيتها  اإل  متتثل  ول 

نطاق  على  والدميقراطي  القت�سادي  منوذجها 

العامل.

اإذا ك��ان هناك اخ��ت��الف فهو  اإن��ه  وي��ق��ول خلف 

���س��ك��ل��ي ل ي��ت��ج��اوز ال��و���س��ائ��ل ول ي��غ��ر ���س��ي��ئ��ا يف 

ال��ث��ال��ث،  ال��ع��امل  ب��ل��دان  ح��ي��ال  املتبعة  ال�سيا�سات 

وه����و م���ا ت��ع��ر ع��ن��ه م��ق��ول��ة امل��ف��ك��ر الأم����رك����ي، 

ت�����س��رن��وم�����س��ك��ي، وال���ت���ي ي���ق���ول ف��ي��ه��ا اإن ال��ن��ظ��ام 

الع�سر احلديث  اأن�����س��ع من���وذج يف  الأم��رك��ي ه��و 

لدكتاتورية احلزب الواحد.

ومن وجهة نظر خلف، فاإن توجهات ال�سيا�سة 

الأمركية جتاه ال�سودان تظهر بو�سوح يف ا�ستمرار 

علي  احلزبيني  تناوب  رغ��م  الآن  وحتى  العقوبات 

البيت الأبي�س، اإ�سافة اإىل موقفها الداعم للنظم 

واإعاقة  التعددية  لفرات  وحماربتها  الع�سكرية  

ت��وط��ني من���وذج اأم��ث��ل، ح�سب ال��واق��ع ال�����س��وداين، 

للدميقراطية املرتبطة بالتنمية املتوازنة.

 100 يوم على إضراب األسير األخرس وخطر جسيم على حياته

 المرفأ المحترق.. أرقام انفجار بيروت تصدم اللبنانيين 

 المستوطنون يعربدون في أنحاء الضفة المحتلة

بعد قرار ترامب.. إلى من يميل السودانيون في انتخابات أميركا؟

المخابرات الروسية: االنقسام سيزداد في 
المجتمع األمريكي بعد االنتخابات وال يوجد اهتمام 

من واشنطن لتحسين العالقات مع موسكو

اعتقال مستشار رئيس الحكومة 
العراقية بتهم فساد

 من هو »كارتين إس« منفذ 
هجوم فيينا الدامي؟

 أمير قطر: موقفنا ثابت من عدالة 
القضية الفلسطينية

االنباط-وكاالت

 اأع���ل���ن رئ��ي�����س ج��ه��از ال���س��ت��خ��ب��ارات 

اخلارجية الرو�سية، �سرغي ناري�سكني، 

امل���خ���اب���رات  اأن ج���ه���از  ال���ث���الث���اء،  ام�������س 

اأي اهتمام  ي��رى  ال��رو���س��ي ل  اخل��ارج��ي��ة 

ال��ع��الق��ات  بتح�سني  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات 

بغ�س  النتخابات  بعد  حتى  رو�سيا  مع 

النظر عن النتائج

�سبوتنيك:  لوكالة  ناري�سكني  وق��ال 

بالطبع  فنحن  رو�سيا،  ملوقف  بالن�سبة 

وتطوير  اأو���س��ع،  ح��وار  ب��اإج��راء  مهتمون 

بني  مت�ساو  وت��ع��اون  مت�ساوية  ع��الق��ات 

ب��ل��دي��ن��ا. ل��ك��ن ، ل��الأ���س��ف ، ل ن���رى حتى 

النهج  اإ�سارات على وجود مثل هذا  الآن 

يف اجل���زء ال�����س��ي��ا���س��ي الأم��ري��ك��ي. وه��ذا 

الدميقراطي  ينطبق على كال اجلزبني 

واجلمهوري

اآخ�����ر، رّج�����ح ن��اري�����س��ك��ني،  ويف ���س��ي��اق 

الأمريكي  املجتمع  يف  النق�سام  ازدي���اد 

بغ�س النظر عمن �سيفوز يف النتخابات 

الرئا�سية

مدير  مع  مقابلة  يف  ناري�سكني  وقال 

دميري  �سيغودنيا  رو�سيا  الأنباء  وكالة 

الأزم��ة  كالآتي:  تقييماتنا  كي�سيليوف: 

الج��ت��م��اع��ي��ة ���س��ت��ت��ع��م��ق ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر 

ع��ن ال��ف��ائ��ز، وم��ن ال��وا���س��ح اأن اجل��ان��ب 

وه��ذا  النتائج،  على  ي��واف��ق  ل��ن  اخلا�سر 

اإىل  ال���ن���زول  ع��ل��ى  امل��ت��ط��رف��ني  �سي�سجع 

ال�سوارع

و���س��ت��ج��ري الن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���س��ي��ة 

الأمريكية يف 3 نوفمر/ت�سرين الثاين، 

وي��ج��ري ال��ت�����س��وي��ت امل��ب��ك��ر يف ع���دد من 

الوليات

االنباط-وكاالت

اع��ت��ق��ل��ت جل��ن��ة ال��ف�����س��اد يف ال���ع���راق، 

م�ست�سار  احلار�س،  رعد  الثالثاء،  ام�س 

وزارة  وكيل  العراقية،  احلكومة  ريي�س 

ال�سابق الكهرباء 

وذك����رت وث��ي��ق��ة ����س���ادرة م���ن جمل�س 

م���ذك���رة  “جاءت  الأع������ل������ى:  ال���ق�������س���اء 

�سبيب  غازي  رعد حم�سن  بحق  القب�س 

احلار�س، بناء على �سكوى مقدمة �سده 

يف اللجنة التحقيقية الدائمية وامل�سكلة 

بالأمر الديواين 29«

يف  ال���������س����ادر،   ،160 ال����ق����رار  وي���ن�������س 

مدة  بال�سجن  العقوبة  على   1983/2/5

ت��زي��د  ����س���ن���وات ول  ت��ق��ل ع���ن خ��م�����س  ل 

عن  تقل  ل  وبغرامة  �سنوات،  ع�سر  على 

خم�سة  على  تزيد  ول  دي��ن��ار  خم�سمائة 

الف دينار، كل موظف او مكلف بخدمة 

ل��غ��ره  ل��ن��ف�����س��ه او  ع��ام��ة ط��ل��ب او ق��ب��ل 

عطية او منفعة او ميزة او وعدا ب�سيء 

من ذلك لداء عمل من اعمال وظيفته 

او الم��ت��ن��اع ع��ن��ه او الخ���الل ب��واج��ب��ات 

الوظيفة

مدة  باحلب�س  العقاب  على  تن�س  كما 

ل ت��ق��ل ع��ن �سنة ك��ل م��ن ع��ر���س ر���س��وة 

على موظف او مكلف بخدمة عامة ومل 

تقبل منه

اأن ه��ذا ال��ق��رار �سدر  وي��ج��در ال��ذك��ر 

العراقي  الدينار  ك��ان  عندما   1983 ع��ام 

ون�سف  دولرات  ثالثة  ح��وايل  ي�ساوي 

ال�����دولر، اأم���ا ح��ال��ي��ا ف���ال���دولر ال��واح��د 

ي�ساوي 1250 دينارا

رئ����ي���������س احل���ك���وم���ة  ك�������ان م���ك���ت���ب  و 

�سابق  وق��ت  يف  اأع��ل��ن  احل���ايل،  العراقية 

ق�سايا  يف  للتحقيق  دائمة  جلنة  ت�سكيل 

الف�ساد واجلرائم الهامة

االنباط-وكاالت

ت��ت��واف��ر تدريجيا عن  امل��ع��ل��وم��ات  اأخ����ذت 

ال����ذي راح  م��ن��ف��ذ ه��ج��وم فيينا الإره����اب����ي، 

�سحيته 4 اأ�سخا�س على الأقل، فيما اأ�سيب 

16 اآخرون

ووفقا مل�سادر ومعلومات اأوليه فاإن منفذ 

هجوم فيينا، الوحيد املعروف، �سقط قتيال 

ال��ه��ج��وم، فيما بقي م�سلح واح���د على  اإث���ر 

الأقل هاربا

ك��ارل  النم�ساوي،  الداخلية  وزي���ر  وق���ال 

نيهامر، اإن املهاجم، وا�سمه الأول “كارتني”، 

“اإرهابي  الهجوم  يف  ال�سرطة  قتلته  ال��ذي 

مت�سدد«

واأ�ساف نيهامر يف موؤمتر �سحفي، اليوم 

الثالثاء: “�سهدنا هجوما م�ساء الثنني من 

اإرهابي واحد على الأقل”، وو�سفه باأنه من 

املتعاطفني مع تنظيم داع�س

اأم�س الثنني 6  وك��ان م�سلحون هاجموا 

مواقع يف و�سط فيينا، يف عملية بداأت خارج 

عن  اأ���س��ف��ر  مم��ا  الرئي�سي،  ال��ي��ه��ودي  املعبد 

مقتل واإ�سابة 16 �سخ�سا على الأق��ل، بينما 

قتلت ال�سرطة اأحد امل�سلحني

ول ي�����زال م��ه��اج��م��ا واح�����دا ع��ل��ى الأق����ل 

امل�ست�سار  و�سفه  ال��ذي  الهجوم،  بعد  طليقا 

النم�ساوي �سيبا�ستيان كورت�س، باأنه “هجوم 

اإرهابي بغي�س«

امل�سلح من اأ�سل األباين

ومن املعلومات التي ر�سحت حتى الآن عن 

األباين  اأ�سل  اأن��ه من  القتيل  الهجوم  منفذ 

على  فيينا،  ون�ساأ يف  وُول���د  عاما   20 وعمره 

“فالر”  �سحيفة  حترير  رئي�س  ق��ول  حد 

النم�ساوية يف تغريدة له على توير

وق��ال رئي�س حترير ال�سحيفة، فلوريان 

ك��ل��ي��ن��ك، اإن م��ن��ف��ذ ه��ج��وم ف��ي��ي��ن��ا م��ع��روف 

ل��ل��م��خ��اب��رات امل��ح��ل��ي��ة لأن�����ه واح�����د م���ن 90 

يف  للقتال  ال�سفر  اأرادوا  من�ساويا  اإ�سالميا 

�سوريا

واأ�ساف رئي�س حترير �سحفية “فالر” 

