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تجارة عمان: القطاع التجاري لم يعد يحتمل 
مزيدا من االغالقات

 اجراءات لوجستية لتسهيل عملية االقتراع 
في ظل جائحة كورونا

 االنباط-عمان  

 عر�س جمل�س ادارة غرفة جتارة عمان، امام 

املهند�سة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزي��رة 

القطاع  تواجه  التي  التحديات  اأب��رز  علي،  مها 

ال���ت���ج���اري واخل����دم����ي وخ���ا����س���ة ال��ن��اج��م��ة عن 

تداعيات جائحة كورونا امل�ستجد.

واكد اع�ساء املجل�س خالل اللقاء الذي عقد 

تواجه  التي  التحديات  اب��رز  ان  الغرفة،  مبقر 

ب��ال��ع��دي��د م��ن الق�سايا  ت��رك��ز  ال��ي��وم  ال��ق��ط��اع 

�سيطبق  ال�����ذي  ال�����س��ام��ل  احل���ظ���ر  مب��ق��دم��ت��ه��ا 

م��ب��ا���س��رة ب��ع��د االع����الن ع��ن ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات 

ال��ن��ي��اب��ي��ة ومل����دة ارب���ع���ة اي�����ام، م�����س��ري��ن اىل ان 

امل��زي��د من  ال��وط��ن��ي مل يعد يحتمل  االق��ت�����س��اد 

االغالقات.

ال�سامل  التجوال  حظر  ان  املجل�س  واو���س��ح 

املرتبة  اخل�سائر  حجم  م��ن  فاقم  اجلمع  اأي���ام 

على  العديد من القطاعات التجارية واخلدمية 

ال�سماح  مطالبا  واملقاهي،  املطاعم  ومبقدمتها 

لهم بالعمل من خالل خدمة التو�سيل املنزيل 

ف���ق���ط، ول���ل���ب���ق���االت وال�������س���وب���رم���ارك���ت ب��ال��ب��ي��ع 

لالأفراد �سراً على االقدام لتجنب االزدحامات 

�سرورة  املجل�س  واكد  وال�سبت.  اخلمي�س  يومي 

وج��ود مندوب عن غرفة جت��ارة عمان يف جلان 

اأوام��ر  تنفيذ  مراقبة  على  تعمل  التي  التفتي�س 

ال���دف���اع، وت��وف��ر خ��ط ���س��اخ��ن م��ن ق��ب��ل وزارة 

ال�سناعة والتجارة والتموين ال�ستقبال �سكاوى 

من  وذل��ك  للغنب  يتعر�سون  قد  الذين  التجار 

ال�سفافية و�سمان تطبيق العدالة. وطالب  باب 

املجل�س مبعاجلة ال�سرر الذي حلق بالقطاعات 

ال��ت��ج��اري��ة واخل��دم��ي��ة ج����راء ج��ائ��ح��ة ف��رو���س 

كورونا.

التفا�صيل �ص »5«

 االنباط-عمان  

ات�سااًل  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  تلقى 

امل�ست�سارة  م��ن  امل��رئ��ي  االت�����س��ال  تقنية  ع��ر 

االأملانية اأجنيال مركل، بحثا خالله العالقات 

ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  واأمل���ان���ي���ا، و���س��ب��ل  االأردن  ب���ن 

خمتلف  يف  بينهما  اال�سراتيجية  وال�سراكة 

املجاالت.

واأعرب جاللة امللك، خالل االت�سال الذي 

ج���رى ام�����س االأرب���ع���اء ب��ح�����س��ور ���س��م��و االأم���ر 

احل�سن ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ويل ال��ع��ه��د، عن 

اإىل االأردن  اأملانيا  تقديره للدعم الذي تقدمه 

واملنطقة.

التن�سيق  م��وا���س��ل��ة  اأه��م��ي��ة  واأك����د ج��الل��ت��ه 

والت�ساور بن البلدين حيال خمتلف الق�سايا 

ج��ه��ود  امل�������س���رك، خ�����س��و���س��اً  ذات االه���ت���م���ام 

م��ك��اف��ح��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا. وت���ن���اول االت�����س��ال 

والق�سية  وال��دول��ي��ة،  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل�����س��ت��ج��دات 

الفل�سطينية.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-عمان  

 

 حت��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب عر 

ل��ي��وم االق����راع، على �سالمة ون��زاه��ة  اإج�����راءات 

ال�سحة  على  احل��ف��اظ  م��ع  االنتخابية  العملية 

ال���ع���ام���ة وم���ن���ع ان��ت�����س��ار ال���ف���رو����س. وب��ح�����س��ب 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ي اأع��دت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ت��ب��داأ عملية 

االق������راع يف مت����ام ال�����س��اع��ة ال�����س��اب��ع��ة ���س��ب��اح��ا، 

اإمكانية  م��ع  م�����س��اء،  ال�سابعة  ال�����س��اع��ة  وتنتهي 

متديد االقراع يف بع�س الدوائر مدة �ساعتن. 

وي����ب����داأ ع��ن��د دخ�����ول ال���ن���اخ���ب غ���رف���ة االق�����راع 

ال��ت��ح��ق��ق م���ن ���س��خ�����س��ي��ت��ه م���ن خ����الل ب��ط��اق��ت��ه 

ال�سخ�سية �سارية املفعول ومن عدم وجود مادة 

احل���ر االن��ت��خ��اب��ي امل��ع��ت��م��د م��ن ال��ه��ي��ئ��ة لغايات 

اإ���س��ب��ع ال�����س��ب��اب��ة ل��ل��ي��د الي�سرى  االق�����راع ع��ل��ى 

للناخب وع��دم وج��ود م��ادة ع��ازل��ة عليه. ودع��ت 

وتزويد  الكمامة،  ب��ارت��داء  االل��ت��زام  اإىل  الهيئة 

قبل  من  له  خم�س�س  وقلم  بالقفازات  الناخب 

اإىل  اإ���س��اف��ة  جلنة االق���راع يف غرفة االق����راع، 

التحقق من ادراج ا�سم الناخب بجدول الناخبن 

االإلكروين با�ستخدام قارئة الباركود ثم يوؤ�سر 

ع��ل��ى ج����دول ال��ن��اخ��ب��ن االإل����ك����روين. وبح�سب 

التعليمات يجري التحقق من اإدراج ا�سم الناخب 

يف جدول الناخبن الورقي اخلا�س بال�سندوق، 

ثم يوؤ�سر اأمام ا�سم الناخب، ويطلب منه التوقيع 

ال��ن��اخ��ب قد  ب���اأن  ل��ل��دالل��ة  يف اخل��ان��ة املخ�س�سة 

اللجنة  ع�سو  يعيد  ث��م  ب��االق��راع  حقه  م��ار���س 

ل��ل��ن��اخ��ب ب��ط��اق��ت��ه ال�����س��خ�����س��ي��ة، وي�����س��ل��م ورق���ة/ 

املقرع  ويقوم  االق��راع خمتوما وموقعا،  دفر 

رمز   / رق��م  ال�سم/  املقابلة  اخلانة  يف  بالتاأ�سر 

الدائرة  يف  املر�سحة  القوائم  من  واح��دة  قائمة 

االنتخابية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

ا�سعد اهلل اوقاتكم بكل اخلر واملحبة داعن 

املوىل عز وجل ان يعينكم علي حتمل امل�سوؤوليات 

مير  واالردن  ع��ات��ق��ك��م.  ع��ل��ى  امل���ل���ق���اة  اجل�������س���ام 

بظروف ع�سيبة جراء جائحه فايرو�س الكورونا 

ان  »االن���ب���اط«  ب�سحيفة  ت��ع��ودن��ا  وق���د  امل�ستجد 

ا���س��ب��وع ق�سية خمتلفة  ك��ل  اي��دي��ك��م  ب��ن  ن�سع 

التي  مع و�سع بع�س من االقراحات واحللول 

ق���د ت�����س��اه��م يف ال��ت��ع��اون امل�����س��رك م���ا ب���ن دور 

باملنفعة  يعود  مب��ا  الكثر  يف  الفاعل  ال�سحافة 

النهج  �سرا على  وامل��واط��ن  الوطن  العامة على 

الها�سمي املتمثل بكتاب التكليف ال�سامي ا�سافة 

اىل ال��روؤى امللكية ال�سامية التي و�سعها جاللة 

اهم ما  النقا�سية ومن  االوراق  امللك من خالل 

وال�سحيه  االقت�ساديه  اجل��وان��ب  غ��ر  بها  ج��اء 

واالهتمام بال�سباب التوجه نحو تطوير النظام 

الدميقراطي واجناحه والعمل على تعميقه.

دولة الرئي�س

اردنا هذا اال�سبوع �سحيفة »االنباط« الورقية 

لها  تتبع  التي  االلكرونية  ومواقعها  اليومية 

دولتكم  م��ع  ل��ن��ت��وا���س��ل  التقليد  ع��ن  نبتعد  ان 

م�����س��ت��اأذن��ن ان ن��ت��ح��اور ح���ول ع���دد م��ن ق�سايا 

الوطن مع اننا نعرف متام املعرفة بان الواجب 

يحتم علينا االنتظار حتى تنق�سي املائة يوم. لذا 

لدولتكم  نتوجه  اال�ستثنائية  ال��ظ��روف  وب�سبب 

ببع�س م��ن االم���ور التي تهم ال��وط��ن وامل��واط��ن 

ال�سارع  ثقة  الع���ادة  �سعيا  ال�سارع  ام��ام  لن�سعها 

باحلكومات من خاللكم وحكومتكم الر�سيدة

دولة الرئي�س

ل��ق��د كنتم االق����رب م��ن ج��الل��ة امللك  اوال - 

وم���رك���ز ���س��ن��ع ال���ق���رار ح��ي��ث ت��ول��ي��ت��م منا�سب 

دبلوما�سية وقانونية وبناء على ذلك وبحكم هذا 

امل�ستوين  ال��ق��رب كنتم على اط��الع وا���س��ع على 

�سيا�سة حكومتكم  واخل��ارج��ي فما هي  الداخلي 

العامة لتطبيق ما جاء بكتاب التكليف ال�سامي؟

ث��ان��ي��ا - ت���درك���ون دول��ت��ك��م ح��ج��م اال����س���رار 

االقت�سادية واالجتماعية جراء جائحه فرو�س 

وال��ذي  واالردن  بالعامل  ع�سفت  التي  الكورونا 

يعتر ج��زء ال يتجزء م��ن ه��ذا ال��ع��امل مب��دة ال 

تتجاوز الثمانية ا�سهر تقريبا لذا هل تعتقدون 

انكم قادرين على التخطي؟وكيف؟

ثالثا - اجلائحة غرت معظم املفاهيم حول 

انتقل  حيث  واجل��ام��ع��ي  امل��در���س��ي  التعليم  نظام 

مقاعد  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال��ن��ظ��ام  م��ن  ف��ج��اأة  التعليم 

درا�سية و كتب مدر�سية و حما�سرات جامعية اىل 

التعلم عن بعد ما دف��ع بالعديد من املخت�سن 

واملهتمن و غر املخت�سن اىل خلق اختالفات 

وخالفات بوجهات النظر حول جناح وعدم جناح 

دور حكومتكم ال  فما   ، الق�سريه  التجربة  ه��ذه 

جناح التجربة وهل تعتقد انها �ستبنى جيل واعي 

قادر على العطاء ؟

رابعا - اجلانب ال�سحي وهو االهم لقد و�سل 

االمر توجيه االتهامات حلكومتكم والتي �سبق ان 

وجهت االتهامات اىل احلكومة ال�سابقة التي كان 

يرا�سها دولة الدكتور عمر ال��رزاز وال��ذي تعتر 

حكومته اول حكومة ظهر فيها وباء الفايرو�س 

حول وجود خلل باالمكانات الطبية والتمري�سية 

وامل���راك���ز  للم�ست�سفيات  ال��ف��ن��ي��ة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 

القدرة  ع��دم  اظهر  وال��ذي  وكوادرهما  ال�سحية 

على ا�ستيعاب اعداد اال�سابات التي و�سلت الرقام 

تدعو للقلق .

توقيع  ح���ول  دول��ت��ك��م  ت�سريحات   - خام�سا 

امل�ست�سفيات  م���ن  ع����دد  م���ع  وع���ق���ود  ات��ف��اق��ي��ات 

لتلقي  م�سابن  ا�ستقبال  على  بالعمل  اخلا�سة 

العالج علما بان الواجب جتاه االنتماء الوطني 

يحتم على القطاع اخلا�س وحتديدا ال�سحي ان 

اب��واب م�ست�سفياته دون االنتظار  يبادر اىل فتح 

بحثا عن عقود مادية لذا نرجو دولتكم التو�سيح 

ال�سايف لتبيان من يقف اىل جانب الوطن ومن 

يبحث عن امل�سلحة ال�سخ�سية .

�ساد�سا - اخرا ولي�س اخرا والوطن ال يف�سله 

اي��ام من تاريخ ه��ذا اليوم اخلمي�س  �سوى اربعة 

االنتخابات  اج��راء  وه��و  د�ستوري  ا�ستحقاق  عن 

ه��ذه  ظ��ل  يف  ع�سر  ال��ت��ا���س��ع  للمجل�س  ال��ن��ي��اب��ي��ة 

الظروف اال�ستثنائيه وبعيدا عن اجراءات احلظر 

يبحث عن  ال���ذي  ال��ع��ام��ل  �سيت�سرر منها  ال��ت��ي 

قوت عياله يوما بيوم ما هي اجراءات حكومتكم 

الذين  ال�سامتن  لهوؤالء  العي�س  لقمة  لتوفر 

يعي�س الوطن بقلوبهم ووجدانهم .

دولة الرئي�س

متمنن مبوؤ�س�ستنا ال�سحفية »االن��ب��اط« ان 

ن�سمع ونقراأ االجابات ال�سافية من دولتكم ، مع 

وا�سعن  ال��وط��ن  م��ع  جميعا  نقف  ان��ن��ا  تاكيدنا 

اجل  م��ن  ثابتة  بخطى  لل�سر  بايديكم  ايدينا 

جتاوز الظروف اال�ستثنائية التي مير بها الوطن 

الغايل و�سكرا دولة الرئي�س.

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزيرة 
التجارة والتعاون اإلنمائي الهولندية

لع على خبرات إدارة   وزير العدل يطَّ
ابعة  المختبرات واالدلة الجرمية التَّ

لألمن العام

ديوان التشريع والرأي أيام الحظر ال 
ينطبق عليها مفهوم العطلة الرسمية 

الواردة في قانون العمل

100 يوم ويوم على إضراب األسير 
االخرس وتخوف على حياته

االنباط- عمان

 اأج��������رى ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال������������وزراء، ووزي������ر 

امل��غ��رب��ن، اأمي��ن ال�سفدي  اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون 

ات�������س���ااًل ه��ات��ف��ي��اً، ام�����س االأرب����ع����اء، م���ع وزي���رة 

التجارة الدولية والتعاون االإمنائي الهولندية، 

وتطوير  ت��ع��زي��ز  �سبل  ف��ي��ه  ب��ح��ث  ك��اغ  �سيغريد 

ال�سديقن  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 

االإقليمية. وامل�ستجدات 

واأك���د ال��وزي��ران وف��ق ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن وزارة 

امل�سرك  والتن�سيق  العمل  ا�ستمرار  اخلارجية، 

الثنائية  العالقات  �سياق  ويف  املجاالت  كافة  يف 

مواجهة  يف  والت�سامن  اململكتن  بن  املتميزة 

ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا وال���ت���ح���دي���ات االق���ت�������س���ادي���ة 

ال��ن��اج��م��ة ع���ن االإج�������راءات امل��ت��خ��ذة مل��واج��ه��ت��ه��ا 

خ�سو�ساً على االقت�سادات �سغرة احلجم.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

ي��وا���س��ل االأ����س���ر م��اه��ر االأخ���ر����س اإ���س��راب��ه 

التوايل،  على   )101( لليوم  الطعام  عن  املفتوح 

و�سط حتذيرات من تدهور و�سعه ال�سحي.

وق���ال ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م هيئة ���س��وؤون االأ���س��رى 

لالأ�سر  ال�����س��ح��ي  ال��و���س��ع  اإن  رب���ه  ع��ب��د  ح�سن 

االأخر�س ما زال �سعباً جداً، وهناك قلق �سديد 

ع��ل��ى ح��ي��ات��ه، ح��ي��ث ي��ع��اين م��ن اإع���ي���اء واإج��ه��اد 

والنطق  ال�سمع  حا�ستا  ت��اأث��رت  كما  �سديدين، 

يف  �سديد  واأمل  ت�سنج  لنوبات  ويتعر�س  ل��دي��ه، 

ج�����س��ده، و���س��داع ���س��دي��د. ول��ف��ت اىل اأن���ه يف اأي��ة 

تودي  قد  �سحية  النتكا�سة  يتعر�س  قد  حلظة 

ب��ح��ي��ات��ه، اأو ت��ل��ح��ق ����س���رًرا ب��اأع�����س��اء احل��ي��وي��ة. 

على  م�ستمرة  زال��ت  م��ا  اجل��ه��ود  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ال�����س��ع��ي��د ال��ق��ان��وين وال�����س��ي��ا���س��ي ل���الإف���راج عن 

العامل،  برملانات  مع  توا�سل  وهناك  االأخ��ر���س، 

ف�����س��ال ل��ل�����س��غ��ط اجل���م���اه���ري ب���ه���دف اإن���ق���اذ 

حياته.

 ،2020 27 مت���وز  ب��ت��اري��خ  واع��ت��ق��ل االأخ���ر����س 

»ح��وارة«  معتقل  اإىل  اعتقاله  بعد  نقله  وج��رى 

ونقل  الطعام،  عن  املفتوح  باإ�سرابه  �سرع  وفيه 

ث��م ج���رى حتويله  ���س��ج��ن »ع���وف���ر«،  اإىل  الح��ق��ا 

وثبتت  اأ�سهر،  اأربعة  ملدة  االإداري  االعتقال  اإىل 

املحكمة اأمر االعتقال الحقا. وا�ستمر احتجازه 

مع  ال�سحي  و�سعه  ت��ده��ور  اأن  اإىل  »ع��وف��ر«  يف 

مرور الوقت،.

التفا�صيل �ص »10«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

تلقى جاللة امللك عبداهلل الثاين، ام�س 

االأربعاء، ات�سااًل هاتفياً من رئي�س املجل�س 

االأوروبي �سارل مي�سيل، جرى خالله بحث 

اآفاق التعاون وال�سراكة اال�سرتاتيجية بني 

االأردن واالحتاد االأوروبي.

وت���ن���اول االت�����س��ال اجل���ه���ود االإق��ل��ي��م��ي��ة 

وال����دول����ي����ة يف احل�������رب ع���ل���ى االإره����������اب، 

ال����ت����ع����اون يف حم���ارب���ة  ت���ع���زي���ز  واأه����م����ي����ة 

االإره������اب وال���ت���ط���رف، وف���ق ن��ه��ج ���س��م��ويل، 

ال��دور  االأوروب���ي  املجل�س  رئي�س  اأك��د  حيث 

ال��ق��ي��ادي جل��الل��ة امل��ل��ك يف ت��ع��زي��ز االأم���ن 

م��ب��ادرة  واأه��م��ي��ة  ال��ع��امل��ي،  وال��وئ��ام  وال�سلم 

اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  العقبة”،  “اجتماعات 
جاللته.

واإدان���ت���ه  االأردن  رف�����س  ج��الل��ت��ه  واأك����د 

جلميع اأ�سكال االإرهاب، الذي ال دين له.

كما �سدد جاللة امللك على �سرورة نبذ 

وتكري�س  اأ���س��ك��ال��ه،  بكل  ال��ك��راه��ي��ة  خ��ط��اب 

التي  االآخر،  وال�سالم واحرتام  الوئام  قيم 

يج�سدها الدين االإ�سالمي احلنيف.

االنباط - جواد اخل�رضي

اأوق����ف حم��اف��ظ م��ع��ان د حم��م��د ال��ف��اي��ز 

ع��ري�����س مل ي��ل��ت��زم ب��اوام��ر ال��دف��اع وخ��ال��ف 

���س��روط ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة . ال��ف��اي��ز ب��ني “ 

لالنباط “ باأنه مت جلب عدد من العر�سان 

الذين خالفوا التعليمات عدا عن عدد اأخر 

مطلوبني ومت التعميم عليهم جللبهم . 

م��ن ج��ان��ب اأخ���ر ق��ال ال��ف��اي��ز ان الهدف 

لي�ست ال��غ��رام��ات ، اإمن��ا احل��ر���س واخل��وف 

نعول  اأن��ن��ا  وا���س��اف   . ع��ل��ى �سحة اجل��م��ي��ع 

باملنظومة  اال�سا�س  وهو  املواطن  على وعي 

ال�����س��ح��ي��ة م����ن خ�����الل ال���ت���زام���ه ب����ارت����داء 

ال���ك���م���ام���ة وال���ت���ب���اع���د اجل�������س���دي وجت��ن��ب 

ال��ت��ج��م��ع��ات ����س���واء مب��ن��ا���س��ب��ات االف�����راح اأو 

العزاء وحتى باال�سواق .

ال���ع���دي���د م��ن  ال���ف���اي���ز ان  اأو�����س����ح   ك���م���ا 

امل���خ���ال���ف���ني ح����ني ي���ت���م خم��ال��ف��ت��ه��م ج����راء 

والتعليمات  الدفاع  باأوامر  التزامهم  عدم 

املالية  قدرتهم  ع��دم  من  ي�سكون  ال�سادرة 

على دفع الغرامة وهنا ت�ساءل املحافظ عن 

�سبب عدم االلتزام ؟ مع اأن االلتزام يقيهم 

وي��ق��ي االخ���ري���ن م��ن اال���س��اب��ة ب��ف��اي��رو���س 

اي�سا على عدم  اأك��د  . ج��راء ذلك  الكورونا 

خطورة  يعي  ال  م�ستهرت  اأي  م��ع  ال��ت��ه��اون 

ع��دم االل��ت��زام داع��ي��ا اجل��م��ي��ع اىل ���س��رورة 

احل���ر����س ع��ل��ى ال�����س��ح��ة ال���ع���ام���ة ك���اف���راد 

وجمتمع ب�سكل عام .

االنباط- عجلون

االربعاء،  ام�س  عقد،  اجتماع  بحث 

يف ب���ل���دي���ة ع���ج���ل���ون ال����ك����رى ال���ي���ات 

ت�������س���ري���ع ال����ع����م����ل الجن��������از م�������س���روع 

م�ست�سفى االميان احلكومي اجلديد.

واأك�������د رئ���ي�������س جم��ل�����س امل��ح��اف��ظ��ة 

جميع  معاجلة  ���س��رورة  املومني  عمر 

اجن��از  ب��ت��اخ��ري  تت�سبب  ال��ت��ي  امل�����س��اك��ل 

لت�سغيل  االأع��م��ال  وا�ستكمال  امل�سروع 

امل�����س��ت�����س��ف��ى، ال����س���ي���م���ا يف م���ث���ل ه���ذه 

ال�����ظ�����روف احل����ال����ي����ة واحل�����اج�����ة اىل 

العالجية  اخل��دم��ات  يقدم  م�ست�سفى 

ال����ط����ب����ي����ة ال�������الزم�������ة وف�����ت�����ح ج��م��ي��ع 

ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ط��ب��ي��ة واخل����دم����ات 

امل�����س��ان��دة االأخ����رى ملر�سى  االأ���س��ا���س��ي��ة 

املحافظة .

وبني انه مت اإجراء درا�سة م�ستعجلة 

م��ن امل��ج��ل�����س الإمت����ام ع��م��ل��ي��ات متديد 

امل����ي����اه وت�����س��غ��ي��ل امل�������س���روع ب�����س��ورت��ه 

امل�����س��ت�����س��ف��ى  اأن  خ�����س��و���س��ا  ال��ن��ه��ائ��ي��ة، 

احل���ايل مت ه��دم اأج��زائ��ه وي��ع��اين من 

���س��ي��ق م��ب��ان��ي��ه ال���ت���ي اأ����س���ب���ح���ت غ��ري 

مالئمة كونها قدمية ومتهالكة.

واأكد رئي�س البلدية املهند�س ح�سن 

الزغول اأهمية اجناز امل�سروع احليوي 

والتعاون  املحافظة  اأبناء  يخدم  الذي 

م���ا ب���ني ج��م��ي��ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة حلل 

املعيقات وامل�ساكل التي توؤخر اجنازه .

لفتح  البلدية  ا�ستعداد  عن  واع��رب 

ال���ط���ري���ق م����ن خ����الل اآل���ي���ات���ه���ا ح��ي��ث 

بالبلدية  التنظيم  م��دي��ر  تكليف  مت 

لالطالع على واقع الطريق وحتديده 

واإزالة املعيقات املوجودة فيه من اجل 

قد  كانت  البلدية  ان  مبينا  جتهيزه، 

للم�سروع  ممانعة  عدم  باعطاء  قامت 

وت�سهيل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��ت��ي��ار  الإي�����س��ال 

العملية. مهامه 

وق�����ال م���دي���ر م�������س���روع امل�����س��ت�����س��ف��ى 

امل����ه����ن����د�����س ع���������ادل ح���������س����ن����ات خ����الل 

االجتماع الذي ح�سره مدير االأ�سغال 

امل��ه��ن��د���س م��اج��د ال��ع��ل��وان وع����دد من 

يف  امل�سروع  اأن  االإع��الم  و�سائل  ممثلي 

م��راح��ل��ه االأخ���رية ول��ك��ن ه��ن��اك بع�س 

���س��ري العمل  ال��ت��ي ت��واج��ه  ال��ت��ح��دي��ات 

واإي�سال  ال�سحي  ال�سرف  منها  فيه 

ال���ك���ه���رب���اء وف���ت���ح ال�������س���وارع ل��ل��م��ب��ن��ى 

عجلون  بلدية  جهود  مثمنا  اجل��دي��د، 

لتذليل  تعاونهم  املحافظة  وجمل�س 

العقبات وت�سهيل مهام عمل امل�سروع .

االنباط-عمان

ن��ف��ذت اأك���ادمي���ي���ة امل��ل��ك��ة ران���ي���ا ل��ت��دري��ب 

امل��ع��ل��م��ني ع�����ددا م���ن االن�����س��ط��ة وال���رام���ج 

املتنوعة بتقنية االت�سال املرئي خالل �سهر 

بث  جل�سات  �سملت  املا�سي،  االأول  ت�سرين 

مبا�سر عر �سفحاتها على موقع التوا�سل 

االجتماعي موجهة للمعلم والطالب معا.

ام�س  لالأكادميية  �سحايف  بيان  وبح�سب 

االرب����ع����اء، ت�����س��م��ن��ت ال���رام���ج م��و���س��وع��ات 

ال��ت��ق��ارب ال��ف��ك��ري، وم�����س��وؤول��ي��ة االأه�����ل يف 

ومهاراته،  الذاتي  والتعّلم  اأبنائهم،  تعليم 

وال����واق����ع االف���رتا����س���ي يف ال��ت��دري�����س بني 

تكنولوجية  وتطبيقات  واخليال،  احلقيقة 

يف  الريا�سّية  املفاهيم  تدري�س  على  ت�ساعد 

التعلم عن بعد.

ح��ول  متخ�س�سة  ن����دوات  ت�سمنت  ك��م��ا 

املعتمدة  والتطبيقات  ال��رام��ج  ا���س��ت��خ��دام 

كفاءة  لتح�سني  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  على 

وج��������ودة ال���ت���ع���ل���ي���م، حت������دث ف���ي���ه���ا امل���دي���ر 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ل�������س���وؤون اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

وخبرية  �سمالوي،  عبداملجيد  االأك��ادمي��ي��ة 

واملعرفة  التعليم  دائ��رة  يف  التعليم  تقنيات 

باإمارة اأبوظبي الدكتورة جنالء النقبي.

ون���ف���ذت االك���ادمي���ي���ة اي�������س���ا، ن�����س��اط��ات 

وال��ع��ل��وم  االإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ب�سبكة  تتعلق 

والدرا�سات االجتماعية ركزت على خمتلف 

امل����ه����ارات ال��ت��ي اك��ت�����س��ب��ه��ا امل��ع��ل��م��ون �سمن 

برامج ال�سبكات، يف اطار متابعة االأكادميية 

بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ 

هذه الرامج وتدريب املعملني عليها.

ون��ظ��م��ت االك���ادمي���ي���ة ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، 

ب��رن��اجم��ا ت��دري��ب��ي��ا يف امل�����س��اق االإل���ك���رتوين 

���س��م��ن ب���رن���ام���ج )ع����ّل����م ب���ث���ق���ة( ا���س��ت��ه��دف 

مبديريات  احلكومية  امل��دار���س  يف  املعلمني 

والكورة،  ال�سري،  والتعليم يف وادي  الرتبية 

وق�����س��ب��ة ال���ك���رك، وال��ق�����س��ر، حت��ت ���س��ع��ار “ 

الطلبة”،  وا���س��ت��ي��ع��اب  ف��ه��م  م���ن  ال���ت���اأك���د 

200 م��ع��ل��م وم��ع��ل��م��ة من  ن��ح��و  مب�����س��ارك��ة 

ع��ل��ى حم���اور جمع  ال��ت��خ�����س�����س��ات،  خمتلف 

على  والعمل  الطلبة،  فهم  ح��ول  البيانات 

البيانات، وبناء ثقافة اخلطاأ.

و����س���ارك���ت االك���ادمي���ي���ة يف ال���ع���دي���د من 

والدولية  االقليمية  ال��رتب��وي��ة  الفعاليات 

���س��م��ل��ت م���وؤمت���ر ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ال����دويل 

ال�سارقة  ام���ارة  يف  عقد  ال���ذي  اال�ستثنائي 

تدري�س  يف  بعد  ع��ن  )التعليم  ع��ن��وان  حت��ت 

ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة /ال�����واق�����ع وامل���ت���ط���ل���ب���ات، 

التدريب  الف�سلى يف  واملمار�سات  واالآف��اق(، 

املخت�سني  بني  العربية  اللغة  مهارات  على 

عن  تفاعلية  ور�سة  اإىل  ا�سافة  والباحثني، 

ب��ع��د ن��ظ��م��ه��ا امل��ج��ل�����س ال��ث��ق��ايف ال��ري��ط��اين 

التدري�سية  الكتب  ا�ستخدام  ح��ول  الثقايف 

طرق  ا�ستك�ساف  بهدف  بعد  عن  التعلم  يف 

ال��ت��دري�����س��ي��ة يف من�سات  ال��ك��ت��ب  ا���س��ت��خ��دام 

التعلم عن بعد.

االنباط-عمن

تلقى ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ات�����س��ااًل ع��ر تقنية 

بحثا  مريكل،  اأجنيال  االأملانية  امل�ست�سارة  من  املرئي  االت�سال 

التعاون  تعزيز  و�سبل  واأمل��ان��ي��ا،  االأردن  ب��ني  العالقات  خالله 

وال�سراكة اال�سرتاتيجية بينهما يف خمتلف املجاالت.

واأع����رب ج��الل��ة امل��ل��ك، خ��الل االت�����س��ال ال���ذي ج��رى ام�س 

الثاين  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�سني  االأم���ري  �سمو  بح�سور  االأرب��ع��اء 

ويل العهد، عن تقديره للدعم الذي تقدمه اأملانيا اإىل االأردن 

واملنطقة.

وال��ت�����س��اور بني  التن�سيق  اأه��م��ي��ة م��وا���س��ل��ة  واأك����د ج��الل��ت��ه 

امل�����س��رتك،  ال��ق�����س��اي��ا ذات االه��ت��م��ام  ال��ب��ل��دي��ن ح��ي��ال خمتلف 

خ�سو�ساً جهود مكافحة جائحة كورونا.

وتناول االت�سال امل�ستجدات االإقليمية والدولية، والق�سية 

الفل�سطينية، وجهود حماربة االإرهاب والفكر املتطرف، �سمن 

نهج �سمويل.

التعاليم  مع  يتنافى  االإره���اب  اأن  على  امللك  جاللة  و�سدد 

الوئام  تعزيز  اإىل  تدعو  التي  واالإن�سانية،  الدينية  وامل��ب��ادئ 

واملحبة واحرتام االآخر، ونبذ خطاب الكراهية.

بدورها، اأكدت امل�ست�سارة االأملانية اأجنيال مريكل، خالل االت�سال، 

ا�ستعداد بالدها لدعم جهود االأردن يف جمابهة وباء كورونا.

وجرى االت�سال بح�سور م�ست�سار االأمن القومي االأملاين.

االنباط- عمان

 اأع���ل���ن ال���ن���اط���ق االع����الم����ي ب��ا���س��م ال��ه��ي��ئ��ة 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل���الن���ت���خ���اب ج���ه���اد امل���وم���ن���ي اح���ال���ة 

تتعلقان  ال��ع��ام  امل��دع��ي  اىل  جديدتني  ق�سيتني 

ب��اال���س��ت��خ��دام ال��ف��ا���س��د ل��ل��م��ال يف ال��ت��اأث��ري على 

الناخبني يف العملية االنتخابية.

تتعلق  االوىل  ال��ق�����س��ي��ة  ان  امل��وم��ن��ي  وب����نّي 

من  لعدد  االنتخابية  املخالفات  جلنة  مبتابعة 

ل�سالح  ال��و���س��ط��اء  م��ن  ملجموعة  ال��ف��ي��دي��وه��ات 

لعمان  االنتخابية  ال��دائ��رة  يف  املر�سحني  اح��د 

االوىل ، حيث مت احالة املر�سح وكافة الو�سطاء 

التحقق من  ب��ع��د  ال��ف��ي��دي��وه��ات  امل��وج��ودي��ن يف 

الق�سية  اأم���ا  ال��ع��ام.  امل��دع��ي  اىل  �سخ�سياتهم 

ال���ث���ان���ي���ة ف��ت��ت��ع��ل��ق مب��ت��اب��ع��ة جل���ن���ة امل��خ��ال��ف��ات 

يقوم  الو�سطاء  الح��د  لفيديوهات  االنتخابية 

بعمل و���س��اط��ة ل�����س��راء اال����س���وات ل�����س��ال��ح اح��د 

حيث  باملفرق  االنتخابية  الدائرة  يف  املر�سحني 

مت اح��ال��ت��ه ب��ع��د ال��ت��ح��ق��ق م���ن ���س��خ�����س��ي��ت��ة هو 

واملر�سح اىل املدعي العام املخت�س .

االأنباط -عمان

عبيدات  نذير  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  اأو�سح 

اأن ن��ت��ائ��ج درا����س���ة ال��ل��ق��اح ال����ذي ت��ل��ق��اه ورئ��ي�����س 

للجهة  تتبع  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال���وزراء 

�ساحبة اللقاح و�ستقوم بن�سرها بعد انهاء اجراء 

الدرا�سة. وقال عبيدات يف مداخلة هاتفية عر 

من  ج��زء  ه��و  اللقاح  اإن  اململكة،  �سوت  برنامج 

درا�سة �سريرية مت البدء فبها قبل فرتة، وتلقاه 

وال��رئ��ي�����س ك��م��ت��ط��وع��ني، ول��ي�����س ك��ل��ق��اح معتمد 

يجرى  اأن  املمكن  م��ن  اأن���ه  واأ���س��اف  االأردن.  يف 

فح�س الختبار اللقاح بعد 3 اىل 4 ا�سابيع، ومن 

املفرت�س اأن يوؤخذ لقاح اآخر. وبني اأن ا�سحاب 

املعلومات  بن�سر  يقوموا  من  هم  الدرا�سة  ه��ذه 

اللقاح فعاال واآمنا ثم  اذا ما كان هذا  ويقررون 

يجرى اعتماده يف كل دولة ويعطى للمواطنني. 

واأو�سح اأن اللقاح هو االماراتي، ويجرى درا�سته 

قال  العامل،  وعن  االأردن.  �سهرين يف  نحو  منذ 

9 �سركات و�سلت اىل املرحلة  اإن هناك  عبيدات 

التي  وه��ي  ال�سريرية  ال��درا���س��ات  م��ن  االخ���رية 

حتدد اذا كان اللقاح فعاال واآمنا. واأ�ساف »نتاأمل 

اأن ي��ك��ون ال��ل��ق��اح ق���د ت��وف��ر ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 

احلايل او يف بداية العام املقبل«. اما عن حظر 

اأنه ال  التجول ال�سامل طويل املدة اأكد عبيدات 

يوجد لغاية اليوم اأي قرار يتعلق باحلظر. وبني 

اأن م��ا ي��ح��دد ذل��ك ه��و اع���داد امل�سابني واع���داد 

م�ست�سفيات  اىل  ي��ح��ت��اج��ون  ال���ذي���ن  امل��ر���س��ى 

املتاحة لكورونا.  اعداد اال�سرة املتوفرة لكورونا.وقال اإن االعداد املوجودة بامل�ست�سفيات اقل من ومقارنة ذلك مع عدد اال�سرة 

االنباط-عمان

 

عر  ل��الن��ت��خ��اب  امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  حت��ر���س   

ونزاهة  �سالمة  على  االق����رتاع،  ليوم  اإج����راءات 

ال�سحة  على  احلفاظ  مع  االنتخابية  العملية 

العامة ومنع انت�سار الفريو�س.

وبح�سب التعليمات التي اأعدتها الهيئة تبداأ 

عملية االقرتاع يف متام ال�ساعة ال�سابعة �سباحا، 

اإمكانية  م��ع  م�����س��اء،  ال�سابعة  ال�ساعة  وتنتهي 

متديد االقرتاع يف بع�س الدوائر مدة �ساعتني. 

وي���ب���داأ ع��ن��د دخ�����ول ال��ن��اخ��ب غ���رف���ة االق�����رتاع 

ال��ت��ح��ق��ق م���ن ���س��خ�����س��ي��ت��ه م���ن خ����الل ب��ط��اق��ت��ه 

ال�سخ�سية �سارية املفعول ومن عدم وجود مادة 

لغايات  الهيئة  م��ن  املعتمد  االن��ت��خ��اب��ي  احل��ر 

الي�سرى  لليد  ال�����س��ب��اب��ة  اإ���س��ب��ع  ع��ل��ى  االق����رتاع 

للناخب وعدم وجود مادة عازلة عليه.

