
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 عبيدات: إصابات كورونا تتزايد 
لكننا لسنا بحاجة إجراءات آنية حادة

العايد: استئجار مستشفى 
خاص وبناء 3 ميدانية واتفاقيات 

وتعيينات لمواجهة كورونا
االنباط-عمان 

 قللال وزيلللر الللدولللة للل�للشلل�ؤون االعللام 

علي  احلللكلل�مللة  با�شم  الر�شمي  الللنللاطللق 

الللعللايللد اإن احلللكلل�مللة ولللتللعللزيللز قلللدرات 

اللللقلللطلللاع اللل�للشللحللي خللللال ملل�للشللتللجللدات 

احلالة ال�بائية يف االأردن، ومت الت�قيع 

متخ�ش�شة  �للشللركللة  ملللع  اتللفللاقلليللة  علللللى 

لللتللنللفلليللذ 3 ملل�للشللتلل�للشللفلليللات مللليلللدانللليلللة يف 

�شريراً   1050 ب�شعة  الللثللاثللة  االأقللاللليللم 

عادياً و180 �شرير عناية مركزة.

واأ�لللشلللاف خلللال مللل�ؤمتلللر �للشللحللفللي يف 

تزايداً  اأن هناك  االأحللد،  الللل�زراء  رئا�شة 

مقلق  وهلل�  وال�فيات  اال�شابات  بللاأعللداد 

قادرة  ال�شحية  املنظ�مة  لكن  للجميع، 

علللللى ا�للشللتلليللعللاب احللللللاالت الللتللي بحاجة 

للعاج.

م�شت�شفى  ا�للشللتللئللجللار  مت  اأنللللله  وبللللن 

اال�شابة  حلللاالت  وتخ�شي�شه  اجلاردنز 

احلماية  قللدرة  �شيعزز  ما  وهلل�  بك�رونا 

و40  عادياً  �شريراً   180 وي�فر  ال�شحية 

احلك�مة  واتفقت  حثيثة،  عناية  �شرير 

اخلللا�للص  الللقللطللاع  مللن  م�شت�شفيات  مللع 

لللتللخلل�للشلليلل�للص األلللللف �للشللريللر علللللادي و180 

املر�شى  لتح�يل  م�شددة  عناية  �شرير 

مل�شت�شفيات  احلك�مية  امل�شت�شفيات  من 

خا�شة الداخلة باالتفاقية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان 

 قلللال وزيللللر اللل�للشللحللة الللدكللتلل�ر نذير 

االأردن  يف  اللل�بللائللي  ال��شع  اإن  عبيدات 

يلل�للشللهللد زيلللللادة يف عللللدد اال�لللشلللابلللات دون 

تلل�للشللاعللف اأ�للشللبلل�عللي، وتلللقللل�م احلللكلل�مللة 

ال�شحة مبراقبة م�ؤ�شرات ح�ل  ووزارة 

ال��شع ال�بائي.

االأ�شب�عية  الزيادة  ه�  االأول  امل�ؤ�شر 

الللللزيللللادة  تللل�لللشلللل  لللللعللللدد احلللللللللاالت ومل 

مللل�للشللاعللفللة احللللللللاالت يف اأ�لللشلللبللل�ع واحللللد 

يثري  مللا  وهلل�  اأ�شب�عن  كللل  وتت�شاعف 

ن�ع من القلق ولكن ال ي�شتدعي اأن نق�م 

باجراءات اآنية حادة.

ن�شبة  اللللثلللاين  املللل�ؤ�لللشلللر  اأن  واأ�للللشللللاف 

احلللللاالت االيللجللابلليللة اإىل علللدد احللللاالت 

 ،%22 اإىل  وتلل�للشللل  بللهللا  تلللزايلللداً  وهلللنلللاك 

بهذا  ال�بائي  ال��شع  تقييم  املبكر  ومن 

امل�ؤ�شر.

ال�فيات  الثالث عدد  امل�ؤ�شر  اأن  وبن 

اللللتلللي ال تلللزيلللد بلل�للشللكللل يللل�ملللي ولللكللنللهللا 

اأ�للشللبلل�علليللا تلل�للشللهللد زيلللللادة وهللل� ملللا يللكلل�ن 

مب�ازاة الزيادة بعدد اال�شابات.

التفا�صيل �ص »3«

الثنني   23  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   9  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5507    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الملك يفتتح مشروع جر مياه
 وادي العرب 2

  يستهدف تحسين التزويد المائي لنحو 1.1 مليون مواطن في محافظات الشمال

الهناندة: »االقتصاد الرقمي« لن تكون 
مهمتها إدارة القطاع ولكن ستكون ممّكن له

تصاعد عمليات الهدم والتطهير العرقي في 
األغوار الشمالية لتنفيذ خطة الضم

 االنباط-عمان  

نللاقلل�للشللت جللمللعلليللة �للشللركللات تللقللنلليللة املللعللللل�مللات 

واالت�شاالت »انتاج« خال اللقاء احل�اري الذي 

عقدته مللع وزيلللر االقللتلل�للشللاد الللرقللمللي والللريللادة 

قطاع  ت�اجه  التي  امللفات  اهللم  الهناندة،  احمد 

االتللل�لللشلللاالت وتللكللنلل�للل�جلليللا امللللعللللللل�ملللات حللاللليللا، 

بح�ش�ر اكرث من 150 م�شارك.

وقال رئي�ص هيئة املديرين يف جمعية »انتاج« 

العديد  اللل�زارة  اأمام  ان  الدكت�ر ب�شار ح�امدة، 

الللتللحللّ�ل  ا�شرتاتيجية  يف  املتعلقة  امللللللفللات  مللن 

اللللرقلللملللّي واحللللكللل�ملللة االإللللكلللرتونللليلللة وتلل�حلليللد 

املن�شات احلك�مية االإلكرتونية.

امل�شاكل  مللن  الللعللديللد  هنالك  ان  على  و�للشللدد 

التي ت�اجه القطاع يف هذه الفرتة، اأهمها طرح 

املحلية  لل�شركات  االأوللل�يللة  واإعللطللاء  العطاءات 

لتنفيذ العطاءات احلك�مية.

واأكللللد الللدكللتلل�ر حللل�املللدة علللللى دعلللم جمعية 

ب�شكل عام ل�زارة  ب�شكل خا�ص والقطاع  »انتاج« 

االقللتلل�للشللاد الللرقللمللي والللللريللللادة، وزيللللللادة متتن 

اكرب  لتحقيق  واجلمعية  الللل�زارة  بن  ال�شراكة 

ملل�للشللددا على  الللقللطللاع،  للل�للشللركللات  حللجللم منفعة 

اأهللملليللة مللنللح االأولللل�يلللة ال�للشللتللخللراجلليللة الللتللحللّ�ل 

الرقمّي.

»انللتللاج« تعمل  ان  الللدكللتلل�ر حلل�امللدة،  وك�شف 

حاليا على ان�شاء وت�شميم واإطاق من�شة ت�شم 

كافة البيانات املتعلقة باأ�شماء والبيانات املتعلقة 

بكافة ال�شركات الريادية يف اململكة.

وبدوره، اأكد وزير االقت�شاد الرقمي والريادة 

احمد الهناندة، ان الدور حاليا يكمن يف متابعة 

م�شرية القطاع والبناء على االإجناز املتحقق.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط - وكاالت

ت�شتغل حك�مة االحتال الفرتة املتبقية 

امل�اطنن،  اأرا�شي  لنهب  ترمب،  واليللة  من 

مزيد  بناء  خللال  من  اال�شتيطان  وت��شيع 

هدم  وت�شعيد  اال�شتيطانية،  ال�حدات  من 

منازلهم.

االأر�ص  عن  للدفاع  ال�طني  املكتب  وقال 

يهدف  االحتال  ان  اال�شتيطان،  ومقاومة 

ملللن ذلللللك اإىل اإحللللللراز ملللزيلللد ملللن الللتللغلليللري 

اللللدميلللغلللرايف يف اللل�للشللفللة الللغللربلليللة املللحللتلللللة، 

االأغلل�ار  ومناطق  املحتلة  القد�ص  يف  خا�شة 

االنتخابات  فر�شة  اأن  معتربا  الفل�شطينية، 

�شكانيا  جتللمللعللا  لللتللمللحلل�  جللللاءت  االأمللريكلليللة 

. فل�شطينيا

االحللتللال هدمت  �شلطات  اأن  اإىل  واأ�للشللار 

جتللمللعللا �للشللكللنلليللا كلللاملللا يف خلللربلللة »حللملل�للشللة 

واحللدة  وهللي  ال�شمالية،  بلللاالأغللل�ار  الللفلل�قللا« 

38، ال�اقعة داخل  من التجمعات الرع�ية الل

مناطق تّدعي اإ�شرائيل اأنها »مناطق اإطاق 

نار«، يف اأكرب عملية هدم ملنازل امل�اطنن يف 

ال�شفة، منذ عقد من الزمن.

م�شكنا   76 نللحلل�  اللللهلللدم  عللمللللليللة  وطلللاللللت 

وخايا  اأغللنللام،  وحظائر  وبرك�شا،  ومن�شاأة 

 60 ت�شم  فل�شطينية،  عائلة   11 لللل �شم�شية، 

يلل�للشللكللنلل�ن املللنللطللقللة، يللعللتللمللدون علللللى تللربلليللة 

املفت�حة  االأرا�شي  من  وي�شتفيدون  املا�شية، 

مل�ا�شيهم،  رعللي  يف  الللكللبللري  البقيعة  ل�شهل 

بللاالأر�للص،  االحللتللال  جللرافللات  �ش�تها  حيث 

التي  واملعالف  املياه  م�شارب  ت�شلم  مل  فيما 

اأي�شا من عملية الهدم. ت�شتخدم للم�ا�شي 

التفا�صيل �ص »8«

3 52 وفاة و4519 إصابة كورونا

االنباط-وكاالت

ج�ف  دخلت  التي  هللي  االأطللعللمللة  مللن  قليل 

االأ�للللشللللري ملللاهلللر االأخلللللر�لللللص، خلللللال اللليلل�مللن 

املا�شين، والذي ظل �شامدا يف معركة االأمعاء 

ت�شجيله  بللعللد  متتالية،  يلل�مللا   103 للللل اخلللاويللة 

ك�شف  وقت  يف  ال�شجان،  على  الكبري  انت�شاره 

بتقدمي  االحتال  �شج�ن  اإدارة  قيام  عن  فيه 

من  عللدد  فيها  يقبع  غللرفللة  لكل  ليم�ن،  حبة 

بل“ك�رونا”. االأ�شرى امل�شاب�ن 

ومللن عللمللل متللريللن ملللعللدة وجللل�ف االخللر�للص 

متده  اأ�للشللرتلله  تللزال  ال  الللطللعللام،  ا�شتقبال  على 

العاج،  �شرير  على  وه�  الدافئة،  بال�ش�ربات 

حلليللث ال يللللزال جلل�للشللده هلللزيلللا، بللعللد فللقللدانلله 

الكثري من ال�زن وال�شحة.

االأ�شري،  على  فرحا  اللحظات  اأكللرث  وكانت 

اللللعلللاج يف م�شفى  �للشللريللر  علللللى  اعلللتلللدل  حلللن 

التي  اأ�شرته  مت��شطا  “كابان” االإ�شرائيلي،ل 
اأحاطت به فرحا، بعد �شاعات من فك اإ�شرابه 

التي  املعركة  يف  ي�ما   103 بعد  اجلمعة  م�شاء 

ما  نهايتها  يف  له  وكللان  حريته،  لنيل  خا�شها 

االأ�للشللرة،  اأفللللراد  تللبللادل  اللحظة  تلللللك  يف  اأراد. 

وظهر  الدافئة،  ال�ش�ربة  من  بقبيل  اإطعامه 

معلقة  من  ارت�شف  اأن  بعد  م�ش�رة  لقطات  يف 

ال�ش�ربة.

التفا�صيل �ص »9«

الشوربة أول طعام ينزل جوف األسير األخرس بمرحلة التعافي

األمير الحسن يدعو إلى احترام القدس 
بوصفها ملتقًى إنسانيا مؤثرا

اإلفتاء: المشاركة في االنتخابات 
أمانة وواجب وطني وحق دستوري

الفايز يؤكد أهمية االلتزام بإجراءات 
الوقاية والسالمة العامة

المستقلة لالنتخاب: الرقابة على 
االنتخابات إحدى ضمانات النزاهة

االنباط- عمان

  دعلللا االأمللللري احللل�للشللن بلللن طلللال رئلليلل�للص 

القد�ص  احللرتام  اإىل  العربي،  الفكر  منتدى 

بلل��للشللفللهللا امللللللتللقللى االإنلللل�للللشللللاين امللللل�ؤثللللر علللللى 

واالأخاقي. القيمي  ال�شعيدين 

كللمللا دعلللا �للشللملل�ه، اإىل روؤيلللللة مللتللكللاملللللة يف 

القد�ص، ت�ّظف طرق البحث والر�شد لتعدد 

اأن  اإىل  ملل�للشللرياً  املختلفة،  واملللدار�للص  االأفللكللار 

امليزان  وجلل�د  يتطّلب  امل�شتقبل  عن  احلديث 

الللللذي ميللّكللن مللن احلللفللاظ علللللى اال�للشللتللقللرار 

اللللفلللكلللري، مبلللا ال يلل�للشللبللب اللل�للشللرر للللللمللديللنللة 

والللللعللللرب املللقللد�للشلليللن ملللن خللللال الللتللعللّر�للص 

اأيللام  اأول  مللنللذ  حللدث  كللمللا  االنللتللقللام  لعمليات 

�شم�ه،  واأو�شح  املغاربة.  حي  جتاه  االحتال 

الفكر  خال م�شاركته يف لقاء نّظمه منتدى 

العربي اأخريا.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

يف  امل�شاركة  اإىل  العام  االفتاء  دائللرة  دعللت 

م�شروعا  اأمللرا  ب��شفها  النيابية  االنتخابات 

ينبغي  واأمانة  وطنيا  وواجبا  د�شت�ريا  وحقا 

علللللى املللل�اطلللن اأن يللحللافللظ عللللليللهللا ويلل�ؤديللهللا 

�للشللهللادة  اأنللهللا  جللانللب  اإىل  اللل�للشللحلليللح،  بال�شكل 

تعاىل  لق�له  تعاىل،  اهلل  اأمللام  عنها  ُل 
َ
�َشُي�شاأ

ُل�َن«.
َ
َوُي�ْشاأ �َشَهاَدُتُهْم  »�َشُتْكَتُب 

و�لللشلللددت اللللدائلللرة يف بلليللان املل�للص االأحللللد، 

على �للشللرورة اخللتلليللار املللر�للشللح الللقلل�ي االأمللن 

َبللللِت 
َ
واحلللفلليللظ الللعللللليللم لللقلل�للله تلللعلللاىل:« َيلللا اأ

َجللْرَت اْلللَقللِ�يُّ  للَتللاأْ نَّ َخلللرْيَ َملللِن ا�للشْ اإِ ِجللْرُه  للَتللاأْ ا�للشْ

ِمُن«.
َ
ااْلأ

واأكدت الدائرة اأن من اأعطى �ش�ته ملن ال 

َع اأمانته. ي�شتحق فقد خان اهلل ور�ش�له و�شيَّ

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

 اأكد رئي�ص جمل�ص االأعيان في�شل الفايز، 

امللل�لللص االأحللللللد، اأهللملليللة االلللللتللللزام بللللاإجللللراءات 

اللل�قللايللة اللل�للشللحلليللة واللل�للشللامللة الللعللامللة، وال 

�شيما يف ظللل ارتللفللاع حلللاالت اال�للشللابللة وعللدد 

ال�فيات بفريو�ص ك�رونا.

جمل�ص  دار  يف  ت�شلمه  خال  الفايز،  ودعا 

االأعللليلللان نلل�للشللخللة مللن ملللبلللادرة جللمللاعللة عللمللان 

كلل�رونللا،  اأزمللللة  مللل�اجللهللة  امل�شتقبل  حلللللل�ارات 

انت�شار  اىل ت�شديد االجراءات والتدابري ملنع 

الللفللريو�للص وايللقللاع الللعللقلل�بللات اللللرادعلللة بحق 

ال�قائية. بالتدابري  املتهاونن 

امللل�اطللن  يتحمل  اأن  �للشللرورة  علللللى  و�للشللدد 

م�ش�ؤولية حماية نف�شه واأ�شرته ومن يتعامل 

مللعللهللم، علللللى �للشللعلليللد الللتللبللاعللد االجللتللمللاعللي 

الكمامة  وارتللللداء  والتعقيم  اللليللديللن  وغ�شل 

اجله�د  تظافر  اأهمية  اإىل  الفًتا  والقفازات، 

ملللن خمللتلللللف ملل�ؤ�للشلل�للشللات اللللدوللللة والللقللطللاع 

لتخطي  املللدين  املجتمع  ومنظمات  اخلللا�للص 

اأزمللللة كللل�رونلللا. ودعلللت امللللبلللادرة الللتللي قدمها 

امل�شتقبل بال  رئي�ص جماعة عّمان حل�ارات 

حلل�للشللن الللتللل، وعلللدد مللن اأعلل�للشللاء اجلللمللاعللة ، 

واأعدها خرباء يف املجال ال�شحي.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

امل�شتقلة  للهيئة  االإعامي  الناطق  اأكد   

على  الهيئة  اأن  امللل�مللنللي،  جهاد  لانتخاب 

ا�للشللتللعللداد تلللام لللتللقللدمي كللافللة الللتلل�للشللهلليللات 

االنتخابات  يف  امل�شاركة  الرقابية  للجهات 

ع�شر،  التا�شع  للمجل�ص  الللعللامللة  النيابية 

والتي �شتجرى ي�م بعد غد الثاثاء.

وبن امل�مني اأن الرقابة على االنتخابات 

بللللاالإطللللار  االللللللتلللللزام  اأدوات  مللللن  اأداة  هللللي 

اللللقلللانللل�ين الللنللاظللم للللللعللمللللليللة االنللتللخللابلليللة 

نزاهتها،  و�شمان  �شامتها  على  للحفاظ 

واالإعللللاملللليللللن  املللللراقللللبللللن  اأن  مللل��لللشلللحلللا 

وال�شحفين املحلين والدولين ومندوبي 

االنتخابات  على  رقابتهم  تللبللداأ  املر�شحن 

ال�شابعة  ال�شاعة  يف  ال�شناديق  فتح  قبل  ما 

�للشللبللاحللا ملللللرورا بللكللافللة ملللراحلللل الللعللمللللليللة 

االنللتللخللابلليللة ملللن اقللللللرتاع وفلللللرز وجتللملليللع 

عن  االإعلللان  مرحلة  اإىل  و�للشلل�ال  النتائج 

النهائية.،. النتائج 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 االنباط-عمان

اإدارة مكافحة املخدرات القب�ض على  األقت 

التوا�سل  مواقع  ا�ستخدموا  اأ�سخا�ض  خم�سة 

االج���ت���م���اع���ي ال���س��ت��ع��ط��اف االخ����ري����ن بحجج 

ميتلكونها  خم��درة  اأدوي���ة  الإعطائهم  ان�سانية 

بحكم العالج.

وق����ال ال��ن��اط��ق االع���الم���ي ب��ا���س��م م��دي��ري��ة 

مكافحة  اإدارة  يف  ال��ع��ام��ل��ن  اأن  ال��ع��ام  االأم����ن 

�سيدة  با�سم  اأن�سئت  �سفحة  تابعوا  امل��خ��درات 

ع��ل��ى اأح���د م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي بعد 

ر����س���د م��ن�����س��ورات ع��ل��ي��ه ت��ط��ل��ب م���ن خ��الل��ه��ا 

عالجات خمدرة )ال ت�سرف اإال بو�سفات طبية 

( مدعية حاجتها لتلك االأدوي��ة لعالج زوجها 

واأن ال����دواء غ��ري م��وج��ود ب��االأ���س��واق وزوج��ه��ا 

بحالة �سيئة وباأم�ض احلاجة اإليه.

ذلك احل�ساب  تتبع  اأن��ه من خالل  واأ�ساف 

امل�سبوهن  االأ�سخا�ض  من  جمموعة  اأن  تبن 

املخدرة هم من  امل��واد  ترويج  ق�سايا  ومكرري 

تفاعلوا  امل��واط��ن��ن  م��ن  ع����دداً  واأن  ي��دي��رون��ه، 

فعل  بدافع  وقاموا  ُن�سر من من�سورات  ما  مع 

من  ميتلكون  ما  باإعطائهم  وامل�ساعدة  اخل��ري 

ه���ذه ال��ع��الج��ات امل���خ���درة ال��ت��ي ق���د تخ�سهم 

للعالج اأو تعود الحد اقاربهم املتوفن.

اأن�����ه ج����رى حت���دي���د ه���وي���ة خم�سة  وت���اب���ع 

اأ���س��خ��ا���ض ت���ورط���وا يف ت��ل��ك ال��ق�����س��ي��ة وج���رت 

ال��ق��ب�����ض ع��ل��ي��ه��م جميعاً  م��داه��م��ت��ه��م واإل���ق���اء 

و���س��ب��ط ب���ح���وزة ع����دد م��ن��ه��م جم��م��وع��ة من 

احلبوب املخدرة، وجرى اإيقاف ح�سابات اأخرى 

لديهم كانوا قد اأن�ساأوها لذات الغاية.

ودعت اإدارة مكافحة املخدرات املواطنن اإىل 

املن�سورات  النوع من  هذا  ملثل  اال�ستجابة  عدم 

اال�ساليب  ه��ذه  ملثل  واالن��ت��ب��اه  اال�ستعطافية 

االأدوي���ة  م��ع  التعامل  م��ن  واحل���ذر  االحتيالية 

عليهااأ�ساًل  ح�سلوا  وال��ت��ي  يتملكونها  ال��ت��ي 

من  كل  يحا�سب  القانون  اأن  م��وؤك��دة   ، للعالج 

يقوم بتداولها خارج نطاق العالج ال�سخ�سي.

ضبط 5 أشخاص استخدموا مواقع 
التواصل للحصول على أدوية مخدرة

االنباط-عمان

  دع����ا االأم�����ري احل�����س��ن ب���ن ط����الل رئ��ي�����ض 

القد�ض  اح���رتام  اإىل  ال��ع��رب��ي،  الفكر  منتدى 

ب��و���س��ف��ه��ا امل��ل��ت��ق��ى االإن���������س����اين امل����وؤث����ر ع��ل��ى 

ال�سعيدين القيمي واالأخالقي.

كما دعا �سموه، اإىل روؤية متكاملة يف القد�ض، 

االأفكار  لتعدد  والر�سد  البحث  ط��رق  توّظف 

واملدار�ض املختلفة، م�سرياً اإىل اأن احلديث عن 

امل�ستقبل يتطّلب وجود امليزان الذي ميّكن من 

احلفاظ على اال�ستقرار الفكري، مبا ال ي�سبب 

ال�سرر للمدينة والعرب املقد�سين من خالل 

التعّر�ض لعمليات االنتقام كما حدث منذ اأول 

اأيام االحتالل جتاه حي املغاربة.

لقاء  يف  م�ساركته  خ���الل  ���س��م��وه،  واأو����س���ح 

نّظمه منتدى الفكر العربي اأخريا، عرب تقنية 

االت�سال املرئي، اأن املوروث يوؤدي اإىل احل�سارة 

مقابل الهمجية، واأن و�سطية القد�ض تدعونا 

الِعرب  اأ�سا�ض  التاريخ على  تّلم�ض مفاهيم  اإىل 

اأ�سا�ض ا�ستمرار الظالمة ومفهوم  ولي�ض على 

القلعة العازلة.

»القد�ض يف  اأن جوهر م�سروع  �سموه  واأك��د 

عقود  قبل  �سموه  اإل��ي��ه  دع��ا  ال���ذي  ال�سمري«، 

مب�ساركة املرحوم ال�سيخ حممد مهدي �سم�ض 

والفل�سطيني  العربي  باالإن�سان  ُيعنى  الدين، 

داخل  امل�ستمرة  االأزم���ة  يعي�ض  ال��ذي  املقد�سي 

املدينة املقد�سة، وكذلك مب�ستقبل هذه املدينة 

وهويتها ودورها ودور االإن�سان فيها.

نريده،  ال��ذي  احل�سري  »املر�سد  اإن  وق��ال 

ل��درا���س��ات القد�ض  ب��ن ط��الل  وم��رك��ز احل�سن 

م��ا ب��ع��د ال��دك��ت��وراه، ك��م��ا امل��رك��ز االإ���س��ب��اين يف 

اأن  �ساأنها  م��ن   ،1966 �سنة  منذ  الطنطور 

جت�ّسر من خالل الدرا�سات امل�سافات بن اأتباع 

للحفاظ على  ال��ث��الث،  ال�����س��م��اوي��ة  ال��دي��ان��ات 

امليزان الفكري الثقايف، فالفكرة االأ�سا�سية هي 

التعّلم من خالل فهم موروث االآخر، واأن بناء 

الثقة يقود على االأقل اإىل احلوار القائم على 

القيم امل�سرتكة«.

وا�ساف اإن االأزمة هي اأزمة قيم؛ فمو�سوع 

حقوق االإن�سان واالإ�سالم املعا�سر كما ي�سورونه 

للت�ساوؤل هل هي م�ساألة قيم  الغرب، يدعو  يف 

ف�سل  بعد  جديد  �سيا�سي  ه��دف  م�ساألة  هي  اأم 

العامل لن�سبح  النووية من ترهيب  ال�سيوعية 

اأن م�ساألة  اإىل  نحن مكان اال�ستهداف، م�سرياً 

احلوار ال ُتبنى على فكرة عائمة م�سبقة.

اللقاء، حما�سرة ملدير عام مركز  وت�سمن 

الدكتور  القد�ض  لدرا�سات  طالل  بن  احل�سن 

حممد ها�سم غو�سة بعنوان: »�سورة القد�ض يف 

والعربية  واالإ�سالمية  االأوروبية  املخطوطات 

اأمنوذجاً«. اجلغرافية  – املخطوطات 
ال��ق��د���ض يف قلب  اإن »وج����ود  وق����ال غ��و���س��ة 

للجغرافين  ف��ر���س��ًة  ���س��ّك��ل  ال���ق���دمي  ال���ع���امل 

املقد�سة يف  املدينة  ور�ّسامي اخلرائط الإظهار 

مركز العامل، معتمدًة فيما يبدو على خريطة 

الروم  كني�سة  املكَت�سفة يف  الف�سيف�سائية  ماأدبا 

على  ل��رمب��ا  اأو   ،1884 �سنة  يف  االأرث��وذك�����ض 

القرن  يف  بطليمو�ض  ن�سرها  �سابقة  خ��رائ��ط 

الثاين امليالدي، فخرجت من دير �سانت �سيفر 

ترقى  للعامل  دائرية  خريطة  اإلينا  فرن�سا  يف 

اإىل �سنة 1150 ُتظهر القد�ض يف مركز الكرة 

االأر�سية«.

من جهته، بن االأمن العام ملنتدى الفكر 

العربي الدكتور حممد اأبو حمور، اأن برنامج 

»القد�ض يف ال�سمري« الذي يرعاه �سمو االأمري 

االأم���ة حّيًة  ذاك���رة  اإب��ق��اء  اإىل  ي��ه��دف  احل�سن، 

االإن�����س��ان  وك��رام��ة  ومقد�ساتها  ال��ق��د���ض  جت��اه 

هو  الفكري  ال��دور  واأن  الفل�سطيني،  والوطن 

العربية  واحلقوق  املقد�سات  حماية  من  ج��زء 

الرتابط  عن  وتعبري  وامل�سيحية،  االإ�سالمية 

امل�سريي بن االأردن وفل�سطن يف ظل الرعاية 

التاريخية  وامل�سوؤولية  للمقد�سات  الها�سمية 

و�سعبها  فل�سطن  جتاه  واالإن�سانية  والقومية 

واأر�سها املباركة.

و�سارك يف اللقاء، الباحثة يف تاريخ القد�ض 

وف��ل�����س��ط��ن م���ن ال��ب��ح��ري��ن ال���دك���ت���ورة ن��ائ��ل��ة 

الوعري، واأ�ستاذ درا�سات التاريخ االإ�سالمي يف 

جامعة الكويت الدكتور نعمان جربان، ورئي�ض 

الكازاخ�ستانية  الرتكية  ي�سوي  اأحمد  جامعة 

يف  والباحث  ت��وم��ار،  جنكيز  الدكتور  الدولية 

االآث�����ار االإ���س��الم��ي��ة م��ن م�سر ال��دك��ت��ور ف��رج 

احل�سيني.

ولفت امل�ساركون، اىل اأهمية �سورة القد�ض 

واخلرائط  والرحلية  اجلغرافية  املوؤلفات  يف 

والتي  ومركزه،  القدمي  العامل  قلب  بو�سفها 

ات�����س��م��ت يف خم��ت��ل��ف ع�������س���وره���ا ب��ال��ق��دا���س��ة 

الغربية  اخل��رائ��ط  اأن  اإىل  الف��ت��ن  وال��ت��ن��وع، 

�سورت القد�ض كنواة للعامل، كما ظهر مفهوم 

اإلغاء فكرة  »القد�ض ال�سماوية« الذي دلَّ على 

اإىل االأم���اك���ن  ل��ل��و���س��ول  ل���ل���ح���روب  احل���اج���ة 

املقد�سة.

ت��ع��ّد م�سدراً  ال��ق��د���ض  اأن خ��رائ��ط  واأك����دوا 

امل��راح��ل  مل��ع��رف��ة م��ع��امل��ه��ا يف خمتلف  اأ���س��ا���س��ي��اً 

التاريخية.

بالقد�ض  املعا�سر  االهتمام  بع�سهم  وب��ّن 

وت��اري��خ��ه��ا، وم��ن ذل��ك م��ث��اًل ت��زاي��د االهتمام 

ب��ن  ال����ف����روق����ات  اإىل  م�������س���ريي���ن  ال���ب���ح���ث���ي، 

واالإ�سالمية  االأوروب��ي��ة  اجلغرافية  اخلرائط 

وال��ع��رب��ي��ة، واأن ال����دور ال��ف��ك��ري ه��و ج���زء من 

ظل  يف  القد�ض  يف  واملقد�سات  احلقوق  حماية 

ال��رع��اي��ة وال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة، وال���رتاب���ط 

وامل�سوؤولية  وفل�سطن  االأردن  ب��ن  امل�سريي 

التاريخية والقومية واالإن�سانية.

األمير الحسن يدعو إلى احترام القدس بوصفها ملتقًى إنسانيا مؤثرا

االثنني    9  /  11  / 2020

ال�شمالية   االنباط-ال�شونة 

 

اف��ت��ت��ح ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، 

بال�سونة  املن�سية  منطقة  يف  االأح���د،  ام�����ض 

العرب  وادي  مياه  ج��ر  م�سروع  ال�سمالية، 

2، الهادف اإىل حت�سن التزويد املائي لنحو 
1ر1 مليون مواطن يف حمافظات ال�سمال.
وي���خ���دم امل�����س��روع ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر األ��وي��ة 

وبع�ض  والطيبة  عبيد  وب��ن��ي  اإرب���د  ق�سبة 

امل��ن��اط��ق يف ل���واء ب��ن��ي ك��ن��ان��ة، اإذ ي��ق��در ع��دد 

املناطق  ه��ذه  يف  منه  مبا�سرة  امل�ستفيدين 

بنحو 800 األف مواطن، يف حن �ستنعك�ض 

االآثار االإيجابية للم�سروع على ح�سة 300 

األف مواطن من املياه يف حمافظات ال�سمال 

االأخرى ب�سكل غري مبا�سر من خالل اإعادة 

توزيع م�سادر املياه.

االفتتاح،  خ��الل  امل��ل��ك،  ج��الل��ة  وا�ستمع 

ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ض  ال��ذي ح�سره 

اخل�����س��اون��ة، اإىل ���س��رح ق��دم��ه وزي����ر امل��ي��اه 

والري الدكتور معت�سم �سعيدان، عن اأهمية 

امل�����س��روع وم���راح���ل ت��ن��ف��ي��ذه، ح��ي��ث ب��ن اأن 

 30 بنحو  تقدر  ال�سنوية  االإنتاجية  طاقته 

 45 اإىل  للزيادة  قابلة  مكعب  م��رت  مليون 

مليوناً.

امل�سروع  ف���اإن  ���س��ع��ي��دان،  ال��وزي��ر  وح�سب 

يعتمد على مياه قناة امللك عبداهلل، ويوفر 

بينما  ال��دائ��م��ة،  العمل  ف��ر���ض  م��ن  العديد 

املجتمع  اأب��ن��اء  350 فر�سة عمل من  وف��ر 

املحلي خالل اأعمال التنفيذ.

ن��ف��ذت��ه وزارة  ال�����ذي  امل�������س���روع،  واأن�������س���ئ 

دوالر  مليون  3ر129  بكلفة  وال��ري،  املياه 

من  مقدمة  ومنحة  القرو�ض  من  بتمويل 

بنك اال�ستثمار االأوروبي بقيمة 13 مليونا 

5ر15  ي��ع��ادل  م��ا  اأي  ي����ورو،  األ����ف  و750 

مليون دوالر.

واطلع جاللة امللك على املخترب املركزي 

حديث  خمترب  وه��و  للم�سروع،  يتبع  ال��ذي 

وم��ت��ط��ور ج���رى ت��زوي��ده ب��اأح��دث االأج��ه��زة 

وامل���ع���دات، وي��ت��م ف��ي��ه اإج�����راء ج��م��ي��ع اأن����واع 

والفيزيائية  املايكروبولوجية  الفحو�سات 

والكيميائية .

اإي����ج����از ق��دم��ت��ه  اإىل  وا���س��ت��م��ع ج��الل��ت��ه 

مديرة خمتربات الرقابة النوعية املهند�سة 

كفاح مريان عن اآليات عمل املخترب وطبيعة 

وعدد الفحو�سات التي يتم اإجراوؤها يوميا 

وع��ل��ى م���دار ال�����س��اع��ة، ب��ه��دف �سمان ج��ودة 

مع  تطابقها  ي�سمن  ومب���ا  امل��ي��اه  ون��وع��ي��ة 

املوا�سفات القيا�سية االأردنية ملياه ال�سرب.

ا�ستمع  ال��رئ��ي�����س��ي��ة،  ال��ت��ح��ك��م  غ��رف��ة  ويف 

ج���الل���ة امل���ل���ك اإىل اإي���ج���از ق���دم���ه م�����س��اع��د 

للم�ساريع  وال����ري  امل��ي��اه  وزارة  ع���ام  اأم����ن 

مياه  ج��ر  م�����س��روع  وم��دي��ر  اال�سرتاتيجية، 

البطاينة،  ب�سار  املهند�ض   2 ال��ع��رب  وادي 

والتحكم  ال�سيطرة  وحدة  اأن  اإىل  فيه  اأ�سار 

املركزية مرتبطة بجميع اأجزاء امل�سروع من 

املاأخذ املحاذي لقناة امللك عبداهلل اإىل خزان 

اإ���س��ارات  تر�سل  اإرب���د، حيث  زب��دا يف مدينة 

ال�سوئية  االألياف  كوابل  رقمية عن طريق 

املحطة  يف  امل��رك��زي��ة  ال�سيطرة  وح���دة  اإىل 

الرئي�سية.

التحكم  عملية  اأن  اإىل  البطاينة  ولفت 

تتم اتوماتيكيا مبكونات امل�سروع من خالل 

املياه  نوعية  ي�سمن  ال��ذي  )���س��ك��ادا(،  نظام 

امل�سروع  م��راف��ق  جميع  وت�سغيل  وكمياتها 

وق��وع��ه،  ح��ال  عطل  اأو  خلل  اأي  واك��ت�����س��اف 

وي�سهل معاجلة اأي م�سكلة بال�سرعة املمكنة 

مت  ال��ذي��ن  والفنين  املهند�سن  خ��الل  م��ن 

ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ج��م��ي��ع م���راح���ل وم��ك��ون��ات 

امل�سروع.

رافقت  التي  ال��ظ��روف  من  الرغم  وعلى 

جائحة كورونا منذ �سهر اآذار املا�سي اإال اأن 

متوا�سل  وب�سكل  ا�ستمر  امل�سروع  يف  العمل 

م�سكلة  من  للتخفيف  ت�سغيله  يف  لالإ�سراع 

ن��ق�����ض م���ي���اه ال�������س���رب ال���ت���ي ت���ع���اين م��ن��ه��ا 

وحمافظة  ع��ام  ب�سكل  ال�سمال  حم��اف��ظ��ات 

يف  امل�سروع  �سي�ساهم  حيث  خ�سو�ساً،  اإرب��د 

زيادة ح�سة الفرد اليومية من مياه ال�سرب 

ال��ت��ي ت��اأث��رت خ���الل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة مع 

الزيادات ال�سكانية.