م�سدر  ع���ن  يف�سح  اأن  دون  ت��غ��ري��دت��ه،  يف 

من  اإ�س.”  “كارتني  املهاجم  اأن  معلوماته، 

“اأ�سل األباين”، م�سرا اإىل اأن اأ�سل والديه 
من مقدونيا ال�سمالية

اأن  تعتقد  مل  ال�سرطة  اإن  كلينك  وق���ال 

كارتني قادر على التخطيط ل�سن هجوم يف 

فيينا

م���زدوج���ة من  ك��ارت��ني جن�سية  وي��ح��م��ل 

كان لديه  ال�سمالية، كما  النم�سا ومقدونيا 

�سابق اإدانة بالإرهاب

وقال وزير الداخلية كارل نهامر لوكالة 

اإج���راء 15  “اأبا” اإن��ه مت  الأن��ب��اء النم�ساوية 

عملية تفتي�س للمنازل ومت اعتقال العديد 

من الأ�سخا�س

الذين �سقطوا  القتلى  اأن عدد  اإىل  ي�سار 

اليوم  اأ�سخا�س،   4 اإىل  ارتفع  ج��راء الهجوم 

ال��ث��الث��اء، ب��ع��د وف����اة �سخ�س راب����ع م��ت��اأث��را 

بجروحه، بح�سب وزارة الداخلية

وقال ناطق با�سم ال��وزارة لوكالة فران�س 

ج��دي��د يف  ���س��خ�����س  ت���ويف  “لالأ�سف،  ب��ر���س 

امل�����س��ت�����س��ف��ى. وب���ه���ذا، ي��رت��ف��ع ع����دد �سحايا 

الهجوم اإىل 4 هم رجالن وامراأتان«

االنباط -وكاالت

ال�سيخ  اأم����ر ق��ط��ر،  اأك����د   ال���دوح���ة: 

الثالثاء،  ام�س  اآل ثاين،  متيم بن حمد 

الق�سية  عدالة  من  ب��الده  موقف  ثبات 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وح���ق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

اإقامة دولتهم امل�ستقلة على حدود 1967

وك�����س��ف اأم���ر ق��ط��ر، يف ك��ل��م��ة  ال��ي��وم 

 49 ال� العادي  النعقاد  دور  افتتاح  خالل 

متكن  ع��ن  ال��ق��ط��ري،  ال�����س��ورى  ملجل�س 

امل��ع��وق��ات والتحديات  ب��الده م��ن جت��اوز 

ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا يف ال�����س��ن��وات 

املا�سية القليلة 

اإج��������راءات  ات����خ����ذت  ق���ط���ر  اإن  وق������ال 

���س��ري��ع��ة ع��ل��ى حم���وري���ن، اأول���ه���م���ا، دع��م 

القطاع اخلا�س، والثاين املحافظة على 

متانة  م��وؤك��دا  ال��دول��ة،  م��وازن��ة  �سالمة 

ال��ري��ال ال��ق��ط��ري يف م��واج��ه��ة الأزم����ات 

اخلارجية من خالل حفاظه على قيمته

جمل�س  انتخابات  اأن  الأم���ر  واأع��ل��ن 

اأول/  ت�����س��ري��ن  يف   ���س��ت��ج��ري  ال�������س���ورى 

الد�ستور  مب��وج��ب   ،2021 ع���ام   اك��ت��وب��ر 

الذي ا�ستفتي عليه يف عام 2003

ال�سيخ متيم على �سرورة عدم  و�سدد 

وباء  من  ثانية  موجة  لتجنب  التهاون 

كورونا، كا�سفاً عن اأن الدوحة لن تردد 

تف�سي  ح��ال  يف  حازمة  تدابر  اتخاذ  يف 

الوباء

واأ�سار اإىل اأن النظام ال�سحي يف قطر 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع جائحة  اأث��ب��ت ج��دارت��ه يف 

ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ك���ورون���ا، 

ا�ستطاع جتاوز تداعيات اجلائحة

االربعاء   4/ 11 / 2020
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت

ت��ق��دم ف��ري��ق ف��ي��اري��ال ل��ل��م��رك��ز ال��ث��ال��ث 

بفوزه  الإ�سباين،  ال���دوري  ترتيب  بجدول 

املرحلة  الوليد )0/2(، يف  بلد  �سيفه  على 

الثامنة. وتقدم �سامويل �سوكويزي بهدف 

ي�سيف  اأن  قبل   ،21 الدقيقة  يف  لفياريال 

ب���او ت��وري�����س ال���ه���دف ال���ث���اين يف ال��دق��ي��ق��ة 

ج��زاء  �سربة  مورينو  ج���رارد  37. واأه�����در 

لأ���س��ح��اب الأر�����س يف ال��دق��ي��ق��ة 64.ال��ف��وز 

رفع ر�سيد فياريال اإىل 15 نقطة يف املركز 

الثالث بفارق نقطتني خلف ريال �سو�سيداد 

املت�سدر، ونقطة واحدة خلف ريال مدريد 

الوليد  بلد  ر�سيد  توقف  فيما  الو�سيف، 

عند 3 نقاط يف املركز الأخر.

01

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

فياريال يتقدم في الدوري االسباني

ااعالن موعد انتخابات برشلونه

أمانة عمان تعقم مباني اللجنة البارالمبية

لبرتغال توقف حضور الجماهير

مدريد - وكاالت

بر�سلونة  رئ��ي�����س  تو�سكيت�س  ك��ارل��ي�����س  اأع��ل��ن 

للنادي،  الرئا�سية  النتخابات  موعد  املوؤقت، 

ماريا  جو�سيب  ال�سابق  الرئي�س  ا�ستقالة  بعد 

كارلي�س  جمل�سه. وقال  واأع�����س��اء  ب��ارت��وم��ي��و 

ع��ق��ده م�ساء  ال���ذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��ال 

“�سُيجري بر�سلونة انتخابات الرئا�سة يف عيد 
املياد )24-25 دي�سمرب/ كانون الأول املقبل(، 

و�سنفعل كل ما هو ممكن حتى تتم النتخابات 

القيام  ميكن  “ل  التاريخ«. واأ�ساف:  ه��ذا  يف 

بالنتخابات مبوعد ُمبكر عن ذلك، نظًرا لأن 

موعدها  حت��دي��د  مت  الكتالونية  الن��ت��خ��اب��ات 

وبالإ�سافة  القادم،  �سباط  فرباير/  نهاية  يف 

اإىل ال�سعوبات ال�سحية الناجمة عن جائحة 

���س��وف  “منطقًيا  ك������ورون������ا«. واأمت:  ف���رو����س 

اأن جو�سيب  اأحتدث مع كل املر�سحني«. ُيذكر 

ماريا بارتوميو قد اأعلن ا�ستقالته من من�سبه 

اأن ق��ام ع��دد كبر  اأي���ام، بعد  هو جمل�سه قبل 

من اأع�ساء النادي بحملة �سده ل�سحب الثقة.

االنباط - عمان

اأج�����رى ف���ري���ق ت��ع��ق��ي��م م���ن اأم���ان���ة ع��م��ان 

ال����ك����ربى ����س���ب���اح ام���������س ال����ث����اث����اء ع��م��ل��ي��ة 

ت��ع��ق��ي��م م��ب��ن��ى و����س���الت ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 

الأردن�����ي�����ة وجم���م���ع الأم�������ر رع�����د ب����ن زي���د 

�سمن  ال��ت��ع��ق��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  الريا�سي. وتاأتي 

اط����ار ال��ت�����س��ارك��ي��ة ب���ني ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 

الأردن���ي���ة وام���ان���ة ع��م��ان ال���ك���ربى، ح��ي��ث اأن 

عملية التعقيم التي جرت كانت الرابعة منذ 

ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة، و���س��م��ن اإط����ار الإج�����راءات 

كورونا  فرو�س  انت�سار  من  للحد  الوقائية 

الأم���ني  ال��ربغ��وث��ي  م��ه��ا  امل�ستجد. وثمنت 

عمان  اأمانة  مباردة  الباراملبية  للجنة  العام 

ال��ك��ربى واح��رتاف��ي��ة ك��وادره��ا خ��ال عملية 

ال��ت��ع��ق��ي��م، وت��ق��دم��ت ب��ال�����س��ك��ر لم���ني ع��م��ان 

املهند�س يو�سف ال�سواربة على دعمه امل�ستمر 

الباراملبية. للجنة 

ل�شبونه - وكاالت

اعلنت ال�سلطات الربتغالية، الثاثاء عن 

القدم،  كرة  وقف ح�سور اجلماهر ملاعب 

املو�سم  بداية  مع  الختبار  حتت  ك��ان  ال��ذي 

ال��ك��روي اجل��دي��د، اإزاء ارت��ف��اع ع��دد ح��الت 

 الإ�سابة بفرو�س كورونا امل�ستجد يف الباد.

وب����������ررت امل������دي������رة ال����ع����ام����ة ل���ل�������س���ح���ة يف 

ال��ربت��غ��ال، ج��راك��ا ف��ري��ت��ا���س، الج����راء على 

ارت���ف���اع  م���وج���ة  م����ن  “للحد  ي���ه���دف  اأن������ه 

من  ���س��ي��ب��داأ  ح��ي��ث  ب���ال���وب���اء،  الإ�سابات” 

لأن�سطة  جزئي  اإغ���اق  فر�س  عملية  الغد 

ال����ب����اد، مبا  م���ن   %70 ال���ع���ام���ة يف  احل���ي���اة 

وبورتو. وطالبت  ل�����س��ب��ون��ة  م��دي��ن��ت��ي  ف��ي��م��ا 

وامتدحت  الأمر  بتفهم  اجلماهر  فريتا�س 

ت�����س��رف��ه��م خ���ال ف���رتة ال��ت��ج��رة مب��ب��اري��ات 

وم��ب��اري��ات  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  ال��درج��ة  دوري 

الأوروب��ي��ة. املناف�سات  ويف  الوطني   املنتخب 

وت��ع��ه��دت امل�����س��وؤول��ة ب��ع��ودة اجل��م��اه��ر اإىل 

ال�سحية. احل��ال��ة  حت�سن  مبجرد  امل��اع��ب 

اإع��ان  من  فاأكرث  اأك��رث  الربتغال  وتقرتب 

وه��و  حمدود”،  “ب�سكل  ال���ط���وارئ  ح��ال��ة 

اق�������رتاح ت���دع���م���ه الأغ���ل���ب���ي���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 

و���س��ي��ديل ال���ي���وم مم��ث��ل��و امل��ج��ت��م��ع ب��اآرائ��ه��م 

�سوزا. دي  ريبيلو  مار�سيلو  للرئي�س  حوله 

وف����اة  ح����ال����ة   2590 ال����ربت����غ����ال  و����س���ج���ل���ت 

ب��دء  م��ن��ذ  اإ����س���اب���ة  ح���ال���ة  األ����ف  و146.847 

الوباء. انت�سار 

االنباط - عمان

لكرة  الوطني  للمنتخب  الفني  اجل��ه��از  اأع��ل��ن 

ال��ق��دم، ب��ق��ي��ادة امل����درب فيتال ب��ورك��ل��م��ان��ز، قائمة 

مع�سكر  يف  للدخول  ا�ستعداداً  لعباً،   )30( �سمت 

17( ت�سرين  اإىل  ال��ف��رتة م��ن )8  ت��دري��ب��ي خ��ال 

ال��ث��اين اجل���اري يف اإم���ارة دب��ي، ويتخلله مواجهة 

منه. و�سمت  و16   12 يومي  ودي��اً  و�سوريا  العراق 

يزيد  ال�ستار،  عبد  اأحمد  �سفيع،  عامر   : القائمة 

يزن  خ��ط��اب،  ط��ارق  الكواملة،  ليلى، حممود  اب��و 

ال��ع��رب، اأح��م��د ال��زغ��ر، رواد اأب���و خ��ي��زران، مهند 

خ����راهلل، ف��را���س ���س��ل��ب��اي��ة، اإح�����س��ان ح����داد، �سامل 

العجالني، حممد ال��دم��ري، ن��ور ال��رواب��دة، بهاء 

عبد الرحمن، خليل بني عطية، �سالح راتب، ف�سل 

عبيدة  مر�سي،  حممود  ال��ري��الت،  و�سيم  هيكل، 

جلبو�س،  اأب��و  يو�سف  التعمري،  مو�سى  ال�سمرية، 

ال�سيفي،  ع��دي  البخيت،  يا�سني  العو�سات،  اأن�س 

في�سل وحمزة  بهاء  ع��ل��وان،  علي  العك�س،  حممد 

للمنتخب  الفني  قرر اجلهاز  املقابل،  الدردور. يف 

الرديف بقيادة املدرب اأحمد هايل، وبالتن�سيق مع 

اجلهاز الفني ل� الن�سامى، اإلغاء التجمع الذي كان 

مقرراً اأن يبداأ مطلع الأ�سبوع املقبل، يف ظل القرار 

احلكومي بفر�س احلظر ال�سامل ملدة اأربعة اأيام، 

ابتداًء من 11 ت�سرين الثاين وحتى 15 منه، الأمر 

الذي يحول دون اإقامة املع�سكر.بدوره، �سدد مدرب 

ومواجهتي  دب���ي  مع�سكر  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  الن�سامى 