الكمامة،  بارتداء  االلتزام  اإىل  الهيئة  ودعت 

وت���زوي���د ال��ن��اخ��ب ب��ال��ق��ف��ازات وق��ل��م خم�س�س 

له من قبل جلنة االق��رتاع يف غرفة االق��رتاع، 

ال��ن��اخ��ب  ا���س��م  ادراج  م��ن  ال��ت��ح��ق��ق  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ب���ج���دول ال��ن��اخ��ب��ني االإل�����ك�����رتوين ب��ا���س��ت��خ��دام 

الناخبني  يوؤ�سر على جدول  الباركود ثم  قارئة 

االإل������ك������رتوين. وب��ح�����س��ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ي��ج��ري 

ج���دول  يف  ال���ن���اخ���ب  ا����س���م  اإدراج  م���ن  ال��ت��ح��ق��ق 

ال��ن��اخ��ب��ني ال���ورق���ي اخل���ا����س ب��ال�����س��ن��دوق، ثم 

التوقيع  منه  ويطلب  الناخب،  ا�سم  اأم��ام  يوؤ�سر 

قد  الناخب  ب��اأن  للداللة  املخ�س�سة  اخل��ان��ة  يف 

اللجنة  يعيد ع�سو  ث��م  ب��االق��رتاع  م��ار���س حقه 

ورق���ة/  وي�����س��ل��م  ال�سخ�سية،  ب��ط��اق��ت��ه  ل��ل��ن��اخ��ب 

دفرت االقرتاع خمتوما وموقعا، ويقوم املقرتع 

رمز   / رقم  ال�سم/  املقابلة  اخلانة  يف  بالتاأ�سري 

الدائرة  يف  املر�سحة  القوائم  من  واح��دة  قائمة 

اإ���س��اف��ة اإىل ال��ت��اأ���س��ري يف اخل��ان��ة  االن��ت��خ��اب��ي��ة، 

اأكرث من ا�سماء املر�سحني من  اأو  املقابلة ال�سم 

القائمة التي اأ�سر عليها فقط، ثم ي�سع ورقة/ 

دفرت االقرتاع يف ال�سندوق. وعند نزع القفازات 

الي�سرى  الناخب  يد  من  ال�سبابة  اإ�سبع  ير�س 

احلر  يغطى  حتى  اخلا�س  االنتخابي  باحلر 

كل االظفر مبا يف ذلك اجللد املحيط به، فيما 

اذا اتلف كتيب قبل دخول ال�سندوق الأي �سبب 

من اال�سباب التي تقدرها جلنة االقرتاع والفرز 

او كتيب  ال��ن��اخ��ب ورق���ة  ب��اإع��ط��اء  اللجنة  ت��ق��وم 

اآخ��ر ميار�س حقه ب��االق��رتاع، ويحتفظ  اق��رتاع 

يقوم  ان  ب��ع��د  ال��ت��ال��ف  بالكتيب  اللجنة  رئ��ي�����س 

بالتاأ�سري على اخلامت والتوقيع باإ�سارة “اك�س” 

اأمام احلا�سرين ثم ي�سعها يف مغلف  وعر�سها 

االوراق التالفة.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�������س���ادرة عن 

الهيئة واخلا�سة بذوي االإعاقة وغري القادرين 

ع��ل��ى االق�����رتاع ب��اأن��ف�����س��ه��م، تعطى االأول���وي���ة يف 

ال�سن  وك��ب��ار  االع��اق��ة  ذوي  للناخبني  االق���رتاع 

واحل����وام����ل، ب��ح��ي��ث ي�����س��م��ح ل��ه��م ب���ال���وق���وف يف 

ال��ن��اخ��ب  �سخ�سية  م���ن  وال��ت��ح��ق��ق  ال�����دور  اأول 

املفعول  �سارية  ال�سخ�سية  بطاقته  خ��الل  م��ن 

وعدم وجود مادة احلر االنتخابي املعتمد من 

ال�سبابة  اإ���س��ب��ع  على  االق����رتاع  ل��غ��اي��ات  الهيئة 

م��ادة  وج��ود  ع��دم  وم��ن  للناخب،  الي�سرى  اليد 

بالقلم  وت��زوي��ده  الكمامة  وارت���داء  عليه،  ع��ازل 

االع��اق��ة  ذوو  اال�سخا�س  ومي��ار���س  وال��ق��ف��ازات، 

حقهم باالقرتاع باأنف�سهم اذا كانوا قادرين على 

ذلك وفقا للخطوات واالجراءات التي ميار�سها 

الناخب العادي.

وغري  االع��اق��ة  ذوي  م��ن  للناخبني  وي�سمح 

ال����ق����ادري����ن ع���ل���ى مم���ار����س���ة ح��ق��ه��م ب����االق����رتاع 

باأنف�سهم باالقرتاع مب�ساعدة مرافق يختارونه 

باأنف�سهم مع مراعات االجراءات املتعلقة بتحقق 

جلنة االقرتاع ومن �سخ�سية املرافق باالطالع 

على بطاقته ال�سخ�سية، وعدم وجود مادة احلر 

وت�سجيل  اليمنى  ي��ده  �سبابة  على  االن��ت��خ��اب��ي 

على  امل��راف��ق  ال�سم  املخ�س�سة  اخل��ان��ة  يف  ا�سمه 

يوما من   90 قبل  18 عاما  بلغ  اأردن��ي��ا  يكون  اأن 

االق���رتاع  كتيب  ورق����ة/  وت�سلم  االق�����رتاع،  ي���وم 

للناخب نف�سه او ملرافقه اذا كان الناخب عاجزا 

عن ا�ستالمها ومع تو�سيح طريقة التاأ�سري على 

ورقة/ كتيب االقرتاع للناخب بح�سور املرافق، 

حيث يقوم الناخب او املرافق بالتاأ�سري على ا�سم 

ورقم اأو رمز قائمة واحدة من القوائم املر�سحة 

يف ال���دائ���رة االن��ت��خ��اب��ي��ة، و ب��ال��ت��اأ���س��ري يف امل��ك��ان 

املر�سحني  ا�سماء  من  اك��رث  او  ال�سم  املخ�س�س 

من القائمة التي اأ�سر عليها فقط.

ويقوم املقرتع او املرافق بو�سع ورقة/ كتيب 

اللجنة  م��راأى من  على  ال�سندوق  االق���رتاع يف 

الناخب  ي��د  �سبابة  اإ�سبع  وي��ر���س  واحلا�سرين 

الي�سرى باحلر االنتخابي اخلا�س حتى يغطى 

احلر كل االظفر مبا يف ذلك اجللد املحيط به، 

واذا تعذر ذلك يقوم رئي�س اللجنة بر�س احلر 

يف اي م��ك��ان ب���ارز ي��ب��ني ان ال��ن��اخ��ب ق��د م��ار���س 

مرافق  يد  �سبابة  ا�سبع  وير�س  باالقرتاع  حقه 

الناخب اليمني باحلر االنتخاب اخلا�س حتى 

يغطي احل���ر ك��ل االظ��ف��ر مب��ا يف ذل���ك اجللد 

املحيط به.

ويف حال ح�سر غرفة االق��رتاع والفرز احد 

الناخبني من ذوي االعاقة او من غري القادرين 

مرافق  معه  يكن  ومل  باأنف�سهم  االق���رتاع  على 

مل�����س��اع��دت��ه فعلى رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة م�����س��اع��دت��ه يف 

اأو  ا���س��م  ال��ت��اأ���س��ري على  ���س��ري يف  امل��ع��زل وب�سكل 

اأو رمز قائمة واحدة من القوائم املر�سحة  رقم 

يف ال���دائ���رة االن��ت��خ��اب��ي��ة وب��ال��ت��اأ���س��ري يف امل��ك��ان 

املر�سحني  ا�سماء  من  اك��رث  او  ال�سم  املخ�س�س 

اإرادة  وبح�سب  عليها  ا���س��ر  ال��ت��ي  ال��ق��ائ��م��ة  م��ن 

ال��ن��اخ��ب وي�����س��ج��ل ا���س��م رئ��ي�����س جل��ن��ة االق���رتاع 

بانه  املرافق  ال�سم  املخ�س�سة  اخلانة  يف  والفرز 

اإ�سبع  مي��زج  وال  االق���رتاع  على  الناخب  �ساعد 

رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ب��احل��ر االن��ت��خ��اب��ي اخل��ا���س، 

ويحق لرئي�س اللجنة م�ساعدة اكرث من ناخب 

من ذوي االعاقة وغري القادرين على االقرتاع 

باأنف�سهم، كما ال يحق للمرافق اأن ي�ساعد اكرث 

من ناخب واحد يف االقرتاع.

الملك: أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بخصوص جهود مكافحة جائحة كورونا
تلقى اتصالًا من المستشارة األلمانية

احالة قضيتي مال فاسد الى المدعي العام

عبيدات: ال حظر طويال حتى اآلن ونتائج اللقاح الذي تلقيته بحاجة 4 اسابيع 

 اجراءات لوجستية لتسهيل عملية االقتراع 
في ظل جائحة كورونا

 الملك يتلقى اتصااًل من 
رئيس المجلس األوروبي

 محافظ معان الغرامة ليست هدفنا 
ونعول على وعي المواطن

 عجلون: بحث اليات تسريع انجاز 
مشروع مستشفى االيمان

 أكاديمية الملكة رانيا تنفذ 
برامج تربوية الشهر الماضي

اخلمي�س   5/ 11 / 2020

 بحثا العالقات بين األردن وألمانيا

 ميركل : توكد استعداد بالدها لدعم جهود األردن
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االنباط- عمان

غري  امل�ستثمرين  م�ساهمة  ن�سبة  بلغت 

الأردنيني يف ال�صركات املدرجة يف البور�صة 

ح��وايل   2020 الأول  ت�سرين  �سهر  نهاية  يف 

ال�سوقية،  القيمة  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة  2ر50 

حيث �سكلت م�ساهمة العرب ما ن�سبته 3ر33 

باملئة ، وم�ساهمة غري العرب 9ر16 باملئة من 

اإجمايل القيمة ال�سوقية للبور�سة.

واأظ����ه����رت الإح���������س����اءات ال�������س���ادرة عن 

امل�����س��راة  الأ���س��ه��م  اأن قيمة  ع��م��ان  ب��ور���س��ة 

والتي  الأردن��ي��ن  امل�ستثمرين غري  قبل  من 

متت من خالل التداول يف البور�سة خالل 

مليون  8ر7  بلغت   2020 الأول  ت�سرين  �سهر 

دينار، م�سكلة ما ن�سبته 4ر9 باملئة من حجم 

الأ�سهم  الكلي، يف حن بلغت قيمة  التداول 

املباعة من قبلهم لنف�س الفرة 7ر6 مليون 

دينار.

وبذلك تكون قيمة �سايف ال�ستثمار غري 

الأردين خالل �سهر ت�سرين الأول 2020 قد 

بلغت 1ر1 مليون دينار باملوجب، بينما بلغت 

3ر153  الأردين  غري  ال�ستثمار  �سايف  قيمة 

ال�����س��ه��ر من  ب��امل��وج��ب لنف�س  م��ل��ي��ون دي��ن��ار 

العام 2019.

كما اأظ��ه��رت الإح�����س��اءات ال�����س��ادرة عن 

بور�سة عمان اأن قيمة الأ�سهم امل�سراة من 

بداية  من  الأردن��ي��ن  غري  امل�ستثمرين  قبل 

العام وحتى نهاية �سهر ت�سرين الأول 2020 

ن�سبته  ما  م�سكلة  دينار  مليون  3ر81  بلغت 

9ر9 باملئة من حجم التداول الكلي، يف حن 

بلغت قيمة الأ�سهم املباعة من قبلهم 2ر142 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار. وب��ذل��ك ت��ك��ون ق��ي��م��ة �سايف 

دينار  مليون  الأردين9ر60  غري  ال�ستثمار 

بال�سالب، بينما بلغت قيمة �سايف ال�ستثمار 

باملوجب  دينار  مليون  1ر106  الأردين  غري 

لنف�س الفرة من العام 2019.

فقد  العرب،  امل�ستثمرين  ناحية  من  اأم��ا 

�سرائهم  لعمليات  الإجمالية  القيمة  بلغت 

ح���وايل   2020 الأول  ت�����س��ري��ن  ���س��ه��ر  خ���الل 

باملئة  3ر79  ن�سبته  م��ا  اأو  دي��ن��ار  مليون  2ر6 

م��ن اإج��م��ايل قيمة ���س��راء غ��ري الأردن���ي���ن، 

لعمليات  الإج��م��ال��ي��ة  القيمة  بلغت  ح��ن  يف 

م�سكلة  دينار  مليون  6ر1  العرب  غري  �سراء 

ما ن�صبته 7ر20 باملئة من اإجمايل �سراء غري 

الأردنيني.

لعمليات  الإج��م��ال��ي��ة  للقيمة  وبالن�سبة 

بيع العرب فقد بلغت 6ر4 مليون دينار اأو ما 

عمليات  قيمة  اإجمايل  من  باملئة   69 ن�صبته 

ب��ي��ع غ��ري الأردن����ي����ن، يف ح��ن ب��ل��غ��ت قيمة 

دينار،  مليون  1ر2  العرب  غري  بيع  عمليات 

اأي ما ن�صبته 31 باملئة من اإجمايل قيمة بيع 

وب��ذل��ك تكون قيمة �سايف  الأردن��ي��ن،  غ��ري 

باملوجب،  دينار  مليون  6ر1  العرب  ا�ستثمار 

و����س���ايف ق��ي��م��ة ا���س��ت��ث��م��ار غ���ري ال���ع���رب 5ر0 

ت�سرين  �سهر  خ��الل  بال�سالب  دينار  مليون 

الأول 2020.

االنباط-عمان

حملة  الأردن  ك��ل��ن��ا  ���س��ب��اب  ه��ي��ئ��ة  ب������داأت   

ال��ك��وادر  مل�ساندة  م��ادب��ا  حمافظة  يف  تطوعية 

ال�سابات  ع��دد من  ال�سحية مب�ساركة  امل��راك��ز 

الهيئة الدكتور ح�سن  وال�سباب. وقال من�سق 

امل���ب���ادرة ج����اءت لتخفيف  اإن ه���ذه  ال�����س��واب��ك��ة 

العبء عن الكوادر ال�سحية العاملة يف امليدان 

واملكلفة مبتابعة فحو�سات كورونا للمواطنن، 

وذلك �سمن الت�ساركية بن املوؤ�س�سات املختلفة 

اجلميع،  ل�����س��ال��ح  وال��ن��ف��ع  ال��ف��ائ��دة  لتحقيق 

مبينا اأن هذه احلملة م�ستمرة خالل الفرة 

ال��ق��ادم��ة.وا���س��ار م��دي��ر �سحة م��ادب��ا الدكتور 

الن�سطة  ه��ذه  مثل  ان  اإىل  ال�سوابكة  حممد 

وتعزز  ال�سحية  ال��ك��وادر  ع��ن  احل��م��ل  تخفف 

مفهوم التكافل والتعاون بن املوؤ�س�سات.

ت���اأت���ي �سمن  احل��م��ل��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

تعزيز  ب��ه��دف  نتطوع  الردن  لأج���ل  ب��رن��ام��ج 

مفهوم العمل التطوعي وتعزيز املواطنة لدى 

ال�صباب.

50 بالمئة نسبة ملكية المستثمرين غير األردنيين 
في الشركات المدرجة في بورصة عمان

 شباب كلنا االردن تبدأ حملة 
تطوعية لمساندة الكوادر الصحية

�ستحمل هذه املقالة اأحالم يقظة يف زمن الإنتخابات النيابية؛ حيث اأن الكثري قلق على 

الو�سع الوبائي كنتيجة جلائحة كورونا؛ ورغم قناعتي ال�سخ�سية باإمكانية املواءمة بن 

الإ�ستحقاق الد�ستوري وامللف ال�سحي باإقتدار من خالل اإلتزام املواطنن وتطبيق احلكومة 

من   جملة  لالإنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  حتقق  ب��اأن  اأحلم  الوقت  ذات  يف  اأنني  اإلاّ  للقانون؛ 

الفعاليات الإلكرونية والتي متنع من خاللها بطريقة غري مبا�سرة التباعد اجل�سدي بن 

الناخبن؛ وذلك رمبا يتم من خالل الت�سويت الإلكروين اأو الر�سائل الن�سية اأو الت�سويت 

من خالل املركبة اأو الت�سويت املُ�سبق وغريها:

1. اإ�ستخدام التقنيات والو�سائل احلديثة يف الت�سويت والإقراع يحتاج لثقة املواطنن 

بالنزاهة؛ كما يحتاج لإجراءات م�سبقة واأدوات تكنولوجية حديثة وتدريب املواطنن عليها؛ 

كما يحتاج ذلك لإ�ستباقية لعامل الوقت؛ ويحتاج اإىل موازنات خا�سة مدعومة من املوازنة 

اأو قرو�س اأو منح؛ كما يحتاج اأمور اأخرى.

2. الت�سويت املُ�سبق كما فعلت الوليات املتحدة الأمريكية يف زمن جائحة كورونا يحتاج 

الإنتخاب  نظام  واملر�سحن يف  الناخبن  وثقة  تكنولوجية  واأدوات  اإح��رازي��ة  لإج���راءات 

واأدواته لغايات اأن يعزز النزاهة وامل�سداقية يف العملية الإنتخابية؛ كما يحتاج لتح�سريات 

غري م�سبوقة لل�سيطرة على دقة النتائج وم�سداقيتها.

3. باملقابل رمبا يتم الت�سويت عن طريق الر�سائل الن�سياّة من خالل الهواتف الذكية؛ 

وهذا بالطبع يحتاج لقواعد بيانات و�سوابط اأمان للنزاهة؛ كما يحتاج لأدوات تكنولوجية 

�س يف اإظهار النتائج يف  حديثة كاملوبايل ليكون يف متناول كل الناخبن؛ وفوائد ذلك يتلخاّ

زمن قيا�سي واإ�ستباقي.

4. اأما مبداأ الت�سويت الإلكروين والذي ي�ستطع الناخب الإدلء ب�سوته من بيته ومن 

د�سمة  م��ادة  لي�سكل  والطبي  الإح�سائي  بالتحليل  ي�سمح  الت�سويت  ه��ذا  وميزت  ال�سارع؛ 

لتحليل النتائج وج��ودة خمرجاتها؛ كما ي�سمح باإخراج النتائج حلظياً دومن��ا عناء اأو عداّ 

�س العملية الإنتخابية للت�سكيك.  يدوي لالأ�سوات والتي غالباً يعراّ

5. والت�سويت  من خالل املركبة -Drive-Through- عملية �سهلة ت�سمن عدم 

اإ�سابة الناخب وتباعده اجل�سدي عن الآخرين؛ وهذا حتماً يحل العديد امل�ساكل والتحديات 

يف جمالت الرعاية ال�سحية والإ�سابات يف فايرو�س كورونا.

6. والت�سويت عرب �سبكة الإنرنت اإح��دى الو�سائل املتبعة هذه الأي��ام يف الغرب حيث 

اأو  فنية  ذل��ك  على  �سوابط  و�سع  وميكن  وموثوقة؛  وواقعية  �سريعة  التوا�سل  منظومة 

غريها.  

7. الآليات ال�سابقة بالت�سويت مقارنة مع الت�سويت اليدوي التقليدي لها فوائد جم؛ 

فكل طريقة لها ح�سناتها ولها �سيئاتها ما يجعل املقارنة بينها �سهل دومنا عناء.

ب�سراحة: الت�سويت الإلكروين اأو عن ُبعد اأ�سبح ظاهرة يتجه لها معظم دول العامل 

وحالنا كعرب يجب اأن نتجه اإليها مع �سبط اإيقاعها يف م�سائل النزاهة  وخ�سو�ساً يف زمن 

جائحة كورونا.

�سباح الوطن اجلميل

د.محمد طالب عبيدات

 هذربات وشطحات 
إنتخابية

األردن من أعلى الدول بعدد الوفيات بشرق المتوسط
الصحة العالمية : شرق المتوسط يشهد زيادة مطردة بالحاالت الجديدة لكورونا

62 وفاة و4658 إصابة بـ »كورونا« 

 وزير الثقافة يشارك في اجتماع مجموعة العشرين

ديوان التشريع والرأي يؤكد أن أيام الحظر ال ينطبق عليها 
مفهوم العطلة الرسمية الواردة في قانون العمل

وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزيرة التجارة والتعاون اإلنمائي الهولندية

االنباط-عمان

 اأظهر التقرير الأ�سبوعي للحالة الوبائية العاملية جلائحة 

ت�سرين   25 من  واملمتد  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  )كوفيد-19( 

اإقليم  اأن   ، – الأول من ت�سرين الثاين اجل��اري  الأول املا�سي 

�سرق املتو�سط �سهد زيادة مطردة يف عدد الإ�سابات اجلديدة 

)بكوفيد-19( ، على مدى ال�سهرين املا�سين.

للمنظمة  الإلكروين  املوقع  املن�سور على   ، التقرير  واأ�سار 

، ام�س الأربعاء ، اأنه مت الإبالغ عن ت�سجيل 182 األف حالة يف 

الأ�سبوع املا�سي ، ومتثل 5 باملئة من جميع احلالت املبلغ عنها 

عامليا ، يف حن بلغ عدد الوفيات اجلديدة 4700 وفاة ، خالل 

ال�سبعة اأيام املا�سية ، وبن�سبة زيادة بلغت 10 باملئة.

اأك��رب عدد  اأبلغت عن  التي  البلدان  ، ت�سمل  التقرير  ووف��ق 

، واملغرب  اإي���ران  املا�سي كل من  الأ�سبوع  من احل��الت خ��الل 

والعراق ، حيث اأبلغوا جميًعا عن اأكرث من 550 حالة جديدة 

لكل مليون ن�سمة يف الأيام ال�سبعة املا�سية.

فيما ت�سمل البلدان التي اأبلغت عن اأكرب عدد من الوفيات 

اجلديدة لكل مليون ن�سمة من ال�سكان يف الأ�سبوع املا�سي ، كل 

من تون�س ، واإيران والأردن ، حيث اأبلغوا عن اأكرث من 28 حالة 

وفاة جديدة لكل مليون ن�سمة.

 ، املا�سي  اأي��ل��ول  �سهر  اأوائ���ل  اأن��ه ومنذ  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 

)كوفيد-19(  الناجمة عن  والوفيات  الإ�سابة  تزايدت حالت 

األف حالة   50 اإي��ران ب�سكل تدريجي ، لي�سل اإىل اأكرث من  يف 

وف��اة  ح��ال��ة  و2500  ن�سمة(  م��ل��ي��ون  ل��ك��ل  ح��ال��ة  ج��دي��دة )600 

جديدة يف الأ�سبوع املا�سي ، حيث يوجد يف البالد اأعلى معدل 

415 حالة  اإقليم �سرق املتو�سط باإجمايل  وفيات ب�سكل عام يف 

وفاة لكل �سخ�س مليون ن�سمة منذ بداية الوباء.

الإب��الغ  اأن��ه مت  اإىل  التقرير  اأ���س��ار   ، العاملي  ال�سعيد  وعلى 

 ، اأك��ر من 3,3 مليون حالة جديدة على م�ستوى العامل  عن 

يف الأ�سبوع املا�سي ، مو�سحا اأن الت�سارع يف الإ�سابة بفريو�س 

كورونا من احلالت اجلديدة كان اأبرزها يف املنطقة الأوروبية ، 

التي اأبلغت عن ن�سف احلالت اجلديدة العاملية )اأكرث من 1,7 

ال�سابق ، عالوة  22 باملئة عن الأ�سبوع  مليون( بزيادة ن�سبتها 

ا ارتفاًعا كبرًيا يف عدد الوفيات  على ذلك ، �سجلت املنطقة اأي�سً

اجلديدة بزيادة ن�سبتها 46 باملئة مقارنة بالأ�سبوع ال�سابق.

ولفت التقرير اإىل اأن البلدان التي اأبلغت عن اأكرب عدد من 

الأربعة  الأ�سابيع  ت��زال كما يف  املا�سي ل  الأ�سبوع  احل��الت يف 

ال�سابقة ، وهي : الوليات املتحدة الأمريكية ، والهند وفرن�سا.

 46 ال  عامليا  بالفريو�س  الإ�سابة  ح��الت  هذا وجت��اوز عدد 

منظمة  بيانات  وف��ق   ، وف���اة  مليون   1,2 وال   ، اإ���س��اب��ة  مليون 

ال�سحة العاملية.

واأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 4658 اإ�سابة و62 حالة وفاة 

لريتفع  الأرب��ع��اء،  ام�س  اململكة  يف  امل�ستجداّ  ك��ورون��ا  بفريو�س 

العدد الإجمايل لالإ�سابات اإىل 91234، والوفيات اإىل 1029.

2274 حالة يف حمافظة  على  الإ�سابات اجلديدة  وتوزاّعت 

ان، و670 حالة يف حمافظة اإربد، منها 166 حالة  العا�سمة عماّ

يف لواء الرمثا، و528 حالة يف حمافظة الزرقاء، و444 حالة يف 

حمافظة البلقاء، و213 حالة يف حمافظة املفرق، و136 حالة 

ال��ب��را، و131 حالة يف  4 ح��الت يف  م��ع��ان، منها  يف حمافظة 

و89 حالة يف  ماأدبا،  و99 حالة يف حمافظة  العقبة،  حمافظة 

حمافظة عجلون، و47 حالة يف حمافظة الطفيلة، و23 حالة 

يف حمافظة الكرك، و4 حالت يف حمافظة جر�س.

ال��وزراء ووزارة  واأ�سار املوجز الإعالمي ال�سادر عن رئا�سة 

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

حالة   195 غ��ادرت  فيما  حالة،   247 بلغ  املعتمدة  امل�ست�سفيات 

امل�ست�سفيات بعد �سفائها.

ى العالج يف  التي تتلقاّ اإجمايل عدد احل��الت  اأن  اإىل  ولفت 

ة  اأ�سراّ 374 حالة على  1617 حالة، منها  بلغ  اً  امل�ست�سفيات حالياّ

العناية احلثيثة.

اً، لي�سبح اإجمايل  كما اأ�سار اإىل اإجراء 20737 فح�ساً خمربياّ

الآن  وحتى  اجلائحة  بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد 

1955425 فح�ساً.

ودعت الوزارة اجلميع يف ظلاّ ا�ستمرار ت�سجيل حالت اإ�سابة 

ال�سالمة  معايري  واتاّباع  فاع،  الداّ باأوامر  للتزام  اإىل  حملياّة، 

عات لأكرث من  امات، وعدم اإقامة التجماّ والوقاية، وارتداء الكماّ

20 �سخ�ساً، وا�ستخدام تطبيقي “اأمان” و”�سحتك”.

االنباط- عمان

 األ��ق��ى وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة ال��دك��ت��ور با�سم 

الج��ت��م��اع  يف  الأردن  ك��ل��م��ة  ال��ط��وي�����س��ي 

ال��ث��ق��اف��ة يف دول  ل�������وزراء  الف���را����س���ي 

اململكة  تنظمه  الذي  الع�سرين  جمموعة 

العربية ال�سعودية بعنوان “منو القت�ساد 

على  مركزا  جديدا”،  اأمنوذجا  الثقايف.. 

روؤية الأردن لل�سنوات الع�سر املقبلة التي 

ت�����س��ع��ى ل��ت��ح��وي��ل ال��ث��ق��اف��ة ك�����اأداة لإث����راء 

املجتمع من خالل زيادة القيمة امل�سافة 

الجتماعي  والتغيري  التقدم  حتقيق  يف 

الإيجابي.

وقال يف الجتماع الذي عقد عن بعد، 

اإننا يف الأردن انتهينا من  ام�س الأربعاء، 

اإع�����داد الإط�����ار ال���س��رات��ي��ج��ي ال��وط��ن��ي 

ل��ق��ط��اع ال��ث��ق��اف��ة ل��ع�����س��ر ���س��ن��وات مقبلة 

مب�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

هذا  وينطلق  امل��دين،  القطاع  وموؤ�س�سات 

الثقافة  اأن  ت��ق��وم على  روؤي���ة  الإط���ار م��ن 

الجتماعي  والتغيري  للتنمية  اأداة  متثل 

الإيجابي والتقدم القت�سادي.

واأ�ساف الدكتور الطوي�سي، اأننا نتطلع 

متكن  اأن  املقبلة  الع�سر  ال�سنوات  خ��الل 

الثقافة  حتويل  من  الأردن  اخلطة  ه��ذه 

مبا�سر  ب�سكل  املجتمع  ل��رثاء  اإىل م�سدر 

وغري مبا�سر من خالل تنمية القت�ساد 

الإبداعي وزيادة القيمة امل�سافة للثقافة 

وال��ف��ن��ون وال�����راث يف ق��ط��اع��ات اأخ���رى 

مثل: ال�سياحة و�سناعة تطوير املحتوى 

وري���ادة الأع��م��ال اإىل جانب اأك��رث من 25 

قطاعا اآخر يتقاطع مع الثقافة.

اأخ���ذت تغرياّ  اجل��ائ��ح��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ن��ظ��رت��ن��ا ل��ل��ث��ق��اف��ة وط�����رق ال��ت��ع��ام��ل مع 

نقلت  اأنها  املختلفة، لفتا  احلياة  اأمن��اط 

ال��ع��ومل��ة اإىل م��ف��ه��وم ج��دي��دة ومم��ار���س��ات 

واملجتمع،  والقت�ساد  الثقافة  يف  جديدة 

موؤكدا اأننا اليوم ل�سنا يف قرية عاملية بل 

يف بيت �سغري.

امل�سافة  الثقافية  القيمة  دور  وب���ن 

الذي اأخذ يربز يف ال�سناعات واخلدمات، 

والقت�ساد الرقمي اجلديد الذي توؤكده 

حتولت العوملة.

ورب������ط ال��ط��وي�����س��ي ت���ل���ك ال���ت���ح���ولت 

يف  وجتلياتها  امل�سافة  الثقافية  بالقيمة 

�سائر اأنواع ال�سلع واخلدمات التي �ستغري 

م��ف��ه��وم ال���ع���ر����س وال���ط���ل���ب وم�����س��ت��ق��ب��ل 

امل��ن��اف�����س��ة واأ���س��ال��ي��ب ال��ت�����س��وي��ق، وه���و ما 

ي��ت��ج��اوز م��ف��ه��وم ال�����س��ن��اع��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة، 

م�ستدركا  الب��داع��ي،  القت�ساد  ومفهوم 

اأن العامل بداأ يغادر دائرة الإنتاج الثقايف 

اجل���م���اه���ريي ال������ذي ���س��ي��ط��ر يف ال���ق���رن 

الع�صرين.

ال��ق��ي��م��ة  اأن  ال��ث��ق��اف��ة  واأو�����س����ح وزي�����ر 

الثقافية امل�سافة يف القت�ساد وال�سناعات 

اأمام  املجال  �ستفتح  اجلديدة  واخلدمات 

امل��زي��د م��ن الب��ت��ك��ار وامل���ب���ادرات ال��ف��ردي��ة 

وال����س���ال���ة واخل�����س��و���س��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة، 

يرجم  ال�سراتيجي  الإط��ار  اأن  موؤكدا 

الروؤية من خالل اأربعة جمالت اأ�سا�سية.

ب��اإدخ��ال  يت�سل  الأول  امل��ج��ال  اأن  واأك���د 

م��ف��اه��ي��م وم����ه����ارات ال��ت��ع��ل��ي��م الإب���داع���ي 

وتو�سيع  الوطني،  التعليمي  النظام  اإىل 

جم����ال ب���ن���اء ال����ق����درات ال��وط��ن��ي��ة. فيما 

الأردين  ال�سباب  بت�سجيع  الثاين  يتعلق 

وامل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة، وحت���دي���دا خ���ارج 

العا�سمة على الندماج يف حركة الثقافة 

والفنون والبداع.

اأم�����ا امل���ح���ور ال���ث���ال���ث، ف���اأ����س���ار ال���وزي���ر 

الطلب  لزيادة  ي�سعى  اأن��ه  اإىل  الطوي�سي 

الج���ت���م���اع���ي ع���ل���ى م���ن���ت���ج���ات ال��ث��ق��اف��ة 

يهدف  ال��راب��ع  املحور  اأن  لفتا  والفنون، 

الإب����داع����ي  ب���ن���اء الق���ت�������س���اد  اإع�������ادة  اإىل 

ت�سجيع  خالل  من  الثقافية  وال�سناعات 

املو�سيقى  يف  النا�سئة  وال�سركات  الريادة 

وفنون املرئي وامل�سموع، والن�سر، وتطوير 

الأف��الم  و�سناعة  والت�سميم،  املحتوى، 

وغ����ريه����ا..، وت�����س��ج��ي��ع اإن�����س��اء م�����س��رع��ات 

والفنون،  بالثقافة  املتخ�س�سة  الأع��م��ال 

اأ�سهر  ث��الث��ة  قبل  اأ�س�سنا  فقد  وبالفعل 

الأردن  يف  ثقافية  اأع��م��ال  ع��ة  م�����س��راّ اأول 

واملنطقة.

وخ���ت���م ال���دك���ت���ور ال��ط��وي�����س��ي ك��ل��م��ت��ه 

ال���ق���رن  ب����ال����ق����ول: الي����دي����ول����وج����ي����ا يف 

الوقت  وح��ان  الثقافة،  ابتلعت  الع�سرين 

النا�س،  ل��رثاء  م�سدرا  الثقافة  تكون  اأن 

وو���س��ي��ل��ة  الج��ت��م��اع��ي،  ل��ل��ت��م��ا���س��ك  واأداة 

من  واحل��د  التطرف  ومواجهة  للتفاهم 

بطماأنينة  معا  للعي�س  الكراهية  خطاب 

و�سالم.

االنباط-عمان

وال��راأي  الت�سريع  دي��وان  رئي�سة  اأك��دت 

التجوال  ومنع  احلظر  اأن  احلمود  ف��داء 

ت��ق��رر يف امل��م��ل��ك��ة ا���س��ت��ن��اداً لأح���ك���ام امل���ادة 

اأج�����ازت  ال���ت���ي  ال����دف����اع  ق���ان���ون  )4( م���ن 

ال��ت��ج��وال وحت��دي��د مواعيد  ف��ر���س م��ن��ع 

بع�سها  اأو  كلها  اإغالقها  اأو  املحالت  فتح 

اأكان حظراً  وهو ما يعرف باحلظر �سواء 

هذا  يت�سمن  ك��ان  واإن  جزئياً،  اأم  ك��ام��ال ً

ينطبق  اأنه ل  اإل  التعطيل  احلظر معنى 

الواردة يف  الر�سمية  العطلة  عليه مفهوم 

العمل. قانون 

واأ�سافت احلمود اأن ما جاء يف قرارات 

ال����دي����وان اخل���ا����س ب��ت��ف�����س��ري ال���ق���وان���ن 

الق�سائي  الجتهاد  عليه  ا�ستقر  وح�سبما 

ال���واردة  الر�سمية  العطلة  تف�سري  ت��وؤك��د 

الر�سمية  العطل  لت�سمل  العمل  بقانون 

امل���ت���ك���ررة وال���ع���ط���ل ال��ر���س��م��ي��ة ال��ط��ارئ��ة 

مب��ق��ت�����س��ى ب���الغ���ات ����س���ادرة ع���ن رئ��ا���س��ة 

الوزراء، وهو الأمر الذي ل ينطبق على 

اأيام احلظر. 

ال�سوؤون  قالت مديرة  ال�سياق  ذات  ويف 

م���اري���ن���ا  ال���ع���م���ل  وزارة  يف  ال���ق���ان���ون���ي���ة 

املن�سور  اخل���رب  يف  ورد  م��ا  اأن  احل��ن��ي��ط��ي 

 2020/11/4 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  �سباح 

كيفية  ح���ول  ال��ع��م��ل  وزارة  ع��ن  ال�����س��ادر 

اح���ت�������س���اب اأج������ور ال���ع���م���ال اأي������ام احل��ظ��ر 

عن  ال�سادر  القانوين  ال��راأي  مع  يتوافق 

العمل  وق��ان��ون  وال���راأي  الت�سريع  دي���وان 

واأمر الدفاع رقم )6( والبالغ رقم )10( 

ال�سادر مبوجبه.

االنباط- عمان

 اأج����رى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء، ووزي���ر 

اخل���ارج���ي���ة و������س�����وؤون امل���غ���رب���ن، اأمي����ن 

الأربعاء،  ام�س  هاتفياً،  ات�ساًل  ال�سفدي 

م���ع وزي�����رة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة وال��ت��ع��اون 

بحث  ك��اغ  �سيغريد  الهولندية،  الإمن��ائ��ي 

ف���ي���ه ���س��ب��ل ت���ع���زي���ز وت���ط���وي���ر ال���ع���الق���ات 

ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب�����ن ال���ب���ل���دي���ن ال�����س��دي��ق��ن 

وامل�ستجدات الإقليمية.

واأك����د ال���وزي���ران وف���ق ب��ي��ان ���س��ادر عن 

والتن�سيق  العمل  ا�ستمرار  اخلارجية،  وزارة 

���س��ي��اق  ويف  امل�����ج�����الت  ك���اف���ة  امل�������س���رك يف 

اململكتن  ب��ن  املتميزة  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

وال��ت�����س��ام��ن يف م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 

وال���ت���ح���دي���ات الق���ت�������س���ادي���ة ال��ن��اج��م��ة عن 

خ�سو�ساً  مل��واج��ه��ت��ه��ا  امل��ت��خ��ذة  الإج�������راءات 

ع��ل��ى الق��ت�����س��ادات ���س��غ��رية احل��ج��م. وثمن 

ال�����س��ف��دي اجل��ه��ود ال��داع��م��ة ل�����الأردن التي 

تقوم بها هولندا على ال�سعيد الثنائي ومن 

خ���الل الحت����اد الأوروب������ي مل�����س��اع��دة الأردن 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ظ���روف الق��ت�����س��ادي��ة غري 

امل�سبوقة التي طراأت نتيجة للجائحة.

الإقليمية  التطورات  ال��وزي��ران  وبحث 

ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية، وثمن 

جلهود  ال��داع��م  هولندا  موقف  ال�سفدي 

الدولتن  اأ�سا�س حل  ال�سالم على  حتقيق 

ووفق القانون الدويل.