امللكي  ال��دي��وان  رئي�ض  االف��ت��ت��اح  وح�سر 

الها�سمي، وحمافظ اإربد.

 10 باإنتاج  �سيبداأ  امل�سروع  اأن  اإىل  ي�سار 

االأوىل،  ال�سنة  خ��الل  مكعب  م��رت  مالين 

ت������زداد ت���دري���ج���ي���اً ل��رتت��ف��ع خ����الل ال�����س��ن��ة 

اإىل  و���س��واًل  مليوناً،   15-20 اإىل  الثانية 

مرت  مليون   30 ب��واق��ع  الق�سوى  الطاقة 

مكعب،  وهو ما ي�سكل حوايل 60 باملئة من 

االحتياجات املائية للمناطق امل�ستهدفة.

ويف مقابلة مع وزير املياه والري الدكتور 

يتكون  امل�����س��روع  اإن  ق��ال  �سعيدان،  معت�سم 

من املاأخذ الرئي�سي على قناة امللك عبداهلل 

بطاقة 1280 مرتا مكعبا بال�ساعة، واأربعة 

اأح���وا����ض ت��ر���س��ي��ب��ي��ة ب�����س��ع��ة 43 األ����ف مرت 

مكعب، واأحوا�ض املعاجلة بالفالتر الرملية 

ب��االأ���س��ع��ة فوق  للمعاجلة  م��ت��ط��ورة  ووح���دة 

البنف�سجية، ووحدة التعقيم بالكلورين.

واأ����س���اف اأن ه��ن��اك خ��ط��ا ن��اق��ال ب��ط��ول 

زب��دا  خ���زان  اإىل  امل�����س��روع  م��ن  ك��م  6ر25 
اإرب�����د، وخ��م�����ض حم��ط��ات ���س��خ حتويلية  يف 

 1140 بطاقة  م�سخة   20 على  حت��ت��وي 

مرتا مكعبا بال�ساعة لكل م�سخة، وخمترب 

ووحدة لل�سيطرة والتحكم.

 االنباط-عمان

االأح���د،  ام�����ض  ال��ف��اي��ز،  االأع��ي��ان في�سل  رئي�ض جمل�ض  اأك���د 

اأهمية االلتزام باإجراءات الوقاية ال�سحية وال�سالمة العامة، 

وال �سيما يف ظل ارتفاع حاالت اال�سابة وعدد الوفيات بفريو�ض 

كورونا.

ودعا الفايز، خالل ت�سلمه يف دار جمل�ض االأعيان ن�سخة من 

اأزمة كورونا،  امل�ستقبل ملواجهة  مبادرة جماعة عمان حلوارات 

اىل ت�سديد االجراءات والتدابري ملنع انت�سار الفريو�ض وايقاع 

العقوبات الرادعة بحق املتهاونن بالتدابري الوقائية.

و�سدد على �سرورة اأن يتحمل املواطن م�سوؤولية حماية نف�سه 

االجتماعي  التباعد  �سعيد  على  معهم،  يتعامل  ومن  واأ�سرته 

وغ�سل اليدين والتعقيم وارتداء الكمامة والقفازات، الفًتا اإىل 

والقطاع  الدولة  اأهمية تظافر اجلهود من خمتلف موؤ�س�سات 

اخلا�ض ومنظمات املجتمع املدين لتخطي اأزمة كورونا.

حل��وارات  عّمان  جماعة  رئي�ض  قدمها  التي  امل��ب��ادرة  ودع��ت 

امل�ستقبل بالل ح�سن التل، وعدد من اأع�ساء اجلماعة ، واأعدها 

خرباء يف املجال ال�سحي، اىل حماكمة كل من قدم معلومات 

م�سللة اأو اأخفى معلومات عن حقيقة الو�سع الوبائي، وكل من 

يثبت تراخيه يف تطبيق االإجراءات املطلوبة حلماية االأردنين 

من فريو�ض كورونا.

وطالبت اجلماعة يف مبادرتها، باإ�سدار اأوامر دفاع لتطبيق 

قانون ال�سحة العامة، وف�سل امل�سارات ال�سحية، وو�سع قاعدة 

اأ�سا�سية يف التعامل مع كورونا حلماية جميع املواطنن ولي�ض 

امل�سمولن بالتاأمن ال�سحي احلكومي، واإلزام �سركات التاأمن 

اإ�سافية،  مبالغ  دون  التاأمن  بعقود  ك��ورون��ا  مر�سى  ب�سمول 

ومعاجلة امل�سابن بالوباء واملخالطن جمانا.

واو�سحت اأهمية توظيف كل امل��وارد ال�سحية من كل املهن 

اخلا�ض  القطاع  جهود  ذل��ك  يف  مبا  ال��وب��اء،  ملواجهة  ال�سحية 

املهن ال�سحية، ب�سراء  واجلامعي والع�سكري واملتقاعدين من 

اخلدمات مبا�سرة اأو بتدريب الكوادر املوؤهلة.

  يستهدف تحسين التزويد المائي لنحو 1.1 مليون مواطن في محافظات الشمال

يعمل بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بنحو 30 مليون متر مكعب 

الملك يفتتح مشروع جر مياه وادي العرب 2

الفايز يؤكد أهمية االلتزام بإجراءات الوقاية والسالمة العامة

  يوفر العديد من فرص العمل الدائمة



املحلي
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ن اأهم ال�صاعات امل�صريية التي ُتدُد مالِمَح املرحلِة القادمة من  ما هي اإال اأيام حتى َنَتَح�صّ

تاريِخ االأردن الذي َعَكف على اإنتهاِج امل�صار الدميقراطي يف ر�صِم الت�صريعات الناِظَمة للحياة 

العامة وفتح املَجال الرقابي من خالِل خمرجات اإرادة ال�صعب املَُتمّثلة مبجل�ِس النواب الذي 

َتنعِك�ُس قّوتُه اأو �َصعفُه على املواطن ب�صكٍل مبا�صر ، وُهنا ال ُبّد اأن َتَتجّذَر القناعُة باأننا َن�صتحُقّ 

االأف�صل اأي )َن�صتحقُّ اأن يكوَن َمن مُيّثُلنا قادًرا على متثيلَنا ِب�صكٍل �صحيح( وقد طرحُت هذا 

املو�صوع من خالِل اأحِد مقاالتي ال�صابقِة تَت عنواِن )االأردنُّ َينَتِخب(.

اإننا ويف هذه االأيام َن�صَت�صِعُر ما ُيطَرُح يف ُرُدهاِت امل�صاراِت التي ُتاوُل توجيه الراأي العام ِوفَق 

االأهواء ال�صخ�صية ِبَدفع اأبناء املُجتمع اإىل االإحجاِم عن االإقرتاِع ُماولني بذلك َواأَد االإ�صتحقاق 

ا واأننا يف مرحلٍة  الُد�صتوري الذي َي�صعى اإىل اإيجاِد َمل�ٍس نيابي قادٍر على التغيري خ�صو�صً

ٍمف�صليٍة َح�صا�صٍة َت�صُع االأردَن على ُمفرتِق ُطُرٍق قد يكون االأهم ُمنُذ تاأ�صي�صه مِلا ُيعانيِه و�صاِئَر 

ُبلدان اجِلوار من حالٍة �َصبابيٍة ا�صتطاعت اأن َتِجُب الروؤيَة عن طريِق املُ�صتقبل وفًقا ِلَتداعياِت 

رو�ِس �صد َوَباء  الَو�صع االإقت�صادي للمنطقِة ِبُرّمِتها ومعايرَي الِربح واخَل�صارة يف احلرِب ال�صَ

فريو�س كورونا الذي اأ�صبَح ُيَعد من اأخطر التحديات املطروحة يف الوقِت الراهن.

اإىل  املُجتمِع   َدف��ع  املُ�صتفيُد ِمن  التفا�صيل هو َمن  ِم هذه  ال��ذي ُيطرُح يف ِخ�صَ ال�صوؤال  اإن 

االإحجاِم عن االإقرتاع؟ وال�صوؤاُل االأكرُث اأهمية ما هو املَطلوب ِمن املُجتمع مِلُجابهِة هذه الِفئُة 

ّلة، وُهنا تبقى االإجابة ُمعلقٌة على َمدى َوعي املُواطن واإدراك��ه مِلَاهّية ُقدَرته على  ال�صالُة املُ�صِ

بذلك  ُمتجاهاًل  املُ�صلح  ال�صالح  باإختيار  املُنا�صب  القراَر  اإّت��خ��اذه  خ��الِل  التغيري من  �صناعِة 

اجَلَهويَة والِقَبليَة واالإقليميَة وِمن خالِل االإقتناِع الّتام باأن االإنت�صاَر للوطِن يعني االإنت�صاَر 

للذات .

اإن ر�صالَة جاللَة امللِك ب�صرورِة اإجراء االإنتخابات الّنيابية يف موِعِدها املُحدد وبالرغِم من 

خ قناعة  الظروِف الراهنِة توؤكد على َمدى االإهتماِم الكبرِي بامل�صار الدميقراطي يف االأردن وَتر�صُّ

جاللة امللك باأن املجل�س الت�صريعي له َدوٌر اأ�صا�صي يف ُمابهِة التحديات الراهنِة مِلَا َيحملُه من 

اإرادٍة �صعبيٍة حقيقٍية مُتّثُل ما َيطَمُح اإليه املوطن اإذا اإقرَتَن كل ذلك بُح�صِن االإختيار.

اإن االأياَم القادمُة �صُتحدُد َم�َصاَر ال�صنوات القادمة فال ُبد ُهنا على اجلميع من ُمار�صِة َحّقِه 

االإنتخابي ِوفَق ُحريته املُطلقِة على اإختيار االأف�صل كما اأن علينا جميًعا ت�صديد اخِلناق على 

املُغر�صني الذين ُي�صككون بالعملية االإنتخابية وَيدعون اإىل ُمقاطعتها واالإحجام عن الت�صويِت 

وكاأنهم َيَتنا�صون ُهنا عزاِئَم االأردنيني الذين ال ُتثنيها االآراَء الَهّدامة واالأ�صواَت الَنّماَمَة التي 

املُجتمِع من  وَترهيِب  َتخويِف  على  ُمعتمدين  ب��اٍب  للفتنِة  تفتَح  اأن  وُت���اوُل  ب��اخل��راِب  َتنِعُق 

تداعيات اإنت�صار فريو�س كورونا .

اإن االإجراءاَت احلكومية واالإ�صتعدادات لالإنتخابات النيابيِة تعِك�ُس احِلر�َس احُلكومي على 

حِة املواطنني ب�صكٍل وا�صٍح واإن املُطلوب من اجلميع االإلتزام باأدواِت ال�صالمِة العامة واإرتداء  �صِ

الكّمامة فاإن احلياَة ال بد  اأن َت�صرَي وال مُيكن باأي حاٍل من االأحواِل اأن تبقى املَجتمعات ُمَتقوقعٍة 

يف �ُصجوِن اخَلوف لذلك َيجيُب اأن َن�صتمَر بالعمِل اجَلاد وَنلَتزَم بنف�ِس الوقت بكل ما من �صاأنِه 

ِحمايتنا وحمايِة املجتمع.

اإن جناَح االإنتخابات النيابية مرهوٌن باإقباِلنا على االإقرتاع من جانٍب وُح�صن االإختياِر من 

جانٍب واإن ِمن حقِّ الوطن علينا اأن َنختاَر له ولنا االأف�صل وال نقوُل الأ�صواِت الَت�َصكيك اإال اأننا 

ن�صمُع َجعَجعًة وال نرى طحني.

العين / فاضل محمد الحمود     

ِلَنُكن ُصّناَع الَقرار

االنباط-عمان

 ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك������ان امل�����ص��رتك��ة 

ام�س  احلنيطي،  اأحمد  يو�صف  الركن  اللواء 

ال�صفرية  العامة،  بالقيادة  مكتبه  يف  االأح��د، 

االأوكرانية يف عّمان مريو�صالفا �صريباتيوك.

وب����ح����ث ال�����ل�����واء ال����رك����ن احل���ن���ي���ط���ي م��ع 

ال�������ص���ف���رية ���ص��ب��ل ت���ع���زي���ز ع����الق����ات ال���ت���ع���اون 

امل�صلحة  القوات  م�صلحة  يخدم  مبا  الثنائي 

البلدين ال�صديقني. يف 

 االنباط-عمان

�صلطنة  لدى  املعتمد  االأردين  ال�صفري  قدم 

اإىل  اع��ت��م��اده  اأوراق  ال��ق��ه��ي��وي،  اأم����د  ُع���م���ان 

ا�صتقباله  لدى  ط��ارق،  بن  هيثم  ُعمان  �صلطان 

يف ق�صر الربكة ام�س االأحد.

ون��ق��ل ال�����ص��ف��ري ال��ق��ه��ي��وي ت��ي��ات واأم��ن��ي��ات 

ال�صلطان  الأخيه  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

ال�صقيق  ال��ع��م��اين  ول��ل�����ص��ع��ب  ب��ن ط����ارق  ه��ي��ث��م 

بدوام التقدم واالزدهار.

م���ن ج���ان���ب���ه، رح����ب ال�����ص��ل��ط��ان ب���ن ط����ارق، 

جاللة  اإىل  تياته  ممله  القهيوي  بال�صفري 

امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين واأم���ن���ي���ات���ه ل��ل��م��م��ل��ك��ة 

االأردنية الها�صمية ولل�صعب االأردين.

وح�������ص���ر م���را����ص���م ال���ت���ق���دمي م����ن اجل���ان���ب 

ال��ع��م��اين، وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ح��م��ود ب��ن في�صل 

حمد  ب��ن  ب��در  اخل��ارج��ي��ة  ووزي���ر  البو�صعيدي، 

امللحق  االأردين،  اجل��ان��ب  وم���ن  ال��ب��و���ص��ع��ي��دي، 

العدوان،  فواز  طالل  الركن  العميد  الع�صكري 

وامل�صت�صارة ربى الربغوثي.

 االنباط-عمان

اأعلنت وزارة املياه والري/�صلطة املياه و�صركة 

مياه االأردن مياهنا، عن توقف �صخ مياه الدي�صي، 

اع���ت���ب���ارا م���ن ي����وم االح�����د امل��ق��ب��ل وح���ت���ى م�����ص��اء 

اخلمي�س املوافق التا�صع ع�صر من ال�صهر احلايل، 

وذلك الإجراء اأعمال �صيانة وقائية مربمة من 

قبل ال�صركة امل�صغلة مل�صروع مياه الدي�صي.

وق��ال��ت ال����وزارة يف بيان ام�س االح���د، ان هذا 

االج������راء ج����اء ل��ت��ن��ف��ي��ذ اأع���م���ال ���ص��ي��ان��ة �صنوية 

عموم  اىل  امل��ي��اه  �صخ  دمي��وم��ة  على  للمحافظة 

من  م��ددة  مناطق  اأن  اىل  م�صرية  امل�صرتكني، 

�صتتاأثران  ال��زرق��اء  وم��اف��ظ��ة  ع��م��ان  العا�صمة 

بالوقف املربمج ل�صخ املياه.

ودعت املواطنني اإىل �صرورة اأخذ االحتياطات 

ال��الزم��ة واال���ص��ت��ع��داد اجل��ي��د، وت��خ��زي��ن كميات 

فرتة  خ��الل  باحتياجاتهم  تفي  املياه  من  كافية 

التوقف.

م�صروع  ه��و  الدي�صي  مياه  م�صروع  اأن  يذكر 

ا�صرتاتيجي مت بناوؤه على نظام ) بي او تي( بحيث 

على  واملحافظة  امل�صروع  ت�صغيل  ال�صركة  تتوىل 

عمل مرافقه على مدار ال�صاعة، وال �صيما خالل 

اأوقات الذروة، وخالل ازدياد الطلب على املياه.

واأو�صحت الوزارة ان املناطق املتاأثرة يف عمان 

الريا�صية،  ،امل��دي��ن��ة  اأذي��ن��ه  ام  ال��راب��ي��ة،   : ت�صمل 

ع���رج���ان،ط���ربب���ور ،ح����ي ال���ربك���ة ، ج��ب��ل ع��ّم��ان، 

ال�����دوار االأول، ال�����دوار ال���ث���اين، ال�����دوار ال��ث��ال��ث، 

ال��ل��وي��ب��دة، م��ن��ط��ق��ة ط�����ارق، امل����ن����ارة، ح���ي ع���دن، 

ال�صباق، حي  ن��ادي  الن�صر،  ال�صاحلية،  احلر�صة، 

عالية، مناطق ال��ب��ي��ادر، دي��ر غ��ب��ار، ال��رون��ق، حي 

ال�����ص��ه��ل، اجل��ن��دوي��ل، ال��ك��ر���ص��ي ،���ص��اح��ي��ة االأم���ري 

زويتينة،  اأم  اجلبيهة،  الر�صيد،  �صاحية  را���ص��د، 

داب��وق،  عبدون،  خلدا،  ال�صماق،  اأم  املن�صور،  حي 

حي الف�صيلة ،تالع العلي ،خلدا،خربة م�صلم حي 

الريان ،منطقة اجلمعية العلمية امللكية.

اليا�صمني،  احل��م��ام،  م��رج  مناطق  ت�صمل  كما 

�صويلح،  م��ن  اأج���زاء  وبع�س  املقابلني،  البنّيات، 

نزهة  العلكومية،   ، القوي�صمة   ،) )البلد  ن��اع��ور 

���ص��ح��اب، اأب����و ع��ل��ن��دا، امل���ن���ارة، اأم ن�����وارة، ���ص��ح��اب، 

الفي�صلية  الغربية،  الذهيبة  ال�صرقية،  الذهيبة 

، امل�صتندة، العبدلية، خ�صافية الدبايبة، خ�صافية 

ال�صوابكة، اإ�صكان املرقب ،اجلويدة ،خريبة ال�صوق 

،ال���زه���ور ،ال���ي���ادودة ،احل��امت��ي��ة، ال��ل��ن ،الطنيب 

،ا�صكان الرحمانية ،النقرية ،البوي�صه ،ام بطمه 

�صاحية احلاج ح�صن ،قرية ابو �صياح.

وت�صمل مناطق مافظة الزرقاء:جبل االمري 

ح�صن ، جبل رحمة ،الزواهرة ،حي اجلنينة ،حي 

اجلرب، اجلبل االبي�س، وادي احلجر ،جبل طارق 

امل�صانع، حي  ،ح��ي  القدمي، جبل ط��ارق اجلديد 

اجل��ن��دي، مدينة خ��ادم احل��رم��ني، مدينة املجد، 

ح��ي امل��ل��ك ط���الل، رح��م��ة ال��ع��ايل،ح��ي ال��دوي��ك، 

�صاحية امل��دي��ن��ة، ح��ي ح��م��زة، �صاحية م��ك��ة، حي 

ال��ق��م��ر، ���ص��وم��ر، ا���ص��ك��ان االم������رية ه���ي���ا، ا���ص��ك��ان 

املهند�صني، خميم الباك�صتان.

وت�����ص��م��ل م��ن��اط��ق ال��ر���ص��ي��ف��ة:ح��ي احل�����ص��ني، 

التطوير احل�صري، ا�صكان النقب، حي الفاخورة، 

منطقة  املعلمني،  ا�صكان  ها�صم،  االم���ري  ا�صكان 

الر�صيد  اجلندي، حي جعفر،حي  البيب�صي، حي 

العلوي، جريبا.

رئيس هيئة األركان يلتقي السفيرة األوكرانية

القهيوي يقدم أوراق اعتماده سفيرا 
للمملكة الى سلطان ُعمان

وقف ضخ مياه الديسي في عمان 
والزرقاء إلجراء الصيانة

 عبيدات: إصابات كورونا تتزايد لكننا لسنا بحاجة إجراءات آنية حادة

العايد: استئجار مستشفى خاص وبناء 3 ميدانية 
واتفاقيات وتعيينات لمواجهة كورونا

 52 وفاة و4519 إصابة كورونا

 الناصر: ديوان الخدمة يبدأ بإجراء المقابالت الشخصية المؤتمتة لتخصص الطب العام في اليرموك

مستقلة االنتخاب تدعو المترشحين لتزويد لجان االنتخاب بأرقام وسائط نقل مندوبيهم

االنباط-عمان

 قال وزير ال�صحة الدكتور نذير عبيدات اإن الو�صع الوبائي 

يف االأردن ي�صهد زيادة يف عدد اال�صابات دون ت�صاعف اأ�صبوعي، 

ح��ول  م��وؤ���ص��رات  مب��راق��ب��ة  ال�صحة  ووزارة  احل��ك��وم��ة  وت��ق��وم 

الو�صع الوبائي.

ومل  احل���االت  لعدد  االأ�صبوعية  ال��زي��ادة  ه��و  االأول  امل��وؤ���ص��ر 

وتت�صاعف  واح��د  اأ�صبوع  يف  احل��االت  مل�صاعفة  ال��زي��ادة  ت�صل 

كل اأ�صبوعني وهو ما يثري نوع من القلق ولكن ال ي�صتدعي اأن 

نقوم باجراءات اآنية حادة.

واأ�صاف اأن املوؤ�صر الثاين ن�صبة احلاالت االيجابية اإىل عدد 

احلاالت وهناك تزايداً بها وت�صل اإىل 22%، ومن املبكر تقييم 

الو�صع الوبائي بهذا املوؤ�صر.

ب�صكل  تزيد  ال  التي  الوفيات  ع��دد  الثالث  املوؤ�صر  اأن  وب��ني 

مب���وازاة  ي��ك��ون  م��ا  وه��و  زي���ادة  ت�صهد  اأ�صبوعيا  ولكنها  ي��وم��ي 

الزيادة بعدد اال�صابات.

اأما املوؤ�صر االأخري هو ن�صبة اال�صابات التي بحاجة لدخول 

امل�صت�صفى وهي 6% واأقل من الن�صب العاملية و�صبب ذلك يعود 

رمبا لت�صخي�س عدد اأكرب من احلاالت وهناك حاالت كثرية ال 

تتاج مل�صت�صفيات.

و���ص��دد ع��ل��ى اأن امل��وؤ���ص��رات ي��ج��ب اأن ت��ق��ارن ب��احل��اج��ة من 

احلثيثة  العناية  القدرات يف  لزيادة  بحاجة  امل�صت�صفيات وهي 

لزيادة  جهود  هناك  ك��ان  االأخ���رية  االآون���ة  ويف  وامل�صت�صفيات، 

امل�صت�صفيات  اأح��د  مع  التعاقد  خ��الل  من  امل�صت�صفيات  ق��درات 

وزارة  من  اال�صابات  تويل  �صيتم  االأ�صبوع  ونهاية  اخلا�صة، 

ال�صحة اليه، وزيادة قدرات امل�صت�صفيات من خالل م�صت�صفيات 

ميدانية ومت التعاقد مع احدى ال�صركات التي لها باع طويل 

يف بناء امل�صت�صفيات امليدانية �صتقيم م�صت�صفى يف اإربد وعمان 

املر�صى  ال�صتقبال  جاهزة  �صتكون  امل�صت�صفيات  وه��ذه  ومعان، 

خالل 30 اإىل 35 يوما والعمل حاليا على توفري كوادر �صحية 

بزيادة  متمنياً  �صحية،  وم��ع��دات  اأج��ه��زة  م��ن  وجتهيزها  لها 

هذه  مع  التعامل  على  ق��ادري��ن  نكون  اأن  امل�صت�صفيات  ق��درات 

اال�صابات بجهود اجلميع اأن ن�صهد انخفا�صا باأعداد اال�صابات 

وهو هدف لنا جميعاً، مطاليا بااللتزام بالتباعد االجتماعي 

والتجمعات.

اأث��ن��اء االن��ت��خ��اب��ات فقد  ودع���ا اإىل االب��ت��ع��اد ع��ن التجمعات 

توؤدي ال�صابات ووفيات.

االنباط-عمان

 قال وزير الدولة ل�صوؤون االعالم الناطق 

ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م احل��ك��وم��ة ع��ل��ي ال��ع��اي��د اإن 

ال�صحي  القطاع  ق��درات  ولتعزيز  احلكومة 

خ�����الل م�����ص��ت��ج��دات احل����ال����ة ال���وب���ائ���ي���ة يف 

االأردن، ومت التوقيع على اتفاقية مع �صركة 

متخ�ص�صة لتنفيذ 3 م�صت�صفيات ميدانية يف 

عادياً  �صريراً   1050 ب�صعة  الثالثة  االأقاليم 

و180 �صرير عناية مركزة.

رئا�صة  واأ�صاف خالل موؤمتر �صحفي يف 

ال�����وزراء االأح�����د، اأن ه��ن��اك ت���زاي���داً ب��اأع��داد 

للجميع،  مقلق  وه���و  وال��وف��ي��ات  اال���ص��اب��ات 

لكن املنظومة ال�صحية قادرة على ا�صتيعاب 

احلاالت التي بحاجة للعالج.

وبني اأنه مت ا�صتئجار م�صت�صفى اجلاردنز 

وهو  بكورونا  اال�صابة  حل��االت  وتخ�صي�صه 

ويوفر  ال�صحية  احلماية  ق���درة  �صيعزز  م��ا 

عناية حثيثة،  �صرير  و40  عادياً  �صريراً   180

وات���ف���ق���ت احل���ك���وم���ة م���ع م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات من 

القطاع اخلا�س لتخ�صي�س األف �صرير عادي 

املر�صى  �صرير عناية م�صددة لتحويل  و180 

مل�صت�صفيات  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  م���ن 

خا�صة الداخلة باالتفاقية.

ال�صحية  ال����ك����وادر  ع����دد  ل��ت��ع��زي��ز  ول��ف��ت 

تعيني مموعة  خ��الل  م��ن  ال��ع��ام  بالقطاع 

ال�صحية  والكوادر  واملمر�صني  االأطباء،  من 

ال�صرورية يف مواجهة اأزمة كورونا.

على  ت��ع��م��ل  احل���ك���وم���ة  اأن  ع��ل��ى  و����ص���دد 

ت�صديد الرقابة على ارتداء الكمامات ومنع 

التجمعات وقامت الفرق احلكومية واالأمن 

كما  امل��خ��ال��ف��ات،  م��ن  الكثري  بتحرير  ال��ع��ام 

ب�صبل  ب��االل��ت��زام  الرقابة  على  الت�صديد  مت 

ويتم  العام  القطاع  موؤ�ص�صات  داخل  الوقاية 

خمالفة غري امللتزمني من املوظفني.

واأكد اأن االنتخابات �صتعقد يوم الثالثاء، 

م�����ص��دداً على ���ص��رورة االل��ت��زام ب��االج��راءات 

االحرتازية يوم االنتخاب.

ووج����ه ال��ع��اي��د ر���ص��ال��ة ل��و���ص��ائ��ل االع���الم 

الن����ت����اج م���ت���وى ت����وع����وي وت��ع��م��ي��م��ه ع��ل��ى 

اجلميع.

امل�����ص��ت��ق��ل��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ال���ع���اي���د  واأو�����ص����ح 

ل��الن��ت��خ��اب ه��ي امل�����ص��رف��ة ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات 

واأعلنت  امل�صاندة،  باالأعمال  وتقوم احلكومة 

الهيئة اتخاذ اجراءات وقاية خالل العملية 

االنتخابية، ومت ا�صدار بالغ بتنفيذ احلظر 

ال�صامل يف جميع مناطق اململكة من ال�صاعة 

م�صاء  وال��ع��ا���ص��رة  للمن�صاآت  م�صاء  التا�صعة 

لالأفراد من م�صاء الثالثاء، وحتى ال�صاد�صة 

من �صباح االأحد، والهدف من االجراء الذي 

جاء بتو�صية طبية هو احلد من التجمعات 

االنتخابية.

كالطريقة  �صيكون  احلظر  اأن  اإىل  واأ�صار 

تخ�صي�س  و�صيتم  اأي��ام اجلمعة،  يف  املعتمدة 

االأقدام  على  �صريا  للم�صاجد  للو�صول  مدة 

ا�صتثناءات  وت��دي��د  اجل��م��ع��ة،  ���ص��الة  الأداء 

ل��ل��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة ال��ت��ي ت���دمي م��ن�����ص��اآت 

باملركز  االأزم��ة  �صتعلنه خلية  ما  مهمة وهو 

الوطني لالأمن وادارة االأزمات.

االنباط-عمان

عن  االأح����د  ام�����س  ال�صحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اإ�صابة  حالة  و4519  وف��اة  حالة   52 ت�صجيل 

جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجّد.

ووفق االيجاز ال�صادر عن رئا�صة الوزراء 

ووزارة ال�صحة توزعت اال�صابات على النحو 

االتي:

- )2317( يف مافظة العا�صمة عّمان.

- )828( يف مافظة الزرقاء.

اإرب��د، منها )147(  - )439( يف مافظة 

يف الرمثا.

- )203( يف مافظة الكرك.

- )177( يف مافظة العقبة

- )133( يف مافظة البلقاء.

- )126( يف مافظة املفرق.

 )37( منها  معان،  مافظة  يف   )113(  -

يف البرتا.

- )79( يف مافظة جر�س.

- )72( يف مافظة ماأدبا.

- )27( يف مافظة الطفيلة.

- )5( يف مافظة عجلون.

وب����ذل����ك ي���رت���ف���ع اإج����م����ايل ع�����دد ح����االت 

االإ�صابة يف اململكة اإىل )109،321( حالة.

=و�ُصّجلت )52( حالة وفاة، )رحمهم اهلل 

اإىل  الوفيات  ع��دد  اإجمايل  لريتفع  جميعاً( 

)1،233( حالة.

دِخ���ل���ت ال��ي��وم 
ُ
وب��ل��غ ع���دد احل����االت ال��ت��ي اأ

للعالج يف امل�صت�صفيات املعتمدة )230( حالة، 

بعد  امل�صت�صفيات  حالة.   )179( غ��ادرت  فيما 

�صفائها.

ك��م��ا ي��ب��ل��غ اإج���م���ايل ع���دد احل�����االت ال��ت��ي 

تتلّقى العالج يف امل�صت�صفيات حالّياً )1،959( 

حالة، منهم )378( حالة على اأ�صّرة العناية 

احلثيثة.

خم��ربّي��اً،  فح�صاً   )23،056( اإج���راء  ومّت 

ل���ي�������ص���ب���ح اإج������م������ايل ع�������دد ال���ف���ح���و����ص���ات 

ن�صبة  ت�صل  وب��ذل��ك  فح�صاً،   )2،040،687(

ال��ف��ح��و���ص��ات االإي���ج���اب���ّي���ة ل��ه��ذا ال���ي���وم اإىل 

.)%19.6(

اإجراءات اأخرى:

اإ�صابة  - يف ظّل ا�صتمرار ت�صجيل حاالت 

اجل��م��ي��ع  ال�������ص���ّح���ة  وزارة  ت���دع���و  م���ل���ّي���ة، 

ل��الل��ت��زام ب���اأوام���ر ال���ّدف���اع، واّت���ب���اع معايري 

ال�����ص��الم��ة وال���وق���اي���ة، وارت������داء ال��ك��ّم��ام��ات، 

وع���دم اإق���ام���ة ال��ت��ج��ّم��ع��ات الأك���رث م��ن )20( 

�صخ�صاً، وا�صتخدام تطبيق )اأمان(، وتطبيق 

)�صحتك(.

االنباط- عمان

 با�صر ديوان اخلدمة املدنية يوم اخلمي�س 

املوؤمتة  ال�صخ�صية  املقابالت  اإج��راء  املا�صي 

اإقليم  يف جامعة الريموك للمر�صحني على 

الو�صط، الذين اجتازوا االمتحان التناف�صي 

 60 لتعبئة  وذل��ك  العام،  الطب  تخ�ص�س  يف 

�صاغرا لوظائف وزارة ال�صحة.

وقال رئي�س ديوان اخلدمة املدنية، �صامح 

النا�صر، اإن عملية االنتقال اإىل الالمركزية 

واملقابالت  التناف�صية  االمتحانات  عقد  يف 

اإقامتهم  مواقع  يف  للمر�صحني  ال�صخ�صية 

ي���اأت���ي ح��ر���ص��ا م���ن ال����دي����وان ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 

اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا مل��ت��ل��ق��ي اخل��دم��ة 

وم��ن��ه��م ف��ئ��ة ط��ال��ب��ي ال��ت��وظ��ي��ف، خ��ا���ص��ة يف 

اململكة  بها  متر  التي  اال�صتثنائية  الظروف 

ب�صبب جائحة كورونا، وذلك بهدف ت�صهيل 

ال��ت��ح��اق امل��ر���ص��ح��ني مل��واق��ع ع��ق��د امل��ق��اب��الت 

ال�������ص���خ�������ص���ي���ة، وت����وف����ري ال����وق����ت واجل���ه���د 

والتكلفة واملخاطر عليهم. واأ�صاف النا�صر 

الفنية  اجل���ه���ود  ك��اف��ة  ي��ب��ذل  ال����دي����وان  اأن 

واللوج�صتية الإمتام تعيينات الكوادر الطبية 

ال�����ص��ح��ة  وزارة  ت��ت��اج��ه��ا  ال���ت���ي  وال��ف��ن��ي��ة 

م��ع م���راع���اة ال�����ص��رع��ة وال���دق���ة يف االإجن����از، 

ل�صغل  واالأج���در  االأك��ف��اأ  املر�صحني  واختيار 

الوظائف، منوها اأن الديوان �صينتقل الحقا 

وامل��ق��اب��الت  التناف�صية  االم��ت��ح��ان��ات  لعقد 

بعد  امل��ح��اف��ظ��ات  م�صتوى  ع��ل��ى  ال�صخ�صية 

جن����اح ال��ت��ج��رب��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى االأق���ال���ي���م. 

ع���ام  اأم������ني  اأو����ص���ح���ت  ال�������ص���ي���اق،  ذات  ويف 

البلبي�صي،  ب��دري��ة  امل��دن��ي��ة،  دي���وان اخل��دم��ة 

موؤمتتة  �صتكون  ال�صخ�صية  امل��ق��اب��الت  اأن 

ومبنية  ال��ل��وح��ي��ة،  االأج���ه���زة  وب��ا���ص��ت��خ��دام 

يق�صها  مل  ال��ت��ي  الوظيفية  ال��ك��ف��اي��ات  على 

اأعلى  تقيق  بهدف  التناف�صي،  االم��ت��ح��ان 

درج����ات امل��ف��ا���ص��ل��ة ب��ني امل��ر���ص��ح��ني واخ��ت��ي��ار 

االأكفاأ ل�صغل الوظائف.

وبينت البلبي�صي اأن الديوان لهذه الغاية 

درب ثالث جلان متخ�ص�صة من كوادر املوارد 

على  املبنية  واالأ�ص�س  املعايري  على  الب�صرية 

قيا�س الكفايات الفنية وال�صلوكية والتحقق 

اأن عملية  لها، علما  املر�صحني  امتالك  من 

ال�صخ�صية  املقابالت  جلان  وتاأهيل  تدريب 

عملية م�صتمرة من اأجل رفع كفاءة اأع�صاء 

ال��ل��ج��ان الخ��ت��ي��ار اأف�����ص��ل امل��ر���ص��ح��ني �صمن 

اأ���ص�����س م��ع��ي��اري��ة واح�����دة ت�����ص��م��ن ال��ع��دال��ة 

ال��ل��ج��ان  اأع�������ص���اء  واأن  ال���ف���ر����س،  وت���ك���اف���وؤ 

يتغريون ب�صكل دوري وذلك ل�صمان حيادية 

اأن  واأ�صافت  املر�صحني.  اختيار  يف  نتائجها 

فريق  يرافقهم  ال�صخ�صية  املقابالت  جلان 

ب��ه��دف  ال���دي���وان  م��وظ��ف��ي  م���ن  متخ�ص�س 

الإمت��ام  واللوج�صتي  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م  ت��ق��دمي 

العملية باأعلى درجات الدقة واملهنية.

اأجرى االأربعاء املا�صي  اأن الديوان  يذكر 

ملر�صحني  موؤتة  جامعة  يف  تناف�صيا  امتحانا 

���ص��اغ��را يف   20 اإق��ل��ي��م اجل��ن��وب لتعبئة  ع��ل��ى 

تخ�ص�س الطب العام، ومت تنفيذ االمتحان 

البنية  جاهزية  م��ن  التاأكد  بعد  التناف�صي 

احلا�صوب  قاعات  يف  واللوج�صتية  التحتية 

يف اجلامعة، وتطبيق كافة معايري ال�صالمة 

ال�صحية والتباعد االجتماعي.