اآخر  ع��ام من  ال��ع��راق و�سوريا، بعد نحو  منتخبي 

جتمع للمنتخب الوطني، يف ظل التحديات التي 

فر�ستها جائحة كورونا. اأ�ساف: قائمة الن�سامى 

الاعبني  بع�س  ا���س��ت��ب��ع��اد  ���س��ه��دت  دب����ي،  ملع�سكر 

الذين  املحرتفني باخلارج  املميزين حملياً، ومن 

جانب  اإىل  الإ���س��اب��ة،  ب�سبب  ا���س��ت��دع��اوؤه��م،  �سبق 

ظ��ه��ور ن��ت��ائ��ج ف��ح��و���س��ات ك���ورون���ا اإي��ج��اب��ي��ة لعدد 

و�سوريا،  ال��ع��راق  مواجهتي  اأن  اأو���س��ح  منهم.كما 

“فر�سة مثالية للوقوف على امل�ستوى الفني لكافة 
الت�سفيات  ل�ستكمال  ت��اأه��ب��اً  املتاحني  الاعبني 

ال��ق��ادم..  العام  يف  العامل  لكاأ�س  املوؤهلة  امل�سرتكة 

ول  مكتملة  ب�سفوف  الإم�����ارات  ن�سل  اأن  اأمت��ن��ى 

تفر�س علينا الظروف الراهنة ا�ستبعاد اأي لعب 

لدواعي  اأو  ال�سفر،  بقيود  تتعلق  اإداري����ة  لأ�سباب 

الوطني  املنتخب  اأك��د مدير  �سحية«. من جانبه، 

اأ�سامة طال، اأن كافة الاعبني والأجهزة الفنية 

والإداري��ة والطبية للن�سامى، �ستخ�سع �سباح غد 

الثاثاء اإىل فح�س طبي �سامل، مت�سمناً فح�س 

املقبل،  ال�سبت  الفحو�سات  اإع����ادة  قبل  ك���ورون���ا، 

الذي  للفريق  العامة  ال�سامة  على  لاطمئنان 

�سيغادر اإىل دبي م�ساء الأحد القادم. اأ�ساف: فر�س 

اإج�����راءات �سحية  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الحت����اد الأردين 

م�سددة على وفد املنتخب الوطني، تت�سمن العديد 

م���ن ال��ف��ح��و���س��ات ال��ط��ب��ي��ة وال���ت���داب���ر ال�سحية 

الازمة للحفاظ على ال�سامة العامة.

االنباط - عمان

ت��ن��ط��ل��ق م�����س��اء ال���ي���وم الأرب����ع����اء على 

لل�سباب،  احل�سني  مبدينة  البولو  ملعب 

بطولة  من  ال�ساد�سة  اجلولة  مناف�سات 

 ،2020 ل��ل��م��ح��رتف��ات  ال��ن�����س��وي  ال�����دوري 

م�ساء  ال�ساد�سة  عند  ي��ق��ام  وح��ي��د  بلقاء 

الن�سر. وتختتم  م���ع  الأه���ل���ي  وي��ج��م��ع 

مباريات اجلولة اخلمي�س، عندما يلتقي 

القاد�سية مع الأرثوذك�سي عند ال�ساد�سة 

1، وهو نف�س التوقيت  م�ساء على البولو 

ال�������ذي ي�������س���ه���د م����واج����ه����ة ال����س���ت���ق���ال 

2. ويت�سدر  ال���ب���ول���و  ع���ل���ى  ع���م���ان  م����ع 

ب��ر���س��ي��د  ال���ف���رق  ت��رت��ي��ب  الأردن  ���س��ب��اب 

12 ن��ق��ط��ة، وب���ف���ارق ع���ن الأه�������داف عن 

القاد�سية  ث��م   ،9 ال���س��ت��ق��ال  ث��م  ع��م��ان، 

والأرثوذك�سي 6، واخراً الأهلي والن�سر 

البطولة  مناف�سات  اأن  نقاط. يذكر  دون 

ت��ق��ام و���س��ط ت��ط��ب��ي��ق ب��روت��وك��ول �سحي 

م�سدد حفاظا على ال�سامة العامة.

باري�س - وكاالت

اأع������ل������ن الأمل������������اين ت����وم����ا�����س ت���وخ���ي���ل، 

امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ب��اري�����س ����س���ان ج���رم���ان، 

ق���ائ���م���ة ف���ري���ق���ه مل����ب����اراة لي���ب���زي���ج امل���ق���رر 

الثالثة  اجل��ول��ة  يف  الأرب���ع���اء،  ال��ي��وم  ل��ه��ا، 

ل��دور امل��ج��م��وع��ات ب���دوري اأب��ط��ال اأوروب���ا.

و���س��ه��دت ق��ائ��م��ة ب��اري�����س غ��ي��اب��ات ع��دي��دة 

م���وؤث���رة م��ث��ل: ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي ون��ي��م��ار دا 

اإي��ك��اردي  وم���اورو  ف��رات��ي  وم��ارك��و  �سيلفا 

وج��ول��ي��ان دراك�����س��ل��ر.وج��اءت ق��ائ��م��ة ���س��ان 

ج��رم��ان ل��ل��م��ب��اراة ك��ام��ل��ة، ك��الآت��ي:ب��اك��ر 

دي��ال��و   - - دانيلو  م���اري���ا  - دي  داج���ب���ا   -

- هريرا  ج��اي��ا   - - فلورينزي  - فاديجا 

- ك����ورزاوا  كيمبيمبي   - - كرير  ك��ني   -

- باريدي�س  ن���اف���ا����س   - م��ارك��ي��ن��ي��و���س   -

- ريكو  - راندريامي  - رافينيا  - بيمبيلي 

جرمان  �سان  اأن  - �سارابيا. يذكر  رويز   -

الثامنة  املجموعة  يف  الثاين  املركز  يحتل 

3 ن��ق��اط،  ب���دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا ب��ر���س��ي��د 

خ��ل��ف م��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د امل��ت�����س��در )6 

نقاط(.

تسمية منتخبنا الوطني لمعسكر دبي

االهلي والنصر 
في الدوري النسوي

غياب مبابي ونيمار عن سان جيرمان
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بارتي تواصل صدارة التصنيف العالمي

الزمالك والرجاء وامل التاهل للنهائي

جولة من االثارة في دوري االبطال

ابرا متعطش لدوري االبطال
روما - وكاالت

ي�����ق�����دم ال����ن����ج����م ال�����������س�����وي�����دي زالت��������ان 

يف  ميالن  مع  مذهال  اأداء  اإبراهيموفيت�ش 

الآونة الأخرية، مما يحفز اإدارة رو�سونريي 

لت����خ����اذ اإج��������راء ج���دي���د ب�������س���اأن ال��ع��الق��ة 

امل�ستقبلية بينهما. ويرتبط اإبرا )39 عاًما( 

بعقد مع ميالن حتى نهاية املو�سم احلايل، 

ب����رات����ب ����س���ن���وي 7 م���الي���ن ي����ورو.ووف����ًق����ا 

ل�سحيفة الجازيتا ديلو �سبورت االإيطالية، 

فاإن م�سوؤويل ميالن �سيعقدون لقاء قريًبا 

اإبراهيموفيت�ش،  وك��ي��ل  راي����وال،  مينو  م��ع 

�سيف  حتى  ال��الع��ب  عقد  جتديد  ملناق�سة 

زالت��ان �سرح عقب  اأن  اإىل  واأ���س��ارت   .2022

�ساأخرب  “الآن  الأخ��رية:  اأودينيزي  مباراة 

مالديني اأن مينحني عقًدا جديًدا، واإال لن 

اإبرا  كلمات  التالية”.وجاءت  املباراة  األعب 

حقيقة  ت�سبح  قد  لكنها  امل��زاح،  �سبيل  على 

حتى  ميالن  مع  ال�سويدي  النجم  وي�ستمر 

اأن���ه متعط�ش  ���س��ي��م��ا  40، ل  ال������ ع��ام��ه  ي��ب��ل��غ 

واأو���س��ح��ت  اأوروب����ا.  اأب��ط��ال  دوري  للعب يف 

ال���ن���ادي وال���الع���ب  ���س��ي��م��ن��ح  ال��ت��ج��دي��د  اأن 

م��زاي��ا اإ���س��اف��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال�����س��رائ��ب، 

االأجنبي  اإعفاء لالعب  يعطي  القانون  الأن 

ال���ذي مي��ت��د ع��ق��ده ل��ع��ام��ن.ي��ذك��ر اأن اإب���را 

االإي��ط��ايل  ال����دوري  ه���دايف  ج���دول  يت�سدر 

ملباراتن  اأنه تغيب  اأه��داف، رغم   7 بر�سيد 

اإ�سابته بفريو�ش كورونا. ب�سبب 

باري�س- وكاالت

على  بارتي  اأ�سلي  االأ�سرتالية  النجمة  حافظت   

موقعها يف �سدارة الت�سنيف العاملي لالعبات التن�ش 

املراكز  يف  تغيريات  اأي  ت�سهد  مل  والتي  املحرتفات 

بر�سيد  االأول  املركز  بارتي  االأوىل. وحتتل  الع�سرة 

هاليب  ���س��ي��م��ون��ا  ال��روم��ان��ي��ة  وت��ل��ي��ه��ا  ن��ق��ط��ة   8717

اأو���س��اك��ا  7255 ن��ق��ط��ة وال��ي��اب��ان��ي��ة ن��اوم��ي  ب��ر���س��ي��د 

ن��ق��ط��ة. وت��اأث��رت   5780 ب��ر���س��ي��د  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف 

ال�سيدات ب�سكل كبري ب�سبب جائحة  مناف�سات تن�ش 

ك���ورون���ا، ومل ي�����س��ه��د االأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي م��ن��اف�����س��ات 

�ستنطلق  مقبلة  بطولة  اأول  اأن  كما  للمحرتفات 

حيث  اجل��اري،  ثان/نوفمرب  ت�سرين  من  التا�سع  يف 

تقام بطولة لينز يف النم�سا. وجاء ترتيب الالعبات 

العاملي  الت�سنيف  بن�سخة  االأوىل  الع�سرة  املراكز  يف 

االثنن  اليوم  ال�سادرة  املحرتفات  التن�ش  لالعبات 

كما   2020 ثان/نوفمرب  ت�سرين  من  الثاين  املوافق 

يلي:

بر�سيد  االأول  املركز  يف  بارتي  اأ�سلي  االأ�سرتالية 

املركز  يف  هاليب  �سيمونا  الرومانية  نقطة.   8717

7255 ن��ق��ط��ة. ال��ي��اب��ان��ي��ة ن��اع��وم��ي  ال��ث��اين ب��ر���س��ي��د 

ن��ق��ط��ة.   5780 ب��ر���س��ي��د  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  اأو����س���اك���ا يف 

بر�سيد  الرابع  املركز  يف  كينن  �سوفيا  االأمريكية 

املركز  �سفيتولينا يف  اإيلينا  االأوكرانية  5760 نقطة. 