املبذولة  اجلهود  وكاغ  ال�سفدي  وبحث 

ل�����س��م��ان ت���وف���ري ال���دع���م ال�����الزم ل��وك��ال��ة 

الالجئن  واإغاثة  لت�سغيل  املتحدة  الأمم 

)الأون����������روا( ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا م���ن ال���س��ت��م��رار 

ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا احل��ي��وي��ة لالجئن  يف 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، واأه���م���ي���ة ت��ع��زي��ز ق���درة 

�سوء  يف  خ�سو�ساً  تقدميها  على  الوكالة 

ال��ت��ح��دي��ات الإ���س��اف��ي��ة ال��ت��ي ت��ول��دت من 

كاغ على  ال�سفدي  و�سكر  كورونا.  جائحة 

ال��دع��م امل��ت��وا���س��ل ال����ذي ت��ق��دم��ه ه��ول��ن��دا 

ل�)الأونروا(.

التوا�سل  اإدام���ة  ال��وزي��ران على  وات��ف��ق 

يف  واللقاء  والتن�سيق  الت�ساور  وا�ستمرار 

اأقرب فر�سة ملتابعة جهود تعزيز التعاون 

البلدين  بن  الثنائية  العالقات  وتطوير 

ال�سديقن.
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جملة ق�صرية من ب�صع كلمات ولكنها هي التي او�صلتنا اىل ما نحن عليه االن . فهي الفريو�س 

احلقيقي الذي فتك فينا وهي املجرم االول الذي ا�صاب ع�صرات االآالف وت�صببت بقتل املئات منا بوباء 

الكورونا . ومن ينطقها يقولها لك وبكل ب�صاطة ) هو انت م�صدق انه يف كورونا ؟ ( وامل�صكلة انه وهو 

يقولها لك ينظر اليك ب�صخرية وكاأنه يقول لك هل انت جمنون حتى تقول ذلك ؟ وامل�صيبة ان هذه 

اجلملة القاتلة يرددها االمي ويرددها من يحمل اعلى ال�صهادات العلمية وكاأنها املاركة امل�صجلة ملعظم 

ال�صعب االردين . والذي ال يقولها يف حروفها يقولها باعماله فكالهما يعي�س يف حالة انكار للوباء 

ويرف�س و�صع الكمامات ويرتاد التجمعات ويح�صر االفراح واملنا�صبات او يقيمها كما يح�صر العزاءات 

ومرا�صم الدفن ومن غري تباعد وال حذر ، ويرتدد على اماكن التجمعات من مطاعم واىل الكويف �صوب 

والقهاوي والنوادي والفنادق وامل�صابح واملزارع . وعندما ت�صاأله عن اال�صابات التي يتم االعالن عنها 

يجيبك بع�صهم هل �صاهدت احداً ا�صيب يف الكورونا ؟ . والبع�س االآخر والذي يتكرم ويقر بوجود 

الكورونا يقول لك انها مثلها مثل االنفلونزا العادية بل اخف منها و ياأخد يحدثك عن و�صفات تقي 

من لفريو�س او تق�صي عليه . وعندما حتدثه عن الوفيات يقول ان الوفيات من االنفلونزا العادية 

اكرث من الوفيات منها ، او يقول لك انه ال ميوت منها اال الكبار بال�صن او من يعانون من امرا�س 

م�صتع�صية ويهز كتفيه بعالمات عدم املباالة وهو يقول ذلك وكاأن الكبار بال�صن او املر�صى حمولة 

زائدة البا�س من الت�صحية بهم لكي ال ي�صحي هو ويتنازل عن بع�س عاداته وت�صرفاته .ومتجاهاًل 

ان له اب او ام اوقريب كبري بال�صن او �صاحب علة ، ومتجاهاًل انه هو ميكن يف اي وقت ان ي�صبح ذي 

علة ومتجاهال انه بعدم مباالته هذه قد ينقل الوباء القرب النا�س اىل قلبه ورمبا يت�صبب مبوتهم .

يف حني ان البع�س يجد يف الوباء و�صيلة لتوجيه اتهاماته للحكومة باأنها تبالغ باعداد امل�صابني 

امل��ال عن كل واح��د منهم . او يف �صبيل احل�صول على منح  واملتوفني النها حت�صل على مبالغ من 

وم�صاعدات خارجية . والبع�س يقول ان هذا الوباء هو موؤامرة عاملية وان احلكومة �صريكة يف هذه 

املوؤامرة دون ان يو�صح ما هي هذه املوؤامرة وعلى من وما هي الغاية منها . والبع�س يقول ان احلكومة 

هي من عملت على ن�صر الوباء لغايات �صيا�صية من غري ان يو�صح لنا ما هي االهداف ال�صيا�صية التي 

ميكن ان حتققها احلكومة من وراء ن�صر الوباء ب�صعبها وقتل بع�صهم ، يف حني ان هذا يعترب دلياًل 

على ف�صل احلكومة يف ادارة �صوؤون البالد والعباد . ومما يلفت النظر ان اكرث من يتبنى وجهة النظر 

االخرية هذه هم من يطرحون انف�صهم كمعار�صة او حراك �صعبي .

ان  او الأ�صلم معكم   . ال�صعب وتتك�صب من وراء م�صائبه  تتاآمر على  ب��اأن احلكومة  الأ�صلم معكم 

تت�صدى  ان  اعجز عن  ان احلكومة  الوباء وال�صلم معكم  اإجراءاتها مبواجهة  تتخبط يف  احلكومة 

لهذا الوباء او انها ال تريد ذلك . وال�صلم معكم انها هي التي ادخلت الفريو�س وعملت على ن�صره 

بينكم وال�صلم معكم ان احلكومة مق�صرة يف اتخاذ االإجراءات التي ميكن من خاللها الت�صدي للوباء 

ومق�صرة يف تنفيذ تعليماتها ملواجهة الوباء والزام املواطنني بتطبيقها . وال�صلم معكم انها غري مبالية 

بارتفاع اعداد اال�صابات بهذا الوباء وعدد الوفيات نتيجة له . وال�صلم معكم باأنها مق�صرة بتوفري 

التجهيزات الطبية واال�صرة الكافية وغرف الرعاية احلثيثة واجهزة االوك�صجني وو�صائل احلماية 

والوقاية للعاملني يف اجلهاز الطبي لنفرت�س ذلك ون�صلم به ولكن مع انه غري �صحيح باملطلق ولي�س 

بدقيق . هل تريدون ان ن�صلم ان ال عقول لكم ؟ هل تريدون ان ن�صلم انكم ال تعرفون م�صلحتكم ؟ هل 

تريدون ان ن�صلم انكم ال تهتمون بحياتكم وحياة افراد عائالتكم واحبابكم وا�صدقائكم ؟ هل تريدون 

ان ن�صلم باأنكم ال وعي لديكم ؟ .

واالآن بعد ان و�صل انت�صار هذا الوباء هذا االنت�صار الوا�صع ، وبعد ان و�صلت الوفيات واال�صابات 

نتيجة له هذا املبلغ ، فاأن كل ماهو مطلوب منكم ان تدركوا ان هناك وباء قد انت�صر بالعامل ونحن 

ق�صم منه . وكل ما هو مطلوب منكم ان تن�صوا ق�صة املوؤامرة ومن اوجد الوباء ون�صره فما عاد هذا يهم 

بعد ان انت�صر الوباء . وكل ما هو مطلوب منكم ان الت�صدقوا ما ين�صر من فيديوهات تهون من خطر 

هذا الوباء . وكل ما هو مطلوب منكم ان تدركوا ان دول العلم كلها مل ت�صتطع ان تنت�صر على هذا 

الوباء . وان تدركوا ان كل ما هو مطلوب منكم ان تدركوا انكم وحدكم القادرون على هزمية هذا الوباء 

وحماية انف�صكم وغريكم منه . التزموا بلب�س الكمامة والتزموا بالتباعد وا�صتعملوا املعقمات وتوقفوا 

عن الرتدد على اماكن التجمعات مهما كانت اال�صباب والدواعي وحتى الزيارات العائلية القرب النا�س 

اليكم .

هذا هو طريقكم للخال�س فهل تعون ذلك وتعملون من اجله

وحماكم اهلل وحمي االردن وقيادة االردن .

اللواء المتقاعد مروان العمد

 هو انت مصدق انه في 
كورونا!

اخلمي�س   5/ 10 / 2020 

االنباط- لواء البرتا

اإقليم  �صلطة  مفو�صي  جمل�س  رئي�س  بحث   

االأربعاء  الفرجات ام�س  �صليمان  الدكتور  البرتا 

مع املن�صق املقيم لالأمم املتحدة يف االأردن اأندر�صن 

ييدر�صون، وممثلة اليون�صكو يف االأردن كو�صتانزا 

ال�صياحية  العملية  اإدارة  امل��راف��ق،  والوفد  فارينا 

ت��وازن بني احلفاظ  ب�صورة  كورونا  بعد جائحة 

على املوقع والتنمية ال�صياحية.

اإىل  الوفد  ا�صتقباله  خ��الل  الفرجات  واأ���ص��ار 

وانقطاع  احلالية  ال��ظ��روف  ت�صتغل  ال�صلطة  اأن 

ال�صياحة الإع��ادة تاأهيل املوقع االأث��ري وامل�صارات 

ال�صياحية و�صارع البرتا ال�صياحي، اإذ تعد �صمن 

خ��ط��ة ال��ت��ج��ه��ي��ز ل���ع���ودة ال�����ص��ي��اح��ة ب��ع��د جائحة 

كورونا.

ال�����ص��ل��ط��ة وال��ي��ون�����ص��ك��و ت��وج��ت��ا  اأن  واأ�����ص����اف 

�صراكتهما العام املا�صي من خالل اإط��الق خطة 

كاأول  واإق��راره��ا  البرتا،  االأثرية يف  املحمية  اإدارة 

املوقع يف قائمة  اإدراج  جهد ر�صمي م�صرتك بعد 

الرتاث العاملي، وبالتعاون مع دائرة االآثار العامة.

واأ�صار الفرجات اإىل اأن ال�صلطة تعمل بالتعاون 

ال��ع��ام��ة واليون�صكو ع��ل��ى فتح  م��ع دائ����رة االآث����ار 

م�صارات جديدة يف املوقع االأث��ري واإع��ادة تاأهيل 

م�صارات اأخرى، وم�صروع للحفاظ على ا�صتقرار 

الكتل  واإزال�����ة  الطبيعية،  االأخ���ط���ار  م��ن  ال�صيق 

يف  وامل�صاهمة  ال�صيق،  يف  ال�صغرية  ال�صخرية 

�صمان �صالمة زوار البرتا واملعامل االثرية.

واأكد اأن ال�صلطة تقوم على اختيار نهج متكامل 

وم�����ص��ت��دام وت�����ص��ارك��ي للحفاظ ع��ل��ى ال����رتاث يف 

البرتا، ودمج متطلبات ال�صياحة يف املوقع وت�صعى 

اإىل اإ�صراك املجتمع املحلي يف احلفاظ على البرتا 

ب�صكل اأكرب.

وو�صع الفرجات الوفد الزائر ب�صورة حتديات 

املحلية  املجتمعات  على  ال�صياحة  ق��ط��اع  ت��اأث��ري 

بهذا  �صريعة  حلول  اإي��ج��اد  و���ص��رورة  املنطقة  يف 

اخل�صو�س.

ويف ال�صياق، اطلع الوفد على م�صاريع ال�صلطة 

حالياً  وت�صتعد  تنفيذها  من  اأخ���رياً  انتهت  التي 

الإطالقها، ومن اأبرزها م�صروع القرية الرتاثية 

يف منطقة البي�صا وم�صروع تطوير و�صط املدينة، 

وم�صاريع اإعادة تاأهيل ال�صدود وامل�صارات يف املوقع 

االأثري.

وكانت املدينة االأثرية قد اأُدرجت على الئحة 

الرتاث العاملي عام 1985.

االنباط-عمان

العمل  وزارة  با�صم  االإع��الم��ي  ال��ن��اط��ق  ق��ال   

اأي���ام احل��ظ��ر ال تعترب عطلة  اإن  ال��زي��ود  حممد 

ر�صمية، كونها �صادرة عن املركز الوطني لالأمن 

ب��الغ �صادر عن  االأزم���ات، ولي�س مبوجب  واإدارة 

رئي�س الوزراء اأو جمل�س الوزراء.

وا�صاف يف ت�صريح �صحايف، ام�س االربعاء، اأن 

احت�صاب اأج��ور العاملني عن اأي��ام احلظر يف ظل 

ق��ان��ون العمل واأم���ر ال��دف��اع رق��م 6 وال��ب��الغ رقم 

10 ال�صادر مبوجبه يختلف بح�صب احلالة التي 

اأو يوم  ي��وم دوام للعامل  ي��وم احلظر  يكون فيها 

عطلته االأ�صبوعية.

اأن��ه اإذا �صادف ي��وم احلظر يوم  وب��ني ال��زي��ود 

دوام للعامل ي�صتحق اأجره املعتاد كامال اإذا عمل 

يف موقع العمل اأو عن بعد ب�صكل كلي يف املن�صاآت 

امل�صموح لها بالعمل يوم احلظر اأو عن بعد ب�صكل 

�صواء  بالعمل  لها  امل�صموح  غ��ري  املن�صاآت  يف  كلي 

كانت املن�صاأة م�صنفة اأو غري م�صنفة �صمن قائمة 

القطاعات واالأن�صطة االقت�صادية االأكرث ت�صرراً، 

من  التخفي�س  العمل  ل�صاحب  يجوز  اأن��ه  على 

اأجره بن�صبة ال تزيد عن 20 باملئة من اأجره اإذا كان 

عمله يف من�صاأة م�صنفة �صمن قائمة القطاعات 

�صريطة  ت�صرراً،  االأك��رث  االقت�صادية  واالأن�صطة 

اأن يكون التخفي�س مبوافقة العامل واأن ال يقل 

االأجر بعد التخفي�س عن احلد االأدنى لالأجور.

اأن العامل ال��ذي ي���وؤدي عمله ب�صكل  واأ���ص��اف 

ب��ع��د يف املن�صاآت  اأو ع��ن  ال��ع��م��ل  ج��زئ��ي يف م��وق��ع 

املن�صاآت غري  بعد يف  اأو عن  بالعمل  لها  امل�صموح 

عدد  ح�صب  اأج���ره  ي�صتحق  بالعمل  لها  امل�صموح 

عن  االأج���ر  يقل  اأال  على  الفعلية  العمل  �صاعات 

احل��د االأدن��ى لالأجر املحدد لل�صاعة ال��واح��دة اأو 

بن�صبة 50 باملئة من اأجره املعتاد اأيهما اأكرث �صواء 

كانت املن�صاأة م�صنفة اأو غري م�صنفة �صمن قائمة 

القطاعات واالأن�صطة االقت�صادية االأكرث ت�صرراً، 

�صريطة موافقة العامل على العمل ب�صكل جزئي 

اأج��ر  م��ن  التخفي�س  العمل  ل�صاحب  يجوز  وال 

العامل الذي يعمل ب�صكل جزئي.

اأن��ه اإذا �صادف ي��وم احلظر ي��وم دوام  واأو���ص��ح 

موقع  يف  ���ص��واء  بعمل  تكليفه  يتم  ومل  للعامل 

العمل اأو عن بعد يف املن�صاآت امل�صموح لها بالعمل 

امل�صموح  املن�صاآت غري  اأو عن بعد يف  ي��وم احلظر 

لها بالعمل فاإنه ي�صتحق اأجره املعتاد كامال �صواء 

كانت املن�صاأة م�صنفة اأو غري م�صنفة �صمن قائمة 

القطاعات واالأن�صطة االقت�صادية االأكرث ت�صرراً، 

من  التخفي�س  العمل  ل�صاحب  يجوز  اأن��ه  على 

اأجر العامل املعتاد بن�صبة 50 باملئة دون ا�صرتاط 

موافقته اأو موافقة وزارة العمل، �صريطة اأن يكون 

عمله يف من�صاأة م�صنفة �صمن قائمة القطاعات 

يقل  واأال  ت�صرراً  االأك��رث  االقت�صادية  واالأن�صطة 

االأجر بعد التخفي�س عن احلد االأدنى لالأجور.

واأ���ص��اف اأن��ه يف ح��ال �صادف ي��وم احلظر يوم 

ي�صتحق  العامل  ف��اإن  االأ�صبوعية،  العامل  عطلة 

اأج��ره كاماًل عن يوم عطلته التي يعطلها �صواء 

يف املن�صاآت امل�صموح لها بالعمل يوم احلظر اأو غري 

امل�صموح لها بالعمل و�صواء كانت املن�صاآت م�صنفة 

االقت�صادية  واالأن�صطة  القطاعات  قائمة  �صمن 

االأكرث ت�صرراً اأم ال.

واأو����ص���ح ال��زي��ود اأن���ه اإذا ���ص��ادف ي���وم احلظر 

يوم عطلة العامل االإ�صبوعية وعمل به يف موقع 

�صواء يف  اأو جزئي  كلي  ب�صكل  بعد  اأو عن  العمل 

املن�صاآت امل�صموح لها بالعمل يوم احلظر اأو عمل 

يوم احلظر الذي �صادف يوم عطلته عن بعد يف 

ي�صتحق  فاإنه  بالعمل  لها  امل�صموح  غري  املن�صاآت 

�صواء  املعتاد،  اأج��ره  باملئة من   150 اإ�صافياً  اأج��راً 

كانت هذه املن�صاآت م�صنفة �صمن قائمة القطاعات 

اأن العامل ي�صتحق  اأم ال، م�صيفاً  االأك��رث ت�صرراً 

اإذا  بدل عمل اإ�صايف 125 باملئة من اأج��ره املعتاد، 

ثبت اأنه عمل �صاعات عمل اإ�صافية خالل عطلته 

االإ�صبوعية.

واأك��د ال��زي��ود اأن��ه ال يجوز ا�صتبدال ي��وم دوام 

العامل الذي �صادف يوم حظر ومل يعمل به بيوم 

االأج��ر  ح�صاب  الأن  اال�صبوعية،  عطلته  يف  دوام 

االأ�صبوعية  عطلته  ي��وم  العمل  ع��ن  ل��ه  امل�صتحق 

ل��ه ع��ن يوم  يختلف ع��ن ح�صاب االأج���ر امل�صتحق 

ي��وم دوام له ومل يعمل به  ال��ذي �صادف  احلظر 

العامل  تعوي�س  العمل  ل�صاحب  اأن��ه يجوز  على 

ي��وم عطلته  اإج���ازة ون�صف اليوم عن عمله  بيوم 

ل�صاحب  ي��ج��وز  ال  اأن���ه  على  و���ص��دد  اال�صبوعية. 

�صادف  ال��ذي  العامل  دوام  ي��وم  ا�صتبدال  العمل 

اإ�صافية  يوم احلظر ومل يعمل به ب�صاعات عمل 

�صاعات  اأال تزيد  العمل  راع��ى �صاحب  ول��و  حتى 

العمل عن 48 �صاعة عمل يف االأ�صبوع، الن العامل 

ي�صتحق اأجره كامال عن ذلك اليوم الذي �صادف 

يوم حظر ومل يعمل به واأجر اليوم الذي عمل به 

وبدل العمل االإ�صايف املحدد 125 باملئة من اأجره 

عن عمله �صاعات عمل اإ�صافية، موؤكداً اأنه يجوز 

ل�صاحب العمل يف حال عمل العامل �صاعات عمل 

اإ�صافية عن يوم احلظر الذي �صادف يوم دوام له 

بتعوي�صه بيوم اإجازة تعوي�صية اأو يوم راحة.

العمل  ل�صاحب  يحق  اأن���ه  اإىل  ال��زي��ود  ولفت 

توزيع �صاعات العمل اليومي عن يوم احلظر الذي 

مل يعمل به على مدار االأ�صبوع، �صريطة موافقة 

العامل واأن ال تزيد �صاعات العمل التي مت توزيعها 

االأ���ص��ب��وع،  �صاعة يف  و48  ال��ي��وم  �صاعة يف   11 ع��ن 

مبيناً اأنه يف حال عمل العامل بعد توزيع ال�صاعات 

اإ�صافية  �صاعات عمل  االأ�صبوع  م��دار  العمل على 

فاإن �صاحب العمل ملزم بدفع بدل �صاعات العمل 

لي�س من  العامل  اأن  دام  ما  باملئة،   125 االإ���ص��ايف 

واأي  االإ���ص��ايف،  العمل  امل�صتثنيني من  االأ�صخا�س 

العمل  وارداً يف عقد  واإن كان  اتفاق خالف ذلك 

يعترب خمالفاً الأحكام املادة )4( من قانون العمل.

االنباط-عمان

اأ���ص��ت��ق��ب��ل وزي����ر امل���ي���اه وال����ري ال��دك��ت��ور 

معت�صم �صعيدان  يف مكتبه �صفرية االحتاد 

الها�صمية  االردنية  اململكة  لدى  االوروب��ي 

وبحث  دو�صيو   هادجيثيو  م��اري��ا  ال�صيدة 

جم��ال  يف  خ��ا���ص��ة  ال���ت���ع���اون  اوج�����ه  معها  

الوطنية  املائية  امل�صاريع  م��ن  ع��دد  تنفيذ 

اال�صرتاتيجية وبناء �صدود جديدة يف عدد 

توجيهات  ان  م��وؤك��دا  اململكة  م��ن��اط��ق  م��ن 

ابن احل�صني  الثاين  اهلل  امللك عبد  جاللة 

امل��ع��ظ��م ح��ف��ظ��ه اهلل ل��ل��ح��ك��وم��ة ب��االه��ت��م��ام 

ب��ال��زراع��ة خا�صة يف ظ��ل حت��دي��ات جائحة 

واال����ص���ت���ج���اب���ة   )19- ك���وف���ي���د   ( ك�����ورون�����ا 

ال��ت��ع��اون  ب��رام��ج  يف  وال��ت��و���ص��ع  ملتطلباتها 

االوروب���ي خا�صة يف  االحت���اد  م��ع  امل�صرتك 

جم���ال امل��ي��اه ون��ق��ل اخل����ربات امل��ت��ق��دم��ة يف 

املياه  وادارة  ال�صحي  وال�صرف  املياه  ادارة 

امل�صرتكة.

ال��وزارة  حر�س  �صعيدان  الدكتور  واك��د 

ال���دائ���م ع��ل��ى اال����ص���ت���ف���ادة ال��ق�����ص��وى من  

خربات دول االحتاد االوروبي اأهمية تعزيز 

عزم  عن  كا�صفا  منها  واال�صتفادة  التعاون 

اخلطة  توجيه  اع��ادة  يف  امل��ي��اه  قطاع  ادارة 

مع  لتتالئم  امل��ي��اه  لقطاع  اال�صرتاتيجية 

القطاع  ي�صهدها  التي  احلالية  املتغريات 

خ��ا���ص��ة يف جم����االت ت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ة مع 

القطاع اخلا�س وتطوير برامج ا�صتثمارية 

يف هذا القطاع احليوي والهام.

واأ�صار الوزير اىل ان الدعم الذي يلقاه 

قطاع املياه من دول االحت��اد االأوروب��ي هو 

قيادة  االردن  من  واح��رتام  تقدير  مو�صع 

ب��زي��ادة  اأم��ل��ه  وح��ك��وم��ة و�صعبا م��ع��رب��ا ع��ن 

امل��ي��اه  ل��ت��ع��زي��ز ج��ه��ود وزارة  ال��دع��م  اوج����ه 

وكذلك  امل�صرتكة  املياه  وال��ري يف جماالت 

متكينه من تنفيذ م�صروعات تكفل حتقيق 

االمن املائي الوطني االردين مثل م�صروع 

ال���ن���اق���ل ال���وط���ن���ي ال������ذي ي��ت��ط��ل��ب ح�����ص��د 

لتنفيذه  التمويلية  اجل��ه��ات  ج��ه��ود  ك��اف��ة 

مب���ا ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى حت�����ص��ني و����ص���ول امل��ي��اه 

للمواطنني والالجئني .

�صعيدان  معت�صم  ال��دك��ت��ور  وا�صتعر�س 

اجلهود التي يبذلها قطاع املياه وموؤ�ص�صاته 

ل��ل��ت��ع��اط��ي م���ع ظ����روف ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ) 

اأن��ي��ة  ت��ت��ط��ل��ب ح���ل���ول  ال���ت���ي  ك��وف��ي��د -19( 

النتائج  �صريعة  املدى  متو�صطة  وم�صاريع 

الطلب على  ال��ك��ب��رية يف  ب��ال��زي��ادة  ل��ل��وف��اء 

متاما  ي���درك  االردن  ان  على  و���ص��دد  امل��ي��اه 

املرتتبة  واملخاطر  الكبري  التحديات  حجم 

على ذلك وما تعانيه م�صادر املياه وخا�صة 

امل���ي���اه اجل��وف��ي��ة م���وؤك���دا ان ل���دى ال����وزارة 

من  والتخفيف  تذليلها  على  للعمل  خطة 

حدتها  مثمنا دعم دول االحت��اد االوروب��ي 

امل��ت��وا���ص��ل لقطاع  ل����الردن خ��ا���ص��ة دع��م��ه��ا 

املائية  حمنته  جت���اوز  م��ن  لتمكينه  امل��ي��اه 

ال���دول االأك��رث  ال��ت��ي �صنفته ك��واح��دة م��ن 

فقرا باملياه موؤكدا على اهمية ايالء تبادل 

االردنية  الوطنية  اجلامعات  مع  اخل��ربات 

لنقل  والعناية  االهتمام  البحثية  واملراكز 

امل��ع��رف��ة اىل ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة وت��اأه��ي��ل��ه��ا 

وتنفيذ امل�صاريع البحثية امل�صرتكة خلدمة 

قطاع املياه .

االحت��اد  �صفرية  اأعربت   ناحيتها   من 

االوروبي لدى اململكة االردنية الها�صمية 

عن  دو�صيو   ه��ادج��ي��ث��ي��و  م���اري���ا  ال�����ص��ي��دة 

و�صلت  وم��ا  االردن��ي��ة  للجهود  ارت��ي��اح��ه��ا 

���ص��اح��ب  ت���وج���ي���ه���ات  ان  م����وؤك����دة   ، ال���ي���ه 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�صمية  اجلاللة 

م���ن خ�����ربات دول االحت����اد  ب���اال����ص���ت���ف���ادة 

م��ق��درة ع��ال��ي��ا خ��ا���ص��ة يف جم���االت تنفيذ 

م�������ص���روع���ات غ���ري ت��ق��ل��ي��دي��ة وا���ص��ت��خ��دام 

احلديثة  التكنولوجيا  تطبيقات  خمتلف 

ت���ع���زي���ز وحت�������ص���ني اال�����ص����ت����ف����ادة م��ن  يف 

يف  خا�صة  كفاءتها  ورف��ع  امل��ي��اه  ا�صتغالل 

الزراعة .

  واأع����رب����ت ع���ن ���ص��ع��ادت��ه��ا وارت��ي��اح��ه��ا 

ل��ك��اف��ة اأوج����ه ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك م��وؤك��دة 

االحت��اد  وان  التعاون   ه��ذا  ا�صتمرار  على 

االوروب������ي ���ص��ي��ق��دم االم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة 

م��ن خ����ربات وت��ق��ن��ي��ات وال���دع���م امل��ط��ل��وب 

خمتلف  جتاوز  من  لتمكينه  املياه  لقطاع 

التحديات .

االنباط- عمان

والربملانية  ال�صيا�صية  ال�صوؤون  وزير  قال 

االأك��رب  ال��دور  اإن  املعايطة  مو�صى  املهند�س 

عاتق  على  يقع  والتغيري  امل�صاركة  عملية  يف 

من  ال��ك��ربى  الفئة  ميثلون  الأن��ه��م  ال�صباب 

املجتمع.

وا�����ص����اف امل��ع��اي��ط��ة خ����الل ل��ق��ائ��ه ام�����س 

ال�����وزارة، جم��م��وع��ة من  االأرب���ع���اء، يف مبنى 

ال�����ص��ب��اب م���ن خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة 

���ص��م��ن ب��رن��ام��ج ال��ل��ق��اء ال��وط��ن��ي ال�����ص��ب��اب��ي 

ال��ق��ادرون  هم  ال�صباب  اأن  اململكة”،  “ابناء 
يف  الفاعلة  للم�صاركة  اأقرانهم  توجيه  على 

املتبقية  القليلة  االأي����ام  خ��الل  االن��ت��خ��اب��ات 

الختيار من ميثلهم براجميا وفكريا.

و�صارك اأمني عام وزارة ال�صوؤون ال�صيا�صية 

الدكتور علي اخلوالدة يف حوار  والربملانية 

الوطني  اللقاء  الوزارة �صمن  ُعِقَد يف مبنى 

“االإنتخابات  بعنوان  اململكة  اأبناء  ال�صبابي 

وال�صباب .. بني االمتناع واالنتخاب”.

امل�صتقلة لالنتخاب،  الهيئة  اأن  اإىل  ولفت 

هي التي ت�صرف وتدير العملية االنتخابية، 

االق��رتاع،  موعد  تغيري  ع��ن  امل�صوؤولة  وه��ي 

ويتمثل دور احلكومة بتقدمي الدعم الفني 

وال��ل��وج�����ص��ت��ي وت��ه��ي��ئ��ة امل��ن��اخ ل��ل��ح��ف��اظ على 

اأهمية  وب��ني  االن��ت��خ��اب��ات.  و�صفافية  ن��زاه��ة 

دور ال�صباب يف امل�صاركة باالنتخابات، خا�صًة 

اأن ه���ذه ال��ف��ئ��ة ت��ع��د ال��غ��ال��ب��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع، 

وق��وان��ني  لت�صريعات  حاجتهم  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

حت�����ص��ن واق����ع ح��ي��ات��ه��م يف ظ���ل ال��ت��ح��دي��ات 

االنتخاب،  قانون  وح��ول  يواجهونها.  التي 

الن�صبية  القائمة  نظام  اأن  اخلوالدة  اأو�صح 

واملطبقة  عاملًيا  املتبعة  االأنظمة  اأف�صل  من 

اجلماعي  العمل  ت��دع��م  اإن��ه��ا  حيث  حم��ل��ًي��ا، 

وت�����ص��ه��م يف حت��ق��ي��ق مت��ث��ي��ل اأف�����ص��ل ل��ف��ئ��ات 

املجتمع.

وا�صتمع اخلوالدة ملداخالت ال�صباب التي 

م�صاركتهم  واأهمية  دوره��م  ح��ول  مت��ح��ورت 

اأك���ان���ت ال��ن��ي��اب��ي��ة اأم  يف االن��ت��خ��اب��ات ����ص���واء 

ال��ب��ل��دي��ات وال���الم���رك���زي���ة، اإ����ص���اف���ة ل��ط��رح 

حماور عدة من بينها التطور الذي ت�صهده 

االأردن،  يف  وال��ربمل��ان��ي��ة  ال�صيا�صية  احل��ي��اة 

يف  ال���وزارة  بها  تقوم  التي  اجل��ه��ود  مثمنني 

�صرائح  خمتلف  بني  ال�صيا�صي  الوعي  ن�صر 

ال�صباب. املجتمع، خا�صًة 

اململكة  اأبناء  لربنامج  العام  املُن�صق  واكد 

اأهمية  احل��وار  اأدار  ال��ذي  الكيالين  اأ���ص��رف 

مع  ة  خا�صً ال��وق��ت  ه��ذا  يف  اللقاء  ه��ذا  عقد 

اق����رتاب م��وع��د اإج����راء االن��ت��خ��اب��ات، وال��ت��ي 

ب��ظ��روف ���ص��ع��ب��ة وا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب�صبب  ت��اأت��ي 

جائحة كورونا.

اأب�����ن�����اء امل���م���ل���ك���ة اإىل  وي����ه����دف ب���رن���ام���ج 

االأعمار  خُمتلف  من  ال�صباب  جهود  توحيد 

واالأط�����ي�����اف يف ط����رح ال��ق�����ص��اي��ا ال��وط��ن��ي��ة 

ال����داخ����ل����ي����ة، وح����ت����ى ال���ق�������ص���اي���ا ال���ع���رب���ي���ة 

االأردن  دور  ت��ع��زي��ز  ���ص��ب��ي��ل  يف  واالإق��ل��ي��م��ي��ة، 

بها، من خالل تكاتف اجلميع خلف القيادة 

املُظفرة. الها�صمية 

 االنباط- عمان

عن  االأردن����ي����ة  اجل��ام��ع��ة  م�صت�صفى  اأع���ل���ن   

ومرافقيهم،  املر�صى  دخ��ول  اج���راءات  ت�صديد 

اع���ت���ب���ارا م���ن ي����وم االح�����د امل���ق���ب���ل؛ ا���ص��ت��م��راراً 

مواجهة  يف  والوقائية  االحرتازّية  لالإجراءات 

كورونا.

وت�������ص���م���ن���ت ال���ت���ع���ل���ي���م���ات اج���������راء ف��ح�����س 

ب�  امل�صت�صفى  دخوله  قبل  للمري�س   )PCR(

للمعنيني قبل  اأق�صى وتقدميه  �صاعة كحد   72

الراقدين  للمر�صى  ال��زي��ارة  ومنع  اج��راء،  اي 

اآخر،  اإ�صعاٍر  باتاً وحتى  ال�صفاء منعاً  اأ�صّرة  على 

و�صائل  عرب  املر�صى  مع  بالتوا�صل  واالكتفاء 

املختلفة. االت�صال 

وق����ال امل�����ص��ت�����ص��ف��ى اأن ع��ل��ى امل��ري�����س امل��ق��رر 

اأو خ���روج���ه م���ن امل�����ص��ت�����ص��ف��ى اإح�����ص��ار  دخ���ول���ه 

اق���ت�������ص���ت احل���اج���ة  اإن  ف���ق���ط  واح������د  م����راف����ق 

ي��ك��ون  ���ص��ري��ط��ة ان  ال���ص��ت��ك��م��ال االج����������راءات، 

PCR خ���الل  ف��ح�����س  اأج�������رى  ق����د  امل����راف����ق 

72 ���ص��اع��ة، وم��ن��ح ت�����ص��ري��ح ع���دد 2 ف��ق��ط )ي��وم 

الدرجة  من  املري�س  الأقرباء  العملية(  اج��راء 

موظف  طريق  عن  عملية  لهم  واملقرر  االأوىل، 

دعت  اإذا  ان��ه  اإىل  م�صريا  ال����زوار،  ا�صتعالمات 

املري�س  مع  مرافق  لوجود  الطبية  ال�صرورة 

وبتحديد من الطبيب املعالج ي�صرتط باملرافق 

اإح�صار فح�س )PCR( قبل اعتماد املرافق.

ت�صريح  منح  �صيتم  ان��ه  امل�صت�صفى  واو���ص��ح 

ومل��دة  اال�صتعالمات  موظف  م��ن  م��وؤق��ت  زي���ارة 

5 دق��ائ��ق فقط الأق��رب��اء امل��ري�����س م��ن ال��درج��ة 

ولغاية  �صباحا   10 ال�صاعة  بني  وذلك  االأوىل؛ 

5 م�����ص��اًء ل��ل��ح��االت احل��رج��ة وم��ر���ص��ى وح��دات 

احلثيثة. العناية 

واأكد امل�صت�صفى اأن حجز املواعيد عن طريق 

اأي  ي�صتقبل  ولن  م�صتمر،  االإلكرتونية  املن�صة 

احل��االت  با�صتثناء  املن�صة  خ���ارج  م��ن  م��راج��ع 

ال���ط���ارئ���ة، م���ع �����ص����رورة اإب������راز ب��ط��اق��ة حجز 

امل��واع��ي��د االإل��ك��رتون��ي��ة ع��ن��د م��دخ��ل ال��ع��ي��ادات 

اخلارجية قبل الدخول.

 رئيس سلطة البترا يلتقي منسق 
األمم المتحدة وممثلة اليونسكو

 »العمل«: أيام الحظر ال تعتبر عطلة رسمية

 وزير المياه والري وسفيرة االتحاد االوروبية يبحثان تعزيز أوجه التعاون

مستشفى الجامعة يشترط إجراء فحص كورونا إلدخال المرضى والمرافقين

 المعايطة: للشباب دور في التغيير عبر مشاركتهم الفاعلة باالنتخابات



ان االنباط- عمَّ

التَّلهوين  ام  ب�سَّ لع وزير العدل الدكتور  اطَّ

والأدل����ة  امل��خ��ت��رات  ادارة  ع��م��ل  طبيعة  ع��ل��ى 

وخراتهم  العام  الأم��ن  مديرية  يف  اجلرمية 

ندات. يف جمال الك�سف عن تزوير ال�سَّ

ل���إدارة  زي��ارت��ه  خ���ل  التَّلهوين  وا�ستمع 

ع����ن ط��ب��ي��ع��ة  ع���ر����ض  اإىل  الأرب������ع������اء،  ام�������ض 

ندات  ال�سَّ ت��زوي��ر  ع��ن  الك�سف  وكيفية  عملها 

والأج��ه��زة  وال�ستكتاب  امل�����س��اه��اة  خ���ل  م��ن 

احلديثة. اللكرتونية 

وقال اإنَّ هذه الزيارة تاأتي بعد بدء الوزارة 

ال�سبوع  املحاكم  داخل  اخلرة  نظام  بتطبيق 

امل���ا����س���ي، وت����ه����دف ل�����ط�����ع ع���ل���ى خ����رات 

اجراءات  �سل�سلة  املجال �سمن  الإدارة يف هذا 

ل��ستفادة من خرات اجلهات ذات الع�قة.

تنظيم  اإىل  تهدف  اخل��دم��ة  ه��ذه  اأن  وب��ن 

من  النظامية  املحاكم  اأم��ام  اخل��راء  اعتماد 

خ����ل م��اأ���س�����س��ة اج������راءات وم��ع��اي��ر اع��ت��م��اد 

اخل�����راء؛ ل��ت��م��ك��ن اجل���ه���ات ال��ق�����س��ائ��ي��ة من 

التقا�سي  اجراءات  ولت�سريع  اليهم  الو�سول 

الناجزة. وحتقيق العدالة 

بتطبيق  املا�سي  ال�سبوع  الوزارة  وبا�سرت 

 ،2020 ل�سنة   22 رق���م  امل��ع��دل  اخل���رة  ن��ظ��ام 

النظامية،  امل��ح��اك��م  اأم����ام  اخل����راء  لع��ت��م��اد 

اأع�����دت ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ال��ك��رتون��ي��ة  اأن  ب��ع��د 

ت�سمنت ال�سروط واملعاير املطلوبة لعتماد 

اخلراء.