ال��ت��ج��رب��ة يف  بتعميم  ال���دي���وان  و���ص��ي��ق��وم 

كافة االأقاليم واملحافظات وتوقيع اتفاقيات 

وخا�صة،  ر�صمية  ج��ام��ع��ات  ع��دة  م��ع  ت��ع��اون 

وذل����ك ب��ه��دف ت��ق��ي��ق م��ت��ط��ل��ب��ات ال��وق��اي��ة 

وال�����ص��الم��ة ال��ع��ام��ة م��ن ج��ه��ة، ومب��ا يخفف 

على املواطنني عبء وكلف احل�صور للمركز 

من جهة اأخرى.

االنباط-عمان

 دع�����ا ال���ن���اط���ق االع�����الم�����ي ب��ا���ص��م 

ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ص��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب ج��ه��اد 

الراغبني  املرت�صحني  ك��اف��ة  امل��وم��ن��ي 

ب���ا����ص���ت���خ���دام و����ص���ائ���ط ن���ق���ل الإر����ص���ال 

بعد  بهم  اخلا�صة  ال�صناديق  مندوبي 

املحا�صر،  ون�صر  الفرز  انتهاء عمليات 

اىل ت��زوي��د جل���ان االن��ت��خ��اب ب��اأرق��ام 

�صتقلهم. التي  احلافالت 

انتقال  تزامن  ح��ال  يف  ذل��ك  وياأتي 

امل���ن���دوب���ني م���ع ب����دء ���ص��اع��ات احل��ظ��ر 

خ�������ص���و����ص���ا ل����ل����دوائ����ر االن���ت���خ���اب���ي���ة 

اأطول  البعيدة والتي تتاج اىل وقت 

يف النقل.

واأ�صار املومني اىل ان هذا االجراء 

املرت�صحني  على  الت�صهيل  اىل  يهدف 

ومندوبيهم خ�صو�صا مع بدء �صاعات 

احل���ظ���ر ومب����ا ي�����ص��م��ن ع���ودت���ه���م اىل 

منازلهم.

االثنني   9/ 11 / 2020



 االنباط-عمان

امل�شاركة  اإىل  العام  االفتاء  دائ��رة  دع��ت 

يف االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ب��و���ش��ف��ه��ا اأم���را 

وطنيا  وواج��ب��ا  د���ش��ت��وري��ا  وح��ق��ا  م�شروعا 

يحافظ  اأن  امل��واط��ن  على  ينبغي  واأم��ان��ة 

اإىل  ال�����ش��ح��ي��ح،  ب��ال�����ش��ك��ل  وي��وؤدي��ه��ا  عليها 

اهلل  اأم��ام  عنها  ُل 
َ
�َشُي�شاأ �شهادة  اأنها  جانب 

�َشَهاَدُتُهْم  “�َشُتْكَتُب  تعاىل  لقوله  تعاىل، 
ُلوَن«.

َ
َوُي�ْشاأ

االأح��د،  ام�س  بيان  يف  ال��دائ��رة  و�شددت 

على �شرورة اختيار املر�شح القوي االأمني 

َب��ِت 
َ
اأ َيا  تعاىل:”  لقوله  العليم  واحلفيظ 

اْلَقِويُّ  َجْرَت 
ا�ْشَتاأْ َم��ِن  َخ��ْ َ  نَّ  اإِ ِجْرُه 

ا�ْشَتاأْ

ِمنُي«.
َ
ااْلأ

اأع��ط��ى �شوته  اأن م��ن  ال��دائ��رة  واأك���دت 

مل���ن ال ي�����ش��ت��ح��ق ف��ق��د خ����ان اهلل ور���ش��ول��ه 

َها الَِّذيَن  يُّ
َ
َع اأمانته، قال تعاىل “ َيا اأ و�شيَّ

َوَتُخوُنوا  �ُشوَل  َوالرَّ  
َ َّ
اهلل َتُخوُنوا  اَل  اآَمُنوا 

َتْعلَُموَن«. نُتْم 
َ
َواأ َماَناِتُكْم 

َ
اأ

جم��ل�����س  اأع���������ش����اء  اأن  اإىل  واأ�������ش������ارت 

يقوموا  اأن  يتوقع  ال�شفات،  بهذه  النواب 

بواجباتهم التي انتخبوا من اأجلها، وحتى 

ي��ك��ون��وا ال��ع��ق��ل امل���دب���ر وال���ع���ني ال�����ش��اه��رة 

التجمع  ه��ذا  يف  باحلق  اجل��ريء  والل�شان 

الذي يلتقي فيه قامات االأمة، وتقرر فيه 

القوانني التي يلزم بها املواطنون كافة.

و�شيلة  االنتخابات  اأن  ال��دائ��رة  وبينت 

���ش��رع��ي��ة الخ��ت��ي��ار ال���ن���واب، مت��ث��ل اإح���دى 

اآل����ي����ات ق���اع���دة ال�������ش���ورى ال���ت���ي ت��ق��رره��ا 

بل  الكث ة،  باالأدلة  االإ�شالمية  ال�شريعة 

�شبق ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم بالعمل 

بهذه االآلية يف بداية التاريخ.

ُع���رف���وا  ���ش��اب��ق��ا  ال���ن���واب  اإن  وا����ش���اف���ت 

يتولون  ال��ذي��ن  وه��م  “العرفاء”،  ب��ا���ش��م 
اأم����ر ���ش��ي��ا���ش��ة ال��ن��ا���س وح��ف��ظ اأم���وره���م، 

اإليهم  يرجع  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  فكان 

العامة،  الق�شايا  يف  ال��ن��ا���س  اآراء  ملعرفة 

اإَِلْيَنا  َيْرَفُعوا  َحتَّى  )اْرِجُعوا  يقول:  وكان 

ْمَرُكْم(.
َ
اأ ُعَرَفاوؤُُكْم 

وج����وب  االإف������ت������اء اىل  دائ��������رة  ودع�������ت 

وال��ع��م��ل  ال�شحية  بالتعليمات  االل���ت���زام 

ال�����ش��ح��ي��ة ك��اف��ة م���ن لب�س  ب����االإر�����ش����ادات 

اجل�شدي  بالتباعد  واالل��ت��زام  الكمامات 

اأث���ن���اء ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة، واأخ�����ذ كل 

و���ش��ائ��ل احل��ي��ط��ة واحل�����ذر، ح��ر���ش��اً على 

نبينا  ل��ق��ول��ه  اجل��م��ي��ع  و���ش��الم��ة  االأرواح 

�َشرَر  )ال  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  حممد 

راَر(. وال �شِ

 االنباط-عمان

ق���ال���ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع ال��ط��اق��ة 

ت��ع��دي��ل  اأي  اإن  االح�����د،  ام�����س  وامل����ع����ادن، 

ع��ل��ى غ��اي��ات ���ش��رك��ات ال��ك��ه��رب��اء ال يجيز 

ان�����ش��ط��ة ج���دي���دة دون  اأي  ل��ه��ا مم��ار���ش��ة 

احل�������ش���ول ع���ل���ى م���واف���ق���ة م�����ش��ب��ق��ة م��ن 

عقد  يف  الغايات  ه��ذه  وردت  وان  الهيئة، 

ال�شركة. تاأ�شي�س 

قانون  اأن  ب��ي��ان،  يف  الهيئة  واأو���ش��ح��ت 

ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع ال���ط���اق���ة وامل���ع���ادن 

وق���ان���ون ال��ك��ه��رب��اء ال���ع���ام وال��ت�����ش��ري��ع��ات 

رع��اي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة يف  دور  ت���ع���زز  ال���ن���اف���ذة، 

م�شالح امل�شتهلكني والرقابة على �شروط 

التعاقد، مبا ي�شمن عدم اإ�شافة اأي بنود 

اأو �شروط تخل بحقوق امل�شتهلكني.

اأن الهيئة لن تتوان عن رف�س  واكدت 

وع�����دم اع���ت���م���اد اي ����ش���رط ج���دي���د ي��خ��ل 

امل�شتهلك. وم�شالح  بحقوق 

وا����ش���اف���ت اإن�����ه وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ان 

القطاع  العاملة يف  يلزم اجلهات  القانون 

وامل���رخ�������ش���ة م���ن ق��ب��ل ال��ه��ي��ئ��ة ب�����ش��روط 

ال��رخ�����س امل��م��ن��وح��ة ل��ه��ا ب��ع��دم ات��خ��اذ اأي 

الهيئة  ف��اإن  للهيئة،  الرجوع  قبل  اإج��راء 

ال��ت��ي ت�شدرها  ال��ق��رارات  ك��اف��ة  اأن  ت��وؤك��د 

طائلة  -وحتت  الكهرباء  ل�شركات  ملزمة 

ات���خ���اذ ال���ت���داب���  وال��و���ش��ائ��ل االإن���ف���اذي���ة 

وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال����الزم����ة- يف ح����ال ع��دم 

التقيد وااللتزام بتلك القرارات.

و�شددت الهيئة على ا�شتمرار متابعتها 

ال�����ش��اب��ط��ة  خ����الل  م���ن  ال�����ش��رك��ات  الأداء 

ال��ع��دل��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د م��ن ال��ت��زام��ه��ا بتقدمي 

الرخ�س  يف  عليها  املن�شو�س  اخل��دم��ات 

امل��م��ن��وح��ة ل��ه��ا ب�����ش��ورة اآم���ن���ة وم�����ش��ت��ق��رة 

للقوانني  ودائمة وذات جودة عالية وفقاً 

النافذة. والت�شريعات 

وق����ال����ت ال���ه���ي���ئ���ة ان����ه����ا ت�����ش��ت��ق��ب��ل اي 

من  املواطنني  لدى  �شكاوى  او  ا�شتف�شار 

خ��الل م��رك��ز امل��راق��ب��ة وال��ط��وارئ التابع 

لها وعلى مدار ال� 24 �شاعة.

االنباط-عمان

اب���ت���ك���ر رج�����ال االع�����م�����ال االردن�����ي�����ان 

البداد،  الدكتور فطني وزايد  ال�شقيقان 

واأجهزة  ومتنقلة  ميدانية  م�شت�شفيات 

الطبية  املعدات  باأف�شل  جمهزة  تعقيم 

يف  تد�شينها  و�شيتم  عالية،  ومبوا�شفات 

االأردن قريبا.

���ش��رك��ة  ادارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  وق�����ال 

البداد،  فطني  الدكتور  كابيتال  ال��ب��داد 

هذه  اإن  االأح���د،  ام�����س  ب��ي��ان �شحفي  يف 

 1200 اىل   200 م��ن  تت�شع  امل�شت�شفيات 

يوما   15 خ��الل  جتهيزها  وي��ت��م  �شرير، 

م�شتقبال  اق�شى، وميكن حتويلها  كحد 

بعد انتهاء ازمة كورونا اىل م�شت�شفيات 

ال�شاملة  الطبية  خدماتها  تقدم  دائمة 

للمواطنني من 30 اىل 40 عاما.

للتجهيزات  البداد  �شركة  اإن  وا�شاف 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��ط��ورة اح����دى ا���ش��ت��ث��م��ارات 

 114 ����ش���رك���ة ال����ب����داد ال���ع���امل���ي���ة ان�������ش���اأت 

يف  دول���ة   27 مكنت  م��ي��دان��ي��ا  م�شت�شفى 

منها  ك��ورون��ا،  وب��اء  مواجهة  العامل من 

وايطاليا  االم كية  املتحدة  ال��والي��ات 

واجل������زائ������ر و����ش���ل���ط���ن���ة ع����م����ان ول��ي��ب��ي��ا 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  واالم�����ارات  وا���ش��ب��ان��ي��ا 

ال�شعودية. العربية  واململكة 

اأن ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا  ال���ب���داد  واو����ش���ح 

ال���ت���ي ا���ش��ب��ح��ت حم���ط اه��ت��م��ام ال��ع��امل 

ح��ف��زت��ن��ا ع��ل��ى االب���ت���ك���ار وم���واك���ب���ة ك��ل 

ح��ق��ي��ق��ة ع��م��ل��ي��ة ي���ت���م اع���ت���م���اده���ا م��ن 

ووزارات  ال���ع���امل���ي���ة  ال�������ش���ح���ة  م��ن��ظ��م��ة 

م�شيفا:”  املختلفة،  ال��دول  يف  ال�شحة 
اأ����ش�������ش���ن���ا ����ش���رك���ة ال����ب����داد ل��ل��ت��ج��ه��ي��زات 

ال��ط��ب��ي��ة امل���ت���ط���ورة وا���ش��ت��ق��ط��ب��ن��ا اه���م 

ملواكبة  الطبيني  واملهند�شني  املخت�شني 

هذه  فكانت  با�شتمرار،  الطبي  التطور 

املجهزة  واملتنقلة  امليدانية  امل�شت�شفيات 

جت���ه���ي���زا ك����ام����ال ب����اأ�����ش����رة ط���ب���ي���ة وف���ق 

واالأج��ه��زة  العلمية  االب��ت��ك��ارات  اح���دث 

املتخ�ش�شة احل�شا�شة، ف�شال عن غرفة 

العناية احلثيثة واالوك�شجني املركزي.

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال  ج��ه��ت��ه  م��ن 

التو�شع  عملية  اإن  البداد،  زايد  لل�شركة 

التي تقوم بها �شركات البداد وفق ا�ش�س 

دوائر  تنفذها  معمقة،  ودرا�شات  علمية 

ال��ت��ط��وي��ر يف امل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 

ال�����ق�����ارات، ه����ي احل���ب���ل ال�������ش���ري ال����ذي 

ان  اىل  م�ش ا  ب��االإب��داع،  النجاح  يربط 

منهم  م��وظ��ف،   4500 ت�����ش��م  امل��ج��م��وع��ة 

350 مهند�شا وفنيا اردنيا.

وا�شار اىل اأن ال�شركة دخلت مو�شوعة 

ج��ي��ن�����س و���ش��ن��ف��ت ك���اأك���ر ���ش��رك��ة ع��ل��ى 

امل�����ش��ت��وى ال���ع���امل���ي يف ���ش��ن��اع��ة ال��ب��ي��وت 

باالإ�شافة  وامل��خ��ازن،  واخل��ي��م  اجل��اه��زة 

امل��ط��ارات  م��ث��ل  اأخ����رى  تخ�ش�شات  اإىل 

الطائرات. و�شيانة 

االنباط- عمان

 اأظ������ه������رت ن����ت����ائ����ج اال����ش���ت���ق�������ش���اء 

التنظيمي العاملي، ال�شادر عن االحتاد 

 ،2019 ل���ل���ع���ام  ل���الت�������ش���االت  ال������دويل 

ت���ق���دم ت�����ش��ن��ي��ف ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع 

�شمن  متقدم  م�شتوى  اإىل  االت�شاالت 

ومبعدل  التنظيم،  من  ال��راب��ع  اجليل 

91 باملئة.

الهيئة،  ع��ن  �شحفي  ب��ي��ان  وح�شب 

هذا  �شمن  الهيئة  تكون  االأح��د،  ام�س 

اململكة  م��ع  ع��رب��ي��اً  االأوىل  الت�شنيف 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ت��ل��ي��ه��ا ك���ل م��ن 

امل��غ��رب وال��ب��ح��ري��ن و���ش��ل��ط��ن��ة ُع��م��ان. 

لالت�شاالت  ال���دويل  االحت���اد  ويعتمد 

التنظيمية  الهيئات  ملرتبة  ت�شنيفه  يف 

حتليلية  علمية  منهجية  ع��ل��ى  ع��امل��ي��اً 

متبعة من خالل اأداة التتبع التنظيم، 

املعلومات  وحتليل  جمع  ت��ت��وىل  ال��ت��ي 

�شنوياً  التنظيمية  بالهيئات  املتعلقة 

وب��ال��ت��ع��اون م���ع ال�����دول االأع�������ش���اء يف 

ع��ل��ى حتليلها  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث  االحت������اد، 

وحت����دي����د م���وق���ع���ه���ا ع���امل���ي���ا م��ع��ت��م��دة 

للتقييم  اأ�شا�شية  حم���اور  اأرب��ع��ة  على 

املوكلة  واملهام  ال�شالحيات  يف  متمثلة 

اخلدمات  وطبيعة  التنظيمية،  للجهة 

الإدارة  باالإ�شافة  تنظيمها،  يتم  التي 

وتكنولوجيا  االت�شاالت  قطاع  م��وارد 

املعلومات واأخ اً االإطار املتبع لتنظيم 

املناف�شة، حيث ت�شع اأداة التتبع اأوزانا 

/ عالمة خمتلفة لكل حمور من تلك 

100 باملئة. املحاور وت�شكل جميعها 

هيئة  مفو�شي  رئي�س جمل�س  وقال 

ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع االت�������ش���االت، ال��دك��ت��ور 

املهند�س غازي اجلبور، اإن هذا التقدم 

امل����ب����ادرات  م����ن  ال���ع���دي���د  اإىل  ي���ع���زى 

التي  التنظيمية  احل��ي��وي��ة  وامل�����ش��اري��ع 

املن�شرم،  ال��ع��ام  خ��الل  الهيئة  تبنتها 

الت�شنيف  بهذا  تقدمها  يف  �شاهم  مما 

عما كانت عليه خالل العام 2018، كما 

مكنها من االنتقال من اجليل الثالث 

للتنظيم  ال��راب��ع  للجيل  التنظيم  من 

البيئة  ل��ن��ق��اط  حتقيقها  ب��ع��د  وذل����ك 

املثلى التنظيمية 

 االنباط-برتا

ت�شليف  ���ش��ن��دوق  ع����ام  م���دي���ر  اأع���ل���ن 

اإغالق  العمري،  اأ�شرف  الدكتور  النفقة، 

ال��ي��وم االث��ن��ني، ج��راء  ال�����ش��ن��دوق  مبنى 

اإ�شابة موظف بف و�س كورونا.

وق��������ال ال����ع����م����ري ل����وك����ال����ة االأن�����ب�����اء 

اإن  ام���������س االأح���������د،  االردن������ي������ة)ب������را(، 

ق������رار االإغ��������الق ج�����اء الإت�����اح�����ة امل���ج���ال 

واإج��راء  املبنى،  بتعقيم  املعنية  للجهات 

الوظيفي،  للكادر  الطبية  الفحو�شات 

ال�شادرة  القيا�شية  ل��الإج��راءات  ا�شتنادا 

واإدارة  ل����الأم����ن  ال���وط���ن���ي  امل����رك����ز  ع����ن 

االزمات.

 االنباط-عمان

اأع��ل��ن��ت وزارة االأ���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة واالإ���ش��ك��ان، 

ام�س االأح��د، حالة الطوارئ املتو�شطة اعتبارا 

من م�شاء ام�س حت�شبا للظروف اجلوية التي 

توقعتها دائرة االأر�شاد اجلوية.

االأ�شغال  وزارة  دع��ت  �شحفي،  بيان  وح�شب 

اأخ���ذ احليطة واحل��ذر  ال��ع��ام��ة امل��واط��ن��ني اإىل 

واالب���ت���ع���اد ع���ن جم�����اري ال�����ش��ي��ول واالأودي��������ة، 

واالإب��������الغ ع���ن اأي�����ة ح���ال���ة ط���ارئ���ة م���ن خ��الل 

التوا�شل املبا�شر مع غرفة العمليات الرئي�شية 

اأو  املحافظات،  العمليات يف  ال���وزارة وغ��رف  يف 

من خالل تطبيق نظام تبليغات االأ�شغال على 

الهواتف الذكية.

ودعت ال��وزارة ، املواطنني اإىل اعتماد اأرقام 

غرفة الطوارئ الرئي�شية وغرف العمليات يف 

مديريات ومكاتب االأ�شغال:

 ، ال��رئ��ي�����ش��ي��ة065850111  العمليات  غ��رف��ة 

مديرية اأ�شغال العا�شمة 0780377291، الكرك 

م��ادب��ا   ، ج������ر�������س0780377187   ،0780377231

امل��ف��رق   ،0780377337 م��ع��ان   ،  0780377363

الطفيلة   ،0780377413 البلقاء   ،0780377389

الزرقاء   ،0780377324 عجلون   ،0780377160

ارب��د   ،0780377351 ال��ع��ق��ب��ة   ،0780377125

والبرا   ،  0780377388 الرمثا   ،0780377273

0780377154

 االنباط-عمان

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 

امل��ر���ش��ح��ني ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن املنح  اأ���ش��م��اء الطلبة 

�شمن   ،2021  /  2020 اجلامعي  للعام  اخلارجية 

دورة الر�شيح ال�شاد�شة.

يتم  النتائج  اأن  االأح���د،  ام�س  ال����وزارة،  وبينت 

احل�����ش��ول عليها م��ن خ���الل امل��وق��ع االإل���ك���روين 

http:// االآت���ي:  الرابط  على  البعثات  ملديرية 
.www.dsamohe.gov.jo

املر�شح لال�شتفادة  الطالب  اأن  ال���وزارة  ولفتت 

من هذه املنح �شُيعطى مهلة 24 �شاعة فقط التخاذ 

املنحة  على  باملوافقة  اإلكرونياً  وتنفيذه  ال��ق��رار 

التي مت تر�شيحه لال�شتفادة منها، اأو رف�شها وذلك 

اأعدتها  التي  االإلكرونية  الرجمية  خ��الل  من 

الوزارة م�شبقاً لهذا الغر�س على اأن يقوم يف حال 

املوافقة على الر�شيح مبراجعة الوزارة ال�شتكمال 

�شاعة، وبخالف ذلك   48 الالزمة خالل  الوثائق 

فاإنه يفقد حقه يف الر�شيح.

االط��الع  اأي طالب غ  مر�شح  ي�شتطيع  كما 

من خالل الرجمية على اأ�شماء ومعدالت الطلبة 

الذين مت تر�شيحهم �شمن املنطقة اجلغرافية او 

االعتبارية التابع لها.

ل��ل��ظ��روف املتعلقة  كما ت��وؤك��د ال�����وزارة ون��ظ��راً 

�شالمة  على  وح��ف��اظ��اُ  ك��ورون��ا  ف�� و���س  بانت�شار 

امل���راج���ع���ني وامل���وظ���ف���ني ع��ل��ى ع����دم ا���ش��ت��ق��ب��ال اأي 

املنح  ال���وزارة لال�شتف�شار عن  مراجعني يف مبنى 

اإر�شال اال�شتف�شارات على  اخلارجية؛ حيث ميكن 

الريد االإلكروين اخلا�س مبديرية البعثات على 

)dsa@mohe.gov.jo( :العنوان االآتي

املحلي
40 االثنني  11/9 / 2020 

تابعت اأيام االنتخابات وقبلها  باهتمام انا وغ ي االنتخابات االمريكيه خا�شة عر 

االليكرونيه.  واملواقع  االمريكيه  القنوات  من  وغ ها  موؤثره  ف�شائية  عربية  قناة 

وكان وا�شحا باأن االجتاه ي�ش  حول فوز الرئي�س ال�شيد جو بايدن و ال�شيده هاري�س 

نائبته لالأ�شباب التاليه يف رايي من خالل متابعتي 

اأ�شول  من  زوجته  ال�شيده  و  اأوباما  ب��اراك  ال�شيد  ال�شابق  االأمريكي  الرئي�س  اوال( 

افريقيه ودعموا ال�شيد الرئي�س جو بايدين و ال�شيده هاري�س نائبته من اأ�شول هنديه 

من  االمريكيني  بني  هائل  نفوذ  له  اأوباما  ب��اراك  ال�شيد  ال�شابق  االأمريكي  والرئي�س 

اأ�شول افريقيه ويعترونه كما اعتقد االب الروحي لهم وله نفوذ بني اجلاليات غ  

االفريقيه ويف املجتمع االأمريكي خا�شة وال زال موؤثرا وحمبوبا يف كافة فئات ال�شعب 

ال�شيد  االأمريكي  الرئي�س  ي�شتطع  ال�شحي ومل  التاأمني  و ما عمله لهم يف  االأمريكي  

ترامب تغي ه 

اأ�شول  ومن  وم�شلمه  عربيه  اأ�شول  ومن  افريقيه  اأ�شول  من  االأمريكيون   ) ثانيا 

من  هو  الريد  عر  وت�شويتهم  بايدين  جو  للرئي�س  عاليه  بن�شب  �شوتوا  التينبه  

قد  ك��ان��وا  الأن��ه��م.  هاري�س   ال�شيده  ونائبته  بايدين  ج��و  الرئي�س  لل�شيد  ال��ف��وز  حقق 

االجتماعيه    العداله  وعدم  والتهمي�س  وعملهم  وجودهم  يف  م�شتهدفني  باأنهم  �شعروا 

والرواتب والدخل وعدم دخول اأمريكا والرحيل وغ ها من اأمور جعلتهم يتحدون 

�شعور  عدم  ب��اأن  واعتقد  هاري�س.  ال�شيده  ونائبته  بايدين  ال�شيد  للرئي�س  وي�شوتون 

الذي  ال�شري  املفتاح  العداله االجتماعيه هي  بعدم وجود   االأمريكي  ال�شعب  جزء من 

جعل منهم قوة متما�شكه لعدم الت�شويت للرئي�س ال�شيد ترامب  وهذا �شيبقى لعقود 

ولذلك اعتقد باأن ال�شيده هاري�س التي اأ�شبحت اأول نائب رئي�س يف تاريخ اأمريكا من 

�شيده  رئي�س  اأول  اأوباما  ال�شيد  ال�شابق  الرئي�س  كما هو  و�شتكون  امريكيه  اأ�شول غ  

بعد  عمره  يكون  الأنه  ير�شح  لن  بايدين  الرئي�س  باأن  اعتقد  النني  اأمريكا   تاريخ  يف 

اربع �شنوات 81 عاما  

االالف  وم��وت  يوميا  االالف  وا�شابة  ال��ك��ورون��ا  ف�� و���س  انت�شار  ب��اأن  اعتقد  ثالثا( 

ال�شعب  و�شخط  هاري�س  ال�شيده  ونائبته  بايدين  جو  ال�شيد  فوز  يف  رئي�شي  �شبب  هي 

االم��ري��ك��ي ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س ت��رام��ب ل��ع��دم ق��درت��ه ع��ل��ى م��ع��اجل��ة امل��و���ش��وع وال��ت��اخ��ر يف 

والتباعد  الكمامه  لب�س  يف  حازمه  اج��راءات  تطبيق  وع��دم  به  وعد  ال��ذي  اللقاح  اإنتاج 

االج��ت��م��اع��ي والتعقيم وال��ت��وج��ي��ه واالإر����ش���اد  ول��ي�����س احل��ظ��ر ال�����ش��ام��ل ال���ذي ل��ه اب��ع��اد 

واجتماعيه اقت�شاديه 

ال�شيد  للرئي�س  اأمريكا  يف  �شوتوا  اليهود  %،من   75 باأن  اإعالم  و�شائل  ت�ش   رابعا( 

جو بايدين و ال�شيده نائبته  وهذا موؤ�شر باأن اليهود ي�ش ون مع م�شاحلهم فقط

االنق�شام  ويهدده  نف�شه  على  املنق�شم  االأمريكي  ال�شعب  ب��اأن  وا�شحا  ك��ان  خام�شا( 

ال��داخ��ل��ي��ه مع  ال��ق�����ش��اي��ا  اإىل  وي��ت��ج��ه  االن��ق�����ش��ام   وي��ن��ه��ي  رئ��ي�����س يجمعهم  اإىل  ي��ح��ت��اج 

اأمريكا  اأكر خطر يهدد  ا�شتفزاز  وفوقيه وباأن  املحافظه على امل�شالح اخلارجيه دون 

ال�شيده  و  بايدين  ال�شيد  للرئي�س  الفوز  وا�شحا من خطاب  كان  ولذلك  االنق�شام  هو 

ه��اري�����س نائبته ب��ان��ه رئ��ي�����س ل��ك��ل االم��ري��ك��ي��ني م��ن ���ش��وت م��ع��ه وم���ن مل ي�����ش��وت معه 

واإر�شاء  الكورونا  معاجلة  يف  الداخليه  للق�شايا  يتجه  انه  يف  يف خطابه  وا�شحا  وكان 

االمريكيني خا�شة من اأ�شول افريقيه وغ  افريقيه والن�شاء كما قالت نائبته ال�شيده 

االنتخابات  واالإقبال على  الفوز  دورا يف  لعنب  للن�شاء حيث  اأعدت فوزها  التي  هاري�س 

باأن فوز  باإنهاء اخلطابات احلاده والعمل الأمريكا  وهذا يثبت  وكان وا�شحا مطالبته 

له  لي�س  بانه  عنه  املعروف  بايدين  ال�شيد  كالرئي�س  العام  العمل  يف  تاريخ  وله  خب  

اإىل قوتها وعظمتها يف العمل  اأمريكا  تاريخ يف البزن�س وال�شركات و ال�شفقات �شيعيد 

داخليا وخارجيا بتوازن وعدم ا�شتفزاز ال�شعوب فال�شعوب تنت�شر دائما وهذا ما حدث 

بايدين  الرئي�س  ال�شيد  تهنئة  اإىل  العامل  يف  ال��دول  روؤ���ش��اء  م�شارعة  ولعل  اأمريكا  يف 

نحو  وي�ش   العاملي  والت�شنج  التوتر  �شينهي  بالفوز  هاري�س  ال�شيده  ونائبته  بالفوز 

ال�شعوب  واإر�شاء  الفل�شطينيه    للق�شيه  العداله  وحتقيق  والعداله  وال�شلم  التعاون 

ومعاجلة الكورونا كجائحه عامليه اقلقت العامل  وباملنا�شبه الول مره يف تاريخ اأمريكا 

فل�شطينيه يف جمل�شي  اأ�شول  من  م�شلمون  عرب  يفوز خم�شة   االع��الم  يف  يظهر  كما 

وال�شيوخ   النواب 

حمى اهلل االردن وال�شعب واجلي�س واالأجهزة االمنيه وقيادتنا الها�شميه التاريخيه 

بقيادة جاللة �شيدنا امللك عبد اهلل الثاين املعظم

د .مصطفى محمد عيروط

 ما حدث في أمريكا 

مركز الفينيق يعقد جلسات توعوية لطلبة المدارس حول أهمية التدريب المهني والتقني

اإلفتاء: المشاركة في االنتخابات أمانة وواجب وطني وحق دستوري

الطاقة: ال مساس بحقوق المواطنين وشركات الكهرباء ملزمة باشتراطات الرخص

الشقيقان البداد يبتكران مستشفيات ميدانية متنقلة لمكافحة كورونا

 األردن األول عربيًا ضمن منظمي قطاع االتصاالت في العالم

إغالق صندوق تسليف النفقة غدا لظهور إصابة بكورونا

األشغال: إعالن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من امس

التعليم العالي يعلن نتائج ترشيح الطلبة للدورة السادسة للمنح الخارجية
االنباط-عمان

  ع���ق���د م���رك���ز ال��ف��ي��ن��ي��ق ل���ل���درا����ش���ات 

االق��ت�����ش��ادي��ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، ع��ل��ى م��دى 

لطلبة  توعويا  برناجما  اأ�شابيع،  ثالثة 

امل����درا�����س يف حم���اف���ظ���ات امل��م��ل��ك��ة ح��ول 

املهني  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ال��ت��و���ش��ع 

اخ���ت���ي���ار  وط�������رق  االأردن  يف  وال���ت���ق���ن���ي 

املالئمة  واملهنية  العلمية  التخ�ش�شات 

حلاجات �شوق العمل.

توعوية  جل�شات  ث��م��اين  يف  ذل��ك  ج��اء 

ع���ق���ده���ا امل�����رك�����ز، ع�����ر ت���ق���ن���ي���ة امل���رئ���ي 

الربية  وزارة  م��ع  بالتعاون  وامل�����ش��م��وع، 

وال��ت��ع��ل��ي��م وم��وؤ���ش�����ش��ة اوك�����ش��ف��ام يف اإط���ار 

م�������ش���روع ت�����ش��غ��ي��ل ال�������ش���ب���اب وب���رن���ام���ج 

ال�����ش��راك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��دمن��ارك��ي��ة ال���ذي 

ي���ه���دف اىل ت��ع��زي��ز امل����ه����ارات احل��ي��ات��ي��ة 

اأرب���اب  ق���درة  وزي����ادة  لل�شباب،  والتقنية 

ال��ع��م��ل وامل��وؤ���ش�����ش��ات وامل��ج��ت��م��ع يف دع��م 

وت�شغيلهم. وال�شابات  ال�شباب 

اأك��ر  التوعوية  اجلل�شات  يف  و���ش��ارك 

150 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة م���ن م���دار����س  م���ن 

م��اأدب��ا  ح��ك��وم��ي��ة خمتلفة يف حم��اف��ظ��ات 

ا�شتنادا اىل  والطفيلة،  والكرك  والبلقاء 

م�����ش��م��ون ورق���ة ���ش��ي��ا���ش��ات اأع��ده��ا مركز 

اإطار  يف  االقت�شادية  للدرا�شات  الفينيق 

يف  التو�شع  “نحو  عنوان  حملت  امل�شروع 
التعليم املهني والتقني يف االأردن«.

واأك�����د ع�����ش��و ق�����ش��م ال��ت��وج��ي��ه امل��ه��ن��ي 

ال��رب��ي��ة  وزارة  اخل��ري��ج��ني يف  وم��ت��اب��ع��ة 

وال��ت��ع��ل��ي��م وع����د ال���زع���ب���ي، اأه��م��ي��ة عقد 

م��ث��ل ه��ذه ال��رام��ج م��ع ال��ط��ل��ب��ة، واأن��ه��م 

بحاجة ما�شة اإىل التوعية بالتخ�ش�شات 

يف  والتقني  املهني  التعليم  يوفرها  التي 

توعية  ���ش��رورة  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االأردن، 

االأه�����ايل ب��ف��ر���س ال��ع��م��ل ال��ت��ي ي��وف��ره��ا 

ال����ت����ح����اق اأب���ن���ائ���ه���م ب����رام����ج ال��ت��ع��ل��ي��م 

واملهني. والتدريب 

التعليم  اأه��م��ي��ة  اجل��ل�����ش��ات  ون��اق�����ش��ت 

وال��ط��ل��ب  االأردن،  يف  وال��ت��ق��ن��ي  امل��ه��ن��ي 

املهارات  قطاع  يف  العاملني  على  املتزايد 

واملتو�شطة. املنخف�شة 

ت��وع��ي��ة  اإىل  اجل���ل�������ش���ات  ����ش���ع���ت  ك���م���ا 

الطلبة مباهية التدريب املهني و�شرورة 

دجم��ه��م وا���ش��راك��ه��م ب���رام���ج ال��ت��دري��ب 

مناق�شة  اإىل  باالإ�شافة  والتقني  املهني 

ال���ت���ح���دي���ات وال�������ش���غ���وط���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 

واالج���ت���م���اع���ي���ة ال����ت����ي ت���واج���ه���ه���م ع��ن��د 

االلتحاق بهذا النوع من التدريب، واإىل 

اجلامعية  التخ�ش�شات  درا���ش��ة  ���ش��رورة 

ال���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا ت���وف���  ف���ر����س ع��م��ل 

امل�شتقبل. للطالب يف 

واأبدى الطلبة امل�شاركون يف اجلل�شات 

لديهم  املف�شلة  الوظائف  حول  روؤيتهم 

وال��ت��ي ك��ان��ت مت��ي��ل ب��و���ش��وح ن��ح��و امل��ه��ن 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة م��ث��ل: ال��ه��ن��د���ش��ة، وال��ط��ب، 

منهم متيل  قلة  كانت  بينما  وال��ط�� ان، 

نحو الوظائف غ  التقليدية.