كارولينا  الت�سيكية  نقطة.   5260 بر�سيد  اخلام�ش 

نقاط.   5205 بر�سيد  ال�ساد�ش  املركز  يف  بلي�سكوفا 

بر�سيد  ال�سابع  املركز  يف  اأندري�سكو  بيانكا  الكندية 

امل��رك��ز  يف  ك��ف��ي��ت��وف��ا  ب���رتا  الت�سيكية  ن��ق��ط��ة.   4555

كيكي  ال��ه��ول��ن��دي��ة  ن��ق��ط��ة.   4516 ب��ر���س��ي��د  ال��ث��ام��ن 

ن��ق��اط.   4505 ب��ر���س��ي��د  ال��ت��ا���س��ع  امل���رك���ز  ب��ريت��ن��ز يف 

االأمريكية �سريينا وليامز يف املركز العا�سر بر�سيد 

4080 نقطة.

القاهرة - وكاالت

ب��ع��دم��ا ت��اأج��ل��ت ع���ن م��وع��ده��ا االأ���س��ل��ي مل��دة 

اأك��ر من ق��رار اتخذه االحت��اد  11 يوما، وعقب 

اأج��ل حتديد  القدم )ك��اف( من  االأفريقي لكرة 

م���وع���د م��ن��ا���س��ب ل���ه���ذه امل����ب����اراة، ي��ل��ت��ق��ي اأخ����ريا 

البي�ساوي  الرجاء  امل�سري مع �سيفه  الزمالك 

املغربي اليوم االأربعاء يف اإياب الدور قبل النهائي 

اأن  م��ق��ررا  ك��ان  اأفريقيا.  اأب��ط��ال  دوري  لبطولة 

جترى املباراة يف 24 اأكتوبر/ ت�سرين اأول املا�سي 

مب��ل��ع��ب ال��ق��اه��رة ال�����دويل، غ���ري اأن االإ���س��اب��ات 

العديدة بفريو�ش كورونا امل�ستجد، التي داهمت 

فريق الرجاء عقب مباراة الذهاب التي جرت بن 

الفريقن بالدار البي�ساء يف 18 من نف�ش ال�سهر، 

ت�سببت يف تاأجيلها اإىل االأول من ال�سهر احلايل. 

بن  كبري  ب�سكل  الفريو�ش  تف�سي  ا�ستمرار  مع 

املباراة  تاأجيل  املغربي، قرر كاف  الفريق  العبي 

الأجل غري م�سمى يوم اخلمي�ش املا�سي، قبل اأن 

باإقامة  ب���24 �ساعة،  النهائي بعدها  يتخذ ق��راره 

اللقاء اليوم. وبعدما تغلب على الرجاء 1 / 0 يف 

لقاء الذهاب، تبدو اآمال الزمالك، الذي ميتلك 

األ��ق��اب يف ال��ب��ط��ول��ة، ه��ي االأوف�����ر - من  خم�سة 

النهائية  للمباراة  لل�سعود   - النظرية  الناحية 

ومالقاة غرميه التقليدي االأهلي امل�سري، الذي 

املغربي،  البي�ساوي  ال����وداد  ح�ساب  على  ت��اأه��ل 

م��ب��ارات��ي  1 يف جم��م��وع   /  5 تغلب عليه  ب��ع��دم��ا 

ال���دور قبل النهائي  ال��ذه��اب وال��ع��ودة مبواجهة 

الأخرى.

اأجل  يكفي الزمالك التعادل باأي نتيجة من 

ب���دوري  ت��اري��خ��ه  ال��ث��ام��ن يف  للنهائي  ال�����س��ع��ود 

ن��ه��ائ��ي ن�سخة  م��ن��ذ خ�����س��ارت��ه  االأب���ط���ال، واالأول 

امل�����س��اب��ق��ة ع���ام 2016 اأم����ام ���س��ن داون����ز اجل��ن��وب 

اأفريقي، حيث يطمح للم�سي قدما يف البطولة 

ال�ستعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2002، الذي 

بالتحديد يف  ال��رج��اء  ف���وزه على  ب��ه عقب  ت���وج 

النهائي. رغم ذلك، فاإن الرجاء البي�ساوي مازال 

يتم�سك باالأمل يف حتقيق )الرميونتادا( وخطف 

التاأهل للنهائي من القاهرة، من خالل  بطاقة 

بفارق  االنت�سار  اأو  الزمالك،  على   0  /  2 الفوز 

اإح���راز هدفن  �سريطة جناحه يف  ه��دف وحيد 

على االأقل. يبدو هذا االأمر لي�ش بالغريب على 

الرجاء، ال��ذي �سبق له اأن عو�ش خ�سارته 0 / 2 

اأمام الزمالك باملغرب يف ذهاب دور ال�16 لبطولة 

دوري اأبطال العرب عام 2005، عقب فوزه 3 / 0 

االإي��اب،  لقاء  بالقاهرة يف  االأبي�ش  الفريق  على 

لي�سق طريقه يف امل�سابقة التي توج بها يف النهاية 

اآنذاك. يدرك م�سوؤولو الزمالك اأن ح�سم التاأهل 

للنهائي مل ياأت بعد، وهو ما اأكد عليه الربتغايل 

جاميي بات�سيكو مدرب الفريق، الذي قال “نحن 

االآن يف و�سع اأف�سل بعد الفوز يف لقاء الذهاب، 

اإن��ه  والتقدير،  االح����رتام  ك��ل  ي�ستحق  وال��رج��اء 

ف��ري��ق ق���وي ي�����س��م الع��ب��ن مم��ي��زي��ن يف جميع 

اخلطوط”. اأو�سح بات�سيكو يف ت�سريحاته التي 

“�سوف  ال��ذه��اب مبا�سرة  م��ب��اراة  بها عقب  اأدىل 

ن�ستعد للمباراة القادمة، �ستكون مواجهة �سعبة 

بكل تاأكيد، وطبيعي اأننا نحلم بالو�سول للنهائي، 

ال���ف���وز جم����رد خ���ط���وة، ومل ن��ح��ق��ق ���س��ي��ئ��ا حتى 

اإحكام عقدته  الزمالك يف موا�سلة  الآن”.ياأمل 

ففي  القارية،  امل�سابقات  املغربية يف  الفرق  اأم��ام 

القلعة  اأب��ن��اء  حقق  اأمامها،  جمعته  مواجهة   20

3 هزائم. وتلقى  ت��ع��ادالت  ف��وزا و5  البي�ساء 12 

الرابحة  االأوراق  م��ن  العديد  الزمالك  ميتلك 

اأبوجبل  ب��دءا من حممد  يف خمتلف اخلطوط، 

عالء  حممود  الدفاع  وقلبي  املرمى،  حرا�سة  يف 

وحم��م��ود ح��م��دي )ال��ون�����ش( بعد تعافيهما من 

االإ�سابة، مرورا بثنائي و�سط امللعب طارق حامد 

الثنائي  اإىل  و�سوال  �سا�سي،  والتون�سي فرجاين 

اأ�سرف بن �سرقي، �ساحب هدف مباراة  املغربي 

للمهاجم  باالإ�سافة  اأون��اج��م،  وحممد  ال��ذه��اب، 

ال�ساب م�سطفى حممد، واجلناح اخلطري اأحمد 

�سيد )زيزو(.

من جانبه، ي�سعى الرجاء لو�سع حد لنتائجه 

االأفريقية،  املباريات  يف  الزمالك  اأم��ام  الهزيلة 

بعدما عجز الفريق املغربي عن الفوز على نظريه 

امل�سري يف مواجهاتهما الثالثة التي جرت بينهما 

بدوري االأبطال، حيث خ�سر مرتن وحقق تعادال 

الرجاء  م��درب  ال�سالمي  و���س��دد جمال  وح��ي��دا. 

لبلوغ  م����ازال ميتلك ح��ظ��وظ��ا  ف��ري��ق��ه  اأن  ع��ل��ى 

النهائي للمرة اخلام�سة يف تاريخه واالأوىل منذ 

18 عاما، حيث �سرح ل�سحيفة )املنتخب( املغربية 

ال�ستعادة عدد  فر�سة  لنا  اأت��اح  املباراة  “تاأجيل 
واأ�ساف  كورونا”.  بفريو�ش  امل�سابن  من  كبري 

وثقيلة  م�سحونة  �ستكون  “املباراة  ال�����س��الم��ي 

يف  نفكر  لكننا  امل��ف��اج��اآت،  م��ن  الكثري  و�ست�سهد 

الفوز فقط، وعند النظر لتاريخ كرة القدم نرى 

اأن هناك دالئل كثرية على �سقوط االأندية التي 

يكون لها اأف�سلية يف التاأهل”. ويفتقد الرجاء، 

1989 و1997 و1999،  اأع��وام  الذي فاز بالبطولة 

ثالثة من عنا�سره الهامة يف اللقاء، وهم اأن�ش 

وعبداجلليل  االأ�سا�سي،  املرمى  حار�ش  الزنيتي، 

جبرية وحممد دويك، ب�سبب ا�ستمرار اإ�سابتهم 

ال��رج��اء جمموعة من  ي�سم  ك��ورون��ا.  بفريو�ش 

ال��الع��ب��ن االأك���ف���اء يف خمتلف اخل��ط��وط مثل 

بدر  واملدافع  بوعمرية،  البديل حممد  احلار�ش 

عبداالإله  وكذلك  الورفلي  �سند  والليبي  بانون، 

احلافيظي و�سفيان رحيمي واأيوب ناناح والنجم 

للثنائي  ب��االإ���س��اف��ة  م��ت��ويل،  امل��خ�����س��رم حم�سن 

فابري�ش  الدميقراطية  الكونغو  م��ن  امل��ح��رتف 

جنوما وبن ماالجنو.ويرغب الفريق املغربي يف 

حت�سن اأرقامه اأمام االأندية امل�سرية، فخالل 9 

لقاءات جمعته اأمامها، حقق الرجاء فوزين فقط 

مقابل 4 تعادلت و3 هزائم.