االنباط-عمان

 ق����دم رئ��ي�����ض جم��ل�����ض الع����ي����ان ف��ي�����س��ل 

وذوي  ل�سرة  واملوا�ساة  التعازي  احر  الفايز 

انتقل  ال��ذي  ال�سعود  يحيى  ال�سابق  النائب 

اىل جوار ربه، ام�ض، هو و�سقيقه، اثر حادث 

�سر مفجع على الطريق ال�سحراوي.

ادمى  ال�سعود  وف��اة  ان خر  الفايز  وق��ال 

قلوبنا وقلوب حمبيه فهو الذي دخل بيوت 

ك���ل الردن����ي����ن مب��ح��ب��ت��ه ل��ل��ن��ا���ض وال���وط���ن 

ال�����دوام م��ث��ال للنائب  وم��ل��ي��ك��ه وك����ان ع��ل��ى 

القيم  ب��ال��دف��اع ع��ن  ي��ت��وان حلظة  ال���ذي مل 

للق�سية  منت�سرا  وال��ع��روب��ي��ة،  الن�����س��ان��ي��ة 

الفل�سطينية.

ويكون  ن��ك��ون  ال�سعود  ب��ف��ق��دان  ان��ه  وب��ن 

ال�����وط�����ن ق�����د خ�������س���ر رج������� م�����ن رج����الت����ه 

الوف����ي����اء، ف��ق��د ك���ان ع��ل��ى ال������دوام م��داف��ع��ا 

الها�سمية  وقيادته  الردن  عن  و�سر�سا  قويا 

على  ع�سيا  دوم��ا  �سيكون  الردن  ب��ان  يوؤمن 

الفل�سطيني  احل��ق  وان  واخل��ن��وع  الن��ك�����س��ار 

�سينت�سر مهما طال الزمان.

املرحوم  ان  العيان  جمل�ض  رئي�ض  وق��ال 

ك��ان ع��ل��ى ال����دوام ق��ري��ب��ا م��ن ال��ن��ا���ض خ��ادم��ا 

بب�ساطته  حقوقهم  عن  ومدافعا  لق�ساياهم 

وع��ف��وي��ت��ه وط��ي��ب��ت��ه وك���رم اخ���ق��ه ف��ب��ادل��وه 

احلب باحلب وتكلل ذلك مبنحه ا�سواتهم، 

ممث� لهم يف جمل�ض النواب لث�ثة دورات 

برملانية متتالية .

اىل  ال�����س��ع��ود  “ن�ستودع  ال��ف��اي��ز  واأ����س���اف 

ان  الراحمن  وندعو املوىل عز وجل  اأرح��م 

يف  وال�سديقن  ال�سهداء  مع  واخيه  يتقبله 

علين وان مين على ولديه بال�سفاء العاجل 

وي��ل��ه��م ذوي����ه وع�����س��رت��ه وحم��ب��ي��ه ال�����س��ر 

وال�سلوان، وانا هلل وانا اليه راجعون”.

االنباط- عمان

اك���د ح���زب ال��ع��دال��ة والإ�����س�����ح خ���ل 

الأم��ن  برئا�سة  التنفيذي  مكتبه  اجتماع 

العام نظر عربيات

اإج������راء الن��ت��خ��اب��اب��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة يف  ان 

م��وع��ده��ا امل���ق���رر م��وؤ���س��ر ع��ل��ى ال�����س��ج��اع��ة 

الدولة  تنتهجها  التي  الرا�سدة  ال�سيا�سية 

الأردنية.

وق�����ال احل������زب: ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ا 

ك��م��واط��ن��ن وم��وؤ���س�����س��ات ف��اع��ل��ة يف ���س��وء 

ال��و���س��ع ال��ق��ائ��م امل��ت��م��ث��ل ب��ت��ه��دي��د ف��رو���ض 

كورونا، اأن نعمل بجدية متناهية ملزيد من 

ب�سكل  الوقائية  املتطلبات  لتطبيق  الوعي 

م��ت��م��ي��زي��ا يتمثل  ول��ن��ق��دم من���وذج���ا  ك��ام��ل 

باللتزام بو�سائل ال�س�مة العامة التي مل 

تعد خيارا بل �سرورة وطنية يتعن التقيد 

جذرية  تعدي�ت  اإدخ��ال  على  حر�سا  بها؛ 

ون��وع��ي��ة حياتنا  اأ���س��ل��وب  ع��ل��ى  و���س��روري��ة 

فهم  على  قائم  اآم��ن  �سحي  م�سار  بانتهاج 

وتنفيذه  ال�سحي  النظام  لقواعد  واإدراك 

الر�سيد  لل�سلوك  ع��ن��وان��ا  ط��وع��ي؛  ب�سكل 

املجتمعية  ال�سحية  احلماية  ي�سمن  مب��ا 

ل���ل���م���واط���ن���ن ع���م���وم���ا واأث�����ن�����اء ال��ع��م��ل��ي��ة 

حتديدا. النتخابية 

ودعا احلزب املواطنن ل�ستيقاظ الوعي 

ب���الخ���ط���ار ال���ت���ي ت��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا ال��ب�����س��ري��ة 

ج���م���ع���اء ج������راء ع�����دم الل�����ت�����زام وال��ت��ق��ي��د 

مب��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س���م��ة وال��وق��اي��ة حت��ت كل 

ال�����ظ�����روف. وط����ال����ب ع���رب���ي���ات ب��ال��ت�����س��دد 

مبتطلبات  ب��ال���س��ت��ه��ت��ار  ال��ت�����س��ام��ح  وع����دم 

معربا  وال�سحي،  الطبي  النظام  وتعليمات 

النتخابية  العملية  ت�سهد  ب���اأن  اأم��ل��ه  ع��ن 

ت��ن��اغ��م��ا ومت���اه���ي���ا وا����س���ع���ا ب���ن امل��م��ار���س��ة 

تتجلى  ال�سحية  والوقائية  الدميقراطية 

ف��ي��ه��ا ال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة ب��ر���س��م من���وذج 

والتقدم  والإجن����از  بالعطاء  ح��اف��ل  عملي 

املتوا�سل على امل�سرح الدميقراطي ب�سورة 

الظروف  بجميع  رفيع  وم�ستوى  منتظمة 

والأحوال.

االنباط-عمان

او����س���ح ال���ن���اط���ق الع�����م����ي ب��ا���س��م م��دي��ري��ة 

المن العام تفا�سيل الفيديو الذي جرى تداوله 

وظهر خ���ل عملية القاء القب�ض على ع��دد من 

ال�سخا�ض. 

قيام  واث��ن��اء  م   2020/10/20 بتاريخ  ان��ه  وب��ن 

احدى دوري��ات النجدة بواجبها يف لواء الر�سيفة 

ملركبة     للتوقف  ا�سارة  باعطاء  الدورية  قام طاقم 

بها  ا�ستبهوا  ال�سخا�ض  م��ن  جمموعة  بداخلها 

ال انهم رف�سوا المتثال وتابعوا م�سرهم حيث 

جرت متابعتهم حلن التمكن من ايقاف املركبة 

بعد ان حدث ت�سادم بن الدورية ومركبة اولئك 

القب�ض على  ال��ق��اء  ان��ه مت  وا���س��اف   . ال�سخا�ض 

انهم جميعاً  تبن  املركبة  داخ��ل  ا�سخا�ض  خم�سة 

 13 بحقه  اح��ده��م  اجلرمية  ال�سبقيات  ذوي  م��ن 

امنياً منها ق�سايا ت�سكيل ع�سابات ال�سرار  قيداً 

وغ��ره��ا فيما ب��ح��ق الخ���ري���ن ع���دد م��ت��ف��رق من 

الناطق  القيود المنية يف ق�سايا متنوعة. وتابع 

الع�����م����ي ان����ه ج����رى ات���خ���اذ ك���اف���ة الج�������راءات 

القانونية فيما يتعلق بحادث ال�سر ، كما وجرى 

الداري  واحل���اك���م  للق�ساء  ال���س��خ��ا���ض  حت��وي��ل 

اىل  ا�سافة  ال�زمة  العدلية  بالكفالت  لربطهم 

حتويل الق�سية ملدعي عام ال�سرطة.

االنباط-عمان

املواطنن  امل��دين  الدفاع  مديرية  دع��ت   

اىل ����س���رورة اإت���ب���اع الإج�������راءات ال��وق��ائ��ي��ة 

واملتمثلة  املتوقع،  اجل��وي  املنخف�ض  خ�ل 

ب��الب��ت��ع��اد ع��ن جم���اري ال�����س��ي��ول والأودي����ة 

اأمانا  اأك��ر  مرتفعة  اأم��اك��ن  اإىل  والنتقال 

املتنقلة. البيوت  وخ�سو�سا 

كما دعت اىل التاأين اأثناء القيادة تفاديا 

النزلقات  ح��دوث  نتيجة  ال�سر  حل��وادث 

وج����ن����وح ب���ع�������ض امل����رك����ب����ات ع����ن ال���ط���ري���ق 

والإق�������ل م���ن احل���رك���ة م���ا اأم���ك���ن، وع���دم 

امل��ج��ازف��ة يف ق��ط��ع ال��ط��ري��ق اأث���ن���اء ارت��ف��اع 

م��ن�����س��وب امل���ي���اه، وع����دم ال����رتدد ب��الت�����س��ال 

دعت  اإذا   )911( املوحد  الطوارئ  رقم  على 

احلاجة لذلك.

املحلي
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تطمئن  كانت  التي  التوقعات  ك��ل  ق�سف  ال���س��اب��ات  اع���داد  يف  م�سبوق  غ��ر  ارت��ف��اع 

املواطن بامكانية الق�ساء على الفرو�ض حال املكوث بالبيت عدة ا�سهر .

الذي حتمل  املواطن  �سبيل احلفاظ على �سحة  تباعا يف  اج��راءات وقوانن �سدرت 

على  ان يحافظ  ي�ستطيع  فهو مل  الطريق  ليقف يف منت�سف   ، الباهظة  كلفتها  وحده 

عمله والن �سحته مهددة باي حلظة ل��سابة من قنا�ض يتنقل بكل حرية.

وا�سح  تخبط  تعاين من  كانت  والتي  ال�سابقة  احلكومة  بها  قامت  التي  الج��راءات 

الب�د من هجمة مرتدة  كلها ومل حتِم 
ُ
اأ توؤِت  املواطن مل  اأغلبها بعقل  ا�ستخف  والتي 

للفرو�ض اأكر قوة وخطورة .

اأخ��رى  جت��ارب  اي  يحتمل  ال��واق��ع  يكن  ومل  التجربة  على  مبينة  ال��ق��رارات  ك��ان��ت 

والعناية  املر�سى  لعزل  اماكن خم�س�سة  ايجاد  قرارات حقيقية من  غياب  اىل  اإ�سافة 

وبعيدة  اأرق��ام خيالية �سرفت يف غر حملها  عن  ن�سمع  كنا  العك�ض  على  بل  ب�سحتهم 

عن م�سلحة املواطن و�سحته .

من  اخراجه  يف  عليها  ليعول  ال�سارع  ويعود  اأخ��رى  لتطل  ال�سابقة  احلكومة  غابت 

ظلمات التخبط اىل نور الو�سوح وما ان مرت ب�سعة ا�سابيع على مكوثها اأ�سبح الأمل 

يتلوه  تخبط  اىل  معها  عدنا  عندما  اأك��ر  وت�ساءل  تدريجيا  يت�ساءل  ال�سوء  بروؤية 

تخبط وقرارات اهلكت املواطن مل تفلح يف خف�ض اأعداد الإ�سابات بل حدث ما يخ�ساه 

اجلميع لنح�سي اعداد هائلة من ال�سابات.

اين يكمن اخللل؟ هل يكمن يف املواطن الذي ل يتقيد باأوامر الدفاع التي ا�سعرته 

فهو  نلومه  ان  ن�ستطيع  ل  �سحته،  على  احل��ف��اظ  قبل  جيبه  وت�ستهدف  جباية  انها 

ي�سمع يف اليوم الواحد اكر من ت�سريح ناهيك عن الت�سريبات التي ت�سله عر مواقع 

التوا�سل الجتماعي والتي ٌيقال اأنها ُخّطت باأيدي مقربن من �سناع القرار .

الكمامة وحدها يا حكومتنا ل تفي بالغر�ض، زيادة عدد الأ�سّرة واإنفاق الأموال يف 

غر حملها لن حتمي املواطن من مر�ض ل يرى بالعن املجردة.

اىل  النتخابات  تاجيل  يتم  مل  مل��اذا  الفرو�ض  انت�سار  يف  �سببا  التجمعات  كانت  اإذا 

وقت ن�سعر فيه ان ال�سابات تقل�ست، ملاذا يتم فر�ض حظر �سامل بعد العر�ض الوطني 

الذي رمبا يتحول اىل ماآمت وجنازات ل ن�ستطيع اح�سائها؟

وق��رارات  جمهول  ع��دو  م��ن  نف�سيا  حربا  يعي�ض  وامل��واط��ن  مفهومة  غ��ر  ال��ق��رارات 

بحاجة اىل منجم !

جمانه جمال

 واقع بحاجة الى منجم

خالل لقاء مجلس ادارتها مع وزيرة الصناعة والتجارة

تجارة عمان: القطاع التجاري لم يعد يحتمل مزيدا من االغالقات

ابعة لألمن العام لع على خبرات إدارة المختبرات واالدلة الجرمية التَّ  وزير العدل يطَّ

 رئيس مجلس األعيان يقدم التعازي بوفاة النائب السابق يحيى السعود

 العدالة واإلصالح: إجراء االنتخابات النيابية في موعدها شجاعة سياسية

 األمن العام يوضح تفاصيل فيديو جرى تداوله 
اثناء القاء القبض على عدد من االشخاص

 الدفاع المدني يدعو التباع اإلجراءات 
الوقائية خالل المنخفض الجوي

االنباط-عمان

 عر�ض جمل�ض ادارة غرفة جتارة عمان، امام 

وزيرة ال�سناعة والتجارة والتموين املهند�سة مها 

علي، اأبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري 

واخلدمي وخا�سة الناجمة عن تداعيات جائحة 

كورونا امل�ستجد.

واكد اع�ساء املجل�ض خ�ل اللقاء الذي عقد 

تواجه  التي  التحديات  اب���رز  ان  ال��غ��رف��ة،  مبقر 

ال��ق��ط��اع ال��ي��وم ت��رتك��ز ب��ال��ع��دي��د م��ن الق�سايا 

مبقدمتها احلظر ال�سامل الذي �سيطبق مبا�سرة 

بعد الع�ن عن نتائج النتخابات النيابية وملدة 

الوطني  القت�ساد  ان  اىل  اي��ام، م�سرين  اربعة 

واو�سح  الغ���ق��ات.  املزيد من  يعد يحتمل  مل 

اجلمع  اأي��ام  ال�سامل  التجوال  حظر  ان  املجل�ض 

فاقم من حجم اخل�سائر املرتتبة على  العديد 

من القطاعات التجارية واخلدمية ومبقدمتها 

بالعمل  لهم  ال�سماح  مطالبا  واملقاهي،  املطاعم 

م���ن خ�����ل خ���دم���ة ال��ت��و���س��ي��ل امل���ن���زيل ف��ق��ط، 

وللبقالت وال�سوبرماركت بالبيع ل�أفراد �سراً 

على القدام لتجنب الزدحامات يومي اخلمي�ض 

مندوب  وج���ود  ���س��رورة  املجل�ض  واك���د  وال�سبت. 

عن غرفة جت��ارة عمان يف جل��ان التفتي�ض التي 

تعمل على مراقبة تنفيذ اأوامر الدفاع، وتوفر 

والتجارة  ال�سناعة  وزارة  قبل  من  �ساخن  خط 

قد  الذين  التجار  �سكاوى  ل�ستقبال  والتموين 

يتعر�سون للغنب وذلك من باب ال�سفافية و�سمان 

تطبيق العدالة. وطالب املجل�ض مبعاجلة ال�سرر 

الذي حلق بالقطاعات التجارية واخلدمية جراء 

جائحة فرو�ض كورونا، واتخاذ اإجراءات عاجلة 

ملعاجلة التحديات املتعلقة بالقطاعات املت�سررة 

واإن كان ال�سرر بدرجات متفاوتة.

واك���د ���س��رورة و�سع خطة ط��ارئ��ة لتعوي�ض 

ال��ق��ط��اع��ات الأك����ر ت�����س��ررا م��ن خ����ل تقدمي 

قرو�ض من دون فوائد لث�ث �سنوات على الأقل، 

ن�ساطها،  ملمار�سة  والعودة  ال�سمود  لتتمكن من 

اىل جانب اعفائها من ر�سوم الرتاخي�ض وتاأجيل 

دفع الر�سوم اجلمركية وال�سريبية وا�سرتاكات 

حلن  الأخ����رى  وال��ر���س��وم  الجتماعي  ال�سمان 

توفر ال�سيولة لديها.

دف���اع يتعلق  اأم���ر  اإ����س���دار  ودع���ا املجل�ض اىل 

عن  املتوقفة  القطاعات  يف  امل�ستاأجرين  باإعفاء 

العمل وت��ل��ك ال��ت��ي ت�����س��ررت م��ن اأوام����ر ال��دف��اع 

منذ بداية اأزمة فرو�ض كورونا واإعطاء حوافز 

للمالكن مقابل ذلك.

ال�سيولة  نق�ض  ق�سية  اىل  املجل�ض  وا���س��ار 

والت�سدد مبن�ح الت�سهي�ت الئتمانية للمن�ساآت 

ا�سعار  وارت��ف��اع  ول���أف��راد  واخلدمية  التجارية 

الفوائد، والتي تعتر من اأعلى الن�سب باملنطقة، 

خ���ل  م��ن  ال�سيولة  م��ن  م��زي��د  ب�سخ  مطالبا 

ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ب��ات��خ��اذ اج�����راءات ���س��خ �سيولة 

مبقدار ملياري دينار على الأقل بفوائد خمف�سة 

املت�سررة  القطاعات  مل�ساعدة  وب�سروط مي�سّرة، 

وحتفيز ال�سوق. ودعا املجل�ض اىل  اإعادة النظر يف 

الن�سب ال�سريبية واجلمركية، وذلك بتخفي�ض 

باملئة   8 اإىل  امل��ب��ي��ع��ات  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ري��ب��ة 

اجلمركية  الر�سوم  ن�سبة  وتوحيد  اأق�سى  كحد 

من  امل�ستوردة  والب�سائع  ال�سلع  على  امل�ستوفاة 

واإلغاء بدل اخلدمات  باملئة   5 اإىل  اململكة  خ��ارج 

بهدف  امل�����س��ت��وردات  على  امل��ف��رو���س��ة  اجلمركية 

حتفيز القطاعات القت�سادية.

وا����س���ار امل��ج��ل�����ض اىل ب��ع�����ض امل��م��ار���س��ات غر 

اأث����ن����اء ع��م��ل��ي��ات التفتي�ض  ���س��ل��ي��م��ة ال���ت���ي ت���ت���م  

القانون، الأم��ر الذي  والتدقيق وب�سكل ُيخالف 

يفر�ض مراجعة منظومة الإج��راءات للحم�ت 

التفتي�ض  وطريقة  اجلهات  تلك  بها  تقوم  التي 

واآلية التعامل معها، مو�سحا ان هذه  الإجراءات 

بالأ�سواق  العامة  الأج����واء  على  �سلبا   انعك�ست 

وخا�سة لدى امل�ستثمرين.

قانوين  تعديل  ���س��رورة  على  املجل�ض  واك���د 

املالكن وامل�ستاأجرين ونقابة املحامن الأردنين، 

وا�سدار ت�سريعات تنظم التجارة الإلكرتونية.

و����س���دد امل��ج��ل�����ض ع��ل��ى ����س���رورة ت��ن��ف��ي��ذ ق���رار 

جمل�ض الوزراء املتعلق باإجناز البيانات اجلمركية 

املفتوحة من قبل موؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�ض 

الناظمة  بالت�سريعات  النظر  واإع����ادة  الأردن��ي��ة 

ا�ستيفاء  ���س��رورة  وخ��ا���س��ة  التنموية  للمناطق 

�سريبة مبيعات على امل�ستوردات من مادة القهوة 

والبهارات واملك�سرات وحب الهال عند ال�ستراد 

اإىل املناطق التنموية.

الغاء  ب��ق��رار  النظر  ب��اإع��ادة  املجل�ض  وط��ال��ب 

وق��رار وقف  تركيا،  احل��رة مع  التجارة  اتفاقية 

ا�ستراد ال�سلع من �سوريا والبالغ عددها )1897( 

ا�سترادها  امل�سموح  ال�سلع  بلغ عدد  فيما  �سلعة، 

مب���وج���ب رخ�������ض ا����س���ت���راد ور����س���وم ح��م��اي��ة ما 

امل����واد  ���س��ل��ع  وع�����دد  ���س��ل��ع��ة،  جم��م��وع��ه )3950( 

الزراعية املُ�سنَّعة املمنوع ا�سترادها )194( �سلعة.

با�ستراد  تتعلق  معوقات  اىل  املجل�ض  وا�سار 

مع  الأردن  اتفاقيات  وخمالفة  الغذائية  امل���واد 

الدول الأخرى من خ�ل حتديد الكميات ومنع 

اأية م��ررات، وقيام موؤ�س�سة  ال�ستراد من دون 

ق���رارات مفاجئة وغر  ال��غ��ذاء وال����دواء باتخاذ 

وتوفر  ال�سلع  ان�سياب  على  �سلباُ  توؤثر  م��ررة 

املخزون الآمن.

ال��ب��ه��ارات  ل��ت��ّج��ار  بال�سماح  املجل�ض  وط��ال��ب 

كمدخ�ت  ب�سائعهم  ببيع  واملك�سرات  والقهوة 

انتاج للم�سانع املحلية مع اعفائهم من الر�سوم 

اجلمركية اأ�سوة بامل�سانع.

واكد املجل�ض على �سرورة اعادة النظر ببع�ض 

اأوام�����ر ال���دف���اع، وك��ذل��ك ق����رار جمل�ض ال����وزراء 

املتعلق مبنع تقدمي الأراجيل يف الأماكن املغلقة 

وح�سرها فقط يف الأماكن املفتوحة، م�سددا على 

�سرورة ال�سماح بتقدميها يف ف�سل ال�ستاء داخل 

الأماكن املغلقة مع التاأكيد على التزام اأ�سحابها 

بتطبيق اأوامر الدفاع.

اأ�سحاب  واك��د املجل�ض على �سرورة تعوي�ض 

التي ت�سررت من م�سروع  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

البا�ض ال�سريع يف العا�سمة عمان ومن الأعمال 

الن�����س��ائ��ي��ة يف ت��ق��اط��ع��ي م����رج احل���م���ام و����س���ارع 

احلرية. وا�سار املجل�ض اىل ق�سية ارتفاع ن�سبة 

اقتطاع ال�سمان الجتماعي والتي مُتثل �سرائب 

من  احت�سابها  و���س��رورة  ال���روات���ب،  على  فعلية 

اإجمايل العبء ال�سريبي، موؤكدا انها متثل عبئا 

كبرا على ال�سركات والأفراد امللتزمن.

وبن املجل�ض ان ال�سماح برتخي�ض نحو )85( 

مهنة منزلية من ِقبل اأمانة عمان �سيوؤثر �سلباً 

على اأ�سحاب ال�سركات واملوؤ�س�سات التي تتحمل 

الت�سغيلية، وتخ�سع للرقابة  الكلف  الكثر من 

والفحو�سات الر�سمية.

وط���ال���ب امل��ج��ل�����ض مب����راع����اة و����س���ع ال��ق��ط��اع 

ال�سياحي يف اململكة وهو �سمن اأكر القطاعات 

ت�سرراً، وذلك نظراً ملا يتحمله من كلف ت�سغيلية 

ر�سوم  م��ن  الإع��ف��اء  لتمديد  بال�سافة  باهظة، 

العام  نهاية  )امل�سقفات( حتى  والأرا�سي  الأبنية 

التخمينية  القيمة  تخفي�ض  مراعاة  مع  املقبل 

ل�أبنية. بدوره، ا�ساد رئي�ض الغرفة خليل احلاج 

ت��وف��ي��ق خ����ل ال��ل��ق��اء ال����ذي ح�����س��ره ام���ن ع��ام 

ال��وزارة يو�سف ال�سمايل،  باجلهود التي تبذلها 

ال�سناعة والتجارة لتعزيز الت�ساركية مع القطاع 

تخفيف  يف  �سي�سهم  ذل���ك  ان  م��وؤك��دا  اخل��ا���ض، 

ال��ق��ط��اع��ات التجارية  ال��ت��ي ت��واج��ه  ال��ت��ح��دي��ات 

واخلدمية وخدمة القت�ساد الوطني.

ويف ردها على الق�سايا التي مت طرحها خ�ل 

اللقاء، اأكدت املهند�سة علي، اأن ال��وزارة حري�سة 

على تعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�ض والعمل 

ب�سكل ت�ساركي م��ع غ��رف��ة جت���ارة ع��م��ان ل��زي��ادة 

تناف�سيته ل �سيما يف �سوء جائحة كورونا واآثارها 

على القطاعات القت�سادية املختلفة. 

و�سددت وزيرة ال�سناعة والتجارة والتموين 

التجارية ل�لتزام  املن�ساآت  على �سرورة توجيه 

ال�سحية  والوقاية  العامة  ال�س�مة  ب��اج��راءات 

تنفيذا لأوامر الدفاع.
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الطفيلة االنباط- 

���ش��ب��اب��ي��ة يف حمافظة   ح���ث مم��ث��ل��و ف��ع��ال��ي��ات 

ال��ط��ف��ي��ل��ة ق���ط���اع ال�����ش��ب��اب، ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ع��اين 

والثقافة  ال�شيا�شي  الإ�شالح  م�شرية  وم�شامني 

امل�شاركة  نطاق  تو�شيع  خ��الل  من  الدميقراطية 

والنتخابات  ال�شيا�شية عامة  ال�شبابية يف احلياة 

النيابية املقبلة خا�شة.

ودع������ا رئ���ي�������س جم��ل�����س حم���اف���ظ���ة ال��ط��ف��ي��ل��ة 

ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ك��رمي��ي��ني اخل�����ش��ب��ة، ال�شباب 

اإىل الأخذ بدورهم البارز يف النتخابات النيابية 

على  ق��ادر  ن��واب  جمل�س  لف���راز  املقبل،  الثالثاء 

حمل م�شوؤولياته ومهامه جتاه الوطن واملواطن، 

م�شريا اإىل حزمة املراحل الجرائية التي نفذتها 

احل��ك��وم��ة ع���ر ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ش��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب��ات 

واجل���ه���ات ذات ال���ع���الق���ة، ب���ه���دف ت��ع��زي��ز ال��ن��ه��ج 

وتنفيذ حمالت  ال��ن��اخ��ب��ني،  ل��دى  ال��دمي��ق��راط��ي 

لإي�شال  الو�شائل  خمتلف  مع  بالتعاون  التوعية 

ر���ش��ال��ة ان ل��ك��ل م���واط���ن احل����ق يف امل�����ش��ارك��ة يف 

النتخابات النيابية.

واأك����د رئ��ي�����س ملتقى ع��ف��را ال��ث��ق��ايف ال��دك��ت��ور 

ع���دن���ان ع����واد اه��م��ي��ة ت�����ش��ج��ي��ع خم��ت��ل��ف اط��ي��اف 

ل��ل��ن��ه��و���س مب�����ش��رية ال���ش��الح  امل��ج��ت��م��ع الردين 

عر  القرار  �شنع  يف  احلقيقية  امل�شاركة  وتنمية 

لإف���راز  الق���راع  �شناديق  اىل  بالتوجه  امل��ب��ادرة 

جتاه  م�شوؤولياته  حمل  على  ق��ادر  ن��واب  جمل�س 

الوطن واملواطن.

وح���ث ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار م��ن ميثلهم من 

اأك���ف���اء يف جم��ل�����س ال���ن���واب ع��ر تو�شيع  اأع�����ش��اء 

قاعدة امل�شاركة يف القراع والو�شول اإىل مراكز 

الإ�شالح  يف  املن�شود  التغيري  لإح���داث  النتخاب 

والتنمية امل�شتدامة.

الطفيلة  ع�شائر  جتمع  ب��اإ���ش��م  ال��ن��اط��ق  ودع���ا 

ل���الإ����ش���الح ج���ه���اد احل���ج���اج ك���ل م���ن ي��ح��ق لهم 

القراع وعلى راأ�شهم القطاع ال�شبابي، باأ، يكون 

لهم دور رئي�س يف اختيار النواب الكفاء لتمثيلهم 

القدرة  مينحهم  ما  املجتمع،  فئات  بقية  ومتثيل 

الن��ت��خ��اب��ي��ة،  العملية  ال��ت��اأث��ري يف  ع��ل��ى  ال��ف��اع��ل��ة 

واف������راز م��ر���ش��ح��ني ي��ح��م��ل��ون ه��م��وم��ه��م وه��م��وم 

مبختلف  للنهو�س  نوعية  نقلة  واأح��داث  الوطن 

ال�شعد التنموية.

منطقة  حملي  جمل�س  رئي�س  دعا  جانبه  من 

اإىل حمل  ال�����ش��ب��اب  ال��ع��ط��ي��وي  ع���م���ار  ال��ع��ي�����س 

كقوة  ل��دوره��م  ن��ظ��راً  وطنهم  جت��اه  م�شوؤوليتهم 

جم��ت��م��ع��ي��ة ل��دي��ه��ا ط���اق���ات ف��اع��ل��ة واح��ت��ي��اج��ات 

النتخابات  يف  امل�شاركة  حتقيقها،  يتطلب  راهنة 

واملنجزات  القرار  �شنع  عملية  تعزز  التي  املقبلة 

بالإ�شافة  عام،  ب�شكل  والتنموية  الدميوقراطية 

ي��واك��ب  اخ��ت��ي��ار جمل�س  ال���ري���ادي يف  اإىل دوره����م 

والأزم���ات  والتحديات  املقبلة  املرحلة  متطلبات 

الراهنة.

وبني مدير جممع النقابات املهنية يف الطفيلة 

امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي امل�����ش��ري اأن م�����ش��ارك��ة ال�����ش��ب��اب يف 

لإي�شال  املجال  لإتاحة  تعتر فر�شة  الإنتخابات 

امانيهم  وحتقيق  ال��ق��رار  ا���ش��ح��اب  اىل  كلمتهم 

للدميقراطية،  وجت�����ش��ي��دا  امل��رج��وة  وتطلعاتهم 

وذل�����ك م���ن خ����الل ت��و���ش��ي��ع ق���اع���دة امل�����ش��ارك��ة يف 

ال��ن��واب الأك���ف���اأ، ل �شيما وان  الق����راع واخ��ت��ي��ار 

منحت  الناظمة  والت�شريعات  الن��ت��خ��اب  ق��ان��ون 

ق��ط��اع��ات امل��ج��ت��م��ع ف��ر���س امل�����ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 

الإنتخابات اقراعا وتر�شحا بكل ي�شر و�شهولة.

وحث رئي�س بلدية القاد�شية الدكتور �شليمان 

�شناديق  اإىل  ال��ت��وج��ه  على  الناخبني  اخل��وال��دة 

الق�����راع ك���واج���ب وط��ن��ي ودي���ن���ي ي��ع��زز م�شرية 

والدفع  والجتماعية  القت�شادية  الإ���ش��الح��ات 

املوؤ�ش�شة  وتعزيز  الدميقراطية،  احل��ي��اة  لإث���راء 

النيابية والت�شريعية، واإثبات الذات وتعميق قيم 

امل�شاركة  اأن  اإىل  الولء والنتماء للوطن، م�شريا 

ودميقراطية  ح�شارية  ممار�شة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

راق��ي��ة لخ��ت��ي��ار ن����واب اأك���ف���اء ي��ق��ع ع��ل��ى عاتقهم 

مبقدرات  والنهو�س  والت�شريعات  القوانني  �شن 

ومنجزات الوطن.

االنباط- عمان

الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمانة  وقعت   

ال��درا���ش��ات  وم��رك��ز  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  للعلوم 

مذكرة  الأردنية  اجلامعة  الإ�شراتيجية/ 

يف  وامل�شاركة  التعاون  تعزيز  بهدف  تفاهم، 

وتبادل  الدرا�شات،  واإج��راء  اخلرات  تبادل 

امل��ع��ل��وم��ات امل��ت�����ش��ل��ة ب��اح��ت��ي��اج��ات ق��ط��اع��ات 

التنموية. الوطني  الإقت�شاد 

للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  امل��ذك��رة،  ووق���ع 

ال����دك����ت����ور ����ش���ي���اء ال����دي����ن ع���رف���ة وم���دي���ر 

الدكتور  ال�شراتيجية  ال��درا���ش��ات  م��رك��ز 

زي���د ع���ي���ادات، ومب�����ش��ارك��ة م�����ش��وؤول��ني من 

اجلانبني.

ووف�����ق ب���ي���ان ����ش���در ع���ن امل��ج��ل�����س ام�����س 

الأرب�����ع�����اء، ت��ت�����ش��م��ن امل����ذك����رة ال���ت���ع���اون يف 

وخا�شة  والأبحاث  الدرا�شات  اإع��داد  جمال 

ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب����ال����درا�����ش����ات امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

ال��راأي  وتبادل  والت�شاور  )الإ�شت�شرافية(، 

واملعلومات، والتنظيم امل�شرك للموؤمترات 

وحت�شني  وت��ط��وي��ر  املتخ�ش�شة  وال���ن���دوات 

للبحث  وامل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 

ج��ان��ب  ك��ل  وا���ش��ت��ع��ان��ة  الأردن،  يف  ال��ع��ل��م��ي 

باخلرات املتوفرة لدى اجلانب الآخر.

وب���ه���ذا ال�������ش���دد ث��م��ن ال���دك���ت���ور ع��رف��ة 

ج��ه��ود م��رك��ز ال���درا����ش���ات الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة، 

للتعاون مع جميع  ي�شعى  املجل�س  اإن  قائال 

ب��ي��وت اخل����رة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة، حيث 

املجل�س  ي�شعى  ما  �شمن  املذكرة  هذه  تاأتي 

ال��ب��ح��ث  ت�����ش��ج��ي��ع  يف  اإل���ي���ه  ال���و����ش���ول  اإىل 

الأولويات  �شمن  جلعلها  واملعارف  العلمي 

ال��وط��ن��ي��ة، وت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ة بني 

البحث،  لنتائج  النهائي  واملتلقي  الباحث 

الأردين  الإق��ت�����ش��اد  ب��ت��ح��وي��ل  ي�����ش��ه��م  مم���ا 

التنمية  عملية  يخدم  معريف،  اإقت�شاد  اإىل 

لبناء  متينة،  علمية  اأ�ش�س  على  امل�شتدامة 

وا�شتدامة. اإ�شراقاً  اأكرث  م�شتقبل 

م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال��دك��ت��ور ع���ي���ادات، اأن 

الأعلى  للمجل�س  �شيقدم  الدرا�شات  مركز 

ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة امل��ت��ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه��ا من 

الراأي،  وا�شتطالعات  والدرا�شات،  البحوث 

وت��وث��ي��ق��ه��ا ���ش��م��ن ق���واع���د ال��ب��ي��ان��ات ل��دى 

الطرفني.

ي��ع��م��ل ج���اه���داً على  امل��رك��ز  اإن  واأ����ش���اف 

العلمية  باملعلومات  وال��دول��ة  املجتمع  رف��د 

ذات  للق�شايا  ال�شيا�شات  لبناء  ال��دق��ي��ق��ة، 

الول���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة، وامل�����ش��ائ��ل والأح����داث 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ال���ت���ي ت��ه��م امل��م��ل��ك��ة وحت��ق��ق 

العام. ال�شالح 

االنباط عمان

 

ب��ح��ث وزي����ر ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، اأمي����ن امل��ف��ل��ح، ام�����س 

الأربعاء، مع ال�شفرية الكندية يف عمان دونيكا بوتي، التعاون 

البلدين ال�شديقني. الجتماعي بني 

وع��ر���س امل��ف��ل��ح، خ���الل ال��ل��ق��اء، ل��ل��خ��دم��ات ال��ت��ي تقدمها 

ال�����وزارة يف جم���الت احل��م��اي��ة وال��رع��اي��ة وب��رام��ج الع��اق��ة، 

ال��ف��ق��رية يف خم��ت��ل��ف مناطق  واإج���راءات���ه���ا حل��م��اي��ة الأ����ش���ر 

اململكة.

وال�شفارة،  ال��وزارة  بني  التعاون  برامج  اأهمية  اإىل  واأ�شار 

ودعم برامج �شندوق املعونة الوطنية، وامكانية امل�شاهمة يف 

برامج ال�شندوق املوجهة لالأ�شر الفقرية.

يف  ال����وزارة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  ب��وت��ي  ال�شفرية  وثمنت 

ح��م��اي��ة ال��ن�����ش��اء والط���ف���ال، وت��ق��دمي ب��رام��ج ال��دع��م للفئات 

والتعاون  التن�شيق  اأهمية  على  م�شددة  والفقرية،  ال�شعيفة 

بني الوزارة واحلكومة الكندية يف املجالت الجتماعية.

االنباط- املفرق

و�شبابية  واأكادميية  نقابية  فاعليات  دع��ت   

ال��ف��اع��ل��ة  امل�����ش��ارك��ة  اإىل  امل���ف���رق،  يف حم��اف��ظ��ة 

للم�شرية  جت���ذي���را  ال��ن��ي��اب��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

الدميقراطية الأردنية.