والتدريب  التعليم  نظام  اأن  اىل  ي�شار 

امل��ه��ن��ي ي��واج��ه ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��ع��وب��ات 

وال�شابات  ال�شباب  اإق��ب��ال  من  حتد  التي 

الالزمة  املالية  امل��وارد  نق�س  مثل  عليه، 

مهني  وت��دري��ب  تعليم  ب��رام��ج  ل��ت��ط��وي��ر 

فعالة، وعدم مواءمة مهارات اخلريجني 

م����ع اح���ت���ي���اج���ات ����ش���وق ال���ع���م���ل، وع����دم 

النوع  وق�شايا  ال��ط��الب،  م��ي��ول  م��راع��اة 

فعالية  مدى  على  يوؤثر  ما  االجتماعي، 

ه��ذه ال��رن��ام��ج، اإذ اأظ��ه��رت اأرق���ام دائ��رة 

اأنه التحق   2018 االإح�شاءات العاّمة عام 

حني  يف  املهني،  بالتعليم  طالب  ال��ف   23

اأن الذين اختاروا التعليم االأكادميي بلغ 

178 الف طالب وطالبة.
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االنتخابي  ال�صمت  مرحلة  تدعى  مرحلة  هنالك  اأن  البع�ض  يعلم  ال  رمبا 

�صاعة؛  وع�صرين  باأربع  االنتخابات  ت�صبق موعد  االنتخاب  قانون  وفق  والتي 

ال�صابعة  ال�صاعة  من  اعتباراً  االنتخابي  لل�صمت  املخ�ص�صة  املدة  تبداأ  حيث 

وهو  االنتخاب  يوم  �صبيحة  اإىل  االنتخاب  يوم  ي�صبق  الذي  اليوم  �صباح  من 

الهيئة  تدعو  حيث  اأ�صكالها؛  بكافة  االنتخابية  الدعاية  ملمار�صة  موعد  اآخر 

التقيد  و���ص��رورة  اأهمية  اإىل  اليوم  ه��ذا  خ��ال  اجلميع  لانتخاب  امل�صتقلة 

و�صائل  خمتلف  يف  االنتخابية  الدعاية  اأ�صكال  كافة  ووقف  القانون  بتطبيق 

والتوا�صل: االإعام 

20 /اأ منه يحظر ممار�صة الدعاية االنتخابية  ١. قانون االنتخاب يف املادة 

القانونية؛  امل�صائلة  طائلة  حتت  االقرتاع  يوم  من  �صاعة  وع�صرين  اأربع  قبل 

االنتخابية  الدعاية  اإ�صكال  كافة  وقف  ب�صرورة  القانون  اهتمام  يعك�ض  مما 

بحتة. قانونية  ملربرات 

لها  دعاية  اأو  اآراء  اأي  ون�صر  بث  االنتخابي  ال�صمت  فرتة  خال  مينع   .2

اأو غري مبا�صرة باالنتخابات واال�صتفتاء والدرا�صات والتعاليق  �صلة مبا�صرة 

ال�صمت  خال  نع  وميمُ االإع��ام،  و�صائل  خمتلف  عرب  بها  املتعلقة  ال�صحفية 

امل�صتقلة  وال��ق��وائ��م  ال�صيا�صية  واالأح���زاب  املرت�صحني  كافة  على  االنتخابي 

كما  االنتخابية،  حملتها  اإطار  يف  ن�صاط  اأي  ممار�صة  االنتخابية  واالئتافية 

والرتويج  الدعاية  �صمن  تندرج  عملية  ب��اأي  القيام  املرت�صحني  على  مينع 

اإىل  االنتخابي  بال�صمت  االإخ��ال  ي��وؤدي  حيث  الناخبني،  وك�صب  والدعاية 

املخالف. املرت�صح  اأو  القائمة  اإ�صقاط  اإىل  ت�صل  قد  عقوبات 

٣. ب��ال��ط��ب��ع و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي م�����ص��م��ول��ة ب���ق���رار ال��دع��اي��ة 

االن��ت��خ��اب��ي��ة ح��ي��ث اأن��ه��ا ب��ات��ت ال��و���ص��ي��ل��ة االأك���ر ���ص��رع��ة وت�����ص��وي��ق��اً وت��روي��ج��اً 

األ��ف��ي��ة العلم  ال��ث��ال��ث��ة  ل��ل��ن��اخ��ب��ني وب��راجم��ه��م االإن��ت��خ��اب��ي��ة يف زم���ن االأل��ف��ي��ة 

الدعاية  و�صائل  من  جناعة  اأكر  الو�صائل  هذه  باتت  بل  ال  والتكنولوجيا؛ 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وخ�����ص��و���ص��اً يف زم��ن ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ال��ت��ي و���ص��ع��ت ال��ع��امل اأم��ام 

اإب��داع��ي��ة خ���ارج ال�����ص��ن��دوق؛ ك��م��ا ي�صمل  حت��دي��ات ت��ف��ر���ض ا���ص��ت��خ��دام ح��ل��ول 

وامل��ق��روءة  امل�صموعة  االجتماعي  التوا�صل  ات  من�صّ كل  االإنتخابي  ال�صمت 

والتكنولوجية. واملرئية 

اأما عن مربرات وم�صببات فرتة ال�صمت االنتخابي فت�صمل وال تقت�صر   .٤

اأي  ع��ن  بعيداً  املرت�صحني  اجت��اه  مواقفهم  ح�صم  م��ن  الناخبني  متّكن  على 

تاأثريات اإعانية اأو اإعامية؛ وعدم وقوع الناخبني يف حالة من االإرباك قبل 

اخلارجية؛  امل��وؤث��رات  عن  مبعزل  قرارهم  ياأخذوا  واأن  االق��رتاع  من  �صاعات 

واإر�صال  االإنتخاب  ليوم  التح�صري  على  لاإنتخاب  امل�صتقلة  الهيئة  عمل  وال 

االنتخابات. وعدالة  ونزاهة  �صفافية  ل�صمان  االأعمال  من  وغريها  اللجان 

االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  من�صور  اأي  ن�صر  اأن  معلوماً  وليكن   .٥

نا�صر  يعر�ض  االنتخابي  بال�صمت  يلتزم  وال  االنتخاب  قانون  فيه  يخالف 

االإعام  و�صائل  جميع  اأن  حيث  املرت�صح  ولي�ض  القانونية  للم�صاءلة  الدعاية 

بال�صمت  م�صمولة  االجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  فيها  مب��ا  اأ�صكالها  بكافة 

االنتخابي.

قليل  االأردن  يف  االإنتخابي  ال�صمت  ف��رتة  تاأثر  م��دى  اأن  ناحظ  رمب��ا   .٦

املرت�صح  من  موقفه  الناخب  فيه  يحدد  االأردين  املجتمع  طبيعة  الأن  ن�صبياً 

قبل  املرت�صح  من  موقفه  يتغري  ول��ن  الرت�صح،  قبل  واأحياناً  الرت�صيح  عند 

جداً. ب�صيطة  وبن�صب  الناخبني  من  الي�صري  النذر  اإال  ب�صاعات  االإنتخاب 

بطرح  االأح���زاب  فيها  تقوم  التي  ال��دول  يف  ي�صلح  االنتخابي  ال�صمت   .٧

ال�صيا�صي  واحلزب  الربنامج  حتديد  للناخب  يت�صنى  حتى  املتكاملة  براجمها 

و�صكينة  هدوء  حلظة  هو  االنتخابي  ال�صمت  اأن  حيث  معه؛  �صي�صوت  الذي 

العملي منتفي متاماً يف جمتمعنا على  الواقع  للناخب لاختيار بهدوء لكن 

االقل.

متناهية؛  خ�صو�صية  ل��ه��ا   2020 ال��ن��واب  جمل�ض  اإن��ت��خ��اب��ات  اأن  ح��ي��ث   .٨

ب�صبب  ل��ق��اءات  اف��ت��ت��اح��ي��ة وال  م��ه��رج��ان��ات  اإن��ت��خ��اب��ي��ة وال  م��ق��رات  وح��ي��ث ال 

وكنتيجة  الكمامات  ولب�ض  التباعد اجل�صدي  جائحة كورونا ومتطلباتها من 

هي  االإجتماعي  التوا�صل  مواقع  باتت  هنا  ومن  املتفاقم؛  الوبائي  للو�صع 

اأكرب �صريحة. اإىل  الو�صيلة االأجنع للمرت�صحني لعر�ض براجمهم وو�صولها 

قانون  ع��ن  منبثقة  حتمية  ���ص��رورة  االنتخابي  ال�صمت  ف��رتة  ب�صراحة: 

ب��ذل��ك ح��ف��اظ��اً على  امل��رت���ص��ح��ني ���ص��رورة االإل��ت��زام  االن��ت��خ��اب؛ وع��ل��ى جميع 

امل�صتقلة  والهيئة  والناخبني  للمرت�صحني  يت�صنى  وفيها  القانون؛  تطبيق 

ليت�صنى  اإن��ت��خ��اب��ي��ة  دع��اي��ة  ودون  �صجيج  ودون  ب�صمت  ال��ع��م��ل  ل��اإن��ت��خ��اب 

االإنتخاب. لقانون  تطبيق  ذلك  ويف  االأف�صل  اختيار  للناخب 

د.محمد طالب عبيدات

الصمت االنتخابي

أكثر من 150 مشارك في اللقاء الذي نظمته »انتاج«

حوامدة يؤكد على ضرورة اإلسراع في التحّول الرقمّي والحكومة اإللكترونّية

الهناندة: »االقتصاد الرقمي« لن تكون مهمتها إدارة القطاع ولكن ستكون ممّكن له

السياحة تؤكد جاهزية المواقع السياحية واألثرية الستقبال فصل الشتاء

انطالق فعاليات الورش التدريبية حول 
»الكتابة اإلبداعية « في شومان

شمول العقبة الخاصة بقرار تخفيض الغرامات الجمركية

االنباط-عمان

ن��اق�����ص��ت ج��م��ع��ي��ة ���ص��رك��ات ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 

ال��ل��ق��اء احل���واري  “انتاج” خ���ال  واالت�����ص��االت 

ال�����ذي ع��ق��دت��ه م���ع وزي�����ر االق���ت�������ص���اد ال��رق��م��ي 

والريادة احمد الهناندة، اهم امللفات التي تواجه 

حاليا،  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  قطاع 

بح�صور اكر من ١٥0 م�صارك.

وق������ال رئ���ي�������ض ه��ي��ئ��ة امل���دي���ري���ن يف ج��م��ع��ي��ة 

ان اأمام الوزارة  “انتاج” الدكتور ب�صار حوامدة، 
ا�صرتاتيجية  يف  املتعلقة  امل��ل��ف��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 

ال���ت���ح���ّول ال���رق���م���ّي واحل���ك���وم���ة االإل���ك���رتون���ي���ة 

وتوحيد املن�صات احلكومية االإلكرتونية.

امل�صاكل  م��ن  ال��ع��دي��د  هنالك  ان  على  و���ص��دد 

التي تواجه القطاع يف هذه الفرتة، اأهمها طرح 

املحلية  لل�صركات  االأول��وي��ة  واإع��ط��اء  العطاءات 

لتنفيذ العطاءات احلكومية.

واأك����د ال��دك��ت��ور ح���وام���دة ع��ل��ى دع���م جمعية 

“انتاج” ب�صكل خا�ض والقطاع ب�صكل عام لوزارة 
االق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي وال����ري����ادة، وزي������ادة متتني 

اكرب  لتحقيق  واجلمعية  ال���وزارة  بني  ال�صراكة 

م�����ص��ددا على  ال��ق��ط��اع،  ل�����ص��رك��ات  ح��ج��م منفعة 

اأه��م��ي��ة م��ن��ح االأول���وي���ة ال���ص��ت��خ��راج��ي��ة ال��ت��ح��ّول 

الرقمّي.

“انتاج” تعمل  ان  حوامدة،  الدكتور  وك�صف 

حاليا على ان�صاء وت�صميم واإطاق من�صة ت�صم 

كافة البيانات املتعلقة باأ�صماء والبيانات املتعلقة 

بكافة ال�صركات الريادية يف اململكة.

وبدوره، اأكد وزير االقت�صاد الرقمي والريادة 

احمد الهناندة، ان الدور حاليا يكمن يف متابعة 

املتحقق،  االإجن���از  على  والبناء  القطاع  م�صرية 

بتمكني  ���ص��ي��ك��ون  ال�����وزارة  دور  ان  ع��ل��ى  م�����ص��ددا 

القطاع وحتقيق النمّو.

و�صدد على ان الوزارة لن تكون مهمتها اإدارة 

ال��ق��ط��اع، ول��ك��ن �صتكون مم��ّك��ن ل��ه، م��وؤك��دا على 

ان �صركات القطاع هي من تدير القطاع ولي�ض 

الوزارة.

القطاعني،  الت�صاركية بني  اأهمية  واأ�صار اىل 

واإجناح  ال�صراكة  لتعزيز  املنا�صبة  البيئة  وتهيئة 

التمكني، وم�صاندة القطاع يف النمّو وفتح اأ�صواق 

اإي��رادات لل�صركات وفر�ض عمل  جديدة وتوفري 

لل�صركات.

ال��وزارة تعمل  ان  الهناندة اىل  الوزير  ولفت 

وفق م�صارين، االأول: اأمتتة اخلدمات احلكومّية 

واإع������ادة ه��ن��د���ص��ة االإج�������راءات ل��ت��ل��ك اخل��دم��ات، 

والثاين هو التحّول الرقمي، مبينا ان امل�صارين 

ي�صريان ب�صكل متوازي حاليا، يف حني ان الوزارة 

لت�صريع  واح���د  امل�����ص��اري��ن مب�����ص��اٍر  ل��دم��ج  ت�صعى 

عملية التحّول الرقمّي.

وفيما يتعلق مبحاور درا�صة التحّول الرقمي، 

ب���:  تتمثل  ال��رئ��ي�����ص��ّي��ة  حم���اوره���ا  ان  اىل  اأ����ص���ار 

ال��ب��ي��ان��ات، وت���وف���ري ق���اع���دة م���وح���دة ل��ل��ب��ي��ان��ات 

احل��ك��وم��ّي��ة، وت���وف���ري و���ص��ي��ل��ة ���ص��ه��ل��ة ل��ل��و���ص��ول 

توحيد  م��ع  جنب  اإىل  جنبا  البيانات،  تلك  اإىل 

ال��رق��م��ّي��ة احل��ك��وم��ّي��ة ع���رب من�صة  اخل���دم���ات 

واحدة، وبناء بنية حتتية لتمكني هذه البيانات 

واخلدمات.

ولفت اإىل ان جزء من مركز البيانات ا�صبح 

تطبيق  اطلقت  احلكومة  ان  اإذ  حاليا،  متوفرا 

والتوقيع  الرقمّية  الهوية  الأغ��را���ض  “�صند” 
اخل��دم��ات  م��ع  امل�صتخدمني  وت�صبيك  ال��رق��م��ّي 

الرقمية احلكومية الواحدة.

وح�����ول ال���دف���ع االإل�����ك�����رتوين، اأ����ص���ار اىل ان 

ال�����وزارة ت��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ���ص��م��ن ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ّول 

ان  كا�صفا  الرقمّية،  املدفوعات  لتعزيز  الرقمّي 

الوزارة �صوف تطرح قريبا عطاء لذلك.

واع����ل����ن ان ال���������وزارة م����ن خ�����ال ال�����ص��راك��ة 

م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ���ص��ت��در���ض م��ل��ف��ات ال��ذك��اء 

ال�����ص��ن��اع��ي وال��ب��ل��وك��ت�����ص��ني وت�����ص��ن��ي��ف ال��ب��ي��ان��ات 

باالإ�صافة للعديد من املوا�صيع االأخرى، موؤكدا 

ال������وزارة ال ت��ن��اف�����ض ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض، لكن  ان 

مهمتها م�صاندة القطاع وحتقيق النمو.

واع���ت���رب ال���وزي���ر ال��ه��ن��ان��دة، ان ال��ك��ث��ري من 

ك��ايف الإجن��ازه��ا، موؤكداً  وق��ٍت  اإىل  امللفات حتتاج 

على ان اجلهد االأكرب �صوف يكون على من يعمل 

يف القطاع ولي�ض على الوزارة وحدها.

و�صدد على ان االأولوية �صوف تكون لل�صركات 

املحلية لتنفيذ العطاءات احلكومّية.

العديد  ك�صفت  كورونا  ان جائحة  اإىل  واأ�صار 

االنرتنت يف  انت�صار  تواجه  التي  التحديات  من 

منوها  احل��ا���ص��وب��ي��ة،  االأج��ه��زة  وان��ت�����ص��ار  اململكة 

ت��ق��دم��وا  امل���دار����ض  ب��امل��ئ��ة م��ن ط��ل��ب��ة   ٨0 اىل ان 

ل���اخ���ت���ب���ارات ع���رب االأج����ه����زة اخل��ل��وي��ة ول��ي�����ض 

احلوا�صيب اأو االأجهزة اللوحية.

القطاع،  يف  العاملة  ال�صركات  قائمة  وح��ول 

اأ�صبحت  انتاج  جمعية  ان  الهناندة،  الوزير  اكد 

بذات  م�صرتكيها  وغري  م�صرتكيها  متثل  اليوم 

‘انتاج’  م��ع  تعمل  ���ص��وف  ال����وزارة  ان  اإذ  ال��وق��ت، 

ل��ت��ن��ظ��ي��م ك��اف��ة ال��ب��ي��ان��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ص��رك��ات 

ال��ع��ام��ل��ة حت��ت م��ظ��ل��ة ال��ق��ط��اع، م��ن ح��ي��ث ع��دد 

وامل�صجلني  وامل��رخ�����ص��ني  وال�����ص��رك��ات  ال��ع��ام��ل��ني 

لدى وزارة ال�صناعة والتجارة اأو حتى ال�صركات 

االأجنبية العاملة يف القطاع، وذلك لبناء قاعدة 

بيانات متكاملة حول القطاع.

ومن جهته، قال الدكتور حوامدة، ان جمعية 

امل�����ص��روع حيث اطلقت  ه��ذا  بتنفيذ  ب���داأت  ان��ت��اج 

ت��ع��ر���ض قائمة  ���ص��ت��ارت اب ج���و، ح��ي��ث  م��ن�����ص��ة 

بت�صنيف ال�صركات.

وخال اللقاء، دار نقا�ض مو�صع بني �صركات 

القطاع والوزير الهناندة، حيث قدمت ال�صركات 

العديد من املاحظات التي ت�صاهم يف منو قطاع 

االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.

 االنباط-عمان

اأكدت وزارة ال�صياحة واالآثار رفع جاهزيتها يف املواقع ال�صياحية 

واالأثرية للتعامل مع الظروف اجلوية خال ف�صل ال�صتاء، والعمل 

على تعزيز الدور الت�صاركي بينها وبني اجلهات املعنية كافة، والعمل 

بروح الفريق التخاذ كافة االجراءات الازمة واال�صتعدادات ملواجهة 

الظروف اجلوية املرافقة لف�صل ال�صتاء.

واالآث���ار، عماد حجازين، خال  ال�صياحة  وزارة  ع��ام  اأم��ني  واأك��د 

مع  بعد،  عن  االت�صال  بتقنية  االأح���د،  ام�ض  عقد  ال��ذي  االجتماع، 

مدراء مديريات ال�صياحة يف املحافظات ومدراء املديريات يف مركز 

الوزارة، �صرورة التن�صيق امل�صبق للتعامل مع الظروف اجلوية التي 

املواطنني  �صامة  على  احلفاظ  بهدف  ال�صتاء،  ف�صل  خال  تطراأ 

وزوار املواقع ال�صياحية، وتقدمي اخلدمة املثلى لهم.

ول��ف��ت اإىل ����ص���رورة اال���ص��ت��ف��ادة م��ن درو�����ض وجت����ارب ال�����ص��ن��وات 

امل��ا���ص��ي��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى م��راج��ع��ة ن��ت��ائ��ج االإج������راءات ال��ت��ي و�صعت 

�صمن  ومعاجلتها  ال�صاخنة  البوؤر  لتحديد  وحتليلها  املا�صي  العام 

ال�صتاء  ف�صل  خ��ال  ط��ارئ  اأي  حل��دوث  جتنباً  املتاحة،  االإم��ك��ان��ات 

واالج��راءات  اال�صتعدادات  كافة  اتخذت  ال��وزارة  اأن  احل��ايل، موؤكدا 

اعتبارا من بداية �صهر ت�صرين  ال�صتاء  للتعامل مع ف�صل  الازمة 

االأول والتي �صت�صتمر حتى نهاية الف�صل.

الوزارة  اأن  اإىل  اليوم،  بيانها  ال�صياحة واالآث��ار، يف  واأ�صارت وزارة 

ات��خ��ذت جم��م��وع��ة م��ن ال��ت��داب��ري حل��ل��ول ف�����ص��ل ال�����ص��ت��اء وه��ط��ول 

االأمطار وال�صيول، من خال مراجعة وتقييم اأنظمة م�صارف مياه 

االأمطار والقنوات والعبارات يف املواقع ال�صياحية واالأثرية والتاأكد 

ان�صداد  اأي  الإزال���ة  كفاءتها  ل��رف��ع  ي��ل��زم  م��ا  وات��خ��اذ  �صامتها،  م��ن 

ملجاري ال�صرف وفتحات الت�صريف وا�صتحداث ما يلزم منها اإذا لزم 

االأمر، وكذلك التاأكد من �صامة اية معر�صات او اغطية قابلة للفك 

والطي من اية رياح ت�صاحب االمطار حفاظا على �صامة الزوار.

وبينت اأنه جرى العمل على اإعادة تاأهيل م�صارات ال�صيول وتهيئة 

من  والتاأكد  واالأثرية،  ال�صياحية  املواقع  �صمن  تقع  التي  العبارات 

اجلهات  م��ع  الكامل  التن�صيق  على  والعمل  ب���اأول،  اأوال  جاهزيتها 

املعنية فى نطاق مناطق املواقع ال�صياحية و االأثرية.

ودعت الوزارة اإىل االت�صال بغرفة عمليات االدارة امللكية حلماية 

البيئة وال�صياحة، لا�صتف�صار عن الطرق واحلالة اجلوية ال�صائدة 

يف املواقع ال�صياحية على الرقم ١١٧٧٧٧.

االنباط-عمان

 بداأت يف مكتبة »درب املعرفة لاأطفال 

احلميد  عبد  ملوؤ�ص�صة  التابعة  واليافعني« 

للم�صوؤولية  العربي  البنك  ذراع  �صومان 

ال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ام�����ض ال�����ص��ب��ت، 

ف��ع��ال��ي��ات ور����ض ال��ع��م��ل ال��ت��دري��ب��ي��ة ح��ول 

»ال���ك���ت���اب���ة االإب����داع����ي����ة« ال���ت���ي ت�����ص��ت��ه��دف 

اليافعني من خمتلف املحافظات.

تعقد  التي  التدريبية  الور�ض  وتهدف 

اخلام�ض  ح��ت��ى  واالأرب���ع���اء  ال�صبت  ي��وم��ي 

م���ن ال�����ص��ه��ر امل��ق��ب��ل ومب���ع���دل 9 ج��ل�����ص��ات 

عرب  يون�ض  اآي��ة  املدربة  تقدمها  تدريبية 

تعريف  اإىل  االإلكرتونية،  )زووم(  من�صة 

كتابة  مب��ه��ارات  �صنة(   ١-١٦2( اليافعني 

ال��ق�����ص�����ض ال��ق�����ص��رية م���ن خ����ال ق����راءة 

ت�صاعد  متارين  وممار�صة  اأدبية  ن�صو�ض 

على حتفيز املخيلة وممار�صة الكتابة.

املكتبة  يف  الرئي�صية  امل�����ص��رف��ة  وق��ال��ت 

املعرفة  درب  مكتبة  اأن  احللي�صي،  روؤى 

دورات  دوري  وب�صكل  ال��ع��ام  خ��ال  ت��ق��دم 

ت��دري��ب��ي��ة ل���ل���رواد وال��ي��اف��ع��ني ك��ور���ص��ات 

والتفكري  االإب��داع��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ة  اأ���ص��ا���ص��ي��ات 

االإب������داع������ي، ك����ذل����ك ور������ص�����ات ت��دري��ب��ي��ة 

ت�صتمل  ل���اأه���ايل،  م��ت��ن��وع��ة  متخ�ص�صة 

على مو�صوعات خمتلفة متعلقة بالقراءة 

والثقافة وطرق التعامل مع االأبناء.

“درب  م��ك��ت��ب��ة  اأن  احل��ل��ي�����ص��ي،  وب��ي��ن��ت 

وح��ي��وي��ة  ح���رة  م�����ص��اح��ة  املعرفة” ت��ع��ت��رب 

ل����اأط����ف����ال ع���ل���ى اخ�����ت�����اف اأع����م����اره����م 

وخ���ل���ف���ي���ات���ه���م، ي���ل���ت���ق���ون ف���ي���ه���ا ل��ل��ب��ح��ث 

االأن�صطة  ممار�صة  خال  من  واالكت�صاف 

والتي  التفاعلية،  واالإب��داع��ي��ة  القرائية 

حت��ف��زه��م ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة و���ص��ق��ل ق��درات��ه��م 

اخلّاقة.

االإ���ص��ه��ام  اإىل  املعرفة”  “درب  وت�صعى 

وم��ت��م��ك��ن  ل����ذات����ه  واٍع  ج���ي���ل  ت��ن�����ص��ئ��ة  يف 

م��ن ق��درات��ه م��ن خ���ال ت��ك��ري�����ض ال��ك��ت��اب 

واليافعني  االأط��ف��ال  رحلة  عرب  وال��ق��راءة 

ب��ي��ئ��ة  ����ص���م���ن  م���ع���رف���ت���ه���م  دروب  ع����ل����ى 

���ص��دي��ق��ة ومم��ت��ع��ة ت�����ص��ت��م��ل ع��ل��ى اأن�����ص��ط��ة 

واالإب��داع��ي��ة،  الفنية  واالأن�����ص��ط��ة  ال��ق��راءة 

على  ت�صاعدهم  معرفية  اأر�صية  وتكوين 

ف��ه��م حم��ي��ط��ه��م وال���ت���ط���ورات احل��ي��ات��ي��ة 

وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة، وع���ل���ى حت��ق��ي��ق اأع���ل���ى 

ا�صتفادة منها وتعزيز ثقة الطفل بنف�صه، 

م���ع ت��ف��ت��ح��ه ع��ل��ى م�����ص��ادر خم��ت��ل��ف��ة من 

قدرته  اكت�صاب  على  وم�صاعدته  املعرفة، 

اخلا�صة يف جمال تذوق الكتب واختيارها 

الثقافة  تاأ�صيل  اإىل  اإ�صافة  مليوله،  تبعاً 

االأط��ف��ال،  اأذه���ان  يف  وتر�صيخها  املكتبية 

م�����ص��اح��ة  ت���ك���ون  اأن  اإىل  ت���ه���دف  م��ث��ل��م��ا 

اإب��داع��ي��ًة وم��ع��رف��ي��ًة وح��ي��وي��ًة ل��اأط��ف��ال، 

وحمّط ثقٍة الأهاليهم.

العقبة - االنباط

جل�صته  يف  ال����وزراء  جمل�ض  واف���ق   

املا�صي،  االأول  ت�صرين   2٨ يف  املنعقدة 

االقت�صادية  العقبة  منطقة  ب�صمول 

 ،)90٧٣( رق�������م  ب�����ق�����رار  اخل����ا�����ص����ة 

وامل���ت�������ص���م���ن ت���خ���ف���ي�������ض ال����غ����رام����ات 

اجلمركية.

الغرامات  تخفي�ض  القرار  وي�صمل 

امل����ق����ررة ع��ل��ى ال���ب���ي���ان���ات اجل��م��رك��ي��ة 

يف  اال�صتهاك  و�صع  )حتت  املفتوحة 

العقبة االقت�صادية اخلا�صة(  منطقة 

حمتويات  ال��ب�����ص��ائ��ع  جميع  واع��ت��ب��ار 

هذه البيانات، مقيدة ولي�صت ممنوعة 

من  الناجحة  للفحو�صات  وخا�صعة 

قبل اجلهات الفنية ذات االخت�صا�ض.

وق������ال رئ���ي�������ض جم���ل�������ض م��ف��و���ص��ي 

االقت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة 

اخل��ا���ص��ة امل��ه��ن��د���ض ن��اي��ف ب��خ��ي��ت، يف 

ت�����ص��ري��ح ���ص��ح��ف��ي ام�������ض االح�����د، اإن 

الت�صهيل  ل��غ��اي��ات  ج���اء  ال���ق���رار  ه���ذا 

املنطقة  يف  والتجار  امل�صتثمرين  على 

احلكومية  ال���ق���رارات  �صل�صلة  �صمن 

خ��ال ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، ودف���ع حركة 

االق���ت�������ص���اد ال���وط���ن���ي وت���وف���ري ك��اف��ة 

ال��ب�����ص��ائ��ع واالح��ت��ي��اج��ات اال���ص��ا���ص��ي��ة 

للمواطنني.

االثنني   9/ 11 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين
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 االنباط-عمان

 

من  واالآث���ار،  ال�سياحة  وزارة  اأغلقت   

التابعة  والرقابة  التفتي�ش  ف��رق  خ��ال 

ال�سهر  امل��ع��ن��ي��ة االخ����رى  ل��ه��ا، واجل��ه��ات 

مطعم  ب��ن  �سياحية  من�ساآت   5 املا�سي، 

وف��ن��دق، واأن����ذرت وخ��ال��ف��ت ون��ب��ه��ت 195 

بالتدابري  التزامها  لعدم  اأخرى،  من�ساأة 

وال�سامة  لل�سحة  اال�سافية  الوقائية 

العامة التي حددتها الوزارة.

االأح��د،  ام�ش  بيان  يف  ال���وزارة  وبينت 

التفتي�ش  وف����رق  ال��رق��اب��ي��ة  ال��ل��ج��ان  اأن 

العا�سمة  يف  ال�����س��ي��اح��ي��ة  امل��ن�����س��اآت  ع��ل��ى 

ع��م��ان وامل��ح��اف��ظ��ات ك��اف��ة، زارت خ��ال 

خ��ال  وال��رق��اب��ي��ة  التفتي�سية  ج��والت��ه��ا 

328 من�ساأة،  املا�سي،  االأول  �سهر ت�سرين 

بحق  ال��ق��ان��وين  املقت�سى  ات��خ��ذت  ح��ي��ث 

املخالفن.

التقيد  عدم  على  املخالفات  وا�ستملت 

التي  ال�سحية  وال�����س��روط  ب���االإج���راءات 

وعدم  واالآث���ار،  ال�سياحة  وزارة  و�سعتها 

االل�����ت�����زام ب���ال���دل���ي���ل االإر�������س������ادي ال����ذي 

ع��م��م��ت��ه، وع����دم ال��ت��ق��ي��د ب��اال���س��رتاط��ات 

والباغات  والتعليمات  والربوتوكوالت 

املعمول بها مبوجب اأوامر الدفاع.

واأ���س��ارت ال��وزارة اىل ان ف��رق الك�سف 

ع��ل��ى امل��ن�����س��اآت ال�����س��ي��اح��ي��ة ت�����س��ك��ل��ت من 

ث����اث جل����ان، ���س��م��ت ك���ل واح�����دة منها 

ال�����س��ي��اح��ة واالث���ار  ع��ن وزارات  مم��ث��ل��ون 

وال�سناعة  والعمل  وال�سحة  والداخلية 

اأم��ان��ة عمان  ب��اال���س��اف��ة اىل  وال��ت��ج��ارة، 

ال����ك����ربى، وامل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��غ��ذاء 

ال�سياحية  امل��ط��اع��م  وجمعية  وال�����دواء، 

وجمعية الفنادق واالدارة امللكية حلماية 

وال�سياحة. البيئة 

املا�سي  ال�سهر  بداية  اأن��ه  اىل  ولفتت 

امل��ط��اع��م بجميع  اإع����ادة ف��ت��ح ���س��االت  مت 

من  ب��االل��ت��زام  التعهد  �سريطة  فئاتها، 

ال�سحية  ب��اال���س��رتاط��ات  امل��ط��اع��م  ق��ب��ل 

االإ���س��اف��ي��ة ال�����س��روري��ة، يف ظ��ل ارت��ف��اع 

انت�سار  وات�ساع  بكورونا  االإ�سابة  حاالت 

العدوى.

ال�سحية  اال���س��رتاط��ات  اإن  وا���س��اف��ت 

ال��زب��ائ��ن  با�ستقبال  االل���ت���زام  ت�سمنت، 

 50 يف ���س��االت امل��ط��اع��م مب��ا ال ي��ت��ج��اوز 

وت��رك  اال�ستيعابية،  الطاقة  م��ن  باملئة 

واالأخ��رى،  الطاولة  بن  مرتين  م�سافة 

وامل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال���ت���ب���اع���د اجل�����س��دي 

االنباط-عمان

ب���ح���ث���ت وزي�������رة ال�������س���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 

وال���ت���م���وي���ن م. م��ه�����ا ع���ل���ي م����ع ال�����س��ف��رية 

التعاون  اآليات تعزيز  الكندية دونيكا بوتي 

االق���ت�������س���ادي ب����ن ال���ب���ل���دي���ن يف خم��ت��ل��ف 

امل�سرتكة  امل�����س��ال��ح  ي��خ��دم  امل���ج���االت ومب���ا 

التجارة  اتفاقية  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  وتعظيم 

دخلت  والتي   2009 العام  يف  املوقعة  احلرة 

حيز النفاذ يف العام 2012.

اآف��اق جديدة  فتح  اأهمية  علي   . م  واأك��دت 

للتعاون االقت�سادي وحتفيز القطاع اخلا�ش 

نظرائهم  مع  الت�سبيك  على  االعمال  ورجال 

يف ك���ا ال��ب��ل��دي��ن ل��ا���س��ت��ف��ادة م���ن ال��ف��ر���ش 

واملجاالت املتاحة �سيما واأن اململكة تعد بوابة 

من  الكثري  ولديها  املنطقة  اأ���س��واق  ل��دخ��ول 

الفر�ش اال�ستثمارية اجلاذبة يف العديد من 

االقت�سادية واخلدمية. االأن�سطة 

وب��ح�����س��ب االإح���������س����اءات، ارت���ف���ع حجم 

ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري ب���ن ال��ب��ل��دي��ن ال��ع��ام 

89.5 مليون دوالر  اإىل نحو  املا�سي لي�سل 

دوالر  م��ل��ي��ون   41.2 وح������وايل  �����س����ادرات، 

واردات.

العمل  اأهمية  الكندية  ال�سفرية  واأك��دت 

امل�سرتك للرتويج الأحكام اتفاقية التجارة 

احل�����رة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن م���ن خ����ال اإع�����داد 

حول  حم��دث��ة  معلومات  مت�سمنة  وثيقة 

والفر�ش  ال��ت��ج��ارة  اإح�����س��اءات  االت��ف��اق��ي��ة، 

االأردن�����ي�����ة  االأ�������س������واق  اىل  ال���ت�������س���دي���ري���ة 

والكندية

وزيرة الصناعة تبحث مع السفيرة الكندية تعزيز التجارة البينية

القاهرة -العربية

خ������ال �����س����اع����ات ف���ق���ط م����ن اإع������ان 

و���س��ائ��ل اإع�����ام اأم���ريك���ي���ة ف����وز امل��ر���س��ح 

ال����دمي����ق����راط����ي ج����و ب�����اي�����دن، حت���ول���ت 

�سعبة.  خ�سائر  اإىل  الرقمية  العمات 

ورمب����ا ي��ع��ود ذل���ك اإىل م���ا ت����ردد ب�����س��اأن 

عمل بايدن على تعميق خ�سائر الدوالر 

االأم����ريك����ي وارت����ف����اع االأ�����س����ول االآم���ن���ة 

الذهب. بقيادة 

وخ����ال ال�����س��اع��ات امل��ا���س��ي��ة خ�����س��رت 

العمات الرقمية نحو 13.7 مليار دوالر 

3.1% وذلك  بن�سبة انخفا�ش بلغت نحو 

املجمعة  ال�����س��وق��ي��ة  قيمتها  ت��راج��ع  م��ع 

يوم  ت��ع��ام��ات  يف  دوالر  مليار   441 م��ن 

427.3 مليار دوالر يف  اإىل نحو  اجلمعة 

اأم�ش ال�سبت. نهاية تعامات 

ج��اءت  اخلا�سرة  العمات  ���س��دارة  يف 

وانت�ساراً  قوة  االأك��ر  »بيتكوين«،  عملة 

ال����رق����م����ي����ة، ع��ل��ى  ال����ع����م����ات  �����س����وق  يف 

راأ����ش ق��ائ��م��ة ال��ع��م��ات اخل��ا���س��رة، حيث 

 794 نحو  خا�سرة   %5.1 بن�سبة  تراجعت 

 15549 من  �سعرها  تراجع  بعدما  دوالر 

دوالر يف تعامات يوم اجلمعة اإىل نحو 

اأم�ش  ت��ع��ام��ات  نهاية  يف  دوالر   14755

االول.

ع����ل����ى ����س���ع���ي���د ق���ي���م���ت���ه���ا ال�������س���وق���ي���ة 

 %5.1 بن�سبة  تراجعت  فقد  االإج��م��ال��ي��ة، 

وذل���ك  دوالر  م��ل��ي��ار   14.7 ن��ح��و  ف���اق���دة 

املجمعة  ال�سوقية  قيمتها  ه��وت  بعدما 

من 288.2 مليار دوالر يف نهاية تعامات 

يوم اجلمعة اإىل نحو 273.5 مليار دوالر 

يف نهاية تعامات اأم�ش ال�سبت.

ك���م���ا ه����وت ع��م��ل��ة »اإي�����ري�����وم« ب��ن�����س��ب��ة 

4.88% اإىل نحو 433 دوالرا. كما انخف�ست 

 49 ن��ح��و  اإىل  امل��ج��م��ع��ة  ال�����س��وق��ي��ة  قيمتها 

عملة  ارت��ف��ع��ت  امل��ق��اب��ل  ويف  دوالر.  م��ل��ي��ار 

 0.247 ن��ح��و  اإىل   %0.13 ب��ن�����س��ب��ة  »ت���ي���زر« 

ال�����س��وق��ي��ة  ق��ي��م��ت��ه��ا  ارت���ف���ع���ت  ك��م��ا  دوالر. 