عوا�صم - وكاالت

يتطلع بر�سلونة ومان�س�سرت يونايتد اإىل تاأكيد 

بدايتهما اجليدة يف دوري اأبطال اأوروبا هذا املو�سم 

م��ن خ���الل حتقيق ال��ف��وز ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��ت��وايل 

وي�ست�سيف  االأول.  ب���ال���دور  جمموعتيهما  يف 

اليوم  االأوك����راين  كييف  دينامو  فريق  بر�سلونة 

التي  ال�سابعة  للمجموعة   3 االأرب��ع��اء يف اجلولة 

يت�سدرها بلوجرانا )6 نقاط(، ويليه يوفنتو�ش 

وفريين�سفارو�ش  كييف  دينامو  ث��م  ن��ق��اط(،   3(

)نقطة واح��دة(. ون��ال بر�سلونة دفعة هائلة من 

باجلولة  تورينو،  يف  يوفنتو�ش  على   0-2 ال��ف��وز 

ثالث  ب��ف��وز  ���س��دارت��ه  لتعزيز  ويتطلع  امل��ا���س��ي��ة، 

ت��وال��ي��ا، ل��ي��ط��رق اأب������واب ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي م��ب��ك��را. 

األفي�ش  1-1 مع  بار�سا  تعادل  بعد  املباراة  وتاأتي 

خطاأ  ب�سبب  اجل���اري،  االأ�سبوع  مطلع  الليجا  يف 

ف��ادح م��ن ح��ار���ش امل��رم��ى نوربرتو نيتو، وه��و ما 

للمناف�ش.  ك��وم��ان مبثابة هدية  امل���درب  اع��ت��ربه 

ورمب��ا يعود احل��ار���ش االأمل���اين م��ارك اأن��دري��ه تري 

�ستيجن يف مباراة اليوم، حيث تعافى من االإ�سابة 

املا�سي،  االأ���س��ب��وع  التدريبات  و���س��ارك يف  م��وؤخ��را 

اأالف��ي�����ش حت�سريا ملواجهة  ل��ق��اء  لكنه غ��اب ع��ن 

ال�ستعادة  يوفنتو�ش  يتطلع  جانبه  م��ن  ال��ي��وم. 

االت��زان عندما يحل �سيفا على فريين�سفارو�ش 

للم�ساركة مع  رونالدو  كري�ستيانو  ويعود  اليوم. 

الفريق بدوري االأبطال بعد تعافيه من فريو�ش 

ك��ورون��ا ال���ذي اأج���رب ال��ربت��غ��ايل على ال��غ��ي��اب يف 

لكن  القارية.  امل�سابقة  من  املا�سيتن  املباراتن 

اأك��د عودته القوية بت�سجيل هدفن يف  رون��ال��دو 

املحلي،  وبعد  ب��ال��دوري  �سبيزيا  الفوز 4-1 على 

جريمان  �سان  باري�ش  على  مثريين  انت�سارين 

على  �سيفا  يونايتد  مان�س�سرت  يحل  والي���ب���زج، 

اإ�سطنبول با�ساك �سهري الرتكي اليوم يف اجلولة 

الثالثة من مباريات املجموعة الثامنة. ويخو�ش 

اأم��ام   1-0 حمليا  هزميته  بعد  امل��ب��اراة  يونايتد 

اآر���س��ن��ال يف ال�����دوري مطلع االأ���س��ب��وع اجل����اري. 

ويت�سدر مان�س�سرت يونايتد املجموعة )6 نقاط(، 

نقاط(،   3( ولهما  والي��ب��زج  ج��ريم��ان  �سان  يليه 

ويتذيل با�ساك �سهري بال ر�سيد. ورغم هزميته 

مرتن، لكن رمبا لن يكون الفريق الرتكي �سهال 

اأمام يونايتد، بالنظر اإىل اأدائه �سد باري�ش �سان 

اإزعاجا  ي�سكل  وقد  املا�سية،  جريمان يف اجلولة 

ل�سيفه االإجنليزي. وقد يعزز من ذلك حما�سه 

يتبدد  ال  حتى  تواليا  الثالثة  الهزمية  لتفادي 

اآرون  اأمله منطقيا يف بلوغ ال��دور ال��ت��ايل. وق��ال 

“الأداء  وان بي�ساكا مدافع يونايتد ملوقع ناديه: 

اأمام اآر�سنال اختلف مقارنة بلقاء اليبزج. لكن كما 

ترون، خ�سنا ال�سوط الثاين �سد اآر�سنال بعقلية 

خمتلفة و�سعينا ل�سناعة الفر�ش”.

ويف نف�ش املجموعة ي�ست�سيف اليبزج باري�ش 

�سان جريمان يف تكرار للقاء ن�سف نهائي الن�سخة 

املا�سية من البطولة، حن فاز الفرن�سيون 0-3. 

وتلقى اليبزج �سدمة قوية بهزميته اأمام بورو�سيا 

م��ون�����س��ن��ج��الدب��اخ حم��ل��ي��ا، ل��ي��ف��رط يف ����س���دارة 

البوند�سليجا.ويف املجموعة 6 يحل الت�سيو �سيفا 

ع��ل��ى زي��ن��ي��ت ���س��ان ب��ط��ر���س��ربج ال��رو���س��ي متذيل 

املجموعة بال ر�سيد. ويت�سدر الت�سيو )4 نقاط( 

بفارق االأهداف اأمام كلوب بروج البلجيكي، وياأتي 

بورو�سيا دورمتوند ثالثا )3 نقاط( ويحل اليوم  

�سيفا على كلوب بروج. ويتطلع دورمتوند، الذي 

البوند�سليجا،  يزاحم بايرن ميونخ على �سدارة 

اإىل حت��ق��ي��ق ان��ت�����س��اره ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت���وايل يف 

امل��ج��م��وع��ة. ك��م��ا جت��ت��ذب امل���ب���اراة اأه��م��ي��ة كبرية 

لدورمتوند خا�سة اأنها تاأتي قبل لقائه املرتقب 

مع بايرن ميونخ ال�سبت املقبل.

ت�سيل�سي  ي��ت��ط��ل��ع  اخل��ام�����س��ة  امل��ج��م��وع��ة  يف 

اخلام�سة  للمباراة  �سباكه  نظافة  على  للحفاظ 

بلوز  وت��ع��ادل  الفرن�سي.  ري��ن  اأم��ام �سيفه  تواليا 

يونايتد  ومان�س�سرت  اأوروب��ي��ا  اإ�سبلية  م��ع  �سلبيا 

يف ال��دوري، ثم فاز على كرا�سنودار الرو�سي 0-4 

3-0 بالدوري. ويت�سدر  اأوروبيا ثم على برينلي 

ت�سيل�سي املجموعة 5 )4 نقاط( بفارق االأه��داف 

اأ�سبيلية، وي��اأت��ي ري��ن ثالثا بنقطة واح��دة،  اأم��ام 

بفارق االأهداف اأمام كرا�سنودار.

لندن - وكاالت

اأ�ساد االإ�سباين ميكيل اأرتيتا، املدير الفني 

جنم  النني،  حممد  امل�سري  ب��اأداء  الآر�سنال، 

مان�س�سرت  ع��ل��ى  االن��ت�����س��ار  خ���الل  اجل���ان���رز، 

من   7 اجل���ول���ة  يف  رد  دون  ب��ه��دف  ي��ون��اي��ت��د 

ت�سريحات  يف  اأرت��ي��ت��ا،  وق���ال  ال��ربمي��ريل��ي��ج. 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة:  اأب���رزت���ه���ا ���س��ح��ي��ف��ة ذا ���س��ن 

يتمتعون  ال  الذين  الالعبن  اأح��ب  “النني؟ 
�سواء  الفريق  م�ساعدة  وي��ري��دون  ب��ال��غ��رور، 

96 دقيقة، وهذا  اأو  كان ذلك لدقيقة واحدة 

رد  ويعطي  ال��وق��ت،  ط��وال  ثقافتنا  يف  االأم���ر 

يحدث  ل  “هذا  واأ����س���اف:  اإيجابي”.  ف��ع��ل 

ا يف ملعب  اأي�سً لكن  امللعب،  اأر���ش  على  فقط 

ال��ت��دري��ب. م��ا مي��ن��ح��ه ال��ن��ن��ي ل��ل��ف��ري��ق يبدو 

مم��ي��زا. ال ت��ن�����س��وا اأن��ن��ي ل��ع��ب��ت م��ع��ه واأع���رف 

لع��ب  “اإنه  ال�سخ�سية”.وتابع:  ���س��ف��ات��ه 

ميلك طاقة خللق اأجواء جيدة عندما يذهب 

اإىل غ��رف��ة امل��الب�����ش، ون��ح��ن ب��ح��اج��ة ل��ذل��ك 

�سخ�ش  “النني  ووا���س��ل:  دائًما”.  ال�سعور 

واأعتقد  النادي،  يف  اجلميع  باإعجاب  يحظى 

ي��ون��اي��ت��د يف  مان�س�سرت  ���س��د  رائ���ًع���ا  ك���ان  اأن���ه 

املباراة االأخرية”.

بقدراته  دائ��ًم��ا  اأوؤم��ن  “كنت  اأرتيتا:  واأمت 

اأن���ه يظهر  اأع��ت��ق��د  ق���دم، واالآن  ك���رة  ك��الع��ب 

للجميع”. ذلك 

الريا�س - وكاالت

فر�ش االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم عقوبة 

م��ال��ي��ة ع��ل��ى ال��ه��الل وال��ن�����س��ر ال�����س��ع��ودي��ن، 

ملباريات  املقررة  للمواعيد  النادين  ملخالفة 

يف  ا�ستكملت موؤخراً  التي  اآ�سيا،  اأبطال  دوري 

للموقع  ووفقا  الدوحة.  القطرية  العا�سمة 

ال��ر���س��م��ي ل���الحت���اد االآ����س���ي���وي ل��ك��رة ال��ق��دم، 

دولر   2،250 ال���ه���الل  ت���غ���رمي  ت���ق���رر  ف���اإن���ه 

ال�سوط  يف  الفريق  دخ��ول  يف  التاأخري  نظري 

ال���ث���اين م���ن م���ب���ارات���ه م����ع  ب��خ��ت��اك��ور ال��ت��ي 

تغرمي  تقرر  كما  الدوحة.  يف  موؤخراً  اأقيمت 

1000 دوالر نظري التاأخري يف و�سول  الن�سر 

الوقت  يف  �سباهان  مباراة  ملعب  اإىل  الفريق 

املحدد، والتي اأقيمت حل�ساب امل�سابقة نف�سها 

موؤخرا.