واأكد ع�شو جمل�س حمافظة املفرق الدكتور 

م�����ش��ع��ل ال��ن��م��ري ����ش���رورة ال��ت��ف��اع��ل الي��ج��اب��ي 

وامل�شاركة بفاعلية يف النتخابات النيابية لإفراز 

اآم��ال وتطلعات  ن��واب ق��ادر على حتقيق  جمل�س 

ال��ن��اخ��ب��ني وحت��م��ل امل�����ش��وؤول��ي��ة وم��راق��ب��ة الأداء 

احلكومي مبا يحقق امل�شلحة العامة للجميع.

اآل  ال�شيا�شية يف جامعة  العلوم  ا�شتاذ  ودع��ا 

حتفيز  اإىل  ال�شرحان  �شايل  ال��دك��ت��ور  البيت 

املواطنني وت�شجيعهم على النخراط بفاعلية 

نيابي  جمل�س  واف���راز  النتخابية  العملية  يف 

اأن  مو�شحا  الأف�شل،  نحو  التغيري  على  ق��ادر 

الأف�شل يتجلى  املواطنني نحو  تلبية تطلعات 

النتخابات  يف  واليجابية  الفاعلة  بامل�شاركة 

النيابية وانتخاب املر�شح املوؤهل الكفوؤ.

اأهمية  اإىل  ال�شليم  دينا  الربوية  واأ���ش��ارت 

م�����ش��ارك��ة جميع ال��ق��ط��اع��ات، ول���ش��ي��م��ا امل����راأة، 

لختيار الأن�شب والأقدر على اي�شال همومهم 

ال��ق��رار،  �شناع  اإىل  ومطالبهم  واحتياجاتهم 

النيابية  بالنتخابات  لالنخراط  امل��راأة  داعية 

على  ق��ادري��ن  ومر�شحني  مر�شحات  واي�����ش��ال 

العمل والجناز.

واأ�شار النا�شط ال�شبابي ا�شماعيل �شامل اإىل 

العمل  يف  كبري  دور  للناخب  يكون  اأن  ���ش��رورة 

الدميقراطية  الأردن  م�شرية  يعزز  مبا  العام 

اأ���ش��ا���ش��ا ب��امل�����ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف  وال��ت��ي تتجلى 

الناخبني  داع��ي��ا  املقبلة،  النيابية  النتخابات 

ال�شريحة  ي�شكل  الذي  ال�شباب  ول�شيما قطاع 

ال��ع��ري�����ش��ة يف امل��ج��ت��م��ع ل��ل��م�����ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة 

بال�شراطات  الل��ت��زام  مع  ممثليهم  لختيار 

ال�شحية للوقاية من كورونا.

االنباط- الزرقاء

دعت فاعليات اأكادميية وحزبية ونقابية يف 

النتخابات  يف  للم�شاركة  املواطنني  ال��زرق��اء، 

ال��ن��ي��اب��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة لإف�����راز جم��ل�����س ن���واب ق��وي 

ب��ك��ف��اءة  ال��رق��اب��ي وال��ت�����ش��ري��ع��ي  مي��ار���س دوره 

وفاعلية.

اجلامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  وق��ال 

ال���ه���ا����ش���م���ي���ة ال����دك����ت����ور ج����م����ال ال�������ش���ل���ب���ي اإن 

ا�شتحقاق  ه��ي  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ن��ي��اب��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 

د���ش��ت��وري ي���اأت���ي يف ظ���ل ظ����روف ���ش��ع��ب��ة على 

امل�����ش��ت��وي��ني ال�����ش��ح��ي والق���ت�������ش���ادي ب�����ش��ب��ب 

جائحة كورونا وما �شببته من ركود اقت�شادي 

يف ال����ع����امل ب����اأ�����ش����ره، م����ا ي��ت��ط��ل��ب امل�������ش���ارك���ة 

بالقراع لختيار النائب الأكفاأ والأقدر على 

حتمل امل�شوؤولية يف هذه الظروف ال�شعبة.

تعي  �شيا�شية  نخب  اإىل  بحاجة  اأن��ن��ا  وب��ني 

دوره�����ا ال���رق���اب���ي وال��ت�����ش��ري��ع��ي، وق������ادرة على 

ال��ن��ظ��ر ب�����ش��م��ول��ي��ة لي���ج���اد ح���ل���ول ل��ل��م�����ش��اك��ل 

وال��ق�����ش��اي��ا ال���ت���ي ت���واج���ه ق��ط��اع��ات امل��ج��ت��م��ع 

والن�شائية. ال�شبابية 

ال�شالمي/  الو�شط  ح��زب  �شر  اأم��ني  وق��ال 

يف  امل�شاركة  اإن  امل�����ش��ري  حممد  ال��زرق��اء  ف��رع 

النتخابات واجب وطني/ وحق كفله الد�شتور 

النواب  جمل�س  يف  ممثليه  لختيار  للمواطن 

ممن يتمتعون باخلرة والكفاءة والقدرة على 

الرقابة والت�شريع ل�شالح الوطن واملواطن.

ب�����ش��ب��ب  ال�����ش��ح��ي��ة  ال����ظ����روف  اأن  واأ�����ش����اف 

كورونا يجب األ ت�شكل عائقا عن ممار�شة هذا 

احلق الد�شتوري والواجب الوطني، فامل�شاركة 

ت�شهم يف اإفراز جمل�س نواب يعر عن تطلعات 

املن�شود  التغيري  اح���داث  يف  امل��واط��ن��ني  واآم���ال 

الأف�شل. نحو 

الأردن��ي��ني  املهند�شني  ن��ق��اب��ة  ع�شو  ودع���ت 

امل��ه��ن��د���ش��ة ه��ب��ة ي���و����ش���ف، ال���ق���ط���اع ال�����ش��ب��اب��ي 

للم�شاركة يف النتخابات النيابية املقبلة وعدم 

الذي يعر عن  الدور  اأداء هذه  التقاع�س عن 

النتماء احلقيقي للوطن.

واأ����ش���ار ع��م��ي��د ����ش���وؤون ال��ط��ل��ب��ة يف ج��ام��ع��ة 

اأن  اإىل  م�����ش��اع��ده  م���اج���د  ال���دك���ت���ور  ال����زرق����اء 

امل�����ش��ارك��ة ب��الن��ت��خ��اب��ات ت��ع��ر ع���ن الأ����ش���وات 

ال�شاعية اإىل تطوير املجتمع ومعاجلة امللفات 

وايجاد  وال�شحية  والجتماعية  القت�شادية 

املختلفة. للق�شايا  حلول م�شتدامة 

للع�شكريني  الوطنية  اللجنة  رئي�س  واأك��د 

للثقافة  ال��زرق��اء  منتدى  ورئ��ي�����س  ال�شابقني 

امل�������ش���ارك���ة  اأن  امل���وم���ن���ي  اهلل  ع���ب���د  وال���ف���ن���ون 

امل���م���ار����ش���ة  ت����ع����زز م���ف���ه���وم  يف الن����ت����خ����اب����ات 

نحو  الأوىل  اخل���ط���وة  وه���ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

اإح������داث ال����ش���الح وال��ت��غ��ي��ري ال�����ذي ي��ن�����ش��ده 

املواطن.

وق�����ال ع�����ش��و جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء 

اإن امل�����ش��ارك��ة يف  ال���دك���ت���ور م���اج���د اخل�����ش��ري 

ال��وع��ي  الق����راع م��وؤ���ش��ر حقيقي ع��ل��ى درج���ة 

م��ن  جم��ت��م��ع  اأي  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  وال���ن�������ش���وج 

الأردين  املجتمع  اأن  اإىل  م�شريا  املجتمعات، 

ال�شيا�شي  ال��وع��ي  م��ن  ك��اف��ي��ة  ب��درج��ة  يتمتع 

الذي ي�شكل دافعا للم�شاركة يف اختيار النائب 

التي مير  املرحلة  اجتياز ظروف  على  الأق��در 

بها الوطن.

 مذكرة تفاهم بين المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا 
ومركز الدراسات اإلستراتيجية

 وزير التنمية يبحث سبل التعاون مع السفيرة الكندية

 المفرق: فاعليات تدعو للمشاركة في االنتخابات النيابية

 الزرقاء: االنتخابات النيابية استحقاق دستوري مهم

اخلمي�س    5  /  11  / 2020

 الطفيلة: دعوات للمشاركة بفعالية في االنتخابات النيابية الثالثاء المقبل

املحلي

 إغالق محكمة العقبة الشرعية 
لمدة 24 ساعة

 استمرارية االعتماد الخاص ورفع الطاقة 
االستيعابية لبعض التخصصات الجامعية

 الرمثا: تعليق الدوام بمدرستين إلصابات 
فيها بكورونا

 تعليق دوام إدارة فرع ضمان المفرق 
حتى صباح األحد المقبل

 كفرسوم: ورشة بعنوان صوتك بكرا بفرق

االنباط- عمان

 قرر �شماحة قا�شي الق�شاة ال�شيخ عبد 

العقبة  حمكمة  اإغ���الق  ال��رب��ط��ة  احل��اف��ظ 

اليوم   24 �شاعة، اعتبارا من  ال�شرعية ملدة 

اخل��م��ي�����س، اإث���ر اإ���ش��اب��ة ع��دد م��ن موظفي 

املحكمة بفريو�س كورونا.

الأرب��ع��اء،  ام�س  بيان  يف  �شماحته  وق��ال 

ق��رار فريق  ا�شتند على  الإغ��الق  ق��رار  اإن 

ال����ش���ت���ج���اب���ة لأزم�������ة ك�����ورون�����ا امل��ت�����ش��م��ن 

من  عدد  ا�شابة  جراء  بالغالق  التو�شية 

م��وظ��ف��ي امل��ح��ك��م��ة، وح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ال��ك��ادر 

على  وللعمل  اخلدمة،  ومتلقي  الوظيفي 

الفح�س  واإج�����راء  امل��ح��ك��م��ة  م��ب��ن��ى  تعقيم 

الطبي لبقية الكادر الوظيفي.

رئ��ي�����س  اأن  ال��ق�����ش��اة  ق��ا���ش��ي  واأو�����ش����ح 

الق�شايا  مواعيد  جداول  �شينظم  املحكمة 

امل��ق��رر ال��ن��ظ��ر ب��ه��ا يف ف���رة الإغ����الق اإىل 

مواعيد جديدة، و�شيعلن عن تلك املواعيد 

داخل املحكمة، وفق الجراءات القانونية.

االنباط- عمان

 اأق�����ر جم��ل�����س ه��ي��ئ��ة اع���ت���م���اد م��وؤ���ش�����ش��ات 

ا�شتمرارية  جودتها  و�شمان  العايل  التعليم 

بكالوريو�س  لتخ�ش�شي  اخل��ا���س  الع��ت��م��اد 

ال���ت���اري���خ يف ج���ام���ع���ة احل�������ش���ني ب����ن ط����الل، 

اأك��ادمي��ي��ة  يف  ال��ك��ارث��ة  اإدارة  وب��ك��ال��وري��و���س 

الأمري احل�شني بن عبداهلل الثاين للحماية 

املدنية.

اعتماد  رئي�س هيئة  برئا�شة  املجل�س  واأقر 

جودتها  و�شمان  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ش�شات 

ال��ي��وم الرب��ع��اء ال��دك��ت��ور ظ��اف��ر ال�����ش��راي��رة، 

رف�������ع ال����ط����اق����ة ال����ش���ت���ي���ع���اب���ي���ة اخل���ا����ش���ة 

ال�شريرية  التغذية  بكالوريو�س  لتخ�ش�شي 

ال�شيدلنية  العلوم  وماج�شتري  واحلميات، 

يف جامعة البرا.

ك���م���ا اأق������ر امل���ج���ل�������س ت��خ��ف��ي�����س ال���ط���اق���ة 

بكالوريو�س  لتخ�ش�س  اخلا�شة  ال�شتيعابية 

ال�شيدلة يف جامعة البرا، فيما اقر املوافقة 

ماج�شتري  لتخ�ش�س  اخلا�س  العتماد  على 

املجالت  واأق��ر  ال��زرق��اء،  جامعة  يف  القانون 

وال���ق���راءات  ال��درا���ش��ات  لتخ�ش�س  امل��ع��رف��ي��ة 

القراآنية برنامج الدبلوم اجلامعي املتو�شط، 

لتخ�ش�س  اخل���ا����س  الع��ت��م��اد  ع��ل��ى  وواف����ق 

ال���درا����ش���ات وال����ق����راءات ال��ق��راآن��ي��ة، ب��رن��ام��ج 

الأم��ري  كلية  يف  املتو�شط  اجلامعي  الدبلوم 

الإ�شالمية. للعلوم  احل�شن 

ت�شكيل جمل�س  اإعادة  على  املجل�س  ووافق 

اأمناء كلية امللكة نور الفنية للطريان املدين 

جمل�س  ت�شكيل  واإع���ادة  املتو�شط،  اجلامعية 

للمهن  امللكية  الطبية  اخلدمات  كلية  اأمناء 

امل�شاعدة.

االنباط الرمثا

ق�����رر م���دي���ر ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ل���ل���واء 

للهيئة  ال���دوام  تعليق  املومني  م��ازن  الرمثا 

ال�شجرة  مب��در���ش��ت��ي  والإداري�����ة  التدري�شية 

ال���ث���ان���وي���ة ل��ل��ب��ن��ني وال��ن��ه�����ش��ة الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

اليوم   من  اعتبارا  والثانية  الأوىل  املختلطة 

اخلمي�س والعودة للدوام يوم الأحد املقبل.

اإن تعليق  الأرب���ع���اء،  ام�����س  امل��وم��ن��ي  وق���ال 

ال�شجرة  مبدر�شة  معلم  لإ�شابة  جاء  الدوام 

بفريو�س  النه�شة  مبدر�شة  معلمة  واإ�شابة 

امل�شتجد. كورونا 

االنباط- عمان

 اأع���ل���ن���ت امل���وؤ����ش�������ش���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ش��م��ان 

اإدارة فرع  الجتماعي عن تعليقها للدوام يف 

ام�س  من  اعتباراً  يومني  مل��دة  املفرق  �شمان 

الأرب���ع���اء وح��ت��ى ���ش��ب��اح ي���وم الأح����د امل��ق��ب��ل، 

ثبوت  بعد  الفرع  مبنى  بتعقيم  للقيام  وذلك 

اإ����ش���اب���ة اأح�����د امل���وظ���ف���ني ب���ف���ريو����س ك���ورون���ا 

وحفاظاً على �شالمة و�شحة املراجعني .

اإن  املوؤ�ش�شة  قالت  �شحايف،  بيان  وح�شب 

اإل��ك��روين  ب�شكل  م��ت��اح��ة  خ��دم��ات��ه��ا  م��ع��ظ��م 

ل���ل���م���ن�������ش���اآت والأف������������راد، اأم������ا ف���ي���م���ا ي��خ�����س 

اخل���دم���ات غ��ري امل��ت��اح��ة اإل��ك��رون��ي��اً ب��اإم��ك��ان 

على  عنها  ال�شتف�شار  اأو  تقدميها  املواطنني 

وذل��ك  ال���ش��ب��وع  اأي���ام  وجلميع  ال�شاعة  م��دار 

املوحد  الت�شال  مبركز  الت�شال  خالل  من 

على الرقم )117117(.

ودع���ت امل��وؤ���ش�����ش��ة ج��م��ي��ع م��راج��ع��ي ال��ف��رع 

�شباح  حتى  مراجعتهم  مواعيد  تاأجيل  اإىل 

عملية  م��ن  الن��ت��ه��اء  بعد  املقبل  الأح���د  ي��وم 

اأمام  اأبوابه  وفتح  كامل  ب�شكل  الفرع  تعقيم 

املراجعني.

االنباط- اإربد

 ن��ظ��م م��رك��ز ���ش��اب��ات ك��ف��ر���ش��وم التابع 

مل��دي��ري��ة ���ش��ب��اب حم��اف��ظ��ة اإرب������د، ام�����س 

الأرب���ع���اء، ور���ش��ة ب��ع��ن��وان »���ش��وت��ك بكرا 

ال�����ش��ب��اب  وزارة  م�����ش��روع  ���ش��م��ن  ب���ف���رق«، 

النتخابية. بالعملية  امل�شاركة  لتفعيل 

وق��ال��ت امل���درب���ة ح��ال ال�����ش��ن��اق، خ��الل 

الور�شة التي ح�شرها 25 م�شاركة �شمن 

عن  ع���ام���ا   30 اإىل   18 ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة 

اأهمية اإعطاء ال�شوت لل�شخ�س املنا�شب، 

النتخابات  يف  للم�شاركة  ال�شباب  داعية 

ال��ن��ي��اب��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة وت��وع��ي��ت��ه��م ب��ق��ان��ون 

النتخاب.

وتخلل ال��ور���ش��ة، ع��دد م��ن امل��داخ��الت 

تدور  التي  والقراحات  وال�شتف�شارات 

النيابية يف ظل  حول جتربة النتخابات 

جائحة كورونا.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س    5  /  11  / 2020

االنباط-عمان

ل�سوؤون  الدولة  العمل ووزير  ناق�ش وزير   

اال�ييسييتييثييمييار اليييدكيييتيييور مييعيين الييقييطيياميين مع 

جمل�ش اإدارة غرفة جتارة االأردن م�ساء اأم�ش، 

اأبييييرز مييلييفييات الييقييطيياع الييتييجيياري والييتييحييديييات 

اليييتيييي تيييواجيييهيييه يف ظييييل تييييداعيييييييييات جييائييحيية 

فريو�ش كورونا.

وبييحيي�ييسييب بيييييان �ييسييحييفييي لييلييغييرفيية، اميي�ييش ، 

اال�ييسييتييمييرار  املجل�ش خميياطيير  اأعيي�ييسيياء  نيياقيي�ييش 

�ساعات  وزيييادة  اجلمع  اأيييام  ال�سامل  باحلظر 

قييدرة  على  �سلبا  وانعكا�سها  اليومي  احلظر 

النظر  بيياإعييادة  مطالبن  الييتييجيياري،  الييقييطيياع 

بيياأميير الييدفيياع رقييم 6، ومييراجييعيية الييعييديييد من 

واملهن  الييوافييدة  بالعمالة  املتعلقة  الييقييرارات 

امليييقيييييييدة لييلييتيي�ييسييهيييييل عيييليييى اليييقيييطييياع اخليييا�يييش 

وتطوير خمرجات موؤ�س�سة التدريب املهني.

احلقيقية  الييتيي�ييسيياركييييية  اأن  اليييوزيييير  واأكييييد 

وا�ستقطاب  واخلييا�ييش،  الييعييام  القطاعن  بيين 

االأف�سل  الفر�سة  هي  للمملكة  اال�ستثمارات 

لييييتييييجيييياوز الييييتييييحييييديييييات وحتيييقيييييييق االنيييييفيييييراج 

االقييتيي�ييسييادي امليينيي�ييسييود وتييوليييييد فيير�ييش عمل 

التي  والييتييحييديييات  الييظييروف  بعد  ليي�أردنييييين 

فر�ستها جائحة كورونا.

وقال الوزير »نوؤمن بقدرة االأردن وقيادته 

للمملكة«،  اال�ستثمارات  جييذب  على  واأبيينييائييه 

م�سريا اإىل اأن اأ�سا�ش عمل القطاع العام دعم 

القطاع اخلا�ش وتلم�ش احتياجاته الذي يعد 

و�ستعمل  التنمية،  لتحقيق  الرئي�ش  العن�سر 

احلكومة على توجيه قرارتها لتمكينه«.

واأ�ساف »اأن ا�ستمرارية االأعمال واحلفاظ 

ظل  يف  املرحلة  هييذه  اأ�سا�ش  هو  العمالة  على 

على  اأثييرت  التي  وتداعياتها  كييورونييا  جائحة 

اإىل  للوقوف  اخلا�ش  القطاع  داعيا  العامل«، 

جانب القطاع العام حلن جتاوز االأزمة.

ودعيييا الييوزييير الييقييطيياميين الييقييطيياع الييتييجيياري 

املييرحييليية احلالية  خييي�ل  اأولييوييياتييه  تييرتيييييب  اإىل 

وتييقييدميييهييا لييييلييييوزارة يف ميي�ييسييفييوفيية لييدرا�ييسييتييهييا 

وتنفيذ ما ميكن منها �سمن اإطار زمني حمدد.

ونييوه بيياأن الييفييريييق االقييتيي�ييسييادي احلكومي 

يعمل على درا�سة كل احللول املمكنة ومراجعة 

ودرا�سة عدد من االإجراءات لتخفيف االأعباء 

وتاأثريات  االقت�سادية  القطاعات  على  املالية 

ارتفاع  جييراء  تتخذ  التي  ال�سحية  الييقييرارات 

عدد االإ�سابات بكورونا ب�سكل غري م�سبوق.

واأكيييييد اليييوزيييير الييقييطيياميين اأنيييييه �ييسييتييجييري 

مييراجييعيية ميينيياهييج وبيييراميييج الييتييدريييب املييهيينييي 

ومتطلبات  تطورات  مع  خمرجاته  لتتنا�سب 

بكل  ال�سباب  ولت�سليح  االأردين  العمل  �سوق 

التي متكنهم من احل�سول  املهارات احلديثة 

على فر�ش عمل منا�سبة.

العمل  وزارة  بيين  الييربييط  اأن  اإىل  واأ�يييسيييار 

واال�ييسييتييثييمييار كيييان مييقيي�ييسييودا ال�ييسييرتاكييهييمييا يف 

خدمة القطاع اخلا�ش والعاملن فيه.

نييائييل  االأردن  غييرفيية جتييييارة  رئييييي�ييش  وقييييال 

كييييان وال  اليييتيييجييياري  الييقييطيياع  اإن  الييكييبيياريييتييي 

خ�ل  الوطن  مع  ووقفة  حيوي  دور  له  زال 

اجليييائيييحييية، وال اأحييييد يييغييفييل ميييواقيييف الييتييجييار 

الغذائي  االأمن  ودورهم يف توفري  واملزارعن 

منذ بداية االأزمة وحتى اليوم.

لها جوانب متعددة  كييورونييا  اأزميية  اأن  واأ�ييسيياف 

يجب الرتكيز عليها لتكون خارطة طريق جديدة، 

التي  االقت�سادية  االآثييار  من  االمكان  قدر  واحلد 

خلفتها وال�سيما ما يتعلق بالبطالة.

القطاع  اأن  متاماً  تعي  احلكومة  اأن  وبيين 

ال�سمود دون قرارات  اخلا�ش غري قادر على 

مدرو�سة قابلة للتطبيق، ما يتطلب مراجعة 

اأمييييير اليييدفييياع رقييييم 6 واليييبييي�غيييات الييي�يييسيييادرة 

مبييوجييبييه واأهيييمييييييية الييييعييييودة ليييقيييانيييون الييعييمييل 

الييتييجيياري  الييقييطيياع  اأن  اإىل  والييعييمييال، ميي�ييسييرياً 

ملف  هييو  للحكومة  االأكيييير  الييهييم  اأن  ميييدرك 

واالقت�سادية،  ال�سحية  الناحية  من  كورونا 

ميييتييي�زميييان ال ميييكيين ف�سل  مييلييفييان  الأنييهييمييا 

اأحدهما عن االآخر.

ت�سديد  اإىل  احلييكييوميية  الييكييبيياريييتييي  ودعييييا 

مبتطلبات  والزامهم  املواطنن  على  الرقابة 

الوقاية من فريو�ش كورونا بداًل من اللجوء 

تكثيف  و�يييسيييرورة  واحلييظيير،  االإغييي�قيييات  اإىل 

يخ�ش  فيما  واالإعيي�مييييية  الييتييوعييييية  حييميي�ت 

لب�ش الكمامة من قبل املواطنن.

وطالب باإعادة النظر فيما يتعلق بتجديد 

التجاري  القطاع  اأن  موؤكداً  املنتهية،  العقود 

غييري قيييادر عييلييى حتييمييل املييزيييد ميين الييقييرارات 

يعد  مل  مالية  مبالغ  دفييع  على  جتييره  الييتييي 

قادراً على دفعها.

وطييالييب بييتيياأجيييييل قيييرار رفييع احلييد االأدنيييى 

والذي حدد موعد  اإىل فرتة الحقة  ل�أجور 

املقبل،  الييعييام  ميين مطلع  اعييتييبيياراً  بييه  الييعييمييل 

تييداعيييييات  الييتييجيياري جتييياوز  الييقييطيياع  ليتمكن 

درا�سة  �ييسييرورة  على  م�سددا  كييورونييا،  جائحة 

الييييقييييرارات احلييكييومييييية قييبييل �يييسيييدورهيييا، واأن 

القطاع  مع  الت�ساركية  تعمل احلكومة مببداأ 

لهذه  ال�سلبية  االنعكا�سات  لتجنب  اخلييا�ييش 

القرارات على القطاع وا�ستمرارية عمله.

وخييييي�ل اليييليييقييياء، طييياليييب روؤ�ييييسيييياء الييغييرف 

للعمالة  اال�ييسييتييقييدام  بييياب  بييفييتييح  الييتييجييارييية، 

الغرف،  مقار  يف  عمل  مكاتب  وفتح  الوافدة، 

اكتظاظاً  ت�سهد  التي  املحافظات  يف  وخا�سة 

ت�سكيل  جييانييب  اإىل  كييبييرية،  حيييييازات  ولييديييهييا 

جلييييان مييتييخيي�ييسيي�ييسيية لييكييل قيييطييياع لييتيي�ييسييخييييي�ييش 

امليييعيييييييقيييات اليييتيييي تيييواجيييهيييه وو�ييييسييييع احليييليييول 

املقرتحة.

االنباط-عمان

ال�سياحة  تن�سيط  هيييييئيية  عيييام  مييدييير  قيييال   

الييدكييتييور عييبييدالييرزاق عييربيييييات اإن مييوقييع زور 

البيت حقق جناحا ملحوظا حيث  االردن من 

65 الف زائر، ومت ن�سره  �سهد زيارة ما يفوق الي

يف كرى املواقع االخبارية يف املنطقة واملواقع 

امل�ستهدفة  اليييدول  �سمن  ال�سيما  االجيينييبييييية، 

مثل امريكا واوروبا.

اميييي�ييييش  بيييييييييييييييان،  عيييييربيييييييييييات يف  وا�ييييييييسيييييييياف 

االلييييكييييرتوين  املييييوقييييع  اإنييي�يييسييياء  اإن  االأربييييييعيييييياء، 

www. اليييييبيييييييييييت«  مييييييين  االأردن  »زور 
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هدفه  املا�سي  ايييار  منت�سف  يف  اطييلييق  واليييذي 

االإبيييييقييييياء عيييليييى عييمييلييييية الييييرتويييييج اليي�ييسييييياحييي 

االقليمي  املحلي  ال�سعيد  على  �سواء  للمملكة 

والعاملي، وب�سكل يتناغم مع الظروف ال�سعبة 

التي  اأثر جائحة كورونا  العامل  بها  التي مير 

تيي�ييسييبييبييت بييياإغييي�قيييات مليييطيييارات اليييعيييامل ووقيييف 

ال�سياحية الغلب الدول. العملية 

وبن ان املوقع االلكرتوين ي�سم عدة معامل 

اأثييرييية و�ييسييييياحييييية ومييتيياحييف م�سورة  ومييواقييع 

بييعييمييلييييية الييتيي�ييسييوييير ثيي�ثييي االبيييعييياد بييوا�ييسييطيية 

جمييمييوعيية كييييامييييريات بيييانيييورامييييييية لييلييتيي�ييسييوييير 

ث�ثية  بيانات  الإنتاج  درجة،   360 روؤية  مبدى 

االبيييعييياد بييدقيية عييالييييية، ومييين اأبيييرزهيييا الييبييرتا، 

متحف  الييي�يييسيييييييارات،  مييتييحييف  االردن،  مييتييحييف 

امللك  م�سجد  ال�سوبك،  قلعة  مييادبييا،  احلكاية 

ح�سن، متحف البرتا، ديوان الدوق، بانوراما 

املدرج  متحف  الفحي�ش،  كني�سة  امليت،  البحر 

الروماين، ومتحف االأطفال.

املعلومات  ا�ييسييتييخييدام  اإن  عييربيييييات  واأو�ييسييح 

والبيانات اخلا�سة باأي موقع م�سور يف املوقع 

ب�سورة  للبعيد  تقريب  اال  ماهو  االلييكييرتوين 

جذب  وطريقة  املزيد،  ملعرفة  ال�سائح  ت�ستثري 

ال�سياحة اىل عهدها  لزيارة االردن عند عودة 

ال�سابق.

واأ�ييسييار اىل ان هيينيياك مييدار�ييش ميين اخلييارج 

لط�بها  تثقيفية  كطريقة  املوقع  ا�ستخدمت 

خييي�ل  ميييين  االردن  تيييياريييييخ  عيييليييى  ليييليييتيييعيييرف 

وباإح�سا�ش  مييوقييع  لكل  املييوجييودة  اليي�ييسييروحييات 

�سعورا  يخلق  والييذي  االبعاد  ث�ثي  الت�سوير 

باملوقع.

املوقع  بنجاح  �ساهم  الييذي  اإن اجلهد  وقييال 

حر�ش  يييوؤكييد  م�سرتك  جهد  هييو  االلييكييرتوين 

االردن  ببقاء  والتزامهم  القطاع  يف  املعنين 

�سعبة  ظييروف  يف  ال�سياحية  اخلريطة  �سمن 

حييييييددت اليييعيييميييل واليييييرتوييييييج و�يييسيييري احليييركييية 

اليي�ييسييييياحييييية يف اليييعيييامل اأجييييمييييع، مييو�ييسييحييا ان 

من  عدد  مب�ساعدة  لغات  بعدة  مرتجم  املوقع 

اإىل  ترجمته  متييت  حيث  ال�سياحين  االدالء 

الييلييغييات اال�ييسييبييانييييية والييرو�ييسييييية واالجنييليييييزييية 

وااليطالية.

جييييار على  الييعييمييل  ان  اىل  عييربيييييات  ولييفييت 

مييوقييع املييغييطيي�ييش وقييريييبييا �ييسيييييتييم اإ�ييسييافييتييه اىل 

عبارة  وهي  اآر«  »ايه  ب�سكل  االلكرتوين  املوقع 

للموقع،  كييامييل  ب�سكل  افييرتا�ييسييييية  زييييارة  عيين 

حيييييث مت اليييتيييعييياون المتيييييام الييعييمييل بيياليي�ييسييكييل 

وال�سركة  املغط�ش  مييوقييع  اإدارة  مييع  املييطييلييوب 

العاملية »تامي لوبر«.

 تنشيط السياحة: 65 الف زائر لموقع زور االردن من البيت 
منذ انطالقه

االنباط- عمان

 اأعييييليييينييييت غييييرفيييية �يييسييينييياعييية عييييمييييان عيين 

الييكييرتونيييييا ب�سكل  امليينيي�ييسيياأ  �ييسييهييادات  اإ�يييسيييدار 

كييياميييل، وذلييييك ملييواكييبيية الييتييطييور والييتيي�ييسييارع 

وا�ستمرارية  عملها  والإدامييية  التكنولوجي 

تقدمي خدماتها يف جميع الظروف.

املييهيينييد�ييش فتحي  الييغييرفيية  وقييييال رئييييي�ييش 

اجلغبري، يف ت�سريح �سحفي ام�ش االربعاء، 

من  حزمة  اتخذت  كذلك  عمان  �سناعة  ان 

االإجيييييراءات لييتييقييدمي اخلييدمييات عيين بييعييد يف 

الغرفة  ان  اىل  م�سريا  كورونا،  جائحة  ظل 

لل�سناعين  خدماتها  الإي�سال  دائما  ت�سعى 

ب�سكل متطور ومتكامل دون انقطاع.

اإ�يييسيييدار  املييهيينييد�ييش اجلييغييبييري ان  واأكييييييد 

�ييسييهييادات امليينيي�ييسيياأ الييكييرتونيييييا خييطييوة ت�ساف 

الغرفة  �سعت  التي  الكثرية  اخلييطييوات  اىل 

لييتييوظيييييفييهييا يف جمييييال حتيييوييييل اخليييدميييات 

الكامل. بال�سكل  الكرتونيا  لت�سبح 

وطالب الراغبن باحل�سول على �سهادات 

�سهادات  بيياإدخييال  بالكامل  الكرتونيا  املن�ساأ 

مع  الغرفة  موقع  خ�ل  من  كاملعتاد  املن�ساأ 

اخييتيييييار طييريييقيية الييدفييع عيينييد اإر�ييسييال �سهادة 

املن�ساأ )اأي فواتريكم(، وحتديد وقت ومكان 

http:// اليييرابيييط  خييي�ل  مييين  اال�ييسييتيي�م 

وميين   ،/acistaff.org/member
ثم الدفع عر اإي فواتريكم وا�ست�مها من 

الفرع الذي مت حتديده.

الييغييرفيية  املييهيينييد�ييش اجلييغييبييري ان  واأكييييييد 

�ستتوقف عن ا�ستقبال الراغبن باحل�سول 

من  اعتبارا  مقرها  يف  املن�ساأ  �سهادات  على 

يوم ال�سبت املقبل.

االنباط-عمان

دعيييا ممييثييل قييطيياع امليييييواد الييغييذائييييية يف 

غرفة جتارة االأردن رائد حماده، املطاعم 

وحمال احللويات ومرتاديها اإىل االلتزام 

ال�س�مة  معايري  واّتباع  الييّدفيياع،  باأوامر 

واليي�ييسييحيية ولييبيي�ييش الييكييمييامييات واملييحييافييظيية 

ظل  يف  حلمايتهم  اجل�سدي  التباعد  على 

كورونا  بفريو�ش  املحلية  اال�سابات  تزايد 

امل�ستجد.

ام�ش  �سحفي  ت�سريح  يف  حماده  واكييد 

االربييييعيييياء، ان اليييتيييزام املييواطيينيين بيياواميير 

اليييييدفييييياع واليييتيييعيييليييييييميييات واال�ييييسييييرتاطييييات 

اليي�ييسييحييييية املييطييبييقيية يف قيييطييياع املييطيياعييم 

وحميييييال احليييليييوييييات �ييسييييي�ييسييهييم يف حييميياييية 

اجليييميييييييع وجتيييينييييب اال�ييييسييييابيييية بيييفيييريو�يييش 

كييييورونييييا، واملييحييافييظيية عييلييى ميي�ييسييالييح كل 

االطراف.

والتقيد  االلييتييزام  عييدم  ان  اىل  وا�ييسييار 

للعمل  اليينيياظييميية  والييتييعييليييييمييات  بييياالوامييير 

يف امليينيي�ييسيياآت الييتييجييارييية واخلييدمييييية يف ظل 

جائحة فريو�ش كورونا يعد خرقاً وا�سحاً 

الأوامر الدفاع ومنعاً لوقف انت�سار الوباء 

يف املجتمع.

املييييطيييياعييييم وحميييييال  قييييطيييياع  ان  واكييييييييد 

احللويات بعموم امللمكة مل يعد مبقدوره 

حتييمييل اعيييبييياء اغييي�قيييات جيييدييييدة او اييية 

اجراءات جديدة تعرقل عمله الذي تاأثر 

بيي�ييسييكييل كييبييري ميينييذ بيييدء انييتيي�ييسييار فييريو�ييش 

التجاري وتوقف  الن�ساط  كورونا وتعطل 

ال�سياحة، م�سريا اىل ان حماية االقت�ساد 

الوطني م�سوؤولية م�سرتكة على اجلميع.

و�يييسيييدد عييلييى ان ميي�ييسييلييحيية االقييتيي�ييسيياد 

اليييوطييينيييي تييقييتيي�ييسييي االبييييقيييياء عيييليييى عييمييل 

الييقييطيياعييات الييتييجييارييية واخلييدمييييية وعييدم 

من  تييعييانيييييه  ملييا  نييظييرا  م�ساحلها  تعطيل 

وتييوقييف  االأوىل  االغيييييي�ق  فييييرتة  تييبييعييات 

ن�ساطاتها بفعل اأزمة فريو�ش كورونا.

ودعا حماده املطاعم وحمال احللويات 

فييرتة احلظر  بييقييرار متديد  االلييتييزام  اإىل 

الييليييييلييي اليييييومييي الييييذي ييييبيييداأ لييلييميينيي�ييسيياآت 

 10 ميين  ولييي�أفيييراد  ميي�ييسيياء،   9 ال�ساعة  ميين 

ميي�ييسيياء وحييتييى اليي�ييسيياد�ييسيية �ييسييبيياحييا، جتنبا 

واالغ�ق. للمخالفات 

 صناعة عمان تصدر شهادات المنشأ الكترونيا

 تجارة األردن تدعو المطاعم ومحال الحلويات لاللتزام بشروط السالمة

 تجارة األردن تطالب بحوافز للمحافظة 
على العاملين بقطاع االلبسة 

شباب كلنا االردن تبدأ حملة تطوعية 
لمساندة الكوادر الصحية

 دناتا للسفريات تحصد 8 جوائز في 
وورلد ترافيل ميدل إيست

 هيئة النقل تحجز تراخيص 80 وسيطة 
في إربد لعدم التزامها أوامر الدفاع

االنباط-عمان

 طييالييب ممييثييل قييطيياع االلييبيي�ييسيية واالحييذييية 

واالقم�سة واملجوهرات يف غرفة جتارة االردن 

بييياطييي�ق حيييزم حتفيزية  الييقييوا�ييسييمييي،  ا�ييسييعييد 

النقاذ القطاع الذي يعي�ش حالة تراجع غري 

م�سبوقة، واملحافظة على العاملن.

واو�سح يف ت�سريح �سحفي ام�ش االربعاء، 

�سيوؤدي  بالقطاع  الرتاجع  حالة  ا�ستمرار  ان 

اال�ستغناء عن  ال�سركات واملحال اىل  اىل دفع 

الكثري من االأيدي العاملة والتي ي�سل عددها 

عييامييل غالبيتهم من  الييف   53 يييقييارب  مييا  اىل 

االأردنين.

ودعا وزارة العمل اإىل دعم اأ�سحاب العمل 

بالوظائف من  اال�ستمرار  العمال يف  ومتكن 

يف  اأ�سوة  للوزارة  املتاحة  الدعم  برامج  خ�ل 

حوافز  ومنحهم  لل�سناعة  املقدمة  الييرامييج 

لتثبيت  الييرواتييب  ميين  جييزء  بدفع  مل�ساعدتهم 

الييوظييائييف  زيييييادة  عييلييى  والت�سجيع  الييعييامييليين 

لييي�ردنييييييين. واكيييييد اليييقيييوا�يييسيييميييي، ان جتيييارة 

اكيير  بيين  امل�سنفة ميين  االألييبيي�ييسيية واالأحيييذيييية 

القطاعات املت�سررة من ازمة فريو�ش كورونا 

الييقييوه ال�سرائية  تييراجييع  باتت مييهييددة يف ظييل 

الكلف  وارتييفيياع  املالية  ال�سيولة  تييوفيير  وعيييدم 

الت�سغيلية.