املجمعة اإىل نحو 17.2 مليار دوالر.

ف��ي��م��ا ت��راج��ع��ت ع��م��ل��ة »اإك�������ش ري��ب��ل« 

24 ���س��اع��ة امل��ا���س��ي��ة ب��ن�����س��ب��ة  خ����ال ال����� 

4.23%. وبلغت قيمتها ال�سوقية املجمعة 

م�ستوى 11.23 مليار دوالر.

ك��م��ا ه����وت ع��م��ل��ة »ب��ي��ت��ك��وي��ن ك��ا���ش« 

دوالر.   251 م�ستوى  اإىل   %2.36 بن�سبة 

االإجمالية  ال�سوقية  قيمتها  وتراجعت 

اإىل نحو 4.6 مليار دوالر.

العربية- �سكاي نيوز

اجلرنال  الربيطاين  االأرك��ان  رئي�ش  قال 

االقت�سادية  االأزم��ة  اإن  كارتر،  نيك  ال�سري، 

»ك��وف��ي��د-«19  جائحة  ع��ن  الناجمة  العاملية 

جديدة  اأمنية  تهديدات  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن 

وقد ت�سل اإىل احلرب.

ويف م��ق��اب��ل��ة م���ع ���س��ب��ك��ة »����س���ك���اي ن��ي��وز« 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ع��ر���ش رئ��ي�����ش االأرك�����ان روؤي���ة 

اإن��ه  ق��ائ��ًا   ،2030 لعام  ال��ربي��ط��اين  للجي�ش 

األ��ف  ب�����س��ري و30  األ���ف ج��ن��دي   90 ق��د ي�سم 

روبوت.

ميزانية  اعتماد  يف  رغبة  ع��ن  ك�سف  كما 

طويلة االأجل من وزارة اخلزانة هذا ال�سهر 

باال�ستثمارات  ال��ق��ي��ام  م��ن  اجلي�ش  لتمكن 

طويلة االأجل الازمة للتحديث.

اإىل  املا�سي  االقت�سادية يف  االأزمات  واأدت 

تكرار  كارتر قلقه من  واأب��دى  اأمنية،  اأزم��ات 

االأمر مع �سرب الوباء لاقت�ساد العاملي.

واأ�ساف »اأعتقد اأننا نعي�ش يف حلظة حيث 

العامل مكان غام�ش ومقلق جدا«.

وتابع: »اأعتقد اأن اخلطر احلقيقي الذي 

االإقليمية  النزاعات  من  الكثري  مع  نواجهه 

الت�سعيد  ن���رى  اأن  ه��و  ح��ال��ي��ا  جت���ري  ال��ت��ي 

اأنه  اعتقد  اأمر  وهذا  تقدير  �سوء  اإىل  ي��وؤدي 

يجب االحرتا�ش منه«.

قد  التاريخ  اأن  نتذكر  اأن  »علينا  واأ���س��اف 

اإىل  واإذا نظرنا  اإيقاع  له  لكن  نف�سه  يعيد  ال 

ال��ق��رن امل��ا���س��ي، ق��ب��ل احل��رب��ن ال��ع��امل��ي��ت��ن، 

ت�سعيدا  ه��ن��اك  اأن  يف  ج���دال  ال  اأن���ه  اأع��ت��ق��د 

نهاية  يف  اأدى  ال��ذي  التقدير  �سوء  اإىل  اأدى 

نراه  اأال  ناأمل  نطاق  على  ح��رب  اإىل  املطاف 

مرة اأخرى«.

اجلديدة  امليزانية  حتدد  اأن  املتوقع  ومن 

للقوات امل�سلحة الربيطانية عمليات الت�سليح 

ا  انخفا�سً امل��ح��ل��ل��ون  ي��ت��وق��ع  ح��ي��ث  امل��رت��ق��ب��ة، 

وزي���ادة  ال��دب��اب��ات،  مثل  الثقيلة،  امل��ع��دات  يف 

واالأك��ر  وزن���اً  االأخ���ف  ال��ق��وات  الرتكيز على 

م��رون��ة، ف�����س��ًا ع��ن االأ���س��ل��ح��ة االإل��ك��رتون��ي��ة 

واملركبات والطائرات ذاتية القيادة.

اأع��داد  تخفي�ش  ب�ساأن  ك��ارت��ر  ي��ج��زم  ومل 

وقال  مقاتل،  األ��ف   82 البالغ  اجلي�ش  اأف��راد 

األف   120 اإىل  يرتفع عدد اجلنود  اأن  »ميكن 

من بينهم 30 األف روبوت«.

لماذا خسرت »بيتكوين« 14 مليار دوالر بعد إعالن فوز بايدن؟

بريطانيا تسعى إلى تجنيد 30 ألف روبوت بحلول 2030

الضمان االجتماعي: تعليق دوام فرع 
إربد ليومين

النفط حال فوز بايدن..انتعاش يبدأ 
بالنصف الثاني 2021

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
بـ4ر2 مليون دينار

تعليق الدوام في المبنى الرئيسي 
للطاقة والمعادن

االنباط-عمان

لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اأع��ل��ن��ت    

اإدارة  يف  للدوام  تعليقها  عن  االجتماعي 

ف���رع ���س��م��ان ارب����د ام�����ش االأح����د وال��ي��وم 

بعد  الفرع  مبنى  لتعقيم  وذلك  االإثنن، 

ثبوت اإ�سابة عدد من املوظفن بفريو�ش 

ك����ورون����ا وم�����راع�����اًة ل��ل�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة 

وحفاظاً على �سامة و�سحة املراجعن.

اأن معظم  واو�سحت املوؤ�س�سة يف بيان، 

خ���دم���ات���ه���ا م���ت���اح���ة ب�����س��ك��ل اإل����ك����رتوين 

اأم����ا ف��ي��م��ا يخ�ش  ل��ل��م��ن�����س��اآت واالأف�������راد، 

اخل�����دم�����ات غ����ري امل����ت����اح����ة اإل����ك����رتون����ي����اً 

عنها  اال�ستف�سار  اأو  تقدميها  باإمكانهم 

ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة ك��ل اأي����ام اال���س��ب��وع، 

وذل�������ك م�����ن خ������ال االت���������س����ال مب���رك���ز 

االت�سال املوحد على الرقم )117117(.

اإىل  ال��ف��رع  م��راج��ع��ي  املوؤ�س�سة  ودع���ت 

ت��اأج��ي��ل م��واع��ي��د م��راج��ع��ت��ه��م ح��ت��ى 15 

احلظر  فرتة  انتهاء  بعد  اجلاري  ال�سهر 

جديد  من  للعمل  الفرع  وع��ودة  ال�سامل 

وفتح اأبوابه اأمام املراجعن.

دبي - العربية

املنتدب  الع�سو  الطائي  جعفر  ق��ال 

م���دى  اإن  ل���ل���ط���اق���ة،  م����ن����ار  ل�������س���رك���ة 

ت��اأث��ر ���س��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط االأم��ريك��ي��ة من 

فوز  على  فقط  يعتمد  ل��ن  االنتخابات 

اأي�سا  �سيعتمد  ولكن  بايدن،  اأو  ترمب 

ع��ل��ى احل�����زب امل�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى امل��ج��ل�����ش 

الت�سريعي.

واأ���س��اف يف ح��دي��ث��ه م��ع ال��ع��رب��ي��ة اأن 

بايدن  جو  ف��وز  هو  االأق���رب  ال�سيناريو 

جمل�ش  على  اجلمهورين  �سيطرة  مع 

ي�ستطيع  ل��ن  ���س��ي��ن��اري��و  وه���و  ال�����س��ي��وخ، 

�سيا�ساته  ك��ل  ب��اي��دن مت��ري��ر  ج��و  م��ع��ه 

ب�سهولة.

امل���ت���ح���ددة  ال�����والي�����ات  اأن  واأو������س�����ح 

���س��ت��خ��ف��ف ���س��راع��ات��ه��ا اخل���ارج���ي���ة مع 

ال�سن ومع اإيران يف حال فوز بايدن.

ال�������س���ادرات  ع�����ودة  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

يف  �سهلة  تكون  لن  االإي��ران��ي��ة  النفطية 

اأي�سا  يخطط  ال���ذي  ب��اي��دن  ف��وز  ح��ال 

اإي��ران،  مع  النووي  االتفاق  اإيل  للعودة 

ل��ك��ن ه����ذا االأم������ر ���س��ي��واج��ه م��ع��ار���س��ه 

كبرية يف جمل�ش ال�سيوخ الذي ي�سيطر 

اجلمهورين. عليه 

وذك����ر اأن����ه يف ح���ال ع����ادت ال���والي���ات 

عودة  ف��اإن  اإي��ران،  مع  املتحدة التفاقها 

النفط االإيراين لل�سوق العاملية �ستاأخذ 

وقتا طويا.

ال�سن  النزاع مع  اأن تهدئة  واأو�سح 

���س��ي��ك��ون ل��ه��ا اأث�����ر ك��ب��ري ع��ل��ى ال�����س��وق 

ال���روؤي���ة ب�ساأن  ال��ن��ف��ط��ي��ة، وم���ع و���س��وح 

ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف  ب��ع��د  ك��ورون��ا 

 2021 اجلاري، فاإن الن�سف الثاين من 

على  الطلب  يف  ك��ب��ريا  من��وا  ي�سهد  ق��د 

النفط.

االنباط-عمان

اأغ��ل��ق��ت ب��ور���س��ة ع��م��ان، ام�����ش االح���د، 

3ر3 م��ل��ي��ون ���س��ه��م، م��وزع��ة  ع��ل��ى ت�����داول 

اإجمالية،  1188عقدا بقيمة تداوالت  على 

4ر2 مليون دينار.  بلغت 

النقطة  اإىل  البور�سة  موؤ�سر  وارت��ف��ع 

1543بن�سبة بلغت 28ر0 باملئة، مقارنة مع 

ال�سابقة.  اإغاق اجلل�سة 

24 ���س��رك��ة،  اأ����س���ه���م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   26 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

36 �سركة اأخرى. وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

 االنباط-عمان

ق�����ررت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع ال��ط��اق��ة 

وامل��ع��ادن، ام�����ش االح���د، تعليق ال���دوام يف 

الثامن  ال��دوار  مبنطقة  الرئي�سي  املبنى 

ا�ستقبال  ع��ن  واع���ت���ذرت  ���س��اع��ة،   48 مل���دة 

املراجعن، وفقا لببيان �سادر عنها اليوم.

ب�����س��ب��ب  ج����اء  ال����ق����رار  اأن  واو����س���ح���ت 

ت�����س��ج��ي��ل اإ�����س����اب����ات ب���ف���ريو����ش ك���ورون���ا 

اتخاذ  ولغايات  املوظفن،  بن  امل�ستجد 

حيث  من  ال��ازم��ة  الوقائية  االإج���راءات 

ت��ع��ق��ي��م امل��ب��ن��ى، م���وؤك���دة ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار 

ع��م��ل��ه��ا ال��رق��اب��ي وع��م��ل م��رك��ز امل��راق��ب��ة 

والطوارئ 

السياحة: إغالق 5 منشآت وإنذار ومخالفة 195 أخرى

شركة الكهرباء: االشتراك بخدمة 
التيار ال يتضمن رهن العقار

 االنباط-عمان

اإ�سافة  ان  االأردن��ي��ة  الكهرباء  �سركة  اأك���دت 

غايات فرعية جديدة لل�سركة املتمثلة يف قبول 

ال�����س��م��ان��ات وال���ره���ن، ل��ن مت�����ش ب���اأي ح���ال من 

االأحوال بامل�سرتكن �سواء املنزلين او غريهم.

واو�سحت ال�سركة يف بيان ام�ش االأحد، باأن 

ال��ذي  اال���س��رتاك  اأو عقد  ال��ع��داد  طلب تركيب 

ن�ش  اأي  يت�سمن  ال  امل�سرتك،  مع  توقيعه  يتم 

الكثري  اأن  اىل  م�سرية  املمتلكات،  برهن  يتعلق 

ب��ا���س��م م�ستاأجر  ت��ك��ون  اال����س���رتاك  ع��ق��ود  م���ن 

العقار املزود باخلدمة.

اإن���ه���ا ال مت��ل��ك �ساحية  ال�����س��رك��ة  وق���ال���ت 

ت��ع��دي��ل ع��ق��ود اال����س���رتاك او ا���س��اف��ة ���س��روط 

جديدة عليه، دون احل�سول على موافقة هيئة 

قانون  ان  كما  وامل��ع��ادن،  الطاقة  قطاع  تنظيم 

لل�سركة  التنظيمية  الرخ�سة  على  الت�سديق 

ي�سرتط موافقة الهيئة امل�سبقة على اأي عملية 

رهن.

الفرعية  ال��غ��اي��ات  اإ���س��اف��ة  اأن  اىل  وا����س���ارت 

لتحقيق  ج��اء  اليها،  امل�سار  لل�سركة  اجل��دي��دة 

م���ت���ط���ل���ب���ات ال����ره����ن ل������دى دائ��������رة االرا�����س����ي 

وتعاماتها  م�ساريعها  تنفيذ  لغايات  وامل�ساحة 

االخ��رى،  التجارية  وتعاماتها  املقاولن  م��ع 

ال�سكنية  القرو�ش  منح  ت�سهيل  اىل  باال�سافة 

املخ�س�سة  ال�����س��ن��ادي��ق  م���ن  ال�����س��رك��ة  مل��وظ��ف��ي 

يعملون  ممن  �سمانات  على  واحل�سول  لذلك 

 ( مالية  عهدة  ولديهم  ال�سركة  ل��دى  بوظيفة 

كاأمناء ال�سناديق وامل�ستودعات(.

الناظمة  ال��ت�����س��ري��ع��ات  اأن  ال�����س��رك��ة  وب��ي��ن��ت 

العقاري م�سجا لدى  الرهن  ان يكون  توجب 

دائ����رة االرا����س���ي وامل�����س��اح��ة بح�سور وم��واف��ق��ة 

هنالك  لي�ش  وبالتايل  العاقة،  ذات  االط��راف 

ت�سجيله  يتم  ال  ره��ن  الأي  ق��ان��وين  اع��ت��ب��ار  اي 

لدى الدائرة وفقا لاإجراءات املن�سو�ش عليها 

يف القانون.



االعالين
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انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

جهم احمد حمود الضمور

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

و مراكز  اال�شناد  امل�شانده خلدمات 

االت�شال بدون �شبب م�شروع اوعذر 

تنذرك  ال�شركة  ف��ان  ل��ذا  ر�شمي 

بالعودة اىل عملك فورا و اال �شيتم 

انهاء خدماتك لديها �شندا الحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�شنة 1996

الشركة املساندة 

لخدمات االسناد

ومراكز االتصال

 انذار عوده اىل العمل

 انذار للعامل : وديع 

صالح داود محمد منصور
من  اك��ر  تغيبت  ان��ك  حيث   

عن  متفرقة  ي���وم  ع�شرين 

العاملية  ���ش��رك��ه  يف  ال��ع��م��ل 

لال�شافات الكيماوية .

العودة  ب�شرورة  ننذركم  لذا   

اىل  ���ش��ي�����ش��ار  واال   ل��ل��ع��م��ل 

) 28  ( امل��ادة  تطبيق احكام 

من قانون العمل.

 امل���ن���ذره ���ش��رك��ة ال��ع��امل��ي��ة 

لال�شافات الكيماوية

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200120112(

ا�شتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن  �شركة هيثم ابو دروي�ش و�شريكه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

ت�شامن 

حتت الرقم )102095( بتاريخ 2011/7/28 قد تقدمت بطلب 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2020/9/7 

وقد مت تعيني ال�شيد /ال�شيدة  هيثم عو�ش ع�شري ابو دروي�ش  

م�شفيا لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : معان - اذرح – ت: 0779496558

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب 
عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  رق��م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

زهدي  ورث��ة  �شركة  ت�شفية  اج���راءات  ا�شتكمال  عن 

الكاتوت  

الرقم  حت��ت  ت�شامن   ���ش��رك��ات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

)100849 ( بتاريخ 2011/3/9 اعتبارا من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن

ال�شركات  مراقبة  بدائرة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  رق��م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

ابراهيم  �شركة  ت�شفية  اج����راءات  ا�شتكمال  ع��ن 

وجوزيف املجروح و�شركاهم

وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة  حتت الرقم 

)3081 ( بتاريخ 1988/7/11 اعتبارا من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن

ال�شركات  مراقبة  بدائرة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

 ا�شتنادا الحكام املاده )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم ) 9 ( ل�شنه 2006 يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري  ) موؤ�ش�شة اخلليج 

للمعدات البحريه ( و امل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم ) 2779 ( با�شم 

) كرم نا�شر �شالح اخل�شري ( جاري عليه نقل ملكيه لي�شبح با�شم ) ناديه جرب حممد خلف ( 

وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

م�شجل اال�شماء التجارية

االثنني   9/ 11 / 2020

اعالن صادر عن جامعة آل البيت
تعلن جامعة آل البيت عن طرح 

العطاء رقم ) 2020/29 (
صيانة الخوادم 

الرئيسية وبرمجياتها ملدة عام
العطاء  ه��ذا  يف  باال�شرتاك  الراغبني  واملتعهدين  ال�شركات  فعلى 

املفرق  البيت يف  اآل  العطاءات وامل�شرتيات يف جامعة  مراجعة دائرة 

اعتبارا من يوم االثنني املوافق 2020/11/9م ، من ال�شاعة الثامنة 

رخ�شة  معهم  م�شطحبني  يوميا  ظهرا  ع�شرة  الثانية  ولغاية  �شباحا 

مهن و�شهادة ت�شجيل �شاريتي املفعول �شمن املجال اعاله .

ثمن ن�شخة العطاء)25 ( خم�شة وع�شرون دينارًا غري م�شرتدة .

اخرموعد لتقدمي العرو�ش للعطاء اعاله ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهر 

يوم االحد املوافق 2020/11/29 م.

يرفق بالعر�ش كفالة  بنكية او �شيك م�شدق بن�شبة ) 3% ( من قيمة 

العر�ش ، وذلك �شمانًا لال�شرتاك بالعطاء وتو�شع  يف مغلف منف�شل .

تقدم املناق�شة من ثالث ن�شخ ) ا�شلية – �شورتني ( تو�شع كل ن�شخة 

يف مغلف منف�شل والكفالة يف مغلف منف�شل ، تو�شع جميع املغلفات يف 

مغلف خمتلف ويكتب عليه ا�شم امل�شرتك وعنوانه ورقم دعوة العطاء 

ويودع يف �شندوق دائرة العطاءات وامل�شرتيات ح�شب املواعيد اعاله .

موعد فتح مظاريف العطاء اعاله ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباح يوم 

االثنني املوافق 2020/11/30م.

ال ينظر يف املناق�شة غري امل�شتوفية لل�شروط الواردة اعاله .

اجور ن�شر االعالن على من ير�شو عليه العطاء اعاله .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة 

اعالن صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه
بخصوص طرح مناقصة محلية الجهة املستفيدة سلطة املياه

العامة  اال�شغال  وزارة  يف  وامل�شنفني  االخت�شا�ش  ذوي  من  املهتمني  على  ادناه  اجلدول  يف  املبينة  املحلية  املناق�شة  طرح  عن  املياه  �شلطة  تعلن 

مديرية  مراجعة  احلكومية  العطاءات  دائرة  عن  �شادرة  املفعول  �شارية  ت�شنيف  �شهادة  مبوجب  العطاء  ازاء  املبينة  الفئة  ح�شب  واال�شكان 

العطاءات يف مبنى �شلطة املياه الرئي�شي يف عمان الطابق ال�شاد�ش لالطالع واحل�شول على ن�شخة من املناق�شة املبينة ادناه مقابل املبلغ املبني ازاء 

العطاء وغري م�شرتدة ثمنًا لن�شخة العطاء الواحدة وعلى املناق�ش تقدمي �شورة عن �شهادة الت�شنيف �شارية املفعول لدى �شراء وثائق العطاء 

علما بان اخر موعد للبيع ال�شاعة الثانية م�شاء وتقدمي تاأمني دخول العطاء بكفالة بنكية مبغلف منف�شل ولن يتم قبول اية �شيكات م�شدقة 

وان يتم تثبيت مايلي عليها :

رقم املناق�شة

ا�شم املناق�شة

التاأمني با�شم : عطوفة امني عام �شلطة املياه باال�شافة لوظيفته

مدة �شريان التاأمني : ) 180 ( مائة وثمانون يوما من تاريخ ايداع العرو�ش

قيمة التاأمني : مبينة  ازاء املناق�شة

ا�شم املناق�ش كما هو وارد يف �شهادة الت�شنيف

موعد ايداع العرو�ش كما هو مبني ازاء العطاء يف �شندوق �شلطة املياه الطابق االول

يحق للجنة ال�شراء املحلية الغاء العطاء يف اي وقت دون ابداء اال�شباب ودون ان تتحمل �شلطة املياه اي تبعات مالية او عقدية

مدة �شالحية العر�ش ) 180 ( يوما تقومييا من تاريخ ايداع العرو�ش 

اجور االعالن على من تر�شو عليه املناق�شة 
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رسالة الضمان
إلى أصحاب المنشآت غير المشمولة بالضمان

الضمان.. حماية وأمان

بادر .. بالشمول
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حالة اسم العطاءرقم العطاء
العطاء

ثمن التصنيف 
النسخة 
بالدينار

قيمة 
تأمين 

الدخول 
بالدينار

موعد زيارة موعد البيع
الموقع

اخر موعد لقبول 
طلب التوضيح حول 
وثائق الشراء      

  ) االستيضاحات (

موعد ايداع العروض

حماية حرم محطة تعزيز 
خزان دابوق / مشروع 

جر مياه الديسي

خامسة او جديد
رابعة انشاء 

االبنية

751500 11/11/2020
ــــ

18/11/2020

الخميس 
 2020/11/19
الساعة التاسعة 

صباحا في 
شؤون المياه

االحد 
22/11/2020

االحد 
29/11/2020

الساعة الثانية عشر مساء

امني عام سلطة املياه بالوكالة
رئيس لجنة الشراء املحلية
املهندس احمد علي العليمات

بقل�ب م�ؤمنة بق�ضاء اللـه وقدره 

تنعى اأ�ضرة �ضحيفة الأنباط ممثلة مبديرها 

العام ح�ضني اجلغبري وكافة العاملني فيها
املغفور لها باإذن اهلل تعاىل املرحومة

ـــــــــاين �ـــضـــامـــي اجلـــــاد اأم
زوجة الزميل ال�ضتاذ حممد الرفايعة

ويتقدمون من الزميل العزيز ومن اآل الفقيدة وذويها 

باأ�سدق م�ساعر املوا�ساة وح�سن العزاء

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنها ف�سيح جناته

انا للـه وانا اليه راجع�ن

بسم هللا الرحمن الرحيم
ِتي(  صدق هللا العظيم  ًة َفاْدُخلِي فِي ِعَباِدي َواْدُخلِي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي إَِلى َربِّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ )يا أَيَّ
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�أهمية خا�صة على خمتلف  �رت��َدت  �ملا�صي،  �لتاريخية يوم �خلمي�س  �ل�صلط  �إىل مدينة   زيارتنا 

�إذ �أنها َعّمقت وَر�ّصخت حمبتنا �لغامرة لهذه �ملدينة �ملتحف، �لتي َتعتمر بالتاريخ �لعريق  عد،  �ل�صُ

وت�صتعيده يومياً، وحتافظ على �آثاره لي�س لل�صعب �لأردين فح�صب، بل ولأجل �لب�صرية جمعاء �أي�صاً، 

فكنوز �ل�صلط ُملٌك للإن�صانية برمتها، ذلك �أن تاريخ وو�قع ويوميات هذه �ملدينة هو جزء ِمن كل عاملي 

نظر�ً لتمّيزها وفر�دتها.

 جنحت وز�رة �ل�صياحة و�لآثار يف تنظيم زيارة متميزة لنا �إىل �ل�صلط �لتي فتحت �أمامنا ذر�عيها، 

لنغرف منها ما �صئنا من �لتاريخ و�لثقافة و�جَلماليات، وَعر�َصت علينا عظمة �لإن�صان �لأردين �لذي 

مدت �أمام جحافل �لطامعني و�ُصّر�ق �لتاريخ و�جلغر�فيا، و�أده�صت  َبَنى و�صّيد كل هذه �لَعمائر �لتي �صَ

ور�صالتهم  �لأنبياء  ولحت�صانها  بعظمتها  �لعادي  و�ملو�طن  و�ملو�صوعي  و�لَعاِل  و�لبعيد،  �لقريب 

وِقيمهم �ل�صامية �لباقية �أبد �لدهور.

�لناطقات  �لأردن��ي��ات  �ملو�طنات  نحن  َمّكننا  بخري”،  �أردن��ن��ا  ج��ّن��ة..  “�أردننا  �ل�صهري  �لربنامج   

ر�صمية  وبرتتيبات  زهيد  بثمن  و�لتاريخية  �لأث��ري��ة  وكنوزها  �ململكة  على  �لتعّرف  من  بالرو�صية 

و�إلكرتونية �صهلة �ملَنال، تخت�س وجتيد وترَبع ومتتاز وُتبدع وتت�صم بدّقتها، ما يوؤكد ُعلو َكعب مكانتها 

وكو�درها وحذ�قتهم، ف�صمن �لإجر�ء�ت �لر�صمية �لناجحة كان �لتنقل بحافلة ر�قية و�صائقني ُنبهاء، 

�ل�صهري،  �أطباق �ملطبخ �لأردين  �ل��وز�رة تعريفنا على  �أمامنا بي�صر، ول تن�َس  �ملو�قع �لأثرية  وفتح 

�ملطعم  يف  �لكثري  وغ��ريه��ا  و�ملَ�����ص��اوي،  و�ملَ��ح��ا���ص��ي،  �ل����دو�يل،  وورق  تفا�صيله،  بكل  �لبلدي  كاملن�صف 

�لفلكلوري �لبيتوتي �ل�صهري “زمانك يا �صلط”، ما �أكد �أن �لربنامج �لوز�ري �ل�صياحي – �لثقايف ناجح 

ومتفّوق ور�بح بامتياز، وقد �رتقى بن�صاطات هيئتنا �لجتماعية �لفاعلة )نادي “ناديجد�” لل�صيد�ت 

�صديقات �لثقافة �لرو�صية(، ليغدو �أحد �لرو�فع �لأن�صط يف �لتعِريف بالأردن، وجلذب �ملهتمني نحوه 

من خمتلف �لدول �لتي ننتمي �إليها �أ�صًل، وتتمدد على جغر�فيا دولية و��صعة.

ومتانتها  ِدّقتها  يف  و�ملذهلة  �آلياتها،  �ملُحَكَمة  �مل�صكورة  �ل��وز�ري��ة  �لرتتيبات  ه��ذه  كل  وم��ع  لكن،   

�ل��ك��ر�م، حَت��دث بع�س �لأخ��ط��اء و�لنو�ق�س بني  و�صو�بيتها �لتي نلم�صها دوم��اً من ل��دن �مل�صوؤولني 

لة. ومن هذه �لنو�ق�س على  حني و�آخ��ر، رمبا لأ�صباب تلُحق �لأعمال وت�صّعبها لدى �أ�صحاب �ل�صِّ

َدَمنا بتعيني دليل �صياحي ُمَر�ِفق ملجموعتنا - �لتي تت�صّكل من �صيد�ت  �صبيل �ملِثال، �لإ�صر�ر �لذي �صَ

هّن ع�صو�ت يف �لنادي - يتحدث بالإجنليزية بدًل من �لرو�صية )!(، ِعلماً باأننا ل نتقن �لإجنليزية 

و�لعربية �لف�صحى. ولأج��ل ت�صهيل معرفتنا ب��الأردن وح�صولنا على معلومات توؤهلنا للدعوة �إليه 

�ل�صياح من فئة  �أدلء  بالرو�صية )دون  �لناطقات  �ل�صيد�ت  �لأن�صب له من  نادينا �عتماد  �أق��َر  عاملياً، 

�لرجال(، ذلك �أن �صيد�تنا َيعملن بخرب�ت عميقة يف مهنة �لدللة �ل�صياحية، و�أ�صماوؤهن موّثقة منذ 

�صنو�ت طويلة يف �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية يف �ململكة، �صمنها وز�رة �ل�صياحة وجمعية �أدلء �ل�صياح �لأردنية. 

 �إ�صافة �إىل ذلك، �كت�صفنا ذ�ت مرة، �أن �ملطعم �ملُعَتَمد وز�رياً، يف عجلون، ل يكن لديه ِعلم بح�صورنا 

�إليه لتناول �لغد�ء يف �صالة تطل على طبيعة غّناء وجبال �صاهقة وغابات كثيفة وجميلة، وبالتايل ل 

يتمكن م�صبقاً من حت�صري طعام �لغد�ء لنا، �إل �أنه )قام بالو�جب و�أكرث(، وقد �أذهلتنا �إد�رته ب�صرعة 

ت�صحيح �خلطاأ �حلا�صل، مما �أدخل �لبهجة و�ل�صرور و�حلبور �إىل قلوب �صيد�تنا، ومّتعنا باندفاعة 

جديدة يف �لتعريف بالأردن َمليكاً ودولًة �صعباً، وخلدمة هذ� �لبلد �لطيب �ملعطاء. 

  يف �أن�صطة نادينا �لثقايف �لأردين لل�صيد�ت �لناطقات بالرو�صية، ل يتم �لتجو�ل ملجرد �لتجو�ل 

يف �أرج��اء �لأردن �لَعامر، و�إمنا هو �لتجو�ل �لهادف ثقافياً وح�صارياً للتعّرف على �ململكة عن ُقرب 

من خلل �إدر�كها بعمق عيانياً وميد�نياً، ولفهمها وتقدير مكانتها �صمولياً، ولكتناز وَجمع �ملعلومات 

�أ�صدقاء  �جلاذبة عنها، متكيناً وتعزيز�ً لرحابة و�ّت�صاع ر�صالتنا �لثقافية يف رَي��اح �ملَعمورة، ولتكثري 

�لأردن ون�صر �صورته يف �لعال، مما ُي�صّهل علينا عملية �جلذب �ل�صياحي و�لثقايف للمزيد من �صر�ئح 

عات �ل�صتثمار �صوبه خدمة للدولة و�ل�صعب و�ل�صد�قة �لعاملية. مَّ �لنتلجن�صيا وُمَ

حترير  ورئي�صة  �لأُردن��ي��ة،  و�ل�صياحة  �لتاريخ  يف  متخ�ص�صة  �أردن��ي��ة  رو�صية/  و�إعلمية  *كاتبة 

جريدة »�ملُلحق �لرو�صي« يف �صحيفة »ذ� �صتار« �صابقاً، وحائزة على �أو�صمة وتقدير�ت ر�صمية من �لدول 

�ل�صديقة.

نيدوغينا* يلينا 

)السلط( المدينة المتحف 
تستقبل الروسيات األردنيات االنباط - وكاالت

�لرئي�س  �أن  بو�صت”  “و��صنطن  �صحيفة  ك�صفت 

�لتوقيع  يعتزم  ب��اي��دن،  ج��و  �ملنتخب،  �لأم��ريك��ي 

�أد�ء  ب��ع��د  تنفيذية  �أو�م�����ر  �صل�صلة  ع��ل��ى  ب�����ص��رع��ة، 

مغايرة  �ل��ث��اين،  كانون   20 يف  �لد�صتورية  �ليمني 

متاماً لقر�ر�ت �تخذها مناف�صه �جلمهوري دونالد 

تر�مب.

و�أوىل هذه �ل��ق��ر�ر�ت، وفقاً ملقربني من حملة 

للمناخ،  باري�س  لتفاقية  ب��ال��ع��ودة  تتعّلق  ب��اي��دن، 

�ل�صحة  “منظمة  من  تر�مب  �ن�صحاب  و�صتبطل 

�لعاملية«.

وبح�صب �ل�صحيفة، ف��اإّن بايدن �صيلغي كذلك 

حظر �ل�صفر �ملفرو�س على بع�س �لبلد�ن، و�صيعيد 

�لربنامج �لذي ي�صمح ل�”�حلاملني”، �لذين قدمو� 

�إىل �لوليات �ملتحدة ب�صكل غري قانوين كاأطفال، 

بالبقاء يف �لبلد، وفقاً ملطلعني على هذه �خلطط.

و�أم�صى كبار م�صت�صاري بايدن �صهور�ً، يعملون 

بهدوء على �أف�صل �ل�صبل لتنفيذ �أجندته، �إذ ي�صتعد 

مئات �مل�صوؤولني �لنتقاليني للعمل د�خل �لوكالت 

دليل  بتجميع  ه��وؤلء،  وق��ام  �ملختلفة.  �لفيدر�لية 

ي�صاعد بايدن على توجيه قر�ر�ته وتلبية �لوعود 

�لتي �أطلقها �إبان حملته �لنتخابية.

م�����ص��دري��ن  ع���ن  “�صي.�أن.�أن”  ق��ن��اة  ون��ق��ل��ت 

�لث��ن��ني،  �صي�صكل،  ب��اي��دن  �إّن  ق��ول��ه��م��ا  مطلعني 

“كورونا«.  مل��و�ج��ه��ة ج��ائ��ح��ة  ف��رق��ة ع��م��ل م��ن 12 

و�صري�أ�س فريق �لعمل �جلر�ح �لعام �ل�صابق فيفيك 

و�ل��دو�ء  �ل��غ��ذ�ء  لإد�رة  �ل�صابق  و�ملفو�س  م��ورث��ي، 

�صميث  نونيز  مار�صيل  و�لدكتورة  كي�صلر،  ديفيد 

م��ن جامعة ي��ي��ل. وم��ن �مل��ق��رر �لإع����لن ع��ن بقية 

�أع�صاء فرقة �لعمل �لثنني. ويقول مقربون من 

د�ئ����رة ب��اي��دن �أن���ه ق��د ي�صطر �إىل �لع��ت��م��اد على 

�ل��وك��الت  توجيه  لإع����ادة  �لتنفيذية  �لإج������ر�ء�ت 

على  خمتلف  موقف  وتبني  �لفيدر�لية،  و�للو�ئح 

�مل�صرح �لعاملي، يف ظل �لتحدي �لذي قد يو�جهه يف 

�لكونغر�س لدفع ت�صريعات رئي�صية.

االنباط - وكاالت

�ل��دك��ت��ور عبا�س  �مل�����ص��ري  �مل��ي��اه  علق خبري 

�لنه�صة بعد رحيل  �صد  �صر�قي على م�صتقبل 

�لبيت  عن  تر�مب  دون��ال��د  �لأمريكي  �لرئي�س 

�إد�رة �أمريكية جديدة.  وقال  �لأبي�س، وق��دوم 

�لنه�صة  تتدخل يف مفاو�صات  “ل  �أمريكا  �أن 

على مد�ر 9 �صنو�ت حتى �أعلنت عن ��صت�صافتها 

2019 حتى فرب�ير  نوفمرب  �أ�صهر من  لأرب��ع��ة 

2020 يف و��صنطن، و�لتقت مع وزر�ء �خلارجية 

و�ل�����ري ل���ل���دول �ل���ث���لث حل��ث��ه��م ع��ل��ى �أه��م��ي��ة 

�لو�صول �إىل �تفاق، ويف هذه �ملفاو�صات قامت 

�إىل  �مل��ر�ق��ب ثم  ب��دور  �ل���دويل  �أمريكا و�لبنك 

وقعت  نهائي  �ت��ف��اق  ب�صياغة  وق��ام��ت  و�صيط، 

�ل�صود�ن  ورف�س  �لأوىل  بالأحرف  عليه م�صر 

وتغيبت �إثيوبيا يف �للحظات �لأخرية«.

�مل��ت��ح��دة ج���زء�  �ل����ولي����ات  “قطعت  وت���اب���ع 

تعود  حتى  لإثيوبيا  �ملتو��صعة  �مل�صاعد�ت  من 

للتوقع على �لتفاق، ويف 23 �أكتوبر �أدىل تر�مب 

بت�صريحات نارية عن خطورة �ملوقف مما �أدى 

�إىل حتريك مياه �ملفاو�صات �لر�كدة لأكرث من 

�صهرين ون�صف �إل �أنها ف�صلت �أي�صا لعدم توفر 

�لإر�دة �ل�صيا�صية لدى �لطرف �لإثيوبي، وعدم 

وزر�ء  و��صتبعاد  للمر�قبني،  فعال  دور  وج���ود 

�خلارجية من �ملفاو�صات«.