االرجنتني - وكاالت

املدير  االأرجنتيني،  االأ���س��ط��ورة  نقل  مت 

دييجو  بالتا،  ال  خيمنا�سيا  لفريق  الفني 

مبقاطعة  اإيبن�سا  م�ست�سفى  اإىل  م��ارادون��ا، 

ب��وي��ن�����ش اآي���ر����ش، ل��ل��خ�����س��وع ل��ف��ح�����ش ع��ام 

ب�سبب “حالة نف�سية متدنية” وفقا ملا اأفاد 

اأو�سح  ال��ذي  ل��وك��ى،  ليوبولدو  طبيبه،  ب��ه 

يف  ل��وك��ى  وق��ال  خ��ط��رية.  لي�ست  حالته  اأن 

امل�ست�سفى:  اأب�����واب  ع��ل��ى  ���س��ح��ف��ي  م��وؤمت��ر 

حد ما على  اإىل  �سعبا  اأ�سبوعا  كان  “لقد 
من  الكثري  له؛  بالن�سبة  النف�سي  امل�ستوى 

ال�سغط اأدى اإىل �سوء حالته النف�سية واأثر 

على نظامه الغذائي”.  وتابع: “لقد راأينا 

لون وجهه و�سلوكه خمتلفن، لذلك قررنا 

ن��ت��م��ك��ن م���ن جعلها  ف��ح�����ش ح��ال��ت��ه ح��ت��ى 

اأف�سل قليال”. واأ�ساف: “الفكرة تتلخ�ش 

يتح�سن.  ح��ت��ى  امل�ست�سفى(  )يف  ب��ق��ائ��ه  يف 

عن  ي��ت��وق��ف  اأن  مي��ك��ن��ه  اأراد،  اإذا  دي��ي��ج��و، 

املتابعة ويغادر. اإنه لي�ش يف و�سع خطري”. 

“مبقدوره  مارادونا:  اأن  على  لوكى  و�سدد 

اآالف مرة” وق��رار   10 ب���  اأف�����س��ل  ي��ك��ون  اأن 

بالتوافق.  ات��خ��اذه  مت  امل�ست�سفى  يف  بقائه 

م�سن  “مري�ش  م���ارادون���ا:  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

حياته”. يف  ك���ث���رية  ���س��غ��وط  م���ن  ي���ع���اين 

ت��ك��ون  اأن  ل��ل��غ��اي��ة  ال�����س��ع��ب  “من  واأردف: 

يتخذ  �سخ�ش  دييجو  اأن  اأعتقد  م��ارادون��ا. 

اإن���ه لي�ش ه��ن��ا الأن��ن��ي  ق��رارات��ه ب��ا���س��ت��م��رار. 

املجيء”.  اأراد  الأن����ه  ه��ن��ا  اإن����ه  اأح�����س��رت��ه، 

العامل  بكاأ�ش  الفائز  يكون  اأن  لوكى  ونفى 

م�سابا   1986 ع���ام  ال��ت��اجن��و  م��ن��ت��خ��ب  م���ع 

ب���ف���ريو����ش ك�����ورون�����ا.وت�����واج�����د م�����ارادون�����ا 

كان  ال��ذي  فريقه  رفقة  امللعب  يف  االإث��ن��ن 

الدوري  يف  باتروناتو  اأمام  مباراة  يخو�ش 

بعد  امللعب  من  ان�سحب  لكنه  االأرجنتيني، 

اأكمل م�ساعده  بداية اللقاء مبا�سرة، حيث 

ح�سمه  ال��ذي  اللقاء  مينديز  �سيبا�ستيان 

.0-3 الفريق 

االشادة باداء النجم النني

عقوبة اسيوية للنصر والهالل

مارادونا يعاني من حالة نفسية
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 االنباط-برتا

ج������رادات،  اح���م���د  االردين  ال���ب���اح���ث  ���س��ج��ل    

براءتي اخرتاع يف جمال اجليل اخلام�س، حملت 

ال��رتدد  بتق�سيم  االإر����س���ال  »ت��ع��دد  ع��ن��وان  االوىل 

املتعامد مع فجوة هجينة وتعديل موؤ�سر«، فيما 

�سنابري  على  االأعمى  بالتعرف  الثانية  تلخ�ست 

القنوات الال�سلكية با�ستخدام ال�سبكات الع�سبية 

العميقة.

وقال الباحث جرادات الذي يدر�س الدكتوراه 

الكهربائية واالإلكرتونية يف جامعة  الهند�سة  يف 

ميديبول يف تركيا لوكالة االنباء االردنية)برتا(، 

اإن��ه مت ت�سجيل االخ��رتاع من خ��الل ال جامعة، 

ان�سب  الرئي�سي  البحثي  تركيزه  اأن  اىل  م�سريا 

على ت�سميم خمططات تعديل متقدمة لالأ�سكال 

املوجية متعددة املوجات ل�سبكات اجليل اخلام�س 

وما وراءها، وحتديد القناة الال�سلكية با�ستخدام 

ال�سبكات الع�سبية العميقة.

واأو�سح مزايا االخرتاع االول وعنا�سره، اذ مت 

تق�سيم  على)م�ساعفة  املقرتح  املخطط  حت�سني 

الكفاءة  حيث  م��ن  التقليدي  امل��ت��ع��ام��د(  ال���رتدد 

ا���س��ت��خ��دام  ب���اف���رتا����س   1.6 ال��ط��ي��ف��ي��ة مب��ع��ام��ل 

اأداء  ُيتوقع  اإزاحة الطور الثنائي، كما انه  مفتاح 

احتمالية وجود خطاأ  لقلة  نظًرا  موثوقية قوي 

يف الك�سف يف املوجات احلاملة الفرعية املتعاقبة، 

بف�سل ال�سمات املتاأ�سلة يف املخطط املقرتح التي 

الفرعية  احلاملة  املوجات  بني  الفجوات  متثلها 

انخفا�س  مالحظة  ت��وق��ع  اىل  ا�سافة  املمتلئة، 

البث  وقيم  املتو�سطة  ال��ق��درة  اإىل  ال���ذروة  ن�سبة 

خارج النطاق يف املخطط املقرتح.

واأ���س��ار اىل ان االخ����رتاع ال��ث��اين ال���ذي ميثل 

ميكن  ال  التكنولوجيا،  اإل��ي��ه  تو�سلت  م��ا  اأح���دث 

احل�����س��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ح���ول ع���دد �سنابري 

اف��رتا���س��ات  خ��الل  م��ن  اإال  الال�سلكية  ال��ق��ن��وات 

معلومات  على  احل�سول  ف��ان  ذل��ك  وم��ع  �سابقة، 

ال�سلكية،  �سبكة  يف  ال��ق��ن��وات  ن��ق��رات  ع���دد  ح���ول 

اأم���ًرا  ي��ع��د  اأن���ه  مبينا  م�سبقة،  اف��رتا���س��ات  دون 

اخلام�س  اجليل  ل�سبكات  خا�س  ب�سكل  �سرورًيا 

وما وراءها.

اأن ال��ك�����س��ف احل�����ايل ي��ت��ع��ل��ق ب��ط��ري��ق��ة  وب����ني 

التعريف االأعمى لعدد �سنابري القناة يف االت�سال 

�سبكة ع�سبية عميقة )دي  با�ستخدام  الال�سلكي 

االت�سال  اأنظمة  تكون  اأن  املتوقع  وم��ن  ان(،  ان 

القائمة على التعلم العميق مفيدة يف ظل ظروف 

معينة مثل تغيري معلمات القناة ب�سرعة.

وا�ساف اإنه يف الطريقة املقرتحة، من املمكن 

املر�سلة  االإ�سارات  با�ستخدام  ان ان(  تدريب )دي 

على  للح�سول  فقط  ال�سلكي  لنظام  وامل�ستقبلة 

عدد نقرات القناة، مقرتحا تقنية متثيل متفرقة 

قوية وفعالة لتحديد القنوات الال�سلكية، ونحن 

نقدر عدد �سنابري القناة التي تعترب واحدة من 

االأع��م��ى  التقدير  ويعمل  ل��ه��ا،  املتفرقة  امل��ي��زات 

الذي مت اإجراوؤه يف املخطط املقرتح على حت�سني 

الال�سلكي  االت�����س��ال  ل��ن��ظ��ام  الطيفية  ال��ك��ف��اءة 

امل�ستخدم، الأن ال)دي ان ان( امل�ستخدم ال يتطلب 

اإر�سال اإ�سارات اإ�سافية لتحديد �سنابري القناة.

تا�س- مو�سكو 

من   ٪80-75 ب��ني  م��ا  اأن  اإىل  خ��رباء  تو�سل 

امل�����س��اب��ني ب���ع���دوى ف���ريو����س ك���ورون���ا ي��ف��ق��دون 

قالوا  ال��ت��ي  ال��ظ��اه��رة  وال��ت��ذوق،  ال�سم  حا�ستي 

اإنها ت�ستمر يف العادة من 3 اإىل 4 اأ�سابيع.

اأن  اإىل  اأ����س���اروا  اأن ه���وؤالء اخل���رباء  ال��الف��ت 

ف���ق���دان ح��ا���س��ة ال�����س��م ل����دى م��ع��ظ��م امل�����س��اب��ني 

للوباء،  الرئي�س  العار�س  لي�س  كورونا،  بعدوى 

وقد ي�سري اإىل اأمرا�س اأخرى.

�سفي�ستو�سكني،  فالريي  ق��ال  ال�ساأن  ه��ذا  يف 

االأذن واالأن����ف واحل��ن��ج��رة  اأم���را����س  اأخ�����س��ائ��ي 

فريو�س،  »اأي  مبو�سكو:  �سيت�سينوف  بجامعة 

ي�سبب  اأن  ميكن  االإن��ف��ل��ون��زا،  ف��ريو���س  وخا�سة 

ه��ذا االأم���ر. يف ع���دوى ال��ف��ريو���س ال��ت��اج��ي هذا 

80٪ من  اإىل   75 ب��ني  م��ا  ���س��ائ��ع ج���دا،  ع��ار���س 

والتذوق.  ال�سم  يف  ا�سطراب  لديهم  امل�سابني 

التنف�سي  اجل��ه��از  وال��ت��ه��اب��ات  االإن��ف��ل��ون��زا  م��ع 

احل�����ادة، ي��ح��دث م��ث��ل ذل���ك اأي�����س��ا، ول��ك��ن اأق��ل 

بكثري«.

وي��ل��ف��ت ك��ب��ري االأط����ب����اء يف جم����ال اأم���را����س 

يكن  مل  »اإذا  اأن��ه  اإىل  واحلنجرة  واالأذن  االأن��ف 

مبا�سرة  درجة حرارة وعالمات  ال�سخ�س  لدى 

حا�ستا  اختفت  ولكن  ك��ورون��ا،  فريو�س  لعدوى 

على  حري�سا  يكون  اأن  فعليه  وال��ت��ذوق،  ال�سم 

���س��ح��ت��ه. غ��ال��ب��ا م���ا ت���ك���ون ه����ذه ع���الم���ة ع��ل��ى 

اأن ي��ت�����س��رف  ل���ذل���ك ي��ج��ب  ف���ريو����س ك����ورون����ا، 

امل��ري�����س ك��م��ا ل��و اأن���ه اأ���س��ي��ب ب��ع��دوى ف��ريو���س 

ك���ورون���ا، وي���ذه���ب الإع���ط���اء م�����س��ح��ات، واإج����راء 

حتليل للدم واخل�سوع لعزل ذاتي«.