ت�سهم  قييد  حلول  عييدة  القوا�سمي  واقيييرتح 

بييياإنيييعيييا�يييش الييييقييييطيييياع، مبييقييدمييتييهييا تييخييفييييي�ييش 

والغاء  اجلمركية  والر�سوم  املبيعات  �سريبة 

باملئة،   5 البالغة  اجلمركية  اخلييدمييات  ر�ييسييوم 

باال�سافة للتو�سل حلل لق�سية ايجار املحال 

وبخا�سة الفرتة التي توقفت فيها القطاعات 

االقت�سادية عن العمل.

الف   11 واالحييذييية  االألب�سة  قطاع  وي�سم 

من�ساأة تعمل بعموم اململكة.

االنباط-عمان

حملة  االأردن  كييليينييا  �ييسييبيياب  هيييييئيية  بييييييداأت   

الييكييوادر  مل�ساندة  مييادبييا  حمافظة  يف  تطوعية 

ال�سابات  من  عييدد  مب�ساركة  ال�سحية  املراكز 

وال�سباب.

وقييييييال ميينيي�ييسييق اليييهيييييييئييية الييييدكييييتييييور حيي�ييسيين 

امليييبيييادرة جييياءت لتخفيف  هيييذه  اإن  اليي�ييسييوابييكيية 

اليييعيييبء عييين الييييكييييوادر اليي�ييسييحييييية الييعييامييليية يف 

كييورونييا  فحو�سات  مبتابعة  واملكلفة  امليييييدان 

لييلييمييواطيينيين، وذلييييك �ييسييميين الييتيي�ييسيياركييييية بن 

والنفع  الفائدة  لتحقيق  املختلفة  املوؤ�س�سات 

ليي�ييسييالييح اجليييميييييييع، مييبييييينييا اأن هييييذه احلييمييليية 

م�ستمرة خ�ل الفرتة القادمة.

حممد  الدكتور  مادبا  �سحة  مدير  وا�سار 

تخفف  االن�سطة  هييذه  مثل  ان  اإىل  ال�سوابكة 

وتييعييزز مفهوم  ال�سحية  الييكييوادر  عيين  احلييمييل 

التكافل والتعاون بن املوؤ�س�سات.

�سمن  تييياأتيييي  احلييمييليية  هيييذه  اأن  اإىل  ييي�ييسييار 

بييهييدف تعزيز  نييتييطييوع  االردن  بييرنييامييج الأجيييل 

مفهوم العمل التطوعي وتعزيز املواطنة لدى 

ال�سباب.

االنباط- عمان

التابعة  لل�سفريات  دناتا  جمموعة  نالت 

ملجموعة طريان االإمارات، 8 جوائز يف حفل 

جوائز »وورلد ترافيل ميدل اإي�ست 2020«.

املييطييار  عمليات  اأول  رئييييي�ييش  نييائييب  وقيييال 

واليي�ييسييفيير يف »دنيييياتييييا« �ييسييتيييييف األيييين يف بيييييان 

�سحايف، ام�ش االأربعاء، اإن هذه االألقاب التي 

ح�سلت عليها املجموعة تعزز مكانتنا كمزود 

خيييدميييات اليي�ييسييفيير املييفيي�ييسييل لييييدى اليي�ييسييركييات 

خراتنا  ميين  ي�ستفيدون  الييذييين  واالأفيييييراد 

ومعرفتنا  ال�سفر  �سناعة  يف  االأجييل  طويلة 

الفريدة،  وخدماتنا  ومنتجاتنا  االإقليمية 

مييعييايييري  واأعييييلييييى  املييييرونيييية  اإىل  بييياالإ�يييسيييافييية 

اخلدمة وال�س�مة التي نقدمها عر جميع 

عملياتنا.

لقب  على  املجموعة  اأن ح�سول  واأ�ييسيياف 

وكيل عموم مبيعات �سركات الطريان الرائد 

اإبراز جلودة خدمات  يف ال�سرق االأو�سط هو 

متثيل ال�سركات التي تقدمها »دناتا« الأكر 

من 30 ناقلة جوية دولية.

وقال �ستيف اإن ال�سركات التابعة ملجموعة 

»دناتا« لل�سفريات يف ال�سرق االأو�سط ح�سلت 

خييي�ل اليي�ييسيينييوات املييا�ييسييييية عييلييى عيييدة جييوائييز 

واالآميينيية،  اجليييودة  عالية  خلدماتها  تقديراً 

م�سريا اإىل موا�سلة ال�سركة تطوير عرو�ش 

املتغرية  الييعييميي�ء  احييتييييياجييات  مييع  تتما�سى 

خا�سة مع عودة حركة الطريان جمدداً.

تييرافيييييل ميدل  »وورلييييد  وحتتفي جييوائييز 

اإييي�ييسييت« بييالييتييزام اليي�ييسييركييات تييقييدمي اأفيي�ييسييل 

فيما  وال�سيافة،  وال�سياحة  ال�سفر  خدمات 

جيييرى اخييتيييييار »دنييياتيييا« ليينيييييل هيييذه اجلييوائييز 

يف  عيياملييييين  متخ�س�سن  تيي�ييسييويييت  نييتيييييجيية 

جمال ال�سفر وال�سياحة.

جمموعة  نالتها  الييتييي  اجلييوائييز  وت�سمل 

»دنييياتيييا« لييليي�ييسييفييريييات، املييييزود اليييرائيييد حللول 

ووكيل  االأو�ييسييط،  ال�سرق  يف  الييفيينييادق  حجز 

يف  الييرائييد  الييطييريان  �سركات  مبيعات  عموم 

اليي�ييسييرق االأو�يييسيييط )خيييدميييات دنيياتييا لتمثيل 

الييي�يييسيييركيييات(، و�ييسييركيية اليي�ييسييفييريييات اليييرائيييدة 

الإدارة  )دناتا  االأو�ييسييط  ال�سرق  يف  لل�سركات 

اإدارة ال�سفريات الرائدة يف  ال�سفر(، و�سركة 

البحرين )دناتا لل�سفريات(، ووكالة ال�سفر 

الرائدة يف ال�سعودية )دناتا لل�سفريات(.

الييعييربييييية بث�ثة  املييغييامييرات  وا�ييسييتيياأثييرت 

ميدل  ترافيل  »وورلييد  جوائز  �سمن  األقاب 

اإدارة  �ييسييركيية  »اأفيي�ييسييل  وهيييي   »2020 اإييي�ييسييت 

و«اأف�سل   »2020 االإمييييارات  دوليية  وجييهييات يف 

�ييسييركيية تيينييظيييييم رحييييي�ت �يييسيييفييياري يف دولييية 

االإمارات 2020« باالإ�سافة اإىل جائزة »اأف�سل 

�ييسييركيية تيينييظيييييم رحيييي�ت يف دوليييية االإميييييارات 

.»2020

االنباط- عمان

 

حيييجيييزت هيييييئيية تيينييظيييييم اليينييقييل اليييري 

نييقييل يف حمافظة  و�ييسيييييطيية   80 تييراخييييي�ييش 

اإربد مل تلتزم باإجراءات ال�س�مة وتدابري 

الدفاع  اأوامر  املن�سو�ش عليها يف  الوقاية 

ملنع فريو�ش كورونا امل�ستجد.

الهيئة  با�سم  االإع�مي  الناطق  وقالت 

اإن  االأربعاء،  ام�ش  الو�ساح  عبلة  الدكتورة 

بداأت  للهيئة  تابعة  ميدانية  رقابية  جلنة 

حييمييليية يف حمييافييظيية اإربييييد ملييراقييبيية الييتييزام 

بيياإجييراءات  املختلفة  الييعييام  النقل  و�سائط 

اليي�ييسيي�ميية وتيييدابيييري اليييوقيييايييية لييلييحييد من 

فريو�ش كورونا.

ل�سبط  �سكلت  الييلييجيينيية  اأن  واأو�ييسييحييت 

عيييميييل و�يييسيييائيييط الييينيييقيييل اليييعيييام وااللييييتييييزام 

بييالييتييعييليييييمييات الييي�يييسيييادرة مبيييوجيييب اأوامييييير 

والييتييزام  ال�ساتر  وجيييود  حيث  ميين  الييدفيياع 

املقعدية. وال�سعة  بالكمامة  ال�سائق 

اليوم  يف  حجزت  اللجنة  اأن  واأ�ييسييافييت، 

و�سيطة   80 تراخي�ش  احلملة  ميين  االأول 

نييقييل مل تييلييتييزم بييياأوامييير اليييدفييياع، ووقييعييت 

اإ�سافة  بييااللييتييزام،  تعهدات  على  �سائقيها 

للجهات  مييتييو�ييسييطيية  حييافيي�ت   7 لييتييحييويييل 

املييخييتيي�ييسيية ملييخييالييفييتييهييا اليي�ييسييعيية املييقييعييدييية 

تكرار  اأن  اإىل  م�سرية  بيياملييئيية،   75 البالغة 

النقل  و�ييسييائييط  ترخي�ش  يلغي  املييخييالييفيية 

املخالفة.

خالفت  اللجنة  اأن  اإىل  الو�ساح  ولفتت 

وحيييييجيييييزت خيييييي�ل االأ�ييييسييييابيييييييييع امليييا�يييسييييييية 

مل  نقل  و�سيطة   500 من  اأكيير  تراخي�ش 

تلتزم باأوامر الدفاع يف عمان.

حملتها  ميين  تكثف  الهيئة  اأن  واأكييييدت 

التي  الييعييام  النقل  و�سائط  على  الرقابية 

تيي�ييسييمييل احليييافييي�ت الييكييبييرية واملييتييو�ييسييطيية 

الذكية،  والتطبيقات  التاك�سي  و�سيارات 

و�سائط  على  والعاملن  امل�سغلن  داعييييية 

بالتعليمات  االليييتيييزام  اإىل  اليييعيييام،  اليينييقييل 

اليي�ييسييادرة مبييوجييب اأواميييير اليييدفييياع وحتييت 

القانونية. امل�ساءلة  طائلة 

 العمل وتجارة األردن تبحثان تحديات القطاع التجاري خالل كورونا

 بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على 7ر5 مليون دينار

االنباط- عمان

 

االربييعيياء،  ام�ش  عييمييان،  بور�سة  اغلقت 

�ييسييهييم، مييوزعيية على  4ر6 مييليييييون  بيييتيييداول 

اإجمالية  تييييداوالت  بقيمة  �سفقة،   1912

7ر5 مليون دينار. بلغت 

وانخف�ش موؤ�سر البور�سة اىل النقطة 

مع  ميييقيييارنييية  بيياملييئيية  22ر0  بيينيي�ييسييبيية   1533

ال�سابقة. اإغ�ق اجلل�سة 

ولدى مقارنة اأ�سعار االإغ�ق لل�سركات 

�ييسييركيية   29 اأن  تييبيين  اأ�ييسييهييمييهييا،  امليييتيييداولييية 

اأ�سهمها، بينما  اأ�سعار  اأظهرت انخفا�سا يف 

وا�ستقرت  �سركة،   24 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

اأ�سعار اأ�سهم 36 �سركة اخرى.



االعالين
08

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   الثلج   ل�سناعة  االبي�ض  الل�ؤل�ؤ  �سركة   دائني  من  اأرج��� 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 46533 ( 

بتاريخ ) 2017/2/7(

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامية �سهى ذياب ال�سيد �سرحان

�سهداء احلرم  – �سارع  ال�سابع  – الدوار  : عمان  امل�سفي  عن�ان 

االبراهيمي – عمارة ) 94 ( – الطابق الثاين

خل�ي ) 0796216541 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة ابراج ا�سيا 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  واال�ستثمار   للتجارة 

م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم )41727( بتاريخ 2015/9/21 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/11/4  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  امل�افقة على ت�سفية 

تي�سري ح�سني م�سلم اب� �سليم  م�سفيا لل�سركة، وان عن�ان امل�سفي 

ه� :

عمان – اجلبيهة – �سارع عبد الرزاق العبدلالت – قرب �س�بر 

ماركت اهال و�سهال - هاتف 0799021038

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

االبي�ض  الل�ؤل�ؤ  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سناعة الثلج  وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية 

2017/2/7 قد قررت  حمدودة حتت الرقم )46533( بتاريخ 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/10/28  امل�افقة 

�سهى  املحامية  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

ذياب ال�سيد �سرحان  م�سفيا لل�سركة، وان عن�ان امل�سفي ه� :

 – االبراهيمي  احل��رم  �سهداء  �سارع   – ال�سابع  ال��دوار   – عمان 

عمارة ) 94 ( – الطابق الثاين 

 هاتف 0796216541

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   واال�ستثمار   للتجاره  ا�سيا  ابراج  �سركة   دائني  من  اأرج� 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 41727 ( 

بتاريخ ) 2015/9/11(

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : تي�سري ح�سني م�سلم اب� �سليم

عن�ان امل�سفي : عمان – اجلبيهة – �سارع عبد الرزاق العبدلالت 

– قرب �س�بر ماركت اهال و�سهال
خل�ي ) 0799021038 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرج� من دائني �سركة  ال�ئام لتجارة ال�سيارات  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 46524 ( بتاريخ 

)2017/2/6 (

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : رائد نعيم حممد �سليمان

عن�ان امل�سفي : عمان – طربب�ر – اب� علياء

خل�ي ) 0795984798 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان���ن  م��ن   )1/40( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

احلي�سه  �سعاع  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

و�سركاها  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )114819 (

 بتاريخ 2016/9/26 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة منار ابراهيم حممد �سقا 

اهلل و�سركاه  

 )  115356( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/10/31 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

انذار بالعودة اىل العمل
إىل املوظف: - انس ممدوح محمد ابو رقيق 

ال�سنة  خلل  مت�ا�سله  اي��ام  ع�سرة  من  اأك��ر  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

ال�احدة لدى �سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية ذ.م.م دون عذر ر�سمي اأو مربر قان�ين لذا فاإن 

 48 خالل  للعمل  الع�دة  ب�سرورة  ينذرك  االردين  العمل  قان�ن  من  28/ه�  املادة  وح�سب  املنذر 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا االعالن وبعك�ض ذلك تعترب فاقدا ل�ظيفتك وكافة حق�قك العمالية. 

املنذر شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قان�ن اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين باأن اال�سم التجاري

) كفترييا �سرفة ال�سلط ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )242515( با�سم 

عبد  حممد  ح�سام   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) الدبا�ض   احلم�د  حمم�د  عامر   (

احلميد الدبا�ض ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

انذار بالعودة اىل العمل
إىل املوظف: - عالء خالد عثمان الشريف

ال�سنة  خلل  مت�ا�سله  اي��ام  ع�سرة  من  اأك��ر  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

ال�احدة لدى �سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية ذ.م.م دون عذر ر�سمي اأو مربر قان�ين لذا فاإن 

 48 خالل  للعمل  الع�دة  ب�سرورة  ينذرك  االردين  العمل  قان�ن  من  28/ه�  املادة  وح�سب  املنذر 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا االعالن وبعك�ض ذلك تعترب فاقدا ل�ظيفتك وكافة حق�قك العمالية .

املنذر شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا الأحكام املادة )8/ج( من قان�ن اال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين باأن اال�سم التجاري

) مطعم ال�سلت ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )222019( با�سم ) مالك 

 ) الدبا�ض  احلم�د  حمم�د  �سعد   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) الدبا�ض   �سالح  منري 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

انذار بالعودة اىل العمل
إىل املوظف: - بسام عارف محمد احمد 

ال�سنة  خلل  مت�ا�سله  ايام  ع�سرة  من  اأكر  م�سروع  �سبب  دون  عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا   

ال�احدة لدى �سركة فيالدلفيا للطاقة ال�سم�سية ذ.م.م دون عذر ر�سمي اأو مربر قان�ين لذا فاإن 

 48 خالل  للعمل  الع�دة  ب�سرورة  ينذرك  االردين  العمل  قان�ن  من  28/ه�  املادة  وح�سب  املنذر 

�ساعة من تاريخ ن�سر هذا االعالن وبعك�ض ذلك تعترب فاقدا ل�ظيفتك وكافة حق�قك العمالية. 

املنذر شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية

اعالن
ان بطرح  تعلن امللحقية الع�سكرية ب�سفارة اململكة العربية ال�سع�دية يف عمَّ

عطاء رقم )2020/1( لبيع اأثاث م�ستعمل

لال�ستف�سار :065932240 - حت�يلة /105 - فاك�ض/065932276

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

لتجارة  ال�ئام  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  ال�سيارات  

2017/2/6 قد قررت  حمدودة حتت الرقم )46524( بتاريخ 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/10/29  امل�افقة 

على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد رائد نعيم 

حممد �سليمان  م�سفيا لل�سركة، وان عن�ان امل�سفي ه� :

طربب�ر – اب� علياء - هاتف 0795984798

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

لدى  وامل�سجلة  للمطاعم     ويلينغت�ن  �سركة   دائني  من  اأرج��� 

دائرة مراقبة ال�سركات م�ساهمة خا�سة حمدودة  حتت الرقم  

) 1027 ( بتاريخ ) 2014/8/24(

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي حلمي عبد املعطي عبد الرحمن 

الدربا�سي

عن�ان امل�سفي : عمان – تالع العلي – �سارع خليل ال�سامل – قرب 

ارامك�ض – بناية ) 27 ( – مكتب ) 203 ( – الطابق الثاين

خل�ي ) 0796902999 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة خالد وابراهيم 

احلب�ض  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2018/3/18 بتاريخ   )  118050(

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

الغذائية   امل�اد  لتجارة  تيك�ما  �سجرة  �سركة   دائني  من  اأرج� 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 42765 ( بتاريخ ) 2016/1/12(

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ال  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي حلمي عبد املعطي عبد الرحمن 

الدربا�سي

عن�ان امل�سفي : عمان – تالع العلي – �سارع خليل ال�سامل – قرب 

ارامك�ض – بناية ) 27 ( – مكتب ) 203 ( – الطابق الثاين

خل�ي ) 0796902999 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

املريدي  فائق  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

واوالده  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)69289 ( بتاريخ 2004/1/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200150224(

ل�سنة  رق��م)22(  ال�سركات  قان�ن  من   )37( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن 

�سركة ال�سمري وال�سرع  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2015/9/29 بتاريخ   )112580( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/11/4 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد حامد ا�سماعيل عليدي  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي : معان – حي اال�سغال – ت: 0775515878

الرقم  على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

اعــالن خدمات هندسية
صادر عن بلدية املفرق الكبـــرى

للمرة االوىل

تعلن بلدية املفرق الكربى عن طرح عطاء بطريقة �سراء خدمات هند�سية العداد 

ملبنى  ومظالت  حار�ض  وغرفة  �س�ر  ان�ساء  كميات  وج��داول  وخمططات  ت�ساميم 

منطقة ام النعام الغربية .

العطاءات  دائرة  لدى  امل�سجلة  وال�سركات  الهند�سية  املكاتب  ا�سحاب  ال�سادة  فعلى 

نقابة  لدى  وامل�سنفة  االبنية  جمال  يف  املفع�ل  �سارية  �سهادة  وحتمل  احلك�مية 

املهند�سني االردنيني الراغبة بدخ�ل العطاء تقدمي ا�سعارهم بالظرف املخت�م .

ولال�ستف�سار مراجعة مديرية العطاءات على هاتف رقم ) 0797702710 ( وذلك 

ح�سب ال�سروط وامل�ا�سفات املعدة من قبل بلدية املفرق الكربى .

يف  وي��سع   2020/11/25 امل�افق  االربعاء  ي�م  العطاء  وفتح  الي��داع  ي�م  اخر 

�سندوق العطاءات يف مبنى البلدية ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحًا .

�سارية  العطاء  قيمة  من   %3 بقيمة  م�سدق  �سيك  او  م�سدقة  بنكية  كفالة  تقدمي 

املفع�ل 90 ي�م من تاريخ دخ�ل العطاء ) كفالة دخ�ل عطاء ( .

ثمن ن�سخة العطاء ) 25 ( دينار غري م�سرتدة .

اج�ر االعالن على من ير�س� عليه العطاء مهما تكرر .

رئيس بلدية املفرق الكربى
عامر نايل الدغمي

اخلمي�ض   5/ 11 / 2020

اعالن صادر عن 
جامعة آل البيت

تعلن جامعة آل البيت عن اعادة طرح العطاء 
رقم ) 2020/26 (

تضمني ثمار اشجار الزيتون للموسم الحالي
)2021 / 2020(

فعلى املتعهدين واال�سخا�ض الراغبني باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة 

دائرة العطاءات وامل�سرتيات يف جامعة اآل البيت يف املفرق اعتبارا من ي�م 

ولغاية  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  ومن   ، م   2020/11/5 امل�افق  اخلمي�ض 

الثانية ع�سرة ظهرًا ي�ميًا ، م�سطحبني معهم رخ�سة مهن و�سهادة ت�سجيل 

�ساريتي املفع�ل �سمن املجال اعاله :

. م�سرتدة  غري  دينارًا  وع�سرون  خم�سة   )  25 العطاء)  ن�سخة  • ثمن 
• اخرم�عد لتقدمي العرو�ض للعطاء اعاله ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهر 

ي�م الثالثاء امل�افق 2020/11/17 م.

3% ( من قيمة  • يرفق بالعر�ض كفالة  بنكية او �سيك م�سدق بن�سبة ) 
العر�ض ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وت��سع  يف مغلف منف�سل .

ن�سخة  – �س�رتني ( ت��سع كل  ا�سلية  ن�سخ )  املناق�سة من ثالث  • تقدم 
يف  املغلفات  جميع  ت��سع   ، منف�سل  مغلف  يف  والكفالة  منف�سل  مغلف  يف 

العطاء  دع�ة  ورقم  وعن�انه  امل�سرتك  ا�سم  عليه  ويكتب  خمتلف  مغلف 

وي�دع يف �سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب امل�اعيد اعاله .

ي�م  �سباح  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  اعاله  العطاء  مظاريف  فتح  • م�عد 
االربعاء امل�افق 2020/11/18 م.

. اعاله  ال�اردة  لل�سروط  امل�ست�فية  غري  املناق�سة  يف  ينظر  •ال 
. اعاله  العطاء  عليه  ير�س�  من  على  االعالن  ن�سر  • اج�ر 

www.aabu.edu.jo اجلامعة  م�قع  زيارة  املعل�مات  من  • ملزيد 

رئاسة الجامعة
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االنباط - وكاالت

ي��ج��ل�����ُس �أب�����و ���ص��ال��ح يف �أح�����د م��ق��اه��ي 

م��دي��ن��ة �حل�����ص��ك��ة، و�ل������ذي ي��ح��م��ل ����ص��م 

م�����ص��ق��ط ر�أ�����ص����ه »ر�أ���������س �ل����ع����ن«. ي��ق��ول 

�لتي  �لأخ��رة  �ملدينة  ذك��ري��ات  م�صتعيد�ً 

»مل  خارجها:  مهّجرين  �صّكانها  ثلثا  بات 

يبَق لنا يف مدينتنا �إل �لذكريات، بعد �أن 

��صتولو� على منازلنا وممتلكاتنا«. 

�لعودة  يف  تفكر  »�أّي  م�صيفا:  يتنّهد 

ي��ع��ن��ي �مل�����وت �مل���ح���ّت���م«. ورغ�����م ����ص��ت��ق��ر�ر 

���ص��ال��ح  �أب�����و  �أن  �إل  دم�������ص���ق،  يف  ع��ائ��ل��ت��ه 

يف  ليكون  �حل�صكة،  يف  بالبقاء  يتم�ّصك 

�ل��ع��ن،  ر�أ�����س  �إىل  مم��ك��ن��ة  منطقة  �أق����رب 

�لتي َين�صد �لعودة �إليها يف �أّي حلظة. 

��ة جن��ات��ه من  وي�����روي �أب����و ع����ادل ق�����صّ

�ملجموعات  �إحدى  �عتقلته  �أن  بعد  �ملوت، 

�لره���اب���ي���ة �مل�����ص��ّل��ح��ة �ل���ت���ي دخ���ل���ت ر�أ�����س 

�ل����ع����ن، ب��ت��ه��م��ة »�ل���ع���م���ال���ة« ل��ل��ح��ك��وم��ة 

�إىل منزيل  »����ص��ت��ق��ت  ي��ق��ول:  �ل�����ص��وري��ة. 

�إىل  و�ل�صفر  �مل��غ��ام��رة  ف��ق��ّررت  و�إخ��وت��ي، 

كدت  �أنني  �أع��رف  مل  لكنني  �لعن،  ر�أ���س 

»�عتقلوين  ي�صيف:  نحو حتفي«.  �أم�صي 

�صجن  يف  وو�صعوين  �حلو�جز،  �أحد  على 

ت��ع��ّر���ص��ت ف��ي��ه ل��ك��ّل �أ���ص��ن��اف �ل��ت��ع��ذي��ب، 

بعد  ُتكتب يل �حلياة من جديد،  �أن  قبل 

�صغط من �لأهايل للإفر�ج عني«.

�أن  دون  م����ن  ���ص��ه��ر  مي�����ص��ي  ي���ك���اد  ل 

تفجر�ت  و�أري��اف��ه��ا  �ل��ع��ن  ر�أ����س  ُت�صّجل 

�أو  ن��اري��ة  در�ج����ات  �أو  مفخخة  ب�����ص��ي��ار�ت 

ُت��خ��ّل��ف ���ص��ح��اي��ا، ف�صًل  ن��ا���ص��ف��ة،  ع��ب��و�ت 

عن �لدمار. و�صهدت �ملدينُة وريفها، منذ 

و�لف�صائل  �لأت����ر�ك  ِق��َب��ل  م��ن  �حتللها 

تفجر�ً،  خم�صن  من  �أكرث  لهم،  �ملو�لية 

ظّل  يف  �ملدنين،  ع�صر�ت  �صحّيتها  ذه��ب 

و�لف�صائل  »ق�صد«  بن  متبادلة  �تهامات 

من  �لكثر  وي��ت��ح��ّدث  خلفها.  ب��ال��وق��وف 

�لأه����ايل، ع��ن حت���ّول ر�أ����س �ل��ع��ن ملدينة 

�أ����ص���ب���اح، ب��ع��د �ن��ت�����ص��ار ع��م��ل��ي��ات �ل�����ّص��ط��و 

و�ل�صرقة و�خلطف و�لنهب فيها. 

مل ي��ك��ن ���ص��ّك��ان ر�أ�����س �ل��ع��ن ق��د ن�صو� 

�آث��������ار ه����ج����وم »ج���ب���ه���ة �ل���ن�������ص���رة« ع��ل��ى 

ج��اء  ح��ت��ى   ،2012 خ���ري���ف  يف  م��دي��ن��ت��ه��م 

جديدة.  تغريبة  ليعي�صو�   2019 خريف 

ووف�����ق �إح�������ص���اء�ت ح��ك��وم��ي��ة، ف�����اإن ع��دد 

 100 ق��ر�ب��ة   2019 ب��ل��غ يف  �مل��دي��ن��ة  ���ص��ّك��ان 

�أل������ف وي�������ص���ل م����ع ع�����دد ����ص���ّك���ان �ل���ق���رى 

�إىل  للمنطقة  �إد�ري����اً  �ل��ت��اب��ع��ة  و�ل��ب��ل��د�ت 

»مكتب  �إح�صاء�ت  وتفيد  �أل��ف.   170 نحو 

�للجئن«  �صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �لأمم 

ب���اأن »ن��ح��و 150 �أل���ف ت��رك��و� م��ن��ازل��ه��م يف 

م��ا ���ُص��ّم��ي م��ع��رك��ة ن��ب��ع �ل�����ص��لم«، ق��ب��ل �أن 

�ملعارك.  �نتهاء  بعد  �إليها  بع�صهم  يعود 

من  �حتللها  على  ع��ام  نحو  م��رور  وبعد 

�ملو�لية  و�لف�صائل  �لرتكي  �جلي�س  ِقَبل 

ل���ه، ف����اإن ع���دد �ل�����ص��ّك��ان ي���ق���ّدر ب��ن��ح��و 90 

�لأ�صلين.  من  �ألفاً   30 نحو  منهم  �أل��ف، 

�ملدينة  �صّكان  ثلثي  من  �أك��رث  �أن  وت�صر 

غالبيتهم  يتمّكن  ومل  منها،  ُه��ّج��رو�  قد 

من �لعودة �إىل منازلهم، بعد �أن ��صتولت 

�لف�صائل. عليها 

ع��ل��ى رغ���م م����رور �أك����رث م���ن ع���ام على 

�ح��ت��لل �ل��ق��و�ت �ل��رتك��ي��ة ل��ل��م��دي��ن��ة، �إل 

�خلدمات  ترمم  مل  �لرتكية  �لأجهزة  �أن 

ب���ل ه���ي تعتمد  �ل��ت��ح��ت��ي��ة ف��ي��ه��ا،  و�ل��ب��ن��ى 

لتغذية  و»ق�صد«  �ل�صورية  �حلكومة  على 

وجود  م�صتغّلًة  و�لكهرباء،  باملياه  �ملنطقة 

و�أريافها،  للح�صكة  �لوحيد  �ملائي  �مل�صدر 

�مل��دي��ن��ة، حتت  ���ص��رق��ي  ع��ل��وك  يف منطقة 

�صيطرتها. 

ُت���ع���ّد ر�أ������س �ل��ع��ن �إح�����دى �أك����رث م��دن 

بعد  �أن���ه  �إل  دمي��غ��ر�ف��ي��اً،  ت��ن��ّوع��اً  �حل�صكة 

ب��ات��ت �صبه  ل��ل��م��دي��ن��ة  �ح���ت���لل �لأت������ر�ك 

خ��ال��ي��ة م��ن �لأق��ّل��ي��ات �ل��ت��ي ُه���ّج���رت ومّت 

�ل�صتيلء على ممتلكاتهم. 

وم���ع �ن��ت�����ص��ار �جل��ي�����س �ل�����ص��وري على 

خ��ط��وط �ل��ت��م��ا���س م���ع �جل��ي�����س �ل��رتك��ي 

�لكثرون  ينتظر  له،  �ملو�لية  و�لف�صائل 

من �صّكان �ملنطقة حتّركاً ع�صكرياً يو�صل 

�جل��ي�����س �إىل �مل��دي��ن��ة و�أري���اف���ه���ا، وي��ح��ّق��ق 

����ص��ت��ق��ر�ر�ً ل��ه��ا. وي��وؤّك��د �ب��ن �مل��دي��ن��ة، �أب��و 

باأنه  لديه  كبر�ً  �إمياناً  »هناك  �أن  ع��ادل، 

�صي�صل �إىل �ملدينة منت�صر�ً على �صّجانيه 

»�جل��ي�����س  �أن  �إىل  وي�����ص��ر  �ل�����ص��اب��ق��ن«، 

�ل�������ص���وري ي��ح��ت��ف��ظ ب��ت��اأي��ي��د و�����ص���ع ل��دى 

ي��وؤك��ّده  م��ا  وه��و  �ملنطقة«.  �صكان  غالبية 

»حترير  �أن  يرى  �ل��ذي  �صالح،  �أب��و  �أي�صاً 

لكن  حتمّي،  منها  �ملحتّلن  وطرد  �ملدينة 

تبقى �لظروف �ل�صيا�صية و�لع�صكرية هي 

�لتي �صتحّدد �لزمن �ملنا�صب لذلك«. 

االنباط - وكاالت

���ص��ج��ل��ت م���ع���دلت �لإ����ص���اب���ة ب��ف��رو���س 

كورونا �مل�صتجد يف بع�س �لدول �لأوروبية 

زياد�ت قيا�صية وغر م�صبوقة، ما ت�صبب 

يف جلوء قياد�ت هذه �لدول لفر�س قيود 

جديدة و�صلت للإغلق �لتام.

وي��ق��رتب ع���دد �لإ���ص��اب��ات ب��ال��ف��رو���س 

48 م���ل���ي���ون، ووف����اة  �ل���ت���اج���ي ع��امل��ي��ا م���ن 

 34،370،002 وت��ع��ايف  ح��ال��ة،   1.220.426

م�صابا.

�ل����ولي����ات  وجت��������اوزت �لإ�����ص����اب����ات يف 

حيث  �ملليون،  ون�صف  ملين   9 �ملتحدة 

و275  �أل��ف��ا  و568  م��لي��ن   9 ت�صجيل  مت 

�ألفا   237 �لوفيات  بلغت  حن  يف  �إ�صابة، 

و9 حالت.

حيث  من  �لثانية  “�لدولة  �لهند  ويف 

�أع���د�د  �لعامل” بلغت  يف  �لإ���ص��اب��ات  ع��دد 

و623،  �أل��ف��ا  و267  م��لي��ن   8 �لإ���ص��اب��ات 

�أل��ف��ا   123 �ل��وف��ي��ات  �أع����د�د  بلغت  يف ح��ن 

و139. ويف �لرب�زيل “�لدولة �لثالثة من 

حيث  م��ن  و�لثانية  �لإ���ص��اب��ات  ع��دد  حيث 

 5 �لإ�صابات  �أع��د�د  �لوفيات” بلغت  ع��دد 

ملين و554 �ألفا و206، يف حن جتاوزت 

�أعد�د �لوفيات 160 �ألفا و272.

جديد�  قيا�صيا  رقما  �إيطاليا  و�صجلت 

ب��ت��ج��اوز ع���دد �لإ���ص��اب��ات 31 �أل���ف يف ي��وم 

و�حد، ما دعا �ل�صلطات �لإيطالية لفر�س 

�ملناطق.  بع�س  يف  �لليلي  �لتجو�ل  حظر 

ويف �إ�صبانيا جتاوز عدد �لإ�صابات 25 �ألف 

لفر�س  �حلكومة  دف��ع  مم��ا  �صاعة،   24 يف 

�حتمالية  م��ع  �ل�صحية  �ل��ط��و�رئ  ح��ال��ة 

فر�س حظر �لتجو�ل �لعام.

ع��ن  �لإب������������لغ  مت  ب����ري����ط����ان����ي����ا،  ويف 

ن��ح��و22�أل��ف �إ���ص��اب��ة ج��دي��دة يف ي���وم ، ما 

��صطر رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين بوري�س 

�إجنلرت�  يف  عام  �غ��لق  لفر�س  جون�صون 

ح�صيلة  �رت��ف��ع��ت  كما  4�أ���ص��اب��ي��ع.  ل���  ميتد 

من  �أك��رث  �إىل  لت�صل  �أملانيا،  يف  �لإ�صابات 

�صريان  ب���د�أ  فيما  و�ح���د،  ي��وم  �أل���ف يف   19

حتى  �صي�صتمر  �ل���ذي  �خل��ف��ي��ف  �لغ���لق 

�ل�صهر. نهاية 

طيب  رج��ب  �لرئي�س  �أعلن  تركيا،  ويف 

�ل�صينما  ودور  �ملطاعم  على  �أن  �أردوغ���ان 

�أبو�بها  تغلق  �أن  �أخ��رى  جتارية  و�أن�صطة 

تد�بر  �إط���ار  يف  م�صاًء  �لعا�صرة  �ل�صاعة 

�حل������د م�����ن ت���ف�������ص���ي �ل�����ف�����رو������س. وج�����اء 

�أ�صبوع على تخطي  �أقل من  �لإعلن بعد 

ب��ال��ف��رو���س،  وف���اة  �آلف   10 عتبة  ت��رك��ي��ا 

يف  �لإ�صابات �جلديدة  تز�يد حالت  ومع 

�ملن�صرم. �ل�صهر 
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لت�صييق  �لحتلل  خمططات  �صمن 

�خل���ن���اق ع���ل���ى ق���ري���ة �ل���ع���رق���ة ب��ج��ن��ن، 

ل��ي��ت��خ��ل��ى ���ص��ك��ان��ه��ا ع��ن �أر����ص��ي��ه��م وي��ت��م 

حتا�صرها،  �ل��ت��ي  للم�صتوطنات  �صمها 

قام  �لأه��ايل، حيث  معاناة  �صور  تعددت 

�لحتلل ببناء جد�ر �لف�صل �لعن�صري 

د�خ����ل ح���دوده���ا وف����وق �أر����ص��ي��ه��ا �ل��ت��ي 

�أ�صبحت معزولة ويتحكم بها �لحتلل.

ل ُي�صمح لأ�صحاب �لأر��صي �لزر�عية 

قيوٍد  ووف��ق  �ملو��صم  يف  �صوى  بدخولها 

وت���د�ب���ر م�����ص��ددة، وم���ن ج��ه��ة �أخ����رى، 

يتعمد �لحتلل �إطلق ون�صر �خلنازير 

على  خطر  م�صدر  ت�صكل  �ل��ت��ي  �ل��ربي��ة 

ح���ي���اة �مل���و�ط���ن���ن وت��ك��ب��ده��م �خل�����ص��ائ��ر 

�لفادحة.

�أر��صيها،  وطبيعة  موقعها  وب�صبب 

�أو�ئ���ل ق��رى حمافظة  �ل��ع��رق��ة م��ن  تعد 

لبناء  �لح��ت��لل  ��صتهدفها  �لتي  جنن 

ج�����د�ر �ل��ف�����ص��ل �ل��ع��ن�����ص��ري، وب��ح�����ص��ب 

يحيى،  عثمان  �ل��ق��روي  �ملجل�س  رئي�س 

من  دومن  �آلف   4 �إل��ت��ه��م  �جل����د�ر  ف����اإن 

�لأر�������ص�����ي �حل�����دودي�����ة �ل���ت���ي مي��ت��ل��ك��ه��ا 

ووث��ائ��ق  “قو��صن”  مب��وج��ب  �لأه����ايل 

لهم  �ل�صكان  كافة  �أن  مو�صحاً  ر�صمية، 

م��ع��زول��ة خ��ل��ف �جل�����د�ر لكنهم  �أر��������سٍ 

ب�صكٍل  ورعايتها  زيارتها  من  ممنوعون 

منتظم، حيث �أن �لحتلل فر�س رقابًة 

�لو�قعة  �ملجاورة  �لأر��صي  على  م�صددًة 

ب�صكٍل  مل�صادرتها  وي�صعى  �لقرية  د�خ��ل 

نهائي.