�لثقل  ي�صتخدم  “ل  تر�مب  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 

وت�صجيعها  �إثيوبيا  على  لل�صغط  �لأم��ري��ك��ي 

على �لتوقيع على �تفاق �ل�صد لأ�صباب منها �أن 

�لنه�صة ل يكن �صمن �لهتمامات �لأمريكية، 

و�ن�صغال  و�ل��ع��ال  لأمريكا  ك��ورون��ا  �جتياح  ثم 

تر�مب بحملته �لنتخابية �لثانية«.

�لقادمة،  �ملرحلة  يف  �لأمريكي  �ل��دور  وع��ن 

�ل��ق��ي��ادة  “على ع��لق��ة  ي��ت��وق��ف  �إن ذل���ك  ق���ال 

�ل�صيا�صية يف م�صر بالإد�رة �لأمريكية �جلديدة 

�لتي ميكنها �لتدخل �جلاد للو�صول �إىل �تفاق 

�لتي  و�أنها هي  �لثلث، خا�صة  �ل��دول  ير�صي 

خططت لعمل �مل�صروعات �ملائية يف �إثيوبيا ملنع 

مياه �لنيل من �لو�صول �إىل �ل�صد �لعايل بعد 

�ن�صحابها من �مل�صاركة يف بنائه.

ك��ب��رية يف  م�����ص��ال��ح  ل��ه��ا  “�أمريكا  وخ��ل�����س 

م�صر  على  وتعتمد  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  منطقة 

ك��ث��ري� لتحقيق �أه���د�ف���ه���ا خ��ا���ص��ة م���ع �ل���دول 

�لعربية كما �أن مل�صر �أي�صا م�صالح مع �أمريكا، 

�ملتوقع  من  فاإنه  ه��ذه  �مل�صالح  لعلقة  ونظر� 

وخربة  بحكمة  �لأمريكية  �لإد�رة  تت�صرف  �أن 

ودبلوما�صية �لرئي�س �ملنتخب �لطويلة لتعميق 

�صد  ق�صية  ح��ل  ط��ري��ق  ع��ن  مب�صر  علقاتها 

�لنه�صة«.

االنباط - وكاالت

�صنو�ت  ث��لث  ق��ر�ب��ة  ��صتمر  خ��لف  بعد 

�ل��رئ��ي�����س  ه��ن��اأ  وو����ص��ن��ط��ن،  ر�م �هلل  ب���ني 

�لفل�صطيني حممود عبا�س �م�س �لرئي�س 

�لأم���ري���ك���ي �مل��ن��ت��خ��ب ج���و ب���اي���دن ون��ائ��ب��ه 

كاميل هاري�س بفوزهما يف �لنتخابات.

م��ع  �ل���ع���م���ل  �إىل  “�أتطلع  و�أ������ص�����اف 

�ل���رئ���ي�������س �مل���ن���ت���خ���ب ب����اي����دن وح��ك��وم��ت��ه 

لتعزيز �لعلقات �لفل�صطينية �لأمريكية 

و�لعد�لة  و�ل�صتقلل  �حل��ري��ة  وحتقيق 

من  �لعمل  وك��ذل��ك  ل�صعبنا،  و�لح����رت�م 

�أجل �ل�صلم و�ل�صتقر�ر و�لأمن للجميع 

يف منطقتنا و�لعال”. 

ل��ك��ن ع��ب��ا���س �خ���ت���ار يف ب��ي��ان��ه جت��اه��ل 

ي��دي��ع��وت  �صحيفة  وف���ق  �مل��ف��اه��ي��م  ب��ع�����س 

ل  �ملثال  �صبيل  على  مو�صحة،  �ح��رن��وت 

�ل�صلم  عملية  �إىل  �ملوجز  بيانه  يف  ي�صر 

 1967 وح��دود  �لدولتني  وح��ل  و�إ�صر�ئيل 

عليها  �لفل�صطينية  �لقيادة  تتطلع  �لتي 

لإقامة �حلل �ل�صيا�صي و�لرغبة يف �إقامة 

فل�صطينية. دولة 

ووفقا لتحليل �ل�صحيفة فاإن �بو مازن 

يف  �لأف�صل  من  �أن��ه  �إىل  ي�صري  �لبيان  يف 

و�إع��ادة  ببطء”  �لعلقات  “�أخذ  �هلل  ر�م 

�ل���ع���لق���ات �ل���ت���ي ق��ط��ع��ت ب���ال���ك���ام���ل م��ع 

�ل�صيا�صية  �لعملية  �إع��ادة  قبل  و��صنطن 

�إىل �خلطاب.

من  �لأخ���رية  �لأرب���ع  �ل�صنو�ت  وك��ان��ت 

بالن�صبة  ل��ل��غ��اي��ة  ���ص��ع��ب��ة  ت���ر�م���ب  �إد�رة 

للفل�صطينيني حيث �عتربت �إد�رة تر�مب 

�إن�صائها، حيث  �لأكرث عد�ء لل�صلطة منذ 

�ع���رتف���ت �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة ب��ال��ق��د���س 

ع��ا���ص��م��ة لإ����ص���ر�ئ���ي���ل ون��ق��ل��ت ���ص��ف��ارت��ه��ا 

م���ن ت���ل �أب���ي���ب ، و�أوق����ف����ت م�����ص��اع��د�ت��ه��ا 

و�أوق��ف��ت  لل�صلطة،  �ل�صنوية  �خل��ارج��ي��ة 

م�صاعدتها لوكالة �لأمم �ملتحدة مل�صاعدة 

مكتب  و�أغلقت  �لفل�صطينيني،  �للجئني 

وط���ردت  و����ص��ن��ط��ن  يف  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة 

�ل�����ص��ف��ري ح�������ص���ام زم���ل���ط م����ن �أر�����ص���ي���ه���ا 

�لأم��ن  ل��ق��و�ت  �لأم��ن��ي��ة  �مل�صاعدة  و�أوق���ف 

�لفل�صطينية.

تلك �خلطو�ت  �أن  �ل�صحيفة  و��صافت 

ك����ان����ت م���ق���دم���ة ل��ن�����ص��ر خ���ط���ة �ل�������ص���لم 

�لأم���ري���ك���ي���ة �ل���ت���ي �أط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا �����ص���م “ 

�لطريق  م��ه��دت  “ و�ل��ت��ي  �ل��ق��رن  �صفقة 

�لغربية  �ل�صفة  من  لأج��ز�ء  كبري  ل�صم 

و�نهاء �إقامة دولة فل�صطينية على حدود 

عام 1967 .

وكان �لرئي�س عبا�س عرب عن �لغ�صب 

قام  تر�مب عندما  �إد�رة  �لفل�صطيني من 

ب�صتم تر�مب خلل خطاب علني مبا�صر 

�صتم  ك��م��ا  بيتك”.  “يخرب  ف��ي��ه  ق����ال 

ونعته”�بن  ف��ري��دم��ان  دي��ف��ي��د  �ل�����ص��ف��ري 

�إىل  �لآن  �لفل�صطينيون  ويتطلع  �لكلب«. 

��صتعادة �لعلقات مع و��صنطن.

االنباط - وكاالت

ت�����ص��ت��غ��ل ح���ك���وم���ة �لح�����ت�����لل �ل���ف���رتة 

�أر����ص��ي  لنهب  ت��رم��ب،  ولي���ة  م��ن  �ملتبقية 

خلل  من  �ل�صتيطان  وتو�صيع  �ملو�طنني، 

�ل�صتيطانية،  �ل���وح���د�ت  م��ن  م��زي��د  ب��ن��اء 

وت�صعيد هدم منازلهم.

وقال �ملكتب �لوطني للدفاع عن �لأر�س 

�ن �لحتلل يهدف  ومقاومة �ل�صتيطان، 

�لتغيري  �إح�����ر�ز م��زي��د م��ن  �إىل  ذل���ك  م��ن 

�ملحتلة،  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�صفة  يف  �ل��دمي��غ��ر�يف 

خا�صة يف �لقد�س �ملحتلة ومناطق �لأغو�ر 

�لفل�صطينية، معترب� �أن فر�صة �لنتخابات 

�صكانيا  جتمعا  لتمحو  ج���اءت  �لأم��ريك��ي��ة 

فل�صطينيا.

�أن �صلطات �لحتلل هدمت  �إىل  و�أ�صار 

“حم�صة  خ��رب��ة  يف  ك��ام��ل  �صكنيا  جت��م��ع��ا 

و�حدة  وهي  �ل�صمالية،  ب��الأغ��و�ر  �لفوقا” 

م��ن �ل��ت��ج��م��ع��ات �ل��رع��وي��ة �ل������38، �ل��و�ق��ع��ة 

د�خل مناطق تّدعي �إ�صر�ئيل �أنها “مناطق 

ملنازل  ه��دم  عملية  �أك���رب  يف  نار”،  �إط���لق 

�ملو�طنني يف �ل�صفة، منذ عقد من �لزمن.

م�صكنا   76 ن��ح��و  �ل��ه��دم  عملية  وط��ال��ت 

وخليا  �أغ��ن��ام،  وحظائر  وبرك�صا،  ومن�صاأة 

 60 ت�صم  فل�صطينية،  عائلة  ل���11  �صم�صية، 

تربية  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��دون  �مل��ن��ط��ق��ة،  ي�صكنون 

�ملا�صية، وي�صتفيدون من �لأر��صي �ملفتوحة 

ملو��صيهم،  رع��ي  يف  �لكبري  �لبقيعة  ل�صهل 

بالأر�س،  �لحتلل  جر�فات  �صوتها  حيث 

�لتي  �ملياه و�ملعالف  فيما ل ت�صلم م�صارب 

ت�صتخدم للمو��صي �أي�صا من عملية �لهدم.

عائلة   15 �لح��ت��لل  �صلطات  و�أخ��ط��رت 

خربة  يف  م�صاكنها  ع��ن  ب��ال��رح��ي��ل  ب��دوي��ة 

على  �صنتها  �صعو�ء  حملة  �صياق  يف  �ب��زي��ق، 

�ل��ت��ج��م��ع��ني �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني يف �لأغ�������و�ر 

ج��ر�ر�ت  على  خللها  ��صتولت  �ل�صمالية، 

زر�عية لأهايل �خلربتني، و�صهاريج �ملياه، 

وم��رك��ب��ات��ه��م �خل��ا���ص��ة. وت�����ص��ع��ى ب��و���ص��ائ��ل 

مو��صلة  من  �ملو�طنني  منع  �إىل  خمتلفة، 

�ل�����ص��ك��ن يف �مل��ن��ط��ق��ة، وم����ن ���ص��م��ن��ه��ا ه��دم 

م��ن��ازل��ه��م م����ر�ر� وت���ك���ر�ر�، ل��ت��ك��ون فري�صة 

���ص��ه��ل��ة ل���لإط���ب���اق ع���ل���ى ه�����ذه �لر������ص����ي، 

��صتعد�د� لتنفيذ م�صروع �ل�صم .

بقرية �خلان  ت��ز�ل �لخطار حت��دق  ول 

�لأحمر �صرق �لقد�س، وفق ما ن�صر موؤخر� 

ب��ني مكتب رئي�س  د�خ��ل��ي��ة  ن��ق��ا���ص��ات  ح���ول 

حكومة �لحتلل، ومكتب رئي�س �حلكومة 

�لبديل، ب�صاأن خمططات هدم �خلان، حيث 

م�صري  �إن  �جلوهري،  �لتفاق  بنود  تقول  

هذ� �لتجمع هو �لهدم و�صكانه �صيطردون، 

ف��ه��ن��اك �ت��ف��اق ع��ل��ى ه����ذ�، وم���ا ب��ق��ي فقط 

ت�صري  ما  وح�صب  �لتفا�صيل،  مناق�صة  هو 

�مل�صادر �ملختلفة.

ت��ع��اون  دون  �ل���ه���دم  ت��ن��ف��ي��ذ  مي��ك��ن  ول 

ج����ه����ات �أخ��������رى وع����ل����ى ر�أ�����ص����ه����ا حم��ك��م��ة 

�لحتلل �لعليا، حيث �صادق �لق�صاة مرة 

تلو �لأخ��رى على �أو�م��ر �لهدم �لتي متّكن 

م���ن ط���رد ���ص��ك��ان �خل����ان �لأح���م���ر، �إر����ص���اء 

للم�صتوطنني.

ع��ل��ى  رد�  �ل���ت���ف���ا����ص���ي���ل  ه������ذه  وج��������اءت 

“ريغافيم”  ح��رك��ة  ب���ه  ت��ق��دم��ت  �ل��ت��م��ا���س 

ب��ه��دف  “�لعليا”،  �أم������ام  �ل���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة، 

�إ�صد�ر حكم يق�صي باإخلء �خلان �لأحمر 

وهدمه، حيث حت��اول منذ عامني حركات 

نتنياهو  على  �ل�صغط  ��صتيطانية،  ميينية 

من �أجل �لو�صول �ىل هذ� �لهدف  .

ويف �ل�صياق، بد�أ قادة �مل�صتوطنات �ملقامة 

على �أر��صي �ملو�طنني يف �ل�صفة بال�صغط 

على نتنياهو، من �أجل �لعمل على تطبيق 

خ��ط��ة �ل�����ص��ي��ادة و�ل�����ص��م، دون �ن��ت��ظ��ار ما 

�صتوؤول �إليه نتائج �لنتخابات �لأمريكية.

م�����ص��ت��وط��ن��ات  “مل�س  رئ���ي�������س  وك������ان 

�ل�صامرة” يو�صي د�غان، قال �إنه يجب على 

نتنياهو �أن يعلن تطبيق �ل�صيادة فور�، دون 

�ل��ولي��ات  يف  �ل�صيا�صية  �ل��ت��ط��ور�ت  �نتظار 

�ملتحدة، فمن �لأ�صهل �تخاذ خطو�ت عندما 

�لبيت  يف  لإ���ص��ر�ئ��ي��ل  م��وؤي��د  رئي�س  يجل�س 

�لأبي�س، لكن بالن�صبة ملو�طني �إ�صر�ئيل، ل 

بايدن  �لأبي�س،  �لبيت  �صيكون يف  يهم من 

�أو ترمب �أو �أي �صخ�س �آخر، ما يهم هو ما 

يحدث هنا«.

ودع��������ا ع�������ص���و �ل���ك���ن���ي�������ص���ت ب��ت�����ص��ل��ئ��ي��ل 

�صموترييت�س، �إىل ��صتغلل �لفرتة �لزمنية 

بهدف  رئ��ي�����ص��ا،  ت��رم��ب  فيها  �صيبقى  �ل��ت��ي 

�ل�صيادة على �مل�صتوطنات بال�صفة،  تطبيق 

مدعيا �أنه �إذ� خ�صر ترمب، ف�صن�صطر �إىل 

�ل�صيادة  لتطبيق  نتنياهو  ع��ل��ى  �ل�صغط 

وتثبيتها قبل و�صول بايدن.

�لهدم  عملية  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  و�ن��ت��ق��دت 

�لإ�صر�ئيلي  �لح��ت��لل  �إج����ر�ء�ت  وو�صفت 

�ل��دويل.  للقانون  خطري”  “�نتهاك  باأنها 

ووفقا ملكتب �لأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون 

�صلطات  هدمت  فقد  “�أوت�صا”،  �لإن�صانية 

�أن��ح��اء  689 م��ب��ن��ى يف خم��ت��ل��ف  �لح���ت���لل 

منذ  �ل�صرقية  �لقد�س  فيها  مب��ا  �ل�صفة، 

بد�ية �لعام �جلاري.

و�أو�صحت �أن �ل�صفة، ت�صهد �أكرب عملية 

 869 ت��ه��ج��ري  �إىل  �أدت  ���ص��ن��و�ت  م��ن��ذ  ه���دم 

فل�صطينيا وتركهم بل ماأوى، وعادة ما يتم 

�لتذرع بالفتقار �إىل رخ�س �لبناء، �لتي ل 

ي�صتطيع �لفل�صطينيون �حل�صول عليها يف 

�لتقييدي  �لتخطيط  نظام  ب�صبب  �ل��ع��ادة، 

و�لتمييزي.

عديدة،  م�صادر  معطيات  �إىل  و��صتناد�ً 

ي��ّت�����ص��ح �أن ع���دد �مل��و�ط��ن��ني �ل��ذي��ن ف��ق��دو� 

فيها  مب��ا  �ل�صفة،  يف  �ل��ع��ام  ه��ذ�  منازلهم 

�ل��ق��د���س �ل�����ص��رق��ي��ة، ي��ف��وق �ل��ع��دد �ل�صنوي 

للأعو�م �ل�صابقة منذ عام 2016.

مغايرة لقرارات ترامب .. أوامر تنفيذية فورية سيوّقعها بايدن 

مستقبل سد النهضة بعد رحيل ترامب

السلطة الفلسطينية تنهي مقاطعتها لالدارة االمريكية

تصاعد عمليات الهدم والتطهير العرقي في األغوار الشمالية لتنفيذ خطة الضم
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ب��ع��د ���ص��ق��وط �ل��رئ��ي�����س �لم��ري��ك��ي دون��ال��د 

�أع��ل��ن  �ل�������وزر�ء،  ت���ر�م���ب ويف جل�صة م��ل�����س 

�إقامة  نتنياهو  �لإ�صر�ئيلية  �حلكومة  رئي�س 

م�صتوطنة جديدة على حدود قطاع غزة.

�إىل  ق����ر�ر�  �ل��ي��وم  �أق����دم  “�إنني  و�أ����ص���اف: 

يف  جديدة  م�صتوطنة  �إق��ام��ة  ب�صاأن  �حلكومة 

 ... نباأ عظيم لإ�صر�ئيل  حميط غ���زة... ه��ذ� 

غلف  مل�صتوطنات  بالن�صبة  عظيم  نباأ  وه��ذ� 

غ��زة.. ونو��صل تطوير �ملجتمعات �جلنوبية، 

و�لكيبوت�صات،  �ل�صغرية  �لقرى  ذل��ك  يف  مبا 

ونعمل على تطوير �أحياء جديدة يف �صديروت 

ونتيفوت«.

�أن هناك  �أخربكم  �أن  “يجب  قائل  وتابع 

قائمة �نتظار وهذ� �أف�صل دليل على �صمودنا«.

بعد سقوط ترامب.. مستوطنة 
جديدة على حدود غزة



الدويل
90

االنباط - وكاالت

بعد اإعالن الفائز يف النتخابات الأمريكية 

وخ�سارة �لرئي�س دونالد تر�مب، بد�أ م�ساعدوه 

لعبة �لل�م وحتميل �لآخر م�س�ؤولية هزميته 

�أمام �ملر�سح �لدميقر�طي ج�زيف بايدن.

“ديلي  �سحيفة  تق�ل  كما  �ل�س�ء  ولكن 

ج��ارد  وم�ست�ساره  �سهره  على  ت��رّك��ز  ميل” 

�لبيت  يف  �ملتعكر  �مل����ز�ج  �إن  وق��ال��ت  ك������س��ر. 

�أ�سبح  ك�فيد-19  فيه  �نت�سر  �ل��ذي  �لأبي�س 

قبيحا. و�ل�سبب يف حتميل ك��سر �مل�س�ؤولية 

ك�نه �مل�س�ؤول �لفعلي عن حملته �لنتخابية. 

حليف  ع����ن  ب��ست”  “و��سنطن  ون���ق���ل���ت 

�لف�سل  لُن�سب  �لرئي�س  ف��از  “ل�  ل��ر�م��ب: 

جلارد ول� خ�سر ف�سيتحمل �مل�س�ؤولية”.

�أدو�ر يف عامل تر�مب،  ولعب ك��سر عدة 

من رجل �لبيت �لأبي�س يف �ل�سرق �لأو�سط، 

وم��ن�����س��ق �جل���ه����د مل��ك��اف��ح��ة ك����رون���ا للمدير 

ب��ر�د  وك���ان  �ن��ت��خ��اب��ه.  �إع�����ادة  �لفعلي حلملة 

�ل��ب��د�ي��ة،  �ل���ذي ق���اد �حل��م��ل��ة م��ن��ذ  بار�سكيل 

وك��ان ك��سر  �سيء.  �إىل ك��سر يف كل  يع�د 

د�ئ���م���ا �إىل ج��ان��ب �ل��رئ��ي�����س، وك�����ان م��ع��ه يف 

�ل��ي���م��ن �لأخ����ري����ن م���ن ج����لت���ه يف �سبع 

وليات متاأرجحة، وع�سرة جتمعات �نتخابية. 

وُط��ل��ب م��ن��ه �حل�����س���ر �إىل �مل�����س��رح يف و�ح��د 

�أخ���رى. وكان  ��سمه يف  وُذك���ر  �لتجمعات  من 

يقف يف معظم �لأحيان يف �خللف ينظر �إىل 

�جلماهر �لذين مل تكن ترتدي �لكمامات �إل 

قّلة، ومل يلتزم�� بالتباعد.

ت��ر�م��ب، مل  وعلى خ��اف بقية م�ساعدي 

�لرق�س على  �لرئي�س يف  �إىل  ك��سر  ين�سم 

�أنغام �أغنية “و�ي �أم �سي �إي” �لتي ختم بها 

حملته �لنتخابية. وكان ك��سر مع �لرئي�س 

يف ي�م �لنتخابات، حيث �ن�سم �إليه يف ج�لته 

ع��ل��ى م���ق���ر�ت �حل��م��ل��ة يف �أرل��ن��غ��ت���ن ب���لي��ة 

�لعائلة  وبقية  �لليل معه  فرجينيا، وق�سى 

�إقامة �لرئي�س يف  �لنتائج من مقر  ير�قب�ن 

�لبيت �لأبي�س.

ولكن م�س�ؤويل �لإد�رة �لبارزين د�فع�� عن 

ك��سر، وقال�� �إن �لنتائج بدونه كانت �ستك�ن 

�أ���س����أ. وق��ال م�س�ؤول ب��ارز: “كانت �لت�قعات 

خ�سارة فادحة، ولكنها �نتهت ملجرد �آلف من 

�لأ�س��ت يف عدة وليات”. كما وجه �لل�م �إىل 

كيمربيل غ�ليف�يل، �سديقة تر�مب ج�ني�ر 

�لتي �أد�رت حملة جمع �لتربعات. و��ستطاعت 

حملة بايدن جمع تربعات �أكرث من تر�مب، 

�أعطاها �لفر�سة للظه�ر على حمطات  مما 

�ل��ت��ل��ف��زة وو����س���ع �إع����ان����ات يف �لإذ�ع��������ات يف 

�لأ�سابيع �لأخرة من �حلملة.

ومما �سي�سيف �إىل م�ساكل تر�مب �لأخرى 

هي زوجته ميانيا �لتي تق�ل �ل�سحيفة �إنها 

“تنتظر �لدقائق حتى �لطاق” بعد مغادرته 
�لبيت �لأبي�س، بعد زو�ج م�سلحة ��ستمر 15 

عاما.

وك��ان��ت ميانيا ب��ك��ت ع��ن��دم��ا ف���از زوج��ه��ا 

بالرئا�سة، ذلك �أنها مل تت�قع ف�زه. وظلت يف 

ني�ي�رك عدة �أ�سهر قبل �لنتقال �إىل �لبيت 

�لأبي�س. وكان مربر �لقر�ر ه� �أن �بنها بارون 

�ل�سابقة  م�ساعدتها  وقالت  در��سته.  ينه  مل 

على  تتفاو�س  ميانيا  �إن  وولك�ف  �ستيفان 

خ��ط��ة مل��ا ب��ع��د �ل������زو�ج، ت��ع��ط��ي ب�����ارون ح�سة 

مت�ساوية من ثروة و�لده. وزعمت �إن ميانيا  

كان لها غرفتها �ملنف�سلة يف �لبيت �لأبي�س 

و�أن �لزو�ج كان تعاقديا.

�إن  �أوم��رو���س��ا  �ل�سابقة  �مل�����س��اع��دة  وق��ال��ت 

دقيقة  ك��ل  ميانيا  “وحت�سي  منته  �ل����زو�ج 

�لبيت �لأبي�س لكي حت�سل  حتى يخرج من 

على �لطاق”. 
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ميثل �ل�سر�ع �لدميغر�يف يف مدينة �لقد�س �ملحتلة، �ملع�سلة 

�لكربى لدى �لحتال، لذلك ي�سعى ب�ستى �ل��سائل �إىل ح�سم 

معركته باملدينة عرب ��ستهد�ف �ل�ج�د �لفل�سطيني، وتقلي�س 

ن�سبة �لعرب �إىل 12%، لتح�يلها �إىل يه�دية.

عام  �لقد�س  �حتالها  منذ  �لح��ت��ال،  �سلطات  تت�قف  مل 

1967، عن �سيا�ساتها �لعن�سرية جتاه �ملقد�سين، بل عملت على 

و�سائل  م�ستخدمة  بالق�ة،  �ملدينة  خ��ارج  وط��رده��م  تهجرهم 

عديدة، كان �أبرزها �سحب �له�يات، و�إلغاء حق �لإقامة فيها.

ويبلغ عدد �لفل�سطينين يف �لقد�س وحدها ح��يل 350 �ألًفا، 

وفق  و�لغربي،  �ل�سرقي  ب�سطريها  �سكانها،  من   %38 ُي�سكل�ن 

در��سة �إ�سر�ئيلية ن�سرها معهد �لقد�س لبحث �ل�سيا�سات م�ؤخًر�.

وبح�سب �لدر��سة، فاإن 12800 �إ�سر�ئيلي هاجرو� �إىل �ملدينة 

خال 2019، يف حن �أن ن�سبة �لبطالة يف �سف�ف �سكان �ملدينة 

�لفل�سطينين، بلغت 3% قبل �أزمة “ك�رونا«.

�ل��ل��ي��ك���د، �سا�س،  �لكني�ست م��ن )�أح�����ز�ب  ن��ائ��ًب��ا يف   18 وك���ان 

�إ�سر�ئيل بيتنا، وميينا(، قدم�� م�سروع قان�ن للجنة �لقان�نية 

يف �لكني�ست ي�سمح ب�سحب “�جلن�سية �أو �لإقامة �لإ�سر�ئيلية” 

�لقد�س.  �أ�س��ر  �ملقد�سين، متهيًد� لرحيلهم خ��ارج  �آلف  من 

�أو  �لقان�ن ل�سلطات �لحتال �سحب �جلن�سية  وجتيز م�س�دة 

�لإقامة من �أي مقد�سي يتلقى ر�تبا من �ل�سلطة �لفل�سطينية. 

ويتخ�ف �ملقد�سي�ن من �إقد�م �لحتال خال �ملرحلة �لقادمة 

�آلف �لإقامات منهم، �سمن خطة تهجر ق�سرية  على �سحب 

ت�ستهدف تفريغ �ملدينة من �سكانها بهدف ��ستكمال ته�يدها.

�ملخت�س يف �س�ؤون �لقد�س نا�سر �لهدمي يرى �أن �لحتال 

ي�سعى �إىل ح�سم معركة �لقد�س، �إذ ت�سكل �لركيبة �لدميغر�فية 

�ملع�سلة �لرئي�سة لديه، فه� يدعي �أن” �ملدينة عا�سمته �مل�حدة، 

�لفل�سطينين  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  �ليه�د”،  م��ن  �سكانها  وغالبية 

ي�سكل�ن �أقلية هام�سية ل متلك حق �لإقامة �لد�ئمة باملدينة. 

قدر  �ملقد�سين  ع��دد  تقليل  على  يعمل  �لح��ت��ال  �أن  وي���ؤك��د 

�مل�ستطاع، م�ستخدًما كافة �ل�سبل �س��ًء عرب �لهجرة �لط�عية �أو 

�لإجبارية.

ولذلك ي�سن ق��نينه �لعن�سرية �لهادفة �إىل تهجر �ل�سكان 

�لأ���س��ل��ي��ن م��ن �مل��دي��ن��ة، وف���ق �ل��ه��دم��ي، م��ث��ل ق��ان���ن “�ل�لء 

�لقد�س  ن�����ب  �إق��ام��ة  �سحب  مب�جبه  مت  و�ل���ذي  لإ�سر�ئيل”، 

�لثاثة ووزيرها �لأ�سبق، بالإ�سافة �إىل قان�ن “مركز �حلياة”، 

�لإق���ام���ات.  �آلف  ل�سحب  ق���ان����ن  م�����س��روع  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  و�لآن 

بر�سم  ت�ساهم  ل  مقد�سية  �أقلية  يريد  �لح��ت��ال  �أن  وي��سح 

م��ن خ��ط���رة م�سروع  للمدينة، حم����ذًر�  �ل�����س���رة �حل�����س��اري��ة 

�لقان�ن، ك�نه مبنًيا على �أ�س�س قان�نية. وبح�سبه، فاإن �لدعم 

لإ�سر�ئيل”  “عا�سمة  �لقد�س  و�إع��ان  �ل��احم��دود  �لأمريكي 

�سجع �لح��ت��ال على �ل��ت��م��ادي يف ج��ر�ئ��م��ه ومم��ار���س��ات��ه بحق 

�أ�سا�سها  يتم على  ل�سن ق��نن  �أمامه  �ملجال  وفتح  �ملقد�سين، 

تهجرهم.

�أن هذه �ملمار�سات �لإ�سر�ئيلية تتم يف و�سح �لنهار،  وي�سر �إىل 

وب�سمت دون �أي �سجة �إعامية �أو حتى تدخل من �أي جهة كانت 

فل�سطينية �أو عربية، للعمل على جترمي �لحتال ووقف ممار�ساته 

بالقد�س. ومل��جهة خطة �لحتال، ي�ؤكد �لهدمي �سرورة مت�سك 

�ملقد�سين باإقامتهم باملدينة، وتعزيز �للحمة و�ل�حدة �ل�طنية، يف 

�سبيل �حلفاظ على بقائهم، ومنع تهجرهم.

وينتقد دور �ل�سلطة �لفل�سطينية جتاه ما يجرى بالقد�س، 

�إز�ء �لت�جه للم�ؤ�س�سات  قائًا:” �إنها مل تقم بدورها �ملطل�ب 

�لدولية لتجرمي �لحتال وعقابه على ممار�ساته و�نتهاكاته 

�سد �ملدينة«.

ومنذ �حتال �ملدينة، �سحبت حك�مة �لحتال �قامات نح� 

14500 مقد�سي، من �سمنهم ثاثة ن��ب يف �ملجل�س �لت�سريعي 

ووزيرها �ل�سابق خالد �أب� عرفة، بحجج خمتلفة منها “معاد�ة 

�أو  �إقامة  �كت�ساب  �أو  �ملدينة  �لإق��ام��ة خ��ارج ح��دود  �أو  �لحتال 

�أخ����رى«. ويتناق�س ه��ذ� �لإج����ر�ء م��ع مبادئ  جن�سية يف دول���ة 

�لقد�س هم  �لفل�سطينين يف  ب��اأن  يقّر  �ل��ذي  �ل���دويل  �لقان�ن 

كما  وطنهم،  م��ن  ط��رده��م  ومينع  �لأ�سلي�ن  �لأر����س  �أ�سحاب 

15 من  �مل��ادة  �لر�بعة، وم��ا ن�ست عليه  �تفاقية جنيف  يخالف 

�لإعان �لعاملي حلق�ق �لإن�سان.

وحتاول “�إ�سر�ئيل” �إيجاد �أعذ�ر و�هية لأجل �سحب �إقامات 

�آلف �ملقد�سين، ما ي�سكل خطًر� كبًر� على �ل�ج�د �لفل�سطيني 

باملدينة، يق�ل �خلبر يف �س�ؤون �لقد�س جمال عمرو. وي��سح 

�أن م�سروع �لقان�ن �جلديد ميثل عن�سرية و�إجر�م �إ�سر�ئيلي ل 

مثيل له، ي�ستهدف حق�ق �ملقد�سين و�لتحكم يف مناحي حياتهم، 

يف �ملقابل يتمتع �ليه�د بكامل �حلق�ق، وبكافة و�سائل �لدعم. 

�لدميغر�فية  �حل��رب  �سياق  يف  �لعن�سري  �مل�سروع  ه��ذ�  وي��اأت��ي 

ما  كل  من  للتخل�س  بالقد�س  �لح��ت��ال  �سلطات  ت�سنها  �لتي 

وكذلك  ك�”مقيم” د�خ��ل مدينته،  ه� مقد�سي، عرب معاملته 

�سرب �لقت�ساد �ملقد�سي وهدم �ملنازل بحجة عدم �لرخي�س، 

وعدم ت�فر �سقق باملدينة ودفع �لغر�مات. وي�ؤكد �أن �ملقد�سين 

يخ��س�ن “حرًبا ناعمة على مد�ر �ل�ساعة باملدينة، دون �أي دعم 

�أو �إ�سناد عربي وفل�سطيني، يف �سبيل م��جهة �إجر�ء�ت �لحتال 

�لهادفة للت�سييق على حياتهم ووج�دهم«.

ديلي ميل: كوشنر يتحمل مسؤولية خسارة 
ترامب.. وميالنيا تعد الدقائق للّطالق

اإلعالم السوري: الجيش التركي سحب إقامات المقدسيين.. حرب ديمغرافية لمحو الوجود الفلسطيني
يخلي »النقطة 3«

قره باغ.. علييف يعلن سيطرة 
أذربيجان على »قلب األرمن النابض«

االنباط - وكاالت

�أن  ����س����ري���ة،  �إع������ام  ذك�����رت و����س���ائ���ل 

“نقطة  ت��ف��ك��ي��ك  ب����د�أ  �ل���رك���ي  �جل��ي�����س 

ح��ل��ب  ري�����ف  يف  ل����ه  ج����دي����دة  مر�قبة” 

منها. لان�سحاب  متهيد� 

وق���ال���ت و���س��ائ��ل و���س��ف��ح��ات �إخ��ب��اري��ة 

نقطة  �إخ����اء  ق���رر  �ل��رك��ي  �جل��ي�����س  �إن 

حلب  ريف  يف  �ل��قعة  �جلبل”  “قبتان 
.3 بالنقطة  �ملعروفة  �لغربي 

وك���ان���ت �ل����ق������ت �ل���رك���ي���ة �أخ���ل���ت يف 

�لنقاط يف ريف  �ملا�سية عدد� من  �لأيام 

�أك���ربه���ا نقطة  ك��ان��ت  �ل�����س��م��ايل،  ح��م��اة 

�مل��ا���س��ي،  �ل�����س��ه��ر  20 م���ن  �ل�����  م�����رك يف 

مر�قبة”  “نقطة  �أك�����رب  ت���ع���د  وك����ان����ت 

�أخلت  كذلك  �س�ريا.  يف  �لركي  للجي�س 

حماة،  غرب  �سمال  يف  مغار  �سر  نقطتي 

وم��ن��ط��ق��ة م��ع��رح��ط��اط ج���ن����ب م��دي��ن��ة 

�جلن�بي.  �إدل��ب  ري��ف  يف  �لنعمان  معرة 

“نقاط  م��ن  ع��دد�  �أن�����س��اأت  تركيا  وك��ان��ت 

مناطق  �سمن  ���س���ري��ا،  د�خ��ل  �ملر�قبة” 

�لت�سعيد. بخف�س  يعرف  ما 

االنباط - وكاالت

�أع��ل��ن �ل��رئ��ي�����س �لأذرب��ي��ج��اين �إل��ه��ام 

ب��اده  ق�����ت  �أن  �لأح����د،  �م�����س  علييف 

�س��سا  مدينة  على  �ل�سيطرة  �أح��ك��م��ت 

�ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ق����ره ب��اغ 

عليها. �ملتنازع 

وقال علييف يف كلمة متلفزة وجهها 

�إىل �ل�����س��ع��ب ب����اأن �ل��ع��ل��م �لأذرب��ي��ج��اين 

ي���رف���رف ف�����ق ���س������س��ا، م�����س��ي��ف��ا: “مت 

���س������س��ا م��ن �لح���ت���ال. �س��سا  حت��ري��ر 

�أهنئ  ل��ن��ا!  تابعة  ب��اغ  وق���ره  ل��ن��ا!  تابعة 

�ل�����س��ع��ب �لأذرب����ي����ج����اين ب���اأ����س���ره ب��ه��ذ� 

حتت  �س��سا  “كانت  وت��اب��ع:  �لإجن����از«. 

ع��ام��ا. حققنا   28 �لح��ت��ال على م��دى 

ه���ذ� �لن��ت�����س��ار يف �مل��ي��د�ن ول��ي�����س على 

كانت  �ملفاو�سات  لأن  �لتفاو�س،  طاولة 

عدمية �جلدوى«.

�لأذربيجانية  �لق��ت  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 

ج�لة  ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  �سيطرتها،  �أح��ك��م��ت 

�لت�سعيد �حلالية يف قره باغ، على �أكرث 

من 200 بلدة يف �ملنطقة �ملتنازع عليها. 

“م���سلة  على  ب��اده  ت�سميم  و�أب���دى 

�لتام”، م��سحا  �حلرب حتى �لنت�سار 

�أنه يق�سد بذلك “حترير كامل �أر��سي 

قره باغ و�ملناطق �ملحيطة بها«.