ال بي �سي قروب-بريوت

اأك����ون ح��زي��ن��اً لكنني  حت���ت ع���ن���وان »رمب����ا 

اأمي��ن  ال�����س��وري  امل��م��ث��ل  دّون  ل�ست حم��ب��ط��اً«، 

زي����دان اإج��اب��ت��ه ع��ل��ى ال�������س���وؤال اّل����ذي ي���رتّدد 

اأن  اإىل م�����س��ام��ع��ه ع��ن ���س��ب��ب غ��ي��اب��ه، م���وؤّك���داً 

ه����ذا ال��غ��ي��اب ي��ق��ت�����س��ر ف��ق��ط ع��ل��ى االأع���م���ال 

التلفزيونّية.

»كثري  زي��دان  اأمي��ن  كتب  التفا�سيل،  ويف   

ذات  علّي  يطرحون  واالأ�سدقاء  املحّبني  من 

ال�سوؤال: مَل اأنت غائب؟ اأين انت وما �سّر هذا 

الغياب؟ مَل اأنت حمبط ومنزٍو؟«.

 وت��اب��ع »يف حل��ظ��ٍة، اأرب��ك��ن��ي ه���ذا ال�����س��وؤال 

وب�������داأت ب��ال��ب��ح��ث ع����ن االإج�����اب�����ة. ب��ب�����س��اط��ة 

ال�سّت  ال��غ��ي��اب  ���س��ن��وات  خ��الل  اأن��ن��ي  اكت�سفت 

اأف��الم  اأرب��ع��ة  بطولة  مثّلت  ال��ت��ل��ف��زي��ون،  ع��ن 

�سينمائية روائية: االأب، درب ال�سما، م�سافرو 

احلرب، ورحلة يو�سف«.

روائيني:  فيلمني  »اأخرجت  قائاًل  واأردف   

متو�سط  روائ��ي  وفيلم  داك��ن��ة،  وغ��ي��وم  اأمينه 

الطول: جبال ال�سم�س. كما كتبت جمموعتني 

اأخرجت  وتفا�سيل.  اأوج���اع  هما  ق�س�سيتني 

الطبا�سري  دائ��رة  م�سرحيات:  اأرب��ع  للم�سرح 

واختطاف وفابريكا وثالث حكايا«.

»ه����ل يعقل  ُم�����س��ت��غ��رب��اً   وت�������س���اءل زي�����دان 

يقراأون  او  الغياب؟  عن  وي�ساألونك  ه��ذا  ك��ّل 

حنقي  يثري  ما  حمبط...  انني  على  مااأكتب 

م��رت��ب��ط��ان  واالإجن���������از  احل�������س���ور  ي���ك���ون  اأن 

�سمات  من  انها  فقط.  التلفزيونية  بالدراما 

املوجعة«. املرحلة 

أردني يسجل براءتي اختراع في مجال الجيل الخامس بتركيا

خبير يكشف ما يجب عمله إذا اختفت حاستا الشم والتذوق

أيمن زيدان يربكه سؤال »لَم أنت غائب؟«.. ويرّد: قد أكون
 حزينًا لكنني لست محبطًا

لندن -فوك�س نيوز

م��ن امل��ق��رر ب��ي��ع ر���س��ال��ة م��وؤث��رة ���س��اغ��ه��ا بطل 

تايتانيك الذي �سحى بحياته الإنقاذ االآخرين، يف 

مزاد علني مببلغ 65 األف دوالر.

ال��ر���س��ال��ة ج���ون ه���ارب���ر، راع����ي كني�سة  وك��ت��ب 

لندن،  يف   Walworth Road Baptist
البالغة  وابنته  اأخ��ت��ه  م��ع  ي�سافر  ك��ان  اأرم���ل  وه��و 

للتب�سري يف كني�سة مودي يف  �سنوات   6 العمر  من 

�سيكاغو.

جليدي  بجبل  تايتانيك  �سفينة  وا�سطدمت 

11:40 م�ساء،  ال�ساعة  االأطل�سي  املحيط  �سمال  يف 

1912، خالل رحلتها االأوىل  14 اأبريل  وغرقت يف 

من  اأك��ر  بعد  نيويورك،  اإىل  �ساوثهامبتون  من 

�ساعتني بقليل ما اأ�سفر عن مقتل اأكر من 1500 

�سخ�س.

 Henry وقال البائع اأندرو األدريدج من دار

ل�سبكة  للمزادات،   Aldridge and Son
اب��ن��ة واأخ���ت  اإن���ه بينما مت و���س��ع  ن��ي��وز«،  »ف��وك�����س 

ه���ارب���ر يف ق�����ارب جن�����اة، ب��ق��ي ال��ق�����س ع��ل��ى م��ن 

تايتانيك واأعطى �سرتة النجاة اخلا�سة به الأحد 

الركاب االآخرين.

العمر  م��ن  البالغ  الق�س  اأن  ذل��ك  بعد  وي��ق��ال 

املياه  يف  اختفى  حتى  الوعظ  يف  ا�ستمر  عاما،   39

املتجمدة.

ه��ارب��ر  ال��ق�����س  م��ن  ���س��ك��را  ال��ر���س��ال��ة  وت�سمنت 

ع��ل��ى  ي����ون����غ«،  »االأخ  زم���ي���ل���ه  اإىل  ه��ي��و���س��ن  م���ن 

م�ساعدته قبل رحيل هاربر اإىل الواليات املتحدة 

م��ك��ت��وب��ة ع��ل��ى ق��رط��ا���س��ي��ة ت��اي��ت��ان��ي��ك، ال��ر���س��ال��ة 

بالربيد  اإر���س��ال��ه��ا  ومت   ،1912 اأب��ري��ل   11 م��وؤرخ��ة 

تايتانيك  نقلت  عندما  اإيرلندا  كوينزتاون،  من 

الركاب هناك يف ذلك اليوم.

قبل  ال�سطور  هذه  بكتابة  »اأق��وم  هاربر:  كتب 

اأن ن�سل اإىل كوينزتاون الأوؤكد لك اأنني مل اأن�سك 

وال �سيما لطفك عندما كنا يف ال�سمال.

نوفمرب،   14 يف  امل��زاد  يف  اخل��ط��اب  بيع  و�سيتم 

دوالرا   38850 م���ن  ال��ب��ي��ع  ق��ب��ل  م���ا  ت��ق��دي��ر  م���ع 

اأمريكيا اإىل 64750 دوالرا اأمريكيا.

من  انت�سالها  مت  ر�سالة  بيعت   ،2017 ع��ام  ويف 

 166 مببلغ  امل��زاد  يف  تايتانيك،  �سحايا  اأح��د  جثة 

األف دوالر.

ك���م���ا ب���ي���ع ال�������س���د����س )اآل�������ة ف��ل��ك��ي��ة ت�����س��ت��خ��دم 

الذي  غرينيت�س(  عن  وفروقه،  التوقيت  لتحديد 

باأقل  كارباثيا  االإن��ق��اذ  �سفينة  قبطان  ا�ستخدمه 

من 97 األف دوالر يف عام 2016. وبيع كوب قدمته 

قبطان  اإىل  ب��راون  م��ويل  تايتانيك  م��ن  الناجية 

كارباثيا مقابل 200 األف دوالر يف عام 2015.

تايتانيك،  ال��ب��ح��ث يف ح��ادث��ة غ��رق  ي���زال  وم��ا 

ي��ك�����س��ف ع���ن امل���زي���د م���ن االأ�����س����رار، ح��ي��ث اأن����ه يف 

اإن  ال��ع��ام، ق��ال بحث ج��دي��د  وق��ت �سابق م��ن ه��ذا 

طق�س الف�ساء رمبا يكون قد لعب دورا يف كارثة 

تايتانيك.

رسالة صاغها بطل تايتانيك »الحقيقي« تعرض في المزاد 
للبيع بمبلغ 65 ألف دوالر

ملياردير عربي يدير ثروته بنفسه بعد 
فشل البنوك في إقناعه بعوائدها

ميزة جديدة تصل فيسبوك.. 
تعرف عليها!

نجمات الفن على رادار الزواج.. رفض 
وترقب وغموض

العربية-وكاالت

اأ�س�س امللياردير امل�سري حممد من�سور 

قبل 10 �سنوات �سركة ا�ستثمارية لالإ�سراف 

ع��ل��ى ث����روة اأ���س��رت��ه ب��ع��د ف�����س��ل ال��ب��ن��وك يف 

اإقناعه بالعائدات املمنوحة له والتي كانت 

اأقل من 2٪ �سنوياً.

وق���ال امل��ل��ي��اردي��ر ال��ب��ال��غ م��ن العمر 72 

ع���ام���اً، يف ح����وار ل���� »ب��ل��وم��ب��ريغ« »ال��ب��ن��وك 

ملقابلتك  اخل��رباء  من  المعاً  فريقاً  جتهز 

اأموالك  يدير  تعلم من  االأوىل معهم، وال 

 ٪2 عائد  على  حت�سل  النهاية  ويف  بعدها 

على اأموالك«.

اأ���س�����س م���ع اإخ���وت���ه ���س��رك��ة ع��امل��ي��ة منذ 

ع��ق��ود م�����س��ت ت�����س��م��ل ع��م��ل��ي��ات��ه��ا م��ط��اع��م 

»ماكدونالدز«، و�سركة »جرنال موتورز« يف 

العائلي  ملكتبها  الالزم  املال  م�سر، ما وفر 

 Airbnb« مثل  �سركات  يف  لال�ستثمار 

و�سركة   ،»»Twitter Incو  ،»Inc
ب���رام���ج  ����س���ان���ع���ة   ،  »Snowflake«

اأ�سهمها  ارتفعت  التي  ال�سحابية  البيانات 

التداول هذا  اأول يوم من  104٪ يف  بن�سبة 

العام.

وقال يف مقابلة اطلعت عليها »العربية.

نت«، »ال اأفتقد وجود �سركة الإدارة اأموايل 

واأديرها بنف�سي واإذا خ�سرت فقد خ�سرت«.

 - عائلته  تكتل  قيادة  يف  من�سور  �ساعد 

الذي تاأ�س�س كم�سّدر للقطن يف عام 1952 

- بعد وفاة والده يف عام 1976. وتبلغ قيمة 

ثروة العائلة االآن حوايل 7 مليارات دوالر، 

وفقا حل�سابات »بلومبريغ«.

وي���دي���ر اب���ن���ه ل��ط��ف��ي م��ن�����س��ور مكتب 

االأ�سرة من لندن، والتي اأطلق عليها »مان 

كابيتال«.

ا�ستثماراته  خف�س  اإن���ه،  من�سور  ق��ال 

�سباط/فرباير  �سهر  نهاية  يف   ٪75 بنحو 

امل��ا���س��ي، ب��ع��دم��ا ت�����س��ارع ان��ت�����س��ار ال��وب��اء يف 

ال�����س��ني وو����س���ل اأوروب�������ا وب������داأت االأرق�����ام 

تت�ساعف كل 5 اأو 7 اأيام، . راأيت )كوفيد( 

اأوروب����ا  اإىل  ي�سل  ب���داأ  ع��ن��دم��ا  ال�����س��ني  يف 

اأو  خم�سة  ك��ل  تت�ساعف  االأرق�����ام  وب�����داأت 

مكتبي  اإىل  »ذه��ب��ت  م�سيفاً  اأي�����ام،  �سبعة 

وقلت لفريقي اإننا بحاجة اإىل اخلروج من 

اأي اأ�سهم لي�ست يف قطاع التكنولوجيا«.