وي���ع���ت���رب م���و����ص���م �ل����زي����ت����ون �مل��و���ص��م 

�ل��وح��ي��د �ل����ذي ُي�����ص��ِدُر �لح���ت���لل فيه 

و  يحيى،  ذك��ر  كما  للمزر�عن  ت�صاريَح 

�إل  ت�صدُر فقط مرًة و�ح��دة، ول تعطى 

�لعمل يف  �لذين ل ميكنهم  �ل�صن  لكبار 

�لحتلل  فرف�س  لوحدهم،  �لأر��صي 

و�أحفادهم م�صاعدتهم  �ل�صماح لأبنائهم 

�أر��صيهم. وذلك لل�صغط عليهم لرتك 

قبل  �صادر  �لحتلل  �أن  �إىل  وي�صر، 

عمله  خ��لل  مل���ز�رع  “جر�فة”  �صهرين 

مت  وقد  جنن،  لطابو  �لتابعة  �أر�صه  يف 

��صرتجاعها بعدما دفع �صاحبها غر�مة 

مالية كبرة.

ح��دي��دي��ة  ب��و�ب��ٌة  �لح��ت��لل  وي�صتغل 

و�صط �جلد�ر ن�صبها ويتحكم بالعابرين 

لإدخال  �لقرية،  �أه��ايل  من  و�خلارجن 

�لربية  �خلنازير  تطلق  �لتي  �ل�صاحنات 

ت�صكل خ��ط��ر�ً  و�ل��ت��ي  �ل��ق��ري��ة  �أح��ي��اء  يف 

مادية  خ�صائر  وتكبدهم  �ل�صكان  على 

فادحة.

ب��ال��زر�ع��ة،  ق��دمي��اً  �لقرية  و��صتهرت 

�ملعي�صية  �لأو�����ص����اع  ت��غ��ر  ب�����ص��ب��ب  ل��ك��ن 

يف  �لعمالة  على  حالًيا  �لأه���ايل  يعتمد 

و�ل���زر�ع���ة  �لأوىل،  ب���ال���درج���ة  �ل���د�خ���ل 

م�صاحة  يغطي  �ل���ذي  �ل��زي��ت��ون  خ��ا���ص��ة 

�ل��وظ��ائ��ف  ج��ان��ب  �إىل  دومن  �آلف   10

�حل���ك���وم���ي���ة و�ل�����ت�����ج�����ارة، وف�����ق رئ��ي�����س 

ب��ح��اج��ة  �ل���ق���ري���ة  �أن  وي���ذك���ر  �مل��ج��ل�����س. 

مل�����ص��روع ب��ن��اء ج�����در�ن ����ص��ت��ن��ادي��ة و���ص��ق 

مركز  لتوفر  حتتاج  كما  زر�عية،  طرق 

ول  �صغر  �حل��ايل  ك��ون  م�صتقل  �صحي 

يفي مبتطلبات �لأهايل.
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�أك����د �أم����ر دول����ة �ل���ك���وي���ت، �ل�����ص��ي��خ 

�م�س  �ل�صباح،  �جل��اب��ر  �لأح��م��د  ن��و�ف 

�لأم����ن  دع���ائ���م  ت��وط��ي��د  �أن  �لأرب�����ع�����اء 

و�ل�صتقر�ر هو “�لأ�صا�س �لذي لغنى 

عنه، و�لأمر �لذي لبد منه ل�صتمر�ر 

كل  �ل��ع��ام��ة يف  �حل��ي��اة  ح��رك��ة  وفعالية 

بلد من �لبلد�ن ول �صك �أنه �إذ� �نعدم 

وتتعطل  �لتنمية  عجلة  تتوقف  �لأمن 

مقوماتها”. جميع 

كلمة خلل  ن��و�ف، يف  �ل�صيخ  وق��ال 

“تعزيز  �إن  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  ل���وز�رة  زي��ارت��ه 

دع���ائ���م �ل���ص��ت��ق��ر�ر وب����ث �ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

يف ك��اف��ة رب����وع �ل���ب���لد، وت���اأم���ن �أم���ن 

على  يقيم  م��ن  وك��ل  �مل��و�ط��ن  و�صلمة 

�أرو�حهم  هذه �لأر�س �لطيبة وحماية 

�أولوياتنا  جميع  تت�صدر  وممتلكاتهم 

وحت�����ظ�����ى مب���ت���اب���ع���ت���ن���ا و�ه���ت���م���ام���ن���ا 

بكل  و�أ�صاف:”�صنقف  �لد�ئمن”. 

ل��ه نف�صه  ح��زم يف وج��ه ك��ل م��ن ت�صول 

�مل�������ص���ا����س ب����اأم����ن �ل����وط����ن ون�����ص��ي��ج��ه 

ب����اأي تق�صر  ن��ق��ب��ل  �لج��ت��م��اع��ي ول���ن 

�أو�إهمال”.

�ل��ت��ه��اون يف تطبيق  ع��دم  �إىل  ودع���ا 

�ل����ق����ان����ون ع���ل���ى �جل���م���ي���ع وت���ك���ري�������س 

�لن�������ص���ب���اط �مل���ط���ل���وب ل��ت��ع��زي��ز ه��ي��ب��ة 

�لأم�������ن و�ل����ع����د�ل����ة و�مل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 

�أن ي��ك��ون رج���ل �لأم����ن د�ئ��م��ا �ل��ق��دوة 

�ل�����ص��احل��ة. م�����ص��ي��د� مب��ا ق���ام ب��ه �أب��ن��اء 

�مل��وؤ���ص�����ص��ة �لأم��ن��ي��ة م���ن دور ف��ع��ال يف 

تطبيق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�صمان 

ك��ورون��ا،  �نت�صار  مكافحة  جهود  جن��اح 

رغم تعر�صهم ملخاطر �لعدوى.

االنباط - وكاالت

����ص��ت�����ص��ه��د ���ص��اب ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، �م�����س، 

عليه  �لنار  �لحتلل  �إط��لق جنود  �إث��ر 

�لع�صكري  ح����و�رة  ح��اج��ز  م��ن  ب��ال��ق��رب 

�إط��لق  حماولته  بزعم  نابل�س،  جنوب 

�ل��ن��ار ���ص��وب �جل��ن��ود �مل��ت��و�ج��دي��ن ق��رب 

�حلاجز.

بلل  هو  �ل�صهيد  �إن  وقالت م�صادر، 

��صت�صهاده  عن  و�أعلن  عاما   29 رو�جبة 

بعد �أن �أ�صيب بر�صا�س �لحتلل.

�لأحمر  �لهلل  جمعية  رئي�س  و�أك��د 

�لح��ت��لل  ج��ن��ود  م���ن   4 �أن  ن��اب��ل�����س  يف 

�لتي  �ملركبة  جتاه  بكثافة  �لنار  �أطلقو� 

�ل�صهيد. كان يقودها 

و�أكدت و�صائل �إعلم عربية ��صت�صهاد 

�أن  �ل�صاب، وكانت م�صادر عربية زعمت 

على  مب�صد�س  �ل��ن��ار  �أط��ل��ق  فل�صطينيا 

ج��ن��ود �لح���ت���لل، ف��ي��م��ا �أط��ل��ق��ت ق��و�ت 

�لحتلل �لنار بكثافة على �ملركبة �لتي 

�ل��ع��ربي��ة،   7 �ل��ق��ن��اة  وزع��م��ت  ي�صتقلها. 

يف  م�صد�س  ب��اإ���ص��ه��ار  ق��ام  فل�صطينيا  �أن 

ومت  نابل�س،  قرب  �لحتلل  جنود  وجه 

حتييده دون وقوع �إ�صابات.

وق��ال��ت �مل�����ص��ادر �إن ق���و�ت �لح��ت��لل 

�أغلقت �لبو�بة �حلديدية حلاجز حو�رة 

�أم������ام ح���رك���ة �مل���و�ط���ن���ن، ب��ع��د ع��م��ل��ي��ة 

�إطلق كثيف للنار يف �ملنطقة.

ه��و  �ل��ع�����ص��ك��ري  “حو�رة”  وح���اج���ز 

تابعة  رئي�صية  تفتي�س  نقطة  عن  عبارة 

جل��ي�����س �لح����ت����لل ع��ن��د �أح�����د خم���ارج 

�جل��ن��وب من  وي��ق��ع يف  �لأرب���ع���ة،  نابل�س 

�مل��دي��ن��ة. وب���ات �حل��اج��ز م��ك��ان��اً م��ع��روف��اً 

و�م���ت���ه���ان  �ل���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ن،  لإذلل 

كر�متهم على �أيدي قو�ت �لحتلل.

“حو�رة”،  ح����اج����ز  ع���ل���ى  وي���ط���ل���ق 

�إل  �أح�����د  م��ن��ه  مي���ر  ل  �ل�����ذي  “�ملعرب 
�ملو�طنون  يعانيه  عما  كنايًة  باملوت”، 

حتى  مرورهم،  عند  ومعاناة  �إذلل  من 

�لتي  تلك �حلو�جز،  من  و�ح��د�ً  �أ�صحى 

ف��ي��ه��ا ق�ص�س م��ن و�ق���ع �حل��ي��اة  حت���اك 

و�ملريرة. �ل�صعبة 

وي���وج���د يف �ل�����ص��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة �أك���رث 

�لثابت  بن  ما  ع�صكري  حاجز   700 من 

و�لطيار، يعيق حركة �ملو�طنن وينغ�س 

ح���ي���اة �مل�������ص���اف���ري���ن ع����ربه����ا. وحت���ول���ت 

يتلقف  م�صائد  �إىل  �لح��ت��لل  ح��و�ج��ز 

من  �ملو�طنن  �لحتلل  جنود  خللها 

خلل �لعتقال و�ل�صتجو�ب و�لإذلل. 

ك��م��ا ���ص��ه��دت �حل���و�ج���ز �ل��ع�����ص��ر�ت من 

�لفل�صطينين، ول  حالت �لإعد�م بحق 

�صيما خلل �ل�صنو�ت �خلم�س �لأخرة.

أمير الكويت: سنقف بحزم لمن تسول 
له نفسه المساس بأمن الوطن

بعد إطالق جنود االحتالل النار صوب مركبته قرب حاجز الموت
استشهاد شاب قرب حاجز حوارة 
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يف �حلالة �لطبيعّية، وبالعودة �إىل م�شهٍد 

�لأمريكّية،  �لرئا�شّية  �لنتخابات  من  �شابٍق 

فاإّن �ملفرو�ض �أن تكون �لنتائج، و�إعالن ��شم 

ُيِقر  �أن  �أي�شاً  و�ملُفرت�ض  ُح�ِشم،  قد  �لفائز، 

�نتخابات  م�شهد  ل��ك��ّن  ب��ال��ه��زمي��ة،  �خل��ا���ش��ر 

�، بو�قع ��شتمر�ر  �أمريكا 2020، يبدو ُم�شتمرًّ

�ح��ت�����ش��اب �ل��ب��ط��اق��ات �لن��ت��خ��اب��ّي��ة �ل��ق��ادم��ة 

قّررت  �لوليات  فبع�ض  �لربيد،  طريق  عن 

�جلمعة،  وحتى  �لأ���ش��و�ت،  بفرز  �ل�شتمر�ر 

ي��ج��ري  ح���ي���ث  “كورونا”،  ب����ّدل����ه  �مل�����ش��ه��د 

�شّوتو� عن  ناخب  100 مليون  �حلديث عن 

طريق �لربيد، بدًل عن �حُل�شور �ل�شخ�شي، 

�لتز�ماً بقو�عد �لتباعد �لجتماعي.

�ل����ش���ت���م���ر�ر ب���ف���رز �لأ������ش�����و�ت ب��ع��د ي��وم 

�لنتخاب �لر�شمي، كان قد حّذر منه �لرئي�ض 

�حل����ايل دون���ال���د ت���ر�م���ب، ل��ك��ّن ه���ذ� �ل��ف��رز 

قانوين، �شادٌر بقر�ٍر عن �ملحكمة �لُعليا، ومل 

ي�شتدعي توقيفه،  �أّي خلل  �لأخ��رة  تر فيه 

�جل��م��ه��وري ت��ر�م��ب ه���ّدد ب��اإر���ش��ال ُماميه 

�إىل مر�كز �لقرت�ع يف �لوليات �لتي ت�شتمر 

بايدن  ج��و  ُمناف�شه  �أن  لف��ت��اً  وك��ان  بالفرز، 

باملُحامني  بالت�شّدي  �لآخ��ر  هو  ُيلّوح  �أي�شاً 

بعد  �لأ���ش��و�ت،  فرز  توقيف  تر�مب  ملُحاولة 

�نتهاء يوم �لنتخاب �لر�شمي، �لثالثاء.

بطبيعة  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  يف  �ل��ن��ت��ائ��ج 

�حلال ل تعتمد ب�شكٍل مبا�شٍر على �لت�شويت 

�ملجمع  مل��ق��اع��د  ي��ك��ون  �حل�����ش��م  ب��ل  �ل�شعبي، 

مقاعد،  ع��دد  ولي���ة  لكل  �لن��ت��خ��اب��ي، حيث 

وح�شم كل ولية يعني �ملزيد من �لأ�شو�ت يف 

ذلك �ملجمع، ويحتاج �لفائز �إىل 270 مقعًد� 

حتى يفوز، ويدخل �لبيت �لأبي�ض.

�آخر �لنتائج �لر�شمّية، ُتظهر تقّدم بايدن، 

و�لالفت  لرت�مب،   213 ُمقابل  مقعًد�،   238

ُم��ن��ذ  ب���اي���دن  ع��ل��ى  ي���ت���ق���ّدم  ت���ر�م���ب مل  �أّن 

�إغ��الق �شناديق �لق��رت�ع، وفرز  حلظة بدء 

بُكل  يبقى  لكّن �حل�شم  �لأ�شو�ت،  و�حت�شاب 

�حلا�شمة،  �ل��ولي��ات  مقاعد  لعدد  �لأح���و�ل 

بولئها  �ملعروفة  عك�ض  على  �ملُتاأرجحة،  �أو 

للجمهوريني، �أو �لدميقر�طيني تاريخّياً.

بايدن،  ت��ق��ّدم  ُتظهر  �لتي  �لنتيجة  ه��ذه 

يبدو �أّن كلمة تر�مب، و�لتي �أختار �أن تكون 

م��ن �لبيت �لأب��ي�����ض، ل م��ن م��ك��اٍن ُم��اي��د، 

���ع���وره ب���ع���دم �لرت����ي����اح ل��ل��ن��ت��ائ��ج،  ت��ع��ك�����ض ����شُ

وح��دي��ث��ه ع���ن �إع�����الن ُم��ف��رت���ض، و�ّت��ه��ام��ه 

للدميقر�طيني ب�شرقة �لنتخابات، وتاأكيده 

�لتزوير  م�شاألة  على  �شابقة  م��ّرة  من  �أك��ر 

ُمباهاته  من خالل �لق��رت�ع بالربيد، رغم 

�شيح�شمها،  �أن���ه  يعتقد  مل  ب��ولي��ات  ب��ف��وزه 

�لأّولّية  �لنتائج  �أظهرت  �لتي  فلوريد�  مثل 

ت��ر�م��ب لها،  ب��اي��دن، و�ن��ت��ه��ت بح�شم  ت��ق��ّدم 

و�لفوز بعدد مقاعدها يف �ملجمع

�شيناريو �ل�شر�ع �أو �لنز�ع على �لت�شويت، 

ومت�����ّش��ك ك��ل ط��رف ب��ال��ف��وز، وت��اأّخ��ر �إع��الن 

�لفائز، وبالتايل �خل�شية من ح�شول �أعمال 

دخلت  قد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  يبدو  عنف، 

�حل��ا���ش��م��ة يف  بن�شلفانيا  ف��ولي��ة  ف��ع��ل��ّي��اً،  ب��ه 

نتائج  ُتعلن  ل��ن  �إن��ه��ا  �أعلنت  �لفائز،  �إع���الن 

�ل��ت�����ش��وي��ت ق��ب��ل �جل���م���ع���ة، م���ا ي��ع��ن��ي ع��دم 

رف�ض  �ل���ذي  ت��ر�م��ب،  بتحذير�ت  �لتز�مها 

�ل�شتمر�ر بح�شاب �لأ�شو�ت بعد �نتهاء ليلة 

ي��وم �لن��ت��خ��اب �ل��ر���ش��م��ي، ل ب��ل ح��اك��م هذه 

�ل��ولي��ة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي ت���وم وول���ف ك���ان قد 

�ّتهمه تر�مب �جلمهوري بالغ�ض و�لتزوير.

تر�مب، مل ُيعلن فوزه �شر�حًة يف كلمته، 

ل��ك��ّن��ه ���ش��م��ن��اً �خ��ت��ار �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����ض لهذه 

�ملُحتفل،  مبظهر  �ل��ظ��ه��ور  وح���اول  �لكلمة، 

رغ���م �أن���ه مل ُي��ع��ل��ن ف���وزه ر���ش��م��ّي��اً ب��ال��ولي��ة 

ح��اول  �ملُ��ق��اب��ل  يف  ب��اي��دن  ُمناف�شه  �ل��ث��ان��ي��ة، 

ت��ذك��ره ب��اأن��ه ل ه���و، ول ت���ر�م���ب، �ل��ل��ذي��ن 

ُي��ع��ل��ن��ون ����ش��م �ل��ف��ائ��ز، يف �إ�����ش����ارٍة م��ن��ه �إىل 

ف��ائ��ًز� قبل  �إع����الن نف�شه  ت��ر�م��ب  ُم��اول��ة 

ظهور نتائج �حل�شم �لنتخابي.

و�ل�����ش��وؤ�ل �مل��ط��روح يف �أو���ش��اط �ملُ��ر�ق��ب��ني 

تر�مب  خيار  ح��ول  ه��و  �لنتخابات،  لنتائج 

�ل���ت���ايل، ب��ع��د جل��وئ��ه ل��ل��ق�����ش��اء، وُم����اولت 

ت�����ش��دي��ره �ّت��ه��ام��ات �ل��ت��زوي��ر ل��ل��ر�أي �ل��ع��ام، 

لك�شب �لوقت، و�ملُماطلة، ثم �عتبار �ملحكمة 

�ل��ُع��ل��ي��ا ع����دم ���ش��ّح��ة �ت���ه���ام���ات���ه ملُ��ن��اف�����ش��ي��ه 

ب��ال�����ش��رق��ة، ورف�����ش��ت �إع����ادة ف���رز �لأ����ش���و�ت، 

�لأكر  للولية  فعلّية  خ�شارة  من  وخ�شيته 

ب���اأن  ي�����ش��ع��ر  �ل���ت���ي  “بن�شلفانيا”،  ح�����ش��م��اً 

ب��اي��دن، فهل يلجاأ  �أق���ل م��ن  ُح��ظ��وظ��ه فيها 

�لقانون،  �إنفاذ  قّو�ت  ُتقلق  �شيناريوهات  �إىل 

حتري�ض  وب��ال��ت��ايل  بخ�شارته،  ي��ع��رتف  ول 

�أن�����ش��اره ع��ل��ى �ل��ف��و���ش��ى، ت��ر�م��ب مل ُيجب 

�شلمي  بنقل  يتعّهد  باأنه  �شوؤ�ل �شحايف  على 

�أنه ل يقبل  لل�شلطة يف حال خ�شارته، و�أّكد 

�لهزمية.

االنباط - وكاالت

�لطعام  عن  �ملفتوح  �إ�شر�به  �لأخر�ض  ماهر  �لأ�شر  يو��شل 

و�شعه  تدهور  من  حتذير�ت  و�شط  �لتو�يل،  على   )101( لليوم 

�ل�شحي.

�إن  ربه  �لأ�شرى ح�شن عبد  �شوؤون  با�شم هيئة  �لناطق  وق��ال 

وهناك  ج��د�ً،  �شعباً  ز�ل  ما  �لأخ��ر���ض  لالأ�شر  �ل�شحي  �لو�شع 

قلق �شديد على حياته، حيث يعاين من �إعياء و�إجهاد �شديدين، 

كما تاأثرت حا�شتا �ل�شمع و�لنطق لديه، ويتعر�ض لنوبات ت�شنج 

و�أمل �شديد يف ج�شده، و�شد�ع �شديد. ولفت �ىل �أنه يف �أية حلظة 

قد يتعر�ض لنتكا�شة �شحية قد تودي بحياته، �أو تلحق �شرًر� 

�أن �جلهود ما ز�لت م�شتمرة على  باأع�شاء �حليوية. و�أ�شار �إىل 

وهناك  �لأخ��ر���ض،  ع��ن  ل��الإف��ر�ج  و�ل�شيا�شي  �لقانوين  �ل�شعيد 

تو��شل مع برملانات �لعامل، ف�شال لل�شغط �جلماهري بهدف 

�إنقاذ حياته.

بعد  نقله  وج��رى   ،2020 مت��وز   27 بتاريخ  �لأخ��ر���ض  و�عتقل 

عن  �ملفتوح  باإ�شر�به  �شرع  “حو�رة” وفيه  معتقل  �إىل  �عتقاله 

�لطعام، ونقل لحقا �إىل �شجن “عوفر”، ثم جرى حتويله �إىل 

�لعتقال �لإد�ري ملدة �أربعة �أ�شهر، وثبتت �ملحكمة �أمر �لعتقال 

و�شعه  ت��ده��ور  �أن  “عوفر” �إىل  يف  �ح��ت��ج��ازه  و��شتمر  لح��ق��ا. 

�إىل  �لح��ت��الل  �شجون  �إد�رة  ونقلته  �ل��وق��ت،  م��رور  �ل�شحي مع 

�أن  �إىل  �أي��ل��ول  بد�ية  حتى  فيها  وبقي  �لرملة”،  “عيادة  �شجن 

ُنقل �إىل م�شت�شفى “كابالن” �لإ�شر�ئيلي حيث يحتجز، بو�شع 

�شحي �شعب وخطر، ويرف�ض �أخذ �ملدعمات و�إجر�ء �لفحو�ض 

�لطبية.

ويف �ل�23 �أيلول 2020، �أ�شدرت �ملحكمة �لعليا لالحتالل قر�ر� 

يق�شي بتجميد �عتقاله �لإد�ري، وعليه �عترب �لأ�شر �لأخر�ض 

و�ملوؤ�ش�شات �حلقوقية �أن �أمر �لتجميد ما هو �إل خدعة وماولة 

لاللتفاف على �لإ�شر�ب ول يعني �إنهاء �عتقاله �لإد�ري.

ويف �لأول من ت�شرين �لأول 2020، وبعد �أن تقدمت ماميته 

بطلب جديد بالإفر�ج عنه، رف�شت �ملحكمة �لقر�ر و�أبقت على 

قر�ر جتميد �عتقاله �لإد�ري.

�أ�شغرهم طفلة  �أب��ن��اء  ل�شتة  و�أب  م��ت��زوج  �لأخ��ر���ض  و�لأ���ش��ر 

�أع���و�م، وتعر�ض لالعتقال من قبل قو�ت  �شتة  �لعمر  تبلغ من 

ملدة  حينه  يف  �عتقاله  و��شتمر   1989 ع��ام  م��رة  لأول  �لح��ت��الل 

�شبعة �أ�شهر، و�ملرة �لثانية عام 2004 ملدة عامني، ثم �أعيد �عتقاله 

عام 2009، وبقي معتقال �إد�ريا ملدة 16 �شهر�، وجمدد� �عتقل عام 

2018 و��شتمر �عتقاله ملدة 11 �شهر�.

أمريكا ُتنهي ليلة االنتخاب الرئاسّية بال فائز
 االستمرار بفرز األصوات وبنسلفانيا »الحاسمة« ُتعلن النتيجة الجمعة 

»المجمع االنتخابي« يميل لبايدن وأنصار ترامب يترّقبون ِخياراته

بعد»مورك«.. الجيش التركي ينسحب 100 يوم ويوم على إضراب األسير االخرس وتخوف على حياته
من موقع آخر يحاصره الجيش السوري

4  أسرى يواجهون أوضاًعا صحية 
صعبة داخل »النقب« 

االنباط - وكاالت 

ب������د�أ �جل���ي�������ض �ل����رتك����ي �����ش���ت���ع���د�د�ت���ه 

�لرتكية  �مل��ر�ق��ب��ة  نقطة  م��ن  لالن�شحاب 

يف )����ش���ر م����غ����ار( ب���ري���ف ح����م����اة، و�ل���ت���ي 

يف  عليها  �حل�شار  �ل�شوري  �جلي�ض  �أطبق 

من  �ملنطقة  تطهر  بعد  �مل��ا���ش��ي،  �شباط 

�لتنظيمات �لإرهابية.

�شاحنات  ق��اف��ل��ة  �أن  م��ر����ش��ل��ون،  وق����ال 

)�شر  نقطة  �إىل  �ل��ث��الث��اء  دخ��ل��ت  تركية 

�لغربي،  �ل�شمايل  �ملحافظة  بريف  مغار( 

ريف  �إىل  ونقلها  �لنقطة  لتفكيك  متهيد�ً 

منطقة  �إىل  وحت���دي���د�ً  �جل��ن��وب��ي،  �إدل�����ب 

جبل �لز�وية، م�شر� �إىل �أن فنيني تابعني 

�مل��ع��د�ت  بتفكيك  ب����د�أو�  �ل��رتك��ي  للجي�ض 

يحا�شرها  �ل��ت��ي  �لنقطة  يف  �للوج�شتية 

�جلي�ض �ل�شوري من �لجتاهات �لأربعة.

بدوره، �أكد م�شدر ميد�ين “�أن عملية 

تفكيك �لنقطة بد�أت منذ 48 �شاعة، وذلك 

ب��ني �لت����ر�ك و�جل��ان��ب  ب��ع��د �لتن�شيق م��ا 

وقبل  �لنقطة  ه��ذه  �أن  مو�شحاً  �لرو�شي، 

م��ا���ش��رت��ه��ا م��ن ق��ب��ل �جل��ي�����ض �ل�����ش��وري، 

�ل��ك��ام��ل للمجموعات  �ل��دع��م  ت��ق��دم  ك��ان��ت 

�إىل  �مل�����ش��در  و�أ����ش���ار  �مل��ن��ط��ق��ة.  يف  �مل�شلحة 

ب��ه��ذه  �مل�����ش��ل��ح��ة �ح��ت��م��ت  �مل��ج��م��وع��ات  �أن 

�ل��ن��ق��ط��ة ل���ف���رتة ط���وي���ل���ة ح���ي���ث ر����ش���دت 

منها،  وت��خ��رج  ت��دخ��ل  للم�شلحني  �آل���ي���ات 

�ل�شو�ريخ  �مل�شلحني  لط���الق  ب��الإ���ش��اف��ة 

ب��اجت��اه �جل��ي�����ض �ل�����ش��وري و�مل��دن��ي��ني من 

منعا  وذلك  منها  بالقرب  و�شعت  من�شات 

�أو  �ل�شوري  �جلي�ض  قبل  من  ل�شتهد�فها 

�لطر�ن.

االنباط - وكاالت

�لأ�شرى و�ملحررين،  �شوؤون  قالت هيئة 

�إن 4 �أ���ش��رى م��ر���ش��ى ي��و�ج��ه��ون �أو���ش��اًع��ا 

���ش��ح��ي��ة ���ش��ع��ب��ة وم��ق��ل��ق��ة د�خ�����ل معتقل 

ج����ر�ء  وذل������ك  �ل�������ش���ح���ر�وي،  “�لنقب” 
�إد�رة  تنتهجها  �ل��ت��ي  �مل��ت��ع��م��دة  �ل�شيا�شة 

وعدم  �أمر��شهم  بتجاهل  بحقهم،  �ملعتقل 

�أ�شلوب  و�تباع  جدي  ب�شكل  معها  �لتعامل 

�ملماطلة و�لت�شويف بتقدمي �لعالج.

ور�شد تقرير �لهيئة حالة �لأ�شر با�شم 

�شمال  �ملغر  قرية  عاًما( من   26( نع�شان 

�إ�شابة  من  يعاين  و�ل��ذي  �هلل،  ر�م  مدينة 

قبل �عتقاله بال�شريان �لرئي�شي يف رجله 

�لي�شرى، ومن ر�شا�شتني يف بطنه، و�لتي 

ت�شببت له مب�شاكل بجد�ر �ملعدة و�لأمعاء، 

لذلك مت و�شع كي�ض بر�ز خارجي له، وهو 

لإز�ل���ة  عملية  لإج����ر�ء  لتحويله  ب��ح��اج��ة 

�ل��ق��ول��ون لو�شعه  و�إع������ادة  �ل�����رب�ز  ك��ي�����ض 

يطالب  ���ش��ن��و�ت  خم�ض  وم��ن��ذ  �ل��ط��ب��ي��ع��ي، 

ل  لكنه  �لعملية،  ب��اإج��ر�ء  �ل�شجون  �إد�رة 

يتلقى ���ش��وى �ل��وع��ود �ل��وه��م��ي��ة، ح��ي��ث يف 

�لطبية  �لفحو�شات  �إج��ر�ء  ُينهي  كل مرة 

�إد�رة  تقوم  ثم  �لعملية،  لإج��ر�ء  حت�شًر� 

معتقل  �إىل  متعمد  ب�شكل  بنقله  �ل�شجون 

�آخر وبالتايل جتاهل حالته �ملر�شية.

�أب��و ريان  يف حني ي�شتكي �لأ���ش��ر ماهر 

)43 ع���اًم���ا( م���ن م��دي��ن��ة ح��ل��ح��ول ���ش��م��ال 

م��اف��ظ��ة �خل��ل��ي��ل، م���ن �أزم�����ة يف �ل�����ش��در 

و�لرئتني توؤدي �إىل جتمع �ملاء على �لرئتني، 

وخ�شع �لأ�شر لعملية جر�حية ل�شحب �ملاء 

ملتابعة طبية، كما يعاين من  لكنه بحاجة 

لإج��ر�ء  وبحاجة  �لأنفية  باجليوب  م�شكلة 

بانتظار حتويلة  �لأ�شر  ي��ز�ل  عملية، وم��ا 

مرة �أخ��رى ل�شتكمال �لفحو�شات �لطبية 

“�لنقب”  �إد�رة  �أن  غ��ر  �لعملية،  و�إج����ر�ء 

متاطل بتحويله وتكتفي باإعطائه �لأدوية 

�مل�شكنة وبخاخ لالأنف.

ومير �لأ�شر علي دعنا )38 عاًما( من 

يعاين  فهو  �شيء،  بو�شع  �ملحتلة،  �لقد�ض 

من م�شكلة يف �لأمعاء، و�نزلق غ�شرويف، 

�أ�شهر  �شتة  كل  م�شكنة  �إب��رة  �إعطاوؤه  ويتم 

يف  جر�حية  عملية  لإج���ر�ء  بحاجة  لكنه 

�لفقر�ت.

�أما �لأ�شر �إ�شالم �شالح )32 عاًما( من 

بلدة �خل�شر ببيت حلم، ي�شتكي من تلف يف 

ي�شتطيع  وبالكاد  و�لقرنية،  �لعني  �شبكية 

لتحويلة  م��ا���ش��ة  ب��ح��اج��ة  وه���و  ي����رى،  �أن 

لإجر�ء فحو�شات طبية م�شتعجلة لعينيه 

وع��م��ل ن��ظ��ارة مب��ق��ا���ش��ات ك��ب��رة ك��ل �شتة 

تكرتث  ل  �مل��ع��ت��ق��ل  �إد�رة  �أن  غ��ر  �أ���ش��ه��ر، 

لو�شعه �ل�شحي ومتاطل بتحويله.

االنباط - وكاالت

�لعربية  �لأح��ي��اء  �أح���د  و�دي �جل���وز ه��و 

�ملهمة �قت�شاديا خارج �أ�شو�ر �لبلدة �لقدمية 

من �لقد�ض �ملحتلة، تق�شمه منطقة �شناعية 

�مل��ح��الت  ع�����ش��ر�ت  ب��ط��ول كيلو م���رت، ت�شم 

�لتجارية. 

على  �لحتالل  �شلطات  �شادقت  موؤخر� 

خم��ط��ط ت��ه��وي��دي ل��ل��م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 

خطة  وه���و  �ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون«.  “و�دي  �أ���ش��م��ت��ه 

200 من�شاأة  �أك��ر من  �شيتم مبوجبها ه��دم 

يف �ملنطقة �ل�شناعية باحلي، لإقامة م�شروع 

قطاع  م�شاحات  لتو�شيع  �شخم،  ��شتيطاين 

و�لغرف  �لتجارية  و�مل��ح��ال  و�لأع��م��ال  �مل��ال 

�لفندقية �شرق �لقد�ض على ح�شاب �ملنطقة 

�ل�شناعية.

�شلطات  �أن  يوؤكدون  �ملقد�شيون يف �حلي 

�لحتالل �شربت حالة �ل�شتقر�ر يف �حلي، 

ح��ي��ث ت��ل��ق��و� �إن��������ذ�ر�ت م��ت��ك��ررة ب���الإخ���الء 

لقتالعهم من �ملكان.

�مل�شروع يوؤدي �إىل تطويق �لبلدة �لقدمية 

�لفل�شطينية، وميتد تنفيذه  وعزل �لأحياء 

حتى �لعام 2023 بتكلفة 2.1 مليار �شيقل.

رم������زي ����ش���الح )29 ع����ام����ا( وه�����و �أح����د 

�أ����ش���ح���اب �مل����ح����الت وه�����و ك������ر�ج ل��ت�����ش��ل��ي��ح 

رزق  م�شدر  م�شر  ع��ن  يت�شاءل  �مل��رك��ب��ات، 

عائلته �لوحيد يف �حلي و�ل��ذي يقع �شمن 

�أربع من�شاآت متجاورة يف �ملنطقة �ل�شناعية، 

ويخ�شى ف��ق��د�ن رزق��ه و�لن��ت��ق��ال للعمل يف 

مكان بعيد عن �لقد�ض. ويقول �شالح منذ 

ثمانينات �لقرن �ملا�شي يرتدد على م�شامع 

�أهايل و�دي �جلوز هدم �حلي و�إخالئه من 

ق��ب��ل �لح��ت��الل و�ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �أر����ش��ي��ه، 

م�شيفا �أنه وعائلته �شيتوجهون �إىل مكمة 

بلدية  ق���ر�ر  �شد  بطلب  للتقدم  �لح��ت��الل 

ن�شيطة  �مل��ن��ط��ق��ة  �أن  وي�����ش��ي��ف  �لح���ت���الل. 

للعمل يف ور�ض �ملركبات، وتغنيهم عن �لعمل 

ق��ر�ر  ت�شلمو�  �أن  ب��ع��د  ل��ك��ن  �آخ����ر،  م��ك��ان  يف 

يو�جهون  فاإنهم  �مل��ا���ش��ي،  �أي���ار  �لإخ���الء يف 

خطر �لهدم يف �أي وقت هذ� �إ�شافة �إىل �أن 

�لعائلة �أرهقت من �شر�ئب �لبلدية.

وع���ائ���ل���ة ����ش���الح و�ح�������دة م����ن ع�����ش��ر�ت 

�لعائالت �لتي باتت تبحث عن م�شدر رزق 

�لأق�شى  �مل�شجد  مالئم، يف منطقة جت��اور 

�ملناطق حيوية يف  و�أك��ر  �لقدمية،  و�لبلدة 

�لقد�ض.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��دي��ر م��رك��ز �ل��ق��د���ض 

زي��اد  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  للحقوق 

�لح��ت��الل  �شلطات  م�شادقة  �إن  �حل��م��وري 

يف  �جل���وز  و�دي  منطقة  تهويد  خطة  على 

“و�دي  م�شروع  خ��الل  من  �ملحتلة  �لقد�ض 

�ل�شيليكون” �شتقلب كافة �ملعاير يف �ملدينة 

وهويتها  �لقد�ض  ت��اري��خ  وت�شرب  �ملقد�شة، 

وت��ر�ث��ه��ا و�ق��ت�����ش��اده��ا. وح����ذر م��ن �لأب��ع��اد 

�خل���ط���رة و�لأ������ش�����ر�ر �لق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ت��ي 

يت�شمن  و�ل����ذي  �مل�����ش��روع،  ه���ذ�  �شيحدثها 

ت��ن��ف��ي��ذ خم���ط���ط �ل����ش���ت���ي���الء ع���ل���ى �أك����ر 

�أر����ش��ي  �أل���ف م��رت م��رب��ع م��ن م�شاحة   250

�ملو�طنني يف و�د �جلوز. وي�شيف �أن �ل�شاهد 

ي��درك  ع��ام��ا،   50 منذ  �ل��ق��د���ض  تهويد  على 

منفعة  يوما  ي�شف  مل  �لحتالل  �أن  متاما 

للمقد�شيني من خالل م�شاريعه، حيث بات 

�ملقد�شي مقتنعا متاما �أن �ملعركة يف �لقد�ض 

دميغر�فية وهي جزء من خمطط �لتهويد.

�لتجارية  �لغرفة  رئي�ض  ق��ال  ذل��ك،  �إىل 

�ل�شناعية يف �لقد�ض �ملحتلة كمال عبيد�ت 

�شلم  على  كانت  “�ل�شيليكون”  منطقة  �إن 

بلدية  لرئي�ض  �لنتخابية  �لدعاية  �أولويات 

على  قامت  و�لتي  ليون،  مو�شيه  �لحتالل 

للقد�ض  و�لغربي  �ل�شرقي  �ل�شطرين  دم��ج 

�أن �شلطات  ����ش���اف 
َ
و�أ �مل�����ش��روع.  م��ن خ���الل 

على   ،2020-1-17 يف  ���ش��ادق��ت  �لح���ت���الل 

�إخ����الء �جل����زء �لأول م��ن �مل��ن�����ش��اآت. وت��اب��ع 

دمج �ملدينة  ياأتي  كمقد�شني  لنا  “بالن�شبة 
للق�شاء  �لتهويدي  �مل�شروع  هذ�  خالل  من 

�أكر على مدينة �لقد�ض وتفريغها و�شرب 

و�أ���ش��و�ق��ه��ا  و�لإ���ش��الم��ي��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة  معاملها 

�لتاريخية«.