�لدفاع  وز�رة  �أك��دت  �سابق،  وق��ت  ويف 

حا�سمة  ع��ن��ي��ف��ة  م���ع���ارك  �أن  �لأرم���ن���ي���ة 

�لبلدة  على  �ل�سيطرة  �أج���ل  م��ن  ت���دور 

و�سفها  �أن  �سبق  �ل��ت��ي  �ل�سر�تيجية 

�ملعرف  باغ غر  قره  رئي�س جمه�رية 

ب��ه��ا دول���ي���ا و�مل���دع����م���ة م���ن ي��ري��ف��ان، 

�لأرم���ن  ب�”قلب  ه��اروت��ي���ن��ي��ان،  �أر�ي���ك 

�لناب�س«.

االنباط - وكاالت

ق��ل��ي��ل م���ن �لأط���ع���م���ة ه���ي �ل��ت��ي دخ��ل��ت 

ج�����ف �لأ�����س����ر م���اه���ر �لأخ�����ر������س، خ��ال 

�ل��ي���م��ن �مل��ا���س��ي��ن، و�ل����ذي ظ��ل �سامد� 

يف م��ع��رك��ة �لأم���ع���اء �خل���اوي���ة ل�����103 ي�ما 

متتالية، بعد ت�سجيله �نت�ساره �لكبر على 

�ل�سجان، يف وقت ك�سف فيه عن قيام �إد�رة 

���س��ج���ن �لح���ت���ال ب��ت��ق��دمي ح��ب��ة ليم�ن، 

�لأ���س��رى  م��ن  ع��دد  غ��رف��ة يقبع فيها  لكل 

�مل�ساب�ن ب�“ك�رونا”.

ومن عمل مترين ملعدة وج�ف �لخر�س 

على ��ستقبال �لطعام، ل تز�ل �أ�سرته متده 

ب��ال�����س���رب��ات �ل���د�ف���ئ���ة، وه����� ع��ل��ى ���س��ري��ر 

بعد  ي��ز�ل ج�سده هزيا،  �لعاج، حيث ل 

فقد�نه �لكثر من �ل�زن و�ل�سحة.

وك����ان����ت �أك������رث �ل���ل���ح���ظ���ات ف���رح���ا ع��ل��ى 

�لأ�سر، حن �عتدل على �سرير �لعاج يف 

مت��سطا  �لإ�سر�ئيلي،�  “كابان”  م�سفى 

�أ�سرته �لتي �أحاطت به فرحا، بعد �ساعات 

 103 بعد  �إ���س��ر�ب��ه م�ساء �جلمعة  ف��ك  م��ن 

ي�ما يف �ملعركة �لتي خا�سها لنيل حريته، 

وكان له يف نهايتها ما �أر�د. يف تلك �للحظة 

�إط���ع���ام���ه بقبيل  �أف�������ر�د �لأ�����س����رة،  ت���ب���ادل 

لقطات  يف  وظ��ه��ر  �ل��د�ف��ئ��ة،  �ل�س�ربة  م��ن 

م�س�رة بعد �أن �رت�سف من معلقة �ل�س�ربة 

يق�ل  وه�  �ل�سغرة  طفلته  قدمتها  �لتي 

بعد  طعميتيني  بابا  �إل��ك  “�سكر�  مبت�سما 

ج�ع”، لتق�م بعد ذلك زوجته �لتي ظهرت 

على وجهها �بت�سامة �لفرح بن�سر زوجها، 

ت���ط����ر�ت  ب���ح���ذر  �أن ظ���ل���ت ت���رق���ب  ب���ع���د 

ح���ذرو� من  �لأط��ب��اء  و�أن  �مل���ق��ف، خا�سة 

حياته  ي��ه��دد  م��ا  �ل�سحية،  حالته  ت��ده���ر 

بخطر �مل�ت �ملفاجئ.

يد  م��ن  ج���ف��ه  ت��ن��زل  �أول معلقة  وم���ع 

و�ل�سكر”،  �حل��م��د  ل��ك  “ربي  ق��ال  زوج��ت��ه 

ليتل� ذل���ك ق��ي��ام �أح����د �أجن���ال���ه ب��اإط��ع��ام��ه 

�أن  من ذ�ت �لطبق، وبد� من �سكل �لطبق 

طعام  من  ولي�س  منزليا،  �أع��دت  �ل�س�ربة 

�مل�سفى.

ونقلت تقارير عن زوجته تغريد ق�لها 

ماهر  �هلل،  م��ن  م��ن��ة  ه���ذه  هلل  “�حلمد 
�ل���ي����م ح��ق��ق ق�����س��م��ه ب����األ ي���ت���ذوق �ل��ط��ع��ام 

من  �أول  �ل��ل��ي��ل��ة  وك���ان���ت  �أب���ن���ائ���ه،  ب���ن  �إل 

من  مبلعقة  تقى  �بنته  ه��ي  طعاًما  لقنته 

نت�قع  �أب��ًد�  نكن  “مل  �ل�س�ربة”.و�أ�سافت 

هذه �للحظة، كان كل فكرنا وهمنا �خل�ف 

�أي  يف  ��ست�سهاده  نت�قع  وكنا  حياته،  على 

حلظة”.

ويق�ل خمت�س�ن، �أن عمليات �لإ�سر�ب 

�ل��ط���ي��ل، ي��ت��ل���ه��ا ق��ي��ام �لأ����س���رى ب��ت��ن��اول 

�ل�س�ربات �لد�فئة، و�لأ�سياء �سهلة �له�سم، 

�مل��ع��دة و�جل�����ف، باأطعمة  ي��ره��ق  ح��ت��ى ل 

�سعبة �له�سم.

وك�����ان �لأ�����س����ر �لأخ����ر�����س )49 ع��ام��ا( 

 104 ب��ع��د  �إ���س��ر�ب��ه،  م�����س��اء �خلمي�س  ع��ل��ق 

�إد�رة  م����ع  ت������س��ل��ه لت����ف����اق  ع���ق���ب  �أي��������ام، 

ب���الإف���ر�ج عنه  �لح��ت��ال يق�سي  ���س��ج���ن 

يف 26 �جل��اري، على �أن يبقى يف م�ست�سفى 

حلن  �ل���ازم  �ل��ع��اج  لتلقي  “كابان” 
�لإفر�ج عنه.

وكان �لأخر�س قال ف�ر حتقيق �نت�ساره 

�لح��ت��ال يف قل�بنا  زرع��ه  �ل��ذي  “�لقهر 
�سينفجر يف �نتفا�سة قريباً، ومن مل يجرب 

فامل�ت  حياته،  يف  �سيئاً  يجرب  مل  �ل�سجن 

م�سر�  �لحتال”،  ���س��ج���ن  م���ن  �أ���س��ه��ل 

�سيا�سة  “ف�سح  و�سم�ده  ��سر�به  �أن  �إىل 

�إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��اً  �أن  “ل�  وق����ال:  �لحتال”. 

�لدنيا ومل  لقامت  �لإ���س��ر�ب  ه��ذ�  خ��ا���س 

�أحد  ول  وي�سجن  يقتل  �سعبنا  لكن  تقعد، 

�لإ�سر�ب  خا�س  �أنه  م�ؤكد�  عنه”،  ي�ساأل 

مبفرده نيابة عن �لأ�سرى و�ل�سعب.

وق����ب���ل �ن��ت�����س��ار �لأخ����ر�����س ب���ا����س���اد�ت 

�إن��ه  �لف�سائل  وق��ال��ت  و����س��ع��ة،  فل�سطينية 

�سجل �إجناز� ي�ساف �إىل �إجن��از�ت �حلركة 

�لأ����س���رة، وذل���ك رغ���م ���س��دة �مل��ع��ان��اة �لتي 

كابدها فرة �إ�سر�به عن �لطعام.

�إىل ذلك ك�سف نادي �لأ�سر، �إن �لأ�سرى 

�إ�سابتهم  ثبت  “جلب�ع” �لذين  �سجن  يف 

�أو�ساعاً  ي��جه�ن  م���ؤخ��ر�،  ب“ك�رونا” 

�حتمالية  ت�����س��اع��د  م���ع  وم��ق��ل��ق��ة،  ���س��ع��ب��ة 

زي�����ادة ن�����س��ب��ة �لإ����س���اب���ات ب���ن ���س��ف���ف��ه��م، 

خا�سة مع مماطلة �لحتال �أخذ �لعينات 

م��ن �ل��غ��رف �ل��ت��ي ت��ب��ن وج����د خمالطن 

هي  ه��ذه،  �ملماطلة  عملية  �أن  وب��ن  فيها. 

�لأ�سرى  مب�سر  وو��سح  متعمد  ��ستهتار 

من قبل �إد�رة �ل�سجن، �لتي تكتفي باإعطاء 

وي�سطر  غ��رف��ة،  لكل  و�ح���دة  ليم�ن  حبة 

�لأ�سرى ل�سر�ء �لكمامات، وم��د �لتنظيف 

مك�ن  �لليم�ن  و�أن  خا�سة  ح�سابهم،  على 

�أ�سا�سي يف تق�ية �ملناعة.

م�����س��اب��اً  �أ�����س����ر�ً  ق���ر�ب���ة )90(  وي��ق��ب��ع 

حّ�لته  �ل���ذي   ،)3( ق�سم  يف  ب“ك�رونا” 

ت�سميه  مل��ا  خا�س  ق�سم  �إىل  �ل�سجن  �إد�رة 

ويف بد�ية  �أنه  علماً  �ل�سحي”،  “باحلجر 
خمالطن  �أ����س���رى  نقلت  �ل����ب���اء،  �ن��ت�����س��ار 

�إىل زن���ازي���ن ع���زل ت��خ��رج م��ن��ه��ا �ل��ف��ئ��ر�ن 

�سروط  �أدن��ى  فيها  تت�فر  ول  و�حل�سر�ت، 

�حل��ي��اة �لآدم���ي���ة، وب��ع��د �ح��ت��ج��اج �لأ���س��رى 

�أعادتهم �إىل �لأق�سام.

الشوربة أول طعام ينزل جوف األسير األخرس بمرحلة التعافي

االحتالل يقدم حبة ليمون واحدة لألسرى المصابين بـ»كورونا«
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الـريـا�ضي

القاهرة - وكاالت

بقيادة  م�صر  ملنتخب  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  اأع��ل��ن 

ح�صام البدري، القائمة النهائية للفريق ا�صتعداًدا 

ملباراتي توجو، يومي 14، و17 من ال�صهر اجلاري، 

�صمن الت�صفيات املوؤهلة لكاأ�س الأمم الأفريقية  

من  لعبني   4 ا�صتبعاد  ومت   .2022 بالكامريون 

ال��ق��ائ��م��ة الأول���ي���ة، وه���م: اأح��م��د اأمي���ن من�صور 

م��داف��ع ب��ريام��ي��دز، وزم��ي��ل��ه ب��ال��ن��ادي احل��ار���س 

)املنتقل  طاهر  حممد  وطاهر  �صليمان،  املهدي 

للأهلي(، واأكرم توفيق العائد للأهلي بعد فرتة 

اإعارة للجونة.

و���ص��م��ت ال��ق��ائ��م��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة 26 لع���ًب���ا، ه��م: 

حرا�صة املرمى: حممد ال�صناوي، حممد اأبوجبل، 

حممد ب�صام.

الدفاع: حممد هاين، حممود علء، حممود 

جرب،  علي  ح��ج��ازي،  اأح��م��د  “الون�س”،  حمدي 

اأبو الفتوح.  اأحمد  اأ�صرف، حممد حمدي،  اأمين 

ال��و���ص��ط: اأح��م��د ت��وف��ي��ق، ط���ارق ح��ام��د، حممد 

اأحمد  ال�صولية،  ع��م��رو  فتحي،  ح��م��دي  ال��ن��ن��ي، 

جمدي  حممد  �صبحي،  رم�صان  “زيزو”،  �صيد 

“اأف�صة”، حممود ح�صن “تريزيجيه”، عبد اهلل 
ال�صعيد.

���ص��لح، م�صطفى حممد،  ال��ه��ج��وم: حممد 

حممد  ح�����ص��ن،  ح�����ص��ام  ح�صن”كوكا”،  اأح���م���د 

اليوم  املغلق،  مع�صكره  املنتخب  �صريف.ويدخل 

الإثنني، �صمن حت�صرياته النهائية للمباراتني.
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�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع اللكرتوين

البدري يعلن قائمة مصر لمواجهتي توجو

معتوق يعلن تشكيلة منتخب السلة

نادال يتقبل الخسارة امام زفيريف

االنباط - عمان

اأع���ل���ن اجل���ه���از ال��ف��ن��ي مل��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي 

معتوق  م���روان  الكابنت  بقيادة  ال�صلة  ل��ك��رة 

يف  �صي�صاركون  ال��ذي��ن  اللعبني  قائمة  ع��ن 

نهاية  اإق��ام��ت��ه��ا  امل��ق��رر  اآ���ص��ي��ا  ك��اأ���س  ت�صفيات 

و�صمت  اجل��اري.  ثان  نوفمرب/ت�صرين  �صهر 

مو�صى  عبا�س،  زي��د  ه��م:-  لعبا   20 القائمة 

ال��ع��و���ص��ي، اأح��م��د ح��م��ار���ص��ة، حم��م��د ح�صني، 

ي��و���ص��ف اأب����و وزن����ة، حم��م��ود ع��اب��دي��ن، ف��ادي 

اأب��و ح��وا���س،  اب��راه��ي��م ، م��ال��ك كنعان ، اأم��ني 

���ص��ام��ي ب���زي���ع، ع��ل��ي ال���زع���ب���ي، ن�����ادر اأح���م���د، 

ي���زن ال��ط��وي��ل، حم��م��ود ع��م��ر ، اأح��م��د عبيد 

اأب��و ع��ب��ود ، اب��راه��ي��م حماتي ، غ��ازي  ، خ��ال��د 

برهو�س”.  رعد  الهزامية،  حممود  ال�صلح، 

وم����ن امل��ن��ت��ظ��ر اأن ي��خ�����ص��ع ك��اف��ة ال��لع��ب��ني 

قبل  كورونا  فريو�س  عن  الك�صف  لفحو�صات 

اأن يتم موعد بدء التدريبات.

باري�س - وكاالت

باري�س  اإن  ن��ادال،  رفائيل  الإ�صباين  ي��رى 

بالن�صبة  اإيجابية”  “بطولة  كانت  للأ�صاتذة 

ل���ه رغ����م ه��زمي��ت��ه، يف ال�����دور ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي 

اأم����ام الأمل����اين األ��ك�����ص��ن��در زف���ريي���ف. واأ���ص��اف 

العا�صمة  يف  امل�صاركة  ت�صاعده  اأن  ياأمل  اأن��ه 

الفرن�صية، خلل �صعيه للفوز بلقب البطولة 

الأوىل  للمرة  الرجال  تن�س  ملو�صم  اخلتامية 

ال�����ص��ه��ر  يف م�������ص���ريت���ه، يف وق�����ت لح�����ق م����ن 

 4-6( عامليا  الثاين  امل�صنف  وخ�صر  اجل��اري. 

ال���ث���اين يف  امل�����ص��ن��ف  زف���ريي���ف  اأم�����ام  و5-7( 

بلقب  الفوز  اأخرى يف  مرة  ليف�صل  البطولة، 

ح�صد  اأنه  رغم  الأوىل،  للمرة  البطولة  هذه 

وبعد  الكربى.  الأرب��ع  البطولت  يف  لقبا   20

لل�صحفيني  عاما(   34( ن��ادال  ق��ال  الهزمية 

حتى  و���ص��م��دت  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ب��ق��وة  “ناف�صت 
كبريا  اأداء  يقدم  لع��ب  مواجهة  يف  النهاية 

ع���ل���ى م���لع���ب ي��ح��ق��ق ف��ي��ه��ا ال���ف���وز ك���ث���ريا. 

اإيجابية  بطولة  كانت  فاإنها  “وهكذا  ووا�صل 

بالن�صبة يل. بالطبع اأنا غري �صعيد بالهزمية 

كبريا  لعبا  واجهت  اللعبة.  من  جزء  لكنها 

واأت��ق��ب��ل ال��ه��زمي��ة، ل��ع��ب )زف���ريي���ف( اأف�����ص��ل 

مني قليل”.

االنباط - عمان

وا�صل فريق الوحدات �صدارته املميزة لفرق  

 12 ال���ص��ب��وع  ختام  يعد   2020 املحرتفني  دوري 

بعد فوزه على الأهلي بهدفني دون مقابل �صمن 

مناف�صات الأ�صبوع الثاين ع�صر.�صجل هدفا الفوز 

ل��ل��وح��دات حم��رتف��ه ال��ت��ون�����ص��ي ه�����ص��ام ال�صيفي 

يف ���ص��وط امل��ب��اراة الأول وب���ات ال��وح��دات الك��ر 

وهو  املو�صم  لهذا  ال���دوري  بلقي  للفوز  تل�صحا 

الذي و�صع فارق النقاط بينه وبني اقرب مناف�صيه 

اىل جانب انه ا�صتفاد كذلك من اخل�صارة الكبرية 

امام  الفي�صلي  التقليدي  مناف�صه  تلقاها  التي 

ال��دائ��م  املناف�س  ب��اب��ع��اد  �صاهمت  وال��ت��ي  ال��رم��ث��ا 

وو���ص��ع��ت ام���ور ال�����دوري ب��ي��د الخ�����ص��ر ان��ت��ظ��ارا 

لتعر اقرب مناف�صيه اجلزيرة الذي وا�صل هو 

الخر حتقيق نتائج مميزة بعد تغلبه على فريق 

احل�صني ومت�صكه باملركز الثاين .. وقلب �صباب 

الأردن تاأخره بهدف اأمام ال�صريح اإىل فوز كبري 

�صهابات،  �صدام  طريق  عن  ال�صريح  تقدم   ،1-4

قبل  ال���ربي،  ورد  لل�صباب  النتيجة  ع���ادل  فيما 

الثاين، ولوؤي  ال��دردور الهدف  اأن ي�صيف خالد 

ع��م��ران ال��ه��دف��ني ال��ث��ال��ث وال���راب���ع. ك��م��ا ت��ع��ادل 

ال�صلط ومعان بدون اأه��داف، وهي ذات النتيجة 

العقبة و�صحاب.  �صباب  انتهت فيها مباراة  التي 

واأ���ص��ب��ح ر���ص��ي��د ال���وح���دات 30 ن��ق��ط��ة ب�����ص��دارة 

 ،19 الرمثا  ثم   ،24 ثانيا  اجلزيرة  ثم  الرتتيب، 

معان   ،16 واحل�صني  ال�صلط  يليه   ،17 الفي�صلي 

 ،12 �صحاب   ،13 الردن  �صباب   ،14 ال�صريح   ،15

�صباب العقبة 11، ثم الأهلي 7. و�صهدت اجلولة 

ال�صلة  الرحمن  عبد  احل��ار���س  م�صاركة  الخ��ري 

حار�س مرمى الفي�صلي الذي  يعترب اأ�صغر لعب 

ي�صارك يف بطولة دوري املحرتفني حيث يبلغ من 

مباراة  يف  كاأ�صا�صي  و���ص��ارك  ع��ام��اً   ”16“ العمر 

وعلى  فريقه اأمام الرمثا التي خ�صرها “3-1”. 

�صعيد املناف�صة على لقب هداف ال��دوري ارتقى 

قائد �صباب الأردن لوؤي عمران ل�صدارة الهدافني 

مب�����ص��ارك��ة م��ه��اج��م ال��ف��ي�����ص��ل��ي حم��م��د العك�س 

وحمرتف الوحدات ال�صنغايل عبد العزيز انداي 

ولكل منهم “8” اأهداف.

دبي - وكاالت

دب���ي  اإىل  ال���������ص����وري  امل���ن���ت���خ���ب  و�����ص����ل 

اأوزب��ك�����ص��ت��ان  منتخبي  مل��واج��ه��ة  ا���ص��ت��ع��دادا 

�صهر  م��ن  و16   12 ي��وم��ي  ودي���ا،  والأردن، 

احل����ايل. و�صمت  ث���ان  ن��وف��م��رب/ت�����ص��ري��ن 

اأح��م��د  ع��امل��ة،  “اإبراهيم  م��ن  ك��ل  ال��ب��ع��ث��ة 

مدنية، طه مو�صى، �صاهر ال�صاكر، حممد 

ف���ار����س اأرن�������اوؤوط، ع��ب��د ال�����رزاق امل��ح��م��د، 

ع���م���رو م���ي���داين، ي��و���ص��ف حم���م���د، م��وؤي��د 

ع��ج��ان، خ��ال��د ك��ردغ��ل��ي، ح�صني اجل��وي��د، 

ي��و���ص��ف احل���م���وي، حم��م��د ال��ع��ن��ز، ك��ام��ل 

ريحانية،  حممد  دعبول،  ماهر  حمي�صة، 

امل���رم���ور، حممود  ال�����ص��لم��ة، حم��م��د  ورد 

امل�����وا������س، م����اردي����ك م���ردي���ك���ي���ان، حم��م��د 

تخلف  فيما  دايل”.  الدين  ع��لء  مالطا، 

بعد  املنتخب،  مرافقة  ع��ن  جنيات  عمرو 

بينما  ك��ورون��ا  بفريو�س  اإ�صابته  ثبتت  اأن 

اأفراد  �صلبية جلميع  امل�صحة  نتيجة  جاءت 

للمنتخب،  الإداري  اجلهاز  واأك��د  البعثة. 

اخل������ارج  يف  امل����ح����رتف����ني  ال����لع����ب����ني  اأن 

�صي�صلون تباعا اإىل مقر اإقامة املنتخب يف 

مدينة دبي اليوم الإثنني. وكان التون�صي 

للمنتخب  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  م��ع��ل��ول،  ن��ب��ي��ل 

ال�صوري، و�صل دبي اجلمعة برفقة جهازه 

امل�صاعد. الفني 

لندن - وكاالت

اأن  ت�صيل�صي  يعتقد فرانك لمبارد مدرب 

هجوم  اإىل  جديدا  بعدا  اأ�صاف  زيا�س  حكيم 

امل��غ��رب��ي  ل��لع��ب  ال���رائ���ع  الأداء  ب��ع��د  ف��ري��ق��ه 

�صيفيلد  على   1-4 النت�صار  خ��لل  ال���دويل 

لكرة  املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري  يف  يونايتد 

القدم.

ت�صيل�صي  اإىل  ان�صم  ال��ذي  زي��ا���س،  و�صكل 

م��ن اأي��اك�����س اأم�������ص���رتدام ق��ب��ل ب��داي��ة امل��و���ص��م 

دولر(،  مليون   48( ي��ورو  مليون   40 مقابل 

خ���ط���ورة دائ���م���ة ع��ل��ى دف����اع ���ص��ي��ف��ي��ل��د و���ص��ن��ع 

التقدم  على  لم��ب��ارد  فريق  لي�صاعد  هدفني 

زيا�س  الرتتيب.واأحرز  يف  الثالث  املركز  اإىل 

�صبع  ث��لث��ة يف  و���ص��ن��ع  ه��دف��ني  ع���ام���ا(   27(

امل�����ص��اب��ق��ات، وق���ال لم��ب��ارد  م��ب��اري��ات بجميع 

املغربي.  ال��لع��ب  تاأقلم  ب�صرعة  منبهر  اإن��ه 

من  لع��ب  “اإنه  ال�صحفيني  لم��ب��ارد  واأب��ل��غ 

انتهاء  منذ  طويلة  لفرتة  غ��اب  عاملي.  ط��راز 

ف��اإن  ول��ذل��ك  اأ�صيب،  ث��م  الهولندي  ال���دوري 

ب����دء م�������ص���واره ب���ه���ذه ال���ق���وة اإ����ص���اف���ة ك��ب��رية 

اإ���ص��اف��ي��ة  اأف�����ص��ل��ي��ة  “اأعطانا  وزاد  لنا”. 

مترير  على  ق��درة  لديه  خمتلفة..  وخطورة 

و�صناعة  العر�صية  الكرة  اأو  الأخ��رية  الكرة 

يرى  املناف�صني،  دفاعات  واخ��رتاق  الأه��داف 

واأ���ص��اف:  جتربتها”.  ي��خ��اف  ول  ال��ت��م��ري��رة 

تلقي  يف  رغ��ب��ت��ه  م���دى  يف  بالثقة  “ين�صح 
اأي�صا  ي��ب��ذل  م��ه��م��ا.  ي��ك��ون لع��ب��ا  واأن  ال��ك��رة 

اإ�صافة  اإنه  متكامل.  لعب  وهو  كبريا  جهدا 

اأه��داف  وق��ادت  منه”.  الكثري  واأتوقع  كبرية 

�صيلفا  وتياجو  ت�صيلويل  وب��ن  اأب��راه��ام  تامي 

�صيفيلد  على  للفوز  ت�صيل�صي  فرينر  وتيمو 

لعبيه  ح��ذر  لمبارد  لكن  الرتتيب،  متذيل 

من ال�صتهتار. وتابع “اإنه اأف�صل اأداء لنا هذا 

امل�صتوى  لكن  ج��ي��د،  م��وق��ع  يف  نحن  امل��و���ص��م. 

الذي يلعب به مان�ص�صرت �صيتي وليفربول يف 

اأن  اأننا يجب  املا�صية معناه  القليلة  ال�صنوات 

نلعب بهذه الطريقة كل اأ�صبوع”.

الوحدات يواصل الصدارة والجزيرة يتمسك بالوصافة

منتخب سوريا يستعد لمواجهة النشامى

المبارد يشيد بأداء النجم زياش

برغم اننا مع�صر الريا�صيني ل تربطنا يف العادة علقة ود مع جمل�س النواب عرب دوراته الطويلة 

املا�صية ..باعتباره يعالج ق�صايا الوطن بكل ت�صعباتها وتعقيداتها وم�صاعبها العديدة ..لكنه قليل 

ما ينحاز لهموم وم�صكلت وق�صايا الريا�صة على اهميتها ..وارتباطها بقطاع وا�صع من املواطنني 

..م��ن خلل الندية ومراكز  العائلت  ميار�صون كافة �صنوفها ويتخذون منها م�صدر رزق للف 

التدريب والكادمييات التجارية التي ت�صم يف جنباتها العديد من الريا�صيني من لعبني ومدربني 

وفنيني واداريني وغريهم ..ورغم ذلك جتد ان ق�صايا الريا�صة وان ح�صرت على ا�صتحياء حتت قبة 

جمل�س النواب فاأن ح�صورها يكون يف العادة غري موؤثر باملطلق ان مل يكن �صعيفا للغاية ..!!

الن ونحن على بعد �صاعات قليلة عن موعد ال�صتحقاق الد�صتوري ..وانتخابات جمل�س النواب 

قوة  حيث  ..م��ن  ال�صابقة  املجال�س  يف  عليه  كانت  عما  متاما  خمتلفة  اليوم  ال�صورة  تبدو  اجلديد 

احل�صور الريا�صي من املر�صحني للمناف�صة على مقاعد املجل�س اجلديد ..حيث برزت وجوه عديدة 

معروفة متاما عرب ن�صاطها الريا�صي من جنوم كبار �صابقني واداري��ني وحكام وم�صوؤولني تر�صحوا 

للفوز مبقاعد املجل�س احلايل ..يدفعهم طموحهم الكبري والعطاء املميز الذي قدموه عرب م�صرية 

طويلة م�صرفة �صابقة ..لدخول التجربة والدفاع عن حقوق الريا�صة عرب هذا املنرب املوؤثر الذي يعالج 

هموم وق�صايا الوطن على اختلفها ومنها الريا�صة ..التي عا�صت غربة حقيقية وجفاء وا�صحا لن 

النظرة لها قا�صرة .. حتى ممن كانوا يف املجال�س ال�صابقة حم�صوبني عليها و�صبق لهم ان عاي�صوا 

همومها العديدة ..!!

ا�صماء ريا�صيني كبار قدموا نف�صهم للرت�صح للنتخابات احلالية ..تدفعهم رغبتهم باطلق �صوت 

الريا�صة مدويا يف قبة الربملان ..وانتزاع حقوق ريا�صية �صائعة ب�صبب عدم قناعة احلكومات املتعاقبة 

باهمية الريا�صة وتاثريها يف املجتمع ..وارتباطها بالتقدم الذي ت�صجله البلدان املهتمة بهذا اجلانب 

..ونحن الذين نتابع هذا الهتمام الكبري الذي جتده الريا�صة يف الدول املتقدمة ..والتي تعتربها 

املراأة التي تعك�س تطور وتقدم الدول من خلل ما يحققه ابطالها وبطلتها من اجنازات دولية كبرية 

يف كل املحافل الريا�صية العاملية ..يفوق كثريا ما يقدمه رجال ال�صيا�صة والقت�صاد وال�صوؤون العامة 

على تعدد �صنوفها ..!!

لدعمهم  احوجنا  ..م���ا  الريا�صة  على  املح�صوبني  املر�صحني  خلف  للوقوف  ال��ي��وم  احوجنا  م��ا 

والت�صويت لهم والنحياز للريا�صة من خللهم ..فقد حدثني احد املر�صحني وهو من جنوم الريا�صة 

ال�صابقني لعبا دوليا كبريا قدم لريا�صتنا الكثري وحقق مع زملئه العديد من الجنازات العربية 

والدولية ..حدثني عن رغبته بدخول قبة الربملان من اأجل ه��وؤلء الذين قدموا للريا�صة الكثري 

ومل يجدوا ما ي�صدوا به حاجات عائلتهم بعد العتزال ..حدثني عن هذا الذي مل يجد املال لدفع 

فاتورة علج زوجته امل�صابة مبر�س �صعب ..حدثني هو وغريه عن ق�صايا الريا�صة العديدة واملعوقات 

التي تقف يف طريقها ..واحلاجة ل�صن ت�صريعات عرب جمل�س النواب لو�صعها يف املكانة التي ت�صتحقها 

..لتلك ال�صباب وغريها نتمنى على كل الريا�صيني وغريهم التوجه با�صواتهم ملر�صحي الريا�صة 

..وكل امنيات التوفيق لهم ..!

عوني فريج 

الرياضه في مجلس 
النواب

تأجيل كأس االردن لكرة السلة
االنباط - عمان

يف  ال�صلة  ك��رة  ن�صاط  مدير  معيل�س  اأب��و  ح��امت  املهند�س  اأك��د 

مل��ا بعد  ت��اأج��ي��ل بطولة ك��اأ���س الأردن  ت��ق��رر  اأن��ه  ال��وح��دات،  ن��ادي 

للموقع  ت�صريحات  يف  معيل�س  اأب���و  وق���ال  الآ���ص��ي��وي��ة.  ال��ن��اف��ذة 

بطولة  ا�صتئناف  اأن  الأح����د،  ال��ي��وم  ال��وح��دات  ل��ن��ادي  ال��ر���ص��م��ي 

كاأ�س الأردن ومن ثم بطولة الدوري �صيكون يف الثلث الأول من 

الأردن  ملنتخب  الفني  املدير  معتوق  م��روان  املقبل.وكان  ال�صهر 

�صيخو�صون  الذين  اللعبني  قائمة  عن  اأعلن  قد  ال�صلة،  لكرة 

الآ�صيوية. النافذة 
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رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي

اعالن قائمة المنافسين على اللقب االسيوي

االصابة تبعد فاتي عن البرشا

فرنانديز يرفض تسجيل هاتريك
لندن - وكاالت

فرنانديز،  برونو  الربتغايل  ك�شف 

جنم مان�ش�شرت يونايتد، �شبب رف�شه 

ت�����ش��ج��ي��ل ه���ات���ري���ك ���ش��د اإي���ف���رت���ون، 

ال�������ش���ب���ت، يف اجل����ول����ة ال���ث���ام���ن���ة م��ن 

ال����دوري الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از. وجن��ح 

خالل  هدفني  ت�شجيل  يف  فرنانديز 

 ،2-3 بنتيجة  احلمر  ال�شياطني  ف��وز 

الثالث  الهدف  اإىل �شناعة  بالإ�شافة 

لزميله اإدين�شون كافاين يف اللحظات 

الأخرية من املباراة. وقال فرنانديز، 

اأب����رزت����ه����ا ���ش��ح��ي��ف��ة  ت�������ش���ري���ح���ات  يف 

“مررت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة:  “مريور” 
الثالث  لت�شجيل  ك��اف��اين  اإىل  ال��ك��رة 

رغ��م ق��درت��ك ع��ل��ى اإح����راز ه��ات��ري��ك؟ 

واأ�شاف:  باملباراة”.  فزنا  اأننا  الأه��م 

ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ع���ن  ال��ت��م��ري��ر  “ف�شلت 
مثل  مل��ه��اج��م  بالن�شبة  لأن  ب��ن��ف�����ش��ي، 

ال�شباك  ت���زور  اأن  امل��ه��م  م��ن  ك��اف��اين، 

���ش��ي��ك��ون مهًما  ال��ث��ق��ة، وه����ذا  ل��ك�����ش��ب 

النجم  وت��اب��ع  الفريق”.  يف  ول��ن��ا  ل��ه 

اإىل  ب���ح���اج���ة  “ل�شت  ال����رت����غ����ايل: 

التفكري يف اإحراز هاتريك. اأنا بحاجة 

امل�شتقبل”. ووا�شل  للتفكري يف  فقط 

ل�شنا  مهمة.  مباراة  “كل  فرنانديز: 

الإجنليزي،  ب��ال��دوري  جيد  و�شع  يف 

مهمة،  الثالث  النقاط  هذه  فاإن  لذا 

م���وؤج���ل���ة قد  م����ب����اراة  ل��دي��ن��ا  اأن  ك��م��ا 

واأمت:  اجلدول”.  ق��م��ة  م��ن  ت��ق��رب��ن��ا 

لكننا  الآن،  ف��ري��ق  اأف�����ش��ل  “ل�شنا 
اخل�شارة  بعد  فريق  اأ�شواأ  ل�شنا  ا  اأي�شً

فعلنا  اإذا  و�شنتح�شن  ا�شطنبول،  �شد 

ال�شحيحة”. الأ�شياء 

الريا�ض - وكاالت

اأع���ل���ن امل��ن��ت��خ��ب ال�����ش��ع��ودي، ق��ائ��م��ة 

الأ����ش���م���اء امل���خ���ت���ارة م���ن ق��ب��ل امل����درب 

املع�شكر  يف  للم�شاركة  ري��ن��ارد،  ه��رييف 

الإع���������دادي ال�����ذي ���ش��ي��ق��ام يف م��دي��ن��ة 

اأيام الفيفا  الريا�ض. وذلك تزامًنا مع 

ال���ث���ان���ى/ن���وف���م���رب  ت�������ش���ري���ن  ���ش��ه��ر  يف 

 17 9 اإىل  احل���ايل، خ��الل ال��ف��رتة م��ن 

�شمن  وذلك  الثانى/نوفمرب،  ت�شرين 

ال���ش��ت��ع��دادات ل��ل��ت�����ش��ف��ي��ات الآ���ش��ي��وي��ة 

 2022 العامل  لكاأ�ض  املوؤهلة  امل�شرتكة 

القائمة  و���ش��م��ت   .2023 اآ���ش��ي��ا  وك��اأ���ض 

ك����اًل م����ن: حم��م��د ال���ي���ام���ي، ع��ب��د اهلل 

اهلل  عبد  الوطيان،  حبيب  العوي�شري، 

مادو، زياد ال�شحفي، حممد خرباين، 

�شراحيلي،  اأح��م��د  ال��ت��م��ب��ك��ت��ي،  ح�����ش��ان 

يا�شر  البليهي،  علي  الربيعي،  �شعيد 

ال�����ش��ه��راين، ���ش��ل��ط��ان ال���غ���ن���ام، حممد 

ال����ربي����ك، ع��ب��د اهلل ح�������ش���ون، ���ش��ل��م��ان 

الفرج”.

وحم��م��د ك��ن��و، ع��ب��د الإل�����ه امل��ال��ك��ي، 

ال�شليهم،  املجيد  عبد  ال��ع��م��ار،  تركي 

ح�شني املقهوي، �شامل الدو�شري، اأمين 

العابد،  ن���واف  ب��اه��ربي،  ه��ت��ان  يحيى، 

ال�����ش��ه��ري،  ����ش���ال���ح  اآدم،  ع���ب���دال���ف���ت���اح 

فرا�ض الربيكان، عبد اهلل احلمدان”. 

و���ش��ي�����ش��ت�����ش��ي��ف امل��ن��ت��خ��ب ال�����ش��ع��ودي 

م���ب���ارات���ني  اجل����ام����اي����ك����ي يف  ن����ظ����ريه 

ت�����ش��ري��ن  م���ن  و17   14 ي��وم��ي  ودي���ت���ني 

ال��ث��ان��ى/ن��وف��م��رب احل���ايل، ع��ل��ى ملعب 

الأم�����ري ف��ي�����ش��ل ب���ن ف��ه��د ب��ال��ري��ا���ض. 