���س��رك��ت��ه مت��ت��ل��ك ح��ال��ي��اً  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

قدرا كبريا من ال�سيولة، حيث ترتقب ما 

�ست�سفر عنه االنتخابات االأمريكية ومدى 

تاأثريها على االأ�سواق.

عمل من�سور وزي��راً للنقل يف احلكومة 

امل�سرية يف الفرتة بني عامي 2005 اإىل عام 

2009، وبعد ا�ستقالته قرر اأن يوؤ�س�س »مان 

لي�ست  اال�ستثمار  »�سناعة  قائاًل  كابيتال«، 

اأح����د ع��ل��وم ال�����س��واري��خ، ومي��ك��ن توظيف 

اأن  ط��امل��ا  اأم��وال��ن��ا  الإدارة  الالمعة  ال��ك��وادر 

ميكننا  ال  ف��ل��م��اذا  ذل���ك  ت�ستطيع  ال��ب��ن��وك 

فعله باأنف�سنا ولدينا �سيولة كبرية«.

وي��ت��ك��ون ف��ري��ق »م���ان ك��اب��ي��ت��ال« م��ن 14 

�سخ�ساً، مبن فيهم لطفي من�سور الرئي�س 

للملياردير  ووف���ق���اً  ل��ل�����س��رك��ة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

اإىل  �سفقة  تنفذ  ال�����س��رك��ة  ف���اإن  امل�����س��ري، 

بفكر  تعمل  ال  فال�سركة  �سنوياً،  �سفقتني 

ت��دوي��ر ال�����س��رك��ات ب��ج��داول زمنية الإع���ادة 

االأموال اإىل امل�ساهمني فاالأهم »اأننا نعرف 

وروؤية  كبرية  �سركات  وبناء  ال�سراء  كيفية 

القطاعات الواعدة يف امل�ستقبل«.

الرتكيز على التكنولوجيا

عاما،   15 ح���وايل  قبل  م��وؤمت��ر  يف  كنت 

�سوف  ال��ع��امل  ي��ق��ول  رج��ال  �سمعت  عندما 

ي��ت��غ��ري: ي���وم م���ا، ل��ن حت��ت��اج اإىل ال��ذه��اب 

ل����روؤي����ة ال��ط��ب��ي��ب ���س��خ�����س��ي��اً، و���س��ي��ت��ط��ل��ب 

االأم��ر منك فقط �سا�سة ترى من خاللها 

ما  وه��و  طبية،  و�سفة  الإعطائك  الطبيب 

الذي  املكان  هو  امل�ستقبل  اأن  بداخلي  زرع 

ت��ت��واج��د ب���ه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، و ا���س��ت��ث��م��رن��ا 

و  Facebook يف  م���ب���ك���ر  وق������ت  يف 

 ،  Spotifyو  Uberو  Twitter
 Snowflake يف  االأخ����رية  االآون����ة  ويف 

.Adyenو

دبي - العربية

اأن  عاملية  �سحافية  تقارير  ك�سفت 

االأ�سهر  االجتماعي  التوا�سل  من�سة 

حاليا  تخترب  »ف��ي�����س��ب��وك«،  ال��ع��امل  يف 

ت���ق���ن���ي���ة ج����دي����دة ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 

الذكية. الهواتف 

موقع  عرب  من�سور  تقرير  واأو���س��ح 

»اإن��غ��ادج��ي��ت« ال��ت��ق��ن��ي امل��ت��خ�����س�����س اأن 

تطبيق  حاليا  يخترب  االأزرق،  امل��وق��ع 

من  حم��دود  عدد  على  اجلديدة  امليزة 

ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ب��ن��ظ��ام��ي 

ت�سغيل »اأندرويد« و«اآي اأو اإ�س«.

�سمله  م�ستخدم  الأي  �سيمكن  كما 

 Dark« زر  ي���رى  اأن  االخ��ت��ب��ار  ه���ذا 

االإع������������دادات  ق�������س���م  يف   »mood

واخل�����س��و���س��ي��ة اخل���ا����س���ة ب����ه ���س��م��ن 

عالمة تبويب القائمة.

خيار  عاملياً،  االأ�سهر  املن�سة  ومتنح 

ت�����س��غ��ي��ل »ال��و���س��ع  اإي���ق���اف  اأو  ت��ط��ب��ي��ق 

اأي�����س��ا  ���س��خ�����س، وت��ت��ي��ح  امل��ظ��ل��م« الأي 

املظلم  الو�سع  لت�سغيل  جديدة  تقنية 

م���ث���ال يف امل�������س���اء ف���ق���ط، ب��ح��ي��ث ي��ت��م 

ت��ط��ب��ي��ق��ه ع��ن��د غ�����روب ال�����س��م�����س ويف 

ال�����س��ب��اح ي��ت��م اإل���غ���اء ت��ف��ع��ي��ل ال��و���س��ع 

املظلم.

قد  »في�سبوك«  �سركة  وك��ان��ت  ه��ذا 

ط��رح��ت خ��ي��ار »ال��و���س��ع امل��ظ��ل��م« على 

»�سطح  اإ�سدار  يف  موقعها  م�ستخدمي 

طريقها  يف  اأن��ه��ا  يبدو  ولكن  امل��ك��ت��ب«، 

كليا  باآليات وتقنيات جديدة  لتطبيقه 

يف ن�سخة الهواتف املحمولة.

القاهرة -العربية

ح����ال����ة م����ن ال���غ���م���و����س ت��ف��ر���س��ه��ا 

الوقت  يف  العربي  الفن  جنمات  بع�س 

احل������ايل، ب��ع��دم��ا ت������رددت اأ����س���م���اوؤه���ن 

وارتباطهن  املا�سية،  االأ�سابيع  طيلة 

مب�ساريع زواج حمتملة.

ذل�����ك االأم�������ر ال������ذي ج�����ذب ان��ت��ب��اه 

التفا�سيل  معرفة  اأج��ل  من  اجلمهور 

واك���ت�������س���اف احل��ق��ي��ق��ة، ول���ع���ل ب�����س��رى 

بنباأ  م��وق��ف��ه��ا  ي��ح�����س��م  م��ن  اأول  ك��ان��ت 

بعد  ل��ل��زواج  عر�سا  تلقت  بعدما  �سار، 

الرابعة من  ال��دورة  انتهاء حفل ختام 

ال�سينمائي. مهرجان اجلونة 

�ستكون  اجل��ون��ة  م��دي��ن��ة  اأن  وي��ب��دو 

اآخ���ر، يتعلق ه��ذه  ���س��اه��دة ع��ل��ى ح��دث 

ال��ت��ي  ال��ت��ون�����س��ي��ة درة،  ب��ال��ف��ن��ان��ة  امل����رة 

�ستحتفل  اأن��ه��ا  التقارير  بع�س  ذك��رت 

بزواجها م�ساء االثنني باجلونة.

رجل  على  زفافها  حفل  يقام  حيث 

الذي  االأمر  �سعد، وهو  االأعمال هاين 

اأن��ه��ا  ب���ه، واأك����دت  اأن ت��ق��ر  رف�����س��ت درة 

حقيقيا  ك����ان  اإن  االأم�����ر  ع���ن  ���س��ت��ع��ل��ن 

حينما ترغب يف ذلك فقط.

كونها  اإىل  اأ�سارت  التفا�سيل  اأن  اإال 

اع���ت���ذرت ع���ن ع����دم ح�����س��ور ف��ع��ال��ي��ات 

مهرجان اجلونة الن�سغالها بالرتتيب 

حفل  ح�����س��رت  لكنها  ال���زف���اف،  حل��ف��ل 

اخل�����ت�����ام م�����ن اأج�������ل ت���وج���ي���ه دع������وات 

اأ���س��دق��ائ��ه��ا،  اإىل ع����دد م���ن  حم�����دودة 

النهائية،  الرتتيبات  على  واالإ���س��راف 

ح���ي���ث ت���ت���واج���د ه���ن���اك ح���ت���ى اإق���ام���ة 

الزفاف.

قاطع  ب�سكل  اأعلنت  بدورها  اأ�سالة 

وذل��ك  الثالثة،  للمرة  ت��ت��زوج  ل��ن  اأن��ه��ا 

اأن خ��رج��ت ���س��ائ��ع��ات حت��ا���س��ره��ا  ب��ع��د 

بعد  ح��ب  ق�سة  تعي�س  بكونها  وتفيد 

انف�سالها عن املخرج طارق العريان.

واأ�������س������ارت اأ�����س����ال����ة ع���ل���ى ه��ام�����س 

تفلح  مل  اأنها  اإىل  باجلونة،  تواجدها 

الوقت  يف  ولديها  ال���زواج،  م�سروع  يف 

اأن ه��ن��اك ما  اأب��ن��اء، كما  اأرب���ع  احل���ايل 

لن  لذلك  ال���زواج،  ع��ن  بعيدا  ي�سغلها 

تفكر يف هذا االأمر.

ع����ل����ى اجل������ان������ب االآخ������������ر، ي��ح��ي��ط 

نيللي  ال��ف��ن��ان��ة  مب�ستقبل  ال��غ��م��و���س 

ك����رمي، ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت ق��ب��ل اأ���س��ه��ر عن 

االأعمال  اإىل رجل  ارتباطها وخطبتها 

ع��م��ر اإ����س���الم، وه���و ���س��دي��ق ل��ه��ا منذ 

�سنوات طويلة.

ح���ي���ث اأع���ل���ن���ت ارت���ب���اط���ه���ا ب����ه ب��ع��د 

و�س«   100 »ب�  االأخري  عر�س م�سل�سلها 

ك��ب��ريا يف �سهر  وال�����ذي ح��ق��ق جن��اح��ا 

معا  �سورهما  ون�سرا  املا�سي،  رم�سان 

انتظارا لتحديد موعد الزواج.

ف��ج��رت  اأ����س���ب���وع���ني  ق���ب���ل  اأن���ه���ا  اإال 

لقاء  يف  حلت  حينما  ك���ربى،  م��ف��اج��اأة 

ت��ل��ف��زي��وين اأك���دت خ��الل��ه اأن��ه��ا كرهت 

م��ن  ت���ت���زوج  اأن  ت���ري���د  وال  ال����رج����ال، 

مع  العي�س  يف  ترغب  اأنها  كما  جديد، 

ولنف�سها. نف�سها 

ق���اط���ع  ب�������س���ك���ل  حت�������س���م  اأن  دون 

معنى  وه��ل  خطيبها،  م��ع  م�ستقبلها 

انف�سلت  اأن��ه��ا  ب��ه��ا  اخل��ا���س  احل��دي��ث 

ت�سجيلها  مت  الت�سريحات  اأن  اأم  عنه 

قبل اأن ترتبط به.

وهو االأمر الذي مل تتداركه نيللي 

ك��رمي ب��ع��د ذل���ك، وت��رك��ت االأم����ور كما 

هي، يف ظل غيابها عن ال�ساحة الفنية 

خالل االأيام االأخرية وعدم ظهورها.