و�أك����د �أن �ل��ع��ب��ث يف ت��اري��خ �مل��دي��ن��ة ج��زء 

�لتاريخ،  لطم�ض  �لح��ت��الل  م��ن م���اولت 

و�شرب �لعمق �لفل�شطيني، حيث يعود تاريخ 

معظم �ملن�شاآت يف �حلي �إىل ع�شرينات �لقرن 

�ملا�شي، وهي منطقة ت�شم �شو�رع تاريخية 

ومعامل عربية و�إ�شالمية.

»وادي السيليكون«.. طمس للتاريخ واقتالع من الجذور
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الـريـا�ضي

الريا�ض - وكاالت

اأع���ل���ن���ت راب����ط����ة ال��������دوري ال�������س���ع���ودي 

ل���ل���م���ح���رف���ن، ع����ن اأ�����س����م����اء ال���ف���ائ���زي���ن 

ت�سرين  اأكتوبر/  �سهر  الأف�سل يف  بجائزة 

يانيك  البلجيكي  وح�سل  املا�سي.  الأول 

ف����ري����را )ن�������ادي ال����ف����ت����ح(، ع���ل���ى ج���ائ���زة 

اأف�����س��ل م��دي��ر ف��ن��ي ع��ن ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، 

بانيجا جنم  اإي��ف��ر  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ن���ال  ك��م��ا 

ال�سهر.  لع��ب  جائزة  على  ال�سباب  فريق 

فذهبت  مرمى  حار�س  اأف�سل  جائزة  اأم��ا 

املعيوف. اهلل  عبد  ال��ه��ال  ن���ادي  ل��اع��ب 

وح�������س���ل ����س���ع���ود ع���ب���د احل���م���ي���د م���داف���ع 

الأف�سلية  جوائز  اأول  على  الحت��اد  ن��ادي 

ل��اع��ب��ن ال��واع��دي��ن يف امل��و���س��م اجل���اري. 

وقاد فريرا نادي الفتح ل�سدارة الدوري 

م��ت��ف��وق��ا  ن���ق���اط،   7 ب��ر���س��ي��د  الآن،  ح��ت��ى 

والفي�سلي  ال��ه��ال  ع��ن  الأه����داف  ب��ف��ارق 

وال�����س��ب��اب ع��ل��ى ال���ت���وايل. ف��ي��م��ا اأ���س��ه��م��ت 

امل�����س��ت��وي��ات ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا النجم 

الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ب��ان��ي��ج��ا م���ع ن����ادي ال�����س��ب��اب 

اأف�����س��ل لع���ب، بينما  يف اخ��ت��ي��اره جل��ائ��زة 

ح��اف��ظ امل��ع��ي��وف ع��ل��ى ���س��ب��اك��ه ن��ظ��ي��ف��ة يف 

مباراتن بينما دخل مرماه هدفا وحيدا. 

واختار الفريق الفني للرابطة �سعود عبد 

ال�سهر  خال  واعد  لعب  اأف�سل  احلميد 

واأدائ���ه  املميزة  م�ستوياته  نظر  امل��ا���س��ي، 

الثابت مع الحتاد.

11

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكروين

المعيوف افضل حارس سعودي

زيدان يتعاطف مع مارادونا

كورونا تنال من الحارس عبد الستار

تونس تستضيف بطولة منتخبات الشباب

مدريد - وكاالت

وج���ه ال��ف��رن�����س��ي زي���ن ال��دي��ن زي���دان، 

دعم  ر�سالة  مدريد،  لريال  الفني  املدير 

اإىل اأ���س��ط��ورة ك���رة ال��ق��دم، الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

لعملية  خ�سوعه  بعد  م��ارادون��ا،  دييجو 

جراحية يف املخ. وقال زيدان عقب الفوز 

على اإنر ميان )3-2(، يف دوري اأبطال 

ي��ك��ون كل  ب���اأن  واأدع����و  “اأمتنى  اأوروب�����ا: 

ي���رام، ه���ذا م��ا نتمناه له  ���س��يء ع��ل��ى م��ا 

لعملية  م���ارادون���ا  وخ�����س��ع  ولعائلته”. 

ج��راح��ي��ة، اإث���ر ت��ع��ر���س��ه ل��ن��زي��ف يف امل��خ، 

وق�����ال ���س��ي��ب�����س��ت��ي��ان ���س��ان�����س��ي امل��ت��ح��دث 

م���ارادون���ا  “عملية  ال���ث���اث���اء:  ب��ا���س��م��ه، 

مارادونا  وكان  ناجحة”.  وكانت  انتهت 

لباتا،  يف  م�ست�سفى  الثنن،  دخ��ل  قد 

ال���دم وج��ف��اف  ب�سبب م��ع��ان��ات��ه م��ن ف��ق��ر 

اإن  ل��وك��ي  امل��ع��ال��ج  وق���ال طبيبه  خ��ف��ي��ف. 

يف  �سيظل  لكنه  ج��ي��دة،  حالته  م��ارادون��ا 

اأي��ام   3 بعد  وذل��ك  اآخ��ر،  ليوم  امل�ست�سفى 

بعيد   ،1986 مونديال  بطل  احتفال  من 

.60 مياده ال�

االنباط - عمان

اأك�����د م���دي���ر ن�����س��اط ك����رة ال���ق���دم يف 

اإ���س��اب��ة  �سلباية  زي���اد  ال���وح���دات  ن���ادي 

بفايرو�س  ال�ستار  عبد  اأحمد  احلار�س 

احلار�س  يحتجب  اأن  وينتظر  كورونا، 

الأول  ال���ف���ري���ق  م����ب����اراة  ع���ن  ال������دويل 

ويفتقد  يوم غد اجلمعة.  الأهلي  اأمام 

اإىل  الهلي  مباراة  يف  الوحدات  فريق 

جانب عبد ال�ستار كل من اأحمد �سمر 

ب�سبب  اليا�س  واحمد  الإ�سابة  ب�سبب 

الإيقاف.

القاهرة - وكاالت

القدم  لكرة  امل�سري  الحت��اد  اأع��ل��ن 

ل�ست�سافة  ت��اأك��ي��دات  تلقيه  الأرب��ع��اء، 

ملنتخبات  اإفريقيا  �سمال  تون�س بطولة 

20 ع����اًم����ا(، امل��وؤه��ل��ة  ال�����س��ب��اب )حت����ت 

20 ع���ام���ا. ال���ق���اري���ة حت���ت  ل��ل��ب��ط��ول��ة 

رئي�س  نائب  علي،  حممد  جمال  وق��ال 

اإن����ه تلقى  ر���س��م��ي،  ب��ي��ان  الحت������اد، يف 

املدير  الهمامي،  حممود  م��ن  ات�سال 

التنفيذي لحتاد �سمال اإفريقيا، الذي 

اأكد تنظيم تون�س للبطولة، يف الفرة 

اأول  دي�����س��م��ر/ك��ان��ون   27 اإىل   15 م��ن 

اإر�سال  اأي�سا  �سيتم  اأنه  واأ�ساف  املقبل. 

خطابات ر�سمية، اإىل جميع الحتادات 

الأخ����رى امل�����س��ارك��ة يف ال��ب��ط��ول��ة، وه��ي 

امل���غ���رب وت���ون�������س واجل����زائ����ر ول��ي��ب��ي��ا، 

لإع��ام��ه��ا ب��ه��ذا الأم�����ر. وك����ان احت���اد 

تاأجيل  على  واف��ق  ق��د  اإفريقيا  �سمال 

طلب  على  ب��ن��اًء  �سهر،  مل��دة  ال��ب��ط��ول��ة، 

امل����غ����رب واجل������زائ������ر ول���ي���ب���ي���ا، ب��ي��ن��م��ا 

رح����ب الحت�����اد امل�������س���ري ب��ا���س��ت�����س��اف��ة 

ال��ت�����س��ف��ي��ات، ح���ال اع��ت��ذار ت��ون�����س بعد 

التاأجيل.

االنباط - عمان

تنطلق م�ساء اليوم مناف�سات مرحلة الياب من 

بطولة دوري كرة القدم لندية املحرفن باقامة 

لقاءات ال�سبوع 12 من الدوري حيث يلتقي معان 

ملعب  على  م�ساء  الرابعه  ال�ساعه  يف  ال�سلط  مع 

�ستاد امللك عبد اهلل يف القوي�سمه ..ويف اللقاء الخر 

ملعب  على  احل�سن  ف��ري��ق  اجل��زي��رة  ي�ست�سيف 

�ستاد عمان ال��دويل يف ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف 

م�ساء ..و�سط خماوف او�ساط الكرة الردنية من 

تف�سي ف��رو���س ك��ورون��ا يف �سفوف ف��رق ال���دوري 

امل��ب��اري��ات بعد  الم���ر ال���ذي يهدد ا�ستمرار اق��ام��ة 

ال��دوري  ف��رق  كافة  الاعبن من  ا�سابة ع�سرات 

الذي  الفوز  اىل  ال�سلط  ي�سعى  الول  اللقاء  ..يف 

يدفعه خطوة موؤثرة نحو مناطق متقدمة ويبعده 

ب�سكل كبر عن �سراع املناف�سة على جتنب الهبوط 

وهو الذي يحتل املركز ال�ساد�س بر�سيد 15 نقطة  

..فيما ي�سعى معان هو الخر لوقف نزيف النقاط 

عقبة  اجتياز  ع��ر  املقدمة  نحو  للقفز  والتطلع 

ادائه  تراجع  الفريق  وان  �سيما  القوية ل  ال�سلط 

يف الفرة الخرة وبات اجلهاز الفني حمل انتقاد 

الثامن  امل��رك��ز  ال����ذي يحتل  م��ن اجل��م��اه��روه��و 

بر�سيد 14 نقطة  ..!

يف امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة ورغ����م ال���ظ���روف ال�سعبة 

التي مير بها اجلزيرة اىل جانب غياب عدد من 

لعبيه ب�سبب ا�سابتهم بكورونا ال ان الفريق الذي 

اذهل املراقبن بنتائجه القوية يف املرحلة الوىل 

ي�سعى للمحافظة على تقدمه وجلو�سه يف املركز 

الثاين بر�سيد 21 نقطة خلف املت�سدر الوحدات 

وهو لذلك يح�سد جنومه من اجل اجتياز عقبة 

احل�سن اربد الذي يدرك هو الخر ان الفوز وحده 

يعيده من جديد اىل املناف�سة على مراكز املقدمة 

وهو الذي يحتل حاليا املركز اخلام�س بر�سيد 16 

نقطة مت�ساويا مع الرمثا  

االنباط - عمان

بعد ف��رة م��ن ال��غ��ي��اب ع��ن اج���واء الكرة 

ن���ال ق��ب��ل ف���رة ق�سرة  الردن���ي���ة وب��ع��د ان 

من معظم فرق دوري املحرفن بداية من 

والرمثا  ال��وح��دات  ب��ف��رق  م���رورا  الفي�سلي 

واجل���زي���رة واحل�����س��ن واله���ل���ي وال�����س��ري��ح 

و���س��ح��اب وغ��ره��م ه��ا ه��و ف��رو���س ك��ورون��ا 

ي��ط��ل ب��وج��ه��ه ال��ق��ب��ي��ح ع��ل��ى ف����رق ال����دوري 

م��ن ج��دي��د ع��ر ا���س��اب��ات ع��دي��دة ن��ال��ت من 

والأهلي  واجلزيرة  والرمثا  الفي�سلي  فرق 

وذل����ك ب��ع��دم��ا ظ��ه��رت ن��ت��ائ��ج ال��ف��ح��و���س��ات 

ال��ت��ي اأج���ري���ت ل��ع��دد م��ن ال��ف��رق ا���س��ت��ع��داداً 

بطولة  ذه���اب  مرحلة  م��ب��اري��ات  ل�ستئناف 

ت��وا���س��ل  ي���ه���دد  امل��ح��رف��ن وه����و م���ا  دوري 

امل�سابقة التي من املفر�س ان تنطلق اليوم 

���س��ت��ه��دد مع�سكر  ان��ه��ا  ج��ان��ب  اخل��م��ي�����س اىل 

بعد  دب��ي  يف  �سيقام  ال��ذي  الوطني  املنتخب 

الناطق  ح�سب  الرمثا  ن��ادي  واأع��ل��ن   . اي���ام  

الع���ام���ي امل��ه��ن��د���س حم��م��د اأب�����و ع��اق��ول��ة 

الدردور و�سائد  11 لعباً وهم حمزة  ا�سابة 

اخل��زاع��ل��ة وال��ل��ب��ن��اين م��اج��د ع��ث��م��ان وجم��د 

الدوقراين  وحممد  �سلبية  ومالك  الزعبي 

واأو�س ابو ه�سيب ومهند خر اهلل وابراهيم 

ال��دراي�����س��ة وب�����س��ار ذي���اب���ات واي���ه���م ال�����س��ق��ار 

عجاج  مالك  الفريق  معالج  اىل  بال�سافة 

ل��ذل��ك  ووف���ق���ا  اخل��اي��ل��ة.  م����ازن  والداري 

ف���اإن م��ن ب��ن ه����وؤلء امل�����س��اب��ن، لع��ب��ن مت 

اختيارهم لقائمة منتخب الأردن.

ف���ه���ن���اك اجل���زي���رة  ال���رم���ث���ا  اىل ج���ان���ب 

ال����ذي اع��ل��ن ع���ن ا���س��اب��ة ���س��ت��ة لع��ب��ن من 

الفريق وهم نور بني عطية وزيد الزواهرة 

وم��ع��ت�����س��م اجل��ع��ري واأح���م���د ع��ب��د احلليم 

وليث حبول ويو�سف خ�سرم.

لعبا   14 ا�سابة  اأي�سا  الفي�سلي  واأع��ل��ن 

ب��ف��رو���س ك���ورون���ا وم���ن ب��ي��ن��ه��م لع��ب��ن مت 

منتخب  ل�����س��ف��وف  م����وؤخ����راً  ا����س���ت���دع���اوؤه���م 

الن�سامى. ويتوقع اأن ت�سهد ال�ساعات املقبلة 

اع������ان م���زي���د م����ن ال����ف����رق مم����ن خ�����س��ع��ت 

للفحو�سات ا�سابة عدد من لعبيها .

مدريد - وكاالت

ي�ستهدف �سرجيو رامو�س قائد ريال مدريد 

بعد  الأه����داف  ت�سجيل  يف  ال��رائ��ع  �سجله  تعزيز 

كل  النادي يف  مع   100 رق��م  الهدف  اإىل  و�سوله 

ف��وز  حتقيق  ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق  لي�ساعد  امل�����س��اب��ق��ات، 

اأب��ط��ال  اإن����ر م��ي��ان يف دوري  ع��ل��ى   2-3 ث��م��ن 

اأوروبا لكرة القدم يوم الثاثاء. واأحرز رامو�س، 

األقاب يف دوري  اأربعة  22 لقبا منها  الذي ح�سد 

ري����ال م���دري���د، ه��دف��ه بطريقته  الأب����ط����ال م���ع 

ركنية من توين  ركلة  بعد  راأ���س  ب�سربة  املعتادة 

كرو�س ليتقدم فريقه 2- 0 قبل اأن يتعادل اإنر 

يف تطور مثر.

وبعد ذلك �سجل البديل الرازيلي رودريجو 

ه����دف الن��ت�����س��ار ل��ي��م��ن��ح ري����ال ف����وزه الأول يف 

املجموعة الثانية بعد اخل�سارة املفاجئة 3-2 اأمام 

برو�سيا  مع   2-2 التعادل  ثم  دونيت�سك  �ساختار 

 34 عمره  البالغ  رامو�س  وقال  مون�سنجادباخ. 

عاما بعدما و�سل اإىل هذا الرقم املذهل يف �ستاد 

األفريدو دي �ستيفانو، وهو مقر مران ريال لكنه 

ي��خ��و���س عليه م��ب��اري��ات��ه يف ظ��ل جت��دي��د ملعب 

واأ�ساف  �سيئا”.  لي�س  “هذا  برنابيو  �سانتياجو 

امل��رت��ب��ة  ال��ف��ردي��ة يف  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة  الأرق�����ام  “تاأتي 
ت�ساعد  ط��امل��ا  ذل��ك  امل���رء  ي�ستهدف  لكن  الثانية 

وتابع  املزيد”.  اإىل  واأتطلع  ال��ف��وز  على  ال��ف��رق 

حتقيق  بو�سعنا  ك��ان  لكن  �سعبة  م��ب��اراة  “كانت 
ن��ت��ي��ج��ة اإي��ج��اب��ي��ة يف ال��ن��ه��اي��ة وان���ت���زاع ال��ن��ق��اط 

اأن��ه��ا  ن����درك  “كنا  وزاد  جدا”.  امل��ه��م��ة  ال��ث��اث 

مباراة حياة اأو موت، وعندما كنا يف الطريق اإىل 

التعادل يف مباراة تقدمنا فيها، كنا يف حاجة اإىل 

ويف  ال�سيء  بع�س  للمناف�س  املجال  تركنا  دفعة. 

دوري الأبطال ل ميكن حتمل ذلك”.

معان مع السلط والجزيرة يسعى الجتياز الحسين

كورونا يهدد الدوري والمنتخب الوطني

راموس يسجل االهداف واالرقام
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النيابية  اإجراء االنتخابات  الدولة يف  الد�ستوري، تذهب  انت�سارا لال�ستحقاق 

يف  امل�سطردة  الزيادة  رغم  احل��ايل،  ال�سهر  من  العا�سر  يف  لها  املحدد  توقيتها  يف 

على  ق��ادرة  اأنها  الدولة  توؤكد  حيث  امل�ستجد،  كورونا  بفايرو�س  اال�سابات  اأع��داد 

والوطن  املواطن  ال�سحية على  ابعادها  االعتبار  بعني  العملية ماخذة  ادارة هذه 

ب�سكل عام.

اأجل  وذل��ك من  االنتخابات  ه��ذه  امل�ساركة يف  اإال  االأردن��ي��ني  اأم��ام  بديل  ال  اإذا، 

واأن  وحتديدا  االأم��ة،  جمل�س  يف  لهم  نوابا  ليكونوا  املنا�سبني  االأ�سخا�س  اختيار 

املرحلة تطلب اأن يكون جمل�س النواب قوي، ومتجدد، و�سندا للدولة يف حماربتها 

لهذا الوباء الذي اأ�ساب العامل بعطب اقت�سادي و�سحي.

اإن عدم التوجه اإىل �سناديق االقرتاع يعني اأن املواطنني ال يريدون اأن يكونوا 

ال�ساحة  ت��رتك  حيث  ���س��ن��وات،  منذ  ب��ه  يطالبون  ال��ذي  التغيري  �سنع  يف  �سركاء 

اجلميع  �سيدفع  وبالتايل  املجل�س،  مقاعد  اإىل  للو�سول  اأك��ف��اء  غري  الأ�سخا�س 

ثمن �سعف االأداء الت�سريعي لهذا املجل�س، ولن يكون هناك من يدافع عن هموم 

النا�س ويقاتل من اأجل حقوقهم.

املتتبع ملواقع التوا�سل االجتماعي يلحظ �سخطا �سعبيا وا�سحا على احلكومة 

باإدارة ملف كورونا لكن هذا ال�سخط يجب اأن ال ينعك�س على �سناديق االقرتاع، 

باأ�سواتهم،  ل��الإدالء  ال�سناديق  لهذه  يتوجه اجلميع  اأن  دون  يحول  اأن ال  ويجب 

الأن ال�سوؤال هنا "ما هي الر�سالة التي يريد املواطن اأن يو�سلها للحكومة عندما 

يحرم نف�سه من ممار�سة حقه الد�ستوري باختيار االأن�سب له وملجتمعه؟.

ول��ي�����س ط��ري��ق��ا �سويا  ب��ذرائ��ع خمتلفة لي�س ح��ال  ي��وم االق����رتاع  ال��ت��ه��رب م��ن 

املناطقية  ع��ن  ب��ع��ي��دا  االخ��ت��ي��ار،  ب��ح�����س��ن  ب��ل  وال��غ�����س��ب،  ال��رف�����س  ع��ن  للتعبري 

اقناع  ي�ستطيع  ال���ذي  للمر�سح  ال�����س��وت  ي��ذه��ب  اأن  يجب  وال��ف��ئ��وي��ة،  واجل��ه��وي��ة 

يف  وم�سريته  الذاتية  ل�سريته  متاأنية  ق��راءة  مع  وط��رح��ه،  بربناجمه  الناخبني 

العمل العام.. هذا هو ال�سكل احلقيقي للتعبري عن الرف�س.

النيابية  االنتخابات  ت�ساهم  اأن  من  اأنف�سهم  على  متخوفون  املواطنون  نعم، 

وعدم  االختالط  يكون  ان  يتوقع  اجلميع  اأن  اإذ  كورونا،  لفريو�س  اأو�سع  بانت�سار 

اإذ  عليه،  واحلكم  ا�ستباقه  ميكن  ال  االم��ر  هذا  لكن  اليوم،  لهذا  عنوانا  التنظيم 

يجب اأن تتحمل اجلهات املنظمة لالنتخابات م�سوؤوليته يف تطمني املواطنني باأن 

�سحتهم اأولوية ق�سوى يف هذا اليوم، واأن تدابري واجراءات ال�سالمة �ستكون على 

اأعلى م�ستوى من التنظيم واالن�سباطية، كما على النا�س يف ذات الوقت االنتباه 

وارت��داء  بالتباعد  التزموا  ما  اذا  الفايرو�س  انت�سار  يف  ي�ساهم  من  باأنهم  جيدا 

الكمامات، وعدم االحتفال اجلماهريي.

يف  الدولة  مت�سك  على  نوؤكد  اأن  هو  املقال  هذا  مقدمة  يف  اأ�سرت  كما  ر�سالتنا 

الر�سالة  ه��ذه  اي�سال  يف  �سريك  املواطن  يكون  ال  فلما  الد�ستوري،  اال�ستحقاق 

ونح�سن  ال�سحي،  واأمننا  �سالمتنا  على  وكلنا حر�س  ننتخب  اأجمع..  العامل  اإىل 

اختيار االأ�سخا�س حتى ال نندم الحقا.

ال مفر من المشاركة باالنتخابات

info@alanbatnews.net

الجغبير حسين 

القول الفصل

دبي - رويرتز

طلبت �سركة طريان االإم��ارات يف دبي 

م���ن ب��ع�����س ال���ط���ي���اري���ن احل�������س���ول على 

اأج���ر فيما ت�سعى  ب���دون  مل��دة ع��ام  اإج���ازة 

خلف�س التكاليف جراء تداعيات جائحة 

كورونا.

وت��ت��ع��ر���س ���س��ن��اع��ة ال���ط���ريان الأ����س���واأ 

معظم  اأوق��ف��ت  التي  اجلائحة  بعد  اأزم��ة 

رح�����الت ال����ط����ريان، واأج�������ربت ���س��رك��ات 

ت�سريح  ال��ع��امل على  اأن��ح��اء  ال��ط��ريان يف 

عاملني.

ام�س  ال�سركة  با�سم  متحدثة  وقالت 

االأربعاء »ميكن اأن نوؤكد اأننا عر�سنا على 

مدفوعة  غ��ري  اإج����ازة  ال��ط��ي��اري��ن  بع�س 

مل���دة 12 ���س��ه��را م��ع اإم��ك��ان��ي��ة اال���س��ت��دع��اء 

الطلب  ت��ع��ايف  �سرعة  وف��ق  للعمل  املبكر 

الت�سغيلية«. واالحتياجات 

وتابعت املتحدثة اأن ال�سركة �ستوا�سل 

ت���وف���ري اإق���ام���ة وت��غ��ط��ي��ة ط��ب��ي��ة وم���زاي���ا 

اأخرى ملن يح�سلون على اإجازة بال اأجر.

اآالف  االإم�����������ارات  ط������ريان  و����س���رح���ت 

ال��ع��ام اجل����اري م��ن بينهم  ال��ع��ام��ل��ني يف 

ك��م��ا خف�ست  ط���ي���ارون واأط���ق���م ���س��ي��اف��ة 

احل�سول  البع�س  م��ن  وط��ل��ب��ت  االأج����ور 

على اإجازات غري مدفوعة.

اإىل ذل���ك، اأط��ل��ق��ت ط���ريان االإم����ارات 

جت���رب���ة ���س��ف��ر م��ب��ت��ك��رة يف م���ط���ار دب���ي 

بيومرتي  م�����س��ار  اأول  ب��ت��د���س��ني  ال����دويل 

واآمنة  مبتكرة  �سفر  جتربة  يوفر  حيوي 

ل��رك��اب��ه��ا  ت��الم�����س  م���ن دون  و���س��ح��ي��ة، 

امل�سافرين من االإمارة وعربها.

وي��وف��ر امل�����س��ار ال��ب��ي��وم��رتي امل��ت��ك��ام��ل 

ت��ن��ق��اًل ���س��ل�����س��اً ل��ل��م�����س��اف��ري��ن ع��رب اأرج���اء 

امل��ط��ار ب���دءاً م��ن اإن��ه��اء اإج����راءات ال�سفر 

وح���ت���ى و�����س����ول ب����واب����ات ال�������س���ع���ود اإىل 

ال���ط���ائ���رة، م���ا ي��ح�����س��ن ان�����س��ي��اب ح��رك��ة 

مع  املطار  مناطق  خمتلف  يف  امل�سافرين 

احلد من عمليات التحقق من امل�ستندات 

واخت�سار زمن االنتظار يف الطوابري.

ومي���ك���ن ل���رك���اب ال���ن���اق���ل���ة ا���س��ت��خ��دام 

القائمة  ال��ب��ي��وم��رتي��ة  التقنيات  اأح���دث 

ع���ل���ى ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ال����وج����ه وق��زح��ي��ة 

العني، واإنهاء اإجراءات ال�سفر وا�ستكمال 

اإىل  وال������دخ������ول  ال����ه����ج����رة  اإج��������������راءات 

���س��ال��ة ط���ريان االإم�����ارات وال�����س��ع��ود اإىل 

الطائرات.

وت��ت��ي��ح خم��ت��ل��ف ن���ق���اط االت�������س���ال يف 

م�����س��ار ال��ق��ي��ا���س��ات ال��ب��ي��وم��رتي��ة رح��ل��ة 

واحل��د  ت��الم�����س،  دون  م��ن  �سحية  �سفر 

م��ن ال��ت��وا���س��ل ال��ب�����س��ري وال��رتك��ي��ز على 

وال�سالمة. ال�سحة 

»اإلماراتية« تطلب من بعض طياريها إجازة غير مدفوعة لمدة عام

فنانة مصرية تعلن إصابتها 
بكورونا.. »بموت حرفيًا 

ساعدوني«
القاهرة-العربية

اأعلنت الفنانة امل�سرية ن�سوى م�سطفى عن اإ�سابتها 

اأج��رت  اأن  ب��ع��دوى ف��ريو���س ك��ورون��ا امل�ستجد، وذل��ك بعد 

التحاليل الالزمة وثبتت اإ�سابتها.

وك�����س��ف��ت ال��ف��ن��ان��ة امل�����س��ري��ة م��ن خ���الل م��ن�����س��ور عرب 

ح�سابها على »في�سبوك«، اأنها اأجرت اأ�سعة مقطعية على 

كل  مطالبة  امل�ستجد،  بالفريو�س  اإ�سابتها  وتبني  الرئة، 

من اختلطت به خالل الفرتة املا�سية اأن يجري التحاليل 

ويتاأكد من �سالمته.

العامل من  ي�سهده  ما  ر�سالة يف ظل  الفنانة  ووجهت 

معاناة ب�سبب املوجة الثانية للفريو�س، قائلة »لو �سمحتم 

املو�سوع م�س �سهل.. ما ت�ستهونو�س خلوا بالكم.. كورونا 

رج��ع��ت ب�����س��دة.. اأمل ره��ي��ب رب��ن��ا م��ا يكتبه على ع��دو وال 

حبيب«، مطالبة متابعيها بالدعاء لها.

ومل مت�س �سوى �ساعات بعد اأن عادت ن�سوى م�سطفى 

لت�ستغيث هذه املرة، بعدما ن�سرت قائلة »مبوت حرفيا.. 

ال��ع��الج معمل�س ح��اج��ة.. ح��د ي�ساعدين من  ب��روت��وك��ول 

وزارة ال�سحة ويقويل اأروح اأنهي م�ست�سفى«.

وح��اول  اأ���س��دق��اوؤه��ا،  معها  تفاعل  التي  الكلمات  تلك 

املخ�س�سة  امل�ست�سفيات  م��ن  ع��دد  اإىل  اإر���س��اده��ا  البع�س 

للعزل، كي تتوجه اإليها وحت�سل على العالج.

وت��ع��د ه���ذه االإ���س��اب��ة ه��ي ال��ث��ان��ي��ة يف ال��و���س��ط الفني 

امل�سري »ويجز«  ال��راب��ر  اأعلن  اأن  ي��وم واح��د، بعد  خ��الل 

املهرجان  حل�سور  باجلونة  ت��واج��ده  اأث��ن��اء  اإ�سابته  ع��ن 

ال�سينمائي.

العربية- فلوريدا

ال�سيدة  اعتمدتها  التي  االإط��الل��ة  �سّكلت 

ل��دى  ت���رم���ب  م��ي��الن��ي��ا  االأوىل  االأم���ريك���ي���ة 

ت��وج��ه��ه��ا ل�����الإدالء ب�����س��وت��ه��ا يف االن��ت��خ��اب��ات 

االأمريكية حمّط اأنظار املتابعني وتعليقاتهم 

ع��ل��ى و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي يف ظل 

ال��ع��امل  ي�سهدها  ال��ت��ي  االق��ت�����س��ادي��ة  االأزم����ة 

جراء انت�سار وباء كورونا.

وو���س��ل��ت م��ي��الن��ي��ا ل������الإدالء ب�����س��وت��ه��ا يف 

والي���ة ف��ل��وري��دا ب��ث��وب اأب��ي�����س ت��زّي��ن��ه طبعة 

 4500 �سعره  بلغ   Gucci م��ن  ال�سال�سل 

حقيبة  م���ع  ن�����ّس��ق��ت��ه  وق����د  اأم����ريك����ي.  دوالر 

�سعرها  يبلغ   Hermes Kelly Bag
»�ستيليتو«  وح����ذاء  دوالر،  األ����ف   17 ح����وايل 

 Christian م������ن  ال�����ب�����ي�����ج  ب�����ال�����ل�����ون 

 700 ح��وايل  �سعره  يبلغ   Louboutin
ي��ج��ع��ل جم��م��وع  م���ا  اأم����ريك����ي. وه�����ذا  دوالر 

وكان  دوالر.  األ��ف   22 ح��وايل  اإطاللتها  كلفة 

الف���ت���اً اخ��ت��ي��ار م��ي��الن��ي��ا ل��ت�����س��ري��ح��ة ال�����س��ع��ر 

ن�ّسقت  وهي  تعتمدها.  ما  نادراً  التي  املرفوع 

البني.  باللون  اإطاللتها مع نظارات �سم�سّية 

ال�����س��خ�����س  ك���ان���ت  م���ي���الن���ي���ا  اأن  وامل����الح����ظ 

ي�سع  مل  ال��ذي  االنتخابي  املركز  يف  الوحيد 

كّمامة واقية من كورونا.

كانت ميالنيا قد ظهرت قبل ب�سع �ساعات 

واختارت  لزوجها،  داعمة  انتخابية  مبنا�سبة 

اإط���الل���ة م��وؤل��ف��ة م��ن ���س��رتة ج��ل��دّي��ة ب��ال��ل��ون 

 Ralph Lauren توقيع  حتمل  البيج 

ن�ّسقتها  اأمريكيا  دوالرا   5990 �سعرها  يبلغ 

مع تنورة �سّيقة من اجللد ال�سويدي وحذاء 

نف�سه. باللون  »�ستيليتو« 

بها  ت��ث��ري  ال��ت��ي  االأوىل  امل����رة  ل��ي�����س��ت  ه���ي 

ميالنيا االنتقادات بالكلفة الباهظة الأزيائها 

واأك�س�سواراتها، فهي متلك جمموعة من �ست 

بحوايل  ثمنها  ُي��ق��ّدر   Hermes حقائب 

يتذّكر  واجل��م��ي��ع  اأم��ريك��ي.  دوالر  األ���ف   115

خالل  ارتدتها  التي  بالورود  املزّينة  ال�سرتة 

العام 2017 يف قّمة الدول ال�سبع وبلغ �سعرها 

51 األف دوالر اأمريكي، اأي ما يعادل متو�سط 

الدخل ال�سنوي للمواطن االأمريكي.

ك���م���ا ظ���ه���رت يف ���س��ه��ر ���س��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول 

امل���ا����س���ي ب��ق��م��ي�����س م���ط���ّب���ع ب���امل���رب���ع���ات م��ن 

دوالر   1500 حوايل  �سعره  بلغ   Balmain
اأمريكي لدى دعوتها بع�س االأطفال لزراعة 

ال��ن��ب��ات��ات يف ح��دي��ق��ة ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س. فهل 

�سبباً  الفاخرة  باالأزياء  ميالنيا  �سغف  يكون 

النتقادات جديدة تتعّر�س لها؟

أدلت بصوتها في فلوريدا.. كلفة إطاللة 
ميالنيا ترمب

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

وت�سريبات  �سائعات  االأ�سبوع  هذا  انت�سرت 

 ،Galaxy S21 ���س��ام�����س��ون��غ  ه���ات���ف  ع����ن 

اأن  م����ا مي���ك���ن  امل����و�����س����وع  ه�����ذا  و����س���ن���ق���دم يف 

من  القادم  الرائد  الذكي  الهاتف  من  نتوقعه 

.2021 �سام�سونغ يف فرباير 

م����ن االب����ت����ع����اد ع����ن ال��ت�����س��م��ي��م اجل�����ذري 

اإىل اإ���س��الح��ات ال��ك��ام��ريا، ف���اإن م��وج��ة اأخ��ب��ار 

حيث  كبري،  ب�سكل  مفاجئة   Galaxy S21

الهاتف  متيز  اأن  ميكن  التي  املزايا  اإىل  تلمح 

عن غريه.

�سام�سونغ  اإ����س���دارات  اأح���دث  اإىل  بالنظر 

 ،)Fan Edition  Galaxy S20(

�سل�سلة  وط��رح  �سبتمرب،  يف  اإط��الق��ه  مت  ال��ذي 

اأ���س��ه��ر  �سبعة  االآن  ع��م��ره��ا  ي��ب��ل��غ  ال��ت��ي   S20

 Cyber(و االأ���س��ود  اجلمعة  ي��وم  قبل  للبيع 

ج��ًدا  امل�����س��ت��غ��رب  م��ن  ف��ل��ي�����س   ،)Monday
روؤية االأخبار تت�ساعد للمجموعة التالية من 

هواتف الدرجة االأوىل.

 ،Samsung Display ح�����س��ل��ت 

ل��الإط��ار  ج��دي��د  لت�سميم  اخ���رتاع  ب���راءة  على 

 ،Galaxy S21 لهاتف  ا  خم�س�سً يكون  قد 

ح��ي��ث ي�����س��ب��ه االإط��������ارات امل��ع��دن��ي��ة امل�����س��ط��ح��ة 

 12  iPhone جم��م��وع��ة  يف  ���س��وه��دت  ال��ت��ي 

اجلديدة.

 Blade( الت�سميم  ا�سم  يكون  اأن  ميكن 

مظهًرا  يحمل  اأن  املحتمل  وم��ن   ،)Bezel
لكن  ع��ن��ه،  تكلمنا  ال���ذي  ع��ن  خم��ت��ل��ًف��ا مت��اًم��ا 

ت�سميًما  ���س��رى  اأن��ن��ا  اإىل  ت�سري  الت�سريبات 

نتوقعها  التي  الدائرية  احل��واف  عن  خمتلًفا 

الرئي�سية. للهواتف   S يف �سل�سلة 

كامريا اأمامية حتت ال�سا�سة:

 )Bezel Blade( و�سفت براءة اخرتاع

الكامريا  عر�س  �سا�سة  لالهتمام  مثري  ب�سكل 

 ،LetsGoDigital ملوقع  وفًقا  الرقمية، 

 Galaxy الذي ف�سر ذلك على اأنه يعني اأن 

ال�سا�سة،  حتت  كامريا  على  يح�سل  قد   S21

امل��زي��د من  م��ع  دليل �سعيف ج��ًدا، لكن  وه��ذا 

جنًبا  ال�سناعة  اجت��اه��ات  على  ب��ن��اًء  التخمني 

اإىل جنب مع تلميح براءات االخرتاع الغام�س 

ميزة  ال�سا�سة  حتت  الكامريا  تكون  اأن  ميكن 

املرتقبة.  S21

خم�س كامريات خلفية:

 Galaxy هواتف  اأن  اإىل  �سائعة  اأ���س��ارت 

اأن تاأتي مع نظام كامريا خما�سي  ميكن   S21

 ISOCELL( يف اخللف مع م�ست�سعر �سور

ا  اأي�سً 108 ميجابك�سل. وي�ساع  HM2( بدقة 

اإىل  ���س��ي��اأت��ي  ال���ك���ام���ريا اخل��م��ا���س��ي��ة  ن��ظ��ام  اأن 

وال���ذي   ،Samsung Galaxy A72

نظام  على  للح�سول  اأك��ر  مر�سًحا  يكون  قد 

كامريا خلفية خما�سية.

Samsung S21 يف وقت  ميكن اإطالق 

اأبكر من املعتاد

 Samsung ����س���ل�������س���ل���ة  اإط�����������الق  مت 

ل�سنوات،  ف��رباي��ر  اأواخ����ر  يف   Galaxy S
 Galaxy S21 خ��ط  ن��رى  اأن  ميكننا  ولكن 

قد يتم الك�سف عنه ر�سمًيا قبل �سهر من �سهر 

راأ�س  يوم  بعد  – وقد يكون ذلك قريًبا  يناير 

ال�سنة اجلديدة، وفًقا الإ�ساعة اأخرى.

تسريبات حول Galaxy S21.. هل يشبه 
تصميم آيفون 12؟