برفقة  تواجد  قد  رينارد،  وكان هرييف 

وفيليب  ب���ون���ادي  ل��وري��ن��ت  م�����ش��اع��دي��ه 

ال�شبت  م�شاء  خياري،  و�شفيان  �شين�ض 

يف ملعب الأمري في�شل، ملتابعة مباراة 

ختام  يف   ،)0-2( وال��ق��اد���ش��ي��ة  ال��ن�����ش��ر 

م��ن��اف�����ش��ات اجل���ول���ة ال��راب��ع��ة ل��ل��دوري 

للمحرتفني. ال�شعودي 

ماليزيا - وكاالت

القدم،  لكرة  الآ�شيوي  الحت��اد  اأعلن 

الأح��������د، ع����ن ق���ائ���م���ة ت�������ش���م اأف�������ش���ل 7 

م��ه��اج��م��ني يف غ���رب ال���ق���ارة الآ���ش��ي��وي��ة، 

للمناف�شة على اختيار اأحدهم من خالل 

ال��ت�����ش��وي��ت. واأب������رز احل�����ش��اب ال��ر���ش��م��ي 

“تويرت”،  ع��ل��ى  اآ���ش��ي��ا  اأب���ط���ال  ل�����دوري 

“بغداد  ال��ق��ائ��م��ة ال��ت��ي ���ش��م��ت ك��ال م��ن 

ب���وجن���اح لع����ب ال�������ش���د، وي���ل���ت���ون لع��ب 

ال�������ش���ارق���ة، امل���ع���ز ع��ل��ي لع����ب ال��دح��ي��ل، 

اي���ج���ور ���ش��ارغ��ي��ي��ف لع����ب ب���اخ���ت���اك���ور، 

دبي  الأهلي  �شباب  لعب  كوندي  بيدرو 

ال�شتقالل”  لع����ب  اأر�����ش����الن  اأم�����ري  و 

الن�شر  اهلل لع���ب  ح��م��د  ال�����رزاق  وع��ب��د 

خ���الل  اهلل  ح���م���د  وب�������رز  ال���������ش����ع����ودي. 

ال��ب��ط��ول��ة الآ���ش��ي��وي��ة، ح��ي��ث ق���اد فريقه 

ل��ك��ن��ه ودع  امل��رب��ع ال��ذه��ب��ي،  ال��ن�����ش��ر اإىل 

البطولة بعد خ�شارته اأمام بري�شبولي�ض 

الإي������راين ب���رك���الت ال���رتج���ي���ح. ومت��ك��ن 

ح��م��د اهلل م���ن اع���ت���الء ����ش���دارة ه���دايف 

غ����رب ال���ق���ارة الآ����ش���ي���وي���ة، ح��ي��ث متكن 

املهاجم  و�شجل  اأه���داف،   7 ت�شجيل  م��ن 

املغربي يف 6 من اأ�شل 7 مباريات، �شارك 

املغربي  الأ�شد  اأن  كما  الن�شر.  مع  فيها 

احتل املركز الأول يف اإح�شائية الت�شديد 

بواقع 30 ت�شديدة، منها 12 على املرمى، 

اإكمال  القارة  اأكرث مهاجمي غرب  ويعد 

و�شيت�شمر  م���راوغ���ة.   33 ب���� ل��ل��م��رواغ��ات 

الآ�شيوي  الحت��اد  موقع  على  الت�شويت 

ح��ت��ى ي���وم الأح����د 15 ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين/

نوفمرب اجلاري.

مدريد - وكاالت

الأحد،  اإ�شباين  تقرير �شحفي  ك�شف 

ع��ن امل���دة امل��ت��وق��ع��ة ل��غ��ي��اب اأن�����ش��و ف��ات��ي، 

امل���ب���اري���ات ب�شبب  ب��ر���ش��ل��ون��ة، ع���ن  جن���م 

�شوطي  بني  غ��ادر  فاتي  وك��ان  الإ�شابة. 

مباراة فريقه �شد ريال بيتي�ض بالليجا، 

“الالعب  اإن  بر�شلونة  وق���ال  ال�����ش��ب��ت، 

يعاين من متزق يف الغ�شروف املف�شلي 

ووف��ًق��ا  الي�شرى”.  ل��رك��ب��ت��ه  ال��داخ��ل��ي 

الإ����ش���ب���ان���ي���ة،  “�شبورت”  ل�����ش��ح��ي��ف��ة 

طبية  لخ��ت��ب��ارات  �شيخ�شع  ف��ات��ي  ف���اإن 

وبناء  الإ�شابة،  درجة  لتحديد  جديدة، 

ع��ل��ي��ه��ا ���ش��ت��ت��ح��دد ف���رتة غ��ي��اب ال��الع��ب 

اإذا جلاأ  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ارت  املباريات.  عن 

)ب��دون  املحافظ  ال��ع��الج  اإىل  بر�شلونة 

ج����راح����ة( م���ع ف���ات���ي، ق���د ت���ك���ون ف��رتة 

غ��ي��اب��ه لأك����رث م��ن ���ش��ه��ر ون�����ش��ف، وق��د 

اأن  واأو���ش��ح��ت  اأ���ش��ه��ر.  ث��الث��ة  اإىل  ت�شل 

الإ�شابات  ه��ذه  لعالج  املعتاد  الأ�شلوب 

ل����دى ال��الع��ب��ني ال�����ش��ب��اب ه���و خ��ي��اط��ة 

ال��غ�����ش��روف امل��ف�����ش��ل��ي ول��ي�����ض اإزال���ت���ه، 

اأن  ال��ي��وم،  ف��ح��و���ش��ات،  ك�شفت  اإذا  ل��ك��ن 

ال��غ�����ش��روف ت�����ش��رر اأك���رث م��ن امل��ت��وق��ع، 

غياب  وفرتة  بجراحة  اإزالته  يجب  هنا 

اأ�شهر. وذكرت  فاتي لن تقل عن ثالثة 

اأن ه��ن��اك ت���ف���اوؤًل ل���دى ب��ر���ش��ل��ون��ة، لأن 

ال���الع���ب ����ش���ار ع��ل��ى ق��دم��ي��ه يف غ��رف��ة 

ي��ك��ن  الإ�����ش����اب����ة، ومل  ع���ق���ب  امل���الب�������ض 

“يعرج”.

برلني - وكاالت

يعتقد مات�ض هوملز مدافع بورو�شيا 

ل��ل��ق��اء  اأن خ�����ش��ارة ف��ري��ق��ه  دورمت����ون����د، 

�شببها  ميونخ،  ب��اي��رن  اأم��ام  الكال�شيكو 

����ش���وء احل����ظ. وخ�����ش��ر دورمت����ون����د على 

بنتيجة  البافاري،  العمالق  اأمام  ملعبه 

اجلولة  مباريات  �شمن  ال�شبت،   ،)2-3(

هوملز  وق���ال  للبوند�شليجا.  ال�شابعة 

اأملانيا”  “�شكاى  ل�شبكة  ت�شريحاته  يف 

ج��ي��ًدا  ي��ك��ن  “حظنا مل  امل���ب���اراة:  ع��ق��ب 

اأهدرنا  القدم،  اليوم، لكن هذه هي كرة 

قمة  يف  نكن  فلم  ال��ف��ر���ض،  م��ن  العديد 

الفر�ض”.  ت��ل��ك  ل���ش��ت��غ��الل  م�����ش��ت��وان��ا 

مل  ال��دف��اع��ي،  امل�شتوى  “على  واأ���ش��اف: 

ثالثة  فتلقينا  ت��رك��ي��زن��ا،  ق��م��ة  يف  ن��ك��ن 

يتم  مل  رابًعا  هدًفا  تلقينا  كما  اأه��داف، 

وعن اإ�شابة جو�شوا كيمي�ض  احت�شابه”. 

جن���م ال���ب���اي���رن، ق����ال: “مل اأمت���ك���ن من 

فعله  رد  ولكن  جيد،  ب�شكل  اللعبة  روؤية 

واأكد  مل يكن جيًدا، اأمتنى له ال�شفاء”. 

“كيميت�ض �شخ�ض جيد،  مات�ض هوملز: 

بالن�شبة  ���ش��واء  رائ���ع،  ق��دم  ك��رة  ولع���ب 

وارتفع  الوطني”.  املنتخب  اأو  لبايرن 

�شدارة  يف  نقطة   18 اإىل  ب��اي��رن  ر�شيد 

ر�شيد  جت��م��د  بينما  ال��رتت��ي��ب،  ج���دول 

امل���رك���ز  ن��ق��ط��ة يف   15 ع���ن���د  دورمت����ون����د 

الثالث.

امريكا - وكاالت

تاأهلت الالعبة امل�شرية، ميار �شريف، 

الدولية  ت�شارل�شتون  بطولة  نهائي  اإىل 

الأمريكية،  املتحدة  ب��ال��ولي��ات  للتن�ض، 

دوي،  اليابانية مي�شاكي  تغلبها على  بعد 

مبجموعتني  ميار  وفازت  ال�شبت.  اليوم 

يف  خ�شارتها  قلبت  حيث  واح���دة،  مقابل 

بنف�ض  لتنت�شر  الأوىل )3-6(،  املجموعة 

امل�شرية  ال��ث��ان��ي��ة.وت��ق��دم��ت  يف  النتيجة 

 ،)3-4( بنتيجة  ال��ث��ال��ث��ة،  امل��ج��م��وع��ة  يف 

ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال���الع���ب���ة  ت��ن�����ش��ح��ب  اأن  ق��ب��ل 

من  دقيقة   150 بعد  عامليا،   86 امل�شنفة 

ال��ل��ع��ب. و���ش��ع��دت م���ي���ار ���ش��ري��ف ب��ذل��ك 

التي  ك��وا،  كاتارزينا  البولندية  ملواجهة 

ت��غ��ل��ب��ت ع��ل��ى امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة ري��ن��ات��ا زارازي����ا 

النهائي  ن�شف  يف  رد،  دون  مبجموعتني 

الآخر .

طوكيو - وكاالت

اأعلن الحتاد الدويل للجمباز الأحد 

اأن م��دي��ن��ة ك��ي��ت��اك��ي��و���ش��ي��و اجل��ن��وب��ي��ة يف 

ال��ع��امل  ب��ط��ول��ت��ي  �شت�شت�شيف  ال��ي��اب��ان 

الفني  واجل��م��ب��از  الإي���ق���اع���ي  ل��ل��ج��م��ب��از 

م��دي��ن��ة  اأول  ب���ذل���ك  ل��ت�����ش��ب��ح   2021 يف 

ت�شت�شيف البطولتني يف نف�ض العام.

و���ش��ت��ق��ام ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل��ج��م��ب��از 

ت�شرين  اأكتوبر/  و24   17 بني  ما  الفني 

بيومني  بعدها  و�شتنطلق  املقبل  الأول 

ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل��ج��م��ب��از الإي���ق���اع���ي. 

وط��رح��ت ت�����ش��اوؤلت ح���ول م��ك��ان اإق��ام��ة 

ب��ط��ول��ت��ي ال���ع���امل يف ال���ع���ام امل��ق��ب��ل بعد 

ا�شت�شافة  م��ن  ال��دمن��ارك  ان�شحبت  اأن 

ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل��ج��م��ب��از ال��ف��ن��ي ال��ت��ي 

 .2021 ك��ان��ت م��ق��ررة يف ي��ول��ي��و/ مت���وز 

وت���ق���ام ال��ب��ط��ول��ت��ني يف ك���ل ع����ام ف��ي��م��ا 

دورات  خاللها  تقام  التي  الأع���وام  ع��دا 

الحتاد  اإعالن  وجاء  الأوملبية.  الألعاب 

بطولة  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  للجمباز  ال���دويل 

وت�����ش��ارك  ال��ي��اب��ان  ت�شت�شيفها  رب��اع��ي��ة 

فيها اإىل جانبها كل من ال�شني ورو�شيا 

املتحدة. والوليات 

نجم دورتموند يلوم الحظ بعد الخسارة

ميار الى نهائي تشارلستون للتنس

اليابان تستضيف بطولة العالم للجمباز
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دبي - العربية.نت

�شركة  �شهم  فيه  يوا�شل  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 

»ت�������ش���ا« يف ال�������ش���ع���ود ل���ي���ق���رب راأ���ش��م��ال��ه��ا 

اأك��ي��و  ي���راه  م��ل��ي��ار دوالر،   400 م��ن  ال�����ش��وق��ي 

ت���وي���ودا، رئ��ي�����س ���ش��رك��ة »ت��وي��وت��ا« ال��ي��اب��ان��ي��ة، 

�شركات  جميع  تقييم  متجاوزا  فيه،  مبالغا 

ال�شبع جمتمعة. اليابانية  ال�شيارات  �شناعة 

وقال خال موؤمتر هاتفي مع ال�شحافيني 

اأن  مي��ك��ن  »ت��وي��وت��ا«  اإن   ،»CNBC« نقلته 

ت��ت��ع��ل��م م���ن جن����اح ت�����ش��ا م���ع امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن، 

االإي����رادات  وال���ذي ي�شمل  اأع��م��ال��ه��ا،  ومن���وذج 

م����ن ال�������ش���ي���ارات ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة واالئ����ت����م����ان، 

والربجميات، ومنتجات الطاقة املتجددة.

قال  لكنه  ت�شا،  بنجاح  ت��وي��ودا  واع���رف 

يعك�شان  ال  ال�����ش��وق��ي  و���ش��ع��ره��ا  تقييمها  »اإن 

اأو  اأع��م��ال��ه��ا يف »ال���ع���امل احل��ق��ي��ق��ي«،  ح��ج��م 

ي���ق���ارن���ان ب��ت�����ش��ن��ي��ع وم��ب��ي��ع��ات ت���وي���وت���ا ذات 

الكبري«. احلجم 

و���ش��ب��ه ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���� »ت��وي��وت��ا«، 

���ش��رك��ة »ت�����ش��ا« مب��ط��ع��م ال ي���زال ي��ب��ح��ث عن 

و���ش��ف��ات��ه، يف ال��وق��ت ال���ذي ت��ع��د ف��ي��ه تويوتا 

م��ط��ع��م��ا ي���خ���دم ب��ال��ف��ع��ل ع������ددا ك���ب���ريا م��ن 

العماء.

ت�شري  �شيارة  مليون   100 نحو  اإىل  واأ���ش��ار 

ع��ل��ى ال��ط��رق��ات ب��ال��ف��ع��ل م���ن ج��ان��ب ع��م��اء 

مليون   7.5 الإن���ت���اج  ال��ط��ري��ق  ويف  »ت��وي��وت��ا«، 

ال���ذي �شينتهي يف  امل���ايل  ال��ع��ام  ���ش��ي��ارة خ��ال 

مار�س 2021.

وت��ت��وق��ع ���ش��رك��ة »ت��وي��وت��ا« ال��ي��اب��ان��ي��ة بيع 

ت�شغيلية  ب��اأرب��اح  ���ش��ي��ارة،  مليون   7.5 ح��وايل 

12.6 مليار دوالر(،  1.3 تريليون ين )تعادل 

 ،2021 مار�س  يف  املنتهية  املالية  ال�شنة  خال 

األ�����ف ���ش��ي��ارة   500 ف��ي��م��ا ت��ت��وق��ع ت�����ش��ا ب��ي��ع 

كهربائية يف عام 2020.

بقائمة  ت��وي��وت��ا  منتجات  ت��وي��ودا  وو���ش��ف 

ال��ط��ع��ام ال��ك��ام��ل��ة، م�����ش��رياً اإىل امل��زي��ج ال��ذي 

ت���ق���دم���ه ���ش��رك��ت��ه م����ن ����ش���ي���ارات مب��ح��رك��ات 

ال�شيارات  و  وال��ه��ج��ني،  ال��داخ��ل��ي،  االح���راق 

الكهربائية  وال�شيارات  الكاملة،  الكهربائية 

بالوقود. املدعمة 

���ش��ي��ارات  لت�شنيع  ت�����ش��َع  مل  ت��وي��وت��ا  ول��ك��ن 

كهربائية نقية بحجم كبري حتى اأواخر العام 

امل��ا���ش��ي، وذل���ك ع��ن��دم��ا اأع��ل��ن��ت ع��ن م�����ش��روع 

)اأك�����رب  ال�����ش��ي��ن��ي��ة،   BYD م����ع  م�������ش���رك 

املناف�شني ل� »ت�شا« عاملياً(.

وعلى الرغم من اأن اأرباح تويوتا انخف�شت 

يف ال���رب���ع االأخ�����ري م���ن ال���ع���ام اجل�����اري، فقد 

�شهدت ال�شركة انتعا�شاً يف املبيعات بن�شبة %3 

اأعلى من متو�شط �شّناع ال�شيارات عاملياً، بعد 

اأن قلل وباء »كورونا« من املبيعات يف ال�شني 

خال الن�شف االأول من 2020.

العربية-وكاالت

اإن  ق��ال��ت �شركة »ه��ري���ش��ي« االأم��ريك��ي��ة،  

يف  بقوة  ارتفعت  ال�شيكوالتة  من  مبيعاتها 

االإ���ش��اب��ات  ن�شب  بها  ترتفع  ال��ت��ي  االأم��اك��ن 

بفريو�س »كورونا«.

�شبكة  ن��ق��ل��ت��ه   ، ل��ه��ا  ب���ي���ان  يف  واأ����ش���اف���ت 

من  منتجاتها  على  الطلب  اأن   ،»CNN«

 %50 اإىل   40 ب��ن�����ش��ب��ة  ارت���ف���ع  ال�����ش��ي��ك��والت��ة، 

امل�شابني  ع��دد  بها  يرتفع  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف 

بفريو�س كورونا.

�شيا�شة  اإىل  ال�����ش��ب��ب،  ال�����ش��رك��ة  واأرج���ع���ت 

االأفراد يف اخلروج للهواء الطلق يف حماولة 

للحد من انت�شار الفريو�س، ما يعني املزيد 

م���ن ال���وق���ت يف اخل�����ارج وت���ن���اول ال��وج��ب��ات 

اخلفيفة واحللوى من االأك�شاك.

وربطت ال�شركة ب�شكل �شريع بني املناطق 

التي ينت�شر بها الفريو�س، و�شيا�شة املبيعات 

والتوزيع  الت�شنيع  ج��داول  وتعديل  لديها، 

ل��� م�شيل  وامل���خ���زون ب�����ش��ك��ل ���ش��ح��ي��ح، وف��ق��اً 

ر�شالة  يف  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ب��اك 

عليها  واطلعت  اإن،  اإن  �شي  نقلتها  م�شجلة 

»العربية.نت«.

وق����ال ب����اك اإن����ه خ����ال ع��ي��د ال��ه��ال��وي��ن، 

ب�شكل  املبيعات  »زي���ادة  م��ن  ال�شركة  متكنت 

ط��ف��ي��ف م���ق���اب���ل ال����ع����ام ال�������ش���اب���ق وت��و���ش��ي��ع 

الزيادات  اأن  اإىل  م�شريا  ال�شوقية«،  ح�شتها 

يف  االنخفا�شات  عو�شت  التجزئة  جتارة  يف 

الغذائية. مبيعات اخلدمات 

بن�شبة  ال�شافية  هري�شي  مبيعات  ومنت 

 27 يف  امل��ن��ت��ه��ي��ة  ال���ث���اث���ة  االأ����ش���ه���ر  يف   %4

العام  من  املقارنة  بالفرة  مقارنة  �شبتمرب 

املا�شي.

رئيس تويوتا ينتقد »تسال«: تقييمها مبالغ فيه وال تقارن بنا!

كيف رفعت جائحة »كورونا« مبيعات الشيكوالتة؟

ترجمات - اأبوظبي

جو  اجل���دي���د  االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  �شيح�شل 

ب��اي��دن ع��ل��ى جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن امل��زاي��ا املالية 

والت�شهيات اإىل جانب اإقامته يف البيت االأبي�س.

واأ����ش���ار ت��ق��ري��ر مل��وق��ع »ب��زن�����س اإن�����ش��اي��در« اإىل 

عليها  يح�شل  التي  املالية  امل��زاي��ا  من  جمموعة 

رئ��ي�����س ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، وم��ن��ه��ا رات���ب �شخم، 

�س  تخ�شّ التي  املبالغ  م��ن  ع��دد  جانب  اإىل  ه��ذا 

لاإنفاق على ال�شفر والرفيه.

راتب كبري« الرئي�س«

األف   200 من  الرئي�س  رات��ب  الكونغر�س  رفع 

دوالر اإىل 400 األف يف عام 2001، هذا اإىل جانب 

كبدل  �شنويا  اأخ���رى  دوالر  األ���ف   50 تخ�شي�س 

اإ�شافية. نفقات 

األ��ف   100 االأم��ريك��ي  ال��رئ��ي�����س  يتلقى  ك��ذل��ك 

اإىل  باالإ�شافة  ال�شفر،  ميزانية  بند  حتت  دوالر 

ال��رئ��ا���ش��ي  ال���رات���ب  اأن  ل��ل��رف��ي��ه، ع��ل��م��ا  األ��ف��ا   19

االأخ��رى  املكافاآت  اأن  حني  يف  لل�شريبة،  خا�شع 

ل��ي�����ش��ت ك���ذل���ك، ب��ح�����ش��ب ق���ان���ون ال�������ش���رائ���ب يف 

املتحدة. الواليات 

ميزانية ديكور البيت االأبي�س

وفقا  اجل��دي��د،  االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  يح�شل 

األف   100 على  اإن�شايدر«،  »بزن�س  موقع  ذك��ره  ملا 

البيت  واأث��اث  وت�شميم  لديكور  خم�ش�شة  دوالر 

االأبي�س.

من  اال�شتفادة  اأوباما  ب��اراك  عائلة  تقبل  ومل 

يف  اخل��ا���س  مالها  ا�شتخدمت  حيث  امل��ب��ل��غ،  ه��ذا 

اإعادة ترتيب البيت االأبي�س مبا ينا�شبهم.

نيوز«  �شي  ب��ي  »اإن  �شبكة  اأ���ش��ارت  جانبها  م��ن 

مليون   1.75 اأنفقت  ترامب  دونالد  اإدارة  اأن  اإىل 

االأبي�س  بالبيت  خا�س  جديد  اأث��اث  على  دوالر 

.2016 عقب فوزه بالرئا�شة �شنة 

اال�شتفادة من مزروعات البيت االأبي�س

البيت  حديقة  يف  العمل  اأوباما  مي�شيل  بداأت 

االأب��ي�����س اأث��ن��اء ف���رة رئ��ا���ش��ة زوج��ه��ا، ووا���ش��ل��ت 

ا�شت�شافة  وتقليد  اأوب��ام��ا  عمل  ترامب  ميانيا 

التي  االأبي�س  البيت  حديقة  يف  املدار�س  اأطفال 

�شبكة  بح�شب  وخ�����ش��راوات  ف��واك��ه  على  حت��ت��وي 

»�شي اإن اإن« االأمريكية.

ال�شيانة ميزانية 

 4 ح��وايل  االأبي�س  البيت  �شيانة  تكلفة  تبلغ 

يدفع  ال  الرئي�س  اأن  اإال  �شنويا،  دوالر  م��اي��ني 

ه���ذا امل��ب��ل��غ، واإمن�����ا ي�����ش��دد اأج����ر اخل����دم واأط��ق��م 

اخلا�شة  احلفات  يف  يعملون  الذين  التنظيف 

املكان. ي�شت�شيفها  التي 

مرافق ترفيهية  و مزايا اإ�شافية

امل��راف��ق  ع���ددا م��ن  االأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  يحت�شن 

ال��رف��ي��ه��ي��ة ال���ت���ي مي��ك��ن ل��ل��رئ��ي�����س اال���ش��ت��م��ت��اع 

للعاج  وم�شبح  بولينغ  �شالة  مثل  بخدماتها 

اإىل  ه���ذا  ���ش��ل��ة،  وك���رة  تن�س  وم��اع��ب  الطبيعي 

جانب �شالة عر�س �شينمائية.

وم���ن ب���ني امل���زاي���ا االأخ�����رى ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع بها 

ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي، اإم��ك��ان��ي��ة اال����ش���راح���ة يف 

�شمال  ال��واق��ع  ال��ري��ف��ي  دي��ف��ي��د«  »ك��ام��ب  منتجع 

غربي وا�شنطن يف متنزه جبل كاتوكتني بالقرب 

من ثورمونت، بوالية مارياند.

 200-747 »بوينغ  طائرة  الرئي�س  وي�شتخدم 

بي«، والتي ت�شل كلفتها الت�شغيلية، بح�شب »�شي 

ال�شاعة،  يف  دوالر  األ��ف   200 ح��وايل  اإىل  اإن«،  اإن 

باالإ�شافة اإىل مروحية »مارين ون«.

حماية رئا�شية و نقل االإدارة

ي��ت��م��ت��ع روؤ�����ش����اء ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ب��خ��دم��ة 

احل��م��اي��ة ال�����ش��ري��ة وال���ت���ي ت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى عقب 

ميزانية  اأن  ع��ل��م��ا  االأب��ي�����س،  للبيت  م��غ��ادرت��ه��م 

كانت   2017 عام  يف  ال�شرية  واملخابرات  احلماية 

1.9 مليار دوالر، وفق وزارة االأمن الداخلي.

اأمرا مكلفا  رئي�س الآخر  االإدارة من  نقل  يعد 

م���ن ال��ن��اح��ي��ة امل���ادي���ة، ح��ي��ث ت�����ش��م��ل ت��ع��وي�����ش��ات 

املوظفني وخدمات االت�شاالت واملكتب اجلديد.

اأوباما  انتقال  اأن  اإىل  تقديرات  ت�شري  فمثا 

مليون   9.3 ح����وايل  ك��ّل��ف  االأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  اإىل 

دوالر.

امتيازات مالية وخدمات فريدة يتمتع بها 
رئيس الواليات المتحدة

»فيسبوك« تواجه تهديدا كبيرا 
داخل أكبر أسواقها في العالم

من جنوب الهند.. شاهد كيف 
احتفلت قرية أجداد هاريس بفوزها

دبي - العربية

ي����واج����ه ف���ي�������ش���ب���وك ال����ع����دي����د م��ن 

ال����والي����ات  امل���ت���زام���ن���ة يف  ال���ق�������ش���اي���ا 

امل���ت���ح���دة، ال ���ش��ي��م��ا ح����ول امل��ع��ل��وم��ات 

والتحيز  الكراهية  وخ��ط��اب  امل�شللة 

قد  التاعبات  ه��ذه  اأن  اإال  ال�شيا�شي، 

اأخ����رى من  ���ش��راً يف دول  اأك����ر  ت��ب��دو 

ال���ع���امل، مب��ا يف ذل���ك اأك���رب ���ش��وق من 

ل�شبكة  وفقاً  امل�شتخدمني،  عدد  حيث 

»CNN« االأمريكية.

يف االأ����ش���اب���ي���ع االأخ�������رية، ت��ع��ر���ش��ت 

ال�����ش��رك��ة م�����راراً وت����ك����راراً الن��ت��ق��ادات 

ب�����ش��ب��ب ت�����ش��رف��ات��ه��ا و���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا يف 

الهند.

ن���ا����ش���دت ف��ي�����ش��ب��وك ي����وم االأرب���ع���اء 

امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف ال��ه��ن��د اإع��ف��اءه��ا 

يف  حكومية  جلنة  اأم��ام  احل�شور  م��ن 

ح��ول  م��زاع��م  يف  للتحقيق  ن��ي��ودل��ه��ي 

ت�شبب ال�شركة يف اإثارة اأعمال ال�شغب 

من  �شابق  وقت  يف  املدينة  يف  الدينية 

اإن ممثلي  اللجنة  وق��ال��ت  ال��ع��ام،  ه��ذا 

اأن  بحجة  احل�شور،  رف�شوا  في�شبوك 

يخ�شع  التكنولوجيا  من�شات  تنظيم 

»ل�شلطة ح�شرية« للحكومة الهندية.

جل�شة  خ��ال  اللجنة  رئي�س  وق��ال 

ا���ش��ت��م��اع االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي اإن »رف�����س 

حماولة  هو  اللجنة  ه��ذه  اأم��ام  املثول 

يتعلق  فيما  حا�شمة  ح��ق��ائ��ق  الإخ��ف��اء 

ب�����دور ف��ي�����ش��ب��وك يف اأع����م����ال ال�����ش��غ��ب 

ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال���ت���ي وق���ع���ت يف دل���ه���ي يف 

»هذا  م�شيفاً   ،»2020 فرباير/�شباط 

ل���دي���ه ما  ال��ف��ي�����ش��ب��وك  اأن  ع��ل��ى  ي����دل 

طلب  على  ال�شركة  ترد  ومل  يخفيه.« 

التعليق.

ال�شهر  هذا  الثانية  املرة  هي  وهذه 

للتدقيق  في�شبوك  فيها  يخ�شع  التي 

من قبل ال�شلطات يف الهند.

ال�شركة  ممثلي  ا�شتجواب  مت  كما 

ح�������ول م�����زاع�����م خ����ط����اب ال���ك���راه���ي���ة 

وال��ت��ح��ي��ز ال�����ش��ي��ا���ش��ي م���ن ق��ب��ل جلنة 

ب��رمل��ان��ي��ة ه��ن��دي��ة يف وق���ت ���ش��اب��ق من 

هذا ال�شهر، حيث غرد رئي�س اللجنة، 

على  ثارور،  �شا�شي  املعار�س  ال�شيا�شي 

على  باالإجماع  »واف��ق��وا  باأنهم  توير 

ا�شتئناف املناق�شات يف وقت الحق«.

و�شفافة من�شة مفتوحة 

وق�����ال�����ت ف���ي�������ش���ب���وك ب���ع���د ج��ل�����ش��ة 

ب��اأن  ملتزمة  »�شتظل  اإن��ه��ا  اال���ش��ت��م��اع 

تكون من�شة مفتوحة و�شفافة«.

���ش��ري��ت  وول  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك�������رت 

في�شبوك  اأن  املا�شي  ال�شهر  ج��ورن��ال 

يف  احلاكم  احلزب  من  ل�شيا�شي  �شمح 

املعادية  من�شوراته  با�شتمرار  الهند 

. للم�شلمني

ونقلت املجلة عن موظفني حاليني 

ال�شيا�شة  رئي�س  اإن  قولهم  و�شابقني 

ال���ه���ن���د،  يف  ف���ي�������ش���ب���وك  يف  ال����ع����ام����ة 

اأن��خ��ي دا����س، ي��ع��ار���س اإغ���اق �شفحة 

ذلك  �شي�شر  حيث  الهندي،  ال�شيا�شي 

»في�شبوك«  ملن�شة  التجارية  بامل�شالح 

يف الهند.

ال�شيا�شي  في�شبوك  حظر  واأخ���رياً 

راج����ا ���ش��ي��ن��غ يف وق���ت ���ش��اب��ق م���ن ه��ذا 

ال�شركة  با�شم  متحدث  وقال  ال�شهر. 

ل�شبكة »�شي اإن اإن بيزن�س« اإن »عملية 

وا���ش��ع��ة  امل��ح��ت��م��ل��ني  امل��خ��ال��ف��ني  تقييم 

ال��ن��ط��اق وه���ذا م��ا دف��ع��ن��ا اىل ق��رارن��ا 

باإزالة ح�شابه«.

الهند ه��ي واح���دة م��ن اأه��م اأ���ش��واق 

ف���ي�������ش���ب���وك، ح���ي���ث ل���دي���ه���ا ع�����دد م��ن 

اآخر  مكان  اأي  من  اأك��ر  امل�شتخدمني 

600 مليون  اأك���ر م��ن  ال��ع��امل، م��ع  يف 

وعدد  الباد،  يف  لاإنرنت  م�شتخدم 

مماثل متوقع يف الفرة املقبلة.

�شخمة ا�شتثمارات 

العام، �شخ  ه��ذا  �شابق من  وق��ت  يف 

5.7 مليار دوالر - وهو اأحد  في�شبوك 

يف   - االإط���اق  على  ا�شتثماراته  اأك��رب 

يف  رج��ل  اأغنى  ميلكها  اإن��رن��ت  �شركة 

الهند.

حت�شل  دول��ة  اأول  الهند  واأ�شبحت 

ع���ل���ى خ����دم����ة ال���ف���ي���دي���و اجل�����دي�����دة، 

يف   ،Instagram Reels
اأواخ������ر ي��ون��ي��و، ب��ع��د اأي�����ام م���ن حظر 

املناف�س  التطبيق  الهندية  احلكومة 

ع�����ش��ك��ري  ن�����زاع  و����ش���ط   TikTok
ل�  ال�����ش��رك��ة االأم  ال�����ش��ني، م��وط��ن  م��ع 

.TikTok
الإجراء  الهندية  احلكومة  وت�شعى 

ت���ع���دي���ات ت�����ش��ري��ع��ي��ة ع���ل���ى ق���وان���ني 

ت���ه���دف  ال�����ب�����اد  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا يف 

االجتماعي،  التوا�شل  �شبكات  الإجبار 

ومن�شات الر�شائل على تتبع الر�شائل 

ال���ف���ردي���ة ال���ت���ي ت��ع��ت��ربه��ا احل��ك��وم��ة 

تهديداً.

املقرحة  ال��ت��غ��ي��ريات  تتطلب  ك��م��ا 

مثل  االجتماعية  ال�شبكات  ت��ق��وم  اأن 

ف��ي�����ش��ب��وك وت���وي���ر ب����اإزال����ة امل��ح��ت��وى 

»غري القانوين« يف غ�شون 24 �شاعة.

دبي- العربية

ب���االأل���ع���اب ال��ن��اري��ة واالح���ت���ف���االت، 

ع���رّب ه��ن��ود ع���ن ف��رح��ت��ه��م ب��ان��ت��خ��اب، 

ك����ام����اال ه����اري���������س، ن���ائ���ب���ة ل��ل��رئ��ي�����س 

االأم������ريك������ي امل���ن���ت���خ���ب ج�����و ب����اي����دن. 

فخر  حلظة  ب��اأن��ه  انتخابها  وو���ش��ف��وا 

لاأمريكيني من اأ�شل هندي.

الهند  ج��ن��وب  اأج���داده���ا  ق��ري��ة  ويف 

ك��ي��ل��وم��راً   13987 ن��ح��و  ت��ب��ع��د  ال��ت��ي 

وا�شنطن،  االأم��ريك��ي��ة  العا�شمة  ع��ن 

وجتمعوا  لهاري�س  �شوراً  النا�س  رف��ع 

ل���اح���ت���ف���ال ب���ال���ف���وز ال������ذي ح��ق��ق��ت��ه 

ه����اري���������س م�����ع ب������اي������دن، ك����م����ا ع����زف 

تقليدية. مقطوعات  مو�شيقيون 

اإىل ذلك قال اآر كاماراج وهو وزير 

يف حكومة والية تاميل نادو يف جنوب 

ال��ه��ن��د ���ش��ارك يف االح��ت��ف��ال: »ه��ن��اك 

القرية  ه��ذه  ج��ذوره��ا يف  ام���راأة  االآن 

ال�شغرية ت�شغل اأحد اأرفع املنا�شب يف 

الواليات املتحدة. هذه حلظة فخر«.

امل��ول��ودة  ك��ام��اال ه��اري�����س،  اأن  يذكر 

الأم هندية واأب من جاميكا هاجر كل 

منهما اإىل الواليات املتحدة للدرا�شة، 

اأول  اأ�شبحت  عندما  ال��ت��اري��خ  دخ��ل��ت 

اأك��رب  بثاين  انتخابات  يف  تفوز  ام���راأة 

اأمريكي. من�شب 

وكثرياً ما روت هاري�س، التي زارت 

ال��ق��ري��ة ع��ن��دم��ا ك��ان��ت يف اخل��ام�����ش��ة، 

ذكرياتها عن �شريها مع جدها الأمها 

ع���ل���ى ال�������ش���اط���ئ يف م���دي���ن���ة ت�����ش��ي��ن��اي 

ال�شنوية  ال��رح��ات  خ��ال  اجلنوبية 

ال��ه��ن��د.  اإىل  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  م���ن 

وقالت هاري�س يف خطاب عام 2018 اإن 

حواراتها مع جدها تركت اأثراً عميقاً 

�شخ�شيتها. على 

ك���م���ا ظ���ل���ت ع���ل���ى ات���������ش����ال وث���ي���ق 

ب��اأ���ش��رت��ه��ا يف ال��ه��ن��د، وق���ال خ��ال��ه��ا اإن��ه 

يف  تن�شيبها  م��را���ش��م  ح�����ش��ور  ي��ع��ت��زم 

املقبل. يناير 


